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برخالف گفته دولتمردان، اصالحات ساختاری در الیحه بودجه سال آینده انجام نشده است

 بودجه 99
در بزنگاه مجلس

با وجود هیاهوی دولتمردان درباره ویژگی های متفاوت بودجه 99 و کاهش وابس��تگی بودجه به نفت، بررس��ی ها نشان می دهد 
بودجه سال آینده تفاوت ماهوی نسبت به بودجه سالیان قبل ندارد و همچون سال ها و دهه های پیش همچنان بودجه رنگ و بوی 
نفتی دارد. اغلب اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی نیز بر این عقیده هستند و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی و 
پژوهشی قوه مقننه نیز اعتقاد دارد که متأسفانه الیحه بودجه 99 همچون الیحه بودجه سال 98 بدون اعمال اصالحات ساختاري 
به مجلس ارائه ش��ده اس��ت.  اگرچه حسن روحانی دو هفته پیش و به هنگام تقدیم الیحه بودجه سال آینده به مجلس، از کاهش 

وابستگی نفتی بودجه سخن گفته بود، اما بررسی ها در الیه های مختلف بودجه 99 نشان می دهد آنچه به ظاهر شائبه کاهش...

 هزینه آلودگی هوا معادل هزینه یک سال
پرداخت یارانه معیشتی است

 خسارت ۳۳ هزار میلیارد تومانی
آلودگی هوای تهران
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روزهای سخت بازگشت به »لیست سیاه« گروه ویژه اقدام مالی

FATF بیم و امید پیوستن به

ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2019
چگونه مدیر مداخله گری نباشیم؟

شیوه های معرفی محصول در تجارت الکترونیک
پردرآمدترین تیم های فوتبال جهان در سال 2019

برترین های بازاریابی در سال 2019
بازاریابی محصوالت در بازار هدف

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اپل برای پشتیبانی از 
محصوالتش مشغول کار روی 
فناوری های ماهواره ای است

یادداشت
 مبارزه با فقر

و اراده ای آهنین

مقول��ه برخ��ورداری انس��ان از 
مناب��ع و موض��وع فق��ر از ابتدای 
تاریخ بشر مورد توجه اندیشمندان 
و رش��ته های مختلف و اخیرا علم 
اقتص��اد بوده اس��ت. در ه��ر دوره 
ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط اقتصادی، 
اجتماع��ی و پارادایم ه��ای فکری 
حاکم ب��ر جامعه انس��انی و طبقه 
متفک��ر، فقر ب��ا مفه��وم متفاوتی 
تعریف ش��ده و بر همان مبنا برای 
مقابل��ه ب��ا آن، راهکار ارائه ش��ده 
اس��ت. از آنجایی  که فقر با مسئله 
انس��ان و انس��انیت ارتب��اط دارد، 
حتی علمای علم اخالق هم به آن 
توج��ه کرده و آن را به عنوان عامل 
ازبین برنده جوهر و عزت انس��انی 
م��ورد توج��ه ق��رار داده و مذموم 

شناخته اند.
ام��ا در دوران معاص��ر که علوم 
انس��انی رش��د فزاین��ده ای کرده، 
موض��وع فق��ر مورد توج��ه خاص 
اس��ت،  قرار گرفته  اقتصاددان ه��ا 
به نح��وی که این مقوله تا حدی به 
انحصار علم اقتصاد درآمده اس��ت 
و طبع��ا در رش��ته اقتص��اد نیز به 
ش��مار مکاتب اقتصادی و به تعداد 
نحله های فک��ری می توانیم فقر را 
تعری��ف و تحلی��ل کنی��م. در علم 
اقتص��اد هم همان تن��وع و همان 

به  نس��بت  دیدگاه  تکثر 
۳تعریف و تحلیل فقر...
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دریاچه ارومیه به عنوان نماد خشکسالی ایران، سال های زیادی است 
که به دانشمندان دالیل کم آبی در ایران را نشان می دهد؛ دالیلی که در 
ابتدای آنها، نام کشاورزی به چشم می خورد. سال های زیادی است که 
کشاورزی ناپایدار به عنوان یکی از اصلی ترین دالیل خشکسالی در ایران 
شناخته می شوند؛ کشاورزی که در آن برای تولید منابع غذایی چند برابر 
استانداردهای جهانی آب مصرف می شود و در نتیجه دریاچه ارومیه های 
زیادی خشک می شوند؛ دریاچه ارومیه هایی که احیای آن نیازمند انجام 

هزینه های میلیاردی است.
به گزارش خبرآنالین، در س��ال های اخی��ر مطالعات زیادی انجام 
ش��ده که همین موضوع را نشان می دهد، محس��ن مسگران، استاد 
دانشکده علوم گیاهی، عضو تیمی بود که سال گذشته تحقیق کالنی 
درب��اره وضعیت اراضی ایران در حوزه کش��اورزی انجام دادند. او در 
این رابطه می گوید: »با توجه به اس��تانداردهای بین المللی که برای 
برداش��ت متوازن و پایدار آب وجود دارد، ما در حال حاضر از منابع 
آبی تجدیدش��ونده کشورمان اضافه برداشت داریم.« در واقع براساس 
استاندارد س��ازمان ملل، میزان اس��تاندارد مصرف آب باید کمتر از 
۴۰درصد منابع آب تجدیدپذیر باش��د، اما کش��اورزی ناپایدار، باعث 
ش��ده تا تقریبا در همه مناطق ایران این عدد بس��یار بیشتر باشد و 

حتی در برخی مناطق بیش از ۱۰۰درصد منابع تجدیدپذیر است.
ضرورت کاهش 40درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی

در س��ال های گذش��ته هم در حوضه آبریز دریاچ��ه ارومیه دقیقا 
اتفاق��ی مش��ابه رخ داد و در نتیج��ه آن ارومیه تا م��رز مرگ پیش 
رفت. علی حاجی مرادی، مس��ئول واحد فنی س��تاد احیای دریاچه 
ارومیه، در این رابطه می گوید: »در سال 93 مطالعاتی در حوزه آبریز 
دریاچه ارومیه انجام ش��د و به این نتیجه رسیدیم که در این منطقه 
۷8درصد منابع آب تجدیدپذیر مصرف می شود، عددی بسیار بیشتر 

از استانداردهای سازمان ملل.«
همین شد که س��تاد احیای دریاچه ارومیه برنامه ریزی کرد که با 
کاهش مص��رف آب در حوضه آبریز دریاچ��ه ارومیه، میزان مصرف 
را در این منطقه به اس��تاندارد برس��اند و در نتیجه آن دریاچه وارد 
مس��یر احیا شود. از س��ویی دیگر، تنها ۱۰درصد منابع آب مرتبط با 
دریاچه ارومیه در حوزه های صنعت و ش��رب مصرف می ش��د و برای 
کاهش میزان مصرف جهانی نیاز به اصالح کشاورزی بود، کشاورزی 
که اقتصاد ایران و حوضه آبریز دریاچه ارومیه به آن وابستگی زیادی 

داشتند.
برای بهبود این اوضاع، محققان به این نتیجه رس��یدند که مصرف 
آب در اط��راف دریاچ��ه ارومیه باید تا ۴۰درص��د کاهش پیدا کند، 
حاجی مرادی در این رابطه توضیح می دهد: »به این نتیجه رس��یدیم 
ک��ه برای رس��یدن به تعادل بای��د مصارف آب را در بخش ش��رب، 
صنعت و کش��اورزی کاهش بدهیم. مطالعه مس��تقل دیگری نیز در 
آن زمان براس��اس داده های تبخیر و تعرق انجام ش��د و براساس آن 
فهمیدیم که اکثر مناطق بیش از نیاز آبی گیاهان آبیاری می ش��وند 
و نتیجه گیری شد که مصرف آب را در بخش کشاورزی تا ۴۰درصد 

کاهش بدهیم.«
4 گیاهی که 68درصد آب دریاچه ارومیه را بلعیدند

در همین مس��یر مطالعاتی انجام ش��د که نشان می داد تنها چهار 
گیاه گندم، یونجه، س��یب و چغندر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 

مس��ئولیت ۶8درص��د مصرف آب در بخش کش��اورزی حوضه آبریز 
برعهده دارن��د، چیزی حدود ۲ میلی��ارد و 39۰ میلیون مترمکعب 
آب و ۱۰ برابر س��د کرج. این در حالی اس��ت ک��ه این گیاهان تنها 
8درصد از کل ارزش افزوده اقتصادی تولیدات این منطقه را تشکیل 

می دهند.
همین موضوع باعث ش��د تا س��تاد احیای دریاچه ارومیه روی به 
کش��ت گیاه��ان جایگزین در حوض��ه آبریز دریاچ��ه ارومیه بیاورد؛ 
گیاهان��ی که صرفه اقتصادی دارند و آب زی��ادی مصرف نمی کنند. 
برای مثال، کش��ت کلزا در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نزدیک به ۲ 
هزار هکتار افزایش یافته است. به گفته حاجی مرادی، این اوضاع در 
چند س��ال آینده اصالح می شود و کم کم گیاهان کم آب بر جایگزین 

گیاهان پرآب بر می شوند.
مس��ئول واحد فنی ستاد احیای دریاچه ارومیه در این رابطه ادامه 
می دهد: »ت��ا به امروز از مجموعه اعتب��ارات احیای دریاچه ارومیه، 
۷۵۰میلی��ارد تومان در دو دس��ته اقدامات س��ازه ای و غیرس��ازه ای 
برای بهبود بهره وری کش��اورزی و متعاقب آن کاهش مصرف آب در 
بخش کش��اورزی هزینه شده اس��ت. اقدامات سازه ای شامل احداث 
ش��بکه های فرعی آبیاری و زهکشی توسعه سامانه های نوین آبیاری 
است، اقدامات غیرسازه ای از قبیل طرح نظام نوین ترویج که در حال 
حاضر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حال پیاده سازی است. سایر 
اقدامات غیرس��ازه ای هم شامل اقداماتی مثل اصالح باغات، استفاده 

از کشت جایگزین در حوزه محصوالت زراعی است.«
مصرف آب کم شد و کسی هم ضرر نکرد

انجام این اقدامات باعث ش��د تا هدف کاهش ۴۰درصدی مصرف 
آب در بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تا حد زیادی 
واقع��ی ش��ود؛ در پنج س��ال اخی��ر در اراضی واقع در پایین دس��ت 
س��دهای ملی واقع در حوضه آبریز دریاچ��ه ارومیه، مصرف آب در 
بخش کش��اورزی 3۲درصد کاهش پیدا کرد، همچنین گزارش های 
وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که در کل حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه مصرف آب حدود ۲8درصد کم شده است و امسال نیز هدف 

۴۰درصدی محقق می شود.
حاجی م��رادی در ای��ن رابط��ه می گوی��د: »در رابطه ب��ا قضاوت 
عملکردها، با توجه به میزان اعتباری که به وزارت جهاد کش��اورزی 
پرداخت ش��د موفق بودیم. شرط اصلی در حوزه کاهش مصرف آب 
همراهی وزارت جهاد کش��اورزی بوده که اکنون بعد از گذشت پنج 
س��ال این امر اتفاق افتاده اس��ت، حاال به نقطه ای رسیدیم که برای 
محقق شدن اهداف مان فقط باید بودجه موردنیاز دستگاه ها را تامین 

کنیم.«
در ای��ن میان به نظر می رس��د این کاهش مص��رف آب، به معنای 
کاه��ش تولیدات در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نبوده اس��ت، اما به 
نظر می رسد این پایان مسیر کشاورزی پایدار و دریاچه ارومیه نباشد 
و همچنان نیاز به انجام اقدامات بیش��تری وجود دارد. مسئول واحد 
فنی س��تاد احی��ای دریاچه ارومیه در این ب��اره نیز توضیح می دهد: 
»الزم اس��ت اس��تمرار ب��ر تمکین بر اج��رای مصوبات کم��اکان در 
دس��تور کار تمامی دستگاه های دولتی باشد و در کنار اینکه در عدد 
۴۰درصد کاهش به ثبات رس��یدیم، نباید ب��ا برخی اقدامات خالف 

جهت تصمیمات پیشین از راه رفته بازگردیم.«

رئیس جمه��وری ایران از روز جمعه در توکیو به س��ر می برد و یکی 
از دالیل این س��فر، گفت وگو در مورد تحریم ها علیه تهران بوده است. 
حس��ن روحانی روز جمعه وارد توکیو ش��د و مورد اس��تقبال آبه قرار 
گرفت. روحانی پس از حضور در کاخ نخست وزیری به گفت وگو با آبه 
پشت درهای بسته نشست و همزمان با در جریان بودن این گفت وگو، 
مع��اون ارتباط��ات و اطالع رس��انی دفتر رئیس جمه��ور در توییتی بر 

اهمیت مذاکرات خصوصی روحانی - آبه تاکید کرد.
به گزارش خبرآنالین، این س��فر برای مقامات دو کش��ور از اهمیت 
زی��ادی برخوردار بود. آبه و روحانی در س��ال های اخی��ر به دفعات با 
یکدیگر مالقات داش��ته اند و روابط دو کشور شایعه های زیادی قبل از 
رس��یدن روحانی به توکیو مطرح بود. بس��یاری از ناظران در مورد این 
س��فر گمانه زنی های زیادی داش��تند و آن را مرتبط با اختالفات میان 

ایران و ایاالت متحده دانستند.
در دیدار رئیس جمهور و آبه چه گذشت؟

خبرگزاری رس��می ژاپن کیودو در این زمینه اعالم کرد که س��ران 
ژاپ��ن و ایران در مذاکرات عصر جمعه خ��ود در توکیو در مورد برجام 
و اختالف تهران و واش��نگتن در مورد این ق��رارداد بین المللی بحث و 
رایزنی کردند. کیودو نوشت که حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران در ابتدای این دیدار به آبه شینزو گفته است توافق هسته ای یک 
توافق بس��یار مهم برای ایران است به همین دلیل ما به شدت، خروج 

یک طرفه و غیرمنطقی آمریکا از این توافق را محکوم می کنیم.
خود روحانی هم پس از دیدار با نخست وزیر ژاپن در حساب توییتری 
خود نوشت: »در راستای منافع ملی خود از هیچ گونه مذاکره و توافقی، 
رویگردان نیس��تیم.« سپس برای شام روحانی و آبه شینزو بر سر میز 
یلدایی ژاپنی ها نشستند که محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان 
آن را در توییتر خود ش��رح داد و نوش��ت: »نشست پرمحتوا، دوستانه 
و صریح رئیس جمهور روحانی و آبه ش��ینزو نخس��ت وزیر ژاپن: تقویت 
بیش��تر هم��کاری دوجانبه، منطقه ای و جهان��ی. همچنین از میزبانان 

ژاپنی برای اینکه یلدا را با ما جشن گرفتند، قدردان هستیم.«
روحانی در دیدار با آبه شینزو به سروقت موضوع اختالفات با آمریکا 
رفت و گفت: »خ��روج یک جانبه آمری��کا از تفاهم نامه های بین المللی 
مث��ل برجام، امنیت و صل��ح در جهان را تهدی��د می کند. تحریم های 
آمریکا نوعی تروریس��م اقتصادی تلقی می شود و کشورهایی که در راه 
مقابله با تروریس��م فعالیت می کنند باید با ای��ن کار آمریکا نیز مقابله 
کنند. ایران همه ت��الش خود را برای حفظ برجام در چارچوب تامین 
مناف��ع خود انجام داده و خواهد داد و از طرف های دیگر در برجام نیز 

می خواهیم به تعهدات خودشان عمل کنند.«
رئیس جمهور از توکیو به آمریکا چه پیامی داد؟

حسن روحانی همچنین در جمع شماری از مدیران ارشد بخش های 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ژاپن در توکیو اعالم کرد که درهای ایران 
به روی دولت و ش��رکت های ژاپنی برای مش��ارکت و س��رمایه گذاری 
در پروژه ه��ای بزرگ اقتصادی باز اس��ت و ای��ران و ژاپن به عنوان دو 
دوس��ت قدیمی، نباید اجازه دهند که کش��ور ثالثی در روابط دوستانه 
آنه��ا اخالل ایجاد کند. او آنجا هم پیام های��ی را برای طرف آمریکایی 
فرس��تاد و گفت: »بی تردی��د تحریم های غیرقانون��ی آمریکا نمی تواند 
بلندم��دت ادامه پیدا کند و آمریکایی ها ناچارن��د روزی این راه بدون 
خاصیت و پر از ضرر را رها کنند. طی این سال ها ایران ثابت کرده که 
ب��ا منطق و گفت و گو منافع خود را تامین می کند و همیش��ه معتقد 
ب��وده که با منط��ق مذاکره و افق برد – برد می توان به توافقات موثر و 

پایدار رسید.«
پیش از اینکه حس��ن روحانی راهی توکیو شود، این سفر مخالفان و 
موافقانی در داخل کش��ور داشت. به ویژه آنکه برخی رسانه های ژاپنی 
از استقبال ایاالت متحده به میانجیگری احتمالی ژاپن و سفر روحانی 
سخن گفته بودند. از جمله این عکس العمل ها  انتشار شایعه استعفای 
رئیس جمهوری از مقام خود آن هم در آس��تانه س��فر به توکیو بود که 
به گمانه برخی کارشناس��ان نمی تواند بی��رون از دایره تنگ نظری های 
ناشی از رقابت های کش��دار و مالل آور جریان های رقیب باشد. به نظر 
می رس��ید که اعالم رسمی شایعه استعفا آن هم در این هنگام، معنا و 
مفهوم ویژه داشته باشد. ماهیت دیدار رئیس جمهوری با نخست وزیر 
ژاپن و گفت وگوهایی که بنابر گزارش منابع خبری ژاپن به پیش��نهاد 
»حسن روحانی« انجام شد، چرایی انتشار این شایعه را روشن می کند.
خردادماه امسال نخس��ت وزیر ژاپن به همراه پیامی از سوی ترامپ 
راهی تهران ش��د تا میانجی شده و از تنش ها میان دو کشور کم کند. 
ته��ران در آن زمان از میانجیگری او چندان خوش��ش نیامد، اما حتی 
بعد از این سفر نافرجام هم نام آبه شینزو به عنوان یکی از میانجیگران 

در کنار فرانسه و عمان باقی ماند.
ژاپن فرصتی استثنایی برای ایران

برای ایران ژاپن فرصتی اس��تثنایی اس��ت. دو کش��ور در 9۰ س��ال 
گذش��ته از رواب��ط خوبی با یکدیگ��ر بهره برده اند و هرچند بس��تگی 
اقتص��ادی زیادی مانند آنچه ایران و ژاپن با یکدیگر دارند، وجود ندارد 
اما احترام متقابل و پیش��ینه دوس��تی دو کش��ور در این راه به کمک 
خواهد آمد. بدبینی هایی که در داخل کش��ور به اروپایی ها و ش��خص 
مکرون وجود دارد در مورد آبه ش��ینزو با مشی آرام و منعطفش صدق 
نمی کند. در کنار اینها ژاپن رابطه نزدیک و خوبی هم با ایاالت متحده 
دارد و حرف آبه ش��ینزو برای آمریکایی ها برش خواهد داش��ت. تهران 
هرچند که اعالم کرده موضوع گفت وگو با آمریکا را در س��فر به توکیو 
در دستور کار ندارد، اما هنوز هم نمی توان سفر روحانی به ژاپن را در 

راستای یک سفر معمول و دیدار دوجانبه در نظر گرفت.

کشاورزی ناپایدار و دریاچه ارومیه در مسیر جدایی؟

4 گیاهی که 10 برابر سد کرج از دریاچه ارومیه آب می خورند
حسن روحانی از توکیو چه پیامی به آمریکایی ها داد؟

آنچه در سفر روحانی به توکیو گذشت
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یک حس��اب سرانگش��تی نش��ان می دهد با دالر ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومانی، معادل 
ریالی خس��ارت آلودگی هوای تهران، 33 هزار و ۲۰ میلیارد تومان برآورد می شود. 
این یعنی با احتس��اب جمعیت 8.۷ میلیونی تهران، س��هم هر نفر در زیان متاثر از 

آلودگی هوا، 3 میلیون و 8۱۰ هزار تومان در سال است.
به گزارش خبرآنالین، چند هفته ای اس��ت که اغلب ش��هرهای ایران با آلودگی 
هوا دس��ت و پنجه نرم می کنند؛ موضوعی که هنوز راه حل و تدبیر واقعی برای آن 
پیدا نش��ده و تنها راهکار تاکنون برای کم ک��ردن آلودگی هوا، تعطیلی مدارس یا 
دانشگاه ها و محدودیت در تردد خودروها یا توقف فعالیت برخی واحدهای صنعتی 

اعالم شده است.
بررس��ی ها نشان می دهد که آلودگی هوا در حال حاضر، خود به مانعی اقتصادی 
بدل ش��ده اند. آمارها حاکی از آن است که آلودگی هوا ساالنه ۲۲۵ میلیارد دالر از 
اقتصاد جهان را از بین می برد. اگرچه آمار رسمی درخصوص ایران وجود ندارد، اما 
بانک جهانی س��ه سال قبل، در س��ال ۲۰۱۶ اعالم کرده بود هر سال ۲.3درصد از 
تولی��د ناخالص داخلی ایران به  خاطر آلودگی ه��وا از بین می رود و ۲۱ هزار نفر به 

 خاطر این آلودگی جان خود را از دست می دهند.
آبان ماه 9۶ نیز وحید حس��ینی، مدیرعامل وقت ش��رکت کنترل کیفیت هوای 
تهران گفته بود: »هزینه اقتصادی آلودگی هوای تهران بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد 
تومان اس��ت و می توان گف��ت پایتخت معادل بودجه ش��هرداری هزینه اقتصادی 

آلودگی هوا را می دهد.«
این در ش��رایطی است که اخیرا مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
تهران اعالم کرده که گزارشات حاکی از خسارتی ساالنه معادل ۲.۶ میلیارد دالر به 
شهروندان تهرانی است که با احتساب جمعیت 8.۷ میلیونی تهران، سهم هر نفر در 

زیان متاثر از آلودگی هوا، برابر 3۰۰ دالر در سال است.
سهم هر نفر از خسارت آلودگی هوا؛ ۳.8 میلیون تومان 

یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که با توجه به دالر حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ 
تومانی، معادل ریالی خس��ارت آلودگی هوا در تهران، 33 هزار و ۲۰ میلیارد تومان 
برآورد می شود. این یعنی با احتساب جمعیت 8.۷ میلیونی تهران، سهم هر نفر در 

زیان متاثر از آلودگی هوا، برابر 3 میلیون و 8۱۰ هزار تومان در سال است.
آمار خسارت 33 هزار و ۲۰ میلیارد تومانی آلودگی هوا در تهران در حالی است 
ک��ه این عدد تقریبا عددی معادل یارانه معیش��تی و کمی کمتر از رقم یک س��ال 
پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی اس��ت. در حال حاضر دولت ماهانه تقریبا 
رقمی حدود 3.۵ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به حساب خانوار واریز می کند 

که در سال، رقمی در حدود ۴۲هزار و ۵88 میلیارد تومان می شود.
برای س��ال ۱399 نیز بنا به گفته رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و بررسی مواد 
و جداول بودجه، دولت ۴3 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها و پرداخت 

یارانه نقدی به حدود ۷8 میلیون ایرانی کنار گذاشته است.
همچنین دولت برای س��ال آینده رقمی در ح��دود 3۱ هزار میلیارد تومان برای 

پرداخت یارانه معیشتی به حدود ۶۰ میلیون نفر ایرانی پیش بینی کرده است.
در این میان، در سال ۱398 رقمی که برای بودجه طرح های عمرانی پیش بینی 
ش��ده بود، در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان بود. این یعنی، خسارت آلودگی هوا در 
تهران تقریبا نیمی از رقم اعتبار طرح های عمرانی را دربر می گیرد. همچنین برای 
س��ال ۱399 دولت پیش بینی کرده ۷۰ هزار میلی��ارد تومان به طرح های عمرانی 

اختصاص دهد.
متهم اصلی آلودگی هوا در ایران کیست؟

در حال حاضر خودروهای سواری و کیفیت سوخت مصرفی، دو متهم آلودگی هوا 
هستند که هر کدام دیگری را مقصر می داند.

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به  تازگی مرتبط دانستن آلودگی 
ه��وا با بنزین را ب��ه  طور کامل رد و اعالم کرد که س��وخت توزیعی اعم از بنزین و 

گازوییل در کالنشهر تهران از کیفیت باالیی برخوردار است.
براساس گزارش نفتی ها، طبق گزارش منتشرشده توسط شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، منش��أ بیش از 8۰درصد از آلودگی وس��ایل نقلیه شهر تهران مربوط 
به کامیون ها، اتوبوس ها و مینی بوس ها گزارش ش��ده که از قضا س��وخت مصرفی 
هیچ کدام از آنها بنزین نیست، بنابراین مرتبط دانستن آلودگی هوا با بنزین به  طور 

کامل رد می شود.

همچنین براساس اعالم ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، 
 ترکیبات آروماتیک که س��رطان زا شناخته می شوند، به طور کامل از تمامی بنزین 
تولید کشور از یورو ۲ گرفته تا یورو ۵ حذف شده و به استاندارد یورو ۵ رسیده است.

وزی��ر نفت به تازگی درب��اره اثر بنزین روی آلودگی ه��وا اعالم کرد: 
س��ازمان محیط زیس��ت قبل هم اعالم کرده که تاثیر کیفیت بنزین بر 
آلودگ��ی هوا بس��یار ناچیز اس��ت. از طرف دیگر نیز نوع بنزین مس��اله 
نیس��ت، بلکه مس��اله موتورس��یکلت های غیراس��تانداردی هستند که 
آلودگی ایجاد می کنند و آنطور که عنوان می ش��ود، هر موتورس��یکلت 
غیراس��تاندارد به اندازه هفت خودرو آلودگی ایجاد می کند و متاس��فانه 

تعداد زیادی موتورسیکلت داریم که استاندارد نیستند.
به گفته بیژن نامدار زنگنه، در ش��هرهای ب��زرگ بنزین و گازوییل یورو ۷ توزیع 

می شود، اما فعال مشکل این نیست.
در این میان، عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست اخیرا انگشت اتهام را 
به سمت خودروسازی ها برده است. وی با اشاره به آلودگی تهران و احتمال تعطیلی 
مدارس و دانش��گاه ها در هفته آینده، عنوان کرد: مافیای خودروس��ازی آنقدر توان 
مالی دارند که تصمیم گیران را خریداری کنند. پس قطعا با چنین ش��رایط جوی و 

ایستایی هوا مواجه می شویم.
ام��ا احمد نعمت بخ��ش، دبیر انجمن خودروس��ازان ایران اعتقاد دارد: س��وخت 
خودروهای وارداتی یورو ۷ اس��ت، در حالی که این نوع س��وخت در کش��ور وجود 
ندارد و زمانی که این نوع خودروها از س��وخت یورو ۴ استفاده می کنند، موتور آنها  
آسیب می بیند و در نتیجه آالیندگی آنها از خودروهای یورو ۴ هم بیشتر می شود.

او با بیان اینکه در ش��رایط کنونی برای کاه��ش آالیندگی خودروها محدودیت 
داریم، تصریح کرد: اگر بخواهیم به استاندارد یورو ۵ دست یابیم، باید سوخت آن را 

فراهم کنیم، در حالی که اکنون سوخت یورو ۵ در سراسر کشور توزیع نمی شود.
نعمت بخش عنوان کرد: اگر س��وخت یورو ۵ در تمام کش��ور توزیع ش��ود، باید 
سنس��ورها و ایسیو این خودروها هم تامین شود که اکنون ارتباط ما با قطعه سازان 

خارج از کشور قطع است و امکان اینکه این کار را انجام دهیم، وجود ندارد.

هزینه آلودگی هوا معادل هزینه یک سال پرداخت یارانه معیشتی است

خسارت ۳۳ هزار میلیارد تومانی آلودگی هوای تهران

در چند روز گذش��ته و با تش��دید آلودگی هوای تهران، بحث ها درباره متهمان 
آلودگی هوای کالنش��هرهای کش��ور به ویژه تهران باال گرفته اس��ت. در این میان، 
سوال این است که صنایع آالینده وسایل نقلیه چقدر از آلودگی هوای تهران سهم 
دارند؟ بررسی ها نشان می دهد سهم منابع ثابت از آلودگی هوای کالنشهرها حدود 
۱۵درصد اس��ت و طبق گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران؛ 
واحده��ای صنعتی آالینده که یکی از این منابع ثابت هس��تند به صورت مداوم از 

سوی سازمان حفاظت محیط زیست کنترل می شوند.
به گزارش ایس��نا، کیفیت هوای تهران دوباره در ش��رایط ناسالم برای گروه های 
حس��اس قرار دارد و طبق اعالم ش��رکت کنترل کیفیت ه��وای تهران پیش بینی 
می ش��ود که این وضعیت کماکان در روزهای آینده تداوم داشته باشد. طبق نتایج 
مطالعات انجام ش��ده از سوی جایکا )انیستیتوی تحقیقاتی ژاپن( در زمینه آلودگی 
هوای تهران و چند کالنشهر دیگر، ۷۵ تا 8۵درصد آلودگی هوای تهران مربوط به 
منابع متحرک؛ یعنی خودروها، موتورسیکلت ها و سایر وسایل نقلیه است و به گفته 
مدیر ایمنی، بهداش��ت، محیط زیست و انرژی )HSEE( سازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران موتورسیکلت های فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی 

هوای کالنشهر تهران دارند.
از طرف دیگر طبق همین پژوهش ۱۵درصد آلودگی هوا مربوط به منابع آالینده 
ثابت از جمله صنایع آالینده و نیروگاه ها است که طبق گفته رئیس سازمان صمت 
استان تهران، حداقل واحدهای صنعتی آالینده تحت کنترل سازمان حفاظت محیط 

زیست هستند.
در ای��ن رابطه، یداهلل صادقی - رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 

تهران - در گفت وگو ایس��نا، در پاسخ به س��والی درباره تعداد و وضعیت واحدهای 
تولیدی آالینده در تهران، اظهار کرد: تش��خیص واحدهای تولیدی آالینده برعهده 
سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان های صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
در بخش محیط زیس��ت با سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه گازسوز کردن 

کارخانه ها و ارتقای شرایط زیست محیطی واحدهای تولیدی همکاری می کنند.
وی ادامه داد: اگر اس��تانداردهای زیست محیطی یک واحد صنعتی در سامانه بر 
خط پایش آالیندگی دچار مشکل شود، ابتدا به آن واحد تذکر داده می شود، اما اگر 
واحد موردنظر منشأ آلودگی را برطرف نکند، به لیست واحدهای آالینده می رود و 
باید تا زمانی که آالیندگی آن برطرف نشده یک بخشی از فروش خود را به عنوان 

جریمه پرداخت کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه عدد آالیندگی 
اندازه مش��خصی دارد که این عدد در رس��ته های صنعتی مختلف متفاوت اس��ت، 
تصریح کرد: نمی توان به  طور مطلق اعالم کرد که واحدی آالینده هس��ت یا خیر، 
چراک��ه در مواردی واحدهایی که در گذش��ته آالینده بودن��د، دوباره به مدار تولید 
برگش��تند. از طرف دیگر ممکن است واحدی که در گذشته سالم بوده، حاال دارای 
آالیندگی باال باش��د. وی همچنین خاطرنش��ان کرد که سامانه پایش آالیندگی به 
صورت بر خط توسط سازمان حفاظت محیط زیست کنترل می شود و در این زمینه 

دستورهای الزم به موقع صادر می شود.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پایان در پاسخ به اینکه 
»چه تعداد واحد صنعتی در س��ال جاری به دلیل مشکالت زیست محیطی مجبور 
به پرداخت جریمه شدند« اظهار بی اطالعی کرد و گفت که سازمان حفاظت محیط 

زیست می تواند به این سوال پاسخ دهد.
در چنی��ن ش��رایطی قان��ون هوای پ��اک و مصوب��ات دولت در زمینه اس��قاط 
موتورسیکلت ها و خودروهای فرسوده همچنان بالاستفاده مانده است و طبق گفته 
رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط خودرو، طی یک س��ال گذش��ته حدود ۵۰۰۰ 
گواهی اس��قاط به گواهی های انباشت شده، اظافه شده و تعداد اسقاط انجام شده در 

سال جاری ناچیز بوده است.
یکی از این مصوبات ماده ۱۱ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک است که در 
ش��هریورماه سال ۱39۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده و طبق آن »شماره گذاری 
موتورس��یکلت بنزینی منوط به اس��قاط یک دس��تگاه موتورس��یکلت است. البته 
موتورسیکلت های برقی از شرط اسقاط معاف هستند.« با این حال اسفندماه سال 
گذشته موتورسیکلت سازان با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد حذف 
ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت های کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که بعد 
از بررسی در هیأت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیأت وزیران قرار 

گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت های کاربراتوری به تعویق افتاد.
از طرف دیگر با وجود اینکه براس��اس مصوبه دولت، اسقاط خودروهای فرسوده 
وظیفه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو اس��ت و طبق آن خودروس��ازان باید 
3۰درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند، اما این مصوبه تاکنون 
اجرا نشده است. همچنین واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کاال، 
به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده 
را از رده خارج می کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه سال گذشته 

)۱39۷(،  گواهی های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی مشتری ماند.

سهم 15درصدی صنایع در مقابل سهم 75درصدی وسایل نقلیه

متهم اصلی آلودگی هوا کیست؟

نگاه

هوای 6 شهر ایران ناسالم است
نفس های تهران به خس خس افتاد

رئی��س گ��روه پایش آلودگی هوای س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در 
تازه تری��ن اظهارنظر درباره هوای آلوده کالنش��هرهای کش��ور گفت هوای 
ش��هرهای کرج با شاخص ۱۰۴، تبریز ۱۰8، تهران ۱۰9، اراک ۱۱۷، اهواز 
۱۴۵ ناسالم برای گروه های حساس و هوای همدان با شاخص ۱۵۵ ناسالم 

برای تمام گروه ها است.
به گفته ش��هرام سپهرنیا، هوای شهرهای زابل با شاخص ۱۴، رشت ۱۵، 
بیرجند ۱۶، بجنورد ۱9، اردبیل ۲۱، گرگان ۲۶، یاس��وج ۲8، ش��یراز ۲9، 
ش��هرکرد 39 و سرپل ذهاب ۴۵ در شرایط پاک قرار دارند. همچنین هوای 
ش��هرهای بندرعباس با شاخص ۵3، س��نندج ۵۵، قم ۵۷، زنجان ۶۱، یزد 
۶۲، دره شهر ۶3، گناوه ۶۵، مشهد ۶۵، ارومیه 8۲، کرمان 89، قزوین 9۴ 

و اصفهان 9۵ قابل قبول هستند. 
اما درحالی پیش بینی ها نش��ان می دهد هوای ته��ران تا پایان این هفته 
آلوده تر می ش��ود، که داستان آلودگی هوای تهران دیگر به جای ماهی چند 

روز، حاال هر روز دارد تکرار می شود.
به گزارش ایرنا، تش��دید آلودگی هوا، به یک باره روزهای شنبه و یکشنبه 
این هفته را برای مدارس ش��هر تهران و جنوب ش��رق اس��تان به تعطیلی 
کشاند و آمبوالنس های اورژانس را در ۲8 نقطه از تهران مستقر کرد تا شاید 

مرحمی شوند بر دردی که ممکن است بر شهروندان وارد شود.
هشدارهای چند روز پیش هواشناسی درخصوص آلودگی هوا محقق 
ش��د و باز هم دس��تگاه های متولی را به تالطم انداخت، به گونه ای که 
پلی��س طرح پالک زوج و فرد را از درب منزل اجرایی کرد و جلوگیری 
از تردد کامیون ها در سطح شهر و تشدید بررسی معاینه فنی خودروها 
را به عنوان راهکار دنبال کرد و متولیان پایش محیط زیس��ت را به سر 
وقت صنایع آالینده فرستاد و آموزش و پرورش را برای تعطیلی مدارس 

مجاب ساخت.
قانونی هم برای جلوگیری از آلودگی هوا با عنوان » قانون هوای پاک 
« با 3۴ ماده و 39 تبصره که در تیرماه 9۶ به تصویب مجلس ش��ورای 
اسالمی و سپس شورای نگهبان رسیده است و در مردادماه همان سال 
از س��وی رئیس جمهوری ابالغ ش��د را در اذهان عمومی برجسته کرد 
. ای��ن قانون ۱3 آیین نامه دارد که چندین دس��تگاه اجرایی و مدیریت 
ش��هری و وزارتخانه را موظف به انجام اموری مش��خص کرده اس��ت و 

سازمان محیط زیست یکی از این نهادهای متولی است.
در م��اده ۷ ای��ن قانون عنوان ش��ده اس��ت »مواقع  اضط��راری که  به 
عل��ت  کیفیت  خاص  جوی، آلودگی هوای ش��هرها به  حدی برس��د که  
ب��ه  تش��خیص  وزارت  بهداش��ت ، درمان  و آموزش  پزش��کی س��المت  
انس��ان  و محیط زیست  را ش��دیدا به  مخاطره  بیندازد، سازمان  حفاظت  
محیط زیست  با همکاری وزارت  کش��ور )شهرداری ها و نیروی انتظامی 
جمهوری اس��المی ایران ( ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت  زمانی، 
مکان��ی و نوعی را برای منابع  آلوده کننده  برقرار کرده  و بالفاصله  مراتب  
را از طریق  رس��انه های همگانی به  اطالع  عموم  خواهد رساند. با برطرف  
ش��دن  وضعیت  اضطراری و کاهش  آلودگی هوا، س��ازمان  نسبت  به  رفع  
ممنوعیت  و محدودیت  برقرار ش��ده  اقدام  و مراتب  را به نحو مقتضی به  

اطالع  عموم  خواهد رساند.«
اما منابع آالینده متحرک، س��هم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند. 
این گفته مس��عود زند رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران است 
که این منابع را ش��امل وس��ایل نقلیه می داند و معتقد است: کامیون ها 
یک��ی از مهمترین تولیدکنن��دگان ذرات معلق کمت��ر از ۲.۵ میکرون 
هس��تند که در ش��رایط اضطرار از ورود آنها به داخل ش��هر جلوگیری 

می شود.
به گفته وی، همچنین موتورس��یکلت ها، اتوبوس های دیزلی و س��ایر 
وس��ایل نقلیه نیز سهم زیادی در آلودگی هوا دارند که براساس تصمیم 
کارگروه اضطرار اس��تان در روزهایی که آلودگی هوا تش��دید می ش��ود 
تصمیم های مختلفی از جمله طرح زوج و فرد از درب منزل و ممنوعیت 

ورود کامیون ها اجرایی می شود.
رئیس اداره محیط زیس��ت شهرس��تان تهران تاکی��د می کند: برای 
برخورد با موتورس��یکلت ها قانون مش��خصی ارائه نش��ده اس��ت که در 
روزهای آلودگی مانع حضور حرکت آنها شد ضمن اینکه باید ساماندهی 

آنها مورد توجه قرار گیرد.
او فعالیت واحدهای آالینده را به عنوان منابع ثابت آلودگی هوا بیان 
می کند که با همکاری انجمن های مختلف از جمله تولیدکنندگان بتن 
آماده، ش��ن و ماسه، آسفالت، نخاله های ساختمانی و واحدهای فلزی و 

صنعتی تحت کنترل است.
به گفته زندی، در ش��رایط اضطرار فعالیت تولید این واحدها متوقف 
می ش��ود ضمن اینکه منابع ثابت سهم کمتری در آلودگی هوای تهران 

را دارند.
وی با اش��اره به اینکه با واحدهای آالینده به شدت برخورد می شود، 
می گوید: براس��اس پایش های زیست محیطی در صورت مشاهده واحد 
آالینده تذکرهای الزم ارائه و با هماهنگی دادستانی واحد آالینده پلمب 

می شود.
رئیس اداره محیط زیس��ت شهرس��تان تهران معتقد است: تیم های 
کارشناس��ی ای��ن اداره پایش های ش��بانه روزی را انج��ام می دهند و به 
صورت مداوم فعالیت واحدهای فلزی، صنعتی و معدنی را مورد بررسی 

قرار می دهند.
وی عنوان می کند: بخش صنعت مس��ائل و قوانین زیست محیطی را 
رعایت می کند و بعضی واحدها که تذکر آالیندگی دریافت می کنند در 

زمان مشخص به سرعت وضعیت را اصالح می کنند.
زندی با بیان اینکه دوستداران محیط زیست با سامانه محیط زیست 
تماس گرفته و فعالیت واحدهای آالینده را گزارش می دهند، می گوید: 
نیروهای گش��ت این اداره براس��اس گزارش ه��ای مردمی به محل های 
اعالمی اعزام می ش��وند و در صورت مشخص ش��دن آالیندگی واحد با 

آن برخورد قانونی می کنند.
وی از ش��هروندان ضمن اس��تفاده از سیس��تم حمل و نقل عمومی و 
همکاری در کاهش آلودگی هوا خواس��ت: در صورت مش��اهده هرگونه 

تخلف در حوزه زیست محیطی با سامانه ۱۵۴8 تماس حاصل کنند.
رئیس اداره محیط زیست شهر تهران با تاکید بر اینکه بحث آلودگی 
هوا چند وجهی است، معتقد است: حدود ۱۶ دستگاه درخصوص کنترل 
آلودگی هوا دخیل اس��ت که باید این بحث را در اولویت کاری خویش 
ق��رار دهند و در بلندم��دت اجرایی کرده و تنها به روزهای وارونگی هوا 

و آلودگی منحصر نکنند.
وی می گوید: قانون هوای پاک همه جوانب را در نظر گرفته اس��ت و 
تکلیف دس��تگاه های متولی در آن مشخص شده است در صورتی که با 

جدیت اجرایی شود شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود.
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با وج��ود هیاهوی دولتمردان درباره ویژگی ه��ای متفاوت بودجه 99 و 
کاهش وابستگی بودجه به نفت، بررسی ها نشان می دهد بودجه سال آینده 
تفاوت ماهوی نس��بت به بودجه س��الیان قبل ندارد و همچون س��ال ها و 
دهه های پیش همچنان بودجه رنگ و بوی نفتی دارد. اغلب اقتصاددانان و 
فعاالن اقتصادی نیز بر این عقیده هستند و مرکز پژوهش های مجلس به 
عنوان بازوی کارشناسی و پژوهشی قوه مقننه نیز اعتقاد دارد که متأسفانه 
الیحه بودجه 99 همچون الیحه بودجه س��ال 98 بدون اعمال اصالحات 

ساختاري به مجلس ارائه شده است. 
اگرچه حس��ن روحانی دو هفته پیش و ب��ه هنگام تقدیم الیحه بودجه 
سال آینده به مجلس، از کاهش وابستگی نفتی بودجه سخن گفته بود، اما 
بررسی ها در الیه های مختلف بودجه 99 نشان می دهد آنچه به ظاهر شائبه 
کاهش وابس��تگی بودجه به نفت را تقویت کرده، تفکیک درآمدهای نفتی 
در دو بخش واگذاری دارایی های س��رمایه و دارایی های مالی است. دولت، 
س��هم مازاد مورد اس��تفاده خود را به  عنوان دارایی مالی صندوق توسعه 
ملی فرض کرده و در واگذاری دارایی های مالی گنجانده اس��ت. از این رو، 
پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده حدود ۷8 هزار میلیارد 
تومان است. گرچه این عدد به نسبت بودجه سال های گذشته، کمتر است، 
ام��ا این رقم بر فرض تخصیص ۱۰.۵ میلی��ارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا 
ش��ده که دارای یک کم برآوردی شدید در تبدیل ریالی درآمد نفتی است. 
در واقع، دولت از حیث دالری باید در سال 99 حداقل یک میلیون بشکه 
نفت در روز بفروش��د که با توجه به تحریم های نفتی و محدودیت ارزی، 
منطقی جلوه نمی کند. ای��ن کم برآوردی در کنار بیش برآوردی بودجه در 
سمت منابع، الیحه بودجه 99 را از حالت تعادل خارج کرده است بنابراین 
الیحه بودجه س��ال آینده چندان ب��ا واقعیت های اقتصاد ایران نمی گنجد 
و با اینکه رئیس جمهور بودجه س��ال آینده را »بودجه اس��تقامت در برابر 
تحریم ها« خوانده، اما اعداد و ارقام بودجه چنین چیزی را نشان نمی دهد.

بودجه سال آینده؛ از پاستور به بهارستان
بودجه س��ال 99 در حالی از پاستور به بهارس��تان رسیده است که به 
اعتقاد کارشناس��ان، این بودجه با توجه به ش��رایط کنونی اقتصاد ایران، 
کارایی الزم را در مقابل تحریم ها ندارد. نگرانی درباره الیحه بودجه س��ال 
آینده درحالی اس��ت که گ��زارش مرکز پژوهش های مجلس هم نش��ان 
می ده��د الیحه بودجه نیازمند بازنگری اساس��ی اس��ت. ب��ه گفته مرکز 
پژوهش ها، در طول یک س��ال و نیم گذش��ته به رغم آنکه پیشنهادهاي 
متعددي در دولت و مجلس براي اصالح ساختار بودجه و مدیریت کسري 

بودجه مزمن مطرح ش��ده، اما متأس��فانه الیحه بودجه سال آینده بدون 
اعمال اصالحات ساختاري تدوین ش��ده است. نهاد پژوهشی مجلس در 
ادام��ه گزارش خود به نکاتی اش��اره کرده که پی��ش از این درباره الیحه 
بودجه 98 مطرح کرده بود: »در گزارش��ي که س��ال گذشته و در جریان 
بررسي الیحه بودجه سال 98 توسط مرکز پژوهش ها منتشر شده بود، با 
تبیین دالیل و الزامات اصالحات ساختاري در بودجه، راهکارهاي مختلفي 
در کوتاه مدت و بلندمدت براي انجام اصالحات در سمت منابع و مصارف 
بودجه و مدیریت کس��ري بودجه دولت ارائه ش��ده بود.« این راهکارها از 
نگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتند از: »ساماندهي معافیت هاي مالیاتي 
و حذف معافیت هاي غیرضروری، تفکیک حس��اب هاي بانکي شخصي و 
تجاري جهت جلوگیري از فرار مالیاتي و رفتارهاي س��وداگرانه، تفکیک 
هزینه هاي اجباري )ضروري( و غیراجباري )قابل تصمیم گیري( در بودجه 
)با اس��تفاده از س��ازوکار پرداخت به ذي نفع نهای��ي(، کنترل هزینه هاي 
عمومي دولت و تهیه برنامه هاي عملیاتي کاهش هزینه براي دستگاه هاي 
پُرهزینه، حذف موازي کاري بین دستگاه ها، آغاز اصالحات پارامتریک در 
حوزه بازنشس��تگي و بیمه اي، افزایش بازدهي شرکت ها و سرمایه هاي در 
اختیار صندوق ها، ساماندهي سیاس��ت هاي حمایتي جهت جلوگیري از 
ناهماهنگي ها، فراهم کردن زمینه براي واگذاري سریع طرح هاي عمراني 
و تغییر رویه انتخاب و اجراي طرح هاي عمراني، ساماندهي سرمایه گذاري 
ش��رکت هاي دولتي و نهاده��اي عمومي، تمرکز کلیه منابع ش��رکت ها 
در خزانه، مالیات بر س��ود س��پرده هاي بانکي، مالیات بر عایدي سرمایه 
)امالک(، مالی��ات بر خانه هاي لوکس، جلوگیري از فرار مالیاتي برخي از 
مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد.« اما از آنجا که این راهکارها در بودجه 
98 اعمال نشده و این رویه در بودجه 99 نیز ادامه داشته است، مخاطب 
به این نتیجه می رس��د که عدم اصالحات عمیق و س��اختاری در الیحه 

بودجه، امری مسبوق به سابقه در اقتصاد ایران است.
بیش برآوردي بودجه 99 در حوزه منابع

مرکز پژوهش ها همچنین با اش��اره به اینکه »بررس��ي ها نشان مي دهد 
تقریبا اصالح جدي در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و الیحه بودجه 
سال 99 مشابه الیحه بودجه سال 98 تهیه شده و دچار بیش برآوردي هاي 
قابل توجهي در حوزه منابع است« نوشته است: »بررسي کارشناسي الیحه 
بودجه حکایت از آن دارد که به رغم مطالعات کارشناس��ي خوبي که براي 
اصالحات س��اختاري بودجه روي میز دولت و مجلس شوراي اسالمي قرار 
دارد، در عمل توجه کافي به این پیش��نهادات اصالحي نش��ده است. یکي 
از پیامدهاي مهم این بي توجهي، حجم باالي بیش برآورد منابع در الیحه 

تقدیمي دولت بوده است.«
در این میان، بازوی کارشناس��ی مجلس برای اصالح شرایط، دو پیشنهاد 

مطرح کرده است: »پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش ها، اصالح رویکرد تنظیم الیحه 
توس��ط دولت است که باتوجه به آماده بودن بسته هاي اصالحات ساختاري، 
الیحه اصالحي مي تواند به س��رعت بازنگری شود، اما در صورت تأیید کلیات 
الیحه بودجه 99 کل کشور توسط مجلس شوراي اسالمي، پیشنهاد مي شود 
اصالحاتي با کمک و همکاري مؤثر دولت انجام شود. این اصالحات در سه حوزه 

منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت باید صورت گیرد.«
نهاد پژوهشی مجلس سپس به جزییات این سه حوزه هم اشاره کرده و 
آنها را برشمرده است: »حذف معافیت مالیات بر سودهاي کالن سپرده هاي 
بانکي، تفکیک حساب هاي بانکي )ش��خصي و تجاري(، جلوگیري از فرار 
مالیاتي برخي از مش��اغل، ساماندهي معافیت هاي مالیاتی، حذف مالیات 
بر ارزش اف��زوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادي، پلکاني کردن مالیات نقل و 
انتقال ام��الک با هدف اخذ مالیات از خانه هاي لوکس، مالیات بر مجموع 
درآمد، مالیات بر عایدي سرمایه )امالک و سهام( و مالیات بر ارزش زمین.«

ادامه تخصیص ارز ناکارآمد دولتی
همچنین درحالی که از س��ال گذش��ته زمزمه ها درب��اره ناکارآمدی ارز 
دولتی و فسادزایی آن از سوی اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی شنیده شده 
اس��ت، اما در الیحه بودجه سال آینده همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی حضور 
س��نگین و قابل اعتنایی دارد. بررسی ها نشان می دهد که دولت در بودجه 
سال آینده ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر از منابع ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ 
تومانی به واردات کاالهای اساس��ی و ضروری اختصاص داده اس��ت. این 
مهم به گفت��ه دولتمردان، با هدف جلوگی��ری از افزایش قیمت کاالهای 
اساسی و بهبود معیش��ت مردم صورت گرفته است. اگرچه این میزان در 
بودجه 98 یعنی امسال حدود ۱۴ میلیارد دالر بوده است، اما تجربه نشان 
داده که تخصیص این منابع مانع از جهش قیمت کاالهای اساسی در یک 
س��ال گذشته نشده و کاالهای اساس��ی عمدتا با قیمت ارز آزاد به دست 
مردم رس��یده است، بنابراین ادامه تخصیص ارز ناکارآمد ترجیحی از دیگر 

نقدهایی است که به بودجه سال آینده وارد می شود.
مرکز پژوهش ها نیز با این عقیده هم نظر است و اعتقاد دارد که سیاست 
تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات 
قیمت کاالهای اساس��ی در بازار و بالطبع، بهبود وضعیت معیشتی مردم، 
کارا و کارآمد نبوده است؛ به  طوری که »رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت 
کاالهای اساس��ی در آذرماه 9۷ نسبت به اسفندماه 9۶ نشان می دهد که 
اقالم موجود در ش��اخص قیمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط 
۴۲درصد رش��د داش��ته اند که باالتر از رش��د 39درصدی ش��اخص کل 
قیمت هاس��ت.« به گفته این نهاد پژوهش��ی، اجرای سیاست ناکارآمد ارز 
دولتی، پیامدهای منفی به همراه داش��ته و وجود قیمت های چندگانه در 

بازار ارز، زمینه فساد و رانتجویی را در اقتصاد ایران فراهم می کند.

برخالف گفته دولتمردان، اصالحات ساختاری در الیحه بودجه سال آینده انجام نشده است

بودجه 99 در بزنگاه مجلس
یادداشت

مبارزه با فقر و اراده ای آهنین

مقوله برخورداری انس��ان از منابع و موضوع فقر از ابتدای تاریخ بش��ر 
مورد توجه اندیش��مندان و رشته های مختلف و اخیرا علم اقتصاد بوده 
اس��ت. در هر دوره با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و پارادایم های 
فکری حاکم بر جامعه انس��انی و طبقه متفک��ر، فقر با مفهوم متفاوتی 
تعریف شده و بر همان مبنا برای مقابله با آن، راهکار ارائه شده است. از 
آنجایی  که فقر با مسئله انسان و انسانیت ارتباط دارد، حتی علمای علم 
اخ��الق هم به آن توجه کرده و آن را به عنوان عامل ازبین برنده جوهر و 

عزت انسانی مورد توجه قرار داده و مذموم شناخته اند.
اما در دوران معاصر که علوم انسانی رشد فزاینده ای کرده، موضوع فقر 
مورد توجه خاص اقتصاددان ها قرار گرفته است، به نحوی که این مقوله 
تا حدی به انحصار علم اقتصاد درآمده اس��ت و طبعا در رش��ته اقتصاد 
نیز به ش��مار مکاتب اقتصادی و به تعداد نحله های فکری می توانیم فقر 
را تعری��ف و تحلیل کنی��م. در علم اقتصاد هم همان تنوع و همان تکثر 
دیدگاه نسبت به تعریف و تحلیل فقر وجود دارد، لذا ارائه تعریفی جامع 
و مانع از فقر، قبل از انتخاب یک چارچوب نظری و پارادایم در حوزه علم 
اقتصاد وجود ندارد. اما به صورت کلی می توان اندیشمندان اقتصادی را 
که به چاره جویی برای محو  و  ریشه کنی فقر شهرت جهانی داشته و به 
دو پارادایم و انگاره فکری متفاوت متعلق هستند، به این گونه معرفی کرد:
دس��ته اول: کسانی هستند که به تحول اقتصادی و توسعه انسانی به 
صورت درون زا توجه دارند؛ آنها اعتقاد دارند ریشه های فقر درونی است 
و آن را باید در درون آن جامعه یافت؛ تا تالشی از درون جامعه و از خود 
افراد و نهادهای درونی آن جامعه شروع نشود، قطعا فقر از بین نمی رود 

و مشکالت مرتبط با آن هم از بین نخواهد رفت.
دس��ته دوم: کسانی هس��تند که معتقدند فقر عامل بیرونی داشته و 
پدیده فقر به عنوان یک عنصر جهانی در دوران معاصر نتیجه بی عدالتی 
و رواب��ط ظالمانه ای اس��ت که بین ملل مختلف و از طریق اس��تعمار و 
استثمار ایجاد شده است. برخی از کشورها عصاره ثروت و منابع مالی و 
انس��انی کشورهای دیگر را به نفع خود مصادره کرده و ریشه تبعیض و 
تمایز را ایجاد کرده اند و به همین دلیل دنیای غنی و دنیای فقیر داریم. 
به اعتقاد آنها، تا زمانی که دنیای غنی را مجبور نکنیم از طریق کمک های 
انسان دوستانه به ملل ضعیف کمک کند، امکان خروج از دایره و سیکل 

بسته فقر وجود ندارد.
این دو گروه تحلیل متفاوتی از تعریف و دالیل فقر و ش��یوه خروج از 
چرخه فقر دارند. اگر بخواهیم به سردمداران این دو نحله فکری در حوزه 
علم اقتصاد اشاره کنیم، باید جفری ساکس و ویلیام استرلی را نام ببریم.

جفری س��اکس، اقتصاددان مشهور و استاد دانشگاه  کلمبیا و مشاور 
سازمان ملل در حوزه فقرزدایی است. او فقر را نتیجه بی عدالتی ساختاری 
و اس��تعمار چند قرن و روابط اس��تثماری می داند ک��ه نتیجه آن، فقر 
س��اختاری در کشورهای آفریقایی، آمریکای التین و آسیا را ایجاد کرده 
اس��ت. او معتقد اس��ت که اگر از طریق کمک های بین المللی به بهبود 
زیرساختارها کمک نشود، فقر به هیچ وجه ریشه کن نمی شود و وضعیت 
آنها در آینده بس��یار بدتر خواهد شد و نتیجه آن روبه رو شدن با شکاف 
فزاینده تصاعدی اس��ت که به بروز بحران های فزآینده در سطح جهانی 
خواهد انجامید. چون کشورهای فقیر از نظر برخورداری از منابع طبیعی 
و از نظر زیرساخت ها، حمل ونقل، برخورداری از شبکه اطالعات، خدمات 
بهداشتی و دسترسی به غذای کافی، وضعیت مناسبی ندارند اسیر چرخه 
فقر می شوند. به گفته ساکس، ۱۰ نفر از ثروتمندهای جهان ۱۵ تریلیون 
دالر دارن��د و اگر کمتر از نیم درص��د درآمد آنها برای کمک به آموزش 
کش��ورهای آفریقایی در نظر گرفته شود می توان بی سوادی را که در آن 

منطقه ریشه در فقر دارد، از بین برد.
در مقابل این دیدگاه، ویلیام استرلی از دانشگاه نیویورک حضور دارد. 
او معتقد اس��ت که کمک هاي خارجی خود باعث ایجاد فقر می ش��ود و 
کمک های بین المللی هیچ کمکی به کش��ورهای فقیر نمی کند. فقر به 
عواملی درونی مرتبط اس��ت و ریشه ای است. باید جامعه از درون تغییر 
کند و با حمایت خارجی تنها فقر دامنه دارتر و نهادی می شود. او معتقد 
است که کش��ورهای فقیر زیربنا و زمینه استفاده از کمک های خارجی 
را ندارن��د و تزریق کمک های خارجی باعث افزایش ش��کاف فزآینده در 

جامعه فقیر می شود.
ای��ن دو طیف تفکر اقتص��ادی، یکی فقر را پدی��ده بیروني و دیگری 
درونی می داند. در نیم قرن اخیر نقش سازمان ملل متحد در شناخت و 
مقابله با فقر نیز بسیار پررنگ تر شده است. فقر در سازمان ملل، تعریف 
عمومی تری دارد و به طور خالصه، هر عاملی که انسان را از حق تعیین 
سرنوش��ت، آزادی انتخاب سرنوش��ت و دستیابی به حرمت انسانی، دور 
کند، ناپسند و نارواست و فقر مهم ترین عامل بازدارنده رهایی انسان است 
بنابراین مبارزه با فقر، اولین هدف برنامه توسعه سازمان ملل است، اما در 
صحنه عمل و علی رغم چندین دهه تالش، سازمان ملل در مبارزه با فقر، 

موفقیت مستمری نداشته است. 
براساس اعالم رسمی سازمان ملل، دو عامل جدی افزایش شمار فقرا 
و گرسنگان اثرگذار است: اولي عامل جنگ و درگیرهای درون کشوری، 
ملی، منطقه ای و بین المللی اس��ت. برای مثال، جنگ س��وریه، عراق و 
افغانس��تان نقش جدی در افزایش شمار فقرا و گرسنگان جهان داشته 
است. بعد از این جنگ ها شمار گرسنگان جهان هم اکنون روند افزایشی 
گرفته و به 8۲۷ میلیون نفر رس��یده اس��ت؛ این زنگ خطری است که 
نشان می دهد جنگ و اختالف  سیاسی باعث افزایش فقرا در جهان شده 

است.
دومین عامل به نظر سازمان ملل، تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین 
اس��ت که نتیجه آن، فقیر ش��دن مردم، کاهش درآمده��ای اقتصادی 
کشاورزی، افزایش حوادث غیرمترقبه مثل سیل، خشکسالی، ریزگردها، 
افزایش دما و کاهش س��طح تولید محصوالت کشاورزی و افزایش شمار 
گرسنگان جهان است. بروز تنازعات بین المللی در دهه گذشته و کاهش 
رشد اقتصادی در سطح جهانی هم باعث شده کشورهای جهان، تالش 
محدودی جهت مقابله مش��ترک با پدیده فقر و گرسنگی از خود نشان 

دهند.
بسیاری معتقدند موفقیت هایی که در دو دهه گذشته به دست آمده، 
عمال نتیجه فعالیت دولت هایی همچون چین، هندوستان و برزیل بوده 
است که با سیاست های داخلی و  منسجم خود توانسته اند شمار فقرا را 
کاهش دهند. آنچه بدیهی است اینکه بدون یک  چرخش معنادار در روند 
تح��والت جهانی و عزم دولت ه��ای تاثیر گذار نه تنها وضعیت فقر بهبود 
نخواهد یافت، بلکه چهره ناپسند فقر، نقاب خود را بر بخش بیشتری از 

جمعیت جهان خواهد کشید.
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فرصت امروز: در گزارش اخیر س��ازمان »آنکتاد« از ش��اخص تجارت الکترونیک 
بین کس��ب وکار و مشتری در سال ۲۰۱9، میزان آمادگی ۱۵۲ اقتصاد جهان برای 
پش��تیبانی از خرید آنالین، اندازه گیری  شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد 
کشور هلند باالترین میزان آمادگی برای مشارکت و بهره مندی از تجارت الکترونیکی 
را در جهان داراست. ایران نیز در سال ۲۰۱9 بعد از روسیه و یونان، چهل و دومین 
کشور جهان از منظر شاخص تجارت الکترونیک بوده است که جایگاه آن نسبت به 
سال ۲۰۱8 بهبود هفت پله ای داشته و در موقعیت بهتری نسبت به کشورهای قطر، 
ترکیه و چین ایستاده است. از میان کشورهای درحال توسعه نیز ایران بعد از امارات 
و مالزی در جایگاه شش��م قرار گرفته است. همچنین بانک مرکزی ایران نیز چند 
روز پیش، عملکرد سامانه های بانکداری الکترونیک را در نیمه نخست امسال منتشر 
کرد. این گزارش درباره عملکرد شش سامانه »شتاب«، »شاپرک«، »پایا«، »ساتنا«، 

»چکاوک« و »صیاد« در حوزه بانکداری الکترونیک بوده است.
آمار تراکنش های بانکی در نیمه نخست سال

بانک مرکزی در راس��تای خدمت رس��انی آنی و س��ریع با راه اندازی سامانه های 
»ش��تاب«، »شاپرک«، »پایا«، »س��اتنا«، »چکاوک« و »صیاد« در حوزه بانکداری 
الکترونیک، شاهد کسب دستاوردهای سترگی است که نتیجه آن، دسترسی سریع و 
آسان مشتریان نظام بانکی به خدمات بانک ها و مؤسسات اعتباری است، بر این مبنا، 
بانک مرکزی، آمار تراکنش های بانکی سامانه های الکترونیکی »شتاب«، »شاپرک«، 

»پایا«، »ساتنا«، »چکاوک« و »صیاد« را اعالم کرد.
به گفته بانک مرکزی، در سامانه »چکاوک« تعداد ۴۷ میلیون چک تبادل شده؛ 
مبلغ این چک ها یک میلیارد و ۵8۲ میلیون تومان است که نسبت به دوره مشابه 
در سال قبل به ترتیب ۲۱ و ۶ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین در سامانه 
»ش��اپرک« تعداد ۲۷میلیون و ۶۵8 تراکنش پردازش و مبلغ یک میلیارد و ۴۷۵ 
میلیون تومان تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 

۲8 و ۲۶ درصد رشد را نشان می دهد.
همچنین در سامانه »شتاب« تعداد ۲۰ میلیون و ۴۰۱ تراکنش پردازش و مبلغ 
۲ میلیارد و ۲8۷ میلیون تومان تس��ویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در 
س��ال قبل به ترتیب ۲۵ و ۲۷ درصد رشد را نش��ان می دهد. در سامانه »پایا« نیز 
تع��داد 8۷۴ میلیون تراکنش پردازش و بیش از یک میلیارد و 9۰۰ میلیون تومان 
تس��ویه انجام ش��د که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 33 و 3۰درصد 

رشد را نشان می دهد.
آمارها حاکی از آن است که در سامانه »ساتنا« تعداد ۱3 میلیون و ۶۰۰ تراکنش 
با مبلغ ۶ میلیارد و ۱8۷ میلیون تومان تسویه انجام شد که نسبت به دوره مشابه 
در س��ال قبل به ترتیب 8۲ و ۱۴۴درصد رشد را نشان می دهد. در شش ماهه اول 
سال ۱398، تعداد تراکنش های سامانه »صیاد« نیز به ۵3 میلیون و ۷۴۷ رسید که 
نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۱۶.۴9درصد رشد را نشان می دهد. البته به گفته 

بانک مرکزی، رشد تعداد این تراکنش ها تحت تاثیر راه اندازی سرویس استعالم بوده 
است که در شش ماهه اول سال ۱39۷ هنوز راه اندازی نشده بود.

رتبه 42 ایران در شاخص تجارت الکترونیک
همچنی��ن معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز تازه ترین گزارش س��ازمان 
»آنکتاد« از ش��اخص تجارت الکترونیک را منتشر کرد. در این گزارش به وضعیت 
تجارت الکترونیک یا آنچه که اصطالحا »B۲C « خوانده می شود، در ایران و سایر 
کشورها در سال ۲۰۱9 اشاره شده است. طبق گزارش »آنکتاد«، در ایران ۴۲درصد 
از کاربران اینترنتی، خرید را به  صورت آنالین انجام می دهند که این نس��بت برای 

کل جمعیت، ۲۶درصد است.
در میان ۱۰ کشور برتر اقتصادهای درحال توسعه نیز تنها تایلند و ترکیه با کاهش 
جایگاه ش��اخص نسبت به سال قبل مواجه شده اند و سایر کشورها بهبود وضعیت 
داش��ته اند. سنگاپور دارای بهترین رتبه در این گروه و سومین رتبه در جهان است 
و پس  از س��نگاپور، کش��ورهای چین و کره جنوبی رتبه های دوم و سوم را به خود 
اختصاص داده اند. ایران در س��ال ۲۰۱8، چهل و نهمین کش��ور جهان در شاخص 
تجارت الکترونیک بود که در س��ال ۲۰۱9 با هفت پله صعود به رتبه ۴۲ جهان و 
ششمین کشور در میان کشورهای درحال توسعه رسیده است. عالوه بر این،  در میان 
کشورهای درحال توسعه آسیای غربی و شمال آفریقا نیز ایران بعد از امارات متحده 

عربی، دومین کشور از منظر شاخص تجارت الکترونیک بوده است.

گزارش سازمان »آنکتاد« از شاخص تجارت الکترونیک در سال 2019 میالدی

ایرانی ها چقدر خرید اینترنتی می کنند؟

یکشنبه
اول دی 1398

شماره 1456



بانک پاسارگاد اعالم کرد
لزوم ثبت صحیح شماره تلفن  همراه برای 

دریافت رمز پویا
جهت دریافت رمز پویا از طریق کد دستوری #۶*۷۲۰* و ارسال پیامک، 

ثبت صحیح شماره تلفن همراه در سیستم بانک پاسارگاد الزامی است.
به گزارش روابط  عمومی بانک   پاس��ارگاد، براس��اس اع��الم بانک  مرکزی 
از ابت��دای دی، انجام کلیه پرداخت ه��ای غیرحضوری مبتنی بر کارت، تنها 
از طری��ق رمز پویا امکان پذیر اس��ت. از این رو مش��تریانی که به هر دلیلی 
پیامک های ارس��الی از سوی بانک  پاس��ارگاد را دریافت نمی کنند و یا اقدام 
به تعویض سیم کارت خود کرده اند، باید جهت اصالح و ثبت صحیح شماره 

تلفن  همراه خود به شعبه های این بانک مراجعه کنند.
براس��اس این خبر، جهت افزایش امنیت در پرداخت های غیرحضوری، از 
ابتدای دی ماه س��ال جاری و به  صورت هماهنگ در کلیه بانک های کشور، 
رمزهای دوم ایس��تا غیرفعال شده و انجام تراکنش ها از طریق رمز دوم پویا 
انجام خواهد گرفت. در بانک  پاس��ارگاد نیز از این تاریخ رمز پویا برای کلیه 
کارت های نقدی به طور خودکار فعال ش��ده و دریافت آن از طریق س��امانه   
همراه بانک و کد دس��توری #۶*۷۲۰* امکان پذیر اس��ت. به این  ترتیب که 
مش��تری می تواند در زمان خرید کاال و خدمات بر روی درگاه های پرداخت، 
با مراجعه به موبایل بانک )همراه بانک(، منوی »کارت« و انتخاب گزینه »رمز 
پویا« رمز یک بار مصرف را دریافت کند. امکان دریافت رمز پویا در س��امانه 
اینترنت بان��ک نیز جه��ت انجام عملیات انتقال وج��ه کارت به کارت فراهم 
اس��ت. همچنین مش��تریانی که تلفن همراه هوش��مند در دسترس ندارند، 
می توانند با شماره گیری کد دستوری #۶*۷۲۰*رمز پویا را از طریق پیامک 

دریافت کنند.
https:// برای کسب اطالعات بیش��تر به سایت بانک  پاسارگاد به نشانی
www.bpi.ir مراجعه و یا با مرکز مشاوره و اطالع رسانی به شماره 8۲89۰ 

تماس حاصل کنید.

واکنش همتی به شایعات فضای مجازی:
موفقیت در ثبات بخشی به بازار پول و ارز 

موجب ترویج شایعات می شود
رئی��س کل بانک مرکزی گفت موفقیت بانک مرک��زی در ثبات بازار پول 

و ارز و اقتصاد کشور سبب ترویج شایعات و انتشار اخبار کذب می شود.
عبدالناصر همتی روز گذش��ته با انتش��ار یادداشتی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: رسانه ها در مورد مطالب کذبی که به طور مرتب به نقل از من 
در فضای مجازی می چرخد سوال می کنند، مطالبی نظیر »اگر مجبور شویم 
س��پرده های مردم بلوکه می کنیم« یا اینکه »قرار است از سپرده های مردم 

در بانک های کشور خمس و زکات برداریم.«
به نوشته همتی، پاسخ مشترک به سواالت این بوده است که این شایعات، 
نش��انگر اس��تیصال آنها و موفقیت تالش های بانک مرکزی در خنثی کردن 
ت��الش عوام��ل برهم زنن��ده ثبات ب��ازار پ��ول و ارز و اقتصادی کش��ورمان 
اس��ت. مردم نیز اطمینان داش��ته باش��ند که بانک مرکزی محکم و استوار، 

سیاست های پولی و ارزی ثبات بخش خود را پیش خواهد برد.

سکه از 4.5 میلیون تومان رد شد
دالر در مرز کانال 1۳ هزار تومانی

هر قطعه س��که تمام بهار آزادی در آخرین روز آذرماه تحت تاثیر نرخ ارز 
به ۴ میلیون و۵۶۱ هزارتومان رس��ید. به گزارش خبرآنالین، هر قطعه سکه 
تم��ام بهار آزادی با افزایش ۶9 هزارتومانی ب��ه ۴میلیون و۵۶۱ هزار تومان 
رسید. همچنین هر قطعه سکه طرح قدیم نیز ۷۰ هزار تومان افزایش یافت 
و به قیمت ۴ میلیون و۵۲۶ هزار تومان داد و ستد شد. نیم سکه ۲ میلیون 
و3۵۲ ه��زار تومان و ربع س��که یک میلیون و۴۴3 هزار تومان ش��د که به 
ترتی��ب ۲۰ هزار توم��ان و۱۰ هزار تومان افزایش قیمت را نش��ان می دهد. 
س��که گرمی هم با قیمت 9۱۲ هزار تومان فروخته شد و هرگرم طالی ۱8 

عیار نیز ۴۶۲هزار و۷۰۰ تومان قیمت خورد.
نرخ دالر در صرافی های بانکی نیز با رشد حدود ۴۰ تومانی نسبت به روز 
پنجش��نبه گذشته، به رقم ۱۲ هزار و 9۴۰ تومان رسید. نرخ خرید هر دالر 
در تابلوی صرافی های بانکی ۱۲هزار و 8۴۰ تومان و فروش ۱۲ هزار و 9۴۰ 
تومان درج شد. نرخ خرید هر یورو نیز ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان و نرخ فروش 

آن ۱۴ هزار و ۲۵۰ تومان شد.
گفتن��ی اس��ت ن��رخ ارز در روزهای پ��س از س��همیه بندی بنزین، دچار 
نوسان های زیادی شد به طوری که از کانال ۱۲ هزار تومانی تا مرز ۱۴ هزار 
تومان نیز پیش رفت و البته پس از مدتی به کانال ۱3 هزار تومانی وارد شد.

در یک سال گذشته
زمین گران تر شد یا خانه؟

در فاصله تابس��تان امسال تا همین فصل در سال گذشته، قیمت هر متر 
زمین و زمین ساختمان کلنگی بیش از هر متر خانه افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، آنچه گزارش های مرکز آمار در رابطه با وضعیت معامالت 
زمین و س��اختمان در تابستان امسال در سطح کشور نشان می دهد، از این 
حکایت دارد که متوس��ط قیمت خرید هر مترمربع واحد مسکونی 3میلیون 
و ۶۶۰ هزار تومان اس��ت که با میانگین مس��احت ۱۰8 مترمربع و متوسط 
عمر بنای ۱۲ ساله محاسبه شده است. این در حالی است که قیمت هر متر 
واحد مسکونی در تابس��تان امسال نسبت به بهار 3.۷درصد و در مقایسه با 

تابستان سال گذشته ۶۴.۶درصد افزایش دارد.
اما وضعیت معامالت زمین در س��طح کش��ور به نحوی ب��وده که به طور 
متوس��ط ه��ر مترمرب��ع 3۶3 ه��زار و ۵۰۰ تومان برای میانگین مس��احت 
۲۶۷ مت��ری قیمت خورده اس��ت. قیمت هر متر زمین یا زمین س��اختمان 
مسکونی کلنگی نسبت به بهار 9.3درصد و در مقایسه با تابستان سال قبل 

۱۱۰.۷درصد افزایش دارد.
همچنین معامالت در بازار اجاره نش��ان می دهد که متوس��ط مبلغ اجاره 
ماهان��ه به عالوه 3درصد ودیع��ه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای 
واحد مس��کونی یک مترمربع خانه در سطح کش��ور حدود ۱3 هزار و ۵۰۰ 
تومان است که با میانگین 99 مترمربع و متوسط عمر بنای ۱3 ساله است. 
مبلغ اجاره نسبت به بهار ۶.۷درصد و نسبت به تابستان سال گذشته حدود 
۲۵درصد رش��د دارد. درصد تغییرات قیمت در تابس��تان امس��ال نسبت به 
تابس��تان سال گذشته در س��ه بخش اجاره با ۲۵درصد، خانه ۶۴.۶درصد و 
زمین ۱۱۰درصد حاکی از آن اس��ت که درصد رشد قیمت در بازار زمین و 

زمین ساختمان کلنگی بیش از دو بخش دیگر بوده است.

بانکنامه

عم��ده فعاالن اقتصادی بر این واقفند که با پیوس��تن ب��ه FATF نباید انتظار 
گش��ایش چندانی در امور تجاری را داش��ت، بیم آنها از این اس��ت که با بازگشت 
به »لیست س��یاه« همین روزنه های امید بسته شده و معدود کشورهایی همچون 
روسیه و چین که در حال تعامل با ایران هستند نیز از تصمیم خود منصرف شوند.

ب��ه گزارش ایرنا، پیوس��تن به کارگروه ویژه اقدام مال��ی )FATF( برای آنها که 
کاری جز دمیدن در شیپور ناامیدی ندارند و به دیدن خالی ترین نیمه لیوان عادت 
کرده اند، احتماال چندان کار شاقی نیست و تنها وقت تلف کردن و اعتماد دوباره به 

نهادهای غیرمطمئن و امثال اینها به حساب می رود.
اما عده ای هم هستند که به جای کاسه چه کنم به دست گرفتن، به فکر استفاده 
از ظرفیت های هرچند محدود در همین روزگار تحریم هستند و »این نیز بگذرد« را 
سرلوحه کارشان را قرار داده اند؛ روزگاری که فعاالن اقتصادی اش آن را »نفسگیر« 
می نامن��د و نبض های ضعیف صنایع و کس��ب وکار بعضی از آنه��ا خود گواه بر این 

ادعاست.
»وقتی تحریم هستیم، پیوستن به FATF برای مان منفعتی ندارد«، »با پیوستن 
به FATF مسیر تجارت تسهیل نمی شود« و »نباید به نهادهای بین المللی اعتماد 
کرد« تنها برخی از مانع تراش��ی های گروه اول اس��ت که پیوس��تن به این نهاد را با 

چندین سال تاخیر رو به رو کرده است.
عم��ده فعاالن اقتصادی بر این واقفند که با پیوس��تن ب��ه FATF نباید انتظار 
گش��ایش چندانی در امور تجاری را داش��ت، بیم آنها از این است که با بازگشت به 
لیست سیاه همین روزنه های امید بسته شده و معدود کشورهایی همچون روسیه و 

چین که در حال تعامل با ایران هستند نیز از تصمیم خود منصرف شوند.
هیچ گریزی جز پذیرش FATF نداریم

»ام��کان تعامالت بین المللی از بین رفته، چون عمده ش��رکت های دنیا مایل به 
تعامل با ایران نیس��تند و عمال سخت ترین ش��رایط کشور را سپری می کنیم« این 
جمله ای است که حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی 
تهران، جمله خود را با آن ش��روع می کند و ادامه می دهد: اروپا امروز مدعی اس��ت 
تحریم هایش را برداشته اما از طرف دیگر تاکید می کند نمی توانم به فردی یا شرکتی 
اجبار کنم با ایران تعامل کند. از طرف دیگر چون آمریکا اشراف گسترده ای بر بازار 
دارد و افراد نامدار در تمام دنیا آمریکا را مهم ترین بازار و شریک کاری خود می دانند، 

وارد گفت وگو و تعامل با ما نمی شوند.
به اعتقاد وی، گروه هایی از چین و روسیه تصمیم می گیرند در این شرایط سخت 
با ایران تعامل داشته باشند و توسعه روابط تجاری به فعال بودن بانک ها و موسسات 
مالی اعتباری بین دو کشور نیاز دارد. اینجا دیگر موضوع ارتباطی به تحریم ندارد و 

بانک ها پذیرفته اند با ایران همکاری داشته باشند.
فروزان فرد هش��دار داد که در این شرایط اگر ایران استانداردهای رفتار حرفه ای 
را در حوزه بانکی و پولی رعایت نکرده باش��د، حتی رابطه تجاری با این کشورها را 

نیز از دست خواهیم داد.
او به بعضی شنیده هایش درباره روسیه ارجاع داده و گفت: به صورت غیررسمی 
از طرف روس��یه اعالم ش��ده اگر زمینه های پذیرش FATF آماده نشود و ایران در 
لیست سیاه قرار بگیرد، روسیه دیگر امکان همکاری با ایران را نخواهد داشت چون 

این کشور نیز عضو کارگروه اقدام مالی است.
وی تاکید کرد که اگر وارد فرآیندFATF نشویم، معدود باقی ماندگان تجاری را 
هم از دست خواهیم داد. اکنون با این ادعا از لیست سیاه بیرون آمدیم که زمینه را 

برای برطرف کردن پیوستن به این نهاد مالی فراهم کنیم.
عض��و اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به طوالنی ش��دن فرآیند تصمیم گیری برای 
پیوستن به FATF بیان کرد: طوالنی کردن بی دلیل این تصمیم گیری کار را برای 
تصمیم گیران س��خت تر کرده است، چراکه آنها اگر موافق انجام کار باشند سوال به 

وجود می آید که چرا دو س��ال گذش��ته کار انجام نشده و دلیل تاخیر آن چه بوده 
است.

وی خاطرنشان کرد که اگر بخواهیم از نظامات بین المللی در حوزه بانکی بهره مند 
ش��ویم، هیچ گریزی جز پذیرش این موضوع نداریم و البته FATF فرصت هایی را 

هم برای اعمال حاکمیت های ملی در نظر می گیرد.
وقتی مخالفان FATF آدرس غلط می دهند

»آیا پیوستن به FATF زمینه های تجارت را تسهیل می کند؟« این سوالی است 
که فروزان فرد قاطعانه به آن پاس��خ منفی داد و تصریح کرد: زمینه های تجارت به 
دلی��ل تحریم ها متوقف مانده و ب��دون تغییر در تحریم ها، زمینه های تجاری تغییر 

مهمی نمی کند.
به گفته رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران، مخالفان انتظارات 
عموم مردم از FATF را باال می برند، آنها می خواهند با این کار طرفداران را وادار به 
عقب نشینی کنند و پیام شان این است که با تصویب FATF اتفاق خاصی نمی افتد.
او درباره تاثیر پیوس��تن به این نهاد مالی توضی��ح داد: FATF تنها می تواند از 
توقف کامل فعالیت های مان در زمان تحریم جلوگیری کند و عدم پذیرش آن و قرار 
گرفتن در لیست سیاه وضعیت تجاری را بدتر کرده و باعث انزوا و تحمیل هزینه های 

بیشتر بر ما خواهد شد.
عض��و اتاق بازرگانی تهران عمده تاثیر پذی��رش FATF را برای روزهای پس از 
تحریم دانس��ت و افزود: اگر تحریم ها وجود نداش��ته باش��د FATF تنها راه برای 

ادامه فعالیت اس��ت، برای روزهایی که بخواهیم مبادالت مالی را با بانک های دیگر 
کشورها آغاز کنیم.

فروزان فرد تاکید کرد که FATF به معنای باز کردن راهی برای تعامالت تجاری 
در این لحظه تاریخی نیست، چون راه مان از جای دیگری به نام تحریم بسته است.

وی تصریح کرد: نمی خواهیم در بلندمدت در تحریم باقی بمانیم و باید اکنون از 
حداقل امکانات موجود استفاده کنیم.

 FATF فروزان فرد با اشاره به بی اعتمادی برخی افراد درباره پذیرش
اظهار کرد: منفی نگری های بس��یاری نسبت به این موضوع وجود دارد؛ 
برخی نس��بت به تدابیر بین المللی و جهانی بدبین هس��تند چون بارها 
تجرب��ه کردی��م این تدابیر منافع کش��ورها را پیگیری نک��رده و به نفع 

دیگرانی بوده که آن را تصویب کرده اند.
وی ادامه داد: این موضوع جنبه تاریخ ملی دارد و بارها از آن آسیب دیده ایم، اما 
با این حال آنها را پذیرفته ایم. مثال می گوییم سازمان ملل جایی نیست که مفاهیم 
عادالنه و رفتارهای عادالنه در آنجا اتفاق افتد، اما هنوز در آن سفیر داریم و رئیس 

جمهور آنجا سخنرانی می کند.
عض��و اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: پذیرش FATF به این معنا نیس��ت که 
وقتی وارد آن ش��ویم تمام جزییات آن را قبول داریم، ممکن اس��ت به آن نقدهایی 
داشته باشیم اما می پذیریم که از ظرفیت زیرساخت های بین المللی بهره بگیریم تا 

بتوانیم با دنیا کار کنیم.

روزهای سخت بازگشت به »لیست سیاه« گروه ویژه اقدام مالی

FATF بیم و امید پیوستن به

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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آخرین موج های صعودی شاخص بورس تهران
پیش بینی رشد صنایع بزرگ در هفته جاری

 ش��اخص کل بورس اوراق بهادار ته��ران در پایان معامالت آخرین هفته 
آذرماه یعنی روز چهارشنبه )۲۷ آذر( به عدد 3۵۰ هزار و 3۲۲ واحد رسید 
که در مقایس��ه با پایان هفته گذش��ته حدود 3درصد رش��د داش��ت. ارزش 
بورس تهران در هفته ای که گذش��ت ۱۲ هزار و 999 میلیارد ریال بود که 
در مقایسه با هفته گذش��ته ۲درصد افزایش را تجربه کرد، همچنین ارزش 
فرابورس در مدت ذکرش��ده 3هزار و ۷۶۱ میلیارد بود که نس��بت به مدت 

مشابه هفته گذشته با افزایش 3درصدی همراه شد.
در همین زمینه، محس��ن رحمت��ی در گفت و گو با ایرن��ا، با بیان اینکه 
معامالت ش��اخص بورس در هفته ای که گذش��ت دنباله رو روند هفته سوم 
آذرماه بود، گفت: براس��اس پیش بینی های انجام ش��ده، ش��اخص بورس در 

حال طی کردن آخرین موج های صعودی در بازار است.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، به نظر می رسد روند صعودی بازار 
س��رمایه که از نیمه س��ال 9۷ آغاز شد و محرک آن افزایش قیمت دالر بود 
تمام اثرات مثبت خود را بر روی بازار گذاش��ته باش��د و دیگر دلیل چندانی 
برای رشد بیشتر بازار وجود ندارد مگر اینکه شرکت ها عملکرد کسب و کار 

خوبی داشته باشند که بتواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد.
او ب��ا بیان اینکه عمده ش��رکت های ب��زرگ در معامالت هفته گذش��ته 
وضعیت خوبی را سپری کردند و با روند مثبت همراه بودند، افزود: در کنار 
رشد گروه های بزرگ روند صعودی گروه بانکی ها متوقف و تا حدودی منفی 

شدند در حالی که عمده روند صنایع بزرگ مطلوب بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه شرکت ها در یک سال گذشته 
از عملکرد کسب و کار خوبی برخوردار نبودند، گفت: افزایش سود و قیمت 
سهام شرکت ها در چند وقت اخیر بیشتر ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز بود 

که به صورت نسبی در افزایش درآمد شرکت ها تاثیرگذار بود.
به گفته وی، اگر قرار باش��د رش��د قیمت سهام شرکت ها پایدار و پیوسته 
باشد باید افزایش درآمد شرکت ها ادامه پیدا کند که به نظر نمی رسد چنین 
اتفاقی در بازار رخ دهد و ما این تصور را برای روند بازار در س��ال 99 شاهد 
نیستیم. رحمتی خاطرنشان کرد: تا پایان سال 98 بازار به یک نقطه تعادلی 
می رسد اما تا آن زمان روند بازار صعودی است و به عنوان بهترین بازار برای 

سرمایه گذاری در اقتصاد ایران محسوب می شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: روند معامالت صنایع فلزی، فوالدی 
و پتروش��یمی در معامالت هفته گذشته مثبت بود اما شیمیایی ها در پایان 

هفته تا حدودی روند نزولی را در پیش گرفتند.
وی ب��ا بی��ان اینکه عمده صنایع ب��زرگ بازار p/e )تقس��یم کردن قیمت 
سهم بر س��ود هر سهم( پایین دارند به همین دلیل همچنان جا برای رشد 
دارند، گفت: بررس��ی س��هام این صنایع با شرایط کلی اقتصاد کشور نشانگر 
توجیه پذیر بودن س��رمایه گذاری در این صنایع اس��ت. رحمتی خاطرنشان 
کرد: به نظر می رس��د که حتی اگر ش��اهد رکود در اقتصاد کشور باشیم باز 
این صنایع از ریس��ک چندانی برای معامله برخوردار نیستند، بنابراین عمده 

رشد بازار تا چند هفته آینده از محل صنایع بزرگ خواهد بود.

نماگربازارسهام

بورس تهران در آخرین روز پاییز نیز شاهد تداوم رشد شاخص کل بود و با رشد 
قیمت س��هام شرکت های بزرگ همچون صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و فوالد 
مبارکه اصفهان، ش��اخص بورس توانست 3هزار و ۶۷۴ واحد افزایش یابد و به رقم 

3۵3 هزار و 99۶ واحد برسد.
به گزارش ایس��نا، با پایان یافتن معامالت در نخس��تین روز هفته و آخرین روز 
آذرماه، تعداد ۵۵۵ هزار معامله به ارزش ۲۲۶9۰ میلیارد تومان توسط معامله گران 
در بورس ثبت ش��د که نس��بت به آخرین روز معامالت در هفته گذش��ته افزایش 
یافته اس��ت. صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، 
فوالد مبارکه اصفهان، توس��عه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی گل گهر، مخابرات 
ایران و ش��رکت ارتباطات سیار ایران از جمله نمادهای تاثیرگذار روی شاخص های 
بازار س��رمایه بودند. همچنین بانک های تجارت، ملت و اقتصاد نوین، فوالد مبارکه 
اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، ایران ترانسفو و س. صنایع شیمیایی ایران، نمادهای 

پربیننده بورس را تشکیل دادند.
فرابورس نیز مانند بورس، هفته را صعودی ش��روع کرد و ش��اخص کل این بازار 
با 3۲ واحد رش��د در رقم ۴۵۶۴ واحد ایس��تاد. معامله گران در فرابورس 338 هزار 

معامله انجام دادند که ارزش آن به ۲۶۲۶ میلیارد تومان رسید.
در فرابورس، سنگ آهن گهر زمین، پتروشیمی زاگرس، هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه، تولید نیروی برق دماوند، فوالد هرمزگان جنوب و ش��رکت آهن و فوالد 
ارفع نس��بت به سایر نمادها بیش��ترین تاثیر مثبت در فرابورس را داشتند و در آن 
سو، پتروشیمی مارون نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را در بازار داشت. 
همچنین س��هامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، کش��ت و صنعت 
ش��هداب ناب خراس��ان، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی، بازرگانی و تولیدی 
مرجان کار، فرابورس ایران، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم، جزو نمادهای پربیننده 

فرابورس بودند.
پیش بینی صعود ادامه دار برای بورس تهران

بازار س��رمایه که در ش��ش ماهه نخست سال با نوس��ان روبه رو بود و در اواسط 
تابستان افت ناگهانی داشت، در ماه های اخیر روند رو به رشد خود را از سر گرفت 
و پیش بینی کارشناس��ان بازار سرمایه حاکی از آن است که این روند نه تنها حباب 
نبوده بلکه تا پایان س��ال نیز ادامه خواهد داش��ت. نگاه اجمالی به وضعیت بورس 

در هفته های گذش��ته نش��ان می دهد روند رو به رش��د در این بازار ادامه دار بوده و 
چراغ بورس سبز مانده است؛ به طوری که این بازار در دو هفته اخیر دو بار رکورد 
شکس��ت و ش��اخص تا بیش از 3۴۶ هزار واحد نیز صعود کرد؛ صعودی که فردین 
آقابزرگی، کارش��ناس بازار سرمایه معتقد است عوامل متعددی از جمله پیش بینی 
الیحه بودجه، اصالح قیمت بنزین و قانون مند بودن بازار سرمایه باعث آن شده و تا 

پایان سال جاری نیز ادامه دار خواهد بود.
 آقابزرگ��ی ب��ا تاکید بر اینک��ه عوامل موثر بر فضای اقتص��ادی و در نهایت بازار 
سرمایه و بورس، تغییرات و اثرات سیاست های پولی و مالی هستند، گفت: در این 
میان پیش بینی بودجه سال ۱399 و همزمان با آن، اصالح قیمت بنزین و به تبع 
آن فرآورده های نفتی و پتروش��یمی در نهایت این فضا را پیش روی کارشناس��ان 
و تحلیلگران قرار می دهد که بار تورمی که در ش��ش ماه ابتدایی س��ال 98 وجود 
داش��ت، ممکن است با رشد بیشتر در شش ماهه دوم و سه ماهه پایانی سال ادامه 

داشته باشد.
او با اشاره به فضای اقتصادی کشور، گفت: تداوم کاهش فروش نفت و فرآورده های 
نفتی، عدم وصول و ورود منابع حاصل از صادرات به داخل کشور که باعث کاهش 
گردش وجوه نفت در کل کش��ور می ش��ود و چشم انداز تورمی که در الیحه بودجه 

سال 99 هم دیده شده است باعث پیش بینی مذکور می شود.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان بازار سرمایه در نیمه نخست سال 
و ریزش ناگهانی این بازار، ادامه داد: به دلیل عالقه مندی برخی اشخاص حقوقی و 
حقیقی و شناسایی سود یا خارج کردن بخشی از منابع شان از بازار سرمایه در برخی 
مقاطع شش ماه نخست س��ال چربش عرضه بیش از تقاضا بود، بنابراین نمی توان 
این را تغییر روند پیش بینی کرد اما رشد شاخص و سطح عمومی قیمت ها نسبت 

به شش ماه اول سال سرعت کمتری گرفته است.
روند صعودی بازار سرمایه حباب نیست

آقابزرگی در مورد الیحه بودجه سال ۱399 نیز گفت: تثبیت یا افزایش فشارهای 
ناش��ی از مس��ائل سیاس��ی و تحریم، دولت را به عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی 
مجب��ور کرده ک��ه بودجه را ط��وری پیش بینی کند که اتکای کمت��ری به نفت و 
فرآورده های نفتی داش��ته باشد. به همین دلیل دولت به سمت افزایش درآمدهای 
مالیاتی، واگذاری دارایی ها و تامین مالی از طریق انتشار اوراق تغییر جهت داده است 

که این تغییر یک سیاس��ت انبساطی است و از آنجاکه از لحاظ اقتصادی مشابهت 
زیادی با نش��ر یا چاپ پول و اس��کناس یا استقراض از بانک مرکزی دارد، سیاستی 
تورم زا است و این موضوع مقدمه ای می شود برای تحلیلگران و کارشناسان که سبد 
پرتفوی خود را در مورد نس��بت نقدینگی به اوراق و دارایی های مالی تغییر دهند. 

یعنی کاهش در نگهداری نقدینگی و افزایش دارایی های مالی.
ب��ه گفته وی، هیچ بازاری به دلیل نقدش��ونده ب��ودن و قانون مند بودن قابلیت 
مقایس��ه با بازار س��رمایه را ندارد. عوامل مذکور باعث می ش��ود ش��اخص بورس تا 
انتهای س��ال جاری به راحتی عدد 3۷ هزار واحد را هم تجربه کند. هرچند بیش 
از ۱۰۰درصد بازدهی برای س��ال ۱398 ثبت می شود اما مناسبت دارد و همسو با 

عوامل و متغیرهای اثرگذار بر وضعیت اقتصاد است.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اش��اره به برخی پیش بینی ها مبنی بر اینکه روند 
صعودی بازار س��رمایه حباب اس��ت، گفت: با توجه به اینک��ه وضعیت کنونی بازار 
س��رمایه منبعث از متغیرهای مذکور اس��ت از روند صع��ودی آن به عنوان حباب 

نمی توان یاد کرد.

ادامه رشد شاخص بورس تهران در آخرین روز پاییز

بورس سبزپوش ماند
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الزام اپراتورها در استفاده از رمز 
یک بارمصرف برای فروش سیم کارت

مدی��رکل حفاظت از حقوق مصرف کنن��ده رگوالتوری از 
ال��زام اپراتورها ب��رای احراز هویت خریداران س��یم کارت با 
روش رمز یک بار مصرف )One Time Password( خبر 

داد.
به گزارش ایس��نا، پیمان قره داغی گفت: به استناد پروانه 
اعطاش��ده به اپراتورها هر مش��ترکی باید در زمان اشتراک 
به طور درس��ت شناسایی شود. در حال حاضر اپراتورها ملزم 
هس��تند در هنگام خرید یا فعال س��ازی سیم کارت با روش 
ارسال رمز یک بار مصرف )OTP( برای احراز هویت درست 

مشترکان اقدام کنند.
وی افزود: در این روش در هنگام خرید س��یم کارت، یک 
کد یک بار مصرف به انتخاب مشترک، یکی از سیم کارت های 
دیگری که به نام وی در ش��بکه اپراتورها ثبت شده، ارسال 
می شود و ادامه فرآیند خرید و فعال سازی سیم کارت جدید 
با وارد کردن کد یک بار مصرف ارسال شده امکان پذیر است.

قره داغی درباره نحوه احراز هویت کاربرانی که برای اولین 
بار س��یم کارت می خرند، گفت: اگر کاربر سیم کارتی از قبل 
نداشته باشد بایستی برای خرید سیم کارت به یکی از دفاتر 

فروش منتخب اپراتورها مراجعه کند.
مدی��رکل دفتر حفاظ��ت از حقوق مصرف کنن��ده درباره 
ض��رورت ارائه کد یک بار مصرف ی��ا مراجعه به دفاتر فروش 
منتخب برای خرید س��یم کارت گف��ت: با اجرای این روش، 
اح��راز هوی��ت کاربران به ط��ور دقیق ت��ر انجام ش��ده و از 
فعال سازی س��یم کارت برای افراد با سوءاستفاده از مدارک 

شناسایی آنان جلوگیری می شود.
وی تاکی��د ک��رد: کارب��ران در صورت مش��اهده تخلف و 
ی��ا رعایت نک��ردن الزام کد یک بار مص��رف در دفاتر فروش 
اپراتورها یا دفاتر پیش��خوان خدمات دولت می توانند موارد 
تخلف را به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱9۵ اعالم 

کنند.

پرداخت 90درصد مطالبات چایکاران   
 مشکلی در فروش چای تولید داخل

وجود ندارد
جهانس��از گف��ت 3۰۵ میلیارد تومان از بهای برگ س��بز 

معادل 9۰درصد مطالبات چایکاران واریز شده است.
حبیب جهانس��از، رئیس سازمان چای کشور در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، از پرداخت 9۰درصد مطالبات 
چایکاران خب��ر داد و گفت: بنابر آخرین آمار تاکنون حدود 
3۰۵ میلی��ارد توم��ان از مطالب��ات چای��کاران پرداخت و 
۱۰درص��د مابقی بعد از تخصیص س��هم کارخانه ها و دولت 

به حساب چایکاران واریز خواهد شد.
او اف��زود: امس��ال ۱۲۶ هزار و ۷۵3 تن برگ س��بز چای 
ب��ا ارزش بال��غ بر 3۴۲ میلی��ارد و ۴۰۰ میلی��ون تومان از 
چای��کاران دو اس��تان گیالن و مازندران خریداری ش��د که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه روند پرداخت 
مطالبات چایکاران با سال گذشته قابل مقایسه نیست، بیان 
کرد: امس��ال عالوه بر تس��ریع در پرداخت مطالبات، رقمی 
ب��االی ۶۰ میلیارد تومان بیش از بهای برگ س��بز توس��ط 
کارخانه ه��ا به چایکاران پرداخت ش��د که این امر مربوط به 

طرح ها و برنامه های سازمان چای بوده است.
جهانساز درباره آخرین وضعیت فروش چای داخل، گفت: 
باتوج��ه به بهبود کیفیت چای، اس��تقبال مردم نس��بت به 
س��ال های گذش��ته افزایش پیدا کرده که همین امر موجب 
شده دیگر همانند سال های گذشته مشکلی از حیث فروش 

چای در کشور نداشته باشیم.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه ح��ذف تعرفه چای 
واردات��ی تاحدودی بازار چای داخل را تحت تأثیر قرار داده 
اس��ت، بیان کرد: ط��ی ماه های اخیر با ح��ذف تعرفه چای 
تاحدودی بحث فروش تجاری کارخانه ها کاهش پیدا کرده 
اس��ت که امیدواریم تدبیری برای این موضوع در سال رونق 
تولید اندیش��یده ش��ود تا قدرت رقابت چای داخل با خارج 
همچنان حفظ ش��ود به طوری که در سال مزین به حمایت 
از تولید داخل، شرایط به گونه ای نباشد که نگاه ها بیشتر به 

سمت واردات باشد.
او در بخ��ش دیگ��ری از اظه��ارات خود درب��اره آخرین 
وضعیت تسهیالت پرداختی به چایکاران، بیان کرد: سازمان 
چای تس��هیالت ب��رای انواع هرس کف ب��ر، کمربر و احیای 
باغات پیش بینی کرده اس��ت به طوری که این تس��هیالت 
ارزان قیم��ت ع��الوه ب��ر س��رمایه در گردش ک��ه از طریق 
صن��دوق چای در اختیار چایکاران ق��رار می گیرد، دو بانک 
دیگر هم تس��هیالت ارزان قیمت به چایکاران و کارخانه های 
چای س��ازی به منظور هزینه های سرمایه ای همچون خرید 
ماش��ین آالت، عملیات کف بر و کمربر و بهسازی و نوسازی 
کارخانه ه��ا با بهره ۴درصد برای چای��کاران و ۷درصد برای 

کارخانه ها پرداخت می کند.
رئیس س��ازمان چای کش��ور ادامه داد: تاکنون حدود ۱۷ 
میلی��ارد تومان تس��هیالت به منظور س��رمایه در گردش با 
بازپرداخ��ت یک س��اله از طریق صندوق چ��ای در اختیار 

چایکاران قرار گرفته است.
به گفته جهانس��از در س��ال 98 در مجموع 3۲ میلیارد و 
۵۰۰ میلی��ون تومان از طریق صندوق و بانک ها به ۷ هزار و 
33۶ نفر چایکار استان های گیالن و مازندران برای عملیات 
به زراعی باغات پرداخت می شود که تاکنون در ۴ هزار هکتار 
نسبت به عملیات به زراعی، مدیریت باغات و مکانیزه کردن 

صورت گرفته است.

اخبـــار

با پیگیری های ایس��نا که استاندارد شدن الک مورد اس��تفاده در فرآیند خرید 
تضمین��ی گندم را به دنبال داش��ت، انتظ��ار می رود دیگر ش��اهد خرید ضایعاتی 
همچون شن، سنگ و خاک همراه گندم نباشیم؛ به این ترتیب راه فساد در خرید 

گندم بسته شد.
شهریورماه امسال بود که ایسنا گفت وگویی از سیدمحمدرضا مرتضوی - رئیس 
کانون انجمن های صنایع غذایی ایران - منتش��ر کرد. وی از فس��اد گسترده ای در 
سیستم خرید تضمینی گندم گفته و اعالم کرد که »ساالنه ۷۰۰ هزار تن ضایعات 
همچ��ون ش��ن و خاک و ضایعات گندم ب��ه ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان 

گندم، وارد پروسه خرید و فروش و تحویل گندم می شود.«
وی اضافه کرد »یک سیستم مافیایی و فساد گسترده در سیستم خرید تضمینی 
گندم شکل گرفته که بارها در مورد آن به وزیر جهاد کشاورزی )محمود حجتی( 
هشدار داده شده اما جوابی که از ایشان شنیده می شد این بود که »اشکالی ندارد 
به جیب کشاورز می رود«، در حالی که ما مطمئنیم این اقدامات کار کشاورز نیست 
بلکه کار دالالنی است که گندم را از کشاورز خریده و به دولت می فروشند و دست 

برخی از مدیران نیز در کار است.«
طبق اظه��ارت رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، »براس��اس قانون 
در فرآیند خرید تضمینی گندم برای جلوگیری از تحویل ضایعات و ش��ن و خاک 
همراه گندم، باید از توری اس��تاندارد ۲۰*۲ اس��تفاده کنند اما مسئوالن مربوطه 
برای آنکه تخلف خودشان را بپوشانند، به  جای استفاده از توری استاندارد، از توری 
غیراس��تاندارد ۲*۲ که ضایعات و ش��ن و خاک را از خود عبور نمی دهد در مراکز 

خرید گندم استفاده می کنند.«
ایس��نا برای پیگیری این موضوع سراغ مسئوالن مربوطه رفت که دو روز بعد از 
آن غالمرض��ا امینی - مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اس��تاندارد صنایع غیرفلزی 

س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران - اعالم کرد: کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 
پیش��تر این موضوع را به ما اعالم کرده بود و سازمان ملی استاندارد دستورالعملی 
که توسط متولی اصلی خرید گندم تهیه شده بود را، بررسی کرد که طبق نتیجه 
آن الک )توری( گندم با اس��تاندارد ملی ایران انطباق نداش��ت و در پی این نتایج، 
در جلس��اتی از متولیان این بخش خواس��تیم که این موضوع را اصالح کنند تا با 
استاندارد ملی ایران انطباق پیدا کند؛ زیرا وقتی درجه الک با استاندارد ملی ایران 
انطباق نداشته باش��د، می تواند کیفیت گندم تحویلی به کارخانه های آردسازی و 

کیفیت آرد تولیدشده آنها را پایین بیاورد.
همچنین برای پیگیری ادعای وجود ضایعات در گندم، خبرنگار ایسنا از یکی از 
کارخانه های آردس��ازی بازدید کرد و متوجه گندم های آلوده به ضایعاتی همچون 
س��نگ و خاک و شن شد. همه اینها در حالی بود که در همان زمان وزارت جهاد 
کشاورزی با ارسال جوابیه ای اعالم کرد که »امسال نیز مانند همه سال های گذشته 
از ابزار س��نجش )الک( مشابه )در طرح خرید تضمینی گندم( استفاده شده است، 
طرح ادعای ورود گندم با متوس��ط افت غیرمفید 8 تا ۱۰ درصد یعنی ۷۰۰ هزار 
تن ش��ن و خ��اک و ضایعات به کارخانجات و وجود ناخالص��ی نامتعارف در گندم 
خریداری ش��ده و اختالط آن با خاک، ادعایی کامال کذب بوده، صحت نداش��ته و 

قویا تکذیب می شود.«
این تکذیبیه در حالی بود که  به گفته مدیرکل س��ازمان ملی اس��تاندارد، توری 
)الک( گندم مورد استفاده در فرآیند خرید تضمینی گندم، با استاندارد ملی ایران 
انطباق ندارد، بنابراین مش��خص نبود وزارت جهاد کش��اورزی چگونه با استناد به 
استفاده از توری غیراستاندارد، می خواست موضوع مطرح شده مبنی بر وجود فساد 
در طرح خرید تضمینی گندم و آلوده ش��دن گندم ها به ش��ن و خاک و ضایعات 

را، تکذیب کند!؟

ایسنا به پیگیری این موضوع ادامه داد تا اینکه سازمان ملی استاندارد ایران رسما 
وج��ود ضایعات در گندم را تایید کرد. در تاریخ اول مهرماه امس��ال وحید مرندی 
مقدم - معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران - در نشست 
خبری خود اعالم کرد: بررس��ی های ما نشان می دهد که در خرید تضمینی گندم 
در مواردی برای اینکه بتوانند پول بیش��تری از خریدار گندم دریافت کنند، گندم 
را ب��ا ناخالصی هایی مخلوط کرده اند؛ من در بازدیدی ک��ه از یکی از کارخانه های 
آردس��ازی داش��تم این موضوع را از نزدیک دیدم اما به دلیل اینکه س��ازمان ملی 
استاندارد مسئول نظارت بر کیفیت گندم نیست، از میزان دقیق آن اطالعی ندارم.

با تایید وجود ضایعات در گندم خرید تضمینی از سوی بازوی اجرایی حاکمیت 
در حوزه کیفیت و استاندارد مواد غذایی )سازمان ملی استاندارد ایران( و همچنین 
اعالم علت آن که اس��تاندارد نبودن الک مورد اس��تفاده در فرآیند خرید تضمینی 
گندم بوده اس��ت؛ انتظار می رفت برای مقابله با این موضوع و فساد مستتر در آن 

اقدامات الزم صورت گیرد که این اتفاق نیز افتاد.
طبق مس��تنداتی که چند روز پیش به دست ایسنا رسید، در نامه ای که مشاور 
وزیر جهاد کش��اورزی و مجری طرح خرید گندم در تاریخ بیستم آذرماه با عنوان 
ارس��ال صورتجلس��ه موضوع الک مورد استفاده در خرید س��ال 99 ارسال کرده، 
اعالم شده که »پیرو دعوتنامه شماره ... مورخه ... با موضوع بررسی نهایی و تفاهم 
درخص��وص نوع الک مورد اس��تفاده در خرید تضمینی گندم تولید داخل س��ال 
۱399؛ ک��ه ال��ک ۲۰ در ۱.۷ میلیمتر مورد توافق کلی��ه ذی نفعان قرار گرفت، به 

پیوست صورتجلسه مربوطه برای استحضار و اقدام الزم ارسال می شود.«
به این ترتیب انتظار می رود با استانداردشدن الک مورد استفاده در فرآیند خرید 
تضمینی گندم، در خرید تضمینی گندم س��ال ۱399 دیگر شاهد خرید ضایعاتی 
همچون شن، سنگ و خاک همراه گندم و فساد مطرح شده در این زمینه نباشیم.

راه فساد در خرید گندم بسته شد

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت هم اکنون تولید روزانه قارچ 
در کش��ور به ۴۵۰ تن رس��یده است. محمدحسن افش��ار، رئیس انجمن پرورش 
دهن��دگان قارچ خوراک��ی در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از بهبود 
وضعیت تولید قارچ در کش��ور خبر داد و گفت: بنابر پیش بینی های صورت گرفته 

با خنک شدن هوا تولید روزانه قارچ در سراسر کشور به ۴۵۰ تن رسیده است.
او افزود: علی رغم افزایش تولید، قیمت قارچ در بازار بهبود پیدا کرده به طوری 
که هم اکنون هر کیلو قارچ به طور عمده با نرخ ۱۲ هزار تومان به فروش می رسد 

که بنابر قیمت تمام شده، قارچ کاران از زیان دهی خارج شدند.
رئی��س انجم��ن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ادامه داد: با توجه به ش��رایط 
کنونی تقاضا، پیش بینی می ش��ود که تولید روزانه قارچ تا پایان س��ال به رقمی 
حدود ۶۰۰ تن در روز برس��د. افشار با اش��اره به اینکه ناآرامی های عراق بر بازار 

داخل تأثیر سویی داشت، بیان کرد: باتوجه به آنکه تولید نسبت به تقاضا فزونی 
دارد، اما متأس��فانه ناآرامی های اخیر عراق و بس��ته ش��دن م��رز مهران بر روی 
بازار داخل تأثیر بس��زایی داشت چراکه عمده قارچ تولیدی ما به این بازار صادر 

می شود.
ضرورت صادرات سالیانه حداقل 50 هزار تن قارچ به بازار های هدف

این مقام مس��ئول درب��اره آخرین وضعیت ص��ادرات قارچ، گف��ت: هم اکنون 
صادرات قارچ از شلمچه و مرز های دیگر در حال انجام است، اما بسته شدن مرز 
مهران در کنار ایجاد چند واحد پرورش قارچ در اربیل عراق و از دست دادن این 
بازار مش��کالت متعددی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده اس��ت که امیدواریم 

تمهیداتی برای رفع این بحران به کار گرفته شود.
او ب��ا تأکید بر ضرورت صادرات س��الیانه حداقل 3۰ تا ۵۰ ه��زار تن قارچ به 

بازار ه��ای هدف، افزود: اگرچه در ش��رایط فعلی صادرات به صورت دس��ت و پا 
گریخته به کش��ور های همس��ایه و ح��وزه خلیج فارس در حال انجام اس��ت، اما 
بهترین بازار صادراتی ایران، عراق به ش��مار می رود که حدود ۵۰درصد صادرات 
به این کش��ور انجام می شود که به دلیل ناآرامی های اخیر با افت صادرات مواجه 
بودی��م. رئیس انجمن پرورش دهندگان ق��ارچ خوراکی مجموع صادرات قارچ در 
ش��ش ماه نخست س��ال را ۷ هزار تن اعالم کرد و گفت: با رفع مشکالت عراق، 
پیش بینی می ش��ود که تا پایان سال مجموع صادرات قارچ به بازار های هدف به 

۲۰ هزار تن برسد.
افش��ار در پایان تصریح کرد: باتوجه به خنک   ش��دن هوا و گرایش بیش��تر به 
مصرف قارچ به س��بب کم شدن س��بزی، پیش بینی می ش��ود که قیمت قارچ تا 

حدودی در بازار افزایش یابد.

یک مقام مس��ئول گفت قیمت مرغ زنده و مرغ گرم با نوس��ان 
نرخ رو به رو می شود.

حبیب اس��داهلل نژاد، نایب رئیس انجمن کانون صنفی مرغداران 
گوش��تی در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از ثبات نرخ 
م��رغ در ب��ازار خب��ر داد و گفت: قیمت هر کیلو م��رغ زنده درب 
مرغ��داری 8 هزار و 8۰۰ تا 9 هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در 

خرده فروشی ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

او افزود: با ایجاد تعادل نس��بی می��ان عرضه و تقاضا پیش بینی 
می ش��ود که از ابتدای هفته آینده قیمت م��رغ زنده حدود 3۰۰ 

تومان و مرغ گرم ۶۰۰ تومان افزایش یابد.
اسداهلل نژاد کشش بازار به واسطه پرداخت حقوق های کارمندی 
و کارگری و همچنین شب یلدا را دلیلی برای افزایش قیمت مرغ 

در بازار اعالم کرد.
نایب رئیس انجمن کانون صنفی مرغداران گوشتی درباره آینده 

بازار مرغ بیان کرد: پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که اواخر دی 
به سبب تراکم مرغ در واحد ها و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا قیمت 
با روند نزولی در بازار روبه رو ش��ود که ممکن اس��ت این وضعیت 

۱۰تا ۱۵ روز استمرار یابد.
او قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده با احتس��اب س��ود متعارف 
ب��رای تولیدکنن��ده را 9 هزار و ۵۰۰ و مرغ گ��رم ۱۴ هزار تومان 

اعالم کرد.

تولید روزانه قارچ به 450 تن رسید

 قیمت هر کیلو قارچ 12 هزار تومان

نوسان قیمت مرغ در راه است 

 قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده 9500 تومان

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

اجرای طرح زوج و فرد در زمان اوج آلودگی اشتباه است
 تأثیر ناچیز بنزین در آلودگی هوا

کارش��ناس ارشد مدیریت ش��هری گفت با اجرای طرح زوج و فرد هنگام 
آلودگی هوا اشتباه است به این دلیل که فقط به پالک خودروها جهت ورود 
ب��ه منطقه طرح توجه می ش��ود در صورتی که پالک خ��ودرو آالینده ایجاد 

نمی کند و خودرو است که سبب ایجاد آلودگی می شود.
محمدعلی پورنیا، کارش��ناس ارش��د مدیریت ش��هری در گف��ت و گو با 
خبرنگار گروه دانشگاه ایس��کانیوز درباره عوامل مؤثر بر آلودگی هوای شهر 
تهران اظهار کرد: براس��اس آماری که از سازمان های مربوطه به دست آمده، 
3 ال��ی ۵درصد از آلودگی هوا به دلیل خودروهای موجود در س��طح ش��هر 
اس��ت، اما سایر متخصصان و فعاالن این حوزه معتقد هستند که سوخت از 

دیگر عوامل موثر بر ایجاد آلودگی هوا است.
وی افزود: عالوه بر موارد نام برده ش��ده س��اختار شهری هم در این زمینه 
تأثیر بس��یاری دارد. به عنوان مثال متأس��فانه کارخانه های اطراف تهران به 
گونه ای طراحی ش��ده اند که در مس��یر وزش باد قرار گرفته اند که در نتیجه 
بیشتر آالینده ها به سمت شهر تهران حرکت می کنند. بحث ساختار شهری 
و تأثیر آن در آلودگی هوا دارای چند بعد است؛ اول آنکه شهر تهران ظرفیت 
مشخصی در تعداد خودرو دارد. دومین نکته در بحث ساختار شهری، نحوه 
س��اختار خود شهر تهران اس��ت؛ افرادی معتقد هستند کارخانه های اطراف 
شهر تهران سبب حرکت آالینده ها به سمت شهر می شود لذا ظرفیت بندی 
تع��داد خودروهای تولیدی از مهم ترین عوامل موجود در زمینه آلودگی هوا 

است.
این کارش��ناس مدیریت ش��هری با تأکید بر تأثیر همکاری تمام 
ارگان های مربوطه در حل بحران آلودگی هوا گفت: ش��خصا معتقد 
هس��تم برای بهبود وضعیت آب و هوا، تمامی ارگان های مربوط به 
این حوزه همکارهای الزم را برای تبدیل شدن به یک ارگان جهت 
پرداختن به موضوع آلودگی هوا را داش��ته باش��ند. باید یک ارگان 
واحدی وجود داشته باش��د که با مالک سنجی و آمارهای به دست 
آم��ده بتواند به حل این مش��کل بپردازد. به طور مث��ال زمانی که 
کارخانه ها به عنوان یکی از عوامل مهم در آلودگی هوا شناخته شود 
باید اقدامات الزم را جهت بهبود روند کارخانه ها انجام شود نه آنکه 

به خودروها که درصد کمی در این موضوع دارند پرداخته شود.
پورنیا ادامه داد: پس از شناس��ایی مش��کل و عوامل تأثیرگذار در بحران 
آلودگ��ی ه��وا در مرحله بعد باید ب��رای آن راه حل پیدا کنی��م. ارگان های 
موردنظر باید آگاهی کامل را نس��بت به این موضوع داشته باشند؛ متأسفانه 
عملکرد شهرداری و هواشناسی طی روزهای گذشته درخصوص بارش باران 
و وزش باد مناسب نبود بلکه باید به صورت رسمی تعطیلی سه روز در هفته 
گذش��ته جهت خروج مردم از شهر توسط این س��ازمان ها اعالم می شد. در 
صورت انجام این امر منش��أ تولید آالینده ها دیگر ادامه پیدا نمی کرد، اما به 
طور کلی تمام این موضوعات نشاندهنده عملکرد ضعیف ارگان های مربوطه 

در شرایط آلودگی هوا است.

از بین رفتن کسب و کار فعاالن حوزه واردات 
خودرو

ش��صت و چهارمین نشست ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
استان تهران با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار و رئیس این شورا 
و مس��عود خوانس��اری، رئیس اتاق تهران و دبیر ش��ورا، برگزار شد. در این 
نشس��ت، تحلیل جامع زیربخش های کلیدی بلوک های هش��ت گانه اقتصاد 
ایران که توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران تهیه شده، ارائه شد. 
اعضای این شورا همچنین کلیات بودجه سال ۱399را نیز مورد بررسی قرار 

دادند و البته پای درددل واردکنندگان خودرو نیز نشستند.
به گزارش پدال نیوز، این نشس��ت با تش��ریح نتایج مطالعه زیربخش های 
کلیدی اقتصاد ایران آغاز شد. فریال مستوفی، رئیس مرکز مشاوره خدمات 
س��رمایه گذاری اتاق تهران با ارائه این توضیح که جزییات این تحلیل برای 
راهنمایی س��رمایه گذاران روی س��ایت مرکز قرار خواهد گرفت، عنوان کرد 
که نتایج این تحلیل نشان می دهد که کدام زیربخش ها برای سرمایه گذاری 

مناسب هستند.
 در ادام��ه مهدی قائم��ی، مجری طرح مطالعات��ی زیربخش های کلیدی 
بلوک ه��ای هش��ت گانه اقتصاد ایران، ب��ه ارائه نتایج ای��ن تحقیق پرداخت. 
او ب��ا اش��اره به اینکه براس��اس اس��تاندارد س��ازمان توس��عه صنعتی ملل 
متحد )UNIDO( و تقس��یم بندی کلی اس��تاندارد مرک��ز ملی آمار ایران، 
در مجم��وع ۷9 زیربخش کل��ی در اقتصاد وجود دارد، ادام��ه داد: این ۷9 
زیربخش در هش��ت بلوک اصلی صنعت و معدن با 33 زیربخش، کشاورزی 
با چهار زیربخش، انرژی با س��ه زیربخش، بازارهای مالی با س��ه زیربخش، 
س��المت با چهار زیربخش، خدمات )بخش خدمات بازرگانی و مستغالت( با 
پنج زیربخش، خدمات )بخش آموزش و پژوهش( با س��ه زیربخش، خدمات 
)زیربخ��ش خدم��ات عمومی( با چه��ار زیربخش، بلوک زیرس��اخت با ۱۱ 

زیربخش و گردشگری با شش زیربخش قابل طبقه بندی است.
 او با بیان اینکه، روش تحقیق MICMAC بوده و مقاطع زمانی ۱3۵۲، 
۱3۶۵، ۱3۷۰، ۱38۰، ۱39۰ و ۱39۶ مورد مطالعه قرار گرفته است، افزود: 
ای��ن زیربخش ها، به زیربخش های پیوندی، وابس��ته، مس��تقل و خودمختار 

طبقه بندی می شوند.
 او س��پس در تعری��ف هر یک از ای��ن زیربخش ه��ا توضیح داد: 
بخش ه��ای پیوندی، قدرت نفوذ و وابس��تگی باالیی دارند. در واقع 
هرگون��ه عمل��ی روی این بخش ه��ا منجر به تغییر س��ایر بخش ها 
می ش��ود. بخش های وابسته، شامل بخش��ی است که از قدرت نفوذ 
ضعیف در سایر بخش ها برخوردار است، اما آنها به شدت برای تولید 
و ادامه فعالیت خود وابستگی دارند. بخش های مستقل نیز از قدرت 
نفوذ باال و وابس��تگی پایینی برخوردارند. بخش های خودمختار هم 
قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی در سایر بخش ها دارند و تا حدودی 

از سایر بخش ها مجزا هستند و ارتباط کمی با آنها دارند.
 کاهش ارزش افزوده در صنایع با تغییر قیمت حامل های 

انرژی
 او با اشاره به نتایج مطالعات در مورد زیربخش های بلوک صنعت و معدن 
گفت: براساس این نتایج در سال ۱39۶، تنها شش بخش از صنعت و معدن 
به عنوان بخش پیوندی شناس��ایی ش��ده اند و یک بخش نیز بخش مستقل 
اس��ت و این در حالی اس��ت که ۲۶ بخش دیگر همگ��ی بخش خودمختار 
هس��تند. داللت مهم این نتایج بر ل��زوم حمایت از ۲۶ بخش خودمختار در 
راس��تای افزایش روند توسعه و پیشرفت کشور است. بخش های پیوندی در 
صورت بروز ش��وک ها، عدم حمایت ها و سیاست های اشتباه امکان تغییر به 
بخش وابسته یا خودمختار یا مستقل را دارند و باید همزمان با پرداختن به 

۲۶ بخش خودمختار، به این بخش ها نیز توجه ویژه ای شود.

خودروس��ازان ایرانی فارغ از مس��ائل مربوط به تحریم و دیگر مسائل در بازه های 
زمانی مشخص ملزم به ارتقای استاندارد خودروهای تولیدی هستند.

به گزارش پای��گاه خبری »عصرخودرو«، آیین نامه فنی »م��اده ۲« قانون هوای 
پاک، خودروس��ازان را از ابتدای سال ۱398 ملزم به تطبیق خودروهای تولیدی با 
استاندارد یورو۵ کرده بود که با درخواست خودروسازان در بهمن9۷، این موضوع تا 
ابتدای سال 99 به تعویق افتاد. با نزدیک شدن به موعد نهایی الزام خودروسازان به 
ارتقای اس��تاندارد خودروهای تولیدی به یورو۵ این سوال پیش می آید که آیا پازل 
استانداردس��ازی خودروها بدون ارائه سوخت یورو۵ تکمیل می شود یا این افزایش 
هزینه برای ارتقای اس��تاندارد تنها موجب خروج بی مورد ارز از کش��ور و پرداخت 

هزینه بیشتر از سوی مشتریان می شود؟
فربد زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو در این زمینه به خبرنگار »خودروامروز« 
گفت: ارتقای اس��تاندارد از یورو۴ به ۵، هرچند به گستردگی تغییر استاندارد از 
یورو3 به ۴ نیس��ت اما به هرحال برخی از قطعات فنی خودرو باید در این پروژه 
ارتقا پیدا کنند و برخی قطعات مورد نیاز نیز باید وارد کش��ور ش��ود که موجب 
خروج ارز از کش��ور می شود و به هر حال هزینه ای را دربر خواهد داشت. زاوه در 

ادام��ه افزود: مهم ترین تغییرات در خودروهای یورو۵ مربوط به کاتالیس��ت این 
خودروها می ش��ود که حدود 3۰ تا ۵۰ یورو هزینه بیشتر را به خودرو می افزاید. 
زاوه در ادامه عرضه سوخت متناسب با پیشرانه های یورو۵ را برای کاهش تولید 
ضرات آالینده ضروری خواند و گفت: در صورت عدم اس��تفاده از سوخت یورو۵، 
پیشرانه ای با این استاندارد با سوخت بی کیفیت ممکن است آالیندگی بیشتری 
از پیش��رانه های یورو۴ تولید کند. وی افزود: وزارت نفت مدعی است که توانایی 
تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ را دارد. این در حالی است که اگر حتی 
روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین یورو۵ نیز در کشور عرضه شود، این موضوع برای 
تولید چند سال خودروسازان کفایت می کند. این کارشناس خودرو کیفیت پایین 
سوخت را یکی از مهم ترین عوامل آلودگی کالنشهرهای ایران عنوان کرد و افزود: 
فارغ از بحث های حاشیه ای، وقتی نگاهی به گستردگی آلودگی در سطح کشور 
می کنیم به این موضوع پی می بریم که کیفیت س��وخت عرضه شده در کشور به 
گونه ای است که موجب افزایش آلودگی هوا شده است و پیش کشیدن بحث ها 

و دالیل دیگر فرافکنی است.
دانیال میالنی، کارش��ناس فنی خودرو در زمینه عرضه س��وخت مناس��ب برای 

خودروه��ای یورو۵ به خبرنگار »خودروامروز« گفت: پیش��رانه خودرو با س��وخت 
متناس��ب، می تواند بر اساس مبانی اولیه تعریف شده، قدرت مورد نیاز را تولید کند 
لذا وقتی سوختی که وارد پیشرانه می شود کیفیت الزم را نداشته باشد، راننده نیاز 
خواهد داش��ت تا برای تامین قدرت، بیشتر پدال گاز را بفشارد و سوخت بیشتری 
وارد پیش��رانه ش��ود که در نتیجه افزایش آلودگی هوا و مصرف س��وخت خودرو را 
در پی خواهد داش��ت. به گفته این کارش��ناس فنی، خودروهای یورو۵ در صورت 
استفاده از سوخت یورو۵ می توانند روی دور موتور پایین تری کار کنند و در نتیجه 
میزان آالینده های ورودی به هوا کاهش پیدا می کند اما در صورت عدم دسترس��ی 
به این سوخت در پیشرانه های یورو۵ نه تنها میزان آلودگی تولید شده افزایش پیدا 
می کند بلکه در بلندمدت موجب آسیب رس��انی به پیشرانه خودرو می شود. میالنی 
افزود: وقتی کیفیت س��وخت در پیش��رانه یورو۵ مناسب نباشد، ارتعاشات غیرقابل 
کنترلی ایجاد می شود که موجب ایجاد »ناک« در خودرو خواهد شد، آوانس جرقه 
تغیی��ر می کند و در دورهای باال نیز موتور قدرت الزم را تولید نمی کند. وی افزود: 
ECU خودرو در این ش��رایط به حالت حفاظتی می رود و راندمان پیشرانه کاهش 

پیدا می کند.

استاندارد بی سوخت!

مدیرعامل س��ازمان مدیرت و نظارت بر س��ازمان تاکس��یرانی ش��هر تهران از 
تحویل ۱۰۶ هزار حلقه الس��تیک با نرخ دولتی به خودروهای ون و تاکسی های 
شهر تهران خبر داد. به گزارش روز شنبه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
ش��هر تهران، علیرضا قن��ادان با تبریک روز ملی حمل و نق��ل به خانواده بزرگ 
تاکس��یران، گفت: رفتار قانون مدار جامعه تاکس��یران باعث شده تا روند پیگیری 
مس��ائل و دغدغه های شما برای ما آسان ش��ود. قنادان گزارش سازمان تعزیرات 
از فعالیت تاکس��ی ها بعد از اجرای س��همیه بندی س��وخت را مثبت ارزیابی کرد 
و افزود: این نشس��ت فرصت مغتنمی اس��ت تا پیام قدردانی اس��تاندار تهران به 
تاکس��یرانان قانونمند را ابالغ کنم. وی محور س��خنرانی خود را پاسخ به مسائل 
و دغدغه مندی های تاکس��یرانان ق��رار داد و گفت: رف��ع چالش های پیش روی 
تاکس��یرانان همواره از اولویت های سازمان بوده است و امروز در سالگرد تاسیس 
باشگاه رفاه تاکسیران مفتخریم به ارائه خدمت رفاهی به ۶۱ هزار تاکسیران که 

در یک سال گذشته در این سامانه ثبت نام کرده اند.
قنادان به تحویل بیش از ۱۰۶ هزار حلقه الس��تیک با نرخ دولتی اشاره کرد و 
اف��زود: ۱۰هزار مورد آن مربوط ب��ه خودروهای ون بوده که با ۵۰درصد تخفیف 
تحویل شده است و به جرأت می توان گفت، تهران تنها شهری در کشور است که 

نسبت به توزیع الستیک تاکسی ون با نرخ دولتی اقدام کرده است.  
وی بهره مندی بیش از ۴ هزار نفر از تس��هیالت اقساطی فرش، لوازم خانگی و 

لوازم یدکی را از دیگر خدمات رفاهی ارائه شده به تاکسیرانان برشمرد.  
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، تداوم همکاری 
تاکس��یرانان در جهت خدمت رس��انی بیش از پیش به شهروندان را خواستار شد 
و ضمن تش��ریح  شرایط تس��هیالت ۵۰ میلیونی نوسازی و روند افزایش سهمیه 
س��وخت تاکسی های دوگانه سوز و تاکس��ی های ون که انجام شده است، بررسی 
طرح پیمایش��ی سهمیه بندی س��وخت، اختصاص جایگاه CNG ویژه تاکسی و 

بیمه تاکسیرانان را از اقدامات در حال بررسی این سازمان عنوان کرد.
س��ید امی��ر هنجن، مع��اون نظارت و امور مناطق نیز با اش��اره ب��ه اینکه این 
نشس��ت به پاس خدمات و زحمات ناظرین خطوط و به مناسبت روز ملی حمل 
و نقل برگزار شده است به بیان طرح های نظارتی ویژه فصل زمستان، طرح ویژه 
مدیریت خط��وط پرازدحام در زمان های پیک مس��افر صبحگاهی و عصرگاهی، 
عقد تفاهم نامه همکاری با پلیس راهور به جهت برخورد با مس��افربران شخصی 
غیرمج��از و نقش مهم ناظرین خطوط در ارائه خدمات مناس��ب به ش��هروندان 

پرداخت.
رونمایی از کتاب دربست تا آسمان 

 این رونمایی با حضور مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی تهران، شهردار منطقه 
۱۵، معاون سازمان بسیج شهرداری تهران، فرمانده حوزه بسیج شهدای سازمان 

تاکسیرانی، مولف کتاب، تعدادی از خانواده شهدا تاکسیران انجام شد.

106 هزار حلقه الستیک در اختیار خطوط تاکسیرانی تهران قرار گرفت
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محمدحسن عصاره، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب 
س��نتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در صد و بیست و هشتمین 
جلس��ه این ستاد، ضمن اشاره به تغییر نگاه کالن عمومی به زیست بوم نوآوری 

و فناوری در کش��ور گفت: در آینده رش��د کمی 
و کیفی اس��تارت آپ های فعال در صنعت گیاهان 
دارویی ش��تاب بیشتری خواهد گرفت. هم اکنون 
نی��ز می توان نبض این ش��تاب را به خوبی حس 
کرد.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
وی، ضم��ن تبریک هفت��ه پژوه��ش، تحقیقات 
انجام گرفته توس��ط مرح��وم پروی��ز باباخانلو از 
پژوهش��گران حوزه گیاهان دارویی را ارزش��مند 
توصی��ف ک��رد و اظه��ار کردند: طی س��ال های 
گذش��ته توسط بسیاری از اس��اتید در این حوزه 
تحقیقات ارزشمندی صورت گرفته است و نتایج 
ای��ن زحمات به تدریج خود را در س��طح جامعه 

نش��ان می دهد. محمدحس��ن عصاره در ادامه افزود: با تکیه بر زیرساخت های 
علم��ی مبتنی بر همی��ن پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک، زیس��ت بوم نوآوری 
در حوزه گیاهان دارویی و ش��رکت های اس��تارت آپی، رشد بیشتری پیدا کرده 

اس��ت. در چند ماه اخیر نیز رخدادهای مختلفی در این حوزه برگزار ش��د که 
از جمله آنها، یک رویداد عرصه نوآوری با حمایت بانک کش��اورزی بود. س��تاد 
توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی  و طب س��نتی سعی دارد تا با حمایت 
از منتخبی��ن جش��نواره ها و رویدادهای علمی 
مختلف، انگیزه عمومی پژوهش��گران را افزایش 
ده��د و آنان را ترغیب کند که جس��ارت ورود 
ب��ه عرصه فناوری های نوظهور و تجاری س��ازی 
ایده های جدید علمی را پی��دا کنند. به همین 
خاطر  این س��تاد سعی دارد اس��تارت آپ های 
منتخ��ب و برگزیده زیر چتر حمایتی قرار دهد 
تا به شرکت های بالنده و رشدیافته بدل شوند.

وی با تاکید ب��ر افزایش حمایت از طرح های 
نیازمحور، اف��زود: بس��ته های حمایتی در نظر 
گرفته شده برای طرح ها و پروژه های علمی تنها 
در حمایت مالی خالصه نمی ش��ود و در س��بد 
حمایت ها، اقالم مختلفی قرار داده ش��ده است، 
چیدمان این اقالم براس��اس یک نیازسنجی در مورد نیازهای واقعی شرکت ها 
صورت گرفته است. زیرا این شرکت ها به  خدمات مختلفی از جمله آموزش و 

تسهیل در فرآیند صادرات محصوالت دانش بنیان نیاز دارند.

رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی است که بسیار چسبناک و تحت شرایطی 
س��خت می ش��ود. معموالً در الکل قابل حل است اما در آب حل نمی شود. این 
ترکیب به طرق گوناگون طبقه  بندی می شود که بستگی به ترکیب شیمیایی و 

مورد مصرف آن است و کاربردهای بسیاری در 
صنعت، هنر و تولید پلیمر دارد.  یک ش��رکت 
دانش بنی��ان توانس��ته ب��ا به کارگی��ری توان و 
دانش بومی به تولید چندین محصول از شاخه 
رزین ها دس��ت پیدا کند. ش��رکت دانش بنیان 
»ت��اک رزین کاوه« در زمینه تولید »رزین های 
اکریلیک گرما نرم«، »رزین های پالستیکی« و 
»رزین های هیدروکسیل دار اکریلیک« مشغول 
به فعالیت است. ناصرقلی سمیرمی، مدیرعامل 
ش��رکت دانش بنیان »تاک رزین کاوه« درباره 
یکی از تولیدات این ش��رکت با نام »رزین های 
اکریلی��ک گرما نرم« گفت: رزین های اکریلیک 
گرما نرم جرم ملکولی باالیی دارند و به صورت 

فیزیکی، به واس��طه تبخیر حالل و بدون هیچ گونه واکنش ش��یمیایی تشکیل 
فیلم می دهند. این فعال فناور افزود: این رزین ها نسبت به رزین های با کاربرد 
و قیمت مشابه، رنگ بهتر، مقاومت های نوری و محیطی باالتری از خود نشان 

می دهن��د. وی گف��ت: خواص کاربردی مه��م این دس��ته از رزین ها که باعث 
اس��تفاده از آنها در تولید پوش��ش های مختلف هوا خشک می شود عبارتند از: 
رنگ آبگون، پایداری رنگ رزین، مقاومت ش��یمیایی و جوی مناس��ب، سرعت 
خشک شدن باال، چسبندگی عالی به سطوح 

و مقاومت در محیط های خارجی.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »تاک رزین 
کاوه« اضاف��ه کرد: به دنبال پیش��رفت تولید 
محصوالت پلیمری اکریلیکی، دسته جدیدی 
از رزین های اکریلیکی به بازار معرفی ش��دند 
که دارای خصوصیات جدیدی از جمله سخت 
شدن و تشکیل فیلم به وسیله گرما و خواص 
فیزیکی و شیمیایی باال برای مصارف صنعتی 

چه در داخل و در شرایط خارجی بودند.
سمیرمی اضافه کرد: از جمله خواص بسیار 
مهم آنها می توان به مقاومت های ش��یمیایی 
و ن��وری، درصد جامد باالت��ر در زمان بعد از 
اعمال، س��ختی و خواص س��طحی اش��اره کرد، عالوه بر این با انتخاب مناسب 
منومرهای مصرفی در زنجیره اصلی و توجه به دانسیته شبکه ای شدن می توان 

به زمینه وسیعی از مصارف این دسته از رزین های اکریلیک دست یافت.

تولید »رزین های پایه حاللی« در کشور امکان پذیر شداستارت آپ های منتخب گیاهان دارویی زیر چتر حمایتی قرار می گیرند

نخس��تین استارت آپ ویکند صنایع پوش��اک الگوی دوخت )اسپاد( 
غرب کش��ور در کردس��تان در حالی به ایس��تگاه پایانی خود رس��ید 
ک��ه دوخت ایده ه��ای فناورانه به الگوهای کارآفرین��ی و تولید در بین 

شرکت کنندگان یکی از اهداف این رویداد بود.
به گ��زارش ایرنا، ۴۰ ایده در نخس��تین اس��تارت آپ ویکند صنایع 
پوش��اک الگوی دوخت )اسپاد( غرب کشور با حضور ۵۶ شرکت کننده 
در قالب هش��ت تیم حضور داش��تند که صاحبان ایده در آخرین روز 

رویداد اقدام به دفاع از دستاوردهای خود کردند.
در این مرحله از رقابت هر گروه  در پنج دقیقه باید از ایده خود دفاع 
کرده و  پس از آن در عرض س��ه دقیقه به سواالت داوران استارت آپ 

پاسخ می دادند.
معرفی ایده، هدف طراحی و س��اخت ایده، بازارهای هدف، شناخت 
رقبا، بازاریابی، چش��م انداز توس��عه و ویژگی منحصربه ف��رد ایده ها از 
جمله آیتم های مورد توجهی بود که نمایندگان ایده ها می بایس��ت در 

دفاعیات خود به آن توجه کنند.
چادر گویلی محافظ کولر آبی

ایده چادر گویلی نخستین ایده ای بود که در پنج دقیقه فرصت خود 
اقدام به معرفی ایده کرد و در دفاع از ایده خود گفت: این چادر چهار 

فصل،  دو کاره ویژه کولرهای آبی است.
در ادام��ه دفاعیات این ایده که گروهی هش��ت نف��ره بودند، قیمت 
تمام شده آن یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال اعالم شد و کاهش مصرف 
برق در تابس��تان و کاهش مصرف گاز در زمستان را از ویژگی های آن 

بیان کردند.
این چادر این امکان را دارد که در تابس��تان به صورت سایه بان و در 
زمستان به صورت پوشش کولر برای جلوگیری از ورود سرما به داخل 

خانه جلوگیری کند.
شابلون، ایده اتصال طراحان مد و تولیدکنندگان لباس

ایده شابلون که نرم افزاری برای اتصال طراحان مد و تولیدکنندگان 
صنع��ت تولید پوش��اک بود که نماینده این ای��ده در معرفی آن گفت: 
شبیه سازی و سفارشی سازی و هدایت دو جامعه هدف داخلی به سمت 

ارتباط قوی بین آنها از جمله اهداف این ایده است.
آینده روشن زندانیان 

ایده آینده روشن زندانیان نیز از دیگر مواردی بود که از آن دفاع شد 
ک��ه نماینده گروه هدف از ایده خ��ود را حمایت از مددجویان هنرمند 
زندان ه��ا اعالم کرد، این ایده در نظر دارد به صورت برخط محصوالت 
صنایع دس��تی زندانیان اس��تان کردستان را به دس��ت مشتریان خود 
برس��اند. همچنین خریدار در ای��ن ایده تنها یک محصول را خریداری 
نمی کند بلکه یک محصولی را تهیه می کند که دارای داس��تان زندگی 
یک زندانی اس��ت، جلوگیری از بازگش��ت به جرم، ایجاد اشتغال برای 
زندانی��ان، آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به مددجوان و در نهایت 

صادرات صنایع دستی از اهداف دیگر این ایده بود.
پارادوکس، پوششی برای ادارات 

پارادوکس دیگر ایده بود که از آن دفاع شد که گروه آن اهداف تولید 
لباس ها و فرم های ادارات و مدارس را مدنظر خود قرار داده بودند.

همچنین از ویژگی های این ایده که اعالم شد این بود که در صورت 
اجرایی ش��دن قابلیت آن را دارد که بانوان بدسرپرست، بی سرپرست و 
نیازمندی که از هنر خیاطی بهره مند هس��تند را تحت پوشش��ی خود 

ببرد.
خوابیده ها نگران نباشند

ایده آس��ان پوش طب��ق گفته نمایندگان آن لباس��ی ب��ود که ویژه 
معل��والن، بیماران در بس��تر و اف��راد مرگ مغزی ب��ا کاربرد خانگی و 

بیمارستانی بود با شعار خوابیده ها نگران نباشند آسان پوش هست.
ای��ن لباس ب��رای اولین بار در ایران تهیه ش��ده و جامعه هدف خود 
را زیر پوش��ش بردن حداقل ۱۰درصد جامعه معلوالن قرار داده تا در 
مواردی همچون س��هولت استحمام و ماس��اژ کارهای جامعه هدف را 

انجام دهد.
فروش لباس زیر 

ایده نرم افزاری زیرور دیگر ایده ای بوده که در نظر داش��ت در زمینه 
فروش لباس زیر مردانه و زنان در س��طح کش��ور و بین المللی فعالیت 
کن��د چراکه معتقد بودند کاهش واس��طه گری در این طرح مهمترین 

ویژگی آن است.
معاون پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان در حاشیه 
آیین اختتامیه این اس��تارت آپ گفت: این استارت آپ ویکند با حضور 
شرکت کنندگانی از استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه 
و با همکاری اداره کل آموزش فنی  و  حرفه ای اس��تان و آموزشگاه های 

آزاد فنی  و  حرفه ای باران و هنر دوخت مریوان برگزار شده است.
مهران کالمی با اش��اره به نقش استارت آپ ها در ایجاد اشتغال مولد 
و پایدار اضافه کرد: س��رعت در راه اندازی کسب و کار و تبدیل ایده به 
عم��ل می تواند عالوه بر موفقیت در ایجاد کس��ب و کار زمینه حضور 
رقبای بازار کسب و کار را کاهش داده و زمینه موفقیت بیش از پیش 

در تجاری سازی ایده را فراهم کند.
کالمی یادآور شد: از مهترین موضوعاتی که باید در یک استارت آپ 
مورد توجه قرار گیرد مدل کسب و کار است و تالش می شود در مدت 
برگزاری این اس��تارت آپ شرکت کنندگان به صورت کامل با این مدل 

آشنا شوند.
مع��اون آم��وزش، پژوه��ش و برنامه ریزی اداره کل آم��وزش فنی  و 
حرفه ای کردس��تان حوزه طراحی و دوخ��ت را جزو ۱۰ اولویت اصلی 
طرح تکاپو در کردس��تان دانس��ت و افزود: با توجه ب��ه اینکه تاکنون 
در ای��ن حوزه اقدامات قابل توجهی ص��ورت نگرفته و حوزه طراحی و 
دوخت دارای پتانس��یل بس��یار باالیی در حوزه کس��ب و کار بوده این 
استارت آپ با هدف پیدا کردن راهکاری برای رونق کسب و کار در این 

حوزه طراحی و پیاده سازی شده است.
نخس��تین استارت آپ ویکند صنایع پوش��اک الگوی دوخت )اسپاد( 
غرب کش��ور از ۲۷ تا ۲9 آذرماه س��ال جاری در اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای کردس��تان برگزار شد و در پایان سه روز  ایده  برتر منتخب 
از نظر داوران معرفی ش��د و از س��وی حامیان و س��رمایه گذاران مورد 

حمایت  قرار خواهند گرفت.
اس��تارت آپ ویکند )Startup Weekend( یک رویداد آموزشی- 
تجربی )Experiential Education( در سراس��ر دنیاس��ت که در 
س��ه روز متوال��ی )در انتهای هفت��ه( برگزار می ش��ود و در این برنامه 
ش��رکت کنندگان ش��امل برنامه نویس��ان، مدی��ران تجاری، عاش��قان 
اس��تارت آپ، بازاریاب ها و طراحان گرافی��ک با انگیزه باال گرد یکدیگر 
جمع ش��ده تا طی ۵۴ ساعت ایده های ش��ان را مطرح و گروه تشکیل 

بدهند.

 اپل در حال کار روی فناوری های ماهواره ای اسـت که به کمک آنها بتواند از محصوالتش 
پشـتیبانی کند. به گزارش زومیت به نقل از خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اعالم کرد اپل 
مشغول کار روی فناوری های ماهواره ای است تا بتواند به کمک آنها، اطالعات موردنیاز برای 
پشـتیبانی کاربران خود را به دستگاه های مدنظرش ارسال کند. این شرکت احتماال تا پنج 
سـال آینده سـرویس هایی برمبنای همین فناوری ها معرفی خواهد کرد. این خبرگزاری در 
بخشـی از گزارش خود اعالم کرد پروژه  مذکور هنوز در ابتدای راه قرار دارد و ممکن اسـت 
از دستور کار خارج شود. همچنین، هنوز مشخص نیست هدف نهایی اپل از کار روی چنین 
پروژه ای چیسـت. بلومبرگ گزارش داد هنوز مشـخص نیست این شـرکت آمریکایی برای 
اجرایی کـردن پروژه اش، سـاخت تجهیزات ماهواره ای را در دسـتور کار قرار خواهد داد یا 

تصمیم گرفته با سایر شرکت های فعال در این حوزه همکاری کند.
در صورت محقق شـدن چنین پـروژه ای، اپل می تواند سـرویس های بسـیار کاربردی به 
کاربرانـش ارائه دهد. به  عنوان مثال این شـرکت می تواند سـرویس های مبتنی بر نقشـه و 

ردیابی محصوالت خود را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشد و با کمک فناوری های ماهواره ای، 
پوشش اینترنت همراه و آنتن دهی محصوالت خود را افزایش دهد و خود را به شرکتی کامال 

مستقل در زمینه های مربوط به فناوری های ماهواره ای تبدیل کند.
خبرگـزاری بلومبرگ در بخش دیگری از گزارشـش اعالم کرد در  حال  حاضر 12 مهندس 
روی این پروژه کار می کنند و افراد دیگری در حال اضافه شدن به این تیم هستند. براساس 
گزارش بلومبرگ، مدیریت این تیم برعهده  مایکل ترال و جان فن ویک، دو مهندس هوافضا 
اسـت. فن ویک پیش از این برای شـرکت Skybox کار می کرده اسـت؛ شرکتی که در سال 
2014 گوگل تأسـیس کرد و در زمینه عکاسـی فضا فعالیت می کنـد. این دو مهندس پیش 
از انتقال به اپل در سـال 2017، در گوگل و شـرکت های اقماری آن روی پروژه های هوافضا 
فعالیت می کردند. اپل، تنها شـرکت فناور بزرگی نیسـت که بـه فعالیت های حوزه  فناوری 
ماهواره ای عالقه نشان داده است. این حوزه شاهد تغییرات گسترده ای است که خبرگزاری 
ورج آن را رنسـانس فناوری هـای هوافضـا می نامـد. ایـن تغییرات به  دلیـل کاهش هزینه  

دوخت ایده به کارآفرینی 

اپل برای پشتیبانی از محصوالتش مشغول کار روی فناوری های ماهواره ای است

دریچــه

ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اداره کل نظارت و ارزیابی 
تجهیزات و ملزومات پزشکی و انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی، با هدف خودکفایی کشور 
در تولید محصوالت زیست فناوری، پزشکی و سالمت، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از مهم ترین اقدامات ستادهای 
توس��عه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همکاری و هم افزایی فعالیت های علمی و 
فناورانه با دیگر نهادهای ذی نفع و مرتبط با حوزه های کاری آنها است. در همین راستا، ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف خودکفایی کشور در تولید محصوالت 
زیست فناوری، پزشکی و سالمت تفاهم نامه همکاری سه جانبه مشترکی با اداره کل نظارت و ارزیابی 
تجهیزات و ملزومات پزش��کی و انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی امضا کرد. براساس این 
تفاهم نامه، مش��ارکت طرفین برای کمک به تحقیق، توس��عه و تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی و 

محصوالت فناورانه و دانش بنیان حوزه سالمت، زیست فناوری و تجهیزات پزشکی بیشتر می شود.

در تولید محصوالت فناورانه زیستی 
خودکفا می شویم

یکشنبه
اول دی 1398

شماره 1456
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با انعقاد یک تفاهم نامه همکاری میان س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و 
حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان بنادر 

و دریانوردی، فناوری های حوزه بنادر و دریانوردی در کشور توسعه می یابد.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، این 
تفاهم نام��ه همکاری در راس��تای سیاس��ت های 
کلی کش��ور براي رون��ق تولید، توس��عه اقتصاد 
دانش بنیان و ایجاد زیس��ت بوم کارآفرینی حوزه 
بنادر و کش��تیرانی به امضا رس��ید. براساس این 
تفاهم نام��ه مش��ترک، ایج��اد و ارتق��ای زمینه 
همکاري هاي علمی، تحقیقاتی، پژوهش��ی، فنی، 
خدماتی، آموزش��ی و تولیدي کاربردي در حوزه 

بنادر و دریانوردی توسعه خواهد یافت.
در این تفاهم   نامه تاکید شده است که دو طرف باید 
از توسعه کسب وکار و فعال سازي زنجیره تامین قطعات 
تجهیزات دریایی و بندري و مصالح نوین داراي کاربرد 

در سازه هاي دریایی توسط شرکت هاي دانش بنیان و بخش خصوصی در کشور حمایت 
کنند. همچنین افزایش مشارکت و همکاري در طرح اخذ گواهینامه ها و استانداردهاي 
مرتبط دریایی براي محصوالت فناورانه تولید داخل و حمایت از اس��تقرار شرکت هاي 

دانش بنیان بندري و دریایی در بنادر کش��ور برای رفع نیازهاي فناورانه سازمان بنادر 
و دریانوردی از دیگر مفاد این تفاهم نامه اس��ت. در این تفاهم نامه مشترک مقرر شده 
است که پروژه هاي مشترک فناورانه و موردنیاز سازمان بنادر و کشتیرانی با همکاري 
دانش��گاه هاي داراي ظرفی��ت درخص��وص دانش و 
فناوري هاي مرتبط بندري و دریایی و ش��رکت هاي 
دانش بنیان مرتبط و استفاده از ظرفیت شرکت هاي 
دانش بنیان و خصوصی در توسعه دریامحور از جمله 
هوشمندسازي بنادر و حمل ونقل و کنترل ترافیک 
دریایی با اس��تفاده از فناوری هاي نوین هم پیگیری 
ش��ود. »برگزاري مش��ترک رویدادهاي کارآفرینی 
در ح��وزه بنادر و حمل ونق��ل دریایی مانند چالش 
فن��اوري، ایده بازار و موارد مش��ابه«، »مش��ارکت و 
حمایت از تدوین مطالعات راهبردي در حوزه بنادر 
و حمل ونقل دریایی نظیر نقشه راه فناوري و آمارنامه 
دریایی ایران« و »مش��ارکت و حمای��ت از تولید و 
توس��عه نرم افزارهاي مدیریت و مهندس��ی سواحل 
)نظیر مدل سازي و تجهیزات اندازه گیري مشخصه هاي دریایی، نرم افزارهاي مهندسی و 
مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور( به منظور توسعه دریامحور« از دیگر توافقاتی 

است که در این تفاهم نامه آمده است.

معاون علمی و فناوری صبح روز گذش��ته و در س��فر به استان اصفهان خط 
تولید آب ش��یرین کن و آبگرمکن خورشیدی »ایران ساخت« یک شرکت فناور 
داخل��ی را افتتاح کرد. با افتت��اح این خط تولید، راه ورود انرژی های س��بز به 

س��اختمان ها و منازل با کم��ک فناوری بومی باز 
می شود.

ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، فعاالن زیست بوم نوآوری استان اصفهان 
دیروز 3۰ آذرماه دس��تاوردهای خود را به  سورنا 
س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

ارائه کردند.
در نخس��تین بخش از س��فر یک روزه معاون 
علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری ب��ه اصفهان، 
شرکت خط تولید آبگرمکن و آب شیرین کن های 
خورشیدی »ایران س��اخت« افتتاح شد. شرکت 
دانش بنیان فناوری های س��بز آویسا که این طرح 
فناورانه را اختراع و تجاری سازی کرده است، خط 

تولی��د این محصوالت دانش بنیان را در اصفهان راه اندازی کرده اس��ت که این 
کارخانه با حضور ستاری افتتاح و به بهره برداری می رسد.

مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری همچنین از محص��والت فناورانه 

شرکت صنایع الکترونیک ایران)صاپا( بازدید  کرد. این شرکت به عنوان یکی از 
بزرگ ترین تولیدکننده های محصوالت بازار الکترونیک کش��ور به شمار می رود 

و بیش از ۴۰۰۰ نیروی انسانی را در حوزه های گوناگون به کار گرفته است.
بازدی��د از دس��تاوردهای نوآورانه دانش��گاه 
صنعتی اصفهان، بخش دیگری از سفر یک روزه 
س��تاری به اصفهان خواهد ب��ود. در این بازدید 
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س جمهوری و 
مس��ئوالن دانش��گاه صنعت��ی اصفه��ان درباره 
توس��عه فعالیت ه��ای فناوران��ه و نوآورانه این 

دانشگاه گفت وگو  کردند.
در بخ��ش دیگ��ری از این س��فر ی��ک روزه، 
تعدادی از شرکت های دانش بنیان دستاوردها و 
توانمندی های شان را به معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری ارائه کردند.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه 
و نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان میزبان 
ستاری و همراهان وی بودند و درخصوص توانمندی نیروی انسانی، زیست بوم 
ن��وآوری و حمایت از ایده های نوآورانه برای رون��ق اقتصاد دانش بنیان گفت و 

گو کردند.

خط تولید آبگرمکن و آب شیرین کن خورشیدی افتتاح شدفناوری های حوزه بنادر و دریانوردی توسعه می یابد

دبیر علمی دومین اس��تارت آپ ویکند دانشگاه آزاد اسالمی تهران 
مرک��زی گفت از مجموع ۱۰۰ تیم اس��تارت آپی ک��ه در این رویداد 

شرکت کردند 9 گروه برگزیده و مورد تجلیل قرار گرفتند.
حیدر امیران روز ش��نبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و 
آموزش درباره انتخاب برگزیدگان دومین استارت آپ ویکند دانشگاه 
آزاد واح��د ته��ران مرکزی اظهار داش��ت: این تیم اس��تارت آپی در 
گروه های مختلف  ۲ تا ۱۰ نفره روی ایده های خود فعالیت کردند.

وی افزود: 9 گروه در اختتامیه این رویداد انتخاب ش��دند که س��ه 
گ��روه اول به ترتیب در رتبه های اول، دوم و س��وم ق��رار گرفتند و 

همچنین از شش گروه دیگر در اختتامیه این رویداد تقدیر شد.
 دبیر علمی دومین استارت آپ ویکند دانشگاه آزاد اسالمی تهران 
مرکزی یادآور شد: تقریبا ۴۰درصد از شرکت کنندگان در این رویداد 
از دانشجویان این دانشگاه و مابقی از سایر دانشگاه های کشور بودند.

امی��ران اجرای برنام��ه اس��تارت آپ ویکند را با هدف شناس��ایی 
استعدادها و توانایی های تیم های استارت آپی عنوان کرد.

دبیر علمی دومین اس��تارت آپ ویکند دانشگاه آزاد اسالمی تهران 
مرک��زی افزود: در واقع هدف این اس��ت که در دومین اس��تارت آپ 
ویکن��د اس��تعدادهای جوان��ان در حوزه ه��ای صنع��ت، خدمات و 

کشاورزی شناسایی و به جامعه کارآفرینی معرفی شوند.
امیران با بیان اینکه در دومین برنامه اس��تارت آپ ویکند تیم های 
ش��رکت کننده ب��ه س��رمایه گذاران معرفی می ش��وند، یادآور ش��د: 
گروه های اس��تارت آپی ایده ه��ای خود را در قالب یک اس��تارت آپ 

سازماندهی کردند که این ایده ها مورد تایید ارزیابان قرار گرفت.
وی به استقبال گس��ترده تیم های استارت آپی اشاره کرد و گفت: 
در این رویداد از همکاری ۷۰ نفر ارزیاب بهره گرفته ش��د و آنها نیز 

این گروه ها را هدایت کردند.
دبیر علمی دومین اس��تارت آپ ویکند دانش��گاه آزاد واحد تهران 

مرکزی ادامه داد: در این برنامه تیم های اس��تارت آپی چهار خروجی 
و چهار محصول اصلی را به ارزیابان ارائه کردند، در این راس��تا گروه 
اول نیز یک محصول اولیه از کار خود را به گروه ارزیابان ارائه کردند.
امیران گفت: در بخش دوم دومین استارت آپ ویکند دانشگاه آزاد 
تیم های ش��رکت کننده برای کار خود یک نقشه تجارت تهیه کردند، 
در بخش س��وم نیز س��اختار امکان س��نجی و در بخش چهارم مدل 

تجارت را به گروه ارزیابان ارائه کردند.
وی یادآور ش��د: گروه ارزیابان تیم اس��تارت آپی امسال بالغ بر ۴۰ 
نفر از اعضای هیات علمی و متخصصان اس��تارت آپی کشور تشکیل  
شد که تیم های استارت آپی از دیدگاه مختلف فنی، اقتصادی و مالی 
م��ورد ارزیابی قرار گرفتند تا براس��اس آن تیم های برتر شناس��ایی 

شوند.
امیران با بیان اینکه امس��ال داوری برمبنای یک روش اس��تاندارد 
ارزیابی ش��د، خاطرنشان کرد: یک چک لیست استانداردی تهیه شد 
که براس��اس آن تیم ارزیابان تیم های اس��تارت آپی را مورد بررسی 

قرار دادند.
وی افزود: امید اس��ت در برنامه س��وم که در س��ال ۱399 برگزار 
می ش��ود، تیم ه��ای اس��تارت آپی در حوزه های مختلف ب��ه جامعه 

اکوسیستم استارت آپی و سرمایه گذاری معرفی شوند.
به گزارش ایرنا، دومین اس��تارت آپ ویکند در دانش��گاه آزاد واحد 
تهران مرکزی از ۲۷ تا ۲9 آذرماه با حضور دانش��جویان و اس��تادان 

حوزه های مختلف برگزار شد.
در این برنامه به سه تیم برتر و اول که توسط گروه ارزیابان تعیین 
ش��د، جوایز نقدی پرداخت شد، جایزه تیم اول مبلغ ۶ میلیون، تیم 

دوم ۵ میلیون و تیم سوم ۴میلیون تومان بود.
همچنین به ش��ش تیم بعدی هدایایی ش��امل کمک هزینه سفر 

زیارت به مشهد پرداخت شد.

جشنواره »روس��تایی شو«، نخستین رویداد نوآوری روستایی کشور 
با هدف شناس��ایی و معرفی ش��اخه های دانش بوم��ی منطبق با کهن 
الگوها، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در پایتخت برگزار می شود.
به گزارش روز شنبه کانون توسعه کارآفرینی روستایی اندیشه پویا، 
شناس��ایی و معرفی روش های نوآورانه، ترویج و گس��ترش نوآوری ها، 
تجربی��ات و ایده های نوین برای الگوبرداری مناس��ب و ارتقای جایگاه 
و منزل��ت روستانش��ینی ب��ا تقدیر و اهمیت بخش��یدن ب��ه تالش ها و 

نوآوری های روستاییان از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است.
روس��تاییان سراس��ر کش��ور نوآوری های خود را در قال��ب فیلم به 

دبیرخانه جشنواره ارسال کرده و مورد داوری قرار گرفته اند.
آثار دریافت ش��ده از روس��تاییان نوآور در سراسر کشور در سه گروه 
روس��تایی نوآور، روس��تای نوآور و دهیار نوآور توس��ط کمیته داوری 
جش��نواره م��ورد ارزیابی ق��رار گرفت��ه و منتخبین در روز جش��نواره 

درب��اره نوآوری و داس��تان تالش خس��تگی ناپذیر خود ب��ا مخاطبان 
سخن می گویند. سازمان دانش��جویان جهاد دانشگاهی، کانون توسعه 
کارآفرینی روس��تایی اندیش��ه پویا )سمن تکرا(، س��تاد توان افزایی و 
حمایت سمن های اس��تان تهران و س��ازمان های مختلف و ذی نفعان 

روستا در برگزاری جشنواره »روستایی شو« مشارکت دارند.
این رویداد چهارم دی ماه از س��اعت 8 تا ۱۷ در محل س��الن ستاد 
توان افزایی و حمایت از سمن های استان تهران واقع در خیابان انقالب 
اسالمی، خیابان خاقانی، پالک ۷9، روبه روی دانشگاه خوارزمی برگزار 

می شود.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر درباره ثبت نام در این رویداد 
می توانید با ش��ماره تلفن ه��ای ۰93۰۶۰۴۱۰9۶ و 883۱۴۶3۱-۲-

۰۲۱ تماس گرفته و یا به نشانی https://evnd.co/tTO۰v مراجعه 
کنند.

 نخستین جشنواره »روستایی شو«
در پایتخت برگزار می شود

ردیابی محصوالت خود را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشد و با کمک فناوری های ماهواره ای، 
پوشش اینترنت همراه و آنتن دهی محصوالت خود را افزایش دهد و خود را به شرکتی کامال 

مستقل در زمینه های مربوط به فناوری های ماهواره ای تبدیل کند.
خبرگـزاری بلومبرگ در بخش دیگری از گزارشـش اعالم کرد در  حال  حاضر 12 مهندس 
روی این پروژه کار می کنند و افراد دیگری در حال اضافه شدن به این تیم هستند. براساس 
گزارش بلومبرگ، مدیریت این تیم برعهده  مایکل ترال و جان فن ویک، دو مهندس هوافضا 
اسـت. فن ویک پیش از این برای شـرکت Skybox کار می کرده اسـت؛ شرکتی که در سال 
2014 گوگل تأسـیس کرد و در زمینه عکاسـی فضا فعالیت می کنـد. این دو مهندس پیش 
از انتقال به اپل در سـال 2017، در گوگل و شـرکت های اقماری آن روی پروژه های هوافضا 
فعالیت می کردند. اپل، تنها شـرکت فناور بزرگی نیسـت که بـه فعالیت های حوزه  فناوری 
ماهواره ای عالقه نشان داده است. این حوزه شاهد تغییرات گسترده ای است که خبرگزاری 
ورج آن را رنسـانس فناوری هـای هوافضـا می نامـد. ایـن تغییرات به  دلیـل کاهش هزینه  

شرکت های بزرگ با کمک فناوری های مبتنی بر ماهواره در حال وقوع هستند.
اسـپیس ایکس و آمـازون هر دو مشـغول کار روی برنامه های جداگانه ای هسـتند که به 
آنهـا اجـازه می دهد از طریق ماهـواره، اینترنت همراه در اختیار کاربـران خود قرار دهند. 
این شـرکت ها در حال حاضر چندین ماهواره در بخش هایی از مدار زمین دارند. البته عرصه 
فناوری های فضایی در گذشـته شـاهد اتفاق های ناخوشـایندی هم بوده و شکست خوردن 
شـرکت های مثل Iridium و GlobalStar و Teledisc را دیده اسـت. این شـرکت ها در 
دهه  90میالدی سـرمایه گذاری های مفصلی در حوزه  فناوری هـای فضایی کردند، اما درگیر 

مشکالت اقتصادی و فنی شدند و درنهایت شکست خوردند.
بلومبـرگ در گـزارش خود اعالم کـرد تیم کوک، مدیرعامل اپل، شـخصا بـه این پروژه 
عالقه مند اسـت. همین مسـئله احتماال یکی از دالیل افزایش سـرمایه گذاری اپل در حوزه  
فناوری های فضایی و ماهواره ای اسـت. این سرمایه گذاری در سال 2019 به رقم 16 میلیارد 

دالر رسیده است که در مقایسه  با سال گذشته 14درصد افزایش یافته است.

 100 تیم در دومین استارت آپ ویکند دانشگاه آزاد
شرکت کردند

اپل برای پشتیبانی از محصوالتش مشغول کار روی فناوری های ماهواره ای است

یادداشـت

رئی��س مرکز تعام��الت بین المللی علم و فن��اوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، گفت با همکاری س��ازمان توسعه تجارت ایران و بانک توسعه صادرات ایران 
از طریق برگزاری نشس��ت های ترویجی صادرات در اس��تان های مختلف، ضمن معرفی 
حمایت های صادراتی، مش��کالت و موانع پیش روی تعامالت بین المللی آنها را بررس��ی 
می کن��د.  مه��دی قلعه نوی، رئیس مرکز تعام��الت بین المللی علم و فن��اوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه مجموعه نشس��ت های تخصصی ترویج 
صادرات در مراکز استان ها برگزار می شود، بیان کرد: این رویداد با حضور مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و همراهی سازمان 
توس��عه تجارت ایران و بانک توسعه صادرات ایران با هدف بررسی مشکالت پیش روی 

دانش بنیان ها در تعامالت بین المللی برگزار می شود.

حمایت های صادراتی به شرکت های 
دانش بنیان، فناور و خالق معرفی می شود



هنگام��ی که ما محصول��ی را رونمایی می کنیم، باید بازار هدف مناس��ب را نیز 
مورد شناس��ایی قرار دهیم. برندهای بزرگ همیشه بازارهای مشخصی برای فروش 
محصوالت ش��ان در نظر دارند. اغلب برندها در تالش برای معرفی محصوالت ش��ان 
به بازار هدف نوعی ارزش اضافی به آن می بخش��ند. ش��اید ارزش موردنظر واقعی 
نباش��د، اما تالش برندها ایجاد تاثیر روانی بر روی مش��تریان است. محصوالت هر 
برند باید جایگاه مناسب در بازار را پیدا کند. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف فراهم نمی شود. افزایش روز به روز حجم رقابت در بازار نیاز 
ب��ه برنامه ریزی برای بازاریابی محصوالت را دوچندان کرده اس��ت. مفهوم بازاریابی 
محصوالت چندان برای کارآفرینان آش��نا نیست. این مفهوم پس از افزایش رقابت 
جهانی بر سر فروش محصوالت ایجاد شد. هدف اصلی این مقاله بررسی راهکارهای 
مناسب برای بازاریابی محصوالت است. در ادامه برخی از راهکارهای مناسب در این 

حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. ارزیابی عملکرد رقبا

فعالیت رقبا در حوزه کسب و کار ما امر عجیبی نیست. امروزه هر بازار میان شمار 
فزایند ه ای از برندها تقس��یم شده اس��ت بنابراین در رقابت میان برندهای مختلف 
امکان پیروزی فقط متعلق به بهترین محصوالت همراه با بازاریابی مناس��ب خواهد 
بود. توصیه نخست من در زمینه بازاریابی محصوالت توجه به نحوه فعالیت رقباست. 
شاید در نگاه نخست این توصیه بسیار بدیهی به نظر برسد، اما اغلب برندها توجهی 

به آن ندارند. 
برندهای بزرگ همیش��ه بخش قابل توجهی از تمرکزشان را معطوف به بررسی 
وضعیت رقبا می کنند. مزیت این امر امکان آگاهی از تغییرات حوزه کس��ب و کار 
بدون نیاز به صرف هزینه های هنگفت است. تولید محصوالت باکیفیت تنها عامل 
ضروری برای موفقیت در حوزه کس��ب و کار نیس��ت. اکنون نیاز به قیمت گذاری 
دقیق محصوالت، بازاریابی، تبلیغات و برندسازی بیش از هر زمان دیگری احساس 
می شود. تالش برای برنامه ریزی مستقل در تمام این حوزه ها انرژی و هزینه بسیار 
زیادی طلب می کند. به همین خاطر بررس��ی نحوه فعالیت رقبا گزینه س��اده تری 

خواهد بود. 
راهکار بررسی عملکرد رقبا چندان دشوار نیست. اگر برند موردنظر دارای سایت 
رسمی باشد، اطالعات موجود در آن بخش زیادی نیاز ما را رفع خواهد کرد بنابراین 

به عنوان توصیه نخست بررسی فعالیت آنالین و آفالین رقبا را مدنظر داشته باشید. 
2. شناسایی مزیت رقابتی برندمان

پس از بررس��ی نحوه فعالیت رقبا نوبت به تقویت جایگاه خودمان می رس��د. هر 
برندی دارای مزیت رقابتی مش��خصی است. شاید این نکته در ابتدا عجیب به نظر 
برسد. به هر حال بسیاری از برندهای شکستخورده نیز در دنیای کسب و کار فعالیت 
دارند. نکته مهم درخصوص آنها عدم آگاهی از مزیت های شان است. به همین خاطر 
نیز با شکست در فروش محصوالت مواجه می شوند. برندهای موفق همیشه آگاهی 
دقیقی از مزیت های شان دارند. آنجلو دی سیمون، موسس برند نُوالوسه بیوتی، عامل 
اصلی موفقیت برندش در دنیای کسب و کار را آگاهی دقیق از توانایی ها عنوان کرده 
است: »اگر توانایی و مزیت های برندتان را بشناسید، توانایی موفقیت در حوزه کسب 

و کار را خواهید داشت.«
مزیت رقابتی یک برند ش��امل کارها یا ارزش های منحصر به فرد آن اس��ت. این 
کاره��ا از س��وی دیگر رقبا قابلی��ت انجام ندارد. به همین خاطر م��ا را در موقعیت 
خاص��ی قرار می دهد. به عنوان مثال، برند اپ��ل را در نظر بگیرید. این برند توانایی 
گسترده ای در زمینه تولید گوشی  و سایر دستگاه های هوشمند دارد. مزیت رقابتی 
این غول دنیای IT فرصت غلبه بر س��ایر رقبا را فراهم می کند. با بررس��ی هرچند 
س��طحی آمارهای فروش امکان آگاهی از اختالف میان اپل و س��ایر برندهای فعال 
در عرصه تولید دستگاه های دیجیتال وجود دارد. این امر به دلیل آگاهی دقیق اپل 
از توانایی ها و مزیت های رقابتی اش اس��ت. مدی��ران این برند به طور مداوم بر روی 
تقویت این مزیت ها سرمایه گذاری می کنند بنابراین مشاهده موفقیت مداوم این برند 

چندان عجیب نخواهد بود. 
۳. افزایش مهارت بازاریابی و ارزیابی بیرونی وضعیت برند

بدون تردید رقبای ما نیز دارای مزیت رقابتی هس��تند. این امر نیاز به بررس��ی 
دقیق تر وضعیت رقبا را ایجاد می کند. بدون ش��ک هی��چ برندی توانایی فعالیت و 
بازاریاب��ی محصوالتش بدون توجه به رقب��ا را ندارد. رقابت گس��ترده در بازارهای 
مختلف این امر را ضروری می س��ازد بنابراین ما همیش��ه باید نسبت به مزیت های 

رقبای مان حساس باشیم. 
ام��روزه هر برند در حوزه مش��خصی از تبلیغات و بازاریابی مه��ارت دارد. برخی 
از برندها مانند بوتنی در حوزه تبلیغات تلویزیونی س��رمایه گذاری فراوانی کرده اند 
بنابرای��ن مش��اهده عملکرد مطلوب آنه��ا در زمینه بازاریابی محص��والت از طریق 
تلویزیون جای تعجب نخواهد داش��ت. اگر ما نیز به دنبال یافتن مهارت و تخصص 
در حوزه ای خاص از بازاریابی محصول هستیم، باید عملکرد رقبا را زیر نظر داشته 

باشیم. این امر مانند یک دوره آموزشی خواهد بود. نیاز اصلی در این میان آگاهی از 
شیوه های نظارت بر عملکرد رقباست. اگر ما در این زمینه مهارت مشخصی نداشته 

باشیم، به سرعت دچار مشکل خواهیم شد. 
گاه��ی اوق��ات چند برند در ب��ازاری واحد اقدام به تب��ادل اطالعات می کنند. 
این ام��ر نیازمند وضعیت برابر برندهاس��ت. بدون تردید ی��ک برند موفق هرگز 
نکات کلیدی کس��ب و کارش را بدون هیچ زحمتی در اختیار برندی با وضعیت 
نامس��اعد قرار نمی دهد. توصیه م��ن در این میان یافتن یک برند دارای وضعیت 
مش��ابه خودمان اس��ت. س��پس باید اقدام به بازاریابی محصوالت برای یکدیگر 
کنیم. این امر موجب بهره مندی هر طرف از دیدگاه بیرونی نسبت به فرآیندهای 
بازاریابی اش می شود. گاهی اوقات ما به دلیل تمرکز بیش از حد بر روی بازاریابی 
محصوالت از نحوه ارزیابی مخاطب نس��بت به فعالیت مان غافل می ش��ویم. این 
بخش به طور مش��خص ب��ر روی بازیابی آگاه��ی از نمای بیرون��ی فعالیت های 

برندمان تمرکز دارد. 
4. استفاده از بازاریابی تاثیرگذار )اینفلوئنسرها(

بازاریابی تاثیرگذار یکی از ش��یوه های جذاب برای جلب نظر مخاطب محس��وب 
می شود. تا پیش از این برندها اغلب به سراغ همکاری با سلبریتی ها می رفتند. ایراد 
اصلی این شیوه عدم باورپذیری تبلیغات بود. بی تردید یک سلبریتی بدون تخصص 
در حوزه ه��ای مختلف کس��ب و کار امکان تاثیرگذاری روانی ب��ر روی مخاطب را 
نخواهد داشت. همین امر موجب ظهور افرادی با تخصص های مختلف در حوزه های 
خاص شد. به این ترتیب آنها با ارزیابی محصوالت برندهای مختلف موفق به جلب 
نظر دامنه وسیعی از برندها شدند. اکنون الگوی بازاریابی تاثیرگذار در سراسر جهان 
ش��هرت بس��یار زیادی دارد. همکاری برند ما با افراد تاثیرگذار مشهور در بازار رقبا 
مزیت های بسیار زیادی به همراه دارد. نکته مهم افزایش اعتبار برند ما در مقایسه 

با سایر رقباست. 
ایراد اصلی برندها در زمینه همکاری با اینفلوئنسرها انتخاب افراد نامناسب است. 
فرد تاثیرگذار موردنظر باید ش��ناخت درستی از حوزه کسب و کار ما داشته باشد. 
فقط در این صورت همکاری ما نتیجه بخش خواهد بود. برخی از افراد تاثیرگذار با 
استفاده از الیک و فالوور تقلبی اقدام به جلب همکاری برندها می کنند. بدون تردید 
همکاری با چنین افرادی هیچ نتیجه رضایت بخش��ی برای برندها به همراه نخواهد 
داشت، بنابراین گام نخس��ت در بازاریابی تاثیرگذار شناخت اینفلوئنسر حرفه ای و 

مشهور است. 
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ترجمه: علی آل علی   
س��ال ۲۰۱9 همراه با اتفاق های هیجان انگیز بس��یاری در ح��وزه بازاریابی بود. 
اکنون با رسیدن به روزهای پایانی سال بررسی بهترین عملکردها در حوزه بازاریابی 
جذابیت خاص خود را خواهد داشت. به همین خاطر در مقاله کنونی در چهار بخش 

به بررسی برترین برندها و افراد فعال در حوزه بازاریابی خواهیم پرداخت. 
برند بازاریاب سال: پپسی

امسال برای پپسی از نقطه نظر بازاریابی تکرارنشدنی بود. این برند پس از نزدیک به 
یک دهه افول در زمینه بازاریابی دوباره به اوج بازگشته است. این امر ناشی از ایجاد تحول 
در استراتژی کلی برند است، بنابراین در سال ۲۰۲۰ نیز باید آماده مشاهده ادامه روند 
موفق این برند باشیم. پپسی در روزهای نخست سال ۲۰۱9 افزایش ۱۲درصد بودجه 
تبلیغاتی اش را اعالم کرد. اگرچه این خبر جذابیت باالیی داشت، اما نظر بسیاری از برندها 
نسبت به این اقدام پپسی مساعد نبود. آنها این افزایش بودجه را مقدمه ای برای شکست 

مجدد این غول دنیای نوشیدنی های گازدار قلمداد می کردند. عملکرد پپسی در سال 
۲۰۱9 تمام پیش بینی های منفی را باطل کرد. اکنون طرفدارهای پپسی منتظر ادامه 

روند موفق این برند در سال ۲۰۲۰ هستند. 
مدیر بازاریابی سال: آندرا زاهومنسکی

عنوان مدیر اجرایی و مدیر بازاریابی در بسیاری از برندها از سوی یک نفر مدیریت می شود. 
بدون تردید هر برندی برای موفقیت در عرصه بازاریابی نیازمند یک مدیر ماهر است. آندرا 
زاهومنسکی در سال ۲۰۱9 عالوه بر مدیریت کمپین های برند KFC نقش مهمی در طراحی 
سبک زندگی منحصر به فرد این برند و توسعه آن میان مشتریان بازی کرد. بنابراین انتخاب 

آندرا زاهومنسکی به عنوان مدیر بازاریابی سال کامال منطقی خواهد بود. 
خبر مهم بازاریابی سال: خرید فناوری تبلیغاتی سیزمک از سوی 

آمازون
آم��ازون از چندی پیش اق��دام به فعالیت در زمینه نمایش محتوای تبلیغاتی در 

صفحات مختلف فروشگاهش کرده است. این امر نیاز آنها به سرانه نمایش و مدیریت 
تبلیغات هوشمند را دوچندان کرده است، بنابراین خرید فناوری تبلیغاتی سیزمک 
یکی از مهم ترین خبرهای حوزه بازاریابی در سال ۲۰۱9 محسوب می شود. این امر 
کمک قابل توجهی به دس��ت اندرکاران آمازون برای کسب درآمد تبلیغاتی خواهد 

کرد. 
کمپین برتر سال: کمپین »تاکو بل«

برند تاکو بل برای اغلب طرفدارهای صنعت فس��ت فود نامی شناخته شده است. 
این برند در طول سال های فعالیتش موفق به جلب نظر دامنه وسیعی از مشتریان 
ش��ده است. کمپین اصلی این برند برای سال جاری »تاکو بل« بود. این کمپین به 
خوبی موفق به جلب نظر مشتریان شد. به همین خاطر در این مقاله کوتاه آن را به 

عنوان برترین کمپین سال انتخاب کرده ایم. 
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Marketing Dive برترین های دنیای بازاریابی به انتخاب موسسه

برترین های بازاریابی در سال 2019

استراتژی بازاریابی برگرکینگ برای کریسمس
 کمپین برگرکینگ برای پروازهای

همراه با تاخیر

برگرکینگ همیش��ه عملکرد مطلوبی در زمینه بازاریابی داش��ته 
اس��ت. امسال نیز آنها در تالش برای جلب نظر مخاطب در روزهای 
س��ال نو اقدام ب��ه طراحی کمپینی جذاب کرده ان��د. اغلب افراد در 
روزهای س��ال نو قصد س��فر و گش��ت و گذار در شهرهای مختلف 
را دارن��د. این امر ترافیک بی س��ابقه ای در فرودگاه ها ایجاد می کند. 
گاهی اوقات به دلیل ش��رایط نامناس��ب آب و هوا یا دیگر مشکالت 
پیش بینی نش��ده س��اعت های پرواز ب��ه تاخیر می افت��د. در چنین 
ش��رایطی مسافرها مجبور به انتظار چند ساعته در فرودگاه خواهند 
ش��د. تیم بازاریابی برگرکینگ با اس��تفاده از همی��ن نکته اقدام به 
طراحی کمپین بازاریابی تازه اش کرده است. بر این اساس مسافران 
در صورت مواجهه با تاخیر در پرواز امکان بهره مندی از برگر بزرگ 

این غول دنیای فست فود به صورت رایگان را خواهند داشت. 
اپ رس��می برگرکین��گ در فرآیند کمپین تازه ای��ن برند نقش 
اساس��ی را بازی می کند. بر این اس��اس مس��افرها باید مشخصات 
پروازش��ان را در اپ رس��می ای��ن برند درج کنند. س��پس با تایید 
رس��می تاخیر در پرواز موردنظر کد خرید برگ��ر رایگان برای آنها 
نمای��ش داده خواهد ش��د. این کمپین از ۱8 تا 3۰ دس��امبر برای 
مس��افرهای کش��ورهای مختلف فعال خواهد بود. نکته مهم در این 
میان فعالیت ش��عبه های مختلف برگرکینگ در فرودگاه های بزرگ 
اس��ت. به این ترتیب دامنه وسیعی از مسافرها امکان بهره مندی از 

برگرهای رایگان را خواهند داشت. 
بدون ش��ک برگزاری یک کمپین بزرگ مانن��د آنچه برگرکینگ 
مدنظر دارد، نیازمند اس��تفاده از تجربه های موفق قبلی اس��ت. در 
این زمینه برگرکینگ کمپین چند ماه گذش��ته اش در کشور آلمان 
را مدنظر قرار داده اس��ت. در آن کمپین برگرکینگ به مش��تریانی 
که موس��یقی های مش��هوری نظیر فیلم جنگ ستارگان را با صدای 
بلند همخوانی کنند، برگر رایگان جایزه می داد. این کمپین با هدف 
شناس��ایی میزان عالقه مش��تریان به برگرهای ب��زرگ برگرکینگ 
برگزار ش��د. موفقی��ت آن کمپین نقش مهمی در توس��عه کمپین 

فرودگاه ها بازی کرده است. 
یک��ی از نکات هم درباره کمپین ت��ازه برگرکینگ افزایش تمایل 
کاربران به دانلود اپ رس��می اش اس��ت. هر برن��دی در تالش برای 
توس��عه س��طح ارتباط با مش��تریان اقدام به راه اندازی اپ رس��می 
می کن��د. در این زمینه برگرکینگ نیز افزایش ش��مار مخاطب های 
اپ رس��می اش را به عنوان یکی از اهداف اصلی مدنظر دارد. وقتی 
شمار کاربران اپ رس��می برگرکینگ افزایش پیدا کند، بسیاری از 
هزینه ه��ای بازاریاب��ی آنها کاهش خواهد یافت. ب��ه این ترتیب اپ 
رس��می شرکت بدل به کانال ارتباطی اصلی آنها با مشتریان خواهد 

شد. 
س��رمایه گذاری بر روی گوش��ی های هوشمند اس��تراتژی اصلی 
برگرکینگ در طول س��ال های اخیر بوده اس��ت. تیم بازاریابی این 
برن��د به خوب��ی از اهمیت این پلتف��رم آگاه��ی دارد بنابراین آنها 
برنامه وس��یعی برای طراحی کمپین های بیشتر با نقش آفرینی اپ 
رسمی شان مدنظر دارند. این غول دنیای فست فود در حال آزمایش 
ثبت و تحویل س��فارش به صورت آنالین نیز هس��ت. این امر نقش 
مهمی در کاهش شلوغی بیش از حد شعبه های رسمی برگرکینگ 
خواهد داش��ت. بدون ش��ک جذابیت های کمپین ت��ازه برگرکینگ 
موفقیت��ش را تضمین خواهد کرد. نکت��ه مهم در اینجا انتظار برای 
مش��اهده اقدامات بعدی این برند موفق برای توسعه اپ رسمی اش 

است. 
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فوتبال پرطرفدارترین ورزش جهان محس��وب می شود. به همین خاطر آمارهای 
مرتبط با آن همواره با استقبال فوق العاده ای همراه بوده و این امر باعث می شود تا 
رس��انه های مختلف، با نزدیک شدن به پایان سال، در این رابطه اقدامات متعددی 
را انج��ام دهند. با این حال یکی از آمارهای موجود در زمینه فوتبال، بس��یار مورد 
توجه مدیران ش��رکت-های مختلف نیز ق��رار دارد. اگرچه این امر کمی عجیب به 
نظر می رسد، با این حال واقعیت این است که میزان درآمد و ارزش برند باشگاه ها، 
یکی از معیارهای مهم برای عقد قرارداد و الگوبرداری از س��بک مدیریتی محسوب 
می شود. نکته جالب لیست، حضور بیشترین تعداد نماینده از کشور انگلستان است. 
در همین راستا به بررسی ۱۰ تیم پردرآمد جهان در سال ۲۰۱9 خواهیم پرداخت. 

1-رئال مادرید
میزان درآمد در سال 2019: 750.9 میلیون دالر

میزان درآمد در سال گذشته: 674.6 میلیون دالر
ارزش کلی باشگاه: ۳.8 میلیارد دالر

اگرچه سال گذشته از نظر کسب جام برای پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ قهرمانان 
چیزی شبیه به یک کابوس بود و هواداران رنگ هیچ جامی را ندیدند، با این حال 
رئال به مانند چندین س��ال گذشته، همچنان در صدر ایستاده است. این تیم پس 
از سه قهرمانی متعدد در لیگ قهرمانان، دو اتفاق مهم را تجربه کرد. نخست رفتن 
کریس��تیانو رونالدو از تیم بود که باعث ش��د تا بحرانی جدی ش��کل گیرد و شاید 
بهترین بازیکن تاریخ خود را که نقش اصلی را در قهرمانی های تیم اول شهر مادرید 
داشته است، از دست بدهد. دومین اتفاق مهم نیز ترک تیم توسط زین الدین زیدان 
بود که باعث ش��د تا پیدا کردن مربی به چالش��ی جدی تبدیل شود. درواقع تصور 
فردی دیگر به جای زیدان افس��انه ای با سه عنوان قهرمانی متوالی لیگ قهرمانان، 
عمال غیرممکن به نظر می رسید. پیش بینی ها در این رابطه کامال درست بوده و دو 
مربی دیگر ابدا نتوانستند نتیجه ای را به دست آورند. همین امر نیز باعث شد که در 
اواخر فصل گذشته، پروژه بازگردانی زیدان در دستور کار قرار گیرد، با این حال همه 
این کارها مانع از فصل بدون جام رئال مادرید نشد. این امر در کنار رفتن رونالدو در 
زمینه میزان درآمد رئال نیز تاثیری بسیار منفی را داشته و تیمی که در سال گذشته 
رکورد ۷۵۰ میلیون درآمد را شکس��ته بود، امسال تنها ۶۷۴ میلیون درآمدزایی را 
تجربه کرد، با این حال همین مقدار نیز برای باقی ماندن در صدر کافی بوده است. 
با بررسی آمارهای ۱۰ سال گذشته، این نکته غیرقابل کتمان است که رقیب سنتی 
این تیم) باشگاه بارسلونا( رشدی فوق العاده را تجربه کرده و فاصله درآمدی این دو 
باشگاه، هر س��ال کاهشی معنادار را تجربه می کند. به همین خاطر اگر امسال هم 
تیم زیدان موفق به کس��ب جامی نشود، احتمال دارد که سال آینده بارسلونا را در 

رتبه نخست مشاهده کنیم. 
2-بارسلونا

میزان درآمد در سال 2019: 690.4 میلیون دالر
میزان درآمد در سال گذشته: 648.۳ میلیون دالر

ارزش کلی باشگاه: ۳.6 میلیارد دالر
س��ال گذشته برای دیگر تیم اسپانیایی، یک داستان کامال تکراری بود. آنها پس 
از عقد قرارداد با سرمربی سابق تیم اتلتیکو بیلبائو، شروعی خیره کننده را داشتند و 
جام های داخلی را به راحتی به دست آوردند، با این حال در لیگ قهرمانان اروپا، در 
دیداری عجیب پس از آنکه بازی رفت را با نتیجه چهار بر یک به پایان رساندند، در 
دیدار برگشت سه به صفر از تیم رم شکست خوردند تا حذفی تلخ را تجربه کنند. 
همین امر نیز انتقادهای زیادی را متوجه مربی این تیم کرد، با این حال بس��یاری 
از کارشناس��ان، بی تجربگی سرمربی در این مس��ابقات را عامل نتیجه غیرمنتظره 
دانسته و به دفاع از والورده پرداختند، با این حال در سال بعد نیز دقیقا این داستان 
تکرار ش��د و بارس��لونا در یک قدمی فینال، در حالی که بازی رفت را با سه گل به 
پایان رسانده بود، در دیدار برگشت چهار گل را از نایب قهرمان دوره پیش)لیورپول( 
دریافت کرد تا همگان ش��وکه شوند. تاثیر این باخت به حدی زیاد بود که بارسلونا 
در بازی فینال جام حذفی نیز کامال بی رمق ظاهر شد و نتیجه را واگذار کرد. نکته 
جالب این اس��ت که علی رغم تمامی پیش بینی ها، والورده با حمایت مدیر باشگاه 
به کار خود در سال جاری نیز ادامه می دهد. عدم موفقیت سه ساله در کسب لیگ 
قهرمانان، باعث ش��ده اس��ت تا تیم از نظر مالی با حداکثر رشد مواجه نشود، با این 
حال پروژه مالی بارس��لونا، اقدامی کامال بلندمدت محس��وب شده و کسب عنوان 
موفق ترین تیم ۱۰ س��ال اخیر، باعث ش��ده اس��ت تا افت مالی این شرکت چندان 
زیاد نباش��د. همچنین در اختیار داشتن بزرگترین ورزشگاه اروپا و مسائل سیاسی 
کاتاالن ها با دولت اس��پانیا، باعث ش��ده است تا طرفداران این تیم همواره استقبال 
خوبی را از بازی ها داشته باشند. همین امر به میزان درآمد باشگاه بسیار کمک کرده 
اس��ت. همچنین بهبود قرارداد مالی با برندهایی نظیر نایک و قطر ایرالینز، از دیگر 
اقدامات س��ودمند مدیران باشگاه در س��ال ۲۰۱9 محسوب می شود. مسائل دیگر 
نظیر افزایش حق پخش، از دیگر موارد تاثیرگذار محسوب می شود، با این حال نکته 
بسیار مهمی که وجود دارد این است که بارسلونا در سال گذشته، فاصله خود را به 

کمترین میزان در طول تاریخ رس��اند. با توجه به رفتن کریس��تیانو رونالدو که افت 
شدید درآمد و ارزش باشگاه رقیب را به همراه داشته است، پیش بینی می شود که 
در صورت کسب حداقل دو جام، بارسلونا برای نخستین بار در سال ۲۰۲۰ به عنوان 

پردرآمدترین باشگاه جهان معرفی شود. 
۳-منچستر یونایتد

میزان درآمد در سال 2019: 666 میلیون دالر
میزان درآمد در سال گذشته: 67۳.۳ میلیون دالر

ارزش کلی باشگاه: ۳.4 میلیارد دالر
اگرچه در چند فصل اخیر، اوضاع ابدا برای منچستر یونایتد خوب سپری نشده و 
هیچ جامی را به دست نیاورده است، با این حال در فصل گذشته این تیم با صعود 
به لیگ قهرمانان و حذف تیم مدعی پاریسن ژرمن، تمامی نگاه ها را به سمت خود 
جل��ب کرد، با این ح��ال دلیل اصلی چنین درآمد باالی��ی را باید تنها به خاطر دو 
عامل دانست. نخس��ت قراردادهای بسیار خوب مالی با اسپانسرهایی نظیر شرکت 
خودروس��ازی ش��ورولت و آدیداس و همچنین حق پخش باالی لیگ انگلیس که 
در مقایس��ه با سایر لیگ ها، تفاوت بسیار باالیی را دارد، با این حال اگر در یک الی 
دو فصل آتی، منچس��تر به جمع مدعیان کسب جام بازنگردد، بدون شک سقوطی 
شدید را تجربه خواهد کرد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در 
تمامی انگلستان، منچستر پرطرفدارترین تیم محسوب شده و این امر باعث می شود 

تا درآمد آنها از فروش بلیت نیز کامال قابل توجه باشد.  
4-بایرن مونیخ

میزان درآمد در سال 2019: 629.2 میلیون دالر
میزان درآمد در سال گذشته: 587.8 میلیون دالر

ارزش کلی باشگاه: 2.7 میلیارد دالر
اگرچه بایرن را باید قدرت اول و بدون رقیب آلمان به حس��اب آورد، با این حال 
سیاست مالی این تیم که خریدهای گران قیمت را منع می کند، باعث شده است تا 
به عقیده کارشناسان، موفق نشود تا به رقیبی برای دو غول اسپانیایی تبدیل شود. 
همچنین حق پخش پایین تر لیگ آلمان، در این رابطه بسیار تاثیرگذار بوده است، با 
این حال بایرن سال ۲۰۱9 را با عملکرد مثبت و قابل توجه مالی پشت سر گذاشته 
و تداوم قهرمانی ها در کنار بهبود قرارداد با اسپانسرهای مالی، باعث شده است تا تیم 
درآمد فوق العاده ای را داشته باشد. در صورت تداوم عملکرد ناموفق منچستر یونایتد، 

می توان از بایرن به عنوان تیم سوم فهرست سال بعد نام برد. 
5-منچستر سیتی

میزان درآمد در سال 2019: 568.4 میلیون دالر
میزان درآمد در سال گذشته: 527.7 میلیون دالر

ارزش کلی باشگاه: 2.4 میلیارد دالر
تا چند سال قبل، شاید کمتر کسی تصور می کرد که تیم معمولی منچستر سیتی 
بتواند به یکی از قدرتمندترین تیم های جهان تبدیل شود، با این حال پس از خرید 
این باشگاه توسط شیخ منصور سرمایه دار متمول اماراتی، این تیم به سرعت مسیر 
پیشرفت را طی کرد و حتی پرافتخارترین مربی پرافتخار سابق تیم های بارسلونا و 
بایرین مونیخ را به خدمت گرفت. در فصل گذش��ته نیز این تیم موفق ش��د تا برای 
دومین س��ال متوالی، قهرمانی لیگ را به دس��ت آورد. قرارداده��ای خوب مالی با 
ش��رکت های اماراتی در کنار نکته ای که در گذش��ته نیز تکرار شد و مرتبط با حق 
پخش بس��یار باالی لیگ انگلیس است، باعث ش��ده است تا این تیم بتواند جایگاه 
پنجم فهرست را به دست آورد، با این حال به علت این امر که منچستر سیتی تنها 
چند س��ال اس��ت که به جمع تیم های مدعی اضافه شده است، هنوز در مقایسه با 
رقبای خود از هواداران به مراتب کمتری برخوردار بوده و این امر باعث می ش��ود تا 
این پارامتر، چندان برای باشگاه سودآور نباشد، با این حال اگر روند رو به رشد تیم 
ادامه داشته باشد و بتواند اولین قهرمانی خود در لیگ قهرمانان را نیز تجربه کند، 
بدون ش��ک برای سال های آینده منچستر سیتی شانس باالیی را برای قرار گرفتن 

در رتبه های بهتر خواهد داشت. 
6- پاری سن ژرمن

میزان درآمد در سال 2019: 541.7 میلیون دالر
میزان درآمد در سال گذشته: 486.2 میلیون دالر

ارزش کلی باشگاه: 2.4 میلیارد دالر
پاری س��ن ژرمن را باید نس��خه منچستر سیتی در کش��ور فرانسه دانست که با 
سرمایه یکباره مالک جدید خود ناصر الخلیفی که یک تاجر ثروتمند از کشور قطر 
محس��وب می شود، سریعا رشد کرده و ستارگان زیادی را جذب کرده است. همین 
امر نیز باعث شده است تا به تک قدرت کشور خود تبدیل شود. آنها حتی نیمار را 
با شکاندن رکورد نقل و انتقاالت به قیمت باورنکردنی ۲۲۲ میلیون دالر، خریداری 
کردند. این امر در حالی بود که در همان سال ام  باپه نیز با رقم ۱8۰ میلیونی، راهی 
تیم پاریس��ی ش��د، با این حال در سال گذشته این تیم در لیگ قهرمانان همچنان 
ناکام باقی ماند و به کسب جام های داخلی بسنده کرد. هم گروهی با رئال مادرید در 
فصل جاری و صعود به عنوان تیم نخست، یکی از نشانه هایی است که تحلیلگران 
را به رسیدن به فینال توسط این تیم بسیار امیدوار ساخته است. تحت هر شرایط 
پاری سن ژرمن نیز به مانند منچستر سیتی از شرایطی ایده آل برای کسب رتبه های 

بهتر در سال  های آینده برخوردار است. قرارداد باالی مالی با برندهایی نظیر نایک و 
حق پخش مناسب از دیگر عوامل کسب چنین جایگاهی محسوب می شود. 

7-لیورپول
میزان درآمد در سال 2019: 51۳.7 میلیون دالر

میزان درآمد در سال گذشته: 424.2 میلیون دالر
ارزش کلی باشگاه: 1.95 میلیارد دالر

لیورپول اگرچه تیمی باسابقه و پرافتخار محسوب می شود، با این حال تا دو فصل 
پیش و قبل از آمدن یورگن کلوپ، شرایط بسیار سختی را تجربه می کرد و کسب 
جام برای این تیم به یک رویا تبدیل ش��ده بود، با این حال پس جذب از س��رمربی 
آلمانی انقالبی را در این تیم ایجاد کرده است که نتیجه آن کسب یک نایب قهرمانی 
و قهرمانی در دو فصل گذشته لیگ قهرمانان بوده است. آنها سال گذشته با اختالفی 
اندک و در هفته-های پایانی قهرمانی لیگ را به منچس��تر سیتی واگذار کردند، با 
این حال کسب باارزش ترین جام باشگاهی، سودآوری فوق العاده ای را برای این تیم 
به همراه داش��ته و قراردادهای مالی این تیم با اسپانس��رها را وارد مرحله ای جدید 
کرده است. برای مثال برند نیوباالنس که تولیدکننده لباس تیم لیورپول است. پس 
از کس��ب قهرمانی این تیم برای جلوگیری از قرارداد بستن تیم با دو غول آدیداس 
و نایک قرارداد مالی فوق العاده-ای را امضا کردند که باعث افزایش چشمگیر درآمد 
لیورپول شده است. درواقع باالترین میزان رشد را باید مختص به این تیم دانست. 
با توجه به فاصله بسیار زیاد این تیم در امتیازات این فصل لیگ با دیگر مدعیان و 
نمایش های پرقدرت در لیگ قهرمانان، پیش بینی ها حاکی از آن است که لیورپول 
باالترین شانس را برای کسب دوگانه داشته و این امر می تواند رشد چشمگیر چند 

پله ای را برای این تیم در فهرست سال آینده به همراه داشته باشد. 
8-چلسی

میزان درآمد در سال 2019: 505.7 میلیون دالر
میزان درآمد در سال گذشته: 428 میلیون دالر

ارزش کلی باشگاه: 2.۳ میلیارد دالر
چلسی قهرمان فصل گذشته لیگ اروپا بوده و همین امر در کنار صعود به لیگ 
قهرمانان باعث شده است تا باشگاه سود قابل توجهی را در مقایسه با سال گذشته 
که فصلی کامال ناموفق بوده اس��ت، تجربه کند. پیوستن اسطوره سابق تیم، فرانک 
لمپارد به عنوان س��رمربی در فصل جاری و درخش��ش ستارگان جوان، باعث شده 
اس��ت تا تحلیلگران آینده درخشانی را برای این تیم پیش بینی کنند. فروش باالی 
برخی از ستارگان نظیر آلوارو موراتا و محرومیت از خرید بازیکن در کنار حق پخش 
و بهبود قراردادهای مالی با اسپانسرهایی نظیر آدیداس و جیکوهاما باعث شده است 

تا سال ۲۰۱9 با افزایش درآمد برای این تیم همراه باشد. 
9-آرسنال

میزان درآمد در سال 2019: 4۳9.2 میلیون دالر
میزان درآمد در سال گذشته: 487.6 میلیون دالر

ارزش کلی باشگاه: 2 میلیارد دالر
عدم توان آرس��نال برای کسب جام در چند س��ال گذشته و تداوم ناکامی ها در 
س��ال جاری باعث شده اس��ت تا به مانند سال های گذش��ته، شاهد کاهش درآمد 
تیم در س��ال ۲۰۱9 باش��یم. حتی کنار رفتن آرسن ونگر پس از ۲۲ سال از سمت 
س��رمربی گری این تیم نیز باعث نشده اس��ت تا تغییری در وضعیت آرسنال اتفاق 
بیفت��د. جذب دو موتور گلزنی به نام های اوبامیانگ و الکازت نیز به انقالبی در این 
تیم تا به امروز منجر نشده است. به همین خاطر نیز پیش بینی  ها حاکی از آن است 
که آرس��نال هیچ گونه شانسی برای قرار گرفتن در فهرست ۱۰ تیم پردرآمد جهان 
در سال آینده نخواهد داشت. دلیل اصلی کسب درآمد فعلی این تیم نیز به خاطر 
حق پخش باال و فروش بلیت در کنار قرارداد خوب با اسپانسرهایی نظیر پوما است. 

10-تاتنهام 
میزان درآمد در سال 2019: 428.۳ میلیون دالر

میزان درآمد در سال گذشته: ۳59.5 میلیون دالر
ارزش کلی باشگاه: 1.42 میلیارد دالر

تاتنهام را باید جالب ترین تیم در فهرس��ت امس��ال دانس��ت. این باشگاه نه از 
س��رمایه گذار متمول برخوردار ب��وده و نه تیمی با س��ابقه قهرمانی های متعدد 
محس��وب می  ش��ود، با این حال به لطف ستاره س��ازی فوق العاده ای که در چند 
س��ال گذشته داش��ته است، در فصل گذشته موفق ش��د تا به فینال رقابت های 
لی��گ قهرمانان راه یابد. همی��ن امر نیز تمامی توجه ه��ا را معطوف به این تیم 
کرده است، با این حال عدم خرید بازیکن از سوی مدیران این تیم، باعث شد تا 
پوچتینو مجبور به کناره گیری از سمت خود شود و مورینیو به عنوان جایگزین 
او مدتی است که سکان هدایت تیم را برعهده گرفته است. درواقع سال ۲۰۱9 
برای تاتنهام، کامال رویایی بوده و آنها برای نخستین بار موفق شدند تا به جمع 
۱۰ تی��م پردرآمد فوتبال جهان راه پیدا کنند. در رابطه با پیش��رفت قابل توجه 
درآمد این تیم نباید از بهبود حق پخش و قرارداد با اسپانس��رهایی نظیر نایک 
نیز غافل ش��د. همه این موارد باعث ش��ده اس��ت تا از همین االن از این تیم به 

عنوان جانش��ین رتبه فعلی آرس��نال، نام برده ش��ود. 
sportsshow :منبع

شیوه های معرفی محصول در تجارت 
الکترونیک

همیش��ه صحبت از این بوده اس��ت که در تجارت الکترونیک باید 
به معرفی محصول خود بپردازید تا بتوانید اعتماد مشتریان را جلب 

کنید.
از آنجای��ی ک��ه در تجارت الکترونیک، ش��ما ارتباط مس��تقیم با 
مش��تریان ندارید و آنها نمی توانند محصول را از نزدیک ببینند پس 
بهتر اس��ت زمانی که محصولی را در س��ایت خود معرفی می کنید 
ب��ه نکات الزمی اش��اره کنید که مش��تریان به آن نی��از دارند تا به 
این نتیجه برس��ند که محصول شما برای شان مناسب است یا خیر. 
هم��ه افرادی که در زمینه تجارت الکترونیک مش��غول هس��تند به 
خوب��ی می دانند این معرفی محصول یک��ی از مهمترین مراحل در 

آغاز تجارت الکترونیک است.
یکی از عوامل مهمی که در این توصیف مهم است تأثیرگذاری آن 
است. اگر شما نتوانید بر روی عقاید و احساس مشتریان خود تأثیر 
بگذاری��د، نمی توانی��د در تجارت موفق باش��ید. در ادامه به مواردی 
اش��اره می کنیم که به شما کمک می کند بتوانید بهترین توصیف را 

در تجارت الکترونیک داشته باشید.
1- تمرکز بر روی مشتریان

همه اقش��ار مختلف جامعه جزو گروه هدف ش��ما نیس��تند. این 
مس��ئله مهمی اس��ت که باید قبل از هر چیز به آن واقف باش��ید. 
محص��ول یا خدماتی که ش��ما دارید برای دس��ته خاصی از جامعه 
مناس��ب است. پس انرژی و وقت خود را صرف این نکنید که حتماً 
مش��تریان زیادی از اقش��ار مختلف پیدا کنید. زیرا این موضوع یک 
چیز تقریباً محال اس��ت. س��عی کنید گروه هدف خود را پیدا کنید 
و تمرکز اصلی ش��ما بر روی آن گروه خاص باش��د. هر چقدر بیشتر 
بتوانید گروه خود را خاص تر تعریف کنید احتمال اینکه سریع تر به 
مش��تریان دسترسی داشته باشید باال می رود. هر چقدر گروه هدف 
شما برای تان واضح تر و مشخص تر باشد پیام های تبلیغاتی شما نیز 

واضح تر خواهد بود.
2- مشخص کردن زمان های مناسب

زم��ان را می توانیم یکی از عناصر مه��م در بازاریابی بدانیم. اکثر 
محصوالت��ی که در بازار به فروش می رس��ند در برخی از ایام س��ال 
یا برخی از فصل ها، بیش��تر از مواقع دیگر مورد تقاضای مش��تریان 
قرار می گیرند. س��عی کنید قبل از آغ��از تعریف و توصیف محصول 
خود در تج��ارت الکترونیک به این زمان های خاص آگاه باش��ید تا 
بتوانی��د در فرصت های مناس��ب به تبلیغ محصول خ��ود بپردازید. 
همچنین دانستن این مسئله به شما کمک می کند توصیف مناسبی 

از محصول خود به مشتریان ارائه دهید.
۳- مقایسه کردن واکنش مشتریان

توصیفات و نوش��ته هایی که ش��ما برای توصی��ف محصول تان در 
سایت منتش��ر می کنید و مش��تریان و مخاطبان تان به آن واکنش 
نشان می دهند، می تواند بهترین معیار برای سنجیدن میزان رضایت 
مشتریان یا موفقیت شما در جلب توجه آنها باشد. واکنش مشتریان 
به توصیفات مختلف خود از محصول را بس��نجید و کشف کنید که 
کدام یک از توصیفات ش��ما توانسته رضایت و توجه بیشتری از آنها 

را جلب کند.
4- داستان ها بهترین روش صحبت کردن با دیگران

ش��ما هر پیامی که برای مخاطبان و مش��تریان خ��ود ارائه دهید 
ب��ه نوعی در حال صحبت کردن با آنها هس��تید. افراد متخصص به 
خوب��ی می دانند که بهترین روش ب��رای صحبت کردن با دیگران و 
اثرگذاری بر روی آنها اس��تفاده از روش داس��تان گویی است. برای 
معرفی محصول خود از داستان های شیرین و جذاب استفاده کنید. 
هر ویژگی که محصول ش��ما دارد می تواند تبدیل به یک داس��تان 
جذاب شود. از طرفی اگر  در روند تولید محصول تان با یک ماجرای 
ش��نیدنی مواجه شده اید حتماً آن را به مشتریان خود تعریف کنید. 
تغییر رویه ش��ما در نحوه بیان و شیوه ارتباطی به خوبی می تواند بر 

نگرش و رفتار مخاطبان تأثیر بگذارد.
5- به اندازه حرف بزنید

گاه��ی با فروش��نده  هایی مواجه می ش��ویم که به ق��دری از یک 
محص��ول تعری��ف می کنند که در عمل محصولی ک��ه از آن تعریف 
می کنن��د ارزش چندان��ی ندارد. پس بهتر اس��ت به ان��دازه ارزش 

محصول تان حرف بزنید تا مشتریان بتوانند به شما اعتماد کنند.
qmpmarketing :منبع
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راهکارهای مداخله کمتر در فعالیت کارمندان
چگونه مدیر مداخله گری نباشیم؟

مدیریت کس��ب و کار یکی از امور پیچیده محس��وب می شود. بسیاری از افراد 
پیش از تصدی موقعیت مدیریت سال ها در دانشگاه درس می خوانند. سپس وارد 
بازار کار شده و چند سال در شرکت های مختلف تجربه کسب خواهند کرد. فقط 
پس از کس��ب تجربه کافی امکان تصدی موقعیت مدیریتی در ش��رکت ها وجود 
دارد. یکی از چالش های اصلی در علم مدیریت توجه بیش از حد مدیران به نکات 
ریز اس��ت. هر کارمندی عالقه مند به داشتن حدودی از آزادی عمل است بنابراین 
مدیران باید به آزادی عمل کارمندان احترام بگذارند. تالش برای دخالت در تمام 
جزییات فعالیت کارمندان نتیجه مناسبی برای مدیر مورد و در مقیاسی وسیع تر 

شرکت نخواهد داشت. 
خالقیت و نوآوری انتظار اصلی هر مدیری از کارمندان اس��ت. اگر ما به عنوان 
مدیر در تمام جزییات فعالیت کارمندان دخالت کنیم، هرگز امکان توسعه خالقیت 
کارمندان فراهم نمی ش��ود. نکته جالب در این میان بی��ان عدم آزادی عمل برای 
بروز خالقیت به عنوان دلیل اصلی ترک شرکت ها از سوی کارمندان است بنابراین 
با دخال��ت در فعالیت کارمندان عالوه بر نی��روی کار معمولی، کارمندان باتجربه 
نیز تمایل به ترک ش��رکت پیدا خواهند کرد. پرس��ش اصلی در این مقاله بسیار 
واضح اس��ت: راهکارهای کاهش مداخله بیش از حد مدیران در فعالیت کارمندان 
چیست؟ بررسی پاسخ های مناسب برای این پرسش از توان یک کارشناس خارج 
است. به همین خاطر در ادامه نظرات برخی از کارآفرینان موفق مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت. 
1.تمرکز بر ایجاد ارتباط بهتر

میشل میگلو: گروه حقوقی ایکو
مدیران عالقه مند به دخالت در کارهای کارمندان همیشه نگران سرنوشت امور 
بدون حضور مس��تقیم خود هس��تند. این امر تا حد زیادی ریشه در بی اعتمادی 
مدی��ران به کارمندان در کنار عالقه به مدیریت تمام امور دارد. توصیه من در این 
بخش تالش برای ایجاد ارتباط بهتر با کارمندان است. بدون شک هر مدیری دارای 
دامنه وس��یعی از وظایف و کارهای مهم است بنابراین تمرکز بر روی امور کوچک 
موجب ایجاد چالش مدیریتی برای ما خواهد شد. تقویت کانال های ارتباطی میان 
مدیران و کارمن��دان بخش قابل توجهی از فضای بی اعتمادی را رفع خواهد کرد. 
به این ترتیب ما فرصت کسب اطالعات درباره هر پروژه را خواهیم داشت. این امر 

دیگر نوعی دخالت مستقیم در فعالیت کارمندان نخواهد بود. 
2.اختصاص زمان برای خود

My Biz Niche شاون بیرن: برند
زمان عنصر محدود و باارزش��ی در حوزه مدیریت است. به نظر من مدیران باید 
زمان کافی برای خود اختصاص دهند. اگر ما همیشه در تالش برای حضور در میان 
کارمندان و بیان توصیه های کاربردی به آنها باشیم، دیگر امکان فعالیت مستقل آنها 
فراهم نمی شود. این امر فارغ از هر نوع بحث دیگری موجب ایجاد نوعی وابستگی 
میان کارمندان و مدیر موردنظر می ش��ود. به این ترتیب دیگر فرصتی برای مدیر 
موردنظر به منظور رسیدگی به سایر امور باقی نخواهد ماند. زمان عنصر مهمی در 
مدیریت کس��ب و کار اس��ت. به همین خاطر باید آن را به طور برابر برای کارهای 
مختلف تقسیم کرد. در غیر این صورت فعالیت مناسب و هماهنگ تمام بخش های 

تحت مدیریت ما با خطر مواجه می شود. 
۳.ترغیب کارمندان به یافتن راهکارها به صورت مستقل

Flewid متیو گیبسون: موسسه
کارمن��دان نقش بچه ه��ای اعضای تیم مدیریتی را دارن��د. بدون تردید تنها 
گذاش��تن فرزندان معنوی در محیط کار بس��یار دش��وار خواهد بود. به همین 
خاط��ر اغلب مدیران در ت��الش برای راهنمایی مداوم کارمندان هس��تند. این 
امر ش��اید در نگاه نخست جذاب و تاثیرگذار به نظر برسد، اما نتیجه نامناسبی 
بر روی خالقیت و توانایی فعالیت مس��تقل کارمندان خواهد داش��ت. بسیاری 
از مدیران پس از دوره های طوالنی حمایت از کارمندان به فکر ایجاد استقالل 
عمل در فعالیت آنها می افتند. بی تردید این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای 
م��ا به ارمغان خواهد آورد. جال��ب اینکه گاهی اوقات کارمندان نیز عالقه ای به 
فعالیت مس��تقل ندارند. به همین خاطر توصیه من اجبار کارمندان به فعالیت 
مس��تقل اس��ت. این امر گاهی اوقات با ترغیب آنها نیز صورت می پذیرد. به هر 
حال ما باید راهکارهای مناسب برای تقویت انگیزه کارمندان به منظور فعالیت 
ب��دون حمایت م��داوم تیم مدیریتی را پیدا کنیم. ای��ن امر رمز موفقیت ما در 

زمینه مدیریت بهینه کسب و کار محسوب می شود. 
4. تقویت انگیزه مدیریتی کارمندان
Rebl رب ریستی: موسسه بازاریابی

مدیریت کارمندان همیشه کار ساده ای نیست. برخی از مدیران تمایل به دخالت 
جزئی در کار کارمندان دارند. این امر از نقطه نظر علم مدیریت جدید رد می شود، 
بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی برای ترک این عادت عجیب باشیم. برخی از 
برندها به منظور تقویت انگیزه کارمندان اقدام به آموزش تکنیک های مدیریت به 
آنها می کنند. این امر نقش مهمی در بهبود کیفیت عملکرد کارمندان دارد. به این 
ترتیب آنها توانایی مدیریت حیطه وظایف شان به صورت کارآمد را کسب می کنند. 

5. ترکز بر عنصر اخراج
جیسون کیز: گروه کسب و کار کیز

گاهی اوق��ات ما نیازمند عنصر اجبار برای ترک ع��ادت دخالت در جزئی ترین 
فرآیندهای فعالیت کارمندان هستیم. برخی از مدیران دخالت در امور کارمندان را 
جزئی از وظیفه شان می دانند. به همین خاطر ترک این عادت برای آنها بسیار دشوار 
است. به عنوان مدیر باالدستی چنین افرادی باید از عنصر تهدید به اخراج به صورت 
موثر استفاده کرد. البته این امر نباید موجب نادیده گرفتن دستاوردهای مثبت مدیر 
موردنظر شود. هدف اصلی در اینجا ایجاد سازگاری در مدیران با الگوهای مدیریت 
نوین است. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی کارمندان از بین 
می رود. امروزه کارمندان انتظارات مش��خصی از مدی��ران دارند. یکی از مهم ترین 
انتظارات آنها احترام به آزادی عمل شان است. بنابراین با بیتوجهی به این امر بخش 

قابل توجهی از کارمندان ما ترغیب به ترک شرکت خواهند شد. 
6. باور به نادرستی دخالت جزئی 

اجمال سالم: موسسه آموزشی سوپرکس
یکی از نکات مهم درباره مدیران عالقه مند به دخالت در فعالیت کارمندان باور 
آنها نسبت به شیوه درس��ت فعالیت شان است بنابراین گام نخست برای رفع این 
عادت ایجاد باور به نادرس��تی ش��یوه مذکور خواهد بود. بدون شک این امر باید از 
سوی مدیران ارش��د صورت گیرد بنابراین گفت وگوی صمیمی با چنین مدیرانی 
برای ترغیب شان به سوی استفاده از الگوهای تازه تر مدیریت ایده مناسبی خواهد 
بود. در این شرایط انتقاد مستقیم از مدیر مورد نظر ایده مناسبی محسوب نمی شود. 
ما ابتدا باید نحوه عادت کردن وی به مدیریت همراه با س��طح دخالت باال را درک 
کنیم. این امر در طول زمان به عنوان ش��یوه مدیریتی مطلوب در چنین مدیرانی 
شکل گرفته است بنابراین ما باید با گفت وگوی حرفه ای نسبت به ایجاد آگاهی در 

آنها پیرامون نتایج نامناسب چنین الگوهایی از مدیریت اقدام کنیم. 
allbusiness :منبع
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هر س��ال با نزدیک شدن به روزهای پایانی، ش��اهد انواع رده بندی از 
بهترین های س��ال هستیم. در این رابطه بررسی ارزشمندترین برندهای 
جهان، یکی از موضوعات بسیار جذاب و مهم محسوب می شود. درواقع 
این لیست ها کمک خواهد مرد تا بتوانید به سادگی عملکرد شرکت ها را 
در سالی که گذشت، ارزیابی کرده و به آن نمره مثبت و یا منفی بدهید. 
مقایس��ه اولیه با سال گذشته نش��ان می دهد که اپل همچنان با قدرت 
در صدر قرار داشته و با توجه به فاصله موجود، بعید است حداقل برای 
دو سال آینده تغییری در جایگاه آن اتفاق بیفتد، با این حال مهم ترین 
تغییر، خارج ش��دن فیس بوک از لیست ۱۰ برند برتر سال است. درواقع 
اگرچه در سال گذشته رتبه چهارم متعلق به این برند بوده است، با این 
حال به علت مش��کالت متعدد موجود، م��ارک زاکربرگ باید تصمیمی 
جدی را در این رابطه اتخاذ کرده و اوضاع ش��رکت را برای س��ال جدید 
دگرگون س��ازد. با توجه به توضیحات ارائه شده، در ادامه به بررسی ۱۰ 

برند برتر سال خواهیم پرداخت. 
1-اپل 

ارزش برند: 2۳4.2 میلیارد دالر
اپل امس��ال گام های بزرگی را انجام داده و با معرفی گوش��ی های دو 
و س��ه دوربینه خود، طرفداران را کامال راضی نگه داش��ته است. اگرچه 
اپل امس��ال در مقایسه با سال گذش��ته، میزان فرش کمتری را داشته، 
با ای��ن حال بهترین عملک��رد اقتصادی تاریخ خود را داش��ته که علت 
این امر به خاطر سیاس��ت درس��ت تمرکز بیش��تر بر روی سرویس های 
اش��تراکی بوده اس��ت. درواقع این سیاست باعث ش��ده است تا تمایزی 
میان حاکمیت و تعامل ش��کل گیرد که نتیجه آن رشد 9درصدی برای 

این شرکت بوده است. 
2-گوگل 

ارزش برند:167.7 میلیارد دالر
درس��ت به مانند سال گذشته، گوگل موفق شد تا جایگاه دوم خود را 
حفظ کند. گوگل به عنوان محبوب ترین مرورگر جهان، در سال ۲۰۱9 
فعالیت های جدی ای را خصوصا برای راحتی کار کس��ب وکارها داشته و 
این امر باعث ش��ده است تا س��رویس هایی نظیر بخش تبلیغات گوگل، 
سودآوری قابل توجهی را داشته باشد، با این حال این امر، تنها یکی از 
بخش های س��ودآور این ش��رکت بوده و نباید علت موفقیت این شرکت 
را تنها در این مورد خالصه کرد. برای مثال ش��رکت های وابس��ته نظیر 
یوتیوب، اندروید و گوش��ی-های پیکسل  نیز در تداوم موفقیت های این 

شرکت نقشی تعیین کننده را داشته اند. 
۳-آمازون 

ارزش برند: 125 میلیارد دالر
بیشترین میزان پیشرفت را باید متعلق به شرکت جف بزوس دانست. 
اگرچه آمازون در س��ال گذش��ته در رتبه ششم قرار داشته است، با این 
حال در س��ال ۲۰۱9 عملکردی فراتر از حد تصور را به ثبت رس��انده و 

به جایگاه س��ه برند اصلی جهان دست پیدا کرده است. پیش بینی  ها نیز 
حاکی از آن اس��ت که در س��ال آینده آمازون رقابت بسیار جدی ای را 
ب��ا دو غول دیگر برای رس��یدن به جایگاه باالتر و یا رس��اندن فاصله به 
کمتری��ن میزان ممکن، خواهد داش��ت. جالب اس��ت بدانید که درآمد 
ساالنه آمازون در مقایس��ه با سال گذشته رشدی ۱۷درصدی را داشته 
اس��ت که حت��ی خوش بینی ترین تحلیلگران نیز اب��دا نزدیک به چنین 
رقمی را نیز پیش بینی نمی کردند. علت اصلی این موضوع را نیز باید در 
س��رویس های ابری این شرکت دانس��ت که مورد استقبال فوق العاده ای 

قرار گرفته است. 
4-مایکروسافت

ارزش برند: 108.8 میلیارد دالر
مایکروس��افت در ۱۰ سال گذشته، همواره یکی از نام های موجود در 
فهرس��ت برترین برندهای جهان بوده و این سابقه به نوعی ارزش برای 
آن تبدیل ش��ده اس��ت. در سال گذش��ته نیز به علت موفقیت های این 
ش��رکت در زمینه افزایش ارتباط خود با مشتریان، مایکروسافت چندان 
تغییری را نداشته است، با این حال به علت رشد فوق العاده سایر برندها، 
یک رتبه پسرفت را در مقایسه با سال گذشته داشته و به جایگاه چهارم 
دست پیدا کرده است. نکته قابل توجه دیگر این شرکت تداوم پیشرفت 
و اس��تقبال از س��رویس های ابری و س��رفیس های تولیدی این شرکت 
اس��ت که مایکروس��افت را باید در این زمینه بهتری��ن برند موجود در 
بازار دانس��ت. همچنین سال ۲۰۱9 از یک نظر دیگر برای مایکروسافت 
مثبت تلقی می شود. درواقع این شرکت موفق شده است تا برای دومین 
سال متوالی، عنوان خالقی ترین برند جهان را به دست آورد که به علت 
توجه به موضوعاتی نظیر ارتباط خوب با مشتری در سراسر جهان، رفتار 

شایسته با کارمندان و توجه به مسائل محیطی زیستی است. 
5-کوکاکوال

ارزش برند: 6۳.4 میلیارد دالر
کوکاکوال را باید نخستین برند موجود در لیست خود دانست که در زمینه 
تکنولوژی فعالیت ندارد، با این حال به علت س��ابقه فوق العاده و محبوبیت 
باالی آن در سرتاسر جهان، این برند موفق شده است تا جایگاه سال گذشته 
فیس بوک را به دس��ت آورد. با توجه به اختالف کم این ش��رکت با س��ایر 
نام های موجود نظیر سامسونگ و تویوتا باید منتظر اقدامات این برند باسابقه 

برای حفظ و یا ارتقای جایگاه خود در سال آینده باشیم. 
6-سامسونگ 

ارزش برند: 61 میلیارد دالر
سامس��ونگ اگرچ��ه تقریبا ب��ازار جهانی را به رقی��ب اصلی خود اپل 
در س��ال گذش��ته واگذار کرده و فاصله معناداری میان این دو شرکت 
ش��کل گرفته اس��ت، با این حال در سال ۲۰۱9 عملکرد مالی مثبتی را 
داش��ته اس��ت، ولی این میزان ابدا کافی نبوده و پیش بینی می شود که 
در س��ال آینده سامس��ونگ گام های بزرگی را بردارد. اگرچه مزیت این 
ش��رکت در مقایس��ه با اپل، فعالیت در چندین حوزه است، با این حال 
نمی ت��وان کتمان کرد که س��ودآورترین بخش، بازار تولید گوش��ی های 
هوشمند است که به جز استقبال نسبتا خوب از میان رده های آن، نیاز 

ب��ه تغییراتی برای رقابت با پرچمدارهای دیگ��ری نظیر اپل و برندهای 
نوظهور چینی نظیر شیائومی و هوآوی به شدت حس می شود.

7-تویوتا 
ارزش برند: 56.2 میلیارد دالر

تویوتا چند س��الی اس��ت که در جای��گاه برترین برند خودروس��ازی 
جهان تکیه زده و امس��ال نیز عملکرد خوبی را خصوصا در زمینه میزان 
فروش داش��ته اس��ت، با این حال به صورت کلی، اوضاع برای برندهای 
خودروس��ازی چندان جالب به نظر نمی رسد. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که هر ساله ش��اهد کاهش برندهای خودروسازی در لیست های 
صدتایی هس��تیم، ب��ا این حال این ام��ر برای ابر برنده��ای این حوزه، 
یک خبر خوش محس��وب ش��ده و به معنای کاهش قدرت رقبا اس��ت. 
نکت��ه بس��یار مهم در رابطه با علت موفقیت بس��یار ب��االی تویوتا، باید 
پیشگام بودن این ش��رکت در زمینه استفاده از س��وخت های جایگزین 
و گس��ترش تع��داد نمایندگی ها و تنوع مدل های آن دانس��ت که باعث 
ش��ده است تا امکان جذب هر س��لیقه ای فراهم باشد. بهترین خودروی 

هیبریدی سال ۲۰۱9 نیز متعلق به این شرکت است.
8-مرسدس بنز

ارزش برند: 50.8 میلیارد دالر
باس��ابقه ترین ش��رکت خودروسازی جهان، در س��ال ۲۰۱9 عملکرد 
نسبتا مناسبی را داشته و همین امر باعث شده است تا در بین ۱۰ برند 
برتر باقی بماند، با این حال با توجه به وجود رقبای سرس��خت در خود 
آلمان و کشورهای دیگر، برای سال آینده برنامه های جدیدی نیاز است 

تا این شرکت بتواند جایگاه خود در بازار را حفظ کند.
9-مک دونالد 

ارزش برند: 44.5۳ میلیارد دالر
بزرگترین مجموعه رس��توران های زنجیره ای جهان در س��ال گذشته 
عملکردی فوق العاده را به ثبت رس��انده و یک پله صعود را در مقایس��ه 
با س��ال گذشته تجربه کرده اس��ت. همکاری با برند اوبر برای گسترش 
سرویس غذایی این شرکت، یکی از دالیل کسب این موفقیت محسوب 
می شود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که با 
توجه به اعتراضات گس��ترده در رابطه با ناس��الم بودن غذاهای این برند، 
اخی��را عرضه انواع س��االد و میوه نیز در دس��تور کار این ش��رکت قرار 

گرفته است.
10-دیزنی

ارزش برند: 44.۳ میلیارد دالر
در صنعت تولید انیمیشن، دیزنی را باید برندی بدون رقیب به حساب 
آورد. اگرچه این ش��رکت در سال گذش��ته در لیست ۱۰ برند ارزشمند 
جهان جایگاهی را نداشته است، با این حال امسال به علت فعالیت هایی 
نظیر تولید الیو اکشن هایی از شخصیت های معروف خود مانند شیرشاه 
و عالءالدین که با فروش��ی فوق العاده همراه بوده اند، موفق ش��ده است 
تا به فهرست امس��ال راه یابد. همچنین اکران قسمت چهارم انیمیشن 
داس��تان اس��باب بازی ها و یخ زده نیز به کس��ب چنین موفقیتی کمک 

بسیاری را کرده است. 
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اخبار

تبریز - ماهان فالح: درمراسم نکوداشت هفته پژوهش تفاهم 
نامه همکاری بین شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب منعقد گردید.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
در مراسم نکوداشت هفته پژوهش که با حضور مسئولین و پژوهشگران 
برتر این منطقه و ریاست و مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب 
برگزار شد با بیان ضرورت تحقیق و پژوهش و نقش موثرآن در رشد و 
توسعه پایدار جامعه گفت: کوشش منظم برای دستیابی به راهکارهای 
علمی همراه با فناوری نوین، حل مشکالت و مسائل جامعه را در پی 
خواهد داشت. علی روح اللهی ضمن اشاره به ارتباط ناگسستنی میان 
پژوهــش و فناوری افزود: رمز پویایی در عرصه فناوری نوین و تعالی 
سازمانی تحقیق و پژوهش مستمر است درواقع نیروی محرکه توسعه 
در همه حوزه ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه می باشد. 
وی با تقدیر از تعامل رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب و فعالیت 
های علمی و آموزشی کمیته پژوهش منطقه اذعان داشت، کارپژوهش 

هزینه نیست بلکه بلکه سرمایه ای است که ضامن توسعه پایدار جامعه 
می باشــد. در ادامه مراسم حجتی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
بناب نیز با بیان اهمیت کارهای علمی و پژوهشی اظهار داشت: کلید 
تحول و پویایی در نیروی انسانی و سازمان، پژوهش است و بدون آن 
سازمان دچار رکود و ایستایی می شود.وی با تأکید بر رابطه آموزش و 
تحقیق گفت:  پژوهش و آموزش مکمل هم هستند و هرکدام بدون 

دیگری تأثیری در فرآیند توسعه نخواهد داشت. او همچنین ارتباط 
صنعت و دانشــگاه را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: هرچه این 
ارتباط عمیق تر باشد بسیاری از مشــکالت این حوزه حل خواهد 
گردید. ســپس مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بناب با امضاء و مبادله 
تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی نسبت به ارتباط متقابل و توسعه 
همکاری در راستای مفاد تفاهم نامه تأکید کردند. در پایان مراسم با 
ارائه گزارشــی از عملکرد پژوهشی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی از پژوهشگران برتر این منطقه  با اهدای 
لوح، تجلیل بعمل آمد. الزم به ذکر است، در این مراسم از علی روح 
اللهی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شــرقی، سید رسول امت محمدی و امین نیل فروش بخاطر ارائه و 
چاپ مقاالت علمی و تألیف کتاب و نیز از محسن راستکار فرزند یکی 
از کارکنان منطقه جهت کسب رتبه دوم در رشته علوم تجربی کنکور 

سراسری سال 98 تقدیر شد.

قم -خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم گفــت: جلوه ها و 
ظرفیت های پنهانی در قم وجود داشــته که بیشتر برآیندهای آن 
برای مردم معرفی شده است. ســید مرتضی سقائیان نژاد در دیدار 
مسئوالن نمایندگی خبرگزاری های خارجی در ایران که در سالن 
جلسات شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به موقعیت و جایگاه شهر 
قم اظهار داشت: جلوه ها و ظرفیت های پنهانی در قم وجود داشته 
که بیشــتر برآیندهای آن برای مردم معرفی شده است. وی با بیان 
اینکه بزرگ ترین حوزه علمیه جهان اســالم در قم وجود دارد، ابراز 
کرد: مرکز جهان اسالم و مذهب تشیع قم بوده و این شهر جایگاه 
ویژه ای در مسائل فرهنگی، سیاسی و امورات انقالب دارد. شهردار 
قــم با تأکید بر اینکه حدود 600 مرکز در قم در ابعاد و بخش های 
مختلف پژوهشی مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: 122 کشور 
در قم نماینده داشته و 37 هزار دانشجو و طلبه از کشورهای مختلف 
اســالمی در قم مشغول تحصیل هستند که پس از پایان تحصیل 
مبلغی در کشورهای خود خواهند شد. وی وجود مراجع عظام تقلید 
و مهم ترین حوزه علمیه جهان اسالم در قم را موردتوجه قرار داد و 
افزود: انقالب اسالمی ایران که در زمره انقالب های فرانسه و روسیه 

قرار داشته در همین کوچه های قم شکل گرفته است و مردم قم در 
15 خرداد، 19 دی خود را به خوبی نشان داده اند. دکتر سقائیان نژاد 
خاطرنشــان کرد: 86 هزار طلبه در قم مشغول تحقیق، بررسی و 
مطالعه علوم دینی اسالمی و غیر اسالمی هستند، همچنین یازده 
دانشگاه بزرگ کشــور در قم واقع شده است. وی با اشاره به پیوند 
مدرنیته و سنت و ابعاد مختلف آن یادآور شد: در این زمینه بحث ها 
و اختالف نظرهای مختلفی وجود دارد ولی ما معتقدیم معیار تجدد 
در کفه ســنت سنجیده می شــود و زیربنای مدرنیته سنت بوده 

که باید با آن با احتیاط برخورد شــود. شــهردار قم موازی کاری 
در  حــوزه بین الملل در قــم را موردتوجه قرار داد و گفت: به علت 
قطب های فراوانی که در قم وجود داشته هر کدام از آن ها در حوزه 
بین الملل مــوازی کاری می کنند که امیدواریم در گام دوم انقالب 
با هماهنگی های بیشــتر این موازی کاری در قم کاهش یابد. وی 
فرودگاه قم را بستری برای جذب گردشگری دانست و از سرگیری 
اقدامات عمرانی آن خبر داد و اظهار داشت: 20 میلیون زائر سالیانه 
در قم حضور پیدا می کنند که باید بســترهای مختلف به ویژه در 
حوزه اقامتی و ماندگاری آنان فراهم شود. دکتر سقائیان نژاد با بیان 
اینکه چون قم مانند سرچشمه ای در کشور بوده و باید مباحث حفظ 
و حرمت ها محافظه کارانه در این شــهر پیگیری شود، عنوان کرد: 
هشت بوستان تخصصی برای بانوان در سطح شهر وجود داشته که 
به راحتی در دسترس و در اختیار کامل این قشر است. وی تصریح 
کرد: متأسفانه جلوه های نامناسب و ایران هراسی زیادی در خارج از 
کشور حاکم است ولی کسانی که از نزدیک شرایط ایران را دیده به 
امنیت، آزادی و آرامش کشور اذعان دارند و مردم هم ثابت کرده اند 

که لحظه ای از استقامت و حمایت از کشور دست بر نمی دارند.

همــدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای اســتان همدان اظهار کرد: از سال 93 تاکنون 3 هزار و 
904 حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است. به گزارش شرکت آب 
منطقه ای استان همدان، مهندس منصور ستوده گفت: در سالهای 
اخیر فشار به منابع آب زیرزمینی کشور جهت تامین آب مورد نیاز 
بخشهای مختلف)کشاورزی ، شرب و بهداشت ، فضای سبز، صنایع 
و خدمات و...( فزونی یافته است بطوریکه آب استحصالی از چاهها 
بســیار بیشتر از ظرفیت آب تجدیدپذیر آبخوانها بوده و همین امر 
منجر به نزول سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشتهای کشور و 
بروز اثرات مخرب از جمله خشکیدن قنوات و چشمه ها، پمپاژ آب 
از اعماق زیاد توســط چاههای عمیق با هزینه برق باال، شور شدن 
آب اســتحصالی از چاهها، بایرشدن زمین های زراعی، فرونشست 
زمین و ایجاد فروچاله در برخی مناطق و....گردیده است. مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای اســتان همدان افزود: در سال 1393 طرح 
ملی ” احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور“ در شورای 
عالــی آب تصویب گردید که در آن وزارت نیرو با همکاری ســایر 
ارگانهای ذی ربط)به خصوص جهاد کشــاورزی(موظف به  احیاء و 
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور و حفاظت هر چه بیشتر 
از آبخوانهای کشور شده است.  وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه 

ای همدان نیز در اجرای طرح مذکور پیشــگام بوده است، تصریح 
کرد: با اجرای طرح تعادل بخشی از نیمه دوم سال 93 در استان 3 
هزار و 483 حلقه چاه غیرمجاز تا پایان سال 97 مسدود شده است 
که ســبب صرفه جویی 256 میلیون مترمکعب در مصرف آب های 
زیرزمینی شده است. وی بیان داشت: برداشت بی رویه آب از چاه 
ها موجب افت متوسط یک متری سطح آب های زیر زمینی استان 
شــده بود. ستوده از پیش بینی انسداد 469 حلقه چاه غیر مجاز تا 
پایان سال جاری خبرداد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 
421 حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان پر و مسلوب المنفعه شد 
که ســبب صرفه جویی 12 میلیون مترمکعبی در مصرف آب های 
زیرزمینی شده اســت. وی افزود: با این اقدام از برداشت غیرمجاز 

بیش از 269 میلیون متر مکعب آب از آبخوان های استان جلوگیری 
به عمل آمده و این میزان آب در ســفره های آب زیرزمینی ذخیره 
شــده و باعث گردیده در بعضی از دشت های استان سطح آب زیر 
زمینی افت نداشته و در تعدادی نیز سطح آب باال آمده است که این 

موضوع در هیدروگراف های استان بخوبی نمایان است. .
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان ادامه داد: از نیمه دوم 
سال 93 که طرح تعادل بخشی با جدیت آغاز شد که 3 هزار و 903 

حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان تا کنون مسدود شده است.
وی عمق انسداد چاه های غیرمجاز را بیش از 135 کیلومتر اعالم 
کرد و گفت: بیشترین چاه های غیرمجاز  پر و مسلوب المنفعه شده 
مربوط به شهرستان کبودراهنگ با یک هزار و 231 حلقه می باشد.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال روند انسداد چاه های غیرمجاز 
ادامه دارد، افزود: دادگستری، نیروی انتظامی فرمانداران همکاری 
بسیار مناسبی با این شرکت در انسداد چاه های غیرمجاز در استان 

دارند که منجر به این عملکرد مطلوب شده است.
ستوده بیان داشــت: با چاه های مجاز استان که برداشت بیشتر 
از پروانه بهره برداری دارند نیز برخورد می شود تا بتوان در راستای 
حفاظــت از منابع آبی اســتان همدان گام های اساســی و جدی 

برداشت.

اصفهان - قاسم اسد: در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
اســتان اصفهان که با حضور وزیرصمت و جمعی ازمقامات ارشــد 
کشوری و استانی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت صادرات را در شــرایط کنونی اقتصاد کشــور یک 
ضرورت دانست و بر رشد صادرات به کشورهای همسایه تاکید کرد.
رضا رحمانــی، وزیر صنعت، معدن و تجــارت در آیین تجلیل از 
صادرکننــدگان نمونه اســتان اصفهان و رونمایی از شــتاب دهنده 
صادراتی اتاق بازرگانی، با تقدیر از توان تولید و فناوری های روز صنایع 
اصفهان، کاهش وابســتگی به خارج و واردات را یکی از دستاوردهای 
صنایع استان دانســت.  وی با اشاره به شرایط موجود و چالش های 
پیش روی تولید کنندگان و اقتصاد کشور گفت: امروز حفظ تولید یک 
موفقیت جهادگونه اســت، در حالی که در بازدیدهایی که از برخی از 
صنایع استان انجام شد، نه تنها شاهد حفظ تولید بودیم بلکه  فعالیت 
های این شرکت ها توسعه داشته و از فناوری های روز جهان نیز بهره 
مند شــده اند. رضا رحمانی حفظ تولید را اولویت اول وزارت صمت 
دانســت و تصریح کرد: نباید اجازه دهیم تولید کشور آسیب ببیند، 
عالوه بر آن باید توســعه صادرات را به عنوان پیشران تولید و اشتغال 

کشور، مورد حمایت قرار دهیم.  وزیر صمت در ادامه با تاکید بر نقش 
صادرات در تامین درآمدهای ارزی و کمک به خروج از فشــار تحریم 
های ناعادالنه بر اقتصاد کشــور،افزود: امروزصادرات تنها یک انتخاب 
نیست بلکه یک ضرورت اســت و برای موفقیت در جنگ اقتصادی، 
نیازمند توسعه صادرات و تقویت فعالیت های بخش خصوصی هستیم. 
رضا رحمانی صادرات به کشورهای همسایه را یک فرصت برای اقتصاد 
ایران دانســت و افــزود: در حال حاضر تنها 2 درصــد از واردات این 
کشورها را صادرکنندگان ایرانی تامین می کنند که باید این ظرفیت 
تا سال 1400 به چهار درصد افزایش یابد.  فعالیت های شایسته اتاق 

بازرگانی بصورت مناسب اطالع رسانی شود. عباس رضایی، استاندار 
اصفهان نیز تعداد اقالم صادراتی استان در 8 ماهه نخست سال جاری 
را 1073 قلم بیان و تصریح کرد: در این مدت به 90 کشــور صادرات 
داشته ایم. وی با بیان اینکه پتانسیل های بیشتری در حوزه صادرات 
استان بویژه به دلیل قرار گیری اصفهان در شاهراه ارتباطی شمال به 
جنوب و شرق به غرب وجود دارد. رضایی در این برنامه از راه اندازی 
منطقــه ویژه علم و فناوری با همکاری اتاق بازرگانی و دانشــگاه در 
اصفهان و انجام اقدامات الزم برای ایجاد  کریدور علم و فناوری برای 
نخستین بار در کشــور در اصفهان خبر داد و ابراز امیدواری نمود با 

هماهنگی های الزم با رئیس جمهور، این کریدور اجرایی شود.   
سیاست گذاری های هدفمند و متناسب با شرایط تحریم، 

ضرورت امروز اقتصاد کشور است
در ادامــه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به ظرفیت ها و 
پتانسیل های موجود در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، 
ستاد تسهیل و کمیته حمایت قضایی از فعاالن اقتصادی، بر آگاهی 
تولید کنندگان استان از این امکانات فراهم شده به منظور کمک به 

رفع مشکالت آنها تاکید کرد.

تبریز- ماهان فالح: با حضور مدیرکل بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی در استان آذربایجان شــرقی و مسووالن استانی و محلی 
و جمع کثیری از اهالی، خیابان 45 متری روستای شیراز افتتاح و 
مورد بهره برداری قرار گرفت . قاسمی مدیربنیاد مسکن شهرستان 
عجب شــیر در آئین بهره برداری از این پــروژه گفت: این طرح با 
اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال با مشــارکت دهیاری روســتا که 
12500 میلیون ریال از اعتبارات استانی و قیر رایگان توسط بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی و مابقی به مبلغ 11500 از محل اعتبارات 
ه برداری رسید که عملیات اجرایی شامل خیابان 45 متری بطول دهیاری ها تامین در ســال 1396 شروع  و در سال 1398 به بهر 

700 متر شامل جدول گذاری جوب ورفوژ بطول 2800 متر طول 
زیرســازی آسفالت به مساحت 22 هزار مترمربع نصب تیر و چراغ 
برق وسط بلوار و رنگ آمیزی جداول و خط کشی خیابان می باشد.
در این مراســم از طرف رئیس شورای اسالمی روستا و فرماندار 
شهرستان از زحمات و همکاری های صمیمانه حافظ باباپور مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در استان آذربایجان شرقی و قاسمی 
مدیربنیاد مسکن شهرستان عجب شیر تقدیر شد. الزم به ذکر است 
روستای شیراز با تعداد 679 خانوار و2143 نفر جمعیت در فاصله 

3 کیلومتری جنوب غرب شهرستان عجب شیر واقع شده است.

با حضور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی؛

تفاهم نامه همکاری منطقه آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب منعقد شد

شهردار قم: معرفی ظرفیت های قم همچنان مغفول مانده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان عنوان کرد؛

انسداد بیش از 3 هزار و 900 حلقه چاه غیرمجاز  از سال 93 تاکنون

در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان مطرح شد:

صادرات یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است 

با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی؛

بهره برداری از فاز یک طرح هادی خیابان 45 متری روستای شیرازعجب شیر

گزارشی از اقدامات انجام شده در شبکه برق ناحیه شرق شرکت برق 
منطقه ای خوزستان

اهواز – شبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان اقدامات بهینه 
سازی انجام شده در شبکه برق این ناحیه را تشریح کرد. محمد سلبی گفت: باس 230 کیلو ولت فازC خط 
امیدیه یک، که انرژی بخش مهمی از شبکه را تامین می کند به علت گداختگی و سیم الشگی در حال سقوط 
بود که به صورت اضطراری و بدون خاموشی باس مذکور به طول 70 متر تعویض شد. وی بیان کرد: بهره برداری 
از خط جدید االحداث دو مداره کرنج – جایزان- ایثار یکی دیگر از اقدامات مهم بوده که باعث پایداری بیشتر 
شبکه برق در ناحیه می شود. مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: این امور 
جهت آشنایی پرسنل با آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق و افزایش سطح تخصصی پرسنل بهره بردار، دوره های آشنایی با انتقال شبکه توسط 
PLC ودوره آیین نامه ایمنی را در محل دانشگاه های آزاد اسالمی امیدیه و بهبهان برگزار کرد. سلبی تعمیر و اصالح درب و پنجره های پست رامشیر برای 

جلوگیری از هدر رفتن انرژی را که صرفه جویی 300 میلیون ریالی به همراه داشت را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در ناحیه شرق شمرد.

رئیس تدارکات کاال پاالیشگاه گاز ایالم:
تامین بهنگام، با کیفیت و با قیمت مناسب کاال هدف استراتژیک تدارکات کاال است

ایالم – هدی منصوری: رئیس واحد تدارکات شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه واحد تدارکات 
کاال با تامین بهنگام کاال و تجهیزات نقشی موثر در تولید پایدار پاالیشگاه دارد،گفت: با توجه به اهمیت تامین 
به موقع تجهیزات و لوازم مورد نیاز بخش های مختلف شرکت و به منظور جلوگیری از توقف عملیات تولید، 
واحد تدارکات کاال با برنامه ریزی های الزم و لحاظ نمودن فاکتور های زمان و کیفیت،نســبت به تامین 
کاالهای مورد نیاز شــرکت اقدام می کند. به گزارش روابط عمومی، "فرهاد چراغی" افزود: تامین کاالی 
باکیفیت و با قیمت مناسب با رویکرد توسعه و ارزیابی منابع خرید به ویژه منابع ساخت داخل به منظور 
بهبود فضای کسب و کار، کنترل و بهینه سازی سفارشات و همچنین تنظیم عملیات انبار با استفاده از روش های مکانیزه و استفاده مطلوب از منابع مالی 
، کاهش هزینه ها ، ارتقاء توان و سرعت تامین کاال به روش علمی از اهداف اصلی واحد تدارکات است. وی به برنامه های اصلی واحد تدارکات در سال 
جاری اشاره کرد و اظهار داشت: شناسایی و دعوت از تولیدکنندگان و سازندگان معتبر داخلی، بررسی امکان ساخت داخل و یا امکان انتقال فناوری به 
داخل کشور با هدف رونق تولید، حمایت و ارتقاء سطح همکاری با تولیدکنندگان داخلی و تقویت سطح کیفی کاالهای ساخت داخل و استاندارد سازی 
آنها از اهداف واحد تدارکات این شرکت می باشد. رئیس واحد تدارکات شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد در سال جاری تاکنون حدود 70 میلیارد 
ریال از تولیدکنندگان داخلی برای تعمیرات اساسی و سایر نیازهای شرکت خریداری شده است، که از مهمترین آنها می توان کاتالیست آلومینا، ریبویلرها 

و تیوب باندل واحدهای شیرین سازی اشاره نمود.

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :
تجلیل از رانندگان نفتکش در روز حمل و نقل

ساری – دهقان : مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : 
مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل با هدف تجلیل و تکریم رانندگان نفتکش و شرکت های حمل و نقل 
فرآورده های نفتی با حضور مدیر و مسئولین منطقه ساری برگزار شد. عباس خلیل پورمسئول روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری از حضور صمیمانه مدیر منطقه ساری در تاریخ 26 آذر 
98  بین رانندگان نفتکش گفت و بیان کرد : به مناســبت روز حمل و نقل و با هدف تجلیل از رانندگان 
زحمتکش عرصه سوخت رسانی در حوزه عملیاتی منطقه ساری ، مدیر و جمعی از مسئولین شرکت با حضور 
در جمع آنها این روز را گرامی داشتند . عباس خلیل پور اهمیت سوخت رسانی و نقش رانندگان نفتکش و شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی 
را برشمرد و اظهار کرد : سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با تبریک هفته حمل و نقل به رانندگان نفتکش و 
شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی درحوزه منطقه ساری آنها را از ارکان اصلی در چرخه تأمین و توزیع فرآورده های نفتی دانست که نقش بی 
بدیل آنها درگردش چرخ اقتصاد، تولید و خدمات برکسی پوشیده نیست . سبحان رجب پور ادامه داد : با همکاری صمیمانه رانندگان نفتکش و شرکتهای 
حمل و نقل فرآورده های نفتی ، انواع فرآورده های نفتی درسال جاری به اقصی نقاط کشوربدون لحظه ای وقفه ارسال شد و این منطقه توانست از وقوع 
احتمالی هر بحرانی جلوگیری کند . در پایان این دیدار از فعاالن عرصه سوخت رسانی منطقه ساری ، رانندگان و شرکت های حمل و نقل فرآورده های 

نفتی با اهداء لوح و شاخه گل تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

نشست مشترک مدیران بنیاد مسکن با منابع طبیعی استان گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، نشست هماهنگی و برنامه ریزی مدیران 
بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان با حضور مهندس زمانی نژاد و مهندس قزلسفلو، مدیران کل بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان، معاونین و مدیران شعب 
دو دستگاه به میزبانی بنیاد مسکن برگزار شد.مهندس زمانی نژاد در ابتدای این نشست که در فضایی صمیمی برگزار شد، ضمن ابراز خیر مقدم به مدعوین، 
از زحمات و تالشهای همکاران منابع طبیعی و بنیاد مسکن استان در راستای تملک و واگذاری زمین در راستای قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن که 
به حق منشاء خیر و برکت برای مردم و دو دستگاه شده تشکر کردند و با ابراز اینکه بعد از یکتاپرستی، چیزی باالتر از خدمت به مردم نیست، از همکاران 
دو دستگاه خواستند با تعامل و همکاری بیش از پیش  از فرصت خدمت به مردم نهایت استفاده را ببرند.مهندس ولی الهی، معاون عمران روستایی بنیاد 
مسکن استان نیز در این جلسه با ارائه گزارش، تملک حدود 900 هکتار زمین در راستای ماده 4 قانون ساماندهی را نشان از تعامالت ارزنده بنیاد و منابع 
طبیعی در راستای خدمت به مردم دانستند.تعدادی از مدیران شعب بنیاد و منابع طبیعی استان در ادامه نقطه نظرات خود را در خصوص نقاط قوت و ضعف 
روند اجرای ماده 4 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن ابراز داشتند.مهندس قزلسفلو، مدیرکل منابع طبیعی استان نیز در ادامه ضمن تشکر از تعامالت 
موجود دو دستگاه، بر هم افزایی و تعامل بیش از پیش و ارائه راهکار برای موانع موجود در راه واگذاری در راستای اهداف نظام و سیاستهای دو دستگاه و 
منفعت مردم تاکید کردند.در پایان جلسه نیز مدیرکل بنیاد مسکن استان به رسم ادب و تشکر، لوح سپاس و هدایایی را به همکاران منابع طبیعی اهدا کرد.

مهندس احمدی شهردارشاهرود درجشن یلدا عنوان کرد؛
شهرشاهرود، شهری پیشرو ومتفاوت دراستان سمنان خواهد شد 

شاهرود-حسین بابامحمدی :جشن بزرگ یلدا به همت روابط عمومی شهرداری شاهرود درسالن 
ورزشی مجموعه ولیعصر)عج( شهرداری شاهرود بااستقبال چشمگیر شهروندان برگزارشد. دراین جشن 
که باحضورمهندس محسن احمدی شهردارتالشگرشاهرود ، معاونین ،مسئوالن شهری و استقبال مردمی 
روبروبود، هنرمند استندآپ کمدی ابوطالب حسینی و مسعود عبداللهی بااجرای موسیقی زنده لحظات شادی 
رابرای شهروندان رقم زدند. مهندس محسن احمدی شهردارشاهرود دراین جشن بیان داشت؛دریکماه گذشته 
که در دوساالنه خدمت به شماشهروندان  قرارداشتیم ، طی نشست خبری که با خبرنگاران برگزارکردیم 
، 6 ساعت درحال ارائه گزارش عملکرد بودیم و بازهم نتوانستیم کلیه خدمات انجام شده ازسوی مجموعه  
شهرداری شاهرود رابیان کنیم . مهندس احمدی درادامه گفت: هم اکنون به هرگوشه شهر که مالحظه نمایید ازجنوب به شمال وشرق به غرب پروژه هایی 
درحوزه های مختلف خدمات شهری،فضای سبز وانواع پروژه های عمرانی درحال انجام است. شهردارشاهرود گفت: باتغییر وتنوعی که درحوزه شهرسازی 
رخ داده است ،شهرشاهرود،شهری پیشرو ومتفاوت دراستان سمنان خواهدشد. شایان ذکراست مهندس احمدی شهردارتالشگرشاهرود چندروزگذشته 
بیان داشتند؛ باپیگیری های صورت گرفته ،بزودی کلنگ نخستین تقاطع غیرهمسطح ) پل روگذر( شاهروددر میدان امام رضا)ع(به زمین زده خواهدشد 
و پل تندرستی   با طولی بالغ بر 140 متر و مساحت بالغ بر 2هزار متر مربع با طراحی منحصر به فرد و امکان عبور مطمئن خودروهای بطرف حرم شهدا 
گمنام که عالوه بر ایجاد فضای فرح بخش  ایمنی و احترام به عابرین و عالقه مندان به استفاده از جاده سالمتی را در بر خواهد داشت واین پروژه در مرحله 

آغاز عملیات عمرانی توسط پیمانکار می باشد.

در راستای تعامل با ذینفعان؛ نشست هم اندیشی با پیمانکاران و تامین 
کنندگان گاز گیالن برگزار شد 

رشت- زینب قلیپور: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در نشست هم اندیشی با پیمانکاران و تامین 
کنندگان گاز ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین به بیان گزارشی از وضعیت شرکت گاز در زمینه های مختلف پرداخت.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه هم اکنون شرکت گاز استان گیالن به همه خانوارهای شهری و بیش از 
95 درصد خانوارهای روستایی استان گازرسانی نموده است، اظهار داشت: تحقق این مهم با همت و تالش خانواده بزرگ 
شرکت گاز بویژه پیمانکاران تالشگر این شرکت میسر شده است.مهندس اکبر اظهار داشت: خوشبختانه در مالقات با 
مردم در روزهای سه شنبه هر هفته، تعداد متقاضیان گاز بجهت گازرسانی گسترده به اقصی نقاط استان بسیار کاهش 
یافته و اکثریت درخواست ها مربوط به خدمات پس از فروش و کیفی سازی خدمات می باشد.وی با اشاره به این موضوع که از ابتدای سال جاری تاکنون 124 پیمان در 
گاز گیالن به امضا رسیده است، گفت: مجموع مبلغ این پیمان ها، 235 میلیارد تومان می باشد که 200 میلیارد تومان آن متعلق به بخش عمرانی و مابقی متعلق به بخش 
جاری می باشد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن افزود: نکته قابل توجه و ارزشمند در خصوص پیمان های شرکت گاز استان گیالن، وجود پیمان های گازرسانی به 
شهرستان زابل  به مبلغ 64 میلیارد تومان می باشد.اکبر با بیان اینکه شرکت گاز استان گیالن برای ادامه روند گازرسانی نیاز به امضای پیمان به ارزش 70 میلیارد تومان 
دیگر تا پایان سال می باشد، گفت: در تالش هستیم تا مشکالت پیش روی پروژه های در حال اجرا و آتی و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکاری را حل نموده و 
مدیریت نماییم.وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد تا با کمک و همراهی همه پیمانکاران و تامین کنندگان شرکت گاز، در جهت افزایش رضایتمندی مردم و مشترکین گرامی 
گام های  بلندتری برداشته شود.همچنین در این مراسم بهروز مسعودی نیا معاون مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان گیالن با اشاره به گازرسانی گسترده به 
سراسر استان از همه پیمانکاران به عنوان بازوان اجرایی شرکت تشکر و قدردانی نمود.وی عنوان نمود: شرکت گاز استان تمام تالش خود در جهت تسهیل امور به کار بسته 
و امیدواریم تا در پیمان ها و خدمات بعدی نیز در خدمت پیمانکاران متعهد و تالشگر شرکت باشیم.در ادامه این نشست که در فضایی دوستانه برگزار شد پیمانکاران و تامین 
کنندگان شرکت به بیان مشکالت و مسائل حوزه کاری خود پرداخته و پاسخ های آن از طرف مدیرعامل، معاون مهندسی و روسای شرکت ارائه گردید.در پایان این مراسم 

بر اساس ارزیابی های بعمل آمده به تعدادی از پیمانکاران و تامین کنندگان برگزیده در زمینه های اجرایی، خدماتی و تامین کاال با اهدای لوح تقدیر، تجلیل بعمل آمد.
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عدم س��ازماندهی اغلب منجر به هرج و مرج یا حداقل افزایش س��طح استرس 
می ش��ود. نیاز به داشتن توانایی سازماندهی وقتی که یک رهبر هستید، اهمیت 
بیش��تری دارد. پس از همه، مردم برای الهام گرفتن نزد ش��ما می آیند، اما برای 
س��ازماندهی بیشتر، از کجا باید ش��روع کنیم؟ با  ما همراه باشید تا ۱۱ مهارت 
کلیدی سازماندهی که هر رهبر باید از آنها آگاهی داشته باشد را به شما معرفی 

کنیم.
1. روش مدیریت زمان

مدیریت زمان ضعیف ریش��ه بس��یاری از مشکالت در یک ش��رکت است. به 
عنوان رهبر، این مس��ئولیت شماست که اطمینان حاصل کنید همه چیز مانند 
س��اعت کار کند. این تنها با داش��تن یک درک قوی از آنچه که باید سازماندهی 

شود، امکان پذیر است.
شکس��ت در این منطقه باعث می ش��ود نتوانید در وظیفه  رو به روی خود به 

درستی کار کنید. ناگهان، توانایی شما برای مقابله با همه چیز کاهش می یابد.
از موارد زیر آگاه باشید:

• وظایفی که باید تکمیل شوند
• مهلت آنها

• میزان کار موردنیاز
• هر چیزی که نمی تواند با هر هزینه ای به تعویق بیفتد یا پشت گوش انداخته 

شود
روزانه آن را یادداشت کنید.

2. توانایی برنامه ریزی
برنامه ریزی باعث می ش��ود س��ازماندهی راحت تر باش��د، ام��ا زمانی که پای 
برنامه ریزی به میان می آید، اغلب بیش��تر ما در آن به مش��کل برمی خوریم. باز 
هم، برنامه ریزی ضعیف منجر به اختالل در س��ازمان یافتگی و فش��ار بیش��تر بر 

شما می شود.
به یاد داش��ته باشید که برنامه ریزی اش��کال مختلفی دارد. از جمله مدیریت 
زم��ان و نحوه انجام یک پروژه. با این حال، یک رهبر هوش��مند باید یک گام به 
جلو بردارد تا تفاوت ایجاد کند. ش��ما همچنین باید از برنامه های دیگران آگاهی 

داشته باشید.
۳. برنامه ریزی

برنامه ریزی به دیگران نش��ان می دهد که ش��ما در مورد آنچه انجام می دهید 

آگاهی دارید. همچنین نشان می دهد که در رابطه با آنچه انجام می شود، به طور 
دقیق اطالعات دارید و هیچ مشکلی با تکمیل تعدادی از پروژه ها وجود ندارد.

به لطف برنامه ریزی، درک ش��ما از زمان در جنبه های مختلف بهبود می یابد. 
این به ش��ما کمک می کن��د تا کنترل پروژه را حفظ کنی��د و همچنین با درک 

وقایع از پس مشکالت بر بیایید.
4. توانایی سازماندهی منابع

مهم اس��ت که از منابع  خود بیش��ترین اس��تفاده را ببرید و ای��ن نیز نیاز به 
س��ازماندهی دارد. حتی دانس��تن زمان اس��تفاده از این منابع مهم اس��ت، تا از 

خستگی جلوگیری شود یا در زمان های نادرست مورد استفاده قرار نگیرد.
س��ازماندهی به این معناست که به شدت از منابع موجود و کسانی که ممکن 
اس��ت با یک پروژه تماس داشته باشند آگاهی داشته باشید. قدرت شما نیز باید 
در اتصال منابع صحیح به نیازهای الزم باشد عدم انجام این کار به معنای منابع 

هدر رفته است.
برای اینکه در این مورد از سازماندهی اطمینان داشته باشید، ابتدا باید منابع 
خود را قبل از آغاز یک پروژه جدید شناس��ایی کنید. این به شما امکان می دهد 

که در هنگام مشکل از آنها استفاده کنید.
5. توانایی محول کردن

محول ک��ردن هنری اس��ت که همه به آن مس��لط نیس��تند. ی��ک رهبر مؤثر 
همچنین اهمیت اجرای بی مشکل یک پروژه را درک می کند.

غیرممکن است که همه جنبه های یک پروژه را خودتان به تنهایی اداره کنید. 
در اینجا محول کردن وظایف به کمک ش��ما می آید. آگاهی از اینکه چه کس��ی 
برای یک کار خاص بهترین اس��ت، شما را برای نظارت بر همه جنبه های پروژه 

آزاد خواهد کرد.
یک رهبر س��ازمان یافته، می داند که تیمش از نقاط قوت و نقاط ضعف ش��ان 
آگاه هس��تند. آگاهی از پیش به این معنا است که هنگامی که یک مشکل ایجاد 
می ش��ود، شوکه نمی شوید زیرا ش��ما می دانید که از چه کسی درخواست کمک 

کنید.
به لطف س��ازماندهی، تیم شما کارایی بیشتری خواهد داشت و کارها با فشار 

کمتری روی شانه های شما انجام می شوند.
 6. درک اولویت ها

 اولویت بندی زندگی ش��ما را س��اده تر خواهد کرد. ایجاد فهرس��ت »کارها« و 

آگاه��ی از اینک��ه کدام مهلتش در حال پایان اس��ت منجر ب��ه برنامه ریزی بهتر 
و اس��ترس کمتر می ش��ود. همانطور که تجربه کس��ب می کنید، در شناس��ایی 

مهم ترین وظایف اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت.
این اش��تباه اس��ت که انرژی خود را به موضوعات کم  اهمیت متمرکز می کنید 
و مهمترین چیزها نادیده گرفته می ش��ود. اولویت بندی ش��ما را در مسیری قرار 

می دهد که در آن نیاز دارید همه چیز را کامل کنید.
7. توانایی کار با هم

همکاری درس��ت زندگی را ساده تر می کند. تنها مشکل این است که از جانب 
ش��ما نیاز به س��ازماندهی دارد. یک رهبر س��ازمان یافته افرادی که ممکن است 
بهترین فرد برای انجام یک کار خاص باش��ند را می شناسد. نداشتن سازماندهی 

شما را مجبور به سرگردانی برای جست وجوی کمک می کند.
8. تعیین اهداف

برای یک فرد س��ازمان یافته تعیین اهداف آس��ان و س��پس دس��تیابی به آنها 
آس��ان تر است. یک رهبر هوش��مند قادر است به دیگران نشان دهد که می تواند 
اهداف تعیین کند، برای رسیدن به آنها کار کنند و در نهایت به آنها دست یابد. 

تنها راه انجام این کار توسط سازماندهی است.
اگر از مس��یر حرکت بی اطالع باش��ید، نمی توانید به هدف برس��ید. شما باید 
اقداماتی را که الزم اس��ت درک کنید. در غیر این صورت هرگز به چیزی دس��ت 
نخواهید یافت. س��ازماندهی به شما کمک می کند تا هر مرحله و هرگونه مشکل 

مرتبط با آن را شناسایی کنید.
9. کارایی

س��ازماندهی و کارایی با هم ارتباط مس��تقیم دارند، زیرا شما نمی توانید یکی 
را بدون دیگری داش��ته باش��ید. کارایی منجر به نیاز برای برنامه ریزی می شود، 

بنابراین با مشکالت کمتری مواجه خواهید شد.
کارآمد بودن همچنین به ش��ما اجازه می دهد بدانید هر لحظه در کجای یک 
پروژه قرار دارید.  به این خاطر که شما چیزها را به گونه ای سازماندهی کرده اید 
تا بتوانید مش��کالت را پیش از آنکه رخ دهند از بین ببرید. به یاد داش��ته باشید 

کارایی و توانایی شما برای شناسایی مسائل در هماهنگی با هم کار می کنند.
برای یادگیری این مهارت، شما باید برای هر پروژه زمان کنار بگذارید و آن را 
به بخش های مختلف تقس��یم کنید. بدانید چگونه هر مرحله باید پیشرفت کند 
و چه کسی مسئول هر قسمت است. شناسایی مشکالت و چگونگی حل و فصل 

آنها به شما اجازه می دهد همه چیز را به صورت منظم پیش ببرید.
کارایی یک مهارت اس��ت که در طول زمان توس��عه می یاب��د، بنابراین کار بر 
روی آن و بهبود زمینه های مشکل س��از برای تبدیل ش��دن به یک رهبر قوی تر 

را ادامه دهید.
10. ارتباطات واضح

ی��ک رهبر قدرتمند باید همیش��ه بتواند به طور واضح ارتب��اط برقرار کند. با 
مهارت های سازماندهی، خواهید دید که این کار آسان تر است.

به لطف این مهارت، همیش��ه می دانید که چه اتفاقی افتاده است و می توانید 
هر گونه مس��ائل را حل کنید. شما همچنین می توانید دقیقاً همان چیزی را که 
به آن نیاز دارید منتقل کنید. زیرا سازماندهی ش��ده هستید و وضعیت موجود را 
در آن لحظه می دانید. با توجه به توانایی شما برای بیان مسائل به شیوه ای ساده 

و مختصر، به راحتی می توانید وظایف را به انجام برسانید.
ب��رای ارتباط خوب، باید در توانایی های خود به عنوان یک رهبر اعتماد کنید. 
اگر از مهارت های مختلف که باال ذکر شد استفاده کنید، اعتماد بیشتری نسبت 

به صدای خود خواهید داشت که تأثیر مثبتی بر بقیه تیم دارد.
11. توانایی مراقبت از خود

در صورتی  که در زندگی ش��خصی خود سازماندهی نداشته باشید، هیچ یک از 
موارد فوق مؤثر نخواهند بود. توانایی مراقبت از خود چس��بی است که همه چیز 
را کنار هم نگه می دارد. شما باید سالم غذا بخورید، به خوبی بخوابید و از سالمت 
عمومی خود به خوبی مراقبت کنید. س��ازماندهی در هر جنبه ای از زندگی شما 

ضروری است تا اطمینان حاصل شود که تعادل سالم دارید.
احس��اس در کنترل نبودن، خس��تگی، تنش یا هر چیز منف��ی دیگری تأثیر 
عمیقی بر توانایی های ش��ما به عنوان یک رهبر خواهد داش��ت. نگاهی به آنچه 
مردم از ش��ما در هر بخش از زندگی تان انتظار دارند بیندازید و اس��تراتژی های 

مشابهی را برای هر جنبه اتخاذ کنید.
کالم آخر

این ۱۱ مهارت، برای هر رهبر هوش��مندی که س��ازماندهی بیشتر می خواهد 
ضروری اس��ت. با بهب��ود خودتان، نه تنها حس اعتماد به نفس بیش��تری خواهید 
داشت، بلکه به کسانی که به دنبال هدایت و الهام از شما هستند کمک بیشتری 

خواهید کرد.
Lifehack/ucan :منبع

11 مهارت سازماندهی که هر رهبر هوشمندی به آن نیاز دارد
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مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در نشس��ت هم اندیش��ی 
درخص��وص همکاری های بین الملل��ی در حوزه علم و فن��اوری تبدیل 
س��رمایه گذاری عظی��م در بخ��ش آموزش کش��ور به اس��تارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان را از اقدامات مهم معاونت علمی دانست و گفت 
مس��ائل و چالش هایی در این زمینه وجود دارد که آنها را مطرح و رفع 

می کنیم.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان؛ نشست هم اندیشی 
درخص��وص همکاری های بین المللی در حوزه عل��م و فناوری با حضور 
سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، انصاری معاون 
اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای جدید ایران در ۲۰ کشور خارجی 
برگزار ش��د. حاضران این نشس��ت به تبادل نظر و مرور فرصت ها برای 

توسعه همکاری های بین المللی در این حوزه پرداختند.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این نشست 
از مش��کالت وابس��تگی به اقتصاد نفتی سخن گفت و بیان کرد: جدایی 
دانش��گاه و صنعت از جامعه یکی از آسیب های اقتصاد نفتی است. بیش 
از ۱۰۰ س��ال از تحمیل آن به کشورمان می گذرد؛ نفتی که فروش آن 

ما را وابسته به فناوری خارجی کرد.
س��تاری ادام��ه داد: در اقتصاد نفتی کارخانه ها ب��دون پایه صنعتی و 
عدم نیاز به نیروی متخصص ش��کل می گیرند. همچنین در این اقتصاد 
دانش��گاه ها متکی به بودجه دولت و بی نیاز از حل مس��ائل اجتماعی و 
اقتصادی می شوند. چنین اقتصادی منجر به ایجاد جامعه ای مصرف گرا، 
تجمل گرا، فقدان خودباوری با نگاهی مثبت به استخدام دولتی می شود؛ 
اقتصادی که تامین مالی آن با وام است و فرهنگ عمومی مردم براساس 

واردات شکل گرفته است.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری همچنین گفت: دلیل عدم 
پیشرفت در کشورهای وابس��ته به منابع زیرزمینی نیز همین است که 
پایه های اقتصادی آنها براساس رانت شکل گرفته است. این رانت ناشی 
از خام فروشی است که در فعالیت بخش های مختلف مشکل ایجاد کرده 

است.
زیست بومی منطبق با فرهنگ ایرانی شکل گرفت

س��تاری در بخش بعدی س��خنان خود از اقتصاد دانش بنیان س��خن 
گف��ت و بیان کرد: نیروی انس��انی خالق و مس��تعد پایه و اس��اس این 
اقتصاد اس��ت. امروز بیش از هر زمان دیگری روی حوزه های آموزش و 
پژوهش س��رمایه گذاری می کنیم اما  نتیج��ه ای نگرفتیم. یک دلیل آن 
تفاوت فعالیت ها با فرهنگ و بوم ما اس��ت پس باید زیست بومی منطبق 

با کشورمان شکل بگیرد.
 رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین افزود: در حال حاضر زیس��ت بوم 
نوآوری و کارآفرینی در کش��ور شکل گرفته است. نیروی انسانی بازیگر 
اصلی این زیس��ت بوم اس��ت و خوش��بختانه از این نظ��ر در ایران هیچ 
مش��کلی با وجود 3۴ میلیون نیروی انس��انی جوان و ۶ میلیون دانشجو 

وجود ندارد.
 س��تاری وضعیت موجود در زیس��ت بوم اقتص��اد دانش بنیان را برای 
سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
تش��ریح کرد و ادامه داد: اس��تارت آپ ها، مراکز نوآوری و شتابدهنده ها 
تامین کننده بخش��ی از نیروی انس��انی برای این زیست بوم هستند. در 
حال حاضر ۶ هزار اس��تارت آپ و ۱8۰ ش��تابدهنده و مرکز نوآوری در 
این زیست بوم نقش آفرینی می کنند. همچنین ۴۷ پارک علم و فناوری 
نیز در کشور وجود دارد که بازیگران دیگر زیست بوم اقتصاد دانش بنیان 

محسوب می شوند.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان با اش��اره به فعالیت 
بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ ش��رکت دانش بنیان در این زیست بوم گفت: این 
ش��رکت ها 9۰ هزار میلیارد تومان س��ال گذشته فروش داشتند و 3۰۰ 

هزار شغل مستقیم به واسطه فعالیت آنها ایجاد شد.
س��تاری به جذب نخبگان ایرانی نیز اشاره کرد و افزود: این اقدام نیز 
راهکاری برای تامین نیروی انسانی خالق زیست بوم اقتصاد دانش بنیان 
اس��ت. هزار و۴۰۰ تحصیلکرده مستعد از ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا ظرف 
س��ه سال گذش��ته به کشور بازگش��تند. پلتفرم بازگشت نیروی انسانی 

ایده ها مربوط به کش��ور چین اس��ت که آن را بومی س��ازی کردیم و در 
حال توسعه آن هستیم. محدودیت مالی هم برای این اقدام وجود ندارد.

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری س��رمایه گذاری خطرپذیر را 
نظام تامین مالی این زیس��ت بوم دانست که بخش خصوصی اساس آن 
است و گفت: سال گذشته بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع از نظام 
بانکی کش��ور به شرکت های دانش بنیان تزریق شد که خود این موضوع 

نشان دهنده رونق فعالیت های این حوزه و توسعه آن است.
س��تاری سپس افق ۱۴۰۰ زیست بوم نوآوری در کشور را تشریح کرد 
و ادامه داد: فعالیت هزار اس��تارت آپ جدید، ۶ هزار شرکت دانش بنیان 
با درآمدزایی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، 3۰۰ شتابدهنده و مرکز نوآوری 
و هش��ت کارخانه نوآوری در این زیست بوم تا سال ۱۴۰۰ ترسیم شده 

است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به توسعه پهنه های 
ن��وآوری در دل ش��هر و در مجاورت مراکز علمی گف��ت: ناحیه نوآوری 
ش��ریف یکی از این مناطق اس��ت که در آن یک هاب نوآوری، پنج برج 
فناوری، چهار پژوهش��کده، پنج مرکز نوآوری، هفت ش��تابدهنده و پنج 
سرمایه گذار خطرپذیر مستقر هستند. همچنین با استقرار ۵۰۰ شرکت 
در این ناحیه نوآوری بیش از 3 هزار ش��غل آن هم به صورت مس��تقیم 

ایجاد شده است.
 س��تاری وظیفه معاونت علم��ی و فناوری را تبدیل س��رمایه گذاری 
عظیم در حوزه آموزش به زیس��ت بوم ن��وآوری آن هم در قالب فعالیت 
اس��تارت آپ ها و مرحله بعد ش��رکت های دانش بنیان دانس��ت و گفت: 
مس��ائل و چالش هایی در این زمینه وجود دارد که آنها را مطرح و رفع 

می کنیم تا محیط برای کسب وکارها و رقابت آنها فراهم شود.
 س��رمایه گذاری در ح��وزه دانش بنیان راه نج��ات اقتصاد دانش بنیان 

است
همچنی��ن غالمرضا انصاری معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور 
خارجه در این نشس��ت هم اندیش��ی درب��اره ضرورت توس��عه فعالیت 
دانش بنیان ه��ا در کش��ور س��خن گف��ت و بی��ان کرد: در این س��ال ها 
س��رمایه گذاری خوبی روی نیروی انسانی ش��ده است که ثمره های آن 
را می بینیم و امروز این حوزه یکی از افتخارات جمهوری اس��المی ایران 

به شمار می رود.
وی ادامه داد: یکی از راه های نجات اقتصاد کش��ور سرمایه گذاری در 
حوزه دانش بنیان اس��ت. با توجه به آلودگی شدید اقتصاد به نفت حوزه 
دانش بنیان یکی از زمینه هایی است که ارزش افزوده باالیی برای اقتصاد 

دارد و می تواند این اقتصاد گرفتار به نفت را نجات دهد.
انص��اری همچنین گفت: این نشس��ت فرصتی اس��ت تا همکاران من 
در نمایندگی ه��ای ایران در خارج ارتب��اط بین حوزه دانش بنیان برقرار 
کنند تا تالش کنیم تولیدات دانش بنیان بازار خود را پیدا کنند و آن را 
توسعه دهند. زیرا این حوزه نه تنها باعث افتخار برای ایرانیان است بلکه 

با کمک آن می توان توجه جهانیان را جلب کنیم.
تعامالت و همکاری های بین المللی حوزه علم و فناوری اجبار است

پ��س از آن مهدی قلعه نوی، رئیس مرکز تعام��الت بین المللی علم و 
فناوری معاونت علمی و فناوری نیز با بیان اینکه تغییرات حوزه فناوری، 
حجم س��رمایه گذاری دنیا در این حوزه، تنوع آن و توسعه اثرگذاری آن 
در زندگ��ی مردم ارتباطات و همکاری ه��ای بین المللی در این حوزه را 
تبدیل به اجبار کرده است، گفت: دانش و فناوری حوزه ای پاک و بدون 
حاشیه است بنابراین نقطه ورود مناسبی برای گسترش تعامالت است. 
پس روس��ای نمایندگی ها در خارج از کش��ور را بای��د ژنرال های عرصه 
ارتباطات بین المللی بدانیم. زیرا با تعامالت خود می توانند توس��عه این 

حوزه را سرعت دهند.
قلعه نوی ادامه داد: البت��ه در مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاون��ت علمی و فناوری اقداماتی در این زمینه انجام ش��ده اس��ت. در 
برخی کش��ورها کمیته مش��ترک همکاری های علم و فناوری راه اندازی 
کرده ایم. همچنین انجام تحقیقات مشترک نیز دیگر برنامه ای است که 

با حمایت بخش دولتی در این زمینه انجام می شود.
وی همچنین افزود: توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 

از اقداماتی اس��ت که با همکاری بخش خصوصی دنبال می کنیم و پس 
از ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان و فناوری که ظرفیت صادراتی دارند 
م��ورد حمایت قرار می گیرند تا با حداکثر ت��وان برای ورود به بازارهای 

صادراتی آماده شوند.
قلعه نوی به فعالیت کریدور توس��عه صادرات و تبادل فناوری اش��اره 
کرد و گفت: این مرکز تقویت توان صادراتی شرکت ها را با ارائه خدماتی 

مانند آموزش، مش��اوره، تحقیقات بازار، مجوز و استانداردس��ازی دنبال 
می کند. تاکنون نیز 3 هزار و ۵۰۰ خدمت توس��ط آن به ش��رکت های 

فناور ارائه شده است.
ب��ه گفته وی، ۱۷ کارگزار فعال در حوزه صادرات ش��رکت های فناور 
وجود دارند تا خدماتی برای توس��عه بازار محصوالت شرکت های فناور 

ارائه دهند.

سورنا ستاری:

با همکاری وزارت امور خارجه چالش  های زیست بوم نوآوری را رفع می کنیم
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ترندهای بازاریابی شبکه های اجتماعی در سال 2020

یکی از مهم ترین سواالتی که ذهن بازاریاب ها را با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال درگیر 
می س��ازد، ترندهای س��ال آینده بوده و با توجه به اهمیت و حاکمیت ش��بکه های اجتماعی در 
زندگی مردم، ضروری اس��ت تا این بخش مورد بیش  ترین توجه قرار گیرد. در همین راس��تا به 

بررسی ۵ ترند بازاریابی شبکه های اجتماعی در سال ۲۰۲۰ خواهیم پرداخت. 
1-خرید اجتماعی

آمارها در رابطه با میزان خرید از طریق شبکه های اجتماعی دیوانه کننده می باشد. برای مثال 
در آمریکا ۷8 درصد خریدهای اینترنتی به واسطه شبکه های اجتماعی انجام می شود. برای مثال 
ممکن است فردی ویدئو و یا تصویری از یک محصول را منتشر کند که زمینه آشنایی سایرین 
فراهم ش��ده و تقاضا برای آن با رشید چش��مگیر همراه می شود. با این حال نکته ای که باید در 
این رابطه برای س��ال جدید مورد توجه جدی خود قرار دهید این اس��ت که مراجل خرید باید 
کامال کوتاه و ساده شود. برای مثال دیگر مخاطب نمی خواهد زمانی را برای پیدا کردن محصول 
شما در سایت تلف نماید. به همین خاطر نیز الزم است تا امکان خرید مستقیم از طریق شبکه 
اجتماعی را ایجاد نمایید. تحت این شرایط مخاطب قادر خواهد بود تا با طی مردن چند مرحله 
س��اده و در کم تر از 3 دقیقه خرید خود را نهایی س��ازد. در حال حاضر نه تنها فیس��بوک، بلکه 
اینستاگرام نیز از امکانات بسیار خوبی برای حساب های تجاری برخوردار بوده و الزم است تا از 
آن ها به خوبی اس��تفاده نمایید. به عنوان نکته پایانی، ذکر این امر ضروری اس��ت تا باید تفاوتی 
میان افرادی که قبال خریدی را انجام داده اند با سایرین وجود داشته باشد. برای مثال بهتر است 
تا اطالعات افراد را پس از خرید خود ذخیره نمایید تا در صورت تمایل به خرید مجدد، تنها به 

یک کلیک ساده نیاز باشد. 
2-داستان سرایی

واقعیت این است که دیگر مخاطب صرفا با دیدن محصول و مشاهده قابلیت های آن، به تمایل 
الزم برای انجام خرید دس��ت پیدا نخواهد کرد. یکی از دالیل این امر، رایج ش��دن اقدام مذکور 
بوده که باعث می ش��ود تا جذابیت این ش��یوه فروش برای مخاطب به ش��دت کاهش پیدا کند. 
تحت این شرایط ضروری است تا به دنبال داستان سرایی برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان 
خود باشید. برای این موضوع، خالقیت بسیار مهم بوده و بهتر است تا از کپی برداری از اقدامات 
سایرین خودداری نمایید. همواره این جمله را به خاطر داشته باشید که مخاطب در صورتی که 
تمایل کنجکاو شود، تمامی اقدامات الزم برای کسب اطالعات بیش تر را انجام خواهد داد. نمونه 
این اقدام را می توان در رابطه با نحوه بازاریابی ساز کالیمبا مشاهده نمود. این ساز که به عنوان 
پیانو دستی معروف می باشد و در چند وقت اخیر بسیار محبوب شده است. تنها از طریق انتشار 
اجرای قطعه های موسیقی معروف از طریق این ساز، به شهرت دست پیدا کرده است. به همین 
خاطر قبل از تالش برای معرفی امکانات محصول خود، الزم اس��ت تا عالقه الزم را در مخاطب 
ایجاد نمایید. تحت این ش��رایط مطالب ش��ما، حتما خوانده خواهد شد. همچنین توجه داشته 
باش��ید که قدرت تاثیر ویدئو ها، به مراتب بیش تر از تصاویر بوده و الزم اس��ت تا محوریت اصلی 

کار خود را بر روی تولید کلیپ  های خالقانه و حرفه ای قرار دهید. 
۳-چت بات ها

بیش از 8۰ درصد نیاز مش��تری در س��ال آینده، بدون یاز به واسطه انسانی انجام خواهد شد. 
برای مثال اگر در گذش��ته تصور می ش��د که برای ارتباط با مش��تری نیاز به وجود یک پاسخگو 
آنالین و فردی تحت عنوان پش��تیبان فروش بوده اس��ت. با این حال در س��ال آینده با توجه به 
ظهور انواع چت بات ها، دیگر فعالیت به این شیوه نتیجه الزم را به همراه نخواهد داشت. فراموش 
نکنید که ش��ما در بازار کاری خود با انواع رقبا مواجه هستید و عدم بروز شدن، نتیجه ای جز از 
دس��ت دادن فرصت ها را به همراه نخواهد داشت. به همین خاطر نیز ضروری است تا در زمینه 
تولید چت بات فعالیت جدی ای را داش��ته باشید. در رابطه با تعریف چت بات، باید به ابزارهایی 
اش��اره کرد که به واس��طه هوش مصنوعی خود می توانند پاس��حگوی بخشی از نیار افرد باشند. 
در ای��ن رابط��ه فراموش نکنید که چت بات ش��ما باید از قابلیت صوتی نیز برخوردار باش��د. در 
غیر این صورت چندان مورد رضایت کاربران قرار نخواهد گرفت. بدون ش��ک به هر میزانی که 
ابزار طراحی ش��ده، از قابلیت انجام کارهای بیش-تری برخوردرا باش��د، مزیت رقابتی باالتری را 

خواهید داشت. 
4-پشتیبانی 

این امر که پس از فروش محصول، مش��تری خود را رها کنید، یدترین اشتباهی خواهد بد که 
می توان در س��ال جدید مرتکب آن شد. درواقع با یک برنامه ریزی درست می توا ناز آن ها برای 
تبلیغ محصول استفاده نمود. با ایت حال این امر باید به نحوی باشد که صداقت در آن مشاهده 
ش��ود. در غیر این صورت س��ایرین کامال متوجه مصنوعی بودن اقدامات خواهند شد. همچنین 
ضروری اس��ت تا پش��تیبانی کامل و ۲۴ س��اعته ای را از محصوالت خود داشته باشید. برای این 
موضوع تکنولوژی نیز می تواند کارها را بسیار ساده کرده و امکان فعالیتی با کیفیت را مهیا سازد. 

5-اینفلوئنسرها
اینفلونس��رها را باید افرادی دانست که به واسطه ش��بکه های اجتماعی به شهرتی دست پیدا 
کرده ان��د. آمارها در رابه با این افراد بس��یار جالب بوده و در کش��ور آمری��کا، بیش از ۵۰ درصد 
خریدهای اینترنتی به واسطه آن ها انجام می پذیرد. به همین خاطر نیز برای سال آینده باید به 
آن ها توجه ئیژه –یا را داشته باشید. با این حال فراموش نکنید که نوع فعالیت اینفلوئنسر، باید 
با حوزه کاری ش��ما ارتباطی را داش��ته باش��د. برای مثال از یک بالگر مد و فشن، می توان برای 
تبلیغ برند پوش��اک اس��تفاده نمود. با این حال این امر ابدا برای یک بالگر غذا، مناسب نخواهد 
بود. همچنین ضروری اس��ت که توجه داشته باشید که میکروباگر ها نیز بنا بر پیش بینی ها در 
س��ال آینده نقش مهم تری را ایفا خواهند کرد. در آخر فراموش نکنید که اولویت اول ش��ما باید 
تبلیغات به صورت غیر مس��تقیم باش��د.همچنین از مشتریان خود نحوه آشنایی با محصوالت را 
بپرس��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا نس��بت میزان موفقیت هریک از اقدامات خود، به آگاهی 

الزم دست پیدا کنید.
business2community :منبع
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رندی پال گیج یک نویس��نده آمریکایی و س��خنران انگیزش��ی 
اس��ت که در زمین��ه موفقیت  کتاب خودآموزی می نویس��د و در 
مورد موفقیت و رفاه س��خنرانی می کند. او در زمینه اهمیت اقدام 
و عمل کردن هم در زندگی حرفه ای هم ش��خصی نکاتی را با ما به 
اشتراک می گذارد. با ما همراه باشید تا در این  باره بیشتر بدانید.

چرا رقیب از شما پیشی می گیرد؟
وقتی با شرکت ها مشورت می کنم، می دانید 3۰درصد مواقع چه 
چیزی را متوجه می شوم؟ حتی اگر آنها بهترین محصول، بهترین 
بازار و بهترین موقعیت مالی را هم داش��ته باش��ند باز توسط یک 

رقیب جدید شکست می خورند.
فکر می کنید چرا؟

چ��ون رقی��ب آنه��ا در حال اج��را و عمل اس��ت ول��ی آنها در 
ش��رکت به ج��ای اقدام، اج��را و عملی کردن برنامه های ش��ان در 
حال بحث، آماده س��ازی، تکمیل، آزمایش ب��ازار و ارزیابی عوامل 
غیرضروری هستند و به جای اینکه حواس شان روی اصل موضوع 

و اجرایی کردن آن متمرکز باشد مشغول حاشیه های کار است.
این س��ناریو برای اکثر افراد در زندگی شخصی ش��ان هم صدق 

می کند. 

ش��ما دارای پتانس��یل زیادی برای عظمت هستید؛ ذهن، بدن، 
مهارت ها و اس��تعدادهای ذاتی؛ اما هیچ یک از این چیزها شما را 
به عظمت نمی رساند. شمار افرادی که قدرت شگفت انگیز، مهارت 
و استعدادشان را از بین می برند، فراوانند. افرادی که دارای قدرت، 
مهارت و اس��تعداد کمتری نس��بت به شما هس��تند، می توانند به 
سادگی از شما با اجرا و عمل در حالی که شما هنوز در حال بحث 

هستند، پیشی بگیرند.
چرا اقدام کردن را به تعویق می اندازید؟

بارها دیده ام افراد برای عملی نکردن و ارائه نکردن یک محصول 
جدی��د، راه ان��دازی وب��الگ، تولید پادکس��ت، ایج��اد کمپین و... 
بهانه تراش��ی می کنند. بیش��تر افراد به عل��ت ترس هایی که برای 
اقدام ک��ردن دارند قب��ل از اجرایی کردن ایده های��ی که در زندگی 
حرفه ای ش��ان دارند وقت و انرژی زیادی را صرف این می کنند که 
یک بار دیگر با نظرسنجی آن را ارزیابی کنند و در زندگی شخصی 
هم با پرس��یدن نظر دیگران درباره آن ایده و نتیجه ای که خواهد 
داد عملی کردن کارهایی که در فهرست برنامه های شان دارد را به 
تعوی��ق می اندازند. علت ای��ن کار در هر دو مورد هم معموالً ترس 

از اقدام کردن است.

اقدام کردن رمز موفقیت شماست
رس��یدن به موفقیت و اهداف تنها با اقدام و عملی کردن 
آنچه در ذهن دارید و برای رس��یدن به آن تالش می کنید، 
اتف��اق می افتد. توانایی اقدام و عملی ک��ردن ایده ها قدرت 
نهای��ی برت��ر و رم��ز موفقی��ت  شماس��ت. ت��ا زمانی که 
ایده های تان را عملی نکنید نمی توانید کش��ف کنید که آیا 
قیمت نیاز به تغییر دارد، آیا بازاریابی تان باید اصالح ش��ود 
یا اینکه اصال این اس��تراتژی که به کار گرفته اید کارس��از 

است یا نه؟ 
برای رسیدن به موفقیت الزم است

۱. اجرا کنید 
۲. ارزیابی کنید 
3. تغییر دهید 

۴. و سپس مجدداً اجرا کنید
اگر برای رس��یدن به اهداف تان مصمم هستید و می خواهید به 
موفقیت برس��ید از خودتان بپرسید چه چیزی وجود دارد که شما 

امروز باید برای آن اقدام کنید؟
randygage/ucan :منبع

اقدام کردن رمز موفقیت است
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