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کدام استان ها بهترین و بدترین شرایط امنیت سرمایه گذاری را دارند؟

جغرافیای امنیت 
سرمایه گذاری در ایران

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس ازجمله نهادهای پژوهش��ی اس��ت که از میانه های سال گذشته به ارزیابی میزان امنیت 
سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های اقتصادی در ایران دست زده است. گزارش های این نهاد پژوهشی در این بازه زمانی 
می تواند دست مایه تحلیل های مختلفی درباره فراز و فرود امنیت سرمایه گذاری در جغرافیای استانی کشور باشد. در همین حال، 
نتایج ششمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه گذاری ایران، در اواسط همین هفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر 
ش��د. این گزارش در یک جمله نش��ان می دهد که ریسک سرمایه گذاری در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته کمتر شده 

است. البته با وجود کمتر شدن ریسک سرمایه گذاری، اما نهاد پژوهشی مجلس معتقد است که کماکان تا رسیدن به وضعیت...

پیش بینی روند کنونی بورس تهران با هیچ فرضیه ای امکان پذیر نیست

بورس دوباره کوتاه آمد
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چشم های »یورو« در 18 سالگی به انگلستان خیره مانده است

آینده دومین ارز مهم جهان چه می شود؟

مراحل سرمایه گذاری خطرپذیر
10 گام ایجاد یک اپلیکیشن برای کسب وکارهای کوچک

داستان نام گذاری 9 رستوران مطرح جهان
نقش بازاریابی داخلی در مدیریت ارتباط با مشتری

مسترکارت کسوف فرصت می آفریند
انقالب در اینفلوئنسرمارکتینگ نزدیک است

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

درآمد HTC از سال 201۷ 
تاکنون با افت 8۷درصدی 

مواجه شده است

3
فرصت امروز: بازار مسـکن در سـال ها و دهه های گذشـته 

درگیـر چرخه رونـق و رکود بوده اسـت. به اعتقاد 
کارشناسان، هر سیکل کامل بازار مسکن به طور...

با افزایش نرخ اوراق، هزینه وام مسکن بیشتر شد

28 نشانه از ورود بازار مسکن 
به چرخه رونق و رکود

یادداشت
اثر شوک روانی در بازار انرژی 

2 تا 3 هفته است

در حرک��ت اقتصاد هم��واره دو 
عامل اثرگ��ذار اس��ت؛ عامل اول، 
روال عرض��ه و تقاض��ا یا به عبارت 
دیگ��ر، منطق بازار اس��ت و عامل 
دوم، مس��ائل روان��ی اثرگ��ذار در 
ب��ازار. ب��ا توجه به تح��والت اخیر 
خاورمیانه به نظر می رس��د اکنون 
ب��ازار نف��ت و ان��رژی ب��ه  عنوان 
کاالی اس��تراتژیک بیش��تر تحت 
تاثیر عامل دوم قرار گرفته اس��ت. 
بازار به تحوالت، واکنش س��ریعی 
نش��ان داده و واکنش های س��ریع 
نمی مانند.  باق��ی  طوالنی مدت  در 
رش��د قیم��ت نف��ت در روزه��ای 
گذش��ته ناش��ی از تغییر در میزان 
تولی��د یا مص��رف بازیگ��ران بازار 
نیست. براس��اس آمار اتحادیه های 
نفتی مث��ل اوپک و دیگر مطالعات 
اقتصادی، میزان مصرف نفت خام 
از 96 ت��ا 97 میلی��ون بش��که در 
روز فراتر نرفته اس��ت و تولید هم 
برمبنای تصمیم گیری کش��ورهای 
ای��ن  متح��دان  و  اوپ��ک  عض��و 
اتحادیه به روند س��ابق ادامه دارد. 
مهار  ب��رای  نفت  تولیدکنن��دگان 
میزان عرض��ه تالش می کنند و به 
دنب��ال تولید بی��ش از 95 میلیون 
بش��که در روز نیس��تند که از این 
می��زان، بخش عم��ده ای در خود 

کش��ورها مصرف و بقیه 
3آن صادر می شود. نکته...

چهار شنبه
18 دی
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شماره   1469- 16صفحه - 50000 ریال

Wed.8 Jan 2020

فرص��ت امروز: دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور آمریکا این روزها منفورترین چهره سیاس��ی جهان 
ب��رای ما ایرانی ها اس��ت. رئیس جمهوری که با رأی پایینی به کاخ س��فید رف��ت؛ با هر تصمیمی 
ش��گفتی آفرید و آنقدر تصمیمات غیرمعقوالنه گرفت که چند روانپزش��ک آمریکایی نامه ای امضا 
کردند و بر روان پریش��ی او صحه گذاش��تند و خواستار استیضاحش شدند. حاال اما این شخصیت 
منفور برای ما ایرانی ها، منفورتر از پیش ش��ده اس��ت. او نه تنها دستور به شهادت رساندن سردار 
ایرانی را امضا کرده بلکه از »هدف قرار دادن 5۲ مکان مهم فرهنگی ایران« گفته اس��ت. نکته ای 
که بس��یاری از اهالی آمریکا را هم به واکنش واداش��ته و در شبکه های اجتماعی انتقادات فراوانی 
را به دنبال داشته است. حاال دیگر برخی به راحتی او را با »داعش« همسان می دانند و برای این 
تهدید سرزنش��ش می کنند. تهدیدی که  طبق قطعنامه ۲۳۴7 شورای امنیت سازمان ملل متحد 

به مثابه جنایت جنگی است و پیگرد قضایی دارد.
این شخصیت ضدفرهنگ که به نظر می رسد هیچ میانه ای با مسائل فرهنگی و ادبیات ندارد اما 
سرنوشتش با ادبیات گره خورده است. نه از این جهت که نامی از او به عنوان قهرمان در کتاب ها 
وارد ش��ده باش��د، از این جهت که او را می توان با خیلی از ضدقهرمان های مشهور ادبیات جهان 
همس��ان دانست. در واقع، می توان او را سیاستمداری دانست که روی بسیاری از ضدقهرمان های 

دنیای ادبیات و سینما را کم کرده است.
»خبرآنالین« نگاهی کرده است به برخی از ضدقهرمان های دنیای ادبیات و سینما. این گزارش 

را در ادامه می خوانید.
* ِگِرگ استیلس��ون رمان »منطقه مرده«: ترامپ زمانی پی��ش از آنکه به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا به صحنه سیاس��ت جهان وارد شود، ش��خصیتی منفور بود. زمانی که یک به یک مبارزات 
انتخاباتی را می گذراند و مردم آمریکا از اینکه او یکباره از کجا پیدایش شد متعجب بودند اولین بار 
با کاراکتر یک کتاب مقایس��ه شد. ش��خصیتی که در یک رمان چاپ سال ۱979 پیش بینی شده 
بود. ش��خصیت اصلی رمان »منطقه مرده« از اس��تیون کینگ. انجیل فروِش دوره گردی به اس��م 
ِگِرگ استیلسون که به خاطر پرحرفی و عوام فریبی اش موفق به ورود به دنیای سیاست می شود.

ش��خصیتی که سال ها بعد در عرصه سیاس��ت آمریکا بروز و ظهور پیدا می کند و البته استیون 
کین��گ که بیش از ۲00 رمان در ژانر وحش��ت نوش��ته، او را از ش��خصیت های تمام رمان هایش 
ترس��ناک تر می دان��د و می گوید: »اگر از من بپرس��ند آیا دونالد ترامپ به  عنوان ریاس��ت جمهور 
از رئیس جمهوری که من در رمان هایم به تصویر کش��یده ام ترس��ناک تر اس��ت یک جواب کوتاه 
می دهم: بله! سال ها قبل در رمان »منطقه مرده« به این فکر کرده بودم رئیس جمهوری روی کار 
می آید که کاماًل از جریان اصلی پرت اس��ت و آنقدر بی حس��اب و کتاب حرف می زند که ذهنیت 
م��ردم آمریکا را تس��خیر می کند. او یک آدم بازاری بود که به یک سیاس��تمدار تبدیل می ش��د. 
مواجهه مردم با چنین آدمی اول مثل یک ش��وخی بود. از کمپین هایش می ش��د به این برداشت 
رس��ید. آدمی بود به اسم گرگ استیلسون که مثل ترامپ ساندویچ هات داگ وسط جمعیت پرت 

می کرد. آنقدر چیزهای پرت و پال می گفت که کسی فکر نمی کرد انتخاب شود.«
* هی��والی فرانکش��تاین در پی نابودی خالق خود: اولین بار س��ناتور دموک��رات نوادا در زمان 
انتخابات ترامپ را به یک هیوال تش��بیه کرد. هیوالیی شبیه فرانکشتاین جادویی که آنقدر قدرت 
می گیرد که خالق خود را هم از بین خواهد برد. س��ناتور نوادا در این تشبیه حزب جمهوری خواه 
را به عنوان خالق ترامپ عنوان کرده و گفته بود: »ترامپ هیوالیی اس��ت که به زودی خالق خود 

یعنی حزب جمهوری خواه را از بین خواهد برد.«
این اما تنها تش��بیه رئیس جمهور آمریکا به این هیوالی معروف نبود. چندی پیش جیم کری 
بازیگر معروف آمریکایی هم کاریکاتوری منتش��ر کرد از ترامپ )که ش��بیه به فرانکشتاین طراحی 
شده بود( در حال خفه کردن خالق خود )که بسیار شبیه به پوتین طراحی شده بود(. انتشار این 

کاریکاتور در صفحه این هنرمند هم سروصدای بسیاری به پا کرد.
* آقای بِین در »بتمن«: بتمن، قهرمان افس��انه ای آمریکا. ابرس��رمایه داری که قدرت نامحدود 
دارد و برای نجات همه جا حاضر می ش��ود. این ش��خصیت ش��اید به لحاظ تعلق داشتن به طبقه 
س��رمایه دار به دونالد ترامپ ش��باهت داشته باش��د اما آقای بِین را بیش��تر می توان شبیه رئیس 
جمهور آمریکا دید. همان شخصیتی که نیروی بی رحمانه و ظالمانه خود را برای به دست آوردن 

قدرت به کار گرفت.

 )Bane( شخصیت بین ،»)The Dark Knight Rises( در فیلم »شوالیه تاریکی برمی خیزد
در سخنرانی و نطق خود پس از تصرف شهر اعالم کرد که مردم شهر گاتهام را آزاد کرده است! اما 
او  درواقع در حال تخریب تمام زیرساخت های شهر و فرو بردن شهر در هرج و مرج و تاریکی بود.
س��خنرانی بین در حالی که تمام شهر به وس��یله یک بمب به گروگان گرفته شده بود: ما شهر 
گاتهام را از فس��اد نجات دادیم! ثروتمندان و س��تمگران چندین نسل، فرصت را از شما گرفتند و 
ما این فرصت را به ش��ما برمی گردانیم ... ش��ما مردم. این س��خنرانی، تقریباً کلمه به کلمه همان 
چیزی اس��ت که دونالد ترامپ در سخنرانی خود در مراسم تحلیف خود گفت. دونالد ترامپ روی 
پله های س��اختمان کنگره در واشنگتن ایس��تاد و گفت: »امروز، ما فقط قدرت را از یک حزب به 
حزب دیگر انتقال نمی دهیم، بلکه در حال انتقال قدرت از واش��نگتن دی س��ی به شما هستیم ... 
ش��ما مردم. مدت زیادی اس��ت که گروه اندکی، تمام منافع حکومت را درو می کنند، در حالی که 

مردم هزینه آن را می دهند.«
* لرد ولدموت؛ لرد سیاه »هری پاتر«: عالقه مندان به سری رمان های »هری پاتر« و نوشته های 
ج��ی. کی. رولینگ حتم��ا بارها و بارها در صحنه هایی که ضدقهرم��ان معروف این کتاب یا فیلم 
پیدایش می ش��ود ترس در دل ش��ان رخنه کرده اس��ت. لرد س��یاه که حتی گاهی اس��مش هم 
نوجوان های مخاطب کتاب را حس��ابی ترس��انده یکی دیگر از کاراکترهایی است که مقایسه اش با 
ترام��پ در فضای مجازی گل کرد. هرچند بعدها جی.کی. رولینگ، خالق هری پاتر و ضدقهرمان 
لرد ولدموت، مثل اس��تیون کینگ تاکید کرد که: »ولدمورت در بدی حتی نزدیک به ترامپ هم 

نیست.«
* امپرات��ور می��ول ب��ا قدرت های ماورای��ی در »بنی��اد«: ترامپ با دیکتاتوِر س��ری 
داستان های »بنیاد« آیزاک آس��یموف هم مقایسه می شود. »بنیاد« مجموعه داستانی 
اس��ت درباره دوران زوال یک امپراتوری کهکش��انی و ظهور امپرات��وری جایگزین. در 
این داس��تان دیکتاتوری به اس��م میول اس��ت که ش��خصیت عجیب و غریبش نتیجه 
یک جهش ژنتیکی بس��یار نادر اس��ت. او می تواند فکر خود را در ذهن دیگران بکارد. 
به عالوه از یک فناوری پیش��رفته هم اس��تفاده می کند. او می تواند به کمک یک ابزار 
موس��یقایی، قدرت تغییر ذهن خود را تقویت کند. میول با این توانایی، خیلی س��ریع 
کهکشان گش��ایی می کند و قدرت بس��یار زیادی به دست می آورد، اما میول تنها کسی 
نیس��ت که چنین قدرت هایی دارد. یک دس��ته مخفی از حافظان کهکشان هم هستند 
ک��ه توانای��ی تأثیر بر ذهن ها را دارند … کس��انی که ترامپ و میول را با هم مقایس��ه 
می کنند، وسیله موسیقایی هیپنوتیزم کننده را با شبکه های اجتماعی و مخالفان ترامپ 

را با روزنامه نگاران یکی می دانند.
* جافری باراتیون منفور »بازی تاج و تخت«: جافری را مخاطبان س��ریال »بازی تاج و تخت« 
خوب می شناس��ند. ش��خصیت منفوری که از نوجوانی به جای پدرش بر تخت نشست و از همان 
ابتدا ظلم را آغاز کرد. جورج آر.آر. مارتین نویس��نده رمان »نغمه آتش و یخ« که س��ریال محبوب 
»بازی تاج و تخت« براساس آن ساخته شده در یک گفت وگو ترامپ را اینطور با جافری باراتیون 
مقایس��ه کرد: »فکر می کنم االن جافری پادش��اه آمریکا ش��ده و درس��ت همان ق��در کج خلق و 

غیرمنطقی است که در ۱۳سالگی در کتاب بود.«
* »تانوس« در دنیای مارول: یکی دیگر از ش��خصیت هایی که ترامپ با او قیاس ش��ده تانوس 
است. ابرش��رور کتاب های کمیک مارول. شخصیتی که شیفته هیچ انگاری و مرگ می شود و ایزد 
مرگ را می پرستد و عاشق تجسم فیزیکی آن یعنی بانو مرگ می شود. او زمانی که به بزرگ سالی 
می رس��د، از وس��ایل مکانیکی و جادویی اس��تفاده می کند و به قوی ترین تیتان تبدیل می شود و 
بعضی اوقات نیز تیتان دیوانه نامیده می شود. تانوس  رهبر ارتش هایی از جنگجویان و قاتالن است 

که دنیاهای زیادی را در مناطق دور فضا از بین برده است.
این تش��بیه را یک ایرانی برای رئیس جمهور آمریکا به کار برد. محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباط��ات پس از آنکه ترامپ از تحریم موسس��ات تحقیقات فضانوردی ایران و مرکز اکتش��افات 
فضایی خبر داد در توئیترش با انتش��ار تصویری از کهکش��ان نوشت: »من حتی نمی توانم ایاالت 
متحده را در این تصویر بیابم، چه رسد به اینکه تحریم ها در فضا وجود دارد. جهان و آینده روشن 

متعلق به همه است، نه برخی. دونالد ترامپ باید تصویرسازی  تانوس از خود را متوقف کند.«

بیش از 50 کشته و 212 مصدوم در مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در کرمان
زمان تدفین پیکر سردار سلیمانی به تعویق افتاد

فرصت امروز: مراسم تشییع پیکر سردار شهید سلیمانی در کرمان حادثه آفرید و حضور انبوه تشییع کنندگان کرمانی به اندازه ای بود که برخی از 
هموطنان جان باختند و برخی مصدوم شدند. همین اتفاق باعث شد تا زمان تدفین پیکر سردار سلیمانی به تعویق بیفتد. همچنین رئیس جمهوری در 
پیامی، درگذشت تعدادی از هموطنان در مراسم خاکسپاری سپهبد شهید قاسم سلیمانی در کرمان را تسلیت گفت و به معاون اول خود و همینطور 
وزیر بهداشت دستور داد تا سریعاً به وضعیت مصدومان و خانواده های بازماندگان رسیدگی شود. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از کل 
۲۱۲ نفر مصدوم اعزامی به بیمارستان های دولتی و خصوصی کرمان در حادثه مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی، 67 نفر )تا زمان تنظیم گزارش( 
همچنان در بخش های مختلف بستری هستند. همچنین بنا به گزارش مرکز اورژانس کرمان، از ۲۱۲ مصدوم حادثه، تعداد انگشت شماری از مصدومان 
حال وخیمی دارند. هنوز آمار دقیقی از میزان کشته ش��دگان این حادثه منتش��ر نشده است. به گفته عباس آمیان، مدیرکل پزشکی قانونی استان 
کرمان، آمار کشته های این حادثه بیش از 50 نفر است که بیشتر افراد جان باخته مرد هستند و رده سنی این افراد، کم سال ها و بزرگساالن هستند اما 
بیشتر آقایان فوت شده در رده سنی بزرگسال هستند. گزارش ها از کرمان نشان می دهد افراد تشییع کننده پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی در مسیر 
خروجی از میدان آزادی و ورودی به خیابان شهید بهشتی کرمان بر اثر ازدحام جمعیت آسیب دیده اند. در همین حال، ستاد برگزاری مراسم تشییع 
شهدای جبهه مقاومت در کرمان در اطالعیه ای اعالم کرد، »حضور یکپارچه و میلیونی مردم در تشییع سرداران شهید باعث شد، به منظور پیشگیری 
از آسیب رسیدن بیشتر به شرکت کنندگان عزیز، برنامه تدفین به وقت دیگری موکول شود.« سردار شریف، سخنگوی سپاه پاسداران نیز در حاشیه 
مراسم تشییع پیکر شهید سردار سلیمانی گفت: »برای اینکه آبرو و سرافرازی شهیدان دستمایه حوادث رخ داده نشود، برنامه مراسم تشییع در تاریخ 
دیگری برگزار خواهد شد.« او ضمن تقدیر و تشکر از مردم استان کرمان و شرکت کنندگان در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: مردم ایران 
امروز تکلیف و وظیفه خود را انجام داده و اقیانوس بیکران و جمعیت میلیونی شرکت کننده در مراسم تشییع موید این امر بود. با شهادت ایشان انقالبی 
در کشور شکل گرفت و قطعا مزار حاج قاسم برای همه مقدس است و فرصت های زیادی برای مردم جهت راز و نیاز با ایشان وجود خواهد داشت.«

مهدی صدفی، مسئول کمیته تشییع پیکر شهید سردار سلیمانی در کرمان نیز گفت: »با توجه به ازدحام جمعیت، امکان خاکسپاری پیکر شهدا 
وجود ندارد و زمان مراسم خاکسپاری متعاقبا اعالم می شود.« به گفته صدفی، »خودروی حامل پیکر شهیدان سلیمانی و پورجعفری در خیابان منتهی 
به گلزار شهدا و در مقابل گنبد »جبلیه« به دلیل ازدحام جمعیت،  متوقف و چون امکان انتقال پیکر شهدا به محل اصلی گلزار شهدا وجود نداشت 
مراسم، لغو و به تاریخ دیگری موکول شده است.« در این میان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور که برای وداع با پیکر سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی به کرمان رفته بود، از نزدیک بر جریان رسیدگی به امور آسیب دیدگان نظارت کرد. علیرضا ربیعی، سخنگوی دولت نیز در توییتی 
با تسلیت دولت به مناسبت جان باختن تعدادی از هموطنان نوشت »حادثه تاسف انگیز جان باختن جمعی از مشایعت کنندگان سردار شهید قاسم 
سلیمانی را به خانواده این عزیزان و مردم قدرشناس کرمان تسلیت می گویم. در همین حادثه نیز شاهد جلوه های سپاس ملی از سرباز وطن انزجار از 
تروریسم ترامپی بودیم.« تشییع پیکر شهید سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزم شهیدش سردار پورجعفری که ۱7 دی ماه از صبح زود در 
دیار کریمان آغاز شده بود، پس از ساعت ها و گذر از مسیرهای مختلف در کرمان و در میان خیل عظیم عزاداران به سمت گلزار شهدا در حال حرکت 
بود که ازدحام جمعیت سبب شد تعدادی از عزاداران مصدوم شده و تعدادی نیز جان باختند. در مراسم تشییع سردار سلیمانی، برخی افراد کفن 
پوشیده و با نوشته »انتقام انتقام« فریاد انتقام سر دادند. همچنین دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان نیز با در دست داشتن پالکاردهایی با مضمون 

»راهت ادامه دارد«، »سردار دل ها آرام بخواب ما بیداریم« و »ما آمریکا را زیر پا له می کنیم« در این مراسم حضور پیدا کردند.
گزارش ها همچنین نشان می دهد مردم دیگر استان های همجوار نیز در مراسم تشییع سردار سلیمانی در کرمان حاضر بودند. ازجمله مردم استان 
فارس در زمان تشییع پیکر پاک شهدا وارد گلزار شهدای شهر کرمان شده و پالکاردهای »نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا«، »من یک سلیمانی ام« 

به دست داشته و فریاد می زدند »مرگ بر آل سعود«، »مرگ بر آمریکا« و »خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست« در دست داشتند.
همچنین جمعی از مردم خوزستان برای شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری سردار سپهبد شهید سلیمانی وارد گلزار شهدای کرمان شدند. نکته 
قابل توجه حضور جمعیت زیاد مردم بر روی کوه صاحب الزمان منتهی به گلزار شهدای کرمان و مشرف بر محل خاکسپاری شهید قاسم سلیمانی 
بود، به طوری که دامنه این کوه تقریبا س��یاه پوش ش��ده بود. اسحاق جهانگیری نیز در جریان سفر به استان کرمان برای وداع با پیکر سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی، در دیدار با خانواده این سردار بزرگ اسالم، ضمن تسلیت و آرزوی صبر برای خانواده و نزدیکان این شهید گفت: »شهادت حاج 

قاسم سلیمانی اتفاقی بسیار بزرگ بود و حضور پرشور و گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر این سردار بزرگ نیز بیانگر عظمت این اتفاق است.«
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حاج قاس��م لیاقت چنین ش��هادتی را داشت، افزود: »حاج قاسم سلیمانی به آرزوی دیرینه خود یعنی 
شهادت رسید و این شهادت حق و لیاقت او بود.« دریادار پاسدار علی تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز در حاشیه 
مراس��م تشییع پیکر شهید سپهبد قاسم س��لیمانی در کرمان در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه »حتما انتقام خون سردار سلیمانی از دشمنان 
گرفته خواهد شد«، گفت: »دشمنان خواهند دید که حاج قاسم ها انتقامی سخت می گیرند، اما زمان و جغرافیای انتقام را ما مشخص می کنیم نه 
دشمنان مان.« فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: »پیام ما به دشمنان این است که از منطقه بروند؛ ماندن شان هم معضلی برای منطقه 
است و هم برای شان هزینه های بسیار سنگینی دربر دارد؛ پیش از آنکه از آنها به سختی انتقام گرفته شود، از منطقه بروند. نیروی دریایی سپاه همیشه 
آماده و پا در رکاب و گوش به فرمان والیت است و آمادگی کامل داریم که فرمان ولی امرمان را اجرا کنیم. در دریاها و جزایر آمادگی کاملی داریم 
و با وضعیتی که پیش آمده آمادگی خود را بیشتر خواهیم کرد.« داوود میرباقری، کارگردان سریال مختار به همراه مصطفی پورمختاری و رحمان 
نظام اسالمی و اسماعیل نجار رئیس ستاد بحران کشور نیز در مراسم تشییع پیکر سپهبد سلیمانی حضور داشتند. جمعیت حاضر در مراسم تشییع 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزم شهیدش سردار پورجعفری با شعارهایی از جمله »اهلل اکبر«، »علمت بر زمین نمی ماند«، »مرگ بر آمریکا«، 
»مرگ بر اسرائیل« و... با آرمان های انقالب و شهید سلیمانی تجدید بیعت کردند. همچنین در طول مسیر پالکاردهایی با هشتک »انتقام سخت« در 

دست تشییع کنندگان به وضوح خودنمایی می کرد.

از لُرد ولدمورت و فرانکشتاین تا جافری باراتیون

ترامپ شبیه کدام بَدمن عرصه ادبیات است؟

رضا پدیدار
تحلیلگر حوزه انرژی



فرص��ت ام��روز: مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س ازجمل��ه نهاده��ای 
پژوهشی اس��ت که از میانه های سال گذش��ته به ارزیابی میزان امنیت 
سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های اقتصادی در ایران دست 
زده اس��ت. گزارش های این نهاد پژوهش��ی در این بازه زمانی می تواند 
دست مایه تحلیل های مختلفی درباره فراز و فرود امنیت سرمایه گذاری 
در جغرافیای اس��تانی کش��ور باش��د. در همین حال، نتایج شش��مین 
س��نجش فصلی شاخص امنیت س��رمایه گذاری ایران، در اواسط همین 
هفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد. این گزارش در یک 
جمله نش��ان می دهد که ریسک سرمایه گذاری در بهار امسال نسبت به 
زمستان سال گذشته کمتر شده است. البته با وجود کمتر شدن ریسک 
س��رمایه گذاری، اما نهاد پژوهش��ی مجلس معتقد اس��ت که کماکان تا 

رسیدن به وضعیت مطلوب، فاصله ای بسیار وجود دارد.
مرکز پژوهش ها در برآورد ش��اخص امنیت سرمایه گذاری، از آمارهای 
رس��می و همینط��ور مش��ارکت فع��االن اقتص��ادی، بهره برده اس��ت. 
گزارش بازوی کارشناس��ی مجلس نش��ان می دهد ش��اخص کل امنیت 
س��رمایه گذاری ایران در بهار امس��ال، حائز نمره 6.07 از ۱0 )عدد ۱0 
بدترین نمره( بوده اس��ت. مقایسه این شاخص با زمستان سال گذشته 
نش��ان دهنده بهبود وضعیت امنیت سرمایه گذاری است. به  عبارت بهتر، 
وضعیت کلی امنیت س��رمایه گذاری در بهار 98 نس��بت به زمستان 97 
از منظر فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در ای��ن مطالعه، اندکی بهتر 
ارزیابی ش��ده است. گفتنی است شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز 
پارسال 6.۴۳ و در زمستان این سال 6.۱ بوده و این برآیند نشان دهنده 
مناسب تر شدن وضعیت نسبی شاخص امنیت سرمایه گذاری طی شش 

ماه گذشته است.
به گفته نهاد پژوهش��ی مجلس، عواملي چون ثبات در بازار ارز، روند 
کاهش��ي نرخ تورم، ثبات نس��بي قیمت مواد اولیه، تخلی��ه بار رواني و 
تا ح��دودی اقتصادي تحریم های خارجي، اقدام��ات موثر قوه قضائیه و 
افزای��ش دامنه مش��ارکت کنندگان در ارزیابي به��ار 98 ازجمله دالیل 

بهبود نسبي وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری بوده است.
بهترین و بدترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری

طبق تعریف مرکز پژوهش ها، امنیت سرمایه گذاری در شرایطی به  طور 
کامل برقرار می ش��ود که متغیرهای اقتصاد کالن )نرخ تورم، نرخ ارز و...( 
باثبات یا قابل پیش بینی باش��د، قوانین و مق��ررات و رویه ها و تصمیمات 
اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به  طور سهل و موثری 
اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییرات شان در زمان معقولی پیش 
از اجرا به اطالع ذی نفعان برس��د. همچنین س��المت اداری برقرار باشد و 
اطالعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی به  طور ش��فاف و برابر در دسترس 
همه ش��هروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، 
حق��وق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین ش��ده باش��د، نهادهای 
قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده 
خودس��رانه و بدون اج��ازه از دارایی های فیزیکی یا فک��ری دیگران، برای 
هیچ کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به 
نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان، مال از 
دست رفته خود را به  همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه 

فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد. 
براساس ارزیابی فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در بهار 
۱۳98 سه مولفه به عنوان نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری 

ارزیابی شده اند:
* عمل مسئوالن ملی به وعده های داده شده،

* اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات حکومتی،
* عمل مسئوالن استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده.

همچنین مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری )نسبت به سایر 
مولفه ها( در بهار ۱۳98 نیز عبارت بوده اند از:
* سرقت مالی )پول نقد، کاال، تجهیزات(،

* رواج توزیع کاالی قاچاق،
* استفاده غیرمجاز از نام و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی.

این در حالی است که براساس ارزیابی فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در پیمایش زمس��تان ۱۳97، سه مولفه عمل مسئوالن ملی به وعده های 
داده شده، اِعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات حکومتی و عمل مسئوالن 
اس��تانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده، به عنوان نامناسب ترین 
مولفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده بودند. همچنین مناسب ترین 

مولفه های امنیت س��رمایه گذاری )نسبت به س��ایر مولفه ها( در زمستان 
۱۳97 عب��ارت بودن��د از رواج توزیع کاالی قاچاق، اس��تفاده غیرمجاز از 
ن��ام و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی و میزان اختالل ایجادش��ده در اثر 

تحریم های خارجی.
بهترین و بدترین استان ها از نظر امنیت سرمایه گذاری

براس��اس یافته های داده های پیمایش��ی این پژوه��ش در بهار ۱۳98، 
فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در این پیمایش از گی��الن، آذربایجان 
غربی و سیس��تان وبلوچس��تان، نامناس��ب ترین ارزیابی را داش��ته اند و از 
استان های ایالم، گلستان و قم نیز مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت 
س��رمایه گذاری در استان های ش��ان ارائه کرده اند. درنهایت، پس از تلفیق 
داده های آماری و یافته های پیمایش��ی در این مطالعه، استان های تهران، 
گیالن و کهگیلویه و بویراحمد به  عنوان نامناس��ب ترین اس��تان ها از نظر 
شاخص امنیت سرمایه گذاری شناخته شدند و در نقطه مقابل، استان های 
ایالم، خراسان جنوبی و قم به  عنوان مناسب ترین استان ها از لحاظ شاخص 
امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در بهار امسال معرفی شدند.

همچنین مقایس��ه شاخص امنیت س��رمایه گذاری بین دو مطالعه بهار 
۱۳98 با زمس��تان ۱۳97 نشان می دهد در مطالعه فصل زمستان پارسال 
به  ترتیب س��ه استان خراسان جنوبی، سیس��تان و بلوچستان و یزد جزو 
مناس��ب ترین استان ها ارزیابی شده بودند و س��ه استان کرمانشاه، زنجان 
و قزوین نیز به ترتیب جزو نامناس��ب ترین استان ها از نظر شاخص امنیت 
س��رمایه گذاری بررسی ش��ده اند. این نتایج می تواند حاکی از فاصله میان 
ذهنی��ت فعاالن اقتصادی )پیمایش( با داده ه��ای آماری اقتصاد ایران نیز 
باش��د. انتظار می رود بخش��ی از این فاصله با افزای��ش تدریجی در حجم 
نمونه ه��ای قابل قب��ول پیمایش به حداقل قابل تعمی��م )حدود ۱۱۴70 
مورد( کاهش یابد. براس��اس نتایج این مطالعه در به��ار ۱۳98، از بین 9 
ح��وزه فعالیت اقتصادی، فعاالن اقتص��ادی در حوزه های ارتباطات، توزیع 
و... )حمل ونقل، انبارداری، عمده فروش��ی و خرده فروش��ی(، مناسب ترین 
ارزیابی را داش��ته اند و همچنین در حوزه های صنعت )شامل همه صنایع 
و موارد مرتبط با س��اختمان( نامناس��ب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت 

سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
آنچه در سال گذشته بر اقتصاد ایران گذشت

هنگامی  که از زاویه امنیت س��رمایه گذاری و ثبات اقتصادی به عملکرد 
قوه مجریه و س��ایر قوای حکومتی در سال گذشته نگاه می کنیم می توان 
ادعا کرد که سال ۱۳97 چندان سال مناسبی برای امنیت سرمایه گذاری 
و س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان در ایران نبوده است. پیش از مروری بر 
بهار ۱۳98، اگر نگاهی به وقایع سال گذشته بیندازیم، می توانیم مشاهده 
 کنیم که کلیت جامعه ایران اعم از مصرف کننده و تولیدکننده تا سایر اجزا 
و بخش های جزئی تر اقتصاد و به  ویژه کسانی که به امر صادرات و واردات 
اشتغال داشتند و برای تولید محصوالت و خدمات دهی به مردم به نهاده های 
وارداتی وابسته بودند، سالی پُرتالطم و با انواع شوک های شدید را پشت سر 
گذاشته اند. سال ۱۳97 با جهش های غیرعادی و تقریبا بی سابقه ای که در 
نرخ ارز رخ داد، مهمترین نقش را در ناامنی فضای سرمایه گذاری و تولید 
ملی برعهده داشت. این شوک ارزی را باید عامل ناامن کننده بسیار جدی 
برای اقتصاد به  شمار آورد که همه بخش های اقتصاد را دربر گرفته است، 
اما درنهایت این گونه به  نظر می رسید که در پایان سال این نرخ توانست در 
دامنه کم نوساِن نسبتا باثبات و قابل دوام آوری به تعادل برسد. جهش نرخ 
تورم س��الیانه از حدود ۱0درصد به ۴7.5درصد در سال ۱۳97 و افزایش 
بیش از ۱00درصدی در قیمت برخی کاالهای اساس��ی نیز نااطمینانی و 
هراس نس��بت به وضعیت اقتصادی کش��ور را تش��دید کرد و برنامه ریزی 
س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان را با مش��کالت بسیار جدی مواجه کرد. 
خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم ها و تشدید آ نها نیز مزید بر علت 
شد تا سالی نامطلوب برای امنیت سرمایه گذاری در کشور رقم بخورد. البته 
هرچه به انتهای سال ۱۳97 نزدیک و وارد سال ۱۳98 شدیم، خوشبختانه 
فعاالن اقتصادی در بازارهای مختلف موفق ش��دند تا حد زیادی خودشان 
را با جهش تورمی و بی ثباتی قیمت ها در سال گذشته تطبیق دهند. آثار 
تهدیده��ا و تحریم های ترامپ نیز تقریبا به نهایت خود رس��ید و راه هایی 
جدید برای واکنش نش��ان دادن و مقابله کردن با آن در داخل کشور پیدا 
شد. در یک جمله، پایش امنیت سرمایه گذاری ایران در بهار امسال مقدار 
عددی این شاخص را 6.07 از ۱0 )بدترین حالت( محاسبه کرده است که 

نسبت به زمستان پارسال حدود ۲درصد بهبود یافته است.
شکاف آمارهای رسمی با ارزیابی فعاالن اقتصادی

اطالعات استخراج ش��ده از وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری 
و رتبه بندی استان ها براس��اس آن و مقایسه دو شاخص پیمایشی آماری 
نشان دهنده ش��کافی قابل توجه میان آمارهای رس��می و ارزیابی فعاالن 
اقتصادی مش��ارکت کننده اس��ت. از این اختالف می ت��وان نتیجه گرفت 
که اتکای صرف به آمارهای رس��می ممکن اس��ت تحلیل ها و تفسیرهای 
امنی��ت س��رمایه گذاری را دچار خطا کن��د. به عبارت دیگ��ر، آنچه برای 
س��رمایه گذار مالک تصمیم گیری قرار می گیرد، احس��اس و ادراک اوست 
و نه آمارهای رس��می در شاخص پیمایشی. این بدان معناست که تجربه، 
ادراک و احساسات فعاالن اقتصادی درباره مولفه ها، امکان دارد با واقعیت، 
تفاوت فاحش داش��ته باش��د؛ همانطور که داده های آم��اری نیز به  دلیل 
تورش های آماری می توانند با واقعیت فاصله داشته باشند. به عنوان مثال، 
ش��اخص هایی که امنیت و تورم و رش��د اقتصادی و اش��تغال و کارایی را 
محاس��به می کنند می توانند با احساس امنیت، احس��اس تورم، احساس 
رش��د و اشتغال و احس��اس کارایی، متفاوت باشند. شاید بتوان گفت این 
تفاوت ها، گویای شکاف میان نتایج واقعی عملکرد دولت از یکسو و احساس 
و ادراک و انتظارات مردم از سوی دیگر است. همچنین بررسی همبستگی 
بین شاخص های پیمایش��ی و آماری در این مطالعه نشان می دهد که در 
استان ها بین این دو شاخص ارتباط چندانی وجود ندارد. البته ممکن است 
این مهم ناش��ی از تعداد کمتر نمونه های مورد قبول نسبت به نمونه های 
اس��تاندارد موردنیاز در این مطالعه باشد. الزم است این ارتباط در گزارش 

فصل های آینده مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
وضعیت نماگرهای هفت گانه شاخص امنیت اقتصادی

در میان نماگرهای هفت گانه ش��اخص امنیت اقتصادی در بهار امسال، 
نامناسب ترین نماگر »تعریف و تضمین حقوق مالکیت« بوده است، درحالی 
که در مطالعه زمس��تان پارس��ال، نماگر »اقتصاد کالن« نامناس��ب ترین 
وضعیت را داشته است. در واقع، بهبود وضعیت نماگر اقتصاد کالن، سبب 
شده است تا نماگر »تعریف و تضمین حقوق مالکیت« در مقایسه با آن در 
وضعیت نامناسب تری قرار گیرد. البته مناسب ترین نماگر »مصونیت جان 
و مال شهروندان از تعرض« است که در هر دو مطالعه بهار 98 و زمستان 
97 مناس��ب ترین نماگر بوده است. گفتنی است که نماگر »ثبات اقتصاد 
کالن« دربرگیرنده دو مولفه آماری »ثبات نرخ ارز« و »ثبات شاخص تورم 
مصرف کننده« و مولفه پیمایشی »ثبات قیمت مواد اولیه« است که در بهار 
۱۳98 نسبت به زمستان ۱۳97 از منظر فعاالن کسب وکار و شاخص های 

آماری با نمره مناسب تری ارزیابی شده است.
ش��اید بت��وان گفت بر اث��ر کاهش محس��وس نوس��انات ارزی در دوره 
به��ار ۱۳98 و تثبیت نس��بی نرخ تورم و تا ح��دودی تثبیت قیمت مواد 
اولیه، از منظر فعاالن مش��ارکت کننده در پایش بهار، وضعیت کلی نماگر 
»اقتصاد کالن« مناس��ب تر از فصل گذش��ته ارزیابی شده است. البته یک 
اتفاق یا رخداد در هر استان می تواند رتبه آن استان را در شاخص امنیت 
سرمایه گذاری تغییر دهد. به  عنوان مثال، الزم است برای همه ساکنان هر 
اس��تان روشن ش��ود بی احتیاطی در رانندگی منجر به تصادف با تلفات یا 
نزاع منجر به ضرب و جرح یا حتی تغییر مس��ئوالن استانی، باعث کاهش 
رتبه استان می شود؛ اعالم و جلب توجه عمومی به این شاخص می تواند به 
رقابت های مثبت و سازنده میان استان ها منجر شود و به همکاری مردم و 
فعاالن اقتصادی و مسئوالن استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن 

از استان های رقیب بینجامد.
همچنین در رتبه بندی اس��تان ها براساس داده های آماری، شاهد نوعی 
پراکندگی استان های برخوردار و کمتر برخوردار در پایین و باالی فهرست 
هس��تیم. برای مثال، تهران در کنار چند اس��تان کمتر برخوردار همانند 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و کردستان در پایین 
فهرس��ت قرار گرفته است که این امر می تواند به  دلیل پراکندگی و تنوع 
مولفه های آماری شاخص امنیت سرمایه گذاری باشد.  از سوی دیگر، توجه 
به این نکته ضروری اس��ت که یک بنگاه اقتصادی، اگرچه در یک اس��تان 
خاص فعالیت می کند، اما از مولفه های شکل دهنده امنیت سرمایه گذاری 
در دیگر اس��تان ها می تواند متأثر باشد. برای مثال، مواد اولیه را از استانی 
دیگر خریده و چک برگش��تی دارد یا برای انعقاد قراردادی به استان دیگر 
رفته و منجر به تصادف ش��ده و یا محصولش را در جای دیگری فروخته 
و خل��ف وعده صورت گرفته و م��واردی نظیر اینها. به بی��ان بهتر، نوعی 
درهم تنیدگی بین اس��تانی وجود دارد که ایفای مسئولیت اجتماعی آحاد 
افراد در یک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمی بخشد، بلکه آثار 

جانبی مثبتی برای سایرین به  طور مستقیم و غیرمستقیم دارد.

کدام استان ها بهترین و بدترین شرایط امنیت سرمایه گذاری را دارند؟

جغرافیای امنیت سرمایه گذاری در ایران
نگاه

نگاهی به پیامدهای تروریسم منطقه ای بر محیط کسب وکار
تبعات اقتصاد منهای امنیت

فرصت امروز: چالش های اقتصادی، پیامدهای امنیتی دارند، اما این گزاره 
به این معنا نیس��ت که مس��ائل اقتصادی، راه حل امنیتی نیز دارند. تا چند 
قرن قب��ل، مهم ترین رویکرد به امنیت را نگاه نظامی و سیاس��ی تش��کیل 
می داد، اما امنیت در هزاره س��وم میالدی ب��ه مفهومی پیچیده و چند الیه 
تبدیل شده و »امنیت اقتصادی« در اولویت قرار گرفته است. در این روزها 
که تنش های سیاسی میان ایران و آمریکا به حداکثر رسیده و سردار قاسم 
سلیمانی در حادثه ای تروریستی با حمله هوایی آمریکا در فرودگاه بغداد به 
شهادت رسید، مسئله امنیت و اقتصاد بار دیگر به صدر بحث ها و بررسی ها 

بازگشته است.
مطالعات نش��ان می دهد ناامنی ناش��ی از حضور گروه های تروریستی در 
یک کش��ور یا منطقه می تواند ثبات اقتصادی آن منطقه را به ش��دت تحت 
تاثیر قرار دهد. تهدید گروه های تروریستی می تواند هزینه مبادله را افزایش 
دهد و تجارت آزاد را به خطر اندازد. درگیر ش��دن منابع یک کش��ور برای 
مبارزه با تروریس��ت ها، افت س��طح رقابت پذیری و آسیب به سرمایه گذاری 

خارجی، از دیگر آفت های تروریسم است.
در مطالع��ه ای ک��ه »حمید پ��اداش« و »بهم��ن خداپن��اه« در فصلنامه 
»مجلس و راهبرد« با عنوان »تحلیلی از ش��یوع تروریسم منطقه ای و تاثیر 
آن بر محیط کس��ب وکار در ایران« منتشر کرده اند، به این موضوع پرداخته 
ش��ده است. حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر، ازجمله بزنگاه های تاریخ است 
که حوادث را به قبل و بعد از خود تقس��یم کرده اس��ت. با وقوع این اتفاق، 
مس��ئله تروریسم شکل دیگری پیدا کرد. البته پیش از آن نیز تروریسم در 
جه��ان وجود داش��ت. همچنین یکی از تازه ترین موارد تروریس��م که هنوز 
اثرات سیاسی و امنیتی آن در منطقه خاورمیانه و جهان باقی است، پدیده 
داعش بوده اس��ت. گروهک تندرویی که به رهب��ری ابوبکر بغدادی، ادعای 
خالف��ت ک��رد و بخش هایی از عراق و س��وریه را به تص��رف درآورد. طبق 
محاس��بات، میزان درآمد ساالنه داعش ۲.9 میلیارد دالر آمریکا بوده است. 
مهمتری��ن منبع درآمدی این گروهک، دسترس��ی به چاه های نفتی منطقه 
ب��ود. در واقع، تامی��ن مالی این گروه از فروش نف��ت، کمک مالی از برخی 
کش��ورهای منطقه و حت��ی اخذ مالیات از ش��هروندان تحت امرش صورت 

می گرفت، اما اثرات تروریسم به  طور کلی بر اقتصاد چیست؟
تروریس��م ف��ارغ از تمام آثار سیاس��ی و امنیتی که ب��ر جغرافیای تحت 
حکومتش می گذارد، اقتصاد کش��ورها را نیز مهم��ان ناامنی می کند. طبق 
ش��واهد آماری و تجربی موج��ود، یکی از اهداف اصلی تروریس��م منحرف 
ک��ردن محیط کس��ب وکار از حالت عادی به حالت بحرانی اس��ت. از منظر 
اقتصادی، تروریس��م به  عنوان تهدیدی اساس��ی برای جوامع و نیز چالشی 

بزرگ برای کسب وکارها در همه سطوح، به ویژه بین المللی است.
البت��ه هزینه های ناش��ی از تروریس��م را باید در دو مقط��ع کوتاه مدت و 
بلندمدت دید. در کوتاه مدت، اثرات تروریسم ناگهانی و شوک آور است. این 
مساله به  صورت شوک ناگهانی بر فعالیت های روزمره اقتصاد و دارایی بروز 
می کند و س��رمایه گذاری های کوتاه مدت، بازار سرمایه، توریسم و اشتغال را 
تحت تاثیر قرار می دهد. در بلندمدت نیز رش��د اقتصادی را به شکل منفی 
تحت تاثیر قرار می دهد و کسب وکارها مجبور به افزایش هزینه های امنیتی 
خود می ش��وند. یک تحقیق نش��ان می دهد هزینه اقتصادی که تروریسم بر 
جوامع به  طور عام و محیط کسب وکار به  طور خاص تحمیل می کند، 5۲.9 

میلیارد دالر برآورد می شود. 
* تاثیر بر تجارت آزاد: ضربه ای که تروریس��م  بین المللی به  طور 
مستقیم به کس��ب وکارها می زند، قابل توجه است. در سال ۲00۱ 
گزارش شد که تروریس��ت های بین المللی بیش از ۳97 تاسیسات 
تجاری را در سراس��ر جه��ان مورد حمله قرار دادن��د. در حالی  که 
تاسیس��ات نظامی و دولتی فقط ۳5 بار در همان سال مورد حمله 
تروریس��تی ق��رار گرفتند. همچنی��ن در بازه س��ال های ۱975 تا 
۲0۱5، ش��هروندان و کس��ب وکارها از مطلوب ترین اهدافی بودند 
ک��ه گروهک های تروریس��تی دنب��ال کرده اند. با وج��ود گروه های 
تروریس��تی عمال مبادل��ه آزاد و تجارت تحت  تاثی��ر قرار می گیرد. 
صادرات و واردات، اولین مرحله ورود شرکت ها به عرصه بین المللی 
ش��دن هستند. سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی که در آن شرکت 
به تاس��یس ش��عب و ادارات منطقه ای مبادرت می کن��د، با وجود 
تروریست ها قابل اجرا نیست. تاسیس کارخانه یا بازاریابی بخش ها 
در خارج از مرزهای ملی، معموال مراحل بین المللی شدن شرکت را 
تشکیل می دهند، اما با وجود حاکمیت گروه های تروریستی بر یک 

منطقه، عمال این سازوکار نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
* تاثیر بر سطح رقابت پذیری: مجمع جهانی اقتصاد که بیش از سه دهه 
اس��ت که به مطالعه و ارزیابی عوامل موثر در رقابت پذیری کشورها اشتغال 
دارد، از س��ال ۲005 تاکنون شاخص رقابت پذیری جهانی را برای سنجش 
رقابت پذیری کش��ورها منتشر می کند. شاخص رقابت پذیری میانگین وزنی 
از ۱۲ رکن رقابت پذیری اس��ت. هزینه تروریس��م بر کسب وکارها از جمله 
زیرش��اخص های مهم یکی از ارکان دوازده گانه به حس��اب می آید که تاثیر 
بسیار زیادی بر سطح رقابت پذیری از خود بر جا می گذارد. بررسی ها نشان 
می ده��د در س��ال های ۲0۱۴ و ۲0۱5 هزینه ای که تروریس��م بر کس��ب 
وکارهای کشور داشته، نسبت به سال های قبل، بیشتر بوده است. با توجه به 
افزایش نزاع و درگیری در منطقه خاورمیانه و حضور بیش از پیش گروهک 
تروریستی داعش، افزایش هزینه ها در این دو سال نسبت به سال های قبل 
معنا پیدا می کند. داده های حاصل از مجمع اقتصاد جهانی نش��ان می دهد 
ای��ران طی ای��ن  مدت از نظر هزینه هایی که تروریس��م بر کس��ب وکار این 
کش��ور وارد کرده، در رتبه های باالی ۱00 قرار داشته که به تبع آن، سطح 
رقابت پذیری اقتصاد ملی نیز در رتبه های پایین قرار داش��ته است. البته به 
دلیل شرایط تحریمی در س��ال های اخیر، عمده بازار هدف کسب وکارهای 
ایرانی در کاالهای غیرنفتی، عراق بوده که در س��ال های اخیر همیشه رتبه 

اول را در تعداد و تنوع حمالت تروریستی داشته است.
* تاثی��ر بر س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی: س��رمایه گذاری پیش نیاز 
توس��عه و رش��د در هر اقتصادی محس��وب می ش��ود، اما ترغی��ب و ترویج 
س��رمایه گذاری در ی��ک اقتص��اد، نی��از ب��ه پیش نیازهای متع��دد دارد؛ از 
حاکمی��ت قانون و فضای باثبات اقتص��اد کالن گرفته تا محیط امن. امنیت 
از مولفه های آغازین جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در هر اقتصادی 
محس��وب می ش��ود. تحت الش��عاع قرار گرفتن این کاالی عمومی، می تواند 
تمام مولفه های دیگر را نیز به خطر اندازد. در نتیجه خطر تروریس��م برای 
اقتص��اد، به معنای ب��ه خطر افتادن صلح، ثبات، نظ��م و اطمینان به آینده 
است. برای نمونه می توان به کلمبیا در سال های دور اشاره کرد که به دلیل 
وجود گروهک های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر، کشوری بدنام برای 
س��رمایه گذاران تلقی می ش��د. پس از سال های ۱990 که تروریسم در آنجا 
کمرنگ تر ش��د، سطح س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در کلمبیا به  طور 

معناداری افزایش یافت.
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فرصت امروز: بازار مس��کن در سال ها و دهه های گذشته درگیر چرخه رونق 
و رکود بوده اس��ت. به اعتقاد کارشناسان، هر سیکل کامل بازار مسکن به طور 
معمول پنج تا هفت س��ال به درازا کش��یده است. در واقع، با نگاهی به پیشینه 
بازار مس��کن طی سه دهه گذشته می توان س��یکل های متوالی بازار مسکن را 
مش��اهده کرد که در یک چرخه چهارگانه رکود، گذار به رونق، رونق و گذار به 

رکود بین پنج تا هفت سال به طول کشیده است.
مراحل چهارگانه یک چرخه تکراری بازار مسکن

در همین زمینه، بهروز ملکی کارش��ناس اقتصاد مس��کن، ۲8 نشانه از وقوع 
یک س��یکل کامل در بازار مسکن را برشمرده اس��ت. به گفته او، با مسامحه و 
اغماض فراوان می توان وقایع یک س��یکل کامل در بازار مسکن ایران را به این 

شرح بیان کرد:
گردش نقدینگی در بازار مسکن، کم است؛ خریدار جدی در بازار، کم است؛ 
معامالت اغلب از نوع جایگزینی هس��تند )خرید اغلب با فروش همراه اس��ت(؛ 
دو سه سالی آرامش )ثبات نسبی( بر بازار مسکن حاکم می شود؛ نسبت قیمت  
به اجاره مس��کن به حداقل رسیده است؛ متقاضیان مصرفی مسکن برای ورود 
به بازار آماده می ش��وند؛ فروش��ندگان پول الزم با فروش واحدهای خود از بازار 
خارج ش��ده اند؛ سمت عرضه، فشار س��ابق را ندارد؛ زمزمه های افزایش قیمت 
مسکن شنیده می شود؛ خوف متقاضیان از افزایش قیمت، مشهود است؛ هزینه 
ریس��ک سیاس��ت صبر متقاضیان مصرفی، افزایش می یابد؛ ب��ا توجه به ورود 
متقاضیان جدید، عالئم رونق مش��اهده می ش��ود؛ سمت عرضه، جذابیتی برای 
عرضه نمی بیند؛ تقاضای س��رمایه گذاران و سوداگران به سمت بازار سوق پیدا 
می کند؛ تحریک بازار تش��دید می ش��ود؛ وزن تقاضا بیش��تر از عرضه می شود؛ 
قیمت ها و تعداد معامالت افزایش می یابد؛ س��ازندگان، بازار را س��ودآور دیده 
و س��رعت ساخت و س��از را افزایش می دهند؛ تقاضا به  شدت افزایش می یابد؛ 
بازار التهابی می شود و رسانه ها به این موضوع می پردازند؛ جهش قیمت تقریبا 
به  ان��دازه جمع مرک��ب تورم های عمومی چند س��ال قبل ص��ورت می گیرد؛ 
عقب افتادگی قیمت مس��کن، اصالح و جبران می ش��ود؛ نسبت قیمت  به اجاره 
مسکن به حداکثر رسیده است؛ سوداگران و سرمایه گذاران حرفه ای، شناسایی 
س��ود کرده و از بازار خارج می ش��وند؛ فروش��ندگان در مقاب��ل کاهش قیمت، 
مقاومت می کنند؛ س��مت عرضه، سنگین و سنگین تر می شود؛ قیمت ها اندکی 

کاهش می یابند و در نهایت، ابهامات و توهم های بازار فرو می ریزد و بازار، آماده 
شروع دوره رکود می شود.

با افزایش نرخ اوراق، هزینه وام مسکن افزایش یافت
از سوی دیگر، آخرین وضعیت بازار مسکن نشان می دهد که در پی افزایش 
ن��رخ اوراق، هزینه وام مس��کن افزایش یافته اس��ت. قیمت هر ب��رگ از اوراق 
تس��هیالت مسکن به طور متوس��ط در آبان  امسال مقداری افزایش یافته است 
که بر این اساس، زوجین تهرانی برای تهیه وام ۲۴0 میلیونی مسکن و جعاله، 
بای��د ۲۱ میلیون و ۱۲0 ه��زار تومان بپردازند، درحالی که این هزینه در هفته 
قب��ل به  میزان ۲0 میلیون و ۱60 هزار تومان بود. همچنین بهای وام مس��کن 
مجردهای تهرانی ه��م ۱۱ میلیون و 560 هزار تومان بود که هم اکنون به ۱۲ 

میلیون و ۲۲0 هزار تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، امتیاز تسهیالت مسکن در سال جاری افزایش یافته و بین 
۴0 تا ۴۴ هزار تومان متغیر اس��ت؛ به  طوری که تس��ه فروردین ، اردیبهش��ت، 
خرداد، مرداد و ش��هریور سال 98 به ترتیب ۴۲ هزار و 900 تومان، ۴۳ هزار و 
۲00 تومان، ۴۳ هزار و ۲00 تومان، ۴۳ هزار و ۳00 تومان و ۴۲ هزار و 800 
تومان داد و ستد می شود، درحالی که تسه آبان ماه ۴۴ هزار تومان قیمت دارد.

در این میان، قیمت هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن فروردین 
س��ال ۱۳97 معادل ۴۲ هزار و 700 تومان و مرداد، آذر و دی همین سال نیز 
به ترتیب از حدود ۴0 هزار تومان تا ۴۲ هزار تومان قیمت دارد. همچنین اوراق 
خردادماه سال ۱۳96 معادل ۴۳ هزار و 600 تومان و اوراق تیرماه همین سال 
۴۱ هزار و ۱00 تومان اس��ت. درحالی که این قیمت برای آبان  و دی ماه سال 
۱۳96 معادل ۳۲ هزار و ۴00 تومان و ۳5 هزار و ۳00 تومان اس��ت، بنابراین 
هزینه وام مس��کن در این گزارش براساس قیمت اوراق آبان ماه سال جاری که 

۴۴ هزار تومان قیمت دارد، محاسبه شده است.
بر این اس��اس، با توجه به اینکه مجردهای س��اکن تهران می توانند تا ۱۴0 
میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱00 میلیون تومان تسهیالت 
خرید مس��کن و ۴0 میلیون تومان جعاله می شود، بنابراین برای ۱00 میلیون 
تومان تس��هیالت باید ۲00 برگه تسهیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه 
این تعداد اوراق با تس��ه ۴۴ هزار تومان��ی معادل 8 میلیون و 800 هزار تومان 
می ش��ود و با در نظ��ر گرفتن ۴0 میلیون جعاله که ب��رای آن باید 80 ورق به 

می��زان ۳میلیون و 5۲0 هزار تومان خریداری کنن��د، ۱۲ میلیون و ۳۲0هزار 
تومان می ش��ود. زوج های تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا سقف ۲۴0 
میلیون تومان ش��امل ۱00میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر 
و ۴0 میلی��ون تومان وام جعاله دریافت کنند، بنابراین زوجین باید ۴00 برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن، ۱7 میلیون و 600 هزار تومان 
است و همراه با ۴0 میلیون تومان وام جعاله که 80اوراق باید خریداری کنند، 
۳ میلیون و 5۲0 هزار تومان بایس��تی پرداخ��ت کنند که جمعا ۲۱ میلیون و 

۱۲0 هزار تومان می شود.
اما س��قف این تس��هیالت برای مراکز استان و ش��هرهای با جمعیت بیش از 
۲00 هزار نفر به 80 میلیون تومان رس��یده است که باید ۱60 ورق خریداری 
کنند و هزینه آن 7میلیون و ۴0 هزار تومان است. این میزان برای سایر مناطق 
ش��هری به 60 میلیون تومان رسیده است که باید ۱۲0 ورق خریداری کنند و 

هزینه آن 5 میلیون و ۲80 هزار تومان می شود.
پیش بینی وضعیت بازار مسکن در ادامه سال

در این میان، با نزدیک ش��دن به پایان س��ال، برآوردها درباره سمت و سوی 
بازار مسکن در ادامه سال و همینطور چشم انداز سال آینده رونق گرفته است. 
در این زمینه، نایب رئیس اتحادیه امالک با اش��اره به اینکه بازار مس��کن یک 
بخش اقتصادی دیر تاثیرپذیر اس��ت، گفت: تا پاییز سال آینده رکود غیرتورمی 

بر بازار مسکن حاکم است.
حس��ام عقبایی در گفت وگو با تس��نیم، با یادآوری اینکه در نیمه اول امسال 
رکود تورمی بر بازار مس��کن حاکم بود،  گفت: در ش��ش ماهه اول سال جاری 
همواره میزان معامالت مس��کن کاهشی همراه با افزایش قیمت ها بود. برساس 
پیش بینی های صورت گرفته، نیمه دوم بازار مس��کن وارد رکود غیرتورمی شد 
که شاهد رکود معامالت هستیم و دیگر خبری از افزایش قیمت ها نیست و در 

واقع، نرخ ها در بازار مسکن ثبات دارد.
او با بیان اینکه رکود غیرتورمی بازار مس��کن تا پایان س��ال همچنان ادامه 
خواهد داش��ت،  تصریح کرد: بازار مس��کن یک بخش دیر تاثیرپذیر اس��ت و بر 
این اساس نیمه اول سال آینده نیز رکود غیرتورمی برای این حوزه پیش بینی 
می ش��ود. از این رو در شش ماه اول سال 99 میزان معامالت رشد چشمگیری 

نخواهد داشت و قیمت ها با ثبات نسبی همراه خواهد بود.

با افزایش نرخ اوراق، هزینه وام مسکن بیشتر شد

28 نشانه از ورود بازار مسکن به چرخه رونق و رکود
یادداشت

اثر شوک روانی در بازار انرژی 2 تا 3 هفته است

در حرک��ت اقتصاد همواره دو عامل اثرگذار اس��ت؛ عامل اول، روال 
عرضه و تقاضا یا به عبارت دیگر، منطق بازار است و عامل دوم، مسائل 
روانی اثرگذار در بازار. با توجه به تحوالت اخیر خاورمیانه به نظر می رسد 
اکنون بازار نفت و انرژی به  عنوان کاالی استراتژیک بیشتر تحت تاثیر 
عامل دوم قرار گرفته است. بازار به تحوالت، واکنش سریعی نشان داده 
و واکنش های سریع در طوالنی مدت باقی نمی مانند. رشد قیمت نفت 
در روزهای گذش��ته ناشی از تغییر در میزان تولید یا مصرف بازیگران 
بازار نیست. براساس آمار اتحادیه های نفتی مثل اوپک و دیگر مطالعات 
اقتصادی، میزان مصرف نفت خام از 96 تا 97 میلیون بش��که در روز 
فراتر نرفته اس��ت و تولید هم برمبنای تصمیم گیری کشورهای عضو 
اوپک و متحدان این اتحادیه به روند س��ابق ادامه دارد. تولیدکنندگان 
نف��ت برای مهار میزان عرضه تالش می کنند و به دنبال تولید بیش از 
95 میلیون بش��که در روز نیستند که از این میزان، بخش عمده ای در 
خود کشورها مصرف و بقیه آن صادر می شود. نکته مهم و حائز اهمیت، 
این اس��ت که در میزان مصرف و تولید، تغییری ایجاد نشده است و با 
توجه به فصل زمستان در نیم کره شمالی، قیمت نفت بین ۱ تا ۳ درصد 
دچار نوسان می شود و ممکن است اگر شدت سرما بیشتر شود، تقاضا 

هم باال برود.
جنبه های روانی بازار که همان تحوالت سیاسی در منطقه خاورمیانه 
اس��ت، در چند روز گذش��ته قیمت نفت را بین ۴ تا 5درصد باال برده 
است. به عبارت دیگر، قیمت نفت به مرز 70 دالر در هر بشکه نزدیک 
شده و اندکی هم از آن فراتر رفته است. اگر در این مدت عارضه ای در 
انتقال نفت و تولید آن ایجاد نشود، اثر جو روانی در بازار بعد از یک تا 
دو هفته فروکش می کند و بازار به شرایط عادی باز می گردد. میانگین 
مطلوب قیمت نفت پس از گذر از شوک روانی به بازار 65 دالر است و 
تحلیلگران بعد از اینکه فصل زمستان در نیم کره شمالی به پایان برسد، 

قیمت 60 دالر در هر بشکه را برای نفت خام پیش بینی می کنند.

بلومبرگ از تبعات تنش ها ی خاورمیانه گزارش داد
عبور نفت از مرز ۷0 دالر

با افزایش شدید تنش ها بین ایران و آمریکا در پی ترور قدرتمندترین 
فرمانده نظامی ایران به دست نیروهای آمریکایی، رشد قابل توجه قیمت 
نفت که از روزهای پایانی سال ۲0۱9 آغاز شده بود با قدرت بیشتری 
ادامه یافت، چنانچه روز سه ش��نبه قیمت نفت برنت دریای شمال در 

معامالت آتی بازار لندن از مرز 70 دالر در هر بشکه گذشت.
به گزارش »بلومبرگ«، ایران روز یکشنبه رسماً اعالم کرد که دیگر 
خود را ملزم به رعایت هیچ یک از تعهدات هسته ای در برجام نمی داند. 
از طرف��ی وزارت ام��ور خارجه آمریکا نیز مدعی ش��ده احتمال حمله 
موش��کی ایران به محل های نزدیک به پایگاه های نظامی این کشور در 

منطقه و تأسیسات نفتی عربستان وجود دارد.
 Vanda« وندانا هری، موسس شرکت مشاوره و اطالعات بازار انرژی
Insights« سنگاپور درخصوص جهش اخیر قیمت نفت بر اثر تشدید 
تنش ها بین ایران و آمریکا می گوید: »نفت آماده است تا با هرگونه خبری 
دال بر بدتر شدن وضعیت ژئوپلیتیکی، به قیمت های باالتر جهش کند. 
آمریکا و ای��ران در روزهای اخیر تهدیدهای بس��یار بزرگ تری را علیه 
یکدیگر مطرح کرده اند و تهران عماًل در آستانه خروج از توافق هسته ای 
س��ال ۲0۱5 قرار گرفته است. این وضعیت می تواند وضعیت را خیلی 
س��ریع به س��متی پیش ببرد که بدترین بحران خاورمیانه پس از بهار 
عربی را شاهد باشیم.« تنش ها بین ایران و آمریکا پیش از این نیز موجب 
بروز اختالالت بی س��ابقه اما کوتاه مدتی در بازار نفت شده بود. در سال 
گذشته میالدی آمریکا حمله به چند فروند نفتکش )در دریای عمان و 
نزدیکی تنگه هرمز( و همچنین حمله پهپادی به تأسیسات نفتی شرکت 
سعودی آرامکو  )که به بزرگترین کاهش کوتاه مدت عرضه نفت در تاریخ 
این صنعت منجر ش��د( را به ایران نسبت داد. پس از آنکه ایران تهدید 
کرد در واکنش به ترور فرمانده نظامی بلندپایه خود توس��ط نیروهای 
آمریکایی در عراق انتقامی س��خت و طوالن��ی از آمریکا خواهد گرفت، 
دونالد ترامپ در یک نشست خبری مدعی شد که اقدام آمریکا در هدف 
ق��رار دادن ژنرال ایرانی در نزدیکی فرودگاه بغ��داد با هدف »آغاز یک 
جنگ« انجام نش��ده است. در عین حال آمریکا در حال اعزام نیروهای 
بیشتر به خاورمیانه اس��ت. مقامات ایران تهدید کرده اند که پایگاه ها و 
تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه هدف حمله انتقام جویانه قرار خواهند 
گرفت. از طرفی انتظار می رود فعالیت گروه های وابسته به ایران نیز در 
سراسر منطقه افزایش یابد. در ماه گذشته میالدی کشور عراق با تولید 
روزانه ۴.65 میلیون بشکه نفت در روز، همچون سال های اخیر دومین 
تولیدکننده بزرگ نفت اوپک بوده اس��ت. س��ه همسایه نفت خیز عراق 
یعنی عربس��تان، ایران و کویت نیز مجموعاً ۱5 میلیون بشکه نفت در 
روز تولید می کنند. بخش عمده تولید نفت این کشورها با عبور از آبراهه 
باریکی به نام تنگه هرمز راهی بازارهای جهانی می ش��ود؛ آبراهه ای که 
ایران بارها تهدید کرده اس��ت که در صورت وقوع جنگ، آن را مسدود 
خواهد کرد. عالوه بر افزایش اخیر قیمت نفت، نشانه های دیگری دال بر 
اینکه فعاالن بازار نفت در حال آماده کردن خود برای اختالالت بیشتر 
در عرضه نفت هس��تند نیز به چشم می خورد. نوس��انات در بازار اوراق 
مشتقه ای که ریس��ک جهش قیمت نفت را پوشش می دهند،  افزایش 
یافته است. قراردادهای آتی مربوط به معامله ۴ میلیون بشکه نفت برای 
تحویل در ماه های مارس و سپتامبر به گونه ای است که خریداران اوراق 
منتظر رسیدن قیمت هر بشکه نفت برنت به 95 دالر هستند تا به سود 
برس��ند. هزینه بیمه نفتکش ها که در پی حمله پهپادی به تأسیس��ات 
نفتی عربستان افزایش چشمگیری پیدا کرده بود، احتماالً باز هم افزایش 
خواهد یافت. اما برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که افزایش ۲۳درصدی 
قیمت نفت در سال گذشته میالدی، فضای چندانی را برای افزایش های 
بیش��تر باقی نگذاشته است. جعفر عطائی، مدیر موسسه مشاوره انرژی 
»منار« در دوبی امارات، می گوید: »بازار نفت همیشه بدترین سناریو را 
در نظر می گیرد و به همین دلیل باید گفت که بخش زیادی از ریسک 
عمومی اکنون در قیمت ها منعکس شده است. رسیدن قیمت نفت به 
70 دالر در هر بش��که نش��ان می دهد بازار بدترین سناریوی ممکن را 
لحاظ کرده است و ما انتظار داریم که رشد قیمت نفت در همین حوالی 
متوقف شود. در سه  ماهه اول امسال قیمت نفت بین 60 تا 70 دالر در 

نوسان خواهد بود.«
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نود و دومین نشس��ت ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصی، 
دیروز برگزار ش��د و روند اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط 
کس��ب وکار مورد بررس��ی قرار گرفت. در این نشس��ت فرهاد دژپس��ند، 
وزی��ر اقتصاد و رئیس ش��ورای گفت وگو با بیان اینک��ه یکی از مهم ترین 
دغدغه های امروز کشور در حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری است، از بخش 
خصوصی خواس��ت تا در چارچوب فعالیت های بین المللی خود از طریق 
نهاده��ای مالی خارج��ی، تأمین مالی کرده و س��رمایه های خارجی را به 

کشور بیاورد.
او نقش آفرین��ی بخ��ش خصوصی در تأمین مال��ی از طریق فاینانس را 
راهکاری مناسب در شرایط کنونی دانست و با تأکید بر لزوم فراهم شدن 
بس��ترهای این کار از طریق دستگاه های دولتی، گفت: البته بازار سرمایه 

نیز می تواند در این زمینه به تأمین مالی واحدهای تولیدی کمک کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجارت کش��ور در 9 ماهه امسال شرایط قابل 
قبولی داش��ته، افزود: این گونه تصور می ش��د که با فش��ارهای حداکثری 
تجارت کش��ور دچار مشکل شود، اما در 9 ماهه امسال صادرات و واردات 
کمترین تفاوت را نسبت به سال گذشته داشته و صادرات غیرنفتی هم از 
نظر وزنی ۲0درصد رشد نشان می دهد که بیانگر جدیت بخش خصوصی 

است.
رئی��س ش��ورای گفت وگو پیرامون موضوع ش��هادت س��ردار س��پهبد 
سلیمانی نیز گفت: این روزها نه فقط ایران، منطقه و همه آزادی خواهان 
جهان در سوگ شهادت حاج قاسم نشسته اند و در این مدت نشان دادند 
که افراد می توانند به درجه محبوبیت در زمین و آس��مان برس��ند؛ فقط 

کافی است اخالص داشته باشند و از خود گذشتگی نشان دهند.
دژپس��ند خاطرنشان کرد: سپهبد س��لیمانی به دعوت رسمی عراق به 
این کشور سفر کرده بود و هیچ دلیلی بر اقدام تروریستی وجود نداشت. 
متأسفانه آمریکا برخالف تمام قوانین بین المللی از موضع قلدری و شبیه 
قوانین جنگل دس��ت به اقدامی زد که حقوقدانان بین المللی نیز آن را رد 
می کنند، چنانچه این اتفاق برای یک ش��هروند س��اده آمریکایی رخ داده 
ب��ود، هیات حاکمه آمری��کا به نحو دیگری برخ��ورد می کرد، درحالی که 
اکنون رئیس جمهور آمریکا به طور رس��می لباس تروریستی بر تن کرده 

اس��ت. وزیر اقتصاد اضافه کرد: ایران در عرصه بین المللی س��عی دارد با 
FATF به مقابله با تأمین مالی تروریسم برود، از این طرف هیات حاکمه 
آمریکا به ش��کل رسمی براس��اس اعالم ترامپ از محل بودجه آن کشور 

مشغول تأمین مالی تروریسم است.
وی تصریح کرد: مردم منطقه هم به این اقدام پاس��خ مناس��ب داده و 

مجلس عراق نیز قانون خروج آمریکا از این کشور را تصویب کرد.
دژپسند با اش��اره به حضور بی نظیر مردم ایران در مراسم تشییع پیکر 
س��پهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: این حضور، سرمایه و پشتوانه ای برای 
عرصه اقتصادی نیز هس��ت که باید از آن استفاده کرد و این را بدانیم که 
در حوزه اقتصادی هر کاری برای بهبود وضعیت انجام ش��ود، حتماً مورد 
قدردانی قرار می گیرد، چون مردم نشان دادند هر کس برای رفاه، امنیت 

و بهبود شرایط زندگی شان تالش کند، از او تقدیر می کنند.
حس��ین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر ش��ورای 
گفت وگ��و نیز در این نشس��ت از تفاهم س��ازمان اس��تاندارد و س��ازمان 
دامپزش��کی در مورد یکپارچه س��ازی روند نمونه ب��رداری از محموله های 
وارداتی نهاده های دامی خبر داد. براساس اظهارات او، اقدام موازی این دو 
سازمان در برخورد با نهاده های دامی، روند تجارت را طوالنی تر می کرد و 
مدت ها بود که این مسئله مورد انتقاد بخش خصوصی بود. خوشبختانه با 
پیگیری های دبیرخانه شورای گفت وگو و در قالب کارگروه های تخصصی 

توانستیم به این تفاهم دست پیدا کنیم.
او به موضوع اصالح شرایط عمومی پیمان و تهیه پیش نویسی با اعمال 
نظرات بخش خصوصی توسط سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: 
این موضوع در هش��تاد و یکمین جلسه ش��ورای گفت وگو بررسی و قرار 
شد س��ازمان برنامه تا پایان دی ماه سال 97 نسخه اصالحی پیش نویس 
ش��رایط عمومی پیمان را به ش��ورای هماهنگی تش��کل های مهندسی، 
صنف��ی و حرف��ه ای داده و نقطه نظ��رات آنها را تا پایان ۲5 اس��فند 97 

دریافت کند.
به گفته س��الح ورزی، س��ازمان برنامه و بودجه نیز باید نس��خه نهایی 
شرایط عمومی پیمان جدید را تا پایان اردیبهشت 98 ابالغ کند. هرچند 

تا به امروز هنوز نسخه نهایی تهیه نشده است.

در ادامه این نشس��ت اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مس��تمر محیط 
کس��ب وکار و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر تش��کیل کمیته س��اماندهی 
مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی و راه اندازی 
س��امانه مربوط مورد بررسی قرار گرفت. براس��اس اظهارات سالح ورزی، 
هیات وزیران، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را در مرداد 95 به تصویب 
رس��اند، بر این اساس وزارت صمت موظف است با همکاری دستگاه های 
اجرای��ی ذی ربط و اتاق ها و با نظارت و تأیید کمیته س��اماندهی مراجعه 
نمایندگان دس��تگاه ها به واحدهای تولیدی، طی ش��ش ماه پس از تاریخ 
الزم االجرا شدن این آیین نامه نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه اقدام 
کن��د. طب��ق پیگیری ها، وزارت صمت اعالم کرده به دلیل عدم تش��کیل 
جلس��ات این کمیته، س��امانه هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است، هرچند 

زیرساخت های آن آماده است.
رض��ا رحمانی، وزیر صنع��ت، معدن و تجارت از مخالف��ت وزارتخانه با 
تصویب آیین نامه به این ش��کل در همان ابتدای امر سخن گفت و تأکید 
کرد: با وجود مخالفت ها، آیین نامه تصویب شد و ما ملزم به اجرا هستیم. 
در ح��ال حاضر از نظر فنی، تمام زیرس��اخت های ایجاد س��امانه مذکور 
فراهم اس��ت اما همراهی الزم از سوی دس��تگاه های مربوط وجود ندارد. 
این موضوع باید به صورت فرابخش��ی دنبال می ش��د و نباید برعهده یک 

وزارتخانه قرار می گرفت.
ب��ه گفته رحمان��ی، باید دس��تگاه هایی که وظایف مش��ترکی دارند را 
شناسایی و براس��اس مشترکات آنها فرم های مربوط به مراجعات را تهیه 
کنیم تا از مراجعات مکرر دس��تگاه ها به واحدهای تولیدی کاس��ته شود 
و آنها را مدیریت کنیم. تاکنون س��ازمان اس��تاندارد بیشترین همراهی را 

داشته است.
غالمحس��ین شافعی نیز از بی توجهی به قوانین و بخش قابل توجهی از 
مصوبات مجلس توس��ط دس��تگاه ها انتقاد کرد و گفت: این تنها نمونه ای 
از بی توجهی به اجرای قانون اس��ت.  دژپس��ند در واکن��ش این بحث از 
وزارت صمت و دیگر دستگاه ها خواست تا این موضوع را تا جلسه اسفند 
ش��ورای گفت وگو نهایی کرده و گزارش آن را در اختیار اعضای ش��ورای 

گفت وگو قرار دهند.

بخش خصوصی از طریق نهادهای مالی خارجی، مشکل تأمین مالی داخلی را حل کند

پیشنهاد وزیر اقتصاد به بخش خصوصی
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بهای سکه به 5 میلیون و 140 هزار تومان رسید
دالر در کانال 13 هزار تومان

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه به 5 
میلیون و ۱۴0هزار تومان رس��ید. به گزارش ایرنا، رش��د بهای دالر و اونس 
طال باعث افزایش قیمت های طال و انواع س��که در بازار شده است. شهادت 
س��ردار سپهبد قاسم سلیمانی توسط رژیم تروریستی ایاالت متحده آمریکا، 

رشد شدید قیمت اونس طال در بازارهای جهانی را به دنبال داشته است.
نرخ اونس طال نیز در روز سه شنبه به یک هزار و 567 دالر افزایش یافت. 
بر این اس��اس، هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح جدی��د در بازار آزاد 
تهران به بهای 5میلیون و ۱۴0 هزار تومان به فروش رس��ید که رشد ۱85 
هزار تومانی را نسبت به روز دوشنبه نشان می دهد. هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم در بازار آزاد تهران نیز به بهای 5 میلیون تومان به فروش 
رس��ید. همچنین نیم سکه نیز ۲ میلیون و 580 هزار تومان، ربع سکه یک 
میلیون و 580 هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی 950 هزار تومان داد و 
ستد شد. هر گرم طالی خام ۱8 عیار 507 هزار تومان و هر مثقال طال نیز 
۲ میلیون و ۲00 هزار تومان به فروش رسید. همچنین بهای خرید هر دالر 
در تابلوی صرافی های بانکی ۱۳ هزار و ۲80 تومان و فروش ۱۳ هزار و ۳80 
تومان درج شد. نرخ خرید هر یورو نیز ۱۴ هزار و 880 تومان و نرخ فروش 
آن ۱۴ ه��زار و 980 تومان ش��د. میانگین بهای هر ی��ورو در روز معامالتی 
دوش��نبه در سامانه س��نا ۱5 هزار و ۴۲۱ تومان و هر دالر ۱۳ هزار و 8۴5 
تومان بود. همچنین در س��امانه نیما، هر حواله یورو ۱۲ هزار و 790 تومان 
فروخته شد، اما برای خرید و فروش حواله دالر معامله ای ثبت نشده است.

»اکونومیست« پاسخ داد
چرا قیمت »طال« به باالترین سطح ۷ سال 

اخیر رسید؟
ترور س��ردار س��لیمانی ش��وکی برای تمام جهان بود. نه تنها در سیاست، 
بلکه از روز جمعه، اقتصاد تمام جهان متاثر شده است. در این میان، قیمت 
طال به باالترین س��طح در هفت س��ال اخیر رسیده است. »اکونومیست« در 
همین زمینه با طرح این سوال که چرا قیمت طال تا این حد افزایش یافت، 
عوام��ل اصل��ی تغییر قیمت طال را بررس��ی کرده و نش��ان داده که حوادث 
سیاس��ی، چطور این بازار را متاثر می کند. »هیچ کس واقعیت قیمت  طال را 
درک نمی کند و من هم نمی خواهم تظاهر به درک آن کنم.« »بن برنانک«، 
رئیس وقت فدرال رزرو در س��ال ۲0۱۳ بعد از چند ماه آشفته در بازار، این 
جمل��ه را به کمیته بانکی س��نای آمریکا گف��ت. در آن زمان قیمت این فلز 
ب��ه اوج خود از س��ال ۲0۱۱ بعد از بحران منطقه ی��ورو و پایین آمدن رتبه 
اعتباری آمریکا رسیده بود، با این حال هنوز هم درک اینکه چرا قیمت طال 
در روز دوش��نبه، 6 ژانویه با ۱588 دالر در هر اونس به باالترین سطح یک 
سال اخیر رسید، س��خت نیست. در روز ۳ ژانویه موشک های آمریکا سردار 
قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران را ترور کرد. سرمایه گذاران به طور 
ذاتی در ش��رایطی که تنش های ژئوپلیتیکی اوج می گیرد، به دنبال پناهگاه 
امن در بازار طال می گیرند. صعود ۲.85 درصدی قیمت طال تنها در دو روز 
نیز نشان از برافروختن خاورمیانه دارد. ترور سردار قاسم سلیمانی همچنین 
قیمت ه��ای نف��ت را هم افزای��ش داد تا جایی که در روز ش��نبه، قیمت هر 
بش��که نفت خام برنت 5درصد رش��د کرد و به 70 دالر در هر بش��که برای 
اولین بار از ماه مه رساند. در واقع، قیمت طال از نوامبر ۲0۱8 تاکنون بیش 
از ۲5درصد افزایش یافته اس��ت. ترور سردار سلیمانی، حداقل تاکنون یک 
عامل فزاینده بوده اس��ت. به نظر می رسد عوامل ریشه ای روند صعودی بازار 
طال در نرخ های بهره نهفته باش��د. رایج ترین مقی��اس در این مورد، مربوط 
به بازده اوراق قرضه ۱0 س��اله خزانه داری آمریکاس��ت. نرخ بهره این اوراق 
از ۱.۱درصد در نوامبر س��ال ۲0۱8، بعد از کاهش نرخ بهره توس��ط فدرال 
رزرو، ب��ه حدود صفر در ماه آگوس��ت رس��ید. این پایین ترین نرخ از س��ال 
۲0۱۳ بود؛ یعنی آخرین باری که طال بس��یار عزیز شده بود. تحلیلگران در 
PIMCO، یک ش��رکت بزرگ مدیریت دارایی، طال را به مثابه یک دارایی 
بدون دردسر یا ریسک تورمی می پندارند )در شرایط تورمی، سرمایه گذاران 
از طال به عنوان حصاری در مقابل افزایش قیمت اس��تفاده می کنند(. همین 
نگرش، باعث می ش��ود که طال شبیه به سرمایه گذاری در اوراق قرضه باشد، 
ب��ا این تفاوت که هیچ نرخ بهره ای ن��دارد. اگر نرخ واقعی این اوراق افزایش 
یابد، جذابیت نسبی طال کاهش می یابد. اگر آنها سقوط کنند، طال جذاب تر 
می شود، بنابراین افت کامل یک درصد نرخ بهره در سال های گذشته، باعث 
باال رفتن قیمت طال شده است. طال برای هیچ  کسی نیست. »وارن بافت«، 
مش��هورترین سرمایه گذار آمریکا یک بار گفت: »طال از آفریقا یا جایی دیگر 
از زمین حفر می ش��ود. سپس ما آن را ذوب می کنیم، سوراخ دیگری در آن 
حفر می کنیم، دوباره آن را دفن می کنیم و به مردم برای حفاظت از آن پول 

می دهیم. این هیچ کاربردی ندارد.«

بانکنامه

بیست و یک سال پیش بود که اروپایی ها بر سر استفاده از پولی به توافق 
رسیدند تا عبارت »کشورهای حوزه یورو« وارد ادبیات سیاسی جهان شود. 
حاال ۱8 س��ال اس��ت بخش عمده ای از کش��ورهای اروپایی، »یورو« را با 
اقالم موردنیاز خود معاوضه می کنند. از زمان توافق بر سر استفاده از پول 
واحد تا اس��تفاده از این ارز، سه س��ال فاصله بود. اولین روز ژانویه »یورو« 
ش��مع ۱8 سالگی تولدش را فوت کرد و حاال دومین ارز قدرتمند جهان و 
عمده ترین رقیب »دالر« روزهای متفاوتی را در پیش دارد؛ روزهایی که با 
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و تضعیف این اتحادیه می تواند متفاوت از 
قبل باش��د. پولی که به عنوان واحد اصلی پول در ۱9 کشور از ۲8 کشور 

عضو اتحادیه اروپا کاربرد دارد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، اس��تفاده از یورو در اول ژانویه س��ال ۲00۲ به 
صورت رسمی در فرانس��ه، آلمان، بلژیک، اسپانیا، پرتغال، اتریش، ایتالیا، 
ایرلند، لوکزامبورگ، یونان، هلند و فنالند آغاز شد و سپس به  مرور زمان 
کش��ورهای استونی، اسلواکی، اسلوونی، قبرس، لتونی، لیتوانی و مالت نیز 
به این کشورها پیوستند و آن را به عنوان واحد پولی رسمی خود معرفی 
کردند. البته در این میان مونته نگرو، واتیکان و موناکو علی رغم اینکه عضو 
اتحادیه اروپا محسوب نمی شوند، اما واحد پولی اصلی کشور خود را »یورو« 

برگزیده اند.
آینده »یورو« در جهان چگونه خواهد بود؟

 در این میان، 9 کشور از مجموع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در حوزه 
پولی و مالی »یورو« عضو نیستند و هنوز پول ملی خود را به کار می برند. 
دلیل اصلی این مس��اله اینجاس��ت که اقتصادهای شان آماده به کارگیری 
یورو نیس��ت یا اختالفات جدی با بانک مرکزی اروپا دارند یا سیاست های 
متضادی را پیش می برند. بلغارستان، چک، مجارستان، لهستان، رومانی، 
س��وئد و کرواس��ی کش��ورهایی هس��تند که واحد پول ملی خود را نگاه 
داش��ته اند و عضو حوزه مالی یورو نیستند. دانمارک و بریتانیا نیز تصمیم 
گرفته ان��د در کنار »یورو« پول ملی خود را به عنوان ارز رس��می و اصلی 
کشور حفظ کنند که با مساله برگزیت به نظر می رسد بریتانیا سیاست خود 
را دیگر تغییر نخواهد داد و کما اینکه رسمیت »یورو« در کشورش را نیز 
زیر سوال ببرد که این خود چالشی بزرگ برای اتحادیه اروپا و حوزه پولی 
یورو است. »یورو« که با هدف بهبود اقتصادی کشورهای اروپایی متولد شد 

اکنون پس از »دالر« دومین ارز معتبر و بزرگ جهان محسوب می شود.
»یورو« حاال بر سر دوراهی یک تصمیم است؛ خروج با توافق انگلستان 
یا خروج بدون توافق. تحقیقات صورت گرفته از سوی موسسه ملی اقتصاد 
و جامعه انگلیس نشان می دهد که خروج این کشور از اتحادیه اروپا طبق 
تواف��ق جدید دولت »بوریس جانس��ون« 70میلیارد پون��د به اقتصاد این 
کشور خسارت می زند. چگونگی خروج اما بر سرنوشت یورو در آینده تاثیر 
می گذارد، همان گونه که پوند را تحت تاثیر قرار می دهد. بررس��ی ها نشان 
می دهد خروج بی توافق می تواند زمینه ریزش ارزش هر دو ارز یعنی یورو 
و پون��د را فراهم کند، اما خروج با توافق ری��زش را از آن پوند و تقویت را 

از آن یورو می کند. این چنین است که در ۱8 سالگی چشم یورو خیره به 
تصمیم انگلستان مانده است.

جزییات واحد پولی »یورو« را بشناسید
از سوی دیگر، »یورو« تنها واحد پولی رایج در تمام کشورهای منطقه و 
حوزه پولی و مالی این منطقه اس��ت. حدود ۳۳0 میلیون شهروند اروپایی 
در این حوزه زندگی می کنند. استفاده از پول مشترک برای اروپا با هدف 
هویت بخشی و نزدیکی این کشورها و مردمانش در دستور کار قرار گرفت. 
به این ترتیب جمعیت حوزه یورو نیازی به تبدیل واحد پولی شان برای سفر 
به کش��ورهای یکدیگر ندارند. اعتبار »یورو« در تمام این کشورها یکسان 

و برابر است.

انحصار چاپ و صدور اس��کناس های ی��ورو در اختیار بانک مرکزی اروپا 
]ECB[ اس��ت که مقر دائمی آن در فرانکفورت آلمان اس��ت و همچنین 
تعیین کننده و مسئول تبیین و ابالغ تمامی سیاست های پولی منطقه یورو 
محسوب می شود و تمامی کش��ورهای این حوزه پولی موظف به پذیرش 

دستورات سیاست های پولی و اقتصادی بانک مرکزی اروپا هستند.
نماد واحد پولی یورو ]€[ اس��ت که از حرف اپس��یلون در الفبای التین 
یونانی الهام گرفته اس��ت و به یکای کوچک تری به نام س��نت ]c[ تقسیم 
می ش��ود که هر واحد آن یک صدم یک یورو ارزش دارد و تنها به ش��کل 
س��که ضرب می شود. هر ۱00 س��نت یورو معادل یک یورو است و سنت 
یورو در سکه های ۱ سنتی، ۲ سنتی، 5 سنتی، ۱0 سنتی، ۲0 سنتی و 50 

سنتی توسط بانک مرکزی اروپا ضرب و عرضه می شود.

یورو نیز هم به ش��کل سکه و هم در شکل اسکناس های متفاوت ریز و 
درش��ت در دسترس است. سکه های ۱ یورویی و ۲ یورویی تنها سکه های 
ضرب ش��ده و موجود در بازار هستند. اسکناس های یورو شامل 5یورویی، 
۱0 یوروی��ی، ۲0 یورویی، 50 یورویی، ۱00 یورویی، ۲00 یورویی و 500 
یورویی هستند. وزن اسکناس های یورو نیز از 0.6 گرم )برای اسکناس های 
5 یورویی( تا ۱.۱ گرم )برای اس��کناس های ۲00 و 500 یورویی( متغیر و 
متفاوت هستند. روی هر یک از اسکناس های یورو، تصویری از یک شاهکار 

معماری مربوط به دوره ای خاص در محدوده اروپا چاپ شده است.
تاریخچه »یورو« و چگونگی شکل گیری آن

نام واحد پولی یورو از نام اروپا برگرفته شده که به نوعی، این واحد پولی 
را ش��اید بتوان جدی ترین نتیجه پایان جنگ جهانی و اتمام جنگ سرد و 
فروپاش��ی بلوک شرق در جهان به شمار آورد. با فروپاشی دیوار برلین در 
سال ۱989، تقسیم اروپا به دو قسمت بلوک های شرق و غرب پایان یافت.

نهادی به نام کمیس��یون اروپا ش��کل گرفته بود که ریاس��ت آن را یک 
فرانسوی به عهده داشت. ژاک دلور، وزیر اقتصاد فرانسه از ۱985 تا ۱995 
بر کرس��ی ریاست کمیسیون اروپا نشسته بود ایده یکای پول مشترک را 
برای نخس��تین بار مطرح کرد. هدف او این بود که هویت اروپایی در بازار 
تقویت ش��ده و تثبیت قیمت ها، رش��د اقتصادی و منافع تجاری مشترک 
برای اعضا فراهم شود. دلور در گزارشی در سال ۱989 واحد پولی مشترک 
را یک هدف پولی مشترک توصیف کرد که تا حدی موجب رهایی کامل از 

جنبش های سرمایه داری و ضد سرمایه داری خواهد شد.
در آن زم��ان، دولت های اروپایی هر کدام یک واحد پول منحصر به فرد 
داش��تند و واحدهای پولی مش��ترک و مش��ابه بین چند کشور نیز وجود 
داش��ت. اروپا پس از سال ها به دنبال یک همبستگی سیاسی و اقتصادی 
بود که دولتمردان اروپایی در میانه وضعیت بحرانی اقتصادی و سیاس��ی 
کشورهای خود و در شرایطی که آلمان آمادگی مناسبی برای اتحاد نشان 
داد، س��عی کردند تا زمینه های تجاری ایجاد این منطقه متحد را افزایش 

دهند.
در اواخر جنگ سرد، جنبش سرمایه داری و ایده های نئولیبرالی و فریاد 
شادی ناشی از پایان کمونیسم اردوگاهی قرن بیستم کل اروپا متاثر کرده 
بود، به این دلیل تالش های ژاک دلور، در سال ۱99۲ به بار نشست و در 
روز 7 فوریه ۱99۲ میالدی عهدنامه ای در شهر ماستریخت هلند به امضا 
رسید. معاهده ماستریخت در سال ۱99۳ به  صورت رسمی اجرایی شد و 
به نوعی این عهدنامه مصوبه ایجاد واحد پولی مشترک و آغاز رسمی اتحاد 

اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا بود.
این معاه��ده و تمایل کلی اروپاییان به اتحاد اقتصادی، باعث ش��د که 
کشورهای اروپایی اهداف مشترک برای داد و ستد و توسعه مالی را دنبال 
کنند. مهم ترین الزمه این اتحاد، یکسان سازی واحد پولی بود که از معاهده 
ماس��تریخت به ش��کل جدی مباحث آن آغاز شد و در سال ۲00۲ شکل 

عمومی به خود گرفت.

چشم های »یورو« در 18 سالگی به انگلستان خیره مانده است

آینده دومین ارز مهم جهان چه می شود؟

دالر در معامالت روز سه شنبه نیز در برابر بسیاری از ارزها عقب نشست. شاخص 
دالر در معامالت این روز با افزایش تمایل سرمایه گذاران به خرید ارزهای امن نسبت 
به روز قبل خود در س��طح پایین تری بسته شد. فضای معامالت ارز کماکان تحت 

تاثیر ریسک های ژئوپلیتیک باقی مانده است.
به گزارش رویترز، به دنبال تحوالت اخیر در عراق و تش��دید تنش ها، بس��یاری 
از کش��ورها خواهان خویشتنداری طرفین و کاهش تنش ها ش��ده اند. پس از رأی 
پارلمان عراق به اخراج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور، آمریکا تهدید به وضع 
تحریم های بی سابقه علیه این کشور کرده است که این موضع بالفاصله با مخالفت 
برخی متحدان واش��نگتن از جمله آلمان مواجه ش��د. همچنین برخی از گروه های 
عراقی از دولت این کشور خواسته اند سفارت آمریکا در این کشور را ببندد. هرچند 
برخی کشورها نظیر آلمان و ایتالیا گفته اند که از تصمیم دولت مرکزی عراق تبعیت 
خواهند کرد اما وزارت دفاع آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد برنامه ای برای خروج 

از عراق ندارد.
روابط آمریکا با اروپا نیز بر س��ر مس��ائل تجاری کماکان متش��نج است و پس از 
تحریم پروژه انتقال گاز روسیه به آلمان توسط آمریکا، تنش ها بین متحدان دو سوی 
اقیانوس اطلس شدت گرفته و آلمان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است با 
هم یک سپر دفاعی در برابر تحریم ها تشکیل دهند. از سوی دیگر نیز فرانسه آمریکا 
را تهدید کرده است که در صورت عملی شدن افزایش تعرفه ها، پرونده را به سازمان 

تج��ارت جهانی خواهد برد. برونو لو مر، وزیر دارایی فرانس��ه با غیرمنطقی خواندن 
مواضع آمریکا خواهان بازگشت به میز مذاکره شده است.

یوکیو ایشیزوکی، استراتژیست ارشد ارزی در موسسه »دایوا سکیوریتیز« گفت: 
معامله گران بس��یار ریسک گریز شده اند و این مساله تقاضا برای خرید ین و فرانک 
را افزایش داده اس��ت. در واکنش به تحوالت خاورمیانه، دالر ضعیف ش��ده است و 
باید ببینیم در ادامه اوضاع چطور پیش خواهد رفت. ش��اخص دالر که نرخ برابری 
آن در مقابل س��بدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در معامالت روز سه شنبه 
با کاهش 0.۱درصدی نس��بت به روز قبل و در سطح 96.۳85 واحد بسته شد. نرخ 
برابری هر فرانک سوییس معادل ۱.0۳۱7 دالر اعالم شد. در حال حاضر تنها خبر 
امیدوارکننده برای معامله گران، احتمال امضای فاز نخست توافق تجاری بین آمریکا 
و چی��ن خواه��د بود که به گفته ترامپ برای روز پانزدهم ژانویه برنامه ریزی ش��ده 
است. با این حال آنطور که رویترز گزارش داده است، چین برخالف اظهارات ترامپ 
مبنی بر امضای فاز نخست توافق توسط روسای جمهور دو کشور، نخست وزیر خود 
را راهی واش��نگتن خواهد کرد. سین مک لین، استراتژیست ارزی در موسسه »پپر 
استون« گفت: نمی دانیم چه خواهد شد اما باید صبر کنیم. شرایط خیلی حساس 
و ش��کننده اس��ت. در آخرین دور از معامالت، پوند با صعود 0.۱درصدی نسبت به 
روز قبل خود و به ازای ۱.۳۱58 دالر مبادله شد. یورو نیز برای دومین روز متوالی 
صعودی ش��د و به ۱.۱۱87 دالر رس��ید. همچنین هر دالر آمریکا به ۱.۲967 دالر 

کان��ادا کاهش یافت. در برابر همتای س��نگاپوری، هر دالر ب��ه ازای ۱.۳۴8۲ دالر 
س��نگاپور مبادله شد. تحوالت انگلیس نش��ان می دهد که باید منتظر اتخاذ موضع 
سرسختانه تر از طرف لندن در برابر بروکسل به دنبال پیروزی تاریخی محافظه کاران 
در انتخابات بود. احتماال انگلیس خواهان گرفتن امتیازات بیشتری از اتحادیه اروپا 
درخصوص توافقات تجاری، بانکی و گمرکی خواهد ش��د. مجلس جدید انگلیس با 
اکثریت قاطع آرا به الیحه دولت برای ترک اتحادیه اروپا تا ۳۱ ژانویه س��ال  آینده 
رأی مثبت داد تا برگزیت یک گام بزرگ به سرانجام خود نزدیک شود، با این حال 
برخی از مس��ئولین اروپایی نس��بت به طوالنی ش��دن دوران گذار در صورت تغییر 
موضع انگلیس هش��دار داده اند. اورسال فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا با تغییر 
موضعی آش��کار گفته است که اتحادیه اروپا شاید مهلت زمانی مذاکرات با انگلیس 
را تمدید کند. موضع گیری جدید مقامات مالی و دارایی انگلیسی نیز نشان می دهد 
که بودجه س��ال ۲0۲0 متمرکز بر تقویت زیرساخت ها و افزایش هزینه های دولتی 
در بخش های آموزشی و درمانی خواهد بود که به معنای در نظر گرفتن یک دوره 
گذار طوالنی برای برگزیت خواهد بود. در معامالت بازارهای ارزی جهانی، همچنین 
هر دالر با 0.۱درصد کاهش به ۱08.۴6۱ ین رسید که پایین ترین نرخ برابری دالر 
در مقابل ارز ژاپنی طی سه ماه اخیر محسوب می شود. در برابر همتای استرالیایی، 
هر دالر آمریکا به ازای ۱.۴۴۳8 دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل 

6.9505 یوان چین اعالم شد.

با ادامه تنش ها در منطقه خاورمیانه رخ داد

عقبگرد دوباره دالر
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  FATFواکنش وزیر اقتصاد به
FATF  باید با اقدامات تروریستی آمریکا 

برخورد کند
وزیر اقتصاد گفت در ش��رایطی که FATF ادعا می کند به دنبال 
مبارزه با تامین مالی تروریسم است، باید با اقدام اخیر دولت آمریکا 
در به ش��هادت رس��اندن سردار س��لیمانی که یک اقدام تروریستی 

مشخص بود، برخورد کند و واکنش نشان دهد.
به گزارش ایس��نا، فرهاد دژپسند دیروز در حاشیه جلسه شورای 
گفت وگ��وی دول��ت و بخش خصوص��ی گفت: یک��ی از اصلی ترین 
حوزه های��ی ک��ه FATF در آن فعالیت دارد، موض��وع تامین مالی 
تروریسم اس��ت؛ از این رو در شرایطی که رئیس جمهور یک کشور 
رس��ما اعالم کرده که »بودجه ای برای اعمال تروریستی می گذاریم 
و می خواهیم از آن اس��تفاده کنیم«، باید تمام نهادهای بین المللی 
نس��بت به آن واکنش نش��ان دهند که یکی از آنها FATF خواهد 

بود.
ب��ه گفته وی، اگر یک ش��هروند آمریکایی با ای��ن روش وقیحانه 
کشته می ش��د آنها برای مدت بسیار طوالنی این مساله را پیگیری 
می کردن��د، ام��ا می بینید که دولت ایاالت متح��ده برخالف قوانین 
بین المللی و با قلدری فرمانده بزرگ ایران را به ش��هادت می رساند 
و رس��ما اع��الم می کند که آماده اس��ت »به 5۲ نقط��ه دیگر ایران 
حمل��ه کند«، از این رو نهادهای جهانی باید نس��بت به این مواضع 

موضع گیری جدی داشته باشند.
وزی��ر اقتصاد همچنین خود به آخرین وضعیت افزایش س��رمایه 
بانک ها اشاره کرد و ادامه داد: از ماه های ابتدایی سال جاری موضوع 
افزایش س��رمایه بانک ها را پیگیری و حتی پیش��نهاداتی در رابطه 
ب��ا آن ارائه کرده بودی��م. در کنار ما بانک مرک��زی نیز با همکاری 
س��ازمان برنامه و بودجه این موضوع را در دستور کار قرار داده و با 

هم اندیشی این سه دستگاه پیشنهاد نهایی ارائه شود.
دژپس��ند با بیان اینکه در یک س��ال گذشته هیات مقررات زدایی 
عملکرد قابل دفاعی داش��ته است، اظهار کرد: وزارت اقتصاد تالش 
کرده تا جایی که حوزه های کاری مربوط به خودش می شود در این 
هیات اقدامات الزم را انجام دهد و امیدواریم همین روند در ماه های 

پیش رو نیز ادامه پیدا کند.

دریچه

فرصت امروز: بورس تهران پس از تعطیلی روز دوشنبه به مناسبت مراسم 
تش��ییع پیکر سردار س��لیمانی در پایتخت، روز سه شنبه کار خود را از سر 
گرف��ت و درنهایت، با کاه��ش 6هزار و 67۲ واحدی در رق��م ۳58 هزار و 
8۴۳ واحد ایستاد. پیش بینی سمت و سوی بورس تهران در این روزها که 
تنش های سیاسی و ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه افزایش یافته و بازار 
سرمایه نیز به مانند سایر بازارها از آن بی نصیب نمانده است، در حال حاضر 
کمی دشوار است و به گفته کارشناسان، برآورد روند کنونی بورس تهران با 

هیچ فرضیه ای امکان پذیر نیست.
اما با آغاز به کار بورس در روز سه شنبه، شاخص کل 6 هزار و 67۲ واحد 
کاهش داشت و به رقم ۳58 هزار و 8۴۳ واحد رسید. در معامالت این روز 
بیش از 6 میلیارد و ۳88 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲7 
هزار و ۴0۱ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 
۳هزار و 55۱ واحد کاهش به ۱09 هزار و 600 واحد و شاخص قیمت )هم 
وزن( با ۲ هزار و ۳7۱ واحد افت به 7۳ هزار و ۱95 واحد رسیدند. شاخص 
آزاد شناور نیز با 9 هزار و 70۲ واحد کاهش به رقم ۴۱8 هزار و 7۳۳ واحد 
رسید، شاخص بازار اول ۴هزار و 55۱ واحد و شاخص بازار دوم ۱6 هزار و 

۴98 واحد کاهش داشتند.
در بی��ن تمامی نمادها، نماد مخابرات ایران )اخابر( با ۱97 واحد، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با ۱58 واحد، فوالد خراسان )فخاس( با 
86 واحد و گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( با 59 واحد بیشترین تأثیر مثبت را 
بر شاخص کل داشتند. در نقطه مقابل هم گروه مپنا )رمپنا( با ۲8۴ واحد، 
بانک ملت )وبملت( با ۲5۲ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۲۴9 واحد، 
س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۲۲۱ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با 
۲05 واحد و فوالد خوزستان )فخوز( با ۱97 واحد از جمله گروه هایی بودند 

که افت شاخص بورس را رقم زدند.
نماده��ای بانک ملت، بان��ک تجارت، بانک اقتصاد نوی��ن، پاالیش نفت 
بندرعباس، س��ایپا، گ��روه مپنا و معادن بافق در گ��روه نمادهای پربیننده 
سه شنبه قرار داشتند. گروه خودرو در معامالت این روز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و 7۲6 میلیون و 757 هزار برگه سهم به ارزش ۲هزار 

و ۳۳۳ میلیارد ریال در این گروه داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز ۱۱۲ واحد افت داشت و بر روی کانال ۴ هزار و6۳0  
واحد ثابت ماند. در این بازار ۲ میلیارد و 569 میلیون برگه سهم به ارزش 
بیش از ۱۲ هزار و 569 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. نماد سهامی سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر( و افرانت بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار 
داشتند و در مقابل، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، صنایع ماشین های 
اداری ایران )مادیرا(، پتروش��یمی مارون )مارون(، هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیان��ه )میدکو(،  س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( و توس��عه مولد 

نیروگاهی جهرم )بجهرم( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

تحلیل سمت و سوی بازار سهام در روزهای آتی
کارشناس��ان در تحلیل س��مت و س��وی این روزهای بازار سهام، جانب 
احتیاط را نگه داشته اند. آنها معتقدند اگر فضا آرام باشد و تنش جدیدی در 
منطقه در نگیرد، بازار سرمایه دوباره به روال گذشته خود بازخواهد گذشت. 
در همین زمینه، یوس��ف هاشمی، کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر 
اینکه در روزهای آینده بازار از فروش هیجانی عقب نشینی می کند، گفت: 
قطعا زودتر از یک ماه تکلیف بازار مشخص خواهد شد و بازار دوباره به نقطه 

اوج خود باز می گردد.

هاشمی در گفت وگو با ایس��نا، به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی اشاره 
کرد و گفت: اتفاقی که رخ داد، بزرگ بود و پیامدهای آن در همه قسمت ها 
نمایان شد. ریزش بازار بورس نیز پس از این اتفاق دور از ذهن نبود. معموال 
در بازاره��ای جهانی زمانی که چنین اتفاقی ب��زرگ رخ می دهد، بازار را به 
مدت یک یا دو روز تعطیل می کنند که تحلیلگران بتوانند ش��رایط آن را 
تحلی��ل کنند. او با بیان اینکه در روزهای آتی قدرت تحلیل بیش��تری به 
تحلیلگران بازار داده می ش��ود، گفت: در روزهای آتی با مشخص شدن ابعاد 
واقعه و همچنین بازخورد کش��ورهای مختلف، روند بازار می تواند سمت و 
س��ویی معقوالنه به خود گیرد. در واقع، تحلیلگران اطالعات بیش��تری به 

دست می آورند که قابل تحلیل باشد.
به اعتقاد هاشمی، واقعه رخ داده اقتصادی نیست. به همین دلیل نمی توان 
تاثیر آن را روی تک تک ش��رکت های اقتصادی دید. می توان گفت از آنجا 
که بازار در حال حاضر اطالعات ندارد، این واقعه را به وقایع اقتصادی مرتبط 
می داند و به همین دلیل عقب نشینی کرده است. زمانی که بازار به اطالعات 

مناس��ب دست پیدا می کند، می بیند که شاید در این مورد اشتباه کرده و 
رون��د دیگری در پی بگی��رد. وی با تاکید بر اینکه بازار نیاز به فرصت دارد، 
گفت: در همه بازارهای دنیا زمانی که یک اتفاق سیاس��ی در این ابعاد رخ 
دهد ریزش بازار دور از ذهن نیست و باید به بازار فرصت داد. پس از آن بازار 

از فروش هیجانی عقب نشینی می کند.
او در پاس��خ به این سوال که چه زمانی بازار بورس روند صعودی خود را 
در پیش خواهد گرفت، گفت: قطعا زودتر از یک ماه تکلیف بازار مش��خص 
خواهد ش��د، زیرا در حال حاضر ش��رایط اقتصادی طوری اس��ت که روند 
صعودی به نفع بازار است و قطعا بازار دوباره به نقطه اوج خود باز می گردد.

روند مبهم بورس تهران و ریسک پذیری بازار
همچنین حمید میرمعینی، روند حرک��ت کنونی بورس تهران را مبهم 
دانس��ت و گفت: پیش بینی وضعی��ت حاکم در بورس ب��ا هیچ فرضیه ای 
امکان پذیر نیس��ت اما فق��ط می توان گفت افراد ریس��ک پذیر می توانند از 
بازدهی معقولی در آینده برخوردار شوند اما احتمال افزایش ریسک و زیان 

آنها نیز وجود دارد.
ای��ن کارش��ناس در گفت وگ��و با ایرنا، با بیان اینکه مس��ائل سیاس��ی، 
تاثیرگذاری خاصی را بر بازارهای سرمایه گذاری خواهد گذاشت، گفت: اگر 
گزارش تنش خاصی در کش��ور منتشر نش��ود بازار تغییر مسیر می دهد و 
به س��مت روند صعودی و تعادل پیش خواهد رفت. از ش��دت وحشتی که 
سهامداران بورس را فرا گرفته بود کاسته شده و به نظر می رسد هرچه زودتر 
در بازار شاهد خروج ترس و وحشت سهامداران و روند مثبت معامالت بازار 
سرمایه باشیم. میرمعینی درخصوص احتمال ورود سرمایه های در اختیار 
س��رمایه گذاران به ب��ازار ارز و طال گفت: در این زمینه همه چیز بس��تگی 
به آینده سیاس��ی دارد، اصول ارزش گذاری بازار نیازمند منافع آتی اس��ت 
ک��ه این موضوع مبنای ارزش گذاری قیمت تلقی می ش��ود. در صورت قرار 
گرفتن منافع تحت تاثیر هرگونه عامل سیاس��ی و اقتصادی، ارزش گذاری 
دچار نوسان می شود که این موضوع می تواند زمینه تغییر قیمت ها را فراهم 
و متناسب با ارزش گذاری جدید تعیین شود، این مسائل تابع ارزش گذاری 
آتی است که می تواند مثبت یا منفی باشد و منجر به افت ارزش سهام شود.
ب��ه گفته وی، در این برهه از زمان و با توجه به وضعیت حاکم در بورس 
نمی توان به سرمایه گذاران پیشنهادی مبنی بر ماندگاری در بورس را داد، 
زیرا فقط زمانی که قادر به پیش بینی آینده هستیم می توان سرمایه گذاران 
را ب��رای اقدام به س��رمایه گذاری و حفظ س��رمایه های خ��ود در این بازار 

راهنمایی کرد.
او با بیان اینکه هر کس��ی متناسب با ریسک پذیری و متناسب با میزان 
بازده��ی که انتظار آن را دارد در این بازار ریس��ک خواه��د کرد، ادامه داد: 
بازار سرمایه همیشه با ریسک های متعدد همراه بوده که این عوامل باعث 

همراهی همیشگی بازار سرمایه با نوسان شده است.

پیش بینی روند کنونی بورس تهران با هیچ فرضیه ای امکان پذیر نیست

بورس دوباره کوتاه آمد
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پس از ۷سال، قانون بهبود فضای کسب و کار 
اجرایی نشد

شافعی گفت هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 
می گذرد، اما این قانون هنوز اجرایی نشده است،

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، غالمحس��ین ش��افعی رئیس اتاق 
بازرگانی ایران در جلس��ه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان 
اینکه هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می گذرد، 
اما این قانون هنوز اجرایی نش��ده اس��ت، گفت: متأسفانه برای اجرای قانون 

بهبود مستمر فضای کسب و کار دستگاه های دولتی توجهی ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: فعاالن بخش 
خصوص��ی اگرچه ت��الش زیادی برای تصویب این قان��ون کردند، اما اکنون 
ب��رای اجرای آن باید التماس کنند؛ در حالی که این موضوع تنها به حیطه 
قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار محدود نمی شود؛ بلکه ده ها مورد 
قانون��ی وج��ود دارد که دول��ت آن را اجرایی نمی کن��د در حالی که مصوبه 

مجلس برای فعالیت های اقتصادی است.
به گفته او، قوه قضائیه باید با س��ازمان هایی که به وظایف خود در اجرای 
قوانی��ن عم��ل نکرده اند، برخورد کند؛ به نحوی که اج��را نکردن قانون باید 

برای خطاکاران عقوبت داشته باشد.

روغن های تراریخته کدامند؟
دبی��ر انجم��ن صنایع روغن نباتی ایران اعالم ک��رد که بیش از 85درصد 
روغن های سویا در ایران تراریخته هستند و 90درصد کشورهای دنیا نیز از 

محصوالت تراریخته استفاده می کنند.
امیرهوش��نگ بیرش��ک در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه روغن سویا، 
آفتابگردان، پالم و کلزا بیش��ترین روغن های نباتی مصرفی در ایران هستند، 
گفت: روغن  سویا تنها روغن تراریخته است که از مبادی جنوبی وارد ایران 
می شود و روغن های پالم، آفتابگردان و کلزا روغن هایی هستند که تراریخته 

نبوده و به جز پالم، باقی روغن ها از مبادی شمالی کشور وارد می شوند.
بیش از 85درصد روغن سویا موجود در ایران تراریخته است

وی تصری��ح کرد: بی��ش از 85درصد روغن های س��ویا در ایران تراریخته 
هس��تند و 90درصد کش��ورهای دنی��ا نیز از محصوالت تراریخته اس��تفاده 
می کنن��د. در مورد س��المت محص��والت تراریخته هم می ت��وان گفت این 
محصوالت از س��المت کافی برخوردارند و هنوز دالیلی قطعی برای ناس��الم 

بودن محصوالت تراریخته وجود ندارد.
ب��ه گفته وی، روی تم��ام محصوالت روغن نباتی ک��ه از روغن تراریخته 

استفاده می شود، برچسب »تغییر ژنتیک یافته« درج شده است.
روغن آفتابگردان بیشترین روغن مصرفی در ایران

وی با بیان اینکه روغن آفتابگردان بیش��ترین می��زان مصرف را در ایران 
به خود اختصاص داده اس��ت، اظهار کرد: روغن های آفتابگردان به هیچ وجه 
تراریخته نبوده و عمدتا از مبادی شمالی کشور وارد شده و در گمرکات نیز 

مورد آزمایش قرار می گیرد.
بیش از 95درصد روغن کلزا در داخل تولید می شود

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران اضافه کرد: بیش از 95درصد روغن 
کلزایی که در داخل مصرف می ش��ود، از دانه های کلزای داخلی اس��ت؛ زیرا 
در چند س��ال اخیر کش��ت دانه های کلزا افزایش چشمگیری داشته است و 

در این امر خودکفا هستیم.
روغن های پالم 100درصد وارداتی است

بیرش��ک با اش��اره به اینکه روغن های پالم ۱00درصد وارداتی و غیرپالم 
هس��تند، اظهار کرد: روغن پالم در فرموالسیون روغن سرخ کردنی استفاده 
می شود و این روغن به صورت مستقیم و ۱00درصد خالص عرضه نمی شود. 
اس��تفاده از روغن پالم در روغن س��رخ کردنی مقاومت آن را به حرارت باال 

می برد و این روغن را برای سرخ کردن مناسب می کند.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا استفاده از روغن های پالم خطری برای 
س��المتی م��ردم دارد یا خیر، گفت: از روغن پالم نباید به صورت مس��تقیم 
استفاده شود. متاس��فانه برخی مواقع از روغن پالم نابه جا استفاده می شود. 
این روغن برای پخت و پز مناس��ب نیس��ت و مخصوص سرخ کردنی است و 

مصرف زیاد آن مانند هر کاالیی می تواند آسیب رسان باشد.

 زنان سرپرست خانوار
در اولویت حمایت صندوق

مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرین��ی امید اج��رای طرح »هر روس��تا - یک 
محصول« را موجب س��وق دادن روس��تاها به سمت اش��تغال زایی دانست و 

حمایت از زنان سرپرست خانوار را از اولویت های صندوق برشمرد.
اصغ��ر نورال��ه زاده در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره ب��ه طرح های 
اجراش��ده صندوق در بحث اش��تغال زایی روس��تایی، گفت: یکی از 
راه های حمایت از توس��عه اقتصادی روستاها، حمایت از تولید یک 
محصول محوری در روس��تا و جلب مشارکت اهالی برای گرایش به 
شغل مش��ترک به منظور کس��ب درآمد و ثروت بیشتر و گسترش 

مزیت های روستا است.
وی ادامه داد: صندوق کارآفرینی امید با حمایت از طرح هر روستا � یک 
محصول در تالش اس��ت اش��تغال زایی را به روس��تاها برده و بر بیکاری در 

روستاها غلبه و خانوارها را از خدمات صندوق بهره مند کند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: امروز در اغلب شهرس��تان ها و 
بخش ها روس��تاهای زیادی با محوریت محصول واحد ب��ه کار تولید و ارائه 
خدمت مش��غول هستند که بس��یاری از این تولیدات کشاورزی و در برخی 

موارد صنعتی و خدماتی است.
نوراله زاده زنان سرپرس��ت خانوار را در اولویت حمایت صندوق دانست و 
گفت: در صندوق جامعه هدف مشخصی برای حمایت وجود ندارد ولی زنان 
سرپرس��ت خانوار به دلیل اینکه گردش مالی و جواز کسب ندارند و بانک ها 
معموال به آنها وام نمی دهند در اولویت حمایت صندوق قرار دارند تا بتوانند 

گردش مالی ایجاد کنند.
به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، حمایت از توس��عه اشتغال و 
کسب و کارهای خانگی بانوان از سال 9۲ به بعد در صندوق رونق بیشتری 
پی��دا کرد و صن��دوق کارآفرینی امید عالوه بر پرداخت تس��هیالت به زنان 
سرپرس��ت خان��وار از گروه ه��ای مختلف بان��وان که برای ایجاد اش��تغال و 

کسب وکار مولد تالش می کنند حمایت کرده است.
وی با اش��اره به امضای تفاهم نامه همکاری میان صندوق کارآفرینی امید 
و بنی��اد تعاون و توس��عه کارآفرینی زنان گفت: این تفاهم نامه اواخر س��ال  
۱۳9۲ منعقد شد و براساس آن دو طرف ملزم شدند از هزاران کسب و کار 

خانگی و خویش فرمایی بانوان حمایت کنند.

اخبـــار

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با اشاره به تعادل موجود در بازار 
تلفن همراه گفت هر چقدر ب��ه جلو برویم، وضعیت بازار تلفن همراه بهتر 

خواهد شد.
ابراهیم درستی  در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت 
قیمت انواع تلفن هم��راه در بازار اظهار کرد: هم اکنون قیمت تلفن  همراه 
در بازار متعادل اس��ت، این در حالی اس��ت که قیمت تلفن همراه در بازار 

به نرخ ارز بستگی دارد و خوشبختانه توانسته تعادل خود را حفظ کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در ادامه تأکید کرد: خوشبختانه 
طی دو ماه اخیر، ش��رکت ها توانستند سهم بازار را تأمین کنند و اگر این 
روند ادامه داشته باشد، قیمت گوشی تلفن همراه مناسب تر هم خواهد بود.

بهبود وضعیت بازار موبایل در آینده
درستی در ادامه ضمن پیش بینی قیمت گوشی در بازار، تصریح کرد: به 
ط��ور قطع، هر چقدر به جلو برویم، وضعیت بازار تلفن همراه بهتر خواهد 
ش��د. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با اشاره به اینکه زمانی وضع 

بازار تلفن همراه مش��خص می شود که دست دالالن و سودجویان در بازار 
کوتاه ش��ود، اظهار کرد: امیدواریم همکاری دولت و اصناف بیشتر شود تا 

بازار روند مطلوب تری به خود بگیرد.
بی شک از آنجایی که  تلفن همراه کاالیی وارداتی است، یکی از عواملی 
که در نوس��ان قیمت آن تأثیرگذار است، قیمت ارز است. ثبات قیمت ها 
هم  اولین قدمی است که واردکنندگان براساس آن می توانند سهم و نیاز 

بازار را تأمین کنند.

بازار گوشی تلفن همراه متعادل است

 توانایی شرکت ها در 2 ماه اخیر، برای تأمین سهم بازار تلفن همراه

مدیرکل ش��بکه پایش هواشناسی کش��اورزی گفت با توجه به وقوع 
وزش باد ش��دید، رعد و برق و سیالبی ش��دن رودخانه ه��ا، زنبورداران 

مناطق جنوبی از اتراق در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.
مسعود حقیقت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از استمرار 
ب��ارش تا پایان هفته در اغلب مناطق کش��ور خب��ر داد و گفت: بنابر 
نقشه های هواشناسی تا پایان هفته در غالب مناطق کشور از شمال تا 

جنوب، شرق تا غرب بارش باران را شاهد خواهیم بود.
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه احتمال برخ��ورد صاعقه و سیالبی ش��دن 
مس��یل ها در مناطق جنوبی کش��ور به عش��ایر و دامدارانی که در این 
مناطق فعالیت دارند، توصیه می ش��ود از رفتن به ارتفاعات و حاش��یه 

رودخانه ها اجتناب کنند.

حقیقت در توصیه ای به زنبورداران کش��ور گفت: زنبوردارانی که به 
مناطق جنوبی کش��ور کوچ کردند، به س��بب وقوع وزش باد ش��دید، 
رعد و برق و سیالبی ش��دن رودخانه ها از اتراق در حاش��یه رودخانه ها 

خودداری کنند.
مدیرکل ش��بکه پایش هواشناسی کش��اورزی ادامه داد: با توجه به 
ش��رایط جوی و بارش باران در اکثر مناطق کشور به کشاورزان توصیه 
می ش��ود تا پایان هفته هیچ گونه محلول پاشی و سم پاشی را در مزارع 

و باغات خود انجام ندهند.
گلخانه داران مراقب سازه های گلخانه ای خود باشند

وی در توصی��ه ب��ه گلخان��ه داران برخ��ی مناط��ق کش��ور گف��ت: 
گلخانه داران��ی که در اس��تان های کرمان، سیس��تان و بلوچس��تان و 

جنوب فارس مس��تقر هستند، به سبب احتمال برخورد تگرگ مراقب 
سازه ها به ویژه پوشش گلخانه ها باشند، ضمن آنکه در این مناطق اگر 
محصولی آماده برداش��ت است، هرچه س��ریع تر نسبت به برداشت آن 

اقدام کنند تا خسارتی از این حیث به آنها وارد نشود.
به گفت��ه حقیقت، با توجه به ش��رایط مس��اعد بارندگی و وضعیت 
مطلوب آب، کش��اورزان تاکنون مشکلی در آبیاری مزارع و باغات خود 

ندارند.
مدیرکل شبکه هواشناسی کش��اورزی در پایان تصریح کرد: اگرچه 
میزان بارش در س��ال زراعی جدید در ح��د نرمال و قدری گرایش به 
کمت��ر از نرمال دارد، اما کش��اورزان را در تامی��ن آب موردنیاز کمک 

می کند.

جدیدتری��ن آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت )صمت( نشان می دهد که در هشت ماهه امسال ۳5 میلیارد 
و ۳00 میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید ۲9 میلیارد 

و ۳00 میلیون نخ در سال گذشته ۲0.۴درصد رشد داشته است.
به گزارش ایس��نا، طبق این آمار واردات رسمی سیگار که از سال 
۱۳97 به صفر رس��یده بود همچنان متوقف است، اما صادرات این 
محص��ول در این م��دت ۴6.7درصد کاهش داش��ته، به طوری که 
صادرات س��یگار از ۱50 میلیون نخ در هش��ت م��اه منتهی به آبان 
سال گذشته به 80 میلیون نخ در مدت مشابه امسال رسیده است.

ب��رآورد وزارت صنعت، معدن و تج��ارت )صمت( از میزان قاچاق 
سیگار نیز نشان می دهد در حالی که میزان قاچاق سیگار در هشت 
ماهه س��ال گذشته ۱۴ میلیارد و ۲۱0 میلیون نخ تخمین زده شده 
بود، این رقم در مدت مش��ابه امس��ال 8میلی��ارد و ۱6 میلیون نخ 
برآورد شده که حاکی از کاهش ۴۲.6درصدی برآورد قاچاق سیگار 
است. الزم به ذکر است که برآورد مصرف سیگار طی این هشت ماه 

معادل ۴۳ میلیارد و ۳۳0میلیون نخ در کل کشور است.
به گزارش ایس��نا، در ماه های گذش��ته کش��مکش س��ازمان های 
مختلف بر سر مالیات سیگار خبرساز شده بود. اوایل آذرماه امسال، 

رئیس دبیرخانه س��تاد کش��وری کنترل دخانیات وزارت بهداش��ت 
خواس��تار افزایش مالیات بر س��یگار در بودجه س��ال ۱۳99 شده و 
گفت��ه ب��ود که ۲0 هزار میلی��ارد تومان از درآمد ناش��ی از افزایش 
نرخ بنزی��ن می توانس��ت از افزایش ۱0درصدی مالیات بر س��یگار 
تامین ش��ود، اما در مقابل انجمن تولیدکنن��دگان، واردکنندگان و 
صادرکنن��دگان محصوالت دخانی این آم��ار و ارقام را »غیرواقعی« 
و  »بدون پش��توانه کارشناسی« توصیف کرده و هشدار داده بود که 
»این مالیات، س��هم ۲0درصدی س��یگار قاچاق در بازار را به شدت 

افزایش خواهد داد.«

هشدار به زنبورداران مناطق جنوبی کشور

 کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند

افزایش 20درصدی تولید سیگار

 واردات همچنان متوقف است
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اخبار

به زودی با دستور رئیس جمهوری
5100 دستگاه خودروی مانده در بنادر کشور 

تعیین تکلیف می  شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزیر کش��ور 
گفت هم اکنون 5 هزار و ۱00 دستگاه خودرو رسوب شده در بنادر 
کش��ور وجود دارد که به زودی با دس��تور رئی��س جمهوری تعیین 

تکلیف می شود.
به گزارش پایگاه خبری ربیع به نقل از ایرنا، بابک دین پرست روز 
سه شنبه در حاشیه بازدید از بندر بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: 
بر همین اساس دو ماه پیش نامه ای برای رئیس جمهوری فرستاده 
ش��د و  وی دس��تور داد که وزی��ر امور اقتصادی و دارایی بررس��ی 
کند که در ادامه این پیگیری ها دو هفته پیش در آخرین گزارش��ی 
که از گمرک گرفتیم، متوجه ش��دیم آنان نیز با تعیین تکلیف این 

خودروها با وزارت کشور هم نظر است.
وی بی��ان ک��رد: عل��ت توق��ف ترخیص ای��ن خودروه��ا برخی 
موضع گیری ها و اصرارهای دس��تگاه ها ب��رای اجرای قوانین داخلی 

آنها است.
دین پرس��ت ادامه داد: اینکه دس��تگاهی بگوی��د ورود یا ترخیص 
خودروی��ی ممنوع ی��ا مغایر قانون اس��ت، قابل احترام اس��ت ولی 
خودروها نباید بر اثر این موضع گیری ها س��ال ها بالتکلیف در بنادر 

باقی بمانند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزیر کش��ور 
افزود: در پاس��خ به گزارش گمرک نامه ای با امضای وزیر کش��ور به 
رئیس جمهوری ارائه ش��د تا عالوه بر احترام به نظر همه دستگاه ها 
تیم��ی ب��ا ریاس��ت معاون اقتص��ادی رئی��س جمه��وری و حضور 
نماین��دگان وزارت  صنعت، معدن و تج��ارت، معاون حقوقی رئیس 
جمه��وری، نمایندگان دس��تگاه قضایی، گم��رک و نیروی انتظامی 
تش��کیل  و تکلیف خودروهای رسوب شده  در بنادر برای جلوگیری 

از فرسودگی مشخص شود.
دین پرس��ت تاکید کرد: چنانچه قرار است این خودروها به کشور 
مبدأ بازگردانده ش��ود برگش��ت بخورد و اگر قرار اس��ت وارد کشور 

شود، ترخیص شود.
وی افزود: اگر دخالت وزارت کش��ور نبود ممکن بود این موضوع 
همچنان در جریان باقی بماند اما امیدواریم در روزهای آینده رئیس 
جمهوری درباره تش��کیل این تیم دس��تور دهد و موضوع رس��وب 

خودروها در بنادر به سامان برسد.

پافشاری مجدد شورای نگهبان بر حق مردم 
در ماجرای طرح ساماندهی خودرو

عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان نوشت محدودکردن نقش عیوب 
ناشی از تولید خودرو در تصادف به »پنج  سال«، خالف شرع است.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ش��ورای نگهب��ان، دکتر هادی 
طحان نظی��ف عضو حقوقدان ش��ورای نگهب��ان در مطلبی با عنوان 
»گزارش هجدهم« در صفحه ش��خصی خود در اینستاگرام نوشت: 
چهارش��نبه ۱۱ دی م��اه ۱۳98، پیش از ورود به دس��تور جلس��ه 
شورای نگهبان، گزارشی از روند رو به پایان تصحیح اوراق امتحانی 
داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان ارائه شد. آنطور که 
گفته شد از کسانی که در آزمون کتبی قبول شده باشند هم کم کم 

برای مصاحبه و آزمون شفاهی دعوت به عمل خواهد آمد.
این روز ها هیات مرکزی نظارت و هیات های نظارت استانی به شدت 
مش��غول بررسی صالحیت ها هستند. در جلس��ه، اعضای شورا باز هم 
از ثبت نام بی محابا و بی رویه داوطلبان فاقد ش��رایط اولیه در انتخابات 
مجلس گالیه کردند و اینکه اساس��ا این س��اختار انتخابات غلط است 
ک��ه برخی ثبت نام ها قطعی تلقی ش��وند در حالی که پس از بررس��ی 
معلوم می شود برخی شرایط اولیه و ابتدایی مثل عدم سوءپیشنه را هم 
نداشته اند. در ادامه برخی اعضا با تقدیر از سخنگوی پرتالش شورا، بر 
اهمیت کار های رسانه ای شورا در ایام منتهی به انتخابات تأکید کردند 
و توجه به افکار عمومی در فعالیت های جاری را یک ضرورت خواندند. 
همچنین بحث مفصلی راجع به نظریه هیات مرکزی در مورد استعفای 
اعضای علی البدل شورا های شهر برای کاندیدا شدن در انتخابات مجلس 
مطرح ش��د که برخی از اعضا معتق��د بودند اطالق قانون هم عضویت 
اصل��ی و هم عضویت علی الب��دل را دربر می گیرد و هر دو عضو باید از 
ش��ش ماه قبل اس��تعفا می دادند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که اگر 
فلسفه استعفا ها سوءاستفاده از موقعیت باشد، عضو علی البدل از هیچ 
اختیاری برخوردار نیس��ت و لذا نیازی به اس��تعفا ندارد. در ادامه طرح 
ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار بود. برخی اشکاالت قبلی شورا 
را مجل��س برطرف و برخی موارد دیگر نیز باقی مانده بود. از جمله در 
ماده 7 مصوبه، آمده بود: در دوره پنج ساله از تاریخ شماره گذاری خودرو 
اگر عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و تلفات حادثه 

مؤثر باشد، شرکت سازنده دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. 

تا پایان سال بازار خودرو چگونه خواهد بود؟ 
خودرو ارزان می شود یا گران؟

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی 
با اش��اره به نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، اعالم کرد که هنوز 
خرید نوروزی مش��تریان در بازار خودرو اتفاق نیفتاده اس��ت، اما به 
نظر می رس��د که در ماه های پایانی س��ال و در بهمن و اس��فندماه 

شاهد افزایش تقاضای مشتریان برای خرید اتومبیل باشیم.
محمدرض��ا نجفی من��ش در صحبت های خود با تج��ارت نیوز، با 
اش��اره به قیمت گذاری خودروهای داخلی اضافه کرد که اگر قیمت 
خودروهای داخلی با حاش��یه 5درصد زیر قیمت بازار باشد، قیمت 
خودرو ارزان تر خواهد ش��د و همچنین با اجرای دس��تورالعمل های 
تعیین ش��ده، دالل��ی در ب��ازار خودرو برچی��ده خواهد ش��د، ولی 
در ش��رایط کنونی به دلیل اینکه خودرویی از س��وی ش��رکت های 
خودروس��ازی عرضه نمی شود، شاهد افزایش چشمگیر قیمت ها در 
بازار هس��تیم و ش��رایط تا جایی پیش رفته است که شاهد اختالف 
7 ت��ا ۲0 میلیون تومانی قیم��ت خودروهای داخلی موجود بازار در 
مقایس��ه با قیمت کارخانه هستیم. هرچند انتظار می رود که با آغاز 
خرید نوروزی مش��تریان در بهمن و اس��فندماه، قیمت خودروهای 

داخلی هم با کاهش همراه شود.

رئی��س انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور گفت 
هرچن��د توانایی ارتقای اس��تاندارد موتوره��ای خودروها به ی��ورو 5 نزد 
قطعه س��ازان ایرانی وج��ود دارد، اما این ط��رح بدون ارتقای اس��تاندارد 

آالیندگی سوخت عقیم می ماند.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« به نق��ل از  ایرنا، »محمدرضا 
نجفی من��ش« افزود: موضوع اصلی در این زمینه، عقب ماندن وزارت نفت 
از استاندارد س��وخت های تولیدی است و بدون ارتقای استاندارد بنزین و 

گازوئیل به یورو 5، حتی تولید موتورهای یورو 5 عقیم می ماند.
رئی��س انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور، تاثیر 
اس��تفاده از موتوره��ای ی��ورو 5 در خودروه��ا بر قیمت آنه��ا را منوط به 
آنالیزهای قیمتی برشمرد، هرچند معتقد است نمی تواند تاثیر چندانی بر 

قیمت ها داشته باشد.
وی تاکید کرد:  خودروسازان ایرانی از نظر فناوری و پژوهش در وضعیت 
خوبی به س��ر می برند و همین که خود را باور داش��ته باشند قادر به انجام 

کارهای بزرگی خواهند بود.
 پیشتر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد: عالوه 

بر توزیع روزانه بنزین باکیفیت و با میزان گوگرد زیر 50 پی. پی. ام مطابق 
اس��تاندارد یورو ۴، اکنون گازوئیل یورو ۴ در هشت کالنشهر و کل استان 

تهران و ۳۲0 جایگاه در جاده های اصلی کشور توزیع می شود.
این در حالی اس��ت که خودروس��ازان و قطعه س��ازان موف��ق به تولید 

موتورهای با استاندارد کیفی آالیندگی یورو 5 شده اند.
ترس وزارت صنعت در اجرای فرمول قیمت گذاری 5درصد زیر 

حاشیه بازار
به گفته این مقام صنفی، عمده مش��کالت امروز خودروس��ازان ناشی از 
قیمت گذاری غلط خودروها است که سبب شده تا خودروها با ضرر و زیان 
تولید ش��وند. وی بیان داشت: این در حالی است که در سال های گذشته 
هر کس توانسته بود خودرویی ثبت نام کند بین ۲0 تا ۲00 میلیون تومان 

سود برد و این موضوع از اساس اشتباه است.
نجفی منش ادامه داد:  اشتباه تر این است که این موضوع نه یک معامله، 
بلکه قمار اس��ت، زیرا بر پایه برد- برد نیس��ت و همواره خودروس��از زیان 

می کند.
وی خاطرنش��ان کرد:  بهتری��ن راه ب��رای راضی نگه داش��تن خریدار و 

فروشنده، تعیین قیمت در حاشیه بازار و سپس اصالح آن است؛ کاری که 
در دهه 70 مشابه آن را انجام داده و نتیجه هم گرفتیم.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور تاکید کرد:  
هرچند س��ال گذش��ته تعیین قیمت خودرو با فرمول 5درصد زیر قیمت 
بازار از س��وی وزیر صنعت نیز مورد تاکید قرار گرفت، اما در عمل اجرایی 
نشد، اما هنوز هم دیر نشده و می توان با این شیوه به واقعی شدن قیمت ها 

کمک کرد.
وی تاکیدک��رد:  اگ��ر ۲0 ت��ا ۳0درصد ف��روش فوری خودروس��ازان با 
قیمت های حاش��یه بازار انجام ش��ود، به تدریج به واقعی ش��دن و کاهش 

قیمت ها منجر می شود.
ای��ن مقام صنفی معتقد اس��ت ک��ه »وزارت صنعت از ت��رس اجتماع 

معترضان، از شجاعت الزم برای اجرای این کار برخوردار نبوده است.«
وی یادآور شد: برای رفع مشکالت خودروسازان سه راهکار فروش اموال 
مازاد، فروش ش��رکت های غیرضرور و ارزیابی و ب��ه روز کردن دارایی های 
آنها پیش��نهاد ش��ده و پیش بینی می ش��ود با انجام این کارها بخش��ی از 

مشکالت شان کاهش یابد.

تولید موتورهای یورو ۵ بدون ارتقای استاندارد سوخت عقیم می ماند

ترکیه باالخره بعد از 60 سال به رویای دیرینه خود یعنی تولید یک خودروی 
برق��ی س��اخت داخل دس��ت یافت. اگر تا دیروز حس��رت ایرانی ه��ا این بود که 
خودروس��ازی کره جنوبی با ما ش��روع کرد و توانست خود را در سطح بین المللی 
مطرح کند و صنعت خودرو ایران عقب ماند، امروز باید ترکیه را هم به لیس��ت 
حس��رت ها اضافه ک��رد. به بهانه رونمای��ی از خودروی ملی ترکی��ه به نام توگ 
)TOGG( که در پنج مدل مختلف تولید می شود، »ایرنا زندگی« این سوال را 

مورد پرسش قرار داده که چرا ایرانی ها توان ساخت خودروی برقی را ندارند؟
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، س��ال ۲0۱5 بود که 
مقامات صنعتی ترکیه اعالم کردند این کشور قصد طراحی و تولید یک خودروی 
کامال داخلی را دارد. در آن زمان گفته شد ترکیه حق تولید نسل دوم خودروی 
قدیمی س��اب 9-۳ را از س��ازمان خودروهای برقی ملی س��وئد خریداری کرده 
اس��ت. در ادامه نیز خبر رسید شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه همکاری 
با سوئدی ها را آغاز کرده و می خواهد این خودروی قدیمی را در قالب »خودروی 
مل��ی« به محصولی جدید تبدیل کند. از همان زمان نیز مقامات ترکیه ای تاکید 
داشتند که محصول ملی این کشور تمام برقی خواهد بود؛ زیرا قرار است مطابق 

با تکنولوژی روز دنیا ساخته شود.
ترکیه بیشتر به  عنوان یک مونتاژکار شناخته می شود و این کشور سال هاست 

ک��ه درآمد هنگفتی از ناحیه قطعه س��ازی و صادرات قطع��ات دارد، با این حال 
ترکیه مس��یری متفاوت از گذش��ته را برای خود لحاظ کرد و سرانجام به رویای 
»خودروی ملی« خود دس��ت یافت. اما چرا ایران نتوانس��ته است چنین رویایی 
را محقق کند؟ حس��ن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با 
»ایرن��ا زندگی« عنوان کرد: اصوال انتخاب خودروی برقی به  عنوان اولین پلتفرم 
ملی یک انتخاب هوش��مندانه برای کش��وری مثل ترکیه است که به رغم تجربه 
کافی در تولید خودروهای رقابتی و صادراتی، هیچ گاه حضور خودروس��ازی این 
کش��ور در دنیا متکی به تولیدات ملی و با نش��ان ترکیه نبوده اس��ت. به اعتقاد 
سنجری، به هر حال ترک ها با انتخاب تولید یک خودروی برقی به  عنوان اولین 

پلتفرم ملی، به نوعی جریان توسعه را از مسیری میانبر طی کرده اند.
این کارش��ناس صنعت خودرو در ادامه می گوید: اما تولید یک پلتفرم ملی آن 
ه��م یک پلتف��رم برقی بدون برخورداری از تجرب��ه در تولید خودرو، بدون تکیه 
بر یک زنجیره تامین حرفه ای و پایدار و بدون ش��ناخت نس��بت به بازار و تولید 
در مقیاس جهانی، تقریبا غیرممکن اس��ت. به باور سنجری ترک ها مهارت الزم 
برای روی آوری به تولید یک پلتفرم اختصاصی را در طول س��ه دهه گذشته در 
سایه مشارکت با شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا آموخته اند، اما خودروسازی 
ایران به دلیل آنکه هیچ گاه نتوانس��ته از زیر س��ایه دولت و سیاست، خود را رها 

کن��د هم��واره مانند کودکی که بدون کس��ب مهارت های الزم ب��رای مواجهه با 
چالش ها و پیچیدگی های جهان پیرامون خود به ناگهان بزرگ ش��ده و به قصد 
ورود به اجتماع با انبوهی از گرفتاری ها مواجه اس��ت. او ادامه می دهد: به همین 
دلیل ایران نتوانس��ته مهارت الزم برای حرفه ای شدن در خودروسازی را کسب 
کند و تقریبا امروزه قافیه را به همسایگان یک سر و گردن کوتاه تر از خود باخته 
اس��ت. سنجری در ادامه درخصوص اس��تراتژی صنعت خودرو در ایران گفت: به 
 عبارت بهتر از آنجایی که در طول س��ال های پس از انقالب مدیریت این صنعت 
همواره در اختیار دولت ها بوده بیش از آنکه اس��تراتژی محور باشد سیاسی محور 
عمل کرده اس��ت؛ به  طوری که می توان گفت مشارکت های محدود این صنعت 

نیز بیشتر شبیه نوعی نمایش بوده تا کسب مهارت های حرفه ای بودند.
س��نجری معتقد است باید به محدودیت هایی که برای حضور شرکای خارجی 
صنعت خودرو در زمان برجام ایجاد ش��د دقت کنیم. این محدودیت ها هیچ کدام 
ترغیب کننده حضور  پرحجم ش��رکت های خودروس��از بزرگ دنیا نبوده اس��ت 
و گویی ش��رایطی فراهم ش��د تا تنها همان ش��رکای همیش��گی خودروس��ازی 
ایران یعنی پژو و رنو امکان فعالیت در کش��ور را داش��ته باش��ند که البته همین 
شرکت ها هم به دلیل آنکه در قراردادهای خود با شرکای داخلی چندان ریسکی 

متوجه شان نبود با اولین باد مخالف عزم خروج از بازار ایران را جزم کردند. 

خودروسازان از ش��رکت های تامین کننده قطعات خواسته اند در حداقل زمان 
اقدام به اصالح قیمت محصوالت خود کنند. این در حالی  اس��ت که قطعه سازان 
همچنان در انتظار ابالغ بس��ته مش��وق خودروس��ازان هس��تند؛ این شرکت ها 

معتقدند خودروسازان باید بسته مشوق داخلی سازی را تدوین و اعالم کنند.
به گزارش پدال نیوز، خودروسازان از شرکت های تامین کننده قطعات خواسته اند 
در حداق��ل زمان اقدام به  اصالح قیمت محصوالت خود کنند. این در حالی  اس��ت 
که قطعه س��ازان همچنان در انتظار ابالغ بس��ته مش��وق خودروسازان هستند؛ این 
ش��رکت ها معتقدند خودروسازان باید بسته مش��وق داخلی سازی را تدوین و اعالم 
کنند و تا زمانی که این بسته ابالغ نشود، اتفاق عملی در داخلی سازی رخ نمی دهد 
و میزهای دوم و س��وم برای داخلی س��ازی قطعات بی نتیجه خواه��د ماند. در این 
 خصوص آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع  همگن قطعه سازی کشور معتقد است: 
»برگزاری میزهای تعمیق ساخت  داخل، گام بزرگی برای کاهش ارزبری و وابستگی 
ب��ه  خارج و همچنین تکمیل خودروهای ناقص ک��ف کارخانجات بوده، اما به  گفته 

قطعه سازان تا زمانی که بسته های مشوق داخلی سازی از سوی خودروسازان تدوین 
و ابالغ نش��ود، برای قطعه س��ازان جذابیت الزم برای تعمیق داخلی س��ازی قطعات 

به وجود نمی آمد و اتفاق عملی در داخلی سازی رقم نخواهد خورد.«
اصالح قیمت قطعات ظرف یک  ماه آینده

دبیر انجمن تخصصی صنایع  همگن قطعه س��ازی کش��ور با اشاره به  وضعیت 
نگران کنن��ده از نظ��ر نقدینگی در واحدهای قطعه س��ازی گفت: »ت��ا زمانی که 
بسته های مشوق داخلی سازی از سوی خودروسازان اجرایی نشود، جذابیت الزم 
برای تعمیق داخلی س��ازی قطعات ایجاد نمی ش��ود.« وی با بی��ان اینکه اصالح 
قیمت از س��وی قطعه س��ازان ظرف یک  ماه آینده اتفاق خواهد افتاد، گفت: »در 
همین  زمینه یکی از راهکارهای مورد توافق برای تامین مالی خودروسازان، طرح 
فروش اوراق توس��ط خودروس��ازان برای رفع مشکل پرداخت به  نظر می رسد. بر 
این اساس، بانک  مرکزی موافقت کرده است در قالب طرح فروش، اوراق اعتباری 
برای کمک به  هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا اختصاص یابد.« این مقام 

مسئول در انجمن قطعه سازان همگن کشور تاکید کرد: »قطعا طرح فروش اوراق 
می تواند به  تامین مالی خودروس��ازان کمک کند، ام��ا این طرح به جهت حجم 
تخصیص اعتبار، همانند تزریق پول به  ش��رکت های خودروس��ازی و قطعه سازی 
تاثیرگذار نخواهد بود.« محبی نژاد تصریح کرد: »اینکه تصور ش��ود با هر روش��ی 
می توان مش��کل مالی این صنعت را حل کرد، اش��تباه اس��ت؛ چراکه امروز تنها 

تزریق پول نقد مشکل خودروسازان و قطعه سازان را حل می کند.«
  جزییات طرح فروش اوراق توسط خودروسازان

وی با اش��اره به جزییات طرح فروش اوراق توس��ط خودروسازان گفت: »صرفا 
تزری��ق فوری پول نق��د صنعت  خودرو را نج��ات می دهد؛ براس��اس این طرح، 
خودروس��ازان می توانند اقدام به  فروش اوراق مشارکت در تولید کنند و با جذب 
این منابع، رقم حاصل را به  مصرف فرآیند تولید داخلی ش��رکت ها برس��انند، اما 
اینکه چه  میزان از نقدینگی حاصل از فروش این اوراق به قطعه س��ازان برس��د، 

مشخص نیست.« 

چرا ساخت خودروی برقی به یک رویا تبدیل شد؟

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور مطرح کرد

موافقت بانک مرکزی با طرح فروش اوراق اعتباری خودروسازان 
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»سه ش��نبه های با طعم مالکیت فکری« عنوان برنامه ای اس��ت که توس��ط 
کان��ون پتنت معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری برگزار می ش��ود 
ت��ا افزایش آگاهی عمومی پیرام��ون مالکیت فکری با این رویداد آموزش��ی و 

ترویجی س��رعت گیرد. در این برنامه که ش��امل 
برگ��زاری سلس��له وبیناره��ای آموزش��ی منظم 
در سه ش��نبه های مختلف فصل زمس��تان است، 
مخاطبان ب��ا مهم ترین موضوعات مالکیت فکری 

آشنا می شوند.
کانون پتنت معاونت علم��ی و فناوری ارتقای 
فرهن��گ مالکیت فکری و آم��وزش باکیفیت در 
حوزه های مرتب��ط با مالکیت فکری به ویژه ثبت 
اختراع را با برگ��زاری این رویداد دنبال می کند. 
همچنی��ن آش��نایی ب��ا فرآیندهای اس��تفاده از 
حمایت ه��ای موجود برای ثبت اختراع خارجی و 
ارتباط گرفتن مخاطب��ان با کانون پتنت از دیگر 

دستاوردهای برگزاری آن است.
البت��ه تمرکززدای��ی فعالیت ها از اس��تان های ب��زرگ و اش��اعه فرهنگ در 
کل کش��ور عام��ل دیگری برای برگ��زاری این دوره های غیرحضوری اس��ت تا 
مخاطبان سراس��ر کش��ور، بتوانند به راحتی در این دوره ها ش��رکت کنند و از 

محتوای آنها بهره مند ش��وند.  سلس��له وبینارهایی با موضوعات متنوع مالکیت 
فک��ری، در سه ش��نبه های هر هفته و در س��اعات ۱6 الی ۱8 برگزار می ش��ود 
و آش��نایی ب��ا مالکیت فک��ری، اختراعات حوزه س��المت، پتنت اب��زاری برای 
حفاظت از فناوری های نوآورانه، جس��ت وجوی 
پتنت، آموزش نحوه ثبت درخواس��ت در پرتال 
کانون پتنت ایران، آش��نایی با پایگاه اطالعاتی 
Espacenet و آش��نایی با معاه��ده همکاری 
ثب��ت اختراع )PCT( و مزایای آن عناوین این 

وبینارها است.
همچنی��ن این وبینارها ب��ه صورت هدفمند، 
کام��اًل مرتب��ط و در امت��داد یکدیگ��ر انتخاب 
ش��ده اند و همین موض��وع، منجر می  ش��ود تا 
مخاطبان با ش��رکت در این سلس��له وبینارها، 
بتوانن��د ب��ا مبانی اولیه مالکی��ت فکری و ثبت 

اختراع، آشنا شوند.
 عالقه مندان می توانند برای آش��نایی بیشتر 
ب��ا دوره های حضوری و وبیناره��ای آکادمی کانون پتنت، به تقویم زمس��تانه 
منتشرش��ده مراجعه کنن��د. اولین وبینار از این مجموعه با عنوان»آش��نایی با 

مالکیت فکری« است  که ۱7 دی ماه برگزار می شود.

محقق��ان در اصفهان با حمایت س��تاد توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی 
معاونت علمی و فناوری موفق به طراحی و ساخت »دستگاه ثبت سیگنال  زیستی 
چهار کاناله بی س��یم« شدند. از این دس��تگاه می توان برای ثبت و پردازش آنالین 

س��یگنال های الکتریک��ی مغ��ز )EEG(، قل��ب 
)ECG(، چش��م )EOG( استفاده کرد و دارای 
کاربردهای پژوهشی و تحقیقاتی در ثبت سیگنال 
زیستی است.  سیگنال ثبت شده در این دستگاه 
به صورت بی س��یم به کامپیوتر ارسال و داده در 
نرم اف��زار  MATLAB به صورت زمان حقیقی 
دریافت می ش��ود. پژوهشگر می تواند به محتوای 
کانال ها دسترسی مستقیم داشته و پردازش های 
زمان حقیقی خود را اعمال کند. با توجه به استفاده 
آس��ان از این دستگاه و در دسترس بودن آنالین 
س��یگنال و همچنین امکان اضافه کردن پردازش 
س��یگنال و محیط کاربری توسط پژوهشگر، این 
دستگاه برای افرادی که قصد ساخت واسط مغز 

–کامپیوتر یا دستگاه های نوروفیدبک را دارند مفید است. همچنین مسیر مطالعات 
علوم اعصاب و علوم شناختی یا تحقیقات کاربردی در حوزه پردازش سیگنال های 
زیستی با این دستگاه هموار می شود.  سیما سلطانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 

تولیدکننده این دس��تگاه گفت: محققان فعال در این ش��رکت همچنین موفق به 
طراحی و ساخت دستگاه ثبت سیگنال الکتریکی چشم دو کاناله با کاربرد پژوهشی 
و تحقیقاتی شدند که از قابلیت ثبت حرکات چشم در دو راستای عمودی و افقی 
برخوردار اس��ت.  وی ادامه داد: این دستگاه به 
صورت پوش��یدنی )هدبند و بی س��یم( طراحی 
شده که ثبت سیگنال الکتریکی چشم را آسان 
می کند و س��یگنال الکتریکی چشم ثبت شده 
توس��ط این دستگاه به صورت زمان حقیقی در 
نرم اف��زار MATLAB در اختی��ار محقق قرار 
می-گی��رد و امکان اعم��ال پردازش های زمان 
حقیقی را برای وی فراهم می آورد. س��لطانی با 
بیان اینکه این شرکت پنج سال پیش با هدف 
توسعه فناوری عصبی در سه حوزه تشخیصی، 
درمانی و توانبخشی ش��کل گرفته است، بیان 
کرد: این ش��رکت دانش بنیان ب��ا تکیه بر کادر 
فنی و علمی خود در زمینه طراحی و س��اخت 
دستگاه های ثبت سیگنال های زیستی، سیستم های افزایش توانمندی عملکرد مغز، 
واس��ط های انس��ان -کامپیوتر و اجرای پروژه هایی در حوزه الکترونیک، مهندسی 

پزشکی و پردازش سیگنال فعالیت دارد.

دستگاه ثبت سیگنال های زیستی ساخته شدفرهنگ سازی مالکیت فکری در کشور سرعت می گیرد

تویوت��ا قصد دارد ش��هری هوش��مند به مس��احت 70 هکتار در 
ژاپن بس��ازد که از فناوری پیل سوختی هیدروژن، خودرو خودران، 

روباتیک، هوش مصنوعی و خانه  هوشمند بهره خواهد برد.
به گزارش زومیت، تعدادی از خودروس��ازان در نمایشگاه ۲0۲0 
ش��رکت کرده اند، اما خبر هیچ کدام شان به اندازه  تویوتا هیجان انگیز 
نبوده اس��ت. درحالی که بیشتر ش��رکت ها روی طرح های مفهومی 
و فناوری ه��ای خ��ودرو متمرکز بودند، تویوت��ا جزییات برنامه های 
خود برای س��اختن شهری جدید در کوه فوجی ژاپن را فاش کرد. 
ش��هر هوش��مند تویوتا که با نام Woven City خوانده می شود، 
70 هکتار مس��احت خواهد داش��ت و به اکوسیستم کامال متصل با 
سیس��تم تأمین برق مجهز به فناوری پیل سوختی هیدروژن مجهز 
خواهد بود. این ش��هر آزمایش��گاهی زنده است که محققان در آن 
زندگی می کنند و روی پروژه هایی ازجمله فناوری خودرو خودران، 
روباتی��ک، حمل ونقل ش��خصی، خانه هوش��مند و هوش مصنوعی 

تحقیق خواهند کرد. 
 Bjarke Ingels بیارک��ه اینگلس، معمار دانمارکی و مدیرعامل
Group، ش��هر هوش��مند تویوت��ا را طراح��ی می کند. ن��ام گروه 
بیارکه اینگلس ممکن اس��ت خیلی آش��نا نباش��د، اما این شرکت 
روی تعدادی از پروژه های مش��هور ازجمله دفتر مرکزی گوگل در 

مانتین ویو و مرکز تجارت جهانی دو در نیویورک کار کرده است.
اینگل��س هیج��ان خ��ود از این پ��روژه را با گفت��ن این جمالت 
ابراز ک��رد: راه حل های حمل ونقل متصل، خودران و بدون انتش��ار 
آالیندگی و مش��ترک جمع ش��ده اند تا دنیایی از فرصت ها را برای 
اشکال جدید زندگی ش��هری رونمایی کنند. با وسعت فناوری ها و 
صنایعی که توانس��ته ایم به آنها دسترسی داشته باشیم و همکاری 
با اکوسیس��تم ش��رکت های تویوتا، معتقدیم فرصتی بی نظیر برای 
کشف اش��کال جدید شهری با Woven City داریم که می تواند 

مسیرهای جدیدی را برای سایر شهرها هموار کند.
ش��هر تویوتا با محیط زیست سازگار خواهد بود؛ زیرا ساختمان ها 
در درجه اول از چوب س��اخته می ش��وند تا تولید کربن در ساخت 
آنها به  حداقل برسد. همچنین، ساختمان ها به پنل های خورشیدی 
مجه��ز ش��ده اند تا برق تولی��د و به تکمیل نیروی برق تولید ش��ده  

پیل های سوختی هیدروژن کمک کنند.
در ش��هر هوشمند تویوتا س��ه نوع خیابان مختلف وجود خواهد 
داش��ت که ب��ه  منظور ایجاد الگوی ش��بکه  ارگانیک برای کمک به 
تسریع در آزمایش خودران به هم می پیوندند. نوع اول خیابان برای 
خودروهای سنتی طراحی شده است؛ درحالی که دومی برای عابران 
پیاده و وس��ایل نقلیه تک سرنشینه جدید محفوظ خواهد بود. نوع 
س��وم و آخرین طرح خیابان، تفرجگاهی شبیه پارک است که فقط 

عابران پیاده می توانند در آن حضور داشته باشند.
فقط تردد خودروهای بدون انتش��ار آالیندگ��ی و کامال خودران 
در خیابان ه��ای اصلی مجاز خواهد بود؛ درنتیجه، روش اصلی برای 
حمل ونقل ش��اتل های الکتریکی e-Palette هستند که به  عنوان 

وسیله نقلیه تحویل کاال و خرده فروشان سیار خدمت می کنند.
تویوتا قصد دارد عملیات س��اخت این ش��هر هوشمند را در سال 
۲0۲۱ آغ��از کند و ش��هر مذکور میزبان کارمن��دان و خانواده های 
آنها و زوج های بازنشس��ته و دانش��مندان بازدیدکننده و ش��رکای 
صنعتی خواهد بود. خودروس��از ژاپنی انتظار دارد این شهر در آغاز 
حدود ۲،000نفر شهروند داشته باشد، اما با تکامل این پروژه، افراد 

بیشتری را در خود جای می دهد.
مع��دود افراد خوش  اقبالی که در ش��هر هوش��مند تویوتا زندگی 
خواهن��د کرد، از فناوری پیش��رفته بهره می برن��د. تویوتا جزییات 
زی��ادی از این طرح ارائه نکرده اس��ت، اما اقامتگاه های تأییدش��ده 
به سیس��تم روباتیک داخلی برای کمک ب��ه زندگی روزمره مجهز 
خواهند ش��د و حس��گرهایی وجود دارند که س��المت س��اکنان را 

زیرنظر می گیرند.
هنوز هیچ صحبتی درباره ی هزینه های ساخت این شهر هوشمند 
نشده است؛ اما آکیو تویودا، مدیرعامل تویوتا، دراین زمینه می گوید:

ساختن شهری کامل، حتی در مقیاسی کوچک، فرصتی بی نظیر 
برای توسعه فناوری های آینده ازجمله سیستم عامل دیجیتال برای 
زیرس��اخت ها است. باتوجه  به اینکه افراد و ساختمان ها و خودروها 
همه از طریق داده ها و حس��گرها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، 
می توانیم فناوری هوش مصنوعی متصل را در هر دو حوزه مجازی 

و فیزیکی آزمایش کنیم و ظرفیت آن را به حداکثر برسانیم.

»کاهش تبخیر آب های س��طحی« عنوان رویداد نوآورانه ای است 
ک��ه با هدف توس��عه فناوری ه��ای مرتبط با حف��ظ منابع آب های 

سطحی برگزار می شود.
به گ��زارش خبرنگار مهر، ب��ا توجه به اهمی��ت موضوع تبخیر و 
هدررفت آب های س��طحی و همچنین کمب��ود منابع در ایران یک 
ش��تابدهنده با همکاری ستاد توس��عه فناوری های آب خشکسالی 
فرس��ایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری رویداد »کاهش 

تبخیر آب های سطحی« را برگزار می کند.
در این رویداد کاهش تبخیر آب های سطحی با جذب و شناسایی 
ایده ه��ا و طرح های نوین و کمک به توس��عه و تجاری س��ازی این 
فناوری ها انجام می شود پس برداشتن گامی مؤثر در کاهش تبخیر 
آب های س��طحی و ذخیره س��ازی آنه��ا با ش��تابدهی در آن دنبال 

می شود.
همچنی��ن آموزش تیم ه��ای فن��اور، ایجاد و رش��د فناوری ها و 
شرکت های دانش بنیان در حوزه توسعه فناوری های مرتبط با حفظ 
منابع آب های س��طحی از جمله اهداف برگ��زاری رویداد »کاهش 

تبخیر آب های سطحی« است.
عالقه من��دان برای حضور در این چال��ش و ثبت ایده خود تا ۱0 
بهمن ماه س��ال جاری فرصت دارند و طرح های برتر نیز اس��فندماه 

سال جاری معرفی می شوند.
تیم ه��ای برگزیده عالوه ب��ر دریافت جایزه ۱5میلی��ون تومانی 
از خدم��ات متنوعی از جمله فضای کاری و آزمایش��گاهی، تأمین 
س��رمایه اولیه، آموزش های کس��ب و کار برای توسعه کسب و کار 

خود بهره مند خواهند شد.

با هدف حفظ منابع آب های سطحی

رویداد نوآورانه »کاهش تبخیر آب های سطحی« برگزار می شود

روند افت درآمد اچ تی سـی در سـال 2019 به بحرانی ترین حد ممکن رسـیده تا حدی که 
اچ تی سی در سال 2019 تنها 333 میلیون دالر درآمد کسب کرده است.

بـه گزارش زومیت، اچ تی سـی )HTC( زمانی جزو یکی از برجسـته ترین تولیدکنندگان 
گوشی های هوشمند اندرویدی بود و طرفداران بسیار زیادی در سراسر دنیا داشت که تحت 
هر شـرایطی از آن حمایت می کردند. این شـرکت در سـال های نه چندان دور محصوالتی 
تولید می کرد که از جوانب زیادی پیشـگام بودند و گوشی هایی نوآورانه به  شمار می آمدند. 
گوشـی های اچ تی سی جزو نخستین گوشی هایی بودند که به اسپیکر جلویی استریو و بدنه  

فلزی مجهز شدند و از این رو توانستند توجهات زیادی را به سمت خود جلب کنند.
متأسـفانه اچ تی سـی امـروزه از دوران اوجش فاصله زیادی گرفته اسـت و از سـال 2011 
تاکنون شـاهد افت تدریجی درآمد این شـرکت هستیم. روند افت درآمد اچ تی سی در سال 
2019 به بحرانی ترین حد ممکن رسـید؛ تا حدی که در گزارش عملکرد مالی این شـرکت که 

از سـوی تک کرانچ، منتشـر شده، اچ تی سی توانسته در سـال 2019 تنها 333 میلیون دالر 
درآمد کسب کند. این میزان درآمد کسب شده در مقایسه با درآمد ۷89 میلیون دالری سال 
2018 با افت بیش از 50درصد مواجه شده است. همچنین با بررسی آمار متوجه می شویم این 
شـرکت موفق شده بود در سال 201۷ درآمدی بالغ بر 2 میلیارد دالر کسب کند. این درآمد 
دقیقا پیش از زمانی است که گوگل بخش عظیمی از کسب و کار موبایلی HTC را به  تصاحب 
خود درآورد. این یعنی درآمد اچ تی سـی از سال 201۷ تاکنون به  میزان 8۷درصد افت کرده 
اسـت.  یکی از کارشناسـان رسـانه بلومبرگ برای درک بهتر میزان افت درآمد اچ تی سی، 
مقایسه  جالبی انجام داده است. او می گوید میزان درآمدی که اپل در مدت دو هفته از طریق 
فروش ایرپاد کسـب می کند، بیشتر از درآمد کسب شده توسط اچ تی سی در طول یک سال 
کامل اسـت. مدیرعامل اچ تی سی سال گذشته هنگام مصاحبه با رسانه  تک کرانچ اعالم کرد 
سهم این شرکت از بازار موبایل به  شدت کاهش یافته و همین موضوع روی کاهش درآمدها 

تویوتا در ژاپن شهر هوشمند می سازد

درآمد HTC از سال 2۰۱۷ تاکنون با افت 8۷درصدی مواجه شده است

دریچــه

ب��ا حمایت مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، یک هی��ات تجاری به نمایش��گاه GSM ۲0۲0اعزام می ش��ود. این هیات 
تجاری با شرکت های متناظر خود جلسات رو در رو هم برگزار می کنند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، ماه پایانی سال 98، بارسلونا شهر معماری های منحصر 
به فرد در دنیا، میزبان بزرگ ترین کنگره جهانی موبایل خواهد بود. این کنگره جهانی، 
به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت موبایل دنیا، با حضور تولیدکنندگان موبایل، محتوا 
و نرم اف��زار و همینطور مدیران اپراتورهای تلفن همراه، فرصت مناس��بی برای تبادالت 
تج��اری و بازرگانی در این عرصه فراهم می کند. در این گردهمایی برترین های صنعت 
موبایل و تولید محتوا مانند اپل، سامس��ونگ، مایکروسافت، ال جی، اچ تی سی، سونی و 

. . . حضور خواهند داشت. 

یک هیات تجاری به کنگره جهانی 
موبایل بارسلونا می رود

چهارشنبه
18 دی 1398

شماره 1469
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برای توس��عه محصوالت نوآورانه، س��تاد توس��عه فناوری نانو معاونت علمی 
و فناوری برنامه ای طراحی کرده اس��ت. »نانومچ« عنوان آن اس��ت. تس��ریع و 
تس��هیل در تجاری سازی محصوالت نانو و حمایت از فناوران و شرکت های نوپا 

اهداف آن است.
 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
محقق��ان حوزه فن��اوری نانو در س��ال های اخیر 
خوش درخش��یده اند. هر روزی که می گذرد این 
فناوری جای خود را در زندگی افراد، بیش��تر باز 
می کند. در ح��ال حاضر بی��ش از 600محصول 
مبتنی بر فناوری نانو در کش��ور تولید می ش��ود. 
محصوالتی که از یک ایده ش��کل گرفته اند و در 

مسیر تجاری سازی قرار گرفتند.
در این راس��تا برای توسعه محصوالت نوآورانه 
ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری 
برنامه ای طراحی کرده است. »نانومچ« عنوان آن 

اس��ت. تسریع و تسهیل در تجاری سازی محصوالت نانو و حمایت از فناوران و 
شرکت های نوپا اهداف آن است.

 چه��ار بس��ته حمایتی در این برنامه تعریف ش��ده که ش��امل بس��ته های 

تس��هیالت، خدمات، مش��اوره و آموزش اس��ت. فناوران متناس��ب با نیاز خود 
می توانند از این بس��ته ها استفاده کنند. البته این نیاز توسط »نانومچ« با توجه 
به ش��ناختی که از سطح هر فناوری و روند پیشرفت آن وجود دارد و برحسب 
زمان و ش��رایط جاری تشخیص داده می شود و 
خدمت مورد نظر در اختیار فناور قرار می گیرد.
برنام��ه »نانو مچ« هر س��ال با انتش��ار 
فراخوان��ی اق��دام ب��ه دریاف��ت طرح های 
فناورانه می کند. در س��ال جاری فراخوان 
مرحله دوم دوره هش��تم این برنامه اعالم 
شد و طرح ها در حال ارزیابی هستند تا به 

زودی برگزیده ها معرفی شوند.
ای��ن طرح ها ارزیاب��ی می ش��ود و طرح های 
تاییدش��ده از مجموعه تس��هیالت، حمایت ها و 
زیرساخت های موردنیاز برای پیشبرد و توسعه 

طرح بهره مند شوند.
در نانومچ تالش ش��ده است تا در قالب یک 
برنامه دائم��ی بتوان آموزش ها و زیرس��اخت های الزم را در اختیار تیم ها قرار 
داد و این محصوالت را به صنعت و بازار رساند. این طرح ها براساس معیارهای 

ارزیابی مختلف موردبررسی قرار می گیرند.

رئی��س پارک علم و فن��اوری آذربایجان ش��رقی گفت برنام��ه حمایت مالی 
مس��تقیم از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی مرتبط با امور فناوری دانشگاه ها، 
پژوهش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی با عنوان گرنت فناوری با هدف بس��ط و توسعه 

ت��وان ملی در حوزه نوآوری و کارآفرینی و ارتقای 
ظرفیت توس��عه فن��اوری در دانش��گاه ها و مراکز 
پژوهشی در سطح کشور اجرا می شود. به گزارش 
ایسنا، عبدالرضا واعظی در حاشیه جلسه معاونین 
پژوهش و فناوری دانش��گاه های استان در تشریح 
گرن��ت فن��اوری و  فرآین��د عملیاتی ک��ردن آن، 
گف��ت: فاز اول این پ��روژه )گرنت جوانه( مختص 
پایان نامه های کارشناس��ی ارش��د و دکترا خواهد 
ب��ود و در مرحله اول این فاز گرنت تاد )توس��عه 
اقتص��اد دیجیتال( در حوزه فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات از ابتدای س��ال ۱۳99 در پنج اس��تان، 
آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، سمنان، فارس 
و مرکزی اجرا خواهد ش��د و ب��ا تامین اعتبارات 

الزم در فازهای بعدی، کل س��طح کشور را در تمام زمینه های تخصصی پوشش 
ق��رار خواه��د داد. وی ادام��ه داد: حمایت های مالی بالع��وض از پایان نامه های 
تحصیالت تکمیلی مرتبط با فناوری در حوزه ICT که منجر به توس��عه دانش 

فنی ش��وند، از طری��ق پارک علم و فن��اوری، وزارت عتف، صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی، پارک فاوا انجام خواهد ش��د. رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان 
ش��رقی با بی��ان اینکه پارک های علم و فناوری اس��تان های یادش��ده به عنوان 
دبیرخان��ه منطقه ای طرح، مج��ری فاز اول این 
برنامه خواهند بود، گفت: دفتر سیاست گذاری و 
برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات 
و فن��اوری به عنوان دبیرخانه مرکزی گرنت تاد 
فرآیند عملیاتی کردن برنامه را پشتیبانی خواهد 
ک��رد و حمایت ها از طریق فراخوان در س��طح 
استان انجام می شود. وی ادامه داد: صندوق های 
پژوهش و فناوری استان ها عاملیت مالی گرنت 
ت��اد را برعهده دارن��د و اعتب��ارات حمایتی در 
اختی��ار این صندوق ها قرار خواهند گرفت، پس 
از اج��رای فاز اول گرنت فن��اوری که به عنوان 
گرنت جوانه مختص پایان نامه های کارشناس��ی 
ارش��د و دکترا خواه��د بود در فازه��ای بعدی 
گرنت ش��کوفایی برای حمایت از فعالیت های فناورانه و نوآورانه آزمایشگاه های 
تحقیقاتی دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی و گرنت رشد مختص شرکت های نوپا و 

تازه تاسیس مستقر در پارک ها و مراکز رشد عملیاتی می شوند. 

گرنت فناوری توسعه اقتصاد دیجیتال )تاد( در آذربایجان شرقی اجرا می شودتجاری سازی طرح های نوآورانه نانو تسهیل شد

یک ش��رکت دانش بنیان ایرانی توانس��ته به ح��وزه تولید و طراحی 
پهپاده��ای کش��اورزی ورود کند و این وس��یله کارب��ردی در صنعت 

کشاورزی را بومی سازی کند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، دنیا به سمت 
فناوری های نوین تغییر مس��یر داده و مس��یری ن��و را در پیش گرفته 
است. حرکتی شتابان و رو به جلو که همه کشورها را به تکاپوی افتادن 
در این مس��یر فناورانه و نوین انداخته اس��ت. اگر کشوری از این قافله 

در حال گذار عقب بیفتد دیگر حرفی برای 
گفتن در اقتصاد دنیا نخواهد داشت.

ای��ران هم که همیش��ه در ت��الش برای 
حض��ور در عرصه ه��ای بین المللی اس��ت با 
ایجاد زیس��ت بوم فناوری و نوآوری، قدم به 
این جاده گذاش��ته و ب��ا کمک جوانان خود 
به نیمه های راه رس��یده اس��ت، ام��ا برای 
رس��یدن به پایان آن به حمایت های دولتی 

نیاز دارند.
ش��رکت های  از  یک��ی  می��ان  ای��ن  در 
دانش بنیان��ی که ب��ا دور هم جمع ش��دن 
جمع��ی از متخصصان داخلی ایجاد ش��ده 
اس��ت، ب��ه دنب��ال بومی س��ازی پهپادهای 
کارب��ردی در صنع��ت کش��اورزی اس��ت. 
پهپادهای��ی که ب��رای خرید مش��ابه آنها از 
دیگر کش��ورها میزان زیادی ارز را از کشور 

خارج می شود.
آنطور که محس��ن سیادت نژاد مدیرعامل 

این ش��رکت دانش بنی��ان می گوید: پهپادهای تولیدی این ش��رکت با 
کیفیتی جهانی تولید می ش��ود و اگر مش��کالت و موانع اداری و مالی 
نداشته باشیم ، می توانیم محصوالت خود را به دیگر کشورها هم صادر 

کنیم.
مدیرعامل ش��رکت س��بک بال هلیا آس��مان، که در حوزه طراحی 
و تولید پهپادهای کش��اورزی فعالیت می کند، درب��اره ضرورت تولید 
ای��ن پهپادهای کاربردی در کش��ور بیان می کن��د: کاهش هزینه، نیاز 
به نیروی انس��انی کمتر، افزایش س��رعت عمل، افزایش دقت، افزایش 
بازدهی، صرفه جویی در هزینه ها، افزایش بهره وری از اراضی کشاورزی، 
صرفه جوی��ی در مصرف آب، افزایش امنی��ت غذایی و کاهش تاثیرات 
زیس��ت محیطی همگی از مزیت های اس��تفاده از پهپادهای کشاورزی 

است.

در گس��تره جهانی تعداد کش��اورزانی ک��ه از پهپادها در مزارع خود 
اس��تفاده می کنند هر روز در حال رش��د است و کش��اورزان با امید به 
تولید محصوالت غذایی سالم و باکیفیت و کاهش هزینه های تولید به 

استفاده از این فناوری نوین روی آورده اند.
اما خرید این پهپادها از  دیگر کشورها برای ایران هزینه های باالیی 
به دنبال دارد. این در حالی است که شرکت های دانش بنیانی در داخل 
وج��ود دارند که می توانند در کنار تامی��ن نیازهای داخلی به صادرات 

این پرنده های مکانیکی هم فکر کنند.
»ولی تولید داخلی، مش��کالت و موانعی 
دارد ک��ه ب��ه تهیه م��واد اولی��ه و تامین 
برخی تجهیزات برمی گردد. باید در حوزه 
تامین م��واد اولیه تجهیزات به خودکفایی 

برسیم.«
این فعال دانش بنیانی با اشاره به مطلب 
ف��وق می گوید: به دلیل ع��دم وجود مواد 
اولی��ه و برخی اق��الم و تجهی��زات ناچار 
هستیم این موارد را از دیگر کشورها وارد 
کنیم در حالی که خودمان توان س��اخت و 
تامین آنها را داریم. البته در این میان ایجاد 
بازار داخلی ب��رای تولیدات بومی هم یک 
ضرورت اس��ت که این کار با حمایت های 
دولتی و شناس��اندن محصوالت ایرانی به 

خریداران میسر می شود.
بی��ان می کند:  ادام��ه  س��یادت نژاد در 
به دلی��ل باالبودن قیم��ت و وجود برخی 
موانع بانکی برای تامین تجهیزات، هنوز نتوانس��ته ایم به صادرات فکر 
کنی��م، اما ت��وان باالیی برای این کار داریم. برخ��ی مذاکرات را هم با 
تعدادی از کشورهای همسایه آغاز کرده ایم اما هنوز به مرحله صادرات 
نرس��یده ایم. بیشتر محصوالت تولیدی در حال حاضر در کشور به کار 

گرفته می شود.
این پهپادها قابلیت های��ی مانند صرفه جویی در مصرف آب و هزینه 
عملیات، دقت باالی سمپاش��ی در مزارع، سهولت در به کارگیری آنها 
و تس��ریع در کار دارند. ورود نکردن کش��اورز ب��ه زمین های زراعی و 
باغی، ع��دم لهیدگی و از بی��ن رفتن محصوالت بر اث��ر ورود تراکتور 
در مزرعه، همپوش��انی یکنواخت س��م به تمام نقاط مزرعه، عدم ورود 
نیروی انس��انی در همه مراحل سم پاشی از مزایای بهره مندی پهپادها 

در عرصه کشاورزی هستند.

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی تربت حیدریه گف��ت چهارمین رویداد 
استارت آپی و نخستین ماراتون استارت آپی ملی زعفران در تربت حیدریه 
برگزار می شود. سعیدرضا قنبرزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: 
این رویداد اس��تارت آپی با رویکرد س��المت در روزه��ای ۱7 و ۱8 بهمن 

امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی تربت حیدریه افزود: این رویداد در چهار 
محور که شامل فرآوری اجزای گیاه زعفران در حوزه سالمت، فناوری های 

نوین در صنعت زعفران، توس��عه بهداش��ت در صنعت زعف��ران و تولید 
محتوا در صنعت زعفران است برپا می شود. قنبرزاده گفت: آخرین مهلت 
ارس��ال ایده ها تا ۱0 بهمن ماه جاری است، ضمن اینکه نخستین رویداد 
کارآفرینی با محوریت سالمت و بهداشت در تاریخ ۲5 و ۲6 آذر سال 95، 
دومین استارت آپ بهداشت و سالمت با محوریت هنر و سالمت در تاریخ 
۲۳ و ۲۴ آذر س��ال ۱۳96 و سومین استارت آپ بهداشت و سالمت را در 

روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ آذر ماه پارسال برگزار کردیم.

برگزاری چهارمین رویداد ملی استارت آپی زعفران در تربت حیدریه

از سـوی تک کرانچ، منتشـر شده، اچ تی سی توانسته در سـال 2019 تنها 333 میلیون دالر 
درآمد کسب کند. این میزان درآمد کسب شده در مقایسه با درآمد ۷89 میلیون دالری سال 
2018 با افت بیش از 50درصد مواجه شده است. همچنین با بررسی آمار متوجه می شویم این 
شـرکت موفق شده بود در سال 201۷ درآمدی بالغ بر 2 میلیارد دالر کسب کند. این درآمد 
دقیقا پیش از زمانی است که گوگل بخش عظیمی از کسب و کار موبایلی HTC را به  تصاحب 
خود درآورد. این یعنی درآمد اچ تی سـی از سال 201۷ تاکنون به  میزان 8۷درصد افت کرده 
اسـت.  یکی از کارشناسـان رسـانه بلومبرگ برای درک بهتر میزان افت درآمد اچ تی سی، 
مقایسه  جالبی انجام داده است. او می گوید میزان درآمدی که اپل در مدت دو هفته از طریق 
فروش ایرپاد کسـب می کند، بیشتر از درآمد کسب شده توسط اچ تی سی در طول یک سال 
کامل اسـت. مدیرعامل اچ تی سی سال گذشته هنگام مصاحبه با رسانه  تک کرانچ اعالم کرد 
سهم این شرکت از بازار موبایل به  شدت کاهش یافته و همین موضوع روی کاهش درآمدها 

نیز اثر گذاشـته است. مدیرعامل اچ تی سی گفت این شـرکت از تولید گوشی های هوشمند 
نوآورانه دسـت برمی دارد، زیرا تصمیم گرفته در حوزه واقعیت مجازی سـرمایه گذاری کند. 
در حال حاضر اچ تی سی چندین هدست واقعیت مجازی را تحت برند Vive تولید کرده و به 
 فروش می رسـاند؛ این شرکت تاکنون به  صورت رسـمی نگفته که موفق به فروش چه تعداد 
از این هدسـت شده اسـت. اچ تی سی از مدت ها پیش تصمیم گرفته است استراتژی  خود در 
بازار گوشـی های هوشـمند را تغییر دهد و بیشتر روی فروش گوشـی های میان رده در بازار 
هند تمرکز کند. بازار هند امروزه دومین بازار بزرگ دنیا برای گوشـی های هوشمند به  شمار 
می آید و از این رو اهمیت بسـیار باالیی برای گوشی سـازان دارد.  تا زمان نگارش این خبر، 
اچ تی سی هنوز به  صورت رسمی گزارش مالی مربوط به سه ماهه  پایانی سال 2019 را منتشر 
نکرده است، بااین حال تمامی شواهد حاکی از آن هستند که درآمدهای این شرکت فصل  به 

 فصل کاهش می یابد و اچ تی سی اوضاع خوبی را سپری نمی کند.

پرنده های بدون سرنشین کشاورزی بومی سازی شد

درآمد HTC از سال 2۰۱۷ تاکنون با افت 8۷درصدی مواجه شده است

یادداشـت

گردش��گری س��المت به عنوان یکی از حوزه های صنایع خالق می تواند آورده نقدی 
قابل توجهی به همراه داشته باشد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، گردشگری سالمت به عنوان یکی 
از حوزه ه��ای صنایع خالق می تواند آورده نقدی قابل توجهی به همراه داش��ته باش��د. 
اس��تان های مرزی در این بین از امتیاز قرار داش��تن در جوار کشورهای مبدأ گردشگر 

سالمت برخوردار هستند.
اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان با توجه به موقعی��ت جغرافیایی و ق��رار گرفتن در 
همس��ایگی کشورهای افغانستان، پاکستان، عمان و برخورداری از زیرساخت های الزم، 
امکان جذب گردش��گر سالمت را دارد. وجود منابع انس��انی باانگیزه نیز بر این توانایی 

افزوده است.

»گردشگری سالمت« محور توسعه 
استان های کم برخوردار می شود



بدون شک هر برندی برای انتخاب نام خود، دالیلی را دارد، با این حال این موضوع 
برای رس��توران ها دارای اهمیت به مراتب باالتری است. به عقیده روان شناس ها به 
علت این امر که محصول یک رس��توران، غذاها است بدون شک هر نامی نمی تواند 
احس��اس خوبی را در فرد ایجاد کند. درواقع در تاریخ نمونه بس��یاری از برندهایی 
را می ت��وان پی��دا کرد که به علت ع��دم نام گذاری صحیح خ��ود، در نهایت از بازار 
حذف ش��ده اند. به همی��ن خاطر ابدا نباید این موضوع را س��اده تلقی کنید. تحت 
این ش��رایط آشنایی با داستان شکل گیری نام رس��توران های برتر جهان، می تواند 
راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما باشد که در ادامه به بررسی 9 مورد منتخب، 

خواهیم پرداخت. 
The bag lady-1

حض��ور پائوال دین در برنامه های آش��پزی و محبوبیت باالی مجموعه 
آموزش های او ریش��ه در موفقیت رس��تورانی دارد که در س��ال ۱996 
تاس��یس شده اس��ت. بگ لیدی در اصطالح به زنان بی خانمانی اطالق 
می ش��ود که تمام وس��ایل خود را در کیس��ه های خرید حمل می کنند. 
چندی��ن آهنگ به همین نام نیز باعث توجه ویژه جامعه به این موضوع 
ش��ده است. شیوه بس��ته بندی این رستوران نیز به نحوی است که همه 
چیز در یک کیسه جا شده و با انتخاب این نام به خوبی خود را با زنان 
مذکور پیوند داده اند. درواقع این نام به خوبی مفهوم قرار داشتن تمامی 
دارایی خانوم دین را در کیسه ها نشان می دهد. حمل راحت باعث شد تا 
خصو صا کارمندان به مشتریان ثابت این رستوران تبدیل شوند. درواقع 
طراحی خاص کیسه ها سهولت استفاده باالیی را به همراه دارد. دو نکته 
را باید به علت موفقیت این نام گذاری اضافه کرد. نخس��ت این موضوع 
که اصطالح lady که به معنای خانوم اس��ت، ارتباط الزم را با موسس 
آن داشته و تلفظ راحت در کنار شناخته شده بودن کلمه، آن باعث شده 

است تا این رستوران به خوبی بتواند بر سر زبان ها بیفتد. 
Chez Panisse -2

این رستوران به علت شیوه کاری خاص خود که استفاده از تازه ترین موارد 
غذایی است، در مدت  زمانی کوتاه موفق شد تا به شهرتی مثال زدنی دست 
پیدا کند. جالب اس��ت بدانید که در فهرست ۲0 رستوران برتر جهان، نام 

این برند نیز به چشم می خورد. فیلم ماریوس به کارگردانی الکساندر کوردا 
که بر پایه رمانی سه قسمتی به همین نام از نویسنده مطرح مارسل پانیول 
است، علت اصلی نام گذاری این رستوران است. درواقع محبوبیت شخصیت 
پانیس در این فیلم باعث شده است تا همگان به سرعت بتوانند با آن ارتباط 
برقرار کنند. بدون شک این امر که از نام یک شخصیت محبوب سینمایی 
که ش��باهت های اخالقی او با اهداف کاری ش��ما هماهنگ اس��ت، یکی از 

انتخاب های کامال هوشمندانه و درست محسوب می شود. 
The French Laundry -3

ای��ن امر که از نام قبلی مکان خریداری ش��ده که محبوبی��ت باالیی در بین افراد 
دارد، استفاده کنید، درست سیاستی است که توماس کلر از آن استفاده کرده است. 
درواقع مکان این رستوران قبل از خریداری شدن توسط او، یک خشکشویی با قدمت 
باال و کامال مشهور محسوب می  شد. استفاده از همان نام کمک کرد تا نیاز چندانی 

به برندسازی وجود نداشته باشد. 
Spago-4

اسپاگو یک نام ایتالیایی محسوب می شود که در اصطالح عامیانه همان اسپاگتی 
محس��وب می شود. درواقع این رستوران آمریکایی تالش کرده است تا افراد بتوانند 
ایتالیایی بودن غذاها را به س��ادگی از نام این برند تشخیص دهند. به همین خاطر 
برای انتخاب نام رستوران خود می توانید به منو غذایی خود نیز نگاهی بیندازید. در 
نهایت توجه به اصطالحات محلی، خود اقدامی متفاوت محس��وب می شود، با این 
حال توجه داش��ته باش��ید که شما باید به اصل کوتاهی نام نیز توجه داشته باشید. 

درواقع عبارت های طوالنی، بسیار سخت در ذهن افراد ماندگار خواهد شد. 
Chipotle MexicanGrill-5

یک اصطالح قدیمی خود می تواند پرسش زیادی را در ذهن افراد ایجاد کند. به 
همین خاطر نیز آقای اس��تیو الکس از عبارت چیپوتل به معنای شفافیت استفاده 
کرده است. این عبارت به علت منسوخ شدن، باعث شده بود تا تقریبا هیچ فردی از 
معنای آن باخبر نباشد. همین امر نیز خود بهانه ای برای ورود افراد به این رستوران 
بوده اس��ت. در نهایت شیوه انقالبی این رستوران که پخت در حضور مشتری بوده 

است کامال با مفهوم نام انتخاب شده، هماهنگ است. 
McDonald’s-6

بدون تردید مک دونالد شناخته ش��ده ترین نام در زمینه صنعت رس��توران داری 
محس��وب می ش��ود. برادران مک دونالد کار خود را در سال ۱9۴0 آغاز کردند که 
به علت ش��یوه کاری جالب آنها که براس��اس رعایت برخی از اصول نظیر کیفیت 

یکسان تمامی ساندویچ ها بوده است، باعث شد تا ری کراک که فروشنده ای ناموفق 
محسوب می شد. به آنها ایده ایجاد شعبه های متعدد را بدهد. در نهایت نیز وی موفق 
شد تا سهام برادران مک دونالد را خریداری کرده و به تنهایی مالکیت آن را برعهده 
بگیرد، با این حال حتی دشمنی شکل گرفته میان برادران مک دونالد با آقای کراک 
باعث نشد تا او نام این برند را تغییر دهد. درواقع وی عقیده داشته است که این نام، 
جذابیت بس��یار باالیی را دارد و حتی در مصاحبه ای عنوان کرده است که در ابتدا 
مجذوب نام این رستوران شده است. همین امر نیز باعث شد تا وی بدون هیچ گونه 
تغییری در نام به کار خود ادامه دهد. به همین خاطر همواره نباید تصور کنید که با 

در دست گرفتن مالکیت یک برند، الزامی به تغییر نام آن وجود دارد. 
Pizza Hut-۷

برای انتخاب نام حتی س��اده ترین موارد نیز می تواند کامال موفقیت آمیز باش��د. 
برای مثال آقای فرانک کارنی نام برند خود را پیتزای داغ گذاشته است تا این پیام 
را منتقل کند که ش��ما هیچ گاه غذایی سرد را میل نخواهید کرد. این امر در حالی 
بود که قبل از تاس��یس این رستوران، ش��کایت هایی برای سرد شدن غذا خصوصا 
در رس��توران های مختلف وجود داشته اس��ت. به همین خاطر در انتخاب نام خود 
می توانی��د ب��ه جامعه هدف نیز توجه داش��ته و خود را در تضاد با مش��کل موجود 

معرفی کنید. 
Starbucks-8

این امر که از یک کتاب کامال محبوب و جهانی اس��تفاده کنید، درس��ت اقدامی 
اس��ت که مدیران اس��تارباکس از آن بهره برده اند. درواقع اس��تارباکس نام یکی از 
ش��خصیت های کتاب موبی دیک محسوب می ش��ود که از بهترین رمان های تاریخ 
محس��وب ش��ده و این امر باعث ارتباط گرفتن کافی با این برند در سراس��ر جهان 
شده است. درواقع استفاده از نام یک شخصیت جهانی، خود نصف مسیر برندسازی 

محسوب می شود. 
Wendy’s-9

حتی یک داستان بسیار ساده نیز می تواند برای افراد جذابیت باالیی را به همراه 
داشته باشد. علت نام گذاری این رستوران به خاطر این بوده است که دختر موسس 
آن آقای دیو توماس که نام ملیندا را داشته است، همواره خود را ویندا صدا می کرد. 
او نی��ز برای نش��ان دادن عالقه خ��ود به دخترش، از همین نام هم��راه با تصویر او 
استفاده کرد. بدون شک برای هر فردی مشاهده میزان توجه یک مدیر به خانواده، 

جذابیت باالیی را به همراه داشته و آنها را به تحسین وامی دارد. 
thebalancesmb :منبع

مفهوم بازاریابی داخلی از دهه 80 میالدی وجود داش��ته است؛ یعنی وقتی بری 
اعالم کرد که استفاده از استراتژی هایی همانند بازاریابی، برای مدیریت افراد معنادار 
بوده و کاربرد دارد. چنین تصور می ش��د که جذب و حفظ کارکنان خوب، ش��بیه 
جذب و حفظ مشتریان خوب است. به عالوه برای جذب تعهد کارکنان به استراتژی 
س��ی.آر.ام به شما پیشنهاد می شود آن استراتژی را طوری به آنان عرضه کنید که 
گویا محصولی اس��ت که از آن��ان انتظار می رفته آن را بخرند. ب��ه گزارش لویالت، 
بازاریاب��ی داخلی را می توان اینگونه تعریف کرد؛ یک تالش برنامه ریزی ش��ده برای 
غلبه بر مقاومت سازمانی در راستای تغییر و تنظیم، برانگیختن و هماهنگ کردن 

کارکنان به سمت اجرای کارآمدتر استراتژی های عملیاتی و شرکتی است.
اهداف بازاریابی

آنها ممکن است شامل اهداف وسیعی باشند، همچون تعهد به استراتژی سی.آر.
ام، انگیزه بخشیدن به کارکنان برای اتخاذ فرآیندهای شبکه یا توسعه فرهنگی که 
در آن نظر و رأی مشتری مهم و اساسی است. همچنین اهداف می توانند به سادگی 
قابل اندازه گیری باشند، مثال آموزش ۱00درصد کارکنان برای درک مفهوم ارزش 

چرخه زندگی مشتری.
هدف گیری و بخش بندی بازار

بخش بندی شامل تقسیم بازار داخلی به زیرمجموعه های همگن است، به طوری 
که بتوان هر گ��روه را با یک آمیخته بازاریابی متفاوت هدف گرفت. بازار داخلی به 

احتمال زیاد شامل افراد مختلف با سطوح مختلف تعهد به استراتژی سی.آر.ام است. 
جذب و به دس��ت آوردن تعهد می تواند یک چالش بزرگ محس��وب شود. تعهد به 
خرید در یک سطح اساسی یا عقالنی عمل می کند. تعهد به خرید عقالنی، در جایی 
است که کارکنان می دانند چه چیزی باید تغییر کند و توجیه و دلیل آن تغییر را 
درک می کنند. تعهد به خرید احساس��ی، هنگامی اس��ت که اشتیاق قلبی واقعی و 

حتی هیجان و شور و شوق درخصوص تغییر وجود دارد.
جایگاه یابی بازار

جایگاه یابی به این مربوط می شود که شما می خواهید استراتژی سی.آر.ام، چگونه 
توسط هر بخش از بازار داخلی درک و یافت شود. برای برخی کارکنان، جایگاه یابی 
آن به عنوان یک جنبش و حرکت اس��تراتژیک س��الم و معقول که سهامداران شان 
را ارزش��مندتر خواهد س��اخت، مفهوم پیدا می کند. ممکن است جایگاه یابی برای 
دیگران درخصوص غنی سازی ش��غل، رضایت کاری، آسان سازی فرآیندها و یا هر 
چیز دیگر باشد که بخش بندی به آن بها می دهد. شاید یک جایگاه یابی برای تمامی 

بخش ها مناسب نباشد.
آمیخته )آینده( بازاریابی

مجموع��ه ای از ابزارها اس��ت که بازاریابان به منظور کس��ب نتایجی که در بازار 
هدف شان می خواهند، از آنها استفاده می کنند. این ابزارها معموال به عنوان »چهار 
پی« شناخته می شوند؛ محصول، قیمت، ارتقای فروش و مکان. یک آمیخته بازاریابی 

گس��ترش یافته با س��ه پی اضافه – کارکنان، ش��واهد فیزیکی و فرآیندها – برای 
بازاریابان خدماتی شکل گرفته و به وجود آمده است. این اجزا به روش هایی ترکیب 
و آمیخته شده اند که بازاریابان داخلی احساس می کنند اهداف را محقق می سازند. 

اجزای کلیدی درآمیخته بازاریابی داخلی عبارتند از: ارتباطات و شبکه بندی.
استفاده ۷ پی به عنوان آمیخته بازاریابی داخلی

• محصول: کارکنان اس��تراتژی های س��ی.آر.ام را خری��داری می کنند. آنان باید 
فرآیندهای کاری تغییریافته و یا دیگر اقدامات مرتبط با مدیر ارش��د را انجام داده 

و اجرا کنند.
• قیمت: هزینه روان شناختی اتخاذ فرآیندهای کاری جدید.

• ارتق��ای ف��روش »ارتباطات داخل��ی«: توجیه��ات رو در رو، روزنامه ها، ورودی 
کارکنان، فیلم های ویدئویی تولیدش��ده در ش��رکت، دوره های آموزشی، طرح های 

تشویقی، شبکه تلویزیونی شرکت، پخش خارج از استودیو، کنفرانس ها.
• مکان: جلس��ات در مح��ل و خارج از مح��ل، مکان های مج��ازی »مثل ویدئو 

کنفرانس«.
• افراد: همکاران، اعضای تیم، ناظران، مدیران عامل، آموزش دهندگان، مشاوران.
• شواهد فیزیکی: یادداشت ها، یادداشت های توجیهی، راهنماهای آموزشی، شرح شغل.

• فرآیندها: آموزش، تربیت، راهنمایی، مذاکره.
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نقش بازاریابی داخلی در مدیریت ارتباط با مشتری

 مسترکارت
کسوف فرصت می آفریند

ای��ن اتفاق به ندرت رخ می دهد که طبیعت تصمیم بگیرد از یک 
برند پش��تیبانی کند اما در تاریخ ۲6 دسامبر سال ۲0۱9، خورشید 
و ماه دس��ت به دس��ت هم دادند تا در قالب یک کسوف که هر پنج 
نس��ل یک بار رخ می ده��د پدیده ای را خلق کنند که ش��باهتی با 
لوگوی مسترکارت، این بار در آسمان، دارد. در چنین روزی کسوف 
در عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، عمان، جنوب هند، 
سریالنکا، اندونزی و مالزی قابل مشاهده بود. این خورشیدگرفتگی 
در دو نقط��ه خاص آینه ای تمام عیار از لوگوی مس��ترکارت بود در 
نتیجه شرکت تصمیم گرفت تا از فرصت فوق برای ایجاد هماهنگی 

با صحنه تماشایی قرن بهره ببرد.
در پ��ی وقوع این رویداد نجومی قیمت ها در وب س��ایت ش��ریک 
مس��ترکارت، www.Noon.com همزم��ان ب��ا کم فروغ ش��دن 
خورش��ید کاهش یافتند. به عبارت دیگر، با کاهش توانایی مشاهده 
خورش��ید، ش��اهد افت تدریجی قیمت ها در وب س��ایت نیز بودیم. 
وقت��ی که میزان خورش��ید گرفتگی به 97 درصد رس��ید، صاحبان 
مس��ترکارت 97درصد تخفیف هنگام خرید انواع محصوالت شرکت 
را دریافت کردند اما این اتفاق فقط چند دقیقه طول کشید. با کنار 
رفتن مجدد ماه از روی خورش��ید، قیمت ها بار دیگر افزایش یافتند 

تا اینکه کسوف و حراج همزمان با هم تمام شدند.
جهان ۱7۲ سال است که »کسوف حلقه آتش« را به خود ندیده 
است و کمتر از ۱00س��ال دیگر نیز امکان مشاهده چنین کسوفی 
وج��ود ندارد، بنابراین این فرصت دیگر برای ما تکرار نخواهد ش��د. 
از آنج��ا که ای��ن خورش��یدگرفتگی در دو لحظ��ه مختلف لوگوی 
مس��ترکارت را در آس��مان به تصویر می کش��ید، این شرکت به دو 
نفر برنده خوش ش��انس که دقیقا در این لحظات خاص تالقی ماه و 
خورشید دس��ت به خرید زدند، جوایزی استثنایی و خارق العاده را 
هدیه می دهد. برای خلق هیجان فروش در منطقه، مس��ترکارت از 
قبل قرارداد اکران آگهی تبلیغاتی در ش��لوغ ترین فضاهای تبلیغاتی 
در ام��ارات متح��ده عربی را امض��ا کرد. در همین حال یک س��ری 

کارهای خالقانه دیجیتال و چاپی نیز انجام شدند.

 انقالب در اینفلوئنسرمارکتینگ
نزدیک است

صنعت اینفلوئنس��رمارکتینگ این روزها به آرامی در حال تغییر 
اس��ت؛ تغییراتی که معادالت میان اینفلوئنسرها و مخاطبان شان را 

تغییر می دهد.
ب��رای درک صحیح تغیی��رات در صنعت اینفلوئنس��رمارکتینگ، 

بیایید هنرپیشه  یک سریال را در نظر بگیریم.
یکی از ش��رکت های بازاریابی و تبلیغات ک��ه از ابزارهای ارزیابی 
ش��بکه های اجتماعی برای تقس��یم بندی اینفلوئنس��رها اس��تفاده 
می کند، این بازیگر را در صنعت قایقرانی طبقه بندی می کند، چرا؟ 
زیرا در س��ریالی با نام »قایق های بادبانی« بازی کرده است؛ سریالی 

که برخالف نامش هیچ ارتباطی به قایقرانی نداشته است.
این دقیقا مشکلی ا ست که سال هاس��ت اینفلوئنسرمارکتینگ را 
تحت الش��عاع قرار داده اس��ت. تیم های بازاریاب��ی اغلب به این فکر 
نمی کنند که پتانسیل هر اینفلوئنسر واقعا در چیست و مخاطبان او 

به چه نوع محتوایی پاسخ بهتری خواهند داد.
بس��یاری از این مسائل به دلیل شتاب و عجله ای ا ست که برندها 
در همکاری با اینفلوئنس��رها از خود نش��ان می دهند. براساس یک 
تحقیق پیش بینی می شود که این صنعت در سال ۲0۲0 به صنعتی 

۱0میلیارد دالری تبدیل شود.
حال با توجه به این سرعت، شرکت های بازاریابی تالش بیشتری 
می کنند تا بازگش��ت س��رمایه و رضایت مشتریان شان را به دست 

آورند.
ارزش معنایی عمیق تر از فالوئر

در برخ��ی از کمپین های ارتباطی ممکن اس��ت فکر کنید مادر، 
پدر، خواهر یا برادر ش��ما بهتر از یک س��لبریتی اینستاگرامی عمل 
می کند. زیبایی اینفلوئنس��رمارکتینگ در این اس��ت که هر فردی 
می تواند به درد ای��ن کار بخورد؛ او باید اجتماعی آنالین از مردمی 

ساخته باشد که به موضوعی خاص اهمیت می دهند.
ش��رکت های هوش��مند به این مس��ئله پ��ی برده ان��د و به جای 
هیجان زدگ��ی در مورد تع��داد فالوئرهای یک فرد در اینس��تاگرام، 
به دنب��ال افرادی می گردند که دیدگاه، لحن و عالیق ش��ان با پیام 
کمپین س��ازگار باشد و فالوئرهای ش��ان هم به موضوع مورد بحث 

واکنش مناسبی نشان بدهند.
ب��ه جای اختصاص مبلغی هنگفت به یک س��لبریتی، آنها همین 
مبل��غ را به تعداد بیش��تری از آنها با فالوئره��ای کمتر ولی فعال تر 

می دهند و به این ترتیب از پول شان استفاده  بهتری می کنند.
اصالت

تغییر دیگری که در این زمینه مش��اهده می ش��ود این است که 
ش��رکت ها به اهمیت کار با اینفلوئنس��رهایی پ��ی برده اند که واقعا 
درب��اره  یک محصول یا کمپین هیجان دارند. مخاطبان پس��ت های 
اینفلوئنسرها وقتی حس کنند محتوای تبلیغی آنها صادقانه نیست 

ناراحت می شوند.
اینفلوئنسرها زمانی می توانند در اجتماع شان تاثیرگذار باشند که 

فالوئرها حس کنند آنها به حرفی که می زنند، باور دارند.
داستان سرایی

هس��ته  اصلی بازاریابی درونگرا )ربایشی( و حتی شاید بزرگ ترین 
مهارت کسب و کار در سال های آینده، تمرکز بر داستان سرایی  است 
و به همین دلیل است که اینفلوئنسرمارکتینگ قدرتمندترین ابزار 

خواهد بود.
برندها کم کم درک خواهند کرد که یک اس��تراتژی موفق در این 
صنع��ت فقط به معن��ای تکرار جمله  »من از این محصول خوش��م 
می آید.« یا حرف زدن درباره محصول نیست. بلکه اینفلوئنسرها باید 
بتوانند به شیوه ای باورپذیر برای فالوئرهای شان داستان بگویند. این 
سلبریتی های اینستاگرامی برای داستان سرایی برندها حیاتی اند و با 

این کار می توانند بیشتر از خود برندها مجاب کننده باشد.
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همه ما از اهمیت مشتری مداری آگاه هستیم، با این حال گاهی در نحوه برخورد 
خ��ود به نح��وی رفتار می کنیم که زمینه نارضایتی ها را به هم��راه دارد. درواقع در 
زمینه فروش شاید هیچ چیز به اندازه جمالتی که استفاده می کنید، اهمیتی حیاتی 
را نداش��ته باشد. به همین خاطر نیز بس��یار مهم است که خط قرمزهایی برای آن 
وجود داشته باشد. آگاهی از جمالتی که هیچ گاه نباید بیان شود، بدون شک کلید 
اصلی موفقیت شما خواهد بود. در همین راستا به بررسی ۱5 مورد منتخب خواهیم 

پرداخت. 
1-اطالعی ندارم 

اگرچه بسیاری از افراد برای عدم آگاهی کافی خود بهانه های مختلفی نظیر عدم 
توانایی به یادگیری همه چیز را دارند، با این حال توجه داش��ته باشید که مشتری 
از شما سواالت بی ربط را نخواهد پرسید. برای مثال در یک مغازه فروش لباس، ابدا 
در رابطه با ابزارآالت موس��یقی پرسشی مطرح نمی شود. به همین خاطر شما باید 
اطالعاتی فراتر از قیمت محصول را داش��ته باشید. برای مثال تفاوت پارچه ها، یکی 
از مهم ترین مواردی محسوب می شود که تنها تعداد کمی از فروشنده ها نسبت به 
آن آگاه هس��تند. این امر کمک خواهد کرد تا ش��ما دقیقا خصوصیات پارچه های 
مختلف را برای مشتریان بیان کرده و آنها را به سمت خریدی بهتر سوق دهید. به 
همین خاطر ابدا تصور نکنید که شما به مطالعه نیاز ندارید. همچنین الزامی است تا 
اطالعات خود را به روز رسانی کنید. برای مثال اگر نسبت به آخرین اخبار و اتفاقات 
حوزه کاری خود اطالعی نداش��ته باش��ید، بدون شک مش��تری نیز شما را فردی 
غیرحرفه ای تلقی خواهید کرد. نکته بس��یار جالب این است که بسیاری از افراد به 
خاطر فروشنده ای خاص یک فروشگاه را به عنوان پاتوق خود انتخاب می کنند. به 
همین خاطر ضروری است تا نقش خود به عنوان فروشنده را کامال مهم تلقی کرده 
و برای آن برنامه ریزی مداوم داشته باشید. فراموش نکنید که عدم آگاهی شما باعث 
خواهد شد تا افراد سریعا به فردی دیگر مراجعه کنند، با این حال حتی در بهترین 
حالت نیز ممکن اس��ت موضوعاتی مطرح ش��ود که اطالع دقیقی را از آن ندارید. 
تحت این ش��رایط دروغ گفتن تنها سابقه شما را نابود خواهد کرد. به همین خاطر 
با راهکارهایی نظیر تعریف از سوال و درخواست برای پیدا کردن جواب آن، زمانی 
را برای خود خریداری کنید. این امر باعث خواهد شد تا مشتری نیز دیگر نیازی به 
جست وجوی بیشتر را نداشته باشد که بدون شک موجب رضایت وی خواهد شد. 

2-همه محصوالت فوق العاده هستند 
جواب های کلی دقیقا آن  چیزی اس��ت که مش��تری را نسبت به شما بی اعتماد 
خواهد س��اخت. درواقع در زمینه فروش هیچ چیز به اندازه این امر که افراد به شما 
باور پیدا کنند، مهم نخواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری است تا در نظرات خود 
کامال صادقانه رفتار کرده و مش��تری را به این اطمینان برسانید که اگر از محصول 
رضایت کافی را نداشته باشند، شما آن را بازپس خواهید گرفت. اگرچه ممکن است 
تصور کنید که این امر نتیجه اقتصادی بدی را به همراه خواهد داشت، با این حال 
آمارها نتیجه ای کامال متفاوت را نشان می دهد. درواقع افراد بسیار کمی محصوالت 
را مرجوعی می-کنند، با این حال اگر این امکان وجود نداش��ته باش��د، بدون شک 
افراد برای خرید همچنان باقی خواهند ماند. به عنوان یک پیشنهاد، توصیه می شود 
ت��ا اطالعات مش��تریان خود را در رایانه ثبت کنید. ای��ن امر صرفا برای رها نکردن 
مشتری پس از انجام خرید نبوده و شما در مواجهه با افراد دیگر می توانید سریعا نام 
خانوادگی آنها را سرچ کرده و در صورتی که فامیلی مشتری سابق شما با فرد جدید 
یکسان باشد، می توانید از آن برای کسب اطمینان بیشتر افراد استفاده کنید. برای 
مثال چه چیز بهتر از آنکه بدانید یکی از بستگان شما قبال از این فروشگاه خریدی 
را انجام داده اس��ت. در نهایت این امر که خود یکی از استفاده کنندگان محصوالت 
باش��ید، باعث خواهد ش��د تا نظری کامال واقعی را بتوانید ارائ��ه دهید. برای مثال 
فروشنده یک مغازه پوشاک، می تواند تمام لباس خود را از نمونه محصوالت انتخاب 

کند. این امر خود یک اقدام تبلیغاتی نیز خواهد بود. 
3-آرام باشید 

مش��تری ممکن است بنا به هر دلیل نظیر ش��لوغ بودن مغازه، به فردی زودرنج 
تبدیل ش��ود. با این حال شما هیچ گاه اجازه نخواهید داشت که این نکته را به آنها 
ی��ادآوری کنید. درواقع ش��ما باید به جای دعوت کردن از اف��راد به آرامش، فضا را 
برای رس��یدن به آن مهیا س��ازید. در نهایت فراموش نکنید که مش��تری، دوست 
صمیمی ش��ما محسوب نشده و الزم اس��ت تا در رابطه با صحبت های خود، کامال 

سنجیده عمل کنید. همچنین این امر که همواره خود را عامل مشکل معرفی کرده 
و عذرخواهی کنید، بدون شک هر فردی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

4-آیا انتخاب کردید؟ 
یکی از بدترین س��واالت که به جمله ثابت فروشندگان تبدیل شده است، همین 
موضوع اس��ت. درواقع مش��تری نیازمند اختیار عمل کافی بدون هیچ گونه فشاری 
است تا بتواند انتخاب موردنظر خود را داشته باشد. به همین خاطر نیز تا زمانی که 
از شما سوالی پرسیده نشده است، بهتر است ساکت بمانید، با این حال این موضوع 
را نیز مورد توجه قرار دهید که برخی از افراد، کامال درونگرا محسوب شده و ممکن 
است سواالت خود را مطرح نکنند. به همین خاطر از بیان عبارت خدمتی از دست 
من برمی آید؟ غافل نشوید. فراموش نکنید که شما باید احترام و توجهی به مشتری 

داشته باشید که خارج از انتظارات آ نها محسوب می شود. 
5-در حال بستن مغازه هستیم 

س��اعت کار یک فروش��نده ابدا زمان مش��خصی را ندارد. به همین خاطر اگر در 
قرارداد شما ساعتی ذکر شده است ابدا خود را به آن متعهد تصور نکنید. به همین 
خاطر تا زمانی که آخرین مش��تری از مغازه ش��ما خارج نشده است، ابدا اقدامی را 
برای بس��تن مغازه انجام نداده و باور داشته باش��ید که چند دقیقه دیر رسیدن به 
خانه ارزش بهبود سطح فروشندگی شما را خواهد داشت، با این حال در این رابطه 
نی��ز راهکارهایی وج��ود دارد. برای مثال می توانید عنوان کنید که برای عدم اتالف 
وقت آنها حاضر به انجام هر کمکی خواهید بود. برای مثال ممکن است مشتری به 
تنهایی اقدام به خرید کرده باشد. تحت این شرایط شما می توانید با نظر دادن خود، 

به کسب اطمینان سریع تر آنها کمک کنید. 
6-آیا خرید دیگری ندارید؟ 

این موضوع نوعی فضولی محسوب شده و افراد را بیش از حد ناراحت خواهد کرد. 
درواقع اگر مشتری خرید دیگری را داشته باشد، بدون شک آن را انجام خواهد داد. 
به همین خاطر همواره باید به اهمیت داشتن سواالت خود توجه کنید، با این حال 
علت اصلی این سوال، تالش برای خرید بیشتر افراد است، با این حال روش رسیدن 
به این خواسته، باید متفاوت باشد. برای مثال می توانید به مشتری پیشنهاد دهید 
که تا تمام ش��دن بسته بندی محصول، کاتالوگ آخرین محصوالت را مشاهده کند 
و یا در صورت تمایل صفحه ش��ما در شبکه های اجتماعی را برای پیگیری آخرین 
محصوالت دنبال کند. درواقع ایجاد نوعی اجبار به خرید، حتی اگر نتیجه بخش نیز 
باشد، بدون شک باعث نابودی خرید مجدد و یا معرفی شما به سایرین خواهد شد. 
۷-محصولی که دنبال آن هستید دقیقا پشت سر شما قرار دارد

مش��تری ممکن است حتی س��واالت بسیار پیش��ه پا افتاده ای را مطرح کند، با 
این حال ش��ما نباید به نحوی رفتار کنید که آنها احس��اس بدی را نس��بت به این 
موضوع پیدا کنند. برای مثال در موارد متعدد مش��اهده می شود که فروشنده ها در 
جواب سوال کجا قرار داشتن یک محصول با تعجب و بی میلی یک سمت را نشان 
می دهند. در این رابطه فراموش نکنید که شما برای مدتی طوالنی در مغازه حضور 
داش��ته اید و حتی با چشمانی بسته نیز می توانید قفسه ها را پیدا کنید، با این حال 
این موضوع برای مش��تری کامال متفاوت بوده و الزم است تا توجه خاصی را حتی 
به ساده ترین سواالت داشته باشید. به همین خاطر از روی میز بلند شده و در کنار 
مش��تری قرار گیرید بهتر اس��ت تا از آنها بابت این امر که قفس��ه ها به اندازه کافی 
واضح نیستند عذرخواهی کرده و اعالم کنید که حتما نیاز به تغییر دکوراسیون را با 
مدیریت در میان خواهید گذاشت. این امر بدون شک هر فردی را خوشحال خواهد 
کرد. درواقع مشتری صرفا فروشنده یک محصول نبوده و باید روانشناسی باشد که 
حسی فوق العاده را در فرد ایجاد می کند. درواقع شما هیچ گاه نباید با اشاره کردن با 
مشتری صحبت کنید. به همین خاطر برای همه چیز خود را در کنار مشتری قرار 

داده و آنها را همراهی کنید. 
8-از عهده اختیارات من خارج است 

این امر که سریعا به درخواست مشتری پاسخ منفی دهید، افراد را کامال 
ناراحت خواهد س��اخت، با این حال این امر به معنای درست بودن تمامی 
درخواست ها نبوده ولی شما باید به نوعی تالش خود برای برآورده شدن آن 
را نش��ان دهید. برای مثال در مقابل تقاضا برای تخفیف، می توانید با مدیر 
شرکت تماس گرفته و این موضوع را با او در میان بگذارید. بدون شک با این 
اقدام حتی اگر تغییری رخ ندهد، مشتری از تالش شما قدردان خواهد بود. 
در نهایت فراموش نکنید که شما می توانید همواره پیشنهادهای جدیدی را 
به افراد دهید. این امر باعث خواهد شد تا افراد دیگر صرفا به خواسته خود 

فکر نکرده و گزینه های بیشتری را حس کنند. 

9-خواسته شما به من مربوط نمی شود 
ممکن است در شرکتی مشغول به فعالیت باشید که از بخش های متعددی برخوردار 
باشد. با این حال شما نباید هیچ گاه سوال مشتری را با بی اعتنایی پاسخ دهید. برای مثال 
ممکن است شما صرفا فروشنده باشید و مشتری سوالی را مطرح کند که مربوط به واحد 
پشتیبانی نمی شود، با این حال شما نباید عبارتی نظیر به من مربوط نیست را بگویید. 
بهترین کار در این رابطه استفاده از جمله خوشحال می شوم که سواالت شما را با واحد 
مربوطه در میان گذاشته و جواب جامعی را خدمت تان عرض کنم، است. درواقع برای 

بیان یک منظور، همواره روشی مودبانه تر نیز وجود دارد. 
10-محصول موردنظر شما تمام شده است 

هی��چ گاه نباید مش��تری را ناامید کنید. به همین خاط��ر نیز حتی اگر محصول 
وجود ندارد، از آنها بخواهید تا ش��ماره تماس خود را یادداش��ت کرده و حتی برای 
جبران این اتفاق آن را به صورت رایگان برای مش��تری ارس��ال کنید. این دسته از 
اقدامات، همان خدمات اضافه ای محس��وب می شود که باعث تمایز شما نسبت به 

باقی فروشگاه های مشابه است.
11-برخالف قوانین است 

هنگام طرح این مس��ئله، نخستین تصویری که در ذهن مخاطب شکل می گیرد 
این است که شما دارید آنها را متهم به خالفکاری می کنید. اگرچه ابدا منظور شما 
این نیست، با این حال مخاطب می تواند برداشت های متفاوتی از منظور اصلی شما 
داش��ته باشد. همچنین فراموش نکنید که در بازار رقابتی، همواره باید استثناهایی 
وجود داشته باشد. به همین خاطر این امر که افراد مشاهده کنند که شما به خاطر 
آنها حاضر به اعمال تغییرات شده اید، بدون شک باالترین مرتبه رضایت را به همراه 
خواهد داش��ت، با این حال در رابطه با موضوعاتی که ابدا نمی توانید کاری را انجام 
دهید، ضروری است تا دلیل کاملی را نیز ارائه دهید تا مخاطب از پاسخ منفی شما 

ناراحت نشود. 
12-من به تازگی استخدام شده ام 

هیچ دلیلی وجود ندارد که ش��ما خود را فردی تازه کار معرفی کنید. درواقع این 
امر باعث خواهد شد تا مشتری نیز تمایلی به مراجعه کردن به شما نداشته باشند. 
به همین خاطر نیز از ارائه اطالعات غیرضروری خودداری کنید. همچنین فراموش 
نکنید که تازه کار بودن نباید به دلیلی برای عملکرد بد شما تبدیل شود. به همین 
خاطر از همان ابتدای کار خود، عملکرد سایرین را مورد بررسی قرار داده و تمرین 
کافی را داش��ته باشید. درواقع هدف این است که شما روند جا افتادنی که مثال به 

صورت معمول به یک سال زمان نیاز دارد را تنها در دو هفته انجام دهید. 
13-صبر کنید 

نکته بس��یار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما هیچ گاه 
اجازه بیان جمالت دستوری را نخواهید داشت. به همین خاطر از جمالت عاطفی 
اس��تفاده کنید. برای مثال برای این موضوع می توانید از عبارت آیا می توانم از شما 

درخواست کنم که چند دقیقه منتظر بمانید؟ به عنوان جایگزین استفاده کنید. 
14-اشتباه می کنید 

اگرچه هر فردی ممکن اس��ت اشتباه کند، با این حال شما نباید به مشتری این 
جمل��ه را به صورت مس��تقیم بگویید. به همین خاطر ب��رای انجام اصالحات الزم، 
ضروری اس��ت تا به نوعی جمله آنها را تایید کرده ولی اطالعات درست خود را نیز 
به آنها اضافه کنید. همچنین در صورتی که پس از گفته های شما مشتری سوال و 
یا مطلبی اشتباه را مطرح کرد، ضروری است تا با جمله فکر می کنم منظور را خوب 

نرساندم و سوءتفاهمی پیش آمده، اوضاع را تحت کنترل خود درآورید. 
15-در حال حاضر درگیر هستم 

تفاوتی ندارد که مش��غول به انجام چه کاری هستید، مشتری همواره 
باید اولویت اول ش��ما باش��د. برای مثال بس��یار مش��اهده می شود که 
فروش��ندگان حتی پس از حضور مشتری، اقدام به ادامه مکالمه خود با 
گوشی تلفن همراه می کنند. این امر در حالی است که شما باید تغییری 
را در وضعی��ت خود قبل و پس از آمدن مش��تری ایج��اد کنید. در غیر 
این صورت این پیام را منتقل خواهید کرد که شما ارزش کافی را برای 
من ندارید. به همین خاطر رعایت اصول اخالقی، برای هر فروش��نده ای 
کامال ضروری است. همچنین اگر در منطقه و کشوری دیگر مشغول به 
فعالیت هس��تید، الزم است تا برای کسب آگاهی از فرهنگ افراد تالش 
کنی��د. در غیر این صورت حتی رفتار حرفه ای ش��ما نیز ممکن اس��ت 

مشکل ساز باشد. 
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چگونه از اینفلوئنسرمارکتینگ کسب درآمد 
داشته باشیم

با همه گیر ش��دن ش��بکه های اجتماعی ی��ک مفهوم جدید 
به نام اینفلوئنس��ر ش��کل گرفت. س��اده ترین توضیح در رابطه 
با آنها، افرادی اس��ت که ش��هرت خود را به واسطه اینترنت به 
دس��ت آورده اند. برای مثال اگرچه کریستیانو رونالدو به عنوان 
پرمخاطب ترین  فرد در  اینس��تاگرام محسوب می شود، با این 
حال او ش��هرت خ��ود را از طریق اینترنت به دس��ت نیاورده و 
ب��ه عن��وان یکی از بهترین فوتبالیس��ت های تاری��خ از وی یاد 
می شود. درواقع این دس��ته از افراد را باید در گروهی دیگر به 
نام س��لبریتی جای دهیم، با این حال پرسشی که مطرح است 
این است که افراد به چه دلیل تمایل دارند تا به یک اینفلوئنسر 

تبدیل شود؟ 
بدون ش��ک کس��ب ش��هرت و درآمد دو عامل اصلی در این 
رابطه محس��وب ش��ده و با توجه به حوزه های مختلف در این 
رابطه، افراد متف��اوت با عالیق مختلف می توانند در این زمینه 
فعالیت کنند. برای مثال اگر به سفر عالقه دارید، می توانید یک 
اینفلوئنس��ر سفر باش��ید. در این رابطه خالقیت در نحوه تولید 
محتوا، راز اصلی موفقیت محسوب می شود. در همین راستا به 
بررسی چهار طریق کسب درآمد از این اقدام خواهیم پرداخت. 

1-یک اسپانسر برای پست های خود پیدا کنید 
این امر که ش��ما در کنار فعالیت همیش��گی خود، از نام یک 
برند به عنوان حامی اس��تفاده کنید، باعث می ش��ود تا در این 
رابطه مبلغی را دریافت کنید، با این حال توجه داش��ته باشید 
که بهتر اس��ت تا حوزه فعالیت برند مذکور با محتوای پس��ت 
شما ارتباط الزم را داشته باشد. در غیر این صورت تاثیرگذاری 
فعالیت ش��ما به کمترین حال��ت ممکن خواهد رس��ید. برای 
مثال ممکن اس��ت شما به عنوان یک اینفلوئنسر توصیه کننده 
فعالیت کنید. برای مثال ش��ما بهترین کتاب ها را مطالعه کرده 
و آنه��ا را مورد نقد و  بررس��ی خود ق��رار می دهید. تحت این 
ش��رایط همکاری با انتشارات بهترین گزینه محسوب می شود، 
ب��ا این حال برندهای فعال در زمینه تولید چراغ مطالعه، میز و 
صندلی نیز می تواند کامال مناس��ب باش��د. در واقع اولویت اول 
شما باید مواردی باشد که بیشترین نزدیکی و ارتباط را دارند. 
به عن��وان یک توصیه همواره این را به خاطر داش��ته باش��ید 
که پیدا کردن چند دوس��ت فعال، در سرعت یافتن رشد شما 
تاثیرگذار خواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا در 
اندیشه ایجاد یک تیم برای خود باشید. برای مثال این موضوع 
در بین کمدین های دنیای مجازی که در اصطالح به آنها واینر 
گفته می شود، بسیار رایج است. درواقع آنها در کارهای یکدیگر 
حض��ور پیدا کرده و این امر زمینه آش��نایی آنه��ا با مخاطبان 
یکدیگر را فراهم می آورد. در نهایت فراموش نکنید که در حال 
حاضر، اینستاگرام بهترین بستر برای فعالیت و تبدیل شدن به 

یک اینفلوئنسر محسوب می-شود. 
2-به معرفی مستقیم محصوالت بپردازید

این امر که مس��تقیما به محصول برنده��ا بپردازید، از دیگر 
اقداماتی اس��ت که باعث خواهد شد تا بتوانید برای خود کسب 
درآمد داشته باشید. برای مثال ممکن است رویکرد شما سفر و 
معرفی مناطق بکر جهان باشد. تحت این شرایط شما می توانید 
به معرفی یکی از تجهیزات مورد استفاده خود نظیر یک کفش 
بپردازید، با این حال فراموش نکنید که تقریبا تمامی مخاطبان 
از مشاهده یک اقدام صرفا تبلیغاتی تنفر دارند. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا در آن نکاتی آموزش��ی را نیز اضافه کنید. برای 
مث��ال معرفی نحوه نگهداری و اقدام��ات ضروری برای افزایش 
طول عمر یک محصول، از جمله گزینه های مناس��ب محسوب 
می ش��ود. در نهایت ضروری اس��ت تا توصیه ای ب��ه برندهایی 
داشته باشیم که قصد همکاری با اینفلوئنسرها را دارند. در این 
رابطه بهتر اس��ت تا به دنبال همکاری طوالنی مدت باشید. این 
امر کمک خواهد کرد تا چهره فرد مش��هور خود تداعی کننده 

برند شما در ذهن افراد باشد. 
3-تبلیغی بدون حضور خود را داشته باشید 

ای��ن امر ک��ه کلیپ تبلیغاتی و یا آدرس س��ایت برندها را به 
نمایش بگذارید یکی دیگر از راهکارهای کس��ب درآمد ش��ما 
محسوب می شود، با این حال توجه داشته باشید که این اقدام 
به علت ماهیت صرفا تبلیغات��ی خود، باید در مکان هایی نظیر 
استوری انجام شود. همچنین برای این موضوع یک محدودیت 
خاصی را داش��ته باش��ید. در غیر این ص��ورت نارضایتی ها در 
نهایت باعث ریزش ش��دید مخاطب شما خواهد شد. در نهایت 
توجه داش��ته باش��ید ک��ه فعالیت در یک ش��بکه، ب��ه معنای 
فراموش کردن س��ایر بس��ترها نیس��ت. برای مثال بسیاری از 
تولیدکنن��دگان محتواه��ای ویدئویی، در یوتی��وب نیز حضور 
دارن��د. در نهایت از ش��هرت خود می توانید ب��رای فعالیت در 
بس��یاری دیگر از حوزه ها نظیر همکاری با شرکت های مختلف 
استفاده کنید، برای مثال در حال حاضر شاهد حضور بسیاری 

از واینرها در صنعت سینما هستیم.
4-یک کسب وکار برای خود راه اندازی کنید

برای کس��ب درآمد از این موضوع، تنها راه ش��ما استفاده از 
برندهای س��ایر افراد نبوده و می توانید به واس��طه ش��هرت به 
دس��ت آمده، اقدام به ایجاد یک برند و کس��ب وکار برای خود 
کنی��د. برای مثال بس��یاری از اینفلوئنس��رهای ورزش��ی، یک 
اپلیکیشن و یا مجموعه آموزشی را از تمرین های خود طراحی 
ک��رده و آن را به بازار عرضه می کنند. ای��ن امر زمینه را برای 

ایجاد یک باشگاه نیز هموار خواهد کرد. 
در نهای��ت توجه داش��ته باش��ید که ش��ما در ه��ر زمینه ای 
می توانید به یک اینفلوئنس��ر تبدیل شوید. به همین خاطر به 
جای انتخاب موارد پرطرفدار، بهتر اس��ت تا عالقه خود را پیدا 
کرده و تنها در رابطه با آن اقدام کنید. بدون ش��ک حضور در 
یک ب��ازار بدون رقیب که به آن عالقه داری��د، همواره بهتر از 

حوزه ای شلوغ با افرادی کامال حرفه ای است. 
mediakix :منبع
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نکاتی آموزشی از بهترین سخنرانی های 
برنامه تد در سال 2019)4(

در قس��مت های پیش��ین به سه نکته آموزش��ی که می توان از 
سخنرانی های برنامه تد در سال ۲0۱9 آموخت پرداختیم و حال 

آن را ادامه می دهیم.
۴- هشت مرحله تا ساخت شرکتی که افراد از کار در آن لذت 

خواهند برند
سخنران: پتی مک کورد

درگیر شدن با اصطالح پیچیده، کار را همواره با سختی خاصی 
مواجه خواهد ساخت. این امر در حالی است که هیچ افتخاری در 
این رابطه وجود نداش��ته و الزم است تا همه چیز را تا حد امکان 
س��اده نگه دارید. نکت��ه جالبی که در رابطه ب��ا بهترین الگوهای 
مدیریت منابع انسانی در شرکت وجود دارد این است که در ابتدا 
باید به این پرسش پاسخ دهید که به چه دلیل آنها در این دسته 
قرار گرفته ان��د. درواقع تا به امروزه هیچ معیاری برای س��نجش 
روش ها وجود نداش��ته است و نتیجه بخش بودن اقدامات در یک 
ش��رکت، عمال به معن��ای آن نخواهد بود که ای��ن موضوع برای 
ش��ما نیز با هم��ان نتایج همراه خواهد ش��د. درواقع کپی برداری 
بزرگترین اشتباهی است که هر مدیری می تواند در طول زندگی 
خود مرتکب آن ش��ود، با این حال رعایت یکس��ری اصول کمک 
خواهد کرد تا افراد از کار در ش��رکت شما لذت کافی را ببرند که 
در ادام��ه به معرفی هش��ت مرحله اصلی در ای��ن رابطه خواهیم 

پرداخت. 
۱-ب��ا کارمندان به مانند بچه ها رفت��ار نکنید. این امر که افراد 
را بی��ش از ح��د درگیر قوانین کنید، درس��ت اقدامی اس��ت که 
والدین برای بچه ها انجام می دهند. این امر در حالی است که ابدا 
کارمندان ش��ما بچه نبوده و ب��ه خوبی می توانند اوضاع را تحلیل 
کنند. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا نگاهی به قوانین شرکت 
خود انداخته و آنها را حداقل به نصف کاهش دهید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا افراد از فش��ارهای بی مورد رهایی یافته و آرامش 

بیشتری را احساس کنند. 
۲-کنترل همه چیز را کنار بگذارید. هیچ دلیلی وجود ندارد که 
مدیر ش��رکت همه چیز را در کنترل خود داش��ته باشد. فراموش 
نکنید که در ش��رکت همه وظایف مش��خص بوده و الزم است تا 
اعتماد الزم وجود داش��ته باش��د. در غیر این صورت یک شانس 
بزرگ برای کس��ب رضای��ت کارمندان را از دس��ت خواهید داد. 
فرام��وش نکنید به هر می��زان که کارمندان رضای��ت باالتری را 

داشته باشند، راندمان کاری آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
۳-به کار افراد معنا ببخش��ید. اگر افراد دلیل انجام فعالیت های 
خود را ندانند، بدون شک تعهد و تمایل الزم را برای آن نخواهند 
داش��ت. به همین خاطر الزامی اس��ت تا چند دلیل برای فعالیت 
آنها اعالم ک��رده و با راهکارهای خالقانه خود، به کار آنها معنای 
بیش��تری را ببخش��ید. ایجاد هدف خود ضام��ن نهایت تالش از 
س��وی افراد خواهد بود. همچنین فراموش نکنید که هیچ فردی 
تمای��ل ندارد که کاری را برای زمانی مانند 60 س��ال ادامه دهد. 
ب��ه همین خاطر هم��واره چالش های جدید را برای آنها داش��ته 
باشید. تحت این شرایط حتی اگر افراد شرکت شما را ترک کنند، 
هم��واره بهترین جمالت را در رابط��ه با آن بیان خواهند کرد که 
این امر به معنای وجود یک سفیر تبلیغاتی فوق العاده خواهد بود. 
۴-ب��ه تفاوت ها توجه داش��ته باش��ید. درواقع هم��ه افراد باید 
اطالعات را به درس��تی دریافت کنند. این امر در حالی اس��ت که 
یک موضوع برای کارمندان عالی رتبه ممکن است به راحتی قابل 
هضم باش��د. برای کارمندی دیگر ابدا هیچ گون��ه معنایی را پیدا 
نکند. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا با هر کارمند، به زبان 
خاص خود صحبت کنید. بدون شک این اقدام بدون تالش برای 

افزایش ارتباط، میسر نخواهد شد. 
5-تمرین داش��ته باش��ید. قبل از انجام هر کاری آن را تمرین 
کنی��د. این موضوع خصوصا در رابطه ب��ا اقداماتی که نیاز به کار 
تیم��ی دارد، اهمی��ت باالتری را خواهد داش��ت. این اقدام ش��ما 
درس��ت به مانند یک تیم ورزش��ی خواهد بود که مربی چندین 
روز قبل از ش��روع مسابقه شرایط و اقدامات را با تیم خود تمرین 
می  کند تا در نهایت بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند. بدون 
ش��ک در ش��رکت نیز ش��ما به انجام چنین اقدامی نیاز خواهید 

داشت. 
6-بهتری��ن الگ��وی ش��رکت باش��ید. ای��ن امر ی��ک واقعیت 
غیرقابل انکار اس��ت که کارمندان بیشترین توجه را به شما دارند. 
درواقع یک خواس��ته از سمت ش��ما تنها زمانی مورد توجه قرار 
خواه��د گرفت ک��ه خودتان نیز به آن متعهد باش��ید. برای مثال 
اگر خواهان حضور به موقع افراد در شرکت هستید، خودتان باید 
نخس��تین فردی باشید که در شرکت حضور پیدا می کند. درواقع 
تنها زمانی می توانید ارزش ها را حفظ کنید که به آن عمل کرده 

باشید. 
7-گالیه ه��ا را کن��ار بگذاری��د. برای مث��ال بس��یاری از افراد 
نگاهی منفی را نس��بت به اس��تارت آپ ها دارن��د و ایده های آنها 
را احمقان��ه تلقی می کنن��د. این امر در حالی اس��ت که در ابتدا 
باید به این پرس��ش پاس��خ دهید که اصال نظر ش��ما اهمیتی را 
خواهد داشت؟ درواقع افراد در زندگی امروز زمان زیادی را صرف 
گالیه می کنند، با این حال این موضوع تنها زمان را نابود خواهد 
ساخت. همچنین در شرکت نیز باید انتقاد مداوم را کنار گذاشته 

و به تفاوت افراد با خودتان احترام بگذارید. 
8-تغیی��ر را همه چیز بدانید. درواقع ش��ما باید به این موضوع 
توجه ویژه ای را داش��ته باشید که جهان با سرعتی مثال زدنی در 
حال تغییر است. تحت این شرایط تنها زمانی می توانید موفقیت 
خود را تضمین کنید که با روند آن خود را هماهنگ س��ازید. به 
همی��ن خاطر اگر ب��ه تغییرات توجه نداش��ته و حتی این موارد 
در آین��ده را پیش بینی نکنید، بدون ش��ک محک��وم به نابودی 
خواهید بود. همچنین هیچ فردی تمایل ندارد در شرکتی حضور 
داشته باشد که به نوعی با تکنولوژی های جدید بیگانه محسوب 

می شود. 
ادامه دارد ...
entrepreneur :منبع
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امروزه با توجه به همه گیر ش��دن تلفن های همراه هوش��مند، یکی از الزامات 
هر کس��ب-وکاری، تولید اپلیکیش��ن اس��ت. درواقع اگرچه ممکن اس��ت تصور 
کنی��د که حضور در ش��بکه های اجتماعی و یا ایجاد یک س��ایت رس��می کافی 
خواه��د بود، با این حال فراموش نکنید که در هر ش��بکه ای ش��ما با محدودیت 
ارسال محتوا مواجه بوده و آمارها نیز بیانگر آن است که افراد چندان تمایلی به 
مراجعه به س��ایت از طریق تلفن همراه ندارند. به همین خاطر نیز ش��ما باید در 
این رابطه اقدام کنید. اش��تباه رایج دیگر این اس��ت که افراد تصور می کنند که 
کسب وکارهای کوچک به اپلیکیشن نیاز ندارند. این امر در حالی است که حتی 
کوچک تری��ن مغازه ها نیز نباید از این موضوع غاف��ل بمانند، با این حال یکی از 
دالیل عدم تمایل افراد برای حضور در این عرصه، عدم آگاهی از اقداماتی اس��ت 
که باید انجام دهند. در همین راستا به بررسی ۱0 گام ایجاد یک اپلیکیشن برای 

کسب وکارهای کوچک خواهیم پرداخت. 
1-استراتژی داشته باشید 

در ابت��دا ذکر این نکته ضروری اس��ت که بنا بر اطالعات منتشرش��ده  میزان 
فروش برندهایی که از اپلیکیش��ن بهره می برند، در مقایس��ه با س��ایرین تفاوتی 
بسیار باال را دارد، با این حال فعالیت در این رابطه تنها به این مفهوم نخواهد بود 
که ش��ما از یک فرد متخصص بخواهید تا هم��ه کارها را انجام دهد. درواقع گام 
نخس��ت شما باید تعیین استراتژی باشد. بدون شک تا زمانی که نسبت به دلیل 
و خواسته های خود آگاهی نداشته باشید، تمامی طرح ها بهترین نخواهد بود. به 
همین خاطر ضروری است تا با تمامی افراد تیم خود جلسه ای را داشته باشید و 
در رابطه با بخش های مختلف آن به جمع بندی برسید. در نهایت به خاطر داشته 
باش��ید که به مانند هر طرحی، شما باید اهداف کوتاه مدت و بلندمدتی را تعیین 

کرده و صرفا به زمان حال محدود نباشید.
2-اصل سادگی را رعایت کنید 

دو نکت��ه اصلی که در همان ابتدا بر روی نظر مخاطبان تاثیرگذار خواهد بود، 
محیط کاربری س��اده در کنار جذابیت بصری است. به همین خاطر نیز ضروری 
اس��ت تا به دنبال طرحی باشید که افراد احس��اس راحتی کرده و به سادگی به 
تمامی بخش های موردنظر خود دسترس��ی پیدا کنند. همچنین فراموش نکنید 
که بررس��ی اقدامات انجام شده از سوی س��ایر برندها نیز می تواند راهنمای عمل 

بسیار خوبی برای شما باشد. 
3-به ویژگی های جامعه هدف خود توجه داشته باشید 

نحوه کار ش��ما باید با توجه به خصوصیت های جامعه هدف باشد. بدون شک 

افراد هر منطقه، ش��هر و در نهایت کش��ور از خصوصیت ه��ای خاصی برخوردار 
هس��تند. بدون ش��ک توجه به آنها باعث خواهد ش��د تا با اس��تقبال به مراتب 
بیش��تری مواجه ش��وید. همچنین همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که 
مخاطب نباید صرفا بازدیدکننده اقدامات شما باشد. به همین خاطر نیز برنامه ای 
برای درگیر کردن آنها با خود داش��ته باش��ید. برای مثال امکان ارسال نظر و یا 
ایجاد مس��ابقات مختلف، از جمله رایج ترین این موارد محس��وب می شود. با این 

حال برگ برنده شما، نوآوری در این زمینه است. 
4-سرعت پاسخگویی مناسبی را داشته باشید 

ضمن درج انواع پل های ارتباطی خود، ضروری اس��ت تا س��رعت پاسخگویی 
کامال س��ریعی را نیز داشته باشید. این امر کمک خواهد کرد تا زمینه نارضایتی 
ش��کل نگیرد. درواقع با توجه به بازار به ش��دت رقابتی ح��ال حاضر، حتی یک 
اشتباه می تواند با ریزش مخاطب شدیدی همراه باشد. در نهایت فراموش نکنید 

که آدرس سایت و شبکه های اجتماعی نیز باید کامال مشخص باشد. 
5-سایر برندها را به صورت مستقیم تبلیغ نکنید 

اگرچه تبلیغات اپلیکیش��ن ها به عاملی بس��یار رایج تبدیل ش��ده است، با این 
حال این مس��ئله کامال مخاطب را آزار می ده��د. به همین خاطر نباید به نحوی 
رفت��ار کنید که افراد از ش��ما دلگیر ش��وند، با این حال این ام��ر به معنای عدم 
همکاری با برندهای دیگر نبوده و توجه داش��ته باشید که همیشه راهی بهتر نیز 
وجود دارد. درواقع اگر به صورت غیرمس��تقیم در ای��ن رابطه اقدام کنید، بدون 
ش��ک با آسیب های تبلیغات مستقیم مواجه نخواهید شد. بدون شک همکاری و 
یا حتی تبلیغ برند های دیگر در زمینه کس��ب درآمد و کس��ب محبوبیت سریع، 

تاثیرگذار خواهد بود. 
6-به روز باشید 

تکنولوژی در هر بخش��ی با س��رعتی مثال زدنی در حال پیشرفت است. تحت 
این ش��رایط اس��تفاده از روش های قدیمی تنها باعث نادیده گرفته ش��دن شما 
می ش��ود. به همین خاطر نیز قبل از س��اخت اپلیکیش��ن باید نسبت به آخرین 
تغیی��رات و فناوری های موجود اطالعات الزم را کس��ب کنید. همچنین اگر این 
اقدام را به فرد یا ش��رکتی محول کرده-اید، ضروری اس��ت تا نظارت های کافی 

را داشته باشید. 
۷-شروعی کوچک را داشته باشید 

هم��واره این نکت��ه را فراموش نکنید که ش��ما امکان به روز رس��انی و اعمال 
تغییرات الزم را خواهید داش��ت، با این حال نکته ای که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این است که یک باید کلیتی را از خدمات خود در نخستین نسخه نشان 
دهی��د. در غیر این صورت افراد قادر به درک دلیل اهمیت اقدام ش��ما نخواهند 
بود. شروع کوچک به شما کمک خواهد کرد تا در زمینه صرفه جویی در هزینه ها 

نیز گامی بزرگ را بردارید. این امر خصوصا برای کسب وکارهای کوچک به خاطر 
محدودیت ش��دید سرمایه کامال مهم خواهد بود. روان ش��ناس ها نیز بر این باور 
هستند که اگر شروعی بی نقص را داشته باشید، انتظارات از شما به باالترین حد 
ممکن خواهد رس��ید. تحت این شرایط شما برای آینده اقدامی جدید را نداشته 
و این امر در درازمدت مخاطب را خس��ته خواهد کرد، با این حال رش��د مداوم، 
بدون ش��ک جذابیت باالتری را به همراه خواهد داشت. همچنین فراموش نکنید 
که برای به روز رس��انی، ش��ما نباید زمانی مش��خص را تعیین کنید. درواقع تنها 

زمانی باید نسخه جدید را ارائه دهید که تغییراتی ضروری انجام گرفته باشد. 
8-تنها به متن محدود نباشید 

این ام��ر که عکس، اینفوگرافی، فایل صوتی و تصویری در اپلیکیش��ن ش��ما 
وجود داشته باشد، کمک خواهد کرد تا به مرور زمان به مرجعی کامل  در زمینه 
کاری خود تبدیل شوید. این امر کمک خواهد کرد تا افراد دیگر صرفا برای انجام 

خرید، به اپلیکیشن شما مراجعه نکنند. 
9-اخبار را پوشش دهید 

ای��ن امر ک��ه مهم ترین اخبار منطقه و حتی جهان را پوش��ش دهید، 
در نهایت به کس��ب اطالعات بیش��تر اف��راد منجر خواهد ش��د. بدون 
ش��ک اطالعات بیش��تر احس��اس نیاز باالتری را در مخاطبان به وجود 
خواه��د آورد. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا تنوع باالیی را برای 
فعالیت های خود داشته باشید تا مخاطب نیازی به استفاده از برنامه های 

دیگر احساس نکند.
10-افزایش وفاداری مخاطب را مورد توجه قرار دهید 

ش��ما باید در تالش برای ایجاد شرایطی باشید که افراد اپلیکیشن را برنامه ای 
متعلق به خود تلقی کنند. در غیر این صورت ممکن است حتی برای هفته ها به 
آن مراجعه نکنند. برای مثال یکی از سیاس��ت های جدید و در عین حال جالب 
این است که بخشی از تولید محتوا برعهده مخاطبان گذاشته می شود. برای مثال 
یک مش��تری محصولی را از ش��ما خریداری کرده و تصاویر متعدد و ویدئو نقد و 
بررس��ی آن را بارگذاری می کند. این موضوع نیاز ش��ما به فعالیت را کاهش داده 
و مخاطب را به باالترین حد از تعامل خواهد رس��اند. بدون ش��ک با این اقدام از 
وفادار ماندن مخاطب خود، می توانید اطمینان داش��ته باشید. همچنین فراموش 
نکنید که باید بین مشتریان باسابقه و جدید، تفاوتی وجود داشته باشد. به همین 

خاطر برای قدیمی ها در هر بخش امکانات باالتری را ایجاد کنید.  
در نهایت فراموش نکنید که امکان خرید باید بس��یار س��اده باش��د. به همین 
خاطر ذخیره اطالعاتی نظیر آدرس محل سکونت مخاطبان، باعث خواهد شد تا 

در خریدهای بعدی، آنها تنها به چند کلیک ساده نیاز داشته باشند. 
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س��رمایه گذاری خطر پذیر، منبع تأمین مالی برای کسب وکارهای جدید است. 
این نوع س��رمایه گذاری با استفاده از پول نقد و اختصاص سرمایه به شرکت های 
نوپا و کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت، صورت می گیرد. این مقوله منبع بسیار 
مهمی از تامین مالی برای افراد و بنگاه هایی اس��ت که دسترسی به سرمایه های 

دیگر ندارند و معموالً نیز به جذب سرمایه منجر می شود.
بیش��ترین س��رمایه گذاری های خطرپذیر از س��وی گروه های س��رمایه گذاران 
ثروتمند، بانک های س��رمایه گذاری و سایر موسس��ات مالی صورت می گیرد که 
ای��ن س��رمایه ها را در اختیار دارند. ای��ن نوع تامین مالی و افزایش س��رمایه در 
میان ش��رکت های جدیدی که س��ابقه عملیات��ی محدودی دارن��د و نمی توانند 
س��رمایه را به همراه بدهی و یا پیشنهاد سهام عرضه کنند، محبوب است. اغلب 
ش��رکت های س��رمایه گذاری با تخصص مدیریتی یا فنی شروع به کار می کنند. 
سرمایه گذاران خطرپذیر برای کارآفرینان منبعی حیاتی در تأمین مالی هستند، 
اما این تزریق نقدی ممکن است برای شان گران تمام شود. شرکت های متقاضی 
اغلب موقعیت های سهام شان را در ازای سرمایه گذاری تقسیم می کنند و ممکن 

است نمایندگی سرمایه گذاران را در هیأت مدیره بپذیرند.
مراحل سرمایه گذاری های خطرپذیر )VC( با توجه به عمر شرکت:

سرمایه گذاران فرشته خو اغلب افرادی )دوستان، روابط یا کارآفرینانی( هستند 
که می خواهند به دیگر کارآفرینان کمک کنند تا کسب وکارش��ان را راه بیندازند 
و درآمد باالیی از سرمایه گذاری ش��ان کس��ب کنند. اصطالح »فرشته« در اوایل 
ده��ه ۱900 از بازرگانان ثروتمندی که از تولی��دات خیابانی حمایت می کردند، 
ایجاد ش��د. این سرمایه گذاران برای کسب وکارهای نوپا به منزله پلی برای جذب 

س��رمایه های بزرگ تر و جدی تر محسوب می ش��وند. آنها به طور معمول عالوه بر 
پول و تخصص، تجربه و ارتباطات را هم ارائه می دهند.

در اینجا مراحل سرمایه گذاری خطرپذیر را بررسی می کنیم:
۱-کاشتن بذر: کاش��تن بذر مرحله  اول سرمایه گذاری خطرپذیر است. تأمین 
مالی در این مرحله اغلب شامل مقادیر نسبتاً باالی سرمایه ای است که مخترعان 
یا کارآفرینان برای تأمین مالی و توس��عه زودهنگام محصول یا خدمات جدید از 
آن اس��تفاده می کنند. این کمک های مالی اولیه ممکن است به توسعه محصول، 
تحقیق بازار، ساخت تیم مدیریتی و ایجاد طرح کسب وکار اختصاص داده شود.

در اص��ل در این مرحله، ش��رکت عملیات تجاری اش را آغاز نکرده اس��ت اما 
تزریق پول نقد برای تأمین مالی، پژوهش و توس��عه محصول ضروری است. این 
شرکت های جوان معموالً فرصت های کسب وکار را برای تأمین مالی بسیار دشوار 
می بینند و اغلب نیازمند سرمایه ای برای تحقیق و توسعه قبل از راه اندازی کسب 

و کار، توسعه و آزمایش محصول و طراحی تجهیزات تخصصی هستند.
ب��ه  طور معم��ول در این مرحله، صن��دوق VC به ص��ورت دوره ای با کمک 
سهامداران، به شرکت نوپای موردنظر، سرمایه را تزریق می کند تا شرکت بتواند 
هزینه های توس��عه کس��ب وکارش مانند: هزینه های توزیع و ف��روش، قطعات و 

موجودی، استخدام، آموزش و بازاریابی را تأمین کند.
۲-مرحله آغازین: برای ش��رکت هایی که قادر به ش��روع عملیات هس��تند، اما 
هنوز در مرحله تولید و فروش تجاری قرار نگرفته اند، تأمین مالی در این مرحله 
صورت می پذیرد و از قابلیت های پیش��رفته کس��ب وکار حمایت می شود. در این 
مرحله، کس��ب وکار جدید می تواند مقدار زیادی پول نقد را به  کار گیرد، این در 
حالی اس��ت که شرکت های VC با تعداد زیادی از شرکت های اولیه در پرتفوی 
خود می توانند هزینه ها را به س��رعت افزای��ش دهند. این مرحله خود از دو قدم 

کوچک تر تشکیل شده است:

راه اندازی: در اینجا وظیفه اساس��ی، پش��تیبانی از توسعه محصول و بازاریابی 
اولیه اس��ت. س��رمایه گذاری های این چنینی ش��رایط را برای توس��عه محصول 
و بازاریاب��ی اولی��ه فراه��م می کند. این نوع تأمی��ن مالی به  ط��ور معمول برای 
ش��رکت هایی که فقط سازماندهی شده اند یا به کسانی که مدت زمان کوتاهی در 
تجارت بوده اند، اما هنوز محصول ش��ان را در بازار نفروخته اند، پیشنهاد می شود. 
به  طور کلی، این ش��رکت ها قباًل مدیران کلیدی ش��ان را انتخاب کرده اند، طرح 
کسب وکارش��ان را آماده کرده اند و مطالعات بازار را انجام داده اند. در این مرحله، 
کس��ب وکار ش��اهد اولین درآمد خود خواهد بود، اما هنوز از س��وددهی شرکت 
خبری نیس��ت. در واق��ع در این مرحله ش��رکت اولین س��رمایه گذار »خارج از 

کسب وکارش« را جذب می کند.
مرحل��ه اولیه: س��رمایه گذاری برای تولید و فروش تجاری آغاز می ش��ود. اکثر 
ش��رکت ها در این مرحله کمتر از سه سال داشته اند و محصوالت یا خدمات شان 
را به  صورت آزمایش��ی تولید یا ارائه می کنن��د. در بعضی موارد، محصول ممکن 

است در دسترسی تجاری نیز قرار گرفته باشد.
۳- مرحل��ه فرآیندی: در اینج��ا تأمین مالی مراحل قبل به  صورت یکجا انجام 

می گیرد.
۴- مرحل��ه نهایی: س��رمایه گذاری پس از تولید و فروش تج��اری، اما قبل از 
ارائ��ه کلی به ب��ازار انجام می گیرد. محصول یا خدمت در حال تولید اس��ت و به  
صورت تجاری در دسترس است. این شرکت رشد قابل توجهی در درآمد را نشان 
می دهد، اما ممکن اس��ت سودی نداش��ته باشد. در اینجا معموالً شرکت بیش از 

سه سال فعالیت تجاری را پشت سر گذاشته است.
5-مرحل��ه تعادل: این مرحل��ه به تمام مراحل قبلی و ارتب��اط آنها با یکدیگر 

اشاره دارد.
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اتصال دوباره واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید برق 
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی قزوین با پایان یافتن تعمیرات 
اساسی و RI، دوباره به شبکه سراسری پیوست. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، 
واحد شماره 5 گازی این شرکت که برای انجام تعمیرات اساسی و RI توربین، از مدار تولید خارج شده بود، پس 
از اتمام عملیات تعمیرات، به مدار تولید بازگشت. بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی 
در تشریح برنامه های این دوره از تعمیرات واحد شماره 5 گازی گفت: این واحد براساس میزان کارکرد و با توجه  
به ضرورت کسب آمادگی برای تداوم تولید برق، در دست تعمیرات اساسی و RI قرار گرفت که مطابق با برنامه 
ریزی پیش بینی شــده، به انجام رســید. معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی افزود: در تعمیرات 
اساســی واحد شــماره 5 گازی، تمامی تجهیزات اصلی و فرعی این واحد، مورد بازبینی قرار گرفت و آن دسته از تجهیزات و قطعاتی که معیوب شده و 
نیاز به تعویض و یا تعمیر داشت، از سوی متخصصان این نیروگاه، نسبت به انجام آن اقدام شد. بهمن غنوی با اشاره به اقدامات مهم این دوره از برنامه 
های تعمیرات، بیان داشت: بازدید و تعمیرات اساسی تجهیزات کمپرسور و مسیر گاز داغ، تعمیرات اساسی تجهیزات کمکی، بازدید و تعمیرات اساسی 
تجهیزات ژنراتور، همچنین تعمیرات اساسی تجهیزات بویلر واحد و انجام اقدامات مرتبط با فعالیت تعمیرات RI بر روی توربین واحد، مهم ترین فعالیت 
هایی بود که از سوی متخصصان نیروگاه انجام شد. معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی ادامه داد: در فرآیند تعمیرات RI رتور توربین، 
تعویض تایرودهای توربین، بازدید از دیسک های توربین و سیل های آن، سند بالست و باالنس روتور، از اقدامات مهم این دوره بود؛ همچنین در این 
دوره از تعمیرات، برای اولین بار از تکنولوژی لیزر برای انجام تست »هم محوری« یاتاقان ها، پوسته های توربین، کمپرسور، کوپه ژنراتور و اکسسوری 
هم استفاده شد. گفتنی است، هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در تولید انرژی الکتریکی، برای کمک به پایداری 
شبکه سراسری برق، واحدهای این نیروگاه متناسب با ساعت کارکرد آن، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد که در 
این فصل از تعمیرات هم، 17 فعالیت تعمیراتی برنامه ریزی شده است که از پایان شهریور، آغاز شده و تا پایان اردیبهشت سال 1399 ادامه خواهد یافت.

مشترکین گاز در خراسان رضوی تحت پوشش بیمه قرار دارند
مشــهد- صابر ابراهیم بای :مدیرعامل شرکت گاز خراســان رضوی گفت: تمام مشترکین این شرکت 
تحت پوشش خدمات بیمه مصرف کنندگان گاز طبیعی قرار دارند.   سیدحمید فانی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: مطابق قرارداد منعقد شــده با بیمه کوثر، تمام حوادث ناشــی از گازطبیعی شامل انفجار، آتش سوزی و 
مسمومیت ها تحت پوشش خدمات بیمه مصرف کنندگان گاز قرار می گیرد. وی با بیان این مطلب که هدف 
از اجرای این طرح پوشش جانی و مالی مشترکین گاز طبیعی است افزود: مشترکین خانگی شهری با پرداخت 
دو هزار رالج به ازای هر واحد مســکونی، مشترکین روســتایی یکهزار رالن، هر واحد مشترک تجاری شهری 
مبلغ 10 هزار رالت و هر واحد مشترک تجاری روستایی با پرداخت پنج هزار راال در ماه تحت پوشش غرامت 
فوت، نقص عضو، از کار افتادگی دائم و جبران هزینه های پزشکی می شوند. مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به جبران خسارت های مالی به 
ازای هر واحد مسکونی تصریح کرد: مطابق مفاد قرارداد، خسارت های مالی ذینفعان نیز برای اموال منقول و غیرمنقول در هر حادثه پس از بررسی 
الزم درچارچوب قانونی قابل پرداخت است. فانی خاطرنشان کرد: مشترکین تجاری برای بهره مندی از خدمات جبران خسارت حوادث احتمالی به 
صورت مستقل و به تعداد واحدهای تجاری مجتمع های تجاری در سقف تعهدات بیمه گر، می توانند با ارائه مستندات الزم از نهادهای مرتبط همانند 
شهرداری، دهیاری، سازمان ثبت اسناد و امالک به اداره گاز منطقه مربوطه مراجعه نموده و نسبت به اصالح و ثبت مشخصات شامل تعداد واحدها 
اقدام کنند. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین امکان بهره مندی مصرف کنندگان تجاری گاز طبیعی از کنتور مشترک 
با واحد یا واحدهای مسکونی از خدمات بیمه ای در قالب یک واحد مستقل نیز با درخواست تفکیک اشتراک فراهم است. وی گفت: مشترکین گاز 
می توانند در صورت بروز هرگونه حادثه با منشا گاز شهری مراتب را به امداد 194 یا نیروهای گازبان در روستاها اطالع داده تا پس از انجام مقدمات 
قانونی از بیمه مصرف کنندگان گاز طبیعی بهره مند شوند. خراسان رضوی پس از استان تهران بیشترین تعداد مشترک گاز طبیعی کشور را دارد.

ایجاد اشتغالزایی خانگی شرکت لوتوس برای 100 نفر
همدان – خبرنگار فرصت امروز: شــرکت لوتوس تولیدی میناکاری در سال 95 با سرمایه ایی اندک 
شــروع به فعالیت کرد و در حال حاضر 100 نفر در خانه های خود برای این شرکت کار میکنند. اعظم شاه 
دوستی مدیرعامل شرکت لوتوس گفت: محصوالت شرکت لوتوس به کشورهای انگلیس، آلمان، عراق، ترکیه، 
دبی و ... صادر میشــود. وی در راستای حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی افزود: تولیدکنندگان صنایع 
دســتی را از نمایشــگاه هایی که در خارج از کشور برگزار میشوند با خبر کنند  و برای آنها سوبسید در نظر 
بگیرند که هزینه های شرکت در نمایشگاه ها کاهش یابد. شاه دوستی یکی از مشکالت تولید صنایع دستی 
را نبود مواداولیه عنوان کرد و گفت: رنگهایی که برای میناکاری اســتفاده میشود بسیار گران هستند و برای 
افزایش کیفیت کار مجبور هستیم برخی از رنگها را از  کشورهای دیگر تهیه کنیم و این برای ما هزینه های بسیاری را در بر خواهد داشت.  وی 

گفت: با توجه به اینکه شرکت ما تازه تأسیس است و به آن وام تعلق میگیرد ولی تاکنون این وام پرداخت نشده است.

پیگیر افزایش مجوز استخدام پرستاران در وزارت بهداشت خواهیم بود
لرســتان – خبرنگار فرصت امروز: معاون سیاسي امنیتي اســتاندار لرستان گفت: پیگیر افزایش مجوز 
استخدام پرستاران از طریق وزارت بهداشت در استان خواهیم بود.  دکتر محمود ثمیني در همایش بزرگداشت 
روز "پرســتار" عنوان کرد: در این مســیر از حمایت و پیگیري هاي استاندار محترم نیز بهره مند خواهیم بود. 
وي اظهار کرد: انتظار داریم وعده هاي رئیس دانشگاه علوم پزشکي براي رفع مشکالت پرستاران برآورده شود. 
معاون سیاسي امنیتي استاندار لرستان با بیان این که لمس سختي ها و فشارهاي رواني ناشي از درد در بیماران 
بسیار سخت و طاقت فرساست، تصریح کرد: لمس این سختي ها همواره بر دوش پرستاران بوده و این اهمیت 
و جایگاه پرستاري را نشان مي دهد. دکتر ثمیني در ادامه ضمن تقدیر از برگزاري همایش روز "پرستار" گفت: 
انتظار داریم در برنامه هاي آتي بزرگداشــت پرستاري عمده ي وقت همایش را در اختیار پرستاران قرار دهند تا مشکالت خود را به گوش مسئولین 

برسانند. وي خطاب به پرستاران عنوان کرد: بیماران حتما نیازمند توجه هستند و پرستاران باید سنگ صبوري براي بیماران و همراهانشان باشند. 

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
سپهبد سلیمانی پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی بود

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: حجت االسالم نور اهلل ولی نژاد گفت: شهید سپهبد سلیمانی پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی بود.به گزارش 
روابط عمومی اداره کل تبلیغات اســالمی گلســتان، حجت االسالم نور اهلل ولی نژاد در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک و تسلیت شهادت سردار 
شهید سلیمانی این مالک اشتر زمان اظهار کرد: حاج قاسم سلیمانی به آرزویش رسید اما دشمن هرگز به آرزویش نخواهد رسید.وی گفت: حاج 
قاســم ســلیمانی یک شخصیت جهانی بوده و تنها متعلق به ایران نبود؛ او به همه جهان اسالم و همه مستضعفین عالم تعلق داشت و این شهید 
مانند شهید بهشتی خاری در چشم دشمنان بود.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان افزود: این شهید سردار بیداری بود که آرامش و قرار نداشت و 
دشمن در هر کوی و برزن او را حاضر می دید.وی با بیان اینکه مردم فلسطین عراق سوریه و همه مردم ایران او را در کنار خود می دیدند، اضافه 
کرد: سردار سلیمانی عضو همه خانواده های مسلمان، فرزند همه اقوام و مذاهب، محور اتحاد و برادری و همبستگی و شخصیت ممتاز و متمایز 
چون مالک اشــتر برای حضرت علی )ع( بود.عضو شــورای فرهنگ عمومی گلستان بیان کرد: شهید سپهبد سلیمانی، پرچمدار مبارزه با استکبار 
جهانی و فرمانده بیدار و هوشیاری بود که نقشه و دست دشمن را می خواند و با حضور او دشمن قرار و آرامش نداشت و مالک اشتر رهبر انقالب 
بود که می خروشید.وی با اشاره با رشادت های این سپهبد بزرگ تاکید کرد: امروز سوریه مرهون مجاهدت سردار سلیمانی است، اگر امروز آمریکا 
در عراق جای پا ندارد مرهون مجاهدت اوست با حضور سردار سلیمانی برای آمریکا حیثیت و آبرو باقی نمانده است.ولی نژاد ادامه داد: در کجای 
جهان مستضعفی بودکه سردار سلیمانی اعضاء خانواده او نباشد و همه قلب ها برای سردار می تپید و قلب سردار برای قلب رهبر انقالب.وی با اشاره 
به اینکه آمریکا فکر می کند که پیروز است، افزود: این یک خیال واهی است، سردار سلیمانی یک سردار نبود بلکه هزاران سردار سلیمانی دست 
پرورده او هستند و راه مبارزه به پایان نمی رسد بلکه راه گسترده تر خواهد شد و رویش های فراوان تری رخ خواهد داد.مدیرکل تبلیغات اسالمی 
گلســتان با بیان اینکه ســردار سلیمانی رسانه ای است ولی هزاران سردار غیر رسانه ای دیگر داریم، گفت: شهادت آرزوی سردار بود و به آرزویش 
رسید ولی دشمن قطعاً به آرزویش نخواهد رسید.وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب و همه مستضعفین عالم و دلداگان او در شهادتش خواهند 

گریست و دنیا بدانید که یک جهان و سردار سلیمانی و بعد او هزاران سردار سلیمانی در جهان مشاهده خواهد شد.

 نشست صمیمی رئیس اداره
با آموزشگاههای آزاد هنری  شهرستان شهریار

شهریار - خبرنگار فرصت امروز: با حضور نادر نیک خواه رئیس اداره  نشست اعضای انجمن هنرهای 
تجســمی و مسئولین  آموزشگاه ها در فرهنگسرای استاد شهریار برگزارشد . به گزارش روابط عمومی اداره 
فرهنگ و ارشاداسالمی شهریار ، نخستین جلسه اعضای انجمن هنرهای تجسمی با نیک خواه  رئیس  اداره 
و دینه وری کارشناس هنری در سالن آمفی تاتر فرهنگسرای استاد شهریار  آغاز شد . بنا بر همین گزارش 
، نیک خواه دراین نشســت به ارائه  گزارشــات فصلی وفعالیتهای آموزشــگاه های هنرهای تجسمی توسط 
مسئولین بطور پیوسته تاکید و عدم فعالیت وارائه گزارش را عاملی درجهت ابطال مجوز برشمردند . رئیس 
اداره مشارکت   آموزشگاه ها ، مشارکت در برنامه های هنری در مناسبتهای ملی و مذهبی را در رشد وپویایی 
آموزشگاه ها موثر دانست . استاد رفیق بازرس انجمن در رابطه با ایجاد اهداف هنری مشترک ، همکاری و همدلی هنرمندان وتحول در بازار هنری 
مطالبی را بیان داشــت . شــیری رئیس انجمن هنرهای تجسمی نیز خواستار فعالیت بیشتر آموزشگا ها و طرح تشکیل صنف هنرمندان رابیان و 
برگزاری نمایشــگاه های هنری بصورت گروهی ، گارگاهی  ونشســتهای تخصصی را از اهداف انجمن برشمردند . وی در پایان برگزاری جلسات 

بصورت مستمر و فصلی بمنظور ارائه طرحها ، پیشنهادات وهمفکری  مسئوالن آموزشگاه ها را درپویایی انجمن موثردانست

15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

اهواز – شــبنم قجاوند: در راستای تجلیل از اسطوره فداکاری سپهبد 
شــهید حاج قاسم سلیمانی آیین بزرگداشــت در شرکت ملی حفاری ایران 
برگزار شــد. آیین بزرگداشــت سردار شهید حاج قاســم سلیمانی با حضور 
مدیرعامل، معاونان، مدیران، روســا و جمعی از کارشناسان و متخصصان در 
نمازخانه ساختمان مرکزی شرکت برگزار گردید. در این آیین حجت االسالم 
و المسلمین دکتر ســید محمد امین میرعالیی به چند ویژگی بارز سپهبد 
شهید سلیمانی اشــاره و گفت: از مهمترین خصوصیات سردار و همراهانش 
ارتباط خالصانه آنان با خدا، از خودگذشــتگی، عشــق به خدمت به ملت و 
سربلندی کشور  بود. وی حضور پر شور مردم خوزستان در تشییع بی نظیر 
و وداع باشکوه با سپهبد شهید قاسم سلیمانی را تجلیل از انسان های ایثارگر 
و خدمتگزار عنوان کرد و افزود: ســردار سلیمانی نمونه بارز سربازی فداکار 
و پرورش یافته در مکتب انقالب اســالمی اســت که اینچنین مردم والیت 
مدار کشــور قدر شناســانه او را تجلیل و یادش را گرامی داشتند. این استاد 
حوزه و دانشــگاه با توجه به در پیش بودن  ایام فاطمیه به نکاتی از فضائل 
اخالقی بی بی دوعالم حضرت فاطمه زهرا )س( پرداخت و اظهار کرد: شهید 

سلیمانی نماد والیت مداری و فرمانده ای الیق، شجاع  در میدان نبرد علیه 
دشــمنان اسالم و کشور  درمنطقه بود. میرعالیی سوابق و رشادت های این 
ســردار اسالم را در مقابله و سرنگونی داعش از سرزمین های اسالمی بسیار 
با اهمیت دانست و گفت: دشمنان اسالم بدانند که "شهید قاسم سلیمانی" 
از "سردار قاسم ســلیمانی" پرقدرت تر بوده و شهادت ایشان هزاران سردار 
دیگر در منطقه تربیت خواهد کرد. وی  با تجلیل از شهدای هشت سال دفاع 

مقدس و مدافعان حرم  اظهار کرد: امروز وظیفه همه بویژه جوانان این است 
که فرامین و منّویات رهبر معظم انقالب را عمل و با بصیرت، قدرت دشــمن 
شناسی خود را افزایش دهیم. در این مراسم مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: در پاسداشــت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مجتمع بزرگ 
فرهنگی  شــرکت در اهواز به نام این شهید بزرگ مّزین می شود که در این 
زمینه از ســوی اداره روابط عمومی ســازمان اقدامات الزم به عمل می آید. 
مهندس سید عبداله موســوی با بیان اینکه این سردار بزرگ مقاومت عمر 
با عزت خود را در راه دفاع از کیان ایران اســالمی، حریم آل اهلل و مبارزه با 
ایادی استکبار گذراند، اظهار کرد: نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برای 
همیشه در کشور و عرصه های بین المللی زنده خواهد بود.  مجتمع فرهنگی 
رفاهی شماره یک شرکت ملی حفاری ایران اولین مجتمع شرکت است که از 
چند مجموعه شامل تاالر اجتماعات، استخر، زمین ورزش و سالن غذا خوری 
تشکیل و در منطقه زیتون کارمندی  - خیابان زاویه واقع شده است. در ادامه 
این مراسم آقای کاظم آذرپیرا با صوت دلنشین آیاتی ازقرائت قران مجید را 

تالوت و آقای کریمی با اشعار حماسی به نوحه سرایی پرداخت.

تبریز -ماهان فالح: در راســتای توسعه پژوهش و فناوری و ایجاد زمینه 
برای بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندیهای دو طرف، تفاهم نامه همکاری بین 
شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و دانشگاه صنعتی سهند امضاء 
شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در جریان امضاء این سند همکاری 
با اشــاره به نیازهای صنعــت و محدودیت های ایجاد شــده در جهت تامین 
تجهیزات تخصصی خواستار تعامل بیشــتر با دانشگاه ها و مراکز علمی استان 
شد. مهندس علیرضا ایمانلو تصریح کرد: شرکت آبفا آذربایجان شرقی آمادگی 
کامــل برای همکاری های همه جانبه بویژه طرح هــای تحقیقاتی کاربردی با 
رویکرد حل مشکالت و معضالت صنعت را دارد. ریاست دانشگاه صنعتی سهند 
مختلف به انجام پروژه های تحقیقاتی مهم و مشارکت در طرح های عظیم نفتی نیز ضمن تشــریح توانمندیها و ظرفیت های علمی این دانشگاه در بخش های 

اشاره کرد و بر آمادگی کامل دانشگاه جهت ارایه فناوری های مورد نیاز صنعت 
تاکید کرد. مصطفی قره باغــی همچنین به تعداد 400 عنوان طرح تحقیقاتی 
انجام شده در دانشگاه اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر 45 مورد از این موارد 
در حال اجرا می باشــد. در ادامه بابالو به تشریح طرح کلینیک تخصصی آب و 
فاضالب که در دانشــگاه صنعتی سهند راه اندازی شده است اشاره کرد و گفت: 
در این کلینیک طرح ها از زمان اعالم نیازمندی تا معرفی فناوری مورد استفاده 
صنعت و تبدیل آن به طرح کاربردی پیگیری شده و تالش بر آن است تا طرح 
مورد مطلــوب صنعت اجرایی گردد. در پایان تفاهــم نامه همکاری فی مابین 
شرکت آب و فاضالب استان و دانشگاه صنعتی سهند در حضور معاون هماهنگی 

امور اقتصادی استاندار امضا و بین مسووالن دو طرف مبادله گردید.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس انجمن ســینمای جوانان قم با 
اشاره به برگزاری تشییع باشکوه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
در قم، گفت: به ســه فیلم مستند کوتاه برتر از مراسم تشییع این شهید 
واالمقام، دیپلم افتخار اهدا می شــود. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان قم، رضا ابوذر رئیس انجمن سینمای 
جوانان قم با اشــاره به برگزاری تشییع سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی در قم، گفت: با توجه به پیش بینی حضور گسترده مردم قم در 
مراسم تشییع سردار قلب ها و با هدف ثبت تصاویر ماندگار از این رخداد 
کوتاه مستند تولید کرده خودرا تا ۲5 دی ماه به انجمن سینمای جوانان باشکوه، از تمام فیلمسازان و مستندسازان قم دعوت می شود تافیلم های 

قم تحویل دهند. وی تصریح کرد: این اقدام از ســوی انجمن ســینمای 
جوانان قم و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی قم در راستای 
پاسداشــت شهادت سردار سرافراز حاج قاســم سلیمانی و با هدف ثبت 
رخداد تاریخی تشــییع این شهید واالمقام در استان قم انجام می شود. 
رئیس انجمن ســینمای جوانان قم افزود: به فیلم های مســتند اول تا 
سوم، دیپلم افتخار خواهد شد. ابوذر خاطرنشان کرد: تمامی فیلمسازان و 
مستندسازان شهر مقدس قم می توانند فیلم های کوتاه مستند )حداکثر 
30 دقیقه( را تا تاریخ ۲5 دی ماه به آدرس انجمن ســینمای جوانان قم 

واقع در بلوارامین، کوچه ۲1، پالک 3 تحویل دهند.

تبریز -ماهان فالح: رئیس روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان شرقی 
از آموزش دانش آموزان مدارس این اســتان با فرهنگ مصرف بهینه و ایمن 
از گاز طبیعــی خبر داد. غالمرضا قنبری با اعالم این خبر گفت: این ســری 
از برنامه های آموزشــی در قالب تفاهــم نامه همکاری با اداره کل آموزش و 
پرورش استان و در چند فاز اجرایی در حال اجرا است. وی با اشاره به نحوه 
برگزاری برنامه های آموزشــی افزود: ضمن بخش بندی مناطق پرحادثه در 
استان آذربایجان شرقی بر اساس تحلیل حوادث ناگوار ناشی از گاز طبیعی، 
آموزش دانش آموزان مدارس مستقر در این مناطق دارای اولویت بوده و در 
نمایش، شــعر خوانی، قصه گویی، مســابقه و ... برای دانش آموزان است که فاز اول اجرایی قرار دارد. قنبری ادامه داد: برنامه های برگزار شــده شــامل 

عالوه بر ایجاد فضای شــاد و مفرح برای آنان، سعی در انتقال مفاهیم ایمنی 
و مصرف بهینه را دارد. ســخنگوی شرکت گاز اســتان آذربایجان شرقی با 
تأکید بر نقش سازنده دانش آموزان به عنوان مروجان فرهنگ صحیح مصرف 
در خانــواده ها تصریح کرد: فرزندان خانواده مهــم ترین نقش را در ارتقای 
فرهنگ خانواده بر عهده دارند که ان شــااهلل با آشــنایی هر چه بیشتر این 
قشر، شــاهد کاهش روزافزون حوادث ناگوار ناشــی از گاز باشیم. غالمرضا 
قنبری خاطرنشان کرد: وفق تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش طی ۲ 
ماه، جنگ های ایمنی و مصرف بهینه برای دانش آموزان مناطق محروم در 

کالنشهر تبریز و تمامی شهرستان های استان برگزار خواهد شد.

ایالم – هدی منصوری: مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم در حاشــیه 
مراسم پر فیض زیارت عاشورا که بمناسبت عروج این شهید واال مقام در مسجد 
پاالیشــگاه برگزار شــد، گفت: در کنار اقتدار و قاطعیت ذاتی، خصوصیت های 
کریمه اخالقی، محجوب و مردمی بودن این ســردار بزرگ، الگویی مثال زدنی 
برای نسل جدید بوده و با ایثار جان در راه آرمان ها و اهداف واالی برخواسته از 
ایمان اسالمی، شخصیت آن شهید گرانقدر جلوه ای یگانه و کم نظیر یافته است. 
به گزارش روابط عمومی، مهندس "شهریار داری پور" در گفتگویی اختصاصی 
با خبرنگار حوزه روابط عمومی افزود: ســردار شــهید سپهبد" قاسم سلیمانی" 
دارد که با شهادتش این محبوبیت برای همیشه ماندگار شد.  وی اظهار داشت: مایه اقتدار و عزت جامعه ایران اســالمی بــوده و محبوبیت خاصی نزد همگان 

این شــهید واالمقام پس از حضور فعال در 8 سال دفاع مقدس و در عملیاتهای 
متعدد با دفاع از کیان ایران اســالمی و در ســالهای اخیر با بکارگیری خالقانه 
استراتژی های نظامی در مقابله با فتنه داعش در عراق و سوریه، حیرت جهانیان 
را برانگیخته و مایه افتخار و مباهات هر ایرانی شــده است. به منظور نکوداشت 
و ارج نهادن به مقام واالی ســردار شهید ســپهبد حاج " قاسم سلیمانی" که 
عمر گرانمایه خویش را به عنوان ســربازی فداکار در همه عرصه های داخلی و 
برون مرزی، برای نظام اســالمی و آرمان های انقالب و والیت فقیه وقف نموده 
بود، مراســم معنوی پرفیض زیارت عاشورا با حضور مدیرعامل، معاونین، هیات 
رئیسه و کارکنان شرکت پاالیش گاز ایالم در محل مسجد پاالیشگاه برگزار شد.

اصفهان – قاسم اسد: درنشســت رئیــس و اعضای هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانــی اصفهان با رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل بانک اقتصاد نوین که با 
محوریت پیگیری و رفع مشــکالت فعاالن اقتصادی استان در این حوزه برگزار 
شد، هیات مدیره این بانک از آمادگی برای ارائه تسهیالت مناسب حوزه سرمایه 
در گــردش و LC داخلی خبــر داد.  به گزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانی 
اصفهان، مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با بیان 
اینکه این جلســه هفتمین دیدار با هیات مدیره بانک های کشور در دوره نهم 
فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان در ســال جاری اســت، حضور رئیس کل بانک 
مرکــزی در اتاق اصفهان و در جمــع فعاالن اقتصــادی را از جمله مهم ترین 
برنامه های اتاق اصفهان در ســال 98 دانســت و تصریح کرد: تشکیل میز اتاق 
بازرگانــی اصفهان در بانک مرکزی به منظور پیگیری و رفع مشــکالت بانکی 
فعاالن اقتصادی، از دســتاوردهای مهم این حضور بود.  وی افزود: رئیس بانک 
مرکزی نیز در نشست خود با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران، از تشکیل 
این میز به عنوان یک مدل موفق یاد کرد و خواستار ایجاد این فرآیند در سایر 
استان ها و اتاق های بازرگانی شد.  رئیس اتاق بازرگانی اصفهان برگزاری نشست 
با هیات مدیره بانک های کشــور را نیز در ایجاد یک گفتمان مبتنی بر تعامل 
و کمک به حل مشــکالت فعاالن اقتصادی استان مهم ارزیابی کرد.  گلشیرازی 
با بیــان اینکه نزدیک به 11 درصد از منابع پولی، مالی و اقتصادی کشــور در 
اســتان وجود دارد، گفت: این در حالی اســت که آمار صادراتی اســتان قریب 
به 6 درصد کل کشــور اســت.  وی تاکید کرد: نســبت منابع و مصارف بانک 
هــا به عنوان مهم ترین رکن تامین مالی بنگاه ها نیز حاکی اســت در زمانی که 
بانک ها فعالیت مطلوب تری داشــته اند، ما اقتصادی مولد داشته ایم.  رئیس اتاق 

بازرگانی اصفهان در ادامه خواســتار برنامه ریزی مبتکرانه برای افزایش ضریب 
نفوذ بانک اقتصاد نوین در استان اصفهان و منتفع شدن فعاالن اقتصادی و بانک 
مذکور از این تعامل سازنده شد.  گلشیرازی در ادامه ضمن تشریح عملکرد دوره 
نهم اتاق بازرگانی اصفهان، خواستار مشخص شدن میزان حمایت بانک اقتصاد 
نوین از لحاظ تامین ســرمایه در گردش، حمایت هــای ریالی و ارزی در حوزه 
سرمایه گذاری، LC داخلی و همچنین، صدور ضمانتنامه های گمرکی و حسن 
انجام کار برای فعاالن اقتصادی اصفهان شد.  حمیدرضا قلمکاری، نایب رئیس 
اتــاق بازرگانی اصفهان نیز خدمــات ارزی را یکی از قابلیت های محوری بانک 
اقتصاد نوین دانســت و افزود: امروزه شبکه کارگزاران ارزی از جمله مزیت های 
موجود در شاخصه های ارزی بوده، الزم است این شبکه از تعدد و تنوع خدمات 
بهره مند شــود و از قابلیت های آن کاســته نشــود.  وی در ادامه با اشــاره به 
بیانیه گام دوم انقالب در حوزه اقتصاد دانش بنیان، خواســتار مشــخص شدن 
رویکرد اساسی بانک اقتصاد نوین برای حمایت از شرکت های دانش بنیان شد و 
افزود: با توجه به تقاضای گسترش همکاری ایران و عمان، ما خواستار تخصیص 

ریــال عمانی در هر یک از بانک های عمان هســتیم. در ادامه علیرضا بلگوری، 
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه این بانک در اواخر ســال80 موفق به 
اخذ مجوز اولین بانک خصوصی کشــور از ســوی بانک مرکزی شد، افزود: این 
بانک دارای بیش از ۲48 شعبه در سطح کشور بوده و در شهر اصفهان دارای 9 
شعبه است.  وی سرمایه بانک را در حالی 13 هزار میلیارد ریال عنوان کرد که با 
دو افزایش سرمایه، این رقم در ابتدای سال آینده به 50 هزار میلیارد ریال ارتقا 
می یابد.  مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، این بانک را از معدود بانک هایی دانست 
که دارای زنجیره خدمات کامل اســت. بلگوری با بیان اینکه تولید و کارآفرینی 
در شــرایط امروز به رغم تسهیل در مقررات و ضوابط دشوار است، تصریح کرد: 
سیاست بانک اقتصاد نوین ایفای نقش هرچه موثرتر در کمک به تولید کنندگان 
در قالب تامین منابع مالی، سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه در قالب LC و 
حواله جات از طریق ایجاد یک فضای برد – برد برای طرفین است.  وی مشتری 
مداری و تامین خواسته های مشتریان را از مهم ترین اقدامات این بانک دانست 
و گفت: بانک اقتصاد نوین در صدد طراحی خدمات جدید برای پاســخگویی به 
نیازهای مشــتریان است.  بلگوری خواستار زمینه ســازی برای جذب سرمایه 
موجود در اصفهان در بانک های استان با همت مقامات استانی شد و از آمادگی 
این بانک برای ارائه تسهیالت به فعاالن اقتصادی در حوزه سرمایه در گردش و 
LC داخلی خبر داد.  محمدعلی ایزدی، رئیس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین 
نیز در این نشســت تخصیص و تجهیز منابع را جزو وظایف ذاتی بانک عنوان و 
تصریح کرد: در مسیر همکاری بانک ها با فعاالن اقتصادی، مانعی وجود ندارد؛ 
فقط بانک ها در این مسیر ملزم به صیانت از حقوق سهامداران و سپرده گذاران 

و برخی از الزامات قانونی محدود کننده هستند.

از سوی شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد

آیین بزرگداشت سردار دلها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

در زمینه توسعه پژوهش و فناوری؛ 

آبفا آذربایجان شرقی و دانشگاه صنعتی سهند سند همکاری امضا کردند

فراخوان تولید مستند از مراسم تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی در قم

سخنگو و رئیس روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان شرقی:
دانش آموزان مدارس استان با فرهنگ مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی آشنا می شوند

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:
سردار شهید سلیمانی الگویی مثال زدنی برای نسل جوان امروزی است

مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در دیدار با رئیس و هیات نمایندگان اتاق اصفهان خبر داد:
آمادگی بانک اقتصاد نوین برای ارائه تسهیالت مناسب حوزه سرمایه در گردش و LC داخلی 
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کس��ب وکارهای نوپا قرار نیست همیش��ه کوچک بمانند. شرکت های 
ب��ا   Ford و   Google، WallMart، Alibaba مانن��د  بزرگ��ی 
فعالیت های کوچکی کارش��ان را آغاز کردند، اما به  تدریج رشد کردند و 

به بازیگران اصلی در بازار ملی و بین المللی تبدیل شدند.
بسیاری از رهبران بزرگ صنعت، کسب و کارشان را با حداقل امکانات 
و در جایی بیرون از خانه مثل گاراج، رس��توران یا حتی وس��یله نقلیه 
شخصی ش��ان شروع کردند. مایکروس��افت و آمازون مثال های بارزی از 
تغییرات بزرگ جهانی به کمک ایده های کسب و کاری کوچک هستند.

اینک��ه بیاموزید چگونه کس��ب و کارتان را رش��د دهید، تنها هدف 
ارزشمندی نیست که باید به آن برسید، رشد و توسعه عامل کلیدی 
بقای کس��ب و کار و رفاه اقتصادی تان است، اما برای اینکه کسب و 
کار خود را به س��طحی فراتر از آنچه که هست برسانید چه کارهایی 
بای��د انجام دهی��د؟ چگونه می توانی��د آن را به مرحل��ه درآمدزایی 

برسانید؟
البته اس��تراتژی هایی وجود دارد که توسط کس��ب و کارهای بسیاری 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اند و منجر ب��ه موفقیت های قابل توجهی در 
آنها ش��ده اند. س��رمایه گذاری روی بعضی از این راهکارها می تواند برای 
ش��ما هم مفید واقع شود. در ادامه پیشنهاد می کنیم یک یا چند مورد 

از این استراتژی های رشد را امتحان کنید:
1. محصوالت یا خدمات خود را متنوع کنید:

رش��د موفقیت آمیز از طریق ایجاد تنوع در محصول مبتنی بر مفهوم 
»تشابه« اس��ت. به عبارت ساده تر ممکن اس��ت در بازار موجود تاکنون 
روی نیازه��ای مش��ابهی تمرکز کردید. یا احتماال روی بخش��ی از بازار 
تمرکز کردید که خواس��ت ها و ویژگی های مش��ابهی داشتند. می توانید 
در تامین نیازهای مش��ابه مش��تریان خدمات و محص��والت متنوعی را 
ارائ��ه بدهید. مثال ی��ک نجار می تواند عالوه بر ف��روش قاب عکس های 
چوب��ی، خدمات قاب گرفتن عکس مش��تریان را مطابق با س��فارش و 

سلیقه مشتری به آنها ارائه بدهد.

2. میزان دسترسی افراد به محصوالت و خدمات تان را افزایش دهید:   
در صورت��ی ک��ه محصول یا خدمات خود را در دس��ترس مش��تریان 
جدید قرار دهید، روش های مختلفی برای رش��د کس��ب وکارتان وجود 
خواهد داش��ت. به  عنوان مثال فروشگاه های خود را در مکان های جدید 
باز کنید. این مکان های جدید می توانند در فضای مجازی قرار داش��ته 

باشند، مانند رسانه های اجتماعی یا وب سایتی با فروشگاه آنالین.
رویکرد دیگر، گسترش دسترس��ی مشتریان به محصوالت و خدمات  
ش��ما از طریق تبلیغات اس��ت. پس از مش��خص کردن بازار جدید، کار 
تبلیغ را در رس��انه هایی آغاز کنید که بازار و مش��تریان ش��ما را هدف 

قرار می دهند.
3. در بازار نفوذ کنید:

وقتی به چگونگی رش��د کس��ب و کارتان فکر می کنید ، احتماال اولین 
چیزی که به ذهن تان می رس��د جذب مش��تریان جدید اس��ت، اما باید 
بدانید مش��تریانی که تا به امروز ش��ما را همراهی کردند، بهترین منبع 
برای افزایش فروش تان هستند. در واقع تشویق کردن مشتریان فعلی به 
خرید بیشتر از شما، آسان تر و مقرون به صرفه تر از پیدا کردن مشتری 
جدی��د و ترغیب آنها به خرید از ش��ما خواهد بود بنابراین روی راه های 

بازگشت مشتری و تکرار فرآیند خرید تمرکز کنید.
4. کسب وکارتان را به نوآوری مجهز کنید:

کش��ف و ارتقای کاربردهای جدید محصوالت و خدمات تان، روش��ی 
عالی برای ترغیب مش��تریان موجود به خرید بیش��تر، همچنین جذب 
مش��تریان جدید است. برای مثال به محصوالت آرایشی و بهداشتی که 
به شیوه کامال صنعتی از مشتقات نفتی تهیه می شوند، توجه کنید. اگر 
ش��رکت تولیدکننده در اقدامی خالقانه، به جای اس��تفاده از مواد اولیه 
صنعتی از ش��یر یا عصاره گیاهان طبیعی استفاده کند،  می تواند فروش 
خود را افزایش دهد. این ش��رکت حتی می تواند مش��تریان جدیدی را 

جذب کند.
5. محصول یا خدمت تان را صادر کنید:

صادرات محصول یا خدمت به بازارهای بین المللی می تواند پیشرفتی 
عالی در برنامه بلندمدت کس��ب و کارتان باشد. مانند دریافت حق امتیاز 
که نیاز به یک تعهد بزرگ نس��بت به زمان و منابع دارد و در عین حال 

می تواند برای کسب و کارتان بسیار باارزش باشد.
6. از مشتریان فعلی بخواهید دیگران را به کسب و کار شما 

ارجاع دهند:
جذب مش��تری جدید به س��مت کس��ب و کارتان هرگز رویکرد بدی 
نیس��ت. یک��ی از س��اده ترین راه ها برای ای��ن منظور، این اس��ت که از 
مش��تریان فعلی تان بخواهید دیگران را به سمت کسب وکار شما ارجاع 

دهند.
داش��تن محصوالت خوب و خدمات مش��تریان عال��ی، صرفاً با فرض 
اینکه مش��تریان از کسب و کارتان تعریف کنند، کمک زیادی به افزایش 
مش��تریان تان نمی کند. ش��ما باید به طور جدی به دنبال افزایش تعداد 

ارجاع ها باشید.
حی��ن یا بعد از هر خرید رضایت بخش برای مش��تری از او بپرس��ید، 
آیا ش��خص دیگری را می شناسد که عالقه مند به محصوالت یا خدمات 

شما باشد؟
۷. در نمایشگاه های تجاری شرکت کنید:

برپای��ی نمایش��گاه های تج��اری می تواند راهی عالی ب��رای معرفی و 
رشد کس��ب و کارتان باشد. از آنجا که نمایش��گاه های تجاری افرادی را 
ک��ه پیش تر عالقه مند به نوع محصول یا خدمت ش��ما هس��تند، جلب 
می کنند، می توانند به طرز قدرتمندی میزان س��ودآوری ش��ما را ارتقا 

دهد.
بنابراین نمایشگاهای تجاری را بسیار بادقت انتخاب کنید به گونه ای 

که با خدمات و محصوالت شما تطابق کافی را داشته باشد.
8. هزینه های کسب و کار را کاهش دهید:

ب��ه خاطر داش��ته باش��ید وقتی راجع به رش��د کس��ب و کار صحبت 
می کنیم، در واقع درباره رشد سودآوری کسب و کار صحبت می کنیم. در 
این راستا کاهش هزینه ها یکی از راهکارهای بسیار موثر است. دو روش 

کلیدی برای کاهش هزینه و افزایش حاشیه سود وجود دارد:
-افزایش حجم معامالت در موجودی ها

- به حداقل رساندن اتالف ناشی از ساخت محصول یا ارائه خدمت.
9. یک بازار گوشه ای را تسخیر کنید:

ی��ک ماهی ب��زرگ در حوضچه ای کوچ��ک را در نظ��ر بگیرید. بازار 

گوش��ه ای همان حوضچه است. یک گروه کاماًل تعریف شده از مشتریان. 
آنه��ا را به عن��وان زیرمجموعه ای از بازاری بزرگ ت��ر در نظر بگیرید که 
نیازهای ش��ان برآورده نشده اس��ت، اکنون بر آن نیازهای برآورده نشده 
تمرک��ز کنید و راه��کاری برای تامی��ن آنها بیابید. ای��ن نحوه عملکرد 

استراتژی تسخیر بازار گوشه ای برای رشد کسب و کار است.
به عنوان مثال، گلخانه ا ی ممکن اس��ت تخصص و تمرکزش در زمینه 
پرورش گل س��رخ باشد، در عین حال یک کس��ب و کار طراحی داخلی 

منزل ممکن است تمرکز کارش روی طراحی داخلی پنجره ها باشد.
10. از فرانشیز استفاده کنید:

فرانش��یز یا حق امتیاز، گونه ای از کس��ب و کار است که بر پایه آن به 
یک ش��رکت اختیار داده می ش��ود که تولیدات یا فرآورده های ش��رکت 
دیگر را بفروش��د و در برابر آن مبلغی دریافت کند. در عمل فرانشیز به 
منزله یک اس��تراتژی کسب و کار است که هدف آن جذب و نگهداری 

مشتری است.
اگر کسب و کار موفقی دارید و می توانید با همکاری شرکت های دیگر 
سیس��تمی را ایجاد کنید که اطمینان حاصل کنی��د دیگران می توانند 
موفقیت ش��ما را دوبرابر کنند، داشتن حق امتیاز می تواند راهی سریع 

برای رشد کسب و کارتان باشد.
فرض کنید این امتیاز را دارید، حال از خود بپرسید چگونه می توانید 
کسب و کار کوچک تان را رشد دهید؟ پاسخی که به این سوال می دهید 

مستقیما بر ارتقای کسب و کار شما تاثیرگذار خواهد بود.
سخن پایانی

اجازه ندهید راهکارهای پیش��نهادی، ش��ما را س��ردرگم و دستپاچه 
کند. نیازی نیس��ت همه این راهکاره��ا را به کار گیرید. یک یا دو مورد 
از ایده های پیش��نهادی را که مناس��ب با کسب و کار و شرایط شماست، 

انتخاب کنید و مشغول تدوین استراتژی رشد کسب وکارتان شوید.
احتماالً رش��د فوری را تجربه نخواهید کرد، اما هر کدام از روش های 
توسعه کسب و کاری که انتخاب می کنید ، در صورتی که تداوم یابند، به 
پیشرفت تان منتج می شوند و کس��ب و کارتان به آنچه ایده آل شماست، 

تبدیل خواهد شد.
businessdailyafrica/modirinfo :منبع

۱۰ استراتژی کاربردی برای تبدیل SME ها به شرکت های بزرگ

مترجم: نازنین توکلی  

چهارشنبه
18 دی 1398

شماره 1469



15آگهــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

سام والتون مؤسس شرکت والمارت، بزرگترین شرکت خرده فروشی جهان بود 
که با روحیه پیروزی طلب و استراتژی هایش،  کسب وکارهای خرده فروشی آمریکا 
را دچار انقالبی عظیم کرد. در ادامه درباره روند شکل گیری والمارت توسط سام 
والتون و اس��تراتژی هایی که برای موفقیت ب��ه کار گرفت صحبت خواهیم کرد. 
ع��الوه ب��ر این ۱0 توصیه مهم از س��ام والتون را خواهید خواند که به ش��ما در 

موفقیت کسب و کارتان بسیار کمک خواهد کرد.
س��ام والتون به تنهایی والمارت را به بزرگ ترین ش��رکت خرده فروشی جهان 
تبدیل کرد، روند خرید و فروش در آمریکا را دچار تحول کرد و به ثروتمندترین 
مرد زمان خود تبدیل ش��د. از طرف دیگر والت��ون رفتاری متواضعانه و به دور از 
تکبر داش��ت. این رویکرد و رفتار او، باعث شد تا غول های خرده فروشی از قبیل 
کامارت، سیرز و ولورث، زمانی متوجه ظهور رقیب نوپا اما توانای خود شوند که 
او قدرت را به دس��ت گرفته بود و آنها فرصت ازمیدان به درکردن او را از دس��ت 
داده بودند. والتون خرده فروش��ی را که به ش��غل دائمی او تبدیل ش��د، در سال 
۱9۴0 آغ��از کرد. در آن زمان والتون به عنوان فروش��نده  کارآموز در فروش��گاه 
جی س��ی پنی در ش��هر دموین از ایالت آیووا مش��غول به کار شده بود. او هرگز 
مثل س��ایر کارمندان این فروشگاه نبود و از اینکه مشتری را به  خاطر کاغذبازی 
منتظر بگذارد، نفرت داشت. همین باعث شده بود دفاتر فروش او نامنظم باشند 
و بارها به دلیل بی نظمی، از س��وی مدیر باالدس��تی خود تهدید به اخراج ش��ده 
بود. با وجود این، مهارت زیاد او در فروش باعث شد تا حقوق او ۲5 دالر در ماه 

نسبت به حقوق پایه  او در بدو استخدام، افزایش یابد.
والتون در سال ۱9۴۲ به ارتش ایاالت متحده  آمریکا پیوست و در طول جنگ 
جهانی دوم به عنوان افسر ارتباطات، در سپاه اطالعات ارتش فعالیت داشت. در 
س��ال ۱9۴5، زمانی که ارتش را ترک کرد، ازدواج کرده بود و یک فرزند داش��ت 
که باید از آنها حمایت می کرد. پس تصمیم گرفت که روی پای خودش بایستد. 
در ۲7 سالگی، با سرمایه ای که 5 هزار دالر آن برای خودش بود و ۲0 هزار دالر 
آن را از پدرزنش قرض گرفته بود، یکی از فروش��گاه های بن فرانکلین در ش��هر 

نیوپورت واقع در ایالت ارکانزاس را خریداری کرد.
با سخت کوش��ی و درپیش گرفتن رویکرد ارزان فروش��ی نسبت به رقبا، والتون 
خیلی سریع کسب وکار خود را تا سه برابر گسترش داد. تا سال ۱950 او صاحب 

فروشگاه  بن فرانکلین در یک منطقه  مشترک بین شش ایالت بود.
زمانی ک��ه صاح��ب زمین های فروش��گاه تصمیم گرفت زمین ها را بفروش��د و 
کس��ب وکار والتون را به پس��رش واگذار کند، والتون با فروش زمین ها مخالفت 
کرد. صاحب زمین قرارداد اجاره را تمدید نکرد. حتی این مس��ئله هم نتوانس��ت 

مانع پیشرفت و موفقیت کسب وکار والتون شود.
شاید بسیاری از افراد در مواجهه با چنین تجربه ای شکست را می پذیرفتند و 

عقب نشینی می کردند، اما سام والتون با بقیه فرق داشت.
او در مناطق روستایی اطراف آرکانزاس به دنبال محل جدیدی برای فروشگاه 
خ��ود بود و این مکان را در یک مجتم��ع کوچک در بنتون ویل پیدا کرد. او یک 
مغازه در میدان ش��هر انتخاب کرد و با تجربه ای که به دست آورده بود، آن مغازه 

را با قرارداد 99 ساله اجاره کرد.
والت��ون در تابس��تان ۱950 »والتونز فای��و اند دیم« را افتتاح ک��رد. البته دو 
فروش��گاه مش��ابه دیگر نیز در ش��هر وجود داش��تند، اما هیچ کدام از آنها، مانند 
فروش��گاه والتون تخفیف های دائمی به مشتریان ارائه نمی کردند. همین موضوع 
باعث موفقیت فروش��گاه جدید او شد و والتون را تشویق کرد تا کسب وکار خود 
را گس��ترش دهد. والتون درباره  عطش خود برای گس��ترش کس��ب وکار چنین 
می گفت: »شاید به گسترش فروشگاه ها اعتیاد پیدا کرده بودم و شاید هم دوست 

نداشتم همه  تخم مرغ ها را در یک سبد نگه دارم.«
در طول سال های ۱950، با پولی که والتون قرض گرفته بود و سود حاصل از 
فروش، فروشگاه های والتون یکی پس از دیگری افتتاح می شدند. تا سال ۱960، 
او صاحب ۱5فروش��گاه شده بود، اما سود فعلی او را راضی نمی کرد و معتقد بود 
که تالش ش��بانه روزی او الیق سود بیشتری است، بنابراین تالش کرد با کاهش 
چش��مگیر قیمت ها و افزایش فروش های ویژه، رقبای تجاری خود را پش��ت سر 
بگذارد. البته این اس��تراتژی چندان جدید نبود، اما ارزان فروش��ی های آن دوره 
خیلی کوچک بودند، بیش��تر در ش��هرهای بزرگ قرار داش��تند و تنها برخی از 

محصوالت شان تخفیف داشت.
ایده  والتون، افتتاح فروش��گاه های بزرگ در ش��هرهای کوچ��ک بود که تمام 

اجناس را با تخفیف به مشتریان بفروشند.
در ابتدا او قصد داشت تا ایده  خود را در فروشگاه های بن فرانکلین اجرا کند، 
اما مدیران این ش��رکت با ایده   او یعنی نصف کردن قیمت های عمده  محصوالت 

مخالفت کردند. والتون ریس��ک بزرگی کرد. او با گروگذاشتن خانه  خود در سال 
۱96۲ اولین فروشگاه والمارت )مخفف والتون مارت( را در روجرز-آرکانزاس که 

فاصله  کمی با بنتونویل داشت، تأسیس کرد.
البته والتون تنها کسی نبود که ایده  تخفیف های بزرگ را در سر داشته باشد. 
در همان سال اس.اس کرزج، »کامارت« و وولورس »وولکو« را افتتاح کردند که 
به  راحتی می توانستند والمارتز را شکست دهند، اما والتون برای جلب توجه این 

دو غول خرده فروشی راه درازی در پیش داشت.
مشتریان در شهرهای کوچک آمریکا، به علت تخفیف های خوب والمارت برای 
خری��د به آن هجوم می آوردن��د و همین موضوع، موجب افزایش قطعی فروش و 
س��ود گردید. این موفقیت زودهنگام، س��رمایه  تأسیس فروش��گاه های بیشتر را 
فراهم کرد؛ به طوری که تا س��ال ۱969، ۱8 فروش��گاه والمارت��ز در آرکانزاس و 
میس��وری تأسیس ش��ده بود. تا آن سال والتون با کمک سود فروشگاه و مبالغی 
که قرض می کرد، کسب وکار خود را توسعه می داد اما در سال ۱970 او تصمیم 
گرفت که شرکت را عمومی کند. پیشنهاد اول خرید شرکت 5 میلیون دالر بود 
و 6۱درصد مالکیت سهام شرکت در اختیار والتون و خانواده اش باقی می ماند. به 
این ترتیب او بدهی های شرکت را پرداخت کرد و با برنامه های بلندپروازانه  خود 

به سوی گسترش هرچه بیشتر کسب وکار قدم برداشت.
در س��ال اول عمومی شدن، شش فروش��گاه، در دو سال بعدی ۱۳ فروشگاه و 
در سال های بعد به ترتیب ۲6 و ۱۴ فروشگاه، به مجموعه فروشگاه های والمارتز 
اضافه شد. در پایان سال ۱980، والتون ۲76 فروشگاه داشت و بعد از آن به  طور 
متوس��ط ۱00 فروشگاه در سال تأس��یس می کرد. در سال ۱98۳، والتون اولین 
باشگاه های عمده فروشی سام را راه اندازی کرد که هدف آن صاحبان تجارت های 
کوچک و س��ایر اف��رادی بود که مایل به خرید کااله��ای تجاری خود به صورت 

عمده  بودند. با این کار سرمایه  والتون چند برابر شد.
در س��ال ۱985 مجل��ه  فورب��س او را ب��ا دارایی مع��ادل ۲٫8 بیلی��ون دالر، 
ثروتمندترین مرد آمریکا اعالم کرد. در س��ال ۱987 والمارتز س��ومین فروشگاه 
ب��زرگ خرده فروش��ی بعد از کامارت و س��یرز، در آمریکا بود. پ��س از تمام این 
موفقیت ها، در س��ال ۱988 والتون اعالم ک��رد که تصمیم دارد مدیریت اجرایی 
والمارتز را به دیوید گالس محول کند، اما خودش همچنان ریاس��ت والمارتز را 
برعهده خواهد داشت. دو سال بعد پزشکان تشخیص دادند که والتون به سرطان 
بدخیم اس��تخوان مبتالست، اما این بیماری هم نتوانست روحیه  پیروزی طلب او 
را شکس��ت دهد. در همایش ساالنه وال مارتز در سال ۱990، او پیش بینی کرد 
که در ۱0 س��ال آینده سود شرکت به پنج برابر مقدار فعلی خود، یعنی به ۱۲5 
بیلیون دالر خواهد رس��ید. دو س��ال بعد والمارتز با س��بقت از کامارت و س��یرز 

بزرگ ترین فروشگاه خرده فروشی منطقه بود.
در ۱7 مارس ۱99۲، رئیس جمهور وقت آمریکا، جورج بوش، به پاس خدمات 
والتون، مدال آزادی را به او اهدا کرد. این آخرین افتخار والتون بود؛ چراکه چند 
روز بعد در بیمارستان دانشگاه آرکانزاس بستری شد و در 5 آوریل ۱99۲، شش 
روز بعد از تولد 7۴ س��الگی خود، چش��م از جهان فروبست. دارایی خالص او در 

زمان مرگ ۲5 بیلیون دالر تخمین زده می شود.
سام والتون مبدع خرده فروشی نبود؛ همان طور که هنری فورد مخترع اتومبیل 
نبود، اما همان طور که خط تولی��د اتومبیل های فورد صنعت خودروهای آمریکا 
را متحول کرد، استراتژی قوی ارزان فروشی والتون، کسب وکارهای خرده فروشی 

در آمریکا را دچار انقالب عظیمی کرد.
والت��ون تنها روش خریدوفروش در آمریکا را تغییر نداد، او فلس��فه  راه اندازی 
کس��ب وکارهای خرده فروشی را با انتقال قدرت از فروشنده به مشتری تغییر داد 
و این رویکرد در بس��یاری از صنایع آمریکا فراگیر ش��د. استراتژی والتون بعدها 
راه را برای بس��یاری از فروشگاه های زنجیره ای مثل بارنز اند نوبل، بالک باستر و 

هوم دیپو، باز کرد و چهره خرده فروشی را برای همیشه تغییر داد.
۱0 توصیه از سام والتون

• به کار خود متعهد باشید.
• سود خود را با همکاران تان سهیم شوید و آنها را در پیشرفت خود شریک بدانید.

• به همکاران تان روحیه و انرژی مثبت بدهید.
• در مورد آنچه که می توانید انجام دهید با همکاران تان صحبت کنید.

• از خدماتی که کارمندان تان در راس��تای پیشرفت کسب وکار ارائه می دهند، 
قدردانی کنید.

• موفقیت های خود را جشن بگیرید.
• همه  نظرات را بشنوید.

• فراتر از انتظارات مشتریان تان عمل کنید.

• در کنترل هزینه ها از رقبای خود پیشی بگیرید.
• مسیر خود را مشخص کنید.

نقطه  اشتراک پنتاگون و والمارت چیست؟
یکی از مهم ترین دالیل پیش��رفت و موفقیت والمارت، س��ازگاری سریع آن با 
تکنولوژی بود. سام والتون در همان ابتدا به این موضوع پی برد که برای کاهش 
هزینه ها و افزایش س��ود باید موجودی انبار را کنترل کند و کاالهای مناس��ب را 
با تعداد مناس��ب در انبار داشته باشد. وجود کاالی زیاد در انبار به معنای هزینه  
اضافی و موجودی کم کاال در انبار به معنای ناتوانی در پاس��خگویی به تقاضای 

مشتری اس��ت. اطالع داشتن از کاالهای فروخته شده، موجودی انبار، سفارشات 
و سفارش��اتی که هنوز موجود نیس��تند، یکی از وس��واس های دائم والتون بود، 
بنابراین والمارت یکی از اولین فروش��گاه های خرده فروش��ی بود که اس��کنرهای 
الکترونی��ک را روی صندوق ه��ای خ��ود، که به رایانه مرک��زی کنترل موجودی 

متصل بودند، نصب کرد.
در لیس��ت پایگاه های داده بزرگ جهان، پایگاه داده  فروش��گاه های والمارت از 

لحاظ ظرفیت، بعد از پایگاه داده  پنتاگون قرار می گیرد.
entrepreneur/chetor :منبع
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افزایش وفاداری کارمندان با 6 اقدام ضروری

اگرچه همواره در رابطه با راهکارهای جلب وفاداری مش��تریان صحبت می ش��ود، با این حال توجه داشته باشید که 
انجام این اقدامات برای کارمندان نیز اهمیت بس��یار باالیی را دارد، با این حال بس��یاری از برندها در این رابطه عمال 
بی تفاوت بوده و همین امر باعث ش��ده اس��ت تا آمارها در این زمینه کامال فاجعه بار باش��د. دو نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که عدم وجود وفاداری باعث خواهد ش��د تا همواره با خطر از دست دادن تیم کاری 
مواجه باش��ید. فراموش نکنید که ایجاد یک تیم، اقدامی زمانبر محس��وب شده و این امر می تواند رشد شما را با کندی 
محسوس��ی مواجه س��ازد. همچنین عدم وجود این امر در کارمندان باعث خواهد شد تا آنها نهایت تالش خود را انجام 
نداده و تنها یک رابطه اقتصادی شکل گیرد. بدون شک این امر، شرایط ایده آل برای شما محسوب نمی شود. به همین 
خاطر نیز ضروری است که حتی توجه بیشتری را به کارمندان خود در مقایسه با مشتریان داشته باشید. درواقع بدون 
تیم پرانگیزه انجام اقدامات الزم برای تحت تاثیر قرار دادن مشتری نیز عمال غیرممکن خواهد شد. در همین راستا به 

بررسی اقداماتی خواهیم پرداخت که کارمندان شما را به وفاداری نسبت به شرکت سوق می دهد. 
1-کارمندان خود را بشناسید 

این امر ممکن اس��ت بیش از حد س��اده به نظر برسد، با این حال واقعیت این است که در حال حاضر بیش از نیمی 
از ش��رکت ها آگاهی کافی از کارمندان خود ندارند. این امر بدون ش��ک یک فاجعه محسوب می شود. درواقع کار کردن 
با افرادی که ش��ناخت وجود ندارد، کامال بی معنا خواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا سریعا برای افزایش 
ارتباط خود با کارمندان برنامه ریزی کنید. این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید که حتی ایجاد یک رابطه دوس��تانه نیز 
بدون مانع بوده و الزم اس��ت تا عقاید قدیمی و اش��تباه خود در این رابطه را کنار بگذارید. بدون شک با وقت گذاشتن 
بیش��تر با کارمندان، متوجه بس��یاری از تفاوت افراد با یکدیگر خواهید ش��د. این امر کمک خواهد کرد تا برنامه ریزی 
بهت��ری را داش��ته و قدرت درک آنها پیدا کنید. در نهایت این رابطه خ��وب، باعث افزایش رضایت کارمندان و کاهش 
اس��ترس ناش��ی از کار می ش��ود. درواقع هیچ چیز بهتر از ش��رایطی نخواهد بود که افراد به راحتی بتوانند در رابطه با 
مش��کالت و حتی اش��تباهات خود با مدیریت صحبت کرده و از او کمک بگیرند. به همین خاطر در صورتی که چنین 
روحیه ای در تیم شما وجود ندارد، الزم است تا در شیوه رفتاری خود تغییراتی را اعمال کنید. درواقع مهم ترین دارایی 

شما، همین نیروی انسانی محسوب می شود. 
2-هم فکری داشته باشید 

این امر که کارمندان ش��ما نظرات خود را مهم تلقی کنند، بدون ش��ک تاثیر فوق العاده ای را در روحیه آنها خواهد 
داش��ت. به همین خاطر نیز همواره نس��بت به آخرین تصمیمات و ش��رایط با آنها صحبت کرده و نظرات ش��ان را جویا 
ش��وید. فراموش نکنید که این امر، یک اقدام نمایش��ی نبوده و در بس��یاری از موارد بهترین راه حل  ها را در دل این 
گفت-وگوها به دست خواهید آورد. علت این امر به این خاطر است که کارمندان بیش از هر فرد دیگری با روند انجام 
کار درگیر بوده و این امر باعث می شود تا آنها در بسیاری از شرایط آگاهی واقعی تری را نسبت به برخی از موضوعات 
داش��ته باشند. در نهایت فراموش نکنید که روزمرگی، یک آسیب بسیار بزرگ محسوب می شود. به همین خاطر نباید 

از ایجاد تنوع در کار افراد غافل شوید. 
3-تداوم داشته باشید 

اش��تباه بزرگ بس��یاری از مدیران این اس��ت که تصور می کنند تنها در ش��رایط بحرانی باید اقدام به تقویت روحیه 
کارمندان خود کنند. این امر در حالی است که شما در هر لحظه ای ضروری است تا در این رابطه اقدام کنید. درواقع 
بس��یاری از مش��کالت حال حاضر، به علت عدم پیش��گیری ها به وجود آمده اس��ت. به همین خاطر اگر روحیه بخشی 
مداومی را داشته باشید، بدون شک حتی در صورت بروز بحران نیز تیم شرکت آرامش الزم را خواهد داشت. در نهایت 
فراموش نکنید که هر یک از افراد از اهداف شخصی نیز برخوردار است، به همین خاطر با شناسایی آنها و کمک رسانی 

بدون شک راهی جز تحسین شیوه عملکردی تان باقی نخواهید گذاشت. 
4-بر روی مقوله استراحت توجه ویژه ای را داشته باشید 

در گذش��ته اگرچه ش��یوه مدیران باعث فشار بسیار زیاد بر روی کارمندان می ش��د، با این حال جهان از آن مرحله 
گذر کرده اگر توجه ویژه ای را به مس��ئله رفاه و اس��تراحت کارمندان خود نداشته باشید، بدون شک محکوم به نابودی 
خواهید بود. برای مثال در حال حاضر مس��ئله س��فر اجباری برای کارمندان مطرح ش��ده اس��ت. درواقع مدیران برای 
تمامی کارمندان خود سفرهایی با حقوق را تعیین می کنند تا آنها به خوبی بتوانند قوای خود را بازیابند. روان شناس ها 
نیز تاکید دارند که ورزش و س��فر دو مورد از بهترین اقداماتی اس��ت که هر فرد برای حفظ س��المت جسم و روح خود 
می تواند انجام دهد. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا در این رابطه برنامه ریزی کنید. خوش��بختانه انواع باشگاه ها و 
آژانس های مسافرتی، برای برندها تخفیف های قابل توجهی را قائل می شوند که این امر باعث می شود تا این اقدام بیش 
از حد هزینه بر نباشد. همچنین فراموش نکنید که باید به میزان اهمیت و تالش کارمندان نیز توجه داشته باشید. برای 
مثال بهترین کارمند ماه گذش��ته، بدون ش��ک باید بهترین س��فر موجود در لیست را داشته باشد. این امر خود عاملی 

انگیزشی برای نهایت تالش افراد خواهد بود. 
5-مربی باشید 

درواقع یک مدیریت درست باید رویکردی مشابه یک مربی ورزشی را داشته باشد. این امر باعث خواهد 
شد تا کارمندان همواره رشد کنند. در این رابطه حتی مشورت های خود در رابطه با کوچک ترین اقدامات 
را نیز نس��بت به افراد دریغ نکنید. درواقع افراد باید تفاوتی س��طحی نس��بت به فرصت شغلی حال حاضر 
خود با س��ال و یا حتی ماه گذش��ته حس کنند. در غیر این صورت نمی توانید خود را مدیری شایس��ته 
تلقی کنید. در این رابطه با توجه به س��طح تجربه و دانش باالی خود، می توانید حتی دوره های آموزش��ی 
را نی��ز تعیی��ن کرده و خود به عنوان یکی از مدرس های آنها فعالی��ت کنید. همواره این نکته را به خاطر 
داشته باشید که در تیم شرکت، استعدادها و توانایی هایی وجود دارد که تاکنون به نمایش گذاشته نشده 
اس��ت. به همین خاطر برای بس��یاری از اقدامات، می توانید بر روی کمک خود افراد تیم نیز حساب کنید. 
در نهایت وجود یک پایگاه داده و خبررس��انی، کمک خواهد کرد تا سطح دانش افراد، همواره به روز باقی 
بماند. بدون ش��ک این ش��رایط، برای هر کارمندی رویایی خواهد بود. درواقع نباید اجازه دهید که تنها 

انگیزه کارمندان شما کسب درآمد باشد. 
6-به صورت مداوم جشن بگیرید 

یکی از خاطرات مهم و ماندگار، لحظات شاد است. این امر پس از کسب هر موفقیتی ضروری بوده و باعث می شود 
تا افراد تمامی خستگی های قبل را به دست فراموشی بسپارند، با این حال جشن تولد برای تمامی کارمندان و سالگرد 
تاس��یس ش��رکت نیز بسیار مهم تلقی می شود. بدون شک با برنامه ریزی درست بودجه، برای این موارد نیز مبلغ مورد 
نیاز وجود خواهد داش��ت. درواقع نباید بیش از حد نیز اقتصادی فکر کنید. بدون ش��ک با توجه به این امر که از محل 

کار به عنوان خانه دوم یاد می شود، این امر تنها باعث خواهد شد تا آسایش الزم شکل نگیرد. 
در نهای��ت تمامی این اقدامات باعث خواهد ش��د تا مفهومی جدید در مدیریت ش��کل گی��رد که از آن تحت عنوان 
خانواده یاد می ش��ود. بدون ش��ک هیچ فردی تمایل ندارد که خانواده خود را ترک کرده و بر روی آن تعصب خاصی را 

خواهد داشت. این امر باالترین مرحله برای یک تیم محسوب می شود. 
thebalancesmb :منبع
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آزادکاری ب��ه معن��ای کار کردن در منزل، تاثی��ر مثبت زیادی 
روی روحیه می گ��ذارد و بهره وری ف��رد را افزایش می دهد. البته 
در صورتی  که زمان به خوبی توس��ط فرد آزادکار مدیریت شود و 
از عوام��ل حواس پرتی فاصله بگیرد. با ما همراه باش��ید تا راه های 

بهره وری بیشتر را با شما در میان بگذاریم. 
بن��ا بر تحقیق��ات انجام ش��ده توس��ط انجمن مدیری��ت منابع 
انس��انی، ساعات کاری انعطاف پذیر از مهم ترین عوامل برای جذب 
استعدادها به محیط کار است. کار کردن در منزل مزایای فراوانی 
برای کارمندان دارد و تاثیر خوبی روی روحیه  آنها می گذارد. البته 
در محی��ط خانه عوامل زیادی وجود دارد ک��ه باعث از بین رفتن 
تمرکز و حواس پرتی می ش��ود، اما چگونه می توان در هنگام کار از 

خانه به حداکثر بهره وری دست یافت؟
تحقیقات Porch حاکی از آن است، تلویزیون بزرگ ترین عامل 
حواس پرت��ی هنگام کار در منزل اس��ت. 76.۱درصد افراد آزادکار 
هنگام کار در من��زل، تلویزیون را روش��ن می گذارند. دیگر عامل 
حواس پرتی رسیدگی به امور شخصی است، 6۴.6درصد کارمندان 
دورکار در حی��ن کار قبض های ش��ان را پرداخ��ت می کنن��د یا به 
فروش��گاه های اینترنتی س��ر می زنند. از دیگر عوامل حواس پرتی 
می توان به حمام کردن، خرید کردن، ورزش و تفریح کردن اشاره 
کرد. ۲7.6درصد آزادکاران با انجام این کارها از وظایف اصلی خود 

دور می مانند و بهره وری الزم را ندارند.
خیل��ی از کارمن��دان دورکار با انجام کاره��ای فوق تمرکز خود 
را هنگام کار از دس��ت می دهن��د، اما بازهم بهره وری باالیی دارند. 

کریس لویس، مدیر پروژه Porch می گوید:
 وقتی افراد تنها هستند تمایل زیادی به استراحت کردن دارند. 
وقتی به آرامش ذهنی می رسند، انرژی کافی برای انجام کارها در 

طول روز را پیدا می کنند.
 گاهی عوامل حواس پرتی مضر هستند و بهره وری فرد را کاهش 
می دهند. کسانی که زمان الزم برای وقت گذرانی با دوستان، ورزش 
در باش��گاه و خرید کردن را دارند و در عین حال وظایف ش��ان را 
هم به خوبی انجام می دهند، انعطاف پذیر هس��تند، اما کسانی که 
به خاطر انجام کارهای ش��خصی، نمی توانند به وظایف شان برسند 

نیاز به برنامه ریزی بهتری خواهند داشت.
در ادامه  مقاله، به بررسی کارهایی می پردازیم که بهره وری شما 

را هنگام کار از منزل افزایش می دهد:
ساعات کاری مشخص برای کار

کار انعطاف پذی��ر نیاز به س��اعت کاری انعطاف پذی��ر دارد. اگر 

فکر می کنی��د عملکرد بهینه ای ندارید بای��د دفتر خانگی خود را 
همانن��د دفتر اداری طراحی کنید و س��اعات مش��خصی برای کار 

کردن داشته باشید.
بهتر اس��ت ی��ک قرارداد برای خودتان بنویس��ید. ب��رای مثال، 
ساعات کاری شما از هشت صبح شروع می شود و تا پنج بعدازظهر 
ادامه دارد. تنها یک س��اعت برای استراحت و ناهار در نظر گرفته 
می ش��ود. با این کار بهره وری ت��ان به طور قاب��ل توجهی افزایش 

می یابد.
بای��د دقیقا مش��خص کنید رس��یدگی به کدام ی��ک از عوامل 
حواس پرتی در طول ساعت کاری اشکالی ندارد. مثال می توانید در 
س��اعت ناهار، ماشین لباسش��ویی را هم روشن کنید یا در قرارداد 
بنویس��ید دکتر رفتن در طول س��اعات کاری مجاز است، اما وقت 
آرایش��گاه باید به ساعات غیرکاری موکول شود. با خودتان صادق 
باش��ید و کارهایی را که باعث حواس پرتی تان می شود و انجام آنها 

ضرورتی ندارد، در ساعات غیرکاری انجام دهید.
حواس پرتی ها را مدیریت کنید

اینک��ه عالقه  زیادی به دنبال ک��ردن عوامل حواس پرتی داریم، 
هی��چ ارتباطی به کار کردن ما در منزل یا اداره ندارد. محیطی که 
در آن کار می کنیم روی تمرکز ما تاثیر مستقیم می گذارد. معموال 
ه��ر ۳0 ثانیه ت��ا ۱۲0 ثانیه از موضوعی ب��ه موضوعی دیگر توجه 
می کنیم. حقیقت این است، به حواس پرتی ها عادت کرده ایم و این 

مساله بهره وری مان را تحت تاثیر قرار داده است.
راه حل این مشکل، مدیریت توجه است. یعنی باید تمرکز کنیم، 
ذهن آگاهی داشته باشیم. از انجام همزمان کارها دست بکشیم و 
در زمان حال حضور داش��ته باشیم. مدیریت توجه بدین معناست 

تمرکز خود را مدیریت کرده و جلوی انحراف آن را بگیریم.
اولین قدم این اس��ت محیطی که در آن هستیم را کنترل کرده 
و مرزهای مشخصی داشته باشیم. الزم است به اعضای خانواده تان 
ه��م بگویید در چه س��اعاتی نباید حواس ت��ان را پرت کنند. پس 
ح��د و حدودی برای س��اعات کاری خود تعیین کنید. اگر ش��ما 
ب��ه مرزهای خود احترام بگذاری��د قطعا دیگران هم به آنها احترام 

می گذارند.
راه حل دوم این اس��ت که لیس��تی از بدترین حواس پرتی های 
پیرامون ت��ان تهیه کرده و قوانینی برای مدیریت آنها تنظیم کنید. 
ت��ا زمانی که ب��ه قراردادهای خود پایبند باش��ید و حد و مرزها را 
رعای��ت کنید، بهره وری و موفقیت بیش��تری در انتظارتان خواهد 

بود.

برنامه ریزی و داش��تن انضباط بدین معناس��ت که از ضعف های 
خود مطلع هستید. می دانید چه کارهایی را باید در طول روز انجام 
دهید و از چه کارهایی دس��ت بکش��ید. برای مثال، اگر به روشن 
ب��ودن تلویزیون عادت کرده اید، کنترل آن را در جای دیگری قرار 
دهید. اگر دل تان می خواهد در طول روز بیش��تر استراحت کنید، 
تخت خود را بعد از بلندش��دن از خ��واب صبحگاهی مرتب کنید 
و ب��ه خودت��ان بگویید نباید تا ش��ب بهم بریزد. حت��ی می توانید 
یادداش��ت هایی مانند »در طول س��اعت کاری تلویزیون را روشن 
نکن« یا »در طول س��اعت کاری چرت نزن« را بنویس��ید و مدام 

این جمالت را با خودتان تکرار کنید.
از تکنولوژی به اندازه استفاده کنید

تکنول��وژی یک��ی دیگ��ر از عوام��ل حواس پرتی اس��ت که باید 
مدیریت ش��ود. وقت��ی اجازه دهیم تکنول��وژی حواس مان را پرت 
کند، انتظارات مان نیز بیش��تر می ش��ود و در نهایت تمرکزی برای 

انجام وظایف مان نخواهیم داشت.
بهت��ر اس��ت در حالت آفالی��ن کار کنی��د و تم��ام اعالن های 
گوش��ی تان را خاموش کنید. موبای��ل را روی بی صدا فعال کرده و 
ش��بکه های اجتماعی را دنبال نکنید. در هر زمان تنها روی انجام 
یک کار تمرکز کنید. تایمری داش��ته باش��ید تا هر کاری نهایتا به 
مدت ۲0 ت��ا ۴5دقیقه انجام ش��ود. بعد از ای��ن مدت زمان کمی 
استراحت کرده و موبایل خود را چک کنید تا دوباره بتوانید تمرکز 

کنید.
برای استراحت کردن زمان بندی تعیین کنید

در هر زم��ان روی انجام یک کار تمرکز کرده و بعد از آن کمی 
به خودتان استراحت دهید. فراموش نکنید نوع فعالیتی که هنگام 
اس��تراحت انتخاب می کنید مجزا از کارتان باشد. برای مثال، اگر 
نویس��نده هستید در وقت اس��تراحت خود مطالعه نکنید. زیرا در 
این صورت مغزتان هیچ اس��تراحتی نمی کن��د. به جای آن کمی 
پیاده روی کنید، لباس های تان را مرتب کنید یا خانه را تمیز کنید. 
با انجام کارهای متمایز، میزان اکسیژن مغز و در نتیجه هوشیاری 

شما افزایش خواهد یافت.
تم��ام انس��ان ها به یک ان��دازه زم��ان دارند. پس بای��د عوامل 
حواس پرت��ی که در پیرامون ش��ان قرار دارد را ب��ه خوبی مدیریت 
کنند تا بتوانند به بهره وری ش��ان بیفزایند. مدیریت تمرکز بس��یار 
مهم تر از مدیریت زمان اس��ت و هر ف��ردی باید بهترین راهکار را 

برای آن پیدا کند.
fastcompany/ucan :منبع

چگونه هنگام کار در منزل بیشترین بهره وری را داشته باشیم؟

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: متئو هادسون نویسنده حوزه مدیریت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی


