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قیمت ارز و سکه تا کجا می ریزد؟

پیش بینی بازارهای مالی 
در هفته پیش رو

بازارهای ایران در حال ورود به فاز تازه ای هستند، فاز اصالح قیمت و بازگشت به وضعیت عادی. این در حالی است 
که تحوالت رخ داده در یک هفته اخیر تنها بازارهای داخلی ایران را تحت تاثیر قرار نداده است. حاال کمتر خبری را 
می توان در رسانه های جهان یافت که برای تحلیل وضعیت بازارها اعم از بورس و طال و دالر و... در آن نامی از ایران 
برده نشده باشد. به گزارش خبرآنالین، پس از شهادت سردار سلیمانی توسط آمریکایی ها، منطقه خاورمیانه وارد فاز 
تازه ای شد. سقوط دالر آمریکا در بازار و رشد بی مهابای نرخ طال در کنار ریزش بورس های معتبر جهان نشان می داد 
که بازارهای جهانی التهابی قابل پیش بینی را انتظار می کشند. پاسخ ایران به آمریکا اما همه معادالت را به هم ریخت...

 روایت های ضدونقیض درباره سقوط هواپیمای »بویینگ 737« 
افکار عمومی را مبهوت کرده است

 هت تریک بویینگ
در سقوط
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کارنامه ایران در »شاخص نوآوری« از سال 2012 تا 2019 میالدی نشان می دهد

صعود 43 پله ای ایران در نوآوری

12 مورد از خصوصیات اخالقی انسان های اصیل
دراکوال در شب در پوستر فیلمش دیده شد

تبلیغات آنالین )Online Advertising( چیست؟
شیوه های مذاکره فروش بیمه عمر 

تاثیرات استفاده از تکنولوژی در بازاریابی
چگونه به یک میکرو اینفلوئنسر تبدیل شویم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

چرا مارک بنیوف دامین اپ استور 
را به استیو جابز هدیه داد؟

5
رخدادهـای سیاسـی و امنیتی در یکی دو هفتـه اخیر، اثر 

خود را بر بازار سرمایه گذاشت و شاخص بورس در 
سومین هفته زمستان با ریزش 30 هزار واحدی...

آنچه در هفته گذشته در بازار سرمایه رخ داد

 ریزش ۳۰ هزار واحدی
در سومین هفته زمستان

سرمقاله
 حکمت قانونگذار 
برای رونق تولید

یکی از بدیهی ترین اصول الفبای 
عل��م حق��وق، حکم��ت قانونگذار 
در تصوی��ب قوانین و ن��اروا بودن 
نس��بت س��هو یا خطا به قانونگذار 
اس��ت. الفبای دیگر عل��م حقوق، 
اصل تفکیک قواس��ت که برمبنای 
آن، قوای حاکمه مملکت به س��ه 
بخش اساسی تقسیم می شود و در 
چارچ��وب قانون اساس��ی، وظایف 
و اختی��ارات ه��ر قوه مش��خص و 
متمایز از دیگری اس��ت. برمبنای 
اص��ل تفکیک ق��وا، ام��ور اجرایی 
کش��ور منجمله رونق تولید و رفع 
موان��ع تولید در حیط��ه وظایف و 
ماموریت ه��ای قانون��ی قوه مجریه 
اس��ت. ق��وه قضائی��ه نیز ق��وه ای 
است مس��تقل که پشتیبان حقوق 
مس��ئول  و  اجتماع��ی  و  ف��ردی 
تحقق بخش��یدن به عدالت است و 
در راه اج��رای عدالت و براس��اس 
اصل ۱۵۶ قانون اساس��ی، وظیفه 
رس��یدگی و صدور حکم در مورد 
تعدیات، ش��کایات، حل  تظلمات، 
و فص��ل دعاوی و رف��ع خصومات 
و اخ��ذ تصمی��م و اق��دام الزم در 
آن قس��مت از امور حس��بیه را که 
قانون معی��ن می کن��د، دارد. قوه 
قضائی��ه همچنین احی��ای حقوق 
عامه و گسترش عدل و آزادی های 
مش��روع و نظارت بر حسن اجرای 

قوانین را برعهده دارد.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
دقیقا برمبنای همین حکمت قانونی براساس اصل تفکیک قوا، امور اجرایی از جمله رونق 
تولید و رفع موانع تولیدی صرفا وظیفه و ماموریت قوه مجریه محسوب می شود. به  هر حال، 
در بحث مهم رونق تولید و همچنین رفع موانع تولید، مجلس حکمت تصویب قانون »الحاق 
موادی به رفع موانع تولیدی و...« مصوب اردیبهش��ت ۱۳۹۷ را چنین تبیین کرده اس��ت: 
»به  منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکالت واحد های تولیدی، به 
 ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف 
بدهی های معوق و همچنین رفع مشکالت مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن 
و رفع موانع صادراتی، »س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید« پس از تهیه و تدوین آیین نامه 
اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقبا در همین راستا، کارگروه  هایی نیز در استان ها 

به ریاست استاندار تشکیل شوند.«
مالحظ��ه می کنید که تاکید قانونگذار در این قان��ون، رونق تولید و ارائه راهکار قانونی به قوه 
مجریه برای رفع موانعی اس��ت که رونق تولید را با مانع و اش��کال مواجه می سازد. از جمله این 
مشکالت، بدهی معوقه واحدهای تولیدی است که قانونگذار، دولت را مکلف به تعیین تکلیف این 
موضوع کرده است، اما در این قانون، هیچ گونه مجوزی برای تعطیل دائمی یا موقت سایر قوانین 
مرتبط با موضوع با هدف کمک به رونق تولید و رفع موانع تولیدی یا اعطای صالحیت قانونی به 
ستاد موسوم به »ستاد رفع موانع تولید« برای سیاست گذاری در امور بانکی مشاهده نمی شود، 
بلکه بالعکس، در قانون مورد بحث، فرآیند رفع مشکالت واحدهای تولیدی با بانک های طلبکار 
نیز کامال بدین شرح مشخص و مصرح شده است: »بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های 
حمایتی موظف هس��تند با تسهیالت یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف 
م��دت یک ماه موافق��ت کرده و یا دالیل مخالفت خود را همراه با مس��تندات مربوط به هیات 
موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند. در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیالت مصوب کارگروه 
تسهیل، دالیل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیالت مورد نظر، توسط هیاتی 
متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان، مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد 
و در صورتی  که دالیل بانک برای اس��تنکاف از پرداخت تس��هیالت موردنظر، مورد تأیید هیات 

مذکور واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهیالت موردنظر به متقاضی شود.«
نگارنده به  عنوان شخصی که حداقل با الفبای حقوق آشناست، معتقد است که حکمت 
قانونگذار از تصویب قانون مورد اشاره، صرفا ارائه راهکاری قانونی برای حل مشکالت مالی 
واحدهای تولیدی بدهکار، آن هم نه به  صورت کلی بلکه به  صورت خاص و موردی اس��ت 
که در قالب پرداخت تس��هیالت یا امهال تسهیالت از طریق ستادهای استانی، قابل اعمال 
خواهد بود، اما از نظر مبانی حقوقی باید به این نکته توجه داشت که راهکار پیش بینی شده 
در این قانون، به  معنای تفویض اختیار و اعطای صالحیت قانونی به س��تادهای تسهیل از 

جمله در موارد زیر نیست:
* سیاست گذاری در امور بانکی و ابالغ این سیاست ها توسط معاون استانداری به شبکه 

بانکی کشور به  جای ابالغ سیاست های بانکی توسط بانک مرکزی،
* تعیین اولویت اجرایی برای بانک ها در تعقیب عملیات اجرایی و استفاده از اسناد رهنی،
* ممنوعیت بانک ها از انسداد حساب یا خودداری از ارائه دسته چک یا ممنوعیت خروج 
از کش��ور مدیران واحدهای تولیدی بدهکار، براس��اس اس��ناد رهنی یا قانون اصالح قانون 

صدور چک،
* ممنوعی��ت بانک ها از مراجعه به ضامن یا ضامنین تس��هیالت پرداختی به واحدهای 
تولیدی و محدودکردن حق قانونی آنان در مراجعه به ضامن به اتمام عملیات اجرایی و عدم 

کفایت ارزش وثایق بابت مابقی مطالبات،
* تعیین کارش��ناس مرضی الطرفین معرفی شده توسط ستاد در موارد اختالف نظر بین 

واحدهای تولیدی بدهکار و بانک های تسهیالت دهنده و... .
دالیل این استنباط نیز ساده، صریح و روشن است، زیرا طبق قوانین پولی و بانکی کشور، 
مرجع تعیین و تصویب سیاست های بانکی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی است. در مورد اسناد رهنی وثایق تس��هیالت بانکی هم نیاز به توضیح  واضحات 
نیست. تنظیم و ثبت رسمی این قبیل اسناد که در واقع، اسنادی مبتنی بر توافق طرفین 

یعنی بانک و وثیقه گذار اس��ت، با رضایت و توافق بانک تسهیالت دهنده و وثیقه گذاران در 
دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. دفاتر اسناد رسمی نیز تحت نظارت سازمان ثبت اسناد 
و امالک کش��ور قرار دارند. درخواس��ت صدور اجراییه نیز از طریق همین دفاتر و تعقیب 
عملیات اجرایی از طریق دوایر اجرای س��ازمان ثبت انجام خواهد ش��د. پس براساس کدام 
قانون می توان از ضمانت اجرای قانونی اسناد رسمی الزم االجرا کاست و بانک ها را از مراجعه 
به ضامن تس��هیالت باز داشت؟ یا عملیات اجرایی را بدون حکم یا دستور محاکم متوقف 
کرد؟ مگر توقف عملیات اجرایی یا عدم مراجعه به ضامن تسهیالت نیازمند صدور دستور یا 
حکم مراجع قضایی نیست و مگر براساس تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون جدید صدور چک، 
رف��ع محدودیت های مذکور در بندهای )ال��ف(، )ج( و )د( درخصوص بنگاه های اقتصادی 
که با توجه به ش��رایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخالل در امنیت اقتصادی اس��تان 
مربوطه شود، منوط به تشخیص شورای تأمین استان مربوطه نیست؟! همچنین این قبیل 
محرومیت های بانکی تنها براساس مصوبه شورای تامین استان به مدت یک سال به حالت 
تعلیق درمی آید و اینکه در هیچ کدام از مواد آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا و طرز 
رس��یدگی به شکایت از عملیات اجرایی، تجویز نشده است که در صورت اختالف نظر بین 
مرتهن )بانک های تسهیالت دهنده( و راهن )وثیقه گذار تسهیالت بانکی( ارزیابی کارشناس 

موردنظر ستاد تسهیل استانی، مالک عمل خواهد بود.
در هر حال، نباید فراموش کرد که در فرآیند توسعه کشور، بانک ها از جمله نهادهای بسیار 
تاثیرگذار در توسعه به  شمار می روند که با پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی، جاده 
ناهموار و طوالنی توس��عه را هموار می سازند. قدرت و میزان تسهیالت بانک ها نیز وابسته 
به وصول به موقع اقس��اط تسهیالتی است که به مردم و واحدهای تولیدی پرداخته اند. اگر 
اقساط تسهیالت به موقع پرداخت شود، نیازی به استفاده از ظرفیت های قانونی اسناد رهنی 
نیست، بنابراین ضرورتی نیست برای تسهیل تولید و رفع موانع از واحدهای تولیدی فعال، 
فرآیندی طراحی شود که برای حل یک مشکل، مشکل دیگری به مشکالت کشور افزوده 
شود و وصول قانونی مطالبات غیرجاری بانک ها با موانع جدی مواجه شود و در نتیجه آن، 
حجم مطالبات معوق بانک ها افزایش یابد، زیرا نتیجه حتمی چنین فرآیندی، تضعیف قدرت 
تسهیالت دهی بانک ها خواهد بود. نیاز واحدهای تولیدی بدهکار به پرداخت بدهی شان به 
بانک ه��ا را می توان به راحتی در چارچوب دس��تورالعمل امهال مصوب کمیته فقهی بانک 
مرکزی، حل و فصل کرد، یا به  صورت کمک های بالعوض در قانون بودجه برای آن تامین 
اعتبار کرد تا صرف پرداخت بدهی واحدهای تولیدی فعال به بانک های تس��هیالت دهنده 
ش��ود، اما نباید برای رفع موانع تولیدی، قوانین و مقررات نظام بانکی کش��ور و همچنین 
قوانین مربوط به اسناد رسمی الزم االجرا را نادیده انگاشت و به  جای محاکم قضایی، عملیات 
اجرایی را متوقف کرد و هیچ راه حل قانونی جایگزین هم برای بازپرداخت بدهی واحدهای 

تولیدی فعال و وصول مطالبات معوق بانک ها و کنار گذاشتن اسناد رسمی ابداع نکرد.
در ای��ن رهگ��ذر نباید فرام��وش کرد که تمل��ک واحدهای تولیدی توس��ط بانک ها در 
کوتاه مدت منتهی به وصول مطالبات نخواهد شد، بلکه هزینه های نگهداری و آماده کردن 
واحد تملیک شده برای مزایده و فروش را به بانک ها تحمیل خواهد کرد و در کنار آن، حل 
مشکالت پرسنلی واحدهای تملیکی نیز مزید علت خواهد بود. بدین لحاظ، تملک واحدهای 
تولیدی بدهکار توس��ط بانک ها از س��ر ناچاری است و نه شوق در اختیار گرفتن این قبیل 
واحدهای بدهکار، بنابراین حکمت قانونگذار در تصویب قانون »الحاق موادی به رفع موانع 
تولیدی و...« مصوب اردیبهش��ت ۱۳۹۷، کنار گذاشتن ضمانت اجرای قانونی اسناد رهنی 
الزم االجرا یا لغو مقررات قانون صدور چک و افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و جایگزینی 
»ستاد تسهیل« به  جای محاکم قضایی نیست، بلکه پیدا کردن راهکاری است هوشمندانه 
که هم موانع تولید را از میان بردارد و تولید را تسهیل کند و هم بانک ها را از وصول قانونی 
مطالبات ش��ان باز ندارد و موجب افزایش بی سابقه مطالبات غیرجاری بانک ها نشود. بدین 
لحاظ، بررسی کارشناسی مصوبات »ستاد تسهیل« توسط بانک مرکزی و هدایت موضوع 
به سمت وسویی که در کنار تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای فعال و غیرتعطیل تولیدی، 
معضل بدهی کالن غیرجاری بانک ها تش��دید نش��ود، امری بسیار ضروری است و قابلیت 

اجرایی مصوبات »ستاد تسهیل« را افزایش خواهد داد.

حکمت قانونگذار برای رونق تولید

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوق بانکی

برای اولین بار در ایران انجام شد
»خنک سازی کک متالورژی به روش خشک« توسط شرکت »میدکو«

فرصت امروز: پروژه »خنک سازی کک متالورژی به روش خشک« به  تازگی در شرکت »میدکو« بهره برداری 
ش��ده اس��ت. تا سال 20۱۵ میالدی، تنها در هفت کشور جهان از این تکنولوژی برای خنک سازی کک استفاده 
ش��ده که حاال با بهره برداری پروژه »خنک س��ازی کک متالورژی به روش خش��ک« در شرکت »میدکو«، ایران 
نیز به جرگه این کشورها پیوسته است. این پروژه به  تازگی توسط شرکت »میدکو« از شرکت های »گروه مالی 
پاس��ارگاد« مورد بهره برداری قرار گرفته اس��ت. در این پروژه که برای اولین بار در ایران اجرا ش��ده است، کک 
متالورژی با استفاده از گاز خنثی، خنک می شود. در این فناوری سبز با توجه به حذف آب از فرآیند خنک سازی 
کک، عالوه بر صرفه جویی زیاد در مصرف آب و انتش��ار آالینده های هوا، امکان بازیابی انرژی حرارتی نیز فراهم 
شده است. در واقع، کاهش انتشار گازها و ذرات معلق آالینده هوا را باید یکی از مهمترین اثرات زیست محیطی 
مجتمع کک س��ازی و پاالیش��گاه عنوان کرد. با اس��تقرار این مجتمع، اقدامات پیش��گیرانه و کنترلی مناس��بی 
برای جلوگیری از انتش��ار آالینده های هوا، شناس��ایی و انجام خواهد شد. علی اصغر پورمند، رئیس هیأت مدیره 
»میدکو« در این خصوص گفته اس��ت: »من ش��اهد هستم که ۱۱سال اس��ت مدیرعامل بانک پاسارگاد پابه پای 
ما برای به ثمر رس��یدن این پروژه ها تالش کرده اس��ت. س��ی دی کیو پروژه ای صرفا زیست محیطی با ظرفیت 
خنک کنندگی 800 هزار تن کک است که در کنار حفظ محیط زیست، ۱4 مگاوات برق هم تولید می کند.« به 
گفته پورمند، »با برنامه ریزی های انجام شده قرار است در سال ۱۳۹8، سلسله پروژه های »میدکو« به بهره برداری 
برس��د و این س��ومین پروژه هلدینگ، یعنی بهره برداری از س��امانه خنک س��ازی کک در »ش��رکت فوالد زرند 

ایرانیان« است که فعالیت خود را آغاز کرده است.«
به گزارش تسنیم، مهمترین اقدامات کنترلی این مجتمع عبارتند از:

* احداث پاالیش��گاه گاز جهت تصفیه گاز تولیدش��ده در فرآیند کک سازی و پیشگیری از انتشار آالینده های 
زیست محیطی.

* اس��تفاده از سیس��تم پایش آنالین گازهای خروجی دودکش کک سازی برای پایش و اندازه گیری لحظه ای 
گازها و ذرات خروجی از دودکش.

* احداث چهار دستگاه فیلتر غبارگیر )از نوع فیلتر کیسه ای( در قسمت های مختلف برای پیشگیری از انتشار 
ذرات معلق در هوا. این مجتمع تنها کک سازی دارای فیلتر غبارگیر در عملیات شارژ است.

* ایجاد فضای سبز مشجر شامل گونه های مختلف به مساحت بیش از ۷0 هکتار.
 CWQ )Coke در ح��ال حاض��ر، همه کک س��ازی های موجود در ایران، از سیس��تم برج خاموش کننده ت��ر یا
Wet Quenching( برای عملیات خنک س��ازی کک اس��تفاده می کنند. برج خاموش کننده تر، یکی از مهمترین 
جنبه های زیس��ت محیطی و منبع انتش��ار آلودگی ه��وا و همچنین یکی از منابع مهم ات��الف انرژی گرمایی و آب 
در فرآیند کک س��ازی اس��ت. یک��ی از راهکارهای اصل��ی حذف این جنبه زیس��ت محیطی مهم، اجرای سیس��تم 
خاموش کننده خش��ک یا CDQ )Coke Dry Quenching(  است که »شرکت فوالد زرند ایرانیان«، سیستم 
CDQ را برای اولین بار در ایران با هزینه ای بالغ بر ۳۱.۷۵0.000 یورو اجرا کرده اس��ت. خنک سازی کک به روش 
خش��ک )CDQ(در حقیقت، یک سیستم بازیابی حرارتی برای خنک س��ازی یا کوئنچینگ کک داغ خارج شده از 
کوره کک س��ازی است. این خنک س��ازی تا جایی ادامه پیدا می کند که دمای کک برای حمل و نقل مناسب شود. 
عالوه بر این،CDQ  یک سیس��تم صرفه جویی در مصرف انرژی اس��ت که در آن، انرژی گرمایی موجود در کک 
داغ منجر به تولید بخار آب و سپس تولید انرژی الکتریکی می شود. از طرف دیگر، با توجه به حذف آب از فرآیند 
خنک سازی کک، عالوه بر صرفه جویی زیاد در مصرف آب، انتشار آالینده های هوا و بوی نامطبوع ناشی از آنها نیز 
تا حدود بسیار زیادی متوقف می شود. همچنین این طرح دارای یک نیروگاه ۱4 مگاواتی تولید برق نیز هست که 
می تواند به  تنهایی چیزی در حدود دو برابر انرژی الکتریکی مجتمع را تامین کند. در دنیا تا سال 20۱۵ میالدی، 
حدود ۱۱0 کارخانه کک س��ازی از تکنولوژی CDQ برای خنک س��ازی کک اس��تفاده کرده اند که ۶0 کارخانه در 
چین، 24 کارخانه در ژاپن، ۹ کارخانه در کره جنوبی، هشت کارخانه در هند، پنج کارخانه در برزیل، سه کارخانه 

در تایوان و یک کارخانه در آلمان مستقر است. همچنین مزایای سیستم CDQ عبارتند از:
* بازیابی انرژی حرارتی موجود در کک داغ و تولید انرژی الکتریکی.

* تولید ۱4 مگاوات بر ساعت برق، در حالی که کل مصرف مجتمع کک سازی در بیشترین حالت حدود شش 
تا هفت مگاوات بر ساعت است. در نتیجه، عالوه بر تامین انرژی الکتریکی موردنیاز مجتمع، امکان صدور چیزی 

در حدود نیمی از انرژی الکتریکی تولیدشده به خارج از مجتمع نیز وجود دارد.
* کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فرآیند تولید کک.

* کاهش انتشار ترکیبات مختلف آالینده هوا.
* کاهش میزان مصرف آب.

* بهبود کیفیت محصول، کاهش رطوبت و... .



بررس��ی جایگاه ایران در ش��اخص »نوآوری« در هشت سال اخیر نشان می دهد 
رتبه ایران در این شاخص، صعودی 4۳ پله ای داشته است، به  طوری که رتبه ایران 
از ۱04 در سال 20۱2 به رتبه ۶۱ در سال 20۱۹ رسیده است. ایران در این میان، 
بیش��ترین پیشرفت را در س��ال 20۱۵ داشته که نسبت به سال قبل از آن ۱4 پله 
صعود کرده است. نکته جالب این است که پیشرفت ایران در این روند هشت ساله 
همواره مستمر و افزایشی بوده است، یعنی اینطور نبوده که وضعیت ایران برای چند 
سال رو به بهبود باشد و سپس نزول یابد. با اینکه کارنامه ایران هر سال نسبت به 
سال قبل در شاخص نوآوری، بهتر از قبل بوده، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب 

فاصله زیادی وجود دارد.
به گزارش ایرنا، نوآوری ضرورتی انکارناپذیر در رش��د و توسعه پایدار یک جامعه 
است. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که جهان به  ویژه از بعد تکنولوژی پیوسته 
در حال تغییر اس��ت و پایداری اقتصاد و توان رقابت کش��ورهای مختلف در عرصه 
بین الملل، به قدرت انطباق آنها با این تغییرات وابسته است. هر نظام و یا سیستمی 
از جمله نظام های اقتصادی باید بتوانند پیوس��ته و متناس��ب با تغییرات بیرونی و 

درونی، خود را به روز کنند.
طبق دیدگاه های نظری، اگر سیستمی نتواند خود را با تغییرات درونی و بیرونی 
تطبی��ق ده��د در نتیجه فش��ارهای وارده از بین می رود و درواقع دچار فروپاش��ی 
می شود. به همین خاطر سیستم های اقتصادی برای جلوگیری از فروپاشی در ابعاد 
مختلفی دست به نوآوری می زنند. برای مثال نیروی کار متخصص تری را استخدام 
می کنند، ماشین آالت نوین را جایگزین می کنند. بازارهای جدید را کشف می کنند، 

تنوع محصوالت را افزایش می دهند و کارهایی از این قبیل.
هی��چ اقتصادی نمی تواند درهای خ��ود را به روی جهان ببن��دد. از این رو خود 

نوآوری نیز به عرصه رقابت تبدیل می شود. یعنی کشورهای مختلف نه تنها کوشش 
می کنند از طریق نوآوری توان رقابت اقتصادی خود را باال ببرند، بلکه سعی دارند تا 

در موضوعات مختلف بیش از سایرین نوآوری داشته باشند. 
به همین خاطر در چند سال اخیر دانشگاه کرنل و موسسه »اینسید« و موسسه 
»واپیو« به طور س��الیانه حدود ۱۳0 الی ۱40 کشور را از نظر شاخص های نوآوری 
رتبه بندی می کنند. منبع گردآوری داده ها و اطالعات عموماً بانک جهانی، اقتصاد، 
ویکی پدیا، گزارش یونس��کو و گ��زارش اقتصاد خالق کنفرانس تجارت و توس��عه 
سازمان ملل متحد است که طی آن 8۱ مولفه در هفت گروه یا بخش اصلی ارزیابی 

می شود. این هفت مولفه و زیربخش های آن در جدول زیر آمده است.
چند نکته در مورد این شاخص قابل توجه است. نخست اینکه محیط از اهمیت 
زیادی برخوردار است. محیط سیاسی، محیط کسب و کار و ... باید برای نوآوری مهیا 
باشد. نمی توان در کشوری که از نظر سیاسی ثبات و امنیت ندارد انتظار نوآوری و 

یا انتظار اقتصادی قوی و رقابتی داشت.
هرگونه فعالیت اقتصادی و نوآورانه در یک محیط و بس��تر مناس��ب و مهیا رخ 
می دهد. بدون ش��ک موضوع سرمایه اجتماعی و اعتمادی که در یک جامعه جاری 
و س��اری است نیز از فاکتورهای مهم در ش��کل گیری یک محیط مناسب و خوب 
برای فعالیت های اقتصادی است. هم در محیط سیاسی-اجتماعی و هم در محیط 
کس��ب و کار اعتماد عاملی اس��ت که پیوندهای اقتصادی را محکم ت��ر، بادوام تر و 
آسان تر می کند و بدون آن بسیاری از زیرشاخص های مطرح در جدول زیر همچون 

سرمایه گذاری و ... محقق نخواهد شد و اگر هم محقق شود ناقص خواهد بود.
بنابرای��ن، می توان گفت که اگر محیط فراهم باش��د گام های دیگر را می ش��ود 
برداشت. بدون آموزش، تحصیالت و به ویژه تحقیق و توسعه، حتی اگر محیط هم 

فراهم باشد تالش ها راه به جایی نخواهد برد. درواقع آموزش و تحقیق و توسعه در 
کنار محیط مناس��ب دو شرط اصلی نوآوری است. بقیه شاخص هایی که در جدول 

زیر نشان داده شده است برمبنای این دو قابل تحقق است.
شاخص جهانی نوآوری برای پایش و ارزیابی فضای نوآوری و خروجی های خالق 
کش��ورها طراحی ش��ده است. منطق این نظام بر این امر اس��توار است که نوآوری 
محرک اصلی رشد اقتصادی و رفاه در جوامع است. تالش برای بهبود وضعیت کشور 
در این شاخص به معنای کوشش برای بهبود رشد و توسعه اقتصادی و رفاه جامعه 
است. به همین خاطر باید بخش های مختلف اقتصاد کشور، از خدمات و کشاورزی 
تا صنعت، پیوس��ته از طرق مختلف توان انطباق پذیری خود را با تغییرات افزایش 
دهند. خالقیت و نوآوری در فنون، روش ها، محصوالت، بازارها و ... راه ارتقای جایگاه 
جهانی ایران در این شاخص و همچنین راه تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار 
است. در جدول زیر رتبه ایران برای سال های مختلف، از 20۱2 تا 20۱۹ آمده است. 
روند هش��ت ساله نشان از بهبود قابل توجه جایگاه کشور از نظر این شاخص دارد. 
رتبه ایران از ۱04 در سال 20۱2 به ۶۱ در سال 20۱۹ رسیده است که از صعودی 
4۳ پله ای خبر می دهد. بیشترین پیشرفت را در سال 20۱۵ داشته ایم که نسبت به 

سال قبل از آن ۱4 پله سعود کرده ایم.
نکته مهم تر اینکه روند چندساله افزایشی و همواره در جهت بهبود بوده است. این 
خیلی مهم اس��ت که شاهد نوسان و یا رفت و برگشت از نظر رتبه جهانی نیستیم. 
اینگونه نیست که چند سال وضعیت کشور رو به بهبود بوده و بعد بدتر شده باشد. 
هر س��ال نسبت به س��ال های قبل، شاخص نوآوری در ایران بهتر بوده است، با این 
حال ش��واهد از آن حکایت دارد که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی 

وجود دارد.

کارنامه ایران در »شاخص نوآوری« از سال 2012 تا 2019 میالدی نشان می دهد

صعود 4۳ پله ای ایران در نوآوری

تازه تری��ن گزارش مرکز آمار ایران نش��ان می ده��د قیمت اجاره بهای 
واحدهای مس��کونی در پاییز امس��ال نس��بت به پاییز پارسال، رشدی 
2۱درصدی داشته است. در این فصل، بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط 
به اس��تان همدان با ۱۳.۷درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان 

آذربایجان غربی با ۱.۷درصد افزایش بوده است. 
همچنین بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان 
با ۳4.8درصد افزایش و کمترین آن مربوط به اس��تان آذربایجان غربی 
با ۱0درصد افزایش اس��ت. به عبارت س��اده، خانوارهای استان لرستان 
ب��ه طور متوس��ط ۱۳.2 واحد درصد بیش��تر از میانگین کل کش��ور و 
خانوارهای اس��تان آذربایجان غربی ۱۱.۶واحد درصد کمتر از میانگین 
کل کش��ور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند. همچنین متوسط افزایش 
هزین��ه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داش��ته اند، در 

پاییز ۹8 برابر با ۳۱.2درصد بوده است.
در این میان، با افزایش س��قف تس��هیالت مسکن می توان با توجه به 
آماره��ای مرکز آمار ایران به ارزیابی مناطق��ی در پایتخت پرداخت که 
در آن خری��د خانه محتمل تر اس��ت. بر این اس��اس، مناطق ۱۵ تا 20 
نزدیک ترین میانگین قیمتی را به تس��هیالت 240 میلیون تومانی اوراق 
دارد؛ البت��ه ب��رای خرید در بس��یاری از این مناطق نیز باید دس��ت کم 

۱00میلیون تومان نقدینگی را با وام تجمیع کنید.
به گزارش ایس��نا، قیمت مس��کن در شش منطقه  ۱ تا ۶ تهران باالتر 
از س��طح میانگین و در ۱۶ منطقه  دیگر پایین تر از میانگین شهر است. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد در ش��ش منطقه ش��امل ۱۵ تا 20 از طریق 
تجمی��ع وام 240 میلیون تومانی با نقدینگی خانوارها می توان آپارتمان 
خریداری کرد. کمترین قیمت خانه در ش��هر ته��ران مربوط به منطقه 
۱8 ب��ا ۶.۵میلیون تومان در هر متر مربع اس��ت. پس از آن منطقه 20 

ب��ا میانگین ۶.۷ میلیون، منطقه ۱۷ ب��ا ۷.4 میلیون، منطقه ۱۶ با 8.2 
میلیون و منطقه ۱۵ با ۷.۷ میلیون تومان در هر متر مربع است.

با توجه به میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱8 برای خرید یک واحد 
۵0 متری بای��د ۳2۵میلیون تومان بپردازید. یعن��ی عالوه بر وام 240 
میلی��ون تومان��ی باید 8۵ میلیون تومان نقدینگی نی��ز فراهم کنید. در 
منطقه 20 هم یک واح��د ۵0 متری حدودا ۳۳۵ میلیون تومان قیمت 

دارد که نقدینگی خانوارها باید ۹۵ میلیون تومان باشد.
افزایش س��قف تس��هیالت خرید یا ساخت مس��کن از طریق اوراق 
احتم��االً به رونق واحدهای قدیمی س��از منجر خواهد ش��د. با توجه 
به رش��د حدود 200درصدی قیمت مس��کن طی دو س��ال اخیر در 
ش��هر ته��ران، وام 240 میلیون تومانی تکافوی خرید خانه در ش��هر 
تهران را نمی دهد، اما ممکن اس��ت تجمیع این تسهیالت با نقدینگی 
خانواره��ا بتواند برای خری��د آپارتمان های قدیمی در مناطق جنوبی 

تهران موثر باشد.
روز چهارم دی ماه امس��ال، ش��ورای پول و اعتبار با افزایش س��قف 
تس��هیالت خرید یا ساخت مس��کن از طریق اوراق تسهیالت موافقت 
کرد که این وام از روز سه شنبه ۱۷ دی ماه قابل دریافت است. براساس 
این مصوبه س��قف تس��هیالت بدون جعاله برای واحدهای مسکونی تا 
2۵ س��ال س��اخت در تهران به صورت انفرادی ۱00 میلیون تومان، 
در مراکز اس��تان ها 80میلیون تومان و در ش��هرهای باالی 200 هزار 
نفر جمعیت ۶0 میلیون تومان تعیین ش��ده اس��ت. همچنین س��قف 
تسهیالت برای زوجین در تهران 200 میلیون تومان، مراکز استان ها 
۱۶0 میلیون تومان و ش��هرهای باالی 200 ه��زار نفر جمعیت ۱20 
میلیون تعیین ش��ده است. به تس��هیالت زوجین تهرانی 40 میلیون 
تومان وام جعاله نیز تعلق می گیرد. مدتی قبل نیز س��قف س��نی این 

تس��هیالت از 20 به 2۵ سال افزایش پیدا کرد که می تواند در قدرت 
خرید خانواده ها موثر باشد.

بررس��ی ها نش��ان می دهد ب��ا نقدینگی حدود 400 ت��ا ۵00 میلیون 
تومانی می توان در بعضی از محله های مناطق ۱0 تا 20 تهران اقدام به 
خرید مس��کن کرد. البته اغلب واحده��ا در این دامنه قیمتی در جنوب 
غرب تهران یافت می ش��ود. با اینکه بسته به موقعیت و امکانات واحدها 
نرخ ها متفاوت اس��ت اما ش��واهد گویای آن اس��ت که با نقدینگی 400 
میلیون تومانی باید بیش��تر به دنبال واحدهای کمتر از ۵0 متر مربع با 

سن بنای باالی ۱۵ سال در مناطق جنوبی تهران گشت.
میانگین قیمت مس��کن ش��هر ته��ران در آذرم��اه ۱۳۹8 بالغ بر ۱۳ 
میلیون و 4۷4 هزار تومان در هر متر مربع بوده اس��ت. این یعنی برای 
خری��د یک آپارتمان ۵0 متری با توجه به میانگین قیمت ها در پایتخت 
باید حدود 800 میلیون تومان فراهم کرد. رصد بازار حاکی از آن است 
ک��ه عمده متقاضیان واقعی توان پرداخ��ت چنین مبالغی را ندارند و به 
همین دلی��ل برای خرید یک آپارتمان با اس��تفاده از وام 240 میلیون 

تومانی باید قید برخی امکانات را بزنند.
گش��تی در آگهی های فروش ملک نش��ان می دهد که یک واحد ۵2 
متری 24 سال ساخت بدون امکانات در منطقه جوادیه در جنوب تهران 
۳۹۵ میلیون توم��ان قیمت  دارد. در محله بریانک یک واحد ۵8 متری 
۱۷ سال ساخت واقع در طبقه چهارم بدون آسانسور دارای پارکینگ و 
انباری به مبلغ 40۵ میلیون تومان فروخته می ش��ود. یک آپارتمان ۱۶ 
س��ال ساخت ۵2 متری واقع در تهران نو بدون امکانات در طبقه چهارم 
بدون آسانس��ور 4۱۵میلیون تومان به فروش می رسد. در محله امامزاده 
حس��ن آپارتمان ۵0 متری ۱0 ساله در طبقه دوم دارای بالکن و انباری 

بدون آسانسور ۳۷۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

مناطقی که می توان با وام جدید مسکن در آن خانه دار شد

افزایش 21درصدی اجاره بها در پاییز

نگاه

هژمون های کالسیک دنیا چطور رنگ باختند؟
نبرد بوکسورهای خسته

در حال��ی که قدرت نرم، مهمتری��ن منبع هژمونی آمریکا در 
دنیا بوده و ارزشی به  مراتب بیشتر از دالر داشته است، اما حاال 
این قدرت نرم به  ش��دت کم ش��ده است. در س��وی مقابل و با 
وج��ود تمام تالش هایی که چین برای جمع آوری قدرت نرم در 
این سال ها انجام داده، اما اوضاع مطابق میل اژدهای زرد پیش 
نرفته اس��ت. چین و آمریکا به دو بوکسور خسته شبیه هستند 
که مدام دارند مبارزه می کنند، اما دیگر کس��ی دنبال برنده این 
نبرد نیس��ت، بلکه همه منتظر آنند تا ببینند کدام یک زودتر بر 
زمین می افتد؛ این عصاره یادداشت آرویند سوبرامانیان، مشاور 
اقتصادی س��ابق دولت هند و عضو ارش��د انیستیتو پیترسن در 
اقتصاد بین الملل در دانش��کده کندی هاروارد اس��ت. او در این 
یادداشت، به نبرد آمریکا و چین تحت عنوان »نبرد بوکسورهای 
خس��ته« پرداخته و در جس��ت وجوی پاس��خ این سوال برآمده 
اس��ت که هژمون های کالس��یک دنیا چطور رنگ باخته اند؟ در 

یادداشت آرویند سوبرامانیان می خوانیم:
۱0 سالی می گذرد از زمانی که مسئله اوج گیری قدرت چین و 
افول قدرت آمریکا، از سوی بسیاری از متفکران و صاحب نظران 
مطرح ش��ده اس��ت، اما این روزها که همین دو ابرقدرت جهان 
به ش��دت درگیر جنگ های تجاری هستند، زمانش فرا رسیده 
است که ارزیابی جدیدتری از مسئله اوج یا افول قدرت آنها ارائه 
بدهیم. آسان است که به سیاق گذشته، مسئله رقابت بین چین 
و آمریکا را نوعی انتقال قدرت میان آتن و اسپارتا )ابرقدرت های 
یونان کالسیک( قلمداد کنیم، اما اوضاع امروز را واقعا نمی توان 

این طور تحلیل کرد.
به صورت س��نتی، جهان همواره این س��ناریو را ش��اهد بوده 
است: یک قدرت رو به رشد قادر بوده است که یک قدرت رو به 
افول را به ورطه س��قوط بکشاند. در واقع، تبعات چنین چالشی 
همیشه واضح بوده است. تنها سوالی که مطرح می شده آن بوده 
که آیا این گذار صلح آمیز اس��ت یا خشونت بار. همین پرسش را 
در جدال بین چین و آمریکا می توان مطرح کرد، اما تبعات این 
جدال بس��یار با تصورات قبلی ما ف��رق دارند، زیرا هر دوی این 

ابرقدرت ها در حال از دست دادن توان سابق شان هستند.
بگذاری��د اول م��ورد آمری��کا را بررس��ی کنی��م. قب��ال تمام 
پیش بینی های��ی ک��ه از افول آمری��کا ارائه می ش��د، مبتنی بر 
روندهای نامس��اعد داخلی در عرصه اقتصادی و اجتماعی بود؛ 
مثل کاهش رش��د تولید، کاهش انگی��زش اجتماعی و افزایش 
نابراب��ری درآمدی، اما در س��ال های اخیر آمری��کا با یک افول 
بس��یار بزرگ تر مواجه شده است، یعنی افول قدرت نرم. تعریف 
قدرت نرم این اس��ت: اینکه کشوری قادر باشد دیگران را وادارد 
ک��ه همان چیزی را بخواهند که او می خواهد. همین قدرت نرم 
در واقع، ارزش��ی بس��یار باالتر از دالر داش��ته و منبع هژمونی 
آمریکا در جهان به ش��مار می آمده اس��ت، ام��ا حاال این قدرت 
به ش��دت کاهش پیدا کرده اس��ت. آنچه که ب��ه عنوان قدرت 
آمری��کا در جهان تلقی می ش��ده حاال ملغم��ه ای از جنگ های 
فاجعه بار، عدم تعه��د به مقابله با تغییرات اقلیمی، خراب کردن 

نظام تجارت جهانی و به هم زدن سیستم امنیت جهانی است.
آمری��کا حتی ب��ه نهاده��ای سیاس��ی خودش ه��م ضربات 
جبران ناپذی��ری وارد آورده اس��ت. ح��اال ای��ن کش��ور با یک 
رئیس جمه��ور نامتع��ادل، یک کنگره بی اثر، ی��ک دادگاه عالی 
سیاست زده و یک نظام قانون گذاری که فقط در کنترل نخبگان 
اس��ت، مواجه شده اس��ت. این نهادها حاال دس��تاویز خنده در 
عرصه جهانی شده اند. در عرصه داخلی هم از زمان بروز بحران 
مالی سال 2008 میالدی، الگوی سرمایه داری آمریکایی اعتبار 
خودش را از دست داده است. در انتخابات سال 2020 میالدی، 
هر کس��ی که به قدرت برسد باز برای احیای این نهادها مشکل 
خواهد داشت و بنابراین افق روشنی برای احیای قدرت آمریکا 

دیده نمی شود.
ح��اال اجازه بدهید تا مورد چین را بررس��ی کنیم. اگر اقتصاد 
چی��ن مس��یر خ��ودش را حفظ می کرد، می توانس��ت س��لطه 
اقتصادی آمریکا را در میان مدت به چالش بکشد، اما نشانه های 
خروج اقتصاد چین از مسیرش حاال به شدت زیاد شده است و 
از بین رفتن فرصت های صادرات فقط یکی از این نشانه هاست.
از س��وی دیگر، ش��ی جین پینگ رئیس جمهور چین اخیرا از 
الگوی رش��د مبتنی بر بخش خصوصی )که در چهار دهه اخیر 
تاثیرش را روی اقتصاد چین نشان داده بود( فاصله گرفته و این 
مسئله دارد افق آینده اقتصاد اژدهای زرد را خدشه دار می کند. 
چی��ن برخالف آمریکا در گذش��ته قدرت نرم زیادی نداش��ت، 
ام��ا در س��ال های اخیر با راه اندازی پروژه جاده ابریش��م جدید 
)کمربند و جاده( س��عی کرده اس��ت تا اوض��اع را تغییر بدهد. 
احداث زیرس��اخت های عظیم در کش��ورهای مختلف به عنوان 
راهی برای بهبود قدرت و حضور بین المللی چین در این راس��تا 

مورد توجه قرار گرفته است.
چین در عین حال بانک س��رمایه گذاری زیرس��اختی آسیا را 
تاس��یس کرده تا نهاده��ای مالی بین المللی را )که مکانیس��م 
اداره آنه��ا را از مد افتاده می داند( به چالش بکش��د. کاری که 
کش��ورهای اروپایی و آمریکا در این عرص��ه انجام دادند )یعنی 
حفظ ق��درت انحصاری در نهادهایی مث��ل صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی( از چشم کشورهای دیگر جهان دور نمانده 

و موضع چین را در این خصوص تقویت کرده است.
با وجود تمام تالش هایی که چین برای جمع آوری قدرت نرم 
برای خودش انجام داده اس��ت، اما اوضاع کامال مطابق میل این 
کش��ور نیست. س��روصداهایی که هر از چند گاهی درباره نفوذ 
چین در کش��ورهای جاده ابریشم جدید بلند می شود و چین را 
عامل باال آوردن بدهی های س��نگین برای این کشورها معرفی 
می کند، کم کم دارد به دردسری جدی برای پکن بدل می شود.
در این میان، ش��کی نیس��ت که روند انتقال قدرت به سیاق 
کالسیک )که مثال بعد از اتمام جنگ جهانی دوم و بین انگلیس 
و آمریکا ش��کل گرفت( حاال دیگ��ر محلی از اعراب ندارد. چین 
و آمریکای امروز به دو بوکس��ور خسته شبیه شده اند که در ۱۵ 
راند پش��ت س��ر هم دارند مبارزه می کنند، اما نکته اینجاس��ت 
ک��ه دیگر کس��ی دنبال برنده این نبرد نیس��ت، بلکه همه فقط 

می خواهند ببینند کدام یک از آنها زودتر بر زمین می افتد!

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

معیارهای سنجش شاخص نوآوری

زیرگروه سومزیرگروه دومزیرگروه اولگروه

محیط کسب و کارمحیط تنظیم گرمحیط سیاسینهادی

تحقیق و توسعهتحصیالت عالیتحصیالتسرمایه انسانی و تحقیقات

پایداری زیست محیطیزیرساخت های عمومیفناوری اطالعات و ارتباطاتزیرساخت ها

تجارت و رقابتسرمایه گذاریاعتبارپیچیدگی بازار

جذب دانشپیوندهای نوآوریکارگران با دانشپیچیدگی کسب و کار

انتشار دانشتأثیر دانشساخت دانشخروجی های دانشی و فناورانه

خالقیت های آنالینکاالها و خدمات خالقانهدارایی های نامشهودخروجی های خالقانه

رتبه ایران در شاخص نوآوری از 2012 تا 2019

20۱220۱۳20۱420۱۵20۱۶20۱۷20۱820۱۹سال

--۱4۳۱4۳۱4۳۱4۱۱28۱2۷تعداد کشور

۱04۱۱۳۱20۱0۶۷8۷۵۶۵۶۱رتبه

شنبه
21 دی 1398

شماره 1470



هفته گذش��ته در حافظه تاریخی ایران و جهان، هفت��ه ویژه ای بود. هفته ای که 
ابتدا با شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران و ابومهدی 
المهندس، جانشین فرمانده الحشد الشعبی در فرودگاه بغداد، آغاز شد و سپس به 
پاسخ موشکی سپاه به مواضع آمریکا در عراق منتهی شد. همچنین تشییع پرشکوه 
پیکر س��ردار سلیمانی در ش��هرهای اهواز، مشهد، تهران و جان باختن بیش از ۵0 
نفر بر اثر ازدحام جمعیت در کرمان، س��قوط هواپیمای »بویینگ ۷۳۷« در حوالی 
شاهدشهر و واژگونی اتوبوس مسافربری تهران-گنبد در جاده فیروزکوه؛ دومینوی 

حوادثی که پشت سر هم اتفاق افتادند و افکار عمومی را مات و مبهوت کردند.
آنچه در صبح چهارشنبه اتفاق افتاد

صبح چهارش��نبه گذش��ته، در حالی که افکار عمومی جه��ان تحت تاثیر حمله 
موش��کي ای��ران به مواض��ع نظامي آمریکا در ع��راق بودند، یک فرون��د هواپیماي 
مسافربري اوکرایني در ایران سقوط کرد و تمامی سرنشینانش کشته شدند. سقوط 
هواپیمای »بویینگ ۷۳۷« دس��ت کم در این دو سه روز، توجه افکار عمومی جهان 
را به خاورمیانه و قلب تپنده منطقه یعنی ایران متمرکز کرده است. البته آنچه افکار 
عمومی را در رابطه با سقوط این هواپیمای مسافربری حسابی گیج و مبهوت کرده 
اس��ت، روایت های ضدونقیضی است که درباره علت این سقوط در رسانه های غربی 
اشاره شده است. از سوی دیگر، با سقوط هواپیمای»بویینگ ۷۳۷« حاال نام بویینگ 

بیش از پیش در حافظه جهان با سقوط عجین شده است.
هواپیمای »بویینگ ۷۳۷« که به نام »بچه بویینگ« نیز ش��ناخته می شود، یک 
هواپیمای مسافربری باریک پیکر و تک راهرو است که در نسل های مختلف، ساخته 

و عرضه شده است. این سومین سقوطی است که هواپیمای بویینگ ۷۳۷ در چند 
س��ال گذش��ته متحمل ش��ده و از آن می توان به »هت تریک بویینگ در سقوط« 

تعبیر کرد.
ساعت ۶ و ۱2 دقیقه صبح چهارشنبه بود که یک فروند هواپیمای بویینگ متعلق به 
»شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال« از فرودگاه امام خمینی به مقصد کی یف از زمین 
برخاست. با اینکه این پرواز قرار بود ساعت ۵ و ۱۵ دقیقه انجام شود، اما تاخیر باعث شد 
تا هواپیمای بویینگ در ساعت ۶ و ۱2 دقیقه در آسمان تهران به پرواز درآید، اما هنوز 
چند دقیقه ای از برخاستن هواپیمای بویینگ از فرودگاه امام خمیني تهران نگذشت که 
به یک باره هواپیماي»بویینگ ۷۳۷« در ساعت ۶ و ۱8 دقیقه در آسمان آتش گرفت و 
حوالي شاهدشهر شهریار سقوط کرد؛ حادثه اي که متاسفانه منجر به کشته شدن تمامي 
سرنشینان این پرواز شد. تنها سه دقیقه از برخاستن هواپیما از فرودگاه گذشته بود که 
موتور هواپیما آتش گرفت و خلبان تصمیم گرفت تا به س��مت فرودگاه بازگردد. این 

موضوع را شاهدان عینی می گویند که حادثه تلخ سقوط بویینگ را از نزدیک دیده اند.
6 دقیقه مرگبار؛ از تیک آف تا سقوط

از زمان تیک آف هواپیمای »بویینگ ۷۳۷« از فرودگاه امام تا س��قوط در حوالی 
شاهدش��هر تنها شش دقیقه طول کش��ید و ۱۷۶ سرنشین بویینگ طی این شش 
دقیق��ه زندگی ش��ان را از دس��ت دادند. البت��ه همانطور که ش��اهدان عینی ماجرا 
می گویند، آمار این فاجعه هولناک بدون تردید بیش��تر می شد اگر خلبان هواپیما 
تغییر مس��یر نمی داد و این پرنده غول پیکر آهنی در محدوده مس��کونی س��قوط 
می کرد. تمام اهالی شاهدشهر و خلج آباد معتقدند که اگر اقدام به موقع خلبان نبود، 

مطمئنا حادثه ناگواری برای اهالی منطقه رخ می داد.
این هواپیما دارای ۱۷۶ سرنش��ین ش��امل ۹ خدمه و ۱۶۷ مسافر بود که از این 
تع��داد، ۷0نفر مرد، 8۱ زن، ۱۵ کودک و یک نوزاد بودند. با اینکه بقایای اجس��اد 

مس��افران جمع شده و به پزش��کی قانونی تحویل شده است، اما هویت بیشتر آنها 
مشخص نیست و نیاز به آزمایش های پزشکی دارد. آنطور که مسئوالن هواپیمایی 
ایران می گویند، با پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما، پروسه بررسی علت سقوط بویینگ 

۷۳۷ کلید خورده است.
در این میان، آتش گرفتن هواپیمای بویینگ در آس��مان، موضوعی است که به 
کانون بحث ها و گمانه زنی ها تبدیل شده است. این اتفاق باعث شد تا از اولین ساعات 
س��قوط هواپیما، بازار ش��ایعات به راه بیفتد و درحالی که روایت رس��می از جانب 
دولتمردان ایرانی، دلیل س��قوط هواپیما را نقص فني عن��وان مي کرد، روایت های 
غیررسمی از جانب رس��انه های غربی، سقوط هواپیمای »بویینگ ۷۳۷« را نتیجه 

یک حمله موشکی یا تروریستي عنوان  کردند.  
سناریوی حمله موشکی در برابر نقص فنی

این رسانه ها درحالی با گمانه زنی های شتاب زده، سناریوی سقوط را از نقص فنی 
به حمله موشکی تغییر دادند که هواپیمای »بویینگ ۷۳۷« در چند سال گذشته، 
س��قوط های دیگری نیز داشت و این سومین سقوط در کارنامه این هواپیما بوده 
است. نخستین سقوط مربوط به 2۹ اکتبر 20۱8 و متعلق به شرکت هواپیمایی 
الیِن ایر مالزی بود که از فرودگاه س��وکرانو در جاکارتا به فرودگاه دیپاتی امیر در 
بنگالدش عازم بود، اما ۱۳ دقیقه پس از تیک آف، در دریای جاوای اندونزی سقوط 
کرد و ۱8۹ مسافر آن جان باختند. دومین سقوط نیز در تاریخ ۱0 مارس 20۱۹ 
رخ داد ک��ه ای��ن هواپیما از فرودگاه آدیس آباب��ا در پایتخت اتیوپی عازم نایروبی 
پایتخت کنیا بود که ش��ش دقیقه پس از بلندش��دن، در ش��هر بیشوفوی اتیوپی 
سقوط کرده و ۱۵۷ مسافر آن در دم جان باختند.  هرچه هست، روایت رسانه های 
غربی از حادثه سقوط »بویینگ ۷۳۷« موجب شده تا توجه افکار عمومی جهان از 

پاسخ موشکی سپاه به مواضع آمریکا در عراق کامال منحرف شود.

روایت های ضدونقیض درباره سقوط هواپیمای »بویینگ 737« افکار عمومی را مبهوت کرده است

هت تریک بویینگ در سقوط
دریچه

رئیس سازمان هواپیمایی تشریح کرد
آخرین نتایج بررسی علت سقوط هواپیمای 

737
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که در حال بازسازی 
جعبه ه��ای س��یاه هواپیما برای خوان��دن اطالعات آن هس��تیم و 
می خواهیم این کار حتی االمکان در ایران انجام ش��ود اما براس��اس 
ش��واهد و آخرین اطالعات به دست آمده از این سانحه، با قاطعیت 
می توان ش��ایعاتی که در فضای مجازی و رسانه های خارجی مطرح 
می ش��ود و مقامات آمریکایی از آن ح��رف می زنند مبنی بر اصابت 

موشک به هواپیما را رد کرد.
به گزارش ایسنا، علی عابدزاده با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری در مورد آخرین جزییات و اطالعات به دس��ت آمده از دالیل 
و چگونگی س��قوط هواپیمای بویین��گ ۷۳۷ اوکراینی اظهار کرد: 
در این مورد باید گفت که ایران مانند همه اعضای ایکائو براس��اس 
مق��ررات ایکائو و انکس ۱۳ س��ازمان بین المللی هوانوردی س��وانح 
هواپیمایی را بررس��ی می کند و تاکنون بر همین اساس کمیته های 

الزم را در این زمینه تشکیل داده ایم و کار را شروع کرده ایم.
وی با بیان اینکه کارشناس��ان اوکراینی از صبح روز گذس��ته در 
ایران حضور پیدا کرده و با کمک آنها این سانحه را بررسی خواهیم 
کرد، اف��زود: قوانی��ن بین المللی می گوید باید کش��وری که در آن 
س��انحه هواپیمایی رخ داده، تصمیم بگیرد که اطالعات جعبه سیاه 
و بررس��ی س��انحه چگونه انجام ش��ود و ما تجربه و توان الزم را در 
ای��ن زمینه داریم البت��ه اوکراینی ها نیز به ما کم��ک خواهند کرد 
و براس��اس قانون س��ازنده موتور هواپیما که کش��ور فرانسه است و 
طراح هواپیما که آمریکاس��ت نیز باید به ما کمک کنند و اطالعات 
الزم را در اختی��ار م��ا قرار دهند تا بتوانیم با دقت بیش��تری دالیل 
این س��انحه را مشخص کنیم. همچنین از آنجا که کانادایی ها اتباع 
بیش��تری در این پرواز داش��ته اند نیز می توانند به ما کمک کنند و 
ما اطالع رس��انی الزم را به فرانسه، کانادا و آمریکا انجام داده ایم و از 

آنها دعوت کرده ایم.
رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری در پاس��خ به سوالی مبنی بر 
اینکه در رس��انه ها چنین مساله ای مطرح شده که مسئوالن ایرانی 
گفته اند جعبه سیاه را به آمریکایی ها نمی دهیم، گفت: از نظر قانونی 
و منطقی چنین حرفی به هیچ وجه درس��ت نیست و این اظهارنظر 
تاکنون مطرح نش��ده اس��ت اما مس��ئول خواندن جعبه س��یاه این 
هواپیما براساس قانون، ایران است و ما توانایی خواندن آن را داریم 
و می توانیم از اوکراینی ها نیز کمک بگیریم اما اگر به هر علتی مانند 
آس��یب دیدن جعبه س��یاه هواپیما، توانایی بازس��ازی آن در داخل 
وجود نداشته باش��د می توانیم از کشورهای دیگر کمک بگیریم که 
البته ظاهر این جعبه س��یاه نش��ان می دهد که امکان بازسازی آن 
در کش��ور وجود دارد و ما در حال حاضر می خواهیم این کار را در 
داخل کشور انجام دهیم. خواندن اطالعات جعبه سیاه این هواپیما 
هم مش��کلی نداریم چراکه بارها و بارها ای��ن کار را در ایران انجام 
داده ایم اما اگر ش��رایط خاصی برای خواندن جعبه سیاه نیاز باشد، 
از کشورهای دیگر کمک خواهیم گرفت چراکه منافع همه کشورها 
از جمل��ه منافع ما ایج��اب می کند که اطالعات دقی��ق را از جعبه 
سیاه استخراج کنیم تا علت بروز این سانحه برای همه روشن شود.
عابدزاده در پاس��خ به س��وال دیگ��ری مبنی بر اینک��ه در برخی 
رسانه ها و فضای مجازی این گونه مطرح شده است که این هواپیما 
به دلیل اش��تباه س��امانه پدافندی ما س��قوط کرده است این گونه 
توضیح داد: این حرف به هیچ وجه منطقی نیس��ت و رس��یدگی به 
چنین حوزه ای باید در فضای کارشناس��ی ص��ورت گیرد اما چنین 
چیزی امکان پذیر نیس��ت. همچنین ارتباط بین ساختارهای نظامی 
و غیرنظامی در این حوزه براس��اس قوانین ایکائو کامال تعریف شده 
است و در داخل کشور نیز همه ما تابع مقررات بین المللی و داخلی 
هس��تیم. همچنین در همان لحظ��ه ای که این هواپیما با س��انحه 
مواجه ش��د حدود ۹ فروند هواپیما پیرامون ف��رودگاه امام بودند و 
ده ه��ا فروند نیزدر ارتفاع 2۵ هزار پایی مش��غول پرواز بودند و این 

مساله نشان می دهد که فضا، فضای امنی بوده است.
وی همچنی��ن درب��اره چگونگی س��قوط این هواپیم��ا اضافه کرد: 
هواپیم��ای بویین��گ ۷۳۷-800 اوکراینی که در س��اعت ۶:۱2 صبح 
چهارشنبه از فرودگاه امام خمینی بلند شد، در ساعت ۶:۱8 به زمین 
برخورد کرد و در چند دقیقه ای که خلبان توانس��ت این پرواز را انجام 
دهد و به ارتفاع حدود 8 هزار پایی برسد با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد 
ارتب��اط برق��رار کرده و اج��ازه ارتفاع 2۱ هزار پای��ی را از برج مراقبت 
ف��رودگاه مهرآباد دریافت کرد اما در همان ارتف��اع 8 هزار پایی آتش 
گرفت و این مساله را شاهدان عینی نیز دیدند که تقریبا یک دقیقه قبل 
از سقوط آتش گرفته بود و با توجه به شواهد موجود و اینکه در هنگام 
اصابت هواپیما به زمین نوک هواپیما به س��مت جنوب ش��رقی یعنی 
فرودگاه امام خمینی بوده است نشان می دهد این هواپیما قصد داشته 
با همان حالتی که هواپیما آتش گرفته بود جان مسافران را نجات دهد 

و به سمت فرودگاه برگردد اما موفق نشد.
وی اعالم کرد: البته یکی دیگر از دالیلی که چنین ش��ایعاتی در 
این زمینه مطرح می ش��ود این اس��ت که در ماه های اخیر ش��رکت 
بویینگ در ارتب��اط با بویینگ ۷۳۷ مکس که ممنوع الپرواز ش��ده 
است، ضرر و زیان زیادی متحمل شده است و فکر کنید اگر چنین 
مس��اله ای در 800-۷۳۷بویینگ هم به اثبات برس��د این ش��رکت 
هواپیمایی که یکی از بزرگ ترین شرکت های دنیاست زیان هنگفتی 
می بیند. البته م��ا نمی گوییم که حتما نقص فنی در هواپیما وجود 
دارد. این مساله نیاز به بررسی کارشناسی دارد اما می گوییم ممکن 

است و می تواند نقص فنی باعث سقوط هواپیما شده باشد.
در بی��ن ای��ن گفت وگو حم��زه پاریاب کارش��ناس ام��ور دفاعی 
روی آنتن آمد و درباره طرح ش��ایعاتی مبنی بر اصابت موش��ک به 
هواپیمای ۷۳۷ اوکراینی این گونه توضیح داد: در ابتدا می خواهم از 
همه ایرانیان که وارد بازی رسانه ای و عملیات روانی که آمریکایی ها 
راه انداخته ان��د نش��وند چراک��ه آنها می خواهند به ت��وان نظامی ما 
خدشه وارد کنند، اما باید گفت که پدافند هوایی جمهوری اسالمی 
ایران آنقدر قوی اس��ت که می توان��د اهدافش را در ارتفاع ۵۵ هزار 
پایی با دقت شناس��ایی کرده و از هم تفکیک کند و هیچ مش��کلی 
در ای��ن زمینه در س��امانه های پدافند هوای��ی و دفاعی ایران ندارد 
چراکه ما همین کار را توانس��تیم در فضای آب های خلیج فارس و 
دریای عمان و در ش��رایط سخت تری انجام دهیم و یک هواپیما را 
از یک پهپاد کوچک تشخیص داده و آن را شناسایی و مورد اصابت 

قرار دهیم.
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هواپیمای بویینگ ۷۳۷ در ۱۵ سال اخیر 24 سانحه مرگبار داشته که جدیدترین 
آنها س��قوط هواپیمای اوکراینی است، مسئله ای که باعث می شود این هواپیماساز 

آمریکایی متهم ردیف اول سانحه چهارشنبه باشد.
به گزارش تسنیم، روز چهارشنبه گذشته و چند ساعت بعد از سقوط هواپیمای 
اوکراینی رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری درباره مرجع رسیدگی به این سانحه 
گفته بود:  رس��یدگی به سانحه س��قوط هواپیمای اوکراینی براساس قوانین ایکائو، 
توسط ایران انجام می شود و اوکراینی ها نیز می توانند در این بررسی حضور داشته 

باشند.
عل��ی عابدزاده با بیان اینکه علت وقوع س��انحه هنوز مش��خص نیس��ت، افزود: 
جعبه های سیاه هواپیما پیدا شده که آنها را تجزیه و تحلیل کرده و دالیل را اعالم 

خواهیم کرد.
عابدزاده در پاس��خ به س��وال دیگر تس��نیم مبنی ب��ر تاثیر اطالعیه 
هوانوردی آمریکا )نوتام( ب��ر پروازهای منطقه اظهار کرد: در این رابطه 
باید تاکید کنیم که پروازهای ما تغییری نکرده اس��ت و هیچ کاهش��ی 
در پروازهای عبوری از آس��مان ایران ش��اهد نبوده ایم و فقط مسیرهای 
پروازی جابه جا ش��ده است. تا زمان بررسی تجزیه و تحلیل جعبه سیاه 

امکان اظهارنظر درخصوص دالیل سقوط این هواپیما وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خواندن جعبه سیاه در ایران صورت 
می گی��رد، گفت: برای پاس��خ به این س��وال باید ببینیم ک��ه نرم افزار و 
سخت افزار موردنیاز برای تجزیه و تحلیل جعبه سیاه چیست پس از آن 

مشخص می شود که این جعبه سیاه در کجا بررسی خواهد شد.
براساس قوانین ایکائو در صورت بروز سانحه برای هواپیماهای مسافربری، تجزیه 
و تحلیل و بررسی جعبه های سیاه باید در کشور انجام شود که حادثه در آن صورت 
گرفته اس��ت. همچنین نماینده کشور س��ازنده هواپیما )آمریکا(، کشورهای سوئد، 

انگلیس، افغانستان و کانادا )دارای تبعه در هواپیما( در پروسه بررسی دالیل سقوط 
حضور خواهند داشت.

در این وضعیت بحث تحویل جعبه س��یاه هواپیمای اوکراینی به سازنده هواپیما 
یعنی بویینگ آمریکا مطرح شده است، اما توجه به سابقه بد هواپیماهای بویینگ 
800-۷۳۷ در بروز س��وانح مرگبار این کار )تحویل جعبه س��یاه به یانکی ها( اقدام 
درس��تی نیست زیرا س��قوط های پی در پی هواپیماهای بویینگ این شرکت را به 
مرز ورشکستگی کشانده است و به عقیده تحلیلگران، این شرکت و همچنین دولت 
آمریکا با فرافکنی سعی می کنند نقص فنی احتمالی در سقوط هواپیمای اوکراینی 

را الپوشانی کنند.
براس��اس آمار از س��ال 200۶ میالدی به این سو یعنی طی ۱۵ سال گذشته )با 
احتساب سال 200۶( 24 فروند از هواپیماهای بویینگ 800-۷۳۷ در سراسر جهان 

دچار حادثه شده اند و ۷۶۷ نفر در اثر این حوادث جان خود را از دست داده اند.
در ادامه گزارش، ۱0 مورد از حوادث مرگبار س��قوط هواپیمای بویینگ ۷۳۷ را 

می خوانیم.
* پرواز ش��ماره ۱۹0۷ گول ایر ترنسپورت در تاریخ 2۹ سپتامبر 200۶ با ۱۵4 
نفر مسافر در اثر برخورد با یک هواپیمای دیگر به نام امبرائر لگسی ۶00 در آسمان 

دچار حادثه شد و تمامی مسافرانش جان باختند.
* همچنی��ن در تاریخ پنج ماه مه س��ال 200۷ میالدی ی��ک فروند هواپیمای 
بویینگ ۷۳۷-800 در پرواز ش��ماره ۵0۷ متعلق به شرکت کنیا ایرویز با ۱0۵ نفر 
مسافر و ۹ نفر خدمه پروازی دچار حادثه شد و تمامی سرنشینان آن کشته شدند.
* در 2۵ فوریه س��ال 200۹ میالدی یک فروند هواپیمای بویینگ مدل ۷۳۷-
800 با ش��ماره پرواز ۱۹۵۱ متعلق به شرکت ترکیش ایرالین از استانبول به پرواز 
درآمد و درحالی که تالش می کرد بر باند فرودگاه آمستردام هلند فرود بیاید، دچار 
حادثه ش��د و از ۱۳۵نفر مس��افر و خدمه پروازی آن، ۹ نفر کشته و 84 نفر نیز به 

ش��دت مجروح شدند. نتایج بررسی های صورت گرفته حاکی از نقص فنی و خروج 
هواپیما از رادار بود.

* در ژانویه س��ال 20۱0 یک فروند از این هواپیما در پرواز ش��ماره 40۹ شرکت 
اتیوپیا ایرالینز دقایق کوتاهی بعد از برخاس��تن از فرودگاه بیروت لبنان، در دریای 

مدیترانه سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن جان باختند.
* در 22 مه 20۱0 پرواز ش��ماره 8۱2 ایندیا اکس��پرس هنگام فرود در فرودگاه 
بین المللی مانگالور از باند خارج شد و  از ۱۵8 مسافر آن به همراه شش خدمه فقط 

هشت نفر زنده ماندند.
* در ۱۶ اوت 20۱0 پرواز شماره 82۵0 آیرس در جزیره سان اندرز سقوط کرد 

و به سه قطعه تقسیم شد. دو نفر در این حادثه جان باختند.
* در م��اه م��ارس 20۱۶ یک فرون��د هواپیمای بویین��گ ۷۳۷-800 متعلق به 
هواپیمایی فالی دوبای )FlyDubai( از شهر دوبی برخاست و در حالی که تالش 
می کرد بر باند فرودگاه روس��یه فرود بیاید، با س��انحه روبه رو شد که منجر به جان 

باختن ۶2 نفر از مسافران آن شد.
* در ۱۷ آوریل 20۱8 پرواز ش��ماره ۱۳80 س��وث وس��ت ایرالینز در فرودگاه 
بین المللی فیالدلفیا ف��رود اضطراری کرد. موتور چپ این هواپیما دچار نقص فنی 

شده بود. در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد.
* در 28 سپتامبر 20۱8 نیز پرواز شماره ۷۳ نوجینی ایر از پونپی به مقصد پاپوآ 
گینه نو بلند شد اما فرودی اضطراری در فرودگاه بین المللی چوک داشت و با خروج 

از باند باعث مرگ یک نفر از 4۷ مسافر این هواپیما شد.
* جدیدترین مورد از ح��وادث مرگبار رخ داده برای بویینگ 800-۷۳۷ مربوط 
به هواپیمای اوکراینی در تهران است که در پی آن ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پروازی 
جان خود را از دس��ت دادند. این هواپیما اندکی بعد از برخاس��تن از فرودگاه امام 

خمینی دچار حادثه شد.

اعالم آمادگی تهران برای حضور کارشناس��ان و نمایندگان کشورهای مرتبط با 
س��انحه سقوط هواپیمای اوکراینی عمال تک رسانه های غربی به رهبری آمریکا در 

سانحه سقوط پرواز ۷۵2 تهران-کی یف را بی اثر کرد.
به گزارش ایرنا، بعد از واکنش س��پاه به اقدام ایاالت متحده و ش��هادت س��ردار 
س��لیمانی که با موشک باران پایگاه عین االس��د در عراق انجام شد، آمریکایی ها به 
شدت در موضع انفعال قرار گرفتند. در چنین شرایطی و در حالی که آمریکایی ها 
به دنبال مفری بودند که از این بن بست خودساخته رهایی یابند، سقوط یک فروند 
هواپیمای بویینگ ۷۳۷ متعلق به ش��رکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال به زعم 

آنها بهانه خوبی برای برون رفت از بن بس��ت خودساخته و فشار افکار عمومی فراهم 
ساخت.

واضح اس��ت که زبان حاکم بر حمل و نق��ل هوایی و هوانوردی، زبان 
فنی و علمی بین المللی اس��ت و هرگونه اظهارنظر در این حوزه تنها در 
ش��رایطی برای فعاالن این بخش مسموع اس��ت که منطبق با این زبان 
بین المللی باشد، با این حال در یکی دو روز اخیر برخی مقامات سیاسی 
آمریکا و متحدانش بدون توجه به این مسئله ادعاهایی را مطرح کردند 
و در فضای رسانه ای هجمه سنگینی علیه تهران به راه انداختند؛ مبنی 

ب��ر اینکه هواپیمای اوکراینی بر اثر اصابت موش��ک و یا ترکش های آن 
ساقط شده است.

 این اظهارنظرهای سیاس��ی به طرز بی سابقه ای در شبکه های اجتماعی انعکاس 
یافت و به فضای سوءتفاهم و بی اعتمادی درخصوص این حادثه و نحوه اطالع رسانی 
درباره آن دامن زد، اما با توضیحات علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
درخص��وص ابهامات و ادعاهای مطرح ش��ده و در ادامه اع��الم آمادگی تهران برای 
مش��ارکت کشورهای مرتبط با این س��انحه در فرآیند بررسی داده های جعبه سیاه 

هواپیما تا حد زیادی تک رسانه ای آمریکا و متحدانش بی اثر شد.

10 مورد از حوادث مرگبار سقوط هواپیمای بویینگ 737

متهم ردیف اول سقوط هواپیمای اوکراینی کیست؟

خط خبری سقوط هواپیمای اوکراینی

پاتک تهران به تک رسانه ای آمریکا در ماجرای پرواز 752

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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همتی در هشتمین سالگرد تأسیس کانون صرافان:
اجازه نوسان و افزایش قیمت ارز در بازار را 

نخواهیم داد
رئی��س کل بانک مرک��زی با تاکید ب��ر اینکه ما با کنترل ق��درت ریال و 
تأمین ارز اجازه نوس��ان و افزایش قیم��ت ارز در بازار را نخواهیم داد، گفت 
م��ردم بدانند که وضعیت خوبی داریم و حتی نس��بت به قبل بهتر ش��ده و 
راه های��ی برای فروش نفت و تأمین ارز نیز یافته ایم و امریکا متحدانش هیچ 
کاری نمی توانند انجام دهند. عبدالناصر همتی در هشتمین سالگرد تأسیس 
کانون صرافان، با اش��اره به بازگش��ت ارز صادرکنندگان گفت: از اوایل سال 
گذش��ته تاکنون ۳۶ میلیارد دالر برگشت ارز صادرکنندگان را داشته ایم که 
عمدتاً از چرخه صرافان بانکی و س��ایر صرافان بخش خصوصی بوده اس��ت 
و م��ن از صرافی ها و صادرکنندگان قدردانی می کنم. هرگاه ش��رایطی برای 
حمایت از صرافان وجود دارد حضوراً به آنها سر می زنم زیرا در شرایط خاص 

اقدامات و تصمیمات صرافان حائز اهمیت است.
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتب��ار ادامه داد: بای��د اذعان کرد ک��ه مردم از 
تحریم ها صدمه دیدند به خصوص طبقات متوس��ط و پایین جامعه و دولت 
و مس��ئولین به فکر جبران کاهش درآمد و قدرت خرید مردم هس��تند، اما 
در بی س��ابقه ترین تحریم ها که همه اذعان دارند جمهوری اسالمی ایران به 
قدری محکم ایستادگی کرده که روز گذشته آمریکا با تبلیغات زیاد با هیأت 
عظیمی جلوی دوربین رس��انه ها حاضر ش��دند و بعد از کلی حرف تکراری 
گفتند به س��مت ایران آغوش باز می کنیم! که این با اقدامات و تحریم های 
آنه��ا علیه ایران تناقض دارد. همتی ادام��ه داد: آمریکا اعالم کرد تحریم را 
تش��دید می کنم و بر طبل توخالی نواخت. ما آماده هس��تیم و به طور حتم 
اقدامات ما برای خنثی کردن این فش��ار نیز بیش��تر خواهد ش��د. برخالف 
انتظارات و ش��ایعات مبنی بر نرخ 20 تا 40 یا 4۵ هزار تومان نرخ ارز بانک 
مرک��زی با برنامه و امکانات و وجود بانک ه��ا و صرافان به عنوان بازوی این 
بانک از نوسانات پیشگیری کردیم و همانطور که شاهد بودیم، نرخ ها کنترل 
شد و ارز نوسان چشمگیری نداشت که این نشان می دهد مردم از تمهیدات 
بانک مرکزی مطمئن بودند. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه ما 
از سال گذشته اقدامات جدی برای کنترل ریال انجام دادیم، گفت: پیش از 
این جریان ریال در کشور صحیح نبود اما با برنامه ریزی جریان ریال کنترل 
ش��د و اقدامات سفته بازان و س��ودجویان نیز تحت کنترل قرار گرفت. مردم 
فکر می کنند بانک مرکزی در حال تزریق ارز به بازار ارز اس��ت در حالی که 
ارز مازاد در بازار توس��ط بانک  مرکزی جمع آوری ش��د و اکنون وضع ذخایر 
ارزی اسکناس ما خیلی بهتر و نسبت به چند سال گذشته بی سابقه است.

همتی با تاکید بر اینکه ما با کنترل قدرت ریال و تأمین ارز اجازه نوسان و 
افزایش قیمت ارز در بازار را نخواهیم داد، گفت: صادرکنندگان نیز همکاری 
خوبی با بانک مرکزی داشته اند که ما از آنها تشکر می کنیم مردم بدانند که 
وضعیت خوبی داریم و حتی نسبت به قبل بهتر شده و راه هایی برای فروش 
نف��ت و تأمین ارز نیز یافته ایم و آمری��کا و متحدانش هیچ کاری نمی توانند 
انجام دهند و همانطور که ش��اهد هستید از چهارشنبه شب تاکنون نرخ ارز 
کاه��ش یافته و بای��د تاکید کنم که نرخ ها در بازار نرخ واقعی نیس��ت و به 

سمت ارزش ذاتی آن تعدیل می شود.

امکان دریافت رمز پویا در بانک  پاسارگاد از 
طریق پیامک فراهم شد

بانک  پاسارگاد، جهت ایجاد سهولت بیشتر در دریافت رمز پویا و افزایش 
امنیت در پرداخت های غیرحض��وری، امکان دریافت رمز دوم پویا از طریق 

پیامک را نیز فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، از این پس دارندگان کارت های 
نقدی بانک  پاس��ارگاد، در هنگام انجام تراکنش های غیرحضوری، با فشردن 
دکمه »درخواس��ت رمز پوی��ا« در درگاه های پرداخت، رم��ز دوم پویا را به  

صورت پیامک دریافت خواهند کرد.
براس��اس ای��ن خبر، در ای��ن روش رم��ز دوم پویا به ش��ماره  تلفن همراه 
ثبت ش��ده در سیس��تم بانکی ارسال خواهد ش��د، بنابراین مشتریانی که به 
هر دلیلی پیامک های ارس��الی از س��وی بانک  پاس��ارگاد )پیامک های واریز 
وجه، برداش��ت وجه و ورود به س��امانه های بانکداری  الکترونیک( را دریافت 
نمی کنند و یا اقدام به تعویض س��یم کارت خود کرده اند، باید جهت اصالح 
و ثبت صحیح شماره تلفن همراه خود به شعبه های این بانک مراجعه کنند.

گفتنی اس��ت دریافت رمز پویا از طریق برنامه همراه بانک  پاسارگاد و کد 
دستوری #۶*۷20* همانند گذشته فعال است. برای کسب اطالعات بیشتر 
به سایت بانک  پاسارگاد به نش��انی https://www.bpi.ir/otp مراجعه و 

یا با مرکز مشاوره و اطالع رسانی به شماره 828۹0 تماس حاصل کنید.

بانکنامه

بازارهای ایران در حال ورود به فاز تازه ای هس��تند، فاز اصالح قیمت و 
بازگشت به وضعیت عادی. این در حالی است که تحوالت رخ داده در یک 
هفته اخیر تنها بازارهای داخلی ایران را تحت تاثیر قرار نداده اس��ت. حاال 
کمتر خبری را می توان در رسانه های جهان یافت که برای تحلیل وضعیت 
بازارها اعم از بورس و طال و دالر و... در آن نامی از ایران برده نشده باشد.

به گزارش خبرآنالین، پس از شهادت سردار سلیمانی توسط آمریکایی ها، 
منطقه خاورمیانه وارد فاز تازه ای ش��د. سقوط دالر آمریکا در بازار و رشد 
بی مهابای نرخ طال در کنار ریزش بورس های معتبر جهان نشان می داد که 
بازارهای جهانی التهابی قابل پیش بینی را انتظار می کشند. پاسخ ایران به 
آمریکا اما همه معادالت را به هم ریخت. بس��یاری از تحلیلگران معتقدند 
که اثبات قدرت نظامی ایران بود که توانس��ت بازارها را وارد فاز اصالحی 
کند چراکه معلوم ش��د ب��ا چنین قدرت نظامی، آمری��کا امکان تکروی و 

آتش افروزی نخواهد داشت .
این چنین بود که درس��ت یک روز پس از عملیات موفقیت آمیز س��پاه 
پاس��داران به مواضع آمریکایی ها در عراق، بازارها وارد فاز اصالحی شدند، 
در حالی که ارزش دالر همچنان احیا نشده است، طال در بازارهای جهانی 
عقب نشینی کرد و بورس های معتبر جهان نیز آغوش خود را برای شرایط 
عادی با سبزپوش��ی شاخص ها گشودند. در ایران اما تحوالت، معنا دارتر از 

بازارهای جهانی است.
وضعیت دالر در بازار ارز

در حالی که از یک هفته قبل، دالالن زمزمه دالر گران قیمت و افزایش 
بی مهابای قیمت ها را مطرح می کردند و تالش داش��تند تا با موج س��واری 
در صدد کس��ب س��ود از وضعیت رخ داده برآیند، ام��ا نه تنها معامالت در 
بازار ارز افزایش��ی نداش��ت بلکه برخی صرافان می گویند به دلیل شرایط 

رخ داده بسیاری از صرافان شناسنامه دار جز در مواقع ضروری، دست از کار 
کشیدند و بسیاری از مردم نیز ترجیح دادند به جای خرید دالر و سکه، در 

مجالس عزاداری سردار شهید ایران، سردار سلیمانی حضور یابند.
یک��ی از فعاالن بازار در همین زمینه گفته اس��ت: بس��یاری می گفتند 
شرایط پیش رو، قابل پیش بینی نیست و قیمت ها رشد می کند اما برخالف 
انتظارها نه تنها قیمت ها افزایش فزاینده ای نداشت بلکه خرید و فروش نیز 
چندان باال نرفت و شاید بتوان به جرأت گفت این بار مدیریت بانک مرکزی 
در کنار بی اعتنایی محسوس مردم به دالالن بود که مانع از افزایش شدید 
قیمت ها در بازار ارز شد . قیمت دالر اما در روز پنجشنبه گذشته وارد فاز 
ریزشی شد و تا حدود 200 تومان کاهش یافت تا روی مرز روانی بایستد، 
درست در نقطه ۱۳ هزار و 200 تومان . حاال معامله گران معتقدند ریزش 
بیش��تر قیمت ها می تواند قیمت دالر را بار دیگ��ر تا کانال ۱2 هزار تومان 
عقب براند و البته تحلیل عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز بر 

این مهم استوار است که ریزش قیمت ها تداوم خواهد داشت.
 سکه از سکه افتاد

در س��وی دیگر بازار اما س��که به دلیل قابلیت نقدشوندگی باال همیشه 
مورد توجه س��رمایه گذاران اس��ت. بازار طال و س��که از دو سو تحت فشار 
بود، یکی جوالن شایعات در بازار ارز و دیگری رشد عجیب قیمت طال در 
بازارهای جهانی. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی رکورد هفت ساله 
را شکس��ت تا قیمت ها از ۱۶00 دالر در ه��ر اونس فراتر رود اما ماجرا به 
اینجا ختم نشد. روز پنجشنبه گذشته اما با تغییر وضعیت در بازار جهانی و 

بازار ارز ایران، سکه نیز با تغییراتی جدی در قیمت مواجه شد.
قیمت هر قطعه سکه که تا چند روز پیش تا مرز ۵ میلیون و 2۶0 هزار 
تومان پیشروی کرده بود، در روز پنجشنبه گذشته تا 4 میلیون و ۶۵0 هزار 

تومان عقب نشینی کرد. قیمت طال نیز به کانال 400 هزار تومان بازگشته 
است. تحلیلگران معتقدند قیمت ها در بازار جهانی در حال ریزش است و 
در عی��ن حال در بازار داخلی نیز کاهش قیمت ارز می تواند زمینه را برای 

کاهش بیشتر قیمت ها فراهم کند.
اصالح بورس آغاز می شود

هرچند بورس اوراق بهادار نیز با کاهشی شدید در روزهای گذشته مواجه 
بود اما پیش بینی ها نش��ان می دهد امروز شنبه بیست و یکم دی ماه، روز  
مهمی برای سهامداران ایرانی خواهد بود چراکه بورس نیز دست به اصالح 

شاخص ها می زند و خود را بازخواهد یافت .
دو تصمیم مهم سازمان بورس در روز چهارشنبه گذشته عاملی برای مهار 
بازار بود و حاال پیش بینی ها حکایت از آن دارد که با سیگنال های سیاسی 
نیز روز ش��نبه بازار س��رمایه را مثبت خواهد کرد. یکی از این تصمیمات 
اتخاذشده، تصویب آیین نامه مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها بود. در این راستا اعالم شد که اصالحیه آیین نامه تبصره یک ماده 
۱4۹ قانون مالیات های مستقیم در راستای اجرایی کردن ماده ۱4 قانون 
حداکثر استفاده از کاالی ایرانی درخصوص ایجاد امکان تجدید ارزیابی، به 
تصویب هیات وزیران رسیده است. همچنین دامنه نوسان بازارهای بورس 
و فرابوس به 2درصد محدود شد. اعمال محدودیت دامنه نوسان در بازارها 
که با هدف کنترل رفتار هیجانی س��رمایه گذاران انجام شد و این امکان را 
برای س��رمایه گذاران ایجاد می کند تا ضمن دادوستد مبتنی بر تحلیل تا 
روشن شدن ابعاد اقتصادی خرید و فروش را براساس تحلیل انجام دهند. 
این اقدام با هدف صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران خرد تصمیم 
ب��ه اعمال محدودیت 2درصدی دامنه نوس��ان بازارهای بورس و فرابورس 

گرفته شده است.

قیمت ارز و سکه تا کجا می ریزد؟
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رئیس سازمان بورس از امکان بازگشت دامنه نوسان از 2 به 
5درصد خبر داد

بازار بورس در هفته پیش رو متعادل می شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح جزییات جلسه روز گذشته 
ش��ورای عالی بورس که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، از امکان بازگشت 
دامنه نوسان بازار سرمایه از 2 به ۵درصد خبر داد و گفت  برای هفته آینده 

بازار متعادلی را پیش بینی می کنیم.
ش��اپور محمدی با اشاره به نشستی که در سازمان بورس با حضور فرهاد 
دژپسند برگزار شد، گفت: هدف از این جلسه ارائه گزارشی از تحوالت اخیر 
بازار س��رمایه و اقدامات س��ازمان بورس و نهادهای بازار س��رمایه از جمله 

فعاالن حقوقی به شورای عالی بورس بود.
او با بیان اینکه در هفته گذش��ته نقدش��وندگی بازار بس��یار مناسب بود، 
توضیح داد: همه افرادی که تمایل به دسترس��ی به نقدش��وندگی خودشان 
داش��تند امکان اینکه بتوانند برخی از دارایی های سهامی و دارایی های خود 
را بفروشند برای آنها وجود داشت. از سوی دیگر در روزهای آخر این هفته 

بازار متعادل شد و انتظارات خود را با رویدادهای اخیر تنظیم کرد.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید بر 
اینکه ش��ورای عالی بورس به این جمع بندی رس��ید که بازار در هفته آینده 
متعادل است ابراز کرد: بر این اساس بازگشت دامنه نوسان از 2 به ۵درصد 
امکانپذیر خواهد بود. البته این تصمیم که در روز چهارش��نبه گرفته شد به 
هیجانات��ی که ممکن بود به بازار روند منفی القا کند کمک و این هیجانات 
را کنترل کرد. وی به این س��وال که آیا در روز ش��نبه دامنه نوسان از 2 به 
۵درصد بازخواهد گش��ت؟ پاس��خ داد: این تصمیم را باید هیات مدیره اعالم 
کند و هنوز جلس��ه آن تش��کیل نشده است، اما بازگش��ت دامنه نوسان به 
۵درص��د با توجه به متعادل ش��دن فضای بازار امکان پذیر اس��ت و زمان آن 
توسط هیات مدیره اعالم می شود. وی در ادامه ضمن اعالم قدردانی سازمان 
ب��ورس از حمای��ت حقوقی ها از بازار گفت: در جلس��ه روز پنجش��نبه که با 
حض��ور فعاالن حقوقی بازار س��رمایه در محل بورس تهران برگزار ش��د، از 
حمایت حقوقی ها قدردانی و تاکید ش��د که ممکن است هفته آینده به این 

حمایت نیازی وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: اما نهادهای حقوقی 
که در بازار س��رمایه اس��تراتژی بلندمدت خود را تنظیم می کنند همیش��ه 
باید در بازار حضوری فعال داش��ته باش��ند و هر جا که الزم است به آرامش 
ب��ازار کمک کنند، بنابراین ه��ر زمانی که الزم باش��د حمایت حقوقی ها را 
خواهیم داش��ت. رئیس س��ازمان بورس در مورد پیش بینی خود از وضعیت 
ب��ازار در هفته آینده گفت: وضعیت بازار را عرض��ه و تقاضا تعیین می کند، 
اما ارزیابی ما بازار متعادل اس��ت. امیدواریم ش��رکت هایی که از س��ودآوری 
مناس��بی برخوردارند براساس تحلیل های س��رمایه گذاران مورد استقبال و 

اقبال بازار قرار گیرند.

معاون نظارت بانک مرکزی:
اعطای تسهیالت به متقاضیان برای خرید 

سهام نهایی شد
معاون نظارت بانک مرکزی گفت بحث های مربوط به اعطای تس��هیالت 
بانک ه��ای مج��از به مش��تریان برای خرید س��هام نهایی ش��ده و به زودی 

سهامداران می توانند از تسهیالت بانک ها برای خرید سهام استفاده کنند.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه، فرهاد حنیفی در جلس��ه شورای 
عالی بورس افزود: بانک مرکزی و س��ازمان بورس دو بال اقتصادی کش��ور 
محس��وب می شوند و با اهداف مش��ترک، منابع موردنیاز شرکت ها را تامین 
می کنند. وی افزود: مش��تری ها براساس سررس��ید، تضامن و نیازهای خود 
ب��ه این دو بازار مراجعه می کنند و امید اس��ت با هم��کاری نزدیک این دو 
تش��کیالت، که از قبل هم وجود داش��ته جلوه بزرگ و کامل تری از اقتصاد 
توانمند کش��ور نمایان ش��ود. معاون نظارت بانک مرک��زی  گفت: هدف از 
حضور نماینده این بانک در این جلس��ه ش��ورای عالی بورس، اعالم حمایت 

کامل بانک مرکزی از بازار سرمایه است.

دریچه

رخدادهای سیاس��ی و امنیتی در یکی دو هفته اخیر، اثر خود را بر بازار سرمایه 
گذاشت و شاخص بورس در سومین هفته زمستان با ریزش ۳0 هزار واحدی روبه رو 
ش��د. بازار سرمایه که از ابتدای امسال جزو بازارهای خوشنام و پرسود بود و از نظر 
رشد قیمت ها و پرداخت سود از بازارهای موازی مانند طال و ارز سبقت زیادی گرفته 

بود، در هفته سوم دی ماه اما دچار افت بی سابقه ای شد.
به گزارش ایرنا، کارشناسان بازار سرمایه، همگی معتقد به رشد شاخص بورس تا 
پایان امسال و ورود به کانال 400 هزار واحد بودند، اما در این مسیر مقاومت کانال 
۳۷0 هزار واحد را پیش بینی و اعالم کرده بودند در صورت گذر ش��اخص بورس از 
کانال ۳۷0 هزار واحد به طور حتم ش��اخص بورس تا کانال 400 هزار واحد رش��د 

خواهد کرد.
ش��اخص بورس در روز دوشنبه ۹ دی ماه به دلیل استقبال سرمایه گذاران از بازار 
سرمایه و ایجاد صف های طوالنی برای خرید، مقاومت پیش بینی شده را شکست و 
ب��ه کانال ۳۷0هزار واحد ورود کرد که به دنبال ادامه این رش��د تا پایان هفته دوم 

دی ماه از کانال ۳84 هزار واحد نیز عبور کرد.
با توجه به رشد پرشتاب شاخص بورس که تندتر از پیش بینی ها در حرکت بود 
و همچنین در کنار اتفاق نظر همه کارشناس��ان که معتقد به رشد شاخص بورس 
تا کانال 400 هزار واحد تا پایان س��ال ۹8 بودند، یکی از کارشناسان وعده افزایش 
ش��اخص بورس تا کانال 420 هزار واحد را داد. ش��اخص 420 هزار واحدی که از 
سوی این کارشناس تعیین شده بود، هیاهویی را در بازار ایجاد و زمینه اقبال بیشتر 

به این بازار را فراهم کرد.
اما هنوز زمان زیادی از این پیش بینی که به مذاق همه س��هامداران خوش آمده 
بود نگذش��ته بود که بامداد جمعه خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی منتشر شد. 
این خبر کوبنده به گونه ای بر روند معامالت بازار روز ش��نبه و ایجاد وحشت میان 
سرمایه گذاران تاثیرگذار بود که در نخستین دقایق معامالت با افت بیش از ۱2 هزار 
واحد و صف فروش طوالنی از سوی سهامداران مواجه شدیم، رفته رفته شدت روند 
نزولی ش��اخص افزایش یافت و طولی نکش��ید که در دقایق پایانی معامالت، افت 
ش��اخص بورس به بیش ۱۶ هزار واحد رسید و ش��اهد بازگشت شاخص بورس به 

کانال ۳۶۷ هزار واحدی بودیم.
س��رمایه گذاران با وقوع چنین رخ��دادی و تصور احتمال وقوع جنگ 
بی��ن ای��ران و آمریکا بدون هیچ تردیدی تصمیم به خ��روج از این بازار 

گرفتند و ترجیح دادند س��رمایه های خود را دوباره به س��مت بازار طال 
و ارز روان��ه کنن��د. به دنبال تکاپوی خروج س��رمایه س��رمایه گذاران از 
بورس همه کارشناس��ان به امید آرام کردن س��رمایه گذاران و به منظور 
جلوگیری از تصمیمات هیجانی یکصدا معتقد به بازگش��ت دوباره رشد 
به بازار س��رمایه بودند در حالی که صحبت های مطرح ش��ده از س��وی 
کارشناسان خبره بورس نتوانست آبی بر دل آتش گرفته سرمایه گذاران 

باشد و هیاهوی حاکم در بورس را کاهش دهد.
ش��اخص بورس در روز یکشنبه گذش��ته به دلیل کم شدن هیجان و 
جمع ش��دن تقریبی صف فروش در بازار روز شنبه در ابتدای معامالت 
به سمت روند صعودی پیش رفت، اما طولی نکشید که بازار تغییر مسیر 
داد و دوباره در مس��یر کاهشی قرار گرفت. به دنبال نگرانی سهامداران 
برای ادامه روند نزولی بازار سرمایه، سازمان بورس معامالت روز دوشنبه 
بورس را به دلیل تش��ییع پیکر سردار قاسم سلیمانی تعطیل اعالم کرد. 
پیش بینی کارشناس��ان که اعالم کرده بودند بازار روز سه شنبه به دلیل 
کاهش تب و تاب ها در مس��یر رش��د قرار می گیرد اشتباه از آب درآمد 
و باز هم ش��اخص بورس با ۶ هزار و ۶۷2 واحد افت و با ورود به کانال 

۳۵8 هزار واحد به معامالت پایان داد.
با توجه به کاهش تنش ها و عدم واکنش ایران در برابر اقدام تروریس��تی آمریکا 
سهامداران گمان داشتند بازار روز چهارشنبه متفاوت با دیگر روزهای هفته شروع 
به کار می کند و به طور حتم روند افزایشی را در پیش می گیرد اما بازار در این روز 
باز هم درگیر تنش ها ش��د و به دلیل حمله ای��ران به دو پایگاه آمریکا در عراق که 
بامداد روز چهارش��نبه مورد هدف حمالت موشکی ایران قرار گرفت باز هم ترس و 
اس��ترس را در دل س��هامداران انداخت و از همان دقایق نخست، معامالت در صف 

فروش قرار گرفتند.
س��ازمان بورس قبل از انجام معامالت روز چهارش��نبه به منظور کاهش ضرر و 
زیان سهامداران دامنه نوسان معامالت در این روز را 2درصد اعالم کرد، که با وجود 
چنین اقدامی از سوی سازمان بورس شاخص بورس از همان ابتدای معامالت روند 
نزول��ی را در پیش گرفت و ش��اخص بورس تا پایان معام��الت بیش از ۵هزار واحد 

کاهش یافت.
با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن روند معامالت در بازار روز ش��نبه و احتمال 

افزایش تنش ها در دو روز پایانی هفته، علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران اعالم 
کرد، با توجه به اتفاقاتی که طی روزهای اخیر در بازار سرمایه رخ داد تا اطالع ثانوی 

دامنه نوسان معامالت سهام به 2درصد تغییر پیدا کرده است.
اما نگاهی به بازار س��رمایه در هفته گذشته نشان می دهد شاخص کل بورس در 
پایان معامالت چهارشنبه )۱8 دی ماه( به عدد ۳۵۳ هزار و 80۷ واحد رسید که در 

مقایسه با پایان هفته قبلش حدود 8درصد افت داشت.
در پایان معامالت این هفته ، شاخص بورس ۳0 هزار و 2۹2 واحد کاهش داشت؛ 
ش��اخص کل در پایان روز چهارشنبه ) ۱۱ دی ماه( با عدد ۳84 هزار و ۱00 واحد 
ب��ه معامالت پای��ان داد که این رقم در روز چهارش��نبه )۱8 دی ماه( به عدد ۳۵۳ 

هزار و 80۷ واحد رسید. 
ارزش بورس تهران در هفته ای که گذشت ۱۳ هزار و ۱۱2 میلیارد ریال بود که 
در مقایس��ه با هفته قبلش 4درصد کاهش را تجربه کرد، همچنین ارزش فرابورس 
در مدت ذکر شده ۳هزار و ۹۱۷ میلیارد بود که نسبت به مدت مشابه هفته قبل با 

کاهش 4درصدی همراه شد.
در هفت��ه منتهی به ۱8 دی ماه حمل و نقل، کانی های غیرفلزی، رایانه، خودرو، 
مواد دارویی، قند و ش��کر، بانک ها، سیمان، انبوه سازی، صنایع غذایی به جز قند و 
ش��کر، بیمه و بازنشسته، چند رش��ته ای صنعتی،   تامین آب، برق و گاز، کانه های 
فلزی، فرآورده های نفتی، شیمیایی و فلزات اساسی با بیشترین رشد منفی و فقط 
رادیویی ها با رشد مثبت بر شاخص کل همراه بودند. طبق آمار ارائه شده در هفته ای 
که گذش��ت صنعت حمل و نقل، کانی های غیرفلزی، رایانه و خودرو با بیش��ترین 

میزان رشد منفی همراه بودند.

آنچه در هفته گذشته در بازار سرمایه رخ داد

ریزش ۳۰ هزار واحدی در سومین هفته زمستان
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سطح زیرکشت گندم به 6 میلیون هکتار رسید
 مشکلی در تأمین نهاده ها نداریم

نایب رئیس بنی��اد ملی گندمکاران گفت براس��اس پیش بینی های وزارت 
جهاد کش��اورزی، 2میلیون هکتار گندم آب��ی و 4 میلیون هکتار گندم دیم 

برای سال زراعی جدید کشت شد.
علی قلی ایمانی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
کشت گندم به پایان رسیده است، اظهار کرد: براساس پیش بینی های وزارت 
جهاد کش��اورزی 2 میلیون هکتار گندم آب��ی و 4 میلیون هکتار گندم دیم 

برای سال آینده کشت شد و نگرانی از این حیث وجود ندارد.
او درب��اره آخری��ن وضعیت مزارع س��بز گندم، گفت: با توجه به ش��رایط 
نامناس��ب جوی و کاهش بارندگی در برخی اس��تان ها، کش��اورزان کش��ت 
انتظ��اری انج��ام دادند، به طوری که منتظر بارندگی هس��تند و آن دس��ته 
از کش��اورزانی که آب در اختیار دارند، اقدام به آبیاری مزارع خود کردند و 

در نهایت همین امر موجب شده است تا مزارع گندم چندان سبز نباشد.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به نگرانی گندمکاران 
در بح��ث خرید قیمت تضمین��ی، برخی از آنها از حض��ور خود مصرفی در 
مزارع استفاده کردند، چراکه قیمت بذر گواهی شده نسبت به قیمت خرید 
تضمینی ۱ ه��زار تومان باالتر بود، هرچند اس��تفاده از حضور خودمصرفی 
ممکن است، مشکالتی همچون آلودگی، بیماری و کاهش عملکرد در واحد 
س��طح را به همراه داش��ته باشد، اما اکثر کش��اورزان به سبب قیمت باالی 
حضور گواهی ش��ده و افزایش هزینه های تولید به این باور رسیدند که خود 

اقدام به ضدعفونی بذر گندم کنند.
ایمان��ی درباره آخرین پیگیری ها پیرامون اص��الح قیمت خرید تضمینی 
گندم برای س��ال زراعی آینده، گفت: مکاتباتی را با س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور، کمیس��یون کش��اورزی مجلس و ... انجام دادیم ت��ا بحث قیمت از 
قس��مت حقوقی پیگیری ش��ود، از ای��ن رو همچنان منتظ��ر اصالح قیمت 
خری��د تضمینی گندم برای س��ال زراعی آینده مطابق ب��ا هزینه های تولید 
و تورم هس��تیم. این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: نمایندگان کمیسیون 
کشاورزی مجلس قول دادند که در بودجه سال ۹۹ ردیف اعتباری مشخص 
کنند تا بر اس��اس آن قیمت پیش��نهادی بنیاد ملی گندمکاران که 2 هزار و 
۵00 تومان اس��ت به تصویب برس��د و حال تمامی کش��اورزان منتظرند تا 
ببینند س��ازمان بازرسی و کمیسیون کش��اورزی مجلس چه اقداماتی انجام 
می دهند. او افزود: اگر کمیسیون کشاورزی مجلس به وعده های خود مبنی 
بر افزایش قیمت گندم برای س��ال زراع��ی آینده عمل کند، در بحث خرید 
مشکلی نخواهیم داشت و گندم موردنیاز کشور از تولید داخل تأمین خواهد 
ش��د که بدین ترتی��ب نیازی به واردات در ش��رایط فعل��ی تحریم و جنگ 
اقتصادی نیس��ت. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان درباره آخرین 
وضعی��ت تأمی��ن و توزیع کود ش��یمیایی، تصریح کرد: ک��ود پایه همچون 
فوس��واته و پتاس��ه تأمین شده و در اختیار کش��اورزان قرار گرفته است، تا 
حدودی توزیع کود سرک با مشکالتی مواجه بود که هم اکنون برطرف شده 

است و در حال حاضر مشکلی در بحث تأمین نهاده ها نداریم.

افزایش قیمت 10 تا 15درصدی در بازار مواد 
شوینده در نیمه دوم سال

رئیس اتحادیه عمده فروش��ان مواد ش��وینده گفت در نیمه دوم امس��ال، 
قیمت مواد شوینده ۱0 تا ۱۵درصد، افزایش پیدا می کند.

علیرض��ا رضایی قهرودی، رئیس اتحادیه عمده فروش��ان مواد ش��وینده و 
پاک کننده در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت 
بازار مواد شوینده اظهار کرد: در شش ماهه دوم امسال، قیمت مواد شوینده 
۱0 تا ۱۵درصد افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس اتحادیه عمده فروش��ان مواد 
ش��وینده و پاک کننده با اش��اره به اینکه وضعیت بازار، نس��بت به شش ماه 
اول س��ال بهتر شده است، تصریح کرد: خوش��بختانه مشکل و کمبودی در 
تأمین مواد شوینده در بازار نداریم. او در ادامه افزود: خوشبختانه توانسته ایم 
کمبود ها را در بازار جبران کنیم. رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده 
و پاک کننده با بیان اینکه کیفیت مواد ش��وینده در بازار مناس��ب اس��ت و 
می توانن��د با دیگر کش��ور ها رقابت کنند، تصریح ک��رد: این موضوع، عاملی 
اس��ت که سبب می شود، دس��ت دالالن و س��ودجویان در بازار کوتاه شود. 
قهرودی با تأکید بر اینکه مردم در تالش هستند تا در زمینه مواد بهداشتی 
صرفه جویی کنند و مصرف خود را مدیریت کنند، تصریح کرد: این در حالی 
اس��ت، که ما مردمی داریم که همیش��ه به بهداش��ت خود اهمیت داده اند. 
گفتنی اس��ت، هم اکنون واحد های تولیدی، نیاز به کس��ب مجوز از س��وی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ندارند و می توانند افزایش 
متع��ارف قیمت ها را مدنظر قرار دهند، اگر قیمت ها خارج از عرف س��ازمان 
حمایت باشد از سوی انجمن تولیدکنندگان فرآورده های آرایشی، بهداشتی 
و مواد ش��وینده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کنترل 

و برخورد های الزم صورت خواهد گرفت.

ثبات قیمت مرغ در بازار ادامه دار شد
نرخ هر کیلو مرغ 12 هزار و 200 تومان

عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به استمرار ثبات نرخ 
مرغ در بازار گفت امروز نرخ هر کیلو مرغ گرم ۱2 هزار و 200 تومان است.

عظیم حجت در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از استمرار ثبات 
نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب 
مرغ��داری 8 هزار و ۳00 تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی های 

سطح شهر ۱2 هزار و 200 تومان است .
وی افزود: با توجه به ش��رایط فعلی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که 

قیمت نوسان چندانی نداشته باشد.
حجت قیمت فعلی هر قطعه جوجه یکروزه را ۳ هزار و ۵00 تومان اعالم 
ک��رد و گفت: در حال حاضر نرخ جوجه با قیمت مصوب س��تاد تنظیم بازار 
یک هزار تومان اختالف دارد که متاسفانه این اختالف قیمت در نرخ مصوب 
لحاظ نش��ده است. عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با 
توجه به اختالف قیمت جوجه یک روزه با نرخ مصوب س��تاد تنظیم بازار از 
مس��ئوالن ذی ربط انتظار می رود که در ماه های بهمن و اسفند مابه التفاوت 
آن را در قیم��ت تمام ش��ده لحاظ کنند تا مرغداران ب��ا کنترل بازار در ایام 

پایانی سال دچار چالش نشوند.
وی با اش��اره به اینک��ه قیمت نهاده های دامی نس��بت به هفته های اخیر 
نوس��انی نداش��ته اس��ت، بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر 
یک هزار و ۳۵0تومان، کنجاله س��ویا 2هزار و ۳۵0 تا 2 هزار و 400 تومان 
و قیمت ذرت در انبارهای اس��تانی یک هزار و ۶00تومان و کنجاله سویا 2 

هزار و ۵۵0 تومان است.

اخبـــار

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از کاهش واردات مسافری 
از یک میلیون و 200 هزار دستگاه در اردیبهشت ماه امسال، به ۱۵0 هزار دستگاه 

تا پایان آذرماه خبر داد.
به گزارش ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه دار کردن تجهیزات سیم کارت خور 
با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و برخالف گذشته که به دالیلی 
از جمله جعل شناسه IMEI گوشی ها با شکست مواجه می شد، این بار با ترکیب 
دو شناس��ه گوشی و س��یم کارت به صورت همزمان، میزان تخلف از طریق جعل 

شناسه گوشی را به صفر رساند.
این موضوع واردکنندگان غیررس��می را بر آن داش��ت که با روشی دیگر، برای 
واردات گوش��ی های قاچ��اق تالش کنند ک��ه یکی از این راه ه��ا، واردات چمدانی 
گوش��ی های مسافری بود؛ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های گمرکی، 
در برهه ای از زمان موجب واردات هزاران گوش��ی به اس��م مس��افری شد و همین 
موضوع مس��ئوالن را به فکر راه چاره انداخت و آن دریافت مستقیم کد فعال سازی 
گوش��ی مس��افری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در 

گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان پذیر شد.
اما این اقدام هم چندان موفقیت آمیز نبود و به خرید و فروش اطالعات مسافران 
و حتی بدون آگاهی آنها منجر شد که در سفرهای زیارتی حجاج هم شدت گرفت. 
به همین دلیل با نزدیک ش��دن به ایام اربعین، تصمیم جدیدی مبنی بر افزایش 
تعرفه گمرکی گوش��ی های مسافری گرفته شد. بدین ترتیب وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت، تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی به 

2۶درصد رس��اند، همچنین معافیت 80دالری برای واردات تلفن همراه مسافری 
حذف و مقرر شد استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات 

تلفن همراه مسافری اعمال شود.
در حالی که روند واردات مس��افری مطابق میل واردکنندگان رس��می و قانونی 
پی��ش می رفت، چندی پیش حس��ین غ��روی رام - رئیس انجم��ن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی- از مشکالت و کندی رسیدگی به درخواست های ثبت 
س��فارش  و صف های طوالنی نوبت رسیدگی به پروندهای واردات موبایل خبر داد 
که در صورت ادامه این روند، موجب اختالل در بازار موبایل شب عید خواهد شد.
به همین دلیل با کند ش��دن روند واردات تلفن همراه به کش��ور و ابراز نگرانی 
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل نسبت به احتمال التهاب در بازار 
شب عید با ادامه  این روند، جلسه ای مشترک با کلیه ذی نفعان دولتی و خصوصی 
ح��وزه موبایل در س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار ش��د ک��ه نماینده بانک 

مرکزی، خیال واردکنندگان را از تامین ارز برای واردات موبایل راحت کرد.
امیرحسین شکوهی - مدیرکل نظارت ارز بانک مرکزی- پیش تر نیز از نامه نگاری 
وزیر صنعت با این بانک به منظور تغییر ارز موردنیاز برای واردات تلفن همراه و تامین آن 
از محل ارز سامانه نیما، صادرات یا سپرده واردکننده بنابه درخواست متقاضی به کلیه 
ارزها خبر داده بود. همچنین نمایندگان وزارت صمت نیز نسبت به تسریع و تسهیل 
رسیدگی به پرونده های ثبت سفارش شرکت های واردکننده موبایل قول مساعد دادند.

احتمال افزایش مصرف موبایل در کشور از ابتدای بهمن
در این راس��تا امیر اس��حاقی -دبیر انجمن واردکنن��دگان موبایل، تبلت و لوازم 

جانبی- در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به تنظیم بازار ش��ب عید و تصمیم سازی 
برای آینده بازار تلفن همراه کش��ور، گفت: همکاری تمام قد دستگاه های دولتی و 
قول مس��اعد آنها جهت بهبود فرآیندها، امیدبخش است. با قوت گرفتن این روند 
همکاری از ابتدای س��ال جاری و اعتماد دولت به بخش خصوصی، شاهد تحوالت 
مهمی در بازار تلفن همراه بوده ایم. ش��اید نقطه عطف آن را بتوان محدودیت های 

اعمال شده در واردات مسافری که در ابتدای خرداد امسال اعمال شد، دانست.
وی با اش��اره به واردات ۱0 میلیون و ۵00 هزار دس��تگاه موبایل طی ۹ ماه به 
کش��ور گفت: این میزان دستگاه از طریق رویه مسافری و تجاری وارد کشور شده 
اس��ت و بخش اندکی از آن نیز شامل تولیدات داخلی می شود. این در حالی است 
که مصرف کشور در این بازه زمانی ۹ میلیون ۶00 هزار دستگاه موبایل بوده است. 
تنها در آذرماه سال جاری واردات موبایل یک میلیون و 2۶۵ هزار دستگاه بوده و 

مصرف در این ماه به یک میلیون و 2۵0هزار دستگاه رسیده است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: تحلیل ما از بررسی 
داده های موجود و روند واردات و مصرف کش��ور این اس��ت که در س��ه ماه پایانی 
سال، حداقل ۳میلیون و 800 هزار دستگاه موبایل وارد کشور خواهد شد. البته این 
پیش بینی در صورتی محقق خواهد شد که شرایط عادی باشد و اختاللی در روند 
تخصیص ارز و ثبت سفارش ها به وجود نیاید. نکته حساس و نگران کننده در این 
مس��یر که همواره واردات را دستخوش تغییرات می کند، جهش ارز و نوسانات آن 
است، اما اگر شرایط مطلوب و پایدار باشد، انتظار آن می رود که از اوایل بهمن ماه 

مصرف موبایل در کشور سیر صعودی داشته باشد.

کاهش ۱۰ برابری واردات مسافری موبایل

وزیر صمت با اش��اره به اینکه وضعیت تولید در کشور بهبود یافته است، گفت 
رش��د بخش صنع��ت از منفی ۹درصد در س��ه ماهه چهارم س��ال ۹۷ به منفی 
یک درصد در حال حاضر رس��یده اس��ت. به گزارش تس��نیم، رضا رحمانی پس 
از نشس��ت بررس��ی عملکرد وزارتخانه های مختلف برای رونق تولید در پاسخ به 
س��والی درخصوص وضعیت تولید در ۹ ماهه گذش��ته گفت: اگرچه رشد بخش 
صنعت در سال گذشته منفی بود، اما در سال جاری، روند روبه رشدی در پیش 
گرفت. وی با اذعان به اینکه هنوز هم رشد بخش صنعت مثبت نشده گفت: این 
شاخص در سه ماهه چهارم سال ۹۷ منفی ۹ بود که حال این عدد به منفی یک 
رس��یده و این مسئله یعنی اینکه شاخص رش��د صنعت به عددی مثبت تبدیل 
شده است. رحمانی در ادامه از آمار صادرات به عنوان یکی از دالیل رشد بخش 
صنعت یاد کرد و افزود: صادرات در ۹ ماهه س��ال گذش��ته 8۷ میلیون تن بود 

که امسال این عدد به ۱0۳میلیون تن افزایش یافت و این مسئله نشان می دهد 
تولید محصوالت صنعتی در ۹ ماهه ابتدای سال جاری افزایشی بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مثبت ش��دن رش��د اقتصادی کش��ور را ناشی از 
مثبت ش��دن رش��د صنعت و معدن دانست و گفت: در ۹ ماهه سال جاری تولید 

بیش از دوسوم محصوالت صنعتی منتخب افزایشی بوده است.
وی اف��زود: در واق��ع براس��اس آم��ار و علی رغ��م هم��ه مش��کالت به همت 

تولیدکنندگان، روند تولیدات صنعتی رو به رشد است.
رحمانی با اش��اره به نام گذاری س��ال جاری به نام رونق تولید و تاکیدات مقام 
معظم رهبری برای تحقق این ش��عار گفت: وضعیت تولید بهبود یافته و براساس 
پیش بینی های بانک مرکزی وضعیت صنعت بهتر ش��ده و این روند در س��ال ۹۹ 
نیز ادامه خواهد داشت که این موضوع را مراجع بین المللی نیز تصدیق می کنند.

این عضو دولت دوازدهم با بیان اینکه فضای کس��ب و کار ایران رتبه مناسبی 
در دنی��ا ندارد، تصریح کرد: این موضوع بر می��زان تولید تأثیر منفی دارد، برای 
رفع آن باید بوروکراسی های موجود رفع شده و فضای کسب و کار تسهیل شود.

رحمانی تأمین مالی و س��رمایه در گردش واحد های صنعتی را مش��کل اصلی 
رون��ق تولید خواند و گفت: عدم تحقق بودجه یکی دیگر از مش��کالت واحد های 
صنعتی اس��ت، برخی از کس��ب و کار ها در کشور پیش��ران هستند و در صورت 
فعال شدن، زنجیره ای از مشاغل را برای کشور به ارمغان می آورند. از سوی دیگر 
فعال شدن ظرفیت برخی صنایع موجب ایجاد ارزش افزوده برای کشور می شود.

وزیر صمت ادامه داد: رونق تولید باید محور سیاست گذاری ها قرار گیرد چراکه 
در صورت تحقق این امر مشکالتی مانند بیکاری، تورم، وابستگی ارزی و مواردی 

از این دست حل می شود.

در پ��ی دپوی کاالهای گ��روه )4( در گمرکات و بنادر ای��ران، چندی پیش و 
بع��د از بازدی��د وزیر اقتصاد از این مناطق، وی پیش��نهادی را در رابطه با تعیین 
تکلیف این کاالها که عمدتا مصرفی و غیرضروری هس��تند به هیات وزیران ارائه 

کرده است.
به گزارش ایسنا،  در سال جاری و بعد از جدی تر شدن موضوع ترخیص کاالها 
و ممانعت از رسوب آن در گمرکات و بنادر، با دستور رئیس جمهور مقرر شد که 
برای رفع مشکالت و ترخیص سریع کاالها کمیته ای به ریاست وزیر اقتصاد و با 
شرکت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
کش��اورزی، بانک مرکزی و گمرک تشکیل شود و در همین راستا پیشنهادهایی 

برای تعیین تکلیف س��ریع تر و ترخیص کاالها مصوب ش��د و در دستور کار قرار 
گرفت. از کاالهای رس��وب کرده در گمرک، بخش��ی مربوط به کاالهای گروه )4( 
اس��ت که ترخی��ص آنها متوق��ف و از مدت ها قبل در رابطه ب��ا تعیین تکلیف و 
ترخیص آن بحث های زیادی مطرح بوده اس��ت؛ به طوری که حواش��ی و حتی 
شایعاتی در مورد ترخیص یا واگذاری آنها به سازمان اموال تملیکی برای فروش 

یا هرگونه تصمیم دیگری وجود داشت.
ام��ا تازه ترین اطالعات دریافت��ی از آن حکایت دارد که در جریان بازدید اخیر 
وزیر اقتصاد از گمرکات، موضوع کاالهای گروه)4( نیز مورد بررس��ی قرار گرفته 
و در راس��تای تعیین تکلیف این کاالها، پیش��نهادی به دولت ارائه شده است که 

در صورت موافقت هیات وزیران، این کاالها وضعیت مشخصی پیدا خواهند کرد.
ای��ن در حالی اس��ت که ظاهرا موضوع هنوز به ط��ور جدی در دولت مطرح و 

مورد بررسی قرار نگرفته و تصمیم گیری نهایی در مورد آن انجام نشده است.
کاالهای گروه )4( عمدتا کاالهای لوکس و مصرفی هستند که در حال حاضر 
مجموع این کاالهای دپوش��ده در کمرگ به بیش از ۶0 میلیون دالر می رس��د و 

در ۱۷ گمرک قرار دارند.  
در بین کاالهای گروه )4( مانده در گمرکات انواع کاالها از جمله لوازم خانگی، 
لوازم التحریر، لوازم آرایش��ی، ژل های تزریقی زیرپوستی، آالت موسیقی و غذای 

حیوانات دیده می شود.

بهبود وضعیت تولید در کشور

رشد بخش صنعت منفی 1درصد شد

پیشنهاد برای تعیین تکلیف 60 میلیون دالر کاالی غیرضروری

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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نهضت داخلي سازي با حمایت مسئوالن 
تداوم خواهد داشت

مدیرعامل ایران خودرو از افزایش شمارگان تولید روزانه این خودروساز به 
بیش از 2 هزار دستگاه در ماه های پایانی سال جاری خبر داد.

به گزارش ایکوپرس، فرش��اد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در نشس��ت 
هیات مدیره انجمن قطعات و مجموعه های خودرو گفت: افزایش ش��مارگان 
تولید با حفظ کیفیت و تعمیق س��اخت داخ��ل نمادی از مقاومت در جبهه 

اقتصادی در برایر تحریم ها است. 
وی با اش��اره به همدلی خوب قطعه س��ازان برای رونق تولید خاطرنشان 
کرد: تش��کیل میزهای ساخت داخل باعث شد، سازندگان قطعات به چرخه 
تولید بازگردند و خودروهای تولید ش��ده با کس��ری قطعه، تکمیل و تحویل 

مشتریان شود.
مقیم��ی تصریح کرد: برای ت��داوم نهضت داخلی س��ازي قطعات نیازمند 

همکاری همه دستگاه های ذی ربط هستیم.
مدیرعام��ل ایران خودرو بر تولید صادرات مح��ور تاکید کرد و اظهار کرد: 
با تداوم افزایش تولید و به  کارگیری مکانیزم هایی در صادرات، رس��یدن به 

باالنس ارزی با تالش شبانه روزی در ایران خودرو محقق خواهد شد.
در ادامه حسن وفادار، نایب رئیس  هیات مدیره ایران خودرو ضمن قدردانی 
از تعامل مطلوب انجمن های قطعه سازی با این خودروساز گفت: اجازه ورود 
قطعات بی کیفیت به خطوط تولید را نخواهیم داد تا تصویر ذهنی مشتریان 

نسبت به ایران خودرو مخدوش نشود.
وی تصری��ح ک��رد: تولی��د روزانه 2 هزار دس��تگاه فعلی که ب��ا همکاری 
س��ازندگان و کارگ��ران خط��وط تولید ص��ورت گرفته، مقدس اس��ت، زیرا 

۷0درصد این میزان تولید ساخت داخل است.
وف��ادار تاکید ک��رد: تفکر برگزاری میزهای داخلی س��ازي قطعات باید به 

الگویی برای دیگر صنایع تبدیل شود.
س��ید مرتضی مرتضوی، رئیس هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و 
مجموعه ه��ای خودرو نی��ز از تدبیر تیم مدیریتی ای��ران خودرو درخصوص 
احی��ای زنجی��ره تامین قدردانی و اظهار کرد: با ت��الش و وحدت آرامش به 

صنعت خودرو و به خصوص ایران خودرو بازگشته است. 
وی تاکید کرد: انجمن قطعه سازان برای تحقق اهداف تولید ایران خودرو 

از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
 

آزادسازی واردات خودرو به کشور چقدر 
جدی است؟

دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو می گوی��د درآمد دول��ت از محل 
واردات خودرو صفر ش��ده اس��ت. از این رو برخی نمایندگان مجلس نسبت 
ب��ه ممنوعی��ت واردات خودرو اب��راز نارضایتی کرده اند و قرار ش��د واردات 

خودروهای خارجی به کشور را مورد بررسی قرار دهند.
به گ��زارش پدال نیوز به نقل از تجارت نیوز، دبی��ر انجمن واردکنندگان 
خودرو در پاس��خ به این پرسش که آیا ممکن است واردات خودرو به کشور 
آزاد ش��ود؟ گف��ت: درآمد دولت از محل واردات خودرو صفر ش��ده اس��ت. 
تولیدکنن��دگان خ��ودرو هم برای ادامه مس��یر با برخ��ی چالش ها رو به رو 
هس��تند. از این رو برخی نمایندگان مجلس نس��بت ب��ه ممنوعیت واردات 
خودرو ابراز نارضایتی کرده اند و این پرسش برای آنها ایجاد شده که چرا در 

الیحه بودجه ۹۹ درآمدی از محل واردات خودرو دیده نشده است.
 مه��دی دادف��ر افزود: ممکن اس��ت قدرت مذاکره و چانه زن��ی آنها برای 
واردات خودروهای خارجی اثرگذار باشد. ناگفته نماند که در مجلس شورای 
اس��المی تصمیمات احساس��ی زیاد مطرح می ش��ود. البته در این ش��رایط 
نمی ت��وان وضعیت بازار ی��ا برخی اقدامات را پیش بینی ک��رد و باید منتظر 

برخی موضوعات در آینده باشیم.
 او اظهار کرد: فعال بازار خودرو در وضعیت راکد قرار دارد. از هفته گذشته 
تاکنون خرید و فروش خاصی در بازار خودروهای خارجی دیده نمی ش��ود و 

امیدواریم که با تدابیر به موقع مسئوالن شاهد رونق باشیم.

 همکاری جیلی با اسمارت
در تولید خودروی برقی

برن��د اس��مارت ک��ه پی��ش  از این به گ��روه دایمل��ر تعلق داش��ت، طی 
س��رمایه گذاری ۷80 میلیون دالری در چی��ن فعال خواهد بود. خودروهای 

جدید اسمارت، با پیشرانه  تمام برقی تولید خواهند شد.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از زومیت، خودروس��ازی 
اس��مارت در سال ۱۹۹4 تأسیس ش��د. این شرکت با هدف تولید مدل های 
ش��هری کوچ��ک و کم مصرف، فعالیت خود را در آلم��ان آغاز کرد. از همان 
ابتدا، گروه دایملر صاحب 4۹درصد س��هام اس��مارت بود و بعدها، به مالک 
اصلی تبدیل ش��د. در س��ال 20۱8، گروه خودروسازی جیلی چین توانست 
۶۹/۹درصد از س��هام دایملر را خریداری کند و در ترکیب هیات مدیره قرار 
گیرد. حاال براس��اس توافق طرفی��ن چینی و آلمانی، برند اس��مارت نیز به 
 صورت س��هم ۵0- ۵0 میان جیل��ی و دایملر، با کارخانه ای جدید در چین، 
ادامه  فعالیت خواهد داد. شهر نینگ دو نزدیک به شرق کشور چین، میزبان 
کارخان��ه اس��مارت خواهد بود. خودروه��ای آینده  این ش��رکت، تمام برقی 
هس��تند و هم زمان در چین و آلمان عرضه خواهند ش��د. بازتولید اسمارت 
از س��ال 2020 آغاز می ش��ود. طراحی این خودروها برعهده  مرس��دس بنز 
خواهد بود و جیلی با همکاری ولوو، مهندسی فنی و تولید محصوالت آینده  

اسمارت را انجام خواهد داد.
احتم��اال ظاه��ر خودروهای جدید اس��مارت، تغییر خواهد ک��رد تا بنابر 
اظهارات مدی��ران پروژه، به کالس B ارتقا یابد. ام��روزه فولکس واگن پولو، 
پ��ژو 208 و ف��ورد فیس��تا، مش��هورترین خودروهای این کالس هس��تند. 
ه��دف از تولید محصوالت آینده  اس��مارت، مدل هایی پیش رو و هوش��مند 
با پیش��رانه   تمام الکتریکی عنوان شده است. محدود شدن تولیدات اسمارت 
به خودروهای برقی، س��ال گذش��ته توسط مدیران مرس��دس بنز و جیلی 

اعالم شد.
روز گذش��ته لی ش��وفو، مدیرعامل و هم بنیان گذار جیل��ی به خبرنگاران 
گف��ت: ما به ارزش اس��مارت کام��ال احترام می گذاریم. به  عنوان س��هامدار 
مس��اوی )با مرس��دس بنز(، خود را موظف به توسعه برند اسمارت در سطح 

جهانی می دانیم.
تا پیش از آغاز تولید نس��ل جدید اس��مارت در چین، کارخانه های فعلی 
در هامباک فرانس��ه و نوامس��تو اس��لوونی با عرضه  مدل های قدیمی ادامه 
فعالیت خواهند داد. بعد از شروع به کار خط تولید نینگ دو در سال 2020، 
خودروهای برقی مرسدس بنز در کالس بدنه کوچک از سری EQ جایگزین 

اسمارت در کارخانه  هامباک خواهند شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان  گفت پیشنهاد واگذاری سهام 
خودروسازان باید با سه شرط اصالح فضای پیرامونی صنعت خودرو، اصالح ساختار 

خودروسازی و کاهش تصدیگری های دولت انجام شود.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نق��ل از ایرنا، آرش محبی نژاد افزود: 
در واگذاری خودروس��ازان، باید دید دلیل واگذاری اندک س��هام باقی مانده دولت 

در آنها چیست؟
وی بیان  داش��ت: در ظاهر هدف اصلی، کاهش مداخله دولت در امور داخلی این 
شرکت هاس��ت، اما اگر خصوصی شدند و همچنان دخالت های دولتی و حاکمیتی 

)شامل مجلس و قوه قضائیه( بخواهد ادامه یابد، کمکی نخواهد کرد.
این مقام صنفی ادامه داد: اگر دیدگاه دولت در مباحث صنعتی و تولیدی کشور 
به خصوص آنچه متعلق به بخش خصوصی اس��ت از حد نظارت و سیاس��ت گذاری 

تنزل کند، به معنای دخالت در امور جاری بنگاه های اقتصادی است.
وی اظهار داش��ت:  فضای کنونی کس��ب وکار و فض��ای پیرامونی صنعت خودرو 
چه دس��ت بخش خصوصی یا دولت باش��د، جای کار برای خودروس��از و قطعه ساز 
نمی گذارد و به  ویژه با قیمت گذاری های دستوری و با وجود قوانین و مقررات مخل 
کسب و کار فرقی نمی کند که معضل از دوش دولت برداشته شده و به دوش بخش 

خصوصی گذاشته شود.
محبی ن��ژاد اضافه  کرد: اگ��ر دخالت های دولت ادامه یاب��د، بخش خصوصی نیز 
نمی تواند کار زیادی از پیش ببرد و مش��ابه بس��یاری خصوصی سازی ها، محکوم به 

شکست خواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت در دو خودروس��از بزرگ کشور سهام چشمگیری ندارد، 
گفت: معضل اصلی در ساختار ش��رکت های خودروسازی است، زیرا این شرکت ها 
سهام های تودرتوی بیش از ۳0درصدی در شرکت های زیرمجموعه خودشان دارند 

و با واگذاری سهام ناچیز باقی مانده مشکلی حل نمی شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان ادامه داد: دولت با واگذاری 
این مقدار س��هام، از نظر قانون تجارت و معادالت حاکم بر اقتصاد و بنگاه داری در 

عمل کاره ای نیست، اما مشاهده می شود صاحب نفوذ قابل مالحظه ای است.
وی اضافه کرد:  همه مدیران ارش��د، میانی و رده پایین دو خودروساز 
بزرگ کش��ور با دس��تور دولت مشخص می ش��وند یا در برخی موارد به 
عنوان »باج« به مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادها، مدیر ارشد برای این 

دو خودروساز می پذیرند و البی های خود را انجام می دهند.
محبی نژاد بیان  داشت:  حال اگر این خرده سهام ها واگذار شوند، دولت 
در یکی از آنها حتی یک کرس��ی هیات مدیره نمی تواند داش��ته باشد، 
ام��ا در عمل همه کرس��ی های هیات مدیره را دول��ت تعیین می کند و 
در خودروس��از دیگر، تنها یک کرس��ی هیات مدی��ره در اختیار بخش 

خصوصی است.
وی گفت: از آنجایی که س��هام دولت در این دو ش��رکت س��هام عمده و اکثریت 
نیس��ت، در ص��ورت واگذاری نیز نمی توان گفت مدیری��ت و تصدیگری دولتی هم 

واگذار می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان گفت: باید ابتدا 

قوانی��ن »ضد انحصار«  را تصویب ک��رد تا دولت جایش را به یک بخش 
خصوص��ی ناصالح، انحصارگ��ر و تمامیت طلب ندهد، زی��را در غیر این 

صورت رقابت پذیری زیر سوال می رود.
محبی نژاد با تاکید بر لزوم جلوگیری از ش��عارزدگی، خاطرنشان  کرد:  اگر مطابق 
آنچه مس��ئوالن می گویند بخواهیم تا پایان س��ال ۹۹ خودروسازی ها را خصوصی 

کنیم، باید برنامه مدون و مشخص زمان بندی شده با اهداف شفاف داشته باشیم.
وی در پاس��خ به احتمال بیکاری تعداد زیادی از پرسنل ایران خودرو و سایپا در 
پی خصوصی س��ازی آنها، یادآور شد:  بیش از ۱00 هزار نفر در این دو خودروسازی 

اشتغال به کار دارند که بسیار باالتر از استانداردها است.
این مقام صنفی بیان  داش��ت: حتی اگر نیمی از این پرس��نل مازاد باش��ند، اما 
بخش خصوصی می تواند با افزایش تیراژ یا اصالح فرآیندهای تولید آنان را بر س��ر 

کار نگه دارد.
وی ادامه داد:  امروز شاهدیم زنجیره تامین ۵۵0 هزار نفری خودروسازان، معطل 
این دو خودروس��از اس��ت یا با سیاست هایی که همه روزه تغییر می کند، همچنین 

تغییر دولت ها و ترکیب مجلس، سیاست گذاری ها نیز تغییر می یابند.
محبی ن��ژاد اضافه  ک��رد: ما از ترس اینکه اصالحات بنیادی و س��اختاری در این 
خودروس��ازان انجام نش��ود، به راحتی بیکاری ۱۳0 هزار نف��ری در زنجیره تامین 

خودروسازان را می پذیریم.
وی تاکید کرد:  با فرض تعدیل نیرو در خودروسازی ها با انجام خصوصی سازی، در 

عوض در واحدهای قطعه سازی جذب نیرو اتفاق خواهد افتاد.

۳ شرط واگذاری خودروسازان در سال ۹۹

کمپانی س��ونی ب��ه دنبال هم قطاران خود، در تالش برای رس��یدن به صنعت 
بزرگ خودروس��ازی جهانی اس��ت و هدف خود را با یک خودروی کانس��پت به 

تصویر کشیده است.
به گزارش پرش��ین خ��ودرو، در جریان نمایش��گاه CES الس وگاس آمریکا، 
کمپانی س��ونی با حضور در این نمایشگاه و معرفی یک خودروی کانسپت کامال 
جدید همه را غافلگیر کرد. س��ونی به عنوان یک��ی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
و پیش��گامان حوزه فن��اوری و تکنولوژی  در جهان، درس��ت همانند رقبای خود 
همچون اپل، گوگل، سامس��ونگ و یا حت��ی کمپانی های بزرگ چینی، با معرفی 
یک خودروی کانسپت کامال جدید نشان داد که این غول تکنولوژی جهانی هم 
صنعت بزرگ خودروس��ازی برایش جذابیت داشته و در تالش است تا سهمی از 

این بازار بزرگ داشته باشد.
 خودروی س��ونی در نمایشگاه CES الس وگاس با نام »ویژن S« معرفی شده 
اس��ت و درحالی که هنوز یک خودروی کانس��پت به ش��مار می رود و همچنان 

سرنوش��ت آن نامعلوم بوده و مشخص نیست که این خودرو چگونه تولید شده و 
به مشتریان عرضه می  شود، کمپانی سونی مشخصات فنی اولیه آن را ارائه کرده 
اس��ت و آنطور که گفته می شود، یک خودروی کامال الکتریکی خواهد بود که از 

تکنولوژی های روز دنیا در باطن خود سود می برد.
 این خودرو به تنهایی س��اخته نشده است و در مراحل توسعه آن شرکت های 
بزرگ��ی همچون »ب��وش«، »انویدیا«، »کانتیننتال«، »ZF« و یا حتی ش��رکت 
»کوالکام« به کمپانی سونی برای ایجاد خودروی اختصاصی خود کمک کرده اند. 
به عنوان مشخصات فنی اولیه، کمپانی سونی دو موتور الکتریکی 200 کیلوواتی 
را برای خودروی الکتریکی خود پیش بینی کرده است و قادرند تا شتاب صفر تا 
صد 4.8 ثانیه و همچنین س��قف سرعت 240 کیلومتر بر ساعتی را برای خودرو 
به همراه داش��ته باشند، هرچند س��ونی صحبتی در رابطه با مجموعه باتری های 
آن و یا حتی محدوده حرکتی آن نکرده اس��ت و در صورت تایید تولید و عرضه 
این خودرو به مش��تریان، سونی از جدیدترین تکنولوژی ذخیره کننده های انرژی 

بر روی اتومبیل خود استفاده خواهد کرد.
 محصول جدید س��ونی با تجهیزات بس��یار زیادی معرفی شده است و فارغ از 
تجهیزات ایمنی، این خودرو بیشتر از ۳0 سنسور مختلف در بدنه خود جاسازی 
کرده اس��ت تا به بهترین ش��کل ممکن در تش��خیص افراد و یا اش��یای نزدیک 
اتومبی��ل به راننده کمک کنند، هرچن��د از این تجهیزات می توان برای رانندگی 

خودکار هم استفاده کرد.
 و اما در طراحی ظاهری، س��ونی س��عی کرده است تا یک طراحی اختصاصی 
داشته باش��د، اما الگوبرداری های آن از روی محصوالت فعلی بازار غیرقابل انکار 
خواهد بود و با نگاهی به قس��مت جلوی اتومبی��ل، در نگاه اول طراحی ظاهری 
پورش��ه تایکان به چش��م می آید که بیشترین وجه اش��تراک آن را می توانیم به 
طراحی چراغ های جلوی آن ربط دهیم. عالوه بر این قسمت عقب اتومبیل هم تا 
حدودی به محصوالت سواری شرکت خودروسازی تسال شباهت دارد که در این 

بخش هم سونی سعی کرده تا تغییرات اختصاصی خود را اعمال کند.

دریافت سود بانکی از وام های معوق خودروسازان تا اطالع ثانوی متوقف شود
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی بر تسریع تخصیص 

تسهیالت ۱0هزار میلیاردی به خودروسازان تاکید کرد.
محمدرضا منص��وری در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو، درخصوص 
مصوبه اخیر مبنی بر ارائه تس��هیالت ۱0 هزار میلیارد تومانی به خودروس��ازان 
اظهار داشت: اگر این تسهیالت به صورت مستقیم و در یک چارچوب مشخص به 
دست قطعه ساز برسد موثر است و باید در توزیع این تسهیالت بین قطعه سازان 

عدالت رعایت شود.
نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز امیدواری 
و رضایت از روند رو به بهبود خودروس��ازان اظهار داشت: خودروسازان با انباشت 

عظیمی از بدهی و مش��کالت مالی مواجه هس��تند و در این ش��رایط اداره این 
صنعت اصال کار راحتی نیست.

وی با اش��اره به بدهی   20 هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه سازان 
گف��ت:  برای حل این مش��کالت باید تس��هیالت مصوب ش��ده هرچه 
س��ریع تر به این صنعت تزریق شود تا تولید افزایش یابد و چرخ صنعت 

قطعه سازی نیز به چرخش در بیاید.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تعلل در واگذاری 
خودروس��ازان به بخش خصوصی را جایز ندانس��ت و افزود: اجرای این امر مهم 
نیازمند ارائه ساز و کارها، برنامه و مدیریت است و هرچه زودتر باید اجرایی شود 

تا وضعیت صنعت خودرو وخیم تر نشود.

منص��وری با بی��ان اینکه نظام بانکی در افزایش بدهی خودروس��ازان 
مقصر اس��ت، اف��زود: بانک ها نباید با وج��ود ناتوانی خودروس��ازان در 
بازپرداخ��ت وام ه��ا این میزان تس��هیالت را به ای��ن صنعت اختصاص 
می دادن��د بنابراین باید آثار ناش��ی از تصمیمات اش��تباه بین بانک ها و 

خودروسازان تقسیم شود.
وی در پای��ان درخص��وص راه��کار نجات خودروس��ازان از مش��کالت فعلی 
خاطرنشان کرد: شایسته است با تصویب یک مصوبه، دریافت سود بانکی وام های 
معوق خودروس��ازان تا اطالع ثانوی متوقف ش��ود و مهلتی برابر با دو سال برای 
بازپرداخت بدهی های گذش��ته ش��امل س��ود بانکی و اصل پول تعیین شود تا با 

تسویه بدهی های معوقه روح تازه ای به کالبد خودروسازی دمیده شود. 

»سونی« در تالش برای رسیدن به صنعت بزرگ خودروسازی!

تسهیالت 10 هزار میلیاردی هرچه سریع تر باید به خودروسازان پرداخت شود
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دبیر کارگروه دامپزشکی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی 
و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

همان گونه که افزایش فرآورده های دامی برای تامین غذایی موردنیاز 
آح��اد جامعه اهمیت دارد، به همان میزان س��المت این محصول حائز 
اهمیت است. در سال های اخیر برخی نگرانی ها در مورد باقیمانده هاي 
داروی��ي در فرآورده هاي غذایي، موجب وضع قوانین س��خت گیرانه در 

برخی کشورها شده است.
همین مس��ئله موجب ش��ده اس��ت تا پرورش دهن��دگان حیوانات 
ب��ه جایگزیني داروهاي ش��یمیایي ب��ا داروهاي طبیعي و اس��تفاده از 

روش های مکمل بیش از گذشته توجه کنند.
س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 

علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز 
ب��ا توجه به تاکیدات س��ند ملی گیاهان 
داروی��ی و اهمی��ت این ح��وزه، اقدام به 
تش��کیل کارگروهی در زمینه اس��تفاده 
از داروهای گیاهی در حوزه دامپزش��کی 

کرده است.
س��تاد تالش کرد ت��ا هم��ه بازیگران 
موثر این ح��وزه، در این کارگروه حضور 
داشته باشند تا سالمت عمومی به شکل 
بهینه ت��ری از خروجی ت��الش این گروه 

کاری منتفع شود.
»اس��اتید  دامپزش��کی«،  »س��ازمان 
پاس��تور«،  »انس��تیتو  دانش��گاهی«، 
و  کش��اورزی«  تحقیق��ات  »س��ازمان 
نمایندگان ش��رکت های بخش خصوصی 
از جمل��ه برخی اعضای ای��ن کارگروه را 

تشکیل می دهند.
ای��ن کارگروه از ابت��دا چند مورد قابل 
توجه را در دس��تور کار خ��ود قرار داد. 
در صدر این اولویت ها فرآیند »تس��هیل 

تولید« قرار داش��ت. می توان گفت که در ابتدای امر موانع و مشکالت 
ورود ش��رکت های دانش بنی��ان و اس��تارت آپ ها و محققی��ن بخ��ش 
خصوصی در حوزه تولید داروهای گیاهی و مکمل های مورد اس��تفاده 

در بخش دام و طیور و آبزیان کم نبود.
از جمله این مش��کالت می توان به موانع تقنینی اشاره کرد. در واقع 
در یک برهه زمانی برخالف داروهای شیمیایی، قوانینی مشخص برای 

نحوه ثبت داروهای گیاهی در این حوزه وجود نداشت.
خوش��بختانه با پیگیری های س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان 

دارویی و طب سنتی، پس از مدتی این بستر قانونی فراهم شد.
 پس از این، فرهنگ س��ازی و ترویج گفتمانی در این حوزه به عنوان 
گام دوم، مدنظر قرار گرفت. ش��رکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان 
بخش خصوصی ترغیب ش��دند تا فعالیت در این حوزه را نیز به عنوان 

یک خط کاری مورد توجه قرار دهند.
به ویژه ش��رکت های تولیدکننده داروهای انسانی، نسبت به ورود به 
حوزه دام و طیور تش��ویق شدند، زیرا بسیاری از تجهیزات و دستگاه ها 

در این دو حوزه مشترک است.

عالوه ب��ر این، بح��ث آم��وزش فارغ التحصیالن دامپزش��کی نیز از 
جمله س��رفصل های مهم کاری به ش��مار می آید، متاس��فانه بسیاری 
از فارغ التحصیالن دامپزشکی، آش��نایی علمی کافی با حوزه داروهای 
گیاهی در بخش دام و طیور و آبزیان را ندارند و بر این اس��اس تالش 
ش��د تا س��طح علمی عالقه مندان در این حوزه با استفاده از ابزارهای 

مختلف از جمله برگزاری دوره های بازآموزی تقویت شود.
با کمال مس��رت، جامعه نس��بت به عواقب اس��تفاده بیش از حد و 
غیرقانونی از داروهای ش��یمیایی در فرآورده های دامی از حساس��یت 
الزم برخوردار است. قوانین نیز به دارندگان دام و طیور اجازه نمی دهد 

که بیش از حد از داروهای شیمیایی استفاده کنند.
از جمله مواردی که به لحاظ تجاری برای شرکت های دانش بنیان و 
س��ایر تولیدکنندگان داروهای گیاهی 
و مکمل های مورد اس��تفاده در بخش 
دام و طی��ور و آبزی��ان، ایج��اد انگیزه 
کرده اس��ت، ای��ن موضوع اس��ت که 
می توان وارد حوزه هایی شد که رقیب 
شیمیایی درخوری در آن حوزه وجود 

ندارد.
 برای نمونه، برای ازدیاد ش��یر دام، 
داروهای ش��یمیایی که اجازه مصرف 
داشته باشند، تقریباً وجود ندارند، اما 
مکمل های گیاه��ی خوبی وجود دارد 
که می توان بدون نگرانی مصرف کرد.

همچنی��ن فرآورده هایی مانند مرغ 
س��بز و نظایر آن نیز بالنسبه از قیمت 
باالتری نس��بت به محصوالت معمول 
برخوردار اس��ت و این مسئله می تواند 
س��ود  حاش��یه  تولیدکنندگان،  برای 

مناسب ایجاد کند.
ش��رکت های دانش بنیان باید توجه 
کنند که برخالف بسیاری از داروهای 
ش��یمیایی که مواد اولیه آنها غالباً وارداتی اس��ت، ما در کشور بیشتر 
م��واد اولیه الزم برای تولید داروهای گیاهی در حوزه دام و طیور را در 
اختیار داریم و این مس��ئله در پیوست اقتصادی طرح های دانش بنیان 

این حوزه موثر خواهد بود.
بی ش��ک محققان و پژوهشگران کش��ور به لحاظ علمی این توان را 
دارن��د که عالوه بر تامین نیاز داخ��ل، افق های صادراتی را نیز در نظر 
بگیرن��د، هرچند انج��ام برخی اصالحات در قوانی��ن حمایتی می تواند 
در توس��عه زیس��ت بوم داروهای گیاهی باالخص در حوزه دام و طیور 
و آبزیان موثر باش��د. بس��یاری از واردکنندگان، م��واد اولیه خود را با 
استفاده از ارز رسمی و دولتی وارد کشور می کنند، این در حالی است 
که تولیدکننده داخلی که با مشکالت متعددی دست به گریبان است 
از چنین امتیاز تعیین کننده ای برخوردار نیس��ت و مجبور اس��ت مواد 

اولیه مورد نیاز را با نرخ آزاد تهیه کند.
 انج��ام اصالحات و تنظیم ب��ازار به نفع تولیدکنن��ده می تواند کفه 
ترازو را به نفع تولید س��نگین کنی��د و از واردات و خروج غیرضروری 

ارز بکاهد. 
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پیوند عضو موضوعی سرنوشت س��از برای بسیاری از افراد است که در فهرست انتظار 
برای آن قرار دارند. افرادی در نهایت اعضای اهدایی دریافت می کنند اما باید نگران باشند 
تا پیوند پس زده نشود.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری اما چاپ زیستی در دهه های گذشته 
توجه بس��یاری از پژوهش��گران را به خود جلب کرده 
است. با این تکنیک به پزشکان اجازه داده می شود که 
اعضای جایگزین را با استفاده از سلول های خود بیمار 
چ��اپ کنند. این بافت ها توس��عه می یابند تا جایگزین 
بافت های آس��یب دیده ش��وند. البته در ای��ن زمینه از 
چاپگرهای زیس��تی استفاده می ش��ود. چاپ سه بعدی 
زیس��تی فرآیندی برای تولید س��اختارهای مصنوعی 
با امکان چاپ همزمان س��لول را فراه��م می آورد. این 
فرآیند امکان ایجاد عملکرد س��لولی و زنده بودن آنها 
در ساختار چاپ ش��ده ایجاد می کند. روش چاپ اندام 
یا بافت بدین صورت اس��ت که سلول ها و مواد زیستی 
موردنیاز به صورت الیه الیه و براساس مدل رایانه ای به 

دست آمده از داد ه های تصویربرداری از بدن )مانند CT اسکن وMRI( چاپ می شوند. 
این دستگاه برای تولید اندام، بافت و اجزای زیستی مورد استفاده قرار می گیرد. هم اکنون 
شرکت های متعددی در دنیا چاپگرهای زیستی متنوعی با قابلیت های متعدد طراحی و 

تولید کرده اند که پژوهش ها کاربردی و بافت های تجاری شده ای را پشتیبانی کرده اند. با 
توجه به ظرفیت  های باالی علمی ایران در زمینه  های زیست شناس��ی و پزشکی و وجود 
س��ابقه ای درخور توجه در زمینه مهندس��ی بافت، امکان رقابت با سایر بازیگران اصلی 
این حوزه وجود دارد. در این زمینه مرکز فناوری های 
همگ��را معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
ارتقای حوزه چاپگرهای زیستی را در دستور کار خود 
قرار داده اس��ت تا عالوه بر کمک به توسعه مدل های 
ارتقایافت��ه جدی��د از چاپگرهای زیس��تی، موجبات 
توس��عه بازار برای محص��والت را فراهم کند. در این 
راس��تا رویداد »توسعه بافت چاپی« با هدف آشنایی 
محققان پیش��رو مهندس��ی بافت و انجام پژوهشی 
تجربی با دس��تگاه و روش چاپگرهای زیستی برگزار 
ش��د که نتایج رضایت بخش آن در اردیبهشت سال 
جاری در نشس��تی اعالم شد. همچنین مرکز همگرا 
با رویکرد تمرکز بر زنجیره ارزش چاپگرهای زیستی، 
توس��عه جوهرهای زیستی را در دس��تور برنامه های 
خود قرار داد و چالش جوهرهای زیس��تی را با تقاضای یکی از شرکت های تولیدکننده 
چاپگرهای زیستی در مهرماه سال ۱۳۹8 برگزار کرد؛ رویدادی که ما را در مسیری جدید 

برای بهبود فعالیت های این حوزه و پیشرفت آن قرار می دهد.

اولین نشس��ت خبری همایش »کنفرانس ملی بهبود و بازس��ازی سازمان و 
کسب وکار« که در اسفندماه برپا خواهد شد، برگزار شد.

به گزارش باش��گاه دانش��جویان ایسنا، در این جلس��ه دکتر مهدی باغبان دبیر 
اجرایی همایش ضمن عرض تسلیت به مناسبت 
شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، عنوان کرد 
با توجه به مشکالت مدیریتی، سیاسی، اقتصادی 
در کشور امروزه سازمان ها و کسب و کارها بیش 
از هر چیزی نیازمند بهبود و بازسازی هستند تا 
بتوانند خود را با شرایط کنونی همسو کنند. دکتر 
احمد جعفرنژاد، عضو هیأت علمی گروه آموزشی 
مدیریت صنعتی دانش��گاه تهران نیز با اشاره به 
ضرورت توجه به زنجیره تامین در نظام کس��ب 
و کارها و توجه به اکوسیس��تم کارآفرینی گفت: 
فضای کسب و کارها در جوامع کنونی به گونه ای 
است که س��ازمان ها باید برای بقا و توسعه خود، 
پیوس��ته به دنبال کسب مزایای رقابتی و کاهش 

هزینه های خود باش��ند. از این رو به س��مت مدیریت های جدیدی چون مدیریت 
زنجی��ره تامین روی می آورند همچنی��ن وی، توجه به زنجی��ره تامین را یکی از 
روش های مدیریتی دارای اهمیت در کس��ب و کارها دانس��ت و اشاره کرد مدیران 

دولتی ما باید با مفاهیم اولیه کس��ب و کار آشنایی داشته باشند تا برنامه ریزی ها 
به شکل بهتری صورت گیرد. در ادامه دکتر موسی احمدزاده، عضو اتاق بازرگانی 
مش��ترک ایران و کانادا اظهار داشت: بخش خصوصی مشکالت بسیار زیادی دارد 
و ب��ا چالش های بس��یار زیادی مواجه اس��ت و 
موانع و بوروکراس��ی در س��طح کسب و کارها 
هر روز بیش��تر و بیشتر می ش��ود، در حالی که 
در دنیای مدرن کس��ب و کارها برون س��پاری 
می شود، اما در جامعه ما خصوصا در بدنه دولت 
هنوز به این موضوع توجهی نش��ده اس��ت. وی 
اظهار داش��ت: ما باید از مدیران شجاع قدردانی 
کنیم که در ش��رایط تحریم توانسته اند اشتغال 
پایدار ایجاد کنند و دغدغه آنها اش��تغال است. 
احمدزاده اضافه کرد: ایجاد اشتغال پایدار مبتنی 
بر دانس��تن ادبیات تولید است و این ادبیات به 
معنای آن اس��ت که تولید بای��د دانش بنیان و 
مبتنی بر صادرات باشد اگر می خواهیم اشتغال 
پایدار داشته باشیم،  باید به جوان های دانش محور میدان دهیم و دانشگاه و صنعت 
را به هم وصل کنیم، زیرا با این کار می توان پیشرفت اقتصادی داشت و در عرصه 

بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشیم.

»کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب وکار« اسفندماه 98 برگزار می شوداپ بافت های انسانی در مسیری تازه قرار گرفت
 

مـارک بنیـوف، در کتابش به  نام Trailblazer تعریف می کند که چگونه اسـتیو جابز با 
ایده های خود توانست بذر اولین اپ استور کاربردی را بکارد و چگونه بنیوف با هدیه دادن 

دامین سایت  appstore.com  این خدمت او را جبران کرد.
به گزارش زومیت، شـرکت سـیلز فورس زمانی  که در سـال 1999 راه اندازی شـد، یک 
شـرکت پیشـگام در زمینه سـرویس های ابری بود، اما جهش این شـرکت هفت سال بعد 
یعنی در سال 2006 اتفاق افتاد. زمانی  که سیلز فورس به اولین شرکت SaaS  بدل شد که 

سرویس های مرتبط را در فروشگاهی آنالین توزیع می کرد.
در سـال گذشـته در مصاحبه ای در مورد بیستمین سالگرد سـیلز فورس، پارکر هریس 
مدیر فناوری و هم بنیان گذار این شـرکت اعالم کرد که ایده  اپ اسـتور سـه سـال قبل از 
راه اندازی AppExchange در مالقاتی با اسـتیو جابز مطرح شـده اسـت. در سال 2003 
بنیـوف، هریس و دیو مولنهوف برای مالقات با جابز به کوپرتینو سـفر کرده بودند. در آن 
مالقات، جابز به آنها توصیه می کند که اگر می خواهید به  عنوان یک شرکت رشد و توسعه 
داشته باشید، به اکوسیستم نرم افزاری ابری نیاز دارید. اگرچه که امروزه این موضوع برای 
شـرکت های SaaS امری عادی اسـت، اما در سـال 2003 برای بنیـوف و تیمش موضوعی 

جدید بود.
در ادامه بنیوف در کتابش می گوید که بعد از اینکه جابز توصیه خود را مطرح کرد، از او 
خواسـته است که منظورش را در مورد اکوسیسـتم اپلیکیشن بیشتر توضیح دهد و جابز 

بیشـتر توضیح می دهد که چگونه او این ایده را عملی کرده اسـت، اما آنها برای درک این 
موضـوع احتیاج به زمان داشـتند. بنیوف در کتابش می نویسـد که چند سـال بعد از این 
مالقات، یک شـب موقع صرف شـام ایده  اپ استور به او الهام می شود و او ایده اولیه اش را 

روی یک دستمال سفره درحالی که در یک رستوران نشسته بود، می نویسد.
یک شـب هنـگام شـام در سانفرانسیسـکو، ایده  سـاده ای بـه ذهنم خطـور کرد. چه 
اتفاقـی می افتد اگر هر توسـعه دهنده ای از هر نقطه از جهان بتواند اپلیکیشـن های خود 
را برای پلتفرم سـیلز فـورس ایجاد کند؟ چه اتفاقی می افتد اگر پیشـنهاد بدهیم که این 
اپلیکیشن ها را در یک دایرکتوری آنالین ذخیره کنند و به تمام کاربران سیلز فورس اجازه 

داده شود تا آنها را دانلود کنند؟
بنیوف می گوید او آنقدر اسـم اپ استور را دوست داشت که روز بعد به وکالیش گفت که 
دامیـن آن را خریداری کنند. در نهایت ایده  اپ اسـتور به نتیجه رسـید، اما از همان ابتدا 
AppExchange نامیده می شد. به این دلیل که بنیوف قبل از راه اندازی آن با مشتریانش 
مذاکره ای داشـت و متوجه شـد که آنها از کلیات موضوع اسـتقبال کردند ولی از نامی که 
او برای فروشـگاه آنالین خود انتخاب کرده بود، اسـتقبال نکردند، بنابراین در سال 2006 
 Force.com راه اندازی کرد. به  دنبال آن AppExchange.com فروشـگاه خود را با نام
راه انـدازی شـد که به برنامه نویسـان یک پلتفرم توسـعه کامل برای ایجاد اپلیکیشـن ها 

می دهد و سپس آنها را درAppExchange توزیع می کند.

زیست بوم رو به توسعه گیاهان دارویی حوزه دام
مجید ترابی

چرا مارک بنیوف دامین اپ استور را به استیو جابز هدیه داد؟

دریچــه

یارانه حمایتی معاونت علمی و فناوری برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت 
افزایش یافت. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، با توجه به اس��تقبال 
مراکز عضو شبکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از خرید تجهیزات داخلی در هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
ایران س��اخت، درصد یاران��ه پرداختی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای 

خرید این تجهیزات افزایش می یابد.
آنطور که رضا اس��دی فرد مدیر ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری می گوید: ب��ا هدف بهره مندی مراکز عضو ش��بکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی از حمایت های این نهاد، برای خرید 

تجهیزات آزمایشگاهی از نمایشگاه، یارانه خرید این تجهیزات بیشتر می شود.

یارانه حمایتی خرید تجهیزات آزمایشگاهی 
»ایران ساخت« بیشتر می شود

شنبه
21 دی 1398

شماره 1470
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ش��یوه های تجارت چین و حمایت ش��دید از مشاغل خود موجب کند شدن 
نوآوری جهانی و آسیب رساندن به پیشرفت های فناوری شده است و این آسیب 
بر کشورهای آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی بیش از دیگر کشورهاست.

به گزارش ایس��نا، این تحقیق بخشی از پروژه 
یک ساله تأثیر رش��د اقتصادی چین در نوآوری 

فناوری جهانی است.
جهانی س��ازی و هم��کاری بی��ن کش��ورهای 
توسعه یافته و اقتصادها با دستمزد پایین، نوآوری 
تاریخی را تحریک کرده اس��ت، اما نقش فزاینده 
چین در اقتص��اد جهانی بر تحقیقات و توس��عه 

جهانی تأثیر منفی گذاشته است.
طبق تحقیق��ات ITIF ، اقتصاد با دس��تمزد 
کش��ورهای  در  انگی��زه ای  چی��ن،  در  پایی��ن 
توس��عه یافته مانند کانادا، ای��االت متحده و اروپا 
ایجاد ک��رده که به جای تمرکز بر روی توس��عه 
فناوری هایی که ب��ه آنها امکان تولید کارآمدتر و 

ب��ا هزینه کمت��ری را می دهد، ب��ه جابه جایی تولید توجه کنن��د. متعاقب آن، 
ش��رکت ها فرآیندهای تولی��د را دوباره طراحی کردند و به جای ماش��ین آالت 

از کار دستی حمایت کردند تا آنها را به طور کلی کارآمدتر و خالق تر  کند.

راب��رت اتکینس��ون، مدیر بنیاد فن��اوری اطالعات و ن��وآوری ایاالت متحده 
ITIF اظهار ک��رد: گزینه های تولید کم هزینه می توان��د بر تصمیمات طراحی 
محصول تأثیر داش��ته باش��د، از این طریق رفاه مصرف کننده در کوتاه مدت با 
هزین��ه کارایی پویا )ن��وآوری( و   در درازمدت 
افزایش می یابد. ای��ن مورد به ویژه در مناطقی 
که دولت ها می توانند هزینه تولید را دستکاری 
کنند و هزینه نیروی کار را نیز پایین نگه دارند 

اهمیت دارد.
عالوه بر این، شرکت هایی که در صنایعی در 
معرض رقابت بیشتر واردات از چین قرار دارند، 
به دلی��ل نگرانی در مورد ش��یوه های ناعادالنه 
تجارت، شاهد کاهش سرمایه گذاری در تحقیق 

و توسعه هستند.
اتکینسون گفت: »ماهیت سیاست اقتصادی 
و تجاری چین بس��یار تحریف کننده است و در 
نهایت به بس��یاری از ش��رکت های ابتکاری در 

بسیاری از کشورهای خارجی آسیب می رساند.«
موانع تجاری و استفاده ش��رکت های خارجی از این مورد می تواند بهره وری 

شرکت ها را محدود کند.

استاندار اصفهان گفت یکی از ضرورت های رفع موانع و مشکالت فعلی کشور 
به ویژه در مقوله اقتصاد و اشتغال، ایجاد مدارس کارآفرین است.

به گزارش ایرنا، عباس رضایی در دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین در 
اتاق بازرگانی اصفه��ان افزود: کارآفرینی و تولید 
کارآفری��ن به معنای ایجاد تغییر، تحول و پویایی 

و به نوعی منشأ اثر بودن است.
وی بر ضرورت تح��ول در نظام آموزش عادی 
و عال��ی تاکید کرد و گفت: توس��عه پایدار زمانی 
ممکن خواهد ش��د که از کاروان پیشرفت علمی 
عقب نمانیم و این مهم زمانی ممکن خواهد شد 

که نظام آموزش و پژوهش ما متحول شود.
اس��تاندار اصفه��ان تصری��ح کرد: هی��چ گاه با 
روش های س��نتی نمی توانیم در توس��عه علمی و 
پایدار کش��ور موفق ش��ویم و بر این اس��اس باید 
کارآفرین��ی به عن��وان یک اصل مه��م در نظام 
آموزشی جدی گرفته ش��ود. وی همچنین یکی 

از مش��کالت بزرگ و حلقه های گمش��ده نظام آموزش عادی و عالی کش��ور را 
نبود نیازسنجی در تعداد و نوع رشته های تحصیلی و گستره آن عنوان کرد.

رضایی تاکید کرد: بارها در ش��ورای آموزش و پرورش تاکید ش��ده که اصفهان 

باید در ارائه مدل های مختلف آموزش��ی الگو و س��رآمد باشد. مدیرکل آموزش و 
پ��رورش اصفهان نیز در این آیین گفت: آموزش های مهارتی در آموزش و پرورش 
با واقعیت های کار و ابتکار، مهارت های زندگی، تضمین آینده و قطع وابستگی های 
ویرانگ��ر پیوند خورده اس��ت. محم��د اعتدادی، 
گس��ترش مراکز آموزش مهارتی و کارآفرینی را 
یکی از تاکیدات س��ند تح��ول بنیادین آموزش و 
پ��رورش عنوان کرد و گفت: ای��ن اداره کل آماده 
هرگونه کمک معنوی برای ایجاد این نوع مدارس 
اس��ت. دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین با 
رویکرد برنامه ریزی درس��ی و با بررسی نظریه ها، 
ابع��اد و تج��ارب کارکردی و با حضور اس��اتید و 
صاحب نظران به مدت ی��ک روز در اتاق بازرگانی 
اصفه��ان برگ��زار ش��د. از جمله محوره��ای این 
کنفران��س فلس��فه کارآفرینی در برنامه درس��ی 
دوره پیش دبس��تانی و دبس��تان، اهداف مبتنی 
ب��ر کارآفرینی در برنام��ه درس، محتوای مبتنی 
بر کارآفرینی در برنامه درس��ی و مبانی جامعه ش��ناختی برنامه درسی کارآفرین  
پیش دبس��تانی و دبستان، مدل های غنی س��ازی برنامه درسی کارآفرین و جایگاه 

خانواده در برنامه درسی کارآفرین در دوره پیش دبستانی و دبستان است.

ایجاد مدارس کارآفرین یکی از ضرورت های جامعه استکند شدن روند نوآوری های جهانی با شیوه های تجارت چین

مدیر کارگروه داروهای پیش��رفته ستاد توس��عه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری

یکی از نیازهای فعلی کشور در حوزه سالمت، تامین داروهای نوین با مواد اولیه 
زیستی است که تامین این نیاز به یکی از اهداف اصلی ستاد توسعه زیست فناوری 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بدل شده است.
کارگ��روه داروهای پیش��رفته هم با هدف تحقق این موض��وع و با نظر به ایجاد 
همگرایی بین دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی، پارک های عل��م و فناوری و صنایع 
داروس��ازی شکل گرفته است تا از تمام ظرفیت های ملی برای تولید مولکول های 

جدید، گران قیمت و پرهزینه هستند دارویی استفاده کند.
ما می بینیم که در حال حاضر تولید و عرضه مولکول های نوین دارویی که برای 
بیماری های صعب العالج یا العالج مورد استفاده قرار می گیرد در سال های گذشته 
رش��د یافته اس��ت. یکی از تالش های ما در ستاد توسعه زیست فناوری هم تحقق 

همین هدف مهم است.
یکی از راه های تحقق این هدف را توس��عه ش��تاب دهنده ها می دانیم به همین 

دلیل در همین فرصت کوتاهی که کارگروه ش��کل گرفته است، یک شتاب دهنده 
برای تولید داروهای ضد سرطان ایجاد کردیم و به زودی شتاب دهنده دوم نیز در 

این گروه شکل می گیرد.
هدف دیگری که دنبال می کنیم تولید مواد موثره دارویی برای توس��عه تولید و 

عرضه داروهای گران قیمت و پیشرفته است.
در همی��ن رابطه ش��بکه ارتباطی خوبی را بین دانش��گاه ها، مراکز تحقیقاتی و 
پارک های علمی و فناوری کش��ور ایجاد کردیم و س��عی شده است که این شبکه 

ارتباطی به سمت صنعت داروسازی هم حرکت کند.
البته ایجاد و دستیابی به بازارهای جهانی نزدیک و دور برای شرکت های فعال در 

این حوزه را هم مدنظر داریم.
تا پایان سال آینده هم تالش می کنیم در یکی از شتاب دهنده های شکل گرفته 
در کشور، 2۵ مولکول »های تک جدید« که برخی در حوزه دارو و درمان شخصی 
کاربرد دارند را تولید و عرضه کنیم. همه این اقدامات را با هدف استفاده درست از 

پتانسیل ها و ظرفیت های داخلی پیگیری می کنیم.

با وجود اینکه برخی دانش��جویان بین المللی تصمیم می گیرند بالفاصله بعد از 
فارغ التحصیلی در کش��ور میزبان بمانند، ممکن اس��ت به مرور زمان خود را تغییر 

دهند و به کشور خود یا کشور ثالث مهاجرت کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان به نقل از پایگاه خبری تحلیلی 
فناوری و نوآوری، بررس��ی های مختلفی  در رابطه با محاسبه نرخ ماندگاری وجود 
دارد. شناس��ایی دقیق دانشجویان بین المللی در سطح بین کشوری، اولین چالش 
است. دومین مسئله این است که معموال ردیابی فارغ التحصیالن منفرد به سختی 
صورت می گیرد؛ اگر این افراد از دانشگاه ها فارغ التحصیل شوند، می توانند به راحتی 
از سیستم جست وجوی اداری خارج شده و در موارد بسیاری ردیابی آنها غیرممکن 
اس��ت. به این ترتیب محاسبه مس��تند و محکم نرخ ماندگاری امکان پذیر نیست. 
عالوه بر اینها رفتار ماندگاری، پدیده ای پویاست؛ با وجود اینکه برخی دانشجویان 
بین المللی تصمیم می گیرند بالفاصله بعد از فارغ التحصیلی در کشور میزبان بمانند، 
ممکن اس��ت به مرور زمان خود را تغییر دهند و به کش��ور خود یا کش��ور ثالث 
مهاجرت کنند. عده ای دیگر ممکن اس��ت از زمان ثبت نام در دانش��گاه تصمیم به 
تحصیل و سپس کسب تجربه کاری در کشور میزبان و بعد بازگشت به کشور خود 
گرفته باش��ند. با گذش��ت زمان فارغ التحصیلی، نرخ ماندگاری رو به افول می رود، 
بنابراین بازه زمانی محاسبه نرخ ماندگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، با این 
وجود برای درک تصویری کلی از وضعیت نرخ ماندگاری در اتحادیه اروپا و آمریکا 

داده های این بخش قابل تامل است.
نرخ ماندگاری تجمعی تمام کش��ورهای غیرعضو اتحادیه اروپا بین ۱۶.4درصد 

تا 2۹.۱درصد است.
این نرخ ها بین دانش��جویان ورودی از کش��ورهای عضو OECD بسیار کمتر و 
برای دانشجویان ورودی از کشورهای کمتر توسعه یافته یا کشورهای با عدم ثبات 

سیاسی، بسیار بیشتر است.
بازار کار فارغ التحصیالن بین المللی در اتحادیه اروپا

در ای��ن بخش پیامدهای ادغ��ام فارغ التحصیالن ماندگار در ب��ازار کار برمبنای 
داده های توصیفی اندازه گیری نیروی کار اتحادیه اروپا ارائه می ش��ود. ماهیت این 
پیمایش به گونه ای اس��ت که امکان تفکیک فارغ التحصیالن ماندگار کش��ورهای 
درحال توس��عه )جهان سوم( و کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد و بنابراین 

امکان ارزیابی درجه جایگزینی این دو نوع ماندگاران میسر است.

با توجه به ادغام فارغ التحصیالن ماندگار در بازار کار و همین طور پیامدهای آن 
اندازه گیری نیروی کار امکان مقایس��ه بین این افراد و همکاران بومی ش��ان که در 
همان سال فارغ التحصیل شده اند را مهیا ساخته است. فارغ التحصیالن بین المللی 
ب��ه اندازه فارغ التحصیالن داخل��ی در بازار کار خود موفق بوده اند؛ یک س��ال بعد 
از فارغ التحصیل��ی، تفاوت قابل مالحظه ای بین وضعیت اس��تخدامی این دو گروه 

مشاهده نشده است.
فارغ التحصیالن بین المللی ماندگار ریسک بیکاری بیشتری نسبت به همکاران 
داخلی ش��ان نداشته اند، اما الزم است توجه ش��ود که این ماندگاران بین المللی با 
وج��ود تقاضای باال در بازار برای مهارت های ش��ان گلچین ش��ده اند، ضمن اینکه 
فارغ التحصیالن بین المللی که نتوانس��ته اند ش��غلی پیدا کنند یا امید چندانی به 

موفقیت شغلی نداشته اند کشور میزبان را ترک کرده اند.
فارغ التحصیالن بین المللی ماندگار احتمال بیش��تری برای بس��تن قراردادهای 
پاره وقت دارند. این امر بیش��تر در ماندگاران از کشورهای جهان سوم، به خصوص 
فارغ التحصیالن مونث مش��هود است. همچنین در دهک  درآمدی فارغ التحصیالن 

بین المللی ماندگار با فارغ التحصیالن داخلی تفاوت هایی مشاهده می شود.
ماندگاران بین المللی با احتمال کمتری به دو دهک باالی درآمدی می رس��ند و 
با احتمال بیشتری در دو دهک پایین درآمدی می مانند، اما این تفاوت ها در سطح 

متعارف چندان قابل توجه نیست.
طبق ش��اخص کفایت شغلی که با س��طح مهارت حرفه ای نشان داده می شود، 
احتمال اینک��ه فارغ التحصیالن بین المللی ماندگار در مش��اغل با مهارت های کم 
و متوس��ط به کار ش��وند بیشتر از همتایان داخلی شان بوده اس��ت. این رقم برای 
کش��ورهای جهان س��وم معادل با ۱۱.8درصد و برای فارغ التحصیالن داخلی تنها 

۱.۹درصد است.
در کل می توان گفت، فارغ التحصیالن بین المللی ماندگار در رابطه با ادغام در بازار 
کار کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نسبت خوب عمل کرده اند، اما نیازهای بازار کار 

ملی یا منطقه ای و ترجیحات این افراد لزوما بر هم منطبق نیستند.
به نظر می رسد این افراد تمایل چندانی به اقامت در خارج از مناطق کالنشهری 
نداشته باشند و همین طور در حال حاضر نشانه ای از ترجیح بیشتر این افراد برای 
داشتن شغل در حوزه های علوم و مهندسی )علوم، ریاضیات و مهندسی، ساخت و 

تولید( یا حوزه های مربوط به سالمت و رفاه مالحظه نمی شود.

بیشـتر توضیح می دهد که چگونه او این ایده را عملی کرده اسـت، اما آنها برای درک این 
موضـوع احتیاج به زمان داشـتند. بنیوف در کتابش می نویسـد که چند سـال بعد از این 
مالقات، یک شـب موقع صرف شـام ایده  اپ استور به او الهام می شود و او ایده اولیه اش را 

روی یک دستمال سفره درحالی که در یک رستوران نشسته بود، می نویسد.
یک شـب هنـگام شـام در سانفرانسیسـکو، ایده  سـاده ای بـه ذهنم خطـور کرد. چه 
اتفاقـی می افتد اگر هر توسـعه دهنده ای از هر نقطه از جهان بتواند اپلیکیشـن های خود 
را برای پلتفرم سـیلز فـورس ایجاد کند؟ چه اتفاقی می افتد اگر پیشـنهاد بدهیم که این 
اپلیکیشن ها را در یک دایرکتوری آنالین ذخیره کنند و به تمام کاربران سیلز فورس اجازه 

داده شود تا آنها را دانلود کنند؟
بنیوف می گوید او آنقدر اسـم اپ استور را دوست داشت که روز بعد به وکالیش گفت که 
دامیـن آن را خریداری کنند. در نهایت ایده  اپ اسـتور به نتیجه رسـید، اما از همان ابتدا 
AppExchange نامیده می شد. به این دلیل که بنیوف قبل از راه اندازی آن با مشتریانش 
مذاکره ای داشـت و متوجه شـد که آنها از کلیات موضوع اسـتقبال کردند ولی از نامی که 
او برای فروشـگاه آنالین خود انتخاب کرده بود، اسـتقبال نکردند، بنابراین در سال 2006 
 Force.com راه اندازی کرد. به  دنبال آن AppExchange.com فروشـگاه خود را با نام
راه انـدازی شـد که به برنامه نویسـان یک پلتفرم توسـعه کامل برای ایجاد اپلیکیشـن ها 

می دهد و سپس آنها را درAppExchange توزیع می کند.

به این ترتیب تا سـال 2008 از اپ اسـتور خبری نبود، تا اینکـه بنیوف به یک کنفرانس 
بـزرگ در مـورد آیفون به کوپرتینو دعوت شـد. بنیوف در این باره می نویسـد که در آن 

کنفرانس  جابز جمله ای گفت که من را شگفت زده کرد. او به حضار گفت:
من به شما اپ استور می دهم.

وقتـی بنیوف و همکارانش این نام را شـنیدند واقعًا شـگفت زده شـدند. درواقع بعد از 
گذشت زمان زیادی از جلسه  اولیه، هر دو شرکت روی یک نام با هم تفاهم داشتند، با این 
تفاوت که سیلز فورس آن را رد کرده بود و به این ترتیب فرصتی برای بنیوف فراهم شده 
بود تا این نام را به استاد خود هدیه دهد. بنیوف می گوید که بعد از این موضوع، او به پشت 

صحنه می رود و دامنه اپ استور را به جابز هدیه می دهد.
بعد از همه  این اتفاقات، جابز اپ استور را روی تمام تلفن ها قرار می دهد و به این ترتیب 
دیگر نیازی به وب سـایت ها برای دانلود اپلیکیشـن ها نبود. شاید به همین دلیل باشد که 
امـروزه دامنه به فروشـگاه آی تیونز اشـاره می کند و آی تیونز را راه انـدازی می کند )یا به 

کاربران امکان بازکردن آن را می دهد(.
حتی امروزه صفحه اپ اسـتور در سـِایت apple.com از زیر دامنه اپ اسـتور استفاده 
می کنـد، اما همچنان این داسـتان جالب اسـت کـه چگونه مکالمه ای بیـن جابز و بنیوف 
توانسـت تأثیر عمیقی بر نحوه ارائه نرم افزار سازمانی داشته باشد و به ازای مشاوره جابز، 

بنیوف چه هدیه ای به او داد.

گامی برای جهانی شدن
عباس کبریایی زاده

چه تعداد از دانشجویان بین المللی در اروپا ماندگار می شوند

چرا مارک بنیوف دامین اپ استور را به استیو جابز هدیه داد؟

یادداشـت

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ از صدور مجوز تأسیس مرکز نوآوری صنایع خالق برای دانشگاه 
علم و فرهنگ خبر داد. به گزارش ایسنا، سیدسعید هاشمی گفت: مجوز تاسیس مرکز نوآوری 
صنایع خالق  توس��ط معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری صادر ش��ده است. وی افزود: 
دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان یک دانشگاه کارآفرین از دغدغه های مهمی در بخش اشتغال 
دانش بنیان برخوردار اس��ت و از این رو تمام تالش خود را برای ایجاد بس��تر و زیرس��اخت های 
مرتبط به کار گرفته اس��ت.  هاشمی در عین حال عنوان کرد: وجود مجموعه های موثری چون 
موسسه توسعه پایدار گردشگری )از ایده پردازی تا تجاری سازی تخصصی در بخش گردشگری(، 
بنیاد توسعه کسب و کار )از تشکیل هسته های فکری کارآفرینی تا ثبت مراکز خدمات تخصصی 
دانشگاهی( و پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی )از تشکیل کانون های اولیه تا 

ایجاد شرکت و تجاری سازی عمومی( در دانشگاه با این دیدگاه بوده است.  

صدور مجوز تاسیس مرکز نوآوری صنایع 
خالق و فرهنگی برای دانشگاه علم و فرهنگ



تبلیغات آنالین Online Advertising یک روش بسیار کارآمد برای دستیابی 
مشاغل به مشتریان بالقوه است. قطعا همه کسب و کارهایی که در اینترنت حضور 
دارن��د، یک هدف را دنبال می کنند: رس��یدن به جامعه ه��دف بزرگ تر و دریافت 

بیشترین مزایای ممکن، با کمترین میزان سرمایه گذاری.
برخالف تبلیغات س��نتی، تبلیغات آنالین برای هر ش��غلی قابل دسترس تر بوده 
و افراد را قادر می س��ازد تا به س��رعت، با کارآمدی بیشتر و با صرف هزینه مناسب، 
به هدف خود برس��ند. برای حض��ور فعال در اینترنت، داش��تن یک وبالگ خوب، 
حضور موثر در ش��بکه های اجتماعی و داش��تن اس��تراتژی بازاریابی آنالین، الزم و 
اجتناب ناپذیر است. واقعیت این است که برای دیده شدن بهتر و به دنبال آن کسب 
درآمد بیشتر، تبلیغات آنالین ضروری بوده و در حال تبدیل شدن به یک روال عادی 
و بایسته است. البته فقط این نیست، باید بدانید که چرا تبلیغات آنالین اینقدر مهم 

است و مزایای آن چیست؟
بزرگترین فایده تبلیغات آنالین چیست؟

تص��ور کنی��د در یکی از بهترین خیابان ه��ای دنیا، یک فروش��گاه جذاب دارید 
که 24 س��اعته و ۳۶۵ روز س��ال باز اس��ت. این کم و بیش اتفاقی است که هنگام 
استفاده از تبلیغات اینترنتی می افتد: شما به طور خودکار برای هزاران نفری که کل 
زندگی ش��ان را در جست وجوی ش��ما بوده اند و حتی نمی دانستند که وجود دارید، 

قابل رویت می شوید!
تبلیغات آنالین چه برای کس��ب و کارهای بزرگ و چه کوچک به طور یکس��ان، 
اهمی��ت بس��یار دارد. زیرا در ازای پرداخت مبلغی می توانید بازدید بهتری کس��ب 
کرده که مطمئنا منجر به افزایش ترافیک وب سایت و به دنبال آن باالرفتن فروش 

آنالین خواهد شد.
تبلیغات آنالین ساالنه گردش مالی فراوانی را در سراسر جهان به همراه داشته و 
در کنار بازاریابی محتوا و ویدئومارکتینگ، یکی از بزرگترین بسترهای رو به رشد در 
اینترنت بوده به طوری که صرف هزینه در تبلیغات آنالین، تنها در دو سال گذشته 

به ۱۳۷.۵۳ میلیارد دالر رسیده است.
این مسئله تا حدودی به این دلیل است که تبلیغات آنالین بسیار جذاب است و 
امکان تقسیم بندی بهتر تبلیغ را فراهم کرده و اساسا می توان تعیین کرد که به چه 
نوع مخاطبی برس��د. همه این موارد را می توان با روش��ی موثر، ساده، انعطاف پذیر، 
قابل س��نجش و کم هزینه انجام داد. عالوه بر این، ش��ما قادر خواهید بود عملکرد 

آگهی های خود را در زمان واقعی مشاهده کنید.
حال که دانستید چرا باید پول خود را برای تبلیغات اینترنتی سرمایه گذاری کنید، 
الزم است بهترین اشکال تبلیغات آنالین را شناخته و بدانید چه نکات و راهکارهایی 

برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب موثر هستند.
راه های دستیابی به تبلیغات آنالین نتیجه بخش

داشتن یک وب سایت خوب
داش��تن یک وب س��ایت خوب با طراحی جذاب که س��ریع بارگیری شود، قطعا 
ب��ه جذب کاربر کم��ک خواهد کرد. از طرفی باید زم��ان الزم و کافی برای تعریف 
اطالعاتی که کاربر هنگام ورود به صفحه مشاهده می کند، اختصاص داده و اطمینان 
 Conversion حاصل کنید که این محتوا به اندازه کافی جذاب اس��ت تا س��بب

شود.
در مورد بازارکار خود خوب تحقیق کنید

اگر بهترین تبلیغات آنالین دنیا را داش��ته باشید اما گیج کننده و نامفهوم باشد، 
هیچ تاثیری نخواهد داش��ت. لذا برای داشتن تبلیغاتی تاثیرگذار، قبل از شروع، در 
مورد بازارکار خود تحقیق کرده، هدف خود را به طور واضح مشخص کنید و بدانید 

که جامعه هدف شما دقیقا چه کسانی هستند.
نوع تبلیغات را مشخص کنید

اگر بدانید مش��تریان بالقوه شما بیشتر در کجا هس��تند، می توانید بهترین نوع 
تبلیغ را انتخاب کنید. آیا مخاطب ش��ما در فیس بوک اس��ت؟ پس برای تبلیغ در 
فیس بوک اقدام کنید و یا ویدئو تماش��ا می کند؟ تبلیغات آنالین خود را در آپارات 

به حداکثر برسانید.
به هدف تبلیغات آنالین فکر کنید

برای داشتن یک تبلیغات موثر، بسیار مهم است که بدانید قرار است با تبلیغات 
آنالین دقیقا چه چیزی به دست آورید. ترافیک باالتر می خواهید؟ یا فروش بیشتر 
و یا حتی بهبود نام تجاری تان؟! هدف ش��ما هرچه که باش��د، آن را به طور واضح 

مشخص کرده و تبلیغات خود را روی آن متمرکز کنید.
زمان الزم و کافی برای طراحی تبلیغات خود اختصاص دهید

این فاکتور را جدی بگیرید. به یاد داشته باشید که برای انتقال آنچه می خواهید 
و نحوه انجام این کار، فضای بس��یار کمی در اختیار دارید. لذا در مورد اینکه از چه 
کلمات��ی باید اس��تفاده کرد و به روی چه عناصر بصری بای��د تأکید کنید، به طور 

مفص��ل و جدی فکر کنید. یک طراحی خوب می تواند نتایج ش��ما را چندین برابر 
بهبود بخشد.

واضح و مختصر کار کنید
در تبلیغات آنالین ش��ما فضای زیادی برای ترغی��ب مخاطب در اختیار ندارید. 
تبلیغات دیجیتالی احساس فوریت و نیاز را القا کرده و مهم توانایی شما در مختصر 
و برجسته کردن موارد ضروری است. به این فکر کنید که چرا مخاطبان باید روی 

تبلیغات شما کلیک کنند؟
از )Call To Action( خوب استفاده کنید

اگر می خواهید مخاطب با وب سایت شما در تعامل باشد و نسبت به تبلیغات ارائه 
شده عکس العمل داشته باشد، حتما از Call-To-Action یا CTAs ها که برای 

جلب نظر کاربران به میدان می آیند، استفاده کنید.
به عناصر بصری توجه کنید

انس��ان ذاتا موجودی اس��ت بصری و این بدان معناست که تاثیر و برداشت های 
اولیه ما از هر چیزی، بسیار مهم است. در تبلیغات آنالین، این فاکتور نقش اساسی 
ایفا کرده و اگر تبلیغات ش��ما از طراحی بد، خطاهای امالیی و یا دستوری، تصاویر 
 Conversion بی کیفیت یا عناصر نامناس��ب برخوردار باشد، فرصتی عظیم برای

را از دست داده اید.
لوگوی خود را فراموش نکنید

تصویر برند شما از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مهم است لوگویی که به نمایش 
می گذارید، اعتماد به نفس، خوش بینی و مسئولیت پذیری را القا کند؛ لذا مطمئن 
شوید که لوگوی درج شده در تبلیغات دیجیتالی از همه نظر واضح و متناسب است.

همه چیز را بسنجید
در آخر و مهم تر از همه اینکه برای به حداکثر رساندن کارایی، عملکرد تبلیغات تان 
را در زمان واقعی بس��نجید. کمپین های خود را با جزییات تجزیه و تحلیل کرده و 
هر آنچه را که فکر می کنید درست انجام نمی شود، تغییر دهید؛ کسب و کار شما به 
لطف همین معیارها می تواند تغییر کند. اگرچه دنیای تبلیغات آنالین گسترده بوده 
و ب��ه زمان و منابع نیاز دارد، اما با همین راهنمای مقدماتی هم می توانید کار خود 
را شروع کنید. دنیایی از فرصت ها پیش روی شماست! به خودتان بستگی دارد که 

می خواهید از آن بهره مند شوید یا نه!
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استفاده از تکنولوژی در همه موارد مانند صنعت، رفاه و بازاریابی می تواند مفید و 
تحول زا باش��د، در این فرصت قصد داریم تاثیرات استفاده از تکنولوژی در بازاریابی 

را برای شما توضیح دهیم.
برخ��ی مدیران بازاریابی و تیم های آنها به دنبال راه هایی بهتر برای ارتباط برقرار 
کردن با مش��تری هایی هس��تند که خیلی س��ریع تر از برند عم��ل می کنند و این 
شرکت ها همیشه یک استراتژی برای قدرتمندکردن تیم بازاریابی شان دارند تا بهتر 
عمل کنند و س��ریع تر از گذشته فعالیت داش��ته باشند. برای رسیدن به این هدف 
بازاریابان ش��روع به فناروی بازاریابی می کنند، اما ما بیش��تر دنبال این هستیم که 

مشکالت بازاریابی و حل کنیم.
هیچ وقت مش��خص ک��ردن و برنامه ریزی ویژگی ها، مزایا و ریس��ک های اجزای 
مختلف بازاریابی فناوری شما در مقابل خواسته ها و ظرفیت های سازمان شما خیلی 
مهم نبوده. بلکه نیازها و ظرفیت های سازمان شما خیلی مهم بوده. خرید مولفه یا 
ابزار که سازمان شما و تیم شما هیچ وقت به آن نیاز نداره خطر رفت زمان و بودجه 
س��ازمان شماس��ت. در نظر گرفتن تناسب سازی س��ازمانی خیلی مهم است. نه به 
خاطر برنامه ریزی و پیاده س��ازی گام به گام مراحلش بلکه به خاطر چرخه زندگی 

فناوری بازاریابی شما.
تکنولوژی مناسب:

ای��ن واژه به معن��ای انتخاب و اس��تفاده از ابزار بازاریابی فناوری اس��ت که یک 

اپلیکیشن کارآمد و موثر به شما معرفی می کند. به طور مثال ممکن است شما یک 
سیستم مدیریت تجمیعی و یا یک اتوماسیون بازاریابی رو به جای اجزای چندگانه 
در نظر بگیرید. بهترین دستاورد اغلب نیازمند اجزای مستقل راهنمای تجمیعی که 

این نیازمند زمان، افراد و پول است .
تکنولوژی بازاریابی مناسب:

این در مورد انتخاب اس��تفاده از ابزارهای فن��اوری بازاریابی صحبت می کند که 
بسیار کاربردی و موثر هستند. برای مثال شما ممکن است از یک سیستم مدیریتی 
که مولفه های تجمیعی همراه اتوماس��یون بازاریابی است را به جای چندین مولفه 
مستقل اس��تفاده کنیم. بهترین دستاورد اغلب نیازمند راهنمای تجمیعی چندین 

مولفه مستقل است که نیازمند سطح باالیی از افراد، پول و زمان است.
طراح کاربردی:

من معتقدم که طراحی کاربردی یکی از کلیدهای اساس��ی موقع تصمیم گیری 
اس��ت که می خواهیم فناوری های بازاریابی را اس��تفاده کنیم. ش��ما باید مطمئن 
باش��ید که نرم افزارها و سخت افزارهایی که اس��تفاده می کنید نیازهای تیم شما را 
برطرف می کند. اگرچه نرم افزار و سخت افزار فرقی ندارد و اگرچه طراحی شما باید 
مشتری محور باشد و براساس مشتری پیاده سازی شود وکارایی آن براساس رضایت 
مش��تری مشخص ش��ود. به یاد داشته باشید که در سیس��تم هایی که ویژگی های 

مناسب دارند بزرگ بودن و قدرتمند بودن لزوما بهتر نیست.
فروش��ندگان فن��اوری بازاریابی و عاقالنه انتخاب کنید. ب��رای اینکه فردی را در 
تیم تان داش��ته باشید که حداقل های کسب و کار و برند و نیازهای بازار را بشناسه 

خیلی مهم و ضروری است.

یکی از پیش��نهادات: از استراتژی مهاجرت اس��تفاده کنید. وقتی از پلتفرم یک 
فروشنده راضی نیستید آن فروشنده را رها کنید.

قبل از اینکه ش��ما به س��مت اس��تراتژی های دیگر حرکت کنید س��ه مش��کل 
فروشنده ها را بیان می کنم که باید دوری کنید:

دو دوست در یک گاراژ:
من در یک س��ازمان بین المللی کار می کردم و برای وب سایت های خودشان آن 
ش��رکت با یک ش��رکت کوچک ارتباط برقرار کرد که توس��ط یکی از دوستان آن 
ش��رکت اداره می شد. که آن دوست پیشنهاد کرد که سیستم مدیریتی مولفه های 
اولیه را راه اندازی کنند. اگرچه این سیس��تم به اختصار CMS نامیده می شد فاقد 
ویژگی ها و مزایای شرکت مدنظر بود اما شرکت به خاطر اینکه تایم و هزینه زیادی 

صرف آن شده بود حاضر به تغییر آن نبود.
افزایش کارمند:

بودجه کم دارید و اتاقی هم برای اس��تخدام نیرو ندارید اگرچه نیرو الزم دارید. 
زمانی که تیم فروشنده به شما پیشنهاد کمک می دهد تا مقداری از مشکالت انسانی 
شما را حل کند شما قبول می کنید آن پیشنهاد را. اما بهتر خودتون را راحت کنید 

از این جور مسائل وقتی تنها هستید.
دوست خانوادگی:

چند بار در این موقعیتی بودید که CEO قسمتی از یک سازمان است. اگر اتفاق 
بدی بیفتد که اگر بخواهید یک فروشنده جدید استخدام کنید باید معضل داشتن 

فروشنده را قبول کنید و با این مشکل روبه رو هستید.
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تاثیرات استفاده از تکنولوژی در بازاریابی

پپسی همان چیزی است که دوستش داریم
این برای نخس��تین بار در 20 س��ال گذشته است که پپسی شعار 
خ��ود در ایاالت متحده آمریکا را تغیی��ر می دهد: این همان چیزی 

است که دوستش داریم.
پپسی همه مردم را به انجام کارهای شاد و لذت بخش بدون توجه 
ب��ه قضاوت دیگران تش��ویق می کند. اقدام فوق بخش��ی از کمپین 
جدید پپس��ی با این شعار در آمریکا است: »این همان چیزی است 

که دوستش دارم.«
پپسی در گذشته شعارهای مختلفی داشته است که حتی بعضی 
از آنها بر پایه یک فصل و موسم خاص تعیین شده اند اما این شعار 
جدید با هدف تبلیغ قدم نهادن فراتر از محدودیت ها بر روی پپسی 
جدید، پپس��ی زیرو قند و دایت پپس��ی )Diet Pepsi( به چش��م 

می خورد.
به گفته تاد کاپالن، معاون بازاریابی پپس��ی، این کمپین با هدف 
نمای��ش احساس��ات مصرف  کنندگان هن��گام لذت ب��ردن از راهی 

غیرمعمول راه اندازی شد.
کمپین فوق مش��تمل بر پنج آگهی تبلیغاتی تلویزیونی جدید به 
نام های »بتاب«، »کم فروغ شو«، »دی جی باربیکیو«، »مترو« و »ال 
الواندریا«، غرق شدن مردم در همه لحظات زندگی روزمره و کشف 
خ��ود در حال رقصیدن در مکان ها ی��ا موقعیت های غیرمنتظره، با 

وجود نگاه خیره دیگران را به طور خاص به تصویر می کشد.
این آگهی های تبلیغاتی در کش��ورهای انگلیسی و اسپانیایی زبان 
اکران خواهند ش��د. به اعتقاد پپس��ی، طرفداران رو به رشد آن، یا 
همان التین تبارها با کمال میل فرهنگ اسپانیولی خود را با فرهنگ 

آمریکایی درهم می آمیزند.
پپس��ی در طول بازی های حذفی لی��گ فوتبال آمریکا )NFL( و 
مراس��م گلدن گلوب در آینده نزدیک آگهی های تبلیغاتی منتخب 
»ای��ن همان چیزی اس��ت که دوس��تش دارم« را پخ��ش می کند. 
آگهی ه��ای تبلیغاتی ف��وق در قال��ب برنامه های فرع��ی اجتماعی 
و دیجیت��ال، تبلیغ��ات خارج از خانه احیا یا تجدید ش��ده، نقاط یا 

محل های فروش و خالقیت های خرده فروشی اکران خواهند شد.
طرفداران پپسی چه کسانی هستند؟

اینفوگرافیک برند پپس��ی از طرفداران پپسی به تفصیل نام برده 
است.

به گفته جو مک هاف، مدیر ارش��د دیدگاه ها و تجزیه و تحلیل ها 
در پپس��ی، تالش های گسترده ای در مس��یر توسعه و تعمیق درک 
آن از مصرف کننده انجام ش��ده اند. تحقیقات کیفی و کمی گسترده 
منجر به اس��تحصال آموزه های غنی در مورد مصرف کننده و ایجاد 
امکان تنظیم ارتباطات برند به شکل معنادار شدند که با طرفداران 

وفادار پپسی هماهنگ هستند.
احتماال طرفداران پپس��ی دو برابر بیش��تر از بقی��ه در پایان یک 
فیلم جذاب و تماش��ایی به تش��ویق بازیگران و دست اندرکاران آن 
می پردازند، دو برابر بیشتر از بقیه دست به تشویق تیم مورد عالقه 
خود در یک مسابقه ورزشی می زنند، دو برابر بیشتر از بقیه در روز 
اول بهار از سر کار خود جیم می شوند، چهار برابر بیشتر از بقیه سر 
تا پا لباس تیم محبوب خود را می پوش��ند و دو برابر بیشتر از بقیه 

به دفعات تئاتر تماشا می کنند.

دراکوال در شب در پوستر فیلمش دیده شد
در حالی که از لحاظ زیبایی شناس��ی تغییر و تبدیل با استفاده از 
ابزارهای انیمیش��ن در این صنعت امری رایج و متداول و انجام هر 
کاری شدنی اس��ت، اما این حرف را در مورد کمپین های تبلیغاتی 
چاپی نمی توان گفت. با این حال وضعیت یک س��ری پوس��ترهای 

خالقانه متناسب با ماهیت دراکوال در روز و شب تغییر می کند.
دو بیلب��ورد زمان محور در لن��دن و بیرمنگهام جنس این نمایش 
و پدی��ده نوظه��ور و در ادامه ذهن های درخش��ان س��ازندگان آن، 
مارک گاتیس و اس��تیون موفت را به تصویر می کش��ند. هر دو نفر 

تولیدکنندگان سریال معروف شرلوک هولمز به شمار می روند.
در طول روز بینندگان خنجرهایی را می بینند که در بیلبورد فرو 
رفته و از آنها خون ریخته است. ترکیب بندی این سالح های خونین 
ظاهرا تصادفی اس��ت اما راز آن در ش��ب مش��خص می شود. در آن 

هنگام سایه شخصیت شرور این سریال به چشم می آید.
با ه��دف عمق بخش��یدن بیش��تر به بیلب��ورد فوق، ی��ک جعبه 
کمک های اضطراری را می توان زیر بیلبورد یافت که به آسانی قابل 
استفاده است. بر روی آن این نوشته به چشم می خورد که چنانچه 
حضور خون آش��امی را در این حوالی احس��اس کردی��د، می توانید 
شیش��ه را بشکنید و از آن اس��تفاده کنید. در این میان یک خنجر 
چوبی دیگر وجود دارد که رهگذران می توانند برای سوزاندن ارواح 

خون آشام از آن بهره ببرند.
تصور می ش��د که س��ریال دراکوال اقتباس��ی غیرع��ادی از رمان 
ترسناک »برام استاکر« باشد، بنابراین باید تبلیغاتی به همان اندازه 
هیجان انگیز برای آن انجام ش��ود. کمپین تبلیغاتی سریال دراکوال 
جای هیچ ش��ک و تردیدی را در دل مخاطبان باقی نمی گذارد که 
آنه��ا می توانند انتظار ی��ک چیز تازه و غیرمنتظ��ره از این اقتباس 
فوق العاده خوب و عالی از رمان کالسیک خون آشام را داشته باشند.
س��تاره این سریال س��ه قس��متی »کالئس بنگ« در نقش کنت 
دراکوال اس��ت. س��ریال فوق با همکاری نت فلیکس تولید ش��د و از 

روز 4 ژانویه می توان هر سه قسمت را در نت فلیکس تماشا کرد.
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مذاکره یکی از مهمترین بخش های فروش بیمه عمر است. هر قدر شما توانایی 
بیشتری در مذاکره داشته باشید امکان موفقیت و فروش شما بیشتر است. 

مذاکره در قراردادهای رس��می انواع مختلفی دارد اما ما قصد نداریم ش��ما را با 
انبوه��ی از واژه ها و اصطالحات مذاکره ای گیج کنی��م. مذاکره یعنی گفت و گوی 
دو یا چند نفره. بهترین ش��یوه مذاکره دوستانه است. برخی معتقدند که باید آداب 
و تش��ریفات خاصی داشته باشد، اما برای فروش بیمه عمر در ایران هر چقدر شما 

ساده تر باشید مشتری شما را بهتر قبول می کند. 
برخی از افراد خود را ملزم به پوشش خاص مثل کت و شلوار برند و کفش فالن 
و ساعت بهمان می کنند. اینها نشانه موفقیت افراد نیست. برخی حتی اتومبیل های 
گران قیمت اجاره می کنند تا طرف مذاکره را فریب دهند. هیچ چیز بهتر از راستی و 
درستی و مهربانی و صداقت و انسانیت در دل افراد نمی نشیند. با دروغ و کلک و ادا 
و اطوار نمی توانید فروشنده حرفه ای باشید. وقتی در خانه 40 متری در محله های 
پایین ش��هر مستأجر هس��تی آیا واقعا برای مذاکره فروش بیمه عمر باید کت برند 

بپوشی و سوار اتومبیل آنچنانی شوی و کراوات بزنی؟
آیا بهتر نیست در مذاکره همه چیز با راستی و درستی انجام شود. شما خدماتی 
از نوع بیمه عمر به مردم می فروشید. خدماتی که به آنها زندگی می دهد و می تواند 
آینده مبهم آنها را چراغانی کند. چرا به کار خود شک دارید که در مذاکرات با چراغ 
دستی وارد می شوید. کار فروش بیمه یعنی اهدای چلچراغ زندگی. هر کس آن را 
بخرد، همیشه خانه اش آباد است. پس شما نیازی به رفتارهای دروغین ندارید. ساده 
و مهربان باش��ید. مردم س��ادگی و مهربانی را دوست دارند و به شما به خاطر رفتار 

ساده و مهربانانه احترام می گذارند و از شما بیمه عمر می خرند. 
در مذاکره فروش بیمه عمر رعایت برخی از مس��ائل الزم اس��ت که به برخی از 

آنها اشاره می کنیم:
الف: شناسایی طرف مذاکره 

یکی از الزامات، شناسایی کسی است که قرار است با او وارد گفت و گو شوید. هر 
چقدر نقاط ابهام طرف مذاکره شما کمتر باشد میزان تسلط شما بر او بیشتر است. 
شما باید تا جایی که می توانید اطالعاتی درباره زندگی، تحصیالت، آداب اجتماعی، 
ثروت و دارایی، پس��ت و مقام، موفقیت های اجتماعی و مالی، سابقه فعالیت طرف 
مذاکره به دس��ت آورید و اگر آن فرد نماینده یک س��ازمان است شما باید عالوه بر 
اینها اطالعاتی درباره سازمان او کسب کنید تا بتوانید با داشتن اطالعات کامل وارد 

مذاکره شوید و بیمه عمر شرکت خود را به آنها بفروشید.
ب: آگاهی و دانایی بر موضوع مذاکره 

شما فروشنده بیمه عمر هستید. الزم است با همه فوت و فن های بیمه عمر آشنا 
باش��ید. حتی با قوانین بیمه عمر ش��رکت های رقیب هم آشنایی داشته باشید. هر 
چقدر ش��ما بر موضوع مذاکره اشراف بیشتری داشته باشید و به سواالت احتمالی 
طرف مقابل به درستی پاسخ دهید امکان موفقیت شما در فروش بیمه عمر بیشتر 
می شود. گاهی افراد با حداقل اطالعات وارد مذاکره می شوند و در همان چند دقیقه 
اول گوشه رینگ، ناک اوت می شوند. وقتی نماینده یک سازمان با شما وارد مذاکره 
می شود و شما نمی توانید به سوال های او پاسخ دهید او طبعا جلسه را ترک می کند 

و می تواند بگوید شاید بهتر باشد با مدیران شما وارد گفت و گو شوم.
البته گاهی امکان دارد علی رغم همه اش��راف بر موضوع مذاکره گاهی نتوانید به 
یک سوال تازه در مذاکره پاسخ دهید. در این صورت می توانید ضمن گرفتن اجازه 
با مدیر مربوطه در این زمینه مشورت کنید و یا به او بگویید حداکثر تا فردا پاسخ 

سوال شما را کتبا تقدیم خواهم کرد. 
ج: پیشنهادهای چندگانه  در زمان های مختلف 

ش��ما باید آنقدر بر موضوع اش��راف داشته باشید که اگر به دلیلی مشتری حاضر 
به خرید بیمه عمر نش��د شما برگ دیگری برای  او رو کنید تا مذاکره برای فروش 
قطعی ادامه پیدا کند. همیشه پیشنهادهای خوبی برای ادامه مذاکره داشته باشید. 
طرف مذاکره باید حق انتخاب های فراوان داش��ته باشد. اگر خدمات پزشکی بیمه 
عمر رضایت او را برآورده نکرد می توانید از سود سالیانه بگویید اگر این هم برایش 

جالب نبود از وام هایی بگویید که می توان با  بیمه عمر گرفت. 
د: بازی با اعداد و ارقام در مذاکره

در فروش بیمه عمر عدد و رقم خیلی اهمیت دارد. شما باید برخی از این اعداد را 
در ذهن خود بسپارید و در زمان لزوم آنها را بیان کنید. مشتری بیمه عمر با حساب 
و کتاب جلو می آید، بنابراین اگر شما اعداد و ارقام بیمه های عمر شرکت های دیگر 

را هم در دست داشته باشید می توانید با مهارت بیشتری مذاکره کنید.
 فرضا اگر شرکت های رقیب پس از دو سال، ۷0درصد از موجودی را وام می دهد 
شما می توانید با اطالعات درست بگویید شرکت ما  در ۱2 ماه 8۵درصد از موجودی 
را وام می دهد. این اعداد می تواند معجزه کند و مشتری احتمالی را به خریدار قطعی 
بیمه عمر تبدیل کند. هر چقدر تس��لط ش��ما بر اعداد و ارقام و اطالعات آماری و 

عددی بیمه عمر بیشتر باشد امکان مانور بیشتری در مذاکره دارید. 
بیمه گذار عمر برای امنیت مالی خانواده اش به حرف های شما گوش می دهد. اگر 
شما نتوانید با اعداد و ارقام نظر او را جلب کنید طبعا عقد قرارداد فروشی نخواهید 

داش��ت. بهتر اس��ت بازی با اعداد و ارقام را یاد بگیرید و درست در زمان الزم برای 
پیشبرد مذاکره به نفع خود از آنها استفاده کنید.

ه: مذاکره با فرد تصمیم گیرنده 
در مذاکرات سازمانی حتما با شخصی مذاکره کنید که قدرت تصمیم گیری داشته 
باش��د. گاهی برخی از فروشندگان وارد مذاکرات س��ازمانی برای فروش بیمه عمر 
می شوند؛ در میانه جلسه متوجه می شوند که  شخصی که در جلسه مذاکره حضور 
دارد یک کارمند معمولی یا مدیر میانی اس��ت که برای تصمیم نهایی همه چیز را 
به مشورت با مدیریت کل واگذار می کند. سعی کنید با شخصی وارد مذاکره شوید 
که قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی داشته باشد. شاید گاهی الزم باشد به دلیل 

غیرحرفه ای بودن مذاکره و شخص مذاکره کننده، جلسه را ترک کنید. 
و: شنونده خوبی در مذاکره باشید 

در مذاکره دوستانه می توانید خیلی صمیمانه با هم گفت و گو کنید، اما اگر طرف 
مقابل با گارد بسته به مذاکره آمده شما سعی کنید طرف مقابل بحث را آغاز کند و 
تا می توانید شنونده باشید و به گونه ای حرف بزنید که او مدام از شما پرسش کند 
و ش��ما به سوال های او پاس��خ دهید. هر قدر میزان پرسش های او برای روشنگری 

خدمات بیمه عمر بیشتر باشد نشانه عالقه مندی او به خدمات شماست. 
ش��ما وظیفه بازاریابی و مشتری یابی را برعهده دارید. گاهی الزم است برای عقد 
قراردادهای بزرگ سازمانی مدیران عالی رتبه شرکت نیز شما را در جلسه همراهی 

کنند. 
اما پس از مذاکره نهایی و توافق قطعی و نوشتن تفاهم نامه شما می توانید تقاضای 
یک نشست یک ساعته با حضور همه افراد در سالن اجتماعات بکنید و کلیه ماجرا 
بیم��ه عمر را ب��ه اطالع افراد برس��انید. مثال به تازگی یک بیمارس��تان در توافقی 
پیشنهادی حاضر شد تا بخشی از هزینه بیمه کارکنان را خود را پرداخت کند و نیم 

دیگر از حقوق آنها کسر شود.
 از آنجایی که ذی نفع اصلی س��ازمان مربوطه اس��ت ش��ما باید گام به گام با افراد 
همراه باش��ید و به س��وال های احتمالی آنها پاس��خ دهید تا همه شک و شبه های 

موجود برطرف شود.
فروشنده بیمه عمر از ارتباط تا قرارداد باید چهار مرحله را بگذارند. ابتدایی ترین 
کار ارتباط س��ازی است و انتهایی ترین کار عقد قرارداد است. شما باید با هوشیاری 
مش��تری یا مش��تریان خود را انتخاب کنید و با هدف گذاری و برنامه ریزی به سراغ 

افراد حقیقی یا حقوقی موردنظر بروید و فروش موفقی را رقم بزنید.  
اصول مذاکره می تواند بس��یار ساده و صمیمانه و با راستی و درستی برگزار و به 

قرارداد نهایی منجر شود.

همه ما با اصطالح اینفلوئنس��ر در شبکه های اجتماعی آشنا هستیم، با این حال 
میکرو اینفلوئنس��ر پدیده ای کمتر شناخته شده محس��وب می شود. اگرچه تعاریف 
مختلفی از آن وجود دارد، با این حال نشان دادن آن به صورت عددی، بدون شک 
مناس��ب ترین گزینه محسوب می ش��ود. طبق این تعریف به افرادی که بیش از ۱0 
هزار و کمتر از ۱00 هزار فالوور را داش��ته باشند، میکرو اینفلوئنسر گفته می شود، 
ب��ا این حال این امر ب��ه معنای آن نخواهد بود که فردی را ک��ه از طریق اقداماتی 
نظیر خریدن فالوور و عدم تولید محتوا به چنین جایگاهی دس��ت پیدا کرده را در 
این دس��ته قرار دهیم. ضرورت توجه به این موضوع به این خاطر اس��ت که یکی از 
پیش  بینی ها در رابطه با سال 2020 این است که سلطه اینفلوئنسرها در شبکه های 
اجتماعی به پایان خود نزدیک خواهد ش��د و توجهات بیش��تر به س��مت نوع دوم 
می رود. به همین خاطر تبدیل ش��دن به چنین فردی، یک اقدام سودآور محسوب 
می ش��ود، با این حال بس��یاری از افراد حتی از نخس��تین گام در این رابطه آگاهی 
نداشته و این امر باعث می شود تا با نتیجه ای کامال فاجعه بار مواجه شوند. در همین 

راستا به بررسی تمامی مراحل آن خواهیم پرداخت. 
1-برندسازی شخصی داشته باشید

ممکن اس��ت تصور کنید ک��ه توجه به موضوع��ات پرطرفدار نظیر ق��رار دادن 
کلیپ های طنز، باعث جلب س��ریع مخاطب خواهد ش��د، با این حال از این اقدام 
ش��ما چه سودی را خواهید برد؟ درواقع هدف تنها کسب فالوور نبوده و الزم است 
تا خود را به فردی ش��ناخته ش��ده تبدیل کنید. به همین خاطر توصیه می شود تا 
بر روی عالقه خود تمرکز کنید. این موضوع باعث خواهد ش��د تا حتی س��اعت ها 
وقت گذاشتن برای ایجاد محتوا، برای شما چیزی شبیه به یک سرگرمی باشد. در 
نهایت فراموش نکنید که شما باید در کار خود یک نوآوری را داشته باشید. در غیر 
این صورت هیچ مزیت رقابتی در مقایس��ه با س��ایرین را نخواهید داشت. در نهایت 
فراموش نکنید که همکاری با سایرین، به شناخته تر شدن شما در مدت زمانی کمتر 

منجر خواهد شد. در این رابطه مطالعه کتاب ها و مقاالت مرتبط با حوزه برندسازی 
شخصی، شما را به اطالعات کاملی در این زمینه می رساند. 

2-کیفیت را به کمیت ترجیح دهید 
اگر تصور می کنید که تعداد پس��ت های ش��ما ضامن موفقیت خواهد بود، بدون 
شک در بزرگترین اشتباه ممکن به سر می برید. درواقع برای مخاطب کیفیت یک 
مطلب به مراتب مهم تر از کمیت آن بوده و الزم است تا تنها مطالبی را به اشتراک 
بگذارید که از بازخوردهای مثبت آن اطمینان دارید. همچنین این نکته را فراموش 
نکنید که شما از تعداد فالوورهای کمتری برخوردار هستید. این امر اگرچه در نگاه 
اول یک ضعف تلقی می شود، با این حال الزم است تا به نکات مثبت آن نیز توجه 
داش��ته باشید. درواقع این موضوع باعث خواهد شد تا فرصت برای تعامل بیشتر با 
مخاطب شکل گیرد. به همین خاطر نیز ضروری است تا در این رابطه اقدام کرده و 
زمانی کافی را صرف پاسخگویی و افزایش ارتباط خود با مخاطبان کنید. در نهایت 
فراموش نکنید که مخاطب همواره تمایل دارد تا پشت صحنه اتفاقات را نیز ببیند. 
به همین خاطر از نمایش بخشی از زندگی روزمره و اقدامات حین تهیه مطالب خود 
نیز تصاویر و فیلم هایی را منتشر کنید، با این حال به علت اهمیت کمتر آنها بهتر 

است تا از امکانات فرعی نظیر قابلیت استوری اینستاگرام استفاده کنید. 
3-بیشترین تمرکز خود را بر روی تولید ویدئو قرار دهید 

منظور از تولید فیلم، انجام کاری حرفه ای در حد سینمای هالیوود نبوده و تنها 
به این امر اش��اره دارد که از جذابیت این بخش نهایت استفاده را داشته باشید. در 
حال حاضر نیز دوربین های عکاس��ی، کیفیت فیلم برداری فوق العاده ای را نیز دارند. 
ب��ه همین خاطر نباید تصور کنی��د که الزاما به یک دوربی��ن فیلم برداری و صرف 
هزینه های باال نیاز خواهید داشت. در این رابطه آمارها نیز کامال دیوانه کننده بوده 
و در س��ال 20۱۹ به صورت متوس��ط در شبکه های اجتماعی گوناگون محتواهای 
ویدئویی بیش از ش��ش برابر عکس و متن بازدید داش��ته اند. بدون ش��ک با کمی 

خالقیت، قادر به خلق ویدئوهایی فوق العاده خواهید بود. 
4-مادی گرایی را کنار بگذارید

اشتباه بزرگ تقریبا تمامی اینفلوئنس��رها این است که همه چیز را تبلیغ 

می کنند، با این حال شما به عنوان یک میکرو اینفلوئنسر باید از این اشتباه دوری 
کرده و در این رابطه تنها تبلیغ غیرمستقیم را مورد توجه قرار دهید. در کنار 
این موضوع شما باید به ارتباط محصول با نوع فعالیت خود در کنار اطمینان از 
کیفیت آن توجه داشته باشید. درواقع نباید اعتباری که در دست ساخت است را 
به خاطر منافع کوتاه مدت خود نابود کنید. در نهایت فراموش نکنید که بهترین 
نوع تبلیغات آنهایی هستند که از اصل داستان سرایی استفاده کرده باشند. به 
همین خاطر نیز ضروری است تا برای کسب درآمد نیز سقفی را مشخص کنید. 
در غیر این صورت ممکن اس��ت بس��یاری از پیشنهادات شما را وسوسه کند. 
همچنین این امر که به مخاطبان خود جایزه داده و در بیرون از شبکه اجتماعی 
نیز با آنها ارتباط داشته باشید، از دیگر مواردی است که به درگیر شدن مخاطب 

با شما منجر خواهد شد. 
5-از معجزه داستان غافل نشوید 

برای حتی س��اده ترین پس��ت خود نیز باید داستانی را ایجاد کنید. در این رابطه 
ش��ما الزاما به خلق یک مورد جدید نیاز نداشته و می توانید از اطالعات موثق خود 
نیز استفاده کنید. برای مثال ممکن است در رابطه با یک مکان، داستانی محلی که 
بس��یار جذاب است وجود داشته باشد، بدون شک به اشتراک گذاشتن آن در کنار 
تصاویر و یا فیلم های منطقه، به افزایش س��طح ش��ما کمک شایانی را خواهد کرد. 
همچنین فراموش نکنید که تنها جذاب بودن داس��تان کافی نبوده و الزم است تا 
سواد روایت خوبی را نیز داشته باشید. برای تقویت این مهارت، توصیه می شود تا از 

بررسی اقدامات بهترین ها غافل نشوید. 
در نهایت فراموش نکنید که میکرو اینفلوئنس��ر ش��دن نیز به مانند هر کاری در 
ابتدا با س��ختی های خاصی همراه اس��ت. تحت این شرایط حتی ممکن است برای 
مدتی طوالنی موفق به کس��ب هیچ گونه درآمدی نش��وید. ب��ه همین خاطر نباید 
تصورات غیرواقعی را در این رابطه داشته باشید، با این حال در صورت رعایت موارد 
معرفی شده و عالقه به کار خود، بدون شک به سطحی مطلوب دست پیدا خواهید 

کرد، با این حال سرعت آن کامال به خودتان بستگی دارد. 
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چگونه به یک میکرو اینفلوئنسر تبدیل شویم

ترافیک سایت بیشتر با 6 محتوای تصویری

با ش��روع سال جدید یکی از سواالت بسیار مهم این است که چگونه 
می توان ترافیک س��ایت را افزایش داد. در این رابطه فراموش نکنید که 
جهان با س��رعتی بسیار باال در حال اینترنتی ش��دن همه چیز است. به 
همین خاطر نباید در این رابطه به سطحی معمولی راضی شوید. اگرچه 
روش های متعددی برای این موضوع معرفی ش��ده است، با این حال به 
نظر می رس��د که نس��بت به اهمیت محتواهای تصویری، اقدامات کمی 
انجام ش��ده اس��ت. درواقع امروزه از این موارد به عنوان عامل موفقیت 
س��ایت ها در زمینه س��ئو و افزایش ترافیک س��ایت یاد می شود. برای 
مثال در حال حاضر ویدئو ها محبوب ترین محتواهای موجود محس��وب 
می ش��وند. بدون شک عدم استفاده درس��ت از آنها باعث خواهد شد تا 
در بازار رقابتی حال حاضر، محکوم به شکس��ت باشید. به همین خاطر 
توجه بیشتر به آن کامال ضروری است. در همین راستا به بررسی شش 
محت��وای تصویری خواهیم پرداخت که اس��تفاده از آنه��ا تحولی را در 

وضعیت ترافیک سایت شما به وجود خواهد آورد.
1-گیف 

اگ��ر بخواهیم یک توضیح س��اده را در رابطه با ماهیت گیف داش��ته 
باش��یم، اصطالح تصاویر متحرک، بهترین گزینه محس��وب می ش��ود. 
فرام��وش نکنی��د که این دس��ته از تصاویر به عل��ت نزدیک تر بودن به 
ویدئو ه��ا از محبوبیت باالتری برخوردار هس��تند، با این حال هنوز هم 
بس��یار کم مورد استفاده قرار می گیرند. فراموش نکنید که ساخت آنها 
نیز بس��یار س��اده بوده و نباید تصور کنید که ش��ما حتما به اس��تفاده 
از نمونه ه��ای موج��ود، محدود هس��تید، ب��ا این حال بنا ب��ر آمارهای 
منتشرش��ده، گیف های طنز بهتری��ن بازخوردها را به هم��راه دارد. به 
همین خاطر اولویت اول شما باید استفاده از آنها باشد. برای دسترسی 
به انواع مختلف این تصاویر متحرک ش��ما می توانید از سایت هایی نظیر 
giphy.com اس��تفاده کنید. همچنین از این س��ایت می توانید برای 

ساخت موارد موردنظر خود نیز استفاده کنید. 
2-اینفوگرافی

یک��ی از جذاب تری��ن روش های انتقال اطالعات ب��ه صورت دیداری، 
س��اخت اینفوگرافی محسوب می شود. درواقع آنها تصاویری هستند که 
در درون خ��ود اطالعاتی را به نمایش درمی آورند. از آنها خصوصا برای 
نش��ان دادن موارد مرحله ای استفاده می شود. برای مثال مراحل ایجاد 
یک کمپین تبلیغاتی یکی از این موارد محس��وب می شود. جالب است 
بدانید که رضایت بسیار باالیی از این دسته از تصاویر وجود داشته ولی 
ت��ا به امروز آن-گونه ک��ه باید مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. برخالف 
ظاهر، س��اخت بدون نیاز به آموزش خاصی بوده و بهترین سایت برای 
 canva.com ،اس��تفاده از نمونه های آماده و یا س��اخت موارد دلخواه

است. 
3-فیلم 

همانطور ک��ه در بخش مقدمه نیز عنوان ش��د، فیلم ها محبوب ترین 
محتوا در سراس��ر جهان محسوب می شود. به همین خاطر نیز ضروری 
است تا اولویت اول ش��ما باشد. برای درک بهتر این موضوع تنها کافی 
اس��ت تا نگاهی به آمار خیره کننده تعداد بازدیدکنندگان یوتیوب تنها 
در ی��ک روز بیندازی��د. درواقع حتی افراد تمایل دارن��د تا به جای این 
مثال��ه، ویدئویی از آن را مش��اهده کنند، با این ح��ال دو نکته را هرگز 
فراموش نکنید. نخست آنکه حتما باید ویدئو ها ساخته خودتان باشد. به 
همین خاطر آش��نایی با اصول فیلم برداری و تهیه یک دوربین با کیفیت 
الزام��ی خواهد بود. خوش��بختانه در حال حاضر دوربین های عکاس��ی 
پیشرفت فوق العاده ای را داشته اند. به همین خاطر از آنها می توان برای 
تهی��ه فیلم های فوق العاده نیز اس��تفاده کرد، با این حال توجه داش��ته 
باش��ید که تهیه فیلم تنها نصف راه بوده و الزم اس��ت تا نسبت به نحوه 
ویرایش و تدوین نیز اطالعاتی را داشته باشید. در نهایت ترجمه بهترین 
موارد موجود، می تواند به تنوع و رضایت باالتر منجر ش��ود، با این حال 
فرام��وش نکنید که جذابیت این موضوع به معنای فراموش کردن باقی 

موارد نبوده و الزم است تا آن را بیش از حد تکراری نکنید. 
4-اسالید 

اس��الید را باید درس��ت به ماند یک آلبوم عکس تلق��ی کرد. درواقع 
ای��ن امر که چند تصوی��ر را در کنار هم قرار دهید و افراد با یک کلیک 
س��اده بتوانند به مطالب بعدی برسند، درست کاری است که در زمینه 
س��اخت اس��الید صورت می گیرد. این دس��ته از مطالب به علت درگیر 
کردن افراد، جذابیت باالیی را به همراه دارد، با این حال توجه داش��ته 
باش��ید که کاهش حج��م عکس، توجه به روان شناس��ی رنگ و رعایت 
اصل کوتاهی، س��ه راز اصلی موفقیت در این رابطه محس��وب می شود. 
در نهایت فراموش نکنید که در اسالید ها شما تنها به استفاده از عکس 
و متن محدود نبوده و می توانید از تمامی محتواهای تصویری اس��تفاده 
 Movavi کنید. برای س��اخت آنها نیز ان��واع نرم افزارها وجود دارد که

یکی از بهترین ها محسوب می شود. 
5-نمودارها

ای��ن موارد خصوص��ا برای انجام مقایس��ه، بهترین گزینه محس��وب 
می ش��ود. درواقع در آمار شما تنها به اس��تفاده از یک عکس، اطالعات 
بی ش��ماری را به مخاطب انتق��ال خواهید داد که در حال عادی ممکن 
اس��ت حتی به ۱0 صفحه نیاز داش��ته باش��ید. برای س��اخت آنها نیز 
ابزارهای��ی نظیر Visme وجود دارد که تمام��ی کارها را انجام داده و 
تنها کافی اس��ت تا اطالعات را وارد کنید. در نهایت بررس��ی نمونه های 
مش��ابه، ش��ما را در تولید های حرفه ای تر یاری خواه��د کرد. در نهایت 
فراموش نکنید که در زمینه تولید محتوا، همواره راهکارهای ساده تری 
نیز وجود دارد. برای مثال می توانید از نمودارهای ساخته ش��ده در سال 
گذشته اس��تفاده کرده و تنها اطالعات امس��ال و یا تغییرات دلخواه را 

در آنها اعمال کنید. 
6-نقل قول ها 

جمالت زیبا و س��خنان افراد مطرح، جذابیت بسیار باالیی را برای هر 
ف��رد به همراه خواهد داش��ت. برای این موضوع ای��ن امر که متن را در 
درون یک عکس مناسب و مرتبط قرار دهید، به افزایش تاثیر آن کمک 
ش��ایانی را خواهد کرد. این دس��ته از محتواهای تصویری کاربرد بسیار 
باالی��ی را دارند. ب��رای مثال می توانید در پایان ی��ک مقاله در رابطه با 
اصول س��رمایه گذاری از یک نقل قول از فردی نظیر وارن بافت استفاده 

کنید. 
در نهایت توجه داش��ته باشید که اس��تفاده از تمامی این شش مورد 

الزامی بوده و نباید صرفا به چند مورد از آنها بسنده کنید.  
business2community :منبع
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نکاتی آموزشی از بهترین سخنرانی های 
برنامه تد در سال 2019)5(

4- 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 س��اخت. این امر در حالی است که هیچ افتخاری در این رابطه 
وجود نداشته و الزم است تا همه چیز را تا حد امکان ساده نگه دارید. 
نکته جالبی که در رابطه با بهترین الگوهای مدیریت منابع انس��انی 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 اند. درواقع تا به امروزه هیچ 
معیاری برای سنجش روش ها وجود نداشته است و نتیجه بخش بودن 
اقدامات در یک شرکت، عمال به معنای آن نخواهد بود که این موضوع 
برای ش��ما نیز ب��ا همان 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 یکسری اصول کمک خواهد کرد 
تا افراد از کار در شرکت شما لذت کافی را ببرند که در ادامه به معرفی 

هشت مرحله اصلی در این رابطه خواهیم پرداخت. 
۱-ب��ا کارمندان به مانند بچه ها رفتار نکنی��د. این امر که افراد را 
بیش از حد درگیر قوانین کنید، درس��ت اقدامی اس��ت که والدین 
برای بچه ها انجام می دهند. این امر در حالی است که ابدا کارمندان 
شما بچه نبوده و به 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 شد تا افراد از 
فشارهای بی مورد رهایی یافته و آرامش بیشتری را احساس کنند. 
2-کنت��رل همه چیز را کنار بگذاری��د. هیچ دلیلی وجود ندارد که 
مدیر ش��رکت همه چیز را در کنترل خود داش��ته باش��د. فراموش 
نکنید که در ش��رکت همه وظایف مش��خص بوده و الزم اس��ت تا 
اعتماد الزم وجود داشته باشد. در غیر این صورت یک شانس بزرگ 
برای کس��ب رضایت کارمندان را از دس��ت خواهی��د داد. فراموش 
نکنید به هر میزان که کارمندان رضایت باالتری را داش��ته باش��ند، 

راندمان کاری آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
۳-به کار افراد معنا ببخش��ید. اگر اف��راد دلیل انجام فعالیت های 
خود را ندانند، بدون ش��ک تعهد و تمایل الزم را برای آن نخواهند 
داش��ت. ب��ه همین خاطر الزامی اس��ت تا چند دلیل ب��رای فعالیت 
آنه��ا اعالم کرده و ب��ا راهکارهای خالقانه خود، ب��ه کار آنها معنای 
بیش��تری را ببخشید. ایجاد هدف خود ضامن نهایت تالش از سوی 
افراد خواهد ب��ود. همچنین فراموش نکنید ک��ه هیچ فردی تمایل 
ندارد که کاری را برای زمانی مانند ۶0 س��ال ادامه دهد. به همین 
خاطر همواره چالش های جدید را برای آنها داشته باشید. تحت این 
ش��رایط حتی اگر افراد شرکت ش��ما را ترک کنند، همواره بهترین 
جم��الت را در رابطه با آن بیان خواهن��د کرد که این امر به معنای 

وجود یک سفیر تبلیغاتی فوق العاده خواهد بود. 
4-به تفاوت ها توجه داشته باش��ید. درواقع همه افراد باید اطالعات 
را ب��ه درس��تی دریافت کنند. این امر در حالی اس��ت که یک موضوع 
برای کارمندان عالی رتبه ممکن است به راحتی قابل هضم باشد. برای 
کارمندی دیگر ابدا هیچ گونه معنایی را پیدا نکند. به همین خاطر نیز 
ضروری است تا با هر کارمند، به زبان خاص خود صحبت کنید. بدون 

شک این اقدام بدون تالش برای افزایش ارتباط، میسر نخواهد شد. 
۵-تمرین داش��ته باشید. قبل از انجام هر کاری آن را تمرین کنید. این 
موض��وع خصوصا در رابطه با اقداماتی که نی��از به کار تیمی دارد، اهمیت 
باالتری را خواهد داش��ت. این اقدام شما درست به مانند یک تیم ورزشی 
خواهد بود که مربی چندین روز قبل از شروع مسابقه شرایط و اقدامات را با 
تیم خود تمرین می  کند تا در نهایت بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند. 
بدون شک در شرکت نیز شما به انجام چنین اقدامی نیاز خواهید داشت. 

۶-بهترین الگوی شرکت باشید. این امر یک واقعیت غیرقابل انکار 
اس��ت که کارمندان بیش��ترین توجه را به ش��ما دارند. درواقع یک 
خواس��ته از س��مت ش��ما تنها زمانی مورد توجه قرار خواهد گرفت 
که خودتان نیز به آن متعهد باش��ید. برای مثال اگر خواهان حضور 
به موقع افراد در شرکت هستید، خودتان باید نخستین فردی باشید 
که در ش��رکت حضور پی��دا می کند. درواقع تنه��ا زمانی می توانید 

ارزش ها را حفظ کنید که به آن عمل کرده باشید. 
۷-گالیه ها را کنار بگذارید. برای مثال بسیاری از افراد نگاهی منفی را 
نسبت به استارت آپ ها دارند و ایده های آنها را احمقانه تلقی می کنند. 
این امر در حالی اس��ت که در ابتدا باید به این پرسش پاسخ 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 ب��ه این موضوع 
توجه ویژه ای را داش��ته باش��ید که جهان با س��رعتی مثال زدنی در 
حال تغییر اس��ت. تحت این ش��رایط تنها زمانی می توانید موفقیت 
خ��ود را تضمین کنید ک��ه با روند آن خود را هماهنگ س��ازید. به 
همی��ن خاطر اگر به تغییرات توجه نداش��ته و حت��ی این موارد در 
آینده را پیش بینی نکنید، بدون شک محکوم 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. 
5-چگونه با افراد مخالف به نتیجه برسیم

سخنران: ایو پرلمن
ظهور اینترنت باعث شده است تا مرزها از بین رفته و افراد از سرتاسر 
جهان قادر به بیان نظرات خود باش��ند. بدون شک همه افراد جهان را از 
زاویه دید ما مش��اهده نکرده و نظرات مختلفی دارند. تحت این ش��رایط 
س��والی که مطرح اس��ت این اس��ت که چگونه می توان با آنها به نتیجه 
رس��ید. برای این موضوع هیچ چیز به اندازه اعتقاد به دموکراس��ی واقعی 
چاره ساز نخواهد بود. درواقع فراموش نکنید در جهانی که شما برای حرف 
دیگران ارزش��ی قائل نشوید، بدون شک سایرین نیز مشابه همین رفتار 
را خواهند داش��ت. همچنین نحوه ارتبط با افراد نیز می تواند معجزه آسا 
باشد. درواقع در موارد متعددی مشاهده شده است که یک رفتار شایسته، 
حتی مخالف ها را نیز به طرفداران ش��ما تبدیل کرده اس��ت. این موضوع 
دقیقا رفتاری است که سیاستمدارها در انجام آن خبره محسوب می شوند.
entrepreneur :منبع
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شکس��ت بخش��ی از زندگی است. درواقع اگرچه بس��یاری از افراد در 
ت��الش برای پیدا کردن راهی برای عدم مواجه ش��دن با آن هس��تند، با 
این حال تاکنون هیچ فردی در این زمینه موفق نبوده اس��ت. با نگاهی 
درس��ت متوجه این امر خواهید شد که این مقوله، کابوسی نابودکننده 
محسوب نشده و یک مرحله کامال طبیعی از زندگی محسوب می-شود. 
درواقع اگر شکس��ت را یک امر بسیار مهم و الزامی برای موفقیت تلقی 
کنیم، بدون ش��ک انتخابی اش��تباه انجام نشده است، با این حال توجه 
داشته باشید که برای استفاده از این موقعیت شما باید اقداماتی را انجام 
دهید. درواقع نباید تصور کنید که این موضوع یک نوش��دارو محسوب 
ش��ده و در برابر آن باید کامال بی تحرک باش��ید تا تاثیر خود را بگذارد. 
واقعیت این است که عدم رسیدن به یک خواسته، بدون شک با ناراحتی 
و حس بد همراه خواهد بود. تحت این ش��رایط اگر در کوتاه ترین مدت 
از آن رهای��ی پی��دا نکنید و روحیه خ��ود را باز نگردانید، بدون ش��ک 
خودتان باعث بروز یک فاجعه در زندگی خواهید ش��د. به همین خاطر 
نیز نتایج حاصل از شکس��ت، کامال به واکنش خودتان بستگی داشته و 
تعیین کنن��ده س��ودمند بودن و یا فاجعه باری این اتف��اق خواهد بود، با 
ای��ن حال بس��یاری از افراد با نحوه تغییر س��ریع اوضاع و بهبود روحیه 
خود آشنایی نداشته و پرداختن به اقدامات غیرموثر و یا کم تاثیر، باعث 
ناامیدی آنها می شود. به همین خاطر در ادامه به بررسی ۱۱ اقدامی که 

باید در مواجهه با این شرایط انجام شود، خواهیم پرداخت. 
1-نگرش خود را نسبت به شکست تغییر دهید 

برای این موضوع ضروری اس��ت تا زندگینامه افراد موفق جهان را به 
ص��ورت کامل مطالعه کنید تا متوجه این واقعیت ش��وید که شکس��ت 
برای تمامی افراد جهان اتفاق افتاده و ش��ما فردی مورد ظلم محسوب 
نمی ش��وید. درواقع این ش��رایط تنها به افراد یادآوری می کند که هنوز 
آماده نیس��تید. این امر باعث خواهد ش��د ت��ا بتوانید ضعف های خود را 
س��ریعا پیدا کرده و با رفع آنها به فردی کامال شایس��ته تبدیل ش��وید. 
فرام��وش نکنید که اگر این اتفاق رخ ندهد، ش��ما وارد مرحله جدیدی 
خواهید ش��د که ابدا ب��رای آن آمادگی ندارید. این امر بدون ش��ک به 
معنای نابودی خواهد بود. در نهایت توجه داشته باشید که باید همواره 
به خود افتخار کنید. علت این امر به این خاطر اس��ت که ش��ما تالش 
خ��ود را کرده اید، این امر در حالی اس��ت که بیش��تر افراد جهان حتی 
برای رویاهای خود حاضر به برداش��تن یک گام نیز نیستند. درواقع اگر 
آرامش درونی خود را از دس��ت ندهید، انجام هر کاری کامال امکان پذیر 

خواهد بود. 
2-بر روی دستاوردهای خود در زندگی تمرکز کنید 

اگ��ر یک ترازوی ذهنی را برای خود ایج��اد کنید، کمک خواهد کرد 
تا هیچ شکس��تی را بیش از حد بزرگ تلق��ی نکنید. برای مثال ممکن 
اس��ت سال 20۱۹ برای ش��ما با ضرر همراه بوده باشد، با این حال اگر 
به دس��تاوردهای خود در سال های گذش��ته در کنار این موضوع توجه 
کنید، متوجه این امر خواهید ش��د که موفقیت های ش��ما بسیار بیشتر 

از شکس��ت ها بوده اس��ت و این امر مانع از ادامه پیدا کردن افکار منفی 
خواهد ش��د. درواقع هیچ گون��ه نتیجه مثبت��ی از دل چنین افکاری به 
دست نخواهد آمد. به همین خاطر نباید اجازه دهید که آنها برای مدتی 
طوالنی در ذهن شما باقی بماند. در غیر این صورت با انواع بیماری های 

روحی و جسمی نیز مواجه خواهید شد.
3-محدوده زمانی تعیین کنید 

قوی ب��ودن ابدا به معنای این امر نخواهد بود که به احساس��ات خود 
توجه نداشته باش��ید. درواقع ابدا سعی نداریم که شکست را یک اتفاق 
ش��ادی آور برای تان تبدیل کنیم. بدون ش��ک این ام��ر که تالش کنید 
ولی به نتیجه دلخواه نرس��ید، اتفاق��ی تلخ خواهد بود، با این حال برای 
ناراحتی خود اگر زمانی محدود را مش��خص نکنید، بدون ش��ک فرصت 
ش��روع مجدد را از خود خواهید گرفت. به همین خاطر مثال یک نصف 
روز را صرف احساسات موجود کنید. درواقع عدم سرکوب، باعث خواهد 
ش��د تا امکان بازیابی ق��وا در مدت زمان کمتری امکان پذیر باش��د. در 
نهایت پس از گذش��تن از این مرحله، ضروری اس��ت تا برای شاد شدن 
خود اقدام��ی را انجام دهید. برای مثال دی��دن یک فیلم کمدی، وقت 
گذراندن در کنار دوس��تان و خانواده و حتی انج��ام بازی های رایانه ای 

می تواند گزینه های بسیار مطلوبی محسوب شوند. 
4-نگرانی ها را کنار بگذارید 

بی��ش  از ۹0درصد از نگرانی های افراد، هیچ گاه واقعیت نمی پذیرد. به 
همین خاطر نیز نباید خود را درگیر آن کنید. به همین خاطر بهتر است 
تا به جای درگیر کردن ذهن خود با اتفاقات آینده، به دنبال برنامه ریزی 
برای تغییر اوضاع باش��ید. بدون شک با تالش همه چیز متفاوت خواهد 

شد. به همین خاطر نگرانی اقدامی غیرهوشمندانه محسوب می شود. 
5-از فردی کمک بگیرید 

در هن��گام ناراحتی ممکن اس��ت ک��ه تصمیمات ش��ما بیش از حد 
احساسی باش��د. تحت این شرایط کمک گرفتن از افراد دیگر به عنوان 
مش��اور، کامال کارس��از خواهد ب��ود. در این رابطه فرام��وش نکنید که 
شکست به خوبی اقدامات آتی شما را مشخص خواهد کرد، با این حال 
ش��ما به تحلیل درس��ت آن نیاز دارید. در نهای��ت درگیر کردن خود با 
این اقدام، باعث می ش��ود تا فرصتی برای پرداختن به فکرهای بیهوده، 

وجود نداشته باشد. 
6-هیجان شروع دوباره را در خود ایجاد کنید 

تاکن��ون دقت کرده اید که برای کاری که ب��رای اولین بار می خواهید 
انجام دهید تا چه میزان هیجان دارید؟ در رابطه با ش��روع مجدد خود 
نیز باید چنین روحیه ای را داش��ته باشید. در این رابطه فراموش نکنید 
که ش��روع مجدد به معنای پیمودن یک مس��یر قدیمی نبوده و با توجه 
به افزایش تجربه و آگاهی از تغییرات الزم، شما عمال در مسیری جدید 
وارد خواهید ش��د. به همین خاطر نوع نگاه ش��ما باید به آن، یک مورد 
کامال جدید باش��د. در نهایت فراموش نکنید که برخی از افراد از انرژی 
مثبت بسیار باالیی برخوردار هستند، بدون شک داشتن چند دوست با 

این ویژگی کمک بسیار بزرگی برای تان خواهد بود. 
7-انگشت اتهام خود را پایین بیاورید 

یکی از عادت های رایج این اس��ت که پس از بروز یک شکس��ت، افراد 

س��ریعا ب��ه دنبال مقصر می گردند، ب��ا این حال اگ��ر اتفاقی در زندگی 
ش��ما رخ داده اس��ت، بدون شک شما نیز مس��ئول آن خواهید بود. به 
خاطر اینکه این اقدام تنها ش��رایط را بحرانی خواهد کرد، بهتر است تا 
ب��ر روی اقداماتی که باید خودتان انج��ام دهید، تمرکز کنید. درواقع با 

کینه جویی، تنها مشکالتی جدید را برای خود به وجود خواهید آورد. 
8-شرایط را قبول کنید 

این امر که شرایط فعلی خود را بپذیرید، کمک خواهد کرد تا آرامش 
بیشتری را به دس��ت آورید. برای مثال ممکن است شکست فعلی شما 
باعث ش��ود که نیاز به ایجاد تغییراتی در س��بک زندگ��ی کامال الزامی 
باش��د، با این حال بس��یاری از اف��راد نمی خواهند با ای��ن واقعیت کنار 
بیاین��د و این امر زمینه را برای انواع بدهی ها و مش��کالت جدید فراهم 
می  آورد. در نهایت فراموش نکنید که انسان های بزرگ، از دل سختی ها 

ساخته می-شوند. 
9-ترس از تغییر را کنار بگذارید 

بدون ش��ک اگر در بهترین وضعیت قرار داش��ته باش��ید، دلیلی برای 
شکست وجود نخواهد داشت، با این حال در صورتی که این اتفاق افتاده 
اس��ت، باید نس��بت به ایده آل بودن وضعیت خود شک کنید. به همین 
خاطر از همین امروز باید یکی از بزرگترین ترس های تاریخ که مقوله ای 
به نام تغییر اس��ت را کنار بگذارید. همواره این مثال را مورد توجه قرار 
دهید که گیاهان در برخورد با یک مانع، آن را دور می زنند. درواقع آنها 
هیچ گاه روند رو به جلوی خود را متوقف نکرده و بیش از حد برای یک 
مانع توقف نمی کنند. شما نیز باید از محیط اطراف خود درس گرفته و 
به همین ش��کل رفتار کنید. به همین خاطر هیچ گاه برای تغییرات الزم 

خود را محدود به باورهای نادرست نظیر سن نکنید. 
10-ذهنیت برنده داشته باشید 

برای این امر که از یک ش��رایط دشوار عبور کنید، باید ارتقای ذهنی 
داشته باش��ید. در کنار این موضوع اگر از روحیه یک جنگجو برخوردار 
نباش��ید، بدون ش��ک حتی ممکن اس��ت به فکر پایان دادن به زندگی 
خود باش��ید. به همین خاطر اگر همان فرد قبل از شکس��ت محس��وب 
می ش��وید، بدون شک محکوم به تکرار این اتفاق خواهید بود. در نهایت 
فرام��وش نکنید که یکی از جذابیت های زندگ��ی، همین باال و پایین ها 
اس��ت. درواقع بدون آنها پس از مدتی عمال احس��اس افس��ردگی پیدا 

خواهید کرد. 
11-اجازه ندهید که گذشته شما معرف آینده باشد 

آیا کس��ی امروزه از شکست های اس��تیو جابز خصوصا در هنگام شروع 
فعالیت او صحبتی می کند؟ بدون ش��ک پاس��خ منفی بوده و این امر برای 
تمامی افراد موفق تاریخ یکسان است. به همین خاطر نیز نباید تصور کنید 
که شکست امروز، تا ابد به مانند لکه ای سیاه باقی خواهد ماند. بدون شک 
با کسب دستاوردهای بزرگ تر، همه چیز به نحوی فراموش خواهد شد که 
انگار از اول وجود نداش��ته اس��ت، با این حال تنها فردی که هیچ گاه نباید 
شکست را فراموش کند، خودتان هستید. در غیر این صورت ممکن است 
دچار اعتماد به نفس کاذب شوید که خود عاملی برای نابودی خواهد بود. 

درواقع شما باید همواره درس ها را به خاطر بسپارید. 
success :منبع

چگونه از جو حاصل از شکست خوردن فاصله بگیریم 

success به قلم: انجمن نویسندگان مجله
مترجم: امیر آل علی

به قلم: هایدن فیلد نویسنده حوزه بازاریابی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

شنبه
21 دی 1398

شماره 1470



در نشست مشترک داروسازان ایران و روسیه عنوان شد:
رتبه دوم استان اصفهان در تولید دارو و محصوالت دارویی کشور 

اصفهان – قاسم اسد: مدیرعامل داروسازی رها با بیان اینکه 97% از داروهای ایران تولید داخل است، گفت: استان اصفهان در تولید دارو و 
محصوالت دارویی رتبه دوم کشــور را دارا بوده و 70% از داروهای گیاهی ایران در اســتان اصفهان تولید می شود.  غالمرضا اخوان فرید در نشست 
مشترکی که بین داروسازان ایران و روسیه و به همت واحد بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، تصریح کرد: در اصفهان 6 
کارخانه بزرگ داروسازی و 2 کارخانه بزرگ داروی گیاهی وجود دارد که بیش از 800 نوع دارو در آنها تولید می شود.  عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان با بیان اینکه این نشست با هدف توسعه زمینه های صادرات، تحقیق و تولید و با همکاری شرکت های بزرگ بین المللی برگزار شد، 
افزود: به همین منظور در سال گذشته نیز یک هیات تجاری داروسازی از روسیه به اصفهان سفر کردند و طی آن سفر تفاهم نامه صادرات داروهای 
گیاهی به روسیه امضا شد که در حال پیگیری است.  اخوان فرید تصریح کرد: اگر شرکت های روس  به صادرات به ایران عالقه مند باشند، باید ابتدا 
از طریق شرکت های وارداتی محصوالت خود را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت و مجوزهای الزم را دریافت کنند.  در ادامه ایلیا 
باکولین، عضو هیات مدیره و مدیر امور بین الملل شرکت B.Pharma ضمن معرفی این شرکت به عنوان توزیع کننده محصوالت دارویی گفت: ما 
از سال 2016 اقدام به راه اندازی کارخانه داروسازی کردیم و در حال حاضر 10 شعبه در روسیه داریم و در حال ثبت شعبه در شش کشور دیگر از 
جمله ویتنام، پاراگوئه، ازبکستان و قزاقستان هستیم.  وی در ادامه افزود: محصوالت شرکت ما به بیش از 20 کشور دنیا در آفریقا و آسیا صادر شده و 
همچنین مواد اولیه از کشورهای دیگر وارد می کنیم.  نماینده روس در این جلسه عالقه مندی شرکتهای داروسازی روس برای مشارکت با شرکتهای 
ایرانی را اعالم و خاطرنشان کرد: صنعت داروسازی روسیه، صنعتی نوپاست و فرصت های همکاری مشترک زیادی در زمینه های انتقال تکنولوژی 
و اطالعات، صادرات و واردات مابین شــرکت های روس و ایرانی وجود دارد.  وی افزود: شــرکت های روس به سرمایه گذاری مشترک با شرکت های 

داروسازی ایرانی عالقه مندند و مطمئنا این سرمایه گذاری برای هر دو طرف سودآور خواهد بود. 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خبر داد:
توزیع منظم و بموقع گاز مایع در هرمزگان

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان از توزیع کامل 
سهمیه های گاز مایع در بخش های مختلف شهری و روستایی استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، عبداهلل احمدی کمرپشتی گفت: در تامین و توزیع گاز مایع هیچ کمبودی 
نداریم و شرکت های موزع تمام سهمیه های شهرستان های استان را بموقع دریافت می کنند. وی ادامه داد: این شرکت 
ها پس از دریافت گاز توسط خودروهای گازکش کپسول های گاز خانگی را در تاسیسات گاز پرکنی خود آماده و توزیع 
می کنند.احمدی کمرپشتی در ادامه توضیحات خود گفت: نظارت بر نحوه توزیع و نرخ کپسول های گاز خانگی بر اساس 
دستورالعمل ها بر عهده سازمان صنعت معدن و تجارت و فرمانداری ها است. وی در پایان گفت: طی 1۴ روز گذشته بیش 

از چهار هزار و ۴2۵ تن گاز مایع در هرمزگان توزیع شده است.

شهردار ساری تاکید کرد:
همکاری و تعامل مدیریت شهری با سپاه ساری در اجرای برنامه های فرهنگی

ساری – دهقان : عباس رجبی شهردار ساری از آمادگی کامل شهرداری ساری برای برگزاری آیین بزرگداشت سردار 
" قاسم سلیمانی " در مرکز مازندران خبر داد به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
ساری ، سرهنگ ابراهیم یعقوبی فرمانده سپاه ساری صبح امروز یکشنبه با عباس رجبی شهردار ساری دیدار و گفتگو کرد. 
برگزاری آیین های بزرگداشت سردار "حاج قاسم سلیمانی"، تعامل و همکاری با پایگاه های بسیج و اردوهای  راهیان نور 
از محورهای گفتگوی مشترک فرمانده سپاه ساری و شهردار مرکز استان بوده است . در این دیدار که قاسم قاسمی عضو 
شورای اسالمی شهر نیز حضور داشت، عباس رجبی شهردار ساری با بیان اینکه سردار سلیمانی در مسیر جهاد و شهادت 
به عهد خود پایدار بود و با روحیه جهادی کار کرد، از آمادگی کامل شهرداری برای برگزاری آیین بزرگداشت سردار " 
قاسم سلیمانی " در مرکز مازندران خبر داد و اظهار کرد: زمینه سازی الزم برای برگزاری مراسم  و یادواره های این شهید بزرگوار در ساری بخوبی فراهم شده است. 
وی با اشاره به اینکه اردوهای راهیان نور احیاگر فرهنگ ایثار و شهادت است، گفت: شهرداری ساری آمادگی الزم برای ارائه خدمات مطلوب در جهت اعزام  زائران 
راهیان نور را دارد . در ادامه ، فرمانده سپاه ساری از اقدامات شهرداری در زمینه فضاسازی شهری و  تبلیغات محیطی برای برگزاری آیین بزرگداشت سردار دلها؛ 
سردار حاج قاسم سلیمانی قدردانی کرد. قاسم قاسمی عضو شورای اسالمی شهر نیز در این دیدار ضمن تسلیت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی ، بر ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و گفت: شورای اسالمی شهر از اجرای برنامه های فرهنگی و ارزشی حمایت خواهد کرد.

جلسه واگذاری پروژه الهیه و بادامستان با اعضای شورای تامین مسکن 
پرسنل وزارت دفاع در قزوین برگزار شد

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: جلســه واگذاری پروژه الهیه و بادامستان با حضور اعضای شورای تامین مسکن 
پرسنل وزارت دفاع، سرهنگ جهانگرد فرمانده مرکز آموزشی شهدای جوادنیا، هادی شعبانی معاون بنیاد تعاون مسکن 
ودجا، علیرضا ترابی معاون سرمایه گذاری شهردار، محمد علمی معاون فنی و عمرانی شهردار و کیومرث فدائی فر مدیر 
منطقه دو شهرداری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی معاونت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
قزوین؛ علیرضا ترابی، معاون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهردار، در این جلسه گفت: روند بررسي گزارشات 
فني، معماري و مذاکره با دیگر واحدهای ذی صالح  نیاز به درخواست کتبی بنیاد تعاون ودجا دارد. ترابی افزود: معاونت 
تامین مسکن وزارت دفاع جهت اجرایی شدن و کاربردی کردن مصوبات جلسه  در اسرع وقت درخواست کتبی خود را 
به این معاونت ارائه دهد. محمد علمی معاونت فنی و عمرانی شهرداری در این جلسه تصریح کرد: شهرداری قزوین پروژه های مختلفی در حوزه بلند مرتبه سازی 
و برج سازی اجرا می کند و در تمام آن ها اصول معماری و شهرسازی مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: پروژه الهیه و بادامستان نیز از پروژه های شهرداری 
است که از موقعیت جغرافیایی و منظر شهری مناسبی برخوردار است، واحدهای در نظر گرفته برای پروژه الهیه و بادامستان با همکاری شهرداری ساخته شده و در 
صورت تصویب به بنیاد تعاون تامین مسکن وزارت دفاع کشور واگذار می شود، سیاست ها و استراتژی های الزم در حوزه پروژه الهیه و بادامستان نیز تدوین و به 
تصویب شواری شهر قزوین رسیده است. شعبانی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون یک هزار و ۴00 واحد مسکونی برای کارکنان وزارت دفاع خریداری شده و 
خرید ۵00 واحد مسکونی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. معاون بنیاد تامین و فروش مسکن صندوق مرکزی ودجا یادآور شد: کارکنان وزارت دفاع قشر متوسط 
و دغدغه مند جامعه هستند، از شهرداری قزوین نیز انتظار می رود با در نظر گرفتن توان مالی و مشکالت اقتصادی موجود در ساخت این واحدها از ما حمایت کند.

اجرای پروژه ارزیابی 360 درجه سبک رهبری در گاز گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل محترم شرکت گاز استان گلستان در مصاحبه با پایگاه خبری شرکت گفت : این پروژه در راستای بهبود فعالیتهای 
تعالی سازمانی و با هدف  دریافت بازخورد از زوایای مختلف و شناسایی مهارت ها و توانمندیها وهمچنین برنامه ریزی برای نیازهای آموزشی و توسعه ای مدیران 
و روسای واحدهای گاز گلستان انجام شده است.مهندس رحیمی  با تاکید بر استفاده مناسب از نتایج ارزیابی 360 درجه در فرآیندهای توسعه منابع انسانی افزود: 
تعیین سبک رهبری برای هر یک از رهبران و کل شرکت بر مبنای مدل منتخب ،تهیه برنامه توسعه برای هر یک از رهبران بر مبنای بازخور سبک رهبری و کارنامه 
ارزیابی شایستگی ها برای کل شرکت وبه تفکیک هر یک از مدیران از نتایج بدست آمده اجرای این پروژه  بوده است.مدیر محترم عامل شرکت گاز گلستان خاطر 

نشان کرد: در این دوره از ارزیابی 3۵ نفر از مدیران و و روسای واحدها  ازمنظر خود، مافوق، همتراز و زیردست ارزیابی شدند.  

تابلوی بلوارشهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
درشاهرود نصب گردید

شاهرود - حسین بابامحمدی: بعداز نام گذاری بلوارحدفاصل میدان آزادی تامیدان امام رضا)ع( توسط مهندس 
احمدی شهردارشاهرود به نام سردار برومند ایران اسالمی شهید واال مقام سپهبد حاج  قاسم سلیمانی، توسط شهرداری 

شاهرودتابلوی این بلوارامروز) دوشنبه 16 دی98 ( نصب گردید.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر خبر داد:
بازسازی عملیات والفجر 8 در بوشهر

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: فرمانده سپاه شهرستان بوشهر از برگزاری بازسازی عملیات والفجر 8 در راستای برگزاری کنگره سرداران و 2هزار شهید این 
استان در بوشهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری از بوشهر، سرهنگ غالمرضا شهابی در جلسه برگزاری باز سازی عملیات والفجر 8  ضمن تسلیت شهادت سپهبد قاسم 
سلیمانی، اظهار داشت: دشمنان بدانند با این جنایات نمی توانند خللی در اتحاد و همدلی مردم ایران در مقابله با استکبار ایجاد کنند. شهابی تاکید کرد با تاکید بر اینکه 
بخشی از تاریخ ایران دفاع مقدس است، ادامه داد: وقتی که ملت ایران مورد ستم و تجاوز ایادی استکبار قرار می گیرد و با مقاومت ملت ایران روبرو می شود  این  زیباترین 
بخش دفاع مقدس و انقالب اسالمی را رقم می زند. وی بیان داشت: دفاع مقدس یکی از بخش های ماندگار و نیز زرین ترین  تاریخ انقالب اسالمی است که بعدها و قطعا 
نسل های آینده به این بخش از تاریخ انقالب افتخار می کنند.  وی با بیان اینکه رزمندگان استان بوشهر را با نام استکبار ستیزی می شناسند چرا که پیشینه مبارزه مردم 
با استعمار سابقه طوالنی دارد، افزود: رزمندگان استان بوشهر به ویژه در عملیات های دریایی نقش مهم و حساسی داشتند و در این عملیات ها موفقیت های زیادی 
کسب کردند.  فرمانده سپاه شهرستان بوشهر از برگزاری بازسازی عملیات والفجر 8 در راستای برگزاری کنگره سرداران و 2هزار شهید این استان در بوشهر خبر داد. 
شهابی به نقش رزمندگان بوشهری در والفجر 8 اشاره کرد و افزود: عملیات والفجر 8 که در آن رزمندگان استان بوشهر نقش بسزایی داشتند بازسازی می شود تا ضمن 
ارج نهادن به مقام شامخ شهدا جوانان را نیز با رشادت های رزمندگان استان آشنا کنیم. وی با اشاره به اینکه 1۵0 بازیگر بسیجی دراجرای این بازسازی همکاری دارند 
گفت: این عملیات به مدت ۴ شب و در روزهای 21 الی 2۴ دی ماه ساعت 19:30 در محل نمایشگاه بین المللی برگزار می شود. شهابی ادامه داد: عملیات والفجر هشت 
است که منجر به فتح فاو شده است، به همین جهت تصمیم گرفتیم امسال به منظور ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل آینده عملیات والفجر هشت را 
برای جوانان بوشهری بازسازی کنیم؛ اگرچه بازسازی آن  نسبت به عملیات اصلی با آن وسعت مقدور نیست اما به قدر وسع  تالش داریم که این عملیات را شبیه سازی 
شود. وی با اشاره به اینکه بخش اول بازسازی فرهنگی است که به چرایی و چگونگی عملیات دفاع مقدس پرداخته می شود، یادآور شد: بخش دوم فاز اجرایی رزمایش 

است که اجرای کارهای رزمی، انفجار و تیراندازی که شبیه سازی در آن دوره است. انتقال نیرو، غواص و حرکات با قایق در این بخش اجرا می شود.
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اخبار

تبریز - ماهان فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی در جلسه تشریح دستاوردهاو برنامه های 
زون تخصصــی نــوآوری و فناوری آب گفــت: طرح های 
فناورانه آب ۴7 درصد نســبت به ســال قبل رشد داشته 
است. مهندس علیرضا ایمانلو بر اهمیت برگزاری نمایشگاه 
و بویژه حضور این شرکت در اجرای زون تخصصی نوآوری 
و فناوری آب تاکید کرد و گفت: شــرکت آبفا با استفاده از 
فضای نمایشگاه نسبت به ارائه نیازمندیهای فناورانه خود 
در بخش های مختلف اقدام کرد و توانســت با اســتفاده 
از ظرفیت و پتانســیل مراکز علمی حاضر در نمایشــگاه 

و فناورانــه چندین طرح کاربردی را عملیاتی کنــد. مهندس ایمانلو با بیان 
اینکه طرح های فناورانه جهت تجاری ســازی و تولید انبوه نیاز به حمایت 
های بیشــتر مالی و معنوی دارند خواستار حمایت های همه جانبه در این 
راســتا شد. در این جلسه که با موضوع تشریح دستاوردها و برنامه های زون 
تخصصی نوآوری و فناوری آب هفتمین نمایشــگاه نــوآوری و فناوری ربع 
رشــیدی با حضور مســووالن امر ترتیب یافته بود گزارش کاملی از مراحل 
اجرایی زون تخصصی آب ارائه شــد که در این گزارش به موارد ذیل اشــاره 

گردید:
    - فعالیــت های صورت گرفته در ارتباط بــا جذب و ثبت نام طرح های 

فناورانه در سطح ملی و استانی
   - گــزارش آماری از تعداد طرح های فناورانه در بخش های مختلف ایده، 
فروش محصوالت دانش بنیان و تجاری ســازی طرح های فناورانه و مقایسه 
با ســال های قبل، که خوشــبختانه از نظر آماری ۴7 درصد نسبت به سال 

قبل رشد داشته است
   - برگــزاری چندین مــورد کارگاه علمی - تخصصی و رویداد های جانبی 

در زون آب
   - ارزیابی طرح ها و تقدیر از برترین های زون آب

  -  مقامات بازدید کننده ملی و استانی
    -دســتاوردها و برنامه های آتی زون تخصصی آب جهت عملیاتی نمودن 

طرح ها
در ادامه این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان 
شــرقی در راستای اهمیت برگزاری نمایشگاه و پیگیری تحقق اهداف آن به 

نکاتی اشاره کرد.
جهانگیری با اشاره به واگذاری مسئولیت زون نوآوری و 
فناوری آب به شــرکت آب و فاضالب استان از فعالیتهای 
صورت گرفته در کلیه مراحل مربوط به آماده سازی زون 
و برگــزاری آن ابراز خرســندی کرد و ایــن زون را یکی 

از بخش های موفق عنــوان و از مدیرعامل 
شــرکت آبفا آذربایجان شــرقی و مجموعه 

همکاران وی تقدیر و تشکر کرد.
وی افزود: فضای ایجاد شــده در سطح استان برای ارائه 
نیازهای فناورانه دستگاه های اجرایی و همچنین استفاده 
از ظرفیت ها و پتانســیل علمی دانشگاه ها، مراکز علمی 

و شرکت های دانش بنیان بسیار فضای مناسبی است.
وی ادامه داد: نه تنها باید فناوری های مورد 
نیاز صنعت را تجاری سازی کنیم بلکه باید این 
فناوریها به محل تولید ثروت در سطح استان و 
ملی و حتی فراتر از آن در سطح منطقه تبدیل شود. جهانگیری 
با اشــاره به چالش های مالی دانشگاه ها و شرکت های دانش 
بنیان خاطرنشان کرد: اســتانداری آذربایجان شرقی آمادگی 
حمایت همه جانبه در برقراری این تعامل و ارتباط چند سویه 
بین فناوران، مصرف کنندگان فناوری و سرمایه گذاران را دارد.
وی با بیان این موضوع که کارگروه سرمایه گذاری در سطح استان شکل 
گرفته اســت می توان پروژه هایی که امکان تجاری ســازی آنها با حمایت 
مالی بخش خصوصی امکان پذیر می باشد در این کمیته معرفی و نسبت به 

ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری اقدام کرد.
الزم به ذکر است در این جلسه لوح تقدیر استاندار آذربایجان شرقی جهت 
تقدیر از تــالش های توفیقمندانه علیرضا ایمانلو مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی بعنوان مسئول اجرای زون نوآوری و فناوری 

های آب به وی اهدا شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی شهرداری قم 
گفت: بیش از 230 دستگاه اتوبوس جهت مراسم تشییع سپهبد حاج قاسم 

سلیمانی و همرزمان شهیدش به شهروندان سرویس دهی نمودند.
یزدی افزود:با توجه به ســاعت اعالم شده و تاخیر به وجود آمده، ناوگان 
سازمان اتوبوسرانی در پایانه آل یاسین دپو و تا پایان مراسم حدود ساعت 2 

بامداد شهروندان را به صورت رایگان جابجا نمودند.
وی بیان داشــت: با توجه به دپو ناوگان و ترافیک مســیر، سرویس دهی 
انجام و ناوگان موجود در مســیر با توجه به پارک حودروهای شــخصی در 
مســیر و ترافیک ایجاد شده توسط خودروهای شخصی، در ترافیک مانده و 
روند ســرویس دهی کند شد که با تالش عوامل سازمان،شهروندان در نقاط 

مختلف سوار اتوبوس شده و به سطح شهر منتقل شدند.
مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی شــهرداری قم اذعان داشت: از پایانه آل 
یاسین به مسیرهای قابل تردد)حرم، میدان شهید مطهری ، پردیسان، بلوار 
امین ، بلوار شــهید صدوقی، شهر قائم ، دل آذر و غیره( سرویس دهی انجام 
شده و ناوگان مستقر در سطح شهر نیز ادامه مسیر را سرویس دهی  نمودند.
وی با اشــاره به اســتفاده و بکار گیــری ظرفیت صد درصــدی ناوگان 
اتوبوســرانی تصریح کرد:با توجه به حجم جمعیت چنــد صد هزار نفری و 
ناوگان موجود که 230 دســتگاه می باشــد اگر همه اتوبــوس ها هر کدام 
حداکثر 100 نفر نیز سوار کنند،جمعا 23 هزار نفر امکان جابجایی می باشد.

یزدی با اشاره به پیش بینی ترافیک با توجه به حضور گسترده  شهروندان 

و استفاده از خودروهای شخصی و پارک خودرو در شوارع و معابر منتهی به 
بلوار پیامبر اعظم و محدوده بلوار، تصریح کرد:  ترافیک مســیر از ساعت 23 
تا 23:۴0 باعث ایجاد مشــکل برای ناوگان گردید که سریعا با اعزام ناوگان 
از مســیر های دیگر این مشکل رفع گردید اما نهایتا منجر به عدم سرویس 

دهی مطلوب گردید.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم افزود: از ساعت 10 صبح روز 
دوشــنبه کلیه ناوگان و نیروهای ستادی و اجرایی سازمان در سطح شهر و 
مسیر تعیین شده ســرویس دهی را شروع و زائرین و مجاورین شهر کریمه 

اهل بیت )س( را جابجا نمودند.
حضور اتوبوسرانی در مراسم تشیع سپهبد شهید سلیمانی با تمام ظرفیت 

تا2بامداد

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شــهرداری قم گفت: ناوگان اتوبوسرانی با 
230 دستگاه اتوبوس بیش از 1۵ساعت بدون وقفه و مستمر از ساعت 10 روز 

دوشنبه تا 2 بامداد روز سه شنبه در خدمت شهروندان بوده است.
امیر یزدی با اشاره به حضور چند صد هزار نفری مردم قم در مراسم تشیع 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: سازمان اتوبوسرانی شهرداری 
قم از ساعت 10 صبح دوشنبه 16 دی ماه تا 2 بامداد روز سه شنبه 17 دی ماه  

به صورت تمام  وقت و مستمر ارائه خدمات کرده است.
وی تعداد اتوبوس های فعال در سطح شهر را 230 دستگاه اتوبوس اعالم 
کــرد و افزود: ناوگان اتوبوســرانی با تمام ظرفیت خود و به صورت مســتمر 
مسافران را از تمام نقاط شهر به حرم مطهر و سپس مسجد مقدس جمکران 

انتقال داده است.
مدیرعامل ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری قم با اشــاره به انتقادهای 
مطرح شــده درباره عملکرد ســازمان اتوبوســرانی بیان کــرد: رانندگان تا 
2بامداد در ســطح شــهر فعال بوده و با توجه به حضور چند صد هزار نفری 
شرکت کنندگان در مراسم و ظرفیت محدود اتوبوسرانی با تمام نیرو و ظرفیت 

در خدمت مردم بوده است.
وی علت تأخیر ۴۵ دقیقه ای مســافران برای حضور اتوبوس در جمکران 
را در ســاعت 10 شب تشریح کرد و گفت: هم زمان با رسیدن پیکر شهدا به 
جمکران پلیــس راهور خیابان  ورودی  اتوبوس هــا را از میدان ولی عصر تا 

جمکران مسدود کرده و مانع ورود اتوبوس ها به این  مسیر شدند.

اراک - مینورستمی: جلسه مشترک هماهنگی پیشبرد طرح صیانت از منابع 
آب با حضور سرپرست معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل استان مرکزی ، مدیر وضعی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی و مدیران مرتبط در راستای پیشبرد طرح 
ملی صیانت از منابع آب، در این شرکت برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای مرکزی، در ابتدای این جلسه مهندس عزت اله آمره ای مدیرعامل این 
شرکت ضمن تبریک انتصاب دکتر محسن خیرمند به عنوان سرپرست  معاونت امور 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ، وضعیت کنونی آبی 
استان و عملکرد چند ساله اخیر شرکت آب منطقه ای مرکزی در حوزه های مرتبط 
را تشــریح کرد. مهندس آمره ای با تبیین  و توضیح فعالیت های عمده  شرکت در 
جلوگیری از افزایش حفاری های غیر مجاز، اقدامات انجام یافته در بخش آب های زیر 
زمینی  و حفاظت کمی را در مجموع مطلوب ارزیابی و بر لزوم اهتمام بیشتر در زمینه 
ی منابع آب ســطحی و رودخانه ها و حفاظت کیفی تأکید کرد. وی از مساعدت و 
همیاری مجموعه دستگاه قضایی استان در حفظ و حراست از انفال و منابع آب تقدیر 

وتشکر کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح، حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی 
است و به کمک سیستم قضایی ما می توانیم در برخورد با متخلفین بخش آب موفق 
عمل کنیم و همکاری و مساعدت هرچه بیشتر دستگاه قضایی در این امر باعث کاهش 
تخلفات و احیاء منابع آبی می شود. مهندس آمره ای همچنین ضمن تشکر از دستگاه 
قضایی استان در رسیدگی به پرونده های حوزه آب، به ویژه پرکردن چاه های غیرمجاز 
و جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، گفت: نشست با بهره برداران و فرهنگ 

سازی جهت استفاده بهینه از منابع آب، جمع آوری تلمبه ها و منصوبات غیر مجاز 
بر روی آب های سطحی، پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز، برخورد با 
متصرفین بستر و حریم رودخانه ها و منابع آبی، از مهمترین برنامه های این شرکت 
است. در ادامه جلسه دکتر محسن خیرمند سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان مرکزی، دغدغه های اصلی دستگاه قضایی را در خصوص حسن 
اجرای طرح ملی صیانت از منابع آب، تشریح و به طور خاص در مورد لزوم استخراج 
آمار دقیق و متقن در خصوص چاههای غیر مجاز و احکام قطعی اجرا نشده تأکید و 
خواستار حساسیت بیشتر شرکت آب منطقه ای در مورد نظارت بر چاههای بخش 
صنعت، تجهیز چاهها به کنتور،  وضعیت توقیف و نگهداری ادوات حفاری و آالیندگی 
منابع آب و همچنین پیگیری برنامه های مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و مجاری 
آبی شد. همچنین در این جلسه، دکترجودکی مدیر وضعی انتظامی معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم، بر لزوم هماهنگی متولیان طرح صیانت از منابع آب با شورای 
حفاظت از منابع آب استان و توجه بیشتر به گزارش های مردمی سامانه سجام قوه 

قضائیه در مورد تخلفات منابع آبی تأکیدکرد.

اهواز - شبنم قجاوند: رئیس دستگاه حفاری ۵0 فتح شرکت ملی حفاری ایران 
گفت: تعمیر چاه های نفت و گاز با حضور دستگاه حفاری بسیار حساس و نیازمند 
تخصص های خاص اســت. رضا کاویان فر افزود: چاه های تعمیری به طور عمده 
تولیدی و در مدار بهره برداری قرار دارند که به دالیلی دچار افت تولید می شوند. 
وی اظهار کرد: حسب برنامه های حفظ و نگهداشت تولید و دستور کار برای تعمیر، 
مدت زمان استقرار دستگاه حفاری بر روی چاه محاسبه می شود که به روال معمول  
این مدت کوتاه و همین موضوع باعـث جابجایی و استهالک بیشتر دکل حفاری 
در قیاس با دستگاه های مورد استفاده در حفر چاه های توسعه ای و اکتشافی می 
گردد. کاویان فر گفت: از نکات مهم در تعمیر چاه های در حال بهره برداری، دقت 
باالی کارکنان عملیاتــی، رعایت دقیق ضوابط اچ اس ئی خاصه در بخش ایمنی 

می باشد. رئیس دستگاه حفاری ۵0 فتح شرکت ملی حفاری ایران که از کارکنان 
و رؤسای با سابقه شرکت محسوب می شود،  تعمیر چاه های نفت و گاز را بسیار 

با اهمیت دانست و افزود: این تعمیرات در راستای حفظ و نگهداشت تولید برنامه 
ریزی و صورت می پذیرد. وی توضیح داد: رانش الیه های زمین و شکســتن لوله 
های جداری چاه، ریزش دیواره چاه، افت فشار مخزن، اسفالتین، باال آمدن سطح 
آب و ... از جمله علل تعمیر چاه است. کاویان فر اظهار کرد: دستگاه حفاری ۵0 فتح 
هم اکنون در میدان نفتی کوپال در موقعیت عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مارون در حال تعمیر یک حلقه می باشد. دستگاه حفاری ۵0 فتح از شمار دستگاه 
های سنگین ناوگان حفاری شرکت ملی حفاری ایران است که  تحت سرپرستی 
مدیریت عملیات حفاری خشــکی – 3 شرکت قرار دارد. این دکل در سال 1378 
به ناوگان شرکت پیوست و حفاری و تعمیر  6۴ حلقه چاه به متراژ 91 هزار و ۴10 

متر را در کارنامه خود دارد.

همدان - خبرنــگار فرصت امروز: احمدرضا احســانی با بیان اینکه 
دوازدهمین نمایشــگاه کتاب اســتان 18 الی 23 دی ماه برگزار می شود، 
گفت: ریل گزاری و سیاست گذاری در حوزه فرهنگ یکی از وظایف ماست و 
برای تاثیرگذاری، ادارات باید در کنار ما باشند.  احمدرضا احسانی، مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه، ضمن تسلیت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: 
دوازدهمین نمایشــگاه کتاب استان 18 الی 23 دی ماه برگزار می شود. وی 
با بیان اینکه نمایشــگاه کتاب آخرین بار سال 9۵ برگزار شد، گفت: آشنایی 
مردم با حوزه نشر و تولیدات نشر جدید در طول سال، بسترسازی برای کلیه 
اقشــار و همچنین آشنایی با فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تبادل نظر و ایجاد 
فضایی برای گفتگوی اهالی فرهنگ و هنر از اهداف این نمایشــگاه اســت. 
احسانی ابراز داشت: در این نمایشگاه ۵99  ناشر اعالم آمادگی کردند و 180 

ناشر انتخاب شده که 90 ناشر تخصصی کودکان و نوجوان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان با بیان اینکه فرهنگ و 
هنر اســتان نباید تعطیل بماند، افزود: بســیاری از موارد و هزینه ها را صفر 
و رایزنی کردیم که اهداف فرهنگ و هنر اســتان تعطیل نشــود و در بخش 
اجراهای خیابانی توانســتیم بصورت 100 درصدی انها را اجرا شد. وی بیان 
کرد: ریل گزاری و سیاست گذاری در حوزه فرهنگ یکی از وظایف ماست اگر 

بخواهیم تاثیرگذاری باال برود باید ادارات دیگر در کنار ما باشند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همدان با بیان اینکه برنامه 
نمایشگاه به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد چهارشنبه افتتاح می شود، عنوان 
کرد: برنامه های شاخص جشــنواره هنرهای تجسمی را بعد از سه سال در 

سطح استان و به میزبانی کبودراهنگ روز چهارشنبه برگزار می کنیم. 
احســانی ضمن اشــاره به اجرای جشــنواره ادبی در دهه فجر به یادواره 
ســیدجمال الدین اسد آبادی همزمان با افتتاح فرهنگسرای سیدجمال اسد 
آبادی در اســفندماه نیز اشاره کرد و افزود: جشــنواره موسیقی همزمان با 
موســیقی فجر در تهران، در همدان هم برگزار می شود. در ادامه ای نشست 
مسئول نمایشگاه بین المللی همدان با بیان اینکه ساعت کاری نمایشگاه از 
ساعت 9 الی 12 ظهر و 1۵ الی 20 شب است، گفت: 300 ناشر از بین ۵9۴ 
ناشــر حضور مستقیم دارند و ناشران مطرح از اســتان های تهران، گیالن، 

خراسان رضوی، قزوین، قم و همدان در این نمایشگاه حضور دارند.

تشریح دستاوردها و برنامه های زون تخصصی نوآوری و فناوری آب؛

ایمانلو: طرح های فناورانه آب 47 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است

سرویس دهی بیش از ۲30 دستگاه اتوبوس جهت مراسم تشییع سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی:  حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی امری ضروری است

رئیس دستگاه حفاری 50 فتح شرکت ملی حفاری ایران:
تعمیر چاه ها با حضور دستگاه حفاری بسیار حساس و نیاز به تخصص های خاص دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان: 
دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان 18 الی ۲3 دی ماه برگزار میشود
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آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چطور می توان به انسان اصیل تبدیل شد؟ 
حقیقت این اس��ت که اگر انس��ان اصیلی نباش��ید، هوش هیجانی هم نمی تواند 
برای ت��ان مفید باش��د و ش��ما را به موفقیت برس��اند. ب��ا ما همراه باش��ید تا با 

خصوصیات رفتاری انسان های اصیل آشنا شوید.
تحقیقات زیادی نشان می دهد هوش هیجانی )EQ( نقش مهمی در عملکرد 
شغلی ش��ما ایفا می کند. موسسه  تلنت اسمارت )TalentSmart( در پژوهش 
جدی��دی، ه��وش هیجانی بیش از ی��ک میلیون نفر را آزمایش ک��رد. در نهایت 
این مجموعه به این نتیجه رس��ید که 8۵درصد از موفقیت های ش��غلی در تمام 

حوزه ها، به دلیل داشتن این ویژگی حاصل می شوند.
درآمد س��االنه افراد با هوش هیجانی باال، 2۹ هزار دالر بیشتر از افرادی است 
که ه��وش هیجانی پایینی دارند. جالب اس��ت بدانید، کم��ی افزایش در میزان 
هوش هیجانی می تواند درآمد س��االنه  ش��ما را تا هزار و ۳00 دالر افزایش دهد. 
پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده و یافته های بسیاری در دست است، 

که می توان ساعت ها در ارتباط با آنها حرف زد.
 اهمیت اصیل بودن برای رسیدن به موفقیت

یقی��ن داریم ه��وش هیجانی روش قدرتمندی اس��ت، برای اینک��ه انرژی تان 
را روی مس��یر مش��خصی بگذارید و به نتایج فوق العاده ای دس��ت یابید، اما یک 
مش��کل وجود دارد، اگر شما انسان اصیلی نباشید، هوش هیجانی هم نمی تواند 
باعث موفقیت تان ش��ود و کار چندانی برای تان انجام نمی دهد. پس الزم است با 

خصوصیات رفتاری انسان های اصیل آشنا شوید.
اخیرا پژوهش��ی در مدرسه  کسب وکار فاستر )Foster( در دانشگاه واشنگتن 
انج��ام ش��ده و نتایج آن اع��الم می کند، هوش هیجانی  که فق��ط در ظاهر دیده 
می شود برای مردم قابل پذیرش نیست. آنها تمایلی به نشانه های ظاهری هوش 
هیجانی ندارند و می خواهند این خصوصیت اصالت داش��ته باش��د و احساس��ات 

واقعی طرف مقابل باشد.
ب��ه عقیده  کریس��تینا فانگ )Christina Fong( پژوهش��گر ارش��د، وقتی 
در مقاب��ل همکاران تان قرار می گیرید، آنها روبات های بی مغز نیس��تند. بلکه به 
احساس��اتی که بروز می دهید فک��ر می کنند و به صادقانه بودن یا نبودن ش��ان 

اهمیت می دهند.
نتایج همین پژوهش نش��ان می دهد مدیران صادق، در انگیزه بخشی به افراد، 
تاثیرگذاری باالیی دارند. زیرا نه تنها با کالم خود، بلکه با رفتارشان، حس اعتماد 
و تحس��ین را به وجود می آورند. خیلی از مدیران ادعا می کنند اصالت برای شان 
اهمیت دارد، اما مدیران اصیل، هر روز به ادعای خود پایبند هس��تند و آن را در 

عمل نشان می دهند.
 مواردی که بیانگر رفتار انسان اصیل هستند

تنها به دنبال ظاهرگرایی نباش��ید. اینکه س��عی کنید رفتارهایی از خود نشان 
دهید که با هوش هیجانی در ارتباط اس��ت، به هیچ وجه کافی نیست؛ بلکه باید 
به طور واقعی اصیل باش��ید. رفتارتان را با آن افرادی که به واقع اصیل هس��تند، 
مقایس��ه کنید تا به میزان اصالت خود پی ببرید. الزم اس��ت، خصوصیات واقعی 
اف��راد اصی��ل را در نظ��ر بگیرید و ببینید چ��ه  میزان از  این ویژگی ها در ش��ما 

وجود دارد.

جن��ت لوئی��ز استفانس��ون می گوی��د: »اصال��ت نیازمند میزان مش��خصی از 
خصلت هایی چون شفافیت، آسیب پذیری و اخالق مداری است.«

1. انسان های اصیل تالش نمی کنند که دیگران دوست شان داشته باشند
انس��ان های اصیل، اهل خودنمایی کردن نیس��تند و خوِد واقعی شان را نشان 
می دهن��د. آنها می دانند برخی ها دوست ش��ان دارند و برخ��ی دیگر، نه. به هیچ 
عنوان هم از این قضیه ناراحت نمی ش��وند. مس��ئله این نیس��ت که آنها اهمیتی 
به عالقه داش��تن یا نداش��تن دیگران نمی دهند، همچنین اجازه نمی دهند این 
موضوع روی انجام کار درس��ت س��ایه بی اندازد. افراد اصی��ل وقتی باید تصمیم 
نامطلوبی بگیرند یا در موقعیت ناخوش��ایندی باش��ند، با روی باز به اس��تقبالش 

می روند.
انس��ان های اصی��ل نیازی به توج��ه دیگران ندارند، ب��ه همین خاطر 
تالش��ی هم برای خودنمایی نمی کنند. آنها به این درک رس��یده اند که 
به جای تظاهر به اینکه ش��خص اصیلی هستند، باید با اعتمادبه نفس و 

مختصر و مفید حرف بزنند.
بدین ترتیب اطرافیان توجه بیش��تری ب��ه آنها می کنند و به هر آنچه 
می گویند عالقه بیش��تری نشان می دهند. باید بدانید دیگران به سرعت 
متوجه رفتارتان می شوند و تمایل بیشتری به رفتار صادقانه  شما دارند، 

تا آنکه سعی کنید چیزی را در ظاهر نشان دهید.
2. انسان های اصیل زود قضاوت نمی کنند

انس��ان های اصیل ذهِن روش��نی دارند و این خصوصیت باعث می شود در نظر 
دیگران جذاب و اهل معاشرت به نظر برسند. بدون شک هیچ کسی تمایل ندارد 
ب��ا فردی که از قب��ل عقیده ای در ذهنش دارد و حتی حاضر نیس��ت به نظرات 

دیگران گوش بدهد، ارتباط برقرار کند.
داشتِن ذهنیت باز در محل کار، بسیار مهم است، زیرا امکان نزدیک شدن به 
دیگران و بهره مندی از ایده های جدید و استفاده از کمک آنها را فراهم می کند. 
برای کنار گذاشتن افکار از پیش شکل گرفته و قضاوت های بی جا، باید دنیا را از 

دریچه  چشمان دیگران ببینید.
برای این مس��ئله نیاز نیست به طور حتمی به باورهای آنها عقیده پیدا کنید، 
یا از رفتارهای شان چشم پوشی کنید. بلکه بدین معناست که آنقدر از قضاوت ها 
فاصله بگیرید، که دیگر قابل تش��خیص نباش��ند. تنها در این صورت است که به 

دیگران اجازه می دهید همانی باشند که در واقعیت هستند.
3. انسان های اصیل، خودشان مسیر زندگی شان را می سازند

انس��ان های اصیل برای داشتن احساس ش��ادی و رضایت، به نظرات دیگران 
تکیه نمی کنند. این خصوصیت به آنها اجازه می دهد تا مس��یری که قطب نمای 
درونی خودشان را نشان می دهد، دنبال کنند. آنها خودشان را می شناسند و طور 
دیگری وانمود نمی کنند. مسیر زندگی آنها از درون، اصول و ارزش های خودشان 
می آید. آنها کاری را انجام می دهند که یقین دارند درست است و تحت تأثیر این 

مسئله قرار نمی گیرند، که شاید کسی از این کار خوشش نیاید.
4. آدم های اصیل بسیار بخشنده هستند

حتما شما هم با افرادی کار کرده اید، که همیشه در استفاده از دانش یا منابع 
خود مردد هس��تند. آنها طوری رفتار می  کنند که به نظر می آید، اگر برای انجام 

کارت��ان آنچه را که  نیاز دارید را به ش��ما بدهند، می ترس��ند از آنها جلو بزنید. 
انسان های اصیل بخشنده هستند و همیشه تمام چیزهایی که می دانند و منابعی 

که به آن دسترسی دارند را با بخشندگی، در اختیار دیگران قرار می دهند.
آنها با تمام وجود دوس��ت دارند، که ش��ما هم کارتان را به نحو احس��ن انجام 
دهید. زیرا خود را همکار شما می دانند و آنقدر به خودشان مطمئن هستند، که 
هرگز نگران این نمی ش��وند که شاید موفقیت شما باعث شود آنها عقب بیفتند. 

آنها به این باور رسیده اند که موفقیت دیگران، موفقیت آنها نیز هست.
5. انسان های اصیل برخورد محترمانه ای دارند

اش��خاص اصیل چه با مهم ترین مشتریان ش��ان برخورد داش��ته باشند، چه با 
فردی که برای شان چای می آورد؛ همیشه با رعایت ادب و احترام رفتار می کنند. 
آنها می دانند که مهم نیس��ت با کس��انی که قرار ناهار دارید چقدر خوب برخورد 
می کنی��د؛ اگر آنها ببینند که با دیگران چقدر بد رفتار می کنید، همه چیز تحت 
تأثیر قرار خواهد گرفت. انس��ان های اصیل با همه محترمانه رفتار می کنند، زیرا 

باور دارند از دیگران بهتر نیستند.
6. انسان های اصیل هیچ انگیزه  مادی ندارند

انسان های اصیل برای اینکه احس��اس خوبی داشته باشند، نیازی به 
وس��ایل گران قیمت ندارند. این بدین معنا نیست، که آنها فکر می کنند 
اگ��ر بهتری��ن و گران قیمت تری��ن چیزه��ا را برای خودش��ان بخرند، تا 
وضعیت خوب مالی ش��ان را به رخ دیگران بکش��ند، کار اشتباهی است. 
بلکه آنها برای اینکه احس��اس ش��ادی و آرامش داش��ته باشند، به هیچ 
عنوان نیازی به این کار ندارند. ش��ادی انس��ان های اصیل، از درون آنها 
سرچش��مه می گیرد و از همان چیزهایی می آید که به زندگی شان عمق 

می دهد؛ چیزهایی مانند خانواده، دوستان و اهداف ارزشمند.
7. انسان های اصیل بسیار قابل اعتماد هستند

اغلب افراد به س��مت کس��انی جذب می ش��وند که اصالت بیشتری دارند، زیرا 
می دانن��د بهتر می ش��ود به آنها اعتماد ک��رد. وقتی طرف مقابل ت��ان را به طور 
دقیق نمی شناسید  و نمی دانید چه احساسی دارد، چطور می توانید او را دوست 

داشته باشید؟
انسان های اصیل به تمام حرف هایی که می زنند باور دارند و اگر قولی بدهند، 
به طور حتم س��ر قول ش��ان می مانند. ش��ما هیچ وقت از یک فرد اصیل نخواهید 
شنید که بگوید: »فقط این را گفتم که جلسه زودتر تمام شود.« این افراد حرفی 
را می زنند که به آن اعتقاد دارند و وقتی چیزی بگویند، ش��ما با اطمینان خاطر 

می دانید که حقیقت را می گویند.
8. انسان های اصیل همه چیز را به خودشان نمی گیرند

ش��خصیت این افراد به قدری محکم و اس��توار اس��ت، که به خاطر حرف های 
بی اس��اس اطرافیان شان آزرده خاطر نمی شوند. اگر کس��ی از آنها انتقاد کند، به 
س��رعت نتیجه گیری نمی کنند. آنها احس��اس نمی کنند مورد توهین فرد مقابل 

قرار گرفته اند و به انتقام نیز فکر نمی کنند.
آنها می توانند بازخوردهای منفی و مخرب را به صورت هدفمند ارزیابی کنند 
و آنچه درست است را به کار بگیرند و بقیه را رها کنند. این افراد بدون اینکه به 
احساس��ات منفی در وجود خود پروبال بدهند، به صورت مس��المت آمیز در کنار 

دیگران به زندگی ادامه می دهند.
9. انسان های اصیل به وسایل ارتباطی اعتیاد ندارند

به طور حتم می دانید پیامک دادن و نگاه به موبایل در حین گفت وگو، حواس 
طرف مقابل را پرت می کند. انسان های اصیل وقتی گفت و گویی را آغاز می کنند 
و به آن احساس تعهد دارند، تمام انرژی خود را بر روی آن گفت و گو می گذارند. 
وقت��ی تمام وجود خود را به آن ارتباط اختص��اص دهید، آن گفت و گو برای تان 

لذت بخش تر خواهد شد.
اما وقتی مانند روبات با دیگران ارتباط برقرار کنید و تمام حواس تان به گوشی 
موبایل باش��د، درس��ت مانند این است که مغز آنها را روی حالت خلبان خودکار 
)autopilot( گذاشته اید. در نهایت آنها هیچ تمایلی به ادامه  گفت و گو نخواهند 
داش��ت. این افراد به دنبال ایجاد ارتباط هس��تند و به گفت و گوهای روزمره نیز 
اهمی��ت می دهند. عالقه  واقعی به دیگران، باعث می ش��ود آنها س��واالت خوبی 
مط��رح کرده و آنچه به آنها گفته ش��ده را، به دیگ��ر جنبه های مهم زندگی فرد 

مقابل ارتباط دهند.
10. انسان های اصیل اسیر هوای نفس شان نیستند

انس��ان های اصیل براساس هوای نفس شان تصمیم گیری نمی کنند؛ زیرا برای 
اینکه احس��اس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند نیازی به تحسین دیگران 
ندارند. همچنین، آنها به دنبال این نیس��تند که مورد توجه دیگران قرار بگیرند 
یا تالش نمی کنند دس��تاوردهای دیگران را به نام خودش��ان بنویسند. این افراد 
کاری را که باید، انجام می دهند بدون اینکه به دنبال جلب توجه دیگران باشند.

11. انسان های اصیل اهل ریاکاری نیستند
انس��ان های اصیل ب��ه آنچه می گویند عمل می کنند. آنه��ا به دیگران راهی را 
پیش��نهاد نمی کنند که خودشان حاضر به امتحان آن نیستند. این تا حد زیادی 
به خاطر خودآگاهی آنها است. بسیاری از انسان های ریاکار به هیچ عنوان متوجه 
اش��تباهات خود نمی شوند، زیرا چشمان شان را به روی ضعف های خود بسته اند، 
اما این اش��خاص به خوبی متوجه اش��تباهات خود می شوند و قبل از هر چیزی، 

مسائل خودشان را حل می کنند.
12. انسان های اصیل اهل خودستایی نیستند

حتما با کسانی که مدام در مورد خودشان و موفقیت های شان صحبت می کنند 
برخورد داش��ته اید. آیا تاکن��ون فکر کرده اید چرا آنها این گون��ه رفتار می کنند؟ 
آنها مدام خودس��تایی می کنند و در تالشند خودشان را بزرگ جلوه دهند. زیرا 
اعتمادبه نفس کافی ندارند و نگران این هستند که اگر به موفقیت های شان اشاره 
نکنند، دیگران متوجه آنها نمی ش��وند. انسان های اصیل به خودستایی کردن در 
م��ورد دستاوردهای ش��ان نیازی ندارند. آنها به موفقیت ه��ای خود یقین دارند و 
می دانن��د اگر در حقیقت کار مهمی انج��ام دهند، بدون توجه به اینکه چند نفر 

تحسین شان کنند، آن دستاورد خودش را نشان می دهد.
انس��ان های اصیل خودش��ان را به خوبی می شناس��ند و آنقدر به خود اعتماد 
دارند، که ظاهر خودشان را پذیرفته اند و با آن راحت هستند. آنها در زمان حال 
زندگی می کنند. این اشخاص به هیچ عنوان تالش نمی کنند خودشان را در نظر 

دیگران خوب جلوه دهند و نگران پذیرفتن کسی هم نیستند.
forbes/ucan :منبع 
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اقدامات ضروری برای تاسیس رستوران

آیا تاکنون به مراحلی که برای تاس��یس یک رس��توران باید طی ش��ود فکر کرده اید؟ اگرچه ممکن 
است نظرات مختلفی در این رابطه وجود داشته باشد، با این حال اگر به صورت مرحله  ای پیش نروید، 
بدون شک تاثیر اقدام خود را بیش از حد کاهش خواهید داد. به همین خاطر نیز ضروری است تا با 
اصول این موضوع به ترتیب آشنا شوید. در همین راستا به بررسی پنج مورد منتخب خواهیم پرداخت.

1-تعیین نام و مکان 
نخستین گام قبل از هر چیزی، تعیین نام مکان تاسیس رستوران است. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید که نام برند، نخس��تین موردی است که افراد با آن آشنا ش��ده و مورد مشاهده قرار می دهند. 
به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا هر نامی را انتخاب نکنید. به خاطر داش��ته باشید که وجود یک 
داس��تان در پشت انتخاب شما، مهم ترین اصل محسوب می ش��ود. همچنین رعایت اصل کوتاهی در 
کنار اس��تفاده از مفاهیم و یا اس��امی مطرح در بین مردم، بدون شک شانس موفقیت شما را افزایش 
خواهد داد. برای مثال برای یک رس��توران سنتی، استفاده از نام  های قدیمی بهترین گزینه محسوب 
می شود. به همین خاطر نیز به هماهنگ بودن نام انتخابی با نوع رستوران و یا شیوه کار خود نیز توجه 
داش��ته باشید. در نهایت فراموش نکنید که مکان رستوران باید کامال با توجه به نیاز شما باشد. برای 
مثال در صورتی که تنها یک تهیه غذا محسوب می شوید، دیگر مسئله جای پارک و بزرگ بودن فضا 

مطرح نخواهد بود. 
2-ایجاد یک برنامه تجاری

ش��ما باید حداقل برای پنج س��ال آینده خود قبل از شروع کار برنامه ریزی کنید. در این رابطه تنها 
به پیش بینی بس��نده نکرده و موارد را پس از طی کردن حتما اصالح کنید. برای مثال ممکن اس��ت 
پیش بینی با درآمد کسب ش��ده در هفته نخس��ت تفاوت هایی را داش��ته باش��د. تحت این شرایط اگر 
اصالحات الزم را انجام ندهید، بدون ش��ک با مش��کل خصوصا در هنگام جمع زدن و بررسی عملکرد 
ساالنه خود مواجه خواهید شد. برای این موضوع خوشبختانه تکنولوژی بسیار کمک کرده و می توانید 
از نرم افزارهای موجود اس��تفاده کنی��د. در نهایت فراموش نکنید که در برنامه تجاری ش��ما، همواره 
اقدامات پشتیبان نیز باید وجود داشته باشد. علت این امر به این خاطر است که همواره این احتمال 
وج��ود دارد ک��ه اتفاقات پیش بینی نش��ده ای رخ دهد. به همین خاطر در ص��ورت عدم آمادگی برای 
طرحی دیگر، بدون شک با مشکلی جدی مواجه خواهید شد. درواقع تاریخ پر است از رستوران هایی 
که فعالیت صرفا چند ماهه ای را داشته اند که علت اصلی آن را باید در عدم وجود برنامه های جایگزین 

دانست. همچنین در این مرحله الزم است تا تمامی مجوزهای الزم را دریافت کنید. 
3-طراحی متفاوت 

رس��توران شما باید به مکانی تبدیل ش��ود که هم آشپزها و کارکنان در آن فضای کافی و احساس 
آرامش را داش��ته و هم مش��تری نمونه آن را تاکنون مشاهده نکرده باشد. در غیر این صورت یکی از 
مزیت های رقابتی خود را در همان ابتدای کار از دس��ت خواهید داد. فراموش نکنید که بس��یاری از 
موارد غذایی، دستور پخت یکسانی را داشته و به همین خاطر احتماال کیفیت کار شما، در بسیاری از 
رستوران های دیگر نیز وجود داشته باشد. به همین خاطر توجه به طرحی متفاوت بسیار مهم خواهد 
ب��ود. در این رابطه فراموش نکنید که بهترین ها صرفا پرهزینه  تری��ن موارد نبوده و نوآوری مهم ترین 
اصل محس��وب می ش��ود. در نهایت فراموش نکنید که ش��ما در کنار طراحی باید بودجه الزم را برای 
تهیه لوازم مورد نیاز، اختصاص دهید. برای این موضوع می توانید از وام ها و یا شرکای تجاری استفاده 
کنید. توجه به نکاتی نظیر روان شناسی رنگ، بدون شک تاثیر اقدامات شما را چندبرابر خواهد کرد. 

4-منو خود را تعیین کرده و معیارهای استخدامی خود را مشخص کنید 
هر رس��تورانی از یک منو برخوردار اس��ت. در این رابطه فراموش نکنید که نوع رس��توران شما، در 
تعیین گزینه ها کامال تاثیرگذار اس��ت. برای مثال ش��ما نمی توانید در یک رستوران ایتالیایی، غذایی 
مکزیکی را س��رو کنید. در این رابطه مش��اهده منو های مختلف، می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی 
برای شما باشد. در نهایت توجه داشته باشید که شما می توانید از تکنولوژی برای این موضوع استفاده 
کرده و توجه به محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهید. بدون شک امروزه یکی از مواردی که 
مورد توجه جهانی قرار گرفته اس��ت، حفاظت از محیط زیست است که به عنوان یک وظیفه عمومی 
تلقی می ش��ود. به همین خاطر ش��ما نیز باید در این رابطه اقدامات��ی را انجام دهید. برای مثال عدم 
استفاده از کاغذ برای منوها و استفاده از تبلت و یا صفحه های لمسی، می تواند جذابیت باالتری را به 
همراه داش��ته و برند ش��ما را در نزد مشتری، شایسته احترام کند، با این حال نباید تنها به این اقدام 
خود را محدود کنید. بدون ش��ک با کمی تمرکز بر روی این موضوع، اقدامات بس��یار جالب دیگری را 

نیز پیدا خواهید کرد. 
در نهایت در این مرحله ضروری اس��ت تا اپلیکیش��ن خود را نیز طراحی کنید، با این حال فراموش 
نکنید که فعالیت صرفا تجاری، رضایت مخاطب را به همراه نخواهد داش��ت. به همین خاطر ضروری 
است تا در زمینه تولید محتوا و پوشش اخبار مرتبط با حوزه کاری خود نیز فعالیت کنید. در نهایت 
اعالم آمادگی برای همکاری با موسس��ات محیط زیستی باعث خواهد شد تا آنها بسیاری از اطالعات 
الزم را در اختیار ش��ما قرار دهند که می-توانید از آن در اپلیکیش��ن خود به عنوان بخشی از اقدامات 
ضروری در زمینه تولید محتوا، اس��تفاده کنید. درواق��ع ایجاد ارتباط با گروه های مختلف، خود باعث 
خواهد ش��د تا نس��بت به وجود تعدادی مشتری از همان ابتدای ش��روع کار، اطمینان داشته باشید. 
در آخر نکته ای که بس��یار ضروری اس��ت و با این حال ابدا مورد توجه ق��رار نمی گیرد، معرفی کامل 
کارکنان اس��ت. درواقع این موضوع در کسب اطمینان افراد امری بسیار مهم تلقی می شود. به همین 
خاطر تصویر و س��ابقه کارکنان خود را نیز در معرض نمایش قرار دهید. ایجاد یک مجموعه آموزشی 
از نحوه طبخ غذا، باعث خواهد ش��د تا آش��پزان ش��ما به برند شخصی دست پیدا کنند. این امر بدون 
ش��ک هزینه کمتری را برای ش��ما در مقایس��ه با زمانی خواهد داش��ت که شناخته شده ترین ها را به 

استخدام خود درآورید. 
5-تبلیغات خود را آغاز کنید 

یکی از اشتباهات رایج این است که افراد تبلیغات را به تنها چند روز قبل از افتتاح رستوران محول 
می کنند، با این حال واقعیت این است که شما به حداقل دو ماه قبل زمان نیاز خواهید داشت. برای 
این موضوع نیز توجه داشته باشید که با توجه به گسترده بودن روش های تبلیغاتی، ضروری است تا 
بهترین ها را برای خود انتخاب کنید. با این حال نتایج آمارها در این رابطه حاکی از آن اس��ت که در 

حال حاضر تبلیغات اینترنتی، باالترین میزان تاثیر را دارند. 
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 86073381 
روابط عمومی: 86073143      فکس تحریریه: 88827112
سازمان آگهی ها: 86073312    امور مشترکین: 86073143

مدرسهمدیریت

به قلم: لوری میالی نویسنده حوزه بازاریابی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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