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چرا »یارانه معیشتی« مصداق پول پاشی روی آتش بنزین است؟

مصائباقتصادیارانهای
در حالی که مهلت ثبت نام متقاضیان »یارانه معیشتی« تا پایان روز گذشته 24 دی ماه اعالم شده بود، اما این مهلت تا پایان دی ماه 
تمدید ش��د و حاال متقاضیان »یارانه معیش��تی« که یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی نمی گیرند، می توانند در سامانه معیشتی 
ثبت نام کنند. این خبر را دیروز حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن بسته حمایت معیشتی اعالم کرد و از تمدید 
مهلت ثبت نام برای سرپرستان خانواری که در لیست یارانه بگیران نقدی نیستند، اما متقاضی دریافت یارانه معیشتی هستند، تا ۳0 
دی ماه خبر داد. به گفته میرزایی، عالوه بر تمدید مهلت ثبت نام در سامانه معیشتی تا پایان دی ماه، افرادی که در آذرماه اعتراض 
خود را ثبت کرده اند، می توانند وارد سایت شده و نتیجه اعتراض خود را مشاهده کنند. این دسته افراد تا ۳0 دی ماه نیز می توانند 
اعتراض کرده و درخواست بازبینی مجدد دهند. همچنین آن دسته از افرادی که درخواست بازبینی داده اند و قصد انصراف دارند، 
امکان لغو درخواس��ت بازبینی تا آخر دی ماه برای ش��ان در سامانه فراهم شده است.  هیات دولت همچنین در این هفته، آیین نامه 
»نحوه شناس��ایی خانوارهای مش��مول یارانه معیش��تی« را ابالغ کرد و بر این اس��اس، خانوارهایی که به طور همزمان دارای واحد 

مسکونی، شغل و خودرو هستند، مشمول »یارانه معیشتی« شناخته نمی شوند. همچنین درآمد ماهانه باالتر از 4 میلیون تومان...

مخالفان و موافقان تزریق پول به صنعت خودرو چه نظراتی دارند؟

  »پول درمانی« صنعت خودرو
همچنان ادامه یابد
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چشم انداز اینترنت در دهه 2020 میالدی چه تغییری می کند؟

بحران میانسالی اینترنت

تفاوت مدیریت و رهبری و میزان ارجحیت یکی بر دیگری
مدیریت دانش )Knowledge Management( چیست؟
تکنیک ایجاد ارزش روانی برای محصول چیست؟

17 گام تا رسیدن به فروش باال در اینترنت
پس اندازکردن حرفه ای با 17 اقدام طالیی
باربیکن برای تغییر سبک زندگی مخاطب

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیرعامل مایکروسافت 
ایجاد در پشتی برای سیستم 
رمزنگاری را نادرست می داند

5
فرصـت امروز: شـاخص بورس تهـران در شـروع معامالت 

دیروز روند کوبنده ای داشت، اما این روند پرشتاب 
در ادامه روز آهسته تر شد و در نهایت شاخص...

شاخص بورس در یک قدمی کانال ۴00 هزار واحد

افزایشقیمتهادربورس
ادامهدارد

یادداشت
 قدرت زیرکانه

یا هوشمند

نظریه پردازان روابط بین الملل 
معم��وال بین قدرت ن��رم و قدرت 
سخت تمایز قایل شده و می شوند.

نبایس��تی فراموش  اینح��ال،  با 
کرد که توان یک کش��ور ترکیبی 
از قدرت نرم و س��خت بوده و این 
دو مکم��ل یکدیگرن��د. در هر دو 
ش��کل قدرت، اقناع ط��رف مقابل 
)مخاط��ب( هدف اساس��ی قلمداد 
می شود. قدرت نرم به اعمال نفوذ 
سیاسی از طریق ابزارهای انعطاف 
پذیر و غیر الزامی، مانند کمکهای 
استانداردهای  گسترش  اقتصادی، 
و  بهداش��تی  محیط��ی،  زیس��ت 
امنیت اجتماعی، صادرات کاالهای 
فرهنگ��ی و ... اط��الق می ش��ود. 
رهبران قدرت ن��رم عموما تمایلی 
به اجبار دیگ��ران ندارند و ترجیح 
م��ی دهند مخاطبی��ن را از طریق 
فرهنگی،  الگوهای ج��ذاب  ارای��ه 
ارزش��ها ی سیاس��ی و خط مشی 
ه��ای رفت��اری، تحت تاثی��ر قرار 
دهند. در مقابل، قدرت س��خت به 
ابزارهای تهدید و جبرآمیز نظامی 
و اقتصادی اشاره دارد. کشورهایی 
ک��ه به ق��درت س��خت در اختیار 
خویش وابستگی و اعتیاد دارند، از 
این قدرت اس��تفاده کرده و سعی 
م��ی کنند ت��ا مخاطبی��ن خود را 
تسلیم خواسته های خود نمایند. 
ادامه در همین صفحه

چهار شنبه
25 دی
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فرصت امروز: مراس��م تجلیل از کش��اورزان نمونه س��ال، فرصتی بود تا روحانی رو در رو با مردم از 
سقوط هواپیمای اوکراینی سخن بگوید. پس از آنکه هواپیمای بویینگ 7۳7 خطوط هوایی اوکراین 
بر اثر خطای انسانی و به  طور غیرعمد در حوالی تهران سقوط کرد و ستاد مشترک نیروهای مسلح 
در بیانیه ای مسئولیت این سقوط را پذیرفت، انتقادهای زیادی از نحوه اطالع رسانی این ماجرا صورت 
گرفت و نوک پیکان انتقادها به سمت دولت برمی گشت. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز روز دوشنبه 
این هفته در نشست خبری هفتگی اش گفت که مقامات دولت تا عصر جمعه از علت سقوط هواپیما 

بی خبر بودند. او همچنین اعالم کرد که حسن روحانی به  زودی با مردم سخن خواهد گفت.
بنابراین مراس��م تجلیل از کشاورزان نمونه سال، فرصتی شد تا رئیس جمهور نقطه نظرات خود را 
درباره این حادثه با مردم در میان بگذارد. حس��ن روحانی ابتدا این ایام را یک بار دیگر به ملت ایران 

تسلیت گفت و قول داد که دولت با تمام امکاناتش پیگیر حادثه سقوط هواپیمای مسافربری باشد.
روحانی از تالش های فراوانش برای روشن شدن ابعاد سقوط هواپیما سخن گفت و افزود: از لحظه ای 
که احتمال دادم سقوط هواپیما به صورت طبیعی و عادی نباشد تالش فراوانی کردم که دوره بررسی 
و تحقیق، کوتاه شود تا بدانیم هواپیما چگونه سقوط کرد. همکاری خوبی از طرف نیروهای مسلح که 
تنها مس��یر ما برای یافتن حقیقت بود، انجام ش��د و بالفاصله بعد از آنکه برای من مشخص شد یک 
خطای بس��یار دردناک و نابخش��ودنی انسانی اتفاق افتاد،  به مسئوالن امر اعالم کردم که بالفاصله به 

مردم اطالع دهند.
رئیس جمه��ور ادام��ه داد: قول می دهم دولت ب��ا تمام امکاناتش پیگیر حادثه س��قوط هواپیمای 
مس��افربری باشد و قوه قضائیه با یک قاضی ویژه دنبال رسیدگی سریع به ابعاد آن باشد. قوه قضائیه 
باید یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و چندین کارشناس برای پرونده سقوط هواپیما تشکیل 
دهد. این یک پرونده عادی و معمولی نیست و همه دنیا به این دادگاه نگاه می کنند. این حادثه، بسیار 
تلخ بود و تحملش برای مردم بس��یار س��نگین اس��ت، حتی اگر این هواپیما به خاطر نقص فنی هم 
سقوط کرده بود باز بسیار غم بار بود. بعد از مشخص شدن خطای انسانی، غم مردم چندین برابر شد. 
به خانواده های جان باختگان ایرانی و خارجی تس��لیت می گویم و همانطور که با رهبران و مسئوالن 

آن کشورها صحبت کردم، قول می دهم دولت با تمام امکاناتش پیگیر مسئله سقوط هواپیما باشد.
روحانی با قدردانی از همکاری خوب نیروهای مسلح در روشن شدن علت سقوط هواپیمای اوکراینی، 
تاکید کرد: دولت تا کش��ف همه جوانب امر، مجازات افراد دخیل در این حادثه و اطمینان بخش��ی به 
مردم برای جلوگیری از تکرار این مساله، به تالش هایش ادامه می دهد. به همه عزیزان دولت توصیه 
می کن��م در کن��ار این خانواده های عزیز باش��ند. از مردم عزیز ایران می خواه��م در کنار این عزیزان 
همدردی ارزشمندی انجام دهند. رئیس جمهور افزود: وزیر راه، مسئولین دولتی، استانداران در کنار 
این عزیزان قرار بگیرند. من به عنوان یک پدر احساس می کنم غم از دست دادن جوان نخبه سطح 

باالی تحصیلکرده که سرمایه کشور بوده، چقدر سخت است.
به گفته روحانی، اینکه نیروهای مسلح با صراحت لهجه خطا را اعالم و قبول کردند، گام اول خوبی 

بوده است.  
او ادامه داد: من به دلیل آشنایی کم و بیش که با پدافند هوایی دارم عرض می کنم که نمی تواند فقط 
یک فرد مقصر باشد. در این میان دیگرانی هم هستند. من می خواهم این مسئله با صداقت برای مردم 
بیان شود. مردم ما می دانند این حادثه از روی اشتباه و سهو صورت گرفته، اما چه کسانی دخیل بودند 
که این سهو انجام گرفت؟ راست و درست است که در این ایام ریشه همه غم ها به آمریکا باز می گردد؛ 
آمریکا بود که تحریم کرد، آمریکا بود که شرایط را متشنج کرد، آمریکا بود که عزیز ما را ترور کرد اما 

این دلیل نمی شود در این مسئله به همه جوانب نپردازیم.
وی یادآور ش��د: س��وال دیگر برای مردم این است که از زمان روشن شدن علت سقوط تا اعالم آن 
زمانی طوالنی بوده اس��ت؟ یک الی دو روز طول کشیده یا چند ساعت بوده است؟ این هم مسئله ای 
است که می خواهم به همه توضیح دهند. پروسه چهارشنبه صبح تا جمعه عصر که به جلسه فوق العاده 

شورای امنیت ملی رسید به همه گفته شود.
رئیس جمهور گفت: همه مردم ما در این غم س��هیم هستند، اما می  خواهند بفهمند آیا مسئوالن 
آنان به درستی در چارچوب اخالقی رفتار کردند یا نه. من به عنوان نماینده ملت ایران و رئیس جمهور 
این موضوع را دنبال می کنم و به هر نتیجه ای برسیم به مردم خبر می دهیم. حادثه فقط ۱7۶ نفر عزیز 
از دست رفته نیست؛ بحث امنیت فضای ایران است، این موضوع برای مردم ما و دنیا مهم است. برای 

مردم ما مهم است که هر کسی در هر اندازه در این موضوع مقصر بوده به مجازات برسد.
روحانی افزود: اما به اعتقاد من، از همه اینها مهم تر این است که مردم باید مطمئن شوند این حادثه 
تکرار نمی شود. مهم ترین مساله برای مردم ما، افکار عمومی جهان، هوانوردی و امنیت آسمان ایران این 
است که این حادثه غیرقابل تکرار باشد و این به بازنگری در آیین نامه ها، شیوه نامه ها، دستورالعمل ها 

و مقررات نیاز دارد.
رئیس جمهور اضافه کرد: همه ما مسئولیت داریم که یک بار دیگر تمام این مقررات را بازنگری کنیم 
ت��ا دریابی��م چرا و به چه دلیل، کدام ضعف و در کدام مقررات بوده و در اجرا کجا ضعف بوده که این 
حادثه بسیار غم انگیز در کشور ما اتفاق افتاده است؛ حادثه ای که فکر می کنم در تاریخ کشور ما بی نظیر 
بوده و هیچ وقت نبوده که یک مسئول و افسر پدافندی در کشور ما نسبت به هواپیمای مسافربری آن 
هم در پایتخت و مرکز کشور و کنار فرودگاه بین المللی، چنین خطایی را مرتکب شده باشد، بنابراین 
ضمن همدردی با همه خانواده های عزیزی که این مصیبت بزرگ به آنها رسیده، اعالم می کنم این راه 
و مسیر را تا کشف همه جوانب امر، تا مجازات آنهایی که دخیل بودند و در نهایت اطمینان بخشی به 

مردم که چنین حادثه ای تکرار نخواهد شد، ادامه خواهیم داد.
 رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنانش به موضوع اصلی این مراس��م اشاره کرد و با اشاره به 
زیبایی های دنیای کش��اورزی، گفت: در دنیای کش��اورزی یک دوره، دوره سختی و زحمت است اما 
پش��ت س��ر آن بهار آمده و محصول به دست می آید و می توان گفت یکی از نمونه های عسر و یسر را 
در دنیای کش��اورزی می توان مشاهده کرد، از وقتی که کشاورز زمین و بذر را آماده می کند تا روزی 

که محصول به دست می آید.
به گزارش ایسنا، روحانی با بیان اینکه کشاورزان با محصوالت خود نوعی رابطه عاطفی دارند و به 
گونه ای با محصوالت خود همراه بوده و زندگی می کنند، گفت: کسانی که کشاورز هستند این سخن 
من را تصدیق می کنند که کش��اورزان تنها به دنبال برداش��ت محصول و فروش آن نیستند، بلکه به 

محصوالت خود عشق می ورزند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایط بسیار سخت کشورمان بدخواهان می خواهند زندگی مردم 
را از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار دهند، بیان کرد: در این شرایط کشاورزان تالشگر کشورمان سهم 
بزرگی در رفاه مردم دارند. اینکه امروز بدون مش��کل، نان و محصوالت مختلف کشاورزی به  وفور در 

بازار قابل تهیه است، به  خاطر تالش و دسترنج کشاورزان است.
به گفته روحانی، در روزگاری ناچار بودیم، میلیون ها تن گندم وارد کنیم اما امروز سال هاست که 
به خودکفایی رسیده ایم و سال آینده نیز در این محصول خودکفا خواهیم بود و در سایر محصوالت از 
جمله برنج، شکر و دانه های روغنی نیز اقدامات و گام های خوبی برداشته شده است. این دستاوردها در 
سایه تالش و ایثار کشاورزان است و البته مدیریت حوزه کشاورزی هم سهم قابل توجهی در این زمینه 
داشته است که از تالش همه آنها تشکر می کنم. تالش ما در دولت یازدهم و دوازدهم تنها این نبود 
که نیاز مردم را تامین کنیم و صرفاً به سمت خودکفایی حرکت کنیم، بلکه اقدام بزرگی را در دستور 

کار خود داشتیم و آن این بود که زمین را آباد کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد: اینکه امروز در استان خوزستان 9۶0 هزار تن شلتوت و بیش از 500 هزار 
تن برنج سفید به دست آمده است، در کنار نزول باران رحمت الهی، ناشی از تصمیم دولت یازدهم و 
دوازدهم مبنی بر این بود که 550 هزار هکتار زمین کشاورزی در استان خوزستان و ایالم آباد شود 
و امروز با اقدامات انجام شده بیش از ۳00 هزار هکتار زمین در این استان ها آباد شده است. دولت در 
استان خوزستان بیش از 4 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است و فقط امسال در این 
استان 5 هزار میلیارد تومان ارزش محصول برنج بوده است، لذا بیش از آنچه سرمایه گذاری کرده ایم 

محصول برنج به دست آمده است.
روحانی ادامه داد: در دولت یازدهم و دوازدهم تا امروز حدود ۳7 س��د افتتاح ش��ده و در کنار آن 
اقدامات گس��ترده ای در زهکش��ی و تجهیز زمین و وسایل کش��اورزی انجام شده است و محصوالت 
کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم 28 میلیون تن اضافه شده است و از 97 میلیون تن در ابتدای 
دولت یازدهم امروز به ۱25 میلیون تن رسیده ایم یعنی ساالنه به طور متوسط 5 میلیون تن به میزان 

محصوالت کشاورزی اضافه شده است که یک کار بسیار بزرگی محسوب می شود.
به گفته وی، آثار آنچه این دولت در بخش زمین و آب انجام داده است، برای ده ها سال دیگر نیز در 

کشور باقی خواهد ماند و نسل های آینده نیز از آن بهره مند خواهند بود.

قدرت زیرکانه یا هوشمند
ادامه از همین صفحه 

آنها ارعاب و نفوذ را به تولید عالقه ترجیح می دهند. آمریکا مدتها است که بین اروپا و روسیه، ترکیبی منحصر به فرد از هر دو شکل 
قدرت را نمایندگی می کند. البته بحث نفوذ بیشتر از جانب آمریکا مطرح بوده و می باشد.

امروزه اعمال تمایز بین قدرت سخت و قدرت نرم از اهمیت کمتری برخوردار شده، زیرا قدرت نرم در حال سخت شدن می باشد. 
در آنچه برخی مفس��ران از آن بعنوان »قدرت زیرکانه یا هوش��مند« یاد می کنند، ابزارهای سنتی قدرت نرم )تجارت، استانداردهای 
قانونی، فن آوری( به طور فزاینده ای برای اجبار دیگران مورد بهره برداری قرار می گیرند. دوگانه ی قدرت س��خت و قدرت نرم، در 
حال تولید شکل سوم قدرت زیرکانه و در مسیر کنترل و هدایت قدرت نرم از سوی قدرت سخت قرار گرفته است. در حال حاضر از 
خیزش چین، رقابت متعاقب چین و آمریکا و ظهور قدرتهای جدید در حوزه فن آوری دیجبتال به عنوان عوامل اولیه سخت شدن 

قدرت نرم نام برده می شود.
تجارت، استعمال فراسرزمینی استانداردهای قانونی کشورها و فن آوری ارتباطات سه حوزه مهمی هستند که قدرت نرم در آنها به 
سختی گرایش یافته است. حساس ترین حوزه ای که قدرت نرم تا کنون در آن » به وضعیت سخت و مسلح در آمده، تجارت است. 
از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بعنوان رئیس جمهوری آمریکا، این کشور با بازنگری در تعرفه های واردات و تمسک به »امنیت 
ملی«، دور زدن نظام تجارت چند جانبه مبتنی بر موازین و قوانین بین المللی را توجیه کرده است. اگر چه آمریکا دیگر نمی تواند 
نظام چند جانبه را بطور یکجانبه کنترل نماید، اما هنوز هم مدعی است که می تواند به رقبا و متحدین خویش، در صورت سرپیچی 
از خواسته ها و مطامع آن، آسیب و خسارت جدی وارد نماید. عواقب مسلح سازی تجارت شدید بوده است. دولت ترامپ هم اکنون 
مالیات فراوانی بر واردات از چین وضع کرده است. اگر چه یکی از اهداف کاخ سفید، اجبار چین به کاهش مازاد تجارت دوجانبه آن 
با آمریکا اعالم شده، اما همچنان اهداف استراتژیک واشنگتن از راه اندازی جنگ تجاری، پنهان باقی مانده است. عصر جدید تجارت 
مدیریت شده، تهدیدات و ریسک های مهمی را متوجه اروپا می نماید. ممکن است چین برای افزایش واردات خویش از آمریکا، اقدام 
به کاهش واردات خود از اروپا نموده یا اینکه صادرات بازارهای اروپایی که دیگر امکان انتقال به آمریکا را ندارند، دامپینگ نماید. به 

عبارت دیگر، تجارت بین المللی بطور فزاینده ای در حال تبدیل به بازی با حاصل جمع صفر است.
سخت شدن قدرت نرم بواسطه ی استعمال فراسرزمینی قوانین ملی، نیز در حال افزایش است. هم آمریکا و هم اتحادیه ی اروپا 
متکی به برون مرزگرایی هستند، اما تفاوت در نحوه عملکرد این دو آشکار است. برون مرزگرایی اروپا هنوز برای اهداف کامال سیاسی 
مورد استفاده قرار نگرفته، این در حالی است که آمریکا مرتبا از اهرم دالر برای تحریم هر گونه فعالیت اقتصادی که آن را تهدیدی 
 BNP علیه منافع سیاس��ت خارجی خود ولو در کوتاه مدت قلمداد می کند، س��وء استفاده می کند. بعنوان مثال، بانک فرانسوی
Paribas از س��وی وزارت دادگس��تری آمریکا به خاطر نقض تحریم های این کشور علیه کوبا، سودان و جمهوری اسالمی ایران، 9 
میلیارد دالر جریمه ش��ده اس��ت. از آنجا که بنگاه های اروپایی در اقتصاد آمریکا ترکیب و ادغام شده اند، عده ای معتقدند شرکت 
های اروپایی همچنان متحمل هزینه های گزاف چنین اقداماتی می ش��وند. اروپا بعنوان یک کلیت، برای حفظ سیاس��ت خارجی 
مستقل خود در قبال جمهوری اسالمی ایران بایستی تالش بیشتری نماید. پس از تجارت و استانداردهای قانونی، حوزه سوم مسلح 
شدن قدرت نرم، بویژه با توجه به مخاطرات شبکه جی – 5، فن آوری است. استقرار شبکه جی-5، دارای آثار امنیتی و ژئوپلتیک 
گسترده ای می باشد، زیرا نویدبخش نه تنها بهبود عملکرد تلفن همراه، بلکه تسریع توسعه ی اینترنت اشیاء و دیجیتالی شدن کل 
اقتصاد جهان است. هرگونه مداخله و اعمال نفوذ مخرب در معماری شبکه جی-5، می تواند آسیب های اقتصادی، اجتماعی یا حتی 

خس��ارات مادی قابل توجه��ی را به بقیه 
تحمیل نماید. کاهش ق��درت نرم آمریکا 
همچنان ادامه یافته و در س��ال 20۱8 از 
جایگاه س��وم به چهارم تن��زل پیدا کرده 
اس��ت. این موضوع ناش��ی از کاهش توان 
آمریکا در شاخص »حکومت داری« است. 
دولت ترامپ فعاالنه با عناصر قدرت نرمی 
که در کنترل دولت است، توان دیپلماسی 
خود را تضعی��ف کرده اس��ت. قلدرمابی، 
یکجانبه گرایی و گس��ترش موارد استفاده 
ابزاری دول��ت آمریکا از اهرم های تجاری، 
مالی، بانکی و ... برای تحمیل و پیش��برد 
تحریم های اقتصادی ظالمانه و عدم توجه 
به حقوق و منافع مش��روع دیگر کشورها، 
منجر به تش��ویق تدریجی اعضای جامعه 
بین الملل��ی در حرکت به س��وی تقویت 
پیمان ها و تش��کل های منطقه ای برای 

مقابله با این پدیده مذموم گردیده است.

رئیس جمهور با اشاره به سقوط هواپیمای اوکراینی:

قوه قضائیه یک دادگاه ویژه برای این پرونده تشکیل دهد

ناصر زمانی
کارشناس روابط بین الملل



فرصت امروز: حاال که به سال 2020 میالدی رسیده ایم، اینترنت، ۶0 
ساله و وب، 40ساله شده است. ما معموال اینترنت را به چشم پدیده ای 
جوان نگاه می کنیم، اما واقعیت این است که اینترنت پا به سن گذاشته 
است. هر آنچه ما امروزه به نام اینترنت می شناسیم، با تصور اینترنت در 
روزهای ابتدایی تولدش بس��یار متفاوت است. اینترنت در این چند دهه 
از ابزاری کوچک به یکی از بنیادهای بزرگ زندگی بش��ری تبدیل شده 
است، اما پرس��ش اینجاست که آینده اینترنت چگونه خواهد بود و این 
موجود که با مس��امحه می توان گفت، دوران میانس��الی اش را پشت  سر 

می گذارد، چه تغییری خواهد کرد؟
ش��اید بالیی بر سر احس��اس آینده نگری ما آمده اس��ت. در رمان ها 
و فیلم های کالس��یک، آینده اصوال چیز دیگری بود؛ دورنمای ش��هرها 
متفاوت بود، ماشین ها در حال پرواز بودند و موجودات شبیه سازی شده 
آدم نما از کنترل خارج ش��ده بودند. در فیلم ه��ای علمی- تخیلی اخیر 
مثل »آینه س��یاه« )Black Mirror( اما آینده شبیه حاالست و تنها 
کیفیت دستگاه های واقعیت مجازی )VR( باالتر رفته است. سوال این 
اس��ت که آیا س��طح خیال پردازی ما افت کرده یا چش��م انداز اینترنت 

تغییر کرده است؟
اگرچه اینترنت، بزرگ ترین تحول تکنولوژیکی نس��ل های اخیر بوده، 
اما حدود یک دهه اس��ت که تغییر چندانی نکرده. ممکن اس��ت قیافه 
توئیتر و فیس بوک نس��بت به س��ال 2009 کمی عوض شده باشد، اما 
هم اکن��ون به راحتی قابل شناس��ایی اند. به نظر می رس��د م��ا به دوران 
سکونی رس��یده ایم که معلوم نیس��ت چه  چیزی ممکن است تغییرش 
دهد. آیا اینترنت در ۱0 سال دیگر، پدیده ای متفاوت با حاالست یا فقط 
قرار است سریع تر و صیقل خورده تر شود؟ مجله اینترنتی »گیزمودو« در 
ویژه نامه ای برای ش��روع دهه 2020 میالدی، از هشت متخصص حوزه 
اینترنت خواسته تا دنیای اینترنت را در ۱0 سال آینده پیش بینی  کنند. 

گزیده ای از گزارش »گیزمودو« را می خوانید.
از اینترنت عوام تا اینترنت خواص در آینده

س��ارا جی. جکس��ون، اس��تاد رش��ته ارتباطات، دانش��گاه پنسیلوانیا 
می گوید: »ش��کل اینترنت در س��ال 20۳0 به این بس��تگی دارد که آیا 
فعاالن و سیاس��ت گذاران توانس��ته اند بی طرفی ش��بکه را تقویت کنند 
ی��ا ن��ه. )بی طرفی نت ی��ا net neutrality اصلی اس��ت که برمبنای 
آن رس��اننده های خدمات اینترنتی باید با هم��ه داده ها و ارتباطات در 
اینترنت یکس��ان رفتار کنند و براساس کاربر، محتوا، وب سایت، پلتفرم 
ی��ا اپلیکیش��ن تبعیض قائل نش��وند و قیمت را تغییر ندهن��د( اگر آنها 
نتوانند بی طرفی ش��بکه را نجات دهند و روند مخرب کنونی ادامه پیدا 
کن��د، در س��ال 20۳0 بخش اعظم اینترنت ای��ن خصوصیات را خواهد 
داش��ت: آگهی بیش��تر، س��رعت پایین تر، محتوای بیش��تر انتخاب شده 
توسط شرکت ها و پلتفرم هایی بسته که نماینده گروه های متنوع جامعه 
نیس��تند. البته ثروتمندان و نخبگان ب��ه اینترنت خصوصی و گران تری 
دسترس��ی دارند که سریع تر و بهتر است. شکاف دیجیتال اینجا معنای 

تازه ای پیدا خواهد کرد.
سایه اقتدار شرکتی و دولتی بر سر اینترنت

کریستن فاش، اس��تاد ارتباطات در دانشگاه وست مینستر و نویسنده 
کت��اب »مارکس خوانی در عصر کاپیتالیس��م دیجیتال« معتقد اس��ت: 
»اینترن��ت و جامع��ه روی هم تاثیر می گذارند. اینکه اینترنت در س��ال 
2020 چه  ش��کلی خواهد بود بس��تگی به این دارد که جامعه طی این 
سال ها چطور تحول یابد. تاریخ، سرگذشت منازعات طبقاتی و اجتماعی 
اس��ت و به همین خاطر است که آینده تقریبا غیرقابل پیش بینی است 
و باید ببینیم به کدام طرف می رود. همه اش به عمل انس��ان ها بستگی 
دارد. ه��م احتم��ال حرکت به س��مت مدینه فاضله وج��ود دارد و هم 
حرکت به س��مت ویران��ی و تباهی. هم بربریت و فاشیس��م امکان دارد 

هم سوسیال دموکراسی.
اگ��ر گرایش هاي کنون��ی ملی گرایی و اقتدارگرای��ی ادامه پیدا کند و 
تقویت ش��ود پس آینده، آینده جنگ و فاشیس��م خواه��د بود. در یک 
اینترنت فاشیست در جامعه فاشیست، پروپاگاندای مداوم دست راستی 
خواهیم داش��ت آن هم در پلتفرم های انحصاری شرکتی. در پلتفرم های 
تحت کنترل دولت هم س��رگرمی هایی خواهیم داش��ت ک��ه توده ها را 
غیرسیاسی و س��اکت نگه می دارند. نه خبری از دموکراسی خواهد بود 
نه آزادی بیان و هرگونه مخالفت سیاس��ی - از جمله صداهای متفاوت و 
منتقد در اینترنت - با خشونت خفه خواهد شد. نظارت روی رفتار کاربر 
دوشاخه خواهد بود: بخشی از آن دست شرکت هاست با هدف شناختن 

مشتری و فروختن به او و بخشی دست دولت، برای کنترل.«
انحصار چندقطبی و حرکت به سمت »اینترنت ها«

برای��ان مک  کالو، نویس��نده کت��اب »اینترنت چطور اتف��اق افتاد: از 
نت اس��کیپ تا آیفون« اعتقاد دارد: »بدون تردید ما اینترنتی دوش��اخه 

خواهیم داشت. همین حاال هم این روند آغاز شده. ماجرا دیگر به نسخه 
چینی اینترنت و نسخه غربی اینترنت محدود نمی شود. آیا ممکن است 
به نس��خه روسی اینترنت و نس��خه هندی اینترنت هم برسیم؟ اتحادیه 
اروپ��ا با قوانین متفاوتش دارد به س��مت اینترنتی حرکت می کند که با 
اینترنت آمریکایی تفاوت هایی دارد. ۳0 س��ال گذش��ته عصر بی قانون و 
مق��ررات اینترنت بوده اس��ت، آیا داریم به س��متی حرکت می کنیم که 
قوانین و رس��وم بومی باعث می شوند اینترنت  چندشاخه و بومی شود؟ 
ای��ن یعنی دیگر یک اینترنت نداریم و با اینترنت ها س��ر و کار خواهیم 
داش��ت. همین حاال هم شرکت های تکنولوژیک و پلتفرم ها برای حضور 
خود در اینترنت چین دس��ت به تغییرات��ی در خدمات خود زده اند. آیا 
ممکن اس��ت در سال 20۳0 ش��رکت ها مجبور ش��وند برای حضور در 

اینترنت های مختلف، سرویس های متفاوت ارائه کنند؟
نکته اینجاس��ت که ایده اینترنت »غربی« و »آزاد« همین حاال هم با 
قدرت گیری پلتفرم های بس��ته )مثل اینستاگرام به چالش کشیده شده 
اس��ت. این انحصار چندقطبی که اینترنت کنونی را شکل داده، هرگونه 
رقابت را خفه می کند و من با بدبینی محض، این وضع را تماشا می کنم. 
ممکن اس��ت در سال 20۳0 میالدی به ۱0 تا ۱5 سال قبل نگاه کنیم 

و یاد آن عصر طالیی نابودشده بیفتیم.«
مردم از اینستاگرام و فیس بوک فاصله می گیرند

سارا آن اوتس، اس��تاد روزنامه نگاری دانش��گاه مریلند، می گوید: »تا 
س��ال 20۳0 دسترسی به اینترنت سهل تر و اتوماتیک تر از حاال خواهد 
بود، اما جامعه جهانی مشترکان اینترنت به دسته ها و قبیله های مختلف 
تقسیم خواهند ش��د. بعضی از این قبایل، طبیعتی ملی خواهند داشت 
)اینترن��ت چین همین وضعیت را دارد( ام��ا همزمان که مردم آرام آرام 
از ش��بکه های اجتماعی مثل اینستاگرام یا فیس بوک، فاصله می گیرند، 
از طری��ق تکنولوژی با گروه های نزدیک تر به خود ارتباط می گیرند. این 
باعث ظهور میکرو-اینفلوئنس��رها خواهد شد، چون مردم زمان و توجه 
بیش��تری را صرف عالیق خود خواهند کرد و توجه ش��ان به سلبریتی ها 
کاس��ته خواهد ش��د. به عبارت بهت��ر، مردم عالقه خ��ود را به اینترنت 
عمومی از دست خواهند داد و به سمت گروه ها و تجربیات کوچک تر و 

خصوصی تر جذب خواهند شد.
ما در همین س��ال 2020 هم می دانیم که مس��ئله حریم خصوصی 
در اینترن��ت معنای��ی ندارد و رفت��ار آنالین ما هویت��ی متمایز و قابل 
شناس��ایی به وجود می آورد. در س��ال 20۳0 من انتظار دارم که افراد 
دیگر نتوانند در اینترنت، ناش��ناس قدم بزنن��د و رفتار آنالین ما مثل 
اثر انگش��تمان مشخص باش��د. پایان عصر حضور ناشناس در اینترنت 
ش��اید برای خیلی ها دردآور باش��د، اما باعث می ش��ود کالهبرداری و 
قلدری آنالین هم س��خت تر شود. حریم خصوصی، مرده است، زنده باد 

اینترنت شخصی.«
دوران دوم اینترنت؛ وقتی اینترنت زیر آب می رود

نیکول استرائوسلسکی، استاد رس��انه و فرهنگ در دانشگاه نیویورک 
و نویس��نده کتاب »ش��بکه زیر آب« بر این باور است: »در سال 20۳0 
اینترنت زیر آب خواهد بود. همین حاال هم بخش زیادی از اینترنت، زیر 
آب اس��ت و از طریق کابل های فیبر نوری بین اقیانوس ها سفر می کند. 
در س��ال 20۳0 هم همی��ن کابل ها زیربنای اینترن��ت جهانی خواهند 
بود. مس��ئله اینجاس��ت که قرار نبوده بخش های دیگ��ر اینترنت )مثل 
دیتاس��نترها و دفاتر ISPها( زیر آب رود، اما گرم شدن زمین، ماجرا را 
تغییر خواهد داد و بخش هایی از زمین حتما تا آن موقع زیر آب می رود. 
ای��ن یعن��ی ما فقط با قطع و وصل س��اده اینترنت س��ر و کار نخواهیم 
داش��ت. گرم ش��دن زمین و هزینه س��نگین مقابله با آن باعث می شود 
هر کش��ور یا منطقه به  ط��ور مجزا با تبعات آن مقابل��ه کند. به همین 
خاطر، اینترنت بیش��تر از حاال، منطق��ه ای و کمتر از حاال، دموکراتیک 
خواهد ش��د. آنه��ا که پولش را دارند به ش��بکه های قدرتمندتری وصل 
می ش��وند که قطعی کمتری دارد. آنها که ندارند به ش��بکه های ناامنی 
وصل می ش��وند که هر آن امکان قطعی دارند. جه��ان آرام آرام دارد به 
این سمت حرکت می کند و نش��انه های اولیه اش را می بینیم. فقط یک 
دهه توفان ها و س��یل های فاجعه بار نیاز داریم تا رس��ما وارد دوران دوم 

اینترنت شویم.«
پایان وب آزاد، خالقیت کامپیوتری و آزادی دیجیتال

ملیس��ا تراس، استاد میراث فرهنگی دیجیتال در دانشگاه ادینبورگ، 
معتقد اس��ت: »کم کم اینترنت ۶0 ساله می ش��ود و وب 40 ساله. حاال 
روزهای اولیه وب، روزهای بدون آقاباالس��ر، عصر خالقیت کامپیوتری، 
آزادی دیجیت��ال و دسترس��ی برابر به ش��بکه ها مثل تاریخ باس��تان به 
نظر می رس��د. آنهایی که وب اولیه را به خاطر می آورند کم کم به سنی 
می رس��ند که باید برای نوه ها آن را تعریف کنند. حاال ما به س��رعت به 
س��مت فضای دیجیتال بس��ته تری در حرکتیم، جایی که حتی کاربران 

معمول��ی ه��م می دانند که تک تک فعالیت های ش��ان می تواند توس��ط 
دولت ها کنترل شود و توسط شرکت ها از آن پول دربیاید.

در طول س��ال های اخیر، ساخت و میزبانی پلتفرم های میزبان محتوا 
ب��ه  طرز فزاینده ای پیچیده و گران  ش��ده و به همی��ن خاطر، فرصت ها 
برای توس��عه تکنولوژی هایی که به نفع عموم اس��ت، کاهش یافته، زیرا 
س��رمایه گذاران به دنبال مدل هایی هس��تند که در این سیستم مسلط 
»اقتصاد کاپیتالیستی همیشه ناظر« جواب بدهد. ما در سال های گذشته 
دیده ایم که چطور ش��بکه های اجتماع��ی بدترین بخش های اخالقی ما 
را بی��رون کش��یده اند و چطور ما در این ش��بکه ها به راحتی دس��ت به 
زورگوی��ی و آزار می زنیم. ما باید راه هایی پی��دا کنیم تا از این وضعیت 
عبور کنیم. اگر بخواهیم جلوی بدتر شدن وضع را بگیریم، همین حاال، 
آخرین فرصت ماست. اینترنت با وجود ایده های بزرگ اولیه و دورنمای 
درخش��ان برای خدمت به بشریت، به س��متی می رود که احتمال دارد 
تا س��ال 20۳0 خودش را ببلعد و به محیطی خش��ک و خالی مختص 
س��رویس غول های تکنولوژی تنزل یابد. اینترن��ت می تواند زمین بازی 
خالق ترین ذهن ها باش��د و راهی باش��د برای حمای��ت از ضعیف ترین 

بخش های جوامع. آن اینترنت در حال مرگ است.«
زندگی با اینترنت در دنیای پساآخرالزمانی

س��الی وای��ت، اس��تاد فرهنگ های دیجیتال دانش��گاه ماس��تریخت، 
می گوید: »۱۱ س��ال زمان��ی طوالنی در عمر اینترنت اس��ت. اگر ما به 
س��ال 2008 برمی گش��تیم هنوز برخ��ی تحلیلگران معتق��د بودند که 
اینترن��ت فقط می تواند چیزهای خوب به ارمغان بیاورد، دموکراس��ی را 
به کش��ورهای دیکتاتوری ببرد، فرم های تازه ای از کار و س��ازمان ایجاد 
کن��د و امکانات خالقانه ای ب��ه حرفه ای ها و آماتوره��ا بدهد. حاال اکثر 
تحلیلگران دیجیتال پذیرفته اند که اینترنت پیچیده تر از آن چیزی بوده 
که با خوش بینی فکر می کرده اند. نس��بت به 22 س��ال پیش، میلیون ها 
کاربر بیش��تر به اینترنت دسترس��ی دارند، اما همه آنها از اینترنت برای 
باالبردن دانش ش��ان یا خالقیت ش��ان اس��تفاده نمی کنند. برای عده ای 
اینترنت بهترین بس��تر خالفکاری اس��ت و برای گروهی دیگر، بهترین 

ابزار برای اتالف وقت است.
چه کس��ی می داند اینترنت در سال 20۳0 چه شکلی خواهد داشت. 
بعضی روزها می ترسم که ما در جهانی پساآخرالزمانی زندگی می کنیم؛ 
جهان��ی که در آن، بخش عمده دس��تاوردهای اجتماعی و تکنولوژیکی 
قرن بیس��تم از دس��ت رفته و اینترنت در این فاجعه، نقش��ی اساس��ی 
بازی کرده اس��ت. اینترن��ت، بیت کوین، هوش مصنوع��ی و بیگ دیتا با 
رش��د مداوم خود و نیاز قطع نشدنی ش��ان به انرژی به فاجعه گرم شدن 
زمین کمک کرده اند. اینترنت با پخش آس��ان اطالعات دروغین کمک 
کرد که اطمینان بین افراد از بین برود و کش��ورها با هم بیش��تر دشمن 
شوند. البته موقع فکرکردن به آینده، روزهای خوبی هم دارم. آن روزها 
امیدوارم اینترنت بتواند به آن آرزوها و پتانس��یل اولیه اش برس��د. البته 
ای��ن روند خود به خ��ود رخ نمی دهد. نیاز داریم که سیاس��ت گذاران و 
مردم بهتر اینترنت را درک کنند و بدانند به لحاظ قانونی و تکنیکی چه 

کارهایی امکان پذیر است.«
بحران میانسالی اینترنت و بازنشستگی زودهنگام

تامس هزلت، استاد اقتصاد در دانشگاه کلمسن، اعتقاد دارد: »اینترنت 
تجاری با فقط 25س��ال عمر، دچار بحران میانس��الی ش��ده  است. نیاز 
نیس��ت نش��انه های این مریضی را برای تان ش��ماره کنم. در ش��ب های 
بی خوابی تان به گوگل و فیس بوک نگاه کنید تا بدانید چه می گویم. در 
س��ال 20۳0 از اینترنت چه انتظاری داریم؟ اولین قدم، نگاه به گذشته 
اس��ت. یک دهه پی��ش و حدود 20۱0، دنیا سرش��ار از امی��د و تغییر 
دیجیتال بود، اینکه کاندیدایی به کمک اینترنت توانس��ته پیروز شود و 
قرار است آمریکا را تغییر دهد. یک دهه قبل از آن هم در سال 2000، 
دو غول تکنولوژی آمریکا )AOLوتایم وارنر( ادغام شده بودند تا رقابت 
آنالین برای همیش��ه به پایان برس��د. بعدها مشخص شد این دو لحظه 

بزرگ تاریخ، آنقدر هم بزرگ نبوده اند.
مقایس��ه اینترنت س��ال 20۳0 با دنیای آنالین کنونی، مثل مقایسه 
نت فلیکس با دی وی دی فروشی های زنجیره ای قدیم است. دیروز پنجره 
اینترن��ت اندازه مانیتور کامپیوترتان بود، ح��اال اندازه صفحه موبایل تان 
است، سال 20۳0 هم حسگری است درون بدن تان. دیتای سال 2020 
در مقاب��ل دیتای 20۳0 ذره ای کوچک به حس��اب خواه��د آمد. برای 
رس��یدن به این دنی��ا مجبوریم دنبال تیم کوک اپ��ل بیفتیم. کوک به 
مارک زاکربرگ فیس بوک حمله می کند که چرا با اعتماد ما بازی کرده 
و از اطالعات مان استفاده نادرست کرده. کوک راه حل معرکه ای برای ما 
دارد: همه پول تان را به اپل بدهید! بگذارید غول ها بجنگند شاید راهی 
برای ما پیدا ش��ود. ش��اید هم این بحران میانس��الی باعث بازنشستگی 

زودهنگام همه مان شد!«

چشم انداز اینترنت در دهه 2020 میالدی چه تغییری می کند؟

بحرانمیانسالیاینترنت
نگاه

هکرها چطور از هوش مصنوعی سوءاستفاده می کنند؟
هکرها، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در 

سال 2020
ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، خطرات بسیاری در حوزه 
س��ایبری به همراه دارند و پیش بینی می شود با گس��ترش داده ها در سال 

2020، این خطرات نیز افزایش یابند.
به گزارش ایس��نا به نقل از تک رادار، خطرات امنیت سایبری، پیچیده تر 
از همیش��ه اس��ت. پیش بینی می شود با گسترش اس��تفاده از اینترنت اشیا 
و هوش مصنوعی، هر ش��خص تا پایان س��ال 2020 ح��دود ۱.7 مگابایت 
اطالع��ات در هر ثانیه تولید کن��د. با تکامل فناوری ه��ای جدید، مجرمان 
س��ایبری، روش های جدیدی را برای هک کردن داده های حس��اس کش��ف 
می کنن��د. هوش مصنوعی و اینترنت اش��یا، این قابلی��ت را دارند تا جوامع 
را متح��ول کنند، ام��ا باید دید که این فناوری های پیش��رفته چه خطراتی 

به همراه دارند.
تا زمانی که راه حل های امنیت س��ایبری مبتنی بر س��خت افزار، در ابزار 
مبتنی بر اینترنت اش��یا و هوش مصنوعی به کار گرفته نشوند، کاربران این 
ابزار در برابر حمله های سایبری، آسیب پذیر خواهند بود. هر کس که از ابزار 
مبتنی بر هوش مصنوعی اس��تفاده می کند، می تواند به تعداد قابل توجهی 
از رایانه ها و ش��بکه های اینترنتی دسترس��ی داشته باشد. بانک ها، دولت ها، 
صنایع س��المت و خانه های ش��خصی، بزرگ ترین دامنه های خطر هستند. 
مجرمان س��ایبری نیز این موضوع را می دانن��د که هرچه تعداد ابزار متصل 

به اینترنت بیشتر باشد، داده های بیشتری نیز در معرض خطر قرار دارند.
* موسس��ات مال��ی: کارت های اعتباری و اطالعات پرداخت، به  واس��طه 
پلتفرم های ش��رکت هایی مانند گوگل و ابزار خودکار مانند دس��تیار صوتی 
»الکس��ا« )Alexa( ب��ه کاربر ام��کان می دهند که به س��ادگی خرید کند. 
اطالعاتی که در این پلتفرم ها و ابزارها ذخیره می شوند، راحتی را به زندگی 
روزمره می آورند، اما بسیاری از کاربران نمی دانند چه اتفاقی برای داده های 
شخصی آنها رخ می دهد. تمرکز اصلی سازندگان این ابزار، تجربه مشتری و 
توانایی استفاده اوست؛ در نتیجه مشخص نیست که فناوری چقدر بر ایمن 

نگه داشتن ابزار و حفاظت از داده های کاربران تمرکز دارد.
اپلیکیشن های پرداخت که توسط موسسات مالی ارائه می شوند، اطالعات 
کاربر و زمان و مکان خرید را به خاطر می س��پارند. این اپلیکیشن ها توانایی 
الزم را برای تش��خیص الگوها دارند و از این توانایی برای ایجاد مش��خصات 
مرب��وط به داده ه��ای کاربران اس��تفاده می کنند. اپلیکیش��ن های پرداخت 
معموال نسبت به ابزارهای مبتنی بر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، ایمنی 
بیش��تری دارند و می توانند تقلب را هش��دار دهند، ام��ا میزان اطالعات در 
دس��ترس آنقدر زیاد اس��ت که باید اشخاص س��ومی وجود داشته باشند تا 
با کمک ش��بکه های بانکی و موسس��ات مالی، زمان و ت��الش خود را برای 

دستیابی به این داده ها وقف کنند.
* س��المت: ب��ا وجود فناوری ه��ای موجود در صنعت س��المت، خطرات 
متمرک��ز ش��ده در این حوزه، جنبه ش��خصی تری پیدا می کنن��د. این ابزار 
به  رغم فناوری های هوش��مندی که در حوزه س��المت ارائ��ه می دهند، در 
معرض خطر حمالت س��ایبری نیز قرار دارند. وجود خطر حمله سایبری به 
این معناس��ت که داده های ذخیره ش��ده در این ابزار، آسیب پذیرند و امکان 
خوانده ش��دن آنها توسط یک شخص س��وم وجود دارد. ابزار هوشمند حوزه 
س��المت باید برای پیش��گیری از چنین خطراتی، سطحی از امنیت را ارائه 
دهند که از نفوذ و دسترس��ی غیرمجاز جلوگی��ری کنند. نفوذ غیرمجاز به 
این ابزار می تواند به ش��رایط خطرناکی منجر شود و خطر مرگ و زندگی را 
در پی داشته باشد، زیرا یک هکر می تواند با دستیابی به این ابزارها، آنها را 

غیرفعال کند و یا در آنها، نقص عمدی به وجود بیاورد.
* خانه ه��ای هوش��مند: ای��ن خانه ها، گون��ه ای از فن��اوری را در 
دسترس قرار می دهند که شاید تا دهه ها پیش، غیرممکن یا بی معنا 
به نظر می رس��ید. در خانه های هوشمند شاهد اتصال وسایلی مانند 
یخچال، کتری و المپ به اینترنت هس��تیم. این ابزار کمک می کند 
تا زندگی در خانه با آرامش بیش��تری همراه باشد و کاربران به  جای 
تمرک��ز بر کارهای روزمره، به کاره��ای مهم تری بپردازند. نکته مهم 
در مورد قابلیت های ابزار هوش��مند خانگی این اس��ت که می توانند 
نیازه��ای کاربران و الگ��وی زندگی آنها را با ردیاب��ی و ثبت فعالیت 
آنها، پیش بینی کنند. داده های ثبت ش��ده به س��رور منتقل می شوند 
اما اگر این ارتباط ایمن نباشد، پای هکرها را به خانه باز خواهد کرد. 
هکره��ا با دس��تیابی به داده های ابزار هوش��مند خانگی می توانند از 
همه اطالعات مربوط به خانه کاربر باخبر ش��وند و مشکالت امنیتی 

به وجود بیاورند.
* وسایل نقلیه: در سال های اخیر، شاهد افزایش کاربرد اینترنت اشیا 
در وسایل نقلیه و تشویق مردم به بررسی رانندگی آنها توسط یک ابزار 
بوده ایم. این موضوع تا حدی به ش��رکت های بیمه بس��تگی دارد که به 
مش��تریان خود امکان می دهند تا اب��زاری را نصب کنند که به گزارش 
داده ه��ا بپردازند و در ص��ورت رانندگی مطابق مجموعه ای از پارامترها، 
هزینه ه��ای بیمه را کاهش دهند، اما این ابزار هم از حمالت س��ایبری 
در امان نیس��ت و می تواند هم مش��تری و هم سطح عملکرد او را تحت 
تاثیر قرار دهد. هنگامی که یک وسیله نقلیه به اینترنت متصل می شود، 
ارتباط میان شرکت های بیمه و وسیله نقلیه، در دسترس هکرها نیز قرار 

می گیرد و می تواند خطرآفرین باشد.
س��ازندگان وس��ایل نقلیه، سیس��تم های هوشمند بس��یاری را در 
مدل ه��ای جدید ارائ��ه می دهند. ای��ن سیس��تم ها می توانند امکان 
دس��تیابی وس��یله نقلیه به تلفن همراه، مخاطب��ان، دوربین و همه 
داده های مرتبط با زندگی هوش��مند افراد را فراهم کنند. این داده ها 
به شرکت سازنده و سرورهای آن منتقل می شوند و اگر داده های یک 
وسیله نقلیه، پیش از فروش به  طور کامل پاک نشده باشد، در فضای 
ابری آن باقی خواهد مان��د. این موضوع می تواند زمینه الزم را برای 
بروز خطرات امنیتی فراهم کند. برای نمونه، مالک یا مالکان پیشین 
یک وس��یله نقلیه می توانند به داده های مالک کنونی آن دسترس��ی 
داشته باش��د و عملکرد وسیله نقلیه را ارزیابی کنند. این موضوع در 
مورد ابزار هوش��مند خانگی نیز صدق می کن��د و کاربر یک ابزار در 
صورت فروش آن، داده های ش��خصی خود را در اختیار کاربر بعدی 
ق��رار خواه��د داد. اگر حافظه ای��ن ابزار کامال پاک نش��ود، کاربر در 

معرض خطر حمالت سایبری قرار خواهد گرفت.
* حمالت سایبری: با آغاز سال 2020، نیاز قابل توجهی به وجود 
امنیت در ابزارهای مبتنی بر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی احساس 
می ش��ود. اگر یک اب��زار، ایمنی کافی را برای پیش��گیری از حمالت 
س��ایبری نداشته باش��د، کل ش��بکه مربوط به آن در معرض حمله 
سایبری قرار خواهد گرفت. برطرف کردن این ضعف می تواند امکان 

محافظت را هم به صورت شخصی و هم در سطح ملی فراهم کند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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در حالی که مهلت ثبت نام متقاضیان »یارانه معیشتی« تا پایان روز گذشته 24 
دی ماه اعالم ش��ده بود، اما این مهلت تا پایان دی ماه تمدید ش��د و حاال متقاضیان 
»یارانه معیش��تی« که یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی نمی گیرند، می توانند در 
س��امانه معیشتی ثبت نام کنند. این خبر را دیروز حسین میرزایی، سخنگوی ستاد 
شناسایی مشموالن بسته حمایت معیشتی اعالم کرد و از تمدید مهلت ثبت نام برای 
سرپرس��تان خانواری که در لیست یارانه بگیران نقدی نیستند، اما متقاضی دریافت 

یارانه معیشتی هستند، تا ۳0 دی ماه خبر داد.
ب��ه گفته میرزایی، عالوه بر تمدید مهلت ثبت نام در س��امانه معیش��تی تا پایان 
دی م��اه، افرادی که در آذرماه اعتراض خود را ثبت کرده اند، می توانند وارد س��ایت 
ش��ده و نتیجه اعتراض خود را مش��اهده کنند. این دس��ته افراد تا ۳0 دی ماه نیز 
می توانند اعتراض کرده و درخواس��ت بازبینی مجدد دهند. همچنین آن دس��ته از 
افرادی که درخواس��ت بازبینی داده اند و قصد انصراف دارند، امکان لغو درخواس��ت 

بازبینی تا آخر دی ماه برای شان در سامانه فراهم شده است. 
هیات دولت همچنین در این هفته، آیین نامه »نحوه شناسایی خانوارهای مشمول 
یاران��ه معیش��تی« را ابالغ کرد و بر این اس��اس، خانوارهایی ک��ه به طور همزمان 
دارای واحد مس��کونی، شغل و خودرو هستند، مشمول »یارانه معیشتی« شناخته 
نمی ش��وند. همچنین درآمد ماهانه باالتر از 4 میلیون تومان در خانوار تک نفره، 5 
میلیون در خانوار دو نفره، ۶ میلیون در خانوار سه نفره، 7 میلیون در خانوار چهار 
نفره و درآمد ماهانه 8 میلیون تومان در خانوار پنج نفره و بیشتر، مشمول دریافت 

این یارانه شناخته نمی شوند.
سرگذشت »یارانه معیشتی« در اقتصاد ایران

با افزایش قیمت بنزین در آخرین روزهای آبان ماه امسال بود که »یارانه معیشتی« 
متولد شد. دولت دوازدهم، قیمت بنزین را از هزار تومان به ۳هزار تومان افزایش داد 
و از محل درآمد ایجادشده تصمیم گرفت تا آن را در قالب »بسته معیشتی« میان 
مردم توزیع کند. با اینکه این سیاس��ت اقتصادی با انتقاد اقتصاددانان روبه رو شد و 
صاحب نظران اقتصادی، این سیاس��ت دولت را مصداق »پول پاشی بر آتش بنزین« 
تعبیر کرده اند، اما دولت حسن روحانی به این رویه ادامه داد و تاکنون دو مرحله از 

»یارانه معیشیتی« به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است.
برآوردهای اولیه نشان می دهد که با افزایش قیمت بنزین در هر ماه حدود 2500 
میلیارد تومان و در سال تا ۳0 هزار میلیارد تومان از این محل، درآمدزایی می شود، 
اما اینکه چه کسانی این کمک معیشتی را دریافت می کنند، از همان ابتدای شروع 
طرح، از سواالت مهم افکار عمومی بود. با اینکه دولت از واریز یارانه معیشتی برای 
۶0 میلیون ایرانی خبر داده، اما بس��یاری از سرپرس��تان خانوارها اعالم کرده اند که 

این یارانه را دریافت نکرده اند.
دول��ت اعالم کرده که بی��ن ۱8 تا ۱9 میلیون خانوار یعن��ی حدود ۶0 میلیون 
نفر ش��امل کمک معیشتی می شوند. در این میان، مش��خص است که این افراد از 
بین یارانه بگیران، انتخاب ش��ده اند، چنانچه بعد از واریز مرحله اول، تعداد زیادی از 
یارانه بگیران یا کسانی که یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت نمی کردند، به عدم 
دریافت »یارانه معیش��تی« معترض شدند! س��وال آنها این بود که چگونه و بر چه 

مبنایی مشمول این یارانه شناخته نشده اند!
در ه��ر حال، با رسمی ش��دن مصوبه دولت برای پرداخت کمک های معیش��تی، 
معیارهای پرداخت »یارانه معیشتی« نیز رفته رفته مشخص شد؛ به طوری که اکنون 
مجموعه ای از معیارهای درآمدی و دارایی ها، تعیین کننده دریافت این کمک ماهانه 
است. طبق آنچه دولت اعالم کرده است، خانوار یک نفره با درآمد ساالنه کمتر از 48 
میلیون، دو نفره ۶0میلیون، سه نفره 72 میلیون و چهار نفره 84 میلیون و پنج نفره 
و بیشتر 9۶ میلیون تومان شامل دریافت کمک معیشتی می شود. به عبارت دیگر، 
خانواده ای که بیشتر از این سقف مشخص شده، درآمد داشته باشند جزو مشموالن 

»یارانه معیشتی« شناخته نمی شود.
از ۳ سفر غیرزیارتی خارجی تا خودرو و وام بانکی

اما جدا از س��قف درآم��دی، دولت روحانی، معیارهای دیگ��ری هم برای »یارانه 
معیش��تی« مش��خص کرده اس��ت. این معیارها از سه س��فر غیرزیارتی خارجی تا 
خانوارهایی که به  طور همزمان دارای واحد مس��کونی، ش��غل و خودرو هس��تند را 
شامل می شود. طبق آیین نامه »نحوه شناسایی خانوارهای مشمول یارانه معیشتی«، 
خانوارهای دارای واحد مس��کونی، ش��غل و خودرو به  طور همزم��ان یا خانوارهای 
دارای دو واح��د ملکی؛ خانوارهای دارای امالک و مس��تغالت با ارزش ۱2 میلیارد 
ریال در تهران و کالنش��هرها و 9 میلیارد ریال در س��ایر شهرس��تان ها؛ خانوارهای 
دارای خودروهای س��واری با ارزش بیش از ۳میلیارد ریال یا خودروهای عمومی با 
ارزش بیش از 4میلیارد ریال؛ کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه پرداز؛ خانوارهایی 
که بیش از س��ه سفر خارجی غیرزیارتی داشته اند و همچنین گیرندگان تسهیالت 
بانکی جمعا به مبلغ بیش از ۳میلیارد ریال، مش��مول دریافت »یارانه معیش��تی« 

شناخته نمی شوند.
به عبارت بهتر، خانوارهای دارای خودروهای سواری با ارزش بیش از ۳00 میلیون 
تومان یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از 400 میلیون تومان ش��امل نخواهند 
شد. همچنین کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه پرداز یا گیرندگان تسهیالت بانکی 
به مجموع بیش از ۳00 میلیون تومان که در حال بازپرداخت اقساط باشند، کمک 

معیشتی دریافت نخواهند کرد.
البته مبلغ »یارانه معیشتی« اندکی از یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی بیشتر 
اس��ت. چنانچه »یارانه معیشتی« برای خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 
۱0۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳8 هزار تومان، چهارنفره ۱72 هزار تومان و پنج نفره 

و بیش��تر 205 هزار تومان است. به گفته دولت، در دومین مرحله پرداخت »یارانه 
معیشتی«، این یارانه برای ۱8 میلیون و ۱00 هزار خانوار واریز شده است. البته با 
توجه به تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان »یارانه معیشتی« تا پایان دی ماه، مطمئنا 

این تعداد باالتر هم خواهد رفت.
زلزله پول پاشی یارانه ای در اقتصاد ایران

در این بین، مختصات اقتصاد یارانه ای تنها به دو یارانه ای که دولت ماهانه تحت 
عنوان »یارانه نقدی« و »یارانه معیشتی« به مردم می دهد، خالصه نمی شود. اقتصاد 
ایران سرشار از یارانه های پنهانی است که به بالی جان اقتصاد بدل شده اند. در باب 
میزان یارانه پنهان در اقتصاد ایران، البته برآوردها متفاوت است، اما اغلب از پرداخت 

سالیانه ۱000 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران صحبت می شود.
ب��ه گفته صاحب نظران، نظام یارانه ای، بزرگ ترین تهدید حیات اقتصاد اس��ت و 
یارانه از همان ابتدا نیز با فهمی اشتباه در اقتصاد ایران، متولد شده است. در حالی 
که بسیاری از دولت ها ترجیح می دهند یارانه را به تولید یا صادرات پرداخت کنند، 
در ایران اما بخش زیادی از یارانه به مصرف کننده نهایی پرداخت می شود. ماجرای 
یارانه وقتی ش��کلی فاجعه بار به خود می گیرد که مشخص نیست چه اندازه از این 
عدد بزرگ، به اقش��ار فرودس��ت و کم درآمد می رس��د و اصال پرداخت یارانه به این 

شکل، چقدر توانایی دستیابی به اهدافش را دارد؟
پژوهش های بس��یاری در چند س��ال گذش��ته درباره ناکارآمدی نظام یارانه ای 
نوشته شده است. با اینکه اکثر یارانه های اعطایی با هدف حمایت از اقشار ضعیف و 
آسیب دیده تخصیص می یابد، اما نتایج پژوهش ها از ناکارایی تخصیص این یارانه ها 
حکایت دارد. طبق یک بررس��ی که امس��ال انجام شده، مجموع یارانه های پنهان و 
آشکار در اقتصاد ایران به حدود 900 هزار میلیارد تومان می رسد و سهم دهک های 
پردرآمد در بهره مندی از یارانه ها بس��یار بیشتر از سهم دهک های کم درآمد جامعه 

است.
طبق این بررسی، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت برابر سه 
دهک کم درآمد اس��ت. همچنین براساس یافته های این پژوهش، میزان بهره مندی 
دهک ه��ای باالی درآم��دی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزی��ن 2۳ برابر دهک های 
پایین درآمدی اس��ت. اعدادی که گواه بر توزیع ناعادالنه یارانه ها در بخش انرژی، 
کاالهای اساسی و دارو دارد. این در حالی است که بدون صرف منابع جدید و تنها 
با طراحی یک نظام بازتوزیع کارآمد، می توان مسیر یارانه ها را به سمت دهک های 

پایین درآمدی سوق داد.
البته این پژوهش پیش از اصالح قیمت بنزین در آبان ماه امس��ال و تولد »یارانه 
معیشتی« صورت گرفته است. با این حال، اگرچه افزایش قیمت بنزین و واقعی شدن 
نرخ س��وخت، گزاره درس��تی اس��ت، اما تزریق منابع ایجادش��ده از طریق »یارانه 
معیشتی«، ادامه همان نظام ناکارآمد یارانه ای و همان راه رفته پیشین است و تنها 

بر شکاف طبقاتی جامعه ایران می افزاید.

چرا »یارانه معیشتی« مصداق پول پاشی روی آتش بنزین است؟

مصائباقتصادیارانهای
نگاه

رئیس سابق فدرال رزرو هشدار داد
 جنگ فناوری به دنبال جنگ تجاری

در راه است
فرصت امروز: در آس��تانه امضای توافق تجاری آمریکا و چین، رئیس س��ابق 
ف��درال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( هش��دار داد که رس��میت یافتن این توافق 
تجاری به معنای پایان جنگ تجاری میان دو کشور نیست و اختالفات دو کشور 
بر س��ر مس��ائل مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند به جنگ دوباره 

آمریکا و چین دامن بزند.
در واپسین روزهای سال 20۱9 بود که مذاکره کنندگان ارشد آمریکا و چین 
پس از ماه ها رفت وآمد و مذاکره به یک توافق تجاری دست یافتند تا به جنگ 
تعرفه ای مخربی که از اوایل س��ال 20۱8 آغاز ش��ده بود، پایان دهند. فاز اول 
توافق تجاری بین آمریکا و چین در حالی قرار است امروز چهارشنبه ۱5 ژانویه 
)25 دی( در مراسمی با حضور سران دو کشور در کاخ سفید به امضا برسد که 
همچنان برخی کارشناسان به آینده این توافق بدبین هستند. پروفسور »جانت 
یلن« از اقتصاددانان عضو اندیشکده بروکینگز و رئیس سابق فدرال رزرو )بانک 
مرکزی آمریکا( یکی از سرشناس ترین اقتصاددانانی است که توافق تجاری بین 

آمریکا و چین را پایانی بر جنگ تجاری بین این دو کشور نمی دانند.
رئیس س��ابق فدرال رزرو معتقد اس��ت که جنگ تجاری بین آمریکا و چین 
همچنان فاصله بس��یار زیادی با نقطه پایان دارد و اختالفات حل نشده بین دو 
کشور بر سر مسائل مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند به دودستگی 
در جهان و کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی و فناوری های نسل پنجم تلفن 
همراه شود. پروفسور یلن در سخنرانی روز دوشنبه خود در مجمع مالی آسیا در 
هنگ کنگ هشدار داد فاز اول توافق تجاری بین واشنگتن و پکن که قرار است 
این هفته رس��ماً به امضای طرفین برسد، نه تنها تعرفه های آمریکا بر چندصد 
میلیارد دالر از کاالهای چینی را رفع نخواهد کرد، بلکه خطر درگیری دو کشور 

بر سر فناوری های نوظهور را نیز از بین نخواهد برد.
دونالد ترامپ چند روز پیش طی پیامی در حس��اب کاربری رسمی خود در 
توئیتر اعالم کرد که فاز اول توافق تجاری بین آمریکا و چین روز چهارش��نبه 
۱5 ژانویه نهایی خواهد ش��د. چین مذاکره کننده ارش��د تج��اری خود را برای 
ش��رکت در مراسم امضای توافق که در کاخ سفید برگزار خواهد شد، به آمریکا 
اع��زام خواهد کرد. به موجب این توافق، آمری��کا تعرفه های اضافه ای که از ماه 
سپتامبر )شهریورماه( بر ۱50 میلیارد دالر از کاالهای چینی وضع کرده بود را 
لغو می کند، اما تعرفه هایی که قباًل از طرف دولت آمریکا بر کاالهای چینی وضع 

شده بودند همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
پروفسور جانت یلن در سخنرانی خود در هنگ کنگ تأکید کرد: »اگرچه پس 
از دستیابی به این توافق، تنش ها بین آمریکا و چین کاهش یافته است، اما هنوز 
هم اغلب کاالهای چینی در معرض تعرفه های بسیار باال از سوی دولت آمریکا 

هستند و ما شاهد عقب نشینی قابل توجهی در این زمینه نبوده ایم.«
به موجب فاز اول توافق تجاری آمریکا و چین، تعرفه های 25درصدی دولت 
آمری��کا بر ۳70 میلیارد دالر از کاالهای چینی کماکان برقرار خواهد ماند. این 
رقم معادل دوسوم کل صادرات چین به آمریکاست. رئیس سابق فدرال رزرو در 
این خصوص نیز به حاضران در مجمع مالی آس��یا گفت: »اثرات فاز اول توافق 
تجاری، برای خانوارهای آمریکایی چندان محسوس نخواهد بود و شرکت های 
خارج��ی که می خواهند در چین به فعالیت اقتص��ادی بپردازند همچنان برای 
س��رمایه گذاری و اتخ��اذ تصمیمات مرتبط ب��ا زنجیره تأمین، ب��ا نااطمینانی 
دس��ت وپنجه نرم خواهند کرد. عالوه بر این، مسائل دش��وارتر و دردسرآفرین 

دیگری نیز به  تدریج ظاهر خواهند شد.«
یارانه هایی که دولت چین به شرکت های دولتی این کشور پرداخت می کند 
و رقابت سخت آمریکا و چین در حوزه هوش مصنوعی، شبکه های نسل پنجم 
تلفن همراه و سایر فناوری هایی که به  نوعی با امنیت ملی ارتباط دارند، از جمله 
مسائلی هستند که به گفته پروفسور جانت یلن هنوز بین دو کشور حل وفصل 

نشده اند.
این اقتصاددان کهنه کار آمریکایی که ریاست شورای مشاوران اقتصادی دولت 
آمریکا )در زمان ریاس��ت جمهوری بیل کلینتون( را نیز در کارنامه دارد، درباره 
مسائل حل نشده بین آمریکا و چین در حوزه فناوری تصریح کرد: »حل وفصل 
این مس��ائل بسیار دش��وار خواهد بود و تنش بین آمریکا و چین در این زمینه 
پیامدهای بسیار سنگینی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. فناوری هایی که در 
یک کشور توسعه پیدا می کنند باید بتوانند در سایر نقاط جان نیز مورد استفاده 
قرار گیرند و مبنایی برای پیشرفت و نوآوری در حوزه فناوری های جدید باشند. 
از بین رفتن هم افزایی بین کشورها برای توسعه فناوری های جدید، یک اتفاق 

بسیار ناخوشایند است و من امیدوارم که کار ما به آنجا نرسد.«
آمریکا و چین مدتی اس��ت که بر سر شرکت هوآوی که از غول های فناوری 
جهان است و شرکتی پیشرو در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی موردنیاز برای 
ساخت شبکه های نسل پنجم تلفن همراه محسوب می شود، با یکدیگر اختالفات 
جدی دارند. به گفته پروفسور جانت یلن، اگر دو ابرقدرت اقتصادی جهان نتوانند 
در این زمینه به توافق برس��ند، روند تجاری س��ازی فناوری های جدید پیچیده 

خواهد شد و سرعت پیشرفت این فناوری ها در جهان کاهش خواهد یافت.

با دیجیتالی شدن و فناوری های جدید 
ساختار »آینده کار« چگونه رقم می خورد؟

بررسی های جدید نشان می دهد ۶۳درصد از جمعیت شاغالن جوان 
دنیا به دنبال تغییر ش��غل خود هستند تا بتوانند با زمان انعطاف پذیر 

کار کنند.
به گزارش ایرنا، تحقیقات جهانی نش��ان می دهد که روند شغلی، در 
حال تغییر است. »آینده کار« با فناوری گره خورده و بسیاری از مردم 

جهان هم که مشاغل سنتی دارند، در صدد  تغییر شغل برآمده اند.
نظرس��نجی IWG از ۱5 هزار نفر ش��اغل در بیش از ۱00 کش��ور 
جهان، نش��ان می دهد که »انعطاف پذیری ش��غلی« مهم ترین ویژگی 

کاری است که حاال مردم در جست وجوی آن هستند.
IWG، مخف��ف گروه بین المللی محل کار اس��ت. س��ازمانی که به 
کسب وکارها کمک می کند تا محل کارشان را متحول کنند. این سازمان 
در توضیح فعالیت خود می نویسد: »دیجیتالی شدن و فناوری های جدید، 
جهان کار را تغییر داده اند. مردم به دنبال مزایا و بهره وری ش��خصی از 
زندگی شان هستند و در پی کار کردن به نحوی و در جایی که دل شان 
می خواهد. کسب وکارها نیز به دنبال مزایای مالی و راهبردی هستند.«

پیمایش جهانی محل کار 20۱9، نش��ان می دهد که نیروی کار، به 
دنبال ش��غل هایی اس��ت که زمان و مکان آنها انعطاف پذیر باشد و در 
محدوده خشک ساعات اداری جا نگیرد. این خواسته، با تغییر مشاغل 
و تمرکز بیش��تر بر فناوری منطبق ش��ده اس��ت. طبق این پیمایش، 
۶۳درصد از شاغالن جوان به دنبال تغییر شغل خود هستند تا بتوانند با 
زمان انعطاف پذیر کار کنند. 47درصد از آنها نیز می خواهند شغل شان 

را عوض کنند تا امکان دورکاری تمام وقت داشته باشند.
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حال و هوای این روزهای بازار مس��کن در دهه پایانی دی ماه، آن گونه که فعاالن 
ای��ن بازار می گویند، از س��ردرگمی و بالتکلیفی خریداران حکای��ت دارد، تا جایی 
که حتی از عبارت »س��کته معامالتی« نیز صحبت می ش��ود. گزارش های رس��می 
از میزان معامالت مس��کن در تهران نیز نش��ان می دهد که رکود همراه با کاهش 
قیم��ت همچنان ادامه دارد. با اینکه حجم معامالت مس��کن در آذرماه نس��بت به 
آبان ماه افزایش یافت، اما نمی توان این افزایش معامالت را به »خروج از رکود« تعبیر 
کرد، گرچه میزان معامالت در تهران در س��طح بس��یار اندکی قرار دارد. به گزارش 
خبرآنالین، در آذرماه امس��ال تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 
9.5 هزار واحد مس��کونی رسید که نسبت به ماه قبل یعنی آبان، 40درصد افزایش 
را نشان می دهد. این در شرایطی است که میانگین قیمت مسکن در آذرماه با رشد 
4۱.۶درصدی همراه بود؛ به طوری که هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی به طور 
متوس��ط با قیمت ۱۳.5 میلیون تومان به فروش رفت. افزایش معامالت مسکن در 
آذرماه در حالی اتفاق افتاده که به نظر می رسد تقاضای مصرفی در بازار حاضر شده 
است. حضور تقاضای مصرفی در بازار، شرط اصلی حرکت به سمت »خروج از رکود« 
خواهد بود و به  طور قطع، تقاضای سرمایه ای یا سوداگرانه به تنهایی نمی تواند بازار 
مسکن را به تحرک وادارد. به همین دلیل به باور فعاالن بازار مسکن، نمی توان رشد 

حجم معامالت آذرماه را بی ارتباط با حضور تقاضای مصرفی دانست.
سکته معامالت در بازار مسکن

در ای��ن فضا و در روزهای پایانی دی ماه، حال و هوای این روزهای بازار مس��کن 

آن گونه که فعاالن بازار می گویند، از سردرگمی و بالتکلیفی خریداران حکایت دارد 
تا جایی که حتی از عبارت سکته معامالتی نیز صحبت می شود. شواهد حاکی از آن 
است که متقاضیان خرید مسکن در حال حاضر در میان انبوه قیمت های نجومی و 
معدود فایل های زیرقیمت دچار سردرگمی شده تا جایی که عنوان می شود وضعیت 

کنونی شباهت بسیاری به وضعیت بالتکلیف ماه های اسفند و اردیبهشت دارد.
به باور آنها، فضای اقتصادی و سیاسی کشور باعث شده که هم اکنون بازار مسکن 
در حال��ت کما قرار گیرد و خرید و فروش به یک باره نزدیک به صفر ش��ود. اگرچه 
تحلیلگران بازار مسکن عنوان می کنند با آرام شدن فضا، آرامش به بازار مسکن نیز 

بازخواهد گشت.
آخرین قیمت ها در بازار مسکن

با وجود این شرایط، گروه بسیار محدودی از خریداران مسکن که به  دنبال تبدیل 
به احسن کردن واحد مسکونی خود هستند، تمایل دارند در همین وضعیت تقاضای 

خود را در بازار بالفعل کنند.
گزارش ها از بازار مس��کن در میان خانه های کم متراژ حاکی از آن اس��ت که یک 
خانه ۶0متری با ۱5 سال ساخت در منطقه تهرانپارس، خیابان استخر با قیمت ۱۳ 
میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. در منطقه قیطریه، اندرزگو یک خانه 
57 متری با ۱5 س��ال ساخت هر مترمربع 25 میلیون تومان به فروش می رود. در 
بزرگراه محالتی، مخبر شمالی یک خانه 48 متری با ۱2 سال ساخت هر مترمربع 

۱0 میلیون و 4۱0 هزار تومان برای فروش گذاشته شده است.

از س��وی دیگر، یک خانه 50 متری با ۱5 س��ال ساخت در میدان رازی، نرسیده 
ب��ه وحدت اس��المی با قیمت هر مترمربع 5 میلی��ون و 700 هزار تومان به فروش 
م��ی رود. در منطقه نیروهوایی یک خانه 50 متری با ۱2 س��ال س��اخت با قیمت 
هر مترمربع ۱2 میلیون تومان دیده می ش��ود. همچنین در منطقه پیچ ش��میران، 
کفایی امانی هر مترمربع یک خانه 48متری با ۱2 سال ساخت ۱۱ میلیون و 870 

هزار تومان قیمت دارد.
پیش بینی وضعیت آتی بازار مسکن

در این میان، پیش بینی نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک از وضعیت مسکن 
در آینده این گونه است: بازار مسکن در حال حاضر وارد فاز رکود غیرتورمی شده و 

پیش بینی این است که این وضعیت تا نیمه اول سال ۱۳99 دوام بیاورد.
به اعتقاد حسام عقبایی، رکود حاکم بر بازار مسکن در سال جاری طی 25 سال 

اخیر بی سابقه بوده است.
وی درخصوص اینکه ریزش قیمت ها در بازار ادامه دار خواهد بود یا خیر؟ عنوان 
می کند: بررسی ها نشان می دهد ریزش قیمت ها تا نیمه اول سال آینده ادامه یابد و 

بازار مسکن هنوز برای کاهش ۱5درصدی قیمت ها جا دارد.
وزیر راه و شهرسازی نیز معتقد است: تحوالت اخیر قیمت مسکن در تهران متاثر 
از سایر مولفه های اقتصادی  دانست. به گفته محمد اسالمی، ما موتور محرکه مسکن 
و عمران را دنبال می کنیم، به طوری که افزایش تولید باید کمک کند قشر متوسط 

و پایین بتوانند مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.

آخرین وضعیت قیمت ها در خانه های کم متراژ

سکته معامالت در بازار مسکن

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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کاهش موانع فروش دارایی های مازاد شبکه بانکی
 سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق

بانک مرکزی
ضرب االجل س��ه س��اله ف��روش ام��الک و دارایی های سیس��تم بانکی و 
واگذاری آن تمام ش��د ولی اق��دام موثری صورت نگرفته اس��ت. علل عدم 
واگذاری دارایی های سیس��تم بانکی از زوایای مختلف قابل بررسی است؛ آیا 
علت بروز این وضعیت ناش��ی از مش��کالت قوانین و مقررات اس��ت یا اینکه 
ساختار سیستم بانکی توانایی الزم برای این کار مهم را ندارد و آیا می شود 
سیس��تم بانکی )دولت��ی، خصوصی و یا خصولت��ی و بانکی های تجاری و یا 

تخصصی و توسعه ای( را با یک معیار سنجید و کالبدشکافی کرد؟
مقررات و بخش��نامه های بانک مرکزی برای سیس��تم بانکی یکسان است 
ولی در مکانیزم اجرا تفاوت بس��یار اس��ت؛ زیرا بانک های دولتی براس��اس 
قانون انجام معامالت دولتی باید عمل کنند که انجام این مهم برای مدیران 

مربوطه از لحاظ واگذاری امالک و پروژه های بزرگ بسیار پرریسک است.
در صورتی که یک بانک خصوصی برای واگذاری دارایی های خود صرفاً با 
مقررات داخلی و نهایتاً مصوبات هیات مدیره خود عمل خواهد کرد. از منظر 
دیگر باید توجه کرد آیا سیس��تم بانکی انگیزه فروش دارایی های س��ودآور 
خود را دارد به نظر اینجانب سیس��تم بانکی بعض��اً وضعیت مالی و ترازنامه 

خود را از درآمدهای حاصل از شرکت داری تامین می کند.
لذا ش��رکت های سودده در اولویت فروش نیستند؛ شرکت های زیانده هم 
خری��دار ندارند. از طرف دیگر باید توجه داش��ت ک��ه در این بازار، عرضه و 
تقاضا نیز با هم هماهنگی ندارد. عالوه بر این، فروش امالک و دارایی  دولت 
هم، که در الیحه بودجه مبلغ قابل توجهی برای آن منظور شده است، خود 

در این بازار رقیبی برای سیستم بانکی در امر فروش امالک است.
همچنین، بانک ها، با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت امالک طی 
این سه س��ال که ضرب العمل فروش داش��ته اند، از نگهداری امالک منتفع 
ش��ده اند و توانسته اند مشکالت مالی خود را با تجدید ارزیابی، کمتر نمایش 

دهند.
در چنین ش��رایطی، وقتی روند بنگاه دار شدن بانک ها را بررسی می کنیم 
م��وارد قابل توجهی یافت می ش��ود به گونه ای که می ت��وان گفت از ابتدای 
انقالب اس��المی سیس��تم بانکی کش��ور به دالیل زیر به س��مت بنگاه داری 

حرکت کرده است:
۱- بده��کاران بانک ها که بعد از انقالب فرار کردن��د کارخانجات آنها در 

اختیار بانک ها قرار گرفت.
2- دولت ها از ابتدای انقالب با س��رمایه  بانک ها به صورت دستوری اقدام 

به احداث پروژه های بزرگ مانند فوالد پتروشیمی، سیمان و... کرده اند.
۳- در مقاطعی به منظور رونق بازار سرمایه خرید سهام شرکت ها توسط 

بانک ها به صورت دستوری انجام شده است.
4- افرادی هنگام احداث پروژه امالک را وثیقه بانک ها کرده اند و به دلیل 

عدم بازپرداخت اقساط بانک آنها را تملک کرده است.
5- ضعف موجود در سیستم بانکی به لحاظ عدم سودآوری ریالی به دلیل 
دس��توری بودن نرخ های تسهیالت و سپرده گذاری و همچنین عدم دریافت 
درآم��د و کارم��زد ارزی از معامالت بین الملل )گش��ایش اعتبار اس��نادی، 
ضمانت نامه ه��ا، بروات( و همچنین نقل و انتق��االت ارزی که هم اکنون این 
درآمدها از طریق صرافی ها کس��ب می ش��ود، در افزایش انگیزه برای انجام 
فعالیت های غیرواسطه گری مالی و جبران برخی از ضرر و زیان های عملیات 

متعارف بانکی را افزایش داده است.
۶- بانک های خصوصی نیز به دالیل متعددی منجمله حجم انبوه معوقات 
سیستم بانکی سعی دارند با نگه داشتن شرکت ها آنها را تامین مالی کنند و 

بیشتر اعتبارات را در اختیارات شرکت های خود قرار دهند.
ب��ا توجه به جبری ب��ودن مواردی که در باال به آن اش��اره ش��د، موضوع 
واگ��ذاری بنگاه ها باید به نحوی م��ورد توجه ناظر پولی قرار گیرد که ضمن 
تفکی��ک بانک های خصوصی و دولتی در چارچ��وب اصالح نظام بانکی این 
موضوع در اولویت اقدام و عمل باشد، هرچند که شرکت های اعتبارسنجی، 

صرافی، بیمه ای، فناوری و IT باید در سیستم بانکی حفظ شود.
در این راس��تا، ناظ��ر پولی باید با هماهنگی دس��تگاه های نظارتی اعم از 
بازرس��ی کل کشور، دیوان محاس��بات و قوه قضائیه نظارت بر فروش اموال 
را برعهده بگیرد زیرا س��ازمان خصوصی س��ازی که توس��ط مقامات مختلف 
ب��ه عنوان هیات واگ��ذاری و در چارچ��وب قانون اقدام می کرد متاس��فانه 
با مش��کالت عدیده ای روبه رو ش��ده اس��ت. لذا به منظور سرعت بخشی به 
واگ��ذاری دارایی های سیس��تم بانکی بای��د مدیران با اتکا به یک س��اختار 
کم ریس��ک بتوانند نس��بت به اجرای مصوبات و فروش امالک و دارایی های 

مازاد اقدام کنند.
منبع: ایِبنا

بانک مرکزی ابالغ کرد
سقف معامالت نقدی ارز در بازار متشکل 50 

هزار یورو شد
بانک مرکزی، س��قف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متش��کل را از ۱0 

هزار دالر به 50هزار یورو افزایش داد.
بان��ک مرکزی در چارچوب تس��هیل عملکرد بازار متش��کل معامالت ارز 
ای��ران، با ابالغ بخش��نامه ای به ش��بکه بانکی اعالم کرد که س��قف خرید و 
ف��روش نقدی ارز در این بازار از ۱0 هزار دالر به 50 هزار یورو یا معادل آن 

به سایر ارزها تغییر یافت.
این بخش��نامه براساس مصوبه یک هزار و دویس��ت و شصت و چهارمین 
جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار در ۱8 دی امسال ابالغ ش��ده است. افزایش 
پنج برابری س��قف معامالت با هدف تس��هیل تعامالت ارزی کارگزاران بازار 
متش��کل از جمل��ه بانک ها و صرافی ه��ای مجاز در بس��تر الکترونیکی بازار 

یادشده، انجام شده است.
گفتنی است بازار متش��کل ارز که مهم ترین طرح دولت برای ساماندهی 
ب��ازار ارز به ش��مار م��ی رود، در صورت تامین ش��رط های بان��ک مرکزی و 
آماده ش��دن صرافی ها و بانک ها و در روند آموزش��ی آغاز به کار خواهد کرد. 
زمان راه اندازی »بازار متشکل ارز« که به نظر کارشناسان در صورت کارکرد 
درست می تواند به جوالن دالالن و سوداگران در بازار ارز پایان داده و عالوه 
بر ثبات قیمت ها، نرخ ها را نیز کاهش دهد، هنوز مش��خص نیست و تاکنون 

چندین بار زمان راه اندازی آن به تاخیر افتاده است.
قرار اس��ت در بازار متشکل ارزی، معامالت اسکناس و نقد انجام شود؛ بر 
این اساس، صادرکنندگان و دارندگان ارز می توانند به وسیله صرافی ها برای 
فروش، نرخ موردنظر خود را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند. اکنون 
در بازار متش��کل ارز، معامالت نقدی ارزهای عمده انجام  ش��ده و معامالت 

حواله جات ارزی همچنان در سامانه نیما اجرایی می شود.

یادداشت

طبق گزارش های رس��می وزارت راه و شهرس��ازی، در ۱0 سال گذشته 
۱85 ه��زار نفر از هموطنان مان در تصادفات ج��اده ای جان باختند. فقط 
در س��ال گذش��ته س��وانح جاده ای جان بیش از ۱7 هزار ایرانی را گرفته و 
۳۳0 هزار نفر زخمی و 40 هزار نفر معلول بر جای گذاش��ته  اس��ت. طبق 
استانداردهای جهانی، میزان تلفات ناشی از تصادفات، 5 نفر در ۱00 هزار 
نفر است و طبق این استاندارد، میزان تلفات تصادفات جاده ای در ایران باید 
س��االنه 4 هزار نفر باشد و نه بیش از ۱7 هزار نفر. با این وضعیت، ایران در 
صدر جدول کش��ورهای پرخطر در بخش تصادفات ج��اده ای قرار دارد. در 
این بین، یکی از حلقه های مفقوده در کاهش تصادفات جاده ای، در صنعت 

بیمه است. 
به گزارش ایرنا، س��ه عامل انس��ان، خودرو و جاده )محیط( بیش��ترین 
س��هم را در وقوع تصادفات جاده ای دارند. هرچند که س��هم عامل انس��ان 
را برخی از نهادها تا 70درصد اعالم می کنند اما بس��یاری  نس��بت به این 
درصدبندی ها انتقاد دارند، چراکه معتقدند صنعت خودروسازی کشورمان 
تمام استانداردهای جهانی و بین المللی در تولید خودرو را رعایت نمی کند 
و خودروهای ملی فاقد این اس��تانداردها در سطح جاده های کشورمان در 

حال ترددند.
از این رو و با توجه به افزایش تولید خودرو و رش��د س��وانح جاده ای در 
کش��ور که روزانه به چیزی حدود 700 الی 800 فقره می رسد، بحث بیمه 
بسیار اهمیت پیدا می کند و صنعت بیمه به عنوان عامل کاهنده تصادفات 
و تلفات ناشی از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که  یکی از 
روش های ایجاد ایمنی در صنعت حمل و نقل استفاده از بیمه های مختلف 
از جمله بدنه و ش��خص ثالث اس��ت. در این میان موضوعی که می تواند با 
کمک صنعت بیمه به کاهش تصادفات جاده ای کمک کند، تعیین نرخ بیمه 

براساس میزان ریسک راننده است.
تغییر نظام بیمه، تصادفات را کاهش می دهد؟

باید بپذیریم در کنار پایین بودن سطح استانداردهای خودروهای ملی و 
تولید داخل، رفتار نادرس��ت رانندگان به افزایش تصادفات دامن می زند به 
طوری که مهم ترین علت تصادفات در بخش عامل انسانی، سبقت و سرعت 
غیرمجاز است. طبق گفته کارشناسان سهم این عامل می تواند با تغییر نظام 

بیمه کاهش یابد. ش��رکت های بیمه از پتانسیل و نقش بسزایی در کاهش 
سوانح و حوادث برخوردارند و اغلب نقش آنها به صورت غیرمستقیم است.

پیشنهادی که برای کنترل رفتار رانندگان و کاهش تصادفات با ابزار بیمه 
ارائه  ش��ده این است که حق بیمه رانندگان کم ریسک با رانندگان پرخطر 
متفاوت باشد. تفکیک رانندگان پرخطر از کم خطرها از طریق دریافت حق 
بیمه متناسب با ریسک، آمار تخلفات رانندگی و تصادفات را کاهش  می دهد 
و از طریق میزان حق بیمه نامه ش��خص ثالث می توان جلوی بس��یاری از 
حوادث جانی و مالی را گرفت. در بس��یاری از کش��ورها هم بیمه نامه پس 
از اس��تعالم س��ابقه بیمه افراد صادر و حق بیمه طبق سابقه راننده تعیین 
می ش��ود. در هنگام تمدید بیمه نامه هم میزان خسارت ناشی از تصادفات 
هم از شرکت های بیمه ای استعالم می شود و حق بیمه هر سال متفاوت از 
سال گذشته است، بنابراین رانندگان برای پرداخت حق بیمه کمتر نسبت به 

رعایت هرچه بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی اقدام می کنند.
بیمه شخص ثالث به سمت راننده محوری

طبق گزارش های بیمه مرکزی، در 9 ماهه اول امس��ال مبلغ حق بیمه 
تولیدی و خس��ارت پرداختی به ترتیب ح��دود 4۳.2 و 22.4 هزار میلیارد 
تومان و رش��د حق بیمه تولیدی و رش��د خس��ارت پرداختی نس��بت به 
مدت زمان مشابه در سال گذشته به ترتیب 4۱.4 و 24.2 درصد بوده است. 
در این میان، چهار رشته حوادث راننده، درمان، شخص ثالث- مازاد و بدنه 
خودرو به ترتیب ۶9.5، ۶4.4، ۶۱ و 52.9درصد، نس��بت خسارتی باالتر از 

بازار بیمه داشتند.
میزان پرداخت خسارت بیمه ای در حوزه تصادفات جاده ای در ایران بسیار 
بیشتر از کش��ورهای خارجی است. از س��وی دیگر طبق شرایط بیمه نامه 
شخص ثالث در ایران میزان حق بیمه وسیله نقلیه براساس حجم و قدرت 
موتور و نوع کاربری تعیین می ش��ود که در این س��ازوکار هیچ تفاوتی بین 
راننده باتجربه و راننده ناش��ی یا راننده پرخطر و کم خطر وجود ندارد. این 
در حالی  است که تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد باالرفتن حق 

بیمه برای رانندگان با ریسک باال می تواند عامل بازدارنده باشد.
از این رو با پیش��نهاد بیمه مرکزی از سال آینده راننده محور بودن بیمه 
شخص ثالث به اجرا می رسد. طبق این قانون جدید هر راننده ای که پشت 

فرمان هر خودرویی می نشیند باید دارای شناسنامه بیمه ای باشد. بیمه ثالث 
برای مالک خودرو صادر می ش��ود ام��ا در صورتی که دیگر اعضای خانواده 
بخواهند از خودروی او اس��تفاده کنند نام آنها می بایست در بیمه نامه ذکر 
ش��ده و حق بیمه ای نزدیک به صفر پرداخ��ت کنند، بنابراین مالک بیمه 

شخص ثالث نه خودروها بلکه کد ملی افراد است.
کاهش 10درصدی تصادفات با تغییر قوانین بیمه ای

بسیاری از کشورها توانسته اند با جریمه های سنگین و قوانین سختگیرانه 
در بخ��ش بیم��ه در صنعت حمل ونقل جلوی خس��ارت های مالی و جانی 
تصادفات جاده ای را بگیرند یا آن را کاهش دهند. برای مثال در کشور نروژ 
اگر خودرو و وسیله نقلیه ای بیمه مسئولیت برای ارائه نداشته باشد، استفاده 

از آن وسیله غیرقانونی محسوب می شود.
در ایتالیا هم هیچ سیاس��ت معافیتی در بخش بیمه خودرو وجود ندارد 
و رانندگی بدون بیمه خودرو قانون شکنی است و متخلفان بیش از ۳ هزار 
یورو جریمه می ش��وند. در آمریکا هرچند در ایاالت مختلف قوانین مربوط 
به بیمه خودرو متفاوت است اما بیمه براساس معیارهای بسیار گسترده ای 
حتی سن، جنسیت، محل اقامت و محل کار و... تعریف می شود و برای هر 

نفر متفاوت از دیگری است.
در برخی از کش��ورهای آسیایی مانند اندونزی اساسا خودرویی که فاقد 
بیمه باش��د امکان تردد ندارد. کش��وری مانند بنگالدش هم قوانین مشابه 
به ایران را در بخش بیمه ش��خص ثالث دارند و برای تمامی انواع بیمه نامه 

خودرو، سقف بیمه مسئولیت براساس قانون، ثابت است.
 اما در ایران، با اینکه بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری 
زمینی )بیمه شخص ثالث( اجباری است اما هنوز وسایل نقلیه بسیار زیادی 
فاقد این پوش��ش بیمه ای در مسیرهای درون ش��هری و برون شهری تردد 
می کنن��د. طبق گزارش ه��ای بیمه مرکزی از 22 میلی��ون خودرو موجود 
۱0درصد آن  معادل 2میلیون خودرو فاقد بیمه ش��خص ثالث هستند و از 
۱۱ میلیون موتورسیکلت فقط 2میلیون موتور تحت پوشش بیمه قرار دارند.

حال با تغییر قوانین بیمه و راننده محور شدن بیمه شخص ثالث، برخی از 
کارشناسان حوزه بیمه مدعی اند فقط اجرای این برنامه می تواند تا ۱0درصد 

تصادفات جاده ای را کاهش دهد.

پیش بینی کاهش 10درصدی تصادفات با تغییر قوانین بیمه ای

بیمهرانندهمحورترمزتصادفاترامیکشد؟

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران تحت تاثیر ریزش قیمت ها 
در بازار جهانی و همچنین عقبگرد قیمت دالر کاهش یافت. بر این اساس، هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی در روز سه شنبه با کاهش��ی نزدیک به 50 هزار تومان به 4 
میلیون و 7۳0 هزار تومان رسید. همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 4 
میلیون و 727 هزار تومان قیمت خورد .قیمت هر نیم سکه در بازار به 2 میلیون و 
427 هزار تومان رسید که نسبت به روز دوشنبه، کاهشی 25 هزار تومانی را نشان 
می دهد.   به گزارش خبرآنالین، ربع سکه نیز در روز گذشته به قیمت یک میلیون 
و 4۶0 هزار تومان خرید و فروش ش��د. قیمت س��که گرمی نی��ز 927 هزار تومان 
اعالم شد که کاهشی نزدیک به ۳ هزار تومان را نشان می دهد. بازار طال و سکه در 
وضعیتی آرام به س��ر می برد و بررسی ها نشان می دهد قیمت این کاالی سرمایه ای 
تمایل به کاهش بیشتر نیز دارد. هر گرم طال نیز با کاهشی نزدیک به 5500 تومان 
به 485 هزار و 500 تومان رس��ید. همچنین قیم��ت دالر در صرافی های بانکی با 
کاهش��ی نزدیک به 20 تومان درس��ت روی مرز روانی ۱۳ هزار تومان ایستاد. دالر 
در چند روز اخیر، مقاومتی جدی برابر کاهش قیمت کرده است، در حالی که نرخ 
دالر در بازار آزاد به نیمه کانال ۱۳هزار تومان نیز رس��یده است، اما در صرافی های 
بانکی قیمت هر دالر به ۱۳ هزار تومان رس��ید ک��ه این قیمت از نظر فعاالن بازار، 
س��د مقاومتی دالر تلقی می شود و شکسته ش��دن این سد می تواند زمینه را برای 
ماندگاری دالر در کانال ۱2 هزار تومان فراهم کند. پیش از این، سد مقاومتی دالر 
۱۳ هزار و 200 تومان بود، اما ماندگاری دالر در قیمتی کمتر از این محدوده، سد 

مقاومتی را تغییر داد.
بر این اس��اس، نرخ خرید دالر از م��ردم در صرافی های بانکی در کانال ۱2 هزار 
تومان تعریف ش��ده اس��ت. هر دالر در صرافی های بانکی به قیمت ۱2 هزار و 900 
تومان خریداری می ش��ود. قیمت ه��ر یورو در بازار نیز به ۱4 ه��زار و ۶00 تومان 
رس��یده که نسبت به دوشنبه، کاهشی اندک را تجربه کرد. هر یورو از مردم نیز در 

صرافی های بانکی به قیمت ۱4 هزار و 500 تومان خریداری می شود.
همچنین بررسی ها نشان می دهد متوسط نرخ دالر در آبان ماه امسال در بازار آزاد 
شهر تهران ۱۱ هزار و 5۱۳ تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.5درصد 
کاهش داش��ته است. به گزارش ایِبنا، براس��اس آمار بانک مرکزی متوسط قیم�ت 
فروش یک دالر آمریکا در آبان ماه ۱۳98 در بازار آزاد شهر تهران ۱۱ هزار و 5۱۳ 
تومان بود که در مقایس��ه با ماه قبل 0.9درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۱۶.5درصد کاهش داش��ته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک 
دالر آمریکا در ماه مذکور به ترتیب ۱۱ هزار و ۱4۶ تومان و ۱2 هزار و ۳۳7 تومان 

بوده است. همچنین در آبان ماه ۱۳98 متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد 
شهر تهران ۱2هزار و 725 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۱.۱درصد افزایش و 
نس��بت به ماه مشابه سال قبل ۱9.8درصد کاهش داشته است. همچنین حداقل و 
حداکث��ر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۱2 هزار و 427 تومان و ۱۳ 

هزار و 502 تومان بوده اس��ت. در هشت ماهه سال 98 متوسط قیمت فروش یک 
دالر آمریکا و یک یورو در بازار آزاد ش��هر تهران به ترتیب ۱2 هزار و 5۳۱ تومان و 
۱4 هزار و ۱02 تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳97 دالر آمریکا 

22.8درصد و یورو ۱8.۱درصد افزایش یافت.

بانک مرکزی: دالر یکساله 16.5درصد ارزان شد

ریزش قیمت ها در بازار طال و سکه

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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مدیرعامل بورس کاالی ایران مطرح کرد
مذاکره برای بورسی شدن پهنای باند اینترنت

مدیرعامل بورس کاالی ایران از مذاکره بین بورس کاال و وزارت ارتباطات 
برای بورسی ش��دن پهنای باند اینترنت خب��ر داد و گفت در حوزه معامالت 
پهنای باند اینترنت مذاکرات اولیه ای با وزارت ارتباطات داشتیم که هنوز به 
نتیجه نرس��یده اس��ت. محور مذاکرات این بود که اگر قرار است پهنای باند 

واگذار شود در یک قالبی به بورس کاال بیاید و از این طریق واگذار شود.
به گزارش ایس��نا، حامد سلطانی نژاد با اش��اره به مذاکرات اولیه با وزارت 
ارتباطات، ادامه داد: این طرح از س��وی بورس کاال ارائه ش��د، اما مجموعه 
ارتباطات و زیرس��اخت مدل ما را نپذیرفته اند ام��ا رایزنی با آنها ادامه دارد. 
آنها مالحظاتی دارند و بر این باورند که تعداد عرضه کننده این حوزه محدود 
اس��ت و بازاری نیس��ت که مردم درگیر آن شوند. درحالی که عقیده بورس 
کاال این اس��ت که چرا پهنای باند را عده خاصی به ش��کل محدودی عرضه 

کنند و عده خاصی هم بخرند؟
مدیرعامل بورس کاال تاکید کرد: این حوزه می تواند در بورس کاال عرضه 
شود و در فرآیند رقابتی صورت بگیرد و مردم آزاد باشند از بین شبکه های 
مختلف قیمت مناس��ب تری را انتخاب کنند ام��ا مجموعه وزارت ارتباطات 

مالحظات مقرراتی، پهنای باند و ترافیک شبکه و... دارند.
براس��اس این گزارش، از دیگر حوزه هایی که بورس کاال در حال مذاکره 
برای عرضه آن در این بازار است راه اندازی تهاتر مصالح ساختمانی در بورس 
کاال بوده که مذاکرات اولیه  بین بورس کاال و وزارت مس��کن برای راه اندازی 

بازار تهاتر پروژه های مسکن صورت گرفته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
8 محصول کشاورزی در راه بورس کاال

معاون وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به گردش باالی معامالت کاالهای 
کش��اورزی در بورس کاال گفت به زودی هشت محصول دیگر کشاورزی در 

بورس کاال عرضه می شود.
به گزارش موج، رئیس سازمان تعاون روستایی در گردهمایی ملی مدیران 
تعاونی های روس��تایی و مدیران اتحادیه های کش��ور گف��ت: در حال حاضر 
خریدهای توافقی و فروش های بورسی عموما توسط شبکه تعاونی روستایی 

انجام می شود.
حس��ین شیرزاد با تش��ریح اقدامات بخش تعاونی ها در بورس کاال افزود: 
بخش عمده ای از محصوالت شیرخشک، زعفران و رب گوجه فرنگی توسط 

تعاونی روستایی در بورس کاال عرضه می شود.
او ب��ا تاکید بر اینکه گ��ردش مالی باالیی در خری��د و فروش محصوالت 
کش��اورزی در بورس کاال وجود دارد، تصریح کرد: به زودی هشت محصول 

دیگر از محصوالت کشاورزی در بورس عرضه می شود.

بورسکاال

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در ش��روع معامالت دی��روز روند کوبنده ای 
داش��ت، اما این روند پرشتاب در ادامه روز آهسته تر شد و در نهایت شاخص بورس 
در پایان معامالت روز سه ش��نبه با ۳ هزار و 874 واحد افزایش به رقم ۳95 هزار و 

9۱2 واحد و در یک قدمی کانال 400 هزار واحد ایستاد. 
همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۶۶4 واحد افزایش به ۱20 هزار 
و 589 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۱۱۱ واحد رشد به 80 هزار 
و 5۱۶ واحد رسیدند. شاخص آزاد شناور نیز با ۶ هزار و ۶۳۳ واحد افزایش به رقم 
4۶4 هزار و ۳55 واحد رسید، شاخص بازار اول ۳هزار و ۳۶۱ واحد و شاخص بازار 
دوم 5هزار و 427 واحد افزایش داش��تند. در معام��الت این روز بیش از ۶ میلیارد 
و ۱8۳ میلی��ون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۳4 هزار و ۶74 میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
نمادهای پربیننده روز سه شنبه بورس تهران

در بی��ن تمامی نمادها، نماد بانک ملت )وبملت( ب��ا 40۱ واحد، مخابرات ایران 
)اخابر( با ۳99 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 27۳ واحد، پتروشیمی نوری 
)نوری( با 204 واحد و ایران خودرو )خودرو( با ۱87 واحد بیشترین تأثیر مثبت را 
بر ش��اخص کل داشتند. در مقابل، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
۳۳۶ واحد، فوالد خراسان )فخاس( با ۱52 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( 
ب��ا ۱5۱ واحد، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( ب��ا ۱2۶ واحد، خدمات 
انفورماتیک )رانفور( با 74 واحد و پاالیش نفت تهران )شتران( با ۶۶ واحد بیشترین 

تاثیر منفی را بر معامالت دیروز بورس داشتند.
همچنی��ن نماد بانک تجارت، بانک ملت، س��ایپا، ملی صنای��ع مس ایران، فوالد 
مبارکه اصفهان و پاالیش نفت اصفهان و س. صنایع شیمیایی ایران ازجمله نمادهای 
پربیننده روز سه ش��نبه بودند. گروه خودرو در معامالت این روز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت ش��د و یک میلیارد و ۱74 میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از 

4هزار و ۶9۳ میلیارد ریال در این گروه داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز 49 واحد رشد داش��ت و بر روی کانال 5 هزار و 94 واحد 
ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و ۱2 میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۱7 هزار 

و ۶7 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها، نماد پتروش��یمی مارون )مارون(، س��هامی س��نگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، صنایع ماشین های اداری ایران 
)مادیرا( و پتروشیمی زاگرس )زاگرس( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار 
داشتند. همچنین فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 
نفت ایرانول )ش��رانول(،  تولید برق و عسلویه مپنا )بمپنا( و توسعه مولد نیروگاهی 

جهرم )بجهرم( مانع از رشد بیشتر شاخص شدند.
رشد پرشتاب شاخص بورس تا کجا ادامه می یابد؟

ولید هالالت، کارشناس بازار سرمایه درباره سمت و سوی این روزهای بازار سهام 
گفت: درباره اینکه رشد اخیر بورس تا چه زمانی ادامه  خواهد داشت، نمی توان زمان 

دقیقی را اعالم کرد اما استرس های موجود بین سهامداران از بازار برداشته شده و 
اکنون روند بازار به سمت ایجاد تعادل در معامالت در حال پیشروی است.

هالالت در گفت وگو با ایرنا، به رش��د ش��اخص بورس در روز سه شنبه اشاره کرد 
و گفت: فعاالن بازار برای معامالت سه ش��نبه چنین رش��د پرش��تابی را پیش بینی 

نکرده بودند.
او با بیان اینکه ورود نقدینگی در بازار سرمایه از سوی حقیقی ها باعث تقویت بازار 
سرمایه شده اس��ت، افزود: حدود 4هزار میلیارد تومان که خالص خرید حقیقی ها 
اس��ت وارد این بازار شد، این سرمایه در طول دو ماه وارد بازار و کمتر از یک هفته 

به سرعت از بازار خارج شد.
به گفته هالالت، شاخص بورس تا کانال ۳84 هزار واحد رشد کرد، اما بعد از آن 
به دلیل اتفاقات غیرمنتظره سیاسی - نظامی بازار وارد مرحله اصالح شد. 2درصد 
ش��دن دامنه نوسان در دو روز زمینه ایجاد هیجان و صف های خرید طوالنی را در 
بازار فراهم کرد که این امر باعث شد تا حقیقی ها دیگر نتوانند پولی را که به دلیل 

مسائل سیاسی از بازار خارج کردند دوباره وارد بازار کنند.
وی با بیان اینکه از ابتدای هفته تا روز سه شنبه حدود ۳ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی از س��وی حقیقی ها وارد بازار سرمایه شد، افزود: آنطور 
که انتظار می رفت حقوقی ها در وضعیت کنونی فروشنده نیستند، عرضه 
کم از سوی حقوقی ها باعث شد تا تقاضا برای خرید از طریق حقیقی ها 
در چند روز پخش و زمینه رش��د بازار سرمایه و صعود پرشتاب شاخص 

بورس فراهم شود.
وی با بیان اینکه به نظر نمی رس��د بازار بار دیگر ش��اهد اصالح های ش��دید در 
ش��اخص بورس باشد، گفت: اگر قرار باش��د چنین اتفاقی در بازار رخ دهد در یک 
فضای کامال منطقی انجام می شود و دیگر شاهد نگرانی های قبل در بازار نخواهیم 
بود. طبیعت هر بازاری در زمان رش��د، ایجاد اصالح اس��ت اما چون لیدر اصلی در 
بازار ایران ورود نقدینگی های جدید است، بنابراین نمی توان گفت اصالح چه زمانی 
رخ می دهد اما در اینکه به طور حتم اصالحی انجام خواهد شد شکی وجود ندارد.

او به تاثیر تجدید ارزیابی بر دارایی ها بر روند معامالت بازار س��رمایه اش��اره کرد 
و افزود: این موضوع مس��اله مهمی اس��ت که در دس��تور کار قرار گرفته زیرا ضمن 
منطقی تر کردن قیمت سهام، سهامداران بهتر می توانند اقدام به خرید کنند. طیف 
گسترده ای از شرکت ها به خصوص شرکت های بیمه ای، بانکی و خودرویی به دنبال 
تجدید ارزیابی هستند که اثر روانی بر بازار می گذارد و به عنوان عوامل اصلی رشد 

بازار محسوب می شود.
معامله سهم های بزرگ با قیمتی کمتر از ارزش واقعی

»کامیار فراهانی نیز با بیان اینکه سهم های بزرگ در معامالت این روزهای بازار 
سرمایه نه تنها  با حباب قیمتی مواجه نیستند، بلکه بسیاری از آنها با قیمتی کمتر از 
ارزش واقعی خود در حال معامله هستند، گفت: بازار اکنون به دو بخش از سهم های 
کوچک و بنیادی تقس��یم شده است؛ در برخی از سهم های کوچک حباب قیمتی 

وجود دارد که دلیل آن نقدینگی های گسترده ای است که به محض ورود به بازار به 
سمت این سهم ها سرازیر شده اند؛ این موضوع می تواند برای بازار و اینگونه سهم ها 

به شدت نگران کننده باشد.
او در گفت وگو با ایرنا، با اش��اره به وضعیت معامالت در س��هم های بزرگ افزود: 
سهم های بزرگ در معامالت این روزهای بازار سرمایه نه تنها با حباب قیمتی مواجه 
نیس��تند بلکه بس��یاری از آنها با قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود در حال معامله 

هستند.
فراهانی به رشد پرشتاب این روزهای بازار سرمایه تاکید و بیان کرد: شرکت های 
بزرگ رشدی همسو با رشد بازار را تجربه نکردند، بنابراین سرمایه گذاری در اینگونه 

شرکت ها با هیچ گونه نگرانی همراه نیست.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه: اظهارنظر قطعی درباره آینده بازار دشوار 
اس��ت و نمی توان به طور دقیق اعالم کرد رش��د بازار در کوتاه مدت ادامه دار اس��ت 
ی��ا خیر اما به طور حت��م این روند در بلندمدت به صورت باثب��ات ادامه دار خواهد 
بود. به نظر می رسد بازار سرمایه در مقابل دیگر بازارهای موازی، بهترین بازار برای 

سرمایه گذاری باشد.
فراهانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال اصالح مجدد شاخص بورس 
در بازار س��رمایه وجود دارد یا خیر، گفت: ما در بازار با یک س��ری از حرکت های 
بزرگ و کوچک همراه هستیم که در کوتاه مدت درگیر اصالحات می شوند، اما این 
اصالح از جنس برگشت ش��اخص بورس نیست بلکه روندی طبیعی است که باید 

در بازار رخ دهد.

شاخص بورس در یک قدمی کانال ۴00 هزار واحد

افزایشقیمتهادربورسادامهدارد
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پیش بینی افزایش صادرات کیف و کفش به ۴ 
میلیارد دالر طی 5 سال آینده

رئیس اتحادیه کفش ماش��ینی با اش��اره به اینکه دومین نمایشگاه کیف، 
کفش، محصوالت ورزشی از 25 تا 28 دی ماه دایر می شود، گفت با توجه به 
ظرفیت باالی این صنف امیدواریم طی پنج س��ال آینده میزان صادرات این 

بخش را به 4 میلیارد دالر افزایش دهیم.
ب��ه گ��زارش خبرنگار اقتص��ادی خبرگزاری تس��نیم، عل��ی اژدرکش در 
کنفران��س خب��ری دومین نمایش��گاه تخصص��ی بین المللی کی��ف، کفش، 
کاالهای ورزش��ی و مواد اولیه، با اش��اره به اختصاص سه طبقه از نمایشگاه 
ایران مال ب��ه حضور تولیدکنندگان کیف، کفش، کاالهای ورزش��ی، اظهار 
داش��ت: مجموعا ۱۳ هزار متر برای حضور تولیدکنندگان در این نمایشگاه 
اختصاص یافته که در بخش لوازم ورزشی ۳5 شرکت در حوزه تولید کیف و 
کفش 75شرکت و همچنین تولیدکنندگان مواد اولیه با 70 شرکت در این 

نمایشگاه حضور خواهند داشت.
وی افزود: در دور نخس��ت این نمایش��گاه که شهریورماه برگزار شد ۱۱5 
هزار نفر طی چهار روز از این نمایشگاه بازدید داشتند که امیدواریم در دور 
دوم نیز تعداد بازدید و اس��تقبال مردم بیش از این باشد. همچنین با توجه 
ب��ه اینکه نیاز مردم برای این لوازم با توجه به فصول مختلف س��ال متفاوت 
است به همین دلیل دومین دوره این نمایشگاه در سال 98 برای تأمین نیاز 

مصرف کنندگان در نظر گرفته شده است.
رئی��س اتحادیه کفش ماش��ینی با بیان اینکه 70درص��د هزینه های این 
نمایش��گاه در این دوره از طریق اسپانس��رها تأمین شده است، خاطرنشان 
کرد: در دور نخس��ت نمایشگاه کیف، کفش، لوازم ورزشی و مواد اولیه بیش 
از 90درصد هزینه ها توس��ط اسپانس��رها تأمین ش��د. تأمی��ن این میزان از 
هزینه ها توس��ط حامیان نمایشگاه به منظور کمک به تولیدکنندگان داخلی 

و حمایت از آنهاست.
اژدرکش خاطرنش��ان کرد: کش��ور چین در این حوزه طی س��ال گذشته 
85 میلیارد دالر ارزآوری برای کش��ورش به همراه داشته که این رقم برای 
کش��ور ایتالیا ۱2 میلیارد دالر در حوزه کفش بوده اس��ت بنابراین با توجه 
ب��ه مزای��ای رقابتی که در این حوزه ب��رای ایران وج��ود دارد و خودکفایی 
بیش از 80درصدی مواد اولی��ه، ایران می تواند ارزآوری خوبی از این صنف 

داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه این صنعت تحریم پذیر نیست، افزود: امکان صادرات، 
درآمدزایی و ارزآوری این حوزه بسیار باال بوده و از نظر اشتغال نیز می تواند 
کمک بزرگی به رش��د اشتغال کشور داش��ته باشد. بر همین اساس به ازای 
هزینه ای که هر یک شغلی که در خودروسازی استفاده می شود می توان ۱0 
شغل در این صنف ایجاد کرد، بنابراین نرخ اشتغال زایی صنف کیف و کفش 

و محصوالت ورزشی بسیار باال است.
رئیس اتحادیه کفش ماش��ینی با اشاره به اینکه در این دوره از نمایشگاه 
از کنفدراس��یون کشورهای اس��المی نیز دعوت شده تا بتوانیم از این طریق 
مس��یر صادرات به این محصوالت را هموار کنیم، گفت: هدف ما این اس��ت 
که ایران را به عنوان هاب منطقه در این صنف تبدیل کنیم. در حال حاضر 
صادرات کیف و کفش و محصوالت ورزشی و مواد اولیه به کشورهای عراق، 
افغانستان، آسیای میانه و کمی هم به کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام 
می ش��ود که این رقم مجموعاً حدود 250 میلیون دالر اس��ت اما این رقم با 

توجه به ظرفیت این بخش بسیار پایین است.

صادرات امارات به ایران 16.8درصد رشد کرد
ص��ادرات امارات به ایران طی س��ال 20۱9 و به رغ��م تحریم های آمریکا 
رشد چشمگیری داشته است. این در حالی است که صادرات کره جنوبی به 
ایران شاهد افت 90درصدی بوده است. به گزارش تسنیم، براساس آمارهای 
منتشرشده توسط روزنامه العربی الجدید، صادرات امارات به ایران طی سال 
20۱9 و به رغم تحریم های آمریکا رش��د چش��مگیری داشته است. این در 
حالی اس��ت که صادرات کره جنوبی به ایران ش��اهد افت 90درصدی بوده 
اس��ت. آمارهای دولت کره جنوبی حاکی است، کره جنوبی به چهاردهمین 
کش��ور بزرگ صادرکنن��ده کاال به ای��ران تنزل کرده ک��ه بزرگ ترین افت 
در میان 20 ش��ریک تجاری ایران به ش��مار می رود. چی��ن به رغم کاهش 
۳8.8درصدی صادرات در سال گذشته همچنان بزرگ ترین صادرکننده کاال 
به ایران به ش��مار می رود. کشورهای آلمان، ایتالیا و هلند نیز شاهد کاهش 

شدید میزان صادرات ایران بوده اند.
در مقاب��ل، ص��ادرات ام��ارات ب��ه ایران طی س��ال گذش��ته با رش��دی 
۱۶.8درصدی مواجه بوده اس��ت. آگوست سال گذش��ته، عبدالناصر همتی 
رئی��س کل بانک مرکزی ایران گفته بود امارات فش��ار اقتصادی بر ایران را 

کاهش داده و این اقدام را »خوب و مثبت« توصیف کرده بود.
ب��ه گفت��ه منابع ایران��ی 70 تا 80درصد نق��ل و انتقاالت مال��ی ایران از 
طریق ام��ارات انجام می گیرد و س��رمایه گذاری ایران در ام��ارات به حدود 
۳00 میلیارد دالر می رس��د ک��ه از این جهت ایران پ��س از آمریکا دومین 

سرمایه گذار بزرگ در امارات به شمار می رود.

مشکلی در تامین مواد پروتئینی موردنیاز 
کشور وجود ندارد

مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام گفت اگر شرایط بر همین منوال 
ادامه یابد تصور بر این است که هیچ مشکلی به لحاظ تامین مواد پروتئینی 
کش��ور وجود نداشته باش��د. به گزارش خبرگزاری تس��نیم، حسن عباسی 
معروف��ان گفت: ب��ا توجه به نزدیک��ی ماه های پایانی س��ال و همچنین فرا 
رس��یدن ماه مبارک رمض��ان در تامین و عرضه مواد پروتئینی، گوش��ت و 
مرغ و نهاده های دامی کمبودی در کش��ور نخواهیم داشت. وی ضمن اشاره 
ب��ه وج��ود 85 میلیون نفر جمعی��ت و 25 میلیون خانوار در کش��ور اظهار 
داشت: ساالنه 2میلیون تن گوشت مرغ در ایران مصرف می شود. مدیرعامل 
شرکت پشتیبانی امور دام گفت: خوشبختانه امسال تامین مناسبی به لحاظ 
نهاده های دامی از جمله ذرت، کنجاله سویا، جو و دیگر محصوالت موردنیاز 
برای تامین غذای دام و طیور در کش��ور انجام ش��ده و ب��ه وفور در اختیار 
تولیدکنندگان قرار گرفته اس��ت. وی افزود: تولیدکنندگان نیز تولید خود را 
به حداکثر ممکن رسانده اند به طوری که در همین ماه ۱۳5 میلیون قطعه 
جوجه یکروزه در مرغداری ها ریخته خواهد ش��د. عباس��ی معروفان با بیان 
اینکه 40 تا 45 روز دیگر همین جوجه ها به مرحله کش��تار می رسد، اظهار 
داش��ت: خوشبختانه با ورود این میزان مرغ گرم هم بازار در حد نیاز تامین 
خواهد ش��د و هم موجودی ذخایر استراتژیک افزایش می یابد به طوری که 
در س��ه تا چهار ماه آینده که مصارف مواد پروتئینی کش��ور باالس��ت هیچ 

مشکلی به وجود نخواهد آمد.

اخبـــار

رئیس س��ازمان تحقیقات آموزش و ترویج کش��اورزی گف��ت تولید محصوالت 
کشاورزی بر پایه دانش بومی کشاورزان باتجربه، حمایت های همه جانبه مدیران و 

نقش انکارناپذیر بخش خصوصی استوار است
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، کاظم خاوازی در س��ی و چهارمین دوره 
انتخ��اب و معرفی نمونه های ملی بخش کش��اورزی اظهار کرد: تردیدی نیس��ت 
که این س��طح از تولید بر پایه های دانش بومی کش��اورزان باتجربه و خبره، ترویج 
آخرین یافته های پژوهشگران و کارشناسان، حمایت های همه جانبه مدیران و نقش 

انکارناپذیر بخش خصوصی استوار است.
خاوازی افزود: این تولید حداکثری در گس��تره ای به وس��عت ایران از بلند ترین 
کوه ها تا ژرف ترین آب های کش��ور و از دش��ت ها تا جنگل ها و مراتع تحقق یافته 

است.
او ادام��ه داد: برنامه انتخاب و معرفی نمونه های بخش کش��اورزی همه س��اله با 
هدف ارج نهادن به زحمات کش��اورزان و توسعه و ترویج کشاورزی دانش بنیان در 

عرصه های تولیدی برگزار می ش��ود. معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 
طی شش سال گذشته تعداد رشته ها سال به سال افزایش یافته است، بیان کرد: با 
هدف پوشش تنوع محصوالت و فعالیت ها در بخش کشاورزی و منابع طبیعی طی 

شش سال گذشته تعداد رشته ها به سه برابر رسیده است.
رئیس س��ازمان تحقیقات آموزش و ترویج کش��اورزی با تاکید بر توجه ویژه به 
موضوع کش��اورزی پای��دار و بهره وری منابع آب و خاک بی��ان کرد: توجه ویژه به 
موضوع کشاورزی پایدار، بهره وری منابع آب و خاک، حفظ محیط زیست، حفاظت 
و مدیریت جنگل ها و مراتع، سالمت محصول، زنجیره های ارزش، توسعه کشت های 
مبتنی بر استفاده از آب سبز و گلخانه، تنوع بخشی به منابع تامین غذا به ویژه در 
محیط های آبی، مش��ارکت های مردمی، ارائه خدمات فنی و ترویجی غیردولتی و 
اشتغال زایی به ویژه در حوزه زنان روستایی و عشایری از جمله رویکرد هایی است 

که در چند سال اخیر بر آن تاکید شده است.
خاوازی رش��د دو برابری حضور بانوان در جمع برگزیدگان کش��اورزان نمونه را 

از پیامد های مثبت این رویکرد طی ش��ش س��ال اخیر اعالم کرد و گفت: امس��ال 
از میان قریب به ۱5هزار نفر داوطلب در س��طح شهرس��تان ها پس از بررسی های 
اولیه ۱477 منتخب به دبیرخانه س��تاد معرفی و در مرحله نهایی به بهره گیری از 
کارشناس��ان خبره بررسی مستندات و ارزیابی های میدانی ۱۶۶ نفر در قالب ۱55 

رشته برگزیده شدند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستیابی به پتانسیل های بخش کشاورزی 
در س��ال های اخیر گفت: عملکرد تولید ۳ تا 4 برابری کش��اورزان نمونه در بخش 
زراع��ت، 8 ت��ا 9 برابری در بخش باغبانی و 2 ت��ا ۳ برابری در تولید ماهی و میگو 
نسبت به متوسط عملکرد کشور با به کارگیری آخرین یافته های علمی و همچنین 

دانش بومی کشاورزان پیشرو محقق شده است.
خاوازی در پایان استفاده از ظرفیت نمونه های ملی بخش کشاورزی را به عنوان 
الگو های مناسب برای انتقال تجربیات و دانش فنی به دیگر کشاورزان و به حداقل 

رساندن خأل عملکرد تولید را یکی از اهداف برگزاری این مراسم اعالم کرد.

تولید۳تا۴برابریکشاورزاننمونهدربخشزراعت

رئیس ش��ورای ملی زیتون گفت ۶0 هزار تن زیتون کنس��روی در کشور مورد 
استفاده قرار می گیرد و 25درصد تولید این محصول مازاد بر نیاز کشور است.

مه��دی عباس��ی در گفت و گو با   باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره آخرین 
وضعیت تولید روغن زیتون اظهار کرد: س��ال گذش��ته مس��اعدت بخش دولتی 
و خصوص��ی موجب ش��د تولید روغن زیتون از 4 ه��زار و 500 تن به بیش از 7 

هزارتن برسد.
وی افزود: با توجه به اقدامات ش��ورای ملی زیتون امس��ال پیش بینی می شد 
تولید روغن زیتون به بیش از ۱0 هزار تن برسد که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی 

بخش دولتی این امر محقق نشد.
عباسی با اش��اره به اینکه اغلب روغن های وارداتی غیربهداشتی هستند، بیان 
کرد: اگر واردات روغن زیتون مش��ابه کیفیت تولید داخل باشد، مشکلی نداریم، 

اما ضعف در نظارت ها موجب ش��د روغن های غیربهداش��تی و غیرخوراکی وارد 
ش��ود. این مقام مسئول ادامه داد: علی رغم آنکه جشن خودکفایی روغن زیتون 
دور از انتظ��ار نب��ود، اما عوامل مختل��ف همچون واردات روغ��ن زیتون های بی 

کیفیت مانع تحقق پیش بینی تولید روغن زیتون شد.
وی با انتقاد از این مس��ئله که ممنوعی��ت واردات روغن زیتون تاکنون اعمال 
نش��ده اس��ت، بیان کرد: با وجود مکاتبات صورت گرفت��ه، این موضوع به نتیجه 
نرس��ید. این در حالی اس��ت که با اعمال حمایت های الزم به خودکفایی دس��ت 

می یافتیم.
به گفته عباس��ی، اگر مسئوالن امر با بخش خصوصی همکاری الزم را نداشته 
باش��ند به طوریکه با وجود پیگیری های ص��ورت گرفته ممنوعیت واردات اعمال 
نشود، بدون تردید سال آینده تولید روغن زیتون به صفر می رسد چرا که واردات 

روغن بی کیفیت در حال انجام است.
وی حداق��ل قیمت هر شیش��ه روغ��ن زیتون تولید داخ��ل را 80 هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: این در حالی است که روغن های وارداتی بی کیفیت و عمدتا 

پومیس با نرخ ۳۳ هزار تومان عرضه می شود.
رئیس ش��ورای ملی زیتون با اش��اره به اینکه 25درصد تولید زیتون کنسروی 
مازاد نیاز داخل است، بیان کرد: بنابر آمار ۶0 هزار تن زیتون کنسروی در کشور 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد که تولید زیتون کنسروی داخل عالوه بر تامین این 

میزان 25درصد مازاد بر نیاز کشور است که باید به بازار های هدف صادر شود.
وی در پای��ان تصریح کرد: اگرچه اتفاقات خوب��ی در حوزه صادرات رخ داده، 
اما الزم اس��ت که با تس��هیل در صدور مجوز ها و حمایت های الزم از این بخش 

حمایت کنیم، در غیر این صورت امکان رقابت با سایر رقبا وجود ندارد.

دبیر انجمن زغال س��نگ ایران گفت بیش از یک ماه اس��ت که صادرات زغال 
سنگ به دلیل اختصاص عوارض 25درصدی روند نزولی داشته است.

سعید صمدی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیر معدن 
در افزایش رونق اقتصادی، گفت: معدن نقش بسزایی در افزایش رونق اقتصادی 
دارد اما اگر دولت در این صنعت بیش از اندازه دخالت کند، تضعیف خواهد شد.
او درب��اره میزان صادرات زغال س��نگ، بیان کرد: متاس��فانه بیش از یک ماه 
است که صادرات این محصول به دلیل اختصاص عوارض 25درصدی روند نزولی 

داشته است و روز به روز کار را سخت تر می کند.

دبیر انجمن زغال س��نگ ایران ادامه داد: دول��ت برای افزایش رونق اقتصادی 
باید سیاست گذاری بلندمدت داشته باشد و از ارائه بخشنامه های لحظه ای دست 
بردارد. اگر در معدن قوانین ثابت ش��ود، رونق خواهد گرفت و به اقتصاد کش��ور 
کمک ش��ایانی خواه��د کرد. صمدی اف��زود: در بخش معدن س��رمایه گذاری ها 
بلندمدت اس��ت بدین معنا که اگر امروز ش��روع به کار کنیم،  پنج س��ال دیگر 
ب��ه بهره برداری خواهیم رس��ید و از این رو باید بدانیم در پنج س��ال دیگر بازار 
چگونه اس��ت. قوانین، ص��ادرات، واردات و تمام موارد را بای��د پیش بینی کرد تا 
بتوان به س��رمایه رس��ید. دبیر انجمن زغال س��نگ ایران تشریح کرد: زمانی که 

آینده مبهم اس��ت، فضای غیرش��فاف و غیرقابل پیش بینی در صنعت معدن رخ 
خواهد داد. زمانی که فضا غیرش��فاف باشد ریسک پذیری در معدن افزایش یافته 

و سرمایه گذاری کم می شود.
صمدی یکی از عمده مش��کالت معدنکاران زغال  سنگ را نابرابری نرخ داخلی 
با نرخ بازار های جهانی دانست و گفت: نرخ بازارهای داخلی زغال سنگ در برابر 
نرخ جهانی آن کم اس��ت. تفاوت نرخ دو برابری بازار جهانی و بازار داخلی باعث 
تمایل معدنکاران به صادرات می شود، اما به دلیل اینکه قرارداد های بلندمدت با 

ذوب آهن دارند مجبور هستند به تعهد خود عمل کنند.

25درصد تولید زیتون کنسروی مازاد بر نیاز کشور است

ضرورت اعمال ممنوعیت واردات روغن زیتون

روند نزولی صادرات زغال سنگ به دلیل اختصاص عوارض 25درصدی

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

۴0درصد عوارض تردد خودروها برای نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا نکرده است

عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت متاسفانه علی رغم مواد قانونی موجود 
40درصد عوارض تردد خودروها برای نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی از 

سوی شهرداری تهران اختصاص پیدا نکرده است.
 ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از  فارس، محمد علیخانی 
عضو شورای اسالمی شهر تهران صبح روز گذشته در تذکری درخصوص واریز 
نک��ردن 40درصد از درآمدهای عوارض تردد خودروها در محدوده های مرکزی 
ش��هر تهران به ردیف اعتب��اری »کمک فنی و اعتب��اری پرداخت مابه التفاوت 
تس��هیالت بازس��ازی و نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی« گفت: باید این 
موضوع از شهردار تهران پیگیری شود. وی ادامه داد: در راستای کاهش آلودگی 
هوا و توس��عه و نوس��ازی ن��اوگان حمل و نقل عمومی و تبدی��ل و جایگزینی 
موتورس��یکلت های کاربراتوری به انژکتوری و سایر طرح های مرتبط با کاهش 
آالینده های زیست محیطی مقرر شده بود به منظور تامین منابع این امر برابر 
تبصره )۱( ماده )55( برنامه س��وم توس��عه شهر تهران، 40درصد از درآمدهای 
عوارض تردد خودروها در محدوده های مرکزی ش��هر تهران به ردیف اعتباری 
»کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه التفاوت تسهیالت بازسازی و نوسازی ناوگان 

حمل و نقل عمومی« با شماره طبقه بندی 202۱50۱7۳ اختصاص یابد.
علیخانی ادامه داد: متاسفانه از ابتدای سال تاکنون با وجود پیش بینی اعتبار 
2۳۳ میلی��ارد تومان برای ای��ن ردیف، صرفاً عملکرد 40 میلیارد تومان در این 
ردیف را ش��اهد هستیم. عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت: لذا به شهردار 
ته��ران تذکر داده می ش��ود مطابق تبصره )۱8( بودجه مصوب س��ال ۱۳98 و 
مطابق حکم قانونی مندرج در مصوبه برنامه س��وم توس��عه شهر تهران نسبت 
به پرداخت منابع موصوف تا س��قف 40درصد وصولی عوارض تردد خودرو در 
محدوده های مرکزی ش��هر ته��ران اقدام کند. وی افزود نتیج��ه این اقدام این 
اس��ت که مراحل نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به خصوص تاکسی های 
درون ش��هری که فعاًل به لحاظ عدم اجرای مصوبات نتوانسته اند بیشتر از 900 

مورد نوسازی خود را انجام دهند اجرایی شود.

دلیل کاهش سهمیه های سوخت چیست؟
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ط��ی اطالعیه ای درباره نحوه صحیح 
سوخت گیری با کارت هوشمند سوخت شخصی، به انتشار برخی شایعات درباره 
کاهش س��همیه سوخت هنگام سوخت گیری پاس��خ داد و برداشت زودهنگام 

کارت سوخت از دستگاه کارتخوان را دلیل کاهش سهمیه  سوخت عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، افزایش انتقادهای مردمی از کاهش 
چندلیتری سهمیه های سوخت، بدون سوخت گیری و با ایراد نرم افزاری، موجب 
شد تا امروز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، اطالعیه جدیدی صادر کند.

متن این اطالعیه بدین ش��رح اس��ت: »طراحی س��امانه هوش��مند سوخت 
برای جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کش��یدن کارت حین سوخت گیری، 
بدین  ش��کل اس��ت که با وارد کردن کارت هوشمند س��وخت در کارتخوان و 
مشخص ش��دن مقدار سهمیه، با آغاز سوخت گیری، ابتدا ۳.99 لیتر از سهمیه 
کس��ر می شود و سوخت گیری آغاز می شود؛ پس از پایان پیمانه نخست، ۳.99 
لیتر دیگر از سهمیه کم می شود و دوباره سوخت گیری ادامه می یابد و این فرآیند 

به  صورت پیمانه پیمانه تا پایان سوخت گیری ادامه خواهد داشت.
اگر در حین سوخت گیری کارت از کارتخوان بیرون کشیده شود، مقداری که 
باقیمانده ۳.99 لیتر است از سهمیه آن کارت کسر می شود )برای نمونه اگر فرد 
دو لیتر س��وخت گیری کرده است و کارت را بیرون بکشد، ۱.99 لیتر بیشتر از 
س��همیه آن کارت کم می شود( و اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارتخوان 
شود، سهمیه ای که بیشتر از لیتراژ برداشت  شده از نازل کم شده است، به کارت 

برگردانده می شود.
تاکید می ش��ود در صورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از کارتخوان 
جایگاه، سوخت گیری قطع می ش��ود و لیتراژ یادشده از سهمیه کسر می شود، 

بنابراین تنها به اندازه لیتراژ سوخت گیری شده، هزینه محاسبه خواهد شد.
ش��ایان یادآوری اس��ت که هموطنان ابتدا کارت س��وخت شخصی را داخل 
کارتخوان قرار دهند، س��پس رم�ز چهار رقمی آن را وارد کنند، نازل را بردارند 
و سوخت گیری را آغاز کنند،  پس از پایان سوخت گیری، نازل را به  درستی سر 
جای خود قرار دهند و پس از مش��اهده پیام »کارت را بردارید« کارت سوخت 

شخصی خود را از کارتخوان خارج کنند.
هموطنان عزیز توجه کنند که از برداش��تن کارت س��وخت شخصی خود از 
کارتخوان جایگاه عرضه سوخت پیش از قرار دادن نازل در جای خود، خودداری 

کنند.«

خودروهای دپویی به ترخیص نزدیک شدند
در حالی دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از احتمال تمدید مصوبه ترخیص 
خودروهای دپویی از گمرکات براس��اس مصوب��ه هیات دولت خبر می دهد که 
اقدامات اولیه و تشکیل کارگروه و کمیته های ویژه در این باره با هدف بررسی 
بیشتر آغاز شده و به نظر می رسد، این بار پیشنهاد وزیر اقتصاد وارد فاز عملیاتی 

شده است.
ب��ه گزارش پدال نی��وز به نقل از خودروکار، ش��واهد حاکی از آماده س��ازی 
مصوب��ه ای در زمینه ترخیص 5۱08 خودرو اس��ت و آنطور که گفته می ش��ود 
به زودی در جلس��ه هیات دولت سرنوش��ت این موضوع مشخص خواهد شد. 
این در حالی اس��ت که بخش زیادی از ای��ن خودروها دارایی های مردمی بوده 
ک��ه پول خرید خ��ودرو را به صورت کامل پرداخت ک��رده اما موفق به دریافت 
خودرو نش��ده اند و حال با مطرح کردن ش��کایت خود این امکان وجود دارد که 
رئیس جمهور با تمدید مصوبه، دستور ترخیص باقی مانده خودروها را صادر کند.

 مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اش��اره به احتمال تمدید 
مصوبه ترخیص خودروهای دپوش��ده در گمرکات اظهار می کند: از زمان توقف 
خودروه��ا در گمرکات انجمن همواره در ت��الش برای ترخیص بود چراکه این 
خودروها در بیرون از گمرکات مالک داش��ته و به اشخاص فروخته شده و آنها 

شکایت خود را نسبت به عدم تحویل این خودروها اعالم کرده اند.
 وی می افزاید: این خودروها اموال و دارایی هایی اس��ت که ارز آنها از کش��ور 
خارج شده و مشکل ارزی ندارد و باقی ماندن آنها در گمرکات تنها از بین رفتن 
دارایی های مردم اس��ت بنابراین انجمن با پیگیری های متعدد و مکرر از معاون 
اول رئیس جمهور و وزرا مصوبه ای به هیات دولت ارس��ال ش��ده که امیدواریم 

به زودی به تصویب برسد تا مردم هرچه سریع تر به دارایی خود دست یابند.
 دادفر با اشاره به زمان و انرژی زیادی که صرف این اقدام شد و مخالفت هایی 
که در این مسیر وجود داشت، تصریح می کند: در صورت تصویب مصوبه هیات 
وزی��ران جرأت مخالفت با مصوبات وجود نخواهد داش��ت، اما توانایی اهمال در 
اعمال مصوبات وج��ود دارد دفعات قبل نیز به دلیل اهمال در اجرای مصوبات 
کار به تعویق افتاد و دس��تگاه های اجرای��ی به هیچ عنوان هماهنگ با یکدیگر 

عمل نکردند.

با تالش وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت شورای پول و اعتبار، 
س��قف اعتباری ایران خودرو و س��ایپا افزایش یافت ت��ا راه برای پرداخت 
تس��هیالت جدید به دو خودروساز بزرگ کش��ور باز شود. با توجه به این 
مصوبه، ظاهرا قرار است »پول درمانی« صنعت خودرو همچنان ادامه یابد؛ 

روشی که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.
به گزارش پدال نیوز ؛  مخالفان معتقدند پرداخت پول به خودروسازها، 
بیماری نقدینگی ش��ان را درم��ان نخواهد کرد و پرداخ��ت گاه و بیگاه 
تس��هیالت به آنها، تنها در حد مسکن عمل می کند. این در حالی است 
که موافقان می گویند خودروسازی صنعتی استراتژیک و اشتغال زاست، 
ضم��ن آنکه دولت در امور آن به خصوص قیمت گذاری دخالت می کند، 
بنابرای��ن باید به واس��طه تامین نقدینگی از آن حمایت ش��ود. پیش از 
آنکه به بررس��ی دیدگاه مخالفان و موافقان »پول درمانی« خودروسازی 
بپردازیم، ابتدا نگاهی می کنیم به پیشینه این اقدام دولت طی سال های 
گذش��ته و آنچه قرار اس��ت تا چند هفته دیگر اتفاق بیفتد. بنابر مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا افزایش یافته 
و بنابرای��ن بانک های عامل می توانند تا س��قف 5 ه��زار میلیارد تومان 

تس��هیالت در اختیار این دو شرکت قرار دهند. آنطور که رضا رحمانی، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده، س��قف پرداخت تسهیالت به 
هر یک از دو خودروس��از بزرگ کش��ور، 2 ه��زار و 500 میلیارد تومان 
بوده و این نقدینگی قرار اس��ت تمام و کمال صرف پرداخت بخش��ی از 
مطالبات قطعه س��ازان ش��ود. در این مورد همچنین مازیار بیگلو، دبیر 
انجمن قطعه س��ازان نیز دیروز تاکید کرد که پس از خروج خودروسازان 
از ش��مول م��اده ۱4۱ قانون تج��ارت )خروج از ورشکس��تگی به دلیل 
زیان انباش��ته باال( رون��د پرداخت 5 هزار میلیارد تومان تس��هیالت به 
خودروس��ازان آغاز خواهد ش��د. طبق پیش بین��ی وی، بانک های عامل 
هم��کاری الزم را در ای��ن ماجرا انجام خواهند داد و احتماال از اواس��ط 
بهم��ن روند پرداخت 5 هزار میلیارد تومان موردنظر آغاز خواهد ش��د.  
اگر بازه زمانی چهار س��ال گذش��ته )حدفاصل آب��ان 94 تا به امروز( را 
در نظ��ر بگیریم، دولت دو بار در مقاطع بحرانی به کمک ایران خودرو و 
س��ایپا آمده و به اصطالح دس��ت آنها را گرفته است. نخست، آبان سال 
94 بود که دولت به  صورت غیرمستقیم »پول درمانی« کرد و اجازه نداد 

ایران خودرو و سایپا در بحران فروش غرق شوند.

در آن مقطع، خودروس��ازان کش��ور در کمپین »ن��ه به خرید خودروی 
صفر« گیر افتاده و افت فروش یقه ش��ان را چس��بید. این کمپین اگرچه 
ابتدا خیلی جدی گرفته نشد، اما در ادامه آنقدر پیش رفت که سبب افت 
شدید فروش ایران خودرو و سایپا شد و آنها با بحرانی شاید بی سابقه مواجه 
شدند. در چنین شرایطی، دولت به کمک خودروسازان آمد و با اختصاص 
بیش از ۱20 هزار فقره تسهیالت 25 میلیون تومانی، پایه های کمپین »نه 
به خرید خودروی صفر« را به ش��دت لرزاند و سرانجام توانست آن را فرو 
بریزد. این تسهیالت سبب شد خودروسازان عالوه بر عبور از بحران، یکی 
از داغ تری��ن دوران فروش خود را تجربه کنند. هرچند در این ماجرا دولت 
پولی به خودروس��ازان نداد، اما به هر حال »پول درمانی« کرد، منتها این 
بار با ش��ارژ مالی مش��تریان. در واقع به جای آنکه خودروسازان تسهیالت 
خرید در اختیار مش��تریان قرار دهند، این اقدام از س��وی دولت انجام شد 
تا صنعت خودرو آسیب نبیند، اما دومین مورد از »پول درمانی« به اسفند 
سال گذشته مربوط می شود. در آن مقطع، خودروسازان به دلیل آنکه هنوز 
از ش��وک تحریم خارج نش��ده بودند، از دولت طلب کمک کردند؛ کمکی 

حدودا ۱5 هزار میلیارد تومانی. 

مخالفان و موافقان تزریق پول به صنعت خودرو چه نظراتی دارند؟

»پولدرمانی«صنعتخودروهمچنانادامهیابد

 ب��ا توقف تولی��د پراید ۱۳2 از خطوط تولید س��ایپا ف��از اول خروج 
محصوالت��ی که امکان پاس کردن اس��تانداردهای هش��تادوپنجگانه را 
ندارند، کلید خورد. جواد س��لیمانی، مدیرعامل این ش��رکت در ابتدای 
هفته جاری خبر توقف تولید پراید ۱۳2 در خطوط تولید سایپا براساس 

برنامه زمان بندی این خودروساز داد.
ب��ه گزارش پ��دال نیوز، به این ترتیب در ش��رایطی توق��ف تولید خودروهای 
قدیم��ی با خروج پرای��د ۱۳2 کلید خورد که برخی از کارشناس��ان نس��بت به 
کوچک ش��دن سبد محصوالتی خودروس��ازان در آینده نزدیک هشدار می دهند. 
براس��اس برنامه زمان بندی که پیش��تر گروه خودروسازی سایپا اعالم کرده بود، 
پراید ۱۳2 تا پایان دی ماه سال جاری، پراید ۱۱۱ تا پایان اردیبهشت ماه سال 
آین��ده و پرای��د ۱۳۱ به  عنوان آخرین محصول این خان��واده در پایان تیر 99 از 

خطوط تولید سایپا خارج می شوند.
ایران خودرو نیز به  عنوان دیگر خودروس��از کش��ور برنامه مش��ابهی را برای از 
خ��ط خارج کردن پژو 405 در دس��تور کار دارد. براس��اس اعالم آبی های جاده 
مخصوص، مدل GLX پژو 405 تنها تا پایان اردیبهش��ت پیش رو تولید خواهد 
ش��د. به این ترتیب خودروسازان در کنار خروج برخی از خودروهای تولیدی به 

استناد عدم پاس کردن استانداردهای هشتادوپنجگانه در سال آینده باید الزامات 
استانداردهای زیست محیطی را نیز در نظر بگیرند چراکه در صورت تولید خودرو 
با اس��تانداردهای یورو 4 امکان شماره گذاری محصوالت خود را نخواهند داشت. 
ب��ر این اس��اس در کنار اعمال تحریم های بین المللی ک��ه منجر به خروج برخی 
خودروها از خط تولید خودروس��ازان ش��د باید در انتظار خ��روج تعداد دیگری 
از محص��والت به دلیل عدم پاس کردن اس��تانداردهای مصوب باش��یم، بنابراین 
سوالی که مطرح می شود این است که چه سرنوشتی در انتظار سبد محصوالتی 
خودروس��ازان اس��ت؟ پیش از این کارشناس��ان کوچک شدن س��بد محصوالتی 
تولید کنندگان را چالش جدی در این زمینه خوانده بودند و اینکه اگر مسیرهای 
دیگری برای تامین خودرو در س��بد محصوالتی تولید کنندگان پیش بینی نشود 
این صنعت بیش از پیش دچار آس��یب خواهد ش��د. به این ترتیب مس��یرهایی 
همچون بازگش��ایی واردات خودرو، تولید محص��ول جدید بر پلتفرم های کنونی 
و در نهایت واردات خودروهای خارجی دس��ت دوم برای خأل س��بد محصوالتی 
خودروسازان پیش��نهاد شده است. هرچند مسیرهای مذکور خود با چالش هایی 
همراه اس��ت اما به نظر می رس��د که دولت در کنار فش��ار به خودروسازان برای 
خروج خودروهای قدیمی از خط تولید، باید مس��یرهایی نیز برای تامین خودرو 

در ب��ازار پیش بینی کند تا این موض��وع به بحرانی دیگر در صنعت خودرو منجر 
نشود.

  نقشه راه 2 خودروساز
 فارغ از چالش تامین خودرو در س��بد س��وختی خودروس��ازان، دو ش��رکت 
ایران خودرو و سایپا طبق قول و قرار های خود با مسئوالن سازمان ملی استاندارد 
تا س��ال آین��ده تعدادی از خودروهای خود را از خط خ��ارج خواهند کرد. اینکه 
خ��روج ای��ن خودروها با میل و رغبت خودروس��ازان و حتی مس��ئوالن صنعتی 
انجام می گیرد موضوع بحث نیس��ت اما اینک��ه دو تولید کننده بزرگ خودرو چه 
برنامه ای ب��رای جایگزینی محصوالت حذفی دارند، موضوع قابل اهمیتی به نظر 
می رس��د. آنچه مشخص اس��ت نارنجی های جاده مخصوص در این مسیر راه به 
مراتب س��خت تری پیش رو دارند. در ش��رایطی که ایران خودرو تنها خروج یک 
مدل از خانواده پژو 405 را در دس��تور کار دارد، س��ایپا به دنبال حذف تمامی 
 GLX مدل های سواری از خانواده پراید است. ایران خودرویی ها تنها حذف مدل
پژو 405 را در دس��تور کار دارند، اما س��ایپایی ها در برنامه خود به دنبال حذف 
س��ه مدل س��واری از خانواده پراید یعنی پراید ۱۳2، پراید ۱۱۱ و در گام پایانی 

پراید ۱۳۱ هستند.

یک کارش��ناس خودرو گفت با توجه به اینکه تمام خودروها باید س��ال آینده 
با اس��تاندارد یورو5 تولید ش��وند روی قیمت خودرویی مانن��د تیبا ۱0 میلیون 

اضافه می شود.
ب��ه گزارش گلس��تان 24، اخی��را تولید پرای��د ۱۳2 متوقف ش��د و به گفته 
مدیرعامل س��ایپا قرار اس��ت تولید مدل های دیگر پراید نیز طی چند ماه آینده 
متوق��ف ش��ود، اما بع��د از توقف تولید پراید چه بر س��ر قیمت ای��ن خودرو در 
بازار می آید؟ جایگزین پراید یعنی تیبا چه تغییراتی می کند؟ برای یافتن پاس��خ 
این پرس��ش ها گفت و گویی با امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو صورت 

گرفته که در ادامه گزارش مشروح آن را می خوانید.
کاکایی ابتدا به بحث تغییرات قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: قیمت خودرو 
نیز در حال باال رفتن اس��ت و این قضیه به اقتصاد کالن کش��ور بازمی گردد. با 
توج��ه به اتفاقاتی که در هفته اخیر افتاد و قیمت دالر نیز تغییر پیدا کرد باعث 
ش��د نرخ خودروها نیز دچار نوسان شود. نوسان های اخیر ربطی به خودروسازان 
ن��دارد ضمن اینکه تیراژ تولید باال رفته اما قیمت خ��ودرو در بازار پایین نیامده 

است.

ماجرای تولید تیبا یورو 5
وی در مورد توقف تولید پراید و پژو 405 اظهار کرد: اینکه ادعا می ش��ود قرار 
است تولید خودروهایی مانند پراید و پژو 405 متوقف شود قطعا تنش به وجود 
می آورد. دلیل توقف تولید این خودروها این اس��ت که آنها باید یورو 5 شوند به 
عالوه اینکه اس��تانداردهای هش��تادوپنجگانه را دریافت کنند. اوال اگر به قیمت 
امروز این خودروها حس��اب کنیم قیمت همین پراید نیز بر اثر این دو مورد باال 
خواهد رفت. برای گرفتن اس��تانداردهای جدید نیاز به یک س��ری از تجهیزات 
وجود دارد که باعث افزایش قیمت می شود. از طرفی دیگر جایگزین پراید یعنی 
تیب��ا ۱0 میلیون تومان از پراید گران تر اس��ت. زمانی که تیبا می خواهد یورو 5 
ش��ود و استانداردهای هش��تادوپنجگانه را دریافت کند حدود ۱0 میلیون تومان 
روی قیم��ت آن م��ی رود، بنابراین ب��ا توجه به قیمت های ام��روز تیبا حدود ۱5 
الی 20 میلیون تومان گران تر از پراید خواهد ش��د و س��ال آینده نرخ آن به 70 

میلیون تومان می رسد.
دالیل افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال آینده

کاکایی ادامه داد: ارزان ترین خودروی موجود بعد از پراید که می تواند 

با توجه به ظاهر و س��اختار س��ازه و بدنه اس��تانداردها را پاس کند تیبا 
اس��ت. سال آینده تمام خودروها باید براس��اس استاندارد یورو 5 تولید 
شود ضمن اینکه استانداردهای هشتادوپنجگانه را نیز پاس کنند. البته 
در این میان باید گفت که این استانداردها را تصمیم گرفتند به صورت 
هشتادودوگانه اجرا کنند و سه مورد از آنها را قبول کردند که اجرا نشود 
زیرا واجب نیس��تند. این موارد باعث می ش��ود قیمت خودروها باال رود 
بنابراین به همین دلیل است که کشش بازار برای خودرویی مانند پراید 
بسیار خوب می شود. به نوعی می توان گفت پراید حکم طال را پیدا کرده 
است! پراید نقدشوندگی باالیی دارد و سرمایه گذاران به شدت روی این 

قضیه مانور می دهند.
پراید هم گران می شود

وی در پای��ان گف��ت: قیمت پراید نیز در آینده در ب��ازار باال خواهد رفت. این 
مس��ئله نیز دو دلیل دارد که یکی از آنها مربوط به قیمت ارز اس��ت. دیگری نیز 
به این دلیل اس��ت که چون جایگزین پراید یعنی تیبا 20 میلیون تومان گران تر 

خواهد بود بنابراین مردم ترجیح می دهند پراید را خریداری کنند.

هشدار کارشناسان نسبت به کوچک شدن سبد محصوالتی خودروسازان

تیبا سال بعد 70 میلیون می شود 

 پراید حکم طال را دارد
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نخس��تین جشنواره بیوتک اس��تارت خوزس��تان با هدف جذب و حمایت از 
ایده های حوزه بیوتکنولوژی با همکاری بنیاد نخبگان استان برگزار می شود.

 به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، نخس��تین جش��نواره 
بیوتک استارت خوزستان با هدف جذب و حمایت 
از ایده ه��ای حوزه بیوتکنول��وژی و با همکاری و 
مشارکت بنیاد نخبگان استان، انجمن های علمی 
دانش��جویی ژنتیک بیوتکنولوژی و علوم زیس��تی 
دانشگاه شهید چمران اهواز و پارک علم وفناوری 
خوزس��تان برگ��زار می ش��ود. این جش��نواره در 
چه��ار مح��ور »علوم پای��ه«، »علوم پزش��کی«، 
»کش��اورزی و علوم دامی« و »مدیریت پس��ماند 
و محیط زیست« در س��ه فاز اصلی  پیش رویداد، 

رویداد اصلی و پس رویداد برگزار خواهد شد.
مجموعه  پیش رویداد این جشنواره متشکل از 
پنج س��مینار و یک کارگاه است که سمینارهای 
آن ب��ا عناوی��ن »بیوتکنولوژی در عل��وم پایه«، 

»بیوتکنولوژی در علوم پزش��کی«، »بیوتکنولوژی در علوم فنی و مهندس��ی«، 
»بیوتکنولوژي در کش��اورزی و علوم دامی« و نی��ز »بیوتکنولوژی در مدیریت 
پسماند و محیط  زیست« تعریف شده که هر کدام به همراه سلسله نشست هایی 

برای مشاوره موضوعی در ایده پردازی توسط اساتید برجسته و دانشجویان برتر 
ارائه می شوند. همچنین »کارگاه تخصصی ایده پردازی، از ایده تا اجرا« با هدف 
آموزش پروراندن یک ایده از تصور آن تا تجاری س��ازی، دیگر پیش رویداد این 
جشنواره است. ارائه ایده های برگزیده و داوری 
نهایی به همراه پنل گفت وگو با صاحبان صنایع، 
از برنامه ه��ای رویداد اصلی اس��ت که در تاریخ 
۱0 اس��فند  ۱۳98 در کنار بخش نمایشگاهی 
جش��نواره برگزار خواهد شد. راه اندازی مدرسه 
کارآفرین��ی بیوتکنول��وژی با ه��دف پرورش و 
اجرای ایده ه��ا پس از برگ��زاری رویداد اصلی 
جش��نواره، از مهمترین تمایز های این جشنواره 
با رویدادهای مش��ابه اس��ت.  ایده های برگزیده 
در این جش��نواره عالوه بر جوایزی که دریافت 
خواهند کرد، برای تجاری س��ازی توسط پارک 

علم و فناوری خوزستان حمایت خواهند شد.
ایده های  می توانن��د  عالقه مند  دانش��جویان 
 ،www.itapf.ir خود را حداکثر تا یکم بهمن ۱۳98 در وبگاه ایتاپ به آدرس
بخش جش��نواره بیوتک استارت ثبت و یا برای کسب اطالعات بیشتر به سامانه 

بنیاد نخبگان استان خوزستان مراجعه کنند.

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نخستین بخش 
از س��فر یک روزه خود به بندر ماهش��هر فاز دوم »پتروشیمی تخت جمشید« 
را افتتاح کرد تا محصوالت »ایران س��اخت« این حوزه با اتکا به توانمندی های 

داخل تولید شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری که  صبح روز 
گذش��ته به بندر ماهش��هر وارد ش��د در بخش 
نخست سفر خود »پتروشیمی تخت جمشید« 
را افتتاح کرد. تمام مراحل مهندس��ی، ساخت 
و نص��ب این مجموعه با اتکا ب��ه توان و دانش 
فنی بومی انجام ش��ده اس��ت و امروز با حضور 
معاون علمی و فناوری به بهره برداری رس��ید. 
 PBR در فاز دوم این مجموعه واحدهای تولید
با دانش فنی بوم��ی با ظرفیت 55 هزار تن در 
سال، تولید گرید HIPS با دانش فنی بومی با 
ظرفی��ت ۱8 هزار تن در س��ال، تولید STR با 
 LATEX ظرفیت 5 هزار تن در سال و تولید

با دانش فنی بومی با ظرفیت 98 هزار تن در س��ال مس��تقر هس��تند. شرکت 
»پتروش��یمی تخت جمشید« به طور تخصصی بر روی االستومرها کار می کند 
و نیازهای پتروش��یمیایی کشور را در حوزه محصوالت پلیمری، پالستیک ها و 

الس��تیک ها تامین کرده اس��ت. از دانش فنی تا مراحل پایانی در این حوزه در 
داخل انجام می ش��ود. همچنین دورریز پس��اب در این دان��ش فنی به حداقل 
ممکن رس��یده است. این اقدام با همکاری شرکت پتروشیمی کارون و شرکت 

اکسیر نوین انجام می شود. 
در ای��ن افتت��اح ۱0 کاتالیس��ت »ای��ران 
س��اخت« با حض��ور معاون علم��ی و فناوری 

رئیس جمهوری رونمایی شد.
 کاتالیس��ت Revamp الیسنس شرکت 
پتروشیمی کارون با استفاده از نیکل به جای 
فلزات گرانبها یکی از این تولیداتی اس��ت که 
در ش��رکت دانش بنیان اکس��یر نوین فرآیند 
آسیا تولید می شود. همچنین کاتالیست های 
هم رس��وبی LTSC و HTSC، متاناس��یون 
ش��رکت  در  تولیدش��ده  متان��ول  س��نتز  و 
دانش بنیان گس��ترش فن��اوری خوارزمی در 
این مجموعه رونمایی خواهد شد. کاتالیست 
سنتز آمونیاک و کاتالیست ریفرمینگ خشک، کاتالیست فرآیند اتیلن اکساید 
و کاتالیس��ت های زیگلرناتا تولید ش��رکت های دانش بنیان هلدینگ HNT با 

همکاری شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی وارد چرخه صنعت می شود.

55هزار تن به ظرفیت ساالنه محصوالت پتروشیمی »ایران ساخت« افزوده شدنخستین جشنواره بیوتک استارت خوزستان برگزار می شود

رویکردهای دولتی طی دهه های گذشته باعث شد کارخانه های 
ب��زرگ و عظیم از بین بروند که یک نمونه آن کارخانه نیش��کر 
هفت تپه اس��ت. این کارخانه عظیم اکنون ب��ه میزانی که از آن 
انتظ��ار می رفت فعالی��ت نمی کند. سیاس��ت های غلط دولت ها 
کارگ��ران را بیکار کرد چراکه واردات بی��ش از تولید در اولویت 

قرار گرفته است.
ابوالقاس��م مرتضوی، موس��س آرد س��تاره می گوی��د، من از 
کارآفرینانی بودم که طی سال های گذشته کسب وکار خودم را 
کوچک کردم چراکه نتوانس��تم با شرایط و موانعی که در مسیر 
یک فعال بخش خصوصی از سوی بخش های دیگر اقتصاد ایجاد 
می ش��ود، س��ازگاری کنم. کارخانه آردی که راه اندازی کردم را 
فرزندانم اداره می کنند تا زحماتی که طی س��ال ها برای ایجاد و 

پابرجایی آن کشیده شده، هدر نرود 
اما روی هم رفته به دلیل بی توجهی 
دولت ه��ا به ام��ر تولی��د، تمایلی به 
توسعه کسب وکارم نداشته و ندارم. 
زمانی که در صنعت دام و طیور کار 
می ک��ردم، دخالت دول��ت در روند 
ب��ازار و قیمت گذاری، همه چیز را از 
بین می برد. مرغ را تولید می کردیم 
و ب��ه بازار می فرس��تادیم اما ناگهان 
می دیدیم که دولت ب��ازار را با مرغ 
واردات��ی پر کرده و همه معادالت را 
برهم زده است. زمانی که با دخالت 
دولت، قیمت محصولی مثل مرغ در 
بازار افت می کرد و مکانیزم عرضه و 
تقاضا مختل می شد، تولیدکنندگان 
همه دچار ضرر هنگفتی می ش��دند. 
در ش��رایطی ک��ه دولت ه��ا در بازار 
دخالت می کنن��د، پیش بینی پذیری 
اقتصاد به پایین ترین س��طح ممکن 
رسیده و فعالیت سخت می شود. به 

همین دلیل عطای توسعه کارخانه را به لقایش بخشیدم.
رویکردهای دولتی طی دهه های گذشته باعث شد کارخانه های 
ب��زرگ و عظیم از بین بروند که یک نمونه آن کارخانه نیش��کر 
هفت تپه اس��ت. این کارخانه عظیم اکنون ب��ه میزانی که از آن 
انتظ��ار می رفت فعالی��ت نمی کند. سیاس��ت های غلط دولت ها 
کارگ��ران را بیکار کرد چراکه واردات بی��ش از تولید در اولویت 

قرار گرفته است.
زمان��ی که کار تولیدی را آغاز ک��ردم، موانع پیش روی ما در 
راه ان��دازی و ادام��ه کار کمت��ر بود. به اصطالح م��ی توان گفت 
که ش��رایط در آن زمان ع��ادی بود. به عنوان فع��ال اقتصادی 
می دانس��تم اگر کاری را شروع کنم به ثمر می نشیند و مشکلی 
ب��رای آن ایجاد نمی ش��ود. اگ��ر از دولت کمکی می خواس��تیم 
استقبال می کردند. در آن زمان خود دولتی ها دنبال کارآفرینان 

و تولیدکنندگان می آمدند.
در آن زمان اعتماد در فضای کس��ب وکار کشور جریان داشت 
و همین زمینه ساز تسهیل کار بود. به خاطر دارم که اگر گندمی 
می خریدم، فروش��نده تا اندازه ای به خریدار اعتماد داش��ت که 

مدت ها بعد پ��ول آن را می گرفت. به یاد دارم که اگر نهاده های 
تولی��د را به قیمت��ی می خریدیم و زمان پرداخ��ت پول قیمت 
آن نهاده ها کمتر ش��ده بود، فروش��نده از ما می خواست قیمت 
پایین ت��ر بپردازی��م اما اکنون چنین فضایی بین مردم، کس��به، 
جامعه اقتص��ادی و بین بخش خصوصی و دول��ت وجود ندارد. 
به��ره بانکی به بیش از 25درصد رس��یده و تامین مالی بنگاه ها 
دش��وار شده اس��ت درحالی که اعتماد همه طرف های تجارت و 

اقتصاد هم به کمترین میزان رسیده است.
اگر شرایط و فضای کسب وکار کمی تسهیل شود، جوان های 
زیادی عالقه به راه اندازی کس��ب وکار ش��خصی خودشان دارند 
و م��ا هم به عنوان کارآفرینان قدیمی تر توصیه های زیادی برای 
آن��ان داریم اما در ش��رایط کنونی، اقتصاد ایران مس��یر دیگری 
را طی می کن��د. کار اقتصادی در 
ایران به دست عده ای افتاده که با 
استفاده از انواع رانت، راه را برای 
پیشرفت دیگران بسته اند و اجازه 

کار به کسی نمی دهند.
بع��د از راه ان��دازی کارخانه آرد 
تولی��د خوراک  کارخانه  س��تاره، 
دام راه اندازی ک��ردم و حتی بعد 
از آن هم به توس��عه بیش��تر کار 
فک��ر می کردم. برنامه من این بود 
ک��ه روزی ۳00 تن خوراک دام و 
میلیون ها م��رغ تولید کنم. زمین 
توسعه کار را هم خریداری کردم 
و تصمیم داش��تم که مرغ و تخم 
مرغ ص��ادر کنم. بع��د از انقالب 
این زمین ه��ا را مص��ادره کردند 
و ش��رایط به گون��ه ای پیش رفت 
که بیش از تولی��د، به واردات بها 
دادن��د. می توانس��تیم با توس��عه 
چنی��ن واحدهای��ی از واردات هر 
نوع اقالم اساسی مثل مرغ و تخم مرغ بی نیاز شویم، اما امروز بر 
محور واردات نیاز بازار را تامین می کنیم. در شرایطی که می شد 
به صادرکننده مرغ و تخم مرغ تبدیل شد، به واردکننده تبدیل 

شدیم و از تنظیم بازار با کاالی وارداتی می گوییم.
برگزاری جش��ن امین الضرب در چنین ش��رایط دشواری برای 
جامعه کارآفرینی کش��ور خوب اس��ت. این جشن و تقدیرها به 
روحیه اشخاصی که مورد تحسین قرار می گیرند کمک می کند 
اما بهتر اس��ت جشنی برگزار کنیم که روی دولت ها اثر بگذارد. 
جمع ش��دن کارآفرینان ب��ه تقویت روحیه جمع��ی آنها کمک 
می کن��د، اما نباید فراموش کرد که به هر حال یک کارآفرین به 
دنبال کارهای خودش اس��ت. باید راهی را یافت تا بیش��تر روی 
دولت ها اثر گذاش��ت. متاسفانه در شرایطی که کار به دست یک 
عده افتاده و فضای اقتصاد، رانتی شده، تولیدکننده با مشکالت 
زیادی دس��ت و پنجه نرم می کند. در بسیاری از موارد مجبوریم 
کس��ب وکارها را کوچک نگاه داری��م چراکه با مدیریت دولت و 

سیاست های نادرست آنها، همه چیز را از دست می دهیم.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

سـاتیا نـادال در مصاحبه ای دربـاره  پرونده  جدید FBI و درخواسـت در پشـتی از اپل، 
پیاده سازی چنین قابلیت هایی را نادرست بیان کرد.

به گـزارش زومیت، مدیرعامل مایکروسـافت، سـاتیا نـادال، در جدیدترین مصاحبه  اش 
دربـاره  مباحث رمزنگاری و امنیت کاربـران، صحبت های متنوعی مطرح و بدون حمایت از 
اپل در پرونده  جدید با FBI، مخالفت خود را با کلیت مسـئله بیان کرد. نادال در مالقاتی با 
خبرنگاران در نیویورک، بر مخالفت شـرکتش با درهای پشتی رمزنگاری تأکید کرد؛ البته 

او راهکارهای فنی و قانونی را برای آینده الزامی دانست.
ساتیا نادال در بخشی از مصاحبه  اش به خبرنگاران گفت:

بازهم تاکید می کنم در پشـتی ایده ای افتضاح اسـت و نمی توان با چنین روشـی مسائل 
را حل کرد. ما همیشـه گفته ایم اهمیت زیادی به این دو مسـئله می دهیم: حریم خصوصی 
و امنیت عمومی. ما به راهکارهایی قانونی و فنی در دموکراسـی خود نیاز داریم که هر دو 

مورد را در اولویت قرار دهند. مدیرعامل مایکروسافت در ادامه  صحبت هایش، بر حمایت از 
سیستم سپردن کلید تاکید کرد. شایان ذکر است قبال محققان نسخه هایی از این سیستم 

عادالنه  رمزنگاری را به  نمایش گذاشته بودند.
سیسـتم رمزنـگاری دسـتگاه های اپـل اولین بـار در سـال 2016 و جریـان تیرانـدازی 
 FBI.سن برناردینو موضوع مناقشـه و بحث میان قانون گذاران و فعاالن دنیای فناوری بود
در آن پرونده، به اپل فشار می آورد تا قفل گوشی آیفون را باز کند. درنهایت، درگیری اپل 
با FBI به بن بسـت رسـید، اما اخیرا تیراندازی دیگری در آمریکا اتفاق افتاده که احتماال 

پرونده ای مشابه را به  جریان خواهد انداخت.
یکی از دانشجویان سعودی چندی پیش در پایگاه پنساکوال نیروی دریایی ارتش آمریکا 
دسـت به تیراندازی زد که FBI آن را اقدامی تروریستی عنوان کرد. درنتیجه  این حادثه، 
21 سـرباز سعودی از پایگاه آمریکایی اخراج شدند. دو تلفن همراه مربوط به مجرم پرونده 

کدام تولید؟ کدام کارآفرینی؟

مدیرعاملمایکروسافتایجاددرپشتیبرایسیستمرمزنگاریرانادرستمیداند

دریچــه

مهرماه س��ال جاری بود که سومین فراخوان نوپاهای فناوری های همگرا منتشر شد. 
شرکت در این فراخوان فرصتی برای فعاالن نوپای این حوزه فراهم می کند تا با شرکت 

در دوره های پیش شتابدهی بازار محصوالت خود را توسعه دهند.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
پس از انتش��ار س��ومین فراخوان بیش از 80 طرح برای حض��ور در آن ثبت نام کردند. 
از ای��ن می��ان پ��س از داوری و ارزیاب��ی نهایی ۱0 طرح ب��رای حض��ور در دوره های 

پیش شتابدهی انتخاب شدند.
مرک��ز فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با انتش��ار این 

فراخوان رونق بازار محصوالت حوزه همگرا را هدف قرار داده است.
۱0 تیم نوپا یا اس��تارت آپ برگزیده این فراخوان در دوره های پیش شتابدهی توانمند 

می شوند تا قدرت ارائه و معرفی محصول خود به سرمایه گذار و بازار را تقویت کنند.

شتابدهی نوپاهای همگرا آغاز شد

چهارشنبه
25 دی 1398

شماره 1474
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پنجمی��ن دوره جایزه فیروزه با هدف نمایش کاالهای فرهنگی در حوزه های 
صنایع دس��تی، نوشت افزار، عروسک و اس��باب بازی و ... از دیروز )24 دی ( در 

فرهنگستان هنر واقع در خیابان ولیعصر آغاز به کار کرد.
به گزارش ایس��نا، علی فریدونی دبیر جایزه فیروزه و 
مدیرکل دفتر مجامع، تش��کل ها و فعالیت های فرهنگی 
در معاونت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم افتتاحیه 
پنجمی��ن دوره جایزه فیروزه، با اش��اره به جزییات این 
نمایش��گاه ک��ه دی��روز )24 دی( در فرهنگس��تان هنر 
برگزار ش��د، گفت: در حوزه اسباب بازی، از بین 400 اثر 
جدید، ۱50 اثر به دبیرخانه جایزه فیروزه ارس��ال شده 
است. در بخش عروسک 200 اثر و در بخش نوشت افزار 
ایرانی اسالمی، تعداد 400 اثر به مرحله نهایی رسیدند. 
همچنی��ن در بخ��ش هدای��ای فرهنگ��ی ۱000 اثر به 
دبیرخانه ارسال ش��ده است که منتخب آنها به نمایش 
گذاشته شده است. در قسمت استارت آپ های فرهنگی، 
80 مورد ثبت نام کردند که 40 اس��تارت آپ در راستای 

اه��داف جایزه به صورت حض��وری رقابت خواهند کرد. وی با بی��ان اینکه برای هر حوزه 
س��ه داور انتخاب شده  است و از صاحبان آثار برگزیده تقدیر می شود، ادامه داد: جایزه نفر 
اول 8 میلیون تومان، نفر دوم 5میلیون تومان و نفر سوم ۳میلیون تومان است. همچنین 

اف��راد برگزیده عالوه ب��ر دریافت جایزه نقدی و لوح و تندیس به معاونت علمی ریاس��ت 
جمهور به عنوان شرکت های خالق معرفی می شوند. همچنین در بخش جانبی نمایشگاه، 
کارهای فرهنگی استان های سیستان و بلوچستان، گلستان و خوزستان به نمایش گذاشته 
می شود. دبیر جایزه فیروزه با بیان اینکه مفهوم کاالی 
فرهنگی عام و فراگیر است و همه بخش های جامعه با 
آن ارتباط دارند، گفت: معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المی قصد دارد در کنار تمرکز روی حوزه 
نش��ر و کتاب، در زمینه گفتمان سازی و ترویج تولید 
و مصرف کاالهای فرهنگی ورودی جدی داشته باشد 
ک��ه در جایزه فیروزه این هدف مورد توجه قرار گرفته 
است.  براساس مطالعات کارشناسی صورت گرفته، قرار 
شد در جایزه فیروزه، روی نیازهای جامعه تمرکز شود. 
نوشت افزار، عروسک و اسباب بازی، هدایای فرهنگی و 
اس��تارت آپ های فرهنگی در اولویت موضوعی جایزه 
فیروزه قرار گرفته است. در دوره های قبل اسباب بازی و 
عروسک را نداشتیم که امسال اضافه شد. سعی می شود 
از طریق این کاالهای فرهنگی در زمینه هویت بخش��ی، تأمین نیازهای روان ش��ناختی و 
جامعه شناسی از طریق مولفه های بومی کشور، رونق تولید و توجه نیازهای زمانه از طریق 

ترویج کسب و کارهای نوین با کمک استارت آپ ها اقدامات ترویجی انجام  شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی بر ضرورت اس��تفاده از ظرفیت های 
بخش های صنعت��ی برای تولید انبوه و تجاری س��ازی کاالهای فرهنگی تأکید 

کرد.
به گ��زارش ایس��نا، محس��ن ج��وادی معاون 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی و رئیس شورای 
نشس��ت  در  فی��روزه  جای��زه  سیاس��ت گذاری 
خب��ری افتتاح این جش��نواره ک��ه روز 24 دی 
در فرهنگس��تان هنر برگزار ش��د، گفت: هدف از 
جایزه فیروزه حمایت، تش��ویق و تقدیر از فعاالن 
ح��وزه کاالهای فرهنگی و جه��ت دادن تولیدات 

محصوالت فرهنگی است.
برگ��زاری جای��زه  از  داد: ه��دف  ادام��ه  وی 
فیروزه، افزایش تقاض��ای کاالهای فرهنگی و در 
نتیج��ه اقتصادی کردن تولی��دات این محصوالت 
اس��ت. هدف وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
گفتمان س��ازی تولید، تبلی��ع و مصرف کاالهای 

فرهنگی ایرانی اس��المی اس��ت. بدین منظور باید یک ش��بکه علمی کارآ برای 
تولید، عرضه و مصرف محصوالت فرهنگی ایجاد شود. 

این مقام مس��ئول در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی تأکید کرد که باید 

محص��والت فرهنگی تولیدی در کش��ورمان بازار منطق��ه ای و بین المللی پیدا 
کنند. دقت داش��ته باش��یم که کااله��ای فرهنگی می تواند اب��زار مهمی برای 
اش��تغال زایی باش��د برای همین می توانیم از ظرفیت بخش های صنعتی برای 

تقویت این بخش استفاده کرد. 
ج��وادی با اش��اره ب��ه ظرفیت ب��االی همه 
اس��تان ها و اقوام ایرانی ب��رای ارائه محصوالت 
فرهنگی گف��ت: امس��ال در نمایش��گاه جایزه 
فیروزه ب��ه ارائه کاالهای فرهنگی اس��تان های 
گلستان، خوزس��تان و سیس��تان و بلوچستان 

توجه ویژه شده است. 
به گفته جوادی یک سند داوری برای بررسی 
دقیق آثار ارائه ش��ده به جایزه فیروزه تهیه شده 
است که معیارهای مشخصی را برای داوری آثار 

فراهم می کند. 
به گزارش ایسنا، عالقه مندان می توانند برای 
بازدید از آثار ارائه ش��ده و برگزیده به پنجمین 
دوره جایزه فیروزه، از روز 24 دی به فرهنگستان هنر واقع در خیابان ولیعصر، 
نرسیده به خیابان طالقانی مراجعه کنند. این نمایشگاه تا تاریخ 29 دی برقرار 

است.

بازارهای بین المللی مقصد کاالهای فرهنگی ایرانجایزه فیروزه به دنبال مدرن سازی کاالهای فرهنگی

رئیس دانش��گاه آزاد استان مرکزی گفت دانش��گاه های آزاد کشور آه در بساط 
ندارند و باید با تغییر رویکرد خود به س��مت دانش��گاه های کارآفرین، درآمدهای 

اختصاصی خود را افزایش دهند.
حسین کالنتری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقدامات خاصی در راستای 
پیشبرد اهداف دانشگاه از چند ماهه گذشته در دستور کار قرار گرفته است، اظهار 
کرد: زمانی دانشگاه آزاد اسالمی در سطح استان مرکزی بیش از 4۶ هزار دانشجو 
داش��ته که از این تعداد، حدود 25 هزار دانش��جو در دانش��گاه آزاد اراک مشغول 

تحصیل بودند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته رویکرد دانشگاه آزاد صرفا آموزشی بوده و کمتر 
به مهارت های کارآفرینی و نوآوری در آن توجه می شده است، افزود: در حال حاضر 
تعداد دانش��جویان این دانشگاه به ش��دت افت کرده و باید تصوراتی که براساس 
رویکرد گذش��ته دانشگاه در اذهان باقی مانده است به کلی فراموش شود. رویکرد 
دانشگاه از آموزش صرف باید به سمت کارآفرینی، فناوری و نوآوری تغییر کند و 
دانشگاه آزاد، فعالیت های خود را در قالب دانشگاه های نسل سوم کشور ادامه دهد.

رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اراک بر لزوم ارتباط همه جانبه دانشگاه با 
صنعت، جامعه و دس��تگاه های اجرایی اس��تان تاکید و تصریح کرد: خوشبختانه 
تاکنون دانش��گاه آزاد در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده و تفاهم نامه های 
متعددی را با سازمان ها و نهادهای مختلف سطح استان امضا کرده است. امضای 
تفاهم نامه با کمباین س��ازی اراک، س��ازمان صمت استان مرکزی، سازمان فنی و 
حرفه ای، جهاد دانش��گاهی، اداره کل محیط زیس��ت و... تنها تعدادی از اقداماتی 
هس��تند که دانشگاه آزاد اسالمی اس��تان مرکزی در راستای افزایش تعامالت با 

صنعت و سایر دستگاه های استان انجام داده است.
کالنتری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱ هزار دانش��جو در واحد آموزشی اراک 
مشغول تحصیل هستند، ادامه داد: در صورتی که تعامالت بین صنعت و دانشگاه 
افزایش یابد و دانش��گاه آزاد بتواند خود را به عنوان دانش��گاهی کارآفرین معرفی 
کند، قطعا تعداد دانشجویان این دانشگاه افزایش خواهد یافت و تمایل داوطلبان 
تحصی��الت تکمیلی برای ادامه تحصیل در دانش��گاه های آزاد به ش��دت افزایش 

می یابد.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی بسیار خوبی 
دارد و با تغییر رویکرد به سمت دانشگاه کارآفرین می تواند آمار دانشجویان خود 

را افزایش دهد.
مرکز »فن آموز« به  زودی راه اندازی می شود

رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اراک از راه اندازی مرکز نوآوری »فن آموز« 
در ش��هرک دانشگاهی قائم مقام این دانش��گاه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: 
همچنین به منظور افزایش بهره وری این مراکز، سعی داریم تمام امکانات کارگاهی 
و آزمایش��گاهی بالاس��تفاده در واحدهای دانش��گاهی سطح اس��تان را در مرکز 
اس��تان جمع آوری کنیم و در نهایت آزمایش��گاه مرجع بزرگی را در دانشگاه آزاد 
اراک راه اندازی کنیم. این آزمایش��گاه این امکان را دارد که به همه س��ازمان ها و 
دستگاه های اجرایی استان خدمات مربوطه را ارائه دهد و استان را از داشتن یک 

آزمایشگاه جامع و بزرگ بی نیاز کند.
کالنتری با اشاره به اجرای طرح جامع »پایش« در سطح دانشگاه های آزاد کل 
کشور، بیان کرد: خوشبختانه در مدت کوتاهی حدود 90 رشته دانشگاه، بسته به 
مزیت های نسبی هر استان به طور کامل پایش شد و نتایج نهایی پایش به منظور 

اخذ تاییدیه نهایی به تهران ارسال شده است.
اقدامات حوزه فرهنگی شایسته دانشگاه نیست

وی به عمده مش��کالت دانش��گاه در حوزه های مختلف فرهنگی، پژوهش��ی، 
آموزش��ی و... اش��اره کرد و گفت: در حوزه فرهنگی، امکانات بسیاری در دانشگاه 
وجود دارد که متاسفانه بهره وری کافی از آنها انجام نمی شود؛ مثال زمانی که من 
به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب شدم، دو سال بود که استخر دانشگاه تعطیل 

بود ولی خوشبختانه با اقدامات انجام شده ظرف مدت یک ماه مجددا راه اندازی شد. 
حوزه مدیریت فرهنگی دانش��گاه هم تاکنون ضعیف عمل کرده است و ارتباط با 
سایر دانشگاه ها، دفتر مرکزی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حوزه علمیه، 
س��پاه، دستگاه های فرهنگی استان و... به نحو شایس��ته و درخور دانشگاه برقرار 

نشده است.
کالنتری با بیان اینکه دانش��گاه آزاد اسالمی باید از حیث آزادی و پایبندی به 
اصول اس��المی و اخالقی قوی تر از سایر دانشگاه ها باشد، اضافه کرد: دانشجویان 
خانم دانش��گاه آزاد باید به چادر و عفت خود عرق داش��ته باش��ند و ما به عنوان 
مسئولین دانش��گاه موظفیم این ارزش را در میان دانشجویان نهادینه کنیم؛ این 
مهم تنها وظیفه دانشگاه نیست و سایر دستگاه های فرهنگی استان هم باید این 

حس را در میان دانشجویان و جامعه دانشگاهی استان تقویت کنند.
دستگاه های فرهنگی در دانشگاه هزینه کنند

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک اظهار کرد: سایر سازمان ها و دستگاه های 
فرهنگی اس��تان هم باید در دانشگاه هزینه کنند، چراکه دانشگاه به تنهایی قادر 
به تأمین هزینه های فرهنگی نیس��ت و به مساعدت همه جانبه سایر دستگاه های 
فرهنگی نیازمند اس��ت. تحول بخش های مختلف جامعه، مستلزم ایجاد تغییر و 
تحوالت الزم در دانش��گاه است و تنها در این صورت است که حوزه های مختلف 

کشور کارایی الزم را از خود نشان خواهند داد.
دانشگاه های آزاد آه در بساط ندارند!

وی ارتباط دانش��گاه با صنعت و سایر سازمان های دولتی و خصوصی استان را 
ضعیف توصیف کرد و گفت: همه این مشکالتی که در حال حاضر دانشگاه در حوزه 
پژوهش و فناوری با آن مواجه اس��ت، ناشی از کم کاری خود دانشگاه است و این 
نهاد علمی آنطور که باید در گذشته در راستای تقویت ارتباط خود با صنایع عمل 
نکرده اس��ت. زمانی دانشگاه در پول غرق بوده و به قدری سرمایه داشت که بعضا 
برای خرج این اعتبارات سردرگم می شد، اما متاسفانه در حال حاضر دانشگاه های 
آزاد کشور از جمله دانشگاه آزاد استان مرکزی، آه در بساط ندارند و حساب برخی 

از دانشگاه ها خالی خالی است.
کالنتری بر لزوم تغییر رویکرد دانش��گاه به س��مت درآمدزایی از طریق منابع 
غیرش��هریه ای تاکی��د کرد و اف��زود: خوش��بختانه به منظور تحق��ق این هدف، 
کمیته های اقتصادی و دانش بنیان دانش��گاه فعال ش��ده اند و از دل اعضای هیأت 
علمی دانشگاه نیز طرح های بسیار خوبی در راستای افزایش درآمدهای اختصاصی 
دانشگاه جوشیده است. تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی بالاستفاده دانشگاه باید 
در اختیار جامعه قرار بگیرند و از آنها به منظور درآمدزایی نهایت استفاده برده شود.
رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اراک گفت: من اعتق��ادی به اینکه جایی 
بنشینیم و منتظر پول باشیم، ندارم؛ به اعتقاد من مدیر مالی دانشگاه باید دنبال 
پ��ول ب��دود و از همه منابع موجود برای افزایش درآمد دانش��گاه اس��تفاده کند. 
خوشبختانه کمیته پش��تیبانی و درآمدزایی دانشگاه که مدتی است فعالیت های 
خود را آغاز کرده اس��ت، تاکنون اقدامات مطلوبی را جهت تحقق این هدف انجام 
داده و با فکر اقتصادی خود، سعی دارد از پتانسیل های موجود در دانشگاه، تا حد 

امکان درآمدزایی کند.
هزینه های دانشگاه کمرشکن است

کالنت��ری از فعالیت حدود 750 عضو هی��أت علمی و حدود ۱200 کارمند در 
مجموعه واحدهای دانش��گاهی دانشگاه آزاد سطح استان خبر داد و تصریح کرد: 
مجم��وع حقوق این اف��راد در یک ماه در حدود ۱۱ میلیارد و 700 میلیون تومان 
است که تأمین و پرداخت چنین هزینه سنگینی واقعا کمرشکن است. از آنجا که 
درآمد کل دانش��گاه های کشور پایین است، سازمان مرکزی دانشگاه های آزاد هم 
زیربار تأمین چنین هزینه ای نمی رود و دانش��گاه های آزاد اسالمی استان مرکزی 
از حیث مالی در مقایس��ه با س��ایر دانشگاه های آزاد کش��ور در پایین ترین سطح 

ممکن قرار دارند.

مورد را در اولویت قرار دهند. مدیرعامل مایکروسافت در ادامه  صحبت هایش، بر حمایت از 
سیستم سپردن کلید تاکید کرد. شایان ذکر است قبال محققان نسخه هایی از این سیستم 

عادالنه  رمزنگاری را به  نمایش گذاشته بودند.
سیسـتم رمزنـگاری دسـتگاه های اپـل اولین بـار در سـال 2016 و جریـان تیرانـدازی 
 FBI.سن برناردینو موضوع مناقشـه و بحث میان قانون گذاران و فعاالن دنیای فناوری بود
در آن پرونده، به اپل فشار می آورد تا قفل گوشی آیفون را باز کند. درنهایت، درگیری اپل 
با FBI به بن بسـت رسـید، اما اخیرا تیراندازی دیگری در آمریکا اتفاق افتاده که احتماال 

پرونده ای مشابه را به  جریان خواهد انداخت.
یکی از دانشجویان سعودی چندی پیش در پایگاه پنساکوال نیروی دریایی ارتش آمریکا 
دسـت به تیراندازی زد که FBI آن را اقدامی تروریستی عنوان کرد. درنتیجه  این حادثه، 
21 سـرباز سعودی از پایگاه آمریکایی اخراج شدند. دو تلفن همراه مربوط به مجرم پرونده 

نیازمند رمزگشایی اپل هستند و بازرسان هنوز امکان دسترسی به آنها را ندارند.
نادال در مصاحبه  خود اشـاره مسـتقیمی به پرونده  جدید اپل و درخواسـت FBI نکرد. 
درواقع، او به  صورت شـفاف نگفت شـرکت ها نباید در چنین شـرایطی به مقام های قانونی 
داده ارائه کنند یا اینکه اپل نباید نسخه  جیلبریک  شده به FBI بدهد. نادال در مصاحبه اش 

به ذکر این موضوع بسنده کرد:
نمی توانیم در همه  جهات، رویکردی سـفت  و  سـخت داشته باشیم. اگر از من درخواست 
در پشـتی داشته باشند، قطعا پاسـخ منفی می دهم. امیدوارم این موارد به  زودی در قانون 

دموکراسی ما به راهکاری قانونی ختم شوند.
صحبت هـای کنونی سـاتیا نـادال در برابر موضـع ردموندی ها در پرونده  سـن برناردینو، 
متعادل تر به  نظر می رسـد. در آن زمان، آنان کامال از اپل حمایت کردند و حتی در اعتراض 

به برخی پیش نویس های قانونی علیه رمزنگاری شرکت ها با رقیب همراه شدند.

کارآفرین شویم!

مدیرعاملمایکروسافتایجاددرپشتیبرایسیستمرمزنگاریرانادرستمیداند

یادداشـت

»جایزه س��ال اس��تیکر« عنوان رویدادی است که توسط شبکه اجتماعی آی گپ و با 
حمایت س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری برگزار می شود 
تا روند تولید اس��تیکرهای بومی- ایرانی س��رعت گیرد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
بنی��اد ملی نخبگان، موضوع اس��تیکر با توجه به ضریب نفوذ تلفن همراه در کش��ور و 
استفاده از پیام رسان ها پراهمیت است. پس تولید استیکرهای بومی و در دسترس باید 
مورد توجه قرار گیرد. تولید اس��تیکرهایی که ح��س و حال بومی را به مخاطب ایرانی 
القا کنند در رویداد »جایزه سال استیکر« مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین پس از 
انتشار فراخوان این رویداد توسط آی گپ، هنرمندان در پنج حالت خنده، گریه، دوست 
داش��تن، عصبانیت و الیک طرح های خود را ارس��ال کردند و پس از داوری نهایی آثار 

توسط هیات داوران نمایش آنها آغاز می شود. 

با مشارکت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری و آی گپ



برای کس��ب و کارهای جدید، ش��هرت و اعتبار همه چیز اس��ت. بدون 
داش��تن سابقه و پیشینه ای که بتوانید بر آن تکیه کنید، مشتریان فقط 
به وعده هایی که به آنها می دهید، تکیه می کنند. با توجه به س��رمایه و 
هم��ه آنچه باید از به خطر افتادن آنها جلوگیری کنید، ایجاد اعتماد به 
برند اهمیت بس��یار زیادی دارد. ولی برای اینکه مش��تریان به برند شما 
اعتماد کنند و حتی آن را به دیگران نیز توصیه کنند، چه کارهایی باید 
انج��ام بدهید؟ در این مقاله ۱۶ اقدام ضروری را ش��رح می دهیم که در 

جلب اعتماد مشتریان به برند شما اهمیت بسیار زیادی دارد.
ب��رای برندس��ازی و ایج��اد حس اعتماد ب��ه برند هم��واره و در تمام 
ارتباطات خود صداقت و درس��تی را در پیش بگیرید و اطمینان بیابید 
که صدای برند شما با مصرف کننده ارتباط برقرار می کند. حتما به تمام 
بازخوردهای مش��تریان، چه مثبت و چه منفی توجه کنید. واکنش های 
صادقانه و بی ریای ش��ما نس��بت به بازخوردها موجب می شود مواردی 
را که الزم اس��ت اصالح کنید و از س��وی دیگر به مخاطبان تان نش��ان 
می دهی��د که ب��ه گفته های آنها توجه می کنید و ب��رای آنچه می گویند 

ارزش قائل هستید.
1. با مشتریان خود با صدایی واقعی و انسانی صحبت کنید

صدای برند باید آراس��ته، مقتدرانه و در عین  حال مهربان و انس��انی 
باشد. وقتی متن معرفی محصوالت و خدمات خود را می نویسید، آن را 
تا حدی محاوره ای نگه دارید که پیام های شما شبیه زبان واقعی افرادی 
باش��د که در پس برند ش��ما قرار دارند. اس��تفاده از زبان بسیار آراسته 
ارزش��مند اس��ت و جایگاه خود را دارد، ولی این زبان چیزی نیست که 
اعتمادی دوس��تانه ایجاد کند و برای این منظور به تعامل های واقعی و 

گفت و گوهای طبیعی و صادقانه نیاز دارید.
2. رابطه ای دوستانه ایجاد کنید

ایجاد اعتماد به برند برای شرکتی تازه کار بسیار شبیه ایجاد رابطه ای 
دوستانه است، زیرا در اینجا نیز شما باید تا حد زیادی بر دوست جدید 
خود )مش��تری جدید( س��رمایه گذاری و به احساسات او و آنچه برایش 
اهمیت دارد، توجه کنید. براساس همین توجه و مواظبت ویژه در مورد 
تاثیر هر یک از تعامالتی که با مش��تریان جدی��د دارید، قوانین الزم را 

برای ایجاد اعتماد نسبت به برند خود مشخص می کنید.
3. با نخستین مشتری مانند شخصی بسیار مهم رفتار کنید

برای نخس��تین مشتری خود، اس��تانداردها را در س��طح باالیی قرار 
بدهید و از اس��تانداردهای معمول خود فراتر بروید. به او نش��ان بدهید 
که ش��رکت شما برای به دس��ت آوردن اعتماد و راضی نگه داشتن او هر 
کاری را که الزم باش��د، انجام می دهد. وقتی پایه و اس��اس اولیه ارتباط 
قوی با مشتریان خود را ایجاد کنید، زمینه ای را فراهم می کنید که این 
مش��تریان راضی دیگران را نیز به خرید از شما ترغیب کنند و از طرف 

شما، در مورد شما به مشتریان جدید اطمینان بدهند.
۴. خواهان بازخورد باشید و برای بازخوردها ارزش قائل شوید

شرکت ها باید از مشتریان خود بخواهند که بازخوردهای خود را بیان 
کنن��د و البته باید به این بازخوردها بها بدهند. برای دریافت بازخوردها 
می توان از فرم های نظرس��نجی، درخواس��ت برای دنبال کردن شرکت 
در شبکه های اجتماعی یا ش��رکت در بررسی های آنالین استفاده کرد. 
بررسی های آنالین تاثیر بسیار زیادی بر تصمیم گیری مشتریان در مورد 
خرید دارند. شرکت ها باید مشتریان را به بیان بازخوردهای شان تشویق 
کنند و بر بازخوردهایی که دریافت می کنند نظارت داش��ته باش��ند و با 

شفافیت به آنها پاسخ بدهند.
5. از اعتبار بنیانگذاری استفاده کنید

صحبت در مورد بنیانگذار محصول و داستان شکل گیری ایده و تولید 
محصول، روش موثری برای نشان دادن شورواشتیاق و تمام سختی ها و 

مرارت هایی است که در تولید محصول وجود داشته است. با بیان فرآیند 
طراحی و تفکرات پس از آن، نمونه های آزمایشی و شکست های فراوان، 
می توانید ارتباط احساسی با مشتریان برقرار و کاری کنید که مشتریان 
جدید از ش��رکت خرید کنند. همه شنیدن داس��تان داوود و جالوت را 
دوس��ت دارند و این مزیتی اس��ت که شرکت های دیگر نمی توانند با آن 

رقابت کنند.
6. خدمات عالی به مشتریان ارائه بدهید

چگون��ه در روابط خود اعتماد طرف مقابل را جلب می کنید؟ نش��ان 
می دهید که به او اهمیت می دهید، قابل  اطمینان و صادق هستید و در 
مقابل آنچه از او می گیرید، ش��ما هم چیزهایی به او می دهید. در مورد 
اعتماد به برند هم همین مس��ئله صادق است. شما باید با ارائه  بهترین 
خدمات به مش��تریان به  صورت ش��بانه روزی نش��ان بدهید که به آنها 
اهمی��ت می دهید. هرگز در مورد چیزی که ارائه می دهید دروغ نگویید 
و همیش��ه شفاف باش��ید. فراموش نکنید که هر چند وقت یک بار بدون 

دلیل به آنها خدمات و محصوالت اضافه ای ارائه بدهید.
7. برای مشتریان خود تجربه  ایجاد کنید

امروزه تاکتیک های سنتی »برندسازی« تا حد زیادی بی تاثیر شده اند. 
بازاریابان برندها را ایجاد نمی کنند بلکه این مردم هستند که این کار را 
انجام می دهند، بنابراین شما باید زمینه  الزم برای انجام این کار را برای 
مردم فراهم کنید. استفاده از رویدادهای واقعی بهترین روش انجام این 
کار اس��ت. به همین دلیل است که فعال سازی برند )activation( به 
 )B2B( بزرگ ترین بخش بودجه های بازاریابی کسب و کار به کسب و کار
تبدیل ش��ده اس��ت و بخش قابل  توجهی از بودجه  برندهای کسب و کار 

به مصرف کننده  )B2C( در حال  ظهور را به خود اختصاص می دهد.
8. ابتدا ارزش ویژه  برند را ایجاد کنید

ارزش وی��ژه  برن��د )Brand Equity( یعنی آنچه مش��تریان تان در 
مورد ش��ما می گویند. ارزش ویژه  برند اهمیت زی��ادی در ایجاد اعتماد 
به برند ش��ما دارد. در طول زمان کارهای ب��زرگ انجام بدهید و کاری 
کنید مش��تریان تان در وب سایت های بررسی برند در مورد کارهایی که 
انج��ام داده اید صحبت کنند. با انج��ام مطالعات موردی عمیق در مورد 
مش��تریان راضی و ارسال آنها در وب سایت خود یا به اشتراک گذاشتن 
آنها با مش��تریان بالقوه  خود، اعتماد بیشتری نسبت به برند خود ایجاد 
کنید. با انجام این کارها با گذش��ت زمان ارزش ویژه  برند ش��ما افزایش 

خواهد یافت.
9. از شفافیت استقبال کنید

موفق ترین برندها از طریق کاهش شکاف میان وعده هایی که داده اند 
و عمل به آن وعده ها، اعتماد به برند خود را در میان مش��تریان افزایش 
می دهند. می توان این کار را از طریق س��رمایه گذاری بر امنیت داده ها، 
جمع س��پاری )crowdsourcing( محصوالت جدید از بازخوردهای 
مش��تریان یا اجرای ش��یوه های آگاهانه  اجتماعی در سرتاس��ر زنجیره  
تامین انجام داد. اجرای این تاکتیک ها به برندهای پیشرو کمک می کند 
اعتماد مشتریان را به خود جلب کنند و تجربه  کاربری عالی ای را برای 

مشتریان خود ایجاد کنند.
10. برای یافتن پاسخ ها به مخاطبان تان توجه کنید

از اش��تباه های رای��ج و معم��ول برندس��ازی )کلیش��ه های طراحی/ 
اصطالحات رایج/ زبان و لحنی پرآب وتاب( پرهیز کنید، زیرا مش��تریان 
بوی آن را از فرسنگ ها دورتر حس می کنند. شما نخست باید بر درک 
مخاطب، آنچه می خواهد و اینکه کاال یا خدمات ش��ما چه ارزشی برای 
آنها دارد، تمرکز کنید. س��پس اجازه بدهید که این درک و ش��ناخت، 
ش��کل گیری ارتباطی واقعی و معنا دار را که در آن نگرش و جهان بینی 
مخاطبان در نظر گرفته شده است، هدایت کند. پیام خود را به  صورت 

یکسان و هماهنگ در تمام فرصت ها به  کار بگیرید.
11. از مدارک اثبات شده استفاده کنید

ش��ما می توانید از شهادت مش��تریان به  عنوان مدارک اثبات شده ای 
برای نشان  دادن ارزشی که برند شما ارائه می دهد، جوایزی که شرکت و 
مدیران دریافت کرده اند برای نشان دادن اعتبار کسب و کارتان در صنعت 
و ضمانت های خدماتی ای که ریس��ک های موجود برای مشتریان بالقوه 

را از میان می برد، استفاده کنید.
12. برای ایجاد اعتماد به برند ارزشی را ارائه دهید

ش��رکت ها می توانند به  ج��ای اینکه صرفا محصول ی��ا خدمات خود 
را تبلیغ کنند، از طریق ارائه  ارزش به مش��تریان خود، به ش��کل گیری 
اعتم��اد به برند خود کمک کنند. می توان این کار را با ارس��ال مطالبی 
مرتبط با صنعت خود و ارس��ال مطالب آموزنده ای انجام داد که موجب 
افزایش اعتبار و نفوذ کسب و کار در زمینه و حوزه  فعالیت خود می شود. 
به  عالوه این کار به مشتریان نشان می دهد که به آنها اهمیت می دهید 

و این خود موجب افزایش بیشتِر اعتماد به برند شما می شود.
13. تعامل برقرار و آن را تقویت کنید

مانن��د هر رابطه  دیگری در اینجا نیز اعتماد با یک اقدام س��اده ایجاد 
نمی ش��ود و برای جلب اعتماد مش��تریان باید مجموع��ه ای از تجربه ها 
وجود داش��ته باشد که موجب ش��ود مصرف کننده با برند شما رابطه ای 
عاطفی برقرار کند. وبالگ ها ابزار بس��یار مناس��بی ب��رای ارائه  مطالب 
س��ودمند به مخاطبان ش��ما هستند که در آنها س��عی نمی شود چیزی 
به مخاطبان فروخته ش��ود. افزودن ارزش، نخستین گام در ایجاد عالقه 
میان ش��ما و مخاطبان شماس��ت. پس از ایجاد این عالقه، وظیفه  شما 

تقویت این رابطه از طریق تعامالت و تاکیدهای مکرر است.
1۴. بگذارید دیگران برند شما را بسازند

م��ردم عالقه چندانی به آنچه ش��ما می گویید ندارند و بیش��تر تمایل 
دارند چیزهایی را بش��نوند که دیگران در مورد شما می گویند. شما باید 
ب��ه  طور مرتب ش��هادت های مکتوب یا ویدئویی مش��تریان و مطالعات 
م��وردی را به اش��تراک بگذارید. اگر بتوانید به  طور موثر داس��تان های 
موفقیت دیگ��ران را بازگو کنید، مصرف کنن��دگان دیرباور نیز راحت تر 
ب��اور می کنند که ش��ما می توانید آنه��ا را نیز به موفقیت برس��انید. در 
مطالعات موردی خود، ارقام مش��خصی را بیان کنید و تا جای ممکن از 

ُکلی گویی بپرهیزید.
15. مشتریان خود را نمایش بدهید

اگر شما یک سازمان B2B هستید، اهمیت زیادی دارد که نام مشتریان 
قبل��ی و فعلی خود را در وب س��ایت تان نمایش بدهی��د. این کار به ایجاد 
اعتبار برای ش��ما کمک می کند و موجب می شود بیننده، برند شما را به 
رسمیت بشناسد. اگر با برندهای دیگری که مشتریان به آنها اعتماد دارند 
همکاری کرده اید، مشتریان تمایل بیشتری خواهند داشت که به شما نیز 

اعتماد کنند.
16. به وعده های خود عمل کنید

هر س��ازمانی می تواند بیانیه  رسالت )mission statement( و وعده  
برند خود را در وب س��ایت خود بیان کند، ولی آنچه موجب ایجاد اعتماد 
به برند شما می ش��ود، این است که نشان بدهید به آنچه می گویید عمل 
می کنید و وقتی حرفی می زنید به آن پایبند هس��تید. هیچ چیز بیشتر و 
س��ریع تر از برآورده نکردن انتظارات مشتریان، به رابطه  شما با آنها آسیب 
نمی زن��د، ولی اگر از نظر کیفیت و س��رعت ارائه  محصوالت یا خدمات، از 
انتظارات مشتریان نیز بهتر باشید، به  سرعت در دید آنها به قهرمان تبدیل 
می شوید. همیشه به یاد داشته باشید که برند شما براساس اینکه دیگران 

چه درک و شناختی از شما دارند، شکل می گیرد. 
infinityconcepts-forbes/chetor :منبع

باربیکن برای تغییر سبک زندگی مخاطب
نوش��یدنی باربیکن این روزها در کمپین تبلیغاتی خود به شکلی 
متفاوت از رویکرد س��بک زندگی جدید، با مخاطبان گروه هدف که 

نسل جوان هستند سخن گفته است.
رامین آرنگ، مدیر بازاریابی برند باربیکن متعلق به شرکت تجارت 
شرق ایندس تریس در مورد ویژگی های کمپینی که نوشیدی های 
باربیکن را معرفی می کند، تصریح کرد: این طرح تفاوت استراتژیک 
با سایر پیام هایی داشت که البته این موضوع ناشی از حدود دو سال 

مطالعه و بررسی بر نحوه چگونگی النچ محصول بوده است.
البت��ه در مطالع��ه بازار به این مهم رس��یدیم ک��ه گروه مخاطب 
محصول موردنظر در رده سنی ۱8 تا 24 سال قرار دارند و لذا سعی 
ش��د با این نگاه در فضای رقابتی که وجود داش��ت متفاوت باشیم، 
لذا در فضای دیجیتال با نمایش سبک زندگی ای که باربیکن درآن 

حضور دارد پیام موردنظر را طراحی و انتقال دادیم.
وی در ادامه تاکید کرد که در بخش های مختلف رس��انه ای نظیر 
فضای مجازی و... س��عی ش��د از تکرار زیاد نام محصول خودداری 
ش��ده و برای مخاطب تجرب��ه ای فراتر از طعم ایجاد ش��ود و تمام 
ه��واس او را اکتی��و کنی��م و در این میان فضاهایی ایجاد ش��د که 
محص��ول جزئی از آن بود. افرادی که به عنوان س��فیر برند انتخاب 
ش��دند افراد موفقی در حوزه های ورزش و... بودند که از قدرت نفوذ 
باالتری در بین مخاطبان برخوردارند و در صفحات اجتماعی ش��ان 

پست های برند باربیکن را به اشتراک گذاشتند.
همچنی��ن اقدام��ات متفاوتی انجام ش��د، نظیر برپای��ی تورهایی 
تفریح��ی با مناطق کویری و جنگل و حتی محیط های دانش��گاهی 
که حدود 200 نفر از مخاطبان در این تورها مشارکت داده شدند و 

با این روش پیام به شکلی که مدنظرمان بود منتقل شد.
او در ادامه در مورد تولید در شرایط خاص تحریم تصریح کرد: در 
این موقعیت که بیشتر صنایع از وجود تحریم ها رنج می برند ما نیز 
دچار مش��کالتی ش��دیم به عنوان نمونه در زمینه تولید بطری های 
شیش��ه ای که با تکنولوژی پیش��رفته که ش��رکت کوکاکوال نیز از 
آن اس��تفاده می کن��د و نصب لیبل روی بطری ه��ا، محدودیت ها و 
فش��ارهایی را از جانب ش��رکت های تامین کننده که آلمانی بودند، 
متحمل ش��دیم و حتی در مدت زمان کوتاهی با اختالل در سیستم 
تولید مواجه بودیم، اما س��عی ش��د ب��ا تامین کننده های داخلی که 
زیرس��اخت های الزم را داشتند وارد مذاکره ش��ده تا آنها به سمت 

تولید مواد اولیه سوق داده شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه بسته بندی درب بطری های شیشه ای 
ب��رای این نوع نوش��یدنی مناس��ب تر و مطلوب تر اس��ت و کیفیت 
محصول را بهتر حفظ می کند، لذا طراحی درب بطری نیز به شکلی 
اس��ت که بدون نیاز به وس��یله دربازکن به ش��کل پیچی باز شده و 
امکان اس��تفاده مصرف کننده در مکان ه��ای مختلف وجود دارد، از 
س��ویی سیستم توزیع پیشرفته به ش��کل حرفه ای نسبت به حمل 
و نقل آن در بس��ته بندی و پکیج های ثانویه توسط شبکه توزیع در 
اکثر شهرهای بزرگ و کوچک و عاملیت های فروش اقدام می کند.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ای��ن ش��رکت در تولید محص��ول رانی 
موفقیت های بزرگی را در بازار آبمیوه کسب کرده بود، فعالیت برند 
باربیکن به عنوان یک محصول مجزا را استراتژی توسعه ای مستقل 

این مجموعه عنوان کرد.
در ادامه »مرات یاووز« مدیرعامل ش��رکت آرت گروپ تهران در 
مورد نح��وه النچ محصول باربیکن افزود: ش��عار اصلی همان با هم 
بودن و در کنار مخاطب قرار داش��تن اس��ت که با تمرکز بر تغییر 
س��بک زندگی مخاطبانی که گروه هدف م��ا بودند در این کمپین 
مورد اس��تفاده قرار گرفت. وی تاکید ک��رد، این محصول فقط یک 
نوشیدنی بدون الکل نیست و نشان دادن لحظه های با هم بودن در 
سبک زندگی که در این کمپین مدنظر ما قرار داشت برای مان قابل 
اهمیت و البته کمی هم دش��وار بود. نقطه عطف کار ما هم این بود 
که محصولی متناس��ب با نیاز و فرهنگ بازار ایران عرضه ش��ود، در 
شرایطی که سایر شرکت های بین المللی چنین فرصتی را نداشتند.
در زمین��ه تبلیغات و معرف��ی محصول نیز ای��ن کمپین به طور 

خاصی برمبنای نیاز داخلی طراحی و اجرا شد.
mbanews :منبع
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افزایش فروش آنالین برای تمامی کسب وکارها بسیار حیاتی است. فراموش نکنید 
ک��ه ما یک دهه جدید را آغ��از کرده ایم که پیش بینی های متعددی برای آن انجام 
شده است. یکی از این موارد، افزایش وابستگی افراد تمامی نقاط جهان به اینترنت 
اس��ت. برای مثال اگر در گذش��ته اف��راد ترجیح می دادند تا خریده��ای خود را به 
صورت حضوری انجام دهند، امروزه دیگر وقت گذاش��تن برای آن چندان منطقی 
ب��ه نظر نرس��یده و اولویت اول افراد خرید اینترنتی اس��ت، ب��ا این حال تا چه حد 
نس��بت به روش  های بهبود برند خود در این زمینه آش��نا هستید؟ فراموش نکنید 
که تفاوتی ندارد که صاحب یک کسب وکار کوچک هستید و یا در ابرشرکتی مانند 
آمازون فعالیت می کنید. بدون ش��ک رعایت برخی از اصول کامال مش��ترک بوده و 
نتیجه بخش بودن آنها تضمین شده محسوب می-شود. در این رابطه فراموش نکنید 
که صرفا رعایت چند مورد کافی نبوده و ضروری است تا روش های متعددی را برای 
اثرگذاری هرچه بیشتر اقدامات خود رعایت کنید. در نهایت توجه داشته باشید که 
انجام اقدامات به صورت مرحله ای و بنا بر ترتیب و اولویت نتیجه به مراتب بهتری را 
در پی خواهد داشت. در همین راستا به بررسی ۱7 مورد منتخب خواهیم پرداخت. 

1-صداقت داشته باشید 
وضعیت فروش در جهان امروز به نحوی است که بیشتر افراد در تالش برای نوعی 
ایجاد اجبار به خرید به هر نحوی هستند. این امر نوعی فریب و حتی کالهبرداری 
محسوب شده و الزم است تا شما از آن فاصله بگیرید. به همین خاطر رعایت اصل 
صداقت با مشتری، نخستین اولویت شما باید باشد. در این رابطه فراموش نکنید که 
هر محصولی، از نقاط قوت و ضعفی برخوردار بوده و بیان تمامی موارد مرتبط با آن، 
ابدا بد نخواهد بود. این امر اگرچه ممکن است در کوتاه مدت حجم مشتریان مورد 
انتظار شما را کاهش دهد، با این حال بهترین نتایج را در درازمدت به همراه خواهد 
داشت. رعایت اصل صداقت باعث خواهد شد تا عمال هیچ دلیلی برای پنهان کاری 
وجود نداشته باشد و این امر مخاطب را تحت تاثیر شدیدی قرار می دهد. در نهایت 
فراموش نکنید که اعتراف به ضعف ها همواره بهتر از نمایش سطحی دروغین خواهد 
ب��ود. این امر خصوص��ا در زمینه فروش اینترنتی که در آن افراد س��خت تر اعتماد 

می کنند، می تواند یک مزیت رقابتی بزرگ محسوب شود. 
2-تبلیغات بهینه و هوشمندانه ای را داشته باشید 

بسیاری از افراد بودجه خود را صرف تبلیغاتی می کنند که ابدا نتیجه ای را برای 
آنها به همراه ندارد. این امر در حالی است که اینترنت یک بستر پرمخاطب و کامال 
مقرون به صرفه محسوب می شود. فراموش نکنید که گوگل به عنوان محبوب ترین 
مرورگر جهان گام های بزرگی را در این زمینه برداشته است که نمونه آن را می توان 
در نمون��ه پرداخت به ازای هر کلیک بر روی تبلیغ مش��اهده کرد. به همین خاطر 
تصور نکنید که همواره بهترین  روش ها، پرهزینه ترین آنها است. بدون شک گوگل 
با توجه به سابقه و تیم حرفه ای دقیقا می داند که تبلیغ شما را در چه مکان  هایی به 
نمایش درآورد. برای مثال نمایش تبلیغ برای افرادی که کلمه ای مرتبط با محصول 
شما را جس��ت وجو کرده-اند، بدون شک با ش��انس موفقیت به مراتب باالتری در 

مقایسه با سایرین، برخوردار خواهد بود. 
3-اعتماد و رضایت مشتریان را به نمایش بگذارید 

ای��ن امر که افراد بدانند که قبل از آنها خریدارهای دیگری نیز وجود داش��ته و آنها 
کامال رضایت دارند. بدون شک زمان جلب اعتماد آنها کامال کوتاه خواهد شد. به همین 
خاطر نیز ضروری است تا این موارد را در معرض نمایش قرار دهید، با این حال فراموش 
نکنید که صرفا نمایش تصویری از مکالمه ش��ما ابدا کافی نبوده و افراد ممکن اس��ت 
آن را تقلب تصور کنند. به همین خاطر ضروری است تا اطالعاتی نظیر آدرس شبکه 
اجتماعی مشتریان را در صورت رضایت آنها منتشر کنید. این امر خود باعث خواهد شد 
تا حقیقی بودن افراد تا حد زیادی اثبات شود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که بدون شک با این اقدام شما، ممکن است افرادی به صفحه افراد مذکور مراجعه 
کرده و از آنها سواالتی را بپرسند. به همین خاطر شما باید برای اقداماتی نظیر خرید 
بعدی آنها، تخفیف هایی را قائل شوید. این امر نه تنها خود بهانه ای برای خرید مجدد آنها 
خواهد شد، بلکه رضایت بیشتر آنها را در پی داشته و باعث می شود تا ارائه اطالعات به 
سایرین را یک دردسر تلقی نکنند. در نهایت فراموش نکنید که نظرسنجی از مشتریان، 
خود یکی از بهترین راهکارها محسوب می شود. برای مثال می توانید از آنها برای سنجش 

روش مورد عالقه شان برای کسب اعتماد الزم، سوال کنید. 
۴-ترفندهایی برای ایجاد نیاز سریع داشته باشید 

نمونه بارز این امر تخفیف های ویژه با محدودیت زمانی محسوب می شود. اگرچه 
در ظاهر این امر باعث خواهد شد تا سود شما کاهش پیدا کند، با این حال فراموش 
نکنید که این امر درس��ت سیاستی اس��ت که در جمعه های سیاه رعایت می شود. 
درواقع اگرچه تمامی افراد تصور می کنند که چنین روزی برای برندها کامال ضررده 
محسوب می شود، با این حال واقعیت کامال متفاوت بوده و افزایش حجم به مراتب 
بیش��تر مشتریان، در نهایت به سودهای باورنکردنی منجر می شود. به همین خاطر 
ابدا نسبت به این روش تردیدی را نداشته باشید. بدون شک این امر که افراد حس 
کنند که با کمی تعلل، یک فرصت خوب را از دس��ت خواهند داد باعث می شود تا 
اگر نیازی نیز از قبل وجود نداش��ته باش��د به ناگهان این امر در افراد شکلی جدی 
پیدا کند. در نهایت فراموش نکنید که حتی درج یک زمان سنج در کنار تبلیغ، به 
افزایش تاثیر اقدام ش��ما کمک شایانی را خواهد کرد، با این حال این امر تنها یک 
روش کامال رایج محسوب می شود. به همین خاطر ابدا نباید خود را محدود به آن 
کنید. بدون ش��ک با تحلیل اقدامات موجود و کمی خالقیت، به راهکارهای بسیار 

جالبی دست پیدا خواهید کرد. 
5-سیاست مرجوعی کردن و گارانتی را رعایت کنید 

این امر که افراد اطمینان داش��ته باش��ند که در صورت عدم مطابقت گفته های 

ش��ما با واقعیت، امکان بازگش��ت دادن محصول و بازپس گیری وجه پرداخت شده 
وج��ود دارد. اف��راد را به اعتماد بیش��تری برای نهایی کردن خرید خواهد رس��اند. 
همچنی��ن فراموش نکنید که دریافت برخی تاییدیه ها کم��ک خواهد کرد تا افراد 
شما را صفحه ای تقلبی تلقی نکنند. به همین خاطر ضروری است تا به دنبال کسب 
مجوزهای الزم برای اعتباربخش��ی به برند خود باشید. در نهایت وجود گارانتی نیز 
از دیگر مواردی اس��ت که به افزایش ش��انس فروش بیشتر کمک شایانی را خواهد 
کرد، با این حال توجه داش��ته باشید که تمامی مواردی که شامل گارانتی می شود 
را باید به صورت کامل ذکر کنید. در غیر این صورت همواره احتمال بروز نارضایتی 

وجود خواهد داشت. 
6-یک اپلیکیشن طراحی کنید 

اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که وجود یک س��ایت کامال کافی خواهد بود، با 
این حال فراموش نکنید که در حال حاضر تلفن همراه به کاربردی ترین ابزار هر فرد 
تبدیل شده اس��ت. درواقع بیشتر جست وجوهای افراد در اینترنت از طریق همین 
دس��تگاه انجام می-ش��ود. با این حال افراد تمایل کمی را برای مراجعه به سایت ها 
حتی به مواردی که طراحی  آنها کامال با محیط تلفن همراه سازگار است، دارند. به 
همین خاطر نیز وجود یک اپلیکیشن کامال ضروری خواهد بود. همچنین فراموش 
نکنید که ش��ما باید مخاطب را به نوعی ترغیب به بازدید روزانه کنید. برای مثال 
ارائه تخفیفات ویژه ولی با محدودیت شدید، یکی از این راهکارها محسوب می شود. 
این نکته را فراموش نکنید که تبلیغات بیش از حد نیز اقدامی نادرس��ت محسوب 
می ش��ود. درواقع شما باید برای این موضوع، یک حد مشخصی را داشته و همواره 
بهترین تبلیغ را کیفیت باالی محصول و خدمات خود بدانید. این امر باعث خواهد 
شد تا افراد به صورت طبیعی برند شما را به اطرافیان خود پیشنهاد دهند که بدون 
شک توصیه  های اطرافیان باالترین حد تاثیرگذاری را بر روی هر فرد خواهد داشت.

7-استفاده از شبکه های اجتماعی 
منظ��ور از ش��بکه های اجتماعی صرفا حض��ور در آنها نبوده و ش��ما راهکارهای 
بس��یاری را برای بهترین اس��تفاده از این ش��بکه ها که محل تجمع میلیون ها نفر 
محسوب می شود، داشته باش��ید. برای مثال کمک گرفتن از اینفلوئنسرها یکی از 
بهترین گزینه ها محسوب می شود. با این حال فراموش نکنید که تبلیغ شما به هر 
میزانی که غیرمستقیم تر باشد، نتیجه بهتری را به همراه خواهد داشت. علت این امر 
به این خاطر است که هیچ فردی تمایل ندارد که یک تبلیغ را مشاهده کند، با این 
حال اگر آن را به نوعی با فعالیت اینفلوئنسر ترکیب کنید، بدون شک تاثیر بسزایی 
را خواهد داش��ت. برای مثال اگر در زمینه مد و پوشاک فعالیت دارید، می توانید از 
اینفلوئنسر مدنظر خود بخواهید که در آخرین پست خود محصوالت شما را به تن 
کند. بدون شک این امر تاثیر بیشتری را در مقایسه با زمانی خواهد داشت که صرفا 
برند ش��ما معرفی ش��ود. در نهایت آگاهی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در 
جامعه هدف خود، بسیار حیاتی خواهد بود. برای مثال اگرچه اینستاگرام پتانسیل 
بس��یار خوبی را برای فعالیت های تجاری دارد، با این حال در برخی از کشورها ابدا 

محبوب  محسوب نمی شود. 
8-فرآیند خرید را تا حد امکان کوتاه کنید 

در سال گذشته ۶۳درصد خریدهای اینترنتی نیمه کاره رها شدند، با این حال چه 
دلیلی باعث شده است تا افراد قصد خرید را داشته باشند، با این حال آن را نهایی 
نکنند؟ بنا بر تحقیقات انجام شده پیچیده و زمانگیر بودن دو عامل اصلی محسوب 
ش��ده و به همین خاطر نیز بسیاری از برندها در حال ساده سازی هرچه بیشتر این 
فرآیند هستند. به همین خاطر شما باید راهکارهایی را برای کاهش این مدت زمان 
داشته باشید. برای مثال وجود یک هوش مصنوعی کمک خواهد کرد تا افراد حتی 
به صورت صوتی بتوانند خرید خود را نهایی کنند. در نهایت فراموش نکنید که شما 
باید اطمینان الزم را نس��بت به معتبر بودن درگاه پرداخت خود ایجاد کنید. برای 
مثال از بانک های متعبر و شناخته ش��ده در این رابطه استفاده کرده و تاییدیه های 
الزم را در معرض نمایش قرار دهید. یکی از خالقانه ترین کارهایی که تاکنون انجام 
ش��ده اس��ت این است که افراد ش��ماره تماس بانک را درج می کنند تا افراد با یک 
تماس س��اده از درس��ت بودن همه چیز اطمینان حاصل کنند. در نهایت فراموش 
نکنید که اگر برای سال جدید، برنامه ای برای استفاده از صدای افراد به جای تایپ 

کردن نداشته باشید، بدون شک شانس موفقیت کمی را خواهید داشت. 
9-از کیف پول گوگل استفاده کنید 

گ��وگل یک کیف پول الکترونیکی را طراحی کرده اس��ت ک��ه اطالعات افراد را 
ذخیره کرده و باعث می ش��ود تا فرآیند خرید، به اقدامی چند ثانیه ای تبدیل شود. 
بدون شک گوگل یکی از امن ترین مکان ها محسوب شده و نباید ابدا ترسی را بابت 
واردکردن اطالعات خود داشته باشید. این امر باعث خواهد شد تا شما دیگر حتی 
به حمل پول نقد نیز نیاز نداش��ته و در هر مکانی بدون نیاز به ارائه اطالعات خود 
و دادن کارت به فروش��نده، خرید خود را انجام دهید، با این حال گوگل تنها برند 
ارائه کننده چنین خدمتی محسوب نشده و اپل نیز در این رابطه گام های بزرگی را 
برداشته است. به همین خاطر تفاوتی ندارد که گوشی شما از اندروید و یا آی او اس 
برخوردار است، بدون شک شما قادر به استفاده از این تکنولوژی جدید خواهید بود. 

10-تولید محتوای باکیفیتی داشته باشید 
در زمینه فروش اینترنتی، تولید محتوا اصل بس��یار مهمی محسوب می شود. در 
این رابطه تهیه تصاویر حرفه ای تنها یکی از اقدامات آن محسوب شده و شما باید 
حتما به دنبال عقد قرارداد با عکاس��ی حرفه ای باش��ید، با این حال فراموش نکنید 
که تولید محتوای شما باید تنوع کافی را نیز داشته باشد. برای مثال تهیه فایل های 
صوتی نظیر پادکس��ت و فیلم های مختلف که آموزشی ها از جمله بهترین های آن 
محس��وب می شود. دو گزینه ای محسوب می شود که کامال ضروری خواهد بود. در 
نهایت توجه داشته باشید که الزم است تا تولید محتوای شما از نیمه صرفا تجاری 
فاصله بگیرد. درواقع حتی با افزایش اطالعات مشتری نیز احساس نیاز در آنها شکل 
خواهد گرفت و این امر در نهایت به خرید آنها منجر خواهد شد. به همین خاطر در 

این رابطه بیش از حد عجوالنه رفتار نکنید. همچنین به خاطر داشته باشید که در 
صورت اقدامات مناسب و مداوم شما می توانید به مرجع اطالعاتی حرفه خود تبدیل 

شوید که این امر خود یک مزیت رقابتی بزرگ است.
11-مخاطب را بمباران اطالعاتی نکنید 

تبلیغات باید شامل اطالعات مختصری باشند تا شانس مطالعه آنها افزایش پیدا 
کن��د. با این حال این امر ب��ه معنای توقف اقدامات نبوده و الزم اس��ت تا پل های 
ارتبالط��ی خود را نی��ز درج کنید و از افراد بخواهید تا همین االن با ش��ما تماس 
بگیرند. برای این موضوع ایجاد محدودیت های زمانی نیز خود باعث ترغیب بیشتر 
افراد خواهد ش��د. در نهایت الزم است تا ش��رایطی را فراهم آورید که تماس افراد، 
هزینه ای را در پی نداشته باشد. بدون شک با ارتباط مستقیم شما می توانید تمامی 
اطالعات موردنیاز افراد را منتقل کنید. با این حال روان شناس ها بر این باور هستند 
که اگر بیش از حد اصرار به خرید داش��ته باش��ید، افراد در برابر شما گارد گرفته و 

تصور منفی را پیدا خواهند کرد.
12-تبلیغ از طریق جیمیل را فراموش نکنید 

ای��ن ام��ر که یک پی��ام را به ص��ورت همگانی ارس��ال کنید، بدون ش��ک تنها 
نارضایتی هایی را به همراه خواهد داشت، با این حال این امر به معنای آن نخواهد 
بود که جیمیل افراد، فضای مناسبی برای انجام اقدامات تبلیغاتی محسوب نمی شود. 
درواقع تنها روش اش��تباه باعث بی تاثیر بودن اقدام شده است. به همین خاطر نیز 
گوگل یک روش نوین را برای این امر به وجود آورده است. درواقع از طریق جیمیل 
پیام ها با توجه به معیارهایی نظیر سن و جنسیت افراد ارسال خواهد شد که این امر 
شانس موفقیت شما را افزایش خواهد داد. برای این اقدام نیز سیاست های مختلفی 
وجود دارد که call-to-action یکی از آنها محسوب می شود. به همین خاطر نیز 

ضروری است تا نسبت به این مقوله مطالعه کافی را داشته باشید. 
13-کمپین هایی را ایجاد کنید 

ای��ن امر که مخاطب را با خود درگیر کنید، یکی از بهترین راهکارها برای خرید 
و ایجاد عالقه به برند محس��وب می ش��ود. ب��ه همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا 
کمپین هایی را برای خود تعیین کرده و با جوایزی قابل توجه، همه افراد را درگیر 
کنی��د. این نکته را فراموش نکنید ک��ه وجود یک جایزه بزرگ صرفا برای یک نفر، 
امروزه دیگر پاس��خگو نبوده و دیگر برای افراد جذابیت��ی را ندارد. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا آن را به تعداد زیادی جایزه کوچک تر تقسیم کنید تا شامل افراد 

بیشتر شود. این امر تاثیر معجزه آسایی در میزان مشارکت افراد خواهد داشت. 
1۴-سیستم پاسخگویی سریعی را داشته باشید 

اگر افراد به س��رعت پاس��خ س��واالت خود را دریافت نکنند، بدون ش��ک کامال 
بی خیال برند ش��ما خواهند ش��د. علت این امر به این خاطر اس��ت که در تمامی 
حوزه های کس��ب وکار رقبای سرس��ختی وجود دارد. به همین خاطر عدم فعالیت 
مناس��ب شما باعث می شود تا افراد به فکر استفاده از سایر موارد موجود باشند. به 
همین خاطر وجود یک تیم مناس��ب برای پاس��خگویی سریع کامال الزامی خواهد 
بود. در این رابطه فراموش نکنید که به هر میزانی که از تکنولوژی بیش��تر استفاده 
کنید، سرعت و سهولت باالتری را تجربه خواهید کرد. برای مثال می توانید از یک 
سیستم پاسخگویی آنالین استفاده کرده و بسیاری از سواالت رایج را بدون نیاز به 

حضور فردی، پاسخ دهید.
15-یک مزیت رقابتی داشته باشید 

بسیاری از برندها هزینه های خود را طبق اولویت ها انجام نمی دهند. همین امر نیز 
باعث می شود تا اقدامات آنها با تاثیر الزم همراه نباشد. برای مثال از ارائه سرویس ارسال 
کاال به صورت رایگان خودداری کرده ولی انواع هدیه ها را برای آنها در نظر می گیرند. به 
همین خاطر نیز ضروری است تا نسبت به نحوه خرج کردن بودجه خود بازنگری داشته 
و از درست بودن روش، اطمینان حاصل کنید، با این حال این موضوع را نیز باید مورد 
توجه خود قرار دهید که ارس��ال برخی از کاالها به علت قیمت پایین مزیت اقتصادی 
الزم را ندارد. تحت این شرایط توصیه می شود تا از راهکارهایی نظیر تعیین یک سقف 
مشخص برای رایگان شدن ارسال محصول، استفاده کنید. تحت این شرایط حتی ممکن 
است افراد از دوستان خود برای رسیدن به سقف موردنظر استفاده کنند که این امر خود 

به معنای افزایش فروش شما خواهد بود. 
16-اطالعات مشتری را ذخیره کنید 

این امر که مش��تری را پس از نخس��تین خرید خود رها نکرده و از اطالعات آنها 
برای ارائه پیش��نهادات مخصوص استفاده کنید، بدون شک یک اقدام هوشمندانه 
خواهد بود. به همین خاطر ضروری اس��ت تا سیس��تمی را ب��رای ذخیره اطالعات 
طراحی کرده و برای هر مش��تری، به صورت جداگانه برنامه ریزی کنید. در نهایت 
تعامل با س��ایر برندها، باعث افزایش محدوه عملکردی شما خواهد شد. درواقع هر 
برندی رقیب ش��ما محسوب نشده و ش��ما با کمی تغییر در نگرش می توانید یک 
معامله ای را طراحی کنید که برای هر دو طرف سودمند باشند. درواقع هدف شما 

باید افزایش فروش و نه کاهش این امر در برندهای دیگر باشد.
17-از پاپ آپ  استفاده کنید 

به صورت کلی نمایش ناخواس��ته یک تبلیغ بر روی س��ایتی دیگر، تحت عنوان 
پاپ آپ معرفی می ش��ود، با این حال این روش ابدا نتیجه بخش نبوده و الزم اس��ت 
تا تنها به شیوه ای رفتار کنید که پیام شما پس از بستن صفحه به نمایش درآورده 
شود. علت این امر به این خاطر است که افراد برای هدفی وارد یک سایت می شوند 
و این امر باعث خواهد ش��د تا حضور ش��ما تنها باعث مزاحمت باشد، با این حال با 

تمامی شدن کار آنها، بدون شک فضا برای دیده شدن مهیا تر خواهد بود. 
در نهایت فراموش نکنید که این موارد تنها اقدامات حیاتی محسوب شده و نباید 
صرفا خود را به این سطح محدود کنید. درواقع جهان با سرعتی مثال زدنی در حال 
پیشرفت است و به همین خاطر ضروری است تا مطالعه جدیدترین شیوه ها را نیز 
در دستور کار خود قرار داده و از اعمال تغییرات ضروری، واهمه ای نداشته باشید. 
wordstream :منبع

تکنیک ایجاد ارزش روانی برای محصول 
چیست؟

اغلب برندها و تولیدکنندگان محصول در صدد هستند که بتوانند 
نظر مثبت مش��تریان و بازار را به س��مت محصوالت و برند خود به 

کمک بازاریابی جلب کنند.
در واق��ع زمانی که ب��ه دنبال جلب توجه، نظ��ر و تمایل افراد به 
س��مت برند یا محصول خود هستیم، به این می اندیشیم که چگونه 
می توانیم محصول خود را محبوبیت ببخش��یم؟ محبوبیت، اشاره به 
هم��ان ایجاد ارزش عاطفی و روان��ی برای برندها و محصوالت دارد. 
زمانی که محصول یا برندی در بازار شناخته ش��ده نیس��ت و افراد با 
چگونگی و میزان کیفیت آن آش��نایی ندارند و نمی دانند که شرکت 
عرضه کننده این محصول تا چه حد نس��بت به مشتریان خود تعهد 
دارد، تنها توس��ط تبلیغات اس��ت که این مسیر ش��ناخت و کسب 
اطالعات هموار می ش��ود، بنابراین اولین گام در مس��یر ایجاد ارزش 
روانی توس��ط تبلیغات امکان پذیر اس��ت. به همین دلیل اس��ت که 
تبلیغات در کس��ب و کارها جایگاه مه��م و قابل توجهی دارد. برای 
اینکه محبوبیت برند یا محصولی را توس��ط تبلیغات باال ببریم الزم 
اس��ت برنامه تبلیغاتی یا آگهی تبلیغاتی که استفاده می کنیم بتواند 
می��زان محبوبی��ت برند یا محصول را باال بب��رد. یکی از مواردی که 
می توان��د ارزش روانی محصولی را از طریق تبلیغات باال ببرد، ایجاد 

رغبت در مخاطبان است.
باالبردن رغبت و تمایل در مشتریان به عنوان هدف بازاریابی

اگ��ر قصد داریم برای مخاطب��ان و افرادی که در معرض پیام های 
تبلیغاتی ما قرار می گیرند، رغبت و تمایل الزم جهت ارتباط و خرید 
محصوالت ایجاد ش��ود الزم است در متن آگهی تبلیغاتی از پیام ها 
و اطالعاتی اس��تفاده کنیم که بتواند مخاطبان و مش��تریان را برای 
ایجاد ارتباط تشویق کند. ش��اید بتوان نقش ایجاد ارزش عاطفی و 
روانی را از طریق مثالی که ممکن است برای شما بارها اتفاق افتاده 
باشد بهتر توضیح داد. به عنوان مثال فرض کنید شما سال هاست از 
ش��امپوی شرکت یا برند ویژه ای استفاده می کنید و به دلیل کیفیت 
مطلوب محصول، کاماًل نس��بت به خرید آن وفادار ش��ده اید. در این 
ش��رایط، حتی اگر ش��ما چند باری هم تصمیم گرفته باشید که از 
برندهای دیگر به دلیل ایجاد تنوع یا حس کنجکاوی استفاده کنید 
ولی باز هم تردید نس��بت به اینکه ممکن است از مزایای برند فعلی 
که اس��تفاده می کنید محروم شوید شما را به ادامه خرید و وفاداری 
نس��بت به برند وامی دارد، ولی ممکن است شما به یکباره با تبلیغی 
مواجه ش��وید که در آن ش��امپویی را تبلیغ می  کنن��د که عالوه بر 
ق��درت تمیزکنندگ��ی و تقویت کنندگی موها، موجب رش��د مجدد 

موهای از دست رفته شما نیز می شود.
بنابراین به دلیل بار عاطفی، رغبت و کنجکاوی که در شما ایجاد 
شده اس��ت احتمال خرید شما از این برند جدید را باال می برد. این 
ی��ک مثال از تبلیغات و بازاریابی بود که اهمیت قدرت ایجاد رغبت 
و باالبردن ارزش روانی توسط تبلیغات را به کمک آن مشاور فروش 
نش��ان می دهد. نکته مهمی که همیش��ه باید مدنظ��ر قرار داد این 
است که هیچ گاه از پیام های غیرواقعی و اطالعات نادرست استفاده 
نش��ود ولی می توانید متن پیام ه��ای خود را به نحوی طراحی کنید 
ک��ه در متن تبلیغاتی آن عالوه بر اینک��ه به ویژگی های محصوالت 
یا برند خود اش��اره می کنید، بتوانید حس کنجکاوی و رغبت را نیز 
در مخاطب��ان ایجاد کنید و از ای��ن طریق به هدف خود از تبلیغات 
که باالبردن رغبت و ارزش روانی محصو ل تان اس��ت برسید. عوامل 
متع��دد دیگری نیز وج��ود دارند که به باالب��ردن ارزش روانی برند 
منج��ر می ش��وند ولی در اینج��ا تنها به عامل تبلیغ��ات و نقش آن 

پرداخته شد.
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 Knowledge( مدیریت دانش
Management( چیست؟

قبل از آنکه به تعریف مدیریت دانش بپردازیم، بد نیس��ت معنای 
واژه  »دان��ش« را مرور کنیم. مبدأ هر دانش��ی، داده اس��ت. داده ها 
مجموع��ه ای از واقعیت های خام و بی نظم هس��تند؛ همانند اعداد، 
حروف، کلم��ات و …. هنگامی که از وضعیت و ارتباط بین داده ها 
سوال می شود، جوابی به دست می آید که اطالعات نامیده می شود. 
به عنوان مثال داده  »کتاب اصول بازاریابی« را در نظر بگیرید. وقتی 
می پرس��یم این کتاب کجاست؟ در ش��رف خلق اطالعات هستیم؛ 

چراکه می خواهیم بین کتاب و مکانش ارتباط برقرار کنیم.
به همی��ن ترتیب ارتباط برقرار کردن بین اطالعات موجود منجر 
به خلق دانش می شود. دانش در حقیقت خالصه ای از انبوه اطالعات 
اس��ت. این خالصه ما را از مرور پیاپی داده و اطالعات مبرا می کند. 
مث��اًل اگر اطالعات مربوط به م��کان کتاب های گوناگون را کنار هم 
بگذاری��م نتیجه می گیریم که اکثر کتاب ها را می توانیم در کتابخانه 
پیدا کنیم، بنابراین دیگر الزم نیس��ت که هر دفعه مکان هر کتابی 

را بپرسیم.
با توجه به این تعریف، مدیریت دانش را می  توان رویه هایی تعریف 
کرد که به هدایت و کش��ف پتانسیل های دانشی شرکت می پردازد. 
مدیری��ت دانش در حقیقت، فرآیند تولید دانش و گذاش��تن آن در 
اختیار افرادی است که به آن نیاز دارند. به عبارت دیگر این سیستم 
کمک می کند که افراد سریع تر و راحت تر اطالعات مدنظر خودشان 

را به دست آورند.
انواع مدیریت دانش

مدیریت دانش را از نظر نوِع دانش به دو دس��ته تقسیم می کنند. 
اولی��ن نوع آن، همانی اس��ت ک��ه به راحتی می ت��وان آن را فهمید 
و ب��ه دیگران نی��ز آموزش داد. ای��ن نوع از دانش ب��ا عنوان دانش 
 )Codified( یا تدوینی )Formal( یا رسمی )Explicit(  صریح
ش��ناخته می ش��ود مثاًل کتاب های دانشگاهی، اس��تانداردها و … 
در این دس��ته قرار می گی��رد. در مقابل این دان��ش، دانش ضمنی 
)Tacit( ق��رار دارد که س��خت می ت��وان آن را فهمید، جمع بندی 
و آم��اده  آموزش به غیر کرد. این دانش معموالً ش��امل مهارت هایی 
اس��ت که احتیاج ب��ه درک و انتقال مس��تقیم دارد مثل زبان بدن، 

حس زیبایی شناسانه و ….
همچنی��ن می ت��وان مدیری��ت دانش را براس��اس ان��واع زیر نیز 

طبقه بندی کرد:
۱. دان��ش واقع��ی که همانند عل��م )Science( ب��ا اندازه گیری، 

مشاهده و داده های معتبر سر و کار دارد.
2. دانش مفهومی که به رویکردها و سیستم ها مربوط می شود.

۳. دانش انتظاری که ریش��ه در انتظ��ارات، فرضیه ها یا قضاوت ها 
دارد.

4. دان��ش روش شناس��انه که با امور تصمیم گیری و حل مس��ئله 
سر و کار دارد.

متناسب با هر یک از این دسته بندی ها روش و ابزاری وجود دارد 
که پس از شناسایی نوع مسئله می توان از آنها استفاده کرد.

اهمیت مدیریت دانش در چیست؟
س��والی اکنون مطرح می ش��ود این اس��ت که مدیریت دانش چه 

تأثیری بر روی سازمان می تواند بگذارد؟
تصمیم گیری با دانش متکی به شرایط

عموم��اً تصمیمی ک��ه در محیطی گرفته می ش��ود در جای دیگر 
کاربرد ندارد. به عبارت دیگر تصمیم گیری فرآیندی اقتضایی اس��ت 
و تغیی��رات جغرافیایی، فرهنگ و … ب��ر روی آن تاثیر می گذارد، 
بنابرای��ن وجود سیس��تمی )مدیری��ت دانش( که به م��ا بگوید در 
ش��رایطی خاص، برای تصمیم گیری به چ��ه معیارهایی توجه کنیم 

ضروری است.
مدیریت دانش و یادگیری سازمان

افرادی که آش��پزی ک��رده باش��ند، می دانند که صرفاً دانس��تن 
دس��تورالعمل پخت غذا و داش��تن م��واد اولی��ه  آن منجر به پخت 
غذایی خوش��مزه نمی شود. انگار مس��ائلی همچون فوت کوزه گری 
وجود دارند که غذای شما را خوش عطر و بو می کند. مشابه چنین 
مسئله ای در مورد یادگیری سازمان هم صدق می کند. ممکن است 
س��ازمانی دانش عظیمی در مورد کارهایش جمع آوری کرده باش��د 
ولی بدون سیستم مدیریت دانش نمی تواند این دانش را در اعضای 

سازمان خود نهادینه کرده و در نتیجه بهره ببرد.
دانش به عنوان یک دارایی

کارمن��دان دارایی های گرانبهای س��ازمان ها هس��تند. به همین 
ترتیب دانش شان نیز دارایی های ناملموس این مجموعه ها است. هر 
ف��ردی در طول دوران خدمتش، تجربه و مهارتی کس��ب می کند و 
آن را با دیگران نیز در میان می گذارد و از این طریق جانشین هایی 
برای خود تربیت می کند، اما در اینجا برای انتقال تجربه، س��ازمان 
به افراد وابسته است. حال اگر سیستمی )مدیریت دانش( مسئولیت 
تدوی��ن این دانش و تجربه را برعهده بگی��رد و آنچه در ذهن افراد 
می گذرد را به شکل همه فهم مستند کند، می تواند دانش تولیدشده 
را مس��تقل از افراد و زمان خدمت ش��ان ذخیره سازد و در سال های 

متمادی از آن استفاده کند.
یادگیری از شکست ها

مدیری��ت دانش بس��تری را فراهم می کند که س��ازمان بتواند از 
شکس��ت هایش به گونه ای درس بگیرد که دیگر آنها را تکرار نکند و 

مدام در یک شکست درجا نزند.
افزایش رضایت مشتری

س��ازمان هایی که ب��ه رضایت مش��تری توجه می کنن��د، درآمد 
خود را بیش��تر از س��ایرین می توانند افزایش دهند. یکی از راه های 
برآورده کردن نیازهای حمایتی مش��تریان، پش��تیبانی اس��ت. اکثر 
سازمان ها برای انجام این کار، افرادی را به عنوان پشتیبان مشتری 
اس��تخدام می کنند که اقدامی هزینه بر است. در صورتی که این کار 
می تواند با پرتالی انجام ش��ود که به سیس��تم مدیریت دانش مجهز 
ش��ده است و تجربه  مش��تری را در حمایت و پشتیبانی می تواند به 

شکل قابل توجهی بهبود دهد.
بنابرین مدیریت دانش سیستمی است که خیلی از دوباره کاری ها 
را در درون س��ازمان کاه��ش می ده��د و زمینه  رش��د و یادگیری 
ش��رکت ها را فراهم می کند. س��ازمان با چنین سیس��تمی می تواند 
مستقل از افراد عمل کند و تجربیات تمامی افراد را به شکلی واضح 

و روشن در اختیار مابقی کارکنان قرار دهد.
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تبدیل ش��دن به افرادی صرفا مصرف گرا، به آفت زندگی امروزه تبدیل ش��ده 
اس��ت. فراموش نکنید که این امر باعث خواهد ش��د تا پول در دسترس افراد به 
کمتری��ن میزان خود برس��د و با انواع بدهی ها نیز مواجه ش��وند. اگرچه همه ما 
از اهمی��ت پس ان��داز کردن آگاه هس��تیم و اقداماتی را نیز در ای��ن رابطه انجام 
می دهیم، با این حال دلیل عدم تاثیرگذاری آن چه است؟ بدون شک این اقدام، 
یک مهارت بزرگ محسوب شده و افراد باید طبق اصول رفتار کنند. در غیر این 
صورت عدم کسب نتیجه الزم باعث خواهد شد تا انگیزه های آنها به صورت کامل 
نابود ش��ود. در این رابطه اگرچه هر فرد می توان��د راهکارهایی را معرفی کند، با 
این حال ما فقط به دنبال مواردی هستیم که درست بودن آنها به اثبات رسیده 
اس��ت. به همین خاطر نیز من از تعداد افراد زیادی که مدیریت فوق العاده ای را 
بر روی بودجه خود داش��ته اند، س��واالتی را پرسیده و قصد دارم تا نتیجه آنها را 
با ش��ما به اش��تراک بگذارم. در همین راستا به بررس��ی ۱7 اقدام اصلی و بسیار 

جالب خواهم پرداخت. 
1-یک صندوق اضطراری برای خود ایجاد کنید

ش��ما نمی توانید حدس بزنید که در چند روز آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. 
درواقع همواره این احتمال وجود دارد که مواردی پیش بینی نشده رخ دهد. تحت 
این شرایط بدون شک شما به پول نیاز پیدا خواهید کرد. بدون شک برنامه ریزی 
ش��ما برای چنین ش��رایطی کمک خواهد کرد تا با مش��کالت به مراتب کمتری 
مواجه ش��وید. بدون شک وجود چنین صندوقی افراد را مجبور به کنار گذاشتن 
مبالغی مش��خص می کند که این امر خود به معنای پس انداز بیشتر خواهد بود، 
با این حال فراموش نکنید که پس از جمع ش��دن یک مبلغ قابل توجه، ضروری 
اس��ت تا از آن برای س��رمایه گذاری بر روی یک حوزه سودآور استفاده کنید. در 
غیر این صورت ارزش پول ش��ما همواره کاه��ش پیدا خواهد کرد که این امر به 
معنای اقدامی ضررده اس��ت. راهکار دیگری نی��ز در این رابطه وجود دارد. برای 
مث��ال مبلغ��ی قابل توج��ه را از بانک ها وام می گیرند و خ��ود را درگیر پرداخت 
اقس��اط آن می کنند. این امر درس��ت به مانند تعیین یک صندوق و حتی روشی 
بهتر خواهد بود. در نهایت اگر یک سال را بدون مشکل خاص و نیاز به این مبلغ 
س��پری کردید، توصیه می ش��ود تا از آن برای خرید مواردی نظیر طال اس��تفاده 
کنی��د تا هم��واره ارزش آن افزایش پیدا کند، با این حال زمینه س��رمایه گذاری 
ش��ما باید کامال با توجه به ش��رایط جامعه ای که در آن حضور دارید باش��د. به 
همین خاطر حتی یک مشاوره اقتصادی از فردی خبره، کامال الزامی خواهد بود. 

2-عادت های خود را تغییر دهید 
بس��یاری از افراد توجهی به اقدامات معمولی خود ندارند، با این حال 
اگ��ر برای هر چیزی یک بودجه مش��خص را تعیین کنید باعث خواهد 
ش��د تا با پایان حتی یک ماه، متوجه رقم اضافی قابل توجهی ش��وید. 
در ای��ن رابطه فراموش نکنید که هیچ اش��کالی وجود ندارد که حداقل 
ی��ک روز در هفته را با وس��ایل نقلی��ه عمومی اس��تفاده کنید. این امر 
نه تنها به کاهش هزینه های حمل و نقل ش��ما کمک خواهد کرد، بلکه 
در رابطه با خارج ش��دن از روزمرگی و کمک به حفظ محیط زیست نیز 
تاثیرگ��ذار خواهد بود. درواقع خالقیت در جایی رش��د پیدا خواهد کرد 
که محدودیتی وجود داشته باشد. به همین خاطر از اعمال کردن فشار 
بر روی خود واهمه ای نداش��ته باشید. خوشبختانه بدن انسان به نحوی 
اس��ت که قدرت انطباق پذیری باالیی را با شرایط جدید خواهد داشت. 

به همین خاطر فشار روز اول را نباید ابدی تلقی کنید. 
3-پول نقد در دسترس خود را کاهش دهید 

تنها کارت اعتباری با مبلغی مش��خص را در کیف پول خود داش��ته باش��ید. 
خوش��بختانه امروزه تمامی مغازه ها از امکان��ات الزم برخوردار بوده و حتی برای 
حمل و نقل نیز می-توانید مبالغ را به حس��اب رانندگان واریز کنید، با این حال 
پول نقد کمتر به عقیده روان ش��ناس ها عاملی بس��یار مهم برای تمایل کمتر به 
خرید محس��وب می ش��ود. همچنین این نکته را فراموش نکنید که بس��یاری از 
خریدهای ما صرفا احساس��ی اس��ت. به همین خاطر برای انجام آنها حداقل سه 

روز به خود زمان بدهید. 

۴-پس انداز خالی را نیز کنار بگذارید 
بدون ش��ک این مورد برای شما بس��یار تعجب برانگیز خواهد بود، با این حال 
واقعیت این اس��ت که صرفا کنار گذاشتن پول، اقدام درستی محسوب نمی شود. 
درواقع شما باید از آن برای ساخت آینده ای بهتر استفاده کنید. برای مثال ممکن 
اس��ت درآمد فعلی شما چندان مناسب نباش��د. تحت این شرایط سرمایه گذاری 
برای آینده ای بهتر، گزینه ای کامال هوش��مندانه خواه��د بود. به همین خاطر از 
مبالغ کنار گذاشته برای شرکت در کالس های سودمند نظیر کالس های بورس، 
یادگی��ری مهارت های مختلف نظیر زبان و موس��یقی و در کل هر موضوعی که 
می تواند پولساز باشد، استفاده کنید. در این رابطه اولویت اول مهارت های کامال 
مرتبط با حوزه کاری ش��ما اس��ت، ب��ا این حال همواره این نکت��ه را نیز در نظر 
داش��ته باشید که تنوع دادن به منابع درآمدی، انتخابی کم ریسک تر خواهد بود. 
همچنین هیچ گاه از سرمایه گذاری بر روی سالمت خود نیز غافل نشوید. درواقع 
کاهش هزینه های درمانی، خود به معنای افزایش پول در دسترس خواهد بود. 

5-از یک سیستم خودکار استفاده کنید 
هم��واره این احتمال وجود دارد که افراد از پس اندازکردن ش��انه خالی کنند، 
با این حال یک سیس��تم خودکار، این احتم��ال را از بین خواهد برد. برای مثال 
می توانید از بانک خود بخواهید که اول هر ماه، مبلغی مش��خص را وارد حسابی 
دیگر کند، با این حال در این رابطه ش��ما تنها به سیستم ماهانه محدود نبوده و 
حتی می توانید آن را به صورت روزانه نیز انجام دهید. درواقع در این رابطه تمایل 

شما تعیین کننده خواهد بود. 
6-سبک زندگی خود را تغییر دهید 

بس��یاری از افراد خرج های بیهوده ای را دارند. برای مثال ممکن اس��ت خرید 
پرچمدار اپل به عادت هرساله شما تبدیل شده باشد، با این حال آیا الزامی برای 
انج��ام ای��ن کار وجود دارد؟ همچنین میزان مصرف برخ��ی از مواد غذایی نظیر 
گوش��ت در زندگی امروز همه ما بس��یار باال است، با این حال جالب است بدانید 
که مصرف زیاد آن خود دلیل بروز انواع بیماری ها محس��وب می ش��ود. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا هر فرد بازنگری ای را نسبت به شیوه زندگی خود داشته 
باش��د. با حذف موارد نادرس��ت، با افزایش مبلغ مواجه خواهید ش��د. در نهایت 
فراموش نکنید که مبالغ هرچند کوچک، با گذش��ت زمان حجمی قابل توجه را 

به خود پیدا خواهد کرد. 
7-هدفی را در زندگی داشته باشید 

وج��ود یک هدف باعث خواهد ش��د تا مدیریت بهتری ب��ر روی پول به وجود 
آید. این امر درس��ت به مانند آن خواهد بود که ش��ما ساز مورد عالقه خودتان را 
مشخص کرده باشید. تحت این شرایط تنها در رابطه با آن هزینه خواهید کرد، با 
این حال اگر هدفی را در این زمینه نداشته باشید، بدون شک محکوم به امتحان 
همه آنها خواهید بود. این امر خود زندگی شما را نابود خواهد ساخت. به همین 

خاطر اهداف خود در زندگی را مشخص کرده و برای آن برنامه ریزی کنید. 
8-مطالعه مداوم داشته باشید 

این امر که با جدیدترین روش ها در این رابطه آش��نا شوید، کمک خواهد کرد 
تا عملکرد به مراتب بهتری را داش��ته باش��ید. به همین خاطر نیز ضروری است 
تا مطالعه مداومی را در این زمینه داش��ته باشید. درواقع به هر میزان که آگاهی 

شما افزایش پیدا کند، عملکرد بهتری را نیز خواهید داشت. 
9-جریمه تعیین کنید 

اگر جریمه ای وجود نداش��ته باشد، احتمال دارد که از برنامه ریزی خود خارج 
ش��وید، با این حال جریمه های سنگین خود بار روانی مثبتی را به همراه خواهد 
داش��ت تا همواره این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید که وسوس��ه شکل گرفته 
ارزش عواقب آن را نخواهد داشت. در این رابطه کمک گرفتن از فردی دیگر نیز 
می تواند کامال کارس��از باشد. برای مثال از دوس��ت خود بخواهید که در صورت 

عدم رعایت برنامه، جریمه تعیین شده را اعمال کند. 
10-به تغییر شغل خود فکر کنید 

اگر میزان درآمد فعلی با نیاز شما همخوانی ندارد و حتی کاهش نیاز و تالش 
برای ارتقای جایگاه در ش��رکت نیز با نتیجه الزم همراه نبود، ضروری اس��ت تا 
به دنبال انجام کاری دیگر باش��ید، با این حال تا زمانی که ش��غل بهتری را پیدا 
نکرده اید، الزم اس��ت تا به کار خود ادامه دهید. درواقع ممکن اس��ت در ش��غلی 
دیگر، رش��دی به مراتب بهتر را تجربه کرده و درآمد باالتری را داش��ته باش��ید. 

برخ��ی از ن��کات نظیر نزدیک تر ب��ودن به محل زندگی و یا س��اعت کار کمتر از 
دیگر مواردی محس��وب می ش��ود که حتی اگر درآمد شما با قبل تفاوتی را پیدا 
نکند، بدون ش��ک هزینه ه��ا را کاهش داده و فرصت را ب��رای انجام کاری دیگر 

مهیا خواهد کرد. 
11-مدیریت زمان درستی را داشته باشید 

امروزه ش��بکه های اجتماعی به آفت زندگی افراد تبدیل ش��ده اس��ت. درواقع 
همه ما زمان-های قابل توجهی را بر پایه س��ه مثلث اینترنت، تلویزیون و روابط 
اجتماعی گسترده از دست می دهیم. به همین خاطر با کاهش آنها کمک بسیار 
خوبی را به خود خواهید کرد. بدون شک زمان بیشتر به معنای امکان پرداختن 
ب��ه اقدامات مفیدتر خواهد بود. این ام��ر در نهایت به افزایش درآمد و یا کاهش 
هزینه های شما منجر می ش��ود. درواقع در زمینه پس انداز کردن، صرفا نباید به 

مادیات توجه داشته باشید. 
12-عملکرد خود را مقایسه کنید 

ای��ن امر که از نرم افزاری نظیر اکس��ل برای یادداش��ت کردن تمامی درآمد و 
هزینه های خود استفاده کرده و با ایجاد یک نمودار عملکرد خود در روز، هفته و 
ماه های مختلف مقایسه کنید، یکی از اقدامات مفید محسوب می شود. به همین 
خاطر نیز ضروری است تا همه چیز را مکتوب کنید. در نهایت فراموش نکنید که 
برنامه ریزی ش��ما باید از قدرت تغییرپذیری و انعطاف باال برخوردار باشد. علت 
این امر به این خاطر است که در صورت نیاز به خریدی خارج از برنامه، با مشکل 
مواجه نش��وید. درواقع نباید بیش از حد نیز به خودتان فشار وارد کنید. درواقع 

نباید این نکته را نیز فراموش کنید که باید از زندگی لذت برد. 
13-از تخفیف ها استفاده کنید 

بس��یاری از برندها تخفیف های ویژه ای را برای مشتریان خود اعمال می کنند. 
بدون ش��ک اس��تفاده از هرگونه تخفیف، به کاهش هزینه ها منجر خواهد ش��د.  
همچنین توجه به جمعه سیاه و انواع خدمات رایگان در روزهای به خصوص نیز 
از دیگر مواردی اس��ت که باید به آن توجه داش��ته باشید. در نهایت این جمله از 
وارن بافت را فراموش نکنید که با یک س��بک زندگی س��اده، هیچ گاه با مشکلی 

مواجه نخواهید شد.  
1۴-لوازمی را که به آن نیاز ندارید به فروش برسانید 

هم��ه ما در خانه های خود لوازمی را داریم که ابدا از آنها اس��تفاده نمی کنیم. 
بدون ش��ک با به فروش رساندن آنها، پول بیش��تری برای انجام کارهای مهم تر 
خواهیم داشت. به همین خاطر هر ساله وسایل خود را مورد بررسی قرار دهید. 

15-فریب قیمت های بیش از حد ارزان را نخورید 
بس��یاری از افراد تصور می کنند که خرید یک وس��یله ارزان قیمت، به معنای 
صرفه جویی در هزینه ها خواهد بود، با این حال توجه داش��ته باش��ید که در اکثر 
این موارد، شما نیز به خرید مجدد راه پیدا خواهید کرد. به همین خاطر همواره 
الزم اس��ت ت��ا بر روی کیفیت نیز تمرکز داش��ته و صرفا فری��ب قیمت پایین را 
نخوری��د. جالب اس��ت بدانید ک��ه در اکثر مواقع افراد حت��ی مجبور به پرداخت 

هزینه های بیشتری در مقایسه با قیمت یک جنس باکیفیت هستند. 
16-با افراد هم سطح خود معاشرت داشته باشید

ای��ن امر کمک خواهد کرد ت��ا مجبور به الگو پذیرفتن از س��بک زندگی آنها 
نباشید. بدون شک افراد ثروتمند، سبک زندگی گران قیمتی را دارند و معاشرت 
شما باعث خواهد شد تا نوعی نیاز به انجام آنها شکل گیرد. همچنین افراد فقیر 
نه تنها روحیه شما را نابود خواهند کرد، بلکه همواره این احتمال وجود دارد که 
از ش��ما انواع کمک  را بخواهند. به همین خاطر دوس��تان خود را از میان افرادی 

انتخاب کنید که سطح زندگی مشابهی را با شما دارند. 
 17-از تکنولوژی های به روز استفاده کنید 

بسیاری از هزینه های ما در زندگی به این خاطر است که از تکنولوژی استفاده 
نمی-کنیم. برای مثال سیستم هوشمند گرمایشی، تاثیر بسزایی را در هزینه های 
ما به همراه خواهد داشت. درواقع تمامی هزینه ای که برای این امر خواهید کرد، 
تنها به س��ه سال زمان برای بازگش��ت سرمایه نیاز دارد. به همین خاطر نباید از 
استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها واهمه داشته باشید. خوشبختانه دولت ها نیز 
انواع تخفیف ها و وام ها را در این رابطه اعطا می کنند. برای مثال برای استفاده از 

پنل های خورشیدی، شما عمال به سرمایه اولیه نیاز نخواهید داشت. 
americasaves :منبع
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استقرار و راه اندازی آزمایشی سامانه اطالعات مکانی تحت وب در شرکت 
آب و فاضالب استان گیالن

رشــت- مهناز نوبری :  معاون برنامه ریزی این شرکت از استقرار و راه اندازی آزمایشی سامانه اطالعات مکانی تحت وب در شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن خبر داد.رضا پورشعبان معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفای گیالن با اعالم این خبر افزود: در راستای تحقق اهداف و چشم انداز سیستم 
اطالعات مکانی، ایجاد ارتباط با پایگاه جامع اطالعات مکانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن و لزوم توسعه و کاربردپذیری داده های مکان محور در کلیه 
 )webGIS( سامانه اطالعات مکانی در بستر وب ،GIS سطوح شرکت با رویکرد ایجاد دسترسی مدون و انعطاف پذیر به الیه های حوزه فعالیت های
ارتباط با سامانه های مشترکین، 122 و بهره برداری جهت دریافت و نمایش اطالعات توصیفی، مستقر و در حال راه اندازی می باشد.وی با اشاره به فواید 
سامانه GIS مبتنی بر وب اظهار داشت: کنترل کیفیت عوارض پایگاه داده، عدم وابستگی به نرم افزارهای GIS، دارا بودن داشبوردهای مدیریتی برای 
مدیریت، نمایش و چاپ حجم عظمی از داده¬ها برای مدیران ، سیستم گزارش ساز پویا برای گزارش گیری از اهم فواید این سامانه می باشد.معاون برنامه 
ریزی آبفای گیالن وجود سیســتم مدیریت کاربران، سیستم مدیریت نقشه¬ها، سیستم برداشت اطالعات با استفاده از تبلت موبایل )موبایل GIS( و 
یکسان سازی بانک اطالعاتی، کدینگ داده ها، به روز رسانی ساختار جغرافیایی نرم افزار از دیگر فواید این سامانه می باشد.پورشعبان همچنین خاطرنشان 
کرد: با بهره گیری از امکانات سامانه webGIS اقدامات مؤثری از جمله بروزرسانی نقشه های موجود، دستورالعمل تهیه نقشه های ازبیلت، ورود نقشه 
های موجود به محیط GIS، جمع آوری اطالعات مکانی تاسیسات شبکه و بروزرسانی نقشه مناطق مشترکین و کلیه تاسیسات صورت پذیرفت.گفتنی 
است: با آموزش نرم افزار ARCGIS به کاربران سیستم در سطح استان، بروز رسانی داده های توصیفی، مکانی و بهره برداری هر یک از عوارض شبکه 

آغاز و پایگاه داده یکپارچه ایجاد شد.

کنترل 30 هزار مترمکعب سیالب با اجرای پروژه های آبخیزداری از محل 
صندوق توسعه ملی در شهرستان بندرگز

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرگز از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی دو سازه سنگ و مالت 
حوزه آبخیز وطنا خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان ، حمید ســلطانی گفت: در سال جاری از محل صندوق  
توسعه ملی دو مورد سازه سنگ و مالت با حجم 2 هزار متر مکعب در حال اجرا می باشد.وی با بیان این نکته که پروژه های نامبرده با هدف مدیریت 
سیالب و تغذیه آبهای زیرزمینی و آبخوان های پایین دست احداث می گردد، ادامه داد: در مجموع دو پروژه های فوق در هر مرحله از بارش میزان 30 
هزار مترمکعب سیالب را کنترل نموده که با مدیریت صحیح نسبت به تخلیه رسوبات فوق ، امکان گنجایش سیالب های بعدی نیز مهیا می باشد.سلطانی 
تصریح کرد: اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه در مجموع 755 میلیون تومان بود، که در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی 70 درصد روبرو بوده و تا پایان 
سال نیز مورد بهره برداری خواهد رسیدوی در خصوص خانوار بهره مند از سازه های فوق اظهار داشت: تعداد خانوار بهره مند 350 خانوار بوده و با توجه به 
میزان بهره برداری و حفاظت خاک و آب و اجرای سازه های فوق اراضی کشاورزی منطقه از لحاظ تثبیت و پایداری در شرایط بسیار مطلوب قرار می گیرد

پیشرفت 80 درصدی پروژه های آبخیزداری شهرستان کردکوی از محل 
صندوق توسعه ملی

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان کردکوی از محل صندوق توســعه ملی سال 1398 
دو پروژه  و 4 سازه رسوبگیر سنگ و مالت و یک سازه های سرشاخه گیر احداث خواهد شد.به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان کردکوی فتاح قاسمی گفت: در سال جاری دو پروژه و 4 سازه رسوبگیر سنگ مالت و یک سازه ی سرشاخه گیر به حجم 3000 متر مکعب از 
محل صندوق توسعه ی ملی در حال اجراء می باشد.وی ادامه داد: این پروژه ها در دو زیر حوزه باالجاده و میان دره اجرا شده که تا پایان سال به مرحله 
ی بهره برداری می رسد.وی با بیان پیشرفت 80 درصدی این پروژه ها تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته در مجموع 11 میلیارد و 540 هزار ریال بوده 
که از این پروژه ها 500 خانوار مورد بهره مندی قرار می گیرند.شایان ذکر است پروژه های مذکور باعث کنترل لغزش های موضعی ، تغذیه سفره آبهای 

زیرزمینی تامین آبخوان ها و چاه های منطقه می گردد.

شهردار رباط کریم خبر داد: 
تغییر نام بلوار نبوت به نام بلوار شهید سردار سلیمانی

رباط کریم – رامین موسی زاده: شهردار رباط کریم گفت: نامگذاری بلوار نبوت از میدان آزادگان تا میدان 
سردار شهید همدانی به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی به تصویب شورای اسالمی شهر رباط کریم رسید

اصغر پارســا ضمن تسلیت شهادت این سردار بزرگ و مدافع اسالم به شهروندان شریف رباط کریم، افزود: این 
موضوع در جلسه شورای شهر رباط کریم، با پیشنهاد شهرداری تصویب شد.

وی ادامه داد: مزین شدن یکی از بلوارهای شهر به نام شهید سلیمانی بهانه ای برای تداعی همیشگی یاد، خاطره 
و راه این شهید گرانقدر است.

شهردار رباط کریم، سردار سلیمانی را نماد مقاومت و عزتمندی ایران اسالمی دانست و گفت: دشمنان بدانند که راه این شهید ادامه دارد و نام و یاد 
این بزرگ مرد در دل ها برای همیشه زنده خواهد ماند.

اجرای عملیات جدولگذاری در محور چیتگر، جدولگذاری کوچه ها و کفپوش خیابان حافظ 
جدولگذاری در جاده چیتگر در حال انجام می باشد

مالرد-خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری مالرد، 
پس ازجمع آوری نخاله ها و همچنین برداشت نیوجرسی ها و برش جاده در محور چیتگر، عملیات 
جدولگذاری این جاده توسط پیمانکاری آب راه بنای تچر با پیشرفت قابل توجهی در حال انجام می 
باشد. این پروژه جهت هدایت آبهای سطحی با توجه به فصل بارش و تامین و حفظ بهداشت محیط 
و در راستای ترمیم و بهبود وضعیت عمرانی منطقه می باشد. همچنین عملیات اجرای کفپوش در 
خیابان حافظ اجرا گردید.این کار مهم باهدف بهسازی و ساماندهی معابر شهری که نقش بسزایی در 
زیباسازی معابر شهری دارد وانجام عملیات پی کنی و جدولگذاری در کوچه و فرعی های کوچه شهید کاظمی به اتمام رسیده است. با توجه به ضرورت 

بهسازی و ساماندهی معابر، معاونت امور زیربنایی شهرداری، اقدام به این جدولگذاری ها و ایجا کفپوش پیاده راه ها کرده است.

علیرضا قراگوزلو مطرح کرد
رشد 27 درصدی تولید گوشت مرغ

همدان – خبرنگار فرصت امروز: سرپرست مدیریت امور طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی استان 
همدان با اشاره به رشد 27 درصدی تولید گوشت مرغ، گفت: 6 هزار و 966 نفر در بخش طیور و زنبور عسل مشغول 
به کار شــده است. علیرضا قراگوزلو، سرپرســت مدیریت امور طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی استان 
همدان با اشاره به رشد 27 درصدی تولید گوشت مرغ بیان کرد: تعداد واحدهای پرورش طیور و سایر ماکیان در 
استان  همدان  626 واحد با ظرفیت 12 میلیون و 109 هزار و 314  قطعه است که توانست 6 هزار و 966  نفر را 
مشغول به کار کند اظهار کرد: همچنین در استان همدان 2 هزار و 481 واحد پرورش زنبور عسل با 346 هزار و 
535 کلنی کندو وجود دارد که برای 4 هزار و 962 نفر اشتغال ایجاد کرده است. وی افزود: 71واحد پرورش کرم 
ابریشم  با ظرفیت 400جعبه تخم نوغان و اشتغال71نفر در استان همدان فعالیت می کنند. سرپرست مدیریت امور طیور و زنبور عسل با بیان اینکه  527 
واحدپرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 9 میلیون و 418 هزار و 900 قطعه و اشتغال یک هزار و 413 نفر  در استان وجود دارد تصریح کرد: میزان جوجه 

ریزی این واحدها از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه 18 میلیون و 596 هزار و 350 قطعه است.
قراگوزلو با اشــاره به اینکه در این مدت 38 هزار و 500 تن گوشــت مرغ تولید شــده ادامه داد: این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

27درصد رشد داشته است.
وی همچنین با اشــاره به اینکه تعداد 19 واحد پرورش مادر گوشــتی با ظرفیت 498 هزار و 280  قطعه و اشــتغال 199 نفردر استان فعال هستند 
خاطرنشــان کرد: 599 هزار و 500 قطعه مرغ مادر گوشــتی در هشت ماهه اول سال جاری فعال بودند که 4 میلیون و 958 هزار و 525 و قطعه جوجه 

یکروزه تولید کردند که نسبت به سال گذشته یک درصد رشد داشته است.
سرپرست مدیریت امور طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی با بیان اینکه تعداد 44 واحد مرغ تخمگذار در استان همدان فعال است گفت: این 
واحدها با ظرفیت یک میلیون و 767 هزار و 360  قطعه و اشــتغال 295 نفردر اســتان فعالیت می کنند که موفق شــدند 2 میلیون و 695 هزار و 390 
قطعه مرغ را در طول  هشت ماهه سال جاری تولید کند و در نتیجه آن 12 هزار و 500 تن تخم به دست آید که رشد 25 درصدی را نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته نشان می دهد.
قراگوزلو همچنین با اشاره به اینکه  6 واحد پرورش پولت تخمگذار با ظرفیت 359 هزار قطعه فعال که 54 نفر اشتغال نیز به دنبال دارد اظهار کرد: 
در هشت ماهه اول سال جاری 650 هزار قطعه جوجه ریزی داشتند و تعداد 600 هزار قطعه پولت تخمگذار تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 20درصد رشد داشته است. وی در ادامه از وجود 14 واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت 62 هزار قطعه و اشتغال 62 نفردر استان خبر داد و افزود:  
در هشت ماهه اول سال جاری 65 هزار و 513 قطعه جوجه ریزی رخ داده و 600تن گوشت بوقلمون تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
50درصد رشــد داشته است. سرپرست مدیریت امور طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی  همچنین به تشریح وضعیت استان در حوزه شتر مرغ 
پرداخت و گفت: 16 واحد پرورش شتر مرغ با ظرفیت سه هزار و 774 قطعه و  اشتغال 38 نفر وجود دارد  که در هشت ماهه اول سال جاری 2 هزار و 

300 قطعه جوجه ریزی داشته و 27تن گوشت شتر مرغ به دست آمده که برابر مدت مشابه سال گذشته است.
قراگوزلو در ادامه با بیان اینکه بر اســاس سرشــماری ســال جاری تعداد 2 هزار و 481  زنبورستان با 346 هزار و 535  کلنی کندوی زنبور عسل با 
اشتغال 4 هزار و 962 نفر  در استان فعال است اظهار کرد: میزان تولید عسل آنها در سال جاری 3 هزار و 470 تن است که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 22درصد رشد دارد.
وی در پایان به پرورش کرم ابریشم پرداخت و افزود:  71 واحد پرورش کرم ابریشم با تعداد 400 جعبه تخم نوغان در استان فعالیت دارند که مقدار 3 

هزار کیلو گرم پیله کرم ابریشم تولید و نسبت به سال گذشته 400درصد رشد داشته است.
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اخبار

اهواز – شبنم قجاوند : فدراسیون جهانی تکواندو از اسماعیل 
اســفندیاری کارمند شــرکت برق منطقه ای خوزستان، به عنوان 
نماینده جمهوری اســالمی ایران جهت قضاوت مسابقات تکواندو 

قهرمانی اروپا دعوت رسمی بعمل آورد.
پس از حضور اسماعیل اســفندیاری در دوره هماهنگی داوران 
بین المللی تکواندو در کشور روسیه و کسب باالترین نمره ممکن 
در تمامی آزمون های فنی فدراسیون جهانی تکواندو و اخذ مجوز 
حضور برای قضاوت در ســال 2020 ، با دعوت رسمی فدراسیون 
تکواندو اروپا ، برای چهارمین سال پیاپی بعنوان نماینده جمهوری 
اسالمی ایران در این مسابقات حاضر و اولین مسابقه رسمی جهان 

در اروپــا را قضاوت می کند. بر پایه همین گزارش این مســابقات 
از معتبر ترین مســابقات تقویم ورزشی فدراسیون جهانی تکواندو 

WTF اســت و چهل و یکمین سال خود را در گروه G2 سپری 
و در ماه مارچ 2020 مقارن با اســفند 98 به میزبانی کشور بلژیک 
برگزار می شود. شایان ذکر است اسماعیل اسفندیاری از کارکنان 
شرکت برق منطقه ای خوزستان، مربی و داور بین المللی فدراسیون 
جهان تکواندو و رئیس کمیته داوارن خوزســتان می باشد که در 
سال های 2017 و 2018 در مسابقات قهرمانی اروپا به عنوان داور 
برگزیده انتخاب شد. از وی همچنین بدلیل ایفای نقش موثر در بین 
ورزشکاران برای نهادینه نمودن مدیریت مصرف انرژی و به عنوان 
سفیر ورزشــکاران در این بخش، توسط مدیر کل ورزش و جوانان 

خوزستان، تقدیر شده است.

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت گاز استان اردبیل از 
مصرف بیش از یک میلیارد و نهصد میلیون متر مکعب گاز طبیعي طي 9 ماهه 
سال جاری در استان خبر داد و گفت: با توجه به کوهستانی بودن و برودت هوا در 
استان اردبیل و با شروع فصل زمستان، مصرف گاز مشترکین خانگی در روزهای 

اخیر نسبت به روزهای قبل از آن افزایش یافته است. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر 
عامل این شرکت  با بیان اینکه در 9 ماهه سالجاری در بخش هاي خانگي، تجاري 
و صنعتي و نیروگاه  استان بیش از یک میلیارد و نهصد میلیون متر مکعب گاز 
مربوط به مصرف خانگی ، تجاری و صنعتی و 754 میلیون متر مکعب گاز نیز از مصرف شــده، افزود: از کل گاز مصرف شده در استان، 1/16 میلیارد متر مکعب 

سوی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل مصرف شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: این میزان مصرف گاز طبیعی در استان 0/2 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته که بخش خانگی و صنعتی با 108 
میلیون متر مکعب مصرف رشــد و بخش نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با 105 

میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.
در پایان مدیرعامل شــرکت گاز استان اردبیل تصریح کرد: شهروندان گرامی 
می توانند در مواقع بروز حوادث مربوط به گاز طبیعی و مشکالت فنی  با واحد 
امداد شــرکت گاز استان اردبیل در هر ساعت از شبانه روز با شماره گیری 194 

تماس بگیرند.

اراک - مینو رســتمی: اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری در 
اراک با محوریت کوی علوی آغاز شد . به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اراک، با حضور شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهرداری، 
از سامانه جمع آوری و خرید پسماند خشک رونمایی شد.در این راستا و با اقدامات 
صورت گرفته از سوی سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
اراک، میزان، نوع و منابع تولید پسماندهای شهری در مناطق مختلف شهر بررسی 
و در مرحله بعد به برآوردهای اقتصادی و تدوین مدل مشــارکتی پرداخته شــد، 
همچنین نقاط ضعف طرح و طرح پیشین که مراجعه هفتگی طی ساعات اداری بود 
مدنظر قرار گرفت و این نواقص با اجرای طرح جدید و استفاده از سامانه هوشمند 
طرح جمع آوری پســماندهای خشک رفع شد. در این طرح ابتدا آموزش های الزم 

در خصوص شــیوه اجرای طرح و لزوم جداســازی پسماندها شامل کاغذ، کارتن، 
مقوا، پالستیک، پت، شیشه الکتریکی و الکترونیکی، منسوجات، چوب و انواع فلز 
انجام و ســپس نحوه نصب اپلیکیشن، شماره تماس و اطالع به سامانه جمع آوری 

جهت تحویل، ارائه و در صورت دریافت پســماند، هدایا یا وجه نقد به شهروندان 
پرداخت خواهد شــد، سپس پسماندهای تولیدی به ایستگاه موقت جهت توزین، 
پردازش اولیه و آماده ســازی برای بازیابی مجدد منتقل خواهد شــد. الزم به ذکر 
اســت، این طرح ابتدا در منطقه کوی علوی )مسکن( با جمعیتی بالغ بر 6 هزار و 
640 نفر و بکارگیری 7 دســتگاه خودرو مخصوص و 2 موتورسیکلت انجام خواهد 
شد و امید اســت با اجرای موفق طرح و همکاری شهروندان در پیشبرد و توسعه 
اهداف شهروند هوشمند و دوستدار محیط زیست گام مناسبی برداشته شود. فرامرز 
مهاجرانی در مراســم رونمایی از طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری گفت: با 
هدف جلب نظر سرمایه گذار بخش خصوصی و فرهنگ سازی در خصوص تفکیک 
از مبدا پسماندهای شهری، سامانه جمع آوری و خرید پسماند خشک رونمایی شد.

ســاری – دهقان : سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گازایران از بهره برداری از سیستم 
های تصفیه پساب بهداشتی در تاسیسات تقویت فشار گاز نکا، رامسر، نور و رشت در راستای 
اجرای برنامه های مدیریت ســبز خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
شــرکت ملی گاز ایران، مقدم بیگلریان با اعالم این خبر اظهار کرد: با توجه به باالبودن سطح 
آب های زیرزمینی و اهمیت ویژه  حفظ محیط زیســت در مناطق شــمالی کشور، واحد محیط 
زیست منطقه 9 در راستای اجرای برنامه  های مدیریت سبز، با همکاری منابع انسانی و معاونت 
عملیات ایستگاه ها و واحدهای تدارکات و عملیات کاال، پس از اولویت بندی اقدام به تهیه، نصب 
و بهره برداری از سیستم های تصفیه پساب بهداشتی به روش SBR در تاسیسات تقویت فشار 
گاز نکا، رامســر، نور و رشت کرده است. وی با بیان این که این پکیج ها قابلیت تصفیه پساب 

بهداشتی و رساندن پارامترهای خروجی به حدود مجاز استانداردهای زیست محیطی را دارند، 
افزود: قابلیت استفاده مستقیم پســاب خروجی جهت آبیاری فضای سبز، عدم اشغال فضا و 
دید بصری نامناسب به دلیل ماهیت دفنی مخازن آن، عدم انتشار بوی نامطبوع در محوطه به 
 SBR دلیل هوابند بودن مخازن از مزایای کاربرد سیســتم تصفیه پساب بهداشتی به روش
است. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز، کاهش مصرف برق و همچنین کاهش صدا و هزینه  
های تعمیر و نگهداری به دلیل حذف پمپ فاضالب را از دیگر مزایای کاربرد سیستم تصفیه 
 SBR پســاب بهداشتی برشمرد. الزم به ذکر است، سیستم تصفیه پساب بهداشتی به روش
در تاسیسات تقویت فشار گاز نکا، در اسفند ماه سال گذشته و در تاسیسات تقویت فشار گاز 

رامسر، نور و رشت در سال جاری به بهره برداری رسیده است. 

شاهرود-حســین بابامحمدی: مهندس طباطبائی رئیس شــورای اسالمی 
شهر شاهرود در گفتگو با خبرنگار ما بیان داشت: مهمترین رمز موفقیت، توسعه و 
پیشرفت هر شهر در گرو اتحاد، همدلی و همسوئی مدیران شهر و شهرستان، به ویژه 
فرماندار، اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار و شهروندان محترم می باشد. با حسن 
انتخاب مهندس نادر فخری بعنوان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود 
و اقدامات ارزنده مهندس احمدی بعنوان شهردار، با همسوئی و همدلی شاهد رشد 
و پشتکار شــبانه روزی، خالقیت، قاطعیت و پیگیری های مهندس احمدی باعث و توسعه واقعی و بیش از پیِش شاهرود هستیم. این تفکر حمایتی و همچنین تالش 

گردیده شاهرود در همه امور پیشرو بوده و پیشرفت چشمگیر داشته باشد. مهندس 
طباطبائی افزود اقداماتی نظیر خیرین مدیریت شهری که برای اولین بار در شاهرود 
کلید خورده است، پرداختن به مقوله سرمایه گذاری، گردشگری و اقدامات عمرانی 
ارزشــمند و در شأن شهروندان محترم شــاهرود از جمله موارد فوق است. رئیس 
شــورای اسالمی شهر در ادامه اظهار داشــت: در فرصت باقیمانده به پاس اقدامات 
ارزشمند شهردار از ابتدای دوره پنجم تا کنون، حمایت همه جانبه شورای اسالمی 

شهر را از برنامه های ایشان اعالم و برعهد و پیمان خود با شهردار جهادی هستیم.

دعوت از کارمند برق منطقه ای خوزستان برای قضاوت در مسابقات تکواندو قهرمانی اروپا

مصرف بیش از 1/9 میلیارد مترمکعب گاز طبیعي در استان اردبیل طی 9 ماهه نخست سالجاری

آغاز اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری در اراک

در راستای اجرای برنامه های مدیریت سبز صورت پذیرفت : 
بهره برداری از سیستم های تصفیه پساب در تاسیسات تقویت فشار گاز نکا، رامسر، نور و رشت

رئیس شورای اسالمی شهر شاهرود عنوان کرد ؛
توسعه و پیشرفت شاهرود با حسن انتخاب مهندس نادر فخری و اقدامات ارزنده مهندس احمدی شهردار شاهرود

تبریز -ماهان فالح: مدیرعامل شــرکت ملــی پخش فرآورده های 
نفتی ایران از خدمت رسانی مدیریت و کارکنان منطقه آزبایجان شرقی 

جهت کمک به هموطنان زلزله زده استان با اهدای لوح تقدیر کرد.
امیر وکیــل زاده با اهدای لوح تقدیر از عملکــرد مطلوب مدیریت و 
کارکنان این منطقه در خدمت رســانی به  آسیب دیدگان حادثه زلزله 
17 آبان ماه شهرستانهای میانه و سراب که موجب وارد آمدن خسارات 
مالــی و جانی به هموطنان عزیز در این خطه از میهن اســالمی گردید 

قدردانی کرد.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در این لوح 
با بیان اینکه  خدمت رســانی به مردم یک نوع عبادت اســت از وحدت 

، همدلــی، حضــور و کمک های بی دریغ مدیریــت و کارکنان منطقه 
آذربایجان شــرقی جهت کمک رســانی به هموطنان زلزله زده استان 
تشکر کرده و از خداوند منان  برای کارکنان این منطقه آرزوی موفقیت 

و سربلندی نمود. 
الزم به ذکر اســت زلزله  مذکور در 17 آبان ماه سال جاری به بزرگی 
5.9 دهم در مقیاس امواج درونی زمین )ریشــتر( ساعت 2 و 17 دقیقه 
بامداد حوالی تَْرک یکی از شهرهای شهرستان میانه در استان آذربایجان 
شــرقی را لرزاند. این زمین لرزه در بیشتر استانهای شمالغرب کشور نیز 
احساس شد. روستای ورنکش میانه ازجمله روستاهایی بود که بیشترین 

تخریب و آسیب را متحمل گردید. 

با اهدای لوح؛

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از مدیر منطقه آذربایجان شرقی تقدیر کرد

قم - خبرنگار فرصت امروز: حجت االسالم والمسلمین علی همت بناری 
از رابطه دو طرفه بین بیانیه گام دوم انقالب وعلوم انسانی خبرداد وتحقق مفاهیم 
بیانیه گام دوم انقالب را منجر به ایجاد تحول درعلوم انسانی وراه تحقق این بیانیه 

را استفاده ازعلوم انسانی دانست . 
نشست خبری همایش ملی  ظرفیت های علوم انسانی  برای تحقق بیانیه گام 
دوم انقالب درمجتمع امین قم برگزار گردید.  حجت االســالم والمسلمین علی 
همت بناری رئیس این همایش، ضمن ستایش نقش خبرنگاران در بستر سازی 
برای تحوالت فرهنگی و با اشــاره به رسالت جامعه المصطفی در عرصه جهانی 
گفت: جامعه المصطفی  یک نهاد علمی آموزشی  وبین المللی  است ورسالت آن 
گســترش اسالم ناب در سراس جهان است و برای تحقق این رسالت باید علوم 

انسانی که پایه اصلی نقش آفرینی است توسعه یابد. 
وی افزود: اگر علوم انسانی با رویکرد اسالمی دنبال شود می تواند تحول شگرف 
در عرصه بین المللی ایجاد نماید. رئیس این همایش با اشاره به اینکه علوم انسانی 
مخاطب های خاص خود را داردبیان کرد: اگر علوم انسانی  با رویکرداسالمی  باشد 

می تواند کل جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
حجت االسالم والمسلمین علی همت بناری همچنین خاطر نشان کرد: بیانیه 

گام دوم انقالب رهبری، نقشــه راهی است که درآن توصیه هایی در عرصه های 
مختلف ازجمله: علم وپژوهش، اخالق ومعنویت، جوانان وجایگاه آن ها در آینده 

انقالب وتمدن سازی و...شده است.،
   اوراه تحقق مفاهیم این بیانیه را ظرفیت علوم انســانی و تحقق این بیانیه 
را منجر به تحول در علوم انسانی دانست و از رابطه دوسویه بین بیانیه گام دوم 

انقالب وعلوم انسانی خبر داد.
حجت االســالم والمسلمین علی همت بناری  همچنین این بیانیه را برکتی 

دانست که منجر به تحول در علوم انسانی موجودخواهدشد.
او بااشاره به  رشد جامعه المصطفی در بستر انقالب اسالمی  عنوان کرد: انقالب 
اسالمی با شعارهای نوین برای کل بشر آمده است ورسالتی سترگ برای تحقق 

آرمان های انقالب دارد. 
حجت االسالم والمسلمین حسن یوســف زاده دبیر علمی این همایش نیز، 
بیانیه گام دوم انقالب  را به دلیل وجود 4 ویژگی شــاخص درآن منحصر به فرد 
دانست و اظهار کرد: اولین ویژگی شاخص این بیانیه این است که از سوی رهبری 
تنظیم شده است ودر وهله بعدتوصیه های افراد برجسته وهمچنین شخص مقام 
معظم رهبری برای تامل عمیق در این بیانیه  است وازدیگرویژگی های آن مورد 

اقبال قرار گرفتن آن توسط جامعه نخبگان وعموم مردم می باشد.
حجت االسالم والمسلمین حسن یوسف زاده همچنین بیان کرد: این بیانیه 
نشان دهنده این است که در آینده ای نزدیک شاهد تحول شگرفی خواهیم بود 
وبا توجه به سرخوردگی دنیای غرب در دهه های اخیر نیاز به تمدنی دیگر است 

که بدون شک آن  تمدن اسالمی  خواهدبود. 
گفتنی است مهلت ارســال آثار به این همایش تا اواخر بهمن ماه می باشدو 

درتاریخ 22 اسفند ماه سال جاری این همایش  برگزار  می گردد.

 رابطه دوسویه بین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و علوم انسانی برقرار است
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اگر مدیریت عالی دارید به این معنا نیس��ت که رهبر خوبی هم هس��تید. اکثر 
افراد مدیریت و رهبری را یکس��ان می دانند، در صورت��ی که این دو تفاوت های 
زیادی نس��بت به یکدیگر دارند. دانستن تفاوت رهبری و مدیریت به شما کمک 
می کن��د تا نقش خود را در س��ازمان تان بهتر درک کنید. با ش��ناخت تفاوت ها، 
می توانی��د از حداکثر توانایی خود بهره بگیرید. همچنین دانس��تن آنچه مدیران 
و رهبران را از هم جدا می کند نیز می تواند به ش��ما کمک کند تا بهترین تعادل 
بین رهبری و مدیریت را ایجاد کنید. در این مقاله ش��باهت ها و تفاوت های بین 
رهبران و مدیران را بررس��ی خواهیم کرد و چگونگی بهترین بودن در هر دو را 

با شما به اشتراک می گذاریم.
 تعریف رهبری و مدیریت

رهبری چیست؟
ق��درت رهبر از توانای��ی او برای تأثیرگذاری بر دیگران حاصل می ش��ود. آنها 
از نف��وذ خود ب��رای برانگیختن هنجارها و هدایت نوآوری ها اس��تفاده می کنند. 
همان ط��ور که دراکر می گوید، رهبران گاه��ی اوقات قوانین را برای تغییر زیر پا 

می گذارند. پیتر دراکر می گوید:
»تنها تعریف رهبر کس��ی است که پیروانی دارد. برای به دست آوردن پیروان 

نفوذ نیاز است، اما در به دست آوردن آن نباید درستی را نادیده گرفت.«
مدیریت چیست؟

مدی��ران اطمین��ان حاصل می کنند ک��ه کارکن��ان مطابق با اس��تانداردها و 
سیاست های تعیین شده عمل کنند. آنها به رهبران اطمینان می دهند که اهداف 
آنها انجام می ش��ود. آنها توانا و مس��ئول هستند، اما س��هم آنها در سازمان ها به 

شدت توسط دستورالعمل هدایت می شود.
مدیران افرادی هس��تند که وظیفه مدیریت را به عهده دارند بنابراین از طریق 
کارکرده��ای کلیدی برنامه ری��زی و بودجه بندی، س��ازماندهی و کارکنان، حل 

مسائل و کنترل، اهداف موردنظر را به دست می آورند.
رهبری در مقابل مدیریت

رهبری و مدیریت دارای ویژگی های مختلفی هستند و تمرکز متفاوتی دارند. 
در اینجا 9 اختالف عمده بین رهبری و مدیریت را عنوان می کنیم.

1. تمرکز بر اهداف و دیدگاه در مقابل تمرکز بر وظایف
رهب��ران به دیدگاه و اهداف ش��رکت خود گرایش دارند. آنه��ا تصویر بزرگی 
از آرزوها را در مقابل چش��مان خود تصور می کنن��د و راه های جدیدی برای به 
واقعیت تبدیل کردن آن تصویر می یابند. زمانی که رهبران تصمیم به پیاده سازی 
ایده ه��ای جدید خود می  گیرند، فعالیت های ش��رکت را مطابق با آن ایده پیش 

می برند.
مدی��ران وظیف��ه انجام کار را برعهده دارند. آنها در حالی که ممکن اس��ت به 
دیدگاه س��ازمان اهمیت دهند، کارش��ان این اس��ت که قوانین را اطاعت کنند. 
مدیران ایده های بزرگ را برای رهبران سازمان خود به واقعیت تبدیل می کنند.

2. متقاعدکردن در مقابل پیاده سازی کردن

از آنج��ا که رهبران همیش��ه بر پایه ن��وآوری تفکر می کنن��د، باید دیگران را 
متقاعد کنند که ایده های ش��ان ارزش��مند اس��ت. به خاطر داشته باشید که آنها 
قدرت خود را از طریق تشویق دیگران و قبول ایده های شان به دست می آورند.

ام��ا مدیران نیازی به متقاعدکردن دیگ��ران به پذیرفتن ایده های خود ندارند؛ 
زیرا نقش آنها اجرای سیاس��ت ها است. اگر کس��ی از خط قوانین شرکت خارج 
ش��ود، می تواند با آن فرد برخورد جدی داش��ته باشد. کارکنان دستور مدیران را 

اجرا می کنند و به طور مستقیم با آنها در ارتباط هستند.
3. ریسک کردن در مقابل به حداقل رساندن ریسک

هر زمان که چیز جدیدی را امتحان کنید، باید ریسک کنید. رهبران به صورت 
پیش فرض ریسک پذیر هستند؛ زیرا اغلب می خواهند تغییری ایجاد کنند.

مدی��ران وظیفه دارند ریس��ک را به حداقل برس��انند. آنه��ا اطمینان حاصل 
می کنند که کارکنان کاری را انجام دهند که باید انجام ش��ود و به ش��یوه ای که 
شرکت به آنها می گوید پیش می روند. هنگامی  که مشکالت به وجود می آید، یک 
مدیر ممکن است مشکل را به رهبر گزارش کند تا به اصالح سیاست ها بپردازد.

۴. تشویق در مقابل دستور
فرق بین مدیریت و رهبری، در این موضوع نسبت به اینکه مدیر چگونه نقش 
خود را ایفا می کند مبهم اس��ت. رهبران کارکنان خود را به بزرگ اندیش��یدن و 

تصور موفقیت های بزرگ تشویق می کنند.
مدی��ران به ط��ور معمول، دارای دس��تورالعمل های روش��ن و واضح در مورد 
جنبه های مختلف محل کار خود هس��تند. آنها ممکن اس��ت کارکنان را تشویق 
کنند، اما کار اصلی آنها این اس��ت که طریقه درس��ت انجام دادن وظایف را به 
کارمندان بگویند. یک مدیر فردی اس��ت که وقتی نمی دانید کاری را چطور باید 

انجام دهید، پیش او می روید.
5. حرکت موازی رشد در مقابل حرکت در جریان رشد 

رهبران باید وضعیت موجود را به چالش بکش��ند؛ در غیر این صورت سازمان 
آنها با رکود مواجه می شود. آنها چیزهای جدیدی را امتحان می کنند تا بهترین 
راه را  انتخاب کنند. آنها برای تنظیم سیاس��ت های ش��رکت، با دیدگاه ش��رکت 

عمل می کنند.
از سوی دیگر، مدیران، وضعیت موجود را حفظ می کنند. آنها در هنگام اجرای 

دستورالعمل های رهبران، بهترین کار خود را انجام می دهند.
6. انگیزه در مقابل تایید

هنگامی  که چیزهای جدید را امتحان می کنید، خطر شکست افزایش می یابد. 
رهبران باید انگیزه داش��ته باشند و در حفظ انگیزه دیگران نیز ماهر باشند. آنها 
هر کاری را مطابق با روند کاری ش��رکت انجام می دهند. هنگامی که یک شرکت 
دارای چش��م اندازی قوی است، رهبر می تواند در این راه الهام بخش کارمندان و 

الگویی قدرتمند باشد.
هنگامی  که مردم را مدیریت می کنید، هدف اصلی ش��ما این است که تصمیم 
بگیرید که آیا این عمل انجام شود یا خیر. مدیران اقدامات کارمندان را زیر نظر 

داش��ته و تعیین می کنند که آیا آنها استانداردهای تعیین شده توسط شرکت را 
برآورده می کنند یا خیر.

7. شکستن قوانین در مقابل پیروی از قوانین
رهبران باید برای پیش��رفت، قوانین را نادیده بگیرن��د. قوانین اغلب راه ایجاد 
نوآوری را سد می کنند، به همین دلیل رهبران اغلب آنها را می شکنند. هنگامی 
 که یک ش��رکت یا سازمان به ش��دت در حال نابودی است، رهبران ممکن است 

این قوانین را به طور کامل نادیده بگیرند.
اگ��ر یک مدیر بخواهد ش��غل خ��ود را حفظ کند، باید به اس��تراتژی هایی که 
توسط سرپرس��ت ها تعریف شده است، پایبند باش��د. شکستن قوانین، موقعیت 

او را تضعیف می کند که این موضوع می تواند شرکت را نیز در خطر بیندازد.
8. اعتماد در مقابل کنترل

وقتی کس��ی شما را به راهی ناش��ناخته هدایت می کند، باید سطح معینی از 
اعتماد به او وجود داش��ته باشد. یک رهبر قوی در اعتماد دادن به دیگران برای 

بردن آنها به راه هایی که هرگز نرفته اند مهارت دارد.
اقت��دار مدیران بر توانایی آنها در کنترل کردن کارمندان نهفته اس��ت. ش��ما 
مجبور نیستید مدیران خود را دوست داشته یا به آنها اعتماد داشته باشید تا به 
گفته های ش��ان عمل کنید. کار مدیران هدایت و کنترل کارمندان به سمت بهتر 

انجام دادن کارها است.
9. ایده برای تقویت و رشد در مقابل ارائه وظایف

رهبران با چیزهای جدید پیشرفت می کنند. آنها ایده های جدید و تفکر آزاد را 
پرورش می دهند، زیرا این امر از اهداف شان حمایت می کند. آنها می دانند که اگر 
بتوانند افراد بیشتری را به ایده پردازی تشویق کنند، دانش جمعی گروه، نوآوری 
بیش��تری را به ارمغان خواهد آورد. مدیران نمی توانند تفکر آزاد را تشویق کنند، 
زیرا این تفکر ممکن اس��ت با برآورده کردن انتظارات ش��رکت در تضاد باشد. در 
ضمن مدیر تنها کاری که نیاز اس��ت انجام دهد پیاده س��ازی قوانین و دستورات 
است. کارمندان نیز در این بخش حرف شنوی بیشتری از مدیر دارند و اینچنین 

کارها به روال مناسب خود انجام می شود.
رهبری بهتر است یا مدیریت

همان طور که متوجه ش��ده اید، بین رهبران و مدیران تفاوت های زیادی وجود 
دارد، اما رهبری و مدیریت مکمل یکدیگر هس��تند. رهبران ریسک پذیر، نوآور و 
تغییردهنده هس��تند، اما مدیران وضعیت موج��ود را حفظ می کنند و این بدان 

معنا نیست که یکی بهتر از دیگری است.
ش��رکت ها برای ادامه  حیات هم به مدیران و هم به رهبران نیاز دارند. فقدان 
مدیری��ت، س��ازمان را در معرض خطر انقراض قرار می ده��د و اهداف را برآورده 

نمی کند. کمبود رهبری منجر به نیروی کار بی انگیزه و ناامید می شود.
رهبران و مدیران ممکن است در دو سر طیف قدرت قرار داشته باشند، اما آنها 
جزوی از یک گروه هس��تند. یک رهبر می تواند چشم اندازی بزرگ داشته باشد، 
اما بدون حضور مدیر به واقعیت تبدیل کردن این چش��م انداز هیچ ثمره ای ندارد. 

مدیران باید به اس��تانداردها احترام بگذارند، اما اگر آنها از رهبری الهام نگیرند، 
نمی توانند دیدگاه خود را با نیروی کار به اشتراک بگذارند.

 تعادل بین رهبری و مدیریت را برقرار کنید
ی��ک تعادل بین رهبری و مدیریت وجود دارد. در بعضی موارد، ش��ما نیاز به 
کس��ی دارید که به شما بگوید چه زمانی باید از کدام یک کمک گرفت. بهترین 

مقام های ارشد می دانند چه زمانی رهبری و چه زمانی مدیریت نیاز است.
چه زمانی از مهارت های رهبری استفاده می کنیم؟

مقدار اس��تفاده ای که از مهارت های رهبری می ش��ود، به نی��روی کار و نحوه 
عملکرد ش��رکت شما بس��تگی دارد. اگر اعضای گروه ش��ما درباره اهداف گروه 

آگاهی کامل داشته باشند، احتمال الهام گرفتن شان از یک رهبر بیشتر است.
برای اینکه یک ش��خصیت قدرتمند بیشتر به سمت رهبری حرکت کند، باید 
اعتماد کند که کارکنان در حال حاضر به طور کامل با سیاست های شرکت آشنا 
هس��تند و از آنها پیروی می کنند. اگر بخواهید به طور دائم مراقب اعضای گروه 
خود باش��ید تا کوچک ترین وظایف را به درس��تی انجام دهند، تشویق تفکر آزاد 
در این شرایط دشوار می شود. هنگامی که یک تیم از افراد متعهدی ساخته شده 
و همه از نقش خود را آگاه هس��تند، ش��ما فرصت بیشتری خواهید داشت. این 
کارمن��دان قادر ب��ه اداره نوآوری و خالقیت در حین انجام مس��ئولیت های خود 
خواهند بود. اگر یک رهبر بتواند با کارمندان درباره سیاس��ت های ش��رکت وارد 

مذاکره شود، می تواند ایده های جدیدی را نیز در کنار آنها ارائه دهد.
چه هنگام نقش یک مدیر را برعهده بگیریم؟

هنگامی  که وارد شرکت و کار جدید می شوید، به کسی نیاز دارید که به شما 
بگوید چطور باید کارها را انجام دهید. زمانی که اعضای گروه شما جدید هستند، 
مدیران یک ضرورت مطلق محس��وب می شوند. آنها می توانند به کارکنان کمک 

کنند تا کار خود را به بهترین روش ممکن انجام دهند.
مدی��ران همچنی��ن در فهمیدن اینک��ه کارکنان چه پتانس��یلی دارند کمک 
می کنن��د. آنها می دانند که دادن مس��ئولیت های بیش از حد ب��ه آنها می تواند 
تأثیر منفی بر عملکرد و روحیه ش��ان داش��ته باش��د. آنها بهره وری کارکنان را با 
درک اینکه هر کس چگونه کار می کند و چگونه به اس��ترس پاس��خ می دهد به 

حداکثر می رسانند.
س��ازمان ها همیشه به مدیران نیاز دارند تا به کارکنان در مورد عدم اطمینانی 
که ممکن اس��ت در کارشان داشته باش��ند کمک کنند. مدیر شخصی است که 

می تواند به شما کمک کند روش انجام کار را در کتابچه راهنما پیدا کنید.
سازمان ها به مدیران و رهبران نیاز دارند تا به پتانسیل کامل خود برسند. شما 
نمی توانید یک نقش را بدون دیگری داش��ته باش��ید. شرکتی که فقط از رهبران 
س��اخته شده اس��ت، پر از هرج ومرج می شود. داش��تن مدیران به تنهایی به این 
معناس��ت که کارهای زیادی را به انجام می رسانید، اما هرگز پیشرفت نمی کنید 

و حرکت رو به جلو نخواهید داشت.
Lifehack/ucan :منبع 
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هک رشد چیست و هکر رشد کیست؟
هک رش��د )Growth Hack( یا خلق رش��د یک انقالب بزرگ در دنیای بازاریابی اینترنتی اس��ت. این انقالب به 
ناچار بر روی نحوه فعالیت و رش��د کس��ب و کارها تاثیر گذاشته است، زیرا محصوالت یا سرویس هایی که شرکت های 

استارت آپ ارائه می دهند یا براساس نیازهای مردم شکل گرفته یا تبدیل به یکی از نیازهای مردم می شوند.
این باعث ش��ده که بازاریابی س��نتی شروع به از دست دادن محبوبیت کند و در عوض آنهایی که کدنویسی و تجزیه 

و تحلیل داده ها را می دانند، محبوب شوند.
خلق رشد یا هک رشد چیست؟

هک رش��د )Growth Hack( یک تکنیک بازاریابی اس��ت که توسط اس��تارت آپ های اینترنتی توسعه داده شده 
اس��ت. این اس��تارت آپ ها از خالقیت، تفکر تحلیلی و ش��اخص های اجتماعی فروش محصول و برندس��ازی اس��تفاده 
می کنند. هک رش��د یا خلق رشد )یا حتی بازاریابی رشد هم نام دارد( یعنی استفاده از تکنیک های بازاریابی اینترنتی 
پربازده و کم هزینه به منظور کمک به رش��د و حفظ کاربران فعال، فروش محصول و برندس��ازی اس��ت. هک رشد یک 
ذهنیت است، نه یک ابزار. می توان گفت هک رشد به صورت کامل در مورد شناسایی تغییرات و چگونگی سازگار شدن 
با روندها اس��ت. کس��ب وکارهای کوچک و استارت آپ ها بیش��ترین نیاز را به هک رشد دارند، زیرا این نوع مجموعه ها 

مقدار زیادی پول برای سرمایه گذاری ندارند در نتیجه به نتایج سریع نیاز دارند.
هکر رشد یا خالق رشد کیست؟

کسی که تخصص او هک رشد است، هکر رشد یا خالق رشد نام دارد. این اصطالح برای اولین بار توسط شان الیس 
معرفی شد. همچنین او هکر رشد را این چنین توصیف می کند:

»هکر رشد شخصی است که هدف اصلی او تنها و تنها رشد است. هر کاری که یک هکر رشد انجام می دهد به وسیله 
تاثیر آن بر روی یک روند رشد چشمگیر ارزیابی می شود.«

»هکر رشد باید همواره روند هک رشد را به شیوه ای منظم دنبال کند، این روند شامل اولویت بندی ایده ها، آزمایش 
ایده ها و همچنین تحلیل ایده ها اس��ت. هکر رش��د باید قدرت تحلیل کافی برای فهمیدن اینکه کدام محرک های رشد 

را باید نگه دارد و کدام یک را نادیده بگیرد، داشته باشد.«
هرچه س��رعت اجرای این عمل بیش��تر باشد احتمال رشد چشمگیر بیشتر اس��ت. در واقع شیوه های تکراری برای 

رشد کسب وکار.
مزایای هک رشد

بازگش��ت س��رمایه قابل پیش بینی: استفاده از داده ها کمک می کند تا از تصمیمات خود آگاه باشیم و کارایی روشی 
که به کار می گیریم را به خوبی ارزیابی کنیم. ش��ما می توانید اس��تراتژی های هک رش��د که انتظارات شما را برآورده 
می سازد شناسایی کنید. پس می توانید تنها بر روی شیوه هایی که بیشترین میزان جلب مشتری را دارند تمرکز کنید 

و دیگر تکنیک ها را رها کنید.
کم هزینه بودن: ماهیت هک رشد به گونه ای است که هر کسی و با هر میزان سرمایه می تواند از آن استفاده کند. در 
واقع هک رش��د به معنای اس��تفاده از موثرترین تاکتیک ها است. یکی از بهترین شیوه های هک رشد بهینه سازی سئو 
برای صفحات فرود اس��ت، زیرا این باعث می ش��ود که رتبه های باالیی برای کلمات کلیدی مهم کس��ب کنید. نوشتن 

محتوای تاثیرگذار و به اشتراک گذاری آن در شبکه های اجتماعی یکی دیگر از این روش ها است.
نیاز به کمترین منابع: هک رش��د محصول یا تیم مهندس��ی هیچ نیازی به یک تیم بزرگ بازاریابی ندارد و می تواند 

توسط یک نفر پیاده سازی و توسعه داده شود.
رویکرد هک رشد

قطعا ش��ما برای محصول خود و بازاریابی آن هدف خاصی دارید پس اگر می خواهید از هک رش��د برای رس��یدن به 
این هدف استفاده کنید ما به شما توصیه می کنیم که از این پنج روش ساده استفاده کنید:

ارزیابی: همه چیز را ارزیابی کنید، حتی اگر داده هایی را که از این ارزیابی به دس��ت می آورید برای ش��ما قابل فهم 
نباشد. مهم این است که هر زمان به اطالعت یا داده هایی نیاز بود آن را در اختیار داشته باشید.

تجزی��ه و تحلی��ل: هر چیز مهمی را تجزیه و تحلیل کنید. همه عامل های ب��ی ارزش را نادیده بگیرید و تنها بر روی 
عواملی که عملی هستند تمرکز کنید.

آزمای��ش: تغییرات محصول، وب س��ایت، صفحه فرود، کمپین ایمیل و… را براس��اس تجزیه و تحلیل داده ها انجام 
دهید و نتایج این تغییرات را به خوبی بررسی کنید. تغییرات بزرگ اثرات بزرگی به دنبال دارند. به جای ریسک پذیری 

زیاد سعی کنید خالق باشید.
مقایسه: داده های جدید را با داده های قدیم مقایسه کنید. این تنها راه پی بردن به تاثیر تغییرات شما است.

اصالح کردن: تغییرات خود را براساس نتایج جدید اعمال کنید.
تکرار: اعمالی که شما را به هدف نزدیک می کنند تکرار کنید.

نمونه های موفق هک رشد
نمونه های زیادی از هک رش��د وجود دارند که در ایجاد نتایج بزرگ برای شرکت ها موفق عمل کرده اند. در اینجا به 

چند شرکت تکنولوژی موفق اشاره می کنیم.
Hotmail: کاربران جدید تنها با یک کلیک می توانند به صفحه ثبت نام هدایت شوند و یک اکانت ایجاد کنند.

YouTube: کاربران یوتیوب می توانند ویدئوها را به وسیله قطعه کدها بر روی وب سایت خود به اشتراک بگذارند.
Twitter: ایجاد ایمیل های اعالن خودکار

Drop Box: برای افزایش کاربران جدید کاربران خود را تشویق می کند تا دوستان را به این سیستم دعوت کنند.
Airbnb: ارسال همزمان همه پست های جدید بر روی سیستم Craigslist به صورت رایگان

LinkedIn: به کاربران این قابلیت را می دهد که یک اکانت عمومی باز کنند. به این معنا که اگر کس��ی نام شخص 
را جست وجو کند اکانت او در نتایج موتورهای جست وجو نشان داده می شود.

تفاوت بین هک رشد و بازاریابی سنتی
بیش��تر مردم فکر می کنند که هک رش��د و بازاریابی یکی هستند، در حالی که این چنین نیست و تفاوت های جزئی 

و بسیار مهمی با هم دارند.
هک رش��د همانند بازاریابی یک هدف نهایی را دنبال می کند، این هدف جذب مش��تری و ترغیب افراد بیشتر برای 
اس��تفاده از یک محصول یا س��رویس خاص است. با این حال، استارت آپ ها به دلیل بودجه پایین همواره بر ترفندهای 

کم هزینه تکیه می کنند.
هک رش��د توانسته اس��ت دانش بازاریابی، بهینه سازی و توس��عه را به منظور یک بازاریابی موثر و کم هزینه ترکیب 
کند. برای نمونه، ایمیل های خودکار اطالع رسانی، فرم های ثبت نام ساده، صفحات ترغیب کننده برای ثبت نام و آموزش 

استفاده آسان از محصول یا سرویس برای کاربران جدید.
هکر رش��د باید مجموعه ای از مهارت های دیجیتال مارکتینگ را یاد بگیرد، البته نه فقط با خواندن، بلکه باید آن را 

عملی اجرا کند و از عهده تحلیل داده بربیاید.
وقت آن رسیده که یک پروژه کوچک پیدا کنید و هک رشد را روی آن انجام دهید.

عالوه بر این، بهترین شیوه کسب دانش در این زمینه یادگیری از زندگی شخصی و پیروزی ها و شکست های زندگی 
است. این پست می تواند یک آشنایی خوب با هک رشد و تبدیل شدن به یک بازاریاب موفق باشد.

beloved.marketing :منبع
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شاید ش��ما هم مانند ایالن ماس��ک، مدیرعامل شرکت فضایی 
اسپیس ایکس، از جلسه کاری متنفر باشید. جلسات کاری بخش 
مهم هر کسب و کار هستند، اما تحقیقات مختلف نشان داده است 
که بهره وری این جلس��ات چندان زیاد نیس��ت. در این مقاله، پنج 
راهکار کاربردی ارائه می کنیم که برای افزایش بهره وری جلس��ات 

کاری مؤثر است. با ما همراه باشید.
ش��اید چندان ضروری به نظر نرس��د که برای مدیریت جلسات 
کاری راهب��ردی کارآم��د طراحی کنی��م اما، با بزرگ تر ش��دن و 
پیچیده تر ش��دن فرآیند های کاری، ضرورت آن بیش��تر مشخص 
می ش��ود. طب��ق تحقیقات صورت گرفته، جلس��ات کاری س��االنه 
۳7میلیارد دالر از س��رمایه شرکت های آمریکایی را هدر می دهند. 
5۳درصد از کارمندان گفته اند که این جلس��ات غیرس��ازنده اند و 
7۳درصد هم اعتراف کرده اند که در حین جلس��ات حواس ش��ان 
جایی دیگر اس��ت. با طراحی یک برنامه منظم و انعطاف پذیر، که 
امکان مشارکت یا حتی عدم مشارکت در جلسات را در اختیار افراد 

می گذارد، می توان جلساتی پربارتر برگزار کرد.
5 راهبرد زیر به شما در برنامه ریزی بهتر جلسات کمک می کند:

1. جلسات گزارش دهی را کاهش دهید
برخ��ی از جلس��ات منظ��م کاری در ش��رکت ها ص��رف ارائ��ه 
گزارش ه��ای روزانه یا هفتگی می ش��ود. این جلس��ات که ظاهرا 
بی ضررند تمرکز کارمندان را کاهش می دهند و وقت ارزشمند آنها 
را صرف گزارش نویس��ی می کنند. سعی کنید تناوب این جلسات 
را کاهش دهید تا کارمندان با وقت آزاد بیش��تری بتوانند وظایف 

خود را انجام دهند.
ی��ک مورد موف��ق از این نمونه ش��بکه اش��تراک گذاری عکس 
پینترس��ت است. بخش توسعه و برنامه نویسی این شرکت به  مدت 
سه روز از حضور در جلسات کاری روزانه معاف شدند. این کار به 

افزایش بهره وری کارمندان آن بخش انجامید.
2. جلسات را بیرون از محل کار برگزار کنید

مارک زاکرب��رگ، بنیان گذار فیس بوک، از طرفداران جلس��ات 
کاری در فضای باز است

الزم نیس��ت همه جلس��ات در اتاق کنفرانس ش��رکت و پشت 
میزهای ب��زرگ برگزار ش��ود. تغییر محل جلس��ات و راه رفتن یا 
ایس��تادن هنگام برگزاری جلس��ات به افزایش بهره وری و افزایش 
صمیمیت می��ان اعضا می انجامد. تحقیقات دانش��گاه واش��نگتن 
نش��ان داده اس��ت که کارمندان هنگام راه رفتن یا ایستادن حس 
بهت��ری دارند و بیش��تر در بحث مش��ارکت می کنن��د. مطالعات 
دانش��گاه اس��تنفورد نیز حاکی از همین نتایج است. 8۱درصد از 
ش��رکت کنندگان در این پژوهش گفته اند که در چنین جلساتی با 

فکر بازتری مشارکت می کنند.
پس اگر فرصت داش��تید، حتما با کارمندان به یک پیاده روی یا 

قرار ناهار دسته جمعی بروید.
3. به افراد فضا بدهید

این روزها، دفاتر کاری بزرگ و س��الن های س��فید و روش��ن به 
نماد معماری در ش��رکت های مدرن تبدیل ش��ده اند، اما این مدل 
طراح��ی، باوج��ود مزیت های��ش، می تواند موج��ب حواس پرتی، 

اس��ترس و خستگی کارمندان ش��ود. یکی از راهبردهای مؤثر در 
افزای��ش بهره وری این اس��ت که ب��رای گروه ها و اف��راد فضاهایی 
خصوصی تر طراحی کنید تا هر زمان که خواستند بتوانند کار خود 
را در آرامش و س��کوت پیش ببرن��د و الزام کمتری برای برگزاری 
جلس��ات داش��ته باش��ند. هرچند این کار به  علت محدودیت های 
بودج��ه همیش��ه امکان پذیر نیس��ت، اما می توان ب��ا رویکردهای 
کم خرج تر هم آن را محقق کرد؛ مثال با استفاده از پیام رسان هایی 
مختص محل کار، تا بدین سان نیاز به برگزاری جلسات کمتر شود.

۴. از ایمیل استفاده کنید
 از زم��ان ارائه س��رویس های ایمیلی، این ابزار کارب��رد فراوانی در 
ش��رکت ها پیدا کرده است. گرچه مدیریت ایمیل های فراوان، که هر 
کدام پاس��خ خاص خودش را می طلبد، کاری دشوار است اما انتخاب 
ایمیل بهتر از برگزاری جلس��ات مفصل کاری است. از جهتی ایمیل 
این امکان را به شما می دهد که پاسخی شایسته و درست به همکاران 

بدهید، درحالی که در جلسات شاید چنین فرصتی نداشته باشید.
5. ارزش هر جلسه را درک کنید

هر جلس��ه کاری را با دقت و وسواس برگزار کنید. هدف جلسه 
را کامال ش��فاف و دقیق بیان کنید و به  دنبال این نباش��ید که در 
یک جلسه به ده ها مورد رسیدگی کنید. برگزاری جلسات کوتاه و 
مفید بسیار ارزشمند است. کسب وکار یک کار گروهی است. پس 
ب��ا یادگیری مهارت های گفت وگو و کار تیمی می توان به بهره وری 

بیشتر در جلسات کاری دست یافت.
entrepreneur/chetor :منبع

برگزاری جلسات کاری اثربخش با 5 راهکار متفاوت و کارآمد

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


