
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

فصل تازه تحوالت اقتصادی با آغاز عملیات بازار باز بانکی

شروط موفقیت 
عملیات بازار باز

فرصت امروز: ش��نبه بیس��ت و هشتم دی ماه در تاریخ سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، روزی ویژه و به یاد ماندنی بود. در این 
روز اولی��ن معامله رس��می در چارچوب عملیات بازار باز بانکی رقم خورد و 10 هزار برگ س��هم ب��ه ارزش یک میلیارد تومان بین 
بانک مرکزی و یکی از بانک ها در فرابورس معامله ش��د. روز ش��نبه البته تنها برای سیاس��ت پولی، روزی مهم و تاریخی نبود، بلکه 
در بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل در  این روز، رش��دی کوبنده و خیره کننده داشت و برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه، شاخص 
بورس، کانال 409 هزار واحدی را فتح کرد. همه اینها باعث می شود تا به عملیات بازار باز بانکی، نگاهی خوش بینانه داشته باشیم...

هر آنچه باید درباره مالیات نقل و انتقال ملک بدانید

بازار مسکن آرام تر شد

3

4

2

مهلت ثبت نام متقاضیان »یارانه معیشتی« امروز به پایان می رسد

از یارانه معیشتی تا معیشت یارانه ای

طرح پویش ملی تولید محتوای دیجیتال
چگونه بهترین استخدام را داشته باشیم

تسال با رهگذران صحبت می کند
بازاریابی و تبلیغات تاثیرگذار با هدف گذاری بر روی مخاطب

بازاریابی موفق محصوالت با بسته بندی خالق
4 نقطه ضعف اصلی سایت برندها در حوزه بازاریابی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آلفابت چهارمین شرکت یک 
تریلیون دالری آمریکا شد
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فرصت امـروز: هرچند پرونده بازار سـرمایه در دومین روز 
هفته و در حالی که تهران، برفی ترین روز زمسـتان را پشت 

سـر می گذاشت، صعودی بسته شـد، اما از سرعت 
رشد شاخص بورس در این روز کاسته شد...

از سرعت رشد شاخص بورس در برفی ترین روز زمستان 
کاسته شد

بورس در قله تاریخ

یادداشت
 دلهره آمریکایی

در دل چینی

ایران و چین دو کش��ور تاریخی 
ب��ا ف��راز و فروده��ای ف��راوان در 
تح��والت داخلی و تج��ارب روابط 
متقاب��ل هس��تند. به رغ��م فراز و 
نش��یب های فراوان در تاریخ ایران 
و چی��ن، حف��ظ و توس��عه روابط 
دوجانب��ه یکی از اصول سیاس��ت 
خارج��ی دو کش��ور بوده اس��ت. 
این دو کش��ور به عنوان دو بازیگر 
اثرگ��ذار در س��طوح منطق��ه ای و 
بین المللی، از س��ابقه قابل تأمل و 
طوالن��ی برخوردارند. چین یکی از 
قابل اعتمادترین ش��رکای تجاری 
ایران از زم��ان تحریم های آمریکا 
تاکنون محس��وب می شد. با توجه 
ب��ه مکم��ل ب��ودن ظرفیت ه��ای 
اقتص��ادی، همکاری در عرصه های 
صنعتی  زیرس��اخت های  ان��رژی، 
و فن��اوری نی��ز موجب ش��ده دو 
دوجانبه  تعام��ات  زمینه  کش��ور 
و  س��رمایه گذاری  ح��وزه  در 
فاینان��س پروژه های باالدس��تی و 
پایین دس��تی را دارا باش��ند. چین 
ش��ریک اول بازاره��ای وارداتی و 
همچنی��ن ش��ریک اول ص��ادرات 
غیرنفتی ایران اس��ت و بازار بزرگ 
چین فرصتی مه��م برای صادرات 
محصوالت ایرانی به چین است. به 
رغم مزیت ه��ای رقابتی فراوان در 

کش��ورمان در مقایسه با 
3سایر کشورهای...
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کمی پیش از ظهر روز ۳0دی ماه در س��ال 1۳9۵، در یکی از روزهایی که مثل هر 
روز آغاز ش��د اما عادی به پایان نرس��ید، پاس��کو فرو ریخت. فاجعه وسیع و جانسوز 
ب��ود. گفتند از ۲1 س��ال پیش تاکن��ون نزدیک به 40بار اخطار گرفت��ه اما توجهی به 
اعام خطرها نش��ده که نتیجه اش ش��د جان باختن و ش��هادت 1۶ آتش نش��ان. حاال 
س��اختمان های عاءالدین، پایتخت، آلومینیوم و... مانده اند بی آنکه قانونی صریح برای 

برخورد با آنها وجود داشته باشد.
در همین زمینه، مهندس محمود قدیری، معاون پیش��گیری س��ازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی ش��هر تهران، در گفت وگو با ایس��نا درباره ایمنی س��اختمان ها در شهر 
تهران و خأل قانونی برای الزام افراد به رعایت ایمنی در شهر، بیان کرد: براساس مصوبه 
ش��ورای شهر که از سال گذشته برای طرح نظام بازرسی تصویب شد تاکنون ۳4 هزار 
س��اختمان ناایمن شناسایی شده اند اما هرچه پیش می رویم و تعداد بازدیدها افزایش 
می یابد این تعداد هم  بیشتر می شود. عجیب است که از این تعداد تاکنون حدود ۲00 

ساختمان ایمن سازی های الزم را به صورت کامل انجام داده اند.
به گفته قدیری، از ۳4 هزار س��اختمان ناایمن شناس��ایی ش��ده، بیش از ۵0درصد 

ساختمان ها خط قرمزها را زیر پا گذاشته اند و وضعیت بسیار ناایمنی دارند.
او با بیان اینکه در زمینه برخورد با س��اختمان های ناایمن و الزام مردم برای اجرای 
قانون خأل قانونی وجود دارد، گفت: در حال حاضر حدود پنج س��ال اس��ت که به این 
قانون رسیدگی نشده است این در حالی است که باید تا به حال این قانون به مجلس 

رفته و تصویب شده باشد.
معاون پیش��گیری سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: طی این قانون مرجع رسمی 
کش��ور باید تایید کند که عدم رعایت تمهیدات ایمنی یک جرم اس��ت و جریمه دارد؛ 
این قانون در اکثر کشورهای پیشرفته هم وجود دارد، اما متأسفانه تا به حال در کشور 
ما محقق نشده است. نبود این قانون زمانی احساس می شود که می بینیم پس از وقوع 
حادثه و جان باختن فرد یا افرادی، کس��ی که تمهیدات ایمنی را رعایت نکرده اس��ت 

محکوم می شود، این در حالی است که این محکومیت جبران کننده حادثه نیست.
وی با تاکید بر این موضوع که پاس��کو درس های بس��یار زی��ادی با خود به همراه 
داش��ت، گفت: از سال ۷4 تقریبا ۳0 تا 40 بار برای پاسکو اخطار صادر شده بود، اگر 
آن زم��ان الزام قانونی وجود داش��ت مطمئنا این حادثه رخ نمی داد. اگر دس��تگاه های 
آب پاش در آن س��اختمان وجود داشت، جعبه آتش نشانی سالم بود یا... حادثه پاسکو 
اینچنین جبران ناپذیر نمی شد. اصطاحی تحت عنوان مرزبندی حریق وجود دارد که 
راهکاری س��اده است؛ کافی است دیوار تا س��قف برسد تا از گسترش آتش  در طبقات 
جلوگیری شود، این در حالی است که امروزه سقف های کاذب در مجتمع های تجاری 
بس��یار وجود دارد و همین موضوع موجب می ش��ود که حریق به سرعت به واحدهای 

دیگر سرایت کند. در پاسکو هم اتفاقی مشابه رخ داد.
قدی��ری ب��ا بیان اینکه متأس��فانه به دلیل وج��ود این خأل قانونی هنوز س��اختمان 
آلومینیوم، عاءالدین و... به طور کامل ایمن س��ازی نش��ده اند، گفت: مجتمع بهار که 
مرکز فروش لباس کودک است هم هنوز به طور کامل ایمن سازی نشده است. مجتمع 

کامپیوتر پایتخت نیز ایمنی کافی ندارد؛ این س��اختمان طی س��ال گذش��ته چند بار 
دچار آتش س��وزی ش��ده که اکثرا هم دلیلش رایزر برق آن اس��ت و آتش نشانی هم به 

آن هشدار داده است.
معاون پیش��گیری س��ازمان آتش نشانی تهران معتقد اس��ت که قوانین قبل و بعد از 
پاس��کو تغییر خاصی نکرده اس��ت چراکه اگر همان قوانین پیش��ین هم در پاس��کو 

رعایت می شد فرو ریختن پاسکو و شهادت 1۶ تن از آتش نشانان اتفاق نمی افتاد.
او همچنین در این زمینه اظهار کرد که به نظر می رسد در بحث فنی مشکلی وجود 
ندارد و مش��کل  آنها از آیین نامه فنی نیس��ت، بلکه باید قانونی وجود داش��ته باشد که 

افراد را ملزم به اجرای قوانین کند.
قدی��ری ب��ا بیان اینکه آیین نامه هایی مش��ابه هم برای س��ازندگان وج��ود دارد که 
متأسفانه برخی از سازندگان برای تامین منافع خود به اجرای آن تن نمی دهند، گفت: 
برای مثال ساختمان های نوساز جنوب شهر در واقع فرسوده ساز هستند، چراکه برخی 
سازندگان برای کاهش قیمت ها و افزایش سود در اجرای ایمنی سیم کشی و لوله کشی 
و... کم  کاری می کنند. متأس��فانه در م��واردی می بینیم که قوانین ایمنی اصا رعایت 

نمی شود و نظارت مناسبی هم وجود ندارد.
معاون پیش��گیری س��ازمان آتش نش��انی تهران افزود: حتی بعضی از ساختمان های 
نوس��از ایمنی کمتری نسبت به س��اختمان های قدیمی ساز دارند. باید گفت که درصد 
بس��یار باالیی از س��اختمان های زیر ش��ش طبقه مش��مول ضوابط ایمنی آتش نشانی 
نیستند و جالب است که بیش از ۸0درصد حریق های ساختمانی نیز در ساختمان های 
زیر ش��ش طبقه رخ می دهد چراکه واحدهای این س��اختمان ها مساحت کمی دارد و 
فاصله منابع حرارتی با منابع قابل اش��تعال کم اس��ت؛ اکثر سیم کش��ی ها هم درست 

نیست و از یک پریز چند انشعاب گرفتند.
وی با بیان اینکه اگر حادثه دلخراش پاسکو را در نظر نگیریم، می توان گفت تقریبا 
صد درصد مرگ و میرها در آتش س��وزی، در س��اختمان های زیر ش��ش طبقه اتفاق 
می افتد، گفت: گرچه که به ظاهر آتش س��وزی س��اختمان های بلندمرتبه حساس��یت  

بیشتری دارد چون خاموش کردن آنها سخت است.
به گفته وی می توان گفت که هیچ کدام از س��اختمان های نوس��ازی که زیر ش��ش 
طبقه هستند ایمنی کافی ندارند، چراکه ضوابط آتش نشانی در آنها رعایت نشده است.
قدیری درباره تغییر فرهنگ ایمنی پس از پاس��کو گفت: مردم از زمانی که پاسکو 
اتفاق افتاد نگرش متفاوتی به آتش نش��انی داشتند، اما این نگرش بیشتر عاطفی است 
تا اینکه باعث ش��ود که آنها ضوابط را رعایت کنند. آتش نش��انی واقعا از این بابت که 
مردم به نیروها بس��یار لطف و محبت دارند ان��رژی می گیرد، اما چیزی که ما از مردم 
می خواهی��م رعایت ضوابط و مقررات ایمنی اس��ت. اگر این موضوع رعایت ش��ود هم 
آتش نشان ها کمتر در معرض خطر قرار می گیرند و هم جان افراد بیشتر حفظ می شود. 
ما بعد از پاس��کو هم مصدوم و ش��هید داش��ته ایم. اگر ما واقعا برای جان آتش نشانان 
ارزش قائلیم باید ایمنی را بیش��تر رعایت کنیم. امیدواری��م خودایمنی و خودامدادی 

افزایش پیدا کند.

خانه رویاهای جوانان ساخته می شود؟
مسکن ملی یک ساله شد

با وجود نقدهایی که به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن می ش��ود، به نظر می رس��د این طرح بیش از آنکه کپی پروژه 
شکس��ت خورده  مس��کن مهر باشد به طرح نس��بتا بهتر مسکن ویژه تهرانسر ش��باهت دارد؛ چراکه برای اجرای آن هم از پول 
پرقدرت و تورم زا اس��تفاده نش��ده و هم اینکه زیرس��اخت های الزم را دارد. هرچند در یک س��الگی این پروژه نقدهایی از درون 
دولت آن را هدف گرفته، اما به هر حال طرح در بعضی شهرها به پیشرفت بیش از 40درصد رسیده و قرار است میزان پیشرفت 
پروژه در استان های مختلف اعام شود. به گزارش ایسنا، طرح اقدام ملی تولید و عرضه 400 هزار واحد مسکونی چند روز قبل 
وارد اولین س��ال اجرا ش��د. ۲۵ دی ماه سال گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی در جریان کلنگ زنی ۶0 هزار واحد طرح اقدام 
ملی در شهرهای جدید از سهمیه ۲00 هزار واحدی این مجموعه و همچنین برنامه دولت برای تولید و عرضه 400 هزار واحد 

مسکونی خبر داد. روز پنجم شهریورماه نیز رئیس جمهور به طور رسمی دستور آغاز عملیات  اجرایی این طرح را صادر کرد.
قرار ش��د در قالب این طرح ۲00 هزار مس��کن در ش��هرهای جدید، 100 هزار واحد در بافت های ناکارآمد و 100 هزار واحد 
در مناطق هدف بنیاد مس��کن انقاب اس��امی عرضه  ش��ود. ابتدا شکل و شمایل ساخت و س��از در این پروژه، نمود بیشتری 
داش��ت اما به تدریج زوایای دیگر آن برای طرف تقاضا نیز نمایان ش��د؛ مثل ش��روط چهارگانه از جمله س��بز بودن فرم »ج« و 
عدم مالکیت از س��ال 1۳۸4 تاکنون. 1۸ آبان ماه امس��ال نیز طرح در مرحله  نام نویس��ی قرار گرفت. آغاز مرحله  نام نویسی در 
واقع ش��روع جدی و ملموس پروژه ای اس��ت که شاید رویای خانه دار شدن بسیاری از جوانان را محقق کند. پروژه در زمین های 
دولتی به شکل اجاره 99 ساله ساخته می شود. قیمت واحدها نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان 
در هر متر مربع و مبلغ پیش پرداخت ۳0 میلیون تومان اعام شده که البته این اعداد با توجه به هزینه های کنونی تخمین زده 
می ش��ود و ممکن اس��ت پس از ساخته شدن خانه ها مقداری تغییر کند. با اینکه طی یک سال گذشته نگرانی هایی از چگونگی 
تامین مالی و طول دوره ساخت وجود داشت و برخی آن را کپی برداری از طرح شکست خورده  مسکن مهر می دانستند، شواهد 
و قرائن گویای آن است که طرح اقدام ملی طی یک سال گذشته پیشرفت نسبتا مناسبی داشته و در بعضی مناطق به بیش از 
40درصد رسیده است. با توجه به وجود زیرساخت های شهری در غالب پروژه های طرح اقدام ملی، این پروژه را می توان شبیه 
»مسکن ویژه تهرانسر« دانست. مردادماه امسال کانون انبوه سازان 4۲ ایراد به پروژه اقدام ملی گرفت و تاکنون به طور رسمی 
از ورود به این طرح امتناع کرده اس��ت. البته گفته می ش��ود بعضی اعضای کانون انبوه سازان در استان ها در این طرح مشارکت 
دارند. در پروژه مس��کن مهر نیز ابتدا انبوه س��ازان دخالتی نداش��تند اما بعد از دو سال از آنها برای ورود به طرح دعوت شد که 

گفته می شود در تسریع پروژه موثر بوده اند.
استاندار کرمانشاه: به مسکن ملی خوشبین نیستم

به جز امتناع کانون انبوه سازان و ایراداتی از سوی بعضی نمایندگان مجلس، فشارهای آنچنانی، آغاز پروژه را با مشکل مواجه 
نکرد و فضای عمومی برای اجرای این پروژه مهیا بود، اما در روزهای اخیر از درون مجموعه دولت، انتقاداتی به این طرح وارد 
شد؛ آنجا که استاندار کرمانشاه روز 11 دی ماه گفت که به طرح اقدام ملی خوشبین نیستم و بهتر است کلنگ آن را به زمین 
نزنیم. هوشنگ بازوند روز ۲۵ دی ماه در سخنانی دیگر درباره طرح اقدام ملی بیان کرد: »کلنگ هایی که جواب نمی دهد و به 

ثمر نمی رسد، برای مردم خوشایند نیست و مردم از کلنگ زنی های بی حساب و کتاب خسته شده اند.«
ام��ا معاون وزیر راه و شهرس��ازی درب��اره طرح اقدام ملی، نظر دیگری دارد. محمود محمودزاده در گفت گو با ایس��نا، با بیان 
اینکه اس��تقبال چش��مگیر از طرح اقدام ملی نشان می دهد برنامه ریزی و اجرای پروژه در مسیر درستی قرار دارد، گفت: بهمن 

ماه میزان پیشرفت و تصاویر آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای مختلف، اطاع رسانی می شود.
پروژه اقدام ملی شبیه مسکن مهر نیست همچنین نظر دبیر کانون انبوه سازان را درباره طرح اقدام ملی جویا شدیم. فرشید 
پورحاجت با بیان اینکه هنوز برای قضاوت درباره این طرح زود است، مهم ترین پاشنه آشیل این طرح را نامشخص بودن نحوه  
تامین مالی آن دانس��ت و به ایس��نا، گفت: در  طرح اقدام ملی، پازل های تولید مس��کن کنار هم قرار نگرفته و بخش خصوصی 
واقعی به بازی گرفته نشده است. هر روز می شنویم که  برای پروژه در نقاط مختلف فراخوان داده می شود اما در حد فراخوان 

باقی می ماند، چراکه ایرادات به ماهیت قراردادها به قوت خود باقی  است.
پورحاجت البته مزیت طرح اقدام ملی نسبت به مسکن مهر را وجود خدمات زیربنایی و روبنایی دانست و گفت: پروژه اقدام 
ملی، ش��باهتی به مس��کن مهر ندارد. منابع مسکن مهر به استناد قانون س��اماندهی تعریف شده بود. هرچند که گام هایی فراتر 
از ظرفیت های قانون برداش��ته ش��د. به طور مثال قرار بود ساالنه  1000 میلیارد تومان تزریق شود که بعد به ۵0 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافت. مضافا اینکه برای تس��هیات طرح مس��کن مهر یارانه پرداخت اما در مس��کن ملی خبری از یارانه نیست. 
حدود ۵0 هزار واحد از طرح اقدام ملی در قالب پروژه های س��رمایه گذاری اس��ت که زیرس��اخت های الزم را دارد و در محدوده 
شهری است. مابقی که در حوزه پیمانکاری تعریف شده بخشی در زمین های شهرهای جدید است که آن هم خدمات زیربنایی 

و روبنایی دارد.
دبیر کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: اشتباهی که در مسکن مهر صورت گرفت این بود که طرح ابتدا به تعاونی ها داده شد 
و بعد از دو سال که تعاونی ها نتوانستند آن را جلو ببرند دولت از فعاالن حوزه ساخت و ساز کمک خواست و دیدیم که  پروژه 
تولید مسکن به شکل انبوه رونق گرفت. هم اکنون چنین شرایطی فراهم نیست. وقتی می گوییم عاوه بر  تدوین و اجرا، بازبینی 
صورت گیرد همین است که از نقاط ضعف و قوت قبلی استفاده شود اما فعا چنین شرایطی در طرح اقدام ملی فراهم نیست.

شناسایی 34 هزار ساختمان ناایمن در پایتخت

پالسکو و دری که هنوز بر همان پاشنه می چرخد

فریال مستوفی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران



»یارانه معیشتی« درحالی به فهرست یارانه های پیدا و پنهان اقتصاد ایران پیوسته 
اس��ت که عمری به اندازه دو ماه دارد. در آخرین روزهای آبان ماه امس��ال بود که به 
موازات افزایش قیمت بنزین از لیتری هزار تومان به ۳ هزار تومان، سر و کله »یارانه 
معیشتی« در اقتصاد ایران پیدا شد. دولت دوازدهم تصمیم گرفت تا از یک سو، با 
اصاح قیمت بنزین و واقعی سازی نرخ سوخت، زمینه قاچاق بنزین را از بین ببرد 
و از س��وی دیگر، منابع ایجاد ش��ده را در قالب »بسته معیشتی« میان ۶0 میلیون 

نفر توزیع کند.
اما از همان فردای افزایش قیمت بنزین، اعتراض ها به این سیاست اقتصادی آغاز 
ش��د و بس��یاری از کسانی که کار و شغل ش��ان به نحوی با قیمت بنزین در ارتباط 
بود، از افزایش س��ه برابری قیمت بنزین انتقاد کردند. به موازات مردم، بس��یاری از 
اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی نیز این تصمیم را برنتافتند و با وجود پذیرش 
واقعی س��ازی قیمت سوخت، از منش یارانه ای و روش پول پاشی دولت انتقاد کرده 

و آن را مصداق »پول هلی کوپتری« و »پول پاشی بر آتش بنزین« تعبیر کردند.
دولت حس��ن روحانی اما کوش��ید تا با تس��ریع در پرداخت »یارانه معیشتی«، 
کم��ی از هجمه اعتراض ها کم کند و تاکنون در ای��ن فاصله دو ماهه، دو مرحله از 
»یارانه معیشتی« به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است. همچنین »ستاد 
شناسایی مشموالن بسته حمایت معیشتی« در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد 
و آیین نامه ای نیز به همین منظور تدوین و از سوی دولت اباغ شد. در این آیین نامه، 
ضوابط دریافت »یارانه معیشتی« مشخص شده و همینطور دولت این مجوز را پیدا 
کرده تا برای شناسایی خانوارهای مشمول به حساب های بانکی مردم سرک بکشد.

پرسش های پرتکرار شهروندان درباره »یارانه معیشتی«
در حالی که مهلت ثبت نام متقاضیان »یارانه معیشتی« تا روز ۲4 دی ماه اعام 
ش��ده بود، اما این مهلت تا پایان دی ماه تمدید ش��د. در نتیجه، متقاضیان »یارانه 
معیشتی« که یارانه نقدی 4۵ هزار و ۵00 تومانی دریافت نمی کنند، یک هفته دیگر 
فرصت یافتند تا در این س��امانه ثبت  نام کنند. این مهلت اما امروز با پایان دی ماه، 

به اتمام می رسد و مرحله پایش ثبت نام ها و درخواست ها رسما کلید می خورد.
به گفته حس��ین میرزایی، سخنگوی ستاد شناس��ایی مشموالن بسته حمایت 
معیشتی، عاوه بر تمدید مهلت ثبت نام در سامانه معیشتی تا پایان دی ماه، افرادی 
که در آذرماه اعتراض خود را ثبت کرده اند نیز می توانند وارد س��ایت شده و نتیجه 
اعتراض خود را مشاهده کنند. این دسته افراد تا پایان ۳0 دی ماه می توانند اعتراض 
کرده و درخواست بازبینی مجدد دهند. همچنین آن دسته از افرادی که درخواست 
بازبین��ی داده اند و ح��اال قصد انصراف دارند، امکان لغو درخواس��ت بازبینی تا آخر 

دی ماه برای شان در سامانه فراهم شده است.

مبلغ »یارانه معیشتی« البته اندکی از میزان یارانه نقدی 4۵ هزار و ۵00 تومانی 
بیشتر است، به طوری که مبلغ »یارانه معیشتی« برای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار 
تومان، دو نفره 10۳ هزار تومان، س��ه نف��ره 1۳۸ هزار تومان، چهارنفره 1۷۲ هزار 
تومان و پنج نفره و بیشتر ۲0۵ هزار تومان است، اما سوال این است که چه کسانی 

مستحق دریافت »یارانه معیشتی« شناخته می شوند؟ 
برآوردهای اولیه نش��ان می دهد با افزایش قیمت بنزی��ن، حدود ۲۵00 میلیارد 
تومان در هر ماه و تا ۳0 هزار میلیارد تومان در سال درآمدزایی می شود، اما اینکه 
چه کس��انی این کمک معیش��تی را دریافت می کنند، از همان ابتدای شروع طرح، 
از س��واالت مهم افکار عمومی بود. با اینکه دولت از همان بدو ش��روع طرح، از واریز 
»یارانه معیشتی« برای ۶0میلیون ایرانی خبر داد، اما بسیاری از سرپرستان خانوارها 
و یارانه بگیران نقدی اعام کردند که »یارانه معیش��تی« را دریافت نکرده اند. سوال 

آنها این بود که چگونه و بر چه مبنایی مشمول این یارانه شناخته نشده اند؟
از 3 سفر غیرزیارتی خارجی تا خودرو و وام بانکی

در پاس��خ به این پرسش ها، »ستاد شناسایی مشموالن بسته حمایت معیشتی« 
در قالب یک بس��ته س��ؤال و جواب، به تمام ابهام ها و ایهام ها در این زمینه جواب 
داده است. ازجمله سوال هایی که در افکار عمومی مطرح شده، این است که »یارانه 
معیشتی« شامل چه کسانی می شود؟ در پاسخ گفته شده »یارانه معیشتی« شامل 
کس��انی اس��ت که یارانه نقدی دریافت می کنند و جزو دهک های درآمدی پایین 

جامعه هستند. 
س��وال پرتکرار دیگری که این روزها در س��طح جامعه مطرح ش��ده، زمان واریز 
»یارانه معیش��تی« است. در پاس��خ به این سوال، »ستاد شناسایی مشموالن بسته 
حمایت معیش��تی« اعام ک��رده مبلغ این یارانه به  ص��ورت ماهانه در دهم هر ماه 
واریز خواهد ش��د. پرسش دیگر این است که کسانی که کد ملی خود را به سامانه 
#۶۳۶9* ارسال کرده اند و پیامک دریافت بسته برای آنها ارسال شده، اما مبلغی به 
حساب شان واریز نشده، چه باید بکنند؟ در پاسخ آمده است که این گونه مشکات 
ب��ه بانک ها ارتباط پیدا می کند و سرپرس��ت خانوار باید ب��ه بانک مربوطه مراجعه 
کند. وزارت رفاه تنها مس��ئول شناس��ایی و اعام فهرس��ت مش��موالن به سازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ها است. دستور پرداخت از سوی این سازمان انجام می شود و 
مشکاتی مانند مسدودی حساب، فوت سرپرست و یا دالیل دیگر می تواند ازجمله 

دالیل عدم پرداخت باشد.
در این میان، هیات دولت نیز در ابتدای هفته گذشته، آیین نامه »نحوه شناسایی 
خانوارهای مشمول یارانه معیشتی« را اباغ کرد. طبق این آیین نامه، درآمد ماهانه 
باالتر از 4 میلیون تومان در خانوار تک نفره، ۵ میلیون در خانوار دو نفره، ۶ میلیون 
در خانوار سه نفره، ۷ میلیون در خانوار چهار نفره و درآمد ماهانه ۸ میلیون تومان 
در خانوار پنج نفره و بیشتر، مشمول دریافت »یارانه معیشتی« شناخته نمی شوند.

البت��ه فارغ از س��قف درآمدی، معیاره��ای دیگری هم برای »یارانه معیش��تی« 

مشخص شده است. این معیارها از سه سفر غیرزیارتی خارجی تا خانوارهایی که به  
طور همزمان دارای واحد مس��کونی، شغل و خودرو هستند را شامل می شود. طبق 
آیین نامه »نحوه شناس��ایی خانوارهای مشمول یارانه معیشتی«، خانوارهای دارای 
واحد مس��کونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی؛ 
خانوارهای دارای اماک و مستغات با ارزش یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان در 
تهران و کانش��هرها و 900 میلیون تومان در سایر شهرستان ها؛ خانوارهای دارای 
خودروهای س��واری ب��ا ارزش بیش از ۳00 میلیون تومان ی��ا خودروهای عمومی 
ب��ا ارزش بیش از 400 میلی��ون تومان؛ کارفرمایان دارای بیش از س��ه بیمه پرداز؛ 
خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی غیرزیارتی داشته اند و همچنین گیرندگان 
تسهیات بانکی جمعا به مبلغ بیش از ۳00 میلیون تومان که در حال بازپرداخت 

اقساط باشند، مشمول دریافت »یارانه معیشتی« شناخته نمی شوند.
تاوان سیاست های عوام گرایانه در اقتصاد ایران

در مجموع، با رسمی شدن مصوبه دولت برای پرداخت کمک های معیشتی، رفته رفته 
معیارهای پرداخت »یارانه معیشتی« نیز مشخص شد، به طوری که هم اکنون مجموعه ای 
از معیارهای درآمدی و سقف دارایی، تعیین کننده دریافت این کمک ماهانه است. در 
این بین، سوال مهم این است که پرداخت »یارانه معیشتی« تا چه زمانی قرار است ادامه 
پیدا کند؟ آن هم در شرایطی که دولت دوازدهم با کسری بودجه قابل توجهی در سال 
آینده روبه روست و با کاهش امکان صادرات نفت ایران، دستش از همیشه بسته تر است! 
از سوی دیگر، اقتصاد دستوری و یارانه ای با نقد قاطبه اقتصاددانان روبه روست. پر واضح 
است که نظام یارانه ای، بزرگ ترین تهدید در حیات و ممات یک اقتصاد است و یارانه از 
همان ابتدا نیز با فهمی اشتباه در جامعه ایران، پدید آمده است. به عبارت بهتر، سیاست 
پرداخت یارانه به  عنوان یکی از مصادیق پول هلی کوپتری )پول پاشی( شناخته شده و 
ذیل سیاست های عوام گرایانه اقتصاد کان قرار می گیرد. از رکود و نابرابری شدید درآمد 
و ثروت، یا دست کم احساس آن، به عنوان زمینه های بروز عوام گرایی یاد می شود. در این 
سیاست، سیاست گذاران تنها بر رشد و توزیع درآمد متمرکز می شوند، اما ریسک های 
ناش��ی از تورم، کس��ری بودجه و واکنش عوامل اقتصادی به دخالت های دس��توری و 

غیربازاری را در نظر نمی گیرند.
تجربیات جهانی نشان می دهد اجرای این دست سیاست ها، گرچه در گام نخست، 
رضایت جامعه و اقناع افکار عمومی را در کوتاه مدت به دنبال دارد، اما در بلندمدت 
و با بروز ریس��ک تورمی، کمبود در طرف عرضه و تش��دید کسری بودجه، کنترل 
ش��رایط و اوضاع از دست دولت خارج می شود و تورم فزاینده، دستمزدهای واقعی 
را در مسیر سرازیری قرار می دهد. نقطه پایان این سیکل مخرب نیز همانا بازگشت 
به نقطه ش��روع اس��ت، با این تفاوت که افزون بر رکود، حاال تورم شدید نیز قدرت 
خرید مردم را تا حدود زیادی کاهش داده اس��ت. در یک کام، فرجام »پول پاش��ی 
هلی کوپتری«، نه س��عادت و رفاه جامعه را به دنب��ال دارد و نه به توفیق دولت در 

مدیریت اقتصاد می انجامد.

مهلت ثبت نام متقاضیان »یارانه معیشتی« امروز به پایان می رسد

از یارانه معیشتی تا معیشت یارانه ای

شاید برای تان جالب باشد که بدانید از بین 10 شرکت برتر کشور، چهار شرکت 
در حوزه فرآورده های نفتی و دو شرکت در حوزه بانک ها و موسسات اعتباری فعال 
بوده و سهم پتروشیمی ها، فلزات اساسی، سرمایه گذاری مالی و شرکت های صنعتی، 

هر کدام یک جایگاه است.
»بیش از 94درصد صادرات کش��ور در اختیار 100 ش��رکت است«؛ این خبری 
اس��ت که مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی با خوش��حالی آن را اعام می کند، 
اما در فحوای این مطلب، واقعیتی نهفته اس��ت که ش��اید تا این اندازه ش��یرین و 
خوشحال کننده نباشد، زیرا تعداد زیادی از این یکصد شرکت، شرکت هایی هستند 
که در ظاهر خصوصی، اما در باطن به نوعی توس��ط دولت و شرکت های شبه دولتی 
اداره می ش��وند؛ حتی قدرت دولت در کرسی های هیات مدیره این شرکت ها، آنقدر 

باالست که مدیرعامل تعیین می کند.
ب��ه گفت��ه ابوالفض��ل کیانی بختی��اری، مدیرعامل س��ازمان مدیریت 

صنعتی، »94.۶درصد صادرات کش��ور مرهون تاش 100 شرکت برتر 
اس��ت که ارزش افزوده ای به میزان 11درص��د تولید ناخالص داخلی را 
ایجاد می کنند. میزان فروش 100 ش��رکت نخس��ت کش��ور، ۳۷درصد 
تولید ناخالص داخلی است. همچنین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، ش��رکت پاالیش نفت اصفهان، شرکت پاالیش نفت بندرعباس، 
هلدین��گ بانک ملت و هلدینگ فوالد مبارک��ه اصفهان به ترتیب، پنج 

شرکت برتر کشور را تشکیل می دهند.«
احتماال همین وجود پتروشیمی ها به  عنوان شرکت های برتر باعث شده است که 
نیروهای نظامی همچنان به دنبال تاس��یس این قبیل شرکت ها باشند. به گزارش 
اتاق تهران، در نخس��تین روز این هفته، س��عید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم األنبیاء اعام کرد »کًا 10 پتروپاالیش از س��وی س��تاد کل نیروهای مس��لح 
به مجموعه نفت پیشنهاد ش��ده است.« این در حالی است که دو سال پیش، امیر 

سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع از دستور رهبر انقاب برای واگذاری بنگاه های اقتصادی 
ارتش و س��پاه خبر داده بود. او با تاکی��د بر »پیگیری واگذاری بنگاه های اقتصادی 
در ارتش و س��پاه« گفته بود که »مس��ئولیت این کار از طرف رهبر انقاب به ستاد 
کل نیروهای مس��لح واگذار ش��ده تا این نیروها از »کارهای اقتصادی غیرمرتبط« 

خارج شوند.«
با این حال، به اعتقاد کیانی بختیاری، بنگاه های بزرگ، نقش بس��یار ش��اخصی 
در اقتصاد کش��ور دارند و پیش��ران و لکوموتیو ایجاد رش��د اقتصادی هستند. این 
شرکت ها با کمک به اشتغال، مسئولیت پذیری در جامعه، ارتقای سطح رفاه و نیروی 
ضدتورمی، تاثیرگذار بر تولید داخلی هستند. به این ترتیب، از بین 10 شرکت برتر 
ایران می توان گفت، چهار شرکت در حوزه فرآورده های نفتی و دو شرکت در حوزه 
بانک ها و موسسات اعتباری بوده و سهم پتروشیمی ها، فلزات اساسی، سرمایه گذاری 

مالی و شرکت های چند رشته ای صنعتی هم هر کدام یک جایگاه است.

موسس��ه »امریکن اینترپرایز« در گزارشی به بررسی میزان سرمایه گذاری چین 
در کشورهای مختلف پرداخت و از سرمایه گذاری ۲تریلیون دالری اژدهای زرد در 

کشورهای مختلف از سال ۲00۵ تاکنون خبر داد.
به گزارش ایسنا، موسسه »امریکن اینترپرایز« اعام کرد که با وجود کاهش حجم 
س��رمایه گذاری های خارجی چین در کشورهای مختلف در سال ۲019، این کشور 
به منظور توس��عه روابط خود با جهان از سال ۲00۵ تاکنون حدود ۲ تریلیون دالر 
س��رمایه گذاری خارجی در کش��ورهای مختلف انجام داده که بخش بزرگی از این 
س��رمایه گذاری در قالب پروژه »جاده و کمربند« که از آن به عنوان »جاده ابریشم 

جدید« نام برده می شود، بوده است.
طبق ادعای این موسسه، چین در بازه زمانی ۲00۵ تا ۲019 در مجموع ۲۶.9۲ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری در ایران داشته است که از این رقم، 1.۵۳ میلیارد دالر 

در بخش صنایع شیمیایی، 11.1 میلیارد دالر در بخش انرژی، 4.9۶ میلیارد دالر در 
بخش فلزات، 1۶0 میلیون دالر در بخش اماک، ۶.9۲ میلیارد دالر در بخش حمل 

و نقل و ۲.۲۵ میلیارد دالر در سایر بخش های اقتصاد ایران بوده است.
همچنین در بین همسایگاه ایران، چین طی این مدت ۵۶.۳۳ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری در پاکس��تان، ۳.4۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
افغانستان، ۶.۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری در ترکمنستان، 1.9۲ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری در آذربایجان، 1۵.9۶میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
ترکیه، ۲۳.9۵ میلیارد دالر س��رمایه گذاری در ع��راق، 41.1۶ میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری در عربس��تان و ۳4.۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در امارات داش��ته اس��ت. بدین ترتیب ایران پس از پاکستان، عربستان 
و امارات، چهارمین کش��ور جذب کننده س��رمایه  چین در بازه ۲00۵ تا 

۲019 در منطقه بوده است.
همچنین با وجود روابط سیاسی نه چندان گرم، چین سرمایه گذاری گسترده ای 
در کش��ورهای غربی داشته است. طی بازه زمانی مذکور این کشور 4۷.4۳ میلیارد 
دالر در آلمان سرمایه گذاری کرده است. این رقم برای فرانسه ۲4.۷۶ میلیارد دالر، 
انگلیس ۸۷.1۷ میلیارد دالر، س��وئیس ۶1.۵9 میلیارد دالر، کانادا ۵۶.9۷ میلیارد 

دالر و آمریکا 1۸۶.۵۶ میلیارد دالر بوده است.
در همین حال، با وجود نزدیکی جغرافیایی و روابط سیاس��ی بهتر با کشورهای 
آسیایی، میزان سرمایه گذاری چین در کشورهای این منطقه به صورت کلی کمتر 
از کش��ورهای غربی بوده است. طی این مدت چین در روسیه ۵۵.14 میلیارد دالر، 
هند ۳0.۶۷ میلیارد دالر، ژاپن 9.۸۳ میلیارد دالر، استرالیا 11۵.۵۶ میلیارد دالر و 

اندونزی ۵1.۵۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است.

نظامی ها همچنان در اقتصاد پیش می روند

5 شرکت برتر ایران، خصوصی اند یا دولتی؟

چین چقدر در کشورهای جهان سرمایه گذاری کرده است؟

ایران چهارمین کشور خاورمیانه در جذب سرمایه چین

نگاه

آمریکای التین، منطقه ای شدن را به جهانی شدن ترجیح می دهد؟
از خشم اقتصادی تا خشم سیاسی

در تمام منطقه آمریکای التین، یک اتفاق بزرگ دارد می افتد. در 40 س��ال 
اخیر، ه��دف اکثر رهبران و رأی دهندگان این بود که اقتصاد کش��ورهای این 
منطقه با بازارهای جهانی تطبیق پیدا کند، اما به نظر می رسید که همه احزاب 
و رأی دهندگان به آنها بر س��ر پیدا کردن جایی برای کشورش��ان در بازارهای 
خارجی و نیز جذب س��رمایه خارجی به این کش��ورها با هم توافق نسبی پیدا 

کرده اند.
به گزارش »کوریا هرالد«، اما در 10 سال اخیر، اوضاع به تدریج رو به تغییر 
گذاشت. تجارت جهانی روند آهسته تری پیدا کرد، جنگ های تجاری آغاز شد، 
معاهدات تجاری قبلی نادیده انگاشته شد و ناسیونالیسم اقتصادی به تهدیدی 
جدی برای نقش آفرینی اقتصادهای آمریکای التینی در بازارهای خارجی بدل 
شد. از آن بدتر اینکه آمریکای التین به عرصه شدیدترین نابرابری درآمدی در 
جهان بدل ش��د. در مجموع، کاهش تولید ناخالص داخلی در اکثر کشورهای 

این منطقه باعث شد امید به انجام اصاحات اجتماعی هم به یأس بدل شود.
پیچیدگی اوضاع حتی پیامدهای دیگری نیز به همراه آورد. گروه های زیادی 
از رأی دهندگان در آمریکای التین به وعده های چهره هایی مثل خایر بولسونارو 
)برزیل(، کیکو فوجیموری )پرو( و حوزه آنتونیو کاس��ت )ش��یلی( روی خوش 
نشان دادند؛ آن هم در حالی که اصا صبر و آمادگی ایجاد تغییر در درازمدت را 
نداشتند. جهانی زدایی )برعکس جهانی شدن( و پروتکشنیسم باعث شد روندی 
که داشت در اقتصادهای آمریکای التین دنبال می شد بی هیچ آلترناتیو مناسبی 
کنار گذاشته شود. اما خشم اقتصادی مردم همچنان فروکش نکرده بود و اوضاع 
فقط بدتر ش��د. حتی در شیلی که مدت ها نماد بازار آزاد در آمریکای التین به 
ش��مار می رفت، اعتراضات گسترده ای شروع شد و به خشونت گرایید. خاصه 
اینکه ۲019 سال خوبی برای این منطقه نبوده. اما پیش بینی هایی که در مورد 
آینده اقتصادهای آمریکای التین می شود هم چندان درخشان به نظر نمی آیند. 
صندوق بین المللی پول تخمین زده که رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه 
در س��ال جاری تنها 0.۶درصد باش��د. صندوق بین المللی پول هم پیش بینی 
کرده که در سال ۲0۲0، رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه آمریکای التین 

به ۲.۳درصد برسد، اما این رقم همچنان با متوسط جهانی فاصله زیادی دارد.
در ای��ن میان، امیدهایی هم برای برخ��ی اقتصادهای آمریکای التین وجود 
دارد. مثا بلوک تجاری مرکوس��ر می تواند روی آینده این منطقه تاثیر زیادی 
بگذارد. مرکوسر یکی از پروتکشنیستی ترین بلوک های تجاری جهان است، اما 
به هر حال چهار کش��ور آمریکای جنوبی )برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه( 
در چارچوب آن وارد توافق های تاریخی در زمینه تجارت آزاد ش��ده اند و انتظار 
می رود که این توافق ها در آینده هم ادامه داش��ته باشند. همچنین کشورهایی 
مثل کلمبیا، ش��یلی، پرو و بولیوی دارند س��رمایه گذاری های گسترده خارجی 

در بخش های صنعت و معدن و نیز در بخش خدمات مالی را جذب می کنند.
خاصه اینکه هر کش��وری در منطقه آمریکای التین دارد اوضاع دراماتیک 
مخص��وص به خودش را از س��ر می گذراند. مس��ئله اینجاس��ت که دولت های 
آمریکای التینی تا چد حد قادرند اصاحات سرمایه گذارپس��ند را با مطالبات 
مردم هماهنگ کنند! آنچه که در سراس��ر منطقه واضح است این است که آن 
فضای جهانی که قرار بود اقتصادهای آمریکای التین را نجات بدهد، از نظر مردم 
دارد ضعیف و ضعیف تر می شود. مردم آمریکای التین به این نتیجه رسیده اند 
که از جهانی شدن چیزی عایدشان نمی شود و دولت ها هم برای راضی نگه داشتِن 
مقطعی رأی دهندگان، فقط ش��مه ای از سیاست های پوپولیستی را به نمایش 
می گذارند. این وضع نمی تواند در آینده هم ادامه پیدا کند چون توخالی بودن 
این وعده ها در زمانی کوتاه آشکار می شود. اوضاع اعتراضات خیابانی آمریکای 
التی��ن حتی با اعتراضات اخیر در هنگ کنگ و لبنان هم بس��یار تفاوت دارد. 
رهبران آمریکای التینی حاال بی شک می دانند که نبود آلترناتیوهایی که بتوانند 
جهانی ش��دِن شکس��ت خورده این منطقه را جبران کنند، آینده همه آنها را با 

تهدید جدی مواجه خواهد کرد.

داووس چگونه به کمک اقتصاد جهانی می آید؟
گردهمایی بزرگان اقتصاد در سوئیس

اجاس س��االنه مجمع جهانی اقتصاد فردا در داووس آغاز به کار خواهد 
کرد و این پنجاهمین سالی است که اجاس داووس برگزار می شود.

در همین زمینه، »سی ان بی سی« در آستانه اجاس داووس، آن را با معاهده 
ورسای مقایسه کرده و نوشته است: یک قرن پیش در این ماه، معاهده ورسای 
ب��ه مرحله اجرا درآمد و جنگ جهانی اول رس��ماً تمام ش��د، اما رویاهایی که 
وجود داشت، در حال از بین رفتن است.  به گفته »سی ان بی سی« یکی از این 
رویاهایی که از معاهده ورس��ای تا به االن در حال دود ش��دن است، چشم انداز 
رئیس جمهوری آمریکا، وودرو ویلس��ون از جهانی امن برای دموکراسی و امید 
او ب��رای جلوگیری از درگیری های آینده بود. هفته آینده که رهبران جهان در 
داووس گردهم می آیند، با لحظه ای تاریخی مش��ابه یک قرن پیش و مجموعه 
قابل مقایس��ه ای از امیده��ای از بین رفته مواجه هس��تند. از دهه 19۲0 تا به 
االن اتفاق های زیادی در جهان رخ  داده اس��ت: فریب انزوایی در ایاالت متحده، 
اختاف تلخ اروپا، رشد ناسیونالیسم و پوپولیسم در میان دموکراسی ها و افزایش 
اقتدارگرای��ی. ب��ا پایان جنگ جهانی اول، پایان جنگ س��رد در س��ال 19۸9 
اظهاراتی درباره پیروزی دموکراس��ی به وجود آمد. به طوری که س��ال 199۲، 
فرانسیس فوکویاما در کتاب خود »پایان تاریخ و آخرین انسان« اظهار کرد که 
با فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی، بشریت به نقطه پایانی تکامل ایدئولوژیک 
رسیده و جهانی سازی لیبرال دموکراسی غربی به  عنوان شکل نهایی حکومت 
بش��ر خواهد بود. به گفته او با پیروزی لیبرال دموکراسی بر رقبای ایدئولوژیک 

خود، بشریت به آخرین شکل حکومت بشری و پایان تاریخ رسیده است.
آنچه رهبران جهان در داووس می دانند این اس��ت که آن دوره تاریخ دوباره 
ایجادشده است. رقابت قدرت های بزرگ جهان ادامه دارد که ناشی از یک رقابت 
سیس��تمی بین سرمایه داری دولتی و دموکراس��ی است. جهان در حال حاضر 
با فناوری های جدید و افزایش تهدیدهای زیس��ت محیطی مواجه اس��ت. نظم 
بین المللی قوانین و مؤسساتی که ایاالت متحده و شرکایش بعد از جنگ جهانی 

دوم ساخته بودند االن قادر نیست همراه با چالش های موجود حرکت کند.
جورج س��انتایانا فیلس��وف در سال 190۵ نوشت: »کس��انی که نمی توانند 
گذشته را به خاطر آورند محکوم  به تکرار آن هستند.« به این ترتیب، ویرانی های 
جنگ جهانی دوم نتایج اش��تباهات ورسای بود. چالش پیشروی رهبران امروز 
در داووس ای��ن اس��ت که آنه��ا بدانند چطور جهان را ب��ه مکانی بهتر و بدون 
خطر هدایت کنند. افتخار موسولینی در تابستان سال 19۳۲ این بود که دولت 
لیبرال محکوم  به هاکت است و همان پژواک االن در بیانیه والدیمیر پوتینی 
ش��نیده می شود که امس��ال گفت »نظریه به  اصطاح لیبرال بیشتر از هدفش 
عمر کرده اس��ت.«  یک قرن پیش، عدم موفقیت رهبران جهان در پیش بینی 
و رفع خطرات آینده در معاهده ورسای به شروع جنگ جهانی دوم منجر شد. 
اگر یک بار دیگر شکستی در این زمینه انجام شود، هزینه آن در مقیاس جهانی 

پرداخت خواهد شد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

دوشنبه
30 دی 1398

شماره 1477



با فروکش کردن التهابات ناشی از تغییر قیمت بنزین و تنش های منطقه ای، رشد 
قیمت مس��کن متوقف شده و واسطه ها از کسادی معامات در دو هفته اخیر خبر 
می دهند. به گفته فعاالن بازار مسکن، شوک افزایش قیمت بنزین نیز در این بازار 
محو ش��ده و همزمان با افت معامات مسکن بعد از تنش های سیاسی اخیر، رشد 

قیمت های پیشنهادی نیز متوقف شده است.
به گزارش ایس��نا، بعد از آنکه خرید و فروش مس��کن در شهر تهران طی آذرماه 
1۳۵درصد افزایش پیدا کرد، قیمت های پیشنهادی تا 1۵درصد و قیمت های قطعی 
۸.۵درصد باال رفت که به نگرانی ها از ورود بازار مسکن به دوره پرش قیمتی منجر 
شد، اما واسطه های ملکی بیان می کنند که بازار مجددا آرام شده و طرف تقاضا در 

نشست ها دست باال را پیدا کرده است.
بررسی آگهی های عرضه شده به بازار مسکن نیز گویای آن است که فایل های زیر 
قیمت و به قیمت روز به روز بیشتر می شود. این در حالی است که در دو هفته  قبل 
عمده مالکان این نوع واحدها، فروش را به حالت تعلیق درآورده بودند. با ورود اماک 
زیر قیمت انتظار می رود سایر مالکان نیز نرخ های پیشنهادی را پایین بیاورند و فضا 

برای رونق بازار در شب عید فراهم شود.
یکی  از مشاوران  اماک منطقه ۸ تهران گفت: خاصیت دیرپذیری بازار مسکن 
با افزایش وس��ایل ارتباط جمعی و ورود تکنولوژی از بین رفته اس��ت. پیش از این 
نوسانات بازارهای موازی اثر خود را شش ماه بعد در بخش ملک نشان می داد اما بعد 
از تغییر قیمت بنزین به  یکباره شاهد افزایش نرخ های پیشنهادی بودیم. تنش های 
اخیر منطقه ای نیز باعث کس��ادی معامات شد که البته این شرایط دوام چندانی 
ندارد و احتماال در روزهای آینده ش��اهد افزایش معامات خواهیم بود. اوضاع بازار 
تعریف��ی ندارد اما از رکود مطلق خارج ش��ده ایم. از طرف دیگر آنقدر فایل در بازار 
وجود دارد که رقابتی بین مالکان اس��ت و هر کس ارزان تر بفروش��د امکان فروش 

ملک او بیشتر می شود.
سمت و سوی بازار مسکن در آخرین روز دی ماه

در روزه��ای اخیر برخ��ی متقاضیان که به دنبال فایل های مرغوب می گش��تند 
از خری��د خانه در ش��رایط فعلی منصرف ش��دند، ام��ا معدود خری��داران آماتور با 
این پیش فرض که ممکن اس��ت با رش��د قیمت در ماه های آینده مواجه ش��وند از 
ایده آل های خود درخصوص خانه  مورد نظر کوتاه آمدند. آس��یب دیگر این روزها از 
طرف واسطه های غیرحرفه ای به  بازار ملک وارد شد. بدین صورت که مالک، واحد 
خود را با قیمت نامتعارف به یک مش��اور نابلد می س��پارد و پذیرش قیمت از سوی 

مشاور به توهم قیمتی دامن زد.
مکانیزم بازار مس��کن بدین صورت اس��ت که معم��وال از آذرماه  تعداد معامات 
افزایش پیدا می کند. این  رفتار دس��ت کم طی دو س��ال قبل وجود  داش��ته و تا 
خردادماه سال بعد ادامه یافته است. سپس بازار وارد رکود می شود. بنگاهی ها بیان 
می کنن��د که این وضعیت معموال با مقداری ش��دت و ضعف همواره طی دهه های 
اخیر در بازار حاکم بوده، اما تفاوت این دوره با سایر دوره ها در این است که ظرفیت 

جهش قیمتی وجود ن��دارد. خرید و فروش افزایش یافته اما اغلب متقاضیان برای 
حفظ ارزش پول اقدام به خرید می کنند. ممکن اس��ت قیمت های اس��می در این 
ش��رایط  باال برود اما  اگر خواب س��رمایه در دوره رکود را در نظر بگیریم سوددهی 

مناسبی برای آن دیده نمی شود.
طی دو ماه اخیر معامات افزایش یافته اس��ت. آذرم��اه تعداد قراردادهای خرید 
و فروش 1۳۵درصد نس��بت به آبان باال رفت. آمار اتحادیه اماک گویای آن اس��ت 
که معامات در دی ماه نیز 1۷درصد نس��بت به آذرماه افزایش یافته، اما بسیاری از 
مش��اوران سنتی چنین رونقی را احساس نمی کنند. بررسی علت این مساله نشان 
می دهد عمده قراردادها در دفاتری به امضا می رسد که از ابزارهای نوین و نیروهای 
آموزش دیده استفاده می کنند. هرچه میزان تسلط مشاوران به امکانات به روز، بیشتر 

باشد، امکان عقد قرارداد از سوی آنان افزایش پیدا می کند.
مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن درباره علت ایجاد رونق زودتر از انتظار 
در بازار مسکن گفت: آمار شهریور و مهرماه که تعداد معامات تهران به شدت پایین 
آمده بود و به حدود ۳000 فقره رس��یده بود یک اس��تثنا است و نمی توان روی آن 
تحلیلی ارائه داد. حالت طبیعی این است که ماهیانه حدود 10 هزار معامله در شهر 
تهران داش��ته باشیم که این اتفاق در آذرماه افتاد. در سه ماه آخر سال هم احتماال 
این روند ادامه می یابد، اما آنطور که قیمت ها ۸.۵درصد باال رفت شاهد چنین رشد 

قیمتی نخواهیم بود.
اطالعات ضروری درباره مالیات نقل و انتقال ملک

حاال که بازار مس��کن کمی آرام تر شده است، شاید خیلی از مخاطبان، اطاعات 
چندانی درباره مالیات نقل و انتقال ملک نداشته باشند. سواالتی نیز از این دست که 
محاسبه ارزش معاماتی اماک چگونه است؟ مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و 
فروش اماک چیست؟ مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه چگونه است؟

در پاسخ باید گفت، مالیات نقل و انتقال ملک، نوع دیگر مالیات بر درآمد اماک 
اس��ت که شامل مالیات انتقال حق واگذاری )سرقفلی(، مالیات بر درآمد حاصل از 
س��اخت و فروش اماک )نوس��از( و مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه 
می شود. همچنین مالیات نقل و انتقال اماک به مأخذ ارزش معادل معاماتی و به 

نرخ ۵درصد مشمول مالیات می شوند.
اما محاس��به ارزش معاماتی اماک چگونه اس��ت؟ در محاسبه ارزش معاماتی 
ام��اک و در نتیج��ه تعیین مالیات نق��ل و انتقال اماک مبن��ای آن تقویم ارزش 
معاماتی عقد اماک اس��ت که فاکتورها و پارامترهایی بس��ته به نوع ملک دخالت 
دارند. مس��احت عرصه، مس��احت بنا، قدمت بنا یا سال س��اخت، نوع اسکلت بنا، 
تاسیس��ات و تجهیزات به کار رفته، نوع اس��تفاده و کارب��ری و محل وقوع ملک از 
جمله عواملی هس��تند که بر محاسبه ارزش معاماتی اماک و تعیین مالیات نقل 

و انتقال تاثیر می گذارد.
مالیات انتقال حق واگذاری اماک )حقوق صنفی و سرقفلی( یکی از انواع مالیات 
نقل و انتقال اماک است که براساس آن انتقال محل واگذاری محل به مأخذ وجوه 

دریافت��ی مالک یا صاحب ح��ق به نرخ ۲درصد در تاریخ واگ��ذاری مالکان عین یا 
صاحبان حق، مشمول مالیات می شوند. الزم به گفتن است که حق واگذاری، حق 

کسب، پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل است.
س��وال دیگر این اس��ت که مالیات بر درآمد حاصل از س��اخت و فروش اماک 
چیس��ت؟ پاسخ این است که درآمد اش��خاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و 
فروش هر نوع ساختمان، مشمول مقررات مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل اشخاص 
حقوقی خواهد بود. البته اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور عاوه بر مالیات 
نقل و انتقال قطعی، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10درصد به مأخذ ارزش 
معاماتی ملک مورد انتقال است. عاوه بر این، مالیات قطعی مؤدیان این ماده، پس 
از رسیدگی طبق مقررات تعیین می شود. البته شمول مقررات این ماده درخصوص 
س��اخت و فروش ساختمان توس��ط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از 
سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. همچنین، شهرداری ها 
موظف هس��تند همزمان با صدور پروانه ساخت و در هنگام صدور پایان کار مراتب 
را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی گزارش کنند. گفتنی است؛ 

شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت از حکم این ماده مستثنی هستند.
مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه

مالک یا مالکان بابت اعام رضایت نسبت به انتقال حق واگذاری محل )سرقفلی( 
اجاره بدون انتقال س��رقفلی و تغییر شغل، مشمول مالیات به نرخ ۲درصد هستند. 
مؤدیان موضوع این نوع مالیات مکلف هس��تند، اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد 
حق واگذاری محل تا ۳0 روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال 
بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات 

متعلقه را طبق مقررات پرداخت کنند.
البته عدم تس��لیم اظهارنامه در موعد مقرر، مشمول جریمه ای معادل 10درصد 
مالیات متعلقه می ش��ود که غیر قابل بخش��ودگی اس��ت. همچنین، عدم پرداخت 
مالیات در موعد مقرر مش��مول جریمه ای معادل ۲.۵درصد مالیات به ازای هر ماه 
دیرکرد پس از اتمام سررسید تعیین می شود. در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی هستند مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم 
آن و نس��بت ب��ه مابه االختاف از تاریخ مطالبه، همچنین در م��ورد مؤدیانی که از 
تسلیم اظهارنامه خودداری کرده یا اصوالً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند؛ مهلت 

تسلیم اظهارنامه پرداخت مالیات حسب مورد است.
همچنین اس��تعام دفاتر اسناد رسمی با ذکر نام خریدار، تصویر سند مالکیت و 
بنچاق، تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار، تصویر پایان کار، تصویر 
پروانه تخریب، نوسازی و عدم خاف در مورد اماک در دست ساخت، تصویر صورت 
مجلس تفکیکی، تصویر اسناد اجاری)رسمی یا عادی(، تصویر گواهی واریز مالیات 
بر ارث، تصویر وکالت نامه در صورت مراجعه به وکیل، تصویر مبایعه نامه یا قولنامه 
درخصوص انتقال حق واگذاری محل از جمله مدارکی هستند که برای نقل و انتقال 

اماک الزم هستند.

هر آنچه باید درباره مالیات نقل و انتقال ملک بدانید

بازار مسکن آرام تر شد
یادداشت

دلهره آمریکایی در دل چینی

ایران و چین دو کش��ور تاریخی با ف��راز و فرودهای فراوان در 
تح��والت داخلی و تجارب روابط متقابل هس��تند. به رغم فراز و 
نش��یب های فراوان در تاریخ ایران و چین، حفظ و توسعه روابط 
دوجانبه یکی از اصول سیاس��ت خارجی دو کش��ور بوده اس��ت. 
این دو کش��ور به عنوان دو بازیگر اثرگذار در سطوح منطقه ای و 
بین المللی، از سابقه قابل تأمل و طوالنی برخوردارند. چین یکی از 
قابل اعتمادترین شرکای تجاری ایران از زمان تحریم های آمریکا 
تاکنون محس��وب می ش��د. با توجه به مکمل بودن ظرفیت های 
اقتصادی، همکاری در عرصه های انرژی، زیرساخت های صنعتی 
و فناوری نیز موجب ش��ده دو کش��ور زمینه تعام��ات دوجانبه 
در ح��وزه س��رمایه گذاری و فاینان��س پروژه ه��ای باالدس��تی و 
پایین دستی را دارا باش��ند. چین شریک اول بازارهای وارداتی و 
همچنین ش��ریک اول صادرات غیرنفتی ایران است و بازار بزرگ 
چین فرصتی مهم برای صادرات محصوالت ایرانی به چین است.
به رغم مزیت های رقابتی فراوان در کش��ورمان در مقایس��ه با 
س��ایر کش��ورهای منطقه از جمله ظرفیت ب��ازار ایران، موقعیت 
اس��تراتژیک کش��ور، وج��ود منابع ان��رژی و نیروه��ای جوان و 
تحصیلکرده، اما متأسفانه مشکات بانکی در حوزه نقل و انتقاالت 
پولی، عدم تطاب��ق بانک های ایرانی با مقررات و اس��تانداردهای 
بین المللی، عدم ثبات در قوانین کشور، بی ثباتی در سیاست های 
اقتصادی، نوس��انات ارزی و به دنبال آن تعدد ارائه بخش��نامه ها 
و سیاس��ت های ارزی باعث شده که س��رمایه گذار خارجی نتواند 
ب��رای طرح و ایده خود برنامه ریزی کند و همین مس��ائل رغبت 
سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران را کاهش داده است.

همان گونه که می دانیم برای جلب سرمایه گذاری خارجی ابتدا 
باید زیربناهای الزم مهیا ش��ود، س��پس سیاس��ت های تشویقی 
مطابق با قوانین و شرایط بین المللی در نظر گرفته شود. موضوع 
مهم دیگر، کاهش ریسک های سیاسی و اقتصادی است و همسو 
با آن باید اس��تراتژی مناسب برای جذب سرمایه خارجی، توسعه 
تولی��د و اش��تغال را تدوین کرد. در حال حاضر م��ا قادر به حل 
اصلی ترین مسئله برای ورود سرمایه گذار خارجی به کشورمان به 
خص��وص در حوزه نقل و انتقاالت پولی از طریق سیس��تم بانکی 
نیس��تیم، چراکه با هیچ کدام از بانک ه��ای خارجی و بین المللی 

ارتباط مالی نداریم.
و ام��ا در م��ورد اینکه چ��را چینی ها در ایران س��رمایه گذاری 
نمی کنند، عاوه بر مش��کات ذکرشده، تحریم های اخیر آمریکا 
و ت��رس از برخورد آمریکا ب��ا چینی ها از یک طرف و ویژگی های 
منحصر به فرد کش��ور چین نظیر داش��تن کارخانه هایی با ابعاد 
بزرگ و تیراژ باالی تولید، نیروی انس��انی متبحر و ارزان و به طور 
کلی پایین بودن قیمت تمام شده کاالی تولیدی چین در مقایسه 
با ایران، باعث ش��ده اس��ت در حال حاضر، چینی ه��ا تمایلی به 
س��رمایه گذاری در ایران نداشته باش��ند و تنها به خرید انرژی و 

مواد اولیه موردنیاز کارخانجات خود بسنده کنند.
ب��ه رغ��م پتانس��یل های ف��راوان، ظرفیت ه��ا و موقعیت های 
استراتژیک بسیار باال که می تواند زمینه های همکاری و مشارکت 
زیادی را با کش��ور چین فراهم کند، اما همکاری های دو کش��ور 
با حساسیت بسیاری از سوی بازیگران منطقه ای و جهانی دنبال 
می شود. از آنجایی که چین در رابطه با آمریکا از منافع بیشتری 
برخوردار اس��ت بنابراین یکی از اصول اساس��ی سیاست خارجی 
آنها عدم تعارض و برخورد با آمریکاس��ت. همین موضوع موجب 
شده است تا نقش چین پس از تحریم یک جانبه کشورمان توسط 

آمریکا کمرنگ تر شود.
بر این اس��اس، طرح موضوعاتی چون بدنام شدن کاالهای چینی 
در ای��ران و اثر این موضوع بر تمایل آنها برای حضور در بازار ایران، 
موضوعاتی قابل طرح نیس��تند، چراکه در چین، کاالها در رده های 
مختلف کیفیتی تولید می شوند و در بسیاری از نقاط دنیا، مشتریان 
خ��ود را دارند. یکی از اهداف مهم این کش��ور، برنامه ریزی بر روی 
صادرات است. کشورهای اروپایی و آمریکایی به لحاظ قدرت خرید 
باالتر، اجناس باکیفیت تولیدی در این کشور را خریداری می کنند 
که خود بر خطوط تولیدش��ان نیز نظارت کامل دارند. در این میان، 
کشورهایی که قدرت خرید کمتر دارند، کاالهای ارزان تر با کیفیت 
پایین ت��ر را خریداری می کنند، بنابراین تج��ار ایرانی به دلیل عدم 
آگاهی و شناخت کافی از محصوالت چینی در بیشتر موارد، کاالهای 
بی کیفیت را وارد کشور می کنند. بر همین اساس، باید تاکید کنم که 
ورود کاالی باکیفیت، ارتباط مستقیم به تجار وطنی و قدرت خرید 

مردم کشورمان دارد.
همچنین یکی دیگ��ر از موضوعاتی که نگارن��ده الزم می داند به 
آن اش��اره کند، بحث طرح »جاده ابریشم جدید« است. این طرح، 
بزرگ ترین طرح س��رمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶0 
کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری کمربند اقتصادی راه ابریشم 
و راه ابریش��م دریایی است که توس��ط چین ارائه شده است. طرح 
»جاده ابریشم« مستلزم اقداماتی همچون ایجاد مسیرهای تجاری 
جدید و توس��عه زیرساخت ها در کش��ورهای در حال توسعه است 
که به تحرک اقتصادی و تس��هیل مبادالت تجاری بین ده ها کشور 
منجر می شود. از آنجایی که ایران یکی از مهم ترین کشورهای مسیر 
»جاده ابریش��م« به لحاظ موقعیت جغرافیایی است، می تواند محل 
عبور دو جاده دریایی و زمینی ابریش��م باش��د، لیکن به دلیل عدم 
س��رمایه گذاری کافی در توسعه جاده ها، راه آهن و بنادر و همچنین 
تأثیر فشار سیاسی ایاالت متحده آمریکا بر چین درخصوص ایران، 
تاکنون چین حاضر به تغییر مس��یر »جاده ابریش��م« به نفع ایران 
نش��ده است. موضوعاتی که مسئوالن و دولتمردان باید توجه جدی 

به آن داشته باشند.
در پایان باید تاکید کنم که چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان است 
و براساس پیش بینی ها، این کشور با تولید ناخالص داخلی ۲۳،1۵9 
میلی��ارد دالر، بزرگ ترین اقتصاد جهان را در س��ال ۲0۲1 میادی 
خواهد داش��ت. چین به اهمیت موضوع اقتص��اد پی برده و همین 
عامل، زمینه موفقیت آنها را فراهم کرده است. بر همین اساس نیز 

آنها تاش دارند با جلب صنایع بیشتر اقتصاد خود را قوی تر کنند.
منبع: آینده نگر
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فریال مستوفی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

فرصت امروز: س��قوط هواپیمای اوکراینی در حوالی تهران بر اثر خطای 
انسانی و به  طور غیرعمد، کافی بود تا برخی از ایرالین های خارجی، آسمان 
ایران را دور بزنند و همین امر باعث کاهش ترافیک هوایی آس��مان ایران 
شد. آسمان ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه تا پیش از حوادث تلخ 
رخ داده، یکی از مسیرهای اصلی عبور روزانه بسیاری از ایرالین های هوایی 
جه��ان بود تا جایی که در برخی از روزها حتی چند صد پرواز از آس��مان 
کشورمان عبور می کرد، اما نقشه های بین المللی در روزهای پس از سقوط 
هواپیمای اوکراینی نش��ان می داد که این عبور و مرورها به  شدت کاهش 

پیدا کرده است. 
پرواضح اس��ت که عبور هواپیماهای بین المللی از آس��مان هر کشوری، 
عاوه بر اینکه برای آن کش��ور از نظر جهانی برد و اعتبار بس��یاری دارد، 
درآمدهای زیادی هم می تواند برای صنعت هوایی کشورها به همراه داشته 
باش��د. در نتیجه، کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران می تواند تبعات 
اقتصادی بسیاری به دنبال داشته باشد. طبق آمارهای سازمان هواپیمایی 
کش��وری، در س��ال 9۷ درآمد کش��ور از پروازهای عبوری 1۷00 میلیارد 
تومان بوده است و ۶۸درصد درآمد شرکت فرودگاه ها هم از محل پروازهای 

عبوری بوده است.
در روزهای پس از س��قوط هواپیمای اوکراینی، بررس��ی تصاویر عبور و 

مرور ایرالین های هواپیمایی در سایت جهانی »فایت رادار« نشان می داد 
که اکثر ایرالین های بین المللی )البته به  جز قطرایرویز( آسمان کشورمان 
را دور می زدند و آس��مان کشورهای افغانستان، عراق و کویت را به  عنوان 

جایگزین انتخاب می کردند.
اما حاال اطاعات سایت فایت رادار۲4 نشان می دهد پروازهای عبوری 
ایرالین های ترکیش، آذربایجان، عمان، پاکس��تان، روسیه، باروس، فای 
دوب��ی و االتحاد )ام��ارات( و بنگادش همراه قطرایرویز به آس��مان ایران 
بازگش��ته اند. به گزارش مهر، بررس��ی های س��ایت فایت رادار ۲4 نشان 
می دهد، اگرچه برخی ایرالین های اروپایی با جوسازی درخصوص ناایمن 
بودن آس��مان ایران، خواهان لغو کلیه پروازها به مقصد کشورمان شده یا 
پروازهای از مبدأ ایران را نمی پذیرند، اما با گذش��ت چند روز از س��انحه 
هواپیمای اوکراینی، بار دیگر ثابت شد آسمان ایران، امن ترین و ارزان ترین 
مسیر برای پروازهای عبوری در کریدورهای پروازی شمال جنوب و شرق 

به غرب است.
در ح��ال حاضر، پروازهای عبوری ش��رکت های هواپیمایی بنگادش و 
پاکس��تان )پیا( پروازهای خود به غرب آس��یا را از مسیر آسمان ایران اعم 
از مرزهای آبی و خاکی انجام می دهند. همچنین پروازهای ش��مال شرق 
اروپ��ا به مقاصد جنوب خلیج فارس با ایرالین های روس��ی و باروس نیز 

از فضای کش��ورمان انجام می ش��ود. ضمن اینکه دو ایرالین اماراتی فای 
دوبی و االتحاد، پروازهای ابوظبی و دوبی به مس��کو و مینس��ک را که در 
روزهای قبل با عبور از آسمان عراق انجام می دادند، با تغییر مسیر به فضای 

کشورمان بازگردانده اند.
به نظر می رس��د اصلی ترین عامل بازگشت پروازهای عبوری به آسمان 
کشور، گران بودن مسیرهایی غیر از آسمان ایران است، ضمن اینکه امنیت 
آس��مان کش��ورمان نیز بر ایرالین های منطقه ثابت شده است. بررسی ها 
نش��ان می دهد هواپیمایی س��ام ایر )عمان( نیز در کن��ار قطرایرویز که 
هیچ گاه حاضر به ترک آسمان ایران نشد، فضای کشورمان را برای تردد به 
اروپا انتخاب کرده اس��ت. هواپیماهای دو شرکت هواپیمایی ترکیش ایر و 
آذربایجان نیز همچنان برای تردد به جنوب خلیج فارس از آس��مان ایران 

عبور می کنند.
ایرالین های چند کش��ور آسیای میانه ش��امل ازبکستان، قرقیزستان، 
تاجیکستان و قزاقستان نیز تصمیم گرفته اند برای انجام پروازهای غرب 
آس��یا به مقاصد دوبی، ابوظبی، دوحه، منامه، جده و مدینه از آس��مان 
ایران عبور کنند؛ این در حالی است که پیش از این، آسمان افغانستان 
در چند روز اخیر جایگزین آس��مان ایران برای دسترس��ی به آس��یای 

میانه شده بود.

کدام ایرالین های هواپیمایی مجددا به آسمان ایران بازگشته اند؟

زیر آسمان های جهان
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کمک های بانک  پاسارگاد به مناطق سیل زده 
سیستان و بلوچستان ادامه دارد

بانک  پاس��ارگاد با تداوم ارس��ال کمک های خود به اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان، در کنار هم میهنان خسارت دیده در مناطق سیل زده است.

به گزارش روابط عمومی بانک   پاس��ارگاد، این بانک عاوه بر ارسال 1000 
تخته فرش و ۲۵00 تخته پتو به اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان، 4 هزار 
بسته  غذایی شامل انواع کنسروها و ۳0 هزار بطری آب معدنی، با همکاری 
ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان، بین هم وطنان در مناطق مختلف 
آس��یب دیده  این اس��تان توزیع کرد. براساس این خبر، س��ایر محموله های 
کمک رس��انی این بانک در حال آماده سازی است که به زودی جهت توزیع 

به این مناطق ارسال خواهد شد.

عبدالناصر همتی اعالم کرد
برنامه های جدید بانک مرکزی برای بازار ارزی 

و پولی
رئی��س کل بانک مرک��زی، برنامه های تقویت اقتص��ادی بانک مرکزی را 
اعام کرد و گفت باتوجه به اینکه بازار ارز محل تخلیه ش��وک های خارجی 
به اقتصاد است، نقش بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات بازار و حذف نقش 
مخرب س��فته بازان در این بازار اس��ت. عبدالناصر همتی در تازه ترین پست 
اینس��تاگرامی خود نوش��ت: تاش های بی وقفه بانک مرکزی به  همراه سایر 
بخش های کش��ور، نظام ارزی کشور را در شرایط بسیار سخت اقتصادی به 
سامان رسانده است. بازار ارز محل تخلیه شوک های خارجی به اقتصاد است 
و نق��ش بانک مرکزی نیز جلوگیری از نوس��انات بازار و حذف نقش مخرب 

سفته بازان در این بازار است.
رئی��س کل بانک مرکزی ادام��ه داد: این بانک از ای��ن پس، تمرکز خود 
را بر کنترل تورم خواهد داش��ت. اس��تفاده از ابزارهای عملی��ات بازار باز و 
تغییر سیاست گذاری پولی بر کنترل تورم، سرلوحه برنامه های بانک مرکزی 
خواهد بود. بدیهی است در این مسیر، کلید موفقیت، افزایش تولید غیرنفتی 

داخلی است که بایستی با سیاست های مالی مناسب دولت همراهی شود.
همتی همچنین نوش��ت: همانگونه که رهب��ر معظم انقاب تأکید کردند، 
راه برون رف��ت از ش��رایط موجود و تقویت اقتصاد، کمک به رش��د غیرنفتی 
اقتصاد و کاهش وابس��تگی بودجه دولت به نفت اس��ت. در این مسیر بانک 
مرکزی، ع��اوه بر پیش بینی پذیر کردن مس��یر متغیرهای کان اقتصادی، 
سیاس��ت هایش در جهت ایجاد فضایی مناس��ب برای کسب و کارهای مولد 
اش��تغال، به کمک بهبود ترازنامه بانک ها و ایجاد جریان اعتباری سالم برای 
بانک ها خواهد بود. به گفته همتی، قبًا نیز به بانک ها متذکر ش��دم که آنها 
بایس��تی خود را آماده تطابق با ش��رایط جدید سیاس��ت گذاری پولی کنند. 
بانک مرک��زی نیز عزم جدی ب��رای کمک به افزایش قدرت نقدش��وندگی 
ترازنامه بانک های کش��ور در بازار ثانویه دارد و با شروع اجرای عملیات بازار 
باز، این مهم را عملیاتی کرده اس��ت. در عین حال نظارت شدید بر عملکرد 
بانک ها و تاش برای سالم سازی ترازنامه آنها، با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

همت��ی در پایان خاطر نش��ان کرد: م��ردم و فعاالن اقتص��ادی به خوبی 
می دانند ادامه افزایش رش��د اقتصاد، مهم ترین اقدام کش��ور برای شکس��ت 

توطئه ها و تحریم های ظالمانه است.

آخرین وضعیت بازار سکه و طال در برفی ترین روز سال
قیمت ها یخ کرد

قیمت طا و س��که در دومین روز هفته و در برفی ترین روز زمس��تان در 
بازار تهران افت کرد، به طوری که قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
10 ه��زار توم��ان کاهش یافت و با قیمت 4 میلی��ون و ۸۳۲ هزار تومان به 
فروش رفت. این در حالی است که قیمت نیم سکه 1۵ هزار تومان، ربع سکه 
۷ هزار تومان و سکه گرمی ۲ هزار تومان افزایش یافت. در نتیجه، نیم سکه 
در ب��ازار تهران ۲ میلیون و 4۶0 هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و 4۶0 
هزار تومان و س��که گرم��ی 9۳0 هزار تومان قیمت خ��ورد. هر گرم طای 
1۸عی��ار نی��ز در بازار با افت ۲00 تومانی مواجه ش��د و با قیمت 49۲ هزار 
و ۲00 توم��ان فروخته ش��د. هر مثقال طا ۲ میلی��ون و 1۳4 هزار تومان 

قیمت داشت.
همچنین قیمت دالر نیز در صرافی های بانکی یک پله دیگر پایین آمد و 
با افت ۵0 تومانی نس��بت به روز شنبه به رقم 1۳ هزار تومان رسید. بر این 
اس��اس، بهای خرید هر دالر در تابلوی صرافی ه��ای بانکی 1۲ هزار و 900 
توم��ان و فروش 1۳ هزار تومان بود. نرخ خرید هر یورو نیز 14 هزار و 400 

تومان و نرخ فروش آن 14 هزار و ۵00 تومان شد.
میانگین بهای هر یورو در روز معاماتی ش��نبه در سامانه سنا 14 هزار و 
۶۶۳ تومان و هر دالر 1۳ هزار و 44 تومان بود. همچنین در سامانه نیما در 
روز معاماتی شنبه، هر حواله یورو 1۲ هزار و 4۷۷ تومان فروخته شد. نرخ 

حواله هر دالر نیز 11 هزار و ۸۸۸ تومان بود.

چرا چک های برگشتی کم شده است؟
جریان مبادالت چک در دو س��ال اخیر حاکی از کاهش مبادله و نس��بت 
چک های برگش��تی اس��ت؛ روندی که به دالیل مختلفی ش��کل گرفته ولی 
مهم ترین آن به نوسان ارز و عدم ثبات اقتصادی و اجرای قانون جدید چک 
برمی گ��ردد. در این بین ورود چک ه��ای صیادی به مبادالت بانکی و امکان 

استعام صادرکننده چک نیز می تواند حائز اهمیت باشد.
به گزارش ایس��نا، آخرین گزارش��ی که بانک مرکزی در رابطه با مبادالت 
چک منتش��ر کرد نش��ان داد که در آبان ماه امسال حدود ۷.۶ فقره چک به 
ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان مبادله ش��ده که ۶۸۶ هزار فقره آن به ارزش 
10 هزار میلیارد تومان برگش��ت خورده اس��ت و ۶.9 میلیون فقره به ارزش 

۷۳ هزار و ۵00 میلیارد تومان وصول شده است.
بررسی روند چک های مبادله ای و برگشتی از این حکایت دارد که درصد 
مبادالت چک کاهش دارد. همچنین نس��بت چک های برگشتی در مقایسه 
با چک های مبادله ای نیز با کاهش همراه بوده اس��ت؛ به طوری که در آبان  
1۳9۶ مع��ادل 1۵درصد، آبان 1۳9۷ حدود 1۲درصد و در آبان ماه امس��ال 

حدود 9درصد چک های معامله شده برگشت خورده است.
اما اینکه چرا روند کاهش��ی در مبادالت چک و چک های برگش��تی دیده 
می ش��ود، موضوع مهمی است. در دو سال گذش��ته به علت نوسان ارز و به 
دنبال آن نوسان در قیمت ها و عدم ثبات اقتصادی، اطمینان از وصول چک 
نیز کاهش یافته و در نهایت به کاهش معامات با چک انجامید و معامات 
عمدتا به صورت نقد انجام شد، اما پیش بینی می شود که با برگشت ثبات به 

فضای اقتصادی معامات با چک مجددا رواج پیدا کند.

بانکنامه

فرصت امروز: ش��نبه بیست و هشتم دی ماه در تاریخ سیاست گذاری پولی بانک 
مرکزی، روزی ویژه و به یاد ماندنی بود. در این روز اولین معامله رسمی در چارچوب 
عملیات بازار باز بانکی رقم خورد و 10 هزار برگ سهم به ارزش یک میلیارد تومان 
بین بانک مرکزی و یکی از بانک ها در فرابورس معامله شد. روز شنبه البته تنها برای 
سیاست پولی، روزی مهم و تاریخی نبود، بلکه در بازار سرمایه نیز شاخص کل در  
این روز، رشدی کوبنده و خیره کننده داشت و برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه، 
شاخص بورس، کانال 409 هزار واحدی را فتح کرد. همه اینها باعث می شود تا به 

عملیات بازار باز بانکی، نگاهی خوش بینانه داشته باشیم.
صبح پنجش��نبه گذشته بود که رئیس جمهور همزمان با پنجاه و نهمین مجمع 
عموم��ی بانک مرکزی، از عملیات بازار باز و س��امانه معامات��ی آن رونمایی کرد. 
عبدالناصر همتی نیز در این روز از شروع عملیات بازار باز در هفته پیش رو خبر داد 

و از آن به عنوان انقابی در نظام سیاست گذاری پولی یاد کرد.
طبق پیش بینی ها، قرار اس��ت چهارش��نبه دوم بهمن ماه، بانک مرکزی اقدام به 
خری��د قطعی اوراق بده��ی دولتی از بانک ها کند. بانک ها نیز تا س��اعت 10 صبح 
سه ش��نبه اول بهمن ماه فرصت دارند تا براس��اس نیاز نقدینگ��ی کوتاه مدت خود، 

پیشنهاد های فروش خود را به بانک مرکزی ارسال کنند.
هرچند اجرای عملیات بازار باز در نظام پولی، اولین بار است که در تاریخ ۶0ساله 
بانک مرکزی انجام می ش��ود، اما برخی از کارشناسان اعتقاد دارند عملیات بازار باز 
در واقعیت به محلی برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل خواهد شد. به عقیده 
آنها، معامله 10 هزار برگ سهم به ارزش یک میلیارد تومان برای اولین روز اجرای 
عملیات بازار باز، عدد کمی است و در نتیجه، حجم محدودی از جابه جایی و تامین 
منابع در بازار پول در انتظار این اوراق خواهد بود. اما فارغ از درستی یا نادرستی این 
گزاره، باید به انتظار نشست و دید بانک ها چه استقبالی از عملیات بازار باز می کنند، 
یعنی بانک ها چق��در اوراق به بانک مرکزی خواهند فروخت و چقدر منابع مالی از 

بانک مرکزی به بانک ها انتقال می یابد.
امید سیاست هاي پولي و مهار تورم به بازار باز

یکی از هدف گذاری های عملیات بازار باز، مهار تورم است. تورم یکي از چالش هاي 
بزرگ اقتصاد ایران در طول حداقل چهار دهه گذش��ته است و همیشه نوسان هاي 
ش��دید آن، زندگي مردم و فعالیت هاي اقتصادي از جمله تولید را با تنش رو به رو 
کرده اس��ت. طبق گزارش س��ازمان برنامه و بودجه که س��ال گذشته منتشر شد، 
متوسط نرخ تورم در 40 سال اخیر، یعنی از سال 1۳۵۷ تا 1۳9۷، معادل 1۸درصد 

بوده است، ولي در برخی از سال ها همانند سال 1۳۷4 تورم کشور در مرز۵0درصد 
)49.4درصد( قرار گرفته اس��ت. همچنین ت��ورم در دوران دولت نهم و دهم نیز به 
حدود 4۶درصد رس��ید. البته ایران در فاصله س��ال هاي 1۲9۲ تا 1۳9۶ آرام ترین 
دوره تورمي خود را پش��ت سر گذاشت و در مقطعي حتي به تورم تک رقمي دست 
پی��دا کرد، اما تحریم ها اجازه نداد تا ای��ن تورم تک رقمی چندان در اقتصاد  ایران 
ادامه یابد. طبق آخرین آمارهاي مرکز آمار ایران و بانک مرکزي، هم اکنون به باالي 
40درصد رسیده است. در این شرایط، بانک مرکزي و رئیس کل آن امیدوار هستند 
تا با اجراي عملیات بازار باز بانکي، تورم را به عنوان یکي از مهم ترین ابرچالش هاي 

اقتصاد ایران، مهار کرده و شرایط را سامان دهند.   
بعد از مصوبه شورای  عالی هماهنگی اقتصادی بود که اجراي عملیات بازار باز در 
دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و در نتیجه آن، به بانک ها اجازه داده خواهد شد 
تا اقدام به خرید اوراق خزانه دولت کرده و وقتی با کمبود منابع مواجه ش��وند، این 
اوراق را به بانک مرکزی بفروش��ند و پول خود را دریافت کنند. انتظار سیاست گذار 
این اس��ت که با اس��تفاده از این ابزار، از یک س��و کانال استقراض بانک ها به بانک 
مرکزی و اضافه برداشت آنها از پول پرقدرت بانک مرکزی را ترمیم و آن را محدود 
س��ازد و از س��وی دیگر، با مدیریت نرخ سود بین بانکی در دامنه تعریف شده، مانع 
افزایش قیمت تمام ش��ده پول در سیستم بانکی شده و با ایجاد یک کریدور جدید 

سود بانکی، در نهایت بتواند نرخ تورم را به هدف مورد نظر خود سوق دهد.
هفته گذش��ته و یک روز قبل از رونمایی از س��امانه معاماتی بازار باز به دس��ت 
رئیس جمه��ور، بانک مرک��زي در بیانیه اي اعام کرد: »مدیریت نرخ س��ود در بازار 
بین بانکی«، »کنترل نقدینگی« و »بسترس��ازی برای سیاس��ت های پولی مبتنی 
ب��ر هدف گذاری تورمی« مهم ترین اهداف اجرای عملیات بازار باز بانکی اس��ت. در 
اطاعیه بانک مرکزی آمده اس��ت: »اجرای چارچوب جدید سیاست گذاری پولی با 
هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتا کنترل نقدینگی و مهار تورم و 
فراهم کردن بستر الزم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف گذاری تورم با استفاده از 

ابزارهای کوتاه مدت غیرمستقیم سیاست پولی است.«
عملیات بازار باز از نگاه رئیس کل بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی گفته اس��ت: »در  تاریخ ۶0ساله بانک مرکزی، این نهاد 
سیاس��ت گذار حق اس��تفاده از چنین ابزاری را نداش��ته و روش بانک مرکزی برای 
مداخله در بازار پول یک روش سنتی بود، اما از سال گذشته پس از مجوز استفاده از 
عملیات بازار باز از شورای  عالی هماهنگی اقتصادی همچنین مصوبات شورای پول 

و اعتبار، االن به مرحله اجرای این تصمیم رسیده ایم.«
به گفته عبدالناصر همتي، پیش از این و در روش سنتي بانک مرکزي »کل های 
پولی« یعنی نقدینگی و پایه پولی را برای مهار تورم کنترل می کرده اس��ت و این 
روش دیگر در دنیا اس��تفاده نمي ش��ود. » این ابزار پولی االن در دنیا دیگر استفاده 
نمی ش��ود و به جای آن از عملیات بازار باز اس��تفاده می ش��ود که از نظر مفهومی 
به معن��ای خرید و فروش اوراق خزانه دولتی توس��ط بانک مرکزی از طریق س��ایر 
بانک هاست و اوراق خزانه دولتی به عنوان دارایی از سوی بانک ها خریداری می شوند 
تا از این محل سود به  دست آورند.« او درباره نرخ سود بانکي و اثرات بازار باز بانکي 
بر آن گفت: »هنگامی که بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه باش��ند، اقدام به جذب 
نقدینگی با نرخ س��ود باال می کنند و از همدیگر قرض می گیرند و در مقاطعی نرخ 
س��ود بین بانکی حتی به باالی ۲۳درصد هم رس��یده اس��ت، اما هم اکنون به رغم 
تحریم ها و فش��ار حداکثری نرخ سود بین بانکی 1۸.۵درصد است و از این پس هر 
وقت نرخ س��ود بین بانک ها رو به افزایش گذارد، بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق 
خزانه دولت نزد بانک ها و تزریق نقدینگی به آنها می کند تا مشکل کمبود نقدینگی 
 آنها حل ش��ود و نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند. با آغاز فعالیت عملیات بازار 
باز، بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را تنظیم و به اهداف تورمی خود دست پیدا 
می کند. این انقابی در سیاست گذاری پولی به شمار می آید چراکه باعث دگرگونی 
در رابطه بین بانک ها از حیث اضافه برداشت ها و بدهی های بانک ها به بانک مرکزی 

خواهد شد.«
به  طور خاصه و به زبان اقتصادی، عملیات بازار باز به  عنوان یکی از ابزارهای 
غیرمستقیم اجرای سیاس��ت پولی و بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش 
اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود 
کوتاه مدت در بازار بین بانکی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخ  های س��ود در 
بازار پول و نهایتاً عامت دهی به س��ایر فعالیت های اقتصادی است. در واقع، 
عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش 
یا انقباض میزان پول در سیس��تم بانکی گفته می شود، که توسط بانک های 
مرکزی کشورها انجام می شود. خریدها به سیستم بانکی پول تزریق می کنند 
و رشد اقتصادی را افزایش می دهند، در حالی که فروش ها عکس این را انجام 
می دهند. در سیاست های اقتصادی عملیات بازار باز می تواند اهداف متفاوتی را 
دنبال کند برای مثال بانک مرکزی می تواند از طریق عملیات بازار باز نرخ تورم 

را تا حدودی کنترل کند.

فصل تازه تحوالت اقتصادی با آغاز عملیات بازار باز بانکی

شروط موفقیت عملیات بازار باز

عملیات بازار باز از روز ش��نبه در ایران آغاز شد؛ عملیاتی که سال هاست در دنیا 
رواج دارد و پای آن به تازگی در کشور ما باز شده است. با اینکه کارشناسان، اجرای 
عملی��ات بازار باز را نقطه عطفی در نظام اقتصادی کش��ور می دانند، اما با توجه به 
اینکه در بخش های مختلف اقتصاد ناتعادلی وجود دارد، نمی توان از این ابزار انتظار 

داشت به تنهایی تعادل را به اقتصاد کشور بازگرداند.
به گزارش ایسنا، وقتی دولت اوراق را منتشر می کند و در بازار قرار می دهد، به هر 
صورت بانک ها نیز از این اوراق خریداری می کنند که از محل آن سود دریافت کنند 
و به عنوان یکی از دارایی های آنها تلقی می ش��ود. این در حالی است که در جریان 
بازار باز  کنترل نرخ سود کوتاه مدت یا بین بانکی از کانال آن امکانپذیر خواهد بود؛ 
به گونه ای که اگر زمانی بانک ها دچار کمبود نقدینگی شوند و نرخ سود در بازار بین 
بانکی باال برود، بانک مرکزی ش��روع به خرید اوراق از بازار و تزریق پول می کند تا 
بانک ها بتوانند مشکل نقدینگی را حل کنند و نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند. 
البته برعکس این موضوع نیز اتفاق خواهد افتاد، بنابراین از این پس، بانک مرکزی از 
طریق خرید و فروش اوراق خزانه، نرخ سود بانکی را تنظیم و از طریق آن به اهداف 

تورمی که مدنظر دارد خواهد رسید.
س��وی دیگر بازار باز به دولت برمی گردد که تس��ویه بدهی های خود را از کانال 
انتش��ار اوراق انجام می دهد و طی س��ال های اخیر اغلب از این روش استفاده کرده 
است، ولی با راه اندازی بازار باز، کانال اصلی انتشار و تسویه بدهی، این محل خواهد 

بود.
در این زمینه، حیدر مستخدمین حسینی معتقد است که موفقیت عملیات بازار 
باز در این اس��ت که دولت توانسته باشد تعادل را در سیاست های مالی، بودجه ای، 
تعرفه ای و بازرگانی و همچنین مالیاتی ایجاد کند تا بتواند به سیاست های پولی که 

بانک مرکزی اعمال می کند، پاس��خ دهد و برای رش��د اقتصاد، رفاه اقتصاد، کنترل 
تورم و نقدینگی نتیجه بخش باشد.

ای��ن اقتصاددان در گفت وگو با ایس��نا، با بی��ان اینکه عملیات ب��ازار باز یکی از 
ابزارهای سیاس��ت پولی است، توضیح داد: سیاس��ت پولی آخرین مرحله ای است 
که می تواند تعادل را در اقتصاد ش��کل دهد. سیاست بودجه ای، سیاست های مالی 
دولت، سیاست های تعرفه ای و بازرگانی دولت، بحث مالیات ها و . . . که توسط دولت 
صورت می گیرد و بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی از ابزارهایی که دربر 
گیرنده این سیاس��ت است که یکی از آنها عملیات بازار باز تلقی می شود، می تواند 
عدم تعادلی که توس��ط سایر سیاست های ش��کل گرفته است را با اعمال ابزارهای 

سیاست های پولی متعادل کند.
معاون وزیر اسبق اقتصاد با تاکید بر اینکه عملیات بازار باز در چهار دهه اخیر در 
اقتصاد ایران وجود نداش��ته است، ادامه داد: این عملیات برای نخستین بار در سال 
1۳49 با تکلیفی که بانک مرکزی به س��ایر بانک ها داد، اجرا ش��د و تا سال 1۳۵۲ 
ادامه داش��ت. در آن زمان قرار ش��د بانک ها اوراق قرضه ای که دولت منتش��ر کرده 

خریداری کنند.
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست 
پولی در کنار س��پرده های قانونی، نرخ تنظیم مجدد و تعیین نرخ بهره اس��ت که 
می توان��د تعادل را ایجاد کند، اظهار ک��رد: نقطه ابهامی که در اجرای عملیات بازار 
باز وجود دارد این اس��ت که در ش��رایطی که اقتصاد کشور از ناتعادلی رنج می برد 
و س��اختار اقتصادی ما بدون برنامه اس��ت این عملیات می تواند موفقیت آمیز باشد 

یا خیر.
معاون وزیر اس��بق اقتصاد ادامه داد: بودجه در مجلس ش��ورای اسامی در حال 

بررسی است و با پیچیدگی های خاصی مواجه است. آزمون و تست صورت می گیرد 
از سوی دیگر در مورد کسری بودجه که روی نقدینگی و تورم تاثیرگذار است این 
نگرانی وجود دارد از آنجا که اقتصاد کش��ور در بخش های مختلف از ناتعادلی رنج 
می برد عملیات بازار باز س��طح س��ود و میزان تقاضا را در ش��رایطی که بخش های 

مختلف اقتصاد تعادل ندارد افزایش می دهد.
وی ادام��ه داد: اگر این بخش هم نتواند وظیفه خود را ایفا کند با توجه به اینکه 
هنوز مش��خص نیست مجلس ش��ورای اس��امی در مورد مالیات و معافیت ها چه 

تصمیمی خواهد گرفت به ناتعادلی در اقتصاد دامن می زند.
معاون وزیر اس��بق اقتصاد تاکید کرد: این بعید به نظر می رسد عملیات بازار باز 
همه ناتعادلی هایی را که توس��ط دولت و مجلس ش��ورای اسامی در بودجه پیش 

می رود از بین ببرد.
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه اجرای عملیات بازار باز تصمیم خوبی است، 
اظهار کرد: البته به ش��رطی که این عملیات در ش��رایط متعادلی شکل می گرفت. 
دولت با کس��ری بودجه مواجه اس��ت و قصد دارد میزان انتشار اوراق های مختلف 
در سال آینده را افزایش دهد و می خواهد این وظیفه را به نظام بانکی محول کند. 
این در ش��رایطی اس��ت که واحدهای صنفی و تولیدی به نقدینگی نیاز دارند و به 
جای اینکه بانک ها به این مهم برسند باید اجبار داشته باشند که اوراق را از دولت 

خریداری کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه وظیفه دیگر عملیات بازار باز این اس��ت که بتواند نرخ 
س��ود بین بانکی و نرخ سود بانکی را برای سپرده گذاران تعیین کند، گفت: نتیجه 
نهایی این فرآیند می تواند در رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی مردم، کنترل نرخ تورم 

و سیاست های انقباضی یا انبساطی تاثیرگذار باشد.

»بازار باز« شرط الزم است، اما کافی نیست

شروط الزم برای موفقیت »بازار باز«

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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مدیرعامل بورس کاالی ایران اعالم کرد
شروط راه اندازی بازار طالی آب شده در بورس

مدیرعامل بورس کاال با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای راه اندازی 
بازار طای آب ش��ده در بورس کاال، گفت درحال حاضر استاندارد مشخصی 
ب��رای ارزیابی طا در بورس وج��ود ندارد. امیدواریم با رایزنی با فعاالن بازار 

طا این نهادها شکل بگیرند تا بتوان بازار طا را هم راه اندازی کرد.
حامد س��لطانی نژاد در گفت وگو با ایس��نا، در مورد راه اندازی بازار طای 
آب ش��ده در بورس کاال توضیح داد: راه اندازی بازار طای آب ش��ده را پیش 
بردیم اما مش��کلی که برای راه اندازی بازار طای آب شده پیش آمد این بود 
که فعاالن بازار استانداردسازی بازار طای آب شده را دچار مشکل دانستند.

وی ب��ا بیان اینکه بازار طای آب ش��ده همان بازار ش��مش طا اس��ت، 
اظهار کرد: در این بازار اینکه عیار ش��مش طا چند است، چه ویژگی هایی 
دارد، چه مقدار ناخالصی دارد و خالص س��ازی که ص��ورت می گیرد با عیار 
99۵ اتفاق می افتد یا خیر، محل بحث اس��ت و باید مرجعی مانند س��ازمان 
اس��تاندارد یا مراجع دیگر یک ش��مش طای استانداری را تعریف کنند که 

بازار طای آب شده و شمش هم بتوانند براساس آن راه اندازی شوند.
مدیرعام��ل بورس کاال با تاکید بر اینکه در کش��ورهای دیگر دنیا چیزی 
به نام س��که طا به این صورت که در ایران اس��ت، وجود ندارد، گفت: سکه 
از قدیم در ایران وجود داش��ته اس��ت، در حالی که در کشورهای دیگر اگر 
کس��ی بخواهد طا خریداری کند باید به صورت گرمی یا ش��مش خرید را 
انجام دهد. در ایران ش��اید به همان دلیل ک��ه نهادهای تخصصی در حوزه 
عیارسنجی شمش و طای آب شده و عهده دار شدن مسئولیت سنجش این 

عیار نیست، بازار به صورت سنتی اداره می شود.
س��لطانی نژاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر اس��تاندارد مشخصی برای 
ارزیاب��ی ط��ا در بورس وجود ن��دارد، ادامه داد: امیدواریم ب��ا رایزنی که با 
فع��االن بازار طا داریم این نهادها ش��کل بگیرند تا بت��وان بازار طا را هم 

راه اندازی کرد.
او با اش��اره به عرضه شمش طا در بورس کاال، ادامه داد: شمشی که در 
حال حاضر در بورس کاال عرضه می ش��ود با برند شرکتی که تولیدش کرده 
ش��ناخته می شود. برای مثال گفته می ش��ود طای زرشوران، مسئولیت آن 
هم با زرش��وران اس��ت، اما اگر قرار باشد بازار ش��کل بگیرد و مردم خرید و 
فروش کنند، حتی اگر برند هم داش��ته باش��د اعتماد وجود ندارد و ممکن 

است فکر کنند طا آب و با مس مخلوط شده است.
مدیرعامل ب��ورس کاال در ادامه با بیان اینکه هدف در بورس تبدیل کاال 
به اوراق بهادار با هدف تس��هیل مبادالت کاالست، گفت: کاالها برای اینکه 
تبدیل به اوراق بهادار شود حتما باید استاندارد شوند و استاندارد شدن طا 
نیازمند موسساتی است که عیارسنجی کرده و اعام کنند طا با فان عیار 

می تواند در انبار بانک ذخیره و گواهی آن صادر شود.
س��لطانی نژاد ادامه داد: اگر ش��رایط مذکور بر بازار ش��مش و طای آب 
ش��ده حاکم شود می توان مدعی شد بازار خوب و پربازیگری برای آن شکل 
می گی��رد و م��ردم هم برای پس ان��داز دارایی های خود به س��مت این بازار 
حرکت می کنند و از بازار غیرشفاف طای زینتی یا شمشی که مردم ممکن 

است در صندوق نگهداری کنند دور خواهیم شد.
گفتنی اس��ت اویل تابستان امس��ال بود که مدیرعامل بورس کاالی ایران 
ضم��ن اعام اینکه بازار گواهی س��پرده طای آب ش��ده به زودی در بورس 
راه اندازی می شود، اعام کرده بود که اگر طای آب شده در بستر بورس کاال 
معامله ش��ود با توجه به عیارسنجی و استانداردسازیی که صورت می گیرد، 

ریسک های تقلب به حداقل می رسد.

بورسکاال

فرصت امروز: هرچند پرونده بازار سرمایه در دومین روز هفته و در حالی که تهران، 
برفی ترین روز زمستان را پشت سر می گذاشت، صعودی بسته شد، اما از سرعت رشد 
ش��اخص بورس در این روز کاس��ته شد. ش��اخص بورس روز شنبه رکوردی تاریخی 
ثبت کرده بود و با رشد بیش از 10 هزار واحدی برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه 
به کانال 409 هزار واحد رس��یده بود، اما روز یکش��نبه از سرعت این رشد، کم شد و 

شاخص کل با رشدی ۷۳۲ واحدی به رقم 410 هزار و ۶94 واحد رسید.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۷۷۲ واحد افزایش به 1۲۶ هزار و ۷۸۷ واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با ۵1۵ واحد رشد به ۸4 هزار و ۶0۸ واحد رسیدند. شاخص 
آزاد شناور نیز با یک هزار و 9۳1 واحد افزایش به رقم 4۸۵ هزار و ۳۶۲ واحد رسید، 
شاخص بازار اول 49۵ واحد و شاخص بازار دوم یک هزار و ۶۵4 واحد افزایش داشتند. 
در معامات این روز بیش از ۶ میلیارد و ۳۸۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 

به ارزش ۳۷هزار و 119 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بی��ن تمامی نمادها نیز نماد مخابرات ایران )اخابر( با 400 واحد، پتروش��یمی 
جم )جم( با ۲40 واحد، کشتیرانی جمهوری اسامی ایران )حکشتی( با 1۶۷ واحد، 
س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 140 واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 10۸ 
واحد و سایپا )خساپا( با 9۶ بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در مقابل، 
نماد پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۲۸4 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( 
با ۲۶1 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲1۲ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران 
)همراه( با 1۶۲ واحد و پتروشیمی پارس )پارس( با 14۲ واحد بیشترین تاثیر منفی 

را بر معامات بورس گذاشتند.
نماده��ای بانک تج��ارت، بانک ملت، ف��والد مبارکه اصفهان، س��ایپا، س. صنایع 
شیمیایی ایران، پاالیش نفت اصفهان و ایران خودرو ازجمله نمادهای پربیننده دیروز 
بودند. گروه خودرو نیز در معامات این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و یک میلیارد و 14۸ هزار برگه سهم به ارزش بیش از 4هزار و ۳۶9 میلیارد ریال در 

این گروه داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز ۲4 واحد رشد داش��ت و بر روی کانال ۵ هزار و ۲9۷ واحد 
ثابت ماند. در این بازار ۲ میلیارد و ۳۳0 هزار برگه س��هم به ارزش بیش از 1۸ هزار 
و 9۵4 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، صنایع 
ماشین های اداری ایران )مادیرا(، فرابورس ایران )فرابورس(، نفت پاسارگاد )شپاس(، 
بیمه کوثر )کوثر( بیش��ترین تأثیر مثبت را بر ش��اخص این بازار داش��تند. همچنین 
سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، شرکت آهن و 
فوالد ارفع )ارفع(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا( مانع 

از رشد بیشتر این شاخص شدند.
نباید در انتظار صعود مداوم شاخص بورس بود

علی مهرآور، کارشناس بازار سرمایه درباره سمت و سوی بورس تهران در این روزها 
گفت: نباید در انتظار صعود مداوم شاخص بورس بود. به اعتقاد او، هر سهمی که چند 
روز مثبت باشد ممکن است یک روز منفی شود، اما برآیند کلی بازار مثبت خواهد بود.

مه��رآور در گف��ت و گو با ایرنا، با بیان اینکه تا قبل از اقدام تروریس��تی آمریکا در 
ش��هادت سردار قاسم سلیمانی، روند ش��اخص بورس و حضور سرمایه گذاران در این 

بازار مثبت بود، افزود: بیشتر سرمایه گذاران در این بازار به دنبال خرید سهام بودند.

مهرآور برخی از اتفاقات سیاسی را زمینه ساز کاهش شاخص بورس دانست و گفت: 
در روز شهادت سردار سلیمانی شاخص بورس 1۵ هزار واحد منفی بود در حالی که 
روز ش��نبه شاخص بورس رش��د بیش از 10 هزار واحدی را تجربه کرد، با این اتفاق 
نه تنها ضرر و زیان ها جبران شد بلکه شاهد رکوردشکنی شاخص بورس و ورود آن به 

کانال 400 هزار واحدی بودیم.
به گفته وی، اگر اتفاق مهمی در بازار رخ ندهد و با ریسک غیرسیستماتیکی همراه 

نباشیم وضعیت بازار مناسب و رشد آن ادامه دار خواهد بود.
مهرآور با اش��اره به حجم قابل توجه نقدینگی در س��طح بازار ادامه داد: تصمیمات 
اتخاذشده از سوی مسئوالن بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیات به خریداران سهام، 
زمین��ه رونق این ب��ازار را فراهم کرد، این خبر می تواند زمینه ورود نقدینگی مازاد به 

این بازار را فراهم کند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه عزم مسئوالن حمایت از بازار سرمایه است، 
گفت: این حمایت زمینه تمایل سرمایه گذاران برای ورود سرمایه های خود به این بازار 
را فراهم کرده است. این درحالی است که سایر بازارهای موازی مانند ارز، طا، سکه 
و مس��کن به دلیل عدم وجود بازدهی از جذابیت چندانی برای سرمایه گذاری در این 

بازار برخوردار نیستند.
مهرآور، روند افزایش��ی در بورس را ادامه دار اعام کرد و گفت: توصیه ما به افرادی 
که به تازگی وارد بورس می شوند این است که براساس شایعات اقدام به خرید نکنند 

بلکه برای این اقدام به طور حتم تحلیل های بنیادی را در دستور کار قرار دهند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: این نکته را باید مدنظر قرار داد که نمی توان در 
انتظار صعود مداوم ش��اخص بورس بود، هر س��همی که چند روز مثبت باشد ممکن 

است یک روز منفی شود اما برآیند کلی بازار مثبت خواهد بود.
او به صنایع برتر در بازار اشاره کرد و گفت: صنایع صادرات محور و صنایعی که به 

دنبال تجدید ارزیابی هستند مورد اقبال بازار و سهامداران خواهند بود.
تنظیم نرخ سود در بازار صکوک کشور با عملیات بازار باز

همچنین ابتدای این هفته بود که اولین معامله رسمی در چارچوب عملیات بازار باز 
بانکی رقم خورد و 10 هزار برگ سهم به ارزش یک میلیارد تومان بین بانک مرکزی 
و یکی از بانک ها در فرابورس معامله شد. طبق پیش بینی ها، قرار است چهارشنبه دوم 
بهمن ماه، بانک مرکزی اقدام به خرید قطعی اوراق بدهی دولتی از بانک ها کند. بانک ها 
نیز تا س��اعت 10 صبح سه شنبه اول بهمن ماه فرصت دارند تا براساس نیاز نقدینگی 

کوتاه مدت خود، پیشنهاد های فروش خود را به بانک مرکزی ارسال کنند.

در همین زمینه، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران گفت: عملیات بازار باز یکی 
از سیاست های پولی بانک مرکزی است  که با استفاده از این عملیات، این بانک تاش 
 می کند با خرید و فروش گروهی از اوراق بهادار، نرخ س��ود در بازار صکوک کش��ور را 

تعدیل و تصحیح کند.
هامونی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به راه اندازی عملیات بازار باز به عنوان 
یکی از مهم ترین همکاری های  چهار دهه گذش��ته بین ارکان بازار س��رمایه و بانک 
مرکزی، افزود: به کمک توس��عه ابزارهای بازارمحور  سیاس��ت های پولی،   تنظیم نرخ 
س��ود در بازار صکوک کش��ور و همچنین مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی از 

 طریق عملیات بازار باز امکان پذیر خواهد شد.  
او با بیان اینکه بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس، بستری را برای تامین مالی دولت، 
 نهادهای عمومی غیردولتی و نیز بخش  خصوصی فراهم می کند، افزود: براساس تبصره 
۵ قانون بودجه سال 1۳9۸ کل کشور بانک مرکزی اجازه دارد به  انجام عملیات بازار 
باز و خریدوفروش اوراق مالی اسامی منتشرشده دولت از طریق بازارهای موجود در 
 فراب��ورس ایران بپردازد که این طرح از  ۲۸ دی ماه از طریق بازار ابزارهای نوین مالی 

فرابورس کلید خورد.  
هامونی با اش��اره به اینکه در برهه هایی، بازارهای س��هام و صکوک تحت تاثیر 
نوس��انات یکدیگر ق��رار می گیرند، اظهار کرد: بانک مرکزی ب��ه عنوان یک بازیگر 
مستقل و بازارگردان بزرگ می تواند در بازار ابزارهای مالی اسامی ورود کرده و به 
تنظیم نرخ کمک کند. از این رو هم بازار صکوک به تعادل نزدیک  می ش��ود و هم 

بازار سرمایه نیز از این موضوع منتفع خواهد شد.  
مدیرعام��ل فرابورس با بیان اینکه بانک مرکزی می تواند از طریق عملیات بازار باز 
برای کنترل و یا افزایش  نقدینگی، به خریداری یا انتشار اوراق بهادار دست بزند، گفت: 
در بس��یاری از کشورها نیز مهم ترین وظیفه بانک  مرکزی کنترل نرخ تورم است که 
این کنترل می تواند از طریق عملیات بازار باز صورت  گیرد. از س��وی دیگر  بانک های 
مرکزی کشورها از این عملیات یعنی خریدوفروش اوراق قرضه دولتی برای گسترش 
یا انقباض  میزان پول در  سیس��تم بانکی بهره  می گیرند که زمینه های رشد اقتصادی 
را فراهم می س��ازد.  مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه بانک مرکزی می تواند با خرید 
یا فروش اوراق مالی اس��امی، اجرای سیاس��ت های پولی  خود را کنترل کند، افزود: 
همچنین بانک ها نیز به منظور  تامین کسری وجوه خود می توانند با فروش این اوراق 
به بانک مرکزی،  نقدینگی الزم را تامین کنند، چراکه  مشتریان معامله گر مستقل بانک 

مرکزی، تمامی بانک های دارای مجوز  از بانک مرکزی هستند.

از سرعت رشد شاخص بورس در برفی ترین روز زمستان کاسته شد

بورس در قله تاریخ

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری 
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

طبق تصمیمات مجمع مورخ 1۳9۸/10/1۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق 
بهادار، مفاد بند 1۳ امیدنامه مبنی بر اطاع رس��انی طبق مفاد اباغیه ش��ماره 

1۲0100۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر یافت.
 www.mirasfund.com برای آگاهی از جزئیات بیش��تر به وب س��ایت

مراجعه فرمایید.

دوشنبه
30 دی 1398

شماره 1477



تکذیب استفاده از گوشت قورباغه در کباب
میرابراهیمی با رد ش��ایعه منتشرشده پیرامون استفاده از گوشت 
قورباغ��ه در کب��اب گفت وجود گوش��ت قورباغ��ه در کباب، کذب 
محض اس��ت. علی اصغر میرابراهیمی رئیس اتحادیه رستوران داران 
تهران در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، درخصوص صحت 
یا تکذیب وجود گوش��ت قورباغه در کباب اظهار کرد: وجود گوشت 
قورباغه در کباب تکذیب می ش��ود و همچنین این شایعه از اساس  

کذب محض است.
وی ادامه داد: مش��خص نیس��ت چرا چنین ش��ایعاتی در فضای 
مجازی به وجود می آید. انتش��ار این ش��ایعات س��بب می شود که 

تنش هایی در بین افراد شکل بگیرد.
گفتنی اس��ت، از صبح روز گذش��ته به دنبال انتشار ویدئویی در 
شبکه های اجتماعی با عنوان بهداشت و ایمنی غذاهای ارزان قیمت 
از ش��ایعه ت��ا واقعیت به روای��ت »بهادر حاجی محم��دی« بازرس 
انجمن بهداش��ت و ایمنی م��واد غذایی، در فض��ای مجازی بحثی 

پیرامون استفاده از گوشت قورباغه در کباب داغ شد.

گرد کسادی بازار بر تار و پود فرش هریس
صحبت از هنری ایرانی اس��ت که شهرت جهانی یافته و با اصالت 
تمام در موزه ها و خانه ها در نقاط مختلف جهان خودنمایی می کند، 
ب��ازی رنگ ه��ا و جذابیت فرش »هریس« حتی ت��اب مقاومت را از 
کس��انی که ب��ازار آن را تحری��م کرده اند هم گرفته اس��ت، اما این 
روزها گرد کس��ادی ب��ازار فرش ایرانی، بیش از پی��ش بر تار و پود 
فرش هریس نشس��ته و کاس��بان را چش��م انتظار خریداران فرش 

نگه داشته است.
به گزارش ایسنا، در این میان، برخی از فروشندگان فرش معتقد 
هس��تند که تیمچه مظفریه تبریز با قدمتی چند صد س��اله بر بازار 
فرش دس��تبافت س��ایه انداخته اس��ت، هرچند، خرید و فروش در 
ای��ن بازار هم رونق چندانی ندارد و به گفته فروش��ندگان و باربران 

فرش سرای مظفریه، آنها هم چند ماهی است که دشت نکرده اند.
بازار فرش ش��هریار یکی از قدیمی ترین بازارهای فرش دستبافت 
تبریز با بافتی س��نتی و قدیمی درس��ت روبه روی مقبره الشعرا واقع 
شده است و فروش��ندگان فرش در این بازار معتقد هستند که این 
ب��ازار ب��ا وجود قدمتی نزدیک ب��ه نیم قرن، آنچنان ک��ه باید برای 
خریداران، آش��نا نبوده و با وجود کیفیت باالی فرش های این بازار 
که عمدتا فرش هریس هس��تند، خریداران تمایل کمتری به خرید 

از بازار شهریار دارند.
بابایی، یکی از فروش��ندگان ف��رش در بازار ش��هریار، علت عدم 
اس��تقبال از این ب��ازار فرش را عدم تبلیغات مناس��ب برای معرفی 
آن ب��ه م��ردم می داند و می گوید: حتی بچه ها ه��م بازار مظفریه را 
می شناس��ند و اغلب اصناف این بازار ساعت 10 در دکان شان را باز 

کرده و ساعت دو ظهر هم تعطیل می کنند.
به گفته این فروشنده، بازار شهریار از سال ۵4 و وقتی او 10 ساله 
بوده، بازار فرش بوده استو فرش های این بازار، همگی از روستاهای 

اطراف آمده و عمدتا فرش های دستبافت هریس هستند.
حاج اصغر عباس زاده، کاسب دیگری که از ابتدا فرش فروش است 
با بیان اینکه مصالح فرش بس��یار گران ش��ده اس��ت، بیان می کند: 
مدتی اس��ت که م��ردم خرید نمی کنند و نبود ص��ادرات هم باعث 
رکود بازار فرش ش��ده است و تا زمانی که صادرات نباشد، بازار هم 
رونق ندارد. او هم مانند دیگر هم صنفی هایش معتقد است که نبود 
تبلیغات کافی باعث ناش��ناخته بودن بازار فرش شهریار شده است 
و در ای��ن خصوص می گوید: تا به ح��ال هیچ خبرنگاری برای تهیه 
گزارش یا معرفی این بازار به اینجا نیامده اس��ت و دالل های فرش 
هم مش��تریان س��ایر ش��هرها را به مظفریه می برند و مجالی برای 

معرفی بازار شهریار باقی نمی ماند.
او با اش��اره به اینکه خرید و فروش فرش در بازار فرش ش��هریار 
بدون واسطه و بی حضور دالل انجام می شود، اظهار می کند: صحبت 
از معرفی و شناس��اندن بازار که باش��د، هی��چ حرکتی برای معرفی 
این بازار نش��ده است، اما صحبت از مالیات که باشد، فرقی با دیگر 

کسبه ها نداریم.

خسارت سیل اخیر به بخش کشاورزی جدی است
سرپرس��ت وزارت جهاد کش��اورزی ب��ا تاکید بر این مس��ئله که 
خسارت برای کشاورزان و باغداران جدی است، گفت دولت برآورد 
خس��ارت را بررسی و از طریق س��تاد بحران اقدامات الزم را انجام 
خواهد داد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، عباس کشاورز که 
به منظور بازدید از خسارت سیل اخیر به سیستان و بلوچستان سفر 
کرده است، اظهار کرد: روز گذشته با همراهی رئیس جمهور به این 
اس��تان سفر و از منطقه دشتیاری بازدید کردم و فرصتی دست داد 
تا در مناطقی با کشاورزان به  صورت مختصر صحبت داشته باشیم.

وی ب��ا بی��ان اینکه در مدت یک و نیم ماه گذش��ته  س��فری به 
سیستان و بلوچستان داشتم، افزود: در آن سفر از مناطق کشاورزی 
و پ��روژه آبی��اری این اس��تان بازدید کردم و جلس��اتی هم در این 
خصوص با همکاران داشتم. کشاورز با تأکید بر اینکه سعی می کنم 
در زمان س��یل در منطقه حضور داش��ته باشم، یادآور شد: در سیل 
استان گلستان دو بار و در سیل استان خوزستان سه بار در منطقه 
حاضر بودم. وی با اشاره به سفر خود همراه با رئیس جمهور و هیأت 
دولت به استان سیستان و بلوچستان گفت: به دلیل مشکات کاری 
و هماهنگی با س��فر رئیس جمهور، روز گذش��ته به همراه سه نفر از 
معاونان وزارت جهاد کش��اورزی در منطقه حاضر شده ام و معاونان 
وزارت جهاد کش��اورزی از منطقه بازدی��د و گزارش هایی را در این 

زمینه اعام کرده اند.
سرپرس��ت وزارت جه��اد کش��اورزی ادامه داد: بنا ب��ر گزارش ها 
خسارت برای کش��اورزان و باغداران جدی است و در این زمینه ما 

برآورد ها را به وزارت کشور منعکس کردیم.
وی افزود: قطعاً دولت برآورد خس��ارت را بررسی و از طریق ستاد 
بح��ران اقدامات الزم انجام خواهد ش��د و من نگران��ی از این بابت 

ندارم.
سرپرس��ت وزارت جهاد کش��اورزی در پایان به کشاورزان گفت: 
برای کش��ت محصوالتی نظیر س��ورگوم، ذرت و ماش بذر موردنیاز 

آماده شده و در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

اخبـــار

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت با توجه به فراوانی تولید و عرضه 
قیمت اقام آجیل و خش��کبار نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ۲۵ تا 

۸0درصد در بازار کاهش یافته است.
علیرضا ارزانی ممقانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات 
قیمت اقام آجیل و خشکبار در بازار خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی 
تولید و عرضه، نوس��انی در بازار اقام آجیل و خشکبار نسبت به ماه های 

اخیر اتفاق نیفتاده است.
او افزود: در حال حاضر نوسانات نرخ ارز کمی دردسرساز شده است به 
طوری که با استمرار روند افزایشی قیمت ارز نرخ اقام آجیل و خشکبار 
دس��تخوش تغییر و تحوالتی قرار خواهد گرفت. ارزانی ممقانی ادامه داد: 
با توجه به آنکه بیش��ترین فروش عمده فروش��ی ها از 10 بهمن آغاز و تا 
1۵ اسفند نیز ادامه دارد از این رو اعضا خود را برای بازار شب عید آماده 

کردند و همواره پیش بینی می َش��ود بازار از رونق خاصی برخوردار باشد. 
این مقام مسئول از افت ۲۵ تا ۸0درصدی قیمت اقام آجیل و خشکبار 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی تولید 
اقام آجیل و خشکبار ناشی از شرایط مساعد اقلیمی قیمت اقام نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افت محسوسی را تجربه کرده است که این امر 

در بهبود بازار تقاضا تاثیر بسزایی داشته است.
محدودیت واردات آفتابگردان و بادام هندی طی نوسانات نرخ ارز

رئی��س اتحادی��ه آجی��ل و خش��کبار درب��اره آخری��ن وضعی��ت بازار 
صادراتی بیان کرد: علی رغم س��ال گذش��ته که محصولی برای عرضه در 
بازار های هدف به دلیل س��رمازدگی و کاهش تولید نداش��تیم، اما امسال 
صادرکنن��دگان توانس��ته اند مجدد در بازار های صادرات��ی حضور یابند و 

امیدواریم در ماه های آتی شاهد رونق بهتر بازار باشیم.

او با اش��اره به اینکه آمار دقیقی از میزان صادرات در دس��ترس نیست، 
بی��ان کرد: بنابر آمار می��زان واردات آفتابگردان و بادام هندی به س��بب 
نوسانات قیمت ارز محدود شده و همواره به میزان مصرف انجام می شود 
ناگفته نماند که واردات بادام هندی به شکل غیرقانونی صورت می گیرد.

ارزانی ممقان��ی در پایان درباره آخرین وضعی��ت قیمت اقام آجیل و 
خش��کبار گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو پس��ته فندقی 1۲0 هزار 
تومان، پسته احمد آقایی 1۳0 هزار تومان، پسته اکبری 14۸ هزار تومان، 
تخمه کدو گوشتی ۵0 هزار تومان، تخمه ژاپنی ۲۶ هزار تومان، مغز بادام 
ایران��ی 1۷0 هزار تومان، مغز بادام درختی 1۳۸ هزار تومان، بادام زمینی 
۳0 هزار تومان، بادام هندی 1۷0 هزار تومان، فندق ۵۲ هزار تومان، انجیر 
۶۶ ت��ا 14۶ هزار تومان، خرما زاهدی 1۶ هزار و ۵00 تومان، کش��مش 

سبز قلمی ۳۲ تا ۳۸ هزار تومان و کشمش پلویی ۲۵ هزار تومان است.

کاهش 25 تا 80درصدی قیمت اقالم آجیل و خشکبار در بازار

 استمرار ثبات قیمت تابع نرخ ارز است

رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه گفت در 
ش��ش ماه دوم سال، قیمت لوازم خانگی و آشپزخانه ثابت مانده و بعید 

است که افزایش قیمتی تا پایان سال داشته باشیم.
فری��دون نصی��ری در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره 
وضعیت و قیمت لوازم خانگی و آشپزخانه در نیمه دوم سال اظهار کرد: 
در شش ماه دوم سال، قیمت لوازم خانگی و آشپزخانه ثابت مانده است.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه در پاسخ 
به این پرس��ش که قیمت این لوازم تا پایان س��ال افزایش پیدا می کند 

یا خیر؟ تصریح کرد: بعید اس��ت که افزایش قیمتی تا پایان سال داشته 
باشیم، مگر آنکه اتفاق خاصی درخصوص نوسانات نرخ ارز رخ دهد.

نصیری درخصوص میزان تولی��دات داخلی و وارداتی موجود در بازار 
اظه��ار کرد: هیچ آمار دقیق��ی از میزان تولیدات داخل��ی و وارداتی در 
دست نیس��ت، چراکه بعد از تحریم ها ش��رایط وارداتی در بازار کاهش 
یافته اس��ت. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه 
با اش��اره به اینکه وضعیت لوازم خانگی در بازار بهتر ش��ده است، افزود: 

هم اکنون کاال در بازار روند بهتری به خود گرفته است.

نصیری در پاس��خ به این پرس��ش که تولیدات کش��ور در حوزه لوازم 
خانگ��ی فلزی و آش��پزخانه، نیاز بازار را تأمین می کن��د یا خیر؟ گفت: 
خوش��بختانه کمبودی در این بازار نداریم و تولیدکنندگان لوازم خانگی 

با وجود کمبود مواد اولیه توانسته اند نیاز بازار را تأمین کنند.
گفتنی اس��ت، جای خال��ی برند های خارجی در ح��وزه لوازم خانگی 
فلزی فرصت مناس��بی را جهت حضور پررنگ تر تولیدکنندگان داخلی 
فراهم آورده اس��ت که اگر به درس��تی و اصولی از آن بهره برداری شود، 

می تواند گام بلندی جهت توسعه و برند شدن تولیدات داخلی باشد.

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت کمیته نرخ گذاری با 
توجه به حجم کاالها، قیمت را در گمرکات کشور کاهش داده است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، حمید زادب��وم در گردهمایی 
روس��ای سازمان های صمت استانی که با حضور وزیر صمت برگزار شد، 
بی��ان کرد: قیمت کاالها در گمرکات رو به کاهش بوده اس��ت و کمیته 

نرخ گذاری با توجه به حجم کاالها، قیمت را کاهش داده است.
او با اعام اینکه صادرات از لحاظ ارزشی ۷۵درصد در 9 ماهه امسال 
به کشورهای اوراسیا اضافه شده است، گفت: بیشترین آن به ارمنستان 
و روس��یه بوده اس��ت. زادبوم با اعام اینکه ستاد ویژه صادرات به عراق 

تشکیل شده است، گفت: دو رایزن در عراق مستقر داریم.

او اضاف��ه کرد: دوره های آموزش��ی صادرات به اوراس��یا ب��ا برگزاری 
همای��ش در 1۵اس��تان انجام ش��ده و در تهران کارگاه آموزش��ی برای 

صادرات با کشورهای اوراسیا برگزار شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در 1۷ استان تجلیل از 

صادرکنندگان برتر انجام شده است.

قیمت لوازم آشپزخانه در 6 ماه دوم سال ثابت است

کاهش قیمت کاالها در گمرکات کشور

افزایش 75درصدی ارزش صادرات به اوراسیا

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

زنگ خطر کمبود قطعات یدکی به صدا درآمد
س��خنگوی اتحادیه ل��وازم یدکی خودرو اعام ک��رد اگر دولت و 
وزارت صمت حمایت های الزم را در زمینه تولید و واردات نداش��ته 

باشند در آینده نزدیک با کمبود لوازم یدکی مواجه می شویم.
س��ید مهدی کاظمی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو اظهار 
داش��ت: بازار لوازم یدکی کماکان به دلیل تردد اندک اتومبیل ها در 
رکود به سر می برد و قیمت لوازم یدکی از زمان افزایش نرخ بنزین 

هیچ گونه تغییری نداشته است.
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو گفت: قبا به دلیل افزایش 
نرخ ارز، قیمت قطعات موتوری و وارداتی و حتی قطعات تولید ایران 

حدود ۵درصد افزایش یافت.
کاظمی گفت: در حال حاضر کمبودی در زمینه لوازم یدکی وجود 
ن��دارد اما اگر به همین ش��کل پیش روی��م و دولت و وزارت صمت 
حمای��ت الزم را نداش��ته باش��ند و در واردات و تولید حمایت های 
الزم صورت نگیرد با کمبود مواجه خواهیم ش��د و این یک هش��دار 

برای آینده است.
وی گف��ت: ما بای��د بتوانیم حداقل، قطع��ات خودروهای عمومی 
مانن��د کامیون ها و اتوبوس ها را به خوب��ی تامین کنیم تا در آینده 
مشکات کمتری داشته باشیم؛ اگر نتوانیم حداکثر تا سه ماه آینده 

قطعات این خودروها را تامین کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد.
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو گفت: هم اکنون درخصوص 
قطعات یدک��ی پرمصرف، افزایش قیمت و کمب��ود وجود ندارد اما 
باید در ارتباط با تامین مواد اولیه تولید و نیز در امر واردات قطعات 
یدک��ی حمایت های الزم صورت گیرد و در این راه س��هولت ایجاد 

شود.
کاظمی درخص��وص معضلی که درخص��وص ارزش افزوده برای 
اقلیت��ی از صنف لوازم یدکی به عن��وان عمده فروش به وجود آمده 
بود، گفت: این موض��وع فعا متوقف مانده؛ حال یا مصاحبه های ما 
اثرگ��ذار بوده و یا اداره دارای��ی در آینده موضوع را پیگیری خواهد 
کرد، البته امیدواریم که سازمان امور مالیاتی مخصوصا حوزه ارزش 
اف��زوده از این موضوع صرف نظر کن��د و به معنای تمام کلمه ما را 

از یک مصیبت برهاند.
س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو در پای��ان گفت: از مردم 
تقاضا داریم از خرید اینترنتی لوازم یدکی -که توس��ط کس��انی که 
تخصصی در این زمینه ندارند انجام می شود- تا زمانی که این مراکز 

مجوز رسمی دریافت نکرده اند خودداری کنند.

لزوم خروج هرچه سریع تر دولت از 
تصدیگری بر خودروسازان

عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��امی بر 
واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی جهت جلوگیری از 

ورود آسیب بیشتر به این صنعت تاکید کرد.
رامی��ن نورقلی پور در گفت وگو با خبرن��گار پارلمانی خبرخودرو، 
درخص��وص بهتری��ن زمان خروج دول��ت از صنعت خودروس��ازی 
اظهار داش��ت: خصوصی سازی خودروسازان نیازمند ملزوماتی است 
که هرچه دیرتر نس��بت به واگذاری این صنعت اقدام ش��ود تامین 
این ملزومات دش��وارتر می ش��ود بنابراین می بایست هرچه  سریع تر 
اقدامات مقتضی در این خصوص انجام ش��ود تا مانع از ورود آسیب 

بیشتر به این صنعت شویم.
وی راه��کار موث��ر را خروج این صنعت از تصدی دولت دانس��ت 
و افزود: در این مس��یر گام هایی برداشته ش��ده اما آنچه مهم است 

هدف گذاری صحیح است.
نماین��ده مردم کردک��وی، ترکمن و بندرگز در مجلس ش��ورای 
اس��امی در ادامه گفت: تنش ها و چالش هایی که صنعت خودرو با 
آن مواجه است حمایت دولت از این صنعت را توجیه می کند اما به 

اعتقاد بنده می بایست دولت از اعمال این حمایت ها دست بردارد.
نورقلی پ��ور درخصوص مصوبه اخیر مبنی بر ارائه تس��هیات 10 
هزار میلی��ارد تومانی به خودروس��ازان تصریح ک��رد: همانطور که 
اختصاص بس��ته حمایتی در ماه های اخیر با وجود بدهی های معوق 
۲0 هزار میلیارد تومانی خودروس��ازان به قطعه سازان در رفع کامل 
مش��کات آنها مثمرثمر نبود ارائه این تسهیات نیز قطعا مشکات 

خودروسازان را مرتفع نخواهد کرد.
وی با اش��اره ب��ه مباحث مال��ی و تقدم هزینه  ها ب��ر درآمدها به 
عنوان اصلی ترین مش��کات خودروس��ازان اذعان داشت: البته ارائه 
این تس��هیات می تواند بخشی از س��رمایه در گردش این مجموعه 
را تامین کند. این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��امی در پای��ان ضمن بیان این موضوع که درخواس��ت مردم از 
 )R&D( خودروس��ازان ورود به عرصه تحقیق و توسعه محصوالت
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: بس��ته های حمایتی و تس��هیات بانکی 
براس��اس توان مالی تامین کنندگان اس��ت و ضم��ن اینکه هدف از 
ارائ��ه آنها حمایت و کمک به این صنعت اس��ت اما مجددا بار مالی 
سنگینی بر دوش خودروسازان خواهد گذاشت و چرخه مالی آنها را 

با مشکات بیشتری مواجه خواهد کرد.

سرمایه گذاری هیوندای در تولید برقی ها
گ��روه خودروس��ازی هیوندای موتور که برند م��ادر کیا موتورز نیز 
محس��وب می ش��ود اعام کرد که بنا دارد تا س��رمایه گذاری 100 
میلی��ون یورویی را در یک اس��تارت آپ بریتانیایی انجام دهد که با 

هدف تولید ون های برقی تا سال ۲0۲1 فعالیت می کند.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو«، ش��رکت ارایوال که از 
سال ۲01۵ در لندن تاسیس شد، هم اکنون یک اتوبوس جعبه مانند 
ب��ا ظاه��ر م��درن را طراحی کرده اس��ت و بنا دارد ک��ه آن را وارد 
ب��ازار حمل و نقل کند. ش��رکت مزبور اعام کرده اس��ت که این ون 
می تواند با هر بار ش��ارژ مس��افتی ح��دود 4۸0 کیلومتر را بپیماید. 
ارای��وال در بیانی��ه ای اعام ک��رد که با هیوندای و کی��ا برای تولید 
و توس��عه چند وس��یله نقلیه برق��ی در بازاره��ای جهانی همکاری 
می کند. این دو ش��رکت کره ای س��ال گذش��ته نیز در یک شرکت 
کروات، سرمایه گذاری ۸9 میلیون دالری را برای تولید نسل جدید 
خودروهای برقی انجام دادند. ارایوال می گوید که سیس��تم دستیار 
راننده پیش��رفته ای را روی ون های خود نصب می کند که می توانند 

در آینده به قابلیت خودران  هم مجهز شوند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با اشاره به مشکات 
خودروس��ازان اظهار کرد نیاز خودروس��ازان، سه برابر نقدینگی فعلی آنها 

است و پرداخت وام صرفا مشکل صنعت خودرو را به تعویق می اندازد.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، آرش محبی نژاد با اشاره به وام 
۷۲00میلیارد تومانی در نظر گرفته ش��ده برای خودروسازان، اظهار کرد: 
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، قرار است ۷۲00میلیارد تومان نقدینگی 
در اختیار خودروس��ازان قرار گیرد تا بدهی قطعه سازان را پرداخت کنند، 
اما فعا مشخص نیست که چرا رئیس بانک مرکزی زمان و نحوه تخصیص 

این وام را تعیین تکلیف نمی کند.
وی اضافه کرد: مقرر شده که از این مبلغ، ۵000میلیارد تومان به صورت 
ریالی و ۲۲00میلیارد تومان به صورت اوراق مش��ارکت پرداخت شود در 
حالی که از ابتدا قرار بود تمام تس��هیات به صورت ریالی پرداخت شود و 

صحبتی از فروش اوراق نشده بود.
محبی نژاد پرداخت وام را راهکار موقتی برای حل مش��کل خودروسازان 
دانس��ت و تاکید کرد: پرداخت تس��هیات با این روش صرفا یک مسکن 

موقت برای عقب انداختن مش��کل اصلی اس��ت؛ راهکار اساسی برای حل 
معضل نقدینگی خودروسازان اوال حذف سیاست قیمت گذاری دستوری و 
اصاح قیمت هاس��ت تا دارایی خودروساز و قطعه ساز در میان مدت از بین 
نرود و ثانیا اینکه نقدینگی موردنیاز خودروسازان توسط نظام بانکی به طور 

کامل تامین شود.
دبی��ر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان تاکید کرد: اگر 
می خواهیم تیراژ به میزان س��ال های قبل برس��د باید نقدینگی موردنیاز 
صنعت خودرو تامین ش��ود ضمن اینکه خودروس��ازان حداقل س��ه برابر 
نقدینگ��ی فعلی، نقدینگی الزم دارند چراکه قیم��ت نهاده های تولید نیز 
به همین میزان افزایش پیدا کرده اس��ت؛ در کش��وری که نه خودرو وارد 
می ش��ود و نه در صورت واردات مردم ت��وان خرید دارند، چاره ای جز اتکا 
به تولید داخل نیست که با وجود حمایت نکردن دولت، تولید داخلی هم 

نخواهیم داشت.
محبی ن��ژاد تصریح کرد: در همه کش��ورها نظام بانک��ی در کنار صنایع 
تولیدی است، حتی در کشورهایی که مثل ما تورم باال و صعود چشمگیر 

قیمت مواد اولیه ندارند نیز شاهد حمایت های دولتی و بانکی هستیم؛ زیان 
فعلی خودروس��ازان به خاطر سیاست های نادرست دولت ایجاد شده و به 

همین دلیل، دولت موظف به حمایت از صنعت خودرو است.
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر ضرورت پرداخت تس��هیات اعطایی 
به مطالبات قطعه سازان تاکید کرد: این تسهیات از روز اول برای پرداخت 
بدهی زنجیره تامین پیش بینی شده اس��ت و قرار بود خودروسازان صرفا 
گیرنده وام باش��ند، اما شنیده شده که خودروسازان می خواهند بخشی از 

این تسهیات را به سایر بدهی های خود اختصاص دهند.
محبی نژاد گفت: بخشی از بدهی خودروسازان، چک های برگشتی است 
که ما در پرداخت آنها حرفی نداریم چرا که در نهایت به نفع قطعه سازان 
خواهد بود اما سایر بدهی  خودروسازان باید از منابع جاری شان تامین شود 

نه از طریق این وام.
ب��ه گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان، وزارت 
صمت به این موضوع ورود کرده و قرار است به مراحل تخصیص و پرداخت 

پول نظارت داشته باشد.

نیاز خودروسازان به 3 برابر نقدینگی موجود

اصالح قیمت ها راهکار نجات صنعت خودرو است

ب��ا اطاع رس��انی این ط��رح و تاکید ب��ر رایگان ب��ودن آن )قبل از بررس��ی 
امکان س��نجی اج��را و ارزیاب��ی پیامدهای آن(، ب��ازار عادی دوگانه س��وز کردن 

خودروها ملتهب شد و به هم ریخت.
یک مدرس دانش��گاه و پژوهش��گر ح��وزه اقتصاد انرژی در نق��د طرح۶۵00 
میلیارد تومانی دوگانه س��وز کردن رایگان ح��دود 1.۵ میلیون خودروی عمومی 
)وانت، تاکس��ی و ون( گفت: در این زمینه چند پرس��ش مهم مطرح اس��ت اول 
اینکه آیا قبل از تصویب طرح، با دست اندرکاران صنعت CNG )تولیدکنندگان 
تجهیزات و س��رمایه گذاران بخش خصوصی( که در فاصله س��ال 90 تا آبان 9۸، 
با تغییر سیاست دولت )خارج شدن توسعه CNG از اولویت برنامه های دولت(؛ 
متضرر و ورشکست شدند، مشورت شده است و اگر شده چند درصد موافق این 
طرح بودند؟ به گزارش تین نیوز، جواد نوفرستی این مطلب را در کانال تلگرامی 
خود مطرح کرد و افزود: پرس��ش دوم این است که آیا همفکری با صاحب نظران 

و کارشناسان CNG انجام شده و چند درصد موافق انجام این طرح بودند؟
وی افزود: آیا این طرح پیوست کارشناسی دارد؟ همچنین با اطاع رسانی این 
طرح و تاکید بر رایگان بودن آن )قبل از بررس��ی امکان س��نجی اجرا و و ارزیابی 
پیامدهای آن(، بازار عادی دوگانه سوز کردن خودروها ملتهب شد و به هم ریخت، 
به گونه ای که هزینه دوگانه سوز کردن خودرو به یکباره و به  شدت افزایش یافت. 

چرا این پیامد پیش بینی نشد؟ چه کسی پاسخگوست؟
 نوفرس��تی تاکی��د کرد: قابلی��ت اجرای طرح )هم از نظر عرض��ه و هم از نظر 
تقاضا( و مهمتر از آن تحقق هدف اصلی طرح )جایگزینی 10 میلیون لیتر بنزین 

با 10 میلیون متر مکعب CNG در روز( به شدت زیر سؤال است.
وی ب��ا بی��ان اینکه تم��ام اهداف موردنظر ط��رح و حتی فراتر از آن )ش��امل 
پیش��گیری از زمینه های رانت و فساد(، با راهکاری بدون هزینه و صرفاً با تدوین 
یک بند در قانون، محقق خواهد ش��د، گفت: دس��ت اندرکاران صنعت CNG و 

حتی مالکان خودروهای خدماتی عمومی و خصوصی، برای اس��تقبال از توس��عه 
CNG، فقط یک تضمین می خواهند که برای دولت هزینه ای ندارد.

ب��ه گ��زارش تین نیوز، او خاطرنش��ان کرد: راهکار بدون هزین��ه، تصویب بند 
قانونی برای عدم کاهش فاصله تعرفه فروش CNG با بنزین و حفظ نسبت ۲۵ 

تا ۳0درصد )مانند بسیاری از کشورها(؛ به  مدت 10 سال است.
این مدرس دانش��گاه و پژوهش��گر حوزه اقتصاد انرژی اظهار کرد: در همایش 
»CNG فرصت توسعه پایدار« که اول دی ماه 9۸ در پژوهشکده علوم و فناوری 
انرژی شریف با حضور دست اندرکاران و ذی نفعان صنعت CNG برگزار شد، در 
بخش پرسش و پاسخ پنل  بررسی همین طرح، بازخورد فوق و پیشنهاد »تصویب 
بن��د قانونی فوق به جای تخصیص بودجه ۶۵00 میلیارد تومان«، به عنوان انتظار 
دس��ت اندرکاران از دولت را طرح کردم که مورد تایید بس��یاری از ذی نفعان قرار 

گرفت.

 معاون س��ازمان محیط زیست کشور گفته است که ساالنه بیش از یک و نیم 
میلیون خودرو به خودروهای کشور افزوده می شود.

عیس��ی کانتری در مراس��م رونمایی از س��امانه ملی تهیه فهرس��ت انتش��ار 
آالینده ه��ای هوای کانش��هرهای کش��ور با بی��ان اینکه هوای پ��اک از حقوق 
ش��هروندی است، گفت: هوای ناسالم به مراتب خطرناک تر از آب ناسالم و غذای 
ناس��الم است ولی چون در گذش��ته جمعیت ما کمتر بود و مصرف انرژی کمتر 
بود هوای ما سالم بود و هوای سالم را مفت و مجانی در اختیار داشتیم. امروز با 
افزایش جمعیت و افزایش مصرف سوخت فسیلی با اسراف در مصرف انرژی کار 

به جایی رسیده که هوای پاک کم کم به یک آرزو تبدیل شده است.
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه دولت ها هیچ وقت نه فکر 
ای��ن را کرده بودند و نه آمادگی آن را داش��تند که ب��رای هوای پاک باید هزینه 
ک��رد، گفت: امروز نزدیک ۸۳ میلیون نفر و با مص��رف روزی 140 میلیون لیتر 
در هر روز در کش��ور به خصوص تمرکز مصرف در چند کانش��هر، هوای پاک در 
بخش هایی از س��ال یک آرزو برای ش��هروندان شده است. به دست آوردن هوای 

پاک بدون هزینه غیرممکن است.
کانتری گفت: برای به دست آوردن هوای پاک هیچ بودجه ای در هیچ یک از 

برنامه های پنج ساله پیش بینی نشده بود.

رئیس س��ازمان محیط زیس��ت با بیان اینکه ساالنه بیش از یک و نیم میلیون 
خودرو به خودروهای کش��ور افزوده می ش��ود، گفت: حداکث��ر کمتر از ۵درصد 
خودروهایی که به چرخه تولید اضافه می ش��وند از چرخه حذف می شوند. امروز 
۸۷درصد مینی بوس های کش��ور اس��قاطی هس��تند. ۸1درصد موتورسیکلت ها 
اس��قاطی هس��تند و بهره ب��رداری می ش��وند. ۷۳درصد اتوبوس ه��ا و ۶1درصد 

کامیون ها نیز اسقاطی هستند.
کانتری با بیان اینکه کش��ور اسقاطی ها ش��ده ایم، گفت: در حالی که انتظار 
هوای پاک داریم و این عمًا غیرممکن اس��ت، اگر تاش های وزارت نفت در سه 
چهار س��ال گذشته نبود و اگر کیفیت س��وخت های ما مثل پنج سال پیش بود 
امروز کش��ور غیرقابل س��کونت بود متأسفانه چون نیاز نداشتیم در گذشته برای 
هوای پاک هیچ هزینه ای را انجام نمی دهیم برای آب س��الم خدا را ش��کر هزینه 

شده هنوز ساالنه شاید میلیاردها تومان در کشور هزینه آب سالم می شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه از 11 میلیون موتورسیکلت 
در کش��ور حدود 9.۶ میلیون موتورسیکلت اس��قاطی است، گفت: اما می گویند 
اینها ابزار رزق و روزی مردم اس��ت و توان مالی نداریم و ناچار باید حرکت کنند 
و هوای آلوده تولید کنند. هر موتورس��یکلت اس��قاطی ۷ ت��ا ۸ برابر یک خودرو 
آلودگی ایجاد می کند. از طرفی ۵۶0 هزار کامیون اس��قاطی در کش��ور در حال 

حرکت هس��تند. تمام آالیندگی های کش��ور به ویژه در فصل س��رما، ۶1درصد 
را خودروه��ای دیزل��ی ایجاد می کنند که بخش عمده کامیون ها هس��تند و بعد 
اتوبوس ها و مینی بوس ها. وی با بیان اینکه ما هزینه ای نکرده ایم که انتظار داشته 
باش��یم روز ناسالم نداشته باش��یم، گفت: تحریم ها از یک سو باعث شده وزارت 
نف��ت نتواند مازوت تولیدی خود را صادر کند، وقتی جلوی مصرف مازوت را در 
نیروگاه ها گرفتیم پاالیشگاه ها پر از مازوت شدند و در آستانه تعطیلی بودند چون 
نه می توانستند مصرف و نه صادر کنند. نیروگاه ها دوباره به مازوت سوزاندن روی 

آوردند و گرفتار هوای آلوده شدیم.
وی گف��ت: هوای پ��اک هزینه می خواهد اگر دولت ه��ا می خواهند برای مردم 
هوای پاک ایجاد کنند س��رمایه گذاری می خواهد وگرنه تعطیل کردن مدرسه و 
دانش��گاه و شهر مشکل گشا نیس��ت. خودروهای سواری ما طبق گزارش فرمانده 

انتظامی ۶درصد اسقاطی هستند ولی کل خودروهای دیزلی اسقاطی هستند.
کانتری با بیان اینکه ناچار ش��دیم در تولید س��واری از خیلی از استانداردها 
چشم پوش��ی کنی��م، گف��ت: اگ��ر بخواهی��م اس��تانداردها را اعم��ال کنیم کل 
خودروسازی کشور باید تعطیل شود. می گویند 1.۵ میلیون کارگر بیکار می شوند 
و می خواهند هوای پاک داش��ته باش��ند در حالی که اگر تاش های وزارت نفت 

نبود اوضاع به مراتب بدتر از این بود.

چرا هزینه دوگانه سوز کردن خودرو ها افزایش یافت؟

ساالنه بیش از یک و نیم میلیون خودرو به خودروهای کشور افزوده می شود

87درصد مینی بوس های کشور اسقاطی هستند
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سورنا ستاری در نشست مشترک مسئولین معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری و اتاق تعاون ای��ران، ضمن تاکید بر حمای��ت از بخش تعاون گفت 

بی شک، این حوزه پتانسیل تلفیق با زیست بوم نوآوری در کشور را دارد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در ادام��ه اف��زود: از روزهای اولی��ه پایه گذاری و 
گس��ترش، زیس��ت ب��وم دانش بنیان در کش��ور، 
تعاونی ها یک��ی از محورهایی بود که مورد توجه 
قرار داش��ت. این موضوع در جلسات متعددی که 
با مس��ئولین وقت تعاون کشور، از جمله مدیران  
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی برگزار ش��د 

مورد بررسی قرار گرفت.
تفکر مدیریتی نفتی

س��ورنا ستاری با اش��اره به لزوم تدارک برخی 
پیش نیازها برای توس��عه فناوری در بخش تعاون 
کشور گفت:  باید توجه داشت که یک اکوسیستم 

به صورت خلق الس��اعه و لحظ��ه ای به وجود نمی آید، ایجاد ن��وآوری با تزریق 
بی هدف وام از جمله آسیب های، تفکر و مدیریت نفتی است.

 رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان با اشاره به ظرفیت های باالی 

منابع انس��انی در کش��ور گفت: رتبه نوآوری در ایران از 1۲0 به ۶1 ارتقا یافته 
اس��ت و کشور، در بسیاری از حوزه های علوم انس��انی توانسته است، رتبه های 
ممتازی کس��ب کند. به گفته وی این بس��تر مناس��ب می تواند مورد استفاده 
بخش تعاون قرار گیرد، ممکن است تعاونی های 
ک��ه بر ادام��ه روش و تفکر س��نتی خود اصرار 

دارند در سال های آتی، رو به اضمحال بروند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان راه جلوگیری از این 
موضوع را انطباق بخش تعاون با ش��رایط جدید 
معرفی کرد و بیان داش��ت: تعاونی ها می توانند  
ب��ا شناس��ایی فرصت ها و ایده ه��ای جدید، در 
زمینه س��رمایه گذاری جسورانه )ونچر کپیتال( 
بر روی استارت آپ ها پیش��گام باشند. تاسیس 
مراک��ز نوآوری تخصصی، وی��ژه بخش تعاون از 
جمل��ه دیگر حوزه هایی اس��ت که بخش تعاون 
و ش��رکت های تعاونی بزرگ می توانند در ایجاد 

آن، پیشقدم شوند.
س��تاری افزود: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز آمادگی دارد 
ت��ا در چارچوب قوانین موجود از بخش تع��اون و تعاونی های نوآور، به صورت 

جدی حمایت کند. 

س��تاد  های تش��کیل ش��ده در معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
تجربه ای جدید در حکمرانی و سیاس��ت گذاری محسوب می شوند. این ستادها 
توانس��ته اند به دور از آسیب هایی مانند درگیر شدن در بوروکراسی دولتی، در 

عین انجام ماموریت های علمی، چابکی و توان 
عملیاتی خود را حفظ کنند.

ب��ه گزارش پای��گاه اطاع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، »ستادهای توس��عه فناوری« تشکیل 
ش��ده در معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
س��اختاری  و  تش��کیات  دارای  جمه��وری،  
فرابخشی هستند که به منظور »شبکه سازی«، 
»هم افزایی«، »تقس��یم کار ملی«، »حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان«، »حمایت از توسعه 
فناوری«، »تجاری س��ازی فن��اوری« و تقویت 

زیرساخت های قانونی و نهادی ایجاد شده اند.
ماموریت های شش گانه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
منظور حفظ توس��عه متوازن زیس��ت بوم علم و فناوری و نوآوری در حوزه های 
اولویت دار، ماموریت های ش��ش گانه ای را برای ستادهای توسعه فناوری در نظر 

گرفته است.

ای��ن ماموریت ها، حوزه ه��ای مختلفی را اعم از: »توس��عه زیرس��اخت های 
پژوهش��ی«، »توس��عه فناوری«، »ارتقای فناوری در صنایع موجود«، »توسعه 
بازار«، »تس��هیل همکاری ه��ای بین المللی« و ترویج و فرهنگ س��ازی را دربر 

می گیرد.
فعالی��ت س��تادها در س��ال های گذش��ته 
دس��تاورد های چش��مگیری به همراه داشته 
است. دستیابی به رتبه 4 در تولیدات علمی و 
انتشار مقاالت در حوزه نانو فناوری، رتبه 1۳ 
زیس��ت فناوری و رتبه 14 سلول های بنیادی 
و طب بازس��اختی از جمله این دست یافته ها 

است. 
تولی��دات علم��ی در این حوزه ه��ا در بعد 
تجاری و بازار نیز انعکاس��ی معنادار داش��ته 
اس��ت. برای نمونه حجم ف��روش محصوالت 
مبتنی بر فناوری نانو در س��ال 1۳9۶ به 14 
هزار میلیارد ریال رسید و صادرات محصوالت 
ای��ن حوزه از فناوری از ۶۲ میلیون دالر نیز عبور کرد. همچنین در بازه زمانی 
مش��ابه در حوزه س��لول های بنیادی بیش از ۸0 محصول سلولی توسط 10۵ 

شرکت فعال این حوزه تجاری سازی شد.

»ستادهای توسعه فناوری« رتبه علمی ایران را بهبود بخشیدندبخش تعاون در تاسیس مراکز نوآوری پیشگام باشد

معاونت علمی و فناوری برای حمایت از شرکت های دانش  بنیان اقدام به بررسی 
مشکات و ضعف  های موجود بر سر راه کسب وکارهای بین  المللی این شرکت ها و 

حمایت از آنها برای ورود به بازارهای بین  المللی کرده است.
در این مس��یر تاش شده اس��ت که با مدل مشارکت دولت و بخش خصوصی، 
حمایت  های مش��روط، زمان دار و هدفمند ایجاد زیرساخت های الزم برای تسهیل 
فرآین��د صادرات و کس��ب وکار بین المللی ش��رکت های دانش بنیان اعمال ش��ود. 
توانمندسازی، پشتیبان سازی و تأمین مالی صادراتی شرکت های دانش بنیان اجزای 
تش��کیل دهنده این نقشه راه هس��تند. ایجاد و توسعه بسترهای الزم برای اقتصاد 
دانش بنیان یکی از اهداف محوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است 
که از طریق برنامه های مختلفی دنبال می ش��ود. تس��هیل در زمینه های صادرات 
محصوالت دانش بنیان، تبادل فناوری و توسعه بازار آنها از جمله این برنامه ها است 
که با ایجاد کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری در سال 9۳ شکل منسجم تری 
به خود گرفته است. کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری مجموعه ای است که 
با حمایت از ش��رکت های دانش بنیان توانمند و دارای پتانسیل صادراتی، صادرات 
محص��والت با فناوری باال را تس��هیل می کن��د. ارائه خدمات مش��اوره و آموزش، 
تهی��ه ابزارهای تبلیغاتی، اخ��ذ گواهینامه ها و مجوزه��ای بین المللی و حضور در 
نمایش��گاه های معتبر خارجی با حمایت های مالی، بخشی از این خدمات است که 
از طریق کارگزاران توس��عه صادرات و تبادل فناوری کریدور )شرکت های خدماتی 

متخصص در هر حوزه( ارائه می شود.
شرکت های دانش بنیان برای ورود به بازارهای بین المللی نیازمند سپری کردن 
یک دوره رش��د و بین المللی شدن هس��تند تا به بنگاه های حرفه ای و آماده برای 
صادرات و تعامات بین المللی تبدیل شوند. لذا کریدور صادرات به منظور شناخت 
بهتر از نقاط ضعف شرکت ها و رسیدن به یک برنامه توانمندسازی برای هر شرکت، 
میزان بل��وغ صادراتی ش��رکت ها را برمبنای مدل های ارزیاب��ی آمادگی صادراتی 

)Export Readiness Assessment(، ارزیابی می کند. شرکت ها برای اخذ هر 
کدام از خدمات و حمایت های آتی، باید این ارزیابی را پشت سر بگذارند.

در فرآیند ارزیابی آمادگی صادراتی شرکت ها، مواردی مانند »ارزیابی سازمانی و 
ساختاری شرکت«، »ارزیابی توانمندی های بازرگانی بین المللی«، »ارزیابی طراحی 
صنعتی محصول« و »ارزیابی فنی و اس��تاندارد محصول« مورد تحلیل و بررس��ی 
قرار می گیرند. اقدامات در راس��تای پشتیبان  سازی توس��عه صادرات شرکت  های 
دانش  بنیان از دیگر اقداماتی اس��ت که توس��ط معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری صورت می گیرد. تشکل ها و واسطه  های صادراتی با هدف توسعه صادرات 
محصوالت ش��رکت های کوچک و متوس��طی که امکان س��رمایه  گذاری در ایجاد 
دپارتمان و یا واحد مستقل بازرگانی بین المللی ندارند در حوزه های تخصصی ایجاد 
می شوند. این مهم در حوزه صنایع دانش بنیان که اغلب آنها را شرکت های کوچک 

و متوسط دربر می گیرد نیز صادق است.
ش��رکت های مدیریت صادرات محصوالت دانش بنی��ان یکی از اجزای این طرح 
هس��تند، در واقع ش��رکت مدیریت صادرات تشکیاتی اس��ت که به عنوان بخش 
ص��ادرات خارج از محل ش��رکت عمل می کند. این نهاد محص��والت و خدمات را 
به خریداران خارجی معرفی کرده و از طرف ش��رکت تولیدکننده به دنبال تجارت 
م��ی رود. کامًا مس��تقل اس��ت و به عنوان ی��ک دپارتمان فروش ص��ادرات برای 

صادرکنندگانی که قدرت رقابت ندارند عمل می کند.
پایگاه  های صادراتی محصوالت دانش بنیان هم هس��تند که این پایگاه ها مکان 
بازرگانی و اقتصادی هس��تند که توس��ط تش��کل های صادراتی ی��ا خصوصی در 
کشورهای هدف ایجاد می شوند و با استفاده از نیروهای متخصص بومی یا غیربومی 
خدمات تجاری الزم برای تس��هیل و پشتیبانی از روند صادرات محصوالت ایرانی 
در کلیه موارد از قبیل تحقیقاتی، مشاور ه  ای، سرمایه  گذاری، برنامه  ریزی و تأسیس 

دفاتر تجاری و سایر خدمات تجاری را فراهم می کند.

هنگامی که پوس��ت جراحتی برمی دارد حتی در یک عمل جراحی، میکروب ها 
می توانند به بدن وارد ش��ده و باعث عفونت ش��وند. زخم ه��ا اغلب به علت حادثه 
یا آس��یب دیدگی رخ می دهند. یک زخم ممکن اس��ت صاف یا زبر باش��د. ممکن 
است زخم در نزدیکی سطح پوست یا جایی عمیق تر ایجاد شده باشد. زخم عمیق 
می تواند بر روی رباط ها، عضات، تاندون ها، اعصاب، رگ های خونی و اس��تخوان ها 
تاثیر بگذارند. زخم ها ط��ی مراحل مختلف بهبود می یابند. هرچه زخم کوچک تر 
باش��د، س��ریع تر بهبود می یابد. هرچه زخم بزرگ تر یا عمیق تر باشد، مدت زمان 
بیش��تری طول می کش��د تا بهبود یابد. یکی از راه هایی که برای بهبود زخم انجام 
می شود، پانسمان محل زخم است. امروز پانسمان های گوناگون با ویژگی های خاص 
برای زخم های مختلف مورد اس��تفاده قرار می گیرد که در مواردی این پانسمان ها 
با فناوری پیش��رفته در هر کشوری تولید نمی شود، از سویی دیگر قیمت برخی از 
این پانسمان ها بسیار باالست، به همین دلیل خرید این پانسمان ها برای هر بیماری 
ممکن نیست. یک شرکت دانش بنیان در کشور توانسته با چندین سال تحقیق و 
پژوهش، ایران را در زمره کشورهای برتر دنیا در تولید پانسمان های با ساختار شبیه 
پوست انسان قرار دهد. محمود قفقازی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان »طبا زیست 
پلیمر« درباره محصول دانش بنیان تولیدشده این شرکت با نام »پانسمان ماتریکس 
کاژن طبادرم« گفت: پانس��مان ماتریکس کاژن طبادرم، پانس��مانی پیشرفته با 
س��اختار شبیه پوست انسان اس��ت که به وسیله زیست پلیمرهای به کار رفته در 
ساختار پانس��مان از قبیل کاژن و مدیریت رطوبت، منجر به تسریع روند درمان 
زخم می ش��ود. وی ادامه داد: به کارگیری پلیمرهای طبیعی زیست تخریب پذیر و 

زیست سازگار با شباهت به ماتریکس خارج سلولی از طریق تحریک و القای روند 
بهبود زخم، گامی بزرگ در ترمیم بافت آسیب دیده است.

به گفته این فعال فناور، فرموالسیون خاص طبادرم مزایایی فراتر از یک پانسمان 
هی��روژل را فراهم می آورد که می توان به مواردی همچون، تحریک تولید پروتئین 
در ماتریکس خارج س��لولی و تس��ریع اپیتلیزاسیون، تسهیل دبریدمان اتولیتیک، 
مدیریت اگزودای زخم، افزایش رگزایی در بافت آسیب دیده، رطوبت رسانی به سطح 
زخم و اثرات آنتی میکروبیال اشاره کرد. قفقازی به قیمت تمام شده این محصول 
و مقایسه با نمونه مشابه خارجی آن پرداخت و گفت: قیمت محصول تولیدی این 
شرکت حدود یک بیستم قیمت نمونه مشابه آمریکایی است و از نظر کیفیت نیز 
با نمونه آمریکایی و اروپایی برابری می کند به طوری که بسیاری از بیمارستان ها و 

مراکز معتبر درمانی کشور از این محصول استفاده می کنند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »طبا زیست پلیمر« به موارد مصرف این پانسمان 
اشاره کرد و گفت: زخم های ناشی از دیابت، زخم بستر، سوختگی درجه یک و دو، 
زخم های وریدی و عروقی، زخم های جراحی، زخم های تروماتیک، زخم های حاد و 
مزمن و انواع خراشیدگی ها و بریدگی ها از جمله مواردی هستند که با این پانسمان 

بهبود پیدا می کنند.
وی همچنین افزود: در این شرکت عاوه بر »پانسمان ماتریکس کاژن طبادرم 
« محصوالت دیگری با نام های »اس��پری آنتی سپتیک طباسپت«، »پانسمان طبا 
استاپ«، »پانس��مان طباگرن پاس نقره« و » پانسمان طباگرن« تولید و به بازار 

عرضه شده است.

ارزش س��هام آلفابت به  لطف رش��د کس��ب وکارهای مبتنی  بر فضای ابری این شرکت افزایش 
یافت و برای اولین بار ارزش کلی یک تریلیون دالر را برای آلفابت رقم زد.

به گزارش زومیت، مجموعه  آلفابت که ش��رکت مادر گوگل محس��وب می ش��ود، توانس��ته به 
ارزش��ی بالغ بر یک تریلیون دالر در بازار دست پیدا کند. به عبارت دیگر، آلفابت چهارمین شرکت 
آمریکایی است که ارزش آن از یک تریلیون دالر بیشتر شده است. اپل اولین شرکتی بود که در 
سال ۲01۸ ارزش سهام آن از این مقدار تجاوز کرد و بعدها مایکروسافت و آمازون نیز توانستند 
ارزش سهام ش��ان را به بیش از یک تریلی��ون دالر افزایش دهند. با اینکه ارزش آمازون با کاهش 
روبه رو شده و هم اکنون 9۲0 میلیارد دالر تخمین زده می شود، ارزش سهام اپل و مایکروسافت 

هنوز هم بیشتر از مقدار یادشده است.
تحلیل ها درباره  مدیرعامل جدید آلفابت، ساندار پیچای، خوش بینانه به  نظر می رسد. در بیانیه  
غافلگیرکننده ای که سپتامبر ۲019 منتشر شد، مؤسس آلفابت، لری پیج، اعام کرد قصد دارد 
همراه  با س��رگی برین، دیگر بنیان گذار و رئیس هیأت مدیره  ش��رکت مذکور، از ِسَمت های ش��ان 
کناره گی��ری کنن��د. پیچای از قب��ل نیز مدیرعامل گ��وگل بود و تمامی کس��ب و کارهای اصلی 
این ش��رکت ش��امل موتور جس��ت و جو، تبلیغات، یوتیوب و اندروید را کنت��رل می کرد و میزان 
درخورتوجهی از درآمدها و سودهای گوگل به  خاطر او محقق می شد. بااین همه، او زیر نظر لری 

پیج فعالیت می کرد؛ ش��خصی که عاوه  بر س��رمایه گذاری های پرخطر روی فناوری های تجربی، 
همچ��ون اتومبیل های خودران و پهپادهای حمل بس��ته، بر کس��ب وکارهای دیگری نیز نظارت 
می کند. حال پیچای مسئولیت تمامی مجموعه را برعهده دارد، اما پیج و برین هنوز هم کنترل 

اکثر سهام آلفابت را در اختیار دارند و تأثیر بسزایی بر تصمیم های عمده  شرکت می گذارند.
بخش��ی از خوش بینِی تحلیل  ها، مربوط به رشد کس��ب و کارهای مبتنی بر فضای ابری شرکت 
اس��ت؛ کس��ب و کارهایی که با وجود فاصله  زیاد با رهبری آمازون و پیش��روی مایکروس��افت در 
این حوزه، توانس��ته درآم��د یک میلیارد دالری گوگل در بخش فضای ابری را در س��ه ماهه  بین 
فوری��ه  ۲01۸ و ژوئی��ه  ۲019 دوبراب��ر کند و به ۲میلیارد دالر برس��اند. آلفاب��ت انتظار دارد با 
س��رمایه گذاری های گس��ترده ازجمله س��ه برابرکردن نیروه��ای بخش فروش و قدرت بخش��ی 
به س��رویس Cloud Health گوگل، رش��د مشابهی در س��ال پیش رو تجربه کند. با این حال، 
کسب و کارهای یادشده  شرکت آلفابت در مواجهه با مسائلی درزمینه  اعتماد کاربران با مشکاتی 
روب��ه رو هس��تند. البته برخی از تحلیلگران ثبات بخش تبلیغات ش��رکت مذک��ور را نیز یکی از 

قوت های آن می دانند.
در دس��امبر گذشته، مؤسس��ه  مالی Stifel برآورد خود از ارزش س��هام آلفابت در آینده را به 
14درص��د و از 1.۳۲۵ به 1.۵۲۵ دالر افزایش داد. پس از اینکه بانک مرکزی آمریکا برآوردهای 

گامی برای مقاوم سازی اقتصاد
فاطمه میری - کارشناس دفتر توسعه کسب و کار بین  المللی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

زخم ها با فناوری ایرانی بهبود می یابند

آلفابت چهارمین شرکت یک تریلیون دالری آمریکا شد

دریچــه

با نگاهی آماری به وضعیت موجود آزمایش��گاه ها می توان به رشد ظرفیت این مراکز 
پی برد، در حال حاضر آزمایش��گاه ها بیش از گذش��ته از ظرفیت خود استفاده می کنند 
و درآم��د خ��ود را افزایش داده اند. به گزارش پایگاه اطاع رس��انی بنی��اد ملی نخبگان، 
رضا اس��دی فرد گفت: درآمدزایی مراکز عضو شبکه، توسعه سیستم های آزمایشگاهی و 
رضایت مردم از ارائه این خدمات، رشد کرده است؛ رشدی که می تواند زمینه ساز توسعه 

صنعت آزمایشگاهی در کشور شود.
ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در تعریفی که از وظایف خود کرده اس��ت، به طور س��الیانه عملکرد مراکز عضو خود را 
بررسی و نقد می کند. با همین نگاه نیز در آخرین آماری که از این شبکه منتشر شده، 

بر رشد 40درصدی ساالنه این مراکز تاکید شده است.

عملکرد اعضای شبکه آزمایشگاهی 
40درصد رشد کرد

دوشنبه
30 دی 1398

شماره 1477
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یخچ��ال فریزر آزمایش��گاهی در تمامی آزمایش��گاه های پژوهش��ی و صنعتی 
موردنیاز اس��ت و اصلی ترین دس��تگاه برودتی و سرمایشی در آزمایشگاه به شمار 
می رود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمه��وری، فریزر آزمایش��گاهی ب��رای نگهداری 
نمونه ها و محلول های مختلف در دما و برودت های 
بس��یار پایین مورد اس��تفاده قرار می گیرد. تمامی 
آزمایش��گاه های تحقیقات��ی و بالینی نی��از به یک 
یخچال فریزر آزمایشگاهی دارند. در انتخاب فریزر 
آزمایش��گاهی الزم است که حجم محفظه یخچال 
آزمایش��گاهی، دقت دمایی یخچال آزمایش��گاهی، 
گس��تره دمایی، سیس��تم کنت��رل دمای��ی پایدار 
یخچال فریزر آزمایشگاهی، یکنواخت بودن دمای 
درون��ی یخچ��ال و فریزر آزمایش��گاهی و پایداری 
و عمر المنت های سرمایش��ی ی��ک یخچال فریزر 
آزمایش��گاهی مورد مطالع��ه قرار گیرد. احس��ان 
مهدوی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان »مهندسی 

فراتجهی��ز آرمان پژوه« درباره محصول دانش بنیان این ش��رکت با نام چمبرهای 
 Temperature Test« تس��ت دمایی توضی��ح داد: چمبرهای تس��ت دمای��ی
Chambers« برای انجام تس��ت های دمایی در بازه های دمایی مختلف قابل ارائه 

هس��تند. وی ادامه داد: این دس��تگاه مجهز به سیستم کنترل هوشمند با قابلیت 
انجام تس��ت های شرایط ثابت و شرایط س��یکلی قابل برنامه ریزی و دارای قابلیت 
اتصال به کامپیوتر و اتص��ال حافظه USB جهت ذخیره اطاعات برمبنای تاریخ 
و ساعت شمسی است و همچنین دارای نرم افزار 
تحت ویندوز جهت رس��م گراف دما و رطوبت در 
طول تس��ت ها و پارامترهای سیس��تم است. این 
فعال فناور درباره دیپ فریزر آزمایشگاهی منفی 
40 و ۸0 درجه س��انتی گراد گف��ت: این فریزرها 
معموال در آزمایشگاه های پزشکی، زیست شناسی 
و آزمایش��گاه های بیوتکنولوژی و آزمایشگاه های 
تحقیقاتی و دارویی و سرم س��ازی مورد استفاده 
ق��رار می گیرد. به گفته مهدوی، فریزرهای منفی 
۸0 درجه به دلیل دمای بس��یار پایینی که دارند 
از فن��اوری خاصی به��ره می برند تا ب��ه این دما 
برسند. مدیرعامل شرکت دانش بنیان »مهندسی 
فراتجهیز آرمان پژوه«  به خصوصیات این دستگاه 
اش��اره کرد و گفت: این فریزر دارای سیس��تم کنترل هوشمند جهت محافظت از 
کمپرسورها، عملکرد بهینه و دقت در کنترل دما است و همچنین این فریزر دارای 

سیستم کنترل دمای دیجیتال هوشمند با دقت تنظیم 0.1 درجه است.

محققان دانشگاه امیرکبیر موفق به ساخت قطعات آلومینیومی نانو 
ساختار در مقیاس آزمایشگاهی شدند، اما استحکام باال و صرفه جویی 
در اس��تفاده از مواد ویژگی این فلز اس��ت که در صنعت حمل و نقل 

می تواند کاربردی گسترده داشته باشد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
محققان این دانش��گاه با پشتیبانی صندوق 
حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق به 
انجام این طرح پژوهش��ی شدند. دستاورد 
مه��م آن نیز تولید مواد با اس��تحکام باال و 
به اندازه کافی س��بک اس��ت. پس می تواند 
کاربردهای گسترده ای در صنایع گوناگون 

داشته باشد.
کام��ران دهقان��ی مج��ری ای��ن ط��رح 
پژوهش��ی درباره آن می گوید: این مواد به 

طور گس��ترده می تواند در صنایع حم��ل و نقل و هوافضا که عاوه بر 
بحث ایمنی، کاهش وزن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت مورد 
توج��ه قرار گیرد. همچنین در این ط��رح دانش فنی تولید مواد فوق 

ریزدان��ه و نانو س��اختار با روش ترکیبی جدید توس��عه یافت و نمونه 
محصول تولیدشده و آزمایشات الزم روی آن انجام شد.

 ت��اش برای کاهش وزن وس��یله نقلیه و از طرفی بهبود مس��ائل 
ایمنی با تولید مواد خاص س��ال ها اس��ت 
که در حال انجام است. تحقیقات مختلفی 
برای افزایش استحکام مواد و در کنار آن 
کاه��ش وزن و حجم مواد مورد اس��تفاده 
در صنای��ع مختلف انجام ش��ده اس��ت و 
تکنیک ه��ای مختلف��ی در ای��ن زمین��ه 

پیشنهاد شده است.
یک��ی از روش ه��ای افزای��ش نس��بت 
از  اس��تفاده  م��واد  وزن  ب��ه  اس��تحکام 
روش های تغییر ش��کل پاستیک شدید 
اس��ت. اس��تفاده از فرآیند ترکیبی تغییر 
فرم پاستیک ش��دید و عملیات حرارتی 
پخت س��ختی برای نخس��تین بار در این 
طرح ارائه ش��د. با اس��تفاده از این روش امکان تولید مواد با نس��بت 
استحکام به وزن بسیار باال با قابلیت استفاده در صنایع حمل ونقل و 

در نتیجه مصرف انرژی کمتر و آلودگی کمتر وجود دارد.

آلیاژی با خواص ویژه صنعت حمل و نقل ساخته شدتجهیزات تست دمایی رقیب نمونه های اروپایی شد

زمانی که از کارمندان بپرسید بیشتر چه امکاناتی را برای محیط 
کاری خود می خواهند، ناخودآگاه ذهن تان به سمت اتاق های بازی 
م��ی رود، با این حال برخاف تصور ش��ما، کارمن��دان »پنجره« و 
محیط کاری دلباز را به عنوان مهمترین امکانات داخل شرکت های 

خود برمی گزینند که البته کمی ضد و نقیض است.
براساس نظرسنجی شرکت CBRE در ایاالت متحده از 1۶00 
کارمن��د که توس��ط بخش های نیرو انس��انی ص��ورت گرفته بود، 
۵۳درصد اف��راد »محیط کاری دلباز« را ج��زو مهمترین امکانات 
ش��رکت خود برگزیدند. این ش��رکت از کارمندان پرسیده بود که 
مهمترین امکاناتی که یک شرکت می تواند داشته باشد تا راندمان 
کاری افزایش یابد، چیس��ت و در کمال ناباوری، جواب آن تنها در 

»پنجره و دید به بیرون« خاصه می شود.
این گزینه حتی از داش��تن اتاق بازی و مراکز سامتی نیز برای 
کارمندان مهمتر بوده اس��ت. دلیل آن بسته و تاریک بودن فضای 
کاری عنوان ش��ده، زیرا بیشتر شرکت ها از کمبود نور طبیعی رنج 
می برن��د. البته اگر کمی با دقت این قضیه را موش��کافی کنیم، به 
بحث بیوفیلیک یا طبیعت دوستی انسان می رسیم که در آن افراد 

همواره به دنبال راهی هس��تند تا خ��ود را به محیط باز و طبیعت 
برسانند و از محیط کاری خود و احتماال نمایشگرها، فاصله بگیرند.
در جای��گاه نخس��ت امکاناتی که کارمندان ب��رای محیط کاری 
خود برگزیده بودند، 44درصد به وجود کافه در همان طبقه کاری 
خود و در جایگاه بعدی، ۳۷درصد به آش��پزخانه خوب و مناس��ب 
رأی داده بودند. البته این قضیه جالب تر از این می ش��ود. براساس 
تحقیقاتی که به عمل آمده، مش��خص ش��ده اس��ت کارمندانی با 
محیط کاری دلباز، بیش از دیگر کارمندان از ش��رایط کاری خود 

ناراضی هستند.
با این حال مدیر ارش��د ش��رکت CBRE می گوید بهتر اس��ت 
ش��رکت ها وقت و هزینه بیش��تر را صرف پان و امکانات ش��رکت 
خود کنند، زیرا این کار ارزش های یک ش��رکت  را نشان می دهد. 
در این صورت اگر قصد اس��تخدام نیروی مستعد و جوان را دارید، 
پیش��نهاد می شود فوتبال دستی و اتا ق های بازی را فراموش کنید 
و ب��ه جای این کار دفترهای مخصوص را جایی با فاصله مناس��ب 

از پنجره ها برپا کنید تا تمام کارمندان خود را راضی نگه دارید.
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در بازه زمانی یک س��اله، جست وجوی کلمه کلیدی »»باک چین« در 
گوگل ۲۵0درصد افزایش یافته است. نهادهای دولتی و خصوصی زیادی 

در دنیا »باک چین« را به نام شرکت خود اضافه کردند.
باک چین به زبان ساده

باک چین نوعی سیس��تم ثب��ت اطاعات و گزارش اس��ت. تفاوت آن 
با سیس��تم های دیگر این اس��ت که اطاعات ذخیره ش��ده روی این نوع 
سیستم، میان همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته می شوند و با استفاده 
از رمزنگاری امکان حذف و دستکاری اطاعات ثبت شده تقریبا غیرممکن 

است. باک چین را می توان به  عنوان یک دفتر کل در نظر گرفت.
این بدان معناس��ت که می توان دفتر را با اطاعات جدید نوش��ت ، اما 
اطاعات قبل��ی  که در بلوک ها ذخیره ش��ده اند ، قابل ویرایش ، تنظیم یا 

تغییر نیستند.
این کار با اس��تفاده از رمزنگاری برای پیوند محتویات بلوک تازه اضافه 
ش��ده به هر بلوک قبل از آن انجام می شود، به گونه ای که هرگونه تغییر 
در محتوای یک بلوک قبلی در زنجیره، داده ها را در کلیه بلوک ها پس از 
آن بی اعتبار می کند. باک چین از دو کلمه  بلوک و زنجیره تشکیل شده 

است. این فناوری در حقیقت زنجیره ای از بلوک هاست.
از باک چین می توان برای ذخیره اطاعات دارایی کاربران بهره برد. بیت 
کوین اولین کاربرد این فناوری بود. اگر باک چین یک سیستم عامل باشد، 
بیت کوین نرم افزاری روی این سیستم عامل است. اما از این سیستم برای 
هر فرآیندی که نیاز به ثبت گزارش داشته باشد می توان استفاده کرد، به 

 عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
باک چین در کسب و کار:

قب��ل از ظهور باک چین، هیچ راهی برای تأمین اعتبار و حق مالکیت 
در یک دارایی دیجیتالی یا تأیید معامله به روشی عمومی وجود نداشت. 
باک چی��ن اولین فناوری اس��ت که امکان انتق��ال مالکیت دیجیتالی را 

به روشی غیر متمرکز فراهم کرده است.

درحالی که مطمئناً فناوری و سیستم های عامل مربوط به اکوسیستم 
باک چین در  حال تکامل هستند، برای پاسخ به این سؤال که کسب و کارها 
از به کارگیری آن چه سودی خواهند برد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سازوکار مبتنی بر تراکنش
• مزیت امکان نظارت عمومی

• مزیت حفظ سوابقی که امکان بازنویسی شان وجود ندارد
• مزیت عدم تمرکز کاربر نهایی یا مشتری

با این فناوری می توان نوعی حاکمیت را در سیس��تم به وجود آورد که 
همه بتوانند نسبت به سهام ش��ان و اختیاراتی که دارند در جلو بردن آن 

سیستم سهیم باشند.
باک چین در زنجیره تامین:

می توان به اس��تفاده از باک چین در زنجیره تامین و حمل و نقل اشاره 
کرد. کارخانجات و ش��رکت های تولیدکننده می توانند اطاعات کاالها و 
حمل و نقل خود را از ابتدا تا رس��یدن به دست مش��تری روی پایگاه داده 
ثبت  کنند که این کار اصالت کاالها و کیفیت مواد اولیه را برای مشتری 

تضمین می کند.
باک چین در صنعت بیمه:

وقتی خودروهای خودران و س��ایر وسایل هوش��مند، به روزرسانی های 
وضعیت خ��ود را از طری��ق باک چین به تأمین کنن��دگان بیمه مخابره 
می کنن��د هزینه های حق بیمه کاهش پیدا می کنند زیرا نیاز به داده های 

ممیزی و تأیید مرتفع می شود.
باک چین در صنعت بهداشت و درمان:

س��وابق پزش��کی الکترونیک��ی ذخیره ش��ده در باک چی��ن از طریق 
زیست س��نجی در دس��ترس قرار می گیرن��د و به روز می ش��وند. امکان 
دسترسی آزادانه به داده های مربوط به سوابق پزشکی بیماران و کاهش بار 

انتقال سوابق بین تأمین کنندگان مختلف فراهم می شود.
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وقتی فناوری بالک چین، سازوکار صنایع را تغییر می دهد

پیج فعالیت می کرد؛ ش��خصی که عاوه  بر س��رمایه گذاری های پرخطر روی فناوری های تجربی، 
همچ��ون اتومبیل های خودران و پهپادهای حمل بس��ته، بر کس��ب وکارهای دیگری نیز نظارت 
می کند. حال پیچای مسئولیت تمامی مجموعه را برعهده دارد، اما پیج و برین هنوز هم کنترل 

اکثر سهام آلفابت را در اختیار دارند و تأثیر بسزایی بر تصمیم های عمده  شرکت می گذارند.
بخش��ی از خوش بینِی تحلیل  ها، مربوط به رشد کس��ب و کارهای مبتنی بر فضای ابری شرکت 
اس��ت؛ کس��ب و کارهایی که با وجود فاصله  زیاد با رهبری آمازون و پیش��روی مایکروس��افت در 
این حوزه، توانس��ته درآم��د یک میلیارد دالری گوگل در بخش فضای ابری را در س��ه ماهه  بین 
فوری��ه  ۲01۸ و ژوئی��ه  ۲019 دوبراب��ر کند و به ۲میلیارد دالر برس��اند. آلفاب��ت انتظار دارد با 
س��رمایه گذاری های گس��ترده ازجمله س��ه برابرکردن نیروه��ای بخش فروش و قدرت بخش��ی 
به س��رویس Cloud Health گوگل، رش��د مشابهی در س��ال پیش رو تجربه کند. با این حال، 
کسب و کارهای یادشده  شرکت آلفابت در مواجهه با مسائلی درزمینه  اعتماد کاربران با مشکاتی 
روب��ه رو هس��تند. البته برخی از تحلیلگران ثبات بخش تبلیغات ش��رکت مذک��ور را نیز یکی از 

قوت های آن می دانند.
در دس��امبر گذشته، مؤسس��ه  مالی Stifel برآورد خود از ارزش س��هام آلفابت در آینده را به 
14درص��د و از 1.۳۲۵ به 1.۵۲۵ دالر افزایش داد. پس از اینکه بانک مرکزی آمریکا برآوردهای 

خود از سهام این شرکت را افزایش داد و بیان کرد تجارت سالمی را در بخش تبلیغات بین سایر 
کسب و کارهای آلفابت رؤیت می کند، سهام شرکت مادر گوگل نزدیک به یک درصد افزایش پیدا 
کرد. افزایش س��هام آلفابت مغایر با روندی اس��ت که در چند وقت اخیر شاهد بوده ایم. درواقع، 
پس از اینکه آلفابت در فصل بهار س��ال گذشته ارقام کمی برای تجارت تبلیغاتش گزارش کرد، 
بدترین روزهای خود را از آوریل ۲010 س��پری می کرد. در بازه  زمانی یادشده، قیمت سهام این 

شرکت ۷.۵درصد و مجموعا ۶۷ میلیارد دالر از ارزش آلفابت کاهش یافت.
بعدها نیز ش��رکت مذکور در گزارش مالی خود از سه ماهه  سوم سال، برآوردها از میزان درآمد 
به ازای هر س��هم را منتش��ر نکرد. همچنین در این گزارش، روند س��وددهی کندتر شده بود. در 
پی انتش��ار گزارش یادشده، سهام آلفابت 4درصد سقوط کرد و درنهایت با اندکی بهبود، کاهش 
۲درصدی را نش��ان داد. این غول فناوری همچنین با چندین نزاع فرهنگی روبه رو اس��ت. برای 
مثال، هیأت ملی ارتباطات کارگری )NLRB( و چند ایالت و اداره های فدرالی ضدانحصارگرایی 

نیز در حال بررسی پرونده هایی درباره  آلفابت هستند.
به  نظر می رس��د فیس بوک با ارزش تقریبی ۶۲0 میلی��ارد دالر، احتماال مدعی بعدی در صف 
ش��رکت های یک تریلیون دالری باشد. آلفابت گزارش مالی خود از سه ماهه  چهارم سال میادی 

گذشته و نیز کل سال را در روز سوم فوریه ارائه خواهد کرد.

محققان می گویند کارمندان به دنبال محیط کاری دلباز هستند

آلفابت چهارمین شرکت یک تریلیون دالری آمریکا شد

یادداشـت

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( ایام گفت این نهاد میزبان استارت آپ ویکند 
استان های غرب کشور در آینده نزدیک خواهد شد. ضیاء رضایی روز شنبه در اختتامیه 
و معرفی برگزیدگان نخس��تین استارت آپ ویکند این نهاد افزود: این استان به زودی با 
برگزاری استارت آپ ویکند منطقه ای، میزبان تعدادی از استان های غرب کشور می شود.

وی با بیان اینکه این نهاد در استان ایام تاکنون چند رویداد کارآفرینی و استارت آپ 
با همکاری پارک علم و فناوری، اداره کل فناوری اطاعات و شرکت هزاره سوم برگزار 
کرده و تجربه های ارزنده ای در این زمینه به دست آورده است، ادامه داد: این تجربیات 
موجب ش��ده چند استان غرب کش��ور از جمله استان های خوزس��تان و لرستان برای 
برگزاری اس��تارت آپ با میزبانی این استان اعام آمادگی کنند که در آینده نزدیک این 

استان میزبان این برنامه می شود.

ایالم میزبان استارت آپ ویکند 
استان های غرب کشور می شود



آیا تا به حال نسبت به نحوه عملکرد برندهای محبوب تان کنجکاو شده اید؟ این 
برندها همیش��ه در زمینه جلب نظر طرفدارهای ش��ان عملکرد فوق العاده ای دارند. 
این امر موجب افزایش تمایل کاربران به دنبال کردن اخبار و مشاهده کمپین های 
بازاریابی و تبلیغات آنها می شود. به عنوان مثال، من پست های بازاریابی و تبلیغاتی 
نت فلیک��س در توییت��ر و اینس��تاگرام را دنبال می کنم. این پس��ت ها به طور قابل 
ماحظه ای با س��لیقه مخاطب هدف سازگاری دارد. نکته مهم در این میان توانایی 
بازاریاب ه��ای نت فلیکس در زمینه ایجاد تفاوت میان محتوای بارگذاری ش��ده در 
توییتر و اینستاگرام است. به این ترتیب نت فلیکس با توجه به ویژگی های منحصر 

به فرد هر دسته از کاربران اینستاگرام و توییتر اقدام به تولید محتوا می کند. 
یک��ی دیگر از نکات جالب درباره نت فلیکس ایجاد تفاوت میان س��ایق مختلف 
کاربران است. به همین خاطر آنها دارای صفحات متعددی در فضای آناین هستند. 
این امر به آنها در زمینه جلب نظر کاربران مختلف با س��لیقه های گوناگون کمک 
می کن��د. صفحه نت فلیکس مورد عاقه من Netflix Is A Joke اس��ت. در این 
صفحه محتوای طنز و تولیدی کاربران )UGC( بارگذاری می ش��ود. به این ترتیب 
بس��یاری از افراد برای مش��اهده محتوای خود در این صفحه آن را فالو می کنند. به 
عقیده من این صفحه توییتری یکی از بهترین صفحات مرتبط با برندهاست. نحوه 
برق��راری ارتباط با مخاطب در دنیای آناین اهمیت بس��یار زیادی دارد. به همین 
خاطر باید نسبت به نحوه هدف گذاری مان بر روی مخاطب و تاش برای جلب نظر 

وی توجه ویژه داشته باشیم. 
کارش��ناس های شبکه های اجتماعی و بازاریابی آناین برند نت فلیکس را بیشتر 
به خاطر توجه ویژه به دامنه مختلف مخاطب هدفش مورد تحسین قرار می دهند. 
الگوی این برند نمونه موفقی برای سایر کسب و کارهای جویای موفقیت در فضای 
آناین محس��وب می شود. بدون شک بس��یاری از برندها، به ویژه برندهای تازه کار، 
در زمینه جلب نظر مخاطب هدف با مشکات بسیار زیادی مواجه هستند. یکی از 
راهکارهای مناسب برای کاهش سطح دغدغه و دشواری های یافتن مخاطب هدف 
توجه به مفهوم »هدف گذاری بر روی مخاطب« است. این تکنیک به طور حرفه ای 
از سوی برندهای بزرگ و به ویژه نت فلیکس دنبال می شود. وقتی ما مخاطب هدف 
مشخصی داشته باشیم، فرآیند جلب نظر آنها بسیار ساده تر خواهد شد. ایراد اصلی 
برندها در زمینه بازاریابی آناین و مبتنی بر شبکه های اجتماعی عدم تعیین دقیق 
مخاطب هدف اس��ت. به این ترتی��ب در فرآیند تولید محتوا تاش برای جلب نظر 
همه مخاطب ها صورت می گی��رد. بدون تردید هیچ برندی توانایی جلب نظر تمام 
مخاطب های حاضر در یک بازار را ندارد. این امر تا حد زیادی غیرواقعی محس��وب 
می ش��ود. ه��ر برندی با توجه به زمینه تخصصی اش بای��د به دنبال یافتن مخاطب 
عاقه مند به محصوالتش باشد. در غیر این صورت بودجه بازاریابی اش را هدر داده 

است. 
در ادامه این مقاله مفهوم هدف گذاری بر روی مخاطب مورد بررسی قرار خواهد 
گرف��ت. این امر به برنده��ا، کارآفرینان و بازاریاب ه��ا در زمینه تولید کمپین های 

تاثیرگذار کمک خواهد کرد. 
هدف گذاری بر روی مخاطب چیست؟

هدف گ��ذاری ب��ر روی مخاطب یکی از ش��یوه های گروه بندی مخاطب های یک 
برند به بخش های کوچک تر اس��ت. این عمل براس��اس آمارهای رسمی و دقیق به 
دست آمده صورت می گیرد. هدف اصلی نیز ساده سازی فرآیند تاثیرگذاری بر روی 
گروه های مختلف مخاطب هدف است. وقتی ما از تفاوت های مخاطب هدف مان به 
معنای یک کل آگاه باش��یم، امکان تاثیرگذاری بیش��تر بر روی آنها افزایش خواهد 
یاف��ت. بازاریاب های حرفه ای همیش��ه از معیارهای دقیق و منس��جم برای ارزیابی 
وضعیت مخاطب هدف و گروه بندی آنها اس��تفاده می کنن��د. به این ترتیب امکان 

شخصی سازی محتوای بازاریابی و تبلیغاتی برای هر گروه فراهم خواهد شد. 
برخی از معیارهای مهم در دسته بندی مخاطب هدف شامل سن، جنسیت، میزان 
درآمد متوسط، عایق، محل سکونت و تعلق به فرهنگ یا نژاد خاص است. البته به 
جز این معیارهای س��نتی برخی از الگوهای روانشناختی نیز در زمینه تعیین نحوه 

جلب نظر مخاطب اهمیت دارد. 
مزی��ت اصلی س��رمایه گذاری ب��ر روی گروه بندی مخاطب ه��دف امکان هزینه 
هوشمندانه بودجه برندمان است. به عاوه صرفه جویی در هزینه های جاری شرکت 
نیز یکی دیگر از مزیت های این الگو محس��وب می ش��ود. ب��دون تردید بازاریابی و 
تبلیغات در فضای آناین اهمیت بسیار زیادی برای کسب و کارها دارد. در این راستا 
برخ��ی از برندها بدون توج��ه به نحوه صرف هزینه فقط به دنبال اختصاص بودجه 
بیشتر برای این فرآیندها هستند. نتیجه این امر ناتوانی برندها در زمینه دستیابی به 

نتایج دلخواه در زمینه بازاریابی و تبلیغات خواهد بود. 
ویژگ��ی اصلی یک کمپین بازاریابی یا تبلیغ ج��ذاب توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. این امر در صورت اس��تفاده از تکنیک ه��ای هدف گذاری بر 
روی مخاطب ساده تر خواهد شد. مشکل اساسی برخی از برندها در زمینه بازاریابی 
ناتوانی در زمینه ترکیب ایده های جذاب با سلیقه گروه های مختلف مخاطب هدف 
است. به این ترتیب کمپین های آنها همیشه مورد توجه دامنه محدودی از کاربران 
ش��بکه های اجتماعی قرار می گیرد. بدون تردید با توجه به هزینه های س��نگین در 
زمینه راه اندازی کمپین بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی عدم دس��تیابی به نتایج 

دلخواه بسیار آزاردهنده خواهد بود. 
اکنون ما از اهمیت هدف گذاری بر روی مخاطب آگاهی داریم. این امر به تنهایی 
و ب��دون آگاهی از نحوه اجرای آن کاربرد چندان��ی ندارد. به همین خاطر در ادامه 

برخی از توصیه های کاربردی در زمینه اس��تفاده از این ش��یوه را مورد بررسی قرار 
خواهیم داد. 

1. توجه به آمارها  برای آشنایی بیشتر با مخاطب هدف
آیا تا به حال به بخش آمارهای گوگل س��ر زده اید؟ در این بخش آمارهای بسیار 
مفیدی برای انواع کسب و کارها وجود دارد. بسیاری از برندها برای آشنایی بیشتر 
با دامنه مخاطب هدف شان به سراغ آمارهای موجود در این بخش می روند، بنابراین 
ما نیز باید از این فرصت طایی استفاده کنیم. مزیت اصلی بخش آمار و ارقام گوگل 
امکان بهره مندی رایگان از اغلب اطاعاتش است، بنابراین این الگو راهکار مناسبی 

برای کاهش هزینه های برند در زمینه خرید اطاعات محسوب می شود. 
یکی از نکات جالب در زمینه بررسی آمارهای مربوط به برندمان از طریق تحلیل 
وضعیت س��ایت رسمی یا اکانت های مان در ش��بکه های اجتماعی آگاهی از سلیقه 
منحصر به فرد گروه های گوناگون مخاطب هدف اس��ت. به عنوان مثال، اگر بخش 
گسترده ای از مخاطب هدف شما به موسیقی عاقه دارد، باید تولید محتوای همراه 
با موسیقی متن جذاب را در دستور کارمان قرار دهیم. این امر به ساده ترین شکل 
ممکن میزان عاقه کاربران به برندمان را افزایش می دهد. مخاطب هدف هر برند به 
طور معمول شامل چند گروه زیر شاخه می شود، بنابراین تصور مخاطب هدف مان 

به عنوان یک گروه کاما منسجم نخستین اشتباه بازاریابی آناین ما خواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه تولید محتوای جذاب در ش��بکه های اجتماعی و بارگذاری 
آن بس��یار ساده تر از هر زمان دیگری ش��ده است. امروزه فقط با چند کلیک ساده 
و اس��تفاده از نرم افزارهای پیشرفته امکان تولید محتوای چشم نواز و شخصی سازی 
شده فراهم می شود. برندها باید از این فرصت بهترین استفاده را کنند. بدون تردید 
رعایت مساوات در زمینه تولید محتوا برای گروه های مختلف مخاطب هدف اهمیت 
بسیار زیادی دارد. این امر تمام گروه های هدف را به طور برابر متوجه برند ما خواهد 
ساخت. نکته مهم در این میان توجه به گروه های پرجمعیت تر مخاطب هدف است. 
اجازه دهید بازهم به مثال عاقه مندان به موس��یقی برگردیم. اگر نزدیک به نیمی 
از مخاطب هدف برند ما به موسیقی عاقه داشته باشد، آنگاه باید تمرکز ویژه ای بر 
روی جلب نظر آنها داشته باشیم. در غیر این صورت امکان فعالیت معتدل از برند ما 
سلب خواهد شد. نحوه برنامه ریزی هر برند در زمینه جلب نظر مخاطب هدف باید 
ب��ا توجه به دامنه مخاطب هدف صورت گیرد. در غیر این صورت تمام برنامه ها در 

مرحله اجرا با مشکل مواجه می شود. 
2.  اهمیت نظرخواهی از مخاطب

یکی از راهکارهای س��اده برای ش��ناخت سلیقه مخاطب هدف مراجعه مستقیم 
به خودش��ان است. متاسفانه بس��یاری از بازاریاب ها این ش��یوه را مورد توجه قرار 
نمی دهن��د. توجیه آنها تاثیرگذاری بیش��تر کمپین ها در صورت آگاهی از س��لیقه 
مخاطب به شیوه های غیرمستقیم است. از نظر من این شیوه هیچ توجیه محکمی 
ندارد. هر برند باید به دنبال آگاهی از س��لیقه مخاطب هدف به هر ش��یوه ای باشد. 
وقتی ما رابطه مناسبی به مشتریان برندمان داشته باشیم، امکان طراحی پرسش های 
مستقیم از آنها یا دیگر افراد عاقه مند به برندمان فراهم خواهد شد. مزیت اصلی این 
شیوه امکان یافتن افراد عاقه مند مشابه به برندمان است. همچنین مشاهده تنوع 
سلیقه مخاطب فعلی برندمان به برنامه ریزی دقیق تر برای جلب نظر مخاطب بیشتر 

در آینده کمک خواهد کرد. 
طراحی پرسشنامه برای آگاهی از سلیقه مخاطب هدف فرآیند بسیار پیچیده ای 
نیست. متاسفانه برخی از بازاریاب ها و برندها این فرآیند را بی دلیل پیچیده می کنند. 
به این ترتیب مخاطب هدف نیز در فرآیند پاس��خگویی دچار سردرگمی می شود. 
پرسش های ما باید تا حد امکان ساده و صریح باشد. همچنین تاش برای استفاده 
از پرسش های کمتر نیز اهمیت دارد. فقط در این صورت امکان جلب نظر مخاطب 

هدف به منظور پاسخگویی به پرسشنامه فراهم خواهد شد. 
اینستاگرام به عنوان یکی از پلتفرم های اجتماعی مشهور گزینه نظرسنجی جالبی 
دارد. این گزینه به برندها در زمینه آگاهی از س��لیقه مخاطب در قالب پرسش های 
دو پاس��خی کمک خواهد کرد. به این ترتیب بدون نیاز به هرگونه طرح پیچیده یا 
غیرمستقیمی امکان آگاهی از سلیقه مخاطب هدف فراهم می شود. نکته جالب در 
این میان امکان طرح گزینه های بیش��تر برای نظرس��نجی در توییتر است. به این 
ترتیب ما بدون هرگونه زحمت بیشتر در زمینه ارائه پرسشنامه ها به افراد مختلف از 
نظرشان مطلع خواهیم شد. در این زمینه نحوه ارتباط و تعامل ما با مخاطب هدف 
اهمی��ت زیادی دارد. فقط برندهای دارای تعامل نزدیک با مش��تریان امکان جلب 
نظر آنها و س��ایر کاربران برای ش��رکت در نظرسنجی ها را خواهند داشت، بنابراین 
باید فکری به حال وضعیت ارتباط و تعامل برندمان با مش��تریان و س��ایر کاربران 

شبکه های اجتماعی کنیم. 
3. تولید محتوای کاربردی برای شناسایی مخاطب هدف

محتوای برند ما در شبکه های اجتماعی باید به نوعی برای مخاطب کاربردی باشد. 
یکی از دالیل عدم موفقیت برندها در زمینه بازاریابی آناین عدم کاربرد محتوای شان 
برای مخاطب هدف است. به این ترتیب ما باید برنامه تولید محتوای مان را با توجه 
به نیازهای موجود کاربران ترس��یم کنیم. نکته مهم در اینجا اهمیت داشتن برنامه 
تولید محتواست. بس��یاری از برندها و بازاریاب ها نسبت به اهمیت جدول و برنامه 
تولید محتوا بی توجه هستند. همین امر موجب تکراری شدن محتوای آنها می شود. 
برندهای بزرگ همیش��ه ج��دول ویژه ای برای تولید محت��وای کاربردی دارند. این 
جدول باید ش��امل گروه های مختلف مخاطب هدف برندمان باش��د. شاید در نگاه 
نخست این امر عجیب به نظر برسد. منظور من از این امر توجه به نیازهای مختلف 
و احتمالی کاربران در رابطه با محصوالت مان اس��ت. این امر در کنار ارزیابی نحوه 
بازخورد کاربران فرصت مناسبی در اختیار ما برای ارزیابی وضعیت مخاطب هدف 

می دهد. 

کاربران در ش��بکه های اجتماعی واکنش های متفاوتی نس��بت به انواع محتواها 
دارند. یکی از راهکارهای س��نتی شناسایی سلیقه گروه های مختلف مخاطب هدف 
برگ��زاری نوعی آزمایش اس��ت. در این فرآیند برندها ب��ا تولید محتواهای مختلف 
میزان عاقه گروه ه��ای گوناگون مخاطب هدف به هر کدام را ارزیابی می کنند. به 
این ترتیب امکان جلب نظر مخاطب هدف به شیوه ای تاثیرگذار فراهم خواهد شد. 
ام��روزه بس��یاری از برندها به جای تمرکز بر روی تولید محتوای مناس��ب برای 
مخاطب هدف به دنبال نظر کارشناس ها درباره کمپین های شان هستند. بی تردید 
ایده های کارش��ناس ها درباره کمپین ما تا ح��دودی کاربردی خواهد بود، اما هیچ 
چیز به اندازه نظر مستقیم مخاطب هدف امکان راهنمایی ما به سوی موفقیت در 

بازاریابی آناین را ندارد. 
کاربرد محتواهای آناین در ش��بکه های اجتماعی بس��تگی به نوع نیاز و رویکرد 
کاربران به برند ما دارد. در اینجا آگاهی از ماهیت کسب و کارمان و ذهنیت عمومی 
کاربران نسبت به آن اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر یک برند در این زمینه عملکرد 
مطلوبی نداشته باش��د، امکان جلب نظر مخاطب هدف و آگاهی از گروه بندی های 

مختلف آن از بین می رود. 
4. برگزاری آزمایش های دو مرحله ای

اگر آش��نایی کاف��ی با آزمایش های دو مرحل��ه ای در ح��وزه بازاریابی مبتنی بر 
شبکه های اجتماعی ندارید، باید استفاده از آن را در دستور کارتان قرار دهید. این 
تکنیک یکی از قدیمی ترین الگوهای بازاریابی محسوب می شود. نکته جالب اینکه 
همچنان کاربرد بس��یار باالیی در حوزه کس��ب و کار دارد. الگوی اصلی و ساده این 
شیوه مبتنی بر استفاده از دو رویکرد نسبتا متفاوت در حوزه بازاریابی و ارزیابی نحوه 
واکنش مخاطب به آن اس��ت. این امر اطاعات کاربردی در اختیار ما قرار می دهد. 
نکته مهم در اینجا تفاوت آش��کار میان دو شیوه مدنظر برای استفاده در این مدل 
اس��ت. به عنوان مثال، اگر در حوزه بازاریابی برای محصوالت یدکی خودرو فعالیت 
داری��د، باید لوازم دو نوع خودروی کاما متفاوت را در این الگو مورد اس��تفاده قرار 
دهید. به این ترتیب میزان تمایل بیش��تر کاربران نسبت به هر کدام از خودروها را 
درک خواهید کرد. این امر در سایر بخش های کسب و کار نیز کاربرد وسیعی دارد، 
بنابراین پس از اس��تفاده از آن در بخش بازاریابی امکان بهره مندی از آن در س��ایر 

بخش ها نیز وجود خواهد داشت. 
بدون ش��ک با جست وجویی ساده در فضای اینترنت امکان یافتن انواع محتوای 
مرتبط با الگوهای اجرای آزمایش های دو مرحله ای فراهم خواهد ش��د. این الگوها 
بر روی شناسایی نظرات کاربران نسبت به دو نوع الگوی تولید محتوای متفاوت بنا 
شده است، بنابراین در هر عرصه ای که امکان ارزیابی وضعیت مخاطب هدف وجود 

داشته باشد، کاربرد این رویکرد واضح خواهد بود. 
5. اجرای یک تبلیغ و شخصی سازی آن برای گروه های مختلف

وقتی ما از دامنه وس��یع مخاطب هدف مان آگاهی پیدا کردیم، نوبت 
به اس��تفاده از آن در زمینه تولید محت��وای تبلیغاتی و بازاریابی خواهد 
رسید. در این بخش من بر روی نحوه استفاده از تمام اطاعات به دست 
آمده در بخش های قبل تمرکز خواهم داش��ت. یکی از ش��یوه های رایج 
برای اس��تفاده از اطاع��ات معطوف به تنوع مخاط��ب هدف مربوط به 
طراحی یک کمپین تبلیغاتی واحد اس��ت. شاید در نگاه نخست طراحی 
ی��ک کمپین واحد با توج��ه به دامنه متنوع مخاط��ب هدف عجیب به 
نظر برس��د. ه��دف اصلی در اینجا طراحی یک کمپی��ن تبلیغاتی واحد 
و شخصی س��ازی آن برای مخاطب هدف است. به این ترتیب ما فرصت 
جلب نظر دامنه وس��یعی از مخاطب ها بدون نیاز به صرف هزینه گزاف 

برای تولید کمپین های جداگانه را خواهیم داشت. 
خوشبختانه امروزه ابزارهای متنوعی برای شخصی سازی محتوا در دسترس قرار 
دارد. این امر فرصت ویژه ای در اختیار برندها به منظور توس��عه سطح تاثیرگذاری 
کمپین های ش��ان می دهد. بس��یاری از برندها فقط بر روی یک گ��روه از مخاطب 
هدف ش��ان تمرکز دارند. این امر موجب نادیده گرفتن س��ایر گروه ها برای فرآیند 
بازاریابی تاثیرگذار می شود. هدف اصلی من در این بخش نمایش دامنه گسترده و 
وس��یع مخاطب هدف بود. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی آنها به شیوه ای 

متوازن فراهم می شود. 
دغدغه بسیاری از برندها در زمینه تمرکز بر روی گروه های مختلف مخاطب هدف 
نحوه شخصی س��ازی محتواست. بس��یاری از برندها هنوز به شخصی سازی دستی 
محتوا فکر می کنند. امروزه پیش��رفت فناوری امکان شخصی سازی محتوا براساس 
داده های مرتبط با مخاطب ها را فراهم می س��ازد. اگر به مثال نت فلیکس بازگردیم، 
ایجاد اکانت های مختلف برای کشورهای گوناگون در راستای همین استراتژی معنا 
پیدا می کند. یکی از مشکات بزرگ برندها در زمینه فعالیت بین المللی تفاوت زبان 
و فرهنگ مخاطب های هدف گوناگون اس��ت. در این زمینه اس��تفاده از اکانت های 
اختصاصی برای هر کش��ور ایده مناسبی خواهد بود. به این ترتیب ما فرصت بسیار 
بیش��تری برای شخصی س��ازی محتوای تبلیغاتی مان برای مخاطب هدف خواهیم 

داشت. 
هدف گ��ذاری بر روی مخاط��ب یکی از نیازهای اصلی برنده��ا در دنیای کنونی 
محسوب می شود. وقتی ما ویژگی های مرتبط با گروه های مخالف مخاطب هدف مان 
را در ذهن داش��ته باش��یم، امکان تاثیرگذاری بر روی آنها افزایش خواهد یافت. به 
ه��ر حال ایجاد حس ارزش��مندی در میان کاربران از طریق توجه به سلیقه ش��ان 
جای تردید ندارد. اگر ش��ما نیز به دنبال اس��تفاده از الگوهای هدف گذاری بر روی 
مخاطب هستید، توصیه های مطرح در این مقاله کاربرد ویژه ای برای شما و برندتان 

خواهد داشت. 
hubspot :منبع

تسال با رهگذران صحبت می کند
ایان ماس��ک، مدیرعامل تس��ا خب��ر داد ک��ه در آینده نزدیک 
امکان برقراری ارتباط میان خودروهای این ش��رکت و رهگذران در 

خیابان ها به وجود خواهد آمد.
در قالب یک ویدئوی ارسالی در توییتر می بینیم که یک خودروی 

مدل ۳ تسا به رهگذران می گوید: آنجا نایست. سوار شو.
مدیر تس��ا توییت کرد: »چنانچه مایل باشید، خودروهای تسا 
ب��ه زودی با مردم حرف خواهند زد. این موضوع واقعیت دارد.« این 
خبر به منزله چراغ سبزی برای معرفی خودروهای سخنگوی تسا 

در آینده نزدیک به شمار می رود.
اگرچه جزییات بیش��تری در مورد این قابلیت جدید منتشر نشد 
اما ماس��ک تاکید کرد که ویژگی فوق قابل رقابت با حالت ش��وخی 
 )Sentry( و حالت ضد س��رقت نگهبان )fart mode( باد ش��کم

را دارد.
ماسک در ادامه با رجوع به یک متلک رایج فرانسوی که به شکلی 
گس��ترده در فیلم کمدی انگلیس��ی »مانتی پایتون و جام مقدس« 
استفاده می شد، افزود که به این ترتیب قطعا خودروی شما می تواند 

»ایموجی باد شکم« را در هر ارتباطی به کار ببرد.
یک��ی از کاربران با لحنی طنزآمیز این س��وال را پرس��ید: »وقتی 
خودروی تس��ا نی��از به ش��ارژ دارد، آی��ا می تواند بگوی��د که من 
گرس��نه ام؟« بقیه کاربران درباره قابلیت این صدا کنجکاو ش��دند. 
یکی از کاربران این طور توییت کرد: »صدای ایده آل یک خودروی 

تسا چه صدایی است؟«

برگرکینگ زوج سلطنتی را استخدام می کند
با اعام خبر جدایی و اس��تقال دوک و دوش��س ساسکس، 
پرن��س هری و مگان مارکل، از قص��ر باکینگهام و تاش برای 
پرداخت قبوض و هزینه ها مستقل از خاندان سلطنتی، موجی 
از پیش��نهادات جالب کاری به دس��ت این زوج جوان رس��یده 
است. حاال برگرکینگ با ورود به چرخه روابط عمومی خاندان 
س��لطنتی، از ه��ری و مگان می خواهد تا یک ن��وع تاج جدید 

کاغذی را بر سر بگذارند.
برگرکینگ آرژانتین با مش��ارکت آژانس تبلیغاتی HOY به 
ای��ن نتیجه رس��یدند که اگر این زوج خاندان س��لطنتی قصد 
دس��تیابی به اس��تقال مالی را دارند، پیوس��تن آنها به دنیای 

برگرکینگ بهترین راه حل خواهد بود.
نامه ای خطاب ب��ه آنها در یکی روزنامه ه��ای مهم آرژانتین 

بدین شرح چاپ شده است:
دوک و دوشس عزیز

اگر جویای کار هس��تید، ما یک تاج جدید برای ش��ما سراغ 
داریم.

م��ا فهمیدیم ک��ه پرن��س و دوش��س در صدد انص��راف از 
نقش های خود در خانواده س��لطنتی هس��تند و از لحاظ مالی 

مستقل خواهند شد.
بنابراین ما یک پیش��نهاد برای ش��ما داریم: مثل هزاران نفر 

دیگر به عنوان نخستین گام در برگرکینگ استخدام شوید.
ش��ما می دانید که تاج پادشاهی بس��یار مناسب شما است. 
عاوه بر این، پس از س��ال ها زندگی به عنوان دوک و دوشس، 
اکنون زمان آن فرا رسیده است که مثل پادشاهان غذا بخورید.

در پای��ان ی��ک کد عرضه می ش��ود که با اس��کن کردن آن 
می توان در برگرکینگ اس��تخدام شد. تا این لحظه، زوج جوان 
خانواده سلطنتی هیچ گونه اظهارنظری درباره پذیرش پیشنهاد 

کار در رستوران فست فود برگرکینگ نکرده اند.

تخت های المپیک 2020 از مقوای 
بازیافت شده

کمیت��ه بازی های المپی��ک تابس��تانی ۲0۲0 توکیو اعام 
کرده اس��ت ک��ه ورزش��کاران در بازی های المپی��ک بر روی 

تختخواب های مقوایی خواهند خوابید.
به گزارش وب سایت خبری NBC News، دهکده المپیک 
بیش از 1۸ هزار تختخ��واب با چهارچوب کاما مقوایی را به 

ورزشکاران مسابقات ارائه می دهد.
پس از برگزاری ای��ن رویداد، مقوای به کار رفته در فرآیند 
ساخت و تولید این تختخواب ها پس از بازیافت به محصوالت 
کاغذی و از طرف دیگر، تش��ک ها نیز با ساختاری متفاوت به 

وسایل پاستیکی تبدیل خواهند شد.
تختخواب ه��ا مطاب��ق ب��ا ش��عار و هدف زیس��ت محیطی 
بازی های المپیک توکیو ساخته می شوند: »با کمک همدیگر، 
ب��رای نجات کره زمین و س��اکنان آن بی��ش از پیش تاش 
کنی��م.« س��ازمان دهندگان ای��ن بازی ها با هم��کاری دولت 
متروپولیت��ن توکی��و و دولت ژاپن تضمی��ن کردند که میزان 

زباله های تولیدی در این رویداد ورزشی به صفر برسد.
مدیرکل دهکده ورزش��کاران، تاکاشی کیتاجیما، در پاسخ 
به س��والی در ارتباط ب��ا میزان اس��تحکام تختخواب هایی با 
چهارچ��وب مقوایی از س��وی خبرگزاری آسوش��یتدپرس با 
اطمینان گفت که این تختخواب ه��ا از تختخواب های چوبی 

محکم تر هستند.
وی توضیح داد که این چهارچوب ها می توانند بیش از ۲00 
کیلوگرم وزن را تحمل کنند. تختخواب های مقوایی تقریبا با 
۲ متر و ۲0 سانتی متر طول طوری طراحی شده اند که حتی 

بلند قدترین ورزشکاران نیز در آنها راحت خواهند بود.
براس��اس برنامه ریزی ها کار احداث دهکده المپیک در ماه 

ژوئن به پایان خواهد رسید.
تختخواب ه��ای مقوایی انتظار ورزش��کاران المپیک ۲0۲0 
توکیو را می کش��ند. این تنظیم��ات آگاهانه برای خواب برای 
نخس��تین بار در یک آپارتمان نمون��ه در توکیو نمایش داده 

خواهند شد.
دو مجموع��ه مبلمان ات��اق خواب، ش��امل تختخواب های 
مقوای��ی برای دهکده های المپیک و پاراالمپیک ۲0۲0 توکیو 

در یک اتاق، 9 ژانویه ۲0۲0 نشان داده می شوند.
mbanews :منبع
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رقابت در عرصه فروش محصوالت روند بسیار پرفشاری را دنبال می کند. امروزه 
شمار بسیار زیادی از برندها در تاش برای معرفی محصوالت شان به مخاطب هدف 
هس��تند. این امر ضرورت برنامه ریزی دقیق ب��رای بازاریابی بهینه برای محصوالت 
برندمان را ضروری می س��ازد. براس��اس پیش بینی های رس��می از س��وی انجمن 
کارآفرین��ان ایاالت متحده در س��ال ۲0۲0 نزدیک ب��ه 40 هزار کاالی مختلف در 
بازارهای این کش��ور برای جلب توجه مشتریان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این 
امر حجم وس��یعی از تاش برای بازاریابی و تبلیغات را شامل می شود. بدون تردید 
ش��مار باالیی از این 40 هزار محصول موفق به جلب نظر مخاطب هدف براس��اس 
برنامه های مدنظر برندش��ان نخواهند ش��د. این امر ناشی از عدم برنامه ریزی دقیق 

برندها و شناخت ناکافی از ویژگی های بازار هدف است. 
امروزه بسیاری از برندها در تاش برای تولید محصوالت باکیفیت هستند. این امر 
ب��ه تنهایی کاربرد کافی برای موفقیت در عرصه پر از رقابت کنونی را ندارد. امروزه 
برندها باید در زمینه معرفی محصوالت ش��ان به مخاطب هدف نیز از تکنیک های 
کاربردی اس��تفاده کنند. در غیر این صورت محصوالت ش��ان به طور مناس��ب در 
مع��رض دید مخاطب هدف ق��رار نخواهد گرفت. اکنون م��ا در عصر ترکیب میان 
فرآیند طراحی محصوالت جذاب و تاش برای جلب نظر مخاطب از طریق الگوهای 

بازاریابی تاثیرگذار هستیم. 
خبر خوش برای کسب و کارها امکان دستیابی به آرزوهای شان در زمینه معرفی 
محصوالت مختلف به شیوه ای تاثیرگذار به مخاطب هدف است. امروزه با پیشرفت 
فناوری های ارتباطی امکان اس��تفاده از بس��یاری الگوهای ت��ازه برای جلب توجه 
مخاطب در سراسر جهان فراهم شده است. نکته مهم در این میان توجه برندها به 
ش��ناخت ویژگی های تازه دنیای بازاریابی و تاش برای استفاده از ترندهای موجود 
در آن است. بدون شک استفاده از الگوهای قدیمی برای بازاریابی در چنین شرایطی 

کارایی کافی را نخواهد داشت. 
در این مقاله هدف اصلی بررسی برخی از شیوه های بازاریابی و معرفی محصوالت 
به شیوه تاثیرگذار و بدون نیاز به صرف هزینه گزاف است. امروزه بسیاری از برندها 
در ابتدای مس��یر بازاریابی با مشکات مالی بس��یار زیادی مواجه هستند، بنابراین 
تاش برای اس��تفاده از توصیه هایی که نیازمند صرف بودجه فراوان باشد، با ساز و 

کارهای این برندها چندان هماهنگی نخواهد داشت. 
1. ارائه اطالعات دقیق درباره محصول و اهمیت بسته بندی

نخستین گام برای معرفی محصوالت به ش��یوه ای تاثیرگذار ارائه تمام اطاعات 
موردنیاز مش��تریان درباره برندمان و محصول موردنظر است. بسیاری از مشتریان 
ب��ه دلیل عدم آگاهی از امکانات و ویژگی های یک محصول از خرید آن صرف نظر 
می کنند، بنابراین در چنین ش��رایطی ارائه توضیحات کافی و دقیق برای مشتریان 
گام موثری در راس��تای جلب توجه ش��ان خواهد بود. معیار اصلی برای تش��خیص 
توضیحات مناس��ب به مخاطب هدف آزمایش اولیه و ارزیابی نتیجه دریافتی است. 

مخاطب برند ما باید در نخس��تین برخورد توانایی تشخیص کارکرد محصول مان را 
داشته باشد. در غیر این صورت حوصله چندانی برای توجه بیشتر یا کشف کارکرد 

آن از طریق جست وجو در اینترنت نخواهد داشت. 
یک��ی از نمونه ه��ای مناس��ب در زمینه بس��ته بندی غیردقیق مرب��وط به یکی 
از ش��رکت های تولید جاروبرقی با بس��ته بندی هم��راه با انواع تصاوی��ر مربوط به 
میوه هاس��ت. این نوع بسته بندی بیشتر مش��تریان را به یاد آبمیوه گیری می اندازد، 
بنابرای��ن چنین طراحی محصول��ی در زمینه جلب نظر مخاط��ب هدف موفقیت 
چندانی کسب نخواهد کرد. بدون تردید ما در فرآیند طراحی بسته بندی محصوالت 
نیازمند برخی ایده های جانبی هس��تیم. این امر شامل استفاده از برخی طرح های 
گرافیکی یا تصاویر زیبا بر روی بس��ته بندی محصوالت مان است. نکته مهم در این 
میان ضرورت وضوح محصول و کارکرد آن از طریق مش��اهده بسته بندی اش است. 
اگر نگاهی به بس��ته بندی محصوالت از سوی برندهای بزرگ انداخته باشید، اغلب 
آنها به خوبی از نحوه بیان ویژگی های محصوالت شان و جلب نظر مخاطب در نگاه 

اول آگاهی دارند. 
2. ضرورت صداقت

بدون تردید همه برندها در تاش برای ارائه تصویری جذاب از محصول شان برای 
مخاطب هدف هستند. این امر شایسته تقدیر است. نکته مهم عدم تاش برای ارائه 
نکات غیرواقعی پیرامون محصوالت مان است. شاید در وهله نخست با اندکی اغراق 
موفق به فروش بیشتر محصوالت مان شویم، اما در بلندمدت شهرت منفی برندمان 
به دروغگویی کار را بس��یار دشوار خواهد کرد. در عرصه بازاریابی امکان استفاده از 
تکنیک های بسیار زیادی وجود دارد. نکته مهم در این میان حفظ صداقت و رابطه 

مناسب با مشتریان است. 
یکی از مثال های جالب درب��اره اغراق پیرامون ویژگی های محصوالت مربوط به 
یک شرکت تولید ش��کات در کاناداست. این ش��رکت در تبلیغاتش شکات های 
دارای تکه ه��ای میوه را به مش��تریان معرفی کرد. بدون تردید تجربه اس��تفاده از 
شکات های همراه با تکه های میوه برای هر فردی جذاب خواهد بود. ایراد اصلی کار 
شرکت موردنظر عدم استفاده واقعی از تکه های میوه در شکات های مختلفش بود. 
به این ترتیب آنها به صرف اس��تفاده از اسانس میوه ای اکتفا کرده بودند. بی تردید 
مخاطب هدف در مواجهه با چنین دروغ پردازی هایی از سوی برندها واکنش بسیار 
منفی نش��ان می دهند، بنابراین حفظ صداقت در عرصه بازاریابی یکی از مهم ترین 

نکات خواهد بود. 
3. همکاری با شرکت های بسته بندی حرفه ای

بس��ته بندی محصوالت نقش انکارناپذیری در جلب توج��ه مخاطب هدف دارد. 
بسیاری از برندها در تاش برای فروش محصوالت شان به سراغ بسته بندی جذاب 
محصوالت می روند. این اقدام برای اغلب برندها ضروری محس��وب می شود. امروزه 
بخش قابل توجهی از خرید مشتریان براساس نوع نگاه شان به بسته بندی محصوالت 
صورت می گیرد، بنابراین اس��تفاده از طرح های ج��ذاب باید در اولویت برندها قرار 
داش��ته باشد. در این زمینه بس��یاری از برندها توانایی و مهارت کافی برای طراحی 
بس��ته بندی های جذاب را ندارند. به این ترتیب باید ب��ه دنبال راهکاری جایگزین 

ب��رای رفع نیاز برندها به طراحی بس��ته بندی های جذاب ب��ود. توصیه من در این 
مورد همکاری با شرکت های بسته بندی حرفه ای است. این شرکت ها اغلب خدمات 
طراح��ی بس��ته بندی را نیز ارائه می کنن��د. به این ترتیب نیاز ما برای اس��تفاده از 

بسته بندی جذاب تا حد زیادی رفع خواهد شد. 
بدون تردید جس��ت وجویی س��اده در فضای آناین گزینه های زیادی در زمینه 
خدمات طراحی بس��ته بندی محصوالت در اختیار ما قرار می دهد. به عنوان مثال، 
موسس��ه Package Lab در زمین��ه خدمات بس��ته بندی محص��والت در اروپا و 
آمریکای ش��مالی فعالیت دارد. این موسسه بسته بندی اغلب محصوالت را برعهده 
می گی��رد. ب��ه این ترتیب ش��رکت هایی با زمینه تولید محص��والت مختلف امکان 

همکاری با این موسسه را خواهند داشت. 
4. توجه به محل مناسب محصوالت در قفسه فروشگاه

گاهی اوقات اس��تفاده از ترکی��ب رنگ های مختلف برای طراحی محصوالت جذاب 
عنصر کافی برای موفقیت در زمینه جلب نظر مخاطب هدف نیست. در این زمینه توجه 
به محل قرارگیری محصوالت مان در فروش��گاه ها اهمیت دارد. اگر محصول ما در کنار 
قفسه ای پر از کاالهای رنگارنگ قرار دارد، شاید استفاده از بسته بندی ساده گزینه بهتری 
باشد. این امر موجب ایجاد نوعی تفاوت میان محصول ما با دیگر محصوالت خواهد شد. 
به این ترتیب ما شانس بیشتری برای جلب نظر مخاطب هدف و در صورت امکان فروش 
محصوالت خواهیم داشت. بدون تردید استفاده از نکات مختلف برای بازاریابی محصوالت 
دشواری های خاص خود را دارد. در این زمینه برندهایی که حوصله کافی داشته باشند، 
برندگان اصلی خواهند بود. بسیاری از برندها با استفاده از بهانه هایی نظیر برنامه کاری 
ش��لوغ و فشرده از توجه به نکات ریز و دقیق بازاریابی محصوالت فرار می کنند. نتیجه 
اصلی این فرآیند متوجه خود آنها خواهد بود، بنابراین باید اقدام به تغییر نوع نگرش مان 
به حوزه بازاریابی محصوالت کنیم. امروزه طراحی مینیمال )ساده( طرفدارهای زیادی 
دارد. اشتباه برخی از برندها تاش برای تمرکز بر روی طرح های شلوغ به عنوان عامل 
قطعی موفقیت شان در دنیای بازاریابی است. به همین خاطر سلیقه بسیاری از مشتریان 
در طول سال های اخیر به سوی بسته بندی های ساده رفته است. تنها راهکار دستیابی 
به طراحی مناسب برای محصوالت برند استفاده از تجربیات دیگر رقبا و درس گرفتن از 
خطاهای قبلی مان است. فقط در این صورت امکان دستیابی به موفقیت برای ما وجود 

خواهد داشت. 
جمع بندی

امروزه بازاریابی برای محصوالت اهمیت بسیار زیادی دارد. دامنه وسیع محصوالت 
موجود در بازارهای مختلف کار را برای بسیاری از برندها دشوار کرده است. به این 
ترتیب ما باید در تاش برای ایجاد تمایز میان ش��یوه های فعالیت برندمان و دیگر 
برندها باش��یم. در غیر این صورت مانند س��ایر برندهای کلیشه ای مورد بی توجهی 
مخاطب هدف قرار خواهیم گرفت. توصیه نهایی من برای کارآفرینان و برندها تاش 
برای امتحان شیوه ها و الگوهای تازه بازاریابی محصوالت است. ترس از شکست در 
اغلب موارد برندها را در عمل به سوی شکست سوق می دهد، بنابراین گاهی اوقات 

باید بر این ترس برای دستیابی به موفقیت بیشتر غلبه کرد. 
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بررسی ایرادهای اصلی سایت برندها و راهکارهای آن
 4 نقطه ضعف اصلی سایت برندها

در حوزه بازاریابی

راه اندازی سایت رسمی برای بسیاری از کسب و کارها امری ضروری محسوب می شود. 
امروزه مخاطب هدف بخش گسترده ای از جست وجو برای یافتن محصوالت تازه و آشنایی 
ب��ا برندهای ن��وآور را از طریق دنیای اینترنت دنبال می کند، بنابراین عدم فعالیت در این 
محیط به ضرر برند ما تمام خواهد شد. برندهای بزرگ همیشه به دنبال یافتن راهکاریی 
برای افزایش تعامل با مخاطب هدف در فضای آناین هستند. دلیل اصلی این امر امکان 
هدف گذاری بر روی دامنه وسیع تری از افراد بدون نیاز به پرداخت هزینه های سرسام آور 
اس��ت.  امروزه بسیاری از افراد به عنوان کارشناس بازاریابی و تبلیغات آناین مشغول به 
فعالیت هس��تند. بخش قابل توجهی از وظایف این افراد بررسی ایرادهای احتمالی سایت 
برندهاست. به این ترتیب برندهای مختلف شانس بهبود وضعیت سایت رسمی شان و در 
نتیجه افزایش تاثیرگذاری را خواهند داشت. مک پریولئو به عنوان یکی از کارشناس های 
خبره در حوزه بازاریابی آناین و طراحی س��ایت در این مقاله به کمک ما برای بررس��ی 
ایرادهای اصلی س��ایت رسمی برندها آمده است. هدف اصلی از این بررسی رفع ایرادهای 
رایج در میان سایت های مختلف برای افزایش تمایل کاربران به منظور مشاهده محتوای 
آنهاس��ت. بدون تردید اگر س��ایت برند ما بهترین محتواها را هم داشته باشد، در صورت 
ناتوانی در زمینه تامین برخی از نکات مهم مانند سرعت بارگذاری صفحات در جلب نظر 
مخاطب ناکام خواهد ماند. مک اخیرا یک مطالعه گس��ترده بر روی شیوه فعالیت سایت 
برندهای بزرگ در آمریکای شمالی انجام داده است. نتیجه این پژوهش کمک فراوانی به 
ما در زمینه پیشبرد این مقاله کرده است. در ادامه برخی از ایرادهای اصلی و مهم سایت 

رسمی برندها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. لینک های خراب

لینک های خراب برای تمام کاربران اینترنت آشنا هستند. این لینک ها به طور معمول 
پ��س از انتخاب حاوی پیام »خط��ای 404« خواهند بود. به ای��ن ترتیب مخاطب بدون 
مشاهده هرگونه محتوایی باید از صفحه موردنظر خارج شود. بی تردید فرآیند تولید محتوا 
در دنیای بازاریابی و برندس��ازی دش��واری های خاص خود را دارد. به همین خاطر هیچ 
کارآفرینی مایل به ناکامی در زمینه جلب توجه مخاطب، آن هم با اشتباهی فنی در زمینه 
بارگذاری صفحات، نیست.  شکایت بسیاری از کاربران در فضای آناین در رابطه با برندها 
مربوط به لینک های خراب است. وقتی کاربران در نتایج جست وجوی شان با پیش نمایش 
مقاله ای جذاب مواجه می ش��وند، انتظار دسترس��ی راحت به آن را خواهند داشت. تجربه 
ناکامی در زمینه کلیک بر روی لینک موردنظر و مواجهه با پیام خطا هر مخاطبی را دلسرد 
خواهد کرد. بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی آناین و برندسازی با چنین مشکلی مواجه 
هستند. راهکار مناسب برای جلوگیری از چنین وضعیتی همکاری با یک کارشناس امور 
سایت یا بررسی نهایی وضعیت صفحه موردنظر پیش از انتشار مطلب است. به این ترتیب 

شکایت کاربران و سطح نارضایتی شان تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. 
2. سرعت بارگذاری صفحه

س��رعت بارگذاری صفحه یکی از معیارهای مهم کاربران برای انتخاب مقاله یا هر نوع 
محتوای دیگر است. برخی از برندها در زمینه تولید محتوای جذاب مهارت بسیار باالیی 
دارند، اما به هنگام بارگذاری توانایی کس��ب اس��تانداردهای الزم را ندارند. به این ترتیب 
کاربران باید مدت زمانی نس��بتا طوالنی برای بارگذاری صفحات منتظر بمانند. امروزه با 
پیشرفت فناوری و افزایش چشمگیر سرعت اینترنت کمتر کاربری حوصله صبر بیشتر برای 
مشاهده یک محتوای تبلیغاتی را دارد. شاید این امر برای محتواهای مرتبط با نیاز فوری 
کاربران قابل تحمل باشد، اما وضعیت محتوای تبلیغاتی و در ارتباط با برندها کاما متفاوت 
است، بنابراین ما چاره ای جز افزایش سرعت صفحات سایت مان نداریم.  خوشبختانه امروزه 
ابزارهای بس��یار زیادی در زمینه ارزیابی وضعیت سرعت بارگذاری صفحات سایت وجود 
دارد. این ابزارها با اندازه گیری میانگین سرعت بارگذاری صفحات سایت ما و استانداردهای 
جهانی گزارش نس��بتا کاملی از وضعیت سایت برندمان منتشر می کنند. اگر سایت ما با 
مش��کات زیادی در زمینه سرعت بارگذاری محتوا مواجه باشد، بهترین راهکار توجه به 
گزارش های همین ابزارهاست.  پژوهش مک پریولئو بر روی سایت برندها بیانگر اختصاص 
۷0درصد از شکایت های کاربران به سرعت بارگذاری صفحات است. به این ترتیب با رفع 
این مشکل تا حد زیادی سطح نارضایتی کاربران کاهش خواهد یافت. استفاده از ابزارهای 
مدیریت سایت امکان ساماندهی افت سرعت صفحات به صورت خودکار را می دهد. البته 
همیش��ه همکاری با یک فرد متخصص در زمینه اینترنت و طراحی سایت ایده مناسبی 
خواهد بود، با این حال اگر بودجه محدودی دارید، استفاده از نرم افزارهای مدیریت سایت 

کاما منطقی خواهد بود. 
3. عدم تعیین اهداف مشخص

هیچ ایرادی در زمینه تعامل با مشتریان از طریق محتوای جذاب و طراحی بخش های 
ویژه ای در صفحات س��ایت به منظور ترغیب آنها به س��وی عملی خاص وجود ندارد. این 
فرآیند در بس��یاری از س��ایت ها در قالب نمایش پیام های کوچک در کنار صفحه دنبال 
می شود. برخی از برندها به این اقدام با شک و تردید می نگرند. به این ترتیب هیچ اقدامی 
برای توس��عه سطح تعامل شان به مخاطب هدف انجام نمی دهند. این امر موجب مطالعه 
محتوای سایت مان از سوی کاربران و سپس ترک صفحه بدون هیچ گونه دستاورد عملی 
برای ما می شود. هنر اصلی برندها در زمینه بازاریابی آناین ترغیب کاربران به سوی عملی 
خاص است. این اهداف شامل خرید محصوالت، دنبال کردن صفحات برند در شبکه های 
اجتماعی یا حتی ش��رکت در نظرخواهی عمومی سایت باشد.  امروزه مشتریان انتظارات 
بسیار بیشتری از برندها دارند. به این ترتیب در وهله نخست وظیفه هر برندی توجه به نیاز 
و خواست مخاطب هدف است. فقط در این صورت امکان تعامل نزدیک با مخاطب هدف و 
تبدیل آنها به مشتریان وفادار وجود دارد. بسیاری از برندها در این زمینه با مشکات بسیار 
زیادی مواجه هستند. ایراد اصلی در اینجا عدم تعیین اهداف برندمان در زمینه مدیریت 
سایت است. سایت رسمی یک برند فقط ویترین آن محسوب نمی شود. در این سایت ما 
بای��د مهم ترین اهداف مان را به اطاع کاربران برس��انیم. همچنین تعامل نزدیک با آنها و 
تاثیرگذاری بر روی انتخاب های ش��ان در همین فضا صورت می گیرد. اگر سایت برندتان 
فقط محل بازتاب اخبار کسب و کار است، باید نسبت به کاربرد آن تجدیدنظر کنید. در 

غیر این صورت فقط هزینه اضافی برای مدیریت سایت خواهید داشت. 
4. عدم دسترسی ساده به سایت

یکی دیگر از ایرادهای مهم س��ایت برندها دش��واری یافتن شان در فضای آناین است. 
کاربران تمایل به مشاهده محتوای سایت هایی با دسترسی راحت دارند. به این ترتیب ما 
باید نسبت به دسترس پذیری س��اده و سریع سایت مان در فضای آناین مطمئن شویم. 
برخی از س��ایت ها در جس��ت وجوی گوگل رتبه جالبی ندارند. این امر موجب دش��واری 
بیشتر کاربران به منظور یافتن آنها خواهد شد. اگر ما به دنبال جلب نظر مخاطب هدف 
هستیم، باید بحث مدیریت سئو را در دستور کار قرار دهیم. مدیریت سئو شامل استفاده 
از تکنیک هایی به منظور بهبود رتبه سایت هاست. برخی از تکنیک های عمومی در زمینه 
مدیریت سئو شامل استفاده از کلیدواژه های تاثیرگذار است. این امر موجب توجه بیشتر 
الگوریتم گوگل به صفحات سایت ما خواهد شد.  امروزه گوگل به عنوان مهم ترین موتور 
جس��ت وجو در دنیا شناخته می شود، بنابراین سرمایه گذاری بر روی آن به تنهایی بخش 
قابل توجهی از نیازهای ما را پاسخ خواهد داد. بی تردید مدیریت سایت و بازاریابی از طریق 
آن دش��واری های خاص خود را دارد. این امر برای بس��یاری از برندها همراه با مش��کات 
خاصی است. در این مقاله تاش اصلی بررسی چهار ایراد اساسی و تاثیرگذار سایت  برندها 

بود. با رفع آنها فرصت برای فعالیت بهتر برندها در فضای آناین فراهم خواهد شد. 
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چگونه زبان بدن به درک هوش هیجانی افراد 
کمک می کند؟

هوش هیجانی ش��امل خودآگاهی احساس��ی، مدیریت عواطف و توانایی 
خوان��دن و مدیریت احساس��ات دیگران اس��ت. بیش از نیم��ی از ارتباطات 
م��ا غیرکامی و به صورت زبان بدن اس��ت. اولین تحقیق��ات در مورد بیان 
احساسات انس��انی توسط »چارلز داروین« انجام ش��د. این تحقیقات نشان 
داد که در جهان، عواطف بش��ری به صورت مش��ابه ابراز می شوند و احتماال 

خواندن این احساسات و عواطف ابرازشده از چهره افراد شروع می شود.
تس��ت هوش هیجانی »MSCEIT« با خوان��دن چهره هایی که عواطف 
مختلف را نش��ان می دهند، احساسات را شناسایی می کند. بعد از آن درباره 
توانایی در شناس��ایی احساسات، درک علل و نحوه استفاده از آن همچنین 
حل مس��ئله به کمک احساس��ات و ... گزارش می دهد و »احساس��ات« را با 

فرآیند »تفکر« می آمیزد.
اما چرا فردی که می تواند احساس��ات خود را از طریق زبان بدن ابراز کند 
و احساسات دیگران را از طریق زبان بدن شان بخواند، دارای ویژگی های مهم 
موفقیت در زندگی ش��خصی و حرفه ای اس��ت؟ به این دلیل است که هوش 

هیجانی پیش بینی کننده موفقیت در زندگی و حرفه است.
در ادامه به بعضی از کاربردهای خواندن زبان بدن در درک هوش هیجانی 

اشاره می شود:
1. برقراری ارتباط با دیگران

تحقیقات نش��ان می دهند که ارتباطات غیرکامی بیش از ۵0 درصد کل 
ارتباطات روزمره را ش��امل می شود. ممکن اس��ت فرد در خواندن ارتباطاِت 
فرات��ر از کام در مخاط��ب و همچنین برقراری ارتب��اط به کمک زبان بدن 
ناتوان باشد، بنابراین نیمی از ارتباط از یک سو و نیم دیگر آن در بخش دیگر 
دچار آسیب شده و در این صورت در انتقال پیام اختال جدی وارد می شود.

2. ایجاد زمینه ای برای درک کالم:
زب��ان بدن پیش زمینه ای برای درک کلمات استفاده ش��ده فراهم می کند. 
وقتی کلمات به کار رفته با زبان بدن شخص مغایرت داشته باشند،  نشان از 
یک نکته قابل تامل دارد. یک روانشناس، مربی و مشاور سازمانی در این باره 
می گوید: »در اغلب فرآیندهای درمانی با این مورد مواجه می ش��وم. ممکن 
است از مراجعم درباره احساسش بپرسم. مثا از او بپرسم امروز حالت چطور 
است؟ و او پاسخ می دهد »خوب«، اما سرش را به گونه ای تکان می دهد که 
کامش را نقض می کند. در چنین ش��رایطی این من هستم که باید تناقض 

موجود را بیشتر بررسی کنم.   
3. ایجاد همدلی

زبان بدن به ارتباط گرفتن با افراد و نیازهای آنها کمک می کند. این افراد 
می توانند یکی از اعضای خانواده ، دوستان ، همکاران یا مشتریان شما باشند. 
در کسب و کارهای مختلف کسی که به  شکل منحصر به فرد نیازهای مشتری 
را می خواند، درک می کند و سپس به آنها می پردازد، موفق ترین فرد در آن 

کسب و کار خواهد بود.
4. مراقبت مناسب:

بعضی اوقات افراد قادر به بیان احساس��ات خود به وسیله کلمات نیستند. 
ش��اید این افراد EQ پایینی داشته باشند. شرایط پزشکی و روانی در بعضی 
بیماری ه��ای خاص مانن��د بیماری آلزایم��ر، زوال عقل و افس��ردگی باعث 
می ش��ود افراد نتوانند و یا نخواهند با استفاده از کلمات ارتباط برقرار کنند. 
مراقبت مناس��ب از چنین افرادی نیازمند خواندن مناس��ب زبان بدن ش��ان 

است.
5. موفقیت شغلی

وی��ژه،  کارآگاه��ان  بازپرس��ان،  مانن��د  مش��اغلی  موفقی��ت صاحب��ان 
مصاحبه کنندگان شغلی، مصاحبه کنندگان اداره مهاجرت و امنیت فرودگاه 
مس��تلزم مهارت باالیی در خواندن زبان بدن اس��ت. صاحبان این مش��اغل 
فرصت کوتاهی برای مشاهده یا تعامل با شخص در اختیار دارند. آنها در این 
لحظ��ات باید عواطفی مانند ترس، اضطراب یا فریب را تش��خیص دهند که 

ممکن است منجر به سواالت بعدی شود.
6. تاثیر و نفوذ بر دیگران:

توانای��ی تأثیرگذاری در افراد، نیازمند اس��تفاده خوب از زبان بدن خود و 
خواندن صحیح زبان بدن دیگران اس��ت. صاحبان مشاغل تأثیرگذاری مانند 
بازاریابان، وکا، والدین یا مدیران ارش��د صرفاً به دلیل قدرت استدالل خود 
در کس��ب و کارشان موفق نمی شوند، بلکه توانایی ترسیم خواسته موردنظر 

را دارند.
خبر خوب این اس��ت که هوش هیجانی شامل پاسخی احساسی است که 

هر کسی، در هر سنی می تواند آن را بیاموزد.
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بدون ش��ک یکی از مهم ترین تصمیمات مدیران انتخاب تیم کاری محس��وب 
می شود. درواقع حتی یک انتخاب اشتباه نیز می تواند تمام برنامه ریزی های شما 
ب��رای آینده را با مش��کل مواجه س��ازد، با این حال چگونه می ت��وان به بهترین 
اس��تخدام ممکن دس��ت پیدا کرد؟ در این رابطه انجمن کارآفرینان جوان، 1۲ 

روش را معرفی کرده است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-سواالت زیادی بپرسید 

ش��ما باید نسبت به س��طح دانش و تجربه افراد اطمینان حاصل کنید. در این 
رابطه توجه به آمارها ابدا نمی تواند مناس��ب باشد. درواقع مدرک گرایی یکی از 
اش��تباهات رایج محسوب شده و ش��ما باید از آن فاصله بگیرید. به همین خاطر 
ابدا نباید مطرح کردن س��واالت متعدد را غیرحرفه ای تلقی کنید. در این رابطه 
فراموش نکنید که س��واالت شما باید به نحوی باشد که افراد بتوانند در رابطه با 
آن صحبت کنند. درواقع س��واالت ش��ما نباید از نوع بله یا خیر باشد. در نهایت 
پس از ضبط جلس��ه و یا یادداش��ت کردن موارد، می توانید پاس��خ ها را با میزان 
نزدیکی به فرهنگ و نیاز ش��رکت خود بس��نجید. همچنی��ن فراموش نکنید که 
حتی چند مرحله ای کردن فرآیند اس��تخدام، ابدا مضر نبوده و باعث خواهد شد 
تا در نهایت بهترین فرد انتخاب ش��ود. به همین خاطر بافاصله پس از مشاهده 

یک فرد مناسب، نباید عجوالنه رفتار کنید. 
2-فرآیند مصاحبه را زیر نظر داشته باشید

این امر که ش��ما به عنوان مدیر شرکت در روز مصاحبه حضور نداشته باشید، 
چهره ای حرفه ای تر را به برند شما خواهد بخشید، با این حال این امر به معنای 
رها کردن همه چیز نبوده و الزم اس��ت تا مصاحبه را از طریق دوربین های مدار 
بس��ته، زیر نظر داش��ته باشید. بدون شک مش��اهده، بهترین راهکار برای کسب 
اطاعات محسوب شده و نباید صرفا به اطاعات ثبت شده اکتفا کنید. همچنین 
توصیه می ش��ود تا زمانی را به صورت آزمایشی برای کار افراد اختصاص دهید تا 

نسبت به نتیجه بخش بودن آنها اطمینان الزم را به دست آورید. 
3-صرفا سواالت تخصصی را مطرح نکنید 

حت��ی خبره  بودن ف��رد در یک حوزه، به معنای آن نخواه��د بود که وی قادر 
به هماهنگ ش��دن کافی با س��ایر افراد تیم اس��ت. به همین خاطر الزم است تا 
نسبت به تیم گرایی و باور او به فرهنگ کاری خود اطمینان داشته باشید. درواقع 
ضروری اس��ت تا سواالت شما تنوع کافی را داش��ته باشد. همچنین حضور یک 
روانش��ناس و پزش��ک، باعث خواهد شد تا نسبت به سامت کامل فرد متقاضی، 

اطمینان حاصل کنید. 
4-احساس راحتی را در فرد ایجاد کنید 

بدون ش��ک روز مصاحبه، زمانی پراس��ترس محس��وب می-ش��ود. شما باید 
اقدامات��ی را انجام دهید تا در همان برخورد اول افراد عاقه کافی را به ش��رکت 
ش��ما پیدا کنند. به همین خاطر انج��ام اقداماتی نظیر تعارف یک قهوه و لبخند 
زدن، می توان��د آرام��ش الزم را در فرد ایج��اد کرده و وی را آماده پاس��خ دهی 
صادقانه کند. درواقع در هنگام استرس و ترس افراد ممکن است عملکردی بیش 
از حد تدافعی را داش��ته باش��ند. در نهایت فراموش نکنید که مصاحبه کردن به 
معنای آزاررس��اندن به افراد نبوده و الزم اس��ت تا جو دوستانه شرکت خود را از 

هم��ان روز اول به رخ افراد بکش��ید. در نهایت این ام��ر که متقاضیان فرصتی را 
برای صحبت مستقیم با کارمندان بخشی داشته باشند که متقاضی حضور در آن 
هستند، در تصمیم نهایی فرد تاثیرگذار خواهد بود و برای مثال ممکن است آنها 
متوجه شرایطی شوند که ابدا مورد پسند آنها محسوب نشده و از میان رفتن این 
دس��ته از افراد، بدون شک خبری خوب خواهد بود. به همین خاطر مانع نمایش 

محیط شرکت و صحبت کردن افراد با کارمندان نشوید. 
5-انگیزه را مهم ترین عامل تلقی کنید 

ری ک��راک، مالک مک دونالد برای انتخاب کارمندان خود سیاس��ت جالبی را 
داش��ته اس��ت. درواقع او به دنبال زوج های جوانی می رفت که به تازگی ازدواج 
ک��رده و از ش��رایط مالی خوبی برخ��وردار نبودند. بدون ش��ک کار خانوادگی و 
انگیزه باالی این افراد برای تغییر ش��رایط زندگی خود باعث می شد تا عملکردی 
خیره کننده را داش��ته باش��ند. این امر در حالی بوده است که بیشتر آنها تاکنون 
در زمینه فروش��ندگی و کار در رس��توران تجربه ای نداش��ته اند. به همین خاطر 
انگیزه بس��یار مهم تر از تجربه و دانش محسوب می شود. درواقع شما با یک دوره 
آموزش��ی فش��رده می توانید سطح افراد را ارتقا بخش��ید، با این حال در رابطه با 
یک فرد بدون انگیزه که صرفا برای کس��ب درآمد به سراغ شما آمده است، هیچ 
راهکاری وجود نخواهد داش��ت. در این رابطه بهتر اس��ت تا اطاعات الزم را به 
صورت غیرمس��تقیم جمع آوری کنید تا داده ها کاما حقیقی باشد. همچنین اگر 
فرد متقاضی اهداف ش��خصی نیز داشته و صرفا نمی خواهد تا زمان بازنشستگی 

در جایگاه فعلی باقی بماند، بدون شک گزینه شایسته-ای خواهد بود. 
6-از تست استخدامی اپل استفاده کنید 

اپل ارزش��مندترین برند جهان محس��وب ش��ده و همین امر باعث می شود تا 
اس��تفاده از سیاس��ت های آنها، اقدامی کاما موثر باش��د. جالب است بدانید که 
این ش��رکت یکی از متفاوت ترین شیوه های استخدامی جهان را دارد و افراد را با 
س��واالت متعدد و عجیبی درگیر می کند. درواقع س��واالت به نحوی است که به 
صورت مس��تقیم و غیرمستقیم می خواهد نحوه واکنش افراد را نسبت به شرایط 
مختلف را س��نجیده و با بررسی پاس��خ ها در نهایت تیپ شخصیتی شما را پیدا 
کنند. بدون ش��ک پس از طی کردن این مرحله، آنها می توانند تناسب شخصیت 
ش��ما با نیاز شرکت را بس��نجند. به همین خاطر توصیه می شود تا سواالت این 
ش��رکت را مورد مش��اهده قرار داده و از برخی از آنها اس��تفاده کنید. برای مثال 
یکی از س��واالت این است که بس��تنی مورد عاقه شما کدام است؟ این سواالت 
اگرچه در ظاهر بی ربط و حتی خنده دار به نظر می رسد، با این حال تحلیل های 

پشت آن هر فردی را متعجب خواهد کرد. 
7-از تیم خود کمک بگیرید 

بدون ش��ک کارمندان افرادی هستند که به صورت مستقیم، بیشترین ارتباط 
را با فرد جدید خواهند داش��ت. به همین خاطر شایس��ته است تا نظر آنها را نیز 
جویا شوید. بدون شک آنها می توانند نکاتی را مطرح کنند که تنها آنها به خاطر 
درگیر بودن با وظایف و اقدامات، متوجه آن خواهند شد. به همین خاطر پس از 
معرفی فرد متقاضی و صحبت وی با کارمندان، ضروری اس��ت تا نظر آنها را نیز 
پرس��یده و آنها را به صورت مستقیم درگیر روند استخدام افراد کنید. در نهایت 

فراموش نکنید که تمامی نظرات باید کاما پنهان بماند. 
8-به نسبت میزان تالش افراد امکانات دهید 

این امر که از همان روز نخست همه امکانات شرکت را در اختیار فرد متقاضی 

ق��رار دهی��د، روحیه جنگنده وی را تضعیف خواهد کرد. به همین خاطر بس��یار 
مهم اس��ت که در این رابطه به صورت مرحله-ای پیش رفته و به یک باره همه 
چیز را در اختیار مش��تری خود قرار ندهید. همچنین این امر که امکان افزایش 
حقوق با توجه به عملکرد افراد وجود داش��ته باش��د، بدون شک باعث می شود تا 
آنها تاش کردن را تنها رمز موفقیت دانس��ته و از همان روز اول بهترین نس��خه 

خود را به نمایش بگذارند.
9-در رابطه با اهداف شخصی نیز صحبت کنید 

بدون شک پس از آنکه با فردی به توافق نسبت به چشم انداز شرکت رسیدید، 
ضروری اس��ت تا نسبت به اهداف شخصی و ش��رایط خاص زندگی آنها صحبت 
کنید. بدون شک این امر باعث خواهد شد تا بهترین برنامه ریزی را داشته و فرد 
احساس نکند که صرفا برای عملی شدن رویاهای شما تاش می کند. در نهایت 
فراموش نکنید که ش��ما باید رفاه کارمندان خود را تامین کنید. به همین خاطر 
از فش��ار بیش از حد بر روی کارمندان خود جدا خودداری کنید. برای مثال این 
امر که اجازه دورکاری به صورت کامل و یا برای برخی از اقدامات وجود داش��ته 
باشد، بدون شک برای شرکت نیز منفعت هایی را به همراه خواهد داشت. درواقع 

شما باید تاش کنید که به یک درک متقابل برسید. 
10-زمانی را به صحبت های افراد متقاضی اختصاص دهید 

هیچ دلیلی وجود ندارد که در روز مصاحبه صرفا شما صحبت کنید. درواقع الزم 
است تا فرصتی حتی برای سوال پرسیدن وجود داشته باشد. به همین خاطر از همان 
ابتدا اعام کنید که برای مثال ۲0 دقیقه اول به شما اختصاص داشته و پس از آن 
فرد متقاضی برای 10 دقیقه می تواند سواالت خود را مطرح کند. در نهایت با تحلیل 

حرکات بدن افراد نیز می توانید به اطاعات جالبی نسبت به آنها دست پیدا کنید. 
11-از دوستان و خانواده افراد به صورت غیرمستقیم سواالتی 

را بپرسید 
بدون شک اگر فردی در زمینه مدیریت زندگی شخصی خود موفق ظاهر نشده 
باش��د، کارمند مناسبی نیز نخواهد بود. به همین خاطر با بررسی شرایط زندگی 
و نظ��ر اطرافیان آنه��ا می توانید اطاعات مفیدی را به دس��ت آورید. برای مثال 
اگر فرد متقاضی رفتار خوبی با خانواده خود دارد، بدون ش��ک مسئولیت پذیری 
و رفتار مناس��ب با سایر کارمندان نیز تضمین ش��ده خواهد بود. با این حال اگر 
صرف��ا بر روی عملکرد افراد تمرکز کنید بدون ش��ک نتیجه خوبی را به دس��ت 
نخواهید آورد. در نهایت فراموش نکنید که فرد متقاضی نباید در باالترین سطح 

قرار داشته باشد. در غیر این صورت تغییر دادن وی بسیار سخت خواهد بود. 
12-در رابطه با سابقه افراد اطالعات حقیقی به دست آورید 

این احتمال همواره وجود دارد که افراد به شما دروغ بگویند. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا مس��تقیما با مدیر شرکت های س��ابق تماس برقرار کرده و نظر 
واقعی آنها را نس��بت به کارمند س��ابق خود جویا ش��وید. در این رابطه برخی از 
مدیران راهکارهای جالبی داش��ته و از دوستان خود که ارتباط نزدیکی به مدیر 
چنین ش��رکت هایی دارند، برای کسب اطاعات اس��تفاده می کنند. بدون شک 

پاسخ-های این افراد نزدیکی بیشتری را به واقعیت خواهد داشت. 
در نهای��ت فراموش نکنید که قوانین باید کاما مش��خص باش��د تا همه چیز 
مطابق انتظار ش��ما جلو برود. همچنین ایجاد یک مراس��م معارفه، کمک خواهد 

کرد تا کارمند جدید، با سرعت بیشتری  در تیم جا بیفتد. 
smallbiztrends :منبع

چگونه بهترین استخدام را داشته باشیم 
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معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد:
بررسی طرح تفصیلی چارک در کمیسیون ماده پنج

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: معاون شهرســازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: 
طرح تفصیلی شهر چارک پس از تصویب طرح جامع این شهر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تأیید در جلسات 
کمیته فنی کمیسیون ماده پنج، در کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی 
اعضا قرار گرفت. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی 
در تشریح جزئیات طرح تفصیلي شهر چارک گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده، این شهر در سال 95 داراي 4066 
نفر جمعیت بوده است که در افق 1405 با محدوده اي به میزان 323 هكتار و جمعیت 5707 نفر پیش بیني شده است . 
گورانی با بیان اینكه این طرح گام مؤثری در راستای اجرای برنامه های عمرانی و فعالیت های اجرایی شهری در این شهر خواهد بود، افزود: با توجه به تصویب این طرح 
بتوانیم از ظرفیت هاي موجود در این طرح ها جهت حل مشكالت شهروندان استفاده نمائیم و از طرفي هم بتوانیم در این راستا در مباحث خدماتي و سرمایه گذاري 
و همچنین درآمدهاي پایدار براي شهرداریها استفاده نماییم. به گفته معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، مهمترین دغدغه هاي 
اعضاي شورا و شهردار محترم شهر چارک استفاده از اراضي دولتي در بحث مسكوني و خدماتي است که با توجه به موقعیت شهر مذکور نسبت به جزیره کیش بتوان 
خدماتي را در این شهر جهت شهروندان ارائه نمود. گورانی افزود: تراکم پیشنهادي در این شهر 12.58 نفر در هكتار است و مساحت حریم پیشنهادي این شهر نیز 
1020 هكتار مي باشد. وی عنوان کرد: این شهر با توجه به وجود پتانسیل هاي بالقوه طبیعي از بنادر تاریخی خلیج فارس است که به خاطر نزدیكی آن به جزیره کیش 
و ساختار بندری و حمل و نقل دریایی آن، تا حدودی دروازه ورودی گردشگران به جزیره کیش محسوب می شود لذا نقش و عملكرد غالب آن گردشگري دیده شده است.

موسی خانی: تاالرهای پذیرایی قزوین ملزم به رفع نواقص ایمنی هستند
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: قدیر موســی خانی، قائم مقام سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین گفت: تاالرهای 
پذیرایی قزوین ملزم به رفع نواقص ایمنی هستند. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
قزوین؛ موسی خانی با اشاره به اینكه در چند سال اخیر شاهد برخی حوادث در تاالرهای پذیرایی در کشور بودیم اظهار کرد: 
تاالرهای قزوین هم نیازمند بازنگری در وضعیت ایمنی هستند که باید با همكاری اتحادیه این صنف نسبت به بازدیدهای 
ایمنی و تذکرات و رفع نواقص آن اقدام کرد. وی با تاکید بر اینكه تاالرهای پذیرایی از اماکن عمومی شهر محسوب می شوند، 
بیان کرد: سیستم گرمایشی در بسیاری از تاالرها دارای نواقصی است که بروز خطراتی را به دنبال خواهد داشت. این مقام 
مسئول با بیان اینكه برخی از تاالرهای پذیرایی شهر قزوین ایمنی الزم را ندارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این تاالرها راه های ورودی و خروجی متناسب با ظرفیت 
این سالن ها طراحی نشده؛ ضمن اینكه فاقد سیستم های موردنیاز اطفای حریق استاندارد هستند.   موسی خانی یادآور شد: آتش نشانی قزوین خود را در حفظ مال 

و جان مردم مسئول می داند و در این خصوص از وظایف تبیین شده کوتاهی نخواهد کرد.

رونمایی از سامانه شفافیت مدیریت شهری همدان
همدان – خبرنگار فرصت امروز: با حضور رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر همدان، سامانه شفافیت به طور رسمی 
در شــهرداری همدان راه اندازی شد تا از این پس اطالع دقیق از تمام جزئیات مدیریت شهری اعم از قراردادها، امور مالی و 

اداری به  راحتی در اختیار شهروندان قرار گیرد.
گردان: مردم محرم مدیریت شهری هستند

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان؛ رییس شورای اسالمی شهر همدان در این جلسه ضمن تشكر از 
عوامل اجرایی و پیگیری افرادی که جهت راه اندازی سامانه شفافیت نقش داشتند بویژه حمید بادامی نجات نایب رییس 
شورا، گفت: شفافیت به عنوان راهكار مناسب برای پیشگیری از فساد در نهادهای مختلف الزم است و باید پیاده شود طرح شهاب در این راستا کمک کننده است. 
کامران گردان اضاف با اشاره به تأکید اعضای شورا بر شفافیت عملكرد مدیریت شهری، افزود: با توجه به اینكه اعضای شورا نمایندگان و وکالی مردم در پارلمان 
شهری هستند سامانه شفافیت ظرفیت نظارت مردم ربر عملكرد شورا و شهرداری را فراهم می کند. وی الكترونیكی کردن رای گیری شورا از جمله اقدامات را در امر 
و شفاف سازی برشمرد و یادآور شد: تحقق شعار شفافیت به معنای واقعی و محرم دانستن شهروندان از مهم ترین دستاوردهای شورای پنجم است. گردان ادامه داد: 
همچنین مدیریت هزینه ها، حفظ پاکدستی و مبارزه با رانت خواری و ویژه خواری از دیگر ویژگی های بارز راه اندازی سامانه طرح شهاب است. گردان با اشاره به علنی 
بودن جلسات صحن شورای شهر همدان یادآور شد: قرارگرفتن آرای اعضای شورا در معرض دید مردم از طریق سامانه شفافیت و سایت شورا به صورت آنالین و رای 

گیری الكترونیكی و قابل رصد بودن، از دیگر اقدامات طرح شهاب بود که سالهای اخیر اجرایی شد. 

۴۱۱ دستگاه واگن باری و مسافری در اراک تولید شد
اراک – مینو رستمی : مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک از رونق تولید در این شرکت در سال جاری خبر داد و گفت: 411 دستگاه انواع واگن باری و مسافری 
امسال در این واحد مادرتخصصی تولید و به ناوگان ریلی کشور پیوست.  »محمدرضا مختاری« افزود: ارزش هر یک از واگن های باری تولید شده  بین 6 تا 9 میلیارد 
ریال متغیر است که بر اساس قراردادهای مشخص با شرکت های بهره بردار داخلی تولید و روانه بازار شده است. وی ارزش هر یک از واگن های مسافری را نیز 70 میلیارد 
ریال عنوان کرد و گفت: تولید این تعداد واگن در شرکت واگن پارس اراک در 10 سال گذشته بی سابقه است چرا که میانگین تولید ساالنه این واحد تولیدی در 10 
سال گذشته کمتر از 300 دستگاه بوده است. مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک اظهار داشت: تولید 500 دستگاه انواع واگن امسال در این واحد تولیدی هدفگذاری 
شده که با توجه به تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز، تولیدات این واحد تولیدی تا پایان امسال از این رقم فراتر می رود. مختاری بیان کرد: در روزهای گذشته قرارداد 
تولید 70 دستگاه واگن باری 6 محوره با شرکت توکاریل، 20 دستگاه واگن مسافری چهارتخته با شرکت حمل و نقل ریلی رجاء، تولید 100 دستگاه واگن باری حمل 
غالت با شرکت آذرکیا و 250 دستگاه واگن باری 2 محوره با شرکت پتروشیمی باختر منعقد و یا در حال انعقاد است که در صورتی قطعی شدن این قراردادها، تولیدات 
شــرکت واگن پارس در ســال آینده به 600 دستگاه می رسد. وی اضافه کرد: اگر چه تولید حتی 600 دستگاه واگن باری و مسافری در شرکت واگن پارس نسبت به 
سال های گذشته چشمگیر به نظر بیاید اما مورد رضایت قطعی مدیریت شرکت نیست چرا که تولید این تعداد واگن در این واحد تولیدی کمتر از 50 درصد ظرفیت 
اســمی آن است. مدیرعامل شــرکت واگن پارس اراک گفت: در صورتی که حمایت های وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسالمی در پرداخت تسهیالت به 
شرکت های بهره بردار در سال آینده نیز ادامه داشته باشد امكان تولید بیش از 700 دستگاه انواع واگن باری و مسافری در این واحد تولیدی وجود دارد. واگن پارس اراک 
واحد تولیدی مادر تخصصی محصوالت ریلی در ایران و خاورمیانه است که در سال 1354 در اراک تاسیس شد و در سال 1364 با سرمایه گذاری سازمان صنایع و 
نوسازی ایران به یكی از زیر مجموعه های این سازمان پیوست. کارگاه های تولیدی واگن پارس اراک در فضایی کارگاهی به وسعت 33 هكتار جانمایی شده و این شرکت 

به عنوان بزرگترین سازنده انواع لوکوموتیو، واگن های باری، مسافربری و مترو در خاورمیانه است و محوریت تولید و تعمیر خودروهای حمل و نقل ریلی ایران را دارد.

تقدیر نایب رئیس و عضو شورای شهر از شهردار گرگان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: »محمدابراهیم جرجانی« نایب رئیس شورای اسالمی شهر گرگان و »مهران کاظم نژاد« عضو شورا از تالش های دکتر »دادبود« 
شــهردار گرگان و مجموعه شهرداری برای اجرای پروژه های موثر شهری به ویژه ســاخت و بهره برداری از پروژه تقطع روگذر سربازان گمنام امام زمان )ع( به عنوان 
بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ شهرداری گرگان تقدیر کردند. به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، امروز نشست بررسی پروژه های پیش روی 
شهردری گرگان که شهرداری گرگان در دستور کار دارد با حضور »دادبود« شهردار گرگان، »جرجانی« نایب رئیس شورای اسالمی شهر گرگان و »کاظم نژاد« عضو 
شورای اسالمی شهر گرگان برگزار شد.در این جلسه اجرای تقاطع غیرهمسطح در بلوار جرجان، روند پیگیری اجرای پروژه شهربازی، تله کابین و دیگر پروژه هی شهری 
گرگان مورد بررســی قرار گرفت.همچنین در پایان این جلســه »محمدابراهیم جرجانی« نایب رئیس شورای اسالمی شهر گرگان و »مهران کاظم نژاد« عضو شورا از 
تالش های دکتر »دادبود« شهردار گرگان و مجموعه شهرداری برای اجرای پروژه های موثر شهری به ویژه ساخت و بهره برداری از پروژه تقطع روگذر سربازان گمنام امام 

زمان )ع( به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ شهرداری گرگان تقدیر کردند.

افتتاح و راه اندازی اولین جایگاه CNG در شهرستان آبدانان استان ایالم
ایالم- منصوری :اولین جایگاه CNG در شهرستان آبدانان استان ایالم به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان ایالم ؛عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز ایالم با اعالم این خبر گفت : این جایگاه CNG که اولین 
جایگاه در شهرستان آبدانان می باشد که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و پس از طی مراحل اداری و اخذ مجوزهای الزم 
به بهره برداری می رسد. وی افزود: با راه اندازی جایگاه مذکور خودروهای شهرستان آبدانان جهت سوخت گیری و استفاده از 
گاز طبیعی در کمک به کاهش آلودگی ،حفظ محیط زیست و هم از لحاظ صرفه جویی اقتصادی خانوار تاثیر بسزایی خواهد 
داشت. ایشان تصریح کرد تاکنون 22 جایگاه CNG فعال در استان وجود داشت که با افتتاح این جایگاه این تعداد به 23 
جایگاه افزایش یافت . وی ضمن تبریک به مردم شریف آبدانان از مردم خواست با حفظ رعایت نكات ایمنی در هنگام سوخت گیری و نیز بررسی وضعیت سیستم 

سوخت گاز خودروها ، شاهد حوادث ناگوار در فرایند سوخت گیری خودروها نباشیم.

معاون بهره برداری آبفای هرمزگان خبر داد
آبرسانی سیار به ۱3 روستای بشاگرد/ عدم امکان تعمیرات خطوط انتقال 

با مسدود شدن جاده دسترسی
بندرعبــاس – خبرنگار فرصت امروز: معاون نظارت بر بهره برداری آبفای هرمزگان در خصوص وضعیت آبرســانی به 
شهرســتان بشــاگرد در بارندگی های اخیر،اظهار داشــت: مشكلی در تامین آب شهرهای سردشــت و گوهران نداریم اما در 
روســتاهای تحت پوشش)ســیزده روســتا( به دلیل طغیان رودخانه جگین و از بین رفتن جاده دسترســی هم اکنون امكان 
تعمیرات خطوط انتقال آب وجود ندارد. عالء امیریان نژاد افزود: در حال حاضر تا زمان رفع مشــكالت دسترســی، آبرسانی به 
روستاهای این شهرستان به صورت سیار)با استفاده از ده دستگاه تانكرآبرسانی( انجام می شود. وی بیان کرد: منابع تامین آب 
روستاهای تحت پوشش در این شهرستان از محل چاه های تحت االرضی است که متاسفانه در پی بارندگی های شدید و گل 
آلود شدن این منابع، امكان ارسال آب به شبكه توزیع آب روستاها وجود ندارد. وی اضافه کرد: تالش داریم با استفاده از مواد 
منعقد کننده و کاهش کدورت ایجاد شده، مشكل قطعی آب را در این روستاها مرتفع نماییم. امیریان نژاد تصریح کرد: برای 
تسریع در روند تعمیرات خطوط انتقال و رفع قطعی آب بایستی منتظر بازگشایی راه های دسترسی به این روستاها و فروکش 

کردن آب رودخانه جگین باشیم که با بازگشایی مسیرها طی 24 ساعت تعمیرات انجام خواهد شد.      
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس شــورای اسالمی شهر قم بابیان این که افراد 
غیرمسئول، مانع اجرای پروژه تقاطع خیابان کیوانفر و خیابان امام خمینی )ره( هستند، 
گفت: اشكاالت مطرح شده غیر کارشناسی است. عبداهلل جاللی با اشاره به حواشی ایجاد 
شــده در خصوص اجرای پروژه تقاطع بلوار شهید کیوانفر و خیابان امام خمینی )ره(، 
اظهار داشــت: این پروژه در طرح جامع حمل  و نقل ترافیک مراحل قانونی خودش را 
طی کرده و در شــورای ترافیک اســتان و شــورای ترافیک عالی کشور نیز به تصویب 

رسیده است.
رئیس شــورای اسالمی شهر قم ادامه داد: این تقاطع جزء یكی از تقاطع هایی است 
که در صورت بهره برداری به کاهش ترافیک کمک می کند و بر اساس مجوزهای صادر 
شده در بودجه سال 98 شهرداری نیز رقم آن دیده  شده و مقدمات اجرای آن از قبیل 
هماهنگی ها و انحراف های ترافیكی اقداماتی را انجام بدهیم اما در این بخش، یک مقدار برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانكار صورت گرفته اســت. جاللی تأکید کرد: باید زمینه 

وقفه ایجاد شــده است. وی با انتقاد از برخورد غیرمنطقی برخی از مسئوالن استان در 
این زمینه، گفت: انتظار نداشتیم که با توجه به این که در بودجه سال 98 وجود داشت 
و هم در طرح جامع و ترافیكی لحاظ شده بود برخورد غیرمعقولی با این پروژه صورت 
بگیرد. رئیس شورای اسالمی شهر قم افزود: مخالفت ها به گونه ای شد که شورای اسالمی 
شــهر، شــهرداری را ملزم به اجرای آن کرد و در نهایت بعد از مخالفت شورای تطبیق 
و با اصرار شــورا این موضوع در شورای حل اختالف استان مورد بحث قرار گرفت و در 
نهایت با اجرای آن موافقت صورت گرفت. جاللی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری معتقد 
اســت که این کار کارشناسی شده بوده و همه اصول فنی و قانونی آن نیز رعایت شده 
اما موانع همچنان وجود دارد و دخالت های افراد غیر مسئول مانع اجرای آن شده است. 
وی تصریح کرد: اشكاالتی که مطرح می کنند از پایه و اساس غیر کارشناسی شده است 

و افرادی که در اجرای پروژه وقفه ایجاد می کنند باید در آینده جواب مردم را بدهند.

ساری – دهقان : آیین افتتاحیه سومین دوره ارزیابی تعالی سازمانی در منطقه 9 
عملیات انتقال گاز برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار مازندران بــه نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، 
آیین افتتاحیه سومین دوره ارزیابی تعالی سازمانی با حضور مقدم بیگلریان سرپرست 
منطقه، معاونین و روســای واحدهای ستادی و همچنین تیم ارزیابی جایزه سرآمدی و 
بهبود مستمر گاز، در سالن کنفرانس ستاد برگزار شد. بیگلریان در ابتدای سخنان خود 
در این جلسه به ویژگی ها و عملكرد همكاران اشاره کرد و افزود: منطقه 9 در شبكه گاز 
کشور به لحاظ موقعیت استقرار، در انتهای شبكه مصرف قرار گرفته است که از همین 
حیث عملكرد کارکنان ما بسیار بااهمیت و به خصوص در فصول سرد سال برای شرکت 
ملی گاز ایران اســتراتژیک محسوب می شود.  وی با تاکید بر اهمیت منطقه 9 انتقال 
گاز در فصول سرد سال، خاطرنشان کرد: کوچک ترین اشتباه و خطا در تصمیم گیری 
ها و انجام وظایف، باعث می شــود که در شرایط پیک مصرف که حداقل ورودی گاز از 
شبكه انتقال گاز به این سه استان شمالی را داریم، شرایط بسیار پرریسک و پرخطر شود، 
بنابراین نوع کارکرد و تالش همكاران ما در بخش مسائل تعمیراتی و نگهداری بسیار مهم 
بوده و به اعتقاد بنده ما در شرایط تعالی بهره برداری حرکت می کنیم. سرپرست منطقه 
9 عملیات انتقال گاز در ادامه به بیان چالش های پیش روی این منطقه پرداخت و بیان 
کرد: عالوه بر گستردگی خط، به دلیل تعداد بسیار زیاد رودخانه در مسیر خط و تقاطع با 

آن و همچنین فاصله کم کوهپایه تا دریا که ذینفعان اصلی ما یعنی مردم در این مناطق 
ســكونت دارند یكی از پرچالش ترین مناطق کشور در سیل سال جاری بوده است اما 
علی رغم همه این مشكالت همكارانم با عملكرد قوی و با تالششان در نگهداشت شبكه 

و تعمیرات اضطراری بسیار موفق و فعال بودند. 
 بیگلریان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت و چرایی ارزیابی تعالی سازمانی 
اشــاره کرد و افزود: شــرکت ملی گاز و خصوصا شرکت انتقال گاز ایران در خط مشی 
ســازمانی خود چشــم اندازی تعریف کرده که با تكیه بر ارزش های سازمانی بتواند به 
عنوان یک شــرکت سرآمد در تراز جهانی در سال 1404 باشد. وی افزود: بدیهی است 

که برای حرکت به سمت سرآمدی باید سازمان ها از عملكردهای خود را ارزیابی و برای 
بهبود، یادگیری در جهت خالقیت و نوآوری و حرکت به ســمت تعالی با شرکت های 
داخلی و بین المللی مقایسه نماید، لذا مدل ارزیابی EFQM به عنوان گسترده ترین 

ابزار ارزیابی عملكرد سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.
بیگلریان ارزیابی تعالی سازمانی را فرصتی برای یادگیری برشمرد و یادآور شد: این 
امر باید برای من و همكارانم مورد توجه قرار گیرد تا از این فرصت به نحو احسن جهت 
یادگیری که توام با خالقیت و نوآوری باشد استفاده کنیم، وی یادگیری را به دو شكل 
درونی و بیرونی عنوان کرد و افزود: یادگیری درونی این اســت که تحلیل کنیم چرا به 
نتایج نرسیدیم و برای مواردی که به عنوان فرصت های بهبود در ارزیابی های قبلی اشاره 
شده، چه کرده ایم، یادگیری بیرونی نیز این است که ببنیم بقیه چگونه موفق شدند و 

در مقام مقایسه از آن استفاده کنیم.
سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از همكاران منطقه خواست تا با تیم ارزیابی 
جایزه ســرآمدی و بهبود مستمر گاز همكاری الزم را به بهترین نحو جهت یادگیری و 

تبادل تجربیات برای بهبود عملكردها و فرآیندها داشته باشند.
الزم به ذکر است، ارزیابان شــرکت تعالی سازمانی به مدت سه روز اقدامات 
الزم را نســبت به ارزیابی نحوه جاری ســازی مدل تعالی سازمانی در منطقه 9 

به عمل می آورند.

اصفهان- قاســم اسد : در جلسه مشترک دســتگاه های اجرایی که در راستای 
حمایت از فعاالن اقتصادی، رفع موانع تولید و بهبود مولفه های محیط کســب و کاربا 
محوریت موضوعات مالیاتی در اتاق بازرگانی برگزار شد، بر حفظ و تقویت سرمایه های 
اجتماعی و فرهنگی تاکید شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان استاندار 
اصفهان در این جلســه با اشاره به آیه قرآن مبنی بر اینكه» مومن مانند کوهی سخت 
و اســتوار است که مسایل و مشكالت مقطعی او را از پا در نیاورده  واز اصل هدف دور 
نمی کند«، این مســاله را یک اصل مدیریتی مهم دانست و خواستار توجه ویژه فعاالن 
اقتصادی به این نكته شــد.  عباس رضایی ضابطه و قانون را معیار عمل دســتگاه های 
اجرایی دانســت و هدف از برگزاری این نشست را ایجاد زبان مشترک و فضای همدلی 
برای رفع مشــكالت فعاالن اقتصادی با اداره کل امور مالیاتی و جدا کردن صف فعاالن 
اقتصادی واقعی از شرکت های صوری و کاغذی بیان کرد.  وی تاکید کرد: باید اقدامات 
ســازمان های اجرایی بر مبنای مّر قانون باشد و اجرای 180 درصدی قانون مشكالتی 
را برای فعاالن اقتصادی ایجاد می نماید.  در ادامه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان 
اینكه در سالجاری بهبود شاخص های محیط کسب و کار در رأس برنامه های شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و مدیران ارشد استان قرار گرفته است، تنظیم و 
ارایه بســته های حمایتی از فعاالن اقتصادی توسط ارگان های مختلف را از نتایج این 
هدفگذاری دانست. مسعود گلشیرازی، هدف از ارایه این بسته ها را ایجاد تعامل سازنده 
بین فعاالن بخش خصوصی و دســتگاه های اجرایی به منظور کمک به بهبود شاخص 
های فضای کسب و کار، امیدآفرینی میان تولیدکنندگان و رونق کسب و کار آنها عنوان 
کرد. وی در ادامه با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری در نمازجمعه گفت: در شرایط 
فعلی دو صفت صبار و شكور بودن در پیگیری مستمر اندیشه ها و درخواست های بحق 
فعاالن اقتصادی بسیار مهم بوده و باید شاکر خداوند بود که توانسته ایم بصورت خالصانه 

در جنگ اقتصادی موجود خدمتگزاری نماییم. 
رئیس اتاق اصفهان حضور با قدرت در صحنه اقتصاد، شناسایی نقاط ضعف و طراحی 
برنامه های اصالحی و حفظ وحدت از طریق امیدآفرینی را در ایفای درست نقش این 

بدنه عظیم ملت به عنوان پشتوانه نظام، حایز اهمیت دانست. 

گلشــیرازی افزود: با نهادینه شدن دولت الكترونیک مقدمه ای برای ایجاد اقتصادی 
شــفاف فراهم شده است. وی در ادامه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی را مقدمه ساز 

سرمایه اقتصادی دانست  و بر حفظ و تقویت این سرمایه ها تاکید کرد. 
وی درپایان سخنان خود از استاندار، رئیس کل دادگستری ، دادستان و کلیه مدیران 
اســتانی که با ذهن مثبت نسبت به اقتصاد خصوصی مشغول فعالیت هستند تقدیر و 
تشكر نمود. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ابراز امیدواری نمود این جلسه منجر به  کمک 
به اســتیفای حقوق دولت ودلگرمی فعاالن اقتصادی بــرای حضور هر چه موثر تر در 
ایفای نقش این قشر شود.  حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی نیز در این نشست بهبود فضای کســب و کار، رفع موانع تولید، دلگرم کردن 
سرمایه گذار و جذب سرمایه گذاران خارجی را موجب قدرت اقتصادی کشور دانست و 
افزود: نباید با سرمایه گذار داخلی به گونه ای رفتار شود که منجر به فرار سرمایه از داخل 
استان شود. وی ضمن اشاره به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، بر 
جلوگیری از فرار مالیاتی به گونه ای که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود تاکید 
نمود. فوالدگر روش محاسبه مالیات در استان های دیگر را متفاوت از اصفهان دانست و 
خواستار پایلوت نكردن اصفهان در طرح ها و برنامه های جدید به گونه ای که به فعاالن 

اقتصادی فشار وارد کند ، شد. 
در ادامه سید ناصر موسوی الرگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان 
اینكه به دلیل مشكالت مربوط به مالیات، تامین اجتماعی و بانک بسیاری از واحدهای 

تولیدی اصفهان تعطیل شــده اند، خواستار دقت دستگاه های اجرایی در روش اجرای 
قانون شد. وی همچنین تاکید کرد: بر اساس قانون، هرگونه تغییر سیاست، مقررات و 
رویه های اقتصادی قبل از اجرا باید از طریق رسانه های جمعی به اطالع عموم برسد.    
همچنین محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگســتری استان اصفهان با بیان اینكه 
وظیفه تمامی دســتگاه های اســتان حمایت از تولید اســت، افزود: برخورد با فعاالن 
اقتصادی غیر واقعی و شرکت های کاغذی در راستای حمایت از فعال اقتصادی واقعی 
است. وی تصریح کرد: دستگاه قضا بین مجرمی که جرم او محرز شده و فعال اقتصادی 
واقعی تفاوت قائل می شــود. وی خواستار مراجعه فعال اقتصادی به اداره امور مالیاتی 
برای روشن شدن نقاط ابهام پرونده مالیاتی شد و تاکید کرد: رسیدگی به پرونده های 

مالیاتی مراحل کارشناسی الزم را طی خواهد کرد.
سید حسن قاضی عسگر، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با 
تاکید بر اینكه هر تصمیم اقتصادی در استان باید با توجه به شرایط موجود کشور باشد، 
نظام اداری بروکراتیک، دریافت هزینه های خدمات اساســی مانند آب و برق از فعاالن 
اقتصادی، کیفیت پایین نیروی انسانی و نداشتن نظام آموزشی مهارت محور، تاثیرات بی 
بدیل ضررو زیان ناشی از افت و خیزهای سیاسی بر تولید، عدم توجه به مالكیت معنوی، 
افزایش هزینه های حمل و نقل وغیره را از جمله مشكالت فعاالن اقتصادی در شرایط 
کنونی عنوان کرد. وی با بیان اینكه در جنگ اقتصادی موجود عدم امكان صادرات نفت 
و هزینه های زیاد اداره کشورمشكالت زیادی را برای دولت ایجاد کرده، خواستار توجه 
هر چه بیشتر به تصمیمات اتخاذ شده از سوی ارگان های دولتی و توجه به تبعات آن 
شد. وی تشكیل کارگروهی برای بررسی و رفع مقررات دست و پاگیر در اداره دارایی را 

ظرفیت مطلوبی برای حذف مقررات سخت شدن فضای کسب و کار دانست. 
بهروز مهدلو، مدیر کل امور مالیاتی استان نیز با تاکید بر اینكه این اداره خدمتگزار 
فعال اقتصادی بوده و بسته حمایتی نیز به همین منظور ارایه شده است، افزود: معوقات 
مالیاتی شــرکت های کاغذی مشــكالت زیادی را برای این سازمان ایجاد کرده است. 
وی معوقات مالیاتی این نوع شــرکت ها در اســتان اصفهان را 286 هزار میلیارد ریال 

عنوان کرد. 

اهواز - شبنم قجاوند : آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت بهره برداری شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان برگزار و رامین گلشنی راد به عنوان سرپرست این معاونت 

معرفی شد.
محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت در این آیین گفت: شاخص ها نشان می دهد 
که شرکت روند رو به رشدی را طی می کند و به یک قرارگاه سازندگی در توسعه شبكه 
برق تبدیل شــده است. وی با تشكر از تالش های مسعود قنواتی معاون سابق معاونت 
بهره برداری، بیان کرد: از سرپرســت جدید این معاونت انتظار می رود که نوســازی و 
بهســازی تجهیزات، کاهش حوادث، بهبود شــاخص های فنی در امور بهره برداری و 

کاهش خاموشــی ها را در اولویت برنامه ریــزی های این معاونت قرار دهد. مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: خروجی نهایی هر فعل و انفعاالتی که در 
شرکت صورت می گیرد این است که برق را از سبد نگرانی های خوزستان حذف کنیم 

و همه تالش ها باید به این هدف متمرکز باشد.
در این مراســم مسعود قنواتی معاون ســابق معاونت بهره برداری به عنوان مشاور 
مدیرعامل در امور فنی منصوب شدند. رامین گلشنی راد سرپرست معارفه شده معاونت 
بهره برداری با حفظ سمت مدیریت فنی و مهندسی شبكه انتقال نیرو در شرکت برق 

منطقه ای خوزستان را  نیز بر عهده دارد.

افراد غیرمسئول، مانع اجرای پروژه تقاطع کیوانفر و امام خمینی هستند

برگزاری آیین افتتاحیه سومین دوره ارزیابی تعالی سازمانی در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

درجلسه مشترک فعاالن اقتصادی با دستگاه های اجرایی عنوان شد:
حفظ و تقویت سرمایه های اجتماعی و فرهنگی مقدمه تقویت سرمایه های اقتصادی است 

آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد

تبریز- ماهان فالح: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
آذربایجان شرقی با بیان این که پویایی و نشاط اجتماعی در نهاد خانواده و 
اجتماع جزو برنامه های ابالغی دولت در بحث مسائل اجتماعی است، گفت: 
با توجه به مطالعات انجام یافته و شیوع شناسی در حوزه  مباحث اجتماعی، 
متاسفانه آسیب های اجتماعی به ویژه خشونت در الیه های مختلف جامعه  
ما، خود را نشان می دهد و این موضوع به مسأله اجتماعی تبدیل می شود.

بدر شكوهی در همایش پویایی و نشاط اجتماعی در تبریز، گفت: طبق 
آمار اعالم شــده از مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور، میزان خشونت در 
آذربایجان شرقی به نسبت جمعیت استان از میانگین کشوری بیشتر است 
و طبق بررسی های انجام یافته از سال 94 تا 97، متاسفانه  جایگاه استان 

در این زمینه از رتبه هفتم به رتبه سوم کشوری جابه جا شده است.
وی اظهار داشت: شهر تبریز، شــهر اولین هاست و به جرات می توان 
گفت که تبریز از پیشــگامان علم، هنر و ادب و مدنیت بوده اســت ولی 
وضعیت فعلی اســتان در خشــونت، با غنای فرهنگی گذشته ی استان 
سازگاری ندارد، بنابراین باید تدابیری در راستای پاسخگویی به این معضل 

اندیشیده شود.
شكوهی خاطرنشان کرد: اداره کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان 
شــرقی با هدایت اســتاندار، در این راســتا برای تحقق بخشیدن به این 
ماموریت خطیر، گام برداشــته و اقدامات موثری در راستای اولویت های 

پنج گانه آسیب های اجتماعی انجام داده است. وی بیان کرد: از سال 93 
با تاســی از سیاست گذاری کالن توانستیم در راستای مسائل فرهنگی و 

اجتماعی، گام های مهمی برداریم.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: 
اکنون چهار دفتر تسهیل گری با پوشش جمعیتی بالغ بر 80 هزار نفر برای 

رفع معضل حاشیه نشینی در تبریز راه اندازی شده است.
وی بــا بیان این که در کنار ماموریت خطیرخود، خشــونت را نیز جزو 
دســتور کار قرار داده ایم، گفت: اقدامات مداخله ای خشونت در سه محور 
اصلی متمرکز شده است و به دلیل حساسیت زیاد موضوع، در این راستا 
سند جامع پیشگیری در حال تدوین بوده و تا پایان امسال در سطح استان 

عملیاتی می شود.

وی یادآور شــد: خوشبختانه امروز مقام عالی وزارت  مسایل مربوط به 
آسیب های اجتماعی را در صحن علنی مجلس مطرح می کند، معتقدم تا 
زمانی که این مسائل را الپوشانی کنیم به هیچ نتیجه ی مطلوبی نخواهیم 
رسید. شكوهی با بیان این که متاسفانه روند افزایشی در مباحث خشونت و 
پیامدهای ناشی از آن را در استان داریم، افزود: ما محدویت منابع نداریم 
بلكه نتوانســتیم نقشه ی راه مناســبی برای حل این مسائل اتخاذ کنیم، 
موازی کاری در مواجهه با آســیب های اجتماعی و بی توجه به مباحث 

اجتماعی از جمله مشكالت ما در این حوزه است.
وی ادامه داد: ما مسائل اجتماعی را با رویكرد امنیتی اداره می کنیم اما 
زمانی که مســایل اجتماعی در حوزه اجتماعی و فرهنگی قابل حل است 
هیچ آدم عاقلی این موضوع را قبول ندارد، ما باید هنر این را داشته باشیم 

که مسائل امنیتی را در حوزه ی مسائل فرهنگی و اجتماعی پیش ببریم.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی با بیان 
این که متاسفانه جامعه ی دانشــگاهی ما در مسائل اجتماعی و فرهنگی 
جامعه پای کار نیامده است، تاکید کرد: نخبگان، پژوهشگران و محققین 
و اصحاب رسانه ی جامعه باید وارد این مباحث شوند باید از ظرفیت مردم 
در حل مسائل اجتماعی استفاده شود معتقدم این همایش می تواند نقطه 
شروعی برای پاســخگویی و انجام مداخالت باشــد انتظار داریم جامعه 

دانشگاهی نسبت به این موضوع ورود پیدا کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

پویایی و نشاط اجتماعی از برنامه های دولت در حوزه مسائل اجتماعی است
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نشس��ت فعاالن حوزه محتوای دیجیتال با محوریت ط��رح پویش ملی تولید 
محتوای دیجیتال برگزار و مقرر ش��د تا پیشنهادات درخصوص طرح پویش ملی 

تولید محتوای دیجیتال در نشست های بعدی ارائه شود.
به گزارش فدراس��یون فاوا، در ابتدای نشس��ت رئیس هیات مدیره فدراسیون 
فن��اوری اطاع��ات و ارتباطات ایران و رئیس کمیس��یون فاوای ات��اق ایران به 
نمایش��گاهی که اخیرا در افغانس��تان با محوریت فناوری از س��وی ایران برگزار 
شده، اشاره کرد و گفت: دس��تاوردهای این نمایشگاه نشان می دهد که توانسته 
موفق عمل کند اما مش��کل اصلی در برگزاری نمایش��گاه های ایران در خارج از 
کشور این اس��ت که مجریان نمایشگاهی ایران، ارتباطی با مجریان کشور هدف 
ندارن��د؛ از این رو معموال نمایش��گاه های ایران در خارج از کش��ور چندان موفق 
نیس��ت. البته این مسئله را با رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کردیم و مقرر 

شد تا در این باره مشکات را برطرف کنند.
محمدرضا طایی س��پس به طرح پویش ملی تولید محتوای دیجیتال اش��اره 
کرد و گفت: این طرح به تازگی از س��وی انجمن ناشران دیجیتال مطرح شده و 
در حال بررس��ی اس��ت. در این طرح دوره های آموزشی، نمایشگاه ها و جشنواره 
ملی محتوای دیجیتال نیز دیده ش��ده است. پویش ملی تولید محتوای دیجیتال 
می تواند زمینه را برای فرهنگ س��ازی ص��ادرات محتوای دیجیتال فراهم آورد و 
از ای��ن رو باید جدی گرفته ش��ود. با توجه به افزای��ش نرخ ارز می توان در حوزه 
صادرات با کمک ش��تابدهنده ها وارد و موفق بود و این طرح می تواند رابطه بین 

محتوای دیجیتال و شتابدهنده ها را در صادرات فراهم کند.
وی افزود: چنانچه فعالیت در حوزه محتوای دیجیتال در اتاق های شهرس��تان 
از ظرفیت باالیی برخوردار باش��د، می توان تش��کل های مرتبط با این حوزه را در 
آن شهرستان ها ایجاد کرد، اما چنانچه ظرفیت تشکیل آن تشکل وجود نداشته 

باشد، فعاالن حوزه محتوای دیجیتال می توانند انجمن مرتبط تشکیل دهند.
پتانسیل صادرات نرم افزار و محتوا وجود دارد

رئیس کمیس��یون فاوا اعام کرد که صندوق نوآوری و ش��کوفایی در تدارک 
ایجاد کارخانه نوآوری اس��ت که از شتابدهنده ها حمایت کند. یکی از حوزه های 

نوآوری می تواند محتوای دیجیتال باشد.
طای��ی گفت: پی��ش از این در ده��ه ۸0 محتوای دیجیتال ب��ر روی پلتفرم 
ویندوز تولید می شد اما به دلیل فقدان آینده نگری در این حوزه، با تغییر پلتفرم، 
محتواهای تولیدشده کارایی الزم را ندارد. حال آنکه محتواهای تولیدشده کنونی 
نس��بت به محتواهای دهه ۸0 قوی نیس��ت. در نتیجه کارخانه نوآوری می تواند 

موجب تقویت محتواهای دیجیتال شود.
او همچنی��ن اظهار کرد: زمینه صادرات نرم افزار با محتوای ایرانی به بازارهای 
فارسی زبان و دانشگاه های خارجی که دروس فارسی را تدریس می کنند، فراهم 
است. همچنین برخی از کشورها به دلیل حضور گسترده  ایرانیان می توانند بازار 

هدف این بخش محسوب شوند.
طایی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی یکی از متولیان حوزه 
تولید محتوا محسوب می شود، از همکاری نکردن آنها با اتاق بازرگانی انتقاد کرد 
و گفت: به رغم نامه نگاری صورت گرفته از سوی رئیس اتاق ایران، تاکنون هیچ 

نماینده ای از این وزارتخانه به اتاق معرفی نشده است.
محورهای جشنواره پویش ملی

پس از آن محس��ن گلزاری��ان عضو هیات مدیره انجمن ناش��ران دیجیتال به 
جشنواره پویش ملی تولید محتوای دیجیتال اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری 
این جشنواره، شناسایی ظرفیت های تولید محتوا، توسعه و تعمیق فرهنگ تولید 
محتوا، ایجاد زمینه توس��عه برای شناس��ایی و توانمندسازی اس��تعداد، معرفی 
استعدادها و ایده ها بر سرمایه گذاران، معرفی تولید محتوا به عنوان یک کسب و 

کار و استفاده از تولید محتوا در توسعه دیگر کسب و کارها است.
همچنین ایجاد انگیزه و نش��اط با فراهم کردن محیط رقابتی، نمایش مس��یر 
توسعه کس��ب و کارهای تولید محتوا، آشنایی در ش��یوه ها و فناوری های تولید 
محتوا، صادرات محتوا و تدوین اس��تاندارد به جهت ارتقای س��طح کیفی تولید 

محتوا از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان شد.

گلزاریان به پنج محور این جش��نواره نیز اش��اره کرد و گفت: توسعه کسب و 
کار، توس��عه صادرات، صادرات غیرنفتی، کارآفرین��ی و حمایت از تولید داخلی 
محورهای پیش��نهادی برای حضور در این جش��نواره اس��ت و چنانچه پیشنهاد 

دیگری درخصوص این جشنواره وجود داشته باشد آماده دریافت آنها هستیم.
اهداف پویش ملی  تولید محتوای دیجیتال

عض��و دیگر هی��ات مدیره ناش��ران دیجیتال نی��ز در ادامه به ارائه گزارش��ی 
درخصوص س��اختار طرح ملی پویش تولی��د محتوای دیجیتال پرداخت و گفت: 
این طرح نیاز به س��اختار دارد و البته جش��نواره نیز می تواند پیش برنده اهداف 

پویش ملی تولید محتوای دیجیتال باشد.
امیر جهان تیغ گفت: در شرایطی که راه اندازی شبکه ملی اطاعات در دستور 
کار قرار گرفته و گفته می شود که زیرساخت های آن مهیاست، اما محتوای بومی 
چندانی برای این ش��بکه وجود ندارد، از این رو اهمیت حوزه محتوای دیجیتال 

دوچندان است.
او از تع��دد مراکز تصمیم گیری در این بخ��ش انتقاد کرد و ایجاد هم افزایی را 

یکی از مهم ترین ضرورت ها عنوان کرد.
جهان تیغ در ادامه با اش��اره به اهداف پویش مل��ی تولید  محتوای دیجیتال 
گفت: بررس��ی پتانس��یل های صادراتی تولی��د محتوای ایرانی، برجس��ته کردن 
جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان تس��هیل کننده اقتصاد محتوای دیجیتال کش��ور، 
اهمیت نقش ناشران دیجیتال در افزایش کمیت و کیفیت محتوای ایرانی شبکه 
ملی اطاعات، همکاری و هم افزایی میان ناش��ران ح��وزه دیجیتال و کارآفرینی 

و توسعه کسب و کارهای حوزه تولید محتوا از اهداف ما در این پویش است.
تولیدکنندگان محتوا به رسمیت شناخته نمی شوند

خداوردی لو، نماینده ش��ورای عالی فضای مجازی نیز در این نشس��ت عنوان 
کرد که مهم ترین مشکل در تولید محتوا، به رسمیت نشناختن این نوع تولید در 
ایران است. این امر موجب شده تا تولیدکنندگان این حوزه نتوانند از تسهیات 
مرتب��ط با تولید اس��تفاده کنند و ما نیز در ارزش گ��ذاری دارایی های این بخش 

دچار مشکل هستیم.
وی افزود: همچنین بیمه محصوالت ما که بس��یار مهم اس��ت، دچار مشکات 
عمده ای اس��ت. بنابراین به اعتق��اد من طرح پویش ملی و جش��نواره مرتبط با 
آن، می توان��د در معرف��ی این حوزه کمک کند تا متولیان، ای��ن نوع تولید را به 

رسمیت بشناسند.
افغانستان تشنه تولید محتواست

یکی از فعاالن حوزه تولید محتوای دیجیتال نیز در این نشس��ت گفت: حوزه 
نشر دیجیتال متولیان زیادی دارد و تداخل زیادی با سایر حوزه ها دارد؛ از سویی 
ناش��ران دیجیتال مجوز تولید از وزارت صمت را ندارند و به نظر می رسد در این 

باره باید به طور جدی وارد مذاکره شد تا به تولیدکننده محتوا مجوز بدهند.
بابک ندرخانی به ظرفیت بازار افغانستان برای صادرات این حوزه اشاره کرد و 
گفت: زبان مش��ترک ما با افغانستان نکته مهمی است که راه را برای وارد شدن 
به این بازار باز می کند و یک موضوع جالب در افغانس��تان آن اس��ت که تقریبا 
100درصد کتاب های موجود در این کش��ور، همان کتاب هایی است که در ایران 

چاپ و توزیع می شود.
وی افزود: حتی فروش��ندگان کتاب در افغانس��تان از گران ش��دن کتاب های 
ایرانی ناراحت بودند، منظور این اس��ت که محتوای ایرانی در این بازار مشتری و 

خریدار دارد و به این بازار باید توجه ویژه داشت.
این فعال اقتصادی گفت: افغانس��تان تشنه تولید محتواست، آنجا را باید مانند 
دهه ۶0 ایران دید با این تفاوت که اینترنت ۳G نیز در این کش��ور وجود دارد. 
ترکیب این دو نش��ان می دهد که نش��ر دیجیتال چقدر می تواند بازار خوبی در 
افغانستان داشته باشد. در حوزه آموزش، ظرفیت خوبی در این کشور وجود دارد 

و اپراتورها هم عاقه مند هستند که با ایرانی ها وارد همکاری مشترک شوند.
ضرورت تغییر نگاه به تولید محتوا

طای��ی نیز درخص��وص مجوز ب��رای تولید محت��وا گف��ت: در وزارت صمت 
مجموعه ای در حوزه فناوری وجود دارد که ما با آنها جلس��ات متعددی داشتیم 

مبن��ی بر اینک��ه تولید نرم افزار را در شاخص های ش��ان تغییر دهن��د اما اتفاقی 
نیفت��اده اس��ت. دیدگاه متولیان در تولی��د محتوا و نرم افزار بای��د تغییر کند، از 
ای��ن رو آیین نامه حمایت از صادرات نرم افزار را تدوین کردیم که اگر به تصویب 

شورای عالی صادرات برسد بخش مهمی از مشکات حل خواهد شد.
او س��پس به بازار موجود در سوریه اش��اره داشت و گفت: اتاق بازرگانی ایران 
در دمش��ق مرکزی تجاری ایجاد کرده اس��ت و اتاق مشترک ایران و سوریه نیز 
به زودی راه اندازی می ش��ود. از ظرفیت ای��ن اتاق و مرکز می توان برای صادرات 
نرم افزار و محتوا استفاده کرد، همچنین بازار روسیه در زمینه بازی های رایانه ای 

فعال است و امکان همکاری مشترک با روس ها وجود دارد.
طایی اف��زود: ارزش گذاری دارایی های نامش��هود در کن��ار مالکیت فکری و 
اجرای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای دارای اهمیت 
ویژه ای اس��ت، متأس��فانه تاکنون هیچ گزارش��ی از میزان اجرای این قانون ارائه 

نشده و مشخص نیست چه دستگاه هایی متولی اجرای آن هستند.
رواج تولید زیرزمینی محتوا

یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن ناشران دیجیتال نیز ضمن انتقاد از تعدد 
مراکز تصمیم گیری در این حوزه عنوان کرد:  متولیان در بخش نظارت بسیار قوی 

عمل می کنند اما در بخش حمایت به ش��دت عملکرد ضعیفی دارند که همین امر 
نیز موجب تولید محتوای زیرزمینی می شود، فعاالنی که مجوز گرفتند هم با تعدد 
مشکات مواجه هستند و از این رو کسی چندان به ثبت شرکت در این بخش تمایل 
ندارد. شهرام حاجی قربانی از اجرا نشدن قانون کپی رایت انتقاد کرد و گفت: بازدارنده 
نبودن این قانون به دلیل اجرای ناصحیح آن است که در پویش ملی تولید محتوای 

دیجیتال می تواند این موضوع پیگیری شود.
محتواهای تولیدشده غیرتخصصی هستند

جعفری یکی دیگر از فعاالن در حوزه تولید محتوای دیجیتال نیز عنوان کرد: 
کس��انی که امروز در این حوزه فعال هس��تند، بیشتر به سمت تولید محتوا برای 
تلگرام و اینس��تاگرام سوق پیدا کرده اند. اکنون متولدین دهه ۸0 هم وارد تولید 
محتوا ش��ده اند ولی هیچ آموزش��ی در این حوزه وجود ندارد که آنها را به سمت 

درآمدزایی درست، هدفمند و بازاریابی پیش ببرد.
وی اف��زود:  آنه��ا نگاهی به جز تولید محتوا برای همین دو فضا ندارند و از این 
رو کارهای انجام ش��ده کاما غیرتخصصی اس��ت، تاسیس شتابدهنده ها و ایجاد 
ارتباط بین تولیدکننده و ش��تابدهنده بسیار مهم است و می تواند به توسعه این 

حوزه کمک کند.

طرح پویش ملی تولید محتوای دیجیتال
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گرس��نگی، س��ر و صدا، دما، محیط اطراف، س��طح انرژی و به 
طور کلی سامتی، پارامترهایی هستند که بر عملکرد بهتر شما و 
سازندگی و کیفیت کارتان تاثیر می گذارند. مهم نیست که رویکرد 
و برنامه کاری ش��ما چیس��ت، تنها چیزی که می تواند کار شما را 
بهبود ببخشد و یا خراب کند، سازندگی شما است. به همین دلیل 
بزرگان کس��ب و کار س��اعت های زیادی را با مشتری های شان در 
مورد کارهایی که می توانند برای شغل ش��ان انجام دهند، س��پری 

می کنند. 
 اصول��ی برای متمرکز ماندن و کمک به س��ازندگی وجود دارد 
که به نفع شماست نه بر علیه شما. کارهای زیادی وجود دارد که 

می توانید برای کمک به پیشرفت خودتان انجام دهید.
در ادامه قصد داریم، پنج راهکار اساسی را ارائه دهیم که معموال 
زمانی که بخواهیم از تمرکز و س��ازندگی در کاری مطمئن باشیم، 

می توان از آنها استفاده کرد.
صدای کمتر!

نویز از منابع زیادی ایجاد می شود. زنگ تلفن، تلویزیون و رادیو، 
افرادی که اطراف شما صحبت می کنند، پنجره باز و سر و صدایی 
که از بیرون می آید. البته گاهی س��ر و صدا به شما کمک می کند. 
گاهی دوس��ت دارید در حین انجام کاری به موسیقی گوش کنید، 
گاه��ی از صحبت افراد بیکار اطراف خ��ود لذت می برید. به عنوان 
مثال، من دوس��ت دارم در کافه ای بنش��ینم و نویس��ندگی کنم، 
ام��ا خیلی مهم اس��ت ک��ه زمان هایی که وجود س��ر و صدا باعث 
حواسپرتی می شود را تشخیص دهید. همین سر و صدا در کافه ها 
باعث می ش��ود که کارهای دقیقی مثل تصحیح و آماده سازی یک 

ارائه را نتوان انجام داد.
رفاه و راحتی

ه��وای تازه، محی��ط تمیز، لباس راحت، صندلی مناس��ب، یک 
فنجان چای و نور، مواردی اس��ت که به تمرکز ش��ما حین انجام 
کارها، کمک می کند. هنگامی که ش��ما به پاهای دردناک و پشت 
آس��یب دیده خ��ود فکر می کنید، هیچ چیزی س��خت تر از تمرکز 
کردن و س��ازنده بودن نیست. برای سازندگی باید راحت و به دور 
از دغدغه های حاشیه ای، بود. به طور مثال من همیشه یک فنجان 
چای و یا یک بطری آب در دس��ت دارم یا اینکه در زمس��تان یک 
دمپایی راحتی می پوش��م و تا جایی که ممکن باش��د پنجره را باز 

می کنم و هیچ وقت در محیط تاریک کار نمی کنم.
بیدار شو!

منظور از این مورد این نیس��ت که باید بی خوابی داشته باشید، 
درست برعکس، باید به اندازه کافی بخوابید. چیزی که می خواهیم 
از آن حرف بزنیم، این اس��ت که بدانیم عملکردمان چگونه اس��ت 
و معموال چه زمانی هوش��یارتر هس��تیم. باید زمان هایی را که در 
طول ش��بانه روز از س��طح بازدهی باالت��ری برخورداریم، بیابیم و 
در آن زمان ها بیش��تر کار کنیم. به طور مثال در مورد من به این 
ش��کل اس��ت که صبح ها هوشیارتر هس��تم. مواقعی که آخر شب 
روی پروژه ای کار کنم برایم س��خت تر اس��ت و معموال اشتباهات 

بیشتری دارم.
احساس خوبی داشته باشید

نمی خواهیم در غالب یک کارش��ناس مواد غذایی و یا ورزشی، 
توصیه کنیم، اما چیزی که واضح اس��ت این اس��ت که زمانی که 

خوب غ��ذا می خوریم و به طور منظم ورزش می کنیم، احس��اس 
بهتری داریم و در مقابل زمانی که احس��اس بهتری داشته باشیم، 
بهت��ر روی کار تمرکز می کنیم و راحت ت��ر آن را انجام می دهیم. 
فای��ده دیگری که ورزش برای من دارد این اس��ت که مواقعی که 
باشگاه می روم می توانم با افراد برخورد داشته باشم و از پشت میز 

کار و کامپیوتر خارج شوم.
چشم انداز خود را چک کنید

منظور ما از این مورد این اس��ت که محیط اطراف خود را تمیز 
و دلچس��ب کنید. به صورت ایده آل همه ما دوس��ت داریم که در 
محیط��ی کار کنیم که یک پنجره و نور طبیعی داش��ته باش��یم. 
عاوه بر این می توانید یک یا دو تصویری که باعث می شود لبخند 
بزنید را به دیوار نصب کنید و گل و گیاه تازه را به محیط خودتان 
بیاوری��د. مثا برخی در دفت��ر کار خود، مدالی که در مس��ابقات 
ورزش��ی کسب کرده اند را به دیوار آویزان می کنند، این گونه موارد 
احساس غرور و شادی در فرد ایجاد کرده و باعث می شود که حس 
بهتری نس��بت به محیط داشته باشند. در واقع چیزی که اهمیت 
دارد این اس��ت که محیطی برای خودتان ایج��اد کنید که با نگاه 
کردن به آن انرژی دوباره بگیرید و لبخند بزنید. پیشنهادهای شما 
در این باره چیس��ت؟ هر فردی بس��ته به سلیقه خود باید محیط 
کاری و زندگی خود را دلچس��ب کند. همیش��ه می توان اقداماتی 
انج��ام داد که مواردی که باعث حواس��پرتی می ش��ود به حداقل 
برس��ند. این به شما بس��تگی دارد که تصمیم بگیرید که رهایی از 

این اختال ها برای تان اهمیت دارد یا خیر.
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اهمیت دورکاری در دنیای امروز 

یکی از مباحثی که در حال حاضر با طرفداران و مخالفان بس��یاری همراه اس��ت، مسئله دورکاری است. نکته جالب 
این اس��ت که اکثر مدیرانی که با این ش��یوه کاری مخالف هس��تند، نگاهی سنتی داشته و باید توجه داشته باشید که 
در جهان به شدت متغیر حال حاضر، دیگر چنین نگاه هایی را باید منسوخ شده به حساب آورد، با این حال تا چه حد 
نسبت به مزیت های این امر آگاه هستید؟ اگرچه نمی خواهیم دورکاری را جایگزین شیوه کاری فعلی به حساب آورده و 
اعام کنیم که همه افراد و شرکت ها باید به این شیوه رفتار کنند، با این حال این گزینه نیز باید در شرکت شما وجود 
داش��ته باش��د. درواقع نگاه شما نسبت به این مسئله باید به سمت حالتی اعتدالی برود. در غیر این صورت با مشکات 

متعددی مواجه خواهید شد. در همین راستا به بررسی دالیل اهمیت دورکاری خواهیم پرداخت. 
1-کارآمدی کارمندان بیشتر خواهد شد

این امر که افراد مجبور نباش��ند که در س��اعت خاصی در ش��رکت حاضر شده و خارج ش��وند، کمک خواهد کرد تا 
برنامه ریزی شخصی آنها اولویت اول قرار گیرد. برای مثال ممکن است فردی دچار یک بیماری شده باشد. بدون شک 
کیفیت کار وی بیش از حد کاهش پیدا خواهد کرد، با این حال از طریق دورکاری، وی تعیین کننده ساعت شروع کار 
خود خواهد بود. به همین خاطر پس از مراجعه به پزش��ک و کس��ب میزانی باالتر از سامتی، می تواند کار را با کیفیت 
همیش��گی خود انجام دهد، با این حال توجه داش��ته باش��ید که برخی از اقدامات بسیار حساس محسوب شده و بهتر 
اس��ت تا ابدا از آنها به صورت دورکاری اس��تفاده نکنید. برای مثال نمی-توان گفت که مدیر بخش انبار و یا مدیرکل 
ش��رکت می تواند کارها را به صورت دورکاری انجام دهد. به همین خاطر ایجاد ش��رکتی که سیاس��ت کاری آن صرفا 
دورکاری اس��ت، دیگر اقدامی هوش��مندانه نخواهد بود. همچنین توجه داشته باشید که در برخی از صنایع امکان این 

نوع از فعالیت بیشتر بوده و در برخی دیگر شرایط سخت تر خواهد بود. 
2-کارمندان رضایت باالتری را خواهند داشت 

بدون شک همه کارمندان در نزدیکی محل شرکت سکونت نداشته و این امر به معنای آن خواهد بود که بخشی از زمان 
آنها در مسیر تلف خواهد شد. همچنین این امر ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی را سخت خواهد کرد. برای مثال ادامه 
فعالیت برای کارمندی که به تازگی مادر شده است، بسیار سخت و حتی غیرممکن خواهد بود. با این حال چنین کارمندی از 
طریق دورکاری می تواند هر دو بخش زندگی خود را به خوبی مدیریت کند. همچنین توجه داشته باشید که حتی در بهترین 
حالت ممکن نیز تمام ساعات اداری به انجام فعالیت های کاری پرداخته نشده و اگر بخواهیم زمان مفیدی را اعام کنیم، این 
امر بیش از چهار ساعت نخواهد بود. بدون شک این امر زمان زیادی را از افراد خواهد گرفت. همچنین فراموش نکنید که 
حقوق فعلی ممکن است ابدا تامین کننده نیاز افراد نباشد. به همین خاطر دورکاری امکان پرداختن به فعالیت های دیگر را 
نیز به وجود خواهد آورد. در واقع وجود امکان دورکاری، امروزه یکی از معیارهای بسیاری از افراد برای انتخاب شغل محسوب 
شده و فراموش نکنید که شما می توانید برای افزایش بهره وری و رضایت کارمندان خود، امکان دورکاری به صورت موقت و 
تنها برای چند روز در هفته را نیز ایجاد کنید. بدون شک به هر میزان که راحتی و رضایت کارمندان برای شما مهم تر باشد، 
آنها نیز حس وظیفه شناسی باالتری را خواهند داشت. به همین خاطر ابدا نباید دورکاری را به معنای کیفیت پایین کار تلقی 

کرده و آمارها نیز در این رابطه  بیانگر نتایج فوق العاده است. 
3-امکان همکاری با هر فردی به وجود خواهد آمد 

تصور این امر که فردی در یک ش��هر و یا کش��ور دیگر جزو کارمندان ش��ما باش��د، ممکن است کمی سخت به نظر 
برس��د، ب��ا این حال دورکاری دقیقا این مزیت را به وجود خواهد آورد. ب��رای مثال فرض کنید که یک فرد توانایی در 
ش��هری دیگر وجود دارد، شما می توانید با این ش��یوه از وی استفاده کنید. در نهایت توجه داشته باشید که دورکاری 
باعث خواهد ش��د تا نیاز ش��ما به مکان های بزرگ کاهش پیدا کرده و در هزینه های شرکت نظیر میزان برق و امکانات 
موردنیاز، صرفه جویی ش��ود. از این شیوه به عنوان یکی از اقدامات موثر در زمینه حفظ محیط زیست نیز یاد می شود. 
عل��ت این امر به این خاطر اس��ت ک��ه نیاز به حمل و نقل کاهش پیدا کرده و این ام��ر از حجم تولید کربن و ترافیک 
می-کاهد. از طریق دورکاری حتی بس��یاری از اقدامات را می توان با قیمت به مراتب پایین تری انجام داد. برای مثال 
ممکن اس��ت نیاز به تولید محتوا به زبانی دیگر را داش��ته باشید، بدون ش��ک استفاده از فردی که ساکن همان کشور 
 اس��ت، هزینه کمتری را نسبت به افرادی خواهد داش��ت که حتی ممکن است تسلط کافی را نسبت به زبان موردنظر 
نداشته و درآمد باالیی را بخواهند. درواقع برای تولید یک محتوای باکیفیت، شما به بهترین مترجمان کشور خود نیاز 
خواهید داشت. این امر در حالی است که یک فرد معمولی در کشور موردنظر، می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.  

4- امکان استخدام بیشتر را فراهم می آورد 
بدون ش��ک با در اختیار داش��تن یک تیم بزرگ، امکان انجام کارهای بیش��تری نیز فراهم خواهد ش��د، با این حال 
بس��یاری از ش��رکت ها به علت هزینه-های باالی حتی اجاره یک مکان بزرگ، به دنبال تیمی کوچک هس��تند که این 
امر بدون ش��ک در میزان عملکرد آنها تاثیر منفی را به همراه خواهد داش��ت، با این حال از طریق دورکاری شما عما 
به مکانی نیاز نداشته و به این علت که از بسیاری از هزینه های جانبی نظیر بیمه، استفاده از امکانات شرکت و... معاف 
خواهید شد. این امر زمینه را برای استخدام افراد بیشتر فراهم می کند. درواقع طبق آمارها شما از طریق یک استخدام 
معمولی برابر با همکاری از طریق دورکاری از نظر هزینه است. این امر هزینه های افراد را نیز کاهش خواهد داد. برای 
مث��ال نی��از به پرداخت هزینه برای حمل و نقل به صورت کامل از بین خواهد رفت. فراموش نکنید که در جهان امروز 
افرادی موفق خواهند بود که از تکنولوژی استفاده خوبی را می برند. بدون شک دورکاری نیز از جمله مواردی محسوب 

می شود که به لطف پیشرفت تکنولوژی مهیا شده است.
5-شما را برندی به روز نشان خواهد داد 

جالب است بدانید که بسیاری از شرکت ها از امکان دورکاری خود، به عنوان یک عامل افتخار یاد می-کنند. درواقع 
این امر نشان می دهد که شرکت از شرایط سنتی عبور کرده و استفاده کاملی را از تکنولوژی دارد. برای مثال شرکتی 
ک��ه به صورت دورکاری فعالیت می کند، بدون ش��ک آگاهی کافی در رابطه با نح��وه برگزاری یک وبینار را نیز خواهد 
داشت. در جهان امروز، برای مشتری بسیار مهم است که برندی که قصد خرید محصوالت آن را دارد، در چه مرحه به 

سر می برد. به همین خاطر شما می-توانید با این اقدام، یک وجهه بسیار عالی را به خود ببخشید. 
6-مشکالت به مراتب کمتری را به همراه خواهد داشت 

اگر در شرایطی مجبور به کاهش تعداد کارمندان خود باشید و یا نیاز به جایگزین کردن افراد حس می شود، بدون 
ش��ک قطع همکاری با چنین کارمندانی، با مشکات و هزینه های به مراتب کمتری در مقایسه با یک کارمند معمولی 
هم��راه خواهد بود. همچنین توجه داش��ته باش��ید که تنوع بیش��تر کارمندان، همواره یک مزیت ب��زرگ بوده و باعث 
می ش��ود تا خاقیت های به مراتب بهتری ش��کل گیرد. همچنین این نکته را فراموش نکنید که حضور افراد در کنار 
هم ممکن اس��ت بس��یاری از برخوردها و س��وءتفاهم ها را به وجود آورده و زمینه رقابت های ناسالم شکل گیرد، با این 
حال در دورکاری افراد با یکدیگر ارتباطی را نخواهند داشت که این امر مشکات مدیریتی شما را نیز کاهش می دهد. 
در نهایت این نکته را فراموش نکنید که دورکاری تنها یک شیوه کاری محسوب شده و ابدا جایگزین موارد رایج نیست. به 
همین خاطر الزم است تا با توجه به نیاز و شرایط خود در این رابطه تصمیم گیری کرده و حتی در صورتی که امکان دورکاری 
کامل وجود ندارد، می توانید از خاقیت-هایی نظیر ش��به دورکاری )دورکاری تنها برای چند روز در هفته( اس��تفاده کنید. 

درواقع این مورد تنها توصیه هایی محسوب شده و ابدا به عنوان یک دستور الزامی محسوب نمی شود. 
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