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 ایجاد سامانه ای برای تکیه بر توان تولید

سامانه توانیران 
راه اندازی شد

رئیس ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت گفت سامانه توانیران هم از جمله برنامه هایی است در قانون استفاده 
حداکثری از توان تولیدات ملی دیده شده و ما ملزم به راه اندازی آن بودیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید محمدمهدی 
هادوی در نشست راه اندازی سامانه توانیران، اظهار کرد: بدون شک بهترین راهکار برای توسعه  ساخت داخل، تکیه بر توانمندی های 
تولیدکنندگان کشور است؛ ساخت داخل و استفاده از توانمندی های تولیدی داخل به عنوان سیاست اصلی وزارت صمت در تمام 

فعالیت های این سازمان دیده شده است که تنها یکی از آنها مرکز ساخت داخل در وزارت صمت راه اندازی شده است...

فرجام 50 سال برنامه ریزی توسعه به روایت فرشاد مومنی

توسعه پارادوکسیکال در ایران
3

6

4

آخرین وضعیت تولید رمزارز بانک مرکزی

رمزارز ایران چه زمانی رونمایی می شود؟

رفتار با منفی باف ها را از افراد موفق بیاموزید
یکی برای همه، همه برای یکی

5 توصیه به کارآفرین های پرمشغله
افزایش بازدید سایت با 7 اقدام ساده

جلب نظر مشتریان مهم چگونه ممکن است؟
6 نیاز اولیه مشتریان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

پیشگیری پزشکی در محصوالت اپل
تیم کوک از آینده بهداشت و 

درمان می گوید

5 از  بعـد  تهـران  بـورس  امـروز: شـاخص  فرصـت 
رکوردشکنی بزرگ و تاریخی خود در ابتدای هفته...

 شاخص بورس تهران در اولین روز بهمن ماه
بیش از 3هزار واحد کاهش یافت

 نگاه خیره سرمایه گذاران
به بورس

یادداشت
6  نکته درباره راه اندازی 

عملیات بازار باز

بان��ک مرکزی در پنج��اه و نهمین 
مجمع خود، با حضور ریاست محترم 
جمه��وری از برنامه جدید سیاس��ت 
پولی ب��ا بکارگیری عملی��ات بازار باز 
رونمایی کرد. در طول چند روزی که 
از پخش این خبر می گذرد، تحلیل ها، 
نقطه نظرات، هشدارها، نقدها و حتی 
منفی بافی ه��ای فراوانی در رس��انه ها 
و ش��بکه های اجتماعی مطرح ش��ده 
است، اما نس��بت به شروع به کار این 
عملیات، مطالبی مشاهده می شود که 
گویی بانک مرکزی روشی ناشناخته 
در بانکداری مرکزی را تدوین و آماده 
اجرا کرده که ب��ه دلیل فقدان تجربه 
جهانی، ریس��ک توفی��ق آن پایین و 
اقتصاد  ایجاد دش��واری های  احتمال 
کالن، بسیار زیاد است. جالب تر آنکه 
بسیاری از صاحب نظران که پیوسته از 
عدم وجود عملیات بازار باز و همچنین 
از تاخیر بانک مرک��زی در اجرای آن 
گالیه داش��ته اند، ش��روع به نقد آن و 
حتی در مواردی، زیر س��وال بردن آن 
کرده اند. بر همین اساس، این احتمال 
وجود دارد که در شرایط دشوار کنونی 
اقتص��اد ایران ک��ه پیش بینی پذیری 
تضعیف ش��ده اس��ت، هرگون��ه عدم 
توفیقی در وضعیت پیش روی اقتصاد 
کالن، ب��ه حس��اب عملیات ب��ازار باز 
گذاشته ش��ود. برای این منظور، الزم 

است نکاتی را روشن ساخت.
ادامه در همین صفحه
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2 بهمن

1398

24 جمادی االول 1441 - سـال ششم
شـماره   1479- 16صفحه - 50000 ریال

Wed.19 Jan 2020

ادامه از همین صفحه
نکته اول آن اس��ت که عملیات بازار باز یک ابزار سیاس��ت گذاری پولی است و 
نه یک هدف و این ابزار، ابزاری شناخته ش��ده و متعارف در سیاست گذاری پولی 
نه تنها در آمریکا و کانادا و انگلستان، بلکه در چپ و راست کشورمان یعنی ترکیه 
و پاکستان نیز هست. این کامال صحیح است که بانک مرکزی همچنان می تواند 
به روش��ی مشابه ۶۰ س��ال گذش��ته عمل کند و هنوز هم درجه ای از توفیق را 
داش��ته باش��د. لذا به هیچ وجه ادعا نمی شود که در غیاب عملیات بازار باز، بانک 
مرکزی قادر به اداره امور پولی و بانکی و انجام سیاست گذاری پولی نخواهد بود، 
اما تجربه دنیا به ما می آموزد که با فرض ثابت بودن س��ایر شرایط، وجود ابزاری 
ب��ه نام عملیات بازار باز، امکان مدیریت کوتاه مدت بهتر سیاس��ت پولی را فراهم 
می کند و دس��تیابی به اهداف نهایی اقتصاد کالن، ورای سیاست پولی را سهل تر 
می نماید. مایه تعجب است که صاحب نظرانی به خود ابزار عملیات بازار باز ایراد 
می گیرند یا هش��دار می دهند چون این ابزار مانند یک وس��یله نقلیه نسبتا امن 
برای رس��یدن از یک مبدأ به یک مقصد است، اما همین وسیله نقلیه امن را هم 
می توان با رانندگی پرخطر تبدیل به ابزاری خطرناک و نرسیدن به مقصد کرد.

نکته دوم اینکه نفس وجود ابزار عملیات بازار باز نیس��ت که بااهمیت اس��ت، 
بلکه چارچوب سیاس��ت گذاری پولی استفاده کننده از ابزار عملیات بازار باز است 
که مهم است. بدون چارچوب سیاست گذاری پولی منتج به اهداف نهایی مطلوب 
از نظر اجتماعی، عملیات بازار باز اساس��ا اهمیتی ندارد و می تواند بس��تر معامله 
بی هدف اوراق دولت توسط بانک مرکزی باشد. آنچه عملیات بازار باز شروع  شده 
توس��ط بانک مرکزی را در ص��ورت پیش رفتن مطابق مبن��ای نظری ورای آن 
با اهمیت می نماید، هدف گذاری تورمی اس��ت که امروزه در بسیاری از بانک های 

مرکزی، متداول است.
در این چارچوب سیاس��ت گذاری، ه��دف نهایی بانک مرک��زی، جلوگیری از 
انحراف تورم از سطح مطلوب اجتماعی آن و جلوگیری از انحراف تولید از سطح 
مطلوب اجتماعی آن، با وزن هایی متفاوت برای این دو هدف نهایی است. لذا، به  
جای اینکه گفته ش��ود بانک مرکزی عملیات بازار باز را ش��روع کرده است، باید 
گفت بانک مرکزی، چارچوب هدف گذاری تورمی را شروع کرده است، گرچه این 
چارچوب هدف گذاری از نوع انعطاف پذیر آن اس��ت و برای اجرای این چارچوب 
سیاست گذاری از عملیات بازار باز به  همراه اعطای اعتبار وثیقه دار و سپرده گیری 

از بانک ها براساس یک کریدور نرخ سود بازار بین بانکی استفاده می شود.

نکته س��وم آن اس��ت که حتی در کشورهای توس��عه یافته و دارای بازار مالی 
عمیق و نظام بانکی نس��بتا کارآمد و بانک مرکزی نس��بتا مس��تقل و حرفه ای، 
اجرای چارچوب هدف گذاری تورمی، توفیق 1۰۰درصد نداش��ته تا از قبل بتوان 
در م��ورد توفیق این چارچوب سیاس��ت گذاری در ایران با ات��کا به عملیات بازار 
باز اظهارنظر کرد. بر اقتصاددانان روش��ن است که چارچوب هدف گذاری تورمی 
و هدف گذاری میانی نرخ س��ود بازار بین بانکی برای دس��تیابی به آن، موضوعی 
همچنان داغ در محافل سیاست گذاری پولی هم در دانشگاه ها و هم در بانک های 
مرکزی اس��ت و پیوس��ته بر روی این موضوع بحث می ش��ود که گنجاندن چه 
مالحظ��ات دیگ��ری می تواند درجه توفی��ق آن را افزایش دهد. ب��ر اقتصاددانان 
ش��ناخته ش��ده که چارچوب هدف گذاری تورمی هنوز نتوانس��ته است که ثبات 
بانکی و مالی را تضمین کند و همچنان نیاز به بهبود در این زمینه وجود دارد.

اما برای اقتصاددانان روش��ن شده که چارچوب هدف گذاری تورمی در کنترل 
ت��ورم در دنیا، موفق بوده و در جلوگیری از تعمی��ق رکود نیز توفیق قابل قبول 
داشته اس��ت. شاید اگر سیاست گذاری پولی مجهز به این ابزار و چارچوب نبود، 
بحران ۲۰۰۸ می توانس��ت از بحران ب��زرگ ۳۳-1۹۲۹ از نظر پیامدهای بخش 
حقیقی، عمیق تر باش��د، در حالی که چنین نش��د و اقتصادهای متأثر از بحران 

اخیر به شکل بهتری به جلوگیری از کاهش قیمت ها و رکود پرداختند.
ام��ا تجربه دنیا به ما یادآوری می کند اقتص��اد همواره در معرض تجربه کردن 
شوک هایی اس��ت که از قبل برای سیاست گذاران ناشناخته بوده و لذا هیچ وقت 
نباید از توفیق سیاس��ت های خود خیال راحت داش��ته باش��ند و هیچ گاه نباید 
نگرانی را در عدم توفیق سیاس��ت های خود کنار بگذارند. به طور مشخص، ایران 
از وضعیت رکود تورمی قاب��ل توجهی رنج می برد که تحلیل های موجود اقتصاد 
کالن، راه ح��ل قاطعی ب��رای آن ندارد و به طور قط��ع، راه اندازی این چارچوب 
نوین سیاس��ت گذاری پولی به  سرعت نمی تواند برای مقابله با این مشکل درمان 
موث��ری ارائه دهد گرچه در غیاب عملیات بازار باز نیز همین مش��کل و ش��اید 

بیشتر وجود خواهد داشت.
نکته چهارم آنکه در هدف گذاری تورم، بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی 
را به عنوان هدف میانی یا واسطه دستیابی به تورم و تولید مطلوب حول نرخی 
که برای دس��تیابی به آن اهداف مناس��ب می داند، کنترل می کند و ابزار کنترل 
بان��ک مرکزی نی��ز خرید و ف��روش اوراق در بازار بین بانکی، اعط��ای اعتبار به 
بانک ها در س��قف کریدور نرخ سود با گرفتن وثیقه و سپرده گیری از بانک ها در 

کف کریدور نرخ سود است. با کنترل این نرخ سود، به تدریج انتظار می رود سایر 
نرخ های سود در جهت موردنظر بانک مرکزی تغییر کنند.

لذا، ضروری اس��ت که بپذیریم نرخ سود س��پرده ها و نرخ سود تسهیالت نیز 
انعطاف پذیر شوند تا رویه جدید سیاست گذاری قادر به اثرگذاری موردنظر باشد؛ 
واضح اس��ت که این امر به سرعت امکان پذیر نیست اما باید به تدریج امکان پذیر 
ش��ود و در این مس��یر بانک مرکزی نیازمند همراهی نهاد سیاس��ت گذار یعنی 
ش��ورای پول و اعتبار و همچنین ش��ورای فقهی جهت تطبیق با ش��رایط نوین 
اس��ت و در غیاب این همراهی، از کارایی سیاس��ت گذاری نوین پولی هم کاسته 

خواهد شد.
نکته پنجم آن اس��ت که در طول یک سال و نیم گذشته با کاهش درآمدهای 
نفت��ی و لذا درآمد دول��ت و در عین حال انعطاف ناپذی��ری هزینه های دولت در 
جه��ت کاهش )به دلیل اینکه بخش عمده هزینه ه��ای دولت ماهیتا هزینه های 
اجتناب ناپذیر است(، فش��ار بر بودجه دولت تشدید شده و کسری بودجه دولت 
نیز رو به افزایش گذاش��ته است. طبیعی اس��ت در چنین شرایطی، دولت ناچار 
ش��ده است به استقراض از طریق انتشار اوراق روی بیاورد و فروش اوراق توسط 
دولت نیز نهایتا به منابع بانک ها فش��ار آورده )زیرا خریدار هر ش��خص حقیقی 
یا حقوقی که باش��د، از محل مانده حس��اب او نزد بانک ها برای خرید این اوراق 
اس��تفاده می ش��ود( و زمینه باالبودن نرخ س��ود را نگه داش��ته است و نرخ سود 
باال هم موتور اصلی رش��د باالی نقدینگی و نهایتا رش��د اجتناب ناپذیر پایه پولی 

بوده است.
اکنون بس��یاری ابراز نگرانی می کنند که ب��ا راه اندازی عملیات بازار باز، دولت 
که اوراق خود را به بانک ها می فروش��د، بانک ها ناچارند اوراق را به بانک مرکزی 
بفروش��ند و به این ترتیب عمال دولت با واس��طه از بان��ک مرکزی قرض کرده و 
رش��د پای��ه پولی و نقدینگی همچن��ان تداوم می یابد. الزم اس��ت به عنوان یک 
اقتصادخوان��ده حوزه اقتصاد پولی اش��اره کنم که اگر ناترازی و کس��ری بودجه 
آش��کار و پنهان دولت تداوم یابد و به ویژه اگر وارد ش��رایط اصطالحا ناپایداری 
مالی شود، به طور قطع رشد باالی نقدینگی و پایه پولی ادامه خواهد داشت چه 
عملیات بازار باش��د و چه نباشد. این قانون تردیدناپذیر حاکم بر خلق کمیته ای 
پولی اس��ت. در واقع، اگر کس��ری بودجه از کنترل خارج شود، رشد پایه پولی و 
نقدینگی با یا بدون عملیات بازار باز تش��دید شده و حتی می تواند زمینه ابرتورم 

را فراهم کند و ابرتورم ها همواره از این محل سرچشمه گرفته اند.

همچنین هنگامی که دولت قادر به پرداخت حقوق و دستمزدها نباشد، همان 
مجلس��ی که تصویب کرده است دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض نکند، آن 
مصوبه را منتفی کرده و اجازه چنین استقراضی را فراهم می آورد. وجود عملیات 
بازار باز تضمین نمی کند که بودجه ناپایدار دولت پایدار شود، بلکه کمک می کند 
بودج��ه پایدار دولت اختالل کمتری در نرخ س��ود و لذا در اهداف نهایی تورم و 
تولی��د به بار بی��اورد. همچنین، این عملیات کمک می کند در ش��رایط پایداری 
مال��ی دول��ت، هزینه تامین مالی اس��تقراض دولت غیرعادی باال ن��رود. لذا، اگر 
کس��ری بودجه دولت در میان مدت از کنترل خارج شود، تحت هر نوع چارچوب 
سیاست گذاری پولی و حتی با استقالل 1۰۰درصد بانک مرکزی، رشد نقدینگی 

از کنترل خارج خواهد شد و عملیات بازار باز هم مانعی برای آن نخواهد بود.
نکته ششم آن است که در شرایط کنونی نظام بانکی ایران دچار ناترازی قابل 
توجهی اس��ت و متأس��فانه به دالیلی که موضوع بحث کنونی نیست حتی تورم 
باالی یک س��ال و نیم گذش��ته نتوانسته است کمکی در این زمینه باشد. آشکار 
است بخش قابل توجهی از مشکالت یک سال و نیم گذشته و بخشی از تشدید 
فش��ار ناشی از تحریم هم، ریشه در ناترازی نظام بانکی داشته است. قرار نیست 
عملیات بازار باز مش��کل ناترازی نظام بانکی را به طور ریش��ه ای حل کند گرچه 

می تواند اندکی از نابسامانی نرخ سود جلوگیری کند.
لذا اگر توقع آن است که با راه اندازی عملیات بازار باز مشکل نظام بانکی حل 
ش��ود، به عنوان کسی که سال ها پول و بانکداری و اقتصاد پولی تدریس کرده ام، 
اطمینان می دهم قرار نیس��ت چنین اتفاقی بیفتد. حل آن مشکل منوط به یک 
اجماع سیاس��ی در نظام تصمیم گیری و فراهم کردن بستر قانونی است که بدون 
اختالل در نظام پرداخت کش��ور، به اصالح نظام بانکی در جهت کارکرد متعارف 
نظام بانکی در اقتصاد و از جمله در کارکرد مناسب تر و موفق تر عملیات بازار باز 

و هدف گذاری تورمی کمک کند.
راه ان��دازی عملی��ات بازار ب��از و چارچ��وب هدف گذاری تورم��ی، روش نوین 
سیاس��ت گذاری پولی در دنیاست که درجه ای از توفیق را پشت سر گذاشته اما 
همچنان در معرض چکش خوردن اس��ت و راه اندازی آن در ایران قرار نیس��ت 
تمام مش��کالت اقتصادی را حل کن��د، بلکه راه اندازی آن کم��ک می کند تا در 
صورت کنترل ناترازی های اقتصاد، ابزار مناسب تری برای مدیریت سیاست پولی 

فراهم شود.
منبع: ایِبنا

در بررسی بیست و دومین سال پیاپی شرکت های برتر ایران از سوی سازمان 
مدیری��ت صنعتی ایران، بانک پاس��ارگاد در بین ش��رکت های گ��روه بانک ها و 

موسسات اعتباری از نظر بهره وری کل، رتبه نخست را به دست آورد.
به گزارش عصر ایران، بانک پاس��ارگاد با کس��ب رتبه 14 در بین 1۰۰ شرکت 
برت��ر و رتبه پنجم در بین بانک هاي کش��ور، در س��ال ۹7 ب��ه میزان ۲1 هزار و 
45۶ میلیارد تومان فروش داش��ته که نس��بت به 1۶ هزار و 74۸ میلیارد تومان 
فروش س��ال ۹۶ به میزان ۲۸.11درصد رشد داشته است. همچنین شرکت های 
زیرمجموعه همچون شرکت پارس آریان، شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد، شرکت 
فوالد س��یرجان ایرانیان و گسترش انرژی پاس��ارگاد در بخش های مختلف رتبه 

کسب کردند.
در مراس��می که با حضور مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعت��ی، مدیر مرکز 
رتبه بن��دی ش��رکت های برتر و دبیر همایش و جمعی از مس��ئوالن کش��وری و 
مدیران بنگاه های اقتصادی کش��ور در مرکز همایش های بین المللی صداوس��یما 

برگزار ش��د، اس��امی ش��رکت های برتر ایران اعالم و از مدیران تع��دادی از این 
شرکت ها تقدیر شد.

در بررس��ی بیس��ت و دومین س��ال پیاپی ش��رکت های برتر ایران براس��اس 
ش��اخص هایی همچون »بیش��ترین فروش«، »بیشترین س��ودآوری«، »باالترین 
ارزش ب��ازار«، »باالتری��ن ارزش اف��زوده«، »بیش��ترین دارای��ی«، »باالتری��ن 
اش��تغال زایی«، »باالترین بهره وری کل عوامل« معرفی شدند که بانک پاسارگاد 
در بین شرکت های گروه بانک ها و موسسات اعتباری از نظر بهره وری کل عوامل 

رتبه نخست را به دست آورد.
همچنین ش��رکت پارس آریان براس��اس ش��اخص میزان ف��روش در بین 1۰ 
ش��رکت اول قرار گرفته و در دسته شرکت های با بیشترین دارایی، اشتغال زایی 
و ارزش افزوده رتبه بندی ش��د، ش��رکت ارزش آفرینان پاس��ارگاد بیشترین رشد 
ف��روش را ثبت کرد و در زمره 1۰ ش��رکت پیش��رو قرار گرفت، ش��رکت فوالد 
س��یرجان ایرانیان نیز امسال برای نخستین بار به جمع 1۰۰ شرکت برتر نخست 

ایران وارد ش��د و گسترش انرژی پاسارگاد نیز با بیشترین رشد فروش، جزو 1۰ 
شرکت پیشرو در رتبه بندی سال 1۳۹۸ قرار گرفت.

س��ازمان مدیریت صنعتی از سال 1۳77 رتبه بندي 1۰۰ شرکت برتر 
ایران را هر ساله انجام داده است. این رتبه بندی با الهام از رسالت سازمان 
و از طریق آمار و اطالعات ش��فاف در مورد بنگاه هاي اقتصادي کش��ور 
انجام می ش��ود و نتیجه آن فضاي روش��ن تري از کسب و کار اقتصادي 
کش��ور ارایه مي دهد و به مدیران بنگاه های اقتصادی، سیاست گذاران و 
پژوهش��گران، یاري مي رساند تا ش��ناخت و درک دقیق تري از مقیاس، 
س��اختار مالي و اقتصادي صنای��ع و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ کش��ور 

بیابند.
در واقع هدف از رتبه بندی شرکت های برتر ایران معرفی شرکت های 
برت��ر ایران براس��اس رتبه  بن��دیIMI1۰۰، گردهمایی مدیران ارش��د 
شرکت  های دولتی و خصوصی کشور با هدف افزایش سطح همکاری  های 

دوطرف��ه، ایج��اد زمینه برای تعامل بیش��تر مدیران و سیاس��ت گذاران 
اقتصادی کش��ور با مدی��ران بنگاه های اقتصادی، گس��ترش رقابت بین 

بنگاه های اقتصادی، شفاف سازی فضای کسب وکار کرده است.
در حال حاضر این رتبه بندی برای شرکت های داخلی از آنجایی دارای 
اهمیت اس��ت که محدودیت های فراوانی بر سر راه بنگاه های اقتصادی 
وجود دارد و تنها بانک ها و شرکت هایی می توانند در ردیف شرکت های 
برتر قرار بگیرند که نه تنها توانس��ته باش��ند از موانع و مشکالت کنونی 
عبور کرده باشند، بلکه با ارائه برنامه های مدون مسیر توسعه را نیز برای 
فعالیت خود فراهم کرده باشند و در بخش مشتریان نیز این رتبه بندی 
جای��گاه ویژه ای دارند، زیرا از یک س��و به س��هامداران این اطمینان را 
می ده��د که مدیریت موجود در راس��تای منافع آنها گام برداش��ته و از 
طرف دیگر اطمینان الزم برای جذب س��رمایه گذاری یا س��پرده گذاری 

را فراهم می کند.

در بیست و دومین ارزیابی یکصد شرکت برتر ایران رخ داد

رتبه های برتر بانک  پاسارگاد و شرکت های وابسته در بین برترین ها

6  نکته درباره راه اندازی عملیات بازار باز

تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد 

دانشگاه تهران



»م��ردم علیه نخبگان اقتصادی با این باور که به آنها خیانت ش��ده، قیام کرده اند و 
تالش های ما برای محدودکردن میزان گرم شدن زمین به 1.5 درجه سانتیگراد، به  طرز 
خطرناکی در حال کاهش است. با توجه به بحران هایی که جهان با آن مواجه است، در 
نشست امسال داووس ۲۰۲۰، بایستی تصویرسازی مجدد از اهداف و ابزارهای مدیریت 
عملکرد برای بنگاه ها و دولت ها صورت گیرد. این همان دلیل شکل گیری مجمع جهانی 
اقتصاد در 5۰سال گذشته بوده و در نظر داریم طی 5۰سال آینده در تحقق آن مشارکت 
کنیم.« این س��خنان پروفسور کالوس شواب، بنیان گذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی 

اقتصاد درباره چشم انداز اجالس داووس در سال ۲۰۲۰ است.
نزدیک به نیم قرن اس��ت که در اولین ماه از س��ال میالدي، رهبران سیاس��ی و 
بزرگان اقتصادی در شهر »داووس« گردهم می آیند و درباره چالش های مهم جهان 
صحبت مي کنند. داووس، تفرجگاهی کوهس��تانی در سوئیس است که از پنج دهه 

پیش به میزبان ساالنه مجمع جهانی اقتصاد تبدیل شده است.
اجالس داووس ۲۰۲۰ به مدت چهار روز از دیروز سه ش��نبه آغاز به کار کرده و 
تا دو روز دیگر ادامه می یابد. ش��عار امسال داووس، »طرفین یک جهان هماهنگ و 
قابل تداوم« اس��ت و جدا از مسائل سیاسی و اقتصادی، تغییرات اقلیمي و گرمایش 
زمین، یک��ي از مهم ترین محوره��اي اجالس داووس ۲۰۲۰ اس��ت، به  طوری که 
بسیاری منتظر مواجهه گرتا تونبرگ، نوجوان حامی محیط زیست با دونالد ترامپ به 
 عنوان رئیس جمهوری که از پیمان اقلیمی پاریس خارج شده، در داووس هستند. از 
سوی دیگر، شروع توفانی و کوبنده سال جدید میالدی، از افزایش تنش های سیاسی 
در خاورمیانه گرفته تا ماجرای برگزیت و همینطور امضاي فاز نخست قرارداد تجاري 

میان چین و آمریکا، اجالس امسال را چالشی تر از قبل کرده است.
جشن 50سالگی مجمع جهانی اقتصاد در داووس

ب��ا اینکه از قریب به نیم قرن پیش تاکنون که اجالس داووس برگزار می ش��ود، 
همواره انتقادهاي زیادي به مجمع جهاني اقتصاد به دلیل ش��ائبه حمایت از نظام 
سرمایه داري، صورت گرفته و می گیرد، اما با این حال، اجالس داووس کماکان تنها 
بدیل مدیریت جهانی با مشارکت کشورها و بزرگان سیاسی و اقتصادی جهان است.
از نگاه منتقدان، داووس تاکنون س��عی کرده تا تصویری از یک رویداد نخبه گرا 
را بازتاب دهد و بیش��تر جشن شبکه ای از مدیران تجاری بوده که کاهش نابرابری 
هیچ گاه جزو اولویت های آنها نبوده اس��ت. جوزف اس��تیگلیتز، اقتصاددان و برنده 
جایزه نوبل س��ال 1۹۹۶، در س��ال ۲۰1۸ در نقدی بر داووس نوش��ت که با وجود 
افزای��ش نابرابری در جهان، مدیران تجاری تنها نگ��ران واکنش های عمومی علیه 
جهانی شدن هستند. به اعتقاد استیگلیتز، حاضران در مجمع جهانی اقتصاد تصور 
می کنند که کاهش مالیات ثروتمندان و ش��رکت های آنها به همراه مقررات زدایی، 

پاسخ هر مشکلی در جهان است.
مجم��ع جهانی اقتصاد یا همان اجالس داووس، اولین بار در ژانویه س��ال 1۹71 
و در ش��هر داووس توسط کالوس ش��واب به  عنوان مکانی برای گردهمایی رهبران 
اقتصادی و سرمایه داران اروپایی شکل گرفت. شواب که در آن زمان در دانشگاه ژنو 
تدریس می کرد، داووس را برای جمع ش��دن اقتصاددانان، سیاست مداران، صاحبان 
سرمایه، نظریه پردازان و هنرمندان انتخاب کرد. ایده اصلی اجالس این بود که این 
افراد در یک جا جمع ش��وند تا درباره مس��ائل روزِ دنیا تبادل نظر کنند، اما به مرور 

زمان و براساس مسائل پیش آمده، رهبران سیاسی نیز به این کنفرانس پیوستند.
با گذش��ت زمان، تاثیر کنفرانس داووس بر رخدادهای بین المللی بیشتر شد، تا 
جایی که داووس، میزبان چهره هایی ش��د که برای این کنفرانس به  ش��دت ناآشنا 
بودند؛ از یاس��ر عرفات، رهبر س��ازمان آزادی بخش فلسطین گرفته تا شیمون پرز، 
وزیر خارجه وقت اس��رائیل، که در این کنفرانس به توافق اولیه درباره غزه و اریحا 

دس��ت پیدا کردن��د. در یک کالم، اجالس داووس، یک��ی از زمینه های خالق برای 
مشارکت سران سیاسی در فعالیت های جهانی است و امسال، مجمع جهانی اقتصاد، 

پنجاهمین سال تولدش را در داووس جشن می گیرد.
کیفیت حضور ایران در اجالس ساالنه داووس

از ژانویه 1۹71 که اولین اجالس داووس در س��وئیس به ابتکار کالوس ش��واب 
برگزار ش��د تا همین امسال، ایران هیچ گاه حضور پررنگی در مجمع جهانی اقتصاد 
نداش��ته اس��ت. گفته ش��ده محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به دلیل تداخل 
برنامه اي نتوانس��ته امسال در اجالس داووس ش��رکت کند، اما حضور دولتمردان 
ایرانی در اجالس داووس رسما از سال ۲۰۰4 و با سفر سیدمحمد خاتمی به کشور 
سوئیس کلید خورد. ایران در آن برهه به  عنوان بانی نظریه  »گفت وگوی تمدن ها« 
در دنیا از احترام خاصی برخوردار بود و غربی ها عالقه مند به حضور خاتمی در این 

اجالس بودند.
پس از خاتمی اما محمود احمدی نژاد در هیچ کدام از نشست های داووس حضور 
نیافت. تنها در سال 1۳۸۶ مجتبی ثمره هاشمی به  عنوان مشاور ارشد احمدی نژاد 
در اجالس داووس حاضر ش��د و البته آنچه او را به داووس کشاند، بحث غنی سازی 
و فعالیت های هس��ته ای ایران بود. دو سال بعد در سال 1۳۸۸ نیز منوچهر متکی، 
وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد در اجالس داووس شرکت کرد و در این اجالس 
درباره ضرورت حل و فصل موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران رایزنی کرد. 
اگرچه س��فر دولتمردان ایرانی به شهر داووس در دولت یازدهم نیز ادامه یافت، اما 
همچنان موضوع صحبت ها، مسائل هسته ای ایران بود. در تازه ترین اجالس داووس 

در سال ۲۰۲۰ اما هیچ نماینده ای از ایران حضور ندارد.
از نجات سیاره زمین تا آینده کسب وکار و تکنولوژی

به گفته مجمع جهانی اقتصاد، چهار مس��ئله در اجالس امسال داووس به  عنوان 
مسئله مهم و عاجل جهانی شناخته شده و مورد بحث قرار می گیرد؛ نخست اینکه 
چگونه می توان چالش های اقلیمی و محیط زیس��ت را که اکولوژی و اقتصاد جهان 
را تهدید می کند، با فوریت حل کرد؟ دوم اینکه چگونه می توان صنایع را به سمت 
مدل های کسب وکار پایدارتر و فراگیرتر متناسب با تغییر زمینه های تجارت و مصرف 
بر حسب اولویت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هدایت کرد؟ سوم اینکه چگونه 
می ت��وان فناوری های مح��رک انقالب صنعتی چه��ارم را حکمرانی کرد که ضمن 
منفعت بردن کسب وکار و جامعه، از حداقل ریسک هم برخوردار باشد؟ و در نهایت، 
اینکه چگونه می توان با گرایشات و روندهای جمعیتی، اجتماعی و فناوری که باعث 

شکل دهی مجدد حوزه تحصیل، اشتغال و کارآفرینی می شود، منطبق شد؟
در اجالس داووس ۲۰۲۰ میالدی، ۳هزار ش��رکت کننده از سراسر جهان شرکت 
می کنند که هدف از این کار، ارائه مفهوم واقعی »سرمایه داری ذی نفعان«، کمک به 
دولت ها و نهادهای بین المللی در اجرای موافقت نامه پاریس و اهداف توسعه پایدار 
و تس��هیل بحث و گفت وگو در رابطه با فناوری و حکمرانی تجاری اس��ت. اجالس 
داووس ۲۰۲۰، هفت محور را جزو اولویت مباحث خود قرار داده که ش��امل نجات 
سیاره زمین، آینده مشاغل، تکنولوژی خوب، اقتصادهای عادالنه تر، کسب وکار بهتر، 

آینده سالم و فراتر از ژئوپلیتیک است.
* نجات س��یاره زمین: زمین روز به روز در حال گرم تر ش��دن است و این اتفاق 
موجب ذوب ش��دن یخ ها و درنتیجه افزایش سطح آب های اقیانوس ها شده و سطح 
آب های جهان هم با پالس��تیک ها پوش��انده شده اس��ت. همچنین زمین شاهد از 
دس��ت دادن گونه های مختلف جانوری و افزایش انتش��ار گازهای گلخانه ای است. 
این اتفاقات باعث دلسردی شده است. با این وجود، دالیل بسیاری برای خوشحالی 
هم وجود دارد؛ ش��عار امس��ال »پایداری« اس��ت و در هر حوزه فعالیت های بشر از 
جمله انرژی، غذا، پوش��اک، مس��افرت و شهرها کاربرد دارد، اما حتی اگر همه چیز 
1۰۰درصد پایدار هم باش��د، همچنان برای ترمیم خسارات واردشده اقداماتی باید 

صورت پذیرد، اما از کجا باید شروع کرد؟

* جامعه و آینده مشاغل: امروزه هر کسی که دارای تلفن همراه است، می تواند به 
متون درسی برای کسب مدرکی در دانشگاه هاروارد دسترسی پیدا کند، در اقتصاد 
گیگ مشارکت کند و یا منابعی را برای سرمایه گذاری جدید خود بیابد. فناوری هایی 
ک��ه زندگی اقتصادی و اجتماعی ما را مختل می کنند، همزمان می توانند به ما در 
انطباق با ش��رایط کمک کنند، اما تاریخ نش��ان می دهد که اگر این موضوع به بازار 
س��پرده شود، ممکن است انقالب صنعتی چهارم در دوره ای طوالنی و آسیب زننده 
درگیر شود. انقالب صنعتی چهارم در راه است و می باید نسبت به تجدید مهارت ها 

اقدام کنیم، اما چه کارهایی را در این زمینه باید انجام دهیم؟
* تکنولوژی خوب: فناوری جدید همیشه باعث به وجود آمدن اختالل می شود. 
از یک س��و، مشاغلی از بین می روند و از سوی دیگر، مشاغل جدید خلق می شوند، 
ضمن اینکه در ایجاد تحوالت عمیق اجتماعی نیز موثر اس��ت، اما گلوگاه سرعت و 
مقیاس تحوالت فناوری مزبور، موضوع دیگری است و دقیقاً همان چیزی است که 
بشریت را تهدید می کند. جهان همواره با طیف گسترده ای از مسائل اخالقی مواجه 
اس��ت؛ چگونه جامعه جهانی می تواند در مورد قواعدی از جمله نوزادان اصالح شده 
ژنتیکی، روبات های جنگی و الگوریتم هایی که شانس زندگی را تعیین می کنند، به 

توافق برسد؟ آیا الزم نیست که کمی از سرعت تحوالت بکاهیم؟
* اقتصاده��ای عادالنه تر: از زمان جنگ جهانی دوم، میانگین امید به زندگی در 
سراسر جهان ۳۰ سال افزایش یافته است. در عین حال، دسترسی به مراقبت های 
سالمت و تحصیل، باعث خروج میلیاردها نفر انسان از فقر شده است. با این وجود، 
نابرابری ثروت در بس��یاری از ملل افزایش یافته، تحرک اجتماعی معکوس شده و 
فراگیری و انس��جام تضعیف شده است. اکنون ترس از بدترشدن وضعیت به  دلیل 
ظهور فناوری های جدید هم وجود دارد، اما چگونه می توان اقتصادها را به گونه ای 
تغییر داد تا رش��د به  نفع بس��یاری از مردم و نه تنها تعداد معدودی باش��د و به چه 
نحو می توان اطمینان حاصل کرد که موتور خارق العاده توس��عه انسانی که ساخته 

شده، پایدار است؟
* کس��ب وکار بهتر: از زمان نخس��تین انقالب صنعتی، کسب وکار در خط مقدم 
تحوالت فناوری و اجتماعی قرار داش��ته اس��ت. بدون تحوالت فناوری و اجتماعی 
نمی توان دنیایی منس��جم و مقاوم ایجاد کرد. در این راس��تا، بنگاه ها  باید افق های 
زمان��ی خود را تغییر دهند، به ورای س��ودهای کوتاه مدت ن��گاه کنند و خود را به 
س��ازمان های پایدار و فراگیر تبدیل کنند. س��وال این است که یک بنگاه هوشمند 

برای انجام چه کاری ایجاد شده است؟
* آینده س��الم: هزینه مراقبت های سالمت جهانی طی یک دهه گذشته به  طرز 
چشمگیری افزایش یافته است. برخی از بیماری ها که قبال به  صورت خصوصی در 
اتاق مش��اوره با پزشکان مطرح می شد، اکنون عمومی و بدیهی شده است. تنهایی، 
استرس در محیط کار، اندوه، افسردگی و اضطراب تنها برخی از مسائل سالمت روان 
هستند که همه باید از آنها اطالع داشته باشند. بیماری های جسمی نیز بخشی از 
مشکل هستند. علم پزشکی، تحوالت بزرگی را رقم زده است، اما فناوری، نویدبخش 
رویای »پزش��کی دقیق« اس��ت که زمانی در کتاب ها و فیلم های علمی، تخیلی به 
نمایش درآمده اس��ت، اما چگونه می توان ضمن اطمینان از دسترسی عادالنه برای 

همه، چالش های مهم مراقبت های سالمت را شناسایی و رفع کرد؟
* فراتر از ژئوپلیتیک: بر روی کره زمین، 1۹۳ کش��ور مس��تقل وجود دارد و روز 
به روز مراکز قدرت منطقه ای در حال افزایش هس��تند و نکته آش��کار، سهیم بودن 
همه افراد در این حقیقت زندگی اس��ت. زمانی که خرد تمام جوامع بین المللی به 
کار گرفته شود می توان کارهای بزرگی انجام داد. نمونه آن، تالش برای حل معضل 
الی��ه ازون و تواف��ق پاریس برای محدودکردن تغییرات آب وهوایی اس��ت. مقیاس 
چالش هایی که جهان با آنها مواجه است، داستان های موفقیت بیشتری را می طلبد. 
باید از ژئوپلیتیک و رقابت های بین المللی به سمت همکاری های جهانی حرکت کرد 

و ملل نیز باید تغییر کنند.

سي وسومین اجالس داووس از دیروز بدون حضور ایران آغاز شده و تا 2 روز دیگر ادامه دارد
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روز دوش��نبه همی��ن هفته بود که صن��دوق بین المللی پ��ول، آخرین 
پیش بینی خود از س��مت و س��وی اقتص��اد جهانی را منتش��ر کرد. این 
پیش بین��ی ح��اوی پنج تصویر از اقتصاد جهانی اس��ت و بر بهبود رش��د 
اقتصادی چین و هند و همچنین تعدیل رش��د اقتصادی آمریکا و منطقه 

یورو متمرکز شده است.
ب��ه گفته سی ان بی س��ی، این گ��زارش را می ت��وان آخری��ن ارزیابی و 
به روزرسانی صندوق بین المللی پول از روند اقتصاد جهانی دانست. صندوق 
بین الملل��ی پول در این گزارش پیش بینی کرده اس��ت که اقتصاد جهانی 
دوباره به رشد ۳.۳درصدی در سال ۲۰۲۰ میالدی برمی گردد که از رشد 
۲.۹درصدی س��ال گذشته بهتر اس��ت، با این  حال این پیش بینی از رقم 
۳.4درصدی که صندوق بین المللی پول پیشتر اعالم کرده بود، کمتر است.

صن��دوق بین المللی پ��ول همچنین پیش بینی کرده اس��ت که هند به  
عنوان س��ومین اقتصاد بزرگ آس��یا در س��ال ۲۰۲۰ میالدی، به رشدی 
5.۸درصدی دس��ت خواهد یافت که البت��ه 1.۲درصد کمتر از پیش بینی 

قبل��ی صندوق بین المللی پ��ول در اکتبر ۲۰1۹ اس��ت. به گفته صندوق 
بین المللی پول، تقاضای داخلی هند در میان استرس بخش مالی و کاهش 
رش��د اعتباری، بیش��تر از حد انتظار، کاهش  یافته است، با این  حال این 
پیش بینی 5.۸درصدی برای س��ال ۲۰۲۰ از وضعیت 4.۸درصدی س��ال 
۲۰1۹ به مراتب بهتر اس��ت که دلی��ل آن، عملکرد پولی و کاهش قیمت 

نفت بوده است.
همچنین طبق گزارش صندوق بین المللی پول، برآورد رش��د اقتصادی 
چین برای سال ۲۰۲۰ میالدی با ۰.۲درصد رشد بیشتر همراه شده است. 
ای��ن تجدیدنظر به دلیل امضای فاز نخس��ت توافق تج��اری میان چین و 
آمریکاست که ریسک های پیش روی دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش 
می دهد، با این حال انتظار می رود اختالفات حل نشده در روابط گسترده تر 

آمریکا و چین بر فعالیت های اقتصادی اژدهای زرد سایه بیندازد.
در این میان، پیش بینی می ش��ود آمریکا به  عن��وان بزرگ ترین اقتصاد 
جهان، رش��د ۲درصدی در س��ال ۲۰۲۰ میالدی داش��ته باشد که البته 

۰.1درص��د کمتر از پیش بین��ی قبلی صندوق بین المللی پ��ول در اکتبر 
۲۰1۹ اس��ت. این کاهش نشان دهنده کاهش رشد بخش تولید در آمریکا 
و همینطور خطرات احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در اواخر این سال 

است.
همچنین ب��ه گفته صندوق بین المللی پول، رش��د اقتص��ادی اروپا در 
س��ال ۲۰۲۰ درحالی 1.۳درصد پیش بینی شده که این رشد با ۰.1درصد 
کاهش به روزرسانی شده است. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، رشد 
اقتصادی آلمان 1.1درصد، فرانس��ه 1.۳درصد، ایتالیا ۰.5درصد و اسپانیا 

1.۶درصد خواهد بود.
گیتا گوپیناث، کارش��ناس صندوق بین المللی پول در این زمینه گفت: 
هنوز مش��خص نیست که اقتصاد جهانی نس��بت به سال قبل تا چه حد 
بهبود پیدا می کند. در بازارهای نوظهور هنوز ریسک های مشخصی وجود 
دارند و در اقتصادهای توسعه یافته نیز انتظار نمی رود ارقام رشد نیرومندی 

به ثبت برسد.

5 پیش بینی صندوق بین المللی پول از سال 2020 میالدی

رشد اقتصادی جهان بهتر می شود؟

نگاه

رویترز گزارش داد
به پایان دنیای سرمایه داری رسیده ایم؟

نتایج یک نظرس��نجی جدید نشان می دهد که بیشتر مردم جهان منتقد 
شکل فعلی نظام سرمایه داری هستند.

به گزارش رویترز، نتایج یک نظرسنجی توسط موسسه »ادلمان تراست« 
نشان می دهد که احساس نابرابری اقتصادی در سال های اخیر در بین مردم 
جهان تش��دید شده اس��ت و اکنون بخش زیادی از مردم نسبت به کارایی 
نظام کاپیتالیس��م تردید دارند. در این نظرس��نجی که با مشارکت ۳4 هزار 
نفر از ۲۸ کشور جهان از فرانسه و انگلیس گرفته تا روسیه و چین و آمریکا 
صورت گرفته اس��ت، 5۶درصد پاسخ دهندگان معتقد بوده اند که زیان نظام 

سرمایه داری به شکل فعلی به مراتب بیشتر از منافع آن بوده است.
این نظرسنجی که از سال ۲۰۰۰ میالدی تاکنون به صورت ساالنه برگزار 
می ش��ود، در تالش اس��ت تا راهکارهایی را به سیاس��ت گذاران کشورهایی 
که دارای نظام س��رمایه داری هس��تند، ارائه دهد. از زمان بحران مالی سال 
۲۰۰۸، نظر مردم نس��بت به نظام س��رمایه داری تا ح��د زیادی تغییر کرده 
است. در بین کشورهای مختلف، بیشترین سطح نااطمینانی به کاپیتالیسم 
در تایلند با 75درصد مشاهده شده و هند با 74درصد و فرانسه با ۶۹درصد 
در رده های بعدی قرار دارند. تنها در اس��ترالیا، آمریکا، کانادا و کره جنوبی، 

اکثریت پاسخ دهندگان معتقد به کارایی نظام سرمایه داری بوده اند.
همچنین نتایج این نظرس��نجی نش��ان می دهد که خوش بینی به شرایط 
اقتصادی در س��ال جاری میالدی در آسیا بیش از سایر مناطق جهان بوده 
اس��ت. ریچارد ادلمان، مدیر این موسس��ه با تاکید بر ضرورت توجه هرچه 
بیش��تر به مس��ائل اجتماعی و پرداختن به ش��کاف طبقاتی گفت: کسب و 
کاره��ا بای��د از رویکرد فعلی خ��ود فاصله بگیرند. ادامه روی��ه کنونی دیگر 
ممکن نیس��ت و نباید تمرکز ش��رکت ها و دولت های بزرگ تنها معطوف به 

سهامداران و مالکان باشد.
پیش��تر بنیاد »آکسفام« با اشاره به توزیع ناعادالنه ثروت اعالم کرده بود: 
در ح��ال حاض��ر، ۲ هزار و 15۳ نفر با ثروت یک میلیارد دالر یا بیش��تر در 
جه��ان وجود دارند که مجموع ثروت  آنها برابر با مجموع ثروت 4 میلیارد و 

۶۰۰ میلیون انسان است.

چرا آینده نگری در آمریکا از مد افتاده است؟
جاهلِی نزدیک بینان

کس��ری بودجه آمریکا در س��ال مالی اخیر تقریبا یک تریلیون دالر شده 
و به نظر می رس��د این وضع در س��ال های مالی بعدی بدتر هم بش��ود، اما 
سیاس��ت گذاران آمریکایی چندان به این موضوع توجه نشان نداده اند، چون 

ظاهرا دغدغه های مهم تری دارند. 
به گزارش ویک، جمهوری خواهان دنبال کاهش مالیات بیشتر برای طبقه 
ثروتمند هستند و دموکرات ها فقط می خواهند دولت بیشتر پول خرج کند. 
البت��ه این بی توجه��ی خیلی جای تعجب ندارد. بعض��ی از امروزی ها گمان 
می کنند دوران احتیاط مالی س��پری شده و اصال دلیلی ندارد که به آینده 
فکر کنند. مد امروز این اس��ت که به حرف چهره های همیش��ه نگران درباره 
آینده نباید گوش داد و باید فقط روی اوضاع مالی امروز متمرکز بود. اما این 

وضع، نشانه نوعی بیماری ملی درازمدت یعنی نزدیک بینی است.
یک تحقیق که اخیرا توس��ط ری فِر، اقتصاددان دانش��گاه یل انجام شده، 
نوع��ی تق��ارن تاریخی جالب را به نمایش می گ��ذارد. اول به این نکته توجه 
کنید که میزان اختصاص هزینه به پروژه های زیرس��اختی در آمریکا از سال 
1۹7۰ شروع به کاهش کرد و درصد آن از تولید ناخالص داخلی پایین آمد. 
این روندی اس��ت که در هیچ کشور ثروتمند دیگری در این دهه ها مشاهده 
نشده. به نوشته فر، در همین زمان که دولت های آمریکا، بی توجهی عمیقی 
به س��اخت جاده و پل و خطوط ریلی سریع نشان می دادند، یک اتفاق دیگر 
هم افتاد: کس��ری بودجه آمریکا به شدت باال رفت و البته همچنان هم دارد 
باال می رود. به نظر فر، هم زمانی این دو مس��ئله دارد یک تحول اساس��ی را 
در دیدگاه ملی آمریکا نش��ان می دهد: اینکه سیاست گذاران آمریکایی دیگر 
هیچ نظری به س��وی آینده ندارند و فقط برای مقاصد کوتاه مدت و بی نتیجه 
پول خرج می کنند. واقعیت این اس��ت که تعمیر پش��ت بام در زمانی که هوا 
آفتابی اس��ت و پایین آوردن هزینه ها پیش از آنکه س��ر و کله مامور مالیات 
پیدا ش��ود، خصوصیتی است که در بس��یاری از آدم ها و ملل موجود نیست 
و نوعی آینده نگری را می طلبد. در دنیای امروزی که پیش��رفت تکنولوژیک 
دارد با س��رعت زیادی همه ابعاد قدرت در جه��ان را تغییر می دهد، بودجه 
علم��ی آمریکا در حد ۰.7درصد از تولید ناخالص داخلی اش اس��ت. این رقم 
در ده��ه ۶۰ میالدی که تازه آنقدرها هم پیش��رفت تکنولوژی در آن مطرح 
نبود، ۲درصد از تولید ناخالص داخلی بود. جالب اینجاست که خوش بینی ها 
نس��بت به پیش��رفت تکنول��وژی و بهبود اوض��اع آینده که دهه هاس��ت در 
کش��ورهای مختلفی از جهان دیده می شود، در آمریکا وجود ندارد. مثال یک 
نظرس��نجی که دو س��ال پیش انجام شد، نشان داد که آمریکایی ها بیشتر از 
آنکه اتوماسیون مشاغل را موضوعی جالب و جدید بدانند، از آن هراس دارند 
و ترجیح می دهند این تحول تکنولوژیک توسط روبات ها اصال رخ ندهد. عده 
زیادی از آمریکایی ها حتی مطمئن هس��تند که هوش مصنوعی، زندگی شان 
را بدتر خواهد کرد و بنابراین باید به ارزش های س��ابق در بازار کار و اقتصاد 
چس��بید. صاحب نظرانی ک��ه اوضاع آمریکا را از این منظ��ر دنبال می کنند، 
حت��ی معتقدند که دورانی که به خالقیت تکنولوژیک در س��یلیکون ولی پا 
داد )یعنی دهه 1۹7۰ تا ۲۰۰۰( دیگر در آمریکا تکرار نخواهد شد و از این 
بابت، آمریکا از کشورهای دیگر جا مانده است. حضور دونالد ترامپ در قدرت 
هم اوضاع عقب ماندگی آمریکا را وخیم تر کرده اس��ت. او با نوعی نوس��تالژی 
اقتصادی درباره مش��اغل قدیم مثل کار در معادن زغال سنگ و لزوم احیای 
آنه��ا ح��رف می زند و در مقابل، به نظر می رس��د نس��بت به دانش��مندان و 
کارکنان حوزه های پیش��رفته مث��ل بیوتکنولوژی و علوم کامپیوتر، بس��یار 
مشکوک و بی اعتماد است. البته ظاهرا این نوستالژی اقتصادی مسری است 
و کاندیداهای حزب دموکرات هم دچارش هستند. الیزابت وارن درست مثل 
ترامپ به پروتکشنیسم تجاری اعتقاد دارد و برنی سندرز هم از سال 1۹7۰ 
تاکنون دارد یک پیام سوسیالیس��تی واحد را به مردم می دهد. در این میان، 
اگ��ر آمریکا می خواهد در دنیای رو به پیش��رفت امروزی جایگاهی داش��ته 
باشد، چاره ای ندارد جز اینکه هرچه سریع تر به جای کاندیداهای سنتی اش 
در عرص��ه ریاس��ت جمهوری و قانون گذاری، به دنبال چهره هایی باش��د که 
اندکی از اوضاع آینده آمریکا و جهان در عرصه تکنولوژیک س��ردربیاورند و 
به سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تکنولوژی های آینده تمایل نشان بدهند. 
در غی��ر این ص��ورت، آن عقب ماندگی که آمریکا از ده��ه 7۰ میالدی دارد 
تجربه اش می کند، ش��دیدتر و ش��دیدتر خواهد شد و فقط توسل به راه هایی 
مثل جنگ تجاری با چین و بقیه دنیا ممکن است در کوتاه مدت جلوی افول 

سریع آمریکا را بگیرد، اما حتی همان گزینه هم تقریبا سوخت شده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

چهار شنبه
2 بهمن 1398

شماره 1479



فرصت امروز: »انجمن جامعه شناسی ایران« بیست ونهم دی ماه در دانشکده علوم 
اجتماعی دانش��گاه تهران، میزبان فرشاد مومنی بود و این استاد دانشگاه با گریزی 
به کتاب »5۰سال برنامه ریزی در ایران« نوشته هدی صابر، مصادیقی در ارتباط با 

چشم انداز و چالش های برنامه ریزی توسعه در ایران ارائه داد.
به گفته مومنی، کتاب »5۰سال برنامه ریزی در ایران« از چند زاویه قابل بررسی 
است. یک زاویه درباره پدیده ای به نام هدی صابر و تالش هایی است که برای اعتالی 
ایران انجام داده  است. زاویه دوم درباره خود کتاب و زاویه سوم هم می تواند ماجرای 

توسعه برنامه ریزی شده در ایران و چالش ها و چشم اندازهای آن باشد.
او ابتدا به زاویه نخست یعنی نویسنده کتاب، هدی صابر پرداخت و گفت: هدی 
صابر را باید به سان یک »منظومه« نگاه کرد یعنی اندیشه و روش و منش او مورد 
واکاوی قرار بگیرد. تجربه شخصی من می گوید در هر سطحی از این سه زمینه کار 
بکنیم ش��اید این یکی از بزرگ ترین خدمات فرهنگی قابل تصور در شرایط کنونی 
برای ارتقای بنیه اندیش��ه و اراده و همت نسل های پس از هدی باشد. این واکاوی 
زمانی می تواند عمیق تر و دقیق تر مورد بررسی قرار بگیرد که سایر آثار منتشرنشده 

هدی نیز به صورت کتاب به مرحله انتشار برسد.
به اعتقاد مومنی، دو کتاب ایش��ان یعنی »فروپاشی« و »5۰سال برنامه ریزی در 
ایران« هر یک واجد ویژگی هایی است که در قیاس با کل ذخیره دانایی موجود در 

این زمینه، ممتاز و ویژه است.
ایران و بزرگ ترین پارادوکس مطالعات توسعه

وی سپس به زاویه دوم بحث یعنی خود کتاب اشاره کرد و گفت: ایران به  عنوان 
یکی از پارادوکس های بزرگ در مطالعات توسعه، حاضر است. مومنی با بیان اینکه 
برنامه ریزی های توسعه در ایران برمبنای هیچ یک از فلسفه های بنیادین برنامه ریزی 
ش��کل  نگرفته و وضعیتی پارادوکس��یکال را به  وجود آورده اس��ت، ادامه داد: همه 
کسانی که چه در داخل و چه در خارج درخصوص ایران کار می کنند به »پارادوکس 
ایران« معتقدند. یعنی وقتی که شما از بیرون به جامعه ایران و ظرفیت های مادی و 
تاریخی آن نگاه می کنید همه چیز حکم می کند که این کشور باید بسیار بزرگ تر و 
عظیم تر از این جایگاهی باشد که هم اکنون در آن قرار دارد، اما وقتی  که به کارنامه 
نگاه می کنیم می بینیم که این عملکرد روحیه خراب کن است. البته این پارادوکس 
در همه قسمت ها وجود دارد، اما آن چیزی که بسیار مهم و اساسی است پارادوکس 

برنامه ریزی در ایران است.
به گفته مومنی، ایران در میان کش��ورهای در حال توس��عه در زمره پیشگامان 
برنامه ریزی محسوب می شود. ما در طول دهه های گذشته همه هزینه های مربوط 
به یک کش��ور توسعه یافته را در طول ۸۰ سال گذشته پرداخت کرده ایم، اما تقریباً 

هیچ یک از دس��تاوردهای حداقلی از جامعه ای را که بنا دارد به صورت برنامه ریزی 
عمل کند، در دس��ت نداریم. پیش��نهاد می کنم مقاله نخس��ت »کتاب 5۰ س��ال 
برنامه ریزی در ایران« را مطالعه کنید. نخستین مقاله تعبیر بسیار زیبایی با عنوان 
»تک دانه ها در حسرت نخ« دارد که این استعاره بدون نیاز به خواندن مقاله گویای 

همه چیز است.
به گ��زارش ایرنا، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه اف��زود: مقاله دیگ��ری هم در 
قسمت های پایانی این کتاب است که روح اصلی اندیشه ای هدی را منعکس می کند. 
هدی در این کتاب به مساله ای اشاره می کند به نام »صنعت ایران وابسته ارزخوار«. 
ه��ر ک��دام از آثار دیگر او را هم که نگاه کنیم این روح در آن وجود دارد و به عقیده 
من اگر کس��ی این دو مقاله را کامل بخواند به نوعی متوجه چارچوب کلی مطالب 
کتاب خواهد شد. این پارادوکس برنامه ریزی توسعه در ایران واقعاً ماجرا داشته و ما 

نیاز داریم تا کارهای عمیقی در آن انجام دهیم.
برنامه ریزی در ایران یک پدیده برون زا است

به گفته مومنی، در دنیا هفت فلسفه بنیادین در حوزه برنامه ریزی وجود دارد که 
اگر از منظر این هفت فلسفه، برنامه ریزی در ایران مورد بررسی قرار بگیرد متوجه 
خواهیم ش��د که برنامه ریزی در ایران مطابق با اس��ناد پش��تیبان موجود، از منظر 
هیچ یک از این فلسفه ها صورت نگرفته است. مهم ترین فلسفه برنامه ریزی توسعه، 
ایجاد هماهنگی اس��ت که متاسفانه تا به امروز یک مطالعه در رابطه اسناد مرتبط 
ب��ا برنامه ریزی نداریم که بگوید ماجرای پیش��برد توس��عه در ایران در معرض چه 
ناهماهنگی ها و موازی کاری هایی است و همچنین توضیح دهد که چه هزینه هایی را 
تاکنون برای آن پرداخته ایم. این موضوع حتی به ذهن افراد هم خطور نکرده است.

این اقتصاددان ادامه داد: وقتی به مطالعات افراد در دانش��گاه هاروارد نگاه  کنیم، 
متوجه خواهیم ش��د که فوق العاده کار کرده اند. این افراد س��ه سال در ایران بودند 
و نکته های مهمی را اش��اره کردند. این پژوهش در س��ال 1۳۳۸ تا 1۳4۰ در ایران 
نوشته شده و اگر به هر یک از نکات این پژوهش نگاه کنیم، گویی در رابطه با مسائل 
امروزین ما نوش��ته شده است. به عبارتی، مسائل و مشکالت برنامه ریزی توسعه در 
ایران به گونه ای است که طی چهار تا پنج دهه همچنان حل نشده باقی مانده است.

به اعتقاد وی، یکی از شگفتی های برنامه ریزی در ایران این است که ساختار دائماً 
دس��تگاه های هماهنگ کننده را در ایران ایجاد می کند. به دنبال هر دستگاه جدید 
موج جدیدی از بحران ناهماهنگی ایجاد می شود. اگر بگوییم از میان اسناد پشتیبان 
برنامه ریزی در کشور هیچ یک از آنها از منظر هیچ یک از این فلسفه ها نوشته نشده 

است، سخنی به گزافه نخواهد بود.
مومنی س��پس به چالش ه��ای برنامه ریزی توس��عه پرداخت و گف��ت: ماجرای 

برنامه ریزی در ایران با چالش های بس��یاری نس��بت به زمانی که هدی این کتاب 
را نوش��ت، روبه رو اس��ت. ما االن با یک خأل معرفتی بس��یار جدی درباره مطالعات 
قابل اعتنا در زمینه مفهوم ماهیت دولت روبه رو هس��تیم. بس��یار جای تأسف است 
که در رابطه با کارهای بسیار کم اهمیت بیش از حد صحبت می کنیم و در رابطه با 
پدیده های بدیع که ما را در نقطه بسیار ارزشمند قرار داده و ما را در نقطه عطف های 

خطرناکی قرار می دهند بسیار بایسته عمل نمی کنیم.
برنامه ریزی توسعه، دولت توسعه گرا می خواهد

به گفته این اقتصاددان، در س��ال 1۳۹7اقتصاد سیاسی ایران با یک نقطه عطف 
خطرناک روبه رو شده و آن نقطه عطف این است که برای اولین بار اندازه رانت های 
ضد توس��عه خلق شده از ناحیه سیاس��ت های اقتصادی دولت از اندازه رانت نفتی 
بیشتر ش��ده که این یک تحول بنیادین است و باید درباره اش بسیار صحبت کرد. 
هفت یا هش��ت تحول در این زمینه وج��ود دارد که ذیل عنوان ماهیت دولت باید 
تکلیف ش��ان مشخص ش��ود تا بتوان به سمت یک دولت توس��عه گرا حرکت کرد. 
برآوردهای اولیه نشان می دهد که در سال 1۳۹7اندازه بهره بانکی پرداخت شده به 
س��پرده گذاران، در بازار رسمی پول به اندازه کل هزینه های حاکمیتی دولت طعنه 
می زند. شاید شنیده باش��ید که می گویند به تعبیر »آدام اسمیت« در اقتصادهای 

رانتی مناسباتی ایجاد می شود که افراد نکاشته های خود را برداشت می کنند.
مومنی اضافه کرد: اگر ضریب اهمیت و وزن بازار رس��می پول در مقایسه با بازار 
غیررس��می پول را که در آنجا نرخ بهره بین س��ه تا هفت برابر بازار رس��می است، 
بررسی کنیم و ببینیم که این مناسبات چه رویکردی به مناسبات اقتصاد ملی دارد، 
بسیاری از مسائل را درک خواهیم کرد. آنچه که از میراث اندیشه برنامه ریزی توسعه 
در مقیاس جهانی برای ما باقی مانده  است می تواند نقطه عزیمت برون رفت بحرانی 
باشد که با آن روبه رو هستیم. وقتی به این نکته رسیدیم که دورهای باطل بازدارنده 
توسعه، بازتولید می شود، متحیر خواهیم شد. یک سرچشمه وجود دارد که می گوید 
برآیند همه دورهای بازتولیدکننده توس��عه نیافتگی، خودش را در دو مولفه نش��ان 

می دهد که عبارتند از یک؛ بهره وری اندک و دوم؛ بنیه ضعیف تولید.
او در پایان، بار دیگر به اثر ارزنده هدی صابر اشاره کرد و گفت: ما نیازمند هستیم 
تا خود را بر ش��انه های امثال هدی ببینیم که نتایج تالش های پژوهشی شان برای 
استفاده در اختیار ما است. باید چالش های پیش روی خود را بشناسیم تا بتوانیم آن 
بستر معرفتی الزم برای برون رفت از این گرفتاری ها را به دست بیاوریم و اگر این کار 
را انجام ندهیم همان گونه که در چند صدسال اخیر با مشکالت بنیادین در زمینه 
برنامه ریزی توسعه روبه رو بودیم، بازهم با همان ها روبه رو خواهیم بود و از دورهای 

باطل توسعه نیافتگی عبور نخواهیم کرد.

فرجام 50 سال برنامه ریزی توسعه به روایت فرشاد مومنی

توسعه پارادوکسیکال در ایران
دریچه

با تصویب مجلس
 برای هر سفر خارجی
مالیات گرفته می شود

نمایندگان مجلس، س��ازمان امور مالیات��ی را مکلف کردند بابت 
خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی 
را به عنوان مالیات از مس��افران دریافت و به حساب درآمد عمومی 

نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه با تصویب ماده ۳۳ الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده، س��ازمان امور مالیاتی را مکلف کردند بابت 
خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره )1( این ماده از مرزهای 
هوای��ی، دریای��ی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مس��افران 
دریافت و به حس��اب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز 
کن��د. میزان مالیات مذک��ور در قوانین بودجه س��نواتی پیش بینی 

می شود.
براس��اس تبصره 1 این م��اده دارندگان گذرنامه های سیاس��ی و 
خدمت، خدمه وس��ایل نقلی��ه عمومی زمین��ی و دریایی و خطوط 
پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور )دارندگان 
اجازه خروج دانش��جویی(، بیمارانی که با مجوز ش��ورای پزش��کی 
جهت درمان به خارج از کشور اعزام می شوند، دارندگان پروانه گذر 
مرزی و مرزنش��ینان، جانبازان انقالب اس��المی که برای معالجه به 
کشورهای دیگر اعزام می شوند، از پرداخت مالیات موضوع این ماده 
مستثنی هستند. همچنین زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی 
)ع( به مقصد عراق از کشور خارج می شوند و ایرانیان مقیم خارج از 
کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

هستند نیز این مالیات را نخواهند پرداخت.
براساس تبصره ۲، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کش��ور 
عزیمت می کنند، مش��مول عوارض خروج از کش��ور موضوع قانون 
چگونگ��ی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اس��المی و 

آیین نامه های اجرایی مربوطه می شوند.
نمایندگان با رأی موافق به تبصره ۳ این ماده، نیروی انتظامی را 
موظف کردند پرداخت مالیات خروج از کش��ور مس��افران ایرانی که 
عازم خارج از کش��ور هستند را به روشی که سازمان تعیین می کند 
کنترل و از خروج مس��افرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده اند، 

جلوگیری کند.

امسال کارکنان چقدر عیدی می گیرند؟
برآورده��ای اولی��ه از این حکایت دارد که دولت در س��ال جاری 
ح��دود یک میلی��ون و 7۸هزار تومان به عن��وان عیدی به کارکنان 

خود پرداخت خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، در ایام پایانی س��ال موض��وع دریافت عیدی و 
رقم آن برای کارکنان دولت حائز اهمیت است؛ مبلغی که برمبنای 
خاص��ی محاس��به و معم��وال همراه ب��ا حقوق بهمن م��اه پرداخت 
می ش��ود. برای سال جاری طبق آنچه که در بودجه پیش بینی شد، 
دول��ت عیدی یک میلیون و 7۸ ه��زار تومانی را برآورد کرده بود و 
البته آخرین پیگیری ها نیز از این حکایت دارد که همچنان این رقم 
پابرجاس��ت ولی در نهایت باید هیات دولت رقم عیدی را بررسی و 

تصویب کند که معموال تفاوت چندانی نخواهد داشت.
مبلغ عیدی براس��اس می��زان امتیاز و همچنی��ن ضریب حقوق 
شاغالن تعیین می شود. براساس ماده )75( قانون مدیریت خدمات 
کش��وری میزان امتیاز عیدی برای هر سال 5۰۰۰ است و از سوی 
دیگر هیات وزیران هر س��اله ضریب حقوق را برای مشموالن قانون 
مدیریت خدمات کش��وری مش��خص می کن��د و از ترکیب این دو، 
عیدی کارکنان تعیین می ش��ود، ول��ی در نهایت در روزهای پایانی 
س��ال هیات وزی��ران میزان عیدی را بررس��ی و رق��م آن را نهایی 

می کنند.
دولت برای س��ال آینده نیز حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
برای عیدی کارکنان پیش بینی کرده است. عیدی کارکنان از سال 
1۳۹۰ که ۳5۰ هزار تومان بود تا س��ال جاری که  به یک میلیون 
و 7۸ هزار تومان می رس��د، حدود 7۲۸ هزار تومان افزایش داش��ته 

است.

درخواست وزیر نفت از مردم
در مصرف گاز صرفه جویی کنید

ابتدای همین هفته بود که س��خنگوی ش��رکت ملی گاز ایران از 
رکوردزنی مصرف گاز خانگی در کشور خبر داد و گفت  سال گذشته 
در همی��ن زمان میزان مص��رف گاز 5۲۰ میلیون مترمکعب در روز 
ب��ود که اکنون این عدد به ح��دود ۶۰۰ میلیون مترمکعب افزایش 

یافته است.
در همین ارتباط، بیژن زنگنه از مردم خواس��ت تا در مصرف گاز 
صرفه جویی کنند. وزیر نفت با اش��اره به مصرف باالی گاز در بخش 
خانگی گفت: این مس��ئله به صنعت و نیروگاه ها فشار می آورد، زیرا 
نمی توانیم گاز خانه ها را قطع کنیم. در این ش��رایط به صنایع فشار 

می آید و مجبور به استفاده از سوخت مایع می شوند.
او با بیان اینکه تولید گاز بی وقفه در حال افزایش اس��ت و تولید 
محصوالت پتروش��یمی  نیز باجدیت دنبال می ش��ود، گفت: کیفیت 

بنزین و گازوئیل عرضه شده در استان ها و شهرها مطلوب است.
زنگنه با بیان اینکه وزارت نفت می تواند مش��وق سی ان جی س��وز 
ش��دن خودروها باش��د و برای این منظور ۶5۰۰ میلیارد تومان وام 
در مصوبه دولت دیده ش��ده اس��ت تا خودروهای سواری، عمومی و 
وانت ها بتوانند این وام را برای سی ان جی س��وز کردن دریافت کنند، 
تصریح کرد: بازپرداخت این مبلغ نیز به عهده دولت است. همچنین 
وزارت نفت به دنبال فراهم کردن وام برای مابقی خودروهای سواری 
و همچنین موتورسیکلت هاس��ت، چراکه آالیندگی موتورها بس��یار 

باالتر از خودروهاست.
وی با اشاره به اینکه اگرچه تاکنون در ایران موتورسیکلت ها 
سی ان جی س��وز نبوده ان��د، ام��ا در حال طراح��ی جایگاه های 
س��ی ان جی کوچک هستیم که امکان س��وخت گیری سریع با 
گاز برای موتورس��یکلت ها فراهم شود، گفت: با این کار افزون 
ب��ر مزایای اقتصادی و ایجاد اش��تغال، از آلودگی  هوا کاس��ته 

خواهد شد.
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فرصت امروز: ش��ایعه وجود سم آفالتوکس��ین در شیر با وجود تکذیب 
از س��وی مراجع مربوطه، به چالشی جدی برای صنایع لبنی تبدیل شده 
است. چند روز پیش بود که در یک برنامه تلویزیونی، فردی که به عنوان 
بازرس انجمن بهداش��ت و ایمنی مواد غذایی ایران معرفی شد، مطالبی را 
درباره آلودگی ش��یرهای پاستوریزه به سم آفالتوکسین، مطرح کرد. البته 
این نخستین باری نیست که ادعاهایی درباره سالمت صنایع غذایی مطرح 
می شود. چند سال پیش موضوع استفاده از روغن پالم در محصوالت لبنی 
خبرساز شده بود و چند هفته قبل نیز ماجرای کیک های آلوده به قرص، 

افکار عمومی را در شوک فرو برد.
همین ادعا درباره وجود سم آفالتوکسین در مواد غذایی و لبنی در یکی 
از برنامه های صداوس��یما، باعث ش��د تا جدا از نگرانی های افکار عمومی، 
کارخانه ها نیز با کاهش تقاضای شیر و فرآورده های لبنی روبه رو شوند. این 
ادعا البته با واکنش مسئوالن مواجه شد و همان روز سخنگوی سازمان غذا 
و دارو اعالم کرد که در سال های اخیر میزان آفالتوکسین در مواد غذایی از 
جمله لبنیات و خشکبار روند کاهشی داشته است. سازمان ملی استاندارد 
نی��ز یک روز بعد در بیانیه ای اظهار کارش��ناس میهمان در صدا و س��یما 
درخصوص آلودگی شیر پاستوریزه به سم آفالتوکسین را قویا تکذیب کرد.
در همی��ن رابطه رضا باک��ری، دبیر انجمن صنای��ع فرآورده های لبنی 
ایران می گوید: س��م آفالتوکسین نوعی قارچ است که در خوراک دام رشد 
می کند و وقتی دام از آن تغذیه می کند ممکن است سم آفالتوکسین در 

فرآورده های دام مانند شیر ظاهر شود.
او در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه صنایع لبنی قادر به از بین بردن 
این سم از طریق سیستم های پاستوریزه و استریلیزه کردن نیستند، گفت: 
بنابراین از سال 1۳۹۲ در کنار نظارت های سازمان ملی استاندارد، سازمان 
غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور، در کارخانه های لبنی یک دامپزشک 

مستقر استخدام کرد که به صورت مستمر شیر تولیدشده در دامداری های 
صنعت��ی را قبل از ورود به کارخان��ه نمونه برداری و آزمایش کند. بنابراین 
هیچ آلودگی در محصوالت لبنی نیس��ت و ش��هروندان می توانند با خیال 

راحت از آنها استفاده کنند.
دبی��ر انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران تصور ورود ش��یر آلوده به 
کارخانجات محصوالت لبنی را ناش��ی از عدم آگاهی و اطالع از روندهای 
کنت��رل کیفی دانس��ت و گفت: قواعد حد مجاز آفالتوکس��ین لبنیات در 
کشور ما قواعدی سختگیرانه است،  به طوری که استاندارد اروپا دو برابر آن 

و استاندارد آمریکا 1۰ برابر آن در نظر گرفته شده است.
باکری با اشاره به تولید ساالنه بیش از ۸میلیون تن شیر در دامداری های 
صنعتی و نیمه صنعتی کشور، تصریح کرد: اگر غذای دام آلوده باشد اولین 
نتیجه آن سقط جنین و آثار جانبی در خود دام است که از سوی مسئوالن 

دامداری قابل مشاهده است.
او همچنین در پاس��خ به اینکه در صورت مصرف ش��یر آلوده به س��م 
آفالتوکسین چه آسیبی به انسان وارد می شود، گفت که مرحله اول مصرف 
این س��م به خود دام آسیب می زند، بنابراین اصال امکان اینکه محصوالت 

لبنی آلوده به دست مصرف کننده برسد وجود ندارد.
دبی��ر انجمن صنای��ع فرآورده های لبنی ایران در پایان از ارس��ال نتایج 
آزمایش ه��ای کارخانج��ات در زمینه آفالتوکس��ین موجود در ش��یر به 
کمیسیون کشاورزی مجلس ش��ورای اسالمی خبر داد و گفت: فردی که 
مدعی آلودگی محصوالت لبنی بوده به نتایج پایان نامه دانشجویانش استناد 
کرده، اما به نظر می رس��د هیچ گزارشی به دانشگاه علوم پزشکی، سازمان 
غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ارسال نکرده است. در حال حاضر ما با 
ارائه مستندات به قوه قضائیه از این فرد شکایت کردیم و او باید به دادگاه 

مراجعه کند.

همچنی��ن س��عید سلطانی سروس��تانی، مدیرعامل اتحادیه سراس��ری 
دامداران ایران درباره تاثیر این شایعات بر صنعت شیر کشور، گفت: سرانه 
مصرف شیر و فرآورده های لبنی در کشور ما به 1۲۰ کیلوگرم رسیده بود 
که طی سال های اخیر به دلیل تحریم ها، کاهش توان خرید مردم و انتشار 
اخبار نادرس��ت و غیرکارشناس��ی مصرف این محصوالت کاهش یافت تا 

جایی که اکنون به کمتر از ۹۰ کیلوگرم در سال رسیده است.
او در گفت وگ��و با ایرنا، با اش��اره به اینکه عالوه ب��ر تأمین نیاز داخلی، 
س��االنه نزدیک یک میلیون تن محصول لبنی به کشورهای هدف ازجمله 
کانادا، فرانسه و کشورهای همسایه صادر می شود، افزود: اعالم چنین اخبار 
غیرکارشناسی می تواند صادرات این محصوالت را با مخاطراتی مواجه کرده 
و ارزآوری به کشور از این صنعت را متوقف کند. چنین اقداماتی مشخص 
نیس��ت به نفع چه کس��انی بوده و با چه هدفی دنبال می ش��ود، اما آنچه 
مش��خص اس��ت این اقدام یک خیانت آشکار به مردم و منافع ملی کشور 
است. سلطانی مصرف فرآورده های لبنی را ضامن سالمتی جامعه دانست 
و گفت: بارها از صداوس��یما درخواس��ت کردیم که از اهمیت مصرف شیر 
برنامه هایی تهیه کند، اما از ما بابت تهیه آن درخواست پول کرده اند، سپس 
یکدفع��ه، اف��رادی را در برنامه زنده تلویزیون��ی می آوردند که بدون اینکه 

بسنجند می گویند »شیر و لبنیات، سمی و سرطان زاست.«
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران با تاکید بر اینکه مردم نگرانی 
در مصرف ش��یر و فرآورده های لبنی نداش��ته باشند، گفت: اکنون به  طور 
قطع مصرف لبنیات کاهش یافته است تا جایی که برخی کارخانه ها برای 
جلوگیری از ضرر خود و دامداران، شیر خام تولیدی را از محصوالت دارای 
ماندگاری پایین به محصوالت با ماندگاری باال همچون شیر خشک و دوغ 
تبدیل می کنند، اما ادامه این روند می تواند موجب کاهش خرید شیر خام 

توسط کارخانه ها و در نهایت کاهش تولید شیر خام شود.

با خیال راحت لبنیات بخورید!

سم شایعه در بازار صنایع لبنی

چهار شنبه
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کارشناسان بانکی درباره عملیات بازار باز چه می گویند؟
بازار باز بانکی زیر ذره بین کارشناسی

در حالی پرونده عملیات بازار باز از ابتدای این هفته آغاز ش��ده اس��ت که 
برخی کارشناس��ان باور دارند علی رغم اینکه این اقدام نرخ بهره و نرخ تورم 
را متعادل می کند و اجرای آن ضروری است، بانک مرکزی می توانست زمان 

بهتری را برای اجرایش انتخاب کند تا بهتر راهگشای اقتصاد کشور باشد.
به گزارش ایس��نا، بازار باز عملیاتی اس��ت که رئیس کل بانک مرکزی از 
آن به عنوان انقالبی در سیاست گذاری پولی نام برده و گفته که »این روالی 
رایج در دنیا بوده که اکنون در ایران اجرایی می ش��ود.« این اقدام می تواند 
تحول مهمی را در بازار پول، بانک ها، رابطه بانک ها با بانک مرکزی، وضعیت 

بدهی، سپرده قانونی و عملیات بین بانکی ایجاد کند.
در این میان بانک مرکزی از عملیات بازار باز به عنوان کانالی برای کنترل 
بازار پول و دسترسی به اهداف تورمی خود استفاده می کند. تاکنون کنترل 
تورم و اهداف آن با کنترل پایه های پولی و نقدینگی انجام می شد، در حالی 
ک��ه به گفته رئیس کل بانک مرکزی این روش اصال در دنیا کارایی ندارد و 
آنچه مورد اس��تفاده قرار می گیرد عملیات بازار باز به مفهوم خرید و فروش 
اوراق خزانه دولتی توس��ط بانک های مرکزی از کانال بانک هاست که خرید 
و ف��روش را  برعهده دارند. موضوعی که در این بین وجود دارد به بازار بین 
بانک��ی برمی گردد؛ یعنی محلی که بانک ها در آن قرار دارند و مبادالت بین 
آنها انجام می ش��ود و همچنین اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی مطرح 
اس��ت. به ه��ر صورت هرگاه بانک ه��ا نقدینگی کم می آورن��د به چند مورد 
ممکن است دست بزنند؛ اقدام به دریافت سپرده با سود باالتر، قرض گرفتن 
از همدیگر یا برداشت از بانک مرکزی که این اقدام آنها موجب افزایش سود 
بین بانکی و اثرگذاری آن بر سود سپرده بانک ها و در نهایت تحت تاثیر قرار 
دادن تورم می ش��ود. این در ش��رایطی است که در س��ال های اخیر همواره 
اضافه  برداش��ت از بانک مرکزی یا رشد سود بین بانکی از موارد بی انضباطی 
بانک ه��ا و از چالش ه��ا بین بانک مرکزی و بانک ها بوده اس��ت که البته در 
حدود یک سال گذشته تا حدی کنترل شده و نرخ سود در این بازار کاهش 
یافته است. اکنون نیز به گفته رئیس کل بانک مرکزی، علی رغم فشارهایی 
که در بازار پول وجود دارد نرخ س��ود بین بانکی که گاهی از ۲۳درصد هم 

عبور کرده بود به حدود 1۸.5درصد کاهش یافته است.
ام��ا اینکه عملیات بازار باز چه کمکی به ب��ازار پول و تعادل در بازار بین 
بانکی و به نظم کش��یدن بانک ها کند، موضوعی اس��ت که رئیس کل بانک 
مرکزی توضیح داده اس��ت که وقتی دولت اوراق را منتشر و در بازار عرضه 
کن��د، به هر صورت بانک ها از ای��ن اوراق خریداری می کنند که از محل آن 
سود دریافت کنند و به عنوان یکی از دارایی های آنها تلقی می شود. این در 
حالی اس��ت که در جریان بازار باز کنترل نرخ سود کوتاه مدت یا بین بانکی 
از کان��ال آنها امکانپذیر خواهد بود؛ به گون��ه ای که اگر زمانی بانک ها دچار 
کمبود نقدینگی شوند و نرخ سود در بازار بین بانکی باال رود، 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 
ای��ن موضوع نیز اتفاق خواه��د افتاد، بنابراین از این پ��س بانک مرکزی از 
طریق خرید و فروش اوراق خزانه، نرخ س��ود بانک��ی را تنظیم می کند و از 

طریق آن به اهداف تورمی که در نظر دارد، خواهد رسید.
هرچند بازار ب��از مزایایی از قبیل ایجاد تحول مهم در بازار پول، بانک ها، 
رابط��ه بانک ها با بانک مرک��زی، وضعیت بدهی، س��پرده قانونی و عملیات 
بین بانکی را در پی دارد، اما عمدتا کارشناسان بر این باورند که زمان اجرای 
این طرح به دلیل ش��رایط اقتصادی، مناسب نبود و بازار باز به تنهایی برای 
متعادل کردن اقتصاد کافی نیس��ت. در این راس��تا، جمال بحری، کارشناس 
ح��وزه بانکی با بی��ان اینکه برخی از اقدامات خوب در زمان های نامناس��ب 
انجام می ش��ود، اظهار کرد: سیاست بازار باز که توسط بانک مرکزی طراحی 
شده و به اجرا درآمده است، با هدف تعادل نرخ بهره و به تبع آن نرخ تورم 
اج��را خواهد ش��د و اجرای آن یک ضرورت اس��ت اما ب��ا توجه به وضعیتی 
که اقتصاد کش��ور در آن به س��ر می برد، در موفقیت این سیاس��ت ش��ک و 
ش��بهه هایی وجود دارد. وی در مورد ویژگی های ب��ازار باز توضیح داد: بازار 
ب��از می تواند کنترل بانک مرکزی بر بازار و می��زان نقدینگی را تنظیم کند 
و اجرای آن می تواند مثمرثمر باش��د، اما از آنجاکه در پایان س��ال هستیم و 
وضعیت اقتصاد سیاس��ی چندان مناسب نیست، این سوال پیش می آید که 

آیا این سیاست می تواند در شرایط فعلی موفق باشد یا خیر؟

سکهوارز

فرصت امروز: ماجرای استخراج رمزارزها در تابستان امسال به بحرانی 
برای دولت و به ویژه وزارت نیرو تبدیل شد و با تدبیر دولت، فعالیت های 
مربوط به استخراج رمزارزها به منظور کاهش مصرف برق، محدود شد. 
ممنوعیت اس��تقرار ماینرها در ش��هرک های صنعتی و بررسی خانه به 
خانه برای کش��ف و ضبط دستگاه های ماینر نیز ازجمله تالش هایی بود 
ک��ه پس از تابس��تان در زمینه تولید رمزارز کلی��د خورد. اگرچه تالش 
دولت ب��ا توجه به مصرف برق باالی دس��تگاه های اس��تخراج رمزارزها 
طبیعی بود، اما با انتقاد و تردید فعاالن فضای مجازی و بخش خصوصی 
همراه بود، چنانکه افش��ین کالهی صمدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق 
تهران از تناقض گویی مس��ئوالن درباره اس��تخراج رمزارزها انتقاد کرد. 
همچنی��ن محمدرضا ش��رفی، رئیس کارگروه اس��تخراج رمزارز انجمن 
بالک چین، عملکرد وزارت صنعت درباره اس��تخراج رمزارزها را عجیب 
دانس��ت و گفت: »مردم از فروش��گاه های اینترنتی که نم��اد اعتماد از 
وزارت صمت دریافت کرده اند، ماینر خریده اند اما اکنون این دستگا ه ها 
ب��ه دلیل قاچاق بودن و عدم پرداخت تعرفه واردات از خریدار آن ضبط 
می ش��ود. آیا  وزارتخانه نمی دانس��ته که ردیف وارداتی برای دستگاه ها 
تعریف نش��ده است و سایت ها و فروش��ندگان اختصاصی این دستگاه ها 

را تایید کرده است؟«
هرچند فلسفه تولید رمزارزها، خروج فرآیند انتقال اعتبار از محدودیت بانک های 
مرکزی است، اما بانک مرکزی هم به عنوان متصدی بازار پول کشور وارد میدان شد 
و اعالم کرد انتش��ار رمزارز در انحصار بانک مرکزی است و این بانک مسئولیتی در 

قبال هر نوع زیان افراد در معامله و استخراج رمزارز را نمی پذیرد. 
در این بی��ن، معاون فناوری بانک مرکزی ه��م در تازه ترین اظهارنظرش درباره 
اس��تخراج رمزارزها گفته اس��ت که بانک مرکزی هیچ رمزارزی جز رمزارز خودش 
را قبول ندارد و البته رمزارز خودش هم بعید اس��ت امس��ال رونمایی ش��ود. مهران 
محرمی��ان با بیان اینکه انتش��ار پول در انحصار بانک مرکزی اس��ت و هیچ رمزارز 
دیگ��ری را به ج��ز رمزارز بانک مرکزی قبول نداریم، گفت: بعید اس��ت که این ارز 

دیجیتال امسال رونمایی شود.
او در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار مهر که آیین نامه مرتبط با انتشار رمزارزها در 
چه مرحله ای اس��ت، گف��ت: بانک مرکزی همچنان بر روی آیین نامه تدوین ش��ده 
درخصوص رمزارزها در حال کار و بررس��ی کارشناس��ی اس��ت و باید اجازه داد تا 
مجموعه اقداماتی که این بانک انجام داده، به نتیجه برسد؛ تا زمانی که به جمع بندی 

نرسیده است، نمی توان انتشار عمومی داد.
معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه این نهاد به عنوان سیاست گذاری پولی 

کش��ور، موضع خود را در مورد رمزارزها در گذش��ته اعالم کرده اس��ت، ادامه داد: 
این موضع و نقش برای رمزارزها در اقتصاد ایران، همچنان محفوظ اس��ت؛ وزارت 
نیرو و س��ایر دس��تگاه ها، صرفاً بر روی ماینینگ متمرکز ش��ده اند و بانک مرکزی 
سیاس��ت گذاری های مرتبط با اس��تفاده از رمزارزها و کاربرد آن در اقتصاد ایران را 

انجام خواهد داد.
به گفته محرابیان، موضع بانک مرکزی در این رابطه، انتشار رمزارز توسط بانک 

مرکزی است.
او همچنین در پاس��خ به این سوال که فرصت شش ماهه صاحب نظران در مورد 
دس��تورالعمل رمزارز به پایان رسیده است، گفت: ما در راستای همان دستورالعمل 
گام برداشته و تولید رمزارز بانک مرکزی را پیگیری می کنیم؛ در این زمینه نظراتی 

به دست ما رسیده که دسته بندی شده اند.
معاون فناوری بانک مرکزی در پاس��خ به این س��وال که آیا رمزارز بانک مرکزی 
امسال رونمایی می شود، گفت: من فکر نمی کنم که رمزارز بانک مرکزی به امسال 

برسد و بتوان آن را نهایی کرد.
محرمیان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه، آیا بانک مرکزی 
به عنوان نهاد سیاست گذار، در این رابطه کند عمل نمی کند، تصریح کرد: ما معتقد 

نیستیم که در این رابطه دیر شده است؛ چراکه هیچ کشوری در دنیا، نمونه رمزارز 
ملی یا بانک مرکزی موفقی، تاکنون ارائه نداده است و ما می توانیم جزو کشورهای 

آوانگارد و پیشرو در این عرصه باشیم.
او در پایان نیز در پاس��خ به این س��وال که آیا رمزارزهایی که از س��وی برخی از 
بانک ها با پشتوانه طال تولید شده است، از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته 
می شوند، گفت: خط قرمز بانک مرکزی، خلق پول و انتشار پول است، چراکه انتشار 
پول، در تمام کش��ورهای دنیا، در انحصار بانک مرکزی است و ما چیزی به جز آن 

را قبول نخواهیم کرد.
گفتنی اس��ت در ماه های گذش��ته، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای استقرار واحدهای تولید رمزارز و تعرفه برق مصرفی در این واحدها، مصوباتی 
را ابالغ کرده اند. براس��اس مصوبه تعیین نرخ ماینینگ توسط وزارت نیرو، بهای هر 
کیلووات س��اعت برق مصرفی مراکز اس��تخراج رمزارزها، ۹۶5۰ ریال تعیین شده 
است. وزارت صمت هم اعالم کرده است امکان استقرار واحد استخراج کننده رمزارز 
دارای کاربری صنعتی و مشمول ضوابط استقرار واحدهای صنعتی بوده و صرفاً در 
شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب و یا مناطق آزاد تجاری � صنعتی و ویژه اقتصادی 

و نیروگاه ها امکان پذیر است.

آخرین وضعیت تولید رمزارز بانک مرکزی

رمزارز ایران چه زمانی رونمایی می شود؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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در افتتاحیه دومین مسابقات الگوریتمی با حمایت گروه مالی 
پاسارگاد مطرح شد

پای هوش مصنوعی به بورس باز می شود
مراس��م افتتاحیه دومین دوره رقابت های الگوریتمی روز ش��نبه با حضور 
مس��ئوالن س��ازمان بورس و همچنی��ن علی اکبر امین تفرش��ی، مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان )هلدینگ سرمایه گذاری بانک پاسارگاد( 
در س��اختمان سابق ش��رکت بورس تهران برگزار ش��د. به گزارش تابناک، 
علی اکبر امین تفرش��ی در این مراسم گفت: امروزه یکی از دغدغه های اصلی 
مدی��ران ج��وان در هنگام ورود به بازار کار این موضوع اس��ت که بتوانند با 
بهره گیری از تکنولوژی های جدید و خالقانه اهداف سازمان خود را متحول 
سازند و همین مسئله باعث ایجاد چالش هایی در بازار های مختلف از جمله 
بازار مالی خواهد شد و استفاده از هوش مصنوعی به طور اعم و الگوریتم به 

طور اخص، در جهت اثبات خالقیت مدیران عرصه  بسیار تالشگری است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارس آریان، ادامه داد: در بازار های مالی 
پیش��رفته دنیا درصد عظیمی از معامالت با استفاده از تکنولوژی های هوش 
مصنوعی ش��کل  می گیرد و هر س��اله این روند با ش��تاب قابل توجهی رو به 
افزایش اس��ت. در کش��ور ما نیز از چند سال گذش��ته توجه به این دست از 
ابزار های نوین رونق بس��یار خوبی را پیدا کرده و این موضوع باعث ش��د که 
در س��ال گذشته برای نخستین بار با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار 
اولین دوره از مسابقات الگوریتمی برگزار گردید. به گفته امین تفرشی، طبق 
برآورد ها انتظار می رود تا س��ال ۲۰۲۳ ، ۲5درصد از مش��اغل با استفاده از 
روبات ها و از طریق هوش مصنوعی انجام خواهد ش��د و تا س��ال ۲۰۳۰ این 

نسبت به 5۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
عضو هیأت مدیره ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به چرایی 
عدم ارزیابی اولیه در بورس علی رغم روند صعودی بازار گفت: بس��تر الزم 
برای حضور ش��رکت های جدید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم 
ش��ده و شرکت هایی که تمایل دارند سهام خود را در این بازار وارد کنند، 
می توانند اقدام کنند لیکن طبیعتا برخی از شرکت ها زیرساخت های الزم 
برای به دس��ت آوردن ش��رایط الزم برای پذیرش را نداش��ته و در شرایط 
فعلی تعداد زیادی ش��رکت در حال بررسی بوده و تالش وافری در جریان 
اس��ت تا با فراهم آوردن حداقل های موردنیاز برای پذیرش ش��رکت های 
متقاضی تا پایان س��ال چندین عرضه اولیه جدید خواهیم داش��ت ولی به 
ه��ر حال موافقم که تعداد عرضه های اولیه س��ال جاری قابل قبول نبوده 
و در واقع با گس��ترش امکانات الزم برای ش��فافیت ش��رکت ها امیدواریم 
ماه های آتی این روند بهبود یابد. او درخصوص چش��م انداز بازار س��رمایه 
نیز گفت: شاخص کل همه این س��طوح مقاومتی پیش بینی شده را پشت 
سر گذاشته، چندین عامل در این مسئله موثر هستند از جمله اینکه پس 
از تنش های پیش آمده در س��طح اقتصاد کالن کش��ور به آرامش نس��بی 
دس��ت پیدا کرده ایم، از طرف دیگر در بازارهای موازی همچون طال، ارز و 
مسکن آرامش و ثبات برقرار شده در نتیجه تنها بازاری که همچنان برای 
س��رمایه گذاری جذابیت دارد، بازار س��رمایه بوده و عمده نقدینگی جامعه 

نیز به این سمت هدایت می شود.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: شاخص بورس تهران بعد از رکوردشکنی بزرگ و تاریخی خود در 
ابتدای هفته، حاال در دو روز متوالی با اصالح روبه رو ش��ده اس��ت؛ چنانچه شاخص 
کل پس از عقب نشینی در معامالت روز دوشنبه، در روز سه شنبه هم با افت ۳هزار 
و 7۹۸ واحدی به رقم 4۰۶ هزار و هش��ت واحد رسید. همچنین شاخص کل )هم 
وزن( با یک هزار و ۳۲۹ واحد افزایش به 1۲۹ هزار و 4۲۰ واحد و ش��اخص قیمت 
)هم وزن( با ۸۸۶ واحد رشد به ۸۶ هزار و ۳4۲ واحد رسیدند. شاخص آزاد شناور 
نیز با ۲هزار و ۶۸1 واحد کاهش به رقم 4۸۳ هزار و ۶۳۲ واحد رسید، شاخص بازار 

اول ۳هزار و ۶۳۹ واحد و شاخص بازار دوم ۳هزار و 7۹4 واحد کاهش داشتند.
در معامالت این روز بیش از ۶ میلیارد و 74۳ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
به��ادار به ارزش 41 هزار و 444 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. نماد کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی ایران )حکشتی( با 177 واحد، پتروشیمی خارک )شخارک( با 
1۲1 واحد، پتروش��یمی شازند )شاراک( با 1۰5 واحد و پتروشیمی شیراز )شیراز( 
با ۹1 واحد، گلوکوزان )غگل( با ۸۶ واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
داشتند. در مقابل، نماد پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 44۰ واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با 4۳5 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 41۰ واحد، 
مخاب��رات ایران )اخابر( با ۳۶۶ واحد، فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با ۳۰4 واحد، 
فوالد خوزس��تان )فخوز( با ۲۹۹ واحد و گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 

۲۹4 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت بورس گذاشتند.
نماد بانک ملت، بانک تجارت، س��ایپا، بانک اقتصاد نوین، پاالیش نفت اصفهان، 
پارس خودرو و پاالیش نفت بندرعباس ازجمله نمادهای پربیننده دیروز بودند. گروه 
خودرو نیز معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و یک میلیارد 
و 5۲ ه��زار برگه س��هم به ارزش بیش از 4هزار و ۳۲۰ میلی��ارد ریال در این گروه 
داد و س��تد شد. شاخص فرابورس نیز بیش از 4۲ واحد افت داشت و بر روی کانال 

5هزار ۲5۸ واحد ثابت ماند.
کوچ سرمایه ها از فردوسی به حافظ ادامه دارد؟

فارغ از افت ش��اخص بورس تهران در دو روز اخیر، رکوردشکنی های اخیر بورس 
همه نگاه ها را به حافظ خیره کرده است؛ به  طوری که رشد فزاینده بورس در سایه 
رکود س��نگین بازارهای سنتی سرمایه گذاری، ش��کل جدیدی از سرمایه گذاری را 

پیش پای دارندگان دارایی های خرد و کالن گذاشته است.
به گزارش خبرآنالین، بازار س��رمایه در روزهای اخیر پی در پی رشد شاخص ها 
را تجربه کرد. این رشد به نحوی بود که رکوردشکنی های پی درپی صورت گرفت و 
هم اکنون شاخص بازار سرمایه حدود 4۰۹ هزار سهم است. بررسی ها نشان می دهد 
حاال اقبال سرمایه گذاری به حافظ بیش از بازار ارز فردوسی است و این تغییر اتفاق 
مهمی در اقتصاد ایران تلقی می شود. در یک سال و نیم گذشته کلیت اقتصاد کشور 
روزهای سختی را تجربه کرد و در این روزها اغلب بازارهای سودده مانند مسکن در 

شرایط رکود به سر می برند.
در عین حال افزایش اقبال س��رمایه گذاران به حضور در بورس سبب شده است 
بار دیگر مساله تخصص و ریسک، ترجیع بند سخنان مسئوالن و کارشناسان بورس 
اوراق بهادار باش��د اما دلیل تاخت و تاز ش��اخص در یکی از س��خت ترین دوره های 

اقتصاد ایران چیست؟
در همین رابطه حمید میرمعینی، کارشناس بورس، در رابطه با رشد شاخص های 
بورس در روزهای گذش��ته گفت: واقعیت این اس��ت که رکوردشکنی های اخیر در 
مقایسه با اتفاقی که در اقتصاد کشور تا حدود زیادی متناقض بود. در عمل اقتصاد 
ایران روزهای خوبی را پس از تصمیم آمریکا در خروج از برجام س��پری نمی کرد و 
این در شرایطی بود که در این مدت شاخص بورس هر روز وضعیت بهتری داشت و 
رکوردشکنی های متوالی را از سر گذراند. این میان باید توجه داشت که افزایش نرخ 

دالر و تورم نیز در اقتصاد ایران رخ داد.
او ادامه داد: البته فارغ از ش��رایط سیاس��ی که طبیعتا ریسک را افزایش می داد 
افزایش نرخ دالر عمال سبب شد تا حدودی دارایی های این شرکت ها افزایشی شود. 
از سوی دیگر بازارهای موازی نیز شرایط مناسبی را نداشتند و همین سبب شد تا 
درنهایت بازار سرمایه به شرایط فعلی خود برسد. این امر بیانگر آن است که شاخص 
بورس کش��ور به عنوان یکی از مولفه های مهم اقتصادی در ش��رایط خوبی به س��ر 

می برد در حالی که بسیاری از شاخص ها روند خوبی ندارند.
این کارش��ناس اقتصادی در پاس��خ به س��والی در رابطه با چرایی رشد بورس با 
اش��اره به تاثیر نرخ دالر و تورم بر بازار س��رمایه تصریح کرد: شرکت های زیادی از 
این اتفاقات س��ود بردند و عالوه بر اینکه رشد دارایی ها را شاهد بودند توانستند به 
س��ودآوری بیشتری هم برس��ند. این میان منابع این بخش نیز همزمان با این دو 
مس��اله رش��د کرد. از سوی دیگر تعدادی از ش��رکت ها نیز تحت تاثیر این اتفاقات 
افزایش قیمت را انجام دادند و اینها همزمان با یکدیگر س��بب ش��د تا در برخی از 
ش��رکت های کوچک عمال رشد س��هام بیش از ارزش افزوده آنها هم باشد. به بیان 
س��اده تر تورم و افزایش نرخ دالر سبب شد تا شرکت ها هم افزایش منابع را تجربه 
کنند و هم افزایش درآمد را. همچنین دارایی های آنها نیز تحت تاثیر تورم رشد کرد.

سرازیر شدن سیل نقدینگی به سمت بورس
او افزود: البته باید توجه داش��ت شرکت های بزرگ دیرتر توانستند از موج مثبت 
بازار س��هام بهره مند ش��وند، چراکه تا دو ماه پیش بیشتر رشد بازار در شرکت های 
کوچک رخ می داد و بازار چندان اقبالی به سهام ارزنده نداشت. به هر روی اثرگذاری 

بر عملکرد شرکت های بزرگ دشوار است و برای آن باید پول زیادی صرف شود.
معینی گفت: با این حال به تدریج ریسک شرکت های کوچک بیشتر شد و همین 
امر رفته رفته بازار را به سمتی سوق داد که در عمل نقدینگی به سمت شاخص های 
ارزنده هم رفت و بازار سرمایه موفق شد اینها را جذب کند. این مهم نیز بیشتر در 

دو ماه گذشته رخ داد.
این فعال بازار سرمایه در رابطه با افزایش شاخص بورس در چند روز گذشته نیز 
خاطرنشان ساخت: بازارهای موازی چون ارز و مسکن تحت تاثیر رشد قیمت هایی 
که داش��تند وارد دوره رکود شدند. یعنی گرچه قیمت ها باال رفته ولی معامالت به 
شدت کاهش داشته است. نهایتا پول هوشمند و نقدینگی خرد و پراکنده به سمت 

بازار سرمایه آمد و نباید این مهم را دست کم گرفت.
او ادامه داد:  البته باید توجه داشت سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه 
هم خوب اس��ت و هم می تواند تاثیرات بدی به همراه آورد. اگر این س��رمایه صرفا 
به س��مت ش��رکت های کوچک برود به ساخته شدن حباب منجر می شود، ولی اگر 
به س��مت س��هام ارزنده برود نهایتا بنیاد قوی برای بازار س��رمایه و اقتصاد کشور 

خواهد بود.
این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به ضرورت رشد سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
گفت: با افزایش تامین مالی در بورس رشد اقتصادی در کشور حاصل خواهد شد و 

این به افزایش رشد و توسعه در کشور همزمان می شود.
او در پاسخ به سوالی در پیش بینی آینده بازار سرمایه تصریح کرد: به نظر می رسد 
دوباره روند بازار ارز صعودی شود که این به افزایش دارایی ها و سودآوری شرکت ها 
منجر می ش��ود. خوش بینی بازار ارز به گونه ای اس��ت که احتماال برای شرکت های 
بزرگ مانند پتروشیمی ها، معدنی ها، فلزی ها، مخابراتی ها و برخی بانک ها همچنین 
بازار روند رو به رش��دی داش��ته باشد. این در ش��رایطی است که ریسک سیاسی و 

نظامی بیش از این نشود.

شاخص بورس تهران در اولین روز بهمن ماه بیش از 3هزار واحد کاهش یافت

نگاه خیره سرمایه گذاران به بورس
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معاون وزیر صنعت: صادرات فوالد را باید 
تسهیل کنیم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ش��رایط تحریم باید در 
مس��یر تس��هیل صادرات محصوالت فوالدی اقدامات الزم را انجام دهیم، گفت 
امسال ظرفیت تولید فوالد به ۳7 تا ۳۹ میلیون تن می رسد. به گزارش تسنیم، 
خداداد غریب پور روز گذشته در همایش صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی به 
بازار با اشاره به اینکه  بخش معدن و صنایع معدنی کشور از سال گذشته تاکنون 
پنج بار مورد تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفته اس��ت، اظهار داش��ت: هدف 
آنها متوقف ساختن صادرات کش��ور است که خوشبختانه هنوز به اهداف خود 
نرس��یده اند به نحوی که امسال پیش بینی شده حداقل 1۰ میلیون تن صادرات 
فوالد محقق ش��ود که ارزش آن بالغ بر 4 تا 5 میلیارد دالر اس��ت. وی با بیان 
اینکه 4میلیون نفر مستقیم در ارتباط با این صنعت اشتغال دارند، افزود: براساس 
سند چشم انداز 14۰4 انتظار می رود امکان صادرات ۲۰ میلیون تن فوالد فراهم 
شود، ضمن اینکه ۲5 میلیون تن در داخل به مصرف خواهد رسید. معاون وزیر 
صنعت تصریح کرد: امسال ظرفیت تولید فوالد به ۳7 تا ۳۹ میلیون تن می رسد. 
وی درخصوص پیرامون شرکت هایی که در دایره تحریم های ظالمانه آمریکا قرار 
گرفته اند، توضیح داد: ارزش بورس��ی ۲۰ شرکت فعال در بخش معدن و صنایع 
معدنی که تحریم ش��ده اند بالغ بر ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اس��ت. البته امسال 
فوالد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس ایران بیش از یک میلیارد دالر افزایش 
سرمایه دادند و این امر برای گل گهر و چادرملو در سال آینده اجرایی خواهد شد.

واکسیناسیون 20 هزار رأس دام در استان های سیل زده
 جای نگرانی مبنی بر بیماری مشترک دام و 

انسان نیست
رئیس س��ازمان دامپزش��کی کش��ور گفت تاکنون ۲۰ هزار رأس دام در 
اس��تان های سیستان و بلوچس��تان و هرمزگان در برابر بیماری ها واکسینه 
ش��دند. علیرضا رفیع پور در گفت و گو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت واکسیناس��یون دام در اس��تان های سیل زده، اظهار کرد: در 
وقوع سیل اخیر در استان سیستان و بلوچستان و منطقه جاسک هرمزگان 
در هر جایی که امکان دسترس��ی برای همکاران سازمان دامپزشکی فراهم 
بوده، حضور یافته و نسبت به دفن بهداشتی دام های تلف شده اقدام کرده اند.

او اف��زود: بن��ا بر آخرین آمار تاکن��ون بیش از ۲۰ هزار رأس در اس��تان های 
س��یل زده  واکسیناسیون  شده که 5 هزار رأس دام با همکاری بخش خصوصی 
دامپزشکی به طور کامال رایگان و مابقی با هزینه خود دامداران واکسینه شده اند. 
رئیس س��ازمان دامپزشکی کش��ور ادامه داد: در اس��تان های سیل زده عالوه بر 
واکسیناس��یون دام ها اقدامات کمکی دیگر انجام ش��ده و خ��وراک دام و طیور، 
ویتامین و مواد معدنی موردنیاز توسط تولیدکنندگان و چند تشکل که به سازمان 
دامپزش��کی کمک کرده اند، در اختیار دامداران خس��ارت دیده قرار گرفته است. 
رفیع پور با اشاره به اینکه عمده دامداری های مناطق سیل زده سنتی هستند، بیان 
کرد: برخی از این دام ها در مسیر رودخانه و سیل بودند که همین امر منجر به 
تلفات آنها شده است ضمن آنکه برخی واحد های دامداری روستایی که در کنار 
منازل قرار داشتند خراب شده و دام های شان از بین رفته است. این مقام مسئول 
ب��ا بیان اینکه اقدامات حمایتی، درمانی و بهداش��تی در این مناطق آغاز ش��ده 
است، گفت: بیش از ۳۰ اکیپ از همکاران سازمان دامپزشکی به شهرستان های 
سیل زده اعزام شدند و ۲4 اکیپ مجهز دیگر از سایر استان ها به کمک ما آمدند 

که بدین ترتیب دام های تلف شده جمع آوری و دفن بهداشتی می شوند.
دفن بهداشتی 200 رأس دام در استان های سیل زده 

او ادامه داد: تاکنون ۳ هزار رأس دام که به سبب وضعیت بد آب و هوایی 
بیمار ش��دند، تحت درمان قرار گرفتند و ۲۰۰ رأس دام به صورت بهداشتی 
دفن ش��دند هرچند هنوز دام های تلف ش��ده ای هس��تند که زیر گل و الی 
مدفون ش��دند و باید از ماشین آالت سنگین برای خارج کردن آنها استفاده 
کرد. رئیس س��ازمان دامپزش��کی کش��ور در پایان، تصریح کرد: با توجه به 
اقدامات بهداش��تی و درمانی که در مناطق س��یل زده انجام ش��ده، تاکنون 
بیماری دامی و مشابه انسان و دام در این مناطق رویت نشده است که بدین 

ترتیب جای هیچ گونه نگرانی نیست.

احیای معادن کوچک و جلوگیری از تعطیلی آنها
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان تهران از تشکیل کارگروه 
احیای معادن کوچک و متوس��ط خبر داد و گفت: با برگزاری این کارگروه ها و 
جلسات، مشکالت معادن، مطرح و توسط ستاد تسهیل صنایع، مشکالت رفع 
می شوند تا معادن کوچک احیا و از تعطیلی آنها جلوگیری شود. علی عبدی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از معادن استان تهران که دارای پروانه بهره برداری 
هس��تند، تعداد ۳55 فقره معدن وجود دارد ک��ه از این تعداد ۲۸۰ فقره دارای 
بهره بردار هستند که ۲15 فقره، فعال و ۶5 معدن غیرفعال هستند. 75 معدن 
الباقی نیز فاقد بهره بردار هس��تند که الزم اس��ت که وارد مزایده شده یا واگذار 
شوند. به لحاظ استخراج نیز در سال گذشته ۲۸ میلیون تن استخراج داشته ایم 
که نسبت به سال ۹۶، ۳میلیون تن افزایش تناژ ایجاد شده است. معاون معادن 
و صنایع معدنی س��ازمان صمت اس��تان تهران با بیان اینکه معادن تهران رتبه 
س��وم اس��تخراجی معادن را در کش��ور به خود اختصاص داده است، گفت: در 
سال جاری روند افزایش استخراج ادامه داشته است. در ۹ ماهه سال جاری 1۸ 
میلیون تن استخراج انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 
17.7 میلیون تن بوده اس��ت، افزایش 1.۶درصدی داشته است. عالوه  بر این به 
لحاظ صدور پروانه های بهره برداری ۳۰۰درصد افزایش صدور پروانه بهره برداری 
در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 1۲ مورد بوده و 

در سال جاری به ۳5 مورد رسیده است، داشته ایم.
وی افزود: به دلیل توس��عه معادن در استان تهران به دلیل مسائل زیست 
محیطی، صدور پروانه های اکتشاف نسبت به سال گذشته را کاهش داده ایم 
ک��ه این می��زان کاهش در حدود ۳۰درصد بوده اس��ت. ضمن اینکه حقوق 
دولتی معادن اس��تان تهران در ۹ ماهه س��ال گذشته ۶۸ میلیارد ریال بوده 
که در سال جاری با افزایش ۳۲درصدی به 1۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

عبدی ادامه داد: با توجه به هدف س��اماندهی معادن اس��تان تهران به لحاظ  
اس��تخراج فنی، ایمنی و مهندسی، کارگروه هایی با منابع طبیعی استان برگزار 
شده اس��ت. همچنین کارگروه سوخت نیز برگزار شده است تا سوخت معادن 
تامین شوند و گشایش های بسیار خوبی صورت گرفته است. ضمن اینکه تاکنون 
دو کارگروه احیای معادن کوچک و متوس��ط برگزار شده است تا با استفاده از 
امکانات طرح ها بتوان معادن کوچک را راه اندازی کرده و معدن های نیمه فعال و 
غیرفعال را راه اندازی کنیم. در کارگروه ماده ۲۰ همچون ستاد تسهیل صنایع، 
معادنی که ب��ه لحاظ فنی، حقوق دولتی یا ... مش��کالتی دارند، گردهم جمع 
می شوند و سازمان با ارائه مهلت های الزم، مشکالت آنها را حل کرده و تا جایی 

که امکان دارد از تعطیلی آنها جلوگیری می کند.

اخبـــار

رئیس ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت گفت سامانه توانیران 
هم از جمله برنامه هایی اس��ت در قانون اس��تفاده حداکثری از توان تولیدات ملی 

دیده شده و ما ملزم به راه اندازی آن بودیم.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، س��ید محمدمهدی هادوی در نشس��ت 
راه اندازی س��امانه توانیران، اظهار کرد: بدون ش��ک بهترین راهکار برای توس��عه  
س��اخت داخل، تکیه بر توانمندی های تولیدکنندگان کشور است؛ ساخت داخل و 
اس��تفاده از توانمندی های تولیدی داخل به عنوان سیاست اصلی وزارت صمت در 
تمام فعالیت های این س��ازمان دیده ش��ده است که تنها یکی از آنها مرکز ساخت 

داخل در وزارت صمت راه اندازی شده است.
او با اش��اره به تاخیر به وجود آمده برای اطمینان از عملکرد مناسب این سامانه 
بیان کرد: سامانه توانیران هم از جمله برنامه هایی است در قانون استفاده حداکثری 
از توان تولیدات ملی دیده ش��ده و ما ملزم ب��ه راه اندازی آن بودیم. ویرایش قانون 
حداکثر استفاده از توان داخل در اردیبهشت توسط مجلس شورای اسالمی مصوب 
شد و در خرداد توسط رئیس جمهور ابالغ شد که در ویرایش جدید آن نسبت به 

سال 1۳۹۲ مسائل مهم تر و به روزتری در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: قانون اس��تفاده از حداکثر توان تولیدی کش��ور طرح ها و پروژه های 
کالن را در برمی گیرد و در وهله اول ش��رکت های دولتی و ش��به دولتی را ش��امل 

می ش��ود. شرکت هایی که برای پروژه های محوری نیاز به خرید خارجی دارد، باید 
پیش از خرید خارجی، نیاز خود را در این سامانه مطرح کنند تا اگر توانمندی در 

تولید این محصول و در داخل کشور وجود دارد، این نیاز برطرف شود.
رئیس س��اخت داخل ماشین س��ازی و تجهیزات گفت: سامانه توانیران در بانک 
اطالعاتی خود، توانمندی های تولیدی کش��ور را ثبت کرده و تولیدکنندگان کاال، 
ارائه دهن��دگان خدمات و فعاالن حوزه طرح های فنی و مهندس��ی و پیمانکاری را 
ب��ه واحد های نیازمند به این خدمات و تولی��دات متصل می کند؛ به عبارتی دیگر 
ارتباطی دوس��ویه ایجاد می ش��ود که هر دو طرف از وجود نیاز و تولید آگاه شوند. 
در صورتی که بعد از مدتی کسی نیاز مطرح شده را نپذیرد، نیاز خرید خارجی در 

کمیته بررسی می شود.
او گفت: ش��رکت های خصوصی ک��ه از تضامین و تس��هیالت دولتی و منابع و 
اعتبارات صندوق توس��عه ملی استفاده می کنند هم مش��مول این قانون هستند. 
مناطق آزاد و تجاری و حتی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیز مشمول قانون 
اس��تفاده حداکثری از توان داخل هستند. ما در این س��امانه معرفی توان داخلی 

کشور و تمرکز خریداران و متقاضیان به سمت توان داخلی هدایت می کنیم.
ه��ادوی گفت: طراحی کارخان��ه، نصب تجهیزات، راه اندازی کارخانه و س��پس 
گارانتی محصوالت تولیدی کارخانه را کارخانه سازی گویند که در سامانه توانیران 

لحاظ شده است؛ ارجاع کار، طراحی و کارخانه سازی طبق قانون باید توسط شرکت 
داخلی انجام ش��ود، رسوخ دانش فنی به کش��ور در این راستا باید صورت پذیرد، 

متولی اجرای کار هم باید طرف ایرانی باشد.
رئیس مرکز س��اخت داخ��ل، تجهی��زات و ماشین س��ازی وزارت صمت درباره 
ارتباط س��امانه توانیران با صندوق توس��عه ملی گفت: ارتباط مناسبی بین این دو 
بخش وجود دارد پس از تخصیص اعتبار، پروژه مصوب و وارد سامانه می شود، در 
طراحی خط نیز باید از پیمانکاران س��امانه استفاده و انتخاب شود. کلیه اطالعات 
توانمندی های داخلی کش��ور در س��ایت توانمندی وزارت صمت ثبت ش��ده و در 
اختیار اس��تانداران قرار دارد، اگر علی رغم وجود توان داخلی اتفاق بیفتند قابلیت 

پیگیری و نظارت را، حتی از طریق قوه قضائیه داریم.
او با اش��اره برگزاری هش��ت میز تخصصی س��اخت داخل و کاهش ارزبری 1.۲ 
میلیارد یورویی گفت: دس��تگاه های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان داخل 
مکلف به استفاده از سامانه توانیران هستند و حتی کاالهای مصرفی خود را از این 
طریق تامین می کنند. اگر شرکتی به قانون حداکثر استفاده از توان داخل بی اعتنا 
باشد، می توانیم این موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم، اما شرکت های 
داخلی همگی دوس��تدار تولید داخلی و خواستار رفع نیازهای خود از توان داخلی 

هستند و از این طرح حمایت می کنند.

 ایجاد سامانه ای برای تکیه بر توان تولید

سامانه توانیران راه اندازی شد

عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی از افزایش 45۰ تومانی قیمت 
مرغ نسبت در بازار خبر داد .

عظیم حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفت 
و گو با    باشگاه خبرنگاران جوان، از نوسان قیمت مرغ در بازار خبر داد و 
گفت: امروز متوس��ط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و 5۰۰ 
تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها 1۲ هزار و ۳۰۰ تومان است.

وی افزود: با توجه به کش��ش بازار در ایام پایانی ماه قیمت هر کیلو مرغ 
زنده نس��بت به هفته گذش��ته ۳۰۰ تومان و مرغ گرم 45۰ تومان افزایش 

یافته است که امیدواریم این روند تا پایان هفته تداوم یابد.
حج��ت نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را ۹ هزار و 5۰۰ تا 1۰ هزار تومان 
و مرغ آماده به طبخ را 14 هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به فروش 
مرغ با نرخ های فعلی مرغداران با زیانی حداقل یک هزار و 5۰۰ تومانی در 
بازار مواجه هس��تند که افزایش قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته تنها تا 

حدودی از ضرر و زبان مرغداران کاسته است.
این مقام مسئول متوس��ط قیمت هر قطعه جوجه یک روزه را 4 هزار و 
5۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: براساس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار قیمت 
جوجه یک روزه ۲ هزار تومان باالتر اس��ت که این امر حداقل هزار و 5۰۰ 

تومان به هزینه تولید می افزاید.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی کشور ادامه داد: با توجه به 
نوسان نرخ جوجه یک روزه در پی استقبال مرغداران برای جوجه ریزی شب 
عید قیمت جوجه با روند صعودی در بازار مواجه ش��ده است که امیدواریم 
مس��ئوالن ذی ربط با اعمال نظارت های بیش��تر از زیان انباشته مرغداران 

جلوگیری کنند.
وی با انتقاد از نبود نظارت جدی در بازار نهاده ها بیان کرد: با وجود آنکه 
قیمت جوجه یک روزه و سایر نهاده های دامی اعم از ذرت و کنجاله سویا، 
ریزمغذی ها و... و نرخ تمام شده تولید تأثیر بسزایی دارد، اما متأسفانه نظارت 
جدی بر بازار از سوی متولیان امر مغفول مانده است در حالی که استمرار 

روند نوسان نرخ نهاده های تولید می تواند صنعت را به چالش بکشاند.
حجت درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی گفت: بنابر آخرین آمار میزان 
جوجه ریزی نس��بت به ماه قبل حدود ۳۰درصد رش��د داشته است بدین 
ترتیب وضعیت جوجه ریزی برای بازار شب عید مطلوب است، اما برای آمار 

نهایی باید تا پایان ماه منتظر ماند.
این مقام مسئول تولید ماهانه مرغ را 17۰ تا 1۸۰ هزار تن در کشور اعالم 
کرد و افزود: اگر شرکت پشتیبانی امور دام قرار باشد سالیانه حداکثر 1۰۰ 
ه��زار تن مرغ از تولیدکنندگان خریداری کند این رقم تولید کمتر از یک 

ماه مرغداران است که بدین ترتیب به حال صنعت تفاوت چندانی ندارد.
به گفته حجت با توجه به آنکه همانند س��ایر محصوالت کشاورزی برای 
م��رغ یارانه ای در نظر نگرفته ایم تا تولیدکننده متحمل زیان نش��ود از این 
رو تداوم نوس��ان هزینه ها و حجم باالی تولید، مرغداران را با چالش مواجه 

کرده است.
پیش بین��ی 14۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحد های مرغداری برای 

تنظیم بازار شب عید
وی از افزایش جوجه ریزی برای تنظیم بازار ش��ب عید خبر داد و گفت: 
بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته در ایام پایانی سال،  14۰ میلیون قطعه 

جوجه ریزی در واحد های مرغداری صورت می گیرد که بدین ترتیب حداقل 
۲۲۰ هزار تن مرغ وارد بازار می شود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی کشور ادامه داد: با توجه 
به تولید سالیانه ۲میلیون و 1۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
مرغ در کش��ور و احتساب سرانه مصرف ۲۶ کیلو به ازای هر نفر نه تنها 
کمبودی در عرضه مرغ نداریم بلکه باید مازاد بر نیاز کشور به بازار های 

هدف صادر شود.
حجت در واکنش به اظهاراتی پیرامون واردات مرغ مبنی بر تنظیم بازار 
گفت: با توجه به پتانس��یل باالی صنعت و برنامه ریزی صورت گرفته برای 

جوجه ریزی شب عید،  واردات مرغ تنها تیر خالصی به صنعت است.
وی با تأکید بر روان سازی صادرات مرغ بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی 
تولید مسئوالن ذی ربط باید تدابیری برای صادرات مرغ به بازار های هدف 
بیندیش��ند، چراکه در شرایط فعلی مازاد تولید رقمی حدود ۲۰۰ تن و در 

صورت استفاده حداکثری میزان مازاد به بیش از این رقم می رسد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درباره آخرین وضعیت 
خرید تضمینی مرغ گفت: طی هفته های اخیر ش��رکت پشتیبانی شرکت 
ام��ور دام به منظور کاهش زیان مرغداران اق��دام به خرید تضمینی کرده 
است در حالی که خرید تضمینی به شیوه فعلی تأثیری به حالت مرغداران 
ندارد و اگر مسئوالن به دنبال حمایت از تولید داخل هستند باید اقدام به 
خری��د مرغ زنده از تولیدکنندگان کنند در غی��ر این صورت مرغ منجمد 
محصول تولیدکننده نیست که بتواند در تعادل قیمت یا کاهش زیان آنها 

تأثیرگذار باشد.

رئی��س اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق با بی��ان اینکه رابطه بین ایران و 
عراق یک رابطه اس��تراتژیک و به نفع هر دو کشور است، گفت صادرات ایران به 

عراق ۲7 برابر صادرات ایران به کل کشورهای اروپایی است.
به گزارش تسنیم، یحیی آل اسحاق در مصاحبه با رادیو گفت: رابطه بین ایران 
و عراق یک رابطه اس��تراتژیک و بسیار مهم در تمامی حوزه ها به ویژه اقتصادی 

است و این رابطه هر چقدر تقویت شود به نفع هر دو کشور است.
وی اظهار داش��ت: سال گذش��ته 1۳ میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی و 
کاال از ایران به عراق صادر شد، در صورتی که صادرات جمهوری اسالمی با همه 

کشورهای اروپایی 475 میلیون دالر بوده است)۲7 برابر(.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: میزان صادرات ایران به عراق 
در ش��ش ماهه نخست سال جاری به ارزش ۶میلیارد دالر بوده و این عدد در ۹ 

ماهه امسال به ۸ تا ۹ میلیارد دالر خواهد رسید.

وی افزود: ایران هم اکنون در بحث روابط مستقیم بانکی با عراق مشکل دارد و 
مس��ئوالن بانک مرکزی جمهوری اسالمی با عراق در تماس هستند بلکه بتوانند 

این قضیه را سامان دهند.
وی ادامه داد: آمریکا، بدخواهان، رقبا اعم از ترکیه، چین، عربس��تان و دیگران 

مزاحمت زیادی برای ایران در کشور عراق ایجاد می کنند.
رئی��س اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق گفت: این کش��ورها از هر راهی 
که امکان پذیر باش��د اعم از قدرت سیاسی، اقتصادی و . . . اعمال فشار می کنند 
برای مثال عربس��تان از همه ظرفیت خود اعم از سیاس��ی، اقتصادی و مالی در 
عراق استفاده می کند تا ایرانی ها در پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری مشارکت 

نداشته باشند.
وی افزود: علی رغم تمامی این فش��ارها و ش��یطنت ها ایران به لحاظ سیاسی، 

اقتصادی، تجاری و . . . رابطه خوبی با کشور عراق دارد.

آل اس��حاق بیان داش��ت: آنچه که در این میان بس��یار مهم به نظر می رس��د 
اینک��ه بازار عراق حفظ ش��ود چون این بازار تا 1۰ س��ال دیگ��ر یک بازار بزرگ 

منطقه ای است.
وی با اشاره اینکه جمعیت کشور عراق ۳۶ میلیون نفر است، گفت: این کشور 

روزانه 4تا 5میلیون بشکه صادرات نفت دارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: عراقی ها از نظر مالی مشکل 

ندارند فقط گرفتار شرایط ناامنی هستند.
وی اظهار داش��ت: در حال حاضر اگرچه میزان صادرات ایران به جنوب عراق 
کاهش یافته اما میزان صادرات ایران به اقلیم کردس��تان عراق بر مدار افزایش��ی 

است.
آل اسحاق گفت: هم اکنون روزانه بین 1۰۰۰ تا 15۰۰ کامیون کاال از ایران به 

مقصد کشور عراق روانه می شود.

نوسان 450 تومانی قیمت مرغ در بازار

 خرید تضمینی با شیوه فعلی مرهم درد مرغداران نیست

ایران 27 برابر صادرات به اروپا کاال و خدمات به عراق صادر می کند

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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اقدامات ایران خودرو و سایپا در تولید خودروهای برقی
 3 سناریوی برقی سازی در ایران

جهان خودروس��ازی با سرعت نس��بتا زیادی به س��مت تغییر ماهیت از 
س��وخت فسیلی به برقی در حرکت اس��ت، با این حال خودروسازان ایرانی 
هن��وز اقدامی جدی در ای��ن مورد انجام نداده و فع��ال در گیر و دار ارتقای 

استاندارد آالیندگی از یورو4 به یورو 5 مانده اند.
ب��ه گزارش پدال نیوز، برای درک بهتر اهمی��ت خودروهای برقی، نیازی 
نیس��ت راه خیل��ی دوری برویم و از خودروس��ازان اروپای��ی و آمریکایی و 
غول های آسیا بگوییم، همین همسایه شمال غربی مان اخیرا اولین خودروی 
مل��ی اش را با پلتفرم برقی رونمایی کرد. ترکیه که سال هاس��ت از برندهای 
مطرح خودروس��ازی جهان میزبان��ی و نزد آنها کارآموزی ک��رد، با عبور از 
محصوالت بنزینی و دیزلی، بنای خودروسازشدن خود )به معنای واقعی( را 
بر تولید محصوالت برقی گذاش��ت. به عبارت بهتر، ترکیه تصمیم گرفت از 
همین ابتدای ورود رسمی اش به خودروسازی، بر موج برقی  سوار و همزمان 
ب��ا رقبای جهانی پیش برود، نه اینکه به عق��ب برگردد و صرفا خودروهایی 
بنزینی و دیزلی تولید کند. این استراتژی ترکیه سبب می شود خودروسازی 
این کش��ور پا به پای اروپایی ها و آمریکایی ها و آس��یایی ها در مسیر توسعه 
قدم بردارد؛ مس��یری که بخش مهم��ی از آن به محصوالت برقی اختصاص 

دارد.
 از ترکی��ه ک��ه بگذری��م، بس��یاری از خودروس��ازان بزرگ دنی��ا و حتی 
نوظهوره��ای چین��ی، برنامه های وس��یعی ب��رای طراحی، تولید و توس��عه 
محص��والت برقی در نظر گرفت��ه و به تدریج در حال اجرای آنها هس��تند. 
از غول های خودروس��ازی مانند تویوتا، فولکس واگن، رنو-نیس��ان و جنرال 
موت��ورز گرفته تا برخی خودروس��ازان چینی، هم��ه و همه بخش مهمی از 
آینده خود را برمبنای برقی س��ازی گذاش��ته اند، چه آنکه معتقد و مطمئن 
هستند آینده صنعت و بازار خودرو با برقی ها گره خورده است. حتی هستند 
خودروس��ازانی که اعالم کرده اند در آینده ای نه چندان دور، تمام تولید خود 
را به محصوالت برقی اختصاص خواهند داد؛ محصوالتی که البته قرار است 

به سیستم های هوشمند از جمله رانندگی خودکار نیز مجهز شوند.
 آنچه ش��رکت های خودروس��ازی را به س��مت محصوالت برقی 
ترغیب کرده، بیش از هر چیز سیاست های جهانی علیه آلودگی های 
زیست محیطی به خصوص آلودگی هوا است که هم مورد توجه خود 
این برندها قرار گرفته و هم الزاماتی از س��وی دولت ها نیز به همراه 
داشته اس��ت. خطر بزرگی که کره زمین را تهدید می کند، افزایش 
گازهای گلخانه ای و آلودگی ش��دید به خصوص در کالنش��هرهای 
جهان است؛ موضوعی که از آن به  عنوان یک ابربحران برای محیط 
زیست یاد می شود. این موضوع سبب شده معاهده هایی بین المللی 
در راس��تای کاهش آلودگی هوا بین کشورهای مختلف امضا شود و 
برخی دولت ها نیز خود دس��ت به کار شده و اقدام به ابالغ قوانینی 
حتی س��ختگیرانه برای عب��ور از این ابربحران کرده ان��د. ازآنجاکه 
خودروه��ا منابع اصلی آلودگی هوا به ش��مار می روند و این موضوع 
با س��وخت فسیلی در ارتباط است، کش��ورهای مختلف اهرم فشار 
را روی خودروس��ازان گذاش��ته و آنها را به تغییر استراتژی سوخت 
محصوالت  ش��ان ملزم و البته ترغیب کرده اند. در این بین، بیش��تر 
خودروس��ازان با درک اهمیت ابربحران آلودگی و نیاز به کاستن از 
انتش��ار گازهای گلخانه ای و اس��تفاده کمتر از سوخت های فسیلی، 

استراتژی خود را به سمت محصوالت برقی برده اند.
 به عنوان مثال، فولکس واگن غول خودروس��ازی جهان اخیرا اعالم کرده 
در راستای توسعه محصوالت برقی تا سال ۲۰۲4، چیزی حدود 11 میلیارد 
ی��ورو س��رمایه گذاری خواهد کرد. این ش��رکت همچنین طی س��ال جاری 
میالدی هش��ت مدل خودروی برقی را روانه ب��ازار خواهد کرد یا مثال رنو-

نیس��ان به  عنوان یکی از برندهای پیش��رو در عرصه خودروهای برقی، قصد 
دارن��د تا حد امکان از قیمت تمام ش��ده این م��دل خودروها بکاهند و طبعا 
مشتریان بیشتری را جذب برقی ها کنند. در کنار اینها، برخی خودروسازان 
چینی نیز که اتفاقا سابقه حضور در ایران را هم دارند، سرمایه گذاری فراوانی 
در راستای طراحی و تولید و توسعه خودروهای برقی انجام داده و در تعقیب 

رقبای جهانی خود هستند.
 در بین کشورهای ورود کرده به ماجرای خودروهای برقی نیز نروژ مثال 
بس��یار مناسبی است. اس��تقبال نروژی ها از خودروهای برقی به حدی بوده 
که اسلو پایتخت این کشور را مرکز خودروهای پاک لقب داده اند. در آماری 
که اخیرا منتشرش��ده، فروش خودروهای برقی در نروژ طی س��ال ۲۰1۹ و 
در مقایس��ه با ۲۰1۸، بیش از 4۲درصد رش��د کرده و این کشور قصد دارد 
در آین��ده فروش محصوالت بنزینی و دیزل��ی را کال ممنوع و متوقف کند. 
در کنار نروژ، کشورهای دیگری مانند انگلستان نیز برنامه ممنوعیت فروش 
خودروهای بنزینی و دیزلی و جایگزینی آنها با برقی ها را در دو دهه آینده، 

در دستور کار قرار داده اند.

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت قطعه یک آزادراه تهران_ ش��مال 
در دهه فجر با حضور رئیس جمهور افتتاح می ش��ود و نرخ عوارض هنوز 

مشخص نیست.
به گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه خبرنگاران 
جوان، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در بازدید از قطعه 
یک آزادراه تهران-ش��مال در جمع خبرن��گاران با بیان اینکه زمان تحقق 
وعده ه��ای دولت درخصوص طرح های عمران��ی به ویژه افتتاح قطعه یک 
آزادراه تهران_ش��مال رسیده اس��ت، گفت: در اواخر خرداد طی بازدیدی 
که از قطعه یک آزادراه تهران_شمال داشتیم اعالم کردیم که امسال این 
محدوده افتتاح می ش��ود و هم اکنون زمان تحقق این وعده محقق ش��ده 

است.
او اف��زود: هم��کاران عملیاتی ما در بنی��اد مس��تضعفان و وزارت راه و 
شهرسازی علی رغم سختی هایی که دشمنان برای اجرایی نشدن طرح های 
عمرانی انجام داده بودند، اکنون ساخت قطعه یک آزادراه تهران_شمال به 

اتمام رسیده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: دنبال آن هستیم 
که قطعه ۲ را تا اواخر سال آینده به بهره برداری برسانیم. 

نوبخت با اش��اره به اینکه طول قطعه یک ۳۲ کیلومتر بدون احتس��اب 
جاده قدیم است، گفت: این محدوده 17 کیلومتر تونل و پل دارد و مسیر 
تهران_چالوس یک تا یک ساعت و نیم کوتاه می شود و مسافران می توانند 

یک ساعت و نیم به چالوس برسند.
او گفت: طی توافقی که با بنیاد مس��تضعفان و وزارت راه و شهرس��ازی 
انجام دادیم عمده عملیات ما در طول ش��ش ماه گذش��ته انجام شده و تا 
تابستان سال ۹۳ این قطعه تنها 17 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: همزمان ب��ا این آزادراه جاده های 
ه��راز و فیروزکوه هم قرار دارند، اما با افتتاح این قطعه هم راه و هم زمان 

کوتاه تر می شود.
نوبخ��ت بیان کرد: طول قطعه ۲، ۲۲کیلومتر اس��ت که تا س��ال آینده 
محدوده غربی و تونل های آن را می سازیم. هزینه تمام شده قطعه یک 1۰ 

هزار میلیارد تومان معادل یک میلیارد دالر بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: قطعه 4 که در سال های گذشته 
ساخته شده و به بهره برداری رسیده بود ۸5 میلیارد تومان تخصیصات به 
آن اختصاص دادیم تا بتوانیم بخشی از قطعه 4 را به قطعه ۳ متصل کنیم.

ادامه آزادراه همت_کرج هم افتتاح می شود
او گفت: تمامی س��اخت این قطعه توسط پیمانکاران و مهندسان ایرانی 
بوده و تمامی منابع و تجهیزات آن ایرانی بوده اس��ت. در یکی از روز های 
دهه فجر همزمان با تعیین شدن برنامه رئیس جمهور این قطعه با حضور 

رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.
نوبخ��ت درباره آزادراه همت_کرج گفت: بعد از افتتاح قطعه یک آزادراه 

تهران_ شمال ادامه آزادراه همت_کرج هم افتتاح خواهد شد.
او در ادامه گفت: برای سیل سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان 
و کرمان 1۸۰۰ میلیارد تومان منابع دولتی و تس��هیالت بانکی اختصاص 

دادیم و در این سیل 17 هزار و 5۰۰ واحد مسکونی خسارت دیدند.

قطعه یک آزادراه تهران-شمال در دهه فجر افتتاح می شود

یک مقام مس��ئول در ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد و ویژه اقتص��ادی، تعداد 
خودروه��ای دپوش��ده در مناطق  آزاد را حدود 4۰۰ دس��تگاه اعالم کرد و گفت 
شرایط آنها با خودروهایی که برای سرزمین اصلی وارد شده بودند، متفاوت است.

به گزارش پایگاه خبری ربیع، طبق اعالم یک مقام مس��ئول در ش��ورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حدود 4۰۰ دس��تگاه از خودروهای دپوشده مربوط 
به آن دس��ته از خودروهایی هس��تند که صاحبان آنها به منظور ش��ماره گذاری 
و ت��ردد مج��از در مناطق آزاد و طب��ق ضوابط مربوطه وارد ک��رده بودند، اما در 
ای��ن فاصله با تغییر ضوابط فن��ی واردات خودرو و بی اطالع��ی واردکنندگان از 
این مصوبه، خودروهایی وارد ش��دند که اکنون فاقد ثبت س��فارش، کمتر و باالی 
۲5۰۰ سی سی و برخی ساخت آمریکا هستند که با شرایط جدید مجاز به ورود 

به سرزمین اصلی نخواهند بود.
 بعد از آنکه از مجموع حدود 1۲ هزار و ۳۰۰ خودروی دپوش��ده در گمرک، 
بنادر و مناطق آزاد با مصوبه هیات وزیران در دی پارس��ال، طی شش ماه حدود 
75۰۰ دس��تگاه از این خودروها آزاد شد، حدود 5۰۰۰ دستگاه دیگر باقی ماند 

که به علت پایان مهلت تعیین شده، امکان ترخیص نداشتند.
در ای��ن فاصله تاکنون بارها رایزنی در مورد تعیین تکلیف این خودروها انجام 
ش��ده ولی اتفاقی نیفتاد و حتی اخیرا دژپس��ند، وزیر اقتصاد پیش��نهادی برای 
مشخص شدن وضعیت خودروها به هیات دولت ارائه کرد ولی هنوز تصمیمی در 

این رابطه اخذ نشده است.
ام��ا بخش��ی از این خودره��ا در مناطق  آزاد ق��رار دارند که وضعی��ت آنها در 

گفت وگو با ناصر خرمالی، مدیر توس��عه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق 
آزاد مورد بررسی قرار گرفته است.

خرمال��ی، تعداد خودروهای دپوش��ده در مناطق  آزاد را حدود 4۰۰ دس��تگاه 
اعالم کرد و گفت: ش��رایط آنها با خودروهایی که برای سرزمین اصلی وارد شده 
بودند، متفاوت است. این در حالی است که بخش زیادی از خودروهای مربوط به 
س��رزمین اصلی طبق مصوبه هیات وزیران در دی ماه سال گذشته تعیین تکلیف 
و ترخیص ش��دند که خودروهای زیر ۲5۰۰ سی سی و با ثبت سفارش بودند، اما 
این حدود 4۰۰ دس��تگاه خودرو مناطق آزاد، خودروهایی هستند که فقط برای 
تردد در این مناطق وارد ش��ده اند و مش��کل این اس��ت که ثبت سفارش ندارند، 
باالی ۲5۰۰ سی سی بوده و در بین آنها خودروهای ساخت آمریکا و یا سفارش 

آمریکا وجود دارد، البته تعدادی هم کمتر از ۲5۰۰ سی سی هستند.
واردکنندگان از مصوبه جدید واردات خودرو به مناطق آزاد خبر نداشتند

مدی��ر توس��عه صادرات، گم��رک و ارزش اف��زوده مناط��ق آزاد در این رابطه 
توضیحات بیش��تری ارائه کرد و گفت: در دی ماه  س��ال 1۳۹۶ طی مصوبه هیات 
وزی��ران ضوابط فن��ی واردات خودرو در مناط��ق آزاد ش��بیه واردات خودرو به 
سرزمین اصلی شد که طی آن ثبت سفارش اجباری و واردات خودروهای باالی 
۲5۰۰ سی س��ی و همچنین س��اخت و س��فارش آمریکا ممنوع شده بود، اما در 
همی��ن زمان فعاالن اقتص��ادی، واحدهای تولیدی و یا مردم ب��ا توجه به اینکه 
اطالع رسانی مناسبی هنوز دراین باره انجام نشده بود و اطالعی از مصوبه نداشتند 
کماکان به روال س��ابق و طبق مقررات مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و در نظر 

گرفتن شرایط جدید این خودروها را وارد کرده بودند.
وی با اش��اره به اهمیت تعیین تکلیف خودروهای دپوشده، ادامه داد: 
خودروهای دپوشده مناطق آزاد، فاقد ثبت سفارش،کمتر و باالی ۲5۰۰ 
سی سی، آمریکایی و یا غیرآمریکایی هستند، بنابراین باید در اولویت اول 
خودروهای فاقد ثبت س��فارش و باالی ۲5۰۰ سی سی که غیرآمریکایی 
هس��تند،  تعیین تکلیف شوند. همچنین تعیین تکلیف خودروهای فاقد 
ثبت سفارش، باالی ۲5۰۰ سی سی و آمریکایی و یا سفارش آمریکا که 
تعداد آنها به حدود 7۰ دس��تگاه می رسد، نیازمند سیاست گذاری کالن 
و بررسی های خاصی از سوی مسئوالن و صاحب نظران است که باید در 

اولویت بعدی انجام شود.

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو اعالم کرد در دو 
ماه گذش��ته، افزایش قیمت بنزین تاثیر چندانی بر قیمت خودرو نداشته و تنها 
عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو، افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه بوده است.

نعمت اهلل کاشانی نسب در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت 
بازار خودرو اظهار داشت: در حال حاضر قیمت ها در بازار خودرو باال است و دلیل 

این مساله، کاهش خروجی و عرضه از جانب شرکت های خودروساز است.
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو افزود: وضعیت بازار 
همواره متأثر از عرضه و تقاضا است؛ زمانی که عرضه و تقاضا متعادل باشند بازار 

نیز متعادل خواهد بود.
کاشانی نس��ب گفت: علی رغم افزایش قیمت خودرو در روزهای گذشته، ظرف 
دیروز و امروز قیمت ها تا حدی کاهش یافت زیرا توان خرید مردم س��قف و حد 
و مرز دارد و پس از افزایش چش��مگیر قیمت خودرو، قیمت ها در بازار به ش��کل 

اتوماتیک افت می یابد.

نایب رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو گفت: برخالف 
گذش��ته، در حال حاضر وضعیت بازار خودرو در فصل های مختلف سال چندان 
قابل پیش بینی نیست و همه چیز در هر فصلی بستگی به تعادل عرضه و تقاضا 
دارد. کاشانی نس��ب گفت: قاعدتا در روزهای پیش رو باید ش��اهد بازار شب عید 

باشیم اما قیمت ها به حدی نامتعادل و باال است که مردم توان خرید ندارند.
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو گفت: کاهش عرضه 
خودروس��ازان بیش��تر در حوزه خودروهایی اتفاق افتاده که به توان خرید مردم 
نزدیک تر اس��ت، بنابراین قیم��ت این خودروها به دلیل کاه��ش عرضه افزایش 

می یابد و به تبع آن، بر رکود بازار دامن زده می شود.
کاشانی نس��ب درخصوص تاثیر افزایش قیمت بنزین ب��ر قیمت خودرو در دو 
ماه گذشته گفت: افزایش قیمت بنزین تاثیر چندانی بر قیمت ها در بازار خودرو 
نداش��ته و تنها عوامل موثر در افزایش قیمت خ��ودرو، افزایش نرخ ارز و کاهش 

عرضه بوده است.

ماجرای دپوی 400 خودرو در مناطق آزاد چیست؟

مردم توان خرید خودرو ندارند

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهار شنبه
2 بهمن 1398
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کسب و کارامـروز8

فراهم س��اختن سبد حمایتی شامل پیشنهادات مختلف برای جذب نخبگان 
ایران��ی خارج از کش��ور یک��ی از اولویت های معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری محسوب می ش��ود، در این راستا هشت خدمت اصلی به متخصصان 

ایرانی مقیم خارج از کشور عرضه می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، 
به نوش��ته کتاب 4۰ س��ال علم و فن��اوری و نوآوری: 
»براس��اس برآورده��ا، نزدی��ک به یک درص��د از کل 
مجموع دانش��جویان ایرانی در خارج از کشور تحصیل 
می کنند، این رقم در مقایس��ه با میانگین بین المللی 
)حدود ۳درصد( رقم باالیی محسوب نمی شود.« »در 
س��ال 1۹7۹ و پی��ش از انقالب اس��المی، ایران رتبه 
اول را از نظر تعداد دانش��جو در ایاالت متحده داشت 
در حال��ی که اکنون با بیش از 1۰ هزار نفر دانش��جو 
در آمری��کا رتب��ه 1۲ را در این زمینه دارا اس��ت.« به 
نوش��ته ایرنا: »در ابتدای انقالب 17۰ هزار دانشجو در 
کشور وجود داش��ت و 1۰۰ هزار دانشجوی ایرانی نیز 

در خارج از کش��ور تحصیل می کرد.« این در حالی اس��ت که براساس آمارهای رسمی 
»اکنون بیش از 4 میلیون و 5۰۰ هزار دانشجو در کشور تحصیل می کنند که این تعداد 
نسبت به سال های ابتدایی انقالب ۲5برابر شده است و تعداد دانشجویان ایرانی که در 

خارج از کش��ور تحصیل می کنند به 4۸هزار نفر رسیده و کمتر از نصف دوره سال های 
ابتدایی انقالب است.«  هرچند کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه ای مانند چین، 
مال��زی و ترکیه نیز دارای تب��ادل و مهاجرت باالی نخبگان و متخصص��ان با خارج از 
کشور هس��تند، اما معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با تدوین برنامه ای منس��جم س��عی کرده 
است که پیشنهادات حمایتی  گوناگونی را پیش روی 
کارآفرینان و متخصصان ایرانی خارج از کش��ور قرار 
دهد. در صدر این حمایت ها، هشت خدمت قرار دارد 
که بیشتر جذب قشر دانشگاهی و پژوهشگر ساکن 
خارج از کش��ور را هدف قرار داده اس��ت. »حمایت 
از فعالیت ه��ای فناورانه و ایجاد ش��رکت های نوپا«، 
»تسهیالت پسادکترا«، »حمایت از اشتغال در مراکز 
نوآوری و ش��تابدهنده ها به عنوان مربی و مش��اور«، 
» تس��هیالت دوره فرصت مطالعاتی«، »تس��هیالت 
مسکن«، »حمایت از اشتغال در شرکت های معتبر 
داخلی«، »حمایت از برگزاری سخنرانی و کارگاه های 
تخصصی«، »حمایت از همکاری به عنوان اس��اتید مدعو و معین« نام هش��ت خدمت 
اصلی هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با حمایت معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری به ایرانیان نخبه متخصص و کارآفرین خارج از کشور عرضه می شود.

تولید همزمان گرما و برق یکی از مهم ترین کاربردهای تولید پراکنده است. 
در مولدهای قدرت امروزی، معموالً از س��وزاندن سوخت های فسیلی و گرمای 
حاصله ب��رای تولید قدرت محوری و س��پس تبدیل آن به انرژی الکتریس��یته 

استفاده می ش��ود. از گرمای اتالفی بازیافتی از 
این سیستم ها، می توان برای مصارف گرمایشی، 
سرمایش��ی و بس��یاری از فرآیندهای صنعتی 
اس��تفاده ک��رد. تولی��د هم زمان ب��رق و گرما، 
می تواند عالوه بر افزایش بازده و کاهش مصرف 
سوخت، باعث کاهش انتش��ار گازهای آالینده 
ش��ود. در CHP، از ان��رژی گرمای��ی تولیدی 
ب��ه عنوان منبع ان��رژی در فرآیند تولید قدرت 
استفاده می شود. مصرف کنندگانی که به مقدار 
ان��رژی گرمایی زیادی در ط��ول روز نیاز دارند 
)صنایع تولیدی، بیمارس��تان ها، س��اختمان ها، 
دفاتر بزرگ، خشک ش��ویی ها و …( می توانند 
برای کاهش هزینه های خود به نحوی مطلوب 

از CHP بهره ببرند. علیرضا نوری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان »سامانه های 
انرژی آران« درباره سیس��تم های تولید همزمان حرارت و برق مقیاس کوچک  
 Combined(توضی��ح داد: تولید همزمان ح��رارت و برق)micro-CHP(

Heat and Power(  یک��ی از مهم ترین کاربردهای تولید پراکنده اس��ت که 
عبارت اس��ت از تولید همزمان و توأم ترمودینامیکی دو یا چند شکل انرژی از 
یک منبع س��اده اولیه. نوری ادامه داد: از نظ��ر ترمودینامیکی، تولید همزمان 
باعث افزایش راندمان در اس��تفاده از سوخت 
می ش��ود. در تولی��د جداگان��ه الکتریس��یته، 
مق��داری از ان��رژی بای��د به ص��ورت حرارت 
تلف شده )waste heat( خارج شود که این 
مقدار انرژی بیش از نیمی از انرژی واردش��ده 
به وس��یله س��وخت به نیروگاه است، ولی در 
تولی��د همزم��ان از این ان��رژی حرارتی برای 
مصارف مفید اس��تفاده می شود. به گفته وی، 
تولید همزمان ب��رق و حرارت می تواند عالوه 
بر افزایش راندمان و کاهش مصرف س��وخت، 
باع��ث کاهش انتش��ار آالینده ه��ا و گازهای 
گلخانه ای می شود. این فعال فناور بیان کرد: 
سیستم های mCHP می توانند نقش بسیار 
مهمی در نیاز به انرژی از یک طرف و حفظ محیط زیس��ت از طرف دیگر ایفا 
کنند. از جمله مزایای این سیس��تم ها می توان به افزایش بازدهی، سازگاری با 

محیط زیست، مزیت اقتصادی و قابلیت اطمینان باال اشاره کرد.

تولید برق و حرارت با یک محصول دانش بنیان ممکن شدایرانیان نخبه غیرمقیم 8 خدمت دریافت می کنند

در همه کش��ورهای مدرن دنیا دولت ها برای س��اماندهی مبادالت تجاری و 
صادرات محصوالت و خدمات فنی و مهندس��ی تالش دارن��د تا ابتکار عمل را 
در بازارهای هدف به دس��ت بگیرند. حمایت از خرده فروش��ی و عمده فروشی، 
تبلیغات و ارائه خدمات بیمه و بازار س��رمایه، روش هایی برای تسهیل و ترویج 

معامالت تجاری و توسعه صادرات هستند. 
واقعیت این اس��ت که این فعالیت ها در کشورهای پیشرفته بخش بزرگی از 
اقتصاد را به خود اختصاص داده اند. به عنوان مثال بخش های حمایتی از تولید 
و تج��ارت در آمریکا حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص 

داده است. 
توس��عه و رشد اقتصادی در گرو ایجاد بازارهای پایدار و باثبات است. کاهش 
هزینه های مبادله و حمایت از آن یکی از راه های توس��عه و ایجاد ثبات در بازار 
اس��ت. هرچند طی س��ال های اخیر به واسطه ایجاد فرهنگ و تخصیص بودجه 
و نهاده��ای پش��تیبان در دولت در حوزه توس��عه فن��اوری و تولید محصوالت 
دانش بنیان گام های بزرگی برداشته شده، اما در حوزه صادرات کماکان نیاز به 
نوآوری و ارائه راهکارهای نوین برای صادرات محصوالت دانش بنیان و فناورانه 

ایرانی ملموس است.
عدم وجود نشان های تجاری مطرح از شرکت ها و محصوالت ایرانی در حوزه  
فناوری و همچنین عدم وجود ش��رکت های بزرگ چندملیتی منشعب از ایران 
در س��طح بین المللی باعث ش��ده که محصوالت و فناوری های ایرانی در سطح 

بین المللی چندان شناخته شده نباشند.
عدم وجود ثبات کیفیت و قیمت محصوالت ایرانی ناش��ی از نوسانات قیمت 
ارز و نیز مشکالت سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم های بلندمدت بین المللی 
نیز باعث ش��ده اعتماد الزم به محصوالت ایرانی در سطح بین المللی به سختی 

کسب شود.
علی رغم تالش های گس��ترده بخش های خصوصی فعال در حوزه بین المللی 
برای توس��عه صادرات محصوالت و خدمات آنها متاسفانه به واسطه عدم امکان 
بهره ب��رداری از ابزارهای پش��تیبانی الزم برای ش��رکت های ایرانی در س��طح 

بین المللی، موفقیت های حاصل چندان چشمگیر نبوده است.
نقش آفرینی مهمی که در این شرایط برعهده دولت است ارائه ابزارهایی برای 
مصرف کنندگان و خریداران کاالهای فناورانه ایرانی در سطح بین المللی است.

بس��یاری از ش��رکت های ب��زرگ و کارآفرینان مط��رح برای ایج��اد اعتماد 
ن��زد مش��تریان از ابزارهایی نظی��ر ضمانت برگش��ت کاال و بازپرداخت پول در 
صورت عدم رضایت مش��تری اس��تفاده می کنند. چنین ابزاری عالوه بر کاهش 
هزینه های نااطمینانی مش��تریان به بهتر ش��دن تجارت و نی��ز افزایش درآمد 

حاصل از صادرات محصوالت فناورانه می انجامد. 
با وجود اینکه در بس��یاری از کش��ورها با اقتصادهای پیش��رفته نظیر آمریکا 
چنین ابداعاتی اغلب از طرف بخش خصوصی صورت اتفاق می افتد، اما با توجه 
به ش��رایط سیاسی و اقتصادی بخش های خصوصی در کشور در شرایط تحریم 
که به شدت از رکود بازار داخلی و هزینه های بسیار باالی ورود به بازار خارجی 
رنج می برند، از دولت و نهادهای متولی نظیر معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری و نیز صندوق  نوآوری و شکوفایی انتظار می رود ابزار الزم برای ایجاد 

اعتماد برای مشتریان خارجی محصوالت فناورانه ایرانی را فراهم کنند.
به عن��وان مثال می توان محص��والت دانش بنیان ایران��ی را پس از طی یک 
فرآیند ارزیابی مش��مول ضمانت و گارانتی ک��رد. حتی می توان  به محصوالت 
دارای گارانتی سیس��تم کدینگ و رهگیری وی��ژه ای اختصاص داد و آنها را در 

سامانه ای خاص برای مشتریان خارجی معرفی کرد.
فلس��فه اساسی که در این خصوص وجود دارد، بحث ارائه ضمانت و گارانتی 

صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی یا معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
از محص��والت موج��ود در این س��امانه اس��ت. حت��ی می توان از طری��ق ارائه 
گواهینامه ه��ای خاصی درخصوص هر محصول به وج��ود گارانتی دولتی برای 

آن محصول اشاره کرد.
بدین طریق مش��تری خارجی در صورت خری��داری محصول فناورانه ایرانی 
که قبال توس��ط نهاد دولتی ذی صالح مورد ارزیابی قرار گرفته اس��ت، می تواند 
اقدام به خرید کن��د و در صورت اعالم عدم رضایت از محصول می تواند هزینه 

پرداخت شده در قبال محصول را از نهاد دولتی ضامن دریافت کند.
ضمان��ت و گارانتی برای محصوالت فناورانه ایرانی در صحنه بین المللی و در 
مواجهه با برندها و نشان های تجاری مطرح کشورهای پیشرفته، نوعی اطمینان 
و اعتب��ار وی��ژه در ذهن خریدار ایجاد می کند و این مس��ئله در نوع خود باعث 

تسهیل صادرات محصوالت و خدمات فناوران ایرانی می شود.
ای��ن نوع ضمانت از کیفیت و کارکرد کاال همچنی��ن می تواند به عنوان یک 
کارکرد جدید در صندوق ضمانت صادرات ایران نیز تعریف شود. البته همیشه 
برای اجرایی ش��دن چنین راهکارهایی باید یک نهاد حکمیت برای بررس��ی به 
ش��کایات نیز وجود داشته باش��د و قطعا همه کاالهایی که به مقاصد صادراتی 

ارسال می شوند، دارای تاییدیه ارزیابی نظیر SGS باشند.
ایجاد اطمینان برای مش��تریان یعنی اذعان و ش��هادت به کیفیت محصول. 
پاتر پالمر موس��س شرکت »مارش��ال فیلد« در سال 1۸۶1 در شیکاگو تریبون 
آگهی داد که: »کاالهای خریداری ش��ده از فروش��گاه من به دلیل نارضایتی از 
قیمت، کیفیت و یا حتی شکل قابل برگشت است و پول پرداخت شده با کمال 
احترام بازپس داده می ش��ود.«  این آگهی و شعار تبلیغاتی چنان اطمینانی در 
مشتریان ایجاد کرد که نه تنها فروش محصوالت شرکت را چندین برابر افزایش 
داد، بلکه مارشال فیلد را به یکی از نشان های تجاری معتبر آمریکا تبدیل کرد.
ابداع نش��ان های تجاری نظیر TQL )نش��ان کیفیت ترکیه( در آن کشور به 
معنای تایید کیفیت کاال از طرف دولت کشور ترکیه است و دولت به این طریق 
تالش کرده تا اطمینان خاطر الزم را به مشتریان مصرف کننده خارجی از بابت 

کیفیت کاالی صادراتی تولیدکننده اش ارائه دهد.
از طرف��ی نهادهای متولی در ایران می توانند ریس��ک ص��دور ضمانت نامه را 
برعهده بخ��ش خصوصی صادرکننده که مدعی کیفیت باالی کاالهای تولیدی 
خ��ودش اس��ت، بیندازند که این مس��اله نیز ب��ه نوعی بازار جدی��دی را برای 

کارگزاران عملیاتی ایجاد می کند.
ب��ه عنوان مثال اگر ش��رکت دانش بنیانی بخواهد محص��ول او مورد گارانتی 
یکس��اله دولت قرار بگیرد، باید ضمانت نامه ای مع��ادل ۲۰درصد ارزش کاالی 
صادراتی اش به نهاد کارگزار ارزیاب و صادرکننده گواهی ارائه کند و اگر نیاز به 

گارانتی سه ساله دارد، میزان این ضمانت نامه باید افزایش یابد.
این عملیات می تواند از طریق صندوق توس��عه صادرات و تبادل فناوری و یا 
ش��رکت های کارگزار تابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی انجام شود، اما در هر صورت باید پذیرفت که ارائه گواهی 
ضمانت کاال از طرف یک نهاد دولتی برای یک مشتری خارجی بسیار باارزش تر 

از ارائه هرگونه ضمانت و تعهد از طرف فروشنده بخش خصوصی است.
امروز اگر هدف گذاری باالیی برای افزایش سهم صادرات محصوالت دانش بنیان 
و صنایع پیشرفته از کل صادرات محصوالت غیرنفتی در کشور شده است، ضرورت 
دارد نهادهای متولی صنایع فناورانه و دانش بنیان در شرایط تحریم سیستم بانکی 
و بیمه کش��ور، به عنوان نهاد پش��تیبان و متولی یکی از چالش های مهم بازارهای 
صادراتی یعنی حل مس��اله عدم اطمینان مش��تریان خارجی را با ارائه راهکارهای 

مناسب برای بخش خصوصِی صادرکننده، مرتفع کند.

اپل در حال توسـعه فناوری هایی شبیه به پایش قلب اپل واچ است که مشکالت سالمتی 
کاربر را در مراحل اولیه شناسایی کرده و به وی هشدار می دهند.

بـه گزارش دیجیاتو، به گفته تیم کوک مشـارکت اپل در حوزه سـالمت فردی به قابلیت 
پایش ضربان سـاعت هوشمند این شرکت محدود نمی شود و آنها در حال کار روی فناوری 
پیشـگیری پزشکی هستند. اپل واچ با تکیه بر ECG داخلی توانایی تشخیص ریتم نامنظم 
قلب را داشـته و تاکنـون جان چندین را نفر را نجات داده اسـت. بسـیاری از ویژگی های 
نظارتی این گجت از جمله تشخیص AFib در دسته ابزارهای پیشگیری قرار می گیرند که 

در کاهش هزینه درمان نیز به کاربران کمک می کند. کوک در این باره گفت:
سالمتی و فناوری در حوزه ابزارهای پیشگیرانه با هم انطباق زیادی دارند و از نظر من این 

ویژگی ها به بهبود کیفیت زندگی همه ما کمک خواهند کرد.
تیم کوک همچنین تاکید کرد که با تعبیه فناوری های سـالمتی رایج می توان ریسـک ها 
را پیش از رسـیدن به مراحل پیشرفته شناسـایی کرده و هزینه مراقبت های سالمتی را به 

شکل چشمگیری کاهش داد:
در حـوزه مراقبـت بهداشـتی بخش عمـده ای از هزینه ها صرف مواردی می شـود که در 

ایجاد اطمینان در مشتریان خارجی
مسعود حافظ - معاون دفتر توسعه کسب وکار بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پیشگیری پزشکی در محصوالت اپل؛ تیم کوک از آینده بهداشت و درمان می گوید

دریچــه

نشس��ت س��رمایه گذاری فناوری)TIM( با حضور س��رمایه گذاران ارشد بیش از 11 
کش��ور جهان برگزار می شود. در این دوره استارت آپ های خارجی نیز در کنار همتایان 

ایرانی، طرح های خود را عرضه می کنند.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهور 
دومین نشست سرمایه گذاری فناوری )TIM( هدف محوری خود را »ارائه فرصت های 

سرمایه گذاری« عنوان کرده است.
می��الد صدرخانلو، رئیس ش��بکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
در ای��ن  ب��اره گفت: »در این دوره س��خنرانانی از کش��ورهای هند، ترکی��ه و... حضور 
خواهند داش��ت و در رابط��ه با آخرین تحوالت ن��وآوری بین المللی نظ��رات خود را با 

شرکت کنندگان در میان می گذارند.«

استارت آپ های خارجی به نشست 
سرمایه گذاری فناوری رسیدند

چهار شنبه
2 بهمن 1398

شماره 1479
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چاپ س��ه بعدی ش��امل مجموعه ای از فرآیندها اس��ت که م��واد به  صورت 
کنترل  ش��ده ای به یکدیگر پیوند داده می ش��ود تا یک شی س��ه بعدی ساخته 
ش��ود. معموالً این کار به  صورت الیه الیه انجام می شود. این فرآیند نظیر همان 

رویدادی اس��ت که با پاش��ِش مرکب یا جوهر بر 
روی کاغذ در انواع دیگر چاپ سراغ داریم؛ با این 
تفاوت که در چاپ س��ه بعدی این اتفاق با تبلور، 
سفت شدن یا انقیاد یک ماده مایع یا پودر در هر 
نقطه از مقاطع عرضی آن جسمی که می خواهیم 
چاپ��ش کنیم می افت��د. وجود رایان��ه در چنین 
فرآیندی یک ضرورت است، چراکه پایه و اساس 

آن بر »طراحی به کمک رایانه« استوار است.
یک ش��رکت دانش بنیان توانسته با اتکا به توان 
و دان��ش بومی به تولید چند م��دل از پرینترهای 
س��ه بعدی دست پیدا کند. پرویز ترابی، مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان »پیشرو فن  آوران کار نو جم« 
درب��اره نوع فعالیت و تولیدات این ش��رکت گفت: 

این مجموعه در س��اخت پرینترهای سه بعدی به روش DLP که در صنعت طال 
و جواهرس��ازی، خودرو، دندان س��ازی و همچنین تولید زیره کفش کاربرد دارد 
فعالیت می کند. وی ادامه داد: »دستگاه دلتا« یک پرینتر سه بعدی DLP رومیزی 

است. سرعت باال و کیفیت مناسب آن در کنار هزینه پایین و کاربری راحت این 
دس��تگاه باعث شده تا مناسب ترین دس��تگاه برای طراح ها و کارگاه های کوچک 
طالس��ازی و همچنین البراتوارهای دندان سازی باش��د. این فعال فناور ادامه داد: 
 )WIFI( دلت��ا دارای قابلیت کنت��رل از راه دور
را دارد همچنی��ن دارای یک کامپیوتر صنعتی و 
Touch Screen اس��ت که می تواند به صورت 
آفالین و به وسیله فلش مموری نیز اطالعات جا 
به جا کند. به گفته ترابی، عدم نیاز به حجم زیاد 
رزین برای پرینت و کارک��رد با حداقل رزین در 
تانک۲۰۰  گرم و همچنین امکان تعویض بسیار 
آس��ان و سریع مواد باعث ش��ده تا دستگاه های 
۳DDreams  به کارآمدترین ترین پرینترهای 
س��ه بعدی ش��ناخته ش��وند. مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان »پیشرو فن آوران کار نو جم« درباره 
»دس��تگاه بتا« نیز توضیح داد: دس��تگاه بتا یک 
دس��تگاه صنعتی تراز اول در می��ان پرینترهای 
س��ه بعدی DLP جهان است، این دس��تگاه با ابعاد صفحه ساخت بزرگ، حجم 
باالی تولید در کنار باالترین سطح از کیفیت و دقت، تمامی نیازهای کارگاه های 

بزرگ صنعتی و طالسازی را برآورده کرده است.

چند سالی است که نظام بانکی کشور با فناوری های نوین و دیجیتالی پیوند 
خورده اس��ت. فناوری هایی که قرار اس��ت فعالیت های بانک��ی و تبادالت مالی 
کشور را به استانداردهای جهانی نزدیک تر کند. با همین هدف هم ستاد توسعه 

فناوری ه��ای اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، یکی 
از حامی��ان برگزاری »رویداد زمس��تانه فینوداد« 

شده است.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
مرکز نوآوری فین��وداد به عنوان یک بازیگر 
جدید در اکوسیستم اس��تارت آپی کشور با 
هدف ارتقای س��طح دانش افراد عالقه مند 
ب��ه حوزه ه��ای »رگ ت��ک« و »لندت��ک«، 
شناس��ایی ایده ه��ا و صاحب��ان ایده ه��ای 
نوآورانه و اس��تارت آپ های فعال در این دو 
ح��وزه اقدام به برگ��زاری دو رویداد در این 

حوزه ها کرده است.
بهمن امسال میزبان دو رویداد با محوریت رگ تگ و لندتک است. دو مفهوم 
تخصصی که نقش��ی پررنگ در توس��عه نظام بانکی کشور دارند. در تعریفی که 

از رگ تک ش��ده اس��ت، این فناوری ب��ه نوعی قانون گذاری ح��وزه ای نوین در 
صنعت خدمات مالی اس��ت که فناوری اطالع��ات و ارتباطات را برای تقویت و 
استانداردس��ازی فرایندهای رگوالتوری به کار می گیرد. یا این که س��عی دارد با 
استفاده از فناوری های جدید، چالش های حوزه 

رگوالتوری را مرتفع کند.
لندتک هم قرار است با بهره گیری از فناوری، 
سیس��تم ارائ��ه وام، تس��هیالت و قرض دهی به 

مشتریان بانکی را تغییری بنیادی دهد.
ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری هم ب��ا توجه به اهمی��ت باالی این 
رویداد با مرکز ن��وآوری فینوداد )مرکز نوآوری 
بانک ملی ایران( هم قدم ش��ده اس��ت تا دوم و 
س��وم بهمن ماه امس��ال از برگزاری دو رویداد 

حوزه های رگ تگ و لندتک حمایت کند.
صندوق نوآوری و ش��کوفایی هم با مشارکت 
در این طرح، میزبان برگزاری این اتفاق فناورانه اس��ت. عالقه مندانی هم که با 
معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این رویداد مشارکت کنند 

از تخفیف 7۰ درصدی ثبت نام بهره مند می شوند.

رویداد فین تک زمستانی بانکی میزبان عالقه مندان می شودپرینترهای سه بعدی بومی رقیب نمونه های اروپایی شد

مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی هرمزگان )منش( در آغازین روز از آخرین 
هفته دی ماه فعالیت رسمی خود را با هدف حمایت از ایده های خالقانه جوانان برای 
ورود به بازار کار و توس��عه اقتصاد دانش بنیان در حالی آغاز کرد که دس��ت در دست 
جوان��ان ایده پرداز هرمزگانی مراحل ترویج و نوآوری را طی کرده و در ابتدای مس��یر 

شکوفایی اولین گروه های فعال خود قرار دارد.
به گزارش ایس��نا، مرکز نوآوری و ش��کوفایی جهاد دانشگاهی استان هرمزگان در 
بندرعباس در روز شنبه )۲۸ دی ماه ۹۸( با حضور وزیر ورزش و جوانان، وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی و رئیس جهاد دانش��گاهی کش��ور به  ص��ورت ویدئوکنفرانس و 
همچنین با حضور رضا امیاری )مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان هرمزگان(، س��هیل 
دادخواه )رئیس جهاد دانش��گاه هرمزگان(، مجتبی عام��ری )معاون امور جوانان اداره 
کل ورزش و جوانان اس��تان هرمزگان(، محمد میرحس��ینی )رئیس دانشگاه علمی و 
کاربردی بندرعباس(، محمد دلپس��ند )معاون فرهنگی و سرپرست معاونت آموزشی 
جهاد دانش��گاهی هرمزگان(، حمید یاس��ی پور )معاون پژوهش��ی جهاد دانش��گاهی 

هرمزگان( و جمعی از جوانان ایده پرداز مشغول در این مرکز رسماً آغاز به کار کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان هرمزگان در این خصوص اظهار کرد: با همکاری 
و پیگیری رئیس جهاد دانش��گاهی استان هرمزگان و همکارانش تفاهم نامه ای جهت 

راه اندازی مرکز »منش« منعقد و کار را آغاز کردیم.
محمودرض��ا امیاری افزود: خوش��بختانه تاکنون بازدهی خیل��ی خوبی در زمینه 
کارآفرینی و اشتغال و کسب وکار و ایده های جدید در این مرکز داشته ایم و امیدواریم 
بتوانیم این همکاری را استمرار دهیم. وی تصریح کرد: این تفاهم نامه  ایجاد شد تا پل 
ارتباطی بین جوانان، جهاد دانش��گاهی و اداره کل ورزش و جوانان اس��تان هرمزگان 

ایجاد و زمینه برگزاری کالس ها، طرح ها و آموزش های الزم فراهم شود.
مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان هرمزگان خاطرنشان کرد: اگر به حمایت ها ادامه 
دهیم، پای کار باشیم و نسبت به اشتغال جوانان حساسیت داشته باشیم اتفاقات خوبی 
خواهد افتاد و مرکز منش خروجی خوبی خواهد داش��ت؛ ازاین رو از همه مس��ئولین 

استان هرمزگان درخواست دارم حمایت های الزم را از این مرکز داشته باشند.
رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان نیز عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح حمایت از 
ایده های خالقانه جوانان برای ورود آنان به بازار کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان است.

سهیل دادخواه اضافه کرد: جهاد دانشگاهی هرمزگان به  عنوان مجری این طرح در 
این اس��تان در کنار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته و با یک مدل بومی سعی دارد 
این فرآیند را برای جوانان خالصه تر و مفیدتر کرده و بهره وری فرآیند توسعه را باال برد.
وی بیان کرد: جوانان در این مرکز در معرض ارتباط با مسئولین و خبرگان استان 
قرار می گیرند تا با چندوچون و نقاط ضعف و قدرت استان هرمزگان آشنا شده و از این 
طریق با ذهن خالق خود بتوانند برای چالش ها و فرصت هایی که در استان وجود دارد 

ایده هایی را ارائه دهند و آن را تبدیل به کسب وکار کنند.
رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان اظهار کرد: این گونه نیست که تنها فضایی را قرار 
دهیم تا جوانان ایده ای ارائه دهند و ما حمایت کنیم؛ فاز اولی  طرح منش این اس��ت 
ک��ه جوانان  طی این مدت در معرض رویدادهای کارآفرینی قرار می گیرند تا بتوانند 
ایده های خود را متناسب با فضای کسب وکار استان بارور و پخته و با تکیه بر تجارب 

متخصصین این ایده ها را تجاری سازی کنند.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان نیز اظهار 
کرد: الزم بود چنین طرحی در اس��تان هرمزگان اجرا ش��ود تا جوانان فضایی را برای 
فعالیت های گسترده ای که در کس��ب وکار فضای مجازی داشتند در اختیار داشته و 
از اس��اتید مجرب این حوزه اس��تفاده کنند تا ایده ای که در ذهن ش��ان دارند پس از 

چکش کاری تبدیل به یک کسب وکار شود.
مجتبی عامری افزود: در چند ماه گذش��ته تیم ه��ای متعددی از گروه های متعدد 
سنی و جنسی با ایده های مختلفی در این مرکز حضور پیدا کردند، اساتید بنام حوزه 
کسب وکار از ایده های خام این افراد ایده های پخته با قابلیت بهره برداری و کسب وکار 

به وجود آوردند.

وی تصری��ح ک��رد: بالغ  بر ۲۳ رویداد و کارگاه در این مرکز برگزار ش��ده و بیش از 
هزار و 117 نفر تاکنون از این مرکز استفاده کردند و در اجرای این تفاهم نامه یکی از 

استان های پیش رو در کشور هستیم.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان خاطرنشان 
کرد: از همه جوانان هرمزگانی که صاحب ایده هس��تند و می خواهند ایده خود را به 
یک کسب وکار تبدیل کنند دعوت می کنیم به مرکز منش جهاد دانشگاهی مستقر در 

ساختمان جهاد دانشگاهی هرمزگان مراجعه کنند.
معاون پژوهش��ی جهاد دانشگاهی هرمزگان، اظهار کرد: حدود شش ماه پیش که 
فعالیت ه��ای این مرکز آغاز ش��د فراخوانی اعالم کردیم و اف��رادی که صاحب ایده یا 
عالقه من��د به فعالیت در این حوزه بودند یا تخصصی در زمینه گردش��گری و علوم و 

فنون دریایی داشتند مراجعه کردند.
حمید یاسی پور بیان کرد: رویدادهایی را برای آشنایی این افراد با حوزه های مختلف 
تخصصی گردش��گری و علوم فن��ون دریایی برگزار کردیم و در این راس��تا همکاری 
خیلی خوبی بین ما و مجموعه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
هرمزگان، مجموعه اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان و اداره کل ش��یالت اس��تان 
هرمزگان شکل گرفت و نیازهای فناورانه خود را به ما اعالم کردند و ما به تبع این نیازها 
سعی کردیم افراد عالقه مند را سمتی سوق دهیم که ایده ها و کسب کار مدنظرشان 

در راستای این نیازسنجی استان هرمزگان باشد.
وی اضافه کرد: حدود ۲۳۰ نفر در قالب دو گروه گردشگری و علوم و فنون دریایی 
در این مرکز شروع به فعالیت و در رویدادهای مختلف ما شرکت کردند؛ برخی از این 
 رویدادها در مجموعه های گردشگری و برخی در کارخانه های مرتبط با علوم و فنون 
دریایی برگزار ش��د. معاون پژوهشی جهاد دانش��گاهی هرمزگان افزود: سعی کردیم 
شرکت کنندگان واقعیت های مرتبط با کار خود را درک کنند و در شرایط قرار گیرند و 
براساس آن ایده های شان را پخته کنند تا در آینده از لحاظ اجرایی به مشکل برنخورند.
یاس��ی پور تصریح کرد: در حال حاضر رویداد ترویج و رویداد نوآوری ما تمام ش��ده 
و در مرحله ش��کوفایی هس��تیم، اکنون در حال ارائه آموزش های تکمیلی هستیم تا 

شرکت کنندگان ایده های خود را به نتیجه رسانده و به موفقیت برسند.
وی عنوان کرد: همچنین یک دوره شورای پذیرش داشته ایم که زمان سه ماهه  ای 
به تأییدش��دگان می دهیم تا ایده خود را به مرحله شکوفایی برسانند و به دنبال این 

هستیم که از تعدادی از این افراد حمایت های مادی و معنوی ویژه ای داشته باشیم.
مدیر یکی از گروه های ایده پرداز مرکز منش جهاد دانش��گاهی هرمزگان نیز اظهار 
کرد: با حضور چند تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بندرعباس ایده ای در ذهنمان 

شکل گرفت و توانستیم ایده خود را از لحاظ فنی به نتایج خوبی برسانیم.
امین قامت افزود: به  واس��طه ایده ش��ویی که در مرکز منش برگزار ش��د توانستیم 
تیم س��ازی خیلی خوبی داش��ته و برنامه ریزی های خوبی در زمینه های اداری و تیم 
ورکینگ انجام دهیم. وی تصریح کرد: خوشبختانه حمایت های معنوی خیلی خوبی 
در مرکز منش صورت گرفته، شرکت در ایده شوها و برنامه ریزی برای ورود به مرکز 
رشد برای استفاده از فضای کاری از فعالیت های صورت گرفته در این مرکز بوده است.

این ایده پرداز فعال در مرکز منش جهاد دانشگاهی هرمزگان ادامه داد: مرکز منش 
محیط خوب و گوگلی دارد که توانسته فضای شادی را با کمترین محدودیت برای مان 
ایجاد کند به گونه ای که در این مدت توانس��ته ایم ارتباط خوبی با افراد مختلف برقرار 
کرده و با اسپانسرهای مختلفی در این مرکز دیدار کنیم و استفاده چندمنظوره ای از آن 
داشته باشیم. یکی دیگر از ایده پردازان فعال در مرکز منش جهاد دانشگاهی هرمزگان 
نیز بیان کرد: مرکز منش کمک زیادی به ما کرده اس��ت، چراکه خیلی از ما جوانان 
فعال در این مرکز این ایده هایی در ذهن داشتیم اما محیطی برای شکوفایی و پرورش 

این ایده ها برای مان فراهم نبود.
سمیرا راد خاطرنشان کرد: بسیاری از فعالین در این مرکز آنقدر ایده های پخته ای 
داریم که می توانیم وارد بازار کار شویم، اما تاکنون شرایطی که بتوانیم به ایده های خود 

جهت دهیم و استفاده درستی از آن داشته باشیم بسیار کم بود.

در کاهش هزینه درمان نیز به کاربران کمک می کند. کوک در این باره گفت:
سالمتی و فناوری در حوزه ابزارهای پیشگیرانه با هم انطباق زیادی دارند و از نظر من این 

ویژگی ها به بهبود کیفیت زندگی همه ما کمک خواهند کرد.
تیم کوک همچنین تاکید کرد که با تعبیه فناوری های سـالمتی رایج می توان ریسـک ها 
را پیش از رسـیدن به مراحل پیشرفته شناسـایی کرده و هزینه مراقبت های سالمتی را به 

شکل چشمگیری کاهش داد:
در حـوزه مراقبـت بهداشـتی بخش عمـده ای از هزینه ها صرف مواردی می شـود که در 

مراحل اولیه شناسـایی نشـده اند. پروژه هایی که ما در حال کار روی آن هسـتیم هرچند 
هنوز در فازهای اولیه هستند اما در این زمینه کمک زیادی خواهند کرد.

هرچند این فناوری ها هنوز معرفی نشـده اند اما تردیدی نیسـت که اپل سـرگرم توسعه 
نوآوری های سـالمت محور اسـت. برای مثال یکی از پتنت های این شـرکت به شرح ابزاری 
در اپـل واچ می پـردازد که توانایی تشـخیص پارکینسـون و عالئـم لـرزش را دارد. موارد 
 مشـابه مثـل اپ Dose برای یـادآوری مصـرف دارو و رهگیـری چرخه قاعدگـی نیز در

 watchOS 6 ارائه شده اند.

از بذر ایده های نو تا درخت پربار کسب وکار در مرکز »منش«

پیشگیری پزشکی در محصوالت اپل؛ تیم کوک از آینده بهداشت و درمان می گوید

یادداشـت

ثبت ایده ها از گام های نخس��تین برای رسیدن به محصولی پرکاربرد در زندگی افراد 
اس��ت. ش��اید این مس��یر پرپیچ و خم باش��د اما کانون پتنت معاونت علمی و فناوری 
در ای��ن مس��یر همراه مخترعان اس��ت، آن هم برای ثب��ت بین المللی اخت��راع آنها. با 
حمایت ۹۰درصدی این مرکز پیمودن این مس��یر بس��یار آس��ان می ش��ود. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، کانون پتنت معاونت علمی و فناوری با حمایت 
۹۰درص��دی خود از ثب��ت بین المللی اختراع در دفاتر خارجی مس��یر پژوهش��گران و 
مخترعان را در این حوزه هموار کرده اس��ت. ش��اید مخترعان بس��یاری با فرآیند ثبت 
بین المللی اختراع و پیچ و خم های آن آشنا نباشند، اما با مراجعه به کانون می توانند از 
خدمات این مرکز برای پیمودن این مس��یر بهره مند شوند. با شروع فعالیت کانون روند 

ثبت اختراع شتاب گرفت. 

 84 اختراع
ثبت بین المللی شد



وبالگ نویس��ی یکی از مهارت های مهم محسوب شده و ضامن موفقیت شما در 
هر حوزه ای از کسب وکار خواهد بود، با این حال تا چه اندازه نسبت به اقداماتی که 
باعث افزایش تعداد بازدید از سایت شما می شود، آگاه هستید؟ بدون شک هنوز هم 
افراد قادر به معرفی تمامی روش ها نبوده و این امر باعث شده است تا قصد بررسی 

تمامی آنها را داشته  باشیم. 
1-مخاطبان خود را بشناسید 

این امر که قبل از ش��روع هر کاری، اطمینان داش��ته باشید که محتوای شما با 
استقبال خوبی همراه خواهد بود، درست همان اقدامی است که از آن تحت عنوان 
آگاهی از مخاطب یاد می ش��ود. بدون ش��ک تا زمانی که از این مرحله عبور نکرده 
باش��ید، نباید هیچ اقدامی را انجام دهید. برای درک بهتر این موضوع الزم اس��ت 
تا نگاهی به آمارهای منتشرش��ده و مطالب محبوب بیندازید. پس از آن مش��اهده 
نظرسنجی ها و یا حتی ایجاد آن می تواند اطالعات الزم را در اختیار شما قرار دهد. 

2-سئو را بیاموزید 
اصول س��ئو را نباید بیش از حد س��خت تلقی کنید. درواقع ترس بیهوده در این 
رابطه باعث خواهد ش��د تا از یک فرصت ایده  آل برای محبوب ش��دن غافل ش��وید. 
خوش��بختانه امروزه روش های کسب اطالعات بس��یار متنوع شده است. به همین 
خاطر در کمترین زمان با یک دوره آموزش اینترنتی نیز می توانید به سطح موردنظر 
دس��ت پیدا کنید. فراموش نکنید که رعایت این موارد باعث خواهد شد تا مطالب 

شما با شانس بازدید به مراتب بیشتری همراه باشد. به همین خاطر دومین اقدامی 
که باید انجام دهید، کسب مهارت در این زمینه است.

3-به قلب افراد نفوذ کنید 
نوع نگارش ش��ما تعیین کنن��ده بازخورد مخاطب خواهد ب��ود. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا به زبانی بنویس��ید و صحبت کنید که مخاطب هدف شما کامال 
بتواند با آن ارتباط برقرار کرده و راحتی خاصی را حس کند. درواقع روایت به زبان 
خود مردم، یک مهارت بسیار مهم محسوب می شود. همچنین توجه داشته باشید 
که اقدامات شما باید تنوع بسیار باالیی را داشته باشد. در غیر این صورت حتی در 

صورت جذب مخاطب، قادر به حفظ آنها نخواهید بود. 
4-ارتباطی دوطرفه ایجاد کنید 

این امر که افراد صرفا بازدیدکننده مطالب شما باشند، بدون شک مورد رضایت 
هیچ فردی نخواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا ش��ما نیز با مخاطب 
ارتباط داش��ته باش��ید. در این رابطه پایان دادن به مطالب با یک پرس��ش، ایجاد 
نظرس��نجی و ایجاد چالش هایی نظیر تولید محت��وا در رابطه با موضوعاتی خاص، 
می تواند یک ارتباط دوس��تانه و نزدیک را شکل دهد. در نهایت توجه داشته باشید 
که نمایش زنده و ویدئو ها، محبوب ترین محتواها محسوب می شوند. به همین خاطر 
الزم است تا برنامه ریزی دقیقی را برای آنها داشته باشید، با این حال فراموش نکنید 
که نباید بیش از حد افراطی نیز عمل کنید. در غیر این صورت یک بخش بیش از 

حد تکراری خواهد شد. 
5-امکان به اشتراک گذاری سریع را فراهم آورید 

این امر که مطالب ش��ما در هر مکانی قابل به اش��تراک گذاری باشد، بدون شک 

شانس دیده شدن شما را به شدت افزایش خواهد داد. به همین خاطر ضروری است 
تا این امکان را در سایت خود ایجاد کنید. همچنین وجود یک پاسخگوی آنالین و 
استفاده از تکنولوژی های جدیدی نظیر هوش مصنوعی، به بهبود کیفیت اقدامات 

کمک شایانی را خواهد کرد. 
6-تسلط بر مدیریت شبکه های اجتماعی داشته باشید 

شبکه های اجتماعی بسیار مهم هستند. درواقع افراد ممکن است حتی برای یک 
هفته مطالب سایت را مشاهده نکنند، با این حال این امر برای شبکه های اجتماعی 
کامال متفاوت بوده و بنا بر آمارهای منتشرشده به صورت متوسط هر فرد شش بار به 
صفحات خود در شبکه های اجتماعی مراجعه می کند. این رقم آماری دیوانه کننده 
محس��وب شده و به خوبی اهمیت فعالیت شما در آنها را به اثبات می رساند، با این 
حال برای عملکرد حرفه ای، ش��ما به دانش کافی نیاز خواهید داش��ت که ضرورت 

مطالعه در این زمینه و کسب مهارت را افزایش می دهد. 
7-تداوم داشته باشید 

این امر که اقدامات شما نظم و تداوم کافی را داشته باشد، بدون شک در زمینه 
موفقی��ت کامال ضروری خواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا برای هر 
بخش، یک جدول زمانی تعیین کنید. برای مثال ممکن اس��ت سه روز در هفته به 
تولید و انتشار اینفوگرافی اختصاص داشته باشد. این امر در نهایت باعث خواهد شد 

تا امکان هماهنگ شدن مخاطب با شما نیز شکل گیرد. 
 به عنوان توصیه  پایانی همواره الزم اس��ت تا کیفیت محتوا را بر تعداد آن برتر 

بدانید. در غیر این صورت زمینه رشد شما بیش از حد محدود خواهد شد. 
allbusiness :منبع

در صحبت با هزاران مش��تری و ارائه کننده خدمات، در چند سال گذشته، ما در 
یافته ایم که گویی مش��تری ها در رابطه خود با ش��ما یک کارت نامرئی در مغزشان 
دارند و هر بار که با شما کار می کنند بی اختیار در آن کارت به شما نمره می دهند. به 
گزارش لویالت، این نمره دادن نه تنها مربوط به خدماتی است که دریافت می کنند، 
بلکه مربوط به برآوردن شش نیاز اولیه شان نیز هست. در زیر فهرستی از این نیازها 

همراه با سناریوهایی که افراد در کارگاه های آموزشی به ما گفته اند، آورده ایم:
• رفتار دوستانه

• درک کردن و همدلی
• منصف بودن

• میزان کنترل
• جایگزین ها و انتخاب های دیگر

• اطالعات
رفتار دوستانه

برخورد خوب و دوس��تانه یکی از نیازهای مهم همه مش��تریان اس��ت و 
اغلب منظورشان سالم کردن به شکل مودبانه و محترمانه است. کلیف یک 
پیمانکار ساختمان در شهر سانفرانسیس��کو است، هر روز در قهوه خانه ای 
برای صرف صبحانه توقف می کند، گرچه سر راهش نیست. او می گوید که 
غذای این قهوه خانه به خوبی غذای خانگی اس��ت، البته منزلش نزدیک تر 
است، ولی او راه اضافه را طی می کند، زیرا از حالت همیشه مثبت و دوستانه 
مسئول آنجا خوشش می آید. در آنجا همه با نام کوچک او را صدا می کنند 
و همین که وارد می ش��ود قهوه او را در قهوه جوش می ریزند و این اهمیت 
دادن به او باعث می شود که کلیف حس خوبی از صبحانه خوردن در آنجا 
پیدا کند. این قهوه خانه از سایرین مجزا شود و ارزشی بیش از یک قهوه  خانه 

ساده داشته باشد که کارش تهیه تخم مرغ و ساندویچ کالباس است.
درک کردن و همدلی

مشتری ها نیاز دارند که احساس کنند مسئول خدمات دهی آنها را درک می کند 
و شرایط آنها بدون قضاوت و انتقاد می فهمند. گیل معاون یک موسسه توسعه روابط 
اجتماعی است که بدون اینکه انتظار داشته باشد ترفیع شغل بگیرد باید ظرف دو 

هفته از شهر شارلوت در ایالت نورت کارولینا، به شهر آتالنتا، در ایالت جورجیا برود. 
او برای یافتن منزل جدید به مش��اور امالک پیچ تی ری، واقع در مرکز خرید پیچ 
تی ری، در تقاطع جاده پیچ تی ری و خیابان پیچ تی ری زنگ زد. س��وزان، مشاور 
امالک، که او را درک می کرد و از فش��اری که این دو هفته برای او ایجاد ش��ده بود 
آگاهی داشت، اطالعات مربوط به خانه ها، آپارتمان های فروشی را در ۳۰ دقیقه ای 
دفتر جدید گیل به دس��ت آورد. این عمل سوزان باعث شد که گیل احساس کند 

سوزان توانسته خود را جای او بگذارد و وضعیت او را درک کند.
منصف بودن

مشتریان نیاز دارند که با آنها منصفانه رفتار شود و این امر در صدر خواسته های 
بیشتر مشتری هاست. دونا، که تلفنچی است، در صف سوپرمارکت ایستاده بود که 
یک صندوق دیگر برای گرفتن پول کاالها از مشتریان در کنار صندوق های دیگر باز 
شد. فردی که پشت دونا ایستاده بود سبد کاالهای خود را برداشت و با فشار خود را 
در صف صندوقی که تازه باز شده بود قرار داد. مسئول صندوق مودبانه از او خواست 
ک��ه اجازه دهد اول افرادی که جلوی او در صف ایس��تاده اند به صندوق جدید، که 
صف نداشت، مراجعه کنند. این عمل مسئول صندوق که سعی داشت نگذارد حق 
دیگران ضایع ش��ود همه را تحت تاثیر قرار داد و نیاز دونا را که انتظار داش��ت با او 

منصفانه رفتار شود برآورده کرد.
میزان کنترل

کنترل مفهومش این است که مشتری احساس کند که در روند اتفاقات 
تاثیرگذار است. ریچارد، که مهندس نرم افزار است، یک روز تصمیم گرفت 
کارش را زودتر تعطیل کند تا بتواند زمانی که تکنیسین ها برای نصب کابل 
به منزل وی می آیند در آنجا حضور داشته باشد. تقریبا یک ساعت قبل از 
اینکه کارش را تعطیل کند، از طرف شرکت به او تلفن زدند و گفتند که آنها 
۳۰ دقیقه دیرتر خواهند رسید. این عمل آنها به ریچارد اجازه داد که کارش 
را تنظیم کند و بتواند برنامه خود را تغییر دهد و به جای زودتر رفتن و در 
منزل منتظر آنها بودن که باعث می ش��د هر دقیقه ای که می گذرد بیشتر 
عصبانی شود و نداند که چه اتفاقی افتاده و چرا آنها دیر کرده اند، در محل 

کار بماند و پروژه اش را به پایان برساند.

جایگزین ها و انتخاب های دیگر
مش��تری ها نیاز دارند که احساس کنند س��ایر راه ها برای رسیدن به مقصود در 
برابرش��ان باز اس��ت. رونا، که وکیل است و در شهر واشنگتن دی سی دفتر وکالت 
دارد، مش��غول تهیه پرونده مهمی بود که باید تا آخر هفته برای حضور در دادگاه 
آماده می شد. بخشی از کار پژوهش او ایجاب می کرد که آخرین گزارش یک کارخانه 
بزرگ اتومبیل سازی در آمریکا را در اختیار داشته باشد. وقتی به کارخانه تلفن کرد، 
اطالع دادند که گزارش هنوز چاپ نش��ده. او دلیل نیاز به گزارش و اضطراری بودن 
وضعیت را توضیح داد. مدیر کارخانه با پست الکترونیک یک کپی از گزارش را برای 

رونا فرستاد و بدین ترتیب مسئله را حل کرد.
اطالعات

مش��تریان نیاز دارند که در مورد محصوالت، سیاست ها و روال کاری شرکتی که 
با آن س��ر و کار دارند اطالعات و آموزش هایی به آنها داده ش��ود. میلتون، سرپرست 
نیروی انسانی و یک نوآموز تنیس است که برای خرید اولین راکت تنیس به فروشگاه 
محله خود مراجعه کرد. مدیر فروش��گاه که می دانس��ت باید نکات مهمی در خرید 
راکت تنیس به میلتون آموزش داده شود، با صرف وقت تفاوت بین انواع سیم هایی 
که در تولید راکت به کار می روند و همچنین دلیل این را که چرا راکت ها قیمت های 
مختلف دارند به او توضیح داد. وقتی میلتون فروش��گاه را ترک کرد، نه تنها صاحب 
یک راکت تنیس ش��ده بود که از خرید آن راضی بود، بلکه حاال بهتر می فهمید که 
چگونه کیفیت یک راکت در بازی تنیس موثر اس��ت. در بخشی از افسانه های قدیم 
آمده است که اگر به مشتری چیزی را که می خواهد بدهیم، نتیجه این خواهد بود 
که مش��تری هایی راضی خواهیم داش��ت. این افسانه واقعیت ندارد. مشتری ها اغلب 
خواسته خود را ابراز می کنند، ولی در مورد شش نیاز اصلی که از آن صحبت کردیم 
چیزی نمی پرس��ند. آخرین باری که به پیتزافروش��ی رفته و گفته اید: »من یک قاچ 
پیتزای پپرونی می خواهم، در ضمن آیا امکان دارد رفتار دوس��تانه و منصفانه باشد 
و مرا هم درک کنید« کی بوده اس��ت. مش��تری ها از این نیاز صحبت نمی کنند، اما 
وقتی که این نیازها برآورده نش��وند آن را حس می کنند. برای ارائه خدمات دهی با 
کیفیت باال باید افسانه قدیمی را به کناری نهاد و کل نیازهای مشتری را برآورده کرد.
hormond :منبع

6 نیاز اولیه مشتریان

 گام بزرگ مایکروسافت
در جهت حفظ محیط زیست 

س��اتیا نادال، مدیرعامل مایکروس��افت در چند روز اخیر اعالم کرده است که 
چش��م انداز این شرکت عدم تولید هیچ گونه کربنی تا سال ۲۰۳۰ است. اگرچه 
تا آن زمان 1۰ س��الی باقی مانده است، با این حال اعالم این خبر در زمانی که 
فاجعه ای نظیر آتش س��وزی استرالیا رخ داده است، یک اقدام دقیق تجاری نیز 
محس��وب می شود. در هر صورت این اقدام یکی از بزرگ ترین برندهای جهان، 
بدون شک اهمیت بسیار باالیی را دارد. بنا بر آمارهای منتشرشده، سال گذشته 
میزان گرمای جهانی رقمی بسیار باال بوده است. به همین خاطر ضروری است 
تا برای این معضل راهکارهای جهانی انجام ش��ود. فراموش نکنید که تغییرات 
اقلیمی و گرم ش��دن هوا، در نهایت همه کش��ورها را درگیر خود خواهد کرد. 
به همین خاطر نیز از این معضل به عنوان تهدیدی جهانی یاد می ش��ود. نکته 
جالب این اس��ت که تنها برنامه مایکروسافت خداحافظی با تولید کربن نبوده 
و قصد دارد تا برای کاهش آن نیز کمک های ش��ایانی را داش��ته باش��د. همین 
امر باعث ش��ده اس��ت تا این برند در مرکز توجه انجمن های حفاظت از محیط 
زیس��ت قرار گیرد، با این ح��ال این وعده ها آیا عملی هس��تند؟ در این رابطه 
مهم ترین اقدام اختصاص بودجه کافی اس��ت که برنامه ایجاد یک صندوق یک 
میلیارد دالری توسط مدیران این شرکت کلید خورده است. همچنین با توجه 
به این امر که یک گروه تحقیقاتی در این زمینه مش��غول به فعالیت اس��ت، به 
نظر می رسد که این وعده عملی خواهد بود، با این حال تا 1۰سال آینده زمان 
زیادی باقی است و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. درواقع به عقیده ساتیا نادال، 
تنها راهکار حفظ محیط زیست، استفاده از تکنولوژی است. همچنین با توجه 
به این امر که بیش��ترین میزان تولید کربن به شرکت ها و کارخانه ها اختصاص 
دارد، الزم است تا آنها باالترین سطح اقدامات را انجام دهند. درواقع با استفاده از 
به روزترین تکنولوژی ها دیگر نیاز به بستن واحدهای تولیدی نبوده و می توان به 
توسعه ای پایدار دست پیدا کرد، با این حال تکنولوژی چنین اقدام بزرگی، هنوز 
در دسترس مدیران مایکروسافت قرار نگرفته است و باید دید که تیم تحقیقاتی 
طی س��ال های آینده به چه نتایجی دست پیدا خواهد کرد. حمایت همه جانبه 
بیل گیتس از این طرح، از دیگر موارد مهم محسوب می شود. نکته دیگری که 
در این رابطه باید مورد توجه قرار دهید این است که حتی امکان دارد برندهای 
دیگری نیز برای کمک به مایکروس��افت، اق��دام به همکاری کنند، با این حال 
اهمیت کار این ش��رکت به این خاطر است که در نخستین ماه از سال جدید، 
پیشگام یک جریان کامال حیاتی شده است. به همین خاطر طی چند روز آینده 

باید شاهد خبرهایی در همین زمینه از سوی سایر برندها باشیم. 
cnbc :منبع

بلک شارک 3 نخستین گوشی با رم 16 
گیگابایتی

جدیدترین گوشی های سری گیمینگ برند شیائومی جهان را حیرت زده کرده 
است. درواقع خبر استفاده از رم 1۶ گیگابایتی خود دلیل کافی برای این اتفاق 
خواهد بود. این گوش��ی که از ظاهری عجیب نیز برخوردار است، حتی ممکن 
اس��ت عنوان قدرتمندترین گوشی سال را نیز به دس��ت آورد، با این حال باید 
منتظر باش��یم که تا پایان سال، برندهای دیگر چه تولیداتی را خواهند داشت. 
با توجه به این امر که این گوشی هنوز وارد بازار نشده است، اطالعات بیشتری 
از آن وجود نداشته و برخی از تحلیلگران نیز بر این باور هستند که برند چینی 
سیاس��ت همیشگی اپل را برای معرفی محصول خود پیاده کرده است. درواقع 
آنها تنها به ذکر چند ویژگی بسنده کرده و این امر باعث می شود تا ذهن افراد 
همچنان کنجکاو باقی بماند، با این حال نباید از طراحی متفاوت این سری نیز 
غافل ش��وید. درواقع جذابیت و تنوع جالب رنگ در این گوشی به باالترین حد 
خود رسیده است. این امر در حالی است که معموال گوشی های سری گیمینگ، 
ظاهر چندان جذابی را نداش��ته اند به همین خاطر ممکن است با فروشی فراتر 
از حد تصور آن مواجه باشیم.  استفاده از چیپست اسنپدراگون ۸۶5 و باتری به 
مراتب قدرتمندتر در مقایسه با سری دوم این برند و پشتیبانی از اینترنت نسل 

پنجم، از دیگر ویژگی های قابل ذکر محسوب می شود.
techradar :منبع

بازگشت هامر این  بار همگام با محیط زیست 

بدون شک هامر یکی از جذاب ترین مدل های ماشین در تمام تاریخ محسوب 
می ش��ود. جنرال موتور این طراحی را در ابتدا برای ارتش آمریکا انجام داد. به 
علت باوری که به فروش باالی آن وجود داش��ت، نمونه اسپرت تر آن در تمامی 
جهان به فروش رسید که یکی از هوشمندانه ترین تصمیمات محسوب می شود، 
با این حال مصرف بنزین بسیار باالی آن و مشکالتی که در چند سال گذشته 
برند جنرال موتور با آن دس��ت به گریبان بود، باعث شد تا تولید این خودرو به 
صورت کامل متوقف ش��ود، ولی هنوز هم این خودرو محبوبیت بسیار باالیی را 
داشته و بنا بر آمارهای منتشرشده بسیاری از افراد بی صبرانه در انتظار خبری 
از بازگش��ت آن به خط تولید هس��تند. بدون شک بازگش��ت این غول دوست 
داش��تنی با توجه به واکنش های فوق العاده مخاطبان در چند روز گذش��ته با 
فروش بسیار باالیی نیز همراه خواهد بود. اما نکته بسیار جالب سری جدید این 
است که این خودرو در سال ۲۰۲۲ به صورت کامال برقی ارائه خواهد شد. این 
اقدام باعث می شود تا مشکالت زیست محیطی و انتقادات شدید از آن کامال از 
بین رفته و از همین االن باید این ش��رکت را برای چنین اقدامی تحسین کرد. 
درواقع حتی بعید نیست که موسسات و افراد حامی محیط زیست، این خودرو 
را که روزگاری دش��من آنها محسوب می شد، به انتخاب اول خود تبدیل کنند. 
پیش بینی ها نیز حاکی از آن است که هامر برقی توانایی کسب عنوان نخست 
محبو ب ترین پیکاپ سال را خواهد داشت. به همین خاطر باید منتظر واکنشی 
از سوی برندهایی نظیر تسال و فورد باشیم. بنا بر اطالعات منتشرشده قرار است 
تا معرف آن لبرون جیمز باشد که از بهترین های تاریخ بسکتبال محسوب شده 
و شهرتی مثال زدنی را دارد، با این حال تا دو سال آینده زمان زیادی باقی مانده 

و هر تغییری ممکن است رخ دهد.  
edition :منبع
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دس��تیابی به مشتریان مهم و دارای اهمیت برای اغلب کارآفرینان هدف جذابی 
محسوب می شود. در هر کسب و کاری برخی از مشتریان از اهمیت بیشتری نسبت 
به سایرین برخوردار هستند. این امر موجب تمایل هرچه بیشتر شرکت ها به تعامل 
با چنین افرادی می شود. دلیل اصلی چنین توجهی به مشتریان مهم کامال روشن 
است: امکان کسب درآمد بیشتر با فروش موفق در رابطه با این مشتریان. وقتی یک 
برند توانایی کسب س��ود 1۰ برابری از یک مشتری مشخص را داشته باشد، بدون 
تردید به شیوه ای متفاوت به وی توجه نشان خواهد داد. دنیای کسب و کار کنونی 
دارای رقابت و فشار بسیار زیادی است. این امر اغلب برندها را به سوی تالش برای 
جلب نظر مش��تریان دارای اهمیت و توان خرید بیشتر سوق می دهد. البته معنای 
این مفهوم بی توجهی به سایر مشتریان نیست. به عبارت بهتر، امروزه شیوه تعامل با 
مشتریان مهم، در عین ثبات ماندن نحوه تعامل با مشتریان عادی، تغییر کرده است. 
نکته مهم در رابطه با مشتریان ارزشمند نحوه تعامل درست ما با آنهاست. بدون 
تردید چندین برند مش��ابه ما در بازار کس��ب و کار وجود دارد، بنابراین ما چگونه 
باید توجه مشتریان مهم را جلب کنیم؟ وقتی دیگر برندها نیز به دنبال جلب نظر 
مش��تریانی واحد هستند، میزان رقابت به شدت افزایش خواهد یافت. در این مقاله 
من قصد بررسی راهکارهایی ساده برای جلب نظر مشتریان ارزشمند و مهم را دارم. 
در این راستا مرل کریگزمن، کارشناس کسب و کار بانوان، توصیه های مفیدی ارائه 
کرده است، بنابراین در ادامه بحث جلب نظر مشتریان دارای اهمیت با توجه به این 

توصیه ها پیگیری خواهد شد. 
1. باور به ارزش برندمان

ایراد نخس��ت بسیاری از برندها عدم باور به ارزش کسب و کارشان است. به این 
ترتیب آنها به طور مداوم س��یگنال هایی مبنی بر عدم ارزش��مندی کس��ب و کار و 
برندشان به مخاطب انتقال می دهند. چنین امری به سرعت اعتماد مشتریان نسبت 
به کس��ب و کار م��ا را از بین می برد. وقتی ما در تالش ب��رای فروش محصولی به 
مشتریان هس��تیم، باید در تمام مدت زمان روز و هفته خدمات پس از فروش ارائه 
کنیم. این امر فقط مخصوص مشتریان ارزشمند نیست. وقتی مخاطب هدف با شک 
و تردید ما در زمینه تعامل مواجه ش��ود، به سرعت نظرش پیرامون برندمان تغییر 
خواهد کرد. بس��یاری از برندها بدون توجه به تاثیر رفتارهای ش��ان بر روی ذهنیت 

مخاطب هدف به طور مداوم مشتریان مهم شان را از دست می دهند. 
یکی از ویژگی های اصلی مشتریان ارزشمند سطح انتظار باالتر آنها در مقایسه با 
دیگر مشتریان است. وقتی پای معامله ای با مقدار پول در گردش کالن مطرح باشد، 
هیچ مشتری از انتظاراتش کوتاه نخواهد آمد. این امر ضرورت توجه دوچندان برندها 
به نیازها و خواست های مشتریان ارزشمند را مطرح می کند. در غیر این صورت ما 
به طور مداوم مش��تریان ارزشمند مان را از دست خواهیم داد. متاسفانه بسیاری از 
برندها حتی نس��بت به از دست دادن مشتریان وفادارشان آگاه هم نمی شوند. این 
امر امکان رفع ایرادهای احتمالی در زمینه جلب رضایت مشتریان را بیش از پیش 

مسدود می سازد. 
2. ارجاع مشتریان به دیگر کسب و کارها

بس��یاری از کارآفرین��ان در تالش برای معرفی برندش��ان از طری��ق تبلیغات و 
کمپین های بازاریابی هس��تند. نکته مهم در این میان تاثیرگذاری افراد متخصص 
در زمینه های مختلف کس��ب و کار بر روی ذهنیت مش��تریان است. وقتی صاحب 
یک کسب و کار مشتریان را به سوی برندی دیگر راهنمایی کند، میزان اعتبار آن 
ش��رکت افزایش شگفت انگیزی خواهد یافت، بنابراین یکی از راهکارهای تاثیرگذار 
برای افزایش اعتبار برندها معرفی ش��ان از س��وی دیگر کارآفرینان اس��ت. این امر 
نیازمند ایجاد ارتباط با برخی از رقبا و دیگر شرکت های فعال در زمینه های مرتب 
با کسب و کارمان است. بدون تردید هیچ شرکتی بدون اطمینان از اقدام مقابل ما 
برای معرفی کسب و کاری دیگر به مشتریانش پیشقدم نخواهد شد. بنابراین ما در 
وهله نخست باید کانال های ارتباطی مان با دیگر برندها را تقویت کنیم. این امر تاثیر 

انکارناپذیری بر روی توانایی ارتباطی ما با دیگر برندها خواهد داشت. 

امروزه مشتریان به دو شیوه نظرشان درباره یک برند تغییر می کند. شیوه نخست 
ش��امل معرفی آن کس��ب و کار از سوی دوستان و اعضای خانواده است. شیوه دوم 
که در این بخش مدنظر ما قرار گرفت، مبتنی بر معرفی یک ش��رکت یا کارآفرین 
دیگر اس��ت. این امر میزان اعتبار یک کس��ب و کار را به ش��یوه ای قابل مالحظه 

افزایش می دهد. 
3. به اشتراک گذاری داستان موفقیت مشتریان

مش��تریان دارای اهمی��ت نیازمن��د اطمین��ان از کس��ب موفقی��ت در صورت 
سرمایه گذاری بر روی کسب و کار شما هستند. وقتی ما قصد سرمایه گذاری بر روی 
یک کسب و کار را داریم، نگرانی نخست مان عدم مواجهه با شکست است. فقط در 
این صورت ما به سراغ سایر بخش های مهم در زمینه سرمایه گذاری خواهیم رفت. 
راهکار مناس��ب در این بخش ایجاد نوعی اطمینان و اعتماد به نفس در مش��تریان 

است. 
امروزه ش��بکه های اجتماعی بیش��تر ب��رای تبلیغات مورد اس��تفاده برندها قرار 
می گی��رد. توصیه ما در این بخش اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی برای افزایش 
اعتماد مش��تریان به برندمان است. به این ترتیب تمایل آنها برای همکاری و خرید 
از ما بیش��تر خواهد شد. به اشتراک گذاری داستان موفقیت مشتریان قبلی اهمیت 
بس��یار زیادی بر روی تصمیم گیری مش��تریان بالقوه برند ما خواهد داشت. به این 
ترتیب دیگر نیازی به نگرانی درباره میزان اعتماد مشتریان به برندمان نخواهد بود. 
نکته مهم در زمینه تولید محتوای مناسب برای بارگذاری در شبکه های اجتماعی 
توجه به نگرانی های اصلی مشتریان است. بسیاری از برندها در محتوای بازاریابی شان 
به جای تمرکز بر روی نیازهای مشتریان به سراغ رفع نگرانی های خودشان می روند. 
این امر نه تنها اعتماد مش��تریان را جلب نخواهد کرد، بلکه آنها را نس��بت به میزان 

دقت ما در زمینه آگاهی از نگرانی های شان مردد می کند. 
4. برنامه ریزی رویدادهای مهم

س��طح ایجاد اعتماد در دیدارهای رو در رو بس��یار بیش��تر از سایر نمونه هاست. 
بی تردید کارآفرینان در صورت مالقات رو در رو با مشتریان شان توانایی تاثیرگذاری 
بسیار بیشتری در مقایسه با محتوای آنالین خواهند داشت. به همین خاطر ما باید 
همیشه تعامل نزدیک با مخاطب هدف را مدنظر داشته باشیم. در غیر این صورت 

برند ما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست می دهد. 
پیش��نهاد ما در این بخش ساماندهی رویدادهای مهم برای میزبانی از مشتریان 
ارزش��مند و مذاکره با آنها در مورد قرارداد و س��ایر نکات مهم اس��ت. این امر تاثیر 
انکارناپذیری بر روی ذهنیت مشتریان خواهد داشت. به هر حال برند ما توجه الزم 
برای جلب اعتماد و مذاکره مستقیم با مشتریان را از خود نشان داده است. بسیاری 
از افراد در چنین مواقعی تمایل بیشتری برای همکاری با برندها و سرمایه گذاری یا 
خرید از خود نشان می دهند. بنابراین ما باید از تاثیر برگزاری رویدادهای مهم نهایت 
استفاده را ببریم. زمان برگزاری این رویدادها نیاز چندانی به انطباق با مناسبت های 
رس��می ندارد. برخی از برندها در روزهای منتهی به کریس��مس اقدام به برگزاری 
رویداده��ای مهم می کنند. توصی��ه ما در این بخش توجه به س��طح نیاز برندمان 
و س��پس تصمیم گیری درباره برگزاری رویداد موردنظر اس��ت. به یاد داشته باشید 
همیشه امکان خلق مناسبت از سوی یک برند وجود دارد. به عنوان مثال از سالگرد 
تاس��یس برندتان برای برنامه ریزی یک دورهمی خودمانی با مش��تریان ارزش��مند 
اس��تفاده کنید. این امر سطح ارتباط نزدیک شما و مشتریان هدف را به طور قابل 

مالحظه ای عمیق تر خواهد کرد. 
5. ارسال هدیه برای جلب نظر مشتریان

ارسال هدیه های مختلف برای مشتریان بالقوه برندمان اهمیت باالیی دارد. امروزه 
مش��تریان انتظارات بس��یار زیادی از برندها دارند. این امر درباره مش��تریان دارای 
اهمیت برای برندها به طور ویژه ای باید مورد توجه قرار گیرد. وقتی ما بر روی یک 
دسته از مشتریان مهم هدف گذاری می کنیم، رقبای ما نیز به طور مشابه در تالش 
برای جلب نظر آنها هستند. بنابراین ما باید به طور ویژه ای در تالش برای جلب نظر 
آنها باش��یم. در غیر این صورت به زودی در رقابت با دیگر برندها با شکست مواجه 

خواهیم شد. 
در زمینه ارسال هدیه برای مشتریان ارزشمند یا بالقوه برندمان نیازی به اختصاص 

هزینه های گزاف نیست. هدیه ما باید بیانگر توجه مان به افراد باشد. این امر نیازمند 
اندکی شخصی سازی هدیه هاست. به عنوان مثال، اگر قصد ارائه خودکاری ویژه به 
عنوان هدیه را دارید، درج نام هر مشتری بر روی آن بیانگر توجه تان به آنها خواهد 
بود. این امر در اغلب اوقات با استقبال مشتریان همراه می شود، بنابراین ما فرصت 

تاثیرگذاری به مراتب بهتری بر روی مشتریان خواهیم داشت. 
نکته بعد درباره توجه به اتفاقات مهم اس��ت. برخی از برندها ش��عارهای زیست 
محیطی جذابی انتخاب می کنند. میزان پایبندی ما به شعارهای برندمان در زمینه 
رویداده��ای عمومی اهمیت بس��یار زیادی دارد. به عنوان مثال، اگر برند ش��ما در 
حوزه محیط زیس��ت تعهدات سفت و سختی دارد، باید دست کم واکنشی اندک به 
آتش س��وزی جنگل های در استرالیا یا س��ایر نقاط جهان نشان دهد. این امر اگر با 
جمع  آوری بودجه برای کمک به مناطق دچار سانحه همراه شود، تاثیرگذاری بیشتر 

بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
FBI 6. فروش مانند ماموران حرفه ای

عقد قرارداد و فروش محصوالت به مش��تریان ارزشمند نیازمند شیوه های خاص 
خود است. اشتباه بسیاری از برندها تالش برای تعامل با مشتریان مهم مانند سایر 
مش��تریان اس��ت. این امر میزان تاثیرگذاری برند ما را به ش��دت کاهش می دهد. 
مش��تریان مهم باید احساس اهمیت بیشتر از س��وی برندها دریافت کنند. در غیر 
این صورت انگیزه شان برای همکاری یا خرید از برندهای موردنظر به شدت کاهش 

خواهد یافت. 
ش��اید در نگاه نخست اشاره به ماموران FBI در این بخش عجیب به نظر برسد. 
نکته مهم در این زمینه استراتژی های جالب این ماموران برای مذاکره با طرف های 
مقابل ش��ان اس��ت. هدف ما در این بخش ترغیب شما به س��وی طراحی برخی از 
اس��تراتژی های تاثیرگذار برای تعامل با مش��تریان مهم است. به این ترتیب شما با 
برنامه ای مش��خص به سراغ مشتریان خواهید رفت. ایراد اصلی کار برخی از برندها 
عدم تأمل درباره نحوه ارتباط با مشتریان مهم است. به این ترتیب آنها بدون هیچ گونه 
تفکر قبلی به س��راغ ایجاد ارتباط با مشتریان می روند. نحوه طراحی استراتژی های 
تعامل با مشتریان مهم باید تا حد زیادی مبتنی بر ویژگی های شخصیتی آنها باشد. 
این امر نیاز به مطالعه پیرامون مشتریان را مطرح می کند. هیچ برندی بدون اندکی 
مطالعه درباره مشتریان هدفش امکان جلب نظر آنها و تاثیرگذاری مطلوب را نخواهد 

داشت بنابراین ما باید استراتژی بهینه ای در این زمینه دنبال کنیم. 
7. توجه به حفظ مشتریان فعلی

تالش برندها برای تعامل با مشتریان مهم جدید دو مشکل اساسی ایجاد می کند. 
مش��کل اصلی در رابطه با مش��تریان عادی بروز می کند. در این شرایط بسیاری از 
برندها نسبت به مشتریان عادی ش��ان بی توجه می شوند. به این ترتیب شمار قابل 
توجهی از مشتریان فعلی برندها به سراغ دیگر رقبا خواهند رفت. مشکل دوم درباره 
مش��تریان مهم کنونی برندهاس��ت. در این زمینه بسیاری از برندها با تمرکز صرف 
بر روی یافتن مش��تریان تازه دیگر زمانی برای رسیدگی به وضیعت مشتریان مهم 
فعلی شان نخواهند داشت. به این ترتیب آنها به طور مداوم باید به دنبال مشتریان 

تازه باشند. این امر زمان و هزینه بسیار زیادی از برندها می گیرد. 
امروزه اغلب برندها بیشتر فروش شان را از طریق حفظ مشتریان و تبدیل آنها به 
مشتریان وفادار انجام می دهند. به این ترتیب برند ما نیز باید برنامه ای منسجم برای 
حفظ مشتریان فعلی اش داشته باشد. این امر نیاز به تبلیغات و بازاریابی در مقیاس 
وس��یع را کاهش می دهد. به راس��تی کدام ابزار تبلیغاتی توانایی رقابت با رضایت 
مش��تریان را دارد؟ امروزه اغلب برندهای بزرگ با ایجاد باشگاه مشتریان در زمینه 
ارائه تخفیف های گسترده به مشتریان وفادارشان پیشتاز هستند. اگر ما نیز به دنبال 

کسب موفقیت مشابه هستیم، باید به این شیوه ها توجه داشته باشیم. 
بدون تردید تعامل با مش��تریان دارای اهمیت بسیار دشوار است. این 
امر نیازمند توانایی های گسترده ای از سوی ماست. برخی از توانایی های 
و مهارت ه��ای موردنیاز در این مقاله مورد بررس��ی قرار گرفت. با توجه 
توصیه ه��ای مورد بح��ث در این مقاله ش��رایط تعامل ما با مش��تریان 

هدف مان بسیار ساده تر از هر زمان دیگری خواهد شد. 
forbes :منبع

اشتباهات رایج ولی مرگبار برندها در 
شبکه های اجتماعی

بدون ش��ک ش��بکه های اجتماعی یکی از بهترین بس��ترها برای فعالیت 
تجاری برندها محس��وب می شود، با این حال تا چه اندازه نسبت به اقدامات 
اشتباه و کارهایی که نباید انجام دهید آگاه هستید؟ فراموش نکنید که رایج 
بودن یک اقدام باعث می ش��ود تا افراد بدون فکر کردن اقدام به اس��تفاده از 
آن کنند، با این حال فراموش نکنید که این عدم بررس��ی ضررهای بسیاری 
را متحمل شما خواهد کرد. در این رابطه انجمن کارآفرینان جوان فهرستی 
از اشتباهات رایج و بسیار آسیب رسان برندها در شبکه های اجتماعی را تهیه 

کرده است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-فعالیت بیش از حدی را دارید 

یک تصور کامال اشتباه این است که افراد تصور می کنند که با پست گذاشتن 
زی��اد، به نوعی ارتباط باالت��ری را با مخاطب خود برقرار خواهن��د کرد، با این 
حال فراموش نکنید که برای هر چیزی یک تعادل منطقی وجود داش��ته و این 
امر باعث رضایت مخاطب خواهد ش��د. درواقع تع��داد زیاد مطالب، مخاطب را 
آزرده خاط��ر کرده و فرصت مطالعه تمام آنها را نیز از بین خواهد برد. همچنین 
تعداد باال، به معنای آن خواهد بود که شما باید سرعت زیادی را در تولید مطالب 
داش��ته باشید که این امر بدون ش��ک از کیفیت کار می کاهد. به همین خاطر 
اولویت اول ش��ما باید تنها کیفیت باش��د. بدون شک کمیت بستگی به شرایط 
نیز دارد. برای مثال در هنگام برگزاری یک نشست جهانی که مستقیما به حوزه 
کاری شما ارتباط دارد، کامال طبیعی است که حجم مطالب ارسالی افزایشی را 

داشته باشد. با این حال این امر نباید به عادت کاری شما تبدیل شود.
2-نظر مخاطب را مهم تلقی نمی کنید 

بدون ش��ک تمامی اقدامات شما برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان است. 
تحت این ش��رایط شایسته اس��ت تا به نظر آنها توجه کافی را داشته باشید. به 
همین خاطر قبل از ش��روع هر اقدامی ضروری اس��ت تا نظر مخاطبان را جویا 
شوید. این امر کمک خواهد کرد مخاطب خود را نزد شما ارزشمند تلقی کند. 

3-به مخاطب داخلی توجهی ندارید  
جامعه هدف هر برندی باید مردمان منطقه خود باشد. در غیر این صورت 
یک ش��انس بزرگ را به س��ادگی از دست خواهد داد، با این حال این امر به 
معنای عدم توجه به بازار س��ایر کش��ورها نبوده و تنها به این امر اشاره دارد 

که باید طبق اولویت رفتار کرد. 
4-یک شبکه را مورد هدف قرار داده اید

از دیگر اشتباهات بزرگ برندها این است که تمام تمرکز خود را تنها بر روی 
یک شبکه اجتماعی قرار می دهند. این امر در حالی است که برای موفقیت، نباید 
محدودیتی را برای خود قائل ش��وید. به همین خاطر ضروری اس��ت تا در کنار 

شبکه های مطرح، موارد نوظهور نظیر تیک تاک را نیز مورد توجه قرار دهید. 
5-صرفا به خودتان محدود هستید 

این امر که در تالش برای تبدیل ش��دن ب��ه یک پایگاه اطالعاتی در حوزه 
کاری خود باش��ید، بدون ش��ک ارزش اقدامات ش��ما را افزایش خواهد داد. 
به همین خاطر صرفا به جای پوش��ش اخب��ار و مطالب مرتبط با برند خود، 
ضروری است تا نگاهی وسیع تر را داشته باشید. در این رابطه حتی استفاده 
از مطالب مفید سایر برندها همراه با ذکر نام آنها سودمند محسوب می شود. 

درواقع نباید تصور کنید که تمای برندهای موجود، رقیب شما هستند. 
6-به جاذبه بصری توجه ندارید 

بدون شک صرفا محتوای ارزشمند، نمی تواند موفقیت را برای شما به همراه 
داشته باشد. به همین خاطر نیز ضروری است تا جذابیت بصری باالیی را حیاتی 
تلقی کنید. در این رابطه تنوع دادن نیز بس��یار مهم است. برای مثال در زمینه 

تهیه عکس، از اقدامات متفاوتی نظیر تولید اینفوگرافی غافل نشوید. 
7-صرفا تعداد فالوور برای شما مهم است 

امروزه دیگر تفاوتی ندارد که از چه تعداد دنبال کننده برخوردار هستید، نکته 
مهم  این است که میزان تعامل صفحه شما چقدر است. به همین خاطر به جای 
تالش برای باال بردن تعداد فالوورهای پیج خود، ضروری است تا به کیفیت آنها 
توجه داش��ته باشید. این امر کمک خواهد کرد تا وقت و هزینه شما در اقدامی 
بهتر خرج شود. این نکته را فراموش نکنید که به مرور زمان بزرگ شدن همواره 

بهتر از بزرگ جلوه داده شدن آن هم  به صورت یک شبه خواهد بود. 
8-حوزه مشخصی برای فعالیت های خود ندارید 

تخصصی بودن یکی از مهم ترین اقداماتی است که هر برند در صفحه اجتماعی 
خود باید رعایت کند. اگرچه شما می توانید فعالیت های فرعی نیز داشته باشید، 
با این حال حداقل 7۰درصد اقدامات شما باید کامال مشخص و محدود به یک 

حوزه باشد. در غیر این صورت شانس موفقیت باالیی را نخواهید داشت. 
9-اصول کپی برداری را رعایت کنید

همانطور که در بخش های گذشته نیز عنوان شد، ضروری است تا از مطالب 
مفید سایرین نیز استفاده کنید، با این حال این امر باید با رعایت درست اصل 
کپی برداری همراه باشد. در این رابطه ذکر منبع مطلب، مهم ترین اصل محسوب 
ش��ده و هیچ گاه نباید در این رابطه قوانین را کنار بگذارید. این امر خصوصا در 

درازمدت ضامن ایجاد وجهه ای بسیار خوب خواهد شد. 
10-استفاده از رمز مشترک برای تمامی صفحات 

این امر به معنای آن خواهد بود که در صورت هک شدن یک صفحه، همه چیز 
را از دست خواهید داد. به همین خاطر برای افزایش امنیت خود ضروری است تا 
رمز های متفاوت و پیچیده ای را استفاده کنید. برای مدیریت آن نیز نرم افزارهای 
مخصوصی وجود دارد که باعث خواهد شد تا دیگر فراموش کردن آنها به مشکلی 
تبدیل نشود، با این حال حتی با رعایت تمامی موارد ایمنی، شما بی نیاز از یک 

مدیر شبکه و مسئول امنیت سایبری نخواهید شد. 
11-آگهی بیش از حد 

برخی از صفح��ات بیش از حد خود را تبلیغ می کنند. فراموش نکنید که 
نرخ تبلیغات ش��ما باید میزانی مش��خص را داشته باشد. در غیر این صورت 
محکوم به نابودی خواهید بود. همچنین می توانید تبلیغات س��ایر برندها را 
نی��ز انجام دهید. این ام��ر نه تنها درآمدزایی را برای ش��ما به همراه خواهد 
داشت، بلکه در صورت حالت تعاملی، به افزایش شهرت نیز منجر می شود.

12-عدم توجه به هشتگ و اصول سئو 
بسیاری از راهکارها وجود دارد که باعث خواهد شد تا تاثیر اقدامات شما افزایش 
پیدا کند. برای مثال اس��تفاده مناس��ب از تگ ها و رعایت اصول سئو از جمله آن 
محس��وب می شود. به همین خاطر بس��یار ضروری است تا مطالعه مداومی را در 

رابطه با راهکارهای استفاده بهتر از شبکه های اجتماعی داشته باشید. 
13-تنها به دنبال فروش محصوالت هستید 

حتی می توان گفت که هدف اصلی از حضور در شبکه های اجتماعی فروش 
محصوالت نیس��ت. درواقع این امر که صرفا شهرت و آشنایی بیشتری را ایجاد 
کنید نیز کامال سودمند خواهد بود و به همین خاطر استراتژی های خود را صرفا 
بر روی فروش قرار نداده و نگاهی بیش از حد تجاری نداش��ته باش��ید. این امر 
allbusiness :زمینه تنوع و کیفیت باالتر اقدامات می شود.            منبع
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بررسی درست رزومه متقاضیان با 12راهکار ساده 

بدون شک سایت اصلی تقریبا تمامی شرکت ها در زمینه استخدام افراد این 
اس��ت که از آنها می خواهند تا رزومه خود را جهت بررس��ی ارسال کنند، با این 
حال به عقیده شما مهم ترین مواردی که باید به آن توجه کنید، چیست؟ درواقع 
با بررس��ی درست رزومه افراد حتی ممکن است دیگر نیازی به مصاحبه وجود 
نداشته باشد و بسیاری از افراد در همین مرحله حذف شوند. در همین راستا به 

بررسی 1۲ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-به دنبال اثبات ادعاها باشید 

در رزومه و یا اطالعات صفحه استخدام ممکن است افراد ادعای مهارت هایی 
را داشته باشند. به همین خاطر نخستین اقدام شما باید پیدا کردن مدارکی برای 
اثبات آنها باش��د. برای مثال ممکن است فردی ادعا کند که در زمینه فروش و 
بازاریابی توانایی کافی را دارد ولی هیچ گونه مدرک تحصیلی و یا س��ابقه کار به 
چشم نخورد. در نهایت الزم است تا با تحلیل رزومه، لیستی از مهارت های فرد 

ایجاد کنید. این امر باعث خواهد شد تا امکان مقایسه بهتر مهیا باشد. 
2-میزان سخت کوشی افراد را بسنجید 

از روی اقدام��ات و دس��تاوردهای هر فرد می توان میزان سخت کوش��ی او را 
سنجید. همچنین با نگاهی اولیه به رزومه افراد نیز می توان این مورد را مشاهده 
کرد. برای مثال برخی از رزومه ها تنها در پنج دقیقه تنظیم ش��ده است، با این 
حال برخی دیگر چنان دقت و ظرافت باالیی دارد که معلوم اس��ت حداقل یک 
هفته بر روی آن کار شده است. به همین خاطر حتی از روی ساده ترین چیزها 

نیز می توان اطالعات سودمندی را به دست آورد. 
3-دستاوردهای فرد را مورد بررسی قرار دهید

شما باید به نسبت سن فرد به عملکرد و دستاوردهای او نمره بدهید. این نمره 
امکان مقایسه بهتر را نیز فراهم خواهد کرد. درواقع فراموش نکنید که شما برای 
استخدام تنها در یک بخش ممکن است با صدها رزومه مواجه شوید. به همین 
خاطر اگر نمره دهی وجود نداشته باشد، بدون شک اقدام شما بیش از حد زمان بر 
خواهد شد. همچنین ضروری است تا مزیت های خاص هر فرد را در کنار نمره  ها 
یادداشت کنید. برای مثال ممکن است دو فرد از امتیار همسانی برخوردار باشند 

با این حال نزدیکی به محل کار، عامل برتری یکی از آنها شود. 
4-تنها مهارت های تخصصی افراد را مورد توجه قرار ندهید 

اگرچه برخی از مهارت ها الزام یک کار محسوب می شود، با این حال بسیاری 
از مهارت های فرعی می تواند در میزان موفقیت آنها تاثیرگذار باش��د. به همین 
خاطر ضروری است تا مهارت های به اصطالح نرم را نیز جزو اولویت ها قرار دهید. 
برای مثال با تحلیل رزومه فرد می توانید میزان تیم گرا بودن وی را بس��نجید. 

بدون شک این مهارت در انجام بهتر کارها کمک شایانی را خواهد کرد. 
5-با مدیران سابق تماس برقرار کنید 

در هر صورت حتی ممکن است افراد در رزومه خود نیز اطالعات نادرستی را 
وارد کنند. به همین خاطر تماس با مدیران سابق، می تواند گزینه بسیار مناسبی 
باش��د. فراموش نکنید که حتی یک تفاوت میان گفته ها، باید دلیل کافی برای 

کنار گذاشتن فرد متقاضی باشد.
6-تیپ شخصیتی فرد را پیدا کنید 

اگر کمی دانش در زمینه علم روان شناس��ی داش��ته باشید، بدون شک حتی 
از روی رزوم��ه اف��راد نیز می ت��وان تا حدودی تیپ ش��خصیتی را حدس زد، با 
ای��ن ح��ال در صورتی که در این زمینه اطالع کاف��ی را دارید، می توانید از یک 
روان شناس باتجربه برای تامین این نیاز خود استفاده کنید. در نهایت با تعیین 
تیپ شخصیتی افراد می توانید میزان تناسب آنها با نیاز و فرهنگ کاری شرکت 
را بسنجید. برای مثال ممکن است برای مدیر بخش فروش خود به فرد جسور 
و کاریزماتیک نیاز داشته باشید، با این حال فرد موردنظر شما تیپ شخصیتی 
محتاط و خجالتی را داش��ته باش��د. در نهایت فراموش نکنید که تیم شرکت، 
مهم ترین دارایی ش��ما محسوب می ش��ود. به همین خاطر شایسته است تا در 

انتخاب آنها وسواس باالیی را داشته باشید. 
7- نحوه نگارش افراد را مورد بررسی قرار دهید 

ب��ه این امر توجه کنید که افراد رزومه خود را به چه نحوی تکمیل کرده اند. 
بدون ش��ک فردی که قواعد نگارش��ی را بهتر مورد استفاده قرار داده و تناسب 
فضاها را رعایت کرده است، شخصیت مناسب تر و حرفه ای تری نیز دارد. درواقع 
با نگاه اولیه به برخی از رزومه ها، هیچ گزینه ای بهتر از دور انداختن آنها نخواهد 

بود. 
8-میزان تمایل افراد به پیشرفت را پیدا کنید 

این امر که هر س��اله پیش��رفتی را در س��طح مهارت، دانش و دستاوردهای 
افراد مشاهده کنید به این معنا خواهد بود که آنها خواهان رشد بیشتر هستند. 
بدون ش��ک هیچ چیز بهتر از یک کارمند باانگیزه نخواهد بود. به همین خاطر 
نیز ضروری است تا این ویژگی را به یکی از معیارهای اصلی خود تبدیل کنید. 

9-میزان وفاداری را یک ارزش بدانید 
این امر که میزان حضور افراد در ش��رکت های مختلف را مشاهده 
کرده و دلیل جدایی را نیز پیدا کنید، بدون ش��ک باعث خواهد شد 
تا از وجود وفاداری به ش��رکت و یا عدم آن اطمینان حاصل کنید. 
درواقع اگر کارمندی هر س��اله کار خود را تغییر داده اس��ت، بدون 

شک گزینه ای پرریسک برای شما خواهد بود. 
 10-سواالت خود را براساس اطالعات رزومه تعیین کنید 

یکی از بزرگ ترین اش��تباهات افراد این اس��ت که س��واالت روز 
مصاحب��ه را بدون توجه به رزومه ف��رد انتخاب می کنند. برای مثال 
ممکن است این سواالت برای پنج سال پیش نیز مورد استفاده قرار 
گرفته باش��د. تحت این شرایط بدون شک بهترین استخدام ممکن 
را نخواهید داشت. به همین خاطر ضروری است تا در حین بررسی 
رزومه، سواالت خود را نیز یادداشت کنید. تحت این شرایط می توان 
اطمینان داشت که استخدام شما، کامال اصولی و با شانس موفقیت 

باال همراه خواهد بود. 
11-به خانواده فرد توجه داشته باشید

این امر که فرد در چه فرهنگ و خانواده ای بزرگ شده است بدون 
ش��ک یکی از معیارهایی محسوب می شود که باید در تصمیم گیری 
شما دخیل باشد. برای مثال ممکن است اکثریت تیم شرکت از یک 
وضعی��ت عقیدتی برخوردار باش��د، با این حال ف��رد متقاضی دقیقا 
نقطه تضاد محس��وب شود. به همین خاطر بهتر است تا از استخدام 

چنین فردی جهت حفظ یکدستی تیم شرکت، خودداری کنید. 
12-یکسری کلیدواژه برای خود داشته باشید 

یکسری کلیدواژه کمک خواهد کرد تا شما از استحقاق فرد اطمینان حاصل 
کنید. برای مثال ممکن اس��ت یک نوع مدرک برای شما اصل مهمی باشد. به 
همین خاطر همان ابتدا با سرچ آن می توانید تصمیم بگیرید که رزومه را مطالعه 
کنید و یا به سراغ گزینه-های دیگر بروید. این امر به افزایش سرعت شما کمک 

شایانی خواهد کرد. 
allbusiness :منبع
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پرمشغله بودن یکی از ویژگی های کاری کارآفرینان محسوب می شود، 
ب��ا این حال این امر به معنای آن نخواهد بود که باید تس��لیم ش��رایط 
باشید. درواقع همواره اقداماتی وجود دارد که با استفاده از آنها می توانید 
شرایط را برای خود بهبود بخشید. فراموش نکنید که شما نیز به مانند 
هر فرد دیگر، ممکن اس��ت در معرض انواع بیماری ها و افس��ردگی قرار 
گیرید. به همین خاطر ضروری اس��ت تا به خود توجه کافی را داش��ته 
باشید. بدون شک اس��تفاده از تجربیات یک کارآفرین که با تمامی این 
مشکالت مواجه بوده، می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای همگان 
باشد. در همین راستا به بررسی پنج راهکاری که به من کمک بسیاری 
را برای کاهش اثرات منفی مشغله زیاد کرده است، خواهیم پرداخت. 

1-تمرکزی کوچک داشته باشید 
ای��ن امر ک��ه ذهن خود را فقط درگیر مس��ائلی کنید که هم اکنون با 
آنها مواجه هس��تید، کمک خواهد کرد تا افکار بیهوده از شما دور شده 
و عملکرد درخش��انی را داشته باش��ید. به همین خاطر ضروری است تا 
در برنامه خود با ش��روع شدن یک اقدام، تمام توجه خود را معطوف به 
آن کنید. همچنین در هنگام ش��روع اس��ترس، ای��ن امر که ذهن خود 
را درگی��ر مس��ائل هرچند کوچک دیگری کنید، کم��ک خواهد کرد تا 
با منحرف ش��دن ذهن، دیگر فش��اری را حس نکنی��د. در نهایت توجه 

داش��ته باشید که الزم اس��ت تا برای خود جشن بگیرید. برای مثال اگر 
یک پروژه را به پایان رس��انده اید، خودتان را به کاری که دوس��ت دارید 
مهمان کنید. در این رابطه برخی از افراد برای خود کتاب خریده و یا به 
ورزش��ی که تمایل دارند می پردازند. درواقع نباید تصور کنید که رعایت 

این موارد تنها برای کارمندان است. 
2-همه چیز را مکتوب کنید 

بدون ش��ک یک ذهن ش��لوغ، همه چی��ز را با مش��کل مواجه خواهد 
کرد، با این حال تمامی مواردی که به ذهن ش��ما خطور می کند، موارد 
استرس زا محسوب نش��ده و برخی از آنها ایده هایی فوق العاده محسوب 
می شوند. به همین خاطر نیز ضروری است تا همه چیز را مکتوب کنید. 
این امر کمک خواهد کرد تا در زمان مناس��ب تر، به بررس��ی تمام آنها 
بپردازید. همچنین می توانید از موبایل خود برای یادداش��ت کردن این 
موارد استفاده کنید تا نیاز به دفترچه نیز وجود نداشته باشد. در نهایت 
استفاده از یک برنامه تعیین زمان اقدامات، کمک می کند تا هیچ یک از 
وعده های خود را فراموش نکنید. درواقع از یاد بردن بسیاری از اتفاقات، 
برای یک کارآفرین و مدیر کامال رایج محس��وب می شود، با این حال با 
استفاده از تکنولوژی می توان به صورت کامل این مشکل را برطرف کرد. 

3-از دفتر کار مجازی استفاده کنید 
نوع جدید دفتر کاری را باید نوع مجازی آن تلقی کرد که باعث صرفه جویی و 
سهولت بسیار باالست. درواقع این امر شما را از ضرورت وجود یک مکان بی نیاز 
ک��رده و امکان دورکاری را فراهم می آورد. همچنین در کنار آن می توانید از یک 

دس��تیار مجازی نیز استفاده کنید. این امر بدون شک دغدغه های کاری شما را 
کاهش خواهد داد. 

4-به افراد تیم خود اطمینان داشته باشید 
این امر باعث خواهد ش��د تا حجم وظایف ش��ما کاهشی شدید را پیدا کرده و 
افراد تیم ش��رکت نیز تجربیات جدیدی را پیدا کنند. فراموش نکنید که تمامی 
کارمن��دان تمای��ل ندارند که تا پایان عمر خود در همین س��طح باقی بمانند. به 
همین خاطر بسترس��ازی برای آنها به کسب رضایت بیشتر منجر خواهد شد. در 
نهایت این امر که دس��تیاری را در کنار خود داش��ته باش��ید، سختی های کار را 

کم خواهد کرد. 
5-از قانون 2 دقیقه استفاده کنید 

در برخ��ورد با هر چیزی باید این س��وال را از خود مط��رح کنید که آیا انجام 
آن به زمانی بیش��تر از دو دقیقه نیاز خواهد داشت؟ در صورتی که جواب منفی 
اس��ت، ضروری اس��ت تا فورا آن را انجام دهید. درواقع این روش باعث می شود 
تا از به تاخیر انداختن کارها جلوگیری ش��ده و حجم کاری افراد میزانی منطقی 
و یکس��ان را تا پایان ماه داش��ته باشد. فراموش نکنید که این موارد کوچک پس 
از گذش��ت زمان با تلنبار ش��دن، حجم بسیار بزرگی را به خود خواهد گرفت که 

بدون شک یک معضل خواهد بود. 
در نهایت توجه داش��ته باشید که شما حس خوبی را به خودتان منتقل کنید. 
در غی��ر این صورت هر اقدامی که انجام دهید، با نتیجه الزم همراه نخواهد بود. 

درواقع رمز موفقیت این است که هوشمندانه تر و نه سخت تر کار کنید. 
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در هر زمینه ای که مشغول فعالیت باشید ناچار هستید برای کسب و کار خود 
اعتبار کسب کنید.

بس��یاری از کسب و کارها هستند که برای کس��ب اعتبار کافی در شغل شان 
دست به هر کاری می زنند یا برای تحقق پیدا کردن آن بسیار دست و پنجه نرم 
می کنند. هرچند ممکن اس��ت ش��ما گروه یا فرد متخصصی باش��ید که بتوانید 
بهترین محصول یا خدمات را در اختیار مش��تریان خود قرار دهید، اما زبان بازار 
با آنچه که ش��ما تصور می کنید متفاوت تر اس��ت. معموالً مش��تریان زمانی که با 
فروشنده تازه واردی مواجه می شوند نسبت به آن کمی بدبین هستند و با چشم 

شک و تردید به آن نگاه می کنند و استقبال کمی از آن دارند.
برای اینکه بتوانید مش��تریان خود را راضی کنید که محصول یا خدمات شما 
با کیفیت باالیی س��اخته یا ارائه ش��ده اس��ت و می توانند نیاز خود را به بهترین 
وجه ممکن برطرف کنند و کیفیت کار ش��ما اگر از رقیبان تان بهتر نباش��ید از 
آنها کمتر نیست، گاهی باید به جای تالش محض برای رسیدن به این هدف، به 
صورت اس��تراتژیکی برخورد کنید و از جنبه های روانشناختی به موضوع و بازار 

نگاه کنید و وارد آن شوید.
هیچ فرقی نمی کند که ش��ما کسب و کارتان متوسط یا کوچک است 
بلکه الزم است ش��ما یک چهره موفق از خودتان در ذهن مشتریان تان 
ش��کل بدهی��د تا بتوانید در کس��ب و کارتان موفق ش��وید. برای اینکه 
بتوانید به کس��ب و کار خود اعتبار ببخش��ید تکنیک های زیر به ش��ما 

پیشنهاد می شود.

1- محل برقراری قرارداد
اگر از جمله ش��رکت هایی هس��تید ک��ه به صورت مجازی به مش��تریان خود 
خدم��ات ارائه می دهید باید این نکته را بدانید که داش��تن یک آدرس دفتر کار 
برای شما الزم است. زیرا گاهی ممکن است شما بخواهید قراردادهایی را ببندید 

که نیاز هست مشتریان خود را از نزدیک ببینید.
بنابراین، در صورتی که شما هیچ دفتر کاری نداشته باشید، نمی توانید 
اعتبار کافی را به دس��ت آورید. پس س��عی کنید حتماً حتی اگر ش��ده 
ی��ک دفتر کار کوچ��ک را برای خود آماده کنید ک��ه در صورت نیاز به 
بس��تن قرارداد با مشتریان خود در آنجا قرارهای کاری خود را بگذارید. 
همچنین ممکن است گاهی جلساتی برگزار شود که بهتر است در یک 

محل کار این جلسات را برگزار کنید.
2- به ظاهر خود برسید

اینکه ش��ما با چه پوشش��ی در میان مش��تریان یا حتی همکاران خود ظاهر 
می ش��وید بسیار مهم است. انسان ها معموالً از روی ظاهر افراد درباره آنها فکر و 
قضاوت می کنند. حداقل اگر در تمامی اوقات نمی توانید لباس های رسمی به تن 

کنید الزم است در زمان جلسات رسمی، لباس رسمی بپوشید.
همچنی��ن در صورت��ی که قصد دارید یک جلس��ه دیدار یا بس��تن قرارداد با 
مشتریان خود داشته باشید حتماً از لباس های رسمی استفاده کنید و خودتان را 
در مقابل همکاران و مش��تریان تان فردی که قابل اعتماد است نشان دهید. همه 
اش��یایی که شما اس��تفاده می کنید از ابزارهای محل کارتان تا خودروی شما از 

دید مش��تریان تان مهم است، بنابراین سعی کنید حتماً سر و وضع خوبی داشته 
باشید و به اشیا و دکوراسیون دفتر کارتان توجه کنید.

3- از عنوان های پر آب و تاب استفاده نکنید
س��عی کنید در پالکاردها یا کارت های ویزی��ت خود خیلی از عناوین مختلف 
اس��تفاده نکنید. چراکه برای مشتریان ش��ما مهم نیست که عنوان شما چیست 
بلکه برای ش��ان مهم است که شما چه کاری برای آنها انجام می دهید. پس بهتر 

است به یک اسم کفایت کنید.
4- جمع بستن فعل ها و ضمیرها

س��عی کنید زمانی که در جلس��ات خود صحبت می کنید یا با مشتریان خود 
مواجه می ش��وید به جای اینکه همواره از ضمیر »من« اس��تفاده کنید از ضمیر 
»ما« استفاده کنید، چراکه مشتریان شما دوست دارند شما خودتان را جزئی از 

آنها بدانید همچنین همکاران یا کارکنان شما نیز چنین حسی دارند .
5- سر و سامان دادن صفحات مجازی

به نظر مش��اوره بازاریاب��ی، هر صفحه ای که در اینترنت ی��ا در دنیای مجازی 
دارید از طراحی س��ایت تان تا ش��بکه های اجتماعی را س��عی کنید سر و سامان 
بدهی��د و مرتب کنید، چراکه قطعا بس��یاری از مش��تریان و مخاطبان ش��ما به 
وب سایت تان و صفحات شما در شبکه های اجتماعی سر می زنند و شاید تا پایان 
عمرش��ان ارتباط حضوری با شما نداشته باشند. پس بهتر است به این صفحات 

خود سر و سامان بدهید. همچنین به روز کردن آن بسیار مهم تر است.
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تکنیک های افزایش اعتبار کسب و کار
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت :
55 میلیـارد ریـال سرمایه گذاری بـرای اجرای طرح های بـرق رسانی 

مسکن مهر مـازندران در سال 98
ســاری – دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت : برای اجرای طرح برق رسانی 1320 
واحدی مسکن مهر مازندران در سال 98 ، 55 میلیارد ریال هزینه شده است . مهندس رضا غفاری  اظهار داشت : 
در راستای تامین برق مسکن مهر و خدمت رسانی بهتر به  متقاضیان این خانه ها ، طرح برق رسانی برای 1320 
واحد مسکن مهر میارکالی ساری از ابتدای سال آغاز و جهت تکمیل این پروژه ها ، 17 دستگاه ترانسفورماتور 315 
و 800 کیلوولت آمپر و تابلو شــالتر در منطقه میارکالی ساری احداث و نصب شده است . وی افزود : تامین برق 
مسکن مهر بابل وآمل  و بابلسر وقائمشهر  وبهشهر و میاندرود از جمله طرح های برق رسانی این شرکت برای تامین 
برق مسکن مهر شهرهای مازندران بوده است . غفاری تصریح کرد :  تا پایان سال جاری طرح های برق رسانی به مسکن مهر ساری و نکا به اتمام می رسد .

در بین شرکت های مدیریت تولید برق کشور به دست آمد
کسب رتبه برتر حوزه فرهنگی و دینی از سوی امور فرهنگی نیروگاه 

شهید رجایی
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اهدای لوح سپاس، از مسئول فرهنگی نیروگاه شهید رجایی در 
کسب رتبه برتر  بین شرکت های مدیریت تولید برق کشور، تقدیر کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در لوح 
اهدایی از سوی محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به موسی اصلی بیگی، مسئول امور فرهنگی و دینی 
نیروگاه شهید رجایی آمده است: با صلوات بر محمد و آل محمد)ص(؛ پاسداری از فرهنگ نورانی قرآن کریم و تالش جهت اقامه فریضه بزرگ الهی 
نماز و ترویج سیره نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( افتخار بسیار بزرگی است که خداوند متعال نصیب بعضی از بندگان خود می 
فرماید و یقینا فیوضات معنوی و آثار و ثمرات فراوانی به همراه دارد. حال که خداوند این توفیق ارزشمند را نصیب حضرتعالی نموده است تا با تالش 
و کوشش خالصانه در زمینه انجام فعالیت های فرهنگی و دینی، »رتبه شایسته تقدیر ویژه« را در میان شرکت های مدیریت تولید برق سراسر کشور 

در سال 1397 کسب نمایید، فرصت را مغتنم شمرده، زیبنده ترین مراتب تقدیر و تشکر را محضر آن بزرگوار، ابراز می نماییم.

الیروبی بیش از200 کیلومتر از رودخانه های گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از الیروبی بیش از 200 کیلومتر از رودخانه های گلستان پس از سیالب 
سال جاری تاکنون خبرداد..  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری اظهار کرد: در حوضه گرگانرود تاکنون بیش 
از 106 کیلومتر ، در حوضه رودخانه قره سو بیش از 61کیلومتر ، در حوضه رودخانه اترک نیز حدود 23.5 کیلومتر ودر حوضه نکارود و خلیج گرگان 
نیز حدود 10 کیلومترالیروبی تاکنون انجام شده است و به طور مستمر نیز این عملیات ادامه دارد.مهندس نظری با بیان اینکه، در حین سیل نیز 104 
کیلومتر از رودخانه ها و کانال ها الیروبی انجام شد، افزود: انجام 21 کیلومتر حفر کانال، 26 کیلومتر تعویض کانال ها ، بیش از 2 کیلومتر دایک حفاظتی 

و 30 متر لوله گذاری از اهم اقدامات شرکت آب منطقه ای استان در حین سیل سال جاری جهت کنترل آبهای سطحی )سیالب( بود.

انسداد 13 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان کالله
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره منابع آب شهرستان کالله و مراوه تپه در جلسه پیگیری انسداد چاه های غیر مجاز شهرستان کالله 
گفت: در 9 ماهه طی سال 1398 تاکنون تعداد 13 حلقه چاه غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه شده و با انسداد این تعداد چاه غیر مجاز، از برداشت غیر 
مجاز حدود 300 هزار متر مکعب آب جلوگیری شده است..  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، حسین ثابتی عباسپور افزود: 
انسداد چاه های غیر مجاز دارای احکام قضائی، طبق برنامه عملیاتی ابالغی در دستور کار این اداره قرار دارد و برای مالکان این قبیل چاه ها در مرحله 
اول اخطاریه  انسداد چاه با هزینه مالکان آنها و تحت نظارت کارشناسان این شرکت صادر می گردد و در صورت عدم تمکین مالکان آن ها از طریق 

پیمانکاران طرف قرارداد، نسبت به انسداد آن ها اقدام و هزینه های انسداد متعاقبا از مالکان همین چاهها اخذ می گردد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری سمنان گفت:
ضرورت تخصیص اعتبار به صورت نقدی برای شهرداری ها

سمنان-حسین بابامحمدی:راضیه شهاب در نشست شهرداران استان سمنان با بیان این مطلب که قانون گذار 
، نظارت بر فرآیند در شــهرداری ها را بر عهده ذی حســابان قرار داده اســت، گفت :  ذی حسابان و مدیران عالی ، 
نقش کلیدی در شــهرداری ها دارند و برای تحقق ســالمت اداری این کارکنان تالش می کنند. شهاب ادامه داد : 
ذی حسابان به عنوان گلوگاه کنترل در شهرداری ها مطرح هستند و با ایفای نقش اصولی، از بی انضباطی، تخلف و 
انحراف جلوگیری می شود. وی با بیان اینکه تخصیص نیافتن بودجه عمرانی به دلیل تحقق نیافتن درآمدها باعث 
کسری بودجه در شهرداری ها می شود،گفت: با مشکالت از این دست ، افزایش طرح های نیمه تمام و مطالبه های 
پیمانکاران در ایجاد دغدغه برای شهرداران تاثیر گذار است. مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری سمنان تصریح کرد: تخصیص اسناد خزانه برای 
شهرداری مشکالتی ایجاد می کند که باید تخصیص برای شهرداری ها نقدی شود. شهاب خاطرنشان کرد: شهرداران باید مطالبات خودشان از دستگاههای 

دولتی را وصول کنند تا بتوانند خدمات شهری بیشتری به مردم ارائه دهند.

در ارزیابی عملکرد کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان گیالن از سوی وزارت 
نیرو مطرح شد: 

ارتقاء و رشد کارگروه مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان گیالن در 
شناسایی منابع آالینده آب 

رشت- مهناز نوبری : نشست سالیانه کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب منطقه 2 کشور با حضور معاونین بهره برداری و مدیران 
کنترل کیفیت آب شــرکت های آب منطقه ای، آب و فاضالب شــهری و آب و فاضالب روستایی اســتانهای گیالن، کردستان، آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل به میزبانی شرکت آب منطقه ای استان کردستان برگزار شد.مازیار غالمپور معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب 
اســتان گیالن با اعالم این خبر افزود: این نشســت به ریاست مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو برگزار شد و 
مسئولین کارگروه های اجرایی هر یک از استانها به ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر درخصوص مشکالت و مسائل موجود در این حوزه پرداختند.وی 
همچنین اظهار داشت: با ارائه گزارش عملکرد کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان گیالن،براساس اظهار نظر تیم ارزیابی وزارت 
نیرو، ارتقاء چشمگیری در راستای شناسایی منابع آالینده آب براساس چارچوب برنامه نظامنامه 3 ساالنه صورت گرفت و همگرایی بسیار خوبی در 
استان صورت پذیرفت.در ادامه مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو با بیان لزوم مدیریت صحیح آب های زیرزمینی 
و سطحی اظهار داشت: از آنجاییکه آب شرب بهداشتی و تولید غذا به منابع آبی سالم و باکیفیت وابسته است، ضروری است منابع بالقوه و بالفعل 
آالینده و میزان تاثیرگذاری آن بر منابع آبی به درستی شناسایی و راهکارهای مناسب برای آن برنامه ریزی گردد.گفتنی است از مهرماه سالجاری 
سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای استان گیالن، با حکمی از سوی معاون آب و آبفای وزارت نیرو، به عنوان ریاست 

کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان گیالن منصوب شد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان همدان:
افزایش فرهنگ بیمه باعث رفع فقر در کشور میشود

همدان – خبرنگار فرصت امروز: مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستائیان و عشایر استان 
همدان گفت: در ســطح استان 101 هزار خانواده تا پایان آذر ماه 98 تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند که از 
این تعداد 4 هزار و 500  نفر در 3 گروه به صورت ماهانه حقوق دریافت میکنند. 2 هزار و 409 نفر شــامل 
سرپرســت خانواده هایی هستند که فوت کرده اند،  هزار و 424 نفر کسانی هستند که بازنشسته شده اند و 
368 نفر سرپرست خانوارهایی هستند که بنا به دالیلی از کار افتاده هستند. این آمار نشان میدهد که افراد 
حتما باید از بیمه بازنشستگی استفاده کنند زیرا دو سوم افراد تحت پوشش صندوق سرپرستهای فوت شده و 
از کار افتاده هستند. اگر بعد خانوار را 2/3 که در سرشماری سال 95 آمده است را در نظر بگیریم تقریبا 14 هزار نفر در حال حاضر از صندوق حقوق 
بازنشستگی دریافت میکنند. مهدی سماواتی در خصوص اینکه  در سطح استان چند درصد بیمه هستند افزود: در ابتدا باید آمار دقیقی از افرادی که 
تحت پوشش بیمه نیستند داشته باشیم و سپس نسبت به آمار به دست آمده درصد افرادی را که بیمه نیستند، بیان شود.  بر همین اساس در سال 
گذشته با سازمان هدفمندی یارانه ها مکاتبه ایی صورت گرفت تا افراد فاقد بیمه بازنشستگی را به صندوق معرفی کنند. آمار به دست نشان داد که 
فقط در روستاها 70 هزار نفر از خانمها و آقایان سرپرست خانوار فاقد بیمه بازنشستگی هستند. وی در ادامه افزود: بیشترین تعداد از روستائیانی که 
فاقد بیمه بازنشستگی بودند در شهرستان کبودراهنگ و کمترین تعداد در شهرستان فامنین بود. سماوات باالترین افراد بیمه شده در سطح استان را 
مربوط به شهرستان همدان بیان کرد و در ادامه افزود: بعد از شهرستان همدان، مالیر و کبودراهنگ رتبه دوم و سوم را دارند. همدان 17 هزار نفر ، 
مالیر 15 هزار نفر و کبودراهنگ 13 هزار نفر است. وی بیان داشت: برای تحت  پوشش قرار دادن بیمه شدگان به صورت عادالنه در سطح استان هر 
سال سهمیه ای برای هر شهرستان بر حسب افراد بیمه نشده تعیین میشود به عنوان مثال: سهمیه شهرستان همدان تا آخر امسال  2 هزار و 223 
نفر است که از ابتدای سال تا انتهای سال باید این را محقق کنند.  بر اساس همان سهمیه امسال شهرهای درگزین 58 درصد، همدان 54 درصد و 
فامنین 48 درصد بیمه شده اند.   مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان گفت: جامعه هدف صندوق تمام روستاییان و 
عشایر، افرادی که در شهرهای زیر 20 هزار نفر زندگی میکنند، کشاورزها و رانندگان برون شهری )جهت کارت هوشمند( که در شهرهای زیر 20 
هزار نفر زندگی میکنند. مهدی سماواتی در خصوص شرایط افراد بیمه شده در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر استان گفت: 
شرط اول دارا بودن شرایط سنی بین سن 18 تا 50 سال است و شرط دوم اینکه نباید در هیچ یک از بیمه های اجتماعی تحت پوشش باشند. وی 
ادامه داد: مبلغی که باید افراد تحت پوشش پرداخت کنند در 8 سطح می باشد که از 22 هزارتومان تا 55 هزار تومان است و از آنجا که در این طرح 

کارفرما دولت است عالوه بر این مبلغ 10 درصد نیز دولت یعنی 2 برابر مبلغ شخص بیمه شده را پرداخت میکند.
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون حمل  و نقل و ترافیک 
شــهرداری قم گفت: با توجه به رأی قطعی شورای حل اختالف 
استان پروژه تقاطع غیرهمسطح خیابان امام خمینی)ره( و بلوار 
شهید کیوانفر اجرا شــده و تنها طرح پیشنهاد شهرداری برای 
انحــراف ترافیک بازنگری می شــود. به گــزارش روابط عمومی 
شهرداری؛ عباس ذاکریان با اشاره به حواشی اجرای پروژه تقاطع 
خیابان امام خمینی)ره( و  خیابان شــهید کیوانفر اظهار داشت: 
این پروژه بیش از 11 ماه در کمیته ترافیک استان متوقف مانده 
اســت. وی با یادآوری پروسه طی شده این پروژه افزود: با وجود 
تصویب شورای اسالمی شهر قم و سپس تصویب کمیته ترافیک 
اســتان و در نهایت رأی قطعی شورای حل اختالف استان برای 
اجــرای این پروژه، اما هنوز حواشــی آن تمام نشــده و کمیته 
ترافیک استان مانع آغاز عملیات عمرانی طرح شده است. معاون 
حمل  و نقل و ترافیک شــهرداری قم جلسه روز گذشته کمیته 
ترافیک استان را با ریاست اســتاندار و حضور شهردار قم مورد 
توجه قرار داد و تصریح کرد: در این جلســه تنها طرح انحرافی 

اجرای پروژه به بحث گذاشــته شد و با تأکید استاندار این طرح 
اجرا خواهد شــد. وی این طرح را مطابق طرح جامع ترافیک و 
طرح تفصیلی شــهر دانســت و تأکید کرد: با اجرای این پروژه 
ترافیک خیابان امام خمینی )ره(، میدان سعیدی و خیابان اراک 
مدیریت  شده و یکی از اولویت های مشخص شده در طرح جامع 
ترافیک شــهر قم است. معاون حمل  و نقل و ترافیک شهرداری 
قــم ادامه داد: با اجرای این پروژه خیابــان زینبیه نیز به  عنوان 

یکی از دسترسی های ایستگاه راه آهن بازآفرینی شده و عالوه بر 
احیای دسترســی به ایستگاه  بسیاری از مشکالت و آسیب های 
اجتماعی این منطقه نیز حل می شــود. وی با گالیه از حواشی 
ایجاد شــده در آغاز عملیات اجرایی این طرح خاطرنشان کرد: 
موضوع حفظ هویت تاریخــی خیابان امام خمینی)ره( به عنوان 
تنها خیابان حرم نمای قم عامل ایجاد حواشــی این پروژه بوده 
در حالیکه طرح ارائه شده بر حفظ هویت این خیابان تأکید دارد. 
ذاکریان عدم تصویب طرح انحراف ترافیک را در جلســه شورای 
ترافیک استان مانعی بر اجرایی شدن این پروژه ندانست و تأکید 
کرد: اصل پروژه با توجه به رأی قطعی شــورای حل اختالف و 
اخذ تمام مصوبه های الزم اجرا شده و تنها طرح انحراف ترافیک 
پیشنهاد شهرداری در جلسه دیروز تصویب نشد. معاون حمل  و 
نقل و ترافیک شــهرداری قم ادامه داد: متأسفانه در حالی طرح 
انحراف ترافیک پیشــنهادی از طرف شهرداری در جلسه دیروز 
تصویب نشد که در جلسه قبل شورای ترافیک استان این طرح 

تصویب  شده بود.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: این شــرکت در همکاری با شرکت پترو پارس در 
توســعه میدان نفتی فروزان و میــدان گازی فرزاد  در آب های خلیج 
فارس  مشارکت می کند. مهندس سید عبداله موسوی در این ارتباط 
به توانمندی این شــرکت در حفاری چاه های نفتی و گازی در دریا و 
خشــکی اشاره کرد و افزود: این شــرکت در مدت چهار دهه فعالیت، 
حفــاری و تکمیل 400  حلقه چاه نفت و گاز در آب های خلیج فارس 
از جمله در شــش فاز طرح توســعه میدان گازی پارس جنوبی را در 
کارنامه خود دارد. وی توافق ضمنی میان دو شــرکت را یادآور و اظهار 
کرد: در راستای توسعه فعالیت ها و استفاده بهینه از امکانات، تجهیزات 

و دستگاه های حفاری و حضور فعال در میادین دریایی مدیران عامل 
دو شــرکت موافقت نمودند که استفاده حداکثری از توان ملی حفاری 
در زمینه دکل های دریایی و خشکی و تمامی خدمات جانبی صورت 

پذیرد و در این زمینه به زودی مشــارکت نامه ای امضا و مبادله گردد. 
موسوی به حضور فعال این شرکت در حفر چاه های اکتشافی، توسعه 
ای / توصیفــی و تعمیری و تکمیلی  در دو بخش جنوبی و شــمالی 
میدان نفتی آزادگان در غرب کارون در استان خوزستان اشاره داشت و 
گفت: در تبادل این مشارکت نامه همچنین همکاری و توافق میان دو 
شــرکت در برنامه توسعه این میدان نیز مطرح و جنبه اجرایی به خود 
خواهد گرفت. شرکت ملی حفاری ایران عالوه بر حفر و تکمیل چاه های 
اکتشافی میدان آزادگان که منجر به کشف این میدان شد، تاکنون بیش 
از 80 حلقه چاه توسعه ای و تکمیلی در بخش های جنوبی و شمالی این 

میدان حفاری کرده است .

بندرعباس – خبرنــگار فرصت امروز: در همایــش تجلیل از 
صادرکنندگان نمونه هرمزگان، مدیرکل بنادر و دریانوردی این اســتان 
به عنوان خادم نمونه صادراتی سال 97 مورد تقدیر قرار گرفت و مدیران 
بنادر شــهید باهنر و لنگه نیز تجلیل شــدند. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، همایش تجلیل از 32 صادرکننده 
نمونه و دســتگاه های برتر حامی صادرات هرمزگان در راستای ترویج 
فرهنگ صادرات در میان مردم و ارج نهادن به تالش صادرکنندگان در 
بندرعباس برگزار شد. در این همایش که استاندار هرمزگان، معاون وزیر 
صمت و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران و همچنین معاون اتاق 
بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
به عنوان یکی از دســتگاه های تاثیر گذار در زمینه حمایت از صادرات 
مورد تقدیر قرار گرفت. بر همین اساس، "اله مراد عفیفی پور" مدیر کل 

بنادر و دریانوردی هرمزگان تندیس خود را از دستان نماینده عالی دولت 
در اســتان دریافت کرد. همچنین "حمیدرضا محمدحسینی" و "قاسم 
عسکری نسب" مدیران بنادر شهید باهنر و لنگه نیز با دریافت تندیس 
خادم نمونه صادراتي مورد تقدیر قرار گرفتند. در بخشی از متن این لوح 
تقدیر که به امضای "فریدون همتی" استاندار و رییس کارگروه توسعه 
صادرات غیرنفتی استان هرمزگان رسیده، چنین آمده است: »صادرات 
تجلی گاه پیشرفت علمی و عملی کشورهاست و باعث خرسندی است 
در روزی که متعلق به همه فعاالن اقتصادی است، حضرتعالی را به عنوان 
خادم نمونه صادراتی در سال 97 معرفی نموده و از زحمات شما تقدیر و 
تشکر، بعمل آید. آنچه امروز در پرتو تالش و موفقیت شما به دست آمده، 
پایه های مستحکمی است برای گسترش روزافزون بازارهای هدف و رشد 

صادرات غیرنفتی که آثار پربهای آن در آینده پدیدار خواهد گشت «

تبریز – ماهان فالح: به همت کمیسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی کانون وکالی 
دادگستری آذربایجان شرقی، "گردهمایی بزرگ تبریز و میراث فرهنگی ناملموس" با هدف 
شناسایی و کمک به ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس آذربایجان، توسط کانون وکالی 
آذربایجان شــرقی برگزار شد. در ابتدای این مراسم جناب وکیل شربیانی، ریاست کانون 
وکالی دادگستری آذربایجان شــرقی با تاکید بر رسالت کانونهای وکالی دادگستری به 
عنوان بزرگترین نهاد مدنی کشــور در پیش قدم شدن برای حراست از میراث فرهنگی و 
تمدنی کشور، ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری این همایش، هدف از برگزاری این 
نشست را شناسایی پتانســیل های تمدنی و فرهنگی کهن استان و تالش برای حمایت 
حقوقی از پروســه ثبت آنها عنوان نموده و آمادگی کانون وکالی دادگستری را برای همه 

گونه حمایت حقوقی و تخصصی در راستای ثبت جهانی این آثار اعالم کرد.
رئیس کانون وکالی دادگستری استان آذربایجان شرقی ضمن عرض تسلیت به مناسبت 
شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، با اشاره به تهدید چند روز قبل رئیس جمهور آمریکا 
در خصوص هدف قرار دادن 52 نقطه فرهنگی در داخل ایران، این رویکرد را ناشی از عدم 

احترام رئیس جمهور آمریکا به نظامات بین المللی و قوانین مســلم و منشورهای جهانی 
مدون در حوزه حقوق بشر و حراست از میراث فرهنگی دانست و عنوان کرد که در دیداری 
که چندین سال پیش با رئیس کانون بین المللی وکالی دادگستری )IBA( داشت،  ایشان 
به صراحت عنوان نمود که ترامپ نظم عمومی دنیا را به هم خواهد ریخت و ما امروزه شاهد 
این هستیم که این فرد دقیقا همین رفتار را در دنیا پیش گرفته است، به نحوی که به خود 
جرأت می دهد آثار فرهنگی یک ملت را که نماد تمدن آن ملت اســت، مورد تهدید قرار  
دهد و نفس این تهدید نشان می دهد که میراث تمدنی و آثار فرهنگی از چه درجه ای از 

اهمیت برخودار است که موضوع چنین تهدیدی واقع می گردد. 
وکیل شــربیانی ضمن ابراز گله مندی از عدم توجه کامل به میراث فرهنگی استان در 
ابعاد مختلف آن، تبریز را از حیث پتانسیل های بالقوه فرهنگی ملموس و ناملموس قابل 
رقابت با شهرهای مهم اروپایی دانست که متاسفانه بر اثر بی تدبیری و کم توجهی مسئولین 
امر، شاهد متروک ماندن این میراث عظیم و ماندگار هستیم و ابرازی امیدواری کرد که این 

نقیصه با تغییر رویکرد مسئولین امر برطرف شود.

اراک - مینو رستمی: به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی 
استان مرکزی  مصطفی آمره  مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي در حاشیه 
سومین نشست شورای هماهنگی فن بازار منطقه ای استان مرکزی اظهار کرد: 
براساس پیش بینی انجام شده 13 شرکت دانش بنیان از ابتدای سال تاکنون 
در سطح استان شناسایی شده است که عالوه بر 250 نیاز فن آورانه که قبال 
شناسایی شده بود، 11 عنوان فن آورانه جدید شناسایی و در سامانه فن بازار 
ثبت شده است. وي افزود: سه نیاز فناورانه استان مرکزی در سال جاری رفع 
شــده و مباحث الزم در خصوص متقاضی و عرضه آن انجام شده است و در 

راستای ترویج فن بازار نیز در اقدام های مناسبی صورت گرفته است. مدیرعامل 
شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي افزود: حضور در نمایشگاه تخصصی، 
حضور در نمایشگاه سنگ محالت با هدف معرفی محصوالت فن بازار، حضور 
در نمایشگاه  صنعت و الکامپ به منظور نمایش آخرین از جمله اقداماتی است 
که در راستای ترویج فعالیت ها و شناسایی جایگاه دستاوردهای فن بازار انجام 
گرفته است  آمره بیان داشت: همکاری خوبی فن بازار منطقه ای استان مرکزی 
با دفتر شهید فهمیده وزارت دفاع شکل داده است تا بتوان از توانمندی هر دو 
حوزه برای رفع نیاز فن آورانه صنایع اســتان استفاده کرد. وی ادامه داد: یک 

پایه اساسی فن بازارها در ارائه فناوری جدید دانشگاه ها هستند، دانشگاه های 
توانمند بسیار خوبی از جمله دانشگاه صنعتی و اراک  در استان وجود دارد که 
می توانند نیاز فناورانه داخل را تامین کند، در این راستا ارتباط بین دانشگاه ها 
و فن بازار شکل گرفته و تفاهم نامه ای نیز در این زمینه به امضا رسیده است 
تا بخش خصوصی بخشی از نیازهای فناورانه خود را از داخل کشور و توسط 
دانشــگاه ها تامین کند. وي بیان کرد : از مجموع 32 قراردادی که در سطح 
کشور در حوزه انتقال فناوری در سال جاری  منعقد شده ، 3 قرار داد به ارزش 

حدود یک میلیارد تومان متعلق به استان مرکزی بوده است.

تقاطع خیابان امام خمینی)ره( و بلوار کیوانفر قطعاً اجرا می شود

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران:
ملی حفاری در همکاری با شرکت پترو پارس در  توسعه میادین دریایی فروزان و  فرزاد مشارکت می کند

تقدیر از مدیرکل بنادر هرمزگان به عنوان خادم نمونه صادراتی سال 97

به همت کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی؛
گردهمایی بزرگ تبریز و میراث فرهنگی ناملموس برگزار شد

شناسایی 11 عنوان فن آورانه جدید در استان مرکزی

تبریز -ماهان فالح: همزمان با دهه مبارک فجر سال 98 و  چهل 
و یکمین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی از11 پروژه آب 
و فاضالب بــا هزینه ای بالغ بر352 میلیارد ریال در شــرکت آب و 

فاضالب آذربایجان شرقی بهره برداری می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در تشریح 
فعالیت ها و پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی در دهه مبارک فجر 
امســال گفت: در دهه فجر انقالب اسالمی امســال از چندین پروژه 
آبرسانی و فاضالب در شــهرهای استان بهره برداری و یا کلنگ زنی 

خواهد شد .
علیرضا ایمانلو به پروژه ها و طرح های آماده افتتاح و بهره برداری 
در دهه مبارک فجر در شهرستان تبریز اشاره کرد وافزود: بهره برداری 
از تاسیسات شبکه فاضالب تبریز ) بهره برداری از خط اصلي و فرعی 
فاضــالب محله خیابان انقالب بطول 23 کیلومتر و ...( از جمله طرح 
هایی است که در دهه مبارک فجر امسال در شهرستان تبریز با هزینه 

ای بیش از 130 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد .
ایمانلــو با اعالم اینکه همزمان با دهه مبارک فجر از چندین طرح 

آبرســانی در شــهرهای مختلف اســتان کلنگ زنی یا بهره برداری 
خواهد شــد، افزود: با تالش پرسنل زحمتکش شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی در دهه مبارک فجر مخزن 5000 مترمکعبی مراغه 
بــا هزینه ای بالغ بــر 40000 میلیون ریال کلنگ زنی می شــود و 
همچنین بمنظور افزایش تامین آب شــهر آبش احمد  نیز یک حلقه 
چــاه عمیق حفر و تجهیز و یکباب مخزن 2000 مترمکعبی با هزینه 

ای بالغ بر 4000 میلیئن ریال در این شهر کلنگ زنی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در ادامه به طرح 
های قابل بهره برداری و کلنگ زنی ســایر شهرســتانها اشاره کرد و 
افزود: بهره برداری از طرح آبرســانی خمارلــو از قزیل یول به همراه 
حفر و تجهیز یک حلقه چاه با هزینه ای بالغ بر 35000 میلیون ریال، 
بهره برداری از حفر و تجهیز چاه شــماره 10 بستان آباد با هزینه ای 
بالــغ بر 8000 میلیون ریال، بهره برداری از حفر و تجهیز یک حلقه 
چــاه به عمق 200 متر صوفیان با هزینــه ای بالغ بر 12000 ریال، 
کلنگ زنی حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق ترکمنچای با هزینه ای 
بالغ بر 1500 میلیون ریال و همچنین بهره برداری از توســعه شبکه 
جمع آوری فاضالب بســتان آباد با هزینه ای بالغ بر 25000 میلیون 
ریال، بهره برداری از زون اول شــبکه فاضالب هریس بطول بیش از 
6 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 34000 میلیون ریال و بهره برداری از 
توســعه شبکه جمع آوری فاضالب اهر بطول 4 کیلومتر با هزینه ای 
بالغ بر 16900 میلیون ریال از جمله طرح هایی هســتند که امسال 

بهره برداری از آنها آغار و یا کلنگ زنی خواهند شد.

برنامه های آب و فاضالب آذربایجان شرقی در دهه مبارک فجر؛

 11 پروژه آب و فاضالب شهری
با هزینه بیش از 352 میلیارد ریال به  بهره برداری می رسد

چهارشنبه
2 بهمن 1398

چهار شنبهشماره 1479
2 بهمن 1398

شماره 1479
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فش��ار س��خت اقتصادی در یک سال و نیم گذشته باعث ش��ده تا بسیاری از 
مدیران اس��تارت آپ های ایرانی به ادغام، به شکلی جدی فکر کنند. عده ای دیگر 
اما به س��وی عمل کردن هم رفته اند، اما ادغام در اکوسیس��تم استارت آپ ایران 
اتفاق چندان تازه ای نیس��ت و قباًل هم در مواردی تجربه ش��ده اس��ت. در این 
مطل��ب، نگاه��ی داریم به مهم ترین ادغام های اس��تارت آپ ایران در چند س��ال 

گذشته.
بر کسی پوشیده نیست که شرایط اقتصادی از سال ۹7 تاکنون بحرانی بوده به 
اذعان بسیاری از مسئوالن، کشور ما در حال سپری کردن »یک جنگ اقتصادی 
تمام عیار« اس��ت. آیا اکنون و در این شرایط خاص استارت آپ های ایرانی بیشتر 
از ه��ر زمان دیگری باید به ادغام با رقبای خود فکر کنند یا می توانند به تنهایی 

از موانع و چالش های اقتصادی کنونی عبور کنند؟
موزاندو بامیلو

زمان ادغام: آبان ۹4
گروه اینترنت ایران )IIG( با راه اندازی موزاندو قصد داش��ت وب سایتی شبیه 
به Ebay در ایران ایجاد کند، اما راهی که برای موزاندو در نظر گرفته شده بود 
به بیراهه رفت. موزاندو با وجود اعطای تخفیف های متعدد و انبوه به مش��تریان، 
عمال تبدیل به فروشگاهی موازی در کنار بامیلو شد و هیچ خبری از بازار خرید و 
فروش کاالی دست دوم در آن نبود. برخی که همان زمان در گروه اینترنت ایران 
فعال بودند، عقیده دارند که موزاندو و بودجه ای که صرف آن می ش��د، بازخورد 
مناسبی نداشت. به همین دلیل در نهایت تصمیم گرفته شد تا موزاندو به عنوان 
برادر کوچک تر به بامیلو بپیوندد تا نیروهای هر دو تیم با هم ادغام شده و بتوانند 

برند بامیلو را تقویت کنند.
زمانی که این ادغام صورت گرفت، بامیلو بزرگ ترین رقیب دیجی کاال محسوب 
می ش��د و در واقع با روی کار آمدنش باعث ش��ده بود که فروشگاه های اینترنتی 
تکانی به خود بدهند. سیستمی که بامیلو پیش گرفته بود در زمانه خود پیشتاز 
بود: بازار اینترنتی )مارکت پلیس( و اعطای ووچر برای خرید اول و مناسبت های 
خاص. این موارد نوین بودند اما در نهایت بس��یاری از دیگر سیاس��ت های غلط 
این مجموعه باعث ش��د که بامیلو بعد از چند س��ال فعالیت به یکباره از صفحه 

روزگار محو شود.
ادغ��ام موزاندو در بامیلو عم��اًل ارزش افزوده ای ایجاد نک��رد و بامیلو با اینکه 
یک ش��روع توفانی را تجربه کرد و س��عی نمود با جا انداختن مواردی چون بلک 
فرای��دی ایرانی خ��ودش را در دل مردم جا کند، ولی ناتوانی در مدیریت صحیح 
مارکت پلیس، عدم وجود س��رویس دهی درست و نبود تعامل قوی با فروشندگان 
باعث نارضایتی زیادی شده بود. بامیلو نهایتاً ا اسفند ۹7 به کار خود پایان داد.

بدوفود، زودفود و اسنپ فود
زمان ادغام: مرداد ۹۶

زمانی که گروه IIG با برندهایی چون تاکسی یاب، بامیلو، اسکانو، موزاندو وارد 
بازار ایران ش��د، مجموعه »بدوفود« را نیز راه اندازی کرد که در زمینه س��فارش 
آنالین غذا فعالیت داش��ت. در آن زمان که اکوسیستم استارت آپ ایران تازه در 
حال ش��کل گیری بود، س��ایتی قدیمی تر با نام زودفود مشغول به فعالیت بود و 
توانس��ته بود مشتریانی برای خود دست و پا کند و با رستوران های قابل توجهی 

در هر یک از مناطق تهران قرارداد ببندد.
زودفود و بدوفود رقیب یکدیگر ش��دند و با وجود اینکه بدوفود س��عی کرد با 
تبلیغات در فضای مجازی )از جمله س��اخت انیمیشن های کوتاه سوریلند( برند 
 IIG خ��ودش را تثبیت کند، باز از قافله عقب مانده بود. نتیجه چه ش��د؟ گروه
تصمیم به خرید رقیب خود گرفتند، رقیبی که نوپا بود و با قیمتی مناسب توسط 
این گروه خریداری ش��د و نام بدوفود به س��رعت از ذهن ها حذف ش��د. زودفود 
ب��رای چند س��ال در مجموع��ه IIG فعالیت کرد و در س��ال ۹۶، یکی از اولین 

استارت آپ های این گروه بود که مدال »اسنپ« را بر گردن آویخت.
با این ادغام و البته حواش��ی دیگری که پیرامون انحصارطلبی این برند مطرح 
است، اس��نپ فود اکنون رس��ما تبدیل به بزرگ ترین بازیگر سفارش آنالین غذا 
در ایران شده؛ بازیگری که »س��عید لطفی« به عنوان مدیرعاملش، معتقد است 

۹5درصد از سهم بازار سفارش آنالین غذا در ایران، در اختیار اسنپ فود است.
اس��نپ فود حاال با کمک ناوگان موتورسواران اسنپ، می تواند غذاها را سریع تر 
از حد معمول به دست مشتریان برساند. بسیاری از رستوران های مطرح به طور 
خاص با این مجموعه قرارداد دارند و ویژگی هایی چون ارسال سوپرمارکتی و نان 
و آجیل و ش��یرینی نیز به تازگی در اس��نپ فود دیده می شود. هرچند در نهایت 
بسیاری از کارشناسان با سیاست های به زعم آنها انحصارطلبانه اسنپ فود مشکل 

دارند و این موضوع جای بحث مفصلی دارد.
زورق و علی بابا

زمان ادغام: آذر ۹۶
 علی بابا به عنوان س��ایت ش��ماره یک خرید و فروش بلیت سفر، در مرحله ای 
وارد جذب س��رمایه از مجموعه »سرآوا پارس« ش��د تا بتواند با قدرت بیشتری 
به راه خود ادامه ده��د. آنطور که خود »نیما قاضی« بنیانگذار علی بابا می گوید، 

در جری��ان هم��کاری و قرارداد علی بابا و س��رآوا بود که آنها »مجبور ش��دند تا 
زورق را ب��ه زیرمجموع��ه خ��ود بیاورند« و »مجبور ش��دند ک��ه آن را بخرند.« 
قاض��ی همچنین تاکی��د کرده که اگر قدرت انتخاب داش��تند، به هیچ وجه زورق 

را خریداری نمی کردند.
هرچند، در آن زمان به نظر می رسید که علی بابا برنامه های زیادی برای زورق 
دارد. در ابتدا علی بابا سعی می کرد تا برند زورق را با هویت مستقل خودش تبلیغ 
کند و آن را به عنوان یک مارکت گردش��گری معرفی کند. خود نیما قاضی نیز 
گفته که زورق به نوعی تبدیل به آزمایش��گاه عملیاتی علی بابا ش��د و یک سری 
برنامه ها اول در آنجا پیاده س��ازی و س��پس در صورت موفقیت به طور کامل در 

علی بابا اجرا شد.
اما در هر حال به نظر می رس��د که زورق به واسطه قدیمی بودن در این حوزه، 
مشتریانی وفادار و خاص دارد که آنها کماکان همسفر زورق باشند. هرچند، واقعاً 

مشخص نیست آینده زورق چه خواهد بود.
هماپی و دیجی کاال
زمان ادغام: تیر ۹7

اوایل س��ال ۹7 بود ک��ه ادبیات دیجی کاال تا حدی تغییر ک��رد. در تیر ۹7 و 
در یک نشس��ت خبری، از »گروه دیجی کاال« پرده برداری ش��د. حاال دیجی کاال 
تنها یک سایت و فروشگاه اینترنتی نبود و بازوهای مختلفی داشت. بازوی مالی 
دیجی کاال اما در همان تیر ۹7 به عنوان »دیجی  پی« معرفی شد که حاصل ادغام 

استارت آپ هماپی در دیجی کاال بود.
دیجی کاال بعد از اینکه گروه دیجی کاال را راه اندازی کرد و مجموعه هایی چون 
فیدیبو، دیجی اس��تایل، دیجی کاال نکس��ت را در زیر سایه خود قرار داد، تصمیم 
گرفت سبد محصوالت خود را افزایش دهد و در همین راستا وارد حوزه فین تک 
ش��ود. هماپی مجموعه ای بود ک��ه دیجی کاال با خری��د آن و ادغامش در داخل 
مجموع��ه خود، آن را با عنوان برند دیجی پ��ی بازآفرینی کرد و حاال این برند با 
بیش��تر از یک سال س��ابقه، حرکت آرامی را به سوی فروش اعتباری و اقساطی 

محصوالت دیجی کاال را نیز آغاز کرده است.
دیجی پی حاال تبدیل به بازوی مالی دیجی کاال ش��ده و طرح خرید اقس��اطی 
که چندی  پیش راه اندازی کرد با اس��تقبال به ش��دت زیاد مخاطبین همراه شد 
)هرچند فعال نتیجه ثبت نام ها مشخص نشده( دیجی پی روز به روز بیشتر رشد 
می کند و با پیش��نهادات ویژه ای که به مش��تریان خ��ود می دهد و قابلیت کیف 
پول الکترونیک��ی که راه اندازی کرده، آینده امیدوارکنن��ده ای را برای خود رقم 
زده اس��ت. هرچند به نظر می رس��د که در آینده، مدیران دیجی کاال که معموالً 
حساب شده قدم برمی دارند، برنامه های بس��یار بیشتری برای دیجی پی خواهند 

داشت.
روکولند و دیجی کاال
زمان ادغام: تیر ۹7

ب��ازار فروش��گاه های اینترنتی کااله��ای تندمصرف از س��ال ها پیش در ایران 
وجود داش��ت و س��ایت هایی مثل فینال جزو پیش��گامان این موضوع به حساب 
می آمدند، اما رش��د و تعالی این س��ایت ها با حضور روکولند معنای تازه ای پیدا 
کرد. روکولند در کنار چند بازیگر دیگر در این بازار فعالیت خوبی را آغاز کردند 
و با سرویس دهی و قیمت مناسب توانستند در کنار فروشگاه هایی نظیر هایپرمی 
و هایپراس��تار )که در چند س��ال اخیر در کشور رش��د خوبی پیدا کرده اند( قدم 

بردارند.
این موضوع از چش��م مدیران فروش��گاه اینترنتی دیجی کاال نیز پنهان نماند و 
آنها با دست گذاشتن روی این بازیگر حوزه، روکولند را از آن خود کردند تا برند 
»دیجی کاال فرش« را راه اندازی کنند و به طور رسمی وارد بازار فروش اینترنتی 

محصوالت تندمصرف شوند.
پس از گذش��ت یک سال و نیم از این ادغام، دیجی کاال فرش اکنون تبدیل به 
یکی از بزرگ ترین بازیگران فروش محصوالت FMCG شده و با وجود بازیگران 

قدرتمندی چون اسنپ مارکت و اکاال، به خوبی توانسته در میدان حاضر شود.
حاال بخش دیجی کاال فرش پیش��نهادات ویژه روزانه خودش را دارد و بسیاری 
از محصوالت غذایی که تبلیغات آنها را کمتر می بینیم ولی کیفیت باالیی دارند، 
از این طریق به دس��ت مشتریان می رس��ند. دیجی کاال فرش قوی ترین محصول 

گروه دیجی کاال بعد از خود این فروشگاه اینترنتی به نظر می رسد.
ای نتورک، ادرو و عدد
زمان ادغام: مرداد ۹7

پلتفرم های تبلیغاتی ای نت��ورک و عدد بعد از فعالیت های متعدد در مجموعه 
ادرو ادغام ش��دند و کارش��ان را در شرکت »کس��ب وکارهای نوپای خاورزمین« 
)ای نتورک(، که یک ش��رکت دانش بنیان است ادامه دادند و تمام سهام این سه 
مجموع��ه نیز متعلق به هلدینگ PPG )پیش��گامان پژواک پردیس( اس��ت. در 
واقع باید گفت در مجموع 1۰۰درصد س��هام سه شرکت ای نتورک، ادرو و عدد، 

به هلدینگ PPG منتقل شد.
»علی جعفری«، مدیرعامل جدید خاورزمین طی یک پنل در رویداد »موبایل 

س��امیت« اذعان داش��ت پلتفرمی که آنان تحت عنوان ای نتورک دریافت کردند 
کمک��ی به حال آنها نکرده و خود جعفری از عب��ارت »یک جنازه با بدهی باال« 

برای توصیف این پلتفرم استفاده کرده است.
او همچنین ذکر کرده که عدد نیز هیچ کدام از APIهای قدیمی خود را نداد 
و در نتیجه آن هم برای ش��ان بی فایده بوده اس��ت. در کل به نظر می رسد آن راه 
و هدفی که این ادغام در نظر داش��ته بپیماید، چندان محقق نشده است و شاید 
باید اذعان داشت که همیشه هم هر ادغامی به یک سرانجام خوش نمی انجامد.

ادغام این س��ه پلتفرم تبلیغات��ی، یکی از مبهم ترین ادغام ها در اکوسیس��تم 
اس��تارت آپ ایران اس��ت که هیچ کدام از طرفین تاکنون حاضر نش��ده به شکلی 
شفاف درباره دالیل اصلی ادغام صحبت کند، اما آنچه تا اینجا می دانیم این است 

که به نظر می رسد هیچ یک از طرفین، از این ادغام رضایتی ندارند.
آواتک، شزان، نوآوا و زاویه در هم آوا

زمان ادغام: شهریور ۹7
حض��ور و فعالیت س��ه ش��رکت آواتک، ن��وآوا و زاویه در یک م��کان فیزیکی 
)کارخانه نوآوری( سبب شد تا پیش زمینه ادغام آنها فراهم شود و در نهایت این 
س��ه شرکت به عالوه مجموعه شزان با یکدیگر، شرکت جدیدی به اسم هم آوا را 
شکل دادند که حاال به عنوان شرکت مادر فعالیت خود را ادامه می دهد. )جمله 

کمی مبهم است(
اکنون به نظر می رس��د که با این ادغام، هم افزایی بیشتری در این مجموعه ها 
رخ داده و حاال در هم آوا کارها بس��یار بهتر از قبل پیش می رود و مش��تریان این 

مجموعه نیز خدمات صفر تا صد خود را از یک شرکت دریافت می کنند.
آلونک و شیپور

زمان ادغام: مهر ۹7
پلتفرم ه��ای بازار خرید و فروش محصوالت دس��ت دوم ج��دا از اینکه در این 
حوزه ش��ناخته ش��دند، در حوزه امالک نیز یدی پیدا کردن��د و تبدیل به یکی 
از ش��اخص های مطرح حوزه امالک ش��دند. وجود ه��زاران آگهی امالک در این 
پلتفرم ها که برخی بی واس��طه و برخی با واسطه هستند، کار را برای خریداران و 
مستأجران راحت کرده و بستری آنالین برای امالکی ها شده که بتوانند فایل های 

خود را به راحتی در فضای وب و پربازدید مردمی پروموت کنند.
اس��تارت آپ های حوزه امالک نیز در ایران جایگاه نس��بتا خوبی دارند و جزو 
معدود مجموعه هایی هس��تند که تعامل خوب و قوی با بازیگران بخش س��نتی 
خ��ود دارند؛ هرچند ناگفته نماند برخی از این مجموعه ها نظیر اس��کانو با وجود 
سرمایه هنگفت هلدینگی همچون IIG در نهایت شکست خوردند، اما مجموعه 
»آلون��ک« در این بین حرف های خوبی برای گفتن داش��ت و این موضوع مورد 
توج��ه مدیران پلتفرم ش��یپور قرار گرف��ت. ادغام آلونک و ش��یپور هم به دلیل 
تقویت بخش امالک که جزو مهم ترین بخش های پلتفرم شیپور به شمار می رود 

انجام شد.
ادغام آلونک با هدف تعامل بهتر با بازیگران سنتی حوزه خرید و فروش مسکن 
صورت گرفت چراکه مراوده با این قشر فوت و فن و ارتباطات خاصی می خواهد 
که هر تیمی از پس آن برنمی آید. آلونک توانس��ته این ارتباط را به خوبی حفظ 
کن��د و فایل های زیادی را روزانه وارد مجموعه ش��یپور کن��د و در روند آنها نیز 
نظارت نس��بی داشته باش��د. در واقع آلونک بستر انتشار آگهی های امالک را در 
س��ایت شیپور با زیرس��اخت ارتباطی و مدیریتی که آلونک در اختیار بنگاه های 
امالک قرار داده، ترکیب کرده و در نتیجه بستری یکپارچه در حوزه  امالک برای 

رفع نیاز متقاضیان، واسطه ها و ارائه کنندگان ایجاد کرده است.
الوپیک و دکان

زمان ادغام: اردیبهشت ۹۸
الوپیک در روزهای پایانی س��ال 1۳۹7 اپلیکیش��ن خود را به یک س��وپراپ 
تبدیل کرد و نوید این را داد که بخش های مختلفی به این سرویس در سال ۹۸ 
اضافه خواهد ش��د. تا به امروز که در ماه های پایانی س��ال ۹۸ به سر می بریم؛ از 
سرویس الوپست )با همکاری شرکت ملی پست ایران( به طور گسترده رونمایی 
ش��ده و به نظر می رسد که این شرکت قصد دارد دیگر بخش های سوپراپ خود 

را آرام آرام و با طمأنینه جلو ببرد.
اردیبهش��ت ماه امس��ال بود که الوپیک خبر از خرید استارت آپ دکان )فعال 
در زمین��ه فروش محص��والت س��وپرمارکتی( داد و همچنین اع��الم کرد که با 
عق��د قرارداد انحصاری با مجموعه فروش��گاه های زنجی��ره ای »یاران دریان«، به 
دنبال تامین درخواس��ت های کاربران است. این دو گام برای رسیدن به سرویس 
جدیدی به نام »الو مارکت« برداشته شده؛ سرویسی که البته تا به امروز خبری 
از آن نیست و حتی لوگوی آن در سوپراپ الوپیک نیز حذف شده است و به نظر 
می آید که الوپیک از تاس��یس سرویس الومارکت و الوفود صرف نظر کرده است. 
شاید این امر با توجه به وجود رقبایی چون دیجی کاال فرش، اسنپ مارکت، اکاال 
که در بازار قدرتمند ظاهر شدند صورت گرفته باشد؛ در هر صورت باید دید که 

در نهایت سرنوشت الومارکت به کجا خواهد رسید.
زودشور و الندراپ

زمان ادغام: تیر ۹۸
س��رویس خدمات آنالین از جمله اس��تارت آپ هایی هس��تند که در نسل دوم 
اس��تارت آپ های ایرانی س��ر و کله ش��ان به وفور پیدا ش��د. یک��ی از این موارد 
خشکشویی های آنالین بودند که کارشان دقیقا همان چیزی است که از شنیدن 
نام شان برمی آید؛ آنها فرآیند خشکشویی البسه و دیگر کاالها را به صورت آنالین 
انج��ام می دهند و با دریافت محصول از مش��تری، آن را چند روز بعد شس��ته و 

اتوکشیده تحویل مشتریان می دهند.
تعداد بازیگران بازار خشکشویی  آنالین به یکباره زیاد و اشباع شد. این مساله 
باعث از بین رفتن بس��یاری از خشکشویی های آنالین شد و نام های مختلفی در 
این میان آمدند که چند ماه بیشتر دوام نیاوردند. در واقع هر خشکشویی تصور 
می کرد با ایجاد یک اپلیکیش��ن و دریافت سفارش��ات از بس��تر اینترنت به جای 

تلفن، می تواند وارد این حوزه شود.
امروزه چند بازیگر اصلی در این حوزه وجود دارند که دو مورد از مهمترین ها و 
قدیمی های آنها یعنی زودشور و الندراپ با یکدیگر ادغام شدند اما در نهایت تنها 

پس از چند ماه از این حرکت، ادغام این دو شرکت منحل شد.
آنطور که شواهد نشان می دهد قرار بود این ادغام بیشتر از یک ادغام دوجانبه 
باش��د و پای یک بازیگر دیگر هم در میان بود، اما در نهایت فقط دو بازیگر تن 
ب��ه ادغام دادند. بازار خشکش��ویی ب��ه خودی خود در ایران با توجه به ش��رایط 
اقتصادی رو به کس��ادی رفته و بازیگران آنالین این حوزه سعی دارند تا بتوانند 
ای��ن بازار را حفظ کنند. ادغام زودش��ور و الندراپ با حفظ برند صورت گرفت و 
عم��ال تغییر خاصی الاقل برای مش��تری به وجود نیام��د و آنطور که مدیرعامل 
زودش��ور می گوید، هماهنگ نش��دن در بحث مدیریتی کارها باعث شد که ادغام 

با شکست مواجه شود.
احتم��اال مدیران عامل دو مجموعه نتوانس��تند با یکدیگر کن��ار بیایند و یک 
مدیرعامل واحد انتخاب کنند و هر کس خواس��ته خودش رئیس خودش باشد؛ 
ام��ری که در مس��اله ادغام مس��اله دور از ذهن به نظر می رس��د. حاال و پس از 
شکست ادغام، سرنوشت این دو برند به شکل مستقل هم چندان مشخص نیست 

و باید دید چگونه هر کدام می توانند به کارشان ادامه دهند.
آی هوم و دیوار

زمان ادغام: شهریور ۹۸
بعد از ادغام آلونک و ش��یپور، مجموعه دیوار به عنوان اصلی ترین بازیگر حوزه 
خرید و فروش بازار دست دوم نیز بیکار ننشست و برای ساماندهی بخش امالک 
خود آستین باال زد. همانطور که گفته شد بخش امالک جزو مهم ترین بخش های 
پلتفرم هایی نظیر دیوار و ش��یپور به حس��اب می آیند و در کنار بخش هایی چون 

خودرو جزو قدرتمندترین دسته بندی ها هستند.
دیوار برای س��اماندهی به بخش امالک خود س��راغ بازیگر بزرگ تری به اسم 
آی هوم رفت که رابطه بس��یار خوبی با اتحادیه بنگاه های معامالت ملکی کش��ور 
دارد و ب��ا توجه به پیش��ینه بلندم��دت خود تجربه های ق��وی در این زمینه نیز 
در اختی��ار دارد. ادغام این دو ش��رکت چندی پیش با حف��ظ برندهای جداگانه 

صورت گرفت.
با اینکه ادغام این دو شرکت به نظر یک بازی برد-برد می آید اما نباید فراموش 
کرد که رویکرد و اس��تراتژی آی هوم بیش��تر روی خانه های با قیمت متوسط رو 
به باال بوده و به نظر می رس��د که این موضوع با سیاس��ت همه جانبه دیوار کمی 
تداخل داشته باشد. در هر حال همکاری این دو مجموعه تاثیر محسوسی الاقل 
روی مخاطب نداشته اما روی تعداد آگهی های امالک دیوار نقش بسزایی داشته 
و بعد از کسادی این بخش در تابستان امسال )براساس گزارش جامع ملک رادار(، 
به نظر می رس��د این همکاری به احیا و قدرت گرفتن دوباره بخش امالک دیوار 

نقش شایانی داشته است.
نت برگ و تخفیفان

زمان ادغام: آذرماه ۹۸
از میان تایید و تکذیب های چند س��اله، می شد حدس زد که باالخره 
ای��ن دو پلتفرم راهی ج��ز ادغام پیش رو ندارند. تاریخچه س��ایت های 
خرید گروهی به چندین س��ال قبل برمی گردد، زمانی که در اوایل دهه 
۹۰ شمس��ی سایت های خرید گروهی با تبعیت از فرمول سایت گروپن 
در عرصه بین المللی که صورت قارچ گونه ای س��ر و کله ش��ان پیدا شد و 

رشد پیدا کردند.
در بین س��ایت های تخفیف گروهی س��ایت های زیادی چون ش��ادیاب، خرید 
گروهی، دابی و . . . تعطیل ش��دند )مفهوم نیس��ت( و تنها چند بازیگر از جمله 
نت برگ و تخفیفان باقی ماندند. این دو س��ایت رقابت بسیار شدیدی با یکدیگر 
داش��تند. ادغام این دو مجموعه از ارائه پیش��نهادات همزمان و عینا مثل هم از 
اواس��ط پاییز بر هم��گان محرز بود و پیش از آن نیز ش��ایعات قوی پیرامون آن 
وجود داش��ت اما در نهایت در آذرماه امس��ال اعالم شد که دو مجموعه با حفظ 

برند با یکدیگر به صورت رسمی ادغام شدند.
digiato :منبع

نگاهی به مهم ترین ادغام های اکوسیستم استارت آپ ایران

یکی برای همه، همه برای یکی
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شاید شما هم در اطراف تان با آدم های منفی باف و مأیوس مواجه شده 
باش��ید که دائماً افکار منفی در س��ر دارند و خانواده و دوستان خود را 
با بدقلقی و حرف های مأیوس کننده ناراحت می کنند. در ادامه به ش��ما 
می گویی��م چطور با این افراد رفتار کنید.  افراد منفی باف یا در اصطالح 
س��می کسانی هس��تند که دائماً به دنبال بحث های بی فایده می روند و 
اصاًل نمی خواهند کس��ی در زندگی اش شاد باشد. حتی در بعضی مواقع 
این افراد به دنبال خوش��ی زندگی خود هم نیس��تند. معموالً اطرافیان 
دید خوبی به افراد س��می ندارند و آنها را س��بب نحسی می دانند که در 
هر جمعی س��بب ناراحتی و دعوا می ش��وند. پس رفت وآمد با این افراد 
تنها اس��ترس و دلهره به  جا می گذارد و سبب می شود اطرافیان ساعات 
هولناکی را پش��ت س��ر بگذارند. این در حالی اس��ت که استرس دائمی 
آسیب زیادی روی مغز می گذارد و کارایی آن را پایین می آورد. در واقع 
اس��ترس تأثیر منفی روی عملکرد دندریت ه��ای عصبی دارد. عالوه بر 
آن، اس��ترس دشمن موفقیت و شادی در زندگی است. حال انسان های 
س��می عامل ایجاد این نوع استرس هستند و معاشرت و دوستی با آنها 
نیز استرس زاس��ت. حتماً با این مورد روبه رو ش��ده اید که ارتباط با فرد 
منفی سبب می شود فشار بیشتری به مغز وارد شود. این فشار به دلیل 
واکنش��ی است که مغز نسبت به افکار و منفی بافی آدم های سمی نشان 
می دهد، اما چرا بعضی انس��ان ها دائماً فکرهای منفی دارند؟ منفی بافی 
افراد س��می یا کج فکر دالیل زیادی دارد. گاهی برخی از آنها به س��بب 
نادانی دائماً منفی می بافند، گاهی تربیت و آموزش درس��تی نداشته اند 
و والدین آنها نیز چنین افرادی هس��تند و در بعضی مواقع نیز آنها واقعاً 
منفی باف و بدجنس هس��تند. درهرحال توصیه می ش��ود از افراد سمی 
کناره بگیرید و به دنبال معاشرت با آنها نباشید، اما گاهی به ناچار باید 

با آنها رفت وآمد کنید، پس یاد بگیرید چطور با آنها وقت بگذرانید.
در ادامه مطلب 1۲ روش عملی برای مقابله با افراد منفی باف را عنوان 

می کنیم که توسط افراد موفق اعالم  شده است.
1. خودتان باشید و زیر بار منفی بافی نروید

خیل��ی از افراد از همه چیز ناراضی هس��تند و دائم��اً غر می زنند، آنها 
س��بب می ش��وند طرف مقابل هیچ تمایلی به وقت گذرانی با آنها نداشته 
باش��د، اما اگر شما هم با فرد منفی بافی روبه رو هستید، هیچ گاه خود را 
تس��لیم نگاه های منفی او نکنید. باید به دنبال راهی باشید تا جو منفی 
خنثی ش��ود. زمانی که فردی س��می غر می زند و از همه شکایت دارد، 
از او بپرس��ید: »راه حلی برای رهایی از این ش��رایط داری؟«، »حاال که 

وضعیت این چنین است، چه  کاری می خواهی انجام دهی؟«
در این شرایط فرد منفی باف به دنبال این است که مشکل را بزرگ تر 
نشان دهد و شما را با این کار به عقیده خود برساند، اما شما باید زیر بار 
حرف های او نروید و با سؤال پرسیدن مداوم به دنبال راهکاری مناسب 
باشید. این کار به فرد سمی نشان می دهد شما به دنبال راه حل هستید 

و شکایت ها و ناله هایش اهمیتی ندارد.
2. در مقابل فرد منفی باف عاقل باشید

معموالً در معاشرت با افراد سمی، موج گسترده ای از انرژی های منفی 
را دریافت می کنید و تمام روحیه تان از دس��ت می رود. در این ش��رایط 
بای��د مقاوم باش��ید. تالش کنید احساس��ات و روحیه خ��ود را به خوبی 
شناخته و آنها را کنترل کنید. نباید اجازه دهید صحبت های فرد منفی 
ذهن شما را به هم بریزد. پس شنونده عاقلی باشید و به صحبت های او 

توجه نکنید زیرا نیاز نیست حرف هر کسی را بپذیرید.
3. منطق خود را به کار بگیرید

بدتری��ن روش مقابله با افراد منفی باف، برخورد احساس��ی و به دوراز 
منطق اس��ت. افراد س��می معموالً هی��چ منطقی ندارن��د و حرف های 
نامعقوالنه می زنند، اما ش��ما منطقی باشید و در دام آنها گرفتار نشوید. 
وقتی شما هم به دوراز منطق با آن ها حرف بزنید، گرفتار احساس بدی 
خواهید ش��د و درنهایت چاره ای ج��ز حمایت و همدردی با او نخواهید 
داش��ت. پس برخورد منطقی داش��ته و از صحبت های احساسی دوری 

کنید.
4. روی احساسات تان کنترل داشته باشید

برای اینکه احساس��ی برخ��ورد نکنید، باید ابتدا احساس��ات خود را 
بشناس��ید و روی آن کنترل داش��ته باش��ید. باید مقاوم باشید و اجازه 
ندهید حرف های فرد منفی باف، احساس��ات شما را برانگیخته کند. پس 
در معاشرت با آنها کاماًل خنثی بوده و گرفتار همدردی، ناامیدی، خشم 

و عصبانیت نشوید. با این کار خود را از انرژی سمی دور کرده اید.
5. در هر شرایطی به دنبال شادی خود باشید

اگ��ر اجازه دهی��د عوامل محیط��ی و رفتارهای دیگران ش��ادی را از 
زندگی تان بگیرد، ش��ما هم در دام افراد س��می گرفتار ش��ده اید و تمام 

انرژی تان از دس��ت می رود. پس ش��ادی خود را در گ��رو چیزی ندانید 
تا مدیریت اوضاع برای تان آس��ان تر ش��ود. افراد موفق اجازه نمی دهند 
هیچ چیز و هیچ فردی ش��ادی زندگی ش��ان را بگی��رد و کامیابی آنها را 
تح��ت تأثیر ق��رار دهد. این افراد اهمیتی به نظ��ر دیگران نداده و حال 
خوش ش��ان را در هر ش��رایطی حفظ می کنند. حقیقت این اس��ت که 
نظر و قضاوت اطرافیان درباره ما، هیچ وقت درس��ت نیست. شاید از نظر 
بعض��ی افراد خیلی خوب و از نظر خیلی ها بد باش��یم، پس چرا باید به 
نظر ش��خصی اطرافیان اهمیت دهیم. تمرین کنید به نظر افراد سمی و 

منفی باف بی توجه باشید تا خوشی از زندگی تان گرفته نشود.
6. ارتباط تعریف شده ای با افراد سمی داشته باشید

گاهی ناچارید با دوس��تان، همکاران ی��ا اعضای خانواده تان که فردی 
س��می هستند در ارتباط باشید، در این شرایط باید سعی کنید واکنش 
مناسبی در مقابل او از خود نشان دهید. پس در شرایط لزوم و تا اندازه 
مش��خصی با او در ارتباط باش��ید، مجبور نیستید در معاشرت با او غرق 
ش��وید و بیش ازح��د وظیفه تان رابطه برقرار کنید. پ��س به اندازه با فرد 

سمی اطراف تان حرف بزنید و معاشرت کنید!
7. به دنبال بهترین راه حل باشید

باید همیشه تمرین کنید در مواجهه با مشکل به دنبال راه حل باشید 
و خیلی روی مش��کل تان متمرکز نش��وید. زمانی که ب��ه دنبال راه حل 
باش��ید، احساس مفیدی بیش��تری خواهید داشت و استرس تان به طور 
قابل توجهی کاهش می یابد. افراد سمی معموالً با انرژی منفی، اطرافیان 
را آزار می دهن��د، چراکه مأیوس کردن دیگ��ران این حس را به آنها القا 
می کند که بهتر و قدرتمندترند. باید به دنبال راه حل باشید تا این حس 
به آنها داده نش��ود. زمانی که با فردی منفی باف در ارتباط هس��تید، او 
را مش��کلی بدانید که باید به هر طریقی برطرف ش��ود. پس شما حس 
ق��درت در خود به وج��ود می آورید که توان مقابله با حرف های منفی و 

مأیوس کننده او را دارید.
8. حافظه خوبی در مقابله با افراد سمی داشته باشید

معم��والً افراد موفق در ارتباط با این افراد حافظه خوبی دارند. ش��اید 
آنها خیلی زود ببخش��ند اما فراموش کاری در زندگی شان جایی ندارد؛ 
زیرا افراد موفق اعتقاد دارند برای درس گرفتن از گذشته و آینده بهتر، 
باید خاطرات را در ذهن خود حفظ کنند. پس ش��ما هم زود ببخشید، 
اما فراموشکار نباش��ید. با بخشیدن افراد روح تان آرام تر خواهد بود و از 
فشار حرف های آنها در امان خواهید بود، اما با فراموش نکردن برخورد 
و رویکرد آنها، در ش��رایط مشابه عملکرد بهتری از خود نشان می دهید 

و بهتر می توانید از گزند این افراد در امان باشید.
9. با خودتان مهربان باشید

معم��والً در برخورد با افراد منفی، حس تنفر نس��بت به خود خواهید 
داشت. گاهی از به وجود آمدن این احساسات در خود شرمنده می شوید 
و گناه را به گردن می گیرید. توصیه می ش��ود با خود مهربان باش��ید و 
وقتی فردی شما را ناراحت می کند، به دنبال ریشه اصلی رفتار او باشید. 
اوست که با افکار سمی و منفی بافی سبب ناراحتی تان شده و شما هیچ 

تقصیری برای دوست نداشتن او ندارید.
10. خود را پرانرژی و سرزنده نگه دارید

باید همیش��ه مقداری از هورمون ش��ادی آور آدرنالین در خود داشته 
باش��ید. برای این منظور قهوه و مواد کافئین دار بیش��تری مصرف کنید 
و در رقابت های ورزش��ی ش��رکت داشته باش��ید. عالوه بر آن، شجاعت 

داش��تن به ش��ما کمک می کند تا در ارتباط با افراد سمی و انرژی های 
منفی او، به  قدر کافی شاد و سرزنده باشید.

11. به  اندازه کافی بخوابید
خواب کافی س��بب افزایش مدیریت احساس��ات و ب��اال رفتن هوش 
هیجانی فرد می ش��ود. با استراحت کافی استرس را از خود دور کرده و 
به خود امکان می دهید در زمان بیداری ش��ادابی و هوشیاری بیشتری 
داش��ته باش��ید. عالوه بر آن، خواب کافی سبب می ش��ود مثبت تر فکر 
کنی��د. ای��ن در حالی اس��ت که تمام ای��ن ویژگی ها برای افراد س��می 
نفرت انگیز است و با دیدن آنها در وجود شما، از ارتباط کناره می گیرند.

12. از اطرافیان کمک بخواهید
گاهی برای مقابله با افراد س��می و در امان ماندن از آس��یب آنها، به 
حمایت دیگران نیاز داریم. پس کمک گرفتن از اطرافیان سبب می شود 

توان ش��ما برای توجیه افراد منفی باف بیش��تر شود و از نگاه دیگری به 
رفتار و واکنش های خودمان نگاه کنیم. این چشم سوم سبب می شود از 
نقطه ضعف های خود در برخورد با افراد سمی مطلع شویم، زیرا اطرافیان 

بیرون ما را می بینند و این مسئله در شناخت مان بسیار مؤثر است.
هر فردی در زندگی خود با منفی باف ها روبه رو می ش��ود و باید روش 
صحی��ح مقابله با آنها را یاد بگی��رد. اولین قدم برای پیروزی در برخورد 
با این افراد، کنترل اس��ترس و هیجانات منفی است. می توانید با کنترل 
اس��ترس و آرامش ش��خصیتی پیدا کنید که در مواجهه با انس��ان های 
س��می، واکنش درس��ت و منطقی از خود بروز می دهد. پس ابتدا باید 
ویژگی ه��ای مثبت را در خود تقویت کنیم و با اس��تفاده از راهکارهای 

ارائه شده، با افراد سمی وارد ارتباط شویم.
Entrepreneur/ucan : منبع

رفتار با منفی باف ها را از افراد موفق بیاموزید
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ژاپنی ه��ا برای افزایش به��ره وری و عملکرد خ��ود و در نهایت 
دستیابی به موفقیت بیش��تر، از روش »کایزن« استفاده می کنند. 
با استفاده از این قانون می توانید در طول 1۰ سال آینده، بیش از 

1۰۰۰درصد به عملکرد و بازده خود اضافه کنید. 
قانون 1۰۰۰درصد یا روش بهبود مس��تمر ژاپنی ها می گوید اگر 
هر روز تنها یک دهم درصد به توانایی های خود بیفزایید، عملکرد و 
بازده شما در طول هفته نیم درصد بهتر خواهد شد. پس در طول 
یک ماه، پیش��رفت ۲درصدی خواهید داشت و با بهره مندی از این 

قانون، در سال اول ۲۶درصد بهتر از قبل می شوید.
جالب اس��ت که با مطالعه، یادگیری و به دست آوردن اطالعات 
جدید در طول هر هفته نیم درصد به توانمندی و بازده تان افزوده 
ش��ود؛ پس با این کار در طول 1۰ س��ال به رش��د 1۰۰۸درصدی 
خواهید رس��ید. شاید برای تان س��ؤال پیش آید که آیا می توانم به 
چنین پیش��رفت چشمگیری برسم؟ بله تاکنون هزاران نفر این راه 

را در پیش گرفته و به موفقیت رسیده اند.
در ادام��ه به ش��ما می گوییم چطور در هفت قدم به پیش��رفت 

1۰۰۰درصدی خواهید رسید.
قدم اول:

ه��ر روز صب��ح در ح��وزه کاری خود ۳۰ دقیقه تا یک س��اعت 
کت��اب بخوانید. با این برنامه می توانید هفته ای یک کتاب، س��الی 
5۰ کت��اب و در ط��ول 1۰س��ال، 5۰۰ کتاب مطالع��ه کنید و به 
اطالع��ات خود در زمینه کاری ت��ان بیفزایید. با این کار طی زمان 
ب��ه مطلع ترین، آگاه ترین و درنهای��ت پردرآمدترین فرد در زمینه 

تجارت خود تبدیل خواهید شد.
قدم دوم:

برای خودت��ان هدف های بزرگ تعیین کنید. بهتر اس��ت برای 
خود یک دفترچه هدف داش��ته باش��ید و اهداف خود را بازنویسی 
کنی��د. وقت��ی اهداف تان را هر صبح بازنویس��ی کنی��د، به ضمیر 
ناخودآگاه ت��ان می قبوالنید که باید به آنها برس��د. پس با این کار 
قدرت ذهنی تان فعال  شده و بهتر از قبل می توانید به اهداف خود 
دس��ت یابید. با بازنویس��ی کردن اهداف در هر صبح، در طول 1۰ 
س��ال به رش��د 1۰۰۰درصدی خواهید رسید و قطعاً به اهداف تان 

دست می یابید.
قدم سوم:

شب قبل برای روزتان برنامه ریزی کنید. باید اولویت های کاری 
خود را مش��خص کرده و برنامه تان را روی کاغذ بنویسید. معموال 
افراد موفق براس��اس یک برنامه مکتوب و تعیین شده کار می کنند 
و براس��اس آن فعالیت های روزان��ه خود را در نظر می گیرند. دلیل 
اصل��ی عمده موفقیت و شکس��ت در تج��ارت، برنامه ریزی نکردن 

است.
قدم چهارم:

از زمان خود بهترین اس��تفاده را ببری��د. افراد موفق معموالً در 
بیش��تر س��اعات روز کارهای ارزش��مند انجام می دهند، اما وقتی 
بیش��تر زمان خ��ود را صرف کاره��ای بی اهمی��ت و جزئی کنید 
نتیجه ای جز ناکامی و شکست نخواهید داشت. وقتی از زمان خود 
به بهترین شکل ممکن استفاده کنید، در طول چند سال به درآمد 

بسیار بیشتری به نسبت یک فرد عادی دست خواهید یافت.
قدم پنجم:

در ترافیک و مس��افرت های طوالنی به نوارهای آموزشی گوش 
دهی��د تا در خ��ودرو ماندن برای تان اتالف وقت نباش��د. بیش��تر 

فروش��ندگان در طول یک س��ال بین 5۰۰ تا 1۰۰۰ ساعت را در 
خودرو س��پری می کنند، پس چه بهتر که از این س��اعات طوالنی 
برای آموزش اس��تفاده شود تا در نهایت به فردی مطلع و پردرآمد 

تبدیل شوید.
قدم ششم:

همواره بعد از هر تماس تلفنی دو سؤال از خود بپرسید.
»کدام کار درست است؟«

روی تمام  کارهای خود فکر کنید تا بتوانید در تماس های بعدی 
برای فروش، از روش بهتری بهره ببرید.

»کدام کار را می توانم به  صورت متفاوتی انجام دهم؟«
روی تماس های خود با مش��تری متمرکز شوید و از خود بپرسید 
کاری هست که بتوانم آن را بهتر انجام دهم؟ با تمرکز روی کارهایی 
که درست انجام داده اید و کارهایی که باید متفاوت انجام دهید، روی 

موارد مثبت تأکید و به منفی ها بی اعتنایی خواهید کرد.
قدم هفتم:

هر مش��تری را یک فرد میلی��ون دالری در نظر بگیرید، چراکه 
ه��ر فردی خود را بهترین انس��ان روی کره زمی��ن می داند. وقتی 
با مش��تری این گونه برخورد کنید، او از معامله با ش��ما اس��تقبال 
بیش��تری می کند و می خواهد همواره با ش��ما مراوده مالی داشته 

باشد.
پ��س درنهایت توصیه می کنیم ب��رای زمان و درآمد خود ارزش 
قائل ش��وید. وقتی روی خود کار کنی��د و از تمام فرصت های تان 
بهره ببری��د، درنهایت به ماهرتری��ن و پردرآمدترین فرد درزمینه 

تجارت خود تبدیل خواهید شد.
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چگونه می توانیم با قانون 1000درصد به موفقیت برسیم؟

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: انجمن کارآفرینان جوان
مترجم: امیر آل علی

حفظ مخاطبان در شبکه های اجتماعی با 12 راهکار مفید 

اگرچه تاکنون مقاالت متعددی در رابطه با ایجاد مخاطبان بیش��تر منتش��ر شده است، با این حال این اقدام تنها نصف مسیر 
موفقیت بوده و الزم است تا برای حفظ آنها نیز برنامه ریزی داشته باشید. طی تحقیقاتی مشخص شده است که مدیران صرفا به 
چند روش بسیار محدود و حتی نادرست در این رابطه آگاه هستند. به همین خاطر ضعف شدید اطالعاتی به چشم می خورد. در این 
رابطه انجمن کارآفرینان جوان تمامی اقداماتی که باید انجام شود را معرفی کرده است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 

1-از ویدئو های بیشتری استفاده کنید 
جذاب ترین بخش در زمینه تولید محتوا، ویدئو ها محس��وب می ش��ود. علت این امر به این خاطر است که بیشترین 
تع��داد حواس را درگیر کرده و مش��اهده آن س��هولت باالی��ی را به همراه دارد. به همین خاطر هدف اصلی ش��ما باید 
فعالیت در این زمینه باشد. در این رابطه تفاوتی ندارد که در چه شبکه ای فعال هستید، ضروری است تا ویدئو هایی را 
تولید کنید که از دو ویژگی اصلی برخوردار باشد. نخست آنکه محتوایی باکیفیت و مطابق نیاز مخاطب را شامل شود. 
دیگری دارابودن حد کافی از جذابیت بصری است. با فعالیت در این زمینه و نظرسنجی های متعدد پس از مدتی دقیقا 

متوجه موضوعاتی که باید بر روی آنها تمرکز کنید، خواهید شد.
2-داستان سرایی داشته باشید

برای این امر که با مخاطب خود رابطه احساسی برقرار کنید، هیچ چیز به اندازه یک داستان منحصر به فرد تاثیرگذار نخواهد بود. 
به همین خاطر ضروری است تا تمامی اقدامات شما داستانی داشته باشد. نکته بسیار مهمی که باید در این بخش مورد توجه قرار 
دهید این است که داستان شما باید واقع گرایانه باشد. در غیر این صورت شانس درک و استقبال همگانی را از دست خواهید داد. 

3-عملکردی فعاالنه داشته باشید 
این امر که هر روز در صفحه خود در شبکه اجتماعی فعالیت کنید، یکی از مواردی محسوب می شود که شانس موفقیت شما 
را افزایش خواهد داد. به همین خاطر نیز ضروری است تا حتما یک تیم را مسئول مدیریت آن کرده و فعالیت منظم و مداومی را 
داشته باشید. در نهایت وجود نظم در اقدامات کمک خواهد کرد تا مخاطب امکان هماهنگی با شما را پیدا کند. این نکته را همواره 
به خاطر داشته باشید که به علت وجود گزینه های متعدد حتی یک توقف کوتاه مدت نیز می تواند منجر به فراموشی کامل شما شود. 

4-مخاطبان را دنبال کنید 
اگرچه تقریبا تمامی برندها در این زمینه فعالیتی را انجام می دهند، با این حال توجه داشته باشید که شما باید در 
تالش برای ایجاد یک ارتباط دوطرفه باش��ید. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا تمامی افرادی که ارتباط الزم را با 
ش��ما برقرار کرده اند دنبال کرده و حتی اقدام به مش��اهده مطالب و الیک کردن آنها کنید. این امر خود به دلیلی برای 
حفظ ش��ما تبدیل خواهد ش��د. در نهایت فراموش نکنید که اگر این اقدام س��خت به نظر می رسد، می توانید از تمامی 
کارمن��دان خ��ود بخواهید تا در این رابطه به تیم تخصصی کمک کنند. با ای��ن حال در این رابطه همواره امکان انجام 
کارهای خالقانه تری نیز وجود دارد. برای مثال می توانید اعالم کنید که مشتریانی که از مدت زمان دنبال کردن صفحه 

شما بیش از دو ماه گذشته باشد، توسط صفحه رسمی شرکت دنبال خواهند شد. 
5-مسابقه برگزار کنید 

این امر که مخاطب را به انجام فعالیتی مرتبط با خود سوق دهید، به درگیر شدن هرچه بیشتر کمک خواهد کرد. به همین 
خاطر ضروری است تا مسابقات و چالش های متعددی را داشته و برای آنها جوایزی مناسب را تعیین کنید. در نهایت این 
نکته را به خاطر داشته باشید که تعداد جوایز کوچک ولی زیاد همواره بهتر از جوایزی بزرگ ولی بسیار محدود خواهد بود. 

6-از پخش زنده استفاده کنید 
پخش زنده باعث خواهد ش��د تا افراد خود را کامال در کنار ش��ما حس کنند. درواقع پخش زنده را باید یک مرحله 
باالتر از ویدئو های از قبل تهیه ش��ده دانس��ت. این امر اوج صداقت ش��ما را با مخاطب نیز نشان خواهد داد. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا از این اقدام نیز اس��تفاده کنید، با این حال توجه داشته باشید که موضوع و زمان دقیق شروع 
هر یک از آنها باید از قبل اطالع رس��انی ش��ده باش��د. در غیر این صورت با موجی از اعتراض ها همراه خواهد بود. در 
این رابطه حتی موارد شخصی و کم اهمیت نیز اگر جذابیت الزم را برای مخاطب داشته باشد، بدون مانع خواهد بود. 

7-برای وفاداری مشتریان جوایزی را تعیین کنید 
این امر که مشتریان بدانند وفاداری آنها با قدردانی شما همراه خواهد بود، بدون شک نسبت به این قضیه جدی تر 
خواهند ش��د. به همین خاطر مثال می توانید اعالم کنید که پس از گذش��ت یک سال، به افرادی که همراه شما بوده اند 
تخفیف ها و هدایای ویژه ای اعطا خواهد ش��د. بدون شک مزیت های وفاداری مخاطب و مشتری به حدی باال است که 

این هزینه ها مشکلی را برای شما به همراه نداشته باشد. 
8-صرفا اقدامات تجاری نداشته باشید 

هیچ فردی تمایل ندارد که تبلیغات تجاری را مش��اهده کند. به همین خاطر ضروری اس��ت تا اقدامات ش��ما تنوع 
کافی را داش��ته باش��د. در این رابطه تولید محتوا های ارزشمند و آموزشی، گزینه های کامال مناسبی محسوب می شود. 
همچنین می  توانید از محتواهای ایجادش��ده توس��ط مخاطبان خود نیز استفاده کنید. بدون شک این امر که صرفا نام 
آنها ذکر ش��ود، جذابیت باالیی را به همراه خواهد داش��ت. به همین خاطر ابدا در این رابطه متحمل هزینه ای نخواهید 
ش��د که این امر به معنای تامین بخش��ی از نیاز از طریق اقدامی کامال رایگان است. در نهایت برای مدیریت بهتر افراد، 

از اپلیکیشن ها و نرم افزارهای جانبی هر یک از شبکه های اجتماعی غافل نشوید. 
9-کارمندان خود را نیز معرفی کنید 

برای مثال اگر از اینستاگرام استفاده می کنید، توصیه می شود تا یک هایالیت استوری را به معرفی کامل تمامی کارمندان 
خود اختصاص دهید. این امر باعث خواهد شد تا مخاطب اطالعات بیشتری را در رابطه با شما به دست آورده و کارمندان نیز 
رضایت باالتری را داشته باشند. درواقع یکی از معضالت بزرگ که باعث کاهش انگیزه کارمندان می شود، این است که آنها 

معموال دیده نمی شوند. به همین خاطر با این اقدام عمال با یک تیر دو هدف را نشانه خواهید گرفت. 
10-شخصی سازی را جدی بگیرید 

این امر که با تمامی کارمندان خود رفتاری یکسان را داشته باشید، یکی از بزرگ ترین اشتباهات ممکن محسوب می شود. 
به همین خاطر ضروری است تا برای ارتباط با مخاطبان خود، از پیام های کلی خودداری کنید. همچنین وجود یک پایگاه داده 

به شما کمک خواهد کرد تا اطالعات مخاطبان خود را یادداشت کرده از آن برای ارتباط بهتر استفاده کنید. 
11-تیک تاک و اسنپ چت را نیز مورد توجه خود قرار دهید 

یکی از بزرگ ترین اشتباهات برندها این است که این دو شبکه را ابدا مناسب فعالیت تجاری نمی دانند، با این حال واقعیت این 
است که در هر مکامی که تعداد زیادی از افراد وجود داشته باشد، شرایط اقدام مهیا خواهد بود. به همین خاطر نباید به خاطر 
ماهیت متفاوت، آنها را کنار بگذارید. فراموش نکنید که این دو شبکه رشد فوق العاده ای را داشته اند و با توجه به عدم توجه جدی 
برندها، فعالیت در آن شما را در بازاری تقریبا بدون رقیب وارد خواهد کرد. در این رابطه تنها کافی است تا ماهیت و امکانات 
آنها را درک کنید. تحت این شرایط بدون شک ایده های استفاده تجاری به ذهن شما خطور خواهد کرد. همچنین این امر که 

شبکه های اجتماعی و مستعد رشد را سریعا شناسایی کنید، کمک خواهد کرد تا جزو برندهای باسابقه آن محسوب شوید. 
12-اقدامات سایر برندها را مورد بررسی قرار دهید 

این امر باعث خواهد شد تا از تجربیات برندهای دیگر به صورت رایگان استفاده کنید. درواقع با یک تحلیل درست شما کامال 
متوجه اقداماتی که باید و نباید انجام دهید، خواهید ش��د، با این حال بهتر اس��ت تا خالقیت و نوآوری هایی را نیز داشته باشید 
تا برندی صرفا مقلد معرفی نش��وید.  در نهایت توجه داش��ته باش��ید که در هر شهر و کشوری جامعه از ویژگی های خاص خود 
برخوردار است. به همین خاطر ممکن است ضمن رعایت این 1۲ اصل، نیاز به انجام کارهای دیگری نیز داشته باشید. به همین 
خاطر نباید اقدامات را به این مرحله محدود بدانید. این نکته را نیز فراموش نکنید که همواره فضا برای کارهای بیشتر وجود دارد. 
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