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قانون چطور بر فرصت های شغلی زنان در ایران و جهان تاثیر دارد؟

 مقصد اقتصاد
در سال 2020

هفته گذشته، دو گزارش مهم اقتصادی از سوی سازمان ملل متحد و بانک جهانی منتشر شد که در البه الی خبرهای هولناک 
ش��یوع ویروس »کرونا« گم ش��د. ابتدا گزارش س��ازمان ملل از دورنمای اقتصاد جهانی بود که این س��ازمان پیش بینی کرده رشد 
اقتصادی جهان از 2.3درصد در سال 2019 به 2.5درصد در سال 2020 خواهد رسید. همچنین رشد تجارت جهانی در سال 2020، 
افزایش��ی چش��مگیر پیدا خواهد کرد و از حدود 0.3درصد در سال 2019 به 5درصد در سال جاری میالدی می رسد. اما مهم ترین 
بخش از گزارش س��ازمان ملل دس��ت کم برای مخاطب ایرانی، آنجایی است که از بازیابی اقتصاد ایران در برخورد با تحریم ها سخن 
گفته است. سازمان ملل در این گزارش به اثرات تحریم های یک جانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران اشاره کرده و سهم مهمی از کاهش...

ویروس »کرونا« به جان بورس های جهان هم افتاد

 رشد 4درصدی شاخص بورس تهران
در هفته دوم بهمن
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از واکنش همتی به راه اندازی کانال مالی تا اظهارنظر وزیر اقتصاد درباره کارمزد خدمات  بانکی

مهم ترین خبرهای بانکی در هفته گذشته

پادکست های ضروری برای مدیران کسب  وکارهای کوچک
برندسازی با توجه به نظرات آنالین مشتریان

گرد و خاک تبلیغاتی ولوو برای مسابقه سوپربال
برنامه رولز رویس برای ساخت رآکتور هسته ای

بازاریابی تاثیرگذار و حقایق پنهان آن
راهکارهایی ساده برای افزایش ترافیک سایت 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آمازون در فصل پایانی 2۰1۹ 
فراتر از انتظارات عمل کرد

3 پس از آنکه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، دو 
یارانه نقدی و معیشتی با هم تلفیق شد و مبلغ...

چرا ادغام یارانه نقدی و معیشتی به سود دهک های 
ثروتمند است؟

 به کام ۱۸ میلیون
و به ضرر ۶0 میلیون نفر

سرمقاله
دنیای پر راز و رمز خودپردازها

ش��اید تا چند دهه پی��ش، کمتر 
کس��ی تصور می کرد که دستگاه های 
خودپرداز، خدمات انحصاری بانک ها 
یعن��ی دریاف��ت و نقل وانتق��ال پول 
را برعه��ده بگیرند و اس��باب راحتی 
م��ردم و کاهش امور جاری ش��عبات 
بانک ها را فراهم آورند، اما با گسترش 
رفته رفته  الکترونیکی  سیس��تم های 
دستگاه های خودپرداز در کنار شعب 
بانک ها نصب شدند. دارنده کارت عابر 
بانک ب��ا وارد کردن رمز آن به راحتی 
مبل��غ موردنیاز خود، البته تا س��قف 
مبلغی مشخص را از دستگاه خودپرداز 
دریافت می کند. همچنین او می تواند 
گ��ردش 10 رقم آخ��ر تراکنش های 
بگی��رد،  را  خ��ود  حس��اب  بانک��ی 
مانده گیری کند یا بخشی از موجودی 
حس��اب خود را به حس��اب دیگری 
واریز کند. طبیعی است که بهره مندی 
از خدمات پرداخت الکترونیکی نیاز به 
زیرساخت های فناوری سخت افزاری و 
نرم افزاری دارد تا امکان ارتباط ایمن 
و آنالی��ن بین بانک مرکزی و تمامی 
بانک ها و موسسات اعتباری را فراهم 
آورد، به گونه ای که دارنده کارت عابر 
بانک بتواند بدون دلواپسی از به یغما 
رفتن موجودی حسابش توسط دزدان 
و راهزنان دنیای مجازی، به راحتی از 
دستگاه خودپرداز، پول دریافت کند 
و نقل وانتقاالت مالی موردنیاز خود را 

انجام دهد.
ادامه در همین صفحه

شنبه
12 بهمن
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ادامه از همین صفحه
این زیرس��اخت و پرس��تاری و مراقبت 24 ساعته از دس��تگاه های خودپرداز به هزینه ای بسیار کالن 
نیاز دارد. بانک مرکزی، زیرس��اخت ارتباط بانک ها و موسس��ات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی را با 
س��امانه ای به نام »شاپرک« تامین کرده است. »شاپرک« مخفف نام شرکتی است به نام »شرکت شبکه 
الکترونیکی پرداخت کارت« که با مشارکت بانک مرکزی و چند بانک و موسسه دیگر تاسیس شده است. 
در وب سایت »شاپرک« ماموریت قانونی این شرکت چنین تعریف شده است: »مأموریت ما به عنوان یک 
نه��اد متخصص، ایج��اد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوش��مند بر صنعت پرداخت الکترونیکی 
کش��ور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توس��عه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی 

بانک مرکزی است.«
همچنین در وب سایت »شاپرک« آمده است: »پس از تصویب تأسیس شرکت »شاپرک« توسط شورای 
پول و اعتبار در اس��فندماه 13۸9، این ش��رکت در قالب ش��خصیت حقوقی مستقل، توسط شرکت ملی 
انفورماتیک تشکیل و مقرر شد عمده سهام آن براساس شاخص های عملکردی معین به بانک های مجاز 
واگذار ش��ود. »ش��اپرک« با الگوبرداری از عملکرد ش��بکه های پرداخت در سطح بین المللی، طراحی و با 
همکاری ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در اردیبهش��ت ماه 1391 وارد فاز اجرایی شد. در فاز 
اول این پروژه، هرگونه اتصال مستقیم سوئیچ شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت به سوئیچ بانک ها 
ممنوع شد و از دی ماه 1391، پذیرش و پردازش تراکنش های پایانه های فروش صرفا از طریق »شاپرک« 
امکان پذیر شد. در فاز دوم پروژه، از شهریورماه 1392 تمامی تراکنش های پرداخت اینترنتی از طریق شبکه 
»شاپرک« پذیرش و پردازش شده و انتقال کامل آنها از شبکه »شتاب« به »شاپرک« از اواسط بهمن ماه 

1392 به  عنوان یک درگاه واحد صورت پذیرفت.«
به این ترتیب، »شاپرک« به  مثابه یک چهارراه اصلی، وظیفه هدایت کلیه تراکنش های بانکی و مراقبت 
دائمی از این س��امانه را برعهده دارد. خواه این تراکنش ها با استفاده از دستگاه های خودپرداز انجام گیرد 
یا با لپ تاپ یا تلفن همراه یا دستگاه پوز. افزون بر آن، هر بانک یا موسسه اعتباری نیز برای اتصال ایمن 
به سامانه »شاپرک« و همچنین برای ارتباط به سامانه سایر بانک ها بایستی زیرساخت های فناوری روز را 
 ) )PSPدر مجموعه خویش بر پا سازد. برای اتصال به شبکه »شاپرک«، بانک ها نیز بایستی یا خود دارای
اختصاصی یا همان سامانه خدمات پرداخت )SERVICE PAYMENT PROVIDER( باشند یا 
اینکه با یکی از شرکت های PSP قرارداد همکاری منعقد کنند. تمامی این هزینه ها به منظور برخورداری 
راحت و ایمن مش��تریان بانک ها از تراکنش الکترونیکی و س��رویس دریافت نقدی موجودی حس��اب و 
نقل وانتقال موجودی حساب و مانده گیری انجام می گیرد که مجموع این هزینه، قیمت تمام شده یا کارمزد 

هر تراکنش بانکی را تشکیل می دهد.
اما آیا کارمزد تراکنش بانک ها را بایستی مستقیما از مشتری دریافت کرد؟ در حال حاضر، فقط مبلغی 
نه چندان قابل توجه به عنوان کارمزد نقل وانتقال وجوه بین حساب های دارنده کارت عابر دریافت می شود و 
غالب سرویس های دستگاه خودپرداز به رایگان ارائه می شود. کاربرد اصلی و پرکاربرد دستگاه های خودپرداز 
در ح��ال حاضر، ارائه پول نقد اس��ت. از نظر فرهنگی هنوز خیل��ی افراد جامعه ترجیح می دهند که برای 
پرداخت بهای کاالهای مورد نیازش��ان یا دادن پول به دیگران به جای کارت عابربانک از پول نقد استفاده 
کنند. همچنین هنوز دستگاه های پوز در بسیاری مراکز خرید مستقر و فراگیر نشده است. در این پدیده 
فرهنگی روزانه میلیاردها تومان اسکناس از طریق دستگاه های خودپرداز در اختیار دارندگان حساب های 
بانکی قرار می گیرد و در گردش اقتصادی بین مردم توزیع می شود. به عنوان نمونه، بنا به آمار اعالم شده 
توسط بانک مرکزی، حجم تراکنش های بانکی دستگاه های خودپرداز از ابتدا تا اردیبهشت ماه 139۸ بالغ 
بر تعداد 461.676.92۸ فقره تراکنش بوده است. اگر برای هر تراکنش حداقل 250 ریال کارمزد در نظر 
گرفته شود، مبلغ بسیار باالیی خواهد بود، به طوری که بنا بر گزارش یکی از وب سایت ها، در سال 1397 
بانک ها حداقل 1590 هزار میلیارد تومان کارمزد برای تراکنش های بانکی رایگان، هزینه پرداخت کرده اند.
صرف نظ��ر از صحت و س��قم این آمار، واقعیت آن اس��ت ک��ه بانک ها در صورت اس��تفاده از خدمات 
دستگاه های خودپرداز یا پوز سایر بانک ها برای دسترسی به حساب های مشتریان آن بانک بایستی کارمزد 
آن تراکنش را به بانکی که از دستگاه خودپرداز آن استفاده می کنند، پرداخت کنند. تا یکی دو دهه پیش، 
اس��تفاده از دستگاه های خودپرداز منحصرا در اختیار و در محل شعب بانک ها تحت مراقبت و پرستاری 
شعب بود، اما با گسترش تراکنش های بانکی، بانک ها و موسسات اعتباری به  ناچار برای تامین بخشی از 
هزینه های کالن زیرس��اخت ها و همین طور خرید دس��تگاه های خودپرداز یا پوز ناگزیر به طرح واگذاری 

سوئیچ اختصاصی یا همان اجاره دستگاه خودپرداز به اشخاص روی آورده اند. در نتیجه هرچقدر تراکنش 
بیشتر صورت گیرد، درآمد بانک و مستاجر نیز افزایش خواهد یافت و به نسبت قراردادی بین آنان توزیع 
خواهد شد، یعنی این حجم عظیم از کارمزد تراکنش های بانکی بین شرکت شاپرک، پی اس پی ها و دارنده 
یا مس��تاجر دستگاه های خودپرداز، تقسیم می ش��ود، اما در حال حاضر به  نظر می رسد پدیده استفاده از 
س��وئیچ هر بانک برای دس��تگاه های خودپرداز متعلق به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، با چند چالش 

اساسی روبه رو است:
اول؛ واقعیت آن است که نظام بانکی پذیرفته است برای کاهش هزینه و تسریع در عملکرد دستگاه های 
خودپرداز، اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز وارد این پروسه بانکی شده و با استفاده از سوئیچ اختصاصی هر 
بانک با در اختیار داشتن دستگاه خودپرداز اجاره ای یا مالکی کسب درآمد کنند، اما باید پذیرفت که این 
موضوع نیاز به سیاست گذاری دقیق بانک مرکزی و تبیین روابط و ضوابط دقیق حقوقی و مالی بین بانک ها 
و »شاپرک«، بانک ها و پی اس پی ها، بانک ها و مستاجرین و همگی آنان با هم از حیث مسئولیت های قانونی 
این روابط دارد تا مش��خص ش��ود در این پروسه بانکی-تجاری هر کدام از آنان چه میزان هزینه می کنند 
و چه میزان منفعت می برند و در قبال این منفعت تجاری تا چه میزان در برابر جامعه، مسئولیت جبران 
خسارات احتمالی وارده بر مشتریان یا بانک ها را برعهده دارند. قطعا گسترش بی رویه و خارج از ضابطه این 

پدیده، مشکالتی برای شبکه بانکی کشور در پی خواهد داشت.
دوم؛ نصب و راه اندازی دس��تگاه خودپرداز در محل ش��عب بانک ها دارای استاندارد امنیتی خاص است 
که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده و مالک عمل سیستم بانکی و نیروی انتظامی برای راه اندازی 
دس��تگاه خودپرداز و حفاظت از آن اس��ت، اما تا جایی که نگارنده اطالع دارد، راجع به نصب دستگاه های 
خودپرداز در خارج از محل ش��عب بانک ها نظیر مراکز تجاری یا محل های پررفت وآمد هنوز استانداردی 
دقیق، ارائه نشده است و این مهم، نیروی انتظامی را در انجام وظیفه خود برای صدور مجوز و حفاظت از 
دستگاه های خودپرداز در برابر سرقت یا تخریب در محل های مورد درخواست را به غایت با مشکل مواجه 
می س��ازد بنابراین پیگیری و ساماندهی استاندارد الزم برای نصب و حفاظت از دستگاه های خودپرداز در 

محل هایی غیر از شعب بانک ها نیز ضروری است.
سوم؛ استفاده از دستگاه های خودپرداز اجاره ای توسط اشخاص مختلف با استفاده از سوئیچ اختصاصی 
هر بانک صورت می گیرد، اما در س��طح جامعه، آن دس��تگاه در محل به نام بانک ش��ناخته خواهد شد و 
عملکرد آن نیز از دید جامعه به حساب بانک واگذارنده منظور می شود. قطعا نصب دستگاه های خودپرداز 
در اماکن نامناسب و غیرتجاری، حیثیت اجتماعی بانک ها را در معرض آسیب جدی قرار می دهد. به طور 

سربسته، بی دقتی هایی در این زمینه رخ داده است که نیازی به تشریح جزییات آن نیست.
چهارم؛ همان گونه که گفته شد، در حال حاضر، استفاده غالب از دستگاه های خودپرداز، دریافت پول نقد 
یا اسکناس است. در نتیجه، شارژ دائمی اسکناس در کاست های خودپرداز اجاره ای، موضوعی بسیار مهم 
است که غفلت از سیاست گذاری مناسب در این زمینه، سوءاستفاده از دستگاه های خودپرداز برای پولشویی 
را امکان پذیر می س��ازد. افزون بر آن، تراکنش های صوری نقل وانتقال حس��اب های مختلف با استفاده از 
این گونه دستگاه ها، معضل دیگری است. لذا باید دقیقا مشخص شود که مسئولیت تامین و تغدیه اسکناس 
موردنیاز این دس��تگاه ها و مراقبت س��خت افزاری و نرم افزاری از آن برای اموری مانند پولشویی و نفوذ در 
سامانه »شاپرک« یا نفوذ در سامانه اختصاصی بانک ها با چه کسی است: بانک یا مستاجر یا مالک دستگاه؟
پنجم؛ از نظر فنی در حال حاضر، برای نصب دستگاه خودپرداز نیازی به استفاده از دستگاه نو و دارای 
گارانتی معتبر نیس��ت. در نتیجه می توان با جمع آوری قطعات و مونتاژ کردن با هزینه ای بس��یار کمتر از 
دستگاه های نو، دستگاه خودپرداز را در محل موردنظر راه اندازی کرد. اشکال اصلی این نوع دستگاه ها، وارد 
کردن قطعات از مبادی قاچاق و فقدان گارانتی معتبر است که پرستاری دقیق از آن را با مشکل مواجه 
می کند. طبیعی ترین راه حل در این زمینه، الزام قانونی به تهیه دستگاه خودپرداز از سوی تولیدکنندگان 

معتبر داخلی است.
ششم؛ در برخی از محافل بانکی، این سوال مطرح است که آیا کارمندان بانک ها مجاز به استفاده از این 

پدیده تجاری هستند یا نه؟! در صورت پاسخ مثبت، ضوابط و مقررات آن چیست؟
در هر حال، باید امیدوار بود که در زمانی نه چندان دور، شهروندان تمایلی به استفاده از دستگاه خودپرداز 
تنها برای دریافت اسکناس نداشته باشند، اما تا آن زمان به نظر می رسد سیاست گذاری دقیق و کارشناسی 
در این زمینه نیازمند هم فکری و اشتراک مساعی بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون 

بانک های خصوصی است.

درخواست وزیر بهداشت از جهانگیری برای توقف پروازها از چین به ایران
ویروس کشنده در چین، آماده باش در ایران

فرصت امروز: تمام پایگاه های بهداشتی کشور در شرایط آماده باش برای مقابله با ویروس کرونا هستند؛ این خبری است که 
دیروز وزیر بهداش��ت، آن را توئیت کرد و همچنین در نامه ای از معاون اول رئیس جمهور درخواس��ت کرد که تا اطالع ثانوی از 

ورود هرگونه مسافر از مبدأ چین به ایران به هر طریقی جلوگیری شود.
دکتر س��عید نمکی در چند پیام توئیتری در تشریح اقدامات وزارت بهداشت برای مقابله با ویروس کرونا نوشت: »در نامه ای 
از آقای دکتر جهانگیری خواس��تم به وزارت خارجه و وزارت راه ابالغ کند تا اطالع ثانوی از ورود هرگونه مس��افر از مبدأ چین 
به هر طریقی )هوایی، زمینی و دریایی( جلوگیری ش��ود. همچنین تمام پایگاه های بهداشتی در تمام ورودی های کشور از آغاز 

شیوع کرونا در حال آماده باش کامل هستند.«
وزیر بهداش��ت همچنین در پیام توئیتری دیگری درباره وضعیت 70 نفر از دانش��جویان ایرانی مقیم ووهان چین نوشت: »با 
پیگیری های مکرر و همراهی وزارت امور خارجه بیش از 70 نفر از دانشجویان ایرانی مقیم ووهان چین که نگران وضعیت آنها 
بودیم، با تدابیر بهداشتی مناسب در روزهای آینده به کشور باز می گردند و برای اطمینان از ایمنی، دو هفته در محل مناسبی 

تحت نظر و مراقبت های کامل پذیرایی خواهند شد.«
اما از روزی که اعالم ش��د یک نفر در امارات متحده عربی مبتال به کرونا ش��ده تا امروز، ش��ایعات زیادی درباره ش��یوع کرونا 
ویروس در ایران منتشر شده است. از جمله آنکه عده ای در بوق و کرنا کردند که یک نفر در چابهار به کرونا مبتال شده است، 
ولی این خبر به س��رعت تکذیب شد و طباطبایی معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت که »تاکنون هیچ مورد 

ابتال به ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان گزارش نشده است.«
به گزارش خبرآنالین، واقعیت آن است که کروناویروس به مرزهای ایران نزدیک شده است و شاید غربالگری ها و مراقبت ها 
نتواند جلوی شیوع آن در ایران را بگیرد. در این رابطه، کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در توییتی نوشت: 
»ویروس کرونا به مرزهای ایران نزدیک ش��ده، مش��اهده موارد ابتال در امارات، اقلیم کردس��تان و موارد مشکوک در عربستان، 
پاکس��تان و ... از احتم��ال قریب الوقوع ورود کروناویروس ب��ه ایران حکایت دارد. مراقبت ها و غربالگ��ری ورود ادامه دارد؛ لکن 
هیچ کدام مانع قطعی و کاملی در مقابل ویروس نخواهد بود.« برای همین اس��ت که وزیر بهداش��ت به ش��هروندان توصیه کرده 
است مراقب خود در مقابل ویروس کرونا باشند. سعید نمکی به مردم گفته: »امکان اینکه همه درهای ورود کرونا را 100درصد 
ببندی��م، در هی��چ کجای دنیا وج��ود ندارد، اما باید مراقبت های الزم را انجام دهیم که این کار را در دس��تور قرار  داده  و تمام 
امکانات خود را به میدان آورده ایم. در همه فرودگاه ها اقدامات الزم انجام ش��ده و با تمام توان مقابل این ویروس ایس��تاده ایم.« 
تصاویر منتشرش��ده از شهر ووهان، خاس��تگاه این ویروس خطرناک نشان می دهد ابرشهری با 11 میلیون نفر جمعیت، تبدیل 
به ش��هر ارواح شده است و کس��ی دیگر در خیابان ها تردد نمی کند. یک تراژدی آخرالزمانی واقعی جلوی چشم جهان در حال 
اتفاق افتادن است. آخرین خبرها حاکی از آن است که یک ایرانی به واسطه شغل خود که خلبان پروازهای مسافربری در چین 
اس��ت، با این ویروس به مرحله مقابله نزدیک از نوع س��وم رسیده است و تصاویری که او گرفته نشان می دهد تیم های مقابله با 

ویروس در چین، وارد کابین هواپیما برای کنترل مردم و مبتالیان احتمالی شده اند.
همزمان با بس��یج همگانی علیه ش��یوع یکی از مرگ بارترین بیماری های قرن بیست و یکم، توصیه های بهداشتی زیادی هم 
درباره جلوگیری از آلودگی به کروناویروس منتش��ر ش��ده است؛ از جمله پنج راهکار مقابله ای با شیوع این بیماری منتشر شده 
و در آن توصیه شده است: »با توجه به اینکه سرعت بروز عالئم در این بیماری بسیار کند است، معلوم نیست که چه تعداد از 
افراد دیگری به این بیماری مبتال شده اند، بنابراین باید همچنان به هشدارهای پیشگیری کننده توجه شود. از این موارد می توان 
به رعایت بهداشت فردی، شستن مکرر دست ها، استفاده از ماسک در مکان های عمومی، فاصله گرفتن از افراد مبتال و پرهیز از 
سفرهای غیرضروری به مکان های آلوده اشاره کرد. همچنین به محض مشاهده عالئمی شبیه سرماخوردگی یا آنفلوآنزا، خود را 
به مراکز درمانی برسانید.« همچنین راهکارهای ساده ای که مردم می توانند با استفاده از آنها، شانس مبتال شدن خود را کاهش 

دهند، توسط رسانه ها منتشر شده و دائما به مردم توصیه می شود که خودمراقبتی را جدی بگیرند.
خطرناک بودن ویروس کرونا به حدی اس��ت که در غرب و ش��رق کشور، دانشگاه های علوم پزشکی به حال آماده باش کامل 
درآمده اند و آماده اند به محض مشاهده عالئم کروناویروس، فرد و حتی منطقه را قرنطینه کنند. البته خبر خوش این است که 
آخرین یافته ها درباره کروناویروس می گوید کودکان تاکنون به این بیماری مبتال نش��ده اند و تمامی بیماران جان باخته از این 
بیماری، باالی 40 س��ال س��ن دارند. از چین، مرکز ش��یوع این بیماری خطرناک نیز خبر می رسد که شرایط کامال آخرالزمانی 
است. حتی ساخت بیمارستانی با 2 هزار تختخواب برای جلوگیری از انتقال بیماران به شهرهای دیگر هم کامال شرایط خاص 

را نشان می دهد که نشان دهنده خطرناک بودن بی اندازه این بیماری است.
به غیر از اثرات مخرب این بیماری مرگبار بر سالمت جسمی و روانی انسان ها، اثرات اقتصادی کروناویروس هم بسیار گسترده 
شده است. گزارش های اقتصادی بین المللی می گوید کروناویروس روی تولید خودرو در جهان اثر گذاشته و آن را دچار اخالل 
کرده اس��ت. ترس کش��ورهای دیگر از ابتال ش��هروندان خود به این بیماری به اندازه ای است که کارخانه تویوتا متعلق به ژاپن، 
فعالیت خود در چین را از ترس کروناویروس متوقف کرد و انگلیس��ی ها هم اعالم کردند به مقصد ش��هرهای چین، پروازهای 
خود را تا اطالع ثانوی لغو کرده اند. ترس از مرگ بر اثر کرونا ویروس به اندازه ای ش��ایع ش��ده است که حتی تبادالت بانک های 
جهانی را هم تحت تاثیر خود قرار داده و روی افزایش قیمت ناگهانی رمزارزهایی همانند بیت کوین، اثر زیادی گذاشته است.

دنیای پر راز و رمز خودپردازها

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها 

و موسسات اعتباری خصوصی



هفته گذشته، دو گزارش مهم اقتصادی از سوی سازمان ملل متحد و بانک جهانی 
منتشر ش��د که در البه الی خبرهای هولناک شیوع ویروس »کرونا« گم شد. ابتدا 
گزارش سازمان ملل از دورنمای اقتصاد جهانی بود که این سازمان پیش بینی کرده 
رش��د اقتصادی جهان از 2.3درصد در س��ال 2019 به 2.5درصد در س��ال 2020 
خواهد رس��ید. همچنین رشد تجارت جهانی در س��ال 2020، افزایشی چشمگیر 
پیدا خواهد کرد و از حدود 0.3درصد در س��ال 2019 به 5درصد در س��ال جاری 

میالدی می رسد.
اما مهم ترین بخش از گزارش سازمان ملل دست کم برای مخاطب ایرانی، آنجایی 
اس��ت که از بازیابی اقتصاد ایران در برخورد با تحریم ها سخن گفته است. سازمان 
ملل در این گزارش به اثرات تحریم های یک جانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران اش��اره 
کرده و سهم مهمی از کاهش رشد اقتصادی ایران را به تاثیر این تحریم ها اختصاص 
داده اس��ت، با این حال و به رغم تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، برآوردهای سازمان 
ملل نشان می دهد اقتصاد ایران توانسته خود را بازیابی کند و هرچند برای بازگشت 
به جایگاه پیش از تحریم ها، به چند سال زمان نیاز دارد، اما در سال  2020 و 2021 

میالدی به بهبودی نسبی دست پیدا می کند.
در این بین، سوال این است که اقتصاد ایران مشخصا در سال 2020 چطور پیش 
خواهد رفت؟ با وجود اشاره مثبت سازمان ملل به بازیابی اقتصاد ایران، این گزارش 
پیش بینی کرده اس��ت که اقتصاد ایران در س��ال جاری میالدی با توجه به اثرات 

کاهش قیمت نفت و تحریم های آمریکا منقبض تر شود.
تبعات کاهش یارانه انرژی در ایران، فرانسه و اکوادور

طبق گزارش س��ازمان ملل، تولید ناخالص داخلی ایران در س��ال 2019 حدود 
7.1درصد کاهش  یافته که در ادامه افت 2درصدی تولید ناخالص داخلی در س��ال 
201۸ اس��ت. همچنین جاری شدن سیل های ویرانگر، بازگشت تحریم ها و افزایش 
تنش ها با عربس��تان، اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی 
صادرات ش��ده است. س��رمایه گذاری و رش��د مصرف بخش خصوصی نیز در میان 
ناآرامی های اجتماعی با کاهش بیش��تری همراه شده است. با وجود اینکه در حال 
حاض��ر، دول��ت هزینه های خود را ب��رای رفع چالش های ناش��ی از رکود اقتصادی 
مدیری��ت کرده، اما بازگش��ت اقتصادی ایران به قلمرو مثبت، چندین س��ال طول 
می کشد. گرچه کمبود ش��دید تنوع اقتصادی ایران، همچنان چشم انداز اقتصادی 
ایران را مبهم می سازد، اما طبق پیش بینی ها، انتظار می رود رشد اقتصادی ایران در 
سال های 2020 و 2021 کمی بهبود یافته و به  ترتیب به رقم های منفی 2.7درصد 

و منفی 1.2درصد برسد.
براس��اس آنچه معاونت اقتصادی اتاق تهران از این گزارش منتش��ر کرده، تورم 

س��االنه طی س��ال 2019 در ایران و بسیاری از کش��ورها ازجمله آرژانتین، سودان 
جنوبی، بولیوی و ونزوئال که با محدودیت عرضه و عدم توازن ش��دید اقتصاد کالن 
مواجه هس��تند، بیشتر شده است. البته طی س��ال های 2020 و 2021 پیش بینی 
می شود نرخ تورم ایران تا حدودی کاهش یابد. مالیات ها و مقررات زیست محیطی 
که برای جلوگیری اس��تفاده از سوخت های فس��یلی طراحی  شده اند، ممکن است 
حداق��ل در یک دوره انتقال منجر به هزینه های باالتر کاالهای ضروری مانند مواد 
غذایی و سیس��تم گرمایشی ش��وند. ازآنجاکه این کاالهای اساسی نمایانگر بخش 
بزرگی از درآمد یک خانواده فقیر است، تغییر انرژی، اثرات مهمی بر فقر و نابرابری 

خواهد داشت.
س��ازمان ملل در ادامه این گزارش به پیامدهای اجتماع��ی کاهش یارانه انرژی 
در ایران، اکوادور، فرانس��ه و س��ودان اشاره کرده و آن را نشانگر جنبه های سیاسی، 
اقتصادی چنین اصالحاتی خوانده اس��ت. البته به اعتقاد س��ازمان ملل، نمونه های 
بی ش��ماری از اصالحات موفقیت آمیز نیز وجود داشته که بسیاری از آنها در همین 
مجموعه از کشورها رخ  داده است. تجربیات موفقیت آمیز نشان می دهد که سیاست 
ح��ذف یا کاهش یارانه انرژی، باید به گونه ای طراحی ش��ود که با توجه به پیامدها 
و تأثی��ر آن بر نابرابری، در صنایع و ش��هروندان آس��یب دیده از پذیرش کافی هم 

برخوردار باشد.
طبق برآوردهای سازمان ملل، انتظار می رود نرخ بیکاری در ایران در سال 2019 
با افزایش قابل توجهی نس��بت به س��ال 201۸ مواجه باشد و به 12.۸درصد برسد. 
حدود 35درصد جوانان ایران )در سن 20 تا 34 ( نه در حال اشتغال و نه در حال 
تحصی��ل یا یادگیری هس��تند. این نرخ برای مردان ح��دود 10درصد و برای زنان 

حدود 60درصد است.
زنان ایرانی یک سوم مردان از حقوق قانونی برخوردارند

اما دیگر گزارش��ی که هفته گذشته منتشر شد و در انبوه خبرهای ریز و درشت 
مربوط به ویروس کشنده »کرونا« دیده نشد، گزارش بانک جهانی موسوم به گزارش 
»زنان، قانون و تجارت 2020« بود. به گفته بانک جهانی، زنان در سراس��ر دنیا به 
 اندازه سه چهارم مردان از حقوق قانونی برخوردارند و این سهم در ایران 31.3درصد 

است، یعنی زنان ایرانی یک سوم مردان از حقوق قانونی برابر برخوردارند.
بانک جهانی، گزارش خود را این گونه شروع کرده است: »زنی در بیمارستان برای 
زایمان رفته است، اما از کارفرمای خود تماسی دریافت می کند. او به این دلیل که 
بارداری اش جرم محسوب می شود، از کارش اخراج می شود. یک جراح کالبدشکاف، 
به دلیل اینکه گفته می ش��ود ش��غلش برای زنان نامناسب است، از ادامه کارش باز 
می ماند. منش��ی بعد از اینکه از آزار و اذیت های رئیس��ش به همکارانش می گوید، 
اخراج می شود. داستان هایی از این  دست، بسیار است که مرحله ای از زندگی زنان را 

تحت تأثیر قرار می دهد و فرصت های شغلی را از آنها می گیرد.«
به گفته بانک جهانی، قوانین برای فرصت های ش��غلی زنان، خیلی مهم هستند. 

اگرچه دستیابی به برابری جنسیتی روندی کوتاه مدت نیست و نیاز به اراده سیاسی 
ق��وی و تالش هماهنگ دولت ها، جامعه مدنی و س��ازمان های بین المللی دارد، اما 
اصالحات قانونی و نظارتی می توانند نقش اساسی در این زمینه بازی کنند. از طرف 
دیگر، بهتر شدن شاخص تجارت و حقوق زنان با افزایش اشتغال آنها و درآمد بیشتر 

و پیشرفت باالتر همراه است.
بان��ک جهانی در این گ��زارش، تأثیر قوانین و مقررات ب��ر فرصت های اقتصادی 
و ش��غلی زنان در 190 اقتصاد را با اس��تفاده از »ش��اخص زنان، تجارت و قانون« 
اندازه گیری کرده اس��ت. این ش��اخص، حقوق اقتصادی را در نقاط عطف مختلف 
بررس��ی می کند و زندگی کاری یک زن را در هش��ت ش��اخص مورد بررسی قرار 
می دهد. به عبارت بهتر، این شاخص بررسی می کند که وقتی زنان ازدواج می کنند 
و بچه دار می ش��وند، چگونه قانون مانع یا همراه آنها می شوند تا فرصت های شغلی 
را اداره کنن��د. همچنین این ش��اخص بررس��ی می کند که زنان چط��ور در دوره 

بازنشستگی، دارایی های شان را مدیریت می کنند.
زنان، تجارت، قانون و دیگران در سالی که گذشت

براس��اس گزارش بانک جهانی، میانگین امتیاز »شاخص زنان، تجارت و قانون« 
در س��ال 2019 می��الدی، عدد 75.2 بود که اگرچه از رقم 73.9 در س��ال 2017 
باالتر بوده، اما س��رعت این رشد، آهس��ته و کند است. در این میان، امسال هشت 
کشور بهترین امتیاز را به دست آورده اند؛ بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایسلند، 
لتونی، لوکزامبورگ و سوئد. بررسی بانک جهانی نشان می دهد کشور کانادا با اصالح 
مرخصی والدین به جمع این هشت کشور برتر جهان پیوسته است. اصالحات مربوط 
به »ش��اخص مرخصی زایمان والدین«، ش��اخص محبوبی محسوب می شود و 16 
کشور جهان، تغییراتی را در آن انجام داده اند. این شاخص همچنین بهترین امکان 

برای بهبود »شاخص زنان، تجارت و قانون« را دارد.
البته تغییراتی در سراس��ر جهان در رابطه با »ش��اخص زنان، تجارت 
و قان��ون« رخ داده اس��ت، به ط��وری که 40 اقتصاد جه��ان، اصالحات 
ش��صت گانه ای را تصویب کرده ان��د که اکثر آنها در خاورمیانه، ش��مال 
آفریقا بوده اس��ت. با اینکه پیش��رفت قابل توجهی در توانایی زنان برای 
ورود و ماندن به کار در خاورمیانه و ش��مال آفریقا ایجاد شده است، اما 

این منطقه همچنان کمترین امتیاز منطقه ای را در سطح جهان دارد.
در قاره آفریقا نیز کشورها، قوانین قدیمی از دهه 50 و 60 میالدی را به روز کرده اند 
و در کشورهایی که از جنگ خارج  شده اند، آیین نامه های جدید کار صادر شده است. 
طبق گزارش بانک جهانی، اقتصادهایی که بیشترین پیشرفت را در»شاخص زنان، 
تجارت و قانون« در س��ال 2020 میالدی داشته اند، شامل عربستان، امارات، نپال، 
سودان جنوبی، سائوتومه و پرنسیپ، بحرین، جمهوری دموکراتیک کنگو، جیبوتی، 
اردن و تونس بوده اند. با وجود این پیش��رفت، در اکثر این کش��ورها کماکان فضای 

قابل توجهی برای رشد »شاخص زنان، تجارت و قانون« وجود دارد.

قانون چطور بر فرصت های شغلی زنان در ایران و جهان تاثیر دارد؟

مقصد اقتصاد در سال 2020

در ش��رایطی که تورم کش��ور طی یک سال گذشته، رش��دی پرشتاب را شاهد 
بوده و برای ماه ها شاخص تورم بیش از 40درصد شد و قیمت کاالها چندین برابر 
افزایش یافت، مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش��ی 
از دس��تگاه های دولتی خواسته اس��ت تا با مدیریت بازار جلوی افزایش قیمت ها را 
به خصوص در س��ال آینده که دولت با کس��ری بودجه مواجه اس��ت و توان واردات 

گسترده کاال را ندارد؛ از همین حاال بگیرند.
مرک��ز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این گزارش نوش��ته 
اس��ت: »تجربه موفق دولت در کنترل بازار در مرحله اول هدفمندسازي یارانه ها به  
خوبی نش��ان داد که زمینه سازی، اطالع رس��انی و نظارت دقیق تا چه حد می تواند 
مان��ع از هرج ومرج در بازار ش��ود. متأس��فانه، این مه��م در رویدادهاي بعدي نظیر 
سهمیه بندی بنزین و چند نرخي شدن ارز و تشدید تحریم ها به خوبی رعایت نشد 
و در پي آن شاهد افزایش شدید و گسترده در سطح قیمت ها بودیم. گرچه تعیین 
دستوري قیمت ها قابل توصیه نیست، اما باید گفت که رهاسازي قیمت ها در شرایط 

بحران الاقل به همان اندازه مضر است.«

در بخش دیگری از این گزارش، مدیریت بازار اولویت مهم دولت عنوان  ش��ده و 
آمده است: »اکنون  که بهبود معیشت مردم در اولویت کار دولت قرار گرفته است و 
مسائلی نظیر تشدید تحریم ها و کسري شدید و کاهش بودجه دولت امکان افزایش 
واردات و باال بردن هزینه های رفاهي و درآمد مردم را بس��یار مشکل ساخته است، 
به نظر می رسد مدیریت بازار و واقعي کردن قیمت هایی که مصنوعی افزایش  یافته، 

بتواند نقش مهمي در این زمینه ایفا کند.«
ام��ا راهکارها ب��رای کنترل قیمت ه��ا و مدیریت بازار چیس��ت؟ مرکز مطالعات 
بازرگانی در گزارش خود ش��ش توصیه به دولت و بخش های مختلف در ارتباط با 
بحث مدیریت بازار ارائه کرده اس��ت. برای مثال، در بند اول توصیه ها نوش��ته  شده 
است: »سیس��تم های کنترل و نظارتي باید بر ارز تخصیص یافته به کاالها و قیمت 
نهایي آنها دقت الزم را اعمال کنند و اکنون  که قیمت ارز به میزان قابل مالحظه ای 
کاهش نس��بت به سال گذش��ته دارد این موضوع در قیمت ها هم منعکس شود.« 
همچنین در دومین توصیه گفته  ش��ده: »زنجیره تأمی��ن، تولید و توزیع کاالهاي 
حیاتي و اساس��ي باید از طریق یک سیس��تم پیش آگهی و هوشمند مدیریت شود 

تا مش��کالتي نظیر کمبود نهاده ها و کاالهاي نهایي نظیر خوراک دام و طیور، رب 
گوجه فرنگی و ... تکرار نشود. همچنین با اطالع رساني گسترده درخصوص قیمت ها، 
ال��زام به نصب برچس��ب قیمت و ص��دور فاکتور، میزان تولید، ذخای��ر و واردات با 

انتظارات و کمبودهاي غیرواقعي مقابله شود.«
هماهنگی بین وزارتخانه های صمت، بانک مرکزی، گمرک، س��ازمان استاندارد، 
وزارت بهداش��ت و جهاد کش��اورزی، موضوع دیگری است که مهم خوانده شده و از 
دولت خواسته ش��ده که نظارت بر قیمت ها را به تشکل ها و اصناف بسپارد. به گفته 
مرکز مطالعات بازرگانی »از سازمان های غیردولتي حمایت از حقوق مصرف کننده 

در نظارت و گزارش گیری استفاده شود و کار به صنوف و اتحادیه ها واگذار شود.«
همچنی��ن عالوه بر این توصیه ها در گزارش مرک��ز مطالعات بازرگانی، تنظیم و 
مدیریت بازار مس��تلزم مدیریت سیاست های ارزی شناخته  شده است: »درنهایت، 
تنظیم و مدیریت بازار مس��تلزم هماهنگي و مدیریت سیاس��ت های ارزي، تجاري، 
اعتباري و صنعتي است. به گونه ای که از تعادل نسبي در بازار کاالها و خدمات داراي 

بیشترین ارتباطات پسین و پیشین اطمینان حاصل شود.«

وی��روس کرونا تمامی معادالت بازارهای جهانی در ابتدای س��ال 2020 میالدی 
را به هم زده اس��ت. در حالی که با امضای فاز نخس��ت توافق تجاری آمریکا و چین 
می رفت تا اقتصاد جهانی روی خوش به خود ببیند، اما ش��یوع ویروسی کشنده در 
چین فعال تمامی معادالت بازارها را به هم زده اس��ت. در همین حال،  بلومبرگ از 
ضرر 1.5 تریلیون دالری ارزش بورس های جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر 

داد و بیشترین آسیب را متوجه بازار کاالها اعالم کرد،
ب��ه گزارش بلومبرگ، ویروس کرونا بازارهای جهانی را متزلزل کرده اس��ت. این 
ویروس از تاریخ 20 ژانویه )30 دی( تاکنون، 1.5 تریلیون دالر از ارزش بورس های 
جهانی را از بین برده است. این اتفاق در حالی رخ داده که معامالت بورس چین و 

هنگ کنگ به دلیل تعطیالت سال نو، تعطیل است. در چنین شرایطی، این میزان 
ضرر رخدادی کم نظیر است. 

با س��قوط س��هام خزانه داری و معامالت بورس آمریکا، س��قوط بورسی در بازار 
دارایی ها اپیدمی شده اس��ت. در این میان، بازار مواد خام بیشترین آسیب را دیده 
است. شاخص کاالهای خام بلومبرگ نشان می دهد که ارزش آنها 4.5درصد کاهش 
یافته اس��ت. در این شرایط که س��رمایه گذاران به دنبال پناهگاه می گردند، ارزش  
بازار دارایی های امن باال رفته اس��ت. ش��اخص اوراق قرضه کل جهان در بلومبرگ 
نش��ان از افزایش 1.3درصدی ارزش این اوراق دارد و ش��اخص دالر نیز 1.3درصد 

تقویت شده است.  

»پیتر کیس��لر«، مدیر سبد دارایی در یک صندوق مدیریت دارایی می گوید: »در 
زمان شیوع »س��ارس« در س��ال 2003-2002 بازارهای دارایی 10درصد سقوط 
کردند. حاال نیز روندی مش��ابه آن مش��هود اس��ت، چراکه تقریبا تمام دارایی ها در 

سطوح قیمتی بسیار گران معامله می شوند.«
به گزارش شینهوآ، تا اواخر هفته گذشته در مجموع ابتالی 5هزار و 974 به کرونا 
از 31 استان سرزمین اصلی چین از جمله یک هزار و 239  مورد وخیم و بحرانی 
به کمیته ملی بهداشت و سالمت چین اعالم شده است. ویروس کرونا همچنین تا 
آخرین خبرها باعث مرگ 132 تن ش��ده است و 103 مورد هم درمان شده اند. در 

حال حاضر در مجموع 9هزار و 239 تن به ابتال به این بیماری مشکوک هستند.

آیا دولت می تواند بر قیمت ها نظارت درستی داشته باشد؟

6 توصیه به دولت برای مدیریت بازار

بلومبرگ گزارش داد

ضرر 1.5 تریلیون دالری »کرونا« به بازارهای جهان

نگاه

ریشه های توسعه نیافتگی از دوره قاجار تا عصر پهلوی
چرایی توسعه نیافتگی ایران

قب��ل از ش��کل گیری انقالب صنعت��ی، ای��ران در دوره صفویه 
گام ه��ای بلندی ب��ه ویژه در صنعت نس��اجی برداش��ته بود، اما 
در دوران افش��اریه و زندی��ه، پیش��رفتی در فعالیت های صنعتی 
در ای��ران به وجود نیام��د. در دوره قاجار اقداماتی در گس��ترش 
صنع��ت در حوزه های مختلف اتفاق افتاد ام��ا ایران در این دوره 
اساس��اً فاقد سیاستی مشخص در صنعتی ش��دن بود و این اتفاق 
عملی نش��د. در دوره پهل��وی، اولین قدم ه��ای واقعی در جهت 
صنعتی کردن ایران برداش��ته ش��د اما موفق نبود و ایران همواره 
کش��ور وابسته بود بنابراین دولت های استعمارگر در قرن نوزدهم 
از طریق محدودکردن فعالیت س��رمایه داران ایرانی در حوزه های 
مهم صنعتی، ورشکس��ته کردن صنایع داخلی، سوق دادن اقتصاد 
کش��ور به س��مت تولید مواد اولیه و خام و محروم کردن ایران از 
درآمدهای نف��ت، نقش مهمی در توس��عه نیافتگی صنعتی ایران 
دارند اما پازل توسعه نیافتگی صنعتی ایران، از طریق موانع داخلی 
به ویژه سیاس��ت گذاری های نامناس��ب دولت ه��ا همچون فقدان 
برنامه در کمک به رش��د ب��ورژوازی، اتکا به م��واد اولیه، واردات 
بی رویه کاالهای مصرفی و واسطه ای، اصرار بر سیاست جانشینی 
واردات کاال، ناتوانی در جذب س��رمایه های خارجی و هزینه های 

باالی نظامی، تکمیل می شود.
بنابراین توس��عه نیافتگی یکی از مهم ترین مس��اله هایی بود که 
ذهن پژوهشگران عرصه اقتصاد، تاریخ و جامعه شناسی را به خود 
مش��غول داشته است که کتاب »توس��عه نیافتگی و صنعتی سازی 
ایران عصر قاجار تا پهلوی اول« تالیف حس��ن شجاعی دیوکالهی 
در همی��ن ح��وزه بوده اس��ت؛ کتابی ک��ه هفتم بهمن امس��ال 
خورش��یدی با حضور اس��تادان، دانش��جویان و پژوهش��گران در 
پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی مورد نقد و بررسی 

قرار گرفت.
حس��ن ش��جاعی دیوکالهی مولف کت��اب »توس��عه نیافتگی و 
صنعتی س��ازی ایران عصر قاجار تا پهلوی اول« نخست به انگیزه 
خود در مورد تالیف کتاب گفت: یکی از دغدغه های من از همان 
ابتدای تحصیل تا به امروز مسئله توسعه نیافتگی ایران بوده است، 
اینکه چرا ایران دچار چنین وضعیتی شده برای من همیشه یک 
عالمت س��وال ایجاد کرده بود و همین س��وال هم بود که بنده را 
به رشته تاریخ کشاند و سعی کردم که پاسخ آن را با یک رویکرد 

تاریخی پیدا کنم.
به گفته مولف کتاب، به چرایی توسعه نیافتگی ایران پاسخ های 
متع��ددی داده می ش��ود که یک��ی از آنها این اس��ت که جوامع 
توسعه نیافته جوامعی هس��تند که صنعتی نشده اند و این مسئله 
صنعتی نش��دن و توس��عه نیافتگی عاملی بود که من را به تمرکز 
ب��ر روی این موضوع س��وق داد. ب��ه تدریج که دامن��ه مطالعات 
من وس��یع تر می ش��د در کلیت تاریخ ای��ران ارتباطی پیدا کردم 
که تح��والت تاریخ ایران واکنش ها و عکس العمل ها به کنش ها و 
عمل هایی اس��ت که در مرکز نظام جهانی س��رمایه داری یا تحت 
تاثیر نظام جهانی س��رمایه داری قرار دارد. بنابراین بر آن شدم تا 
بحث توسعه نیافتگی ایران را از همین منظر بررسی کنم و همین 
مقوله صنعتی نشدن ایران متاثر از همین فضا و نتیجه رشد نظام 
س��رمایه داری و گسترش آن به جوامعی است که اروپایی ها از آن 

به مناطق ماورای دریاها نام می بردند، مورد بررسی قرار دهم.
مولف کتاب »توس��عه نیافتگی و صنعتی سازی ایران عصر قاجار 
ت��ا پهلوی اول« ادامه داد: این کتاب چند مس��ئله اصلی را مورد 
بررس��ی قرار می دهد. یکی از این مس��ئله ها که به صورت نهفته 
می ت��وان آن را دید و پاس��خی برای آن پیدا کرد این اس��ت که 
توس��عه نیافتگی چگونه تحمیل می ش��ود نه تنها بر ایران بلکه بر 
تمام جوامعی که امروز به عنوان جهان س��وم ش��ناخته می شوند 
و ای��ن توس��عه نیافتگی چه ویژگی های را بر جوامع جهان س��وم 

عارض می کند.
وی توضیح داد: کش��ورهای توس��عه نیافته دو ویژگ��ی بر آنها 
عارض می شود یکی اینکه آنچه که در درون جوامع توسعه نیافته 
به عن��وان فعالیت اقتصادی صورت می گیرد نه ب��ر پایه نیازها و 
مطالب��ات درونی جامعه بلکه بر پایه مطالب��ات بازار جهانی نظام 
س��رمایه داری اس��ت و ویژگی دیگر تعدد س��اختی صورت بندی 
اجتماعی است که هر دو ویژگی در پرسه صنعتی سازی در ایران 
دوره قاجار و پهلوی اول دیده می شود که متاثر نظام سرمایه داری 

است.
جواد مرش��دلو، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانش��گاه تربیت 
مدرس س��پس به بررس��ی ویژگی های مثبت کت��اب پرداخت و 
گفت: شروع کار ش��جاعی دیوکالهی نوعی نگاهی پروژه ای نشان 
می دهد که در آینده مطالب بیش��تری در این حوزه از او خواهیم 
دید. این کتاب حاصل چند س��ال تالش پژوهش��گر است که این 
یک اتفاق مهم اس��ت. مزیت مهم تر این کار توجه پژوهش��گر به 
مسئله و مفهوم توسعه است زیرا مهمترین مسئله ای که در علوم 
انس��انی درگیر آن هستیم همین مس��ئله توسعه است؛ مسئله ای 
ک��ه چندبعدی و پیچیده اس��ت که دس��ت نهادن ب��ر تمام ابعاد 
برای یک پژوهش��گر ممکن نیس��ت بنابراین نف��س توجه کتاب 
»توسعه نیافتگی و صنعتی سازی ایران عصر قاجار تا پهلوی اول« 

به مسئله توسعه دارای اهمیت است.
عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان 
کرد: جنبه مهم دیگر این کتاب تکیه بر آرشیوهای داخلی است. 
بخ��ش زی��ادی از پژوهش هایی ک��ه در مورد یکصد س��ال اخیر 
تاریخ ایران انجام ش��ده بیشتر تکیه خود را بر آرشیوهای بیرونی 
گذاشته اند اما در کتاب شجاعی دیوکالهی از بیشتر اسناد داخلی 
اس��تفاده ش��ده اس��ت. همچنین رویکرد نظری که بر این کتاب 

حاکم است از دیگر امتیازهای آن می توان برشمرد.
او بح��ث خود را به صورت انتقادی پیش ب��رد و گفت: یکی از 
جنبه های��ی که می توان بر این کتاب نقد کرد در ارتباط با مفهوم 
توسعه است. بنده فکر می کنم که در مقدمه کتاب بیش از اینکه 
ما به تبیین و بیان مفهوم توس��عه سروکار داشته باشیم و بعد در 
ربط با مفهوم توسعه، توس��عه یافتگی و توسعه نیافتگی را بتوانیم 
معنا کنیم و بعد صنعتی ش��دن و پیامدهای صنعتی ش��دن با این 
مفه��وم را ببینیم ما با یک دوره بندی س��روکار داریم؛ یعنی یک 

دوره بندی تاریخی در ارتباط با مفهوم توسعه.
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پ��س از آنکه در کمیس��یون تلفی��ق بودجه مجل��س، دو یارانه نقدی و 
معیشتی با هم تلفیق ش��د و مبلغ یارانه نقدی در سال آینده به 72 هزار 
تومان افزایش یافت، دولتم��ردان، این طرح را به نفع دهک های ثروتمند 
تلقی کرده اند. ازجمله آنها، حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 
14 بودجه است که می گوید: با ادغام یارانه نقدی و معیشتی، به عنوان مثال 
کل یارانه دریافتی یک خانواده 5 نفره 70 هزار تومان کاهش می یابد و این 

مبلغ به جیب سه دهک باالی درآمدی می رود.
به عبارت دیگر، در صورت یکی ش��دن یارانه نقدی و کمک معیشتی و 
تبدی��ل آن به یارانه 72 هزار تومان��ی، 60 میلیون نفری که اکنون هر دو 
یارانه را دریافت می کنند با کاهش رقم دریافتی مواجه می شوند، در حالی 
که 1۸ میلیون نفری که کمک معیش��تی به آنان تعلق نمی گیرد و فقط 
یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت می کنند، سود خواهند کرد. در این 
حالت با مشمولیت 1۸ میلیون نفری که در سه دهک باال قرار دارند، مبلغ 

پرداختی به گروه های هدف )نیازمندان( کاهش می یابد.
یارانه 72 هزار تومانی به نفع دهک های ثروتمند است

به گزارش ایس��نا، در حال حاضر دو گروه هس��تند که دولت در هر ماه 
به حس��اب آنها مبلغی به عنوان یارانه واریز می کند؛ گروه اول حدود 7۸ 
میلیون نفر هس��تند که یارانه نقدی 45هزار و 500 تومانی می گیرند که 
سال هاست آن را دریافت می کنند و با وجود تکالیفی که برای غربالگری و 
حذف پردرآمدها وجود داش��ته، دولت به هر دلیلی نتوانسته تاکنون آن را 

به طور کامل اجرایی کند.
دس��ته دوم گروهی هستند که به آنها از آبان ماه امسال کمک معیشتی 
از محل منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین پرداخت می شود و در مجموع 
ح��دود 60 میلیون نفر می ش��وند ک��ه دولت، آنها را از بی��ن یارانه بگیران 
گزینش کرده اس��ت. به عبارتی این افراد ش��امل 1۸ میلیون نفری که در 
سه دهک باالی درآمدی قرار دارند و اصطالحا پردرآمد شناخته می شوند 

را شامل نمی شود.
در ای��ن حال��ت دولت هر ماه برای 1۸ میلیون نف��ر که جزو پردرآمدها 
محسوب می شوند فقط یارانه نقدی واریز می کند و کمک معیشتی به آنها 
نمی دهد؛ افرادی که به نظر می رسید باید به تدریج از دریافت یارانه نقدی 
نیز کنار گذاشته خواهند شد، اما با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر یکی شدن 
یارانه نقدی و کمک معیش��تی و پرداخت رقم 72 هزار تومان به همه 7۸ 
میلیون نفر، مجددا پرداخت یارانه به آنها نیز باید در دستور کار دولت قرار 
گیرد؛ مصوبه ای که مس��ئوالن دولتی با آن مواف��ق نبوده و در برنامه آنها 

هم نبوده است.
برخالف یارانه نقدی که شامل مبلغ ثابتی برای هر نفر )45 هزار و 500 
تومان( می ش��ود، واریز کمک های معیش��تی به تناسب افراد خانوار است؛ 
ب��ه نحوی که برای خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار 
تومان، سه نفره 13۸ هزار تومان، چهارنفره 172 هزار تومان و پنج نفره و 

بیشتر 205 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
اما اگر پرداخت یارانه 72 هزار تومانی )میانگین تقریبی رقم یارانه نقدی 
و کمک معیشتی( در دستور کار قرار گیرد موجب تغییراتی در پرداخت به 
خانوارها نسبت به آنچه که در حال حاضر دریافت می کنند، خواهد شد؛ به 
طوری که برای افرادی که فقط یارانه نقدی دریافت می کنند )1۸ میلیون 
پردرآمد( با افزایش مبلغ و برای افرادی که هر دو یارانه نقدی و معیشتی 

را می گیرند )60 میلیون در خانوار هدف( با کاهش مبلغ همراه می شود.
این در حالی اس��ت که به عنوان نمونه اکنون به حساب سرپرست یک 
خان��واده س��ه نفره که فقط یارانه نقدی می گیرد، در ه��ر ماه 136 هزار و 
500 تومان واریز می ش��ود و در صورت پرداخ��ت یارانه 72 هزار تومانی، 
دریافتی ای��ن خانوار به 216 هزار تومان افزایش می یابد و همچنین برای 
خانواده پنج نفره مبلغ یارانه از 227 هزار و 500 تومان به 360 هزار تومان 

افزایش می یابد.
ام��ا در مورد افرادی که یارانه نقدی و کمک معیش��تی می گیرند، روند 
معکوس می شود؛ به گونه ای که به عنوان مثال خانواده دو نفره ای که اکنون 
در مجموع ماهانه 194 هزار توم��ان دریافتی دارد، با اختصاص یارانه 72 
هزار تومانی رقم آن به 144 هزار تومان می رسد که 50 هزار تومان کمتر 
از حالت فعلی است. همچنین در یک خانواده چهار نفره که اکنون از محل 
یارانه نقدی و کمک معیشتی 354 هزار تومان دریافت می کند، این مبلغ 

با مصوبه جدید مجلس به 2۸۸ هزار تومان کاهش می یابد.
ای��ن در حالی اس��ت که اگر در طرح یکی ش��دن یاران��ه نقدی و کمک 
معیشتی، 1۸ میلیون پردرآمد مشارکت داده نمی شدند، دولت می توانست 
از مناب��ع قابل صرفه جویی از این مح��ل، رقم پرداختی به 60 میلیون نفر 
گزینش شده را افزایش دهد؛ در حالی که اکنون منابع باید بین پردرآمدها 

نیز توزیع شود.
انتقاد میرزایی از تلفیق یارانه نقدی و معیشتی

در همین زمینه، حس��ین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 
بودجه با بیان اینکه طرح ادغام یارانه نقدی و معیش��تی به نفع دهک های 
ثروتمند است، گفت: برای مثال براساس این طرح، کل یارانه دریافتی یک 

خان��واده 5 نفره 70 هزار تومان کاهش می یابد و این مبلغ به جیب س��ه 
دهک باالی درآمدی می رود.

میرزایی در گفت وگو با تس��نیم، با اش��اره به مصوبه کمیس��یون تلفیق 
بودجه س��ال 99 مجلس مبنی بر اینکه یارانه نقدی و معیشتی با یکدیگر 
ادغام ش��وند، گفت: علتی که برای تصویب موض��وع ادغام دو یارانه اعالم 
ش��ده این اس��ت که به دلیل عدم امکان شناس��ایی دقیق افرادی که باید 
مشمول حمایت معیشتی باشند و همچنین نارضایتی ها و مراجعاتی که به 

نمایندگان می شود برای رفع این مشکل چنین راهکاری ارائه شده است.
وی ادامه داد: شناس��ایی وس��ع مالی افراد در همه جای دنیا براس��اس 
اطالعاتی که ثبت می ش��ود و همینطور برمبنای ترکیبی از خوداظهاری و 
راستی آزمایی اطالعات صورت می گیرد. شناسایی وسع مالی افراد اینطور 
نیس��ت که دوربین در منازل مردم کار گذاش��ته شود بلکه یکسری اقالم 
اطالعاتی در کش��ور وجود دارد که دارایی ها، درآمدها و هزینه های افراد را 
نشان می دهد که با ترکیبی از این اقالم می توان افراد را اولویت بندی کرد 
مبنی بر اینکه چه کسانی مشمول دریافت حمایت کمک معیشتی دولت 

یا یارانه نقدی هستند و چه افرادی شمولیت ندارند.
به گفته وی، اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکطرفه شناس��ایی 
مش��موالن را انجام می داد و پاس��خگو نبود این یک حرف دیگری بود، اما 
وزارتخان��ه مکانیزمی را طراحی کرده که در یک فضای تعاملی افراد بدون 
مراجع��ه و با کمترین هزینه بتوانند درخواس��ت خود را ثبت و در صورت 
داشتن اعتراض اقدام کنند و همینطور اجازه بررسی وضعیت مالی خود را 
به دولت بدهند. به طور کلی از زمانی که مردم اعتراضات خود را در سامانه 
ثبت کرده اند تاکنون 3 میلیون و 400 هزار نفر دیگر به لیست مشموالن 

طرح حمایت معیشتی دولت اضافه شده است.
ب��ه گفته او، کس��انی که در لیس��ت طرح کمک معیش��تی دولت قرار 
گرفته اند به معنای واقعی مس��تضعف هستند. به طور کلی 11 میلیون و 
900 هزار خانواده یعنی نصف جمعیت کشور خودرو ندارند و حتی از یارانه 
بنزین نیز استفاده نمی کنند بنابراین حق این دسته افراد هست که از یارانه 

معیشتی بهره مند شوند.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه یادآور شد: توضیح اینکه 
در طرح جدید اگر یک خانواده پنج نفره در شرایط فعلی 432 هزار تومان 
یارانه نقدی و معیش��تی می گیرد در طرح مزبور 360 هزار تومان خواهد 
گرفت که 70 هزار تومان از حق آنان تضییع می شود به نفع کسانی که در 

سه دهک باالی درآمدی هستند.

چرا ادغام یارانه نقدی و معیشتی به سود دهک های ثروتمند است؟

به کام ۱۸ میلیون و به ضرر ۶0 میلیون نفر
انرژی

در پی شیوع ویروس مرگبار »کرونا«
جریان نفت آمریکای التین به چین متوقف شد

جری��ان نفت از آمری��کای التین به چین در پی ش��یوع ویروس 
کرونای جدید که قیمت های نفت را به ش��دت پایین برده، متوقف 
ش��ده و از هفته گذش��ته هیچ محموله نفتی از برزیل یا کلمبیا به 

چین صادر نشده است.
به گزارش ایس��نا، پاالیش��گاه های چینی یک سوم از نفت برزیل، 
کلمبیا و س��ایر کش��ورهای آمریکای التین را خری��داری می کنند. 
پیش بین��ی می ش��ود ب��ه دلیل محدودیت های س��فر ک��ه با هدف 
جلوگیری از انتشار گسترده این ویروس مرگبار صورت گرفته است، 
تقاضا برای س��وخت جت و بنزین به ش��دت افت پیدا کند. این امر 
روی فعالیت پاالیشگاه های نفت که ناچارند در مقطعی تولیدشان را 

پایین بیاورند، تاثیر خواهد گذاشت.
در آمری��کای التی��ن، برزی��ل تامین کنن��ده اصل��ی نف��ت برای 
پاالیشگاه های مستقل چینی است که بیش از پاالیشگاه های دولتی 

در برابر تاثیر تقاضای کمتر آسیب پذیر هستند.
طبق گزارش بلومبرگ، ش��مار تلف��ات ویروس جدید به 170 نفر 
افزای��ش پیدا ک��رده و بیش از ۸000 نفر در چی��ن به این ویروس 

مبتال شده اند.
وحشت پیرامون تاثیر منفی شیوع این ویروس مرگبار روی تقاضا 
برای نفت و قیمت ها به حدی شدید بوده که اوپک اعالم کرده است 
س��رگرم بررسی جلو انداختن نشست مارس است زیرا واکنش بازار 

به این ویروس باعث افت شدید قیمت های نفت شده است.
مناب��ع آگاه اظهار کرده اند که این گروه در حال بررس��ی تمدید 
توافق کاهش تولید فعلی خود بوده و همه گزینه ها روی میز است.

با وجود اینکه تولید نفت لیبی به دلیل مسدودشدن بنادر صادرات 
نفت توس��ط نیروهای ژنرال خلیفه حفتر، حدود یک میلیون بشکه 
در روز کاهش پیدا کرده اس��ت، اما قیمت های نفت طی یک هفته 
گذشته نزول شدیدی را تجربه کردند زیرا ترس از افت تقاضا اکنون 

تاثیر بسیار قوی تری نسبت به اختالالت عرضه روی بازار دارد.
براس��اس گزارش اویل پرایس، ش��رکت نفتی دولت��ی پتروبراس 
برزی��ل اعالم کرده که س��فر همه کارمندانش ب��ه چین را به دلیل 
شیوع این ویروس متوقف کرده اما ارسال نفت به چین ادامه خواهد 

داشت.
اگر تقاضا برای نفت ضعیف ش��ود، برزیل در میان صادرکنندگان 
نفت به چین بیش��ترین آس��یب را خواهد داد. عمده صادرات نفت 
پتروبراس در 9 ماه س��ال 2019 به مقصد چین بوده و 72درصد از 
نیم میلیون بش��که در روز تولید این شرکت صادر شده است. خرید 
نفت س��بک و مدیوم که در میدان لوال تولید می شود برای ژانویه و 

فوریه بیش از 500هزار بشکه در روز بوده است.

وحشت نفت از شیوع ویروس چینی چقدر بجاست؟
هراس از »کرونا« در بازار نفت

معامله گران نفت با فروش گس��ترده قراردادهای نفت خام، دیزل و سوخت 
جت به ش��یوع ویروس کرونای جدید در چین واکنش نشان دادند، اما آیا این 

رفتار وحشت زده منطقی بوده است؟
به گزارش ایسنا، بررسی آمار اپیدمی قبلی چین ممکن است به یافتن پاسخ 
در این باره کمک کند. ش��یوع اپیدمی سارس یا سندرم حاد تنفسی در سال 
2003 تقاضا برای نفت را فلج کرد؛ آماری که از سوی آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( فراهم ش��ده است، نشان می دهد میزان مصرف سوخت جت به شدت 
لطمه دید اما تاثیر منفی س��ارس روی اس��تفاده از سایر فرآورده های نفتی به 
این ش��دت نبود. در حالی که رشد ساالنه تقاضا برای سوخت در چین تقریبا 
صفر شد اما شیوع سارس در سال 2003 روی مصرف سایر فرآورده های نفتی 
تاثیری نداش��ت. چین تالش می کند اپیدمی فعل��ی را مهار کند و توجه بازار 
نفت دوباره روی سوخت جت متمرکز شده است. این کشور تقریبا در آستانه 
قرنطینه کامل قرار دارد زیرا دولت سفرهای خارجی و داخلی را محدود کرده 
اس��ت. حاشیه س��ود تولید سوخت جت در آس��یا به پایین ترین حد در چهار 
س��ال گذشته نزول کرده است. نگاهی به وقایع سال 2003 نشان می دهد که 
نگرانی های مذکور بحق هستند. مصرف ساالنه سوخت جت در چین 2۸درصد 
در س��ال 2002 رشد کرد، اما در سال شیوع سارس تنها یک درصد رشد کرد 
که به منزله اختالف حدود 34 هزار بشکه در روز میزان مصرف است. نرخ رشد 

در سال 2004 به 24درصد بهبود پیدا کرد.
طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، از آن زمان تقاضای چین برای س��وخت 
جت شش برابر رشد کرده و در سال 2017 به حدود 700 هزار بشکه در روز 
رس��ید. به گفته تحلیلگران در شرکت سنفورد س��ی برن اشتاین، این فرآورده 
اکنون در 6.5درصد از کل مصرف چین س��هم دارد که باالتر از 3.9درصد در 

سال 2003 است.
طبق یادداشت تحقیقاتی »بارکلیز کپیتال«، اگر ترافیک هوایی چین در سه 
ماهه نخست سال 2020 نصف شود، معادل از دست رفتن 300 هزار بشکه در 

روز تقاضا برای نفت در مقایسه با مدت مشابه سال 2019 است.
این اپیدمی تنها روی بازار س��وخت هواپیما تاثیر نداش��ته اس��ت. دو معیار 
تقاضا برای دیزل شامل نرخ پریمیوم سوخت جت نسبت به نفت خام و معیار 
عرضه و تقاضا که مورد توجه معامله گران قرار دارند امسال که هراس از ویروس 
کرونا بیم ضعیف ش��دن بیشتر تقاضا را تشدید کرده اس��ت، ریزش کرده اند. 
پاالیش��گاه های نفت از پاالیش هر بش��که نفت خام و تولید دیزل تا دوش��نبه 
هفته جاری 9 دالر و ۸3 س��نت سود کردند که پایین ترین میزان در دو سال 

گذشته بوده است.
آیا ممکن است معامله گران بیش از حد واکنش نشان داده باشند؟ در سال 
2003 تقاضا برای دیزل و نفتا که برای تولید مواد پتروش��یمی مورد استفاده 
قرار می گیرند به ترتیب 10درصد و 12درصد رشد کرد که مطابق با ترندهای 

ساالنه در آن زمان بود.
نوربرت روکر، مدیر اقتصادی و تحقیقات شرکت جولیوس بائر در یادداشتی 
نوش��ت: در حالی که تقاضای چین برای سوخت جت تاثیر مستقیمی خواهد 
داش��ت، به نظر می رسد بازار نفت روی اختالالت اقتصادی گسترده و طوالنی 

مدتی در مقایسه در اپیدمی های قبلی حساب کرده است.
ش��رکت مشاوره »انرژی اس��پکتس« در این باره خاطرنشان کرد حتی اگر 
نگرانی ها در بازار سوخت جت بیش از حد بوده باشد، تقاضای هواپیمایی پس 
از افت 5.6درصدی در سه ماهه نخست، می تواند تا سه ماهه سوم بهبود قوی 

را تجربه کند.
براساس گزارش بلومبرگ، تحوالت مربوط به این اپیدمی در چین به سرعت 
پیش می رود و معلوم نیس��ت که اپیدمی جدید تاثیر مشابه سارس را خواهد 
داشت یا اقدامات جدی که مقامات در پیش گرفته اند، آن را کنترل خواهد کرد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

معامالت بیش��تر با وجود قیمت باالتر، نتیجه تحوالت بازار مس��کن در 
دی ماه امسال بود. در آذرماه، بازار مسکن بیشترین رشد قیمت را نسبت به 
ماه های پیش، به خود دید. حاال دی ماه با 2درصد رشد قیمت، جا پای آذر 
گذاشته است؛ این تحوالت را می توان از جدیدترین گزارش بانک مرکزی 

از تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران بازخوانی کرد.
به گفته بانک مرکزی، هر واحد مس��کونی در دی ماه با 2.1درصد رشد 
نسبت به ماه قبل به فروش رسید، یعنی خریداران در دی بابت خرید هر 
متر مربع خانه، متوس��ط 13 میلیون و ۸00 ه��زار تومان هزینه کرده اند. 
البته این رشد قیمت وقتی عجیب می شود که با دی ماه سال قبل مقایسه 
ش��ود. در ماه مشابه سال قبل، متوسط هر متر مربع خانه 9 میلیون 7۸0 
هزار تومان به فروش رسید این یعنی 40.9درصد پایین تر از قیمت امروز.

به گزارش خبرآنالین، خانه های تهران در جدول قیمت ها میل به صعود 
داشته اند. در این شرایط، انتظارها بر کم شدن تعداد خرید و فروش است، 
اما تعداد معامالت دی ماه نس��بت به ماه قبل با 12.1درصد رش��د به 10 
هزار و 6۸7 مورد رسیده است. در این بازار بیشترین سهم را واحدهای تا 
پنج سال ساخت با 41.۸درصد داشته اند. در دی ماه، 4 هزار و 470 واحد 

مسکونی تا پنج سال معامله شده است.
اما فکر می کنید کدام مناطق بیش��ترین س��هم را در معامالت دی ماه 
داش��ته اند؟ بله درست حدس زدید، مدتی می ش��ود که منطقه 5 بازار را 
قبضه کرده است، آمار معامالت انجام شده در ماه های اخیر نشان می دهد 
همیش��ه کفه ترازو به نفع این منطقه س��نگینی کرده اس��ت. این ماه نیز 
منطقه 5 با 16.3درصد بیشترین سهم را از آن خود کرده است؛ منطقه ای 
که بازار داغ دالل ها ش��ده است. بعد از آن، مناطق 2 و 4 هر کدام با سهم 

حدود 9درصدی، در جایگاه دوم قرار گرفته اند.
حاال نوبت به گران ترین و ارزان ترین مناطق تهران رس��ید. طبق آمارها، 
کسانی که در منطقه 1 تهران اقدام به خرید واحد مسکونی کرده اند، بابت 
هر متر مربع آپارتمان خود متوسط 30 میلیون و 160 هزار تومان هزینه 
کرده اند. در مقابل آنها، خریداران منطقه 1۸ هستند که هر متر مربع واحد 

مسکونی شان را با متوسط 6 میلیون و 530 هزار تومان تهیه کرده اند.
در آخر نگاهی به تحوالت معامالت مسکن شهر تهران در 10 ماهه سال 
139۸، داریم. در این مدت 60 هزار و 95 آپارتمان معامله شدند که نسبت 
به سال قبل در مدت مشابه، 42.6درصد کاهش را نشان می دهد. امسال، 
هر متر مربع آپارتمان مس��کونی در سراسر شهر با متوسط 12 میلیون و 
۸۸0 هزار تومان خرید و فروش ش��د. این رقم نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 65.9درصد رشد داشته است.
همچنین در ارتباط با طرح ملی مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی از 
ارسال پیامک به متقاضیان واجد شرایط این طرح از 14 بهمن خبر داد و 
گفت: اس��امی این متقاضیان به ادارات کل، شرکت عمران و بنیاد مسکن 

اعالم شده است.
محمود محمودزاده درخصوص آخرین وضعیت طرح ملی مسکن، گفت: 
پاالی��ش ثبت نام کنندگان طرح ملی مس��کن به اتمام رس��یده که حدود 
42درص��د از ثبت نام واجد ش��رایط نبودند و ح��دود 140 هزار نفر واجد 

شرایط بوده اند.
او ب��ا اعالم اینک��ه از 14 بهمن ارس��ال پیامک ب��رای متقاضیان واجد 
ش��رایط آغاز می شود، افزود: با اتمام پایش متقاضیان مسکن ملی در همه 
استان های کشور، فهرست اسامی متقاضیان واجد شرایط به ادارات کل راه 

و شهرس��ازی استانی، شرکت عمران شهرهای جدید ایران و بنیاد مسکن 
اعالم شده است.

به گفته وی،  براساس ابالغیه ای نیز مقرر شده ادارات کل، شرکت عمران 
و بنیاد مسکن آدرس مراجعه متقاضیان واجد شرایط را در هر شهر اعالم 

کنند و در سامانه درج شود.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی اوایل ماه گذش��ته با اع��الم اینکه پایش 
اطالعات متقاضیان مس��کن ملی در بخش فرم »ج« یعنی سابقه استفاده 
از تس��هیالت دولتی پایان یافت و تا نیمه بهمن ماه نتیجه پایش مشخص 
می ش��ود، گفته بود: پایش اطالعات افرادی که در س��امانه مس��کن ملی 
ثبت نام کرده اند آغاز ش��ده و تاکنون بررسی وضعیت ثبت نام کنندگان در 

بخش فرم »ج« پایان یافته است.
محمودزاده با تاکید بر اینکه افرادی که قبال از تسهیالت دولتی استفاده 
کرده اند نمی توانند در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند،  افزود: رصد و پایش 
فرم »ج« ثبت نام ش��دگان برنامه اقدام ملی مسکن  به سرعت و به صورت 
برخ��ط )آنالین( انجام می ش��ود و در صورت قرمز بودن این بند، متقاضی 

خود به خود از سامانه )سیستم( حذف می شود.
وی با اع��الم اینکه پایش اطالع��ات ثبت نام کنندگان اکنون در س��ایر 
بخش ها از جمله س��ابقه سکونت، افراد تحت تکفل و دیگر موارد در حال 
بررس��ی است ابراز امیدواری کرد تا نیمه بهمن ماه نتیجه پایش نخستین 

مرحله از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی مشخص شود.
به گفته معاون مسکن و ساختمان،  پس از این مرحله افراد واجد شرایط 
برای عقد قرارداد از طریق پیامک به ادارات راه و شهرس��ازی یا وزارت راه 

دعوت می شوند.

اعالم نام متقاضیان واجد شرایط طرح »مسکن ملی«

چرا قیمت مسکن پایین نمی آید؟
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نسخه جدید همراه بانک پاسارگاد برای 
سیستم عامل اندروید رونمایی شد

 نس��خه جدی��د س��امانه همراه بانک پاس��ارگاد مخصوص سیس��تم عامل 
اندروید، با قابلیت های جدید و کاربردی رونمایی شد.

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، امکاناتی از قبیل امکان فیلتر 
سپرده پیشرفته، امکان به اشتراک گذاری تصویر کارت، دریافت رمز پویا در 
 cvv2 تمام تراکنش های کارتی، امکان کپی رمز پویا، ذخیره یا عدم ذخیره
در گوش��ی به انتخاب کاربر و نمایش پیام در زمان مس��دودکردن کارت به 
این سامانه افزوده شده  است. براساس این خبر، سامانه همراه بانک پاسارگاد 
خدمات بانکی متنوعی در بخش های س��پرده، کارت و تسهیالت به کاربران 
ارائه می کند. مش��تریان می توانند پس از نصب این برنامه از طریق س��ایت 
بانک و یا فروشگاه های نرم افزاری مجاز، جهت دریافت رمز و فعال سازی آن، 
به س��امانه بانکداری مجازی و یا نزدیک ترین ش��عبه بانک  پاسارگاد مراجعه 
کرده و وارد این برنامه ش��وند. گفتنی اس��ت جهت کس��ب اطالعات بیشتر 
ب��ه نش��انی https://www.bpi.ir/mobilebank مراجع��ه و یا با مرکز 
اطالع رسانی و مشاوره بانک پاسارگاد به شماره ۸2۸90 تماس حاصل کنید.

راهکار مقابله با اسکیمینگ چیست؟
»اسکیمرها« در کمین کارت های بانکی

پس از کاهش خطر فیش��ینگ حساب های بانکی با استفاده از رمزهای دوم 
پویا، این بار کالهبرداران به س��راغ سایر روش های مجرمانه رفته اند، به طوری 
که زنگ خطر س��رقت اطالعات کارت های بانکی توس��ط »اسکیمرها« به صدا 
درآمده است. به گزارش ایرنا، بازار سارقان اینترنتی که از طریق فیشینگ اقدام 
به س��رقت اطالعات بانکی مشتریان و خالی کردن حساب های شان می کردند، 
کس��اد شده اس��ت، اما س��ارقان و کالهبرداران که کوتاه نیامده و »در صورت 
مواجه شدن با درهای بسته، تالش می کنند از پنجره وارد شوند« در حال روی 
آوردن به س��ایر روش های خالقانه مانند »اس��کیمینگ« هستند. در سرقت با 
اسکیمر، دستگاه مخصوصی روی کارت خوان نصب می کند و سپس فروشنده 
که کارت خوان را پشت پیشخوان قرار داده، کارت مشتری را روی آن می کشد، 
رمز نیز توسط فروشنده وارد می شود و به همین سادگی تمام اطالعات فرد در 
اختیار س��ارق قرار می گیرد. کالهبرداران بعد از دریافت اطالعات کارت فرد با 
خواندن اطالعات نوار مغناطیسی که در پشت کارت بانکی قرار دارد، نسبت به 
تهیه کپی از کارت اقدام کرده و از آن در تراکنش های بعدی استفاده می کنند. 
برخی از س��ارقان نیز توسط دوربین کوچکی که باالی دستگاه خودپرداز نصب 
کرده اند، رمز مش��تری را سرقت کرده و سپس اقدام به کپی کردن کارت وی با 
دس��تگاه اسکیمر می کنند. در این بین، شمار کارت خوان ها در شبکه اقتصادی 
کشور به شدت در حال افزایش است به طوری که در آبان  امسال شمار آنها به 
7میلیون و ۸30 هزار دستگاه رسید. کارتخوان های فروشگاهی در آبان ماه سهم 
76.9درصدی از مجموع ابزارهای پذیرش فعال سیستمی را به خود اختصاص 
داده بودند؛ سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی از تمام ابزارهای فعال در 
ش��بکه پرداخت آبان نیز حدود بر  10.74 و 12.37درصد بوده است. همچنین 
تع��داد 321 میلی��ون و 763 هزار ع��دد انواع کارت بانکی تا پای��ان آبان ماه در 
کش��ور صادر شده که نش��ان می دهد به ازای هر ایرانی، 3.۸6عددکارت بانکی 
وج��ود دارد. تعداد زیاد کارتخوان ها نظارت بر عملکرد آنها را دش��وار می کند، 
هرچند به صورت دوره ای از آنها بازرسی می شود، اما امکان سوءاستفاده از آنها 
وجود دارد. مش��کل عمده ای که در نظارت بر کارتخوان ها وجود دارد مربوط به 
کارتخوان های سیار است که در گوشه خیابان ها یا قطارهای مترو مورد استفاده 
قرار می گیرد. با توجه به عدم نظارت بر آنها و عدم آش��نایی مردم با س��ازوکار 
ایمنی کارتخوان ها، امکان تقلب و اس��کیمینگ در آنه��ا وجود دارد. اما راهکار 
مقابله با این تخلف، اس��تفاده از کارت های بانکی هوشمند است که در صورت 
اس��تفاده از آنها، میزان اسکیمینگ به صفر خواهد رسید. شبکه بانکی کشور و 
پرداخت از طریق پایانه های فروش برای کارت های مگنتی )فعلی( طراحی شده 
که تغییر آن برای استفاده از کارت های اسمارت طوالنی و زمانبر است، زیرا باید 

زیرساخت ها و نرم افزارها تغییر کنند.

بانکنامه

فرصت امروز: درباره افزایش کارمزد خدمات  بانکی هنوز تصمیم گیری نشده است؛ 
ای��ن تازه تری��ن اظهارنظر وزیر اقتصاد درباره موضوع کارمزد خدمات  بانکی اس��ت. 
افزایش کارمزد خدمات شبکه بانکی چند وقتی است که توسط مدیران بانکی مطرح 
ش��ده و پیشنهاداتی نیز ارائه شده است. در همین حال، وزیر اقتصاد می گوید: »در 
این باره هنوز تصمیم گیری نشده است.« فرهاد دژپسند این مطلب را در گفت وگو 
با ایرنا، درباره تعیین تکلیف افزایش کارمزد خدمات بانکی در سال آتی اعالم کرد و 

از ادامه بررسی ها در این باره خبر داد.
در ای��ن بی��ن، با توجه به انتقادات مدیران بانکی نس��بت به ثابت و پایین ماندن 
نرخ کارمزد خدمات بانکی، بررس��ی این موضوع در دس��تور کار نهادهای ذی ربط 
مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار گرفته است. براساس پیشنهادات ارائه شده، 
افزایش کارمزد ش��امل خدمات فیزیکی و حضوری ارائه ش��ده در ش��عب بانک ها و 
همچنین خدمات الکترونیکی می ش��ود. پیگیری ها نش��ان می دهد که کمیته های 
تخصصی اقدام به بررسی و شناسایی قیمت تمام شده خدمات بانکی کرده و نظرات 
خود را ارائه کرده اند. برخی مدیران بانکی از پایین بودن نرخ خدمات بانکی گالیه مند 
بوده و معتقد هستند که کارمزد اخذشده از مشتریان از قیمت تمام شده این خدمات 

کمتر است و در واقع بانک ها در این بخش، یارانه به مشتریان می دهند.
از حجم تراکنش ها تا لزوم ارائه بسته خدمات بانکی

براس��اس آماری که چندی پیش توس��ط رئیس کل بانک مرکزی اعالم شد، در 
س��ال 97 مجموع تراکنش های بین بانکی به 210 میلیون میلیارد ریال رسید که 
10 برابر بیشتر از حجم نقدینگی در همان سال بوده است. میزان خدمات پایا نیز 
در س��ال گذشته، 1.4میلیارد تراکنش به ارزش 33 میلیون میلیارد و تراکنش های 
سامانه های شتاب و شاپرک حدود ۸0 میلیارد تراکنش به ارزش بیش از 65 میلیون 

میلیارد ریال بوده است.
همچنین پارسال 19 میلیارد تراکنش به مبلغ 75 میلیون میلیارد ریال در ساتنا 
به ثبت رسید. در بخش چک نیز 110 میلیون چک در چکاوک به ارزش 39 میلیون 
و ۸00 هزار میلیارد ریال مبادله شد. همچنین 53 میلیون تراکنش نیز در سامانه 
صیاد به ارزش 39میلیون و ۸00 هزار میلیارد ریال در سال گذشته به ثبت رسید.

از س��وی دیگر، درباره افزایش کارمزد خدمات بانکی و اخذ قیمت تمام ش��ده از 
مش��تریان بانکی، همواره دو دیدگاه مطرح بوده اس��ت. براس��اس دیدگاه اول، باید 
نرخ تمام شده خدمات بانکی حضوری و الکترونیکی از مشتریان اخذ شود و اعطای 
یارانه توس��ط بانک ها در این بخش، معنا ن��دارد. اما طبق دیدگاه دوم، بانک ها باید 
بس��ته خدمات )پکیج( را به مشتریان ارائه کنند که براساس آن، امکان دارد که در 

برخی خدمات، کارمزد اخذش��ده معادل قیمت تمام ش��ده باشد اما در برخی دیگر 
از م��وارد، خدمات به ص��ورت ارزان یا حتی رایگان ارائه می ش��ود تا از این طریق، 
مشتری بیشتری برای بانک ها جذب شود. از جمله این خدمات رایگان می توان به 
ارس��ال پیامک رمزهای دوم یکبار مصرف اش��اره کرد که قرار شده است، ارائه این 
خدمات به صورت رایگان توس��ط بانک ها انجام شود که البته برخی بانک ها نسبت 
به این موضوع، معترض بوده و دنبال اخذ هزینه ارس��ال این پیامک ها از مشتریان 

به بهانه های مختلف هستند.
واکنش رئیس بانک مرکزی به راه اندازی کانال مالی

اما دیگر خبر مهم بانکی در هفته گذش��ته، مربوط به راه اندازی کانال مالی میان 
ایران و س��وئیس بود. روز پنجشنبه بود که دولت سوئیس در اطالعیه ای اعالم کرد 
که »اولین پرداخت از طریق کانال تجاری این کشور با ایران برای ارسال دارو، سه 
روز پیش به طور آزمایش��ی انجام شده اس��ت و به زودی به شکل کامل به جریان 

خواهد افتاد.«
س��فارت س��وئیس در تهران هم در توییتی با اعالم راه افتادن این کانال نوشت: 
»روز نقط��ه عطف مهم پس از اولی��ن پرداخت موفق برای محموله دارویی، به طور 
آزمایشی و آماده شدن بستر ساز و کار مالی جهت تحویل کاالهای انسان دوستانه، 
تامین اقالم کشاورزی، غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی. با تشکر از تمامی مقامات 
ایرانی، سوئیس��ی و آمریکایی.« همچنین گزارش شده که اولین محموله مربوط به 

داروهای درمان سرطان و داروهای ضروری برای جراحی پیوند اعضا بوده است.
در ای��ن میان، رئیس کل بانک مرکزی، ِص��رف انجام مکانیزم فنی مبادله بدون 
امکان انتقال منابع را کافی ندانست و فراهم سازی مکانیزم انتقال منابع و تأمین مالی 

آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعای آمریکایی ها اعالم کرد.
عبدالناصر همتی در واکنش به خبرهای منتشرش��ده در مورد س��ازوکار مبادله 

کاالهای کش��اورزی و دارو اعالم کرد: »داروی مبادله ش��ده با پیگیری و درخواست 
س��فارت دولت س��وئیس و در حد 2/5میلیون دالر آن هم از طریق منابع موجود 

بانک مرکزی نزد یک بانک سوئیسی و از طریق شرکت های سوئیسی بوده است.«
همتی به کارش��کنی مداوم آمریکایی ها در نق��ل و انتقال منابع برای 
مبادالت کاالهای اساسی و دارو اشاره کرد و ادامه داد: »اگر آمریکایی ها 
واقع��اً مدعی همراهی برای تأمین دارو و کاالهای کش��اورزی هس��تند، 
بای��د مکانیزم بانکی برای انتقال و تأمین منابع خرید کاالهای اساس��ی 

را فراهم سازند.«
اما درحالی عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی صرف انجام مکانیزم فنی مبادله 
بدون امکان انتقال منابع را کافی ندانس��ته و فراهم س��ازی مکانیزم انتقال منابع و 
تأمی��ن مالی آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعای آمریکایی ها اعالم کرده 
که پیش از این، فریال مس��توفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفته بود: »در 
مرحله قبلی تحریم ها دولت س��وئیس کانالی مالی را برای تبادل غذا و دارو با ایران 
داشت و به گفته سفیر این کشور در تهران، سوئیس قصد دارد بار دیگر این کانال 

را احیا کند.«
مس��توفی توضیح داد که »در دفعه قبلی تحریم ها دولت س��وئیس از طریق این 
کانال مالی اقالم بشردوستانه، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را در اختیار ایران قرار 

می داد و قصد دارد تا بار دیگر این کانال را راه اندازی کند.«
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، »البته این کانال س��وای ساز وکار 
اینس��تکس است و توسط دولت سوئیس راه اندازی می ش��ود.« او همچنین درباره 
حجم کاالهایی که می توان از طریق این کانال خرید نیز گفت: »ایران در سال بین 
3.5 تا 4 میلیارد دالر دارو و تجهیزات پزشکی وارد می کند، ولی آماری از اینکه چه 

میزان از این رقم از سوئیس تهیه می شود، ندارم.«

از واکنش همتی به راه اندازی کانال مالی تا اظهارنظر وزیر اقتصاد درباره کارمزد خدمات  بانکی

مهم ترین خبرهای بانکی در هفته گذشته
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رئیس سازمان بورس در رادیو اقتصاد تشریح کرد
اصول سودآوری بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پنجشنبه گذشته میهمان رادیو اقتصاد بود و 
به تشریح برنامه های بازار سرمایه پرداخت. شاپور محمدی در این برنامه، سودآوری 
بازار س��رمایه را بهتر از بازارهای دیگر دانس��ت و گفت: س��ودآوری بازار سرمایه از 
بازارهای دیگر بهتر اس��ت. افراد وقتی وارد بازار می ش��وند نباید کوتاه مدت انتظار 
داشته باشند که از سود سرشاری بهره مند شوند، بلکه باید افق خود را سه تا پنج 
س��ال انتخاب کنند. به  طور کلی، با میزان س��رمایه کم یا زیاد می توان در این بازار 
فعالیت کرد. بازار س��رمایه یک بازار تخصصی اس��ت از این رو ضرورت دارد مردم 
ب��رای ورود ب��ه این بازار آموزش ه��ای الزم را فراگیرند. به گزارش س��نا، او با بیان 
اینکه اگر برخی افراد وقت کافی حتی فرصت برای آموزش و تحلیل روزمره بازار را 
ندارند، می توانند از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه شوند، ادامه 
داد: چون ریس��ک صندوق ها کنترل ش��ده است. براساس مدیریت حرفه ای که در 
صندوق ها شکل گرفته اشخاص می توانند از مزیت دانش و تخصصی مالی مدیران 
و افراد فعال در صندوق ها بهره مند ش��وند بدون اینکه خود این دانش را در اختیار 
داشته باشند. به گفته محمدی، چه اشخاص حرفه ای و چه اشخاصی که تازه وارد 
بازار سرمایه می شوند باید در سرمایه گذاری از اصول مسلمی پیروی کنند از جمله 
این اصول افق س��رمایه گذاری که به طور حتم باید در نظر گرفته ش��ود. نکته دوم 
اینکه برای ورود به بازار سرمایه به طور حتم باید آموزش های الزم را فرا گیرند و این 
آموزش ها در سطوح مختلف برگزار می شود. رئیس سازمان بورس افزود: نکته سوم 
اینکه نباید به شایعات توجه کرد. توصیه می شود شرکت ها به اخبار رسمی که در 
سامانه کدال انتشار می یابد به این آمار و اطالعات توجه کنند. نکته چهارم اینکه به 
طور حتم باید سبد دارایی تشکیل دهند، چراکه تک سهم حتی اگر سودآوری خوبی 
هم داشته باشد بدون شک استراتژی مناسبی نیست بلکه باید چند سهم را انتخاب 
که بتوانند ریسک یکدیگر را خنثی کنند. وی ادامه داد: نکته پنجم اینکه سودآوری 
شرکت ها را در نظر داشته باشند، شرکت هایی که سودآور هستند اگر رشد قیمتی 
در کوتاه مدت هم نداش��ته باشند در مجامع س��الیانه سود نقدی به این شرکت ها 
تعلق می گیرد که می تواند به استراتژی موفق مردم در سرمایه گذاری ها کمک کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور گفت: نکته ششم اینکه بخشی از منابع 
خود را در بازار سرمایه و بخش دیگر را در قالب سپرده بانکی سرمایه گذاری کنند 
حال اگر تمایلی به س��پرده گذاری در بانک ها ندارند می توانند اوراق با درآمد ثابت 
را در بازار سرمایه خریداری کنند. وی سپس از مردم خواست این نکات را به طور 
حتم در سرمایه گذاری های خود در نظر داشته باشند. محمدی همچنین در بخش 
دیگری از سخنان خود درخصوص فروش استقراضی توضیح داد: فروش استقراضی 
همان فروش تعهدی س��هام ش��کل طراحی ابزار مالی اسالمی شده و مبتنی بر دو 
عقد وکالت اس��ت. فروش استقراضی از نظر شرعی به ش��کل غربی در ایران قابل 
پیاده س��ازی نیس��ت بنابراین با ترکیب دو وکالت این امکان فراهم شده که فروش 
استقراضی تحت عنوان »فروش تعهدی« در کشور انجام شود. رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار کشور افزود: این ابزار مالی تا پایان سال جاری در کشور اجرایی خواهد 
ش��د چون تاییدیه شورای عالی بورس، کمیته فقهی و دیگر زیرساخت های الزم در 
این زمینه فراهم ش��ده اس��ت. وی درخصوص ورود خرما و کشمش به بورس کاال 
نیز گفت: پیگیری ها در این زمینه ادامه دارد. چند استان در کشور وجود دارد که 
می توانند این محص��والت را در بورس کاال عرضه کنند. تداوم عرضه الزمه معامله 
هر کاال در بورس کاال یا انرژی اس��ت بنابراین کسانی این کاالها را در اختیار دارند 
تولیدکننده یا عرضه کننده عمده آن کاال هس��تند. برای مثال زعفران را س��ازمان 
بورس و بورس کاال با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در بورس عرضه کرد و راجع 
به کش��مش و خرما نیز همین مسئله وجود دارد یعنی یک مجموعه ای باید اعالم 

آمادگی کند که حاضر به عرضه مستمر کاال در بورس کاالی ایران است.

دریچه

فرص��ت امروز: بازارهای مالی در هفته گذش��ته به دلیل ش��یوع ویروس مرگبار 
»کرونا« حال و هوای خوشی نداشتند و همگی فرو ریختند. ایرالین ها پروازشان را 
لغو کردند و فروشگاه های  بین المللی در چین، شعبه های شان را بستند. کارخانه های 

چینی نیز در شروع سال نوی چینی، تعطیالت خود را تمدید کرده اند.
یک��ی از اقتصاددان های دولت چین در این ب��اره می گوید: بحران کرونا می تواند 
رشد اقتصاد جهان را یک تا 5 درصد کاهش دهد، چرا که این بحران از بخش معدن 

گرفته تا کاالهای لوکس، تمام اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.
براس��اس گزارش رویترز، روز پنجش��نبه شاخص MSCI که وضعیت سهام 49 
کشور جهان را نشان می دهد، 0.5درصد فرو ریخت. وضعیت سهام های اروپایی نیز 
به دنبال سهام های آسیایی قرمز شد. در همین حال، تقاضا برای دارایی های امن از 
اوراق قرضه تا طال نیز افزایش یافت. در این ش��رایط، صورت های مالی ناامیدکننده 
شرکت ها نیز مازاد بر علت آشفتگی بورس های جهان شد. سود شرکت نفتی »رویال 
داچ شل« پس از نصف شدن سود آن در سه ماه پایانی سال، 4.۸درصد سقوط کرد. 

سهام آتی آمریکا نیز در وال استریت وضعیت منفی داشت. 
گزارش س��ی ان ان نیز نش��ان می دهد که بورس های آس��یایی در دو روز گذشته 
زیان های گسترده ای داش��ته اند، به طوری که شاخص اصلی بورس هنگ کنگ در 
دو روز 5درصد س��قوط کرد. ش��اخص هنگ سنگ در روز پنجشنبه، 2.6درصد فرو 
ریخت. س��رمایه گذاران از تعطیالت سال نو بازگشته اند و واکنش های آنها به شیوع 
ویروس مرگبار کرونا، باعث ش��د که عملکرد بورس هنگ کنگ به بدترین وضعیت 

ماه های اخیر آن برسد. در کل این شاخص در این ماه 6درصد سقوط کرده است.
شاخص نیکی ژاپن و کاس��پی کره جنوبی، هر کدام 1.7درصد سقوط کردند. در 
میان بازارهای آس��یایی، بورس تایوان بزرگ ترین بازنده بوده است. شاخص تایکس 

سنک،  در روز پنجشنبه 5.۸درصد سقوط کرد.
»تای ه��وی«، رئیس استراتژیس��ت ب��ازار آس��یا در صندوق مدیری��ت دارایی 
جی پی مورگان می گوید: »ما انتظار داریم که سرمایه گذاران آسیایی این روند نزولی 
را ادامه دهند، چراکه شیوع ویروس کرونا رو به رشد است و این ضربه جدی برای 
اقتصاد چین اس��ت.« همچنین »جرمی پاول« رئیس فدرال رزرو آمریکا اعالم کرد 
که بانک مرکزی با دقت موقعیت ویروس کرونا را زیر نظر دارد. پاول پیش بینی کرد 
که این ویروس اقتصاد چین را مختل خواهد کرد. او اضافه کرد: »البته این اختالل 
اقتصادی در مراحل بسیار اولیه است. هنوز نامعلوم است که تا چه اندازه گسترش 

خواهد یافت و چه میزان خسارت به اقتصاد وارد خواهد کرد.«
پیش از این نیز بلومبرگ گزارش داده بود که شیوع ویروس کرونا،  1.5 تریلیون 

دالر از ارزش بورس های جهانی را از بین برده است.  
رشد شاخص بورس تهران در هفته دوم بهمن

در این میان، از آنجا که ویروس »کرونا« هنوز به مرزهای ایران نرس��یده است و 
البته اقدامات احتمالی از س��وی دولت در حال انجام اس��ت، بورس تهران کمترین 
تنشی از این نظر در هفته گذشته احساس نکرد. همینطور تعطیلی روز چهارشنبه 
گذشته مزید بر علت شد تا تاالر شیشه ای زودتر به کار هفتگی خود پایان دهد. بر 
این اساس، ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز سه شنبه 
هشتم بهمن ماه به عدد 427 هزار و 139 واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته 

گذشته نزدیک به 4درصد رشد داشت.
در چهار روز معامالت این هفته ، ش��اخص بورس 15 هزار و 92۸ واحد افزایش 
داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه )2 بهمن ماه( با عدد 411 هزار و 211 
واح��د به معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارش��نبه )7 بهمن ماه( به عدد 
427 هزار و 139 واحد رسید. شاخص آزاد شناور در آخرین روز معامالت هفته اول 
بهمن 490 هزار و 937 واحد بود که در پایان هفته دوم بهمن به رقم 512 هزار و 

2۸6 واحد رسید و افزایش 21 هزار و 349 واحدی را رقم زد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته نخست بهمن 131 هزار و ۸50 
واحد بود که در هفته دوم بهمن این عدد به 139 هزار و 961 واحد و شاخص قیمت 

)هم وزن( از ۸7 هزار و 95۸ واحد به عدد 93 هزار و 369 واحد رسید.
ارزش بورس تهران در هفته ای که گذشت 16 هزار و 41۸ میلیارد ریال بود که 
در مقایس��ه با هفته ابتدایی بهمن ماه 16درصد افزایش را تجربه کرد. در چهار روز 
معامالتی این هفته بازار س��رمایه، نمادهای بانک تجارت، بانک ملت، فوالد مبارکه 

اصفهان، پاالیش نفت اصفهان و سایپا در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
همچنین در هفته ای که گذش��ت، خودرو، بانک ها، فلزات اساس��ی، ش��یمیایی، 
صنایع غذایی به جز قند و ش��کر، رادیویی، بیمه و بازنشس��ته، مواد دارویی، چند 
رش��ته ای صنعتی، انبوه سازی، رایانه، کانی های فلزی، سیمان، کانی های غیرفلزی، 

تامین آب، برق و گاز با رشد مثبت بر شاخص کل همراه بودند.
گفتنی اس��ت که هفته  گذشته بانک ها و موسس��ات اعتباری، خودرو و قطعات، 
کانه های فلزی، فلزات اساس��ی، شیمیایی، مواد دارویی، صنایع غذایی به جز قند و 

ش��کر، سرمایه گذاری ها، واسطه گری های مالی و پولی، صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامله، انبوه س��ازی امالک و مس��تغالت، بیمه و بازنشستگی، سیمان، آهک و گچ، 
محصوالت فلزی و دارویی نسبت به دیگر صنایع بیشترین حجم معامالت و همچنین 
خودرو و قطعات، کانه های فلزی، بانک ها و موسسات اعتباری، فلزات اساسی، صنایع 
غذایی به جز قند و شکر، شیمیایی، دارویی، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، 
فرآورده های نفتی، س��یمان، آهک و گچ، سرمایه گذاری ها، واسطه گری های مالی و 
پولی، انبوه س��ازی امالک و مس��تغالت، بیمه و بازنشستگی، حمل و نقل انبارداری 
و ارتباط��ات، عرضه برق، گاز، بخار، بخ��ار و آب گرم، محصوالت کاغذی، کانی های 
غیرفلزی، محصوالت فلزی و فنی و مهندسی بیشترین میزان از ارزش معامالت را 

به خود اختصاص دادند.
سکه از مرز 5 میلیون تومان نیز گذشت

همچنین بازار س��که در روز پنجش��نبه دهم بهمن تحت تاثیر رشد قیمت ارز و 
رش��د اندک قیمت اونس طال در بازار جهانی افزایش یافت. قیمت طالی 1۸ عیار 
نیز نسبت به روز سه شنبه بدون نوسان و با قیمت 513 هزار تومان معامله شد. هر 

اونس طال نیز در بازار جهانی با رشد 5 دالری به 15۸0 دالر و 35 سنت رسید.
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی در روز پنجشنبه با افزایش 20 هزار تومانی در 
بازار با قیمت 5 میلیون و 20 تومان معامله شد. هر قطعه سکه امامی نیز با افزایش 7 
هزار تومانی نسبت به روز سه شنبه به 5 میلیون و 42 هزار تومان رسید و هر قطعه 
نیم سکه با افزایش 12 هزار تومانی، 2 میلیون و 566 هزار تومان به فروش رسید. 
ربع سکه هم با افزایش 4هزار تومانی، یک میلیون و 554 هزار تومان در بازار عرضه 
شد همچنین سکه گرمی با کاهش 2 هزار تومانی به قیمت 930 هزار تومان رسید.

ویروس »کرونا« به جان بورس های جهان هم افتاد

رشد 4درصدی شاخص بورس تهران در هفته دوم بهمن
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نوسان قیمت گوشت گوسفندی در بازار
 بارش های اخیر بر گرانی گوشت دامن زد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت بارش های اخیر، مشکالت ترابری 
و قاچاق دام زنده سبب نوسان قیمت گوشت در بازار شده است.

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی کشور در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از افزایش 2 هزار تومانی قیمت گوش��ت در بازار 
خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو ش��قه گوس��فندی بدون دنبه با نرخ ۸0 
تا ۸3 هزار تومان به مغازه دار و با احتساب 10درصد سود معادل 90 تا 91 

هزار تومان به مشتری عرضه می شود.
وی افزود: بارش های اخیر و ایجاد برخی مش��کالت در ترابری و همچنین 
بح��ث قاچاق دام زنده از مرز بانه موجب ش��ده ک��ه قیمت دام و به تبع آن 

گوشت قرمز با نوساناتی در بازار روبه رو شود.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی کش��ور درباره آخرین وضعیت قاچاق 
دام بی��ان کرد: بناب��ر آخرین آمار و اطالع��ات مقداری دام از م��رز بانه در 
حال خروج اس��ت که خوشبختانه طی روز های اخیر برخورد مناسبی با این 

موضوع صورت گرفته است.
ملکی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام به بازار وجود ندارد، گفت: 
وق��وع بارندگی در روز های اخیر و مش��کالت تردد تنها منجر به نوس��انات 
هزینه های حمل ونقل ش��ده اس��ت چراکه به سبب خطرات جاده رانندگان 

نرخ های باالتری را دریافت می کنند.
کمبودی در عرضه دام زنده وجود ندارد

رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی کش��ور قیمت هر کیلو دام زنده را 40 
ت��ا 42 هزار تومان اعالم کرد و گف��ت: در حال حاضر قیمت دام در میادین 
تهران نسبت به شهرستان به سبب هزینه های حمل ونقل کمی باالتر است.

او درباره آینده بازار گوش��ت، گف��ت: باتوجه به آنکه خروج غیرقانونی دام 
از مرز بانه نوس��اناتی در بازار ایجاد کرده است، اما پیش بینی می شود که در 
صورت جلوگیری از قاچاق دام همزمان با ورود بره های نو از دهم تا پانزدهم 
اسفند، نیاز بازار شب عید به طور کامل تأمین است و نگرانی در این زمینه 
وجود ندارد. این مقام مس��ئول در پایان با تأکید بر این مس��ئله که صادرات 
دام زنده زمینه را برای التهاب قیمت گوشت در بازار فراهم می کند، تصریح 
می کند: س��ازمان حمایت راه��کاری همچون ذبح دام س��نگین و عرضه با 
قیمت های مناسب را باید به کار گیرد، چراکه صادرات دام همانند سال قبل 

می تواند بر التهاب قیمت در بازار دامن بزند.

قیمت مرغ 12 هزار و 5۰۰ تومان شد
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت قیمت مرغ آماده 
به طبخ در خرده فروشی های سطح شهر 12 تا 12 هزار و 500 تومان است.
حبیب اسداهلل   نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در 
گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت بازار مرغ اظهار 
ک��رد: امروز قیمت هر کیلو مرغ زن��ده ۸ هزار و 500 تومان و مرغ آماده به 

طبخ در خرده فروشی های سطح شهر 12 تا 12 هزار و 500 تومان است.
نایب رئی��س کانون انجم��ن صنفی مرغداران گوش��تی با انتق��اد از روند 
صع��ودی قیمت جوجه یک روزه در بازار افزود: در حال حاضر متوس��ط هر 
قطعه جوجه یک روزه 4 هزار و 700 تومان است که نسبت به قیمت مصوب 

2 هزار و 150 تومان باالتر است.
اس��داهلل نژاد درب��اره آخری��ن وضعیت ب��ازار نهاده های دام��ی بیان کرد: 
هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت یک هزار و 750 تومان و کنجاله سویا 2 هزار 
و 450 تومان اس��ت که از متولیان تنظیم ب��ازار انتظار می رود که نهاد های 

شب عید را تأمین کنند تا مرغداران در ایام عید با مشکلی مواجه نشوند.
ای��ن مقام مس��ئول با بیان اینک��ه مرغداران در تأمین ذرت با مش��کالت 
متع��ددی روبه رو هس��تند، بیان کرد: اگر مش��کل تخصی��ص ارز به واردات 
نهاده های دامی مرتفع نش��ود التهاب قیمت در بازار نهاده ها همچنان ادامه 

خواهد داشت که این امر در قیمت تمام شده مرغ تأثیر بسزایی دارد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی قیمت واقعی هر کیلو 
مرغ زنده را 10 هزار تومان و مرغ گرم را 14 هزار و 500 تومان و 15 هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: با  توجه به فروش مرغ با نرخ های فعلی مرغداران 
با زیان چش��مگیری مواجه هستیم که انتظار می رود مسئوالن ستاد تنظیم 

بازار هرچه سریع تر قیمت واقعی مرغ را اعالم کنند.
مرغ ارزان ترین پروتئین در دسترس مردم است

این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ برای تنظیم 
بازار ش��ب عید وجود ندارد، گفت: بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته مبنی 
بر 140 میلیون قطعه جوجه ریزی برای ایام پایانی سال کمبودی در عرضه 

وجود ندارد که بر التهاب قیمت مرغ در شب عید دامن بزند.
اسداهلل نژاد مرغ را ارزان ترین پروتئین در دسترس مردم برشمرد و گفت: 
ب��ا توجه به ازدیاد تقاضا برای خرید م��رغ عوامل متعددی در قیمت دخیل 
اس��ت. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی در پایان تصریح 
کرد: با توجه به میزان جوجه ریزی صورت گرفته مازاد بر نیاز کشور چالشی 

در بحث عرضه و قیمت بازار شب عید نخواهیم داشت.

توسعه صنایع تبدیلی راهکار پایداری 
کشاورزی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت در حوزه صنایع تبدیلی 
و تکمیلی، تکنولوژی مختلف بهینه س��ازی و با به��ره وری باال در این حوزه 
آورده ش��ده است و به منظور پایدار ماندن کشاورزی باید این صنایع روز به 

روز گسترش پیدا کند.
محمدمهدی قاس��می پنجش��نبه 10 بهمن در حاش��یه بازدید از دومین 
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و ماشین آالت وابسته در جمع خبرنگاران 
گف��ت: اس��تان فارس رتبه دوم صنای��ع تبدیلی تکمیلی کش��ور را دارد که 
صاحبان این صنایع مجوزها را از سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
جهاد کشاورزی گرفتند. به گفته وی، 756 واحد تولیدی با جذب ماده خام 
حدود 4میلیون و 600 هزار تن در استان فارس فعالیت می کند که البته با 
واحدهایی که از س��ازمان صمت مجوز گرفتند ظرفیت بیش از ۸میلیون تن 

جذب ماده خام در این استان وجود دارد.
قاس��می با بیان اینکه فارس یک اس��تان کش��اورزی اس��ت، اضافه کرد: 
این اس��تان با رتبه اول تولید محص��والت باغبانی و تولید بیش از 15درصد 
محصوالت باغبانی کش��ور، رتبه دوم تولید محصوالت زراعی و رتبه چهارم 
تولید محصوالت دامی را دارد که به موازات این ظرفیت باید صنایع تبدیلی 
تکمیلی نیز وجود داشته باشد تا بتوانیم ارزش افزوده بیشتری را در استان 

خلق کنیم و به رونق اقتصادی استان و پایداری کشاورزی کمک کنیم.

اخبـــار

یک کارشناس اقتصاد گفت اگر ایران در صنعت کشتیرانی پیشرفت و از سوخت 
پاک استفاده کند می تواند در تجارت حرفی برای گفتن داشته باشد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، اقتصاد دریامحور که در اصطالح جهانی به 
آن اقتصاد آبی گفته می ش��ود، در واقع اس��تفاده پایدار از منابع و گستره های آبی 
اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، س��واحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود 

وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.
کشور ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان، دارای نقشی 
کلیدی و حساسی است، از همین رو و با توجه به دارابودن بیش از 5۸00 کیلومتر 
خطوط س��احلی، دسترسی به دریا در ش��مال و جنوب، دسترسی به آب های آزاد 
)اقیان��وس هند(، مجاورت با منطقه اس��تراتژیک خلیج ف��ارس و تنگه هرمز و قرار 
گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین المللی بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد 

دریایی باشد؛ تعبیری که تحت عنوان »توسعه دریامحور« به آن اشاره می شود.
اقتصاد دریامحور در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم 
و  محوری ایفا می کند و همینطور در اش��تغال زایی هم نقش بس��زایی دارد. طبق 
آمارهای منتشره در اتحادیه اروپا، اقتصاد آبی در سال 2014 بیش از 3 میلیون و 

360 هزار نفر را  در این منطقه به خود مشغول کرده است.

حس��ن مرادی کارش��ناس اقتصاد، گفت: دریا بزرگ ترین محور و بستر تجارت 
بین الملل اس��ت امروزه بخش اعظ��م کاالهای تجاری دنیا از طری��ق دریا مبادله 
می شود و همچنان ارزان ترین وسیله برای حمل و نقل دریایی است و کشورهایی 
ک��ه در این حوزه فعالن��د توان اقتصادی باالیی دارن��د و در اقتصاد جهانی حرفی 

برای گفتن دارند.
در ادامه گفت:  ایران خوشبختانه از نظر اقلیمی و استراتژیک بستر خوبی دارد. 
هم دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر جایی که سه، چهارم انرژی در دنیا از 

آنجا تبادل می شود بنابراین می توان از ظرفیت دریا استفاده  زیادی داشته باشیم.
مرادی در رابطه با تحریم گفت: تنها عاملی که به شدت اقتصاد ایران را محدود 
کرد، بحث تحریم  اس��ت. در حال حاضر خطوط کشتیرانی و ترددها با این مسئله 
روبه رو اس��ت و مش��تریان هم با توجه به تحریمی که ایران دارد صادرات و واردات 
را کنت��رل می کند. مورد حمل و نقل و بیمه های دریایی و آبراه ها محدودیت هایی 

است که بالطبع در تجارت بین الملل داریم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزیت های بندر چابهار بیان کرد: مزیت هایی 
که از این روش وارد می ش��ود برای صادرات ایران تأثیر بس��زایی دارد. بندر چابهار 
نزدیک ترین و کم هزینه ترین مس��یر دسترسی حاشیه اقیانوس هند به بازار جهان 

اس��ت. در بندر چابهار که قرار اس��ت یک ساختاری مجهز مستقر شود و پتانسیل 
بسیار باالیی در ایران برای حمل کاالی شبه قاره ای از هند، چین، آسیای مرکزی، 
افغانس��تان و کشورهای CIS می تواند داشته باشد. بندر چابهار یک موردی است 
که از تحریم ها مس��تثنی شده و زمینه برای تردد و مراودات تجاری بیشتر فراهم 

شده است.
او گفت: از بین بنادر جنوبی کش��ور بندر چابهار از تحریم ها مس��تثنی اس��ت 
ص��ادرات و واردات از بنادر دیگ��ر می تواند تا حدودی تحریم ها را جبران کند؛ اگر 
بتوانیم کشتی های پیشرفته تر و ناوگان های کشور را سر و سامان دهیم در صادرات 
و واردات حرف��ی برای گفتن داریم. یکی از مس��ائلی ک��ه می توانیم عرضه کنیم، 

خدمات دریایی است.
مرادی در رابطه با تجهیز کشتیرانی گفت: در مورد تجهیز کشتیرانی بنادر جنوبی 
استفاده از سوخت پاک توصیه شده است که از نظر پاالیشگاهی استانداردهای الزم 

و سازگار با محیط زیست را دارد.
 طب��ق کنوانس��یون های بین المللی امس��ال قرار اس��ت س��وخت های پاک در 
کش��تیرانی استفاده شود و تنها کش��تی هایی که از سوخت پاک استفاده می کنند 

مجاز به تردد در دریا هستند.

اقتصاد دریامحور راهی برای مقابله با تحریم ها 

چابهار موقعیت طالیی تجارت بین المللی

نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران گفت هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی 
س��رخ با افزای��ش قیمت، 6 میلیون و 200 هزار توم��ان و حداکثر 10 میلیون و 
500 هزار تومان اس��ت. غالمرضا میری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
از افزایش 2درصدی قیمت زعفران نسبت به یک ماه گذشته در بازار خبر داد و 
گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ 6 میلیون و 200 هزار تومان 

و حداکثر 10 میلیون و 500 هزار تومان است.
وی افزود: با توجه به پایان فصل برداش��ت قیمت زعفران به س��بب عرضه در 
بورس و کاهش تقاضا نسبت به یک ماه گذشته با نوساناتی در بازار روبه رو شده 

است و این افزایش قیمت هیچ ارتباطی به صادرات زعفران ندارد.
میری درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران، گفت: بنابر آمار 9 ماهه گمرک 
صادرات زعفران نس��بت به مدت مشابه سال قبل 7درصد کاهش یافته است که 
این امر به مش��کالت بازگش��ت ارز به س��امانه نیما و صدور قوانین سختگیرانه و 

یک ش��به صادرات باز می گردد. نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه 
نوس��ان قیمت طالی سرخ ارتباطی به صادرات ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه 
کش��اورزان در پیک برداش��ت به س��بب نیاز به نقدینگی اقدام به عرضه یکباره 
محصول در بازار می کنند و سپس با پایان فصل محصول چندانی برای عرضه به 
بازار ندارند که این امر در کنار مسائل دیگر منجر به ایجاد شوک به بازار می شود.
این مقام مس��ئول درباره آینده بازار طالی س��رخ، گفت: اگر موانعی س��د راه 
صادرات همچون بازگشت ارز به سامانه نیما برداشته شود و مسئوالن ذی ربط به 
پیش��نهادات تشکل ها مبنی بر دریافت ارز در مقصد را اجرا کنند، شاهد افزایش 
ص��ادرات در ماه های آتی خواهیم بود در این غی��ر این صورت تولیدکنندگان با 
مش��کالت متعددی روبه رو می شود، چراکه بسیاری از صادرکنندگان خانه نشین 

شدند یا با ظرفیت های حداقلی به کار خود ادامه می دهند.
وی ب��ا انتق��اد از قاچاق زعف��ران به بازار ه��ای هدف، گفت: تاکن��ون بیش از 

30درصد زعفران به دلیل مشکالت بازگشت ارز به سامانه نیما به صورت قاچاق 
از کش��ور خارج شده است، در حالی که با رفع موانع صادراتی شاهد پدیده شوم 

قاچاق نیستیم.
کاهش 7درصدی صادرات طالی سرخ به بازار های هدف

نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران ادامه داد: بنابر آمار گمرک تا آذرماه س��ه تن 
و 675 کیلو زعفران به افغانستان صادر شده، در حالی که صادرات این محصول 
به افغانس��تان ممنوع اس��ت از مس��ئوالن ذی ربط  انتظار می رود توجه جدی بر 
این موضوع داش��ته باش��ند، چراکه با خ��روج قانون��ی و غیرقانونی این محصول 

استراتژیک به افغانستان بازار های هدف را از دست خواهیم داد.
میری در پایان تصریح کرد: اگر مش��کالت پی��ش روی صادرکنندگان مرتفع 
ش��ود، نه تنها از پدیده ش��وم قاچاق جلوگیری می ش��ود بلکه همواره پیش بینی 

می شود که طی ماه های آتی صادرات زعفران حداقل 30درصد رشد یابد.

ح��وزه پس��ماند و مدیری��ت فن��اوری ب��ا اس��تقبال قاب��ل توجه 
اس��تارت آپ ها و ش��رکت های نوظهور فناور رو به رو ش��ده است و 
ب��ا توج��ه به افزایش قیم��ت جهانی مواد خام، این ح��وزه از جمله 
بخش ه��ای رو به رون��ق و آینده دار عرصه فناوری ایران محس��وب 

می شود.
به گزارش ایس��نا، براساس اعالم س��ازمان بهداشت جهانی سرانه 
تولی��د زبال��ه در جهان، روزانه »300 گرم« اس��ت، ای��ن عدد برای 
شهروندان ایران بیش از 710 گرم و برای ساکنین شهر تهران 790 
گرم اس��ت که به معنای 2.5 برابر متوس��ط جهانی است. همچنین 
ب��ه نقل از روزنامه ایران در جهان حدود 2 میلیارد تن زباله صنعتی 
و ش��هری تولید می ش��ود که ارزش بازار آن از مرحله جمع آوری تا 

بازیافت، به 500 میلیارد دالر می رسد.
طبق آم��ار رس��می، نزدیک به 75درص��د از زباله کش��ور، دفن 
می شود، در حالی که رقمی در حدود 70درصد از پسماند تولیدشده 
در برخی کش��ورهای توس��عه یافته بازیافت می ش��ود و 15درصد از 
تولید ناخالص داخلی برخی از این کش��ورها از این طریق به دست 
می آید و همچنین چند ش��رکت با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری طرح های خود را در زمینه بازیافت ضایعات خرما 

و پسته به مرحله تجاری سازی رسانده اند.
براس��اس آمار، روزانه بیش از 50 هزار تن و س��االنه بیش از 21 
میلیون تن زباله در ایران تولید می ش��ود ام��ا برخی گمانه زنی های 
غیررس��می و تاییدنش��ده، ارزش تقریبی هر تن زبال��ه را رقمی در 

ح��دود 400 هزار تن برآورد می کند. گ��ردش مالی زباله در تهران 
نزدی��ک ب��ه »60 میلیارد توم��ان« و گردش مالی ای��ن صنعت در 
کش��ور نیز »بیش از 6 هزار میلیارد تومان« برآورد شده است که با 

ظرفیت های باالی این صنعت فاصله قابل توجهی دارد.
عالوه بر این صنعت پس��ماند در جهان، با آهنگی نس��بتاً سریع، 
ه��ر روز از یک فناوری جدی��د رونمایی می کند. به نقل از نش��ریه 
توس��عه  ب��ه  گزارش��ی،  در   recycling-magazine.com
پلتفرم های��ی اش��اره می کند که ب��ه افراد امکان می ده��د تا غذای 
عرضه ش��ده در رس��توران ها را که  در پایان روز کاری، دور انداخته 
می شود را خریداری کنند. این برنامه در حال حاضر در هشت کشور 

اروپایی فعال است و قصد دارد بیشتر گسترش یابد. 

طالی سرخ گران شد

قاچاق 3۰درصد زعفران تولیدی به کشور های همسایه

گردش مالی صنعت پسماند افزایش می یابد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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سردرگمی تعمیرکاران در استفاده از 
گارانتی قطعات خودرو

رئی��س اتحادیه تعمیرکاران خودرو ضمن اش��اره به تاثیر کیفیت 
س��وخت بر موتور خودرو از فقدان مکانیسم مشخص در بهره گیری 

از گارانتی قطعات در شرکت های تولیدی انتقاد کرد.
علیرضا نیک آیین در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
تاثیر مش��کالت قطعه س��ازان بر تعمیرکاران اظهار داشت: از لحاظ 
تامی��ن قطع��ات با مش��کل چندان��ی مواج��ه نیس��تیم و آنچه که 
تعمیرکاران را به چالش می کش��د بحث کیفیت نامناس��ب قطعات 
و کنترل کیفیت اس��ت که موجب برگش��ت قطعات می ش��ود البته 
در این میان س��از و کاری نیز درخصوص گارانتی در ش��رکت های 
تولیدی تعریف نش��ده اس��ت و اینکه در صورت بروز مش��کل برای 

قطعه می بایست به کجا مراجعه کرد.
وی درخص��وص تکنول��وژی و اب��زارآالت موردنی��از درخصوص 
خودروهای س��نگین افزود: در خودروهای س��نگین و راهسازی به 
دلیل اینکه نیازمند تکنولوژی پیش��رفته ای هستیم با به روز نبودن 
دیاگ ه��ا، ضعف در تهیه قطع��ات یدکی و عدم وجود متولی مواجه 
هس��تیم و تامی��ن قطعات الکترونیک بیش��تر به صورت مس��افری 
انجام می ش��ود و شرکت های واردکننده دستگاه ها در صورت وجود 
گارانتی پیگیری می کنند اما در صورت وارانتی پاسخگوی مشکالت 

مشتریان نیستند.
رئی��س اتحادی��ه تعمیرکاران خ��ودرو درخص��وص تاثیر کیفیت 
س��وخت بر موت��ور خودرو گفت: متولی کیفیت س��وخت ش��رکت 
نفت و س��ازمان ملی استاندارد است که ش��رکت نفت بر استاندارد 
س��وخت توزیعی صح��ه می گذارد، اما متاس��فانه در زمان تعمیرات 
جرم گرفتگی موتور خودرو قابل مش��اهده اس��ت که ناشی از اشکال 
در س��وخت مورد استفاده خودرو اس��ت در صورتی که این مسئله 
در خودروهای نس��ل جدید نمی بایس��ت بروز کند ام��ا اتحادیه به 
دلیل فقدان ابزار آزمایش��گاهی راسا و قاطعانه نمی تواند درخصوص 
کیفیت س��وخت اظهارنظر کند و این موضوع در حیطه مس��ئولیت 

سازمان استاندارد است.
نیک آئی��ن ادام��ه داد: به غیر از بحث کیفیت س��وخت بحث آب 
موجود در سوخت است که موجب ورود خسارت های بسیاری شده 
است که علت آن ورود آب به مخازن جایگاه های سوخت و ناشی از 

عدم نگهداری صحیح مخازن است.
رئی��س اتحادیه تعمیرکاران خ��ودرو در پایان درخصوص طراحی 
خودروه��ای نس��ل جدید و قطع��ات به کار رفت��ه در این خودروها 
خاطرنش��ان ک��رد: طراحی ای��ن خودروها به گونه ای  اس��ت که در 
صورت بروز مشکل چون قطعات به صورت پرس شده تعبیه شده اند 
می بایس��ت تعویض شوند و قابل تعمیر نیس��تند در صورتی که در 
خودروهای نس��ل قدیم به عنوان مثال وات��ر پمپ باز و تعمیر الزم 
انجام می ش��د در حالی که در طراحی های جدید قطعات به صورت 

کامل و بلوکه تعویض می شوند.

آغاز بخشودگی جرایم بیمه ای شخص ثالث
تغییر رویکرد از خودرو به راننده

رئیس کل بیمه مرکزی رویکرد »راننده محور« را در صنعت بیمه 
از عوامل مهم کاهش ضریب خسارت ارزیابی کرد.

به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از بیمه مرکزی، 
غالمرضا س��لیمانی که میهمان برنامه »رهیافت« رادیو اقتصاد بود، 
در پاسخ پرسش��ی درخصوص جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کالن 
کشور، اظهار داشت: صنعت بیمه در کشور قدمتی بالغ بر ۸5 سال 
دارد، اما در سال های پیش از انقالب در کنار نمایندگان شرکت های 

خارجی، تنها چند شرکت دولتی در ایران فعالیت می کردند.
وی ب��ه تنوع محصوالت و رش��ته های بیمه ای در کش��ور اش��اره 
ک��رد و با برش��مردن افزایش ن��رخ ضریب نفوذ بیمه در کش��ور به 
نس��بت س��ال های پیش از انقالب، تصریح کرد: رش��د ضریب نفوذ 
بیمه از حدود 0.5درصد به 2.۸درصد، یک دس��تاورد بزرگ است و 
امیدواریم با برنامه های صورت گرفته به رش��د 3.3درصدی در سال 

1399 دست پیدا کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی توسعه نمایندگی های بیمه از 60 نماینده 
بیمه ای در س��ال 1357 به 69 هزار نماینده را یک جهش توصیف 
کرد و افزود: در همان روزها تنها یک کارگزار در عرصه صنعت بیمه 
فعالی��ت می کرد که در حال حاض��ر این عدد به ۸34 کارگزار فعال 
رس��یده و پرتفوی بیمه ای نیز با در نظرگرفتن ارزش پول کشور به 

شکل قابل مالحظه ای افزایش یافته است.
بیمه حوادث همگانی از هدف گذاری های بزرگ ماست

س��لیمانی با ابراز خرس��ندی از حمایت مجلس ش��ورای اسالمی 
درخص��وص راه ان��دازی صندوق بیمه ح��وادث طبیع��ی از فرآیند 
برطرف شدن اش��کاالت وارده به این قانون از سوی شورای نگهبان 
و بازگش��ت آن ب��ه مجلس خبر داد و ابراز امی��دواری کرد با وجود 
مش��غله های ف��راوان مجلس، این قانون تا پایان امس��ال به تصویب 
نهایی برس��د. رئیس کل بیمه مرکزی از محصوالت صنعت بیمه به 
عنوان یک خدمت اقتصادی و کارآمد یاد کرد و گفت: خوش��بختانه 
کارهای تبلیغی خوبی در س��طح خانواده ها، مدارس و دانش��گاه ها 
ص��ورت گرفته و رس��انه های گروهی و صداوس��یما ت��الش زیادی 

می کنند تا فرهنگ بیمه در جامعه گسترش یابد.
وی از ح��وادث طبیع��ی اخیر ب��ه عنوان یک��ی از عوامل گرایش 
م��ردم به خرید پوش��ش های بیمه ای یاد کرد و گفت: بس��یاری از 
ش��هرداری ها، بخش��داری ها، دهیاری ها و آحاد دیگر جامعه منتظر 
تأس��یس صندوق بیمه حوادث طبیعی نماندند و درخواس��ت های 
بس��یاری برای دریافت این پوش��ش بیمه ای به ش��رکت های بیمه 

ارسال شده است.
رشدیافتگی حد و مرز ندارد

رئی��س کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در س��ال 1397 حق بیمه 
تولیدی بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در 9 ماهه 
س��ال جاری به رقم 43 هزار میلیارد تومان رسیده که تا پایان سال 
به حدود 60 ه��زار میلیارد تومان خواهد رس��ید، ادامه داد: میزان 
ضریب خس��ارت در کشور ما ۸9درصد برآورد می شود که به نسبِت 
آمار 55درصدی کشورهای توسعه یافته، بسیار باالست، این موضوع 
ناشی از رشته های بیمه شخص ثالث و درمان می شود که زیان های 

بسیاری در پی داشته است.

دونالد ترامپ در مصاحبه خود با ش��بکه سی  ان  بی  سی درباره تصمیم 
اروپایی  ها در خصوص رسیدن به یک توافق تجاری اظهار خوش بینی کرد 

و گفت:  »آنها چاره ای غیر از این ندارند.«
به گزارش پدال نیوز، روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا باری دیگر سران اتحادیه اروپا را به وضع تعرفه های سنگین 
روی واردات خودروهای تولیدی در این منطقه تهدید کرد. این بار دونالد 
ترامپ به س��ران اتحادیه اروپا گفت که اگر با آمریکا به یک توافق تجاری 
نرسند منتظر وضع تعرفه های س��نگین تر باشند. چندی پیش نیز توافق 
هسته ای کشورهای اروپایی به یکی از بهانه های ترامپ برای افزایش تعرفه 

بدل شده بود.
 تهدید تکراری

 ترامپ پیشتر نیز با هدف رسیدن به وضعیت بهتر در روابط تجاری بین 
اروپا و آمریکا تهدید های مش��ابهی را درخصوص افزایش تعرفه و عوارض 
مط��رح کرده اما تاکنون چندین ب��ار این تصمیم خود را به تعویق انداخته 

است.
 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با جو کرنن گزارشگر 
شبکه سی ان بی سی که در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس 

س��وئیس صورت گرفت گفت: »من با رئیس جدید کمیسیون اروپا دیدار 
کردم که آدم فوق العاده ای اس��ت و با او گفت وگوی خوبی داشتم، اما به او 
گفتم ببین اگر ما چیزی گیرمان نیاید من مجبور می ش��وم که دس��ت به 
کار شوم و منظورم از این وضع تعرفه های بسیار باال روی ماشین ها و سایر 

چیزهایی است که آنها تولید می کنند و وارد کشور ما می شود.«
 با پایان سال 2019 اورسوال واندر لین، وزیر دفاع سابق آلمان جانشین 
ژان کلود یونکر رئیس پیشین اتحادیه اروپا شد و بدین ترتیب به نخستین 

زنی بدل شد که چنین پستی را عهده دار می شود.
 امیدواری صنایع برای رسیدن به توافق

 مای��ک منلی، رئی��س البی صنعت خودروس��ازی اروپ��ا )ACEA( و 
مدیرعامل فیات-کرایس��لر پس از اظهارات ترامپ گفت صنایع و کسب و 
کارها به این نیاز دارند و همواره امید داشته اند که از مواجهه و در افتادن 

با ترامپ پرهیز شود.
 منلی در یک رویداد صنعت خودروسازی که در بروکسل برگزار می شد، 
گفت: »به نظرم اگر سوابق دونالد ترامپ را در نظر بگیریم به نتایجی جدی 
دس��ت پیدا می کنیم. اگر طرف های درگیر در مذاکرات مربوطه رویکردی 

جدی داشته باشند دستیابی به یک نتیجه دوستانه ممکن خواهد بود.«

او همچنین افزود: »باال بردن نرخ تعرفه ها به نفع هیچ کس نخواهد بود.«
 ای��االت متح��ده همچنین تهدید ک��رده که تعرفه ه��ای وارداتی روی 
کاالهای تولید فرانس��ه، از کیف دستی تا نوشیدنی را به میزان 100درصد 
افزایش خواهد داد زیرا این کشور مالیاتی را روی خدمات دیجیتال اعمال 
می کند که به گفته مقامات واش��نگتن می تواند به کمپانی های آمریکایی 
فعال در زمینه فناوری آس��یب جدی برس��اند.  دونالد ترامپ در مصاحبه 
خود با شبکه سی ان بی سی درباره تصمیم اروپایی ها درخصوص رسیدن به 
یک توافق تجاری اظهار خوش بینی کرد و گفت:  »آنها چاره ای غیر از این 
ندارند.«  او همچنین در مصاحبه دیگری که در داووس با ش��بکه فاکس 
داش��ت اعالم کرد که تعرفه ه��ای مربوط ب��ه واردات خودروهای تولیدی 

اتحادیه اروپا می تواند تا 25درصد افزایش پیدا کند.
 ترام��پ به ماریا بارتیرومو خبرن��گار فاکس گفت: »در نهایت همه چیز 
بس��یار س��اده اس��ت زیرا اگر نتوانیم با اروپایی ها به توافقی برسیم تعرفه 
واردات خودروهای ش��ان را 25درصد افزایش خواهیم داد.« ایاالت متحده 
در ماه میالدی جاری موفق شد به فاز نخست توافق تجاری خود با چین 
دست پیدا کند و بدین ترتیب تا حدی از نگرانی های موجود درباره وضعیت 

بحرانی اخیر اقتصاد جهانی بکاهد.

ترامپ بار دیگر خودروسازی اروپا را تهدید به افزایش تعرفه  واردات کرد

 صنعت خودرو و قطعه کش��ور در سال های اخیر با چالش های فراوانی مواجه 
شده و با مشکالت بی شمار از تامین نقدینگی گرفته تا تامین قطعات دست و پنجه 
نرم کرده است. البته بین خودروسازان و قطعه سازان در سال های اخیر اصطکاک 
هم وجود داشته و مشکل پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان و همچنین 
گالیه قطعه س��ازان از خرید قطعه تا پرداخت هایی که به  گفته آنها در آن عدالت 
رعایت نش��ده، همگی باعث ش��د روابط بین آنها با مشکالتی همراه شود. با روی 
کار آمدن فرش��اد مقیمی در گروه صنعتی ایران خودرو بحث همکاری مس��تمر 
و عدالت در پرداخت به قطعه س��ازان مطرح ش��د. در این راستا، ایران خودرویی ها 
با قطعه س��ازان به  طور هفتگی جلس��اتی برگزار کرده اند. جلس��اتی که منتج  به 
تصمیم گی��ری درخصوص پرداخت ها، روش های تامین  نقدینگی و موارد بس��یار 
دیگری ش��ده است. در همین زمینه با آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان 
همگن به گفت وگو پرداختیم. وی می گوید: »هدف گذاری تولید خودرو در س��ال 

99 با جزییات مشخص نشده و ابالغ مصوب هم نشده است.«
 در جلساتی که قطعه سازان با شرکت  ایران خودرو برگزار 

می کند، چه می گذرد؟
به گزارش پدال نیوز، در س��تاد س��اخت داخل ایران خ��ودرو هر هفته با آقای 
مقیمی، مدیرعامل این ش��رکت جلس��اتی را برگزار می کنیم. طی این جلس��ات 
روش های تس��ریع و تعمیق ساخت داخل بررسی و درخصوص بسته مشوق های 
س��اخت داخل قطعات هم صحبت شد. همچنین روش های جذب تامین سرمایه 
ثاب��ت و س��رمایه در گردش برای طرح ه��ای جدید و پروژه های س��اخت داخل 
بررس��ی شده اس��ت. ضمن اینکه اس��تفاده از منابع صندوق شکوفایی و نوآوری 
و صندوق پژوهش و توس��عه و تسهیالت دولت برای رونق تولید به منظور تامین 
سرمایه برای صنعت قطعه سازی مورد بررسی قرار گرفت. شرکت ایران خودرو هم 
اع��الم آمادگی 100درصدی برای عقد قراردادهای بلندمدت در رابطه  با قطعاتی 
که تاکنون س��اخت داخل نش��ده  و از خارج تامین می شدند، کرده است. در این 

جلسات درخصوص افزایش تیراژ خودرو هم بحث شد. درحال حاضر ایران خودرو 
رکورد تولید خودرو را شکس��ته و اقدام به تولید بیش از 2هزار دستگاه خودرو با 
همت و همکاری قطعه س��ازان کرده است. همچنین موضوع ایجاد اتاق شیشه ای 

که آقای مقیمی قول آن را در ایران خودرو داده بود هم بررسی شد.
 این اتاق شیشه ای به  طور مشخص در چه زمینه ای است؟

شفاف س��ازی و ایجاد ش��فافیت درخصوص نحوه تخصیص منابع محدود مالی و 
نقدینگی به قطعه س��ازان و عدالت در پرداخت مطرح ش��ده است که از این به بعد 
انجمن های قطعه سازی مشارکت بیشتری خواهند داشت. با ایجاد این اتاق شیشه ای 
و شفافیت حداکثری هم قطعه سازان احساس خواهند کرد که عدالت بیشتری وجود 
دارد. درحال حاضر هم پرداخت ها در ایران خودرو بیش��تر، عادالنه تر و منظم تر شده 
اس��ت. امیدواریم با مش��ارکت انجمن های قطعه س��ازی این وضعیت بهتر هم شود. 
سیستم هایی در  حال تدوین است که همه موارد را ضابطه مند خواهد کرد و شفافیت  
به حداکثر خواهد رس��ید. این همکاری بین قطعه س��از و خودروساز هم مطرح شد 
همان طور که ایران در عرصه جنگ نظامی به توفیقات بسیاری دست یافته است، در 
عرصه جنگ اقتصادی هم با اتحاد بیش  از پیش قطعه ساز و خودروساز و عزم جزم 
برای دستیابی به پیروزی در عرصه این نبرد، به زودی شاهد جهش ها و رشد و توسعه 

قطعه سازی و خودروسازی کشور باشیم.
  آیا در خصوص جلوگیری از تولید خودروهای ناقص هم 

صحبت هایی مطرح شد؟
قرار اس��ت به هیچ عنوان خودروهای ناقص تولید نشود. در گروه ایران خودرو، 
چندماه نخس��ت سال به ش��دت خودرو ناقص تولید می ش��د.  از مقطعی به بعد 
تصمیم گرفته ش��د خودرو ناقص تولید نش��ود و درحال حاضر پارکینگ ها خالی 
و تعداد خودروهای ناقص نزدیک به صفر ش��ده اس��ت. درصورتی که در مقطعی 
از زمان، 190هزار خودرو ناقص در ش��رکت های خودروس��ازی داش��تیم که به 
صفر نزدیک ش��ده اس��ت. این اتفاق را مرهون تالش ش��بانه روزی قطعه سازان و 

برنامه ریزی درست و اصولی خودروسازان بوده عزم خودروسازان برای عدم تولید 
خودروهای ناقص جزم اس��ت.  در گفت وگوهای پیشین اشاره کردید خودروهای 
گازس��وز از اولویت کار خودروس��ازان خارج شده، در ش��رایط فعلی اوضاع تولید 
خودروهای گازس��وز به چه صورت است و آیا برنامه ای برای همکاری قطعه سازان 

در این خصوص وجود دارد؟
به طور قطع برنامه  سال جدید خودروسازان را در دسترس نداریم. باید در این 
مورد با خودروس��ازان صحبت کرد تا فشار رسانه باعث شود هرچه زودتر برنامه 
س��ال جدید را بدهند. هرچه این برنامه را دیرتر اع��الم کنند، برنامه ریزی برای 
ما هم س��خت تر خواهد شد. باید از خودروسازان پرسیده شود چه تعداد خودرو 

گازسوز یا با استاندارد یورو5 تولید خواهد شد.
 همکاری با صنایع دفاع چگونه پیش می رود؟

درخص��وص همکاری ب��ا صنایع دفاع، انجمن همگ��ن دغدغه ها را مطرح کرد 
و دو ش��رط اساس��ی که باید سیاس��ت گذاری کل��ی خودروس��ازی در تعامل با 
صنایع دفاع برای س��اخت داخل قطعات داش��ته باش��د، مطرح شد. صنایع دفاع 
بای��د در حوزه هایی که بخش  خصوصی توانایی و ام��کان تولید دارد، ورود نکند 
و موازی کاری با بخش خصوصی نداش��ته باش��د.  البته ای��ن موضوع مورد تایید 
ایران خ��ودرو هم بود. ش��رط  دوم آنکه در حوزه هایی ک��ه بخش خصوصی توان 
ندارد، صنایع دفاع ورود کرده و ایجاد دانش فنی کند و نمونه ها را بسازد و برای 
انبوه سازی به دست بخش خصوصی بسپارد. در معدود مواردی که تولید قطعات 
بس��یار ویژه در اختیار بخش خصوصی نبوده یا موارد بس��یار خاص که تولید آن 
توسط بخش خصوصی امکان پذیر نیست، صنایع دفاع ورود کرده و تولید انبوه را 
به ثمر رساند. این سیاست های کلی مورد توافق تمام طرف ها بود. وزیر دفاع هم 
تاکید کرد صنایع دفاع قصد ورود به حوزه فعالیت بخش خصوصی را ندارد و تنها 
قص��د کمک دارند. تاکید مقام معظم رهبری ه��م کمک صنایع دفاع به صنعت 

قطعه سازی است. با این استراتژی منظور و مقصود حاصل می شود.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم کرد دولت باید 
بدان��د صنعت خودرو مانند کودکی اس��ت که خود دول��ت آن را تربیت و بزرگ 
کرده، حال اگر این صنعت با مش��کل مواجه شده دولت نمی تواند کودک خود را 
از خانه بیرون و به امان خدا رها کند بلکه باید خودروس��ازی کش��ور را اصالح و 

غفلت های گذشته را جبران کند.
محمدرض��ا منصوری در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص لزوم 
به کارگیری روش های نوین تامین مالی خودروس��ازان و تامین از بازار س��رمایه 
اظهار داش��ت: در حال حاضر خودروسازان به نقدینگی نیاز دارند، اما با توجه به 

بدهی های گذشته، بانک ها چندان راغب به اختصاص وام و تسهیالت نیستند.
نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: فروش سهام 

خودروس��ازان حتی با قیمتی پایین تر از قیمت بازار، پیش فروش خودرو و کمک 
دستگاه های قضایی در راس��تای مسکوت گذاشتن سودهای بانکی خودروسازان 
از جمل��ه اقداماتی اس��ت که می توان در راس��تای بهبود وضعیت خودروس��ازی 
کشور به کار برد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
خودروس��ازان باید در درون خود به اصالح س��اختار بپردازند و اموال مازاد را به 

فروش رسانده و نقدینگی را از بازار و خریداران سهام به دست آورند.
منص��وری اف��زود: دولت بای��د از پول ه��ا و اعتبارات خود به ص��ورت قرض و 

تسهیالت و به اندازه محدود در جهت حمایت از خودروسازان استفاده کند.
نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: اگر مدیریت 
خودروس��ازی ها خصوصی ش��ود قطعا وضعیت خودروس��ازی های کشور بهبود 

می یابد. اگر خودروسازان بتوانند سهام را به نحوی بفروشند که بیش از 50درصد 
از مجموعه متعلق به یک ش��خص باش��د در این صورت خودروسازی ها وضعیت 
بهتری پی��دا خواهند کرد. وی تصریح کرد: با سیس��تم دولتی امیدی به رهایی 
از وضعی��ت فعلی صنعت خودرو نیس��ت. دولت باید بدان��د صنعت خودرو مانند 
کودکی اس��ت که خود دولت آن را تربیت و بزرگ کرده، حال اگر این صنعت با 
مش��کل مواجه شده دولت نمی تواند کودک خود را از خانه بیرون و به امان خدا 
رها کند بلکه باید خودروس��ازی کش��ور را اصالح و غفلت های گذشته را جبران 
کند. عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: اولین قدم 
دولت در این راس��تا این اس��ت که سهام خودروس��ازی ها را به نحوی به فروش 

رساند که بیش از  50درصد سهام متعلق به یک شخص باشد.

پرداخت های بیشتر، عادالنه تر و منظم تر با ایجاد اتاق شیشه ای در ایران خودرو

دولت غفلت های گذشته در قبال خودروسازی را جبران کند

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
 شنبه
12 بهمن 1398

شماره 1484



کسب و کارامـروز8

رویداد فناورانه بوت کمپ استانی اینترنت اشیا از جمله رویدادهایی است که با مشارکت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سوم تا نهم اسفندماه امسال در استان گلستان 
برگزار می ش��ود. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، زیس��ت بوم اینترنت 

اش��یا به عنوان یک��ی از ارکان تحق��ق تحول دیجیتال 
ب��ا کمب��ود نیروی متخص��ص در بخش ه��ای مختلف 
مواجه است. نقصانی که ش��اید با کنار هم قرار گرفتن 
بازیگران ای��ن عرصه در برگ��زاری رویدادهای فناورانه 
مرتفع ش��ود. همین مهم، دلیلی شده است برای ستاد 
توس��عه اقتصاد دیجیت��ال و هوشمندس��ازی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری ت��ا در برگزاری 
نخس��تین بوت کمپ اس��تانی اینترنت اش��یا مشارکت 
کند. اینترنت اش��یا مفهومی پرکارب��رد اما غریب برای 
کاربران خدمات دیجیتالی اس��ت. کنار هم قرار گرفتن 
این مفهوم با بوت کمپ که خود واژه ای ناآش��نا اس��ت 
یک ترکیب سهل الوصول برای مخاطبان ایجاد می کند. 
رویداد فناورانه بوت کمپ استانی اینترنت اشیا از جمله 

رویدادهایی اس��ت که با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سوم تا نهم 
اسفندماه امسال در استان گلستان برگزار می شود. بر این اساس بوت کمپ استانی اینترنت 
اش��یا با همت اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات اس��تان گلس��تان و مرکز تحقیقات 

اینترنت اشیا و با همکاری پارک فناوری اطالعات و ارتباطات، پارک علم و فناوری استان 
گلس��تان و با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از اوایل اسفندماه امسال به مدت یک هفته در این استان برگزار می شود.  
در این بوت کمپ ش��رکت کنندگان پس از آموزش و 
کس��ب مهارت به انجام پروژه های کاربردی به صورت 
تیمی پرداخته و به صورت عملی با مفاهیم و ساختار 
اکوسیستم اینترنت اشیا آشنا می شوند. همچنین این 
بوت کمپ کمک خواهد کرد تا افراد عالقه مند مسیری 
را ب��رای ورود به بازار کس��ب و کار در این حوزه برای 
خود ترس��یم کنند. یادگیری و پیاده سازی به صورت 
تعاملی و اثربخش، بهره مندی از اس��اتید متخصص و 
مربیان فنی آموزش��ی در هر بخش، اس��تفاده از پک 
س��خت افزاری آموزش��ی برای پیاده س��ازی عملیاتی 
سناریوها، ساخت یک محصول اولیه )MVP( مبتنی 
بر اینترنت اش��یا در حین برگ��زاری بوت کمپ، بیش 
از 50 س��اعت آم��وزش مهارت محور هم��راه با انجام 
سناریوهای هوشمندسازی، حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تیم های 
تشکیل ش��ده در بوت کمپ، تبدیل ایده های هوشمندسازی و مبتنی بر اینترنت اشیا به 

نمونه اولیه و تهیه مدل کسب و کار، از جمله ویژگی های این دوره است.

»خودروه��ای آینده« عنوان همایش��ی اس��ت که برای نخس��تین بار برگزار 
می شود تا توانمندی شرکت های دانش بنیان  برای بومی سازی این حوزه نمایش 
داده ش��ود.  این همایش با همکاری س��تاد توس��عه فناوری فضایی و حمل و 

نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری و س��ازمان های مدیری��ت صنعتی 
ایران 13 تا 15 بهمن ماه س��ال جاری در مرکز 

همایش های مدیریت صنعتی برگزار می شود.
ش��رکت های  شبکه س��ازی  و  شناس��ایی   
دانش بنیان توانمند در حوزه خودروهای برقی ، 
ارائه نیازها و گلوگاه های صنایع خودروس��ازی 
بزرگ کش��ور در برقی س��ازی خودروها و ارائه 
توانمن��دی ش��رکت های دانش بنیان داخلی در 
بومی س��ازی فناوری های کلیدی اهدافی است 
ک��ه با برگ��زاری این همایش دنبال می ش��ود.  
برگزاری اس��تارت آپ ویکند برقی شو با حضور 
تیم هایی از دانشجویان نخبه کشور نیز همزمان 

با این رویداد رخ می دهد تا توانمندی های دانشجویان در این حوزه نیز نمایش 
داده ش��ود.  کاهش آلودگی هوا در کشور با طراحی و ساخت خودروهای برقی 
و تامین انرژی این خودروها به وسیله ایستگاه های شارژ در کشور مورد توجه و 

پیگیری است. همچنین از آنجا که بخش حمل و نقل سهم قابل مالحظه ای در 
میزان مصرف س��وخت و انتشار آالینده های هوا در کشور دارد پس برقی سازی 
خودروها گام مهمی برای کاهش آلودگی است.  در برگزاری این همایش چهار 
محور مورد بحث قرار می گی��رد. راهکارهای 
کاه��ش و بهینه س��ازی مصرف س��وخت به 
روش بهره گیری از پیشرانه های برقی، توسعه 
ایستگاه های شارژ برقی و زیرساخت های الزم 
برای ایجاد آن،  تدوین استانداردهای متناسب 
با خودروها و وس��ایل نقلیه برقی متناسب با 
ش��رایط جغرافیایی ایران، رفع موانع قانونی و 
همکاری دس��تگاه های اجرایی مختلف برای 
توسعه وسایل نقلیه برقی، بومی سازی قطعات 
و زیرسیستم های خودروی برقی این محورها 
هس��تند.  س��تاد توس��عه فناوری های حوزه 
فضایی، حمل و نقل پیشرفته  معاونت علمی 
و فناوری با مش��ارکت و تکیه بر دانش فنی، 
نیروی انس��انی متخصص و زیرس��اخت های موجود شرکت های دانش بنیان در 
صدد است تا یک راهبرد پیشنهادی در سطح کشور طی برگزاری این همایش 

تهیه و به مراجع ذی صالح ارائه دهد.

نخستین همایش ملی خودروهای آینده برگزار می شودبوت کمپ اینترنت اشیا استانی می شود

پایلوت فناوری و اس��تحصال عناصر نادر خاکی و دیگر عناصر استراتژیک با 
حض��ور معاون علمی و فناوری رئیس جمه��وری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 

رئیس ایمیدرو و استاندار البرز رونمایی شد و به بهره برداری رسید.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع  رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، در آس��تانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
اس��المی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران مستقر در شهرک 
صنعتی تحقیقاتی کاوش استان البرز برای افتتاح و بهره برداری پایلوت 
فرآوری و اس��تحصال عناصر نادر خاکی میزبان س��ورنا ستاری معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهوری شد.
در این مراس��م، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، عزیزاهلل 
ش��هبازی اس��تاندار البرز، خداداد غریب پور رئیس ایمیدرو و جمعی از 

مدیران صنعت ستاری را همراهی کردند.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، دس��ت یافتن کش��ور به 
دان��ش فنی ف��رآوری مواد معدن��ی و یک گام به جلو در مس��یر گذار 
از خام فروش��ی را مهم ترین دس��تاورد این پروژه نیمه صنعتی دانست 
و گف��ت: باید به این باور برس��یم که فناوری، آموختنی اس��ت و باید 
اتکا به خام فروش��ی به ویژه در حوزه منابع زیرزمینی را برای همیش��ه 

کنار بگذاریم.
وی ب��ا تأکید ب��ر جلوگیری از عرضه مواد معدن��ی به صورت خام با 
اس��تفاده از شرکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها گفت: نباید مواد 
معدنی را که جزو سرمایه های کشور است، به صورت خام عرضه شود. 
ارزش افزوده حاصل از فروش ده ها بشکه نفت، با همه مشکالت موجود 
به ارزش افزوده چند گرم از یک داروی زیس��تی می رسد. این موضوع 
نش��ان می دهد خالقیت و دانش، می تواند ارزش افزوده ای هزاران برابر 

ماده اولیه به ارمغان بیاورد.
وی با اشاره به واردات حداقل 1۸0 تن عناصر و فرآورده های معدنی 
و ارزبری حاصل از واردات این محصوالت افزود: در مورد عناصر خاکی 
نیز همین گونه است و در حالی که یک تن سنگ آهن خام در بهترین 
حال��ت 60 دالر به فروش می رس��د، تنها یک کیلوگ��رم از عناصر نادر 
خاکی همین میزان بلکه بیشتر ارزش افزوده ایجاد می کند. نیاز کشور 
به عناصر نادر خاکی با پیشرفت فناوری و رونق خودروهای برقی، این 

نیاز افزایش می یابد.
 س��تاری ادامه داد: خوش��بختانه این پایلوت با تالشی چهار ساله به 
نتیجه رسید و امیدوارم با نقش آفرینی بخش خصوصی رونق بیشتری 

بگیرد و این پایلوت به کارخانه صنعتی بدل شود.
به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، شرکت های توانمند حوزه صنایع 
معدنی می توانند اش��تغال نیروی انسانی تحصیلکرده و خالق را فراهم 

کنند.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه محصول 
کارآمد حاصل پژوهش��ی اس��ت که با س��رمایه بخش خصوصی بالنده 
ش��ده باشد، ادامه داد: دولت موظف است روی پژوهش های مرز دانش 
س��رمایه گذاری کند، ام��ا کار مهم تر ایجاد زیس��ت بوم مس��اعد برای  
سرمایه گذاری بخش خصوصی روی پژوهش های محصول محور است.

 »بی��ش از 23 نوع داروی بیوتک تولید می کنیم و جزو برترین های 
آس��یا و برترین قطب زیست فناوری منطقه هستیم. ظرفیت خوبی که 
اس��تان البرز در حوزه شرکت های زیس��ت فناوری دارد می تواند مبدأ 

تحول و ارزش آفرینی از محل زیست فناوری باشد.«

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری به ظرفیت اس��تان البرز در 
حوزه زیس��ت فناوری اش��اره کرد و گفت: ش��هرک کاوش با همکاری 
اس��تانداری و دیگر بخش های اس��تانی می تواند قط��ب علم و فناوری 
کش��ور ش��ود. ب��ا تفاهم نامه ای ک��ه در آین��ده و در راس��تای راهبرد 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری برای رونق زیس��ت بوم اقتصاد 
دانش بنیان منعقد می ش��ود، ظرفیت بیش��تری برای توس��عه کسب و 

کارهای دانش بنیان و استارت آپی البرز فراهم خواهد شد.
س��تاری اف��زود:  مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی در ش��هرک 
علمی و تحقیقاتی کاوش می تواند ش��تاب دهنده باشد و زمینه را برای 

شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
این رشد فزاینده در استارت آپ ها ماحصل همین تفکر است و اکنون 

باید به دیگر زمینه ها از جمله صنایع نیز تسری پیدا کند.
 براس��اس این گزارش، طرح نیمه صنعتی و فناور استحصال عناصر 
نادر خاکی و فرآوری آن، برای نخس��تین بار و در مقیاس نیمه صنعتی 
انجام شده اس��ت. فرآورده های گوناگونی از جمله »اکسید تیتانیوم«، 
عناصر نادر خاکی س��بک و سنگین در این پروژه استحصال و فرآوری 

می شود.
کار تحقیقاتی این پروژه از چهار س��ال پیش توسط مرکز تحقیقات 
ف��رآوری معدنی ایران آغاز ش��د و اکنون در مقی��اس نیمه صنعتی در 

شهرک صنعتی کاوش استان البرز اجرایی شد.
 تولید توربین های ایرا ن ساخت

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از ش��رکت ویرا س��ازنده توربین های 
»ایران س��اخت« بازدید ک��رد. تعمیرات کارگاهی و میدانی، س��اخت، نصب و 
راه اندازی توربو ماشین های فرآیندی نفت و گاز شامل پمپ های گریز از مرکز، 

توربین های بخار و گاز از توانمندی های این شرکت است.
طراحی و ساخت توربین بخار تک پره 50 کیلووات تا 50 مگاوات با نرم افزار و 

سخت افزار بومی، در فهرست توانمندی های این شرکت قرار دارد.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری در این بازدید ب��رای حمایت از 

تولیدات ایران ساخت این شرکت دانش بنیان دستورات الزم را صادر کرد.
 بازدید از فرآیند اجرای طرح کالن رصدخانه ملی ایران

 س��تاری با حضور در ش��رکت خاورپرس، مجری طرح س��اخت تلس��کوپ 
رصدخانه ملی ایران در جریان پیش��رفت این طرح کالن ملی قرار گرفت. طرح 
رصدخان��ه ملی ایران ابتدا در س��ال 137۸ در اولویت های پژوهش��ی ش��ورای 
پژوهش های علمی کش��ور به تصویب رس��ید و سپس از س��ال 13۸۸ فرآیند 
اجرای��ی و عملیاتی آن ب��ا حمایت های ویژه مادی و معن��وی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در قالب طرح کالن ملی فناوری توس��ط پژوهشگاه 

دانش های بنیادی با همکاری نهادهای ذی ربط آغاز شد.
 این مجموعه در قله گرگش واقع در مرکز کش��ور و در ارتفاع 3620 متری 
از س��طح دریا و در 40 کیلومتری جنوب کاش��ان قرار دارد و ش��امل مجموعه 
تلس��کوپ 3/4 متری، تلس��کوپ یک متری، آرایه لنز، پایش��گاه و س��اختمان 
خدمات و الیه نش��انی آینه ها اس��ت. با توجه به آخرین توافقات صورت گرفته، 
بهره ب��رداری اولیه از رصدخان��ه ملی به منظور اولین نورگیری در کش��ور بهار 

1400 خواهد بود.
این پروژه شامل زیرسیستم های مختلفی است که توسط پیمانکاران مربوطه 
در حال انجام اس��ت. شرکت خاورپرس یکی از مهمترین پیمانکاران طرح فوق 
بوده که وظیفه ساخت زیرسیستم هایی چون تلسکوپ، گنبد چرخان و سامانه 

نگهدارنده آینه اولیه را به عهده دارد.

عملکـرد فراتر از حد انتظار آمازون در فصل چهارم 2۰1۹، ارزش سـهام آن را در معامالت خارج از 
ساعت، 11درصد افزایش داد.

به گزارش زومیت، پس از انتشـار گزارش عملکرد فوق العاده  آمازون در سه ماهه  پایانی سال 2۰1۹، 
ارزش سهام شرکت در معامالت خارج از ساعت حدود ۹/1۰درصد افزایش یافت و بدین ترتیب ارزش 
بازار شـرکت بـار دیگر به بیش از یـک تریلیون دالر رسـید و آمازون را در ردیف شـرکت های اپل، 
مایکروسافت و آلفابت قرار داد. آمار و ارقام کلیدی گزارش سه ماهه  چهارم آمازون بدین شرح است:

Refinitiv  سود هر سهم: 47/6 دالر در مقایسه با ۰3/4 دالر تخمینی مؤسسه •
Refinitiv  درآمد: 44/87 میلیارد دالر در مقایسه با ۰2/86 میلیارد دالر تخمینی مؤسسه •

• سـرویس های وب آمازون)AWS(: معادل ۹5/۹ میلیارد دالر در مقایسـه بـا 81/۹ میلیارد دالر 
FactSet  تخمینی مؤسسه

افزایش 21درصدی درآمد و رسیدن آن به 44/87 میلیارد دالر، نشان از ثمربخشی راهکار آمازون 
برای سـرمایه گذاری روی ارسال سـریع تر محصوالت و افزایش فروش دارد. آمازون در فصل پیشین 
مدعی شـد که مشـتریان شـرکت در طول فصل تعطیالت در زمینه  خرید رکوردشـکنی کردند. آنها 
می گویند در طول فصل یادشـده، آمار ارسـال پس از یک روز و ارسال در همان روز، چهار برابر شد. 

آمـازون  برای فصل آتی پیش بینی هـای خوش بینانه ای دارد و اکنون پیش بینـی می کند که درآمدی 
بیـن 6۹ تـا 73 میلیارد دالر را کسـب خواهد کرد. برایان اولساوسـکی، مدیر مالی ارشـد شـرکت 
می گوید که آمازون نشـانی از تأثیر منفی ویروس کرونا روی عملکرد فصل نخسـت در دیدرس خود 
نـدارد؛ در حالی که بسـیاری از شـرکت های آمریکایی درخصوص احتمال تأثیـر منفی این ویروس بر 

کسب وکارشان هشدار داده اند و برخی نیز همچون گوگل فعالیت شان در چین را محدود کرده اند.
در گزارش مالی آمازون، جف بزوس، مدیرعامل شرکت می گوید »در فصل گذشته، مردم بیش از هر 
زمان دیگری به سرویس پرایم پیوسته اند« و اکنون بیش از 15۰ میلیون نفر در سراسر دنیا از سرویس 
پولی پرایم اسـتفاده می کنند. آمازون پیشـتر در آوریل 2۰18 تعداد کاربران پرایم را 1۰۰ میلیون نفر 
اعالم کرده بود. مطابق انتظار، هزینه  ارسال کاالی آمازون در سراسر دنیا به میزان چشمگیر 43درصد 
نسـبت به بازه  زمانی مشـابه در سال گذشـته افزایش یافت و به ۹/12 میلیارد دالر رسید. آمازون در 
گزارش مالی پیشـین خود اعالم کرده بود که برای گسـترش طرح ارسال یک روزه یا ارسال در همان 

روز، بالغ بر 5/1 میلیارد دالر در طول فصل تعطیالت هزینه خواهد کرد.
با وجود رشـد سـرمایه گذاری های آمازون، سود خالص شـرکت در طول فصل اخیر، جهش داشت. 
سـود خالص با رشد سـاالنه  8درصدی به 27/3 میلیارد دالر رسـید و از پیش بینی 2 میلیارد دالری 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

فرآوری و استحصال عناصر نادر و راهبردی معدنی آغاز شد

آمازون در فصل پایانی 20۱۹ فراتر از انتظارات عمل کرد

دریچــه

اش��تراک گذاری ایده ها و تجارب یکی از راه های رس��یدن به موفقیت در کس��ب وکار 
است. همه کسانی که دغدغه موفقیت و کسب ایده های جدید دارند، می توانند با شرکت 
در روی��داد رویت��اک، از تجربیات کارآفرینان موفق ایده بگیرن��د. این رویداد فناورانه با 
حمایت س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری آخرین روز بهمن ماه امسال برگزار می شود.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، هدف از ش��کل گیری سلس��له 
رویدادهای رویتاک، ایجاد یک رویداد متمرکز و مرجع برای س��خنرانی افرادی با شعار 
»ایده ها از تجربه ها شکل می گیرد« است؛ رویدادی که به عالقه مندان کمک می کند تا 
عالوه بر کسب تجارب کارآفرینی از افراد موفق در زمینه کسب وکار، بتوانند راه درست 

رسیدن به اهداف و ایده های خود را پیدا کنند.

ایده های »خالقان کارآفرین« 
اشتراک گذاری می شود

 شنبه
12 بهمن 1398

شماره 1484
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وب س��رویس گواه��ی عدم سوءپیش��ینه تحوی��ل درگاه ملی 
مجوزهای کش��ور شد که در این راستا از هفته آینده متقاضیان 
مجوزهایی که از این درگاه درخواس��ت می شود، نیازی به ارائه 

گواهی ندارند.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، در 
راس��تای اجرا سیاس��ت های 
الکترونیک و شفافیت  دولت 
اجرای��ی،  فرآینده��ای  در 
و  اقتص��ادی  ام��ور  وزارت 
دارای��ی با هم��کاری وزارت 
کش��ور و س��ازمان فن��اوری 
تیرم��اه  ای��ران  اطالع��ات 
س��ال جاری از پنجره واحد 
مجوزه��ای کش��ور رونمایی 

کرد.
پ��س از رونمایی رس��می 

از ای��ن پای��گاه، اعالم ش��د که از ای��ن پس باید ص��دور تمامی 
مجوزهای رس��می کشور در حوزه های مربوط به کسب و کار از 
طریق درگاهی واحد انجام ش��ود تا ارباب رجوع دیگر نیازی به 

مراجع��ه به نهادهای متع��دد و ارائه مکرر مدارک کتبی خود به 
دستگاه های مختلف نداش��ته باشد. در همین راستا نیز تاکنون 
مجوزه��ای بخش ه��ای مختلف از جمله اصن��اف در این پایگاه 

بارگذاری شده است.
ب��ا  اس��اس،  ای��ن  ب��ر 
توج��ه ب��ه اینکه یک��ی از 
عوام��ل زمانبر ب��ودن اخذ 
جوازهای��ی همچ��ون جواز 
کس��ب، مربوط ب��ه گواهی 
می ش��ود،  سوءپیش��ینه 
وب س��رویس  تازگ��ی  ب��ه 
گواه��ی عدم سوءپیش��ینه 
ب��رای کاه��ش فرآیند اخذ 
مجوز، تحوی��ل درگاه ملی 
مجوزهای کش��ور به نشانی 

G4B.ir شده است.
بنابراین پ��س از تکمیل فرآیندها، از هفت��ه آینده متقاضیان 
مجوزهایی که از این درگاه درخواس��ت می ش��ود همچون جواز 

کسب، نیازی به ارائه مدرک نخواهد داشت.

خودروه��ای برق��ی که در بازار تولید می ش��ود و نیاز امروز کش��ور اس��ت، 
بس��یار گران و هزینه بر هس��تند؛ خودروهای دوست دار محیط زیست که هنوز 
نتوانس��ته اند ب��ازار ایران را تصاحب کنند، اما بنا به گفته دبیر س��تاد توس��عه 

فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی در صورت ورود دانش بنیان ها به این مقوله، 

هیبریدی های ارزان به بازار عرضه خواهد شد.
 ب��ه گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
در ش��رایط فعل��ی اقتصادی چن��دان نمی توان به 
کمک ه��ای مال��ی دولت ب��رای طراح��ی و تولید 
خودروهای هیبریدی امید داشت، به همین دلیل 
بای��د به س��مت بخش خصوص��ی و دانش بنیان ها 
رفت به گونه ای که منوچهر منطقی می گوید: برای 
رس��یدن به زیست بوم درست طراحی و تولید این 
خودروها باید به س��مت ارائه راهکارهای نوآورانه 
حرک��ت کنیم. وی معتقد اس��ت که در این زمینه 

باید س��ناریوهای مختلفی که در کش��ورهای توسعه یافته عملیاتی شده است، به 
صورت بومی در ایران طراحی ش��ود. همچنین تک قوانین مطرح ش��ده در حوزه 
تولید خودروهای برقی و هیبریدی بازنگری ش��ود و به اجرا در بیاید. منطقی در 

جلس��ه شورای سیاس��ت گذاری همایش ملی خودروهای آینده با بیان اینکه در 
س��تاد، سیاستی را اتخاذ کردیم تا براساس آن برنامه های راهبردی خود را پیش 
ببریم، می گوید: فناوری های نوظهوری در کش��ور ش��کل گرفته است که باید با 
کمک این برنامه های راهبردی از آنها برای توسعه 
کشور بهره ببریم. »باید سناریوی تجاری سازی و 
بحث زیست بوم نوآوری را در بخش های مختلف 
درگیر و قیمت تمام شده محصول را با دقت مورد 
بررس��ی قرار دهیم.« منطقی با بیان این مطلب، 
بیان می کند: خودروی برقی در اروپا با 30 هزار 
دالر و در چین با 10 هزار دالر تولید می ش��ود. 
ما هم بای��د به دنبال تولید خ��ودروی باکیفیت 
ب��ا قیمت پایین باش��یم. برای اینک��ه بتوانیم به 
این نکته کلیدی دس��ت یابیم، باید شرکت های 
دانش بنی��ان را در این عرص��ه درگیر کنیم. وی 
ارائه سناریوهای مختلف برای تولید خودروهای 
برقی و موتورس��یکلت ، مطالع��ه دقیق قوانین و 
حمای��ت و حضور مداوم ش��رکت های دانش بنیان و بیزینس م��دل نوآورانه را از 
جمله راهکارهای کلیدی برای انجام این کار مهم عنوان و بر تشکیل کارگروهی 

مستقلی در این زمینه تاکید کرد.

خودروهای برقی ارزان تولید می شوداتصال بانک سوءپیشینه به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار

 برنامه ریزی اس��تراتژیک برای توس��عه  بازار، سعی در تطبیق فرصت ها با منابع 
شرکت و اهدافش دارد؛ حتی اگر نتواند فرصت توسعه  ناگهانی را ایجاد کند. شرکت 

سعی در ایجاد مزیت رقابتی برای افزایش سود یا بقا را در دستور کار خود دارد.
ام��روزه یک��ی از مهم ترین چالش ها توجه به جنبه های ج��ذب، ارتباط و حفظ 
مش��تری اس��ت. افزایش ظرفیت های تولید، پیش��رفت تکنولوژی، تنوع ش��دید 
محصوالت، رقابت تنگاتنگ، افزایش س��طح آگاهی مش��تریان و... موجب شده تا 

جذب و حفظ مشتری دغدغه  اکثر شرکت های صنعتی شود.
لذا چابکی س��ازمان ها در شناسایی و برطرف سازی سریع نیازها و خواسته های 
مش��تریان، ارائه  محصوالت با کیفیت باال و س��رعت بهبود در ارائه  خدمات پس از 
فروش، منجر شده است که به  غیر از موارد فوق، با توسعه بازار خود سهم بیشتری 

از سود را صاحب شوند.
از طرفی محدودیت در بازارهای موجود و یا داخل کشور این مهم را تا فراسوی 
مرزها کش��انده اس��ت، به  نحوی که س��ازمان ها با توس��عه بازار به خارج از کشور 
)صادرات( نسبت به ارتقای دانش فنی و کسب تجربه  بین المللی و همچنین تحکیم 

موقعیت سازمانی برای عدم  وابستگی به بازار داخل، اقدام کرده اند.
توسعه بازار یکی از استراتژیی های رشد شرکت است که بازارهای جدیدی را برای 
محصوالت و خدمات فعلی شناسایی کرده و توسعه می دهد. استراتژی توسعه بازار، 
مشتریان بالقوه   جدید را در بازارهای جدید و غیرمشتریان را در بازار هدف کنونی، 
هدف خود قرار می دهد. در واقع استراتژی توسعه بازار شامل گسترش بازار بالقوه 

در میان کاربران جدید می  شود.
ای��ن کاربران جدید می  توانن��د در بخش های جغرافیایی جدی��د، در گروه های 

اجتماعی جدید، در گروه های روانشناختی جدید و در بخش های صنعتی جدید در 
نظر گرفته شوند؛ به عبارت دیگر استراتژی توسعه بازار می تواند نوعی روش استفاده   

جدید از یک محصول یا خدمت را نیز دربر گیرد.
معرفی مستمر محصوالت جدید در شرکت های مختلف منجر به تغییر و تحول 
دائمی در دنیای کس��ب  وکار می ش��ود. از این  رو برای کمک به تس��هیل ارتباطات 
کسب  و کار و ایجاد روابط جدید، شرکت ها به مدیران توسعه بازار نیاز پیدا می کنند.
مدیران توس��عه بازار برای تضمین موفقیت آینده  ش��رکت  باید ارتباط خود را با 
توزیع  کنندگان، مش��تریان و افراد گروه فروش ش��رکت حفظ کرده و تمرکز اصلی 
کار خ��ود را به مدیریت ارتباطات بین بخش ها، گروه ها و افراد گوناگونی که با آنها 
در ارتباط هستند، معطوف کنند. از جمله اهم وظایف مدیر توسعه بازار می توان به 
مواردی مانند »برنامه  ریزی و  پیاده  سازی استراتژی توسعه بازار برای مشتریان جدید 
و برقراری ارتباط با مدیران ش��رکت های تأمین  کننده   خدمات موردنیاز در زنجیره  
ارزش کس��ب  و کار شرکت«، »نظارت و رهبری پروژه  های توسعه بازار شرکت« و 

»تجزیه   و تحلیل بازار برای شناخت فضای رشد جدید« اشاره کرد.
همچنین »تحلیل جذابیت ها، نیازها و فرصت های ب��ازار برای ایجاد ارزش های 
جدید برای مشتریان و ارائه  راهکارهای مؤثر در این راستا«، »گسترش فرصت های 
جدید در کس��ب  وکار«، »تجاری کردن آنها و افزایش س��ود حاصل از رشد کسب 
 و کار جدی��د« و »ایج��اد اطالعات کاربردی برای گروه تبلیغاتی ش��رکت از طریق  
ارزش های مشتریان در کاربرد محصوالت و تجربه  خدمات شرکت به  منظور تعیین 
استراتژی های جدید ارائه  کاال و خدمات« از دیگر وظایفی است که می توان به آن 

اشاره کرد.

»موسسه رشد نوآفرینی مانا« میزبان معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهوری شد.

 ب��ه گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، شهریورماه سال جاری بود که سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری این مرکز را به عنوان نخس��تین مرکز نوآوری تخصصی بانوان در کشور 
افتت��اح کرد. »مانا« مرکزی ب��رای افزایش تعامل و همکاری بانوان در فعالیت های 
کارآفرینی و اس��تارت آپی اس��ت؛. زیس��ت بومی برای رونق فعالیت های فناورانه و 

استارت آپی بانوان.
 حمایت ارزشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بانوان کارآفرین

 معصوم��ه ابتکار، معاون امور زن��ان و خانواده رئیس جمه��وری در این بازدید 
راه اندازی این مجموعه را اقدامی ارزشمند از سوی معاونت علمی و فناوری دانست 
و گف��ت: نگاه ویژه این مرکز به ایج��اد تعادل بین فعالیت های اجتماعی و خانواده 
بانوان قابل تقدیر است. زیرا بسیاری از بانوان ما برای فعالیت های اجتماعی و خانه 
خود مجبور به انتخاب هس��تند. پس ایجاد این مرکز الگوی موفقی برای توس��عه 

زیست بوم فناوری در حوزه بانوان محسوب می شود.
 ابتکار ادامه داد: الگوسازی و استمرار فعالیت هایی همانند این مجموعه باید در 
دستور کار قرار گیرد. در این بازدید با تیم های خالقی آشنا شدم که قطعا به زودی 

بازار خیلی خوبی خواهند داشت.
وی همچنی��ن از حمایت معاونت زنان و خانواده برای توس��عه فعالیت های این 
حوزه خبر  داد و افزود: سایر دانشگاه ها نیز باید این الگو را دنبال کنند و حتی آن 

را بهبود بخشند.

 نقش آفرینی و حضور موفق زنان در زیست بوم کارآفرینی و 
نوآوری

همچنی��ن در ادامه این بازدید زینب حمیدزاده، مش��اور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در امور بانوان گفت: گزارش های داخلی و جهانی بر سهم مناسب 
بانوان ایرانی در دسترس��ی به آموزش و سالمت تاکید دارند، اما افزایش مشارکت 

زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت باالیی دارد.
 به گفته حمیدزاده »علي رغم نرخ باالی دانش آموختگی زنان در داخل کش��ور، 
حضور آنها در هیأت علمی دانشگاه ها به 25درصد هم نمی رسد. همچنین در حوزه 
مدیریت شرکت های دانش بنیان، حدود 12درصد آنها با مدیریت بانوان ایجاد شده 
و اداره می ش��وند.  وی ادام��ه داد: این در حالی اس��ت که حض��ور زنان در عرصه 
اکوسیس��تم فناوری و نوآوری حضور موفقی بوده اس��ت و نمونه های شاخصی در 
حوزه ه��ای مختلف اعم از داروهای بیوتکنولوژی��ک، پروبیوتیک ها یا صنایع انرژی 
داریم.  حمیدزاده همچنین بیان کرد: در بررسی هایی که انجام شده به این نتیجه 
رس��یدیم که تع��داد زیادی از زن��ان بعد از فارغ التحصیل ش��دن نقش اجتماعی و 
تخصص��ی خود را رها می کنند و صرفا به ایفای نقش خانوادگی می پردازند همین 

موضوع ایده ای برای توسعه مدل راه اندازی مانا شد.
 براساس این گزارش، طراحی مرکز مانا، مهرماه سال 96 با حمایت های معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شد. معماری نوآورانه یکی از ویژگی های این 
مرکز اس��ت. همچنین با حضور تیم های خالق در این مرکز تعادلی مناس��ب بین 
فعالیت اجتماعی بانوان و فعالیت های خانه و همسرداری آنها ایجاد شده است. زیرا 

مرکز مانا با نگاهی دقیق به بانوان و رفع نیازهای آنها راه اندازی شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری:

الگویی ارزشمند برای حمایت از بانوان کارآفرین ایجاد شده است

آمـازون  برای فصل آتی پیش بینی هـای خوش بینانه ای دارد و اکنون پیش بینـی می کند که درآمدی 
بیـن 6۹ تـا 73 میلیارد دالر را کسـب خواهد کرد. برایان اولساوسـکی، مدیر مالی ارشـد شـرکت 
می گوید که آمازون نشـانی از تأثیر منفی ویروس کرونا روی عملکرد فصل نخسـت در دیدرس خود 
نـدارد؛ در حالی که بسـیاری از شـرکت های آمریکایی درخصوص احتمال تأثیـر منفی این ویروس بر 

کسب وکارشان هشدار داده اند و برخی نیز همچون گوگل فعالیت شان در چین را محدود کرده اند.
در گزارش مالی آمازون، جف بزوس، مدیرعامل شرکت می گوید »در فصل گذشته، مردم بیش از هر 
زمان دیگری به سرویس پرایم پیوسته اند« و اکنون بیش از 15۰ میلیون نفر در سراسر دنیا از سرویس 
پولی پرایم اسـتفاده می کنند. آمازون پیشـتر در آوریل 2۰18 تعداد کاربران پرایم را 1۰۰ میلیون نفر 
اعالم کرده بود. مطابق انتظار، هزینه  ارسال کاالی آمازون در سراسر دنیا به میزان چشمگیر 43درصد 
نسـبت به بازه  زمانی مشـابه در سال گذشـته افزایش یافت و به ۹/12 میلیارد دالر رسید. آمازون در 
گزارش مالی پیشـین خود اعالم کرده بود که برای گسـترش طرح ارسال یک روزه یا ارسال در همان 

روز، بالغ بر 5/1 میلیارد دالر در طول فصل تعطیالت هزینه خواهد کرد.
با وجود رشـد سـرمایه گذاری های آمازون، سود خالص شـرکت در طول فصل اخیر، جهش داشت. 
سـود خالص با رشد سـاالنه  8درصدی به 27/3 میلیارد دالر رسـید و از پیش بینی 2 میلیارد دالری 

تحلیلگران فراتر رفت. توجه داشـته باشـید که سود خالص آمازون در طول فصل سوم بر اثر افزایش 
هزینه کرد شرکت در زمینه  برنامه  ارسال یک روزه  سفارش ها، حدود 26درصد کاهش داشت.

درآمد سرویس های اشتراکی آمازون طی فصل های اخیر به  صورت پیوسته روبه افزایش بوده است. 
درآمد این واحد که برنامه  پرایم، موزیک آنلیمیتد و پرایم ویدئو چنلز را دربر می گیرد در طول فصل 
چهارم با رشد ساالنه  32درصدی به 24/5 میلیارد دالر رسید. آمازون می گوید تعداد کاربران موزیک 
آنلیمیتد در سال 2۰1۹ بیش از 5۰درصد افزایش داشت. صرف نظر از کسب وکار خرده فروشی، درآمد 
حاصل از کسـب وکار ابری آمازون نیز با افزایش سـاالنه  34درصدی به ۹5/۹ میلیارد دالر رسید، اما 
نسبت به فصل پیشین که AWS آمازون رشد 35درصدی را تجربه کرد، شاهد افت ناچیزی هستیم. 
سـود عملیاتی AWS بالغ بر 6/2 میلیارد دالر بود که نشـان از رشـد 1۹درصدی و عملکرد فراتر از 

تخمین  45/2میلیارد دالری تحلیلگران دارد.
دسـته  »سایر« که عمدتا کسـب وکار تبلیغات آمازون را دربر می گیرد، با تولید درآمد 8/4میلیارد 
دالری، حدود 41 رشـد سـاالنه را نسـبت به بازه  زمانی مشابه در سال 2۰18 نشـان می دهد. فروش 
فروشـگاه فیزیکی آمازون که بیشـتر به Whole Foods مربوط می شـود، با افتـی یک درصدی به 

36/4 میلیارد دالر رسید.

تضمین بقا با مزیت رقابتی
مالک سعیدی -  مدیرکریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

آمازون در فصل پایانی 20۱۹ فراتر از انتظارات عمل کرد

یادداشـت

بهینه س��ازی انرژی در س��اختمان و کاهش تلفات ان��رژی می تواند صرفه جویی قابل 
توجهی در حوزه ملی به همراه داش��ته باش��د. در این راس��تا معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از مالکان ساختمان های که متقاضی اجرایی طرح بهینه سازی انرژی 

در ساختمان هستند حمایت می کند.
»پروژه بهینه  س��ازی انرژی و محیط زیست در س��اختمان« از جمله طرح هایی است 

که به این منظور در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شده است.
این پروژه س��عی دارد ت��ا با تجمیع تالش های صورت گرفته در این زمینه و توس��عه 
فرهنگ س��ازی میان شهروندان، مردم را با مفهوم بهینه سازی انرژی آشنا  کند. شناخت 
عموم��ی از مزایایی جلوگی��ری از اتالف انرژی می تواند در کاهش مصرف و صرفه جویی 

منابع، نقش بسزایی داشته باشد.

مصرف انرژی ساختمان ها بهینه 
می شود



ی��ک برند ب��دون نظ��رات و بررس��ی های آنالین محص��والت وجود 
خارجی ن��دارد. امروزه تمام محص��والت موج��ود در بازارهای مختلف 
دارای بررس��ی ها و نظ��رات تخصصی اند. ب��ه این ترتیب مش��تریان به 
هنگام جس��ت وجو برای یافتن محصوالت موردنیازشان معیارهای کامال 
مش��خصی برای تصمیم گیری خواهند داشت. امروزه کمتر کسی بدون 
مراجعه به س��ایت های بزرگی نظیر آم��ازون و مطالعه نظرات کاربران و 
همچنین بررسی کارش��ناس های حرفه ای اقدام به  خرید یک محصول 

می کند. 
براس��اس گزارش موسس��ه استاتیس��تا، 72درصد از مشتریان آنالین 
اهمیت بررس��ی های محصوالت در سایت های معتبر را در تصمیم گیری 
برای خرید در رتبه نخست قرار می دهند. به این ترتیب فرآیند بازاریابی 
و ف��روش هر برند به ط��ور اجتناب ناپذی��ری با نح��وه ارائه محصوالت 
در تعام��ل اس��ت. از نقطه نظر برندس��ازی اهمیت بررس��ی های آنالین 
محص��والت موجب ایجاد ضرورت نقد دقیق هر محصول پیش از عرضه 
ب��ه بازار می ش��ود. برخی از برندها به جای بررس��ی دقیق محصوالت و 
بی��ان نقاط قوت و ضعف آن ب��ه صورت بی طرفانه فق��ط بر روی نقاط 
مثبت مانور می دهند. این امر با فعالیت ش��مار باالیی از کارش��ناس ها و 
خرده فروش��ی های آنالین در زمینه بررسی و مقایسه محصوالت موجب 

بی اعتمادی فزاینده مشتریان خواهد شد. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی نحوه برندسازی تاثیرگذار با استفاده 
از بررس��ی های آنالین محصوالت اس��ت. این موضوع در ادامه در قالب 

هفت بخش مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. ارتقای رتبه جست وجوی آنالین

امس��ال نیز مانند یک دهه گذشته گوگل برترین موتور جست وجوی 
دنیا محس��وب می ش��ود. بنابراین در زمینه مدیریت س��ئو توجه اغلب 
برنده��ا باید معطوف به غول دنیای فناوری باش��د. بررس��ی های آنالین 
محصوالت در نتیجه مدیریت س��ئو آنها نقش مهمی ایفا می کند. شاید 
عجیب به نظر برسد، اما در طول چند سال گذشته الگوریتم طبقه بندی 
سایت ها از س��وی گوگل دستخوش تغییرات بس��یار زیاده شدی است 
بنابراین مدیریت س��ئو در سال جاری امری بی نهایت پیچیده به حساب 

می آید. 
یک��ی از ن��کات مبهم مهم در زمینه مدیریت س��ئو مرب��وط به نحوه 
رتبه بندی س��ایت ها از سوی گوگل است. هنوز هم در این زمینه معیار 
واحد و مش��خصی وجود ندارد. به همین خاطر کار برندها بسیار دشوار 
شده است. برخی از معیارهای نسبی و مهم برای مدیریت سئو در گوگل 

به شرح ذیل است:
• میزان شهرت شرکت

• وضعیت برند در بازار کسب و کار
• استفاده از مزیت های فناورانه برای ارائه خدمات آنالین بهتر

• میزان رضایت کاربران از وضعیت بخش پشتیبانی خدمات مشتریان
یکی از بهترین راهکارها برای بهب��ود وضعیت برندمان در رتبه بندی 
گوگل درخواست از کاربران و مشتریان برای درج نظر در سایت رسمی 
یا خرده  فروش��ی های عرضه کننده محصوالت مان اس��ت. به این ترتیب 

الگوریتم گوگل نسبت به برند ما حساس تر خواهد شد. 
2. ایجاد پلتفرم  ارتباطی

بررس��ی های آنالین محصوالت از س��وی کارش��ناس ها یا افراد عادی 
کارب��رد قابل توجهی در زمینه بهبود عملک��رد برندمان در زمینه تولید 

محصوالت خواهد داش��ت. البته گاه��ی اوقات نظرات کاربران مربوط به 
خدمات برندمان نیز هست. به طور کلی با توجه به نتیجه این بررسی ها 
امکان بهبود وضعیت کسب و کار بدون نیاز به صرف هزینه گزاف وجود 
خواهد داش��ت. این امر پیام های کاربران مبنی بر بررسی محصوالت را 

بدل به نوعی پلتفرم ارتباطی خواهد کرد. 
ام��روزه برندها برای ارتب��اط موثر با مخاطب ه��دف باید هزینه های 
زیادی پرداخت کنند. در این میان استفاده از بخش درج نظرات کاربران 
در خرده فروشی های آنالین یا سایت رسمی برندمان امکان صرفه جویی 

قابل مالحظه در هزینه های شرکت را فراهم می سازد. 
بخ��ش خدمات مش��تریان به طور معم��ول دامنه وس��یعی از امور را 
پش��تیبانی می کند. این امر موجب بروز چالش های گس��ترده در زمینه 
مدیریت کسب و کار می شود. یکی از راهکارهای مناسب برای رسیدگی 
به امور مش��تریان پاس��خگویی به نظ��رات کاربران یا کارش��ناس های 
خرده فروش��ی در مورد محصوالت مان اس��ت. به ای��ن ترتیب در صورت 
بروز ش��ایعه ای پیرامون محصوالت مان امکان تکذیب یا در صورت نیاز 

رفع نقض موجود به سادگی فراهم می شود. 
3. افزایش ترافیک سایت

تم��ام برندها آرزوی داش��تن س��ایتی با ترافیک ب��اال را دارند. جذب 
ترافیک باال در دو حالت کلی امکان پذیر اس��ت. در وضعیت نخست این 
امر ناش��ی از فروش محصوالت و بازدید وسیع کاربران از محصوالت مان 
اس��ت. به این ترتیب بخش فروش آنالین بار تمام بخش های دیگر را به 
دوش خواهد کشید. در وضعیت دوم ایجاد فضایی ارتباطی برای کاربران 
اهمیت دارد. به این ترتیب کاربران فرصت درج نظرات ش��ان و دریافت 
پاس��خ های موردنیاز را خواهند داش��ت. این امر میزان بازدید از سایت 

برندها را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. 
نکته مهم در زمینه اس��تفاده از بخش درج نظرات در س��ایت رسمی 
برند همکاری با برخی از کارش��ناس های حرفه ای به منظور پاسخگویی 
سریع و دقیق به مشتریان است. در غیر این صورت بخش نظرات سایت 
ما هیچ مزیتی در مقایس��ه با نمونه های مش��ابه نخواهد داش��ت. امروزه 
در دنیای کس��ب و کار ما باید همیش��ه به دنب��ال ارائه مزیت های قابل 
مالحظه باشیم. در غیر این صورت کاربران توجه چندانی به ما و کسب 

و کارمان نخواهند کرد. 
یک��ی از راهکارهای مناس��ب ب��رای افزایش توجه کارب��ران به بخش 
نظرات س��ایت مان تولید محتوای جذاب و کاربردی است. در این زمینه 
اغلب برندهای بزرگ دارای وبالگ رسمی نیز هستند. محتوای تولیدی 
در وبالگ ه��ا پیرامون محص��والت و به منظور ارائه ن��کات کاربردی به 
مخاطب بارگذاری می ش��ود. به این ترتیب کاربران از مراجعه به س��ایر 

سایت ها برای آگاهی از ویژگی های محصوالت ما بی نیاز خواهند شد. 
4. بازاریابی مجانی

تمام کارآفرینان و برندها نیازمند کاهش هزینه های بازاریابی هستند. 
اگر کیفیت محصول ما باال باش��د، کاربران با درج نظرات مثبت به طور 
خ��ودکار برای ما بازاریاب��ی خواهند کرد. این ام��ر در مورد محصوالت 
دارای کیفی��ت پایین و بی ارتباط با نیاز مش��تریان به طور برعکس رخ 
می دهد. بس��یاری از برندهای بزرگ ب��دون صرف کمترین هزینه ای در 
خرده فروش��ی های آنالین فروش بسیار باال کس��ب می کنند. این امر به 
دلیل تاثیر نظرات مثبت کاربران و همچنین کارش��ناس های س��ایت بر 

روی فرآیند تصمیم گیری مشتریان است. 
یک��ی از نکات مه��م در زمینه حض��ور در خرده فروش��ی های آنالین 
ضرورت پاسخگویی سریع به پرس��ش های کاربران است. در این زمینه 
ما دو راهکار پیش رو خواهیم داش��ت. نخس��ت، ارائه اطالعات کافی به 

مس��ئوالن خرده فروشی موردنظر و دوم تالش برای پاسخگویی شخصی 
به پرس��ش های طرح ش��ده. در هر صورت پاس��خگویی سریع ما نتیجه 

مثبتی بر روی ذهنیت مخاطب هدف خواهد داشت. 
5. دستیابی به مشتریان تازه بدون نیاز به صرف هزینه

برندهای��ی نظیر لگ��و و ایکس باکس بدون نیاز ب��ه صرف هزینه های 
تبلیغات��ی کالن در ش��بکه های اجتماع��ی و خرده فروش��ی های آنالین 
شهرت باالیی به دست می آورند. نکته جالب اینکه چنین امری بر روی 
فروش آنها نیز تاثیر بسیار مثبتی دارد بنابراین همیشه صرف هزینه های 
کالن برای بازاریابی و برندسازی بهتر ضامن ثمربخشی آن نخواهد بود. 
بس��یاری از برندها در زمینه دس��تیابی به مش��تریان هدف مشکالت 
بس��یار زی��ادی دارند. این امر ش��امل ناتوان��ی در زمینه ایج��اد ارتباط 
مناس��ب و همچنین تولی��د محت��وای بازاریابی جذاب می ش��ود. یکی 
از مزیت ه��ای حض��ور فعال در زمینه پاس��خگویی به نظ��رات و نقد و 
بررس��ی های کاربران امکان جلب نظر مش��تریان تازه بدون نیاز به طی 
فرآیندهای پیچیده اس��ت. ام��روزه اغلب برندها از ای��ن وضعیت برای 
بهبود وضعیت ش��ان اس��تفاده می کنند. به این ترتیب ما نیز باید نهایت 
تالش مان برای استفاده مثبت از نظرات کاربران در سایت رسمی مان یا 

خرده فروشی های بزرگ انجام دهیم. 
6. تقویت انگیزه مشتریان برای خرید حضوری

تاثیرگ��ذاری آنالین بر روی کاربران در زمینه خرید حضوری نیز مهم 
است. بسیاری از مشتریان پیش از خرید حضوری در فروشگاه ها به سراغ 
بررس��ی ویژگی محصوالت در شبکه های اجتماعی یا خرده فروشی های 
آنالین می روند. به این ترتیب آنها با بررسی نظرات کاربران و بررسی های 
کارشناس ها اقدام به تصمیم گیری برای خرید محصوالت می کنند. حال 
اگر نظ��رات پیرامون محصوالت برند ما مثبت باش��د، امکان جلب نظر 

مشتریان برای خرید حضوری نیز راحت تر خواهد بود. 
7. غلبه بر رقبا

اگ��ر ش��ما مش��تریان تان را ترغیب به درج نظر در س��ایت رس��می یا 
خرده فروش��ی های آنالین کنید، مزیت قابل مالحظه ای در برابر رقبای تان 
خواهید داش��ت. این امر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین 
خاط��ر اغلب برنده��ا در تالش برای بهبود وضعیت بازاریابی برندش��ان از 
ای��ن توصیه اس��تفاده می کنند. وقتی محصوالت برند م��ا دارای نظرات و 
بررسی های بیشتری باشد، پیام روشنی برای سایر مشتریان ارسال خواهد 
ش��د. به این ترتیب میزان تمایل مش��تریان برای خرید از ما به طور قابل 

مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
جمع بندی

بررسی و نظرات آنالین کاربران برای کسب و کارها اهمیت بسیار 
زی��ادی دارد. ای��ن امر به طور وی��ژه ای برای کس��ب و کارهای تازه 
تاس��یس مهم خواهد بود. وقتی ما تازه وارد حوزه رقابت ش��ده ایم، 
ش��هرت مان در مقایس��ه با دیگران بس��یار اندک خواهد بود. به این 
ترتیب ما باید تالش بیش��تری برای جلب نظر کاربران و رقابت موثر 
با س��ایر برندها کنیم. در غیر این صورت به زودی از عرصه کسب و 

کار خارج می شویم. 
اس��تفاده مثبت از نظرات مشتریان و ترغیب آنها به درج نظرات مثبت 
اهمیت زیادی در فرآیند برندس��ازی ما خواهد داش��ت. بسیاری از برندها 
نس��بت به این تکنیک تاثیرگذار توجه کافی ندارند بنابراین در عمل یک 
قدم از دیگر رقبا عقب خواهند بود. توجه به مزیت های مورد بحث در این 
مقاله به اندازه کافی برای ترغیب هر شرکتی به سوی برندسازی براساس 

این الگو کافی خواهد بود. 
noobpreneur :منبع

گرد و خاک تبلیغاتی ولوو برای مسابقه 
سوپربال

برند ولوو یکی از تولیدکنندگان مطرح در صنعت خودرو محسوب 
می شود. این برند به دلیل امنیت باالی خودروهای مختلفش موفق 
به کس��ب شهرت جهانی شده است. بس��یاری از مشتریان این برند 
تضمین های محک��م در زمینه ایمنی خودرو پیش از خرید دریافت 
می کنن��د. ب��ه این ترتیب ش��اید از نظر ایمنی خودروه��ای ولوو با 
محصوالت هیچ برند دیگری قابل مقایس��ه نباش��ند. ش��عبه فروش 
محصوالت ولوو در ایاالت متحده برای مس��ابقه س��وپربال روز دوم 
فوریه برنامه  خاصی دارد. این برند کمپین تبلیغاتی ویژه ای با هزینه 

یک میلیون دالری ترتیب داده است. 
کمپی��ن تبلیغات��ی ول��وو ش��ال نوعی قرعه کش��ی می��ان افراد 
شرکت کننده اس��ت. به این ترتیب در صورت وقوع حرکت سیفتی 
)Safety( در مس��ابقه سوپربال میان ش��رکت کنندگان در کمپین 
ولوو قرعه کش��ی برای دریافت خودروی دلخواه شان با طرح و رنگ 
اختصاصی صورت خواهد گرفت. اگر شما نیز مانند من در مسابقات 
فوتبال آمریکایی سررش��ته ندارید، آگاهی از حرکت سیفتی اندکی 
دشوار خواهد بود. این حرکت نوعی اشتباه در شروع مجدد بازی از 
سوی یک تیم در محدوده نزدیک به خطر امتیاز خودشان است. به 
طور معمول این حرکت موجب اعطای امتیاز به تیم حریف می شود. 
اغلب مربی ها و بازیکنان لیگ فوتبال آمریکایی امتیاز از دست دادن 
در حرکت سیفتی را بدترین نوع شکست تلقی می کنند. نکته جالب 
اینکه این اش��تباه تا به حال چندین بار در طول مس��ابقه سوپربال 

رخ داده است. 
با توجه به ماهیت کمپین ولوو امس��ال اغلب تماشاگرهای سابقه 
س��وپربال به دنبال روی دادن اشتباه از سوی یکی از تیم ها خواهند 
بود. برن��د ولوو برای افزای��ش جذابیت کمپین��ش فرصت طراحی 
خودروی دلخواه از سوی کاربران را فراهم کرده است. به این ترتیب 
ب��ا ثبت نام در کمپی��ن ولوو و طراحی خودروی ایده آل تان ش��انس 

برنده شدن در قرعه کشی بزرگ این برند را خواهید داشت. 
ثبت ن��ام در کمپی��ن تبلیغات��ی ول��وو ب��ا مراجع��ه ب��ه س��ایت 
VolvoSafetySunday.com امکان پذی��ر اس��ت. نکت��ه جالب 
کمپی��ن ولوو امکان طراحی خودرو و شخصی س��ازی امکانات آن از 
س��وی کاربران اس��ت. به این ترتیب هیجان موجود برای ش��رکت 
در کمپی��ن موردنظر به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته اس��ت. 
بسیاری از برندها برای مسابقه سوپربال برنامه های جذابی دارند. در 
این میان برنامه ولوو در میان س��ایر نمونه ها جذابیت خاصی دارد. 
به ویژه در صنعت خودروس��ازی کمپی��ن تبلیغاتی ولوو با اختالف 

بهترین کمپین امسال محسوب می شود. 
marketingdive :منبع

برنامه رولز رویس برای ساخت رآکتور 
هسته ای

جهان به س��متی در حال حرکت است که به نظر می رسد برندها 
صرف��ا با تمرکز بر روی ح��وزه کاری خود، قادر به فعالیت در آینده 
نخواهن��د بود. به همین خاطر در چند وقت اخیر ش��اهد طرح های 
بزرگی از س��وی این برندها در حوزه های غیرتخصصی هس��تیم. در 
جدیدترین این موارد شرکت خودروسازی انگلیسی که زیرمجموعه 
بی ام او محس��وب می شود، اعالم کرده است که تا سال 2029 قصد 
س��اخت یک رآکتور هس��ته ای کوچک در کش��ور خود را دارد. این 
اقدام می توان��د باعث بی نیازی برق کل انگلس��تان برای مدت یک 
دهه باش��د. نکته جالب این است که نیروگاه  های مینیاتوری قابلیت 
حمل با کامیون را داش��ته و ممکن است این شرکت اقدام به تولید 
و عرضه آن برای کش��ورهای دیگر نیز کند. همچنین کوچک بودن 
ابعاد آنها باعث می  ش��ود تا هر شهر بتواند میزبان یکی از آنها باشد. 
ب��ا این حال این طرح مخالفانی نیز دارد. درواقع به عقیده برخی از 
افراد بهتر اس��ت تا تولید برق از انرژی هسته ای که اقدامی هزینه بر 
نیز محسوب می شود، کنار گذاشته شده و از انرژی های تجدیدپذیر 
نظیر نور خورش��ید و باد که سرمایه گذاری بر روی آنها کامال ارزان 
قیمت تر محس��وب می ش��ود، انجام گیرد، با این ح��ال واقعیت این 
اس��ت که در حال حاضر مسئله تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین 
بر اثر میزان انتش��ار کربن، به دغدغه ای جهانی تبدیل ش��ده است. 
به همی��ن خاطر برای مقابله با آن اس��تفاده از تمامی تکنولوژی ها 
الزام��ی خواهد بود. همچنین بنا ب��ر آینده نگری هایی که برای این 
طرح وجود دارد، امکان بازگش��ت کل سرمایه در مدت زمانی کوتاه 
امکان پذی��ر اس��ت. همچنین نکته-ای که باید به آن توجه داش��ته 
باشید این اس��ت که سرعت رشد تکنولوژی بسیار باال بوده و حتی 
ممکن اس��ت تا 9 سال آینده، این اقدام هم قیمت طرح هایی نظیر 
نصب توربین های بادی باشد. در نهایت تامین امنیت این رآکتورها 
ب��ه علت کوچک بودن، کامال عملی و س��اده خواهد بود. با این حال 
هنوز تا 9 س��ال آینده، زمان زیادی باقی مانده اس��ت و امکان بروز 

هر اتفاقی وجود دارد. 
forbes :منبع
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بازاریاب��ی تاثیرگ��ذار )Influencer Marketing( یک��ی از الگوه��ای رایج و 
مورد عالقه برندها در طول یک دهه اخیر محس��وب می ش��ود. امروزه اغلب برندها 
بدون اس��تفاده از این ش��یوه توانایی جلب نظر مخاطب هدف و فروش بیش��تر در 
حوزه کس��ب و کار را ندارند. براساس گزارش موسسه اینفلوئنسر مارکتینگ هاب، 
92درص��د از آژانس ه��ای بازاریابی تاثیرگذاری این ش��یوه را تایید کرده اند. به این 
ترتیب ما با شیوه ای موثر و در عین حال تازه مواجه هستیم. این الگوی بازاریابی در 
طول یک دهه اخیر رش��د و توس��عه یافته است. تفاوت اصلی آن با الگوی بازاریابی 
س��لبریتی محور میزان تخصص و مهارت بیشتر اینفلوئنسرها در حوزه کسب و کار 
و دامنه محدودتر مخاطب شان است. وقتی ما اقدام به همکاری با یک سلبریتی در 
س��طح جهانی می کنیم، میزان تاثیرگذاری وی به اندازه افراد دارای مهارت نیست. 
همچنین بس��یاری از افراد تبلیغات با حضور س��لبریتی ها را باورپذیر نمی دانند. به 
ای��ن ترتیب برند ما با هزینه کالن در این ح��وزه توانایی جلب نظر مخاطب هدف 

را نخواهد داشت. 
اگرچه الگوی بازاریابی تاثیرگذار در طول س��ال های اخیر پیشرفت بسیار زیادی 
داشته است، اما هنوز هم تردید های بسیار زیادی در ارتباط با آن وجود دارد. دلیل 
اصلی این تردید ناآش��نایی برندها با شیوه های اس��تفاده از این الگو است. بی شک 
آگاهی از نحوه اس��تفاده درس��ت از یک الگوی بازاریابی در ذهنیت ما نسبت به آن 
تاثیر خواهد گذاشت. در این مقاله هدف اصلی بررسی مزیت های کمتر شناخته شده 
الگوی بازاریابی تاثیرگذار اس��ت. در ادامه به ش��ش حقیقت پنه��ان در این حوزه 

خواهیم پرداخت.
1. تاثیرگذاری بیشتر اینفلوئنسرها

شیوه های بازاریابی سنتی برای ده های متمادی حوزه بازاریابی را در اختیار خود 
داشته اند. این امر موجب ایجاد عادت استفاده از آنها شده است. بی تردید در چنین 
ش��رایطی تالش برای اس��تفاده از شیوه ای تازه تر بسیار دش��وار خواهد بود. یکی از 
نکات مهم در زمینه افزایش انگیزه برندها برای استفاده از شیوه های تازه تر تغییرات 
دنیای فناوری در طول دو دهه اخیر است. امروزه با تغییر سبک زندگی و عادت های 
مش��تریان امکان استفاده از شیوه های س��نتی بازاریابی وجود ندارد. در یک کالم، 
تاثیرگذاری ش��یوه های سنتی به ش��دت کاهش یافته است بنابراین جست وجوی 

برندها برای یافتن الگوهای بازاریابی جدید امری طبیعی خواهد بود. 
یکی از دغدغه های اصلی برندها در دو دهه اخیر افزایش سطح باورپذیری محتوای 
بازاریابی شان بوده است. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها ایجاد کرده است. 
وقتی مشتریان تبلیغات ما را باور نمی کنند، شانس مان برای تعامل عمیق با آنها و در 
ادامه فروش محصوالت کاهش خواهد یافت. جلب اعتماد مشتریان در دوره کنونی 
بس��یار دشوار شده است. در این میان برندها دیگر امکان اتکا به شیوه های قدیمی 
از جمله س��اخت تبلیغات با حضور س��لبریتی های مختلف را ندارند. به این ترتیب 
نیاز به نس��ل تازه ای از افراد مورد اعتماد مش��تریان است. این نسل تازه همان افراد 
تاثیرگذار هستند. افراد تاثیرگذار به دلیل مهارت و شهرت نسبی در حوزه مشخصی 
از کسب و کار اعتماد مخاطب را پشت سرشان دارند بنابراین همکاری برندها با این 

اینفلوئنسرها مزیت های بسیار بیشتری در پی دارد. 
هزینه های همکاری با افراد تاثیرگذار بسته به نوع کسب و کار و دامنه شهرت فرد 
مورد نظر متغیر است. برخی از برندهای بزرگ امکان صرف بودجه ای چند میلیون 
دالری برای حوزه بازاریابی را دارند. مزیت اصلی همکاری با اینفلوئنسرها عدم نیاز به 
بودجه کالن، مگر در صورت شهرت بسیار باالی فرد تاثیرگذار است. به این ترتیب ما 
بدون نیاز به صرف هزینه های کالن موفق به جلب همکاری اینفلوئنسرهای باتجربه 

و خوشنام خواهیم شد. 
وقتی از الگوهای بازاریابی صحبت می کنیم، باید به بحث بازگشت سرمایه گذاری 
)Return Of Investment( برندها نیز اش��اره ش��ود. براساس گزارش موسسه 
HubSpot در ای��ن زمینه عملکرد الگوی بازاریابی تاثیرگذار به مراتب بیش��تر از 
الگوهای دیگر اس��ت بنابراین در عمل ما با صرف هزینه کمتر امکان دسترس��ی به 

نتیجه بهتر را خواهیم داشت. 
2. ضرورت ارتباط حوزه تخصصی اینفلوئنسرها با کسب و کارمان

اش��تباه بس��یاری از برندها تالش برای همکاری با اینفلوئنسرها براساس میزان 
شهرت ش��ان است. بدون ش��ک برند ما قصد جلب نظر تمام مش��تریان حاضر در 

ی��ک حوزه را ندارن��د. به همین خاطر ما باید به مهارت و تخصص افراد بیش��تر از 
شهرت شان توجه کنیم. تفاوت اصلی الگوی بازاریابی تاثیرگذار با سلبریتی محور نیز 
دقیقا در همین نکته نهفته اس��ت. برندها به هنگام تصمیم گیری برای همکاری با 
یک اینفلوئنس��ر نباید به میزان فالوورهای وی توجه کنند. وی حتی اگر میلیون ها 
فالوور نیز داشته باشد، در صورت عدم مهارت و تخصص در حوزه موردنیاز ما نباید 
مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت میزان باورپذیری کمپین برندمان به شدت 

کاهش خواهد یافت. 
توصی��ه م��ن در این بخش اطمینان از تخصص فرد موردنظر در حوزه کس��ب و 
کارمان اس��ت. همچنین ارائه محصول موردنظر به اینفلوئنسر پیش از ضبط ویدئو 
برای کمپین بازاریابی ضروری خواهد بود. به این ترتیب اینفلوئنسر موردنظر امکان 
آش��نایی بیش��تر با محصول ما را خواهد یافت. یکی از افراد موفق در زمینه یافتن 
اینفلوئنسرهای مناس��ب برای بازاریابی جاش الیزتکس، موسس و مدیرعامل برند 
اس��نو، اس��ت. جاش یکی از کارآفرینان مطرح در حوزه تبلیغات است. در مصاحبه 
ایمیلی که با وی داش��ته ام، وی بر روی همکاری بلندمدت با اینفلوئنس��رها تاکید 
داش��ت: »همکاری مناسب با افراد درس��ت در زمینه بازاریابی به برندهای کوچک 
امکان رش��د و فعالیت بهتر را می دهد. بس��یاری از برندها در زمینه یافتن همکار 
مناس��ب دچار مش��کل هس��تند. این امر به دلیل ناتوانی برندها در زمینه تعیین 
معیارهای درست برای همکاری با اینفلوئنسرها یا دیگر افراد مهم در حوزه بازاریابی 
روی می دهد. تاثیرگذاری همکاری با اینفلوئنسرها فقط در صورت تداوم برای مدت 
زمانی طوالنی به چشم می آید. به همین خاطر ما باید در انتخاب طرف مقابل نهایت 

دقت را به خرج دهیم.« 
اگر یک برند به طور مداوم اینفلوئنس��ر مورد نظرش را تغییر دهد، میزان اعتماد 
مخاطب هدف به آنها بس��یار کاهش می یابد بنابراین پیش از هرگونه تصمیم گیری 

در زمینه همکاری با افراد تاثیرگذار تمام جوانب کار را بسنجید.
3. دسترسی بهتر میکرواینفلوئنسرها به مخاطب هدف

بهترین شیوه برای دسترسی به مخاطب هدف همکاری با میکرواینفلوئنسرهاست. 
وقتی از میکرواینفلوئنسر صحبت می کنیم، منظور افراد تاثیرگذار در مقیاس خرد و 
بر روی دامنه بس��یار محدود و تخصصی از مشتریان است. به این ترتیب ما فرصت 
جلب نظر مش��تریان در ریزترین حوزه های کسب و کار را نیز خواهیم داشت. یکی 
از مزیت ه��ای اصلی همکاری با میکرواینفلوئنس��رها امکان جلب نظر مش��تریان 
سخت پسند است. برخی از برندها در زمینه تعامل با مشتریان با دسته از خریداران 
بیش از حد سختگیر مواجه می شوند. تعامل با این دسته از مشتریان بدون استفاده 

از میکرواینفلوئنسرها امکان پذیر نیست. 
یکی از برندهای موفق در زمینه اس��تفاده از میکرواینفلوئنس��رها دانکین دوناتز 
اس��ت. این برند در طول س��ال های اخیر از طریق همکاری با این دس��ته از افراد 
تاثیرگذار موفق به جلب نظر دامنه وس��یعی از مشتریان شده است. تفاوت عملکرد 
دانکین دوناتز با برندها و کسب و کارهای کوچک امکان تعامل همزمان با چندین 
فرد تاثیرگذار است. دلیل این امر بودجه فراوان این برند و دامنه گسترده فعالیتش 
اس��ت بنابراین با توجه به این شرایط استفاده از چند میکرواینفلوئنسر در کنار هم 

برای آنها فراهم شده است. 
نکت��ه جالب درباره اس��تفاده برند دانکی��ن دوناتز از الگ��وی بازاریابی مبتنی بر 
همکاری با میکرواینفلوئنسرها دستیابی به رکورد فروش 300 میلیون دالری قهوه 
در ایاالت متحده بود. با توجه به این آمار فروش اس��تفاده از ش��یوه موردنظر برای 

اغلب برندها ضروری است. 
4. اهمیت اعتبار و اصالت

در حوزه بازاریابی تاثیرگذار اعتبار و اصالت حرف اول را می زند. بسیاری از برندها 
به ای��ن نکته توجه کافی ندارند بنابراین اغلب هزینه ه��ای خود را به صرف هزینه  
بیشتر برای جلب همکاری افراد تاثیرگذار اختصاص می دهند. اگر برند ما نسبت به 
محتوای تولیدی اینفلوئنسر موردنظر توجه کافی نداشته باشد، اعتبارش به شدت در 
معرض خطر قرار می گیرد. ما باید همیشه نسبت به اعتبار برندمان حساس باشیم. 
این امر نظارت بر تمام فعالیت های اینفلوئنسر موردنظر را ایجاب می کند. متاسفانه 
برخی از افراد تاثیرگذار به جای تولید محتوای منحصر به فرد برای هر برند اقدام به 
تقلید صرف از دیگران می کنند. نتیجه این امر ناتوانی برند ما در زمینه تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
بی تردید هیچ برندی اعتبارش را آسان به دست نیاورده است. به همین خاطر ما 
باید اقدام به همکاری با افراد تاثیرگذار مشخصی کنیم. اینکه اینفلوئنسر موردنظر 

عمیقا به محصول ما اعتقاد و باور داشته باشد، نکته مهمی محسوب می شود. در غیر 
این صورت کمپین بازاریابی ما منجر به فروش بیشتر نخواهد شد. 

برند بوتیا، فعال در زمینه ارائه رژیم های الغری، در سال 2016 اقدام به همکاری 
با اسکات دیسیک، یکی از اینفلوئنسرهای پرطرفدار در اینستاگرام، کرد. متاسفانه 
در طول این همکاری اسکات به جای تولید محتوای جذاب و منحصر به فرد صرفا 
به کپی از دیگران پرداخت. به این ترتیب همکاری موردنظر در نهایت به شکس��ت 
انجامید. ما به عنوان یک برند باید همیشه بر روی کار همکاران، در اینجا اینفلوئنسر، 
تمرکز داش��ته باش��یم. به این ترتیب در صورت مش��اهده هرگون��ه نقطه ضعف یا 

اشتباهی هشدارهای ما نقش مهمی در بهبود کیفیت کلی کمپین خواهد داشت. 
5. اهمیت انتخاب پلتفرم مناسب

امروزه به لطف توسعه فناوری شبکه های اجتماعی پرتعدادی در دسترس کاربران 
ق��رار دارد. تا همین یک دهه پیش فیس بوک و توییتر تنها گزینه های مطرح برای 
بازاریابی برندها محسوب می شد، با این حال اکنون ماجرا به طور کلی متفاوت شده 
اس��ت. برندها توانایی جلب اعتماد و توجه مخاطب هدف با فعالیت در ش��بکه های 
اجتماعی مناس��ب با ماهیت کسب و کارشان را پیدا کرده اند. بی تردید انتخاب یک 
پلتف��رم برای فعالیت بازاریابی تصادفی نیس��ت. اغلب برنده��ا در این زمینه از تیم 
تحقیق و توسعه شان استفاده می کنند. اگر شما به عنوان یک برند کوچک توانایی 
راه ان��دازی این بخش را ندارید، ت��الش برای آگاهی از وضعیت کلی مخاطب هدف 

ضروری خواهد بود. 
اغلب برندها به هنگام صحبت از بازاریابی تاثیرگذار به سراغ اینستاگرام می روند. 
این امر به دلیل شهرت و محبوبیت باالی اینستاگرام است. نکته مهم در این میان 
ضرورت تحقیق درباره پلتفرم مناس��ب برای برندمان اس��ت. امروزه یوتیوب، تیک 
تاک، اینستاگرام، اسنپ چت، فیس بوک و بسیاری از گزینه های دیگر در دسترس 
ما قرار دارد، بنابراین عجله بیش از حد در این زمینه نتیجه مناس��بی برای برند ما 

به همراه نخواهد داشت. 
خوشبختانه امروزه آگاهی از پلتفرم مناسب برای فعالیت بازاریابی چندان دشوار 
نیست. اغلب شبکه های اجتماعی آمارهای تحلیلی از کاربران شان در اختیار برندها 
قرار می دهند. به این ترتیب ما فرصت انتخاب درس و هوشمندانه را خواهیم داشت. 
یک��ی از نکات مه��م در زمینه انتخاب پلتفرم برای بازاریاب��ی تاثیرگذار توجه به 
وبالگ نوسیس است. امروزه بالگرهای بسیار زیادی در سراسر دنیا مشغول فعالیت 
هس��تند. اگر زمینه فعالیت برند ما در حوزه هایی مانند آش��پزی اس��ت، توجه به 
وبالگ نویسی ضروری خواهد بود. مزیت استفاده از وبالگ امکان بیان نکات عمیق 
و طوالنی است. مخاطب وبالگ ها نیز به طور معمول حوصله بیشتری برای مطالعه 

متن های طوالنی دارند. 
6. کیفیت حرف اول و آخر را می زند

ش��رکت های جوان و تازه تاس��یس، به ویژه در ح��وزه فروش آنالین، 
دارای بودجه های محدودتری هس��تند. این امر به دلیل ش��رایط خاص 
فعالیت آنها روی می دهد. درست به همین خاطر اغلب شرکت های تازه 
تاسیس عالقه مند به استفاده از الگوی بازاریابی تاثیرگذار هستند. یکی 
از اش��تباهات برندهای دارای بودجه محدود جست وجو برای ارزان ترین 
ن��رخ همکاری با اینفلوئنسرهاس��ت. ای��ن امر به ط��ور معمول موجب 
همکاری با اینفلوئنس��رهای مبتدی یا افراد سودجو می شود. توصیه من 
تالش برای پس انداز بیش��تر در مدت زمانی طوالنی و س��پس همکاری 
با یک اینفلوئنس��ر کارکشته اس��ت. به هر حال در دنیای بازاریابی و به 

ویژه بازاریابی تاثیرگذار کیفیت عملکرد ما اهمیت بسیار زیادی دارد. 
برخی از برندها در تالش برای کاهش هزینه های جاری شان به همکاری با برخی 
از اینفلوئنسرها تازه کار می پردازند. این امر در عمل نتیجه چندان مناسبی برای آنها 
به همراه نخواهد داشت بنابراین توصیه من تالش برای پس انداز بیشتر و در صورت 
امکان استفاده از وام های مختلف برای جلب نظر اینفلوئنسرهای کارکشته و دارای 
مهارت است. این امر شاید در ابتدا فشار بسیار زیادی بر روی برند ما ایجاد کند، اما 
توانایی برندمان در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را افزایش خواهد داد. 

بدون شک بازاریابی تاثیرگذار یکی از ترندهای برتر در دهه پیش رو خواهد بود. 
بهره مندی از مزایای این شیوه در گرو شناخت درست و استفاده اصولی از آن است. 
ب��ا توجه به نکات مورد بحث در این مقاله امکان بهره مندی بهتر از الگوی بازاریابی 

تاثیرگذار فراهم خواهد شد. 
entrepreneur :منبع

راهکارهایی ساده برای افزایش ترافیک 
سایت 

بدون ش��ک هدف از ایجاد یک سایت، کسب تعداد زیاد مخاطب 
اس��ت که در اصطالح تحت عنوان ترافیک س��ایت معرفی می شود. 
درواقع به هر میزان که این نرخ باالتر باش��د، ش��انس موفقیت شما 
نیز افزایش پیدا خواهد کرد، با این حال س��والی که مطرح می شود 
این اس��ت که چرا علی رغم تالش های بسیاری از افراد، نتیجه الزم 
به دس��ت نمی آید؟ پاس��خ به این س��وال را باید تنها در یک مورد 
خالص��ه کرد، روش ه��ای مورد اس��تفاده چندان مناس��ب نبوده و 
بهترین محس��وب نمی ش��ود، با این حال ممکن اس��ت تصور کنید 
ک��ه بهترین ه��ا، پرهزینه بوده و این امر ممکن اس��ت از عهده برند 
نوپای ش��ما خارج باش��د، با این حال واقعیت کامال متفاوت بوده و 
ش��ما با اقدامات کامال ساده نیز می توانید در این زمینه اقدام کنید. 
در همین راس��تا به بررسی هفت راهکار ساده و در عین حال سریع 

برای افزایش ترافیک سایت، خواهیم پرداخت.   
1-محتوای باکیفیت تولید کنید 

اش��تباه بزرگ بسیاری از سایت ها این اس��ت که تیترهای بسیار 
جذاب��ی را انتخاب می-کنند، با این حال محتوای آنها کامال ضعیف 
و حتی به دور از محوریت تیتر اس��ت. تحت این شرایط بدون شک 
اقدامات شما ضامن موفقیت در درازمدت نخواهد بود. در این رابطه 
توجه داشته باشید که رعایت اصل سادگی، کوتاهی و تنوع سه ضلع 
موفقیت شما خواهد بود. همچنین توجه به اصل CTA باعث ایجاد 
تعامل الزم میان ش��ما و مخاطبان می شود. بدون شک کیفیت کار، 

بهترین تبلیغ ممکن است. 
2-از شبکه های اجتماعی استفاده کنید 

می��زان محبوبیت ش��بکه های اجتماعی در ح��ال حاضر به حدی 
زیاد اس��ت که به بخش جدایی ناپذیر افراد در زندگی روزمره تبدیل 
شده است. به همین خاطر حضور در شبکه های اجتماعی نه تنها در 
زمینه سئو سایت تاثیرگذار است، بلکه می تواند پلی برای آشنایی و 
مراجعه افراد بیشتر به سایت باشد. در نهایت توجه داشته باشید که 
وجود نظم کاری، عاملی برای کسب موفقیت های بیشتر خواهد بود. 
بدون این امر مخاطب ابدا احس��اس راحتی الزم با ش��ما را نخواهد 
داشت. در این زمینه نیز کیفیت کار بسیار مهم بوده و باعث می شود 

تا مطالب شما به صورت مکرر، به اشتراک گذاشته شود. 
3-ایمیل ارسال کنید 

اگرچه ب��ه عقیده برخی از افراد بازاریابی از طریق ایمیل به پایان 
راه خود رسیده است، با این حال آمارهای موجود خالف این موضوع 
را به اثبات رسانده و الزم است تا همچنان بر روی آن تمرکز کنید، 
ب��ا این حال هر ایمیلی نیز نتیجه بخش نخواه��د بود. در این رابطه 
ارسال اخبار، گزینه مناس��بی محسوب می شود. فراموش نکنید که 
بس��یاری از س��ایت ها به محض واردش��دن افراد، پیشنهاد می کنند 
که ب��ا واردکردن ایمیل خود از آخرین اخبار مطلع ش��وند. این امر 
درس��ت در راستای سیاستی است که معرفی شد. در نهایت رعایت 
فواصل میان پیام ها باعث می ش��ود تا هیچ گاه اقدام شما آزاردهنده 

به نظر نرسد. 
4-آموزش داشته باشید

آموزش ه��ای مفی��د و کاربردی ب��رای مخاطبان خ��ود از جمله 
عواملی اس��ت که باعث خواهد ش��د تا مخاطب تمایل به بازگشت 
مجدد به س��ایت ش��ما را داش��ته باش��د. درواقع اگ��ر در یکی از 
زمینه های کس��ب وکار فعالیت دارید، این امر به معنای س��دی در 
برابر فعالیت در زمینه های دیگر نخواهد بود. همچنین توجه داشته 
باش��ید که روش های آموزشی بس��یار متنوع شده است، به همین 
خاطر بهتر است تا همه آنها را مورد توجه خود قرار دهید. بسیاری 
از برنده��ا با فعالیت جدی در این زمینه، به درآمدهای باورنکردنی 
نیز دس��ت پیدا کرده اند، با این حال بهتر اس��ت تا شروعی رایگان 
را داش��ته باش��ید تا مخاطب نس��بت به کیفیت کار شما اطمینان 

حاصل کند.
5-محتواها را بهینه سازی کنید 

بهینه س��ازی محت��وا به زبانی س��اده یعنی رعایت اصول س��ئو 
در مطالب تولیدش��ده که باعث افزایش ش��انس دیده ش��دن آنها 
خواهد ش��د. در این رابطه روش های مختلفی برای انواع محتواها 
ش��امل متن، تصویر، ویدئو و فایل صوتی وجود دارد که ضروری 
اس��ت تا در این رابطه مطالعه کافی را داش��ته باشید. برای مثال 
انتخاب تیتر مناس��ب با توجه به کلمات کلی��دی، یکی از اصول 
اولیه محس��وب می شود. در آخر فراموش نکنید که حتی بهترین 
محتواها، بدون رعایت اصول سئو، شانس موفقیت بسیار کمی را 

خواهند داشت. 
6-از پست مهمان استفاده کنید 

این امر که مطالب خود را در سایت های دیگر به نمایش درآورده 
و از مطالب دیگران نیز در س��ایت خود استفاده کنید، اقدامی است 
ک��ه از آن تح��ت عنوان پس��ت مهمان یاد می ش��ود. این امر کمک 
خواهد کرد تا ش��انس دیده ش��دن بیش��تری را داش��ته باشید و با 
اس��تفاده از پس��ت مهمان، تنوع مطالب خ��ود را افزایش دهید. در 
نهایت توجه داشته باشید که فعالیت شما نباید صرفا جنبه تبلیغاتی 
داشته باش��د. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که بهترین 
نوع تبلیغ، کیفیت کار باال اس��ت. همچنین بررس��ی اقدامات مشابه 
سایر س��ایت ها در این زمینه راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما 

خواهد بود. 
7-لینک های داخلی را افزایش دهید 

به صورتی س��اده، لینک داخلی را باید ارجاع های درون س��ایت 
به صفح��ات دیگر تعریف کرد. برای مثال ش��ما می توانید در یک 
صفح��ه، لینک مقاالت مرتبط با موض��وع را نیز ذکر کرده و با این 
اقدام مخاطب را به ماندگاری بیش��تر دع��وت کنید. در این رابطه 
وجود تعداد زیادی از این لینک ها به ترافیک س��ایت ش��ما کمک 
خواهد کرد، با این حال توجه داش��ته باش��ید که موارد کامال باید 
با موضوع صفحه اصلی، ارتباط داش��ته باش��د. در غیر این صورت 
ظاهری غیرحرفه ای را پیدا خواهید کرده و نتیجه الزم را به دست 
نخواهید آورد. درواقع به همان میزان که ایجاد پیوند میان مطالب 
مهم اس��ت، نحوه و تش��خیص زمان و مکان درست آن نیز اهمیت 

دارد. 
business2community :منبع
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پادکست های ضروری برای مدیران 
کسب  وکارهای کوچک

پادکس��ت ها به یکی از جذاب ترین منابع اطالعاتی تبدیل ش��ده 
است. علت اصلی آن نیز به خاطر امکان استفاده از آنها در هر زمانی 
و حتی در حین انجام کارهای دیگر است. این امر باعث خواهد شد 
تا امکان استفاده از زمان های مرده نیز فراهم باشد. همچنین گوش 
دادن در مقایس��ه با دیدن سهولت باالتری را به همراه داشته و این 
امر باعث خواهد شد تا اصال احساس خستگی نداشته باشید، با این 
حال با توجه به وجود تعداد بی شماری پادکست، این امر که به چه 
چیزی گوش دهیم نیز بس��یار مه��م خواهد بود. به همین خاطر در 
این بخش ما تمرکز خود را بر روی کمک به مدیران کسب وکارهای 
کوچک قرار داده ایم. علت این امر نیز به این خاطر است که معموال 
حرف��ه آنها کمت��ر مورد توجه قرار می گیرد، با ای��ن حال این امر از 
اهمیت کار آنها نمی کاهد. در همین راس��تا به بررس��ی هشت مورد 
منتخب خواهیم پرداخت که باید گوش کردن به آنها اولویت اصلی 

شما باشد. 
1-مجمع متفکران

این پادکس��ت چند قس��متی توسط  درو نیس��ر تهیه شده است. 
نکته جذاب آن این اس��ت که در هر قسمت، مصاحبه ای از یک فرد 
موفق در رابطه با موضوعات مختلف نظیر بازاریابی B2B و با کمک 
این متخصص به اصول، راهکارها و س��واالت رایج پرداخته می شود. 
هر قس��مت آن نیز حدود 30 الی 45 دقیق��ه زمان می برد. درواقع 
برای افزایش آگاهی و رفع مش��کالت خود حتما الزم اس��ت تا این 

پادکست ها را دانلود کنید.
2-بازاریابی به زبان ساده 

مهم ترین بخش در هر کس��ب وکاری، بازاریابی محصول است. به 
همین خاطر آگاهی از تکنیک ها در این زمینه کامال ضروری خواهد 
بود. این امر درست کاری است که جان جی وال و کریستوفر سپین 
به صورت مداوم در حال انجام آن هس��تند. درواقع پادکس��ت-های 
آنها هنوز هم در حال س��اخت اس��ت و این امر باعث خواهد شد تا 
ش��ما امکان آش��نایی با جدیدترین موارد را نیز داش��ته باشید. هر 

قسمت آن نیز تنها 20 دقیقه زمان را از شما خواهد گرفت. 
3-بازاریابی شبکه های اجتماعی

همانطور که از نام آن نیز مش��خص است، این پادکست به صورت 
تخصص��ی به بازاریابی ش��بکه های اجتماعی پرداخته و از پوش��ش 
اخبار جدید نیز غافل نش��ده اس��ت. هر قس��مت آن نیز به صورت 
هفتگی منتش��ر ش��ده و زمان آن نیز 45 دقیقه اس��ت. این نکته را 
فرام��وش نکنید که امروزه ش��بکه های اجتماعی به مهم ترین مکان 
برای انجام امور بازاریابی تبدیل ش��ده اس��ت، ب��ا این حال مدیران 
کسب وکارهای کوچک چندان توجهی به آن ندارند. به همین خاطر 

این مجموعه پادکست ها می تواند کامال سودمند باشد. 
4-بلند شو و اقدام کن 

اگ��ر از طرفداران برنامه ش��ارک تنک هس��تید، بدون ش��ک این 
پادکس��ت مخصوص ش��ما خواهد بود. در این برنامه دیموند جان، 
یکی از سازندگان برنامه شارک تنک هر هفته با یکی از افراد موفق 
جهان در حوزه های مختلف مصاحبه کرده و داس��تان موفقیت آنها 
روایت می شود. برای گوش دادن به هر یک از آنها نیز شما باید 30 
ال��ی 40 دقیقه زمان بگذارید. فضای طنز و ش��وخی های مجری با 

مهمان های خود، باعث جذابیت باالی آن نیز شده است. 
5-راهکارهای کارآفرینی

نام این پادکست نیز کامال گویای محوریت آن بوده و جان نستور 
در هر قس��مت برای 40دقیقه به معرفی راهکارهایی به کارآفرینان 
می پ��ردازد. این امر باعث می ش��ود تا ش��ما دیگر درگی��ر اقدامات 

پرریسک و اشتباه نشوید.
6-تعادل 

در این برنامه آدام گرانت که از روان ش��ناس های مشهور محسوب 
می ش��ود، در هر قس��مت به بررسی مش��کالت مدیران، کارمندان، 
روان شناس��ی فروش و... می پردازد. هر قس��مت آن 30 دقیقه بوده 
و لح��ن آن نی��ز به صورت بس��یار س��اده و به دور از ب��ه کار بردن 
اصطالحات تخصصی اس��ت. بدون ش��ک پس از گوش دادن به این 
مجموعه پادکست ها متوجه این امر خواهید شد که برای بسیاری از 

مشکالت تا چه اندازه راهکارهایی ساده وجود دارد.
7-کشف موفقیت 

در این پادکس��ت چند قس��متی جنا کاتچر )کارشناس بازاریابی 
آنالین( به بررس��ی راز موفقیت افراد و برندهای مختلف می پردازد. 
بدون ش��ک آگاهی از این تجربیات و اصول در مس��یر موفقیت هر 
مدی��ری تعیین کننده خواهد بود. هر قس��مت آن نیز 40 دقیقه ای 

است. 
8-استارت آپ

درواقع این پادکست مستندی در رابطه با تاریخچه استارت آپ های 
موف��ق جهان بوده و نکته جالب این اس��ت که در 10 دقیقه پایانی 
دالیل موفقیت و حتی اش��تباهات آنها مورد بررس��ی قرار می گیرد. 
س��ازندگان آن الکس بلومبرگ و لیز چو اس��ت و هر قسمت آن نیز 

45 دقیقه ای است.  
under3۰ceo1 :منبع
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اگرچ��ه از گوگل به عنوان یکی از بزرگ ترین و موفق ترین برندهای جهان یاد 
می ش��ود، با این حال این امر به معنای عدم اش��تباه از سوی مدیران این شرکت 
نبوده و آگاهی از آنها می تواند به همگان کمک کند تا شکست را صرفا برای خود 
تلقی نکنند. در همین راستا قصد بررسی 9 پروژه شکست خورده گوگل را داریم. 

+Google-1
گوگل در راس��تای رقابت با دو برند فیس بوک و توییتر، شبکه اجتماعی خود 
را در سال 2011 راه اندازی کرد، با این حال در هیچ زمانی حتی جزو 10 شبکه 
اجتماع��ی برتر جهان نیز قرار نگرفت و کاربران با آن کامال بیگانه هس��تند. این 
امر در حالی اس��ت که گوگل از مدت ها قبل نیز در این رابطه اقداماتی را انجام 
داده بود که  Buzz یکی از آنها محسوب می شود، با این حال تمامی آ نها کامال 
ناموف��ق ظاهر ش��ده اند. این امر در حالی اس��ت که گوگل با خرید یک ش��بکه 
اجتماع��ی تازه کار و محبوب، می توانس��ت به مراتب بهت��ر در این زمینه فعالیت 
کند. این امر درست کاری بود که فیس بوک با خرید اینستاگرام و واتس اپ انجام 
داده اس��ت. به همین خاطر همواره نباید تصور کنید که نیاز به طراحی و انجام 

کارها توسط خودتان وجود دارد.  
Google Reader-2

این س��رویس برای نمایش فیدهای RSS در سال 2007 طراحی شده بود که 
در س��ال 2013 به علت کاهش شدید تعداد کاربران، برای همیشه کنار گذاشته 
ش��د. نکته ای که باید به آن توجه داشته باش��ید این است که برای هر خدمتی، 
نبای��د یک برنامه جداگانه طراحی ش��ود. در غیر این صورت با گذش��ت زمان و 
اف��ت تعداد کاربر، محکوم به کنار گذاش��تن آن خواهید ب��ود. همچنین نوآوری 
مداوم نکته ای اس��ت که گوگل در این زمینه توجه کافی را نداشته است. درواقع 
با رش��د تکنولوژی، س��اختارهای بهتری برای مرور خبرها ارائه ش��د که این امر 
منجر به نادیده  گرفته شدن این سیستم شد. این امر در حالی است که به عقیده 
تحلیلگران اگر از همان سال های ابتدایی، پیش بینی های الزم انجام می شد، حتی 
تا به امروز نیز می توانستیم شاهد ادامه کار Google Reader باشیم. به همین 

خاطر صرفا شروع مناسب کافی نخواهد بود. 
Google Desktop -3

سرویس��ی برای پیگیری تمامی اخبار اگرچه ایده ای جالب به نظر می رس��ید، 

با این حال در س��ال 2011 برای همیش��ه کنار گذاشته شد. گجت این سیستم 
که در گوش��ه صفحه مانیتور قرار می گرف��ت، اطالعات آب وهوایی، تاریخ، اخبار 
مختل��ف و م��واردی از این قبیل را در اختیار افراد قرار می داد، با این حال ظهور 
انواع تلفن های هوش��مند، دیگر دلیلی برای اس��تفاده از این سیس��تم به چشم 
نمی خورد. ایراد دیگر این سیس��تم، امنیت پایین آن بوده اس��ت که باعث بروز 
مشکالت متعددی شد. به همین خاطر اگر قادر به تامین امنیت و حل مشکالت 

احتمالی نباشید، بدون شک طرح شما پایدار نخواهد ماند. 
Jaiku وBuzz  -4

جیکو در راس��تای رقابت با توییتر از یک ش��رکت فنالندی در س��ال 2007 
خریداری شد. با این حال به علت عدم در اختیار داشتن هیچ گونه مزیت رقابتی، 
ابدا نتوانس��ت توجه کاربران را به خود جلب کند. در نهایت نیز در س��ال 2009 
به صورت کامل کنار گذاشته شد. Buzz نیز برای کاربران جیمیل طراحی شده 
بود تا به صورت راحت تری با یکدیگر ارتباط داش��ته باش��ند، با این حال به علت 
عدم توان در تامین امنیت شخصی کاربران با اعتراض های گسترده ای همراه بود 

و پس از 1۸ ماه به صورت کامل فراموش شد. 
Google Video-5

این سیس��تم برای به اش��ترک گذاشتن ویدئو طراحی ش��د، با این حال تنها 
یک س��ال به فعالیت خود ادامه داد. درواقع عدم نوآوری و ناتوانی در تامین نیاز 
مخاطب، دالیلی بود که باعث ش��د تا گوگل س��ریعا اقدام به خرید یوتیوب کرده 
و این سیس��تم را کنار بگ��ذارد. اگرچه این خرید تصمیمی هوش��مندانه بود، با 
این حال تمامی هزینه ها برای طراحی این سیس��تم عمال نابود ش��د. این امر در 
حالی اس��ت که اگر از همان ابتدا یوتیوب معرفی می-ش��د، بدون ش��ک اقدامی 

هوشمندانه تر شکل می گرفت. 
Google Health-6

این سیس��تم در سال 200۸ راه اندازی ش��د که در آن کاربران می توانستند با 
ارسال پرونده پزشکی و آزمایشات خود، اطالعات و راهنمایی های الزم را دریافت 
کرده و پزشکان نیز به سرعت بتوانند به اطالعات پزشکی بیماران دسترسی پیدا 
کنن��د، با این حال به علت اتهاماتی نظیر نق��ض حریم خصوصی و ظهور رقبای 
توانمندتر، این سیستم به صورت کامل در سال 2012 کنار گذاشته شد. مدیران 
گوگل نیز اعالم کرده بودند که انتظارات آنها از این سیستم برآورده نشده است. 

Dodgeball-7
ای��ن ش��بکه اجتماع��ی موقعیت محور، به عل��ت عدم توجه مدیران ارش��د به 

طراح آن، در نهایت باعث ش��د تا در س��ال 2007 دنیس کراولی از پس��ت خود 
اس��تعفا داده و ش��بکه Foursquare را ایج��اد کرد که یک راهنمای ش��هری 
برای معرفی بهترین مکان ها در حوزه های مختلف محسوب می شود. وی همواره 
در س��خنرانی های خود اعالم کرده اس��ت که مدیران گوگل، اب��دا توجه الزم را 
به این پروژه نداش��ته و این امر باعث ش��د ت��ا Dodgeball امکانات الزم برای 
رس��یدن به نقطه مناسب را نداشته باش��د. درواقع در صورت حمایت های الزم، 
ش��اید محبوبیت فعلی این شبکه می  توانس��ت برای گوگل باشد. به همین خاطر 
اگر از طرح های خود حمایت الزم را نداش��ته باش��ید، بهتر اس��ت که اصال آن را 

شروع نکنید.
Google glass -8

اگرچه عینک های گوگل ایده ای بس��یار نوآورانه بود، با این حال قیمت بسیار 
باال، عدم طراحی جذاب در کنار مش��کالت متعدد س��خت افزاری، باعث شد تا با 
اس��تقبال الزم مواجه نشود و س��ال 2015 پایان کار آن لقب گیرد، با این حال 
گوگل امیدوار اس��ت که نس��ل دوم این عینک ها بتواند تمامی تجربه تلخ سری 

اول را جبران کند. 
Nexus -۹

نکس��وس تالش گوگل برای حضور در صنعت تولید تلفن همراه بوده است که 
در سال 2010 وارد بازار شد. این دستگاه با همکاری برند اچ تی سی شکل گرفت. 
درواقع در هر س��ری تولیدات با کمک برنده��ای مختلف نظیر ال جی، هوآوی و 
اچ تی س��ی تولید شد. ش��اید همین موضوع باعث می ش��د تا کاربران نکسوس را 
ی��ک برند تلقی نکرده و هیچ مزیت رقابتی ای را برای آن قائل نش��ود. ظاهر این 
گوش��ی ها نیز ابدا چیز خاصی را نداشت و از برندی پیشرو نظیر گوگل بیشتر از 
اینها انتظار می رفت. همین امر باعث ش��د تا آنها پروژه ای جدید به نام pixel را 
از س��ال 2015 در دستور کار خود قرار دهند. درواقع در بازاری که ابر برندهایی 
نظیر اپل و سامس��ونگ وجود دارد، باید اس��تراتژی و مزیت رقابتی درس��تی را 
داش��ته باش��ید تا به مانند هوآوی بتوانید علی رغم نوظهور بودن، جایگاه الزم را 

به دست آورید. 
در نهای��ت تحلی��ل این 9 شکس��ت، به ش��ما کمک خواهد کرد ت��ا تجربه ای 
ارزش��مند را به دس��ت آورده و در کار خود عملکرد به مراتب بهتری را داش��ته 
باشید. درواقع بسیار بهتر است تا از شکست های دیگران درس بگیرید تا محکوم 

به تکرار آنها نباشید. 
smallbiztrends :منبع

مدیران موفق همواره فضای کاری دوستانه، شاد و پرانرژی را در بین کارمندان 
خود به وجود می آورند تا هم محبت ش��ان را به آنها نش��ان دهند و هم انگیزه و 
بازدهی کارمندان افزایش یابد، در این صورت است که مدیران یک کسب و کار 

خود از مزایای فضای کاری صمیمی بهره مند می شوند. 
به وجود آوردن فضایی صمیمی به برنامه و استراتژی خوبی نیاز دارد. معموالً 
مدیران سختگیر و جدی هستند و تمام تمرکز خود را روی کار می گذارند، البته 
آنها از منافع و مزایای محیط کاری صمیمی بی بهره خواهند بود. توصیه می شود 
ش��اد و پرانرژی باشید و دوست داشتن خود را به کارمندان نشان دهید، در این 
صورت کارمندان تمام تمرکز و تالش خود را برای موفقیت س��ازمان شما به کار 
می گیرن��د. در ادامه چند ایده را متذکر می ش��ویم که به ش��ما می آموزد چطور 

محبت خود را به کارمندان تان نشان دهید.
در جریان داستان زندگی کارمندان تان قرار گیرید

لوی کینگ، مدیرعامل ش��رکت Nav، در هر ماه با داس��تان زندگی دو نفر از 
کارمندان خود آش��نا می ش��د. او داس��تان زندگی کارمندان خود را می نوشت و 
بدون اعالم نام او در ش��رکت با ص��دای بلند می خواند. به گفته لوی کینگ، این 
کار خیلی سخت بود اما به عنوان یکی از سیاست های کاری اش اجرا می شد. او از 
این طریق دید بهتری نسبت به کارمندان خود پیدا می کرد، البته کارمندان هم 
به این مسئله واکنش خوبی نشان می دادند و هیچ وقت از گوش دادن به داستان 

زندگی همکاران خود خسته نمی شدند.
این بدین معنا نیس��ت که حتماً از روش این مدیرعامل موفق اس��تفاده کنید، 
اما باید به دنبال راهی باش��ید تا کارمندان به ش��ما اعتماد کنند و مدیرش��ان را 
محرم بدانند و درباره جزییات زندگی خود حرف بزنند. با این کار رابطه ش��ما و 
کارمندان تان بهتر از قبل می شود و این مسئله سبب دلگرم شدن آنها خواهد شد.

از تالش های آنها تشکر و قدردانی کنید
ش��ما با تالش و انگیزه کارمندان خود به موفقیت می رس��ید، پس نباید تصور 
کنید موفقیت شرکت تنها در گرو عملکرد شماست. وقتی کارمندان حس کنند 
از آنه��ا حمایت می کنید و ش��ما را در کنار خود ببینن��د، قطعاً تمام تالش خود 
را به کار می گیرند تا خواس��ته های ش��ما به مرحله اجرا برس��د. پس باید از آنها 

تش��کر کنید و از مدیر تیم های مختلف نیز بخواهی��د همین کار را انجام دهند. 
وقتی تالش های مس��تمر آنها قدردانی شود و بدانند از حمایت و پشتیبانی شما 

بهره مندند، انرژی و انگیزه شان بیشتر خواهد شد.
سر یک میز غذا بخورید

س��زار چاوز، مدی��ر موفق آمریکای��ی، در این باره می گوی��د: »اگر می خواهید 
صادقانه با کس��ی دوست شوید، به خانه  او بروید و با هم غذا بخورید. کسانی که 
با شما در غذا خوردن شریک می شوند، در واقع قلب خود را به شما می دهند.«

بس��یار لذت بخش اس��ت وقتی با همکاران و کارمندان خود س��ر یک میز غذا 
بخورید. با این کار محبت میان ش��ما بیش��تر می ش��ود، با هم حرف می زنید و 
می خندید و وقتی به عنوان یک مدیر پش��ت یک میز می نشینید، به ذهن و روح 
کارمندان نزدیک تر شده و هیچ کس احساس نمی کند شما از آنها باالتر هستید.

از نزدیک با کارمندان تان حرف بزنید
ق��رار مالقات ه��ای حضوری به ش��ما امکان می ده��د ارتب��اط نزدیک تری با 
کارمندان خود داش��ته باش��ید و در قلب آنها وارد شوید. این کار روشی دوستانه 
و صادقانه اس��ت تا بفهمید چه خبری در زندگی آنهاست، چه اتفاقات خوبی در 

زندگی شان رخ داده و یا چه مشکالتی دارند.
با دیدار با کارمندان تان می توانید سالمت تیم خود را مورد ارزیابی قرار دهید. 
در ای��ن قرار مالقات ه��ا خوب به آنها گوش دهید، همدردی کنید و صحبت ها را 

در ذهن تان ثبت کنید.
درب اتاق تان به روی آنها باز باشد

باید به کارمندان خود بگویید درب اتاق تان به روی آنها باز اس��ت و هر زمانی 
ک��ه بخواهند در کن��ار آنها خواهید بود تا به صحبت و درد دل های ش��ان گوش 
دهید. البته خود کارمندان باید تمایل داش��ته باش��ند با شما همفکری کنند، اما 

اولین گام با شماست تا به آنها بفهمانید در دسترس شان هستید.
ممکن است خیلی از کارمندان دل شان نخواهد به مدیر نزدیک شوند، این به 
مهارت ش��ما بس��تگی دارد که بین مدیریت و صمیمیت، توازن ایجاد کنید. باید 
به خودتان یادآوری کنید نزدیک ش��دن به کارمندان تا 90درصد به س��ود شما 

و شرکت تان خواهد بود و کارمندان تنها 10درصد از این رابطه سود می برند.

صریحاً بگویید دوست شان دارید
بهتر اس��ت خیلی صریح و صادقانه بگویید »دوس��ت تان دارم«. در واقع هیچ 
حرفی و رفتاری، این تأثیر فوق العاده را روی شما و کارمندان ندارد. شاید گاهی 
از این ابراز محبت س��وءتفاهم به وجود آی��د، پس می توانید با روش های دیگری 
چون فرس��تادن کارت تبریک اعیاد، این جمله را به طور غیرمس��تقیم به گوش 

کارمندان تان برسانید.
از کارمندان خود درباره خانواده و اقوام شان سؤال کنید

خیلی خوب است که بدانید چه کسانی در زندگی کارمندان شما حضور دارند. 
پس نام فرزندان شان را سؤال کنید و بپرسید در چه مقطعی درس می خوانند. با 

این کار به آنها می فهمانید که چقدر وجودشان برای تان اهمیت دارد.
ش��اید با خود بگویید مدیریت بار سنگینی از مسئولیت هاست؛ منظورمان این 
نیس��ت ک��ه نام تمام اعضای خان��واده  همه کارمندان خ��ود را حفظ کنید، بلکه 
وقتی با چند نفر از عزیزان آنها آش��نا باشید، مدیری قابل اعتماد و مسئول نشان 

داده می شوید.
حرف های تان صادقانه باشد

روابط دوس��تانه میان ش��ما و کارمندان تان بدین معنا نیست که بگذارید همه 
چیز از دس��ت تان خارج ش��ود. وقتی عملکرد یکی از کارمندان خوب نیس��ت و 
احتمال می دهید با کم کاری خود به اعتبار ش��ما و س��ازمان تان آس��یب برساند، 
صادقان��ه از او بخواهید رفتار خود را تغییر دهد. ش��ما باید مراقب کم کاری تمام 

کارمندان تان باشید، زیرا ممکن است تالش بقیه را هم تحت تأثیر قرار دهد.
از معذرت خواهی کردن نترسید

شما هم ممکن است گاهی اشتباه کنید، شاید عصبی و مأیوس شوید، کنترل 
اعصاب تان را از دس��ت دهید یا حتی به طور س��هوی کارمندان خود را ناراحت 

کنید. پس هر زمانی که اشتباه کردید، از عذرخواهی کردن نترسید.
شاید کارمندان به خاطر نیاز به حقوق از رفتار شما بگذرند و به کار خود ادامه 
دهند، اما وقتی محبت ش��ما را دریافت کنند، انگیزه و انرژی بیش��تری خواهند 

داشت و تالش می کنند عیب های خود را به مرور زمان برطرف کنند.
INC/ucan : منبع

به کارمندان تان بگویید دوست شان دارید تا کسب وکار موفق تری داشته باشید!

نکاتی آموزشی از بزرگ ترین پروژه های شکست خورده گوگل 

به قلم: لری کیم کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

به قلم: کیمبرلی ژانگ نویسنده حوزه مدیریت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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شهربازیگرگاندردههفجرکلنگزنیمیشود
گرگان-خبرنگارفرصتامروز:شهردار گرگان گفت: شهربازی گرگان در دهه فجر امسال کلنگ زنی و ظرف یک سال به 
بهره برداری خواهد رسید.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در دیدار دانش آموزان 
دبســتان دخترانه »روش نو« شهر گرگان در خصوص ساخت شــهربازی در شهر گرگان اظهار کرد: پس از مدت ها تالش و 
پیگیری که با همکارانمان در شهرداری گرگان داشتیم این خبر خوش را به مردم شهر گرگان و بخصوص کودکان و نوجوانان 
می دهم که شهربازی گرگان در دهه مبارک فجر امسال کلنگ زنی خواهد شد.وی ادامه داد: در طرح این شهربازی، شهربازی 
روباز و سرپوشیده، پارک ژوراسیک، »یومن پارک«، پارک مشاغل، بزرگترین چرخ و فلک ایران و ... دیده شده است.شهردار 
گرگان بیان کرد: عددی بالغ بر 500 میلیارد تومان هم باید برای این پروژه هزینه شــود و به همه قول داده ایم این پروژه را یک ســاله به پایان برسانیم.دادبود با اشاره 
به سرعت خوب پروژه های شهری گرگان تاکید کرد: در روزهای اخیر بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ شهرداری گرگان را در مدت یک سال به بهره برداری رساندیم.وی 
اضافه کرد: این پروژه شامل احداث پل روگذر، تعریض محور و اصالح هندسی میدان و ساخت چند پل حاشیه ای با مبلغ 50 میلیارد تومان بوده است.دادبود تاکید کرد: 
غالب پروژه های شهر گرگان نهایت در یک سال ساخته و به بهره برداری می رسد اما در حال حاضر پروژه شهربازی جز پروژه های با اولویت باالی شهرداری گرگان است.

جزئیاتیازبرگزاریطرحتامینمدیردربرقمنطقهایخوزستان
اهواز-شبنمقجاوند: معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: طرح تامین مدیر "جانشین پروری" 
با هدف شناخت نیروهای مدیریت آتی در شرکت، در دو مرحله در شرکت برگزار شد. کیوان خورسند بیان کرد: طرح تأمین 
مدیر )جانشین پروری( توسط کلینیک مدیریت شرکت مادر تخصیص توانیر در دو مرحله برگزار و ۲۴۲ نفر جهت ارزیابی 
در این طرح شــرکت کردند. وی تصریح کرد: در مرحله اول طرح ۱۱۴ نفر )شــامل : ۲۳ مدیر میانی و ۹۷ مدیر پایه( و در 
مرحله دوم تعداد ۱۲۳ نفر ) شامل: ۷۶ مدیر میانی و۴۷ مدیر پایه ( حضور داشتند و از سه جهت " بحث گروهی، مصاحبه 
انفرادی و تکمیل پرسشنامه" مورد ارزیابی قرار گرفتند. معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: در حال 
حاضر این طرح در مرحله تکمیل اطالعات در نرم افزار کلینیک مدیریت اســت و پس از تکمیل اطالعات، نرم افزار کلینیک مدیریت قابل بهره برداری بوده و می 
توان جهت انتخاب و انتصاب مدیران از آن استفاده کرد. خورسند در خصوص طرح مدیریت استعداد حوزه سایبری نیز اضافه کرد: تعداد ۱۹ نفر از شرکت های برق 

منطقه ای خوزستان و توزیع نیروی برق اهواز بصورت مشترک در قالب آزمون های هوش و ریاضی )بصورت کتبی ( و مصاحبه انفرادی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

معاونعمرانیوامورزیربناییشهرداریبندرعباسخبرداد:
بهرهبرداریازتقاطعشهیدبهشتیهمزمانبادههفجر

بندرعباس-خبرنگارفرصتامروز: معاون عمرانی و امور زیربنایی شــهرداری بندرعباس از پیشرفت ۹۷ درصدی 
تقاطع غیر هم سطح شهید بهشتی)پل خواجو( خبر داد و گفت: بتن ریزی آخرین بخش این پروژه آغاز شده است. به گزارش 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عبدالرضا بهادر با اشاره به آخرین وضعیت تقاطع غیرهم سطح شهید 
بهشتی)پل خواجو(، اظهار کرد: این تقاطع از پیشرفت ۹۷ درصدی برخوردار بوده و باقیمانده عملیات اجرایی آن نیز در حال 
انجام است. وی با اشاره به اینکه عملیات بتن ریزی آخرین بخش این تقاطع آغاز شده است، افزود: امیدواریم با اتمام عملیات 
اجرایی، این تقاطع همزمان با دهه فجر سال جاری مورد بهره برداری قرار بگیرد. معاون عمرانی و امور زیربنایی شهرداری 
بندرعباس با بیان اینکه طول پل خواجو با کوله و رمپ ۴55 متر و عرض آن ۱۹ متر است، ادامه داد: این پل دارای دو پیاده رو به عرض ۸0 سانتی متر است. بهادر با 
اظهار اینکه تقاطع غیر هم سطح شهید بهشتی دارای هشت دهنه، ۱۴ ستون و دو کوله در ضلع شمالی و جنوبی است، خاطرنشان کرد: به منظور تحکیم بستر خاک و 
انتقال بار به زمین، تعداد ۱00 شمع در عمق ۱۷ تا ۲۷ متری در این پروژه اجرا شده است. این مقام مسئول از صرف اعتباری بالغ بر ۲50 میلیارد ریال برای اجرای این 

پروژه خبر داد و بیان کرد: برای عملیات شمع گذاری ۱۱ هزار تن سیمان جهت بتن ریزی و نزدیک به هزار و ۹00 تن میلگرد استفاده شده است.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیابنسیناهمدان:
دبیرخانهمرکزکالنمنطقهسهآموزشیدانشگاههایغربکشوردر

همدانمستقرشد
همدان–خبرنگارفرصتامروز:رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان گفت: با مجوز وزارت بهداشت و درمان و خدمات پزشکی کشور دبیرخانه مرکز کالن 
منطقه سه آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور در همدان مستقر شد. به گزارش خبرنگار همدان، رشید حیدری مقدم  در نشست خبری به این مناسب افزود: 
دانشگاه های علوم پزشکی در ۱0 منطقه قرار دارند که بر این اساس در منطقه ۳ کشوری همدان، کرمانشاه، ایالم، کردستان و اسدآباد همدان واقع است؛  بعد از حالت 
چرخشی  استقرار دبیرخانه در سال های قبل بین همدان و کرمانشاه)هر سال یکبار( از این بعد هر ۲ سال یکبار دبیرخانه  در این مراکز علوم پزشکی د رمنطقه ۳ کشور به 
فعالیت خود ادامه خواهد داد.  وی ادامه داد: از جمله شاخص ها برای تعیین محل دبیرخانه توانمندی و ظرفیت های علمی و آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و توانایی 
تامین و پشتیبانی اقالم پزشکی و غیره بوده است که دانش پاه علوم پزشکی همدان به دلیل دارابودن این مولفه ها و شاخص های دیگر موفق به دریافت این مجوز برای 
استقرار دبیرخانه در همدان شده است.  حیدری مقدم با تاکید بر این  که هیچ انحصاری گرایی با استقرار دبیرخانه در همدان در حوزه علوم پزشکی منطقه ۳ رخ نخواهد 
داد، درباره دریافت موافقت اصولی دانشگاه در حوزه پزشکی نیز افزود: هر نوع مجوزی که منجر به هم افزایی توانایی استان در حوزه های مختلف شود موافق هستیم ضمن 
این که دانشگاه آزاد نیز از ظرفیت های موجود دانشگاه در حوزه آموزش و درمان بهره خواهد برد.  رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره سرانه بستری تخت به نفر 
بیمارستان های استان نیز یادآور شد: در استان همدان و در شهر همدان مجوز ساخت بیمارستانی یک هزار تختخوابی صادر شده است و بیمارستان های سیناو فاطمیه 
بیش از ۷ دهه قدمت دارند و باید جایگزین مناسبی برای آنها در همدان که مرکز استان است تامین شود حیدری مقدم درباره گردشگری سالمت و داللی در این حوزه 
توسط افراد غیررسمی نیز گفت: تا زمانی که ساماندهی در این حوزه برای جذب گردشگران سالمت اجرایی شود هیچ مخالفتی با فعالیت این افراد نداریم چرا که استان 

همدان در حوزه خدمات درمان پزشکی ظرفیت های ملی دارد و باید از این ظرفیت به صورت ویژه استفاده شود

امضاموافقتنامهشهرداریرشتباقرارگاهسازندگیخاتماالنبیادر
راستایاجرایپروژههایعمرانی

رشت-مهنازنوبری- پیرو برگزاری جلسات متعدد شهرداری رشت با مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا، اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی 
شهر، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، دکتر احمد رمضانپور رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری، دکتر حامد عبدالهی رییس کمیسیون حمل و نقل 
ترافیک شورا، محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت و دکتر فرامرز جمشید پور معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری، با فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا دیدار و گفت و گو کردند. در این دیدار پس از بحث و مذاکره در باره موضوعات از پیش تعیین شده، موافقتنامه همکاری بین شهرداری 
رشت و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا برای اجرای چندین پروژه بزرگ توسعه و عمران شهری در رشت، منعقد و امضا شد.این موافقتنامه به امضای دکتر ناصر حاج 
محمدی شهردار رشت و دکتر سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا رسیده و پس از آن مقدمات اجرای کار هم فراهم شده است.پیرو امضای این 
موافقتنامه هیات مدیریت شهری رشت با دست اندرکاران شرکت تخصصی شهید رجایی که هلدینگ تخصصی راه سازی و ابنیه است، نشست کاری برگزار کردند 
و فرآیندها و چگونگی اجرای مفاد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این نشست همچنین مقدمات کار برای آغاز عملیات اجرایی پروژه های مورد موافقت به 

بحث گذاشته شد و پس از تبادل نظر، در هر زمینه تصمیمات الزم اتخاذ گردید.

بههمتشرکتبهرهبردارینفتوگازمسجدسلیمانانجامشد؛
اجرایروکشآسفالتکویچمرانمسجدسلیمان

اهواز-شبنمقجاوند:عملیات اجرای روکش آسفالت گرم خیابان و پل کوی چمران ) اسکاچ ( شهر مسجدسلیمان 
با همت شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان خاتمه یافت . مدیرخدمات این شرکت با اعالم خبر باال اظهار 
داشت : در راستای توجه به درخواست های مردم و عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت این پروژه در هیأت 
مدیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . محمود خدادادی افزود : طی این پروژه که با 
نظارت اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن انجام شد ، آسفالت خیابان های اصلی و فرعی کوی و پل شهید چمران 
که وضعیت آسفالت آنها بسیار نامطلوب و مورد انتقاد شهروندان بود توسط این شرکت بهسازی و الیه ی اسفالت گرم 
اجرا شد .   وی خاطر نشان کرد : طی این پروژه حدود ۱۷5۳0 متر مربع از سطح خیابان های صلی و فرعی کوی شهید چمران ) اسکاچ ( که در گذشته بدلیل 
حفاری دستگاه های اجرایی دارای شرایطی نامتعارف شده و بارها مورد مطالبه ی عمومی قرار گرفته ولی رسیدگی نگردید با همت این شرکت و در راستای توجه 

به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت آسفالت شدند .   

عملیشدنکمکمالیاستاندارگلستانبهتیمبسکتبالشهرداریگرگان
گرگان–خبرنگارفرصتامروز: شهردار گرگان از عملیاتی شدن کمک مالی استاندار گلستان برای تیم بسکتبال شهرداری گرگان خبر داد و گفت: روند 
اداری آن انجام شده و به زودی این مبلغ برای کمک به تیم تخصیص خواهد یافت.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود 
در جلسه شورای راهبردی تیم بسکتبال شهرداری گرگان که با حضور کادر فنی تیم و اعضای شورای اسالمی شهر گرگان برگزار شد، اظهار کرد: این شورا در 
راستای حل سریع مشکالت تیم و بررسی هفته به هفته تیم در مسابقات لیگ برتر تشکیل شده است.وی ادامه داد: به طور قطع شرایط امسال تیم در لیگ برتر 
نســبت به ســال گذشته متفاوت است و در همین راستا تمام تالش مدیران شهرداری و اعضای کادر فنی بر این است با وحدت و همدلی، شرایط موفقیت های 
تیم را بیش از پیش فراهم کنیم.شــهردار گرگان خاطرنشــان کرد: با وجود آنکه تعداد تیم های حاضر در لیگ برتر امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته و 
بازیکنان خارجی بیشتری هم در تیم های لیگ حاضر هستند و فشردگی بازی ها نیز بیشتر شده اما به دلیل نایب قهرمانی در لیگ سال گذشته توقع هواداران و 
حتی مدیران تیم نیز باال رفته و نگاه همه به قهرمانی در لیگ امسال است.دادبود با اشاره به قول استاندار گلستان مبنی بر کمک مالی به تیم بسکتبال شهرداری 
گرگان بیان کرد: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده روند اداری این کمک انجام شده و به زودی به شهرداری گرگان برای هزینه تیم اختصاص داده خواهد 
شد.وی اضافه کرد: همچنین قول کمکی را آقای »جمالی نژاد« معاون وزیر کشور در افتتاح بزرگترین پروژه تاریخ شهرداری گرگان برای کمک به بسکتبال دادند 
که این هم در حال پیگیری است و حتی استاندار گلستان نیز نامه پیگیری این موضوع را صادر کردند.شهردار گرگان تصریح کرد: بسکتبال امروز تنها یک موضوع 
ورزشی خاص نیست بلکه یک موضوع اجتماعی است و نگاه مثبت معاون وزیر کشور و استاندار گلستان به موضوع توجه به تیم بسکتبال نشان دهنده اهمیت این 
موضوع اجتماعی است.دادبود تاکید کرد: بخاطر مردم و هوادارانی که غالب آنها قشر جوان هستند تمام تالش ما این است با وجود شرایط سخت مالی که با آن 
روبرو هستیم، به گونه ای مدیریت کنیم که بهترین شرایط را برای موفقیت تیم داشته باشیم.وی با تقدیر از تالش های بازیکنان و کادر فنی خوب تیم بسکتبال 
شهرداری گرگان، گفت: تیم ما امروز در شرایط حرفه ای قرار دارد و باید تالش کنیم به سمت حرفه ای شدن زیرساخت های تیم هم حرکت کنیم و حتی حرکت 

به اندازه یک گام در این مسیر، یادگاری است که برای آیندگان باقی خواهد ماند و کار را برای مدیران آینده راحت تر خواهد کرد.
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اخبار

قم-خبرنگارفرصتامروز:اولین جشــنواره سراســری کبوتران حرم ویژه 
شهدای مدافع حرم در قم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان قم، 5۱0  اثر به دبیرخانه اولین جشنواره سراسری "کبوتران 
حرم" ارســال گردید. سید موسی حسینی کاشــانی در آیین اختتامیه جشنواره 
سراسری شعر مدافعان حرم که در تاالر شهید سیدمرتضی آوینی قم برگزار شد، 
افزود:  این آثار در قالب های متنوع شعر سنتی و آزاد به دبیرخانه رسیده  است. وی 
تصریح کرد: در نهایت پس از اعالم نظر داوران از 5 تن از شــاعران برتر با اهدای 
جوایزی تقدیر و تجلیل به عمل می آید. حسینی کاشانی ادامه داد: حضور پرشور 
شاعران متعهد در حرکت ادبی و فرهنگی و ارسال آثار فاخر نشانگر غیرت دینی و 
و شعر یکی از زبان های گویا و رسا در انتقال مفاهیم دینی و شجاعت های شهدای حمایت ملی از دالوری فرماندهان جبهه مقاومت است. وی بیان داشت: زبان هنر 

مدافع حرم است. وی تاکید کرد: در این جشنواره سراسری فقط ۱00 غزل فاخر 
در رثای دالورمردی های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به دبیرخانه ارسال شده 
اســت. در این آیین جمعی از شاعران ایرانی، افغانستانی و پاکستانی اشعاری در 
سوگ شــهادت حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( و شهدای مقاومت اسالمی 
قرائت کردند. اختتامیه جشنواره سراسری کبوتران حرم با اجرای احمدعلوی شاعر 
آیینی و حضور خانواده معظم شــهدای مدافع حرم، هنرمندان، اصحاب رسانه و 
جمعی از مســئوالن استان از جمله سردارگنجعلی فرمانده لشکر۱۷علی بن ابی 
طالب )علیه الســالم(، سیدموسی حسینی کاشــانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی استان، حجت االسالم لطفی نیاســر مدیرکل صدا و سیمای مرکز قم و 

سیدمحمدحسن یزدی نژاد رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان همراه بود.

قزوین-خبرنگارفرصتامروز:علی فرهور مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی: اگر هر 
ایرانی، ۱0 درصد در مصرف برق و گاز طبیعی صرفه جویی کند، نیروگاه ها به سوخت 
مازوت نیازی نخواهند داشت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید 
رجایی، علی فرهور در جمع خواهران طالب زینبیه شهرستان آبیک، به تشریح وضعیت 
ســوخت مصرفی واحدهای نیروگاه پرداخت و گفت: با شــروع فصل زمستان و اولویت 
تخصیص سهمیه سوخت گاز طبیعی برای مصرف کنندگان خانگی، از سهمیه این نوع 
ســوخت)گاز طبیعی( در نیروگاه ها کاسته می شــود، به طوری که امسال با توجه به 
افزایش میزان مصارف خانگی گاز طبیعی، سهمیه گاز نیروگاه ها از جمله نیروگاه شهید 
رجایی، قطع شده است. مدیرعامل شــرکت با توجه به انعکاس اخبار سوخت مصرفی 
نیروگاه، به تشــریح وضعیت تولید و مصرف سوخت گاز طبیعی و انرژی ها در کشور و 
مقایسه آن با کشورهای اروپایی پرداخت و گفت: در حال حاضر و در فصل سرد زمستان، 
روزانه ۷۹۲ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در کشور مصرف می شود که این رقم، معادل 
نصف گاز مصرفی اتحادیه اروپاســت که اگر از ســوی هر فرد ایرانی، تنها ۱0 درصد در 
مصارف برق و گاز طبیعی، صرفه جویی شود، نیروگاه ها بی نیاز از مصرف سوخت مازوت 

خواهند شد. علی فرهور در ادامه، به اهمیت نیروگاه شهید رجایی در کمک به پایداری 
شــبکه برق کشور اشاره کرد و بیان داشت: نیروگاه شهید رجایی، با قدرت نامی ۲ هزار 
مگاوات، برق مورد نیاز حدود ۴ میلیون نفر مصرف کننده این نوع انرژی را در کشــور 
تامین می کند که این رقم، بیانگر اهمیت این نیروگاه در پایداری شبکه سراسری تولید 

انرژی الکتریکی است. مدیرعامل نیروگاه اظهار داشت: برای تداوم تولید برق و خدمات 
رســانی به مصرف کنندگان انرژی الکتریکی، می باید، سوخت مایع، جایگزین سوخت 
گاز طبیعی در نیروگاه ها شود تا وقفه ای در تولید برق کشور ایجاد نگردد. علی فرهور 
ادامه داد: حال این پرسش مطرح می شود که آیا مصرف سوخت مازوت، موجب آلودگی 
محیط می شود و یا منشاء آلودگی هوا را باید در جای دیگری جست و جو کرد؟ در ادامه، 
پرسش هایی با محور آالیندگی سوخت مازوت مطرح شد که علی فرهور در پاسخ، بیان 
داشت: سوخت مازوت، جزو سوخت های فسیلی است که تولید گازهای گلخانه ای می 
کند اما آن چه که موجب آسیب به افراد می شود، ذرات معلق زیر دو ونیم میکرون است 
که آن نیز حاصل ســوخت ناقص وسایل موتوری بنزین سوز و به ویژه موتورسیکلت ها 
است.  علی فرهور اظهار امیدواری کرد با طی شدن فصل سرما و افزایش سهمیه سوخت 
گاز طبیعی، این نیروگاه همچون گذشته از این نوع سوخت)گاز طبیعی( استفاده خواهد 
کرد. خواهران حوزه علمیه زینبیه پس از ســخنان مدیرعامل شرکت، با حضور در اتاق 
های فرمان نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی و برج های خنک کننده اصلی، با فرآیند 

تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه ها آشنا شدند.

ســاری-دهقان: به گزارش خبرنگار مازندران بــه نقل روابط عمومی آب 
منطقه ای مازندران: آقای دکتر یخکشی با حضور در جمع کارکنان روابط عمومی 
شــرکت و در یک نشست صمیمی ۲ ساعته و آگاهی از فعالیت های بخش روابط 
عمومی گفت: روابط عمومی نقش تنظیم کننده ارتباط سازمان با جامعه را داارد و 
اگر می خواهید در روابط عمومی موفق باشید، باید این روابط را در حوزه رسانه و 

مردم درست تنظیم کنید و نقش سخنگوی سازمان را داشته باشید.  
وی با اشاره به ضرورت توسعه ارتباطات اجتماعی در بخش آب گفت: به دلیل 
ماهیت ماموریت شرکت که عمدتاً فعالیت آن مهندسی در بخش های مختلف از 
جمله اجرای طرح ها ، بهره برداری و ســنجش و پایش منابع آب است، متأسفانه 
نگاه مجموعه ما در حوزه اجتماعی توســعه پیدا نکرد و این امر موجب شــد تا 
تالش های فنی ما در حد مورد انتظار ظاهر نشــود. ایشــان انجام کار رسانه ای را 
مهم برشمرد و تأکید کرد در کنار کار رسانه ای معتقدم روابط عمومی با بهره گیری 
از روش های نوین از جمله نظرســنجی می تواند بخش ارتباط چهره به چهره را 
افزایش دهد و اگر ما ذینفعان و مشترکین خود را خوب نشناسیم و بازخوردهای 

آنها را ندانیم و با آنها ارتباط برقرار نکنیم، انگار که در تاریکی حرکت می کنیم.
دکتر یخکشــی یکی از بحث های مهم ارتباطی را انتقال مباحث کارشناسی و 
تولید محتوا برای مخاطبین برشمرد و گفت: متأسفانه ما کمتر فرصت کردیم تا 
مباحث کارشناسی و مبانی کارمان را در حوزه سدسازی، شبکه آبیاری و زهکشی، 

مهندســی رودخانه و آب زیرزمینی را با کمک رســانه های جمعی تبین کنیم. 
اما متأســفانه گاهی افراد که گاهاً این افراد از شــهرت خاصی برخوردار هستند، 
اظهــار نظر ها و تحلیلی انجام می دهند که با واقعیت موجود انطباق ندارد اما به 
دلیل فرصت مناســب از ظرفیت رسانه ها استفاده می کنند که این اظهارنظرها 

و دیدگاه ها ، نگرش ونگاه مردم را به دلیل اعتمادی که دارند تغییر خواهد داد. 
مدیرعامــل آب منطقه ای مازنــدران با تأکید بر ضرورت انجام نظرســنجی 
در حوزه های مختلــف گفت: ما در مطالعه و طراحــی طرح هایمان و همچنین 
بهره برداری از آنها تا کنون کمتر موفق شــدیم تا از نظرات مردم اســتفاده کنیم 
و گاهی هم به لحاظ فرهنگ ســازمانی ممکن اســت کارشناسان ما مخالفتی با 

پیشنهاد مردم داشته باشند که به نظرم اگر ما نظرسنجی هایمان را توسعه بخشیم 
مردم بهترین مشاور و امین خواهند بود. از سوبی اخذ نظرات مردم و اعمال نظدات 

انها موجب اثربخشی طرح ها و رضایت مردم می شود.
رئیس هیئت مدیره آب منطقه ای مازندران یکی از اقدامات اطالع رســانی در 
حوزه روابط عمومی را حضور فعال در نمایشــگاه برشــمرد و گفت: باید با کمک 
بخش های مختلف برای هر فعالیتی یک پکیج نمایشــگاهی تولید کنیم که این 

بسته می تواند ما را در رساندن و انتقال پیام به مردم یاری کند.
دکتر یخکشــی بهره گیری از ظرفیت برون ســازمانی در حوزه خبر و رسانه، 
فعالیت های سمعی بصری و انجام فعالیت های هنری را ضروری برشمرد و گفت: 

برای انجام این مهم حتماً از ظرفیت قراردادی استفاده کنید.
ایشــان در پایان با تأکید بر تعامل مناسب با رســانه ها به ویژه صدا و سیما و 
بهره گیری از ظرفیت آنها در امر همراه کردن مردم، موضوع آموزش و توانمندسازی 
نیروی انسانی در حوزه ارتباطی را مهم برشمرد و گفت: حتماً تالش خواهیم کرد 
تا در برنامه های پیش رو در این حوزه بازنگری صورت گیرد. شــایان ذکر اســت 
ابتدا ،مدیــر روابط عمومی و کارکنان این دفتر ضمن بیان نقش و اهمیت روابط 
عمومی در بالندگی و تعالی یک سازمان تصریح کردند مهمترین رکن مدیریت آب 
مدیریت مشارکت جویانه ذینفعان است که روابط عمومی می تواند نقش محوری 

در تحقق آن داشته باشد.

تبریز-ماهانفالح:مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان  
شــرقی گفت: در ســال جاری و در حــوزه دهیاری ها، ۱50 میلیــارد تومان به 
دهیاری های اســتان پرداخت شــده که امیدواریم با افزایش هشت درصدی این 

اعتبار تا پایان سال این مبلغ به ۱۶5 میلیارد تومان افزایش یابد.
تقی کرمی در جریان بازدید از طرح های روســتایی شهرســتان مراغه، اظهار 
داشــت: آذربایجان شــرقی ۲ هزار و ۷0۸ روســتا دارد که از این تعداد یک هزار 
و ۹۴۷ روســتا دارای دهیاری است و امسال صد در صد اعتبارات تخصیص پیدا 
کرده برای دهیاری های استان پرداخت شده و سهم روستاهای مراغه ۱۱ میلیارد 
و 500 تومان است. وی گفت: ۷۶۱ روستا در آذربایجان شرقی فاقد دهیاری است 
که در سالجاری ۱5 میلیارد تومان اعتبار برای این روستاها پرداخت شده است که 

تا پایان سال در تالشیم این میزان اعتبار را به ۲0 میلیارد تومان افزایش دهیم.
کرمی اضافه کرد: با اعتبار در نظر گرفته شــده برای روستاهای فاقد دهیاری 
امسال ۲00 پروژه از جمله راهسازی، آبرسانی، تهیه طرح هادی و همچنین طرح 

هایی در حوزه نیرو اجرا شده است.
وی به آسفالت ریزی بیش از ۲ میلیون مترمربع از معابر روستایی استان اشاره 

کرد و گفت: امسال با همکاری بنیاد مسکن در مجموع برای آسفالت ریزی معابر 
نزدیک به یکصد میلیارد تومان اعتبار هزینه شــده که در این میان سهم قیر 5۳ 
میلیارد تومان بود. مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی 
به توزیع تسهیالت بانکی در سطح استان اشاره کرد و گفت: ۴۶۲ میلیارد تومان 
اعتبار از محل قانون اشتغال توسعه پایدار روستایی برای استان جذب شده است 

که از این میزان سهم مراغه نزدیک به ۱5 میلیارد تومان بوده که به صورت کامل 
پرداخت شده است.

کرمی اضافه کرد: همچنین از محل تســهیالت تفاهم نامه ای بین ریاســت 
جمهــوری و بانک ســینا از ۹0 میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شــده برای 
آذربایجان شرقی نزدیک به ۴5 میلیارد تومان جذب شده است که سهم مراغه از 

این تسهیالت ۴ میلیارد و ۷00 میلیون تومان است.
وی به تســهیالت ارزان قیمت در نظر گرفته شده برای اشتغال پایدار دهیاری 
های استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته و جاری نزدیک ۳0 میلیارد تومان 
اعتبار از این محل برای خرید ماشــین آالت عمرانی، طرح های گردشــگری و 
درآمدزایی دهیاری های اســتان در نظر گرفته شــده است که با هماهنگی های 
انجام شده با فرماندار مراغه، قسمتی از این اعتبار برای دهیاری های این شهرستان 
پرداخت خواهد شد. فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز دراین بازدید گفت: پیگیری 
طرح های تولیدی که براساس توافق نامه بین سازمان دهیاری های کشور و بانک 
های ســینا و پارسیان در امر توسعه تولیدات روستایی منعقد شده از اصلی ترین 

اهداف این بازدید است.

بوشهر-خبرنگارفرصتامروز:کامبیز یوسفی به عنوان مدیر جدید دفتر 
حراســت  شرکت توزیع نیروی برق استان بوشــهر معارفه شد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشــهر، اردشیر مذکوری در این آیین 
اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش توزیع در مرحله نهایی از زنجیره برق مشتریان 
می باشــد و به دلیل ارتباط مســتقیم با مردم و مسولین و وظیفه پاسخگویی به 
مشترکین از حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد علی الخصوص استان بوشهر 
با توجه به شــرایط اب و هوایی خاص ان  حفظ امنیت شرکت ضروری است که 
حفظ امنیت شرکت به عهده دفتر حراست است . نیروی انسانی به عنوان مهم ترین 
ســرمایه شرکت است که در این راستا نسبت به بکارگیری کارکنان و استفاده از 
ظرفیت  آنها اهتمام ویژه داریم. وی بیان کرد: در این راســتا امیدواریم یوســفی 

در ســمت جدید خود بتواند در اهداف ترسیم شده در چشم انداز شرکت توزیع 
نیروی برق استان بوشهر موفق باشد. مذکوری افزود: مسعود دهقانی نیز در دوران 
مدیریتی خود منشا خدمات ارزشمندی بوده که قدردان فعالیت های بی دریغ وی 

هســتیم. وی بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق  استان بوشهر همچنان تامین 
برق پایدار مشــترکان را در اولویت خود می داند و در این زمینه نسبت به توسعه 
زیرســاخت ها توجه ویژه داریم. مذکوری افزود: با هدف تحقق شعار سال جاری 
مبنی بر رونق تولید تامین برق پایــدار واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای 
در حال احداث اهتمام ویژه داریم. مدیرکل دفتر  مرکزی حراســت شرکت توانیر 
گفت: همدلی و اتحاد الزمه وجود یک فضای آرام برای فعالیت است که این مهم 
باید ســرلوحه کارکنان صنعت برق باشد. محبی افزود: در این رابطه انتظار داریم 
کارکنان با هدف خدمت صادقانه و جلب رضایت عموم مردم نهایت تالش خود را 
بکار گیرند. وی گفت: اولویت نخســت صنعت برق جلب رضایت حداکثری مردم 

است که این مهم تنها در سایه تالش و کار جهادی محقق می شود.

برگزاریاولینجشنوارهسراسریکبوترانحرمدراستانقم

مدیرعاملنیروگاهشهیدرجاییدرجمعخواهرانمبلغدینیشهرستانآبیک
کاهش10درصدیمصرفبرقوگازموجبکاهشاستفادهازمازوتدرنیروگاههامیشود

دکتریخکشیمدیرعاملآبمنطقهایمازندران:
روابطعمومیچشمسازماناست.اگرچشمخوبپایشکند،سازمانمیتوانددرمسیرخودحرکتکندوبهاهدافسازمانیخوددستیابد

مدیرکلامورروستاییوشوراهایاستانداری:

آذربایجانشرقی۲هزارو۷0۸روستادارد

مدیردفترحراستشرکتتوزیعنیرویبرقاستانبوشهرمعارفهشد

اصفهان-قاسماســد: علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان به عنوان رئیس انجمن شرکت های نمایشگاهی ایران  
انتخاب شــد. به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، مجمع عمومی انجمن شــرکت های نمایشگاهی کشور با حضور مدیران 
عامل شرکت های نمایشگاهی استان های سراسر کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران برگزار شــد که علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان با ۱5 رای به عنوان عضو هیئت مدیره 
انتخاب شد. پس از آن، اعضای هیئت مدیره در نخستین جلسه خود، هیئت رئیسه 
انجمن را انتخاب کردند که علی یارمحمدیان، مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان با آرای هیات مدیره به عنوان رئیس انجمن نمایشگاهی 
ایران انتخاب و معرفی شد. علی یارمحمدیان پس از انتخاب به عنوان رئیس جدید 
انجمن نمایشگاهی ایران ابراز امیدواری کرد هیئت مدیره جدید این انجمن بتواند 

زمینه های تحرک الزم برای رونق صنعت نمایشگاهی در کشور را فراهم آورد.
وی با بیان اینکه صنعت نمایشــگاهی تاثیرگذاری مستقیمی در اشتغالزایی و 
رونق اقتصادی دارد، گفت: صنعت نمایشــگاهی نه تنها خود یک فرصت بی نظیر 
برای اشتغالزایی محسوب می شود، بلکه به صورت مستقیم می تواند برای واحدها 

و بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی رونق ایجاد کند.  رئیس جدید 
انجمن نمایشگاهی ایران با تاکید بر اینکه باید جایگاه واقعی صنعت نمایشگاهی در 
کشورمان تثبیت شود افزود: الزم است دولتمردان و به ویژه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت توجه بیشــتری به صنعت نمایشگاهی کشور و شرکت های نمایشگاهی 
استانی داشته باشند؛ بر همین اساس در انجمن نمایشگاهی ایران تالش می کنیم 
توجــه بخش دولتی را به فعالیت های مرتبط با صنعت نمایشــگاه جلب کنیم تا 
این صنعت بیش از پیش پیشــرفت کند. وی ساماندهی به تقویم ها و رویدادهای 
نمایشــگاهی را یکی دیگر از اهداف و برنامه های انجمن نمایشگاهی ایران عنوان 
کرد و ادامه داد: الزم اســت تقویم های نمایشــگاهی بلندمدت برای شرکت های 
نمایشگاهی اســتانی تدوین شود و با برنامه ریزی های بلندمدت، زمینه مشارکت 
هر چه بیشتر شرکت های داخلی و خارجی در رویدادهای نمایشگاهی استان های 

مختلف کشور را فراهم خواهیم آورد.

مدیرعامل نمایشگاه اصفهان، رئیس انجمن صنعت نمایشگاهی ایران شد
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اگرچه ما انس��ان ها ارتباطات کالمی را اختراع کردیم، اما هنوز هم 
در آن خیلی خوب نیس��تیم. ارتباطات واض��ح وظیفه اصلی رهبران 
کس��ب وکار و یکی از س��خت ترین مهارت هایی اس��ت که باید کسب 
کنند. زیرا اگر این مهارت را نداش��ته باش��ند، کارکنان نمی توانند با 
ه��م همکاری کنند و هیچ  اتفاق مفیدی رخ نمی دهد. در این مطلب 
م��ا 1۸ راه بهبود ارتباط در محل کار را بررس��ی می کنیم تا کارایی 

بیشتری داشته باشید.
 ارتباطات چیست؟

مهندسان رادیو می دانند که برای برقراری ارتباط خوب، فرستنده 
باید قوی باش��د، گیرنده یک آنتن خوب داش��ته باشد و باید تداخل 
رادیویی )RF( بس��یار کم باش��د. این در مورد ارسال، دریافت و صدا 
اس��ت. به همین ترتیب، ف��ردی که ارتباط برق��رار می کند )کالمی، 
نوش��تاری و غی��ره( بای��د واضح باش��د؛ گیرن��ده باید توج��ه کند و 

حواس پرتی ها و وقفه ها باید به حداقل برسند.
مش��کل این اس��ت که هم��ه ما به ندرت این س��ه م��ورد را انجام 
می دهیم و از این  رو بسیاری از ارتباطات اداری شکست می خورد. با 
این وجود هر کس دارای ابزارهایی است که می تواند همه این موارد 
را بهبود بخش��د. هنگامی که رهبران در این سه مورد خوب هستند، 

کارکنان نیز تمایل دارند ارتباط خود را در این راستا تقویت کنند.
چگونگی ارتباط مؤثر در محل کار

در اینجا چند راهنمایی آس��ان ب��رای بهبود ارتباط در محل کار را 
به شما معرفی می کنیم.

1. یک شنونده خوب باشید
شما یک گیرنده هستید و نیاز به یک آنتن خوب دارید. در حقیقت، هر 
کدام از شما دو آنتن دارید یکی گوش های تان، که باید دو برابر خاصیت 
فرستندگی داشته باش��ند؛ دیگری دهان تان است. گوش دادن خوب با 
حضور کامل در لحظه آغاز می ش��ود. هرچه میزان گوش دادن شما کم 

باشد، طرف مقابل فکر می کند که به او اهمیت نمی دهید.
2. شایعه پراکنی نکنید

شایعات در محل کار بسیار مخرب هستند. این »اطالعات« غیرضروری 
برای انجام کار، بسیار منحرف کننده بوده و زمان را هدر می دهد.

3. با صدای نرم صحبت کنید
رس��انه های اجتماع��ی ب��ه ما ی��اد می دهند که وقت��ی همه فریاد 
می زنند، صدای آرام، بلندتر از همه ش��نیده می شود. حتی زمانی که 
می خواهی��د صدای خود را باال ببرید، این کار را انجام ندهید، چراکه 

بسیار واضح تر شنیده خواهید شد.
4. دیگران را به خاطر کارهای باارزش شان تحسین کنید

اف��رادی که احس��اس می کنن��د دیگ��ران قدرش��ان را نمی دانند، 
ش��نوندگان خوبی نیس��تند. آنها ممکن اس��ت این کار را وقت تلف 
کردن بدانند و صحبت های طرف مقابل را قبول نداش��ته باش��ند، اما 
هنگامی که به یک فرد ارزش داده می شود و این موضوع به آنها گفته 
می شود، آنها با اشتیاق گوش خواهند داد. ستایش، آنتن های بهتری 

در شنونده ایجاد می کند.
5. صادق و بااخالق باشید

به طور حتم دالیلی وجود دارد که مردم از سیاس��تمداران، وکال و 
فروش��ندگان اتومبیل دست دوم خوش شان نمی آید. این افراد سعی 
می کنن��د دیگران را با زبانی چرب و نرم گول بزنند. صادق و بااخالق 
باشید، چراکه با این کار، اعتماد دیگران را جلب خواهید کرد و مردم 

فکر می کنند که شما قابل اعتماد هستید.
6. هرگز از زبان توهین یا الفاظ رکیک استفاده نکنید

مهم نیس��ت فرد به چه میزان بد باشد، صحبت کردن با آن  فرد به 
نحوی که توهین آمیز به نظر برس��د، از تعامل ش��ما با آنها جلوگیری 
می کند. قبل از بیان کلمات کمی مکث کرده و به آن ها فکر کنید. در 
این صورت کسانی که در اطراف شما هستند، بیشتر مشتاق خواهند 

بود آنچه می گویید را بشنوند.
7. اخالق کاری خوب داشته باشید

هی��چ ک��س اف��راد بی مس��ئولیت را دوس��ت ن��دارد. پ��س ف��رد 
مسئولیت پذیری باشید و برای کمک به همکاران خود که نیاز به یک 

دست اضافی دارند، تالش کنید.
8. به صورت منصفانه با دیگران رفتار کنید

اگر افراد شرکت، شما را به عنوان فردی که با همه یکسان برخورد 
نمی کند ببینند، دیگر به صحبت های ش��ما گ��وش نخواهند داد، اما 

هنگامی که می دانن��د همان گونه که با دیگران رفتار می کنید با آنها 
نیز رفتار می کنید، دوست دارند بشنوند چه می خواهید بگویید.

۹. یک شخص خوشحال باشید که با همه مهربان است
آیا دوست دارید با یک فرد بداخالق و اخمو همکالم شوید؟ به طور 
حتم دوس��ت ندارید. افراد دیگر نیز همین گونه هستند. حتی زمانی 

که حوصله ندارید، سعی کنید خوشحال و مهربان باشید.
1۰. آرامش خود را تحت فشار حفظ کنید

این یکی از سخت ترین راهکارها برای یادگیری است، اما به خوبی 
جواب می دهد. همه ما از افس��ران پلیس، جراحان و دیگر کسانی که 
در ش��رایط مرگ و زندگی آرامش خود را حفظ کرده اند ش��گفت زده 
ش��ده ایم. اگر خودمان در چنین شرایطی با این افراد بودیم بالفاصله 
دستورات شان را پیروی می کردیم. هنگامی که در شرایط سخت آرام 

هستید، دیگران نیز تمایل دارند به حرف های تان گوش دهند.
11. دوستانه و محترم باشید

ای��ن آزمایش را امتح��ان کنید: دفعه بعد که ش��ما با یک نماینده 
پش��تیبانی، با صدایی خسته پای تلفن صحبت می کنید، تا جایی که 
می توانید ش��اد، دوستانه و مؤدب باشید. شما می توانید تغییر صدای 

آنها را همان گونه که شادتر می شوند متوجه شوید.
12. توجه دیگران را جلب کنید

جل��ب توجه دیگ��ران، با برقراری ارتب��اط و دادن و گرفتن در یک 
مکالمه درس��ت ص��ورت می گیرد. وقت��ی ای��ن کار را می کنید، نظر 
دیگ��ران را جلب می کنید. اگر آماده نیس��تید ک��ه به طور کامل فرد 
مقاب��ل را به خود جذب کنی��د، قبل از ش��روع ارتباطی مهم، کمی 

صبر کنید.
13. زمان را هدر ندهید

همه ما با زمان محدود به دنیا آمده ایم. بنابراین، تعجب آور نیس��ت 
که مردم دوس��ت ندارند زمان خود را الکی از دست دهند. بدانید که 
چ��ه چیزی باید بگویید یا یاد بگیرید، حرف تان را مس��تقیم بزنید و 
سپس مکالمه را به پایان برسانید تا طرف مقابل شما این احساس را 

نداشته باشد که زمانش به هدر می رود.
14. آهسته صحبت کنید و از کلمات پیچیده استفاده نکنید

صحبت ک��ردن س��ریع باعث می ش��ود دیگ��ران صحبت های تان 
را متوج��ه نش��وند. از زبان غیرمعمول پیچیده ی��ا اصطالحات مبهم 
استفاده نکنید. عجول نباشید و بیش از درک شنونده صحبت نکنید.

15. بیشتر در مورد دیگران نگران باشید تا خودتان
نگ��رش »همه چیز در مورد من اس��ت« راه خوبی ب��رای تعامل با 
دیگران نیس��ت، زیرا همه چیز در مورد ش��ما نیست. این مربوط به 
دیگران، همکاران، تیم ها، ادارات و ش��رکت های بزرگ اس��ت. خود، 

نیازها و منافع تان را در درجه بعدی قرار دهید.
16. متواضع و بخشنده باشید

قان��ون طالیی، بدون فروتنی و درک نمی تواند اجرا ش��ود. این امر 
در م��ورد ارتباطات واقع��ی، عمیق و کامل نیز ص��دق می کند. هیچ 
شرمی در انس��ان بودن نیست، پس هنگام برقراری ارتباط با رئیس، 
هم تیمی ها و کارکنان خود، همیش��ه انس��ان متواضع و بخش��نده ای 

باشید.
17. محل کارتان را تمیز و منظم نگه دارید

اگر دفتری در هم و بر هم داشته باشید کسی تمایل نخواهد داشت 
با شما ارتباط برقرار کرده و صحبت کند، اما زمانی که همه چیز سر 
ج��ای خود و با نظم و انضباط قرار گرفته باش��د دیگران نیز بیش��تر 

تمایل خواهند داشت به شما نزدیک شوند.
18. بهداشت شخصی خوبی داشته باشید

ای��ن مورد چنان واضح اس��ت که نی��ازی به گفتن ن��دارد. رعایت 
بهداش��ت ش��خصی در تعامل های اجتماعی امری ضروری است. در 
غیاب آن، ش��خص مقابل ش��ما، بدون در نظر گرفتن اینکه سخنران 

یا شنونده است، دالیل زیادی برای مشارکت نکردن با شما دارد.
افکار نهایی

 برق��راری ارتب��اط مؤثر در مح��ل کار، فراتر از کلم��ات می رود. با 
نگرش و افکار درس��ت، مهارت های ارتباطی که با کارکنان، همکاران 
و رئیس خود نیاز دارید را به دس��ت خواهید آورد. این 1۸ راه باال را 
در محل کار خود تمرین کرده و شروع به بهبود مهارت های ارتباطی 

در محل کار کنید.
Lifehack/ucan :منبع 

۱۸ روش برای اینکه ارتباط موثرتری در محل کار داشته باشید
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برخی از افراد افکار و رفتارهای س��می دارند که باعث می شود در زندگی خود 
از ش��ادی واقعی محروم بمانند. رفتارهای سمی سبب عدم رضایت و خوشحالی 
انسان ها از زندگی می شود و تأثیرات مخربی روی سالمت جسم و روح آنها دارد. 

در ادامه با ما همراه باشید تا چند رفتار سمی را معرفی کنیم.
ه��ر ف��ردی در زندگی خود به دنبال ش��ادی و رضایت اس��ت، وقتی از درون 
احس��اس خوش��بختی و ش��ادی نکنید، احتمال دارد به بیماری های جسمی و 

روحی مبتال شوید.
اگر رفتارهای س��می را بشناس��ید، خواهید توانس��ت آنها را کنار بگذارید تا از 
تأثیرات مخرب آنها در امان باشید. در ادامه هشت رفتار سمی را لیست کرده ایم، 
البته رفتارهای مخرب زیادی وجود دارد که به زندگی ما آسیب می رساند، اما در 

ادامه چند رفتار را به همراه راهکارهای مقابله با آنها ذکر می کنیم.
مدام در تالشید اطرافیان را از خود راضی نگه دارید

خیلی خوب اس��ت که به دنبال محبت و ش��ادی دیگران هستید، این مسئله 
نشان می دهد روابط اجتماعی متعادلی دارید و به مسائل مهم توجه می کنید، اما 
در این رفتار باید متعادل باشید، زیرا اگر دائماً بخواهید اطرافیان را از خود راضی 
نگه دارید، از خود غافل می شوید. این در حالی است که دیگر راضی نگه داشتن 
دیگران برای تان دردسرس��از می ش��ود و از خودتان ناراضی خواهید بود. در این 
ش��رایط توجهی به نیازهای خود نداری��د، اگر بیش ازحد برای رضایت آنها تالش 
کنید و از خودتان ناراضی باش��ید، به روح تان آسیب می رسانید. بیشتر به دنبال 
ش��اد کردن دیگران هستید و تمام تالش تان در این زمینه است، پس نمی دانید 

چه چیزی باعث خوشحالی خودتان می شود؟
نباید بگذارید برای راضی نگه  داش��تن دیگران و ترس از طرد ش��دن، مس��یر 
زندگی ت��ان تغییر کند زیرا با این کار تنها جس��م و روح خ��ود را آزار می دهید. 
این افراد معموالً اس��ترس باالیی دارند، خیلی س��خت اعتماد می کنند، احساس 
بی لیاقتی و مفید نبودن دارند و در روابط اجتماعی و عاطفی مورد سوءاس��تفاده 

قرار می گیرند.
توصیه می کنیم ش��ادی خود را به دیگران ارجحیت دهید، اینکه همیش��ه به 
فکر دیگران باش��ید، خوش��حال نخواهید بود. وقتی به این درک برسید به دنبال 

چیزهایی خواهید بود که واقعاً شادتان می کند.
خودتان را با کسانی که نمی شناسید مقایسه می کنید

انس��ان ها به طور ذاتی به دنبال مقایس��ه کردن هستند، پس اگر خودتان را با 
کس��ی که می شناسید مقایس��ه کنید خیلی عجیب نیست، اما جای تعجب دارد 
خود را در کنار افرادی قرار دهید که تاکنون آنها را ندیده و هیچ ش��ناختی هم 
ندارید. منطقی است ما به کسی حسودی کنیم و خود را با او مورد مقایسه قرار 

دهیم که هیچ شناخت و برخوردی با او نداشته ایم؟
بیشتر این مورد روی روابط موجود در فضای مجازی تأکید دارد. در شبکه های 
اجتماعی چون فیس بوک، اینستاگرام، تلگرام، اسنپ چت و سایت های اینترنتی 
از واقعیت درونی انس��ان ها دور هس��تیم و تنها نوش��ته هایی را می بینید که در 
جلوی چش��م تان قرار دارد و از حقیقت پش��ت آن بی اطالعید. پس خودتان را با 
کس��انی که نمی شناسید مقایس��ه نکنید، زیرا این کار تنها احساس نارضایتی از 

زندگی را به شما القا می کند.
ش��اید در فضای مجازی با تصاویری روبه رو ش��وید که کاماًل بی عیب و نقص 
هس��تند، اما گاهی حقیقت چیز دیگری اس��ت. هر فردی در زندگی خود با فراز 
و نش��یب های زیادی همراه بوده و نباید با تماش��ای این تصاویر احساس یأس و 

ناامیدی داشته باشید، پس با مثبت اندیشی از زندگی خود لذت ببرید.
کارهای تان روی هم می ریزد و سرتان خیلی شلوغ است

بیش��تر مردم عادی تصور می کنند افراد پرمش��غله موفق بوده و درآمد باالیی 
دارند، درحالی که این طرز تفکر کاماًل اش��تباه است. وقتی همیشه سرتان شلوغ 
اس��ت شاید به این خاطر باشد که می خواهید خود را در نظر دیگران زرنگ و پر 
کار جلوه دهید تا کسی به شما تنبل و بی خیال نگوید، یا شاید هم نمی خواهید 
با حقیقت زندگی مواجه ش��وید. ش��اید در ابتدا احس��اس رضایت کنید، اما طی 
زمان این مش��غولیت سبب می شود رضایت و خوش��حالی زندگی تان را از دست 
بدهید و به فردی پراسترس و از نظر روحی و جسمی بیمار تبدیل شوید. توصیه 
می کنیم روی کارهایی تمرکز کنید که از انجام آنها لذت می برید و برای تان ثمر 
دارد. ب��رای کارهای تان برنامه ریزی کنید، از زمان خود اس��تفاده بهینه ببرید و 

هر زمانی که نیاز است استراحت کنید و دست از مشغله های روزمره بردارید.
وقتی نیاز است حرفی بزنید و نظرتان را بگویید، سکوت می کنید

یکی از رفتارهای س��می که به جس��م و روح شما آس��یب می رساند، سرکوب 
کردن احساس��ات و نظرات است. ابراز نکردن احساس��ات سبب می شود شادی 
و رضای��ت از زندگی را از دس��ت بدهیم و در رواب��ط کاری و خانوادگی خود به 
موفقیت نرس��یم، حتی این خودخوری ممکن اس��ت سبب بیماری های جسمی 

و روحی نیز ش��ود. البته این بدین معنا نیس��ت که س��ریعاً در مقابل هر انتقاد و 
ناراحتی، عکس العمل س��ریع و تند نشان دهید، بلکه الزم است هر زمان که نیاز 
ب��ود حرف بزنید و نظرت��ان را به گوش اطرافیان برس��انید. پس وقتی از چیزی 
رضایت ندارید، س��اکت نش��ینید و با خونس��ردی و آرامش از خ��ود دفاع کنید. 
هر زمانی که کس��ی به ش��ما بی احترامی می کند، با اعتماد به نفس در مقابل او 
بایس��تید. باید یاد بگیرید در زندگی تان به دنبال ش��ادی، توجه، احساس امنیت 

و رضایت باشید.
تعریف درستی از عشق ندارید

خیل��ی از افراد تصور می کنند عش��ق پای��دار یعنی رنج، ع��ذاب و دوری! اما 
حقیقت این اس��ت که عش��ق به معنای تحمل درد نیست و نباید روی سختی و 
هجران پایه گذاری ش��ود. اگر این طرز فکر را داشته باشیم و عشق و رنج را یکی 
بدانیم، هر س��ختی و دردی را وارد زندگی مان می کنیم تا عشق واقعی را زیر آن 
پنهان کنیم. در بیش��تر مواقع احساس��ات بی ارزش��ی را تحت عنوان عشق وارد 
زندگی می کنیم، درحالی که عش��ق وقتی بروز می کند که در کنار هم باشید، از 
هم حمایت کنید و از تمام سختی های زندگی بگذرید. پس تعریف غلط از عشق 
یکی از رفتارهای س��می اس��ت که بیش��تر افراد به آن دچار هستند. از این پس 
عش��ق را معادل تحمل رنج و صبوری کردن ندانید و هیچ وقت ضعف و س��ختی 
را با عش��ق اش��تباه نگیرید. در این صورت است که مطمئن می شوید با خودتان 

و عشق تان صادق هستید.
توجهی به ندای درونی تان ندارید

ه��ر ف��ردی باید به ندای درونی خ��ود گوش دهد، زیرا گ��وش دادن به حس 
درونی س��بب می ش��ود تا از صداهای آزاردهنده و بی فایده بیرونی دور باشیم و 
تمام چیزهایی که مانع خوش��حالی مان هستند را بشناسیم و با آنها مقابله کنیم. 
روبه رو شدن با ندای درونی که اغلب می خواهیم آن را نادیده بگیریم، کار آسانی 
نیست، اما فواید خوبی برای تان دارد. اوالً تمام حرف هایی که با خودتان می زنید 
محرمان��ه اس��ت و نگران فاش ش��دن آن نخواهید بود. دوم اینک��ه با ترس های 
درونی خود دس��ت و پنجه نرم می کنید و س��وم اینکه مجبور می شوید در مسیر 
موفقیت و خوش��بختی گام بردارید و از تالش های بی ثمر دس��ت بکش��ید. پس 
توصی��ه می کنیم ندای درونی یا همان حس شش��م خ��ود را جدی بگیرید، زیرا 

می تواند شما را به سعادت و شادی برساند.
دقیقا نمی دانید در زندگی به دنبال چه چیزی هستید

بای��د در زندگ��ی بدانید دقیقا به دنب��ال چه چیزی هس��تید و از زندگی چه 
می خواهی��د. وقتی با خودتان صادق باش��ید و به خود فرص��ت دهید، حتماً در 
مس��یر درستی قرار می گیرید و از گم ش��دن در راه های نادرست نجات می یابید. 
بای��د خود راه تان را پی��دا کنید و هیچ وقت فکر نکنید اگر در مس��یری که فرد 

دیگری در پیش گرفته قرار گیرید، ش��ما هم به همان مرتبه می رس��ید. با قرار 
گرفتن در مسیر خودتان به خواسته ها و رویاهای خود اهمیت داده و در زندگی 

خود واقعی تان خواهید بود.
برای این منظور توصیه می کنیم کاغذی برداش��ته و نام خود را با خط درشت 
ب��االی آن بنویس��ید و دورش را خط بکش��ید تا خوب جلوه کنی��د، در زیر آن 
نی��ز تمام چیزهایی که از زندگی می خواهید را بنویس��ید. بای��د دقیقا آرزوها و 
خواس��ته های خود را بنویسید نه چیزی که دیگران از شما انتظار دارند، در غیر 
این صورت اهداف تان را در کنار خواس��ته های دیگران قرار می دهید. یادداش��ت 
خواس��ته های خود را هر جایی همراه داشته باش��ید و همواره به آن نگاه کنید، 
اهداف تان را مدنظر داش��ته باش��ید و اطمینان حاصل کنید که در مسیر درست 

قرار دارید.
در مقابل ترس سر خم می کنید

ترس های درونی س��بب می ش��ود از زندگی تان هیچ لذتی نبرید، وقتی اجازه 
می دهید ترس از موفقیت، ترس از ش��اد بودن، ترش از شکس��ت و ... بر زندگی 
ش��ما سایه بیندازد در زندانی محبوس شده و زندگی بدون شور و لذتی خواهید 
داش��ت. از همین حاال از این رفتار س��می دوری کنید و تصمیم بگیرید جلوی 
ترس بایس��تید و نگذارید زندگی را برای تان زهر کن��د. وقتی بتوانید ترس های 
درون��ی خود را کنت��رل کنید، این موهب��ت الهی راهنمایی برای دس��تیابی به 

آرزوهای دست نیافتنی و ناشناخته خواهد بود.
Lifehack/ucan : منبع 
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چالش مسافرت های کاری در تعطیالت

فعالی��ت کاری گاهی اوقات دش��واری های خاص خود را دارد. بس��یاری از اف��راد در روزهای تعطیل یا 
مناس��بت های مهم مش��غول رس��یدگی به امور خانوادگی و وقت گذرانی در کنار دوستان هستند. در این 
میان برخی دیگر باید به امور ش��رکت رسیدگی کنند. نکته جالب اینکه گاهی اوقات کارمندان یا مدیران 
باید در تعطیالت به س��فرهای کاری نیز بروند. در چنین ش��رایطی بسیاری از افراد از فعالیت کاری متنفر 
می شوند. در این شرایط امکان اجتناب از فعالیت کاری وجود ندارد. به همین خاطر همه ما باید سفرهای 
کاری را قبول کنیم. در این وضعیت برخی از توصیه های کاربردی امکان کاهش دشواری سفر در روزهای 
تعطیل را فراهم می س��ازد. در این مقاله هدف اصلی بررس��ی نکات تاثیرگذار و مناس��ب برای سفر کاری 
در روزهای تعطیل است. به این ترتیب دست کم ما در طول سفر سختی کمتری را تحمل خواهیم کرد. 
یکی از چالش های عجیب در ایام تعطیل گرانی بیشتر کاالها در بسیاری از شهرهاست. همچنین در این 
روزها رویدادهای بسیار زیادی در جریان است، بنابراین امکان حواس پرتی افراد بسیار بیشتر می شود. ما 

باید به گونه ای مناسب با این دو چالش و بسیاری از چالش های دیگر دست و پنجه نرم کنیم. 
1. اهمیت برنامه ریزی

برنامه ریزی برای مدیریت امور کس��ب و کار اهمیت بس��یار زیادی دارد. در تعطیالت بس��یاری از افراد 
پس از گذراندن روزهای پرفش��ار کس��ب و کار به دنبال آرامش و دوری از کار هس��تند. این امر موجب 
دوری آنها از کار روزمره می ش��ود. در نقطه مقابل برخی از افراد به دالیل سازمانی در سفر کاری هستند. 
البت��ه برخی از افراد در طول تعطیالت نکته های مهمی به ذهن ش��ان می رس��د. ب��ه این ترتیب در طول 
تعطی��الت اقدام به فعالیت و برنامه ریزی کاری می کنند. گاهی اوقات تالش برای ترتیب یک قرار مالقات 
با مش��تریان در روزهای تعطیالت بهترین ایده ممکن نیس��ت. به این ترتیب ما باید زمانی مناسب پس از 
پایان تعطیالت را برای مالقات پیش��نهاد دهیم. در این زمینه برنامه ریزی اهمیت فراوانی دارد. بس��یاری 
از افراد در س��فرهای کاری به برنامه ریزی توجهی ندارند. به همین خاطر فرآیند فعالیت آنها بیش از حد 

معمول به طول می انجامد. 
2. حضور پیش از موعد در محل 

سفرهای کاری همیشه چالش های خاص خود را دارند. در ایام تعطیالت خطوط حمل و نقل بین شهری 
ترافیک بی س��ابقه ای را تجربه می کنند بنابراین ما باید اندکی زودتر برای حضور در محل موردنظر آماده 
شویم. این امر در صورت بروز تاخیر در پرواز یا هرگونه اتفاق پیش بینی نشده ای ما را دچار مشکل نخواهد 

کرد. وقت شناسی در زمینه کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد، حتی اگر افراد در تعطیالت باشند. 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در داخل شهرها برای عبور و مرور سریع ایده کاربردی محسوب 
می ش��ود، با این حال در روزهای تعطیل ازدحام بس��یار زیادی در وس��ایل نقلیه عمومی مشاهده می شود 
بنابراین ش��اید اجاره یک خودرو برای چند روز ایده بدی نباشد. امروزه بسیاری از شرکت ها و سایت های 
معروف خدمات اجاره خودرو ارائه می کنند. به این ترتیب ما فرصت پرهیز از ش��لوغی و دشواری تردد در 
ش��هر را خواهیم داش��ت. بی تردید شلوغی راه یا وس��ایل نقلیه بهانه مناسبی برای تاخیر در جلسات مهم 

کاری محسوب نمی شود. در این زمینه تفاوتی بین روزهای عادی و تعطیالت نیست. 
3. اهمیت برخورد هوشمندانه

برنامه ریزی برای حضور در محل مالقات کاری یا س��اختمان ش��رکت موردنظر با اس��تفاده از ابزارهای 
هوش��مند بسیار ساده شده است. ساعت های هوش��مند توانایی اعالم اخطارهای متعدد به افراد در زمینه 
آمادگی برای قرار مالقات را دارند. همچنین ما امکان جست وجوی آنالین درباره افرادی را که با آنها قرار 
مالقات داریم، خواهیم داش��ت. این امر اطالعات مناسبی درباره افراد موردنظر به ما می دهد. هرچه ما در 
مالقات با افراد موردنظر آماده تر به نظر برسیم، توانایی تاثیرگذاری بیشتری خواهیم داشت. به این ترتیب 

سرنوشت معامله یا تعامل ما با دیگران بهتر رقم خواهد خورد. 
4. آرامش خود را حفظ کنید

فعالیت کاری در تعطیالت نگرانی و استرس های خاص خود را دارد. در این شرایط بسیاری از افراد بیش 
از حد دستپاچه می شوند. توصیه اساسی من در چنین شرایطی حفظ خونسردی است. با عجله و نگرانی 

بیش از حد هیچ مشکلی حل نخواهد شد. 
بس��یاری از افراد در مس��افرت های کاری فشار بیش از حدی به خود می آورند. این امر موجب خستگی 
س��ریع افراد خواهد ش��د. ما باید اندکی از مس��افرت کاری مان لذت هم ببریم بنابراین استراحت در طول 
س��فر باید همیش��ه مدنظر افراد قرار داش��ته باشد. در غیر این صورت س��فر موردنظر برای افراد جذابیت 

چندانی نخواهد داشت. 
5. پرهیز از وقت گذرانی بی مورد

در ایام تعطیل بس��یاری از مردم درگیر فعالیت های مختلف تفریحی هس��تند. این امر همیشه افراد در 
حال سفر کاری را وسوسه می کند. حضور در کارناوال های مهم یا حتی مناطق گردشگری برای تمام افراد 
جذابیت خاص خود را دارد. توصیه من در این ش��رایط پرهیز از وقت گذرانی بی مورد در مناطق تفریحی 
است. هدف اصلی ما از حضور در این سفر دستیابی به اهداف کاری است بنابراین نباید با وقت گذرانی های 

بی مورد فرصت پیش روی را از دست دهیم. 
ش��اید در نگاه نخس��ت حضور در سفر کاری آن هم در روزهای تعطیل بسیار دشوار باشد. یکی از نکات 
امیدبخش در این زمان امکان بهره مندی از ش��رایط کاری و ارتقای س��ازمانی در سال آینده است. به این 

ترتیب تحمل شرایط نسبتا دشوار سفرهای کاری در تعطیالت ساده تر خواهد شد. 
noobpreneur :منبع
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سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در نظر دارد به استناد نامه شماره 72/36۰۰2/د مورخه ۹8/11/3 مدیریت آب و 
خاک و امور فنی مهندسی نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع اجرای پروژه احداث وبهسازی کانال 
آبیاری اراضی کشـاورزی روستاهای جعفرآباد وقجر شهرستان دیواندره ازتوابع استان کردستان از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR بشرح مشخصات ذیل اقدام نماید . 
لذا کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسـناد تا ارایه پیشـنهاد پیمانکاران و بازگشـایی آن ها از طریق 
سامانه مذکور انجام خواهد شد . لذا ضروری است پیمانکاران در صورت عدم ثبت نام قبلی، جهت ثبت نام در سایت مذکور 

و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند .
1 – نام و نشـانی کارفرما : سـنندج – بلوار پاسـداران – جنب دانشـگاه آزاد اسالمی – سـازمان جهاد کشاورزی استان 
کردسـتان – اداره امور پیمان وقراردادها -  شـماره تماس : 3328۹2۰۰ – ۰87  ، شـماره فکس : 332887۹۹ – ۰87  ،  

کدپستی :   35383 / 6616۹  
2 – پایه و رشـته گواهینامه صالحیت الزم : گواهینامه صالحیت  فنی پیمانکاری اشـخاص  حقیقی حداقل رتبه یک ویا 
شـرکتهای پیمانکاری حداقل  رتبه 5 )پنج( دررشته آب اخذ شده از معاونت عمرانی استانداری یا سازمان مدیریت برنامه 

ریزی. با ظرفیت آزاد حجم کاری و ریالی )مالک سنجش گواهینامه درسایت ساجار می باشد(
توجه :   الزم است مشخصات و ظرفیت کاری مندرج در سایت ساجار ضمیمه گواهینامه صالحیت مذکور گردد .

3 – محدوده کار و برآورد اولیه مناقصه :  روسـتاهای جعفرآبادوقجر شهرستان دیواندره با مبلغ 4.۹۰2.883.2۹2  ریال 
مطابق آنالیز بها ء در اسناد مناقصه

4 – روش ارزیابـی کیفـی : ارزیابی کیفی سـاده مطابق بند الف ماده 11 آئین نامه اجرایی بنـد ج ماده 12 قانون  برگزاری 
مناقصات

5 – نـوع و مبلغ تضمین شـرکت در مناقصه : مبلغ 245.144.165ریـال مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی  به نامه 
شماره 1234۰2/ت 5۰65۹ ه مورخ ۹4/۹/22)بشرح اسناد و کاربرگ مناقصه(

6 – تاریخ انتشار و مهلت دریافت ونحویل وتشکیل جلسه اسناد در سامانه :
تاریخ انتشار : ساعت  ۹ صبح  روز  دوشنبه مورخ  ۹8/11/14

تاریخ دریافت : ساعت  ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹8/11/14 لغایت ساعت 1۹ عصر روز پنجشنبه مورخ ۹8/11/17
تاریخ تحویل اسناد : ساعت 1۹ عصر روز  یکشنبه مورخ ۹8/11/27

تاریخ تشکیل جلسه : ساعت ۹صبح روز  دو شنبه مورخ ۹8/11/28  دراداره امور پیمان وقراردادهای سازمان

برآورد اولیه )ریال( و محل تامین اعتبارکد فراخوانموضوعردیف

1
احداث وبهسازی کانال آبیاری 
اراضی کشاورزی روستاهای 
جعفرآباد وقجر شهرستان 

دیواندره ازتوابع استان کردستان

2۰۹8۰۰۰۰71۰۰۰۰24
4.۹۰2.883.2۹2  ریال

طرح احداث  وبهسازی کانالهای آبیاری عمومی 
اسناد خزانه اسالمی  بانماد اخزا )815 (   

باسررسید 14۰1/4/6

)هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه  می باشد(
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

 فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای )نوبت اول( سازمان جهاد کشاورزی 

استان کردستان 


