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امکان جهش نرخ دالر وجود دارد؟

سمت و سوی بازار ارز 
تا پایان سال 

در ش��رایطی که تنها یک ماه و نیم به روزهای پایانی س��ال باقی مانده اس��ت، برخی از گزارش ها از احتمال ثبات قیمت ارز در 
روزهای پایانی سال خبر می دهد. برخالف ماه های گذشته، بررسی شاخص دالر نشان می دهد این ارز مهم در طول یک ماه گذشته 
از کمترین نوسان برخوردار بوده است، گرچه در همین مدت حدود ۵۰۰ تومان روی قیمت دالر رفته است. مشاهده اعداد و ارقام 
بازار ارز در طول یک ماه گذشته حاکی از آن است که نرخ دالر در روز ۱۳ دی ماه روی رقم ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان قرار داشت، این در 
حالی است که هم اکنون دالر با قیمتی در حدود ۱۳ هزار و ۴۵۴ تومان فروخته می شود. این یعنی در طول یک ماه اخیر، نوسان نرخ 
دالر در حدود ۳.8درصد بوده است. در حالی حدود ۴۵ روز تا انتهای سال ۹8 زمان داریم که برخی از گزارش ها، از احتمال ثبات...

عرضه ۸ خودروی جدید
در ۳ سال آینده
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دولت ها برای تسهیل رشد استارت آپ های فناوری محور بخش کشاورزی چه می کنند؟

بازی برد-برد استارت آپ ها در بخش کشاورزی

چالش استعفا از شغل بدون ایجاد دردسر
راه اندازی گام به گام کمپین تبلیغاتی در اینستاگرام

اتحادیه اروپا این بار بر علیه اپل 
بحران فروش تیمبرلند در صنعت تولید کفش

بازاریابی اینستاگرامی با ابزارهای تحلیلی
تولید محتوای بازاریابی جذاب با 4 راهکار غیرسنتی

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

گزارش مالی AMD برای فصل 
چهارم سال 2۰1۹ نشان از 

افزایش ۵۰درصدی درآمد دارد

یادداشت
تعامل با دنیا تعیین کننده است

ج��ذب س��رمایه گذار خارج��ی 
یکی از نیازهای اساس��ی ماس��ت. 
ام��روز هم��ه دولت ها ب��ر اهمیت 
س��رمایه گذاری خارجی در جهت 
رشد و توس��عه اقتصادی اتفاق نظر 
دارن��د. س��رمایه گذاری خارجی از 
س��ه جنبه دارای اهمیت اس��ت و 
می تواند س��ودآوری داش��ته باشد. 
یکی اینکه این نوع سرمایه گذاری، 
ریسک پذیر است. س��رمایه گذاران 
خارج��ی وارد مناطقی می ش��وند 
که س��رمایه گذار داخلی به آنجاها 
نم��ی رود. مث��اًل معموالً س��رمایه 
داخل��ی به روس��تاها و ش��هرهای 
کوچ��ک و دور ورود نمی کند، اما 
س��رمایه گذار خارج��ی ب��ا طرح و 
برنام��ه ای نو به ای��ن مناطق وارد 
می ش��ود و ب��ا نقدینگ��ی اي ک��ه 
دارد می توان��د از ای��ن نظر مکمل 
س��رمایه گذاری داخلی باشد و در 

مناطق مختلف اشتغال زایی کند.
اهمی��ت  در  م��ورد  دومی��ن 
س��رمایه گذاری خارج��ی، موضوع 
انتق��ال تکنول��وری روز اس��ت که 
بس��یار برای ما اهمیت دارد. امروز 
بسیاری از ماشین آالت و دستگاه ها 
در صنایع ما فرس��وده اند و نیاز به 
تجدید س��اختار در بخ��ش تولید 
دی��ده می ش��ود. به دلی��ل کمبود 

نقدینگی و ارائه نش��دن 
2تسهیالت الزم، این...

یکشنبه
1۳ بهمن

1۳۹۸
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فرصت امروز: لحظه تاریخی، در ساعتی تاریخی، در نیمه شبی تاریخی، پس از سه سال رقم خورد 
و س��رانجام بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج ش��د؛ اتفاقی که روزنامه »گاردین« از آن با لحنی انتقادی با 
عن��وان »جزیره کوچک« یاد کرده و به بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا این گونه نام داده اس��ت. 
اتفاقی که می تواند سیاست جهان را تغییر دهد و صفحه شطرنج را جور دیگری بچیند. صفحه ای که 
یادآور روزهای پس��اجنگ جهانی دوم و جنگ سرد است و این سوال را مطرح می کند که آیا اروپا بار 

دیگر قربانی دو بلوک شده است؟
اگرچه بریتانیا همزمان با آخرین ساعت ۳۱ ژانویه به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج و بالفاصله وارد 
یک دوره انتقالی ۱۱ ماهه شد، اما این کشور در این دوره انتقالی همچنان پیرو مقررات اتحادیه اروپا 
خواهد بود و سهم بودجه خود را پرداخت خواهد کرد. بریتانیا در این مرحله ۱۱ ماهه، بر سر جزییات 

جدایی منافع خود از ۲۷ کشور دیگر اتحادیه اروپا مذاکره خواهد کرد.
در همین حال و هم زمان با اجرایی ش��دن برگزیت، صدها هزار نفر از مردم بریتانیا جمعه شب را در 
خیابان ها به سر بردند؛ بسیاری »استقالل« از اتحادیه اروپا را جشن گرفتند و بسیاری هم مغموم خاطره 
۴۷ ساله با اروپا بودن را گرامی داشتند. مردم بریتانیا بیش از سه سال پیش و در جریان یک رفراندوم به 
خروج از اتحادیه اروپا آری گفته بودند؛ رفراندومی که به »برگزیت« شهرت یافت و درنهایت، نیمه شب 
جمعه به وقت بروکسل تحقق یافت. با وجود شادمانی و کنسرت های خیابانی در نزدیکی پارلمان بریتانیا 
در قلب لندن، در نقاط دیگری چون اس��کاتلند که اکثریت ساکنان آن به ماندن در اتحادیه اروپا رای 
داده بودند، بسیاری با شمع روشن کردن یاد و خاطره نیم قرن همبستگی با اروپا را زنده نگه داشتند.

بوریس جانس��ون، نخس��ت وزیر بریتانیا که نقش محوری در تحقق برگزیت داشت، ساعتی قبل از 
یازده شب به وقت لندن در اظهاراتی ویدئویی به مردم کشورش وعده داد که برگزیت با ایجاد اتحاد در 
بریتانیا )انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی( این کشور را »رو به جلو« پیش براند. او در این ویدئو 
که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، گفت: »برای بسیاری از مردم این یک لحظه اعجاب انگیز همراه 
با امید بود، لحظه ای که گمان می کردند هرگز فرا نخواهد رسید و برای بسیاری دیگر این لحظه همراه 
با غم و اضطراب و حس از دست دادن چیزی بود و البته برای گروه سوم که احتماال بزرگ ترین گروه 
هم بودند، اینکه باالخره این بالتکلیفی و تعلیق به اتمام رسید. من همه این احساسات را درک می کنم 

و کار ما در دولت این است که حاال کشور را گردهم آورم تا رو به جلو حرکت کنیم.«
به گزارش خبرآنالین، »برگزیت« باالخره پس از سه سال و استعفای دو نخست وزیر، اجرایی شده 
اس��ت. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که در سه سال گذشته در سیاست خارجی و داخلی این کشور 
به یک بحران جدی تبدیل شده بود، طبق وعده انتخاباتی بوریس جانسون، اجرا و یک روز تاریخی را 

برای انگلیسی ها رقم زد.
م��ردم ای��ن کش��ور از لحظه اعالم برگزیت ب��ه خیابان ها آمده و به جش��ن و پایکوب��ی پرداختند. 
گذشته گرایان که به دنبال شکوه و عظمت سابق بریتانیای کبیر هستند به خیابان ها آمدند و ستاره های 
اروپا را زیر پا لگد کردند. ایده آلیست ها نیز که خواهان همگرایی با دنیا بودند با تجمعی آرام با پرچم های 

اتحادیه مخالفت خود را ابراز کردند.
مخالفان که متشکل از اسکاتلندی ها و ایرلندی ها هستند با یک راهپیمایی از اتحادیه خداحافظی 
کردند. در اسکاتلند هم که اکثریت به ماندن در اتحادیه اروپا رأی داده بودند بسیاری با روشن کردن 
شمع یاد و خاطره ۴۷ سال اتحاد با اتحادیه اروپا را زنده نگه داشتند. از سوی دیگر در ایرلند شمالی 
که بسیاری به علت مشکالت مرزی این کشور با اتحادیه اروپا با برگزیت مخالفت کرده بودند روز جمعه 

تجمع های اعتراضی در نزدیکی مرز جمهوری ایرلند برپا کردند.
نیکوال استارجن، وزیر اول اسکاتلند در توییتر و دقیقا در لحظه وقوع برگزیت پرچم اتحادیه اروپا را 
منتشر کرد و نوشت: »اسکاتلند به عنوان یک کشور مستقل به قلب اروپا باز خواهد گشت.« او هشتگی 
با این مضمون را هم همراه توییت خود کرد: »چراغ اسکاتلند را روشن نگه دارید!« در کاردیف، مرکز 
ولز نیز مارک درکفورد، وزیر اول، گفت: »ولز که به ماندن در اتحادیه اروپا رأی داده بود، به عنوان یک 

ملت اروپایی باقی خواهد ماند.«
اما سوالی که مطرح است این است که آیا گذشته گرایان و آینده نگران به همین خروج اتحادیه بسنده 
خواهند کرد؟ اسکاتلندی ها و ایرلندی ها ساکت می نشینند؟ بحثی که در سه سال اخیر همیشه مطرح 
بود و خروج بریتانیا را با بحران جدی مواجه کرده بود بحث بر سر استقالل اسکاتلند و ایرلند بود که به 
یک چالش جدی برای نخست وزیران وقت منجر شده بود. رفراندوم بر سر جدایی اسکاتلند از بریتانیا، 

اما از دیگر سواالتی که مطرح است؛ طرح مسائلی از این قرار است که بریتانیا بعد از اتحادیه چه خواهد 
بود؟ آیا شکوه جالل زمان تاچر و چرچیل را باز می یابد؟ آیا سلطنت بار دیگر قدرت می گیرد؟ ایا بریتانیا 
به سمت واگرایی می رود؟ آیا از پس اقتصاد کشورش برخواهد آمد؟ تجارت را چه خواهد کرد و مهم تر 
از همه سیاست خارجی با منطقه و فرامنطقه چه می شود؟ آیا لندن راهش را از بروکسل برای همیشه 
جدا خواهد کرد؟ یا در حد تروئیکای اروپا می ماند؟ آیا لندن پس از این رسما به ائتالف واشنگتن در 
خواهد آمد یا سیاستی مستقل در پیش خواهد گرفت؟ آیا دستگاه های اطالعاتی و امنیتی لندن پس 

از این مانند سابق عمل خواهند کرد یا راه جدیدی را پیش خواهند گرفت؟
سواالتی که از طرف دیگر برای اتحادیه فرسوده اروپایی مطرح است؛ که چه خواهد شد؟ اتحادیه ای 
که در حال حاضر هم رسما کارایی خاص سیاسی ندارد و جذبه روزهای اول تاسیس خود را به تاریخ 
همراه آرمان ها و هدف هایش به تاریخ سپرده است، چراکه علنا سه کشور قدرتمند این اتحادیه با نام 
»E۳« )تروئیکای اروپایی( راه خود را عمال جدا کرده اند اما در ظاهر ضوابط اتحادیه را رعایت می کنند! 
نمونه بارز آن موضع گیری جوزف بورل درخصوص مکانیسم ماشه و بیانیه این سه کشور درخصوص 
تعهدات برجامی ایران اس��ت. حاال با خروج بریتانیا این اتحادیه رس��ما در آستانه فروپاشی قرار گرفته 
اس��ت. در همین راستا تالش های مکرون نیز به جایی نرسیده چراکه راست های فرانسه نیز به دنبال 
خروج از اتحادیه اروپا هستند. رئیس جمهور جوان فرانسه که برای احیای اتحادیه اروپا تشکیل ارتش 
اروپایی را داده بود نیز طالب جدی ندارد چراکه این طرح هم منوط به همان سه کشوری می شود که 

عضو بزرگ آن بامداد دیروز خارج شد.
اما درباره این سوال که بریتانیا چه خواهد شد؟ بی بی سی  نوشته است: »با فرا رسیدن نیمه شب در 
بروکسل، همه چیز عوض شد و هیچ چیز تغییر نکرد. دولت بوریس جانسون ممکن است بگوید »کار 
برگزیت تمام شد« ولی واقعیت این است که اکثر تصمیم های دشوار تازه شروع می شود. بریتانیا دیگر 

عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی حاال در کمتر از یک سال باید تصمیم بگیرد که چیست.«
مثل تمام »لحظات حساس« و »مقاطع کلیدی« این چند سال، لحظه برگزیت هم تغییر عمده ای 
به پا نکرد. درست است که روی کاغذ، دیگر بریتانیا عضو اتحادیه اروپا نیست، نمایندگانش در پارلمان 
اروپا شغل شان را از دست داده اند و پرچمش را از نهادهای اتحادیه به پایین کشیده اند، ولی در عمل 
خیلی از امور به روال قبلی ادامه پیدا می کند؛ حداقل برای ۱۱ ماه دیگر. تا پایان این دوره گذار، چهار 
اصل بنیادی اتحادیه اروپا )آزادی جابه جایی کاالها، خدمات، سرمایه و نیروی کار( ادامه دارد. این یعنی 
همچنان شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند بدون محدودیت یا نیاز به ویزا به بریتانیا 
مهاجرت کنند؛ چیزی که گالیه اصلی بس��یاری از رأی دهندگان به برگزیت بود. در کنار این، بریتانیا 
نه تنها باید مقررات و استانداردهای فعلی اتحادیه اروپا را رعایت کند، بلکه موظف است مصوبات اتحادیه 

اروپا در این مدت را هم )بدون آنکه نقشی در تهیه شان داشته باشد( به اجرا بگذارد.
در تجارت بین المللی هم بریتانیا همچنان مثل قبل، تابع اتحادیه اروپاس��ت و نمی تواند تعرفه ها و 
سهمیه های واردات و صادرات به کشورهای ثالث را خودش تعیین کند. بریتانیا تا پایان ژوئن )پنج ماه 
دیگ��ر( وقت دارد تصمیم بگیرد که می خواه��د این دوره گذار را تمدید کند یا نه. البته دولت بوریس 
جانس��ون بندی را در الیحه توافقنامه خروج گنجانده که خودش را از چنین کاری منع کند. در این 
دوره انتقالی قرار اس��ت دو طرف برای رسیدن به یک پیمان تجاری و چارچوب روابط تجاری شان در 

آینده به توافق برسند و تازه از اینجاست که سختی کار آغاز می شود.
این اتفاق در حالی می افتد که برخی ناظران معتقدند که فروپاشی اروپا و خروج بریتانیا سه تغییر 
جدی و عمده را در روابط بین الملل به همراه خواهد داشت. اول؛ اروپا استقالل سابق را نخواهد داشت 
و بیشتر از همیشه به آمریکا وابسته خواهد شد. دوم؛ خطر تجزیه بریتانیا و صغیر شدن به جای کبیر 
ماندن. س��وم؛ تفرقه میان کش��ورهای اروپایی، به نفع چین، روسیه و آمریکا؛ ظاهرا بروکسل بار دیگر 

قربانی توطئه شد.
»تفرقه« الزمه تسلط شرق و غرب بر اروپا است. قاره سبزی که جنگ جهانی دوم برای آنها پیشرفت 
به ارمغان آورد، اما از سوی دیگر عمال به مستعمره های شرقی و غربی به دو نیم تقسیم شد! آیا اروپا بار 
دیگر همان راه را می رود؟ ستاره های اروپا در حال خاموش شدن است؛ جنگ تجاری چین و آمریکا، 
حت��ی به بیماری مردم جهان هم رحم نمی کند و کرونا را باعث پیش��رفت اقتصاد آمریکا می خوانند، 
روس��یه برای گاز،  اوکراین و کریمه را به گروگان گرفته و از طرفی دیگر آمریکا برای چین، ناتو را در 

اروپا به گروگان گرفته است. بله ... اروپا خیلی وقت است که قربانی دو بلوک است!

رئیس جمهور در جلسه شورای فضای مجازی:
 با تاکید امام )ره( ساختار سیاسی کشور

به همه پرسی گذاشته شد
رئیس جمهور با گرامیداش��ت س��الروز ورود حضرت امام خمینی)ره( به کش��ورمان، ۱۲ بهمن سال 
۱۳۵۷ را روزی بسیار مهم در تاریخ جمهوری اسالمی ایران دانست و گفت بی تردید راه و مسیر حضرت 
ام��ام خمین��ی)ره( را با هدایت های مقام معظم رهبری ادامه خواهی��م داد تا به آنچه مطلوب نهضت و 

انقالب اسالمی بود، دست یابیم.
به گزارش ایس��نا، حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی روز شنبه در جلسه شورای عالی فضای 
مجازی، با اشاره به اینکه مردم ایران در دو مقطع منتظر بازگشت و دیدار امام و رهبر عزیزشان بودند، 
اظهار داش��ت: یکی از این ایام در س��ال ۱۳۴۲ بود که امام)ره( را دس��تگیر کردند و ایشان مدتی را در 
حصر و زندان س��پری کردند و مردم در این روزها در سراس��ر کش��ور منتظر بازگشت حضرت امام)ره( 
بودن��د تا مجدداً از هدایت های ش��ان بهره مند ش��وند و در نهایت در ۱6 فروردی��ن ۱۳۴۲  این موضوع 
محقق ش��د و امام به قم بازگش��تند و برای اس��تقبال از امام خمینی)ره( مراس��م  زیادی در شهرهای 

مختلف برگزار شد.
رئیس جمهور گفت: پس از سخنرانی امام راحل در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ مجدداً ایشان را به تهران منتقل 
کرده و به ترکیه بردند و به مدت یکسال در شهرهای ازمیر و بورسا گذراندند و در نهایت به عراق تبعید 
شدند. طی این سال ها نیز مردم منتظر بازگشت امام خمینی)ره( بودند تا اینکه در مهرماه ۱۳۵۷ اجازه 

ندادند امام)ره( در عراق بمانند تا اینکه ابتدائاً به قصد کویت و نهایتاً عازم پاریس شدند.
روحان��ی در ادام��ه با بیان اینک��ه امام راحل پس از ۴۷ روز از پیروزی انقالب اس��المی، مردم را پای 
صن��دوق آرا دعوت کردند، گفت: مردم به دعوت امام، در فروردین س��ال ۵8 پای صندوق رأی آمده و 
به جمهوری اسالمی رأی آری دادند، لذا روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسالمی ایران تعیین 

شد.
رئیس جمهور گفت: با اینکه نظام موردنظر مردم ایران جمهوری اسالمی بود، اما امام)ره( به این اتفاق 
نظر عمومی اکتفا نکرده و تأکید کردند که عنوان و ساختار سیاسی کشور به همه پرسی گذاشته شود.
روحانی گفت: ۱۲ بهمن روز ورود امام راحل به کش��ورمان بود و ۱۲ فروردین با رأی مردم به عنوان 
روز تثبیت ماهیت نظام تعیین ش��د و ۱۲ آذر همان س��ال نیز قانون اساس��ی تثبیت شده و روز قانون 
اساس��ی محسوب می شود بنابراین این س��ه ایام توانست به عنوان الگویی از نظام سیاسی را برای همه 
ملت های منطقه و جهان عرضه کند. رئیس جمهور گفت: به روح همه کسانی که در راه آرمان های امام 
راحل جان خود را فدا کرده و به شهادت رسیدند و در همه مراحل مختلف تا به امروز به پیروی از راه، 
منطق و آرمان های امام ایستادگی، شهامت و شهادت را برگزیدند که آخرین آنها سردار سلیمانی بود، 
درود می فرستیم. سردار سلیمانی راه پرافتخار شهادت را برگزید و توانست تحول بزرگی را در داخل و 

در سطح منطقه و جهان به وجود آورد.

بریتانیا رسما از اتحادیه اروپا خارج شد
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فرصت امروز: بخش کش��اورزی از محروم ترین بخش های اقتصاد ایران 
در استفاده از استارت آپ هاست و این فقر استارت آپی در زمینه مطالعاتی 
و پژوهش��ی نیز به چشم می خورد. به همین خاطر، نهاد پژوهشی مجلس 
دست به کار شده و در تازه ترین گزارش خود به تجربیات دیگر کشورها در 
رشد اس��تارت آپ های فناوری محور بخش کشاورزی پرداخته است. سوال 
این اس��ت که تجربه کش��ورهای پیش رو در این زمین��ه چه الگویی برای 

اقتصاد ایران ایجاد می کند؟ 
به گفته مرکز پژوهش ها، استرالیا یکی از کشورهای پیشرو در تحقیقات 
کشاورزی اس��ت که حمایت های مالی و قانونی مهمی را برای تحقیقات، 
نوآوری، سرمایه گذاری و تجاری سازی فناوری های کشاورزی عرضه می کند 
و بخش اعظم برنامه های دولت استرالیا بر تحریک طرف عرضه تمرکز دارد. 
از  س��وی دیگر، هند، کشوری با چالش های مشابه با چالش های کشاورزی 
ایران، دارای رتبه شش��م جهانی در فعالیت استارت آپ های فناوری محور 
کشاورزی است که برنامه های این دولت برای ارتقای استارت آپ ها تحریک 
هر دو طرف عرضه و تقاضا را هدف قرار داده اس��ت. در کش��ور هلند نیز 
زیس��ت بوم اس��تارت آپی بخش کش��اورزی، ماهیتی دانش بنیان داشته و 
مبتنی بر رابطه تنگاتنگ با دانشگاه است. بررسی برنامه های کشور الله های 
نارنجی حاکی از آن اس��ت که تمرکز اصلی این کش��ور بر تحریک طرف 

عرضه است.
ب��ه اعتقاد بازوی کارشناس��ی مجلس، با بررس��ی دقیق ت��ر برنامه های 
دولت ها برای تسهیل رشد استارت آپ های فناوری محور بخش کشاورزی 
در کش��ورهای اس��ترالیا، هن��د و هلند می توان توصیه ک��رد که برگزاری 
دوره ه��ای آموزش��ی برای ط��رف تقاض��ا، بازاریابی و اقدام��ات ترویجی 
درخصوص فناوری های نوین کش��اورزی، تسهیل دسترسی استارت آپ ها 
به خدمات فنی و مش��اوره ای و حمای��ت اطالعاتی )به ویژه اطالعات بازار( 

از اس��تارت آپ های فناوری محور کش��اورزی جزو اقدام��ات و برنامه های 
دستگاه های ذی ربط بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

مرکز پژوهش ها در ادامه گزارش خود بر سیاست های دولت هلند در این 
زمینه تمرکز کرده اس��ت، چراکه هلند کشوری کوچک است اما به عنوان 
دومین صادرکننده محصوالت غذایی کشاورزی در جهان شناخته می شود. 
این کش��ور در س��ال ۲۰۱8، از صادرات محصوالت کشاورزی به درآمدی 
معادل ۹۰.۳ میلیارد یورو رسیده است. آمریکا که در رتبه اول در صادرات 
محصوالت کش��اورزی قرار دارد، ۲۳۷برابر از هلند بزرگ تر است اما چطور 
هلند توانسته فاصله خود را در تولید محصوالت کشاورزی با ایاالت متحده 

آمریکا کم کند؟
دول��ت هلند برای اس��تفاده از فناوری های جدید در بخش کش��اورزی 
اهمیت ویژه ای قائل اس��ت. در س��ال ۲۰۱۱، سیاست صنعتی جدیدی از 
س��وی دولت این کش��ور با عنوان رهیافت بخش های ممتاز تعریف کرد. 
در این رهیافت نه لزوما بخش فناوری بلکه بخش هایی مثل باغبانی، آب، 
کش��اورزی و م��واد غذایی هم مورد توجه قرار گرفت��ه بودند. هدف از این 
رهیافت بهبود همکاری بین استارت آپ ها، شرکت ها و موسسات دانشی و 
دولت هلند برای تقویت زیست بوم استارت آپی هلند بود. دولت هلند برای 
قرار گرفتن اقتصاد این کش��ور در بین پن��ج اقتصاد دانش بنیان در جهان 
برنامه ریزی کرده است و سهم فعالیت های تحقیق و توسعه در این کشور 

در سال ۲۰۲۰ در تولید ناخالص داخلی آن به ۲.۵درصد می رسد.
هلن��د با توجه به این برنامه ریزی و اهتمام ویژه به بخش های تحقیق و 
توسعه، از پیشرفته ترین کشورها در اس��تارت آپ های کشاورزی است. در 
س��ال ۲۰۱6، هزینه تحقیق و توسعه در شرکت های بخش کشاورزی در 
هلن��د که بیش از ۱۰ نفر در آن کار می کردند، نس��بت به س��ال ۲۰۱۴، 
۱۹درصد رشد کرده است یعنی از ۷۲8 میلیون یورو به 86۴ میلیون یورو 

رسیده اس��ت. ارزش افزوده هر هکتار زمین کشاورزی در هلند، پنج برابر 
بیش��تر از میانگین اروپاس��ت و همچنین هلند با ۱.۲ میلیارد دالر ارزش 
افزوده در بخش کش��اوزی فناوری محور، به فرصتی برای استارت آپ های 

این حوزه تبدیل شده است.
* استارت الیف: استارت الیف یا زندگی را شروع کن مرکزی است که از 
ایجاد و رشد استارت آپ های فناوری محور کشاورزی و غذا حمایت می کند. 
این مرکز از س��ال ۲۰۱۱  از بیش از ۲۵۰ استارت آپ حمایت کرده است 
و از این طریق بیش از ۱۲۰۰ شغل در هلند ایجاد شده است. در مجموع 
۹6 میلیون س��رمایه گذاری در استارت الیف انجام شده تا نفوذ فناوری در 
زمینه کشاورزی را بیشتر کرده و پایدار کند. یکی از خدمات استارت الیف 
اعطای وام به صاحبان کس��ب وکارهای نوپاست. مبلغ این وام حداکثر 8 
هزار یورو و نرخ بهره آن برای کارآفرینان ۲درصد اس��ت. اگر کسب و کار 
شکس��ت بخورد، بخشی از وام بخشیده می شود به شرطی که ثابت شود، 
صاحب کسب و کار همه توان خود را برای پایداری آن به کار بسته است. 
فضای مجازی اجتماعی با بیش از ۲۵8 استارت آپ و مربی خصوصی کسب 

و کار در برنامه و بعد از آن از دیگر خدمات استارت الیف در هلند است.
* دره غذا: دره غذا اولین زیست بوم مواد غذایی با منشأ کشاورزی مبتنی 
بر دانش در هلند اس��ت. این زیس��ت بوم به واسطه بسیاری از راه حل های 
نوآوران��ه مرتبط با مواد غذایی کش��اورزی در کالس جهانی و همکاری با 
شرکت ها، موسسات دانشی، آموزش و دولت ها شناخته می شود. دره غذا، 
پلتفرمی از منابع و فرصت ها را برای شبکه ملی و بین المللی کسب و کار 
برای شتاب دهی به نوآوری و معرفی شرکت های نوآور به بازار فراهم کرده 
اس��ت. این مجموعه اکنون ۱۴۴ ش��رکت عضو دارد که ۱۳ شرکت نقش 
اعضای پشتیبانی کننده و ۲۵ شرکت نقش توانمندسازهای نوآوری را ایفا 

می کنند و عضویت ۱۰6 شرکت هم عادی است.

دولت ها برای تسهیل رشد استارت آپ های فناوری محور بخش کشاورزی چه می کنند؟

بازی برد-برد استارت آپ ها در بخش کشاورزی

نف��ت و گاز طبیعی از مهم ترین محصوالت تجاری دنیا هس��تند و کش��ورهای 
خاورمیان��ه نقش مهمی در تولید این محصوالت و صادرات آنها دارند. در این بین، 
ایران با اینکه به دلیل فشار ناشی از تحریم ها، بخش زیادی از قدرت خود در تولید و 
صادرات نفت و گاز را از دست داده، ولی همچنان بزرگ ترین تولیدکننده گاز طبیعی 

در این منطقه محسوب می شود.
به گزارش صندوق بین المللي پول، در سال ۲۰۱۹ میالدی کشورهای خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا در مجموع ۲۵.۹6 میلیون بش��که نفت در هر روز تولید کردند که 
نسبت به سال ۲۰۱8 حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کمتر بود. انتظار می رود در 
سال ۲۰۲۰ تولید نفت در این کشورها به مرز ۲6.۳6 میلیون بشکه در هر روز برسد. 
متوس��ط میزان نفت تولیدشده در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ برابر با ۲۴.۲۲ 
میلیون بشکه در هر روز بود ولی در سال ۲۰۱6 رکورد تولید ساالنه شکسته شد و 

این کشورها ۲8.۰6 میلیون بشکه نفت را وارد بازارهای جهانی کردند. 
کش��ورهای خاورمیان��ه در بخش صادرات نفت هم نقش مهمی دارند. در س��ال 
۲۰۱۹ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۷.۹۹ میلیون بشکه نفت صادر کردند 
که کمتر از سال ۲۰۱8 بود. میزان صادرات نفت این کشورها در سال ۲۰۲۰ برابر با 
۱8.۰6 میلیون بشکه در روز خواهد بود. در سال ۲۰۱6 رکورد صادرات نفت در این 
منطقه از س��ال ۲۰۰۰ شکسته شد. در این سال کشورهای مورد مطالعه توانستند 
۲۰.۳6 میلیون بش��که نفت صادر کنند، اما ایران که تحت تأثیر فشارهای ناشی از 
تحریم قرار دارد، توان صادراتی خود را از دست خواهد داد. کشور در بازه ۱۵ ساله 
اول قرن بیس��ت و یکم میالدی به طور میانگین روزانه ۲.۱۰ میلیون بش��که نفت 
صادر می کرد و این روند تا سال ۲۰۱۷ هم ادامه داشت ولی از سال ۲۰۱8 به تدریج 
صادرات نفت کم ش��د. در سال ۲۰۱8 ایران روزانه ۱.8۵ میلیون بشکه نفت صادر 
کرد و در سال جاری متوسط صادرات روزانه برابر با ۰.6۰ میلیون بشکه در روز بود. 
انتظار می رود در سال ۲۰۲۰ ایران تنها ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت وارد بازارهای 
بین المللي کند. در مقابل کش��ور کویت موفق شده است تا رشد صادرات را تجربه 
کند. این کشور در سال ۲۰۲۰، ۴.۱۷ میلیون بشکه نفت را وارد بازار جهانی می کند. 
میزان صادرات عربستان سعودی در این سال برابر با 6.۷6 میلیون بشکه خواهد بود.
 طبق این گزارش در س��ال ۲۰۱۹ کش��ورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
۱۷.۳۴ میلیون بشکه نفت در هر روز تولید کردند و در سال ۲۰۲۰ این میزان تولید نفت 

در این کشورها به مرز ۱۷.6۷ میلیون بشکه در روز می رسد. متوسط نفت تولیدشده در 
این کشورها در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ برابر با ۱۵.۵8 میلیون بشکه در هر روز بود.

چشم انداز تولید گاز طبیعی در خاورمیانه
اما این کشورها به  جز دارابودن ذخایر نفت، حجم باالیی از ذخایر گاز طبیعی را 
نیز دارا هستند. سرمایه گذاری های کالنی که در این زمینه انجام شده است زمینه 
را برای افزایش حجم تولید گاز طبیعی فراهم کرد، ولی هنوز هم نقطه ممیزه این 
کشورها توان تولید نفت و صادرات این محصول استراتژیک است. انتظار می رود این 
کشورها در سال ۲۰۲۰ روزانه معادل ۱6.۴۳ میلیون بشکه گاز طبیعی تولید کنند 
در حالی که متوس��ط تولید گاز طبیعی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در 
بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ معادل ۹.۰۹میلیون بشکه نفت بود. بیشترین میزان تولید گاز 
طبیعی به کشورهای ایران و قطر اختصاص دارد. در سال ۲۰۲۰ ایران روزانه معادل 
۵.۰۳ میلیون بشکه گاز طبیعی تولید خواهد کرد که نسبت به متوسط تولید نفت 
در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ رشد قابل مالحظه ای داشته است. در این بازه زمانی ایران 
روزانه معادل ۲.۳۹ میلیون بشکه گاز طبیعی را وارد بازار مصرف دنیا کرد. قطر در 
این زمان روزانه ۲.۱۰ میلیون بشکه گاز تولید می کرد و در سال ۲۰۲۰ توان تولید 

گاز این کشور به ۴.6۰ میلیون بشکه می رسد.
عربستان سعودی که بزرگ ترین تولیدکننده نفت در منطقه است، در تولید گاز 
طبیعی س��هم قابل مالحظه ای ندارد. آمار نشان می دهد این کشور در ۱۵سال اول 
قرن جاری میالدی روزانه معادل ۰.8۵ میلیون بش��که گاز طبیعی تولید کرده بود 
و در س��ال ۲۰۲۰ میالدی توان تولید روزانه این کشور به مرز ۲.۴۴ میلیون بشکه 
خواهد رسید. این کشور سرمایه گذاری کالنی برای افزایش توان تولید گاز انجام داده 
است ولی تاکنون نتوانسته در این زمینه موفقیت قابل مالحظه ای به دست آورد و 

در میان تولیدکنندگان بزرگ قرار بگیرد.
کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس در س��ال ۲۰۱۹ معادل ۹.۳۰ 
میلیون بشکه گاز طبیعی تولید کردند در حالی که میزان تولید در فاصله سال های 

۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ معادل ۵.۱6 میلیون بشکه در هر روز بود.
 قیمت سربه سري نفت چقدر خواهد بود؟

 صن��دوق بین المللي پول در گزارش اخیر خود قیمت سربه س��ري نفت را به دو 
صورت متفاوت اعالم کرده است. در یک حالت قیمت سربه سري نفت معادل قیمتی 

در نظر گرفته ش��ده است که تعادل تراز حساب جاری در کشور وجود داشته باشد 
و در حالت دیگر قیمت سربه س��ري معادل قیمتی است که تعادل تراز مالی وجود 
داش��ته باش��د به این معنا که تراز مالی کش��ور به مرز صفر برسد و هیچ  کسری یا 
مازادی در حساب های مالی دیده نشود. در این وضعیت چرخه حرکت منابع مالی 
در کش��ور متعادل اس��ت. در گزارش های گذشته همواره قیمت سربه سري نفت به 
عنوان قیمتی در نظر گرفته می شد که کسری یا مازاد مالی در کشور وجود نداشته 

باشد و ما شاهد تراز و تعادل در حساب مالی باشیم.
طبق گزارش اخیر صندوق بین المللي پول، قیمت سربه سري نفت برای ایران در 
سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۵۵.6 دالر خواهد بود و این قیمتی است که باعث می شود تا 
ما شاهد صفر شدن تراز مالی در کشور باشیم و کسری مالی یا مازاد در حساب های 
مالی وجود نداش��ته باش��د. این در حالی اس��ت که قیمت سربه سري نفت در سال 
گذش��ته براب��ر با 8۲دالر ب��ود و در س��ال ۲۰۲۰ به مرز ۱۹۴ دالر خواهد رس��ید. 
تحریم های اقتص��ادی ایران و کاهش توان صادرات نفت ایران یک دلیل مهم برای 
ارتقای قیمت سربه سري نفت برای اقتصاد ایران است. آمار نشان می دهد در میان 
کشورهای عضو خاورمیانه و شمال آفریقا ایران بیشترین قیمت سربه سري نفت را 
خواهد داش��ت و در وضعیت فعلی که قیمت تا م��رز ۱۹۴ دالر فاصله زیادی دارد، 
فشار زیادی به بخش مالی اقتصاد ایران وارد خواهد شد. بعد از ایران، کشور الجزایر 
باالترین قیمت سربه سري نفت را دارد که برای سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۰۹ دالر است 
ولی در سال ۲۰۱۹ قیمت سربه سري نفت برای این کشور برابر با ۱۲۹.8 دالر بود.
از طرف دیگر اگر قیمت سربه س��ري نفت را به عنوان قیمتی در نظر بگیریم که 
زمینه ساز صفر شدن تراز حساب جاری در کشور شود، در این صورت این شاخص 
برای اقتصاد ایران در س��ال آتی برابر با 8۷.۷ دالر خواهد بود و برای س��ال جاری 
در مرز ۷8.۳ دالر قرار خواهد گرفت. در این نوع محاس��به الجزایر باالترین قیمت 

سربه سري را خواهد داشت که برابر با ۱۰۰.۵ دالر برای سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
قیمت سربه سري نفت برای کشورهای عربستان و امارات در سال ۲۰۲۰ و برای 
شرایطی که تراز حساب جاری این کشورها صفر شود به ترتیب برابر با ۵۵.۳ دالر و 
۳۲.۴ دالر خواهد بود و در حالتی که تراز حساب مالی به صفر برسد و هیچ کسری 
یا مازادی در حساب های مالی وجود نداشته باشد، این رقم برابر با 8۳.6 دالر برای 

عربستان و ۷۰ دالر برای امارات خواهد بود.

در نتیجه فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها در سال 2۰2۰ میالدی اتفاق می افتد

قیمت سربه سري نفت ایران به 1۹4 دالر می رسد

یادداشت

تعامل با دنیا تعیین کننده است

جذب سرمایه گذار خارجی یکی از نیازهای اساسی ماست. امروز همه دولت ها 
بر اهمیت س��رمایه گذاری خارجی در جهت رشد و توسعه اقتصادی اتفاق نظر 
دارند. س��رمایه گذاری خارجی از س��ه جنب��ه دارای اهمیت اس��ت و می تواند 
سودآوری داشته باش��د. یکی اینکه این نوع سرمایه گذاری، ریسک پذیر است. 
سرمایه گذاران خارجی وارد مناطقی می شوند که سرمایه گذار داخلی به آنجاها 
نمی رود. مثاًل معموالً سرمایه داخلی به روستاها و شهرهای کوچک و دور ورود 
نمی کن��د، اما س��رمایه گذار خارجی با طرح و برنامه ای نو ب��ه این مناطق وارد 
می ش��ود و با نقدینگی اي که دارد می تواند از این نظر مکمل س��رمایه گذاری 

داخلی باشد و در مناطق مختلف اشتغال زایی کند.
دومین مورد در اهمیت سرمایه گذاری خارجی، موضوع انتقال تکنولوری روز 
است که بسیار برای ما اهمیت دارد. امروز بسیاری از ماشین آالت و دستگاه ها 
در صنایع ما فرسوده اند و نیاز به تجدید ساختار در بخش تولید دیده می شود. به 
دلیل کمبود نقدینگی و ارائه نشدن تسهیالت الزم، این انتقال تکنولو ژی بدون 
حضور س��رمایه گذار خارجی در کشور ما انجام نمی شود. سرمایه گذار خارجی 
می تواند از طریق ورود تکنولوژی، ابداعات و نوآوری های مختلفی را به کش��ور 
بیاورد و به صنعت و تولید ما کمک کند. این موضوع نیز یکی از نیازهای اساسی 
ماست. سوم اینکه سرمایه گذار خارجی در موضوع بازاریابی می تواند موفق عمل 
کند. این نوع سرمایه گذاران هم در بازار داخلی با بنگاه های اقتصادی دیگر رقابت 
مي کنند و بازار را به س��مت پویای��ی پیش می برند و هم در صحنه بین المللی 
می توانند باعث ورود ما به بازارهای اقتصادی در ورای مرزهای کشور شوند که 
در نهایت کاالهای ما به مش��تریان و مصرف کنندگان مختلف در بیش از چند 
کشور برسد. با توجه به اهداف توسعه ای کشور ما، اهمیت سرمایه گذار خارجی 
از این نظر بی بدیل است. اما با وجود همه مزایایی که برشمردیم، در زمینه جذب 
س��رمایه گذاری خارجی خوب عمل نکرده ایم. اگر واقعاً بخواهیم این اتفاق رخ 
دهد، باید با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم. با توجه به تحریم های بین المللی، 
س��رمایه گذار مستقل نمی آید در کشوری سرمایه گذاری کند که با دنیا تعامل 
ندارد. زمانی می توانیم او را جذب کنیم که ارتباطات سیاسی بین المللی خود را 
بهبود داده باشیم، قوانین بین المللی را رعایت کنیم و به خصوص مسائل مربوط 
به FATF را جدی بگیریم. در نتیجه اینها ممکن است تحریم های بین المللی 

برداشته شود و سرمایه گذاری خارجی جذب شود.
 هم زم��ان ب��ا جلو ب��ردن روابط بین الملل��ی، در داخل هم دول��ت می تواند 
زیرساخت ها را فراهم کند، جلوی فساد را بگیرد، فضای مناسب کسب و کار را 
ایجاد کند و برای بخش خصوصی آزادی عمل فراهم کند. باید قانون اساس��ی 
اصالح شود. بوروکراسی های عریض و طویل اداری که وبال گردن مردم هستند، 
باید کاهش یابند و قدرت های موازی حذف ش��وند. دولت باید کوچک ش��ود و 
تصدیگ��ری را رها کند و به س��مت برقراری نظم و امنی��ت برود. دولت میدان 
عمل را به مردم بدهد و کارها را به بخش خصوصی واگذار کند. همه نهادهای 
عمومی باید کوچک شوند و البته خیلی از آنها حتی قابلیت حذف دارند. همه 
وزارتخانه ها به خانه تکانی نیازمندند و باید بخش های غیرضروری را حذف کنند. 
هزینه های غیرضروری باید از بدنه دولت خارج ش��ود. اینها همه باید به شکل 
یک مجموعه انجام ش��ود. این موارد اصالحاتی جدی اس��ت که باید در سطح 
ملی و به ش��کل یک مجموعه به آن نگاه و تغیی��رات الزم را اجرا کرد، در غیر 
این صورت نمی توان نه در جذب سرمایه گذار خارجی و نه در دیگر بخش های 
اقتصادی به موفقیت خاصی دس��ت یافت. نگاه جدیدی باید در کش��ور شکل 

بگیرد و تحول آفرینی کند.
مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داده است که سرمایه گذاران از ایران 
فراری ش��وند. این موارد از هم جدا نمی ش��ود. مؤلفه های سیاسی و متغیرهای 
اقتصادی هر دو در این وضعیت دخیل هستند و نمی توان آنها را از هم جدا کرد. 
هر کس می گوید می توان این دو را تفکیک کرد، دراین باره آگاهی الزم را ندارد. 
هر تصمیمی که در عرصه سیاس��ت گرفته می شود، به طور مستقیم اقتصاد را 
تحت تأثیر قرار می دهد. امروز حتی سرمایه گذاران داخلی هم یک به یک کشور 
را ترک می کنند و ش��رایط اقتصادی و سیاسی کشور را برای ایجاد یک کسب 
و کار یا ادامه تجارت مناسب نمی بینند. حاال چطور می خواهیم با این شرایط، 

سرمایه گذار خارجی را راضی به حضور در ایران کنیم.
البته همه اینها به این معنا نیس��ت که ما برای س��رمایه گذار خارجی هیچ 
مزایایی نداریم. کش��ور ما برای جذب سرمایه گذاری خارجی صرفه های زیادی 
دارد. شرایط آب و هوایی، منابع طبیعی، وجود نفت و گاز، موقعیت استراتژیک 
در منطقه، س��اختار ژئوپلیتیک، افراد توانمند و هزاران مزیت دیگر داریم که از 
آنها درست استفاده نمی کنیم. مشکل ما کمبود مزایا برای جذب سرمایه گذار 
نیس��ت. مشکل ما نداشتن تعامل سازنده با دنیاست. مشکل ما به کار نگرفتن 
افراد توانمند است. متصدیان پست های حساس توانایی الزم را برای استفاده از 
این منابع و افراد ندارند. متاسفانه سیاست هایی که تا امروز اتخاذ شده در جهت 

بهبود وضعیت اقتصادی کشور نبوده و توسعه کشور را مدنظر قرار نداده است.
اگر وضعیت کش��ور به همین ش��کل پیش برود متاس��فانه بعی��د می دانم 
س��رمایه گذار خارجی به ایران بیاید، با این حال همه چیز دست خودمان است. 
اگر با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم، مسائل اقتصادی مان نیز حل خواهد شد.
منبع: آینده نگر

برای اولین بار در 4 سال گذشته
تورم تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز 

منفی شد
آمارهای رس��می از کاهش قابل توجه تورم تولیدکننده بخش صنعت کشور 
حکایت دارند؛ به گونه ای که برای اولین بار در چهار س��ال گذش��ته، نرخ تورم 
فصل��ی این بخش در فصل پاییز امس��ال به منفی ۲.۳ درصد رس��یده و تورم 

نقطه به نقطه و ساالنه این حوزه نیز با کاهش چشمگیری مواجه شده است.
در فصل پاییز امسال تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به 
فصل قبل )تورم فصلی( به منفی ۲. ۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع 
در فصل قبل )۰.۲ درصد(، معادل ۲.۵ واحد درصد کاهش دارد. در میان بخش های 
مختلف صنعتی کش��ور، کم ترین تورم فصلی مربوط به رشته فعالیت های »صنایع 
زغال س��نگ و پاالیشگاه های نفت« )منفی ۱۰.۷ درصد(، »تولید کاغذ و محصوالت 
کاغذی« )منفی ۴.6 درصد( و »صنایع محصوالت شیمیایی« )منفی ۲.۰ درصد( و 
بیش��ترین آن به ترتیب مربوط به »تولید ماش��ین آالت اداری و محاسباتی« )۲6.6 
درصد(، »تولید پوش��اک، عمل آوردن و رنگ کردن پوس��ت خزدار« )۹.۵ درصد( و 
»تولید سایر وسایل حمل ونقل« )۷.8 درصد( بوده است. همچنین تغییرات شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
به ۲۷ درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )6۰.۵ درصد( معادل 
۳۳.6 واحد درصد کاهش داش��ته اس��ت. به عبارتی، در فصل پاییز امسال میانگین 
قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصوالت صنعتی به ازای تولید کاالهای خود 

در داخل کشور، نسبت به فصل پاییز سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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س��وانح هوایی در چند هفته گذش��ته در آسمان ایران شتاب گرفته و چرایی آن 
به موضوع بحث افکار عمومی تبدیل ش��ده است. درحالی که جامعه ایران هنوز از 
ش��وک س��قوط هواپیمای بویینگ ۷۳۷ خطوط هواپیمای��ی اوکراین بر اثر خطای 
انس��انی در هجدهم دی ماه خارج نش��ده است، بروز سوانح هوایی در یکی دو هفته 
گذشته در آسمان ایران شدت گرفته است. البته علت این حوادث همچون سقوط 
هواپیمای خطوط هواپیمایی اوکراین به افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه 
مربوط نیس��ت و بیشتر به فرسودگی ناوگان هوایی ایران و همینطور اشتباه خلبان 
و یا وضعیت جوی برمی گردد. در تازه ترین دور از این سلس��له حوادث، صبح دیروز 
بود که یک فروند ایرباس ۳۱۹ ش��رکت هواپیمای��ی ایران ایر که تهران را به مقصد 
کرمانشاه ترک کرده بود، در ساعت شش صبح به هنگام فرود در فرودگاه کرمانشاه 
از باند خارج شد. پس از این حادثه شرکت »هما« بالفاصله با تکذیب خروج هواپیما 
از باند، خبر منتشرشده را این گونه اصالح کرد که »هواپیمای پرواز ۲8۳ کرمانشاه از 
باند خارج نشده و تنها هنگام خروج هواپیما از باند و ورود به پارکینگ، چرخ جلوی 
هواپیما وارد چمن کنار پارکینگ می ش��ود که بر این اساس، خبر خروج هواپیما از 

باند فرودگاه تکذیب می شود.« خوشبختانه این حادثه تلفاتی به همراه نداشت.
از تعلیق خلبان تا تعلیق پروازهای ایران و چین

همچنین در میانه هفته گذش��ته و در حادثه ای دیگر، پرواز تهران-ماهش��هر به 
هنگام فرود در فرودگاه ماهش��هر از باند خارج ش��د و در اتوبان ماهشهر-بندر امام 
خمینی به روی زمین نشست. در این حادثه، چرخ های هواپیمای بویینگ کنده شد 

و بالفاصله مسافران از درهای اضطراری هواپیما خارج شدند.
در تازه ترین خبرها، محمد اس��المی، وزیر راه و شهرسازی از تعلیق خلبان پرواز 
تهران-ماهش��هر خبر داده است. حس��ن رضایی فر، مدیرکل بررسی سوانح سازمان 
هواپیمایی کش��وری نیز درباره تعلیق خلبان پرواز تهران-ماهش��هر گفته است که 
هدف، تعلیق خلبان نیس��ت، بلکه انجام اقدامات اصالحی برای پیشگیری از وقوع 
مجدد چنین حوادثی اس��ت. به گفته رضایی فر، خلبان پرواز تهران-ماهشهر نیز به 
دلیل بروز این حادثه نیاز به جلس��ات روان کاوی دارد تا از نظر ایمنی بتواند مجددا 

به شرایط پرواز برگردد.
او همچنین درباره آخرین وضعیت جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی هم گفت که 
هم اکنون هیچ یک از کارشناس��ان اوکراینی و کانادایی در کش��ور حضور ندارند و 

ایران درخواس��ت خود را برای خرید تجهیزات موردنیاز برای بازس��ازی و خواندن 
جعبه س��یاه هواپیما به کشورهای کانادا، فرانسه و آمریکا ارسال کرده است. برخی 
از این کش��ورها اعالم کرده اند که در حال بررس��ی این درخواست هستند و برخی 
دیگ��ر نیز گفته اند که امکان ارس��ال این تجهیزات به ایران وج��ود ندارد. به گفته 
رضایی فر، هیچ کشوری نمی تواند بررسی این سانحه را از اختیار ایران خارج کند و 
طبق استانداردهای بین المللی، این ایران است که می تواند تعیین کند جعبه سیاه 

هواپیما کجا خوانده شود.
لغو پروازها به مقصد چین با شیوع ویروس »کرونا«

پس از سقوط هواپیمای اوکراینی به واسطه افزایش تنش های سیاسی میان ایران 
و آمریکا، حاال ش��یوع ویروس کش��نده »کرونا« اس��ت که بر معادالت ایرالین های 
هوایی تاثیر گذاشته است، چنانچه بسیاری از پروازهای خارجی به مقصد چین در 

چند روز گذشته لغو شده اند.
با افزایش تعداد مبتالیان به »کروناویروس« از یکی دو هفته پیش تاکنون توجه 
افکار عمومی به س��رزمین اژدهای زرد و ش��هر ووهان دوخته ش��ده است؛ شهری 
۱۱میلیون نفری که با شیوع این ویروس مرگبار حاال از آن با نام »شهر ارواح« یاد 
ش��ده و تمام شهروندان آن قرنطینه شده اند. اگرچه هفته گذشته خبرهایی درباره 
ش��یوع این بیماری در یکی دو ش��هر ایران نیز منتش��ر ش��د، اما بالفاصله از سوی 
دولتمردان تکذیب ش��د. هرچه هست، این ویروس هنوز به مرزهای ایران نرسیده، 
ام��ا دولت، تدابیر احتمالی را انجام داده  اس��ت. در همین زمینه، وزیر بهداش��ت از 
معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده تا تمامی پروازها از مبدأ چین به ایران لغو 
ش��وند. این درخواست با اجابت اسحاق جهانگیری همراه شده و حاال تمام پروازها 
بین چین و ایران تعلیق ش��ده اند. در این باره، رضا جعفرزاده، س��خنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری با اشاره به تعلیق پروازهای ایران و چین، از اتخاذ تدابیری برای 
بازگش��ت ایرانیان س��اکن در چین خبر داده و گفته که ایرانیان باقیمانده در چین 
نگران بازگشت به ایران نباشند، زیرا برای بازگشت آنها تدابیر الزم اتخاذ خواهد شد.

بررسی سوانح هوایی ایران در چند دهه گذشته
بررسی ها نشان می دهد در تاریخ هوانوردی ایران، نزدیک به ۲هزار نفر در سوانح 
هوایی مختلف کش��ته شده اند؛ حوادثی که برای هواپیماهای متعلق یا تحت اجاره 
خط��وط هوایی ایران و یا هواپیماهای متعلق به خط��وط هوایی خارجی در خاک 

ایران رخ داده است.
اگر بخواهیم تیتروار به دلخراش ترین س��وانح هوایی ایران اشاره کنیم، ابتدا باید 
ب��ه پ��رواز 6۵۵ ایران ایر در ۱۲ تیرماه ۱۳6۷ از تهران به مقصد دوبی اش��اره کنیم 

که تمامی ۲۹۰ سرنش��ین آن ازجمله 66 کودک با شلیک موشک از ناو یواس اس 
وینس��نس نیروی دریایی آمریکا در آب های خلیج فارس جان باختند. این سانحه 
هش��تمین حادثه هواپیمایی از نظر تعداد مسافرین کشته شده در دنیاست. سقوط 
هواپیمای نظامی در کرمان با ۲۷6 کشته در سال ۱۳8۱ نیز دیگر حادثه مهیب در 

تاریخ هوانوردی ایران است.
همچنی��ن س��قوط هواپیمای توپول��وف در نزدیک��ی قزوین در س��ال ۱۳88 و 
کشته شدن تمامی ۱68 سرنشین آن، دیگر اتفاقی بود که بار دیگر انتقادها به پرواز 
هواپیماهای توپولوف در آس��مان ایران را حسابی داغ کرد. حوادثی که در مجموع، 
ایران را به  عنوان یکی از پرحادثه ترین کشورهای جهان از نظر سوانح هوایی، معرفی 

کرده است.
در این میان، بررسی سوانح هوایی در دوره زمانی ۱۳۵8 تا ۱۳۹۳ نشان می دهد 
تهران در صدر فهرس��ت سوانح هوایی ایران جای دارد. این آماری است که چندی 
قبل، وزارت راه و شهرس��ازی اعالم کرد و از یک هزار و ۹8۵ نفر کشته در این بازه 

زمانی در کشور خبر داد.
به گفته وزارت راه و شهرس��ازی، تعداد تلفات ناش��ی از س��قوط هواپیما از سال 
۱۳۵8 ت��ا ۱۳۹۳ ب��ه رقم یک هزار و ۹8۵ نفر رس��ید، در حالی که تعداد کل آمار 
سقوط، ۷۴ سانحه و تعداد سقوط های پرتلفات )فوت بیش از سه نفر( ۳۳ واقعه بود. 
از سوی دیگر، جغرافیای سوانح هوایی ایران نشان می دهد استان تهران با ۹ سانحه، 
بیش��ترین آمار س��وانح هوایی در این بازه زمانی را داشته اس��ت. پس از تهران نیز 
استان های خراسان رضوی و اصفهان هر یک با سه سانحه، آذربایجان غربی، کرمان 

و فارس هر یک با دو سانحه در صدر حوادث هوایی کشور قرار دارند.
اشتباه خلبان، نقص فنی، خرابکاری و دیگران

همچنین براساس مطالعات جهانی علل وقوع سوانح هوایی در ۵۰ سال گذشته، 
اش��تباه خلبان با ۵۰درصد بیشترین س��هم را در سوانح هوایی داشته است و نقص 
فنی با ۲۲درصد، شرایط جوی با ۱۲درصد، خرابکاری با ۹درصد، خطاهای انسانی با 

6درصد و سایر علل با یک درصد در رتبه های بعدی ایستاده اند.
مطالعات همچنین نش��ان می دهد زمان وقوع حوادث نیز بی تاثیر در بروز سوانح 
هوایی نیس��ت. طبق گزارش ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوای��ی ایران، ۲۵درصد 
سوانح هنگام فرود، ۱۲درصد سوانح بر روی باند، ۱۲درصد سوانح هنگام جدا شدن 
از باند، ۱۱درصد هنگام حرکت نهایی به سمت باند، ۱۰درصد هنگام رسیدن به اوج 
پرواز، ۱۰درصد موقع حرکت اولیه به سمت باند، 8درصد هنگام حرکت در ارتفاع، 

۴درصد در زمان کاهش ارتفاع و 8درصد هنگام ارتفاع گیری اولیه رخ داده است.

پس از تهران با ۹ سانحه، خراسان رضوی و اصفهان هر یک با ۳ سانحه، در صدر حوادث هوایی کشور قرار دارند

جغرافیای سوانح هوایی ایران
انرژی

بزرگ ترین سقوط قیمت ماهانه نفت در ۳ دهه گذشته
 اوپک از پس ویروس »کرونا«

برمی آید؟
براساس آخرین خبرها، دست کم ۲۱۳ نفر بر اثر ابتال به ویروس 
»کرونا« در چین، جان خود را از دس��ت داده اند و ۹ هزار و ۷۰۰ 
نفر نیز به این ویروس مبتال شده اند. جهان هم اکنون تحت الشعاع 
ش��یوع »کروناویروس« اس��ت و همه پروازها ب��ه مقصد چین لغو 
ش��ده اند. در این بین، قیمت های نفت در ژانویه تحت تاثیر شیوع 
ویروس »کرونا« بیش از ۱۵درصد کاهش پیدا کرد که بزرگ ترین 

کاهش قیمت نفت در ژانویه از سال ۱۹۹۱ به این سو است.
لوکمان اوتونوگا، تحلیلگر ارشد در شرکت FXTM به مارکت 
واچ گف��ت: قیمت ه��ای نفت هفته گذش��ته تحت تاثیر تش��دید 
نگرانی ها نسبت به شیوع ویروس مرگبار چینی که به تقاضا برای 
سوخت آس��یب خواهد زد، با ریزش روبه رو شدند. نگرانی و ابهام 
درباره گسترش این بحران و پیامدهای آن بر رشد اقتصاد جهانی 
ممکن اس��ت باعث کاهش بیش��تر قیمت نفت ش��ود. با توجه به 
اینکه چین بزرگ ترین مصرف کننده انرژی در جهان است، کندی 
رش��د تقاضای این کشور ممکن اس��ت بازارهای نفت را بی ثبات 

کند.
ب��ه گفته این تحلیلگر نفتی، بسته ش��دن ش��اخص قیمت نفت 
آمریکا در پایین ۵۲ دالر ممکن است باعث شود قیمت ها حمایت 
در س��طح ۵۰ دالر را که پایین ترین قیمت از ژانویه سال گذشته 
به شمار می رود، امتحان کنند. این وضعیت باعث شده تا اوپک و 
متحدانش به زودی برای مذاکره درباره کاهش بیش��تر تولید نفت 
به منظور خنثی کردن تاثیر شیوع ویروس کرونای جدید بر تقاضا 

و قیمت های نفت دیدار کنند.
به گزارش ایسنا، قیمت های نفت که در اوایل ژانویه تحت تاثیر 
تنش های ژئوپلیتیکی جهش پیدا کرده بودند و با انتظار بازار برای 
بهبود رش��د اقتصاد جهانی پس از امضای توافق تجاری آمریکا و 
چین روند افزایش��ی داشتند تحت تاثیر شیوع ویروس مرگبار در 
چین افت ماهانه شدیدی را ثبت کردند و به پایین ترین حد خود 
در چند ماه گذش��ته نزول کردند. قیم��ت نفت برنت از باالی 6۵ 

دالر در ۲۰ ژانویه به حدود ۵8 دالر نزول کرد.
جان کیلداف، از ش��رکای ش��رکت »اگین کپیتال« در این باره 
گفت: آسیب دیدن تقاضای چین برای نفت، بدترین سناریو برای 
اوپک اس��ت و ممکن است این گروه تاریخ برگزاری نشست خود 
را جلو بیندازد و حتی براس��اس ش��رایط اضطراری، کاهش تولید 

بیشتری صورت دهد.
مقام��ات اوپ��ک قرار ب��وده در اوایل مارس با روس��یه و س��ایر 
تولیدکنندگان متحدان ش��ان دیدار کنند و اکنون بازار گمانه زنی 
می کند که آیا این تولیدکنندگان کاهش تولید بزرگ تری صورت 
خواهن��د داد تا ثبات ب��ازار را حفظ کنند. الکس��اندر نواک، وزیر 
انرژی روس��یه گفته اس��ت که روسیه آماده اس��ت زمان نشست 
ب��ا اوپک و س��ایر متحدان��ش را از مارس به فوری��ه تغییر دهد و 
وی س��رگرم مذاکره با عربس��تان سعودی اس��ت، اما کشورهای 
تولیدکننده نفت به زمان بیش��تری ب��رای ارزیابی و تصمیم گیری 

درباره زمان نشست خود نیاز دارند.
گمانه زنی هایی درباره برگزاری نشس��ت اوپ��ک پالس تا هفته 
آین��ده وجود دارد. هلیما کرافت، مدیر تحقیقات کاالی جهانی در 
شرکت آر بی سی گفت: اگر نشستی زودهنگام برگزار شود در این 

صورت باید کاری انجام شود.
اف��ت قیمت نفت حیرت انگیز بوده زی��را در حالی روی داده که 
تولید نفت لیبی به دلیل مسدود شدن خطوط لوله در این کشور، 

به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که جلو انداختن نشست اوپک 
اقدام مثبتی نخواهد بود. تحلیلگران کومرس بانک در یادداش��تی 
نوش��تند: ما بر این باوریم که جلو انداختن زمان برگزاری نشست 
اوپک پالس اقدام س��ازنده ای نخواهد بود و ممکن اس��ت از سوی 
بازار به عنوان یک واکنش وحشت زده تفسیر شود و نتیجه عکسی 
داش��ته باشد. به عالوه در مقطع فعلی ارزیابی دقیق میزان آسیب 
ویروس کرونا بر تقاضا امکان پذیر نیست و ارزیابی ها از صدها هزار 
تا یک میلیون بش��که در روز در س��ه ماهه نخست سال میالدی 

جاری متغیر است.
خبرگزاری ریا به نقل از نواک نوش��ت: ما می توانیم زودتر دیدار 
کنیم و این موضوع اصال مش��کلی نیس��ت. اینترفکس هم به نقل 
از نواک نوش��ت: ما با وزیر انرژی عربس��تان س��عودی چندین بار 
صحب��ت کرده ایم. روز گذش��ته یک س��اعت و امروز نیم س��اعت 
صحبت کردیم. ما درباره این موضوع به طور جدی بحث می کنیم. 
در مجموع ما آماده هس��تیم به س��رعت در برابر چنین مس��ائلی 
واکنش نش��ان دهیم. ما نیاز داری��م وضعیت را ارزیابی کنیم و به 

مدت چند روز دیگر به رصد اوضاع ادامه دهیم.
روس��یه روز جمعه دو مورد نخس��ت ابتال به وی��روس کرونا را 
گ��زارش و پروازهای مس��تقیم ب��ه چین که بزرگ ترین ش��ریک 
تجاری این کش��ور اس��ت را محدود کرد. اوپ��ک و متحدانش در 
قالب گروه اوپک پالس در حال حاضر س��رگرم اجرای دور جدید 
کاهش تولید به میزان ۱.۷ میلیون بشکه در روز تا مارس هستند 
ت��ا با مازاد عرضه مقابله کنند. ایران، لیبی و ونزوئال از مش��ارکت 
در این پیمان معاف شدند. سهم اوپک از این کاهش تولید حدود 

۱.۱۷ میلیون بشکه بوده است.
منابع آگاه در اوپک که مایل نبودند نام شان فاش شود به »اس 
ان��د پی گلوبال پالت��س« گفته اند اعضای اوپک در حال بررس��ی 
کاهش بیش��تر تولید نفت یا تمدید م��دت اجرای پیمان فعلی تا 
ژوئن در واکنش به افت ش��دیدی هس��تند که قیمت های نفت به 

دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در چین پیدا کرده اند.
در این بین، نتایج نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک 
در ژانویه به پایین ترین حد در چند سال اخیر نزول کرده است و 
نرخ پایبندی اوپ��ک و متحدانش به پیمان کاهش تولید به دلیل 
افت عرضه لیبی جهش پیدا کرد. بنابر این نظرسنجی، ۱۳ کشور 
عض��و اوپک در ژانوی��ه ۲8.۳۵ میلیون بش��که در روز نفت تولید 
کردند که 6۴۰ هزار بشکه در روز کمتر از آمار دسامبر بود. تولید 
نفت اوپک در ژانویه پایین ترین میزان از س��ال ۲۰۰۹ بوده است 
ک��ه این گ��روه بزرگ ترین کاهش تولید را ب��ه دلیل بحران مالی 

انجام داده بود.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ب��ه اعتقاد برخی اقتصاددانان، اگر افزایش درآمد مالیاتی از محل فرارها 
و معافیت های این بخش تامین نش��ود و به سمت بنگاه ها رود، در شرایط 
موج��ود آنه��ا را به تعطیلی یا رکود خواهد کش��اند. در ای��ن بین، حذف 
هزینه های اضافه و گروه هایی که نان خور اضافه بودجه هس��تند، ضروری 

است.
به گزارش ایس��نا، دو ماه از رفتن الیحه بودجه به مجلس گذش��ته و در 
حالی روند بررسی آن در کمیسیون تلفیق ادامه دارد که درآمدهای دولت 
در سال آینده همچنان مهمترین بحث به شمار می رود. این در حالی است 
که منابع عمومی دولت ۴8۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۲6۱ 
هزار میلیارد تومان درآمدها )مالیات و س��ایر درآمدها(، ۱۲۴ هزار میلیارد 
تومان واگذاری دارایی های مالی )انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکت ها( 
و ۹8 ه��زار میلیارد تومان واگذاری دارایی های س��رمایه ای )نفت و فروش 
دارایی های منقول و غیرمنقول دولت( و مس��ئوالن دولتی بر اینکه منابع 
پیش بینی ش��ده ب��ه ویژه مالیات، نفت و اوراق نزدی��ک به واقعیت بوده و 

تحقق آن قابل پیش بینی است، تاکید دارند.
با این وجود، از همان ابتدا برخی کارشناسان و نمایندگان معتقد بودند 
که با کاهش درآمدهای نفتی، آنچه جایگزین ش��ده نمی تواند تحقق کامل 
داشته باشد و در این شرایط می تواند دولت را با کسری هایی در سال بعد 
مواج��ه کنند؛ از این رو، خواهان بازنگری در برخی بخش ها به ویژه درآمد 
ناشی از فروش اموال دولتی و یا انتشار اوراق شده بودند. اما وضعیت منابع 
و درآمد دولت و آنچه برای س��ال بعد پیش بینی شده، موضوعی است که 
مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز آن را بررسی 

کرده است.
افقه با اش��اره به اینکه همان گونه که انتظار می رفت با تشدید تحریم ها 
و کاهش ش��دید درآمدهای حاصل از فروش نفت الیحه بودجه ۱۳۹۹ با 
چالش های جدی در جایگزینی درآمدهای نفتی مواجه ش��د، گفت: تداوم 
وابستگی شدید به درآمدهای نفتی اگرچه حاصل سه دهه بی تدبیری نظام 

حاکم بر تصمیمات کش��ور بوده اس��ت، اما تحمیل تحریم های بی سابقه 
آمریکا این س��وءتدبیرها را آش��کار کرد. به رغم اه��داف اقتصادی تعیین 
ش��ده از بدو پیروزی انقالب و تکرار آنها در تمام سال ها، ساختار حاکم بر 
نظام تصمیم گیری، در جهت تأمین این مهم ترین اهداف و ش��عارها شکل 
نگرفت. حاصل آنکه، تداوم وابستگی شدید به درآمدهای  نفتی، باعث شده 

تا تحریم ها فشار زیادی به معیشت مردم وارد کنند.
او با اشاره به اینکه تحریم های نفتی نه تنها درآمدهای بودجه از نفت را 
حذف کرده یا کاهش داد، بلکه سایر منابع عمده تامین بودجه )مالیات و 
اس��تقراض از مردم( را که خود به درآمدهای نفتی وابسته اند را با مشکل 
جدی مواجه کرده اس��ت، ادامه داد: در این ش��رایط در غیاب درآمدهای 
نفتی، دولت چاره ای ندارد جز آنکه به منابع درآمدی دیگر متوس��ل شود، 
بنابراین قابل انتظار بود که در وضعیت کنونی، دولت بیشترین توجه را به 

کسب درآمد از طریق دومین منبع درآمدی یعنی مالیات ها داشته باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در تامین درآمدهای حاصل از مالیات 
با موانع و مشکالتی مواجه است، گفت: این در حالی است که اخذ مالیات 
حتی به میزان سال های گذشته قابل تحقق نیست، زیرا پایه های مالیاتی 
فعلی خود متکی به درآمدهای نفتی هستند و با کاهش درآمدهای نفت، 
بخش های اقتصادی )در تولید و مصرف( با کاهش درآمد مواجه هس��تند 
و توان پرداخت مالیات در حد سال های گذشته را ندارند بنابراین هرگونه 
تحمیل مالیاتی بیش��تر بر بنگاه های تولیدی به کل اقتصاد کش��ور ضربه 
ج��دی خواهد زد و در واقع زمینه را برای تعطیلی و رکود بیش��تر بخش 
مولد اقتصاد فراهم می کند که به نوبه خود منجر به لطمه جدی به س��ایر 
متغیرهای اقتصادی )تولید، رشد و رفاه اقتصادی، اشتغال و ...( خواهد شد. 
در نتیجه با تعطیلی بنگاه های تولیدی ناش��ی از افزایش هزینه ها، همین  

منبع درآمدی )مالیات( نیز با کاهش بیشتر مواجه می شود.
 او با بیان اینکه توان فروش اموال دولتی و انتشار اوراق در جامعه نیست، 
اف��زود: دومین منبع جایگزین برای درآمدهای نفتی که در بودجه ۱۳۹۹ 

در نظر گرفته ش��ده، فروش اموال مازاد دولتی و انتش��ار اوراق مش��ارکت 
اس��ت، اما از آنجا که )براس��اس برآوردها(، تولید ملی کش��ور و در نتیجه 
درآمدهای مردم در س��ال آتی کاهش می یابد، توان خرید اموال دولتی یا 
اوراق مشارکت آن هم با نرخ سودهایی به مراتب کمتر از نرخ تورم موجود 

و پیش بینی شده را نخواهند داشت.
به گفته افقه، س��ومین منبع جایگزین نفت، اس��تفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی است که احتماال آن هم با توجه به مالحظات سیاسی اقتصادی 

به سادگی میسر نخواهد شد.
او در ادامه این بحث، گفت که با توجه به چالش های موجود و بررس��ی 
فعلی بودجه در مجلس می توان چند توصیه به نمایندگان داشت، ازجمله 
اینکه البی گران مالیاتی را مشمول کنید! وی مهم ترین پیشنهاد را در رابطه 
با درآمدهای مالیاتی دانس��ت و توضیح داد: باید در بررسی مواد مرتبط با 
افزایش مالیات از واحدهای تولیدی و خدماتی فعال دقت بیش��تری کرده 
و مانع تحمیل فشار هزینه ای بیشتر بر بنگاه های تولیدی شوند. در مقابل، 
نمایندگان می توانند پایه های جدید مالیاتی که تاکنون مغفول مانده اند یا 
با البی ها و استدالل هایی، معاف از مالیات شده اند را مشمول مالیات کنند.

به گفت��ه وی، یافتن پایه ه��ای مالیاتی جدی��د در بخش های غیرمولد 
)دالل��ی( یا توجه به روش هایی که مانع فرار مالیاتی به خصوص در بخش 
غیرمول��د اقتصاد از جمله راه هایی اس��ت که بدون فش��ار به بخش مولد، 

می تواند درآمدهای جدید برای دولت ایجاد کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه تنگنای درآمدی فعلی، بهترین فرصت برای 
حذف نان خورهایی از بودجه دولتی اس��ت که فعالیت شان کمترین کمک 
را به ش��رایط اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی کشور نخواهد داشت، گفت: 
دولت باید از این فرصت استفاده کند و ضمن حذف نان خورهای اضافه از 
بودجه، با صرفه جوی��ی در هزینه ها و جلوگیری از ریخت و  پاش هایی که 
دستگاه های دولتی و سایر وابستگان به بودجه به آن معتاد شده اند، فشار 

بر منابع محدود درآمدی خود را کاهش دهد.

پیشنهاداتی برای خأل درآمدی بودجه

نان خورهای اضافی را حذف کنید!

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

یکشنبه
13 بهمن 1398

شماره 1485



زمان بندی بانک ها برای توقف رمز ایستا اعالم شد
ادامه روند قطع رمز دوم ایستا

مش��تریان بانکی ظرف چند روز آینده نس��بت به فعال س��ازی »رمز دوم 
پویا« به ویژه از طریق روش دریافت پیامک با مراجعه به وب س��ایت بانک یا 
خودپرداز و یا شعبه اقدام الزم را انجام دهند. به گزارش بانک مرکزی، پیرو 
اقدامات انجام شده در مورد قطع رمز دوم ایستا )رمز دوم فعلی کارت بانکی( 
از روز هش��تم بهمن ماه، به اطالع هموطنان می رس��اند ادامه روند قطع رمز 
دوم ایستا در بانک ها و موسسات اعتباری به این شرح است: بانک  کشاورزی 
در روز سیزدهم بهمن ماه؛ بانک های رفاه و سینا در روز چهاردهم بهمن ماه؛ 
بانک های مس��کن، ملت، دی و قوامین در روز پانزدهم بهمن ماه؛ بانک های 
سامان، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران، پست بانک و موسسه اعتباری 
ملل در روز ش��انزدهم بهمن ماه. بانک مرکزی همچنین گفته است که قطع 
س��رویس رمز دوم ایستا در س��ایر بانک ها نیز متعاقبا اعالم خواهد شد.این 
بان��ک در پای��ان اطالعیه خود تاکید کرده مش��تریان بانکی ظرف چند روز 
آینده نس��بت به فعال س��ازی »رمز دوم پویا« به ویژه از طریق روش دریافت 
پیامک با مراجعه به وب س��ایت بانک یا خودپرداز و یا ش��عبه اقدام الزم را 
انج��ام دهند. گفتنی اس��ت قطع رمز دوم ایس��تا در بانک های پاس��ارگاد و 

صادرات نیز در روز هشتم بهمن ماه اجرایی شده بود.

دالر 1۳.۵۰۰ تومان شد
رشد اندک قیمت ها در بازار طال

قیم��ت دالر در نخس��تین روز هفت��ه و در صرافی های بانک��ی با افزایش 
۵۰ تومان��ی در میانه کانال س��یزده هزار تومان ایس��تاد. هر دالر آمریکا در 
صرافی های بانکی در ادامه رشد گام به گام، به قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
رس��ید. بر این اس��اس قیمت دالر در هفته ای که گذشت، رشدی مداوم را 
تجربه کرد و در اولین روز هفته جاری نیز افزایشی ۵۰ تومانی مرز مقاومتی 
دالر را تغییر داد و به گفته فعاالن بازار به ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان رساند. نرخ 
خری��د دالر از مردم هم در صرافی ه��ای بانکی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم 
شده است. هر یورو نیز با افزایش اندک قیمت، کانال عوض کرد و در قیمت 
۱۵ هزار تومان ایس��تاد. قیمت خرید ی��ورو در صرافی های بانکی هم به ۱۴ 
هزار و ۷۵۰ تومان رس��ید. هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 
در بازار آزاد تهران با رش��د حدود پنج هزار تومانی نس��بت به روز پنجشنبه 
گذش��ته به بهای پنج میلیون و ۴۵ هزار تومان به فروش رس��ید. همچنین 
هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد تهران به بهای پنج 
میلیون و ۲۰ هزار تومان فروخته شد. نیم سکه نیز دو میلیون و ۵6۰ هزار 
تومان، ربع س��که یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی 
۹۳۰ هزار تومان داد و س��تد ش��د. هر گرم طالی خام ۱8 عیار ۵۱۲ هزار 
تومان و هر مثقال طال نیز دو میلیون و ۲۲۱ هزار تومان به فروش رس��ید. 

قیمت اونس نیز یک هزار و۵۹۰ دالر قیمت گذاری شد.

نهاد پژوهشی مجلس بررسی کرد
جزییات بودجه مناطق آزاد در سال ۹۹

بررسی بودجه مناطق آزاد نشان می دهد که در سال آینده حدود ۱۲۹۰ 
میلی��ارد تومان درآم��د، ۴۰۰ میلیارد فروش ام��وال، ۲۵۰۰ میلیارد فروش 
اوراق و ۱۲۰۰ میلی��ارد ع��وارض ب��ه عنوان منابع برای ای��ن مناطق لحاظ 
ش��ده است. به گزارش ایِبنا و به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، در تحلیل 
بودجه س��ازمان های مناطق آزاد، تمرکز بررس��ی بر این موضوع اس��ت که 
عمده درآمدها و هزینه های مناطق آزاد ش��امل چه اقالمی اس��ت و اینکه 
چه میزان با اهداف تاسیس مناطق آزاد انطباق دارد. بررسیها نشان می دهد 
در الیح��ه بودجه س��ال ۱۳۹۹ درآمدها با رش��د ۲۰ درص��دی و واگذاری 
دارایی های س��رمایه ای )فروش زمین، ساختمان و تأسیسات و سایر دارایی 
ها مانند س��هام( با رش��د ۱۵.۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹8 
مواجه اس��ت. در س��مت مصارف نیز هزینه ها دارای رشد ۲۰ درصدی بوده 
و تملک دارایی های س��رمایه ای شامل طرح های عمرانی نسبت به سال قبل 
تغییری نداش��ته اند. گفتنی اس��ت، تحلیل و ارزیابی قابلیت تحقق منابع و 
مصارف س��ازمان های مناطق آزاد، نیازمند اطالع از جزییات هر یک از اقالم 
منابع و مصارف بودجه سازمان های مناطق آزاد است که متاسفانه در الیحه 
بودجه ارائه نشده اند. همچنین برای سال آینده حدود ۱۲۹۰ میلیارد تومان 
درآم��د، ۴۰۰ میلیارد فروش اموال، ۲۵۰۰ میلی��ارد فروش اوراق و ۱۲۰۰ 
میلیارد عوارض به عنوان منابع لحاظ شده است. در عین حال، در سال ۹۹ 
هزینه های مناطق آزاد نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده و در این س��ال 

۳6۰۰ میلیارد تومان نیز بابت تملک دارایی سرمایه ای صرف خواهد شد.

خبرگزاری دویچه وله آلمان گزارش داد
اینستکس یک ساله شد

خبرگزاری دویچه وله آلمان در گزارش��ی به وضعیت اینس��تکس در یک 
س��الگی تاس��یس آن پرداخت. به گزارش ایس��نا، اکنون یک س��ال از آغاز 
ب��ه کار س��از و کار مالی ویژه اتحادی��ه اروپا برای همکاری ب��ا ایران که به 
اینس��تکس معروف ش��د می گذرد. دول��ت آمریکا در م��ی ۲۰۱8 از برجام 
خارج ش��د و تحریم های لغو ش��ده علیه ایران طبق توافق اتمی سال ۲۰۱۵ 
وین را بازگرداند. دویچه وله در گزارش خود با اش��اره به تمایل ایران برای 
پایبندی به توافق هس��ته ای و بهره مندی اقتصادی از برجام نوشت: در حال 
حاضر مقر اصلی اینس��تکس در وزارت دارایی فرانس��ه قرار دارد و میش��ل 
بوک، دیپلمات آلمانی عهده دار ریاس��ت آن است. در حالی که تحریم های 
آمریکا بخش بزرگی از دسترس��ی ایران به نظام مالی جهانی را قطع کرده، 
اینس��تکس ایده ای برای انتقال کاال بین ایران و اتحادیه اروپا بدون انتقال 
مس��تقیم پول )به ایران( بوده اس��ت. در حال حاضر این مکانیزم متمرکز بر 
کاالهای بشردوس��تانه نظیر غذا و محصوالت دارویی است. با وجود گذشت 
یک س��ال از تاسیس اینستکس، هنوز کاالیی در این مکانیزم تجاری مبادله 
نش��ده اس��ت. میش��ل توکوس، عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان در همین 
رابطه گفت: زمانی که یک ش��رکت از ما در خصوص اینس��تکس می پرسد 
حتی نمی توانیم به او یک ش��ماره تماس بدهی��م. این تاجر آلمانی مکانیزم 
اینس��تکس را بیشتر یک پروژه سیاسی ارزیابی می کند و می گوید مکانیزم 

فعلی خیلی ارتباطی با شکل فعلی تجارت ایران و اتحادیه اروپا ندارد.
ب��ه گفته مرکز آم��ار آلمان، حجم تجارت ایران و آلمان در س��ال ۲۰۱۹ 
معادل ۱.۵ میلیارد یورو بوده که نصف رقم تجارت سال های قبل دو کشور 
اس��ت. رژیم تحریم های آمریکا باعث شده اس��ت تا بسیاری از شرکت ها از 
تجارت با ایران هراس داش��ته باشند. با این حال به گفته یک منبع آگاه در 
اینستکس، برنامه هایی برای اجرای توافقات در آینده ای نزدیک وجود دارد.

بانکنامه

در ش��رایطی ک��ه تنها یک ماه و نیم به روزهای پایانی س��ال باقی 
مانده است، برخی از گزارش ها از احتمال ثبات قیمت ارز در روزهای 
پایانی س��ال خبر می دهد. برخالف ماه های گذشته، بررسی شاخص 
دالر نش��ان می دهد این ارز مهم در طول یک ماه گذشته از کمترین 
نوسان برخوردار بوده است، گرچه در همین مدت حدود ۵۰۰ تومان 
روی قیمت دالر رفته اس��ت. مشاهده اعداد و ارقام بازار ارز در طول 
یک ماه گذش��ته حاکی از آن اس��ت که ن��رخ دالر در روز ۱۳ دی ماه 
روی رقم ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان قرار داش��ت، این در حالی است که 
هم اکن��ون دالر با قیمتی در حدود ۱۳ ه��زار و ۴۵۴ تومان فروخته 
می ش��ود. این یعنی در طول یک ماه اخیر، نوسان نرخ دالر در حدود 

۳.8درصد بوده است.
به گزارش خبرآنالین، در حالی حدود ۴۵ روز تا انتهای سال ۹8 زمان 
داری��م که برخی از گزارش ها، از احتمال ثب��ات قیمت ارز در این دوره 
زمانی خبر می دهد. یک��ی از روایت ها، مربوط به روند بازار ارز در هفت 
س��ال گذشته است و پیش بینی شده احتماال قیمت ارز تا پایان سال با 
رش��د ۱.۵درصدی به حدود ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان برس��د. حتی گفته 
می ش��ود که وضعیت کنونی بازار ارز ش��باهت زیادی به سال ۹۱ و یک 
س��ال بعد از تالطم ارزی دارد که دالر را از هزار تومان به ۳ هزار تومان 
کش��اند؛ به طوری که بهمن و اسفند س��ال ۹۱ بازار ارز با بازدهی صفر 

روبه رو بود؛ اتفاقی که ممکن است امسال هم تکرار شود.
مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی

این در ش��رایطی اس��ت ک��ه بنا به گزارش��ی ک��ه عبدالناصر همتی، 
رئی��س کل بانک مرکزی چندی پیش در پنج��اه و نهمین مجمع بانک 
مرک��زی ارائ��ه کرد، از پیش بین��ی و تحلیل هایی مرب��وط به دالر ۳۰ و 
۴۰ هزار تومانی س��خن گفته ش��د. به گفته عبدالناصر همتی، بسیاری 
از تحلیل های تابس��تان س��ال ۱۳۹۷ پیش بینی ن��رخ ارز باال و غالبا در 
ح��دود ۳۰ ت��ا ۴۰ هزار تومان برای پایان س��ال ۱۳۹۷ را داش��تند، اما 
بانک مرکزی با ثبات بخشی به بازار ارز اوال اعتماد عمومی را به مدیریت 
اقتصادی کش��ور بازگرداند و یأس و ناامیدی ایجادش��ده را برطرف کرد 
و ثانی��ا همان چیزی که آمریکا ب��رای به زانو درآوردن ایران به آن امید 

بسته بود را مرتفع کرده بود.
همتی همچنین یکم بهمن ماه امس��ال در یک برنامه زنده تلویزیونی 
تاکید کرد: یک سال و نیم پیش در اوج التهابات ارزی که دالر به باالی 
۱۹ هزار تومان رسید، رسما اعالم کردم که سیاست های جدیدی ارزی 
شروع شده و به مردم قول دادم که نرخ ارز را کنترل می کنم، اما به هر 
حال شوکی که تحریم ایجاد کرده را مهار کردیم. در این دوره یک سال 
و نیمه به کمک دولت، توانسته ایم که این توطئه را متوقف کرده و بازار 

ارز را به ثبات برسانیم.
رئیس کل بانک مرکزی متذکر ش��د: ثبات بازار ارز ناش��ی از اقدامات 
پیچیده ای در بخش نقل و انتقال ارز، تهاتر، اقدامات ریالی و ارزی بوده 
اس��ت و اکنون تجارت خارجی به ثبات رسیده است. در ۹ ماهه امسال 
بالغ بر ۳۱ میلیارد دالر رس��یده اس��ت و ۱۰۰ میلی��ون دالر هم مازاد 

تجاری داریم، آن هم در کشوری که تحت سخت ترین تحریم است.
همت��ی عنوان ک��رد: قول می دهم که ثبات ن��رخ ارز را حتما تضمین 
کن��م. هنوز هم نرخ ارز ارزش ذاتی ارز نیس��ت، ولی ثبات را فدای نرخ 
نخواهم کرد که نرخ را به یک نقطه برسانم ولی نوسان داشته باشد، پس 

من قول می دهم که اقتصاد ایران پیش بینی پذیر شود.
احتمال جهش ارزی در بازار وجود ندارد

در این فضا، تحلیلگران بازار ارز اعتقاد دارند که دیگر احتمال انفجار 
قیمت ارز وجود ندارد. س��ید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک 
مرکزی درخصوص اینکه بازار ارز ایران در ماه های باقی مانده از س��ال 
به کدام س��و حرک��ت خواهد کرد، گفت: پیچیدگی های سیاس��ی در 
ای��ران بس��یار باالتر از قبل اس��ت. از این رو نمی توان ب��ازار ارز را به 
صورت مجرد و بدون توجه به پیچیدگی های سیاس��ی مورد بررس��ی 
قرار داد. از این رو قطعیتی در این حوزه وجود ندارد، اما آنچه مس��لم 
است، اینکه بازار ارز از منظر اقتصادی، درگیر بحران و چالشی جدی 
نیس��ت و انتظار واقعی و مبتنی بر داده های اقتصادی حرکت دالر به 

سمت واقعی شدن است.
به اعتقاد وی، دالر در ش��رایط کنونی ب��ا مدیریت ویژه بانک مرکزی 
روبه روس��ت و به نوعی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن تقاضا و خارج 

ک��ردن تقاضاه��ای غیرمعمول از ب��ازار مانع از س��فته بازی در بازار ارز 
می شود. این اتفاق، اتفاق مهمی است که نباید آن را از نظر دور داشت.

س��یدعلی با اش��اره به اینکه ثبات اقتصادی و پایدار شدن شاخص ها 
خ��ود می تواند زمینه را برای آرامش بیش��تر بازار ارز فراهم کند، گفت: 
این اتفاق مهم در صورتی محقق می ش��ود که فش��ارهای سیاسی نیز تا 
حدی کاهش یابد، چراکه برآوردها حاکی از آن اس��ت که اقتصاد ایران 
در ش��رایط کنونی به ش��دت تحت فشارهای سیاس��ی و خارجی نظیر 
تحریم هاس��ت، اگر تا قبل قیمت نفت به عنوان یک عامل برونزا اقتصاد 
را تحت تاثیر قرار می داد، امروزه تشدید تحریم ها به عنوان عامل برونزا 
اقتصاد را تحت فش��ار گذاشته است اما بی تردید تالش برای عادی سازی 
و حل مش��کالت از طریق دیپلماتی��ک می تواند زمینه بهبود وضعیت را 

مهیا کند.
معاون اس��بق ارزی بانک مرکزی در پاس��خ به این س��وال که چرا با 
شدت گرفتن هر هیجان سیاسی، شایعاتی درخصوص انفجار قیمت ارز 
به گوش می رس��د، عنوان کرد: با توجه به اینکه قیمت ها در بازار ارز در 
ش��رایط کنونی اتفاقا باالتر از واقعیت اقتصادی است، از این رو احتمال 
انفج��ار قیمت ارز وج��ود ندارد. به این ترتیب انتظ��ار انفجار قیمت ارز 
انتظاری منطقی نیس��ت و بازار ارز در همین شرایط سال پرنوسان ۹8 

را به پایان خواهد برد.
همتی: اجازه افزایش قیمت ارز را نمی دهیم

عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرکزی همچنین چندی پیش در 
هشتمین سالگرد تاسیس کانون صرافان ایرانیان تاکید کرد: ما با کنترل 
ق��درت ریال و تامین ارز اجازه نوس��ان و افزایش قیم��ت ارز در بازار را 

نخواهیم داد.
ب��ه گفت��ه وی، صادرکنندگان نی��ز همکاری خوبی ب��ا بانک مرکزی 
داشته اند که ما از آنها تش��کر می کنیم، مردم بدانند که وضعیت خوبی 
داریم و حتی نس��بت به قبل بهتر ش��ده و راه هایی برای فروش نفت و 

تامین ارز نیز یافته ایم.
رئیس ش��ورای پول و اعتب��ار تاکید کرد: نرخ ها در ب��ازار نرخ واقعی 

نیست و به سمت ارزش ذاتی آن تعدیل می شود.

امکان جهش نرخ دالر وجود دارد؟

سمت و سوی بازار ارز تا پایان سال 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که براساس آیین نامه جدید 
این س��ازمان، تمامی تراکنش های بیش از ۵ میلیارد تومان در ۵ س��ال 

گذشته بررسی خواهد شد.
امیدعلی پارسا در حاشیه صبحانه کاری با فعاالن اقتصادی همچنین 
در جم��ع خبرنگاران گفت: اگ��ر وکال تکالیف قانونی خود را انجام نداده 
باش��ند و یا اظهارنامه خالف واقع ارائه کنند جرایم س��نگینی در انتظار 

آن ها است.
پارس��ا درباره نصب کارتخوان در دفتر وکال هم گفت: قانونگذار مهلت 
داده است و سازمان امور مالیاتی را مکلف به این می کند که اظهارنامه ها 
را در خرداد س��ال بعد بررسی کند اگر در این مدت صنوفی مانند وکال 
تکلی��ف خود را انجام ندهند، در بررس��ی اظهارنامه ه��ا با آن ها برخورد 

می شود.
او در خصوص نصب کارتخوان در مطب پزش��کان ادامه داد: نشستی 
با جامعه پزشکی کشور برگزار شد که تفاهم نامه ای داشتیم و بر اساس 
آن مقرر ش��ده است سازمان نظام پزش��کی کشور، به طور شایسته این 
موضوع را در داخل خود بررس��ی کرده و به س��رانجام برساند، البته در 
مورد پزش��کان با ابزارهایی که س��ازمان امور مالیات��ی در اختیار دارد، 
ب��ه نتیجه قطعی در م��ورد کارتخوان ها و اظهارنامه ه��ای مالیاتی آن ها 

خواهیم رسید.
اما مهمترین بخش از گفته های پارس��ا، آنجایی بود که درباره بررسی 
تراکنش های بیش از ۵ میلیارد تومان صحبت کرد. به گفته او، بر اساس 
آئین نامه جدید بررس��ی تراکنش های بانکی، آن دس��ته از حساب هایی 
مورد بررس��ی قرار می گیرند که تراکنش آن ه��ا باالی ۵ میلیارد تومان 

باشد.
رئیس س��ازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بررسی تراکنش های بانکی 
بحث مهمی است که در قالب آئین نامه جدید، نحوه و چگونگی برخورد 
با تراکنش های بانکی مشخص شده است، گفت: البته بررسی حساب ها 
به مفهوم آن نیس��ت که تراکنش ها لزوماً مشمول مالیات می شود، بلکه 

پیش بینی آن اس��ت که دو تا س��ه درصد از این حس��اب ها مش��مول 
پرداخت مالیات شوند.

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی حق دارد حساب های بانکی را تا ۵ 
سال قبل بررسی کند.

پارس��ا در پاس��خ به این پرس��ش که کارمندان قبل از دریافت حقوق 
خود، ش��اهد کس��ر مالیات هس��تند؛ اما قراردادهای میلیاردی مالیات 
نمی دهن��د، گفت: ما دو نوع مالیات مس��تقیم و مالیات بر ارزش افزوده 
داری��م که گاه��ی این دو با ه��م مختلط می ش��وند؛ در حالیکه مالیات 
مس��تقیم آن دس��ته از مالیاتی اس��ت که قانون فعلی می گوید که کل 
فعالیت ه��ای فرهنگی و هنری معاف هس��تند؛ اما اینک��ه در اصالحیه 
بع��دی چه تصمیمی در سلس��له مراتب اتخاذ تصمیم، گرفته می ش��ود 

باید منتظر بود.
او ادامه داد: معافیت در امور فرهنگی و سینمایی منظور این است که 
ارزش افزوده بر روی بلیت س��ینماها نیاید و اینجا اس��ت که دیگر بحث 
س��لبریتی مطرح نیس��ت؛ حتی بحث ها در این حد مطرح اس��ت که به 

مالیات بر ارزش افزوده نیز تسری نیابد.
پارسا با بیان اینکه ۹8 درصد از پیش بینی درآمدهای مالیاتی محقق 
ش��ده اس��ت، گفت: البته دولت در کمیسیون تلفیق، ۱۷۵ هزار میلیارد 
توم��ان درآمد مالیاتی در نظر گرفته اس��ت، اما بای��د دید که در صحن 

علنی مجلس چه اتفاقی رخ می دهد.
رئیس س��ازمان امور مالیات��ی همچنین در جلس��ه صبحانه کاری با 
فعاالن اقتصادی از ساماندهی معافیت های مالیاتی خبر داد و گفت: تنها 
منبع درآمدی دولت مالیات اس��ت و تنها در ش��رایطی می توان مالیات 
از بخش های مختلف اقتصادی کش��ور دریافت کرد که تولید، اقتصاد و 
صادرات رونق گرفته و مالیات ستانی بر مبنای آن صورت گیرد؛ این در 
حالی است که اگر یک دولت پیشرو در نظر گرفته شود، در آن بیش از 
۹۵ درصد مردم اظهارنامه صادقانه ارایه داده و نرخ های مالیاتی به دنبال 

تحقق اهداف مالیاتی است.

به گفته پارس��ا، مالیات باید به صورت تصاعدی و متناس��ب با درآمد، 
ث��روت و مصرف تعیین ش��ود؛ به نحوی که آن ۵ درص��د از جامعه نیز 
مالیات نمی دهند، باید به نحوی گرفتار ش��وند که ترجیح دهند مالیات 
خود را به موقع بپردازند. همچنین هر دولتی برای اعمال حاکمیت خود 
بای��د ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل تولید ناخال��ص داخلی را در اختیار بگیرد 
تا با این س��هم، بتواند امنیت، نظم، عدالت و کاالهای عمومی را تامین 
کند؛ این در شرایطی است که در ایران، بین ۷ تا 8 درصد از درآمدهای 
جامعه به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می گیرد و مشخص است 

که با این رقم نمی توان تمام اقدامات مورد نیاز را انجام داد.
او همچنی��ن گفت که در دنیا س��ازمان های ام��ور مالیاتی به تمامی 
اطالع��ات درآم��دی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش ها و حس��اب ها 
دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می گیرند. از آنجایی که بسترهای 
اخذ مالیات هوش��مند در دنیا فراهم است، سازمان های مالیاتی به حق 
مالیات از مردم دریافت کرده و عدالت مالیاتی برقرار است؛ این در حالی 

است در این کشورها، فرار مالیاتی وجود ندارد.
رئیس س��ازمان امور مالیاتی با اش��اره به اینک��ه در قانون پیش بینی 
ش��ده که هیچ دس��تگاه دولتی و غیردولتی ع��ذر و بهانه ای برای عدم 
ارائه اطالعات به س��ازمان امور مالیاتی ندارد، گفت: این در حالی اس��ت 
که پیش نویس جدیدی برای قانون مالیات های مستقیم در سازمان امور 
مالیاتی تهیه ش��ده که در  آن، ساماندهی معافیت ها، طراحی پایه های 
جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی بر سرمایه و مالیات بر مجموع 

درآمد در نظر گرفته شده است.
پارسا با بیان اینکه چاپ پول تورم زا بوده و اخذ مالیات غیرمستقیم از 
طبقات ضعیف و با درآمد ثابت، مشکل را بیشتر می کند، ادامه داد: تنها 
راه برای ملت و حاکمیت، اخذ مالیات هوش��مندانه متناس��ب با ثروت، 
درآمد و مصرف اس��ت. جهت گیری نظام آن اس��ت که ایران به سمت 
مالیات هوش��مند و نسل چهارم مالیات س��تانی است و امیدوار هستیم 

فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.

رئیس کل سازمان مالیاتی:

تراکنش های بیش از ۵ میلیارد تومان بررسی می شود

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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آخرین خبرها از واگذاری سرخابی ها
استقالل و پرسپولیس امسال هم واگذار 

نمی شوند!
پرونده واگذاری س��رخابی ها به بخش خصوصی از س��الی به س��ال دیگر 
منتق��ل می ش��ود و درحالی که مس��ئوالن وع��ده داده بودند اس��تقالل و 
پرس��پولیس تا پایان امسال واگذار می شوند، رئیس سازمان خصوصی سازی 
در آخرین اظهار نظر خود اعالم کرده که این دو باش��گاه امس��ال هم واگذار 

نخواهند شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، بی��ش از یک س��ال از نامه وزی��ر ورزش و جوانان به 
رئیس جمهور مبنی بر واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس می گذرد و 
با وجود آنکه حسن روحانی به آن پاسخ مثبت داده، این واگذاری همچنان 
در هال��ه ای از ابهام قرار دارد. از آن زمان تاکنون صحبت های زیادی درباره 
قیمت گ��ذاری و نح��وه واگذاری این دو باش��گاه به گوش می رس��د اما این 

اظهارنظرها همراستا نیستند.
از وعده دولت تا الزام مجلس

در روزهای پایانی س��ال گذش��ته سازمان خصوصی س��ازی اعالم کرد که 
این دو باش��گاه توسط کارشناس��ان قیمت گذاری شده و قرار است در اولین 
فرصت در س��ال ۱۳۹8 جلس��ه هیأت واگذاری برگزار و این قیمت در این 
جلس��ه تأیید یا رد شود، اما اوایل تابستان بود که علی اشرف عبداهلل پوری 
حس��ینی - رئیس سابق سازمان خصوصی س��ازی - اعالم کرد که مقدمات 
واگذاری این دو باشگاه هنوز فراهم نشده است و مشغول آماده سازی این دو 

باشگاه برای واگذاری هستیم.
با این حال مجلس ش��ورای اس��المی اعالم ک��رد که واگذاری دو 
باش��گاه استقالل و پرس��پولیس باید تا پایان شهریور صورت گیرد. 
مجلس همچنین تاکید کرد که این دو باش��گاه نه از طریق مزایده 
بلکه باید از طریق فرابورس واگذار شوند. به این ترتیب، سرخابی ها 
باید تمام الزاماتی که برای عرضه ش��دن در فرابورس موردنیاز است 
را بادق��ت رعایت کنند و در چارچوب آن عرضه اولیه ش��وند و این 
در حالی اس��ت که تا همین چند ماه پیش س��ر داشتن یا نداشتن 
صورت های مالی حسابرس��ی شده و سودده یا زیان ده بودن این دو 

باشگاه حرف و حدیث های زیادی وجود داشت.
در این راستا، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان درباره واگذاری دو 
باش��گاه استقالل و پرس��پولیس پس از نشست با کمیسیون اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی در این رابطه، به تاریخچه خصوصی س��ازی استقالل و پرسپولیس 

اشاره کرد و گفت که این واگذاری تا پایان سال انجام می شود.
همچنی��ن امیر هامون��ی، مدیرعامل فرابورس کمتر از ی��ک ماه پیش به 
تش��ریح آخرین وضعیت واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به بخش 
خصوصی و عرضه س��هام این دو باشگاه در فرابورس پرداخت و در پاسخ به 
اینکه آیا طبق وعده مسئوالن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تا پایان سال 
جاری واگذار می شوند؟ گفت: این موضوع در حال پیگیری است تا چنانچه 
موانع برطرف ش��ود شاهد ورود باش��گاه ها به بازار سرمایه باشیم. تالش این 

است که این واگذاری تا پایان سال جاری صورت بگیرد.
واگذاری به سال بعد موکول شد

بنابراین درحالی نه تنها دولت و مجلس نش��ینان بلکه بورسی ها هم وعده 
پایان س��ال را داده بودند، رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد که این 
واگ��ذاری تا پایان س��ال صورت نخواه��د کرد. علیرضا صال��ح در این مورد 
توضیح داد: با توجه به ابهامات موجود بعید می دانم این دو باش��گاه تا پایان 

امسال واگذار شوند.
 
 

دریچه

فرصت امروز: اگرچه شروع معامالت بورس تهران در نخستین ساعات روز شنبه 
با رش��د همراه بود، اما ش��اخص بورس در ادامه روز عقب نشینی کرد و در نهایت با 
کاهش ۹۵۴واحدی به رقم ۴۲6 هزار و ۱8۴ واحد رس��ید. شاخص کل )هم وزن( 
با ۲۳۹ واحد افزایش به ۱۴۰ هزار و ۲۰۱ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز با 
۱6۰ واحد رشد به ۹۳ هزار و ۵۲۹ واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز با ۱۴ واحد 
افزایش به رقم ۵۱۲ هزار و ۳۰۱ واحد رسید، شاخص بازار اول ۳68 واحد و شاخص 

بازار دوم ۳هزار و ۳۹6 واحد افت داشتند.
در معامالت نخستین روز هفته بیش از 8میلیارد و 86۹ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۵۳ میلیارد ریال داد و س��تد شد. در بین تمامی 
نمادها، نماد ایران خودرو )خودرو( با ۲۳۳ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 
۲۳۱ واحد، بورس اوراق بهادار تهران )بورس( با ۱6۱ واحد، بانک تجارت )وتجارت( 
با ۱۵۳ واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۱۴۹ واحد و معدنی و صنعتی چادرملو 

)کچاد( با ۹۵ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در مقابل نیز نماد ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۵۷۱ واحد، انرژی خلیج فارس 
مبین )مبین( با ۱۷۲ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۱۷۱ واحد، 
پتروشیمی خارک )شخارک( با ۱66 واحد و توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۱6۵ 

واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت روز شنبه بورس گذاشتند.
نمادهای بانک تجارت، بانک ملت، ماشین س��ازی اراک، بانک اقتصاد نوین، فوالد 
مبارک��ه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان و ایران خ��ودرو ازجمله نمادهای پربیننده 
در روز ش��نبه داش��تند. گروه بانک ها  نیز در معامالت این روز صدرنش��ین برترین 
گروه های صنعت ش��د و ۴میلیارد و ۹۹۷ هزار برگه سهم به ارزش بیش از ۴هزار و 

۴۵8 میلیارد ریال در این گروه چهار داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از ۱۰ واحد افزایش داش��ت و بر روی کانال ۵هزار و 
۴۱۵ واحد ثابت ماند. در این بازار ۲میلیارد و ۷۷۹ هزار برگه س��هم به ارزش بیش 

از ۲۱ هزار و ۴6 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماد سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی مارون )مارون(، پاالیش نفت 
الوان )ش��اوان(، فرابورس ایران )فرابورس( و گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی 
)سمگا( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. همچنین نماد  صنایع 
ماش��ین های اداری ای��ران )مادیرا(، ف��والد هرمزگان جنوب )هرمز(، س��نگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، توکاریل )توریل(،  نفت پاسارگاد 
)شپاس( و توسعه و عمران استان کرمان )کرمان( مانع از رشد بیشتر این شاخص 

شدند.

بازار سرمایه نیاز به استراحت دارد
در رابط��ه با کاهش ۹۴۵ واحدی ش��اخص بورس تهران در روز ش��نبه، مهدی 
محمود رباطی، کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به روند پرشتاب این روزهای 
شاخص بورس، بازار نیازمند استراحت است که این اصالح به طور حتم دیر یا زود 

اتفاق خواهد افتاد.
رباط��ی در گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه تا حدودی وضعیت معامالت حاضر در 
بازار مبهم است و نیاز به استراحت دارد، ادامه داد: اغلب شرکت ها از ابتدای سال ۹8 
تا امروز رشد سنگینی را از ۲۰۰درصد تا یک هزار درصد تجربه کردند. این وضعیت 
به هیچ عنوان نمی تواند به صورت پایدار و همیشگی باشد، زیرا در نهایت هر روند 

افزایشی نیازمند اصالح و استراحت است.
به گفته رباطی، اگر بخواهیم روند بازار را به لحاظ تورم و کاهش ارزش پول ملی با 
دیگر بازارها مورد مقایسه قرار دهیم، می توان گفت بازدهی بورس از بازارهایی مانند 
ارز، طال و سکه باالتر بوده که این اتفاق نیازمند برخی از عوامل بنیادی مانند افزایش 

نرخ کامودیتی ها است که چنین اتفاقی در بازار رخ نداده است.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه نمی توان دلیل خاصی را برای رشد 
بازار مطرح کرد، افزود: هجوم نقدینگی از بانک ها و بازارهای موازی به بازار سرمایه 
در چند وقت اخیر به عنوان اصلی ترین عامل تاثیرگذار برای رش��د بازار محس��وب 
می شود. تا تیر و مردادماه ۹8 روند بازار به صورت واقعی و طبیعی ادامه داشت که 

ارزش بازار سرمایه در حال تطابق با کاهش ارزش پول ملی بود.
به اعتقاد رباطی، تا سه ماه گذشته روند بازار به این شکل نبود و اکنون با شرایطی 

مواجه هستیم که بازار وضعیت هیجانی و حبابی پیدا کرده است.
او با بیان اینکه بازار سرمایه از این به بعد برای رشد خود باید شاهد اتفاق جدیدی 
در بنیاد اقتصاد کشور باشد، ادامه داد: در این زمینه باید اتفاقی مانند افزایش قیمت 
ارز، افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت فلزات رخ دهد تا بتوان رشد پرشتاب بازار 
س��رمایه و هدایت شاخص بورس به سمت صعود را شاهد باشیم. اکنون اقبال بازار 
به سمت گروه هایی مانند بانک و خودرو است که دلیلی مانند افزایش سرمایه برای 
رش��د دارند، گروه هایی مانند کامودیتی ها و صنایع بزرگ بازار از اقبال چندانی در 

بازار برخوردار نیستند.
صنایع پیشرو در بازار سرمایه کدامند؟

همچنین امیرعلی امیرباقری، کارش��ناس بازار سرمایه به بررسی روند معامالت 
بورس تهران در هفته ای که گذشت، پرداخت و گفت: در بازار هفته گذشته همچنان 
شاهد ادامه ورود جریان نقدینگی و سرمایه حقیقی ها به سمت بازار سرمایه بودیم. 

در روند کنونی معامالت، جریان خرید از س��وی حقیقی ها در حال انجام اس��ت که 
این روند از چند هفته گذشته با ورود پول حقیقی ها به گروه خودرو آغاز سپس این 

جریان نقدینگی به سمت گروه بانکی، فلزی و معدنی متمایل شد.
ب��ه اعتق��اد میرباقری، گ��روه خ��ودرو، بانک و دیگ��ر گروه هایی که نس��بت به 
س��ایر گروه ها رش��د کمتری را تجربه کردند به دلیل پایی��ن آمدن قیمت ها برای 

سرمایه گذاران جذاب خواهد بود.
این کارشناس بازار س��رمایه در گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه تمایل 
ورود نقدینگی در بازار به س��مت نمادهایی بود که از رشد کلی بازار جا 
ماندند و کماکان از ریسک کمتر و بازدهی بیشتر برخوردارند، ادامه داد: 
انتظار می رود این روند به مرور به تعادل برس��د و در آن نقاط می توان 
تحلیل کرد که آیا همچنان ورود سرمایه حقیقی ها به بازار ادامه دارد یا 

خیر و جهت آن به کدام سمت است.
او همچنین به س��رمایه گذاران درباره انتخاب سهام و سرمایه گذاری توصیه کرد 
که در انتخاب س��هام به س��مت نمادهایی پیش روند که در چند وقت اخیر رش��د 
کمتری را در روند صعودی بازار تجربه کردند، چراکه به گفته این کارش��ناس بازار 
س��رمایه، این نمادها از ریسک کمتری برای سرمایه گذاری و نیز در زمان بازگشت 

بازار برخوردارند.
او سپس به عواملی که باعث ورود سرمایه گذاران حقیقی به بازار سرمایه شد اشاره 
کرد و گفت: در اوج تنش مس��ائل سیاس��ی به لحاظ نظامی و امنیتی اتفاقی برای 
کشور رخ نداد که این موضوع نشان می هد بازار سرمایه نسبت به تنش های سیاسی 
بیمه شده و انتظار می رود این جریان نقدینگی کماکان حضور خود را در بازار حفظ 
کند. در هفته جاری نیز بازار متعادل تری نسبت به هفته گذشته خواهیم داشت و 

جریان نقدینگی حقیقی ها به سمت این بازار ادامه دار است.

شاخص بورس تهران در اولین روز هفته ۹۵4 واحد کاهش یافت

عقبگرد بورس
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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 قاسمی پنجشنبه ۱۰ بهمن در حاشیه 
بازدید از دومین نمایش��گاه بین المللی صنایع غذایی و ماش��ین آالت وابسته 
در جمع خبرنگاران گفت: اس��تان فارس رتب��ه دوم صنایع تبدیلی تکمیلی 
کش��ور را دارد که صاحبان این صنایع مجوزها را از س��ازمان صنعت معدن 
تجارت و سازمان جهاد کشاورزی گرفتند. به گفته وی، ۷۵6 واحد تولیدی 
با جذب ماده خام حدود ۴میلیون و 6۰۰ هزار تن در اس��تان فارس فعالیت 
می کن��د که البته با واحدهایی که از س��ازمان صمت مجوز گرفتند ظرفیت 
بیش از 8میلیون تن جذب ماده خام در این اس��تان وجود دارد. قاس��می با 
بیان اینکه فارس یک اس��تان کشاورزی است، اضافه کرد: این استان با رتبه 
اول تولید محص��والت باغبانی و تولید بیش از ۱۵درصد محصوالت باغبانی 
کش��ور، رتب��ه دوم تولید محصوالت زراعی و رتبه چه��ارم تولید محصوالت 
دام��ی دارد که به موازات این ظرفیت باید صنایع تبدیلی تکمیلی نیز وجود 
داش��ته باشد تا بتوانیم ارزش افزوده بیش��تری را در استان خلق کنیم و به 
رونق اقتصادی اس��تان و پایداری کش��اورزی کمک کنیم. این مقام مسئول 
اظهار کرد: این نمایش��گاه ظرفیتی اس��ت که می تواند ب��ه همه افرادی که 
به دنبال فرصت های س��رمایه گذاری هس��تند کمک کند ت��ا با تجهیزات و 
آخرین تکنولوژی این حوزه آش��نا ش��وند و از این ظرفیت ها مطلع ش��وند. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اس��تان فارس با اشاره به اینکه خوشبختانه 
در کش��ور ما در حال حاضر انواع صنایع موردنیاز در کشاورزی وجود دارد، 
اف��زود: در این نمایش��گاه نیز آخرین تکنولوژی ه��ای روز دنیا وجود دارد و 
بازدیدکنن��دگان می توانند از ش��رکت کنندگان مش��ورت بگیرند و با ذهن 
ش��فاف تری در این حوزه سرمایه گذاری کنند. قاسمی با بیان اینکه بهترین 
تس��هیالت به حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی تخصیص داده شده است، گفت: 
اعتق��اد داری��م این حوزه عالوه ب��ر ارزش افزوده ای که ایج��اد می کنند، به 
جلوگی��ری از ضایعات و ماندگاری محصوالت کش��اورزی، رونق اقتصادی و 

اشتغال زایی کمک می کند.

بازار داغ افزایش قیمت چادر مشکی
 فروش چادر 7۰۰ هزار تومانی با قیمت بیش 

از 2 میلیون تومان
مدیرعام��ل انجمن تولیدکنندگان محصوالت حج��اب با بیان اینکه هیچ 
نظارتی بر بازار چادر مش��کی وجود ندارد، گفت مسئولین مدام از رصد بازار 
سخن می گویند ولی در عمل هیچ اتفاقی در بازار نیفتاده و با نزدیک شدن 
به شب عید افزایش قیمت ها غوغا شده است. اسداهلل سلیمانی در گفت وگو 
با خبرگزاری تس��نیم، با اش��اره ب��ه اینکه هنوز با وجود برگزاری جلس��ات 
مختلف در دولت و مجلس برای حل مش��کل چادر مش��کی کش��ور راهکار 
اساس��ی به کار گرفته نش��ده اس��ت، اظهار کرد: هر کس فقط نسخه خاص 
خود را می پیچد و هنوز به یک جمع بندی کامل دست پیدا نکرده اند. امروز 
فقط ۱۰درصد نیاز کش��ور از محل تولید داخل تأمین می ش��ود و ۹۰درصد 
نیاز مردم در بخش چادر مشکی به واردات وابسته است که حل این موضوع 
یک اس��تراتژی مناس��ب را می طلبد. حتی به اعتقاد م��ن می توان به بخش 
تولید چادر مش��کی یارانه پرداخت کرد تا با یک تصمیم س��ریع نیاز کشور 
در ای��ن حوزه برطرف ش��ود. وی با اعالم اینکه در طول چند س��ال اخیر و 
به ویژه در س��ال گذشته جلس��ات مختلفی برای رفع مشکالت تولید چادر 
مشکی در کشور برگزار شده است، افزود: اگر هزینه تمام  این جلسات بدون 
نتیجه را جمع بندی کنیم و به حساب تولیدکنندگان داخلی واریز کنیم آنها 
می توانستند مشکالت خود را برطرف کنند.  سلیمانی اضافه کرد: آقایان در 
این جلس��ه ها گویی برای یادگیری می آیند ب��ه نحوی که برای هر کدام در 
جلس��ات مختلف باید موضوع را از ابتدا توضیح دهیم آنها هم در نهایت به 
یادداشت کردن اکتفا می کنند و خبری از یک تصمیم گیری مناسب نیست.

مدیرعام��ل انجمن تولیدکنندگان محصوالت حج��اب تصریح کرد: امروز 
تولید چادر مشکی یک کار فرهنگی نیاز دارد باید از فروشندگان پرسید چرا 
یک چادر مشکی که ۱۰۰ هزار تومان بود امروز به 6۰۰ هزار تومان رسیده 
است ارزان ترین چادرها ۱۳۰ هزار تومان بود که به ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان 

رسیده است در مجموع در بازار چادر زیر ۲۵۰ هزار تومانی نیست.
سلیمانی با اش��اره به اینکه گران ترین چادر یاردی ۹۰ هزار تومان است، 
گفت: با محاسبه سود دوخت و سایر هزینه ها نباید این چادر بیشتر از ۷۰۰ 
ه��زار تومان در بازار به فروش برس��د اما امروز ای��ن چادرها باالی ۲میلیون 
توم��ان در بازار به فروش می رس��د. وی با اعالم اینک��ه هیچ نظارتی بر بازار 
چادر مش��کی وجود ندارد، گفت: مس��ئولین مدام از رصد ب��ازار و تعیین و 
تکلیف این پارچه سخن می گویند ولی در عمل هیچ اتفاقی در بازار نیفتاده 
و با نزدیک شدن به شب عید افزایش قیمت ها حتی بیشتر هم شده است.

عرضه گوشت گرم گوساله به قیمت 6۰ هزار 
تومان در فروشگاه های تعاون روستایی

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور گفت عرضه مستقیم گوشت 
گوس��اله گرم به قیم��ت هر کیلوگ��رم 6۰ هزار تومان ب��رای مصرف کننده 
به صورت بس��ته بندی در فروش��گاه های س��ازمان تعاون روستایی برخی از 

استان ها آغاز شد.
سعید سلطانی سروس��تانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور 
در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، اظهار کرد: اختالف 
قیمت میان فروش توس��ط دامداران و مصرف کننده بس��یار باال است و یک 
ع��ده ب��ازار را مدیریت کرده و اج��ازه کاهش قیمت این محص��ول را برای 

مصرف کننده نهایی نمی دهند.
وی با بیان اینکه دام زنده از دامدار به قیمت پایینی خریداری ش��ده و به 
قیمت باالیی در بازار عرضه می شود، افزود:  فاصله و حلقه های زیادی میان 
مصرف کننده و تولیدکننده است که این چرخه ها به سود ۲۰ تا ۳۰درصدی 
نیز راضی نیس��تند. مدیرعامل اتحادیه سراس��ری دامداران کشور ادامه داد: 
قیمت دام زنده از ابتدای سال جاری ۴۰درصد کاهش یافته و گوساله زنده 
از۴۰ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان کاهش یافته اس��ت که در این ش��رایط 
قیمت گوش��ت قرمز نیز باید ۴۰درصد کاهش یابد اما متناسب با آن قیمت 

گوشت در بازار کاهش نیافته است.
وی تصریح کرد: براس��اس این کاهش ۴۰درصدی قیمت دام زنده گوشت 
گوس��اله نیز از هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان باید به 6۰ هزار تومان کاهش 

می یافت اما این اتفاق روی نداده است.

اخبـــار

مش��اور وزیر اقتصاد گفت همچنان که در فضای قدرت س��خت هم بازدارندگی 
ایجاد کردیم و هم در موارد دفاعی ورود کردیم، بایس��تی در اقتصاد نیز براس��اس 

همین الگو عمل کنیم.
وحید شقاقی شهری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان 
اینکه، در س��ال های اخیر در حوزه نظامی و قدرت س��خت ایران دارای یک وجه 
بازدارندگی بسیار عالی شده است، گفت: این وجه بازدارندگی با اتکا به ظرفیت های 
داخلی و با توجه به شرایط منطقه ای ایجاد شده و حتی در مواردی شاهد هستیم 

که در این حوزه دارای قدرت بسیار قابل توجهی نیز شده ایم.
وی با اشاره به شرایط تکرار این الگو برای فضای اقتصاد ایران گفت: همچنان که 
در فضای قدرت سخت هم بازدارندگی ایجاد کردیم و هم در مواردی دفاعی  ورود 

کردیم، بایستی در اقتصاد نیز براساس همین الگو عمل کنیم.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تاکید کرد، نکته قابل توجه اینکه برای 
اقتصاد ایران در گام اول بایستی شرایط تاب آوری در برابر تکانه های خارجی ایجاد 
ش��ود. در واقع بایس��تی الزاماتی در اقتصاد ایران پیاده شود تا در برابر شوک های 

اقتصادی خارجی مثل تغییرات نرخ ارز مقاوم شویم.
این کارش��ناس اقتصادی گفت: در مرحله بعد بایس��تی الگوی مذکور به توسعه 

اقتصادی در فضای منطقه ای تسری پیدا کند. در واقع تنها با خوداتکایی به اهداف 
و چشم انداز خود در عرصه اقتصاد نخواهیم رسید. بر همین اساس در سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی نیز مقوله درون زایی در کنار برون نگری مطرح شده بود.
مش��اور وزیر اقتصاد، با بیان اینکه، درون زایی یعنی مدیریت رش��د اقتصادی با 
اتکای به ظرفیت داخل کش��ور باش��د، تاکید کرد، این در حالی اس��ت که به هیچ 

عنوان نباید از ظرفیت تعامالت منطقه ای برای توسعه روابط غافل شد.
وی افزود، همانطور که در بیانیه گام دوم نیز تاکید شده است، بایستی تعامالت 
اقتصادی با ۱۵ کش��ور منطقه ای که دارای بازاری به مراتب گسترده تر از بازار 8۰ 

میلیونی ایران هستند عملیاتی شود.
شقاقی ش��هری گفت: در کنار توج��ه به درون زایی اقتصاد بایس��تی مولفه های 
برون نگری اقتصاد را نیز دریابیم چراکه زمینه تحقق اقتصاد قوی در تعامل همزمان 

این دو استراتژی نهفته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: کشور ایران دارای ظرفیت های بسیار گسترده ای 
اس��ت که باید اذعان کرد به نحو صحیح و بهره ور از آنها اس��تفاده نشده است، در 
کنار سرمایه انسانی و نیروی جوان آماده به کار و انبوه فارغ التحصیالن کشور ایران 
چه به لحاظ ژئوپلیتیک و چه به لحاظ منابع انرژی و معادن جزو ۱۰ کش��ور برتر 

دنیا محسوب می شود.
مش��اور وزیر اقتصاد گفت: همانطور که اش��اره ش��د بایس��تی در کنار توجه به 
درون زایی اقتصاد، برون زایی نیز با تمرکز بر روابط  گس��ترده  منطقه ای در دستور 
کار ق��رار گیرد.  برای داش��تن اقتصاد قوی هر دوی اینها را بایس��تی همزمان در 

اختیار داشته باشیم.
ب��ه گفته شقاقی ش��هری، چینی ها به هیچ عن��وان در مرحله ابداع نیس��تند و 
مدت ها کپی فناوری را در دس��تور کار قرار داده اند، ما هم با اس��تفاده از ظرفیت 
نیروی انسانی تحصیلکرده برای توسعه صادرات فناوری در منطقه باید از ظرفیت 

کپی برداری فناوری استفاده کنیم.
مش��اور وزیر اقتصاد تاکید کرد، ۲۵ کش��ور در منطقه داریم که یک بازار 6۰۰ 
میلیونی ایجاد می کند، بر این اس��اس بعد از تثبیت اس��تراتژی درون زایی در کنار 
برون گرایی می توانیم به صورت گس��ترده روی کپی فناوری برای توسعه صادرات 

منطقه ای استفاده کنیم.
وی اف��زود، با اس��تفاده از این موارد نه تنها نفوذ و رس��وخ منطق��ه ای به لحاظ 
اقتصادی محقق می ش��ود می توان روی درآمدهای صادراتی گس��ترده نیز حساب 

باز کرد.

 اقتصاد ایران باید بر ظرفیت بی نظیر داخل و ۱۵ کشور همسایه تکیه کند

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک با بیان اینکه »طرح 
مب��ارزه با برندهای محرز پوش��اک قاچاق« همزمان با بازار ش��ب عید 
بی دلیل متوقف شده است، گفت اکنون انبارهای تولیدکنندگان  مملو از 

پوشاک آماده فروش و بی مشتری است.
س��عید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک در 
گف��ت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم درباره دالیل توقف 
»طرح مبارزه با برندهای محرز پوش��اک قاچ��اق« گفت: اولین گام این 
طرح، در بهمن ماه ۹۷ کلید خورد اما متاس��فانه از آبان ماه امسال یعنی 
همزمان با »بازار شب عید« و »شروع واردات با رویه مسافری از مناطق 
آزاد«، این طرح متوقف ش��ده است، این در حالی است که قرار بود این 

طرح به طور مستمر و بلندمدت ادامه پیدا کند.
وی ب��ا انتقاد از حجم زیاد پوش��اک قاچاق در بازار کنونی ش��ب عید 
عن��وان کرد: انباره��ای تولیدکنندگان مملو از پوش��اک آماده فروش و 

بدون خریدار است.
قدیری با بیان اینکه گام اول طرح مبارزه با پوش��اک قاچاق تا تیرماه 
۹8 مسکوت ماند، بیان کرد: با وجود اینکه طرح از ابتدا با مقاومت هایی 
از س��وی برخی اصناف و فرمانداری ها ب��ه بهانه اخالل در بازار رو به رو 
شد، اما خوش��بختانه با حمایت های مستقیم وزیر کشور، طرح در ابعاد 

گس��ترده تر و حت��ی در شهرس��تان ها ادامه پیدا کرد ام��ا در ادامه و از 
آبان ماه سال جاری، طرح به طور کلی و ناگهانی متوقف شده است.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک اذعان کرد: به همین 
خاط��ر تصمیم گرفتی��م در طی نامه ای به وزیر کش��ور اعتراض خود را 
نس��بت به توقف بی جه��ت و ناگهانی گام های اول، دوم و س��وم »طرح 
مبارزه با برندهای محرز پوش��اک قاچاق« از آبان ماه س��ال جاری اعالم 

کنیم.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک با بیان اینکه در گام 
اول این طرح با ۱۱۰ فروشگاه برندهای خارجی پوشاک برخورد به عمل 
آمد، عنوان کرد: اجرا نکردن دستورالعمل های »ثبت و احراز نمایندگی 
برنده��ای خارجی« و »کدهای شناس��ه و رهگیری کاال« ۲ دلیل عمده 
تنبیه این فروشگاه های متخلف بود که در نهایت منجر به ضبط پوشاک 

قاچاق یا تعطیلی این واحدهای صنفی شد.
کدام مناطق آزاد متهم های اصلی قاچاق پوشاک هستند؟

وی در پاس��خ به س��وال »قاچاق پوش��اک از کدام مناطق آزاد بیشتر 
انجام می    شود؟« گفت: از تمامی مناطق آزاد گزارش قاچاق داریم اما از 
مناطق جنوبی خصوصا قش��م، اروند، کیش و چابهار گزارشات بیشتری 
مخابره می ش��ود. قدیری افزود: از س��وی دیگر در برخی از مناطق آزاد 

جنوبی، هنوز گمرک مس��تقر نیست که این واقعیت در عمل، کنترل و 
نظارت بر واردات کاال را با مشکل مواجه کرده است.

س��عید قدیری تاکید کرد: الزم به ذکر است در حاشیه معضل مناطق 
آزاد، با قاچاق ته لنجی پوشاک هم به صورت دائمی مواجه هستیم.

گام اول طرح، جو بازار را برای پوشاک قاچاق ناامن کرد
وی با اش��اره ب��ه اینکه یکی از اهداف مه��م گام اول طرح، برخورد با 
فروشگاه و پاساژهای معروف و بزرگی بود که به فروش برندهای خارجی 
»ثبت نش��ده« و »غیرمجاز« اقدام می کردند، اظهار داشت: این برخورد 
قاطع، بازخورد خوبی بر بازار پوش��اک گذاش��ت و فضا را برای پوشاک 

قاچاق ناامن کرد.
قدیری در پاس��خ به س��وال »چرا با وجود آغ��از گام اول طرح مبارزه 
با پوش��اک قاچ��اق، تولیدکنندگان داخلی هنوز به طور کامل شناس��ه 
کاال دریاف��ت نکردند«، گفت: اس��تمرار گام اول ط��رح مبارزه با قاچاق 
پوش��اک یعنی برخورد با برندهای محرز قاچاق ارتباطی با شناس��ه دار 
ش��دن تولیدات داخلی ندارد. از ابتدا قرار بود طرح شناسه  کاال در گروه 
کاالیی پوش��اک به شکل گام به گام انجام ش��ود. بر این اساس در گام 
اول طرح ابتدا برندهای خارجی مجاز و ثبت ش��ده شناس��ه دار ش��ده و 

شناسه دار کردن تولیدات داخلی در گام های بعدی انجام شود.

براس��اس نامه سرقینی معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت به انجمن 
ذغال س��نگ ایران سیاس��ت گذاری های جدید برای حوزه زغال س��نگ کش��ور 
ابالغ ش��د. به گزارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، در این نامه آمده 
اس��ت: احتراما به پیوست صورت جلس��ه ۱۵ مهرماه ۹8 نشست اتاق فکر که با 
حضور اعض��ای اتاق فکر وزارت صنعت، انجمن ذغال س��نگ ایران و مدیرعامل 
ش��رکت ذوب آهن اصفهان تشکیل شد خواهشمند است درخصوص اجرای مفاد 

دستورالعمل مذکور اقدامات الزم را انجام دهید.
۱- درخصوص موضوع ایمنی معادن ذغال س��نگ مقرر ش��د پیگیری تأمین 
بودجه برای احداث چهار مرکز ایمنی و نجات در چهار حوزه اصلی ذغال سنگ 
کش��ور )طبس، کرمان، البرز ش��رقی، البرز مرکزی( در بودجه سال ۹۹ از طرف 
وزارت صنع��ت به عمل آید و ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران به عنوان 
مجری باش��د. همچنین در سفر کارشناسان و شرکت های روسی به ایران در این 

خصوص بحث و رایزنی الزم با حضور انجمن ذغال س��نگ ایران و سازمان نظام 
مهندسی معدن ایران جهت دریافت نظرات کارشناسی و تجهیزات ایمنی معادن 

ذغال سنگ از کشور روسیه به عمل آید.
۲-با توجه به اینکه قیمت پایه کنس��انتره ذغال س��نگ برمبنای ۲6.۵درصد 
قیمت ش��مش فوالد خوزستان در بورس تعیین می شود و کاهش قیمت شمش 
فوالد در چند ماهه اخیر این معادن را با مشکل روبه رو کرده است، لذا به منظور 
رون��د اقتصادی در فعالیت معادن ذغال س��نگ و چرخه تولید فوالد درخصوص 
تعیین قیمت پایه شمش فوالد بررسی و دقت الزم به عمل آید و با تعیین قیمت 
واقعی و کارشناس��ی قیمت پایه شمش فوالد در بورس کاال مشکل معادن ذغال 

سنگ و سایر بخش های فوالد مرتفع شود.
۳-مق��رر ش��د درخصوص تأمین و تکمی��ل امکانات زیربنایی ناحیه ذغال س��نگ 
طبس با مش��ارکت س��ازمان ایمیدرو و بخش های خصوصی و دولتی فعال در منطقه 

سرمایه گذاری الزم به عمل آید و از طرح های اولویت دار سازمان ایمیدرو محسوب شود.
۴-ارائه تس��هیالت مناس��ب به معادن ذغال س��نگ که در ش��رف انجام است 

همچنین رفع مشکل چوب جهت معادن ذغال سنگ
۵-با توجه به ماهیت شغل های معادن زیرزمینی ذغال سنگ که قطعاً مشمول 
مشاغل سخت و زیان آور است مقرر شد پیگیری های الزم از طرف وزارت صمت 
جهت تقبل بخشی از حق بیمه اضافی مشاغل سخت و زیان آور در معادن ذغال 
س��نگ توس��ط دولت به عنوان کمک بالعوض دولت به معادن ذغال س��نگ در 
بودجه س��ال ۹۹ به عمل آی��د. همچنین با وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
هماهنگی الزم به عمل آید که ۴درصد حق بیمه اضافی مشاغل سخت و زیان آور 
در معادن ذغال سنگ همزمان با حق بیمه ماهیانه پرسنل مشمول پرداخت شود 
تا از انباش��تگی جلوگیری شده و امکان پرداخت تدریجی آن برای معادن ذغال 

سنگ فراهم شود.

توقف بدموقع طرح مبارزه با پوشاک قاچاق 

وقتی بازار شب عید تقدیم قاچاق می شود

تصمیمات جدید برای معادن ذغال سنگ ابالغ شد

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

ابزار قیمت گذاری خودرو در اختیار دالالن است
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم 
ک��رد در بازاری ک��ه اختالف قیمت بین کارخانه و ب��ازار وجود دارد دالالن 
قیمت ها را مهندسی می کنند تا قیمت ها افزایش یابد و سود بیشتری کسب 
کنن��د. عبداله رضیان در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: در 
حال حاضر تقاضا در بازار خودرو کاذب و ناش��ی از واس��طه گری است و به 
منظور مهندسی قیمت صورت می گیرد؛ در این خصوص و در مورد قیمت ها 

مردم نگران و گله مند هستند.
نماینده مردم قائمش��هر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در 
مجلس شورای اسالمی گفت: خودروسازان تولید را افزایش داده و متناسب 
با تولید خود به عرضه پرداخته اند، اما در این ش��رایط و در حالی که قیمت 
خودرو در بازار باالتر از قیمت کارخانه اس��ت تقاضای کاذب شکل می گیرد 
و عرضه نمی تواند پاس��خگوی تقاضای کاذب باشد، در این راستا باید مساله 
اخت��الف قیمت بی��ن کارخانه و بازار حل ش��ود تا تقاض��ای کاذب از میان 

برداشته شود.
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
افزود: در این زمینه شورای اقتصادی سران قوا باید یک تصمیم جدی اتخاذ 

کند. خودروسازان چگونه می توانند با تقاضای کاذب مقابله کنند؟
رضی��ان گف��ت: با وج��ود تحریم و مش��کالت اقتصادی و ب��ا وجود تمام 
محدودیت ه��ای بین الملل��ی، خودروس��ازان تولی��د را افزای��ش دادند. ما از 
وضعیت تولید خودروس��ازان راضی هس��تیم و از آنان تش��کر می کنیم که 
توانس��تند بس��یاری از قفل ها و گره ها را بگش��ایند و بس��یاری از قطعات را 

داخلی سازی کنند.
نماینده مردم قائمش��هر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در 
مجلس شورای اس��المی افزود: در ش��رایط تحریم اتفاقات خوبی در زمینه 
تولی��د خودرو رقم خ��ورد، اما همچنان باید تیراژ تولید را افزایش دهیم و یا 

تعداد شرکت ها را بیشتر کنیم تا فضا رقابتی شود.
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت: ب��ازار خودرو در رکود مطلق به س��ر می برد و ممکن اس��ت این امر 
ب��ه دلیل قیمت باال و توان خرید مردم باش��د. هم اکنون قیمت خودروهای 
خارجی بس��یار باال اس��ت و قیمت خودروهای داخلی روز به روز افزایش و 
ق��درت خرید مردم کاهش می یاب��د، از طرفی افزایش نرخ بنزین نیز در این 

موضوع تاثیرگذار بوده است.
رضی��ان گفت: در بازاری ک��ه اختالف قیمت بین کارخان��ه و بازار وجود 
دارد دالالن قیمت ها را مهندس��ی می کنند تا قیمت ها افزایش یابد و س��ود 
بیش��تری کسب کنند؛ هم اکنون ابزار قیمت گذاری خودرو در اختیار دالالن 
است و فعال دالالن در بازار خودرو عرض اندام می کنند و این مساله موجب 
پیچیدگی در بازار خودرو ش��ده و مردم نس��بت به این موضوعات انتقادات 

شدید دارند؛ باید بازار را اشباع و مشکالت را حل کنیم.

شاسی بلند الکتریکی تسال در راه است
 Y تس��الموتورز اعالم کرده که تولید شاسی بلندهای الکتریکی تسال مدل
آغاز ش��ده و تحویل آن به مش��تریان از ماه مارس سال جاری میالدی کلید 

زده خواهد شد.
به گزارش ایسنا، تسالموتورز که بدون شک یکی از بزرگ ترین شرکت های 
خودروس��ازی و از پیش��گامان توس��عه و تولید خودروهای تم��ام الکتریکی 
لوکس و قدرتمند در جهان به ش��مار می رود، ب��ه تازگی از برنامه های خود 
برای تولید و عرضه خودروهای جدید خود، شاس��ی بلندهای کامپکت تسال 

مدل Y، خبر داده و سخن گفته است.
این خودروس��از جاه طلب آمریکایی اعالم کرده که چهارمین مدل توسعه 
داده شده توسط تسالموتورز که تسال مدل Y نام دارد و در چندماه گذشته 
اخبار و گزارش های متعددی درباره آن منتش��ر شده است، در مرحله تولید 
انبوه قرار دارد و عرضه آن نیز از ماه مارس سال ۲۰۲۰ میالدی آغاز خواهد 
شد. این خودرو که در جریان برگزاری رویداد اختصاصی تسالموتورز توسط 
ایالن ماس��ک، موس��س و مدیرعامل این ش��رکت، در لس آنجلس رونمایی 
و معرفی ش��ده بود، در ابت��دا قرار بود که تا پایان س��ال ۲۰۲۰ میالدی به 
مرحله تولید برسد، اما حاال تازه ترین اخبار و گزارش های منتشرشده حاکی 
از آن اس��ت که تس��ال مدل Y زودت��ر از تاریخ مورد انتظ��ار روانه بازارهای 
جهانی خواهد شد. هنوز اطالعات و جزییات بیشتری درخصوص مشخصات 
و قابلیت های این خودرو به طور رس��می منتشر نشده، اما گفته می شود که 
این شاسی بلند کامپکت و الکتریکی قادر به پیمایش ۳۱۵ مایل خواهد بود.
براساس وب س��ایت اتوکار، گفته می شود تس��ال مدل Y در ابتدا تنها در 
کارخانه کالیفرنیای تس��ال تولید خواهد شد و برخالف گزارش های قبلی، در 

کارخانه نوادا به مرحله تولید نمی رسد.
همچنی��ن ق��رار اس��ت از س��ال ۲۰۲۱ می��الدی، کارخان��ه اختصاصی 
تس��الموتورز در شانگهای چین نیز تولید و عرضه این مدل جدید خودروی 

الکتریکی را به منظور ورود به بازار داخلی چین کلید بزند.

ایران خودرو مصمم به حفظ و ارتقای کیفیت 
محصوالت در شرایط تحریم

فرآیند توس��عه و ارتقای س��طح کیف��ی فرآیندهای تولی��د، محصوالت و 
خدمات با توجه به اهداف تدوین ش��ده در برنامه کالن و اس��تراتژیک گروه 
صنعتی ایران خودرو به  صورت مستمر تدوین، اجرا و در حال پایش است.

به گزارش پرش��ین خودرو، قائم مق��ام مدیرعامل در کیفیت گروه صنعتی 
ای��ران خودرو با بیان این مطلب گف��ت: ایران خودرو با هدف ایجاد ثبات در 
رون��د تولی��د، تحویل و ارائه محصول و خدمات ب��دون نقص، متنوع و ایمن 
در شرایط تحریم های بین المللی برنامه ها و پروژه های متعددی برای ارتقای 
سطح کیفیت محصوالت در سال گذشته و امسال تعریف و اجرا کرده است.

حس��ن وفادار با بی��ان اینکه پروژه های اجراش��ده و در حال اجرای ایران 
خودرو در ش��اخص های کیفی پس از تحویل خودرو به مش��تریان، س��بب 
کس��ب نتایج مطلوبی در ارزیابی های ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد 
ایران ش��ده، افزود: نخس��تین عنوان پنج ستاره کیفیت برای محصول تولید 
داخل متعلق به خودروی ۲۰۰8 تولیدی ایران خودرو است. محصول هایما 
S۷ اتوماتیک نیز در س��ال گذشته موفق به کس��ب چهار ستاره کیفی شده 
اس��ت. خودروهای دنا و H۳۰ کراس س��ه ستاره و آریس��ان نیز به رتبه دو 
س��تاره کیفیت در س��ال ۹۷ دس��ت یافته اند. وی با اش��اره به ادامه مسیر 
بهبوده��ای کیفیت محص��والت ایران خودرو در س��ال ج��اری اظهار کرد: 
پروژه های اجراش��ده منجر به افزایش س��طح کیفی محصوالت دنا پالس و 
سورن به ترتیب به چهار و سه ستاره کیفی شده است. همچنین محصوالت 
پژو ۲۰۷ صندوقدار و پژو پارس اتوماتیک به ترتیب با چهار و س��ه س��تاره 
کیفی وارد جدول ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شده اند.

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت از عرضه هش��ت خ��ودروی جدید گروه 
خودروسازی سایپا در سه سال آینده خبر داد.

به گزارش ایس��نا به نقل از گروه خودروسازی س��ایپا، رضا رحمانی در 
بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و بررسی برنامه های 
این خودروس��از در زمینه توسعه محصول و عرضه هشت خودروی جدید 
در س��ه  سال آینده گفت: س��ایپا با اجرای این برنامه و عرضه خودروهای 
جدید در س��ه سال آینده، می تواند توان رقابت خود در بازارهای داخلی و 

خارجی را ارتقا دهد.
وی ادام��ه داد: عرض��ه محص��والت جدید س��ایپا در آینده، بخش��ی از 
کاستی های برجای مانده از گذشته را جبران کرده و افزایش سطح رضایت 

مردمی از این خودروساز را به  همراه خواهد داشت.

رحمانی در بخش دیگری بیان کرد: نهضت ساخت داخل مورد توجه و 
تاکید رهبر معظم انقالب بوده و از سیاست های کلی دولت است که سایپا 

در این زمینه داخلی سازی ۵۳قطعه را انجام داده است.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه م��ا در صنعت خودرو 
از برنامه داخلی س��ازی جلوتر هس��تیم، گفت: بی��ش از ۹۰درصد قطعات 
محصوالت آینده س��ایپا نیز در داخل تولید ش��ده که نش��ان می دهد این 

خودروساز در طرح ملی بومی سازی، مشارکتی فعال داشته است.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای ادامه برنامه افزایش تیراژ تولید محصوالت در گروه خودروسازی سایپا 
نیز گفت: تالش می کنیم با تس��هیل قوانین و امور مربوط به تولید داخل، 
ضمن حفظ روند افزایش تولید، سایپا بتواند تعهدات خود به مشتریان را با 

سرعت هرچه بیشتر پاسخ دهد.
رحمانی در ادامه درخصوص توقف تولید پراید ضمن اش��اره به ضرورت 
توقف خودروهای قدیمی به دلیل انتظار مردم از خودروس��ازان برای ارائه 
محصوالت جدید، متنوع، باکیفیت و به روز افزود: پس از توقف تولید یک 
مدل خودرو پراید در امسال، در سال آینده تولید دو مدل دیگر نیز متوقف 
خواهد ش��د و ظرفیت تولید آنها، به سه خودرو جدید با امکانات بیشتر و 
به روزتر اختصاص می یابد که بیانگر تحول در سایپا و صنعت خودرو است.

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: تالش این وزارتخانه 
بر رونق تولید و افزایش تیراژ خودروس��ازان متمرکز شده تا از این طریق، 
تعهدات برجای مانده از قبل هرچه س��ریع تر برآورده شده و جلب رضایت 

مشتریان را فراهم کند.

عرضه ۸ خودروی جدید در ۳ سال آینده

مدیرعام��ل رابرت بوش، بزرگ تری��ن عرضه کننده قطعات خ��ودرو در جهان 
هش��دار داد ویروس کرونا می تواند بر زنجیره جهانی تامین قطعات خودرو تاثیر 

بگذارد.
 ولکمار دنر، مدیرعامل این ش��رکت طی نشستی خبری در اشتوتگارت گفت: 
»ما طبیعتا نگران هستیم ولی در حال حاضر هیچ اختاللی در تجارت و زنجیره 

عرضه ما به وجود نیامده است.«
 ب��وش به چین به  عنوان ی��ک پایگاه جهانی تولید برای ص��ادرات موتورهای 
الکتریکی و قطعات الکترونیکی خودروهای برقی نیازمند اس��ت. دنر گفت: الزم 
اس��ت منتظر بمانیم و ببینیم اوضاع چگونه تغییر می کند. اگر این شرایط ادامه 

داشته باشد، زنجیره عرضه مختل خواهد شد. پیش بینی هایی وجود دارد که اوج 
ابتال به این بیماری تا فوریه یا مارس ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: بوش در 
ووهان دو کارخانه دارد که سیستم های فرمان و فناوری های گرمایی را با حدود 
8۰۰ کارمند می س��ازد. هیچ گزارش��ی مبنی بر مبتال شدن این افراد به ویروس 
وجود ندارد. دنر توضیح داد: کارخانه های بوش در چین به خاطر س��ال نو چینی 
بس��ته ش��ده اند و تعطیالت تا س��وم فوریه ادامه خواهد داشت. تمدید تعطیالت 

تاثیری بر تجارت جهانی بوش نمی گذارد.
 بوش از س��ال ۱۹۰۹ در چین حضور داش��ته و۲۳ تاسیسات تولید خودرو در 
بیش از 6۰ منطقه از چین، بزرگ ترین بازار خودروی جهان دارد. چین بیشترین 

نیروی کار بوش را در خارج از آلمان در اختیار دارد. ۴۰۳ هزار نفر در کل جهان 
برای بوش کار می کنند. بوش سیس��تم های سرگرمی اطالعاتی چند رسانه ای را 
در ووهان، سیس��تم های تقویت کننده ترم��ز را در نانجینگ، قطعات الکترونیکی 
خودرو را در ووجین، سیس��تم های باتری ۴8 ولتی را در ووکس��ی و موتور های 
خودروهای الکتریکی را در تایس��انگ می س��ازد. فروش بوش در سال گذشته در 
آسیا-پاس��یفیک به ۲۲/۵ میلیارد یورو رسید که بیش از ۱۰ میلیون یوروی آن 
از چین می آمد. بوش انتظار دارد به خاطر کاهش تقاضا در چین، آمریکا و اروپا 
تولی��د جهانی خودرو در س��ال جاری میالدی، ۲/6درص��د کاهش یابد و به 8۹ 

میلیون خودرو برسد.

با نزدیک ش��دن به دوس��الگی ممنوعیت واردات خودرو، شاهد برهم خوردن 
معادالت در بخش وس��یعی از بازار خودرو کش��ور هستیم. در حالی که در زمان 
مشابه سال گذشته، بسیاری از کارشناسان و فعاالن این عرصه معتقد بودند سال 
۹8 شاهد از سرگیری فرآیند ثبت سفارش و آغاز مجدد واردات خودرو به کشور 
خواهیم بود، اما اواس��ط تابس��تان۹۷ یک باره ممنوعیت واردات خودرو به کشور 

اعالم شد و  شوک جدی به پیکره بازار خودروهای وارداتی وارد کرد.
به گزارش پدال نیوز، از آن زمان تاکنون ش��رکت های واردکننده بس��یاری 
فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردند و تنها به ارائه خدمات به خودروهای 
فروخته ش��ده در س��ال های گذش��ته پرداخته اند. همچنین بخش عظیمی از 
نیروی انس��انی شاغل در این ش��رکت ها  بیکار شدند و فش��ار سنگین ناشی 
از مش��کالت اقتصادی را به دوش کش��یدند، اما در این میان برخی شرکت ها 
و مجموعه های خصوصی فرصت را غنیمت ش��مرده و با ارائه خدمات  متمایز، 
س��عی در رف��ع نیاز و عطش ب��ازار خودروهای لوکس داش��ته اند.  اصلی ترین 
فعالی��ت در این بخش به فیس لیفت خودروهای موجود در کش��ور اختصاص 

دارد که با هزینه های گزاف توس��ط برخی افراد در حال انجام اس��ت. هرچند 
شاید این امر به دلیل نبود دانش  فنی به روز و همچنین نبود تجهیزات و ادوات 
سخت افزاری پیشرفته در کشور، خطرات جدی را برای خودروهای فیس لیفت 
شده به همراه داشته باشد. یکی دیگر از مواردی که طی یک سال ونیم گذشته 
در چند مورد متفاوت مش��اهده شده است، پوشش بدنه خودروهای لوکس با 
نگین های گران قیمتی اس��ت که سبب می شود عطش لوکس گرایی مالکان تا 
حدودی فروکش کند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که همین موضوع 
بستر مناسبی را جهت سوءاستفاده افراد سودجو فراهم کرده است. زیرا برخی 
خودروهایی که با پوش��ش بدنه ای الماس گونه راهی خیابان ها شده اند، با این 
عنوان مطرح ش��ده اند که از الماس و نگین های گ��ران  برخی برندهای خاص 
بهره مند هس��تند، اما واقعیت آن است که نگین های به کاررفته روی بدنه آنها 
از نوع فیک و اصطالحا High Copy بوده اند. شاید جالب باشد بدانید برای 
اج��رای این طرح روی بدنه خودرو، بس��ته به ابع��اد و کالس بندی آن، نیاز به 
پرداخت مبلغی بیش از ۵۰میلیون تومان اس��ت. برای اجرای چنین طرح هایی 

می توان از کاورهای چس��بی مخصوص که دارای پوش��ش الماس گونه هستند 
نیز  استفاده کرد، اما برخی دیگر توسط نگین  و الماس های بسیار کوچک که 
دارای س��طحی صاف و چسبنده هس��تند، روی بدنه خودرو استفاده می شوند 
که در این صورت نیازمند نصب بیش از چندهزار نگین روی بدنه خودرو است. 
تنوع طلبی در بازار خودروهای لوکس وارداتی موجب ش��ده اس��ت دارندگان 
ای��ن دس��ته از خودروها، جه��ت رفع این نی��از اقدام به تغیی��ر چهره خودرو 
ب��ه جدیدترین نمونه های موج��ود در بازار جهانی کنند. ای��ن پدیده غالبا در 
 G کالس و S مرسدس بنز ،LX خودروهایی نظیر تویوتا لندکروزر، لکس��وس
کالس مش��اهده می شود. همچنین عالوه  بر تغییر چهره ظاهری، اضافه شدن 
امکانات رفاهی جدید و تغییر تریم داخلی نیز از دیگر مواردی هس��تند که در 
مراکز متعددی در کشور در حال انجام است، اما متاسفانه به  دلیل نبود نظارت 
دقیق و همچنین عدم آموزش استاندارد نیروهای انسانی شاغل در این مراکز، 
گاه ش��اهد بروز حوادث ناگواری در خودروهایی هستیم که به امکانات رفاهی 

جدیدی تجهیز شده اند.

آیا ویروس کرونا تهدیدی برای صنعت خودرو جهان است؟

پیامدهای ممنوعیت واردات خودرو و محدودشدن بازار خودروهای لوکس
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کسب و کارامـروز۸

کارخان��ه »ن��وآوری آزادی« در ماه های اخیر میزبان وزیران و مس��ئوالن از 
سازمان ها و نهادهای مختلف مانند رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نیرو و معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری بوده است. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده 

رئی��س جمهوری نیز به تازگ��ی با حضور در این 
زیست بوم فناوری و نوآوری از نزدیک با اقدامات 
این مرکز آشنا شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنی��اد ملی نخبگان،  »کارخان��ه نوآوری آزادی« 
مکان��ی برای پرورش ایده ها اس��ت. در این مکان 
اس��تارت آپ ها حض��ور دارند تا ب��ا خالقیت خود 
محصول��ی نوآوران��ه را ب��ه جامعه عرض��ه کنند. 
معصوم��ه ابت��کار معاون ام��ور زن��ان و خانواده 
رئی��س جمهوری با حضور در این مرکز با جوانان 

کارآفرین استارت آپی گفت وگو کرد.
ابت��کار درب��اره اهمی��ت ایج��اد کارخانه ها و 
پارک ه��ای نوآوری در کش��ور گفت: اینجا کانون 
امی��د، ان��رژی و فعالی��ت اس��ت. در ای��ن حوزه 

خالقیت، تفکر، ایده و تالش حرف نخست را می زند. نسل تحصیلکرده جوانان 
ایران��ی روز ب��ه روز با کیفیت باالتر و با امید بیش��تر در ح��ال فعالیت در این 
حوزه هس��تند. پس احداث و راه اندازی مکان های اینچنینی زمینه خوبی برای  

فعالیت و پاس��خگویی بس��یاری از نیازهای جامعه اس��ت. ابتکار با بیان اینکه 
این حوزه یکی از گام های مهم در زمینه اقتصاد مقاومتی برای توانمندس��ازی 
اقتصاد ایران است، ادامه داد: باید اینگونه کارخانه ها و پارک های فناوری را در 
کشور توسعه دهیم. زیرا این ایده ها هستند که 
ب��رای آینده بخش خصوصی در حوزه فناوری و 

خالقیت زمینه های الزم را فراهم می کند.
وی همچنین اف��زود: راه اندازی کارخانه های 
نوآوری اقدامی اثرگذار از س��وی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری است که تالش های 
بس��یاری در ای��ن زمینه انجام ش��د و در حال 
حاضر نتایج آن را برداش��ت می کنیم. امیدوارم 
این مراکز توسعه یابد و شاهد راه اندازی آنها در 
س��ایر استان ها باش��یم. ابتکار با اشاره به اینکه 
سهم بانوان در این مراکز بسیار چشمگیر است ، 
گف��ت: دخت��ران فارغ التحصیل ج��وان ما پر از 
ایده،  نوآوری و خالقیت هستند. آنها همچنین 
برنامه و نگاه دارند که می تواند آنها را به سمت تولید محصوالت موردنیاز کشور 
هدایت کند. خوشبختانه با وجود سختی های موجود ناامید نشده اند و با تالش 

و پشتکار فعالیت می کنند.

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تایید مرکز شرکت های 
دانش بنیان این معاونت، هر خریدار می تواند تا سقف 8۰درصد قیمت محصول، 

کاالی دانش بنیان را به صورت اقساطی خریداری کند.
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
برخی خریداران ممکن اس��ت تمایل به خرید 
محصول دانش بنیان ایرانی داشته باشند، اما با 
مش��کل نقدینگی مواجه باشند. بر این اساس، 
امکانی فراهم شده اس��ت تا خریداران حقیقی 
یا حقوقی بتوانند به صورت اقس��اطی محصول 

دانش بنیان موردنظر را خریدار کند.
 جزییات طرح

براساس این طرح، شرکت می تواند با مراجعه 
به س��امانه ای که از س��وی مرکز ش��رکت های 
دانش بنی��ان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری تعریف ش��ده اس��ت، تقاضای خود را 

برای بهره مندی از طرح خرید اقساطی محصوالت دانش بنیان ثبت کند.
در ص��ورت تایید دانش بنیان بودن محصول و دارابودن ش��رایط، تس��هیالت 
خرید محصول تخصیص می یابد. س��قف تس��هیالت خرید اقساطی محصوالت 

دانش بنیان تا 8۰درصد قیمت کاالی دانش بنیان تعیین شده است.
همچنین نرخ موثر سود رقمی بین ۱6 تا ۱8درصد در نظر گرفته شده است. 
دوره بازپرداخت اصل و س��ود تسهیالت خرید اقساطی محصوالت دانش بنیان 
نی��ز حداکثر ۱۲ ماهه اس��ت. بازه های زمانی 
پرداخت  بین یک تا س��ه م��اه، قابل تنظیم 

است.
برای صدور ضمانت نامه تس��هیالت وثایقی 
مانن��د: چک، س��فته و وثایق ملک��ی در نظر 

گرفته شده است.
 فرآیند

تولیدکنن��ده کاال و محص��ول دانش بنیان 
در ابت��دا ب��ه س��امانه ای که از س��وی مرکز 
ش��رکت های دانش بنی��ان معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ه این منظور در 

نظر گرفته شده است، مراجعه می کند.
همچنین درخواس��ت خری��دار نیز باید در 
این س��امانه ب��ه صورت موردی ثبت ش��ود. پس از آن »اعتبارس��نجی« انجام 
می گی��رد و وثای��ق الزم تودیع می ش��ود. عقد قرارداد و واریز مبلغ به حس��اب 

شرکت دانش بنیان مرحله نهایی این فرآیند را دربر می گیرد.

امکان خرید اقساطی محصوالت دانش بنیان فراهم شدکارخانه »نوآوری آزادی« کانون امید و انرژی است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر یک روزه به عسلویه 
همزم��ان با چهل و یکمین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی، کلنگ 
افتت��اح پروژه تولید کک س��وزنی را بر زمین زد. این در حالی اس��ت 
که اواخر ماه گذش��ته نیز فاز دوم طرح پتروش��یمی تخت جمشید در 

ماهشهر توسط ستاری به بهره برداری رسید.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، صبح روز گذش��ته سورنا س��تاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمه��وری کلنگ احداث واحد ۲۰ هزار تنی تولید کک 
س��وزنی را بر زمین زد. عبدالکریم گراوند اس��تاندار بوش��هر و سکینه 
الماس��ی نماینده عسلویه در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم 

حضور داشتند.
این پروژه در مس��احت دو هکتار و در فاز ۳ ش��رکت پتروشیمیایی 
تخت جمش��ید پارس عس��لویه توس��ط ش��رکت فناور کربن اکس��یر 

خوارزمی اجرا می شود.
ُکک سوزنی از مواردی است که مورد تحریم آمریکا در ماه های اخیر 
قرار گرفته اس��ت، اما دیروز با آغاز عملیات اجرایی واحد ۲۰ هزار تنی 
تولید ُکک س��وزنی در ش��رکت دانش بنیان پتروشیمی تخت جمشید 
پارس عس��لویه  با حضور معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری در 

مسیر خنثی کردن این تحریم پا گذاشتیم.
کک س��وزنی شکلی خاص از کک نفتی است و با فناوری های بسیار 
پیچیده ای تولید می ش��ود. با این اق��دام از این پس این ماده در داخل 
کش��ور و توس��ط دانش بنیان ها تولید می ش��ود و عالوه بر در دسترس 
بودن فن��اوری، جلوگیری از خروج ارز، تقوی��ت چرخه تولید ثروت از 
علم و نبود وابستگی به خارج را باید از دستاوردهای این اقدام بدانیم.
 اعتماد به توانمندی شرکت های دانش بنیان نیاز کشور به اقالم 

پیشرفته صنعتی را تأمین می کند
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حاشیه مراسم »کلنگ زنی 
واح��د ۲۰هزار تنی کک س��وزنی« با تأکید بر ضرورت ایجاد بس��تری 
برای فعالیت کس��ب و کارهای دانش بنیان و ورود خالقیت های ش��ان 
به صنع��ت گفت: بخش قابل توجهی از نیازهای پیش��رفته که تحریم 
شده اند، توس��ط ش��رکت های دانش بنیان تامین می ش��ود. اعتماد به 
ت��وان داخلی در این عرصه، دس��تیابی به موفقیت ه��ای قابل توجهی 
مانن��د آنچه ک��ه امروز در عرصه تولید کک س��وزنی در پارس جنوبی 

محقق شده را در پی خواهد داشت.
 س��تاری ادامه داد: با اعتماد به شرکت های دانش بنیان و استفاده از 
دانش داخلی می توانیم بس��یاری از مشکالتی که تحریم ها برای مان به 

وجود آورده اند را رفع کنیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به ایجاد زمینه تعامل 
میان کس��ب و کارهای دانش بنیان و صنایع نفت و پتروش��یمی گفت: 
رویکرد جدیدی در مجتمع گاز پارس جنوبی در حال پیاده سازی است 
و آن اعتماد به شرکت های دانش بنیان و استفاده از دانش داخلی است.
 رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان با اشاره به اهمیت 
تولید کک س��وزنی در داخل کش��ور و مقابله ب��ا تحریم های ظالمانه 
آمریکا بیان کرد: فناوری های متعددی در مجتمع گاز پارس جنوبی در 
حال استفاده اس��ت و این مجتمع حاصل تالش های مدیران متعددی 

در این ۲۰ سال است.
  به صدا درآمدن زنگ انقالب اسالمی

در بخ��ش دیگ��ر ای��ن س��فر ی��ک روزه مع��اون علم��ی و فناوری 

رئیس جمهوری به شهرستان عسلویه زنگ انقالب اسالمی در دبستان 
شهید باهنر عسلویه توسط او به صدا درآمد.

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراس��م و در جمع 
دانش آموزان با بیان اینکه نیروی انس��انی خالق و انگیزه مند، س��رمایه 
اصلی کش��ور به حساب می آید، گفت: از آغاز پیروزی انقالب اسالمی، 
سرمایه گذاری ویژه ای روی آموزش نیروی انسانی صورت گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش ها به س��وی نیروی انس��انی به 
عنوان مهم ترین س��رمایه زیس��ت بوم نوآوری و گذار از خام فروش��ی 
ادامه داد: باید بس��تری مساعد برای خلق ایده های نوآورانه و شکوفایی 
اس��تعدادهای نیروی انسانی که جنوب کشور سرش��ار از این سرمایه 

ارزنده است، فراهم شود.
ستاری به برنامه های حمایتی برای رونق زیست بوم نوآوری و تعامل 
میان صنایع و ش��رکت های دانش بنیان اشاره کرد و افزود: برنامه های 
متنوعی برای رونق زیس��ت بوم نوآوری و رس��یدن ایده ها و استعدادها 
به کس��ب و کار در حال انجام اس��ت و امیدوارم به کمک این برنامه ها 
و حمایت تمامی بخش های اس��تان، کش��ورمان به واس��طه شکوفایی 
استعدادهای فرزندانش متحول شود. رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره 
به ایجاد یک بس��تر کس��ب و کارهای خالق و دانش بنیان بیان کرد: با 
پیدا ش��دن این بس��تر تعامل میان فعاالن افزایش می یابد و باید توجه 

داشت تحول پایدار به دست نیروی انسانی محقق خواهد شد.
 بازدید از سلول های الکتروالیزر

در ادامه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین با حضور 
در مح��ل پتروش��یمی مبین، از فرآین��د اجرا و فعالیت »س��لول های 
الکتروالیزر« که توسط شرکت دانش بنیان آتیه پردازان شریف اجرایی 

شده است، بازدید کرد.
 ساخت و تولید کمپرسورهای  ابزار دقیق ایران ساخت

فعاالن فناور ش��رکت دانش بنی��ان کاوش صنعت طوس دس��تاورد 
»کمپرس��ور دور باال مخصوص تامین هوای ابزار دقیق« ایران س��اخت 
را به س��ورنا س��تاری معرفی کردند. این کمپرس��ورها توسط شرکت 
دانش بنی��ان کاوش صنع��ت طوس و در فازه��ای ۲و ۳  پارس جنوبی 
ب��ه بهره برداری رس��یده اس��ت. از ای��ن کمپرس��ورها در صنایع نفت 
و پتروش��یمی استفاده می ش��ود و برای نخس��تین بار در کشور است 
که توس��ط یک ش��رکت دانش بنیان داخلی به ط��ور کامل طراحی و 

بومی سازی می شود.
همچنی��ن در ادام��ه این بازدیده��ا معاون علمی و فن��اوری رئیس 
جمهوری از واحد »کلر آب دریا« که توس��ط ش��تابدهنده آبان در فاز 

یک مجتمع پارس جنوبی راه اندازی شده است، بازدید کرد.
»آبان« نخس��تین ش��تاب دهنده تخصصی در حوزه آب و انرژی در 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که این فناوری را توسعه داده و با 

این مجموعه نفتی همکاری کرده است.
 ستاری همچنین از طرح کاتالیست های واحد آروماتیک پتروشیمی 
نوری که توسط شرکت دانش بنیان اکسیر نوین فرآیند آسیا اجرا شده 

است بازدید می کند.
در ادامه این س��فر، واحدهای فناور پتروش��یمی جم و فعاالن فناور 
مس��تقر در مرکز رش��د واحدهای فناور کنگان میزبان معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری خواهند ش��د. س��تاری همچنین در نشس��ت 
رون��ق تولید و اقتص��اد دانش بنیان حضور می یابد و ب��ا فعاالن فناور و 

اقتصادی عسلویه به گفت و گو خواهد نشست.

تجـارت AMD در سـه ماهه  چهارم سـال 2۰1۹ میالدی به  لطف بهبودهای اعمال شـده 
در پردازنده های سـری رایزن ۳۰۰۰ و عرضه  کارت های گرافیک سـری رادئون ۵۰۰۰ رونق 

بیشتری پیدا کرده است.
به گزارش زومیت، AMD گزارش مالی سـه ماهه  چهارم و کل سال مالی 2۰1۹ را منتشر 
کرد. براسـاس این گزارش، درآمد شرکت در سـه ماهه  یادشده با 1۸درصد افزایش نسبت 
 به سه ماهه  سوم سال 2۰1۹ و ۵۰درصد افزایش در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال پیش، 
به 2٫1۳ میلیارد دالر رسـیده اسـت. حاشیه  سـود ناخالص نیز در همین سه ماهه افزایش 
یافته و به 4۵درصد رسـیده است؛ این شاخص برای سه ماهه  قبل 4۳ و برای سال گذشته 

۳۸درصد بود.
سـود عملیاتی AMD با رشد حیرت انگیز 114۳درصدی، از 2۸ میلیون دالر در سه ماهه  
چهارم سال 2۰1۸ به ۳4۸ میلیون دالر در سه ماهه  اخیر رسیده؛ در بازه های زمانی یادشده 
سـود خالص AMD نزدیک  به ۳47درصد رشد داشته و رقم 17۰ میلیون دالری را تجربه 
کرده است. در نهایت نیز درآمد حاصل  از هر سهم در مقایسه با سه ماهه  پیشین، با افزایش 
27۵درصدی به ۰٫1۵ دالر به ازای هر سهم می رسد. لیزا سو، مدیرعامل AMD دررابطه  با 

درآمدهای شرکت متبوعش گفت:
طی مسـیری که در چند سال گذشته سپری کردیم، سال 2۰1۹ نقطه  عطف بزرگی بوده 
اسـت، زیرا قدرتمند ترین محصوالت مان طی ۵۰ سـال گذشـته را در این سال با  موفقیت 

معرفی و عرضه کردیم.
درآمـد AMD برای کل سـال مالی 2۰1۹، 6٫7۳ میلیارد اسـت کـه 4درصد افزایش را 
نسـبت  به سال 2۰1۸ نشان می دهد. حاشیه  سـود با رشد نسبت  به سال قبل از ۳۸درصد 

به 4۳درصد رسـید و سـود عملیاتی 4۰درصد باالتر رفت و در سـال مالی 2۰1۹، به حدود 
6۳1 میلیون دالر رسـید. بااین حال سود خالصی که AMD در بازه  زمانی یادشده به دست 
آورده، تقریبا در رقم ۳41 میلیون دالر ثابت مانده اسـت. در سـال 2۰1۹ سود هر سهم در 
مقایسـه با سـال مالی پیشـین 6درصد کاهش یافته و ۰٫۳۰ دالر را به ازای هر سهم نشان 

می دهد.
AMD در سـه ماهه  چهارم سـال 2۰1۹ در حدود ۵6۳ میلیون دالر از بدهی های خود را 
پرداخت کرده است که نسبت  به مبلغ 1۰۸7 میلیون دالری در سه ماهه  پیش از آن، کاهش 
چشـمگیری را نشان می دهد. استراتژی AMD در این حوزه، کاهش بدهی های پرداختی 
برای تقویت ترازنامه اسـت. درواقع، اینکه AMD تمام بدهی اش را پرداخت کند یا خیر، 
بسـتگی به نوع بدهی های شرکت یادشده و نیز موارد استفاده  بهتر از پول های این شرکت 
دارد. تجارت AMD در سـه ماهه  چهارم سـال 2۰1۹ میالدی از فروش تراشـه های سـری 
اپیـک )EPYC(، رایزن و رادئون، به  لطف بهبودهای اعمال شـده در پردازنده های سـری 
رایزن ۳۰۰۰ و عرضه  کارت های گرافیک سری رادئون ۵۰۰۰ رونق بیشتری پیدا کرده است. 
سود حاصل  از فروش تراشـه های نیمه سفارشی، یکپارچه و سازمانی )EESC( نیز به لطف 
فروش بیشتر تراشه های سری اپیک، با وجود افزایش 7درصدی باز هم انتظارات را برآورده 

نمی کند.
انتظار خریداران برای کنسـول های جدیدی که در نیمه  دوم سـال میالدی جاری عرضه 
خواهند شـد، سـبب شـده تا فروش تراشـه های نیمه سفارشـی کاهش یابـد و درنتیجه 
سـود حاصل از این بخش کمتر از انتظارات باشـد. همچنیـن پیش بینی ها در مورد فروش 
پردازنده های سـری اپیک درسـت از آب درنیامـد، اما کماکان انتظار مـی رود با محکم تر 

همزمان با آغاز دهه فجر انقالب اسالمی

کلنگ واحد 2۰ هزار تنی تولید کک سوزنی بر زمین زده شد

گزارش مالی AMD برای فصل چهارم سال ۲۰۱۹ نشان از افزایش ۵۰درصدی درآمد دارد

دریچــه

مدرس��ه زمس��تانه »مالکیت فکری« توس��ط کانون پتنت معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و با همکاری انیستیتو پاستور ایران برگزار می شود. در مدت سه روز 
برگزاری این رویداد ش��رکت کنندگان درباره اهمیت ثبت اختراع و فرآیند آن اطالعات 

الزم را کسب می کنند.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، آموزش ح��وزه مالکیت فکری و 
به طور خاص پتنت هدف برگزاری این رویداد اس��ت که ۳ تا ۵ اس��فندماه سال جاری 
در محل انیس��تیتو پاستور ایران برگزار می شود. همچنین آشنایی مخاطبان با مالکیت 
فکری با تأکید بر ثبت اختراع، آش��نایی با مفاهیم ثبت اختراع برای کس��انی که با این 

حوزه به صورت عملی دست وپنجه نرم می کنند نیز در این مدرسه دنبال می شود.

مدرسه زمستانه »مالکیت فکری« 
برگزار می شود
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همزمان با پیروزی انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه فجر »کمپرسور 
هوای ابزار دقیق« ایران ساخت با حضور سورنا ستاری معاون علمی 

و فناوری رئیس جمهوری در عسلویه رونمایی شد.
 به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخب��گان، »کمپرس��ور ه��وای ابزار 
دقی��ق« ایران س��اخت ب��ا حضور س��ورنا 
س��تاری مع��اون علمی و فن��اوری رئیس 

جمهوری در عسلویه رونمایی شد.
همچنین معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور از »واحد کلر آبگیر« ش��تابدهنده 
آبان، نخس��تین شتاب دهنده تخصصی در 
حوزه آب و ان��رژی در صنایع نفت، گاز و 

پتروشیمی بازدید می کند.
 بازدی��د از پروژه »س��لول الکتروالیزر« 
که توسط شرکت دانش بنیان آتیه پردازان 
ش��ریف به صورت موفق در پتروش��یمی 

مبی��ن نص��ب و راه اندازی ش��ده اس��ت، همچنین بازدی��د از طرح 
کاتالیس��ت های واحد آروماتیک پتروشیمی نوری که توسط شرکت 
دانش بنیان اکس��یر نوین فرآیند آس��یا اجرا شده است و واحدهای 

فناور پتروشیمی جم و فعاالن فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای 
فناور کنگان بخش دیگری از این سفر یک روزه خواهد بود.

 صدای زنگ انقالب در عسلویه
س��ورنا س��تاری در ادامه این سفر، با 
حضور در دبس��تان شهید باهنر عسلویه 

زنگ انقالب اسالمی را به صدا درآورد.
 مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س 
جمهوری در مراسم زنگ انقالب دبستان 
ش��هید باهن��ر عس��لویه گف��ت: از آغاز 
پیروزی انقالب اس��المی، سرمایه گذاری 
وی��ژه ای بر روی آموزش نیروی انس��انی 
صورت گرفته است و باید بستری مساعد 
برای خلق ایده های نوآورانه و ش��کوفایی 
استعدادهای نیروی انس��انی که جنوب 
کشور سرشار از این سرمایه ارزنده است، 

فراهم شود.
 وی افزود: امیدوارم این جامعه به واسطه شکوفایی استعدادهای 
فرزندانش متحول ش��ود. باید توجه داش��ت تحول پایدار به دست 

نیروی انسانی محقق خواهد شد.

با توجه به اینکه دانش آموزان س��ردمداران آینده علمی کشور هستند، 
توانمندس��ازی آنها در حوزه ه��ای علمی و فناورانه به یکی از دغدغه های 
فعاالن زیس��ت بوم فناوری و نوآوری تبدیل ش��ده اس��ت. س��تاد توسعه 

زیس��ت فناوری معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاس��ت جمهوری هم که س��ال ها اس��ت در 
ح��وزه دانش آموزی فعالیت می کند، برگزاری 
مس��ابقه مل��ی خل��ق ایده های زیس��تی را با 

محوری��ت دانش آم��وزان برگ��زار می کن��د.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
زیس��ت فناوری یک��ی از بس��ترهای علمی با 
ظرفیت رش��د و توسعه باال در دنیا است. این 
حوزه تخصصی در ایران هم طی چند س��ال 
اخیر، روند رو به رش��دی را طی کرده است. 
ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری براساس ماموریت 

خود مبنی بر ترویج مفاهیم زیس��تی در کش��ور، یکی از گروه های هدف 
فعالیت هایش را دانش آموزان قرار داده اس��ت.

بر همین مبنا هم برای تربیت نسل توانمند زیستی در کشور با وزارت 

آموزش و پرورش هم قدم ش��ده است تا نخس��تین و بزرگ ترین مسابقه 
ملی خلق ایده های زیس��ت فن��اوری را در بین دانش آموزان برگزار کند. 
مخاطب این مس��ابقه ملی همه دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم 
سراس��ر کشور هستند که می توانند تا پایان 

بهمن ماه در این مس��ابقه ثبت نام کنند.
این رقابت در س��ه مرحله »آزمون علمی 
زیست فناورانه«  ایده های  »رقابت  مجازی«، 
و »کمپ تابس��تانه تجاری س��ازی ایده های 
برتر« در س��ال تحصیل��ی ۹۹- ۹8 برگزار 

می ش��ود.
 محتواهای علمی استاندارد و متناسب با 
مقاطع تحصیلی دانش آموزی برای آش��نایی 
آنه��ا ب��ا مبان��ی، تکنیک ه��ا و کارکردهای 
فن��اوری زیس��تی در حوزه ه��ای مختل��ف 
زیست فناوری اعم از زیست فناوری پزشکی، 
کش��اورزی، غذا و دارو و محیط زیس��ت در 

دس��ترس دانش آموزان قرار گرفته اس��ت.
دانش آموزان عالقه مند به ش��رکت در این مسابقه می توانند به آدرس 

اینترنت��ی www.stbioclub.ir مراجع��ه و ثبت ن��ام کنن��د.

دانش آموزان ایده های زیستی خلق می کنند»کمپرسور هوای ابزار دقیق« ایران ساخت رونمایی شد

عل��وم و فناوری های ش��ناختی که در چند دهه اخیر مورد توجه دانش��گاه ها و 
مراکز تحقیقاتی برتر دنیا قرار گرفته است می رود تا در قرن حاضر تحوالت مهمی 
را در قلمرو علم و فناوری و در زندگی بش��ر رقم زند. پیش بینی می ش��ود علوم و 
فناوری های شناختی با مطالعه کارکردهای شناختی ذهن/ مغز و سازوکارهای آن 
بتواند در معالجه بیماری های روانی و آسیب های شناختی راهمکارهای جدیدی را 
مبتنی بر عملکرد مغز ارائه دهد. نگاه به رفتارهای فردی و پدیده های اجتماعی را 
تغییر دهد، راهکارهای تقویت کارکردهای شناختی انسان را فراهم سازد و برگرفته 
از سازمان ذهن و مغز به تولید سامانه های مصنوعی هوشمند رقیب انسان بپردازد 
و مهم تر از همه آموزش و پرورش، رسانه های جمعی و خالصه هرچه با ذهن و مغز 

سروکار دارد را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل س��رمایه گذاری فراوانی در کشورهای پیشتاز در زمینه مطالعات 
ش��ناختی انجام گرفته اس��ت و کش��ورها تالش می کنند در رقابت با رقبای خود 
سریع تر به اسرار مغز و راه های استفاده از دانش شناختی دست یابند. نمونه آن دو 
پروژه بزرگ چند میلیارد دالری برای مطالعه مغز و نقش��ه برداری آن در آمریکا و 
اروپاست که تحت عنوان کانکتومیکز بعد از پروژه تأثیرگذار ژنومیکز در دستور کار 

دانشگاه های برتر و مؤسسات مطالعه مغز و شناخت قرار گرفته است تا نقشه جامع 
این ودیعه الهی که پیچیده ترین مخلوق خداوند است به دست آید.

 خوش��بختانه در کشور ما هم با تصویب س��ند راهبردی توسعه علوم و فناوری 
ش��ناختی و شناس��ایی آن به عنوان اولویت الف نقشه جامع علمی کشور گام های 
قابل مالحظه ای برای توس��عه این دانش و فناوری برداشته شده است که از جمله 
تأسیس ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری، تصویب 

برنامه های کارشناسی ارشد و دکترا در وزارت علوم، حمایت از انجام تحقیقات
ش��ناختی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر ایران و تأسیس آزمایشگاه ملی 

نقشه برداری مغز برای مطالعات شناختی است.
با ارائه علوم ش��ناختی در دانشگاه های کش��ور دانشجویان مستعد عالقه وافری 
به این دانش نوین نشان داده اند و بعضاً به این حوزه مهاجرت کرده اند. اساتید نیز 
پروژه هایی را با حمایت س��تاد توس��عه علوم و فناوری های شناختی در دست اجرا 

دارند که در لبه علم و فناوری قرار دارد.
در س��طح جامعه نیز آگاهی نسبت به ذهن و مغز رو به افزایش است و تأسیس 

کلینیک های ارائه خدمات شناختی به افراد در دستور کار قرار دارد.

عضو هیأت علمی دانش��گاه امیرکبیر با بیان اینکه جوانان امروز تصور می کنند 
کسب و کار با یک آمپول به افراد تزریق می شود، افزود کارآفرین از مشق و درس 

متولد نمی شود.
داوود فدای��ی با بیان اینکه بخش اعظم افراد جامعه دنباله رو دیگران هس��تند و 
بخش اندکی ایده های کارآفرینی دارند، گفت: »۱۲درصد افراد ریسک پذیر نبوده و 

ایده ای ندارند ولی دارای مهارت هستند.«
وی تصری��ح کرد: »یک درصد افراد جامعه ریس��ک پذیر ب��وده و مهارت و توان 

نوآوری را دارا هستند.«
فدایی ادامه داد: »در گذش��ته با آم��وزش افراد را به کارآفرین تبدیل می کردند. 
این افراد فاقد توان نوآوری بودند. لذا امروز کسب و کارهایی می بینیم که اگر فاقد 

نوآوری باشند، تنها سه ماه عمر می کنند.«
وی با بیان اینکه از درس و کتاب کارآفرین اس��تخراج نمی ش��ود، گفت: »یک 
مدرس��ه کارآفرینی اگر از درس و کتاب س��ودی می برد که اق��دام به درس دادن 

نمی کرد.«
فدایی افزود: »در خارج کشور ابتدا تست های روانشناسی از کارآفرین می گیرند 
تا مش��خص ش��ود آیا جزو یک درصد جامعه که دارای مهارت و ایده هستند، قرار 

دارد یا خیر!«
وی با بیان اینکه جوانان امروز تصور می کنند کسب و کار با یک آمپول به افراد 

تزریق می شود، افزود: »کسب و کار دقیقا مانند کاشت، داشت و برداشت است.«
فدای��ی با عالم اینکه ۹۰درصد آموزه های دانش��گاهی برای بیزینس متناس��ب 
نیس��ت، افزود: »این آموزش متناس��ب با بازار کار نیست. از طرفی نوآوری نیازمند 

خالقیت است.«
سیدحسین حسینی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات سیستمی مراکز رشد 
و نوآوری در کنار پارک های علم و فناوری را منجر به تبدیل ایده به کس��ب و کار 
دانست و افزود: »اگر دانشگاه ها خدمات یکپارچه ارائه دهند، به توسعه کسب و کار 

بسیار کمک می کند.«
وی نخ تسبیح کارآفرینی را ناظر بر هسته هدایتگری در دانشگاه دانست و افزود: 
»دانشگاه باید شرکت های بزرگ را وارد اکوسیستم خود کرده و کارآفرینی را هدایت 

و راهبری کند.«
حس��ینی ادامه داد: »اگر هر جزء به درس��تی کار نکند، دانش��گاه تنها به محل 

نمایشی برای مرکز رشد تبدیل می شود.«
وی ادامه داد: »اس��اتید دانش��گاه و تیم آموزش��ی باید مقاالت موضوعی را طی 
چندین سال بررسی کرده تا شکافی تحقیقاتی بیابند و بعد اقدام به کاری پژوهشی 
کرده و مقاله ای چاپ کنند. حال این استاد دانشگاه چه زمانی می تواند سراغ صنعت 

برود؟«
همچنین فرش��ید عب��دی، عضو هی��أت علمی دانش��کده مهن��دس صنایع و 
سیستم های دانش��گاه آزاد اسالمی تجاری سازی علم را از اقدامات مهم دانشگاه ها 
برشمرد و گفت: »بیماری مقاله نویسی را نمی توان کنار گذاشت اما باید بدانیم هیچ 

رویه ای در حوزه علم بهتر و کاربردی تر از یک تئوری خوب نیست!«
وی با بیان اینکه حتی اگر وارد صنعت می ش��ویم، بدون داشتن تئوری و دانش 
وافی موفق نخواهیم شد، افزود: »دهه 6۰ به دلیل رشد جمعیت دانشگاه ها پر شد 
از کالس و به مدارس بزرگی تبدیل ش��د و نتیجه منف��ی این روند را در نرخ های 

اقتصادی دیدیم.«
عبدی با بیان اینکه برای تولید علم، صنعت و دانشگاه باید بهبود پیدا کرده باشد، 

گفت: »آنقدر که مقاله نوشته ایم، حوزه صنعت دچار بهبودی نشده است.«
در ادامه جعفر کرمی، مدیرعامل صندوق حمایت از توس��عه کش��اورزی با بیان 
اینکه دانشگاه های نسل ۳ هنوز در کشور به خوبی پیاده سازی نشده، گفت: »طرح 

کاراد موضوع کارآفرینی را از منظر رفع معضل بیکاری نگریسته است.«
وی ادامه داد: »امروزه ش��رایط اش��تغال برای فارغ التحصیالن فراهم نیست؛ لذا 
طرح کاراد در نظر گرفته شده است تا بحث بیکاری فارغ التحصیالن مرتفع شود.«

کرمی با اعالم اینکه کارآفرینی در کشورمان باید همچون ژاپن به فرهنگ تبدیل 
ش��ود، افزود: »در یک س��یر منطقی اگر حتی یک کودک احساس کرد کارآفرین 

موفقی خواهد شد، نباید اجباری برای ورود به دانشگاه داشته باشد.«
وی افزود: »امروز کارآفرینی به فرهنگ تبدیل نشده و قبل از هر اقدامی این روند 

باید در جامعه پیاده سازی شود.«
radiogoftogoo :منبع

به 4۳درصد رسـید و سـود عملیاتی 4۰درصد باالتر رفت و در سـال مالی 2۰1۹، به حدود 
6۳1 میلیون دالر رسـید. بااین حال سود خالصی که AMD در بازه  زمانی یادشده به دست 
آورده، تقریبا در رقم ۳41 میلیون دالر ثابت مانده اسـت. در سـال 2۰1۹ سود هر سهم در 
مقایسـه با سـال مالی پیشـین 6درصد کاهش یافته و ۰٫۳۰ دالر را به ازای هر سهم نشان 

می دهد.
AMD در سـه ماهه  چهارم سـال 2۰1۹ در حدود ۵6۳ میلیون دالر از بدهی های خود را 
پرداخت کرده است که نسبت  به مبلغ 1۰۸7 میلیون دالری در سه ماهه  پیش از آن، کاهش 
چشـمگیری را نشان می دهد. استراتژی AMD در این حوزه، کاهش بدهی های پرداختی 
برای تقویت ترازنامه اسـت. درواقع، اینکه AMD تمام بدهی اش را پرداخت کند یا خیر، 
بسـتگی به نوع بدهی های شرکت یادشده و نیز موارد استفاده  بهتر از پول های این شرکت 
دارد. تجارت AMD در سـه ماهه  چهارم سـال 2۰1۹ میالدی از فروش تراشـه های سـری 
اپیـک )EPYC(، رایزن و رادئون، به  لطف بهبودهای اعمال شـده در پردازنده های سـری 
رایزن ۳۰۰۰ و عرضه  کارت های گرافیک سری رادئون ۵۰۰۰ رونق بیشتری پیدا کرده است. 
سود حاصل  از فروش تراشـه های نیمه سفارشی، یکپارچه و سازمانی )EESC( نیز به لطف 
فروش بیشتر تراشه های سری اپیک، با وجود افزایش 7درصدی باز هم انتظارات را برآورده 

نمی کند.
انتظار خریداران برای کنسـول های جدیدی که در نیمه  دوم سـال میالدی جاری عرضه 
خواهند شـد، سـبب شـده تا فروش تراشـه های نیمه سفارشـی کاهش یابـد و درنتیجه 
سـود حاصل از این بخش کمتر از انتظارات باشـد. همچنیـن پیش بینی ها در مورد فروش 
پردازنده های سـری اپیک درسـت از آب درنیامـد، اما کماکان انتظار مـی رود با محکم تر 

شدن جای پای تراشه  Rome در بازار سرور، همچون موارد رایزن و رادئون جهشی بزرگ 
در آمـار فروش و درآمدها رخ دهد. قسـمت اصلی از درآمدهـایAMD، حاصل  از بخش 
تراشه های محاسباتی و کارت های گرافیک است. به  لطف فروش خوب پردازنده های رایزن 
و کارت های گرافیک رادئون، درآمد این بخش نسـبت  به سـال قبـل افزایش 6۹درصدی 
تجربه می کند. سال 2۰1۹ درآمد عملیاتی نیز به لطف حاشیه  سود تراشه های سری رایزن، 
نسـبت  به سـال 2۰1۸ بیشـتر بود. حال  که محصوالت AMD در زمینـه  عملکرد رقابتی 
هسـتند، این شـرکت نیازی به اعمـال تخفیف روی تراشـه های خود نـدارد؛ البته همین 

تخفیف ها بود که غول تراشه ساز را به عرصه رقابت با اینتل بازگرداند.
همان گونه که پیشـتر گفته شد، سود حاصل  از فروش تراشه های نیمه سفارشی، یکپارچه 
و سـازمانی به  خوبی بخش تراشه های محاسـباتی و کارت های گرافیک نیست، اما نسبت 
 به سـال قبل رشـد 7درصدی را نشـان می دهد. سـود عملیاتی در این بخش در سه ماهه 
جاری 4۵ میلیون دالر اسـت که نسـبت  به سـال قبل با 6 میلیون دالر ضرر در شـاخص 
یادشـده، بسیار چشـمگیر به نظر می رسد. AMD در حوزه یادشـده راه طوالنی در پیش 
دارد. همچنین طی ارائه گزارش مالی، مدیر عامل AMD اعالم کرد نسل جدید کارت های 
گرافیک سـری Navi بالیتوگرافی 7 نانومتری و نسـل دوم از معماری RDNA در سـال 

جدید معرفی خواهند شد. او گفت:
مـا در سـال 2۰1۹ معماری جدیدمـان در کارت هـای گرافیک را معرفـی کردیم و )این 
معماری( در محصوالت سری Navi به کار رفت. همچنین شما می توانید انتظار ارتقای این 
محصوالت در سال 2۰2۰ را نیز داشته باشید. عالوه  بر این ما امسال نسل جدید از معماری 
RDNA را نیز عرضه خواهیم کرد که بخشی از محصوالت مان در سال 2۰2۰ خواهند بود.

سیری تازه در زندگی بشر
سید کمال خرازی - مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حوزه علوم شناختی

کسب و کار با یک آمپول به افراد تزریق نمی شود!

گزارش مالی AMD برای فصل چهارم سال ۲۰۱۹ نشان از افزایش ۵۰درصدی درآمد دارد

یادداشـت

ایج��اد بازار ب��رای محصوالت دانش بنی��ان باکیفیت ایرانی یک��ی از حلقه های اصلی 
زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور است. اگر بازاری برای فروش این محصوالت پیدا 
نش��ود، همه تالش ها در این حوزه ابتر می ماند. این دلیلی است بر حمایت های معاونت 
علمی و فناوری از اعزام دانش بنیان ها به دیگر کشورها. با همین هدف هم شرکت های 

دانش بنیان توانمند ایرانی به افغانستان اعزام می شوند.
مرک��ز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
که یکی از پیش��گامان عرصه حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و خالق است، در این 
سال ها تالش کرده تا با اعزام این نوع شرکت ها و ایجاد بازاری جهانی برای این بازیگران 

زیست بوم فناوری و نوآوری، به رشد اقتصادی آنها کمک کند.

دانش بنیان های توانمند ایرانی راهی 
کابل می شوند



اینس��تاگرام در ط��ول یک دهه گذش��ته به ط��ور مداوم در زندگ��ی مردم نفوذ 
بیش��تری پیدا کرده اس��ت. امروزه اغلب مردم ساعت های زیادی از روز را به گشت 
و گذار در اینستاگرام اختصاص می دهند. بسیاری از برندها نیز به دنبال جلب نظر 
مخاط��ب هدف اقدام به فعالیت در این فضا می کنند. هدف اصلی برندها از فعالیت 
در اینستاگرام ارائه چهره ای جذاب از خود و جلب نظر مخاطب هدف است. در این 

راستا هیچ ابزاری به اندازه راه اندازی کمپین های تبلیغاتی تاثیرگذار نیست. 
ب��دون تردید برندها برای س��رمایه گذاری در بخش تبلیغات اینس��تاگرام دالیل 
خاص خود را دارند. به هر حال تبلیغات در یک پلتفرم اجتماعی هزینه های خاص 
خ��ود را دارد. دلیل اصلی برندها ب��رای صرف هزینه های متعدد در زمینه تبلیغات 
اینستاگرامی حضور بیش از یک میلیارد کاربر است. نکته جالب اینکه از یک میلیارد 
کاربر فعال اینس��تاگرام به طور میانگین هر کدام ۵۳ دقیقه در روز را به کار با آن 
اختصاص می دهند. به این ترتیب ما در اینجا با یک پلتفرم بسیار مشهور و موفق در 

زمینه جلب نظر مخاطب هدف مواجه هستیم. 
برخی از برندها از مدت ها قبل به فکر بازاریابی و تبلیغات در اینستاگرام افتاده اند. 
چنی��ن برندهایی به طور معمول برنامه های جذابی برای تعامل با مخاطب هدف و 
تولید محتوای مورد پس��ند آنها دارند، با این ح��ال برخی از برندها به تازگی قصد 
حضور در عرصه تبلیغات اینس��تاگرام را دارند. در هر دو حالت مقاله کنونی نکات 
تازه زیادی برای بازاریاب ها و برندها وجود دارد. هدف اصلی در اینجا بررسی فرآیند 

کامل ایجاد کمپین تبلیغاتی در اینستاگرام و اجرای آن است. 
تبلیغات اینستاگرام چیست؟

اینس��تاگرام در س��ال ۲۰۱۳ از س��وی فیس بوک خریداری ش��د. این امر آغاز 
برنامه های گس��ترده فیس بوک برای افزای��ش درآمد این پلتفرم بود. به این ترتیب 
از همان س��ال ارائه گزینه های تبلیغاتی برای برندها در دستور کار اینستاگرام قرار 
گرفت. فعالیت تبلیغاتی به طور عمومی برای تمام برندها از سال ۲۰۱۵ آغاز شد. به 
این ترتیب اکنون هر برندی با هر اندازه و سطح فعالیتی امکان استفاده از گزینه های 
تبلیغاتی اینس��تاگرام را دارد. براساس آمار رس��می بخش فنی اینستاگرام تا سال 
۲۰۱۷ این پلتفرم به عدد خیره کننده یک میلیون برند تبلیغاتی دست یافته است. 
نکته مهم درخصوص بخش تبلیغات اینس��تاگرام مدیریتش از طریق فیس بوک 
است. به این ترتیب طراح های تبلیغات یا برندها برای نمایش کمپین شان باید یک 
حس��اب معتبر در فیس بوک داشته باش��ند. همچنین در صورت نیاز برندها امکان 

اجرای همزمان کمپین شان در اینستاگرام و فیس بوک را خواهند داشت. 
نحوه کارکرد بخش تبلیغات اینس��تاگرام مبتنی ب��ر نمایش تبلیغات در بخش 
جس��ت وجوی کاربران یا میان استوری های ش��ان است. به این ترتیب برند ما بدون 
هرگونه تالش یا جست وجوی اضافی از سوی کاربران در کنار آنها قرار خواهد گرفت. 
بدون شک نمایش محتوای تبلیغاتی غیرمرتبط با سلیقه کاربران برای برندها نتیجه 
مناسبی در پی ندارد. به همین خاطر اینستاگرام گزینه نمایش تبلیغات به مخاطب 
عالقه مند به کسب و کار را معرفی کرده است. بر این اساس محتوای تبلیغاتی برندها 
فق��ط به کاربران عالقه مند نمایش داده می ش��ود. ای��ن امر نقش مهمی در کاهش 

نارضایتی کاربران از مشاهده محتوای تبلیغاتی دارد. 
چرا باید از تبلیغات اینستاگرام استفاده کنیم؟

امروزه بس��یاری از برندها بدون اس��تفاده از گزینه تبلیغات اینستاگرام مشغول 
فعالیت در این پلتفرم هس��تند. دس��تیابی به مخاطب هدف ب��ه صورت ارگانیک 
یکی از اهداف برندها محس��وب می ش��ود. در این زمینه برندهای باتجربه و بزرگ 
موفقیت بیش��تری دارند. استفاده از گزینه تبلیغات اینستاگرام بیشتر برای نمایش 
ویژه محصوالت مان به مخاطب هدف مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده اصلی از 
بخش تبلیغات اینستاگرام به هنگان ایجاد تغییرات در الگوریتم این پلتفرم صورت 
می گیرد. به این ترتیب برندها با مشاهده اعمال تغییرات از سوی تیم فنی اینستاگرام 
اقدام به استفاده از گزینه های تبلیغاتی برای حفظ وضعیت پایدار برندشان می کنند. 
به عالوه، این گزینه برای برندها مزیت دسترسی ساده و سریع به مخاطب هدف را 
دارد بنابراین در صورت هماهنگی فعالیت تبلیغاتی با بودجه برند باید آن را مدنظر 
قرار داد.  یکی از نکات مهم در زمینه بازاریابی و تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی 
توجه همزمان به الگوی فعالیت ارگانیگ و استفاده از تبلیغات در صورت نیاز است. 
به این ترتیب برند ما فعالیت مناس��ب و پایداری خواهد داش��ت. اشتباه بسیاری از 
برنده��ا تمرکز صرف بر روی گزینه های تبلیغات��ی و بی توجهی به تولید محتوا به 
صورت ارگانیک اس��ت. ایراد این شیوه ناتوانی در زمینه حفظ مخاطب هدف بدون 
تبلیغات است. اگر پس از اجرای چندین کمپین تبلیغاتی ما اقدام به کاهش تعداد 
تبلیغات مان کنیم، حجم وس��یعی از مخاطب مان از دس��ت می رود بنابراین ما باید 

فعالیت ارگانیک را نیز مدنظر داشته باشیم. 
اینس��تاگرام به عنوان یک پلتف��رم بصری امکانات متع��ددی در زمینه نمایش 
محصوالت در اختیار برندها قرار می دهد. این امر باید به طور ویژه ای مدنظر برندها 
ق��رار گیرد. همچنین با افزودن امکان خرید مس��تقیم دیگر نیازی به اس��تفاده از 
س��ایت های خارج از اینستاگرام برای فروش محصوالت نخواهد بود. این فناوری به 
طور کلی خرید از برندها را س��اده تر می کند. به این ترتیب دیگر بهانه ای برای عدم 

فعالیت بازاریابی و تبلیغات در اینستاگرام باقی نخواهد ماند. 
تبلیغات در اینستاگرام چقدر هزینه دارد؟

یکی از مهم ترین بحث ها برای هر برندی در زمینه تبلیغات میزان هزینه موردنیاز 
است. بدون تردید اینستاگرام امکانات بسیار زیادی در اختیار برندها قرار می دهد، با 
این حال اگر هزینه تبلیغات در این فضا بسیار باال باشد، هیچ برندی قادر به استفاده 
از آن نخواهد بود. مزیت اصلی تبلیغات در اینس��تاگرام و به طور کلی ش��بکه های 
اجتماعی امکان دسترسی به دامنه وسیع تری از مخاطب هدف و کاهش هزینه های 
تبلیغاتی اس��ت. درست به همین خاطر اغلب برندها از این الگو به عنوان جایگزین 

سایر شیوه های تبلیغاتی استفاده می کنند. 

مهم ترین عامل در تعیین هزینه تبلیغات مرتبط با مخاطب هدف اس��ت. ما باید 
آمار دقیقی از مخاطب هدف مان داشته باشیم. این امر به کاهش هزینه های تبلیغاتی 
کمک می کند. نکته مهم در اینجا دسترس��ی به آمارهای اینستاگرام و امکان فهم 
آنها به صورت س��اده است. بس��یاری از برندها به اطالعات مربوط به اکانت شان در 
اینستاگرام دسترسی دارند، اما توانایی مطالعه دقیق و فهم این اطالعات برای آنها 
فراهم نیست. فهم آمارهای اکانت در اینستاگرام کار چندان دشواری نیست. در این 
زمینه استفاده از کارش��ناس های تبلیغات آنالین یا دست کم جست وجوی معنای 
مفاهیمی مانند Reach یا Impression ضروری خواهد بود. همچنین بسیاری 
از پلتفرم ه��ای آماری به صورت رایگان یا در ازای دریافت هزینه ای اندک آمارهای 

بسیار کاربردی و بیشتری در اختیار برندها قرار می دهند. 
یک��ی دیگر از ن��کات مهم در زمینه تعیین هزینه تبلیغ��ات محل قرارگیری آن 
است. در فیس بوک برخی از محل های هزینه بسیار بیشتری برای برندها دارد. این 
 Feed امر به طور مش��ابه در اینستاگرام نیز مشاهده می شود. به این ترتیب بخش
و اس��توری یکی از ارزان ترین گزینه های تبلیغاتی )بین ۰.8۰ دالر تا ۱.۳۰ دالر در 

ازای هر بازدید کاربران( محسوب می شود. 
دغدغ��ه اصلی برندها در زمینه اس��تفاده از گزینه تبلیغات��ی نحوه افزودن آن به 
برنامه های بازاریابی ش��ان اس��ت. این امر همراه با نگرانی در زمینه افزایش ناگهانی 
هزینه ه��ای تبلیغاتی اس��ت. توصیه م��ن در این بخش توجه به ن��کات کلیدی در 
تبلیغات برندمان است. به این ترتیب ما فرصت انتخاب محورهای اصلی تبلیغات و 
سپس تصمیم گیری برای حذف برخی از جزییات را خواهیم داشت. به این ترتیب 
فضای کافی برای فعالیت تبلیغاتی برند ما ایجاد خواهد ش��د. اش��تباه اغلب برندها 
تالش برای اس��تفاده از گزینه تبلیغاتی اینس��تاگرام بدون حذف برخی از جزییات 

عادی کسب و کارشان است. 
ام��روزه بودجه بازاریابی و تبلیغات برندها بس��یار محدودت��ر از هر زمان دیگری 
اس��ت. این امر نیاز به برنامه ریزی دقیق برای فعالیت مناسب در این فضا و دریافت 
نتیجه مناس��ب را افزایش می دهد. برنامه ریزی در زمینه تبلیغات نیمی از مس��یر 
موفقیت در این حوزه است. بسیاری از برندها بدون توجه به ضرورت های این حوزه 
و برنامه ریزی اقدام به اجرای کمپین های تبلیغاتی می کنند. این امر در اغلب موارد 
نتایج کوتاه مدتی برای برندها به همراه دارد بنابراین در صورت تمایل به بهره مندی 
از نتایج پایدار باید برنامه ای متفاوت و دقیق تر را در دستور کارمان قرار دهیم. این 

برنامه شامل تالش برای بهره مندی از گزینه تبلیغات به صورت اصولی است. 
اس��تفاده از گزین��ه تبلیغاتی فقط در صورت تالش ب��رای تولید محتوای جذاب 
و متفاوت توصیه می ش��ود. در غیر این صورت ما با اس��تفاده از تبلیغات و نمایش 
محتوای مان به مخاطب بیش��تر نیز موفق به جلب توجه آنها نخواهیم ش��د. امروزه 
بس��یاری از کاربران مهارت باالیی در زمینه نادیده گرفتن تبلیغات برندها دارند. به 
این ترتیب در صورت استفاده از شیوه های سنتی در زمینه نمایش محتوا یا تولید 
محتوای کلیشه ای به سرعت در فهرست سیاه کاربران قرار خواهیم گرفت. بسیاری 
از کاربران در اینس��تاگرام برندهای مختلف را بالک می کنند. در این صورت دیگر 
هی��چ راهی برای ما در زمینه ارائه محتوای مان به مخاط��ب هدف وجود ندارد. در 
نهایت نیز ما باید توجه ویژه ای به بهبود مداوم عملکرد برندمان داش��ته باشیم. این 

امر توسعه و پیشرفت دائمی ما را تضمین خواهد کرد. 
چگونه تبلیغات اینستاگرامی ایجاد کنیم؟

ایجاد تبلیغات در اینستاگرام اندکی پیچیده تر از هر نوع تبلیغات دیگری است. در 
این زمینه ما باید ابتدا یک اکانت معتبر در فیس بوک داشته باشیم. اغلب فرآیندهای 
مدیریت تبلیغاتی در اینستاگرام از طریق همان اکانت فیس بوک رقم خواهد خورد. 
نکته مهم در این میان امکان مدیریت ساده و سریع کمپین های تبلیغاتی از طریق 
فیس بوک اس��ت. همچنین آمارهای مربوط به کمپین نی��ز در هر دو پلتفرم قابل 
دسترس��ی خواهد بود.  به منظور ش��روع فرآیند ایجاد کمپین تبلیغاتی وارد اکانت 
فیس بوک تان شده و گزینه مدیریت تبلیغات را انتخاب کنید. سپس براساس راه حل 

زیر موضوع و ویژگی های اکانت تان را انتخاب کنید.
انتخاب موضوع کمپین

پ��س از ورود به فیس بوک باید موض��وع کلی تبلیغ مان را انتخاب کنیم. این امر 
دس��ته بندی و نمایش محتوا به مخاطب عالقه مند را تس��هیل خواهد کرد. نگرانی 
اغلب برندها مربوط به نمایش محتوای بازاریابی شان به مخاطب بی عالقه است. به 
ای��ن ترتیب عالوه بر صرف هزینه بی مورد توانایی آنها در زمینه جلب نظر مخاطب 
هدف نیز با مشکل مواجه خواهد شد.  خوشبختانه اکنون دسته های موضوعی بسیار 
متفاوتی برای طبقه بندی تبلیغات وجود دارد. این موضوعات در سه عنوان کلی قرار 
می گیرند. این عنوان ها عبارتند از افزایش آگاهی مخاطب از برند، ترغیب مخاطب 
و افزای��ش بازدی��د برند. به طور کلی برخی از اه��داف برندها در زمینه تبلیغات در 
اینس��تاگرام به شرح ذیل است: افزایش آگاهی پیرامون برند: در این وضعیت هدف 
اصلی از اجرای کمپین بازاریابی و تبلیغات افزایش ش��هرت برند و آش��نایی بیشتر 
کاربران با ماست. به این ترتیب ما فرصت جلب نظر مخاطب هدف را خواهیم داشت. 
امروزه بسیاری از برندها در زمینه تعامل با مخاطب هدف دشواری های زیادی دارند. 
این گزینه امکان تعامل بهتر با مخاطب هدف و آشنایی بیشتر آنها با ویژگی های ما 
را فراهم می کند. دستیابی به مخاطب تازه: دستیابی به مخاطب تازه برای هر برندی 
اهمیت دارد. بدون جلب نظر مخاطب تازه برند ما در زمینه فروش مشکالت بسیار 
زیادی خواهد داش��ت. دستیابی به مخاطب تازه امکان افزایش بازدید محصوالت و 

فروش بیشتر را فراهم می سازد.
افزایش ترافیک سایت:  شبکه های اجتماعی یکی از محیط های مناسب در زمینه 
دسترس��ی به مخاطب به منظور افزایش ترافیک س��ایت رسمی برند است. افزایش 
ترافیک س��ایت در زمینه مدیریت سئو اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین خاطر 

اغلب برندها باید برنامه ویژه ای در این زمینه داشته باشند.
تعام��ل نزدیک با مخاطب: هدف از تولید برخی محتواهای تبلیغاتی و کمپین ها 
آشنایی بیشتر با مخاطب هدف و افزایش سطح تاثیرگذاری برندمان بر آنهاست. این 

امر در آینده فروش بیشتر ما را تضمین خواهد کرد. 

نصب اپ های خاص: امروزه اغلب برندها دارای اپ های مخصوص هستند. برخی 
از کمپین ها در ش��بکه های اجتماعی با هدف ترغیب مخاطب برای نصب اپ برند 
انجام می شود. به این ترتیب ما فرصت انتقال پیام مان به صورت مستقیم از طریق 

اپ رسمی برند را خواهیم یافت. 
ترغی��ب مخاطب برای خرید: ترغی��ب مخاطب برای خرید از برند یکی از اهداف 
اصلی در راس��تای تولید هر محتوای بازاریابی اس��ت. این امر اهمیت بسیار زیادی 
دارد. به هر حال اغلب برندها در زمینه فروش محصوالت با مشکالت زیادی مواجه 
هستند. بخشی از این امر به دلیل رقابت فزاینده در بازارهای مختلف است. استفاده 
از کمپین های تبلیغاتی برای فروش نقش مهمی در زمینه بهبود فروش برند دارد. 

انتخاب نام کمپین تبلیغاتی
انتخ��اب ن��ام برای ه��ر کمپینی ضروری اس��ت. ما ب��دون انتخاب ن��ام توانایی 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نخواهیم داش��ت. ای��ن امر در زمینه افزایش 
تاثیرگذاری برند اهمیت بس��یار زیادی دارد. ام��روزه برندها توانایی تاثیرگذاری به 
مراتب بیشتری بر روی مخاطب هدف با استفاده از گزینه های تبلیغاتی دارند. این 
امر مش��روط به توانایی به یادآوری کمپین ها از س��وی مخاطب اس��ت. انتخاب نام 
مناسب گامی ضروری در راستای بهبود وضعیت کمپین برند محسوب می شود. به 

این ترتیب مخاطب به راحتی کمپین ما را به ذهن خواهد سپرد. 
نکته مهم در زمینه انتخاب نام کمپین توجه به ماهیت آن است. برخی از برندها 
اق��دام به تولید تبلیغات س��ریالی می کنند. در این زمینه م��ا باید از قبل اطالعات 
موردنیاز را در اختیار مخاطب قرار دهیم. همچنین اس��تفاده از نام یکس��ان برای 
قس��مت های مختلف مجموعه ضروری است. در غیر این صورت مخاطب هدف ما 
دشواری زیادی در زمینه فهم منظورمان خواهد داشت. امروزه بسیاری از برندها در 
زمینه انتخاب نام اقدام به نظرسنجی از مشتریان می کنند. این امر تاثیر مثبتی بر 
روی ذهنیت مخاطب از ما خواهد داش��ت. به این ترتیب مخاطب پیش از مشاهده 
کمپین اصلی آشنایی با نام آن خواهد داشت. این امر به هنگام انتشار رسمی کمپین 

مخاطب را بیشتر جذب خواهد کرد. 
انتخاب محل نمایش کمپین

انتخاب محل مناس��ب برای نمایش کمپین اهمیت بسیار زیادی دارد. همانطور 
که پیش از این نیز بیان شد، محل نمایش محتوای تبلیغاتی نقش مهمی در قیمت 
تمام ش��ده دارد. به این ترتیب ما باید براس��اس سطح نیاز برندمان اقدام به انتخاب 
محل مناس��ب کنیم. اینس��تاگرام در ای��ن زمینه دو گزینه در اختی��ار برندها قرار 
می دهد. گزینه نخس��ت انتخاب اتوماتیک محل نمایش محتواس��ت. در این حالت 
ما با پرداخت هزینه مش��خص تصمیم گیری درباره محل نمایش محتوای تبلیغاتی 
را به اینس��تاگرام واگذار می کنیم. گزینه دوم ش��امل انتخاب محل نمایش محتوا 
همراه با فهرست قیمت مختلف برای هر بخش است. این امر برای برندهای دارای 
برنامه دقیق در زمینه نمایش محتوای شان توصیه می شود. به این ترتیب ما فرصت 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به گونه ای منحصر به فرد را خواهیم داشت. 
انتخاب مخاطب هدف

انتخ��اب مخاطب هدف نقش مهم��ی در موفقیت کمپین های تبلیغاتی دارد. در 
اینستاگرام دامنه وس��یعی از کاربران فعالیت دارند. این امر انتخاب مخاطب هدف 
برای برندها را دشوار می کند. هرچه دامنه مخاطب ما دقیق تر انتخاب شود، میزان 
تاثیرگذاری کمپین بیشتر خواهد ش��د. معیارهای مهم در زمینه انتخاب مخاطب 
هدف سن، جنسیت، محل سکونت و عالقه آنها به حوزه فعالیت برندمان است. به 

این ترتیب موفقیت و تاثیرگذاری کمپین ما تا حد زیادی تضمین می شود. 
یکی از نکات مه��م برای برندها در زمینه تبلیغات جهانی انتخاب زبان مخاطب 
هدف اس��ت. گاهی اوقات برندها بدون انتخاب زبان مش��خص برای مخاطب هدف 
در عمل محتوای ش��ان را برای افرادی با زبان متفاوت به نمایش درمی آورند. به این 

ترتیب مخاطب موردنظر هیچ درکی از تبلیغات ما نخواهد داشت. 
تعریف بودجه کمپین و برنامه ریزی

تعری��ف بودجه در حین اجرای کمپین نیز اهمیت دارد. گاهی اوقات ما در میانه 
راه نیازمند تمدید مدت زمان نمایش محتوای مان هستیم. در این صورت باید بودجه 
الزم برای اجرای این تصمیم را داشته باشیم. ایراد برخی از برندها عدم پیش بینی 
اتفاقات ناگهانی برای برندهاست. به این ترتیب آنها در زمان موردنیاز بودجه مناسب 
را در دس��ترس نخواهند داش��ت. به عنوان مثال، اگر ما نیاز به اس��تفاده از بودجه 
اضطراری برای تمدید مدت زمان نمایش محتوای مان به دلیل تاثیرگذاری مطلوب 
را داش��ته باش��یم، بدون برنامه ریزی قبلی و تعیین بودجه مناسب با مشکل مواجه 

خواهیم شد. 
انتخاب فرمت تبلیغاتی

انتخاب فرمت تبلیغاتی آخرین گام در راس��تای اجرای یک کمپین موفق است. 
در این زمینه اینستاگرام سه حالت کلی دارد. این حالت ها شامل وضعیت معمولی، 
عکس یا ویدئو تکی و مجموعه محتواس��ت. ما براس��اس نیازمان امکان استفاده از 
گزینه ه��ای فوق را خواهیم داش��ت. نکته مهم در این می��ان عدم انتخاب وضعیت 
اشتباه است. این امر نمایش محتوای ما برای مخاطب هدف را دشوار خواهد کرد. 

اس��تفاده از فرمت مناس��ب میزان تاثیرگذاری کمپین ما را نیز افزایش می دهد. 
به این ترتیب دیگر نیازی به صرف هزینه بیش��تر برای اجرای کمپین های متعدد 

نخواهد بود. 
ضرورت استفاده از گزینه تبلیغاتی اینستاگرام

اینستاگرام یکی از محبوب ترین پلتفرم های بازاریابی و تبلیغات در دنیای کنونی 
محسوب می ش��ود. اغلب برندها برنامه دقیقی برای حضور در اینستاگرام دارند. در 
ای��ن میان گزینه تبلیغات در این پلتفرم کمتر مورد توجه برندها، به ویژه برندهای 
تازه تاس��یس، قرار دارد. بررسی نکات مختلف در این مقاله با هدف نمایش اهمیت 
تبلیغات در اینس��تاگرام و ش��یوه های آن بود، بنابراین به عنوان توصیه نهایی باید 
حضور هرچه سریع تر در اینستاگرام و استفاده از گزینه تبلیغاتی اش در کنار فعالیت 

ارگانیک را یادآور شوم. 
sproutsocial :منبع

اتحادیه اروپا این بار بر علیه اپل 

در چند وق��ت اخیر اتحادیه اروپا به ابر برندهای حوزه تکنولوژی 
فش��ارهای بی س��ابقه ای را وارد کرده است. برای مثال گوگل همراه 
ب��ا جریمه نقدی، به علت قانون رقابت دیگر قادر به پیش فرض قرار 
دادن موتور جس��ت وجوگر خود نخواهد بود. به تازگی نیز اپل مورد 
سخت گیری این اتحادیه قرار گرفته است. درواقع در راستای حفظ 
محیط زیس��ت، تالش ها بر این اس��ت که تمامی کابل های ش��ارژ، 
یکس��ان ش��وند. این امر در حالی اس��ت که اپل هم��واره به خاطر 
تفاوت های خود با سایر برندها مشهور بوده و حتی کابل های آن نیز 
حالت��ی خاص را دارند که در اصطالح الیتنینگ گفته می ش��ود، با 
این حال چه دلیلی باعث این اعتراض شده است؟ درواقع جواب این 
سوال تنها یک مورد و کاهش زباله-های الکترونیکی است. در حال 
حاضر افراد مجبور هس��تند تا برای ش��ارژ کردن وسایل خود، کابل 
مخصوص محصوالت اپل را نیز حمل کنند که این عدم اش��تراک، 
منجر به افزایش زباله های الکترونیکی خواهد ش��د. اگرچه این امر 
ممکن است دلیل خوبی به نظر برسد، با این حال نکته ای که وجود 
دارد این است که با اعمال این تغییرات، افراد مجبور خواهند بود تا 
کابل های قدیمی خود را کنار گذاشته که این امر به معنای افزایش 
یکباره تعداد زباله ها اس��ت. همچنین این اقدام باعث خواهد شد تا 
درآم��د اپل از فروش لوازم جانبی منحصر به فرد، عمال نابود ش��ود. 
همچنین توجه داش��ته باشید که بس��یاری از کاربران علت انتخاب 
اپل را همین ویژگی های خاص دانس��ته و ممکن اس��ت این تغییر 
حت��ی بر روی میزان ف��روش محصول نیز تاثیر منف��ی را به همراه 
داشته باشد. به همین خاطر نیز مدیران اپل این سخت گیری را در 
راس��تای کاهش قدرت برند خود دانسته و مسئله محیط زیستی را 
تنها بهانه ای می دانند. به همین خاطر نیز این شرکت به سختی در 
برابر قانون مذکور مخالفت کرده و تیم کوک در سخنرانی اخیر خود 
اعالم کرده اس��ت که استانداردس��ازی مانع از نوآوری خواهد شد. 
این محدودیت ها در نهایت به صنعت تولید گوش��ی های هوش��مند 
لطمه وارد می کند. تحت این شرایط دو سناریو پیش بینی می شود. 
نخس��ت آنکه اپل برای محصوالت بعدی خود به صورت کامل کابل 
را کنار گذاش��ته و از شارژ بی سیم اس��تفاده کند و یا اقدامی جدی 
را برای جمع آوری و بازیافت زباله های الکترونیکی خود انجام دهد. 
ب��ا این حال در ص��ورت عدم توان اپل برای تحق��ق یکی از این دو 
پیش بین��ی، احتماال باید ش��اهد کابل های رای��ج تلفن های همراه 

برندهای دیگر با نام USB-C برای اپل باشیم. 
bbc :منبع

بحران فروش تیمبرلند در صنعت تولید کفش

برند تیمبرلند یکی از تولیدکنندگان باسابقه انواع کفش محسوب 
می شود. این برند در طول دوران فعالیتش در بازارهای مختلف نرخ 
فروش بسیار باالیی داش��ته است، با این حال امسال در بازه زمانی 
فروش کریس��مس اوضاع برای آنها چندان مساعد نبود. همین امر 
موجب کاهش صبر و ش��کیبایی خرده فروش��ی ها در زمینه عرضه 
محصوالت مختلف این غول صنعت تولید کفش شده است. براساس 
گزارش رس��می برند تیمبرلند آنها به تازگی ۱۲ شعبه فروش خود 
در انگلس��تان را تعطیل کرده اند. این امر به دلیل ادامه روند کاهش 
ف��روش محصوالت مختلف ب��ه ویژه بوت های کالس��یک تیمبرلند 
روی داده اس��ت. نکته جالب اینکه برای سال های طوالنی بوت های 

کالسیک این برند در میان محصوالت پرفروش قرار داشت. 
در ماه نوامبر س��ال گذش��ته ۷۳ خرده فروشی مختلف در سراسر 
جه��ان اقدام به کاهش فضای اختصاصی برای محصوالت تیمبرلند 
کردند. این امر در س��ال جاری با اخطارهای پیاپی در زمینه بستن 
کامل فضای فروش این برند همراه بوده است. به این ترتیب مدیران 
تیمبرلند در زمینه بهبود وضعیت فروش برندش��ان عملکرد چندان 
جالبی نداش��ته اند. البته کاه��ش فروش تیمبرلند ناش��ی از نوعی 
رکورد در صنعت تولید کفش است. برخی از رقبای تیمبرلند مانند 
The North Face و Havaianas نیز در طول دو سال گذشته 
با مشکالت مالی بسیار زیادی دست و پنجه نرم کرده اند. همین امر 
موجب تعدیل نیروی وسیع آنها در طول سال های اخیر شده است. 
براس��اس گزارش های رس��می در س��ال جاری ۷۳ خرده فروش 
قص��د حذف کامل محصوالت تیمبرلند از غرفه های فروش را دارند. 
همچنین ۱۲ ش��عبه دیگر خرده فروش��ی نیز تحت ش��رایط تازه و 

مشروط به ادامه همکاری با تیمبرلند خواهند پرداخت. 
essexlive :منبع
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بازاریابی در اینس��تاگرام برای اغلب برندها دارای اهمیت اس��ت. امروزه کاربران 
بسیار زیادی در اینستاگرام به طور فعال حضور دارند. به همین خاطر برندها به جای 
اس��تفاده از الگوهای بازاریابی سنتی به س��وی بازاریابی در اینستاگرام جهت گیری 
کرده اند. وقتی ما در اینس��تاگرام فعالی��ت بازاریابی داریم، ارزیابی وضعیت کمپین 
و میزان بازگشت س��رمایه گذاری مان حیاتی خواهد بود. اینستاگرام تا همین چند 
م��اه پیش از حف��ره درز اطالعاتی در زمین��ه اپ های جانبی رنج می ب��رد. این امر 
ش��امل اس��تفاده غیرقانونی اپ های جانبی از اطالعات کارب��ران بود. به این ترتیب 
برندهایی که از اپ هایی برای ارزیابی وضعیت کمپین ش��ان استفاده می کردند، در 
عمل خطر درز اطالعاتی را به جان می خریدند. این امر موجب تالش اینس��تاگرام 
برای ایمن سازی فضای پلتفرم اش ش��د. اکنون بخش زیادی از اپ های غیرمجاز و 
سوءاستفاده گر از فضای آنالین پاک شده اند. این امر اعتماد از دست رفته اینستاگرام 
را تا حد زیادی بازگردانده اس��ت. اکنون بس��یاری از برندها در تالش برای ارزیابی 

وضعیت بازاریابی شان در اینستاگرام از اپ های جانبی استفاده می کنند. 
انتخاب اپ مناس��ب برای ارزیابی فعالیت برند یکی از مهم ترین تصمیم های هر 
برند محسوب می شود. ما به همین خاطر در این مقاله فهرستی از اپ های ارزیابی 
وضعیت بازاریابی در اینس��تاگرام را مورد بررس��ی ق��رار داده ایم. هدف اصلی ما در 
تهیه این فهرست توجه به امنیت اطالعات کاربران در کنار امکانات گسترده اپ ها 

بوده است. 
بی تردید بازاریاب ها در زمینه ارائه اطالعات کاربردی از کمپین ها تخصص دارند. 
این امر موجب اعتماد بیشتر برندها به تحلیل بازاریاب ها می شود. نکته مهم در این 
میان افزایش حجم اطالعات و کاربران حاضر در اینس��تاگرام اس��ت. به این ترتیب 
تحلیل اطالعات از توان یک یا چند بازاریاب خارج شده است. در این میان استفاده 

درست از اپ های کمکی نقش مهمی در بهبود وضعیت برندها دارد. 
توصیه ابتدایی من در این مقاله اس��تفاده همزم��ان از چند اپ برای بهبود روند 
ارزیابی کمپین های بازاریابی است. به این ترتیب ما توانایی تاثیرگذاری بهتر بر روی 
مخاطب هدف را خواهیم داشت. شاید برند شما در زمینه بازاریابی در اینستاگرام بر 
روی الگوهای خاصی تمرکز داشته باشد، این امر شامل استفاده از محتوای تولیدی 
کاربران برای بهبود وضعیت برند نیز می ش��ود. برند ما اگر از هر الگوی بازاریابی در 
اینستاگرام استفاده کند، در نهایت نیازمند اطالعات دقیق درباره وضعیت کمپینش 
اس��ت. در غیر ای��ن صورت توانایی پیش بینی درس��ت وضعی��ت کمپین و اصالح 

به موقع اش از اختیار ما خارج خواهد شد. 
نکته مهم در زمینه توجه به فهرس��ت اپ های موجود در این مقاله عدم اهمیت 
اهداف بازاریابی برندهاس��ت. ما در این مقاله در تالش برای معرفی اهداف مناسب 
بازاریابی نیس��تیم. در عوض تمرکز اصلی مان بر روی ارائه راهکارهای مناسب برای 
ارزیابی کمپین های بازاریابی به صورت مناس��ب اس��ت. در ادامه به بررس��ی ۹ اپ 

مناسب در زمینه ارزیابی کمپین های بازاریابی خواهیم پرداخت. 
1. اسپروت سوشیال

نخستین ابزار مورد بررسی در این مقاله اسپروت سوشیال است. این ابزار در طول 
یک دهه گذشته اعتماد شمار باالیی از کاربران را جلب کرده است. نکته جالب اینکه 
اغلب کاربران این اپ مشکالت امنیتی درباره درز اطالعات را هرگز تجربه نکرده اند. 
به همین خاطر استفاده از اسپروت سوشیال برای تمام برندها مناسب خواهد بود. 

یکی از گزینه های مورد عالقه بازاریاب ها برای انتشار محتوای بازاریابی زمان بندی 
پست هاست. به این ترتیب ما امکان درج پست های مناسب و سپس بارگذاری آنها 
در زمان مناس��ب را خواهیم داش��ت. این امر مشکل اغلب برندها در زمینه شلوغی 

برنامه شان در ساعت های مناسب برای بارگذاری پست را حل می کند. 
اسپروت سوشیال عالوه بر استفاده از آمارهای گوگل درباره هر پست به تجزیه و 
تحلیل اطالعات برگرفته از گوگل نیز می پردازد. این امر از نقطه نظر مدیریت سئو 
اهمیت بسیار زیادی دارد. امروزه اغلب برندها به اندازه کافی به مدیریت سئو توجه 
ندارند. به همین خاطر هیچ راهکاری به جز اینستاگرام برای دسترسی به محتوای 
آنه��ا وجود ندارد. برخی از برندهای بزرگ در زمینه مدیریت س��ئو به ش��بکه های 
اجتماعی نیز توجه دارند. به این ترتیب در صورت جس��ت وجوی یک نوع محتوای 
منحصر به فرد درباره آنها امکان نمایش محتوای اینستاگرامی ش��ان از سوی گوگل 

وجود خواهد داشت. 
نقطه قوت اسپروت سوشیال امکان ارزیابی لحظه ای وضعیت کمپین های بازاریابی 
است. بسیاری از برندها در زمینه ارزیابی وضعیت کمپین های شان از بازه های زمانی 
۱۰ روزه اس��تفاده می کنند. این امر امکان اطالع از تحوالت تازه را دش��وار خواهد 
کرد. وقتی ما لحظه به لحظه به اطالعات کاربردی دسترس��ی داشته باشیم، امکان 
تصمیم گیری درست و سریع را خواهیم داشت. امروزه حوزه بازاریابی دارای رقابت 
بسیار فش��رده ای است. در این میان اگر ما توانایی تصمیم گیری به موقع را نداشته 

باشیم، با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهیم شد. 
ابزار تحلیلی اس��پروت امکان ارزیابی هر پس��ت براساس میزان تعامل کاربران را 
فراه��م می کند. این امر به معنای اط��الع برندها از موقعیت و ویژگی های مخاطب 
هدف ش��ان خواه��د بود. بس��یاری از برندها نس��بت ب��ه هویت مخاط��ب هدف  و 
طرفدارهای شان در شبکه های اجتماعی بی اطالع هستند. همین امر تولید محتوای 
جذاب برای آنها را دشوار می کند. اسپروت سوشیال با استفاده از نسل جدید هوش 
مصنوعی دامنه وسیعی از اطالعات را در مدت زمانی اندک تحلیل می کند. به این 
ترتیب برندها دیگر نیازی به انتظار طوالنی برای دریافت پاس��خ تحلیل اطالعات از 

سوی بازاریاب ها نخواهند داشت. 
بررس��ی هش��تگ ها در زمینه بازاریابی بسیار کاربردی اس��ت. بسیاری از برندها 
در زمینه انتخاب هش��تگ مناسب برای کمپین بازاریابی شان اصول اولیه را رعایت 
نمی کنن��د. منظور من از اصول اولیه اس��تفاده از اپ های ارزیابی وضعیت بازاریابی 
برای انتخاب بهترین هشتگ هاست. اینستاگرام بر روی هشتگ ها حساسیت بسیار 
زیادی دارد. امروزه اغلب کاربران نیز برای جست وجوی محتوا از هشتگ ها استفاده 
می کنند بنابراین با استفاده از هشتگ مناسب شانس موفقیت ما در عرصه بازاریابی 

بهتر خواهد شد. 
بدون تردید اس��پروت سوشیال راهکار تمام عیاری برای بهبود وضعیت بازاریابی 
برندها نیس��ت، با این حال این اپ امکانات بس��یار زیادی در اختی��ار کاربران قرار 
می دهد. به همین خاطر در مقاله کنونی به عنوان نخس��تین اپ مورد بررسی قرار 
گرفت. نکته اصلی درباره این اپ میزان امنیت بسیار باالی آن است. به این ترتیب به 

هنگام استفاده از آن نسبت به حفره های امنیتی نگرانی نداشته باشید. 
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یکی دیگ��ر از ابزارهای مناس��ب برای تحلی��ل وضعیت کمپین ه��ای بازاریابی 
Iconosquere اس��ت. این اپ نیز در زمینه امنیت اطالعات کاربران رتبه بس��یار 
مطلوبی دارد. مزیت اصلی اس��تفاده از این ابزار امکان بهره مندی از امکانات رایگان 
برای مدت زمان محدود اس��ت. به این ترتیب پ��س از پایان این محدودیت زمانی 
در صورت تمایل به ادامه اس��تفاده از آن باید حق عضویت پرداخت کنید. درس��ت 
به مانند اس��پروت در اینجا نیز امکان تحلیل وضعیت هشتگ ها و برنامه ریزی برای 

کمپین های آینده وج��ود دارد. یکی از مزیت های اصل��ی Iconosquere امکان 
استفاده چند کاربر به صورت همزمان است. به این ترتیب برندها دارای چند ادمین 

در اینستاگرام با مشکل مواجه نخواهند شد. 
یک��ی از نکات جالب درباره Iconosquere امکان اس��تفاده از خدمات رایگان 
برای ۳۰ پست آخر برندمان اس��ت. در این زمینه Iconosquere هیچ هزینه ای 
از کاربران دریافت نخواهد کرد. چنین اس��تراتژی در راستای جلب اعتماد برندها و 
تالش برای همکاری با ش��مار هرچه بیش��تری از شرکت های معتبر صورت گرفته 

است. 
اگ��ر در زمینه ارزیاب��ی وضعیت کمپین های برندتان ب��ا محدودیت مالی مواجه 
هستید، حتما استفاده از ابزار Iconosquere را در دستور کار قرار دهید. به این 
ترتیب ما فرصت بهره مندی از دامنه وس��یعی از خدمات با قیمت ارزان را خواهیم 

داشت. 
۳. فالنکس

برخالف بس��یاری از اپ های ارزیابی وضعیت کمپین ه��ای بازاریابی در اینجا ما 
با یک ابزار کامال س��اده و کاربردی مواجه هس��تیم. یکی از ایرادهای اصلی اپ های 
مش��هور در زمینه مدیریت کمپین های بازاریابی رابط کاربردی دش��وار و استفاده 
از کلمات س��نگین برای بازاریابی اس��ت. به این ترتیب ما در عمل توانایی مدیریت 
کمپین ب��ه صورت کاربردی را از دس��ت می دهد. مدی��ران اپ فالنکس در زمینه 
طراحی آن رابط کاربری س��اده و بیان اطالعات مهم به زبانی کامال گویا را مدنظر 
قرار داده اند. به این ترتیب اغلب کاربران امکان دریافت اطالعات کاربردی بدون نیاز 

به دانش فنی در زمینه نرم افزار یا بازاریابی را دارند. 
راب��ط و زبان کاربری س��اده نکته مهمی در زمینه افزای��ش محبوبیت فالنکس 
محس��وب می ش��ود. این ابزار وضعیت کلی برندها را براس��اس گزارش های رسمی 
اینستاگرام بررسی می کند. به همین خاطر میزان باالیی از دقت و رضایت کاربران 

را در اختیار دارد. 
یک��ی از نکات مهم ب��رای برندها امکان ارزیابی میزان تعامل س��ازنده هر برند با 
مخاطب هدف است. در این زمینه فالنکس آمار دقیقی به درصد در اختیار برندها 
قرار می دهد. با اس��تفاده از این آمار دیگر نیازی ب��ه بهره مندی از ابزارهای جانبی 
نخواهد بود. این امر با اس��تفاده از نس��بت میانگین الیک ، کامنت و ذخیره س��ازی 
پست ها محاسبه می ش��ود. اگر رتبه برند شما در این زمینه بیش از ۳درصد باشد، 

عملکرد کلی شما مطلوب ارزیابی خواهد شد. 

امروزه بس��یاری از برندها در زمینه بازاریابی اینستاگرامی از فالوورهای تقلبی یا 
شیوه های خرید الیک استفاده می کنند. این امر میزان اعتماد کاربران به برندها را 
کاهش داده اس��ت. بنابراین ما نیازمند راهکاری برای جلب دوباره اعتماد مخاطب 
هستیم. در غیر این صورت مسیر دشواری برای موفقیت در حوزه بازاریابی خواهیم 
داشت. خوشبختانه بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی از شیوه های تقلب استفاده 
نمی کنند. این امر نقش مهمی در بازیابی اعتماد کاربران داشته است. به این ترتیب 

وضعیت کنونی بازاریابی و برندسازی در دنیای آنالین مثبت ارزیابی می شود. 
4. تپ اینفلوئنسر

همکاری با اینفلوئنسرها بخش مهمی از برنامه برندها را تشکیل می دهد. در این 
زمینه اغلب برندها دارای برنامه های مشابهی هستند. این امر شامل انتخاب یک یا 
چند اینفلوئنسر و تالش برای توسعه شهرت برندمان با استفاده از میزان تاثیرگذاری 

آنها بر روی مخاطب است. 
مدیری��ت رابطه برندها با اینفلوئنس��رها چالش بزرگی برای هر کس��ب و کاری 
محس��وب می شود. ایده استارت آپ تپ اینفلوئنس��ر براساس کمک به برندها برای 
مدیریت بهینه رابطه ش��ان با اینفلوئنسرها بنا شده است. یکی از دغدغه های اصلی 
برندها در این زمینه آگاهی از اصالت وضعیت اینفلوئنسرهاست. بسیاری از برندها 
به دلیل همکاری با افراد تاثیرگذار نامناسب یا غیرحرفه ای در حوزه تخصصی شان 
وضعیت مناس��بی در حوزه بازاریابی پیدا نمی کنند. این امر بر روی شهرت آنها در 

بازار تاثیر مستقیم و منفی می گذارد. 
تپ اینفلوئنس��ر از بان��ک اطالعاتی منحصر ب��ه فردش ب��رای ارزیابی وضعیت 
اینفلوئنسرها استفاده می کند. به این ترتیب میزان اعتبار ارزیابی آن بسیار باالست. 
اغلب برندهای بزرگ برای همکاری با افراد تاثیرگذار از رتبه شان در تپ اینفلوئنسر 
اس��تفاده می کنند. این امر ش��هرت و اعتبار ابزار موردنظر را به شدت افزایش داده 

است. 
تپ اینفلوئنسر عالوه بر مدیریت رابطه برندها و افراد تاثیرگذار به ارائه اطالعات 
دقی��ق درباره هر برند نی��ز می پردازد. به این ترتیب دیگر نی��ازی به نگرانی درباره 
وضعیت برندمان نیست. نکته جالب اینکه تپ اینفلوئنسر نیز از نسل جدید هوش 

مصنوعی برای ارزیابی وضعیت برندها و کمپین های شان استفاده می کند. 
۵. کیورلیت

یکی از نکات مش��ترک در زمین��ه فعالیت بازاریابی برندهای بزرگ اس��تفاده از 
محتوای تولیدی کاربران اس��ت. برندهای بزرگ همیش��ه تع��داد باالیی مخاطب و 
طرف��دار در ش��بکه های اجتماعی دارند. اینس��تاگرام به دلی��ل محوریت محتوای 
بصری امکان استفاده از محتوای تولیدی کاربران را افزایش می دهد. به این ترتیب 
میلیون ها کاربر در سراسر دنیا به تولید محتوای مرتبط با برندهای مورد عالقه شان 

می پردازند. این امر دارای اهمیت حیاتی برای برندهاست. 
افزای��ش میزان تنوع محص��والت و برندهای فع��ال در بازاریابی مختلف موجب 
دشواری تصمیم گیری برای مخاطب شده است. به این ترتیب ما باید توجه ویژه ای 
به استفاده از محتوای تولیدی کاربران به عنوان نقطه مزیت برندمان داشته باشیم. 

در غیر این صورت رقابت سخت و فشرده بازاریابی را به رقبا خواهیم باخت. 
اگ��ر در زمینه بازاریابی فعالی��ت دارید، به احتمال زیاد اکان��ت Like۲Buy را 
مشاهده کرده اید. این اکانت برخالف نام غلط اندازش در زمینه فروش الیک یکی از 
زیرمجموعه های کیورلیت محس��وب می شود. این اکانت در زمینه ارزیابی وضعیت 
برندها از نقطه نظر استفاده مناسب از محتوای تولیدی کاربران فعالیت دارد. دلیل 
انتخاب نام مبنی بر خرید الیک نیز بیان اهمیت استفاده از چنین محتواهایی است. 
به این ترتیب ما دیگر نیازی به خرید الیک در راس��تای جلب نظر مخاطب هدف 

نخواهیم داشت. 
برخی از برندها استفاده صرف از محتوای تولیدی کاربران برای موفقیت بازاریابی 

را کافی می دانند. کیورلیت در این زمینه برای ارزیابی وضعیت برندها از معیارهای 
مختلف بهره می برد. به همین خاطر اعتبار ارزیابی های آن بس��یار باالس��ت. جالب 
اینک��ه این ابزار ارزش��مندترین محتوای ه��ر برند را نیز مش��خص می کند. معیار 
ارزشمندی یک محتوا یا پست میزان تعامل کاربران و انطباق آن با سلیقه مخاطب 
هدف است. به این ترتیب برندها فرصت آشنایی بیشتر با سلیقه مخاطب هدف شان 

را خواهند داشت. 
6. یونیون متریکس

یونیون متریکس یکی از نخس��تین ابزاره��ای تحلیل وضعیت بازاریابی برندها از 
طریق نس��ل جدید هوش مصنوعی است. زمانی که اغلب اپ های تحلیل بازاریابی 
به اطالعات اینس��تاگرام اکتفا می کردند، یونیون متریکس اقدام به اس��تفاده از نوع 
تازه ای از محتوا کرد. اغلب برندها در زمینه یافتن ترندهای داغ کس��ب و کارش��ان 
مش��کل دارند. این امر ش��امل اس��تفاده دیرهنگام از ترندها و در نتیجه ناتوانی در 
زمینه تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف است. ابزار یونیون متریکس برای 
پیش بینی وضعیت ترندها در صنایع مختلف معیارهای چندگانه ای را مورد استفاده 
قرار می دهد. اگرچه اس��تفاده از خدمات این برند ب��رای کاربران همراه با پرداخت 
مقدار مشخصی از حق عضویت است، اما چکاپ پایه هر اکانت به طور رایگان انجام 
می شود. به این ترتیب ما بدون نیاز به پرداخت هرگونه هزینه ای از وضعیت برندمان 
آگاه خواهیم ش��د. بدون تردید گزارش رایگان یونیون متریکس در س��طح پایه ای 
قرار دارد. برای اطالع بیشتر از وضعیت بازاریابی برندمان باید از معیارهای متغیری 
اس��تفاده کنیم. در غیر این صورت آگاهی ما از وضعیت برندمان حالت کاریکاتوری 
پی��دا خواهد کرد. بی تردید این نوع آگاهی از وضعیت برند کمترین تاثیری بر روی 

عملکرد ما نخواهد داشت. 
7. بیتی

بخ��ش بیوگرافی اینس��تاگرام برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف اهمیت 
بسیار زیادی دارد. متاسفانه اغلب برندها اهمیت بخش بیوگرافی را به درستی درک 
نمی کنند. به همین خاطر یکی از شانس های اصلی شان برای بازاریابی تاثیرگذار را 

از دست می دهند. 
مزیت اصلی ابزار بیتی اس��کن عمیق اکانت ها برای یافتن نقاط ضعف ش��ان در 
حوزه بازاریابی اس��ت. یکی از بخش های مهم در این میان بازرس��ی وضعیت بخش 
بیوگرافی برندهاس��ت. به این ترتیب ما فرصت بهبود وضعیت بیوگرافی برندمان را 

خواهیم داشت. 
امروزه بسیاری از برندها نسبت به شیوه آزمون و خطا دلسرد شده اند. به همین 
خاطر بیش��تر در تالش برای بهره مندی از شیوه های امتحان شده اند. در این زمینه 
بیتی عملکرد مناسبی از خود نشان داده است. این ابزار هوشمند با اجرای طرح های 
مقدماتی در اینس��تاگرام پیش بینی های دقیقی درباره وضعیت احتمالی برندها در 
صورت اخذ یک ش��یوه بازاریابی مشخص انجام می دهد بنابراین ریسک برندها در 

زمینه انتخاب یک الگوی بازاریابی مشخص تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. 
اگر ش��ما بر روی افزایش ترافیک س��ایت تان از طریق بازاریابی در اینس��تاگرام 
سرمایه گذاری کرده اید، باید نکات مهمی را در این زمینه به یاد داشته باشید. یکی 
از این نکات اس��تفاده از فضای بیوگرافی برند برای بارگذاری لینک های مهم است. 
به این ترتیب کاربران بدون نیاز به خروج از اینس��تاگرام فرصت مطالعه لینک های 
مهم سایت مان را خواهند داشت. این امر تاثیر قابل توجهی بر روی افزایش ترافیک 

سایت برندها دارد. 
امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای کوتاه سازی لینک ها وجود دارد. به این ترتیب 
با اس��تفاده از چنین ابزارهایی ما فرصت بارگذاری لینک های بس��یار بیش��تری در 
بخش بیوگرافی را خواهیم داشت. یکی از نقاط قوت بیتی کمک به برندها در زمینه 
مدیریت بخش بیوگرافی اکانت شان در اینستاگرام به منظور بارگذاری تعداد هرچه 
بیشتری از لینک هاست. به هر حال ما هرچه تعداد لینک های بیشتری در این فضا 
بارگذاری کنیم، ترافیک بیشتری دریافت خواهیم کرد. البته نحوه چینش مناسب 
و زیبای لینک ها نیز اهمیت دارد. در این زمینه بیتی امکانات گسترده ای در اختیار 

برندها قرار می دهد. 
۸. کی هول

ابزارهای تحلیل و گزارش وضعیت اکانت ها در اینس��تاگرام در طول چند س��ال 
اخیر توس��عه بس��یار زیادی پیدا کرده اند. یکی از پیشرفت های اصلی در این زمینه 
امکان تحلیل آنالین و در لحظه وضعیت برندهاست. تا پیش از این ابزارهای تحلیل 
اطالعات نیازمند چند س��اعت یا روز زمان برای ارائ��ه گزارش های کاربردی بودند. 
تحول کنونی در حوزه تحلیل محتوا به لطف فناوری هوش مصنوعی روی داده است. 
اکنون ابزاری نظیر کی هول امکان بررس��ی چند ده هزار بس��ته داده را دارد. نکته 

جالب اینکه تمام این فرآیند در مدت زمانی کوتاه صورت می گیرد. 
برخ��ی از برندها در زمینه ایجاد مس��ابقات آنالین به منظور جلب نظر مخاطب 
هدف تجربه طوالنی دارند. اس��تفاده از کی هول در این زمینه کیفیت مس��ابقات 
ما را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. تحلیل هش��تگ ها نیز یکی دیگر از 
بخش های مهم کی هول محسوب می شود. در این زمینه ابزار کی هول توانایی ارائه 
گزارشی نموداری از میزان تغییر در شهرت و محبوبیت ترندها و هشتگ ها را دارد. 
به این ترتیب ما همیشه از بهترین ترندها و هشتگ ها برای کمپین های بازاریابی مان 

استفاده خواهیم کرد. 
مزیت اصلی کی هول در مقایسه با دیگر ابزارهای مدیریت کمپین های بازاریابی 
پیش بینی وضعیت برندها و کمپین های شان است. امروزه پیش بینی وضعیت عرصه 
بازاریابی دشواری های بسیار زیادی دارد. ابزار کی هول با تمرکز بر روی یک برند و 
تحلیل انواع اطالعات مرتبط با آن بخش وسیع نیازهای برندها را رفع می کند. این 
امر ش��امل نمایش نمودارهای تحلیلی درباره وضعیت کمپین های گذشته و نقاط 
ضعف آن نیز می ش��ود. بنابراین با اس��تفاده از نمودارهای کی هول بهبود کیفیت 

کمپین های بازاریابی کار دشواری نخواهد بود. 
۹. اینستاگرام اینسایت

در نهایت ما با ابزار رس��می اینستاگرام مواجه هستیم. این ابزار در عین سادگی 
اهمیت بسیار زیادی برای بازاریاب ها دارد. بسیاری از ابزارهای ارزیابی کمپین های 
بازاریابی به طور کامل مبتنی بر اینستاگرام اینسایت هستند. به این ترتیب بررسی 
درست اطالعات در دسترس از سوی این ابزار اهمیت بسیار زیادی برای سرنوشت 

بازاریابی برندها خواهد داشت. 
بی تردید هیچ منبعی به اندازه پلتفرم اجتماعی موردنظر در زمینه دسترس��ی به 
اطالعات دقیق درباره برندها دارای اعتبار نیست. به همین خاطر تمام برندها باید از 
اینستاگرام اینسایت به عنوان یک ابزار مهم و معتبر استفاده کنند. برخی از اطالعات 
مندرج در این ابزار جانبی اینستاگرام به طور انحصاری بیان می شود. به این ترتیب 
دیگر ابزارهای مشابه دسترسی کاملی به این بخش ها ندارد. برندها در صورت تمایل 
برای بهره مندی از اطالعات بیش��تر امکان پرداخت مقدار مشخصی از حق اشتراک 

برای بهره مندی از اطالعات دقیق و کاربردی تر را خواهند داشت. 
بی تردی��د هر برندی دارای اهداف منحصر به فرد برای بازاریابی در اینس��تاگرام 
است. استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب نقش مهمی در دستیابی ما به اهداف مان 

دارد. به این ترتیب ما تاثیر بسیار بهتری بر روی مخاطب هدف خواهیم گذاشت. 
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چگونه مخاطب را جذب کمپین بازاریابی مان کنیم؟
تولید محتوای بازاریابی جذاب با 4 راهکار 

غیرسنتی

بازاریابی محتوایی یکی از اس��تراتژی های تاثیرگذار برای توس��عه 
کس��ب و کار محسوب می ش��ود. اکنون برندها در تالش برای تولید 
محتوای منحصر به فرد از یکدیگر س��بقت می گیرند. با وجود چنین 
رقابتی فرآیند جلب نظر مخاطب هدف دشوارتر از هر زمان دیگری 
شده است. نتیجه این امر برای برندها ضرورت فعالیت دقیق تر برای 

جلب نظر مخاطب هدف است. 
اگرچه هنوز هم برخی از ش��یوه های سنتی تولید محتوا در عرصه 
بازاریاب��ی کاربرد دارد، ام��ا به طور کلی فض��ای بازاریابی محتوایی 
تغییر کرده اس��ت. در ادامه به بررس��ی چهار شیوه مناسب و جدید 

برای تولید محتوای جذاب و تعامل برانگیز خواهیم پرداخت. 
1. خانه سرگرمی

برن��د نایک در س��ال گذش��ته اقدام ب��ه رونمایی از نس��ل جدید 
کفش های ورزشی اش به گونه ای متفاوت کرد. نایک به طور معمول 
از اینس��تاگرام برای معرفی محصوالت تازه اس��تفاده بس��یار زیادی 
می کند. در این میان ایجاد خانه های تفریح و س��رگرمی در دستور 
کار نای��ک قرار گرفت. مش��تریان در این خانه ها امکان س��رگرمی 
و انج��ام بازی ه��ای مختلف را داش��تند. به این ترتی��ب حجم قابل 
توجه��ی از محتوای مخاطب هدف در ش��بکه های اجتماعی مربوط 
ب��ه خانه ه��ای نایک بود. ای��ن امر نقش مهم��ی در موفقیت فروش 

محصوالت جدید نایک داشت. 
اس��تفاده از ش��یوه نایک برای معرفی محصوالت فرصت مناسبی 
در زمینه تولید محتوا ب��ه بخش بازاریابی می دهد. همچنین انگیزه 
کارب��ران برای بازنش��ر محتوای ما نیز افزای��ش می یابد. توصیه من 
در این بخش اس��تفاده از مناس��بت های مهم برای ایجاد خانه های 
س��رگرمی است. به این ترتیب مخاطب هدف پیش از اجرای برنامه 
آمادگی ذهنی نس��بت به احتمال اجرای آن از س��وی ما را خواهد 

داشت. 
2. تولید محتوا با خلق رویداد

هنگامی که ویل اسمیت، بازیگر مشعور هالیوود، ۵۰ ساله شد، به 
جای برگزاری جشن تولید پرهزینه اقدام به اجرای یک برنامه زنده 
کرد. این برنامه میلیون ها بازدیدکننده از سراس��ر دنیا دریافت کرد. 
به این ترتیب ویل اس��میت در ۵۰ س��الگی موفق به ثبت رکوردی 
جذاب در زمینه جلب نظر مخاطب به برنامه زنده ش��د. نکته جذاب 
ماج��را پرس��ش ویل اس��میت از هلی کوپ��ر بر فراز گرن��د کانیون 
بود. ب��ه این ترتیب میلیون ها مخاطب به طور زنده برنامه پرس��ش 

هیجان انگیز وی را مشاهده کردند. 
یکی از راهکارهای جذاب برای جلب نظر مخاطب هدف اس��تفاده 
از شیوه های غیرعادی است. اغلب مردم انتشارات مشخصی از برندها 
دارند. این امر ش��امل فعالیت در راس��تای تولید محتوای تبلیغاتی 
است. اغلب مردم به راحتی محتوای تبلیغاتی را تشخیص می دهند. 
نکته مهم ماجرا امکان نادیده انگاری محتوا از س��وی کاربران است. 
این امر مش��کالت زیادی برای برندها ایجاد می کند. راهکار مناسب 
در ای��ن میان اس��تفاده از محتوای ج��ذاب و غیرقابل پیش بینی به 
منظور جلب توجه مخاطب است. ما باید همیشه انتظارات مخاطب 
از برندمان را به هم بریزیم. به این ترتیب به طور مداوم توانایی جلب 

نظر آنها را خواهیم داشت. 
۳. تولید مستند

س��ال گذشته یکی از مش��تریان من اقدام به تولید یک مجموعه 
مس��تند کرد. م��ن در آن پروژه همکاری نداش��تم، اما نتیجه آن به 
شدت کارشناس ها را تحت تاثیر قرار داد. این امر موجب نگاه دوباره 
من به عرصه تولید مس��تند ش��د. یکی از راهکارهای مناسب برای 
بازاریابی تولید مس��تند درب��اره موضوعات مهم برای مخاطب هدف 
اس��ت. به عنوان مثال، اکنون مسائل زیست محیطی اهمیت بسیار 
زیادی برای مخاطب هدف دارد. این امر موجب افزایش توجه برندها 
به تولید محتوای مرتبط با محیط زیس��ت ش��ده اس��ت. توصیه من 
در ای��ن بخش تالش ب��رای تولید مجموعه مس��تندهایی در زمینه 
محیط زیس��ت یا س��ایر موضوعات مورد توجه مخاطب هدف است. 
به ای��ن ترتیب ما توجه مخاطب را به ص��ورت کامال متفاوت جلب 

خواهیم کرد. 
4. برگزاری مسابقه و مراسم های خیریه

برگزاری مس��ابقه یک��ی از راهکارهای کالس��یک برای جلب نظر 
مخاطب هدف است. امروزه این شیوه در قالب شبکه های اجتماعی 
م��ورد اس��تفاده برندها قرار می گی��رد. به این ترتی��ب اغلب برندها 
فرصت تعامل با مخاطب هدف از طریق تعیین جایزه برای مسابقات 

عکاسی، تولید محتوا و انواع موضوعات دیگر را دارند. 
برخی از برندها عالوه بر استفاده از مسابقات مختلف در زمینه های 
بشردوس��تانه نیز فعالیت دارند. این امر ش��امل برگزاری مراسم های 
خیریه اس��ت. به این تریب عالوه بر اختصاص بخشی از درآمد برند 
به امور خیریه، کمک های مردمی مشتریان نیز جمع آوری می شود. 
ش��هرت مناس��ب در زمینه کمک های بشردوس��تانه اهمیت زیادی 
برای برندها دارد. این ام��ر تاثیر انکارناپذیری بر روی تصمیم گیری 

مشتریان دارد. 
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چرا توجه به فعالیت های داوطلبانه کارمندان مهم است؟
 چالش برندها

در زمینه خواسته های عمومی کارمندان

برنده��ا در ده��ه پی��ش رو چالش های بس��یار زی��ادی در زمینه 
مدیری��ت کس��ب و کار پیش روی خود دارند. آنه��ا عالوه بر نیاز به 
پاس��خگویی ب��ه انتظارات رو به افزایش مش��تریان، بای��د در زمینه 
تعام��ل ب��ا کارمن��دان نیز توجه بیش��تری ب��ه خرج دهن��د. اخیرا 
کارمندان خرده فروش��ی آمازون دست به سلس��له اعتراض هایی در 
زمینه سیاست های زیست محیطی این برند و تاثیر آن بر روی تغییر 
وضعی��ت آب و هوای جهان زده اند. ماج��رای این اعتراض ها پس از 
برخورده��ای همراه با تهدید برخی از مدی��ران آمازون با کارمندان 
معترض در اغلب رسانه ها بازتاب یافت. شاید در نگاه نخست چنین 
اعتراض هایی فقط مختص به برندهای بزرگ باش��د، اما این روند به 
زودی در میان تمام برندها ش��ایع خواهد ش��د. به این ترتیب اغلب 
برندها بای��د آمادگی الزم برای تعامل ب��ا اعتراض های کارمندان را 

داشته باشند.
ماه سپتامبر سال گذشته جف بزوس، مدیرعامل آمازون، در اعالم 
نظری رس��می از هدف این برند برای کاهش س��طح تولید کربن به 
صفر تا س��ال ۲۰۴۰ پرده برداشت. شمار بسیار زیادی از کارمندان 
آمازون به این کمپین برای حمایت از محیط زیس��ت ملحق شدند. 
ب��ا این حال برخی از کارمندان عقیده متفاوتی داش��تند. براس��اس 
اظهارنظ��ر این دس��ته از کارمندان برند آمازون ت��الش کافی برای 

حفاظت از محیط زیست انجام نمی دهد. 
جاس��تین وانگ، یکی از مهندسان برنامه  نویس��ی، درباره چالش 
آمازون ب��ا کارمندانش اینگونه اظهارنظر کرده اس��ت: »من هر روز 
در برند آمازون با انسان های فوق العاده ای بر روی پروژه های مختلف 
کار می کنم. تمام احساس��ات فوق العاده من نس��بت به همکاری با 
اف��راد ماهر و دلس��وز با آگاه��ی از تولید زباله های نفتی و آس��یب 
گس��ترده به محیط زیست از سوی ش��رکای تجاری آمازون بر هم 
خورده اس��ت. ما باید پیشگام های حفاظت از محیط زیست باشیم، 

نه تخریب کنندگان آن.« 
بس��یاری از کارمندان آمازون پس از اعالم نظر رسمی جف بزوس 
در زمینه مقابله با تولید کربن و س��ازگاری بیش��تر با محیط زیست 
واکنش های منفی نس��بت به سیاست های زیست محیطی این برند 
اتخاذ کرده اند. این امر موجب بروز دش��واری های بس��یار زیادی در 

زمینه مدیریت برند از سوی مدیران آمازون شده است. 
گ��وگل و فیس بوک نیز در طول س��ال های اخی��ر با جنبش های 
مش��ابهی از س��وی کارمندان ش��رکت در اعتراض به سیاست های 
مختلف ش��ان مواجه شده اند، بنابراین این امر در دنیای کسب و کار 
بیش از هر زمان دیگری دیده خواهد ش��د. در این زمینه ما باید به 

دنبال راهکارهایی برای غلبه بر مشکالت موردنظر باشیم. 
اهمیت فزاینده شفافیت و اعتماد

ما اکن��ون در زمانه عجیب��ی زندگی می کنیم. ما از مش��کالت و 
چالش های وسیع مانند مسائل زیست محیطی آگاهی داریم، اما در 
زمینه مدیریت آنها عملکرد چندان درخش��انی بر جای نگذاشته ایم. 
این امر منحصر به کش��ور یا مجموعه ای از برندهای خاص نیس��ت. 
اغلب کارآفرینان نس��بت به مس��ائل زیس��ت محیطی توجه چندان 
مناس��بی ندارند. همین امر موجب بروز اعت��راض و نارضایتی هایی 
از س��وی مردم و کارمندان شرکت های کوچک و بزرگ شده است. 
بی تردید مدیریت کس��ب و کار در دوران کنونی به هیچ وجه س��اده 
نیس��ت. در این زمینه ما نیازمند جلب اعتماد کارمندان و مشتریان 

برندمان به صورت یکسان هستیم. 
برخی از برندها فقط به دنبال تعامل س��ازنده با مشتریان هستند. 
در این می��ان توجه به کارمن��دان مورد بی  توجهی ق��رار می گیرد. 
اگر ما امیدوار به توس��عه س��طح کس��ب و کار و حضور در بازارهای 
مختلف هستیم، نخست باید تکلیف مان در زمینه تعامل با کارمندان 
روش��ن ش��ود. در غیر این صورت امکان جل��ب نظر مخاطب هدف 
را نیز نخواهیم داش��ت. عملکرد ش��فاف در حوزه ه��ای مختلف، در 
اینجا حوزه زیس��ت محیطی، اهمیت باالی��ی دارد. برندها عالوه بر 
تالش برای کس��ب اعتماد مشتریان از طریق عملکرد شفاف باید به 
کارمندان نیز اهمیت دهند. هیچ ش��رکتی بدون کارمندانش امکان 
دستیابی به موفقیت را ندارد. نکته مهم در حوزه برندسازی توانایی 
هر ش��رکت ب��رای حفظ کارمن��دان در مدت زمان طوالنی اس��ت. 
متاسفانه بسیاری از برندها در این زمینه توانایی الزم را ندارند. این 
امر تا حد زیادی ناش��ی از عدم تالش برای کسب اعتماد کارمندان 

و عملکرد شفاف آنهاست. 
ام��روزه اغلب کارمندان در ش��رکت های مختلف تمایل به رعایت 
برخی از ارزش ها از س��وی برندها دارند. این امر نیاز ش��رکت ها به 
بررس��ی خواسته های کارمندان را ایجاب می کند. در مرحله بعد هر 
برند باید ارزش ها و فرهنگ  منحصر به فردش را براس��اس خواسته 
کارمن��دان تعدیل کند. فقط در این صورت امکان تعامل ش��فاف و 
جل��ب اعتماد کارمندان فراهم خواهد ش��د. بهترین نمونه در زمینه 
تعامل سازنده با مشتریان و کارمندان به صورت یکسان مایکروسافت 
است. به همین خاطر میزان رضایت کارمندان مایکروسافت از فضای 
کاری و عملکرد برندش��ان بسیار باالست. امروزه تمام برندها باید از 
الگوهای مناس��ب برای جلب اعتماد و نمایش عملکرد شفاف ش��ان 
به کارمندان اس��تفاده کنند. به این ترتیب پیش��رفت و توسعه آنها 

تضمین خواهد شد. 
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 فعالی��ت در دنیای کس��ب و کار هیجان های خاص خود را دارد. بس��یاری از 
افراد به عنوان کارمند س��اده در یک ش��رکت ش��روع ب��ه کار می کنند. این امر 
فرصت مناسبی برای نمایش توانایی ها و مهارت های منحصر به فرد آنها محسوب 
می ش��ود. وقتی ما مهارت بیش��تری در زمینه کس��ب و کار پیدا کنیم، نوبت به 
ایجاد برند شخصی یا تالش برای استخدام در شرکتی بزرگ تر می رسد. بسیاری 
از کارآفرین��ان ب��زرگ همین روند س��اده را طی کرده اند. در ای��ن میان یکی از 
چالش های اصلی نحوه اس��تعفا از ش��غل فعلی مان است. بسیاری از افراد در این 
زمینه دش��واری های بس��یار زیادی دارند. این امر در مورد مدیران شرکت ها نیز 
وجود دارد. به این ترتیب هم اخراج کارمندان و هم اس��تعفا از ش��غل فعلی برای 

هر فردی چالش برانگیز خواهد بود. 
امروزه بسیاری از شرکت ها در صورت مواجهه با تالش کارمندان برای استعفا 
و ترک ش��رکت اقدام به برگزاری جلس��ه خروج می کنند. این جلس��ه با حضور 
کارمن��د موردنظر مدیریت می ش��ود. هدف اصل��ی یافتن دلی��ل تمایل کارمند 
موردنظر به ترک شرکت است. بسیاری از کارمندان برای شرکت در این جلسات 
اس��ترس و نگرانی بس��یار زیادی دارند. به همین خاطر ش��اید حتی در جلس��ه 

موردنظر نیز شرکت نکنند. 
استعفا و ترک شغل فعلی دالیل مختلفی دارد. گاهی اقوات ما در تالش برای 
یافتن ش��غلی بهتر هستیم. شاید هم ش��رایط فعلی کسب و کار و جایگاه مان در 
شرکت چندان راضی کننده نباشد. در هر صورت ما در مقابل شرایط تغییرناپذیر 
اقدام به ترک شرکت می کنیم. این امر به طور میانگین آخرین گزینه افراد برای 

ایجاد تغییر در کارنامه حرفه ای شان است. 
بس��یاری از افراد در جلس��ه های ویژه برای تعیین وضعیت شان و قبول استعفا 
حرف��ی ب��رای گفتن ندارند. این ام��ر در وضعیت عادی موجب ایجاد مش��کالت 
زیادی خواهد شد. یکی از توصیه های کاربردی برای حضور موفق در جلسه های 
بررس��ی درخواست استعفا عملکرد حرفه ای اس��ت. ما نیازی به بیان تمام نکات 
مدنظرم��ان و انتقاد از وضعیت ش��رکت نداریم. اگر واقعا قصد ترک ش��رکت را 

داریم، برخورد حرفه ای با اعضای هیأت مدیره کافی خواهد بود. 
امروزه یکی از مشکالت بزرگ کارآفرینان ناتوانی در زمینه خروج مسالمت آمیز 
از کس��ب و کار اس��ت. به این ترتیب اغلب جلسه های استعفا همراه با انتقادهای 
آتش��ین دو طرف نسبت به یکدیگر اس��ت. این امر خاطره خوبی برای دو طرف 
ایجاد نخواهد کرد. برخورد نامناس��ب با هیأت مدیره ش��رکت ب��رای کارمندان 
نتیجه بدتری به دنبال دارد. این امر ش��هرت منفی برای ما در دنیای کس��ب و 
کار ایجاد می کند بنابراین تمرکز اصلی ما باید بر روی ترک ش��رکت بدون ایجاد 

سرو صدای بیشتر باشد. 
هدف اصلی این مقاله بررسی نکات مناسب برای ترک شرکت و تقدیم استعفا 
به تیم مدیریتی اس��ت. به این ترتیب بدون نیاز به جنگ و دعوا هدف کارمندان 
در زمینه ترک ش��رکت تحقق خواهد یافت. در ادامه به بررسی سه نکته مهم در 
زمینه ترک ش��غل مان خواهم پرداخت. این نکات ب��ه ما در زمینه کاهش حجم 

انتقادات و ناراحتی های احتمالی کمک خواهد کرد. 
1. بیان مسئله با رئیس بخش

وقتی صحبت از ترک ش��رکت می ش��ود، رئی��س بخش باید خب��ر را به طور 
مس��تقیم از خود شما بشنود. شایعه پراکنی در بس��یاری از مواقع موقعیت ما در 
ش��رکت و توانایی حرفه ای مان را زیر س��وال خواهد برد. به این ترتیب در صورت 
تمایل به ترک شرکت به طور مستقیم با مسئول بخش وارد گفت وگو شوید. این 
گفت وگو باید کامال حرفه ای و به دور از بیان نکات ش��خصی صورت گیرد. ما به 
عنوان کارآفرین و کارمند ش��رکت موردنظر باید توانایی مناسبی در زمینه ایجاد 
تمایز میان زندگی حرفه ای و شخصی مان داشته باشیم. متاسفانه بسیاری از افراد 
خروج از یک ش��رکت را محل پایانی تعامل شان با تیم موردنظر می دانند. اگر ما 
قصد ش��رکت در مصاحبه استخدامی یک برند دیگر را داشته باشیم، به احتمال 
زیاد مدیران آن ش��رکت مایل به برقراری تماس با محل کار س��ابق مان خواهند 
ب��ود. به این ترتیب در صورت پایان غیرحرفه ای همکاری با ش��رکت موردنظر با 

مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهیم شد. 
مدیران هر ش��رکتی نی��ز تجربه اخراج یا اس��تعفا را دارند. ای��ن امر به ما در 
زمینه گفت وگوی دوستانه و حرفه ای کمک خواهد کرد. اغلب شرکت ها تمایل و 
اصراری به حفظ نیروی کار در صورت تمایل ش��ان به خروج ندارند. شاید در این 
میان ما پیش��نهاد حقوق بیشتر دریافت کنیم، اما در نهایت مسیر خروج چندان 
دش��وار نخواهد بود. این امر به شرط گفت وگوی مستقیم با رئیس بخش و تقاضا 

از وی برای طرح این مسئله با هیأت مدیره تحقق می یابد. 
2. اعالم اخطار دو هفته ای

ف��رض کنید ش��ما قصد اجاره دادن خانه ای را داری��د. در این زمینه ما باید از 
مدت��ی قبل به فرد س��اکن در خانه در زمینه اتمام ق��رارداد اجاره اخطار دهیم. 
چنی��ن امری زمینه تغییر س��اکن خانه به صورت کامال س��ریع و بی دردس��ر را 
می دهد. مس��ئله اس��تعفا از ش��رکت نیز درس��ت به همین ترتیب است. ما باید 
پی��ش از ترک کار اخطار دو هفته ای به هی��أت مدیره یا رئیس بخش دهیم. در 

غی��ر این صورت ش��رکت موردنظر در زمینه یافتن ف��رد جایگزین برای ما دچار 
مشکل خواهد شد. 

اغل��ب کارمندان پیش از اطمینان از امنیت ش��غلی در ش��رکت تازه اقدام به 
اس��تعفا از شغل فعلی شان نمی کنند. این امر موجب اس��تعفای ناگهانی کارمند 
موردنظ��ر و ایجاد چالش های بزرگ برای ش��رکت می ش��ود. توصیه من در این 
بخش تالش برای اطالع رسانی به اعضای شرکت و به ویژه هیأت مدیره در زمینه 
تمایل به ترک ش��رکت اس��ت. این امر فقط در صورت اطمینان از کس��ب شغل 
تازه باید انجام ش��ود. به این ترتیب پس از کس��ب شغل تازه دو هفته به شرکت 
برای یافتن نیروی کار جایگزین فرصت دهید. پس از این زمان شما امکان ترک 

شرکت بدون ایجاد چالش و نارضایتی در تیم مدیریتی را خواهید داشت. 
۳. اهمیت فروتنی

وقتی ترک ش��رکت از س��وی شما قطعی ش��د، در مورد دالیل ترک شرکت و 
به طور وی��ژه ایرادهای کار هیأت مدیره با همکاران صحبت نکنید. بس��یاری از 
کارمندان وقتی نوبت به استعفای شان می رسد، اقدام به بدگویی پشت سر هیأت 
مدی��ره با رئیس بخش می کنند. این امر جای��گاه حرفه ای ما در نظر همکاران و 
س��ایر اعضای شرکت به خطر می اندازد. ما باید همیشه با فروتنی در محیط کار 
رفت��ار کنیم، به ویژه زمانی که قصد ترک ش��غل مان را داریم. برجای گذاش��تن 
خاطره ای مطلوب و مثبت از خودمان در ش��رکت نقطه قوت کارنامه حرفه ای ما 

در دوران کارآفرینی خواهد بود. 
4. توهین به دیگران ممنوع

شاید ما در طول دوران فعالیت در شرکت دشواری های بسیار زیادی را تحمل 
کرده باش��یم. ای��ن امر ارتباط مس��تقیمی به تمایل ما برای ترک ش��رکت دارد 
بنابرای��ن در ص��ورت امکان باید انتقادم��ان از هیأت مدی��ره را در کمال احترام 
انجام دهیم. امروزه بسیاری از شرکت ها از کارمندان شان به هنگام ترک شرکت 
تقاض��ای بیان نقاط ضعف می کنند. اگر ما در این ش��رایط ش��روع به توهین به 
دیگ��ران کنیم، در آینده به هنگام پرس و جوی دیگر ش��رکت ها دچار مش��کل 

خواهیم شد بنابراین توصیه من رعایت ادب و احترام است. 
اگ��ر قصد بی��ان انتقادات از تیم مدیریتی یا کارمندان را دارید، این امر باید به 
صورت حرفه ای انجام شود. در غیر این صورت مشکالت زیادی برای ما در آینده 
ایجاد خواهد ش��د. بی تردید هیچ فردی توهین را تحمل نخواهد کرد. به همین 
خاطر شاید مدت ها بعد در صورت نیاز به گزارش مناسب هیأت مدیره محل کار 
سابق مان با امتناع آنها مواجه شویم. چنین وضعیتی در صورت قطع همکاری در 

قالب رفتاری حرفه ای هرگز رخ نخواهد داد. 
۵. پایبندی به تعهدات

نکته مهم در زمینه فعالیت در ش��رکت تعهد ما نس��بت به تالش برای بهبود 
وضعی��ت ش��رکت تا آخری��ن لحظه حضورمان در محل کار اس��ت. بس��یاری از 
کارمندان پس از قطعی ش��دن شغل تازه شان دیگر کیفیت سابق را در محل کار 
ارائ��ه نمی دهند. این امر به دلیل قطعیت ترک محل کار موردنظر در مدت زمان 
کوتاهی اس��ت. به این ترتیب اغلب ش��رکت ها در زمینه یافتن نیروی کار تازه با 
بحران عدم مس��ئولیت پذیری کارمند در حال ترک ش��رکت نیز مواجه هستند. 
این امر مشکالت بسیار زیادی برای شرکت موردنظر ایجاد خواهد کرد. برخی از 
مدیران این مسئله را در قالب گزارشی کوتاه به شرکت تازه ای که قصد همکاری 
با آنها را داریم، اعالم می کنند. به این ترتیب آینده ما در شرکت موردنظر با خطر 

و تهدیدات جدی مواجه می شود. 
م��ا به عنوان کارآفرین یا کارمند یک ش��رکت مجموع��ه تعهداتی داریم. این 
تعه��دات باید تا آخرین دقیقه حضورمان در ش��رکت رعایت ش��ود. فقط پس از 
خروج از در ش��رکت و داش��تن برگه توافق با اس��تعفا امکان ش��انه خالی کردن 
از تعه��دات وج��ود دارد. پیش از آن ما همچنان عضوی از ش��رکت خواهیم بود 
بنابرای��ن عدم توجه ب��ه تعهدات بیانگر رفتار غیرحرفه ای م��ان به عنوان کارمند 

است. 
6. ادامه رعایت قوانین محل کار

هر کارآفرینی برای بهبود وضعیت ش��غلی اش س��خت تالش می کند. این امر 
ش��امل تالش برای ایجاد کارنامه ای بهتر برای خودمان در حوزه کسب و کار نیز 
می ش��ود بنابراین ما باید در زمینه بهب��ود وضعیت کارنامه حرفه ای مان به نکات 
مختلفی توج��ه کنیم. یکی از نقاط ضعف اغلب کارآفرین��ان عدم توجه به نکات 
حرفه ای کسب و کار پس از پایان همکاری شان با شرکت موردنظر است. به این 
ترتیب کارمندان پس از ترک ش��رکت اقدام به بی��ان نکات منفی درباره محیط 
آن می کنند. این امر نه تنها اعتبار ما در زمینه کس��ب و کار را زیر سوال می برد، 
بلکه دیدگاه سایر همکاران و تیم مدیریت در شرکت تازه را نیز خدشه دار خواهد 
کرد. آنها به ما به عنوان یک کارمند نمونه اعتماد کرده اند بنابراین پاس��خ دادن 
به این اعتماد در قالب بدگویی از محل کار قبلی به هیچ وجه قابل قبول نخواهد 
بود. امروزه بسیاری از برندها در تالش برای استخدام کارمندان متعهد به شرکت 
حتی پس از ترک آن هستند. این امر نقش مهمی در توانایی ما برای جلب نظر 
هیأت مدیره شرکت های مورد عالقه مان دارد. در غیر این صورت تمام تالش های 

ما بی نتیجه باقی خواهد ماند. 
7. مطالعه کتاب راهنمای کارمندان

اغلب ش��رکت ها برای راحتی هرچه بیشتر اعضای ش��رکت در زمینه فعالیت 

حرفه ای اقدام به انتشار کتاب راهنما می کنند. در این کتاب تمام نکات موردنیاز 
کارمندان برای فعالیت بهتر در شرکت بیان می شود. یکی از بخش های جالب در 
این کتاب ها بیان قواعد استعفا و ترک شرکت است. اغلب برندهای بزرگ دارای 
قواعد مش��خصی در این زمینه هس��تند. به این ترتیب ما با آشنایی با این قواعد 
امکان ترک ش��غل فعلی بدون ایجاد هرگونه جنگ و دعوایی را خواهیم داش��ت. 
نکته جالب اینکه برخی از شرکت ها در زمینه توسعه فعالیت حرفه ای کارمندان 
تعهدات سفت و سختی دارند. به این ترتیب در صورت دریافت پیشنهاد همکاری 
از س��وی برندهای بزرگ تر، تیم مدیریتی ش��رکت فعلی ما را تشویق نیز خواهد 

کرد. 
متاس��فانه بسیاری از کارمندان نس��بت به شیوه فعالیت شرکت شان در زمینه 
اس��تعفای اعض��ا آگاهی ندارن��د. به این ترتی��ب به هنگام نیاز به ترک ش��رکت 
هیچ گونه تعامل حرفه ای با هیأت مدیره انجام نمی دهند. این امر در اغلب اوقات 
موج��ب رنج��ش خاطر هیأت مدیره می ش��ود. به این ترتی��ب در صورت نیاز به 
مس��اعدت آنها در آینده با مش��کالت زیادی مواجه خواهیم ش��د. همچنین باید 
ب��ه جلوه حرفه ای مان به عن��وان یک کارمند نیز نگاه کنی��م. اینکه یک کارمند 
همچنان تعامل صمیمانه ای با مدیران محل کار س��ابق اش داش��ته باشد، بیانگر 
س��طح باالی رفتار حرفه ای وی خواهد بود. بس��یاری از کارمندان در این زمینه 
مهارت کافی را ندارند. به همین خاطر اغلب فرآیند ترک ش��رکت از س��وی آنها 
همراه با جنگ و دعوای فراوانی اس��ت. ما به عنوان کارمند یک ش��رکت باید از 
قواعد مختلف آن آگاهی داش��ته باشیم. در غیر این صورت رفتار حرفه ای ما زیر 

سوال خواهد رفت. 
۸. مرتب سازی فایل های کاری

پیش از ترک شغل فعلی تمام مقدمات برای شروع فعالیت مناسب فرد بعدی 
را فراهم سازید. اینکه ما در حال ترک شرکت هستیم، نباید موجب ایجاد چالش 
برای نفر بعدی ش��ود. این رفتار حرفه ای اغل��ب نقش مهمی در ارزیابی عملکرد 
کارمن��دان دارد. ام��روزه برندها به گزارش هیأت رئیس��ه س��ابق یک کارمند در 
زمین��ه عملکرد حرفه ای اش اهمیت زیادی می دهند بنابراین با عملکرد حرفه ای 
در محیط کار، حتی در روزهای پایانی، اعتبارمان در بازار کس��ب و کار افزایش 

خواهد یافت. 
گاهی اوقات هنگام ترک شرکت از سوی ما برخی از پروژه ها نیمه کاره هستند. 
ای��ن امر پیگیری آنها برای فرد بعدی را دش��وار خواه��د کرد. توصیه من در این 
ش��رایط بیان نکات مناس��ب و توصیه ه��ای اصلی به کارمند بع��دی برای تعامل 
هرچه س��اده تر با پروژه های نیمه کاره اس��ت. این امر بخش��ی از رفتار حرفه ای و 
مس��ئولیت پذیری در قبال ش��رکت مان حتی پس از ترک آن محسوب می شود. 
ب��ه این ترتیب ما فرصت تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف را خواهیم 

داشت. 
۹. ارائه توصیه های کاربردی به فرد جایگزین

برخی از شرکت ها در روزهای پایانی همکاری با کارمندشان از وی درخواست 
آم��وزش نکات کاربردی به فرد تازه را می کنند. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت 
چن��دان باب میل ما ب��ه عنوان فردی در پایان تعهدات کاری ش��ما با محل کار 
نباش��د، اما قبول آن نقش مهم��ی در اعتبار حرفه ای مان خواهد داش��ت. اغلب 
کارمن��دان در روزهای پایانی فعالیت در یک ش��رکت کار چندان زیادی ندارند. 
ب��ه این ترتی��ب اختصاص مدت زمانی اندک برای آم��وزش و تعلیم کارمند تازه 
کار ای��ده چندان بدی نخواهد بود. این امر نیز یک��ی دیگر از ضرورت های رفتار 
حرفه ای در محیط کار محس��وب می ش��ود. اغل��ب افراد توج��ه چندانی به این 
مسئله مهم در محیط کار ندارند. به همین خاطر در عمل پایان همکاری شان با 
ش��رکت موردنظر به معنای ایجاد بحرانی همه جانبه برای هیأت مدیره در زمینه 

ساماندهی پروژه های نیمه کاره آنها خواهد بود. 
1۰. فقط وسایل مربوط به خود را جمع آوری کنید

بسیاری از وسایل موجود در دفتر کار هر کارمند متعلق به وی نیست. این امر 
باید به هنگام جمع آوری وسایل از اتاق مان مدنظر قرار گیرد. برخی از کارمندان 
عادت برداش��تن یکی از وس��ایل اتاق به عنوان ی��ادگاری را دارند. این امر رفتار 
حرفه ای محس��وب نمی شود. در صورت تمایل به نگه داشتن یادگاری باید پیش 
از انجام این کار تیم مدیریتی را آگاه سازید. در اغلب موارد تیم مدیریتی مشکلی 
با این عمل نخواهد داش��ت، با این حال در صورت عدم اطالع رس��انی مشکالت 
زیادی برای ما ایجاد می شود. نحوه پایان دادن به رابطه حرفه ای در دنیای کسب 
و کار اهمی��ت بس��یار زیادی دارد. اغلب کارمندان در ای��ن زمینه مهارت باالیی 
ندارن��د. همانطور که ما در ابتدای فرآیند همکاری با یک ش��رکت تالش زیادی 
برای نمایش تعهد و سختکوش��ی مان داریم، در اینجا نیز باید رفتار حرفه ای مان 

را به تیم مدیریتی به عنوان آخرین خاطره مان نشان دهیم. 
یکی از نگرانی های اصلی کارمندان به هنگام ترک شرکت عدم ارائه توصیه نامه 
مناس��ب از س��وی رئیس بخش یا مدیرعامل شرکت اس��ت. این امر از نقطه نظر 
حرفه ای برای افراد دشواری های بسیار زیادی ایجاد می کند. یکی از اهداف مقاله 
کنونی در زمینه بررس��ی شیوه های استعفای بدون دردسر از شغل پیشگیری از 
روز چنین مش��کالتی بود. به این ترتیب ما فرصت تاثیرگذاری مناس��ب بر روی 

شرکت تازه را خواهیم داشت. 
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چگونه تجربه قطع همکاری مناسبی داشته باشیم؟

چالش استعفا از شغل بدون ایجاد دردسر
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سه انتصاب در برق منطقه ای خوزستان
اهواز – شبنم قجاوند : با حکم و پیشنهاد مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان، سرپرست دفتر مدیریت 
استراتژیک و بهره وری، سرپرست امور انبارها و نماینده هسته گزینش توانیر در شرکت منصوب شدند. محمود دشت 
بزرگ در حکمی غالمرضا اسکندری را به عنوان سرپرست دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری منصوب کرد تا تحت 
نظر معاونت منابع انسانی انجام وظیفه نماید. وی همچنین در حکم دیگری سید جلیل موسوی را به عنوان سرپرست 
امور انبارها منصوب کرد تا تحت نظر معاونت مالی و امور پشتیبانی انجام وظیفه کند. بنا به پیشنهاد مدیرعامل برق 
منطقه ای خوزســتان و تایید هسته گزینش توانیر، عبداهلل ممبینی نیز به عنوان نماینده هسته گزینش در شرکت 
منصوب شدند. در احکام صادره آمده: امید است با تکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری ایران و نیل به 

اهداف شرکت، موفق و موید باشید.

در نشست استانی چهاردهمین طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز 99 مطرح شد؛
ساماندهی و شناسایی شناورهای فاقد هویت برای گشت های تفریحی

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان اعالم کرد: تاکنون بیش 
از یک هشــتم قرن خدمات مســافری دریایی در قالب یک طرح سازماندهی شــده به هموطنان انجام شده است. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان، "اله مراد عفیفی پور" در نخســتین نشست 
اســتانی چهاردهمین طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز 99 به میزبانی بندر شهید رجایی اظهار داشت: موفقیت 
همیشــگی طرح نوروزی در گرو همدلی، هم افزایی و همراهی اعضای کمیته حمل و نقل دریایی ســتاد تســهیل 
سفرهای نوروزی استان بوده است. وی با تبیین تاثیرات مثبت فرهنگسازی صورت گرفته برای سفرهای ایمن دریایی، 
افزود: خوشبختانه طی 9ماه نخست امسال نیز شاهد افزایش 7درصدی تقاضای سفر و عملکرد ترابری دریایی مسافران در هرمزگان به عنوان کانون اصلی 
گردشگری دریایی کشور بودیم. عفیفی پور با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته از سوی استاندار مبنی بر میزبانی استان هرمزگان از 10 میلیون گردشگر 
گفت: باید تالش کنیم که بخش عمده این سفرها که از پایانه های دریایی به مقصد جزایر انجام می شود، از مبادی، مسیرها و شناورهای مجاز صورت گیرد 
و دریابانی از تردد شــناورهای غیرمجاز در شرایط نامساعد جوی جلوگیری کنند. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بر لزوم تعامل بیشتر مناطق 
آزاد کیش و قشم در بنادر تحت مالکیت این دو سازمان تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد بنادری همچون پل و الفت در مسیر دریایی قشم و چارک و آفتاب 
در مسیر دریایی کیش با توجه به مباحث مالکیتی به تجهیزاتی همچون شناور یدک کش،  خودروی آتش نشانی، و جرثقیل مجهز شوند و مناطق آزاد و 
بخش خصوصی با تدوین یک برنامه نظام مند و سازوکار دقیق، پاسخگوی نیازهای مسافران دریایی باشند. وی آموزش رایگان برای خدمه شناورهای حمل 
خودرو)لندینگ کرافت( و مهمانداران شناورهای مسافری را امری مهم و اجتناب ناپذیر برشمرد و بر لزوم برگزاری باقی مانده دوره های آموزشی تا قبل از 
تعطیالت بهمن ماه تأکید کرد. رییس ستاد تسهیل سفرهای دریایی استان هرمزگان الحاق آمبوالنس های دریایی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی به ناوگان 
امدادی دریایی را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: تسریع در انجام تشریفات قانونی ثبت این شناورها و پیوستن سه فروند آمبوالنس دریایی به چرخه 

خدمات از جمله مصوبات مهم این نشست است.

توزیع برق گلستان در پله اول جشنواره روابط عمومي هاي دستگاههاي 
اجرایي استان ایستاد

گرگان – خبرنگار فرصت امروز : روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان در سومین جشنواره روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرایي 
استان مقام اول را کسب کرد .به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق گلستان ؛ رحمت قره خاني مدیر دفتر روابط عمومي شرکت گفت : به حول 
قوه الهي و با حمایت مدیرعامل محترم و همه واحدها در ســتاد و مدیریت ها و تالش مجموعه همکاران روابط عمومي ، شــرکت توزیع نیروي برق استان 
گلســتان توانست در سومین جشنواره روابط عمومي هاي دســتگاه هاي اجرایي استان مقام اول را از آن خود کند.وي افزود: این شرکت توانست در بخش 
گزارش با موضوع مستند سازي)کلیپ و فیلم( ، موشن گرافي و انیمیشن مقام اول این جشنواره را از آن خود کند.الزم به ذکر است از مهم ترین رویکردهاي 
این جشــنواره مي توان به ارتقاء ســطح توانمندي ها و مهارت هاي مدیران و کارشناسان روابط عمومي ، شناخت نارسایي ها و موانع ارتباط فراگیر با افکار 
عمومي و تاکید بر شیوه هاي نوین و جریان ساز در مدیریت روابط عمومي اشاره کرد.گفتني است سومین جشنواره روابط عمومي هاي برتر استان گلستان 
با هدف پویایي و شکوفایي هرچه بیشتر هنر و دانش روابط عمومي، با حضور استاندار، و مسئولین روابط عمومي هاي استان، در محل استانداري گلستان 
برگزار گردید که ۳00 اثر در 10 شاخص و ۲7 محور به دبیرخانه این جشنواره ارسال گردیده بود که 10 اثر برتر در حوزه روابط عمومي انتخاب و تقدیر شد.

ضیائی: آخرین وضعیت عملیات ساخت و ساز برج تجارت بررسی شد
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: حمید ضیائی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: 
در راستای بروزرسانی و کنترل دستورالعمل ها و قوانین مربوط به ایمنی و حریق در ساختمان های بلندمرتبه و ضوابط 
مناسب سازی، آخرین وضعیت عملیات ساخت و ساز برج تجارت مورد بازدید کمیته مشترک ایمنی و مناسب سازی 
فضاها و زیرساخت های شهری قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ 
ضیائی گفت: کارشناسان و نمایندگان حوزه معاونت شهرسازی و سازمان آتش نشانی در راستای تکمیل بازدیدهای 
گذشــته کارگروه و کنترل دستورالعمل های ابالغی به جهت رفع و تکمیل موارد مورد لزوم پروژه ها، بازدید از پروژه 
برج تجارت را دستور کار قرار دادند. وی با تاکید بر اینکه پروژه برج تجارت یکی از بلندترین پروژه های شهر و همچنین طبق گروه بندی ساختمان ها به جهت 
تعداد و ارتفاع ســاختمان در طبقات زیرین جزو ساختمان های عمیق محسوب می شود، اضافه کرد: عالوه بر طبقات تجاری، این پروژه دارای پارکینگ در 
طبقات زیرزمین، کاربری اداری، مسکونی، سالن های رستوران، تاالر پذیرایی، فضاهای فرهنگی است. این مقام مسئول نیز با اشاره به آغاز ساخت این پروژه از 
سال های گذشته گفت: با توجه به بروزرسانی و کنترل دستورالعمل ها و قوانین مربوط به ایمنی و حریق در ساختمان های بلندمرتبه و ضوابط مناسب سازی 
بازدید دوره ای از این پروژه و پروژه های مشابه در دستور کار این معاونت قرار دارد. وی افزود: این بازدید همچنین در راستای اجرای مبحث سوم مقررات ملی 
ساختمان )ایمنی و حریق( و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری با محوریت مناسب سازی محیط برای معلوالن و سالمندان صورت گرفته است. 
گفتنی است؛ انجام بازدیدهای مشترک کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری به همراه کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از مجتمع ها و 
ساختمان های بلندمرتبه جهت اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان )ایمنی و حریق( به صورت دوره ای انجام و گزارش بازدید، موارد اصالحی به مدیر 

و یا مالک پروژه جهت پیگیری موارد ابالغ می  شود.

به همت منطقه دو شهرداری برگزار شد :
نمایشگاه نقاشی و آثار توانمندان در نگار خانه عین القضات همدانی

همدان – خبرنگار فرصت امروز : به نقل از روابط عمومی منطقه دو شهرداری همدان مهندس جلیلوند مدیر منطقه با اعالم این خبر افزود : به مناسبت 
هفته معلوالن نمایشگاه نقاشی و آثار معلوالن توسط شهرداری منطقه ۲ با همکاری جامعه توانمندان فرهیخته به مدت چهار روز برگزارشد،   با حضور اعضای 
شورای اسالمی شهر ، تعدادی از مسئولین شهری افتتاح  با  استقبال خوب همشهریان محترم روبرو شد. وی با اشاره به توانایی های مختلف هنرمندان معلول 
گفت: در این نمایشــگاه بیش از 100 اثر هنری از آثار اعضای جامعه توانمندان فرهیخته به نمایش گذاشــته شد.. مدیرمنطقه دو  ضمن تأکید بر ظرفیت 
باالی هنری توان یابان، ارج نهادن به این توانمندی ها را عامل افزایش انگیزه هنرمندان دانست و با اشاره به تاثیرات مثبت نمایش و عرضه آثار آنها افزود: 
معلولیت های جسمی افراد نباید موجب محدودیت آنها در فعالیت های جامعه باشد. وی شعار نمایشگاه را »معلولیت محدودیت نیست، روح بلند آدمیت فراتر 
از هر معلولیتی است«، دانست و با تأکید بر عینی بودن شعار، نمایشگاه را مصداق روشن و بارزی از این شعار بیان کرد . جلیلوند توانیابان را فرشته های روی 
زمین با روحی لطیف توصیف کرد و ادامه داد: مدیریت شهری می بایست برای حل مشکالت این عزیزان با برگزاری این نوع برنامه ها بدون واسطه در ارتباط 
باشد. مهندس جلیلوند  خاطر نشان کرد :  یکی از موازین اساسی در مدیریت شهری رسیدگی به شهروندان ناتوان جسمی و حرکتی و تسهیل شرایط زندگی 
شهری برای آنان است و از این رو شهرداری منطقه دو ، اقداماتی جهت مناسب سازی پیاده روهای سطح منطقه  صورت داده  تا این قشر نیز از مزایای زندگی 
شهری با امکانات عادالنه برای همه بهره مند شوند و سعی شده در همه پروژه های عمرانی موضوع معلولین در نظر گرفته شود. مدیر منطقه دو در پایان افزود 

: به پاس قدر دانی از هنرمندان معلول که آثار نقاشی آنها در این نمایشگاه به معرض دید همشهریان درآمد جوایزی تقدیم خواهد شد.

     مشکل افت فشار و کدورت آب منطقه گلستان الهیجان رفع شد
رشت- مهناز نوبری : حامدحسن نژاد مدیر امور آبفای الهیجان در مورد این خبر گفت: آبفای الهیجان به منظورحفظ کیفیت آب به صورت دوره ای، 
متوالی  و گسترده عملیات شستشوی شبانه را انجام می دهد، لیکن در پی اعالم تعدادی از  مشترکین منطقه گلستان مبنی برمشاهده تغییر در کیفیت آب، 
چندین شیرتخلیه روی خط اصلی شبکه توزیع آب واقع در بلوار امام رضا جهت شستشوی بهتر خط اصلی منطقه گلستان شد.وی هزینه انجام نصب این شیر 
های تخلیه را 40میلیون ریال و از محل اعتبار جاری عنوان کردو افزود: همزمان با گزارش افت فشار درمنطقه گلستان 45 نیز پیمایش مسیر انجام شد که 

مشخص شد شیر قطع و وصل منطقه دچار نقص شده که با  رفع گرفتگی آن مشکل افت فشار نیز حل شد.

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد ؛
توزیع 3800 بسته نوشت افزار میان دانش آموزان کم بضاعت

اهواز – شبنم قجاوند: در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت در منطقه ، تعداد ۳800 بسته 
نوشت افزار میان دانش آموزان کم بضاعت شهرهای حوزه ی عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
توزیع شد . در ادامه اقدامات این شرکت در توجه و رسیدگی به ذی نفعان ، شهروندان و مجاوران صنایع و تأسیسات 
صنعت نفت ، با هماهنگی اداره آموزش و پرورش تعداد ۳800 بسته نوشت افزار میان دانش آموزان مدارس مختلف 
تعدادی از شهرها و روستاهای حوزه ی عملیاتی این شرکت توزیع شد . شایان ذکر است که پیش از این و در سالهای 
1۳96 و 1۳97 نیز شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به ترتیب ۲170 و ۳000 بسته نوشت افزار را میان 
دانش آموزان کم بضاعت توزیع کرده است . شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان که یکی از 5 شرکت بهره بردار تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب در گستره ای بوسعت ۲7000 کیلومتر مربع فعالیت می نماید ، طی سالیان اخیر توجهات ویژه ای به حوزه مسئولیت های اجتماعی داشته و موفق 
به بهسازی و مرمت بیش از 750 کیلومتر راه روستایی - تعمیر و بهسازی حدود ۳0 مدرسه - توزیع سالیانه بیش از 50000 نهال و نشاء - ساخت اماکن 
و تأسیســات ورزشــی و فرهنگی و همچنین امداد رسانی و ارائه خدمات مختلف به شهروندان در وقوع حوادث سیالب 1۳98 خوزستان و زلزله تیر 1۳98 

مسجدسلیمان داشته است .
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اخبار

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت گاز اســتان مازندران با اشاره به برودت 
دمای هوا و افزایش مصرف گاز طبیعی، بر مصرف بهینه گاز و رعایت نکات ایمنی 
در استفاده از وسایل گازسوز تاکید کرد.  به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شــرکت گاز اســتان مازندران، "جعفر احمدپور" ، با بیان اینکه به دلیل 
برودت هوا و افزایش مصرف، جهت تداوم جریان گاز مشترکان خانگی و مشترکان 
ویژه از جمله بیمارستانها، گاز واحدهای صنعتی محدودتر می شود گفت: مشترکان 
صنعتی نســبت به تهیه سوخت دوم و مشعل دو گانه سوز اقدام کنند. وی اظهار 
داشــت: با توجه به بارش  برف سنگین و کاهش محسوس دما در برخی از استان 
هــا ، رعایت صرفه جویی در مصرف گاز و آمادگی الزم جهت مقابله با بحران های 
احتمالی ضروری است. احمدپور به حفظ آمادگی کارکنان این شرکت اشاره کرد و 
افزود: با تمهیدات و برنامه ریزی های انجام گرفته و با استفاده از همه توان و ظرفیت 
شــرکت برای تامین گاز پایدار و مستمر و ایمن برای مشترکین استفاده خواهیم 
کرد. مدیرعامل شرکت گاز اســتان مازندران بر اجرای مدیریت مصرف در بخش 
مشترکین دولتی و صنعتی و رعایت بخشنامه ابالغی معاون اول رئیس جمهور در 
خصوص روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از ورود به ادارات و خاموش 

کردن وســایل گرمایشی یک ســاعت قبل از خروج تاکید کرد. وی اظهار داشت: 
پایش دمای ادارات از طریق کارشناسان شرکت گاز استان انجام و نتیجه گزارشات 
به استانداری و سازمان بازرســی اعالم خواهد شد و در صورت عدم رعایت موارد 
بخشنامه گاز واحد دولتی قطع خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با 
بیان اینکه محدویت واحدهای صنعتی از امروز آغاز شده و نیاز است سازمان صنعت 
معدن و تجارت و جهاد کشاورزی این موضوع را به واحدهای متولی و زیر مجموعه 

ابالغ کنند و بر موضوع پیش بینی سوخت دوم تاکید گردد.
وی بیان کرد: هماهنگی با شــرکت پخش فرآوردهــای نفتی در جهت تهیه 
ســوخت دوم صورت پذیرفته و مشکلی برای تامین ســوخت دوم وجود نخواهد 
داشت. احمدپور خاموش کردن وســایل گرمایشی در اتاق هایی که حتی موقتی 
خالی از سکنه است، تنظیم دمای منزل بین  18تا ۲1درجه سانتیگراد، استفاده از 
لباس های گرم و مناسب فصل زمستان و همچنین استفاده از پرده های ضخیم را از 

جمله موارد مورد تاکید در بخش مشترکین خانگی اعالم کرد.
وی همچنین مدیریت مصرف گاز از ســوی مشترکین را خواستار شد و افزود: 
مدیریت مصرف گاز یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در صورت رعایت آن از 
ســوی مشــترکین، عالوه بر صرفه اقتصادی برای آنان، از بروز مشکالت در پیک 
مصرف نیز جلوگیری می کند. مدیرعامل شــرکت گاز مازندران با تاکید بر اینکه 
بستن شیر اصلی گاز در هنگام خروج از منزل سبب حفظ ایمنی و کاهش خطرات 
احتمالی نیز می شــود تصریح کرد: اطالع رسانی دقیق، آگاهانه و شفاف، مردم را 
برای مقابله با ســرما و رعایت الگوی صحیح مصرف یاری خواهد داد و قطعاً این 

مساله را در دستور کار خود قرار می دهیم.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  سید نورالدین امیری شهردار بندر بوشهر 
در بررسی روند اجرای زیرساختی پارک ساحلی، دریایی لیان بوشهر با بیان اینکه 

استان بوشهر دارای طوالنی ترین ساحل با خلیج فارس است
اظهار داشــت این ساحل زیبا در بوشــهر ظرفیت های مهمی در بخش های 
گردشــگری، اقتصادی و فناوری فراهم کرده است.وی با  تاکید بر بهره جستن از 
این ظرفیت برای طرح های تدوین شده افزود: گردشگری و تفریحات دریایی یکی 
از اولویت های مدیریت شهری است که در این راستا سعی خواهیم کرد با توسعه 
این بخش گام های موثری در بسط  و تعمیم دیگر نقاط بوشهر در حوزه توریستی، 
گردشگری فراهم شود.  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین 
فارس از پتانسیل بســیار مطلوب و باالیی در عرصه گردشگری دریایی برخوردار الملل شهرداری بندر بوشهر امیری با بیان اینکه پارک لیان در ساحل زیبای خلیج 

اســت خاطر نشــان کرد با توجه به قرار گرفتن پارک مزبور به لحاظ جغرافیایی 
در گســتره جنوبی شهر بوشهر ،بوستان لیان می تواند در رونق بخشی به محالت 
جنوبی شهر بوشهر و نیز اشتغال زایی پایدار برای محالت مذکور تاثیر گذار باشد.  
شهردار بندر بوشهر مهمترین ویژگی های زیرساختی فاز اول بوستان لیان را شامل 
روشنایی کامل محوطه، سنگ فرش محوطه، احداث فضای سبز، آبرسانی کامل، 
سرویس های بهداشتی مناسب، نصب وسایل بازی کودکان، نصب آالچیق و...اعالم 
کرد و اظهار امیدواری نمود با تالشها و زحمات شبانه روزی تعداد 10اکیپ مستقر 
که با همت و پشتکار الزم هم اکنون به طور شبانه روزی دربوستان یادشده مشغول 
به فعالیت هستند انشااهلل به زودی در دهه مبارکه فجر شاهد افتتاح و راه اندازی فاز 

نخست این مجموعه بزرگ باشیم.

تبریز - ماهان فالح: شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در راستای 
مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی خویش، ضمن معرفی تصفیه خانه 
فاضالب تبریز برای چهاردهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران نسبت به استقرار 
مدل مدیریت ســبز اقدام کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدل جایزه ملی 
مدیریت ســبز ایران شامل 1000 امتیاز بوده و بر دو بعد اصلی توانمند ساز ها و 
نتایج )موفقیت پایدار ( استوار است. بعد توانمند سازها مشتمل بر 6 معیار رهبری، 
خط مشی و راهبرد، منابع سازمانی، شرکاء سازمانی و فرایندها بوده و 700 امتیاز 
مدل را به خود اختصاص داده است در نهایت نتایج شامل نتایج زیست محیطی، 

اجتماعی و اقتصادی بوده و ۳00 امتیاز دارد.

بر اســاس این گزارش فرآیند اســتقرار مدل از اوایل سال جاری شروع شده و 
مراحل اســتقرار و اقدامات انجام شده بر اســاس مدل در قالب اظهارنامه تهیه و 
به انجمن مدیریت سبز ایران ارســال شد. الزم به ذکر است ارزیابی مدل توسط 
ارزیابان انجمن مدیریت سبز ایران در تاریخ هفتم دی ماه سال جاری در دو بخش 
بررسی مدارک و مستندات و سایت ویزیت صورت گرفته و بر اساس نتایج ارزیابی، 
لوح تقدیر سبز در مراسم چهاردهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران که درتاریخ 

دوم بهمن ماه 98 برگزار شد به شرکت آب و فاضالب استان اهداء گردید.
شایان ذکر است مدل مدیریت سبز در راستای مفاهیم توسعه  پایدار و بر سه 

رویکرد زیست محیطی، اقتصادی  و اجتماعی اجرا می شود.

اصفهان - قاســم اســد : مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان جمعه 4بهمن ماه دربرنامه زنده رود شبکه اصفهان ، آخرین دستاوردهای 
این شــرکت را تشریح کرد . وی با اشاره به اهمیت روز ۲۳ دیماه در صنعت فوالد 
کشور گفت :  قرارداد تاسیس ذوب آهن اصفهان در سال 1۳44 ، تولید فوالد در 
کشــور برای اولین بار در سال 1۳51 و همچنین بهره برداری از فوالد مبارکه در 
سال 1۳71 در این روز اتفاق افتاده است . ضمن اینکه امسال در روز ۲۳ دی ماه 
رکورد تولید روزانه جدیدی در  بخش کوره بلند ذوب آهن ثبت شــد .  وی افزود 
: صنعت فوالد از 600 هزارتن تولید قبل از انقالب به ۲6 میلیون تن رســیده که 
نشــان دهنده موفقیت این صنعت است و این در حالی است که نیمی از تولیدات 
فوالدی کشــور صادر می شود که در شرایط تحریم کار بزرگی است . مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان به نقش این شرکت در شکل گیری سایر صنایع فوالدی اشاره 
کرد و گفت : این مجتمع عظیم صنعتی ، فرهنگ صنعتی را در کشور ایجاد کرد و 
متخصصان آن در ساخت سایر صنایع فوالدی از جمله فوالد مبارکه نقش داشتند 
و صنعت کشور مرهون ذوب آهن است . مهندس یزدی زاده ، تولید انواع مختلف 
ریل برای خطوط بین شهری و مترو در ذوب آهن را یک افتخار بزرگ برای صنعت 

کشور و باعث افزایش باور به توان داخلی دانست و گفت : تولید ریل بدون مشکل 
در این شرکت انجام می شود و این باور در وزارت راه و راه آهن جمهوری اسالمی 
ایجاد شده است که نیازی به واردات این محصول نداریم . در حال حاضر هم فوالد 
ریل و هم نورد آن با توان داخلی انجام می شود و مطابق با استاندارد جهانی است 
که بسیار سخت گیرانه است. مدیرعامل ذوب آهن اظهار داشت : این شرکت یک 

خانواده بزرگ است و مسئولیت اجتماعی خود را برای توسعه شهرستان ، استان و 
کشور در ابعاد زیرساختی انجام داده است و لذا می توان گفت ریشه دارترین صنعت 
کشور در جامعه است . وی افزود :  ذوب آهن اصفهان تنها شرکتی است که با روش 
رایج جهانی یعنی روش کوره بلند،فوالد تولید می کند و از یارانه انرژی بهره مند 
نیست و همین امر رقابت با سایر فوالدسازان را برای این شرکت سخت کرده است. 
ضمن اینکه با وجود ســهم ده درصدی در تولید فوالد کشور ، متاسفانه با مشکل 
کمبود مواد اولیه مواجه هستیم و این جفایی بر این شرکت بزرگ است . مهندس 
یزدی زاده  کار کردن برای ذوب آهن اصفهان را یک افتخار بزرگ دانست و گفت 
:  از ســال 1۳7۳ وارد ذوب آهن شدم و سپاسگزار و شرمنده خانواده هستم چرا 
که به دلیل مشغله کاری زمان کمتری در کنار خانواده بودم. پسری دارم که دوره 
آموزشی سربازی را می گذراند و در رشته معماری تحصیل کرده است  . مدیر عامل 
ذوب آهن در پاسخ به سواالت سهامداران گفت :  توقعات سهامداران به جا است اما 
حمایت از سهام وظیفه سهامداران عمده و حقوقی است. ذوب آهن وظیفه شفاف 
سازی را به خوبی انجام داده است .خودم سهامدار ذوب آهن هستم و از سهامدارانی 

که سودآوری این سهام به اندازه مورد نظر آنها نبوده عذر خواهی می کنم.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان قم 
گفت: ضعف در تولید فیلم و سریال تلویزیونی یکی از معضالت فرهنگی این استان 
اســت. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم ،سید 
موسی حسینی کاشانی  در یکصدوهشتادوهشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی 
قم بیان کرد: بسیاری از استان های کشور سریال سرداران شاخص خود را سال ها 
قبل ساخته اند. وی اضافه کرد: ساخت سریال شهید زین الدین باگذشت چند سال 
از آغاز آن همچنان بالتکلیف بوده و به سرانجام نرسیده است. وی ادامه داد: صدا و 
سیمای قم برای ساخت این سریال 10 میلیارد تومان اختصاص داده اما برای تامین 
کامل هزینه های آن باید 10 میلیارد تومان دیگر هم تامین شــود. شهید مهدی 
زین الدین در 18 مهرماه سال 1۳۳8 هجری شمسی، در خانواده ای مذهبی در شهر 
تهران متولد شد. با آغاز جنگ تحمیلی و رشادت های فراوانی که شهید زین الدین 
از خود نشــان داد باعث شد تا فرماندهان مسئولیت های حساس و کلیدی را به او 
واگذار کنند. بدین ترتیب، شهید زین  الدین به عنوان مسئول شناسایی یگان ها و 
پس ازآن به عنوان مسئول اطالعات عملیات سپاه دزفول و سپس مسئول اطالعات 
عملیات محورهای سوسنگرد انتخاب شد. او در عملیات بیت  المقدس و آزادسازی 
خرمشهر، مسئولیت اطالعات عملیات قرارگاه نصر را پذیرفت و در عملیات رمضان، 

به سرپرستی تیپ 17 علی  ابن ابی طالب قم و سرانجام به فرماندهی لشکر 17سپاه 
امام علی  بن  ابی طالب)ع( قم منصوب شــد. در آبان ســال 1۳6۳ شــهید مهدی 
زین الدین فرمانده لشکر 17 ســپاه امام علی بن ابی طالب در دوران دفاع مقدس 
به همراه برادرش مجید )که مســئول اطالعات و عملیات تیپ ۲ لشــکر علی بن 
ابیطالب)ع( بود( جهت شناسایی منطقه عملیاتی از کرمانشاه به سمت سردشت 
درحال حرکت بود که در درگیری با نیروهای ضد انقالب به شهادت رسید. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قم در ادامه ابراز کرد: در مسیر برگزاری دومین کنگره ملی 
شهدای قم 17 کمیته تخصصی تشکیل شده است. حسینی کاشانی اظهار کرد: در 
بخش کمیته فرهنگی و هنری این کنگره 8 کارگروه ویژه راه اندازی خواهد شــد. 

وی افزود: کارگروه های شــعر و ادبیات، هنری،سرود و نمایش، فیلم و پویانمایی و 
مستند، کودک و نوجوان، هنرهای تجسمی، کتاب و کارگروه محصوالت فرهنگی و 
تبلیغی در این رابطه تشکیل شده است. کنگره ملی شهدای قم با شعار »قم، سرآمد 
شــهادت و ســر افرازی« آبان ماه سال 99 برگزار خواهد شد. حسینی کاشانی در 
ادامه عنوان کرد: تبیین طرح بیانیه گام دوم با محوریت جهاد دانشگاهی واحد قم 
و همکاری هفت دستگاه اجرایی در حال انجام است. وی اظهار کرد: عمل و اجرای 
بیانیه گام دوم انقالب باید بعد از تبیین آن به صورت دقیق در سطح استان عملیاتی 
شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در اواخر ماه بهمن 97 در بیانیه 
ای خطاب به جوانان و آینده سازان ایران، برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمان 

های انقالب اسالمی را در هفت فصل تبیین کردند.
تعامل دستگاه های اجرایی قم در اجرای برنامه های دهه فجر مطلوب است

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی قم نیز در این جلسه گفت: شعار 
محوری دهه فجر امســال انقالب اسالمی با عنوان »انقالب اسالمی زنده و پویا در 
پرتو والیتمداری جهاد و مقاومت« انتخاب شــده است. نصرت اهلل لطفی بیان کرد: 
شعار امســال دهه فجر امســال از منویات رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم 

انقالب اقتباس شده است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران تاکید کرد؛

لزوم صرفه جویی و نکات ایمنی مصرف گاز در زمان برودت هوا

شهردار بندر بوشهر از افتتاح فاز اول پارک لیان بوشهر در دهه مبارک فجر خبر داد

با اعطای لوح تقدیر سبز برای تصفیه خانه فاضالب تبریز؛
انجمن مدیریت سبز ایران از آبفا آذربایجان شرقی تقدیر کرد

مهندس منصور یزدی زاده :

تولید ریل در ذوب آهن اصفهان ، باور به توان داخلی را تقویت کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: قم در ساخت سریال ضعف دارد

تبریز- ماهان فالح: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز از افتتاح و 
بهره برداری 7۳ پروژه ی شاخص، با اعتبار بالغ بر 188 میلیارد ریال در این شرکت 
به مناســبت چهل و یکمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي خبر داد. کاظمی در 
تشریح طرح هایي که به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي به 
بهره برداري رسیده یا عملیات اجرایي آن ها آغاز مي شود، گفت: تعداد کل پروژه هاي 
قابل افتتاح شرکت ۲607 فقره با اعتبار بالغ بر 970 میلیارد ریال است. وی با بیان 
اینکه از کل پروژه هاي یاد شــده، تعداد 7۳ پروژه با اعتباري بالغ بر 188 میلیارد 
ریال به عنوان پروژه های شاخص قلمداد مي شوند، افزود: از این تعداد، 55 پروژه با 
اعتبار بالغ بر 149 میلیارد ریال در محدوده ی شهر تبریز، تعداد 9 پروژه با اعتبار 
۲0 میلیارد ریال در محدوده ی آذرشهر و تعداد 9 پروژه با اعتبار 18 میلیارد ریال 
در محدوده ی اسکو به عنوان پروژه هاي شاخص آماده ی بهره برداری در دهه ی فجر 
ســال 1۳98 می باشــند. وی پروژه های مذکور را شامل بخش های اصالح شبکه، 
توسعه ی شبکه، اصالح روشنائي معابر، نیرورساني، کاهش تلفات، ایجاد قدرت مانور 
و توسعه فیدر دانست. وی با اشاره به اینکه55  پروژه با اعتبار بالغ بر 149 میلیارد 

ریال در محدوده ی شــهر تبریز در ایام اهلل دهه ی فجر به بهره برداری می رســند، 
یادآور شد: تبدیل شبکه مسي به کابل خودنگهدار در روستاي تازه کند، توسعه ی 
شبکه ی سلحشــوران مرزداران، تامین برق کوي سوسنگرد و تامین برق مجتمع 
مسکوني - تجاري نســیم، تامین انشعاب مجتمع رویال، اصالح پایه هاي معیوب 
روشــنایي معابر جاده تهران، تامین برق مربوط به مجتمع 171 واحدی مسکوني 
حاشیه نشــینان و تامین برق بیمارستان کودکان در خاوران به قدرت 4مگاوات از 

مهمترین پروژه  هایی هستند که در دهه ی فجر سال جاری به بهره برداری می رسند. 
وی همچنین با بیان اینکه تعداد 9 پروژه با اعتبار ۲0 میلیارد ریال در محدوده ی 
آذرشــهر در این ایام به بهره برداری می رسند، اضافه کرد: احداث شبکه توزیع ۲0 
کیلوولت هوایي و پســت هاي هوایي کارگاه هاي کوچک شهرک شهید سلیمي، 
احداث روشــنایي معابر با پایه هاي فلزي جاده فیروزســاالر به گوگان، نیرورساني 
خارج محدوده آذرشــهر به صنایع نورد حدید صدرای۲ و اصالح روشــنایي بلوار 
جنب لوله سازي آذرشهر از جمله پروژه هایی است که در محدوده ی آذرشهر مورد 
بهره برداری قرار خواهند گرفت. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پایان 
پروژه  های آماده ی بهره برداری محدوده ی اسکو را 9 پروژه با اعتبار 18 میلیارد ریال 
عنوان کرد و خاطرنشــان شــد: اصالح خط ۲0 کیلوولت مسیر روستاي گنبرف، 
اصالح کابل زمیني از پست حایري تا هنرستان و از هنرستان تا سه راهي بازار روز، 
تامین برق مجتمع تجاري 1۲8 واحدي پدیده سهند و اصالح شبکه ۲0کیلوولت و 
فشار ضعیف و جابجایي ترانس اول روستاي خورخور مهمترین پروژه  های آماده ی 

بهره برداری در محدوده ی اسکو می باشند.

به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي صورت می گیرد؛

بهره برداری از 73 پروژه ی شاخص با اعتباری بالغ بر 188 میلیارد ریال در برق تبریز
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یک مطالعه منتشرشده در پزشکی حرفه ای، نشان داد که داشتن یک 
عادت روزانه به انجام یوگا، در محیط کار، در مسائل مربوط به استرس، 

مسائل جسمی و نوسانات خلقی رایج کمک می کند.
 یکی از نکات بس��یار مثبت در مورد این مطالعه این بود که هیچ یک 
از ش��رکت کنندگان عالئم منفی یا وخیمی به این عادت از خود نش��ان 
ندادند. آیا شما نیاز به ترغیب بیشتری دارید؟ هر کارآفرینی، چه بزرگ 
و چه کوچک، باید تکنیک های آرامش را به نوعی تمرین کند تا استرس 
و احساسات منفی را رها کند و در نهایت هنر رها کردن امور را بفهمد. 
اگر یک تاجر یا زن هس��تید که این موضوع را می خواند، زمان آن است 

که این اتفاق بیفتد.
در اینجا به بررسی ۹ دلیل نیاز به یوگا و مراقبه در زندگی پرداختیم:

 1. مدیریت استرس
کار کردن همیش��ه با اس��ترس همراه است و ش��ما نمی توانید از این 
واقعی��ت ف��رار کنید. نه، نمی توانید از کار فرار کنی��د و یا به طور کامل 
از آن جلوگیری کنید. بنابراین، آیا ش��ما به زندگی اس��فبار خود ادامه 
خواهید داد؟ نه، یک مقدار مناس��ب از تمرین مراقبه یوگا را به زندگی 
خود اضافه کنید. بس��یاری از مطالعات ثابت می کنند که تمرین مراقبه 
یوگا تأثیر آرامش بخش بر مغز دارد و عملکرد روده را بهبود می بخشد.

ارتباط مغز و روده، دیگر یک واقعیت پنهان نیست، بنابراین حفظ این 
رابطه سالم برای شما مهم است. از آنجا که این ارتباط یک محور تعادل 
اس��ت، نوس��انات خلقی از بین می رود و سطح اس��ترس پایین می آید. 
ش��ما متوجه تغییر مهمی در طرز فکر خود خواهید ش��د، زیرا همراه با 
آرام ک��ردن طی حاالت یوگیک و چند دقیق��ه مراقبه، روده و همچنین 

مغز خود را هدف قرار می دهید.
2. هورمون های شادی

فلور روده یک انس��ان، وظیفه آزاد کردن و انتقال دهنده عصبی مانند 
دوپامین، س��روتونین و اندورفین را برعهده دارد. وجود انسداد در مسیر 
مغ��ز، به معنای وجود مانع در جریان طبیعی این هورمون های ش��ادی 
بوده و عالئم افس��ردگی، اضط��راب و حمالت هراس انگی��ز را به دنبال 
خواهد داش��ت. ب��ه غیر از خوردن غذاهای س��الم، مراقبه یوگا می تواند 
در کاهش بس��یاری از این عالئم دردناک و منش��أ آنها در بعضی مواقع 

نیز کمک کند.
زندگی یک کارآفرین می تواند بس��یار جدی و پر از اس��ترس باش��د. 
این احس��اس نگرانی و استرس ممکن اس��ت به دلیل تأخیر در حرکت 
هواپیما، هنگام س��فر و بیماری دائم به دلیل تغییر مداوم در آب و هوا، 
مکان یا حتی ش��رایط کار باش��د. به عنوان یک انس��ان، شما قرار است 
احساس سالمتی و خوش��بختی کنید. برای تجربه این سعادت حداقل 

۳۰ دقیقه یوگا یا مراقبه را در برنامه روزانه خود قرار دهید.
۳. مدیریت خشم

احساس ناامیدی در یک محیط کار طاقت فرسا احساس رایجی است. 

به عنوان یک رئیس، ممکن اس��ت شما کسی را که در محل کار است، 
دوس��ت نداشته باشید یا از عملکرد شخصی ناراضی باشید و یا به دلیل 
اش��تباه کاری تکراری، عصبانیت را تجربه کنید. به یاد داش��ته باش��ید 
که عصبانیت بزرگ ترین دش��من ش��ما بوده و افتادن در تله آن، قدرت 

نابودی شما را در هر زمانی باال می برد.
نمی دانی��د یوگا چگونه می تواند در این مس��ئله به ش��ما کمک کند؟ 
یوگا برای رفع عصبانیت، اس��ترس و بی تابی بسیار تأثیرگذار است. یکی 
از ساده ترین ابزار برای رفع طبیعی مشکالت انجام تمرینات یوگا است. 
یک مطالعه علمی شامل برنامه ذهن آگاهی برای جوانان بود، اما افرادی 
را که در محیط های کاری س��خت مش��غول بودند را نیز شامل می شد. 
در پایان این برنامه، ش��رکت کنندگان از کم شدن پرخاشگری جسمی، 

کاهش مشکالت روانی و موارد دیگر پرده برداشتند.
4- پردازش فراشناختی

پردازش فراش��ناختی چیس��ت؟ چیزی نیس��ت ج��ز مجموعه ای از 
الگوهای رفتاری انسان که شامل برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی شخص، 
موقعیت یا هر دو است. هنر مراقبه ذهن آگاهی یا یوگا یا هر دو به روش 
و الگوی مناس��ب، می تواند به شخص کمک کند تا پردازش شناختی را 

به طور مؤثر مدیریت کند.
ی��ک مطالعه در مورد این موضوع نکات مهم بس��یاری را نش��ان داد 
ک��ه توده های مختلفی از مردم می توانند از آنها بهره مند ش��وند. مراقبه 
به درمان عالئم افس��ردگی کمک می کند؛ به طوری که ش��ما به خوبی 
می توانی��د ی��ک کارآفرین موفق بوده و هم زمان افس��رده باش��ید. یوگا 
پریش��انی مربوط به اختالالت خلقی را کاهش می دهد و در رس��یدگی 
ب��ه عوامل محرک مرتبط با الگوهای پرخاش��گری و عصبانیت نیز مؤثر 

خواهد بود.
۵- بهبودی عاطفی

ه��ر یک از ما یک بار در ط��ول زندگی خود دچار تح��ول عاطفی یا 
لحظه ای دلخراش می ش��ویم، اما کارآفرینان آس��یب پذیر تر هستند و از 
نظر مقایس��ه ای حتی بیشتر مس��تعد ابتال به موارد تغییر زندگی، مانند 
مش��اغل ناموفق، فراز و نش��یب در روابط ش��خصی، کمبود وقت برای 
خان��واده، اعضای تیم خس��ته کننده و رژیم غذایی هس��تند. بله، رژیم 
غذایی نیز احساس��ات ش��ما را تنظیم می کند و در ایجاد حس استرس 

تاثیر زیادی دارد.
ب��ا در نظر گرفتن این مثال ه��ا، یوگا نوعی تکنیک آرامش بخش برای 
مقابل��ه با نتایج این موقعیت های بس��یار معنادار اس��ت. مراقبه و یوگا، 
در کنار هم، می تواند به ش��ما در مبارزه با ش��یاطین و روبه رو ش��دن با 
ترس های تان کمک کند. این عمل به ش��ما یاد می دهد تا احساسات یا 
عقاید خود را به بهترین وجه ممکن بیان کنید. به یاد داش��ته باش��ید، 
این ارتباط روح و بدن است که احساس تفاوت را در زندگی شما ایجاد 

می کند.

6. چاقی
آیا دلیل شماره یک اکثر بیماری های قلبی و دیابت را می دانید؟ قند 
و چربی اصلی ترین علت برای مبتالش��دن به این بیماری ها به حس��اب 
می آید که این نیز نتیجه احتمالی یک س��بک زندگی بی تحرک اس��ت. 
بدن س��الم برای افراد مختلف زمینه متفاوتی دارد، به همین دلیل اکثر 

مردم مستعد داشتن درک نادرست از سالمتی و بهزیستی هستند.
رژیم غذای��ی پر قند و زندگی پراس��ترس می توان��د ترکیبی مخرب 
باش��د که تأثی��رات مخربی بر زندگی ش��ما خواهد گذاش��ت. اگر وقت 
کاف��ی برای رفتن به باش��گاه یا انجام هر ن��وع ورزش دیگری را ندارید، 
می توانید مدیتیش��ن کنید یا ۱۵ دقیقه با چشمان خود همراه با ایجاد 
احساس راحتی شعار  »Om« دهید. جدا از این، شما می توانید برخی 
از موقعیت ه��ای آس��ان و آرامش بخش یوگا را امتح��ان کنید که ناحیه 
ش��کم را هدف قرار می دهد و همچنین به ش��ما در س��م زدایی از بدن 

کمک می کند.
7. سیستم اعتقاد

یوگا دوباره سیستم اعتقادی شما را تنظیم می کند یا حداقل در انجام 
این کار به ش��ما کمک می کند. چرا سیس��تم اعتقاد شما برای موفقیت 
در کارآفرینی بس��یار مهم است؟ تصور کنید که یک امپراتوری یا حتی 
یک تجارت کوچک بدون چشم انداز، اخالق یا پروتکل را اجرا کنید. آیا 
قادر خواهید بود بدون ارتباط معنوی با کار خود یا یک سیستم اخالقی 

پایدار بمانید؟ قطعا نه.
معنویت به ش��ما در حف��ظ ارتباط صحی��ح روح و روان بدن و برای 
داش��تن آرامش کم��ک می کند. به  عالوه مش��کالت عاطف��ی را بهبود 
بخش��یده و از این طریق به ش��ما در بهبودی از هرگونه آس��یبی کمک 
می کند. در صورت عدم درمان، احساس��ات منفی منعکس ش��ده ش��ما 
می تواند بر روی سیس��تم اعتقادی تان نیز تأثیرگذار باش��د و شما را در 
برابر تغییرات، تصمیمات نادرست و معامالت ویران کننده به طور جدی 

آسیب پذیر کند.
۸. ضمیر و حس نادانی

ضمیر یا نفس، بزرگ ترین دش��من ش��ما بوده و یک شکل خالص از 
احساسات است. علت خالص بودن آن فقط به این دلیل است که ناشی 
از حس نادانی، حسادت، غم و اندوه بوده و یا حتی تجربه حسی عجیب 
و غریب را با خود به همراه دارد. همه این احساس��ات بس��یار »انسانی« 
و مقدمه ای برای الگوی رفتاری فریبنده رفتارگرایانه هس��تند. به عنوان 
یک تاجر، ضمیر یا نفس ش��ما می تواند س��می باشد که آرام آرام، روابط 

صمیمانه با شرکا و تیم شما را از بین می برد.
یوگا و مراقبه به ش��ما کمک می کند تا نقاط کور در الگوهای کاری، 
پروتکل ها و حتی روابط واقعی زندگی خود را پیدا کنید. به عنوان مثال، 
مدیتیشن قسمت شاد سیستم عصبی مرکزی شما را فعال می کند و به 
شما کمک می کند تا با راحتی و صبر در وضعیت اضطراب حاضر شوید.

۹. حالت هیچ کاری انجام ندادن
اگر در حالت اس��ترس و یا در حالت کار ۲۴×۷ قرار دارید، غیرممکن 
اس��ت ک��ه اهمیت انجام دادن ع��ادات و رفتارهای هم��راه با آرامش را 
تش��خیص دهید. حاالت��ی مانند چایلد روز، باالس��انا ی��ا کورپه پوزیور 
شاواس��انا برخی از مواردی هس��تند که اهمیت رها ک��ردن، زندگی در 
لحظ��ه و آرام��ش، در حالی که وقت کافی در دس��ت دارید را به ش��ما 
آموزش می دهد. درنهایت می توانید با انجام این حرکات، الگوی صحیح 
خواب را نیز آموزش ببینید. الزم نیس��ت یک یوگی تمام عیار باش��ید تا 
این نکات را تمرین کنید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است 
که روزی چند دقیقه اس��تراحت و یا دراز کشیدن روی نیمکت را انجام 
دهید و هیچ کاری نکنید. برای کارآفرینان و بازرگانان عصر جدید بسیار 
مهم است که از اهمیت لذت بردن از لحظه و مدتی چرت زدن، یک یا دو 

بار در روز آگاهی داشته باشند.
addicted2success/ucan :منبع

۹ دلیل برای اینکه چرا هر کارآفرین باید یوگا تمرین کند
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بازخوردها را نادیده نگیرید!
4 ترفند برای استفاده موثر از بازخوردهای منفی

همه ما به عنوان صاحبان کسب و کار و یا اعضای تیم، گاهی اوقات با بازخوردهای منفی روبه رو می شویم. زمان هایی 
فرا می رسد که مافوق یا مشتریان ما را مواخذه کرده و منتظر شنیدن پاسخ های ما هستند. عکس این شرایط نیز وجود 
دارد؛ همیش��ه ما در مقابل بازخوردها قرار نمی گیریم؛ بلکه باید آنها را برای دیگر افراد بازگو کنیم، اما چه چیزی این 
گفت وگوها را دشوار می کند که باعث می شود تمام تالش خود را به کار بگیریم تا از روبه رو شدن با آنها پرهیز کنیم؟
باید اعتراف کنیم که همه ما در چنین ش��رایطی قرار گرفته ایم. حتی کسانی که تخصص توسعه رهبری کاری را به 
عهده دارند و درواقع مدرس مهارت های خود هس��تند نیز گاهی اوقات با این مش��کل مواجه می شوند و به جای اینکه 
با ش��رایط روبه رو ش��وند، از آن فرار می کنند. احس��اس دل پیچه، تپش قلب و کف دس��ت های عرق کرده را بسیاری از 
افراد تجربه کرده اند، اما به یاد داشته باشید، تا زمانی که هیچ عکس العملی در مقابل آن نشان ندهید و از گفت وگوی 
موردنظر دوری کنید، نمی توانید شرایط را بهبود بخشید. برخی معتقدند که اگر از همان آغاز، اهمیت خاصی را متوجه 
طرف مقابل نکنیم، اصال خود را در این شرایط قرار نمی دهیم، اما اجتناب و دوری کردن از چنین برخوردهایی به مرور 
باعث بدتر ش��دن اوضاع می ش��ود. زمانی که هیچ چاره ای جز روبه رو ش��دن با این مشکل نداشته باشیم، به جای اینکه 

مشکل را ارزیابی کرده و رابطه را تقویت کنیم، ریسک تخریب رابطه با طرف موردنظر را به جان می خریم.
اگر تعریف ش��ما از مکالمه یا گفت وگوی دشوار، درخواست برای افزایش حقوق باشد، یا اینکه بخواهید به مشتریان 
خود »نه« بگویید و یا حتی ارائه بازخورد به همکار، در تمامی این ش��رایط می توانید از این ترفندها اس��تفاده کنید و 

آن را به نفع خود تغییر دهید. 
1. طرز فکر خود را عوض کنید

اگر مکالمه دش��واری را پیش رو دارید، این احتمال وجود دارد که قبل از وقوع آن نیز احس��اس اضطراب و ناراحتی 
داشته باشید. پیشنهاد می کنیم که به جای این کار، آن را در چارچوب های مثبت تری قرار دهید. برای مثال، نباید فکر 
کنید که در حال ارائه بازخورد درباره عملکرد منفی طرف مقابل هستید؛ بلکه به این فکر کنید که یک مکالمه سازنده 
درباره توسعه و پیشرفت خواهید داشت. به رئیس خود »نه« نمی گویید، بلکه یک راه حل بهتر را ارائه می دهید. زمانی 

که این مکالمه ها را یک گفت وگوی عادی و روزانه بدانید، هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.
2. از قبل آماده شوید

شاید این روش به نظر شما عادی و واضح به نظر برسد، اما مشکل اینجاست که نمی توان از احساسات چشم  پوشی 
کرد. ش��ما باید پیام خود را با آرامش و با روش��نی هرچه تمام تر ارائه دهید؛ عالوه بر این، رفتار درس��تی را در مقابل 
عکس العمل او به نمایش بگذارید. به بیان دیگر، تحت هر شرایطی و با وجود هر رفتاری که ممکن است از طرف مقابل 

سر بزند، باید احساسات خود را کنترل کنید.
با یک حقیقت روبه رو ش��وید: اینکه بخواهید به کس��ی بگویید که رفتار یا عملکرد اش��تباهی داشته و در مقابل نیز 
ش��خص موردنظر بدون هیچ رفتار اشتباه و با منطق کامل، اش��تباه خود را بپذیرد، کار چندان دشواری نیست. هر دو 

نفر در این شرایط یک نفس راحت می کشند و به کار خود ادامه می دهد.
مساله چالش برانگیز این است که برای مثال، اگر طرف مقابل از روی صندلی خود بلند شده و با فریاد و الفاظ رکیک 

به مخالفت با شما برخیزد، چه باید کرد؟
گاهی اوقات، احساسات می توانند بهترین حالت ما را ابراز کنند، اما این در صورتی است که از قبل درباره آن آگاهی 
داشته و خود را برای آن آماده کنیم؛ بدین ترتیب از ریسک نیز اجتناب کرده اید. چند دقیقه ای را زمان بگذارید و به 
این فکر کنید که باید چه بگویید، نکاتی را یادداش��ت کنید و قبل از مکالمه با طرف مقابل، نکات کلیدی را مش��خص 

کنید.
استراتژی که برای گفت وگوی خود در نظر می گیرید، باید انعطاف پذیر باشد و برخی از پاسخ های احتمالی را شامل 

شود. زبانی را انتخاب کنید که ساده تر، شفاف تر، مستقیم و طبیعی باشد.
۳. زمان و محل مناسبی را برای گفت وگو انتخاب کنید

نباید فاصله زمانی میان یک رفتار اش��تباه و ارائه بازخورد ش��ما، زیاد شود؛ عالوه بر این، نباید عجله کنید. برای این 
کار تنها یک فرصت دارید؛ پس باید آن را به سمتی هدایت کنید که به نفع هر دو طرف باشد.

زمان مناس��ب به ش��دت آن بازخورد بستگی دارد. تا حد امکان، از زمانی که تخلف صورت گرفته، دور نشوید. هدف 
شما این است که مشکل را برطرف کنید، نه اینکه بخواهید درد بیشتری را به او اضافه کنید.

منظور از مکان مناس��ب، دفتر کار نیس��ت؛ حتی می توانید در یک کافی شاپ مالقات کنید و یا حتی در حین کار و 
در شرایطی که هیچ کارمند دیگری صدای شما را نمی شنود، این کار را انجام دهید.

اگر فکر می کنید که دفتر کار ش��ما مکان مناس��بی خواهد بود، پس همه چیز را به صورت غیررس��می برگزار کنید. 
خودتان را به جای طرف مقابل بگذارید. نشستن در پشت میز و روبه روی طرف مقابل، مناسب نیست؛ ترجیحا کنار او 
بنشینید. میزی که بین شما قرار می گیرد، در واقع مساله را بیش از چیزی که هست نشان می دهد و احساس ناراحتی 

را در طرف مقابل ایجاد می کند.
4. کار را به تعویق نیندازید

چگونه می توان بر بی میلی بازگو کردن بازخورد و داشتن یک گفت وگوی دشوار غلبه کرد؟ جواب این است که باید 
با این مکالمه نیز همانطور رفتار کنید که در گفت وگوهای دیگر انجام می دهید. اگر این بازخورد را به عنوان یکی دیگر 

از مکالمه های روزمره خود بدانید، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و نتیجه نامطلوبی حاصل نخواهد شد.
ب��ه بیان دیگر، تاکید بی م��ورد در آن جایی ندارد. اگر ارائه بازخورد را به صورت کامال طبیعی، عادی و غیررس��می 
انجام دهید، هیچ دش��واری در پی نخواهد داش��ت. باید این مساله را به خاطر داشته باش��ید. برقراری ارتباط در واقع 
ابزاری اس��ت که از آن برای ارائه اطالعات، توس��عه و پیشرفت، تشویق و ترغیب کردن و دستیابی به هزاران چیز دیگر 

استفاده می کنید.
بازخوردهایی که به خوبی مدیریت می شوند، می توانند به ایجاد خالقیت، ایجاد انگیزه در افراد و تشویق برای آموزش 
منجر ش��وند. وظیفه ش��ما به عنوان مدیر این است که بتوانید گفت وگوهای دشوار را رهبری کرده، به شکلی که باعث 

رشد آنها شود و از تخریب آنها جلوگیری کند.
Entrepreneur/ucan :منبع 
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