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فراز و فرود سرمایهگذاری خارجی در دهه 90

نیمرخ سرمایهگذاری خارجی
در اقتصاد ایران

مصادره صنعت استخراج
رمزارز در ایران

محمدرضاشرفی

رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن
بالکچین

برخورد قهری ب��ا دارندگان
دستگاههای اس��تخراج رمزارز
در کش��ور همچنان ادامه داد.
بسیاری از افراد ،این دستگاهها
را از س��ایتهای داخلی مجاز
و تحت نظ��ارت وزارت صمت
خریداری کردند ،با این حال به
بهانه قاچاق ،دستگاه آنها ضبط
میش��ود .ای��ن رون��د درحالی
ادامه دارد که س��تاد مبارزه با
قاچاق کاال ه��م بر لزوم یافتن
راه حل��ی برای خ��روج از این
وضعیت امنیتی صحه گذاشته
اس��ت .این موضوع در مصوبه
دولت درباره این صنعت دیده
نشده است ،به همین دلیل در
جلسه کمیسیون اقتصاد هیأت
دول��ت در هش��تم بهمنم��اه
ل��زوم چارهاندیش��ی در ای��ن
باره مطرح ش��د .ما در انجمن
بالکچین پیشنهادات خود را
به مس��ئوالن در دولت به طور
مکتوب ارائ��ه کردیم و اکنون
باید دید ک��دام یک از روشها
برای تس��ریع در قانونی کردن
فعالی��ت این دس��تگاهها مورد
تواف��ق قرار میگیرد .ش��رایط
صنعت اس��تخراج رم��زارز در
ایران پ��س از مصوبه
3
دولت به گونهای...

درکنترل شماست

فرصت امروز :دهه  90از لحاظ جذب س��رمایهگذاری خارجی در ایران ،دهه پرتالطمی بوده اس��ت .آمارهای داخلی از تصویب
طرحهای س��رمایهگذاری در این دهه نشان میدهد پس از س��ال  1391که تحریمهای اقتصادی علیه ایران جدیتر شد ،تصویب
طرحها و حجم سرمایهگذاری کاهش یافت و دوباره از سال  1394با چشماندازی که بهواسطه نتایج امیدوارکننده مذاکرات هستهای
ایجاد شد ،تعداد طرحها و حجم سرمایهگذاری مجددا افزایش پیدا کرد .این روند رو به رشد در سال  1395ادامه یافت و در سال
 1396به اوج خود رسید ،اما بار دیگر در سال  1397و با خروج آمریکا از برجام ،آمارهای سرمایهگذاری نزولی شد .گزارش «سازمان
سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» نیز نشان میدهد تعداد طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب از  ۷۵طرح با
ارزش  4.9میلیارد دالر در سال  ،۱۳۹۱به  55طرح با ارزش  1.3میلیارد دالر در سال  1392رسید .سپس در سال  93تعداد طرحها
به  40مورد با ارزش  915میلیون دالر تنزل کرد که کمترین میزان در دهه  90بوده است ،اما از سال  1394دوباره تعداد طرحها...
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تداوم فعالیت شعبی که نشان از ادغام ندارند

پیشرفت ۸۰درصدی ادغام بانکهای نظامی
4

بوکار
مدیریت و کس 
چه زمانی از حضور در یک استارتآپ کنارهگیری کنیم؟

وزیرنفتدرمراسمامضایقراردادتوسعهمیادینپارسیوپرنجپیشبینیکرد

افزایش  ۶میلیارد دالری
درآمدهای نفتی ایران

 4اقدام رایج نخبههای کارآفرینی

سنتشکنی گوگل در انتشار میزان درآمد از یوتیوب

برترین تبلیغات سوپربال2020

بازاریابی با اموجیهای جذاب
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رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش:

باید قوی شویم تا جنگ نشود

فرمانده کل قوا صبح شنبه در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش،
واقعه  ۱۹بهمن س��ال  ۱۳۵۷را نتیجه اطمینان امام خمینی(ره) و مبارزان به وعده الهی دانس��تند و
گفتند اگر تفکر تخلفناپذیر بودن وعده الهی در جامعه حاکم شود و مسئوالن هوشیارانه عمل کنند،
تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد و تحریم میتواند عامل نجات کشور از وابستگی به نفت و حل
بس��یاری از مشکالت شود .به گزارش ایسنا ،رهبر انقالب اسالمی در این دیدار که در چهل و یکمین
سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی(ره) در  ۱۹بهمن  ۵۷برگزار شد ،این واقعه
را ی��ک حادثه فراموشنش��دنی و اعجاببرانگیز و دارای درسها و عبرتهای��ی خواندند و افزودند :در
دوران رژیم گذش��ته ،نیروی هوایی ارتش یکی از نزدیکترین نیروها به مرکز قدرت و آمریکا بود ،اما
رژیم طاغوت ،ضربه را از همین نیرو خورد که هیچگاه تصور آن را نمیکرد .حضرت آیتاهلل خامنهای
خاطرنشان کردند :براساس آیات قرآنی ،خداوند از جایی به دشمن ضربه میزند که هیچگاه انتظار آن
را ندارد و مؤمنین نیز از ناحیهای تقویت و حمایت میشوند که انتظار آن را نداشتهاند که در فرهنگ
دینی« ،رزق ال یُحت ََس��ب» یا همان رزقی که در محاسبات مادی جایی نداشته است ،نامیده میشود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به آیات قرآنی که صراحتاً و مؤکدا ً از نصرت یاریکنندگان دین خدا یاد
شده است ،افزودند :باید به این وعدههای الهی اطمینان داشت و با امید به آینده به حرکت رو به جلو
با قدرت ادامه داد.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :اگر چنین تفکر و روحیهای در هر مجموعه و جامعه ایمانی
حاکم ش��ود ،افراد آن مجموعه با عزم راسخ ،تهدیدها را به فرصت تبدیل خواهند کرد .همانگونه که
نی��روی هوای��ی به رغم تحریمهای آمریکا ،اکنون عالوه بر تعمیر و بازس��ازی جنگندهها و هواپیماها،
طراحی و ساخت جنگنده را نیز انجام داده است .ایشان رمز موفقیت و پیشرفت نیروی هوایی را تبدیل
تهدید به فرصت ،قطع امید از بیگانگان و تکیه بر تواناییها و ظرفیتهای داخلی برشمردند و افزودند:
این موضوع قابل تعمیم به کل کشور است و میتوان به رغم تحریمها که یک حرکت جنایتکارانه است،
برای کشور فرصتهای زیادی را بهوجود آورد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اگر مسئوالن هوشیارانه عمل کنند میتوان با استفاده از شرایط

تحریم ،اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری از مشکالت است ،نجات داد .حضرت
آی��تاهلل خامنهای گفتند :البته برخی افراد باهوش در داخل هیأت حاکمه آمریکا متوجه این موضوع
هستند و گفتهاند نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به همین دلیل باید مسیری را باز
بگذاریم تا اقتصاد ایران بهکلی از پول نفت جدا نشود که مسئوالن بهخصوص مسئوالن اقتصادی باید در
این خصوص هوشیار باشند .ایشان با اشاره به پیچیدهتر شدن ابزارها و شیوههای دشمنان خاطرنشان
کردند :در مقابل ،شیوهها و ر وشهای جمهوری اسالمی نیز پیچیدهتر از گذشته شده است بهگونهای که
اکنون در بخشهای گوناگون کشور ،روشها و کارهای کام ًال منطقی ،پیچیده و پیشروندهای در جریان
است که تأمینکننده عمق راهبردی کشور است و دشمن را زمینگیر کرده است.
ایش��ان با تأکید بر لزوم قویشدن کشور در همه جهات بهویژه در زمینه دفاعی گفتند :ما بهدنبال
تهدید هیچ کشور و ملتی نیستیم بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید هستیم .رهبر
انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ضعیفبودن ،دشمن را تشویق به اقدام خواهد کرد ،افزودند :برای آنکه
جنگ نش��ود و برای آنکه تهدید تمام ش��ود ،باید قوی شد .حضرت آیتاهلل خامنهای ،نیروهای مسلح
بهویژه نیروی هوایی ارتش ،نیروی هوافضای سپاه و سازمان صنایع دفاع را به تالش برای تقویت بنیه
دفاعی در ابعاد مختلف ،دقت در پیش بردن کارهای مهم و حداکثر استفاده از ظرفیتها و استعدادها
توصیه کردند و گفتند :اگر رؤسای قبلی آمریکا مسیر شیطانی این رژیم را در زیر پوششهایی دنبال
میکردند ،امروز انحراف ،جنگافروزی ،فتنهسازی و طمع آمریکاییها به داشتههای دیگران ،علنی و
بدون پوشش است و این مسیر باطل دشمنان ملت ایران قطعا محکوم به شکست است.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی ،امیر س��رتیپ نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان
گزارشی از پیشرفت برنامههای این نیرو در ابعاد «ارتقای توان رزم»« ،پشتیبانی ،فنی و قطعهسازی»
و «پویایی س��ازمان و ارتقای کیفیت نیروی انسانی» گفت :طراحی و ساخت پهپاد ،مهمات هوشمند
و هواپیمای با سرنش��ین ،تعمیرات موتور و قطعات هواپیما ،کمک به مناطق س��یلزده از طریق پرواز
هواپیماهای ترابری و راهاندازی آمبوالنس هوایی کش��ور با تجهیز یک هواپیما به امکانات پیش��رفته
پزشکی از جمله فعالیتهای نیروی هوایی بوده است.

هر آنچه باید درباره ویروس «کرونا» بدانید

کروناویروس؛ بازی تاج و مرگ

کروناویروس یا تاج خورشید؛ بیماریای است که با ظهور نوع جدید آن از ووهان چین ،بار دیگر موجب
نگرانی بینالمللی شده است .یکی از وجوه نامگذاری کروناویروس ( )corona virusکه به معنای تاج و
در نجوم به معنای تاج خورشید است ،به این دلیل است که زیر میکروسکوپ ،سطح خارجی ویروس شبیه
تاج دیده میشود .به گزارش ایسنا ،کروناویروسهای بیماریزای انسانی با احتساب نوع اخیری که شایع
ش��ده ،تعدادش��ان به هفت نوع رسیده است .این خانواده از ویروسها ،واجد  RNAبوده و پوششدارند
و مانند سایر ویروسهای پوششدار ،ماندگاری این خانواده از ویروسها در محیط زیاد نیست و حداکثر
یک تا دو روز در محیط دوام میآورند .همچنین از آنجایی که در پوس��ت آنزیم وجود دارد ،روی دس��ت
انسان زود از بین میروند ،اما در مقایسه با دست ،مدت بیشتری میتوانند روی لباس باقی بمانند؛ حدود
 ۱۰تا  ۱۲س��اعت .اما علت تغییرات ژنی در کروناویروس چیست؟ کروناویروسها ،ژنوم بزرگ و یکتکه
و اسید نوکلئیک (زنجیرههای طویل مولکولی دو یا یک رشتهای) طویلی دارند بنابراین احتمال در هم
پیچیدن آن با ژنوم ویروسهای دیگر و برداشتن تکههای ژنوم ویروسهای دیگر و در نتیجه بروز تغییرات
ژنی وجود دارد که خود سبب تغییر میزبانهایی میشود که این ویروسها جهت تکثیر یا بیماریزایی
انتخاب میکنند و در نهایت این قابلیت در ویروس ایجاد میشود که از حیوان به انسان انتقال پیدا کند
و ب ه صورت زئونوز (بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انس��ان) درآید .از اجزای این ویروسها که در
بیماریزایی در میزبان نقش مهمی دارند ،پروتئینهای س��اختاری و غیرس��اختاری است .پروتئینهای
غیرساختاری مانع از ترشح اینترلوکینها میشوند و با کمک پروتئینهای ساختاری ،به سلولهای میزبان
میچس��بند و با تشکیل تودهای از س��لولهای میزبان اطراف ویروس ،از سیس��تم ایمنی فرار میکند.
اغلب کروناویروسها باعث ایجاد بیماریهای خفیف و خود محدود شونده در مجاری تنفسی ،میشوند.
همچنین چهار نوع شناختهشده آنها عامل  ۱۵تا ۳۰درصد موارد سرماخوردگی محسوب میشوند .این
درحالی است که با ظهور کروناویروسهای سارس و مِرس به ترتیب در سالهای  ۲۰۰۲و  ۲۰۱۳مشخص
ش��د که این خانواده از ویروسها چندان هم بیخطر نیس��تند .حاال با ظهور کروناویروس اخیر از ووهان

چین ،بار دیگر این دسته از ویروسها موجب نگرانی بینالمللی شدهاند .سوال دیگر این است که منشأ
کروناویروس جدید چیست؟ در پاسخ باید گفت ،ژنوم کرونای جدید۸۰ ،درصد شبیه ویروس مولد سارس
و ۹۶درصد شبیه ویروس خفاش است و همین امر موجب طرح این تئوری شده که خاستگاه ویروس از
خفاش بوده اس��ت .همچنین اپیدمیولوژی کروناویروسها به این شرح است :سارس؛ با انتقال از خفاش
به گربه چینی و س��پس به انسان شروع شد و ۱۰درصد کشندگی داشت .این بیماری  ۲۷کشور دنیا را
درگیر کرد ،اما طی مدت چند هفته ژنوم آن شناسایی و ب ه سرعت ،طی چند ماه ،انتشار بیماری ناشی
از آن کنترل ش��د .مرس؛ با انتقال از خفاش به ش��تر و سپس انسان آغاز شد و ۳۵درصد کشندگی دارد.
باید توجه کرد که هنوز انتش��ار این بیماری ب ه خوبی کنترل نش��ده و موارد انگشتشماری نیز از ایران
ش شده است .کروناویروس ۲۰۱۹؛ اولین بار وقتی مورد توجه قرار گرفت که در  ۳۱دسامبر ۲۰۱۹
گزار 
مقامات چین اعالم کردند که از منطقه ووهان چین ۲۷ ،مورد پنومونی با علت نامشخص که هفت مورد
ش شده است .دهم ژانویه  ،۲۰۲۰سکانس ژنی این ویروس شناسایی و مشخص شد
آن شدید بوده ،گزار 
که  ۱۵مورد از این پنومونیها به علت کروناویروس جدید بوده است .این ویروس از اواسط آذر شروع به
گسترش کرد و استانهای دیگری از چین و کشورهای دیگری را درنوردید .همچنین در اولین نشست
ویژه سازمان بهداشت جهانی درباره کروناویروس جدید ،اگرچه دالیل کافی مبنی بر اینکه این ویروس
تهدیدی بینالمللی است ،پیدا نشد ،اما زمانی که با گسترش بیشتر بیماری ۱۵ ،کشور و بال غ بر هزار نفر
از کش��ورهای مختلف مبتال شدند ،در نهایت  WHOدر  ۱۰بهمن ،مصادف با  ۳۰ژانویه ،اعالم فوریت
بهداش��تی با دغدغه بینالمللی (PHEIC: Public Health Emergencies of International
 )Concernکرد .باید توجه کرد که این ویروس توانسته طی فقط چند هفته در بیش از  ۲۵کشور دنیا
بهویژه کش��ورهایی از قاره آس��یا و نیز اقیانوسیه ،اروپا و آمریکا گسترش یابد .تاکنون چندین هزار تن را
ش شدهاند و با مرگومیر تقریبی  2درصد بوده است .در عین
مبتال کرده که ۹۹درصد آنها از چین گزار 
حال پیشبینیشده که بهزودی موارد بیماری بال غ بر  ۱۰۰هزار نفر خواهد شد.
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استیووزنیاک:
شخصیت استیو جابز بعد از
موفقیت اپل دگرگون شد

شرکت شناسا برگزار کرد

فراخوان جذب طرحها و رویداد ایدههای نوآوران ه فناپ زیرساخت

رویداد فراخوان جذب طرحها و ایدههای نوآورانه و دعوت به رویداد طرح مس��ئله ش��رکت فناپ زیرساخت ،با همکاری
ش��رکت راهبران امین سرمایه پاس��ارگاد ،بازوی خدمات نوآوری شناسا (از شرکتهای گروه مالی پاسارگاد) روز سهشنبه
پانزدهم بهمنماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد ،در این رویداد ،دکتر مهدی ایزدیار مدیرعامل ش��رکت فناپ زیرس��اخت با
تش��ریح ش��رایط اقتصادی کش��ور بر لزوم توجه به علم ،فناوری ،نوآوری و حمایت از جوانان خالق و نوآور جهت بهبود
فضای اقتصادی کش��ور تأکید کرد و گفت :داش��تن تجربه ،صرفا راهگشای مشکالت س��ازمانها نخواهد بود و استفاده از
جوانان بادانش و فناور و بهرهگیری از پویایی و نشاط جوانی در کنار تجربه مدیران میتواند همافزایی سازمانی ایجاد کند.
دکت��ر ایزدیار همچنین با اش��اره به جایگاه تأثیرگذار گروه مالی پاس��ارگاد در بخشه��ای مختلف صنعتی ،فرهنگی و
اقتصادی کش��ور افزود :ش��رکت فناپ -از شرکتهای گروه مالی -ب ه عنوان یکی از شرکتهای برتر در حوزه  ITدر کشور
شناخته شدهاست که تاکنون فعالیتهای خود را در راستای ایجاد ارزش در کشور و نیز حمایت از نخبگان و جلوگیری
از فرار مغزها ادامه دادهاس��ت .این ش��رکت با تکیه بر شعار «آنچه توانستهایم ،لطف خدا بودهاست» ب ه عنوان شعار گروه
مالی پاسارگاد ،به سایر اهداف تعیینشده خواهد رسید.
در بخش بعدی رویداد ،مدیران ش��رکت فناپ زیرساخت در چهار حوزه حملونقل هوشمند ،هوشمندسازی و اینترنت
اشیا ،مرکز داده و زیرساخت شبکه و سامانههای پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات به معرفی فعالیتهای شرکت فناپ در
این حوزهها پرداختند و ضمن تش��ریح پروژههای انجامش��ده تاکنون ،نیازهای فناورانه و چالشهای موضوعی خود را در
این چهار حوزه بیان کردند.
در ح��وز ه حملونق��ل هوش��مند موضوعات��ی مانند ثب��ت تخلف��ات رانندگی و هوشمندس��ازی حملونق��ل جادهای،
حملونق��ل ریلی ،حملونق��ل دریایی و حملونقل هوایی ،در حوزه هوشمندس��ازی و اینترنت اش��یا ()IOTموضوعاتی
مانند هوشمندس��ازی بناها و محیطها ،هوشمندس��ازی مدیریت مصرف ،سیس��تمهای قرائت از راه دور و هوشمندسازی
جایگاههای س��وخت ،در حوزه مرکز داده و زیرس��اخت موضوعاتی مانند بهبود کارایی مرکز داده ،ایدههای نو در طراحی
و اجرای مرکز داده ،تعریف خدمات نوآورانه پلتفرم و س��رویس بر روی بس��تر زیرس��اخت فیزیک��ی مرکز داده ،در حوزه
س��امانههای پش��تیبانی ،نگهداری و تعمیرات نیز موضوعاتی مانند پیادهسازی سیس��تمهای  Mission Controlبرای
کنترل و مدیریت نیروهای اعزامی ،ارائه راه حلهای پیشبینانه پش��تیبانی و نگهداری ،مدیریت لجس��تیک و طراحی و
اجرا و نظارت بر فرآیندهای پشتیبانی ،نگهداری و تعمیرات از جمله مسائل جذاب و مورد عالقه شرکت فناپ زیرساخت
جهت حمایت و سرمایهگذاری خواهد بود.
محس��ن سیدین ،مدیرعامل ش��رکت راهبران امین سرمایه پاس��ارگاد نیز ضمن معرفی گروه مالی پاسارگاد ،به تشریح
اهداف و برنامههای این رویداد پرداخت .وی با بیان اینکه ش��رکت شناس��ا از سال 1391و ذیل گروه مالی پاسارگاد شروع
به فعالیت کردهاس��ت ،افزود :این ش��رکت در حال حاضر در تمامی مراحل طرحهای کس��بوکاری و در زنجیره ارزش
نوآوری ،از مرحله شتابدهی تا سایر بخشها ورود کرده و با در اختیار داشتن شتابدهنده تریگآپ و صندوقهای مختلف
جسورانه و پژوهش و فناوری تاکنون بیش از  4هزار طرح را مورد ارزیابی قرار داده و بر روی  52طرح نیز سرمایهگذاری
کردهاس��ت .ش��رکت راهبران امین سرمایه پاسارگاد نیز بهعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت شناسا ،خدمات
مختلف از جمله مدیریت و مش��اوره به کس��بوکارها و نیز سرمایهگذاران را ارائه میکند و این رویداد نیز در همین راستا
و توسط شرکت راهبران برگزار شدهاست.
در بخش پایانی این رویداد ،حامد س��اجدی مدیرعامل ش��رکت شناس��ا با بیان اینکه شرکت فناپ در حال حاضر یکی
از برترین ش��رکتهای ایران اس��ت ،گفت :فناپ با این سابقه و تجرب ه درخشان نیز همچنان به دنبال نوآوری و حمایت از
فناوران است که این موضوع نشاندهنده نگاه به آینده و آیندهنگری این شرکت است.
وی افزود شناسا یک  VCاست که شتابدهنده تریگآپ را بهعنوان بازوی شتابدهی در کنار خود داشته و در حوزههای
مختلف از جمله حوزههای مطرحشده در این رویداد و نیز حوزههایی مانند معدن ،انرژی ،سالمت و آموزش سرمایهگذاری
میکند .دکتر ساجدی خاطرنشان کرد :الگوی فعلی در اکوسیستم کارآفرینی ایران بهترین الگوی موجود نبوده و نمیتوان
برترین مدلهای جهانی را بدون مطالعه و انطباق با وضعیت کشور اجرا کرد .از اینرو شرکت شناسا از ابتدای سال جاری
به فکر راهاندازی یک پلتفرم ارتباطی اس��ت که در آن ارتباط میان صنایع مختلف و افراد نوآور و خالق تس��هیل ش��ود و
این پلتفرم باعث خلق ارزش شود.
ساجدی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه فرآیند مطرحشده در این رویداد یک فرآیند تکرارشونده است ،پیشنهاد
راهاندازی یک باشگاه با نام «کلوپ نوآوران فناپی» را ارائه کرد که در آن تمامی فعاالن و عالقهمندان به حوزههای کاری
ش��رکت فناپ حضور داش��ته باشند .این ارتباط میتواند باعث خلق ارزش برای طرفین و در نهایت کمک به اقتصاد کشور
شود.
در پایان این مراس��م نیز حاضران در رویداد ،س��ؤاالت خود را درخصوص موضوعات مختلف مطرح کردند که توس��ط
کارشناسان پاسخ داده شد.
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نگاه
مبارزه با بیماریهای مزمن چطور رشد اقتصادی را افزایش
میدهد؟

گزارش بانک جهانی از تهدید چاقی در
اقتصاد جهانی

«ای��ن اتف��اق در بعدازظه��ر یک روز جمعه ب��رای ات��ی رخ داد .او دچار
گرفتگی ش��ریان ش��د و س��کته قلبی کرد .او 80درصد از عملکرد قلبش را
از دس��ت داد .لحظهای ترسناک برای او و همسرش رقم خورد .همه گمان
میکردن��د او میمیرد ،اما اتی نمرد .البت��ه او بعد از حمله قلبیاش مجبور
ش��د برای حفظ سالمتی تغییرات اساسی در سبک زندگی خود ایجاد کند.
اتی از تونگا میگوید :اولین کاری که کردم ترک سیگار بود .طی چند سال
عملک��رد  10تا 15درصد قلبم برگش��ت که عمدتا به دلیل تغییر در عادات
غذایی و فعالیتهای جسمی بوده است».
بان��ک جهانی با این مقدمه ،گزارش خود درباره بیماریهای غیرواگیردار
و مزمن و تأثیر آن بر رشد اقتصادی و اشتغال را شروع کرده است .به گفته
بان��ک جهانی ،جزایر اقیان��وس آرام ،ازجمله مکانهایی اس��ت که باالترین
میزان بیماریهای قلبی و بیماریهای غیرواگیردار را در سراس��ر جهان به
خود اختصاص داده اس��ت .تونگا بهتنهایی یکی از باالترین میزان مرگومیر
در افراد مبتال به بیماریهای غیرواگیردار را ثبت کرده است .این رقم حدود
80درصد از مرگومیرها را شامل میشود که یکی از دالیل مهم آن ،چاقی
اس��ت .این آمار در میان زنان کمتر از 80درصد است .گزارش بانک جهانی
نشان میدهد که این آمار در ایران 81.9درصد از کل مرگ و میرها است.
علیرغم افزایش امید به زندگی ،افزایش بیماریهای مزمن و غیرواگیردار
به یک تهدید جهانی تبدیل ش��ده اس��ت .همهس��اله در سراسر جهان15 ،
میلی��ون نفر قبل از اینکه به 70س��الگی برس��ند بر اثر بیم��اری میمیرند.
این بیمارها شامل بیمارهای قلبی-عروقی ،سرطانها ،دیابت و چاقی است.
بیماریهای مزمن و غیرواگیردار در تمام کش��ورهای جهان بدون توجه به
سطح درآمدی آنها ،به نگرانی فزاینده تبدیلشده است.
چاق��ی یک��ی از شناختهش��دهترین عوام��ل خط��ر ابت�لا ب��ه بیمارهای
غیرواگیردار اس��ت و بهخودیخود هم بیماری محس��وب میشود .گزارش
بان��ک جهانی از چاق��ی و پیامدهای اقتصادی آن نش��ان میدهد که چاقی
رو به رش��د اس��ت و همچنین این گزارش به وضوح نشان میدهد که چرا
اضافهوزن و چاقی یک چالش قریبالوقوع برای جهان است .مخصوصاً برای
افراد فقیر و کس��انی که در کشورهای کمدرآمد و متوسط زندگی میکنند.
در واقع ،اینکه چاقی تنها مشکل کشورهای پردرآمد و مناطق شهری است،
افسانهای بیش نیست .دادههای جهانی نشان میدهد از سال  ،1975چاقی
تقریباً س��ه برابر ش��ده اس��ت و اکنون س��االنه  4میلیون نفر بر اثر چاقی
میمیرند .در س��ال  ،2016بیش از 2میلیارد بزرگس��ال (44درصد) دارای
اضافهوزن و چاق بودهاند و بیش از 70درصد آنها در کشورهای کمدرآمد و
با درآمد متوسط زندگی میکردهاند.
پیشبینی شده اس��ت که در  15سال آینده ،هزینه چاقی در کشورهای
درحالتوس��عه ب��ه بیش از  7تریلیون دالر میرس��د .این م��وارد البته تنها
هزینههای مراقبتهای بهداش��تی نیس��ت ،بلکه هزینههای غیرمستقیم به
دلیل کاهش بهرهوری کار ،غیبت از کار ،بازنشس��تگی زودرس و  ...را که بر
جامعه و افراد تحمیل میشود را هم شامل شده است .مث ًال در یک مطالعه
ص ش��ده که هزینههای غیرمس��تقیم اضافهوزن و چاقی در چین از
مش��خ 
3.6درص��د از تولید ناخالص داخلی در س��ال  2000به 7.7درصد از تولید
ناخالص داخلی در س��ال  2025خواهد رس��ید .طبق گزارش بانک جهانی،
پیشبینی میش��ود که بیماریهای مزمن و غیرواگیردار با وجود تغییر در
ش��یوه زندگی ،افزایش جمعیت و شهرنش��ینی تا س��ال  2030میالدی رو
به رش��د باشد .هرچه کش��ورها رش��د اقتصادی و تغییرات سیستم غذایی
را تجربه میکنند ،وسوس��ه مردم برای مصرف غذاهای ناس��المتر و ورزش
کمتر ،بیشتر میشود.
هوای آلوده در جوامع در حال توسعه ،مسئلهای عادی شده است

جشنواره تاریکی به روایت اکونومیست

آلودگی هوا پدیدهای آشناست و برای آنها که در شهرهای بزرگ زندگی
میکنند ،به امری عادی تبدیل شدهاست.
به گزارش اکونومیست ،با این وجود اما هنوز هستند کسانی که در شهرها
زندگی میکنند و کم��اکان آلودگی هوای واقعی را لمس نکردهاند .آنها که
در هن��د زندگی میکنند این روزها نوعی از هوا را تجربه میکنند که کمتر
کسی در آلودهترین شهرها حتی میتواند آن را تصور کند .در واقع ،مردمی
که در دهلی زندگی میکنند با الیهای آلوده از هوا مواجه شدهاند که برای
اکثر مردمی که در شهرها زیستهاند ،غیرقابل باور است.
بررس��یها نش��ان میدهد در چند مدت اخیر ذرات با تمرکز باال ،هوای
دهلی را اش��باع کردهاند .این هوای آلوده آنقدر خطرناک است که میتواند
حتی برای افرادی که ریههای س��الم دارند هم کشنده باشد .میزان آلودگی
هوای این روزهای دهلی 100برابر بیش��تر از آن حدی اس��ت که س��ازمان
بهداشت جهانی ،برای سالمت انسانها خطرآفرین میداند .در واقع ،میزان
آالیندگی این هوا حتی از آلودهترین هوا هم 100برابر بیش��تر آلوده اس��ت.
در نتیج��ه اف��رادی که به ص��ورت درازمدت در معرض این ه��وا قرار دارند
با مش��کالت حاد تنفسی مواجه میش��وند .تنفس هوای آلوده این روزهای
دهلی برابر با کش��یدن  50سیگار در روز اس��ت .یعنی هر کسی این هوا را
استنش��اق میکند ،مثل این اس��ت که در یک روز  50سیگار مصرف کرده
باشد .همین چند وقت پیش بود که مقامات دهلی تصمیم گرفتند مدارس
را تعطی��ل و وضعیت اضطراری اعالم کنند .خودروها هم در ش��رایط خاص
میتوانس��تند بیرون بیاین��د .آلودگی هوای دهلی البت��ه دالیل دیگری هم
دارد .ظاهرا هر س��ال در ماه نوامبر ،کشاورزان ،باقیمانده محصوالت خود را
آتش میزنند تا زمینهایشان پاک شوند و در نتیجه بتوانند در آنها گندم
بکارند ،اما این اتفاق باعث آلودگی شدید هوا میشود .عالوه بر آن جشنواره
نور هم وجود دارد که هندوها آن را جش��ن میگیرند .آنها با این جشنواره،
آتشبازی میکنند تا به نوعی نوربازی کرده باش��ند و با نور جش��ن گرفته
باش��ند اما این جش��نواره در حقیقت به جش��نواره تاریکی تبدیل میشود.
یعنی بدون اینکه مردم بخواهند ،جش��نی که ب��رای نور گرفتهاند منجر به
آلودگی و تاریکی هوا میشود .این اتفاق به طور ویژه در مناطقی میافتد که
به دهلی و سایر شهرها نزدیک است و در نتیجه منجر به بروز آلودگیهای
شدید برای این شهرها میشود.
در عالم واقعیت ،هر قدر کش��ورها به س��مت صنعتیش��دن و همچنین
پیشرفت اقتصادی پیش میروند ،میزان آلودگی هوا در آنها بیشتر میشود.
این اتفاقات ش��اید باعث ش��وند که پیش��رفت اقتصادی حاصل شود اما به
قیمت جان انسانها تمام میشود .به این ترتیب ،آلودگی هوا ،هم میتواند
معلول پیشرفت اقتصادی باشد و هم میتواند مانع پیشرفت اقتصادی بشود
و به نوعی حتی جلوی پیشرفت اقتصادها را هم بگیرد.

اقتصادامروز
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تلفن مستقیم86073290 :

فراز و فرود سرمایهگذاری خارجی در دهه 90

نیمرخ سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران

فرصت ام��روز :دهه  90از لحاظ جذب س��رمایهگذاری خارج��ی در ایران ،دهه
پرتالطمی بوده اس��ت .آمارهای داخلی از تصویب طرحهای سرمایهگذاری در این
دهه نشان میدهد پس از سال  1391که تحریمهای اقتصادی علیه ایران جدیتر
ش��د ،تصویب طرحها و حجم سرمایهگذاری کاهش یافت و دوباره از سال  1394با
چشماندازی که بهواس��طه نتایج امیدوارکننده مذاکرات هستهای ایجاد شد ،تعداد
طرحها و حجم سرمایهگذاری مجددا افزایش پیدا کرد .این روند رو به رشد در سال
 1395ادامه یافت و در سال  1396به اوج خود رسید ،اما بار دیگر در سال 1397
و با خروج آمریکا از برجام ،آمارهای سرمایهگذاری نزولی شد.
گزارش «سازمان س��رمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» نیز نشان
میدهد تعداد طرحهای س��رمایهگذاری خارجی مص��وب از  ۷۵طرح با ارزش 4.9
میلیارد دالر در سال  ،۱۳۹۱به  55طرح با ارزش  1.3میلیارد دالر در سال 1392
رس��ید .س��پس در س��ال  93تعداد طرحها به  40مورد با ارزش  915میلیون دالر
تنزل کرد که کمترین میزان در دهه  90بوده است ،اما از سال  1394دوباره تعداد
طرحها به  65مورد با ارزش  6.7میلیارد دالر رسید .در سال  1395که باالترین نرخ
رش��د اقتصادی در دهه  90اتفاق افتاد ،تعداد طرحهای س��رمایهگذاری خارجی به
 138مورد با ارزش  7.3میلیارد دالر رسید .در سال  1396این روند شتاب بیشتری
گرفت و  179طرح به ارزش  10.6میلیارد دالر در این سال مصوب شد.
از سال  1397اما بار دیگر با اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران ،همان روندی
ک��ه در دوره قبلی تحریمها در ابتدای دهه رخ داده بود ،بر جریان س��رمایهگذاری
خارجی حاکم ش��د ،ب��هطوری که تعداد طرحهای مصوب در س��ال  1397به 83
مورد با ارزش  5.1میلیارد دالر کاهش یافت و در نیمه اول س��ال  1398نیز تعداد
طرحهای مصوب به  75مورد با ارزش  1.3میلیارد دالر رسید.
همه این اعداد و ارقام نشاندهنده فراز و فرود سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد
ایران اس��ت و بار دیگر بر این گزاره تاکید میکند که سرمایه ذاتا ترسو است و این
ترسوی دوستداشتنی در جغرافیایی که امنیت اقتصادی بهواسطه تحریمها کاهش
یافته ،وارد نمیشود.
جغرافیای استانی جذب سرمایهگذاری خارجی
همانطور که از نام «سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران»
برمیآید ،وظیفه این سازمان ،تسهیل ورود سرمایه ،تامین حمایت قانونی و امنیت
کامل برای س��رمایهگذاریهای خارجی اس��ت و به موجب قانون تنها نهاد رسمی
تشویق س��رمایهگذاری خارجی در ایران محسوب میشود .این نهاد از سال 1354
آغاز به کار کرده و طرحهایی را در استانهای مختلف برای سرمایهگذاری خارجی
به تصویب رس��انده که نش��اندهنده میزان جذابیت طرحه��ا و محل وقوع آنها در
کشور است .هرچند که معموالً سرمایه تصویبشده به همان میزان موردنظر جذب
نمیشود ،اما میتوان وضعیت طرحهای جذاب برای سرمایهگذاران را از این طریق
شناسایی کرد.
طبق آمارهای «س��ازمان س��رمایهگذاری و کمکهای اقتص��ادی و فنی ایران»،
بیشترین تقاضا برای جذب سرمایه خارجی در نیمه اول سال  98در استان خراسان
رضوی به ثبت رسیده و در رتبههای بعدی نیز استانهای تهران ،آذربایجانشرقی،
خوزس��تان ،قزوین و زنجان بیش��ترین درخواس��ت را برای جذب سرمایه خارجی
داش��تهاند .طرحهای مصوب در هیأت س��رمایهگذاری خارجی برای  ۲۰اس��تان و
منطقه آزاد ثبت شده است.
همچنین بیشترین ارزش طرحهای مصوب سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۹۷
نیز مربوط به س��ه استان خراسان جنوبی ،کرمان و آذربایجان غربی بوده است که
نش��اندهنده وضعیت مساعد این سه استان برای جذب سرمایه خارجی نسبت به
س��ایر استانها اس��ت .هشت استان از  ۳۱استان کشور س��همی در سرمایهگذاری

خارجی س��ال  ۱۳۹۷نداشتند .در ایالم ،بوش��هر ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان
شمالی ،سیستان و بلوچستان ،کردس��تان ،کرمانشاه و همدان ،طرح مصوبی برای
جذب س��رمایهگذاری خارجی وجود نداش��ت .بیش��ترین تعداد طرحهای مصوب
س��رمایهگذاری خارجی در سه استان تهران ،خراس��ان رضوی و قزوین بوده که به
ترتی��ب  ۱۲ ،۱۸و  ۶طرح برای جذب س��رمایهگذاری خارجی داش��تهاند .بیش از
20درصد طرحهای مصوب س��رمایهگذاری خارجی ،مربوط به تهران است ،اما اگر
حجم سرمایهگذاری خارجی را در نظر بگیریم ،تهران با حدود  ۹۹میلیون دالر ،رتبه
چهارم را به خود اختصاص میدهد.
بیش��ترین حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در سال  ،1397مربوط به استان
خراسان جنوبی با بیش از  ۲۳۸میلیون دالر بود و پس از آن کرمان با حدود ۲۳۳
میلیون دالر و آذربایجان غربی با حدود  ۱۳۴میلیون دالر قرار داش��ت .بیش��ترین
س��رمایهگذاری در ش��رکتها نیز مربوط به شرکت صنایع مدیران خودرو به ارزش
 ۲۳۰میلیون دالر برای افزایش سرمایهگذاری تولید خودروی سواری بود که معلوم
نیست به واسطه اعمال تحریمها چقدر از آن محقق شد ۱۲ .طرح از  ۸۳طرح مصوب
در س��ال  ،97مربوط به افزایش س��رمایهگذاری و یک مورد مربوط به خرید سهام
بود .مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،س��هم چندانی از طرحهای مصوب سرمایهگذاری
خارجی س��ال  ۱۳۹۷نداش��تند .منطقه آزاد سلفچگان در استان قم با  ۶میلیون و
 ۵۰۰هزار دالر برای دو طرح تولید پروفیل و شمش فوالد و منطقه ویژه اقتصادی
بندر امیرآباد در اس��تان مازندران با بیش از 7میلی��ون دالر برای تولید محصوالت
چوبی در مجموع سهم 1.2درصدی از حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب داشتند.
بیشترین تعداد طرحهای سرمایهگذاری خارجی در آخرین ماه سال ،یعنی اسفندماه
به تصویب رسیده است .بیش از یکپنجم طرحهای سرمایهگذاری خارجی در سال
 ،۱۳۹۷یعنی  ۱۸مورد در این ماه مصوب ش��ده اس��ت .در خردادماه یعنی یک ماه
پس از خروج آمریکا از برجام ۱۱ ،طرح به تصویب رسید که نسبت به ماه قبل ،سه
مورد بیشتر بوده است .شوک بعدی به اقتصاد ایران در آبانماه و با اعمال تحریمهای
جدید وارد شد و در ماه آذر ،هیچ طرح سرمایهگذاری خارجی به تصویب نرسید.
چشمانداز امنیت سرمایهگذاری در سال گذشته
نهاد پژوهشی مجلس از جمله نهادهای پژوهشی است که در گزارشهای فصلی
به بررسی وضعیت امنیت سرمایهگذاری در ایران به تفکیک استانها میپردازد .این
گزارشهای فصلی براس��اس شاخصهای تاثیرگذار بر سرمایهگذاری خارجی انجام
میش��ود و با استفاده از آمارهای رسمی در دسترس و همینطور مشارکت فعاالن
اقتصادی از همه استانها ،وضعیت امنیت سرمایهگذاری را ترسیم میکند .به عبارت
دیگر ،مرکز پژوهشها ،ش��اخص امنیت سرمایهگذاری را در دو مطالعه پیمایشی و
مطالعه آماری بررسی میکند و در نهایت ،شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری را از
تلفیق این دو مطالعه به دست میآورد.
طبق گزارش مرکز پژوهشها ،ش��اخص کل امنیت س��رمایهگذاری در زمستان
ی ش��ده اس��ت .مقدار عددی
 1397کمیت  6.18از  10( 10بدترین حالت) ارزیاب 
این شاخص در پاییز سال گذشته  6.43محاسبهشده بود که نشان میدهد امنیت
س��رمایهگذاری در زمستان  1397نسبت به پاییز این سال ،مناسبتر ارزیابیشده
اس��ت .به عبارت دقیقتر ،وضعیت کلی امنیت س��رمایهگذاری در زمستان 1397
نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعاالن کسبوکار مشارکتکننده در این مطالعه،
ی شده است.
بهتر ارزیاب 
براس��اس ارزیابی فعاالن اقتصادی مش��ارکتکننده در این پیمایش ،در زمستان
 ،1397این س��ه مؤلفه بهعنوان نامناس��بترین مؤلفههای امنیت س��رمایهگذاری
ارزیابیشدهاند« :عمل مسئوالن ملی به وعدههای دادهشده»« ،اعمالنفوذ و تبانی
در معام�لات ادارات حکومتی» و «عمل مس��ئوالن اس��تانی و محلی به وعدههای

اقتصادی دادهش��ده» .از سوی دیگر ،مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری
نیز در زمس��تان  1397عبارت بودهاند از« :رواج توزیع کاالی قاچاق»« ،اس��تفاده
غیرمجاز از نام و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی» و «میزان اختالل ایجادش��ده در
اثر تحریمهای خارجی».
این در حالی اس��ت که طبق ارزیابی فعاالن اقتصادی در پاییز  ،1397سه مؤلفه
«عمل مس��ئوالن ملی به وعدههای دادهش��ده»« ،ا ِحقاق حق��وق قانونی در ادارات
دولتی» و «اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات حکومتی» ب ه عنوان نامناسبترین
ی شده بود .همچنین مناسبترین مؤلفههای
مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیاب 
امنیت سرمایهگذاری نیز «سرقت مالی (پول نقد ،کاال ،تجهیزات و ماشینآالت)»،
«اس��تفاده غیرمجاز از نام و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی» و «رواج توزیع کاالی
قاچاق» اعالم شده بود.
بنا به گفته بازوی کارشناسی مجلس ،فعاالن اقتصادی مشارکتکننده در زمستان
س��ال  ،1397از کرمانش��اه ،زنجان ،قزوین نامناس��بترین ارزیابی و از استانهای
خراس��ان جنوبی ،سیستان و بلوچستان و یزد ،مناس��بترین ارزیابی را از وضعیت
امنیت س��رمایهگذاری در استانهایش��ان ارائه کردهان��د .در نهایت ،پس از تلفیق
دادهه��ای آماری و پیمایش��ی در این پژوهش ،اس��تانهای کهگیلویه و بویراحمد،
تهران و قزوین نامناسبترین و استانهای خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان و
همدان مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر
اس��تانها در زمستان  1397کسب کردهاند .مقایسه شاخص امنیت سرمایهگذاری
بین دو مطالعه پاییز  1397تا زمستان  1397نشان میدهد در مطالعه فصل پاییز
 1397به ترتیب سه استان مرکزی ،سمنان و یزد جزو مناسبترینها ارزیابیشده
بودند و س��ه استان ایالم ،خوزس��تان و البرز به ترتیب جزو نامناسبترین استانها
ی شده بودند.
ارزیاب 
براساس نتایج این مطالعه ،در زمستان  ،1397از بین  9حوزه فعالیت اقتصادی،
فع��االن اقتص��ادی در حوزههای ارتباط��ات ،توزی��ع و( ...حملونقل ،انب��ارداری،
عمدهفروشی و خردهفروشی) ،بدترین ارزیابی و فعاالن اقتصادی در حوزههای معدن
بهجز نفت و گاز بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت س��رمایهگذاری ارائه کردهاند.
درحالیک��ه در پاییز  1397از بین  9ح��وزه فعالیت اقتصادی ،فعاالن اقتصادی در
حوزههای صنعت ،بدترین ارزیابی و فعاالن اقتصادی در حوزههای هتل ،رستوران،
تهیه و توزیع غذا و حوزههای نفت خام و گاز طبیعی ،تأمین آب و برق و گاز مشترکاً
بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
شروط برقراری کامل امنیت سرمایهگذاری
براس��اس تعریف این پژوهش ،امنیت س��رمایهگذاری در شرایطی بهطور کامل
برقرار میش��ود که متغیرهای اقتصاد کالن (نرخ ت��ورم ،نرخ ارز و )...باثبات یا قابل
پیشبینی باش��د ،قوانین و مقررات و رویهها و تصمیمات اجرایی باثبات ،برای همه
ش��فاف و قابلدرک باشد و بهطور س��هل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت
تغیی��ر ،تغییراتش��ان در زمان معقولی پی��ش از اجرا به اطالع ذینفعان برس��د،
همچنین سالمت اداری برقرار باشد و اطالعات مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی بهطور
ش��فاف و برابر در دس��ترس همه شهروندان باش��د ،جان و مال همه شهروندان از
تعرض مصون باش��د ،حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمینشده باشد،
نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده
خودس��رانه و بدون اجازه از داراییهای فیزیکی یا فک��ری دیگران ،برای هیچکس
مقرونبهصرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و
انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ،مال ازدسترفته خود را به همراه
خس��ارت مربوط ،دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در
مراکز اقتصادی رایج باشد.

از سرمایهگذاری جسورانه تا بورس ایده

مشهورترین ویسیهای ایران را بشناسید

یک��ی از حلقههای مهم رش��د اس��تارتآپها طی ی��ک دهه گذش��ته در ایران،
به بازیگران پش��ت پردهای باز میگردد که نام چندانی از آنها نیس��ت ،اما در واقع،
س��رمایهگذاران اصلی کس��بوکارهای نوین را فراهم میکنند؛ بازیگرانی که از آنها
با نامهایی مانند ش��تابدهنده ،س��رمایهگذاران خطرپذیر ،فرش��تگان سرمایهگذار،
سرمایهگذاری جسورانه و ویسیها یاد میشود.
س��رمایهگذاری خطرپذیر ( )Venture Capitalیا همان «ویس��ی» به تأمین
سرمایه الزم برای شرکتها و کسبوکارهای نوپا و کارآفرینانی که مستعد جهش و
رشد هستند و البته ریسک فراوانی هم دارند ،گفته میشود .این شرکتها در مراحل
ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی خود ،مورد توجه سرمایهگذارانی قرار میگیرند که با
ارزیابی ،شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی شرکتهای کارآفرین را جبران میکنند و
در گروه سهامداران آنها قرار میگیرند .در واقع ،سرمایهگذار ریسکپذیر با مدیریت و
برنامهریزی در توسعه کسبوکار و رسیدن به اهداف آن ،نقش مهمی ایفا میکنند.
در  10س��ال گذش��ته در ایران ،ش��رکتهای متعددی در حوزه س��رمایهگذاری

خطرپذیر شکلگرفتهاند و حامی استارتآپهای بزرگی همچون دیجیکاال ،دیوار،
ش��یپور و ...بودهاند .همچنین در این فضا ،تعدادی از اس��تارتآپهای ایرانی موفق
ش��دهاند که س��رمایهگذار خارجی هم جذب کنند .در حال حاضر ،موسسه توسعه
فناوری نخبگان ،صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایرانیان ،صندوق پژوهش و فناوری
غیردولتی توسعه صادرات شریف ،شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)،
صندوق توسعه فناوریهای نوین ،صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ،شرکت
کارآفرینی و س��رمایهگذاری سیمرغ (شرکت مادیران) ،شرکت سرآوا پارس ،حرکت
اول (همراه اول) ،صندوق کارآفرینی امید ،ش��رکت فناوری اطالعات پاسارگاد آریان
(فناپ) ،بنیاد برکت و ...تعدادی از مهمترین شتابندههای ایرانی محسوب میشوند.
تجربیات کش��ورهای جه��ان برای ایجاد نهادهای مالی در زمینه س��رمایهگذاری
خطرپذیر نش��ان میدهد در صورت فراهمبودن مکانیزمها و زیرساختهای مناسب،
اینگونه سرمایهگذاریها ،مناسبترین راه برای توسعه طرحهای نوآورانه است .معموالً
بانکها و دیگر مراکز اعطای تس��هیالت به دلیل ریسکهای موجود ،از این طرحها

حمایت چندانی نمیکنند بنابراین این شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر هستند
که پا در میدان میگذارند .نکته مهم در ساختارهای تأمین مالی طرحهای نوآورانه و
استارتآپی ،وجود سرمایه ابتدایی و راهاندازی کسبوکار است .در نتیجه ،اگر صاحب
طرح ی��ا ایدهپرداز اصلی نتواند منابع مالی ضروری و اولیه و حتی ضمانتهای الزم
برای سرمایهگذار را فراهم آورد ،با اولین و جدیترین مسئله روبهرو خواهد شد .از این
رو ،در بازارهای مالی دنیا بهتازگی شاهد شکلگیری نهادهای سرمایهگذار جدیدی
هستیم ،این نهادهای مالی با مشارکت مستقیم و فعال در طرحهای فناورانه جدید و
همچنین در شرکتهایی با ریسک بیشتر از متوسطِ ریسک در بازارهای سرمایهای
رسمی و غیررسمی سرمایهگذاری میکنند؛ اینگونه نهادهای مالی را «شرکتها یا
صندوقهای سرمایهگذار خطرپذیر» مینامند .همچنین در تحوالت کسبوکارهای
جهانی میبینیم که بورسهای اوراق بهادار نیز به جمع سرمایهگذاران خطرپذیر در
بس��یاری از کشورها افزوده شدهاند و حتی بورسهایی تحت عنوان «بورس ایده» یا
«بورس داراییهای فکری» شکلگرفته است.
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سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور:

پاداش آخر سال با حقوق بهمن واریز میشود

س��خنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد عیدی کارکنان دولت با
حقوق بهمن ماه واریز میشود.
به گزارش س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ،مهدی قمصری��ان با اعالم زمان
واری��ز پاداش پایان س��ال گفت :هیأت وزیران مبلغ ثاب��ت  12میلیون ریال را
به نس��بت مدت خدمت تمام وقت در س��ال  ۱۳۹۸به عنوان پاداش آخر سال
(عیدی) تعیین کرده اس��ت .براساس مصوبه هیات دولت ،پرداخت پاداش آخر
س��ال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت ،قراردادی و موقت به نسبت خدمات
تمام وقت آنان در سال  ۱۳۹۸خواهد بود.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد :میزان پرداخت پاداش آخر سال
(عیدی) بازنشستگان ،مس��تمریبگیران ،حقوق وظیفه از کارافتادگی ،حقوق
وظیفه وراث مس��تخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری،
س��ازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی نیز
به مبلغ ثابت  12میلیون ریال حس��ب مورد از مح��ل بودجه مصوب صندوق
بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
به گفته قمصریان ،خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه،
تمام وقت محسوب میشود و معلمان حقالتدریس نیز نسبت به ساعات تدریس
مشمول این تصویبنامه خواهند بود.
س��خنگوی س��ازمان برنامه و بودجه اضافه کرد :شرکتهای دولتی موظفند
از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مش��ابه عالوه بر مبلغ
مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا
حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت الزم در این خصوص اعمال نمایند.
قمصریان همچنین گفت :یکصد و هش��تمین مرحل��ه پرداخت یارانه نقدی
یکشنبهشب به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود و یارانه بهمن به ازای هر
نفر  ۴۵۵۰۰تومان است.
تعیین دستمزد کارگران باز هم به آخر سال کشید

فرصت امروز :قرارداد طرح توسعه و افزایش تولید میادین نفتی پارسی و پرنج با
هدف افزایش تولید  ۸۵هزار بشکهای نفت خام در روز و تولید تجمعی اضافی حدود
 ۱۲۱میلیون بشکهای روز گذشته با حضور وزیر نفت امضا شد .هزینه سرمایهگذاری
ای��ن طرح یک میلی��ارد و  ۳۸۰میلیون دالر خواهد بود ک��ه  ۸۷۶میلیون دالر به
صورت مس��تقیم و  ۲۳۵میلیون دالر به صورت غیرمستقیم است .همچنین ۲۶۹
میلیون دالر نیز هزینههای بهرهبرداری از طرح توسعه میادین نفتی پارسی و پرنج
خواهد بود.
این طرح ش��امل حفاری  ۲۹حلقه چاه جدید ،تعمیر هش��ت حلقه چاه موجود،
عملیات فرازآوری مصنوعی با استفاده از گاز ،اجرای پمپهای درون چاهی در ۴۵
حلقه چاه و عملیات الیه شکافی و نصب لوله مغزی خواهد بود .میدان نفتی پارسی
در منطقه دزفول جنوبی واقع شده و فاصله این میدان تا شهر اهواز  ۱۲۵کیلومتر
اس��ت .این میدان در س��ال  ۱۳۴۳کش��ف و بهرهبرداری از آن در سال  ۴۵با تولید
روزانه  7هزار و  ۴۰۰بش��که آغاز و تاکنون  ۸۹حلقه چاه در آن حفاری شده است.
میدان پرنج نیز در بین میادین پرنج و پارسی و در امتداد شهر بهبهان قرار دارد.
وزیر نفت در حاش��یه مراس��م امضای قرارداد توس��عه میادین پارسی و پرنج به
برداشت  ۱۲۱میلیون بشکهای نفت در طول اجرای این قرارداد اشاره کرد و گفت:
اکنون با احتس��اب نفت  ۵۰دالری ،به شکل ناخالص ۶ ،میلیارد دالر به درآمدهای
نفتی ایران افزوده میشود.
به گفته زنگنه ،این نخس��تین بار اس��ت که شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
پس از پیروزی انقالب اس�لامی ،قرارداد مهم را در زمینه باالدس��تی نفت در سطح
بینالمللی طراحی و اجرا میکند.
او به موضوع تامین مالی طرحها از س��وی شرکتهای ایرانی اشاره کرد و با بیان
اینکه بخشی از این منابع مالی را میتوان از بازار سرمایه تامین کرد ،درباره استفاده
از منابع صندوق توسعه ملی هم گفت :صندوق توسعه ملی یکی از منابع تامین مالی
است ،اما هماکنون با توجه به وضعیت اقتصادی کشور باید به منابعی غیر از صندوق
توسعه ملی توجه کرد.
سهمیه بنزین نوروزی ابالغ شود ،اجرا میکنیم
وزیر نفت درباره سهمیه بنزین نوروزی هم برای چندمین بار در هفتههای اخیر
پاس��خ داد و گفت :این موضوع در حیطه وظایف ما نیس��ت و هر وقت به ما ابالغ
کردند ،ما آن را اجرا میکنیم ،اما فعال پیشنهادی مطرح نیست.
زنگنه درباره برگزاری نشس��ت فوقالعاده اوپک با توجه به ش��یوع ویروس کرونا
هم گفت :صحبتهایی در این زمینه مطرح شد ،اما بعد فروکش کرد ،فعال نشست
فوقالعاده اوپک در همان تاریخ چهارم و پنجم مارس ( ۱۵و  ۱۶اس��فندماه) برگزار
میشود.
وزیر نفت درباره اینکه شما عنوان کرده بودید بازار نفت باید متعادل شود و کمیته
فنی اوپک و غیراوپک ( )JTCپیش��نهاد کاهش  ۶۰۰هزار بشکهای نفت را مطرح
کرده اس��ت ،آیا این میزان کافی است ،پاسخ داد :میزان کاهش تولید را تنها نباید
با نگاه ریاضی و اعداد دید ،بلکه هر کشور دالیل خاص خود را برای کاهش تولید

دارد که پیچیده است.
ب��ه گفته زنگن��ه ،ایران از کاهش تولید نفت به میزانی ک��ه اکثریت با آن موافق
باشند ،حمایت خواهد کرد.
وزیر نفت همچنین در مراسم امضای قرارداد توسعه میادین پارسی و پرنج با بیان
اینکه این قرارداد پنجمین قرارداد از نوع قراردادهای آی پی س��ی است ،گفت :این
قرارداد تا حدی بومی شده اما محتوا همان آی پی سی است.
به گفته وی ،فناوری مهمترین رکن فعالیتهای نفتی اس��ت و بعد از آن تامین
مالی باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا ،او با تبریک دهه مبارک فجر و تشکر از همه دستاندرکاران این
طرح ،ادامه داد :این پنجمین قراردادی اس��ت ک��ه از نوع الگوی جدید قراردادهای
نفتی در این سالها امضا شده است؛ نخستین قرارداد فاز  ۱۱پارس جنوبی ،دومین
آبان و پایدار غرب ،س��ومین س��پهر و جفیر ،چهارمین پایدار شرق ،چشمهخوش و
دالپری بوده است.
او با اشاره به اینکه این قرارداد از نوع الگوی جدید قراردادهای نفتی است و کمی
هم خوزس��تانی شده اس��ت ،افزود :اما ماهیت و محتوای این قرارداد همان الگوی
جدید قراردادهای نفتی و مصوبه هیأت وزیران است.
وزیر نفت با یادآوری اینکه س��ال  1395پ��س از بحثهای زیاد در هیأت مدیره
ش��رکت ملی نفت تأیید ش��د که مناطق نفتخیز جنوب خود به دنبال به نتیجه
رس��اندن این قرارداد برود ،ادامه داد :دوس��تان ما کار مهم��ی در این زمینه انجام
دادهاند .این الگوی قراردادی و نظام اجرایی آن حرف جدیدی است و نخستین نوعی
است که مناطق نفتخیز جنوب آن را امضا میکند که جای تشکر دارد.
زنگنه با اش��اره به اینکه بحثهای حقوقی ،مهندس��ی ،قراردادی زیادی در این
مس��یر انجام شده که به نتیجه رسیده است ،تصریح کرد :نکته مهم در این قرارداد
پس از موضوع فناوری به دلیل پیچیدگی میدان ،سرمایهگذاری و تامین مالی است.
وی با بیان اینکه  ۱۲۱میلیون بش��که افزایش برداش��ت از میدان پرنج و پارسی
در طول مدت قرارداد برداش��ت خواهد ش��د ،افزود :رقم بزرگی است ،یعنی ب ه طور
ناخالص  ۶میلیارد دالر با قیمت  ۵۰دالری درآمد یا ثروت در کش��ور ایجاد خواهد
شد.
وزی��ر نفت مدت قرارداد میدانهای پارس��ی و پرنج را  ۱۰س��ال عنوان کرد و با
بیان اینکه پیمانکار در اجرای این پروژه به نحوی از بهرهبرداری پشتیبانی میکند
و در بهرهبرداری حضور مستقیم ندارد ،افزود :یکی از تفاوتهای این قرارداد با بقیه
قراردادهای آیپیسی همین موضوع است .خوشبختانه مپنا میدانهای خوبی را
برای توسعه انتخاب کرده چون بخش مهمی از کار در این پروژه فشارافزایی است و
نیاز به ماشینهای دوار ،کمپرسور و توربین است که مپنا در آن تبحر دارد.
بعضیها واقعا پررو و در دروغگویی جسور هستند
زنگنه با ابراز خرسندی از اجرای این کار از سوی یک شرکت ایرانی ،یادآوری کرد:
روزی که پیشنهاد شرکتهای اکتشاف و تولید ( )E&Pرا از طریق وزارت نفت به
دولت فرستادم ،عدهای گفتند که این شرکتها گرگزادهاند .حاال چند سال دیگر

این ش��رکتها را جزو افتخاراتش��ان میگذارند و یادشان میرود که روزی گفتند
اینها گرگزادهاند و به روی خودشان نمیآورند.
وزی��ر نفت ادام��ه داد :زمانی که مپنا را تش��کیل دادم ،گفتن��د که میخواهند
خالف منافع ملی عمل کنند و ساخت داخل را میخواهند با تشکیل مپنا و فرآب
ماستمالی کنند .همه این سندها و اینکه چه کسانی گفتند ،هست ،همچنین سند
اینکه چه کسانی آن را (مپنا و فرآب) جزو افتخاراتشان گذاشتند نیز موجود است.
وی تصریح کرد :بعضی از اینها واقعا بسیار پررو و جسور در دروغگویی و حقهبازی
هس��تند و هر زمانی یک حرفی میزنند .دو سال پیش گفتند اینها گرگزادهاند و
گرگزاده عاقبت گرگ شود .شما دارید پای خارجیها را با این شرکتهای E&P
باز میکنید .من مطمئن هستم که یک سال دیگر اینها را جزو افتخارهای خودشان
میآورند و به ما تذکر میدهند که چرا از این ش��رکتهای اکتشاف و تولید داخلی
حمایت نمیکنید.
زنگنه با بیان اینکه خوش��بختانه ایدهای که ما در مورد ش��رکتهای اکتشاف و
تولید داش��تیم جاافتاده اس��ت ،تصریح کرد :نخست گفتیم شرکتهای اکتشاف و
تولید ایرانی در کنار خارجیها کار کنند (البته اکنون هم اعتقاد من همین است)،
اما وقتی خارجیها نیامدند ناچاریم خودمان هم کار کنیم.
وی با اش��اره به اینکه پس از بحث فناوری ک��ه از نظر من مهمترین موضوع در
توسعه میدانهای نفتی است موضوع تامین مالی نیز اهمیت دارد ،گفت :اکنون باید
موضوع تامین مالی این طرح حل شده باشد.
وزیر نفت با بیان اینکه حجم س��رمایهگذاری مستقیم در این طرح  ۸۷۰میلیون
دالر و به معنای اجرای کار در داخل کش��ور است ،افزود :شرکت مپنا باید بهعنوان
پیمان��کار اصلی این پروژه به م��وازات تولید نفت به اس��تفاده از ظرفیت داخلی و
استفاده از کاالی ایرانی توجه خاص داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم ما باید حتما بتوانیم شرکتهای ایرانی را
در قراردادهای باالدس��تی صنعت نفت فعال کنیم ،افزود :الگوی جدید قراردادهای
نفتی یکی از شیوههای قراردادی است ،همچنین از قراردادهای  EPCو  EPDکه
برای آن هم منابع تأمین کردیم ،استفاده خواهیم کرد.
زنگنه تاکید کرد :برای توسعه میدانهای نفتی ،نگهداشت تولید و افزایش بازیافت
از چند روش استفاده میکنیم.
وزیر نفت با بیان اینکه امیدوارم ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت
ملی نفت ایران برای گرفتن مجوزهای الزم این قرارداد تالش کنند تا هرچه سریعتر
تنفیذ ش��ود ،تصریح کرد :شرکت مپنا تا زمانی که این قرارداد مراحلش تمام شود،
معطل تنفیذ نشود .خیلی از کارها همانند برگزاری مناقصه را میتواند انجام دهد.
اگر ریسکی هم بود ما ریسک آن را میپذیریم.
زنگنه گفت :ما باید بهگونهای کار کنیم که امید و نش��اط در دلها زنده باشد و
این مجموعهای که ظرفیتس��ازی شده در کشور بالاستفاده نماند و در بخشهای
مختلف بهخوبی بتوانیم جلو برویم و به هدفمان برسیم .این قرارداد بر همه شما،
همکارانم در مناطق نفتخیز و ملت بزرگ ایران در این ایام مبارک ،مبارک باشد.

از رکود تورمی و انجام معامالت از نوع سفتهبازانه تا رونق غیرتورمی

 3سناریوی پیشروی بازار مسکن در سال ۹۹
فعاالن بازار مس��کن هر نوع پرش قیمت مس��کن را مش��روط به ثبات
بازاره��ای م��وازی ،دور از ذهن میدانند .به گزارش ایس��نا ،واس��طههای
ملکی ،رکود تورمی و خرید و فروش از نوع س��رمایهگذاری را دو سناریوی
پیشروی بازار مسکن در سال آینده عنوان میکنند .پس از افزایش بیش
از  ۱۰۰درص��دی ماهیانه تعداد معام�لات در تهران که از دو عامل تغییر
قیمت بنزین و خرید و فروشهای پیش از عید نشأت گرفت ،برخی مالکان
بین یک تا دو میلیون تومان در هر مترمربع قیمتهای پیشنهادی را باال
بردند ،اما مشاوران امالک میگویند که معامالت هنوز در سطح قیمتهای
قبل انجام میشود .چشمانداز پرش قیمتی نیز مشروط به ثبات قیمت در
بازارهای موازی از جمله ارز ،طال و بورس بعید است.
میانگین قیمت مسکن در شهر تهران با ثبت یک رکورد در دیماه سال
 ۱۳۹۸به ۱۳میلیون و  ۸۱۰هزار تومان در هر مترمربع رسید که ۴۰درصد
نسبت به سال قبل و ۲.۱درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت .البته رشد
قیمت در ماه قبل ۸.۵درصد بود که به نوعی کنترل شد.
س��ه س��ناریوی رکود تورمی ،انجام معامالت از نوع س��فتهبازانه و رونق
غیرتورمی برای بازار مسکن در سال آینده تصویر میشود .اگر فعاالن این
بخش بخواهند اتفاق سوم برای این بازار بیفتد باید از دستکاری قیمتها
پرهیز کنند ،چراکه تجربه نشان داده هر زمان نرخهای پیشنهادی باال رفته
بازار به سرعت با افت شدید معامالت مواجه شده است.
کارشناسان نهایت افزایش قیمت مس��کن در سال آینده را معادل نرخ

تورم عمومی میدانند این بازار در س��ال  ۱۳۹۸همین ش��رایط را سپری
کرد .پس از آنکه در س��ال  ۱۳۹۸شاهد پرشهای قیمتی و افزایش بیش
از ۹۰درصد قیمتها در بازار مسکن بودیم ،رشد قیمت در سال  ۱۳۹۸به
ل آینده نیز بین  ۲۰تا ۴۰درصد تصور
حدود ۴۰درصد رس��ید و برای س��ا 
میشود.
رش��د حدود ۴۰درصد در بازار مس��کن در ش��رایطی اتف��اق افتاده که
دس��تمزدها حدود ۱۵درصد باال رفته اس��ت .در این ش��رایط فاصله توان
متقاضیان واقعی با افرادی که دارای مس��کن هس��تند روز به روز عمیقتر
میشود لذا میتوان پیشبینی کرد معامالت از نوع مصرفی در سال ۱۳۹۹
کاهش خواهد یافت.
در حال حاضر حدود ۷۷درصد معامالت مس��کن و نوع سرمایهگذاری و
تنها ۲۳درصد از نوع مصرفی که البته بخش قابل توجهی از این افراد از این
گروه نیز اقدام به تبدیل به احسن واحدهای خود میکنند.
گفتنی است در دیماه  ۱۳۹۸مطابق اعالم بانک مرکزی ،متوسط قیمت
مسکن در شهر تهران  ۱۳میلیون و  ۸۱۰هزار تومان در هر متر مربع بود
که نسبت به ماه قبل ۲.۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹درصد
افزایش نش��ان میدهد .در این ماه همچنین تعداد معامالت آپارتمانهای
مسکونی شهر تهران به  ۱۰هزار و  ۷۰۰واحد مسکونی رسید که نسبت به
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۱۲و ۵۹درصد افزایش داشت.
اما این روزها اقدامات مربوط به طرح «ملی مس��کن» توسط وزارت راه

و شهرس��ازی در حال انجام است و سوال بسیاری از شهروندان این است
که خانههای طرح «مسکن ملی» چگونه قیمتگذاری میشوند؟ حبیباهلل
طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت :با توجه به اینکه
در پروژههای مشارکتی طرح «اقدام ملی مسکن» ،سرمایه بخش خصوصی
وارد کار میشود ،بسیار کمکرسان است.
طاهرخان��ی درخصوص پروژههای طرح «اق��دام ملی» گفت :پروژههای
ط��رح اقدام ملی در قالب مش��ارکت در تمامی ش��هرهای جدید از جمله
پردیس از س��ال گذشته آغاز شده و روند مناسبی را طی میکند .با توجه
به اینکه در پروژههای مشارکتی سرمایه بخش خصوصی وارد کار میشود
بسیار کمکرسان است .در قالب ثبتنام نیز تعهداتی که به عهده شهرهای
جدید گذاشته شده و تاکنون  ۴۵هزار نفر تایید شدهاند پیگیری میکنیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ،قیمتگذاری طرح اقدام ملی
را در چارچوب شورای مس��کن استانها عنوان کرد .به گفته طاهرخانی،
رقمهایی که هماکنون به عنوان قیمت واحدهای طرح اقدام ملی مس��کن
اعالم میشود ارقام اولیه است .با توجه به شرایط پروژهها ،موقعیت شهرها
و هزینهای که بابت آمادهس��ازی و زیرس��اخت صورت میگیرد قیمتها
متفاوت خواهد بود .او همچنین درباره درآمد شرکت عمران از محل فروش
عرصه «مس��کن مهر» گفت :از محل فروش عرصه در مجموعه شهرهای
جدید حدود  ۳۰۰میلیارد تومان درآمد داش��تیم که تماما در بخشهای
زیربنایی و روبنایی سایتهای مسکن مهر هزینه میشود.

معیار افزایش دستمزد کارگران چیست؟

در حالی یک ماه و نیم به پایان سال باقیمانده که همچون سالهای گذشته
هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر میرسد
که تصمیمات شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت ،کارگران و کارفرماها
همچون سالهای گذشته ب ه روزها و شاید دقایق آخر سال کشیده شود.
در روزهای گذشته حاشیهها و اختالفها بر سر تعیین میزان مزد سال آینده
در جلسات شورای عالی کار جدیتر شده است و در شرایطی که به نظر میرسد
نماین��دگان کارگران معتقدند افزایش دس��تمزد باید متناس��ب با تورم حدود
40درصدی کش��ور و سبد معیشت باش��د ،نمایندگان دولت به دنبال افزایش
حقوق 15درصد هس��تند عددی که برای کارمندان دولت هم در بودجه س��ال
آینده دیده ش��ده اس��ت و بهنوعی برای کارگران هم از سوی دولت پیشبینی
ن بین نمایندگان کارگران معتقدند دولت و کارفرمایان باید
شده است ،اما در ای 
طبق قانون کار عمل کرده و افزایش دستمزد براساس میانگین نرخ تورم امسال
و سبد معیشت در نظر گرفته شود.
دراینبی��ن یکی از طرحهایی که نمایندگان کارگران برای افزایش حقوق در
سال آینده پیشنهاد داده بودند ولی درنهایت هفته گذشته رد شد و در شورای
عالی کار رأی نیاورد ،طرح منطقهایشدن حقوق و دستمزد بود زیرا نمایندگان
کارگران معتقدند هزینههای زندگی و سبد معیشت در شهرها و مناطق مختلف
کش��ور ،متفاوت اس��ت برای مثال هزینه زندگی در تهران چند برابر شهرهای
کوچکتر اس��ت .طبق آمارهای مرکز پژوهشهای مجل��س و مرکز آمار ایران
حداقل هزینه یک خانواده در ش��هر تهران به بیش از  5میلیون تومان رس��یده
اس��ت و این در حالی اس��ت که حداقل حقوق کارگران در س��ال جاری حدود
یکمیلیون و  600هزار تومان بود .البته در آخرین جلسه شورای عالی کار که
هفته گذشته برگزار شد طرح افزایش منطقهای حقوق و دستمزد کارگران رأی
نیاورد و درنهایت تصویب ش��د برای سال آینده همچون گذشته در سطح ملی
تعیین و پرداخت شود.
اقتصاد خانوادههای ایرانی به دلیل رشد بیش از 40درصدی تورم در شرایط
بس��یار سختی قرار گرفته شود و کارگران به پایین بودن دستمزدها و بیثباتی
در پرداخت حقوقش��ان از س��وی واحدهای تولید معترض هستند .در ماههای
گذش��ته بس��یاری از واحدهای کارگری ،کارخانهها و واحدهای تولید ش��اهد
اعتراض کارگران به وضعیت معیشتشان بودهاند .البته این اعتراضها در حالی
صورت میگیرد که بسیاری از کارفرمایان اعالم میکنند واحدهای تولیدی آنها
با مشکالت نقدینگی ،بدهیهای سنگین و مشکالت اقتصادی ناشی از تحریمها
روبهرو ش��دهاند و توان افزایش حقوق را ندارند و افزایش دس��تمزد حاصلی جز
کاه��ش ت��وان مالی آن بنگاه اقتصادی و حرکت ب ه س��وی تعدیل نیرو و حتی
تعطیلی در بلندمدت نخواهد داشت.
اتاق اصناف تهران اعالم کرد

شروع طرح نظارتی شب عید از ابتدای
اسفندماه

رئیس بازرس��ی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت طرح نظارت و
بازرس��ی اتاق اصناف برای ایام پایانی سال از ابتدای اسفندماه آغاز
میشود و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
حس��ین درودیان در گفتوگو با ایس��نا ،ادام��ه داد :اتاق اصناف
تهران در طول سال نظارت دقیقی بر قیمت و کیفیت کاال در سطح
خردهفروشی دارد که این نظارتها با افزایش قیمت بنزین از سوی
اصناف تشدید شده و همچنان ادامه خواهد داشت.
رئی��س بازرس��ی و نظارت ات��اق اصناف تهران خاطرنش��ان کرد:
طرح نظارت و بازرس��ی اتاق اصناف برای ایام پایانی سال از ابتدای
اس��فندماه آغاز خواهد ش��د و تا پایان فروردین م��اه ادامه مییابد
و در ای��ن مس��یر از امکانات و همکاری دیگر دس��تگاههای مرتبط
استفاده خواهد شد .او در پاسخ به این سوال که آیا اصناف همچون
سالهای گذش��ته با برگزاری نمایشگاههای فصلی مخالفند؟ گفت:
عموما مدیران صنوف و اتاق اصناف با برگزاری نمایش��گاههای بهاره
مخالفند اما بنا بر دس��تور مس��ئوالن ذیربط ،اتاق اصناف در سال
جاری نیز نمایش��گاه بهاره را برگ��زار میکند .درودیان تصریح کرد:
اصناف به دلیل آنکه در ایام پایانی سال ،شرایط عرضه و تقاضا رونق
خاص��ی به خود میگی��رد و واحدهای صنف��ی و تولیدی میتوانند
گ��ردش مالی خود را که طی س��ال در رکود ب��وده ،تقویت کنند،
با برگزاری نمایش��گاههای فصلی به خصوص نمایش��گاههای بهاره
مخالف است .گفتنی است ،امسال نیز اصناف تمایلی برای برگزاری
نمایش��گاههای بهاره نداشتند ولی با تصمیم ستاد تنظیم بازار ملزم
به اجرای آن شدند.
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تداوم فعالیت شعبی که نشان از ادغام ندارند

مصادره صنعت استخراج رمزارز در ایران
محمدرضاشرفی

رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بالکچین

برخورد قهری با دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز در کشور
همچنان ادامه داد .بس��یاری از افراد ،این دستگاهها را از سایتهای
داخلی مجاز و تحت نظ��ارت وزارت صمت خریداری کردند ،با این
حال به بهانه قاچاق ،دس��تگاه آنها ضبط میشود .این روند درحالی
ادام��ه دارد که س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال هم بر ل��زوم یافتن راه
حلی برای خروج از این وضعیت امنیتی صحه گذاش��ته اس��ت .این
موض��وع در مصوبه دولت درباره این صنعت دیده نش��ده اس��ت ،به
همین دلیل در جلس��ه کمیس��یون اقتصاد هیأت دولت در هش��تم
بهمنماه لزوم چارهاندیش��ی در این باره مطرح ش��د .ما در انجمن
بالکچین پیشنهادات خود را به مسئوالن در دولت به طور مکتوب
ارائه کردیم و اکنون باید دید کدام یک از روشها برای تس��ریع در
قانونی کردن فعالیت این دستگاهها مورد توافق قرار میگیرد.
شرایط صنعت اس��تخراج رمزارز در ایران پس از مصوبه دولت به
گونهای اس��ت که راهاندازی مزارع بزرگ دیگر صرفه ندارد؛ مزارعی
که اکنون در حال استخراج و فعالیت است ،ربطی به مردم یا بخش
خصوصی ندارد .اگر کسی از بخش خصوصی هم توانسته مزارعی را
راهاندازی یا حفظ کند ،دارای امضای طالیی است .متاسفانه صنعت
اس��تخراج رمزارز در کش��ور ما مصادره شده است و تنها محدود به
افرادی اس��ت که با ران��ت به برق ارزان دسترس��ی دارند و فعالیت
مردم در این صنعت کاهش یافته اس��ت .در واقع ،کس��انی صنعت
اس��تخراج رمزارز را مصادره کردند که اصل فعالیت آنان ،منافعی را
برای کشور به همراه ندارد.
لفظ سرمایه خارجی جذاب است اما بارها بهرهبرداری سودجویانه
از این واژه را دیدهایم .در بس��یاری از صنایع در کش��ور ما ،سرمایه
داخلی پاسخگوس��ت و نیازی به سرمایه خارجی نداریم و اگر منافع
ملی را از مسیرهای درست دنبال کنیم ،لزومی به شعار دادن درباره
س��رمایه خارجی نیس��ت .در صنعت رمزارز میتوانستیم از سرمایه
داخلی به بهترین ش��کل اس��تفاده کنیم اما ش��رایط را برای مردم
سخت کردیم.
اس��تخراج و معامله رمزارزها دو زمینه پرریس��ک است .براساس
مصوبه دولت ،ریس��ک س��رمایهگذاری در این زمینه با سرمایهگذار
است و خود باید هزینههای آن را تقبل کند .طبیعی است در چنین
شرایطی ،عالقهمندان به سرمایهگذاری در این صنعت باید با اشراف
کامل به شرایط بازار فعالیت خود را آغاز کنند.
منبع :پایگاه خبری اتاق تهران

در  ۹ماهه امسال در تهران رخ داد

کاهش ۴۵درصدی ارزش سفته و برات
واخواستی

 ۱۱۶میلیارد و  ۱۳۰میلیون تومان سفته و برات در  ۹ماهه سال
 ۹۸در شهر تهران واخواست شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل
۴۵.۱درصد کاهش نشان میدهد.
به گزارش ایبنا ،بالغ بر  ۶میلیارد و  ۷۲۰میلیون تومان س��فته و
برات در آذرماه  ۹۸در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه
قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب  ۳۱.۹درصد و  ۷۲.۵درصد
افزایش یافت .در  ۹ماهه سال  ۹۸حدود  ۴۷میلیارد و  ۸۶۰میلیون
تومان س��فته و برات در ش��هر تهران فروخته شد که در مقایسه با
دوره مشابه سال قبل  ۴۰.۲درصد افزایش نشان میدهد.
طبق آمار ش��عبه واخواست دادگستری اس��تان تهران در آذرماه
 ۹۸معادل  ۹۰۰برگ س��فته و برات ب��ه مبلغی معادل  ۱۳میلیارد
و  ۷۲۰میلیون تومان در ش��ـهر تهران واخواس��ت شد .در این ماه
ش��اخصهای تعداد و مبلغ س��فته و برات واخواست شده به ترتیب
به اعداد  ۱۰۹.۷و  ۷۴.۴رس��ید که در مقایس��ه با ماه قبل ،شاخص
تعداد  ۸۳.۱درصد افزایش و شاخص مبلغ  ۴.۹درصد کاهش داشت
و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد  ۱۰.۴درصد افزایش
و از لحاظ مبلغ  ۷۴.۵درصد کاهش نشان میدهد.
ش��اخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در
آذرماه  ۱۳۹۸به عدد  ۶۷.۸رس��ید .عدد شاخص مذکور در آذرماه
 ۱۳۹۷معادل  ۲۹۳.۳بوده اس��ت .در  ۹ماهه س��ال  ۱۳۹۸معادل
 ۵۶۰۰برگ س��فته و برات به مبلغی مع��ادل  ۱۱۶میلیارد و ۱۳۰
میلیون تومان در ش��هر تهران واخواس��ت شد .در این دوره متوسط
ش��اخصهای تعداد و مبلغ س��فته و برات واخواستشده به ترتیب
به اعداد  ۷۷.۶و  ۷۰رس��ید که نس��بت به دوره مشابه سال قبل به
ترتیب  ۸.۸درصد و  ۴۵.۱درصد کاهش نش��ان میدهد .ش��اخص
متوس��ط مبلغ یک برگ س��فته و برات واخواس��ت شده در  ۹ماهه
س��ال  ۱۳۹۸به عدد  ۹۳.۹رسید .عدد ش��اخص مذکور در  ۹ماهه
سال  ۱۳۹۷معادل  ۱۴۰.۲بوده است.
سکه به کانال  ۵میلیون تومانی صعود کرد

تثبیت دالر در جایگاه  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان

بازار طال در اولین روز هفته با رشد قیمتها همراه شد به طوری
که قیمت س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید با رش��د حدود ۴۰
هزار تومانی نس��بت به پنجشنبه گذش��ته به بهای 5میلیون تومان
فروخته شد.
به گزارش ایرنا ،قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
نیز در بازار آزاد تهران 4میلیون و  ۹۸۰هزار تومان به فروش رسید.
همچنین نیم س��که 2میلی��ون و  ۵۶۰هزار تومان ،ربع س��که یک
میلیون و  ۵۴۰هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی  ۹۳۰هزار تومان
داد و س��تد شد .هر گرم طالی خام  ۱۸عیار  ۵۰۹هزار تومان و هر
مثقال طال نیز 2میلیون و  ۲۰۹هزار تومان به فروش رس��ید .قیمت
اونس نیز یک هزار و  ۵۷۰دالر معامله شد .همچنین بهای دالر در
صرافیهای بانکی  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان به فروش رسید .نرخ خرید
هر دالر در تابلوی صرافیهای بانکی  ۱۳هزار و  ۲۰۰تومان و فروش
 ۱۳ه��زار و  ۵۰۰توم��ان بود .قیمت خرید هر ی��ورو نیز  ۱۴هزار و
 ۷۰۰تومان و نرخ فروش آن  ۱۵هزار تومان شد.

پیشرفت ۸۰درصدی ادغام بانکهای نظامی

پروسه ادغام بانکهای نظامی مراحل انتهایی را سپری میکند و آنگونه که بانک
مرکزی میگوید کار تا ۸۰درصد پیش رفته ،اما ش��عب به روال س��ابق به کار خود
ادامه داده و فقط برچسب تعلق به بانک سپه را دارند.
به گ��زارش مهر ،ادغام بانکهای نظامی به یکس��الگی خود نزدیک میش��ود.
هجدهم فروردین ماه سال  ۹۸بود که با فرمان بانک مرکزی ،عملیات اجرایی ادغام
بانکهای نظامی آغاز ش��د و اکنون در آستانه یکسالگی ،رئیس کل بانک مرکزی
میگوی��د که کار تا ۸۰درصد پیش رفته اس��ت .البته بانک مرک��زی در این رابطه
سیاس��ت حرکت چراغخاموش را در پیش گرفته و اطالعات دقیقی نسبت به آنچه
که در پروسه ادغام بانکها گذشته است ،بروز نداده است.
بازخوانی داستان آغاز ادغام و وضعیت سهامداران
در واقع داستان از این قرار بود که بانک مرکزی به منظور ساماندهی نظام بانکی و
کوچکسازی بانکها کار ادغام را رسماً کلید زد و در این رابطه شرایط را به گونهای
پیش برد که پنج بانک و موسسه اعتباری مرتبط با نهادهای نظامی در بانک سپه
ادغام شوند و کار به نحوی پیش رود که این بانکها و موسسات تحت یک مدیریت
واحد ،عملیات نظام بانکی را پیش برند .اما به موازات کاری که در حوزه نظام بانکی
در مورد ادغام بانکها به لحاظ حاکمیتی پیش میرفت ،موضوع نقل و انتقال سهام
بانکها نیز مورد توجه قرار گرفت ،به نحوی که س��هام بانکهای ادغامی براس��اس
مجوز شورای عالی بورس هم باید منتقل میشد.
آن روزها شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد که انتقال
س��هام افرادی که سهامدار بانکهای ادغامش��ده در بانک سپه هستند ،با حداکثر
قیمت اسمی یا قیمت قبل از بستهشدن نماد ،منتقل میشود و تصمیمگیریهای
مرتبط با آن ،به نفع س��هامداران اس��ت .او به این نکته هم اش��اره کرده بود که هر
ش��خصی تمایل داشته باشد ،میتواند سهم خود را به نهادهای دارای مجوز منتقل
کند.

در این میان رئیس سازمان بورس با بیان اینکه فرمهایی برای این نقل و انتقالها
طراحی شده به این نکته اشاره کرد که این فرمها در اختیار سهامداران قرار میگیرد
و آنان با اختیارات خودشان میتوانند سهام خود را واگذار کنند و اگر تمایل نداشته
باشند باید منتظر کار کارشناسی دادگستری باشند که در خصوص سود و زیان این
بانکها بررسیهای الزم را انجام میدهد و تصمیمگیری میکند و هر حقوقی که به
این افراد تعلق بگیرد به آنها ارائه میشود.
گامهای نهایی برای ادغام بانکهای نظامی
اما ش��اید آخرین و معتبرترین خبری که در رابطه ب��ا ادغام بانکهای نظامی و
روند سپری شدن مراحل آن اعالم شده ،از سوی عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی بوده است که در آخرین اظهارنظر خود اعالم کرده که کار ادغام بانکهای
نظامی تا 80درصد پیشرفت داشته است.
او به این نکته هم اش��اره کرده که ناترازی بانکها از دو دهه قبل شکل گرفته و
یک روزه و یک ماهه و یکساله نمیتوان آن را رفع کرد ،اما اقدامات خوبی در این
رابطه ش��روع ش��ده و مؤسس��ات مالی غیرمجازی که در دوره  ۹۵و  ۹۶جمع شده
بودند ،اکنون سامان یافته و البته یکسری مؤسسات ناتراز هم با انتخاب سرپرست،
ساماندهی شدهاند.
همتی گفت :بانکهای نیروهای نظامی نیز ادغام ش��دهاند که البته هماکنون نیز
کار تا ۸۰درصد پیش رفته و به زودی کار نهایی خواهد شد.
حرکت چراغ خاموش تا انتهای کار حفظ خواهد شد
در این میان البته به نظر میرس��د که سیاس��ت بانک مرکزی حرکت
چراغ خاموش برای ادغام بانکهای نظامی اس��ت؛ چراکه ماهها اس��ت
هیچ گزارش رس��می نه از سمت بانک مرکزی نه از سوی بانک سپه به
عنوان پذیرنده بانکهای ادغامی اعالم نشده است .یک مقام مسئول در
نظام بانکی میگوید :سیاس��ت بانک مرکزی این است که کار در نهایت

آرامش و به دور از هیاهوی رس��انهای پیش رود؛ به این معنا که شرایط
به نحوی پیش خواهد رفت که تا زمانی که کار به سرانجام نهایی نرسد،
اعالم رسمی در مورد آن صورت نگیرد ،اما همانطور که رئیس کل بانک
مرکزی هم اعالم کرده ،کار تا ۸۰درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود :البته ۲۰درصد باقیمانده از جمله برنامههای مهم و بخش حائز اهمیت
ادغام بانکها اس��ت که باید با دقت عمل بیشتری پیش رود؛ پس ممکن است که
این 20درصد ،حتی زمان کمی هم به طول نینجامد تا کار ادغام بانکهای نظامی
را در بانک سپه ،به منزل نهایی برساند.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی ،بانک مرکزی یکی از پروژههای مهم خود
را ادغام بانکهای نظامی قرار داده و برای آن همه همت خود را به کار بسته است،
اما باید آرامش در این پروسه به دقت حفظ شود.
تالش بانکهای نظامی برای حفظ اصالت خود علیرغم ادغام
گزارش میدانی از ش��عب بانکهای ادغامی که عمدتاً بانکهای نظامی هستند،
حکایت از آن دارد که تابلوی س��ر در بانکها همچنان با همان عناوین قدیمی کار
کرده و تنها با یک برچس��ب س��اده که این بانک و شعبه متعلق به بانک سپه بوده
و تحت نظر این بانک فعالیت میکند ،تالش دارند که به مش��تری پروس��ه ادغام را
یادآوری کنند .در واقع ،اگر یک مشتری نظام بانکی نداند که پروسه ادغام بانکهای
نظامی در بانک سپه به چه نحوی پیش رفته است ،به طور قطع متوجه نخواهد شد
که این بانک هم در پروسه ادغام حضور داشته است.
یکی از مسئوالن شعب بانکهای ادغامی در پاسخ به سوال مهر ،در رابطه با اینکه
چرا س��ردر بانک تغییر نکرده است و هنوز تابلوی متحدالشکلی نصب نشده است،
گفت :هدف بانک مرکزی این است که کار در آرامش کامل و به دور از دغدغههای
س��پردهگذاران و مراجعان به این شعب پیش رود ،چراکه اگر به یکباره همه سردر
شعب تغییر کند ،مردم ممکن است دچار اضطراب شوند.

با عقبنشینی پوند و یورو رقم خورد

دالر در آخری��ن دور از معامالت هفتگی نیز پیش��روی کرد .ب��ه گزارش رویترز،
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا از اس��تیضاح در مجلس س��نا به لطف اکثریت
نمایندگان جمهوریخواه در این مجلس نجات یافت و اکنون میتواند با آس��ودگی
خاطر بیش��تری به کارزار انتخابات ریاس��ت جمهوری بپردازد که قرار است در ماه
نوامبر برگزار شود .همچنین نگرانیها از شیوع بیشتر ویروس کرونا در سطح جهان
ب��ه دنبال انتش��ار اخباری از ابداع واکس��ن مقابله با این وی��روس در چین ،ژاپن و
انگلیس؛ تا حد زیادی کاهش یافته است .بانک مرکزی چین نیز برای جلوگیری از
ریزش بیش��تر بازارها به تزریق بیش از  ۲۴۰میلیارد دالر نقدینگی اقدام کرده که
این اقدام اندکی در تقویت ارزش یوان موثر بوده اس��ت .پیشتر شکس��ت محدوده
مقاومتی مهم هفت یوانی در برابر هر دالر موجب نگرانی از ریزش شدید بازارهای
مالی در چین شده بود.
تحلیلگران بانک «جی پی مورگان» در گزارشی نوشتند :سرمایهگذاران خواهان
رس��یدن به یک ثبات در زمینه توقف ش��یوع ویروس هستند و تا زمانی که تعداد
تلفات کم نشود ،هراس معاملهگران ادامه خواهد داشت.
ش��اخص دالر ک��ه نرخ برابری آن در مقابل س��بدی از ارزهای جهان��ی را اندازه
میگیرد ،در معامالت روز ش��نبه با صعود  ۰.۲۱درصدی نس��بت به روز قبل و در
س��طح  ۹۸.۵۹۳واحد بس��ته شد .نرخ برابری هر فرانک س��وئیس معادل ۱.۰۲۲۵
دالر اعالم شد.
از س��وی دیگر پس از سه سال بحث و جدال ،انگلیس سرانجام در آخرین روز از
ماه ژانویه  ۲۰۲۰اتحادیه اروپا را ترک گفت تا بدین سان به نخستین کشور در تاریخ

ادامه صعود دالر

این اتحادیه تبدیل ش��ود که از آن خارج میشود .انتظار میرود پیامدهای برگزیت
به تدریج بر روی اقتصاد انگلیس و کشورهای اروپایی آشکار شود ،هرچند که انتظار
نمیرود بانک مرکزی اروپا دس��تکم در کوتاهمدت تغییر زیادی در سیاس��تهای
پولی خود ایجاد کند .هنوز مش��خص نیست که با توجه به روند خروج شرکتهای
بزرگ بینالمللی از انگلیس به دنبال برگزیت ،رش��د اقتصادی این کش��ور چگونه
خواه��د بود .پیشتر مدیر بانک آمریکایی «جی پی مورگان» از انتقال مقر اروپایی
ای��ن بانک از لندن به پاریس خبر داده بود .تاکنون صدها ش��رکت ،بانک ،صندوق
سرمایهگذاری و موسسات بیمهای برای ادامه فعالیت خود در انگلیس طبق شرایط
جدید از دولت درخواست مجوز فعالیت کردهاند.
دولت انگلیس به رهبری بوریس جانس��ون اکنون کار بسیار سختی برای احیای
رش��د اقتصادی و همچنین رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی روابط
دو طرف در آینده خواهد داش��ت .انتظار میرود که دس��تکم یک سال دوره گذار
در نظر گرفته ش��ود و روابط دو طرف به شکل کنونی باقی بماند .بوریس جانسون،
نخستوزیر انگلیس خواستار داشتن روابطی مشابه کانادا با اتحادیه اروپا شده است.
انگلیسیها همچنین با برخی از شرکای بزرگ تجاری خود نظیر استرالیا مذاکراتی
را برای پیمان تجارت آزاد آغاز کردهاند.
در تازهتری��ن دور از معام�لات ،پوند با ریزش  ۰.۳۸درصدی نس��بت به روز قبل
خود و به ازای  ۱.۲۸۹۱دالر مبادله شد .یورو  ۰.۳۳درصد پایین رفت تا در نهایت
کانال ۱.۱۰شکسته شود و هر یورو به  ۱.۰۹۴۵دالر برسد .همچنین نرخ برابری هر
دالر آمریکا معادل  ۱.۳۳۰۷دالر کانادا اعالم ش��د .در برابر همتای س��نگاپوری ،هر

دالر به ازای  ۱.۳۸۹۴دالر سنگاپور مبادله شد .بارت واکابایاشی ،مدیر شعبه توکیو
موسسه«استیت استریت» گفت :یکی از موضوعات محسوس فعلی حرکت به سمت
داراییهای امن اس��ت .معاملهگران در حال فروش بخشی از ارزهای خریداریشده
قبلی هستند و اکنون زمان سختی برای ارزهایی نظیر یوان است.
در حوزه تجاری نیز پس از  ۱۷ماه جنگ تجاری سرانجام دو اقتصاد بزرگ جهان
به توافقی اولیه بر سر آتشبس رسیدند و نخست وزیر چین با سفر به واشنگتن به
همراه دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا فاز نخس��ت توافق را امضا کرد .چین از
کاهش تعرفه واردات  ۸۵میلیارد دالر از محصوالت آمریکایی به این کشور به عنوان
بخشی از تعهدات فاز نخست توافق خبر داده است.
انتظار میرود به تدریج روند بازگش��ایی شعبات ش��رکتهای بزرگ خارجی در
چین آغاز شود .بسیاری از شرکتهای بزرگ نظیر اپل ،مک دونالد ،هیوندای ،هوندا،
زیمنس و اش��کودا ،فعالیتهای خود را در تمام یا قس��متهایی از چین به منظور
مقابله با ویروس کرونا به طور موقت به حالت تعلیق درآوردهاند.
کریس لونگ ،کارشناس بازار در موسسه «دی بی اس اکونومیست» گفت :شوک
اقتص��ادی وی��روس کرونا بر روی اقتصاد جهانی احتماال دو تا س��ه برابر بزرگتر از
پیامدهای ویروس سارس در سال  ۲۰۰۳خواهد بود و این مساله میتواند روند رشد
پایدار اقتصاد این کشور را با اخالل مواجه کند.
در معام�لات بازارهای ارزی جهانی ،همچنین هر دالر با  ۰.۱۲درصد کاهش به
 ۱۰۹.۷۶۰۷ین رسید .در برابر همتای استرالیایی ،هر دالر آمریکا به ازای ۱.۴۹۸۳
دالر مبادله شد .همچنین نرخ برابری دالر معادل  ۷.۰۰۱۵یوان چین اعالم شد.

برترین مراکز مالی جهان را بشناسید
بیش از نیمی از مراکز مالی دنیا در نیویورک فعالیت دارند.
به گزارش ویژوال کپیتالیست ،با وجود ظهور اقتصادهای جدید در طول یک قرن
اخیر ،لندن و نیویورک توانستهاند سلطه تاریخی خود بر بازارهای مالی جهانی را تا
حد زیادی حفظ کنند .در بررسی صورتگرفته از  ۲۴۰شرکت بزرگ جهان (شامل
بانکها ،موسسات مالی و شرکتهای بزرگ چند ملیتی) نیویورک مقر اصلی یا یکی
از مراکز اصلی فعالیتهای این شرکتها در جهان بوده است.
همچنین جالب اس��ت بدانید که بورس وال اس��تریت در نیویورک با در اختیار
داشتن شرکتهایی به ارزش حدود  ۳۴تریلیون دالر ،بزرگترین بورس جهان است.
ارزش ش��رکتهای بورس لندن حدود 5تریلیون دالر برآورد میشود .برترین مراکز
مالی جهان در سال  ۲۰۲۰عبارتند از:
* نیوی��ورک :میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این ش��هر ۵۶.۲ :درصد؛

نرخ پیشبینی ش��ده از حضور ش��رکتهای بزرگ در این شهر تا پنج سال آینده:
 ۴۹.۷درصد
* لندن :میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این ش��هر ۳۳.۷ :درصد؛ نرخ
پیشبینی ش��ده از حضور ش��رکتهای بزرگ در این شهر تا پنج سال آینده۲۱.۶ :
درصد
* س��نگاپور :میزان حضور مراک��ز مالی بزرگ جهان در این ش��هر ۲.۱ :درصد؛
نرخ پیشبینی ش��ده از حضور ش��رکتهای بزرگ در این شهر تا پنج سال آینده:
 ۵.۴درصد
* لوکزامبورگ :میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این ش��هر ۱.۶ :درصد؛
نرخ پیشبینی ش��ده از حضور ش��رکتهای بزرگ در این شهر تا پنج سال آینده:
 ۰.۵درصد

* دوبلی��ن :میزان حضور مراک��ز مالی بزرگ جهان در این ش��هر ۱.۵ :درصد؛ نرخ
پیشبینی شده از حضور شرکتهای بزرگ در این شهر تا پنج سا ل آینده ۱.۶ :درصد
* دوب��ی :می��زان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این ش��هر ۱.۱ :درصد؛ نرخ
پیشبینی ش��ده از حضور شرکتهای بزرگ در این ش��هر تا پنج سال آینده۳.۲ :
درصد
* هنگ کنگ :میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این ش��هر ۱.۱ :درصد؛
نرخ پیشبینی ش��ده از حضور ش��رکتهای بزرگ در این شهر تا پنج سال آینده:
 ۴۹.۷درصد
* پاریس :میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این ش��هر ۳.۸ :درصد؛ نرخ
پیشبینی ش��ده از حضور شرکتهای بزرگ در این ش��هر تا پنج سال آینده۲.۲ :
درصد.
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دالیل رشد شاخص بورس تهران از زبان رئیس سازمان بورس

چرا بورس رکورد میشکند؟

رئیس س��ازمان بورس دالیل رشد ش��اخص بورس تهران را حمایت شرکتهای
حقوقی و نیز برگشت اعتماد فعاالن حقیقی بازار دانست.
ش��اپور محمدی در گفتوگو با فارس ،در پاس��خ به این پرس��ش که چه اتفاقی
افتاده که اقتصاد کشور در رکود به سر میبرد و به گفته وزیر اقتصاد ،رشد اقتصادی
در س��ال جاری  0.6درصد ش��ده ،اما شاخص بورس مرتب رکورد میشکند ،گفت:
افزایش شاخص بورس دالیل متعددی دارد ،از جمله اینکه از محل تجدید ارزیابی و
افزایش سرمایه شرکتها که باعث سودآوری آنها میشود و سهام آنها رشد میکند،
از طرفی ،معاملهگران حقیقی به بورس آمدند که اگر بخواهیم س��ودآوری فقط در
کوتاهمدت باش��د ،خود افراد حقیقی در هفته اول فروش��نده س��هام بودند ،اما بعدا ً
خریدار س��هام شدند و این یعنی اینکه به س��ودآوری شرکتها در بلندمدت توجه
میکنند ،روز اول طبیعی است که شاخص افت کند و فعاالن حقیقی دچار هیجان
ش��وند .در آن روز همه آمدند و فروش��نده شدند ،اما تالش بر این بود که نهادهای
سرمایهگذاری و شرکتهای بزرگ حقوقی در کنار سهامداران قرار گیرد و اگر آنها
فروشنده بودند ،حقوقیها خریدار شدند.
به گفته محمدی ،با س��ودآوری ش��رکتها اطمینان به س��رمایهگذاری در بازار
ش��کل میگیرد و در همه بازارهای دنیا حضور سرمایهگذاران در بازار در بلندمدت
با سودآوری همراه است.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار همچنین گفت :یک��ی از مؤلفههای بازار
س��رمایه ،تنوعبخشی به ابزارهای معامالتی است .در یک زمانی فقط سهام در بازار
بود که خرید و فروش میشد ،االن عالوه بر سهام ،اوراق بدهی هم وجود دارد .قبال
فقط آپشن خرید بود ،االن هم آپشن خرید و هم آپشن فروش و هم معامالت آتی
سهام است .در حالی که قبال برخی از این ابزارها نبودند.
محمدی ادامه داد :در بحث نقدینگی و حمایتهای کارگزاری نیز توفیقات خوبی
کس��ب شده ،همچنین رشد شرکتهای بورس��ی صورت گرفته و اگر مردم بدانند
شرکتهای بورسی هر سال رشد میکنند ،چرا سهام خود را بفروشند .هم شرکت
سود نقدی به سهام میدهد و هم قیمت خود سهام تقویت میشود.
او در مورد حمایت از ش��رکتهای بورس��ی گفت :میتوان با معافیت و یا تشویق
مالیاتی ،ش��رکتهای بورس��ی را مورد حمایت قرار داد .از طرفی سازمان بورس از
حضور مردم در بورس حمایت و استقبال میکند ،به گونهای که پارسال یکدرصد
هزینه نقل و انتقال س��هام پرداخت میشد ،امس��ال نیمدرصد شده است ،یعنی با
همه این اقدامات سعی میکنیم بازار بورس متنوع شده و برای مردم جذاب باشد.

چرا تنها  600شرکت در بورس حضور دارند؟
رئیس س��ازمان بورس همچنین در پاسخ به این پرس��ش که چرا از صدها هزار
شرکتی که در کشور وجود دارد ،حدود  600شرکت در بورس حضور دارند ،گفت:
در ح��ال حاضر  620ش��رکت و نماد معامالتی در ب��ورس وجود دارد .باید به بحث
جذب شرکتهای بیش��تر به بورس به صورت جدی توجه شود .بحث تشویقهای
مالیاتی برای شرکتهای بورسی مطرح است.
محمدی گفت :برخی از شرکتهای خارج از بورس قانون را دور میزنند و شاید
مالیات ندهند یا بس��یار کم مالیات بدهند ،اما ش��رکتهای بورسی همگی شفاف
هس��تند و میزان واقعی مالیات را میپردازند بنابراین ش��رکتی که در بورس حاضر
میش��ود ،باید تشویق شود ،زیرا برخی از شرکتهایی که خارج از بورس هستند یا
مالیات نمیدهند و یا اینکه به اندازه حق خود مالیات نمیپردازند.
وی ادامه داد :برای ش��رکتهای بورس��ی در اخذ تسهیالت بانکی باید امتیازاتی
قائل ش��ویم ،البته امتیاز غیرقانونی نمیخواهیم ،اما امتیاز براساس قانون برای این
ش��رکتها میخواهیم که در اعطای تسهیالت ،برای تأمین مالی در اولویت باشند،
زیرا ش��رکتهای بورسی شفاف هستند و مرتب گزارش عملکرد میدهند ،بنابراین
اولویت تس��هیالت باید با شرکتهای بورسی باشد .مشوقهای دیگری هم میتوان
برای ش��رکتهای بورس��ی در نظر گرفت .رئیس س��ازمان بورس ،گفت :مث ًال در
مزایده و مناقصههای بزرگ گفته ش��ود ،شرکتهایی که بورسی و شفاف هستند،
رتبه بهتری بگیرند و امتیاز داش��ته باشند یا حتی در تبلیغات از طریق رسانه ملی
و رس��انههای دیگر ،کاالی ش��رکتهای بورس��ی را با هزینه کمتری تبلیغ کنیم و
این یک مزیتی برای ش��رکتهای بورس��ی باش��د ،زیرا این شرکتها بسیار شفاف
و کارآمدتر هس��تند .به گفته وی ،در بحث صادرات و اش��تغال و تولید هم میتوان
شرکتهای بورسی را در اولویت قرار داد ،زیرا این شرکتها مرتب گزارش عملکرد
از طریق سامانه ناشران بورسی ،کدال در اختیار سهامداران و ذینفعان و همه مردم
قرار میدهند.
محدودیت در صدور مجوز کارگزاری موجب رانت شده؟
محمدی در پاس��خ به این پرسش که گفته ش��ده برخی از مجوزهای کارگزاری
بورس به قیمت  25میلیارد تومان دس��ت به دس��ت میش��ود و آیا محدودیت در
صدور مجوز کارگزاری باعث رانت شده است ،گفت :تعدادی کارگزاریها در کشور
ما و یک کشور همسایه مانند ترکیه یکسان است .ما  108شرکت کارگزاری بورس
داریم که این تعداد به نسبت بازار سرمایه مناسب است و رانت محسوب نمیشود.

ورود شاخص بورس به کانال  ۴۵۰هزار واحدی

بورس هفته را با چراغ سبز آغاز کرد
فرصت امروز :معامالت بازار س��رمایه در اولی��ن روز هفته درحالی به
پایان رسید که شاخص کل این بازار  ۶هزار و  ۹۴۸واحد رشد داشت و
در نهایت به رقم  ۴۵۲هزار و  ۴۸۲واحد رسید.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با  ۵۴۵واحد افزایش به  ۱۴۷هزار و
 ۱۱۶واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با  ۳۶۳واحد رشد به  ۹۸هزار و
 ۱۲۹واحد رسید .شاخص آزاد شناور نیز با 7هزار و  ۴۰۲واحد افزایش
به رقم  ۵۴۷هزار و  ۷۲۷واحد رس��ید ،ش��اخص بازار اول 5هزار و ۲۴۲
واحد افزایش و شاخص بازار دوم  ۱۳هزار و  ۲۶۶واحد افزایش داشت.
در معام�لات ای��ن روز بیش از  ۹میلیارد و  ۹۶۸میلیون س��هم ،حق
تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۴۸هزار و  ۱۹۳میلیارد ریال داد و س��تد
شد.
نمادهای نفت و گاز پتروش��یمی تامین (تاپیکو) با  ۴۸۱واحد ،صنایع
پتروش��یمی خلیج فارس (فارس) با  ۴۶۸واحد ،پاالیش نفت بندرعباس
(ش��بندر) با  ۴۲۹واح��د ،پاالیش نفت اصفهان (ش��پنا) با  ۴۲۵واحد،
معدن��ی و صنعتی گلگهر (کگل) با  ۴۱۲واحد و س��رمایهگذاری غدیر
(وغدیر) با  ۴۰۳واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در مقابل نیز نمادهای مخابرات ایران (اخابر) با  ۵۱۷واحد ،ایران خودرو
(خودرو) با  ۲۴۸واحد ،س��ایپا (خس��اپا) با  ۱۶۴واحد ،ملی صنایع مس
ایران (فملی) با  ۱۲۴واحد و بانک صادرات ایران با  ۱۰۵واحد بیشترین
تاثیر منفی را بر معامالت بورس گذاشتند.
همچنین نماده��ای بانک تجارت ،بانک ملت ،س��ایپا ،بانک صادرات
ای��ران ،ملی مس صنایع ای��ران ،فوالد مبارکه اصفه��ان و پاالیش نفت
اصفه��ان از جمله نمادهای پربیننده بودند .گ��روه بانکها در معامالت
روز ش��نبه صدرنشین برترین گروههای صنعت شد و  4میلیارد و ۵۷۸
میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از 5هزار و  ۳۹۳میلیارد ریال در این
گروه داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از  ۹۲واحد افزایش داشت و بر روی کانال
 5هزار و  ۷۴۷واحد ثابت ماند .در این بازار  ۲میلیارد و  ۲۴۰هزار برگه
سهم به ارزش بیش از  ۲۷هزار و  ۲۰۱میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) ،س��هامی ذوب
آهن اصفه��ان (ذوب) ،تولید نیروی برق دماوند (دماوند) ،پتروش��یمی
زاگرس (زاگرس) ،توس��عه مولد نیروگاهی جه��رم (بجهرم) و فرابورس

ایران (فرابورس) بیش��ترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.
همچنین نمادهای توس��عه و عمران استان کرمان (کرمان) ،قاسم ایران
(قاس��م) ،بهمن دیزل (خدیزل) ،بیم��ه دی (ودی) ،بیمه کوثر (کوثر)،
فوالد هرمزگان جنوب (هرمز) و شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا)
مانع از رشد بیشتر این شاخص در روز شنبه شدند.

این کارگزاریها باید تبدیل به ش��رکتهای س��هامی عام ش��وند .البته تعدادی از
کارگزاریها هم درخواست به تبدیل شدن به سهامی عام کردهاند.
به گفته محم��دی ،همانگونه که مردم س��هام بورس چهارگان��ه ،مانند بورس
اوراق،بورس کاال ،بورس انرژی و فرابورس را خریداری میکنند ،همچنین س��هام
س��ه ش��رکت تأمین س��رمایه را خریداری میکنند ،بتوانند با س��هامی عامشدن
کارگزاریهای بورس ،س��هام کارگزاریها را هم خرید و فروش کنند و شرکتهای
کارگزاری در بورس حاضر شوند .او گفت :قبل از آزادشدن صدور مجوز باید فراخوان
بدهیم و در حال بررسی هستیم و برخی از کارگزاریها درخواست تبدیلشدن به
ش��رکت سهامی عام دادهاند که تا حدود شش ماه آینده اولین کارگزاری در بورس
اوراق بهادار تهران س��هام خود را ارائه میکنند و این مستلزم این است که افزایش
س��رمایه بدهد تا مردم بتوانند سهام کارگزاریها را در بورس خریداری کنند .البته
طبق قانون برای س��هامداری نهادهای مالی مانند کارگزاری و یا بانکهای بورسی
طبق قانون س��قفی در نظر گرفته میش��ود که در حد ی��ک صندلی هیأت مدیره
حداکثر خواهد بود .این به خاطر جلوگیری از ریسک سیستماتیک است.
رئیس س��ازمان بورس همچنین در مورد معامالت آتی س��که و ارز دیجیتال در
بورس گفت :در مورد معامالت آتی سکه ،چون بانک مرکزی مدیریت ارز ،طالی و
سکه را برعهده دارد ،باید آنها تصمیم بگیرند ،اما در مورد ارز دیجیتال یا بهتر بگوییم
محصول دیجیتال که نه ارز و نه کاال به شمار میرود ،میتواند در بورس ارائه شود،
زیرا ارز دیجیتال به گونهای است که باید ویژگی همتا داشته باشد و محرمانه باشد،
در حالی که آنچه در بورس ارائه میشود در معرض همگان قرار میگیرد و به هیچ
وجه محرمانه نیس��ت ،بلکه بسیار شفاف است .اگر ارز دیجیتال در معامله همتا به
همتا قرار میگیرد ،اما در بورس یک حراج عمومی و شفاف وجود دارد و دهها تقاضا
در مقابل دهها عرضه قرار دارد ،بنابراین اگر در قالب محصول دیجیتال ارائه ش��ود،
میتواند در بورس ارائه شود.
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نماگر بازار سهام
مدیرعامل بورس کاالی ایران خبر داد

راهاندازی بازار گواهی سپرده طالی آبشده
در سال آینده

مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران از راهان��دازی ب��ازار گواه��ی س��پرده
طالی آبش��ده در س��ال آینده خبر داد و گفت براس��اس برنامهریزیهای
صورتگرفته در س��ال  ۱۳۹۹برای برخ��ی از محصوالت جدید مانند طالی
آبشده (شمش) گواهی سپرده راهاندازی خواهد شد .حامد سلطانینژاد در
گفت و گو با ایرنا ،به اقدامهای صورتگرفته بورس کاالی ایران در سال ۹۸
اش��اره و ادامه داد :امسال برخی از مسائل در دستور کار قرار گرفتند ،مبنی
بر اینکه زمینه انجام معامالت بازار فیزیکی به س��متی پیش رود که میزان
عرضه در سیستم عرضه و تقاضا افزایش یابد و بیشتر به سمتی پیش رویم
که عرضهها به صورت مستمر و منظم ادامه داشته باشد.
ب��ه گفته وی ،تالش ش��ده ت��ا چنانچ��ه تولیدکنندهای به دنب��ال تامین
مواد اولیه اس��ت ،این اطمینان خاطر را داش��ته باش��د که در مهلتی منظم
میتواند آن را به وسیله بورس کاال تامین کند ،تا این لحظه اتفاق مزبور در
بورس رخ داد .س��لطانینژاد ،گزارشگری مس��تمر را از اصلیترین اقدامهای
بورس کاال دانس��ت و افزود :خاصیت بورس کاال زنده بودن آن اس��ت ،این
ب��ورس اتفاقها را تا قبل از ایجاد التهاب پیشبین��ی و کاالهایی که عرضه
آنه��ا کم و امکان ایجاد التهاب در بازار دارن��د ،به نهادهای ذیربط گزارش
میدهد ،در انتها س��تاد تنظیم بازار یا مراج��ع دیگر به منظور جلوگیری از
اتفاقهای مضر اقدام به رس��یدگی مسائل مطرحشده خواهند کرد .به گفته
مدیرعام��ل بورس کاالی ایران ،تاکن��ون گزارشهای خوبی از وضعیت بازار
به نهادهای تصمیمگیر ارائه ش��ده که نتیجه آن مثبت و در بحث معامالت
حج��م معامالت برخ��ی از کاالها مانند فوالد و دیگر محصوالت نس��بت به
سال گذش��ته افزایش داشته اس��ت .او پیرامون ورود محصوالت کشاورزی
به بازار مالی بورس کاال توضیح داد :سیاس��ت به کار گرفته ش��ده در حوزه
کش��اورزی برای بیشتر محصوالتی که حساسیت قیمتی چندانی ندارند و با
معیش��ت مردم کمتر ارتباط دارند ،تغییر و از بازار فیزیکی به س��مت بازار
مالی کش��اورزی پیش رفتیم .سلطانینژاد یادآور شد :سال  ۹۸تالش شد تا
برای محصوالت کشاورزی مانند زیره و زعفران که در تولید آنها از برتری و
مزیت نس��بی برخورداریم ،ارزش افزوده ایجاد کنیم و در صدد تکمیل پازل
ابزار مالی در کاالهای کش��اورزی بودیم که در ای��ن زمینه بازار نقد آنها به
شکل گواهی سپرده و سپس بازار قراردادهای آتی راهاندازی شد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران خاطرنش��ان کرد :بازار آپش��ن هم در مورد
کاالهای کش��اورزی راهاندازی ش��د که فعاالن بازار در این زمینه مشارکت
خوبی را از خود نشان دادند و اکنون در حال بزرگ شدن است.
وی ضم��ن تاکی��د بر اینک��ه تالش میش��ود تا در ص��ورت حذف بحث
قیمتگذاری دس��توری ،انواع محصوالت کشاورزی را در حوزه بازار فیزیکی
به رینگ بورس کاال بازگردانیم ،گفت :بزرگترین مشکل در بازار محصوالت
کش��اورزی مانند گندم و ش��کر کنترل قیمت آنها توس��ط دولت است ،این
موضوع مانع از تعیین قیمت کاالها و مبادله آنها در بورس براساس سیستم
عرضه و تقاضا میشود.
س��لطانینژاد اضافه کرد :کاالیی میتواند در بورس عرضه شود که شامل
قیمتگذاری دستوری نباشد و تجربه ثابت کرده که شاید مردم از کاالهایی
که ش��امل قیمتگذاری دس��توری میشوند ،انتفاع داش��ته باشند ،اما آثار
قیمتگذاری دس��توری در بلندمدت مثبت نخواهد بود و تولید رو به سمت
بیانگیزگی و نابودی میکشاند.
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اخبـــار
تخممرغ گران نمیشود

پیک مصرف تخممرغ را کنترل میکنیم
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صنعت،معدن،تجارت

تلفن مستقیم86073290 :

وزارت خارجه مشکل صدور روادید تجار خارجی را حل کند

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار با اش��اره به اینکه تولید
تخمم��رغ در وضعیت مطلوبی ق��رار دارد ،اعالم کرد که قیمت این محصول
ت��ا پایان س��ال افزایش نمییابد .رضا ترکاش��وند در گفتوگو با ایس��نا ،در
اینباره اظهار کرد :براساس برآوردها و جوجهریزیهای انجامشده و مرغهای
داخل س��الن در س��الجاری حدود یک میلیون و  ۶۰هزار تن تخممرغ در
کش��ور تولید خواهیم داشت .همچنین پیشبینی میشود در ماههای بهمن
و اس��فند نیز ماهانه  ۹۰هزار تن تخممرغ تولید ش��ود .وی با اشاره به اینکه
قیم��ت هر کیلو تخممرغ د ِر مرغداری حدود  ۸۰۰۰تومان اس��ت ،گفت :از
 ۱۵بهمن تا  ۱۵اس��فند با پیک تقاضا برای مصرف تخممرغ مواجهیم ،زیرا
شیرینیفروش��یها برای عید به تخممرغ بیشتری برای آمادهسازی شیرینی
و نظای��ر آن نیاز دارند و به همین منظ��ور مصرف تخممرغ افزایش مییابد،
اما از  ۱۵اس��فند تا پایان س��ال تقاضا کمتر و در نتیجه با انباش��تگی تخم
مرغ مواجه خواهیم ش��د که این روند در بهار س��ال بعد تشدید و در نتیجه
با س��قوط قیمت و زیان مرغداران روبهرو خواهیم ش��د .مدیرعامل اتحادیه
تولیدکنن��دگان مرغ تخمگذار تصریح ک��رد :در حال مدیریت پیک تقاضای
مصرف تخممرغ هس��تیم که نگذاریم بازار از تعادل خارج ش��ود .به عبارت
دیگر با مدیریت صادرات س��عی میکنیم هم تداوم صادرات را داشته باشیم
و هم بازار داخل با کمبود مواجه نشود .همچنین با سازمان میادین ،میوه و
ترهبار هماهنگی کردهایم که هر چقدر نیاز داشته باشند تخممرغ در اختیار
آنها قرار دهیم و آنها نیز شانه تخممرغ را با قیمت کمتر از  ۱۸هزار تومان
در اختیار مصرفکنندهها قرار دهند .ترکاش��وند اضافه کرد :با فروشگاههای
زنجیرهای هم هماهنگ کردهایم و طی تفاهمنامهای رس��می ،مقرر ش��د که
هر چقدر این فروش��گاهها به تخممرغ نیاز داشته باشند به صورت شانهای و
بستهبندیش��ده با قیمت  ۱۸هزار و  ۲۰۰تومان در اختیارش��ان قرار دهیم
که در نهایت به قیمت  ۱۹هزار تومان به دست مصرفکننده برسد .وی در
پایان گفت :مردم نگران افزایش قیمت تخممرغ تا پایان س��ال نباشند ،زیرا
شرایط تولید آن مطلوب است.

آغاز طرح نظارتی شب عید از ابتدای اسفند

رئیس بازرس��ی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت طرح نظارت و بازرسی
اتاق اصناف برای ایام پایانی سال از ابتدای اسفندماه آغاز میشود و تا پایان
فروردینماه ادامه خواهد داشت.
حس��ین درودیان در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد :اتاق اصناف تهران در
طول س��ال نظارت دقیقی بر قیمت و کیفیت کاال در س��طح خردهفروش��ی
دارد که این نظارتها با افزایش قیمت بنزین از س��وی اصناف تشدید شده
و همچنان ادامه خواهد داش��ت .رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران
خاطرنش��ان کرد :طرح نظارت و بازرس��ی اتاق اصناف برای ایام پایانی سال
از ابتدای اس��فندماه آغاز خواهد ش��د و تا پایان فروردین ماه ادامه مییابد
و در این مس��یر از امکانات و همکاری دیگر دس��تگاههای مرتبط اس��تفاده
خواهد شد.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا اصناف همچون س��الهای گذشته با
برگزاری نمایش��گاههای فصلی مخالفند؟ گفت :عموما مدیران صنوف و اتاق
اصناف با برگزاری نمایش��گاههای بهاره مخالفند اما بنابر دس��تور مسئوالن
ذیربط ،اتاق اصناف در سال جاری نیز نمایشگاه بهاره را برگزار میکند.

قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت از وزارت امور خارجه درخواس��ت کرد تا
مش��کالت پیش روی صدور روادید برای تجار و بازرگانان برخی کش��ورهای هدف
صادراتی ایران را از میان بردارد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
حس��ین مدرس خیابانی در جلس��ه پیگیری ویژه مس��ائل و مشکالت پیش روی
صادرات کشور که با حضور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ،رئیس کل سازمان
توسعه تجارت ایران ،معاون سازمان امور مالیاتی ،معاون گمرک جمهوری اسالمی
ایران و مدیرکل دفتر صادرات بانک مرکزی و رؤس��ای کمیس��یونهای تس��هیل
صادرات و توس��عه کس��ب و کار اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون توسعه صادرات
اتاق بازرگانی ایران برگزار ش��د ،اظهار داشت :براس��اس اعالم وزارت امور خارجه،
۸۰درصد از مأموریتهای سفارتخانههای جمهوری اسالمی ایران در سراسر کشور،
اقتصادی است و تالش شده تا این تفکر در سفرای ایران برای انجام اقدامات مؤثر
اقتصادی و به ویژه رشد و توسعه صادرات کشور ،پررنگ شود.
قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود :وزارت امور خارجه
تاکید زیادی مبنی بر این دارد که سفرای جمهوری اسالمی ایران ،مسائل اقتصادی

را در اولوی��ت اول خود قرار داده و مس��یر ورود کااله��ای ایرانی به بازارهای هدف
صادراتی به ویژه بازار کش��ورهایی که نمایندگان وزارت امور خارجه در آن حضور
دارند ،را باز کنند.
وی افزود :صادرکنندگان علیرغم محدودیتهای بس��یار تحریمی ،توانستهاند
 ۳۵.۵میلیارد دالر صادرات داشته باشند که این رقم آن هم در شرایط سختی که
نقل و انتقاالت بانکی ،سیس��تم بیمهای و حمل و نقل کشور تحریم است ،اتفاقی
بسیار نادر و مهم به شمار میرود.
باید کاالهای با ارزش افزوده باالتری صادر شود
مدرس خیابانی در ادامه به اعالم آمارهای مرتبط با تجارت خارجی کش��ور در
10ماهه س��ال جاری پرداخت و تصریح کرد :براس��اس آمارهای رس��می گمرک
جمهوری اس�لامی ایران ،میزان صادرات کش��ور  ۳۵.۵میلیارد دالر و واردات ۳۶
میلی��ارد دالر ب��وده که در مجموع ،تجارت  ۷۲میلیارد دالری را برای کش��ور رقم
میزند؛ این در حالی اس��ت که کاالهای صادراتی ایران به  ۱۰۰کش��ور دنیا صادر
میشوند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه رکورد صادرات وزنی کشور به گواه آمارهای گمرک
جمهوری اسالمی ایران شکسته شده است ،گفت :در 10ماهه ابتدای سال جاری،
 ۱۱۵میلیون تن کاال از کش��ور صادر شده است؛ این در حالی است که در مقابل،
واردات کشور  ۲۸میلیون تن بوده ،اما باید توجه داشت که علیرغم اختالف شدید
آماری میان تناژ کاالهای صادراتی و وارداتی ایران ،اما به دلیل اختالف قابل توجه
ارزش میانگی��ن کااله��ای صادراتی و وارداتی ،میزان صادرات کش��ور با تناژ چند
برابری ،تقریباً معادل ارزش واردات کشور است.

وی در توضی��ح این مطلب خاطرنش��ان کرد :ارزش میانگین کاالهای
صادراتی کش��ور کمت��ر از  ۴۰۰دالر و ارزش کااله��ای وارداتی حدود
 ۱۲۰۰دالر در ه��ر ت��ن اس��ت که بر این اس��اس باید تالش ش��ود که
کاالهای با ارزش افزوده باالتری در بازارهای جهانی عرضه شوند.
مدرس خیابانی در بخش دیگری از س��خنان خود با تاکید بر ضرورت
رفع موانع پیش روی صادرکنندگان خاطرنش��ان ک��رد :صادرکنندگان
کش��ور باید در مس��یر صادرات خود ،کمترین مشکالت را داشته باشند
و بتوان با مجموعه تدابیری ،مس��یر آنها را برای توس��عه صادرات هموار
ک��رد؛ به همین دلیل وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت تالش کرده تا با
برگزاری کارگروه توسعه صادرات که به صورت مرتب و هفتگی ،جلسات
خود را صبح هر چهارش��نبه تش��کیل میدهد ،مجالی را فراهم آورد تا
صادرکنندگان مسائل و مشکالت پیش روی خود را مطرح کرده و بتوان
با هماهنگی دس��تگاههای حاضر در جلسات ،تصمیمات سریعی را برای
رفع این موانع اتخاذ کرد.
وی افزود :همراهی و هماهنگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با صادرکنندگان
در کنار حضور پررنگ نمایندگان بانک مرکزی ،گمرک جمهوری اس�لامی ایران و
س��ازمان امور مالیاتی سبب شده تا مسیرهای بازگش��ت ارز صادراتی با مشکالت
کمتری نس��بت به گذشته مواجه باشد؛ همانطور که ثمره این هماهنگی به نحوی
حاصل ش��ده که به گواه آمارهای بانک مرکزی ۷۰درصد از ارز حاصل از صادرات
به کشور بازگشته است که این نشانگر آن است که صادرکنندگان در بازگشت ارز
نهایت همکاری را با بانک مرکزی داشتهاند.

معادن توان تامین ۶۰درصد درآمدهای کشور را دارد

پرهیز از خامفروشی ،افزایش تولیدات ملی
سالهاست که نقش پررنگ معادن در کشور نمایان بوده و معدنکاران
معتقدند توان درآمدی آنها برابر ۶۰درصد درآمد نفتی است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،س��ال هاس��ت ک��ه معادن در
کش��ورهای مختلف دنیا ،به عنوان اصلیترین سرمایههای صنعتی یک
کشور به شمار میروند که البته نحوه استفاده از آنها بسیار حائز اهمیت
است.
برخی از کشورها این معادن را منابع عظیم مواد اولیه خود میدانند و
مابقی کش��ورها به این معادن تنها به چشم منابع درآمدی دولتها و یا
اش��خاص مینگرند .اما اصلیترین نکتهای که در سالهای متوالی مورد
بحث قرار گرفته اس��ت و حتی حاکمیت ایران هم به آن رسیده ،پرهیز
از خامفروش��ی و نقش و اهمیت کلیدی معادن و منابع فرآوریشده آن
در اقتصاد کشور است.
تن��وع و پراکندگ��ی ذخایر معدنی کش��ور از یکس��و و قابلیت تولید
محصوالت دارای ارزش افزوده صادراتی از سوی دیگر باعث میشود که
معادن و صنایع معدنی به برنامههای رشد در اغلب مناطق غیربرخوردار
و دورافتاده کشور کمک کند.
معادن به وسعت تمام کشور گسترده شدهاند
مه��رداد اکبریان ،رئیس انجمن س��نگآهن ایران ،با اش��اره به نقش
معدن در توس��عه اقتصادی ،گفت :معدن در کش��ور بخش��ی از کسب و
کار بوده که در کل س��طح کشور پراکنده است ،یعنی مختص جنوب یا
شمال کشور نیست.
او بیان کرد :در کل کش��ور معدن و صنای��ع معدنی کار میکنند که
عمدتا خارج از ش��هر و در مناطقی هس��تند که دسترسی و روابط شاید
عادی که یک کارخانه مثال یک تجارتخانه میتواند داش��ته باش��د ،آن
واحدهای معدنی به آن صورت راحت نیستند ،یعنی ارتباط برقرار کردن
بین معدنها ،بین خریداران و فروش��ندهها ،بین تأمینکننده خدمات و
قطعات راحت نیس��ت .اکبریان ادامه داد :ب��ه همین دلیل باید زودتر از
این برای آن فکری کرد ،اگر ما یک روش و سیس��تمهایی داشته باشیم
که به صورت کمهزینه با سرعت خوب و در زمان مناسب اطالعات الزم
را در ارتباط با نیازهای روز و درخواس��تهایی که بخش معدن و صنایع
معدنی از همدیگر و یا مش��تریان و یا از بازار کسب و کار دارد را بتواند
ظرفیتسنجی و معرفی کند.
نیاز کارخانجات به سامانهای برای دسترسی به نیروهای کار
رئیس انجمن سنگ آهن ایران تشریح کرد :در خیلی از مواقع دیدیم

ک��ه برای مثال یک کارخانهای نیاز به ی��ک قطعهای دارد که آن قطعه
در کش��ور نیس��ت و به دنبال راهی میگردد که این قطعه را وارد بکند،
ولی در یک جای دیگر یک کارخانهای اس��ت که کامال آمادگی دارد آن
قطعه را بس��ازد که حتی س��اخته و دیگران از آن استفاده میکنند ولی
در جریان ساخت آن نیست.
او ادام��ه داد :مع��ادن ع�لاوه بر کارگرهای س��اده نیازمن��د نیروهای
متخص��ص و اپراتوره��ای باتجرب��ه هس��تند که اصوال پی��دا کردن این
افراد کار راحتی نیس��ت بلکه کار س��ختی است که باید سامانهای برای
دسترسی به این نیروها تدارک دیده شود.
او افزود :یا کس��انی که ماش��ینآالت دارند و ماش��ینآالت خود را به
صورت موردی در معادن به کار میگیرند بعدا دچار رکود کار در معدن
میشوند تا پیدا کردن کار بعدی دچار مشکالتی میشوند که مجبورند
یا از پسانداز خود اس��تفاده کنند یا باالخره تقاضای مالی و زندگیشان
را نتوانند به موقع بدهند.
اکبری��ان ادام��ه داد :اینکه بالفاصله برای آنها بازاریابی ش��ود و دقیقا
بدانن��د که بعد از این معدن در ک��دام کارگاه دیگر میتوانند کار کنند،
خدمتی بزرگ به این پیمانکاران کوچک اس��ت .موارد اینچنینی بسیار
زیاد اس��ت که هم بحث بازار و مارکتینگ مطرح میش��ود یعنی بحث
خرید و فروش محصوالت شما یک محصولی از یک معدن تولید کردید
ک��ه فعال صادرات ندارد و ش��رکتهای بزرگ هم نمیخواهند از ش��ما
خرید کنند.
او افزود :شما فکر میکنید دیگر نمیتوانید کار کنید ،ولی واقعیت این
است که در همین کش��ور شاید همان لحظهای یک کارگاهی است که
دارد کار میکند و نیازمند ماده معدنی ش��ما با همان مش��خصات است
اگر بش��ود اینه��ا را در قالب ظرفیتهایی در فض��ای مجازی به صورت
سامانه تعریف کرد مفید خواهد بود.
رئیس انجمن س��نگ آهن ایران گفت :معدنداران ،تجار ،مهندس��ین،
پیمانکاران و قطعهسازان همه باید بتوانند از سامانههای کسب و کار به
صورت مستمر اس��تفاده کنند چرا که بسیار در صرفهجویی هزینهها و
زمان و خیلی از مسائل دیگر به نفع طرفین خواهد بود.
او تش��ریح کرد :هماکنون چند ش��رکت به صورت موف��ق این کار را
ش��روع کردند ،همچنین یکی دو تا ش��رکت در موضوع مارکتینگ نیز
این کار را ش��روع و در بحث بازاریابی مواد معدنی و محصوالت معدنی
کار میکنند.
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کاهش قیمت خودرو فقط با داخلیسازی قطعات عملی نمیشود

کاهش قیمت خودرو تنها با داخلیس��ازی قطعه عملی نخواهد ش��د و
عوامل گوناگونی همچون نرخ تورم ،مباحث مرتبط با حقوق و دس��تمزد،
نرخ ارز ،قیمت مواد اولیه ،عدم بهرهوری ،مدیریت و کارایی و  ...همگی بر
جریان قیمت تمامشده تاثیر دارد.
به گ��زارش خبرنگار پرش��ین خ��ودرو ،عض��و انجم��ن صنایع همگن
قطعهسازی کشور در نشست خبری رونمایی از آخرین دستاوردهای گروه
صنعتی آذین خودرو با بیان این مطلب اظهار داشت :تا پایان اسفندماه و با
نظارت دو انجمن قطعهسازی پرداخت الباقی تسهیالت 5هزار میلیاردی به
خودروسازان اجرایی میشود.
رضا رضایی با اش��اره به اختصاص این رقم به قطعهس��ازان افزود :نحوه
انتخ��اب قطعهس��ازان و اولوی��ت پرداخت ب��ا مطالبات ب��االی  120روز
قطعهس��ازان است .امروز 90درصد قطعهس��ازان مطالبات آنها باالی 120
روز است.
سورسهای موازی گالیه اصلی قطعهسازان
وی همچنین از جمله مشکالت و گالیههای اصلی قطعهسازان از مدیران
خودروسازی و دولت را وجود سورسهای موازی عنوان کرد و گفت :وجود
س��ورسهای موازی موجب تحلیل قطعهس��ازان و عدم تولید در مقیاس
اقتصادی میشود ضمن اینکه این مساله موجب سودآوری پایین و مانع از
بهروزرسانی ماشینآالت و عدم استفاده از دانش روز در صنعت قطعهسازی
میشود.
رضایی در ادامه به موضوع افزایش عمق داخلیسازی در کاهش قیمت

خ��ودرو پرداخت و اظهار کرد :کاهش قیمت خودرو تنها با داخلیس��ازی
قطعه عملی نمیش��ود چراکه آیتمهای گوناگونی روی قیمت تمامش��ده
خودرو اثرگذار اس��ت ،مس��ائلی مانند نرخ تورم ،مباحث مرتبط با حقوق
و دس��تمزد ،نرخ ارز ،قیمت مواد اولیه همگی بر جریان قیمت تمامش��ده
تاثیر دارند اگرچه که امروز درصدی از قیمت تمامش��ده خودرو نیز ناشی
از س��وءمدیریت ،عدم بهرهوری ،کارایی و مهارت است که میتواند قیمت
خودرو را از شرایط رقابتی خارج کند.
مدیرعام��ل گروه تولیدی آذین خودرو افزود :برای اینکه داخلیس��ازی
روی قیمت تمامش��ده ،اثرگذار باش��د باید ماش��ینآالت و خطوط تولید
قطعهسازان بهروز ش��ود چراکه تولید با ماشینآالت قدیمی هزینه تولید
را افزای��ش میده��د .رضایی همچنین با توجه ب��ه رونمایی از خط تولید
دسته سیم و نمونه  ECUتولیدی در گروه آذین خودرو به سرمایهگذاری
قطعهس��ازان جهت دستیابی به عمق ساخت داخل پرداخت و تاکید کرد:
امروز قطعهس��ازان بیش از حمای��ت مالی نیازمند حمایت قانونی دولت از
صنعت قطعهسازی هستند.
90درصد از مواد اولیه تولید قطعات را داخلیسازی کردیم
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه آمادگی قطعهس��ازان جه��ت همراهی با
خودروس��ازان ب��رای افزایش تولید تصری��ح کرد :گروه آذی��ن خودرو در
راستای استراتژی داخلیس��ازی تاکنون بیش از 90درصد از مواد اولیه را
داخلیس��ازی کرده اس��ت و امروز از توانمندی کافی برای تامین قطعات
 2000خودرو برخوردار اس��ت .این مدیر قطعهس��ازی همچنین به تاثیر

ویروس کرونا در بروز احتمالی برخی مش��کالت در تامین مواد اولیه اشاره
و اظهار داشت :در صورت بروز جدی مشکل تامین از چین ،کشور هند و
ترکیه را جایگزین میکنیم.
رضایی در ادامه با اشاره به وجود برخی از نارضایتیها از کیفیت خودروها
و ش��ائبه نقش قطعهس��ازان در این جریان گفت :به هیچوجه قطعهسازان
صاحب شناسنامه از کیفیت و استاندارد در تولیدات عدول نمیکنند .وی
علت کاهش کیفیت برخی از خودروها ناش��ی از محدودیتهای اخیر و از
سویی تغییر تامین سورسهای خارجی دانست و گفت :امروز قطعهسازانی
که مواد اولیه آنها داخلی است قطعا کیفیت قطعات آنها مناسب است.
بهرهبرداری از تولید ایربگ برای محصوالت پژو در آینده نزدیک
در ادامه این نشس��ت خب��ری مجید یغمایی ،مدیرعامل ش��رکت برنز
از تولی��د ایربگ ب��رای محصوالت پژو در آینده نزدی��ک خبر داد و گفت:
هماکنون این ش��رکت هش��ت پروژه جدیدی منجمله تولید رودری ،قاب
س��تون و دریچه هواکش خودرو  ،322مجموعه داشبورد دنا و دنا پالس،
تیبا و کوییک ،قفل کابلی خودرو مجموعه برف پاککن را در دس��ت اجرا
دارد که از مهمترین آنها تولید ایربگ خانواده پژو اس��ت که تیرماه س��ال
آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی ب��ا توجه به حض��ور مدیرعامل ایران خ��ودرو در جریان رونمایی از
آخرین دستاوردهای گروه آذین خودرو ،به لزوم سرمایهگذاری  12میلیون
دالر برای اج��رای این پروژهها ،پرداخت و خاطرنش��ان کرد :امیدواریم با
حمایت و همراهی مدیرعامل ایران خودرو این پروژه راهاندازی شود.

رشد ۳۰درصدی شرکت ایران خودرو دیزل در حوزه تولید
مدیرعامل ایران خودرو در مراس��م تحويل خودروهای آتشنشان ايران خودرو
ديزل به فرودگاهها گفت محوریترین مس��ئله امروز در شرکت ایران خودرو این
است که همچنان بتوانیم پرچم تولید را برافراشته کنیم.
مقیم��ی با بیان اینکه ش��رکت ایران خودرو در حوزه تولید خودروی س��واری
بیش از ۱۰۰درصد رشد داشته است ،افزود :شرکت ایران خودرو دیزل نیز رشد
۳۰درصدی در حوزه تولید را تجربه کرده است.
وی افزود :در س��ال  ۹۹با وجود شرایط تحریم رکوردهای ویژهای را پشت سر
خواهیم گذاشت.
مدیرعام��ل ای��ران خ��ودرو محور اصل��ی تولید را س��اخت داخل دانس��ت و

اذعان داش��ت :درخصوص خودروهای آتشنشانی دس��تگاه اول آن با ۲۵درصد
داخلیسازی آغاز و دستگاه دوم آن به ۳۵درصد داخلیسازی رسیده است.
وی در حوزه س��اخت داخل از تولید محصول جدید ون وانا خبر داد و گفت:
این خودرو با موتور ملی و پایه گازسوز عرضه خواهد شد.
مقیم��ی درخصوص موضوع م��اده  ۱۴۱قانون تجارت تصری��ح کرد :از محل
تجدید ارزیابیها تا پایان س��ال این موضوع مرتفع خواهد ش��د که تاثیر بسزایی
در ادامه روند تولید خواهد داشت .وی با اشاره به مبحث موتورهای دیزلی گفت:
میبایست قدمهای محکمتری بیش از گذشته در این خصوص برداشته شود.
مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو همچنین ضمن اش��اره به ارتقای موتور ۳۵۵

ب��ه اس��تاندارد یورو  ۵طی ماههای آینده ابراز بیان ک��رد :موتور  ۴۵۵را با کمک
مهندسان داخلی در دستور کار قرار دارد.
مقیمی ادامه داد :در صورت اعتماد به داخلیسازی از سوی مهندسان داخلی
از توانایی نقشآفرینی در حوزه راه آهن ،دریا ،هوا و جاده برخوردار هستیم.
وی در پایان با اش��اره به اینکه ایران خودرو دیزل تنها مجموعهای اس��ت که
ش��بکه تامین آن در حوزه محور و  ...تکمیل است ،خاطرنشان کرد :شاسیها در
گذش��ته تهیه ش��ده بود و ما تجهیزات را بر روی محصول س��وار کردیم و عالوه
بر آن تنها در جزییات با تکیه بر اصول صرفهجویی ارزی و اش��تغالزایی از توان
خارجی استفاده کردیم.

 ۶تغییر در طرح ترافیک سال ۹۹
مدی��ر واحد س��اماندهی محدودهها و طرحهای ترافیکی ش��هرداری
تهران آخرین جزییات تغییرات در اجرای طرحهای ترافیکی را تش��ریح
کرد .عمار سعیدیانفر در گفتوگو با ایسنا ،درخصوص آخرین تغییرات
ط��رح ترافیک پایتخت در س��ال آین��ده با بیان اینکه مح��دوده اجرای
طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا بدون تغییر اس��ت ،گفت :برای
س��ال آینده بنابر مصوبه ش��ورای شهر ،مکلف هستیم که سقف ورود به
محدوده ط��رح ترافیک را رعایت کنیم که برهمین اس��اس ورود ۱۰۳
هزار خودرو به محدوده طرح ترافیک در هر روز مجاز اس��ت و بیش از
این امکان ورود خودروها به محدوده وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در سال آینده نرخ پایه طرح ترافیک در افراد عادی
۲۱درصد افزایش خواهد داش��ت ،اظه��ار کرد :قیمت پایه طرح ترافیک
در س��ال گذشته  ۲۳هزار تومان بوده ،اما در سال آینده قیمت پایه ۲۸
ه��زار تومان خواهد بود ،البته در تعیین قیمت نهایی تردد در محدوده
ط��رح ترافیک ضریبهای دیگری همچون زمان تردد ،نوع معاینه فنی،
داش��تن پول در حساب شهروندی و  ...محاسبه میشود و نهایتا قیمت
تعیینش��ده بنابر نوع محدوده ،س��اعت تردد ،میزان آالیندگی وس��یله
نقلیه و  ...محاسبه میشود.
نرخ ورود به محدوده با معاینه فنی برتر
سعیدیانفر با بیان اینکه ساعت پیک ،قبل از  ۱۰صبح و بعد از ساعت

 ۱۶اعالم شده است ،ادامه داد :تخفیف معاینه فنی برتر در طرح ترافیک
س��ال ۲۵ ،۱۳۹۸درصد بود اما امس��ال میزان تخفیف ب��رای رانندگان
دارای معاینه فنی برتر را به ۳۰درصد افزایش دادیم.
مدی��ر واحد س��اماندهی محدودهها و طرحهای ترافیکی ش��هرداری
ته��ران در مورد قیمت تمامش��ده ورود به مح��دوده طرح ترافیک برای
رانندگان ادامه داد :بر این اس��اس حداقل قیمت برای رانندگانی که در
ساعت غیرپیک وارد محدوده طرحهای ترافیکی میشوند بدین صورت
است که اگر خودرو دارای معاینه فنی برتر باشد قیمت  ۱۶هزار و ۴۶۴
تومان در نظر گرفته خواهد ش��د و اگر خودروی دارای معاینه فنی برتر
در س��اعت پیک وارد محدوده طرحهای ترافیکی شود قیمت  ۳۵هزار و
 ۲۸۰تومان برای ورود وی در نظر خواهد گرفت.
حذف مهلت یک ماهه شارژ حساب شهروندی
وی با بیان اینکه اگر خودرویی فاقد معاینه فنی برتر باشد و در ساعت
غیرپیک وارد محدوده شود حداقل  ۲۳هزار و  ۵۲۰تومان برای وی در
نظر گرفته خواهد ش��د و اگر همین خودروی فاقد معاینه فنی برتر در
س��اعت پیک وارد ش��ود ،حداکثر مبلغ  ۵۰هزار و  ۴۰۰تومان برای وی
محاسبه میشود.
مدی��ر واحد س��اماندهی محدودهها و طرحهای ترافیکی ش��هرداری
تهران با بیان اینکه اگر افراد در سال آینده قبل از تردد روز خود را رزرو

کرده و پول در حس��اب ش��هروندی آنها وجود داشته باشد میتوانند از
تخفیف ۲۰درصدی بهرهمند شوند ،به ایسنا اظهار کرد :پیش از این یک
ماه ش��هروندان فرصت داشتند که حساب شهروندی خود را شارژ کنند
اما این فرصت یک ماهه در سال آینده حذف شده است و اگر شهروندان
روز تردد خود را از قبل رزرو نکنند و در حساب شهروندیشان نیز پول
وجود نداش��ته باش��د ،بهای تردد آنها با ضریب یک محاس��به شده و از
تخفیف ۲۰درصدی بهرهمند نخواهند شد.
ب��ه گفت��ه س��عیدیانفر خودروه��ای هیبری��دی و برق��ی از تخفیف
۹۰درصدی بهرهمند هستند.
تخفیف ۵۰درصدی ساکنان محدوده
مدی��ر واحد س��اماندهی محدودهها و طرحهای ترافیکی ش��هرداری
تهران در مورد وضعیت س��اکنین در منطقه اجرای طرح نیز اظهار کرد:
برای ساکنین محدودههای طرحهای ترافیکی برای سال آینده تخفیف
۵۰درصدی در نظر گرفته شده و خروج قبل از ساعت  ۸:۳۰صبح و یک
ورود بعد از س��اعت  ۱۷رایگان خواهد بود ،اما تردد بین ساعت  ۸:۳۰تا
 ۱۷با تخفیف ۵۰درصد لحاظ میشود.
وی ادام��ه داد :البت��ه در نظر داری��م در اجرای طرحه��ای ترافیکی،
ساکنین محدوده را از لیست رزرو خارج کنیم تا ساکنین در تردد دچار
مشکل نشوند که این موضوع در حال بررسی است.
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سقوط یک شبه تیراژ خودرو در صورت تعلل
در اعطای تسهیالت به خودروسازان

درباره افزایش تیراژ خودروس��ازان ،تنها چیزی که باعث افزایش
تولید در قطعهس��ازان شده اس��ت ،امید بود .یعنی از شهریور و مهر
آرامآرام دولت ،کمیس��یون صنایع مجل��س و بانکمرکزی موضوع
تزری��ق 10هزار میلیارد توم��ان به زنجیره تامین خودروس��ازان را
مطرح کردند.
به گزارش پدال نیوز ،هرچند طی هفتههای گذشته خودروسازان
توانس��تهاند رکورد تولید در چند ماه گذشته را بشکنند و بخشی از
مش��کالت این صنعت را مرتفع کنن��د ،اما این اتفاق بدون همراهی
قطعهس��ازان و افزایش تولید در صنعت قطعه به وقوع نمیپیوست؛
موضوع��ی که ح��اال باتوجه به معوق��ات  23هزار میلی��ارد تومانی
خودروس��ازان ب��ه قطعهس��ازان بیشازپیش نیازمند توجه اس��ت.
از همی��ن رو ،در صورت��ی ک��ه مق��داری از منابع مال��ی به صنعت
قطعه تزریق نش��ود ،قطعهس��ازان دیگر توان تولی��د ندارند و تیراژ
خودروس��ازان هم یکشبه س��قوط خواهد کرد؛ موضوعی که آرش
محبینژاد ،دبیر انجمن صنایع همگن قطعهس��ازان کش��ور با اعالم
ت به وقوع آن ،از ضرورت تخصیص هرچه س��ریعتر
هش��دار نس��ب 
5هزارمیلیاردتومان تسهیالت مصوب شورای پولواعتبار برای ادامه
فعالیت قطعهسازان میگوید.
طی ماههای اخیر تیراژ تولید خودروسازان به مقدار قابلتوجهی
افزایش یافته ،این اتفاق باتوجه به مشکالت متعدد در صنعت قطعه
چطور محقق شده است؟
درباره افزایش تیراژ خودروس��ازان ،تنها چیزی که باعث افزایش
تولید در قطعهس��ازان شده اس��ت ،امید بود .یعنی از شهریور و مهر
آرامآرام دولت ،کمیس��یون صنایع مجل��س و بانکمرکزی موضوع
تزری��ق 10هزار میلیارد توم��ان به زنجیره تامین خودروس��ازان را
مطرح کردند .از همی��نرو ،امید تازهای از آبانماه در صنعت قطعه
ایجاد ش��د و قطعهس��ازان به خصوص در س��هماه اخیر توانستند با
افزایش تولید تیراژ تولید خودروس��ازان را ه��م افزایش دهند .این
کار را به این امید انجام دادند که هرچه س��ریعتر مطالباتش��ان را
دریافت کنند و بر این اس��اس ،هر آنچه داش��تند در طبق اخالص
گذاشتند تا به تولید رونق دهند .با اینحال 10هزار میلیارد تومانی
که قرار بود بهعنوان تس��هیالت در اختیار خودروسازان قرار گیرد،
بعد از عبور از ش��ورای پولواعتبار به 7ه��زار میلیارد تومان تقلیل
پی��دا کرد .بنابراین قرار ش��د  5هزار میلیارد تومان آن تس��هیالت
باش��د و مابقی هم از طریق اوراق و جذب س��رمایه از بازار سرمایه
تامین شود.
میتوانید مقایس��های از تیراژ تولید در س��ال جاری به نس��بت
سالهای گذشته ارائه دهید؟
براس��اس گزارشی که انجمن قطعهسازان همگن ارائه کرده است،
اعالم میکنم در هش��ت ماه اول سال  ،98نسبت به مدت مشابه در
سال  97با 35درصد کاهش تولید تجمیعی مواجه بودیم .همچنین
ط��ی  9ماه این کاهش تولید به 25درصد رس��ید .بهتازگی هم آمار
10ماهه که به دس��ت ما رسیده ،نشاندهنده این است که این رقم
به 17درصد رسیده است .یعنی انحراف کاهش تولید در نمودارهای
موجود بهشدت کمتر شده و هر روز در حال جبران است ،بنابراین
درصورتیکه با همین روند تا پایان س��ال پیش برویم ،میتوانیم به
تولید سال گذشته دست یابیم.
باتوجه به گفتههای شما چقدر میتوانیم به ادامه افزایش تولید
خودروس��ازان و قطعهسازان امیدوار باشیم؟ درصورتیکه تسهیالت
یادشده به دست قطعهسازان نرسد ،چه اتفاقی برای صنعت خودرو
قطعه خواهد افتاد؟
اینکه افزایش تولید چقدر میتواند ادامهدار باش��د ،بستگی به این
دارد که طی دو تا س��ه هفته آینده به وعدههای دادهش��ده و امید
ایجادش��ده عمل ش��ود یا نه؟ بنابراین درصورتیکه 5هزار میلیارد
تومان تس��هیالت اختصاص داده ش��ود ،میتوان انتظار داشت این
تولید مستمر و پایدار باشد ،اما اگر این منابع مالی اختصاص نیابد،
بهطور قطع امید قطعهسازان ناامید میشود و صنعت خودرو و قطعه
به چنان رکودی میرود که بهراحتی نمیتوان از آن خارج شد.

افزایش  5میلیون حلقهای تولید تایر
در سال جاری

رئی��س انجمن صنفی صنعت تایر ای��ران اعالم کرد انجمن صنفی صنعت
تایر ایران در س��ال جاری  5میلیون حلقه تایر بیش از س��ال گذشته تولید
ک��رده که این موضوع قابل تقدیر اس��ت .محمدرضا تقیگنجی در گفتوگو
با خبرنگار خبرخودرو ،اظهار داش��ت :از طرف وزارت صمت ،تامین کس��ری
محتمل تایرهای س��واری به انجمن تولیدکنندگان تایر سپرده شده که این
نیاز پیش از این از طریق واردات تامین میشد.
رئی��س انجمن صنفی صنع��ت تایر ایران افزود :این روند ،اتفاق درس��تی
بوده و کار به درس��تی در حال انجام است و ما تنها منتظر تامین مواد اولیه
هستیم .وی افزود :سپردن این موضوع به انجمن تولیدکنندگان تایر بیش از
هر چیز در جهت حمایت از مصرفکنندگان اس��ت .تولیدکنندگان به مقدار
مناس��ب در حال تولید و تامین تایر موردنیاز کشور هستند؛ تولید به میزان
مناس��ب موجب حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده شده و باعث میشود
کاالی مناسب در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.
تقیگنج��ی درخصوص فاصل��ه قیمتی بین قیمت مص��وب و بازار گفت:
فاصله قیمتی بین قیمت مصوب و قیمت بازار بس��یار اندک بوده و تنها در
یک مورد وجود دارد و این یک مورد نیز به دلیل عرضه و تقاضا و ش��رایط
بازار است.
رئیس انجمن صنفی صنعت تای��ر ایران گفت :انجمن صنفی صنعت تایر
ایران در س��ال جاری  5میلیون حلقه تایر بیش از سال گذشته تولید کرده
که این موضوع قابل تقدیر است.
تقیگنج��ی درخصوص افزایش قیمت تایرهای بایاس وانتی گفت :قیمت
تایره��ای بایاس وانتی از ح��دود  10روز پیش به می��زان  100هزار تومان
افزای��ش یافته و این موضوع ب��ه این دلیل اتفاق افتاد ک��ه در زمان تعیین
قیمت ،قیمتهای بایاس به درس��تی بررسی نشده بود .با این حال تایرهای
بایاس هنوز برای کارخانه سودآور نبوده و این تصمیم ،تمهید وزارت صمت
برای حفظ تولید تا زمان بررسی مجدد قیمت است.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران در پایان گفت :وضعیت تولید تایر
مناسب است؛ تمام تمهیدات برای شب عید اندیشیده شده و جای هیچگونه
نگرانی وجود ندارد و تامین بازار شب عید به خوبی انجام خواهد شد.
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هاب «تفکر طراحی» افتتاح شد
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با حضور در دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان،
هاب «تفکر طراحی» را در ساختمان آفرینش این دانشگاه افتتاح کرد تا توسعه کسب
و کارهای پزشکی به کمک ایدههای فناورانه جوانان با شتاب بیشتری انجام شود.
ب��ه گزارش پایگاه اطالعرس��انی بنیاد ملی نخبگان ،س��ورنا س��تاری معاون علمی و
فناوری رئیس جمهوری «هاب طراحی» را در دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان افتتاح
کرد .توس��عه کس��ب و کارهای حوزه پزشکی و رفع مشکالت بیماران با کمک طراحی،
س��اخت و تجاریسازی ایدهها و ابزارهای نوآورانه و فناورانه به ویژه در حوزه پزشکی و
سالمت اهداف راهاندازی این مجموعه است.
تمامی بخشهای اساس��ی و مهم کسب و کارهای نوآورانه مبتنی بر تفکر طراحی در
این مجموعه وجود دارد .به همین دلیل هاب طراحی نام گرفته است.

دریچــه

شروع صادرات

مالک سعیدی  -مدیر کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
صادرات یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کش��وری اس��ت که همواره
ذهن دولتمردان ،اقتصاددانان و صاحبان کس��بوکار را به خود مش��غول کرده
اس��ت .ش��رکتهای بزرگ در هر کش��وری ابتدا برای بازارهای درون کش��ور
برنامهری��زی میکنن��د و محص��والت و خدمات خ��ود را در حیط��ه مرزهای
جغرافیایی توسعه میدهند.
این دس��ته از ش��رکتها پس از رس��یدن به حد مطلوبی از پوشش هدفمند
بازارهای داخلی ،به فکر صادرات محصوالت خود به س��ایر کش��ورها میافتند.
کسبوکارهای کوچک نیز پس از مدتی از آغاز فعالیت خود با یک نگاه آرمانی
به صادرات محصوالت خود فراتر از مرزها فکر میکنند.
اگرچه صادرات در نگاه اول فرآیندی جذاب برای کسبوکارها است ،اما برای
موفقیت در آن باید به چند نکته توجه کرد.
ص��ادرات تنها به معنای ارس��ال و ف��روش کاال به بازارهای بی��رون از مرزها
نیس��ت .ش��ما با این کار در واق��ع عرصه وس��یعتری از اف��راد و موقعیتهای
اجتماع��ی و اقتصادی را پیش روی خود دارید ک��ه باید به اقتضائات فرهنگی،
اجتماعی و حتی سیاسی کشورهای دیگر توجه کنید.
ممکن اس��ت مجبور شوید پس از مدتی کس��بوکار خود را توسعه دهید و
نیاز به س��رمایهگذاری بیش��تر داشته باشید .از االن باید به فکر آن روز باشید و
برآورد دقیقی از میزان هزینههایی که میتوانید برای س��رمایهگذاری جدید به
خود تحمیل کنید داشته باشید.
اگر تمایل دارید که کس��بوکار خود را به فراتر از مرزها توس��عه دهید باید
یک طرح کسبوکار مفصل برای آن بنویسید و جزییات کارها را برای خودتان
روش��ن کنید .طرح کس��بوکار باید مواردی مانند بازاره��ای هدف ،روشهای
عرضه ،میزان هزینه و میزان س��وددهی و فرآیندهای عملکردی آن را مشخص
کند.
عالوه بر هزینههای معمول کس��بوکار ب��ه هزینههای حملونقل بینالمللی
که باید براس��اس قراردادها پرداخ��ت کنید نیز توجه کنید .وضعیت گمرک در
کش��ور ش��ما و قوانین مربوط به صادرات اجناس ،هزینههای کمیس��یون برای
نمایندگیها ،وضعیت بیمه و هزینه کارگزاران از مهمترین مواردی هس��تند که
باید آنها را در محاس��بات خود وارد کنی��د .در کنار همه آنها برخی هزینههای

غیرمستقیم شامل ترجمه برچسبها و صورتهای مالی و همچنین هزینههای
تبدیل ارز نیز اهمیت دارند.
دولتها همیشه در کنار نیروهای داخلی خودشان قرار دارند و از آنها حمایت
میکنند .بنابراین دولت را از روند فعالیتهای خود آگاه کنید و اجازه دهید آنها
هم در مواردی به ش��ما کمک کنند .وزارتخانههای مرتبط با صادرات و واردات
لیس��ت کاملی از اجن��اس و قیمتها در بازارهای داخل��ی و خارجی دارند که
میتوانید این اطالعات را از آنها گرفته و براساس آنها برنامهریزی واقعبینانهتری
انجام دهید .این اطالعات شامل پیوستهای فرهنگی و سیاسی هم هستند که
به شما ذهنیت درستتری درباره بازارهای خارجی ارائه میدهند.
مرس��ومترین نوع پرداخت در تجارتهای بینالمللی اعتبارنامه  LCاست .از
طریق این اعتبارنامه ،خطرهای مالی که ممکن اس��ت دو طرف را تهدید کنند،
به حداقل میرس��د .ای��ن اعتبارنامه در واقع اطمینانی اس��ت که بانکها برای
پرداخت هزینهها و دریافت کاالها به دو طرف معامله میدهند.
حملونقل محصوالت مهمترین قس��مت از فرآیند صادرات است و یک جزء
بزرگ از تجارت بینالمللی محس��وب میشود .ش��ما باید فرستندههای خود را
بشناس��ید و بدانید که دقیقا چه کس��انی هستند و راههای ارتباطی با خود آنها
و اطرافیانشان داشته باشید.
حملونقلها به س��ه صورت زمینی ،هوایی و دریایی انجام میش��ود و در هر
کدام از این س��ه حالت ممکن است خسارتهایی به محصوالت شما وارد شود.
در بدترین حالت ممکن اس��ت تمام بار شما به کلی در دریا غرق و یا با سقوط
هواپیما نابود ش��ود .با توجه به این موارد ،از ابتدا مش��خص کنید که در صورت
بروز هرگونه خسارتی چه کسی قرار است به شما پاسخگو باشد.
ص��ادرات محصوالت اگرچ��ه یک معامله اس��ت اما به هرح��ال موفقیت در
کارهای اقتصادی براس��اس میزان اعتباری است که کسب میکنید .شما برای
طرف مقابل فقط یک صادرکننده نیس��تید ،رفتار ش��ما نش��اندهنده فرهنگ
کش��ورتان اس��ت و اگر نتوانید به درس��تی رفتار کنید ،عالوه ب��ر از بین بردن
فرصته��ای پیش رو ،کل تصورات دیگران درباره کش��ورتان را خراب میکنید
بنابراین س��عی کنید تصویر درستی از فرهنگ ،آداب و رسوم و انسانیت کشور
خود را در ذهن دیگران رقم بزنید.

کشت کاکتوس بیابانزدایی میکند
چند س��ال پیش بود که س��ازمان خوار و بار جهانی راهکاری برای مبارزه با
خشکسالی در کشورهای کمآب ارائه داد .کاشت گونهای از کاکتوس آن راهکار
ب��ود؛ گونهای ک��ه زادگاه و خانهاش مکزیک و آمریکای التین اس��ت .این گونه
اواخر دهه  80به کشور وارد شد اما کشت آن به صورت پراکنده تنها در نقاطی
از کش��ور انجام شد .به گزارش مرکز ارتباطات و اطالعرسانی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ستاد توسعه فناوریهای آب ،خشکسالی ،فرسایش و
محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف تجاریسازی
این گونه و کاهش مصرف آب از پروژهای برای کش��ت این گونه حمایت کرده
اس��ت .ای��ن گونه عالوه بر اینکه مصرف آب بس��یار کم��ی دارد ،دارای مزایای
دیگری نیز اس��ت که میتوان به تولید فرآوردههای دارویی یا مصرف خوراکی
آن اشاره کرد .البته در این میان نباید از تولید روغن از دانه آن نیز غافل شد.
علی کاظمی ،مجری طرح کشت این گونه کاکتوس درباره اهمیت اجرای آن

گفت :اپنتیا گونهای اس��ت که در این طرح روی توسعه کشت آن کار میشود.
میوه آن با رنگدانههای بس��یار مصارف دارویی و خوراکی دارد .گام نخس��ت ما
در این طرح انجام تحقیقات روی کشت این گونه با ایجاد سه پایلوت است.
وی ادامه داد :این پایلوتها در ش��هرهای زابل ،بوشهر و مازندران راهاندازی
شده اس��ت تا تحقیقات روی این گونه کامل شود .در مرحله بعد روی فرآوری
آن تحقیقات الزم انجام میش��ود ،اما مهمترین هدف از کشت آن بیابانزدایی
اس��ت .زیرا این گونه نیاز آبی بس��یار کمی دارد و از س��ویی قابلیت کش��ت در
زمینهای مختلف را نیز دارا اس��ت ،اما کشت آن در سه نقطه در این طرح نیز
برای بررسی زمان رویش آن است .زیرا ایران کشوری چهار فصل است و از این
طریق میتوان بهترین زمان برای کشت در هر نقطه را در نظر گرفت.
کشت آن اشتغالزایی را به دنبال دارد و پس از پایان پروژه کشاورزان و مردم
محلی نیز میتوانند برای کشت آن اقدام کنند.

دومین همایش اقتصاد دیجیتال و سامانه پاسخگو برگزار شد
دومین همایش اقتصاد دیجیتال و س��امانه پاس��خگو با هدف تبیین اقتصاد
هوشمند و عبور از مشکالت و تنگناهای اقتصادی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی بنیاد ملی نخبگان ،اقتصاد دیجیتال حرف امروز
نیس��ت و ادبی��ات  40تا  50س��اله در جهان دارد،
اقتص��اد دیجیتال ی��ک انتخاب نیس��ت بلکه یک
ضرورت و الزام است و به بهبود نظامهای گمرکی،
مالیات��ی و قانونگ��ذاری در کش��ور نی��از دارد .بر
همین اس��اس ،دومین همایش اقتصاد دیجیتال و
سامانه پاسخگو در کشور برگزار شد و ستاد توسعه
فناوریهای اقتص��اد دیجیتال و هوشمندس��ازی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم یکی
از حامی��ان این رویداد فناورانه بود .ارائه راهکارهای
پولی و مالی و بازرگانی در چارچوب سند چشمانداز
ط عمومیها در معرفی سامانههای
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هوشمندسازی ،توسعه اقتصاد ملی با رویکرد توسعه
اقتصاد دیجیتال از جمل��ه محورهای همایش بود.
«مدیریت و راهبری کالن حوزه هوشمندس��ازی و دولت الکترونیک و سامانههای
هوش��مند و پاس��خگو در کش��ور»« ،نظارت و ارزیابی فعالیتها و برنامههای باز
مهندس��ی و ارائه خدمات هوشمندس��ازی دستگاههای اجرایی کش��ور»« ،ایجاد

هماهنگی میان کلیه مدیران عالی فناوری اطالعات دس��تگاههای اجرایی» و «به
اشتراکگذاری و تبادل دانش و تجارت حاصل از اجرای برنامههای هوشمندسازی
س��امانههای کش��ور» از جمله اهداف برگزاری این روی��داد بود .همچنین از دیگر
اهداف این همایش میتوان به «تدوین راهکارهای
بهرهبرداری از ظرفیتهای بالقوه بخش خصوصی،
انجمنهای تخصصی و مراکز آموزش��ی ،علمی و
دانشگاهی ،شرکتهای دانشبنیان و معاونتهای
علمی و فناوری در توس��عه و استقرار سامانههای
هوش��مند» و «نق��ش روابط عمومیه��ا در ارائه
اطالعات و س��امانههای هوش��مند و پاس��خگو»
اش��اره ک��رد .این روی��داد فناورانه ب��ا محورهای
مختلف��ی مانند «تدوین اس��ناد راهب��ردی ملی
و ارائ��ه به مراج��ع ذیصالح قانون��ی»« ،تدوین
برنامهها ،اقدام��ات و دس��تورالعملهای اجرایی
کارگروههای استانی»« ،برنامهریزی برای رسیدن
به شاخصهای برنامههای توسعه کشور در حوزه
هوشمندس��ازی»« ،ارائه الگوها و اس��تانداردهای موردنیاز برای اجرای پروژههای
هوشمندس��ازی در سطح کش��ور» و «همکاری و تعامل با دستگاهها و سازمانها
درباره مطالعه ،طراحی و پیادهسازی و نظارت بر پروژههای مصوب» برگزار شد.

استیو وزنیاک :شخصیت استیو جاب
اس�تیو وزنیاک ،همبنیانگذار اپل در جدیدترین اظهاراتش از اختالفنظر خود با اس�تیو
جابز در مسائل مالی میگوید.
به گزارش زومیت ،اس�تیو جابز و استیو وزنیاک در سال  ۱۹۷۱در اقدامی مشترک شرکت
اپ�ل را تأس�یس کردند؛ امپراتوری که ای�ن روزها یک تریلی�ون دالر ارزش دارد .بااینحال
بنیانگذاران اپل از بس�یاری جهات با یکدیگر اختالف عقیده داشتند .وزنیاک در مصاحبه
پادکستی که چهارشنبه گذشته منتشر شد ،به گای کاوازاکی ،بازاریاب سابق اپل گفت:
ط�رز تفکر ما درباره پول کامال متفاوت بود .درحالیکه من هرگز به پول اهمیت نمیدادم،
جاب�ز تمام تمرکز خ�ود را روی کس�ب درآمدهای کالن ص�رف میکرد .او میخواس�ت به
ش�خصی مهم و تأثیرگذار تبدیل ش�ود ،اما پولی در بساط نداش�ت .به همین دلیل همیشه
بهدنبال راههایی هرچند کوچک بود که در نهایت به پول ختم ش�وند .اپل بهترین فرصت او
برای رسیدن به این هدف بود.

وزنیاک در ادامه میافزاید :از وقتی که درآمد
هم تغییر کرد .او دیگر عالقهای به شوخی نداش
درب�اره کار صحبت کند .البته دیدن چنین تغی
روز اول که با جابز آش�نا ش�دم ،او همیش�ه د
را تغیی�ر دادند صحبت میکرد؛ احس�اس می
تاریخس�از تبدیل ش�ود .او انگیز ه الزم را داش
وجود ،بسیار مهمتر از داشتن مهارت است.
در آن روزها ،وزنیاک از کار کردن بهعنوان
و حت�ی در ت�رک آن به منظور گذران�دن تمام
میگوید:
مجبور بودم به همه توضیح بدهم از اینکه یک

سلولهای ایمنی با دستورزی به جنگ سرطانها میروند
یک بار دیگر محققان و پژوهشگران کشور دور هم جمع شدند .اینبار برای تعامل
و ارتقای سطح یکی از شاخههای علمی موثر در درمان سرطان« .ایمیون سلتراپی
با رویکرد مفاهیم ،محصوالت و سیستم کیفیت» عنوان سمپوزیومی بود که برگزار
شد تا به زودی در کشورمان شاهد پیشرفت این
حوزه باشیم .سالهای دور مردم از بیماریهایی
مانند س��ل جان خود را از دس��ت میدادند .علم
پزشکی در طول سالیان پیشرفت کرد ،به گونهای
که بس��یاری از بیماریه��ای صعبالعالج درمان
شدند .بیماریهای جدید ظهور کردند .سلولهای
بنیادی کشف شدند .کشفی که تاثیرات شگرف
بر حوزه پزش��کی داشت .اکنون محققان در دنیا
با کمک این س��لولها بیماریهای صعبالعالج
را درم��ان میکنند .با توجه به اهمیت این حوزه
س��تاد توس��عه فناوریهای س��لولهای بنیادی
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اقدام
به برگزاری سمپوزیومهایی در این حوزه میکند.
به تازگی نیز چهارمین سمپوزیوم «ایمیون سلتراپی با رویکرد مفاهیم ،محصوالت
و سیستم کیفیت» در مرکز طبی کودکان برگزار شد .امیرعلی حمیدیه ،دبیر ستاد
توس��عه فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

در این س��مپوزیوم درباره اهمیت این حوزه توضیحات��ی ارائه داد و گفت :ایمیون
س��لتراپی شاخهای از علم س��لولهای بنیادی و پزشکی بازساختی است که این
علم را در س��طح دنیا پیش میبرند .در گذشته اطالعات کمی درباره بیماریهای
خونی وجود داشت اما امروز سرطانهای خون
طبقهبندی زیادی دارند .مبتالیان به این بیماری
 80سال پیش شانس زندهماندن و ادامه حیات
نداش��تند اما در حال حاضر 70درصد بیماران
ش��انس ادامه زندگی دارند .حمیدیه ادامه داد:
البت��ه مطالبه بیماران تا روزی که همه بیماران
درمان نش��وند وجود دارد .موفقیت برای درمان
این 30درصد نیز با ایمیون س��لتراپی محقق
میشود .ایمیون سلتراپی جانشینی برای پیوند
سلولهای بنیادی خونساز است .وی همچنین
گفت :سه نوع س��لولهای سیستم ایمنی بدن
مسئول مبارزه با سلولهای سرطانی هستند .در
تم��ام حوزههای مربوط به آنها محققان در دنیا
در کشورهای پیشرفته در مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارند و اگر کشورمان دیر
وارد این حوزهها شود باید این محصوالت را با هزینههای باال وارد کند .اکنون زمان
مناسبی برای فعالیت در این حوزه است.
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برای رشد کشور باید نگاهمان به سمت
کارآفرینیباشد
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اس��تان بوش��هر گفت اگر قرار اس��ت کش��ور ما
رش��د پیدا کند باید نگاهمان به س��مت کارآفرینی باشد .اعتقاد همگان بر این است که
کارآفرینان قهرمانان توسعه اقتصادی هستند و این باور اقتصاددانان است و در دنیا نگاه
ویژهای به کارآفرینی میش��ود .به گزارش ایس��نا ،حمیدرضا پناه در هشتمین همایش
اس��تانی کارآفرینان نمونه در س��ال رونق تولید عنوان کرد :امروز نگاه ویژهای به بحث
کارآفرینی ش��ده اس��ت چون اعتقاد اقتصاددانان بر این است که س��رمایه اصلی امروز
کارآفرینی است و نگاهها به سمت تکنولوژیهای جدید جلب شده است.
وی اظه��ار کرد :منابع زیرزمین��ی به عنوان یک مزیت مطرح اس��ت اما ثروت تلقی
نمیش��ود چون امروز ثروت ابتکار ،خالقیت و نوآوری اس��ت و در دنیا به این س��مت
حرکت میشود.

یادداشـت

«ناحیه نوآوری و فناوری» میزبان فعاالن فناور اصفهان شد
همزم��ان ب��ا ای��اماهلل دهه فج��ر و با حضور مع��اون علم��ی و فناوری
رئیسجمهوری ناحیه نوآوری و فناوری دانش��گاه اصفهان ش��امل مرکز
ن��وآوری صنایع س��رگرمی ،مرکز رش��د واحدهای فن��اور ،کریدور جامع
فناوری و ش��تابدهنده صنایع خالق و فبلب در  32هکتار افتتاح ش��د و
به بهرهبرداری رس��ید .به گزارش مرکز ارتباطات و اطالعرسانی معاونت
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ،همزم��ان با ایاماهلل دهه فجر« ،ناحیه
نوآوری و فناوری اصفهان» با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری در دانشگاه اصفهان افتتاح شد.
سورنا س��تاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در آیین افتتاح
ناحیه نوآوری و فناوری اصفهان با اش��اره به اینکه زیس��ت بوم نوآوری و
کارآفرینی پای خود را به دانش��گاهها گذاش��ته است ،افزود :خوشبختانه
دانشگاه اصفهان به مسیر حمایت از نوآوری و هدایت دانشجویان تا رسیدن
به مس��یر کارآفرینی ،گام گذاشته اس��ت .وی با بیان اینکه نگرش جدید
دانش��گاهها در حمایت از کارآفرینی ،مسئولیت تمامی بخشهای جامعه
را در همراهی و حمای��ت از رویکرد دوچندان میکند ،ادامه داد :معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در کنار دانشگاهها برای شکلگیری
مراکز رش��د ،شتابدهندهها و حمایت از کسب و کارهای نوآور دانشگاهی،
مسئولیت پیدا میکند و این اراده شکلگرفته در دانشگاه ،بر سنگینی این
مسئولیت میافزاید .س��تاری از آمادگی برای حمایت از تجهیز و ارتقای
کاربری زیرساختها به بستری برای نوآوری جوانان خالق و رشد کسب و
کارهای فناور گفت و افزود :آماده هستیم تا از طرح جامع دانشگاه اصفهان
برای ایجاد کارخانه و ناحیه نوآوری حمایت کنیم و این ظرفیت وجود دارد
که این کار تا پیش از پایان سال جاری محقق شود.
رئیس س��تاد فرهنگس��ازی اقتصاد دانشبنیان بر ضرورت گشایش
درب دانش��گاهها و مراکز پژوهش��ی به روی فعاالن فناور و س��رمایههای
انس��انی خالق تأکید کرد و گفت :اینکه عدد قابل توجهی از دانشجویان

و فعاالن فناور بیرون از دانش��گاه در این ناحیه مشارکت و فعالیت داشته
باشند جایگاهی است که دانشگاه باید به آن برسد .سایر دانشجویان دیگر
دانشگاهها باید بتوانند به راحتی در این ناحیه تردد داشته باشند و ایدههای
خود را به کسب و کار بدل کنند.
زیستبوم  32هکتاری برای شکوفایی نوآوریهای دانشگاه
ناحیه نوآوری و فناوری دانشگاه اصفهان ،با همکاری بخش خصوصی و
دانشگاه در یکی از مناطق اصلی و مهم شهر ،به شاهراه تعامل فعاالن فناور
و دانشگاهیان بدل شده است.
این ناحیه نوآوری و فناوری با توجه به زیرساختها و موقعیتی که در آن
قرار دارد ،میتواند به یکی از ناحیههای مهم نوآوری مرکز کش��ور و بستر
تعامالت فناورانه فالت مرکزی ایران بدل شود.
بخش نخس��ت مرکز نوآوری صنایع سرگرمی با هدف آشنایی کسب و
کارهای نوآور و دانشگاه حوزه بازی و سرگرمی با صنعت و بخش دوم این
ناحیه مرکز رشد واحدهای فناور را دربر میگیرد.
فبلب س��ومین بخش این ناحیه و مجموعهای آزمایش��گاهی است و
دانشجویان میتوانند در این بخش ،نیازهای فناورانهشان را با دست خود
بس��ازند .کریدور و ش��تابدهنده صنایع خالق ،از دیگر بخشهای ناحیه
نوآوری و فناوری دانشگاه اصفهان است .برای راهاندازی این ناحیه ،جمعا
 50میلیارد ریال و با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
دانش��گاه اصفهان و بخش خصوصی هزینه شد .در حال حاضر  40واحد
فناور در مرکز رشد دانشگاه مستقر هستند و در کنار این واحدها و فعاالن
مش��غول به کار در این واحدها ،بخشهای آزمایشگاهی نیز میزبان دیگر
پژوهشگران ،فعاالن فناور و نوآور است.
این ناحیه براساس یک پلتفرم همکاری مشترک میان دانشگاه اصفهان،
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخش خصوصی قرار است به
زیستبومی برای شکوفایی نوآوریهای جوانان خالق بدلشود.

«اسکنر سهبعدی کف پا» بومیسازی شد

بز بعد از موفقیت اپل دگرگون شد

د شرکت شروع به باالرفتن کرد ،رفتار استیو
شت .بسیار جدی شده بود و فقط میخواست
ییراتی ب�رای من خیلی عجیب نبود؛ از همان
درباره افراد مهمی همچون شکسپیر که جهان
یکرد خودش هم میتوان�د به یکی از این افراد
ش�ت؛ بعضی اوقات خواستن یک چیز از اعماق

یک مهندس در ش�رکت  HPخوش�حال بود
م وقتش در اپل مردد ب�ود .وزنیاک در اینباره

ک مهندس در اچپی هس�تم خوشحال هستم

و به هیچ وجه قصد ندارم زندگی خود را در معرض ریسک با سرمایههای کالن قرار دهم.
در س�وی دیگر اما ،جابز کامال برعکس میاندیشید .پس از اینکه وزنیاک از ترک اچپی و
فعالیت تماموقت در اپل منصرف ش�د ،جابز با خویشاوندان و دوستان وزنیاک تماس گرفت
و به آنها گفت كه با او صحبت كنند تا اینكه وی سرانجام راضی به ترک اچپی شد.
وزنی�اک ک�ه در آن س�الها صاحب ۳۴درصد س�هام اپ�ل ب�ود و آن را در ازای  ۸۰۰دالر
فروخت ،در ادامه اضافه میکند:
من تنها ش�خصی هس�تم که از زمان آغ�از فعالیت اپل تاکنون ،ب ه ص�ورت هفتگی از این
ش�رکت حقوق دریافت میکنم .پس از کس�ر مالیات و س�ایر کس�ورات ،هفت�های  ۵۰دالر
به حس�اب بانکی من واریز میش�ود .مبلغ ناچیزی که بیش�تر به نش�انه وفاداری محسوب
میشود .چیزی مهمتر از وفاداری در زندگی من وجود ندارد .من هنوز کارمند اپل هستم و
قرار نیست کسی من را اخراج کند .من هنوز احساسات عمیقی به اپل دارم.

کارگاههای بهینهسازی مصرف انرژی برگزار میشود
پروژه بهینهس��ازی انرژی و محیط زیست در ساختمان ( )EEEBبا
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در راستای اصالح
سیاستها و تحول بازار برای افزایش کارایی انرژی در بخش ساختمان
ایجاد ش��ده اس��ت .برگ��زاری کارگاههای
آموزش��ی یکی از ابزارهای این پروژه ،برای
فرهنگسازی در این حوزه است.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالعرسانی
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری
اس��تفاده بهین��ه از ان��رژی تضمینکننده
استمرار حیات و توسعه پایدار جامعه است.
منظور از بهینهسازی مصرف انرژی ،انتخاب
الگوها و بهکارگی��ری روشهایی در مصرف
انرژی است که از منظر اقتصاد ملی مطلوب
باشد و دوام انرژی را تضمین کند.
با توجه به اینکه ،فرهنگسازی و اطالعرسانی
به عموم مردم ،یک��ی از نکات کلیدی در مصرف
درس��ت انرژی اس��ت ،پروژه بهینهس��ازی انرژی و محیط زیست در ساختمان
( )EEEBب��ا همکاری پژوهش��کده علوم و فناوری ش��ریف در جهت آموزش
و فرهنگس��ازی15 ،کارگاه را در فرهنگس��راهای سطح ش��هر تهران برگزار

میکند.
فرهنگسازی ملی
علی وطنی ،مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و مجری
ملی پروژه بهینهس��ازی ان��رژی و محیط
زیست در س��اختمان در مراسم افتتاحیه
کارگاههای مدیریت و بهینهسازی مصرف
انرژی در س��اختمان ،با اش��اره به اهمیت
آموزش و فرهنگس��ازی گفت« :مجموعه
ذخایر نفت و گاز ایران برترین در جهان و
امانتی اس��ت که خداوند در اختیار ما قرار
داده اس��ت ،اما آیا درس��ت است که چون
ذخای��ر وجود دارند آنها را بس��وزانیم؟ در
هفته گذش��ته به علت برودت هوا ،شاهد
بیشترین مصرف گاز در طول تاریخ ایران
بودیم .حال این س��وال پی��ش میآید که
آی��ا ما هم��ه انرژی را ب ه درس��تی مصرف
کردهای��م یا هدر دادهای��م؟ اگر ما ب��ه یادگارهای پیش��ینیان افتخار
میکنیم باید خود نیز با کار نیک و خداپسندانه برای نسلهای آینده
یادگاری به جا گذاریم که آنان به ما افتخار کنند».

طراحی و تولید لوازم پزشکی با حمایت از شرکتهای دانشبنیان این
حوزه رونق تازهای گرفته است و براساس آمار ارائهشده سهم شرکتهای
دانشبنیان از تولید تجهیزات پزش��کی به طور چشمگیری افزایش یافته
است.
شرکت دانشبنیان «پایا فناوران فردوسی» یکی از شرکتهایی است که
در زمینه تولید چندین نوع از اسکنرهای پا فعالیت دارد.
سجاد رحمنپور ،مدیرعامل شرکت دانشبنیان «پایا فناوران فردوسی»
درباره تولیدات این شرکت گفت :اسکنر فشار کف پا ،اسکنر سهبعدی پا،
اسکنر سهبعدی کف پا ،دستگاه تحلیل گام ،دستگاه ساخت کفی و دستگاه
سنجش قامت در این شرکت تولید میشود.
این فعال فناور درباره محصول «اس��کنر فشار کف پا» توضیح داد :سه
تس��ت استاتیک ،دینامیک و تعادل توسط اسکنر فشار کف پا توسط این
دستگاه انجام میشود که با استفاده از  2288سنسور و سرعت  100فریم
بر ثانیه با استفاده از اسکنر فشار دینامیک به کار رفته در این دستگاه فشار
کف پا اندازهگیری میشود.
وی ادامه داد :با استفاده از نرمافزار این دستگاه اطالعاتی کامل از بیماران
به دس��ت خواهد آمد و ن��وع قوس کف پا به این طریق تش��خیص داده
میشود و با استفاده از  CoP Lineنحوه گام برداشتن مورد بررسی قرار

میگیرد و با استفاده از پروفایل فشار خروجی ،نقاط پرفشار کف پای بیمار
آنالیز میشود.
رحمنپور همچنین گفت :این دستگاه به راحتی قابل حمل و نقل است
و میت��وان از آن در چند کلینیک ،جهت مقاصد غربالگری و یا انتقال به
اتاق بیماران در بیمارستانها استفاده کرد.
این فعال فناور افزود :یکی دیگر از ویژگیهای این دس��تگاه رزولوش��ن
باالی آن است به طوری که استفاده از  2288سنسور باعث شده است تا
کاربر بتواند تصویری با جزییات باال از فشار کف پای بیمار به دست آورد.
این رزولوش��ن باال باعث میشود تا نقاط پرفش��ار کف پای بیمار با دقت
باالیی به دست آید.
رحمنپور بیان کرد :آنالیز گیت با اس��تفاده از  100فریم بر ثانیه باعث
میشود تا تعداد نمونهبرداری بیشتری در حالت گام برداشتن انجام شود و
تحلیل کاملتری از مشکالت احتمالی پای بیمار به دست آید.
وی ادامه داد :بس��یاری از دانش��گاهها و مراکز علمی کشور و همچنین
مراکز درمانی و بیمارستانهای کشور از این دستگاه استفاده میکنند.
این فعال فناور درباره میزان اشتغالزایی صورت گرفته در شرکت تحت
مدیریتش گفت :با تولید این محصوالت برای  25نفر ش��غل ایجاد ش��ده
است.

کارآفرینی یک انضباط عملی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری اصفه��ان با بیان اینکه
کارآفرینی یک راز نیس��ت ،یک انضباط عملی اس��ت ،گفت اکنون در
حال تاسیس یک کارخانه نوآوری هستیم که از پایین بتوانیم ایدههای
بیشتری به آن مجموعه اضافه کنیم.
به گزارش ایس��نا ،سیدحس��ن قاضی عس��گر
روز ش��نبه( ۱۹بهمن) در س��یزدهمین جشنواره
تقدی��ر از کارآفرین��ان برت��ر اس��تان اصفهان در
ات��اق بازرگانی ،اظهار کرد :ایجاد یک س��از و کار
خوب ،یکی از مسائل و مشکالتی که با آن درگیر
هس��تیم و مش��کل اصلی در اکثر دستگاهها این
اس��ت که چطور یک سیس��تم س��از و کار ایجاد
کنیم.
وی افزود :ایجاد این سیستم ساز و کار ،توسعه
اقتص��ادی دانشبنی��ان را محق��ق میش��ود و با
راهاندازی ش��هرک علمی و تحقیقاتی اس��تان در
کشور پیشتاز آن هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری اصفه��ان با بیان اینکه
اکنون در کش��ور مرحله کودکی این ش��هرک به اتمام رس��یده و وارد
مرحله بلوغ این ش��هر شدهایم ،گفت :در این پنج ماه گذشته و پس از

دوره بس��یار طوالنی منطقه ویژه علم و فناوری شکل گرفته است که
در واقع مکمل شهرک است.
قاضی عس��گر ادام��ه داد :در منطقه دیگری از عل��وم و فناوری قرار
اس��ت که توانمندیه��ای پراکندهای که
سراسر اس��تان قرار دارد ،در کنار هم قرار
گیرند .در طول  ۴۰س��ال گذشته از جمله
دس��تاوردهای آن توس��عه صنایع دفاعی،
توسعه سدسازی راهسازی و ...است.
وی با اشاره به دیگر حوزههایی که در کشور
در آنها رش��د داش��تهایم ،تصریح کرد :در یکی
از حوزهه��ا از جمله صنایع دفاعی کمتر رش��د
کردهای��م و آن توس��عه فناوری اس��ت .به این
منظور که ب��ا جمعآوری فنون در کنار یکدیگر
کاری سطح باالتر ارائه دهید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری
اصفه��ان در کن��ار ه��م ق��رار دادن و تولی��د
تکنول��وژی برت��ر را برعهده منطقه ویژه علم و فناوری دانس��ت و گفت :اکنون
در حال تاس��یس یک کارخانه نوآوری هس��تیم که از پایی��ن بتوانیم ایدههای
بیشتری به آن مجموعه اضافه کنیم.
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سنتشکنی گوگل در انتشار میزان درآمد
از یوتیوب
به قلم :تاد اسپنگلر نویسنده حوزه تکنولوژی و کسبوکار
مترجم :امیر آلعلی

تاکنون گوگل هیچگاه میزان درآمدهای خود را به صورت کامل و
تفکیکش��ده منتشر نمیکرد ،با این حال اکنون به این سنت پایان
داده و اعالم کرده است که  15میلیارد دالر را تنها از طریق یوتیوب
به دس��ت آورده و این برنامه رش��دی 36درصدی را در مقایس��ه با
س��ال گذشته داشته اس��ت .درواقع این اولین گزارش مالی از زمان
به ریاس��ت رسیدن س��اندار پیچای بر آلفابت (شرکت مادر گوگل)
بوده است .آمارها حاکی از آن است که خرید یوتیوب توسط گوگل
در س��ال  2006ب��ا مبل��غ  1.65میلیارد دالر ،کام�لا موفقیتآمیز
ب��وده و یکی از بهتری��ن خریدهای تاریخ معرفی میش��ود .درواقع
بخش اعظمی از درآمد کلی گوگل ،متعلق به این ش��رکت اس��ت.
وجود بیش از  20میلیون کاربر نس��خه پرمی��وم (بدون تبلیغات)،
افزایش میزان تبلیغات و راهاندازی س��رویس تلویزیون اینترنتی از
جمله مهمترین دالیل این پیش��رفت محسوب میشود ،با این حال
هن��وز هم موتور جس��توجو گر گوگل ،باالترین میزان س��ودآوری
را ب��رای آلفابت به همراه دارد .همچنین س��رویس ابری گوگل نیز
امس��ال رشد خوبی را داش��ته و  2.6میلیارد دالر ،میزان سودآوری
آن بوده اس��ت .یکی از دالیلی که باعث ش��ده است تا گوگل چنین
سنتش��کنیای را در رابطه با انتش��ار چنین آم��اری کند ،عملکرد
فراتر از انتظار همگان بوده و س��اندار پیچای تالش کرده است تا با
این اقدام به نوعی تردیدها را در رابطه با خود نابود سازد .حال باید
دی��د که یوتیوب چه برنامههای جدیدی برای تداوم روند رو به جلو
خود خواهد داشت .درواقع ممکن است حتی برای سال آینده شاهد
کاهش شدید اختالف درآمد گوگل و یوتیوب باشیم.
منبعvariety :

رکورد جدید تسال افزایش 18درصدی ارزش
سهام تنها در یک روز
به قلم :کتی دراماند روزنامه نگار
مترجم :امیر آلعلی

یکی از پیشبینیهایی که برای س��ال  2020انجام شده ،افزایش
تعداد تقاضای خودروها است .درواقع بحرانهایی نظیر آتشسوزی
اس��ترالیا ضرورت توجه به این موض��وع را در بین جهانیان افزایش
داد .در این رابطه برند تس�لا به عنوان بزرگترین ش��رکت فعال در
زمینه تولید خودروهای الکترونیکی ،بیشترین سود را داشته است.
درواقع طی آخرین اخبار از بازار بورس نیویورک ،ارزش س��هام این
ش��رکت از  650به  760دالر طی تنها یک روز رسیده است ،با این
حال آیا افزایش تقاضا تنها دلیل این اتفاق بوده اس��ت؟ بدون شک
پاس��خ منفی بوده و قرارداد جدید این ش��رکت با برند پاناس��ونیک
در زمین��ه تولید بیش��تر و باکیفیتتر باتریه��ای مدلهای جدید
خودروهای تس�لا ،از جمله دالیل مهم دیگر محس��وب میش��ود.
درواق��ع دیگر ش��اهد تاخیر در زمینه تحویل محص��والت این برند
نخواهیم بود .همچنین تولید بیش��تر ب��ه معنای کاهش هزینههای
تسال برای تامین این نیاز است .آمارهای بسیار امیدوارکننده ،باعث
شده است تا بس��یاری از تحلیلگران برای این برند شانس رشد 10
برابری را تا س��ال  2024داشته باشند .درواقع اصال بعید نیست که
تا آن زمان تس�لا به یکی از سه خودروساز برتر جهان تبدیل شود.
جالب است بدانید که در حدود 80درصد از کل فروش امسال تسال،
متعلق به مدل  3این ش��رکت است که بیانگر موفقیت و محبوبیت
بس��یار باالی آن اس��ت .با توجه ب��ه این امر که تا چن��د ماه آینده
مدل جدید این ش��رکت با نام  Yنیز معرفی خواهد شد ،پیشبینی
میشود که تداوم رشد سهام این شرکت تا پایان سال حتمی باشد.
ح��ال باید دید که برنامه تس�لا و در رأس آن ایالن ماس��ک برای
افزایش حداکثری نتایج چه خواهد بود.
منبعtelegraphlocal :

به قلم :واندیتا گراور کارشناس تبلیغات و زیف دیویس کارشناس بازاریابی B2B
ترجمه :علی آلعلی

امس��ال در مسابقه سوپربال بسیاری از برندها در تالش برای جلب نظر مخاطب
هدف دست به خالقیتهای جالبی زدند .شاید امسال یکی از جذابترین دورههای
مس��ابقات س��وپربال از نظر حضور برندها در عرصه تبلیغات بود .دوره  54مسابقه
سوپربال با میانگین هزینه  5.6میلیون دالری برای هر تبلیغ  30ثانیهای برگزار شد.
این رقم در مقایسه با سالهای گذشته با جهشی چشمگیر موجب حیرت بسیاری
از کارشناسها و مخاطبها شد.
س��ال گذش��ته در زمینه پخش تبلیغات مخصوص مسابقات س��وپربال نوآوری
ت��ازهای روی داد .در س��ال  2019ب��ه ج��ای تمرکز صرف برندها ب��ر روی فرمت
تلویزیون برای نمایش تبلیغات بر روی تجربه کاربران گوشیهای همراه و یوتیوب
نیز سرمایهگذاری ش��د .نتیجه این امر افزایش شدید میزان مخاطبهای تبلیغات
س��وپربال در سال  2019بود .امس��ال نیز بسیاری از برندها همین برنامه را مدنظر
قرار دادند .به همین خاطر از مدتها قبل اغلب کاربران شبکههای اجتماعی شاهد
محتوای تبلیغاتی برندهای مختلف برای سوپربال بودند.
فرصتهای تبلیغاتی سوپربال  2020به سرعت در نوامبر  2019به فروش رسید.
این امر نوعی رکورد در زمینه پیشفروش فرصتهای تبلیغاتی یک رویداد ورزشی
محس��وب میشود .براس��اس گزارش  AdWeekامس��ال لیگ  NFLبا همکاری
موسس��ه فاکس از آپشن تازه تبلیغات ش��ناور به عنوان گرانترین الگوی تبلیغاتی
برای سوپربال رونمایی کردند .این نوع تبلیغ به صورت معلق بر فراز زمین مسابقه
ب��ه نمای��ش درآمد .نکته مهم در این باره هزینه بس��یار باالی اس��تفاده از این نوع
تبلیغات است.
ش��اید در نگاه نخس��ت تبلیغات در میانه پخش مسابقه س��وپربال دیگر چندان
جذابیتی برای مخاطب هدف نداش��ته باش��د .به هر حال پس از  54دوره برگزاری
این مس��ابقه انتظار کاهش انگیزه و ش��وق مخاطبهای نسل جوان برای مشاهده
این مسابقه محتمل خواهد بود .این فرض با مراجعه به آمارهای رسمی و مشاهده
میزان افزایش هزینه تبلیغات در دورههای اخیر مس��ابقه سوپربال به طور کلی رد
خواهد شد .هنوز هم بسیاری از مردم در سراسر دنیا به مسابقه سوپربال به عنوان
مهمترین رویداد ورزشی سال نگاه میکنند .این امر نقش مهمی در افزایش تمایل
برندها برای س��رمایهگذاری تبلیغاتی هرچه بیشتر در این زمینه داشته است .کن
ویتون ،گزارشگر ارشد موسسه فورچن ،در این زمینه اظهارنظر جالبی دارد« :مسابقه
سوپربال برخالف تغییرات گسترده در زمینه نمایش تبلیغات در میانه آن هنوز هم
همان حال و هوای سابق را برای بسیاری از مردم دارد .امروزه تماشای این مسابقه
در کنار اعضای خانواده یا دوستان بدل به نوعی عادت و رسم شده است .به همین
خاطر برندها به خوبی توانایی کسب نتایج مطلوب از طریق سرمایهگذاری تبلیغاتی
بر روی این رویداد مهم را دارند».
ب��دون تردید ما در حوزه تبلیغ��ات با طراحها و برندهای بس��یار خالقی مواجه
هس��تیم .این امر به خوبی افزایش تمایل مخاطب به تماش��ای محتوای تبلیغاتی
را توضیح میدهد .در این مقاله هدف اصلی بررس��ی چند مورد از بهترین تبلیغات
مسابقه سوپربال امسال است .در ادامه برخی از بهترین تبلیغات موجود در این زمینه
را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 .1آمازون :پیش از الکسا
ویدئ��وی تبلیغاتی برند آمازون با حضور الن دیجنرس یک��ی از جذابترین آثار
س��وپربال  2020محسوب میشود .صحنه اصلی در این ویدئو هنگام خروج الن از
خانه روی میدهد در این میان الن شروع به صحبت با دستیار صوتی آمازون یعنی
«الکسا» میکند .هدف الن دستور به الکسا برای خاموش ساختن سیستم گرمایشی
خانه اس��ت .در این میان الن دیجنرس درگیر فکر و خیال درباره چگونگی زندگی
مردم پیش از اختراع دس��تیار هوشمند الکس��ا میشود .نکته جالب و هیجانانگیز
ماجرا مرور داس��تانها و اتفاقات مهم تاریخی از س��وی الن است .به این ترتیب ما
صحنههای مختلفی از رویدادهای مش��هور جهان را به یاد میآوریم .این امر نقش
مهمی در افزایش عالقه مردم به تبلیغ «پیش از الکسا» داشته است.
نکته مهم درخصوص فعالیت تبلیغاتی آمازون در سوپربال امسال استفاده مناسب
از عنصر طنز بود .بس��یاری از کارشناسها برند آمازون را یکی از شرکتهای بسیار
جدی در زمینه کسب و کار عنوان میکنند .ایراد این امر سرایت چنین جدیتی به
عرصه بازاریابی است .به این ترتیب در طول سالهای اخیر انتقاد اصلی کارشناسها
ناتوان��ی آم��ازون در زمینه تولید محت��وای کمدی و س��رگرمکننده بازاریابی برای
مخاطب هدف است.
آمازون در تبلیغ «پیش از الکس��ا» عالوه بر نمایش تواناییاش در زمینه سرگرم
س��اختن مخاطب هدف و استفاده از عنصر طنز به اهمیت محصوالتش در زندگی
مردم نیز اش��اره کرده است .این امر اهمیت بسیار زیادی دارد .بسیاری از برندها با
وجود تولید محصوالت مناسب و عالی برای مخاطب هدف در زمینه بازاریابی توانایی

بیان اهمیت محصوالتش��ان را ندارند .به همین خاطر در بازار هدف با مش��کالت
بسیار زیادی برای فروش مواجه میشوند.
نکته نهایی در مورد تبلیغ برند آمازون توانایی آنها در زمینه اس��تفاده مناس��ب
از سلبریتیهاس��ت .این امر اهمیت بسیار زیادی دارد .امروزه اغلب برندها با وجود
توانای��ی مالی ب��اال موفقیت چندانی در زمینه همکاری با س��لبریتیها به دس��ت
نمیآورن��د .دلیل اصلی این امر عدم هماهنگی میان کمپین موردنظر و س��لبریتی
انتخابی اس��ت .آمازون در این زمینه موفقیت مثالزدنی کس��ب کرده است .به این
ترتیب اگر قصد اس��تفاده از س��لبریتیها در کمپین بازاریابیت��ان را دارید ،الگوی
آمازون را مدنظر قرار دهید.
 .2فریتو لیز :تاثیر چیتوز
امس��ال برند چیتوز با همکاری آژانس تبلیغاتی ام سی همر موفق به تولید یکی
از بهترین محتواهای تبلیغاتی برای س��وپربال شد .برند چیتوز یکی از شرکتهای
زیرمجموعه فریتو لیز محس��وب میش��ود .هدف اصلی مدیران فریتو لیز از ایجاد
چیتوز پرداختن به تولید اسنک آن هم به صورت تخصصی بود .حال و هوای اصلی
این تبلیغ بسیار جالب است .بر این اساس شخصیت اصلی داستان در مواجهه با هر
موقعیت ناخوشایندی از چیتوز به عنوان بهانهای مناسب استفاده میکند .به عنوان
مثال در محل کار و پس از خوردن چند اس��نک به دلیل رنگ نارنجی دس��تهای
خ��ود از کمک به همکاران یا اضافه کاری ش��انه خالی میکند .همچنین در محله
نیز از کمک به همس��ایهها اجتناب میکند .همه این شانه خالی کردنها به کمک
دستهای نارنجی ناشی از خوردن اسنک روی میدهد.
بدون تردید برندهای فعال در زمینه تولید اسنک حضور بسیار موثری در عرصه
تبلیغات مسابقه سوپربال داشتهاند .چیتوز نیز به عنوان یکی از برندهای معتبر در
این زمینه همیش��ه تبلیغات جذابی برای مسابقه س��وپربال آماده کرده است .آنها
نخس��تین بار در سال  2009در مسابقه س��وپربال ویدئوی تبلیغاتی رسمی پخش
کردند .محور اصلی تبلیغ امسال این برند تمرکز بر روی تاثیر جادویی انگشتهای
نارنجی بود .به این ترتیب مخاطب هرچه بیشتر به استفاده از اسنک چیتوز ترغیب
خواهد شد.
 .3گوگل :لورتا را به یادم بیاور
تبلی��غ تازه گوگل در س��وپربال با تصویر یک مرد کهنس��ال در جس��توجوی
«چگونه فراموش نکردن» در بخش جس��توجوی گوگل شروع میشود .استفاده از
شخصیتهای پا به سن گذاشته در تبلیغات همیشه برای شرکتهای فعال در زمینه
فناوری جذابیت داشته است .به این ترتیب آنها فرصت بیان برترینهای محصوالت
و خدماتشان به زبانی بسیار ساده را خواهند داشت .شخصیت اصلی تبلیغ گوگل
در تالش برای فراموش نکردن همس��ر تازه فوت شدهاش است .تم ماجرا جذابیت
احساسی بسیار زیادی برای مخاطب دارد .جریان کلی ویدئو ما را به مشاهده گذرای
اوقات خوش این خانواده دعوت میکند .به این ترتیب ما اطالعات حدودی از عالیق
و آنچه همسر پیرمرد از آنها متنفر بود ،به دست میآوریم.
پیرمرد داستان ما در این میان تمام جزییاتی مانند عادتهای همسرش در زمینه
صحب��ت کردن و تک��ه کالمهای وی را با یادآور گوگل و دس��تیار این غول  ITدر
میان میگذارد .در نهایت نیز یادآور گوگل شروع به یادآوری مداوم نکاتی به پیرمرد
درباره همسرش میکند.
بدون تردید این تبلیغ بار احساس��ی بس��یار زیادی دارد .همین نکته در ارزیابی
اغلب کارش��ناسهای تبلیغات جای داشته است .بهرهگیری از داستانهای واقعی
برای نگارش محتواهای جذاب تبلیغاتی از جمله راهکارهای جدید گوگل در طول
چند س��ال اخیر محس��وب میش��ود .بدون تردید هنوز هم تبلیغات شلوغ و پر از
جلوههای ویژه طرفدارهای خاص خود را دارد ،اما گوگل به سوی بهرهگیری از نوع
تاز ه تبلیغات رفته است .این الگوی تازه براساس رعایت حداکثری سادگی در زمینه
تبلیغات و عدم تالش برای ایجاد پیچیدگیهای بیش از حد بنا شده است.
لورینت توهیل ،مدیر ارشد اجرایی گوگل در وبالگ این برند پیرامون کمپین تازه
سوپربال شرکتش اینگونه اظهارنظر کرده است« :تبلیغ موردنظر هدف اصلی ما در
زمینه تولید محصوالت کاربردی در زندگی روزمره مردم را نشان میدهد .بسیاری
از محصوالت امروزی کاربرد چندانی در زندگی روزمره مردم ندارند .به همین خاطر
در زمینه فروش عملکرد چندان مناس��بی بر جای نمیگذارند .ما در کمپین اخیر
تمام تالشمان برای استفاده از جزییات زندگی و داستانی جذاب براساس واقعیت
به منظور نمایش تاثیرگذاری محصوالتمان را کردیم».
.4هیوندای :پارک هوشمند
کریس اوانز و ریچل دراتچ از ش��خصیتهای اصلی تبلیغ سوپربال برند هیوندای
هستند .در این تبلیغ کریس و ریچل در حال تماشای تالشهای مکرر یک راننده
برای پارک در فضایی تنگ و دش��وار هس��تند .در نهایت راننده موردنظر موفق به
پارک کردن کامل نمیش��ود .بر این اس��اس میان دو شخصیت اصلی گفتوگویی
درباره دش��واریهای پارک کردن در فضاهای ش��لوغ ش��هری روی میدهد .وقتی
کری��س و ریچل در حال صحبت از چالشهای پارک خودرو در معابر و محیطهای

شلوغ شهری هستند ،جان کراسینسکی به عنوان شخصیت سوم ماجرا وارد صحنه
میش��ود .وی با معرفی محصول تازه هیوندای «سوناتا  »2020به بیان ویژگیهای
منحصر به فرد آن میپردازد .بدون تردید همه ما انتش��ار مشاهده ویژگیهایی در
زمینه پارک راحت را داریم .جان نیز به سرعت مشغول به صحبت از دشواریهای
پارک در معابر ش��هری ش��لوغ و راهکار هیوندای میشود .سیستم پارک هوشمند
تازهترین نوآوری هیوندای در زمینه س��هولت کاربری خودروهایش برای رانندگان
اس��ت .به ای��ن ترتیب دیگر نیازی ب��رای نگرانی در زمینه دش��واریهای پارک در
محلهای شلوغ نیست.
بازیگران اصلی تبلیغ هیوندای همگی از چهرههای سرشناس دنیای هنر و سینما
هس��تند .به همین خاطر تبلیغ موردنظر یکی از جذابترین نمونههای چند س��ال
اخیر محس��وب میشود .عالوه بر اش��اره به مزیت جالب هیوندای در زمینه پارک
هوش��مند ،جریان س��اده بیان داستان از س��وی طراحهای این تبلیغ است .امروزه
بس��یاری از ما ش��اهد تبلیغات پر از سر و صدا هستیم ،با این حال هیوندای جریان
اصلی تبلیغاش را در کمال سادگی و سکوت طراحی کرده است .این امر به افزایش
تاثیرگذاری کمپین موردنظر کمک بسیار زیادی کرده است .شاید اگر هیوندای نیز
به س��راغ الگوهای ساخت تبلیغات پرسر و صدا میرفت ،چنین موفقیتی در زمینه
تبلیغات به دست نمیآورد.
 .5ریسBar Take5 :
تبلیغ تازه برند ریس ،فعال در زمینه تولید محصوالت میانوعده با پایه شکالت،
در یک محیط کاری جریان دارد .به این ترتیب ما با ش��خصیت یک کارمند پشت
میز مواجه هستیم .وی برای استفاده از شکالت  Bar Take5لحظهای کار را رها
کرده و به س��راغ محصول تازه برند ریس میرود .محصول تازه برند ریس ترکیبی
از ش��کالت و کره بادام زمینی است .همین ترکیب جذاب برای جلب نظر بسیاری
از افراد کافی به نظر میرس��د .با این حال ریس در تالش برای انتقال احساس��ات
بیشتری است.
نکته جالب درباره این تبلیغ جلب توجه تمام کارمندان از سوی شخصیت اصلی
داس��تان اس��ت .به این ترتیب کارمند موردنظر با شروع نخس��تین گاز از شکالت
 Bar Take5توجه همه کارمندان حاضر در دفتر را جلب میکند .تمام کارمندان
با تعجب مشغول مشاهده وی میشوند .جالب اینکه بسیاری از آنها حتی از حضور
ش��خصیت اصلی به عنوان کارمند در ش��رکت آگاهی نداش��تند .ای��ن امر اهمیت
 Bar Take5در افزای��ش توج��ه دیگران به ما را نش��ان میدهد .س��پس ویدئوی
تبلیغاتی با سکانس حضور تمام کارمندان در کنار شخصیت اصلی تمام میشود .این
ویدئو در نمایش میزان اهمیت استفاده از محصوالت مناسب و جذاب برای معرفی
شخصیتمان به دیگران عملکرد بسیار مطلوبی دارد.
بدون تردید هر فردی در حین تماش��ای مس��ابقه ورزش��ی تمایل به استفاده از
تنقالت دارد .یکی از گزینههای اصلی هر فردی در این میان استفاده از شکالتهای
خوش��مزه همراه با چاشنیهای گوناگون است .برند ریس به همین خاطر اقدام به
استفاده از فرصت تبلیغاتی در کوآرتر سوم بازی سوپربال کرده است .به این ترتیب
همچنان فرصت مناسب برای تماشاگران به منظور خرید شکالت تازه ریس وجود
خواهد داشت.
امروزه آگاهی عمومی مردم از وجود یک محصول در بازار اهمیت بس��یار زیادی
دارد .اگ��ر م��ا در تالش برای رقابت با برندهای ب��زرگ در عرصه بازاریابی و فروش
هس��تیم ،باید از آگاهی مش��تریان هدفمان نس��بت به محصوالت تازه برند خود
اطمینان داش��ته باش��یم .در غیر این صورت هرگز موفق به جلب نظر مش��تریان
نخواهیم شد.
مسیر پیش روی
فرصتهای تبلیغاتی س��وپربال در س��الهای آینده نیز در دس��ترس
برنده��ا خواهد بود .نکته مهم در این میان ضرورت اس��تفاده از ایدهها
و نوآوریهای بیشتر برای کس��ب نتیجه بهتر است .فضای رقابت میان
برندها هر س��ال از نظر کیفیت محتوای تبلیغاتی فش��ردهتر میش��ود.
بنابراین هر برندی پس از صرف هزینه باال برای کسب موقعیت تبلیغاتی
در این مس��ابقه بزرگ باید برنامه منسجمی نیز در زمینه استفاده از آن
داشته باشد .در غیر این صورت فقط هزینهای را هدر داده است.
امروزه اس��تفاده از ش��بکههای اجتماعی برای نمایش تبلیغات سوپربال اهمیت
بس��یار زیادی دارد .دیگر دوران تمرکز ص��رف بر روی تلویزیون به عنوان تنها ابزار
نمایش محتوای تبلیغاتی تمام ش��ده است .اکنون ما باید تمرکز بسیار بیشتری بر
روی پلتفرمهای مورد عالقه مشتریان داشته باشیم .همچنین استفاده از عنصر طنز
و شوخیهای جذاب نیز باید در دستور کار برندها قرار گیرد .امسال آمازون موفقیت
بسیار زیادی در این حوزه داشت .در نهایت نیز استفاده از تعامل احساسی مخاطب
با تبلیغ باید مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه نیز گوگل و تبلیغ جذابش عملکرد
خیرهکنندهای داشتند.
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از بازاریابی اموجیمحور چه میدانیم؟

بازاریابی با اموجیهای جذاب

به قلم :واندیتا گراور کارشناس تبلیغات
ترجمه :علی آلعلی

امروزه فعالیت اس��تفاده از گوشیهای هوش��مند در میان اغلب مردم رواج پیدا
کرده است .این امر توسعه و بهبودی روندهای ارتباطی میان مردم شده است .نمود
بارز این توسعه در استفاده هرچه بیشتر از شبکههای اجتماعی و اپهای پیامرسان
قابل مشاهده است .یکی از بخشهای جذاب مربوط به ارسال پیام متنی در اپهای
پیامرسان و شبکههای اجتماعی مربوط به کاربرد اموجی (شکلکها) است .اکنون
اموجیهای بسیار زیادی در انواع و سایزهای مختلف در اختیار کاربران گوشیهای
هوشمند قرار دارد .این امر فرآیند ارتباط با دیگران در دنیای آنالین را لذتبخش و
ساده میسازد .نکته مهم در این میان نحوه استفاده مناسب از کاربرد اموجیها برای
ساماندهی کمپینهای بازاریابی جذاب است.
اموجیها در مقیاس��ی وس��یع در فرآیند ارتباط میان انسانها در دنیای آنالین
مورد استفاده قرار میگیرند .اگر شکلکهای محبوب کاربران وجود نداشت ،فرآیند
ایجاد ارتباط میان ما خالی از هرگونه احس��اس میش��د .همچنین باید به سهولت
هرچه بیشتر انتقال منظور اصلیمان با استفاده از اموجی توجه داشته باشیم .با این
حساب مشاهده تالش برندها برای استفاده هرچه بیشتر از اموجیهای مختلف در
فرآیندهای بازاریابی جای تعجب نخواهد داش��ت .نکته مهم در این میان اس��تفاده
درست از اموجیها برای دستیابی به اهداف بازاریابی است.
پیش از اینکه به بررس��ی بیش��تر درباره کاربرد اموجی و نحوه استفاده از آن در
بازاریابی بپردازیم ،باید چند نکته مهم درباره اموجیها را مورد بررس��ی قرار دهیم.
براس��اس گزارش موسسه  HubSpotنکات ذیل درباره اموجیها در دنیای آنالین
قابل تامل است:
• توییتهای دارای اموجی در پلتفرم توییتر به طور میانگین 25.4درصد تعامل
بیشتر مخاطب هدف را برمیانگیزاند.
• پستهای فیسبوکی دارای اموجی به طور میانگین 57درصد الیک و 33درصد
کامنت بیشر دریافت میکنند.
صرف نظر از کاربرد اموجیها در دنیای آنالین ،براساس گزارش موسسه اموجی
پدیا نکات ذیل درباره این شکلکها به طور عادی قابل توجه است:
• اکنون به طور استاندارد  3019اموجی مختلف به ثبت رسیده است.
• روزانه میلیاردها اموجی در فیسبوک و ش��بکههای اجتماعی زیرشاخهاش رد
و بدل میشود.
• دسترس��ی به اطالع��ات مربوط به اموجیه��ای پرطرفدار در س��طح اینترنت
یا ش��بکههای اجتماعی با یک جس��توجوی س��اده در گوگل یا بخش پشتیبانی
شبکههای اجتماعی امکانپذیر است
براساس گزارش موسسه اموجیکس ،امروزه به طور میانگین  6میلیارد اموجی در
سطح اینترنت میان کاربران رد و بدل میشود .این امر با توجه به آمار 40درصدی
تعامل بیشتر نسل میانسال با محتوای متنی دارای اموجی قابل توجهتر خواهد شد.
همچنین در اینس��تاگرام محت��وای دارای اموجی به طور میانگین 48درصد تعامل
بیش��تر کاربران را جلب میکند .اکنون ما با آگاهی نس��بی از اهمیت اموجیها در
شبکههای اجتماعی و به طور کلی فضای اینترنت باید به سراغ هدف اصلی مقالهمان
برویم .در ادامه راهکارهای اس��تفاده از ش��کلکهای ج��ذاب و زیبا در فرآیندهای
بازاریابی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
افزایش تعامل مخاطب با محتوای بازاریابی
نیل پاتل ،کارش��ناس ارش��د بازاریابی ،در وبالگ رس��میاش پیرامون بازاریابی
اموجیمحور اینگونه اظهارنظر کرده است« :احساسات اکنون بخش جذاییناپذیری
از ارتباط آنالین روزانه میلیاردها کاربر شده است .این امر بدون توجه به اهمیت و
نقش اموجیها قابل درک نخواهد بود .اموجیها ابزار بسیار مهمی در زمینه جلبنظر
کاربران و همچنین افزایش جذابیت کمپینهای بازاریابی محسوب میشود».
اهمیت اموجیها فقط معطوف به حوزه بازاریابی نیست .از نقطه نظر روانشناختی
تاثیر محتوای بصری بر روی ذهن انسان بسیار بیشتر از سایر فرمتهاست .همین
امر اموجیها را بدل به المانهایی جذاب برای نسلهای مختلف کرده است .به هر
حال همه ما از مش��اهده محتوای بصری جذاب در کنار متنهای طنز یا خندهدار
لذت میبریم .این امر تاثیر روانی مثبتی بر روی سیستم عصبی ما بر جای میگذارد.
همچنین در متنهای طوالنی استفاده از اموجی موجب افزایش تمایل مخاطب برای
مطالعه دقیقتر محتوا خواهد شد.
یکی از مش��کالت اصلی برندها در زمینه بازاریابی ناتوانی برای انتقال احساسات
مناسب به مخاطب هدف است .اس��تفاده از اموجیهای جذاب و کاربردی در کنار
مت��ن اصل��ی بازاریابی امکان انتقال هرچ��ه بهتر پیام محت��وای بازاریابی را فراهم

میس��ازد .وقتی کارب��ران در دنیای آنالین به اموجیه��ای مختلف نگاه میکنند،
واکنش مغز آنها مانند نگاه به صورت واقعی انس��ان اس��ت .این نکته اهمیت بسیار
زیادی برای بازاریابها دارد .ما همیشه باید در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف
به ش��یوه تاثیرگذار باشیم .چالش سنتی در ش��بکههای اجتماعی دشواری انتقال
احساسات انسانی است .به این ترتیب شاید استفاده از اموجیهای مناسب راهکاری
برای حل مشکالت بازاریابها باشد.
نیل پاتل در وبالگش عالوه بر تاکید بر روی ضرورت استفاده مناسب از اموجیها
درباره محدودیت این فرآیند نیز هشدار میدهد« :استفاده از اموجی نقش مهمی در
توسعه کمپینهای بازاریابی دارد ،اما استفاده بیش از اندازه یا نامناسب از اموجیها
نیز تاثیر معکوس خواهد داش��ت ،بنابراین ما بای��د مراقب نحوه کاربرد اموجیها و
هماهنگی آنها با محتوای بازاریابیمان باشیم .در غیر این صورت به جای تاثیرگذاری
بیشتر موجب دلسردی مخاطب هدف خواهیم شد».
الگوهای استفاده از اموجی در کمپینهای بازاریابی
اس��تفاده از الگوی بازاریابی اموجیمحور نیازمند ایجاد توازن مطلوب میان پیام
بازاریابی و احساس��ات نهفته در اموجیهای مختلف است .اشتباه بسیاری از برندها
بیتوجهی نسبت به مفهوم هر اموجی خاص است .به این ترتیب منظور ما از کاربرد
یک اموجی ب��رای مخاطب پیامهای دیگری را تداعی خواهد کرد .وظیفه اصلی ما
در اینجا یادگیری پیام دقیق نهفته در هر اموجی اس��ت .این امر بروز مش��کالت و
کجفهمیهای مختلف را به حداقل خواهد رساند .توصیه من در این بخش استفاده
بیشتر از اموجیها دارای بار مثبت و خندهدار است .این امر تاثیر روانی بسیار بهتری
بر روی مخاطب هدف خواهد داشت.
اگر عالقهمند به بازاریابی اموجیمحور هستید ،نکات ذیل را مدنظر قرار دهید:
 .1جستوجو پیرامون کاربرد اموجیها از سوی مخاطب هدف
فهم دقیق از س��لیقه مخاطب اهمیت بسیار زیادی در فرآیندهای بازاریابی دارد.
هیچ برندی بدون ش��ناخت درست و عمیق از مخاطب هدف امکان تولید محتوای
بازاریابی جذاب را ندارد .دلیل اصلی شکست اغلب برندها نیز ناتوانی در زمینه فهم
درس��ت سلیقه مخاطب هدف است .وقتی ما میزان استفاده کاربران از اموجیهای
مختل��ف را مورد شناس��ایی قرار دادیم ،امکان طراحی محت��وای بازاریابی جذاب و
اس��تفاده از اموجیه��ای مورد عالقه کاربران در آن نیز فراهم خواهد ش��د .در این
زمینه به نکات ذیل توجه کنید:
• نکته نخست آگاهی از ضرورت استفاده از اموجی در بازاریابی است .گاهی اوقات
مخاطب هدف ما عالقه چندان زیادی به اموجیها ندارد .اگرچه این امر بسیار نادر
است ،اما گاهی اوقات احتمال وقوع دارد.
• اس��تفاده از فناوری هوش مصنوعی برای ارزیابی هوش��مند و س��ریع فعالیت
مخاطب هدف در شبکههای اجتماعی و میزان استفاده از اموجیها ضروری به نظر
میرسد.
• تالش برای فهم معناهای مختلف هر اموجی امری حیاتی اس��ت .بس��یاری از
برندها به دلیل عدم توجه به برخی کجتابیهای موجود در اموجیهای مختلف در
عمل پیامهای گوناگونی برای مخاطب هدف ارسال میکنند .این امر اغلب با هدف
اصلی کمپین بازاریابی در تضاد قرار خواهد گرفت.
• آزمایش کمپین بازاریابی اموجیمحور پیش از انتش��ار رسمی آن ضرورت دارد.
این امر به ما در زمینه کاهش خطاهای احتمالی کمک شایانی خواهد کرد.
امروزه برخی از برندها با استفاده درست از اموجیها موفق به بازنمایی شخصیت
اصلیشان براساس برخی اموجیهای مناسب شدهاند .این امر اهمیت بسیار زیادی
ب��رای برندها دارد .به این ترتیب وقتی مخاطب اموج��ی موردنظر را در هر حالتی
مشاهده میکند ،به یاد برند ما خواهد افتاد.
 .2متن همهچیز است
ارتباط میان متن و اموجی موردنظر ما اهمیت بس��یار زیادی دارد .همانطور که
پیش از این نیز اشاره شد ،بسیاری از برندها به دلیل ناتوانی در زمینه ایجاد ارتباط
میان این دو عامل در عمل با شکست مواجه میشوند .پیش از طراحی متن اصلی
بازاریابی و ایجاد هماهنگی میان آن و اموجیها به نکات ذیل توجه کنید:
• آیا مخاطب هدف ما متوجه پیام اصلی محتوای متنی و ارتباط آن با اموجیها
خواهد شد؟
• آیا اموجیهای موردنظر ما به خوبی شخصیت و ارزشهای برندمان را بازنمایی
خواهد کرد؟
• آیا اموجیهای انتخابی به خوبی با سلیقه مخاطب هدف هماهنگی دارد؟
• آیا اموجیهای موردنظر ما در پلتفرم مناس��ب مورد استفاده قرار گرفته است؟
امروزه یکی از نکات مهم در زمینه بازاریابی استفاده از شبکه اجتماعی مناسب است.
ب��ه عنوان مثال ،اس��تفاده از اموجی در لینکدین به دلی��ل فضای فعالیت حرفهای

چندان توصیه نمیشود ،بنابراین استفاده از اموجیها باید براساس موقعیت و شرایط
موجود موردنظر قرار گیرد.
اگر شما قصد تعامل با مخاطب هدف از طریق استیکر نظرخواهی در شبکههای
اجتماعی را دارید ،باید اس��تفاده از اموجیه��ای جذاب را مدنظر قرار دهید .گاهی
اوقات پرسشهای ما دربردارنده احساسات مختلفی است .به همین خاطر استفاده
از اموجی به عنوان پاس��خ مناس��ب ضروری خواهد بود .این امر تمایل کاربران به
پاسخگویی مناسب را افزایش میدهد .به عنوان مثال ،اگر شما در زمینه فستفود
فعالی��ت دارید ،با معرفی برگر تازه برای ارزیابی نظر مش��تریان درباره آن به جای
پاس��خهای متنی از اموجیهای مختلف اس��تفاده کنید .این ام��ر میزان خالقیت
مخاطب هدف را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
نکت��ه مهم در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��تفاده از اموجیهای
درس��ت است .این امر اهمیت بسیار زیادی دارد ،با این حال اغلب برندها در زمینه
استفاده از اموجیهای درست با مشکالت زیادی مواجه هستند.
 .3استفاده متعادل از اموجیها
بازاریابها در اس��تفاده از ابزارهای در دسترسش��ان باید دقتنظر زیادی داشته
باش��ند .این امر در زمینه بازاریابی اهمیت بس��یار زیادی دارد .وقتی ما از بهترین
ابزاره��ای بازاریاب��ی نیز به طور مکرر و بدون توجه به ش��رایط اس��تفاده کنیم ،به
تدریج کاربرد آنها از بین میرود .این امر به معنای مرگ ابزارهای بازاریابی ،هرچند
تاثیرگذار ،با فعالیت نامناسب برند ماست.
برخی از برندها در زمینه اس��تفاده از اموجیها زی��ادهروی میکنند .این امر در
نهایت موجب نارضایتی کاربران نس��بت به نحوه عملکرد آنها میش��ود .ما همیشه
باید استفاده متعادل از اموجیها را مدنظر داشته باشیم .در غیر این صورت نتیجه
معکوسی دریافت خواهیم کرد.
همه ما تجربه مش��اهده توییتهای پر از اموجی را داش��تهایم .استفاده فراوان از
اموجیها در یک توییت موجب گمش��دن پیام اصلی برند موردنظر میشود .به این
ترتیب مخاطب ه��دف کمترین توجهی به توییت یا محت��وای تبلیغاتی موردنظر
نخواهد کرد .در این زمینه هیچ عاملی به اندازه تیم بازاریابی مقصر نیست ،بنابراین
باید استفاده درست و متعادل از محتوای بازاریابی را مدنظر قرار دهیم.
 .4اعطای جلوه انسانی به برند
اموجیه��ا ،برخ�لاف گیفها ،هنوز هم س��ادگی بس��یار زیادی دارن��د .این امر
تاثیرگذاری آنها بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظهای افزایش میدهد.
به همین خاطر استفاده از اموجیهای مناسب از هر کار دیگری مهمتر است .امروزه
یک��ی از چالشهای اصلی برندها در زمینه تعامل با مخاطب هدف و بازاریابی ارائه
جلوهای انس��انی از کسب و کارشان اس��ت .برندهای بزرگ به خوبی توانایی انجام
این کار را دارند ،اما در مورد س��ایر ش��رکتها ماجرا اندکی دش��وارتر است .توصیه
من در این بخش اس��تفاده مناس��ب و درس��ت از اموجیهای جذاب است .به این
ترتیب ما فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به س��ادهترین شکل ممکن را
خواهیم داشت.
وقت��ی برند ما دارای یک چهره مش��خص و جذاب برای مخاطب هدف باش��د،
شانسمان برای تعامل سازنده با آنها افزایش خواهد یافت .مشتریان همیشه به دنبال
یافتن احساسات تازه در برندها هستند .این امر بدون استفاده از المانهای بصری و
تعامل نزدیک با مخاطب هدف امکانناپذیر خواهد بود.
اش��تباه اصلی برندها در زمینه تعامل سازنده با مخاطب هدف تالش برای حفظ
جایگا ه و فاصلهش��ان اس��ت .این امر هیچ نتیجه مناسبی برای آنها در پی ندارد .به
این ترتیب تالش ما باید اس��تفاده از تکنیکهای مختلف ،از جمله اموجیها ،برای
نزدیکی هرچه بیشتر با مشتریان است.
یکی از بهترین فعالیتهای برندها در زمینه بازاریابی با استفاده از اموجی مربوط
به برگر کینگ اس��ت .این برند با همکاری موسسه کینگ جونیور اقدام به طراحی
 30اموجی اختصاصی با تم برگر کرده اس��ت .به این ترتیب در زمانهای موردنیاز
و در تعامل با مخاطب هدف در ش��بکههای اجتماعی به طور مداوم از آنها استفاده
میکند .این امر بدل به نوعی عادت میان برند برگر کینگ و مشتریانش شده است.
به این ترتیب مشتریان نیز برای نگارش توییت درباره برگر کینگ از این مجموعه
اموجیها استفاده میکنند.
بدون تردی��د بازاریابی اموجیمحور در عصر کنونی اهمیت بس��یار زیادی دارد.
بس��یاری از برندها ش��روع به فعالیت در این حوزه کردهاند .اگر ش��ما هنوز نسبت
به این موضوع حساس��یت نش��ان ندادهاید ،باید هرچه سریعتر دست به کار شوید.
اس��تفاده از توصیههای مطرح در این مقاله کمک شایانی به شما در شروع فرآیند
بازاریابیتان خواهد کرد.
منبعmartechadvisor :
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ایستگاه بازاریابی
تفاوت مارکتینگ
در کانالهای دیجیتالی و اجتماعی

بس��یاری از افراد هس��تند که تفاوت بین مارکتینگ رس��انههای
اجتماع��ی و دیجیتال را نمیدانند .در اکثر مواقع نیز افراد این دو را
به جای هم به کار میبرند.
ه��دف از بازاریاب��ی کلی این اس��ت که ش��ما بتوانی��د نیازهای
مش��تریانتان را ب��رآورده کنی��د و از طرفی بتوانید س��ود موردنیاز
خود را نیز به دس��ت آوری��د .میتوانیم بگوییم که ام��روزه یکی از
پرطرفدارترین ن��وع بازاریابی ،بازاریابی دیجیتال اس��ت .این نوع از
بازاریابی موجب ش��ده است تمایز بس��یار زیادی در حوزه بازاریابی
ایجاد شود .از طریق کانالهای دیجیتالی شما میتوانید به کل دنیا
دسترس��ی داشته باش��ید و اص ً
ال مهم نیست که شما در کجای دنیا
زندگی میکنید .امروزه امکانات دیجیتالی توانس��ته است شما را به
کل دنیا مرتبط کند.
بازاریاب��ی دیجیتال باعث میش��ود تا بتوانید از همه رس��انهها و
کانالها برای برندس��ازی اس��تفاده کنید .همچنین میتوانید برای
آگاهس��ازی مردم نیز از آن استفاده کنید .بازاریابی دیجیتال شامل
موارد زیر است :بازاریابی رس��انههای اجتماعی ،بازاریابی اینترنتی،
آنالین و بازاریابی به وس��یله گوش��ی همراه .بنابراین ،میبینیم که
بازاریاب��ی دیجیتال ش��امل موارد بس��یار متعدد اس��ت .در نتیجه،
بازاریابی رسانههای اجتماعی بخشی از بازاریابی دیجیتال است .در
بازاریابی دیجیتال ،برای اینکه محصوالت خود را تبلیغ کرده و برند
خود را معرفی کنند از رس��انهها و کانالهای الکترونیکی اس��تفاده
میکنند .دانس��تن این معانی از آن جهت مهم اس��ت که اگر ش��ما
تعری��ف دقیق و کاربرد هر کدام از آنها را ندانید نمیتوانید به خوبی
از آنها استفاده کنید.
همچنین مخاطبان ش��ما نیز به خوبی متوجه میش��وند که شما
تا چه ح��د در کار خود خبره و یا غیرحرفهای هس��تید .مزیتی که
ای��ن نوع بازاریابیها دارند این اس��ت ک��ه میتوانید مخاطبان خود
را ب��ه راحتی پیگیری کنید و نتایجی ک��ه از این پیگیریها نصیب
شما میش��ود را تجزیه و تحلیل کرده و از آن در بازاریابی خودتان
اس��تفاده کنید .میتوانید تعداد افرادی که مطلب شما را دیدهاند یا
نظرش��ان درباره آن را به خوبی تحلیل کنید .همچنین میتوانید از
واکنشهایی که آنها نسبت به پیامها یا محتوای شما نشان میدهند
برای ادامه ارتباط خود با مخاطبانتان استفاده کنید.
ب��رای اینکه بتوانی��د از این کانالها به خوبی اس��تفاده کنید باید
روشه��ا و تکنیکهای آنها را به خوبی بیاموزید .باید توجه داش��ته
باش��ید که بازاریابی دیجیتال میتوان��د از روشهای مختلف انجام
شود .از جمله این روشها :
 -1س��ئو :یعنی اس��تفاده از اصول��ی که موجب بازدید بیش��تر و
جستوجوی بیشتر کلیدواژه شما میشود.
 -2وبس��ایت :میتوانی��د از وبس��ایتها برای تبلی��غ و معرفی
خودتان استفاده کنید.
 -3محت��وا :از طری��ق محتواه��ای مناس��بی که تولی��د میکنید
میتوانید میزان بازدید از صفحه خود را افزایش دهید و با مخاطبان
خود در ارتباط باش��ید( .بازاریابی محتوا چیس��ت؟ کاربرد بازاریابی
محتوایی)
 -4کلیک��ی :در بازاریاب��ی کلیکی ب��ه ازای هر کلیک��ی که افراد
میکنند ،تبلیغ شما نمایش داده میشود و مخاطبان شما میتوانند
آن را ببینند.
 -5رسانههای اجتماعی :رسانههای اجتماعی همچون اینستاگرام،
فیسبوک ،تلگرام و س��ایر کانالها و رس��انههای اجتماعی از جمله
روشهایی هس��تند که میتوانید از طریق آنها با مش��تریان خود در
ارتباط باش��ید( .پرکاربردترین ش��بکههای اجتماع��ی برای کاربران
ایرانی)
 -6ایمیل :میتوانید از طریق ایمیل ،پیامهای تبلیغاتی و اتفاقات
مربوط به کسب و کار خود را برای مخاطبانتان بفرستید.
 -7ویدئوی��ی :در ای��ن روش از بازاریاب��ی ش��ما ویدئوی��ی را از
محصولتان و پیامهای خ��ود تهیه میکنید و میتوانید آن را برای
مخاطبانتان نمایش دهید.
 -8بازاریاب��ی با بیلب��ورد :از طریق بیلبورده��ا میتوانید پیامهای
تبلیغاتی خود را به مخاطبانتان نمایش دهید و همچنین از آنها در
محلهای پررفت و آمد استفاده کنید.
منبعqmpmarketing :
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وقتی باید از حضور در استارتآپ کنار بکشیم

 4اقدام رایج نخبههای کارآفرینی
به قلم :لری آلتون نویسنده حوزه مدیریت ،بازاریابی و کسبوکار
مترجم :امیر آلعلی

برخی از کارآفرینان به نحوی رفتار میکنند که باعث میش��ود تا
س��طح آنها با سایرین کامال متفاوت باشد .اگرچه ممکن است تصور
کنید که آنها اقدامات بس��یار پیچیده و فراتر از محدوده تواناییهای
انس��انی را انجام داده و افرادی فرابش��ری محسوب میشوند ،با این
حال واقعیت این اس��ت که بسیاری از اقدامات آنها کامال ساده بوده
و با طیکردن مراحل اولیه ،در نهایت موفق میش��وند تا شایستگی
انجام اقدامات س��ختتر را در خود ایجاد کنند .این امر درس��ت به
مانند ورزشکاری است که فیزیک بدنی او اجازه میدهد تا اقداماتی
را انجام دهد که از نظر بس��یاری از افراد فوقالعاده میش��ود ،با این
ح��ال هیچ چی��ز جادویی غیر از تمرین در پش��ت این قضیه وجود
ن��دارد .تحت این ش��رایط آگاهی از اقدامات مش��ترک در بین این
دس��ته از کارآفرینان میتواند به ش��ما کمک کند تا به س��طح آنها
نزدیکتر ش��وید .در همین راستا به بررسی چهار مورد از سادهترین
آنها خواهیم پرداخت که انجام آنها توس��ط شما کامال عملی بوده و
نقطه شروع بسیار خوبی محسوب میشود.
-1بر روی پیشرفت شخصی تمرکزی جدی دارند
این امر که برای خود برنامهریزی دقیقی داش��ته باشید ،در زمینه
کسب موفقیت نهتنها به عنوان یک کارآفرین ،بلکه در هر زمینهای
بسیار مهم خواهد بود .این امر باعث خواهد شد تا بیشتر زمان شما
صرف انجام کاری مثبت ش��ده و زمانی ب��رای پرداختن به اقدامات
دیگر نداش��ته باش��ید .برای مثال بس��یاری از افراد به جای چنین
برنامهای ،همواره در تالش برای اصالح دیگران هس��تند .این امر در
حالی است که هیچ فردی نمیتواند نسخهای را برای زندگی فردی
دیگر تعیین کند .به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا تنها بر روی
پیشرفت خود تمرکز داشته باشید .در این رابطه فراموش نکنید که
کس��ب ثروت ،صرفا به معنای پیشرفت نبوده و هر اقدامی که حتی
شما را به انسانی بهتر تبدیل کند ،در این رابطه کامال مفید خواهد
بود .نکته دیگری که باید در این بخش به آن توجه داشته باشید این
است که با اتمام یک مرحله ،ضروری است تا به سرعت اهدافی دیگر
را تعیین کنید .درواقع مداومبودن پیش��رفت مهمترین اصل اس��ت.
بدون شک در هر زمینهای همواره فضا برای بهترشدن وجود خواهد
داشت .همچنین در صورتی که در این رابطه با مشکل و تردیدهایی
مواجه هس��تید ،ضروری است تا از فردی خبره مشورت بگیرید .در
نهایت حتی قادر ب��ه تصور میزان فوقالعادهبودن فردی که چندین
سال است که مشغول خودسازی است ،نخواهید بود.
-2کتابهایی که توسط کارآفرینان موفق جهان نوشته شده
است را در اولویت مطالعه خود قرار میدهند
بسیاری از کارآفرینان موفق اقدام به نوشتن داستان زندگی خود
میکنند .این دسته از کتابها به علت این امر که به قلم خود افراد
اس��ت ،واقعیتری��ن روایت را به تصور کش��یده و فرصتی فوقالعاده
برای یادگیری محس��وب میش��ود .به همین خاطر نیز نخبه-های
کارآفرینی مطالعه این دسته از کتابها را به اولویت اول خود در هر
س��ال تبدیل کرده و در تالش برای یادگیری هرچه بیشتر هستند.
در واقع شما برای کسب موفقیت تنها نباید به منابعی توجه داشته
باشید که کامال تخصصی است ،با این حال این دسته از کتابها نیز
برای تبدیلشدن به یک نخبه کارآفرینی کافی نبوده و الزم است تا
طیف گستردهای را مورد توجه قرار دهید .همچنین توصیه میشود
تا نکات مورد عالقه را در دفتری یادداشت کنید تا از آنها به عنوان
نکات آموزشی استفاده کرده و بارها مورد مطالعه قرار دهید.
-3مسئولیتپذیری فوقالعادهای دارند
ش��ما مس��ئول تمامی اتفاق��ات اطراف خود هس��تید .این نگرش
نخبههای کارآفرینی بوده و آنها به جای پرداختن به اقدامات بدون
فایدهای نظیر شکایت ،تنها به دنبال راه حل هستند .فراموش نکنید
که در زندگی هر فردی ،مش��کالتی وجود دارد و این هنر شما است
ک��ه چگونه آنه��ا را مدیریت خواهید کرد .بدون ش��ک انجام چنین
اقدام��ی دش��وار خواهد بود .با این حال همه انس��انها از ویژگیای
به نام عادت برخوردار هس��تند .درواق��ع پس از مدتی دیگر چندان
احساس فش��اری را حس نخواهید کرد .درواقع ش��ما باید در ابتدا
بتوانید مس��ئولیتهای شخصی خود را برعهده بگیرید تا شایستگی
مدیریت کارمندان خود را پیدا کنید.
-4خودخواه نبوده و تمایل باالیی برای کمک به دیگران
دارند
به عنوان یک کارآفری��ن انتظار نمیرود که صرفا به فکر خودتان
باش��ید .درواقع ش��ما باید جوی را ایجاد کنید تا همه افراد بتوانند
پیشرفت کنند .به همین خاطر اگر از موفقیت دیگران احساس بدی
را پیدا میکنید ،بدون ش��ک هنوز از آمادگی روحی الزم برخوردار
نیس��تید .درواقع شما باید خود را یک مربی بدانید که ضمن تالش
برای ارتقای سطح خود ،به دنبال پیشرفت سایرین نیز بوده و آن را
ضامن موفقیتهای بیشتر خود نیز میدانند .در نهایت توجه داشته
باش��ید که با گذش��ت زمان در جهان به ش��دت متغیر حال حاضر،
نیازه��ای جدیدی نیز به وجود میآید .ب��ه همین خاطر هیچگاه از
اعم��ال تغییرات الزم در خود و ش��یوههای موجود ،واهمه نداش��ته
باشید.
منبعallbusiness :

چه زمانی از حضور در یک استارتآپ کنارهگیری کنیم؟

به قلم :ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت noobpreneur.com
ترجمه :علی آلعلی

هیچ احساس��ی بهتر از حضور در یک پروژه جذاب و همکاری با کارآفرینهای
دیگر برای توس��عه یک استارتآپ نیست .بس��یاری از افراد برای حضور در یک
اس��تارتآپ حتی قید فعالیت به عنوان کارمند در یک شرکت بزرگ با امکانات
مناس��ب را هم میزنند بنابراین حضور در تیم کسب و کار یک استارتآپ برای
هر فردی جذابیت خاص خود را خواهد داش��ت .این امر موجب افزایش طراحی
استارتآپ و اجرای آن در طول دو دهه اخیر شده است .برخی از استارتآپها
در ط��ول مدتزمانی اندک ارزش چندین میلی��ون دالری پیدا کردهاند .این امر
برای اعضای فعال بر روی اس��تارتآپها اهمیت بس��یار زیادی دارد .افق روشن
دستیابی به موفقیت فزاینده بسیاری از کارآفرینان را به طراحی استارتآپهای
مختلف ترغیب کرده است.
متاس��فانه استارتآپها همیش��ه همراه با موفقیت نیستند .به همین خاطر باید
احتمال شکس��ت در زمینه توسعه طرح و شرکت موردنظر را مدنظر داشته باشیم.
ای��ن امر برای افرادی که به عنوان کارآفرین حرفهای به تیمهای طراح اس��تارتآپ
اضافه میشوند ،اهمیت بسیار بیشتری دارد .وقتی ما به یک تیم کسب و کار اضافه
میشویم ،باید اطمینان نسبی از امکان کسب موفقیت و ارتقای شغلی داشته باشیم.
در غیر این صورت دامنه فعالیت ما محدود به برخی از امور جزئی خواهد ش��د .در
نهایت نیز استارتآپ موردنظر با شکست موجب بیکاری و ورود یک تجربه نامناسب
به کارنامه حرفهای ما خواهد ش��د .بنابراین ما باید در صورت مش��اهده نشانههایی
مبنی بر عدم فعالیت مناس��ب اعضای یک استارتآپ یا روند نامناسب یک شرکت
در زمینههای مختلف کسب و کار اقدام به ترک گروه کاری کنیم .بدون تردید این
گزینه باید به عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گیرد .یکی از نکات مهم در این میان
توجه به ضرورت استعفا از حضور در استارتآپ است .این امر به طور معمول مورد
توجه کارآفرینان قرار نمیگیرد .به همین خاطر اغلب آنها حتی به قیمت خدشه به
کارنامه حرفهایشان اقدام به ترک گروه همکاران نمیکنند.
در این مقاله هش��ت نش��انه مهم در زمینه ضرورت ترک اس��تارتآپ را مورد
بررسی قرار خواهیم داد .در صورت مشاهده این نکات به احتمال زیاد شما دیگر
مسئولیت و دامنه تاثیرگذاری زیادی بر روی تیم کارمندان و همکاران نخواهید
داشت بنابراین بهترین راهکار اقدام برای استعفا و ترک استارتآپ است.
.1وقتی آنها سریع استخدام کرده و سریع اخراج میکنند
صحبتهایی که در زمان برگزاری جلس��ه برای اس��تخدام نی��روی کار اغلب
موسسهای استارتآپ موردنظر بر روی استخدام سریع کارمندان و اخراجشان
در صورت بروز اشتباه به سریعترین شکل ممکن تاکید دارند ،نشانههای ضرورت
ترک ش��رکت برای ما به نمایش درخواهد آمد .هیچ کسب و کاری بدون اندکی
صبر و تحمل توانایی کس��ب موفقیت در دنیای تجارت را ندارد .هر شرکتی باید
اندازه مش��خصی از صبر و شکیبایی را داشته باش��د .در غیر این صورت به طور
مداوم ش��اهد تغییر کارمندان و عدم ثبات در وضعیت شرکت خواهیم بود .اغلب
کارآفرینان تازهکار در زمینه مدیریت کس��ب و کار مشکل عدم صبر و شکیبایی
دارند .این امر وضعیت کلی استارتآپ موردنظر را در معرض خطر قرار میدهد.
ما به عنوان مدیر یک بخش از اس��تارتآپ باید اختیارات مشخصی در زمینه
اس��تخدام کارمندان و همکاری با آنها داشته باش��یم .وقتی تیم مدیریتی بدون
اطالع و مش��ورت با ما اقدام به اس��تخدام کارمند و سپس در مدت زمانی اندک
اخراج آنها میکند ،نشانه مناسبی برای مدیران میانرده وجود نخواهد داشت.
.2وقتی در تصمیمگیریهای مهم نقشی نداریم
مدیریت کسب و کار بدون استفاده از خرد جمعی و تالش برای بهبود وضعیت

اس��تارتآپ با مش��اورههای مداوم میان مدیران مختلف امکانپذیر نیست .یکی
از اشتباهات موس��سهای استارتآپها تالش برای تصمیمگیری بدون استفاده
از نظرات س��ایر مدیران است .به این ترتیب ما به عنوان مدیر اجرایی یک بخش
هیچ نقشی در تصمیمسازیهای مهم نخواهیم داشت .این امر دامنه تاثیرگذاری
و اعتبار ما را کاهش خواهد داد.
تیم مدیریت ارش��د یک اس��تارتآپ باید به طور مداوم با سایر مدیران جلسه
هماندیش��ی برگزار کند .این امر برای توس��عه هرچه بهتر و سریعتر استارتآپ
ضروری است .بس��یاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بیشتر بر روی بازار
اقدام به اخذ تصمیمهای مهم پس از هماندیش��ی و تامل بر روی نظرات مختلف
میکنند .این امر برای مدیران میانرده و اجرایی احساس نقشآفرینی در جریان
توسعه کسب و کار را تداعی خواهد کرد.
وقتی ما در جریان تصمیمگیریهای اس��تارتآپ نقش مهمی نداریم ،باید به
دنبال راهکاری برای تغییر این شرایط باشیم .متاسفانه در برخی از موارد امکان
تغییر شرایط برای ما فراهم نیست .به همین خاطر باید به فکر ترک استارتآپ
و عرصه مدیریتی شرکت باشیم .این امر برای سابقه و کارایی ما در عرصه کسب
و کار مفیدتر خواهد بود.
.3فرآیندهای استخدامی براساس نیازهای شرکت نیست
فرآیند اس��تخدام نیروی کار باید براس��اس سطح نیاز یک شرکت باشد .وقتی
م��ا نیازمند تیم بازاریابی یا فروش هس��تیم ،باید اقدام به اس��تخدام افراد ماهر
در ای��ن زمینهه��ا کنیم .در غیر این ص��ورت نیازهای کس��ب و کارمان به طور
درس��ت رفع نخواهد ش��د .این امر برای بس��یاری از برندها دردسرساز میشود.
ام��روزه یکی از چالشهای مهم اس��تارتآپها ،به وی��ژه در ماههای اولیه ،عدم
آگاهی از نیازهای واقعیش��ان در زمینه کس��ب و کار اس��ت .ب��ه این ترتیب در
زمینه استخدام کارمندان اقدام به انتخاب افراد نامناسب میکنند .نتیجه این امر
ناتوانی اس��تارتآپها در زمینه تاثیرگذاری مطلوب بر روی بازار هدف و افزایش
نقطه ضعفهایش��ان در طول زمان است .به این ترتیب در نهایت برند ما دچار
ضعفهای هرچه بیشتر و ناکارآمدی اساسی خواهد شد.
.4شرکت دارای نام اما بدون محصول
ش��اید در نگاه نخست فعالیت یک شرکت دارای نام و نشان اما بدون محصول
عجی��ب به نظر برس��د ،اما گاهی اوق��ات این اتفاق ن��ادر رخ میدهد .در چنین
شرایطی اس��تارتآپ مورد نظر هیچ فعالیت سودمندی در برنامهاش ندارد .این
ام��ر موجب نگرانی هرچه بیش��تر مدیران اجرایی و کارمن��دان در زمینه آینده
شغلیش��ان میشود .وقتی یک ش��رکت دارای محصول مشخصی نیست ،امکان
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز نخواهد داشت .به عبارت بهتر در چنین
شرایطی اصال مخاطب هدفی وجود ندارد بنابراین شرکت موردنظر فقط در حال
فعالیت بیحاصل است.
چنین شرکتهایی پس از اندک زمانی از شروع فعالیت و با تمام شدن بودجه
اولیهش��ان به سرعت ورشکسته میشوند .این امر اغلب به دلیل عدم برنامهریزی
درس��ت و منطقی برای طراحی محصوالت و بازاریابی مناس��ب برای آنهاست .به
این ترتیب استارتآپ مورد نظر در عمل هیچ برنامهای برای حضور و رقابت در
بازارهای مختلف ندارد.
ما به عنوان مدیر یک ش��رکت باید از برنامه مدیران ارش��د در زمینه توس��عه
کسب و کار و تولید محصوالت آگاهی داشته باشیم .وقتی خبری از این امور در
یک شرکت نیست ،زنگ خطر برای ما به صدا درخواهد آمد .در چنین شرایطی
تالش برای ترک ش��رکت موردنظر یک��ی از منطقیترین کارهای ممکن خواهد
بود .به هر حال هر اس��تارتآپ باید از محل تولید محصوالت کس��ب سود کند.
وقتی خبری از تولید محصول یا ارائه سرویس��ی نیس��ت ،درآمد و توسعهای هم

در کار نخواهد بود.
.5درخواست مدیران ارشد از کارمندان برای دریافت پول به
جای پرداخت منظم حقوق
هر استارتآپی در زمینه کسب درآمد وظایف مشخصی دارد .اگر مدیران ارشد
یک ش��رکت در زمینه س��ودآوری و پرداخت حقوق کارمندان عملکرد مناسبی
نداشته باشند ،نشانههای بروز چالشهای گسترده و در نهایت شکست آن کسب
و کار قابل مش��اهده خواهد بود .گاهی اوقات مدیران یک کس��ب و کار به جای
پرداخ��ت حقوق کارمندان و بازههای زمانی مش��خص اق��دام به اخذ پول از آنها
میکنند .این امر با وعدههایی نظیر س��رمایهگذاری برای توسعه شرکت و سهیم
س��اختن آنها در س��ود نهایی صورت میگیرد .وقتی یک ش��رکت در ابتدای راه
با مش��کالت مالی گس��ترده مواجه میشود ،باید نس��بت به توانایی آن در زمینه
کسب موفقیت در حوزه کسب و کار شک و تردید داشت .این امر برای بسیاری
از کارمندان به معنای از دس��ت دادن سرمایهشان و سهیمشدن در ورشکستگی
احتمالی شرکت موردنظر است.
ما به عنوان یکی از مدیران شرکت تازهتاسیس باید نسبت به عملکرد حرفهای
تعهد داش��ته باشیم .این امر شامل عدم همکاری در زمینه اخذ سرمایه و پول از
کارمندان بدون برنامه مشخص برای بهبود وضعیت شرکت است .در این شرایط
ما نهتنها باید با ش��رکت موردنظر قطع همکاری کنیم ،بلکه در زمینه خطرهای
سرمایهگذاری به کارمندان استارتآپ موردنظر نیز هشدار دهیم.
.6عدم تمایل مدیرعامل به بیان طرحها و سابقه کاریاش
گاه��ی اوق��ات در زمینه همکاری با تیم یک اس��تارتآپ ما ب��ا مدیرانعامل
عجیب و غریبی مواجه میش��ویم .در این ش��رایط موقعی��ت فعالیت و همکاری
برای ما فراهم نخواهد بود .یکی از مهمترین موانع در زمینه همکاری فعال با تیم
اس��تارتآپ عدم تمایل مدیران اصلی به بیان سابقه کاری و برخی از نکات مهم
در زمینه مهارتهای شخصیشان است .این امر رمز و راز پیرامون آنها را افزایش
خواه��د داد .وقتی این موارد برای ما پیش میآید ،اندکی بدبینی طبیعی خواهد
ب��ود .در اغل��ب موارد دلیل اصلی ای��ن نوع پرهیز از بیان س��ابقه فقدان هرگونه
تجربه در دنیای کسب و کار است .به این ترتیب ما باید به سرعت از استارتآپ
موردنظر خارج شویم.
 .7آگاهی از سابقه کیفری موسس استارتآپ
همه ما در تالش برای فعالیت کارآفرینان نیازمند آرامش روانی هس��تیم .این
امر بخش��ی از فرآیند کس��ب موفقیت در دنیای کس��ب و کار محسوب میشود.
برخی از اس��تارتآپها در ابتدا نمای جذاب دارند ،اما به تدریج روی دیگر سکه
نیز برای ما نمایان میش��ود .برخی از افراد در زمینه همکاری با اس��تارتآپها
به تدریج از س��ابقه کیفری موس��س ش��رکت آگاه میش��وند .این امر در صورت
انکار ابتدایی هرگونه س��ابقه کیفری از س��وی اس��تارتآپ مورد نظر در فرآیند
اس��تخدام بس��یار خطرناک خواهد بود ،بنابراین خروج از اس��تارتآپ موردنظر
اقدامی منطقی خواهد بود .در غیر این صورت ش��اید مش��کالت بس��یار زیادی
برای ما ایجاد شود.
 .8عدم ارتقای سازمانی
گاه��ی اوقات م��ا در زمینه ارائه عملکرد مثبت تداوم زی��ادی داریم ،اما هرگز
مورد توجه تیم مدیریتی قرار نمیگیریم .این امر نشانه مناسبی در زمینه فقدان
س��از و کارهای ارتقای سازمانی در شرکت موردنظر است بنابراین در صورت نیاز
ترک همکاری با استارتآپ موردنظر امری منطقی خواهد بود .ما در هر صورت
تمایل به بهبود وضعیت کاریمان در طول زمان داریم .بیتردید ادامه فعالیت در
شرکتی که به این نکته اهمیتی نمیدهد ،بسیار دشوار خواهد بود.
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بهره برداري از مركزكنترل وتله متري تاسيسات آب شهرمهاجران
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بهره برداري رسيد  .به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي مهندس يوسف عرفاني نسب سرپرست شركت با
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متري تاسيسات آب شهر مهاجران قرار مي گيرند .سرپرست شركت آب و فاضالب استان مركزي با اشاره به مزاياي راه اندازي مركز كنترل و تله متري تاسيسات آب تصريح كرد :
مديريت مصرف انرژي  ،جلوگيري از هدر رفت آب در اثر سرريز احتمالي مخازن  ،صرفه جويي در هزينه هاي سوخت  ،نيروي انساني و استهالك وسايل نقليه و همچنين جلوگيري
از بروز نارضايتي در بين مشتركان به دليل مواجه شدن با قطع آب در اثر خالي شدن مخازن ذخيره آب از مزاياي راه اندازي مركز كنترل و تله متري تاسيسات آب مي باشد.

مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد:

ترميم خط انتقال آب در شهرقدس

شهرقدس – خبرنگار فرصت امروز :بهزاد رضوانی گفت :بامشاهده كاهش چشمگير ورودی آب به مخزن  1۰هزار متر مکعبی
امام حسين(ع) بالفاصله بررسی شد ،و مشخص شد كه به دليل عمليات عمرانی شهرداری قدس تعريض پل ،خط انتقال آب زيتون
واقع در انتهای خيابان اوقاف تفاطع پرديس دچار شکســتگی شده و منجر به سرازير شدن آب استحصالی چاهها بداخل رودخانه
هدايت شود .مدير امور آبفای شهرستان قدس ادامه داد :در پی اين شکستگی  ۴5۰ليتردرثانيه آب استحصالی چاههای زيتون  ،البرز،
سايپا ديزل و مجموعه چاههای درختی به رودخانه سرازير وتنها  9۰ليتر آب وارد مخزن امام حسين شود ،با توجه به رسيدگی هر
چه سريعتر به موضوع به منظور جلوگيری از شوك و تبعات منفی قطعی آب بخش گسترده ای از منطقه ناشی از عدم آبگيری مخزن
امام حسين كه سهم شايانی در تامين آب منطقه ايفا می نمايد ،جلسه اضطراری با حضورمديرامور ،مدير فنی و مسئول بهره برداری منطقه تشکيل شد .طی اين جلسه پيشنهاد
جابجای مسير آبگيری مخزن با استفاده از پتانسيل خط انتقال شهيد كاظمی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و بالفاصله و در راستای اجرای طرح فوق اقدامات الزم برای ايزوله
كردن محدوده مورد خسارت وجلوگيری از هدررفت آب صورت پذيرفت .مدير امور آبفای شهرستان قدس اظهار داشت :عمليات تامين آب مخزن  1۰هزار متر مکعبی از خط
انتقال جايگزين شهيد كاظمی در دستور كار قرار گرفت .رضوانی در پايان گفت :خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و با تدبير وتالش مسئولين ذيربط در كمترين زمان ممکن
ضمن مديريت هدررفت آب ناشی از ايراد آسيب وارده به خط انتقال آب با كمترين هزينه از بروز بحران جدی قطعی آب در منطقه جلوگيری شد.

 6پروژه آبرسانی روستایی بوشهر افتتاح و اجرایی شد

بوشهر -خبرنگار فرصت امروز :مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايی استان بوشهر گفت :سه پروژه آبرسانی روستايی
اين استان افتتاح و سه پروژه نيز عمليات اجرايی آن آغاز شد .به گزارش روابط عمومی شركت آب و فاضالب روستايی استان بوشهر،
روح اهلل طاهريان پور در جمع خبرنگاران افزود :با حضور استاندارمحترم بوشهر مخزن  5۰۰مترمکعبی روستا چاوشی و مخزن 5۰۰
مترمکعبی روستاهای الور ساحلی،كبگان و گلستان در شهرستان دشتی هر كدام با  1۲.5ميليارد ريال اعتبار عمليات اجرايی آنها آغاز
شده است .وی بيان كرد :در اين شهرستان همچنين تصفيه خانه آب روستای عربی با روش الکترودياليز به ظرفيت  ۲5۰مترمکعب در
شبانه روز عمليات اجرايی آن با  15ميليارد ريال اعتبار آغاز شده است .طاهريان پور ادامه داد :پروژه شبکه آب توزيع روستای عربی نيز
به طول  15كيلومتر با  3۰ميليارد ريال اعتبار مورد بهره برداری قرار گرفته است .وی افزود :پروژه شبکه توزيع آب روستاهای باغ شور ،باغ شالی ،گنخك كورا و گنخك شيخا در
مجموع با  35ميليارد ريال و طول  19كيلومتر وارد مدار شده است .طاهريان پور ادامه داد :اين  ۲پروژه توزيع آب در مجموع پنج روستا با جمعيت  ۲هزار و  366نفر تحت پوشش
قرار داده است .وی يادآور شد :پروژه خط انتقال آب روستای بنه جابری شهرستان دشتستان نيز روز گذشته با هفت ميليارد ريال اعتبار موردبهره برداری قرار گرفت .طاهريان پور
اضافه كرد :پروژه اجرای خط انتقال آب روستای بنه جابری تعداد  3۴خانوار با جمعيت  111نفرراشامل و دارای چهار كيلومترخط انتقال است.

نمایندۀ مردم كرمان در مجلس شورای اسالمی :تأمين مواد اوليه فوالد مباركه اصفهان اهميت دارد

اصفهان – قاسم اسد  :نمايندۀ مردم كرمان در مجلس شورای اسالمی و رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در جريان برگزاری دومين نمايشگاه معدن ،صنايع
معدنی و تأمين زنجيرۀ فوالد (سيمکس) ،ضمن بازديد از غرفۀ فوالد مباركه تأكيد كرد :وقتی فوالد مباركه بهتنهايی  5۰درصد از توليد فوالد كشور را تأمين ميکند ،بهيقين در افق
 1۴۰۴نيز ميتواند همين سهم را حفظ كند؛ بنابراين تأمين مواد اوليه برای اين فوالدساز اهميت دارد .محمدمهدی زاهدی تصريح كرد :بارها تأكيد كردهايم كه همه بايد كمك
كنيم تا با تسهيل و رفع موانع توليد ،خود تحريمی صنايع از بين برود .به گزارش خبرنگار فوالد ،دومين نمايشگاه معدن ،صنايع معدنی و تأمين زنجيرۀ فوالد (سيمکس) با حمايت
شركت گلگهر سيرجان در زمينی به مساحت 8هزار مترمربع از  5تا  7بهمنماه در محل دانشگاه آزاد اسالمی سيرجان ،با حضور  1۰۰شركت مرتبط با معدن و صنايع معدنی برگزار
شد .در اين نمايشگاه عالوهبر گروه فوالد مباركه ،شركتهای گلگهر ،توسعۀ آهن و فوالد گلگهر ،سنگآهن گهرزمين ،جهانفوالد سيرجان ،فوالد سيرجان ايرانيان ،سرمايهگذاری و
توسعۀ گلگهر ،آرمانگهر ،پارك علمی و فناوری كرمان ،شركت ملی صنايع مس ايران حضور داشتند و پذيرای عموم بازديدكنندگان بودند.

بهره برداری  141پروژه مخابرا تی با اعتبار  209ميليارد ریال در ایام ا...دهه فجر در استان گلستان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز :مدير مخابرات منطقه گلستان از افتتاح  1۴1پروژه با اعتبار  ۲۰9ميليارد ريال در دهه فجر امسال در سراسر استان خبر داد.مهندس غالمعلی
شهمرادی با اعالم اين مطلب كه در دهه مبارك فجر امسال  1۴1پروژه به بهره برداری خواهدرسيد مبلغ اعتبار هزينه شده در اين زمينه را  ۲۰9ميلياردريال اعالم نمود.وی در
خصوص عناوين پروژ های آماده بهره برداری  ،توسعه پورت های پرسرعت اينترنت در سطح استان ،توسعه شبکه كابل و فيبر نوری ،اتصال بسياری از مراكز و روستاها به شبکه
فيبر نوری را عنوان و گفت  :تمامی اين پروژه ها از هفته دولت شروع و هم اكنون آماده افتتاح است.وی ابراز اميدواری كرد با بهره بردای از اين پروژ ه ها كه با هدف افزايش كيفيت
ارتباطات و دسترسی يکسان تمامی هم استانيها به ارتباطات مخابراتی اجرا شده است  ،مشتريان بتوانند از بهترين سروسها و خدمات استفاده نمايند.مديرمخابرات منطقه گلستان
اولويت را در خدمات دهی سريع  ،به موقع و باكيفيت به مشتريان دانست وگفت  :تمامی فعاليتها واقدامات انجام شده در همين راستا ميباشد .

با اعتباری بالغ بر  7ميليارد تومان؛

مشعل گاز  4روستای سوادكوه روشن شد

ساری – دهقان  :بمناسبت ايام ا . .دهه فجر ،چهار روستای كوهستانی منطقه سوادكوه با هفت ميليارد تومان اعتبار گازرسانی
شد .به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شركت گاز استان مازندران"،جعفر احمدپور" مديرعامل شركت گاز مازندران در
آئين افتتاحيه گازرسانی به چهار روستای منطقه سوادكوه ،ميزان هزينه اين پروژهها را هفت ميليارد تومان برشمرد و افزود :اين پروژه
دارای  ۲6كيلومتر مسير انتقال ،دو ايستگاه و قابليت نصب  6۰۰علمك است و با اين اقدام بيش از  9۰۰خانوار تحت پوشش گازرسانی
قرار گرفتند .وی با اذعان بر كمبود نقدينگی كشور بر عدم توقف پروژههای گازرسانی اشاره و از جمله افتتاحيههای پروژه گازرسانی
در اين ايام را افتتاح گازرسانی به  133روستا و يك شهر در منطقه ساری ،ده روستا در بهشهر ،گازرسانی به صنعت پيشرو همچون
نساجی و يك روستا در غرب استان عنوان كرد .مديرعامل شركت گاز استان مازندران با بيان اينکه گاز مانند آب نبوده و برای گازرسانی نيازمند خطوط زياد انتقال هستيم ،افزود:
برای گازرسانی به يك روستا ،انتقال شبکه از عسلويه به طول بيش از دوهزار كيلومتر انجام میشود كه هزينه دولت برای انتقال گاز به مناطق كشور سرسامآوری است اما دولت
اين مبنا را قرار داده تا در هر روستای باالی  ۲۰خانوار گازرسانی انجام شود .احمدپور با بيان اينکه در گازرسانی حريمها بايد رعايت و مجوزها از سازمانهای مرتبط اخذ شود ،به
چند خانواری كه در روستای طالع گازرسانی برای آنها انجام نشد ،اشاره و اظهار كرد :با جديت پيگير اخذ مجوزات الزم جهت گازرسانی به اين چند خانوار هستيم .وی با اشاره
به اينکه استان مازندران دارای بيشترين روستای گازرسانی شده در كل كشور است ،افزود:برای روستای باالی  ۲۰خانوار ،هر علمك تا  1۲ميليون تومان هزينه دارد و به ۲هزارو
 175از 3هزار و  1۰۰روستای با قابليت گازرسانی در استان گاز رسانی شده است ،مقرر است تا  ۲سال آينده مابقی نيز گازرسانی شوند .مديرعامل شركت گاز استان مازندران با
اشاره به اينکه از طالع رودبار به سمت گدوك  ۴7روستا وجود دارد كه بايد گاز رسانی شود ،گفت :مجوزهای الزم برای خط انتقال طالع به ورسك اخذ و انجام پروژه تا ورسك در
مرحله اول در  3فاز طراحی شد ،اميدواريم با مشخص شدن پيمانکاران ،كلنگ اين پروژه همراه با آغاز عمليات اجرايی در بهار سال  99زده شود و با انجام اين پروژه ۴7 ،روستای
استان مازندران و  ۴روستای استان سمنان گازرسانی شود.

مدیر عامل آبفای گيالن در نشست با فرماندار شهرستان الهيجان:

31280ميليون ریال هزینه برای تکميل ایستگاه پمپاژ نخجيری

رشت -زینب قليپور -مديرعامل آبفای گيالن با فرماندار شهرستان الهيجان جلسه ی مشتركی به منظور پيگيری مصوبات گذشته و بررسی روند اجرای پروژه های مربوط
به حوزه آب وفاضالب برگزار كردند .حامد حسن نژاد مدير امور آبفای الهيجان ضمن ارسال خبر اين ديدار گفت :سيد محسن حسينی مدير عامل آبفای گيالن ضمن ابار رضايت
از روند پيشرفت پروژه های آب وفاضالب در اين شهرستان ،در خصوص اجرای مصوبه مورخ  98/7/۴مبنی بر اتصال  5نقطه از شبکه فاضالب سنتی به خط انتقال تصفيه خانه
فاضالب كه هزينه ای معادل  ۲۲ميليون ريال در برداشته و اجرای پروژه مختلف در چندين منطقه از شهر و پيشرفت مناسب آنها طی برنامه زمان بندی و تکميل ايستگاه پمپاژ
فاضالب نخجيری با هزينه 31۲8۰ميليون ريال توضيحاتی ارائه داد.مديرعامل آبفای گيالن همچنين از غضنفری فرماندار شهرستان الهيجان خواست در زمينه همکاری ادارات
شهرستان الهيجان در خصوص تسهيل در ادامه كار پيمانکار اجرای رينگ شبکه آبرسانی دور شهر الهيجان برای آبرسانی به مناطق بلوار امام رضا و گلستان به جهت بهره مند
شدن اين مناطق از آب تصفيه خانه بزرگ دستورات الزم صادر گردد.غضنفری فرماندار الهيجان نيز درخواست های صورت گرفته در خصوص اجرای شبکه جمع آوری فاضالب
در ورودی شهر الهيجان واقع در مناطق ميدان ابريشم و همچنين درخواست های مردمی در تسريع رفع مشکل فاضالب مسير نخجيركاليه را به اطالع مدير عامل آبفای گيالن
رساند و ضمن اعالم همکاری با اين شركت خواستار پيگيری موارد مطروحه شد.

معاون امدادونجات جمعيت هالل احمر همدان:

واكسيناسيون ایمن سازی امدادگران هالل احمر همدان انجام شد

همدان-خبرنگار فرصت امروز :معاون امدادونجات جمعيت هالل احمر همدان گفت :واكسيناســيون ايمن سازی نيروهای
امدادی در برخورد با مصدومين ناشی از حوادث مختلف و پيشگيری از ابتالی آنها به بيماریهای واگيردار انجام شد .حميد عرفی يگانه
از انجام واكسيناسيون ايمن سازی برای كاركنان و نجات گران و تزريق واكسن  Bو واكسن كزار برای اين گروه خبر داد و گفت :با
اين اقدام امکان حضور نجات گران و كاركنان در حوادث و سوانح مختلف داخلی و خارجی فراهم شد .وی با اشاره به شرايط منطقهای
و جغرافيايی كشور ايران و قرار گرفتن آن در نقطه حادثه خيز دنيا خاطرنشان كرد :طرح واكسيناسيون هپاتيت  Bو واكسن دوگانه
بزرگساالن در سه نوبت برای پرسنل ،نجات گران و داوطلبان حوزه معاونت امداد و نجات استان انجام میگيرد كه سوم و چهارم ديماه
اولين نوبت آن بود .حميد عرفی يگانه با اشاره به اينکه جا ماندگان نوبت اول طرح میتوانند با دريافت معرفی نامه در محل مركز بهداشت همدان اين تزريق را انجام دهند ،گفت:
اين طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت استان در درمانگاه جمعيت هالل احمر استان همدان به اجرا درآمد.
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با هزینه ای بالغ بر  60285ميليون ریال؛

 17طرح آبرسانی روستایی در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید

تبریز – ماهان فالح :همزمان با دهه مبارك فجرسال  98و چهل و يکمين سالگرد
پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی و بطور همزمان از11پروژه آب و فاضالب با هزينه ای
بالغ بر 35۲ميليارد ريال و  17طرح آبرسانی روستايی با هزينه ای بالغ بر  6۰۲85ميليون
ريال در شركت آب و فاضالب آذربايجان شرقی بهره برداری شد.
در مراســمی كه با حضور استاندار آذربايجان شــرقی ،معاون امورعمرانی استاندار،
مســئولين اســتانی و شهرســتانی ،مديران عامل صنعت آب و برق ،عليرضا ايمانلو
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان و تعدادی از مديران ستادی و آب تبريز از 11
پروزه و طرح های شــركت آب و فاضالب شهری استان و  17طرح آبرسانی روستايی
بطور همزمان افتتاح و مورد بهره برداری و يا كلنگ زنی قرار گرفت  .مديرعامل شركت
آب و فاضالب اســتان آذربايجان شرقی ضمن تبريك چهل و يکمين سالگرد پيروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ،فعاليتها وپروژه های قابل افتتاح و كلنگ زنی در دهه فجر
انقالب اسالمی امسال را تشريح كرد .عليرضا ايمانلو به پروژه ها و طرح های آماده افتتاح
و بهره برداری در دهه مبارك فجر در شهرســتان تبريز اشاره كرد وافزود :بهره برداری
از تاسيسات شــبکه فاضالب تبريز( بهره برداری از خط اصلي و فرعی فاضالب محله
خيابــان انقالب بطول  ۲3كيلومتر و )...از جمله طرح هايی اســت كه در دهه مبارك
فجر امسال در شهرستان تبريز با هزينه ای بيش از  13۰ميليارد ريال به بهره برداری
می رســد  .ايمانلو افزود :با تالش پرسنل زحمتکش شركت آب و فاضالب آذربايجان
شرقی در دهه مبارك فجر مخزن  5۰۰۰مترمکعبی مراغه با هزينه ای بالغ بر ۴۰۰۰۰

ميليون ريال كلنگ زنی می شود و همچنين بمنظور افزايش تامين آب شهر آبش احمد
نيز يك حلقه چاه عميق حفر و تجهيز و يکباب مخزن  ۲۰۰۰مترمکعبی با هزينه ای
بالغ بر  ۴۰۰۰ميليون ريال در اين شــهر كلنگ زنی می شود .مديرعامل شركت آب و
فاضالب استان آذربايجان شرقی در ادامه به طرح های قابل بهره برداری و كلنگ زنی
ســاير شهرستانها اشاره كرد و گفت :بهره برداری از طرح آبرسانی خمارلو از قزيل يول
به همراه حفر و تجهيز يك حلقه چاه با هزينه ای بالغ بر  35۰۰۰ميليون ريال ،بهره
برداری از حفر و تجهيز چاه شــماره  1۰بستان آباد با هزينه ای بالغ بر  8۰۰۰ميليون
ريــال ،بهره برداری از حفر و تجهيز يك حلقه چاه به عمق  ۲۰۰متر صوفيان با هزينه
ای بالــغ بر  1۲۰۰۰ريال  ،كلنگ زنی حفر و تجهيز يك حلقه چاه عميق تركمنچای
با هزينه ای بالغ بر  15۰۰ميليون ريال وهمچنين بهره برداری از توســعه شبکه جمع

آوری فاضالب بستان آباد با هزينه ای بالغ بر  ۲5۰۰۰ميليون ريال ،بهره برداری از زون
اول شبکه فاضالب هريس بطول بيش از  6كيلومتر با هزينه ای بالغ بر  3۴۰۰۰ميليون
ريال و بهره برداری از توسعه شبکه جمع آوری فاضالب اهر بطول  ۴كيلومتر با هزينه
ای بالغ بر  169۰۰ميليون ريال از جمله طرح هايی هســتند كه هم اكنون با دستور
استاندار آذربايجان شرقی بهره برداری از آنها آغار و يا كلنگ زنی خواهند شد  .عليرضا
ايمانلو در ادامه به طرح های آبرسانی آماده بهره برداری به روستاهای استان اشاره كرد و
افزود :شركت آب و فاضالب آذربايجان شرقی عالوه بر طرح های افتتاحی در شهرهای
استان در  17روستا نيز طرح آبرسانی اجرا كرده و آماده بهره برداری است  .مديرعامل
شــركت آب و فاضالب استان در ادامه به هزينه های اجرايی اين طرح ها اشاره كرد و
گفت :اين شركت برای اجرای طرح های آبرسانی به  17روستا اعتباری بالغ بر 6۰۲85
ميليون ريال هزينه كرده كه از اين طرح ها حدود  1619خانوار بهره مند خواهند شد
 .در ادامه استاندار آذربايجان شرقی در مراسم افتتاح طرح های آبرسانی با بيان اينکه
انقالب اسالمی تحولی در جهان و منطقه ايجاد كرد ،افزود :بزرگ ترين دستاورد انقالب،
استقرار جمهوری اسالمی است كه بر مبانی دينی متکی است كه آن به مردمساالری
دينی تعبير می شــود .وی در پايان از عليرضا ايمانلو مديرعامل شركت آب و فاضالب
استان آذربايجان شرقی و همچنين كاركنان و دست اندركاران اجرای اين طرح ها تشکر
و قدردانی كرد .در ادامه مراســم و با حضور استاندار آذربايجان شرقی طرح های آب و
فاضالب شهری و روستايی استان بهره برداری و كلنگ زنی شد.

رئيس مجلس در آیين افتتاح پروژه های برق منطقه ای خوزستان:

انتظاراتی كه برای آبادانی خوزستان وجود دارد به حق است

اهواز – شبنم قجاوند :رييس مجلس شورای اسالمی گفت :وزارت نيرو موفق شده
 95درصد از تجهيزات مربوط به صنعت برق را در كشور توليد كند كه دستاورد مهمی
اســت .علی الريجانی روز سه شــنبه (  15بهمن ماه) در آيين افتتاح هشت پروژه برق
منطقه ای خوزستان با اعتباری بالغ بر  6هزار و  5۰ميليارد ريال در پست شهيد بقايی
اهواز با حضور وزير نيرو ،بيان كرد :خوزســتان استانی است كه بايد حتما به آن خدمت
كرد زيرا مردم شريف اين استان به خصوص اهواز در شرايط سخت دفاع مقدس خدمت
و از خود مقاومت و ايستادگی نشان دادند و اين منطقه محل تمام تصميم گيری ها در
خصوص جنگ بود .وی با بيان اينکه انتظاراتی كه برای آبادانی خوزستان وجود دارد به
حق و قابل توجه اســت اظهار داشت :نمايندگان خوزستان در مجلس شورای اسالمی
تا حدودی مســائل استان را در مجلس بيان و پيگيری می كنند اما با تمام كمبودهای

موجود ،توجه به خوزســتان زياد است و همه عالقمند به كمك هستند .رييس مجلس

شورای اسالمی افزود :مساله ی وجود گرد و غبار و تاثير آن بر تجهيزات صنعت برق كه
سال های گذشته نيز مشکل آفرين شد در حال حل است و برای آن بودجه ای در نظر
گرفته شده است .الريجانی بيان كرد :بخش قابل توجهی از صادرات خدمات مهندسی ما
مربوط به خدماتی است كه در رشته برق توليد می شود لذا به وزارت نيرو توصيه می كنم
در راســتای بهبود اين امر در حوزه ی برق به خصوص برای نيروگاه ها برنامه ی مفصل
تر و مختلفی طراحی شود تا از ظرفيت متخصصين داخلی حداكثر استفاده صورت گيرد.
وی اذعان كرد :با توجه به محدوديت ارزی كه كشور دچار آن شده است بايد بستر برای
حضور متخصصين داخلی در حوزه ی برق فراهم شود ،ما هم در مجلس شورای اسالمی
اگر مطالعاتی در اين زمينه وجود داشته باشد تسهيالت بانکی به اين موضوع اختصاص
می دهيم و هرگونه پشتيبانی كه الزم باشد انجام خواهد گرفت.

مدیر عامل شركت گاز قم :گازرسانی به  13شهرک صنعتی و  1000واحد صنعتی

قم  -خبرنگار فرصت امروز :مديرعامل شركت گاز استان قم گفت :قم تا سال آينده
به عنوان نخستين استان سبز كشور معرفی خواهد شد .عليرضا نصيری در نشست خبری
با اصحاب رسانه قم افزود :انشاءاهلل در سال آينده حدود هشت روستای ديگر به شبکه
گازرسانی استان متصل خواهند شد و استان قم میتواند به عنوان اولين استان سبز كشور
اعالم موجوديت كند .وی با بيان اينکه اســتان قم دارای شــش شهر است كه همگی از
نعمت گاز بهرهمند هستند بيان كرد :از  16۰روستايی كه در اين استان قابليت گازرسانی
دارند ،در حال حاضر گازرسانی  135روستا به بهره برداری رسيده و هم اكنون با ظرفيتی
بيش از  ۴۲۰هزار اشتراك گاز در استان در خدمت مردم هستيم .نصيری با بيان اينکه تا
پايان امسال حدود  16روستای باقيمانده كه قابليت گازرسانی دارند به بهرهبرداری خواهند
رسيد تاكيد كرد :در حال حاضر نيز  ۲1روستای بخش قاهان كه از مناطق سردسير استان
قم است گازدار شدند كه تا پايان امسال ساير روستاهای آن بخش و دهستان قاهان به بهره
برداری خواهند رسيد .وی افزود :امسال  11روستای بخش دهستان قاهان به بهره برداری
رســيده  ،روستاهای شريف آباد و سعدآباد و نيز روستای خرم آباد در بخش سلفچگان و
ساير روستاهای بخش قاهان تا پايان امسال از نعمت گاز بهرهمند خواهند شد .مديرعامل
شــركت گاز استان قم با اشاره به شعاع  1۲۰كيلومتری عدم استقرار صنايع شهر تهران،

حضور گسترده فعاالن توليدی و صنعتی در استان را مورد توجه قرار داد و گفت :در حال
حاضر بيش از  37۰۰واحد صنعتی در بخشهای مشتركين جزء و عمده را تحت پوشش
گاز قرار دادهايم .نصيری با بيان اينکه امروزه سبد انرژی گاز عامل اصلی توسعه پايدار كشور
جمهوری اسالمی ايران است ،گفت :بايد در اين راستا اقدامات الزم انجام شود تا مشکالت
زيرساختی برای سرمايه گذاران وجود نداشته باشد .وی با بيان اينکه شركت گاز استان
قم در سال  97رتبه دوم در كسب رضايتمندی مردم را در سطح كشور كسب كرده است،

گفت :در حال حاضر  99.5درصد بخش شهری و  95درصد از بخش روستايی استان قم از
نعمت گاز بهرهمند هستند .مديرعامل شركت گاز استان قم تصريح كرد :امروز همه تالش
خود را برای خدمتگزاری به مردم و گازرســانی به همه نقاط اســتان و نگهداری و مقاوم
سازی تأسيسات گازی به كار گرفتهايم تا گاز مستمر و ايمن را به نحو احسن در اختيار
واحدهای مسکونی و صنعتی قرار دهيم.نصيری با بيان اينکه  13شهرك صنعتی و 1۰۰۰
واحد صنعتی گازرسانی شده اســت و به زودی  6شهرك صنعتی جديد از گاز بهرهمند
خواهند شد افزود :گازرسانی به شهرك صنعتی الغدير و توسعه شهرك صنعتی محمودآباد
و شکوهيه در بخش صنايع در دست پيگيری و اقدام است .مديرعامل شركت گاز استان
قم با بيان اينکه شركت گاز قم در بحث وصول مطالبات در مقام دوم استان است تصريح
كرد :شركت گاز استان قم ،در نظرسنجی سازمان اداری و استخدامی مقام دوم را كسب
نموده و نيز اين شركت اولين دستگاه برتر در زمينه عفاف و حجاب در استان قم معرفی
گرديده اســت .نصيری با بيان اينکه قراردادهای بخش خدمات و مشاوره شركت گاز از
طريق سامانه و به صورت الکترونيکی انجام میشود تصريح كرد :اين طرح از شهريورماه
امسال در دستور كار قرار گرفت كه كليه معامالت در سه سطح بزرگ ،متوسط و كوچك
از اين طريق انجام میشود.

دومين نشست هم اندیشی فعاالن سواد رسانه ای و اطالعاتی كشور برگزار می شود

كرج – خبرنگار فرصت امروز :اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز با همکاری
مركز فناوری اطالعات و رسانه های ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ دومين نشست هم
انديشی فعاالن سواد رسانه ای و اطالعاتی كشور را برگزار می نمايد .به گزارش روابط عمومی اداره
كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز ،ناصر مقدم ،مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز
با اعالم اين خبر اظهار داشت  :اهميت موضوع سواد رسانهای و اطالعاتی در شرايط كنونی كشور
و جهان با عنايت به وجود رسانههای مختلف و تاثيرات فراوان آنها بر جامعه ،بر كسی پوشيده
نيست .اين اهميت به سبب گرايش قابل توجهی افکار عمومی در سطوح مختلف به انواع رسانه و
توليدات آن ،ضرورت برنامه ريزی و توجه به اين مهم را افزايش داده است و از اين رو دغدغههای
گوناگون در راســتای ارتقای سواد رســانهای آحاد مخاطبان كشور در قالب موسسات ،نهادها،
انجمنها و  . .اقداماتی داشتهاند كه هر يك در جايگاه خود قابل تقدير است .مقدم افزود :آنچه
دارای اهميت است ايجاد ارتباط اين مجموعهها جهت همافزايی بيشتر جهت اقدامات در زمينه
ارتقای سواد رسانهای و اطالعاتی از يك سو و بررسی موانع توسعه عمومی اين مفهوم و مهارت
در جامعه از ســوی ديگر است .بر اين اساس و با عنايت به ضرورت غير قابل انکار موضوع سواد

رسانهای و اطالعاتی و همچنين بررسی همه جانبه آنچه تاكنون صورت گرفته و آنچه بايد انجام

شود و موانع پيش رو ،نشست تخصصی سواد رسانه ای و اطالعاتی مجازی برگزار خواهد شد تا
محملی جهت بيان نظرات ،ياری گر موثری در زمينه ترسيم نقشه راه آينده نهضت سواد رسانهای
باشــد .مدير كل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان البرز در ادامه خاطر نشان كرد :اين نشست با
دو هدف كلی برگزار خواهد شــد -1:شناسايی ايده های برتر برای تقويت توليد و نشر محتوای
مناسب در ارتقای سواد رسانه ای -۲ .شناسايی تجارب موفق در ارتقای سواد رسانه ای .محورهای
اصلی دريافت آثار ســابقه فعاليت در حوزه سواد رسانه ای ارائه فهرست آثار و فعاليت های برتر
در حوزه سواد رسانه ای و ارسال فايل آثار.ثبت ايده يا تجربه موفق ارائه عنوان ايده يا تجربه شما
ناظر به حل چه مســئله و چالشی است ،شرح اجمالی ايده يا تجربه و ارسال فايل مستندات و
تشــريح ايده يا تجربه .وی در پايان از تمامی فعاالن و كنشــگران عرصه سواد رسانه ای دعوت
می شود تا مسائل ،ايده ها ،راهکارها و توليدات خود را تا  3۰بهمن ماه  1398به آدرس سايت
 mas.saramad.irو ايميلMas@farhangmail.irارســال نمايند .گفتنی اســت:
شــماره تماس های ۰۲6 3۲5۲۴8۴8و  ۰91787۲۲713نيز پاســخگوی ســواالت احتمالی
خواهند بود.

مدیرعامل شركت پاالیش گاز ایالم:

پاالیشگاه گاز ایالم از طرحهای پژوهشی سالمت محور استقبال می كند
ایالم –هدی منصوری :مديرعامل شركت پااليش گاز ايالم به رويکرد سالمت محوری
در اين شركت اشاره كرد و گفت :يکی از رويکردهای اصلی اين پااليشگاه ،سالمت محوری
است و به همين منظور از پتانســيل و توان باالی علمی ،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
اســتان ايالم در تعامل با صنعت و در حوزه های سالمت اين پااليشگاه استقبال می شود.
به گزارش روابط عمومی ،مهندس "شهريار داری پور" از انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی
و پژوهشی بين اين شركت و دانشگاه علوم پزشکی استان ايالم خبر داد و افزود :هم اكنون
در حوزه پژوهش و فناوری شركت پااليش گاز ايالم  18پروژه پژوهشی و  7طرح اينترشيپ
جاری در حال انجام است كه از اين تعداد بيش از  1۰مورد قرارداد پژوهشی با دانشگاههای
استان و منطقه منعقد شــده است .وی اظهار داشت :حوزه پژوهش و فناوری اين شركت
همواره پذيرای ايده های خالقانه و نوآورانه اساتيد ،متخصصان و پژوهشگران در حوزه های
مختلف در قالب انجام پروژه پژوهشی  ،طرح های اينترنشيپ و حمايت از پايان نامه های
تحصيالت تکميلی می باشد .همچنين معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان ايالم

گفت :پااليشگاه گاز ايالم در زمينه پژوهش و فناوری تعامل سازنده ای با دانشگاههای كشور
بخصوص اســتان ايالم دارد كه انتظار می رود اين تعامالت با دانشگاه علوم پزشکی استان
گســترش يابد .دكتر غالمرضا كلوندی افزود :دانشگاه علوم پزشکی استان از تمام ظرفيت
های موجود در راستای گسترش ارتباطات علمی ،هم افزايی و همفکری در قالب تشکيل

كارگروههــای تخصصی ،تبادل دانش و ارائه تجربيات در قالب همکاری های آموزشــی و
پژوهشی در حيطه سالمت ،استفاده از ظرفيت استقرار دفتر پژوهش و فناوری پااليشگاه در
دانشگاه با هدف توسعه رويکردهای دانش بنيان در حوزه سالمت و تشريك مساعی به جهت
تســريع در دستيابی به اهداف و برنامه های مورد توافق بهره خواهد برد  .همچنين رئيس
پژوهش و فناوری شركت پااليش گاز ايالم در اين جلسه گفت :فعاليتهای حوزه پژوهش و
فناوری اين شركت با همکاری مستمر نزديك به  8۰نفر از پرسنل شركت و اساتيد دانشگاه
در طول  5سال گذشته منجر به انعقاد بيش از  ۲۰۰قرارداد پروژه پژوهشی ،طرح اينترشيپ
و پايان نامه تحصيالت تکميلی شده است .دكتر احسان نورالهی افزود :در اين تفاهم نامه
همکاری با دانشــگاه علوم پزشکی استان  ،استفاده بهينه از ظرفيتهای علمی و پژوهشی،
انجام پروژه های تحقيقاتی ،ايجاد بانکهای اطالعاتی از محققين فعال دانشگاهی به منظور
شناسايی چالشهای حوزه سالمت كاركنان ،بيماريهای غير واگير و بهداشت محيط كار برای
توسعه همکاری فی مابين مد نظر است.

در نيروگاه شهيد رجایی قزوین تحقق یافت؛

تجربه نگاری فعاليت های فنی و تخصصی حوزه شيمی واحدهای بخار

قزوین – خبرنگار فرصت امروز :متخصصان نيروگاه شهيد رجايی ،اقدام به مستندسازی
تجارب فنی و تخصصی حوزه شيمی نيروگاه بخار نمودند .به گزارش روابط عمومی شركت
مديريت توليد برق شهيد رجايی ،كارشناسان شيمی نيروگاه بخار با هدف بهبود فرآيند كاری
و تسريع در انجام مانورها و فعاليت های مرتبط با حوزه شيمی ،اقدام به تجربه نگاری فعاليت
های فنی و تخصصی پيشکسوتان اين حوزه نمودند .محسن آرش مدير امور شيمی نيروگاه
بخار در توضيح اين اقدام گفت :ارائه آموزش های فنی به كاركنان جوان از طريق انتقال تجارب
كاری پيشکســوتان به ايشان ،سياستی اســت كه از چند سال گذشته ،مورد نظر اين حوزه
بوده اســت .از اين روی با توجه به افزايش ميانگين سنی كاركنان امور شيمی نيروگاه بخار
و جايگزينی كاركنان جوان ،تصميم برآن شد تا با تجربه نگاری اقدامات تخصصی كاركنان
پيشکسوت ،اندوخته ی فنی آن ها كه در طول سال ها فعاليت به دست آمده بود ،از دانش

شفاهی به دانش مکتوب ،ارتقا يابد .مدير امور شيمی نيروگاه بخار افزود :پس از بررسی های
الزم و گردآوری دانش تجربی به كار رفته در اين حوزه ،كارشناســان جوان ،اقدام به تجربه
نگاری تجربيات و مانورهای كاربردی امور شيمی در  6فصل نمودند .تصفيه خانه توليد آب

دمينه ( ،)WTPعنوان فصل اول اين مستند مکتوب است كه به چاه های آب ،بهره برداری
از تصفيه خانه توليد آب دمينه ،فرآيند احيا ،شست و شوی معکوس ،سيستم تغذيه و لوله
های دفنی پرداخته است .فصل دوم اين مستند ،به تصفيه خانه بين راهی( ،)CPPفرآيند
بهره برداری از آن و تجربيات مرتبط با انتقال و احيای رزين و شست و شوی معکوس كاتريج
فيلتر اشاره دارد .كنترل شيميايی در سيکل آب و بخار ،اقدامات ضروری در هنگام راه اندازی
و شات دان واحد بخاری و عمليات اسيد شويی ،عناوين مربوط به فصل سوم است كه با شرح
جزييات ،به آن پرداخته شده است .بررسی های آزمايشگاهی برای اطمينان از صحت عملکرد
تجهيزات ،سوخت ،انواع روغن و آب و بخار ،از وظايف اصلی امور شيمی نيروگاه است تا با تکيه
بر نتايج مطلوب آزمايش ها ،فرآيند توليد برق ،تداوم يابد .از اين روی ،فصل چهارم اين مستند،
به چگونگی انجام انواع آزمايش های الزم در اين حوزه می پردازد.
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رونق تولید از مسیر بهبود فضای کسب و کار

بهبود فضای کس��ب و کار و رفع قوانین مزاحم همواره در مس��یر رونق تولید
م��ورد تاکید بوده و به اعتقاد کارشناس��ان ارتباط موث��ر بین بخش خصوصی و
دولتی ،آش��نایی کام��ل با قوانین و همراهی دانش��گاه با صنع��ت در این زمینه
کارساز است.
بهب��ود فضای کس��ب و کار و رف��ع موانع و قوانین مزاحم یک��ی از محورهای
سخنان مهم رهبر معظم انقالب است که آبان ماه امسال در جمع تولیدکنندگان،
کارآفرین��ان و فعاالن اقتصادی بر آن تاکید و ایش��ان دس��تگاههای حکومتی را
مکلف کردند که با جدیت ،به دنبال بهبود محیط کس��ب و کار و برطرف کردن
قوانین مزاحم و اصالح عملکردهای غلط باشند تا محیط مساعد تولید در کشور
بهوجود آید.
حض��رت آیت اهلل خامنهای تأکید کردند :باید قوانین مربوط به مس��ائل مالی،
پول��ی ،بانکی ،گمرکی ،بودجه و تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر پیدا کنند و
عرصه برای واردات و سفتهبازی بسیار تنگ شود.
از همین رو خبرگزاری جمهوری اس�لامی استان خراسان جنوبی با برگزاری
میزگردی به بررس��ی وضعیت محیط کس��ب و کار در استان و ارائه راهکارهایی
برای بهبود این فضا پرداخته است.
عباس جرجانی ،مدیرکل دفتر جذب و حمایت از س��رمایهگذاری اس��تانداری
خراس��ان جنوبی ،علیرضا خامهزر عضو هیات رئیس��ه ات��اق بازرگانی ،صنایع و
معادن و کش��اورزی بیرجند ،مهدی پارس��ا معاون امور صنایع س��ازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان جنوبی و علی سعیدی عضو هیأت علمی گروه آموزشی
مهندس��ی مکانیک دانشگاه بیرجند و رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
دانشگاه بیرجند ش��رکتکنندگان در این میزگرد بودند که درخصوص وضعیت
فضای کسب و کار استان در حوزههای مختلف ،نقاط قوت و ضعف و راهکارهایی
برای بهبود این فضا سخن گفتند.
آش��نا نبودن بخش خصوص��ی با برخی از قوانین ،ریس��کپذیری پایین مردم
در ورود به بازار کس��ب و کار و لزوم ارتباط بیش��تر دانش��گاه با صنعت از جمله
محورهایی بود که در این میزگرد مورد بررسی قرار گرفت.
تقویت فرهنگ سرمایهگذاری الزمه بهبود فضای کسب و کار
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از س��رمایهگذاری استانداری خراسان جنوبی با
این اعتقاد که وابس��تگی بخش خصوصی به بخش دولتی مهمترین مش��کل در
فضای کسب و کار استان است ،گفت :این وابستگی در تقاضاهای مستمر بخش
خصوصی برای دریافت تسهیالت نمود پیدا میکند در صورتی که جهان اقتصاد
نشان داده که باید بخش خصوصی ،دولتیها را با خود همراه کند.
عباس جرجانی همچنین معتقد است که باید برای قویتر شدن فضای کسب
و کار روی فرهنگ مردم در س��رمایهگذاری بیش��تر کار ش��ود تا تولید همچون
دیگر استانها تبدیل به فرهنگ شود که راهکار آن افزایش ریسکپذیری است.
وی با بیان اینکه توقعات بخش دولتی و خصوصی باید مشخص شود ،تصریح
کرد :یکی از توقعات بخش خصوصی در اس��تان معموال مشکالت مالیاتی است
که بخش بیشتر آن هم به نبود آگاهی از قوانین برمیگردد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از س��رمایهگذاری اس��تانداری خراسان جنوبی
برگزاری دورههای آموزش��ی برای ایجاد چنین آگاهیهایی را یادآور شد و افزود:
هر س��ال چنین دورههایی برگزار میشود اما به جای امور مالی ،راننده لیفتراک
شرکت میکند.
وی راه��کار اصل��ی را ایج��اد حساس��یت بیش��تر بی��ن صاحب��ان صنای��ع و
تولیدکنندگان دانس��ت و گفت :داش��تن دفاتر که میزان فروش و س��ود و زیان
واحدها در آن مشخص باشد مهمترین موضوع در مباحث مالیاتی است که اغلب
این واحدها به این موضوع توجه ندارند.
جرجانی ادامه داد :حتی اگر فروش واحدی صفر باش��د باز هم باید دفاتر خود
را به صورت ش��فاف ارائه دهد زیرا قوانین معافیت از مالیات در این مواقع بسیار
کارساز بوده اما اگر دفتری ارائه شود مالیات علیالراس محاسبه میشود.
شرکتهای حسابرسی قوی فعال شود
وی گفت :راهنمایی صحیح از س��وی کارشناس��ان مربوط��ه نیز در این مواقع
ش��اید ضعفی در اس��تان باش��د که نیاز به توجه بیش��تر دارد با این وجود اگر
ش��رکتهای حسابرسی قوی در خراسان جنوبی فعال شود بسیاری از مشکالت
حوزه مالیات بین واحدهای تولیدی رفع خواهد شد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از س��رمایهگذاری اس��تانداری خراسان جنوبی،
اس��تفاده از حس��ابدار داخلی را معضل دیگر بین کارآفرینان دانس��ت که باعث
میش��ود نحوه نوش��تن دفتر با قوانین امور مالیاتی جور نباشد و در مراحل بعد

باعث ایجاد مشکل خواهد شد.
وی با تاکید بر همراهی بیش��تر از س��وی بخش خصوصی در آموزش قوانین
اظهار داشت :بخش خصوصی باید دولتیها را راغب کند تا با همدلی و همراهی
بتوان مشکالت را حل کرد.
جرجان��ی برپایی نمایش��گاههای داخلی و خارجی را پایه بازاریابی دانس��ت و
افزود :ب��رای برخی واحدها حتی بازاریابی هم کردهایم اما باز هم توقعات روز به
روز بیشتر میشود و میزان بدهی تسهیالت افزایش مییابد.
وی با انتقاد از اس��تقبالنکردن کارآفرینان از شرکت در نمایشگاهها گفت :این
در حالی اس��ت که اس��تانهای دیگر از این فرصتها به بهترین ش��کل استفاده
میکنند و آن را سرمایهگذاری برای کسب و کارهای خود میدانند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از س��رمایهگذاری اس��تانداری خراسان جنوبی
طوالنیشدن روند پاسخ اس��تعالمها را موضوعی مطرح کرد که در برخی مواقع
برای بخش خصوصی مشکلساز ش��ده است و اضافه کرد :اکنون سامانه سپاس
راهاندازی شده که همه مراحل صدور مجوز و پاسخ به استعالمها در آن مشخص
ش��ده و در صورتی که تمام مدارک کامل باشد در مدت  ۲۱روز میتوانیم جواز
تاس��یس واحد تولیدی را صادر کنیم این در حالی بود که قبال این روال حدود
سه یا شش ماه طول میکشید.
وی با بیان اینکه سامانه سپاس همچون داشبرد مدیریتی طوری طراحی شده
که ش��خص اس��تاندار نیز به وضوح مراحل صدور استعالم را میتواند رصد کند،
گفت :با وجود همه زمینههای خوبی که االن در حوزه کس��ب و کار فراهم شده
اما ریس��ک مردم در ورود به این فضا پایین اس��ت و همچن��ان تمایل دارند که
سرمایهها را در حسابهای بلندمدت سپردهگذاری کنند.
بازاریابی اصل مهم در رونق کسب و کار
عضو هیاترئیس��ه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی بیرجند در این
میزگرد بازاریابی را یک اصل مهم در رونق کس��ب و کار دانست و اظهار داشت:
در بخش زیرس��اخت ش��اید مشکالت به اندازه توان اس��تان حل شده و معموال
واحدهای کسب و کار در بخش تولید و صنعت تا زمانی که به بهرهبرداری برسد
حمایت شدهاند ،ولی در بخش بازاریابی رها میشود.
علیرض��ا خامهزر گف��ت :تولید رو دس��ت مانده در اس��تان نداریم ولی بخش
خصوصی نتوانس��ته همگام با تحوالت روز نیازس��نجی در بازارهای همس��ایه را
انجام دهد لذا بخشی از مشکالت به بخش خصوصی نیز برمیگردد.
وی ب��ا اعتقاد به اینکه همه مش��کالت را نمیتوان به قوانین گره زد؛ مس��ائل
بانکی ،بیمه و امور مالیاتی را از دیگر مشکالت کسب و کار در استان برشمرد و
گفت :این مش��کالت نیز به دلیل نقص قانون نیست بلکه مشکل از نحوه اجرای
قوانین بوده و فضای کسب و کار استان با تکنولوژی بهروز نشده است.
ای��ن فع��ال بخش خصوص��ی اف��زود :خراس��ان جنوبی از حی��ث محصوالت
استراتژیک کشاورزی مثل زرشک ،زعفران و عناب غنی است اما در حوزه صنعت
چند مورد معدود صنایع شاخص داریم.
خامهزر گفت :در حوزه گردش��گری از اس��تانهای جذاب هستیم و در حوزه
معدن ،بازرگانی و خدمات صادرات و واردات مرز رس��می خراس��ان جنوبی یک
امتیاز محسوب میشود.
وی با بیان اینکه خراس��ان جنوبی از لحاظ داشتهها جزو استانهای برخوردار
است ،اظهار داشت :با وجود همه پتانسیلهای شناختهشده اما تلفیقی از عملکرد
بخش خصوصی و دولتی در حوزه کسب و کار استان موفق نبوده و باید به دنبال
چرایی آن باشیم.
ای��ن فعال حوزه تولید و ص��ادرات گفت :از آنجا که در همه زمینهها اس��تان
جایگاه مناس��بی ندارد ،در حوزه کس��ب و کار نمیتوان همه عوامل را به بخش
دولتی ربط داد.
وی یادآور ش��د :البته باید محافظهکاری ،مطالبهگری نبودن بخش خصوصی
و بیان معقول خواستهها از بخش دولتی نیز به مشکالت موجود اضافه شود.
وی جبر جغرافیایی اس��تان و خشکس��الیهای  ۲۰ساله را در ضعیفتر شدن
خراس��ان جنوبی موثر دانس��ت و گفت :فاصله از مرکز کش��ور و س��ایر استانها
عواملی است که فضای کسب و کار استان را از جایگاه مطلوب دور کرده است.
خامهزر با این وجود به تالشهایی اشاره کرد که در بخش دولتی و خصوصی
با هدف توسعه استان دنبال شده است و افزود :برخی مشکالت موجود در فضای
کس��ب و کار با قونین ملی گره میخورد به طور مثال زمانی بازارچههای یزدان،
می��ل  ۷۸و گلورده از بازارچههای مطرح صادرات ب��ود و حتی بیالن کاری این
مرزها از مرز رس��می غرب کشور نیز بیشتر بود ،اما برخی عوامل که استان هیچ

دخلی در آن نداش��ته بر معامالت مرزی اثر گذاش��ته که باعث افت صادرات به
افغانستان شده است.
عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کش��اورزی بیرجند مرز
مش��ترک با کشور افغانس��تان را مزیتی دانس��ت که میتواند نگاه صنعتی را در
استان تغییر و بر صادرات تمرکز ایجاد کند.
وی اف��زود :اما علیرغم هم��ه فرصتهای مرزی با محدودیتها و مش��کالت
ارزی آس��یب بیشتری از سایر نقاط کش��ور پذیرفتهایم و برخی مسائل از اختیار
مسئوالن استان خارج است.
۴درصد واحدهای تولیدی خراسان جنوبی صنایع بزرگ هستند
معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز گفت:
فقط 4درصد واحدهای تولیدی استان صنایع بزرگ هستند با این وجود از لحاظ
معدنی استانی کامال غنی هستیم که گواه آن  ۳۶نوع ماده معدنی بوده که ۳۰.۷
میلیارد تن در استان ذخیره آن است.
مهدی پارس��ا افزود :علیرغم اینکه خراس��ان جنوبی ۱۰درصد کل مساحت و
یک درصد جمعیت کش��ور را دارا اس��ت اما س��هم آن در تولید و سرمایهگذاری
کشور کمتر از نیم درصد است.
وی با بیان اینکه خراس��ان جنوبی از لحاظ توس��عه صنعتی در ردههای آخر
قرار گرفته و نمیتوان نام آن را استان صنعتی نهاد افزود :از  ۶۰۰واحد صنعتی
۹۶درص��د آن بنگاههای کوچک بوده که در برابر تهدیدات فضای کس��ب و کار
آسیبپذیری بسیار باالیی دارند.
معاون امور صنایع س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت خراس��ان جنوبی با بیان
اینکه اس��تراتژیک توس��عه صنعتی استان بر پایه اس��تقرار صنایع معدنی استوار
اس��ت ،ورود دولت برای ایجاد صنایع بزرگ و مادر تخصصی در اس��تان را یادآور
ش��د و گفت :هدف از ورود س��ازمانهای توسعهای وابسته به دولت این است که
زمینه برای بخش خصوصی در صنایع دستی فراهم شود.
وی اضافه کرد :تامین زیرس��اختهای موردنیاز صنایع و طرحهای استحصال
طال در اس��تان از جمله اقداماتی بوده که س��ازمان ایمیدرو در خراس��ان جنوبی
برای آن ورود پیدا کرده است.
پارس��ا افزود :تکمیل زنجیره تولید صنایع موجود بر پایه پتانسیلهای معدنی
از سیاس��تهای دیگری اس��ت که در اس��تان دنبال میش��ود که ب��رای تامین
زیرساختها نیز پیگیریهای خوبی انجام شده است.
وی اظهار داش��ت :سیاس��تهای صنعتی آینده نیز تثبیت اش��تغال را در پی
خواهد داش��ت که همواره با برگزاری کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید به
مشکالت واحدهای تولیدی در آن پرداخته میشود.
بهروزرسانی کسب و کار و تاخیر در فرسودگی
مع��اون امور صنایع س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت خراس��ان جنوبی گفت:
توجه خاص ش��خص استاندار به موضوع سرمایهگذاری و جذب آن زمینه خوبی
را برای ارتباط با بخش خصوصی فراهم کرده که منجر به رصد مش��کالت تولید
شده است.
وی ب��ا این اعتقاد که واحد تولیدی بعد از ش��کلگیری ،تکامل و بلوغ روزی
به فرس��ودگی خواهد رسید و ممکن است از چرخه خارج شود ،گفت :مدیر یک
واحد تولیدی برای اینکه از فضای کسب و کار خارج نشود باید به دنبال نوآوری،
خالقیت ،اجرای طرحهای توسعه و بازاریابی باشد تا زمان خروج از چرخه تولید
به تاخیر افتد.
پارس��ا با تاکید بر اینکه  ۸۰درصد مس��ائل و مش��کالت واحده��ای تولیدی
درون بنگاهی اس��ت افزود۲۰ :درصد مس��ائلی که به تهدیدات فضای کس��ب و
کار برمیگردد همواره در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری میشود.
وی با اش��اره به رویکرد استاندار خراسان جنوبی برای بازدید میدانی
از واحدهای تولیدی و برگزاری جلس��ات کارگروه تس��هیل و رفع موانع
تولید در این واحدها گفت :امس��ال  ۶بازدید براس��اس رش��ته فعالیت
واحده��ای تولیدی در ش��هرک صنعتی بیرجند انجام ش��د تا صاحبان
صنایع با اش��تراک منابع و اس��تفاده از تجربیات موف��ق یکدیگر به هم
کمک کنند.
ارتباط با بخش خصوصی بیشتر شده است
معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی به تحرک
ایجادش��ده در اتاق بازرگانی استان اشاره کرد و افزود :ارتباط با بخش خصوصی
توس��ط اتاق بازرگانی بیش��تر شده و کمیسیون فضای کس��ب و کار و اصل ۴۴
امسال فعالیت بیشتری در اتاق داشته است.

وی گفت :امسال وزارت صمت ارائه هرگونه خدمات را به خانه صنعت و معدن
تفویض اختیار کرده و خراس��ان جنوبی جزو  ۱۲استانی است که خانه صنعت و
معدن ندارد و تالش میکنیم در آینده نزدیک این مهم محقق شود.
پارس��ا اظهار داشت :با قویش��دن تش��کلهای بخش خصوصی سازمانهای
حاکمیتی میتوانند به دنبال تدوین راهبرد و استراتژی باشند.
وی با اعتقاد راس��خ به این موضوع که هیچگونه سختگیری نسبت به قوانین
در خراس��ان جنوب��ی وجود ندارد ،گفت :در حال حاضر تمام مدیران نس��بت به
مس��ائل حوزه تولید حس��اس شدهاند و آن بخش��ی که واحدها با قوانین مشکل
دارند به خاطر آشنانبودن آنها با حقوق قانونی است.
تصمیمات در بدنه کارشناسی توقف دارد
ام��ا نایبرئیس ات��اق بازرگانی ،صنای��ع ،معادن و کش��اورزی بیرجند در این
خصوص گفت :البته فضا به این ش��کلی که ترس��یم ش��ده نیس��ت زیرا با وجود
تصمیمات س��طح کالن مدیریت اس��تان باید االن مش��کلی وجود نمیداشت یا
مشکالت به حداقل میرسید.
علیرضا خامهزر افزود :به نظر میرسد تصمیمات در کالن استان خوب گرفته
میش��ود و تا حوزه معاونتها هم خوب است اما به بدنه کارشناسی که میرسد
فضای سنگینی امور را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی عنوان کرد :برخی تصمیمها حتی از س��طح وزارتخانه به مدیران اس��تانی
تفویض اختیار ش��ده و واقعا دلیلی وجود ندارد که اجرایی نش��ود و ارباب رجوع
مجبور باش��د به تهران مراجعه کند با این حال بخش خصوصی راهی ندارد جز
اینکه مثبت فکر کند.
این فعال بخش خصوصی یکی راهکار را در این دانست که بخش دولتی دوام
و بقای خود را در بخش خصوصی ببیند و اگر چنین باش��د بخش کارشناس��ی
باید این ترس را احس��اس کند که اگر تولید استان از سطحی مشخص پایینتر
ش��ود ممکن اس��ت در تعدیل نیروی بخش دولتی هم اثرگذار باشد لذا آن زمان
همکاریها بیشتر خواهد شد.
وی گفت :در ش��رایط موجود که فش��ار حداکثری بر کشور وارد شده وزنه به
نفع بخش دولتی سنگینتر است اما باید بخش خصوصی با نگاه مثبت به آینده
تالش کند هر سال رشد بیالن کاری افزایش یابد.
خام��هزر در بخش دیگری از س��خنانش نقش دانش��گاه را ب��رای ورود نیروی
متخص��ص به عرصه تولید بااهمیت دانس��ت و گفت :این را از آمار دانش��جویان
غیربوم��ی در دانش��گاه بیرجن��د میتوان فهمی��د و اینکه در اس��تان ما همواره
دانشجویان به این فکر هستند که مدرک گرفته و به دنبال شغل دولتی باشند در
حالی که برخی از روس��تاهای کشور جوانان با ورود به بازار اشتغال موفقیتهای
چشمگیری داشتهاند.
وی عنوان کرد :دانشگاه باید در تربیت نیروی علمی با بخش خصوصی ارتباط
بیشتری برقرار کند و برخی از رشتهها را به صورتی میدانی تدریس کنند.
ماموریت دانشگاه به ارتباط قوی با جامعه و صنعت
عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند نیز گفت:
ماموریت دانشگاهها در سالهای اخیر عوض شده و به دنبال اثربخشی بیشتر در
جامعه هستند که صنعت نیز در این مهم مستثنی نیست.
علی سعیدی با اشاره به شاخصهای بهبود فضای کسب و کار افزود :دانشگاه
در بخش مهارتی باید آموزشهای تخصصی را در اختیار رش��تهها قرار دهد که
با سیس��تم فعلی دانشگاه بیرجند دانشجویان در  ۲سطح صالحیتهای حرفهای
قرار میگیرند.
وی ال��زام وزارت علوم برای اس��اتید که به دنب��ال مطالعه ارتباط با
صنعت باشند را یادآور شد و گفت :این فرصت خوبی است که به اجبار
ایجاد شده و اساتید میتوانند بیشتر در جامعه صنعتی و تولیدی حضور
داشته باشند.
رئی��س گ��روه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانش��گاه بیرجن��د بیان کرد :با
وجود  ۷۰۰متخصص در خراس��ان جنوبی نسبت جمعیت به این افراد متخصص
بیبدیل اس��ت و بهترین راه برای حل مش��کالت اس��تفاده از ت��وان متخصصان
خواهد بود.
وی از آمادگی بخش دانش��گاهی برای برگزاری دورههای علمی ورود به کسب
و کار در راستای تولید خبر داد و گفت :از طرفی باید یک برنامه جامع و شفاف
برای راهنمایی فردی که تصمیم گرفته وارد فضای کسب و کار شود معرفی کرد
تا افراد به راحتی از مراحل مشخص عبور کنند.
منبع :ایرنا
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زنان شاغل با دوریکردن از این  9کار به موفقیت میرسند

تصور کنید قرار اس��ت در محیطی ج��دی و مردانه کار کنید،
در چ��ه ص��ورت میتوانید به موفقیت برس��ید؟ قطع��ا باید روی
تصمیم��ات و نگرش خود کار کنید تا تجرب��ه موفقیتانگیزی از
کار خود داشته باشید.
ه��ر زن ش��اغلی با توجه ب��ه موقعیت خود ،تعری��ف متفاوت و
منحصربهفردی از موفقیت دارد .برای مثال یک افس��ر زن FBI
میگوید موفقیت و کمال ارتباط مستقیمی به تصمیمات کاریام
دارد ،باید برای پیش��رفت خود انتخابهای درستی داشته باشم
نه اینکه روی کمک دیگران حس��اب کنم .حقیقت این است که
زنان موفق  9کار زیر را انجام نمیدهند تا به پیشرفت و کامیابی
برسند:
زنان موفق ترسهای درونیشان را نادیده نمیگیرند
برای دس��تیابی به موفقیت نیاز اس��ت با تم��ام ترسها مواجه
شویم .هیچ وقت انرژی و وقت خود را برای دور بودن از ترسهای
درون��ی هدر ندهید ،بلکه با تکیه بر ق��درت ذهنی ،کنترل افکار،
احساس��ات و رفتار خود را به دست بگیرید تا در زندگی شخصی
و کاری خود به موفقیت برس��ید .وقتی تالش کنید ترسهایتان
را س��رکوب کنید تنها به تشدید آن کمک میکنید که نتیجهای
جز ترس بیش��تر و در نهایت شکس��ت ندارد .پس هرچه بیش��تر
ت��رس و اضطراب خ��ود را مهار کنید با احتمال بیش��تری با آن
مواجه خواهید شد.
زنان موفق از مشکالت فرار نمیکنند
م��ن به عنوان افس��ر زن اف بی آی تجربی��ات تلخی در زمان
رویایی با مش��کالت ،انتق��ادات و بیعدالتیها داش��تهام .من در
مواجهه با این مش��کالت اس��تثنا نبودم ،اما تفاوت من با دیگران
این بود که از احساسات منفی فرار نکردم و حتی نیازی به کمک
و همراهی دیگران هم نداشتم.
کس��انی که از مواجهه با مش��کالت دوری میکنند ،تعارضات
را مان��ع پیش��رفت میدانن��د ،اما این طرز تفکر اش��تباه اس��ت
زی��را تعارضات به صورته��ای مختلفی بروز پی��دا میکند .باید
رفت��ار هوش��یارانهای در مقابل دیگ��ران از خود نش��ان دهیم تا
احساس��اتمان مورد سوءاس��تفاده قرار نگیرد .زمانی که به درک
درس��تی از مش��کالت و تعارضات دس��ت یابیم و از حقیقت آن
فراری نباش��یم ،رفتارهایمان از روی انتخاب و تصمیم درس��ت
خواهد بود ،نه از روی ترس و اجبار!
زنان موفق هرگز به انتقادات درونی توجهی ندارند
من به عنوان افسر زن اف بی آی باید در مقابل انتقادات درونی
خود بایس��تم و توجهی به تردید و اضطرابهای موجود در ذهنم
نداش��ته باشم .من این کار را با تمرکز روی بازخوردهای مثبت و
انتقادات س��ازنده انجام دادم که س��بب دستیابی من به موفقیت
شد.
باید در گفتوگوه��ا و انتقادات درونی خود از جمالت مثبت و
نتیجهبخش اس��تفاده کنیم تا روی احساسات ،افکار و رفتارهای
خود مدیریت و کنترل داشته باشیم و قدرت ذهنیمان را تقویت
کنی��م .پس قدرت ذهن یعن��ی توانایی مهار افکار درونی به جای
تسلط و اشراف ذهن روی ما!
زنان موفق منتظر شرایط ایدهآل و مطلوب نمیمانند
بدون تالش و اقدام به ش��رایط مطلوب و شغل موردنظر خود
دس��ت نمییابید .خیل��ی راحت میتوان گفت ش��رایط ایدهآل
نیس��ت ،ب��ه من ظلم ش��ده یا نمیتوانم به خواس��تهام برس��م.
اینها تنها بهانهای اس��ت که ما را از مس��یر دس��تیابی به اهداف
بازمیدارد .باید دس��ت به اقدام بزنیم و از ش��رایط موجود برای
پیش��رفت و موفقی��ت در زندگی بهره ببری��م .پس قدرت ذهن
به این معناس��ت که در رویارویی با مش��کالت مختلف ،عملکرد
مناس��بی از خود نش��ان دهیم نه اینکه به اس��تقبال شکست و
ناامیدی برویم.

زنان موفق گذشت ه خود را هرگز اشتباه نمیدانند
م��ن در اوایل فعالیت به عنوان افس��ر زن ،مرتکب اش��تباهات
زیادی ش��دم .گاهی از اشتباهات خود خجل و شرمسار میشدم،
اما با خودم عهد بس��تم که از تمام اشتباهات درس بگیرم .شاید
اش��تباهات گذشته خیلی ناخوش��ایند و تلخ باشد اما باید آنها را
فرصتی برای یادگیری تجربیات جدید بدانیم؛ چیزهایی که قب ً
ال
هی��چ اطالعی از آنها نداش��تهایم .وقتی در کن��ار همکارانی قرار
گیریم که همانند ما مرتکب خطا و اشتباه میشوند ،فرصت کافی
برای یاد گرفتن چیزهای جدید خواهیم داشت.
زنان موفق هیچوقت فرصتهای ناب زندگی را از دست
نمیدهند
من به ش��خصه تجربه کردهام از طریق انجام کارهایی میتوان
به موفقیت رس��ید که دیگران تمایلی به انجام آن ندارند .باید به
دنبال کارهایی بود که دیگران در انجام آن تعلل میکنند ،ش��اید
این کارها خیلی س��اده به نظر برس��ند اما نبای��د برای انجام آنها
ش��ک به دلتان راه دهید .کارهایت��ان را به بهترین وجه ممکن
انجام دهید که تنها راه برای دس��تیابی به موفقیت اس��ت .مسیر
درس��ت را انتخاب کنید و به راه خود ادامه دهید تا با طی کردن
مسیر بتوانید از فرصتها بهره ببرید و آنها را با موفقیت به نتیجه
برسانید.
زنان موفق هرگز آرامش و اعتمادبهنفس خود را از دست
نمیدهند
من ب��ه این جمله اعتقاد کامل دارم :زی��اد دعا کنید و متوکل
باش��ید و همواره دست از تالش برندارید .من به این مسئله واقف
بودم ک��ه توانایی کامل در مدیریت زندگی خ��ود دارم .خیلی از
افراد میگویند ش��انس و اقبال باعث میش��ود آنها طعم شکست
یا موفقیت را بچش��ند ،اما افراد موفق خودشان را عامل موفقیت
و شکس��ت میدانن��د و اعتقاد دارند بخت و اقب��ال تحت کنترل
آنهاس��ت .البته ممکن اس��ت ش��انس ه��م کمی نقش داش��ته
باش��د اما مدیران ب��زرگ هیچوقت ذهن خ��ود را درگیر اتفاقات
پیشبینینشده و احتمالی نمیکنند .دنبال فرصتبودن و تسلط
بر شانس و اقبال سبب میشود تا بهبودی در زندگی ما به وجود
آید؛ ش��اید یک شکس��ت ش��یرین و خوشیمن حاصل ش��ود تا
حسرت و سرزنش به خاطر استفاده نکردن از فرصتها!
زنان موفق هیچگاه دست از تحقیق و تفحص برنمیدارند
من برای بازجویی از یک متهم ابتدا اطالعات کاملی به دس��ت
م��یآورم و خود را با آگاهی از جزیی��ات موردنیاز آماده میکنم.
این مورد در هر کسبوکاری نیاز است ،به طوری که باید قبل از
مذاکره با مش��تری یا سرمایهگذار از محور گفتوگو اطالع داشت
و به پیش آگاهی خوبی دس��ت یاف��ت .وقتی از موضوع گفتوگو
مطلع نباش��ید همانند این است که بدون همراه داشتن مینیاب
روی زمی��ن پر از مینی راه بروید .پ��س باید خود را از قبل برای
انجام هر کاری آماده کنید و همواره در مذاکرات متعادل ،آرام و
مسلط و آماده باشید.
زنان موفق هرگز از تالش باز نمیایستند
من در ش��غل خود مسئولیت سنگینی برعهده داشتم و همواره
در حال تحقیق و بررسیهای مشکل بودم ،اما هیچوقت در طول

 24سال خدمتم دست از تالش نکشیدم.
در زندگی وقتی دست از تالش برمیداریم و کلمه «نمیتوانم»
را به کار میبریم ،تس��لط و کنترل روی رفتارهایمان را از دست
میدهیم ،در اینجاس��ت که توانمندیهایمان محدود میشود و

نمیتوانی��م از آن درس��ت بهره ببریم .در این زمان اس��ت که به
ترس از شکس��ت روی خوشنش��ان میدهی��م و میگوییم توان
کافی برای شناخت محدودیتهای خود را نداریم.
منبع Forbes/ucan :

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
آیا استفاده بازاریابی از استوری اینستاگرام به صدا نیاز دارد؟

بازاریابی بدون صدا در اینستاگرام
به قلم :پامال بامپ کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه :علی آلعلی

همزمان با رونمایی اینس��تاگرام از بخش استوری در دهه گذشته بحثهای بسیار زیادی میان بازاریابها درباره بهترین
الگوی استفاده از این بخش در گرفت .این بحثها هنوز هم تا حد زیادی ادامه دارد .مزیت اصلی بخش استوری میزان باالی
توجه کاربران به آن است .یکی از پرسشهای مهم در زمینه استفاده بازاریابی از این بخش مربوط به ضرورت استفاده از عنصر
صدا است .آیا به راستی ما نیازمند توجه ویژه به صداگذاری در زمینه بازاریابی در بخش استوری اینستاگرام هستیم؟ در حالی
که برخی از افراد عالقهمند به تجربه تمامعیار محتوای تبلیغاتی و در نتیجه بیان اهمیت صدا در تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف هستند ،برخی دیگر استفاده از عنصر صدا را چندان ضروری نمیدانند .دسته اخیر به جای تمرکز بر روی هزینههای
گزاف برای صداگذاری حرفهای به بخشهای دیگر نظیر تولید محتوای بصری جذاب نیز توجه دارند .به راستی چرا عنصر
صدا به نظر برخی از بازاریابها دارای اهمیت چندانی نیست؟ پاسخگویی به پرسش فوق نیازمند توجه به برخی نکات ظریف
است .ما به طور معمول با بهرهگیری از گوشیهای هوشمند شبکههای اجتماعی را مورد استفاده قرار میدهیم .مزیت اصلی
گوشیهای همراه امکان استفاده از آنها در اغلب مکانهاست .به این ترتیب اغلب ما در محیطهایی عمومی استوریها و سایر
محتوای موجود در شبکههای اجتماعی را مشاهده میکنیم .یکی از ویژگیهای اصلی محیطهای عمومی میزان سر و صدای
باالست .همچنین در برخی از موارد ما ملزم به رعایت سکوت هستیم ،بنابراین در عمل استفاده از صدای گوشی همراه منتفی
خواهد بود .این نکته مورد توجه گروهی از بازاریابهای حرفهای قرار گرفته است .به همین خاطر استفاده از عنصر صدا در
تولید محتوای بازاریابی برای استوری را منطقی قلمداد نمیکنند .دنیای شبکههای اجتماعی هر روز در حال تغییر و تحول
است .براساس گزارش موسسه مارکتینگ لند ،اسنپ چت در تالش برای ترغیب کاربران به استفاده هرچه بیشتر از عنصر
صدا و موسیقی در استوریهایشان است .نکته جالب اینکه گرایشی دقیقا برعکس از سوی فیسبوک دنبال میشود .این امر
پیشبینیپذیری درست برای الگوی مناسب بازاریابی مبتنی بر تولید محتوا در بخش استوری را دشوار میکند .بحث کنونی
ما در مقاله حاضر به بخش استوری اینستاگرام اختصاص دارد .به همین خاطر به طور ویژه امکان کنار گذاشتن عنصر صدا
از بازاریابی در بخش استوری اینستاگرام را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
من برای نگارش این مقاله با استفاده از نرمافزار لوسید از  350کاربر در اینستاگرام پرسشی در زمینه میزان توجهشان به
صدای اس��توریها طرح کردهام .من پس از دریافت پاس��خها از کاربران بسیار شوکه شدم .پس از اجرای این پروژه کوچک
فیسبوک ،صاحب امتیاز اینستاگرام ،در بیانیهای رسمی اعالم کرد 85درصد از کاربران اینستاگرام از بخش صدا در مشاهده
محتوا اس��تفاده نمیکنند .این امر به معنای عدم توجه کاربران به صدای اس��توریها در اغلب موارد است .بیتردید این امر
برای برندها نتیجه مهمی محسوب میشود .تا پیش از این توجه اصلی ما بر روی بررسی وضعیت استوریها بود ،با این حال
اکنون با بیتوجهی 85درصدی کاربران به عنصر صدا در تمام بخشها مواجه هستیم .نکته جالب در این میان سلیقه متفاوت
کاربران اسنپ چت است .به همین خاطر اعالمیه رسمی فیسبوک برای بسیاری از کاربران این پلتفرم عجیب به نظر میرسد.
من در فرآیند نظرسنجی از  350کاربر اینستاگرام برای بررسی وضعیت بخش استوری به نتایج عجیب و پیچیدهای رسیدم.
بر این اساس 56درصد کاربران «گاهی اوقات»29 ،درصد «همیشه» و بقیه کاربران هرگز از صدای بخش استوری استفاده
نمیکنند .این آمار برای تحلیل بسیار عجیب و پیچیده است .بر این اساس میزان توجه کاربران به صدای استوریها هنوز هم
در حد باالیی قرار دارد .به این ترتیب کار ما به عنوان بازاریاب برای تولید محتوا در بخش استوری اینستاگرام بسیار دشوار
خواهد شد .نکته مهم در زمینه استفاده از بخش استوری توجه به بخشهای مهم است .ما باید اول از همه به سراغ کیفیت
محتوای بازاریابیمان برویم .وقتی محتوای بازاریابی ما دارای کیفیت بسیار باالیی باشد ،حتی بدون صدا نیز امکان جلب نظر
مخاطب هدف را خواهد داشت .همچنین اگر صدای استوری شما بخش مهمی از محتوا را تشکیل میدهد ،باید نسبت به
استفاده از زیرنویس برای آن اقدام کنید .در این صورت حتی اگر کاربران صدای استوری را افزایش ندهند نیز مشکلی برای
فهم پیام اصلی نخواهند داشت.
 3برند موفق در زمینه بازاریابی در بخش استوری
اگر ش��ما در تالش برای صرفهجویی در هزینهها ،زمان و مقدار تالشتان هس��تید ،باید اس��تفاده از عنصر صدا در
اس��توری را فراموش کنید .امروزه بس��یاری از برندهای بزرگ از این تکنیک استفاده میکنند .نکته جالب اینکه اغلب
آنها س��طح رضایت بس��یار باالیی از شیوه عملکردشان دارند .اگر ش��ما در زمینه بازاریابی به استفاده از صدا در بخش
استوری عادت دارید ،در ابتدا برای شما چشمپوشی از این بخش بسیار دشوار خواهد بود .به همین خاطر در ادامه ما
به بررسی تجربه سه برند مشهور در زمینه بازاریابی در بخش استوری بدون استفاده از عنصر صدا خواهیم پرداخت.
 .1استارباکس
اس��توریهای اس��تارباکس با هدف انتقال تجربه لذتبخش اس��تفاده از نوش��یدنیهای مختلف این برند طراحی و
بارگذاری میش��ود .در این میان اس��تارباکس نیاز چندانی به اس��تفاده از صدا در استوریهای خود احساس نمیکند.
نکته مهم در این میان استفاده از محتوای تولیدی کاربران و نظرخواهی از مشتریان در زمینه تجربیاتشان درخصوص
استفاده از محصوالت مختلف استارباکس است .به این ترتیب ما در بخش استوری این برند با دامنه وسیعی از نظرات
مختلف مواجه هس��تیم .همچنین گاهی اوقات ادمینهای صفحه اس��تارباکس اقدام به برگزاری مسابقاتی جذاب برای
جلب نظر هرچه بیشتر کاربران میکنند .اغلب این مسابقات در بخش استوری جریان دارد .در اینجا نیز خبری از عنصر
صدا نیست .به این ترتیب استارباکس به عنوان یک برند بزرگ بدون نیاز به استفاده از صدا یا حتی موسیقیهای متن
هیجانانگیز موفق به جلب نظر مخاطب هدفش شده است.
 .2انتشارات هاروارد بیزینس
موسس��ه هاروارد بیزین��س در زمینه پژوهشهای علم��ی و گزارشهای کاربردی در زمینه مدیریت کس��ب و کار،
بازاریابی و تبلیغات شهرت جهانی دارد .اکانت رسمی این موسسه در اینستاگرام شیوه متفاوتی برای تعامل با مخاطب
هدف در پیش گرفته اس��ت .اگرچه در زمینه تولید محتوای عادی در بخش پس��تها ه��اروارد بیزینس از عنصر صدا
اس��تفاده میکند ،اما در بخش اس��توری ماجرا به طور کامل متفاوت اس��ت .در این بخش اغلب کاربران محتوا بدون
صدا بارگذاری میشود .البته دلیل اصلی آن نیز بیان خالصهای از مقاالت مشهور و محبوب این برند در قالبی خالصه
و چکیده برای مخاطب هدف اس��ت .همین امر عالقه کاربران به مش��اهده اس��توریهای هاروارد بیزینس را افزایش
داده اس��ت .امروزه بس��یاری از کارآفرینان در تالش برای کسب اطالعات کاربردی در قالبی کوتاه و در کمترین زمان
ممکن هس��تند .هاروارد بیزینس به خوبی این نیاز کارآفرینان را مورد شناسایی قرار داده است .به این ترتیب کاربران
با مش��اهده اس��توریهای این موسس��ه نکات مهم و کوتاهی را یاد خواهند گرفت .در صورت تمایل به ادامه مطالعه
متن کامل نیز با کشیدن صفحه به سمت باال امکان هدایت به صفحه مربوط به مقاله موردنظر وجود خواهد داشت.
HubSpot .3
ما در موسس��ه  HubSpotنیز ش��یوه خاصی برای بارگذاری اس��توری داریم .در این ش��یوه هیچ نیازی به صدا یا
موسیقی متن وجود ندارد .هدف اصلی ما در بخش استوری اطالعرسانی سریع به کاربران و بیان نکات کوتاه کاربردی
اس��ت .به این ترتیب کاربران بدون نیاز به افزایش صدای بخش اس��توری با مکث بیش از حد نکات مورد نیازش��ان را
مطالعه خواهند کرد .ایراد بس��یاری از برندها عدم توجه به ماهیت بخش اس��توری است .این بخش برای بیان مطالب
طوالنی طراحی نشده است .در عوض باید هرچه بیشتر بر روی بیان نکات کوتاه تاکید داشت.
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مسیرموفقیـت

اگر میخواهید یک زندگی عادی داشته باشید این  5کار را انجام دهید
ساخت یک زندگی بینظیر سخت است و تحقق سرنوشت برای
همگان قابل انجام نیس��ت .ش��ما میخواهید از زندگی لذت ببرید
مگر غیر از این است؟ پس برای اینکه کسی شوید به خود سختی
ندهید .در اینجا میخواهیم تعدادی از راهها برای فرار از دست آن
چالشهای آزاردهنده را به شما نشان دهیم.
اگر کتاب ادیسه هومر را بخوانید ،برای قهرمان داستان احساس
تأسف خواهید کرد .بعد از 10سال جنگ با تروجانها در آخر دنیا،
ادیس��ه و همراهانش از اسب چوبی خارج ش��دند و شهر را غارت
کردن��د ،اما زئوس از آنها کینه به دل میگیرد و س��فر بازگش��ت
او به خانه نیز یک دهه دیگر طول میکش��د .در این دهه ،کشتی
ادیسه غرق میشود ،به دام افتاده و به دست هادس داده میشود
و در خانهاش ،تعدادی از مدعیان س��عی داشتند زن و ثروت او را
تصاحب کرده و حتی نقشه کشتن پسر او را کشیدند که اینها تازه
چند فصل اول این کتاب است.
درس��ی که این کت��اب به ما میدهد ،چیس��ت؟ از تالشکردن
دست بردارید.
اس��تراتژیهایی برای افرادی که ترجی��ح میدهند یک زندگی
ثابت داشتهباشند:
 .1با افراد جدید صحبت نکنید
آنه��ا غنی از ایدههای جدید و الهامبخش هس��تند که ش��ما را
از مس��یر معمولیتان منحرف میکن��د .کار با اطالعات قدیمی در
ناامیدی تمام ممکن اس��ت شما را با سرعت به جلو پیش نبرد ،اما
ایجاد روابط جدید وقتگیر است و سر شما بسیار شلوغ است.
اما اگر میخواهید که رش��د کنید ،به مالقات و صحبت با افراد
جدید در شرکتتان ،شرکای تجاری و یا یک مربی بپردازید.
چرا باید این کار را انجام دهید؟ کیت فرازی ،نویسنده کالسیک
کس��ب و کار کت��اب «هرگز تنهای��ی غذا نخورید» ،ب��اور دارد که
ارتباط ب��ا دیگران یکی از مهمترین مهارتهای زندگی اس��ت .او
اینگونه مینویس��د« :مردم با کس��ی که میشناسند و خوششان
میآید به تجارت میپردازند».
با غریب هها صحبت کنید .ایدهها و چالشهای خود را به آنها بگویید
و از ایدهها و چالشهای آنها بپرس��ید .یک چشمانداز جدید میتواند
ت سر گذاشتن بزرگترین مانع زندگیتان به شما کمک کند.
در پش 
«جنون این اس��ت که بارها و بارها کاری را انجام دهید و انتظار
نتایج متفاوتی داشته باشید ».آلبرت اینشتین
 .2وقت خود را برای خواندن تلف نکنید
عم��ل برتر از ایده اس��ت .پر کردن س��رتان از عل��م و دانش ،از
عملکرد شما جلوگیری میکند .بهتر است که شما فقط بهصورت
م��داوم کار کنی��د .خِبرگی و پیروزهایِ بهس��ختی بهدس��تآمده
دیگران نمیتوانند با تجرب ه باارزش شما برابری کنند .دانش کسب
و کار قرن  21لغزشناپذیر است و آن دانش این است که شکست

خوب است.
ب��ا اینح��ال اگر میخواهی��د که از شکس��تها میانب��ر بزنید،
میتوانی��د بر ش��انه دیگ��ران بایس��تید .خواندن از وق��ت زندگی
اجتماعی ش��ما میکاهد ،اما اگر کتاب بعدی که میخوانید شامل
یک ایده میلیونی باشد چه؟
اکثر مدیران کتابخوان هس��تند .جیم ران میگوید« :خواندن
برای کس��انی که میخواهن��د باالتر از یک زندگی عادی داش��ته
باشند ضروری است ».وارن بافت 80درصد روز خود را به خواندن
کتاب میپ��ردازد .بیل گیتس هفتهای یک کت��اب میخواند .آنها
افرادی منزوی و گوش��هگیر نیس��تند .نویسنده اس��تیو سیبولد با
1200نفر از افراد ثروتمند مصاحبه کرد و یک نقطه مشترک بین
آنها دید ،آنها همه خوانندگانی سیریناپذیر هستند.
 .3به خود بگویید که شما سزاوار تلویزیون
نگاهکردن بیشتری هستید
بیس��ت و چهار ساعت ،وقت بس��یار زیادی است .هشت ساعت
برای خوابیدن ،هشت ساعت برای کار خستهکننده و بعد بایدهای
شما ،رفتوآمد ،آش��پزی و دوشگرفتن .پس وقتی که برای خود
بای��د بگذارید چه میش��ود؟ آن س��اعت برای تلویزی��ون دیدن و
نوشیدن یک نوشیدنی بسیار مقدس است ،از آن صرفنظر نکنید.
اگر یک ساعت حس خوبی دارد ،تصور کنید که دو ساعت چگونه
خواهد بود .شما میتوانید کسبو کار جانبی خود را فردا بسازید،
زمانی که انرژی دارید یا در آخر هفتهها و یا حتی ماه دیگر؛ زمانی
که خس��ته هس��تید نمیتوانید کار باکیفیت انجام دهید ،درست
است؟ با این حال این کاری است که افراد بینظیر انجام میدهند.
زمان��ی که خوابآلود هس��تند به کار میرون��د .هنگامی که ایده
دویدن از  20س��ال کار در اردوگاه کار قابلتش��خیص نیست آنها
کفشهای خود را میپوش��ند ،چرا؟ به این دلیل که میدانند درد
تنها عامل دلس��ردی قبل از ش��روع است .اگر کار خوشایند نباشد
معموال قابل تحمل است.
از مصر بودن استفاده کنید تا با به تعویق انداختن مقابله کنید.
نیل فیور نویس��نده میگوید« :به شروع کردن ادامه بدهید و پایان
خودش میآید».
به حداقل خالص تعهد داشته باشید؛ پنج دقیقه کار کنید ،فقط
یک جمله بنویسید و یا یک دراز و نشست انجام دهید.
هر کس��ی میتواند با یک استاندارد پایین کار کند حتی زمانی
که بس��یار خسته باشد .نکته اصلی و کلید ماجرا آغاز کردن است.
پس از ش��روع ،اغلب آن پنج دقیقه به  50دقیقه تبدیل میشود و
متوجه میشوید آن کار آنقدر هم غیرقابلتحمل نیست.
 .4باشگاهرفتن را کنار بگذارید ،شما به استراحت
نیاز دارید
حرکات فیزیکی مانند مالیات دادن است .بلندکردن وزنه سبب

پارگیهای بس��یار کوچک میشود و با درد تا سه روز همراه است.
این افس��انه که دویدن س��بب مش��کالت مفصلی میش��ود نقض
ش��ده اس��ت اما دویدن پنج مایل ،درد راگارانتی میکند .توجهی
نداشته باشید که این دویدنها باعث قوی شدن ماهیچههای شما
میش��وند .درد مس��ئل ه خوبی نیس��ت و باید به هر قیمتی از آن
دوری ک��رد .همچنین برای تقویت ان��رژی فعالیتهای فیزیکی از
قهوه بهتر است به این دلیل که اکسیژن و مواد مغذی را در سلول
افزایش میدهد.
جان جواپین ،مربی بدنس��ازی میگوی��د عالوه بر تقویت انرژی
«ورزش به ش��ما در مدیریت س��طح کورتیزول کمک میکند که
باعث کاهش اس��ترس میش��ود ».ورزش همچنین باعث میشود
متمرکز بمانید و مانع از فرسودگی میشود.
 .5خود را تشویق نکنید
غرور قبل از شکس��ت به وجود میآید .اعتماد به نفس بیش از
حد س��بب انتخابهای نادرس��ت میش��ود بنابراین از خود راضی
نباش��ید .بیش��تر افراد نمیتوانند خودبینی اف��راد موفق را تحمل
کنن��د .اگر میخواهی��د با دیگران کنار بیایید ،متفاوت نباش��ید و
آرزوها و هدفهای خود را دنبال نکنید .به هر حال احتمال اینکه
شما نابغهای باشید که دنیا را عوض خواهید کرد بسیار کم است.
بزرگترین دروغی که به خود میگوییم این است که ما توانایی
آن را نداریم .زمانی که در س��مینار چهار روزه تونی رابینز شرکت
کردم او از تماش��اگران پرسید« :چه کسانی معتقدند که به اندازه
کافی خوب نیس��تند؟» از 10هزار مدیر در اتاق 95درصد دس��ت
خود را باال بردند که شامل من نیز میشد.
خود را دوس��ت داشتن یک مسیر مس��تقیم برای عملکرد بهتر
است .دکتر لویز فرنکل نویسند ه کتاب «دختران خوب گوشه دفتر
نصیبش��ان نمیش��ود» ،میگوید« :عزت نفس باال نهتنها موجب
موفقیت بلکه س��بب رضایت نیز میش��ود ».ای��ن امر به ما کمک
میکند ک��ه «انعطافپذیرت��ر و مثبتاندیش بش��ویم» .زمان آن
رس��یده است که دوس��ت داش��تن خود را آغاز کنیم .ادیسه یک
داس��تان تخیلی اس��ت اما درسهایی که به ما میدهد محدودیت
زمان��ی ندارند :تالش با س��ختی همراه اس��ت .در خان��ه ماندن از
س��ختی ش��ما کم میکند اما ب��دون درد هیچ عظمتی به دس��ت
نمیآید .این داستان نزدیک به 3000سال است که قدمت داشته،
به این دلیل که تجربیات افراد در پیروزی و س��ختی یکسان است.
ادیسه رنج فراوانی کشید اما در آخر پیروز شد.
آیا خواهان یک زندگی بینظیر هستید؟ خود را مداوم به چالش
بکشید.
«نق��ش کوچکی داش��تن در جه��ان تاثیری ن��دارد ».مارییان
ویلیامسون
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