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مشاوره بهترین انتخاب است
ویژه اشخاص حقوقی، فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل دارای مجوز فعایت
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طرح وزارت صنعت برای فروش خودرو با قرعه کشی رونمایی شد

جزئیات طرح جدید 
خرید خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت به زودی طرحی را برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو ارائه خواهد داد که به احتمال زیاد به واسطه 
این طرح، خرید خودرو به صورت قرعه کش��ی انجام خواهد ش��د. فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو طی هفته اخیر اعالم کرد 
طرح جدیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تنظیم بازار در حال تدوین است. طبق گفته های مدیرعامل ایران خودرو، 
طی جلسه ای با حضور مسئوالن وزارت صنعت راهکارهای فروش خودرو به مصرف کنندگان واقعی، برنامه هایی برای مدیریت تقاضا 
و تامین نیاز بازار مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا نیز اخیرا رضا رحمانی، وزیر صنعت به ارائه طرحی برای مدیریت 

تقاضا و تنظیم بازار خودرو اشاره کرده بود که پس از بررسی و معرفی قرار است به اجرا برسد. عدم همخوانی قیمت خودرو با...

رئیس سازمان بورس در »کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت« مطرح کرد

آمادگی بورس برای تامین مالی نفت
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رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 1.8درصد برآورد می شود

جزییات رشد اقتصادی در نیمه اول امسال

چگونه به فرزندان مان برای راه اندازی کسب و کار کمک کنیم؟
پرسش های اساسی پیش از تصمیم گیری های مهم

کاربران چه انتظاراتی از پلی استیشن 5 دارند
تکمیل تبلیغات دیجیتال با نمونه چاپی

بازاریابی موفق با طراحی استراتژی دیجیتال
رونمایی رویترز از نخستین گوینده مجازی اخبار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

رئیس هیأت مدیره سامسونگ 
قصد استعفا دارد

یادداشت
رقابت بازارها؛ بانک و بورس 

علیه همدیگر

در روزه��ای اخی��ر بعضی 
از صاحب نظ��ران اقتص��ادی 
نزدی��ک ب��ه بان��ک مرکزی، 
انتقاداتی نسبت  ضمن طرح 
به عملکرد بازار سهام کشور، 
ب��ا ناکارآم��د خوان��دن این 
ب��ازار و غیرمول��د دانس��تن 
عملک��رد آن، در نظام تأمین 
مال��ی اقتصاد کش��ور، وجود 
فشارهای تبلیغاتی و سیاسی 
از سوی ذی نفع های کلیدی 
بازار سرمایه را، یکی از عوامل 
مه��م انحراف سیاس��ت های 
پولی بانک مرکزی دانستند.

جنگ بازار پول و س��رمایه 
و  دردس��رها  دس��ت  آن  از 
منحصربه ف��رد  مش��کالت 
اقتص��اد ای��ران اس��ت ک��ه 
ندانم کاری ه��ای  حاص��ل 
منحصربه فرد ما در حکمرانی 
اقتصادی  سیاس��ت گذاری  و 
اس��ت. وقت��ی رش��د پای��ه 
با رشد  پولی بدون تناس��ب 
اقتص��ادی یا ظرفیت رش��د 
اقتصادی و صرفا در چارچوب 
سیاست های مالی دولت و در 
فقدان یک نظام حسابرس��ی 
قابل ات��کا در ح��وزه مالی��ه 
می گیرد؛  ص��ورت  عموم��ی 

نقدینگی  آن  حاصل 
4سرگردانی...
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فرصت امروز: حس��ن روحانی دیروز در نشست زنان ایرانی با 
بیان این جمله که »دس��ت رئیس جمهور را در انتخاب وزیر زن 
باز بگذارید« عمال به فشارهایی که در هنگام معرفی کابینه برای 
انتخاب وزیر زن وجود داش��ت، مهر تایید زد و با انتقاد از وجود 
برخی نگاه ها در داخل کش��ور نسبت به حضور زنان در سطوح 
باالی مدیریتی گفت: چه اشکال دارد که اگر در دولت جمعی ۲۰ 
الی ۳۰ نفره هستیم به غیر از معاونان، دست رئیس جمهور برای 
انتخاب وزرای زن نیز باز باشد؛ برای انتخاب وزیر زن نیز دست 
رئیس جمهور را باز بگذارید. اگر قبول داریم و تعارف نمی کنیم و 
فقط به زبان نمی گوییم زنان در کنار مردان هستند، باید در سایر 
موارد نیز گام به گام پیش برویم و به زنان فرصت حضور بدهیم.

رئیس جمه��ور در این نشس��ت که دیروز ب��ا حضور جمعی 
از زن��ان برگزیده و فعاالن حوزه های مختلف در س��الن اجالس 
سران برگزار شد، با تبریک به مناسبت فرارسیدن والدت حضرت 
فاطم��ه زه��را )س( و گرامیداش��ت روز زن، ب��ه در پیش بودن 
انتخابات مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: هیچ گاه در 
تاریخ ایران زنان به اندازه ۴۱ سالی که از پیروزی انقالب اسالمی 
می گذرد در سیاس��ت حضور نداش��تند. امروز آنها می توانند در 

انتخابات ها سرنوشت را تغییر دهند.
به گفته روحانی، امروز نیز اگرچه ممکن اس��ت گله داش��ته 
باش��یم و وضعیت مان به صورت مطلوب قرار نگرفته باش��د، اما 
باید پای صندوق های رأی برویم و بین آن هایی که امروز هستند 
بگردیم؛ به هر حال عده ای از نظر ما بهتر هس��تند که باید آنها 

را انتخاب کنیم.
او با تاکید بر اینکه زنان به انتخابات ها شور می دهند، ادامه داد: 
در تمام انتخابات ها اگر زنان تصمیم بگیرند که ش��ور انتخاباتی 
ایج��اد کنند آنها قادر خواهند بود افرادی که از نظرش��ان افکار 
و تصمیمات ش��ان برای پیشرفت کشور مفیدتر است را انتخاب 
کنند. بی تردید نقش امروز زنان برای آینده کشور بسیار تاثیرگذار 

خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به نگاه غالب در جامعه ایران نسبت به 
زنان گفت: دیدگاه همگان یعنی حتی زنان و به ویژه مردان باید 
نسبت به مقام زن تصحیح شود؛ ما به زبان می گوییم که جنس 
دوم نداریم  و زن و مرد با هم مس��اوی هس��تند، اما این گفتار 
کافی نیست بلکه در مقام عمل، قانونگذاری و اجرا نیز باید این 

حقیقت را ببینیم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه تردیدی نداریم که خداوند زن و مرد را 
کنار هم قرار داده است، خاطرنشان کرد: اینکه می گویم باید در 
جامعه اس��المی رقابت سالم برقرار باشد، این رقابت سالم وقتی 
امکان پذیر است که موانع را برداریم و فرصت ها را به صورت برابر 
فراه��م کنیم اگر فرصت م��رد و زن در حوزه های مختلف برابر 

نباشد در آن صورت رقابت امکان پذیر نیست.
به گزارش ایس��نا، رئیس جمهوری بر لزوم بهره مندی زنان از 
فرصت برابر و فضای رقابت سالم در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: 
زنان جامعه ما در طول ۴۱ س��ال بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
به خوبی نشان دادند که در تمام صحنه ها دوشادوش مردان و در 

کنار آنها حضور و ظهور پیدا کرده اند.
روحانی با اشاره به برتری کمی زنان در تصدی برخی مشاغل 
نظیر معلمی آموزش و پرورش از مردان با طرح این پرسش که 
آیا در همه مشاغل این چنین است، افزود: وقتی به مدیریت های 
سطوح باال می رویم باز هم مقام زن و مرد برابر است و این دو در 
کنار هم هس��تند بنابراین نباید این گونه باشد که در محیط کار 
خود احس��اس کنیم که حضور زنان و ارتقای آنها اساس و رکن 

مهم جامعه را دچار مشکل می کند.
او با تاکید بر لزوم ایجاد فضاهای بیشتر برای مشارکت و حضور 
زنان در جامعه اضافه کرد: در آخرین جلسه شورای عالی فضای 
مجازی تصویب شد که حداقل ۱۰درصد از اقتصاد کشور باید به 
موضوع اقتصاد دیجیتال اختصاص یابد؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد و 
اقتصاد را دیجیتالی کردیم در این زمان فرصت 
بیشتر و راحت تری برای حضور زنان در اشتغال 

ایجاد می شود.
روحانی با برشمردن سیاست های دولت تدبیر 
و امی��د در حوزه زن��ان، اظهار ک��رد: از ابتدای 
دول��ت یازدهم و دوازده��م بدون هیچ تعارف و 
شعاری تاکید کرده ام که وظیفه وزرا و معاونان 
تالش برای حضور جوانان، زنان، اقوام و مذاهب 
در مدیریت کش��ور است. در این راستا به همه 
وزرا گفته ش��د که حداقل یک��ی از معاونان یا 
مش��اوران عالی یا دستیاران ش��ان باید از زنان 
باشد. همچنین در دولت تاکید شد که جایگاه 
زنان باید در عرصه ه��ای مدیریتی قدم به قدم 

ارتقا پیدا کند.
رئیس جمهوری با اش��اره به یکی از مصوبات 
دولت درخصوص کاهش سن مدیریت در کشور 
تصریح کرد: نمی شود که جامعه در اختیار یک 
نسل باشد و فرصت ایفای نقش برای نسل های 

دیگر مهیا نباشد؛ اینکه در دولت تاکید شد سن مدیریت هشت 
س��ال کاهش یابد به این دلیل است که نس��ل جوان بتواند در 
عرصه های مدیریتی مختلف حض��ور یابند. همچنین در دولت 
تاکید شد که در حوزه مدیریت دولتی حداقل ۳۰درصد مناصب 
در اختیار زنان قرار بگیرد. در همین راستا براساس آخرین آمار 
س��ازمان اداری و استخدامی از مجموع ۲میلیون و ۳۷۹ هزار و 
۱۵۱ نفر کارکنان دولت، ۹۵۹ هزار و ۷۸۳ نفر را زنان تش��کیل 
می دهند، یعنی بی��ش از ۴۲درصد از کارمن��دان دولت را زنان 

تشکیل می دهند.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای اداری و استخدامی در 
س��ال ۱۳۹۶ مبنی بر اینکه حداقل ۳۰درصد کل مدیران کشور 
را زنان باید تش��کیل دهند، اظهار کرد: براس��اس آخرین آمار تا 
پایان ش��هریورماه سال جاری ۲۶درصد از مدیران کشور را زنان 
تشکیل داده اند. این آمار همچنین به ما می گوید که حضور زنان 
در عرصه های مدیریتی نسبت به سال های قبل ۴درصد افزایش 
یافته اس��ت. سازمان اداری و استخدامی همچنین قول داده که 
تا پایان اجرای برنامه های خود سهم ۳۰درصدی زنان از مناصب 

مدیریتی دولتی تحقق یابد.
رئیس جمهوری ادامه داد: براس��اس آنچه که س��ازمان اداری 
و اس��تخدامی اع��الم کرده در این دولت ۵۳ نفر در پس��ت های 
مدیریتی به پست های وزارت، معاونت وزیر و همتراز آن، مشاور 

و همچنین دستیار وزیر ارتقای شغلی یافته اند.
روحانی تصریح کرد: قول می دهم که آنچه را که روز اول دولت 
تدبی��ر و امید درباره  حضور فعال زن��ان، جوانان، اقوام و مذاهب 
تاکید و مسیری را که در این زمینه آغاز کردم و تا به امروز ادامه 

داده ام را تا روز آخر دولت پیگیری کنم.
رئی��س جمهوری در بخش های دیگ��ر از صحبت های خود با 
بیان اینکه تا پیش از دولت تدبیر و امید مش��اغلی مانند سفیر 
بودن کامال مردانه بود، خاطرنش��ان ک��رد: زمانی که در دولت از 
س��فیر شدن زنان صحبت کردیم شاید برای وزارت امور خارجه 
نیز مقداری حرف سنگینی است، اما تا به امروز چهار نفر از زنان 
پس��ت س��فارت را در اختیار گرفته اند و من اخیرا به وزیر امور 
خارجه تاکید کرده ام که تالش کنند زنانی که آمادگی و شرایط 

الزم را دارند برای پست های سفارت در نظر بگیرند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه باید باور کنیم زنان ما اس��تعداد همه 
کارها را دارند به بیان خاطره ای از تفکر رایج در جامعه نسبت به 
زنان در سال های پیش از انقالب اسالمی پرداخت و خاطرنشان 
کرد: زمانی که در حوزه قم درس طلبگی می خواندیم طلبه زن 
در حوزه حضور نداشت و به طور کامل حوزه علمیه مردانه بود، 
اما زمانی که به دانش��گاه رفت��م و در کالس درس حضور یافتم 
دانش��جویان دختر نیز در آن کالس ها حضور داش��تند؛ من در 
کالس درس دیدم که این دختران دانشجو مثل پسرها و گاهی 
بهت��ر از آنه��ا می فهمند و حتی دختر خانمی بود که همیش��ه 
نمره اش خیلی خوب می شد و با من رقابت داشت؛ در آن زمان 
دیدم که یک دختر خانم دانش��جو آن هم در رش��ته حقوق نیز 
با مهارت درس می خواند، س��وال می کند و در امتحانات نمرات 

باالیی کسب می کند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مداحان و ذاکران اهل بیت)ع(:
سبک زندگی را با فرهنگ سازی به مسیر اسالمی آن بازگردانید

رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به برنامه ریزی اندیش��کده ها و تبلیغات گس��ترده رس��انه های غربی برای قانع کردن ملت 
ایران به  منظور کوتاه آمدن در مقابل آمریکا تأکید کردند ملت ایران به لطف خدا تاکنون ایس��تاده اس��ت و از این پس هم 
خواهد ایس��تاد اما این ایس��تادگی نیازمند تزریق مستمر نیروی معنوی به جامعه است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، در خجس��ته س��الروز میالد حضرت فاطمه زهرا س��الم اهلل علیها فضای حسینیه امام خمینی)ره( معطر 
به یاد و نام دخت گرامی پیامبر اعظم )ص( ش��د و مداحان و ش��اعران اهل بیت علیهم السالم به قرائت اشعاری در وصف آن 
بانوی بزرگ اس��الم پرداختند. رهبر معظم انقالب اس��المی در این دیدار، مهم ترین و اصلی ترین وظیفه جامعه مداحان را 
فرهنگ سازی و تعمیق معارف دینی در جامعه از جمله در میان جوانان برشمردند و گفتند: فرهنگ سازی درخصوص سبک 
زندگی اس��المی به  ویژه همبس��تگی اجتماعی و کمک آحاد مردم به یکدیگر و همچنین عمق بخش��ی به روحیه حماسی و 
ایس��تادگی و بصیرت در جامعه از مس��ئولیت های خطیر جامعه اثرگذار و تعیین کننده مداح اس��ت. رهبر انقالب اسالمی با 
اش��اره به وظیفه جامعه مداحان در مدیریت و هدایت ش��ادی های معنوی و عزاهای اساسی و عمیق جامعه گفتند: برخالف 
آنچه برخی روش��ن فکرنما در برهه ای تالش داش��تند القا کنند، گریه و تضرع در مجالس اهل بیت و در مراسم شهدا، گریه 
ضعف نیس��ت بلکه احساس��ات عالی یک انس��اِن وس��ط میدان و وسیله ای برای احس��اس عزت و قدرت و شجاعت است و 
ائمه اطهار پایه گذار این سنت و ترویج کننده این مجالس بوده اند. حضرت آیت اهلل خامنه ای مراسم تشییع باشکوه شهید حاج 
قاس��م سلیمانی و هم رزمانش را نمونه بارزی از چنین مجالسی دانستند و خاطرنشان کردند: امروز یکی از نیازهای اساسی 
کش��ور مجهزش��دن جوانان به سالح  های جنگ نرم است که عبارتند از ارتقا و تعمیق قدرت روحی، فکری و معنوی جوانان 
و ش��ناخت صحیح از معارف فاطمی و معارف اهل بیت علیهم الس��الم. ایشان با تأکید بر اینکه مجهزشدن به چنین سالحی 
موجب مصونیت جامعه و نظام اس��المی خواهد ش��د، گفتند: این وظیفه و مسئولیت، برعهده جامعه مداحان است و اگر به 
این وظیفه سنگین به  درستی عمل نشود، بازخواست و مؤاخذه الهی سنگین خواهد بود. رهبر انقالب اسالمی به یک نمونه 
از آثار معارف اهل بیت و مجالس امام حسین و یاد و نام حضرت زهرا اشاره کردند و افزودند: تاب آوری ملت ایران در برابر 
فش��ارهای غول وحش��ی آمریکا که ناظران جهانی را به حیرت واداشته است به برکت همین معارف است. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای گفتند: در چنین شرایط سختی، همه، حضور ملت مقاوم ایران را در راهپیمایی ۲۲ بهمن و قبل از آن در تشییع 

سردار سلیمانی دیدند و این تاب آوری واقعا حیرت انگیز است.
ایشان یکی دیگر از وظایف مهم جامعه مداح را ترویج و تعمیق سبک زندگی اسالمی برشمردند و تأکید کردند: اگر بخواهیم 
در مقابل موج تهاجم فرهنگی دشمن، سبک زندگی را به مسیر صحیح و اسالمی آن بازگردانیم، تنها چاره، فرهنگ  سازی است 

و مداحان برای چنین کار مهمی بسیار تأثیرگذار هستند.
رهبر انقالب اس��المی یکی از معارف عالی دینی و س��بک زندگی اس��المی را فرهنگ نهراس��یدن از دش��من و توکل به خدا 
دانس��تند و افزودند: اگر در روزهای اول انقالب گفته می ش��د که ایران از لحاظ رتبه علمی و فناوری و جایگاه سیاس��ی و نفوذ 
منطقه ای به مرحله کنونی می رس��د، کس��ی باور نمی کرد، اما ملت ایران به خدا توکل کرد و از هیچ قدرتی نهراسید و توانست 

به این مرحله از پیشرفت ها دست یابد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اش��اره به درس ه��ای فاطمی از جمله در عرصه مس��ائل فرهنگی و موضوع حجاب و 
ایستادگی در مقابل باطل و دفاع از والیت، گفتند: یکی از معارف مهم فاطمی، موضوع همبستگی اجتماعی و کمک به دیگران 

است که در سخنان آن حضرت و رفتارهای اجتماعی ایشان به  وضوح دیده می شود.
ایشان یکی از نیازهای امروز جامعه به  ویژه برای حل موضوعاتی همچون اشتغال و ازدواج جوانان را ترویج روحیه همبستگی 
اجتماعی دانس��تند و افزودند: برای مقابله با تبلیغات همه جانبه ای که جوانان را به فرزندآوری کمتر تش��ویق می کند و نتیجه 
آن هم پیر ش��دن جامعه و تس��لط آسان دش��منان بر یک جامعه خالی از جوان است، باید در زمینه ازدواج آسان و فرزندآوری 

بیشتر فرهنگ سازی شود.
رهبر انقالب اس��المی همچنین با اشاره به برنامه ریزی اندیشکده ها و تبلیغات گسترده رسانه های غربی برای قانع کردن ملت 
ایران به  منظور کوتاه آمدن در مقابل آمریکا تأکید کردند: ملت ایران به لطف خدا تاکنون ایستاده است و از این پس هم خواهد 

ایستاد، اما این ایستادگی نیازمند تزریق مستمر نیروی معنوی به جامعه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه روح حماس��ی در کشور همچنان زنده است، افزودند: ملت ایران در همه قضایایی 
ک��ه نیازمند حضور پرش��ور و حماس��ی بوده، در میدان حاضر بوده اند، اما اس��تمرار این روحیه نیازمن��د تعمیق معارف دینی و 

فرهنگ سازی است.
ایش��ان این وظایف خطیر را از جمله مس��ئولیت های جامعه مداحان برش��مردند و خاطرنشان کردند: به لطف خداوند جنس 
جمهوری اس��المی از همه نظر جور اس��ت زیرا نظام اسالمی، سردار نظامی خوب، مردان علمی جوان و پرانگیزه، فرهنگ سازان 
پرهم��ت و باغی��رت و هنرمند و مردم آماده به کار در همه عرصه ها دارد، بنابراین با چنین ظرفیت هایی به فضل الهی، پیروزی 

قطعی و نهایی بر جبهه وسیع دشمن متعلق به ملت ایران خواهد بود.
در این دیدار هش��ت تن از مداحان و ش��اعران از اس��تان های مختلف کش��ور به قرائت اش��عار و مدایحی در فضائل حضرت 

فاطمه زهرا سالم اهلل علیها پرداختند.

روحانی در نشست زنان ایرانی:

دست رئیس جمهور را در انتخاب وزیر زن باز بگذارند

حسین سالح ورزی
 نایب رئیس اتاق ایران



ح��اال ک��ه آرام آرام به روزهای پایانی س��ال نزدیک می ش��ویم، دقیق تر 
می توان درباره ش��اخص های اقتصادی س��ال ۱۳۹۸ صحبت کرد. همین 
چند روز پیش بود که رئیس مرکز آمار ایران از جزییات رشد اقتصادی ۹ 
ماهه امس��ال خبر داد و گفت که نرخ رش��د اقتصادی بدون نفت در فصل 
پاییز امس��ال به ۰.۹درصد رسیده است. براس��اس آنچه جواد حسین زاده 
در گفت وگ��و با روابط عمومی مرکز آمار ایران اعالم کرده، میزان محصول 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت س��ال ۱۳۹۰، در ۹ ماهه س��ال ۱۳۹۸ به 
حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان )با نفت( و ۴۳۰ هزار میلیارد تومان )بدون 
نفت( رس��یده است. بر این اساس، رش��د اقتصادی ۹ ماهه امسال )بدون 
نفت( نسبت به دو فصل قبل بهبود یافته و به عدد صفر درصد و در پاییز 

امسال به عدد مثبت ۰.۹درصد رسیده است.
طب��ق گفته های رئیس مرکز آمار، همچنین رش��د اقتصادی در ۹ماهه 
سال در گروه کشاورزی مثبت ۳.۲درصد، در گروه صنایع و معادن )بدون 
نفت( مثبت ۲درصد، خدمات منفی ۰.۲درصد و بخش س��اختمان مثبت 
۹.۶درصد بوده اس��ت. همان طور که از این اعداد و ارقام مش��خص است، 
بخش ساختمان در رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال پیشرو بوده و نکته جالب 
اینجاس��ت که بیشترین رشد منفی نیز در بخش نفت و گاز بوده است. با 
اینکه طبق صحبت های حس��ین زاده، رش��د اقتصادی ب��ا نفت در ۹ ماهه 
امسال به عدد منفی ۱.۷ درصد رسیده است که نسبت به چهار فصل اخیر 
از وضعیت بهتری برخوردار بوده، اما مهم ترین عامل کاهنده رشد اقتصادی 

نیز در این دوره زمانی همین بخش نفت بوده است.
آمارها درباره نیمه اول امسال چه می گویند؟

پس از مرکز آمار ایران حاال نهاد پژوهش��ی مجلس نیز به برآورد رش��د 
اقتص��ادی در نیمه اول امس��ال پرداخته و در تازه ترین گزارش��ش اعالم 
کرده اس��ت که هرچند میزان رش��د اقتصادی سال ۱۳۹۸ )به دلیل رشد 
منفی قابل توجه بخش نفت( منفی پیش بینی می شود، اما وضعیت بخش 

غیرنفتی اقتصاد ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود.
به گفته مرکز پژوهش های مجلس، با بازگش��ت تحریم ها، اقتصاد ایران 
در س��ال ۱۳۹۷ عملکرد ضعیفی داش��ت و می��زان کاهش تولید صنعت 

به خصوص صنایع بزرگ نظیر خودروس��ازی و همین طور صادرات نفت و 
گاز قابل توجه بود. از س��وی دیگر، افزایش س��طح قیمت ها )مصرف کننده 
و تولیدکننده( درحالی که سطح اسمی برخی هزینه ها نظیر هزینه جاری 
و عمران��ی دول��ت و همچنین س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی، افزایش 
چشمگیری نداشت، رشد حقیقی برخی بخش ها نظیر ساختمان و خدمات 

عمومی را با کاهش قابل مالحظه ای مواجه کرد.
به اعتقاد این نهاد پژوهش��ی، از آنجا که تبعات تحریم در س��ال ۱۳۹۸ 
همچون کاهش صادرات نفت، محدودیت واردات و صادرات و کسری بودجه 
همچنان پابرجاس��ت، انتظار اولیه این اس��ت که رشد اقتصاد غیرنفتی نیز 
در این س��ال منفی باش��د، اما برخی تحوالت مثبت، ش��رایط را در بعضی 
بخش ها بهبود بخش��یده است. به  عنوان مثال، بارندگی های بیش از انتظار 
در سال آبی قبل موجب شده که برآوردهای مثبت قبلی از رشد این بخش 
بهبود یابد. همچنین تحوالت بازار مس��کن، حجم سرمایه گذاری در بخش 
س��اختمان را در نیمه اول امسال افزایش داده و به نظر می رسد عمده این 
تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد 
بوده است. در نتیجه، رشد تولید ساختمان های مسکونی در نیمه اول سال 
۱۳۹۸ به  اندازه ای بوده که رش��د منفی تولید ساختمان های دولتی )ناشی 
از کاهش حقیقی طرح های عمرانی( را نیز پوش��ش داده و رشد کل بخش 
س��اختمان را به  طور نسبتا قابل توجهی افزایش داده است. به نظر می رسد 
رشد بخش س��اختمان نیز تأثیر مثبتی بر برخی بخش های صنعتی نظیر 
»الستیک و پالستیک«، »کاشی و سرامیک«، »سیمان« و »سایر کانی های 

غیرفلزی« داشته و رشد مثبت این بخش ها را به همراه داشته است.
هرچند به دلیل رشد منفی قابل توجه بخش نفت، طبیعتا رشد اقتصادی 
کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفی خواهد بود، اما مرکز پژوهش ها با در 
نظر گرفتن این مالحظات پیش بینی کرده که رش��د اقتصادی بدون نفت 
در س��ال ۱۳۹۸ حدود ۱.۸درصد باش��د. همچنین رشد بخش کشاورزی 
۵.۵درصد، رش��د بخش صنعت ۱.۵درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰درصد، 
رشد بخش ساختمان ۱۴.۵درصد و رشد بخش خدمات منفی ۱.۵درصد 

برآورد می شود. 
به گفته بازوی کارشناس��ی مجلس، رش��د منفی بخش خدمات عمدتا 
به دلیل رش��د منفی بخش امور عمومی در نتیجه کاهش حقیقی مخارج 
جاری دولت و همین طور افت ارزش افزوده بخش واسطه گری های مالی و 

به خصوص بخش بانکی به قیمت های ثابت در این س��ال است. درمجموع 
می توان گفت، اگرچه میزان رشد سال ۱۳۹۸ )به دلیل رشد منفی بخش 
نفت( منفی پیش بینی می ش��ود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران 

بهتر از سال گذشته خواهد بود.
ناکارایی نظام آماری در انتشار شاخص های اقتصادی

نهاد پژوهش��ی مجلس در پایان ای��ن گزارش همچنین از عملکرد نظام 
آماری کشور انتقاد کرده و تاخیر در انتشار آمارهای بخش حقیقی اقتصاد 
با وجود گذشت بیشتر از ۹ ماه از سال ۱۳۹۸ را نشانه ناکارایی مرکز آمار 
ایران و بانک مرکزی دانس��ته اس��ت. به گفته مرکز پژوهش ها، در چنین 
ش��رایطی که اقتصاد ایران با پیامدهای تحریم دست و پنجه نرم می کند، 
سیاس��ت گذاران و فعاالن اقتصادی بی��ش از زمان های ثبات اقتصادی، به 
دریافت آمارهای قابل اتکا برای برنامه ریزی مناسب نیاز دارند. این در حالی 
است که با وجود گذش��ت حدود ۹ ماه از سال ۱۳۹۸ همچنان هیچ گونه 
آماری از عملکرد بخش حقیقی اقتص��اد از جانب مرکز آمار ایران و بانک 
مرکزی منتشر نش��ده است. این موضوع عدم کارایی مطلوب نظام آماری 
کنونی را نش��ان داده و می تواند از جانب کاربران به عنوان عدم اس��تقالل 
حرفه ای نهادهای آماری تلقی ش��ود. در این شرایط، ضرورت بازنگری در 
ساختار نظام آماری کشور با تمرکز بر استقالل بیشتر آن و تفکیک وظایف 
نظارتی و اجرایی در تهیه آمارها به  منظور افزایش پاس��خگویی و قابلیت 

اتکای نظام آماری احساس می شود.
این انتقاد را رسانه ها نیز از نهادهای آماری کشور دارند، چراکه آمارهای 
اقتصادی کش��ور به سختی منتشر می ش��وند و خبرنگاران و به  طور کلی، 
مخاطبان بای��د از البه الی گفت وگوهای دولتمردان ی��ا گزارش نهادهای 
بین المللی دریابند که آیا اقتصاد ایران با رشد همراه بوده است یا نه! جدا 
از اخت��الف آماری مرکز آمار ایران و بان��ک مرکزی که مثنوی هفتاد من 
کاغذ شده است و با عدم انتشار آمار تورم از سوی بانک مرکزی البته تنها 
صورت مسئله حذف شده، حاال کار به جایی رسیده است که رسانه ها باید 
از گفت وگ��وی رئیس مرکز آمار ایران با روابط عمومی س��ازمان متبوعش 
بفهمند که جزییات رش��د اقتصادی ایران در ۹ ماهه امس��ال چقدر بوده 
است! تقریبا در بیشتر شاخص های اقتصادی این ماجرا برقرار است و عدم 
مسئولیت در پاس��خگویی گویا در انتش��ار آمارهای اقتصادی نیز خود را 

نشان می دهد.

رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 1.8درصد برآورد می شود

جزییات رشد اقتصادی در نیمه اول امسال

اگرچه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مس��کن تهران در 
دی ماه امسال از افزایش حدودا ۵درصدی اجاره بها نسبت به ماه قبل از آن 
یعنی آذرماه خبر داد، اما کنشگران، فعاالن و واسطه های ملکی بازار مسکن 
در تهران از افزایش بیش از ۲۰درصدی متوسط اجاره بها در پایتخت طی 

روزهای گذشته خبر می دهند.
به گزارش مهر، یک مش��اور امالک در منطقه تهرانس��ر در همین باره 
گفت: طی چند روز اخیر که بازار مس��کن با کاهش نسبی قیمت به دلیل 
عدم اس��تقبال خریداران در پی کاهش ش��دید قدرت خرید آنها و بی اثر 
بودن افزایش س��قف تسهیالت مس��کن از این بازار و نیز ورود سفته بازان 
از بازارهای موازی از جمله مس��کن به بازار س��رمایه، مواجه شده، اما بازار 
اجاره مسکن به دلیل باالبودن قیمت ها در بخش خرید و فروش با استقبال 
مستأجران روبه رو شده اما موجران نیز رفتاری تالفی جویانه در پیش گرفته 

و کرایه ها را افزایش داده اند.
او با اش��اره به افزایش مالکانی که به دلیل س��ودده بودن بازار سرمایه، 
می خواهند واحدهای خود را رهن کامل بدهند، گفت: به عنوان مثال یک 
واحد ۵۲ متری ۱۳ س��اله در بلوار اصلی تهرانس��ر به قیمت ۱۰۰ میلیون 
تومان رهن کامل داده می شود در حالی که در تابستان واحد مشابه تا ۷۰ 

و پاییز امسال حداکثر تا ۸۰ میلیون تومان رهن کامل داده می شد.
مشاور امالک دیگری در منطقه ستارخان )برق  آلستوم( گفت: یک واحد 
آپارتمان با متراژ ۱۰۰ متر ۲۰ س��ال س��اخت بدون آسانسور و پارکینگ 
واقع در طبقه س��وم به ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می ش��ود که 
واحد مش��ابه در ماه گذشته ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان برای رهن کامل 

فایل شده بود.
این مشاور امالک از وجود فایل دیگری برای رهن کامل در بلوار فردوس 
غربی به متراژ ۶۵ متر با رهن کامل ۱۸۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: 
واحدهای مش��ابه در این منطقه از تهران در ماه های گذش��ته حداکثر تا 
۱۵۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بودند، با این حال به دلیل 
دور بودن از مرکز ش��هر، با مشتریان کمتری مواجه و مستأجران خواهان 
تخفیف تا ۱۰ میلیون تومانی از س��وی موجران بودند، اما در حال حاضر 

مستأجران از اجاره کردن چنین واحدهایی استقبال خوبی می کنند.
مش��اور امالک دیگری در منطقه سعادت آباد با اشاره به افزایش حدودا 
۲۰درصدی اجاره بها در این منطقه گفت: یک واحد ۱۵۰ متری سه سال 
س��اخت در س��عادت آباد با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۰ 
میلیون تومان فایل ش��ده اس��ت که چنین ارقامی در این منطقه س��ابقه 
نداشته است. حتی در ماه های گذشته نیز حداکثر اجاره بها برای واحدهای 
مش��ابه بی��ن ۵ تا ۷ میلیون تومان ب��ود که ناگه��ان در اواخر بهمن ماه و 
اوایل اس��فندماه که میزان جابه جایی مس��تأجران به طور سنتی به دلیل 
نزدیک شدن به سال نو، افزایش می یابد، اجاره بها تا ۱۰ میلیون تومان هم 

افزایش یافته است.
این افزایش بی س��روصدای اجاره بها در حالی اس��ت که دولت و معاونت 
مسکن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان ساماندهی 
بازار مس��کن، به جز اعطای تسهیالت ودیعه مس��کن که آن هم از سوی 
وزارت اقتصاد پیگیری شده و وزارت راه و بانک مرکزی بارها با آن مخالفت 

کرده اند، هیچ برنامه دیگری ندارد.
در این میان، س��وال این است که سرنوشت تسهیالت ودیعه مسکن به 
کجا رسید؟ محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در دی ماه امسال 
از موافقت بانک مرکزی با اعطای تسهیالت ودیعه مسکن با سود ۱۸درصد 
خبر داده و گفته بود: سود ۱۸درصد برای تسهیالت ودیعه مسکن از سود 
فعلی ودیعه مس��کن که موجران آن را ۳۰درصد محاسبه می کنند، برای 

مستأجران به صرفه تر است.
این در حالی اس��ت که ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل 
بخش مسکن نیز در نشست خبری آذرماه خود از مخالفت بانک مرکزی با 
پیشنهاد بانک مسکن برای اعطای تسهیالت ودیعه مسکن با سود یارانه ای 
خبر داده و علت آن را داش��تن ش��بهه ربوی و مش��کالت فقهی برای این 
پیشنهاد بانک مسکن از سوی شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرده بود.
اگرچه حس��ین عبده تبریزی، مش��اور وزیر س��ابق راه و شهرسازی در 
س��ال های گذشته از پیش��نهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن در بانک 
مس��کن و اعطای س��ود به س��پرده های موجران در این صندوق با هدف 

کاهش اجاره بها خبر داده بود، اما این پیشنهاد عملی نشد.
حمیدرضا چراغی، کارش��ناس بازار مسکن درباره پیش��نهاد راه اندازی 
صندوق ودیعه مسکن گفت: این پیشنهاد که در گذشته نیز ارائه شده بود، 
در حال حاضر امکان اجرایی بیشتر و به صرفه تری برای وضعیت فعلی بازار 
مس��کن دارد. به عنوان مثال می توان صندوقی در بانک مسکن راه اندازی 
کرد که صرفاً پول پیشی که مستأجران به عنوان ودیعه مسکن به موجران 
و مالکان می دهند را در آن بپذیرند و با مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک 
مرکزی، نرخ سودی باالتر )مثاًل ۱۸درصد( از نرخ سود مرسوم شبکه بانکی 
)۱۵درصد( به س��پرده های یک ساله پرداخت ش��ود، اما مشروط به آنکه 
موج��ر یا مالک نرخ اجاره بها را پایین ت��ر از نرخ های متداول در بازار اجاره 

مسکن به مستأجر واگذار کند.
او همچنین با اش��اره به اینکه در حال حاضر تنها بازاری که سود خوبی 
پرداخت می کند، بازار س��رمایه است، گفت: می توان صندوقی نیز در بازار 
س��رمایه و با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی 
ک��رد که ودیعه های مس��کن را مال��کان و موجران جم��ع  آوری کرده و با 
اس��تفاده از این آورده ها، به موجران س��ود پرداخت کند با این ش��رط که 
مالک حق ندارد طی یک سال به این ودیعه دست اندازی کند و می بایست 

با اجاره بهای کمتری، واحد مسکونی را واگذاری کند.
چراغی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تبعیض هایی، امکان ایجاد 
رانت برای عده ای خاص را فراهم نمی کند، تصریح کرد: برای آنکه عده ای 
از چنین امکاناتی رانت جویی نکنند، می بایس��ت آیین نامه های مربوطه در 
هیأت دولت یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تدوین و به بانک های 
عامل یا س��ازمان بورس و نهادهای ناظر در بورس، ابالغ و با نظارت کامل 
اجرایی شود؛ ضمن اینکه ذات صندوق های بورسی، شفافیت و گزارش دهی 
مس��تمر اس��ت که امکان رانت جویی را حذف کرده یا کاهش می دهد؛ در 
صورتی که چنین صندوق هایی در شبکه بانکی راه اندازی شود، می توان با 
آوردن بندی در اساسنامه آنها در خصوص شفاف سازی ورودی و خروجی 
این صندوق ها، از رانت جویی عده ای که مثاًل با اس��تفاده از اجاره نامه های 

صوری بخواهند به این صندوق ها وارد شوند، جلوگیری کرد.

ادامه تاخت و تاز گرانی در بازار اجاره مسکن

صندوق ودیعه مسکن به کجا رسید؟

دریچه

همه چالش های خنده دار صنایع غذایی در سال 98

از شیر سمی تا مرغ تریاکی
صنایع غذایی ایران در سال ۹۸ ماجراهای تلخ و شیرینی را از 
سر گذراند. همین چند روز قبل بود که خبری درباره استفاده از 
ماده مخدر تریاک در غذای مرغ منتش��ر شد و همچون ماجرای 
کیک های آلوده و شیرهای سمی، موج خبری در فضای مجازی 
به راه انداخت. در این خبر به نقل از رئیس س��ازمان دامپزشکی 
آم��ده بود که »تولیدکنندگان از ماده مخدر تریاک برای افزایش 
وزن مرغ ها استفاده می کنند.« علیرضا رفیعی پور اما یک روز بعد 
با تکذیب این خبر به صداوسیما گفت: »این خبر، دروغ محض و 
خنده دار اس��ت.« سازمان دامپزشکی نیز اعالم کرده که از طریق 
مراجع قضایی، این ش��ایعه را پیگیری می کند. هرچه هست، این 
اتفاق اولین ش��ایعه خنده دار در یک س��ال گذشته برای صنایع 

غذایی نیست.
صفر تا صد ماجرای کیک های آلوده به قرص

اولین بار ماجرای کیک های آلوده در مهرماه امس��ال خبرساز 
ش��د. با آغاز سال تحصیلی و افزایش خرید کیک و شیرینی های 
تولیدش��ده در صنایع تبدیلی، کیک هایی در بعضی مراکز عرضه 
به فروش رسید که در بین آن، قرص جاگذاری شده بود. رسانه ها 
از آلودگی محصوالت ۱۲ برند معتبر صنایع غذایی در کش��ور به 
قرص خبر دادند، درحالی که صادرات محصوالت این ش��رکت ها 

همچنان ادامه داشت.
اولین قرص های کشف ش��ده از داخل کیک ها در اس��تان های 
سیس��تان و بلوچس��تان و هرمزگان مش��اهده ش��د و بعد از آن 
تصاوی��ری از کرم��ان، کرمانش��اه، بوش��هر، آذربایجان ش��رقی، 
آذربایج��ان غربی، زنجان، البرز، ایالم، کردس��تان و کهگیلویه و 
بویراحمد منتشر شد و مردم اعالم کردند که در این استان ها نیز 
کیک و کلوچه های حاوی قرص و کپسول پیدا شده است. پس از 
کیک های آلوده به قرص، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
اس��تان کهگیلویه و بویراحمد نیز به خبرگزاری ایسنا، گفته بود 
که »در یکی از شهر های کشور نیز وجود قرص های مشکوک در 

یک پفک هم مشاهده شده است.«
همان زمان، محمدرضا مرتضوی، فعال صنایع تبدیلی و رئیس 
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این باره گفت: »از 
نظر فنی جاس��ازی قرص در کیک های الیه ای در خطوط تولید 
ممکن نیست. گروهی هزینه زیادی را متحمل شده تا بسته های 
کیک را باز و قرص ها را در کیک های الیه ای جای دهند تا اذهان 
عمومی را مش��وش و م��ردم را نگران کنن��د. ماجرای کیک های 
آلوده به قرص یک حرکت ایذایی برای آس��یب به صنایع غذایی 
کشور اس��ت چراکه صنایع غذایی ایران توانس��ت عالوه بر بازار 

داخل به نیاز کشورهای همسایه هم پاسخ دهد.«
سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز هر نوع آلودگی در خطوط تولید 
را رد کرد و گفت: »هیچ مورد تخلفی در هیچ کارخانه ای در این 
زمین��ه اتفاق نیفتاده، بلکه ای��ن کیک ها در یک اقدام خرابکارانه 
دستکاری ش��ده بودند.« وزیر صمت هم جریان کیک های آلوده 

را جنگ روانی دانست.
اما این داس��تان چگونه پایان یافت؟ هرچن��د رحمانی فضلی 
وزیر کش��ور در ۳۰ دی ماه از دستگیری عوامل جاگذاری قرص 
خب��ر داد، اما ۱۲روز بعد، مصرف یک��ی از این کیک ها، کار یک 
دختر ۱۷ س��اله بابل��ی را با عالئمی چون ته��وع، خواب آلودگی 
و س��رگیجه به اورژانس بیمارستان کش��اند. پیشتر نیز جمشید 
مغازه ای، رئیس انجمن شیرینی و شکالت از کاهش ۳۰درصدی 

مصرف کیک های صنعتی در کشور خبر داده بود.
جنجال وجود سم آفالتوکسین در شیر

پس از ماجرای کیک های آلوده این بار نوبت به هیاهوی س��م 
آفالتوکس��ین در شیر رسید.  آفالتوکسین  )Aflatoxin( یا سم 
قارچی طبیعی قادر اس��ت انس��ان را از طریق مواد غذایی آلوده 
مانند تخم مرغ، ش��یر و محصوالت لبنی آلوده کند و س��رطان زا 
باش��د. ماجرا از صحبت های یک کارشناس در تلویزیون آغاز شد 
که مدعی بود »ش��یرهای پاس��توریزه آلوده به سم آفالتوکسین 
است.« هرچند این کارشناس در گفت وگو با رسانه ها اعالم کرد 
از صحبت های او در این باره سوءبرداش��ت ش��ده، اما همین ادعا 
کافی بود تا صنایع غذایی با موج دیگری از بحران روبه رو شوند، 
چنانچه همین سوءبرداشت به کاهش ۲۰درصدی مصرف لبنیات 
در کش��ور دام��ن زد و رئیس هیأت مدیره انجم��ن صنایع لبنی 

ایران از شکایت قضایی از کارشناس مربوطه خبر داد.
میراس��الم تیموری، رئیس هیأت مدی��ره انجمن صنایع لبنی 
ای��ران در ای��ن باره به مهر، گف��ت: »به دلیل خس��ارتی که این 
موضوع به صنعت لبنیات و ش��یر کش��ور وارد کرده ما از شبکه 
۳ س��یما و کارشناس و مجری برنامه شکایتی را تنظیم و تقدیم 
مراجع قضایی کردیم که در نوبت رس��یدگی قرار دارد و امیدوار 
هستیم تس��ریع پیدا کند.« این در حالی است که شبکه ۳سیما 
پیش��تر نیز در برنامه ای از قول ی��ک نماینده مجلس به ماجرای 
واردات ذرت های آلوده و عرضه آن به عنوان خوراک دام پرداخته 

بود.
هرچه هس��ت، صنایع شیرینی و شکالت س��ازی، شیر و طیور 
ای��ران از بخش های صادرات��ی صنایع غذایی به ش��مار می رود. 
امنیت غذایی در مرتب��ه اول، درآمد ارزی حاصل از فروش مواد 
غذایی و اشتغال زایی در مرتبه دوم موجب شده تا صنعت غذایی 
یکی از صنایع مهم و پیش��ران رشد اقتصادی در ایران محسوب 
ش��ود. از یک س��و، امنیت غذایی، نگرانی اصلی ۲۰ س��ال آینده 
کش��ور اس��ت که در سند توس��عه چش��م انداز به عنوان یکی از 
ش��اخص های کلیدی و یکی از اهداف توس��عه ای مطرح شده و 
از س��وی دیگر معضل بیکاری، ابرچالش حال حاضر کشور است. 
این دو نگرانی توامان باعث می شود سیاست گذاران نگاه ویژه تری 
به صنایع غذایی داش��ته باش��ند، اما انتش��ار این دست شایعات 
موجب می شود تا اعتماد عمومی به صنایع غذایی از دست برود. 
از گفته ه��ای مس��ئوالن امر نیز اینطور برمی آی��د که تخلفی در 
واحدهای تولیدی انجام نش��ده و شایعه هایی که به وحشت افکار 
عموم��ی در مصرف محصوالت صنایع غذایی انجامیده، توطئه ای 
بیش نبوده است؛ توطئه ای که البته ردپای رسانه ملی هم در آن 
دیده می ش��ود، بنابراین س��وال این است که آیا سرگرمی بعضی 

قرار است چاله بزرگی برای صنایع غذایی ایران بکند؟
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فرصت امروز: همه نگاه ها به س��مت شرق اس��ت و همه منتظرند ببینند که آیا 
چین باالخ��ره از پس ویروس »کرونا« برمی آید؟ در ای��ن بین، تاثیر ویروس کرونا 
بر معادالت اقتصاد جهانی کامال محس��وس اس��ت. به عنوان  مثال، شیوع ویروس 
کرونا در بزرگ ترین واردکننده نفت جهان یعنی چین، کاهش محس��وس تقاضای 
نفت در س��رزمین اژدهای زرد را به دنبال داشته و همین اتفاق باعث شده است تا 
اوپک، پیش بینی قبلی خود از رش��د تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ را تعدیل 
کن��د. در همین حال، صندوق بین المللی پول، دو هفته آینده را برای اقتصاد چین 
حیاتی عنوان کرده و گفته است که این دو هفته، زمانی است که کارخانه ها در چین 
بازگشایی می شوند و گشایش کارخانه ها می تواند درک بهتری از تاب آوری چین در 

برابر ویروس کرونا نشان دهد.
اوپک پیش بینی قبلی خود را تعدیل کرد

س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( پیش بینی قبلی خود درباره رشد 
تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ را به میزان قابل توجهی تعدیل کرد. این سازمان 
نفتی که در گزارش قبلی خود پیش بینی کرده بود که تقاضای جهانی نفت در سال 
جاری میالدی ۱.۲۲ میلیون بش��که در روز نس��بت به میزان آن در س��ال گذشته 
افزایش خواهد یافت، در گزارش جدیدش، میزان رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ 

نسبت به سال قبل را ۹۹۰هزار بشکه در روز پیش بینی کرده است.
اوپک در گزارش جدید خود علت تعدیل پیش بینی قبلی خود از تقاضای جهانی 
نفت را چنین تش��ریح کرده است: »اثرات ش��یوع ویروس کرونا بر اقتصاد چین بر 
شدت نااطمینانی های موجود در اقتصاد جهانی افزوده است و متعاقبا نااطمینانی ها 
درباره رش��د تقاضای جهانی نفت در س��ال ۲۰۲۰ نیز افزایش یافته است. مطمئنا 
تحوالت جاری در چین مستلزم رصد و ارزیابی مستمر است تا بتوانیم تأثیرات این 

تحوالت بر بازار نفت را ارزیابی کنیم.«
ش��رایط جدید بازار جهانی نفت، احتماال اعضای این س��ازمان و متحدان جدید 
آنها از جمله روسیه که در کنار یکدیگر به »اوپک پالس« معروف شده اند را بر آن 

خواهد داشت که بار دیگر برای کاهش سطح تولید خود تشکیل جلسه دهند. قیمت 
نفت در بازارهای جهانی از اوایل ماه ژانویه )اواسط دی ماه( تاکنون حدود ۲۰درصد 
کاهش یافته است. در پایان معامالت روز چهارشنبه بورس کاالی لندن، قیمت هر 
بشکه نفت برنت دریای شمال به ۵۵.۸ دالر رسید؛ این در حالی است که در اوایل 

ژانویه قیمت نفت برنت به مرز ۷۰ دالر نزدیک شده بود.
براس��اس گزارش اوپک، ش��یوع ویروس کرونا -که تعداد قربانی��ان آن به بیش 
از ۱۳۰۰ نفر رس��یده اس��ت- باعث ش��ده است که این س��ازمان مجبور به تعدیل 

پیش بینی قبلی خود از تقاضای جهانی نفت در سال جاری میالدی شود.
اوپ��ک در گزارش جدید، پیش بینی خود از رش��د تقاضای نفت چین 
در نیمه نخس��ت امسال را نس��بت به گزارش قبلی ۲۰۰ هزار بشکه در 
روز تعدیل کرده اس��ت. از طرفی تأثیرات جهانی ش��یوع ویروس کرونا 
باعث ش��ده است که اوپک پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت 
در شش  ماهه نخست سال ۲۰۲۰ را نیز ۴۰۰ هزار بشکه در روز تعدیل 
کند. متعاقبا پیش بینی اوپک از رش��د تقاضای جهانی نفت در کل سال 
نیز در مقایسه با گزارش قبلی، به میزان ۲۳۰ هزار بشکه در روز تعدیل 

شده است.
اوپک در بخش دیگری از گزارش خود اعالم کرده اس��ت:  »ش��یوع ویروس کرونا 
با تعطیالت س��ال نو چینی مصادف شده و به همین دلیل تأثیر زیادی بر تقاضای 
س��وخت برای حمل ونقل در این کشور داش��ته است. وقتی شرایط عادی باشد، در 
تعطیالت س��ال نو چینی میلیون ها نفر از اتباع این کشور برای جشن گرفتن سال 
نو در کنار خانواده و دوس��تان خود به کشورشان بازمی گردند و برخی نیز به خارج 

سفر می کنند.«
کمیسیون ملی سالمت چین اعالم کرد تعداد قربانیان ویروس کرونا به ۱۳۱۰ نفر 
رسیده و آمار مبتالیان به این ویروس نیز از مرز ۵۸ هزار نفر عبور کرده است. عالوه 
بر این،  ویروس کرونا به بیش از ۲۰ کشور جهان نیز سرایت کرده و سازمان بهداشت 

جهانی، شیوع این ویروس را »تهدیدی بسیار جدی برای جهان« خوانده است.
2 هفته آینده برای چین حیاتی است

در همی��ن حال، صن��دوق بین المللی پول دو هفته آین��ده را برای اقتصاد چین 
حیاتی عنوان کرده است. 

به گزارش سی ان بی س��ی، کریس��تالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول 
روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ اعالم کرد: دو هفته آینده برای تعیین اثرات 
اقتصادی کرونا، بسیار مهم است. این دو هفته، زمانی است که کارخانه ها در چین 
بازگشایی می شوند. باز شدن کارخانه ها می تواند درک بهتری از شرایط و تاب آوری 

چین در برابر ویروس کرونا نشان دهد.
به گفته جورجیوا، صندوق بین المللی پول در حال مش��اهده چگونگی گسترش 
ویروس کرونا در چین است، البته گفته شده است فعال مسئله اساسی وجود ندارد، 
اما اگر این ویروس در کش��ورهایی با نظام س��المت ضعیف مانند آفریقا شیوع پیدا 

کند، آن زمان شرایط تغییر خواهد کرد.
رئیس صندوق بین المللی پول درباره کرونا در مقایس��ه با ویروس حاد تنفس��ی 
که اوایل دهه ۲۰۰۰ ش��یوع پیدا کرده بود، هش��دار داد و گفت: این ویروس نه تنها 
متفاوت از سارس است، بلکه اقتصاد چین و جهان را تغییر خواهد داد. چین در اوایل 
دهه ۲۰۰۰، تنها ۸درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص می داد، اما االن سهم 
این کش��ور از اقتصاد جهان ۱۹درصد است، بنابراین هر مشکلی در چین، می تواند 

آسیا و سایر بخش های جهان را دچار مشکل کند.
 جورجیوا همچنین از چین به دلیل دو قدم بس��یار مهم در مناطق تحت شیوع 
تش��کر کرد. چین نقدینگی را تقویت کرد و با کاهش نرخ بهره و ایجاد محرک در 
مناطق آس��یب دیده، اقتص��اد محلی را تحت حمایت ق��رار داد. به گفته جورجیوا، 
س��ناریو اولیه صندوق بین المللی پول درباره تاثیر وی��روس کرونا در اقتصاد چین، 
V ش��کل خواهد بود. به این معنا که یک س��قوط چشم گیر و بعد هم رشد فزاینده 

رخ خواهد داد.

آیا چین از پس ویروس کرونا برمی آید؟

کرونا، نفت، اوپک و دیگران
انرژی

چرا وزیر نفت با سهمیه بنزین نوروزی مخالف است؟
سرنوشت مبهم بنزین نوروزی

وزیر نفت گفت بار مالی تخصیص س��همیه بنزین نوروزی بر منابع یارانه ۳ 
ه��زار میلیارد تومان اس��ت و به همین دلیل برخی در دول��ت با اختصاص آن 

مخالف هستند.
بیژن زنگنه در حاش��یه کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت در جمع 
خبرنگاران دلیل مخالفت برخی افراد با اختصاص سهمیه بنزین نوروزی را فشار 
بر منابع یارانه دانس��ت و افزود: افزایش قیمت بنزین به طور کامل به پرداخت 
حمایت معیش��تی اختصاص پیدا می کند، بنابراین اگر به هر خودرو ۱۰۰ لیتر 
بنزین سهمیه ای برای نوروز اختصاص پیدا کند، بار مالی ۳هزار میلیارد تومانی 

به منابع یارانه خواهد داشت.
او درباره اینکه ش��نیده می ش��ود برخی ارکان دولت با این پیشنهاد مخالف 
هستند، توضیح داد: دلیل مخالفت این افراد این است که منابع یارانه ها کاهش 
می یابد؛ چون منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین تماما با دستور رئیس جمهوری 

و تصویب سران نظام به خانواده های کم بضاعت اختصاص می یابد.
زنگنه ادامه داد: اگر قرار باشد ۱۰۰ لیتر سهمیه بنزین به ۱۸ میلیون خودروی 
س��واری که در کش��ور وجود دارد، تخصیص پیدا کند یعنی باید یک میلیارد و 
۸۰۰ میلیون لیتر بنزین به خودروها سهمیه نوروزی داده شود که اگر این رقم 
را  در ۱۵۰۰ توم��ان ضرب کنیم، نزدی��ک ۳ هزار میلیارد تومان از منابع برای 

تخصیص به افراد مشمول کم می شود.
وزیر نفت همچنین درباره میادین غرب کارون با اشاره به اینکه ظرفیت تولید 
نفت از این میادین پنج برابر افزایش یافته است، اظهار کرد: توسعه میادین غرب 
کارون متکی به منابع صندق توسعه ملی بوده که شرکت ها هم از آن استفاده 
کردند. وی با تاکید بر اینکه توسعه غرب کارون همچنان متکی به منابع صندوق 
توس��عه ملی است، افزود: جا دارد مجموع تولید نفت در غرب کارون با افزایش 
بازیافت به نزدیک روزانه یک میلیون بشکه برسد؛ منتها هم به فناوری و هم به 
منابع مالی نیاز است. زنگنه گفت: فعال با تمام قدرت در میدان های غرب کارون 

فعالیت می کنیم.
وزیر نفت به این پرسش که آیا بحث طرح بانک نفت مطرح است، پاسخ داد: 

چنین بحثی مطرح نیست. همه بانک ها، بانک نفت هستند.
بن��ا بر اعالم وزارت نف��ت، زنگنه درباره نفت کوره کم س��ولفور که مورد نیاز 
کشتی هاس��ت، به عرضه ای��ن فرآورده در بورس اش��اره ک��رد و گفت: اکنون 
قیمت نفت کوره کم س��ولفور حدود ۳۰درصد از بنزین هم گران تر است و چند 
برابر قیمت نفت کوره با س��ولفور باالس��ت. البته فرصتی است برای کسانی که 

می خواهند در این زمینه سرمایه گذاری کنند.
وی ادامه داد: البته این افزایش ابدی نیست. وقتی تولید نفت کوره کم سولفور 
در دنی��ا باال ب��رود، قیمتش پایین می آی��د. به  هر حال فرصتی اس��ت. اکنون 
تولیدکنندگان داخلی ترجیح می دهند به جای تولید بنزین، این فرآورده را تولید 

کنند و به  فروش برسانند.

آخرین خبرها از بازار جهانی نفت
چرا نفت گران شد؟

کاهش تولید اوپک و پیش بینی سرمایه گذاران درباره کوتاه مدت بودن تاثیر 
ویروس کرونا بر اقتصاد باعث شد تا قیمت نفت، نخستین رشد هفتگی خود را 

از ابتدای سال جاری میالدی ثبت کرده و ارزش نفت برنت ۵درصد باال رود.
به گزارش ایرنا، حدود یک ماه از گس��ترش ویروس کرونا می گذرد و در این 
مدت عالوه بر آنکه بیش از ۶۰ هزار نفر به این ویروس مبتال شده و ۱۵۲۳ نفر 
نیز جان خود را از دست داده اند،  قیمت نفت نیز به دلیل تاثیر این ویروس بر 
اقتصاد و بازارهای مالی حدود ۱۰دالر پایین آمده است، با این حال روند قیمت 
نفت در روزهای گذشته نشان می دهد که سرمایه گذاران در بازار نفت امیدوارند 
تا اثر کرونا بر طالی سیاه کوتاه مدت باشد و نفت بتواند به قیمت های پیش از 

شیوع کرونا بازگردد.  
همچنین امیدواری درباره کاهش ۶۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت اوپک پالس 
نیز بر این روند مثبت اثرگذار بوده اس��ت تا آنجا که قیمت نفت برنت در هفته 
گذشته بیش از ۵درصد باال رفت و از ۵۴ دالر و ۴۷ سنت در روز دوشنبه به ۵۷ 

دالر و ۳۲ سنت در روز جمعه رسید.
قیمت نفت ش��اخص آمریکا نیز ۳.۴درصد افزایش داشت تا از ۵۰ دالر و ۳۲ 

سنت به ۵۲ دالر و ۵ سنت افزایش پیدا کند.
با این حال آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده که ذخایر نفت آمریکا افزایش 
چش��مگیری داشته اس��ت تا آنجا که پیش بینی می ش��ود در ۴۵ روز پیش رو 
تقاضای نفت بازهم با کاهش ۴۳۵ هزار بشکه ای روبه رو شود که این امر می تواند 

دغدغه جدیدی برای قیمت نفت باشد.

در جدیدترین ارزیابی گلدمن ساکس
پیش بینی قیمت نفت 10 دالر کاهش یافت

درس��ت چن��د روز پس از اینکه اوپک پیش بینی خ��ود از میزان تقاضا برای 
نفت در سال ۲۰۲۰ را به دلیل آسیب های اقتصادی ناشی از بیماری کووید ۱۹ 
کاهش داد، بانک آمریکایی گلدمن ساکس قیمت مورد پیش بینی برای نفت در 

سه ماهه اول تا پایان امسال را ۱۰ دالر کاهش داد و ۵۳ دالر پیش بینی کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا، دامین کوروالین، استراتژیس��ت کاال در بانک 
گلدمن س��اکس در یادداشتی نوشت: ابهامات بنیادین در بازار نفت 
فوق العاده باالس��ت و اف��ت تقاضای چین و جهان به دلیل ش��یوع 
ویروس کرونا قابل توجه اس��ت اما میزان و مدت آن نامعلوم مانده 
اس��ت. همچنین درباره احتمال کاهش بیش��تر تولید نفت از سوی 

گروه اوپک پالس ابهامات فراوانی وجود دارد.
وی در نخس��تین ارزیاب��ی خود از میزان افت تقاض��ای چین برآورد کرد که 

تقاضای این کشور ۴میلیون بشکه در روز برمبنای ساالنه افت خواهد کرد.
با فرض بهبود تدریجی تقاضا تا ماه مه، رش��د تقاضای جهانی برای نفت در 
س��ال ۲۰۲۰ به ۰.۶ میلیون بش��که در روز در مقایسه با ۱.۱ میلیون بشکه در 
روز برآورد قبلی خواهد رسید و بازار جهانی تا نیمه اول سال ۲۰۲۰ دچار یک 
میلیون بشکه در روز مازاد عرضه خواهد شد، با این حال اگر اوپک پالس درباره 
کاهش بیشتر تولید به میزان نیم میلیون بشکه در روز به توافق برسد و پیمان 
کاهش تولید فعلی خود را تا نیمه دوم امس��ال ادامه دهد، سطح ذخایر جهانی 
تا پایان سال عادی خواهد شد. تحلیلگر گلدمن ساکس خاطرنشان کرد به نظر 
می رسد مازاد فعلی نفت به چین محدود است که بار دیگر اهمیت چین و ذخایر 

نفت خاورمیانه در مالیم کردن شوک های عرضه و تقاضا را بارز کرد.
گلدمن ساکس برمبنای این فرضیات عرضه و تقاضا انتظار دارد بازار جهانی 
نفت در نیمه اول س��ال ۲۰۲۰ دچار مازاد عرضه شده و ذخایر نفت چهار برابر 
پیش از پیش بینی انجام ش��ده قبل از شیوع ویروس کرونا شود اما سپس بازار 
نفت در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ با کمبود عرضه روبه رو می شود و بازار نفت تا 

پایان سال ۲۰۲۰ به مسیر عادی پیش از شیوع این اپیدمی برمی گردد.
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در حالی که روزهای گذش��ته خبرهایی مبنی بر هک شدن اطالعات کاربران از 
جمله در وب سایت علی بابا منتشر شد، اما نه خود شرکت و نه مسئولی پاسخگوی 
دقیق چرایی این موضوع که آیا این اتفاق به دلیل بی احتیاطی و عدم اتخاذ تدابیر 
حفاظت��ی افت��اده یا خیر، نبوده اس��ت؛ بار دیگر این موضوع پررنگ ش��ده که چرا 
با گذش��ت بیش از یک س��ال از تدوین الیحه ای تحت عن��وان صیانت از داده های 

شخصی، این الیحه هنوز به تصویب و اجرا نرسیده است.
به گزارش ایس��نا، این روزها از گوش��ه و کنار، اخباری مبنی  بر حمالت هکری و 
حمله به زیرساخت های کشور شنیده می شود، اما یکی از اخباری که تا حدودی در 
حوزه فناوری اطالعات کش��ور جنجال به پا کرد، هک شدن سایت علی بابا، شرکت 
ارائه دهن��ده خدمات فروش آنالین بلیت اس��ت که مس��عود طباطبایی، مدیرعامل 
این ش��رکت، چند روز پیش اعالم و تایید کرد که متاس��فانه تعدادی از سرورهای 
علی بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و به برخی از اطالعات کاربران و سورس کدها 
دسترس��ی پیدا کردند. تیم امنیت علی بابا اقدام��ات الزم را انجام داده و با توجه به 

سرنخ های موجود، این موضوع از طریق نهادهای ذی ربط در حال پیگیری است.
همچنین در بیانیه علی بابا که پس از این اتفاق منتش��ر شد آمده بود: مسئولیت 
ای��ن رخ��داد را می پذیریم و از کس��انی که به نحوی آس��یب دیده اند، عذرخواهی 
می کنیم. حفاظت از اطالعات همواره اولویت ما بوده و هس��ت. این اطمینان را به 
ش��ما می دهم که اقدامات الزم برای جلوگی��ری از تکرار این اتفاق صورت گرفته و 
با قدرت بیش��تر در جهت حفاظت از حریم خصوصی کاربران پیش خواهیم رفت. 
اطالعات تکمیلی درباره این حمله هکری از سوی علی بابا اطالع رسانی خواهد شد.

 اما مجید حسینی نژاد، بنیان گذار علی بابا نیز ضمن انتشار تصویری از بیانیه رسمی 
علی بابا در رابطه با این حمله، اضافه کرد: همیش��ه پش��ت هر رو دس��ت خوردنی؛ 
جایی برای یادگیری و رش��د هس��ت، صمیمانه عذر می خواهم و مطمئنم که تیم 
عالی تکنولوژی و امنیت علی بابا با یادگیری از این اتفاق امنیت را به  طور بی اندازه 

چشمگیری باالتر می برد و شما ما را یادگیرنده، اهل رشد و توسعه خواهید یافت.
صداقت داشتند، اما احتیاط نکردند

پس از این اظهارات، امیر ناظمی، رئیس س��ازمان فناوری ایران به این مس��ئله 
واکنش نشان داد و در توییتر نوشت: صداقت شما و همراهی تان برای رشد و توسعه 
امنیت نشانه ای از تعهد شماست. همین که پنهان کاری رویه شما نیست و تعهد به 
شناس��ایی مشکل و رفع آن دارید، نقطه آغازین توسعه را نشان داده اید. صداقت با 

مردم خود نشانه یک سرمایه اجتماعی است و هم سازنده آن سرمایه.
این درحالی است که مسئوالن معتقدند، اعتماد مهم ترین حلقه زنجیره خدمات 
در هر سرویس است، سرویس های مجازی هر روز در حال رشدند، بنابراین کسانی 
که اطالعات ش��هروندان را نگه می دارند، باید از قبل فرآیند شفاف س��ازی را انجام 

دهند تا دسترس��ی به اطالعات مردم کار مش��کلی باشد. به همین دلیل الزم است 
ضری��ب حری��م خصوصی را ب��ه نحو قابل بهب��ودی افزایش داد، اما ص��رف نظر از 
اطالع رس��انی این رویداد  عذرخواهی توسط مدیران این وب سایت، باید دید هزینه 

این بی احتیاطی چطور پرداخت می شود.
این موضوع س��والی است که توس��ط کاربری در توییتر و در واکنش به اظهارات 
مدیران علی بابا عنوان و سوال شده که »آیا پرونده توسط نهادهای حاکمیتی بررسی 
مستقل خواهد شد؟ اگر بله نتیجه به صورت شفاف و عمومی گزارش خواهد شد؟ 
اگر دیتا بریچ ناشی از کوتاهی شرکت بوده باشد، کاربر امکان شکایت از شرکت را 

دارد؟ آیا چنین کوتاهی هایی جرم انگاری شده اند؟«
رضا باقری اصل - دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات - در پاسخ به این سوال ها 
می گوید: در قانون جرائم رایانه ای برای عمد در عمل مجرمانه مجازات تعیین شده، 
ج��ز در ماده ۵ که بی احتیاطی، بی مباالتی یا ع��دم رعایت تدابیر امنیتی مامورین 
دولتی درخصوص داده های سری هم جرم انگاری شده، اما در مورد علی بابا کسی که 

هک کرده مشمول مجازات مواد ۱ و ۱۱ است.
ماده ۱ قانون جرائم رایانه ای )ماده ۷۲۹ قانون مجازات های اسالمی( حاکی از آن 
است که هر کس به  طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که 
به وس��یله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا 
یک س��ال یا جزای نقدی از ۵میلیون تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم 

خواهد شد.
مدیران سایت باید به دستگاه قضا شکایت کنند

البته تورج کاظمی - رئیس پلیس فتا تهران - درباره هک ش��دن س��ایت علی بابا 
اظهار کرده اس��ت: طبق رصدهای صورت گرفته سایت علی بابا توسط افرادی هک 
شده، مدیران سایت باید با مراجعه به مرجع قضایی اعالم شکایت کنند، در صورت 
ارجاع پرونده به پلیس فتا، ما به موضوع شکایت رسیدگی خواهیم کرد. برای اطالع 
از میزان دسترس��ی هکرها به اطالعات کاربران نیاز به بررس��ی س��رورهای سایت 
موردنظر داریم و تا زمانی که مدیران سایت به دستگاه قضایی شکایت نکنند، امکان 

بررسی سرورها وجود ندارد.
همه این اظهارات در حالی است که الیحه صیانت از داده های شخصی مردادماه 
س��ال گذشته توسط سازمان فناوری اطالعات کشور رونمایی شد و آن زمان اعالم 
شد که این الیحه برای تصویب به هیات دولت و سپس برای تبدیل شدن به قانون 
به مجلس خواهد رفت. هدف اصلی این الیحه، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص 

موضوع داده ها عنوان شده بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در آن زمان با اشاره به این الیحه و با تاکید بر 
لزوم صیانت از داده های مردم در سرویس های موجود در فضای مجازی بیان کرد: 

پیش از این در فضای مجازی و برای س��رویس هایی که هر روز با س��رعت بیشتری 
در حال رشد هستند، الیحه ای نداشتیم. همچنین اطالعاتی از شهروندان ایرانی در 
سرویس های بین المللی ضبط و ثبت می شد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین 
دلیل برای رعایت صیانت از داده های مردم در حوزه سرویس های بین المللی هم در 

تالشیم. برای این قانون نیاز به تعامالت بین المللی داریم.
همچنین الیحه  صیانت از داده های ش��خصی س��ندی اس��ت که به گفته رسول 
س��راییان - دبیرکل س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور - اگر م��ردم نگرانی و 
دغدغه ای درباره داده های شان دارند با مطالعه  این سند و تضامینی که به آنها داده 
ش��ده، می توانند اعتماد کنند؛ همچون سایر قوانین و مقررات. همه دنیا هم همین 
کار را می کنند. همه  دنیا این قوانین و مقررات را دارند. در اروپا هم قانونی هس��ت 

تحت عنوان GDPR که درباره حفاظت از حریم داده هاست.
صیانت از حریم خصوصی، قانونی مصوب در اروپا

اما قانون GDPR )مقررات عمومی حفاظت از داده (، قانونی  اس��ت که اتحادیه 
اروپا به منظور صیانت از حریم خصوصی افراد و محافظت از داده های شخصی آنها، 
تصوی��ب کرده و همه ش��رکت های ارائه دهنده خدمات به کارب��ران که با داده های 
ش��خصی افراد س��روکار دارند را ملزم به رعایت آن می کند. اگرچ��ه این قانون در 
اتحادیه اروپا وضع شده است اما حوزه سرزمینی آن محدود به اعضای اتحادیه اروپا 
نیست و دایره شمول آن می تواند شرکت ها و سازمان هایی که در این اتحادیه مستقر 

نیستند را نیز دربرگیرد.
حوزه فراگیر و گسترده این قانون و ضمانت های اجرایی مستحکم آن از یک طرف 
و جرایم سنگینی که در صورت تخلف از آنها به شرکت ها تحمیل می شود، باعث شد 
سازگاری با این قانون به  شکل جدی در دستور کار بسیاری از شرکت ها به خصوص 
شرکت های حوزه فناوری اطالعات و ارائه دهنده سرویس های شبکه اجتماعی قرار 
گی��رد. همچنین ماهیت این قان��ون و دید جامع و فراگی��ر آن در ارتباط با حریم 
خصوص��ی افراد و محافظت از داده ها، باعث ش��ده که مطالعه آن از منظر نیازهای 
امنیتی بس��یار مهم باش��د. نیازهای موجود در این قانون متناس��ب با دغدغه های 
شرکت ها و ارائه دهندگان سرویس های شبکه اجتماعی و سایر فعاالن حوزه فناوری 

اطالعات است.
با وجود این به نظر می رسد این الیحه از سال گذشته تاکنون به مرحله تصویب و 
اجرا نرسیده است، همان طور که دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات نوشته است: 
ش��اید امروز روزی باشد که مسئولیت پذیری و شفافیت ارزش خود را بازیافته و در 
کنار مس��ئولیت های حقوقی و کیفری )ک��ه در این مورد بی احتیاطی و عدم اتخاذ 
تدابیر حفاظتی جرم انگاری نشده است( شایسته توجه بیشتر باشد. اگرچه شرکت 

می تواند طبق قانون برای استیفای حق مشترکین اقامه دعوی کند.

هک اطالعات کاربران سایت های ایرانی

چه کسی پاسخگوست؟
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رقابت بازارها؛ بانک و بورس علیه همدیگر

در روزهای اخی��ر بعضی از صاحب نظ��ران اقتصادی نزدیک 
به بانک مرکزی، ضمن طرح انتقاداتی نس��بت به عملکرد بازار 
س��هام کش��ور، با ناکارآمد خواندن این بازار و غیرمولد دانستن 
عملکرد آن، در نظام تأمین مالی اقتصاد کشور، وجود فشارهای 
تبلیغاتی و سیاس��ی از س��وی ذی نفع های کلیدی بازار سرمایه 
را، یکی از عوامل مهم انحراف سیاس��ت های پولی بانک مرکزی 

دانستند.
جنگ بازار پول و س��رمایه از آن دست دردسرها و مشکالت 
منحصربه ف��رد اقتصاد ایران اس��ت که حاص��ل ندانم کاری های 
منحصربه فرد ما در حکمرانی و سیاست گذاری اقتصادی است. 
وقتی رش��د پایه پولی بدون تناسب با رشد اقتصادی یا ظرفیت 
رش��د اقتصادی و صرفا در چارچوب سیاست های مالی دولت و 
در فقدان یک نظام حسابرس��ی قابل اتکا در حوزه مالیه عمومی 
صورت می گی��رد؛ حاصل آن نقدینگی س��رگردانی اس��ت که 
رانت جوی��ان بر س��ر تصاحب آن، که درواقع ب��ه معنای اخذ از 

سهم مالیات تورمی است، دچار تنش و جنگ می شوند.
در ای��ن میدان پرغبار طبیعی اس��ت که هر کس تالش کند 
بخ��ش بزرگ تری از این غنیمت ب��ادآورده را تصاحب و تملک 
کند و در ش��رایطی که تولید و توزی��ع و گردش این نقدینگی 
پرقدرت و بی بنیاد، تا حد زیادی تحت تأثیر سیاست گذاری های 
حاکمیت��ی و مداخالت دولتی اس��ت، طبیعی اس��ت که تالش 
عم��ده رانت جوی��ان در حوزه ه��ای گوناگون، به اقام��ه ادله و 
جمع کردن لشگر و عده برای گرفتن سهم بیشتر از این جریان 
مس��موم نقدینگی متمرکز ش��ود. این الگوی رفتاری بورس و 

بانک و تولید و تجارت هم نمی شناسد.
آنچ��ه در این میان بس��یار مهم اس��ت؛ توجه ب��ه این نکته 
کلیدی اس��ت که این نبرد، اصوالً نبرد ایرانیان میهن دوست و 
دغدغه مندان توس��عه این سرزمین نبوده و نیست! آنچه فعاالن 
واقعی بخ��ش خصوصی اقتصاد و متخصص��ان و صاحب نظران 
دلس��وز توس��عه ایران می خواهند و می گویند؛ تأکید بر شفاف 
و مؤثر س��اختن کنترل ه��ای مالیه عمومی، به وی��ژه در حوزه 
بدهی ه��ای دولت اس��ت که نقط��ه اتکای یک بان��ک مرکزی 

مستقل، به عنوان نگهبان اعتبار پول ملی است.
روزی که ش��فافیت مالیه عمومی، دست دولت را برای توزیع 
بی حس��اب وکتاب سوبس��ید در اقتصاد کش��ور ببن��دد و بانک 
مرکزی از مجری سیاس��ت های مالی دولت تبدیل به تنظیمگر 
بی طرف بازار پول و اعتبار ش��ود؛ دیگر نه وجهی برای مداخله 
گس��ترده حاکمی��ت در نظم طبیع��ی اقتصاد باق��ی می ماند و 
نقدینگ��ی بی بنی��اد و پرقدرتی که رانت جوی��ان در بخش های 

مختلف اقتصاد ایران برای تصاحب آن به جان هم بیفتند.
در آن روز زیب��ای رؤیایی، که نرخ بهره پول را بازار تعیین 
می کند و رفع موانع نهادی شفافیت و مقیاس پذیری، بورس 
را تبدی��ل به یک اب��زار تأمین مالی مؤثر در اقتصاد کش��ور 
س��اخته، بازار پول و س��رمایه، نه رقیب بلکه مکمل یکدیگر 
خواهند بود. بازار پول جذب کننده منابع کم ریس��ک هس��ته 
س��خت اقتصاد و بورس سهام، میزبان منابع ریسک پذیرتری 
می ش��ود که با بازدهی بیش��تر، موتور محرک رشد اقتصادی 

کشور هستند.
نبرد واقعی عاشقان ایران و عالقه مندان به توسعه کشور، رفع 
موانع موجود بر س��ر راه رسیدن به این نقطه است؛ نه جدال بر 

سر نحوه تسهیم رانت نقدینگی بدون پشتوانه.
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

سکه در کانال 5 میلیون تومان قد کشید
دالر درجا زد

هرچن��د قیمت ارز در اولین روز هفته بدون تغییر نس��بت به 
روز پنجش��نبه گذشته در صرافی های بانکی به فروش رسید، اما 

قیمت سکه با افزایشی محسوس مواجه شد.
 به گزارش خبرآنالین، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدید در روز ش��نبه ۵ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان قیمت خورد 
ک��ه در قیاس با آخرین روز هفته گذش��ته افزایش��ی نزدیک به 
۶۵ هزار تومان را نش��ان می دهد. همچنین هر قطعه سکه طرح 
قدیم به نرخ ۵ میلیون ۱۲۷ هزار تومان فروخته شد که رشدی 
نزدیک به ۲۰ هزار تومان را در مقایس��ه با روز پنجشنبه تجربه 

کرد.
 قیمت نیم س��که نیز به ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان و قیمت 
ربع س��که به یک میلی��ون و ۶۳۰ هزار تومان رس��ید. بهای هر 
قطعه س��که گرمی نی��ز ۹۴۴ هزار تومان اس��ت. ای��ن قطعات 
افزایش��ی نزدیک به ۲۰ هزار تومان را در قیاس با روز پنجشنبه 

نشان می دهند.
هر گرم طالی ۱۸ عیار هم در بازار به قیمت ۵۲۴ هزار و ۳۰۰ 
تومان فروخته ش��د که بیانگر افزایش قیمتی نزدیک به ۷ هزار 
تومان است. همچنین هر اونس طال ۱۵۸۴ دالر قیمت خورد که 

رشدی نزدیک به یک دالر و ۴۰ سنت را نشان می دهد.
اما همانطور که اش��اره شد، قیمت هر اس��کناس دالر آمریکا، 
در اولی��ن روز هفته در صرافی ه��ای بانکی بدون تغییر به قیمت 
۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان عرضه ش��د ک��ه در قیاس با آخرین روز 
کاری هفته گذش��ته تغییری را نشان نمی دهد.  قیمت خرید هر 
دالر از مردم در صرافی های بانکی نیز به ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان 
رسید. همچنین هر یورو در صرافی های بانکی به قیمت ۱۵ هزار 
و ۱۵۰ تومان فروخته ش��د و ن��رخ خرید از مردم نیز ۱۴ هزار و 

۸۵۰ تومان بود.
بس��یاری از صرافان معتقدند باالرفتن قیمت دالر در روزهای 
اخیر تحت تاثیر مانور برخی دالالن در بازار ارز بر مساله اف ای 
تی اف و تبلیغ این مس��اله است که ایران وارد لیست سیاه گروه 
ویژه اقدام مالی خواهد ش��د. این درحالی اس��ت که عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده این بانک اشراف الزم 

و کافی را بر بازار دارد.

یادداشت

فرصت امروز: »کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت« دیروز با حضور وزیر 
نفت، رئیس س��ازمان بورس، صاحب نظران اقتص��ادی و فعاالن حوزه نفت و بورس 
در مرکز همایش های کوش��ک وزارت نفت برگزار شد و شاپور محمدی با قدردانی 
از بیژن زنگنه به جه��ت همکاری های وزارت نفت با بورس انرژی ایران، از آمادگی 

سازمان بورس برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت خبر داد.
محمدی همچنین از افزایش ۱۰ برابری توان بازار س��رمایه در تامین مالی حوزه 
نفت خبر داد و گفت: در تامین مالی حوزه نفت در طرف وزارت نفت، شرکت ملی 
نفت و دیگر ش��رکت هایی که در این جریان فعال هس��تند، روند مش��خص است، 
ب��ه ط��وری که پروژه ها همگی شناس��نامه دارند، همه موارد از جمل��ه بازده و نوع 
درآمد تجهیزات مش��خص اس��ت؛ از طرف دیگر در بازار سرمایه هم ابزارهای مالی 
و دس��تورالعمل ها مشخص اس��ت و امکان برای تامین مالی وجود دارد، همچنین 
نهادهای مالی و تامین س��رمایه ها واس��طه این دو حوزه )مالی و فنی( هستند که 
توسط آنها دو طرف فرآیند تامین مالی را به نقطه مشترکی که حول محور ریسک 

و بازده است به تعریفی مشترک برسانند.
رئیس س��ازمان بورس، یکی از ضروری ترین امور مقطع کنونی را تامین مالی در 
صنعت نفت به عنوان ثروت ملی کش��ور عنوان کرد و افزود: برای تامین مالی این 
حوزه در بازار س��رمایه اتفاقات خوبی رخ داده اس��ت؛ هرچند هنوز به شکل ایده آل 

نرسیده ایم.  
به گفته او، پذیرش شرکت های پتروشیمی و پاالیشی در بورس یکی از بحث هایی 
اس��ت که همیشه دنبال شده اس��ت. در حال حاضر، تعداد شرکت های پاالیشی و 
پتروش��یمی پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران افزایش پیدا کرده است 
که این موضوع خود نوعی تامین مالی محسوب می شود. در واقع سهامدار عمده با 

فروش سهام، پروژه های خود را برای اجرایی شدن تامین مالی می کند.
تنوع روش ها و ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه

محمدی، افزایش س��رمایه در پروژه های ش��رکت های نفتی را نوع دوم از تامین 
مالی این حوزه دانس��ت که سابقه اجرا در س��ال های قبل هم داشته است و گفت: 
اما در حوزه »انتشار اوراق« در سال ۱۳۹۴، ۵هزار میلیارد تومان اوراق برای وزارت 
نفت منتش��ر شده است، بعد از آن هم اوراق س��لف موازی استاندارد در حجم ها و 
ارزش های مختلف در این حوزه منتشر شد؛ این موضوع نشان می دهد که ابزارهای 
موجود بازار س��رمایه در حوزه نفت و انرژی مورد استفاده قرار گرفته است، هرچند 

که تعداد ابزارها و روش های تامین مالی بیش از این است.
س��خنگوی س��ازمان بورس ادامه داد: کشور ما از دیگر کش��ورهای اسالمی دنیا 
درخصوص ابزارهای مالی اس��المی و تنوع اوراق موفق تر اس��ت. در حال حاضر در 
بورس انرژی و با کمک وزارت نفت، فروش فرآورده های نفتی جایگاه ویژه ای کسب 
کرده است؛ همچنین پیش فروش فرآورده های نفتی در قالب اوراق سلف استاندارد 
راه��کاری اس��ت که برای فروش بهتر این محصوالت از طری��ق بورس انرژی انجام 
می شود، البته برای فروش نفت خام هم زحمات بسیاری کشیده شد به طوری که 

چند محموله هم این معامالت انجام گرفت.
او ارزش معامالت بورس انرژی در چند س��ال گذش��ته را ح��دود ۳هزار میلیارد 
توم��ان عنوان کرد که در س��ال جاری و تاکنون به ح��دود ۴۵ هزار میلیارد تومان 

ارزش معامالت رسیده است.
به گفته محمدی، البته حجم معامالت در بازار سرمایه ۸۳۰ هزار میلیارد تومان 
است و تا این لحظه بازار سرمایه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است، 
بنابراین بازار س��رمایه این ظرفیت را دارد تا بتواند در حجم های باالتری به تامین 

مالی در حوزه نفت و گاز و از طریق انتشار اوراق بهادار بپردازد.
رئیس س��ازمان بورس همچنین مهم ترین موضوع در بازارهای مالی را ریسک و 
بازده دانست و گفت: در تامین مالی برای حوزه نفت و گاز اقدامات زیادی انجام شده 
و تمهیداتی در نظر گرفته شده است، حتی در این زمینه بازده و طراحی ابزارهای 
هیبریدی هم انجام شده اما استفاده از این روش ها در جاهایی متوقف شده است. در 
این راستا، »تضامین« یکی از مهم ترین مراحلی است که انجام تامین مالی در بازار 

سرمایه را دچار توقف می کند.
او در پایان گفت: در گذشته سازمان بورس برای انجام این امور »تضامین بانکی« 
را ضروری می دانست، اما حاال حدود سه سال است که سازمان بورس، سهام بورسی 
را نیز به عنوان تضمین قبول می کند؛ همچنین در صورتی که س��هام بانکی وجود 

نداشته باشد، تضمین شرکت های سرمایه گذاری را هم قبول می کند.
فرصت ۴۰ میلیارد دالری سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

وزیر نفت نیز در این کنفرانس با اشاره به اینکه تا پنج سال آینده باید ۳۰ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی انجام شود، گفت: در مجموع فرصت ۴۰ 

میلیارد دالری سرمایه گذاری در این صنعت وجود دارد.
به گزارش سنا، بیژن زنگنه با بیان اینکه باید چرخه کار در کشور فعال شود، ادامه 

داد: در صنعت نفت ساالنه باید ۲۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام شود و اگر این 
مهم محقق نشود، مشکل به سایر بخش ها منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه راه های متعددی برای ادامه حیات مالی شرکت ها وجود دارد، 
افزود: ما از منابع  صندوق توسعه، فاینانس خارجی، منابع بانکی و بازار پول، اوراق 

مشارکت و اسالمی، فروش سهام شرکت ها و ... استفاده کرده و می کنیم.
به گفته زنگنه، سرمایه موردنیاز طرح های نیمه تمام پتروشیمی باالی ۳۰ میلیارد 
دالر اس��ت و سرمایه گذاران قادرند این س��رمایه را تامین کنند، اما اگر بتوانیم این 
سرمایه را از نقدینگی خرد تامین کنیم فرصت سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت 

بیشتر می شود. 
او با بیان اینکه ۱۲ میلیارد دالر طرح در پتروش��یمی وجود دارد که نهایی شده 
اما ش��روع نشده اس��ت، ادامه داد: طرح های پایین دستی و میان دستی پتروشیمی 
نی��ز وج��ود دارد که در  مجموع فرصت س��رمایه گذاری ۴۰ میلی��ارد دالری را در 
صنعت پتروشیمی به وجود می آورد. پتروپاالیشگاه ها و پاالیشگاه هایی نیز در دستور 
س��اخت قرار دارد که تا ۲۰ میلیارد دالر قابلیت س��رمایه گذاری دارند و س��اخت و 

سرمایه گذاری آن بیشتر توسط بخش خصوصی و نیمه خصوصی خواهد بود. 
زنگنه با تاکید بر اینکه در گاز بیشتر سرمایه گذاری ها دولتی است، افزود: بخش 
خصوصی در زمینه ذخیره سازی گاز می تواند وارد شود. همچنین در طرح های نفت 
که شامل اکتشاف و تولید است، انتظار نداریم شرکت های ایرانی ریسک اکتشاف را 

بپذیرند، اما در نگهداشت و توسعه زمینه باالیی در نفت و گاز وجود دارد. 
وزیر نفت با بیان اینکه برای توس��عه نفت به فن��اوری نیاز داریم، گفت: به دلیل 
تحریم ها دسترس��ی به فناوری پیشرفته کم شده، اما دانشگاه های داخلی را تجهیز 

کردیم تا تولید فناوری داشته باشند. 
به عقیده زنگنه، ورود ش��رکت های E&P )اکتشاف و تولید( دو ریسک دارد که 
شامل ریس��ک اجرا و زمانبندی و ریسک مخزن می ش��ود؛ زیرا بازپرداخت ها تابع 
رس��یدن به اهداف تعیین شده در قرارداد است و زمانی بازپرداخت آغاز می شود که 

به تولید برسد. 
وزیر نفت در انتها گفت: تامین مالی باید به روشی در بازار سرمایه انجام شود که 
قابل اجرا باشد و مردم بتوانند با چشم باز سرمایه گذاری کنند؛ همچنین از آنجا که 
مخزن و تاسیسات به نام پیمانکار نیست تا بتواند ضمانت بگذارد، باید طبقه بندی 

شرکت ها مشخص شود.

رئیس سازمان بورس در »کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت« مطرح کرد

آمادگی بورس برای تامین مالی نفت

یک روز به پایان مهلت ایران برای تصویب قوانین FATF باقی  مانده 
اس��ت و روز دوش��نبه )۲۸ بهمن( عماًل فرصت چهار ماهه کشور برای 
تصویب این قوانین به پایان خواهد رسید. نشست گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( قرار اس��ت روز ۲۸ بهمن، برگزار  ش��ود و یکی از موضوعات 
 FATF مهم نشست بررسی پیش��رفت های ایران برای تصویب قوانین

و تصمیم گیری برای قرار دادن نام ایران در لیست سیاه خواهد بود.
البته ایران در ش��رایطی عماًل در وقت اضافه به س��ر می برد که هنوز 
بعد از گذش��ت یک سال قوانین مربوط به FATF درمجموع تشخیص 
مصلحت نظام به مرحله بررسی نهایی و تصمیم گیری نرسیده است، اما 
دراین بین لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور با اش��اره به نزدیک 
ش��دن به پایان مهل��ت FATF به ایران می گوی��د:» دولت همه تالش 
خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین نامه ها 
و قوانین��ی که نوش��ته در ارزیابی نهایی، نهاده��ای ذی ربط بین المللی 

را توجی��ه کند که تمام ت��الش برای مقابله با تأمین مالی تروریس��م و 
پولشویی توسط ایران انجام  شده است.« او گفت: »دولت تالش می کند 

تا بازهم زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.«
گ��روه ویژه اقدام مالی )FATF( تاکن��ون چندین بار به ایران مهلت 
داده  اس��ت و به همین خاطر کارشناس��ان پیش بینی می کنند، احتمال 
تمدید نشدن زمان و ارائه فرصت بیشتر به ایران زیاد است. اختالف ها بر 
سر تصویب لوایح مربوط به FATF  بین مجلس و شورای نگهبان و رد 
آن از س��وی شورای نگهبان درنهایت باعث شد طبق قانون تصویب و یا 
رد این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود، اما باگذشت 
بیش از یک سال از این اتفاق و تشکیل چندین جلسه در این خصوص 

اعضای مجمع هنوز به جمع بندی کلی نرسیده اند.
مسئوالن دولتی در کنار اختالف ها در ماه های گذشته تالش کرده اند 
ت��ا ضرورت تصویب این لوایح را تبیین کنن��د و از خطرات قرار گرفتن 

کش��ور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بگویند؛ آن هم در شرایطی 
ک��ه کش��ور تحریم اس��ت و در همین ش��رایط نقل و انتق��االت مالی و 
همکاری های ایران با بانک های خارجی و بین المللی با مش��کالت بسیار 
زیادی مواجه ش��ده اس��ت. همچنین دولتی ها تالش کرده اند با اجرای 
قوانین ضد پولش��ویی در بانک ها وضعی��ت را به گونه ای پیش ببرند که 

ایران وارد لیست سیاه نشود.
چندی پی��ش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در مراس��م 
تقدیر از روس��ای ش��عب نظام بانکی گفت: »بانک مرکزی مصمم است 
جلوی پولش��ویی و عملیات س��فته بازانه در ش��ریان های نظ��ام بانکی 
را بگیرد. روس��ای ش��عب باید مشتریان را در س��ه حوزه مهم اطالعات 
هویتی، اطالعات اقتصادی و اطالعات ذی نفع به  صورت کامل شناسایی 
کنند؛ به گونه ای که ش��عب بانک ه��ا بدانند نقل وانتق��ال پول برای چه 

هدفی است.«

حجم دارایی های خارجی ش��بکه بانکی کش��ور در آذر امس��ال ب��ه ۱۰۳۴ هزار 
میلیارد تومان رس��ید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷.۴درصد رشد داشته که 

۴۷.۸درصد آن به بانک مرکزی اختصاص دارد.
بررس��ی وضعیت دارایی خارجی ش��بکه بانکی کشور نشان دهنده افزایش آن در 
س��ال های اخیر بوده است. دارایی های خارجی ش��امل دارایی های بانک مرکزی و 
مؤسسه های اعتباری غیربانکی است و شعبه های خارجی بانک های تجاری را دربر 

نمی گیرد.
براس��اس تازه ترین آمار بانک مرکزی، حجم دارایی های خارجی شبکه بانکی در 
یکس��ال منتهی به آذر ۹۸ حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رش��د داش��ته است. در 
آذر ۹۷ برای بانک ها حدود ۸۸۱ هزار میلیارد تومان، دارایی در خارج کش��ور ثبت 

شده بود.
میزان دارایی های خارجی ش��بکه بانکی در اسفند ۹۷ حدود ۹۱۷ هزار میلیارد 

تومان شده بود که تا آذر امسال ۱۲.۸درصد رشد داشته است.

در اس��فند ۹۶ رقم ۷۳۲ ه��زار میلیارد تومان دارایی خارج��ی برای نظام بانکی 
کشور ثبت شده بود.

همزمان با رشد دارایی نظام بانکی، میزان دارایی خارجی بانک مرکزی نیز روندی 
افزایش��ی داش��ته و در دوره یکس��اله منتهی به آذر ۹۸ حدود ۶.۷درصد را نش��ان 

می دهد.
گفتنی است میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی از ۴۶۳ هزار میلیارد تومان 
در آذر ۹۷ تا ۴۹۴ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۸ باال رفته اس��ت. بانک مرکزی در 
پایان اس��فند ۹۷ معادل ۴۶۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۶ حدود ۴۰۷ هزار 
میلیارد تومان دارایی خارجی داش��ته است. بانک مرکزی به تنهایی ۴۷.۸درصد از 

مجموع دارایی خارجی نظام بانکی کشور را به خود اختصاص می دهد.
همچنین میزان بدهی های خارجی ایران در پایان آذرماه س��ال ۹۸ به ۹ میلیارد 
و ۵۳ میلیون دالر رسید که نسبت به پایان سال ۹۷ معادل ۳درصد کاهش داشته 

است.

براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان آذرماه ۹۸ 
براساس سررسید اولیه بدهی ها ۹ میلیارد و ۵۳ میلیون دالر است که ۷ میلیارد و 
۵۴۸ میلیون دالر آن بدهی های میان مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۵۰۵ میلیون 

دالر از این میزان بدهی های کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران برمبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۸ میلیارد و ۱۷۳ میلیون 
یورو محاسبه شده که ۶ میلیارد و ۸۱۴ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی های 
میان مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۳۵۹ میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت 

است.
حجم بدهی های ایران در پایان آبان ماه سال جاری ۹ میلیارد و ۱۸ میلیون دالر 
بوده که در پایان آذرماه با افزایش مواجه شده و به ۹ هزار و ۵۳ میلیون دالر رسیده 
اس��ت. این در حالی است که آمار بدهی های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال 
۹۷ معادل ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دالر بوده است که این آمار حکایت از کاهش 

حجم بدهی های خارجی ایران در ۹ ماهه سال ۹۸ دارد.

شمارش معکوس برای برگزاری اجالس گروه ویژه اقدام مالی

FATF فرصت دوباره به ایران می دهد؟

رشد 17.4درصدی دارایی های خارجی شبکه بانکی کشور

بدهی خارجی ایران 3درصد کاهش یافت

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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معاون بورس کاالی ایران اعالم کرد
امکان راه اندازی صندوق های کاالیی در حوزه 

نفت و پتروشیمی
معاون عملی��ات و نظارت بر بورس کاالی ایران گفت با بهره گیری از ابزارهای 
مالی بورس کاال، می توان س��رمایه های عمومی را به س��مت تامین مالی صنایع 
پتروش��یمی و نفت هدایت کرد که در این راس��تا امکان راه اندازی صندوق های 
کاالیی بر پایه محصوالت پتروش��یمی و فرآورده های نفتی وجود دارد. به گزارش 
پایگاه خبری بورس کاال؛ رضا محتش��می پور در »کنفرانس توسعه نظام مالی در 
صنع��ت نفت« به توضیح ابزارها و قراردادهای قابل معامله در بورس کاالی ایران 
پرداخ��ت و گفت: در ب��ورس کاالی ایران ابزارها و قراردادهایی همچون کش��ف 
پریمیوم و پیمان های آتی، قرارداد س��لف موازی اس��تاندارد و اوراق خرید دین، 
صندوق کاالیی، گواهی س��پرده کاالیی، قراردادهای آتی و اختیار معامالت و نیز 
معامالت نقد، نس��یه و سلف طراحی ش��ده و قابلیت استفاده دارند. او با اشاره به 
اینک��ه فروش کاال از طریق بورس کاال طبق قان��ون از ۱۰درصد معافیت مالیات 
بر درآمد برخوردار اس��ت، درخصوص س��ایر مزایای قانونی انجام معامله در این 
بازار گفت: خرید و فروش کاال در بورس طبق قانون از اجرای تش��ریفات قانونی 
و مق��ررات مناقص��ه و مزایده معاف بوده و کاالهای معامله ش��ده در بورس طبق 
قانون از شمول قیمت گذاری دولتی معاف است. محتشمی پور سپس به سازوکار 
و ابزارهای معامالتی در بازار مبتنی بر کاالی بورس کاال و امکان اس��تفاده از آنها 
برای صنعت نفت، گاز و پتروش��یمی اش��اره کرد و گفت: قرارداد آتی قراردادی 
است که دو طرف معامله در آن متعهد می شوند در سررسید مشخص در آینده، 
مقدار مش��خص از یک کاال با استاندارد مشخص را میان یکدیگر مبادله کنند و 
در تاریخ سررسید، خریدار )دارنده موقعیت خرید( وجه معامله را پرداخت خواهد 
کرد و فروشنده )دارنده موقعیت فروش( کاال را تحویل خواهد داد. به گفته وی، 
در این قراردادها حس��ن انجام تعهدات طرفین معامل��ه از طریق »مکانیزم اخذ 
وجه تضمین« بورس کاالی ایران ضمانت می شود. امکان پوشش ریسک نوسانات 
قیمت، کشف نرخ براساس انتظارات آتی فعاالن بازار، وجود سازوکار وجه تضمین 
و نبود ریس��ک نکول، وجود اهرم معامالتی، کوچک بودن اندازه قرارداد و امکان 
ورود سرمایه گذاران خرد و امکان فروش بدون داشتن کاال در زمان ورود به قرارداد 
)اخذ موقعیت تعهدی فروش( از مهم ترین مزایای این قراردادها محسوب می شود.

او ب��ا بیان اینک��ه قراردادهای اختیار معامله نیز به عن��وان دیگر قراردادهای 
مبتنی بر کاال امکان پوش��ش ریس��ک را برای دارندگان ای��ن قراردادها فراهم 
می کند درخصوص اوراق س��لف موازی استاندارد گفت: معامالت سلف در بازار 
فیزیکی بورس کاالی ایران سررسیدهای کوتاه مدت دارد و امکان معامله مجدد 
ندارد. در این قرارداد، خریداران می بایست در تاریخ تحویل به محل تعیین شده 
مراجع��ه کرده و کاالی خود را تحویل بگیرند. محدودیت های معامالت س��لف 
ب��ازار فیزیکی منجر ب��ه طراحی و ارائه نوع دیگری از قراردادهای س��لف با نام 
سلف موازی استاندارد در بازار مالی بورس کاالی ایران شد. معاون بورس کاالی 
ایران در بیان مزایای اوراق س��لف موازی اس��تاندارد افزود: این قراردادها دارای 
سررسیدها عموما با دوره سررسید یکساله است و امکان تأمین مالی بلندمدت 
صنایع باالدس��تی )گسترش خط تولید و افزایش سرمایه گذاری ثابت عالوه بر 
تأمین س��رمایه در گردش( را فراهم می کند. امکان بهره گیری از س��رمایه های 
عمومی در تأمین مالی صنایع، س��ود تضمین ش��ده برای سرمایه گذار همزمان 
ب��ا امکان انجام معامالت ثانویه و وجود بازارگردان برای تضمین نقدش��وندگی 
اوراق با حداقل سود تعیین شده از دیگر مزایای این قراردادهاست. محتشمی پور 
درخصوص ابزار معامالتی گواهی سپرده کاالیی نیز گفت: گواهی سپرده کاالیی 
سندی است که در قبال تحویل کاال به انبارهای تحت نظارت بورس کاالی ایران 
صادر ش��ده و مشخصات مربوط به کمیت و کیفیت کاال در آن درج می شود و 
امکان عرضه کاال در بورس را فراهم می کند. در این روش معامالتی، با مراجعه 
صاح��ب کاال به انبارهای تحت نظ��ارت در صورتی که کیفیت کاال مورد تأیید 
باش��د و کاال پذیرش ش��ود، به صورت الکترونیکی گواهی سپرده کاالیی صادر 
می شود که این گواهی در بورس کاالی ایران قابل معامله است. معاون عملیات 
و نظارت بر بازار بورس کاال افزود: دارندگان گواهی س��پرده کاالیی می توانند با 
توثیق این اوراق، از شبکه بانکی کشور تسهیالت مالی دریافت کنند. همچنین، 
دارندگان موقعیت تعهدی فروش در بازار قراردادهای آتی بورس کاالی ایران، در 
صورتی که تا سررسید قرارداد اقدام به بستن موقعیت تعهدی خود نکنند، ملزم 

به تحویل کاال به خریدار هستند و از گواهی سپرده کاالیی استفاده می کنند.

بورسکاال

فرصت امروز: بورس تهران در اولین روز هفته، روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت 
و درحالی که ش��اخص کل در نخستین س��اعات معامالت ۴۵۹ هزار واحد بود، در 
ساعات میانی به بیش از ۴۶۵ هزار واحد رسید و در نهایت در رقم ۴۶۱ هزار واحد 
ایس��تاد. بر این اساس، شاخص کل با رشد ۲هزار و ۹۰۸ واحدی به رقم ۴۶۱ هزار 

و ۹۸۸ واحد رسید.
همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۱۰۱ واحد افزایش به ۱۵۰ هزار 
و ۳۲ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۷۳۴ واحد رشد به ۱۰۰ هزار و ۶۱ واحد 
رس��ید. شاخص آزاد ش��ناور نیز با ۳هزار و ۱۶۱ واحد افزایش در رقم ۵۵۸ هزار و 
۸۹۵ واحد ایس��تاد، ش��اخص بازار اول یک هزار و ۴۸ واحد و شاخص بازار دوم ۱۰ 

هزار و ۶۸۵ واحد افزایش داشتند.
در معامالت این روز بیش از ۶ میلیارد و ۲۲۹ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۱۷۱ میلیارد ریال داد و ستد شد. در بین تمامی نمادها، 
نماد گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با ۴۰۰ واحد، پاالیش نفت اصفهان 
)ش��پنا( با ۳۴۶ واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با ۲۹۱ واحد و فوالد 
خراسان )فخاس( با ۲۸۲ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در 
مقابل نیز نماد گروه مپنا )رمپنا( با ۴۷۵ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۴۶۰ واحد، 
بانک ملت )وبملت( با ۳۶۰ واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 
۲۵۱ واح��د، ایران خودرو )خ��ودرو( با ۲۱۷ واحد و بانک تجارت )وتجارت( با ۱۹۷ 

واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت بورس گذاشتند.
نمادهای ایران خودرو، سایپا، بانک ملت، بانک تجارت، پاالیش نفت اصفهان، بانک 
صادرات ایران و فوالد مبارکه اصفهان از جمله نمادهای پربیننده دیروز بودند. گروه 
فلزات اساسی نیز در معامالت روز شنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
۳۵۳ میلیون و ۴۲۱ هزار برگه س��هم به ارزش بیش از ۳هزار و ۷۹۳میلیارد ریال 

در این گروه داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز نزدیک به ۱۰۰ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۵هزارو 
۹۱۵ واحد ثابت ماند. در این بازار ۲میلیارد و ۶۷۵ هزار برگه سهم به ارزش بیش از 

۳۴ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای س��نگ آه��ن گهرزمین )کگهر(، پتروش��یمی مارون )م��ارون(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، فرابورس ایران 
)فرابورس( و شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(  بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این 
بازار داشتند. همچنین نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، بیمه 
کوثر )کوثر(، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، س��هامی ذوب آهن اصفهان 

)ذوب( و توزیع داروپخش )دتوزیع( مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس شدند.
ادامه رکوردشکنی شاخص بورس تا سال آینده

ب��ورس تهران درحالی دی��روز وارد کانال ۴۶۰ هزار واحد ش��د که به گفته یک 
کارشناس بازار سرمایه، به نظر می رسد رشد این بازار ادامه دار است و رکوردشکنی 

شاخص بورس تا سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.

س��لمان نصیرزاده با تاکید بر اینکه عزم دولت پررونق کردن بازار س��رمایه است، 
گفت: اگر اتفاقی در عوامل اصلی بازار رخ ندهد، همچنان فضای مثبتی برای رشد 
بازار س��رمایه و رکوردشکنی های جدید ش��اخص بورس برای امسال و سال آینده 

وجود خواهد داشت.
نصیرزاده در گفت و گو با ایرنا، علت عمده رش��د ش��اخص بورس در بازار را ورود 
جریان پرقدرت نقدینگی به بازار سرمایه مطرح کرد و افزود: جذابیت ورود نقدینگی 
به بورس برای صاحبان س��رمایه ناشی از اعمال محدودیت های ایجادشده از سوی 
بانک مرکزی مانند ارائه مدارک برای ورود و خروج مبالغ بیش از یک میلیارد تومان 
و قوانینی مبنی بر کاهش سرعت جریان نقد برای نقل و انتقال مالی به سایر بازارها 
بوده است که باعث شده بازار سرمایه پول های سرگردان را به واسطه ورود آسان تر 

نقدینگی نسبت به سایر بازارها به خود جذب کند.
او با بیان اینکه مدیران سازمان بورس باید قادر به حفظ نقدینگی در بازار سرمایه 
به صورت پایدار باش��ند، گفت: اعمال افزایش س��رمایه ش��رکت ها که در روند بازار 

سرمایه موثر هستند در ماندگاری نقدینگی در بورس کمک کننده خواهد بود.
نصیرزاده با تاکید بر اینکه سرعت جریان گردش معامالت در بازار به دلیل افزایش 
ورود جریان نقدینگی در بازار قابل توجه است، اظهار داشت: قیمت ها در بازار موازی 
به واسطه انتظارات تورمی افزایش یافته و نقل و انتقال در این بازارها به حدی نیست 
که پول ها به راحتی در این بازارها قادر به گردش باش��ند از این جهت اکنون بازار 

سرمایه محل مناسبی برای جذب نقدینگی های سرگردان شده است.
رشد بازار سرمایه تا کجا ادامه خواهد داشت؟

وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه رشد بازار تا کجا ادامه دار است و می تواند 
نقدینگی را به سمت خوب جذب کند، افزود: در این زمینه باید یک مقایسه تاریخی 
را از سال های بین ۸۲ تا ۸۴، ۹۰ تا ۹۲ و مقطعی که اکنون در آن قرار داریم مدنظر 

قرار دهیم که بازار به صورت فزاینده ای مورد توجه صاحبان سرمایه قرار گرفت.
به گفته نصیرزاده، در مقطع بین سال های  ۸۲ تا ۸۴ به واسطه رونقی که در کل 
اقتصاد کشور رخ داد شاهد توجه همه سرمایه گذاران به بازار سرمایه بودیم و بعد از 
آن به دلیل کاهش قیمت های جهانی و فضای اقتصادی حاکم در کشور با افت رشد 

در بازار سرمایه مواجه بودیم.
این کارش��ناس بازار سرمایه خاطرنش��ان کرد: در سال ۹۲ تا ۹۴ بازار سرمایه به 
دلیل وجود فضای تورمی و تحریم ها با رشد همراه شد و بعد از آن دولت به واسطه 
کاهش تحریم و تنش های اقتصادی، ورود پول های جدید و تزریق منابع مالی قادر 

به مدیریت نظام اقتصادی بود.
وی با بیان اینکه صاحبان س��رمایه و سرمایه گذاران چشم انداز روشنی نسبت به 
بازار س��رمایه ندارند، افزود: چش��م انداز موجود از آینده فضای اقتصادی خوشبین 
نیس��ت، این موضوع منتج می ش��ود به اینکه در آینده ش��اهد انتظار فضای تورمی 

خواهیم بود تا جایی که امکان تبدیل شدن سرمایه به کاال وجود دارد.
نصیرزاده خاطرنش��ان کرد: آثار آن را در مقاطع زمانی مختلف ش��اهد هستیم، 

بازارهای موازی کامال تحت س��یطره ورود جریان نقدینگی هستند و در بورس کاال 
هم شاهد رونق قابل توجه و ورود منابع مالی به این بورس هستیم.

وی افزود: تقاضای مازاد در خرید کاالهایی که در بورس کاال وجود دارد ش��کل 
گرفته اس��ت، افرادی که مصرف کننده هس��تند انتظار خرید کاال با قیمت باالتری 
برای س��ال آینده را دارند، بنابراین تقاضا برای خرید س��لف در بورس کاال افزایش 

پیدا کرده است.
بورس، فضای جذاب برای سرمایه گذاری

این کارش��ناس بازار سرمایه اظهار داشت: بورس در جامعه به عنوان یک فضای 
جذاب برای سرمایه گذاری شناخته شده است که این موضوع باعث ورود پول های 

خرد به سمت این بازار و رشد P/E بازار در مقطع فعلی شده است.
وی اظهار داش��ت: مدیران س��ازمان باید از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند 
بتوانن��د منابع چش��مگیری که به ص��ورت روزان��ه وارد بازار می ش��وند را حفظ و 

جذابیت های الزم برای سرمایه گذاری را ایجاد کنند.
نصیرزاده خاطرنش��ان کرد: هر چقدر که بورس ق��ادر به حفظ جذابیت و منابع 
موجود در داخل بازار باشد سایر بازارها از فضای سوداگرانه خارج و بازار سرمایه هم 
پویایی خود را حفظ خواهد کرد، همچنین این منابع از طریق ورود در بخش تولید 

می تواند باعث ایجاد اتفاقات مثبتی برای اقتصاد کشور شود.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، اکنون فرصت مناسبی است تا نهادهای 
دولتی  و غیردولتی از فضای موجود اس��تفاده و بس��یاری از ش��رکت ها را وارد بازار 

سرمایه کنند.
وی با بیان اینکه بازار س��رمایه اکنون در ش��رایطی قرار دارد که می تواند پذیرای 
ورود شرکت های بزرگ باشد، افزود: ممکن است در آینده نه چندان دور بازار سرمایه 
به عنوان ریسک اقتصادی کشور مطرح شود، بدین معنا که با خروج منابع از بورس 

چه بازاری را می توان برای آنها تعریف کرد.
نصیرزاده چش��م انداز موجود برای بازار س��رمایه را افزایش��ی دانست و افزود: در 
وضعیت فعلی س��هم هایی در بازار وجود دارند که به صورت حبابی در حال افزایش 
هس��تند، نکته مهم در بازار این اس��ت که مس��یر بازار را شرکت های بزرگ تعیین 

می کنند.

رکوردشکنی های شاخص بورس تا کجا ادامه می یابد؟

ورود شاخص بورس به کانال ۴۶۰ هزار واحد
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زیان 1100 میلیارد تومانی مرغداران در 
ماه های اخیر

عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی گفت طی 
چهار ماه گذش��ته مرغداران گوشتی به سبب مازاد تولید و کاهش 

قیمت رقمی بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان متضرر شدند.
برومند چهارآیین در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو 
مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار تومان و مرغ آماده به طبخ ۱۲ هزار 

تا ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان است.
او افزود: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود 
که قیمت فعلی مرغ در بازار ادامه یابد و تنها ممکن اس��ت در چند 
روز باق��ی مانده به پایان س��ال ۳۰۰ ت��ا ۴۰۰ تومان افزایش قیمت 

داشته باشیم.
چهارآیین ادامه داد: طی چهار ماه گذش��ته تاکنون مرغداران به 
س��بب مازاد تولید رقمی حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان متضرر شدند 
که همواره پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال ای��ن رقم به ۱۲۰۰ 

میلیارد تومان برسد.
عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی حداقل مازاد 
تولی��د طی ماه ه��ای بهمن و اس��فند را ۸۰ هزار ت��ن اعالم کرد و 
گف��ت: بنا بر آمار در بهم��ن حداقل ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه وارد 
سالن های مرغداری شده که با این وجود رقمی حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ 

هزار تن گوشت مرغ تولید می شود.
او درب��اره آینده بازار مرغ افزود: با توجه به ش��رایط جوجه ریزی 
و زیان مرغداران طی ماه های گذش��ته ش��اهد اث��رات نامطلوب آن 
در ابتدای س��ال آین��ده خواهیم بود، چراکه بس��یاری از مرغداران 
دیگ��ر قادر ب��ه ورود به چرخ��ه تولید نیس��تند و در نهایت کمبود 
تولید و عرضه منجر به ایجاد نوس��انات در بازار مرغ خواهد شد که 
امیدواریم مس��ئوالن ذی ربط از تجارت س��ال های گذشته استفاده 
کنند و با عرضه مس��تقیم و کوتاه کردن دس��ت واسطه ها و دالالن 

نگذارند قیمت مرغ در بازار متشنج شود.
این مقام مس��ئول قیم��ت واقعی هر کیلو مرغ زن��ده را ۱۰ هزار 
۵۰۰ توم��ان و مرغ گرم را ۱۴ هزار ۳۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان 

اعالم کرد.
 خرید تضمینی به شیوه فعلی راهکار جبران زیان مرغداران 

نیست
چهارآیی��ن با بی��ان اینکه خری��د تضمینی م��رغ منجمد راهکار 
جبران زیان مرغداران نیس��ت اظهار کرد: براساس اساسنامه ۵ و ۶ 
پشتیبانی امور دام خرید تضمینی باید به صورت مستقیم از مرغدار 
انجام ش��ود تا بخش��ی از زیان تولید را جبران کند و سپس مراحل 
آماده س��ازی فرآیند کشتار با کشتارگاه های طرف قرارداد پشتیبانی 
امور دام صورت بگیرد که متأسفانه مسئوالن پشتیبانی امور دام به 
ای��ن موضوع توجهی ندارند و همواره اقدام به خرید مرغ منجمد از 

مرغداران می کنند.
عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی ادامه داد: 
خرید روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن مرغ از مرغداران به سبب عدم شوک 
به بازار نمی تواند منجر به تعادل قیمت در بازار شود به همین خاطر 
قیمت فعلی مرغ زنده کمتر از نرخ مصوب اس��ت که این امر نشان 

می دهد حجم خرید پشتیبانی امور دام موثر نبوده است.
به گفته وی اگرچه مس��ئوالن پشتیبانی امور دام اذعان می کنند 
در ص��ورت عدم ورود قیمت مرغ به کیلویی ۷ هزار تومان رس��یده 
ب��ود، اما نباید فراموش کرد که تولیدکننده زمانی که اقدام به تولید 
می کند باید به س��ود منطقی خود دس��ت یاب��د در غیر این صورت 

تمایلی به ادامه تولید نخواهد داشت.
او بی��ان کرد: خرید تضمینی به نحو مس��تقیم و روزانه ۱۲۰۰ تا 
۱۵۰۰ تن را تنها راهکار تعادل قیمت و جلوگیری از زیان مرغداران 
در بازار برشمرد و گفت: البته خرید تضمینی پشتیبانی امور دام به 
منظور ذخایر اس��تراتژیک نباید به گونه ای باشد که با عرضه یکباره 
مرغ در ایام پایانی س��ال در بازار و ایجاد ش��وک شاهد روند نزولی 
قیمت باشیم و بلکه پشتیبانی امور دام به عنوان متولی امر با هدف 

صادرات باید اقدام به جمع آوری و ذخیره سازی مرغ کند.

 80درصد از واحد های صنعتی
کد شناسه کاال گرفتند

مدیر بخش صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت  گفت بیش 
از ۸۰درصد از واحد های صنعتی مش��مول این طرح شناسه کاالی 

موردنیاز برای محصوالت خود را دریافت کردند.
عباس هاش��می در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره 
اجرای طرح شناس��ه کاال برای لوازم خانگی اظهار کرد: طرح اعمال 
شناسه کاال برای لوازم خانگی از ۱۵ دی برای واحد های تولید و از 
تاریخ ۱۵ بهمن برای واحد های توزیعی آغاز ش��د. او گفت: با توجه 
به میزان قاچاق لوازم خانگی که در کش��ور وجود دارد و آسیبی که 
به تولیدکننده و مصرف کنن��دگان این حوزه می زند اجرای طرحی 
در راس��تای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ضروری است؛ یکی از 
اقداماتی که در این راس��تا انجام شد اجرای طرح شناسه کاال برای 
لوازم خانگی اس��ت که در آینده ب��ا ارائه کد رهگیری همراه خواهد 
بود. هاش��می با اشاره به تنظیم آیین نامه جامع پیشگیری از قاچاق 
گف��ت: مطابق این برنامه بای��د تمام کاال های موج��ود در انبار ها و 
تولیدشده در کارخانجات شناسه کاال دریافت کند تا از ورود اجناس 
تقلبی و قاچاق به بازار اجتناب شود. تولیدکنندگان و واردکنندگان 
همگی موظف به اخذ شناسه کاال برای اخذ محصوالت خود شدند.
مدی��ر بخش صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت بیان کرد: 
در مرحله بع��دی این افراد موظف به اخذ کد رهگیری برای کاال ها 
خواهند شد؛ ارائه کد رهگیری برای محصوالت باعث می شود تا هر 
محص��ول از ابتدا تا انتها مورد ارزیابی ق��رار بگیرد به عبارتی دیگر 
ب��رای هر واحد کاالی تولیدش��ده کدی اختصاص��ی در نظر گرفته 
می شود و با اس��تفاده از این کد می توان تشخیص داد که محصول 

فوق در چه مرحله ای قرار دارد و چه مسیری را طی کرده است.
او افزود: کد رهگیری برای کاال ها عملکردی شبیه به GPS دارد 
و با اس��تفاده از آن می توان شرایط کاال را در هر لحظه ارزیابی کرد 
و دلی��ل نا مگذاری آن همین اس��ت، چراکه با اس��تفاده از این کد 
می توان مس��یر طی شده و ش��رایط فعلی محصول را به طور کامل 

رهگیری کرد.

اخبـــار

در حالی که گزارش ها حاکی از جمع آوری تابلوهای شرکت های کره ای 
تولید لوازم خانگی است، س��خنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی می گوید طی دو سال اخیر این شرکت ها محصولی به بازار عرضه 

نمی کردند و فقط برای تبلیغ و حفظ بازار ایران هزینه می کردند.
به گزارش ایس��نا، اردیبهشت ماه امسال مطالبی مبنی بر خروج برخی 
برندهای لوازم خانگی کره ای از ایران منتش��ر ش��د،  اما یک مقام مسئول 
در این ش��رکت ها آن را تکذیب کرد. البته چند روز بعد مدیرکل صنایع 
فل��زی و لوازم خانگی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( نیز اعالم 
کرد که خطوط تولید شرکت های سامسونگ و ال جی )در ایران( هم اکنون 
فعال است و این دو شرکت برای خروج از ایران برنامه ای ندارند، اما حاال 
گزارش ها حاکی از جمع آوری تابلوهای این دو ش��رکت از س��طح شهر و 

فروشگاه ها است. البته این همه ماجرا نیست!
در این رابطه حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان 

لوازم خانگی با بیان اینکه ش��رکت های کره ای نزدیک به دو س��ال است 
که به تبعیت از تحریم های آمریکا ش��رکت های ایرانی را تحریم کرده اند 
به ایس��نا، گفت: در این مدت ش��رکت های کره ای م��واد اولیه، قطعات و 
اجازه اس��تفاده از الیس��نس برند را به ش��رکت هایی که براساس قرارداد 
با ش��رکت های ک��ره ای ال ج��ی و سامس��ونگ در بخش ل��وازم خانگی 

سرمایه گذاری کرده بودند، ندادند.
وی افزود: طی دو س��ال اخیر محصوالت شرکت های کره ای وارد نشده 

و تولیدکنندگان ایرانی که با برند آنها کار می کردند هم تولید نداشتند.
س��خنگوی انجمن صنف��ی تولیدکنندگان لوازم خانگ��ی با بیان اینکه 
ش��رکت های ال جی و سامسونگ طی سال های اخیر کاالیی به بازار ایران 
عرض��ه نمی کردند، تصریح کرد: این ش��رکت ها به امید اینکه بازار جذاب 
ایران را از دس��ت ندهن��د و با توجه به اینکه حتی برای نس��ل بعدی ما 
فرهنگ سازی و برندسازی کرده بودند، به امید روزی که تحریم ها برداشته 

شود و دوباره به ایران برگردند، همچنان برای تبلیغات هزینه می کردند.
وی با بیان اینکه شرکت های کره ای در شرایط سخت مردم ایران را تنها 
گذاشتند، اظهار کرد: برندهای کره ای عالوه بر هزینه کردن برای تبلیغات، 
ب��ه صورت س��ازمان یافته از طریق قاچاق بازار ای��ران را تامین می کردند 
که این مس��ئله باعث ش��ده بود در رقابت نابرابر، تولیدکنندگان ایرانی را 

زمین گیر کنند و حقوق دولتی و گمرکی دولت را نیز پرداخت نکنند.
غزنوی در ادامه از س��رمایه گذاری برای تولید لوازم خانگی »کیفی« به 
اندازه دو برابر نیاز داخلی خبر داد و گفت: مسئله اصلی این است که حل 
مش��کالت تولیدکنندگان در برگزاری جلسات و گفت وگو خالصه شده و 

حمایت اساسی در این بخش وجود ندارد.
البته تیرماه امس��ال هم رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نسبت 
به بدعه��دی کره ای ها در تأمین مواد اولیه کارخانه های تولیدی در ایران 

گالیه کرده بود.

کره ای ها دو سال است که فقط تبلیغ می کنند!

تناقض گویی های مس��ئوالن در قبال قاچاق دام آن هم در آس��تانه س��ال نو، 
توزیع کنندگان این کاالی اساسی را سرگردان کرده است.

 به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، همه س��اله قیمت اقالم اساس��ی سبد 
خان��وار در ایام  پایانی س��ال ب��ه بهانه های مختلف با نوس��اناتی در بازار رو به رو 
می شود که در این  میان عوامل واسطه و دالل فرصت را غنیمت شمرده تا بتوانند 

از این آب گل آلود ماهی بگیرند.
 بس��یاری از مسئوالن بر این باورند که عوامل واسطه و دالل از هفته ها قبل با 
ایجاد جو روانی  کمبود عرضه دام ناشی از قاچاق به دنبال حفظ قیمت های فعلی 
هس��تند، در حالی که با وجود انباش��ت دام در واحدهای دامداری و زایش های 
مناس��ب نه تنها کمبودی در عرضه وجود ندارد بلکه به س��بب مازاد عرضه باید 

بخشی از دام تولیدی به بازارهای هدف صادر شود.
 اگرچه نوس��ان نرخ ارز همانند س��ال گذشته زمینه را برای خروج  غیرقانونی 
دام از مرزهای کش��ور فراهم کرده اس��ت، اما مدیرعامل اتحادیه دامداران معتقد 

است که بیان اظهاراتی مبنی بر قاچاق دام از مرز بانه واقعیت ندارد.
 حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم  تا از آخرین وضعیت قاچاق دام  از 

مرز بانه و تاثیر آن بر بازار گوشت شب عید باخبر شویم:
خروج  غیرقانونی دام  از مرز بانه

علی اصغ��ر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی در گفت وگو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، از نوسان 
قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون 

دنبه با نرخ ۸۳ تا ۸۵ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰درصد سود ۹۲ تا 
۹۳ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.

وی قاچاق دام را عامل اصلی تش��نج قیمت گوش��ت در بازار برشمرد و افزود: 
بناب��ر اطالعات موثق، قاچاق دام از مرز بانه به میزان قابل توجهی در حال انجام 
است که همین امر موجب شده قیمت گوشت گوساله و گوسفندی طی روز های 

اخیر با نوساناتی در خرده فروشی ها روبه رو شود.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی از افزایش ۳ هزار تومانی قیمت دام زنده 
در ب��ازار خب��ر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو دام با نرخ ۴۵ تا ۴۷ هزار تومان در 
میادین عرضه می شود. ملکی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام زنده وجود 
ندارد، بیان کرد: این در حالی است که با استمرار خروج دام از مرز بانه و تمایل 
دامداران به عرضه آن س��وی مرزها، بدون تردید با کمبود عرضه و التهاب قیمت 

در بازار شب عید مواجه خواهیم شد.
ای��ن مقام مس��ئول جلوگیری از خ��روج دام از مرز های کش��ور را تنها راه حل 
کنترل قیمت گوش��ت در بازار دانست و گفت: بنابر اطالعات موجود، میزان قابل 
توجهی دام از مرز های کش��ور در حال خروج اس��ت به همین خاطر دامداران به 
دنبال فرصتی هستند تا دام خود را با قیمت مناسب آن سوی مرز ها عرضه کنند، 
از این رو اعمال نظارت دقیق بر مرز های کش��ور تنها راه حل جلوگیری از التهاب 

قیمت در بازار به شمار می رود.
قاچاق دام بهانه ای برای برهم زدن نظم بازار گوشت

س��عید س��لطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور در گفت وگو با خبرنگار 

صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرن��گاران جوان،  خروج 
دام س��نگین از مرز های کش��ور را تکذیب کرد و گفت: برخی افراد فرصت طلب 
و س��ودجو که ب��ه دنبال منافع خود هس��تند با بیان اظهارات��ی مبنی بر خروج 
غیرقانونی دام از مرز های کش��ور، به دنبال التهاب مجدد قیمت گوش��ت در بازار 

هستند تا بتوانند سود های هنگفتی را به جیب بزنند.
وی قیمت تمام شده هر کیلو گوساله زنده را باالی ۳۰ هزار تومان اعالم کرد و 
افزود: مسئوالن دولتی اعالم کرده اند که در صورت فروش گوساله زنده با قیمت 
کمت��ر از ۲۷ زار تومان حاضرند دام تولیدی دامداران را خرید حمایتی کنند که 

متأسفانه تاکنون این امر صورت نگرفته است.
به گفته س��لطانی، با وجود آنکه متوس��ط قیمت فروش گوساله زنده بین ۲۳ 

تا ۲۴ هزار تومان است، اما تاکنون خبری از خرید حمایتی از دامداران  نیست.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور متوس��ط قیمت هر کیلو دام سبک را ۳۵ 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: بنابر آمار، قیمت گوس��فند زنده نس��بت به ابتدای 
سال ۲۵درصد کاهش یافته است و تنها افراد فرصت طلب با بیان اظهاراتی مبنی 

بر خروج چش گیر دام از مرز های کشور به دنبال برهم زدن نظم بازار هستند.
س��لطانی قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوس��اله را ۶۰ هزار تومان و گوشت 
گوس��فند را ۷۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت که به س��بب 
س��ودجویی عوامل واس��طه و دالل، گوش��ت با نرخ های حدود ۹۰ تا ۱۲۰ هزار 
تومان در مناطق ش��مال تا جنوب ش��هر عرضه می ش��ود که این امر اجحاف در 

حق مصرف کنندگان است.

رئیس س��ازمان چای کشور گفت بنابر آ خرین آمار بیش از ۹۸درصد مطالبات 
چایکاران پرداخت شده و مابقی پس از تخصیص اعتبار واریز خواهد شد.

حبیب جهانس��از در گفت و گو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره 
آخرین وضعی��ت پرداخت مطالبات چایکاران اظه��ار کرد: بنابر آخرین 
آمار تاکنون بیش از ۹۸درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده و حدود 
۲۰ میلیارد تومان باقی مانده بعد از تخصیص س��هم کارخانه ها و دولت 

به حساب آنها واریز خواهد شد.
وی افزود: امس��ال ۱۲۶ هزار و ۷۵۳ تن برگ س��بز چای با ارزش بالغ بر ۳۴۲ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از چایکاران دو استان گیالن و مازندران خریداری 

شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱درصد رشد داشته است.
به گفته جهانس��از ۴۵درصد برگ سبز خریداری ش��ده درجه یک و ۵۵درصد 

درجه دو بوده است.

رئیس س��ازمان چای کش��ور با اشاره به اینکه مش��کلی در فروش چای تولید 
داخ��ل وج��ود ندارد، اظهار کرد: با توجه به بهب��ود کیفیت چای و گرایش مردم 
ط��ی س��ال های اخیر به مصرف چای داخل، مش��کلی در ف��روش چای تولیدی 

وجود ندارد.
وی درب��اره آخری��ن وضعی��ت پرداخت تس��هیالت به چای��کاران و 
کارخان��ه داران گفت: بنابر آمار تاکنون ۵۸ میلیارد تومان تس��هیالت به 
۱۰ هزار نفر چایکار و کارخانه دار به منظور س��رمایه در گردش و اجرای 

عملیات به زراعی، نوسازی و بهسازی کارخانه ها پرداخت شده است.
جهانس��از با اشاره به اینکه تسهیالت همچنان در حال پرداخت است، 
افزود: تس��هیالت پرداختی به چایکاران با س��ود ۴درصد و کارخانجات 
۷درصد با بازپرداخت چهار ساله است که این امر موجب شده استقبال 
چایکاران نسبت به ورود به باغ و اجرای عملیات به زراعی نسبت به مدت 

مش��ابه س��ال قبل افزایش یابد ضمن آنکه ۱۵ میلیارد تومان تسهیالت 
برای بازسازی و نوسازی باغات رها شده در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای همچنان در بالتکلیفی به سر می برد

وی از کاه��ش ۱۰درص��دی قیمت چای در بازار خب��ر داد و گفت: با توجه به 
کاهش تقاضا برای خرید چای نسبت به ماه های اخیر قیمت حدود ۱۰درصد در 

بازار کاهش یافته است.
جهانس��از در پایان درباره آخرین وضعیت تعیی��ن تکلیف نرخ خرید تضمینی 
برگ س��بز چای اظهار کرد: اگرچه پیش��نهاداتی درخصوص نرخ خرید تضمینی 
برگ س��بز چای برای س��ال زراعی آینده داده ش��ده، اما هن��وز تعیین تکلیفی 
در این خصوص صورت نگرفته اس��ت و انتظار می رود ش��ورای اقتصاد به س��بب 
ایجاد انگیزه در میان چایکاران نرخ خرید تضمینی برگ س��بز را کمتر از تورم و 

هزینه های تولید اعالم نکند.

اظهارات ضد و نقیض مسئوالن پیرامون قاچاق دام

 قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی 70 هزار تومان

پرداخت بیش از 98درصد مطالبات چایکاران

58 میلیارد تومان تسهیالت در اختیار 10 هزار چایکار قرار گرفت

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

برنامه خودروسازان برای مقابله با دالالن
به اذعان بس��یاری از کارشناس��ان، یکی از علل اصلی قیمت های نجومی 
بازار، تقاضای س��فته بازی در بازار است که بخش قابل توجهی از آن توسط 

دالالن مدیریت می شود.
به گ��زارش »خط بازار« به اذعان بس��یاری از کارشناس��ان، یکی از علل 
اصلی قیمت های نجومی بازار، تقاضای س��فته بازی در بازار اس��ت که بخش 
قابل توجهی از آن توس��ط دالالن مدیریت می ش��ود. این در حالی است که 
رون��د تولید خودرو صعودی بوده به طوری که میزان خودرو تحویلی برخی 

خودروسازان به نیم میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ نزدیک شده است.
 قطع��ا تالش خودروس��ازان بر افزای��ش تولید و خودروه��ای تحویلی به 
مش��تریان با تقویت طرفه عرضه می تواند جو روانی مثبتی را در بازار ایجاد 
و قیمت ها را کاهش دهد، ولی این مهم مس��تلزم برخورد با دالالنی اس��ت 
ک��ه هر روز ب��ا مدیریت روانی بازار، س��عی در عددس��ازی کاذب و افزایش 

قیمت ها دارند.
 از این رو اس��ت که نظارت بر طرف تقاض��ا و تفکیک دالالن از متقاضی 
واقعی از اقدامات اجتناب ناپذیر اس��ت که بایستی در جهت کاهش قیمت ها 
در ب��ازار در دس��تور کار وزارت صمت و دس��تگاه های نظارتی مربوطه قرار 

گیرد.  
 خوش��بختانه برخی از خودروس��ازان با درک و تحلیل درس��ت بازار، بار 
مس��ئولیت برخی از دس��تگاه های نظارتی را بر دوش گرفت��ه و ابتکار عمل 
شناس��ایی مصرف کنندگان واقعی را در دس��ت گرفته اند تا بتوانند در جهت 
مناف��ع مردم با اقدام��ات کاذب دالالن در بازار مقابل��ه و قیمت ها را واقعی 
کنند. مس��لما در صورت ادامه شناس��ایی مصرف کنن��دگان واقعی در بازار 
توس��ط خودروس��ازان که در چند روز گذش��ته به اوج خود رسیده می توان 

انتظار کاهش قیمت را در روزهای پایانی سال داشت.

از رشد 37درصدی بودجه حمل و نقل 
پایتخت تا خیز توسعه مترو و اتوبوس

مدیرکل برنامه ریزی و توس��عه معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
تهران ضمن تشریح وضعیت بودجه سال ۹۹ این معاونت از اجرای سه پروژه 

شاخص در پایتخت در صورت تامین سرمایه بخش خصوصی خبر داد.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، مسعود رنجبریان 
در گفت وگو با ایس��نا، در مورد وضعیت بودجه معاونت حمل و نقل در سال 
آینده، گفت: بودجه پیش��نهادی شهرداری تهران برای سال ۱۳۹۹، بالغ بر 
۳۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که برای اعتبارات حمل و نقل و ترافیک 

رشد ۶۰درصدی نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه در بودجه س��ال ۱۳۹۹ ماموریت  حمل و نقل و ترافیک 
به صورت ویژه دیده شده است، اظهار کرد: دقت داشته باشید که مأموریت 
حم��ل و نق��ل و ترافیک در بودجه ش��هرداری تهران، ع��الوه بر خدمات و 
فعالیت های��ی که این معاونت ارائه می دهد، مربوط به خدمات و فعالیت های 
حوزه فنی – عمران نیز اس��ت که مربوط به احداث زیرساخت های حمل و 

نقل است.
مدیرکل برنامه ریزی و توس��عه ش��هری معاونت حم��ل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران با بیان اینکه بودجه مأموری��ت حمل و نقل و ترافیک در 
الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
اس��ت که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸، ش��اهد افزایش ۸۱درصدی بودجه 
در این مأموریت هس��تیم، اظهار کرد: بای��د اعالم کنیم که ۳۷درصد از کل 
بودجه س��ال ۱۳۹۹ ش��هرداری تهران به ماموریت  حم��ل و نقل و ترافیک 

اختصاص داده شده است.
بودجه 4400 میلیارد تومانی به مترو

1600 میلیارد تومان برای اتوبوس های پایتخت
وی در تشریح بودجه پیشنهادی ۱۱ هزار میلیارد تومانی مأموریت حمل 
و نقل و ترافیک، گفت: از این ۱۱ هزار میلیارد تومان، ۶۲۰۰ میلیارد تومان 
برای بخش حمل و نقل عمومی در نظر گرفته ش��ده اس��ت که از این میان 
۴۴۰۰ میلی��ارد تومان به مترو و تمام اجزای آن ش��امل س��اخت و احداث 
خطوط، بهره برداری از مس��یرها و ایستگاه ها،  توسعه ناوگان و ... اختصاص 
داده شده است که ۷۱درصد از اعتبارات اختصاص داده شده به بخش حمل 
و نقل عمومی را ش��امل می شود و این نش��ان از تمرکز خاص بر روی مترو 

در بودجه سال آتی دارد.
رنجبریان با بیان اینکه ش��هرداری تهران در س��ال آین��ده عالوه بر مترو، 
به اتوبوس��رانی نیز توجه ویژه ای داشته اس��ت، ادامه داد: از ۶۲۰۰ میلیارد 
تومانی که صرفا برای توسعه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده، ۱۶۰۰ 
میلیارد تومان بابت خرید، بازس��ازی، نوس��ازی و بهس��ازی و بهره برداری از 
اتوبوس های شهری پیش بینی شده است و برای سامانه تاکسیرانی نیز ۲۰۰ 
میلیارد تومان در بودجه س��ال آینده پیش بینی شده است، اما دقت داشته 
باش��ید که در حوزه تاکسیرانی عمده تمرکز ش��هرداری تهران بر روی ارائه  
تسهیالت برای نوسازی تاکسی ها است و تصور نکنید که بودجه تاکسیرانی 
کم اس��ت، چرا که مالکیت در تاکس��ی، خصوصی اس��ت و شهرداری نهایتا 

می تواند در حوزه نوسازی تسهیالتی را به رانندگان ارائه کند. 

قیمت انواع خودرو پس از آزادسازی واردات 
چه تغییری می کند؟

یک کارش��ناس بازار خودرو می گوید چندی پیش پیش��نهاد دادیم برای 
کاهش قیمت خودرو در بازار، دولت اجازه دهد یا خودروهای دس��ت دوم یا 
واردات خودروهای خارجی به کش��ور آزاد شود. حاال اینکه متولیان این امر 

چقدر به حرف بخش خصوصی اهمیت دهد؟ این خود جای سوال است.
ب��ه گزارش پایگاه خبری ربیع، یک کارش��ناس بازار خودرو در پاس��خ به 
این پرسش که آزادسازی واردات خودرو چه تاثیری در قیمت خودرو دارد، 
گفت: آزادس��ازی واردات خودرو به میزان نرخ تعرفه بس��تگی دارد. چنانچه 
قرار باش��د واردات خودروهای هیبریدی مقطعی انجام ش��ود، مشخصا این 

موضوع تاثیری در کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت.
فربد زاوه افزود: تنها راه کاهش قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای 
دست دوم یا برداشتن ممنوعیت های وارداتی است. ما چندی پیش پیشنهاد 
دادی��م برای کاهش قیمت خودرو در ب��ازار، دولت اجازه دهد یا خودروهای 
دس��ت دوم یا واردات خودروهای خارجی به کش��ور آزاد ش��ود. حاال اینکه 
متولی��ان این امر چقدر به ح��رف بخش خصوصی اهمی��ت دهد؟ این خود 

جای سوال است.
او اظهار کرد: بنابراین چنانچه قرار باش��د واردات خودرو محدود باش��د و 
دولت هم در تصمیم گیری ها تغییر رویه ندهد، قیمت خودرو نه تنها کاهش 
نخواهد یافت بلکه شیب افزایش قیمت ها تندتر از وضعیت فعلی خواهد شد.

وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت به زودی طرح��ی را برای مدیریت 
تقاضا در بازار خودرو ارائه خواهد داد که به احتمال زیاد به واسطه این 

طرح، خرید خودرو به صورت قرعه کشی انجام خواهد شد.
فرش��اد مقیم��ی، مدیرعامل ایران خودرو طی هفت��ه اخیر اعالم کرد 
ط��رح جدیدی در وزارت صنعت، معدن و تج��ارت با هدف تنظیم بازار 
در حال تدوین اس��ت. طب��ق گفته های مدیرعامل ای��ران خودرو، طی 
جلس��ه ای با حضور مس��ئوالن وزارت صنعت راهکارهای فروش خودرو 
ب��ه مصرف کنندگان واقع��ی، برنامه هایی برای مدیری��ت تقاضا و تامین 
نیاز بازار مورد بررس��ی قرار گرفته است. در همین راستا نیز اخیرا رضا 
رحمان��ی، وزیر صنعت به ارائ��ه طرحی برای مدیری��ت تقاضا و تنظیم 
بازار خودرو اش��اره کرده بود که پس از بررس��ی و معرفی قرار است به 

اجرا برسد.
عدم همخوانی قیمت خودرو با قدرت خرید مردم

دلیل اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان تغییر نحوه فروش 
خودروس��ازان داخلی ش��د، به موضوع نارضایتی مشتریان از روش های 
ثبت نام خودرو و نابسامانی بازار مربوط می شود. پس از خروج آمریکا از 
برجام، صنعت خودرو با تحریم های شدیدی مواجه شد که کاهش تولید 
خ��ودرو و افزایش قیمت محصوالت خودروس��ازان را به همراه داش��ت. 
به هم��ان مقدار که تولید افت کرد، می��زان قیمت محصوالت نیز روند 
صعودی به خود گرفت. برای درک این موضوع کافی است بدانید قیمت 
پراید قبل از برجام حدود ۲۲ میلیون تومان بود، اما طی یکی دو س��ال 
اخیر قیمت آن به ۳۰ میلیون، ۴۰ میلیون، ۵۰میلیون و اکنون به بیش 
از ۶۰ میلیون تومان در بازار رس��یده است که بعضا برای آن قیمت ۶۵ 
میلی��ون تومانی را هم در نظر می گیرند و چنین قیمتی برای بس��یاری 
از مش��تریان قیمت نجومی محس��وب می ش��ود و با قدرت خرید مردم 

همخوانی ندارد.
جزییات تغییر سیاست های قیمت گذاری

شورای رقابت تا شهریور سال ۹۷ مسئولیت تعیین قیمت محصوالت 
خودروس��ازان را برعه��ده داش��ت، اما ب��ه دلیل نارضایتی مش��تریان و 
خودروس��ازان از نحوه قیمت گذاری و همچنین نابسامانی بازار خودرو، 
تصمیم بر آن ش��د که ش��ورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مسئولیت 
قیمت گذاری را از ش��ورای رقابت به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و س��تاد تنظیم بازار واگذار کنند. با گذش��ت چند ماه 

از ای��ن تصمیم نی��ز قیمت های جدیدی اعالم نش��د و در نهایت وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت برای قیمت گذاری روش جدیدی معرفی کرد. 
براس��اس این طرح قرار شد خودروس��ازان قیمت محصوالت خود را تا 

۵درصد کمتر از نرخ بازار تعیین کنند.
فرمول جدید قیمت گذاری طبق طرح وزارت صنعت به اجرا رس��ید و 
تصور می ش��د قیمت خودرو به نوعی طبق عرضه و تقاضا تعیین شود و 
میزان رانت و داللی بازار خودرو کاهش پیدا کند، اما این اهداف محقق 
نش��د. در واقع وزارت صنعت اجازه نداد فرم��ول قیمت گذاری ۵درصد 
کمت��ر از نرخ بازار به اجرا برس��د و اختالف قیم��ت کارخانه و بازار نیز 
افزایش پیدا کرد. در چنین ش��رایطی خودرو به یک کاالی س��رمایه ای 
تبدی��ل ش��د و قیمت آن به ش��دت افزایش پیدا کرد ک��ه البته همین 
موضوع افزایش اس��تقبال از فروش فوری خودروس��ازان را نیز به همراه 
داش��ت. هرچند طرح فروش فوری های خودروسازان چندین بار به اجرا 
رس��ید، اما مش��تریان همچنان از نحوه عرضه خودرو ب��ه بازار ناراضی 

هستند و بر این باورند که طرح های فروش به نوعی مصنوعی است.
طرح قرعه کشی برای خرید خودرو

با وجود افزایش قیمت خودروها، نابس��امانی ب��ازار و نارضایتی مردم، 
وزارت صنعت و خودروسازان متوجه شدند فروش فوری قادر به کنترل 
قیمت ها نیس��ت و مصرف کنندگان واقعی به خودرو دسترس��ی ندارند. 
اخیرا نیز گزارش هایی منتش��ر ش��د که حاکی از آن است روبات ها نیز 
در ثبت نام ها دخالت دارند و اعالم ش��د روبات ها با هک سیستم فروش 
خودروسازان، شرایط ثبت نام را برای یک عده افراد خاص فراهم کردند 
و باعث شدند فروش های فوری براساس روال عادی انجام نشود. در این 
شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت برای کنترل تقاضا 

در بازار، روش قرعه کشی را برای خرید خودرو فراهم کند.
وزارت صنع��ت تاکنون جزییات این طرح را به صورت رس��می اعالم 
نکرد، اما شواهد حاکی از آن است که این وزارتخانه می خواهد از طرحی 
اس��تفاده کند که به دهه ۶۰ تعلق دارد. در واقع طبق این طرح تحویل 
خودرو به مشتریان در طرح های فروش فوری به روش قرعه کشی انجام 
خواهد ش��د و در این روش جدید، براس��اس ش��رایط وی��ژه هر یک از 
مش��تریان اجازه ثبت نام خواهند داش��ت، اما خودرو در شرایطی به آنها 
تحویل داده می ش��ود که نام آنها در قرعه کش��ی انتخاب شده باشد؛ به 
بیانی دیگر انجام ثبت نام به معنای دریافت خودرو نیس��ت و حتما باید 

اسم مشتریان از گردونه قرعه کشی بیرون آورده شود.
برای درک بهتر این طرح به یک مثال س��اده اش��اره می کنیم؛ تصور 
کنید برای فروش فوری خودروس��ازان حدود یک میلیون نفر ش��رکت 
کردند و تمامی آنها ش��رایط اولیه ثبت نام را نیز دارا هس��تند. س��پس 
نام تمامی این افراد در گوی قرعه کش��ی قرار داده می ش��ود و در نهایت 
با انجام قرعه کش��ی اف��راد برنده مجاز به دریافت خ��ودرو خواهند بود. 
همچنی��ن اگر برای یک طرح ف��روش یک میلیون نفر ش��رکت کنند، 
شانس این افراد برای خرید خودرو در طرح قرعه کشی ۱ به ۱۰۰ است؛ 
به بیانی دیگر از هر ۱۰۰ نفر فقط یک نفر ش��انس دریافت خودروهای 
ثبت نامی خود را دارد، اما یک ایراد وجود دارد و آن هم این اس��ت که 
این افراد با فروش خودرو دریافتی خود از قرعه کش��ی می توانند س��ود 

زیادی را در بازار به دست آورند.
خرید خودرو بیش از پیش سخت می شود!

در این طرح فروش هرچه میزان افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام 
کرده اند بیش��تر باشد، ش��انس افراد برای خرید خودرو نیز کاهش پیدا 
می کند؛ برای مثال در یک طرح فروش که قرار اس��ت ۱۰ هزار دستگاه 
خودرو عرضه ش��ود، ۵ میلیون نفر ثبت نام کنند، ش��انس دس��تیابی به 
خ��ودرو ۱ به ۵۰۰ خواهد بود. از طرف��ی در طرح های فروش فوری به 
خصوص در وضعیت کنونی که میزان تولید محدود است و خودروسازان 
با تعهدات معوق متعددی مواجه هس��تند، خودروهای محدودی عرضه 
می ش��ود؛ برای مث��ال اگر خودروس��ازان در یک طرح ف��روش ۲ هزار 
دستگاه عرضه کنند و حدود ۲ میلیون نفر نیز مراحل ثبت نام را انجام 
دهند، در این طرح ش��انس برنده ش��دن ۱ به ۱۰۰۰ خواهد بود. یعنی 
به ازای هر ۱۰۰۰ نفر فقط یک نفر می تواند خودرو را با قیمت کارخانه 

خریداری کند.
اگر جزییات مطرح ش��ده حقیقت داشته باشد و وزارت صنعت بخواهد 
ب��رای تنظیم بازار و مدیریت تقاضا از این روش اس��تفاده کند، به نوعی 
بای��د گفت مس��ئوالن فعلی از سیاس��ت گذاری های دهه ۶۰ اس��تفاده 
خواهند کرد. در آن زمان مشتریان زیادی خواهان خرید پیکان بودند و 
میان قیمت کارخانه و قیمت بازار نیز اختالف زیادی به چشم می خورد. 
از این رو مسئوالن آن زمان برای اجرای عدالت میان مشتریان از طرح 
قرعه کش��ی استفاده کردند و قرعه به نام هر فردی که می افتاد، آن فرد 

می توانست یک خودرو با قیمت کارخانه را خریداری کند.

جزییات طرح جدید وزارت صنعت برای ثبت نام ماشین

طرح خرید خودرو با قرعه کشی

ش��رکت خودروس��ازی رنو فرانس��ه تحت تاثیر خروج از بازار ایران و 
رس��وایی یکی از مدیران اتحاد رنو- نیس��ان نخستین کاهش سودآوری 

این برند را در ۱۰ سال گذشته رقم زد.
 ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« به نقل از  ایس��نا، اخبار و 
گزارش های منتشرش��ده در وب س��ایت اتوماتیو نیوز حاکی از آن است 
که شرکت خودروسازی رنو فرانسه تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله 
رس��وایی کارلوس گون، مدیر س��ابق اتحاد رنو – نیسان، خروج از بازار 
ایران به علت فشار تحریم های وضع شده از سوی آمریکا و کاهش شدید 
CKD در چین برای نخس��تین بار در ۱۰ س��ال گذشته با کاهش قابل 

توجهی در میزان سودآوری خود مواجه شده است.
این امر به عقیده بس��یاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه 
خودرو، دس��تیابی این خودروس��از محبوب و موفق فرانسوی به اهداف 
و برنامه های موردنظرش را در س��ال ۲۰۲۰ میالدی با مش��کل مواجه 
خواهد کرد. این ش��رکت با انتش��ار گزارش��ی در روز جمعه اعالم کرده 
اس��ت که میزان س��ودآوری رنو در س��ال ۲۰۱۹ میالدی ۱۴۱ میلیون 
یورو معادل ۱۵۳ میلیون دالر کاهش یافته اس��ت، این درحالی اس��ت 
که میزان س��ودآوری این برند فرانسوی در سال ۲۰۱۸ میالدی معادل 
۳.۳میلیارد یورو بوده اس��ت. براس��اس این گ��زارش، همچنین درآمد 

عملیاتی رنو در سال ۲۰۱۹ میالدی با یک کاهش ۳۰درصدی به ۲.۱۱ 
میلیارد یورو رسیده است. 

از دیگ��ر عواملی که در کاهش میزان س��ودآوری و درآمدزایی رنو در 
س��ال گذشته تاثیرگذار بوده اس��ت، می توان به جریمه های این شرکت 
در رابطه با جوینت ونچرهای چینی، پرداخت س��هم نیسان از درآمد رنو 
و در آخر کاهش تقاضای مش��تریان برای خری��د خودروهای دیزلی در 

اروپا اشاره کرد.
میزان فروش گروه صنعتی رنو نیز در سال ۲۰۱۹ میالدی یک کاهش 

۳.۳درصدی تجربه کرده و به ۵۵.۵۳ میلیارد یورو کاهش یافته است.

خروج از ایران برای رنو فرانسه گران تمام شد!
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پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاس��ت  جمهوری، به عنوان 
بزرگ ترین زیست بوم فعاالن دانش بنیان و استارت آپی، برای پذیرش و واگذاری 

اراضی در فاز سوم خود اعالم فراخوان کرد.
فراخ��وان پذی��رش و واگذاری اراض��ی در فاز 
س��وم پارک فن��اوری پردیس معاون��ت علمی و 
فن��اوری ریاس��ت  جمه��وری، به عن��وان یکی از 
فازهای توس��عه ناحیه نوآوری پردیس، منتش��ر 
ش��د. متقاضی��ان می توانن��د از تاری��خ ۶ بهمن 
الی ۵ اس��فند س��ال جاری درخواس��ت پذیرش 
و عضویت خ��ود را ثبت کنن��د. مطابق فراخوان 
منتشرش��ده،  »واحدهاي تولی��دي با محصوالت 
دارای فناوری پیش��رفته )Hi-tech( که ارزش 
افزوده محصوالت ش��ان باال و تولیدش��ان مبتني 
بر نیروي متخصص باش��د و تولید انبوه و حجیم 
نداش��ته باش��ند«، »واحدهاي تحقیق و توس��عه 
)R&D( صنای��ع که تولیدات آنه��ا در مناطقي 

بیرون از پارک صورت مي  گیرد« و »آزمایشگاه ها، کارگاه ها و فب لب های خاص 
که خدماتی با فناوری پیشرفته ارائه می کنند« از واحدهای فناور و دانش بنیان، 
واجد ش��رایط برای عضویت و استقرار در پارک فناوری پردیس معاونت علمی 

و فناوری ریاس��ت جمهوری هس��تند. همچنین هلدینگ های بزرگ صنعتی و 
س��رمایه گذاری، می توانند کمپ های تخصصی خود را براس��اس ضوابط پارک 
مس��تقر کنند. در این فراخوان آمده است،  برای پذیرش و عضویت شرکت های 
جدید، متقاضیانی که در حوزه های »تجهیزات 
پزش��کی پیش��رفته«، »فن��اوری اطالع��ات و 
ارتباطات«، »الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق« 
و »ارائ��ه خدم��ات آزمایش��گاهی و کارگاهی با 
فناوری پیشرفته« فعالیت می کنند، در اولویت 
واگ��ذاری خواهد بود. مس��احت زمین قطعات 
قابل واگذاری و ش��رایط پرداخ��ت وجه زمین 
مطاب��ق اعالم فراخوان، صرفا تعداد ۳۵ قطعه از 
کل قطع��ات موجود در پردیس کارآفرینی )فاز 

۳(، در این طرح قابل واگذاری است.
حداق��ل مس��احت قابل واگ��ذاری ۵۵۰ متر 
مرب��ع و حداکث��ر ۲۵۰۰ مترمربع اعالم ش��ده 
اس��ت. در صورت احراز نیاز ش��رکت ها، امکان 
واگ��ذاری قطع��ات به صورت تجمیعی و حداکثر تا س��قف ۵۰۰۰ مترمربع نیز 
وجود خواهد داش��ت و قیمت قطعات براس��اس عواملي ازجمله: دسترس��ي ها، 

موقعیت، متراژ و...، متغیر خواهد بود.

پروت��ز پای مصنوعی برای فعالیت های مختلف روزانه توس��ط یک ش��رکت 
دانش بنیان طراحی و تولید شده  است.

یک ش��رکت دانش  بنیان توانس��ته ب��ا اس��تفاده از الیاف کرب��ن پنجه های 
پیش��رفته ای را تولی��د کن��د ک��ه نی��از بخش 
عمده ای از معلوالن و جانبازان را مرتفع سازد.

حمیدرضا مق��اره عابد، مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنیان »کامپوزیت گستر سپاهان« درباره 
محصول »پنجه کربنی پارس فلکس اورجینال« 
این شرکت گفت: پنجه های پیشرفته کربنی از 
کامپوزی��ت الیاف  کربن با اس��تفاده از متد روز 
دنیا و نی��ز از مرغوب ترین مواد اولیه طراحی و 
تولید شده است. این پنجه ها بسیار سبک بوده 
و فرم ظریف آن باعث ش��ده است تا به سادگی 

در داخل پوشش مخصوص خود قرار بگیرد.
این فعال فناور ادامه داد: این پنجه ها با توجه 
به گیت طبیع��ی یک پای ای��ده آل برای انواع 

فعالیت های روزمره فرد طراحی و تولید ش��ده است. مدت زمان و طول مسیری 
ک��ه یک فرد می تواند به راحتی پیاده روی کند هم��واره به میزان انرژی ای که 
صرف می کند وابس��ته اس��ت. همچنین این پنجه ها با خواص ویژه ای که دارند 

منجر به افزایش بازده انرژی همراه با کمترین میزان فشار و خستگی می شود.
وی ب��ه دیگر ویژگی های پنجه کربنی پارس فلکس اش��اره کرد و گفت: این 
پنجه ب��رای درجه های فعالیت مختلف و وزن های متفاوت طراحی و س��اخته 
شده اس��ت. به عنوان مثال پنجه ای که برای 
یک ش��خص ۷۰ کیلوگرمی استفاده می شود 
با پنجه ای که برای ی��ک فرد ۸۰ کیلوگرمی 
س��اخته شده متفاوت است و متناسب با وزن 

فرد پا از خود انعطاف نشان می د هد.
مق��اره عابد اف��زود: طراحی خ��اص پنجه 
و پاش��نه فنری کربنی پ��ارس فلکس، باعث 
می شود راه رفتن بدون کفش نیز بسیار آسان 
ش��ود و همچنین تغییرات ان��دک در ارتفاع 

پاشنه کفش نیز کاربر را آزار ندهد.
ب��ه گفت��ه مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان 
»کامپوزیت گس��تر س��پاهان«، پارس فلکس 
از قطع��ه اصلی پنجه، پاش��نه فنری کربنی و 
کاور تش��کیل ش��ده است و به نحوی طراحی ش��ده است که  باعث رسیدن به 
حد مطلوب انرژی و کمک به افزایش کنترل فرد در مقابل نیروی عکس العمل 

زمین در سرتاسر مدت گام برداشتن می شود.

محصول دانش بنیان به کمک معلوالن آمد»پردیس کارآفرینی« در 21 هکتار تاسیس می شود

مقام معظ��م رهبری ۱۱۸ م��دال که از طرف برگزیدگان مس��ابقات 
المپیادهای جهانی به ایش��ان اهدا ش��ده بود را در مراس��می با حضور 
جانش��ین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی و معاون علمی و 

فناوری رئیس جمهوری به صاحبان این مدال ها بازگرداند.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، ۱۳۵ نفر از برگزیدگان مسابقات المپیادهای جهانی، 
مدال های خود را به مقام معظم رهبری اهدا کرده بودند که این مدال ها 

در مراسمی با عنوان »بهترین هدیه« به مدال آوران بازگردانده شد.
س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم 
با اشاره به اینکه باید پایه اقتصاد ایران نیروی انسانی باشد، گفت: تثبیت 
و ایجاد پایه اقتصاد کش��ور برمبنای نیروی انس��انی تحوالت اساسی در 

ساختارهای نفتی به وجود می آورد.
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، بیان کرد: ایران روزهای 
حساس��ی را سپری می کند. در روزگاری هس��تیم که شاید نمود عینی 
جنگ در آن مش��اهده نشود، اما ما در مبارزه با دشمنان هستیم و باید 

تغییرات اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
به گفته س��تاری، مجموعه یادمان ش��هدای هفتم تیر محلی است که 
یادآور مجاهدت افراد انقالبی است. امروز در میان نخبگان کشور هستم 
و می گویم که باید برای پیروزی در جنگ با دش��منان به س��مت تغییر 

ساختارهای اقتصادی کشور برویم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، نخبگان را منشأ اثر تغییرات 
بنیادی در اقتصاد کشور دانست و بر استفاده از استعداد و توان این قشر 

توانمند، تاکید کرد.
س��تاری ادام��ه داد: ایران ش��رایط خوبی در حوزه ه��ای مختلف نانو، 
هوافضا و س��لول های بنیادی در دنیا دارد. باید نیازها و کمبودهای این 

حوزه های علمی را با کمک نخبگان تامین کنیم.
رئی��س بنی��اد ملی نخبگان در بخ��ش دیگری از س��خنان خود بیان 
کرد: ما این پیش��رفت ها را مدیون ش��هدا و خانواده های آنها هس��تیم و 
نباید فراموش کنیم که چه کس��انی به ما کمک کردند تا در دنیا دیده 
ش��ویم. آخرین کسی که با ما مبارزه کرد صدام بود که اکنون کجاست؟ 
می خواه��م بگویم ما به ایران و ملت محتاج هس��تیم وگرنه این کش��ور 

خیلی غنی و قوی است.

وی با بیان اینکه سیس��تم آموزشی کشور کاستی هایی دارد، گفت: با 
وجود تمام این کمی و کاستی ها در این سیستم آموزشی افرادی تربیت 

می شوند که دنیا به دنبال جذب و به کارگیری آنها است.
مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری افزود: ام��روز اقتصادی را 
در ح��ال تجربه هس��تیم که بعد از ۱۰۰س��ال دارد رق��م می خورد، در 
واقع اقتصاد خارج از نفت آینده کش��ور را به جایگاه باال در رش��د علم و 

فناوری می برد.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان در ادامه تاکید کرد: 
امروز مس��ئولیت نخبگان کشور بیشتر است. باید شما با تالشی مضاعف 
کشور را به سمت و سویی که از شما انتظار می رود ببرید. شما باید نقطه 

عطف اتفاقات خوب و رفع نیازهای کشور شوید.
وی ادامه داد: ش��ما نباید به مردم خیانت کنید، مردم از ش��ما انتظار 
دارن��د و باید ب��ه همین مردم و خاک خدمت کنید. تالش ش��ما کمک 

می کند جایگاه ایران در المپیادهای جهانی حفظ شود.
۲۴ بهمن ماه امس��ال، مجموعه یادمان ش��هدای هفت��م تیر، میزبان 
همای��ش »بهترین هدیه« به منظور بازگش��ت مدال های اهداش��ده به 
رهبر معظم انقالب بود. در این مراس��م نش��ان یادبودی از س��وی رهبر 
انقالب با حضور س��ردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور و رئیس بنیاد 
مل��ی نخبگان به ۱۳۵ نف��ر از افتخارآفرینان المپیادهای علمی کش��ور 
ک��ه مدال های خود را پیش از این به رهبر معظ��م انقالب تقدیم کرده 

بودند، اهدا شد.
پیش از این در اس��فندماه ۹۶ نیز در آیینی با حضور حجت االس��الم 
مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
بیش از ۸۰ مدال نخبگان دانش��گاه شریف که به رهبری اهدا شده بود، 

توسط رهبر معظم انقالب دوباره به دانشجویان هدیه شد.
در این آیین که با حضور خانواده ش��هدای هسته ای کشور همراه بود، 
لوح یادبودی به همراه یک انگش��تر و چفیه از سوی رهبر معظم انقالب 
به برگزیدگان المپیادهای علمی کش��ور اه��دا و از آنان تجلیل به عمل 

آمد.
در این مراس��م، خانواده شهدای هسته ای، شهید داریوش رضایی نژاد، 
شهید مجید شهریاری و شهید مسعود علی محمدی نیز حضور داشتند.

صنعت اتانول و خمیرمایه یکی از صنایع مادر در حوزه زیس��ت فناوری است؛ 
صنعت��ی که در ایران جایگاه واقعی خود را پی��دا نکرده و با وجود ظرفیت های 

خوبی که دارد هنوز یکی از حلقه های مفقوده این عرصه کاربردی است.
 س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم 
برای شناس��ایی ظرفیت های موجود این صنعت در کش��ور اق��دام به برگزاری 

رویداد تخصصی نیازهای فناورانه صنایع تخمیری کرده است.
واحده��ای صنعت��ی تولی��د اتان��ول و خمیرمای��ه، ب��ه عنوان صنای��ع مادر 
بیوتکنولوژی، ورود کشور به عرصه تولید انبوهی از محصوالت مفید را تضمین 
می کنند. صنایع تولید اتانول زیس��تی نیاز اس��تراتژیک کشور و درگاه ورود به 

عرصه بیوتکنولوژی صنعتی است.
هم اکن��ون، در ای��ن صنعت، فرآینده��ای تخمیر محصوالت کش��اورزی )به 

ویژه مالس نیش��کر( به طور ناقص طی می ش��ود و حجم انبوهی از مواد نیمه 
فرآیندشده، با عنوان پسماند و پساب به وجود می آورد و مجموعه ای از مشکالت 
محیط زیستی و اقتصادی را بر جای می گذارد. از میان برداشتن موانع اقتصادی 
و محیط زیس��تی بر سر راه توسعه صنایع تخمیری و تولید اتانول و خمیر مایه 
بس��یار بااهمیت است. بر همین مبنا ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری رویداد »نیازهای فناورانه صنایع تخمیری« را ۲۱ 

اسفندماه امسال به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می کند.
همه پژوهش��گران، فناوران و صاحبان ش��رکت های دانش بنیان می توانند در 
این طرح مشارکت کنند و طرح های خود را تا ۱۱ اسفندماه امسال به کارگروه 
محیط زیس��ت ستاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری ارسال کنند.

نیازهای فناورانه صنایع تخمیری شناسایی و تأمین می شود

رئیس هیأت مدیره  سامسونگ که پیش تر به جرم فعالیت های خرابکارانه در سندیکای 
کارگری، به 18 ماه زندان محکوم شده بود، تصمیم به استعفا گرفته است.

به گزارش زومیت، سامسـونگ روز گذشـته در بیانیه ای اعالم کرد رئیس هیأت مدیره 
این شرکت، لی سانگ هون که پیش تر در ماه دسامبر به جرم فعالیت های خرابکارانه در 
سـندیکای کارگری، به 18 ماه زندان محکوم شـده بود، بدون شرح هیچ دلیلی، تصمیم 
به اسـتعفا گرفته اسـت. در بیانیه  سامسونگ آمده اسـت، اعضای هیأت مدیره  شرکت 

مذکـور بنا دارند در آینده ای نزدیـک رئیس جدیدی را تعیین کنند. این اقدام در حالی 
صورت می گیرد که انتظار می رود سامسـونگ در ماه مارس، جلسـه ای را با سهامداران 

برگزار کند.
در پرونده نظارتی لی سـانگ هون آمده اسـت، او در زمان حضـورش به عنوان رئیس 
هیأت مدیـره در سامسـونگ، درحالی کـه روی فعالیت هـای مدیریتی نظارت داشـت، 
تصمیماتـی را دربـاره  اسـتراتژی اصلـی این کسـب و کار اتخاذ می کرد. وارث شـرکت 

سورنا ستاری در همایش »بهترین هدیه«:

نخبگان و مدال آوران سرچشمه تحوالت بنیادین کشور هستند

رئیس هیأت مدیره سامسونگ قصد استعفا دارد

دریچــه

فراخوان نوپاهای همگرا برای چهارمین بار منتشر شد تا با ایجاد فرصتی دیگر فعاالن 
این حوزه برای توسعه بازار خود اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، مرکز راهبردی فناوری های همگرا 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری با انتش��ار چهارمین فراخ��وان »نوپاهای 

فناوری های همگرا« گسترش فعالیت استارت آپ ها در این حوزه را دنبال می کند.
عالقه مندان برای دریافت حمایت و ش��رکت در این فراخوان از ۲۲ بهمن ماه س��ال 
جاری تا ۳۱ فروردین ماه سال ۹۹ برای ثبت نام مهلت دارند. البته طرح های ثبت نامی 
باید در حوزه فناوری های همگرا و انبیک باشند. همچنین نمونه اولیه آنها آماده باشد.

اس��تارت آپ های راه یافته به این فراخوان با حضور در دوره های پیش شتابدهی برای 
توسعه محصول و بازار آموزش می بینند تا با دیدی باز به بازار وارد شوند.

مسیر ورود نوپاهای همگرا به بازار 
تسهیل شد

یکشنبه
27 بهمن 1398

شماره 1494
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بیوتکنول��وژی کش��اورزی مجموع��ه ای از تکنیک های علمی در توس��عه و 
پیش��رفت گیاهان است. بر پایه ش��ناخت DNA محققان راه حل هایی را برای 

پیشرفت و توسعه در تولیدات کشاورزی ارائه دادند.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری با 
توانایی در ش��ناخت ژن ه��ای موثر بر محصوالت 
خ��اص و نیز توانای��ی به کارگیری بس��یار دقیق 
این چنین خصوصیات، زیس��ت فن��اوری توانایی 
اصالح گ��ران را در ایجاد محص��والت و حیوانات 

خاص ارتقا می دهد.
زیست فناوری پیش��رفت هایی را ارائه می دهد 
ک��ه امکان آن ب��ا روش های قدیمی ب��رای گونه 
مربوطه وجود ندارد. یک ش��رکت دانش بنیان با 
علم به محدودیت منابع آبی به س��مت کشاورزی 

منطبق با این شرایط پیش رفته است.
امی��ن یدالله��ی، عض��و هیات مدیره ش��رکت 

دانش بنی��ان »نهال گس��تر روی��ان« درب��اره فعالیت این ش��رکت توضیح داد: 
محص��والت رویش��ی انواع درختان می��وه مانند: هلو، بادام، گالبی، به، س��یب، 

شلیل، آلو، زردآلو و بسیاری دیگر در این مجموعه کشت می شوند.

وی ادامه داد: در روش کشت بافت گیاهی، پایه های اصالح شده را در محیط 
آزمایش��گاه از طریق جوانه  انتهایی تکثیر می شود که در این روش هر گیاه در 

مدت زمان سه ماه تا ۴۰ گیاه افزایش پیدا کند.
این گیاهان خصوصیات گیاه اولیه را دارند در 
عین حال بسیار سریع الرشد هستند که در برابر 

آفت و بیماری ها نیز مقاوم هستند.
به گفته این فعال فناور گیاهان عرضه ش��ده 
توس��ط این ش��رکت بعد از دو یا س��ه سال با 

محصول باکیفیت به ثمر خواهند نشست.
عضو هیات مدیره ش��رکت دانش بنیان »نهال 
گس��تر رویان« درب��اره می��زان اش��تغال زایی 
صورت گرفت��ه در این ش��رکت گف��ت: در این 
مجموعه به صورت مس��تقیم برای ۸۰ نفر و به 
صورت غیرمس��تقیم برای ۲۰۰ نفر شغل ایجاد 

شده است.
یداللهی به صادرات محصوالت اش��اره و بیان 
کرد: محصوالت این ش��رکت به کش��ور آذربایجان صادر ش��ده است و در حال 
حاضر نیز با خریدارانی از کش��ور ازبکس��تان مذاکراتی صورت گرفته است که 

امیدواریم به زودی صادرات انجام شود.

ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از دانش بنیان ها طراحی، ساخت و 
نصب قفس های پرورش ماهی در دریا را بومی سازی کرد تا با این اقدام نیاز به 

واردات آن رفع شود.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری با 
این اق��دام تولید و بومی س��ازی ای��ن تجهیزات 
فناورانه س��رعت گرفت. با حمایت س��تاد نمونه 
اولیه صنعتی این قفس ها در داخل ساخته شد و 
این پروژه ب��ا بهره گیری از توانمندی متخصصان 
ش��رکت دانش بنیان در ح��ال انجام اس��ت تا با 
این اقدام ش��اهد توس��عه این کس��ب و کارها در 
کشور باشیم. در حال حاضر این پروژه در مرحله 
تجاری س��ازی قرار دارد تا نیاز ب��ه این فناوری و 

واردات آن رفع شود.
پیش از این فن��اوری تجهیزات پرورش ماهی 

در قف��س در داخ��ل وجود نداش��ت و این قفس ها از کش��ورهایی مانند نروژ و 
ترکیه وارد می شد، اما اکنون با ورود شرکت های دانش بنیان به بومی سازی این 

فناوری می توان انتظار داشت واردات این حوزه قطع شود.

ب��رای س��رعت گرفتن انجام پ��روژه نادرقلی ابراهیمی دبیر س��تاد توس��عه 
فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری 

نیز از فرآیند تولید قالب براکت قفس های پرورش ماهی بازدید کرد.
او در ای��ن بازدی��د ضمن تاکید ب��ر اهمیت 
موضوع بومی س��ازی فناوری قفس های پرورش 
ماهی ابراز امیدواری کرد پس از ساخت و تست 
پایلوت ۱۲۵ تنی در دریا بتوان برنامه توس��عه 
کس��ب و کار آن را در دس��تور کار ق��رار داد و 
س��هم مهم��ی از بازار داخل و حت��ی منطقه را 

تامین کرد.
براس��اس این گ��زارش، با توج��ه به ضرورت 
توجه ب��ه امنی��ت غذایی و همچنی��ن کاهش 
منابع آبزیان در دریا به دلیل صیدهای بی رویه، 
طراح��ی، س��اخت، مونتاژ و نص��ب قفس های 
پرورش ماه��ی در دریا به عنوان یکی از صنایع 
مهم نقش بس��زایی در تامی��ن امنیت غذایی و 
مدیری��ت منابع آبزیان در دریا دارد. با این قفس ها می توان حجم زیادی ماهی 
بدون محدودیت در نوع آن و با راندمان و کیفیتی باالتر در شرایط کنترل شده 

دریا تولید کرد.

ساخت تجهیزات پرورش ماهی در قفس سرعت گرفتمحصوالت گیاهی دانش بنیان صادر شد

در زمان��ه ای که برخی چالش های اقتص��ادی و تحریم های خصمانه و 
یکجانبه دش��منان، سعی در چیره س��اختن تفکر یأس و تسلیم در برابر 
زیاده خواهی و استکبار بر جامعه دارد، »پردیس کارآفرینی« ۲۱ هکتاری 
ایجاد شده با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نشانه ای 
است از یک تفکر کامال متفاوت که بر گفتمان امید و خط تالش در گام 

دوم انقالب تاکید دارد.
تاس��یس این پردیس که مراس��م افتتاح رسمی آن، تنها چند ماه قبل 
)شهریورماه ۱۳۹۸( توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری انجام 
گرفت، پاسخی بود به تقاضای ده ها شرکت فناور برای عضویت و استقرار 
در ناحیه نوآوری پردیس؛ ناحیه ای با افق ۱۰۰۰ هکتاری و جایگاه برترین 

شرکت های فناور و دانش بنیان ایران اسالمی.
بر این اساس، س��ازمان پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، فراخوانی را برای شناس��ایی شرکت های دانش بنیان، 
فناور و نوآفرین اعالم کرد تا براساس آن، قطعاتی از »پردیس کارآفرینی« 
به عنوان فاز سوم ناحیه نوآوری پردیس، به متقاضیان واجد شرایط واگذار 

شود.
ب��ا توجه به چند برابر بودن تقاضا نس��بت ب��ه عرضه محدود قطعات و 
واحدهای موجود در پردیس کارآفرینی ۲۱ هکتاری، براساس سیاست های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نوعی اولویت بندی در 

مورد متقاضیان صورت گرفته است.
 )Hi-tech( واحدهاي تولیدي با محصوالت دارای فناوری پیش��رفته«
دارای ارزش افزوده باال«، »واحدهاي تحقیق و توسعه )R&D( صنایع« و 

»آزمایشگاه ها، کارگاه ها و فب لب ها با ارائه خدمات فناوری محور« از جمله 
شرکت هایی هستند که در اولویت واگذاری قرار دارند.

مضاف بر این، ش��رکت های فع��ال در حوزه های »تجهیزات پزش��کی 
پیش��رفته«، »فناوری اطالعات و ارتباطات«، »الکترونیک، کنترل و ابزار 
دقیق« و »خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی با فناوری پیشرفته« در اولویت 

واگذاری خواهند بود.
شرکت های فناور و دانش بنیان باید توجه داشته باشند که صرفا تعداد 
۳۵ قطعه از کل قطعات موجود در پردیس کارآفرینی در این مرحله واگذار 
خواهد شد. این قطعات در مساحت های ۵۵۰ مترمربع تا ۲۵۰۰ مترمربع، 

قطعه بندی شده اند.
پارک فن��اوری پردیس معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
در فاصله ای کوتاه از ش��مال ش��رق تهران تبدیل ب��ه نمادی جزیره  مانند 
ش��ده اس��ت که بی اعتنا به برخی تردیدها و با اتکا به دانش و توانمندی 
متخصصین و جوانان ایرانی، قدم در راه پرفراز و نش��یب آبادی، فناوری و 

تجاری سازی دانش گذارده است.
مرک��زی موفق که ب��ه نمود عملیاتی تفک��رات امیدآفرین و کمالگرای 
جریان جوان و انقالبی فعال در زیس��ت بوم دانش بنیان کشور تبدیل شد. 
جوانانی که گریزان از سیاسی کاری و آفات بوروکراسی، تالش های خود را 

در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متمرکز ساخته اند.
این جوانان اکنون پردیس��ی دیگر به ده ها پارک علم و فناوری و مراکز 
رش��د و ش��تاب دهند ه های موجود در کش��ور افزوده اند؛ پردیس��ی برای 

کارآفرینی و اعتالی ایران اسالمی به مساحت ۲۱ هکتار.

فناوری ورق های سنگی، کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف دارند. ستاد 
توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، به منظور ارتقای این فناوری، از شرکت ها و نخبگان 

توانمند در این زمینه دعوت کرده است تا با این ستاد همکاری کنند.
ستاد توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از فعاالن این حوزه )شرکت ها، دانشگاه ها، 
مراکز پژوهشی و ...( دعوت به عمل آورده است تا طرح های خود را در زمینه 

ساخت ورق های سنگی )Stone Papers( به این ستاد ارسال کنند.
این پروژه به منظور رفع ضعف های این صنعت در جهت پیش��رفت صنایع 
کش��ور و همچنین جهت ده��ی مجموعه های توانمند داخلی به  س��وی رفع 

نیازهای فناورانه، برنامه ریزی شده است.
 جایگزین کاغذهای سلولزی

ورق های سنگی، ورق هایی با خواص فیزیکی، شیمیایی باال و بادوام محسوب 
می شوند که در صنایع مختلفی مانند: صنایع بسته بندی، لوازم التحریر، پوستر، 

کتاب ها و مجالت نفیس، کیف ها و . . . کاربرد دارند.
 این فناوری در برخی کش��ورها به سرعت در حال جایگزینی با کاغذهای 

سلولزی، پالستیک ها و برخی لوازم بسته بندی است.
 کمک به حفظ محیط زیست

ای��ن فناوری عالوه بر اینکه از دورنمای تجاری مناس��بی برخوردار اس��ت، 
می تواند به کاهش قطع درختان )برای ساخت کاغذ سنتی( کمک کند.

با توجه به اینکه مواد اصلی س��اخت این نوع ورق ها از س��نگ آهک تهیه 
می ش��ود و ایران دارای ذخایر معدنی مناس��بی از این کانی است، پیش بینی 

می شود که این محصول از افق صادراتی خوبی برخوردار باشد. 
 متقاضیان دارای اولویت

س��تاد توس��عه فناوری ه��ای فوتونی��ک، لیزر، مواد پیش��رفته و س��اخت، 
معاونت علمی و فناوری ریالس��ت جمهوری، هدف از اجرای این فراخوان را: 
»فرموله کردن و تکمیل فرموالس��یون های موجود و نیز طراحی ماشین آالت 
برای س��اخت ورق های س��نگی در مقیاس کارگاه��ی و صنعتی« اعالم کرده 
اس��ت. در صورتی که واحدهای صنعتی فع��ال در صنایع مرتبط با ورق های 
س��نگی برای مش��ارکت در این طرح اعالم آمادگی کنند از اولویت برخوردار 

خواهند بود.
 فرآیند ارزیابی

کلیه مخاطبین این طرح  می توانند پیش��نهادات خود را  حداکثر تا تاریخ 
۱۳۹۸/۱۲/۲۵  از طریق بخش ارسال طرح در سایت این ستاد، ارسال کنند.

متقاضی��ان عالقه مند و توانمند، می توانند پس از مطالعه راهنمای ارس��ال 
طرح در سایت ستاد، ابتدا در سامانه اطالعات فعاالن ثبت نام و سپس پیشنهاد 

خود را با تکمیل فرم کاربرگ نهایی پیشنهاد طرح، ارسال کنند.
حمایت های در نظر گرفته شده از سوی ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، 
لیزر، مواد پیش��رفته و س��اخت، به طرح هایی اختص��اص می یابد که فرآیند 

ارزیابی، بررسی  و داوری  را با موفقیت طی کرده باشند.

مذکـور بنا دارند در آینده ای نزدیـک رئیس جدیدی را تعیین کنند. این اقدام در حالی 
صورت می گیرد که انتظار می رود سامسـونگ در ماه مارس، جلسـه ای را با سهامداران 

برگزار کند.
در پرونده نظارتی لی سـانگ هون آمده اسـت، او در زمان حضـورش به عنوان رئیس 
هیأت مدیـره در سامسـونگ، درحالی کـه روی فعالیت هـای مدیریتی نظارت داشـت، 
تصمیماتـی را دربـاره  اسـتراتژی اصلـی این کسـب و کار اتخاذ می کرد. وارث شـرکت 

سامسـونگ، جی وای لی نیز با اتهاماتی در ارتباط  با پرداخت رشـوه به یکی از نزدیکان 
رئیس جمهور اسـبق کره  جنوبی، پارک گئون های، در حال محاکمه است؛ او برای جلب 
حمایـت دولـت از طرح جانشـینی خودش به عنوان رئیـس هیأت مدیره، این رشـوه را 

پرداخت کرده است.
گروه سامسونگ، با انتصاب کارشناسان خارجی به  عنوان اعضای هیأت جدید نظارت، 

قصد دارد تا اقدامات قاطع تری را در برابر رفتارهای مجرمانه پیشه کند.

پردیس کارآفرینی و گفتمان امید
محمدحسین عسکری

مدیرکل جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فناوری ورق های سنگی توسعه می یابد

رئیس هیأت مدیره سامسونگ قصد استعفا دارد

یادداشـت

نشست شورای علمی بنیاد نخبگان استان تهران با حضور معاون سرآمدان و نخبگان 
بنیاد ملی نخبگان و رئیس پارک فناوری پردیس برگزار شد.

 به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، نشست شورای علمی بنیاد نخبگان 
استان تهران با حضور آریا الستی؛ معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان، مهدی 
صفاری نی��ا؛ رئیس پارک فناوری پردیس و محمدعلی کوچک زاده؛ رئیس بنیاد نخبگان 

استان تهران، برگزار شد.
در ابت��دای این نشس��ت، محمدعلی کوچک زاده؛ رئیس بنیاد نخبگان اس��تان تهران 
در مورد تش��کیل بانک اطالعاتی نخبگان و س��رآمدان بومی و چگونگی ایجاد ارتباط با 

سرآمدان توضیحاتی ارائه کرد.

زمینه سازی برای اثرگذاری اصلی ترین 
وظیفه بنیاد ملی نخبگان



جمی اوتینگ
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی
ام��روزه اغلب برنده��ا در تالش برای طراح��ی کمپین های تبلیغاتی به س��راغ 
گزینه ه��ای دیجیت��ال می روند، بنابرای��ن صحبت از تکمیل تبلیغ��ات دیجیتال با 
نمونه های چاپی شاید موجب تعجب بسیاری از افراد شود. بسیاری از کارشناس ها 
عمر تبلیغات چاپی را تمام شده می دانند. این امر موجب کم توجهی به این حوزه از 
سوی برخی از برندها شده است. به هر حال در زمانی که تبلیغات دیجیتال در اوج 

شهرت و کاربردشان هستند، صحبت از تبلیغات چاپی عجیب خواهد بود. 
تبلیغات چاپ��ی گونه ای تبلیغات براس��اس ارائه فیزیکی محت��وای موردنظر به 
مخاطب هدف اس��ت. به عنوان مثال، چاپ تبلیغ��ات در مطبوعات مثال بارزی از 
تبلیغات چاپی اس��ت. این الگو در طول دهه های متمادی برترین ش��یوه محسوب 
می ش��د، با این حال در طول یک دهه اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. 
انتقاد اصلی کارشناس ها به این الگو ناتوانی در زمینه بیان ایده های خالقانه است. با 
این حساب الگوی تبلیغات دیجیتال ابزارها و فرصت های بسیار بیشتری در اختیار 

برندها قرار می دهد. 
اکنون پس از گذش��ت نزدیک به یک ده��ه بی توجهی به تبلیغات چاپی باز هم 
ش��اهد اوج گیری این فرمت تبلیغاتی هس��تیم. دلیل اصلی این امر افزایش بی رویه 
هزینه های تبلیغات دیجیتالی است. این امر بسیاری از برندها را به فکر استفاده از 
راهکارهای جایگزین انداخته است. در این میان هیچ راهکاری به اندازه بازگشت به 

شیوه قدیمی و دوست داشتنی تبلیغات چاپی خوشایند نخواهد بود. 
بدون تردید اغلب طراح های تبلیغات و بازاریاب های امروزی آش��نایی چندانی با 
اصول تبلیغات چاپی ندارند. به همین خاطر در مقاله کنونی به بررسی چند نمونه از 
برترین تبلیغات چاپی در سال های اخیر خواهیم پرداخت. این امر کمک شایانی به 

بازاریاب ها در راستای طراحی کمپین های تبلیغات چاپی بهتر خواهد کرد. 
1. پپسی

بس��یاری از ما عالقه مند به استفاده از نوش��یدنی ها در خنک ترین حالت ممکن 
هس��تیم. این امر به ویژه پس از یک روز کاری دش��وار و فشرده لذت بسیار زیادی 
دارد. چالش اصلی در این میان، صرف نظر از انتخاب نوشیدنی، بحث زمان مناسب 
برای خنک شدن آن در فریزر است. گاهی اوقات به دلیل حواس پرتی ما نوشیدنی 
موردنظر کامال یخ می زند. بسیاری از افراد یخ زدگی نوشیدنی را موجب از بین رفتن 
طعم اصلی اش می دانند. این امر موجب تالش بسیاری از برندهای تولید نوشیدنی 

برای استفاده از ترکیب مقاوم در برابر یخ زدگی شده است. 
برند پپسی در این میان ایده بسیار جالبی دارد. این برند به جای ایجاد تغییر در 
ترکیب نوشابه های مشهورش اقدام به طراحی یک تبلیغ چاپی نوآورانه کرد. بر این 
اس��اس برای کاهش احتمال یخ زدگی نوشابه فقط باید برگه تبلیغ پپسی را در آب 
قرار داده  و سپس نوشیدنی موردنظر را در آن قرار دهیم. سپس با قرار دادن ظرف 

موردنظر در فریزر احتمال یخ زدگی آن در کوتاه مدت کاهش خواهد یافت. 
نکته جادویی درباره کاغذ تبلیغ پپسی استفاده از نمک دریا و سایر ترکیب های 
ش��یمیایی برای افزایش نقطه یخ زدگی اس��ت. به این ترتیب با یک ایده س��اده و 
کاربردی بسیاری از مشکالت در زمینه استفاده از نوشیدنی خنک رفع شد. این امر 

نقش مهمی در بهبود ذهنیت مخاطب نسبت به برندها دارد. 
2. نیوآ

تبلیغ جذاب برند نیوآ جایزه بهترین تبلیغ س��ال از مراس��م گرند پریکس سال 
۲۰۱۴ در ک��ن را برد. این تبلیغ چاپی دارای بندهای کوچکی برای نصب به لباس 
ک��ودکان بود. به این ترتیب در صورت وقت گذرانی در س��احل یا س��ایر محل های 
تفریحی نیازی به نگرانی درباره گم شدن کودکان نخواهد بود. این بندهای کوچک 
دارای سیس��تم موقعیت یاب بودند. به این ترتیب ب��ا نصب اپ مخصوص برند نیوآ 
ام��کان آگاهی در لحظه از موقعیت جغرافیایی کودکان فراهم می ش��د. این اپ به 
کاربران اجازه تعیین محدودیت فاصله کودکان از والدین را می داد. به این ترتیب در 
صورت دور شدن کودکان در گوشی همراه والدین پیام اخطار نمایش داده می شود. 
گاهی اوقات برخی از ایده های بازاریابی در عین سادگی توانایی جلب نظر مخاطب 
هدف را دارد. تبلیغ چاپی برند نیوآ بهترین نمونه در این زمینه محسوب می شود. 

3. یو تِک
دانشگاه یو تک در تالش برای دستیابی به دانشجویان بیشتر برای ترم های پیش 
رو دست به طراحی تبلیغ بسیار جذابی زد. بدون تردید مشاهده نام یک دانشگاه در 
فهرست تبلیغات برتر یک مقاله عجیب خواهد بود. ما به طور طبیعی انتظار مشاهده 
نام یک دانشگاه در میان طراح  های تبلیغات را نداریم. همین امر تبلیغ موردنظر را 

بیش از حد خاص می کند. 
دانشگاه یو تک به جای تاکید بر روی الگوهای کالسیک تبلیغات برای جلب نظر 
مخاطب هدف اقدام به نمایش تصویری از شهر لیما در کشور پرو کرد. این تصویر 
بیانگر آلودگی هوای بیش از حد شهر موردنظر بود. شعار اصلی دانشگاه یو تک برای 
این تبلیغ امکان تغییر وضعیت زندگی براس��اس تحصیالت دانشگاهی بود. به این 
ترتیب به ساده ترین شیوه ممکن بخش قابل توجهی از دانشجویان واجد شرایط به 

سوی ثبت نام در ترم های آینده این دانشگاه ترغیب شدند. 
4. موتوروال

بدون تردید مزیت اصلی تبلیغات دیجیتال امکان مش��اهده محتوای مختلف در 
زمان واحد است. این امر در مورد تبلیغات چاپی بسیار کمتر در دسترس است. به 
عبارت بهتر، تبلیغات چاپی دارای نوعی خش��کی و ثبات غیرخالقانه هستند. شاید 
این امر در ابتدا کامال بدیهی به نظر برسد، اما برند موتوروال در یک اقدام عجیب و 
غریب از تبلیغی پویا در مطبوعات چاپی رونمایی کرد. تبلیغ موردنظر برای س��ری 
جدید گوش��ی های موتوایکس طراحی ش��ده بود. بر این اساس مخاطب با فشردن 
بخش فهرست رنگ ها در صفحه مجله موردنظر امکان تغییر رنگ گوشی را داشت. 
این امر برای یک تبلیغ چاپی نوآوری بس��یار جالبی محس��وب می شود. به همین 

خاطر توجه بسیاری از افراد به آن جلب شد. 
5. کونتور رکوردز

برند کونتور رکوردز در تالش برای جلب نظر آژانس های بزرگ تبلیغاتی دس��ت 
ب��ه طراحی یک کمپین نوآوران��ه زد. این برند به جای ارس��ال آخرین محصوالت 
مهندسی اش در قالب یک سی دی به مخاطب هدف از نشریه های تخصصی کمک 
گرفت. در این نش��ریه ها طرح های خام کونتور رکوردز وجود داشت. به این ترتیب 
مخاطب هدف با اس��کن طرح ه��ای اولیه از طریق اپ مخص��وص این برند امکان 
مشاهده ابزارهای مهندسی به صورت کامل را داشت. این امر اهمیت بسیار زیادی 
در حوزه بازاریابی و تبلیغات دارد. وقتی ما توانایی مش��اهده یک محصول کامل به 

صورت سه بعدی را داشته باشیم، انگیزه مان برای خرید افزایش خواهد یافت. 
6. پژو

برن��د پژو در زمینه تولید خودروهای کاربردی و راحت کارنامه قابل قبولی دارد. 
این برند در طول دوران فعالیت همیشه سابقه مناسبی در زمینه طراحی تبلیغات 
جذاب داش��ته است. به همین خاطر مشاهده نام این برند در فهرست کنونی جای 

تعجب نخواهد داش��ت. در این تبلیغ دو صفحه کامل نش��ریه های طرف قرارداد به 
پژو اختصاص داده ش��ده بود. بر این اس��اس ما با مش��اهده صفحه به طور کامل با 
جل��وی یک خودرو از نمای داخل مواجه خواهیم ش��د. نکت��ه جالب این تبلیغ باز 
شدن تدریجی یک کیسه هوای کوچک در قسمت فرمان تصویر اتومبیل بود. این 
امر جذابیت بسیار زیادی برای مخاطب هدف دارد. به هر حال استفاده از طرح های 

ساده برای جلب نظر مخاطب هدف همیشه کاربردهای خاص خود را دارد. 
گاهی اوقات ما نیازمند طرح های عجیب و غریب برای جلب نظر مخاطب هدف 
نیستیم، فقط باید اندکی بیشتر از توانایی خالقیت مان استفاده کنیم. تیم تبلیغات 

برند پژو به خوبی این کار را انجام داده است. 
7. لکسوس

برندهای فعال در عرصه تولید خودرو همیش��ه مهارت باالیی در زمینه طراحی 
تبلیغ��ات جذاب دارند. این امر در مورد الگوی تبلیغات چاپی نیز صحت دارد. برند 
لکس��وس در س��ال ۲۰۱۳ یک تبلیغ چاپی جذاب برای طرفدارانش طراحی کرد. 
وقت��ی کارب��ران تبلیغ مورد نظر را با اس��تفاده از دوربین آیپد مورد مش��اهده قرار 
می دادند، صحنه عبور یک خودروی لکس��وس همراه با موس��یقی برای آنها پخش 
می ش��د. این امر نوآوری جالب توجهی محسوب می شود. همچنین تبلیغ موردنظر 
به خوبی الگوی دیجیتال برند لکسوس را تکمیل کرده است. بسیاری اوقات وقتی 
از تکمیل فرآیند بازاریابی و تبلیغات دیجیتال با استفاده از نمونه های چاپی صحبت 
می کنی��م، طرح های بی��ش از حد بزرگ را مدنظر نداریم. ن��وآوری و خالقیت های 

کوچک نیز به اندازه ایده های بزرگ دارای اهمیت هستند. 
8. موسسه نورپردازی ال الدور 

بس��یاری از برندهای فعال در زمینه روش��نایی و نورپ��ردازی در زمینه تبلیغات 
مش��کالت بس��یار زیادی دارند. این امر چالش های زیادی برای جلب نظر مخاطب 
هدف ایجاد می کند. راهکار برند ال الدور برای رفع این مش��کل طراحی یک تبلیغ 
جذاب به جای تاکید بر روی ویژگی های محصوالتش بود. این تبلیغ جذاب به طور 
اعجاب آوری تبدیل به یک المپ واقعی می شود. این تبلیغ جذاب به مخاطب فرصت 
طراحی المپ موردنظرش را می دهد. به این ترتیب یک آگهی چاپی ساده بدل به 

المپی کاربردی می شود. 

امروزه بسیاری از برندها در زمینه تبلیغات با چالش تقلید صرف از دیگران مواجه 
هس��تند. این امر خالقیت و نوآوری احتمالی در تبلیغات را خواهد کش��ت. توصیه 
اصلی من ب��رای برندهای فعال در زمینه بازاریابی و تبلیغات اس��تفاده از الگوهای 
منحصر به فرد برای معرفی محصوالت ش��ان است. فقط در این صورت امکان جلب 

نظر مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
9. خبرنگاران بدون مرز

آزادی مطبوعات یکی از ارزش های جهانی محسوب می شود. بسیاری از کشورها 
در راس��تای تحقق این ارزش اساسی قوانین مناسبی تصویب کرده اند، با این حال 
هن��وز راه زیادی تا تصویب دقیق این قانون و رعایت حقوق خبرنگارها در سراس��ر 
جهان باقی مانده اس��ت. بس��یاری از کشورها سابقه س��یاهی در زمینه اذیت و آزار 
خبرنگاران دارند. به همین خاطر س��ازمان خبرن��گاران بدون مرز در اقدامی جالب 
دس��ت به طراحی یک تبلیغ تعاملی زد. این تبلیغ بس��یاری از شخصیت های مهم 
در زمینه سرکوب گردش آزاد اطالعات و زندانی ساختن خبرنگارها را مورد حمله 

قرار داد. 
هدف اصلی س��ازمان خبرنگاران بدون مرز تالش برای نمایش اهمیت مطبوعات 
آزاد برای س��المت جامعه بود. در این تبلیغ تعاملی کاربران امکان اس��تفاده از اپ 
گوش��ی همراه به منظور اس��کن بارکدهای دو بعدی را داشتند. تصویر اصلی اغلب 
تبلیغات ش��امل شخصیت های سیاس��ی مخالف آزادی مطبوعات و خبرنگاران در 
سراس��ر جهان بود. پس از اینکه بارکد هر تبلیغ مورد اس��کن قرار می گرفت، یک 
خبرنگار ش��روع به صحبت از خطرهای فعالی��ت در این حوزه می کرد. نکته جالب 
اینک��ه ویدئوی موردنظر فقط ش��امل دهان خبرنگار بود، بنابرای��ن با قرار دادن آن 

بر روی صورت شخصیت موردنظر امکان مشاهده صحنه ای جالب فراهم می شد. 
10. فولکس واگن

برندهای خودروس��ازی در فهرست موردنظر ما جایگاه بسیار مطلوبی دارند. برند 
فولکس واگن، صرف نظر از رس��وایی چند سال اخیرش، فعالیت مناسبی در زمینه 
جلب نظر مخاطب هدف داشته است. یکی از مهم ترین بخش های مورد نظر فولکس 
واگن مربوط به حوزه تبلیغات اس��ت. یکی از تبلیغات جالب این برند اس��تفاده از 
یک تبلیغ شامل نقشه یک منطقه برای کمک به رانندگان برای درک بهتر قوانین 
راهنمایی و رانندگی بود. بر این اساس با قرار دادن دوربین موبایل مان بر روی نقشه 
موردنظ��ر، موبای��ل ما بدل به یک خودرو می ش��د. در این حالت در صورت حرکت 
نامناس��ب دس��ت ما، مانند نزدیک شدن به کناره مس��یر، بوق ممتدی در گوشی 
همراه به گوش می رسید. این تبلیغ جالب نقش مهمی در توسعه فرهنگ رانندگی 
در اروپا و آمریکای ش��مالی داش��ت بنابراین حضور آن در فهرست موردنظر محل 

تعجب نخواهد بود. 
11. سونرا

برند س��ونرا در زمینه فناوری ارتباطات فعالیت دارد. ای��ن برند برای رونمایی از 
ویژگی های نس��ل چهارم اینترنت همراه در س��ال های نخست معرفی آن دست به 
طراحی یک تبلیغ س��رگرم کننده زد. بر این اس��اس صفحه تبلیغ موردنظر مانند 
یک صحنه بازی عمل می کرد. تنها کاری که مخاطب باید انجام می داد، قرار دادن 
موبای��ل بر روی صفحه موردنظر و تبدیل آن به عرصه بازی بود. این امر در نمایش 
سرعت نسل چهارم اینترنت همراه  نقش مهمی داشت. به این ترتیب نظر بسیاری 

از کاربران به این نوع محتوای تبلیغاتی جلب شد. 
نقش سرگرمی در حوزه تبلیغات انکارناپذیر است. بسیاری از برندها در این زمینه 
ب��ر روی الگوهای دیجیتال تاکید دارند. نکته مهم در این میان امکان اس��تفاده از 

الگوهای ساده تر مانند تبلیغات چاپی برای سرگرم سازی مخاطب هدف است. 

C&A .12
خرده فروشی C&A در زمینه مد و پوشاک فعالیت گسترده ای دارد. این فروشگاه 
محصوالت اغلب برندهای مش��هور را عرضه می کند. تبلیغ جذاب این برند ش��امل 
اتصال کاربران به اکانت فیس بوک برای مش��اهده بهترین محصوالت خرده فروشی 
بود. پیشنهادهای خرده فروش��ی C&A براساس ارزیابی سلیقه مخاطب هدف در 
فیس بوک ارائه می شود. همین امر سطح باالیی از شخصی سازی محتوا را در اختیار 
افراد موردنظر قرار داد. این نکته در حوزه بازاریابی و تبلیغات اهمیت بسیار زیادی 
دارد. بس��یاری از افراد به دلیل عدم مش��اهده محتوای شخصی سازی شده اقدام به 
صرف نظر از پیشنهادهای هرچند جذاب برندها می کنند، بنابراین ما باید توجه بسیار 
زیادی به شخصی سازی محتوای تبلیغاتی مان برای مخاطب هدف کنیم. در غیر این 

صورت مخاطب مان را تقدیم رقبا خواهیم کرد. 
13. نیوآ

نیوآ در این فهرس��ت دارای دو تبلیغ برتر است. شاید مشاهده نام یک برند برای 
دومین بار در فهرس��ت این مقاله عجیب به نظر برسد، اما برند نیوآ عملکرد بسیار 
جذاب��ی در حوزه تبلیغات داش��ته اس��ت. همین امر موجب انتخ��اب یکی دیگر از 
تبلیغات برتر این برند در این بخش ش��ده اس��ت. تبلیغ موردنظر نیوآ ش��امل یک 
صفحه خورشیدی کامل بود. به این ترتیب مخاطب امکان قرار دادن صفحه موردنظر 
در زیر نور خورش��ید و شارژ کردن گوشی همراه اش را داشت. این ایده جذاب برای 
نمایش توانایی های بالقوه فناوری خورش��یدی طراحی ش��د. نتیجه این تبلیغ نیز 

حمایت بسیاری از گروه های حامی حفاظت از محیط زیست بود. 
اغل��ب برندها در زمینه تبلیغات به فکر ارائ��ه یک راهکار عملی و کاربردی برای 
مخاطب هدف نیس��تند. تیم بازاریابی نیوآ در تبلیغ موردنظر بس��یاری از نیازهای 
مخاط��ب هدف را مدنظر قرار داده بود. به این ترتی��ب مخاطب عالوه بر آگاهی از 
توانمندی های فناوری خورش��یدی امکان اس��تفاده از یک شارژر مجانی را نیز پیدا 

می کرد. 
14. موسسه انرژی خورشیدی کانادا

اس��تفاده از انرژی های سبز یا تجدیدپذیر در طول سال های اخیر بدل به دغدغه 
بس��یاری از مردم در سراس��ر جهان ش��ده است. مش��اهده صحنه های دلخراش از 
تخریب طبیعت به دس��ت انسان موجب افزایش حجم واکنش ها نسبت به استفاده 
از انرژی های تجدیدناپذیر شده است. همین امر موسسه انرژی خورشیدی کانادا را 
ترغیب به طراحی کمپینی جذاب کرد. این تبلیغ شامل یک متن ناقص بود. به این 
ترتیب با قرار دادن صفحه موردنظر در زیر نور خورش��ید به تدریج سایر بخش های 
صفح��ه نیز کامل می ش��د. نکته جالب اینکه تبلیغ موردنظر در زیر نور خورش��ید 
از حالت س��یاه و س��فید به نس��خه رنگی تغییر حالت می داد. این امر برای نمایش 
ویژگی های انرژی خورشیدی و سبز به مخاطب هدف کفایت می کند. به این ترتیب 
موسسه انرژی خورشیدی کانادا به راحتی اقدام به تغییر نگرش مخاطب نسبت به 

انرژی های سبز کرد. 
گاهی اوقات ما باید اقدام به پاسخگویی به نیازهای مشتریان کنیم. این امر شامل 
بررسی دغدغه های مخاطب هدف و تالش برای تولید محتوای تبلیغاتی مناسب با 
آن دغدغه هاست. یکی از بهترین عملکردها در این زمینه متعلق به موسسه انرژی 
خورشیدی کاناداس��ت. اگر شما نیز در تالش برای الگوبرداری از این برند هستید، 

باید دغدغه های خاص مشتریان را مدنظر داشته باشید. 
CW Network .15

وقت��ی ما در حوزه فناوری های آنالین فعالی��ت داریم، هیچ چیز به اندازه نمایش 
ویژگی های محصوالت مان دارای اهمیت نیست. این امر در مورد موسسه CW به 
خوبی قابل مشاهده است. این برند در اقدامی تحسین برانگیز تبلیغات چاپی اش را 
همراه نوعی صفحه LCD روانه بازار کرد. به این ترتیب مخاطب با مشاهده صفحه 
موردنظر و اتصال به اینترنت امکان مشاهده محتوای ویدئویی زنده را پیدا می کرد. 
این امر هیجان بسیار زیادی برای مخاطب هدف دارد. به هر حال ما انتظار مشاهده 
محتوای ویدئویی زنده در صفحه یک مجله را نداریم. این امر بیانگر میزان خالقیت 

باالی این برند در تعامل با مخاطب هدف است. 
وقتی م��ا محصوالت مان را به خوبی در معرض دی��د مخاطب هدف قرار دهیم، 
واکنش بس��یار بهتری نیز دریافت خواهیم کرد. ایراد بسیاری از برندها، به ویژه در 
حوزه فناوری دیجیتال، عدم نمایش تاثیر مس��تقیم محصوالت شان بر روی زندگی 
مردم اس��ت. برند CW با اس��تفاده از یک صفح��ه LCD در تبلیغاتش به خوبی 

کیفیت آن را به مخاطب نشان داد. 
16. لیپتون

هنگامی که گردشگران و مردم محلی در نقاط گرمسیر به هنگام تابستان مشغول 
قدم زنی هستند، به احتمال فراوان نیاز به نوشیدنی یا هر چیز دیگری برای کاهش 
دمای بدن ش��ان دارند. اغل��ب مردم از مواجهه با گرما گریزان هس��تند. این امر به 
تنهایی س��وژه مناس��بی برای برندها در راستای تولید تبلیغات تاثیرگذار محسوب 
می شود. بدون تردید ما از یک برند تولید چای انتظار تالش برای کاهش دمای بدن 
م��ردم در زمان های گرم را نداریم. به هر حال چای به طور طبیعی یک نوش��یدنی 
س��رد نیس��ت، با این حال تیم بازاریابی لیپتون از طریق تبلیغات اقدام به کمک به 

مخاطب هدفش کرد. 
در تبلی��غ موردنظ��ر وقتی مخاط��ب بر روی گزینه »خنک ش��دن« انگش��ت 
می گذاشت، احساس خنکی بسیار مطبوعی به وی منتقل می شد. این امر به دلیل 
استفاده از مواد شیمیایی خنک کننده در ساختار کاغذ تبلیغ موردنظر بود. شاید در 
نگاه نخست این الگو از تبلیغات بسیار ساده به نظر برسد، اما در تحلیل نهایی کاربرد 
بس��یار زیادی برای برندها دارد. گاهی اوقات ما فقط نیازمند تبلیغات جذاب برای 
جلب نظر مخاطب هدف هستیم. این امر با ایده های ساده نیز قابل دستیابی است. 
همانطور که پیش��تر اشاره شد، بسیاری از برندها در تالش برای طراحی تبلیغ های 
شلوغ و بسیار پیچیده هستند و این امر تاثیر مناسبی بر روی مخاطب هدف ندارد. 
امروزه سلیقه کلی مخاطب هدف بیشتر با تبلیغات ساده هماهنگ است، بنابراین ما 
باید به دنبال تولید تبلیغات ساده و در عین حال جذاب باشیم. در غیر این صورت 

به سرعت از دنیای کسب و کار و تبلیغات رانده خواهیم شد. 
17. کی اف سی

یک فهرس��ت کامل از تبلیغات چاپی برتر بدون اش��اره به نام کی اف سی ناقص 
خواهد بود. این امر به دلیل سابقه درخشان این برند در زمینه تبلیغات چاپی است. 
هنگامی که مرغ های س��وخاری کنتاکی برند کی اف سی در یکی از شعبه ها تمام 
شد، آنها مجبور به لغو سفارش های بیشتر شدند. این امر از نقطه نظر روابط عمومی 
نوعی فاجعه برای این برند محسوب می شد. به هر حال مدیران کی اف سی تصمیم 
به عذرخواهی رس��می از مشتریان شان گرفتند. این امر مقدمه خوبی برای کاهش 

نارضایتی مشتریان از یکی از بزرگ ترین برندهای فست فود در جهان بود. 
کی اف سی در زمینه عذرخواهی از مشتریان به جای تاکید بر متن های پرزرق و 
برق به استفاده از تبلیغات چاپی روی آورد. این تبلیغ چاپی در تعامل با یک لینک 
آنالین مخاطب را در جریان اتفاق صورت گرفته قرار می داد. تبلیغ موردنظر به خوبی 
از عناصر طنز و احترام برای عذرخواهی از مخاطب هدف استفاده کرده بود. به این 
ترتیب یکی از بدترین تجربه های برند کی اف س��ی در زمینه روابط عمومی با یک 

تبلیغ خالقانه حل و فصل شد.  
blog.hubspot.com :منبع

کاربران چه انتظاراتی از پلی استیشن 5 دارند

بازی ه��ای رایانه ای ب��ه یکی از صنعت های پرطرفدار و س��ودآور 
جهان تبدیل ش��ده اس��ت. در این بین کنس��ول های بازی نقش��ی 
محوری را داش��ته و در رأس آنها سونی با عرضه پلی استیشن موفق 
ش��ده اس��ت تا به عنوان انتخاب اول کاربران خود را مطرح س��ازد. 
بدون شک عرضه نسخه چهارم یک موفقیت تمام عیار بود. به همین 
خاطر انتظارات از س��ری پنجم بسیار باال رفته است. پس از انتشار 
اخباری در رابطه با این محصول جدید، بس��یاری از افراد از سرتاسر 
جه��ان بی صبران��ه در انتظار معرفی آن ب��وده و پیگیر جدی اخبار 
هستند. با این حال کاربران چه انتظاراتی را از این محصول خواهند 
داش��ت؟ نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که به 
علت ش��یوع ویروس مرگبار کرونا، ممکن اس��ت انتظارات برای این 
محصول، طوالنی تر هم شود، با این حال در این مقاله قصد بررسی 
انتظاراتی را داریم که طی یک نظرس��نجی از بیش از هزاران کاربر 

انجام شده است. 
1-پشتیبانی از بازی های قدیمی

حس نوس��تالژی یک��ی از مواردی اس��ت که انتظ��ار می رود که 
س��ونی در محصول جدید خود به آن توجه داش��ته باش��د. این امر 
درس��ت ضعفی بود که در نس��خه چهارم دیده می-ش��د و این امر 
اعتراض هایی را به همراه داش��ت. درواقع این امر یک خواسته کامال 
طبیعی محسوب می ش��ود که افراد بازی های قدیمی را نیز بتوانند 
انجام دهند. به همین خاطر س��ونی باید برنامه ای برای پشتیبانی از 
تمامی این بازی ها را داشته باشد. با توجه به این امر که دسته های 
جدید با س��ری چهارم نیز سازگار است، احتمال می رود که این امر 

نشانه ای از رعایت این تقاضا باشد. 
2-سرعت باالتر 

اگرچ��ه س��رعت بارگ��ذاری بازی ها در س��ری چهارم پیش��رفت 
چشمگیری را داشته است، با این حال هنوز هم از انتظارات کاربران 
پایین تر بود. به همین خاطر سری پنجم باید سرعتی فوق العاده باال 
را داشته باشد تا صبر کردن برای به اجرا درآمدن بازی عمال بی معنا 
ش��ود. درواقع انتظار کاربران این اس��ت که زمان روشن شدن تا به 

اجرا درآمدن یک بازی به زیر ۲۰ ثانیه رسیده باشد. 
3-سازگاری بیشتر با باالترین کیفیت نمایش 

نکته منفی ای که در س��ری قبلی پلی استیشن به چشم می خورد 
این بوده اس��ت که با ق��رار دادن کیفیت بر روی ۴K، بس��یاری از 
بازی ها با تاری صفحه و کاهش س��رعت بازی مواجه می ش��دند. به 
همین خاطر انتخاب بیش��تر افراد کیفیت ۱۰۸۰ بوده است، با این 
حال در س��ری جدید ضروری اس��ت تا نمایش با کیفیت مذکور به 

بهترین شکل ممکن انجام شود. 
4-حجم باالتر هارد دیسک

بازی های جدید در س��ال گذشته به صورت میانگین بیش از ۵۰ 
گیگ حجم را اش��غال می کرد. بدون ش��ک این مق��دار برای موارد 
جدیدت��ر، افزایش خواهد داش��ت. این امر در حالی بوده اس��ت که 
فضای داخلی س��ری چهارم تنها می توانس��ت پذی��رای چند بازی 
محدود باش��د. بدون ش��ک این ضعف چندان م��ورد عالقه کاربران 
نب��وده و ضروری اس��ت تا در س��ری پنج��م در این زمینه ش��اهد 
پیشرفتی چشمگیر باشیم. درواقع دیگر نباید مجبور به پاک کردن 

بازی ها برای نصب موارد جدید باشیم. 
5-افزایش عمر باتری دسته ها 

ضعف بس��یار بزرگ سری چهارم علی رغم کیفیت باالی دسته ها، 
عمر باتری به مراتب کمتر از انتظارات بوده اس��ت. این امر در حالی 
بود که رقیب قدیمی پلی استیشن با نام ایکس باکس در این زمینه 
بس��یار خوب عمل کرده و دسته هایی با عمر باتری باال معرفی کرد. 
به همین خاطر نیز ضروری است تا عمر باتری و سرعت شارژ شدن 
دسته-ها افزایشی چشمگیر را پیدا کرده و حداقل به دو برابر تعداد 

ساعت فعلی )۴ساعت( دست پیدا کند. 
در نهایت پیش بینی می ش��ود که در صورت رعایت این موارد در 
کنار معرفی بازی های متنوع و جذاب، پلی استیش��ن بتواند امس��ال 
عملکردی تاریخی را در زمینه میزان فروش داش��ته باش��د و فاصله 

خود با سایر رقبا را افزایش دهد.  
cnn.com :منبع

 رونمایی رویترز
از نخستین گوینده مجازی اخبار

به قلم: سیمون چندلر
روزنامه نگار

مترجم: امیر آل علی
رویترز یک خبرگزاری جهانی محس��وب می شود که زیرمجموعه 
ش��رکت تامس��ون رویترز بوده و دفتر اصلی آن در کشور انگلستان 
ق��رار دارد. این برن��د اخیرا از گوینده اخبار مج��ازی خود رونمایی 
کرده که تش��خیص غیرواقعی بودن آن برای تمامی بینندگان عمال 
غیرممک��ن بوده اس��ت. روش کار آن نیز براس��اس تکنولوژی دیپ 
فیک اس��ت. اگرچه در حال حاضر بسیاری از برندهای مطرح نظیر 
فیس بوک و توییتر در تالش برای مبارزه با این تکنولوژی هس��تند، 
با این حال به عقیده مدیرعامل این ش��رکت آقای مایکل اونیل، هر 
تکنولوژی ای که در مس��یر درست مورد اس��تفاده قرار گیرد، بدون 
اش��کال خواهد بود. نکته جالب این تکنولوژی این است که شما با 
سرعتی بسیار باال می توانید اخبار را آماده کرده و هوش مصنوعی به 
کار رفته عمال بی  نیاز به متن و بازبینی آن است که خود به افزایش 
سرعت آماده شدن برای ارائه اخبار، منجر می شود. همچنین گوینده 
مجازی قادر اس��ت تا به هر زبانی صحبت کند و آن را به هر شکلی 
می ت��وان درآورد. به همین خاطر موارد اس��تفاده آن جهانی خواهد 
بود. حال باید دید که آیا این اقدام، گامی برای کنار گذاشتن روش 
رایج بوده و یا تنها در بخش هایی خاص مورد استفاده قرار می گیرد. 
درواقع هنوز از نحوه واکنش سایر خبرگزاری ها نسبت به این اتفاق، 

خبری در دسترس نیست. 
forbes.com :منبع
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بازاریابی دیجیتال یکی از مهم ترین حوزه های فعالیت برندها محس��وب می شود. 
هدف اصلی اغلب برندها فعالیت منحصر به فرد در این حوزه و پیشرفت بیشتر در 
مقایس��ه با رقباس��ت. نکته مهم در این میان شکست بس��یاری از برندها در زمینه 
دسترس��ی به این هدف جذاب اس��ت. اگر ما به دنب��ال بازاریابی تاثیرگذار و موفق 
هستیم، باید با اصول برنامه ریزی و طراحی استراتژی آشنایی داشته باشیم. امروزه 
در هی��چ ح��وزه ای امکان موفقیت ب��دون برنامه ریزی وجود ن��دارد. اگر هم برخی 

موفقیت های مقطعی به دست بیاوریم، ماهیت آنها کوتاه و زودگذر خواهد بود. 
م��اه گذش��ته در موسس��ه Search Engine Journal کنفرانس آنالینی با 
محوریت بازاریابی دیجیتال برگزار شد. کارشناس های کارکشته ای نظیر بیل هانت 
و بنو آگاروال در این سمینار آنالین شرکت داشتند. در این مقاله محورهای اصلی 
بحث با استفاده از توصیه ها و صحبت های آنان در کنفرانس مذکور تهیه شده است. 
دنیای بازاریابی در طول ۲۰ سال گذشته دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده 
است. این امر با ورود فناوری اینترنت سرنوشت اغلب برندها را تحت تاثیر قرار داده 
است. امروزه بازاریابی بدون توجه به فناوری اینترنت و بالطبع موتورهای جست وجو 
امکان ناپذیر خواهد بود. مدیریت س��ئو یکی از المان ه��ای اصلی برای موفقیت در 
بازاریابی دیجیتال محس��وب می ش��ود. موتورهای جست وجوی بزرگ نظیر گوگل 
برای مقابله با انتشار محتوای اسپم برنامه های زیادی دارند. این امر شامل ساماندهی 
الگوریتم ویژه برای جلوگیری از انتش��ار اخبار جعلی و محتوای غیرمجاز می شود. 
همچنین بخشی از وظیفه الگوریتم گوگل طبقه بندی محتوای آنالین است. این امر 
از نقطه نظر بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی است. به هر حال محتوای ما باید 
رتبه مناس��بی در نتایج جست وجوی کاربران داشته باشد. در غیر این صورت مورد 

توجه و بازدید مخاطب هدف قرار نخواهد گرفت. 
شاید تا همین پنج سال پیش بخش اصلی مدیریت سئو معطوف به جست وجوی 
متنی کاربران بود، با این حال در طول سال های اخیر فناوری جست  وجوی صوتی 
بس��یاری از معادالت را به هم زده است. امروزه بسیاری از کاربران در سراسر جهان 
به جای استفاده از فرمت متنی برای جست وجوی محتوا اقدام به استفاده از الگوی 
جست وجوی صوتی می کنند. این امر نوع متفاوتی از مدیریت سئو را مطرح می کند. 
بدون تردید ما همانطور که متن را می نویسیم، صحبت نمی کنیم. همین امر تفاوتی 
میان بخش مدیریت س��ئو برای جست وجوی متنی و صوتی ایجاد می کند. امروزه 
در زمین��ه برنامه ریزی برای طراحی اس��تراتژی بازاریابی باید به این نکته مهم نیز 

توجه داشت. 
اشتباه بسیاری از بازاریاب ها در زمینه فعالیت و تولید محتوا شروع این امر بدون 
توجه به پیش��فرض های مهم اش است. طراحی برنامه و استراتژی بازاریابی اهمیت 
بسیار زیادی دارد بنابراین نخستین توصیه اساسی من تالش برای طراحی استراتژی 
بازاریابی پیش از شروع به تولید محتواست. پیش از اینکه به بررسی بیشتر در این 
زمینه بپردازیم، باید به یک پرس��ش مهم پاس��خ داد: بخش بازاریابی ما در تالش 
برای رفع چه مش��کلی است؟ برخی از پاس��خ های مناسب به پرسش فوق به شرح 

ذیل است:
• ایجاد آگاهی از حضور برندمان در عرصه کسب و کار و افزایش شهرت

• بازآفرینی برند یا شروع کسب و کاری تازه
• تعامل نزدیک با مخاطب هدف

• ایجاد تمایل در کاربران برای خرید آنالین محصوالت مان
پس از اینکه هدف اصلی برندمان برای فعالیت در زمینه بازاریابی مشخص شد، 
نوبت به اس��تفاده از توصیه های کاربردی برای طراحی استراتژی بازاریابی می رسد. 
منظور من از اس��تراتژی بازاریابی بیان دقی��ق گام های ضروری در فرآیند بازاریابی 
اس��ت. در ادامه برخی از مهم ترین گام ها در زمینه موفقیت در حوزه بازاریابی مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. آگاهی از نیاز مشتریان و تبدیل آن به کلیدواژه

آیا ش��ما طرح و برنامه ای برای رفع نیاز مشتریان دارید؟ اگر فاقد چنین طرحی 
هس��تید، پیش از ورود به حوزه بازاریابی باید اقدام به ایجاد برنامه ای منسجم برای 
رفع یک یا چند مشکل مخاطب هدف کنید. امروزه کاربران بیشتر از جست وجوی 
صوتی برای دسترس��ی به محتوای مورد نیازشان استفاده می کنند بنابراین راهکار 
موردنظ��ر ما برای رفع نیازهای مش��تریان باید به خوبی تبدیل ب��ه کلیدواژه های 
محاوره ای ش��ود. اشتباه بس��یاری از برندها در این بخش استفاده از کلیدواژه های 
متنی برای الگوی جس��ت وجوی صوتی اس��ت. این امر مش��کالت بسیار زیادی در 

فرآیند بازاریابی ایجاد خواهد کرد. 
خوشبختانه امروزه ابزارهای بس��یار زیاد و متنوعی برای کمک به بازاریاب ها در 
زمینه شناسایی نیازهای اصلی مشتریان و تبدیل موضوع این نیازها به کلیدواژه های 
کاربردی وجود دارد. استفاده از چنین ابزارهایی برای دریافت نتیجه بهتر در حوزه 

بازاریابی ضروری خواهد بود. 
امروزه هنوز هم کلیدواژه ها دارای اهمیت بسیار زیادی هستند، اما شیوه استفاده 
از آنه��ا در دنیای بازاریابی تغییر کرده اس��ت. نکته نخس��ت در این بخش آگاهی 
از کاربرد محصوالت مان برای مخاطب هدف اس��ت. س��پس بای��د اقدام به تبدیل 
ویژگی های محصول موردنظر به کلیدواژه های محاوره ای کنیم. به این ترتیب برند ما 

توانایی تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف را خواهد داشت. 
2. انتخاب الگوی مناسب بازاریابی

گام بعدی در راستای بازاریابی تاثیرگذار استفاده از الگوی محتوایی مناسب است. 
الگ��وی بازاریابی محتوایی در طول چند دهه اخیر طرفدارهای بس��یار زیادی پیدا 
کرده اس��ت. رویکرد ما در زمینه تولید محتوا برای مخاطب هدف باید بر زاویه دید 

آنها باش��د. اشتباه اغلب برندها بی توجهی به تجربه روزمره مخاطب هدف و تالش 
برای تولید محتوا براساس سلیقه اعضای شرکت است. نتیجه این امر تولید محتوای 

غیرجذاب از نظر مخاطب هدف خواهد بود. 
یک��ی از نکات مهم در زمین��ه تولید محتوای بازاریابی توج��ه به توانمندی های 
برندمان اس��ت. ما باید ب��ر روی مزیت های برند و محصول مان در مقایس��ه با رقبا 
تاکید کنیم. این امر ش��انس موفقیت ما را تا حد زیادی افزایش خواهد داد. تقلید 
صرف از نحوه فعالیت بازاریابی رقبا هرگز ش��یوه مناس��بی برای موفقیت در عرصه 

بازاریابی نیست. 
3. توجه به وضعیت موجود جست وجوی کاربران

امروزه گوگل از الگوریتم پیچیده و چندوجهی برای طبقه بندی محتوا اس��تفاده 
می کند. این امر در صورت ناآگاهی ما از الگوریتم گوگل دردسرس��از خواهد ش��د. 
یکی از نکات مهم در زمینه کسب رتبه های برتر در موتورهای جست وجو استفاده 
از ترندهای برتر بازاریابی اس��ت. ترندهای برتر اش��اره به نکات و موضوعات داغ در 
یک بازه زمانی دارد. استفاده از ترندهای برتر موجب افزایش توجه الگوریتم گوگل 

به محتوای ما خواهد شد. به این ترتیب ما رتبه بهتری در گوگل خواهیم داشت. 
ارزیابی وضعیت موجود جست وجوی کاربران در گوگل اهمیت بسیار زیادی برای 
تدوین برنامه بازاریابی مناس��ب دارد. بس��یاری از برندها در عمل توجه چندانی به 
وضعیت فعالی��ت مخاطب هدف ندارند. به همین خاطر نتیجه نهایی بازاریابی آنها 

هرگز مورد پسند مخاطب هدف واقع نمی شود. 
4. آمادگی برای استفاده از جست وجوی صوتی

موتورهای جست وجو در سال های اخیر خدمات جدید زیادی را معرفی کرده اند. 
وقتی از موتورهای جس��ت وجو صحبت می کنیم، بیش��تر توجه مان بر روی گوگل 
است. این غول دنیای آنالین به تنهایی در اینترنت بخش قابل توجهی از کاربران را 
هدایت می کند. به همین خاطر توجه به الگوریتم گوگل دارای اهمیت بسیار زیادی 
اس��ت. فناوری جست وجوی صوتی در طول سال های اخیر نظر بسیاری از کاربران 
را جلب کرده اس��ت. نکته مه��م در این میان تفاوت نمایش محت��وا برای کاربران 
عادی و گروه اس��تفاده کننده از جست وجوی صوتی اس��ت. اگر ما از جست وجوی 
صوتی استفاده می کنیم، براساس کلیدواژه های محاوره ای به محتوای موردنظرمان 
دسترس��ی خواهیم یافت. توجه به این نکته به دلیل افزایش مداوم نرخ استفاده از 

الگوی جست وجوی صوتی دارای اهمیت است. 
5. ضرورت استفاده از هوش مصنوعی

ما اکنون در دهه تازه ای هستیم. امروزه نیاز به استفاده از فناوری هوش مصنوعی 
بیش از هر زمان دیگری حس می ش��ود. بدون استفاده از هوش مصنوعی بسیاری 
از برنده��ا توانایی ادامه فعالیت را نخواهند داش��ت. این امر به دلیل افزایش حجم 
اطالعات و امور تحت مدیریت بخش های بازاریابی است. برندهای بزرگ از مدت ها 
پیش به سراغ استفاده از هوش مصنوعی در زمینه بازاریابی رفته اند و مزیت این امر 
کاهش چشمگیر هزینه های جاری بازاریابی است. وقتی ما به شیوه عادی در تالش 
برای بازاریابی هستیم، نیازمان به کارشناس های خبره افزایش خواهد یافت. مزیت 
استفاده از هوش مصنوعی امکان مدیریت بر فرآیند بازاریابی با استفاده از تنها یک 
کارشناس ارشد است. به این ترتیب در تحلیل نهایی هزینه های جاری ما به شدت 

کاهش خواهد یافت. 
امروزه اغلب کاربران به اس��تفاده از دستیارهای هوشمند عادت کرده اند. این امر 
بیانگر افزایش اس��تفاده از هوش مصنوعی از س��وی مش��تریان نیز هست بنابراین 
م��ا نیز به عنوان برندهای جوی��ای موفقیت باید از این فناوری نهایت اس��تفاده را 
ببریم. خوشبختانه اکنون اغلب موتورهای جست وجو از الگوی جست وجوی صوتی 
پش��تیبانی می کنند. به این ترتیب توجه به فرآیند استفاده از کلیدواژه های صوتی 

نقش مهمی در موفقیت بهتر ما خواهد داشت. 
یک��ی از مزیت ه��ای اصلی هوش مصنوع��ی در زمینه بازاریابی امکان اس��تفاده 
از روبات های چت اس��ت. نس��ل قدیم��ی روبات های چ��ت دارای هوش مصنوعی 
پیشرفته ای نبود. به همین دلیل میزان نارضایتی کاربران از تعامل با روبات های چت 
بس��یار باال بود. اکنون با پیشرفت نسل هوش مصنوعی شاهد تغییرات عمده ای در 
نحوه واکنش روبات های چت به پرسش های کاربران هستیم بنابراین باید استفاده از 

هوش مصنوعی به عنوان ابزاری مهم در دستور کار برندها قرار گیرد. 
6. دسترسی به اطالعات معتبر در پلتفرم های مختلف

حضور در شبکه های اجتماعی دارای اهمیت بسیار زیادی است. بسیاری از برندها 
دارای اکانت رسمی در شبکه های اجتماعی مهم هستند. اگر شما هنوز اکانت رسمی 
برای برندتان در شبکه های اجتماعی ندارید، باید به فکر تاسیس حساب کاربری در 

کوتاه ترین زمان ممکن باشید. 
تولید محتوا در شبکه های اجتماعی متفاوت نیازمند الگوی های گوناگونی است. 
به عنوان مثال، نحوه تولید محتوا در اینستاگرام با توییتر یا یوتیوب متفاوت است. 
توج��ه به این نکته نقش مهمی در فعالیت هرچه بهتر ما خواهد داش��ت. اش��تباه 
بس��یاری از برندها عدم توجه به ویژگی های منحصر به فرد هر پلتفرم برای تولید 
محتواس��ت. این امر در نهایت موجب یکسانی جلوه ظاهری اکانت برندها در تمام 
پلتفرم های اجتماعی می شود. به این ترتیب کاربران در اغلب شبکه های اجتماعی 

توجه چندانی به محتوای برند ما نخواهند داشت. 
نکته مهم در زمینه تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی دسترسی به اطالعات 
معتبر در هر کدام از آنهاست. این امر نیازمند همکاری با تیم بازاریابی حرفه ای برای 
گردآوری و س��پس تحلیل اطالعات است. هوش مصنوعی در این بخش نیز دارای 
اهمیت فزاینده ای اس��ت. بدون اس��تفاده از ابزارهای دارای هوش مصنوعی امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. این امر به دلیل حجم باالی 
اطالعات و دش��واری پردازش شان است. مزیت اصلی هوش مصنوعی امکان تحلیل 

داده های متعدد در مدت زمانی اندک است. 

7. شناخت زمان اوج ترافیک سایت برای جلب نظر مخاطب
راه اندازی سایت رسمی یکی از اقدامات مناسب در زمینه بازاریابی دیجیتال است. 
س��ایت رسمی هر برند محل معرفی کسب و کار و محصوالت است. همچنین باید 
به نکات مهم و اخبار تازه حوزه فعالیت  مان نیز اش��اره کنیم. تمام این موارد سایت 
رسمی یک برند را دارای اهمیت بسیار زیادی می کند. مشتریان برای دسترسی به 
محصول مورد عالقه ش��ان اقدام به جست وجوی آنالین می کنند. حضور برند ما به 
عنوان یکی از تولیدکنندگان حوزه کس��ب و کار در مقابل دیدگان مشتریان دارای 
اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. اگر مخاطب هدف برند ما را به خوبی مشاهده نکند، 
امکان فروش محصوالت به آنها فراهم نخواهد شد. مشکل اصلی بسیاری از برندها 

ناتوانی در زمینه معرفی مناسب برندشان به مخاطب هدف است.
توصی��ه من در این بخش برای بهب��ود وضعیت تعامل برندمان با مخاطب هدف 
شناس��ایی زمان اوج ترافیک اینترنتی است. تالش برای به روز رسانی سایت رسمی 
برندمان در چنین س��اعت هایی نتیجه مناسبی در پی خواهد داشت. به این ترتیب 
م��ا فرصت کافی برای معرفی برندمان به مخاطب با تولید محتوای جذاب خواهیم 
داشت. نکته مهم در این میان عدم کفایت محتوای جذاب برای جلب نظر مخاطب 
هدف اس��ت. زمان بندی درست برای تولید محتوا دارای اهمیت به مراتب بیشتری 
است. اگر ما بهترین محتوای بازاریابی را نیز در ساعت های نامناسب بارگذاری کنیم، 

بازخورد بسیار اندکی دریافت خواهد کرد. 
8. سرمایه گذاری بر روی مخاطب هدف درست

مهم ترین نکته در زمینه مدیریت سئو آمادگی برای جلب نظر مخاطب در مقیاس 
م��ورد نیازمان اس��ت. اگر برند م��ا در مقیاس محلی فعالی��ت دارد، نیازی به جلب 
توجه مخاطب جهانی نخواهیم داشت. به این ترتیب سرمایه گذاری درست بر روی 
مخاطب هدف اغلب موجب کاهش هزینه های جاری ما خواهد شد. اشتباه برخی از 
برندها عدم تعیین مخاطب هدف شان و صرف تالش برای تولید محتوای بازاریابی 
اس��ت. به این ترتیب مخاطب هدف محتوای ما مش��خص نخواهد شد. این امر در 

نهایت موجب کاهش بازگشت سرمایه گذاری ما در حوزه بازاریابی می شود. 
9. تمرکز بر روی تجربه مشتریان

برخ��ی از بازاریاب ها و صاحبان کس��ب و کار برای موفقی��ت در حوزه بازاریابی 
اقدام به حضور در تمام شبکه های اجتماعی می کنند. این امر اشتباه بسیار بزرگی 
محس��وب می ش��ود. ما براس��اس س��طح نیازمان در حوزه های مشخصی مخاطب 
بیش��تری خواهیم داش��ت. این امر در مورد ش��بکه های اجتماعی نیز صحت دارد 
بنابراین به جای تالش برای حضور در تمام شبکه های اجتماعی به سراغ یک یا دو 
پلتفرم مناسب برای برندتان بروید. این امر امکان خلق تجربه مطلوب برای مخاطب 

هدف را فراهم می سازد. 
امروزه ارزیابی کاربران درباره یک برند براساس کیفیت تجربه اش از تعامل با آن 
شکل می گیرد. اگر کیفیت خدمات ما در سطح نازلی باشد، واکنش مطلوبی از سوی 
مخاطب هدف دریافت نخواهیم کرد. یکی از نکات منفی در این زمینه توسعه سریع 
شهرت نامناس��ب برندها در میان کاربران است. امروزه ابزارهای ارتباطی پیشرفت 
بس��یار زیادی کرده اس��ت بنابراین اطالع رس��انی سریع مش��تریان درباره کیفیت 
نامطلوب بازاریابی یک برند امری طبیعی خواهد بود. نتیجه این امر حذف ما از دور 

رقابت با دیگر برندها برای جلب نظر مخاطب هدف خواهد بود. 
10. اهمیت پاسخگویی سریع به مخاطب

مشتریان در حوزه کسب و کار پرسش های بسیار زیادی مطرح می کنند. انتظار 
اصلی آنها دریافت پاسخ مناسب در سریع ترین زمان ممکن است. اشتباهات برندها 
در این زمینه به طور کلی دو حالت دارد: نخس��ت ارائه دیرهنگام پاسخ و دوم ارائه 
پاسخ های نامناسب است. اگر برند شما هر دو این عوامل را در کنار هم داشته باشد، 

فاجعه ای از نظر بازاریابی و روابط عمومی رخ خواهد داد. 
اس��تفاده از سیستم های بازاریابی دارای هوش مصنوعی در این بخش نیز کمک 
زیادی به ما خواهد کرد. هوش مصنوعی به طور کلی کاربرد بسیار زیادی در حوزه 

بازاریابی دارد. به همین خاطر باید توجه ویژه ای به آن داشت. 
11. پیگیری اصول یکسان در پلتفرم های مختلف

اصول بازاریابی یک برند باید ش��امل مهم ترین اهدافش باش��د. این امر به معنای 
ضروری پیگیری اصول موردنظر در تمام کانال های ارتباطی با مخاطب است. بدون 
تردی��د اغلب برنده��ا در تالش برای پیگیری اهداف و اس��تراتژی های مختلفی در 
شبکه های اجتماعی گوناگون هستند. این امر به طور طبیعی دارای مشکلی نیست. 
نکته مهم در این میان ضرورت اس��تفاده از اصول یکسان برای ساماندهی منسجم 
فعالیت های بازاریابی مختلف مان اس��ت. در غیر این صورت نتیجه نهایی بازاریابی 

برندمان مناسب نخواهد بود. 
اش��تباه اصلی برندها در زمینه بازاریابی عدم توجه به ایجاد انس��جام 
و هماهنگی میان فعالیت های مختلف ش��ان است. به این ترتیب انحراف 
از اهداف اصلی به س��ادگی روی خواهد داد. مزیت اصلی برنامه ریزی و 
طراح��ی اس��تراتژی بازاریابی امکان ارزیابی می��زان موفقیت مان در هر 
لحظه اس��ت. میزان خطا در چنین ش��رایطی به ط��ور طبیعی کاهش 

چشمگیری خواهد یافت. 
12. تبدیل داده ها به اطالعات کاربردی

فعالیت در دنیای بازاریابی همراه با دسترس��ی به داده های بس��یار زیادی است. 
بخش قابل توجهی از این داده ها بدون پردازش به کار برندها نخواهد آمد. به همین 
خاطر توجه به تبدیل داده ها به اطالعات کاربردی ضرورت دارد. اغلب برندها در این 
زمینه مشکالت بسیار زیادی دارند. این امر ناشی از عدم توجه به جمع آوری درست 
داده ها و ناآشنایی با شیوه های پردازش آنهاست. خوشبختانه امروزه دوره های بسیار 

زیاد و متنوعی در زمینه پردازش اطالعات دیجیتال وجود دارد. 
searchenginejournal.com :منبع

بهترین پادکست ها برای عملکرد بهتر در 
زمینه بازاریابی اینترنتی

در حال حاضر گوش دادن به پادکس��ت به عنوان بهترین راهکار 
جه��ت افزایش دانش به ش��مار می رود. علت ای��ن امر به این خاطر 
اس��ت که به وسیله آن ش��ما قادر خواهید بود که حتی از زمان های 
مرده خود نیز استفاده کنید. نتایج آمارها حاکی از آن است که افراد 
از این طریق حتی ساعت ها در طول روز به پادکست بدون احساس 
خس��تگی گوش می دهند. این امر در حالی اس��ت که احتمال دارد 
که در یک روز ابدا به س��راغ چند صفحه کتاب نروند، با این حال با 
توجه ب��ه این امر که در حوزه های مختلف در معرض انواع گزینه ها 
هستیم، بدون ش��ک آگاهی از بهترین ها الزامی بوده و یک انتخاب 
اشتباه به معنای از دست رفتن هزینه فرصت خواهد بود. در همین 
راستا به بررسی شش مورد از بهترین پادکست ها در حوزه بازاریابی 

اینترنتی خواهیم پرداخت. 
1-بازاریابی شبکه های اجتماعی همراه مایکل استلزنر

۴۵ دقیقه در هفته زمان بس��یار مناس��بی خواهد بود تا ش��ما به 
توصیه های یک��ی از بهترین  کارآفرین های حال حاضر جهان که در 
زمینه بازاریابی ش��بکه های اجتماعی بسیار موفق عمل کرده است، 
گوش دهید. هر هفته شما علی رغم گوش دادن به توصیه های آقای 
اس��تلزنر، با جدیدترین اخبار و داس��تان موفقیت برندهای مختلف 
آش��نا خواهید شد. به همین خاطر نیز در صدر توصیه های من قرار 

گرفته است. 
2-به هدف ضربه بزن

در هر یک از قس��مت های این کانال، ش��ما با بخش های مختلفی 
در زمینه بازاریابی آش��نا می ش��وید، با این ح��ال الزامی ترین بخش 
آن س��اختار برند و مبانی بازاریابی دیجیتال اس��ت. به همین خاطر 
توصی��ه می ش��ود که در ابت��دا این دو بخش را که قس��ت ۴ و ۹ را 
تش��کیل می دهند، گ��وش دهید. در این دو بخش جو سباس��تیانی 
میزبان ش��ما خواهد بود که نامی شناخته ش��ده در عرصه بازاریابی 
اینترنتی محس��وب شده و سابقه چندین سال فعالیت موفقیت آمیز 

را در کارنامه خود دارد. 
3-بازاریابی آنالین به شیوه ای ساده با امی پورترفیلد

این پادکس��ت که هر قس��مت آن حدود دو س��اعت از وقت شما 
را خواه��د گرفت، ب��ه مصاحبه با اف��راد موفق در زمین��ه بازاریابی 
می پردازد. گفت وگوی صمیمی در کنار پرداختن به تمامی جزییات، 
از جمله ویژگی ها و جذابیت های آن محس��وب می شود، با این حال 
به نظر من بهترین قس��مت های آن تا به امروز، قسمت های ۲۲۲ و 

۲۵۳ بوده است. 
4-دانش شبکه های اجتماعی 

۱۵دقیق��ه به معن��ای آن خواهد بود که مطال��ب به خالصه ترین 
شکل به شما منتقل می-شود. درواقع این شیوه کاری خاص کانال 
مذکور بوده است که با استقبال بی نظیری نیز مواجه شده است. در 
هر قسمت از آن ش��ما با استراتژی های موفق و ناموفق جهان آشنا 
ش��ده و در پنج دقیقه پایانی شما با دالیل موفقیت و یا شکست هر 
یک از طرح ها آشنا می شوید. قسمت های مورد عالقه من به ترتیب 
موارد چرا میکرواینفلوئنس��رها بهترین انتخ��اب در زمینه بازاریابی 
اینترنتی محس��وب می شوند و نحوه اس��تفاده درست از محتواهای 

تصویری بوده است. 
5-شبکه جهانی

در هر سری از این پادکست شما با داستان زندگی افرادی مواجه 
خواهید ش��د که در زمینه بازاریابی اینترنتی اقداماتی نوآورانه انجام 
داده اند. انتخاب بهترین قس��مت های آن کامال سخت بوده و توصیه 

می شود تا همه آنها را جزو اولویت های اولیه خود قرار دهید. 
6-بازاریابی موثر

مجموعه پادکس��ت های برند CoSchedule از باالترین تنوع در 
بین تمامی گزینه های معرفی ش��ده برخوردار بوده و مرجع بس��یار 
خوبی برای کسب اطالعات در تمامی زمینه-های بازاریابی محسوب 
می ش��ود. مصاحبه، آموزش و اخبار تنها بخش��ی از فهرست های آن 
محس��وب می شود. قسمت های مورد عالقه من پادکست شماره ۸۲ 
با عنوان چگونه می توان ۱۰ برابر ترافیک بیشتر را برای سایت خود 

ایجاد کرد و شماره ۸۴ با عنوان هنر داستان سرایی است. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که تنها کافی اس��ت ب��ا بهترین 
پادکست ها شروع کرده و عالقه به آن را در خود ایجاد کنید. پس از 
مدتی مش��اهده خواهید کرد که چگونه استفاده از این ابزار جذاب، 
به عادت روزانه شما تبدیل شده است. این امر در حالی است که اگر 
یک شروع بد را داشته باشید، ممکن است دیگر به سراغ آن نروید. 
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 پرسش های اساسی
پیش از تصمیم گیری های مهم

صاحبان کس��ب و کار هر روز تصمیم ه��ای زیادی می گیرند. 
ب��دون تردید اهمیت تم��ام تصمیم های ما در دنیای کس��ب و 
کار یکس��ان نیس��ت. برخی از تصمیم های م��ا دارای اهمیت به 
مراتب بیشتری در مقایسه با دیگر موارد است. این امر از طریق 
ارزیابی تاثیر تصمیم موردنظر بر روی سرنوشت کسب و کارمان 
قاب��ل فه��م خواهد بود. اغل��ب صاحبان کس��ب و کار به هنگام 
مواجهه با تصمیم های دش��وار پاسخ های از پیش تعیین شده ای 
ندارن��د. همین امر فرآیند تصمیم گی��ری را مهم جلوه می دهد. 
بدون ش��ک تالش برای تصمیم گیری براساس معیارها یا مبانی 
غیرمطمئن ایده مناسبی نخواهد بود. همه برندها در تالش برای 
کاه��ش میزان ریس��ک های موجود هس��تند بنابراین در زمینه 

تصمیم گیری نیز باید از الگوی مشابهی استفاده کرد. 
مواجه��ه با تصمیم های مهم و دش��وار موج��ب ایجاد نگرانی 
و اس��ترس زیادی در صاحبان کس��ب و کار می ش��ود. این امر 
توانایی ما در زمینه اتخاذ تصمیم های درس��ت را به شدت تحت 
تاثیر قرار می دهد. اغلب مدیران و مس��ئول های تصمیم س��از در 
برنده��ای بزرگ گاهی اوقات با ش��رایط دله��ره آوری در زمینه 
اتخ��اذ تصمیم ه��ای مهم مواجه ش��ده اند. این ش��رایط به طور 
معم��ول همراه با نگرانی زیادی نس��بت به نتیجه نهایی تصمیم 

موردنظر است. 
ه��دف اصلی مقاله کنون��ی کمک به کارآفرین��ان و صاحبان 
کسب و کار برای تصمیم گیری بهتر است. این امر با بررسی سه 

پرسش اساسی در زمینه کسب و کار دنبال خواهد شد. 
هدف اصلی برند ما چیست؟

ما توانایی تعیین اهداف بس��یار زیادی برای کس��ب و کارمان 
داری��م. کارآفرینان به طور معمول در ط��ول روز افکار پراکنده 
بس��یار زی��ادی دارند. تالش ب��رای تبدی��ل اف��کار پراکنده به 
ایده ه��ای تج��اری اغلب موجب افزایش س��ریع اه��داف کاری 
می ش��ود. بس��یاری از مواقع اهداف کاری موجب ایجاد شرایط 
تصمیم گیری دش��وار برای افراد می شود. نکته مهم در این میان 
پرسش درباره دلیل تصمیم گیری درباره موضوع موردنظر است. 
بسیاری از اوقات کسب و کار ما با تصمیم گیری های غیرضروری 
دچار مشکل می شود. این امر نتیجه طبیعی افزایش گزینه های 
پیش روی برندمان برای فعالیت است. اغلب برندهای بزرگ در 
ش��روع یک یا دو هدف اصلی داش��ته اند. این امر به فعالیت آنها 
نظم منحصر به فردی بخشیده است. ما نیز باید از افزایش سریع 
اه��داف کاری برندمان پرهیز کنی��م. در غیر این صورت به طور 

مداوم با تصمیم گیری های دشوار مواجه خواهیم شد. 
نکته مهم در زمینه تصمیم گیری توجه به منابع در دس��ترس 
است. گاهی اوقات یک پاسخ مناسب به شرایطی دشوار نیازمند 
اس��تفاده از منابع بسیار زیادی اس��ت. اگر برند ما دارای بودجه 
محدودی باشد، امکان پیگیری مناسب پاسخ پرهزینه را نخواهد 
داشت. توجه به این نکات به هنگام تصمیم گیری اهمیت بسیار 

زیادی دارد. 
تصمیم گیری براساس ترس یا باور؟

برخ��ی از کارآفرینان در ش��رایط دش��وار و دله��ره آور مجبور 
ب��ه اتخاذ تصمیم های مهم می ش��وند. این امر ب��ر روی کیفیت 
تصمیم گیری ه��ای آنه��ا تاثی��ر انکارناپذی��ری دارد. وقتی ما از 
س��ر ترس اقدام ب��ه تصمیم گیری می کنیم، ش��رایط را به طور 
مناسب مورد بررس��ی قرار نخواهیم داد. این امر موجب کاهش 
کیفیت تصمیم گیری ما خواهد شد. حفظ اعتماد به نفش نقش 
مهمی در اخ��ذ تصمیم های مهم دارد. همچنین باید اس��تفاده 
از راهنمایی های دیگران را نی��ز مدنظر قرار داد. اغلب اوقات ما 
دارای تخصص کامل در زمینه تصمیم گیری نیس��تیم. بنابراین 
اس��تفاده از راهنمای��ی اف��راد دارای تخصص و تجربه مناس��ب 

ضروری خواهد بود. 
تصمیم گیری براس��اس باور و اعتماد به نفش باال بدون آگاهی 
از ش��رایط پیش رو امکان ناپذیر اس��ت. اغل��ب مدیران موفق به 
هنگام مواجهه با ش��رایط تصمیم گیری دشوار اقدام به شناخت 
هرچه بهتر ش��رایط می کنند. به این ترتی��ب تصمیم گیری آنها 

براساس باور عمیق به راهکارهای مناسب خواهد بود. 
کارآفرین��ان اغل��ب در فرآیند تصمیم گیری ه��ای مهم دچار 
مشکل می شوند. این امر همراه با اتالف وقت گسترده در زمینه 
تصمیم گیری های دارای اهمیت اس��ت. ب��ه این ترتیب در عمل 
یک تصمیم مهم در مدت زمانی طوالنی اتخاذ خواهد شد. نکته 
جال��ب اینک��ه در نهایت نیز مدی��ران موردنظر ب��اور عمیقی به 

تصمیم گرفته شده ندارند. 
چه کسی مسئولیت تصمیم موردنظر را برعهده دارد؟

ام��روزه فرآیند تصمیم گی��ری در ش��رکت ها معطوف به یک 
نف��ر نیس��ت. این امر ناش��ی از ایج��اد بخش ه��ای مختلف در 
ش��رکت و نیاز ب��ه همکاری نزدیک اعضای ش��رکت برای اتخاذ 
تصمیم ه��ای مهم اس��ت، بنابرای��ن در عمل اف��راد مختلفی در 
فرآیند تصمیم گیری های مهم ش��رکت دارند. نکته مهم در این 
میان تعیین فرد مسئول در زمینه تصمیم موردنظر است. وقتی 
مس��ئولیت تصمیم متوجه یک نفر باش��د، وی براساس شناخت 
تخصصی از مس��ئله اقدام به استفاده از ابزارهای کمکی خواهد 
ک��رد. وقتی تجربه یک نظر در زمینه ای خاص بیش��تر اس��ت، 
تصمیم گیری با مس��ئولیت وی نتیجه بهت��ری به همراه خواهد 

داشت. 
گاه��ی اوقات م��ا در ش��رایط تصمیم گیری ب��دون ارتباط با 
مهارت م��ان قرار می گیریم. این امر اغل��ب موجب بروز خطا در 
فرآیند تصمیم گیری می شود. اغلب ما شجاعت الزم برای اعالم 
ع��دم تخصص در یک حوزه تصمیم گی��ری را نداریم. همین امر 
موج��ب اخ��ذ تصمیم حتی در ش��رایط عدم آگاهی از مس��ئله 
موردنظ��ر می ش��ود. توصیه نهای��ی من در این مقال��ه واگذاری 
مس��ئولیت تصمیم های مهم و خارج از محدوده تخصص مان به 
دیگران اس��ت. این امر بیانگر میزان تعهد ما نسبت به شرکت و 

نقش مان در آن خواهد بود. 
entrepreneur.com :منبع
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شاید در نگاه نخس��ت والدین تمایلی به فعالیت فرزندان شان در دنیای کسب 
و کار نداشته باشند. به هر حال در سنین نوجوانی یا پایین تر اولویت هایی مانند 
تحصی��ل و یادگیری مهارت های جانبی مهم تر به نظر می رس��د. اگرچه کودکان 
و نوجوانان نیاز به تفریح و س��رگرمی دارند، اما در بسیاری از موارد انگیزه بسیار 
باالیی برای رفتار مانند افراد بزرگس��ال پیدا می کنند. همین امر آنها را به سوی 
فعالیت کس��ب و کار سوق می دهد. برخی از کودکان در تعطیالت تابستان اقدام 
به راه اندازی کس��ب و کارهای موقت��ی مانند فروش آبمیوه یا پخش روزنامه های 
محلی می کنند. این فعالیت های بیش��تر جنبه سرگرمی و کسب اندک پس انداز 
برای خرید اس��باب بازی دارد. بدون تردید فعالیت فرزندان ما در دنیای کسب و 
کار در صورت کس��ب راهنمایی های مناسب سازمان یافته تر خواهد شد. این امر 
به آنها در راس��تای فعالیت بهتر در دنیای کس��ب و کار و همچنین یافتن زمینه 

اصلی عالقه شان کمک می کند. 
نکت��ه مه��م در زمینه ورود فرزندان به دنیای کس��ب و کار ب��ه عنوان افرادی 
تازه کار بحث شرایط قانونی است. بسیاری از همسایگان در صورت فعالیت کسب 
و کار غیرقانونی یا بدون مجوز کودکان اقدام به طرح ش��کایت می کنند بنابراین 
ما باید در راهنمایی فرزندان مان برای راه اندازی کس��ب و کارشان نهایت دقت را 

به خرج دهیم. در غیر این صورت شاید همگی به دردسر بیفتیم. 
یکی از اهداف اصلی قانون گذاران در بخش کس��ب و کار ساده س��ازی شرایط 
ورود افراد جوان به عرصه کارآفرینی است. این امر در بسیاری از کشورها مدنظر 
قرار دارد بنابراین هرچه ش��رایط ورود به کار افراد جوان س��اده تر باش��د، بحث 
کارآفرینی توسعه بیشتری خواهد یافت. این امر بسته به شرایط  و سن فرزندان 
هر خان��واده نیازمند پر کردن فرم های حقوقی متفاوت اس��ت. بی تردید در نگاه 
نخس��ت فعالیت کودکان در حوزه های خرد و بسیار ساده کسب و کار بی نهایت 
راحت به نظر می رس��د، ب��ا این حال در صورت بی توجهی ب��ه ابعاد حقوقی این 

مسئله امکان بروز چالش های گسترده وجود خواهد داشت. 
کارهای ساده ای نظیر راه اندازی یک دکه فروش آبمیوه در بسیاری از کشورها 
نیازمن��د اخذ مجوزهای رس��می اس��ت. در این میان فرقی می��ان فعالیت افراد 
بزرگس��ال و نوجوانان وجود ندارد. در هر صورت باید مجوزهای الزم کسب شود. 
در ادام��ه برخی از نکات مهم در زمینه راهنمایی فرزندان از س��وی والدین برای 

شروع کسب و کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
آیا فرزندان ما امکان فعالیت در دنیای کسب و کار را دارند؟

بس��یاری از خانواده ها نس��بت به فعالیت کارآفرینان فرزندان شان، به ویژه در 
س��ن های پایین، اب��راز نگرانی  می کنند. بی تردید فعالیت کاری یا حتی داش��تن 
کس��ب و کار برای فرزندان موجب افزایش خالقیت و تخلیه انرژی ش��ان خواهد 

شد بنابراین فعالیت آنها در حوزه کسب و کار به هیچ وجه آسیب زا نخواهد بود. 
امروزه بسیاری از خانواده ها بسترهای الزم برای تقویت استعدادها و شکوفایی 
آنها از س��وی فرزندان ش��ان را فراهم نمی کنند. یکی از ن��کات مهم در آینده هر 
فرزن��دی حوزه مورد عالقه ش��ان برای فعالیت کارآفرینانه اس��ت. این امر باید از 
همان س��نین نوجوانی مورد توجه والدین ق��رار گیرد. چالش اصلی در این میان 
سلطه فرهنگ حبس کردن فرزندان در خانه است. به این ترتیب اغلب نوجوانان 
نس��ل کنونی بیشتر ساعت های روز را مشغول بازی با کنسول های هوشمندشان 
هس��تند. ای��ن امر تاثیر مخربی ب��ر روی توانایی خالقیت و ن��وآوری آنها خواهد 

داشت. 
فعالی��ت در دنیای کس��ب و کار برای فرزندان بدون راهنمایی والدین بس��یار 
دش��وار خواهد ب��ود بنابراین ما باید همیش��ه در کنار فرزندان مان باش��یم. این 
امر بیش��تر معطوف به ارائه راهنمایی های کاربردی و کمک به آنها در راس��تای 
اخذ مجوزهای الزم اس��ت. به این ترتیب ما نس��بت به فعالیت درس��ت و قانونی 

فرزندان مان مطمئن خواهیم شد. 
پیش نیازها

نخس��تین گام برای آگاهی از پیش نیازهای راه اندازی کس��ب و کار از س��وی 
فرزندان توجه به مقررات ش��هرداری  های محل س��کونت مان است. خوشبختانه 
امروزه س��ایت رسمی اغلب ش��هرداری ها توضیحات کاملی در اختیار شهروندان 
قرار می دهد. این امر موجب تسهیل فرآیند ثبت کسب و کار و شروع به فعالیت 

خواهد شد. 
بدون تردید هر کسب و کاری نیازمند اندکی بودجه برای شروع است. در این 
میان اتفاق نظری برای مبلغ نخستین وجود ندارد، با این حال به نظر اختصاص 
حدود ۵۰ دالر برای ش��روع کس��ب و کار از سوی فرزندان کافی خواهد بود. این 

امر به آنها امکان شروع تقریبا ساده کسب و کارشان را خواهد داد. 
نکته مهم در این بخش توجه به نحوه فعالیت فرزندان است. وقتی ما از شروع 
کسب و کار از سوی آنها صحبت می کنیم، منظورمان تاسیس شرکت های بزرگ 
نیست. ما همچنان با کسب و کارهای کوچک، شاید بیش از اندازه کوچک، سر و 
کار داریم. این امر به فرزندان ما امکان تجربه محیط های مختلف کاری و ارتباط 
بیش��تر با مردم را خواهد داد. به این ترتیب ذهن آنها درباره آینده کاری ش��ان و 

محیط کسب و کار آماده تر خواهد بود. 
آیا فرزندان برای شروع کسب و کار نیازمند مجوز هستند؟

شاید باور این امر سخت باشد، اما کودکان نیز برای شروع کسب و کار نیازمند 
اخذ مجوزهای رس��می هس��تند. در غیر این صورت شاید در بخشی از فعالیت با 
مشکالت مهمی رو به رو شوند. نکته مهم در این میان مسئولیت والدین در برابر 
فعالیت های تجاری فرزندان، دس��ت کم تا ۱۸ س��الگی، است بنابراین بدون اخذ 

مجوزهای الزم پای ما نیز در فعالیت فرزندان مان گیر خواهد بود. 
هر کش��ور و ش��هری برای فعالیت نوجوانان در دنیای کار قانون خاص خود را 

دارد. ای��ن امر به طور معمول در راس��تای حفاظت از حقوق کودکان و نوجوانان 
م��ورد توجه قرار می گیرد. تجربه فعالیت دامنه وس��یعی از کودکان در ش��رایط 
نامناس��ب کاری و اجبارهای این ح��وزه موجب احتیاط هرچه بیش��تر مقامات 

مسئول شده است. 
شاید در نگاه نخست فعالیت کودکان در شغل هایی نظیر فروش آبمیوه بسیار 
س��اده و بی دردس��ر به نظر برس��د، با این حال اگر همس��ایه های ما این فعالیت 
فرزندان را مثال نقض حقوق کودکان تلقی کنند، دردسرهای بسیار زیادی برای 
ما ایجاد خواهد ش��د بنابراین مراجعه به نهادهای حقوقی برای س��اماندهی این 

امر ضروری خواهد بود. 
یک��ی دیگر از نکات مه��م درخصوص فعالیت فرزندان در حوزه کس��ب و کار 
مربوط به واکنش س��ایر رقباست. بدون تردید هر کسب و کار ساده ای نیز دارای 
جو رقابتی اس��ت. بر این اس��اس در صورت فعالیت فرزندان ما به عنوان صاحب 
یک کسب و کار، هرچند ساده، باید نسبت به واکنش رقبا آمادگی الزم را داشته 
باش��یم. فرزندان در بسیاری از موارد نیازمند کمک والدین هستند. شروع کسب 
و کار در سنین پایین نیز در زمره همین موارد قرار دارد. بدون شک فرزندان  ما 
بدون کمک و دریافت راهنمایی های کاربردی توانایی اداره کس��ب و کارشان به 

صورت سازنده را نخواهند داشت. 
کسب و کارهای مناسب برای فرزندان کدامند؟

بهتری��ن راهکار ب��رای انتخاب یک کس��ب و کار برای فرزن��دان ترغیب آنها 
برای جس��ت وجوی عالیق شان است. بی ش��ک هیچ والدینی برای شروع فعالیت 
فرزندانش انتظار کس��ب س��ود فراوان ندارد. این امر فقط تجربه ای کوتاه و مفید 
ب��رای فرزندان خواهد بود بنابراین باید نهایت دقت را در س��اماندهی این امر به 
خرج دهیم. کودکان به طور معمول دارای دامنه وس��یعی از عالیق هستند. این 

امر کار ما برای انتخاب یک حوزه خاص را دشوار خواهد کرد. 
ش��روع فعالیت فرزندان در حوزه کس��ب و کار به طور معم��ول نیازمند زمان 
زیادی اس��ت. بخش قابل توجهی از این زمان صرف انتخاب حوزه اصلی فعالیت 
از سوی فرزندان می شود. راهنمایی های سازنده والدین در این میان نقش مهمی 
در انتخاب حوزه مناس��ب خواهد داش��ت. توصیه اصلی در این بخش راهنمایی 
کودکان برای توجه به حوزه های فناوری محور اس��ت. اغلب کودکان ش��غل های 
عجیب و غریبی در فهرس��ت عالقه مندی های ش��ان دارند. ظیقه والدین در این 
میان انطباق بیش��تر کودکان با واقعیت های عرصه کس��ب و کار اس��ت. به این 

ترتیب انتخاب آنها و آینده کسب و کارشان بهتر خواهد بود. 
به عنوان بخش پایانی، باید به س��ادگی مس��یر ش��روع کس��ب و کار از سوی 
کودکان توجه داش��ت و این امر باید همیش��ه مدنظر قرار گیرد. به هر حال ما به 
دنبال تاس��یس یک کسب و کار بسیار بزرگ نیستیم بنابراین باید به این امر به 

عنوان مهارت افزایی فرزندان مان در حوزه کسب و کار نگاه کنیم. 
businessnewsdaily.com :منبع

چگونه به فرزندان مان برای راه اندازی کسب و کار کمک کنیم؟
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50 درصد از نفت کوره کم گوگرد از طریق ریل وارد بندرشهید رجایی می شود
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از این پس 50 درصد 
محصول فرآورده استراتژیک نفت کوره کم گوگرد که در راستای اجرای قانون کنوانسیون جلوگیری از آلودگی 
محیط زیست ناشی از تردد کشتی ها )MARPOL( در پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند تولید می شود 
بشکل  حمل  و نقل چند وجهي و توسط واگن هاي مخزن دار به بندر شهید رجاي انتقال می یابد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنادر ودریا نوردی هرمزگان، "اله مراد عفیفی پور" با اشاره به الزامات شناورها درحال 
تردد در آب های بین المللی جهت اســتفاده از سوخت های دارای محتوای گوگرد کمتر از نیم درصد اظهار 
داشت: از ابتدای ژانویه سال ۲0۲0 میالدی تمامی شناور های ملزم به رعایت این قانون بوده و عدم توجه، ممانعت از تردد، توقیف و جریمه کشتی 
ها در آبهای بین المللی و بنادر جهان را به همراه خواهد داشت .  عفیفی پورگفت: از این قانون به عنوان پرچالش ترین و پرهزینه ترین الزام جهانی در 
حوزه حمل و نقل دریایی یاد می شود.  این مقام مسئول ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای این قانون در کشور اظهار داشت: 
با همت و توان متخصصان داخلی از نیمه دوم سال جاري نفت کوره کم گوگرد در پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند اراك تولید و با اختصاص خط، 
مخزن و بازوهای بارگیری نسبت به ذخیره سازی سوخت مورد نیاز کشتي هاي اقدام شد. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه از ابتداي 
دي ماه سال جاري تاکنون ۲0 هزار تن سوخت کم گوگرد از طریق حمل و نقل جاده اي به بندر شهید رجایي منتقل شده اظهار کرد:  مشکالتی 
نظیر ایجاد ترافیک در مسیر ورودی، کاهش ایمنی مسیر تردد، مشکالت تخلیه کامیونی به مخازن همچنین کندی عملیات تخلیه از جمله عوامل 
محدودیت آفرینی درحمل و نقل جاده ای بودکه برای رفع این مشــکالت بهره گیری از زیر ساختهاي ایجاد شده در بندرشهید رجایی و حمل و 
نقل ریلي در دستورکار قرارگرفت . مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با اشاره به مزایاي بي شمار حمل و نقل چند وجهي و استفاده 
از ظرفیت خطوط ریلی جهت انتقال فرآورده هاي نفتي در بندر شهید رجایی تصریح کرد: پیشنهاد بندر جهت ارائه خدمات به صورت حمل چند 
وجهي و ترکیبي مطرح، مزایای بهره گیری از این ظرفیت تبیین و مورد استقبال شرکت متقاضي این خدمت قرار گرفت. عفیفی پورگفت: بر این 
اساس نخستین محموله سوخت کم گوگرد از مبدا پاالیشگاه امام خمیني )ره( شازند اراك در قالب 90 واگن مخزن دار با حجم 5000 تن به مقصد 
بندر شــهید رجایي بارگیري شــده که درگام نخست از این اقدام مهم، 18 واگن با حجم تقریبي 1000 تن بزودی وارد بندر شهید رجایی خواهد 
شد. وی خاطر نشان کرد: پیش بیني مي شود با تسهیالت ایجاد شده، از این پس 50 درصد از حجم این فرآورده استراتژیک جهت سوخت رساني به 

کشتي ها، از طریق حمل  و نقل چند وجهي و توسط واگن هاي ریلي به بندر شهید رجایي منتقل شود. 

طرح جامع پدافند غیرعامل شهر قزوین بررسی شد
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: بخش اول طرح جامع پدافند غیرعامل شهر قزوین در جلسه ای با حضور 
رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری، مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری، نماینده 
اداره کل پدافند غیرعامل استانداری و مشاوران پروژه در محل معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین بررسی 
شد. به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ ذوالقدر، رئیس اداره مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل شهرداری در این جلسه گفت: تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل شهر قزوین با هدف افزایش 
تاب آوری شهر قزوین در شرایط اضطرار و بحران، از اواخر سال گذشته آغاز شد. وی با بیان اینکه این طرح به 
عنوان رویکردی پیشگیرانه برای مقابله با بحران های احتمالی در دستور کار شهرداری قزوین قرار گرفته است، افزود: تاکنون سه فصل نخست طرح 
جامع پدافند غیرعامل با عناوین جمع آوری، تجزیه و تحلیل اسناد و اطالعات پایه، سطح بندی و ارزیابی دارایی ها و ارزیابی تهدیدات شهر قزوین 
تدوین شــده اســت. ذوالقدر اضافه کرد: در این طرح، 10 تهدید پایه ای که شهر قزوین با آن مواجه است مورد ارزیابی قرار گرفته که از آن جمله 

می توان به تهدیدات تروریستی، سایبری، خرابکاری، طبیعی و... اشاره کرد.

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در مراسم افتتاح پروژه های 
شهرستان مینودشت به مناسبت دهه مبارک فجر

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مهندس شــهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان در مراسم افتتاحیه 
پروژه های عمرانی ، اقتصادی، واشــتغال زایی شهرستان مینودشت که به مناسبت دهه مبارك فجر برگزارشد 
حضور یافت . در این مراسم که تمامی پروژه ها دستگاههای اجرایی این شهرستان افتتاح و آماده بهره برداری 
شد ، مخابرات منطقه گلستان نیز با اجرای پروژ های توسعه پورت های adsl ، طرح توسعه شبکه کابل ، طرح 
فیبررسانی و ... به تعداد 15 پروژه را به بهره برداری رساند و با اجرای این طرحها ارتباطات پایدار و با کیفیت  را در 
اختیار مشتریان این شهرستان قرارداده بطوریکه میتوانند از سرویسها و خدمات متنوع مخابرات بهره مند گردند.

رفع خرابی فیبر مسیر پیشکمر از توابع شهرستان کالله در کوتاهترین زمان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: در پی سرقت فیبر مسیر پیشکمر از توابع شهرستان کالله ، با تالش کارکنان قطعی ارتباط در کوتاهترین 
زمان ممکن رفع شد.به گفته مهندس بهرام مرادی رئیس اداره مخابرات شهرستان کالله با توجه به گزارش مبنی بر سرقت فیبر مسیر روستای 
پیشکمر  که منجر به قطع ارتباط مخابراتی در این منطقه شده بود ، سریعا با حضور کارشناسان فنی اداره مخابرات گنبد ، ترمیم مسیر فیبر انجام 
و ارتباطات در ســطح پایدار قرار گرفت .ایشان با اشــاره به اقدامات و برنامه های انحام شده توسط مخابرات کالله گفت: اجرای پروژه uso فیبر 
روستای بارانی در دست اجرا میباشد که با پایان یافتن این پروژه کیفیت ارتباطات مخابراتی  افزایش یافته و رضایت مشتریان را در پی خواهد داشت.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان مرکزی: 
برگزاری کارگاه آموزشی اتوماتیک ویژه بانوان شاغل دستگاههای اجرایی 
اراک – مینو رستمی: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی از برگزاری کارگاه آموزشی اتومکانیک ویژه بانوان شاغل در دستگاههای 
اجرایی خبر داد باحضور بانوان شــاغل در بیش از۲0دستگاه اجرایی استان کارگاه آموزشی سرویس و نگهداری خودرو برگزارشد به گزارش روابط 
عمومی اداره کل،سعیدرضا شاه محمدی با اعالم این خبر افزود:این کارگاه آموزشی یکروزه در راستای سلسه برنامه های ویژه ایام دهه فجر انقالب 
اسالمی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرادر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اراك به اجرا گذارده شد. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
مرکزی در ادامه افزود:رسالت سازمان آموزش فنی وحرفه ای در کشور توانمندسازی مهارتی و ارتقا سطح دانش مهارتی افراد جامعه را برعهده دارد 
و این اداره نیز با برنامه ریزی صورت گرفته با توجه به اینکه بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی امکان حضور در دوره های مهارتی بویژه دور ههای 
مرتبط با مشاغل برادران را ندارند و با هدف توانمند سازی مهارتی این افراد و آشنایی ابتدایی با موارد مرتبط با اتومکانیک به اجرا گذارد. شاه محمدی 
اظهار امیدواری نمود که با اجرای چنین دوره های کوتاه مدت بتوانیم گامی موثر در جهت ارتقا و توانمندسازی مهارتی بانوان شاغل در دستگاههای 
اجرایی استان برداریم و این اداره نیز آمادگی برگزاری دوره های کوتاه مدت بر مبنا تقاضامحوری ویژه بانوان شاغل را دارد. گفتنی است این کارگاه 
آموزشی 17بهمن ماه سالجاری بمدت یکروز در محل مرکز در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرادر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اراك باحضور 

1۲0نفر از بانوان شاغل در ۲۲دستگاه اجرایی استان برگزار شد.

تردد خودروهای وسیله نقلیه در ورودی و خروجی های شمالی استان 
ایالم با زنجیر چرخ مقدور است

ایالم – هدی منصوری : رئیس پلیس راه استان ایالم  با بیان اینکه هم اکنون شاهد بارش برف در محور های شمالی استان هستیم گفت: تردد 
خودروهای وسیله نقلیه در ورودی و خروجی های شمالی استان ایالم با زنجیر چرخ مقدور است. سرهنگ "رضا همتی زاده" با اعالم این خبر اظهار 
داشت: با توجه به ریزش نزوالت جوی که از شب گذشته سطح استان را فراگرفته است، هم اکنون شاهد بارش برف در تمامی محورهای شمالی و 
همچنین بارش باران در محورهای جنوبی هستیم. وی افزود: بر اثر این پدیده، در محورهای شمالی تردد فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است و در 
محورهای جنوبی نیز پدیده مه گرفتگی و کاهش دید را داریم که می طلبد رانندگان با آگاهی و همچنین همراه داشتن تمامی تجهیزات زمستانه 

در محور مواصالتی تردد کنند و از انجام هرگونه سفر غیر ضروری خودداری کنند  و با عوامل پلیس راه و راهداری همکاری الزم را داشته باشد.

دکتر رمضانی مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر:
 اجرای نسخه نویسی الکترونیکی ، گامی بزرگ در تسهیل ارائه خدمات به 

بیمه شدگان و مدیریت منابع است
بوشهر-خبرنگار فرصت امروز : دکتر رمضانی مدیر کل بیمه سالمت استان بوشهر با مدیران ستادی 
این اداره کل به شهرســتان گناوه عزیمت و با حضور در گلزار شهدای شهر گناوه باگل افشانی قبور شهداء با 
آرمانهای امام راحل و رهبر کبیر انقالب تجدید میثاق نموده و سپس در دیدار با فرماندار گناوه جناب آقای 
مهرجو ، ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر ، گزارشی از عملکرد بیمه سالمت استان و اجرای برنامه های نسخه 
نویسی الکترونیکی ، رسیدگی الکترونیک اسناد بستری و ارزیابی وسع در استان ارائه نمودند. دکتر رمضانی 
با بیان اینکه نســخه نویسی الکترونیکی از شهرستان گناوه آغاز و سپس در شهرستانهای دیلم و دشتی نیز 
راه اندازی شد افزودند با اجرای این برنامه بیمه شدگان بدون نیاز به دفترچه و صرفاً با ارائه کد ملی می توانند به مطب پزشکان طرف قرارداد در 
این شهرستانها مراجعه نمایند و پس از ویزیت ، دارو و خدمات بصورت الکترونیکی برای آنان تجویز شده و می توانند دارو و خدمات را نیز بدون 
اســتفاده از دفترچه و بصورت الکترونیکی از داروخانه و مراکز پاراکلینیک دریافت نمایند. مدیرکل بیمه سالمت با اشاره به اینکه در سال گذشته 
حدود 5 میلیارد تومان به بیمارستانها و مؤسسات تشخیصی درمانی و مبلغ 3 میلیارد تومان نیز به مراکز جامع خدمات سالمت و پزشک خانواده 
این شهرستان پرداخت شد ، گفت: پزشکان ، بیمارستان ، داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک همکاری خوبی با سازمان بیمه سالمت داشته اند که 
از همه اصحاب حوزه سالمت تقدیر می نماییم. سپس فرماندار شهرستان گناوه از حضور مدیرکل و همراهان  و تالشهای کارکنان بیمه سالمت 
استان بوشهر جهت پیگیری خدمت رسانی به بیمه شدگان به نحو مطلوب در سطح شهرستان تشکر و قدر دانی نمودند. سپس مدیرکل باحضور 
در شبکه بهداشت شهرستان گناوه ضمن برگزاری جلسه با ریاست آن شبکه به همراهی ایشان به مرکز بهداشت شهید رسولی روستای مال خلیفه 
ای مراجعه و ضمن بازدید از این مرکز و مالقات با پزشک خانواده و کارکنان آن مرکز و تقدیر و تشکر از خدمات آنان ، در خصوص خدمت رسانی 
به بیمه شدگان نشستی دو ساعته برگزار نمودند. سپس مدیر کل با حضور در اداره بیمه سالمت شهر ستان گناوه در خصوص فعالیتهای این اداره 

با کارکنان به بحث و تبادل نظر  پرداختند.
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اخبار

اهواز - شــبنم قجاوند : با حضور استاندار خوزستان از 3 بی 13۲ کیلو 
ولت در پســت دزفول بهره برداری و عملیات اجرایی فاز اول پست 13۲ کیلو 
ولت سردشــت و خط 13۲ کیلو ولت دزفول- سردشت، آغاز شد. مدیرعامل 
این شرکت در آیین افتتاح و کلنگ زنی این پروژه ها، گفت: درصد بارگیری از 
تاسیســات برق شهرستان دزفول باالی 50 درصد است که طبق برنامه ریزی 
های انجام شده در سال های آینده به زیر 50 درصد و به رقم استاندارد نزدیک 
می شود. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: در 5 سال گذشته 8 پروژه برق انتقال 
و فوق توزیع با اعتبار 180 میلیارد تومان در دزفول به بهره برداری رسید که 
معادل ۴70 مگا ولت آمپر ظرفیت و 98 کیلومتر مدار به طول شــبکه اضافه 
کرده است. وی با بیان اینکه شش پروژه دیگر نیز در دست اجرا است؛ افزود: با 
پایان یافتن این پروژه ها که ۴50 میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری آنها است 
850 مگا ولت آمپر و 150 کیلومتر مدار به ظرفیت شبکه برق دزفول اضافه می 
شود. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: شهرستان دزفول 
منطقه ای مستعد در زمینه صنعت و کشاورزی است و به تناسب آن برق نیز 
توسعه پیدا خواهد کرد تا نیازهای منطقه به انرژی الکتریسیته برطرف شود. 
وی با اشــاره به پروژه های افتتاح و کلنگ زنی شده، بیان کرد: احداث 3 بی 

13۲ کیلو ولت در پست ۴00 کیلو ولت دزفول جهت اتصال به خط سردشت 
و لب سفید امروز افتتاح شده که اعتبار آن 11۴ میلیارد ریال بوده است. دشت 
بزرگ تاکید کرد: منطقه سردشت نیز فاقد تاسیسات فوق توزیع برق بوده به 
همین دلیل فاز اول پست 13۲.33 کیلو ولت سردشت با ظرفیت ۶0 مگا ولت 
آمپر کلنگ زنی شده که فاز اول آن در تابستان پیش رو با 1۲ مگا ولت آمپر 
وارد مدار خواهد شد تا برق منطقه پایدار شود. مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان تصریح کرد: برای برقداری این پست خط 13۲ کیلو ولت پست 

۴00 دزفول - سردشــت بطول 70 کیلومتر مدار ۲ مداره اجرایی می شــود. 
دشــت بزرگ ارزش سرمایه گذاری این دو پروژه پست و خط را 3۲8 میلیارد 
ریال اعالم کرد.  استاندار خوزستان نیز در این آیین گفت: شمال خوزستان در 
بحث پایداری برق مشکالتی داشته به همین دلیل پروژه های در بحث تولید، 
انتقال و توزیع در آن تعریف شــده است. غالمرضا شریعتی بیان کرد: افزایش 
تعداد پســت ها و خطوط انتقال و فوق توزیع باعث افزایش ضریب پایداری و 
اســتاندارد شدن بارگیری از پست ها می شــود. وی با اینکه افزایش ظرفیت 
منصوبه باعث می شــود قدرت مانور در شبکه باال برود، تصریح کرد: صنعت 
برق استان به ویژه شرکت برق منطقه ای با یک برنامه ریزی مدون و کاربردی، 
در حال جبران عقب ماندگی های گذشته هستند و به سرعت در حال توسعه 
شبکه هستند. استاندار خوزستان با تشکر از مدیرعامل و کارکنان شرکت برق 
منطقه ای خوزستان، افزود: بر راهی که در نوسازی و توسعه شبکه برق شروع 
شده تاکید می کنم تا این مسیر را با شتاب بیشتری ادامه دهند تا در سال های 
آینده صنعت برق خوزستان بر پیشانی برق کشور بنشیند. شریعتی تاکید کرد: 
فاز اول پست سردشت در تابستان 99 وارد مدار می شود و اهالی سردشت از 

برقی مطمئن و پایدار برخوردار خواهند شد.

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت : انبار نفت منطقه ســاری از مدرنترین و ایمن ترین تاسیسات نفتی در 
منطقه شــمال کشور است که تامین سوخت جایگزین سه نیروگاه برق استان 
را در فصول سرد سال برعهده دارد . به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی ، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری تامین مناسب سوخت نیروگاه های استان را جزء برنامه های جدی این 
شرکت برشــمرد و بیان کرد : انبار نفت ساری با توجه به زیرساخت هایی که 
قابلیت تغییر پذیری باالی عملیاتی را داشــته و با پشتیبانی نیروهای توانمند 
عملیاتی وســازماندهی پیمانکاران حمل و نقل جــاده ای این امکان را فراهم 
می کند که در هر شــرایطی بتواند سوخت دوم نیروگاههای مازندران را تامین 

کنــد . وی افزود : با توجه به حجم عملیات توزیع فرآورده های نفتی در فصل 
سرما ، منطقه ساری با تامین به موقع سوخت جایگزین نیروگاههای استانهای 

شمالی از قعطی احتمالی برق جلوگیری می نماید . رجب پور انبار نفت منطقه 
ساری را پشتیبان نیروگاههای نکا ، علی آباد و نوشهر در زمانهای الزم دانست و 
اذعان کرد: این انبار به غیر از خدمات رسانی به استان مازندران و دیگر استانها 
، سوخت دوم سه نیروگاه شهید سلیمی نکا ، نیروگاه علی آباد کتول و نیروگاه 
سیکل ترکیبی شــیروان را به صورت روزانه تامین می کند که در فصول سرد 
سال با توجه به احتمال افت فشار گاز طبیعی حجم انتقال سوخت افزایش می 
یابد . سبحان رجب پور اظهار کرد : انبار نفت ساری عالوه بر توزیع انواع فرآورده 
های نفتی به صنایع ، کشاورزی ، نیروهای مسلح ، برق ، اصناف ، خانگی ، ادارات 
، کشتی ها ، در بخش حمل و نقل با توزیع بنزین ، بنزین سوپر و نفتگاز بین 

1۲7 جایگاه عرضه بنزین در سطح منطقه بصورت ۲۴ ساعته فعال می باشد .

همدان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت گاز اســتان همدان گفت: 
استان همدان داراي 31 شهر و 107۴ روستا مي باشد که تمامي شهرها و روستاهاي 
باالي ۲0 خانوار اســتان )31 شــهر و 10۲7 روســتا( گازدار مي باشند و نرخ خانوار 
شهري)100 درصد( و روستایي)8/99( درصد گازدار استان 9/99 درصد مي باشد،  لذا 
رویکرد این شرکت ارتقاء کیفي خدمات به مشترکین و همچنین گازرساني به تمامي 
صنایع، مراکز تجاري، کشاورزي، دامداري و مجتمع هاي گلخانه اي موجود در استان 

در سالجاري است.
مهندس عبدا... فیاض افزود: تا ابتداي بهمن ماه سالجاري، تعداد کل مشترکین گاز 
طبیعي در اســتان ۶19 هزار و 173 مشترك است که این تعداد مشترك شامل ۶۴3 

هزار و ۶0۶ خانوار در سطح استان مي باشد که شامل ۴۲5 هزار و 719 خانوار شهري و 
۲17 هزار و 887 خانوار روستایي است.  میزان شبکه هاي تغذیه و توزیع گاز  دراستان 9 
هزار و 338  کیلومتر، تعداد علمکهاي نصب شده ،  3۲1 هزار و 8۶1  علمک، تعداد 11 
شهرك صنعتي و 7 ناحیه صنعتي در استان همدان گازدار هستند. مدیرعامل شرکت 
گاز استان همدان بیان کرد: از ابتداي سالجاري تا ابتداي بهمن ماه، 170 کیلـــومتر  
شبکه تغذیه وتوزیع اجرا75/1۶0  کیلومتر در شهرها  و ۲5/9 کیلومتر در روستاها( ، ۲ 
هزار 9۶1 انشعاب نصب )18۶7 انشعاب شهري  و 109۴ انشعاب روستایي(، 11 هزار 
183  اشتراك پذیرش ) 7178 اشتراك شهري  و ۴005 اشتراك روستایي(،       ۲هزار 
و ۲۲0 میلیون متر مکعب گاز مصرف  شــده اســت و ۲۲۴ واحد  صنعتي، کشاورزي، 

جزء یا عمده مشــترك شده اند. مهندس عبدا... فیاض در پایان اعالم کرد: همزمان با 
ایام دهه مبارك فجر، تعداد ۶۴ پروژه گازرساني از توابع شهرستان هاي همدان، مالیر، 
نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، بهار، کبودراهنگ، رزن، درگزین و فامنین با هزینه اي بالغ بر 
75 میلیارد و 5۶1 میلیون  ریال ،افتتاح مي شوند که در این پروژه ها، افتتاح گازرساني 
به ۶ روستا از توابع شهرستانهاي مالیر،  اسدآباد و کبودراهنگ انجام میشود و انشاء ا... 
قریب به 130 خانوار روســتایي از نعمت گاز طبیعي برخوردار خواهند شد. همچنین 
98 پروژه گازرساني در شهرستان هاي همدان، مالیر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، بهار، 
کبودراهنگ، رزن و درگزین با اعتباري بالغ بر 1۲8 میلیارد و 7۶7 میلیون  ریال، کلنگ 

زني و عملیات اجرایي آنها آغاز میشود.

اصفهان - قاســم اسد : کمیســیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در 
راستای تالش حداکثری برای ورود به عرصه صادرات ماشین آالت با تمرکز بر 

بازار کشورهای همسایه، میزبان هیات ویژه ای از پاکستان بود. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان این هیات پاکستانی ضمن 
حضور در واحدهای برجسته تولیدکننده ماشین آالت معدنی و فرآوری سنگ 
با پتانسیل های عظیم این حوزه در اصفهان آشنا شدند.  این هیات در مجتمع 
»دنا فنون« یکی از قدیم ترین واحدهای تولیدکننده ماشین آالت سبک معدنی، 
سیســتم های تصفیه آب و جرثقیل های ثابت معادن، »مجتمع بهســازان« 
تولیدکننده خطوط کامل اســلب و تایل کارخانجات ســنگبری و »مجتمع 
ماشین سازی تامکار« سازنده ماشین آالت خط اسلب سنگبری تحت لیسانس 
شرکت برتون ایتالیا حضور یافته و از نزدیک با مراحل طراحی، ساخت، کارکرد 
و خدمات پس از فروش این واحدها آشــنا شــدند.  مجتبی کاروان، رئیس 
کمیســیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در نشستی که به منظور آشنایی 

بیش تر طرفین برگزار شد، گفت: استان اصفهان یکی از فعال ترین استان های 
کشور در حوزه صنعت و سنگ بوده، بالغ بر30درصد فعالیت سنگ کشور در 
این استان انجام می شود.  وی با بیان اینکه رسالت اتاق بازرگانی فراهم کردن 
فضایی برای فعاالن اقتصادی به منظور تعامل با طرفین تجاری در کشورهای 

مختلف اســت، افزود: ایران و پاکستان به دلیل اشتراکات فرهنگی و مذهبی 
می توانند از ظرفیت های یکدیگر بهره مند شده، جریان تولید و تجارت را بهتر 
از گذشته عملیاتی کنند.  لشکری رئیســانی، فعال اقتصادی پاکستانی نیز 
با بیان اینکه بیش از 55 درصد معادن پاکســتان در ایالت بلوچســتان واقع 
شده است، افزود: انتقال تکنولوژی از اصفهان به بلوچستان ضمن اشتغالزایی 
موجب ارائه تکنولوژی جدید در این منطقه خواهد شد.  وی در ادامه صادرات 
ماشین آالت معدنی ایران به ایالت بلوچستان را پیش زمینه فرآوری و فروش 
سنگ به صورت شــراکتی با طرف ایرانی دانست.  احمدرضا بصیری، رئیس 
کمیته فرآوری سنگ و مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان ضمن 
بازدید از این واحدها به تشریح مزایای این ماشین آالت پرداخت و ضمن مثبت 
ارزیابی نمودن زمینه حضور تولیدکنندگان ماشین آالت در کشور پاکستان، از 
اعالم آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای ایجاد بستر مناسب به منظور ارتباط 

حداکثری دو کشور دوست و همسایه خبر داد. 

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: حضور پرفروغ مردم در 
انتخابات بر این معنی است که نظام جمهوری اسالمی برپایه دموکراسی بوده 
و جمهوریت ایران برای ما ارزشمند است، جمهوریت ما در انتخابات خالصه 

می شود بنابراین این دو موضوع را نمی توان از یکدیگر تفکیک کرد.
دکترسید مرتضی ســقائیان نژاد در بازدید از کارگاه هنری با عنوان “ایراِن 
قوی” که به همت سازمان زیباسازی شهرداری در شهر قم برگزار شد، با بیان 
این که امروز یکی از مهم ترین روزهای کشور بوده و تبلور ایام اهلل دهه فجر در 
۲۲ بهمن اســت، گفت: می توان گفت مصداق ایام اللهی که در قرآن نیز به آن 
اشــاره شده امروز است چراکه امروز طاغوت شکسته شده و به عبارتی توحید 
و اهلل حاکم شــده است. شهردار قم با بیان اینکه شعار انقالب اسالمی اجرای 
فرامین الهی اســت، عنوان کرد: در طول ۴0 سال گذشته سابقه نداشته است 
که مردم با این قوت و شور بیایند و انقالب خود را حمایت کنند این موضوع 

حاکی از ایمان و والیت مردم است. دکتر سقائیان نژاد با اشاره به اینکه انقالب 
بر مبنای والیت فقیه تاسیس شــده است و با قدرت حرکت می کند، مطرح 
کرد: این حرکت ها هرچه پرشورتر باشد مشت محکم تری بر دهان یاوه گویان 
و آنان که برخالف جمهوری اسالمی هستند زده می شود، آمریکا در صدر این 

دشمنان، صهیونیســم نماینده و فرهنگ لیبرالیسم نیز نماینده آن در کشور 
است. وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در این راهپیمایی وابستگی به انقالب 
و بیعت با والیت فقیه و رهبری را تحکیم می کند، خاطرنشان کرد: امسال به 
دلیل چهلم ســردار سلیمانی یک ســال ویژه است چراکه ایشان به طور گویا 
بیان گر مکتب ایثار و شــهادت بودند و مردم با عشــق آمده اند و این تبلور و 
شــور به دلیل بیعتشان با شهدا است. شهردار قم با بیان اینکه انتخابات برای 
استحکام این نظام است، تصریح کرد: حضور پرفروغ مردم در انتخابات بر این 
معنی است که نظام جمهوری اسالمی برپایه دموکراسی بوده و جمهوریت ایران 
برای ما ارزشمند است، جمهوریت ما در انتخابات خالصه می شود بنابراین این 
دو موضوع را نمی توان از یکدیگر تفکیک کرد. دکتر سقائیان نژاد در پایان اضافه 
کرد: بصیرت در مردم به قدری باال اســت که با قدرت در انتخابات شــرکت 
می کنند و نمایندگانی که بتوانند راه انقالب را ادامه دهند را انتخاب می کنند.

با حضور استاندار خوزستان

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های برق منطقه ای خوزستان در دزفول

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
حجم عملیات سوخت رسانی به نیروگاههای شمال کشور افزایش یافت

بهره مندي 9/99درصدي خانوارهاي شهري و روستاي استان همدان از نعمت گاز طبیعي

به همت کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد:
گام نخست صادرات ماشین سازی صنعت سنگ و معدن اصفهان به پاکستان

انتخابات و جمهوریت نظام اسالمی را نمی توان از یکدیگر جدا کرد

تبریز - ماهان فالح: همزمان با دهه مبارك فجر و گرامیداشت چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با حضور مسئولین محلی واستانی بهره برداری 
پروؤه های عمرانی آب و فاضالب شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد 

ریال در بستان آباد در استان آذربایجان شرقی آغاز شد.
در مراســم بهره برداری از پروژه های آب و فاضالب به شــهر بســتان آباد که 
با حضور نماینده مردم بســتان آباد در مجلس شورای اسالمی، فرماندار، بخشدار 
مرکزی، اعضای شورای اسالمی، شهردار و تعدادی از مسئولین شهر و خانواده های 
معظم شــهداء حضور داشتند .  مدیر امور آب و فاضالب منطقه در خصوص طرح 
آبرســانی به شهرستان بستان آباد گفت: طرح آبرسانی به شهر بستان آباد شامل 
اجرای خط انتقال آب بطول 500 متر بوده که اجرا شده است . وی اضافه کرد: برای 
طرح آبرسانی فوق یک باب چاه عمیق به عمق۲05 متر بمنظور افزایش ظرفیت 
تامین آب به میزان 1۲ لیتر در ثانیه و همچنین نیرورسانی یرق جمعا با هزینه ای 
بالغ بر 8000 میلیون ریال میلیارد ریال احداث شــده است . وی در ادامه ضمن 
تشکر و قدردانی از فرماندار و کلیه مسئولین شهر بخاطر همکاری با شرکت آب و 
فاضالب در اجرای طرح های این شرکت افزود: همچنین بمقدار ۴000 متر توسعه 
شــبکه فاضالب باجمعیت تحت پوشش ۲000 نفر نیز با اعتباری بالغ بر ۲5000 
ملیلون ریال اجرا شــده است . شایان ذکر است پروژه های عمرانی آب و فاضالب 
روستایی شامل ساختمان بهره برداری اداره آب و فاضالب روستایی و آبرسانی به 
روستاهای دهتاب، حصار و خشکناب که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی 

افتتاح گردید. همچنین با حضورمعاون اســتاندار و فرماندارشهرستان ویژه مراغه 
مراســم کلنگ زنی پــروژه احداث مخزن آب 5000 مترمکعبی آب آشــامیدنی 
شهرستان مراغه انجام شد. در آخرین روز از ایام  اهلل مبارك دهه فجر و گرامیداشت 
چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با حضور معاون استاندار و فرماندار 

ویژه شهرستان، مدیر شرکت آب و فاضالب مراغه، دادستان عمومی وانقالب مراغه 
و جمعی ازمســئولین، خانواده های معظم شــهداء و تعداد کثیری از مردم مراغه 
عملیات اجرایی احداث مخزن ذخیره آب آغاز شد. در ابتدای این مراسم سلیمانی 
مدیر شــرکت آب و فاضالب مراغه  گفت: با توجه به افزایش جمعیت و به منظور 
افزایش حجم ذخیره مخازن شهرستان با توجه به پایین بودن سرانه ذخیره مخازن 
و تامین پایدار و مطمئن آب شرب در آینده و همچنین تامین فشار مطلوب شبکه 
هم اکنون شــاهد کلنگ زنی احداث مخزن ذخیره ســازی آب به ظرفیت 5000 
مترمکعبی  خواهیم بود . وی در ادامه به مشــخصات فنی این پروژه اشــاره کرد 
و گفت: هزینه اجرای این پروژه ۴0 میلیارد ریال و در مدت زمان ۲۴ ماه توســط 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و از منابع طرح عمرانی شرکت اجرا 
خواهد گردید. همچنین همزمان با دهه مبارك فجر و گرامیداشت چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با حضور مسئولین محلی واستانی بهره برداری 
از طرحهای آب و فاضالب صوفیان در استان آذربایجان شرقی آغاز شد. در مراسم 
بهره برداری از پروژه های آب و فاضالب به شهر صوفیان با حضور مهندس علیرضا 
ایمانلو مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان، دکتر فتح زاده معاون مدیریت و 
برنامه ریزی استان، فرماندار، بخشدار، اعضای شورای اسالمی و شهردار و  تعدادی 
از مسئولین شهر و همچنین خانواده های معظم شهداء حضور داشتند . مدیر امور 
آب و فاضالب منطقه شبستر در خصوص اجرای طرح گفت: طرح آبرسانی به شهر 

صوفیان شامل اجرای خط انتقال آب بطول 500 متر بوده که اجرا شده است .

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

پروژه های آب و فاضالب بستان آباد، مراغه، صوفیان و هریس به بهره برداری رسید
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مش��کالت و چالش ه��ا در زندگی هر انس��انی وج��ود دارد، مهم این 
اس��ت که قوی باش��یم و بتوانیم با آنها روبه رو ش��ویم. اگر در زندگی 
خود باورهای منفی داشته باشید طعم خوشبختی و شادی را نخواهید 
چش��ید. در ادامه رفتارهایی را معرفی می کنیم که نش��ان می دهد باید 

در طرز فکرتان تغییر به وجود آورید.
برای مواجهه با س��ختی های زندگی نه خاطرات گذش��ته کمکی به 
م��ا می کند نه قضاوت ه��ای دیگران، بلکه طرز فکر و باورهای ماس��ت 
که نجات مان می دهد. در واقع باورها و احساس��ات درونی ماس��ت که 
نگرش مان به زندگی را تعیین می کندف اما چگونه متوجه ش��ویم طرز 

تفکر و نگرش مان اشتباه است؟
همه چیز را منفی می بینید

باید روی نکات مثبت متمرکز ش��وید و به هر چیزی مثبت و با دید 
خ��وب بنگرید. نباید اجازه دهید فکرهای منفی زندگی تان را تباه کند. 
البته خوب نیس��ت نس��بت به زندگی خود بی اهمیت باش��ید، اما فکر 
منفی نگرش تان را تباه می کند و سبب می شود از خوشی ها و لذت های 

زندگی دور باشید.
انس��ان های منفی باف، در زندگی خود تنها طعم اضطراب، ناامیدی و 
ترس را می چشند. فکرهای منفی زندگی هیچ  کسی را خوش نکرده و 
مطمئن باشید کمکی هم به شما نخواهد کرد. پس اگر به تمام مسائل 
و آدم های اطراف تان با دید منفی نگاه می کنید، الزم اس��ت در نگرش 

خود تغییر ایجاد کنید.
در مقابل حقایق مقاومت می کنید

برخی افراد از همه چیز و همه کس شکایت دارند و مدام در حال غر 
زدن هستند. شکایت کردن نشان می دهد از حقیقت دور هستید و این 
نتیجه ای جز منفی بافی و اضطراب ندارد. کسی که دائم شکایت می کند 

مدام در این فکر است که فریب دیگران را خورده است.
وقتی از چیزی ناراحت هستید و زندگی بر وفق مرادتان نیست، اقدام 
مثبتی انجام دهید تا انرژی بگیرید و حال تان خوب ش��ود. پس در این 
ش��رایط یا باید به آن فکر نکنی��د و فراموش کنید یا این که کار مثبتی 

انجام دهید تا موقعیت تان تغییر کند.
باید این عادت را در خود به وجود آورید که اگر چیزی را نمی توانید 
عوض کنید در نگرش خود تغییر به وجود آورید. وقتی هر کاری انجام 
داده اید و بازهم موفق نش��ده اید، قبول کنید شاید شادی در این است 
و نبای��د آرامش را از خود بگیرید. در هر حال این اتفاق رخ  داده و این 

شمایید که چطور با این مسئله برخورد کنید.
مدام تقصیر خود را به گردن دیگران می اندازید

خیلی از افراد با بی خیالی کردن احس��اس آزادی و شادی می کنند، 
اما وقتی قلب تان سرش��ار از خشم و حس��ادت و ناامیدی است چطور 
می توانید آزاد باش��ید. باید ب��ه خود بقبوالنید که رفتار هیچ کس��ی را 
نمی ت��وان عوض کرد و با این کار تنها به خودتان س��خت می گیرید و 

قلب خود را می فشارید.
پس برای آرامش خودتان هم که ش��ده تقصیرها را به گردن کس��ی 
نیندازید و حتی در ذهن تان هم هیچ کس��ی را مقصر ندانید. وقتی قوی 
هس��تید که روی احساسات و عصبانیت خود کنترل داشته باشید. اگر 
خیلی زود عصبی می شوید الزم است نگرش تان را تغییر دهید تا بیشتر 

از قبل احساس شادی و خوشحالی کنید.
همیشه مضطرب و نگران هستید

با نگرانی تنها ش��ادی و خوش��بختی را از خ��ود دور می کنید. نگران 
بودن س��بب می ش��ود تمام تخیل خ��ود را به کار گیری��د تا چیزهایی 
که دوس��ت ندارید خلق ش��ود. وقتی زندگی تان سروسامان ندارد نباید 

بنشینید و با غصه خوردن زندگی را برای خود سخت کنید.
الزم است بدانید حقیقت چیزی نیست که می بینید، بلکه این نگرش 
و دید شماس��ت. همیشه طرز فکر ش��ما می تواند در دو حالت باشد، یا 
طرز تفکرتان همانند آجر اس��ت که می توانید با آن برای دس��تیابی به 
موفقیت پله بسازید یا سدی درست کنید که تمام خوشبختی و شادی 
را از شما می گیرد. پس وقتی نگرش تان را تغییر دهید خواهید توانست 

دید تازه ای به مسائل داشته باشید.
این باور را به وجود آورید که مشکالت یک شبه حل نمی شود. روی 
تمام مس��ائل خوب تمرک��ز کنید و اقدام منطقی و عاقالنه ای داش��ته 
باشید. ذهن هر فرد گنجایش باالیی دارد و هر چیزی را می توان در آن 

متصور شد. پس وقتی مرتب در ذهن تان فکرهای خوب داشته باشید، 
زندگی تان نیز به سمت خوشبختی و سعادت پیش می رود.

انتظارات بی جا نداشته باشید
از خود و توانمندی های تان انتظار زیاد نداشته باشید، بلکه نگرش تان 
را تغییر داده و برای هر آنچه دارید شکرگزاری کنید. نسبت به زندگی 
خود و اطراف تان مثبت اندیش و سپاس��گزار باشید؛ چراکه سپاسگزاری 

تمام زندگی تان را عوض می کند.
موفقیت و کامیابی هر فردی با طرز تفکر و نگرش او رابطه مس��تقیم 
دارد. همیش��ه همه چیز آن طوری که انتظار دارید جلو نمی رود. ش��ما 
آرزوی بهترین ها را داش��ته باش��ید اما توقعات و انتظ��ارات خود را در 
پایین ترین س��طح نگ��ه دارید. نباید با حقیقت بجنگی��د. انتظارات باال 
س��بب می شود اتفاقات خوب اطراف تان را نبینید. وقتی در طول مسیر 
شکست بخورید، احس��اس و تجربیات جدیدی به دست خواهید آورد 

که ارزش زیادی دارد.
می خواهید هیچ غم و غصه و مشکلی در زندگی نداشته باشید

غم باعث تقویت و قوی ش��دن ذهن و بدن می شود، هرچند احساس 
ناخوش��ایندی برای همه است. وقتی همیشه اتفاقات خوب برایتان رخ 
دهد و همه چیز بر وفق مرادتان باش��د، هیچ وقت قوی و موفق نخواهید 
شد. باید تجربه ای از زندگی واقعی داشته باشید، هیچ چیز واقعی نیست 

مگر اینکه برای اولین بار آن را تجربه کنید.
باید برای موفق ش��دن در مس��یر زندگی گام بردارید حتی وقتی  که 
حرکت بعدی خیلی س��خت است و آماده نباشید. باید حرکت کنید تا 
گام برداش��تن درس��ت را یاد بگیرید، گاهی هم نیاز است برای کسب 

تجربیات ارزشمند شکست بخورید.
از دستاوردهای زندگی خود رضایت ندارید

میان کس��انی که همه چیز دارند و به آن راضی نیس��تند با کس��انی 
که چیزی ندارند اما به کمترین دلخوش��ی هم راضی می ش��وند تفاوت 
وجود دارد. انس��ان ها وقتی در زندگی خود کمبودهای بیشتری داشته 
باشند کمتر احس��اس نارضایتی دارند، اما وقتی چیزهای زیادی داریم 
هر روز خواسته های مان بیشتر می ش��ود. باید همیشه شکرگزار و قانع 
باشیم. اگر ش��ما هم از داشته های تان رضایت ندارید، وقت آن است تا 
نگرش ت��ان را تغییر دهید و احس��اس رضایت را بیش��تر از قبل تجربه 

کنید.
خیلی از افراد مدام در عذابند که چرا فالن چیز را ندارند، درحالی که 
ی��ک لحظه هم به این فکر نمی کنند که به دنبال چه چیزی هس��تند. 
باید از خودتان بپرس��ید: »اگ��ر این اتفاق می افتاد آی��ا زندگی بهتری 

داشتم؟ شاید من به هر آنچه دارم قانع نیستم؟«
م��ا می توانیم قانع و سپاس��گزار باش��یم و از هر لحظ��ه زندگی مان 
استفاده کنیم یا اینکه با نارضایتی و حسرت خوردن زندگی را به خود 

و اطرافیان مان سخت کنیم.
همین حاال توصیه می کنیم نگرش خود را تغییر دهید و به یک فرد 

قانع و شاد تبدیل شوید.
خیلی وقت است تجربه جدیدی نداشته اید

با یادگی��ری مهارت های جدی��د می توانید خودتان را از افس��ردگی 
و ناامی��دی نج��ات دهید. با ای��ن کار خیلی آرام پیش��رفت می کنید و 

هیچ وقت هم شکست نخواهید خورد.
شاید ناخوشی های زیادی در زندگی خود داشته باشید، مجبور باشید 
مدام به خاطرات گذش��ته و تجربیات تلخ آن فکر کنید، گاهی حوصله  
اطرافیان تان را ندارید و احس��اس شکس��ت می کنید. در این زمان تنها 

درس گرفتن است که حال تان را خوب می کند.
بای��د بدانی��د چرا زندگی تان گاهی س��از ناخوش��ی می زند، چه چیز 
ش��رایط زندگی تان را خراب می کند و چه چیزی به آن شور و هیجان 
می ده��د. ای��ن همان چیزی اس��ت که ذهن ت��ان از انجام آن خس��ته 

نمی شود و بدون تأسف و ترس به دنبالش می رود.
پیش��نهاد می کنیم ب��رای درمان بیماری های روح��ی خود به دنبال 
یادگی��ری بروید. از همین حاال به چیزهایی ک��ه برای یادگیری وجود 

دارد نگاه کنید و دست به کار شوید.
در گذشته و خاطرات آن غرق شده اید

گاهی مرور خاطرات گذشته به ما درس می دهد تا برای هر چیزی که 
از دست داده ایم یا به دست آورده ایم شکرگزار باشیم، اما اگر نوستالژی 

سبب ش��ود که احساس کنید اکنون زندگی خوبی ندارید، در دام یک 
حالت بد ذهنی می افتید که تنها ترس و نارضایتی به همراه دارد.

نباید اجازه دهید نوس��تالژی، زندگی فعلی تان را خراب کند. گذشته 
مانع شما نمی شود و شکست تان نمی دهد، تنها شما را قوی می کند تا 

به کسی که امروز هستید تبدیل شوید.
نگرش مثبت به شما امکان می دهد تا از وقت و انرژی خود به بهترین 
شکل ممکن استفاده کنید و در زندگی تغییرات مثبتی به وجود آورید. 
تغییر نگرش به معنای آن نیس��ت که باید در هر کاری موفق ش��وید، 

بلکه باید از تمام منابع استفاده کنید و از زندگی تان لذت ببرید.

باورها و طرز تفکر و احساسات شماست که نگرش تان را می سازد. با 
طرز تفکر خود می توانید در مس��یر خوشبختی قرار گیرید یا زندگی را 
برای خود زهر کنید. پس وقتی نگرش خود را تغییر می دهید، همه چیز 

در جهت بهترشدن پیش می رود.
وقتی نگرش ت��ان را تغییر می دهید، ش��اهد تغیی��رات مثبتی چون 
ایمان، اراده باالتر، تمرکز و تعهد روی اهداف، بهره مندی از فرصت های 

زندگی و احساس رضایت و شادی از اتفاقات روزمره خواهید بود.
پس بهتر نیست برای تغییر نگرش خود از همین امروز اقدام کنید؟
marcandangel/ucan : منبع 

چه زمانی نیاز است در نگرش و طرز تفکرمان تغییر به وجود آوریم؟
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9 اصل مدیریت

آیا شما هم از آن دسته افراد هستید که اعتقاد دارید که برخی از افراد مدیرانی الیق آفریده می شوند؟ 
این جمله بیش��تر به بهانه ای برای عدم تالش و توجیه شکس��ت ها بوده و ابدا نمی توان آن را ثابت کرد. 
ای��ن امر در حالی اس��ت که نمونه هایی از افراد مختلفی در جهان را می ت��وان نام برد که در ابتدا حتی از 
اس��تانداردهای مدیریتی برخوردار نبوده ولی اکنون از جمله بهترین ها هس��تند. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا نگرش خود را نس��بت به این مسئله تغییر دهید، با این حال سوالی که مطرح است این می باشد 
که چگونه می توان در این زمینه به مهارت و س��طح الزم دس��ت پیدا کرد؟ در همین راس��تا به بررسی ۹ 

اصل مدیریت خواهیم پرداخت که حاصل تحقیقاتی چند ساله است. 
1-مثالی برای تمامی کارمندان خود باشید 

این امر که همه فرهنگ ش��رکت در ش��ما نمود داش��ته باش��د، بهترین راهکار برای افزایش سطح تیم 
ش��رکت و خودتان محسوب شده و باعث می ش��ود تا سریعا رشدی فوق العاده را داشته باشید. اگرچه این 
امر در ابتدا کمی س��خت به نظر می  رس��د، با این حال پس از مدتی به عادت رفتاری ش��ما تبدیل خواهد 
شد. نکته دیگری که در این بخش باید به آن توجه کنید این است که رفتار شما ابدا نباید جنبه مصنوعی 
را داشته باشد. درواقع بسیاری از مدیران تنها در شراییط خاص برخی از رفتارها را از خود بروز می دهند. 
ای��ن ام��ر تنها به ضرر خودتان خواهد بود و هیچ نتیجه  مثبت��ی را خصوصا در درازمدت به همراه نخواهد 
داش��ت. این نکته را همواره به خاطر داشته باش��ید که برخالف تصور عموم، مدیریت و کارآفرینی ابدا به 

معنای پشت میز نشستن و راحتی زیاد نبوده و شما باالترین حجم فشار را متحمل خواهید شد. 
2-نقاط قوت تیم خود را بشناسید 

یک مدیر الیق فردی است که شناخت الزم را از تیم خود داشته باشد. در این رابطه بهتر است تا بیشتر 
ب��ر روی نق��اط قوت تیم خود تمرکز کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا روحیه تیم حفظ ش��ده و آنها به 
سمتی حرکت کنند که عمال نقاط ضعف کامال کمرنگ شود. این امر در حالی است که اگر بخواهید برای 
کاهش نقاط ضعف مس��تقیما آنها را هدف قرار دهید، بدون ش��ک با مشکالت زیادی مواجه خواهید شد. 
ای��ن امر تیم ش��ما را نیز به افرادی ناراضی تبدیل می کن��د. درواقع یک مدیر موفق، باید همواره به دنبال 
بهترین تصمیم ممکن باش��د. در نهایت با ش��ناخت استعدادها و پتانس��یل های هر یک از افراد تیم خود، 

امکان مدیریت صحیح آنها فراهم می شود. 
3-به دنبال توانمندسازی تیم خود باشید 

بسیاری از مدیران از قدرت دادن به تیم خود ترسی بی دلیل را داشته و تصور می کنند که این امر باعث 
کاهش قدرت آنها خواهد ش��د. این امر در حالی اس��ت که شما باید تیم خود را به سطح ایده آل برسانید. 
در غیر این صورت حتی بهترین تصمیمات نیز با ضعف در اجرا مواجه خواهد ش��د. در این رابطه توصیه 
می ش��ود ت��ا به تیم خود وظایف مهمی را محول کرده و اختی��ار عمل کافی برای اتخاذ تصمیمات مرتبط 
با حوزه کار خودش��ان را بدهید. در نهایت هیچ گاه از مش��ورت گرفتن از تیم شرکت خودداری نکرده و از 
خودرأی بودن فاصله بگیرید. این امر شما را به فردی محبوب در شرکت تبدیل کرده و در کارمندان حس 

ارزشمندی را به علت توجه ویژه شما ایجاد خواهد کرد. 
4-اعتماد کنید 

این امر که به کارمندان خود اعتماد داش��ته باش��ید، باعث خواهد شد تا آنها از زیر ذره بین بودن فاصله 
گرفته و آرامش الزم را داشته باشند، با این حال در این رابطه نباید بیش از حد افراطی نیز باشید. درواقع 
هم��واره باید احتمال ها را نیز مدنظر قرار داد. این امر اگرچه ابدا س��اده نیس��ت، ب��ا این حال مزیت های 

فوق العاده ای را به همراه دارد.
5-آینده نگری داشته باشید 

اگرچ��ه ش��ما باید بیش��ترین توجه را به وضعیت فعلی داش��ته باش��ید، با این حال ای��ن امر به معنای 
فراموش کردن آینده نبوده و در جهان بهترین مدیران آنهایی هس��تند که برای چندین س��ال آینده نیز 
برنامه ای دقیق دارند. به همین خاطر تفاوتی ندارد که در چه مرحله ای به س��ر می برید و ش��رایط شرکت 
ش��ما به چه ش��کلی است. اگر به آینده توجه نداشته باشید، بدون شک محکوم به نابودی خواهید بود. به 
عنوان نکته پایانی ذکر این امر ضروری است که برنامه شما برای آینده باید به صورت مداوم مورد ارزیابی 
مجدد قرار گرفته و چند س��ناریو داشته باشید. درواقع این احتمال را باید مدنظر داشته باشید که ممکن 

است همه چیز مطابق انتظار شما جلو نرود. 
6-استانداردی برای خود داشته باشید 

بدون داش��تن این ویژگی ش��ما قادر خواهید بود تا تیم خود را به س��مت موفقیت بیش��تر سوق دهید. 
ب��ه همین خاطر ضروری اس��ت تا قدرت تحت تاثیر قرار دادن س��ایرین را در خ��ود افزایش داده و دقیقا 
بدانید که تا چه حد باید به تیم خود فش��ار بیاورید. برای مثال تمرین س��خنرانی، یکی از اقدامات کامال 
موثر محس��وب می ش��ود. این نکته را همواره به خاطر داشته باش��ید که افراد بنا به هر دلیل ممکن است 

عقب نشینی کنند، با این حال شما نباید اجازه وقوع چنین اتفاقی را بدهید. 
7-احترام زیادی برای تیم خود قائل شوید 

اگرچه در گذشته مدیران کارمندان را به نوعی برده خود می دانستند، با این حال در عصر حاضر، چنین 
تفکری تنها به نابودی شما منجر خواهد شد. درواقع شما باید به تمامی افراد تیم خود احترام گذاشته و 
این اقدام را ضامن رفتار مشابه از جانب آنها بدانید. فراموش نکنید تا زمانی که رابطه محترمانه و صمیمی 

شکل نگرفته باشد، هیچ فعالیتی نتیجه بخش نخواهد بود.
8-مشوق باشید 

انتقادک��ردن راحت ترین کار جهان محس��وب ش��ده و هر فردی می تواند آن را انج��ام دهد. با این حال 
ش��ما به عنوان یک مدیر، الزم اس��ت تا شیوه متفاوتی را داشته باشید. درواقع انتظارات این است که شما 
کمک های الزم را به افراد برای رفع مش��کالت کرده و مش��وق آنها باشید. درواقع این امر درست به مانند 

مربی ورزشی است که به صورت دائم در حال افزایش روحیه بازیکن خود است. 
9-بیش از حد به قوه ترس بها ندهید 

هر اقدام و تصمیم بزرگی به جس��ارت کافی و ریس��ک پذیری نیاز دارد. بدون ش��ک یک مدیر نیاز به 
تصمیم گیری های بس��یار دارد. بدون شک از دل یک روحیه ضعیف، تصمیمی درست بیرون نخواهد آمد. 
به همین خاطر ضروری است تا ضمن محترم شمردن ترس ها، از حالت افراطی فاصله گرفته و بدانید که 

چه زمان هایی ابدا نباید ترسی را داشته باشید. 
در نهایت با رعایت این ۹ اصل شما شانس کسب موفقیت بیشتری را خواهید داشت. با این حال هرگز 

فراموش نکنید که همواره فضا برای بهترشدن وجود دارد. 
business2community.com :منبع
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اعتم��اد به نفس نقش کلیدی در موفقیت ه��ر فرد دارد، وقتی 
که مشکالت روی س��رمان می ریزد و نمی توانیم با آرامش زندگی 
کنیم، اعتماد به نفس اس��ت که ما را نجات می دهد. درواقع اغلب 
اف��راد موفق نیز با اعتماد به نفس خود به موفقیت رس��یده اند، اما 

چطور می توان اعتماد به نفس خود را تقویت کنیم. 
موفقیت و اعتماد به نفس رابطه مس��تقیمی با هم دارند. وقتی 
اعتماد به نفس باالیی داش��ته باشید، حتی در مدت زمان کوتاه نیز 
در کار خود پیشرفت خواهید کرد. خیلی از کارآفرینان نیز به مدد 
اعتماد به نفس باالی ش��ان توانسته اند ایده های غیرممکن خود را 

به اجرا برسانند.
اف��رادی که اعتماد به نفس باالی��ی دارند خیلی هم خارق العاده 
نیس��تند، بلکه تنها از خودشان راضی اند. اعتماد به نفس را همان 
ندای درونی می دانند که می گوید: »تو می توانی، همه چیز درست 

می شود.«
پس برای رسیدن به موفقیت باید اعتماد به نفس خود را تقویت 

کنید که در ادامه هشت روش تقویت آن را بیان می کنیم.
خودباوری تان را تقویت کنید

افرادی که اعتماد به نفس باال دارند خود را باور کرده اند که قادر 
به انجام کارهای مش��کل هس��تند. آنها هر کاری را با تالش کردن 
و باور مثبت از خود انجام می دهند و به موفقیت هم می رس��ند و 

انجام کارها برای شان متکی بر مدرک دانشگاهی نیست.
مدیر خوبی در زمان بروز مشکالت و شرایط بد 

باشید
کسانی که اعتماد به نفس باال دارند در هنگام بروز مشکالت به 
جای غر زدن و عصبی شدن، می توانند شرایط را به خوبی مدیریت 
کنند. آنها به جای شاکی ش��دن از مش��کالت، در تالشند تا آنها را 

پشت سر بگذارند و با چالش های بعدی زندگی مواجهه شوند.
ه��ر ف��ردی در زندگی خود ب��ا چالش ها و اتفاقات ناخوش��ایند 
مواجهه می ش��ود، اما باید تالش کنید این اتفاقات تکرار نش��ده و 

دیگر فعالیت های تان را هم تحت تأثیر قرار ندهد.
 در هیچ شرایطی تسلیم نشوید

ب��رای زندگی خود باید تالش کنید، چراکه هیچ چیز باارزش��ی، 
یک شبه و به آس��انی به دست نمی آید. اگر می خواهید اعتماد به 
نفس باالیی داش��ته باشید، باید از شکست دوری کنید و در مسیر 

درست قرار گیرید.
ش��اید ایده ای در ذهن خود داش��ته باش��ید که اطرافیان آن را 
غیرممک��ن و احمقان��ه می دانن��د، اما باید خودتان را باور داش��ته 

باش��ید، همانطور که ایالن ماس��ک مش��کالت و چالش های پیش 
روی خود را پشت سر بگذارید و تسال را بسازید.

افراد با اعتماد به نفس نگرش مثبتی به زندگی دارند و هیچ وقت 
در دام مش��کالت و نامالیمات نمی افتند. ش��اید نتوانید ایده فعلی 
خ��ود را عملی کنید، ام��ا قطعا تجربیات ارزش��مندی برای دیگر 

کارهای خود خواهید داشت.
به دنبال الگوهای ثابت نباشید

اف��راد با اعتماد ب��ه نفس از تمام قواعد پی��روی نمی کنند، زیرا 
مطمئن  هس��تند کارهای ش��ان نتیجه مثبت خواهد داش��ت؛ زیرا 
می دانند وقتی اطرافیان نتیجه کارهای آنها را ببینند، درک ش��ان 
می کنند. در مقابل افراد با اعتماد به نفس کس��انی هس��تند که به 
خاطر نبود خودباوری، از شکس��ت الگوهای ثابت واهمه دارند. آنها 
فکر می کنند شکست الگوها سبب مشکل می شود و هر طور شده 
از س��اخت الگوهای جدید دوری می کنند. حتی افراد با اعتماد به 
نفس را مغرور می دانند و منتظر هر فرصتی هس��تند تا نفرت خود 
را نش��ان دهند. البته مقصودمان این نیس��ت که حتما باید الگوها 
را بش��کنید بلکه برای دس��تیابی به موفقیت و باال بردن اعتماد به 
نفس، الزم اس��ت برخی الگوها را بش��کنید تا نتیجه  فوق العاده ای 

به دست آید.
خیلی به حرف مردم توجه نکنید

اگر به حرف مردم خیلی اهمیت دهید، اعتماد به نفس تان نابود 
می ش��ود. وقتی خیلی درب��اره یک تصمیم فکر کنی��د، اعتماد به 
نفس ت��ان از بین رفت��ه و جای خود را به ش��ک و تردید می دهد. 
افراد با اعتماد به نفس باال، اهمیتی به حرف مردم نمی دهند و به 
دنبال تایید آنها هم نیستند، زیرا هیچ چیزی برای آنها ارزشمندتر 

از تایید خودشان نیست و بری خود ارزش زیادی قائل هستند.
اشتباهات دیگران را ببخشید

افراد با اعتماد به نفس نس��بت به اتفاقات منفی واکنشی ندارند 
و همواره تالش می کنند نس��بت به برخی مسائل بی تفاوت باشند. 
این همان چیزی اس��ت ک��ه در مراقبه و مدیتیش��ن نیز آموزش 

داده می شود.
ش��اید بخواهی��د از تمام ان��رژی خود ب��رای مواجهه ب��ا افراد 
س��می و اتفاق��ات منفی اس��تفاده کنید، پس خیلی زود خس��ته 
خواهید ش��د. شاید همین مسئله اس��ت که سبب بی حوصلگی و 
عصبی ب��ودن برخی افراد می ش��ود. گاهی نیاز اس��ت برای آرامش 
خود از اش��تباهات دیگر چشم بپوشیم و به افرادی که می خواهند 

عصبی مان کنند، لبخند بزنیم.

اف��رادی که اعتماد به نف��س باالیی دارند خیلی به اش��تباهات 
دیگران و مس��ائل کوچ��ک اهمیت نمی دهند و خ��ود را بی دلیل 

ناراحت نمی کنند.
از هیچ مکالمه ای فرار نکنید

اف��راد ب��ا اعتم��اد ب��ه نف��س واهم��ه ای از مکالمات دش��وار و 
چالش برانگیز ندارند. گاهی نیاز است حرف هایی را به طرف مقابل 
بگوییم که حتی ممکن اس��ت از ما متنفر ش��وند، اما تنها کسانی 
می توانند حرف های الزم و البته ناخوش��ایند را به زبان بیاورند که 

اعتماد به نفس باالیی داشته باشند.
بهتر اس��ت در این ش��رایط گذش��ته را مرور کنید، ش��اید قباًل 
موقعیتی برای تان پیش آمده که ش��جاعت در یک مکالمه س��بب 
دستیابی به دستاورد بزرگی شده است. مرور موفقیت های گذشته 
به ش��ما کمک می کند تا در شرایط مش��ابه، اعتماد به نفس خود 

را به نمایش گذارید.
اف��راد با اعتماد به نفس به خوب��ی می دانند تا وقتی از مکالمات 
چالش برانگیز خود نترس��ند، توانایی رس��یدگی به کارهای مهم را 
نخواهند داش��ت؛ زیرا وقتی از ای��ن مکالمات دوری کنید، مغزتان 
درگیر ش��ده و احساس دردناکی خواهید داشت، اما وقتی این کار 
را انج��ام دهید، با خی��ال راحت به کارهای دیگر خود رس��یدگی 

می کنید.
خیلی از افراد نمی خواهند کس��ی بر سرشان دادوبیداد کند، اما 
اعتماد به نفس باال به شما جرأت می دهد تا جنبه منفی این قضیه 
را ن��گاه کنید و از پس مکالم��ات چالش برانگیز برآیید. گاهی نیاز 

است به دیگران چیزی بگویید که شاید دل شان نخواهد بشنوند.
گاه��ی برخی مکالم��ات آنقدرها هم که فکر می کنیم س��خت 
نیس��تند و به نتیج��ه  متفاوت از انتظارمان دس��ت خواهیم یافت. 
ش��اید همواره برای این مکالمات استرس داش��ته باشید و خواب 
راحت از چش��مان تان گرفته شود، اما وقتی به خود یادآوری کنید 
موفقیت از دل گفت وگوهای مش��کل به دس��ت می آید، می توانید 

بر این استرس فائق آیید و کارتان را خیلی آسان تر انجام دهید.
تمام ترس تان را به اعتماد به نفس تبدیل کنید

اگر می خواهید اعتم��اد به نفس تان باال رود، باید تمام کارهایی 
که برای تان ترس��ناک اس��ت را انجام دهید. وقتی اتفاقات روزمره 
ش��ما را تح��ت تأثیر ق��رار داده، دنبال روی از اهداف کار س��ختی 
برای ت��ان خواهد بود. در این زمان باید ترس تان را به کار گیرید و 

آن را به اعتماد به نفس تبدیل کنید.
Entrepreneur/ucan : منبع 

اعتماد به نفس خود را تقویت کنید تا به موفقیت برسید
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