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»سام« و »جی پالس« به  جای »سامسونگ« و »ال جی« از اسفندماه به بازار لوازم خانگی می آیند

وقایعنگاری
یکخروج

فرصت امروز: با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها در سال گذشته بود که بسیاری از شرکت های خارجی، 
ایران را ترک کردند. در بازار لوازم خانگی نیز از همان ابتدا زمزمه های خروج دو برند سامسونگ و ال جی مطرح شد، 
اما چندان جدی گرفته نشد و خیلی ها در حد یک شایعه به آن نگاه کردند، اما از ابتدای امسال، ماجرای خروج این 
دو برند لوازم خانگی از ایران جدی تر شد تا اینکه در چند روز گذشته، »پایان کار ال جی و سامسونگ در بازار لوازم 
خانگی ایران« به تیتر یک رسانه ها تبدیل شد. ماجرای این تیتر به گفت وگوی رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی 

و تصویری ایران با یکی از خبرگزاری ها برمی گشت. علیرضا موسوی مجد در این گفت وگو از پایین کشیدن تابلوی...
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به گفته مرکز آمار ایران، قیمت زمین در پاییز امسال بیش از 86درصد رشد کرد

بازی برد-برد در »طرح ملی مسکن«

برنامه نایک برای استفاده از زباله های کارخانه ای
کوکاکوال، اسپانسر رسمی مسابقات نسکار

آینده تبلیغات و ضرورت شخصی سازی محتوا
بازاریابی تعاملی به زبان ساده
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 گزارش 3 ماهه چهارم سال
مالی انویدیا رشد درآمدها را 

نشان می دهد

4 فرصـت امروز: طبق آماری کـه بانک مرکزی اعالم 
کرده است، از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه ...

گزارش بانک مرکزی از فروش 95درصدی اوراق مشارکت 
در 9 ماهه امسال

تهراندرصدرخریدوفروش
اوراقمشارکت

یادداشت
کره  جنوبی، غیر قابل  اعتماد

در میان��ه فروردین م��اه، وقت��ی 
ک��ه دونالد ترامپ اع��ام کرد کره 
جنوب��ی از تحریم های آمریکا علیه 
ای��ران تبعیت کام��ل خواهد کرد، 
مش��خص بود ک��ه کره ای ها دیگر 
به عنوان یک شریک تجاری، قابل 
اعتماد نیستند. دولت کره جنوبی 
برای نش��ان دادن وفاداری خود به 
آمریکا، منتظر پایان مهلت آمریکا 
به خریداران نفت ایران هم نشد و 
سه ماه زودتر یعنی از ماه مه سال 
۲۰۱۸ به خرید نفت از ایران پایان 
داد. متعاقبا شرکت های کره ای نیز 
ب��ه  تدریج ایران را ت��رک کردند و 
حج��م تبادالت تجاری دو کش��ور 
به ش��دت کاهش یاف��ت. در ادامه 
همین رویک��رد، بانک های کره ای، 
همکاری با ای��ران را متوقف کرده 
و رئیس بانک مرکزی کره جنوبی 
صریح��ا گف��ت ک��ه »نمی تواند با 
بانک ه��ای ایرانی، مبادالت پولی و 

مالی انجام دهد.«
در روزهای اخیر نیز دو ش��رکت 
ال ج��ی و سامس��ونگ متعل��ق به 
کره جنوب��ی که س��ال ها در بازار 
ل��وازم خانگی ایران درآمد کس��ب 
می کردن��د، ب��ه فعالیت خ��ود در 
ایران پایان دادند. تابلوهای این دو 
شرکت از سطح شهر و فروشگاه ها 
و مغازه های ایران جمع آوری ش��د 

و م��ردم از ای��ن رویکرد 
2شرکت های کره ای...
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فرصت امروز: رئیس جمهوری اس��امی ای��ران با بیان اینکه تحریم ها ثمری برای دش��منان ما 
نخواهد داشت اعام کرد که ما هیچ گاه با ضعف پای میز مذاکره نمی رویم.

حجت االسام والمسلمین حسن روحانی عصر دیروز در ابتدای نشست خبری خود با رسانه های 
داخلی و خارجی با تبریک ایام میاد دختر پیامبر اس��ام و قدردانی از حضور مردم در مراس��م 
راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: س��الی که گذش��ت، مثل سال قبل سال پرماجرایی برای ایران بود. از 
آغاز سال با سیل در ۲۵ استان کشور مواجه بودیم که حادثه ای بی سابقه در تاریخ ایران بود و بعد 
هم حوادث طبیعی غیرمترقبه دیگری رخ داد. شهادت سردار سلیمانی که برای همه مردم ما یک 
واقعه بس��یار سخت بود و در عین حال حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع ایشان نشان داد که 
مسیری که انتخاب کردند ادامه خواهند داد. همچنین حادثه هواپیمای اوکراینی که موجب تأثر 

همه مردم شد و حادثه  کرمان که برخی از هموطنان جان خود را از دست دادند.
رئیس جمهور ادامه داد: برخاف همه اینها مردم ایستادگی بی نظیری در برابر فشارهای خارجی 
از خود نش��ان دادند و در حالی که دش��من می خواس��ت ش��رایط ما بسیار س��خت باشد اما همه 
شاخصه های ما از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نشان می دهد که همه فشارهای آمریکایی ها 
را پش��ت سر گذاشتیم و نسبت به سال گذشته اوضاع بهتری داریم هرچند فشارها افزایش یافته 

است.
روحان��ی ب��ا بیان اینکه ای��ن تحریم ها ثمری برای دش��منان م��ا نخواهد داش��ت، گفت: آنان 
می خواهند با فش��ار حداکثری به ما شرایطی را ایجاد کنند که دولت با ضعف به میز مذاکره برود 

اما این نشدنی است. ما هیچ گاه با ضعف پای میز مذاکره نمی رویم.
به گفته وی، وقتی آمارها را با س��ال های قبل از این دولت مقایسه می کنیم، می بینیم علی رغم 
تحری��م و فش��ار داریم اقتص��اد بدون نفت را برای اولی��ن بار در تاریخ جمهوری اس��امی تجربه 
می کنیم و دیدیم که کش��ور بدون نفت قابل اداره اس��ت. البته ممکن است پیشرفت ما کند شده 
باش��د، اما وقتی آمارها را در بخش انرژی، کشاورزی، گردشگری و صنایع نگاه می کنیم، می بینیم 
که نه تنها ش��رایط ما مناس��ب اس��ت، بلکه آمارها می گوید که اوال ملت ما چقدر فداکارانه در این 
دو س��ال در صحنه بودند و چقدر خادمان ملت در سراس��ر کش��ور تاش های خود را برای کشور 

انجام داده اند.
به گزارش ایس��نا، رئیس جمهور با بیان اینکه دش��من پای میز مذاک��ره بازمی گردد، ادامه داد: 
ضم��ن تش��کر از همه مردم اعام می کنم که ما س��ال آین��ده هم همین روند را ب��ا قدرت ادامه 
می دهیم و باالخره این دشمن خواهد بود که پای میز مذاکره بازمی گردد و در شرایط عادالنه به 
میز مذاکره بازمی گردند کمااینکه در گذشته هم آنها بودند که به میز مذاکره برگشتند، البته االن 

هم از ما می خواهند مذاکره کنیم، ولی شرایط عادالنه باید حاکم باشد.
روحانی تاکید کرد: س��ال آینده س��ال خوبی خواهد بود و پیشرفت اقتصادی خواهیم داشت و 

روند خود را ادامه می دهیم و در برابر این مشکات تحریمی دشمن ایستادگی خواهیم کرد.
روحانی در پاس��خ به سوال خبرنگار شبکه خبر مبنی بر طرح پیشنهادی ایران به سازمان ملل 
در رابطه با طرح صلح هرمز، گفت: برای همه جهانیان روشن است که در این منطقه صلح و ثبات 
بدون مش��ارکت و حضور ایران امکان ناپذیر اس��ت. ما همواره دنبال امنیت در این منطقه بودیم. 
ش��هید سلیمانی ما جزو س��ردارانی بود که دنبال ثبات و امنیت در خاورمیانه و خلیج فارس بود. 
آخرین تاش��ش هم در مس��یر گفت و گو با نخس��ت وزیر عراق بود که ناجوانمردانه به شهادتش 

رساندند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کش��ورهای منطقه باید به صلح در منطقه اس��تقرار ببخش��ند، 
افزود: این طرح به همه کش��ورهای عضو س��ازمان ملل و دبیرکل ارسال شد. به طور رسمی برای 
همه س��ران کشورهای منطقه ارسال کردم. برخی کش��ورهای منطقه به خوبی استقبال کردند و 
برخی پاسخ صریحی ندادند. ما همگان معتقد هستیم که کشورهای منطقه باید به صلح در منطقه 
اس��تقرار ببخشند و همه کش��ورهای منطقه باید از صلح در منطقه برخوردار باشند. اگر بخواهیم 

برخی کشورها از صلح برخوردار باشند و برخی نه، به صلح پایدار نخواهیم رسید.
رئیس جمهور در پاس��خ به پرس��ش روزنامه اطاعات درباره پیغام های کشورهای دوست برای 
خارج ش��دن از بن بس��ت برجام و نیز اینکه آیا در صورت انتخاب مج��دد ترامپ به عنوان رئیس 
جمه��وری آمری��کا امکان دس��تیابی به توافق یا گش��ایش وجود دارد یا نه، گف��ت: برای ما فرقی 

نمی کن��د چه حزبی در آمریکا حاکم باش��د. منافع ملی برای ما مهم اس��ت. یک گروه در آمریکا 
معتقد اس��ت با فش��ار می تواند ایران را مجبور کند که آنچه می خواهیم انجام دهند و گروهی هم 
می گویند باید مذاکره ش��ود در دولت قبلی آمریکا این توافق انجام ش��د که سخت هم بود، اما در 
زمان اجرای آن گروه دوم بر س��ر کار آمد و راه��کار خود را تحمیل کردن مواردی به ایران اعام 

کرد نه اینکه بخواهد با ایران توافق کند.
وی افزود: با فش��اری که برخی کش��ورهای منطقه و رژیم صهیونیس��تی وارد آوردند تصور این 
بود که اگر فشار حداکثری به ایران بیاورند طی سه یا چهار ماه ایران تسلیم می شود و ما مجبور 
می شویم که آن پکیج پیشنهادی آمریکا را بپذیریم، اما از آن روز ۲۰ ماه می گذرد و شرایط ما از 

دو سال پیش بهتر است، هم در منطقه و هم در کشور.
رئیس جمهور با بیان اینکه آنان می خواس��تند بگویند که ما ب��دون توافق با آمریکا نمی توانیم 
زندگی را بگذرانیم، گفت: امروز کس��ی نیس��ت که با چنین حرفی که آنان می زدند موافق باشد و 

ما با کمی سختی زندگی می کنیم و این شرایط را پشت سر می گذاریم.
روحانی در پاس��خ به پرس��ش خبرگزاری تس��نیم در ارتباط با فضای انتخاباتی نیز گفت: امروز 
ش��اهد شور و نشاطی در جامعه هس��تیم و می خواهیم به حداکثر برسد. حتما انتخابات پرشور به 

نفع همه است. حتما آمریکایی ها از انتخابات با حضور حداکثری خوشحال نمی شوند.
وی ادامه داد: نگران بودم نکند شرایط به گونه ای پیش برود که رقابت نباشد. وقتی رقابت باشد 
انتخابات س��الم هم باشد مشارکت نمی شود. در گزارش��ی که وزارت کشور به من داد، اعام کرد 
7۰حوزه رقابتی نیس��ت. من امروز ظهر پرسیدم آخرین گزارشی که دادند فقط ۴۴ حوزه رقابتی 

نیست. این برای من خیلی خوشحال کننده بود.
به گفته روحانی، آنجاهایی که وزارت کشور اعام می کند که حوزه رقابتی نیست باز هم مردم 
باید حضور پیدا کنند. ممکن اس��ت از حزب آنان نباش��د اما همه ما هموطن هستیم آدم فردی را 

انتخاب می کند که اصلح تر است و برای کشور بیشتر مفید باشد.
روحان��ی تاکید کرد: دولت در انتخابات هیچ دخالتی ندارد، ما هیچ لیس��تی نداریم، 
روحانی هم هیچ لیس��تی ندارد. امیدوارم ما با مجلس��ی بسیار خوب و با روحیه جدید 

رو به رو باشیم.
رئیس جمهور همچنین در پاس��خ به س��ؤال ایسنا مبنی بر اینکه هر چند وقت یک بار شایعاتی 
در فضای مجازی درخصوص اس��تعفای ش��ما منتشر می شود، یک بار برای همیشه صریحا موضع 
خود را در این مس��اله مطرح کنید و اینکه به نظر ش��ما این شایعات با چه هدفی مطرح می شود؟ 
گفت: اس��تعفا معنا ندارد و از آغاز انتخابات که آمدیم به مردم وعده و قول دادیم و تا ساعت آخر 
ان شاءاهلل پای وعده و قول خود می مانیم و تاش می کنیم تا حد امکان این وعده ها را عملی کنیم. 
هیچ وقت به دنبال استعفا نبودم، ولی در همان روزهای اول دولت در حالی که هنوز مراسم تحلیف 
انجام نشده بود و مسائل اقتصادی آن روز مطرح بود خدمت رهبری گفتم که اگر کسی یا دولت 
بهتری وجود دارد که می تواند خدمت کند من حاضرم کنار بروم، اما ایش��ان ش��دیدا رد کردند و 

گفتند دوست دارم تا آخرین روز خدمت کنید.
رئیس جمهور یادآور ش��د: در س��ال ۹7 هم باز به دلیل مس��ائلی که در دولت پیش آمد همین 
موضوع را با ایش��ان مطرح کردم و ایش��ان این بار گفتند که من حتی یک ساعت زودتر هم اجازه 
نمی دهم که کار دولت خاتمه یابد. من این ش��ایعه را شدیدا تکذیب می کنم، دولت تا آخرین روز 

پای کار خود می ماند.
روحانی س��پس در پاسخ به پرسش خبرنگار المس��یره یمن که درباره ارتباط ایران و عربستان 
بود،  گفت: همواره کشورهایی بودند که برای ما پیغام هایی در این زمینه می آوردند مثل پاکستان، 
عراق و کش��ورهای اروپایی. ما همیش��ه پاس��خ دادیم که مش��کل ما پیچیده نیس��ت و هر زمان 

عربستان آماده باشد آماده گفت وگو هستیم.
وی ادامه داد: مهم ترین مس��ئله در منطقه مسئله یمن اس��ت. عربستان فکر می کرد یمن را با 
چن��د هفته یا چند ماه می تواند تس��لیم کند، اما تا امروز هم خ��ودش گرفتار و هم مردم یمن را 
گرفتار کرده اس��ت. البته اگر عربستان دس��ت از تجاوزش در یمن بردارد شرایط برای گفت و گو 
و مصالح��ه آماده  ت��ر خواهد بود. ما معتقدیم مس��ئله یمن باید به خود مردم یمن واگذار ش��ود و 

کشورهایی که دخالت کردند غرامت بدهند.

برای ششمین سال متوالی
بانک پاسارگاد تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد

فرصت امروز: بانک  پاسارگاد، تندیس زرین را در دهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران به دست آورد. براساس ارزیابی  به عمل 
آمده توسط کمیته داوری در دهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و سیزدهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که بیست 
و ششم بهمن ماه برگزار شد، بانک  پاسارگاد موفق به کسب باالترین سطح جایزه یعنی تندیس زرین شد. در این همایش، دکتر مجید 
قاسمی مدیرعامل بانک  پاسارگاد با تبریک روز میاد حضرت فاطمه)س( و با تأکید بر اهمیت تداوم جایزه مدیریت مالی، وجود یک 
نهاد برای این کار را ضروری دانست و گفت: در وزارت علوم 37۰ انجمن علمی فعالیت می کنند که امیدواریم انجمن مدیریت مالی 

ایران که در حال شکل گیری  است، بتواند در این حوزه سرآمد انجمن های علمی کشور باشد.
او به لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی اش��اره کرد و ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک ش��عور ملی اس��ت که سیاس��ت های آن با نظارت 
مقام معظم رهبری، با استفاده از علم دانشگاهیان و متخصصان اقتصادی و با هم فکری نهادهای اجرایی با دقت طراحی شده  است. 
سیاست هایی که آسمانی هم نیست و می شود در زمین آنها را دید و اجرا کرد و در بندهای مختلف آن تمام مباحث اساسی دیده شده 
است. دکتر قاسمی با بیان اینکه نمی توان تأثیر تحریم روی سرمایه گذاری را انکار کرد، افزود: با وجود تمام مشکات ما می توانستیم در 
بحث سرمایه گذاری بهتر عمل کنیم. در سال های اخیر رشد سرمایه گذاری در کشور منفی شده و نکته ای که ما استدعا داریم در این 
رابطه مورد توجه قرار گیرد، گزارش های قابل تأملی است که در جهت نفی سرمایه گذاری های بانک ها نوشته شده اند. وی با اشاره به 
کارهای بزرگ و سرمایه گذاری هایی که بانک های مختلف انجام داده اند و باعث رونق تولید ملی شده، گفت: در همه جای دنیا، از شرق 
تا غرب بانک ها سرمایه گذاری می کنند؛ در شرق با مکانیسم هلدینگ ها و در غرب از طریق ایجاد فاند. در ژاپن که اقتصاد آزاد دارد، 
صنایع به دست بانک ها سپرده شده و در حال رشد است. در اروپا هم نمونه های موفق مشابه وجود دارد. مدیرعامل بانک پاسارگاد، 
ادامه داد: قوانین ما طوری نیست که ما در نظام بانکی بتوانیم در تسهیاتی که اعطا می کنیم، نظارت موثر داشته باشیم. نتیجه این 
است ما برای ایجاد یک واحد صنعتی تسهیات می دهیم و تبدیل به بنز و ویا در نیس فرانسه می شود. این بحث مهمی است که 
بانک ها اقتدار نظارت بر منابع خود را داشته باشند.  به گفته دکتر قاسمی، طبق قانون تجارت، ما چاره ای جز اینکه روی سرمایه گذاری 
مستقیم فکر کنیم، نداریم و قانون بانکداری بدون ربا این موضوع را موجه دانسته  است. ادبیات بی شماری توسط بزرگان اقتصاد وجود 
دارد که با بررسی بحران ها، بر محفوظ بودن بانک هایی که فعالیت مشارکتی داشته اند، اذعان دارند. قانون عملیات بانکی بدون ربا یک 

سرمایه و ذخیره  بزرگی است که اقتصاد ما دچار نوسان نشود و نوسانات بین المللی در آن اثر نگذارد. 
او با اشاره به اینکه امروز شاید مدیران مالی سخت ترین دوره های مدیریت مالی را در کشور تجربه می کنند، گفت: ما می توانیم خیلی 
از کارها را به رغم وجود تحریم ها بهتر از این انجام بدهیم، اما فقط این بحث نیست. مقررات دست و پا گیر داخلی هم به مشکات 
تحریم اضافه شده و در برخی موارد موضوعات بسیار جدی است. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، دکتر قاسمی با بیان آیاتی از 
سوره  انسان که بر وجود تذکر الهی در هر یک از لحظه  های حیات انسان اشاره دارد، تصریح کرد: من فکر می کنم مسئولیت ها در نظام 
مقدس جمهوری اسامی ایران تفضل الهی  و امانتی است که خداوند برعهده  می گذارد و ان شاءاهلل که مسئوالن قدر آن را می دانند. 
در بحث نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، با اقدامات بانک مرکزی ما در حال حاضر از یک ثبات نسبی برخوردار هستیم و 
امیدواریم روز به روز شاهد موفقیت  بیشتر نهادهای مالی در کشور باشیم. مدیرعامل بانک پاسارگاد در پایان مباحثی را درخصوص 
استانداردهای IFRS تشریح کرد و با اشاره به کارایی این استانداردها در جهت شفاف سازی صورت های مالی، گفت: حوزه  مالیاتی باید 
با این استانداردها بازنگری شود و در نظام بانکی و سازمان بورس رعایت این استانداردها الزامی شده اند. ما به دنبال این هستیم که 

شرکت های مختلفی به این استانداردها برسند.
گفتنی است برگزاری جایزه مدیریت مالی 
ایران از س��ال ۱3۸۹ بسترساز بهبود و ارتقای 
س��طح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت ها 
و س��ازمان های ش��رکت کننده ش��ده  اس��ت. 
این جای��زه با اهداف حمای��ت مدیریت مالی 
حرفه ای در مس��یر دستیابی به جایگاه واقعی 
در ش��رکت ها و س��ازمان ها، تشویق و ترغیب 
ش��رکت ها برای انجام خودارزیابی و شناخت 
نق��اط قوت و ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد 
فضای رقابتی مناس��ب و حرفه ای شرکت ها و 
سازمان های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت 
 مالی و اقتصادی س��ازمان در جهت دستیابی 
به اهداف اس��تراتژیک و معرف��ی و قدردانی از 
ش��رکت ها و س��ازمان های برتر در حوزه های 
مال��ی و اقتص��ادی و همچنی��ن فراهم کردن 
امکان تب��ادل تجربیات موف��ق مدیران مالی 

برگزار می شود.

روحانی در نشست خبری، شایعه استعفا را شدیدا تکذیب کرد

سال آینده سال خوبی خواهد بود

محسن پاک آیین
سفیر سابق ایران در تایلند، آذربایجان و ازبکستان 



فرص��ت امروز: با خروج آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریم ها در س��ال 
گذش��ته بود که بسیاری از ش��رکت های خارجی، ایران را ترک کردند. در 
بازار لوازم خانگی نیز از همان ابتدا زمزمه های خروج دو برند سامس��ونگ 
و ال جی مطرح ش��د، اما چندان جدی گرفته نش��د و خیلی ها در حد یک 
ش��ایعه به آن نگاه کردند، اما از ابتدای امسال، ماجرای خروج این دو برند 
لوازم خانگی از ایران جدی تر ش��د تا اینکه در چند روز گذش��ته، »پایان 
کار ال جی و سامس��ونگ در بازار لوازم خانگی ایران« به تیتر یک رسانه ها 
تبدیل ش��د. ماجرای این تیتر به گفت وگ��وی رئیس هیات مدیره انجمن 
لوازم صوتی و تصویری ایران با یکی از خبرگزاری ها برمی گش��ت. علیرضا 
موسوی مجد در این گفت وگو از پایین کشیدن تابلوی سامسونگ و ال جی 
از س��ردر مغازه ها خبر داده و گفته بود که این اتفاق چند وقتی اس��ت که 

آغاز شده است.
سپس س��یدمرتضی میری، رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم  
خانگی ایران در مصاحبه ای با ایس��نا، اطاعات بیش��تری از خروج این دو 
برند کره ای از ایران داد و گفت که »بعد از قطع همکاری کره با شرکت های 
ایرانی در سال گذشته، آنها مجبور بودند برند خود را جایگزین کنند و علت 
خبرساز شدن دوباره این مساله، تغییر نام و تابلوهای این برندهاست که به 

پیشنهاد اتحادیه لوازم خانگی اتفاق افتاده است.
او در پاس��خ به این س��وال که چرا حاال تصمیم به تغییر نام این برندها 
گرفته ش��ده اس��ت، گفت: »یکی از دالیل اصلی این اتفاق، حضور ناو کره 
از حدود دو ماه پیش در خلیج فارس بوده که علیه منافع کش��ور ماست، 
بنابرای��ن ما اعام کردیم حداقل کاری ک��ه اتحادیه لوازم خانگی می تواند 

انجام دهد، تغییر نام تابلوهای شرکت های کره ای است.«
میری همچنین یکی دیگر از دالیل تغییر نام این برندها در مقطع کنونی 
را افزایش قاچاق اعام کرد و ادامه داد: »وقتی ش��رکت های طرف قرارداد 
برندهای کره ای، محصولی برای عرضه رسمی ندارند، قاچاقچیان، برندهای 
ش��ناخته را از طریق مرزها و از مناطقی مثل بانه و گناوه به کش��ور وارد 

می کنند.«
سهم 2برند سامسونگ و ال جی از بازار لوازم خانگی

هرچه هست، با پایین کشیده شدن تابلوهای دو برند سامسونگ و ال جی 
از س��ردر مغازه ها در پایتخت، عم��ا می توان گفت که این دو برند مطرح 
کره ای، بازار لوازم خانگی ایران را ترک کرده اند. به جای این دو برند کره ای 
قرار اس��ت از اسفندماه »سام« و »جی پاس« به بازار لوازم خانگی بیایند، 
اما سهم دو برند سامسونگ و ال جی از بازار لوازم خانگی ایران چقدر بوده 

است؟
آخرین آمارها از بازار لوازم خانگی ایران نشان می دهد، ارزش بازار لوازم 

خانگی کش��ور حدود 3۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا قبل از تحریم ها، 
از این میزان ۲3 هزار میلیارد تومان در دس��ت ۱۰ برند خارجی و تنها 7 
هزار میلیارد تومان آن در دست ۶۰۰ کارخانه داخلی بوده است، بنابراین 
7۵درص��د بازار لوازم خانگ��ی در اختیار ۱۰ برند خارجی و تنها ۲۵درصد 
در اختیار برندهای داخلی بوده است. طبق این آمارها، سهم سامسونگ و 
ال جی از 7۵درصدی که در دست برندهای خارجی بوده، حدود ۵۰درصد 

بوده است.
حاال این پرسش مطرح می ش��ود که با خروج این دو برند خارجی، چه 
برندهایی قرار است جایگزین شوند؟ به گفته فعاالن بازار لوازم خانگی، قرار 
است دو برند سام و جی پاس جایگزین سامسونگ و ال جی شوند، اما این 
دو برن��د چگونه می خواهند جایگزین غول های بازار لوازم خانگی ش��وند؟ 
برای پاسخ این سوال بهتر است گریزی به چند سال قبل بزنیم و ببینیم 

وضعیت بازار لوازم خانگی کشور چگونه بوده است؟
وقتی 2 کاال از هر 3 کاالی لوازم خانگی، قاچاق است

اما یکی دیگر از مش��کات جدی تولیدکنن��دگان لوازم خانگی داخلی، 
قاچاق گس��ترده این لوازم به داخل کش��ور است. در همین زمینه، عباس 
هاش��می مدی��رکل دفتر صنایع فل��زی و لوازم خانگ��ی وزارت صمت در 
مصاحبه ای در آخرین روزهای آذرماه امسال گفت: بزرگ  ترین مشکلی که 

صنعت لوازم خانگی را تهدید می کند، قاچاق است.
همچنین مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروش��ندگان و تولیدکنندگان 
ل��وازم خانگ��ی در گفت وگویی به گردش مالی 3.3 میلی��ارد دالری لوازم 
خانگی در س��ال ۱3۹7 اش��اره کرد و گفت: از این رقم ۲.۲ میلیارد دالر 
قاچاق اس��ت. به گفته میری و براساس اعام ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز، از هر سه قلم کاالی لوازم خانگی، دو قلم قاچاق است.
همان گونه که اشاره شد، بزرگ ترین مشکل تولید لوازم خانگی در ایران، 
قاچاق است. برای خروج لوازم خانگی قاچاق از بازار قرار است طرح مبارزه 
با قاچاق لوازم خانگی از همین روزها آغاز ش��ود. این طرح که قرار بود از 
مردادماه امسال اجرایی شود، به دلیل ناآشنایی اعضای اتحادیه فروشندگان 
و تولیدکنن��دگان لوازم خانگی با موضوع »شناس��ه کاال« به تعویق افتاد. 
براس��اس این طرح، شناس��ه برای کاال های داخل��ی از محل تولید و برای 
کاال های وارداتی از محل گمرک بر روی کاال نصب می شود و کاال های فاقد 

شناسه، قاچاق محسوب خواهند شد.
به گفته میری، مقرر ش��ده که اعضای اتحادیه از پانزدهم آذرماه امسال 
از خرید و عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کاال خودداری کنند. در نتیجه، 
از روز ش��نبه ۲۶ بهمن ماه عرضه لوازم خانگی فاقد شناس��ه کاال و بدون 
رس��ید اتحادیه در مورد کاال های فاقد شناسه ممنوع است و لوازم خانگی 

فاقد شناسه کاال قاچاق محسوب می شود. با اجرای صحیح این طرح، لوازم 
خانگی قاچاق که مانعی برای تولید داخلی محسوب می شدند از بازار کنار 

خواهند رفت.
همچنین یکی دیگر از مش��کات بر سر راه تولید لوازم خانگی داخلی، 
وارداتی بودن برخی قطعات است که در شرایط تحریم، تامین این قطعات 
با مش��کاتی رو به روس��ت. به عاوه واردات این گونه قطعات برای کشور، 
ارزبری زیادی را به همراه دارد، بنابراین پیش��نهاد می شود، وزارت صمت 
هرچه زودتر به مانند صنعت خودروسازی که برای آن میز تعمیق ساخت 
داخل به منظور س��اخت قطعات در داخل تش��کیل شد، برای این صنعت 
نیز این میز را برگزار کند. البته خبر های منتشرش��ده حکایت از آن دارد 
که گویا قرار اس��ت وزارت صمت تا پایان امس��ال دو میز س��اخت داخل 
در صنعت لوازم خانگی برگزار کند. داخلی س��ازی قطعات در صنعت لوازم 
خانگ��ی عاوه بر اینکه می تواند در رونق تولید داخل کمک کننده باش��د، 

می تواند در کاهش قیمت لوازم خانگی نیز موثر واقع شود.
با جایگزین های سامسونگ و ال جی آشنا شوید

در گذش��ته، لوازم خانگی سامسونگ و ال جی در ایران مونتاژ می شدند، 
بنابراین خط تولید و مونتاژ این دو برند لوازم خانگی در کشور وجود دارد 
و تنها تفاوت نس��بت به گذش��ته این است که این بار طرف قرارداد سام و 
جی پاس، یک شرکت معتبر چینی است. این شرکت چینی مواد اولیه را 
از شرکت های بزرگ اروپایی تامین می کند. همچنین قرار است، گلدیران و 
مادیران که پیش از این گارانتی محصوالت برند های ال جی و سامسونگ را 
برعهده داشتند، از این پس محصوالت جی پاس و سام را پشتیبانی کنند.
جی پاس یکی از زیرمجموعه های گلدیران است که پیش از این، کار مونتاژ 
قطعات برند ال جی را برعهده داشت. فعالیت این شرکت بیشتر در حوزه تولید 
تلویزیون اس��ت و تلویزیون های این برند در اواخر سال ۱3۹7 روانه بازار شد. 
آن گونه که از خبر ها پیداست، قرار است جی پاس به زودی دیگر محصوالت 
ل��وازم خانگی را نیز تولید کند. تلویزیون های جی پاس در س��یرجان تولید 

می شود و کارخانه دیگری نیز در قزوین در حال راه اندازی است.
اما برند سام که یکی از زیرمجموعه های شرکت سام سرویس است و کار 
خود را از سال ۱3۹۲ آغاز کرده است، بیش از ۱۰۰ نوع محصول را تولید 
می کند، بنابراین محصوالت تولیدی آن تنوع بیشتری نسبت به جی پاس 
دارد. هم اکنون این شرکت محصوالتی مانند ماشین ظرفشویی، یخچال و 
فریزر، اجاق گاز، کولر گازی، پنکه، اتوبخار، بخارش��وی، شوفاژ برقی، جارو 
شارژی، زودپز و پلوپز دیجیتال، سرخ کن، آبسردکن، چای ساز، کتری برقی، 
قهوه ساز و ... تولید می کند. گفتنی است، در بخش خدمات پس از فروش، 

این شرکت دارای ۴۸۲ نمایندگی فعال در سراسر کشور است.

»سام« و »جی پالس« به  جای »سامسونگ« و »ال جی« از اسفندماه به بازار لوازم خانگی می آیند

وقایعنگارییکخروج

دور از انتظار نبود که با تحریم های اقتصادی آمریکا که دیوید ایگناتیوس، 
نویس��نده روزنامه واشنگتن پست، آن را »جنگ اقتصادی واقعی، اما اعام 
نشده« می نامد، شرکت های بین المللی به تدریج بازار ایران را ترک کنند، 
چراک��ه منطق اقتصاد نه احس��اس را درک می کند و ن��ه آرزو های دور و 

دراز را. 
ب��ه گزارش تابناک، تا پیش از تحریم ه��ای یکجانبه دونالد ترامپ علیه 
ایران، سامس��ونگ و ال جی، دو شرکت بزرگ کره جنوبی، بخش بزرگی از 
بازار لوازم برقی و وسایل خانه و البته تلفن همراه ایران را در اختیار داشتند؛ 
رفتن این دو پس از اعمال تحریم ها، به تدریج آغاز شد و مدت نسبتا زیادی 
است که آنان عما از ایران رفته اند، اما اخیرا با جمع کردن تابلوی یکی از 
این دو برند از س��ردر یکی از نمایندگی های این ش��رکت در تهران، بحث 
خروج این دو از ایران دوباره داغ ش��د. حاال داغ ش��دن بحث رفتن این دو 
برند معروف، برای چندمین بار در س��الیان اخیر یک احساس دوگانه ای را 

در بین ایرانیان برانگیخت.
از یک س��و، عده ای با غلظت و ش��دت و البته از روی غیرت به مدیران 
هشدار می دهند که در آینده ای نزدیک یا دور، نباید اجازه ورود مجدد این 
دو ش��رکت را به بازار ایران بدهند؛ تا جایی که س��خنگوی وزارت خارجه 
ایران هم با تهدیدی مایم به این دو ش��رکت گوش��زد ک��رد که ایرانیان 
دوستان زمان سختی را فراموش نمی کنند؛ ولی آنان که رفته اند باید بدانند 

که ورود مجدد آنان به ایران سخت خواهد بود.
از س��وی دیگر، تجربه خروج شرکت های فرانس��وی رنو و پژو علی رغم 
تعهداتی که به ایران داش��تند و بازگشت مجدد آنان به دلیل نیازی که به 
حضور آنان در صنعت خودروسازی احساس می شد، این احساس را در بین 
برخی دیگری از ایرانیان به وجود آورده اس��ت که نه توان این را داریم که 
به این شرکت ها اجازه بازگشت را ندهیم و نه منطق اقتصاد می پذیرد که 

چنین اقدامی صورت پذیرد.

آنان که مخالف حضور مجدد برند هایی که در دوران تحریم ایران را رها 
کرده اند، هستند، معتقدند که باید تولید داخلی را تقویت کرد تا به تدریج 
جایگزین دو برند مش��هور کره ای در ایران و در بازار وسایل خانگی شوند. 
با این وجود تجربه خودروس��از ها با در اختیار داشتن یک بازار انحصاری، 
این افراد را در تصمیم شان مردد می کند، چراکه بازاری به وسع بازار لوازم 
خانگی ایران، اگر رقیب خارجی نداشته باشد، میل به تولیدات بی کیفیت 
پیدا می کند و صرفا معضلی بر معضات کشور می افزاید. شاید یک راه این 
باشد که در دوران کنونی، تولیدکنندگان داخلی، خود را تقویت کنند، اما 
آماده رقابت با محصوالت خارجی هم باشند؛ در این صورت می توان ورود 
برند های خارج شده از ایران را سخت و دشوار کرد و در مقابل، شرکت های 
خارجی دیگر، باکیفیت تر و به صرفه تر را برای رقابت با محصوالت داخلی، 

وارد بازار ایران کرد.
برخی دیگ��ر معتقدند که بازار محصوالت خانگی مانند خودروس��ازی، 
هیچ گاه انحصاری نمی ش��ود، چراکه در ش��رایط کنونی نی��ز این بازار در 
بی��ن تولیدکنندگان داخلی هم بازار پررقابتی اس��ت و هی��چ گاه در نبود 
ش��رکت های خارجی معروف، دچار انحصار نمی شود و آنقدر رقابت هست 
که تولیدکننده داخلی به سرنوشت، خودروساز ها دچار نشوند. مضافا اینکه 
در این بازار، همواره در کنار تولیدات داخلی، ورود کاالی قاچاق هم صورت 
گرفته و به نظر هم نمی رس��د در آینده ای نزدیک، قاچاق کاال های برقی و 

لوازم خانگی هم به پایان برسد.
با این وجود عده دیگری معتقدند با وجود استفاده از فرصت تحریم در 
دوران کنونی، امروز هم تولیدکننده داخلی، وسایل خانگی را از چین وارد 
می کند و در بس��ته بندی های جدید آن را به عنوان تولید داخل، در بازار 
توزیع می کند. این عده معتقدند که در صورت انحصار، به جای خدمت به 
تولید ایرانی، این لوازم خانگی ساخته ش��ده در کشور چین و یا کشور های 
مشابه است که از حمایت دولت ایران برخوردار خواهند شد؛ لذا این دسته 

هم اگرچه با ورود مجدد شرکت های خارج شده از ایران موافقند، اما با ایجاد 
انحصار هم مخالفند.

آنچ��ه که قطعی به نظر می رس��د، این اس��ت ک��ه دوران کنونی برای 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، یک فرصت است. از این فرصت آنان می توانند 
اس��تفاده کنند و تولیدات خود را به درجه ای از کیفیت برس��انند که بعدا 
نگرانی از رقابت با محصول مش��ابه خارجی نداش��ته باشند، بلکه امید به 
صادرات محصوالت خود به خارج از کش��ور را هم داش��ته باش��ند. ممکن 
هم هس��ت که این فرصت را هم هدر دهند و به جای ارتقای کیفیت، به 
دنبال س��ود بیشتر در بازار بدون رقیب کنونی شوند؛ نکته مهم این است 
که بازار وس��ایل خانگی حتما انحصاری نخواهد ماند؛ در چنین وضعیتی 
قدرت رقابت را از دست خواهند داد و بازار خود را مجددا به رقبای خارجی 

واگذار خواهند کرد.
اما صرف نظر از دالیل اقتصادی دو نکته در اقتصاد سیاسی هم در این 
زمینه قابل بررس��ی است. نکته اول اینکه گاهی در مذاکرات برای حصول 
به یک توافق سیاس��ی و امنیتی بزرگ، توافق های حاش��یه ای، اما کلی در 
م��ورد همکاری های اقتصادی هم صورت می گیرد که این توافقات اگرچه 
نه به صورت رسمی، اما عما شرط همکاری برخی کشور ها تلقی می شود؛ 
لذا نمی توان فعل و انفعاالت حوزه اقتصادی را فقط از زاویه دید اقتصادی 

داخلی ایران جست وجو کرد.
نکته دوم هم این اس��ت که برخی از تحلیلگ��ران مدعی اند که توافقات 
اقتص��ادی بزرگ با کش��ور های دیگ��ر، خود به خود امنیت زا اس��ت و اگر 
کشور هایی با شرکت های بزرگ و صاحب نام در پنج قاره جهان همکاری 
و سرمایه گذاری مشترک داشته باشد، این همکاری ها به صورت خودکار، 
برای آن کشور امنیت به بار می آورد، چرا که سرمایه هم به جایی می رود 
که امنیت باش��د و هم خود برای بقا میل به تولید و ارتقای امنیت محل 

سرمایه  گذاری را دارد.

بازار لوازم خانگی بعد از خروج کره ای ها چطور ساماندهی می شود؟

از سامسونگ و ال جی تا برندهای جایگزین

یادداشت

کره  جنوبی، غیر قابل  اعتماد

در میان��ه فروردین ماه، وقتی که دونالد ترام��پ اعام کرد کره جنوبی از 
تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران تبعیت کامل خواهد کرد، مش��خص بود که 
کره ای ها دیگر به عنوان یک ش��ریک تجاری، قابل اعتماد نیس��تند. دولت 
کره جنوبی برای نش��ان دادن وفاداری خ��ود به آمریکا، منتظر پایان مهلت 
آمریکا به خریداران نفت ایران هم نش��د و س��ه ماه زودت��ر یعنی از ماه مه 
سال ۲۰۱۸ به خرید نفت از ایران پایان داد. متعاقبا شرکت های کره ای نیز 
به  تدریج ایران را ترک کردند و حجم تبادالت تجاری دو کش��ور به ش��دت 
کاهش یافت. در ادامه همین رویکرد، بانک های کره ای، همکاری با ایران را 
متوقف کرده و رئیس بانک مرکزی کره جنوبی صریحا گفت که »نمی تواند 

با بانک های ایرانی، مبادالت پولی و مالی انجام دهد.«
در روزهای اخیر نیز دو شرکت ال جی و سامسونگ متعلق به کره جنوبی 
که سال ها در بازار لوازم خانگی ایران درآمد کسب می کردند، به فعالیت خود 
در ایران پایان دادند. تابلوهای این دو ش��رکت از س��طح شهر و فروشگاه ها 
و مغازه های ایران جمع آوری ش��د و مردم از این رویکرد شرکت های کره ای 

عصبانی شدند. در این رابطه به چند نکته باید توجه کرد.
* ای��ن برای اولین بار نیس��ت که دولت و ش��رکت های کره جنوبی تحت 
فش��ار کاخ س��فید، همکاری های اقتصادی خود با ایران را متوقف می کنند. 
به علت وابس��تگی ش��دید امنیت��ی و اقتصادی به آمریکا، هم��واره احتمال 
عهدشکنی کره ای ها در معامات خود با ایران وجود داشته و خواهد داشت. 
به همین دلیل، مس��ئوالن اقتصادی ایران نیز می بایست اسامی شرکت های 
کره ای را در لیس��ت س��یاه قرار داده و در آینده، اجازه ورود مجدد آنها به 
ایران صادر نش��ود. کمپانی های کره ای باید درک کنند که بازگشت به بازار 

ایران در آینده برای شان دشوار و چه بسا محال خواهد بود.
* خروج ش��رکت های ک��ره ای از ای��ران می تواند موجب تاش بیش��تر 
ش��رکت های ایرانی برای نیل به خودکفایی و استغنا از شرکت های خارجی 
ش��ود. در این رابطه باید مسئوالن ذی ربط، شرایط و تسهیات الزم را برای 
ش��رکت های ایرانی فراهم کرده و آنان را در مس��یر تولید اقام و کاالهای 

موردنیاز، کمک کنند.
* تجربه نش��ان داده که  حرکت به س��وی خودکفایی در کش��ورمان در 
ش��رایط س��خت اقتصادی، س��ریع تر ش��ده و در این ش��رایط، کارخانه ها و 
ش��رکت های داخلی، میزان تولی��د خود را افزایش می دهن��د. این روند در 
نهایت مصرف کنندگان را به سوی استفاده از کاالهای داخلی سوق می دهد. 
مسئوالن دولتی می توانند برای سرعت بخشی به حرکت شرکت های داخلی 
و مقابله با آثار منفی خروج شرکت های کره ای، تدابیر الزم را با قید فوریت 

اتخاذ کنند.
* دول��ت، مجلس ش��ورای اس��امی، قوه قضائی��ه و نهاده��ای نظارتی 
می بایس��ت هنگام انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی و قبل از خروج این 
ش��رکت ها، وضعیت مالیاتی، بانکی و گمرکی آنها را دقیقا بررس��ی کرده و 
در صورت امکان با برخوردهای قانونی، ش��رایط را برای خروج آنان پرهزینه 
کنند. وجود شرط داوری در قراردادهایی که بین طرف های ایرانی و خارجی 
وضع می شود، ضرورت دارد و برخورد قانونی با شرکت هایی که ناجوانمردانه 

از ایران خارج می شوند، می تواند از این مسیر پیگیری شود.
در مجم��وع، هماهنگی مس��ئوالن دولت، قوه قضائیه و مجلس ش��ورای 
اس��امی برای احقاق حقوق اقتصادی ایران در رابطه با شرکت های خارجی 
می تواند نتیجه بخش باش��د و به خصوص باید تدابیر الزم و اقدامات مناسب 
برای تنبیه ش��رکت های کره ای که در شرایط سخت اقتصادی خود به ایران 

آمده و از حضور در بازار ایران بهره برده اند، فراهم آید.

طرح »شناسه کاال« چطور به بازار لوازم خانگی سامان می دهد؟
از پایان قاچاق تا فروش کاالی تقلبی

آیا با خروج دو برند کره ای سامسونگ و ال جی از ایران، بازار لوازم خانگی 
به س��امان می رس��د؟ به نظر می رسد با اتفاقاتی که در بازار لوازم خانگی در 
حال رقم خوردن اس��ت، این بازار به س��مت بهبود در حال حرکت است و 
قرار نیس��ت دیگر فروش��ندگان برای مردم تعیین تکلی��ف کنند. این اتفاق 
خوش��ایند همان »شناس��ه کاال« برای لوازم خانگی است که از ابتدای این 
هفته اجرایی ش��ده اس��ت، بنابراین اگر می خواهید لوازم خانگی بخرید، از 
مغ��ازه داران، شناس��ه کاال بگیرید. در صورتی که این شناس��ه را در اختیار 
نداش��تند از آنها تأییدیه اتحادیه را بخواهید، اما اگر مغازه داران نه شناس��ه 
و نه تأییدیه اتحادیه نداش��تند، به  هیچ عن��وان از آنها خرید نکنید، چراکه 
کااله��ای آن مغازه، تقلبی یا کاالی قاچاقی اس��ت ک��ه گارانتی ندارد. اگر 
مغازه دار شناس��ه کاال را به ش��ما نش��ان داد برای صحت و سقم آن ستاره 
۴ س��تاره 7777 مربع را ش��ماره گیری و شناس��ه کاال را وارد کنید. در این 
صورت می توانید اطمینان پیدا کنید که کاالیی که قصد خرید آن را دارید، 

سامت است یا خیر!
همچنین به غیر از شناسه کاال که می تواند به مشتریان کمک کند، قرار 
است دو مدل جدید برای تأیید سامت لوازم خانگی اجرایی شود. آنطور که 
س��یدمرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی عنوان کرده، در سه ماهه 
اول س��ال ۹۹ قرار اس��ت »کد رهگیری« و »س��امانه گارانتی« هم در کنار 
»شناس��ه کاال« راه بیفتد تا به  واس��طه این ابزارها دیگر خریداران با لوازم 

خانگی قاچاق بدون گارانتی و لوازم خانگی تقلبی روبه رو نشود.
ب��ه گفته ای��ن فعال بازار لوازم خانگی، از آنجا ک��ه لوازم خانگی قاچاق و 
تقلب��ی بازار لوازم خانگ��ی را با التهاب مواجه ک��رد، تولیدکنندگان داخلی 
تصمی��م گرفتند به »شناس��ه کاال« که از مدت ها قبل طراحی ش��ده بود، 
روی بیاورن��د. در ح��ال حاضر ۸۰درصد تولیدکنندگان با »شناس��ه کاال«، 
محص��والت خ��ود را روانه ب��ازار می کنند و تنها در ل��وازم خانگی ُخرد این 
شناس��ه به  صورت کامل فعال نشده اس��ت. البته گفته های رئیس اتحادیه 
لوازم خانگی در ش��رایطی اس��ت که چن��دی پیش مه��دی صادقی انارکی 
سرپرس��ت امور صنایع وزارت صمت گفته بود ک��ه تولیدکنندگان از طرح 
»شناس��ه کاال« به جهت مس��ائلی چ��ون پرداخت مالیات و ... ، اس��تقبال 
نکردند. او گفته بود که تولیدکنندگان باید بپذیرند در بازه زمانی مش��خص 
به »شناس��ه کاال« بپیوندن��د و نباید مقاومت کنند. در ای��ن روزها اما بازار 
لوازم خانگی با ش��وک خروج دو برند سامس��ونگ و ال ج��ی از ایران مواجه 
اس��ت. این خروج باعث ش��ده تا تولیدکنندگان برنده��ای کره ای در ایران، 
با چینی ها وارد مذاکره ش��وند و با برند جدید که ش��بیه به اس��م برندهای 
کره ای معروف اس��ت به میدان رقابت بیایند. قرار است این برندهای جدید 
از اس��فندماه تولید و وارد بازار شوند. از این رو اگر بنرهای برندهای معروف 
کره ای برداش��ته می شود، به  خاطر آن اس��ت که قرار است برندهای جدید 

وارد بازار شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: طرح »اقدام ملی مسکن« در حالی از سوی دولت دوازدهم 
در حال اجراست که مرحله دوم ثبت نام آن از میانه اسفندماه آغاز می شود. 
یکی از ویژگی های مهم این طرح، زمین رایگان آن است و ساخت مسکن 
در این طرح با فرمول مشارکتی صورت می گیرد؛ به این ترتیب که دولت، 
زمین رایگان و امکانات الزم را در اختیار مش��ارکت کننده و توسعه گر قرار 
می دهد و با تسهیل در فرآیند صدور مجوزها، به تسریع در ساخت مسکن 

کمک می کند تا در مدت زمان کمتری، واحدهای مسکونی ساخته شوند.
در ای��ن میان، آخرین آمارها نش��ان می دهد که قیم��ت زمین در پاییز 
امس��ال بیش از ۸۶درصد رش��د کرده است. این یعنی کسانی که در طرح 
ملی مس��کن ثبت نام کرده اند، حس��ابی برد کرده اند، چراکه طبیعی است 
که افزایش قیمت زمین، افزایش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت؛ 
وضعیت��ی که می توان از آن به بازی برد-برد دولت و متقاضیان »مس��کن 

ملی« تعبیر کرد.
براس��اس آنچه مرکز آمار ایران از قیمت و اجاره مس��کن شهر تهران در 
پاییز ۱3۹۸ خبر داده، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین )یا زمین 
ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی( 
در ش��هر تهران ۱۸ میلیون و 733 هزار تومان با میانگین مس��احت ۲۴۵ 
مترمربع بوده است که نسبت به فصل تابستان ۰.۴درصد و نسبت به فصل 

پاییز پارسال ۸۶.3درصد افزایش داشته است.
به گفته مرکز آمار ایران، همچنین متوس��ط قیمت فروش هر مترمربع 
زیربنای مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی در شهر 
تهران ۱3 میلیون و ۶۰۴ هزار تومان با میانگین مس��احت ۸۶ مترمربع و 
متوسط عمر بنا ۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل تابستان ۰.۶درصد 

و نسبت به فصل پاییز پارسال ۴۴.۸درصد رشد داشته است.
از س��وی دیگر، متوس��ط مبلغ اج��اره ماهانه به  ع��اوه 3درصد ودیعه 
پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مس��کونی معامله شده از طریق 
بنگاه ه��ای معامات ملکی در ش��هر ته��ران ۴۴ هزار توم��ان با میانگین 
مساحت ۸۰ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده است که نسبت به 

فصل تابستان ۱.۴درصد و نسبت به فصل پاییز سال گذشته 3۱.۱درصد 
افزایش داشته است.

متقاضیان مسکن ملی 3۰ تا 4۰ میلیون تومان آماده کنند
در این بین، محمود محمودزاده، معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و 
شهرسازی در تشریح آخرین وضعیت طرح ملی مسکن گفت: مرحله دوم 
ثبت نام طرح اقدام ملی مس��کن از اواسط اسفندماه آغاز می شود و در این 
دوره سهمیه برخی از شهرها به دلیل حذف بسیاری از متقاضیان افزایش 

می یابد.
محم��ودزاده با بیان اینکه غربالگری و پاالیش طرح اقدام ملی مس��کن 
در تمامی اس��تان ها به اتمام رسیده اس��ت، گفت: در برخی از استان ها تا 
۶۶درصد و در برخی اس��تان ها تا 3۵درصد واجد ش��رایط در طرح اقدام 
ملی مس��کن بوده اند که مابقی ثبت نام کنندگان به دلیل نداشتن شرایط 
الزم ح��ذف ش��ده اند و برخی از متقاضیان ه��م در هنگام مراجعه ممکن 
اس��ت به دلیل نداشتن سابقه سکونت پنج ساله در شهرهای خود در این 

طرح حذف شوند.
ب��ه گفت��ه وی، متقاضی��ان می توانند ب��رای ارائه ش��کایت و همچنین 
دلیل حذف ش��دن خ��ود ب��ه ادارات کل مراجعه کنند که ممکن اس��ت 
برخی از مراجعه کنندگان شرایط ش��ان پذیرفته ش��ود. همچنین برخی از 
ثبت نام کنندگان ممکن اس��ت در س��ال های پیش در طرح مس��کن مهر 
ثبت نام کرده باشند، اما بعد از گذشته مدتی انصراف داده باشند، اما هنوز 
ف��رم »ج« آنها همچنان قرمز مانده اس��ت که در هنگام مراجعه به ادارات 
کل فرم »ج« آنها سبز می شود و واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن 

می شوند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به متقاضیانی که پیامک 
را دریافت کرده اند ه��م گفت: هم اکنون متقاضیانی که پیامک را دریافت 
کرده ان��د به همراه مدارک و اس��کن مدارک خود بع��د از دریافت نوبت از 
س��امانه به ادارات کل مراجعه می کنند و در همان مراحل اولیه 3۰ تا ۴۰ 

میلیون تومان باید پرداخت کنند.

پیشرفت طرح ملی مسکن در شهرهای مختلف
او با اش��اره به اینکه برخی از واحدهای مسکن ملی در شهرهای جدید 
در مرحله معرفی و آماده سازی هستند، ادامه داد: پیشرفت فیزیکی برخی 
از واحدها به 3۰درصد رس��یده و برخی از این واحدها هم پول زمین را به 
عن��وان پیش پرداخت واریز می کنند. در برخی از ش��هرها طرح اقدام ملی 
مس��کن در مرحله آماده سازی زمین اس��ت و پیشرفت ۱۰ تا ۱۵درصدی 
دارد، ام��ا برخی از متقاضیان هم ممکن اس��ت به صورت گروهی اقدام به 
س��اخت واحد کنند که همین موضوع سرعت ساخت و پیشرفت فیزیکی 

واحدها را افزایش می دهد.
محمودزاده با بیان اینکه تس��هیاتی که برای طرح اقدام ملی مس��کن 
در نظر گرفته ش��ده 7۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است، گفت: کسانی که در 
صندوق پس انداز مس��کن یکم ثبت نام کرده باشند و امتیاز داشته باشند، 
می توانند از تس��هیات طرح اقدام ملی مسکن برای این موضوع استفاده 

کنند.
به گفته او، با حذف ثبت نام کنندگان در طرح اقدام ملی مسکن، ظرفیت 
بسیاری از شهرها برای طرح اقدام ملی مسکن افزایش می یابد، به طوری 
ک��ه ظرفیت های ش��هر پردیس و پرند هم زمان با ح��ذف متقاضیان فاقد 
ش��رایط افزایش می یابد و سهمیه این شهرها برای دور دوم ثبت نام طرح 

اقدام ملی مسکن بیشتر می شود.
معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرس��ازی یادآور شد: در طرح 
اقدام ملی مسکن ۴۶درصد از متقاضیان واجد شرایط بودند و ۵3درصد از 
متقاضیان حذف ش��دند که در پاالیش نهایی تعداد حذف شدگان افزایش 
می یابد. همچنین در طرح اقدام ملی مسکن حدود ۲3۰ هزار نفر ثبت نام 
کرده اند که بیشترین سهمیه در بین استان های مختلف مربوط به استان 

تهران بوده است.
به گفته محمودزاده، ثبت نام دور دوم طرح اقدام ملی مس��کن از اواسط 
اس��فندماه آغاز می ش��ود و در این دوره س��همیه برخی از ش��هرها برای 

متقاضیان افزایش می یابد.

به گفته مرکز آمار ایران، قیمت زمین در پاییز امسال بیش از 86درصد رشد کرد

بازیبرد-برددر»طرحملیمسکن«
حملونقل

فعال ترین شرکت های هواپیمایی را بشناسید
 تاخیر 45درصدی پروازهای مهرآباد

در دی ماه
از مجموع ۵ هزار و ۲۴7 پرواز انجام ش��ده از فرودگاه مهرآباد بیش از ۲ هزار 
و ۴۰۸ پرواز داخلی از این فرودگاه در دی ماه امس��ال با تاخیر از مبدأ مسافران 

خود را جابه  جا کرد.
براساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، از عملکرد 
خطوط هوایی کش��ور در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد در دی ماه امس��ال، 
بیش از ۲ هزار پرواز انجام شده از این فرودگاه با تاخیر مسافران خود را جابه جا 

کرده است.
مجموع پروازهای فرودگاه مهرآباد در این ماه ۵ هزار و ۲۴7 پرواز بوده است 
که با تفاوت کمی میزان پرواز های به موقع از این فرودگاه در دومین ماه زمستانی 
از پروازهای تاخیردار بیشتر بوده است. این آمارها نشان می دهد که ۴۵درصد از 

پروازهای فرودگاه مهرآباد با تاخیر انجام شده است.
۱7درص��د پروازهای فرودگاه مهرآباد با هواپیمایی هما انجام می ش��ود و به 
همین دلیل این ایرالین با احتساب ۴۹۶ پرواز تاخیردار، سهم ۲۱درصدی تاخیر 
را نس��بت به کل پروازهای انجام ش��ده در این فرودگاه دارد، اما به نسبت تعداد 
انجام شده پروازها توانسته در ۴۵درصد پروازهایش مسافران خود را بدون تاخیر 

سوار هواپیما کند.
»هما« در ماه گذشته به طور کلی ۹۰7 پرواز داشته است که در ۴۱۱ پرواز  
به بیش از ۲۰ مس��یر هوایی توانسته مسافران خود را به موقع به مقصد برساند. 
بر این اساس، پرتاخیرترین شرکت هواپیمایی که نتوانسته به نسبت تعداد سفر 
مسافران خود را به موقع به مقصد برساند، شرکت هواپیمایی زاگرس است. این 
ایرالین در مجموع ۵۰۵ پرواز داش��ته اس��ت که تعداد ۲۸۹ پ��رواز آن معادل 

۱۲درصد از کل پروازهای فرودگاه مهرآباد را با تاخیر انجام داده است.
ش��رکت هواپیمایی پویا ای��ر نیز با مجموع انجام ۴۶ پ��رواز و تاخیر در تنها 
ش��ش پرواز سهم کمتر از یک درصد را در آمار کلی تاخیرهای پروازی به خود 

اختصاص داده است.
به نس��بت تعداد پروازهای انجام ش��ده از فرودگاه مهرآباد در دی ماه امس��ال 
ش��رکت هواپیمایی ایران ایر، آس��مان، ماهان و زاگرس چه��ار ایرالین اول در 
جابه جایی مس��افر هس��تند. بعد از آن به ترتیب آتا، کاسپین، قشم ایر و ایرتور 
به ترتیب رتبه پنجم تا هش��تم را در جابه جایی مسافر داشتند. هواپیمایی تازه 
تاس��یس وارش، کیش ایر، تابان و کارون نیز در دس��ته سوم و معراج، سپهران، 
ساها و پویا ایر که صاحب ناوگان هوایی کمتری هستند، در دسته آخر از لحاظ 

تعداد انجام سفر هوایی قرار دارند.

آخرین خبرها از پرواز ناتمام تهران-کی یف
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

هنوز در ایران است
»جعبه سیاه« پرواز ناتمام 7۵۲ تهران- کی یف متعلق به خطوط هواپیمایی 
اوکراین هنوز به مرحله بازخوانی اطاعات نرس��یده اس��ت و مش��خص نیست 
قرار اس��ت در کدام »البراتوار بین المللی« یا با کمک کدام تجهیزات ارسالی در 

»ایران« بازخوانی شود.
به گزارش ایرنا، اکنون بیش از ۴۰ روز از حادثه س��قوط پرواز 7۵۲ بوئینگ 
اوکراین��ی در اطراف فرودگاه امام خمینی)ره( می گذرد، اما هنوز پرس��ش های 
زیادی از نحوه سقوط این پرواز بی جواب مانده است که تنها با بازخوانی جعبه 

سیاه این هواپیما امکان پذیر می شود.
مطابق قوانین و پروتکل های بین المللی، اوکراین به عنوان کشور محل ثبت 
و بهره بردار هواپیما، آمریکا به عنوان کش��ور سازنده هواپیما و فرانسه به عنوان 
سازنده موتور، افغانستان، سوئد و کانادا به عنوان کشورهایی که اتباع آنها در این 
هواپیما بودند می توانند در فرآیند بازخوانی جعبه سیاه و بررسی پرونده سقوط 

حضور داشته باشند.
ایران نیز به عنوان کش��وری که سانحه سقوط در آن رخ داده است با کمک 

کمیسیون بررسی سوانح هوایی خود مسئول بررسی سانحه است.
اکنون جعبه س��یاه هواپیمای اوکراینی در ایران اس��ت و با اینکه س��ازمان 
هواپیمایی کشوری اعام کرده است که توانایی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما 
را ب��ه دلیل مدرن بودن مدل هواپیما ن��دارد، اما از طرف جامعه بین المللی نیز 
کمکی برای انتقال تجهیزات به ایران و بررسی آن در البراتوار فرودگاه مهرآباد 

دریافت نکرده است.
این س��ازمان در گزارش آخر خود تاکید داش��ت که »اگر لوازم و تجهیزات 
جانبی فراهم شود، با صرف مدت زمانی کوتاه می توان بازسازی و تخلیه اطاعات 
را انج��ام داد« اما در همی��ن گزارش خبر داد که با وجود ارائه فهرس��ت لوازم 
موردنیاز برای انتقال به ایران از البراتوارهای بررس��ی سوانح کشورهای فرانسه 
و آمریکا این کشورها نسبت به انتقال تجهیزات به کشور تاکنون پاسخ مثبتی 

نداده اند.
تحریم های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران که بارها مورد ش��کایت ایران 
قرار گرفته است مانعی بزرگ در ارسال تجهیزات بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای 
مدرن بوئینگ اس��ت اما تاش س��ازمان هواپیمایی و وزارت امور خارجه خرید 
تجهیزات از بوئینگ است و به همین دلیل تاکنون مذاکرات چندباره ای از طرف 
وزیران کشورهای مرتبط برای دستیابی ایران به این تجهیزات انجام شده است. 
البته ارسال جعبه سیاه هواپیما از طرف ایران به کشوری دیگر سابقه دار است و 
این فرانسوی ها بودند که جعبه سیاه هواپیمایی بوئینگ 7۲7 ایران ایر را که در 

سال ۸۹ در اطراف ارومیه سقوط کرد بازخوانی کردند.
در همین زمینه، رضا جعفرزاده، س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
درخصوص آخرین وضعیت بررس��ی جعبه س��یاه هواپیم��ای اوکراینی، گفت: 

اطاعات جدید درباره بررسی جعبه سیاه هواپیما در آینده اعام خواهد شد.
او در پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا کش��ورهای دخیل در ماج��را تجهیزات 
بازخوانی جعبه س��یاه هواپیما را به ایران ارسال کرده اند یا اینکه ایران توانسته 
این تکنولوژی را از بوئینگ به عنوان ش��رکت س��ازنده هواپیما خریداری کند، 
گفت: هیچ پاسخی فعا برای این سواالت نداریم اما درباره تصمیم گیری نهایی 

اطاع رسانی خواهد شد.
کانادایی ها پیش تر اعام کرده بودند که فرانس��ه از جمله معدود کشورهایی 
است که توانایی بازخوانی اطاعات جعبه سیاه این هواپیما را دارد، اما براساس 
اطاعات یک منبع آگاه به ایرنا »تاکنون هیچ گونه تجهیزاتی برای خواندن جعبه 

سیاه به ایران منتقل نشده است.«
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز روز ش��نبه در حاش��یه 
نشس��ت کنفرانس امنیتی مونیخ در جلس��ه وزیران خارجه کشورهای مرتبط 
با س��انحه س��قوط هواپیمای اوکراینی ش��رکت کرد و ضمن تبادل نظر درباره 
چگونگی پیگیری ابعاد حقوقی و فنی موضوع، بر مسئولیت پذیری ایران در این 
زمینه و همچنین لزوم پرهیز از سیاسی شدن مساله تاکید کرد. ظریف همچنین 
از آمادگی ایران برای همکاری با اوکراین به منظور انجام تحقیقات و حل و فصل 

حقوقی مساله تاکید کرد.
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در شرایطی که قراردادهای مشارکت با سازندگان و دستگاه های اجرایی، 
دو بال نسبتا قوی مسکن ملی هستند، نگرانی هایی از اجرای این پروژه در 
چارچ��وب ثبت نامی وجود دارد، چراکه تجربه مس��کن مهر که ۵۰۰ هزار 
واحد آن هنوز بعد از ۱۲ سال تکمیل نشده به عنوان آیینه تمام قد پیش 

روی این طرح است و به این نگرانی دامن می زند.
به گزارش ایس��نا، طرح اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن در سه قالب 
ثبت نام، قرارداد با دس��تگاه های اجرایی و مش��ارکت با س��ازندگان پیش 
می رود. هدف اولیه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ بوده اما 
به نظر می رسد سرعت این طرح در بخش ثبت نامی چندان زیاد نیست و 
ظرفیت الزم برای تامین نقدینگی را نیز ندارد. در مرحله اول نام نویسی از 
متقاضیان ۱۴۰ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند؛ هرچند طبق 
آمار ۱3۹۵ از ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار کل کش��ور حدود 3۱درصد 
مستاجر هس��تند و این عدد در شهرها حدود 37درصد اعام شده است؛ 
لذا تقاضای نهفته ای در بازار مس��کن وجود دارد که به هر دلیل زیر چتر 

مسکن ملی قرار نگرفتند.
بررسی ها از علت پایین بودن تعداد ثبت نام ها در طرح اقدام ملی نسبت 
به ظرفیت بالقوه خانوارهای هدف این طرح به عدم امکان تامین آورده 3۰ 
تا ۴۰ میلیون تومان اولیه توسط متقاضیان، ایرادات وارد به نحوه  ثبت نام 

اینترنتی و بی اعتمادی نسبت به طرح های دولتی برمی گردد.
ط��رح اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن در بخ��ش ثبت نامی در ذهن 
بس��یاری از افراد، حدود ۲میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ثبت نامی مسکن مهر 
را تداعی می کند که پرونده  آن هنوز بعد از گذشت ۱۲ سال بسته نشده و 
این در حالی اس��ت که دولت نهم زمان تکمیل واحدها را ۱۸ ماهه عنوان 
کرده بود. مس��کن مهر البته در یک بخش دیگر با بیش از ۲میلیون واحد 
تحت عنوان خودمالکی اجرا ش��د که با کمترین دردسر در زمان مقرر به 

نتیجه رسید.
واگذاری پروژه ها به افراد فاقد تخصص و صاحیت از یک طرف و ناتوانی 
متقاضیان از تامین آورده، ۲میلیون و ۲۰۰ هزار متقاضی مس��کن مهر را 

در س��نگاخی قرار داد که هنوز حدود ۵۰۰ ه��زار نفر  آنها از آن  بیرون 
نیامده اند. بر این اس��اس کارشناسان هشدار می دهند که مسکن ملی در 

بخش ثبت نام می تواند، تکرار یک تجربه  ناموفق باشد.
م��دل دیگری که در قالب طرح اقدام ملی مس��کن جلو می رود قرارداد 
مشارکتی با سازندگان با ارائه زمین رایگان دولتی است. البته ابتدا زمین به 
رایگان به سازندگان واگذار و در پایان، سهم دولت به شکل واحد مسکونی 

بازپس گرفته می شود.
طبق اعام محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرس��ازی مجموع واحدهای 
مشارکتی 7۰ هزار است که ساخت ۴۰ هزار مسکن شروع شده است. این 
در حالی است که پروژه های ثبت  نامی هنوز در بخش مسطح سازی زمین 
قرار دارد و حتی در مواردی اختصاص زمین انجام نش��ده اس��ت. به طور 
مثال در شهر جدید پردیس حدود ۸۵۰۰ واحد طرح اقدام  ملی در بخش 
واگذاری زمین به تعاونی های واجد ش��رایط اختصاص یافته که از مدت ها 
قبل عملیات اجرایی آن ش��روع شده اما 3۰۰۰ واحد ثبت نامی در مرحله 

آماده سازی زمین قرار دارد.
در ش��هر جدید پرند نیز از ۲۶ هزار واحد هدف گذاری شده ۵۰۰۰ واحد 
در قالب  قراردادهای مشارکتی با پیشرفت حدود ۵۰درصد در حال ساخت 

و 7۴۰۰ واحد در همین چارچوب در مرحله آماده سازی زمین است. 
گفته می شود تاکنون صاحیت ۹۴۸۰ متقاضی طرح اقدام ملی مسکن 

در پرند تایید شده که البته فعا فقط ۴۲۴ نفر تکمیل پرونده کرده اند.
قالب دیگ��ر طرح اقدام مل��ی، انعقاد ق��رارداد با دس��تگاه های اجرایی 
اس��ت. تاکنون بین وزارت راه و شهرس��ازی و سه دس��تگاه دولتی یعنی 
وزارتخانه های دفاع، آموزش و پرورش و کار تفاهم نامه هایی برای س��اخت 
۱۰۰ هزار مسکن کارکنان وزارت دفاع، ۱7۰ هزار مسکن برای فرهنگیان و 
۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران امضا شده و با توجه به وجود زمین 
دولتی و پیگیری دستگاه های مربوطه احتمال توفیق این طرح نیز می رود.
تقریبا یک س��ال قب��ل بود که طرح اق��دام ملی تولی��د و عرضه ۴۰۰ 
هزار واحد مس��کونی کلید زده ش��د. البته آغاز رس��می این پروژه توسط 

رئیس جمهور پنجم شهریور امسال صورت گرفت. طبق برنامه، وزارت راه و 
شهرسازی، تکمیل واحدها را سال ۱۴۰۰ اعام کرده اما احتماال این پروژه 

زمان بیشتری طول می کشد.
از حدود ۴۰۰ هزار واحد قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، 
۱3۸ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده 
و ناکارآمد عرضه شود. اگر ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده که به شکل مجزا 
در حال اجراس��ت را کن��ار بگذاریم باید تاکنون اح��داث 3۰۰ هزار واحد 
تعیین تکلیف می ش��د، اما براس��اس اعام وزیر راه و شهرسازی با گذشت 
حدود یک س��ال از آغاز اجرای طرح، تنها ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام شده اند؛ 
زیرا ۴۲درصد ثبت نام کنندگان معادل ۱۰۰ هزار نفر فاقد شرایط الزم بودند 
و ۵۸درصد معادل ۱۴۰ هزار نفر واجد ش��رایط بوده اند. یعنی باید پاالیش 

مجددی صورت گیرد که زمان آن اواخر سال جاری عنوان شده است.
کارشناس��ان معتقدند با این روند بعید اس��ت طرح اقدام ملی در قالب 
ثبت نام  طی دو س��ال به اتمام برس��د. البته وزیر راه و شهرسازی همواره 
هدف اصلی اش از اجرای پروژه اقدام ملی را خانه دار کردن اقش��ار متوسط 

و پایین جامعه و همچنین ایجاد نهضت خانه سازی عنوان کرده است.
از ۲۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی که در ش��هرهای جدید تعریف شده 
تاکنون 7۰ هزار واحد آغاز شده است. در بنیاد مسکن نیز ۱3۸ هزار واحد 
برنامه ریزی شده که تاکنون ۱3هزار واحد آغاز و برای ۴7 هزار واحدی که 
زمین آن تامین ش��ده برنامه در دست تهیه است بنابراین شواهد و قرائن 
نشان می دهد که ظاهرا سرعت پروژه در بنیاد مسکن در حد انتظار نیست.

تجربه مس��کن مهر نیز نشان می دهد درخصوص زمان اتمام پروژه های 
شهرسازی نمی توان برآورد دقیقی داشت. زمانی که دولت نهم طرح مسکن 
مهر را در سال ۱3۸۶ کلید زد قرار بود ۱۸ ماهه واحدها را به مردم تحویل 
دهد، اما بعد از ش��ش س��ال از مجموع ۲میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، تنها 
ح��دود ۶۰۰ هزار واحد را تحویل دادند. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم 
آیا دولت بعدی نیز میراث دار طرح اقدام ملی در قالب ثبت نام خواهد شد 

یا خیر.
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سکه گران شده اما روند معامالت عادی است

قیمت طا و س��که در هفته های اخیر، روند افزایش��ی را در پیش گرفته 
اس��ت. این افزایش ناش��ی از رش��د قیمت هر انس طا در بازارهای جهانی 
و رش��د قیمت دالر در بازار داخلی اس��ت. قیمت دالر آمری��کا تا میانه روز 
یکش��نبه به ۱۴ هزار و ۱۲۰ تومان در بازار آزاد رس��یده است و همین امر، 
قیمت سکه را از روز شنبه که ۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان بود، به ۵میلیون 
و ۱۸۰ تومان در روز یکش��نبه رس��انده اس��ت. یعنی قیمت سکه امامی در 
یک روز ۱۰۰ هزار تومان رش��د کرده است. این رشد قیمت بیشتر ناشی از 

افزایش قیمت ارز است.
عوام��ل اقتصادی از جمل��ه روند عرضه و تقاضا در بازار ارز، زمینه رش��د 
قیمت ارز را فراهم کرده است. در بازار طا و سکه، تقاضای جدیدی نداریم 
و روال داد و س��تدها عادی اس��ت. به همین دلیل نمی ت��وان گفت که بازار 
حباب زده شده اس��ت، یا قیمت ها حباب دارد. قیمت ها در بازار طا و سکه 
براس��اس واقعیت ش��اخص های اقتصادی موثر در آن رشد کرده است. نکته 
دیگر اینکه این رش��د قیمت هم مناس��بتی نیست، یعنی نمی توان آن را به 

دلیل نزدیک شدن به تعطیات نوروز سال ۹۹ دانست.
اما پاس��خ به این س��وال که آیا نزدیک ش��دن به تعطیات نوروز س��ال 
۹۹ می تواند بر روند بازار اثر بگذارد، دش��وار اس��ت. همان طور که بارها در 
تحلیل ها اش��اره شده، بازار سکه و طا به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست 
و باید بازار را در همان روز تحلیل کرد. نکته دیگر اینکه در بازار سکه و طا، 
ب��ه نظارت نهادهایی مثل بانک مرکزی از آن جن��س که در بازار ارز وجود 
ندارد، نیاز نیس��ت. این بازار خ��ود را کنترل می کند، چراکه قیمت ها در آن 
نه فقط متأثر از عوامل داخلی، بلکه ناش��ی از تغییر ش��اخص ها در بازارهای 
جهانی اس��ت. ب��ا توجه به عدم کمبود س��که در بازار، بعید اس��ت با وجود 

افزایش، بانک مرکزی به عرضه سکه اقدام کند.

طال و سکه چقدر قیمت خورد؟
دالر در کانال ۱4 هزار تومان

ب��ازار س��که و طا در دومین روز هفته با نوس��انی ان��دک روبه رو بود. در 
مقابل، قیمت دالر در صرافی های بانکی با افزایشی ۵۰ تومانی به ۱3 هزار و 

۹۰۰ تومان رسید که رکوردی تازه در بازار ارز تلقی می شود.
به گزارش خبرآناین، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی در روز یکش��نبه 
به قیمت ۵ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان به فروش رس��ید که در قیاس با روز 
ش��نبه، کاهش��ی ۱۵ هزار تومانی را نشان می دهد. نوس��ان قیمت سکه در 
حالی رخ داده است که بازارهای جهانی طا تعطیل بود و قیمت دالر نیز با 

پیشروی اندک به سد مقاومتی ۱۴ هزار تومان نزدیک شد.
اما با وجود کاهش قیمت س��که بهار آزادی طرح جدید، بهای فروش هر 
قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم، افزایشی 3۵ هزار تومانی را تجربه 
ک��رد و به قیمت ۵ میلیون و ۱77 هزار تومان رس��ید. بهای نیم س��که نیز 
با افزایش��ی ۵ هزار تومانی نس��بت به روز نخست هفته به ۲میلیون و 7۰۸ 
هزار تومان رس��ید. قیمت ربع س��که هم یک میلیون و ۶۴3 هزار تومان و 
س��که گرمی نیز ۹۴۴ هزار تومان اعام شد. همچنین قیمت هر گرم طای 
۱۸عیار به ۵۲۸ هزار تومان رس��ید که در قیاس با روز شنبه کاهشی اندک 

را نشان می دهد.
در ای��ن می��ان، روند رو به رش��د قیم��ت ارز در دومی��ن روز هفته نیز از 
س��ر گرفته ش��د تا قیمت دالر یک گام بیش از گذش��ته به کانال ۱۴ هزار 
تومان نزدیک ش��ود. س��د مقاومتی دالر که پیش تر در میانه کانال ۱3 هزار 
تومان بود حاال به ۱۴ هزار تومان منتقل ش��ده اس��ت. قیمت خرید دالر در 
صرافی ه��ای بانکی نی��ز ۱3 هزار و ۵۵۰ تومان اعام ش��د و به این ترتیب، 
فاصله قابل توجه این روزها میان قیمت خرید و فروش حفظ ش��ده اس��ت. 
همچنین قیمت هر یورو به ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسید که در قیاس با روز 
ش��نبه رشدی ۱۰۰ تومانی را ش��اهد بوده است. نرخ خرید یورو از مردم در 

صرافی های بانکی نیز ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعام شد.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد
نقش افزایش خالص ذخایر ارزی در رشد نقدینگی

رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین یادداش��ت اینس��تاگرامی اش نوشت: 
افزوده ش��دن خالص ذخایر ارزی کش��ور نقش��ی عمده در رش��د نقدینگی 
داشته اس��ت. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی 
اینس��تاگرام، نوش��ت: آمارهای رش��د نقدینگ��ی باید با توجه ب��ه روندهای 
بلندمدت متغیرهای پولی کش��ور تحلیل شود، به طوری که رشد نقدینگی 
امسال اندکی از میانگین رش��د نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵درصد بود، 

بیشتر است.
وی اضافه کرد: افزوده ش��دن خالص ذخایر ارزی کشور نقش عمده ای در 
این رش��د داشته اس��ت؛ همزمان باید دقت شود که ش��رایط نسبتا مساعد، 
زمینه ش��روع رش��د اقتصادی غیرنفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده 
اس��ت. در ضمن، به هنگام ش��وک ش��دید هزینه ای و افزایش اندازه اسمی 
اقتصاد، تاش برای کنترل بیش��تر رش��د کمیت های پولی، رکود را تعمیق 

می کرد.
رئی��س کل بانک مرکزی افزود: در تحلیل آم��ار متغیرهای پولی، باید به 
کاهش ش��دید اضافه برداش��ت بانک ها، کنترل موثر س��ود بانکی و در بعد 

خارجی به کاهش بدهی خارجی و افزایش ذخایر نیز توجه شود.
همتی اظهار داش��ت: با وجود فش��ار تحریمی حداکثری، پیش بینی های 
بدبینانه از توفان تورم و رش��د افسارگسیخته نرخ ارز، بانک مرکزی در یک 
س��ال گذشته تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته 

است.
رئی��س کل بانک مرکزی اف��زود: در کنار تاب آوری بی نظیر ملت ایران در 
مقابل فش��ارهای گوناگون آمریکا، در کنترل متغیرهای پولی و ارزی نیز با 

وجود شرایط سخت تحریمی، توفیق های خوبی حاصل شده است. 
وی اضافه کرد: مبارزه با س��فته بازی و پولش��ویی و کنترل جریان ریال و 
مهار التهاب های ارزی از طریق مدیریت علمی بازار، رش��د صرفا ۵درصدی 
نرخ ارز در بازار آزاد، نس��بت به ابتدای سال و پیش بینی پذیر کردن بازار ارز 
و روند کاهنده تورم و مثبت ش��دن رش��د اقتصادی غیرنفتی، نمونه هایی از 

این توفیق ها است.
همتی اظهار داشت: همزمان با اقدامات انجام گرفته، اجرای عملیات بازار 
باز و تغییر چارچوب سیاس��ت گذاری پولی به س��مت مه��ار تورم و اصاح 

ترازنامه بانک ها، در حال انجام است.

یادداشت

فرصت امروز: طبق آماری که بانک مرکزی اعام کرده اس��ت، از ابتدای 
فروردین تا پایان آذرماه امس��ال، ح��دود ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
مش��ارکت در معرض فروش قرار گرفته که ۴۶۹۵ هزار میلیارد تومان آن 
معادل ۹۵.۸درصد به فروش رسیده است. در همین حال، بیشترین خرید 
و فروش اوراق مشارکت در حالی در شهر تهران صورت گرفته است که نرخ 

خرید و فروش این اوراق در شهرهایی مثل اهواز بسیار پایین بوده است.
براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، این اوراق مربوط به اوراق مشارکت 
دولتی – بودجه ای و همچنین ش��هرداری های تهران، تبریز، کرج، شیراز، 
اصفهان، اهواز و مش��هد بوده است. اوراق مشارکت برای دوره زمانی چهار 
س��اله و با نرخ سود علی الحس��اب ۱۸درصد منتشر شده و تهران در صدر 

خرید و فروش این اوراق قرار داشته است.
استقبال بی نظیر از اوراق مشارکت در شهر تهران

ش��هرداری تهران براس��اس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹7 برای طرح 
تکمیل خط های ۶ و 7 قطار ش��هری در ۲۸ اس��فند ۹7 به میزان ۹.۱۰۰ 
میلیارد ریال اوراق چهار س��اله با نرخ سود علی الحساب ۱۸درصد منتشر 

کرده که تا انتهای ۹ ماهه سال ۹۸ کل این اوراق به فروش رفته است.
همچنین ش��هرداری تهران براس��اس تبصره ۵ قانون بودجه در ۹ ماهه 
سال ۹۸ برای تکمیل خط های ۶ و 7 قطار شهری در ۲۸ اسفندماه ۹7 به 
میزان 3.۹۰۰ میلیارد ریال اوراق مش��ارکت با نرخ ۱۸درصد و چهار ساله 
منتش��ر کرده که در پایان ۹ ماهه س��ال ۹۸ کل این اوراق مورد استقبال 

سرمایه گذاران قرار گرفته است.
بر این اس��اس، شهرداری مشهد براس��اس تبصره ۵ قانون بودجه سال 
۹7 با طرح فاز 3 خط 3 قطار ش��هری در ۲۸ اس��فند ۹7 به میزان 7۰۰۰ 
میلیارد ریال اوراق چهار س��اله با نرخ سود علی الحساب ۱۸درصد منتشر 
کرده که در ۹ ماهه س��ال ۹۸ به میزان ۶.۹۹۵ میلیارد ریال از این اوراق 

توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.
همچنین طبق تبصره ۵ قانون بودجه ۹7 برای طرح بهسازی و نوسازی 

اط��راف حرم امام رض��ا )ع( در 3۰ خردادماه ۹۸ به میزان 3.۵۰۰ میلیارد 
ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸درصد منتشر کرده که 
تا پایان ۹ ماهه سال ۹۸ همه این اوراق از سوی سرمایه گذاران، خریداری 

شده است.

عدم استقبال از اوراق مشارکت شهرداری اهواز
ش��هرداری اصفهان نیز در انتشار اوراق مش��ارکت سهم داشته است به 
طوری که، این ش��هرداری براساس مجوز تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹7 
برای طرح فاز ۲ خط ۲ قطار ش��هری در تاریخ ۲۸ اس��فند ۹7 به میزان 
۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار س��اله با نرخ سود علی الحساب ۱۸درصد 

منتشر کرده که تا پایان ۹ ماهه سال جاری به میزان ۴.۹۹۹ میلیارد ریال 
از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.

براساس مجوز تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹7 در ۹ ماهه سال ۹۸ برای 
ط��رح BRT در تاریخ ۲7 خرداد ۹۸ به میزان ۲.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق 
چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸درصد منتشر کرده که از این حجم، 

کل آن به فروش رفته است.
از س��وی دیگر، شهرداری اهواز براساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹7 
در ۹ ماهه سال ۹۸ برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند 
۹7 به میزان ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 
۱۸درصد منتشر کرده که تا انتهای ۹ ماهه سال ۹۸ سرمایه گذاران نسبت 

به خرید این اوراق مشارکتی نداشته اند.
همچنین شهرداری تبریز براساس تبصره ۵ قانون بودجه در ۹ ماهه سال 
۹۸  برای تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۶ اسفند ۹7 به میزان ۶.۵۰۰ 
میلیارد ریال اوراق چهار س��اله با نرخ سود علی الحساب ۱۸درصد منتشر 
کرده که تا انتهای هشت ماهه سال ۹۸ به میزان ۶.۴۹۴ میلیارد تومان از 

این اوراق به فروش رفته است.
میزان فروش اوراق مشارکت در سایر شهرها

شهرداری شیراز نیز براساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹7 در ۹ ماهه 
س��ال ۹۸ ب��رای احداث خ��ط ۲ و تکمیل خط یک قطار ش��هری در ۲۸ 
اس��فند ۹7 به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار س��اله با نرخ س��ود 
علی الحساب ۱۸درصد منتشر کرده که ۵.۹7۰ میلیارد ریال مورد استقبال 

سرمایه گذاران قرار گرفته است.
همچنین شهرداری کرج براساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹7 در ۹ 
ماهه سال ۹۸  برای تکمیل فاز یک خط ۲ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹7 
به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار س��اله با نرخ سود علی الحساب 
۱۸درصد منتش��ر کرده که تا انتهای ۹ ماهه س��ال ۹۸ به میزان ۲.۴۹۸ 

میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.

گزارش بانک مرکزی از فروش 95درصدی اوراق مشارکت در 9 ماهه امسال

تهراندرصدرخریدوفروشاوراقمشارکت

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی همچنان در حال رشد 
و رکوردزنی اس��ت و به مرز ۲3۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمارهای 
بانک مرکزی، نقدینگی در پایان آذرماه امسال از مرز ۲۲۶۲هزار میلیارد تومان عبور 
کرد که نشان می دهد روند رشد سریع نقدینگی کماکان ادامه دارد و می تواند دوباره 

بر رشد تورم و افزایش آن اثرات سوء بگذارد. 
این در حالی اس��ت ک��ه میزان نقدینگی از ۱۸۸3میلیارد تومان در پایان س��ال 
گذشته با رش��دی ۲۰.۲درصدی به رقم ۲۲۶۲هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه 
امس��ال رسید که نسبت به آذرماه پارس��ال ۲۸.۲درصد رشد نشان می دهد. از کل 
نقدینگی ایران در پایان آذرماه امسال، ۱۸۹۹هزار میلیارد تومان آن ماهیت شبه پول 
و 3۶3هزار میلیارد تومان آن ماهیت پول را داشته و آنچه نگران کننده است، رشد 
بدهی بخش دولتی و دولت به شبکه بانکی است که رقم آن در پایان آذرماه امسال 
با رش��دی ۲۸.۱درصدی نسبت به  مدت مشابه پارسال به 3۸۸هزار میلیارد تومان 
رس��یده اس��ت. همچنین نگاهی به آمارهای نقدینگی از سال ۱3۹۰ تاکنون نشان 
می دهد که این ش��اخص اقتصادی در کش��ور از 3۵۴ هزار میلیارد تومان به ۲۲۶۲ 
هزار میلیارد تومان تا پایان آذرماه امسال رسیده است یعنی در طول حدود هشت 

سال حدود هفت برابر شده است.
صدای پای خطرناک رشد پایه پولی به گوش می رسد

همچنین آمارهای جدید منتشرش��ده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد رشد 
پایه پولی از رش��د نقدینگی در آبان و آذرماه امس��ال س��بقت گرفته؛ درحالی که از 
تیرماه امسال نرخ رشد نقدینگی بیشتر از نرخ رشد پایه پولی بوده و براساس آخرین 
برآورد بانک مرکزی نرخ رش��د نقدینگی در پایان آذرماه امس��ال نسبت به آذرماه 
پارسال ۲۸.۲درصد و نرخ رشد پایه پولی هم ۲۸.3درصد بوده و به این ترتیب حجم 

پایه پولی در پایان فصل پاییز امسال 3۱۴هزار و ۲۶۰میلیارد تومان بوده است.
به گزارش مهر، آمار رسمی بانک مرکزی در حوزه نقدینگی و پایه پولی، این بار 
آژیر قرمز افزایش تورم را با صدای بلندتری به صدا درآورده است. این آمار گویای آن 
است که رقم نقدینگی آذرماه، حداقل در یک بازه یکساله بالغ بر ۲۸درصد افزایش را 
به ثبت رسانده است. این آمار و ارقام وقتی وضعیت خطرناک تری به خود می گیرند 
که پایه پولی نیز با افزایش بی س��ابقه ای در اقتصاد ایران مواجه باشد؛ شاخصی که 

بودنش برای تورم به مراتب بسیار خطرناک تر از نقدینگی است.
براساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در آذرماه امسال، معادل 3۱۴ 
هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۸.3درصد 

رشد داشته که شرایط نگران کننده ای را برای اقتصاد ایران رقم می زند.
کارشناس��ان، علت اصلی رش��د پایه پولی را رش��د خالص دارایی خارجی بانک 
مرکزی اعام می کنند که متأثر از تجدید ارزیابی و تسعیر نرخ ارز، تغییر روش در 
خرید ارز نفتی دولت و کاهش تس��هیات خارجی بوده و این در شرایطی است که 
تا پیش از این، دلیل عمده رش��د پایه پولی، افزایش بدهی بانک ها و دولت به بانک 

مرکزی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نقدینگی چه می گوید؟

عبدالناصر همتی، سکاندار بانک مرکزی معتقد است که آمار رشد نقدینگی باید 
با توجه به روندهای بلندمدت متغیرهای پولی کشور تحلیل شود.

او می افزاید: رش��د نقدینگی امس��ال، اندکی از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله 
کش��ور که ۲۵درصد بود، بیشتر است؛ به خصوص اینکه افزوده شدن خالص ذخایر 
ارزی کشور، نقش عمده ای در این رشد داشته است، اما همزمان باید دقت شود که 
شرایط نسبتا مس��اعد، زمینه شروع رشد اقتصادی غیرنفتی و کاهش فشار تورمی 
را ایجاد کرده و در ضمن، به هنگام ش��وک ش��دید هزینه ای و افزایش اندازه اسمی 

اقتصاد، تاش برای کنترل بیشتر رشد کمیته ای پولی، رکود را تعمیق می کرد.
همتی معتقد اس��ت که در تحلیل آمار متغیرهای پولی، به کاهش شدید اضافه 
برداشت بانک ها، کنترل مؤثر سود بانکی و در بعد خارجی به کاهش بدهی خارجی 

و افزایش ذخایر نیز توجه شود.
او می گوید: علی رغم فش��ار تحریمی حداکثری، پیش بینی های بدبینانه از توفان 
تورم و رش��د افسارگس��یخته نرخ ارز، بانک مرکزی در یک س��ال گذشته تا حدود 
زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است. در کنار تاب آوری بی نظیر 
ملت ایران در مقابل فش��ارهای گوناگون آمریکا، در کنترل متغیرهای پولی و ارزی 
نیز علی رغم ش��رایط س��خت تحریمی، توفیقات خوبی حاصل شده است. مبارزه با 
سفته بازی و پولشویی و کنترل جریان ریال و مهار التهابات ارزی از طریق مدیریت 
علمی بازار، رش��د صرفا ۵درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، نس��بت به ابتدای س��ال و 
پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز و روند کاهنده تورم و مثبت ش��دن رش��د اقتصادی 

غیرنفتی، نمونه هایی از این توفیقات است.
رئیس کل بانک مرکزی می گوید همزمان با اقدامات انجام گرفته، اجرای عملیات 
بازار باز و تغییر چارچوب سیاست گذاری پولی به سمت مهار تورم و اصاح ترازنامه 

بانک ها، در حال انجام است.
امکان کنترل نقدینگی از نگاه حسین عبده تبریزی

 در همین ارتباط، حس��ین عبده تبریزی، تحلیلگر بازاره��ای مالی در مورد روند 
فزاینده نقدینگی در کشور گفت: تاش های بانک مرکزی برای کنترل لجام گسیخته 
نقدینگی تا حدی موفق بوده است؛ باید توجه داشت که نقدینگی را می توان کنترل 

کرد اما کنترل آن، کاما بستگی به عملکرد دولت در بودجه دارد.
وی افزود: در واقع اگر دولت در بودجه برای تأمین کس��ری، به بانک 
مرکزی متصل شود، آثار مخربی را تجربه کرده و نقدینگی بر روی تورم 
بار خواهد شد، اما اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بتوان نقدینگی 
کمتری ایجاد کرد، تا حدود زیادی سخت است؛ چراکه نرخ سود بانکی، 
خ��ود حجم قابل ماحظه ای از نقدینگی ایجاد کرده و در ش��رایطی که 
تورم باال اس��ت بانک ها نمی توانند پایین تر از این نرخ س��ود را بپردازند؛ 
هرچند که پیش بینی این اس��ت که به تدریج، این نرخ پایین آید، ولی 
در مجموع به نظر می رس��د وقتی نقدینگی ایجاد می ش��ود، هدایت آن 
بس��یار دشوار است بنابراین در مقطعی که نقدینگی ایجاد می شود، باید 

آن را کنترل کنیم.
عبده تبری��زی درخصوص راهکار کوتاه مدت کنت��رل نقدینگی گفت: برای اینکه 

نقدینگی را در ماه باقیمانده س��ال کنترل کنیم، حتما باید در نوع مواجهه دولت با 
تأمین کسری بودجه تجدیدنظر کنیم؛ به این معنا که اگر دولت اوراق خود که در 
بودجه برایش پیش بینی شده است را بفروشد، پول پرقدرت بیشتری خلق نمی شود.

وی اظهار داش��ت: متأسفانه در سال ۹۸ پایه پولی نیز افزایش شگرفی در 
مقایسه با نقدینگی داش��ته و حتی نقدینگی را هم پشت سر گذاشته است، 
اما می ت��وان راهکار کوتاه مدت برای کنترل نقدینگی داش��ت اما اجرای این 
اقدامات برای کنترل نقدینگی، آن هم در زمانی که به پایان س��ال می رسیم 
و دولت باید حقوق و عیدی کارمندان خود را بدهد س��خت است، چراکه اگر 
پول نداشته باشد به سراغ بانک مرکزی می رود و بانک مرکزی نیز به صورت 
موق��ت این پول را پرداخ��ت می کند تا بعد بتواند از بودجه آن را پس بگیرد، 
ولی اگر دولت نتواند این پول را پس بدهد، حتما این استقراض تورم زا است 
بنابرای��ن باید تاش کند این اتفاق رخ نده��د اما تاش دولت هم دامنه های 

محدودکننده بسیاری دارد.
عبده تبریزی در پاس��خ به این س��وال که آیا اجرای عملیات بازار باز می تواند به 
کنت��رل نقدینگی و تورم کمک کند، گفت: عملیات ب��ازار باز می تواند به این روند 
کمک کند، ولی می تواند مورد سوءاستفاده دولت هم قرار بگیرد، پس باید از این ابزار 
در راس��تای کنترل نقدینگی و تورم استفاده کرد، نه اینکه ابزاری برای بسط پولی 
دولت باشد؛ در شرایطی که دولت پول الزم دارد، ممکن است دیگران را تشویق به 
خرید این اوراق کند تا پول بیش��تری به دست بیاورد ولی در مجموع عملیات بازار 

باز حرکت خوبی است و از سال های قبل باید شروع می شد.

آژیر خطر رشد پایه پولی هر روز بلندتر می شود

رشد 7 برابری نقدینگی در 8 سال

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

محمد کشتی آرای
تحلیلگر بازار طال و سکه 
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مدیرعامل شرکت بورس تهران:
معامالت فروش تعهدی در 5 نماد راه اندازی می شود

مدیرعامل بورس ته��ران از راه اندازی فروش معامات فروش تعهدی خبر داد و 
اعام کرد معامات فروش تعهدی در پنج نماد بورسی راه اندازی خواهد شد و البته 
شرایط خاصی هم برای آن تعیین شده است. به گزارش بورس تهران، علی صحرائی، 
ش��رایط معامات فروش تعهدی در بازار س��رمایه را تشریح کرد و گفت: به زودی 
عرضه اولیه شرکت پدیده شیمی قرن را در بورس تهران شاهدیم که شرکت نسبتا 
بزرگی بوده و ۱۰درصد آن چهارشنبه آتی به بازار تخصیص داده می شود. مدیرعامل 
بورس تهران درخصوص درخواس��ت فعاالن بازار برای تخصیص درصد بیشتری در 
عرضه های اولیه با توجه به افزایش کدهای معاماتی نیز گفت: در بورس تهران این 
اتفاق افتاده و این برای شرکت های کوچک ۲۰درصد آنها در عرضه اولیه دو بازار و 

۲درصد مازاد بر عرضه عمومی به صندوق ها تخصیص داده می شود.
برنامه عرضه های اولیه و چشم انداز بازار سهام

وی در پاس��خ به اینکه به جز ش��رکت پدیده شیمی قرن چه شرکت های 
دیگری در نوبت عرضه اولیه هس��تند، گفت: شرکت سرمایه گذاری کوثر که 
به محض آماده ش��دن و واجد شرایط شدن با توجه به تاکیدات وزیر اقتصاد 
مبنی بر شفافیت و دقت در ورود شرکت ها به بازار، عرضه اولیه خواهد شد.
مدیرعامل بورس تهران درخصوص »شس��تا« نیز افزود: این ش��رکت نیز مشروط 
پذیرفته ش��ده و در حال طی کردن مراحل باقی مانده برای اخذ مجوز نهایی و عرضه 
اولیه اس��ت. او در پاسخ به سوالی درخصوص چش��م انداز بازار با بیان اینکه وضعیت 
ب��ورس به مولفه های زیادی بس��تگی دارد، ادامه داد: نوس��انات نرخ کامودیتی ها در 
جهان و رشد اقتصاد جهانی از جمله این عوامل هستند ولی مردم در شرایط کنونی 
به درس��تی بورس را به عنوان بهترین گزینه برای س��رمایه گذاری برگزیده اند، چون 
در دیگر بازارها به س��بب برخی محدودیت ها، نقدش��وندگی پایین و عدم شفافیت، 
سرمایه گذاری به صرفه نیست. به گفته صحرائی، در اقتصاد کشور، بورس شفاف  ترین 
بخش اقتصاد اس��ت و با توجه به زیرس��اخت های الکترونیکی که طی ۱۰ سال اخیر 
ایجاد ش��ده، امکان دسترسی آناین مردم به اطاعات و معامات فراهم آمده است. 
وی با بیان اینکه اولویت برای فردی در بازار س��رمایه قائل نیس��تیم و ش��خصی که 
امروز کد معاماتی گرفته با فردی که 3۰ سال در بازار فعالیت داشته تفاوتی ندارد، 
گفت: طعم این عدالت را مردم در عرضه های اولیه نیز می چش��ند که همه از شرایط 

یکسانی برخوردارند و مجموعه این عوامل بازار را برای مردم جذاب کرده است.
راه اندازی فروش معامالت فروش تعهدی

مدیرعامل ب��ورس تهران درخصوص فروش تعهدی گفت: چنانچه ش��اخص 
)کل و هم وزن( بیش از ۱.۵درصد افت داش��ته باش��ند، عملیات فروش تعهدی 
متوقف می شود؛ ضمن آنکه س��هامداران عمده شرکت ها در نماد، اجازه فروش 
تعهدی در همان نماد را نخواهند داش��ت. صحرائی درخصوص راه اندازی فروش 
معام��ات فروش تعهدی گفت: ای��ن معامات محدود و تنه��ا در پنج نماد در 
بورس تهران ش��روع می شود و مکانیس��م های کنترلی پیش بینی شده و بر این 
اس��اس در حد ۰.۵درصد نس��بت به آخرین قیمت، امکان فروش تعهدی وجود 
دارد. همچنی��ن اگ��ر ش��اخص )کل و هم وزن( بیش از ی��ک و نیم درصد افت 
داشته باشند این عملیات متوقف می شود، همچنین سهامداران عمده شرکت ها 

در نمادی که سهامدار عمده هستند اجازه فروش تعهدی را نخواهند داشت.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: شاخص بورس در دومین روز هفته و بیست و هفتمین روز 
از بهمن ماه، با رشدی ۱۰ هزار و 7۶۱ واحدی، مرز ۴7۲ هزار واحد را هم رد 
کرد و در ارتفاع ۴7۲ هزار و 7۴۹ واحد ایس��تاد. این تازه ترین سقف شکنی 
ش��اخص کل است و به نظر می رس��د رکوردشکنی های بورس همچنان تا 

پایان سال و به گفته کارشناسان تا سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۲هزار و ۴۲۶  واحد افزایش به ۱۵۲ 
ه��زار و ۴۵۸ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک ه��زار و ۶۱۸ واحد 
رش��د به ۱۰۱ هزار و ۶7۹ واحد رس��ید. شاخص آزاد شناور نیز با ۱۱ هزار 
و 7۵۶ واحد افزایش به رقم ۵7۰ هزار و ۶۵۱ واحد دس��ت یافت. شاخص 
ب��ازار اول 7هزار و ۶۹۹ واحد و ش��اخص ب��ازار دوم ۲۲ هزار و ۴33 واحد 
افزایش داشتند. در معامات روز یکشنبه بیش از ۹ میلیارد و ۵7۲ میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴7 هزار و ۱7۵ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
سود در دومین روز هفته نصیب کدام سهامداران شد؟

نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۹3۱ واحد، صنایع پتروشیمی 
خلی��ج فارس )فارس( با ۸۱۵ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۵3۶ 
واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با ۵3۶ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید )وامید( با ۵۲۲ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۴۹۲ واحد 
و پاالیش نفت تهران )ش��تران( با ۴33 واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر 
ش��اخص کل داشتند. در مقابل نیز نمادهای مخابرات ایران )اخابر( با ۱۵۶ 
واح��د، ایران خودرو )خودرو( با ۱۱۹ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۶3۹ 
واحد، داده گس��تر عصر نوین های وب )های وب( با ۸۹ واحد و بانک ملت 
)وبمل��ت( با 7۲ واحد از جمله گروه هایی بودند که افت ش��اخص بورس را 

رقم زدند.
همچنین نمادهای بانک تجارت، بانک ملت، ایران خودرو، س��ایپا، فوالد 
مبارک��ه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان و مل��ی صنایع مس ایران از جمله 
نماده��ای پربیننده دیروز بودند. گروه فلزات اساس��ی هم در معامات این 
روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و 7۵۲ میلیون و 3۲۶ هزار 
برگه سهم به ارزش ۵هزار و 3۵۵ میلیارد ریال در این گروه داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از ۱3۹ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۶ 
هزار و ۵۴  واحد ثابت ماند. در این بازار ۲میلیارد و ۸7۸ میلیون برگه سهم 

به ارزش بیش از ۲۵ هزار و ۴3۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.

بیش��ترین تاثیر مثبت را در بین تمامی نمادها، نمادهای پتروشیمی 
مارون )مارون(، صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، تولید نیروی 
ب��رق دماوند )دماوند(، ف��والد هرمزگان جنوب )هرمز(، س��هامی ذوب 
آهن اصفهان )ذوب( و توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم( بیشترین 
رش��د مثبت  بر ش��اخص این بازار داش��تند. همچنین نمادهای س��نگ 
آه��ن گهرزمین )کگهر(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، س��رمایه گذاری مس 
سرچش��مه )سرچش��مه( و آتیه داده پرداز )اپرداز( مانع از رشد بیشتر 

شاخص فرابورس شدند.
ثبت ۱3 هزار تازه وارد در بورس طی ۱۰ ماه گذشته

در این میان، آخرین آمار صدور کدهای بورسی در سال  جاری نشان 
می ده��د که تعداد این کدها از فروردین تا بهمن  ماه از ۵۵ هزار به ۶۸ 
ه��زار کد افزایش یافته که تع��داد کل کدها به ۱۱ میلیون و 33۸ هزار 
رس��یده اس��ت؛ اتفاقی که دبیرکل کانون کارگزاران بورس در مورد آن 
اب��راز نگرانی کرده و بر این باور اس��ت که این اتف��اق خطرناک بوده و 

وظیفه ارکان بازار سرمایه این است که طرف عرضه را تقویت کند.
به گزارش ایسنا، آمار صدور کدها در سال ۱3۹۸ به این ترتیب است که 
در فروردین ۵۵ هزار کد، در اردیبهشت  3۹ هزار کد، در خرداد  ۲3 هزار 
کد، در تیر  3۴ هزار کد، در مرداد ۴۸ هزار کد و در ش��هریور ۶۱ هزار کد 
صادر ش��ده است. میزان صدور کدها در مهرماه رشد چشمگیری داشته و 
در این ماه  ۹۱ هزار کد صادر ش��د. همچنین در آبان، آذر و دی به ترتیب 
شاهد صدور ۲۵ هزار، ۵۲ هزار و ۶۸ هزار کد هستیم، بنابراین کل کدهای 
صادرشده از ابتدای امسال تا پایان دی ماه ۴۹۶ هزار کد و تعداد کل کدها 
۱۱ میلیون و 33۸ هزار کد )این کدها به غیر از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نفری 

است که یونیت های صندوق های سرمایه گذاری دارند( است.
تعداد سهامداران به مرز خطرناکی رسیده است

در این راستا، س��ید روح اهلل میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس 
در مورد تعداد س��هامداران بازار سرمایه گفت: تعداد سهامداران خطرناک 
اس��ت. زمانی که طرف تقاضا تا این حد رش��د پیدا کرده و جذب سرمایه 
به بازار تا این حد توس��عه پیدا کرده اس��ت و عموم م��ردم دارند وارد بازار 
می شوند وظیفه ارکان بازار سرمایه این است که طرف عرضه را تقویت کند 
در غیر این صورت باعث باال رفتن بی دلیل قیمت برخی از سهام شرکت ها 

خواهیم بود.

میرصانع��ی ادام��ه داد: منظ��ور از تقویت طرف عرضه این اس��ت که 
س��ازمان خصوصی سازی و شرکت های س��رمایه گذار بزرگ را به عرضه 
تش��ویق کنیم. همچنین مقرراتی که جلوی عرضه شرکت ها را می گیرد 
ح��ذف کنیم. برای مثال مقرراتی در بازار پایه وجود دارند که می گویند 
س��هامداران بزرگ ش��رکت ها نمی توانند عرضه کنن��د مگر اینکه مجوز 
بگیرند. این قوانین دست و پا گیر است و باید حذف شود تا سهامداران 

عمده بتوانند عرضه کنند.
دبی��رکل کانون کارگ��زاران بورس با بیان اینکه می ت��وان تعداد پذیرش 
شرکت ها یا عرضه های اولیه را افزایش داد، گفت: اگر در گذشته دو هفته یا 
ماهی یک بار جلسات هیات پذیرش تشکیل می دادیم اکنون هفته ای دو بار 
تشکیل دهیم. می توانیم فرآیند پذیرش را تسهیل کنیم تا پذیرش بیشتر و 

سهم جدید وارد بازار شود.
به گفته میرصانعی، باید از این دست موارد و سیاست ها باید در بازار اتخاذ 
ش��ود تا طرف عرضه هم متناسب با طرف تقاضا رشد پیدا کند. این اتفاق 
باعث می ش��ود قیمت ها بی دلیل و بی رویه رش��د پیدا نکند و بازار متعادل 
بماند، اما اگر طرف عرضه را پایین نگه داریم تبعاتی در بازار ایجاد می شود 

که آسیب آن به سهامدار غیرحرفه ای وارد خواهد شد.

۱3هزار تازه وارد در ۱۰ ماه گذشته وارد بازار سرمایه شدند

ادامهرکوردشکنیهایشاخصبورس
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بدهی سازمان تأمین اجتماعی به مراکز 
درمانی صفر می شود

مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی گفت ۵ هزار میلیارد تومان به تازگی 
از دولت دریافت ش��ده و از هفته آینده بدهی س��ازمان تأمین اجتماعی به 

مراکز درمانی را صفر خواهیم کرد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مصطفی س��االری در نشست هیات 
نماین��دگان اتاق ایران اظهار کرد: ۵ ه��زار میلیارد تومان به تازگی از دولت 
دریافت ش��د؛ ای��ن مبلغ در بدنه س��ازمان برنامه و بودجه معط��ل بود، اما 
س��رانجام اجرایی شد. او از آمادگی این سازمان برای تغییر وضعیت شورای 
عالی، خبر داد و گفت: کس��ی اصرار ندارد بدنه س��ازمان دولتی بماند و در 
فضای کس��ب وکار هر چقدر مشکات بیشتر ش��ود، مشکات ما نیز بیشتر 
اس��ت، زیرا فعاالن اقتصادی تأمین کنندگان اصلی منابعی هستند که صرف 
بازنشس��تگان و ... می ش��ود. به گفته س��االری هفته آینده مطالبات بخش 
خصوصی تا پایان شهریور پرداخت شده و همچنین بدهی به بانک ها کاهش 
خواهد یافت. این مقام مسئول خطاب به اعضای اتاق بازرگانی ایران تصریح 
ک��رد: گرفتاری های بازرگان��ان به تأمین اجتماعی هم س��رایت می کند، اما 
باع��ث نمی ش��ود قانون را کنار بگذاریم، منابع نس��ل آین��ده اکنون مصرف 

نمی شود و به آن  هم می اندیشیم.
ساالری از آمادگی این سازمان برای تغییر وضعیت شورای عالی، خبر داد 
و افزود: کس��ی اصرار ندارد بدنه سازمان دولتی بماند و در فضای کسب وکار 
هر چقدر مش��کات بیشتر شود، مش��کات ما نیز بیشتر است، زیرا فعاالن 
اقتصادی تأمین کنندگان اصلی منابعی هس��تند که صرف بازنشس��تگان و... 

می شود.

تخم مرغ تقلبی نداریم
مدیرعام��ل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار اعام کرد که تخم مرغ 

تقلبی یا پاستیکی در بازار وجود ندارد.
به گزارش ایس��نا، چندی پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که 
نشان می داد تخم مرغ هایی از جنس مواد پاستیکی تولید و به بازار مصرفی 
عرضه می ش��ود. در این ویدئو ذکر ش��ده بود که این تخم مرغ های تقلبی در 
کشور چین ساخته و در بازار توزیع می شود. در این راستا مدیرعامل اتحادیه 
تولیدکنن��دگان مرغ تخم گذار ضمن رد این ش��ایعه اع��ام کرد که صنعت 
تولید تخم مرغ صنعت عظیمی است و باتوجه به تولیدات روزانه آن که فراتر 
از نیاز مصرف کنندگان اس��ت، نیازی به تولید تخم مرغ تقلبی یا ساخته شده 
با  مواد پاس��تیکی ندارد. رضا ترکاشوند با بیان اینکه تاکنون هیچ گزارشی 
از وجود تخم مرغ پاس��تیکی یا تخم مرغ تقلبی به دس��ت ما نرسیده است، 
به ایس��نا اظهار ک��رد: ماهانه ۹۰ هزار تن و روزان��ه 3۰۰۰ تن تخم مرغ در 
کش��ور تولید و به بازار عرضه می ش��ود. این تولیدات به حدی اس��ت که از 
نیاز مصرف روزانه نیز بیشتر است و  برای مصارف دیگری استفاده می شود. 
مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان م��رغ تخم گذار با بیان اینکه روزانه ۱۰۰ 
تن تخم مرغ از ایران صادر می ش��ود، گفت: کش��ورهایی که به آنها تخم مرغ 
صادر می کنیم، عبارتند از افغانس��تان، عراق، عمان و قطر. البته تقاضا برای 
صادرات بیش از این است ولی برای برهم نخوردن بازار داخلی بیش از این 

مقدار صادر نمی شود.

8۰درصد گالیه فعاالن اقتصادی در 3 حوزه 
مالیات، تامین اجتماعی و روابط کار

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت ۸۰درصد گایه فعاالن اقتصادی در 
سه حوزه مالیات، تامین اجتماعی و روابط کار در فضای کسب و کار است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حسین ساح ورزی در نشست هیات 
نماین��دگان اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به اینکه هیچ کدام از کارکردهایی 
که بر قوانین کار و  تامین اجتماعی متصور بوده محقق نش��ده است، گفت: 
از دولت توقع داریم اقدامی موثر در این راستا انجام شود و اصاح قانون کار 

و تامین اجتماعی به سرانجام برسد.
وی ادام��ه داد: ۸۰درصد گای��ه فعاالن اقتصادی در س��ه حوزه مالیات، 
تامین اجتماعی و روابط کار است. وقتی به آمار پرونده ای موجود در دیوان 
عدال��ت اداری نیز نگاه می کنیم، عم��ده آنها نیز مربوط به همین موضوعات 

است.
ساح ورزی با اش��اره به تعیین دستمزد گفت: در فرآیند تعیین دستمزد 
علی رغ��م ش��عار س��ه جانبه گرایی، دول��ت تاثیرگذار اس��ت و از ای��ن نهاد 
می خواهی��م هر میزان مزد کارگران خود را افزایش می دهد، همان میزان را 

برای کارگران بخش خصوصی پیاده کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: سال هاست قانون کار و تامین 

اجتماعی طلسم شده و اصاح این قوانین در کشور به نتیجه نمی رسد.

رشد 3درصدی تولید کنسانتره آهن
از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، 3۹ میلیون و 3۴۱ هزار و ۸73 
تن کنسانتره س��نگ آهن تولید داشته ایم که میزان تولید نشان از 

رشد 3درصدی این ماده معدنی مهم دارد.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، طبق آخرین آمار اعام شده 
از س��وی س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ سنگ آهن 
در ۱۰ ماهه است مرز 3۹ میلیون را رد کرده است که در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته 3درصد رشد داشته است.
 تولیدکنندگان بزرگ س��نگ آهن کشور از ابتدای امسال تا پایان 
دی، 3۹ میلیون و 3۴۱ هزار و ۸73 تن کنسانتره سنگ آهن تولید 
کردند. میزان تولید مدت مش��ابه سال گذشته، 3۸ میلیون و ۱۶۲ 
هزار و ۱۱۴ تن بود که نش��ان از رش��د 3درصدی این ماده معدنی 

مهم دارد.
از این میزان، مهم ترین ش��رکت ها از جمل��ه گل گهر ۱3 میلیون 
و 3۸۶ ه��زار تن، چادرملو 7 میلیون و ۹7۰ هزار تن، س��نگ آهن 
مرک��زی 3 میلی��ون و ۹۵۴ هزار تن، گهر زمی��ن 3 میلیون و ۸۰۱ 
ه��زار تن و صبا نور بیش از ۹3۰ هزار تن در مدت یادش��ده تولید 

کنسانتره سنگ آهن داشته اند.
همچنین در ۱۰ ماهه سال ۱3۹۸، حدود 3 میلیون و ۴۵۹ هزار 
تن سنگ آهن دانه بندی تولید شده که نسبت به تولید مدت مشابه 
س��ال گذش��ته با رقم ۵ میلیون و ۶۶۲ هزار تن، 3۹ درصد کاهش 

نشان می دهد.

اخبـــار

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت در صورت عدم نظارت 
ب��ه چاه های غیرمجاز غارت س��الیانه ۱7 میلیارد مترمکعب آب توس��ط 

چاه های غیرمجاز استمرار پیدا می کند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
علیمراد اکبری گفت: باید اعتبارات دولتی به مس��یر و بستر سازمان های 

مردم نهاد هدایت شود.
وی با بیان اینکه بس��تن چاه های غیرمجاز و کنترل اضافه برداشت ها، 
جزو اصول تعادل بخش��ی منابع آب زیرزمینی اس��ت، ادامه داد: در غیر 

ای��ن صورت، غارت س��الیانه ۱7 میلیارد مترمکعب آب توس��ط چاه های 
غیرمجاز استمرار پیدا می کند. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
با اشاره به اینکه طرح تعیین دقیق آب مصرفی در بخش کشاورزی برای 
محصوالت مختلف، در این معاونت در حال انجام است، تاکید کرد: مصرف 
آب کشاورزی زیر 7۰درصد است و در اکثر مناطق کشور کم آبیاری انجام 
می ش��ود. اکبری با بیان اینکه س��ازمان نظام صنفی کشاورزی در تدوین 
قانون جامع آب باید حضور داشته باشد، گفت: تشکیل کارگروه مشترک 
نظام صنفی کش��اورزی با معاونت های وزارت جهاد کشاورزی متناسب با 

زمینه های تخصصی ضروری است. در این نشست، محمد شفیع ملک زاده 
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور نیز ضمن تشریح اهداف نظام 
صنفی، الزامات قانونی و بحث مدیریت مشارکتی منابع آب، خواستار ارائه 
نظرات و همکاری بیشتر معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با 

این سازمان شد.
در این نشس��ت مقرر ش��د، به منظور هم��کاری معاونت آب و خاک با 
نظام صنفی کش��اورزی، کارگروهی برای شناس��ایی و تقویت زمینه های 

همکاری های مشترک تشکیل شود.

غارتسالیانه۱۷میلیاردمترمکعبآبتوسطچاههایغیرمجاز

نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران گفت با عرضه فراوان محصول از نوار 
جنوبی کشور، پیش بینی می شود ظرف کمتر از یک ماه بازار به تعادل برسد.

مجتبی ش��ادلو در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره دالیل گرانی 
پیاز در بازار، اظهار کرد: همه س��اله قیمت برخی محصوالت همچون پیاز، گوجه 
فرنگی و س��یب زمینی با نوس��اناتی در بازار روبه رو می شود که علت اصلی آن را 

باید در کمبود یا مازاد تولید جست وجو کرد.
او افزود: در برخی مواقع قیمت تمام شده تولید به دست تولیدکننده نمی رسد 
ک��ه با تکرار م��داوم این امر دیگر تولیدکننده قادر ب��ه ادامه تولید نخواهد بود و 

درنهایت شاهد کمبود محصول و افزایش قیمت در بازار خواهیم بود.
نایب رئی��س اتحادی��ه باغداران اس��تان تهران ب��ا تأکید بر حمای��ت دولت از 

کش��اورزان و باغداران زیان دیده، گف��ت: در مواقعی که قیمت فروش محصوالت 
جوابگوی هزینه های تولید نیس��ت، از این رو مس��ئوالن دولتی ب��ا اتخاذ تدابیر 
مختل��ف باید کاری کنند که تولیدکننده بتوان��د به تولید ادامه دهد در غیر این 

صورت شاهد تاطم قیمت در بازار خواهیم بود.
ش��ادلو افزود: در مواقعی که قیمت محصوالت کمتر از هزینه های تولید است، 
انتظ��ار م��ی رود که دولت به منظ��ور توزیع در پادگان ها، م��دارس و افراد تحت 
پوش��ش کمیته امداد، اقدام به خرید محص��ول از تولیدکنندگان کند تا پایداری 

تولید حفظ شود.
این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه کشاورزان اقدام به جمع آوری پیاز 
و انتقال به س��ردخانه ها کردند، بیان کرد: در حال حاضر نبود پیاز س��ر 

زمین موجب ش��ده تا قیمت محصول با نوس��اناتی در بازار روبه رو شود 
ک��ه با عرضه پیاز نو از نوار جنوبی همچون مناطقی از جیرفت و کهنوج 
طی هفته های آتی بازار متعادل خواهد شد و جای هیچ گونه نگرانی در 

این زمینه وجود ندارد.
او نبود بازار ش��فاف و پایدار را یکی دیگر از دالیل نوسان قیمت در بازار اعام 
کرد و گفت: تا زمانی که ش��رایط به گونه ای فراهم نش��ود که تولیدکننده از بازار 
ش��فاف اطمینان حاصل کند، روند التهاب قیمت در بازار ادامه خواهد داشت اما 
درخصوص پیاز طی هفته های اخیر نوساناتی به دلیل کمبود عرضه در بازار ایجاد 
شده که با عرضه فراوان محصول از مناطق جنوبی، پیش بینی می شود که ظرف 

کمتر از یک ماه بازار متعادل شود.

مدیر رس��ته فناوری اطاعات طرح تکاپو با بیان اینکه صنایع خاق می توانند 
با کمک هوش مصنوعی تا ۸۵درصد فرصت های شغلی جدید ایجاد کنند، گفت 
اقتصاد خاق عاوه  بر ایجاد اش��تغال و درآمدزای��ی، ارزآوری قابل توجهی برای 

کشور به دنبال دارد.
محمد عبده ابطحی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به به توس��عه فناوری های 
نوین اظهار کرد: امروز با گس��ترش پیش��رفت های علمی و فن��اوری و اینترنت، 
روش ه��ای خاقانه ای برای تولید و توزیع و مصرف کاال ایجاد ش��ده که یکی از 

بسترهای مهم اقتصاد خاق به شمار می رود.
وی رش��د و توس��عه صنایع خاق را مس��تلزم وج��ود س��رمایه، مهارت های 
کارآفرینی، زیرس��اخت های الزم و قوانین مالکیت فکری دانست و گفت: استفاده 
از فناوری در تمامی مراحل بازارسازی، بازاریابی، طراحی، تولید، فروش، آموزش 
و پژوهش می تواند زمینه س��از رش��د روزافزون و با سرعت باالی صنایع فرهنگی 

در کشور باشد.
مدیر رس��ته فناوری اطاعات طرح ملی توس��عه کس��ب و کار ب��ا بیان اینکه 
صنایع خاق می توانند با کم��ک هوش مصنوعی تا ۸۵درصد فرصت های جدید 

شغلی ایجاد کنند، اظهار کرد: صنایع خاق صنایعی هستند که خاقیت علمی، 
هنری، اقتصادی و فناورانه را توأمان دربرمی گیرند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد 
کش��ورها برخوردارند ش��ناخته می ش��وند. اقتصاد خاق می تواند عاوه بر تولید 
درآمد و ایجاد ش��غل، درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد و به تنوع فرهنگی 

و توسعه انسانی کمک کند.
ابطحی اضافه کرد: طی سال ۲۰۱۵ حجم صادرات محصوالت خاق و خدمات 
فرهنگی بیش از ۵۰۰ میلیارد دالر بوده در حالی که براساس آمار سال گذشته، 
ای��ن میزان صادرات در حوزه صنایع فرهنگی کش��ور ما نزدیک به ۴۵۰ میلیون 
دالر بوده و حجم قابل توجهی از آن به صنایع دس��تی و فرش اختصاص داش��ته 
اس��ت. وی تصریح کرد: در حوزه واقعیت مجازی، حجم بازار از 3میلیارد دالر در 
س��ال ۲۰۱۶ به ۹۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید و نکته جالب این 
اس��ت که نصف این ب��ازار در حوزه صنایع فرهنگی و صنای��ع خاق خواهد بود 
ک��ه از بازی های ویدئویی، پخش زنده رویدادها تا س��رگرمی و خرده فروش��ی را 

شامل می شود.
ب��ه گفته مدیر رس��ته فناوری اطاعات طرح ملی تکاپ��و، چالش عمده ای که 

در بح��ث باک چین در حوزه صنایع خاق و فرهنگی وجود دارد،  بحث مالکیت 
معنوی است و باک چین یک راهکار اثبات شده برای آن است که بحث مالکیت 
معن��وی را به صورت اصولی حل کند و یک امکان ویژه در اختیار بخش فرهنگ 
قرار دهد. ابطحی با اش��اره به تاس��یس بنیاد ملی توس��عه فناوری های فرهنگی 
اظهار کرد: در این بنیاد قرار اس��ت یک زیس��ت بوم فن��اوری فرهنگی را هدایت 
و راهبری کنیم و به کمک آن، بس��تری فراهم ش��ود که تمام فعاالن این حوزه 

بتوانند ایفای نقش کنند.
وی تصری��ح ک��رد: هدف اصلی این بنیاد، توس��عه کس��ب و کار و خلق ثروت 
نیس��ت بلکه این بنیاد زمینه ساز رشد کسب و کارهای نوپا از طریق به کارگیری 
فناوری های جدید است که موجب اشتغال زایی و ارزآوری برای کشور می شوند.

به گزارش ایسنا، صنایع خاق در اقتصاد بسیاری از کشورها به  عنوان صنایعی 
که خاقیت علمی، هنری، اقتصادی و فناورانه را دربرمی گیرند شناخته می شوند. 
براب��ر آمارها، بازار صنای��ع خاق و فرهنگی در دنیا بین ۲۲۵۰ میلیارد تا 3۶۰۰ 
میلی��ارد دالر و حجم صادرات در این حوزه بیش از ۵۰۰ میلیارد دالر در س��ال 

۲۰۱۹ برآورد شده است.

کاهش قیمت پیاز در راه است

عامل اصلی التهاب قیمت پیاز چه بود؟

ارزآوری صادرات صنایع خالق چقدر است؟

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

توپ »بنزین سفر« به زمین سخنگو افتاد
وزیر میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی گفت سخنگوی دولت 

درباره »بنزین سفر« اطاع رسانی خواهد کرد.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، علی اصغر مونسان 
درباره اختصاص س��همیه بنزین سفر برای نوروز ۹۹، گفت: این پیشنهاد به 

دولت داده شده و سخنگوی دولت درباره آن اطاع رسانی می کند.
او درباره میزان س��همیه پیشنهادی برای بنزین س��فر، اظهارنظری نکرد 
و تعیی��ن تکلیف در این خص��وص را نیز به دولت و اطاع رس��انی آن را به 

سخنگوی دولت سپرد.
بیژن زنگنه � وزیر نفت � پس از ابراز بی اطاعی مکرر از موضوع س��همیه 
بنزین س��فر و ش��انه خالی ک��ردن وزارت نف��ت از آن، س��رانجام دیروز به 
خبرنگاران گفت که »)بنزین س��فر( در دولت مطرح شده و من هم منتظرم 
بگوین��د. این موضوع را در دولت مطرح کردم و آقای رئیس جمهور دس��تور 
دادند پیش��نهادها برای تعیین میزان سهمیه بنزین سفر ارائه شود. اگر این 

پیشنهادها بیاید، درباره آن تصمیم گیری می شود.«
او درباره برخی مخالفت ها با اختصاص س��همیه ای برای سفر، اظهار کرده 
اس��ت: »علت مخالفت این است که منابع یارانه ای کم می شود؛ پول افزایش 
قیمت بنزین، تماما با دس��تور رئیس جمهور و تصمیم سران قوه، به بخشی 
از خانواده های دارای مش��کل پرداخت می شود، اما اگر قرار باشد ۱۰۰ لیتر 
س��همیه بنزین به ۱۸ میلیون خودروی س��واری که در کش��ور وجود دارد، 
تخصی��ص پیدا کن��د یعنی باید یک میلیارد و ۸۰۰ میلی��ون لیتر بنزین به 
خودروها س��همیه نوروزی داده ش��ود که اگر این رق��م را  در ۱۵۰۰ تومان 
ضرب کنیم، نزدی��ک 3 هزار میلیارد تومان از منابع برای تخصیص به افراد 

مشمول کم می شود.«
وزیر نفت درباره احتمال تصویب نشدن سهمیه بنزین سفر با این حساب 
و کتاب هم گفته که نمی تواند االن چیزی بگوید اما موضوع )سهمیه بنزین 

سفر( در دولت مطرح است.
ولی تیموری � معاون گردش��گری وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دس��تی � هفته پیش به ایس��نا اعام کرد که »درخواست اختصاص 
سهمیه ویژه »بنزین سفر« در حد ۱۲۰ لیتر به قیمت مصوب لیتری ۱۵۰۰ 
تومان با هدف توسعه سفرهای نوروزی و گردشگری داخلی و تشویق مردم 
به س��فر، به دولت و وزارت نفت داده ش��ده است و در جلسه های مختلف با 
س��ایر دستگاه های اقتصادی در قالب بس��ته حمایتی سفر مطرح و پیگیری 
ش��ده اس��ت.« پس از آن حمید قاس��می ده چش��مه � قائم مقام مدیرعامل 
ش��رکت پخش فرآورده های نفتی ای��ران � در اظهارنظری گفت: »مجلس و 
نهاد دیگری درخواست سهمیه بنزین نوروزی را به هیأت دولت نداده است 
و در ح��ال حاضر حتی مقدمات تخصیص بنزین برای س��فرهای نوروزی به 
وزارت نفت اباغ نش��ده است.« او در عین حال به زمزمه هایی که در هیأت 
دولت برای تخصیص سهمیه بنزین نوروزی شکل گرفته اشاره کرد، اما این 
را هم تاکید کرد که »به طور قطع مجلس باید این درخواس��ت را به دولت 
ارس��ال کند، اما هنوز هیچ درخواستی به صورت رسمی و مکتوب به هیأت 
دولت داده نشده است و در صورت اباغ نهایی، وزارت نفت آماده اجرای آن 

برای نوروز خواهد بود.«
حرمت اهلل رفیعی � رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات هوایی 
و مس��افرتی � نیز در واکنش به این اظهارات گفت که »مگر مجلس درباره 
سهمیه بندی بنزین تصمیم گرفته بود که حاال درباره سهمیه سفر پیشنهاد 

دهد.«

مصوبه رانتی دولت برای واردات ۱۱۰۰ خودرو
تاش برخی مس��ئوالن برای اخذ مصوبه دولت به منظور واردات بیش از 
۵ هزار خودرو که ۱۱۰۰ دستگاه  آن فاقد ثبت سفارش است عاوه بر رانت 
اقتصادی و ارزی، می تواند موجب افزایش نرخ ارز در بازار ش��ود که دود آن 
به چش��م مردم می رود. به گزارش »خلی��ج فارس« به نقل از فارس، پس از 
تاطم ارزی در سال ۹7 ثبت سفارش ۱۴۰۰ قلم کاالی مصرفی و لوکس از 
جمله خودرو که ارزبری زیادی دارد، ممنوع شد. بنا به گزارش های مسئوالن 
گمرک بیش از ۱۲ هزار خودرو طی یک و نیم س��ال اخیر در گمرکات دپو 
ش��ده بود که با مصوبه سال گذش��ته دولت بیش از 7 هزار خودرو ترخیص 
ش��د. اطاعات کسب شده نش��ان می دهد بالغ بر ۵۱۰۸ خودرو همچنان در 

گمرکات خاک می خورند و امکان ترخیص آنها وجود ندارد.
در ماه ه��ای اخیر گمرک تاش های زیادی کرده تا خودروهای دپوش��ده 
ترخیص ش��وند. بر این اساس از س��وی وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه ای 
جه��ت تعیی��ن تکلی��ف خودروها به دولت ارس��ال ش��د تا در ای��ن رابطه 
تصمیم گی��ری ص��ورت بگیرد. ش��واهد و اخبار نش��ان می ده��د بحث ها و 
بررسی های زیادی به منظور ترخیص خودروی باقیمانده در گمرکات صورت 
گرفته است، اما تا امروز )یکشنبه( مصوبه هیأت وزیران را اخذ نکرده است.

در همین راس��تا یک مقام مس��ئول گمرک ایران به ف��ارس گفت: طبق 
اطاعات موجود حدود ۵۱۰۸ دستگاه خودروی سواری در گمرکات موجود 
است و ترخیص نشده اند و در صورتی که پیش نویس مصوبه به تایید هیأت 

وزیران برسد، حدود 3 تا 3 هزار و 3۰۰ دستگاه قابلیت ترخیص دارند.
وی ادام��ه داد: این پیش نویس در ش��ورای اقتصاد، کمیس��یون اقتصادی 
دولت و کمیته های تخصصی بحث و بررس��ی ش��ده و در صورتی که هیأت 
وزی��ران آن را مص��وب کند قابلی��ت اجرایی خواهد داش��ت. در حال حاضر 
بخش��ی از این خودروها با ارز بانکی و بخشی دیگر بدون انتقال ارز بوده که 
منش��أ آن مشخص نیس��ت و در صورتی امکان ترخیص خواهند داشت که 
منش��أ ارز مشخص و تاییدیه بانک را دریافت کنند. این مقام گمرکی تاکید 
ک��رد:  همچنین بالغ بر هزار دس��تگاه خودروی پروانه ش��ده مربوط به یک 
ش��رکت خودروس��از اس��ت که امکان ترخیص آنها با توجه به صدور پروانه 
الکترونیکی فراهم نش��د. به گزارش فارس،  در منطقه آزاد اروند 73 دستگاه 
سواری سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه باالی ۲۵۰۰ سی سی وجود دارد که 
جمعا ۲۲7 دس��تگاه می شود. در این رابطه نیز مهرداد جمال ارونقی، معاون 
فنی گمرک ایران ضمن اعام وضعیت ترخیص تمامی خودروهای دپوش��ده 
گفته اس��ت:  در راس��تای اجرای مصوبه هیات دولت باید ثبت سفارش برای 
ترخیص برخی از خودروهایی که فاقد ثبت س��فارش هس��تند از سر گرفته 
ش��ود. با اباغ و اجرای مصوبه اخیر هیات دولت خودروهای دپوشده تعیین 
تکلیف می ش��ود. به گفت��ه وی، حدود ۱۱۰۰ دس��تگاه از خودروهای باقی 
مانده بدون ثبت س��فارش هستند که امکان ترخیص آنها وجود نداشت و به 
گمرک نیز اظهار نشده اند که با اباغ مصوبه، بخشی از این خودروها تعیین 
تکلیف شده و با صدور ثبت سفارش قابلیت اظهار و ترخیص از گمرک پیدا 
می کنند. با توجه به اظهارات معاون فنی گمرک س��واالت و ابهاماتی متصور 
اس��ت که با شرایط جنگ اقتصادی و نوسانات ارزی همخوان نیست. در این 
بین فضاس��ازی رس��انه ای و تاش بیش از حد برخی مسئوالن برای واردات 
کاالهای ممنوعه بیش از انتظارات اس��ت که بای��د ابعاد و زوایای پنهان آن 

مشخص شود.

مع��اون وزیر صمت از افزایش ۱۰۰درصدی تولید خودرو در کش��ور در 
ماه ه��ای آذر و دی و افزایش ۱۴۰درصدی واگذاری خودرو در این دو ماه 

نسبت به ماه های مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و س��یما، س��عید زرندی در مراسم 
افتتاح س��الن مجموعه سازی بدنه خودرو شرکت قالب های صنعتی بزرگ 
سایپا که پیش از ظهر دیروز برگزار شد با بیان این مطلب گفت: به کسانی 
ک��ه قصد دالل��ی در این بازار را دارند اخطار می دهیم ک��ه در این بازار به 

زودی متضرر خواهند شد.
وی افزود: دولت قصد دارد با وضع مالیات بر عایدی سرمایه که مقدمات 
آن در مجموعه وزارت صنعت نهایی شده از کسانی که بیش از یک خودرو 
دارند مالیات دریافت کند و کسانی که اقدام به خرید بیش از یک خودرو با 

هدف کسب سود و داللی کنند، قطعا متضرر خواهند شد.

زرن��دی افزود: دولت و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف 
ایجاد نهضت داخلی س��ازی و حمایت از کاالی بومی، هزار و ۱۶۵ میلیون 
ی��ورو خرید کاالی خارج��ی از تولیدات صنایع داخلی را در س��ال جاری 
هدف گذاری کرد که ۲7۵ میلیون یوروی آن س��هم بخش صنعت خودرو 

بود و خوشبختانه این هدف تاکنون محقق شده است.
وی ب��ا بیان اینکه نرخ باالی خودرو موجب رنجش مردم ش��ده اس��ت، 
گفت: البته این نرخ باال ناش��ی از مس��ائلی است که خارج از حوزه کنترل 

خودروسازان است و مسائلی نظیر تورم و نرخ ارز روی آن اثر می گذارد.
مع��اون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: ۲ ه��زار و ۲۶7 میلیارد تومان 
نقدینگی در کشور وجود دارد و از ابتدای سال تاکنون 3۰۰ هزار میلیارد 
تومان به آن افزوده شده و در واقع نظام بانکی کشور تولید نقدینگی دارد 

که این امر هم موجب افزایش قیمت کاال ها و از جمله خودرو می شود.

زرندی با اش��اره به اینکه هم اکنون ظرفیت س��اخت ساالنه ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار خودرو در کش��ور وجود دارد، افزود: هم اکنون ۱۲درصد ارزش 
افزوده کش��ور مربوط به این صنعت اس��ت و ۶3۰ هزار نفر در کش��ور به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند و اگر 
نهضت س��اخت داخل در این صنعت جدی گرفته نمی شد امسال مجبور 
بودیم برای تامین نیاز کش��ور، در چنین ش��رایطی ۱۰ میلیارد دالر ارز از 

کشور خارج کنیم.
وی با اش��اره به اینکه در ماه های اخیر خوشبختانه کشور توانسته است 
شوک های ناشی از تحریم ها را تحمل و سپری کند، افزود: از ابتدای امسال، 
صدور جواز کسب ۱۸درصد و صدور پروانه بهره برداری ۵درصد رشد کرده 
اس��ت و در همی��ن مدت 33۹ ه��زار پروانه نظام صنفی صادر ش��ده که 

نشاندهنده رشد 3.۹درصدی این بخش در مقایسه با سال گذشته است.

افزایش۱۰۰درصدیتولیدخودرودرآذرودی

 دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو گفت به دلیل اینکه مصوبه دولت 
نی��از به اص��اح دارد و هنوز اباغ نش��ده هیچ خودروی��ی از گمرکات 

ترخیص نشده است.
مهدی دادفر در گفت وگو با خبرگزاری میزان، درباره آخرین وضعیت 
خودرو های دپو شده در گمرک اظهار کرد: به دلیل اینکه مصوبه دولت 
نی��از به اص��اح دارد و هنوز اباغ نش��ده هیچ خودروی��ی از گمرکات 

ترخیص نشده است.
دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در مصوبه دولت س��ه 
ایراد اساسی وجود داشت که مقرر شد این ایرادات برطرف شود، افزود: 
در ای��ن مصوبه آمده ترخیص خودرو های دارای ثبت س��فارش و قبض 

انبار مجاز اس��ت در حالی که اگر خ��ودرو دارای این دو مورد بود دیگر 
نیازی به مصوبه دولت نبود و می توانست خودروی خود را ترخیص کند.

وی گفت: در مصوبه دولت آمده بود که منشأ ارز باید از طریق بانکی و 
معین باشد در حالی که این خودرو ها مربوط به دو سال گذشته هستند 
و تعیین منش��أ ارز حدود یکس��ال است که روال ش��ده در حالی که در 
گذشته با ارز متقاضی و یا بدون انتقال ارز خریداری می شد که باید این 

مورد در مصوبه اصاح شود.
دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو ادامه داد: ایراد س��وم مربوط به 
خودرو هایی اس��ت که در توقیف مرجع قضایی اس��ت، اگر پس از پایان 
مهل��ت مصوبه دولت مرجع قضایی حکم ب��ه ترخیص این خودرو ها داد 

تکلیف این خودرو ها چه می ش��ود که در مصوبه دیده نش��ده و نیاز به 
اصاح دارد.

وی خاطرنش��ان ک��رد: قب��ل از ای��ن مصوبه هیچ مش��ورتی با بخش 
خصوص��ی صورت نگرفته تا این چنین به مش��کل نخ��ورد بنابراین قرار 

شد که اصاح شود.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری میزان، هیات دولت چندی قبل با پیش��نهاد 
ارائه ش��ده در رابطه ب��ا تعیین تکلیف و ترخی��ص خودرو های مانده در 
گمرک موافقت کرده بود تا پس از حدود دو سال این خودروها ترخیص 
ش��وند که با ایراداتی که در این مصوبه وجود داش��ت هنوز اباغ نشده 

است.

مدیرکل مس��افری سازمان راهداری از اختصاص ۴۰۰ لیتر بنزین یارانه ای در 
اسفند امسال و فروردین ۹۸ به تاکسی های بین شهری خبر داد.

 ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مه��ر، داریوش باقرجوان  
درباره اختصاص س��همیه سوخت به تاکسی های بین ش��هری براساس پیمایش 
اظهار داش��ت: ای��ن اتفاق از ماه اس��فند رخ می دهد و در بهمن م��اه 7۵۰ لیتر 
سوخت یارانه ای به کارت هوشمند تاکسی های بین شهری پاک »ع« واریز شد.

وی اف��زود: از م��اه آینده ۴۰۰ لیتر به عنوان کف س��همیه به کارت س��وخت 
تاکس��ی های بین شهری واریز می ش��ود که به عنوان تنخواه آنها منظور می شود، 
مازاد بر این ۴۰۰ لیتر نیز هر چقدر که پیمایش و صدور صورت وضعیت داشته 
باش��ند، به صورت مابه التفاوت نرخ س��وخت یارانه ای با س��وخت آزاد به شماره 
شبای رانندگان که در سامانه کارت هوشمند آنها ثبت شده، به صورت اعتباری 
و صرفا قابل اس��تفاده در جایگاه های سوخت، شارژ می شود و قابل سوخت گیری 

است.
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای ادامه داد: 
این ۴۰۰ لیتر در ماه های آتی به تدریج حذف می شود ولی فعا امکان صفرکردن 

آن ب��ه ی��ک باره وجود ن��دارد، چون هنوز برخی ش��رکت ها برای تاکس��ی های 
بین ش��هری که در مسافت شهرهای نزدیک یا روستاها فعالیت می کنند، صورت 
وضعیت صادر نمی کنند ولی به تدریج که س��امانه های صدور صورت وضعیت ها 

یکپارچه شد، این ۴۰۰ لیتر بنزین یارانه ای و تنخواه، حذف می شود.
این مقام مس��ئول تصریح کرد: وزارت نفت و وزارت کش��ور قرار اس��ت برای 
فروردین ماه و سفرهای نوروزی نیز این ۴۰۰ لیتر را به کارت سوخت رانندگان 
تاکس��ی های بین ش��هری واریز کنند ولی هر چقدر که در ایام نوروز کار کنند و 
پیمایش داش��ته باشند، از س��وی این دو وزارتخانه میزان پیمایش آنها محاسبه 
ش��ده و مابه التفاوت نرخ س��وخت آزاد و یارانه ای به کارت هوش��مند آنها واریز 
اعتباری می شود. س��قف آن نیز میزان پیمایش آنها خواهد بود و رقم خاصی به 

عنوان سقف در نظر گرفته نشده است.
وی درخصوص تاکس��ی های پاک »ع« ف��رودگاه امام خمینی )ره( نیز یادآور 
ش��د: تاکس��ی های فرودگاه حضرت امام هم مانند سایر تاکسی های پاک »ع«، 
در س��ه ماه اخیر 7۵۰ لیتر س��وخت دریافت کرده اند، اما قرار ش��ده از این پس 
شرکت های تاکسیرانی فعال در فرودگاه امام صورت وضعیت برای این تاکسی ها 

صادر کنند تا تخصیص سهمیه سوخت آنها نیز براساس پیمایش باشد.
باقرجوان ادامه داد: برای تاکسی های فرودگاه امام قرار است ضرایب خاصی به 
عنوان سهمیه س��وخت پیمایشی در نظر گرفته شود از جمله اینکه تاکسی های 
فرودگاه امام عمدتا پس از انتقال مس��افر به تهران، یک س��ر خالی برمی  گردند؛ 
همچنین ترافیک درون ش��هری برای تاکسی های فرودگاه امام نیز در نظر گرفته 

می شود تا در حق آنها اجحافی صورت نگیرد.
وی درب��اره امکان ورود تاکس��ی های فرودگاه امام ب��ه طرح ترافیک 
تهران با پاک »ع« خاطرنشان کرد: در گذشته امکان ورود به محدوده 
طرح ترافیک با پاک »ع« برای تاکس��ی های بین ش��هری وجود داشت 
اما با مصوبه ش��ورای عال��ی ترافیک و معاونت حمل و نقل ش��هرداری 
تهران این امکان از آنها س��لب شده و با تاکس��ی های بین شهری مانند 
خودروهای س��واری پاک سفید برخورد می شود این در حالی است که 
س��ازمان راهداری اجازه تردد به تاکسی های درون شهری با پاک »ت« 
و حمل مس��افر را می دهد که این موضوع اجحاف در حق تاکس��ی های 

بین شهری است.

3 ایراد مصوبه دولت درباره ترخیص خودرو های در گمرک مانده

مدیرکل مسافری راهداری خبر داد

4۰۰ لیتر بنزین نوروزی تاکسی های بین شهری
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تولید نرم افزارهای بزرگ سازمانی دارای پیچیدگی های زیادی است. با وجود 
حساس��یت این محصوالت زمان تولید آنها نیز باید کوتاه باش��د. یک ش��رکت 
دانش بنیان توانس��ته اس��ت با به کارگیری تخصص بومی رایانه، چند محصول 

بوم��ی از ای��ن دس��ت تولی��د کند. میرحس��ین 
آیت  ل��ه زاده، مدیرعام��ل ش��رکت دانش بنی��ان 
»مش��اوران صنعت نرم افزاری اعوان« درباره نوع 
فعالی��ت و  محصوالت تولیدش��ده این ش��رکت 
گفت: سیس��تم مدیریت ارتباط با شهروند و خط 
تولید نرم افزار وایز ۲ محصول اصلی این ش��رکت 
هستند همچنین دو محصول »پرتابل سازمانی« 
و »کارتابل واحد و مدیریت فرآیندهای سازمانی« 
از دیگر تولیدات این ش��رکت هستند. آیت له زاده 
درب��اره محص��ول وایز توضی��ح داد: نرم افزار وایز 
ب��ا ایجاد ی��ک معماری متمرک��ز و فراهم آوردن 
تولی��د  محص��والت  و  ابزاره��ا  از  مجموع��ه ای 
»سیس��تم های س��ازمانی بزرگ مبتن��ی بر وب 

در بس��تر Java EE را آس��ان می کند در نتیجه در زمان��ی کمتر به محصولی 
ارزان تر و باکیفیت  تولید می شود. وی افزود: امکانات وایز در چهار محور ابزارها، 

برنامه های کاربردی، کتابخانه ها و دانش ارائه می شود.

مدیرعامل ش��رکت دانش بنی��ان »مش��اوران صنعت نرم اف��زاری اعوان« به 
ویژگی های این محصول اش��اره ک��رد و گفت: با خط تولی��د نرم افزار کارهای 
تکراری حذف و پروژه با نیروی انس��انی کمتری انجام خواهد ش��د تا نیروهای 
ارشد بتوانند به جای مسائل فنی روی معماری 

و موضوع پروژه تمرکز کنند.
این فعال فناور ادامه داد:  وقتی سیستم ها به 
صورت س��ازگار و یک شکل تولید شده باشند، 
نگهداری این سیس��تم ها با دس��تور العمل های 

ساده تر و مشخص تر قابل انجام خواهد بود.
آیت ل��ه زاده، ب��ه دیگر محصول این ش��رکت 
با نام »سیس��تم مدیری��ت ارتباط با ش��هروند  
)ZRM(« اش��اره و بی��ان کرد: ای��ن محصول 
یک سیس��تم نرم افزاری یکپارچه است که پل 

ارتباطی سازمان با مراجعین  است.
ای��ن فع��ال فن��اور ادام��ه داد: بس��یاری از 
س��ازمان ها، نهاده��ا، بانک ه��ا و موسس��ات با 
ش��هروندان ارتباط دارند و هنگامی که این رابطه در چارچوب درخواست قرار 
می گیرد حالت ویژه به خود می گیرد و از س��وی س��ازمان و ش��هروند اهمیت 

پیدا می کند.

معرفی زمینه های همکاری میان ایران و دیگر کش��ورها دروازه توس��عه بازار 
بین الملل��ی محصوالت ایرانی اس��ت؛ محصوالت دانش بنیان��ی که با علم روز و 

برمبنای نیازهای فناورانه تولید شده است.
ب��ه گزارش پای��گاه اطاع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان،  چهارم اس��فندماه امس��ال، معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری میزبان 
دانش بنیان هایی اس��ت که قصد توس��عه بازار 
را  ازبکس��تان  و  روس��یه  در  محصوالت ش��ان 
دارند. آخری��ن روزهای زمس��تان ۹۸ که بهار 
روابط تجاری بین ایران و دو کش��ور روس��یه و 

ازبکستان در سال  های آتی خواهد بود.
در این رویداد فناورانه قرار اس��ت »خدمات 
حمایت��ی معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری در زمینه ص��ادرات«، »فرصت های 
همکاری فناوری و تجاری با کش��ور روسیه« و 
»نمایشگاه دائمی و پایگاه صادراتی محصوالت 

دانش بنیان حوزه کش��اورزی و دامپروری در ازبکس��تان« به ش��رکت کنندگان 
معرفی شود.

تیرماه امس��ال، روس��یه برای چندمین بار میزبان هیأتی تجاری و فناوری به 

ریاست معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران بود. در این سفر سه روزه 
س��تاری با بیان اینکه همکاری در حوزه فناوری بین ایران و روس��یه از طریق 
س��اختاری ویژه، طی س��ال های اخیر دنبال ش��ده بر لزوم همکاری های بیشتر 
دو کش��ور در این حوزه تاکی��د کرد و گفت: 
دانش و فناوری های نوی��ن نظیر نانوفناوری، 
بیوتکنولوژی، علوم هوا و فضا، علوم شناختی 
و انرژی های نوین س��رعت توسعه و پیشرفت 

را برای آینده ای بهتر مهیا می کند.
به گفته وی، روس��یه ب��ه  عنوان یک  قطب 
قدرتمند سیاس��ی و اقتصادی در همسایگی 
ایران قرار دارد که طی دهه گذشته به  عنوان 
یک کش��ور دوس��ت، فرصت ه��ای بی بدیلی 
برای توس��عه مناس��بات اقتصادی و سیاسی 
در اختی��ار کش��ورمان ق��رار داده و ایران نیز 
تاش کرده اس��ت با تکیه  بر حس��ن روابط، 
فرصت ه��ای همکاری متقابل��ی را در اختیار 

روسیه قرار دهد.
همین زمینه های همکاری بین دو کش��ور قرار اس��ت در این رویداد فناورانه 

به دانش بنیان های توانمند و عاقه مند به همکاری با این کشور ارائه شود.

بازار روسیه و ازبکستان به دانش بنیان ها معرفی می شودارتباط شهروندان و سازمان ها با نرم افزار بومی ممکن شد

اگر برای یک فرصت شغلی اقدام می کنید یا حتی اگر زمان مصاحبه 
کاری خ��ود را نیز تعیین کرده اید، چه کاری از دس��ت تان برمی آید تا 
ق��رارداد را همان ج��ا امضا کنید و با س��ری بلند از اتاق جلس��ه خارج 
ش��وید؟ در این مقاله سعی ش��ده تا با ذکر چند نکته کلیدی، احتمال 
تصدی ش��غل جدیدتان را افزایش داده و ش��ما را آماده تر از هر زمانی 

برای مصاحبه کاری خود با کارفرمای احتمالی تان کنیم.
مهم ترین چیزی که هر کارفرمایی را در نگرانی فرو می برد، اشتباهاتی 
اس��ت که از شما س��ر می زند، با این حال همواره این احتمال را می دهند 
ک��ه از دل این نگرانی ها، نتایج خوبی بی��رون بیاید. مهم ترین کار در این 

مرحله، سعی و تاش برای اطمینان دادن 
به کارفرماست تا ترس ناخودآگاه را کنار 
بگذارد. برای ش��روع س��عی کنید خود را 

مانند کارفرما تصور کنید.
اگر ش��ما هم می خواستید نیروی کار 
جدیدی را استخدام کنید، بیشتر نگران 
چه مس��ائلی می ش��دید؟ بعضی مواقع 
ممکن است شما بتوانید با تجربه خود، 
منب��ع نگرانی های کارفرما را پیدا کنید، 
اما اگر نتوانس��تید، باید دست به دامان 
حدس و گمان بشوید. اشخاص حرفه ای 
در ای��ن زمین��ه می گویند ک��ه کارفرما 
بیش��تر نگران این اس��ت که نتوانید از 
پ��س انجام تم��ام وظایفی که به ش��ما 
محول می شود، بربیایید. همچنین آنها 
به ش��دت نگران این هس��تند که نقاط 

ضعف تان را بروز ندهید.
بخ��ش اول ای��ن نگران��ی را می توان با 
پرس��یدن س��وال »فکر می کنید بدترین 
قس��مت این ش��غل چه چیزی است که 
دیگران از پ��س آن برنیامده ان��د؟« آغاز 
کنید. پس از اینکه از کارفرما این س��وال 
را بپرسید، پاسخی به شما خواهد داد که 
می توانید با توجه به آن به او بگویید »پس 

من می توانم آن را انجام دهم« یا اینکه اگر ش��جاعتش را داش��ته باشید، 
بگویید »از وقتی که گذاشتید متشکرم« و از جلسه بیرون بیایید.

اگر به مصاحبه کاری رفتید، آن را با پرسیدن سوالی این چنینی که 
هم ریسک پذیری و هم فرصت طلبی شما را نشان می دهد آغاز کنید:

تفاوتی بین افرادی که در این ش��غل موفق می ش��وند با افرادی که 
شکست می خورند در چیست؟

اگ��ر این گون��ه مصاحبه خود را ش��روع کنی��د، می توانید چیزی که 
کارفرما می خواهد بشنود را تحویل او دهید. اکثر مواقع کارفرما کنترل 
اوضاع را در دس��ت می گیرد ولی اگر کمی جس��ور باشید، می توانید از 

ابتدا مصاحبه را این گونه شروع کنید:
متش��کرم که م��ن را به ای��ن مصاحبه دع��وت کردی��د. من خیلی 
کنجکاوم بدانم آیا این فرصت شغلی با من سازگار است یا نه. می توانم 

چند سوال در این رابطه بپرسم؟
پس از این ش��روع جس��ورانه می توانید با جمله باالیی ادامه دهید و 

سپس اجازه دهید کارفرما زمام امور را در دست بگیرد، با این حال اگر 
نتوانستید خط فکری کارفرمای آینده خود را پیدا کنید، باید به حدس 
و گمان روی بیاورید. یکی از نگرانی های آنها، این اس��ت که آیا نیروی 
کار توانایی ه��ای عمومی، رفت��ار حرفه ای و کارایی ب��اال دارد یا خیر. 
لیست توانایی های عمومی پایانی ندارد ولی شما می توانید همان ابتدا 
از کارفرما سوال بپرسید که مثا در فرهنگ شرکتی که می خواهید به 

آن وارد شوید، چه توانایی های عمومی بیشتر موردنیاز است.
ب��ا فکر ک��ردن به ای��ن موضوع پیش از اینکه وارد جلس��ه ش��وید، 
می توانی��د خود را آماده کنید. برای مث��ال به پروژه هایی که در دوران 
دبیرس��تان به آن برخورده اید رجوع 
کنی��د و از  آنه��ا ب��رای اس��تفاده در 
مصاحب��ه خ��ود به��ره ببری��د. البته 
فرام��وش نکنید که هیچ گاه در حین 
مصاحب��ه نباید ب��ه نوت برداری های 
خ��ود رجوع کنی��د. توانایی های فنی 
نیز از دیگ��ر معیار ه��ای کارفرمایان 
ب��رای اس��تخدام نی��روی کار جدید 
است. به همین دلیل توصیه می شود 
ک��ه توانایی ها فن��ی موردنیاز در کار 
جدید را بنویسید و سعی کنید از آنها 
برای نشان دادن توانایی های خودتان 

استفاده کنید.
اگ��ر هم فک��ر می کنید که ش��غل 
جدیدتان کمی با ش��غل قبلی تفاوت 
دارد، س��عی کنید ای��ن اطمینان را 
به کارفرم��ا بدهید که با کمی تاش 
بیش��تر می توانید در شغل جدیدتان 
موفق ش��وید. مثا با گفتن جمله زیر 

می توانید این کار را انجام دهید:
می دانم که سیستم های پاسخگویی 
به مش��تری در این شرکت با شرکت 
قبلی من تفاوت دارد، ولی از آنجایی 
که زیرس��اخت ها و اصول کار یکسان 
اس��ت، مطمئن هستم که به سرعت می توانم خودم را با شرایط جدید 

وفق دهم.
در آخ��ر باید این نکته را یادآوری کنیم که س��ر وقت بودن یکی از 
بهترین ویژگی هایی اس��ت که هر ش��خصی می تواند داشته باشد. این 
قضی��ه در رابطه با مصاحبه کاری ش��ما با کارفرما نی��ز صدق کرده و 
بسیار در روند تصمیم گیری او تاثیر گذار است. همچنین پیش از اینکه 
ش��ما وارد جلسه ش��وید، رزومه ای که ارس��ال کردید به خوبی گویای 
ویژگی های شماس��ت. پس بهتر اس��ت رزومه ای بدون ایراد را ارس��ال 
کنید، زیرا در غیر این صورت کارفرما با خود فکر می کند که ش��ما در 

کار اصلی تان نیز مشکل دارید.
اینها نکاتی بودن که بهتر اس��ت پیش از مصاحبه کاری به آن دقت 
کنید تا بتوانید در همان جلس��ه کار را تمام کرده و به س��رعت شغل 

جدید خود را آغاز کنید.
Forbes/digiato :منبع

براساس گزارش مالی سه ماهه  چهارم سال ۲۰۱۹ انویدیا، درآمدهای این شرکت در مقایسه  با مدت 
مشابه در سال قبل افزایش پیدا کرده است.

به گزارش زومیت، انویدیا که همیش��ه وقت شناس اس��ت، ولی کارها را به سبک و سیاق خود انجام 
می دهد، س��ال مالی ۲۰۲۰ خود را با ارائه  گزارش مالی از س��ه ماهه پایانی و کل س��ال مالی به  اتمام 
رس��اند. انویدیا با کس��ب بیش از 3.۱ میلیارد دالر درآمد و ۹۵۰ میلیون دالر سود خالص در آخرین 
س��ه ماهه  خود، پایان قدرتمندی برای س��ال مالی ضعیفش رقم زد. براساس این گزارش، انویدیا برای 
کل س��ال مالی یادش��ده نزدیک  به ۱۰.۹ میلیارد دالر درآمد و ۲.۸ میلیارد دالر س��ود خالص کسب 

کرده است.
انویدیا با عملکردی فراتر از پیش بینی تحلیلگران، س��ال مالی اش را با ارائه  گزارش��ی نس��بتا پربار 
خاتمه داد. درآمد 3.۱ میلیارد دالری در سه ماهه  اخیر، نه تنها ۴۴درصد بیشتر از درآمد به دست آمده 
در س��ه ماهه  چهارم سال مالی پیشین است؛ بلکه در قیاس  با سه ماهه  سوم افزایش چشمگیری نشان 
می دهد. از دیرباز درآمد انویدیا در س��ه ماهه  س��وم هر سال مالی بیش از سایر فصل ها است. با در نظر 
گرفتن تمامی این نکات، درآمد انویدیا در یک  س��ال اخیر بی سابقه بوده است و سه ماهه  چهارم سال 

مالی ۲۰۲۰ با جهش��ی ۶۶درصدی در سود خالص در مقایسه  با سه ماهه  آخر سال قبل، سودآورترین 
س��ه ماهه برای انویدیا بوده اس��ت. در این بازه   زمانی، انویدیا توانسته اندکی کمتر از یک میلیارد دالر 
درآمد کس��ب کند. این س��ودآوری در میزان حاشیه  س��ود ناخالص نیز منعکس شده است. شاخص 
یادش��ده برای س��ه  ماهه چهارم س��ال مالی ۲۰۲۰ در حدود ۶۴.۹درصد اس��ت که با گذر از سه ماهه  
مش��ابه در س��ال پیش و سه ماهه  سوم امس��ال، بیشترین رقم در یک  س��ال اخیر را نشان می دهد. با 
اینکه محدودیت جدی بر سر راه افزایش حاشیه  سود ناخالص وجود ندارد، این میزان از حاشیه  سود 
ناخالص بسیار شبیه به بیشترین حاشیه  سود اینتل در سال های پیشین است. عامل یادشده اغلب به 

 عنوان شاخصی برای سنجش قدرت کلی تراشه ساز بزرگ در نظر گرفته می شود.
با بررس��ی هر یک از بخش های دخیل در کس��ب چنین درآمدی، بزرگ ترین شگفتی در گزارش مالی 
انویدیا مربوط  به درآمد حاصل از بخش مراکز داده است. بخش یادشده  انویدیا با ۹۶۸ میلیون دالر درآمد، 
بهترین عملکرد خود را از زمان آغاز س��اختار گزارش دهی فعلی داش��ته و رکورد پیشین را شکسته است. 
براس��اس گفته های انویدیا، این شرکت ش��اهد افزایش تقاضا برای سخت افزارهای هوش مصنوعی است؛ 
تراشه هایی که در چند سال گذشته، سرمایه گذاری پرمنفعت و نسبتا پرسودی برای انویدیا بوده است. رشد 

راز موفقیت در مصاحبه کاری: مانند کارفرما فکر کنید

گزارش3ماههچهارمسالمالیانویدیارشددرآمدهارانشانمیدهد

دریچــه

امنیت در تبادالت مالی مجازی مهم اس��ت؛ تبادالتی که چند سالی است با روند رو 
به رشد استفاده از شبکه های مجازی بازارش داغ تر شده است.

باک چین مس��یری اس��ت که برای تامین امنیت این نوع تب��ادالت مجازی انتخاب 
ش��ده اس��ت. نیازی همه گیر که در تمام کش��ورها به آن توجه می شود؛ نیازی فناورانه 
که قرار اس��ت با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری به کمک توانایی 

دانش بنیان ها در کشور ما هم تامین شود.
باک چین از رمزنگاری به منظور ایجاد امنیت در تبادالت استفاده می کند. برخاف 
سیس��تم های بانکی که در یک موقعیت مشخص مستقر هستند و در اصطاح متمرکز 
عمل می کنند، مرکز  داده ای که باک چین ها در آن قرار دارند کاما غیرمتمرکز بوده و 

در سراسر جهان پخش هستند.

 نیازهای فناورانه بالک چین
تأمین می شود

دوشنبه
28 بهمن 1398

شماره 1495
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استان فارس یکی از استان های دارای ظرفیت های باالی نیروی انسانی متخصص، 
مراکز دانشگاهی معتبر، پارک علم و فناوری و شتاب دهنده های کسب وکار است و 
اس��تفاده از این ظرفیت ها وظیفه پیش��رانان عرصه علم و فناوری. به گزارش پایگاه 

اطاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، این هدف بهانه ای 
ش��د تا معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
به عنوان یکی از حامیان اصلی زیس��ت بوم فناوری، 
نوآوری و کارآفرینی برای راه اندازی کارخانه نوآوری 
در ش��یراز وارد عمل ش��ود. تجربه خ��وب و به ثمر 
نشس��ته کارخانه آزادی در تهران هم مزید بر علت 
شد تا کارخانه ای در شیراز و در فضایی به مساحت 
۹ هزار متر مربع در فاز اول راه اندازی شود. کارخانه 
نوآوری ش��یراز با هدف تکمیل زنجیره زیس��ت بوم 
کارآفرین��ی و نوآوری با حضور هم��ه بازیگران این 
زنجیره و به منظور هم افزایی و رشد ایده های نخبگان 
و دانش��جویان ایجاد شده است و حوزه های فعالیت 
این کارخانه توسعه بازار و کسب وکارهای فناورانه در 

این منطقه کشور است. هدف کارخانه نوآوری شیراز به  عنوان قطب فناوری و نوآوری 
منطقه جغرافیایی گستره جنوب کشور، ایجاد یک اکوسیستم حاوی استارت آپ ها، 
شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران، فروشندگان و مؤسسات آکادمیک و دانشگاهی است. 

این کارخانه واقع در محل سابق کارخانجات ITMC شیراز در دو طبقه ایجاد شده 
اس��ت. کارخانه نوآوری شیراز با داشتن دسترس��ی محلی مناسب به فضایی برای 
حضور ذی نفعان حوزه تکنولوژی، اعم از ش��رکت ها و اس��تارت آپ ها موجب رونق 
کارخانه نوآوری تبدیل ش��ده اس��ت. این کارخانه 
براساس برنامه بهره برداری ۱۰ ساله، حداقل یک 
هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد خواهد کرد. در 
س��ال ۹۹ حداقل اشتغال زایی فاز اول بهره برداری 
از ای��ن کارخانه، 7۰۰ نفر و اش��تغال زایی فاز دوم 
بهره برداری در سال آینده به یک هزار و ۵۰۰ نفر 
خواهد رسید. این کارخانه قرار است در حوزه های 
مختلف  IoT، کشاورزی، سامت، سایر انرژی ها 
و گردشگری فعالیت کند. کارخانه نوآوری شیراز 
فضایی پویا برای اس��تقرار ذی نفعان حوزه فناوری 
است که منجر به حمایت و ارتقای کسب وکارهای 
دانش بنیان می شود. در این کارخانه فضای کاری 
اش��تراکی و دورهمی ه��ا، دفات��ر اداری و وی��ژه، 
اتاق جلسات، س��الن های کنفرانس، فضای نمایشگاهی و آمفی تئاتر، کافه، منطقه 
استراحت و باشگاه سرگرمی، استودیوهای بازی و تولید محتوای دیجیتال و باشگاه 

کسب وکار، سرمایه گذاری و دانش آموزی در اختیار عاقه مندان قرار می گیرد.

در پی توافق شرکت ناظر بر دامنه های دات کام با وزارت بازرگانی آمریکا، احتماال 
قیمت این دامنه ها برای نخستین بار در هشت سال گذشته، افزایش خواهد یافت. 
 ).com( به گزارش زومیت، اخیرا زمزمه هایی از افزایش قیمت دامنه های دات کام

به گوش می رس��د. س��ازمان ICANN که وظیفه  
نظارت بر دامنه های اینترنتی س��طح باال را برعهده 
دارد، در ُش��ُرف تأیید نهای��ی مجوز افزایش قیمت 
برای ای��ن دامنه  محبوب اس��ت. قیمت دامنه های 
دات کام از س��ال ۲۰۱۲ تاکن��ون، روی رقم ۸۵/7 
دالر ثابت مانده اس��ت؛ البته مش��تریان برای ثبت 
دامنه  خود الزاما چنین مبلغی پرداخت نمی کنند. 
شرکت های مختلف ثبت دامنه ممکن است مبلغی 
کمتر یا بیشتر از این مقدار از مشتریان خود طلب 
کنند، اما این مبلغی اس��ت که خوِد ش��رکت های 
ثبت دامن��ه در ازای ثبت هر دامنه دات کام هزینه 
می پردازند. طبق روال پیشنهادی، قرار است قیمت 
این دامنه ها در ۱۰ س��ال آینده به  طور تدریجی تا 

 )Verisign( ۵/۱3 دالر افزایش پیدا کند. این توافق نامه به ش��رکت وری س��این
اجازه می دهد قیمت این دامنه  پرطرفدار را در دهه آتی هر سال 7درصد افزایش 
دهد. ناگفته نماند ش��رکت یادشده با قراردادی حق نظارت بر دامنه های دات کام 

را به  دست آورده است. البته وری ساین موظف شده در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ 
قیمت را افزایش ندهد، اما مجوز افزایش تدریجی قیمت تا سال ۲۰۲۹ را خواهد 
 ICANN داش��ت. ش��ایان ذکر اس��ت این افزایش قیمت نتیج��ه  تصمیم گیری
نیس��ت؛ بلک��ه از توافق ش��رکت وری س��این با 
وزارت بازرگان��ی ایاالت متحده حاصل ش��ده که 
ب��ر دامنه ه��ای دات کام به  طور مح��دود نظارت 
 ،ICANN می کند. گ��وران مارب��ی، مدیرعامل
دیروز در باگ خود نوش��ت سازمان وی مسئول 
تنظیم قیمت ها نیست و در قیمت گذاری خدمات 
ثب��ت دامنه های دات کام تاب��ع وزارت بازرگانی و 
وزارت دادگس��تری ایاالت متحده است. در سال 
۲۰۱۸، وری س��این با دولت آمریکا بر سر افزایش 
قیم��ت دامنه های دات کام به  توافق رس��یده بود. 
دلی��ل اینک��ه این موض��وع به  تازگ��ی در کانون 
توجهات قرار گرفته اس��ت، لحاظ ش��دن افزایش 
قیم��ت در قرارداد جدید ICANN  با ش��رکت 
وری ساین است. به گفته  ماربی، ICANN  اختیاری برای لغو این افزایش قیمت 
ن��دارد و در  ح��ال  حاضر، تنها قرارداد خود را ب��رای لحاظ کردن این تغییر قیمت 

ازپیش تعیین شده به روزرسانی کرده است.

احتمال افزایش قیمت دامنه های دات کام پس از 8 سالکارخانه نوآوری شیراز افتتاح می شود

ام��روزه تمام��ي خطوط هوایي در سراس��ر جهان، س��عي در 
ارائه بهترین خدمات با عالي ترین کیفیت به مس��افران را دارند. 
کیفی��ت آب مصرف��ي در پروازها از مهم ترین نکاتي اس��ت که 

ارتباط مستقیمي با سامت مسافرین و گروه  پروازي دارد.
ب��ا توجه به حجم مس��افراني که از طریق خط��وط هوایي در 
تمامي نقاط جهان جابه جا مي ش��وند، آلوده ش��دن آب مصرفی 
در هواپیماه��ا، ع��اوه بر ایج��اد بیماري هاي ح��ادي نظیر وبا، 
حصبه و … و به خطر انداختن جان مس��افران، س��بب انتش��ار 
این بیماری ها از طریق مس��افرانی خواهد ش��د که قرار است به 
جای جای ش��هرها و کش��ورهای جهان عزیمت کرده و سامت 

عمومي را به خطر بیندازند.
ل��ذا براي ب��ه حداقل رس��اندن احتم��ال آلودگ��ي آب، باید 
نمونه برداري و کنترل و نظارت بر منابع آب به صورت مس��تمر 
انج��ام ش��ده و در کن��ار آن، دس��تورالعمل هاي بهداش��تي در 
نگهداري و گندزدایي آب مدنظر قرار گیرد. بررس��ي هاي کیفي 
آب، اساس��ا برمبناي تعیین میزان و نوع ارگانیسم ها و ترکیبات 
آل��ي و معدني موج��ود در آب صورت می گی��رد. هدف اصلي از 
انجام بررسي هاي کیفي آب آشامیدني، حفظ سامت عمومي و 

مصرف کنندگان است.
ه��رگاه کیفیت آب ب��راي یک نوع مصرف خ��اص تغییر کند 
به نحوي که دیگر قابل اس��تفاده نبوده و یا در صورت اس��تفاده 
اشکاالت و یا اثرات نامناسبي پیش آید، آن آب را آلوده گویند.

ویژگی هاي اصلي در زمینه کیفیت آب آش��امیدني عبارتند از: 
عاري بودن از ارگانیس��م هاي پاتوژن، ع��دم وجود ترکیباتي که 
اثرات زیان آور حاد یا مزمن درازمدت، ظاهر مناسب )عدم وجود 
کدورت و رنگ(، عدم وجود ش��وري، ع��دم وجود ترکیباتي که 
سبب ایجاد طعم و بوي نامناسب شوند و عدم ایجاد خوردگي و 

رسوب گذاري در سیستم ذخیره آب.
به منظور انطباق آب آش��امیدني با استانداردها و رهنمودهای 
موجود، الزم اس��ت نمونه برداري از منابع آب هاي تصفیه ش��ده 
انجام ش��ده و ب��ا اج��رای آزمایش��ات الزم، از نظ��ر جنبه هاي 

میکروبیولوژیکي، فیزیکي و شیمیایي مورد مطالعه قرار گیرند.
به ط��ور کل��ي در آزمایش��ات آب، میزان کدورت، س��ختي، 
نیت��رات، نیتریت، موادمعدن��ي، رنگ، کل��ر آزاد باقیمانده، کل 
اماح محلول TDS،MPN،EC و pH اندازه گیري مي ش��ود. 
سازمان بهداشت جهاني WHO، استاندارد الزم برای برخي از 
مهم ترین فاکتورهاي بهداش��تي آب را در جداول پیوس��ت بیان 

می کند.
مهم تری��ن جنب��ه بهداش��تي موردنظ��ر در بررس��ی آلودگي 
میکروب��ي نمونه ه��اي آب هواپیماه��ا و فرودگاه ه��ا، مربوط به 
باکت��ری E-coli اس��ت. ترموس ها به عن��وان اصلی ترین منبع 
آب آش��امیدنی مس��افرین و گروه پروازي در پروازهاي داخلي و 
خارجي هستند که باید از نظر میکروبی، به دقت بررسی شده و 

مورد آزمایش قرار گیرند.
در صورت عدم رعایت استانداردهای شیمیایی و میکروبی آب، 
خطر ابتا و ش��یوع بیماري هاي روده اي و انتقال آن به دیگران 

از طریق آب، بسیار باالست. آلودگي آب ترموس ها ممکن است 
در مراح��ل مختلفی اتف��اق بیفتد که از آن جمل��ه مي توان به 
مواردی مانند عدم شست وش��وي صحیح ترموس قبل از پرواز و 
آب گیري، آلوده بودن منبع آبي که جهت پر کردن ترموس ها از 
آن استفاده می شود، آلوده شدن آب ترموس در هنگام جابه جایي 
به داخل پرواز و در داخل هواپیما، استفاده از یخ هاي آلوده اعم 
از یخ هایي که از منابع آبي آلوده تهیه ش��ده اند و یا یخ هایي که 
هن��گام قرار گرفتن در ترموس ها، با دس��ت هاي آلوده در تماس 

بوده اند.
پرواضح اس��ت ک��ه یافتن علت اصلي آلودگي آب آش��امیدني 
داخ��ل پرواز، نیاز به تحقیق و پایش مس��تمر و همه جانبه دارد. 
اس��تفاده از آب هاي آلوده به E-COLI  طي یک پرواز چندین 
س��اعته توسط مسافرین و گروه پروازي، موجب افزایش احتمال 
وجود حامان س��الم بیماري هاي روده اي مي شود که پس از آن 
به راحتي طي چند س��اعت، بیماري از ی��ک نقطه از جهان، به 
نقطه اي دیگر منتقل ش��ده و در صورت وجود ش��رایط مناسب 
جهت تکثیر و انتقال عامل بیماري زا، ش��اهد همه گیري بیماري 

در جهان خواهیم بود.
ع��دم ماندگاری کلر آزاد در آب، خود یکي از مهم ترین دالیل 
باالرفت��ن احتمال آلودگی میکروبی اس��ت. درنتیج��ه در کنار 
استفاده از مواد ضدعفونی کننده و دقت در شست و شوي مخازن 
و ترموس ها قبل از آب گیري، بایستي مواد ضدعفوني کننده اي را 
به کار برد که حداقل به مدت چند ساعت در آب ماندگار باشند 

تا  از آلودگي ثانویه آب جلوگیری شود.
دلی��ل کدورت آب، عدم شس��ت و ش��وي صحی��ح مخازن و 
ترموس ها و وجود رس��وب در آنها اس��ت ک��ه از نظر مقبولیت 
ظاهري آب نیز براي مصرف کننده حائز اهمیت اس��ت. کلر آزاد 

باقي مانده در آب، بر پاتوژن ها اثر منفي خواهد گذاشت.
Ph  نیز چنانچه در محدوده اس��تاندارد نباش��د، موجب بروز 
ناراحتي در مصرف کننده شده و همچنین تا اندازه اي نشان دهنده 
سامت آب مصرفي است. این عامل بر میزان خوردگي مخازن، 
تأثی��ر کلر آزاد باقي مانده بر پاتوژن ها و تش��کیل رس��وبات در 
مخازن، مؤثر اس��ت. البته می��زان pH، به درجه حرارت، میزان 

یون مثبت موجود در آب و عوامل دیگر بستگي دارد.   
 کوتاه سخن اینکه مخازن موجود در پروازها به دلیل احتمال 
بروز آلودگی، باید به صورت منظم بررس��ي و به وس��یله محلول 
کلر ppm ۱۰۰ شس��ته ش��ده و در نهایت با آب تمیز آب کشی 
ش��ود. اگر تمام��ي مراحل آب گیري، نگه��داري آب در مخازن، 
توزی��ع آب و کنت��رل آن به خوب��ي انجام گی��رد، احتمال بروز 
مش��کل در پروازها به خصوص در مس��یرهاي طوالني، کاهش 

قابل ماحظه اي خواهد یافت.
به ع��اوه توصیه مي ش��ود در صورت امکان برای آب ش��رب 
مسافرین، از آب هاي بطري شده استاندارد استفاده شود. پرواضح 
اس��ت که حتي آب هاي بطري شده اس��تاندارد نیز بایستي مورد 
آزمای��ش قرار گرفته و پس از تأیید بهداش��ت، در پروازها مورد 

استفاده قرار گیرند.

مالی ۲۰۲۰ با جهش��ی ۶۶درصدی در سود خالص در مقایسه  با سه ماهه  آخر سال قبل، سودآورترین 
س��ه ماهه برای انویدیا بوده اس��ت. در این بازه   زمانی، انویدیا توانسته اندکی کمتر از یک میلیارد دالر 
درآمد کس��ب کند. این س��ودآوری در میزان حاشیه  س��ود ناخالص نیز منعکس شده است. شاخص 
یادش��ده برای س��ه  ماهه چهارم س��ال مالی ۲۰۲۰ در حدود ۶۴.۹درصد اس��ت که با گذر از سه ماهه  
مش��ابه در س��ال پیش و سه ماهه  سوم امس��ال، بیشترین رقم در یک  س��ال اخیر را نشان می دهد. با 
اینکه محدودیت جدی بر سر راه افزایش حاشیه  سود ناخالص وجود ندارد، این میزان از حاشیه  سود 
ناخالص بسیار شبیه به بیشترین حاشیه  سود اینتل در سال های پیشین است. عامل یادشده اغلب به 

 عنوان شاخصی برای سنجش قدرت کلی تراشه ساز بزرگ در نظر گرفته می شود.
با بررس��ی هر یک از بخش های دخیل در کس��ب چنین درآمدی، بزرگ ترین شگفتی در گزارش مالی 
انویدیا مربوط  به درآمد حاصل از بخش مراکز داده است. بخش یادشده  انویدیا با ۹۶۸ میلیون دالر درآمد، 
بهترین عملکرد خود را از زمان آغاز س��اختار گزارش دهی فعلی داش��ته و رکورد پیشین را شکسته است. 
براس��اس گفته های انویدیا، این شرکت ش��اهد افزایش تقاضا برای سخت افزارهای هوش مصنوعی است؛ 
تراشه هایی که در چند سال گذشته، سرمایه گذاری پرمنفعت و نسبتا پرسودی برای انویدیا بوده است. رشد 

درآمد در بخش مراکز داده پس از آن رخ می دهد که هزینه های این بخش و به طورکلی هزینه های مربوط  
به هوش مصنوعی در مقایسه  با یک  سال گذشته اندکی افزایش می یابد. به  نظر می رسد این سود حاصل  از 
افزایش خرید کلی شرکت های عظیم ارائه دهنده  سرویس های ابری و اپراتورهای دیگر مراکز داده برای سال 
مالی ۲۰۲۰ باشد. تنها بخشی که بیشتر از فروش تراشه های مراکز داده برای انویدیا سودآور بوده، بخش 
گیمینگ است. این بخش در سه ماهه  چهارم سال مالی در مقایسه  با بازه  زمانی مشابه در سال قبل، رشد 
بسیاری تجربه و ۵۰۰ میلیون دالر درآمد بیشتری عاید این شرکت کرده است. بااین حال، با توجه  به اینکه 
درآمد انویدیا در مقایسه  با سه ماهه  پیشین و سه ماهه  چهارم سال مالی ۲۰۱۸ کاهش یافته است، کارنامه  
انویدیا در سه ماهه  قبلی تلفیقی از خوب و بد است. درنهایت، ثابت شد مراکز داده به  عنوان سرپوشی برای 

تمامی ضعف های درآمدی بخش گیمینگ برگ برنده  انویدیا است.
با نگاهی کلی به س��ال مالی ۲۰۲۰، درآمد چش��مگیر انویدیا در س��ه ماهه  چهارم باعث شده است 
س��ال مالی یادشده نسبتا س��ودآور، اما درعین حال ضعیف تر از سال های پیش��ین تلقی شود. درآمد 
۱۰.۹ میلیارد دالری در این بازه  زمانی 7درصد کمتر از س��ال قبل اس��ت و حتی سود خالص نیز افت 

شدیدتری کرده و با کاهشی 3۲درصدی به ۲.۹7۶ میلیارد دالر در سال رسیده است.

تامین سالمت مسافران
معظمه ازکات  -  مهندس بهداشت محیط

گزارش3ماههچهارمسالمالیانویدیارشددرآمدهارانشانمیدهد

یادداشـت

برنامه بازدید از کافه بازار به همت بنیاد نخبگان استان تهران برگزار می شود. به گزارش 
پایگاه اطاع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، بنیاد نخبگان اس��تان تهران در راس��تای برگزاری 
برنامه های تربیتی و فرهنگی و با محوریت آش��نایی بیشتر اجتماع نخبگانی با قابلیت ها و 
ظرفیت های موجود در کش��ور، بازدید نیم روزه از کافه بازار را برگزار می کند. برنامه  »بازار« 
یک بستر ارائه برنامه ، بازی  اندرویدی و ویدئو در ایران است که از سوی شرکت آوای همراه 
هوشمند هزاردستان توسعه یافته و در مالکیت »گروه توسعه فناوری اطاعات هزاردستان« 
ق��رار دارد. کافه ب��ازار در بهمن ۱3۸۹ ب��ه همت جمعی از فارغ التحصیان و دانش��جویان 
دانش��گاه های ایران شکل گرفت و از آن زمان تاکنون، با بهره مندی از همکاری متخصصان 
و توسعه دهندگان مشتاق و مستعد ایرانی، کوشیده است بستر جامعی از خدمات، محتوا و 

محصوالت دیجیتال را برای کاربران اندرویدی فراهم کند.

کافه بازار میزبان مستعدان برتر نوورود 
استان تهران



اکنون دو دهه از ظهور فناوری اینترنت می گذرد. بس��یاری از افراد از همان ابتدا 
نیز موفقیت بازاریاب ها در زمینه استفاده مناسب از فضای اینترنت را باور نداشتند، 
با این حال اکنون تصور دنیای بازاریابی بدون استفاده از اینترنت و سایر فناوری های 
دیجیتال غیرممکن اس��ت. بخش قابل توجه��ی از بودجه تبلیغاتی برندهای بزرگ 
صرف فعالیت در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و اینستاگرام می شود. به این 

ترتیب الگوی سنتی تبلیغات چاپی به دست فراموشی سپرده شده است. 
برند گوگل یکی از بزرگ ترین شرکت های فعال در زمینه نمایش تبلیغات آناین 
اس��ت. س��ود خالص این شرکت در س��ال ۲۰۱7 از طریق نمایش تبلیغات به عدد 
شگفت انگیز ۹۵میلیارد دالر رسید. این امر به خوبی بیانگر میزان توجه باالی برندها 
به تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. در این میان سهم پلتفرم فیس بوک از 
درآمد تبلیغاتی معادل 3۹ میلیارد دالر اعام شده است. گوگل و فیس بوک در کنار 
هم ۲۵درصد از کل دنیای تبلیغات را زیر سلطه دارند. این امر درآمد بسیار باالیی 

برای هر دو آنها رقم زده است. 
شبکه های اجتماعی در طول سال های اخیر با معرفی امکانات تازه برای بازاریاب ها 
و برندها توجه بسیار زیادی به خود جلب کرده اند. به عنوان مثال، اینستاگرام با ارائه 
س��رویس خرید مستقیم برای برندهای بزرگ امکان افزایش درآمد ناشی از فروش 

مستقیم در شبکه های اجتماعی را فراهم کرده است. 
بی تردید میزان درآمد برندهایی نظیر گوگل و فیس بوک از حوزه تبلیغات بسیار 
زیاد است. براساس گزارش موسسه »صنعت جهانی تبلیغات« میزان هزینه برندها 
ب��رای تبلیغات در دنی��ای آناین بالغ بر ۵۵۰ میلیارد دالر در س��ال ۲۰۱۸ عنوان 
ش��ده اس��ت. نکته جالب اینکه این رقم در طول سال های اخیر به طور مداوم رشد 

داشته است. 
نکته مهم درخصوص دنیای تبلیغات تغییرات س��ریع ای��ن حوزه در طول چند 
س��ال اخیر اس��ت. امروزه ما شاهد اس��تفاده از فناوری های مختلفی به عنوان ابزار 
کمکی در حوزه تبلیغات هستیم. این امر موجب ضرورت یادگیری مداوم نکات تازه 
در دنیای تبلیغات ش��ده اس��ت. در غیر این صورت ما به سرعت از عرصه تبلیغات 

جا خواهیم ماند. 
یکی از ترندهای مهم در حوزه تبلیغات شخصی سازی بهینه محتوای کمپین هاست. 
این امر نیاز به توجه ویژه برندها و بازاریاب ها دارد. مهم ترین ضرورت های پیش روی 
برندها برای موفقیت در دنیای تبلیغات مدرن اس��تفاده از فناوری های جدید برای 
شخصی سازی محتوای تبلیغاتی و حضور فعال در شبکه های اجتماعی است. شاید 
در نگاه نخس��ت این امر بس��یار ساده به نظر برسد، اما در عمل دشواری های خاص 
خ��ود را دارد. بدون تردید آش��نایی با تغییرات احتمالی دنی��ای تبلیغات برای هر 
بازاریاب و برندی اهمیت دارد. این آگاهی ما را نس��بت به دیگر برندها جلو خواهد 
انداخت بنابراین در ادامه مقاله کنونی به بررسی آینده دنیای تبلیغات در ۱۰ تا ۱۲ 

سال پیش رو خواهیم پرداخت. 
تبلیغات در دنیای مجازی معاصر

اکنون بس��یاری از شرکت های ارتباطی و زیرس��اخت در تاش برای رونمایی از 
نس��ل پنجم اینترنت همراه هس��تند. این نسل با افزایش س��رعت تبادل اطاعات 
آناین امکانات بسیار زیادی پیش روی برندها قرار خواهد داد. همچنین هدست های 
واقعیت مجازی و افزوده نیز در طول چند س��ال اخیر توس��عه بس��یار زیادی یافته 
است. این امر موجب افزایش تمایل برندها برای استفاده از فناوری واقعیت مجازی 
و افزوده در کمپین های تبلیغاتی ش��ده اس��ت. در کنار این توسعه ها باید به نقش 
فناوری هوش مصنوعی نیز اشاره کرد. این فناوری در طول سال های اخیر به طور 
مداوم توسعه پیدا کرده است. نقش اصلی این فناوری در دنیای بازاریابی و تبلیغات 
امکان گردآوری و تحلیل حجم وس��یعی از داده ها به صورت خودکار اس��ت. به این 
ترتیب دیگر نیازی به استفاده از نیروی انسانی و اختصاص وقت زیاد به این ماجرا 

نخواهد بود. 
تصور آینده دنیای خرده فروش��ی با استفاده از المان های تبلیغات جدید همیشه 
جذاب اس��ت. به عنوان مثال، تجربه اس��تفاده از اپل اس��تور با حضور اس��تیو جابز 
به عنوان فروش��نده اصلی در حالت س��ه بعدی را در نظر بگیرید. اینکه افراد دارای 
گوش��ی های آیفون آخرین اطاعات موجود را با حضور ش��خصیت سه بعدی استیو 
جابز دریافت کنند، ایده بس��یار جذابی به نظر می رسد. همه اینها به لطف فناوری 

هوش مصنوعی و هدست های واقعیت مجازی امکان پذیر شده است. 
یک��ی از مزیت های هوش مصنوعی امکان تولید عینک های دارای سنس��ورهای 
فوق هوشمند است. به این ترتیب با نگاه مداوم به یک قسمت از خانه، مانند قفسه 
کتابخانه، عینک هوشمند ما به دنبال اطاعاتی درباره این کتابخانه خواهد گشت. 
به این ترتیب ما اطاعات مورد عاقه مان را در مدت زمانی اندک مش��اهده خواهیم 

کرد. این امر نقش مهمی در افزایش جذابیت دنیای تبلیغات دارد. به عنوان مثال، 
نمایش محتوای تبلیغاتی در عینک های هوش��مند مخاطب هدف برای هر برندی 

جذاب خواهد بود. 
نس��خه ابتدایی برخ��ی از رویاپردازی ه��ای فوق اکنون در دس��ترس بازاریاب ها 
ق��رار دارد. اگر کارب��ران امروزی به دنبال جس��ت وجوی محتوای��ی در موتورهای 
جست وجوگر باش��ند، امکان استفاده از دو الگوی جس��ت وجوی متنی و صوتی را 
خواهند داش��ت. این امر در آینده با افزودن جست وجوی بصری تغییر خواهد کرد. 
البته جست وجوی بصری نیازمند المان های خاصی است. به این ترتیب ما در صورت 
استفاده از عینک یا هرگونه ابزار مشابه امکان جست وجوی بصری را خواهیم داشت. 
یکی از نسخه های ابتدایی این فناوری امکان جست وجوی ساده از طریق بارگذاری 
تصویر یک محصول در موتورهای جس��ت وجوگر است. این امر در آینده ای نزدیک 

به سرعت بهبود خواهد یافت. 
ش��بکه های اجتماعی بزرگ از همین االن مش��غول فعالیت ب��رای ارائه خدمات 
مطلوب در زمینه جست وجوی بصری هستند. به عنوان مثال، خرده فروشی آمازون 
با همکاری اس��نپ چت در حال ارتقای کیفیت ش��یوه معرفی محصوالت مختلف 
اس��ت. همچنین پینترست نیز به عنوان یک پلتفرم بصری در تاش برای استفاده 
از هدس��ت های واقعیت مجازی برای کمک به جست وجوی محتوا از سوی کاربران 
اس��ت. با این حس��اب به زودی در دنیای تبلیغات نیز ش��اهد چنین نوآوری هایی 

خواهیم بود. 
استفاده از فناوری واقعیت مجازی و افزوده در دنیای تولید لوازم خانگی نیز نفوذ 
پیدا کرده اس��ت. برند IKEA به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر در حوزه لوازم 
خانگی از فناوری واقعیت افزوده برای نمایش سه بعدی محصوالتش در نشریه های 
تخصصی اس��تفاده می کند. این امر نمایش بهتری از محصوالت در اختیار مخاطب 

هدف قرار می دهد. 
هم��ه برندها به ط��ور خاصه در حال آماده س��ازی خود برای اس��تفاده بهتر از 
فناوری های مدرن در دنیای تبلیغات هستند. در این میان نحوه فعالیت بازاریاب ها 
نیز دارای اهمیت است. بسیاری از برندها در زمینه تبلیغات از آژانس های بازاریابی 
کم��ک می گیرند. حال اگر آژانس های موردنظر به خوبی با کاربرد فناوری های تازه 
س��ازگاری پیدا نکنند، امکان ارائه خدمات مناس��ب ب��ه مخاطب هدف را نخواهند 

داشت. 
تبلیغات فوق شخصی سازی شده

مخاطب هدف برندها در دنیای تبلیغات تغییر بس��یار زیادی کرده است. این امر 
گاه��ی در زمینه تبلیغات برای بازاریاب ها و برندها مش��کات بس��یار زیادی ایجاد 
می کند. به همین خاطر برخی از کارشناس ها از عبارت سخت ترین دوره بازاریابی و 

تبلیغات برای توصیف وضعیت کنونی برندها استفاده می کنند. 
برنده��ا باید با واقعیت های عرصه تبلیغات کنار بیاین��د. امروزه دیگر تولید یک 
محتوای تبلیغاتی برای جلب نظر دامنه وسیعی از مخاطب هدف امکان پذیر نیست. 
این امر موجب سرخوردگی مخاطب هدف در عمل می شود. به همین خاطر استفاده 
از فناوری هوش مصنوعی در طول سال های اخیر توسعه بسیاری زیادی پیدا کرده 
است. وقتی ما نیازمند شخصی سازی محتوای تبلیغاتی برای مخاطب هدف هستیم، 
باید اطاعات دقیقی درباره س��لیقه آنها نیز داشته باشیم. این امر بدون استفاده از 
سیس��تم های بازاریابی دارای هوش مصنوعی دش��واری های بسیار زیادی به همراه 
خواهد داش��ت. به همین خاطر در عمل اغلب برندها به س��وی اس��تفاده از هوش 

مصنوعی در عرصه تبلیغات رفته اند. 
امروزه بس��یاری از افراد از ش��بکه های اجتماعی و به طور کلی اینترنت استفاده 
می کنن��د. ای��ن امر ب��ا افزایش حضور برنده��ا در فضای آناین موجب پیش��رفت 
فناوری های مسدودسازی تبلیغات شده است. به این ترتیب اغلب کاربران آناین در 
عمل از چنین فناوری هایی برای پرهیز از مشاهده تبلیغات استفاده می کنند. برندها 
در چنین وضعیتی دارای راهکار مش��خصی نیس��تند. تنها توصیه کاربردی در این 
میان تاش برای بهبود رابطه مان با مخاطب هدف به منظور ترغیب وی به مشاهده 
تبلیغات مان است. همچنین تولید محتوای تبلیغات شخصی سازی شده بر روی نظر 

کاربران برای مشاهده آن تاثیر خواهد داشت. 
اگر به وضعیت دنیای تبلیغات توجه کرده باش��ید، به عنوان یک کاربر س��اده در 
دنیای آناین تبلیغات به مراتب دقیق تری با سلیقه تان مشاهده می کنید. این امر در 
طول س��ال های اخیر همزمان با معرفی نسل دوم هوش مصنوعی روی داده است. 
مزیت اصلی نس��خه جدید هوش مصنوعی امکان یادگیری عمیق نکات تازه است. 
ب��ه این ترتیب دیگر نیازی به تعریف بانک اطاعاتی گس��ترده برای این نرم افزارها 

نخواهد بود. 
بدون تردید شخصی س��ازی محتوای تبلیغاتی در طول چند س��ال اخیر توسعه 
بس��یار زیادی پیدا کرده اس��ت. شخصی س��ازی دقیق محتوای تبلیغاتی تا همین 
چند س��ال پیش بیشتر شبیه رویایی دست نیافتنی بود، با این حال اکنون به لطف 

فناوری های مختلف کاما عملیاتی ش��ده اس��ت. نکته مهم در این میان اس��تفاده 
درس��ت از این فناوری برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. در غیر این صورت ما 

فقط هزینه های برندمان را بر باد خواهیم داد. 
پایان عصر تبلیغات

هدف اصلی تبلیغات در دنیای کنونی مانند دهه های پیش ثابت است. یک برند در 
زمینه تولید محتوای تبلیغاتی هنوز هم به دنبال فروش هرچه بیشتر محصوالتش 
اس��ت. این امر دارای اهمیت بس��یار زیادی است. به هر حال سود برندها در دنیای 
تبلیغات بسته به میزان فروش شان است. تمام فعالیت های جانبی در این عرصه نیز 

با هدف کمک به فروش بیشتر دنبال می شود. 
یک��ی از تح��والت اصلی در دنیای تبلیغ��ات مربوط به رونمایی از دس��تیارهای 
هوش��مند است. برندهایی نظیر آمازون، مایکروس��افت و اپل در این زمینه پیشتاز 
هستند. حال اگر کاربران این دستیارهای هوشمند نیاز به خرید یک محصول داشته 
باشند، آیا نام برند موردنظر را نیز برای دستیارها تعریف خواهند کرد؟ تجربه کنونی 
خریدارها بیانگر یک نکته مهم است. اگر یک خریدار به دنبال خرید محصولی مانند 
خمیر دندان باشد، این امر را به این صورت با دستیار هوشمندش در میان خواهد 
گذاشت: »یک خمیر دندان خوب بخر«. این امر توصیه نهایی مخاطب موردنظر از 
محصول موردنیازش اس��ت. به این ترتیب بقیه فرآیند به هوش مصنوعی دس��تیار 
س��پرده خواهد شد. بدون تردید دستیارهای هوش��مند توجه چندانی به تبلیغات 
برندها در زمینه س��فارش آناین نخواهند داشت بنابراین سرنوشت دنیای تبلیغات 
چه خواهد ش��د؟ نکته مهم در این میان توجه به جایگزین های موجود برای بهبود 

رابطه فروش برندمان با دستیارهای هوشمند است.
اگر ما در تعامل با دس��تیارهای هوشمند به دنبال فروش بیشتر هستیم، باید به 
خوبی از معیارهای آنها آگاهی داش��ته باشیم. در غیر این صورت با مشکات بسیار 
زیادی رو به رو خواهیم ش��د. معیارهای اصلی هوش مصنوعی برای س��فارش یک 
محصول مراجعه به س��ابقه خرید مخاطب و سپس ارزیابی قیمت و ویژگی های هر 
محصول اس��ت. در نهایت سفارش موردنظر براساس معیارهای مورد بررسی انجام 
خواهد شد. افزایش کیفیت محصوالت و کسب گواهینامه های معتبر از سوی برندها 
در عصر افزایش اس��تفاده از دستیارهای هوش��مند برای خرید اهمیت زیادی دارد 
بنابراین برند ما باید به دنبال راهکارهایی ساده برای رفع نیاز مشتریانش باشد. در 
غیر این صورت در عمل حتی با هزینه های تبلیغاتی گزاف نیز به س��ادگی از یادها 

خواهد رفت. 
آنچه در مورد تجربه دس��تیارهای هوشمند در مورد خرید محصوالت بیان شد، 
پیرامون محصوالت تازه اهمیت بیش��تری دارد. اگر ما از نسل جدید گوشی همراه 
یا تبلت رونمایی کنیم، احتماال مشاهده تبلیغات تلویزیونی مان پیرامون محصوالت 
موردنظر از سوی دستیار هوشمند کاما منتفی خواهد بود بنابراین ما باید شیوه ای 
متفاوت برای معرفی محصول مان به مخاطب در نظر داش��ته باشیم. این امر شامل 
استفاده از رویدادهای مهم برای معرفی محصوالت خواهد بود. به این ترتیب حضور 
تبلیغاتی در رویدادهای مهم بار دیگر در درجه نخس��ت اهمیت قرار خواهد گرفت. 
ما باید همزمان با تغییر دنیای تبلیغات به حضور بهتر در این فضا فکر کنیم. در غیر 

این صورت به سرعت از عرصه کسب و کار عقب خواهیم افتاد. 
ای��راد اصل��ی بس��یاری از برندها بی توجه��ی به نکات ت��ازه در حوزه 
تبلیغات اس��ت. ما نباید از طریق رقبا متوجه ضرورت استفاده از برخی 
فناوری های تازه در دنیای تبلیغات ش��ویم. این امر به طور مش��خص بر 
روی تجربه مخاطب از برند ما تاثیر خواهد گذاشت. وظیفه اصلی بخش 
توس��عه و تحقیقات در چنی��ن فضایی بهبود آگاه��ی بخش تبلیغات و 

بازاریابی از ترندها و فناوری های تازه است.
جمع بندی

ده��ه پیش رو از نقطه نظ��ر تبلیغات همراه با نوآوری های بس��یار زیادی خواهد 
بود. ضرورت شخصی سازی بهینه محتوای تبلیغات و استفاده درست از شبکه های 
اجتماع��ی در صدر اولویت  برندها ق��رار دارد، با این حال بحث از پایان تبلیغات نیز 
قابل توجه است. راهکارهای مورد بحث برای این نکته در بخش اخیر مورد بررسی 

قرار گرفت. 
آین��ده بس��یاری از برندها، در ح��وزه تبلیغات، با فناوری ه��وش مصنوعی گره 
خورده اس��ت. امروزه بسیاری از خریدهای مش��تریان مربوط به محصوالتی کمتر 
موردنیازشان است. این امر اهمیت تبلیغات برای فروش محصوالت را نشان می دهد. 
اگر ما به صرف نیازهای واقعی مخاطب توجه داشته باشیم، بسیاری از برندها هرگز 
موفق به ایجاد نیز نمی ش��دند. بس��یاری از ما در دنیای کسب و کار مشغول فروش 
محصوالت کمتر موردنیاز مخاطب هدف هستیم بنابراین باید از تمام توان مان برای 
استفاده بهینه از ابزارهای تبلیغاتی مایه بگذاریم. در غیر این صورت به زودی از یاد 

مخاطب هدف خواهیم رفت. 
singularityhub.com :منبع

 2۰2۰ MWC"
جدیدترین قربانی ویروس کرونا

همایش جهانی گوش��ی های تلفن همراه )MWC( که هر ساله 
در ش��هر بارس��لونا برگزار می شد، امس��ال پس از کش و قوس های 
فراوان و اعام عدم حضور بس��یاری از برندها، تعطیل ش��د. از زمان 
ش��روع این همایش در س��ال ۲۰۰۹ این اتفاق بی س��ابقه محسوب 
می ش��ود. این امر بار دیگر نش��ان داد که خطر ویروس کرونا بیش 
از حد تصورات بوده و یک تهدید جدی در س��طح جهانی محسوب 
می ش��ود. فیس بوک، آمازون، س��ونی، اینتل، سیس��کو و ال جی از 
جمله مهم ترین برندهایی بودند که عدم حضور خود در این مراسم 
را اعام کرده و مهم ترین دلیل لغو آن محس��وب می شوند. نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که این رویداد برای 
شهر بارسلونا میانگین درآمد ۵۰۰ میلیون دالری را به همراه داشت 
که بدون ش��ک این مس��ئله بیش از هر چیزی مس��ئوالن برگزاری 
مراس��م را متضرر خواهد کرد. همچنین از میان برداشته شدن بیش 
از ۱۴ هزار فرصت ش��غلی، از دیگر ضررهای این تصمیم محس��وب 
می ش��ود، با این حال ویروس کرونا تا به ام��روز تمامی برندها را با 
مش��کل مواجه س��اخته و در صورتی که این وضعی��ت برای مدتی 
طوالنی ادامه داشته باشد، حتی ممکن است شاهد بروز بحران های 
جدی تری باشیم، اما هنوز معلوم نیست که در صورت بهبود شرایط، 
این مراسم در زمانی دیگر برگزار خواهد شد و با این تصمیم، نقطه 

پایانی برای امسال محسوب می شود. 
theverge.com :منبع

برنامه نایک برای استفاده از زباله های 
کارخانه ای

یکی از چالش های بزرگ جهانی این اس��ت که میزان تولید زباله 
را به حداقل رساند. در این رابطه کارخانه ها بزرگ ترین سهم را ایفا 
کرده و س��االنه میلیون ها تن زباله و مواد دورریز را تولید می کنند. 
تح��ت این ش��رایط چه راه��کاری وج��ود دارد؟ درواق��ع نمی توان 
انتظار داش��ت ک��ه کارخانه ها فعالیت خود را متوق��ف کنند، با این 
ح��ال می توان از موارد دورریز آنها اس��تفاده مج��ددی را کرد. این 
امر درس��ت سیاستی اس��ت که نایک در حال به اجرا درآوردن آن 
 Space ب��وده و در راس��تای آن از نخس��تین محصول خود ب��ا نام
Hippie رونمایی کرده اس��ت. برای این امر که طرح جدید بتواند 
نظر تمامی سلیقه ها را به سمت خود جلب کند، این طرح در چهار 
مدل مختلف تولید خواهد ش��د. پس از انتش��ار این خبر، بس��یاری 
از انجمن های دغدغه مند نس��بت به تغیی��رات اقلیمی و حفاظت از 
محیط زیست، اقدام به پیش خرید کردن این محصول کرده اند. جان 
هاک طراح ارش��د برند نایک طی مصاحبه ای اعام کرده اس��ت که 
این طرح می تواند به الگوی بس��یاری از شرکت ها در راستای ایجاد 
جهانی بهتر، تبدیل شود. درواقع برای حفظ محیط ضروری است تا 
نگرش خود را به مد تغییر داده و حتی از پوش��یدن چنین مواردی 
به خود افتخار کنی��م. پیش بینی ها در رابطه با قیمت این محصول 
نیز بس��یار پایین بوده و احتمال می رود ک��ه هر فردی بتواند آن را 
خریداری کند. حال باید دید که واکنش برندهای رقیب و در رأس 

آنها آدیداس به این اقدام فوق العاده چه خواهد بود.
dezeen.com :منبع

کوکاکوال، اسپانسر رسمی مسابقات نسکار

برند کوکاکوال در زمینه حمایت از مسابقات ورزشی کارنامه بسیار 
درخش��انی دارد. این امر یکی از عوامل اصلی ش��هرت این برند در 
طول دهه های متمادی محس��وب می ش��ود. آخرین اقدام این غول 
دنیای تولید نوش��ابه انجام مراحل نهایی توافق با سازمان مسابقات 
اتومبیل رانی نس��کار برای فعالیت به عنوان اسپانس��ر آن است. این 
خبر در یک اظهارنظر رس��می از س��وی برند کوکاکوال و س��ازمان 
مس��ابقات نسکار اعام شده است بنابراین باید آن را تمام شده تلقی 
کرد.  برند کوکاکوال در طول س��ال های اخیر اقدامات بسیار زیادی 
برای کس��ب اسپانسری مسابقات نس��کار انجام داد، با این حال هر 
س��ال یک مشکل اساسی مانع همکاری رس��می میان این دو برند 
می ش��د. این امر در س��ال جاری با تاش های بی وقفه تیم بازاریابی 
و تبلیغ��ات کوکاکوال رفع ش��د. به این ترتیب در س��ال جاری برند 
کوکاکوال به عنوان اسپانس��ر رسمی مسابقات نسکار فعالیت خواهد 
کرد.  مس��ابقات نسکار امس��ال یازدهمین دوره اش برگزار می شود. 
جایزه راننده اول در این مس��ابقه معادل 3۰۰ هزار دالر خواهد بود 
بنابراین س��تاره های دنیای اتومبیل رانی برای حضور در این مسابقه 
آم��اده خواهند بود. این ام��ر از نقطه نظر تبلیغات��ی برای کوکاکوال 
اهمیت بسیار زیادی دارد.  امروزه یکی از رشته های ورزشی محبوب 
در میان نس��ل ج��وان ورزش های الکترونیکی یا eSports اس��ت. 
این امر س��ازمانی نس��کار را ب��ه برگزاری دوره های تازه مس��ابقات 
آناین س��وق داده اس��ت بنابراین برند کوکاکوال امس��ال اسپانسر 
بخش ورزش های آناین نس��کار نیز خواهد بود. این امر از نقطه نظر 
بازاریابی و تبلیغات برای این برند اهمیت ویژه ای دارد. بس��یاری از 
برندها هنوز با ش��رایط اسپانس��ری مس��ابقات رایانه ای انطباق پیدا 
نکرده ان��د. به همین خاط��ر فعالیت کوکاکوال در ای��ن زمینه نوعی 
نوآوری نیز محس��وب می ش��ود. هرچ��ه میزان تعامل و س��ازگاری 
مخاطب با ورزش های الکترونیکی بیش��تر ش��ود، باید انتظار حضور 
هرچه بیشتر برندها به عنوان اسپانسر در این عرصه ها را نیز داشت. 
marketingdive.com :منبع
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بازاریابی تعاملی در طول سال های اخیر بدل به الگویی رایج در میان برندها برای 
جلب نظر مخاطب هدف شده است. اغلب کسب و کارها از دل این فعالیت اهداف 
مختلفی از جمله افزایش آگاهی پیرامون برندشان، جلب نظر مخاطب تازه و معرفی 
محص��والت جدید را دنبال می کنند. ایراد اصلی محتوای بازاریابی س��نتی ناتوانی 
آنه��ا در زمین��ه ایجاد ارتباط معنادار با مخاطب هدف اس��ت. به این ترتیب الگوی 
بازاریاب��ی تعاملی در تاش برای فعالیت و نقش آفرین��ی مخاطب هدف در فرآیند 

کمپین بازاریابی است. 
نکته مهم درخصوص الگوی بازاریابی تعاملی ضرورت توجه به س��لیقه مخاطب 
هدف است. این امر موفقیت محتوای موردنظر در زمینه جلب تعامل مخاطب هدف 
را تضمی��ن خواهد کرد. ایراد اصلی اغلب برندها ع��دم توجه کافی به ضرورت های 

این الگوی بازاریابی و در نهایت تولید محتوایی صرفا جذاب برای خودشان است. 
امروزه ش��بکه های اجتماعی توسعه بس��یار زیادی پیدا کرده اند. این امر موجب 
افزای��ش توجه بازاریاب ها به این پلتفرم ها برای بارگذاری محتوای بازاریابی اس��ت 
بنابراین مش��اهده س��رمایه گذاری عظیم برندها در حوزه بازاریابی تعاملی بر روی 
ش��بکه های اجتماعی جای تعجب نخواهد داشت. در این مقاله هدف اصلی بررسی 
مهم ترین شیوه های استفاده از الگوی بازاریابی تعاملی برای کسب و کارهای مختلف 
است. در ادامه پنج تکنیک اصلی برای تولید محتوای بازاریابی تعاملی مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
۱. استفاده از محتوای تعاملی متنی

امروزه فناوری های پیشرفه ای مانند واقعیت افزوده و مجازی برای تولید محتوای 
تعامل��ی در دنیای بازاریابی وجود دارد. اگرچه اس��تفاده از این الگوها در طول دهه 
اخیر رواج بسیار زیادی یافته است، اما این امر به معنای افول کامل سایر الگوهای 
کاربردی مانند اس��تفاده از فرمت متنی نیس��ت. شاید بس��یاری از کارشناس های 
بازاریابی اعتقاد به مرگ بازاریابی متنی داشته باشند، اما حقیقت ماجرا بیانگر ادامه 
حیات این فرمت و افزایش عاقه مخاطب به آن است بنابراین ما برای تولید محتوای 

تعاملی باید بر روی فرمت متنی نیز حساب باز کنیم. 
برخی از ش��یوه های مناسب برای تولید محتوای تعاملی براساس فرمت متنی به 

شرح ذیل است:
• برگزاری نظرس��نجی و طرح پرس��ش های تعاملی نق��ش مهمی در جلب نظر 
مخاطب هدف دارد. خوشبختانه اکنون اغلب شبکه های اجتماعی امکان استفاده از 
استیکرهای مختلف برای برگزاری نظرسنجی را فراهم کرده اند. اطاعات به دست 
آمده از این طریق نقش مهمی در افزایش شناخت ما از مخاطب هدف دارد. به این 
ترتیب ما عاوه بر اجرای کمپین بازاریابی تعاملی، اطاعات مناس��ب برای طراحی 

کمپین های بعدی را نیز گردآوری کرده ایم.
• استفاده از ابزارهای کمکی برای تعیین محدوده قیمت یا امکانات محصوالت به 
منظور س��هولت جست وجوی کاربران در سایت رسمی برند ما ضروری خواهد بود. 
امروزه اغلب خرده فروش��ی های آناین از این الگو اس��تفاده می کنند. به این ترتیب 
مخاطب توانایی انتخاب دامنه قیمت محصوالت موردنظرش و س��پس آش��نایی با 

محصوالت برندمان در آن رده قیمت را خواهد داشت. 
هم��ه برندها ام��کان تقلید از الگ��وی تولید محت��وای تعاملی برند دیس��نی و 
BuzzFeed را دارند. هر دو این برندها در زمینه نظرسنجی مداوم از مشتریان شان 
مه��ارت باالیی دارند. به این ترتیب مخاطب هدف دیس��نی با مش��اهده فیلم های 
مختل��ف امکان بیان نظر درباره نکات مختلف اثر را خواهد داش��ت. این امر کمک 

شایانی به دیسنی در راستای رفع ایرادات آثارش در مراحل بعدی دارد. 

2. روبات های چت تعاملی
امروزه تاثیر روبات های چت در حوزه کسب و کار بر هیچ کس پوشیده نیست. این 
روبات ها با استفاده از نسل جدید هوش مصنوعی توانایی پاسخگویی به پیچیده ترین 
پرس��ش های کاربران را نیز دارند. نکته مهم در این میان تفاوت میان نسل قدیمی 
هوش مصنوعی با نس��ل کنونی است. نس��ل قدیمی مبتنی بر یک بانک اطاعاتی 
حجیم از س��وی شرکت توس��عه دهنده بود. به این ترتیب در صورت طرح پرسشی 
فراتر از بانک اطاعاتی موردنظر هیچ پاسخ مناسبی ارائه نمی شد. نسل جدید هوش 
مصنوع��ی توانایی یادگیری خودکار نکات مختلف را دارد. به این ترتیب در صورت 
مواجهه با پرسش های تازه امکان یادگیری پاسخ آنها و ارائه شان در کوتاه ترین زمان 

ممکن را دارد.
براساس گزارش موسس��ه HubSpot در صورت انتخاب روبات چت مناسب و 
موضوع گفت وگوی جذاب با مخاطب هدف بخش قابل توجهی از اهداف برندها در 
زمینه تعامل سازنده با مخاطب هدف تامین خواهد شد. شاید هیچ ابزاری به اندازه 
روبات های چت برای بازاریابی یک به یک در دنیای آناین وجود نداش��ته باش��د. 
اغلب کانال های ارتباطی مدرن مانند ش��بکه های اجتماعی مبتنی بر تولید محتوا 
برای دامنه گس��ترده ای از مخاطب هدف اس��ت. روبات ه��ای چت با تعامل یک به 
یک با مخاطب هدف امکان تاثیرگذاری هرچه بیش��تر برای برند موردنظر را فراهم 

می سازند. این نکته از نقطه نظر بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
برخی از کاربردهای اساس��ی روبات های چت در حوزه بازاریابی تعاملی به ش��رح 

ذیل است:
• آغاز گفت وگوهای عمیق و تعاملی با مخاطب هدف بر س��ر خواسته های شان از 

محصول ایده آل
• ایجاد فضای مناسب برای تعامل میان برندها و مشتریان ثابت شان

• امکان تعامل زنده با مخاطب هدف
• دسترسی به دامنه وسیع تری از مخاطب هدف

تی��م فوتبال بایرن مونی��خ دارای یکی از جذاب تری��ن روبات های چت در دنیای 
بازاریابی است. این روبات عاوه بر بیان نکات جالب درباره این باشگاه به پرسش های 
کاربردی کاربران نیز پاسخ می دهد. به عنوان مثال اگر شما در زمینه شیوه بازدید 
از موزه تاریخی این باشگاه سوال داشته باشید، روبات چت این تیم در صورت نیاز 

شما را به طور مستقیم به مدیر بخش موزه یا روابط عمومی متصل خواهد کرد.
3. ترکیب بازاریابی و بازی

ایجاد بسترهای بازی و سرگرمی برای مخاطب هدف راهکار مناسبی 
در راستای تعامل سازنده با وی خواهد بود. برخی از برندهای بزرگ در 
این زمینه حتی اقدام به طراحی بازی های رس��می در قالب اپ موبایلی 
نی��ز کرده اند. به ای��ن ترتیب مخاطب هدف توانایی اس��تفاده رایگان از 
ب��ازی موردنظر و رقابت با دیگران بر س��ر جایزه های مختلف را خواهد 
داش��ت. برخی از ایده های مناسب برای بازاریابی تعاملی براساس ایجاد 

فرصت های سرگرمی به شرح ذیل است:
• ایجاد مجموعه پرس��ش هایی درباره محصوالت شرکت و درخواست پاسخ های 

درست از مخاطب هدف است و سپس اعطای جایزه رسمی به آنها
• تولید محصوالت مرتبط با حوزه بازی و سرگرمی

• تولید اپ های بازی مرحله ای برای س��رگرمی هرچه بیش��تر مخاطب هدف در 
بلندمدت

اپ رسمی استارباکس در زمینه ایجاد بسترهای تعامل با مخاطب هدف از طریق 
ایجاد گزینه های جذاب بازی و سرگرمی مهارت خاصی دارد. بر این اساس کاربران 
با ش��رکت در مسابقه موردنظر امکان پیش��رفت مرحله به مرحله و سپس دریافت 
جوایزی نظیر کدهای تخفیف گسترده برای نوشیدنی های استارباکس را دارند. این 

بازی های س��اده برای بسیاری از مخاطب های سراس��ر جهان جذابیت خاص خود 
را دارد. ب��ه همین خاطر در نگاه کلی اس��تراتژی اس��تارباکس در این زمینه کاما 

موفقیت آمیز بوده است.
4. تهیه و تولید ویدئوهای تعاملی

فناوری های فیلم برداری در طول سال های اخیر توسعه بسیار زیادی پیدا کرده اند. 
این امر امکان تولید ویدئوهای تعاملی برای جلب نظر مخاطب هدف را ایجاد کرده 
است. برخی از نکات مهم در زمینه تولید محتوای تعاملی براساس فرمت ویدئو به 

شرح ذیل است:
• پوش��ش زنده پشت صحنه کمپین های برند و رویدادهای مهم مرتبط با کسب 

و کارمان
• تهیه ویدئوهای 3۶۰ درجه به منظور نمایش هرچه بهتر محیط کسب و کار

• برگزاری س��مینارهای آناین )وبینار( به منظور تعامل نزدیک با مخاطب هدف 
از فاصله دور

• تولید ویدئوهای تعاملی براس��اس الگوی داستان سرایی و جلب توجه مخاطب 
به داستان برندمان

 Mended یک��ی از بهترین نمونه های ویدئوه��ای تعاملی مربوط به موسس��ه
Little Hearts اس��ت. این موسس��ه در زمینه تولید ویدئوه��ای بازاریابی امکان 
انتخاب جریان پیش��رفت ماجرا به مخاطب هدف را داده اس��ت. بر این اساس ما با 
انتخاب گزینه های در دسترس آینده ویدئو را تغییر خواهیم داد. این امر به معنای 
 Mended تولید چند پایان مختلف برای ویدئوهای بازاریابی از س��وی موسس��ه

Little Hearts است. 
5. استفاده از فناوری واقعیت مجازی

فهرست تکنیک های تولید محتوای بازاریابی تعاملی بدون اشاره به فناوری واقعیت 
مجازی کامل نخواهد بود. این فناوری با توس��عه چشمگیر در طول سال های اخیر 
بسیاری از نگاه ها را جلب کرده است. نکته مهم در این میان ضرورت سرمایه گذاری 
مناس��ب برای استفاده از این فناوری در حوزه بازاریابی است. امروزه اغلب برندهای 
بزرگ کمپین های بازاریابی مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی و افزوده دارند. این امر 
به آنها در زمینه توس��عه هرچه بهتر سطح تعامل با مشتریان کمک می کند. شاید 
در نگاه نخست استفاده از فناوری واقعیت افزوده و مجازی بسیار ساده و راحت به 
نظر برس��د، اما به مانند هر الگوی بازاریاب��ی در اینجا نیز چالش های خاصی پیش 

روی برندها قرار دارد. 
برخی از ایده های مناسب در زمینه بازاریابی براساس فناوری واقعیت مجازی به 

شرح ذیل است:
• استفاده از ویدئوهای سازگار با فناوری واقعیت افزوده و مجازی 

• توجه به انتقال پیام بازاریابی به صورت شفاف و واضح 
• اس��تفاده از هدست های واقعیت افزوده و مجازی به منظور ایجاد فرصت تعامل 

مخاطب با محتوای بازاریابی مان
بازاریابی تعاملی در طول چند س��ال اخیر در مرکز توجه بازاریاب ها قرار گرفته 
است. به همین خاطر بسیاری از برندها در تاش برای جلب نظر مخاطب هدف از 
شیوه مذکور استفاده می کنند. نکته مهم در این میان شکست شمار باالیی از برندها 
در زمینه اس��تفاده درس��ت از بازاریابی تعاملی اس��ت. به همین خاطر ورود به این 
حوزه بدون شناخت قبلی چالش برانگیز خواهد بود. اگر شما در تاش برای کسب 
موفقیت در این فضا هستید، باید نسبت به ایجاد تمایز میان عملکرد برندتان و دیگر 
رقبا اقدام کنید. این امر اهمیت بسیار زیادی در نگاه مخاطب هدف دارد. اگر شیوه 
عملکرد ما در حوزه بازاریابی تعاملی مانند دیگر رقبا و به عبارتی کلیش��ه ای باشد، 

امکان کسب موفقیت فراهم نخواهد شد. 
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7 راز فروش بیشتر اینترنتی

امروزه اینترنت به مهم ترین بس��تر برای بازاریابی و فروش تبدیل 
شده اس��ت، با این حال بسیاری از برندها هنوز موفق نشده اند تا از 
این طریق فروش قابل توجهی را داشته باشند. به همین خاطر شیوه 
و روش کار نیز بس��یار مهم خواه��د بود. درواقع حتی بهترین مکان 
نیز با اقداماتی نادرس��ت، بی تاثیر خواهد ش��د. نکته جالبی که باید 
به آن توجه داشته باشید این است که علی رغم تصور عموم، فروش 
باال تنها با اقدامات هزینه بر ممکن نبوده و شما می توانید با یکسری 

خریدهای کوچک نیز در این رابطه اقدام کنید. 
۱-نظم کاری داشته باشید 

این امر که مخاطب محصوالت ش��ما را در کنار یکدیگر مش��اهد 
کن��د، احتمال افزایش خرید آنها افزایش پیدا خواهد کرد. به همین 
خاطر س��ایت شما باید به نحوی باشد که افراد پس از مشاهده یک 
محصول، موارد مش��ابه نیز به نمایش درآورده شود. در این رابطه با 
نگاهی به تمامی برندهای جهانی، متوجه ضرورت این اصل خواهید 

شد. 
2-توصیه های متنوعی داشته باشید 

آمازون اعام کرده اس��ت که در سال گذشته نزدیک به ۴۰درصد 
از میزان فروش خود را از طریق بخش پیشنهاد ویژه به دست آورده 
اس��ت. درواقع ش��ما باید به نحوی رفتار کنید ک��ه حتی مخاطبی 
ک��ه قصد خرید ندارد، به خوبی به س��مت آن س��وق پی��دا کند. به 
همی��ن خاطر ضمن معرفی پیش��نهادهای وی��ژه و ایجاد یک زمان 
مشخص برای تخفیف-های خود، الزم است تا محصوالت را براساس 
معیارهایی نظیر پرفروش ترین ها، پربازدیدترین ها و... تقس��یم بندی 

کنید. 
3-در شبکه های اجتماعی حضوری موثر داشته باشید 

در حال حاضر بیش��تر افراد جهان حداقل یک س��اعت را صرف 
حضور در ش��بکه های اجتماعی می کنند. به همین خاطر با حضور 
در ش��بکه های اجتماعی می توانید ش��انس باالتری را برای جذب 
بیش��تر افراد داشته باش��ید، با این حال اش��تباه بزرگ بسیاری از 
برنده��ا این اس��ت که تص��ور می کنند صفحه آنها در ش��بکه های 
اجتماعی ب��ه مانند بیلب��ورد تبلیغاتی بوده و آنه��ا صرفا اقدامات 
تجاری را انجام می دهند. این امر در حالی است که شما به اقدامات 
بس��یار متنوع و جذاب نیاز خواهید داشت. در غیر این صورت ابدا 
دلیلی برای دنبال کردن ش��ما وجود ندارد. همچنین توجه داشته 
باشید که ش��ما باید بخش نظرات را برای هر محصول قرار دهید. 
درواقع بنا بر آمارها منتشرشده در حدود ۸3درصد از افراد قبل از 
نهایی کردن خری��د خود، نظرات پیرامون محصول را می بینند. به 
همین خاطر نبود آن به معنای شکس��ت خواهد بود. نکته دیگری 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما باید افراد را به 
نوش��تن نظرات تشویق کنید. در غیر این صورت عما دلیلی برای 
انج��ام این کار وجود نخواهد داش��ت. برای مثال می توانید به ازای 
هر نظر، یک امتیازی را در نظر بگیرید تا افراد به انجام آن تشویق 
شوند. در این رابطه تنها کافی است تا به سیاست گوگل در برنامه 
Map نگاهی بیندازی��د که افراد با ثبت نام کردن و انجام اقداماتی 
نظیر ارس��ال عکس، ارائه اطاعات و پاسخگویی به سواالت ارتقای 
س��طح پیدا می کنند. این امر اگرچ��ه در نهایت جایزه ای را در پی 
ندارد، با این حال خود به تنهایی باعث تمایل بسیاری از افراد برای 
فعالیت شده است. بدون شک شما هم می توانید چنین سیستمی 

را برای خود پیاده سازی کنید. 
4-از اینفلوئنسرها استفاده کنید 

اینفلوئنس��رها به علت ش��هرتی ک��ه دارند می توانن��د به افزایش 
مخاطبین و حرفه ای تر ش��دن اقدامات ش��ما کمک کنند. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا در تاش برای اس��تفاده موثر از آنها باشید. 
ب��رای مثال ای��ن امر که بخش��ی از تولید محتوای خ��ود را به آنها 
محول س��ازید، بدون ش��ک تنوع کاری و جذابیت الزم را به همراه 
داش��ته و منجر به رشد سریع شما می ش��ود. نکته دیگری که باید 
به آن توجه کنید این اس��ت که ش��ما تنها به اینفلوئنسرها محدود 
نب��وده و می توانید از پدیده ای جدیدتر به نام میکرواینفلوئنس��ر نیز 

استفاده کنید.
5-طرحی برای وفاداری مشتریان داشته باشید 

 ای��ن امر که مش��تری را پس از انجام خری��د خود رها کنید، 
بزرگ ترین اش��تباهی اس��ت که در بازاریابی می توان انجام داد. 
فراموش نکنید که به علت ارتباط غیرمس��تقیم، تاثیر این اقدام 
در بازاریاب��ی اینترنتی به مراتب بیش��تر خواه��د بود. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا برنامه ای برای وفادار س��اختن مشتریان 
خود داش��ته باش��ید. بدون ش��ک در جهانی که پر از انتخاب ها 
و برندهای گوناگون اس��ت، انجام این عمل س��اده نبوده و الزم 
اس��ت تا دقت عمل باالیی را داشته باشید. با نگاهی به برندهای 
موفق در این زمینه، می توانید نسبت به اقدامات ضروری آگاهی 

پیدا کنید. 
6-تولید محتوا کنید 

به هر میزان که س��طح اطاعات افراد افزایش پیدا کند، احساس 
نیاز نیز در آنها تشدید پیدا خواهد کرد. به همین خاطر نیز ضروری 
اس��ت تا تمامی محتواهای رایج را تولید کنی��د. همچنین ضروری 
است تا یک سرویس برای پوشش اخبار مرتبط حوزه کاری خود را 
داشته باش��ید و امکان دسته بندی و شخصی سازی آن  را در اختیار 

مخاطبان قرار دهید. 
7- همگام سازی سایت برای استفاده از طریق گوشی های 

هوشمند 
امروزه گوش��ی های هوش��مند افراد به یک��ی از ابزارهای ضروری 
تبدیل شده است که معموال در نزدیکی افراد قرار دارد. درواقع اکثر 
افراد اغلب با این ابزار به اینترنت متصل می شوند. تحت این شرایط 
اگر سایت شما با تلفن های هوشمند هماهنگی الزم را نداشته باشد، 
یک تجربه ناخوشایند شکل خواهد گرفت. به همین خاطر ضروری 

است تا این اصل را نیز رعایت کنید. 
در نهایت با رعایت این هفت اصل س��اده، ش��ما شاهد پیشرفتی 
چش��مگیر خواهید بود. با این حال فراموش نکنید که همواره امکان 

بهترشدن وجود دارد. 
beeketing.com :منبع
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سواالتی که جزو انتظارات مصاحبه کننده ها 
محسوب می شود

آیا ش��ما هم جزو آن دس��ته از افرادی هستید که سوال کردن در 
روز مصاحبه را اقدامی اش��تباه تص��ور می کنند؟ نکته ای که باید به 
آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که اگرچه اولویت با سواالت فرد 
مصاحبه کننده اس��ت و شما باید از پرحرفی جلوگیری کنید، با این 
حال این امر نیز به معنای س��اکت بودن ش��ما نبوده و شما نیز باید 
س��واالتی را مطرح کنی��د. در این رابطه آگاهی بس��یار مهم بوده و 
همین امر باعث ش��ده اس��ت تا به دنبال پاس��خ آن از تعداد زیادی 
مصاحبه کننده باشم. نتیجه آن رسیدن به چهار سوال مشترک بوده 

است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
۱-ممکن است مثالی از تجربه یک همکاری بد با فردی در 

همین حوزه کاری را مطرح کنید؟ 
ش��ما بای��د در مصاحبه کاری ب��ه نحوی رفتار کنی��د که افراد به 
ش��ما عاقه مند شده و هوش و دقت باالی ش��ما آنها را تحت تاثیر 
قرار دهد. برای درک بهتر این موضوع تنها کافی اس��ت تا نگاهی به 
فیلم در جس��ت وجوی خوش��بختی که روایت کننده زندگی کریس 
گاردنر میلیارد معروف اس��ت، بیندازی��د. مهم ترین دلیلی که باعث 
شد تا وی بتواند در شرکت دین ویتر راه پیدا کند، عملکرد متفاوت 
و هوش��مندانه او در روز مصاحب��ه بوده اس��ت که مدیر ش��رکت را 
سخت تحت تاثیر قرار داد. به همین خاطر سکوت شما تنها به ضرر 
خودت��ان خواهد بود. یکی از س��واالتی که تمامی مصاحبه کنندگان 
عقیده داش��تند که انتظار دارند که افراد از آنها پرسیده ولی تاکنون 
شاهد آن نبوده اند، موردی است که در قسمت فوق به آن اشاره شد. 
این س��وال به خوبی نشان می دهد که شما نسبت به کاری که قصد 
انجام دادن آن را دارید، بس��یار حساس بوده و می خواهید نسبت به 
مناس��ب بودن خود با فرهنگ کاری ش��رکت اطمینان حاصل کنید. 
در نهایت این س��وال به خود شما نیز کمک خواهد کرد تا به درک 
بهتری از شرکت و شرایط کار در آن دست پیدا کرده و خود را برای 

عدم تکرار اشتباهات گذشته سایر افراد آماده کنید.
2- چند ساعت کار در هفته ایده آل شرکت محسوب 

می شود؟ 
این ام��ر که فرد مصاحبه کننده خود را در برابر متقاضی ای ببیند 
که تنها دلیل حضور او کس��ب درآمد نیس��ت، بدون شک جذابیت 
بسیار باالیی را به همراه خواهد داشت. به همین خاطر تفاوتی ندارد 
که عرف چه مقدار اس��ت، ش��ما باید این سوال را مطرح کرده و در 
رابطه با ش��رایط خاص خود صحبت کنید. بدون شک صداقت شما 

خود عامل تاثیرگذار دیگری خواهد بود. 
3-شرایط ارتقای شغلی چگونه است؟ 

این امر که ش��ما فردی باانگیزه باش��ید و هدفی بزرگ را در س��ر 
دارید، دقیقا همان روحیه ای است که مدیر هر شرکتی در کارمندان 
خود به دنبال آن خواهد بود. به همین خاطر شما باید خود را دارای 
آن معرفی کنید. به همین منظور الزامی اس��ت تا در رابطه با نحوه 
ارتقای ش��غلی در همان روز نخس��ت صحبت ک��رده و حتی دالیل 
شخصی خود برای پیش��رفت را عنوان کنید. این امر باعث می شود 
تا فرد مصاحبه کننده به این باور دس��ت پیدا کند که ش��ما بی دلیل 

سوال خود را مطرح نکرده اید. 
4-چه توصیه ای برای شروعی قدرتمند دارید؟ 

همه افراد تمایل دارند تا از آنها مشورت گرفته شود. این امر باعث 
می شود تا آنها حس ارزشمند بودن را داشته باشند. درواقع این امر 
که شما از فرد مصاحبه کننده توصیه-هایی را بخواهید، کاما جذاب 
خواه��د بود. این نکته را فراموش نکنید ک��ه آنها معموال کارمندان 
نمونه و باس��ابقه ش��رکت هس��تند و توصیه های آنها می تواند کاما 
کاربردی باشد. برای مثال ممکن است آنها مطالعه چند کتاب را به 
ش��ما توصیه کنند که تا زمان اعام نظر نهایی، ش��ما فرصت کافی 
برای پرداختن به آنها را خواهید داش��ت. درواقع ش��ما باید منظور 
خود را به صورت کاما غیرمس��تقیم بیان کنید. در غیر این صورت 
ممکن اس��ت برچسب مغرور بودن به شما زده شود. برای مثال این 
امر که خود را فردی باانگیزه معرفی کنید، بدون ش��ک خودستایی 
محس��وب خواهد ش��د، با این حال با مطرح کردن چنین سوالی، به 
صورت غیرمستقیم انگیزه باال را نشان داده و هیچ گونه تصویر ذهنی 

بدی  نیز از شما شکل نخواهد گرفت. 
cnbc.com :منبع
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کنت��رل احساس��ات امری اس��ت که روز ب��ه روز توجه بیش��تری به آن 
می ش��ود، چه در کس��ب و کار و چه در زندگی ش��خصی. از دس��ت دادن 
کنترل احساس��ات چندان هم دور از ذهن نیس��ت و خود شما نیز احتماال 
هر روزه با آن دس��ت به گریبان هستید. شاید هم به همین دلیل باشد که 

روز به روز به اهمیت کنترل احساسات افزوده می شود.
کنت��رل احساس��ات خود و دیگ��ران، پی بردن به اهمی��ت و قدرت این 
احساس��ات و حتی اس��تفاده از آنها ب��رای کنترل و جهت ده��ی به افکار، 
می تواند عاملی مهم برای دستیابی به موفقیت باشد و تمامی این مفاهیم، 

خود را تحت عنوان هوش هیجانی بروز می  دهند.
درس��ت همانند هر مهارت دیگری، هوش هیجانی نیز می تواند با تمرین 
به دس��ت آید. هرچند، شاید فردی از هوش هیجانی باالیی برخوردار باشد 

اما خودش هم از این موضوع بی خبر است!
در این مقاله قصد داریم ۱۵ دلیل و نشانه را بیان کنیم که می تواند نشان 

دهد از هوش هیجانی باالیی برخوردارید. 
۱. زیاد به احساسات خود فکر می کنید

هوش هیجانی با تفکر و تأمل آغاز می شود. شما سوال هایی از این قبیل 
از خود می پرسید: »چرا احساس من این گونه است؟« و »چه چیزی باعث 

شد که من )یا یک فرد دیگر( این گونه رفتار کنم )کند(؟«
با شناخت این احساس��ات و واکنش ها، شما به انسان متفکرتری تبدیل 
ش��ده و سعی می کنید رفتار خود را س��نجیده تر کرده و با استفاده از این 
اطاعاتی که به واس��طه تفکر درباره خود به دست آورده اید، منفعت بسیار 

زیادی خواهید برد.
2. دیدگاه دیگران را درباره خود جویا می شوید

ش��ما متوجه می شوید که دیگران شما را به نحو دیگری نسبت به آنچه که 
ش��ما خودتان را می بینید، مش��اهده می کنند. این امر درباره درست و یا غلط 

دیدن نگاه شما و یا دیگران نیست، بلکه درباره طرز نگاه متفاوت افراد است.
3. شما از دیگران تشکر می کنید

بس��یار تعجب برانگیز است که چرا این عبارت )تش��کر می کنم(، امروزه 
کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

اما اطمینان داریم در صورتی که هوش هیجانی باالیی داشته باشید، این 
امر در مورد ش��ما صادق نیست. شما از قدرت نهان این دو واژه کاما آگاه 
هس��تید و می دانید که عبارت ساده »تش��کر می کنم«، چقدر می تواند در 
زیبایی های روِز یک نفر دیگر تاثیرگذار باشد. شما می دانید که این دو واژه 
چگونه می تواند س��بب محکم تر شدن روابط ش��ود و دقیقا به همین دلیل 

است که شما از این عبارت بارها در طول روز استفاده می کنید.
4. شما می دانید چه زمانی باید صبر کرد

ش��ما دقیقا می دانید که چه زمانی باید متوقف ش��د و صبر کرد. ش��ما 
می دانید که پیش از انجام یک کار و یا صحبت کردن با یک ش��خص، باید 
صبر کرد و کمی به آن فکر کرد )ش��اید این کار در تئوری س��اده باشد اما 

در عمل بسیار سخت است(.
البته هیچ کس به معنای واقعی کلمه، کامل نیس��ت، اما این را می دانید 
ک��ه صبر کردن و تفکر درباره کارها و صحبت ها، می تواند باعث ش��ود که 
ش��رمندگی و خجالت زدگی ش��ما کمتر شده و قطعا می تواند باعث رفتار و 
گفتار سنجیده تر شما شده و همچنین می تواند روابط شخصی و کاری شما 

را حفظ کرده و مستحکم تر کند.
5. شما به دنبال »چرایی« یک موضوع می گردید

شما، می دانید که پشت رفتار و گفتار هر فرد، دلیلی نهفته است، بنابراین 

به جای تهمت و برچسب زدن به آنها، به دنبال چرایی رفتار آنها می گردید.
شما با در نظر گرفتن احساس همدلی و همدردی، می توانید از چشمان 
طرف مقابل تان، به راز نهفته در دل او پی ببرید. ش��ما س��وال هایی از این 
قبیل از خود می پرسید: »چرا احساس این شخص این گونه است؟« و »چه 

چیزی پشت رفتار او نهفته است؟«
با انجام این گونه کارها، تقریبا ش��ما می توانید با هر کس��ی ارتباط برقرار 

کنید.
6. گوش شما به روی انتقادات باز است

هی��چ کس��ی از دریافت بازخورده��ای منفی درباره خود ل��ذت نبرده و 
خوشحال نمی شود، حتی شما!

اما ش��ما به این موضوع آگاه هس��تید که در پِس ه��ر انتقادی، می تواند 
ذره ای از یک حقیقت نهفته باشد. شما می دانید که هر چقدر هم که طرز 
بیان یک انتقاد تند و زننده باش��د، اما این انتقاد نمی تواند ش��خصیت شما 
را تضعیف کند، بلکه تنها یک دیدگاه درباره ش��خصیت رفتاری شماس��ت. 
ش��ما می دانید که با ش��نیدن تمامی طرز فکرهایی که درباره ش��ما وجود 
دارد، می توانید نکات بسیاری را یاد گرفته و شخصیت خود را ارتقا دهید.

بنابراین در این مواقع، ش��ما تمامی احساس��ات خود را کنترل کرده و تا 
جایی که می توانید یاد می گیرید.

7. شما به طور مداوم عکس العمل دیگران را در نظر می گیرید
از زمانی که شما یک شخص را ماقات می کنید، شما تمامی رفتار او را مورد 
تحلیل و بررسی قرار می دهید و شاید انجام ارادی این کار از توان شما خارج 
باشد، اما تمامی این تحلیل و بررسی ها می تواند مزایای فوق العاده ای برای تان 
به همراه داش��ته باشد؛ شما تمامی صحبت هایی که می کنید و رفتارهایی که 
از خود بروز می دهید را تجس��م می کنی��د، بنابراین، این موضوع نه تنها باعث 
می شود که شما بر روی مواردی که قصد بیان آن را دارید، تمرکز کنید، بلکه 

باعث توجه و تمرکز شما به طرز بیان تان نیز می شود.
8. شما عذرخواهی می کنید

ش��ما می دانید که عبارت »من متأسفم«، یکی از سخت ترین عبارات دو 
کلمه اِی موجود در هر زبانی اس��ت، اما در عین حال، شما به قدرت بسیار 

باالی این دو واژه نیز کاما آگاهید.
با پی بردن به اشتباهات تان و بیان تأسف و عذرخواهی در زمان مناسب، 
ش��ما ارزش ه��ای معنوی خود مث��ل انس��انیت و اصالت تان را نیز نش��ان 
می دهید ک��ه همین موضوع نیز می تواند به صورت کاما طبیعی، س��بب 

جذب افراد به شما شود.
9. شما می بخشید

در حالی که ش��ما همواره به این موضوع ب��اور دارید که هیچ کس کامل 
نیس��ت، شما می فهمید که نبخش��یدن اشتباه یک نفر، درست همانند فرو 
رفت��ن و ماندن یک چاقو در بدن اس��ت؛ زخمی که هیچ گاه خوب نخواهد 

شد.
به جای پرخاش و پافشاری بر روی خشم خود که تقریبا رفتاری رایج در 
بین تمامی افراد خشمگین است، شما می بخشید و همین موضوع می تواند 
ق��درت درونی بیش از حد ش��ما را نش��ان دهد و در نتیج��ه خود به خود 

شخص خاطی را به عقب نشینی وامی دارید.
۱۰. شما از واژگان احساسی گسترده ای بهره مند هستید

با یادگیری بیان احساس��ات تان، ش��ما توانایی خود را ب��رای درک آنها 
افزای��ش می دهید. ش��ما می خواهید ک��ه دقیقا به احساس��ی که در حال 
حاضر دارید پی ببرید و به همین دلیل نیز از واژگان احساسی گسترده ای 

بهره مند هستید. شما درباره احساسات تان، شروع به پرسیدن سوال هایی از 
خود می کنید که »آیا ناامید هستم؟«، »آیا ناراحت هستم؟«، »آیا احساس 

شکست خوردن، دارم؟« و ... .
شما با گسترش دایره واژگان احساسی تان، می توانید دید عمیقی نسبت 
به احساسات داشته و چیزهای زیادی در این مورد یاد بگیرید که قطعا در 

زمان مناسب می تواند باعث شود رفتار مناسبی از شما سر بزند.
۱۱. شما به طور خاص و خالصانه ای دیگران را ستایش می کنید

به دلیل خصلت ش��ما مبنی بر پیدا کردن یک نکته خوب در دیگران و 
س��پس بیان آنها به همان شخص که چه چیزی تحسین شما را برانگیخته 
اس��ت، شما به آنها روحیه بس��یار خوبی داده اید بنابراین افراد از کار کردن 
با ش��ما احساس خوشایندی داش��ته و انگیزه دارند تا بهترین عملکردشان 

را ارائه دهند.
۱2. شما بر روی کنترل تفکرات تان کار می کنید

هنگامی که شما یک موقعیت منفی را تجربه می کنید، شاید شما نتوانید 
رفتار احساسی و طبیعی خود را کنترل کنید، اما قطعا می توانید اتفاقی که 
پس از آن خواهد افتاد را کنترل کنید؛ ش��ما می  توانید انتخاب کنید که بر 

روی تفکرات تان تمرکز کنید.
ش��ما به جای اینکه به این احساس��ات منفی دام��ن بزنید و به این فکر 
کنید که این اتفاقی که برای ش��ما رخ داده، ناعادالنه اس��ت، شما از جنبه 
مثبت این قضیه وارد می شوید و برنامه ای برای ادامه راه، ترتیب می دهید.

۱3. شما هرگز مردم را در لحظه قضاوت نمی کنید
قض��اوت دیگران در لحظ��ه، بدون در نظر گرفتن دلی��ل و چرایِی رفتار 

آنها که باعث انجام رفتاری اشتباه شده، عادتی بسیار بد و ویرانگر است.
ش��ما کاما آگاهی��د که هر کس می تواند ی��ک »روِز بد« و یا حتی یک 
»س��ال بد« داشته باش��د. ش��ما با در نظر گرفتن این موضوع، به دیگران 
برچس��ب نزده، آنها را قضاوت نکرده و دیدتان نس��بت ب��ه آنها، همچنان 

مثبت باقی خواهد ماند.
۱4. شما نقاط ضعف خود را تحلیل خواهید کرد

برای ش��ناخت و تحلیل نقاط ضعف، باید زمان زیادی برای درک، بینش 
و تفکر و تأمل درباره خود صرف کنید، اما در عین حال می دانید که شما با 

رفع نقاط ضعف خود می توانید عملکرد بهتری داشته باشید.
با تحلیل موقعیت هایی که باعث شده شما کنترل خود را از دست دهید 
و نتوانید احساسات خود را به خوبی کنترل کنید، شما می توانید استراتژی 
و س��ناریویی برای موقعیت های مشابهی که در آینده برای شما رخ خواهد 

داد، ترتیب دهید.
۱5. شما می دانید که احساسات می تواند علیه شما استفاده شود

درس��ت همانند هر توانایی دیگری، هوش هیجانی می تواند هم از جنبه 
اخاقی و هم از جنبه غیراخاقی مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که افراد 
توانایی خود را در ی��ک خصوص افزایش می دهند، می توانند از این قدرت 

برای خرابکاری و اعمال منفی استفاده کنند.
و البته این دقیقا می تواند عاملی باش��د که چرا شما باید هوش هیجانی 
خ��ود را افزایش دهید. آری، در بعضی مواقع نیز باید بتوانید تا در مواجهه 

با چنین افرادی، از خود محافظت کنید.
حال که به پایان این مقاله رس��یده ایم، نوبت ش��ما فرا رس��یده است تا 
بگویید آیا شما نیز از هوش هیجانی باالیی برخوردار هستید؟ دیدگاه خود 

را در این خصوص با ما به اشتراک بگذارید.
inc/ucan :منبع 
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بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از شرکت  های آلومراد و آلومتک
اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزســتان و معاون طرح های توسعه این شرکت، از 
شرکت  های آلومراد و آلومتک تولید کننده کابل و هادی، بازدید کردند. شرکت آلومتک هفته گذشته در مناقصه  ی 
برق منطقه خوزستان شرکت و در آن پیروز شد، به همین خاطر، مدیرعامل برق منطقه خوزستان به منظور بازدید 
و بررســی ظرفیت  ها و توان شــرکت آلومتک و آلومراد، از کارخانه  های این دو شرکت در قزوین بازدید و ابالغ آغاز 
تولید را اعالم کرد. مدیرعامل شرکت برق منطقه خوزستان در حاشیه این بازدید؛ گفت: تمام اقدامات الزم و ضروری 
برای برق دار کردن برخی مناطق خوزستان انجام شده و حتی دکل های برق نیز نصب شده است و تنها منتظر هادی 
دریک هستیم تا این پروژه ها را به اتمام برسانیم. محمود دشت بزرگ بیان کرد: سابقه مطلوب و مناسبی که شرکت آلومتک در زمینه تولید کابل  و هادی ها 
دارد، موجب شده است که این شرکت بهترین گزینه برای تولید این محصول آلومینیومی باشد. وی افزود: این بازدید به منظور بررسی توانمندی های شرکت 
آلومتک و آلومراد و مشاهده ماشین آالت، دستگاه ها و تجهیرات موجود در شرکت آلومتک بود که برای شرکت برق منطقه خوزستان بسیار ثمربخش و مفید 
بوده است. طبق این قرارداد، شرکت آلومتک متعهد شده است که تا چهار ماه آتی، ۸۰۰ تن هادی درخواستی را تولید و تحویل بدهد و طبق برنامه  ریزی  ها 

و اقدامات انجام گرفته تا هفته آتی، ۲۰۰ تن هادی دریک تولید و به شرکت برق منطقه خوزستان تحویل می شود.

لزوم انجام مطالعات فنی تعیین نقشه های پهنه بندی حریم گسل ها در استان قزوین
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: دبیر کارگروه ملی زلزله کشور گفت: به منظور تهیه نقشه های پهنه بندی حریم 
گســل و زلزله در شهرها، باید دو تیم متشکل از شهرسازی و معماری و کارشناسان ژئوفیزیک و سازه تشکیل شده 
و نقشه های طرح تفصیلی شهرها را بر اساس ضوابط ساخت و ساز جدید بازنگری کنند.  به گزارش اداره ارتباطات 
و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی استان قزوین، علی بیت اللهی در این جلسه که به منظور انجام مطالعات 
حریم گسل های شهر قزوین تشکیل شده بود گفت: با توجه قانون جدید مدیریت بحران کشور انجام مطالعات فنی 
تعیین حریم گسل ها و زلزله در شهر قزوین الزامی است و این موضوع هم اکنون در حال پیگیری است. وی افزود: 
درکشورهای مختلف، برای کم کردن خسارات ناشی از زلزله، احداث ساختمان های با اهمیت باال از جمله ساختمان های ضروری و همچنین ساختمان های 
خطر زا در پهنه گسل های اصلی با جابجایی های عمده ممنوع است. بیت اللهی بیان داشت: مطالعات فنی تعیین نقشه های پهنه بندی حریم گسل ها در 
۲1 استان کشور انجام شده و بر این اساس، در طرح های تفصیلی شهر باید بازنگری اساسی رخ دهد و مواردی که منجر به کاهش خسارت و تلفات خواهد 
شد در نظر گرفته شود. دبیر کارگروه ملی زلزله کشور بیان داشت: استان قزوین از نظر تراکم گسل در رده هشتم کشور و از نظر تعداد تراکم زلزله هایی که 
رخ داده در رده ششم کشور قرار دارد. وی افزود: همچنین استان قزوین از نظر پهنه بندی خطر زلزله دومین استان پرخطر کشور و از نظر دارا بودن ساختمان 
های اسکلت دار نیز دومین استان خوب کشور می باشد. مدیر بخش مهندسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: اهمیت استراتژیک قزوین به 
دلیل نزدیک بودن به پایتخت و همچنین بزرگ بودن بسیار باالست یعنی از نظر تراکم جمعیتی هم استان پر جمعیتی است و در حین خطر ریسک تلفات 
جانی می تواند افزایش یابد. وی افزود: از نظر شاخص ریسک لرزه ای کل، استان قزوین جزو ده استان اول بوده ولی نرم شاخص لرزه ای خوبی دارد و نسبت 
به  شاخص کیفی کل کشور از شاخص خوبی برخوردار است. دبیر کارگروه ملی زلزله کشور افزود: به منظور تهیه نقشه های پهنه بندی حریم گسل و زلزله در 
شهرها، دو تیم متشکل از شهرسازی و معماری و کارشناسان ژئوفیزیک و سازه می بایستی تشکیل شود و در اولین اقدام حریم باید تعیین شده و نقشه های 
تطرح تفصیلی شهر بر اساس ضوابط ساخت و ساز جدید می بایست بازنگری شود. وی بیان داشت: ضرورت انجام این کار باید در شورای فنی استان قزوین 
تایید شده و پس از تشکیل این تیم ها، مصوبات جدید به تمام دستگاه های مربوطه ابالغ شود. پس از آن ساخت ساختمان های مهم و ضروری از جمله 
بیمارستان ها، مراکز آتش نشانی، مراکز نظامی، مراکز انرژی، تاسیسات مهم، مراکز دولتی، مدارس، مخازن آب و نیروگاه ها، پمپ های بنزین و گاز، برج های 

باال تر از 1۲ طبقه باید بر اساس طرح تفصیلی جدید و با رعایت نقشه های پهنه بندی حریم گسل ها ساخته شوند.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی خبر داد؛ 
آغاز ساخت هزار واحد مسکن برای محرومان در استان مرکزی 

اراک – مینو رستمی : مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی گفت: آغاز ساخت هزار واحد مسکن برای محرومان از 
برنامه های شاخص و ارزشمند دهه مبارک فجر کمیته امداد استان مرکزی است.  به گزارش سایت خبری کمیته امداد، 
قنبر موســی نژاد ، مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی و مسئول کمیته همیاری و خدمت رسانی دهه مبارک فجر 
در مراسم واگذاری 1۰ واحد مسکونی مددجویی که با حضور فرمانده سپاه روح اهلل استان،فرماندار شهرستان ساوه و 
جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی در شهرستان ساوه انجام شد،از آغاز ساخت هزار واحد مسکونی برای مددجویان 
تحت حمایت خبر داد و گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت ۵۰۰ واحد از این تعداد مسکن از طریق اداره کل مسکن 
و شهرسازی واگذار شده و زمین ۵۰۰ واحد دیگر نیز تا پایان امسال واگذار می شود. وی افزود: امسال ۷۵۰ مسکن مددجویی آسیب دیده از سیل سال جاری 
ساخته شده است که از این تعداد 1۵۰ مورد با مشارکت سپاه و مابقی بامشارکت کمیته امداد و بنیاد مسکن ساخته شده است. وی با اشاره به اینکه تا امروز بیش 
از 1۰۵۷ خانواده از خانواده های تحت حمایت توانمند شده و از چرخه حمایتی خارج شدند، افزود: توانمندسازی مددجویان زمانی اتفاق خواهد افتاد، که سه 
ضلع مثلث ایجاد اشتغال، ساخت مسکن و تقویت فرهنگ و اعتقادات تشکیل شود و با انجام اقدامات حمایتی مددجویان، می توان این افراد را از چرخه حمایتی 
خارج کرد. مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی همچنین به برنامه های مشترک دستگاه های عضو در کمیته همیاری و خدمت رسانی ستاد بزرگداشت دهه 
مبارک فجر اشاره کرد و گفت: طرح های قابل افتتاح کمیته امداد، بنیاد مسکن، سازمان بهزیستی و سایر اعضای کمیته همیاری و خدمت رسانی به ارزش بیش از 
۲۵ میلیارد تومان در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد. همچنین وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت : همزمان با ایام دهه مبارک فجر ۲۵ مرکز نیکوکاری 
در سطح استان مرکزی افتتاح می شود.  وی در پایان گفت: مراکز نیکوکاری برای ایجاد بستر مشارکت و حضور مردم در این عرصه مهم ایجاد شده اند وبرای 
ارائه خدمت به نیازمندان فارغ از برخی بروکراسی های اداری عمل می کنند، در نتیجه سرعت کارها در این مراکز برای خدمت رسانی به محرومان بیشتر است.

برودت بی سابقه هوا موجب شد؛
گزارش شکستگی 117 فقره کنتور و 2500 ترکیدگی لوله و انشعابات 
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کرمانشاه – منیر دشتی :  برودت بی سابقه هوا در روزهای گذشته کنتور منازل 11۷ مشترک کرمانشاهی را بر اثر یخزدگی و عدم رعایت توصیه های 
شرکت آب و فاضالب برای مواجهه با یخزدگی لوله ها و کنتورها، شکست. برودت بی سابقه هوا که دمای منفی 1۰ درجه سانتیگراد را برای شهر کرمانشاه 
به همراه داشت باعث شد مشترکینی که توصیه های این شرکت را مبنی بر نحوه عایق بندی لوله و پوشش کنتورهای آب و...رعایت نکرده بودند و سعی در 
رفع یخزدگی کنتور  با آب جوش داشــتند، با شکســتگی لوله و کنتور منزل و قطع آب مواجه شوند.   بر اساس این گزارش، سامانه 1۲۲ حوادث و اتفاقات 
آـــب و فاضالب استان کرمانشاه بیش از ۲۵۰۰ مورد تماس تلفنی مبنی بر گزارش  ترکیدگی لوله و انشعاب آب مشترکین دریافت و مورد پیگیری قرار 
دادند. مدیرعامل آب و فاضالب استان کرمانشاه در این رابطه گفت: با توجه به برودت هوا، احتمال ترکیدگی لوله های روباز و کنتورهای آب وجود دارد، لذا 
از مشترکین گرامی درخواست می شود با استفاده از پوشش های مناسب از جمله پشم شیشه، موکت، گونی و غیره برای عایق بندی کنتورها و لوله های 
روباز آب اقدام و در صورت بروز یخ زدگی مواردی از قبیل ریختن آب جوش روی کنتور آب و روشن کردن آتش در حوضچه کنتور جدا خودداری کنند. وی 
تأکید کرد: نگهداری بهینه از کنتورهای آب و لوله های روباز از یخ زدگی در فصل زمستان و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب های احتمالی 
به این تاسیسات در فصل زمستان توسط مشترکین ضروری است. وی افزود: مرکز ارتباطات مردمی روابط عمومی آب و فاضالب با شماره تماس 1۲۲ هم در 
کلیه روزهای سال به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سئواالت و راهنمایی همشهریان است لذا از شهروندان خواستاریم در نگهداری و پوشش کنتور 
آب نهایت سعی و تالش خود را انجام دهند و در صورت بروز و یا مشاهده هرگونه مشکل با این مرکز تماس بگیرند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

کرمانشاه تاکید کرد: در صورت ترکیدگی کنتورهای آب هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خسارت احتمالی متوجه این امور نخواهد بود.

استاندار گلستان از اقدامات بزرگ شهرداری گرگان تقدیر کرد
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار گلســتان گفت: شهرداری گرگان اقدامات مهم و بزرگی را در دست اجرا دارد.به گزارش مرکز اطالع رسانی 
روابط عمومی شهرداری گرگان، هادی حق شناس پس از بازدید از غرفه شهرداری گرگان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری در تهران اظهار کرد: 
شــهرداری گرگان اقدامات مهم و بزرگی را در دســت اجرا دارد.وی ادامه داد: گرچه ممکن است تمام این پروژه ها در دوره فعلی شهرداری و شورای اسالمی 
شهر گرگان به بهره برداری نرسد اما مسیر حرکتی مسیر درستی است.استاندار گلستان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال به بهره برداری رسیدن پروژه پل روگذر 
ســربازان گمنام امام زمان )عج( ظرف مدت یک ســال کار بزرگی بود که شهرداری گرگان انجام داد.حق شناس بیان کرد: شهرداری گرگان در کنار وظایف 
عمرانی، خدمات شهری و ترافیکی دارای مسولیت های اجتماعی است که شروع پروژه بزرگ شهربازی گرگان نمونه ای از این مباحث است.وی اضافه کرد: 
اگر شهرداری گرگان بتواند در قالب طرح جامع بتواند سرمایه گذار جذب کند، عناصر معماری شهر در جای خودش قرار خواهد گرفت و به نظرم شهرداری 
گرگان با حمایت شورای اسالمی شهر گرگان در این مسیر قرار گرفته است و به طور قطع به نتیجه مطلوب خواهد رسید.استاندار گلستان در خصوص اقدامات 
شهرداری گرگان در خصوص احیاء بافت تاریخی گفت: به طور قطع یکی از بافت های بی نظیر شمال ایران بافت تاریخی گرگان است.حق شناس گفت: این 

بافت می تواند جذب گردشگر داشته باشد و هر اقدامی که تردد در بافت را تسهیل کند به نفع کل استان خواهد بود.

شرکت گاز استان گیالن از برف سنگین 98 هم سربلند بیرون آمد 
رشت- زینب قلیپور: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم اینکه هم اکنون جریان گاز همه یک میلیون و ۸۰ هزار مشترک گاز در 
استان برقرار است، گفت: پس از اعالم سازمان هواشناسی مبنی بر ورود برف و سرما به استان، روز شنبه 19 بهمن جلسه کمیته مدیریت بحران در شرکت 
گاز استان گیالن برگزار شد.مهندس اکبر ادامه داد: در این جلسه برنامه ریزی الزم برای مقابله با شرایط سخت بعمل آمد و مقرر شد کلیه نیروهای عملیاتی 
شرکت در حالت آماده باش قرار گرفته و بصورت شبانه روزی در محل کار خود حضور داشته باشند.وی اظهار داشت: برف و سرمای شدید سبب شد تا مصرف 
گاز در گیالن به بیش از ۲9 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد که از این میزان ۲۵.6 مربوط به بخش غیرنیروگاهی و مابقی متعلق به نیروگاه های استان 
می باشــد.مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه این حجم مصرف گاز باالترین میزان ثبت شده در سال جاری می باشد، اظهار داشت:  علیرغم 
افزایش شدید مصرف گاز در زمان بارش برف، با تمهیدات فراهم شده بحمداهلل شاهد افت فشار گاز در استان نبودیم.مهندس اکبر گفت: بارش سنگین برف 
سبب قطعی های موردی به دلیل ریزش دیوار و برخورد خودروها به تاسیسات گاز شد که همکارانم نسبت به رفع آن اقدام نمودند.وی همچنین از همکاری 
شایســته صدا و ســیما و رسانه های مکتوب و مجازی در خصوص اشاعه مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی و نیز اطالع رسانی مستمر اخبار و اطالعیه های 
شرکت گاز تقدیر و تشکر کرد. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه ضمن تشکر از همه همکاران بویژه نیروهای عملیاتی که بصورت شبانه روزی 
برای استمرار و پایداری جریان گاز فعالیت کردند، اظهار نمود: شرکت گاز با برنامه ریزی درست و آمادگی کامل به استقبال برف امسال رفت و همانند برف 

سنگین سال های ۸3، ۸6، 9۲ و 139۵ توانست از این آزمون نیز سربلند بیرون آید.
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان قم: این نهاد در 
1۰ ماهه امسال 1۲۰۲ کمک جهیزیه و هدیه ازدواج با اعتباری بالغ بر 134 

میلیارد ریال به نوعروسان و دامادهای تحت حمایت اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد، اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته امداد 
استان قم با اشاره به شرایط سخت اقتصادی امروز گفت: در حال حاضر تهیه 
جهیزیه و لوازم ضروری زندگی برای بسیاری از خانواده ها که دختر در آستانه 

ازدواج دارند کاری سخت و دشوار شده است.
وی نقش کمیته امداد در کمک به محرومان و نیازمندان را خاطر نشــان 
و اظهار کرد: این نهاد همه ساله با پرداخت کمک جهیزیه و هدیه ازدواج به 
نوعروسان و دامادهای تحت حمایت، به تأمین بخشی از جهیزیه آنان کمک 
می کند. میرشکار ترویج و گسترش فرهنگ اصیل اسالمی در برپایی ازدواج 
های آسان، کم هزینه و پایدار را از اولویت های کمیته امداد در ازدواج جوانان 
تحت حمایت این نهاد عنوان کرد و گفت: کمیته امداد به نوعروسان و بانوان 
سرپرست خانوار در صورت ازدواج مجدد خدمات جهیزیه ارائه می کند و به 

دامادهای تحت حمایت هم هدیه ازدواج می دهد.

وی آمــوزش های قبل از ازدواج را برای تحکیــم و تقویت بنیان خانواده 
ضروری دانست و گفت: این نهاد با همکاری معاونت اجتماعی دادگستری و 
نیروی انتظامی برای دختران و پســران در شرف ازدواج آموزش های اخالق 
اســالمی، احکام، مهارت های زندگی، تربیت فرزند و شــناخت آسیب های 

اجتماعی و شیوه های مقابله با آنها را برگزار می کند.
مدیرکل کمیته امداد استان قم، با بیان اینکه از ابتدای امسال 1۲۰۲ کمک 

هزینه ازدواج و جهیزیه به مددجویان تحت حمایت اهدا شــده است گفت: 
این کمک جهیزیه و هدیه ازدواج با اعتبار 134 میلیارد ریال تهیه شده و در 

اختیار آنان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه هزینه این کار خداپسندانه از اعتبارات دولتی و کمک ها 
و صدقات مردم و خیران تأمین می شود تصریح کرد: در 1۰ ماهه امسال 61 
میلیارد ریال کمکهای غیر نقدی در قالب ۲۸۰۰ قلم کاال شامل یخچال، اجاق 
گاز، جارو برقی و ماشــین لباسشــویی و ۷3 میلیارد ریال کمکهای نقدی از 
محل اعتبارات دولتی، کمک های مردمی و خیرین تأمین شده است. میرشکار 
ضمن قدردانی از خیران، بر لزوم جذب مشارکت های مردمی در انجام این امر 
خداپسندانه تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری و مشارکت بیشتر خیران 
بتوانیم زمینه ازدواج جوانان تحت حمایت بســیاری را فراهم کنیم. مدیرکل 
کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه درحال حاضر تعدادی نوعروس تحت 
حمایت در نوبت دریافت کمک هزینه جهیزیه هستند تصریح کرد: نیکوکاران 
محترم عالوه بر مراجعه به مراکز کمیته امداد در استان، می توانند از طریق 

درگاه #۰۲۵*۸۸۷۷* نیز کمک های نقدی خود را  واریز کنند.

ساری – دهقان : مدیر شــرکت 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 .
بــه گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب پور 
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری تامین مناسب 
ســوخت نیروگاه های استان را جزء برنامه های جدی این شرکت برشمرد و 
بیان کرد : انبار نفت ساری با توجه به زیرساخت هایی که قابلیت تغییر پذیری 
باالی عملیاتی را داشته و با پشتیبانی نیروهای توانمند عملیاتی وسازماندهی 
پیمانــکاران حمل و نقل جــاده ای این امکان را فراهــم می کند که در هر 

شرایطی بتواند سوخت دوم نیروگاههای مازندران را تامین کند .

وی افزود : با توجه به حجم عملیــات 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 شیروان را به صورت روزانه 
تامین می کند که در فصول ســرد ســال 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 ، کشــاورزی ، نیروهای مسلح ، برق ، اصناف ، خانگی ، 
ادارات ، کشــتی ها ، در بخش حمل و نقل با توزیع بنزین ، بنزین ســوپر و 
نفتگاز بین 1۲۷ جایگاه عرضه بنزین در ســطح منطقه بصورت ۲4 ساعته 

فعال می باشد .

همدان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومي آبفاي استان 
همدان، در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره فراگیري نخستین واژه که در 
آبان و آذرماه امســال با همکاري معاونت ابتدایي اداره کل آموزش و پرورش 
استان همدان برگزار شد، برگزیدگان مرحله استاني مسابقه نقاشي سراسري 

آب=زندگي معرفي و تقدیر شدند.
معاون برنامه ریزي و منابع انســاني شرکت آب و فاضالب استان همدان 
ضمن تقدیر از همکاري و تعامل سازنده اداره کل آموزش و پرورش استان در 
هماهنگي و برنامه ریزي این جشنواره گفت: جشنواره فراگیري نخستین واژه 
هر ساله با شروع سال تحصیلي و با آغاز فراگیري الفبا براي دانش آموزان اول 

ابتدایي برگزار مي شود که دفتر روابط عمومي شرکت به عنوان متولي فرهنگ 
ســازي مدیریت مصرف آب به خوبي این جشنواره را با حضور 6۰۰۰ دانش 
آموز اول ابتدایي برگزار کرد. ســعید میرزایي سامعي افزود: برگزاري مسابقه 
نقاشي با موضوع آب نیز از اقدامات ارزنده اي است که امسال هم برگزار شد.

مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني آبفاي اســتان همدان نیز 
گفت: سومین دوره مسابقه نقاشــي آب = زندگي که به صورت سراسري 
برگزار گردید با فراخوان در ســطح مدارس استان همدان با همکاري اداره 
کل آموزش و پرورش در آبان ماه ســالجاري آغاز شــد که بیش از 3۵۰۰ 
نقاشــي به دبیرخانه مســابقات ارسال شــد که درنهایت آثار برتر توسط 

کارشناسان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان همدان انتخاب و به 
مسابقات کشوري معرفي شدند.

حمید عزیزي افزود: در این مراسم از 1۰ نفر از برگزیدگان بخش کودک و 
1۰ نفراز برگزیدگان بخش نوجوان مسابقه سراسري نقاشي آب= زندگي تقدیر 
شد. وي ابراز امیدواري کرد: با توجه به استقبال بسیار خوب دانش آموزان در 
سطح استان امسال شاهد امسال رشد کمي و کیفي در آثار ارسالي بودیم که 
امیدواریم دانش آموزان همداني در مرحله کشــوري نیز حائز رتبه هاي برتر 
شــوند. در پایان از هیئت داوران کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و 

عوامل اجرایي اداره کل آموزش و پرورش نیز تقدیر به عمل آمد.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر 
کاهش دما و وقوع باد و طوفان، بارش برف و باران در نقاط مختلف اســتان و 
شهر گرگان، جلسه فوری ستاد مدیریت بحران در شهرداری گرگان تشکیل 
شد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، در پی اعالم 
هشدار سازمان هواشناســی مبنی بر احتمال بروز باد و طوفان،باران و برف، 
جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری گرگان با در محل دفتر معاون خدمات 
شهری شهرداری گرگان برگزار شد.موسی الرضا صفری معاون خدمات شهری 
شهرداری گرگان در این جلسه با اشاره به نقش محوری شهرداری گرگان در 
مدیریت بحران شــهری بر هماهنگی بین بخشی و بین سازمانی در راستای 
مقابله و آمادگی در مقابلــه با حوادث و بالیای طبیعی تاکید کرد.وی افزود: 
بایستی همه مجموعه شهرداری جهتبرای مقابله با بحران احتمالی با توجه 
به هشدار هواشناســی آمادگی کامل داشته باشــند.معاون خدمات شهری 
شهرداری گرگان تصریح کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی که امکان بروز 

سرمای شدید، باد و طوفان، باران و برف وجود خواهد داشت تمامی واحدهای 
شهرداری گرگان تمهیدات الزم را توسط واحدهای عملیاتی و اجرایی اتخاذ 
کنند.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان خاطرنشان 
کرد: در پی اعالم وضعیت هشدار هواشناسی باتوجه به وزش باد شدید و وقوع 
طوفان از روز شــنبه مورخ 19بهمن ماه لغایت چهارشــنبه ۲۲ بهمن ماه به 

منظور پیشگیری از وقوع حوادث انتظار است شهروندان از تردد غیر ضروری 
یا تفریح و گشــت و گذار در جنگل ها و رودخانه ها تا آرام شــدن وضعیت 
جوی جدا خودداری کنند.مهدی قره قاشی خاطرنشان کرد: پنجره ها و درها 
را محکم ببندید و در صورت نیاز از چسب های نواری برای تقویت شیشه ها 
استفاده کنید و در هنگام باد شدید و طوفان از در و پنجره ها فاصله بگیرید تا 
خطر برخورد با آن یا شیشه های شکسته احتمالی کاهش یابد.رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان متذکر شد: اجسام معلق و یا با 
اتصاالت ضعیف را حتما به هر طریقی که میتوانید محکم کنید و به بناهای 
فرســوده نزدیک نشوید و خودروهای خود را زیر سقفهای نا ایمنی و دیوارها 
پارک نکنید و به یاد داشته باشید که اگر آرامش خود را حفظ کنید در موارد 
اضطراری بهتر عمل خواهید کرد.قره قاشی گفت: برای پیشگیری از خاموشی 
احتمالی شبانه، از هم اکنون چراغ اضطراری مهیا کنید و از سیم های آویزان 

برق دور شوید و به مقامات مسئول اطالع دهید.

تبریز - ماهــان فالح: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
آذربایجان شــرقی، سالمندان و بازنشستگان را از سرمایه های معنوی و قابل 
اتکای جامعه دانست و بهره گیری صحیح از ظرفیت دانش و تجربه این طیف 

ارزشمند را برای حرکت در مسیر توسعه ضروری دانست.
بدر شکوهی در هشتمین جلسه شورای سالمندان استان، با اشاره به ابالغ 
ســند ملی رسیدگی به نیازهای ســالمندان به عنوان یک سند باالدستی از 
ســوی دولت، افزود: مهم ترین اولویت های مطرح شده در این سند، افزایش 
رفاه اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب جهت تامین سالمت جسمی و روحی 
سالمندان است که در این زمینه الزم است برنامه ریزی های اصولی و عملیاتی 
توســط ادارات صورت گیرد. وی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در زمینه 
ارتقای جایگاه و منزلت ســالمندان، اظهار داشت: یکی از اولویت هایی که در 
این خصوص باید توسط نخبگان و گروه های مرجع اجتماعی مورد توجه قرار 
گیرد این اســت که نباید اجازه داد سالمندان در حاشیه مناسبات اجتماعی 

قرار گیرند و الزم اســت آحاد جامعه به سمت پویا و بانشاط نگه داشتن این 
قشر اســت. شکوهی با اشــاره به اینکه تنها 1.۵ درصد از جمعیت سالمند 
استان در مراکز نگهداری پذیرش شده اند، افزود: این رقم مایه دلگرمی است 
و نشان می دهد روابط اجتماعی و خانوادگی در استان گرم و صمیمی است 
و ســالمندان به عنوان پایه و ستون انسجام خانواده حضور دارند. رئیس اداره 

سالمت سالمندان وزارت بهداشت نیز در این جلسه زیرساخت های ایجاد شده 
برای خدمت رسانی به جامعه سالمندان را در سطح استان آذربایجان شرقی 
رضایت بخش و امیدوارکننده دانســت و اظهار داشت: با اقدامات انجام شده 
در آینده نزدیک شــاهد تبدیل تبریز به چهارمین شهر دوستدار سالمند در 

سطح کشور خواهیم بود.
محســن شــتی با تأکید بر اینکه ســالمندی نباید مانعی در راه فعالیت 
اقتصادی و بهره وری افراد باشــد، گفت: در کشــورهای توسعه یافته، برنامه 
ریزی های کالن به گونه ای جهت گیری می شــود که افراد سالمند بتوانند 
تا بیشــترین میزان ممکن در تولید و اقتصاد و رونق بازار ایفای نقش کنند. 
ارشدزاده، مدیر کل بهزیستی استان نیز با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی با 
11.4۸ درصد جمعیت سالمند، ششمین استان سالمند در سطح کشور است، 
افزود: پیش بینی می شود در افق ۲۵ ساله، جمعیت سالمندان استان به بیش 

از ۲۰ درصد جمعیت استان برسد.

در 10 ماهه امسال اتفاق افتاد:
اهدای 1202 کمک جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد قم

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

همزمان با اختتامیه یازدهمین جشنواره نخستین واژه
برگزیدگان مرحله استاني مسابقه سراسري نقاشي )آب = زندگي( معرفي شدند

برگزاری جلسه فوری ستاد مدیریت بحران در شهرداری گرگان

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی تأکید کرد:

لزوم بهره گیری صحیح از دانش و تجربه سالمندان در مسیر توسعه جامعه

اصفهان – قاسم اسد: با برپایی سه رویداد نمایشگاهی همزمان، اصفهان 
طی روزهای پایان بهمن ماه و روزهای ابتدای اســفند، میزبان سه نمایشگاه 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
»شانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی«، »دهمین نمایشگاه تخصصی مدیریت 
بحران، امــداد و نجات، صنایع ایمنی، سیســتم های حفاظتی و HSE« و 
»دومین نمایشگاه تشریفات و تسهیالت ازدواج« سه نمایشگاهی هستند که 
به صورت همزمان در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان واقع در 
پل شهرستان برپا می شوند. بر این اساس، شانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی 
با محوریت فرآوری، بسته بندی، محصوالت و خدمات وابسته در اصفهان برپا 
می شود. این نمایشگاه که از ۲9 بهمن ماه تا دوم اسفندماه و به مدت چهار روز 
ادامه خواهد داشت، در چهار هزار مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می شود و 
میزبان ۷۲ شرکت از استان های مختلف کشور خواهد بود. در این نمایشگاه، 
شرکت های مختلفی از استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خراسان 
جنوبــی، مرکزی، یزد، فارس، زنجــان و چهارمحال و بختیاری حضور دارند 
و به ارائه پتانســیل ها، توانمندی ها، محصــوالت و خدمات خود می پردازند. 
فعاالن حوزه های مختلف صنایع غذایی شــامل تولیدکنندگان ماشین آالت 

بسته بندی مواد غذایی، تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشیدنی ها، سیستم ها 
و شبکه های پخش و توزیع مواد غذایی و تولیدکنندگان و فعاالن محصوالت 
ارگانیک، فرآورده های طبیعی و استارتاپ های مرتبط با حوزه صنایع غذایی در 

شانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان حضور خواهند داشت.
افزایش حضور بخش تولیدکنندگان محصوالت نهایی به نسبت دوره های 
گذشته و افزایش حضور مشارکت کنندگان استان های مختلف کشور نسبت 
به دوره های گذشــته از جمله ویژگی های نمایشگاه صنایع غذایی امسال به 
شمار می رود. همچنین دهمین نمایشــگاه تخصصی مدیریت بحران، امداد 

و نجات، صنایع ایمنی، سیســتم های حفاظتی و HSE که از ۲۸ بهمن  تا 
یکم اســفندماه در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل 
شهرســتان برپا خواهد بود، دو هزار مترمربع وســعت دارد و 1۵ شرکت در 
آن حضور خواهند داشــت. این شرکت ها از استان های اصفهان و آذربایجان 
شــرقی و جزیره کیش در نمایشگاه ها حضور یافته اند و به ارائه محصوالت و 
خدمات خود در حوزه های مدیریت بحران و امداد و نجات، تجهیزات ایمنی، 
آتش نشانی، HSE، تجهیزات حفاظتی و امنیتی می پردازند. دومین نمایشگاه 
تشریفات و تسهیالت ازدواج هم عنوان رویدادی دیگر است که طی روزهای 

۲۸ بهمن تا دوم اسفند در اصفهان برپا می شود.
این نمایشگاه با حضور ۲6 شرکت فعال در حوزه های تشریفات، تاالرهای 
پذیرایی، آتلیــه عروس و داماد، مــزون لباس عروس، ســالن های زیبایی، 
شیرینی سراها و کترینگ ها برپا می شود و برای عالقمندان به این حوزه، بسیار 
جذاب خواهد بود. این شــرکت ها از استان های اصفهان و آذربایجان شرقی 
در نمایشــگاه حضور یافته اند و محصوالت و خدمــات خود رادر فضایی بالغ 
بر دو هزار مترمربع به نمایش عمومی می گذارند. حضور برندهای شاخص و 
افزایش حضور مشارکت کنندگان، از جمله ویژگی های نمایشگاه امسال نسبت 

به دوره های گذشته محسوب می شود.

اصفهانمیزبان3رویدادنمایشگاهیهمزمانمیشود
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ی��زدان مینوی��ی، مدی��ر ج��وان ایرانی اس��ت که ای��ن روزها یک��ی از مراکز 
خدمات رسانی تس��ا را متحول کرده است، او برخاف بسیاری از ایرانیان موفق 
دیگر در جهان، از نسل دوم و سوم مهاجران نیست، بلکه طی سال های اخیر به 
آمریکا مهاجرت کرده و ظرف مدت کوتاهی توانس��ته جایگاه خود را در ساختار 

مدیریتی شرکت تسا پیدا کند.
مهندس مینویی تحصیات کارشناس��ی خود را در رش��ته مهندس��ی نساجی 
پش��ت سر گذاش��ته اما به دلیل عاقه همیش��گی به صنعت خودرو وارد بخش 
خدمات پس از فروش ش��رکت آریا دیزل ش��ده و سرپرس��تی خدمات رسانی به 
کامیون های رنو در ایران را برعهده گرفته اس��ت. او س��پس در رش��ته مدیریت 

کارشناسی ارشد گرفته و رهسپار آمریکا شده است.
ی��زدان مینوی��ی فعالی��ت خ��ود در بخ��ش پش��تیبانی ف��روش را از یکی از 
نمایندگی های ولوو آغاز کرده اس��ت و به س��رعت راهی مرک��ز خدمات پس از 

فروش پورشه شده است.
وی پس از کس��ب تجربه در چنین مشاغلی فعالیت خود را با تسا آغاز کرده 
اس��ت. جالب تر آنکه مهن��دس یزدانی هزینه نگهداری از خودروهای پورش��ه را 
بس��یار باال و آینده را از آن خودروهای برقی می داند که هزینه نگهداری بس��یار 
اندکی دارند، اما با این وجود در پارکینگ خانه او اثری از تس��ا دیده نمی ش��ود 
و برحس��ب عاقه ش��خصی یک ب ام و 33۰ هیبرید و یک ب ام و i3 برقی را 

خریداری کرده است.
یزدان مینویی اخیرا موفق شده تا با تغییر و تحوالت مدیریتی، میزان رضایت 
مش��تریان از خدمات رسانی تسا را به شکل چش��مگیری افزایش دهد و از این 
جهت مورد توجه مدیران ارش��د خود قرار گرفته است. از این رو تصمیم گرفتیم 

تا در قالب گفت وگویی به تجربیات این مدیر جوان ایرانی بپردازیم.
با توجه به رکوردش��کنی های اخیر تسا در زمینه فروش، آینده این شرکت را 
در رقاب��ت با کمپانی بزرگی مث��ل فولکس واگن، تویوتا و ... چطور می بینید؟ آیا 
امیدی هس��ت که مشکات کیفی تس��ا مدل 3 رفع شوند و تسا شانسی برای 

رقابت با بزرگان خودروسازی داشته باشد؟
کیفیت تس��ا پیشرفت چشمگیری داش��ته و مدل 3 مدتی است که ایرادات 
کیف��ی اولیه را ندارد. در کل مردم تس��ا را ب��رای تکنولوژی و فناوری جدیدش 

می خرند و فعا سایر شرکت ها از نظر تکنولوژی عقب تر از تسا هستند.
آیا هزینه های نگهداری تس��ا طی سال های اخیر روند کاهشی داشته است؟ 
مثا مدل های قدیمی تس��ا اس نسبت به مدل های جدید، تفاوت فنی و کیفی 

دارند؟
مزیت اصلی ماش��ین الکتریکی داشتن هزینه نگهداری هست، چه تسا و چه 

دیگر برندهایی که خودرو برقی تولید می کنند.
در م��ورد مدل 3 فقط نیاز هس��ت که فیلتر هوای سیس��تم تهویه مطبوع رو 
هر دو سال یکبار عوض کنید و روغن ترمز هم هر چند سال یکبار چک بشود.

ترمز ش��ما تا بی��ش از ۹۰ هزار مای��ل )بیش از ۱۴۰ ه��زار کیلومتر( و حتی 
بیشتر کارایی دارد و اگر هم نیاز به تعویض باشه فقط لنت جلو باید عوض شود 
بنابراین هزینه و دردس��ر نگهداری ماش��ین های برقی در مقایسه با ماشین های 

بنزینی عما هیچ است.
با توجه به تجربه شما، آیا افقی برای کاهش بیشتر هزینه نگهداری خودروهای 

برقی وجود دارد؟
ب��ه ش��ما ق��ول می دهم که ۲۰ س��ال دیگر وقتی به گذش��ته ن��گاه کنیم، از 

عقب ماندگی شدید تکنولوژی موتورهای احتراق داخلی تعجب خواهیم کرد.
ماشین های برقی واقعا نزدیک به ایده آل هستند و تنها مشکل عمر نسبتا کم 

و هزینه باالی باتری وجود دارد که باید رفع شود.
با این حس��اب تعداد افراد ش��اغل در نمایندگی تسا باید خیلی کمتر از یک 

نمایندگی مشابه از خودروسازهای سنتی باشد؟
ش��اید به نس��بت تعداد ماشین هایی که فروخته ش��ده تعداد افراد کمتری در 
بخش خدماتی تسا شاغل باشند، اما به دلیل اینکه نمایندگی های تسا برخاف 
خودروس��ازان دیگر، متعلق به خود ش��رکت تسا هس��تند و تعداد نمایندگی ها 
نس��بتا اندک اس��ت، هر نمایندگی برای س��رویس دهی به تعداد زیادی ماشین 
طراحی ش��ده و به همین دلیل هم بزرگ و نسبتا شلوغ هست و احساس خلوت 

بودن به سبکی که تصور می کنید وجود ندارد.
به نظر ش��ما بزرگ ترین تفاوت های سیس��تم مدیریت تس��ا با سیستم رایج 

مدیریتی در ایران چه مواردی است؟
ش��اید بزرگ تری��ن اختاف، مدیری��ت پویا و تغیی��ر هر روزه باش��د، تمامی 
سیس��تم های کامپیوت��ری، تمام��ی نرم افزارهای داخلی و... هر هفت��ه ارتقا پیدا 
می کنند و تمامی کارمندان به ش��کل مداوم در معرض تغییر و تحول و آموزش 

هستند، اتفاقی که به ندرت در ایران دیده می شود.
چه عاملی باعث ش��ده که تس��ا برخاف سایر خودروس��ازهایی که به شکل 

استارت آپی روی خودروهای برقی کار می کنند، تا این حد موفق عمل کند؟
ب��ه نظر م��ن، ارائه باالتری��ن تکنول��وژی و به روزتری��ن آپدیت ه��ا، پیمایش 
باتری هایی که باالتر از تمام خودروهای برقی توس��ط دیگر خودروس��ازان است، 
شکستن رکوردهای ش��تاب گیری صفر تا صد و البته قیمت مناسب به خصوص 

تسا مدل 3.
برگردیم به س��ابقه کاری شما در ایران، اگر اشتباه نکنم در زمان فعالیت شما 
در آری��ا دیزل، یک سیس��تم پش��تیبانی از کامیون های در ح��ال تردد برمبنای 
هواپیماهای س��بک ابداع ش��ده بود، در مورد این روش توضیح بدید و اینکه تا 

چه حدی اجرایی شد؟
در آری��ا دیزل با خودروهای تجاری س��ر و کار داش��تیم ک��ه در جاده ها مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند و خدمات رس��انی به ماش��ین های تجاری با چالش های 
مختص به خودش همراه اس��ت، برای راحت کردن خیال مشتریان ما با استفاده 
از سیستم هواپیماهای سبک در فرودگاه آزادی قزوین، یک سیستم ارسال فوق 

سریع قطعات یدکی به مسیرهای دور از دسترس را ابداع کرده بودیم.
ت��ا زمانی که بنده و آقای کاش��انی در آری��ا دیزل فعالیت داش��تیم، چندین 
کمک رس��انی خیلی سریع انجام دادیم و باعث سورپرایز شدن مشتری ها شدیم. 

البته این سیستم اهداف بازاریابی و تبلیغاتی هم برای شرکت داشت.
ش��ما چه ش��یوه ای در سیستم خدماتی تس��ا ابداع کردید که موفق به جلب 

رضایت صد درصدی مالکین شدید؟
روش خدمات دهی تسا تا حدی خاص هست که مزیت ها و معایب مخصوص 
به خود را دارد، اما من سیستم کاری در نمایندگی محل کارم را تغییر دادم و به 
نوعی اصاح کردم که کارمندان در راستای کسب درآمد بیشتر، با دقت و سرعت 
بیش��تری به رفع مشکل مشتریان می پردازند. نتیجه این تغییر هم افزایش قابل 
توجه بازدهی کارمندان بود که به افزایش رضایت مش��تریان و رس��یدن به عدد 

۱۰۰ از ۱۰۰ در رضایتمندی مشتریان منجر شد.
حتما برای بس��یاری از مخاطبان س��وال هس��ت که روند استخدام در شرکت 

استارت آپی بزرگی مثل تسا به چه صورت است؟
استخدام در تسا بسیار سخت است. چندین مرحله مصاحبه و بررسی تجارب 

کاری گذشته و در نهایت شما وارد سیستم اصلی کمپانی تسا می شوید.
اما س��ایر خودروسازان به این ش��کل عمل نمی کنند و سیستم خدمات دهی و 
نمایندگی های فروش معموال به ش��رکت های مستقلی سپرده می شوند که روند 

استخدامی ساده تری دارند.
م��ن هم بعد از ورود به آمریکا برای مدت��ی در نمایندگی های خدماتی ولوو و 
پورشه فعالیت می کردم و بعد از کسب تجربه در این شرکت ها، با رزومه قوی تری 

برای استخدام در تسا اقدام کردم.
معموال بیشترین آمار خرابی و نارضایتی مشتریان تسا در چه موردی است؟ به نظر 

می رسد که در بعضی موارد و بعضی از کشورها مشکل کمبود قطعات وجود دارد؟
مشکل قطعات یکی از اصلی ترین مشکات تسا در چند سال اخیر بود، حدود 

یکسال هست که حداقل در آمریکا دیگر مشکلی برای تامین قطعه ندارند.
بعضی موارد هم تصادف های خواس��ته و ناخواس��ته ای که حتی ممکن است، 
ماش��ین در حالت پارک، مورد اصابت س��ایر ماش��ین ها قرار بگی��رد و به خاطر 
مجموعه اتوپایلوت، هزینه تعمیرات بیشتر از ماشین های معمولی تمام می شود.

به طور کلی به نظر ش��ما عمر مفید یک خودرو برقی چند س��ال اس��ت؟ اگر 
بخواهیم این رقم را با یک خودرو درون س��وز متداول مثا یک نیس��ان ماکسیما 
ی��ا تویوتا کمری مقایس��ه کنیم؟ یا حتی مدل های بن��ز و بی ام و، به چه عددی 

می رسیم؟
عمر ماش��ین های برقی، اگر فقط باتری دوام بیاورد، می تواند نامحدود باش��د 
ولی اگر عمر باتری های لیتیوم یون را مدنظر داش��ته باش��یم، بعید می دانم بعد 
از ۱۵-۱۴ س��ال باتری ها بازدهی اولیه را داش��ته باشند و ظرفیت ذخیره سازی 

باتری ها احتماال تا نصف کاهش پیدا می کند.
البت��ه االن مدل ۲۰۱۲ تس��ا مدل S همچنان با بازده��ی بیش از ۹۰درصد 

باتری در حال استفاده هست.
نکته خاصی در مورد فرهنگ س��ازمانی تسا، یا ش��خص ایان ماسک وجود 
دارد؟ تجربه کار تو یک ش��رکت خودروسازی مدرن به شکل کلی چه تفاوتی با 

شرکت های سنتی دارد؟
ایان ماسک سخت ترین مدیری است که می توانید تصور کنید، این شخص در 
شبانه روز ۴-3 ساعت بیشتر نمی خوابد و انتظار دارد باقی افراد هم مثل خودش 

عمل کنند، تمامی مدیران رده باال تقریبا با چنین شرایطی مواجه اند.

از مثال های س��خت گیری و رفتارهای خاص، یک مورد به تازگی اتفاق افتاده 
که ایان ماسک بعد از یکی از جلسات اخیر SPACE X، تقریبا تمام حاضرین 

در جلسه را اخراج کرده است.
به همین علت هم مدیرانی که مستقیما با او کار می کنند، همیشه در معرض 

تنش و استرس هستند.
به هرحال موفقیت تصادفی نیست و ایان ماسک همزمان در حال انجام دادن 

چند پروژه فوق سنگین است.
با توجه به اطاعات فنی ای که از تس��ا دارید و تجربه رانندگی با این خودرو، 
به نظر ش��ما اگر امکان واردات تسا به ایران وجود داشته باشد، اتوپایلوت تسا 

در ایران کارایی خواهد داشت؟
Autopilot  تس��ا براس��اس ۱۲ تا سنس��ور، ۶ دوربی��ن و اطاعات آناین 
جاده ای کار می کند، اما حتی در آمریکا نیز برای جاده هایی که در حال تعمیرات 
هس��تند، این سیستم دچار خطا می ش��ود و از راننده می خواهد که فرمان رو به 

دست بگیرد.
بنابرای��ن در جاده ه��ای ای��ران هم اگر خط کش��ی اس��تاندارد یا دسترس��ی 
به اطاعات آناین وجود نداش��ته باش��د، اتوپایلوت کارایی ن��دارد و برعکس با 

جاده های مناسب کارایی خواهد داشت.
در ضمن اس��تفاده از اتوپایلوت در محیط ش��هری توصیه نمی شود و با توجه 
ب��ه ش��رایط رانندگی در ایران بعید اس��ت که بتوان از اتوپایلوت در مس��یرهای 

درون شهری استفاده کرد.
به نظر ش��ما از نظر سخت افزاری توس��عه یک ماشین برقی چقدر سخت تر یا 
آس��ان تر از ماشین های بنزینی اس��ت؟ فکر می کنید ایران خودرو یا سایپا توان 

مهندسی ساخت چنین ماشین هایی را دارند؟
از نظر س��خت افزاری ماشین های برقی ساده تر از چیزی هستند که فکرش را 
می کنید، عما باتری ماشین که البته تکنولوژی باالیی داره به چند موتور برقی 

مرتبط با محورهای عقب و جلو، متصل شده است.
نکت��ه مهم به دس��ت آوردن حداکث��ر راندمان از باتری ها و قیمت تمام ش��ده 
رقابتی اس��ت، اما اینک��ه فکر کنید با تکنولوژی خیلی عجیبی روبه رو هس��تیم، 

اینطور نیست.
می بینید که چینی ها هم به سرعت در حال توسعه ماشین های برقی هستند، 
بنابراین برای ایران خودرو یا سایپا همچنین چیزی دور از دسترس نیست، البته 

اگر اراده ای برای این کار داشته باشند.
چرا علی رغم فعالیت در تس��ا، خودرو ش��خصی خود را از محصوالت ب ام و 

انتخاب کرده اید؟
خ��ب ما در تس��ا طبیعتا به تمام محصوالت دسترس��ی داریم و اس��تفاده از 
ماشین های ش��رکت برای زندگی شخصی چندان جالب نیست، بنابراین ترجیح 

دادم برای تنوع یک خودرو رقیب را خریداری کنم.
البته طبق تجربه ای که در نمایندگی پورشه دارم، هزینه سرویس های دوره ای 

پورشه بسیار باالست، بنابراین ب ام و را ترجیح دادم.
digiato :منبع
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در ح��وزه کش��اورزی ایران، چالش هایی وجود دارد ک��ه می تواند به نوبه خود 
برای ش��رکت های فناور و اس��تارت آپ های ایرانی، فرصت ه��ای قابل توجهی به 

همراه داشته باشد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی بنی��اد ملی نخب��گان،  ش��رکت های فناور، 
اس��تارت آپ ها و بیش از ۵7۰ ش��رکت دانش بنیان فعال در حوزه کش��اورزی با 
حمای��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در حال تدارک پاس��خ های 
فناورانه به این چالش ها هس��تند. تنها در سال جاری ) ۱3۹۸( از ده ها محصول 

دانش بنیان حوزه کشاورزی )کشت و صنعت، شیات، ...( رونمایی شد.
۱۰ چالش عمده

آس��یب پذیری محص��والت دامی و کش��اورزی در برابر ش��رایط آب و هوایی 
نامساعد )خشکسالی، توفان و سیل( یکی از مشکات مستمر  فعاالن این حوزه 

محسوب می شود.
»از دس��ت رفتن حجم زیادی از محص��والت و کاهش بهره وری به دلیل عدم 
اطاع از وضعیت و نیازهای هر محصول« نیز می تواند هر س��اله خسارت هایی با 

ارقام مالی بسیار باال به کشاورزان تحمیل کند.
نیروی کار

هدررفت منابع ارزشمند آبی، کود و آفت کش های گرانقیمت به دلیل استفاده 
از روش های سنتی، سومین مسئله قابل تامل در بخش کشاورزی است.

وابس��ته بودن فعالیت های کش��اورزی ب��ه نیروی کار در دس��ترس، در زمان 
مناس��ب که هر روز کمیاب تر و پرهزینه تر می شود نیز خود به شکل گسترده ای 
کشاورزان ایرانی را با مشکات مقطعی مواجه می سازد، این مسئله علی رغم این 

موضوع است که کمبودی در زمینه ای نیروی کار وجود ندارد.
محدودی��ت منابع و زمین ب��رای تامین غذا و اثرات مخرب زیس��ت محیطی 
ب��ر فعالیت ه��ای کش��اورزی و دامداری نیز یک��ی از تهدیده��ای جهانی و ملی 

فعالیت های کشاورزی در ایران است.
 گسترش بازار محصوالت ارگانیک

افزایش حساس��یت مصرف کنندگان به تازگی و کیفیت مواد غذایی و  فزونی 
تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک نیز شش��مین چالش شناسایی شده در این 

حوزه است که نیازمند پاسخی فناورانه است.
وجود واس��طه های متعدد و عدم دسترس��ی مس��تقیم ب��ه بازارهای مصرف و 
تولیدکنندگان، هفتمین چالش��ی اس��ت که گردش مال��ی و نقدینگی موردنیاز 

کشاورزی و فعالیت های دامداری را با مسئله مواجه کرده است.
پیچیدگی مدیریت یکپارچه و کارآمد فعالیت های کشاورزی و دامداری، دیگر 
مس��ئله ای است که این حوزه با آن مواجه است و برای حل آن باید راه حل های 

نوین از سوی زیست بوم فناوری های حوزه کشاورزی عرضه شود.
گران بودن بسیاری از تجهیزات نوین کشاورزی و عدم به صرفه بودن تهیه آن 
برای کشاورزان ٌخرد، بهره وری پایین و عدم هماهنگی با پیشرفت های فناورانه به 
دلیل پایین بودن س��طح علمی کشاورزان در کشورهای در حال توسعه، دهمین 
چالش��ی است که کشاورزان و دامداران در کش��ورهایی مانند ایران ممکن است 

با آن رو به رو باشند.
راه حل ها

در حال حاضر به صورت عمومی، اس��تارت آپ ها، ش��رکت های فناور و شرکت 
دانش بنیان حوزه کش��اورزی، مشغول عرضه محصوالت متنوع برای حل این ۱۰ 

چالش عمده هستند.
ای��ن نهادهای فناور با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
حال توس��عه محصوالتی هس��تند که می تواند برای تعدیل این چالش ها کارساز 
باش��د. چندین »سنس��ور« و »اپلیکیش��ن تحلیل داده ه��ای آب و هوا و خاک« 
تاکنون توسط ش��رکت های دانش بنیان برای غلبه بر خشکسالی روانه بازار شده 

است.
توس��عه کش��ت های »هیدروپونیک« و »ایروپونیک« در کنار توس��عه کشت 
عمودی، دیگر فعالیتی اس��ت که توسط شرکت  های فناور و دانش بنیان در سال 

جاری پیگیری شد.
پلتفرم های آنالین اجاره تجهیزات کشاورزی

پلتفرم ه��ای فروش محصوالت خانگی و نرم افزارهای مدیریت کارگران فصلی، 
دیگر محصوالتی هس��تند که در حال حاضر نیز به بازار عرضه ش��ده اند. هرچند 
با توجه به گس��تردگی نیاز برای این محصوالت فناورانه، نیاز به حضور بازیگران 

بسیار بیشتری وجود دارد.
همچنین پلتفرم های آناین اجاره تجهیزات کش��اورزی و پلتفرم های خرید و 
فروش تجهیزات دست دوم می تواند پاسخی به مشکل قیمت باالی دستگاه ها و 

ماشین آالت مورد نیاز کشاورزان محسوب شود.
فروش مستقیم و آنالین

پس از تهیه لیس��تی ۲۰۰ عددی از اس��تارت آپ   های ثبت شده در  وب سایت 
www.angel.com  مش��اهده شد که بیشترین تعداد استارت آپ های فعال در 
حوزه کشاورزی، در بخش فروش مستقیم محصوالت کشاورزی فعالیت داشتند. 

این حوزه در ایران هنوز با تکمیل ظرفیت های بالقوه خود فاصله دارد.
اس��تفاده کش��اورزان از اپلیکیش��ن های فروش مس��تقیم می توان��د با تقویت 
نقدینگی و توان مالی آنها، راه را برای اس��تفاده از فناوری های مدرن تر و افزایش 

کمی و کیفی محصوالت هموار سازد.
فروش مستقیم به رستوران های کوچک

شرکت Micai در چین با ارزش مالی بیش از ۶۰۰ میلیون دالر ) احصاشده 
در س��ال ۲۰۱۴( پلتفرم��ی راه اندازی کرد تا کش��اورزان بتوانند به وس��یله آن 

مستقیماً محصوالت خود را به رستوران های کوچک بفروشند.
چنی��ن فعالیت ه��ای در بازار رو به رش��د و بزرگ مصرفی ای��ران می تواند در 
اش��کال بومی آن انجام گیرد و توان کش��اورزان برای کسب سود بیشتر و حذف 

واسطه های غیرضروری را افزایش دهد.
8 حوزه فناوری

به صورت کلی هش��ت حوزه فناوری وج��ود دارد که پارک های علم و فناوری 
وابس��ته به معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، شرکت های فناور و دیگر 
واحده��ای علم��ی و تجاری تحت حمای��ت این معاونت، فعالیت ه��ای مرتبط با 

کشاورزی خود را در قالب آنها تعریف کرده اند.
»اینترن��ت اش��یا«، »زیس��ت فن��اوری و کش��ت س��لولی«، »تصویرب��رداری 
هوای��ی و پردازش تصویر«، »ان��واع خودران ها و تراکتورهای بدون سرنش��ین و 
GPS«،»سنس��ور و Machine vision«، »داده کاوی و ه��وش مصنوع��ی«، 
»پلتفرم نرم افزاری و اپلیکیش��ن«، »اتوماس��یون و روباتیک« هشت حوزه  مورد 

اشاره را تشکیل می دهند.
تمام محصوالت تولیدشده دانش بنیان )کودهای زیستی، پهپادها و...( در قالب 

یکی از این سرفصل ها قابل تعریف است.
ای��ن محصوالت و خدم��ات در صورت دارا ب��ودن ویژگی ه��ای نوآورانه الزم، 
می تواند از بس��ته های حمایتی مصوب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

بهره مند شود.

تشدید فعالیت
پارک های فناوری تاس��یس شده وابس��ته به معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، در حال حاضر میزبان بیش از صدها استارت آپ و شرکت دانش بنیان 

فعال در حوزه کشاورزی هستند.
به تازگی )بمهن ماه ۱3۹۸( مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری »وستا« توسط 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد، این مرکز در راستای » بهبود 
فضای کس��ب و کارهای نوآورانه، کارآفرینانه، دانش بنیان و توس��عه کشاورزی« 

گام برمی دارد.
توسعه کشاورزی دیجیتال

»طرح توسعه شاخص های خشکسالی«، »طراحی و پیاده سازی الگوی پایش و 
پیش بینی خشکسالی کشاورزی«، »تهیه نقشه راه زیست فناوری در سه مرحله 
مطالعه و ش��ناخت وضع موجود زیس��ت فناوری کش��اورزی در ایران و جهان«، 
»تهیه نقش��ه راه فن�اورانه محص�والت در زیس��ت فناوری کش���اورزی«، »تهیه 
برنامه ملی توسعه فناوری ها و محصوالت زیستی در حوزه کشاورزی« بخشی از 

راهبردهای معاونت علمی در حوزه کشاورزی را شامل می شود.
همچنین آغاز »طرح ملی توس��عه کشاورزی دیجیتال« دیگر تاشی است که 
توسط این معاونت سازماندهی شده است تا با تزریق عناصر دیجیتال و فناورانه 
به زیس��ت بوم سنتی کشاورزی، بتوان سطح بهره وری را هم راستا با نیازهای ملی 

کشور افزایش داد.

فستیوال نوآوری های صنعت کشاورزی
حمای��ت از ده ه��ا پروژه صنعت کش��اورزی در فس��تیوال نوآوری های صنعت 
کش��اورزی که توس��ط مرکز فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
برگزار ش��د، نمونه ای از ده ها رویداد مس��تمر و مش��ابه اس��ت که می تواند برای 

استارت آپ های حوزه کشاورزی ایجاد انگیزه کند.
پرنده های بدون سرنشین کشاورزی

طرح بومی س��ازی »پرنده های بدون سرنش��ین کشاورزی« توسط یک شرکت 
دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و س��اخت دها 
نوع کودهای زیس��تی توس��ط ش��رکت های دانش بنیان و صادرات آن به عراق و 
برخی کش��ورهای آفریقایی نیز تنها دو نمونه از صدها نوع محصول دانش بنیان 

تولیدشده در این حوزه محسوب است.
فرصت 8 میلیارد دالری زعفران

سهم گردش مالی کشاورزی هوشمند در دنیا در سال ۲۰۱۶  » نزدیک به ۱۰ 
میلیارد دالر برآورد ش��ده اس��ت و انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۲۶  بر ۴۰ 
میلیارد دالر بالغ شود.« کشت بیش از ۸۰ تا ۹۰درصد از تولید جهانی محصول 
پرب��ازده ای مانند زعفران در ایران ک��ه گردش مالی جهانی آن از ۸ میلیارد دالر 
فرات��ر می رود، فراهم کننده فرصت های مالی کم نظیری برای جوانان عاقه مند و 
اس��تارت آپ های فناور فعال در این حوزه اس��ت. بخش کشاورزی در ایران، ده ها 

نوع فرصت مشابه را پیش روی فناوران قرار می دهد.

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرکتهایفناوربه۱۰چالشفرصتسازکشاورزیپاسخمیدهند
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۱۰ شخصیت اصلی دنیای ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال با تکنولوژی باک چین به یکی از جذاب ترین بخش های اقتصاد تبدیل شده است. در 
این بین بس��یاری از افراد با چهره های اصلی این صنعت آش��نایی نداشته و این امر باعث شده است تا در 

این مقاله به معرفی آنها بپردازیم. 
۱-ساتوشی ناکاموتو

خالق بیت کوین فردی اس��ت که به علت زندگی مخفیان��ه خود معماهای زیادی را در ذهن افراد ایجاد 
کرده است. درواقع بسیاری بر این باور هستند که او یک شخصیت خیالی بوده و در پشت ماجرا یک تیم 
حرفه ای قرار دارد که نمی خواهند نام آنها افشا شود. به هر ترتیب تاکنون وی در هیچ رسانه ای دیده نشده 
و برخی نیز بر این باور هستند که وی به خاطر مسائل امنیتی و حفظ جان خود این رویکرد را در پیش 
گرفته اس��ت. تنها اطاعاتی که از وی در دس��ت می باشد این اس��ت که وی فردی ژاپنی بوده و میانسال 
محس��وب می شود. در این بین از نام هایی نظیر کریگ رایت کارآفرین استرالیایی نیز نام برده می شود که 
خود را به عنوان موس��س این تکنولوژی معرفی کرده اس��ت، با این حال مدرکی قابل قبول از این ادعای 
وی وجود نداشته و این امر باعث شده است تا همچنان موسس آن در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد. 

2-ویتالیک بوترین 
ایری��وم را بای��د پس از بیت کوین پرطرفدارترین رمزارز جهان به حس��اب آورد. موس��س آن یک جوان 
۲۶ س��اله بوده که از سنین کودکی اس��تعداد بی نظیری در زمینه تکنولوژی داشته است. بنا بر اطاعات 
منتشرشده وی در سن هفت سالگی موفق شده بود تا نخستین بازی رایانه ای خود را بسازد. وی در سال 
۲۰۱3 با تحلیل درس��ت از ضعف های موجود در بیت کوین موفق شد تا یک رمزارز کاما امن و کاربردی 
را طراح��ی کند، با این حال به عقیده بس��یاری از تحلیلگران به علت ای��ن امر که بیت کوین قدیمی ترین 
مورد ش��ناخته می شود، این رمزارز که در سال ۲۰۱۵ ارائه ش��ده است، نیاز به تبلیغات بیشتری دارد، با 
این حال ذکر این نکته ضروری است که وی نخستین فردی بود که امکان تولید بیت کوین برای همگان 

را ایجاد کرد. 
3-پاول دوروف 

موسس تلگرام که قبل از این طرح جهانی خود شبکه اجتماعی VK را طراحی کرده بود، یکی دیگر از 
چهره های اصلی محس��وب شده و این امر در حالی است که او تا سال ۲۰۱۸ هیچ گونه فعالیتی را در این 
 TON و پلتفرم باک چین GRAM عرصه انجام نداده بود، با این حال در مدت یک س��ال ارز مجازی

را عرضه کرد که با موفقیت بسیار باالیی تا به امروز همراه بوده است. 
4-چانگپن ژاو 

موس��س بزرگ ترین صرافی ارزهای مجازی، خود دلیلی کافی برای قرار گرفتن در فهرس��ت ما خواهد 
بود. آقای ژاو یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محتوا در زمینه رمزارز ها نیز محس��وب ش��ده و همین امر 

باعث شده است تا در شبکه اجتماعی توییتر بسیار محبوب باشد. 
5-برایان آرمسترانگ 

یکی دیگر از صرافی های مطرح جهان متعلق به این برنامه نویس آمریکایی با نام Coinbase است. وی 
از دوران نوجوانی در زمینه برنامه نویس��ی فعالیت ک��رده و در زمینه علم کامپیوتر و اقتصاد دارای مدرک 
دانشگاهی است. همین امر نیز باعث شد تا وی بتواند در شرکت های مختلف فعالیت کند. در نهایت وی 
در س��ال ۲۰۱۲ موفق ش��د تا با پیدا کردن یک سرمایه گذار، صرافی خود را ایجاد کند که هر فردی قادر 
اس��ت در کمترین زمان با کارت بانکی خود هرگونه ارز دیجیتالی را خریداری کند. نکته جالب آن اس��ت 
که در س��ال ۲۰۱7 نسخه موبایل این برنامه، عنوان س��ال در کشور آمریکا را به خاطر میزان دانلود خود 

به دست آورد. 
6-بردن چز

آقای چز که یک برنامه نویس باتجربه محس��وب می ش��ود، سیستمی را طراحی کرده است که براساس 
آن ارزش هر رمزارز تعیین می شود. در سیستم وی همچنین می توان اطاعاتی نظیر درصد تغییر قیمت، 
 Coinmarketcap حجم مبادالت و... را به دست آورد. برای دسترسی به آن تنها کافی است تا عبارت
را سرچ کنید. نکته جالب این است که مقصر اصلی کاهش ارزش ارزهای مجازی در ژانویه ۲۰۱۸، او بوده 

است که بدون اطاع قبلی اقدام به حذف برخی از اطاعات صرافی ها کرد. 
7-چارلی لی

وی در ابتدا در شرکت گوگل فعالیت می کرد، با این حال پس از ظهور بیت کوین وی به سمت این حوزه 
عاقه مند شد و یک رمزارز به نام الین کوین را عرضه کرد. 

8-الکس راینهارت 
کارآفرین و س��رمایه گذار آلمانی یکی از کارآفرین های شکس��ت خورده ای محسوب می شود که به لطف 
فعالیت در زمینه ارزهای مجازی موفق شد تا خود را از وضعیت ورشکستگی نجات دهد. وی مالک یکی 

دیگر از رمزارزهای موجود در بازار به نام پاتی کوین است. 
9-دیوید ای.مارکوس

مدیر س��ابق پی پال که در حال حاضر س��کان هدایت لیبرا )رمزارز فیس بوک( را برعهده دارد، از س��ال 
۲۰۱۴ در فیس بوک مش��غول به فعالیت بوده اس��ت. وی به لطف مطالعه خود در زمینه ارزهای دیجیتال 
موف��ق ش��د تا پروژه ارز دیجیت��ال فیس بوک را انجام دهد، ب��ا این حال هنوز این پ��روژه به مرحله اجرا 

درنیامده و باید برای میزان موفقیت آمیز بودن آن چند ماهی را صبر کرد. 
۱۰-راجر ور

موس��س بیت کوین را باید مهم ترین فرد حال حاضر در عرصه رمزهای دیجیتال به حس��اب آورد. وی 
پس از باخبر ش��دن از وجود بیت  کوین س��رمایه گذاری عظیمی را بر روی آن انجام داد و موفق ش��د تا 
شناخته ش��ده ترین رمزارز جهان را ایجاد کند. وی در زمینه تبلیغات نیز بس��یار موفق ظاهر ش��ده و این 
امر دلیل دیگری بر موفقیت افس��انه ای او محس��وب می شود.  نکته جالب این است که آقای راجر ور یک 
آمریکای��ی مقی��م ژاپن بوده که در دوران جوانی به علت فروش مواد مخدر، یک دوره ۱۰ س��اله زندان را 

سپری کرده است. 
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برای��ان تریس��ی )Brian Tracy( از بهتری��ن نویس��ندگان 
و س��خنرانان دنیاس��ت که در حوزه رش��د فردی، مدیریت زمان، 
رهبری، کس��ب و کار و فروش، س��مینارهای زیادی برگزار کرده 
و تجربیات ارزش��مندی از س��فر به کش��ورهای مختلف دارد. اگر 
می خواهید به موفقیت برس��ید توصیه های او را در زندگی و شغل 

خود به کار بگیرید تا از تأثیر فوق العاده اش بهره مند شوید. 
برایان تریسی توانس��ته عوامل مؤثر در موفقیت را پید کند که به 
شما امکان می دهد در زندگی شخصی و حرفه ای خود به موفقیت های 
زی��ادی برس��ید و تمام آرزوهای ت��ان را تحقق بخش��ید. اگر بتوانید 
توصیه های او را اجرا کنید، در مس��یر دس��تیابی ب��ه اهداف تان قرار 

خواهید گرفت و خیلی زود به تمام آرزوهای خود می رسید.
کسب آموزش بسیار مهم است

تحقیق��ات نش��ان می دهد بیش��ترین می��زان حقوق ب��ه افراد 
تحصیلک��رده و دارای مه��ارت و دانش تعلق دارد. فردی که دانش 
و آگاه��ی الزم را نس��بت به حوزه کاری خ��ود دارد، بهتر از روند 
تغییرات مطلع است. توصیه می شود در زندگی فردی و کاری خود 

برای دستیابی به موفقیت همواره به آموزش توجه داشته باشید.
مهارت های الزم را به دست آورید

مهارت یکی از عوامل مهم برای رسیدن به موفقیت است. هرچه 
مهارت بیش��تری کس��ب کنید، فرصت بیشتری برای پیشرفت در 
زمینه کاری خود خواهید داشت. باید در طی زمان و کسب تجربه 

و از طریق مطالعه مهارت های خود را افزایش دهید.

ارتباطات خود را گسترش دهید
خیلی مهم است که دامنه ارتباطات خود را گسترش دهید. برای این 
کار نیاز به زمان و انرژی زیادی دارید تا بتوانید با افراد بیشتری ارتباط 
برقرار کنید. افراد جدیدی که با آنها آش��نا می شوید هر یک می توانند 
در زمان لزوم به کمک تان بیایند و سبب موفقیت و پیشرفت تان شوند.

به دنبال کسب پول باشید
بسیار خوب است که بتوانید درآمد و پول خود را مدیریت کنید. 
وقتی به قدر کافی پول داش��ته باش��ید فرصت های پیش روی تان 
به پیش��رفت ش��ما کمک می کنند. مثًا اگر از ش��غل خود راضی 
نباش��ید اما نیازمند درآمد باش��ید، مجبورید در آن ش��رایط باقی 
بمانید و به راحتی نخواهید توانست تغییر موقعیت دهید، اما وقتی 

فرصت های زیادی مقابل تان باشد آزادانه تر می توانید اقدام کنید.
عادت های خوب در خود ایجاد کنید

بهتر اس��ت به دنبال انجام کارهای مهم و با اولویت باال باش��ید، در 
واقع فعال بودن و اولویت بندی کارها س��بب می شود بهره وری تان باال 
رود. نظم و دقت باال در انجام کارها به شما کمک می کند تا به موفقیت 

دست یابید و در زمان کوتاه تر، دستاوردهای بیشتری داشته باشید.
مثبت اندیش باشید

ذهن انس��ان این قدرت را دارد که در هر شرایطی مثبت اندیش 
باش��د. باید این ع��ادت را در خود به وجود آورید که همیش��ه به 
جنبه مثبت هر قضیه نگاه کنید و به سمت هدف تان گام بردارید. 
باوره��ای س��می و ذهنی��ت منفی تنه��ا ش��ما را از زندگی عقب 

می اندازد و به زندگی شخصی و حرفه ای تان آسیب می رساند.
ظاهر مناسبی داشته باشید

این یک واقعیت اس��ت که ظاهر هر فرد روی کیفیت زندگی او 
تأثی��ر می گذارد زیرا معموالً براس��اس ظاهرمان مورد قضاوت قرار 
می گیری��م. پس اگر می خواهید خ��ود را به بهترین نحو به نمایش 
گذارید، همانند انسان های موفق لباس بپوشید تا تصویر مثبتی از 
خود ایجاد کنید. برای اینکه در زندگی خود به پیش��رفت برسید، 

الزم است کمی برای رسیدگی به ظاهرتان وقت بگذارید.
خالقیت الزمه  موفقیت است

برای دستیابی به موفقیت تنها نیاز به تاش زیاد ندارید، بلکه خاقیت به 
شما کمک می کند همراه با کار زیاد در کمترین زمان ممکن به خواسته های 
خود برس��ید. حتما می دانید گاهی تنها یک ایده  خاقانه ما را به موفقیت 

و ثروت می رساند. پس همواره به دنبال ایده های ارزشمند و خاق باشید.
شخصیت خوبی از خود نشان دهید

وقت��ی بتوانی��د اعتم��اد اطرافیان را به دس��ت آوری��د، از تأثیر 
فوق الع��اده  آن در زندگی کاری و ش��خصی خود بهره مند خواهید 
شد. صداقت و رعایت انضباط به شما کمک می کند تا فرصت های 
بیش��تری به دس��ت آورید. وقتی به  عنوان فردی م��ورد اعتماد و 
راس��تگو در نظر دیگران شناخته شوید، اطرافیان بیشتری شما را 
قبول خواهند داشت و همواره مورد احترام آنها قرار می گیرید که 

تأثیر زیادی در موفقیت کسب وکارتان دارد.
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