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تعداد معامالت تجارت الکترونیکی در سال گذشته 5 میلیارد و یکصد میلیون عدد برآورد شده است

 نمای تجارت
آنالین ایران

فرصت امروز: گزارش س��االنه تجارت الکترونیک ایران چند روز پیش به همت مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی منتشر شد. این 
گزارش را می توان نمایی کلی از تجارت آنالین در سال گذشته دانست که به رغم رکود تورمی در اقتصاد ایران و رشد منفی اقتصادی 
در میانه تحریم و کرونا، با رش��د روبه رو بوده اس��ت. طبق گزارش س��االنه تجارت الکترونیک ایران، نرخ کاربران اینترنتی به عنوان 

خریداران الکترونیکی بالقوه با 28 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به 89 درصد رسیده است. حجم اسمی معامالت تجارت...

ماجرای ورود چین به صنعت خودروی ایران

 ساخت خودروی مشترک 
یا واردات؟
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پیش از تمام شدن سال 2۰2۰ چه اتفاق بد دیگري ممکن است در اقتصاد جهاني رخ دهد؟

نسبت کرونا و اقتصاد به روایت »بلومبرگ«

برندسازی بر پایه مفهوم همسایگی
11 مهارتی که شما را سوپرموفق خواهد کرد

چگونه تاثیر اولیه الزم را داشته باشیم 
بنچ  مارکینگو انواع الگوبرداری در تحلیل ها

بازاریابی ایمیلی برای کارآفرینان مبتدی
جای خالی فروش های حضوری در بازار
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یادداشت
توصیه های کاربردی برای 
معامله گران بورس ایران

ح��دودا در اوای��ل س��ال 99 و 
سرمس��تی روزه��ای س��بز و صف 
خریده��ای پیاپ��ی ب��ازار ب��ود که 
هم��ه فعاالن ب��ازار س��رمایه اعم از 
بورس،  کهن��ه کاران  و  ت��ازه واردان 
منتظ��ر ی��ک ریزش ب��زرگ بودند 
و اعتقاد داش��تند ک��ه اوضاع برای 
همیشه به این سبزی و جذابی باقی 
نمی مان��د. رفته رفته در رس��انه ها و 
گپ و گفت های بورسی، خبرهایی 
منتشر می ش��د که در آن احتمال 
ری��زش بازار در اواخر ش��هریور 99 
مطرح می ش��د و تقریباً اکثر فعاالن 
بورس خودشان را آماده کرده بودند 
تا اواخر مرداد سهام شان را بفروشند 
و نقد کنند تا بیش��ترین بازده را از 
بازار بگیرند. آن روزها همه غرق در 
سودهای مرکب و چندصد درصدی 
بودی��م و ش��اید همین س��ودهای 
نجوم��ی ب��ود ک��ه باعث می ش��د 
درگیر اعتمادبه نفس کاذب ش��ویم 
و ح��س کنیم می توانیم با فروختن 
س��هام مان قب��ل از ری��زش بزرگ 
بورس، رکب بزرگی به بازار بزنیم و 
بعد هم درحالی که مشغول شمردن 
اسکناس های صد دالری مان هستیم 
به ریش ب��ورس و افرادی که در آن 
گرفتار ش��ده اند بخندیم. همه فکر 
می کردند می توانند از بازار چابک تر 

باشند و یقین داشتند که 
4قبل از ریزش نقد...
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واقعیت دنیای ما از بهمن س��ال 1398 تغییر کرد. ویروسی کوچک و 
مهیب، دنیایی را که می شناختیم، درنوردید و مختصات جهان را دگرگون 
کرد. س��المت ناگهان در درجه اول اهمیت در تمامی کش��ورهای درگیر 
کووید-19 قرار گرفت و خانه ها به سنگر شهروندان تبدیل شد. سپس با 
گذر از شوک اولیه کرونا، مسئله بازگشت به زندگی از طریق فضای مجازی 
مطرح شد؛ دانش آموزان، دانش��جویان و کارمندان از طریق مانیتورها به 
کالس های درس و محل های کار بازگشتند و حتی مشکالت سالمت نیز 
ترجیحا ابتدا از راه دور بررسی شد و سپس بیمارستان ها در مرحله بعد و 
در صورت تجویز پذیرای بیماران ش��دند. همه سمینارها و همایش ها نیز 
چه در ایران و چه در جهان به صورت برخط و آنالین برگزار شده است و 
همه ما در این میان به امید آینده و به انتظار روزهای پساکرونا نشسته ایم و 
به تعبیر احمد شاملو، »همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را...« 
چشم انتظار روزهایی که سرانجام ویروس کرونا از زندگی مان بیرون رفته 
است و ما بدون نگرانی از اپیدمی می توانیم دوباره زندگی عادی و پیشین 

خود را از سر بگیریم، تفریح کنیم و آزادانه به سفر برویم.
اما فارغ از اینکه چقدر این اتفاق نزدیک اس��ت و چقدر امکان وقوع آن 
محتمل اس��ت، س��وال این اس��ت که کرونا تا آن روز چه بر سر دنیای ما 
خواهد آورد؟ چقدر مناسبات جهان ما را برهم خواهد ریخت و چگونه بین 
ما و دنیای ما قرار خواهد گرفت؟ در همین گام نخست، چند نکته قطعی 
به نظر می رس��د: کرونا وضعیت بازارها را به ه��م زده، توانایی دولت های 
مختلف در مهار بیماری را به وضوح نشان داده و تاثیر بلندمدت و قطعی 
آن بر افق سیاسی و اقتصادی جهان هنوز به اندازه ابعاد خود این ویروس 

ناشناخته و مبهم است.
در این بین، از روزی که کرونا به ایران رسید، ذهن های زیادی را درگیر 
خ��ود کرد و بحث ها و چالش های زیادی برانگیخت؛ چه در باب چگونگی 
برخورد دولت با موج بیماری و چه در باب هستی شناسی بیماری و اثرات 
آن در زندگی و اجتماع. در این راستا از چندی پیش، سلسله نشست های 
»کرونا و امر اجتماعی« به همت پژوهش��گاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به 
صورت مجازی و با حضور صاحب نظران مختلف برگزار شد و در چهارمین 
برنامه این نشس��ت با موضوع »افکار عمومی و سیاست ورزی رسانه ای«، 
هادی خانیکی عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی، کرونا را واضع 
امر تغییر خواند و نس��بت آن را با جامعه ایرانی و افکار عمومی س��نجید. 

خالصه ای از صحبت های او را در ادامه می خوانید.
هادی خانیکی در این نشست با بیان اینکه »در شرایط کنونی در وضعیت 
آشفتگی ارتباطی و تشدد در افکار عمومی هستیم«، گفت: »در وضعیتی 
هستیم که نمی توان گفت چه کسی در آن سیاست گذاری می کند و چه 
کسی مصرف، چه کسی کاربر است و چه کسی مصرف کننده، وضعیتی  که 
در آن همه هم فرصت خلق می کنند و هم تهدید می آفرینند. در این مدت 
یکی از مس��ائلی که در ایران هم وجود داش��ته، این است که بعد از کرونا 
چه بر سر افکار عمومی آمده است و نگرانی ها و استرس ها چه پیامدهایی 
دارند؟ در این مدت مطالعات و نظرس��نجی های مختلفی انجام شده که 
دنب��ال کردن آنها، ابعادی از حقیقت را روش��ن می کند ولی من از منظر 

دیگری که عمدتاً نظری ست، صحبت خواهم کرد.«
او درب��اره مواجهه افکار عمومی با کرونا در این دوران، ادامه داد: »کرونا 

درس مهمی به ما در ایران و جهان داد و آن اینکه کمتر حکم قطعی صادر 
کنیم و بیشتر به دنبال ثبت پرسش ها باشیم؛ تغییر را بیشتر بپذیریم تا 
تفس��یر آنها. آنچه که درباره امر اجتماعی یا زیس��ته جامعه براساس این 
پدیده می توان گفت این اس��ت که اجتماع براساس خطوط تماسی که با 
کرونا داش��ته، مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و اکنون یک مواجهه 
ترکیب��ی با آن دارد. افکار عمومی در مراحل اولیه ش��یوع کرونا، بیش��تر 
به نجات جان و رهایی از مرگ می اندیش��ید ک��ه کم کم این نگرانی ها و 
دغدغه های افکار عمومی به سمت افق شغلی و هراس از آینده سوق پیدا 
کرد. مرحله سوم که همزمان شد با خیزش موج دوم کرونا، آثار فرهنگی 
و اجتماعی آن بیشتر نمود پیدا کرد. آیین ها، مناسک، عروسی ها و عزاها و 
همه آن چیزهایی که ما را پرتاب کرده بودند به خلوت، دوباره مطرح شدند 
و معلوم شد که بشر نمی تواند بدون آنها زندگی کند. به عبارت دیگر، به 
دلیل برجسته شدن فرهنگ و تعامالت اجتماعی، ما نوع دیگری از مواجهه 

افکار عمومی را داریم.«
خانیکی به تحلیل ها و آینده نگری هایی که در سطح جهان انجام شده، 
اشاره کرد و درباره آشفتگی ها و سرگشتگی های پس از کرونا و ارتباط آن 
با شبکه های اجتماعی گفت: »این تحلیل ها مبتنی ا ست بر اینکه دنیای 
پیشین فرو ریخته و نوع جدیدی از روابط به وجود آمده است، این ویروس 
ما را به محیط خانه پرتاب کرده به گونه ای که در خأل روابط اجتماعی به 
دنبال این هستیم که از طریق وب، روابط اجتماعی را احیا کنیم و همین 
یعن��ی مواجهه دنیای جدید. در حال ع��ادت کردن به برقراری ارتباط به 
صورت مجازی هس��تیم و این یعنی ظهور پدیده ای که قباًل هم در عالم 
ارتباطات و عالم نظری به آن پرداخته می شد. به عبارت دیگر، ما در میانه 
یک دنیایی قرار گرفتیم که از یک سو شبکه های اجتماعی ما را به سمت 
دیده شدن سوق می دهند و از طرف دیگر در تنهایی قرار داریم. پدیده ای 
به نام گریز به خود تنهاشده درون. این مسئله باعث افزایش وابستگی به 
فضای ش��بکه ای برای رهایی از نگرانی ها ش��ده است. این مضمون همان 
آشفتگی ها و سرگشتگی هایی  است که در شرایط پس از کرونا، با انقالب 
شبکه های اجتماعی، انقالب اینترنت و اینترنت هوشمند مواجه هستیم. 
طبیعتاً در این شرایط که کرونا ما را به سمت آن پرتاب کرده، باید ببینیم 
که پیش از این چه ش��رایطی داشتیم. پیشتر هم ما در معرض تغییرات 
پردامنه ای قرار گرفته بودیم که همه آن تغییرات، در ش��بکه رس��انه ای 
قرار نداشت. افکار عمومی محصول این دنیای به هم پیوسته است. افکار 
عمومی را فقط رسانه ها شکل نمی دهند، ساختارهای فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی هم ش��کل می دهن��د. در اینجا وقتی از افکار عمومی صحبت 
می کنیم، منظور آن چیزی  اس��ت که تحت تأثیر همین ساختارها شکل 
گرفته است. افکار عمومی در جامعه ما هم دستخوش تأثیرپذیری از عوامل 
شناخته شده ای ا ست که بعضی از مؤلفه هایش در همین نظرسنجی ها هم 
آورده ش��ده است. در آنها س��رمایه اجتماعی مثل اعتماد، امید به آینده 
و مش��ارکت پایین بوده و نسبت به آینده نگرانی هایی داشته اند. در یکی 
از نظرس��نجی هایی که پس از ناآرامی های زمس��تان گذشته انجام شده 
بود، ویژگی بی امیدی نس��بت به آینده و فراگیری نارضایتی ها در سطوح 
مختلف جامعه دیده می ش��د. »ش��هروندان بی قرار« نشان دهنده ضعف 
س��ازوکارهایی  است که می توانس��ت اجماع و همبستگی را بیشتر کند و 
این ظهور ش��هروند ناراضی، یکی از همان مولفه های��ی بود که در دوران 
کرونا هم می توان در افکار عمومی دید. البته روندهایی هم در این دوران، 
در س��طح جامعه تقویت ش��ده بود و آن روند نارضایتی را گاهی اوقات با 

وقفه هایی روبه رو کرده بود. ازجمله روندهای مشارکت س��از، تعلق خاطر 
ب��ه امر نیک و خیر و راه اندازی پویش ه��ای مردمی. اگر ما با ویژگی های 
فناورانه و ارتباطی اجتماعی فضای مجازی، بخواهیم به طرح مسئله کنونی 
بپردازیم، باید بگوییم که در فضای شبکه ای، یک جهان نامتمرکز و بیش 
از حد ناهمگون ش��کل می گیرد، فردگرایی در آن تقویت می ش��ود و به 
تعبیر کسانی مثل نویسندگان کتاب »آشفتگی سیاسی«، دچار پلورالیسِم 
هرج ومرج هم می شویم، گفت وگو با موانعی مواجه می شود و ناتوانی هایی 
هم برای گفت وگو شکل می گیرد و حوزه عمومی هم تضعیف می شود. در 
شرایطی که ما قرار گرفته ایم می توانیم از چند مفهوم جدید صحبت کنیم 
مثل آشفتگی در یک سیستم پیچیده، پروپاگاندای رایانشی، عصر سلطه 
پلتفرم ها و ... . این مفاهیم در نس��بت بین کرونا و افکار عمومی منجر به 
این شده که آن چیزی که از نهاد دولت یا نهاد جامعه و از فرد و آینده اش، 
به  صورت تصویر درمی آید، دچار یک نوع تشتت و آشفتگی باشد. به  طور 
خالصه، فضایی شکل گرفته که تحرک در این فضا توسط ابزارهای فنی، 

می تواند حتی بیشتر و بهتر از کنش های انسانی، شکل بگیرد.«
عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبائی در مورد این سوال که آیا 
ما در دوره کرونا، سیاس��ت گذاری رسانه ای انجام دادیم یا خیر، پاسخ داد: 
»سیاست گذاری رسانه ای نداش��تیم به این معنا که در کل جهان، کرونا 
یک پیام اصلی داش��ت و آن، فهم تغییر بود. علت این تغییر هم، این بود 
که کرونا آتش به جان همه زده یعنی تحت تأثیر عوامل روانی، اجتماعی، 
فرهنگی و حتی عوامل سیاسی، توانش ارتباطی هم تغییر پیدا کرده است. 
بنابراین این ش��رایط، سیاست های جدیدی می طلبد. به صورت غریزی و 
اجباری حتماً برخی تغییرات در فضای رسانه ای ما رخ داد. به طور مثال، 
فاصله سیاسی رادیو و تلویزیون با نهاد دولت، یعنی قوه مجریه، کمتر شد 
ولی آن چیزی که من اش��اره می کنم، این است که سیاست ارتباطی در 
ایام کرونا، بخشی از الزامات و مبانی ارتباطات سالمت و ارتباطات بحران 
اس��ت. هرچه که در ارتباطات سالمت و ارتباطات بحران، الزامی  تست و 
اگر به آنها روی آوردیم، می توانیم بگوییم سیاس��ت رسانه ای هم داشتیم. 
همانطور که ما محتاج دیس��یپلین ها و پروتکل های مختلف هستیم، در 
قالب پروتکل های مقابله با شیوع کرونا هم نیازمند پروتکل های ارتباطی 
و رس��انه ای هستیم. سیاس��ت ارتباطی موفق در شرایط کرونا، سیاستی 
ا س��ت که به فعال شدن و اعتبار دادن به نهادهای راستی آزما منجر شود. 
م��ا نهادهای حرفه ای، تخصصی و نهادهای مدنی داریم که به میزانی که 
در کنار نهادهای رس��می و عموم شهروندان قرار بگیرند، سیاست گذاری 
رسانه ای موفق خواهد بود. سیاست رسانه ای یا ارتباطی موفق، مبتنی است 
بر جلب مش��ارکت عموم ش��هروندان و استفاده از ظرفیت های تخصصی 
و حرف��ه ای نخبگانش و نیز معتبر کردن و مرجعی��ت دادن به نهادهای 
رس��انه ای. پیام رسانه وقتی می تواند در بحران هایی مثل کرونا موثر باشد 
که بیش از تکنیک رسانه ای و توانایی های تکنیکی، دارای اعتبار در جامعه 
باشد. از سرمایه اجتماعی برخوردار باشد و به عبارت دیگر، حرفش شنیده 
شود. این خألیی ا ست که در جامعه ما وجود دارد و البته یک پدیده جهانی 
هم هست. اطالعات ندادن ها در عین انبوه اطالعات، اخبار جعلی و نظایر 

اینها، پدیده های جهانی هستند و فقط خاص ایران نیست.«
خانیکی عملکرد رس��انه های کش��ور در ایام کرونا را مصداقی از گرفتار 
شدن در سیاست ورزی رسانه ای دانست تا سیاست ورزی رسانه ای و افزود: 
»منظور من این است که سیاست ورزی میدانی دارد و کنش مجازی هم 
میدان دیگری. وقتی این دو جابه جا قرار بگیرند، آنجاس��ت که فرصت ها 

تبدیل می ش��وند به تهدیدها. ب��ه میزانی که نهاده��ای اجتماعی اعم از 
نهادهای مدنی، علمی، حرفه ای و حتی سیاس��ی، نتوانند وظایف خود را 
انجام دهند و یا محدودیتی در انجام وظایف آنها باش��د، کار و بار آنها بر 
روی ش��بکه ها و فضای مجازی ریخته می شود و نوعی از کنشگری شکل 
می گیرد که به نظر می آید سیاسی  است ولی منجر به تغییر یا تأثیری در 
فضای اصلی سیاس��ت و عرصه های اجتماعی و فرهنگی نمی شود. نباید 
فضای مجازی و فضای واقعی را در فعالیت سیاس��ی، مس��تقل از هم یا 
در برابر هم دید. این دو جهان متفاوت ولی پیوس��ته به هم هس��تند ولی 
تحت تأثیر عوامل متعددی که یکی از آن عوامل، عوامل رس��انه ای  است، 
مثل ظرفیت باالتر فضاهای مجازی نس��بت به فضاهای ارتباطی مکتوب 
یا شنیداری، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند اما در کشور ما، رسانه های 
کالس��یک و جریان اصلی، جای خود را از دس��ت می دهند. این یکی از 
عواملی  اس��ت که میدان را به  صورت لجام گس��یخته ای برای شبکه ها باز 
می کنند. عوامل دیگر، عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی 
هستند. لذا اگر ما بخواهیم به این میدان ها مقداری نگاه اجتماعی داشته 
باش��یم، همانطور که در سیاست عملی، نقش و شأن کنشگر الزاماً همان 
ش��أن و نقش نظریه پرداز و فیلسوف نیس��ت، در فضای مجازی هم باید 
بین نقش کنش��گر سیاسی و نقش کنشگر رس��انه ای تفاوت قائل بود. ما 
شاهد ریزش از کنشگری سیاسی به فضای مجازی هستیم. چون این فضا 
ناشناخته تر و کم هزینه تر است و می توان رادیکال تر دست به هر عملی زد. 
به همین دلیل از سختی های دنیای واقعی به چنین وضعیتی می گریزند. 
متقاباًل رسانه ها هم گاهی سیاسی می شوند کمااینکه می بینیم رسانه ها در 
موضوع ورزش، سیاسی ترین نقش را عهده دار می شوند. این نشان دهنده 
همان عدم تمایزیافتگی  مورد تأکید اکثر جامعه شناسان است که در کشور 

ما وجود دارد.«
این استاد ارتباطات در پاسخ به سوالی از سوی دبیر نشست درباره نوع 
نگاه سیاس��تمداران از عملکرد خود، به مقایس��ه سه رویداد کرونا، گرانی 
بنزین و مسئله کنکور پرداخت و گفت: »اطالع رسانی درباره کرونا، در برابر 
اطالع رسانی های دیگر مثل گرانی بنزین، بهتر بوده است که علت آن هم 
این بوده که نهادهای تخصصی و پزشکی یک طرف ماجرا بودند و توانست 
اعتم��اد مردم را جلب کنند. من فکر می کنم کنترل سیاس��ی نمی تواند 
اطالعات و اف��کار عمومی را مدیریت کند، چراکه افکار عمومی پدیده ای 
ا س��ت که در معرض تعدد و تنوع به وجود آمده اس��ت. لذا آن چیزی که 
توانست به میزان زیادی، بی اعتمادی یا روند بی اعتمادی نسبت به اخبار 
رسمی را در جریان کرونا کمتر کند، توانش ارتباطی بود. مسئله دیگری 
که به ما در این ایام در برابر روندهای گسیخته ساز کمک کرد، شکل گیری 
روندهای همبستگی س��از بود. کمااینکه دوب��اره از خرداد به بعد یعنی با 
شروع موج دوم کرونا، دوباره روند بی اعتمادی ها بیشتر شد به آن دلیل که 
زمینه های اجتماعی و فرهنگی بی اعتمادی بیشتر شد. پس مسئله، مسئله 
سیالیت است که این سیالیت، به کمک نهادهای ارتباطی و اجتماعی قوت 
پیدا نکرده و ش��کننده است. به همین دلیل در برخی مراحل کمتر و در 
مراحل دیگر می تواند رو به افزایش گذارد. در موضوع کنکور هم بیشترین 
ضعف، تشتت در تصمیم گیری ها بود. درمجموع، عوامل اجتماعی و نهادی 

مقدم هستند یا حداقل در پیوند با عوامل ارتباطی و رسانه ای هستند.«
گفتنی است در بخش دوم این نشست، فردین علیخواه، عضو هیأت علمی 
دانش��گاه گیالن به صحبت درباره سیاس��ت ورزی رسانه ای پرداخت و به 

کاستی های سیاست گذاری رسانه ای کشور اشاره کرد.

افکار عمومی ایران چگونه با بیماری کرونا برخورد کرد؟

کرونا و امر اجتماعی

سیدمهدی تقوی
تحلیلگر بازارهای مالی



»پیش از تمام ش��دن س��ال 2۰2۰ چه اتفاق بد دیگري ممکن است 
ب��راي اقتصاد جهاني بیفتد؟« عنوان مطلبي اس��ت ک��ه »بلومبرگ« به 
تازگي منتشر کرده و در آن به گمانه زنی درباره آینده کرونا و تهدیدهای 
پیش روی اقتصاد جهانی پرداخته اس��ت. »بلومبرگ« در این گزارش از 
قول یک اقتصاددان ارش��د جهانی می نویس��د که ممکن است ویروس 
کرونا دست کم تا سال 2۰25 میالدی در دنیا باقي بماند و 35 تریلیون 

دالر به اقتصاد جهاني ضربه بزند.
به گزارش »بلومبرگ«، پاییز و زمس��تان در نقاطي از جهان که کرونا 
همچنان با قدرت ش��یوع پیدا مي کند و قرباني مي گیرد، در راه اس��ت. 
نگراني ها درخصوص ش��یوع موج دوم و س��وم این ویروس منحوس در 
جهان بیش��تر ش��ده اس��ت، دولت ها حمایت هاي خود را از کارگران و 
افراد بیکارش��ده ادامه مي دهند و به شرکت هاي در آستانه ورشکستگي 
وام ه��اي با بهره کم یا با بازپرداخت بلندم��دت اعطا مي کنند. انتخابات 
آمری��کا نیز نزدیک اس��ت و کمتر از دو ماه دیگ��ر رقابت میان دو نامزد 

ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار می شود.
همچنین رقابت میان چین و آمریکا به عنوان دو قدرت اقتصاد جهانی 
نفس��گیرتر شده و واش��نگتن براي تالفي خسارت هاي اقتصادي و مالي 
کرونا سعي در وضع شدیدترین تحریم ها علیه پکن دارد. به نظر مي رسد 
که در صورت انتخاب مجدد دونالد ترامپ، جدال میان این دو ابرقدرت 
اقتص��ادي وارد ف��از تازه اي ش��ود و اطمینان درخص��وص بهبود آینده 
اقتصاد جهاني را تا حد چشمگیري کاهش دهد، هرچند به نظر مي رسد 
وضعیت اقتصادي در برخي از کشورهاي توسعه یافته رو به بهبود است.
اقتصاددان��ان معتقدند پی��ک یا قله اول بیماري ک��ه پس از چین به 
س��رعت در سایر کشورها شیوع پیدا کرد، در حال کاهش ارتفاع است و 
اقتصادها در حال تالش براي رس��یدن به وضعیت نرمالي در دل بحران 
کرونا هس��تند و به نظر مي رس��د تا اندازه ای نی��ز موفقیت هایي در این 
خصوص نصیب برخي از کش��ورها شده است. تاکنون حدود 2۰ میلیارد 
دالر براي پوش��ش هزینه ه��اي کرونا به بخش هاي مختل��ف اقتصادها 

تزریق ش��ده اس��ت که همین امر موجبات تعادل بخش��ي به بخش ها را 
ایج��اد مي کند. به عنوان مثال، در آمریکا از ش��مار مبتالیان و قربانیان 
ویروس کرونا در ماه اوت کاس��ته ش��ده و داده ه��اي صنعتي آلمان نیز 
نشان مي دهد که این بخش تمام توان خود را براي بازگشت به روزهاي 
پیش از ش��یوع بیماري به کار گرفته است. داده هاي خرده فروشي چین 
ه��م حکایت از بازگش��ت زودتر از انتظار این اقتصاد به س��طح پیش از 
ش��یوع کرونا دارد، اما اینکه دقیقا چه زماني مي توانند به دوران پیش از 

شیوع ویروس بازگردند، هنوز مشخص نیست.
»بلومبرگ« در ادامه گزارش خود بر ضرورت سیاس��ت گذاري صحیح 
در وضعیت کنونی که نش��انه هایي دال بر کنترل این بیماري در برخي 
از کش��ورها دیده می ش��ود، تاکید کرده و می نویسد: اقتصادها همچنان 
آسیب پذیر هستند و تا زماني که واکسن کرونا کشف و در مقیاس وسیع 
توزیع نشود، شرایط عادي براي کسب وکارها ایجاد نخواهد شد. درستي 
این گزاره را مي توان از تعدیل یا تعطیلي برندهاي معروف جهان متوجه 
شد، اما نش��انه هاي نگراني دیگري نیز وجود دارد؛ چنانچه چیني ها در 
ماه هاي گذش��ته تمایل بیش��تري به خرج کردن نش��ان دادند و اغلب 
پول ه��اي خود را از بانک ها خارج کردند که این امر باعث منفي ش��دن 
تراز بانک ها شد. از سوي دیگر، قانونگذاران آمریکایي نیز در تالش براي 
محقق کردن بزرگ ترین محرک مالي هس��تند تا شاید بتوانند بخشي از 
کس��ب و کارهاي بزرگ را نجات دهد که البته این امر به معناي تعطیلي 

کسب وکارهاي کوچک است.
رایان س��وئیت، رئیس بخش تحقیقات سیاس��ت پولی در »مؤسس��ه 
خدمات س��رمایه گذاری مودیز« در ای��ن خصوص می گوید: »ایجاد 1.4 
میلیون شغل جدید در آمریکا طی ماه آگوست یک گام بزرگ در جهت 
درست است، اما اقتصاد آمریکا نیاز دارد که روند بهبود با همین سرعت 
ادامه پیدا کند و باید گفت که بدون محرک های مالی، دستیابی به این 

هدف دشوار خواهد بود.«
اما وضعیت در اروپا به گونه دیگري پیش مي رود و به نظر مي رسد که 

اوضاع زیاد خوب نیست. ارزیابي فعالیت ها نشان مي دهد که کارخانه ها 
در تالش  هس��تند تا هزینه ها را کاهش دهند، زیرا تقاضا کم و حاشیه 
سود بنگاه ها نیز تا حد زیادي کاهش یافته است. از سوي دیگر، مشخص 
نیست که کارفرماها تا کجا با برنامه هاي تمدید مرخصي ها در فرانسه و 
آلمان همراه شوند که در این صورت و به  طور بالقوه میلیون ها شغل در 

معرض خطر قرار مي گیرد.
»بلومب��رگ« در بخش انتهایی گزارش خود نیز به ترس��یم تصویری 
از آینده جهان پیش از به پایان رس��یدن سال 2۰2۰ میالدي پرداخته 
و نوشته اس��ت: به نظر مي رسد که بازارهاي سرمایه در بین کمک هاي 
دول��ت براي بهبود وضعی��ت اقتصادها و ناامیدي و نااطمیناني نس��بت 
ب��ه آینده گرفتار ش��ده اند و گاهي وضعیت صع��ودی دارند و گاهي هم 
وضعیت س��قوط. در این زمینه، کاترین مان، اقتصاددان ارش��د جهاني 
در ش��رکت »س��یتي گروپ« اعتقاد دارد که باید ب��ه وضعیت فعلي به 
ص��ورت بلندمدت تري ن��گاه کرد. او می گوی��د: »در زمینه ارزش گذاری 
س��هام بای��د نگاه مان را از آنچه در هفته گذش��ته اس��ت، فراتر ببریم و 
به افق های بلندمدت نگاه کنیم. در حال حاضر چش��م انداز مناس��بی از 
تداوم حمایت دولت از تقاضای مصرف کننده دیده نمی شود و به همین 
دلیل چشم انداز س��رمایه گذاری و رشد اقتصاد آمریکا نیز چندان خوب 

به نظر نمی رسد.«
همچنی��ن پروفس��ور وارویک مک کیبین، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه 
ملی اس��ترالیا و عضو اندیش��کده آمریکایی بروکینگز نیز در الگوهای 
محاس��باتی خود هزینه جهانی مقابله با کرونا در افق 2۰25 را حدود 
35 تریلیون دالر برآورده کرده و می گوید: »ویروس کرونا ممکن است 
ت��ا س��ال 2۰25 در جهان باقي بمان��د و ح��دود 35 تریلیون دالر به 
اقتصاد جهاني ضربه بزند.« او درباره واکسیناس��یون جهانی برای مهار 
ویروس کرونا نیز می گوید: »شما باید بخش وسیعی از جمعیت جهان 
را واکس��ینه کنید تا باالخره روند کاهش هزینه ه��ای مقابله با بحران 

کرونا آغاز شود.«

پیش از تمام شدن سال 2۰2۰ چه اتفاق بد دیگري ممکن است در اقتصاد جهاني رخ دهد؟

نسبت کرونا و اقتصاد به روایت »بلومبرگ«

به دنبال انتش��ار گزارش های ش��رکت های نفتی در فصول اول و دوم 
س��ال 2۰2۰ می��الدی و مش��اهده تغییراتی ک��ه در تصمیم گیری های 
اقتصادی و سیاست های مالی آنها ایجاد شده است، »موسسه مطالعاتی 
ریس��تاد انرژی« دس��ت به مطالعه تازه ای زد تا میزان س��رمایه گذاری 
در پروژه ه��ای باالدس��تی صنعت نف��ت را ارزیابی کن��د. طبق مطالعه 
»ریس��تاد ان��رژی«، در س��ال 2۰2۰ می��زان س��رمایه گذاری دنی��ا در 
پروژه های باالدس��تی صنع��ت نفت به مرز 383 میلیارد دالر می رس��د 
که پایین ترین س��طح سرمایه گذاری س��االنه در 15 سال گذشته است. 
همچنین س��رمایه گذاری جهان در صنعت نفت در سال جاری میالدی 
29 درص��د کمتر از س��ال گذش��ته خواهد بود که رقم��ی معادل 15۶ 
میلیارد دالر آمریکا اس��ت. در سال گذشته سرمایه گذاری انجام شده در 
صنعت نفت و گاز دنیا 539 میلیارد دالر بوده اس��ت. نکته مهم دیگری 
ک��ه در این مطالعه وجود دارد، آن اس��ت که انتظار نمی رود در س��ال 
2۰21 تغییر فاحشی در سرمایه گذاری دنیا در صنعت نفت ایجاد شود، 
چراکه برآورد می ش��ود در س��ال 2۰21 میزان س��رمایه گذاری دنیا در 
بخش باالدستی صنعت نفت، 38۶ میلیارد دالر خواهد بود. این موسسه 
قبل از پاندمی کرونا نیز پیش بینی کرده بود که س��رمایه گذاری دنیا در 
بخش باالدس��تی صنعت نفت در س��ال های 2۰2۰ و 2۰21 مشابه هم 

خواهد بود و قیمت نفت در این دو س��ال تغییر معناداری نخواهد کرد. 
بیش��ترین کاهش س��رمایه گذاری در بخش تولید نفت شیل خواهد بود 
که آمریکا در این عرصه پیش��گام است. طبق مطالعات انجام شده توسط 
موسسه ریستاد انرژی در سال جاری سرمایه گذاری در تولید نفت شیل 
در دنیا با 52.2 درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۶۷.3 میلیارد دالر 
رس��ید. سرمایه گذاری در تولید ماس��ه های نفتی است که کانادا در این 
زمین��ه فعالیت می کن��د و حجم زیادی از تولید نف��ت روزانه خود را از 
طریق همین ماس��ه های نفتی انجام می دهد. در س��ال 2۰2۰ میالدی 
سرمایه گذاری در بخش ماسه های شنی در دنیا 44 درصد کمتر از سال 
قبل می شود و به 5.1 میلیارد دالر می رسد. سرمایه گذاری در پروژه های 
نفتی س��احلی هم در س��ال جاری به مرز 182.4 میلیارد دالر می رسد 

که 23.4 درصد کمتر از مبلغ سرمایه گذاری شده در سال قبل است.
کمترین اف��ت س��رمایه گذاری را پروژه های نفتی فراس��احلی تجربه 
می کنن��د. انتظار می رود در س��ال جاری س��رمایه گذاری در پروژه های 
فراس��احلی در آب ه��ای عمیق تنها 15.۶درصد کاه��ش پیدا کند و به 
۶9 میلیارد دالر برس��د و س��رمایه گذاری در دیگر پروژه های فراساحلی 
باتجربه کاهش 14درصدی در رقمی معادل 59.5 میلیارد دالر بایستد.

اولگا س��اونکوا، تحلیلگر بازار نفت در موسس��ه ریستاد انرژی در این 

باره گفت: »در ابتدای همه گیری ویروس کرونا در دنیا پیش بینی ش��د 
این بح��ران باعث افت 15 تا 2۰درصدی س��رمایه گذاری در پروژه های 
باالدس��تی صنعت نفت ش��ود که رقمی بین 8۰ ت��ا 1۰۰ میلیارد دالر 
پایین ت��ر از می��زان س��رمایه گذاری در س��ال 2۰19 اس��ت. دلیل این 
پیش بین��ی هم انتش��ار تحق��ق وضعیتی ش��بیه بحران ه��ای اقتصادی 
قبل��ی ازجمله بحران س��ال 2۰۰8 میالدی بود، ولی با  گذش��ت زمان 

و پیچیده تر شدن ابعاد مشکل، افت سرمایه گذاری هم اوج گرفت.«
دلیل افت س��رمایه گذاری در بازار نفت را می توان مش��کالت زیاد در 
بازار دانس��ت. ساونکوا در این مورد گفت: »مشکالت زیادی در بازارهای 
نفت در سال جاری وجود دارد که ازجمله آنها می توان به قیمت پایین 
نف��ت و احتمال تداوم این وضعیت تا انتهای س��ال 2۰21 اش��اره کرد. 
از ط��رف دیگر افت تقاضای نفت در دنیا و نوس��ان ن��رخ برابری ارز هم 
معضالت دیگر امسال هستند. در این شرایط هر یک دالر کاهش قیمت 
نفت در بازار جهانی به طور مس��تقیم به بدنه صنعت نفت آس��یب وارد 
می کن��د و می تواند ش��مار زیادی از ش��رکت ها را به کام ورشکس��تگی 
بکش��اند.« بررسی میزان سرمایه گذاری انجام شده در صنعت نفت و گاز 
دنیا از س��ال 2۰1۰ تاکنون نش��ان می دهد سال جاری، کمترین میزان 

سرمایه گذاری طی 1۰ سال اخیر ثبت خواهد شد.

سرمایه گذاری در صنعت نفت جهان 2۹درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود

آتش در صنعت نفت

نگاه

بحران کرونا به سنگ محک کسب و کارها بدل شده است
تیر خالص کرونا

به نظر می رسد بحران کرونا به تیر خالص و یا دست کم سنگ محکی 
تبدیل شده است تا کسب و کارها به واسطه آن پی به مشکالت پایه ای و 

ساختاری خود ببرند.
به گزارش اکونومیست، بس��یاری از شرکت های چندملیتی در جهان 
ادعای این را دارند که یک ش��رکت فناوری هستند. در واقعیت، عملیات 
دیجیتالِی آنها متکی بر چند شرکت هندی است، اما کمتر کسی نام این 
ش��رکت های هندی را شنیده  است. اغلب آنها در خوِد هند شهرت دارند 
اما خارج از مرزهای هند، به ندرت کسی نام این شرکت ها را شنیده  است، 
ولی وقتی پای عمل به میان می آید و نیاز به کمک های فناورانه اس��ت، 
این شرکت های هندی هستند که به میدان می آیند. حتی گاهی خبری 
از شرکت های آمریکایی یا آلمانی نیست. در اکثر موارد، مشتریان کار خود 
را به کمک همین ش��رکت های هندی راه می اندازند. آنها به شرکت های 
فعال در امور مالی و انتقالی، کمک می کنند فعالیت های خود را به درستی 
انجام دهند. این ش��رکت ها، وب سایت ها را طراحی و راه اندازی می کنند. 
برخ��ی از آنها حتی به بزرگ ترین بانک ها در امور مالی کمک می کنند تا 

فعالیت های خود را انجام دهند. 
قصه موفقیت ش��رکت های هندی در امور مربوط به فناوری اطالعات، 
یک قصه کمتر شنیده ش��ده اس��ت. اکثر این ش��رکت ها س��ال ها پیش 
راه اندازی شده اند و با کمترین امکانات کار خود را انجام می دهند. تمرکز 
اصلِی آنها از ابتدا بر این بوده که چطور از کمترین منابع، بیشترین بهره 
را ببرند. همین جریان باعث شد شرکت های غربی به آنها توجه کنند. در 
واقع برای آنها جالب بود که این ش��رکت ها با کمترین منابِع موجود، کار 
خود را راه می اندازند. تقریبا همه آنها به صورت صرفه جویانه کار می کنند. 
به مرور بس��یاری از ش��رکت های غربی تصمیم گرفتند بااس��تعدادترین 
نیروهای انسانِی هندی را هم استخدام کنند. اما باز هم عجیب است که 
این ش��رکت ها هنوز هم می توانند کارهای خود را با همان امکانات اولیه 
پیش ببرند. قضیه از این قرار اس��ت که آنها هر کاری را خودش��ان انجام 
نمی دهند، در مورد بس��یاری از کارها، برون سپاری می کنند. این مسئله 

در مورد شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات کامال رایج است.
همین جریان ها باعث ش��ده ش��رکت های فناوری در هند به ش��دت 
رش��د کنند. یعنی از یک  س��و از کمترین منابع، بیشترین بهره برداری را 
کرده اند و از سوی دیگر مواردی را که از خودشان برنمی آمده، برون سپاری 
کرده اند. نتیجه این اقدامات هم ش��کل گیرِی پنج شرکت اصلی در هند 
بوده که به غول های فناوری در این کشور تبدیل شده اند. بررسی ها نشان 
می دهد مجموع س��رمایه بازارِی این پنج شرکت در سال 2۰19 بیش از 
2۰۰میلیارد دالر بوده  است. یکی از این شرکت ها 285 شعبه در 4۶کشور 
جهان دارد. این رقم از ش��رکت ها و غول هایی مثل اپل و مایکروسافت و 
آلفابت هم بیش��تر است. یعنی همه این ش��رکت ها با هم نمی توانند در 
چنین وضعیتی باش��ند. رش��د صنعت فناوری اطالعات باعث شده این 
ش��رکت ها هم رشد داشته باش��ند. آنها افراد زیادی را استخدام کرده اند. 
برخی بررسی ها نشان می دهد ۶درصد از تولید ناخالص داخلی هند ناشی 
از فعالیت همین ش��رکت ها است.  اما حاال با شیوع کرونا وضعیت قدری 
پیچیده ش��ده  است. به نظر می رسد بحران مالِی بزرگی در راه است. این 
بحران می تواند از بحران س��ال 2۰۰۷ تا 2۰۰9 هم شدیدتر و بدتر باشد. 
ویروس کرونا آسیب های جدی به شرکت ها وارد کرده  است. شرکت های 
فعال در حوزه فناوری اطالعات هم از این قاعده مستثنی نیستند. تعطیلی 
کس��ب وکارها حسابی به این شرکت ها آس��یب رسانده  است، اما احتماال 
همه گیرِی کرونا در مورد شرکت های هندی، تنها مشکل نیست. اگر فقط 

مسئله همه گیری بود، شاید راحت تر می توانستند آن را مدیریت کنند. 
بسیاری از شرکت ها این روزها به دورکاری پناه برده اند. در واقع آنها با امکانات 
و تجهیزات��ی که دارند از کارگران خود در خانه، کارها را تحویل می گیرند. در 
زمینه فناوری اطالعات هم واقعیت این اس��ت که کارگران می توانند بسیاری 
از کارها را از خانه انجام دهند مش��روط ب��ه اینکه از امکانات و تجهیزات الزم 
برخوردار باش��ند، اما متاس��فانه کارگران هندی از چنین تجهیزاتی برخوردار 
نیستند. همین امر به سادگی برای آنها مشکالتی را ایجاد کرده  است. در واقع 
منس��وخ ش��دِن برخی امکانات و نبوِد امکانات و تجهیزات مدرن به دردسری 
بزرگ برای این شرکت های هندی تبدیل شده  است. این یعنی، همه مشکل 
آنها کرونا نیس��ت. بخشی از مشکل آنها به کمبودهایی مربوط می شود که در 
گذشته مشکل آفرین نبود.  کرونا در یک مقطع زمانی آسیب هایی را ایجاد کرد، 
اما این آس��یب ها احتماال در درازمدت از میان خواهد رفت. در این بین فقط 
مشخص شد که چه شرکت هایی مشکالت جدی دارند و باید این مشکالت را 
حل کنند. شرکت های فناورِی هندی یک دسته از همان شرکت هایی هستند 
که با ش��یوع کرونا پی به مش��کالت پایه ای و س��اختاری خود بردند. حاال اگر 
از کرونا جان س��الم به در ببرند، باید به فکر آینده خود باش��ند و در آینده با 
تجهیزاِت مدرن و جدید، خودش��ان را از بحران نج��ات دهند. نجات از کرونا 

می تواند نقطه آغازی برای ادامه آینده ای روشن تر برای آنها باشد.

بهبودی اقتصاد بیشتر از انتظارها طول می کشد
کرونا و دورنمای بدبینانه اقتصاد جهان

ب��ه باور کارشناس��ان، تنها راه برون رفت از بحران ناش��ی از ش��یوع 
بیماری کرونا، همکاری کش��ورهای جهان با یکدیگر است. اگر کشورها 
برای حل وفصل بحران کنونی که آینده اقتصاد جهانی را با ابهام روبه رو 
کرده اس��ت ا هم همکاری نکنند ممکن است جهان به وضعیت اسفبار 
اقتصادی س��ال 19۰۰ برگردد. به گزارش راش��اتودی، در حال حاضر 
دورنمای بدبینانه ای نس��بت به اقتصاد جهانی متصور ش��ده و بهبودی 
اقتصاد بسیار بیشتر از آنچه انتظار می رود ممکن است به طول انجامد. 
کریس��تین س��ویینگ، مدیرعامل دویچه بانک می گوید: »رس��یدن به 
س��طح اقتصادی قبل از بروز بحران کرونا بس��یار دشوار است و بهبود 
شرایط اقتصادی امسال یا س��ال آینده نخواهد افتاد.« به دنبال شیوع 
بیماری کرونا اقتصاد، اکثر اقتصادهای بزرگ جهان با مشکالت فراوانی 
روبه رو ش��دند. براس��اس آمارهای رسمی دولت اس��ترالیا، اقتصاد این 
کش��ور پس از 28 سال در سه ماهه دوم سال جاری میالدی با افت ۷ 
درصدی روبه رو شد. کرونا بر اقتصاد ژاپن نیز به عنوان سومین اقتصاد 
بزرگ جهان نیز تاثیرات منفی گذاشت و بنابر آمارها، نرخ ساالنه تولید 
ناخالص داخلی این کش��ور در س��ه ماه��ه دوم 2۰2۰ با  2۷.8درصد 
کاهش روبه رو ش��ده اس��ت. فیلیپین نیز اعالم کرده رشد اقتصادی آن 
در س��ه ماه دوم 2۰2۰ به میزان 1۶.5درصد کاهش داشته و طی این 
مدت اقتصاد س��نگاپور نیز بیش از 41درصد در مقایسه با سه ماه اول 
امس��ال کوچک تر شده که این بیشترین کاهش نرخ رشد اقتصادی در 

تاریخ این کشور به شمار می آید.
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فرصت امروز: گزارش س��االنه تجارت الکترونیک ایران چند روز پیش 
به همت مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی منتش��ر شد. این گزارش را 
می توان نمایی کلی از تجارت آنالین در سال گذشته دانست که به رغم 
رکود تورمی در اقتصاد ایران و رش��د منفی اقتصادی در میانه تحریم و 
کرونا، با رشد روبه رو بوده است. طبق گزارش ساالنه تجارت الکترونیک 
ایران، نرخ کاربران اینترنتی به عنوان خریداران الکترونیکی بالقوه با 28 
درصد رش��د نسبت به سال قبل از آن به 89 درصد رسیده است. حجم 
اس��می معامالت تج��ارت الکترونیکی نیز با 1۰3 درصد رش��د به 423 
هزار میلیارد تومان رسیده است. مبلغ هر خرید الکترونیکی هم به طور 
میانگین 2۷9 هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل 49 درصد 

رشد داشته است.
از سوی دیگر، تعداد کل معامالت تجارت الکترونیکی در سال گذشته 
نزدی��ک به 5 میلیارد و یکص��د میلیون عدد بوده که 3۶ درصد رش��د 
نس��بت به س��ال قبلش داشته اس��ت. همچنین سهم ش��اغالن تجارت 
الکترونیکی از کل ش��اغالن 11 درصد بوده که آن هم 83 درصد رش��د 
داشته است. شیوع ویروس کرونا نیز که تقریبا از اواخر سال گذشته در 
کشور شایع شد، تنها در اسفندماه 1398 موجب افزایش 4 درصدی در 
تع��داد تراکنش های خرید اینترنتی و رش��د 23۶ درصدی در مبلغ این 

تراکنش ها نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل شده است.
مختصات تجارت الکترونیک ایران در سال ۹8

با در نظر گرفتن آمارهای منتشرشده در این گزارش ازجمله رشد 25 
درصدی در حوزه ضریب نفوذ تلفن همراه با رسیدن به عدد 142درصد، 
ضری��ب نفوذ 94 درصدی اینترنت که باالتر از میانگین جهانی و منطقه 
است و همچنین نرخ کاربران اینترنت به عنوان خریداران بالقوه تجارت 
الکترونیکی که با رشد 28 درصدی به 89 درصد رسیده است، می توان 
گفت زیرس��اخت ارتباطی قابل قبولی برای رشد تجارت الکترونیکی در 

کشور وجود دارد.
از س��وی دیگر، آمار شاخص های عملکرد تجارت الکترونیکی نشان از 
رش��د مبلغی و تعدادی در تراکنش های تجارت الکترونیکی دارد. حجم 
اس��می معامالت تجارت الکترونیکی نس��بت به س��ال 9۷ با رشد 1۰3 
درصدی همراه بوده و حجم حقیقی آن رشد 42 درصدی داشته است. 
به ع��الوه تعداد کل معامالت تجارت الکترونیکی با رش��د 3۶ درصدی 
نس��بت به س��ال 9۷ مواجه بوده اس��ت که نش��ان از اس��تقبال بیشتر 

خریداران از خرید اینترنتی بوده است.
همچنین بررس��ی آمار جمعیت شناسی نشان دهنده تعداد رو به رشد 
کس��ب و کارهای اینترنتی است، با این حال در سال 98 نیز سهم زنان 
از مالکیت کس��ب و کارهای اینترنت��ی همچنان ثابت )13 درصد( بوده 
و بس��یار کمتر از مردان اس��ت. عالوه بر این، بیش از 8۷ درصد کسب 
و کارها از سرمایه ش��خصی خود جهت راه اندازی و توسعه کسب و کار 

استفاده می کنند.

با در نظر گرفتن این آمارها، می توان نتیجه گرفت که هرچند تجارت 
الکترونیکی در ایران به  طور کلی در مسیر رشد قرار دارد، اما همچنان با 
موانعی از قبیل شرایط اقتصادی پرنوسان، ایجاد محدودیت های متعدد، 
سیاس��ت گذاری های نادرس��ت و عدم آموزش و اطالع رس��انی کافی به 
عموم درخصوص تجارت الکترونیکی روبه روس��ت که می بایس��ت جهت 
رف��ع آنها به بهبود عملکرد در حوزه سیاس��ت گذاری، فرهنگ س��ازی و 

آموزش پرداخته شود. 
جزییات گزارش ساالنه تجارت الکترونیک کشور

گزارش س��االنه تجارت الکترونیکی کشور در سال 98 نشان می دهد، 
ضریب نفوذ اینترنت به 94درصد رس��یده که نس��بت به سال قبل رشد 
3درصدی داش��ته اس��ت. نرخ کارب��ران اینترنتی به عن��وان خریداران 
الکترونیکی بالقوه با 28 درصد رش��د نس��بت به س��ال قبل 89 درصد 
رس��یده است. حجم اس��می معامالت تجارت الکترونیکی با 1.3 درصد 
رشد نسبت به سال قبل به 423 هزار میلیارد تومان رسیده است. مبلغ 
هر خرید الکترونیکی به  طور میانگین 2۷9 هزار تومان رش��د داشته که 
نسبت به سال قبل 49 درصد رشد را نشان می دهد. تعداد کل معامالت 
تج��ارت الکترونیکی نزدیک به 5 میلیارد و یکصد میلیون عدد بوده که 
نس��بت به س��ال قبل 3۶ درصد رشد داشته اس��ت. همچنین داده های 
بررس��ی شده نش��ان می دهد، تعداد معامالت الکترونیکی دولتی حدود 
251 هزار عدد بوده که نس��بت به س��ال قبل حدود 1.۶ درصد رش��د 
را نش��ان می دهد. سهم ش��اغالن تجارت الکترونیک از کل شاغالن 11 
درصد برآورد ش��ده که نسبت به سال قبل 83 درصد رشد داشته است. 
از س��وی دیگر، مطابق این گزارش، بیش از ۶1 هزار واحد کس��ب و کار 
الکترونیکی دارای نماد اعتماد هستند که نسبت به سال قبل 11 درصد 
رش��د را نش��ان می دهد. البته شیوع ویروس کرونا در اسفند 98 موجب 
افزایش 4 درصدی در تعداد تراکنش های خرید اینترنتی و رش��د 23۶ 
درصدی در مبلغ این تراکنش ها نس��بت به بازه زمانی مش��ابه در سال 

9۷ شده است. 
نگاهی به ارزش معامالت تجارت الکترونیکی کشور

حجم مال��ی معامالت تجارت الکترونیکی حاص��ل مجموع مبالغ زیر 
اس��ت: مجموع مبال��غ تراکنش های خرید از طری��ق پرداخت اینترنتی 
از ابتدا تا انتهای س��ال 98 برابر اس��اس گزارش ش��اپرک، 2.9۶1 هزار 
میلیارد ریال اس��ت. مجم��وع پرداخت از طریق کارتخ��وان یا نقدی و 
همچنی��ن مبالغ پرداخ��ت از طریق کارت به کارت، واریز مس��تقیم به 
حس��اب و ثبت فیش واریزی 1.2۶9هزار میلیارد ریال اس��ت. همچنین 
مطاب��ق این گزارش، حجم اس��می تجارت الکترونیکی در س��ال 98 با 
رش��د 1.3 درصدی نسبت به س��ال قبل همراه بود و میزان آن 4.23۰ 
هزار میلیارد ریال برآورد ش��ده اس��ت. با در نظر گرفتن میزان تورم در 
س��ال 98 حجم حقیقی تجارت الکترونیکی در این س��ال حدود 9 هزار 
میلیارد ریال برآورد ش��ده که نسبت به س��ال 9۷ با رشد 42 درصدی 

همراه بوده است. از سوی دیگر، براساس اعالم مرکز آمار ایران، در سال 
98 حجم تولید ناخالص داخلی با احتس��اب نفت 34.1۶۰هزار میلیارد 
ریال بوده اس��ت که نسبت به سال قبل با رشد 33 درصدی همراه بوده 
است. همچنین حجم تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در این 
سال با رشد 3۷درصدی نسبت به سال قبل 29.13۰ هزار میلیارد ریال 
برآورد ش��ده اس��ت. با احتس��اب این مقدار می توان مقایسه ای از حجم 
تجارت الکترونیکی در سال 98 با حجم تولید ناخالص داخلی انجام داد. 
نسبت اس��می حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی بدون 
احتساب نفت در سال 95 )سال پایه 9۰( برابر 9 درصد بوده که در سال 
98 به 15 درصد رسیده که نشان از تغییر 5۰ درصدی دارد. همچنین 
نسبت حقیقی حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی بدون 
احتس��اب نفت در س��ال 95، ۰.1۰درصد بوده که در سال 98 به ۰.14 

درصد رسیده است. 
تاثیر کرونا در تعداد معامالت تجارت الکترونیکی

تع��داد کل معام��الت تج��ارت الکترونیکی در س��ال 98 به حدود 5 
میلیون و یکصد عدد رس��یده اس��ت. این میزان نس��بت به سال قبل با 
رش��د 3۶ درصدی مواجه بوده اس��ت. مطابق آمار دریافت شده از بانک 
مرک��زی، تعداد کل تراکنش های تجارت الکترونیکی بانکی انجام ش��ده 
در س��ال 98 مع��ادل 1.۰۶.585.4۶2 تراکنش بوده اس��ت. این میزان 
نس��بت به سال 9۷ رشد 3۷ درصدی داشته است. شیوع ویروس کرونا 
در جهان تاثیر بس��زایی در اقتصاد کشورها و نیز بر تجارت الکترونیکی 
داش��ته اس��ت. در ایران نیز با اعالن ش��یوع این ویروس در اواخر بهمن 
ماه س��ال 98 ش��اهد تغییراتی در روند تراکنش های خرید اینترنتی در 
اسفند بودیم. تراکنش های خرید اینترنتی در اسفند 98 نسبت به مدت 
مشابه آن در سال 9۷ رشد 23۶درصدی داشته است. همچنین براساس 
این گزارش برآورد می ش��ود ک��ه حداقل 3۰۰ هزار واحد کس��ب وکار 
الکترونیکی در حال فعالیت هس��تند که تاکنون ۶1.۰42 از آنها ای نماد 
دریافت کردند. بیش��ترین آمار مربوط به س��ال 98 با 15.123 ای نماد 
اعطایی بوده که در مقایس��ه با س��ال گذش��ته با نرخ رشد 11 درصدی 
همراه بوده اس��ت. یک��ی از دالیل این امر را می توان سیستمی س��ازی 
فرآیند اعطا در سامانه ای نماد و در نتیجه آن، تسهیل فرآیند اخذ نماد 
اعتماد الکترونیکی دانس��ت. همچنین شیوع ویروس کرونا  و در نتیجه 
راه اندازی جش��نواره به��ار 99 افزایش تمایل کس��ب و کارها به فروش 
اینترنتی نیز می تواند یکی دیگر از دالیل این امر باشد. بنابر این گزارش، 
42درصد از کس��ب وکارها صرفا در حوزه ارائه کاال فعالیت می کنند که 
نس��بت به سال گذش��ته حدود 8 درصد رشد را نش��ان می دهد. حدود 
34 درصد از کس��ب وکارها فقط به ارائه خدمات می پردازند که نس��بت 
به سال گذش��ته تغییر چندانی نداشته و 24 درصد از کسب وکارها در 
هر دو حوزه فروش کاال و ارائه خدمت فعالیت دارند که نس��بت به سال 

گذشته 8 درصد رشد داشته است.

تعداد معامالت تجارت الکترونیکی در سال گذشته 5 میلیارد و یکصد میلیون عدد برآورد شده است

نمای تجارت آنالین ایران
دریچه

سخنگوی صنعت برق توضیح داد
چگونه قبض برق را رایگان کنیم؟

طرح برق امید با هدف فرهنگ سازی و مدیریت مصرف از یک ماه 
و نیم دیگر اجرایی می شود و 3۰ میلیون نفر از مشترکان کم مصرف 
پرداخت هزینه برق معاف خواهند ش��د، حتی مش��ترکان پرمصرف 

نیز با انجام راهکارهایی می توانند از این مزیت بهره مند شوند.
به گزارش ایس��نا، وزارت نیرو در س��ه س��ال گذش��ته طرح های 
تش��ویقی مختلفی ب��رای عبور از پیک بار اجرا کرده اس��ت، چراکه 
در تابس��تان مصرف برق افزایش بس��یاری می یاب��د و نیروگاه ها با 
چالش ه��ای متعددی دس��ت و  پنجه نرم می کنن��د. حتی ممکن 
است همچون سال 139۷ خاموشی های برنامه ریزی شده نیز مهمان 
خانه ها ش��ود. از این رو برای جلوگیری از این مس��ئله و تامین برق  
پایدار، وزارت نیرو فرهنگ سازی را مهم دانسته و در سال های اخیر 
نیز برنامه هایی را برای آن در نظر گرفته که تازه ترین آن طرح برق 

امید است.
در حال حاضر 3۰ میلیون مش��ترک خانگی در کشور وجود دارد 
که در دو دس��ته »زیرالگو« و »بیش ازالگو« تقس��یم بندی شده اند 
ک��ه ب��رای هر کدام تعرفه خاصی تعریف ش��ده اس��ت. در این بین 
85 درص��د از مش��ترکان زیرالگو برق مصرف می کنن��د و تنها 15 
درص��د باالتر از الگوهای تعیین ش��ده مصرف دارن��د، در طرح برق 
امید مش��ترکان زیرالگو هم به دو دس��ته خوش مصرف و کم مصرف 

تقسیمبندی می شوند.
3۰ میلیون نفر مشترک در طرح برق امید از تخفیف 1۰۰درصدی 
بهای برق بهره مند خواهند ش��د که حدود 8 و نیم میلیون مشترک 
در این محدوده هس��تند و تا زمانی که کم مص��رف باقی بمانند، از 

تخفیف 1۰۰درصدی بهره مند خواهند شد.
البته مشترکان خوش مصرف هم می توانند با رعایت نکاتی ساده، 
خ��ود را به جرگ��ه کم مصرف ها رس��انده و از تخفیف 1۰۰درصدی 
به��ای برق مصرفی بهره مند ش��وند چراکه تعرفه ه��ای برق پلکانی 
اس��ت و هرچه از میزان مصرف برق مشترکان کاسته شود، مزایای 
اقتصادی برای خانوارها دارد، به طور مثال اگر مش��ترکان 1۰درصد 
مص��رف برق خود را کم کنن��د، 2۰ درصد از هزینه برق  ش��ان کم 
می ش��ود و اگر 2۰ درص��د مصرف را کاهش دهند، ش��اهد کاهش 

4۰درصدی هزینه برق مصرفی خواهند بود.
یک��ی از راهکارهای اساس��ی اصالح مصرف ب��رق را توجه به رده 
انرژی ل��وازم برقی و انتخاب لوازم برقی با رتب��ه انرژی باالتر مانند 
رتب��ه  A و +A اس��ت که عالوه بر طول عمر ب��االی این نوع لوازم، 

هزینه برق مصرفی را نیز طی سال های متمادی کاهش می دهد.
همچنین اس��تفاده درس��ت و به موقع از وس��ایل برق��ی از دیگر 
راهکارها عنوان می ش��ود که به عنوان مثال فاصله یخچال از دیوار 
باید حداقل 15 س��انتی متر باش��د و کولرهای آبی روی دور کند و 
درج��ه برودت کولرهای گازی روی عدد 24 تنظیم ش��ود، عالوه بر 
این اس��تفاده از لوازم برقی پرمصرف مانند ماش��ین های لباسشویی 
و ظرفش��ویی، اتو و جاروبرقی به س��اعات کم باری ک��ه تعرفه برق 

پایین تری دارد، منتقل شود.
 در این رابطه مصطفی رجبی مش��هدی، س��خنگوی صنعت برق 
گفت: یک کیلووات س��اعت برق معادل انرژی موردنیاز برای انتقال 
ی��ک خودروی پراید به باالی برج میالد یا 2۷۰ بار ش��ارژ گوش��ی 
همراه است که بخش خانگی برای مصرف آن 8۰ تومان می پردازد.
او مهم ترین مس��ئله ب��رای اصالح مصرف برق را ش��ناخت واحد 
میزان مصرف یا همان کیلووات ساعت عنوان کرد که نسبت به انواع 
دیگر حامل های انرژی که بشر روزانه با آنها سروکار دارد ارزشمندتر 

بوده و طیف وسیعی از نیازهای بشر به انرژی را برطرف می سازد.
س��خنگوی صنعت برق افزود: ش��ناخت م��ردم از ارزش هر واحد 
انرژی مصرفی می تواند حساس��یت آنه��ا را به مصرف برق و اصالح 
این انرژی ارزشمند باال ببرد و الزم است بدانیم هر کیلووات ساعت 
برق که مشترکان خانگی حدود 8۰تومان برای آن می پردازند برابر 
با 2۷۰ بار ش��ارژ گوشی تلفن همراه است و با 1۰۰ ساعت استفاده 

از یک المپ 1۰ وات برابری می کند.
وی به لحاظ انرژی، هر کیلووات س��اعت برق را معادل انرژی 
موردنی��از ب��رای انتقال یک دس��تگاه خودروی پرای��د یا تیبا به 
باالی برج میالد عنوان کرد و یادآور شد: به ازای هر متر مکعب 
س��وخت گاز یا س��وخت معادل گازوییل 3 تا 4 کیلووات ساعت 
برق و حدود ۷۰۰ گرم آالینده زیس��ت محیطی در کشور تولید 

می  شود.
رجب��ی درخصوص قبوض الکترونیکی برق یادآور ش��د: با حذف 
قبوض کاغ��ذی مردم همچن��ان می توانند اطالع��ات برق مصرفی 
خود را از طریق لینک گوش��ی همراه هوش��مند یا از طریق سایت 
ش��رکت های توزیع مش��اهده کنند و مش��ترکان روس��تایی که به 
اینترنت دسترسی ندارند نیز می توانند با مراجعه به دفاتر روستایی 

از اطالعات کامل قبض برق خود مطلع شوند.

سخنگوی شرکت ملی گاز:
 فعال خبری از رایگان شدن

قبض گاز نیست
سخنگوی ش��رکت ملی گاز گفت شرکت گاز برنامه های تشویقی 
را برای کاهش مصرف گاز در نظر دارد، اما آنچه که امروز در برخی 

رسانه ها مبنی بر رایگان شدن قبض گاز مطرح شده صحت ندارد.
محمد عس��گری در گفت و گو با ایسنا، در واکنش به اخباری که 
امروز در برخی رس��انه ها مبنی بر رایگان ش��دن قبوض گاز مطرح 
شده است، اظهار کرد: در حال حاضر در هیات دولت به دنبال ایجاد 

ساز و کارهایی برای مدیریت مصرف هستیم.
او با تاکید بر اینکه تاکنون موضوعی مبنی بر رایگان شدن قبوض 
گاز مطرح نشده است، تصریح کرد: برخی طرح های تشویقی را برای 
این مهم در نظر گرفته ایم که موجب کاهش مصرف گاز مش��ترکان 

خانگی می شود.
 به گفته س��خنگوی ش��رکت ملی گاز در حال حاضر بهینه سازی 
س��وخت جزو اولویت ه��ای اصلی ما اس��ت و ت��الش می کنیم که 
موتورخانه های منازل را که مصرف زیادی دارند، بدون اعمال هزینه 
اضافی برای مردم به گونه ای اصالح کنیم که مصرف گاز 1۰ تا 2۰ 

درصد کاهش پیدا کند.
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در حالی بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی تاکنون 1.5 میلیون پیامک 
به مالکان خانه های خالی ارسال شده که برخی مخاطبان اعالم می کنند 
»پیامک های��ی برای تعیین تکلیف خانه هایی که متعلق به آنها نیس��ت 

برای شان ارسال شده است.«
به گزارش ایس��نا، در هفته های اخیر فرآیند ارسال پیامک به مالکان 
بیش از یک واحد مس��کونی برای تعیین وضعیت اسکان خانه های آنها 

آغاز شده است.
بنا به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن، روزانه 1۰۰ هزار پیامک به 
مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال می شود. وزیر راه و شهرسازی 
هم امروز اعالم کرد که تاکنون 1.5 میلیون پیامک در این زمینه ارسال 

شده است.
ب��ا این حال، به نظر می رس��د عدم هماهنگی دس��تگاه های مرتبط با 
س��امانه امالک و اس��کان وزارت راه و شهرس��ازی به مشکالتی در این 
خصوص منجر شده است. به طور مثال برخی مخاطبان عنوان می کنند 
در حالی که مدتی قبل خانه خود را فروخته و سند زده اند و واحد دیگر 
را خری��داری کرده اند، پیامکی به منظ��ور تعیین تکلیف هر دو خانه در 

بازه زمانی 1۰ روزه برای آنها ارسال شده است.
در این پیامک ها لینک مربوط به وضعیت خانه های فرد موردنظر قرار 
دارد ک��ه پس از باز کردن آن می توان آخرین اطالعات مالکیت خانه را 
مشخص کرد. اگر منزل مس��کونی واگذار شده باید اطالعات خریدار از 
جمله کد ملی و ش��ماره موبایل او که اجباری است درج شود، در حالی 
که ممکن است بعضی افراد هم اکنون به این اطالعات دسترسی نداشته 
باش��ند و نتوانند از طریق دفتر امالک یا دفتر ثبت اس��ناد به اطالعات 

خریدار دسترسی پیدا کنند. 
در این صورت، س��وال این اس��ت که آیا خانه قبلی به عنوان واحد در 
تملک فروش��نده در نظر گرفته و مش��مول مالیات ب��ر خانه های خالی 
خواهد ش��د یا خیر؟ به نظر می رس��د فرآیند شناسایی واحدهای خالی 
از س��کنه در گام های ابتدایی با مشکالتی مواجه شده که طبیعتاً وضع 
مالیات بر این واحدها را نیز دچار مش��کل می کند. البته به اذعان پروانه 
اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن، ممکن اس��ت شناسایی و رکورد 
حدود 28 میلیون واحد مس��کونی کل کش��ور در بازه زمانی کوتاه مدت 

ممکن نباشد اما قطعاً طی دو سه سال محقق خواهد شد.

در این بین، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه تاکنون 
1.5 میلیون پیامک به مالکان خانه های خالی ارس��ال شده است، گفت: 
خوش��بختانه در یک ماه اخیر اقدامات مثبتی در حوزه تکمیل اطالعات 
س��امانه امالک و اسکان صورت گرفته و قطعاً این سامانه کمک شایانی 
ب��ه س��ازمان امور مالیاتی برای اج��رای قوانین مالیات��ی از جمله قانون 

مالیات بر خانه های خالی خواهد کرد.
او که در حاش��یه نشست کمیس��یون عمران مجلس سخن می گفت، 
اف��زود: هدف اصلی وزارت راه و شهرس��ازی از اج��رای قانون مالیات بر 
خانه های خالی، مقابله با س��وداگری در عرصه مس��کن و تبدیل مسکن 
از یک کاالی س��رمایه ای به کاالی مصرفی اس��ت تا بازار به سمت ثبات 

و آرامش حرکت کند.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ابراز امیدواری کرد که مردم هرچه س��ریع تر 
نس��بت به تکمیل اطالعات خود در سامانه امالک اقدام کنند تا بتوانیم 
مرحله راس��تی آزمایی را به صورت کامل اجرایی و عملیاتی کنیم و پس 
از آن سازمان امور مالیاتی براساس مفاد قانون بتواند از مشموالن نهایی 

مالیات اخذ کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت الکترونیک به عنوان یک اصل دقیق در 
حکمرانی خوب و ش��فاف با ویژگی س��رعت و عدالت در دسترسی عموم به 
قوانین، برنامه ها و سیاست های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 
گفت: دولت الکترونیکی امکان دسترسی به موقع و یکسان همه شهروندان 
به اطالعات موردنیاز را فراهم می کند. حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن 
روحانی روز سه شنبه در جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین 
با تاکید بر ضرورت اصالح نظام مالیاتی با اس��تفاده از س��ازوکارهای دولت 
الکترونیکی، افزود: با ایجاد سامانه های موثر و پایانه های دقیق نظام مالیاتی 
باید س��طوح باالتری از عدالت مالیاتی تحق��ق پیدا کند.  روحانی افزود: در 

همین راستا تالش بر این است که در هنگام انجام تراکنش های مبادله کاال 
و خدمات بس��تر الزم برای فرآیندهای مالیاتی هم فراهم ش��ود که این امر 
نیازمند هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اس��ت. رئیس جمهور 
خاطرنش��ان کرد: س��ازوکارهای دولت الکترونیک در نظام پرداخت مالیات 
باید به نحوی باش��د که همه ذی نفعان از یک سو بتوانند با استفاده از دقت 
و ش��فافیت سیس��تم، از اطالع��ات مربوط به خود مطلع ش��ده و در زمینه 
مالیات س��االنه خود از آن بهره گیرند و از س��وی دیگر نیز اطالعات مصرف 
کاال و خدمات کشور همراه با میزان جریان مالی یا اعتبارات و مالیات برای 
تحقق عدالت اقتصادی فراهم ش��ود. روحانی تصریح کرد: در این راستا باید 

نظام مالیاتی به طور ش��فاف، دقیق و بهن��گام در محیط دولت الکترونیکی 
برای تمام مالیات دهندگان و سازمان دریافت کننده مالیات به صورت دقیق 
مدون باش��د. در این جلس��ه همچنین گزارش��ی از وضعیت بازار خودرو و 
نوسانات قیمت در روزهای اخیر ارائه شد که رئیس جمهور در این زمینه با 
بیان اینک��ه تالش دولت همواره این بوده که با مدیریت و نظارت بر قیمت 
کاالها و خدمات، نوس��انات بازار تحت تاثی��ر عوامل برونزا،  زندگی مردم را 
تحت تاثیر قرار ندهد، تاکید کرد: وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت 
دقیق و س��ریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن 

بازار توسط دالالن و سودجویان شود.

وزیر راه: مردم هرچه سریع تر اطالعات خود را تکمیل کنند

پیامک اشتباه برای تعیین تکلیف خانه های خالی

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست روحانی اعالم شد

ماموریت به وزارت صمت برای بازگرداندن آرامش به بازار خودرو

چهار شنبه
19 شهریور 1399
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یادداشت

در حالی قرار اس��ت از ابتدای هفته آینده بخش��ی از منابع صندوق 
توس��عه ملی وارد بازار س��رمایه ش��ود که این مهم احتماال حدود 1۰ 
ه��زار میلیارد تومان و از محل حس��اب های ریالی صندوق در بانک ها 
خواهد بود. بعد از ش��رایطی که برای بازار س��رمایه در هفته های اخیر 
پی��ش آمد، ب��ه تازگی زمزمه های انتقال یک درص��د از منابع صندوق 
توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار س��رمایه به گوش می رسد. حسن 
قالیباف اصل، رئیس س��ازمان بورس در این باره گفت: »به طور جدی 
پیگیر نهایی ش��دن انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به 
صندوق تثبیت بازار هس��تیم، اما هنوز ابالغیه رس��می اعالم نشده اما 
به محض ارس��ال ابالغیه آن به سازمان بورس به طور رسمی جزئیات 

آن را تشریح می کنیم.«
به گزارش ایسنا، آنطور که قالیباف اصل عنوان کرده، سازمان بورس 
و همچنی��ن ش��خص وزیر اقتص��اد پیگیر انتقال یک درص��د از منابع 
صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار هستند و سازمان بورس 
نیز مدت طوالنی اس��ت که پیگیر این موضوع اس��ت که قطعا اجرای 
این مصوبه در شرایط فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و 
افزایش نقدشوندگی بازار، اتفاق بسیار خوبی است. در همین حال، روز 
سه ش��نبه علی ربیعی، سخنگوی دولت بدون اشاره به مبلغ یا جزئیات 
کاملی از منابع ورودی از صندوق توس��عه ملی به بورس اعالم کرد که 
»س��پرده گذاری یک درص��د از دارایی صندوق توس��عه ملی از ابتدای 
هفته بعد در صندوق تثبیت بازار انجام خواهد شد که می تواند موجب 

پایداری بازار سرمایه و بورس شود.«
البته تاکنون در اظهارات مقامات مربوطه مش��خص نشده که دقیقا 
قرار اس��ت یک درصد از کدام بخش از صندوق وارد بورس ش��ود و آیا 
منظور یک درصد از دارایی های آن است یا یک درصد از سپرده گذاری 
ریال��ی یا یک درص��د از منابع موجود؟ یا به صورت برداش��ت از محل 
ارزی صن��دوق که هر ی��ک می تواند اختالف قاب��ل توجهی با یکدیگر 
داش��ته باش��د. با این وجود، پیگیری ها از این حکای��ت دارد که طبق 
مذاکرات صورت گرفته فعال قرار اس��ت این منابع از حساب های ریالی 
صندوق توس��عه ملی نزد بانک ها تامین و احتماال نزدیک به 1۰ هزار 
میلی��ارد تومان خواهد بود. لذا تغیی��ر در این تصمیم برای منابع بعید 

نیست.
وضعیت سپرده های ریالی صندوق توسعه ملی

جریان منابع ریالی صندوق توسعه ملی که هر ساله بخشی از درآمد 
نفت به آن واریز می شود، از منابع آن به صورت ریالی و ارزی به صورت 
تس��هیالت در اختیار متقاضیان مش��مول قرار می گیرد. این در حالی 
اس��ت که از ابتدا بخش��ی از منابع براس��اس تکالیف قانونی به صورت 
تسهیالت ریالی اختصاص پیدا می کرد که طبق قوانین بودجه سنواتی 

تا انتهای سال 1393 از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک های 
عامل پرداخت ش��د، اما از ابتدای س��ال 1394 و در اجرای حکم ماده 
)52(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی 
دولت )2( صندوق نسبت به سپرده گذاری ریالی در بانک های دولتی و 
خصوصی جهت اعطای تسهیالت ریالی به طرح های اقتصادی موضوع 

این حکم اقدام کرد.
گزارش صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد در سال های 139۰ 
ت��ا 1393 از محل قرارداده��ای عاملیت ریالی که براس��اس نظام نامه 
ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ریالی به متقاضیان از محل صندوق 
توس��عه ملی پرداخت ش��ده اس��ت، حدود 11 هزار و 8۰۰ میلیارد به 
طرح ها و پروژه های معرفی ش��ده از ط��رف بانک های عامل اختصاص 
و به حس��اب آنها واریز شده اس��ت که تا پایان خردادماه سال گذشته 
9۶۰۰ میلی��ارد توم��ان باب��ت اصل تس��هیالت دریافتی ب��ه صندوق 
بازدریاف��ت ش��ده و 21۰۰ میلیارد تومان نزد بانک ه��ا به عنوان اصل 

تسهیالت جاری باقی مانده است.
همچنین از ابتدای س��ال 1394 در اجرای حکم قانونی نس��بت به 
س��پرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی جهت تسهیالت ریالی 
اق��دام کرده که می��زان اعتبار مصوب ش��ده بابت س��پرده گذاری در 
راس��تای اجرای این قانون در بانک های دولتی و خصوصی در سه ماه 
اول پارس��ال در مجموع 4۰۰ میلیارد توم��ان به متقاضیان اختصاص 
یافته ک��ه با احتس��اب مبالغ اختص��اص یافته قبلی س��رجمع منابع 
تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای س��ال 1394 تا پایان خردادماه 
س��ال گذش��ته به حدود 2۰ هزار میلیارد تومان می رس��د که قسمتی 
از اصل این تس��هیالت به صورت کامل به صندوق بازپرداخت ش��ده و 
قسمتی دیگر به عنوان تسهیالت جاری در اختیار متقاضیان قرار دارد.
طبق گزارش صندوق توس��عه ملی میزان کل س��پرده گذاری ریالی 
انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در بانک های دولتی و خصوصی 
از ابتدای سال 1394 تا انتهای خردادماه سال 1398 در اجرای قوانین 
مربوط به ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از 

مق��ررات مالی دول��ت )2(، بند الف تبصره 18 قان��ون بودجه و قانون 
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 
معادل 4۰ هزار میلیارد تومان اس��ت که در تاریخ 31 خردادماه س��ال 
گذش��ته مانده اصل این س��پرده ها نزد بانک ها مبلغی حدود 2۷ هزار 

میلیارد تومان بوده است.
این انتقال در چه صورتی به بورس کمک می کند؟

زمزمه های انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار س��رمایه در حالی به گوش می رس��د که یک تحلیلگر بازار 
س��رمایه درباره آن معتقد اس��ت: »ای��ن اتفاق، اتفاق خوبی اس��ت به 

شرطی که به درستی مدیریت شود.«
بهزاد صمدی با بیان اینکه انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه 
مل��ی به صن��دوق تثبیت بازار اتفاق خوبی اس��ت و البته باید دید این 
تصمی��م چگونه اجرایی می ش��ود، گفت: »در روز دوش��نبه این هفته 
ش��اهد افزایش تقاضای مردم برای خرید دالر بودیم و اگر ریزش بازار 
کنترل نش��ود، به مرور شاهد رش��د بازارهای موازی از جمله دالر و به 

تبع آن رشد تورم خواهیم بود.«
او ادام��ه داد: »البته بای��د دید زمانی که مناب��ع جدیدی به صورت 
نقدینگ��ی وارد بازار می ش��ود، به چ��ه صورت مدیریت خواهد ش��د. 
حقوقی های بازار س��رمایه دو جلسه برای حمایت از بازار برگزار کردند 
ک��ه نه تنها به ب��ازار کمک نکرد، بلکه باعث ریزش بازار نیز ش��د، زیرا 
حمای��ت فق��ط از چند س��هم صورت گرفت و س��ایر س��هامداران نیز 
سهم های خود را برای خرید آن چند سهم خاص فروختند و در نتیجه 

فشار فروش مضاعف شد.«
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه »برخی سهم ها نزدیک به 5۰ 
تا ۶۰ درصد ریزش دارند«، گفت: »این موضوع خطرناک است. در 18 
روز گذشته ریزش شاخص با ریزش سهم ها همخوانی ندارد. حمایت از 
بازار باید مدیریت شود و فقط از چند سهم مهم و شاخص ساز حمایت 
نش��ود. در این ش��رایط انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی 

به بازار کمک می کند.«

احتمال ورود 1۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه

صندوق توسعه ملی به داد بورس می رسد

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

سیدمهدی تقوی
تحلیلگر بازارهای مالی

توصیه های کاربردی برای معامله گران بورس ایران

حدودا در اوایل س��ال 99 و سرمستی روزهای سبز و صف خریدهای پیاپی 
بازار بود که همه فعاالن بازار س��رمایه اعم از ت��ازه واردان و کهنه کاران بورس، 
منتظر یک ریزش بزرگ بودند و اعتقاد داشتند که اوضاع برای همیشه به این 
سبزی و جذابی باقی نمی ماند. رفته رفته در رسانه ها و گپ و گفت های بورسی، 
خبرهایی منتشر می ش��د که در آن احتمال ریزش بازار در اواخر شهریور 99 
مطرح می شد و تقریباً اکثر فعاالن بورس خودشان را آماده کرده بودند تا اواخر 

مرداد سهام شان را بفروشند و نقد کنند تا بیشترین بازده را از بازار بگیرند.
آن روزها همه غرق در س��ودهای مرکب و چندصد درصدی بودیم و ش��اید 
همین سودهای نجومی بود که باعث می شد درگیر اعتمادبه نفس کاذب شویم 
و حس کنیم می توانیم با فروختن سهام مان قبل از ریزش بزرگ بورس، رکب 
بزرگی به بازار بزنیم و بعد هم درحالی که مش��غول شمردن اسکناس های صد 

دالری مان هستیم به ریش بورس و افرادی که در آن گرفتار شده اند بخندیم.
همه فکر می کردند می توانند از بازار چابک تر باشند و یقین داشتند که قبل 
از ریزش نقد می کنند، اما برخالف همه تصورات و استراتژی های رؤیایی، بازار 
از ابتدای مردادماه روند ناس��از کوک کرد و یک باره طوری رفتار کرد که شاید 

هیچ کس انتظارش را در آن زمان نداشت.
در ابت��دا همه آن را اصالحی می دانس��تیم که در می��ان یک روند صعودی 
قرار گرفته و منتظر رالی صعودی بعد از آن بودیم. همه مان در گوش��ه ذهن و 
خلوت مان منتظر شاخص 8 میلیون واحدی صداوسیما بودیم؛ اگرچه کلی به 
آن پیش بینی خندیده بودیم و آن را سوژه خنده و شوخی های مان کردیم، اما 
شاید باورمان شده بود که به زودی به شاخص 8 میلیون واحدی می رسیم و قله 
را هرچه زودتر فتح خواهیم کرد. ابتدا ریزش های بازار را انکار کردیم و دست از 
خوش بینی برنداشتیم، همه می گفتند که خودشان بورس را پایین آورده اند که 
در منفی ها جمع کنند و س��ود خوبی به جیب بزنند، اما ریزش قیمت ها ادامه 
پیدا کرد و از سودهای چندصد درصدی مان کم شد. حاال به جای تجربه سود 
مرکب و تأثیر فوق العاده جذاب آن، درگیر پدیده دردناک ضرر مرکب شده ایم 
و هر روز که بیدار می شویم می بینیم چیزی بیشتر از آنکه انتظارش را داشتیم 

ضرر کرده ایم و ارزش دارایی مان هر روز مقابل چشم مان کم می شود.
در اواس��ط مرداد نم نم ترس به س��راغ مان آمد و چشم امیدمان به مهربانی 
دولت و حمایت آن از بازار سرمایه و عرضه صندوق ETF »دارا دوم« )پاالیشی 
یکم( بود که ش��اید به کمک عرضه آن و اخبار مثبت��ش، بازار مجدد به روند 
صعودی گذش��ته برگردد. همچنین طلب کمک از س��ازمان بورس و بزرگان 
بازار داش��تیم تا شاید به همت آنها، فرجی در روزهای قرمز بازار اتفاق بیفتد، 
اما وقتی دیدیم حتی حقوقی ها که کاماًل دس��توری مجبور به حمایت از بازار 
شده بودند و مقداری سهام خریداری کرده بودند، در حال فروش همان سهم 

هستند، امیدمان ناامید شد.
تجربه نشان داده اس��ت که به زودی این ترس مان تبدیل به خشم می شود 
و همان طور که همه مان می دانیم بدترین تصمیم های مان را با همان خش��م و 
غضب خواهیم گرفت؛ تصمیم های اشتباهی نظیر فروش هیجانی سهام، حتی 
ب��ا قیمتی کمت��ر از ارزش ذاتی آن و بعد از آن درگیر یأس و ناامیدی ش��دید 
می ش��ویم و ش��اید به آن فکر کنیم که من مرد این بازار نیس��تم و برای آن 
ساخته نشده ام و بهتر است به دنبال حرفه دیگری باشم یا بازار دیگری را برای 
سرمایه گذاری انتخاب کنم. این بدترین دوره زمانی در یک سرمایه گذاری است، 
اما باید به  خوبی بدانیم که همه ما درگیر این چرخه های تکرارشونده می شویم 
که ش��اید بسیار خسته کننده و فرسایشی نیز باشد. از سرمستی روزهای صف 
خرید تا ناامیدی روزهای مثبت 5 درصدی و بالعکس. من پیشگو نیستم و از 
آینده هم خبر ندارم. تاریخ هم بارها نشان داده که پیش بینی ها بیشتر از اینکه 
در مورد واقعیت بنویسند، نقطه نظر شخصی نویسنده را مطرح می کنند، اما با 
توجه به شرایط کنونی بازار، واکنش فعاالن بازار را می توانم در دو حالت کلی 

در مورد آینده حدس بزنم:
* حالت اول: بازار با در پیش گرفتن روند صعودی، مقداری از استرس و یأس 
س��رمایه گذاران بکاهد و فرصت فروش خوبی را در اختیارشان قرار دهد. البته 

صعودی که شاید ادامه بیابد و فروش در آن کار اشتباهی باشد.
* حالت دوم: با توجه به آماری که در این مدت منتش��ر شده است، متوجه 
می شویم که از ابتدای سال 99 حدود 11۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد 
بازار شده است که برآورد می شود این مبلغ با سودی که تاکنون به همراه داشته 

به سرمایه در حدود 25۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
چنانچه سرمایه گذاران و مالکان این سرمایه از تداوم رشد بازار سرمایه ناامید 
شوند و دوران طالیی بورس در ذهن شان پایان یابد، قطعاً تصمیم به خروج و 
نقد کردن سهام شان می گیرند، حتی با متحمل شدن مقداری ضرر، که در این 
صورت دیگر ش��اهد قله ها و قیمت های قبلی در بازار به این زودی ها نخواهیم 
ب��ود و ممکن اس��ت ریزش بازار بی��ش از این ادامه پیدا کند. در نظر داش��ته 
باشید که هر دو حالت باال صرفاً فرضیه هستند و فعاًل نشانه یا شواهد کافی و 
محکمه پسند برای رد یا پذیرش هیچ یک از آنان وجود ندارد؛ حتی شاید حالت 

سومی پدیدار شود که در این یادداشت به آن اشاره نشده باشد.
در انتها آنچه مس��لم اس��ت، روند صعودی بازار سرمایه و پیشی گرفتن آن 
از کلیه بازارهای موازی در بلندمدت اس��ت، لذا ش��ما را ب��ه آرامش و کنترل 
خش��م و هیج��ان در بازار دعوت می کنم و س��خنم را با ی��ک جمله از جورج 
س��وروس به پایان می برم: »اگر س��رمایه گذاری تان سرگرم کننده است، اگر به 
ش��ما خوش می گذرد، احتماالً هیچ پولی درنمی آورید! س��رمایه گذاری خوب 

طاقت فرسا است.«

چهار شنبه
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بانکنامه

فرص��ت امروز: بورس تهران روز سه ش��نبه همچ��ون روز قبل قرمز 
پوشید و شاخص کل بورس با افت بیش از 3۷ هزار واحدی به کانال 
ی��ک میلیون و 5۷۰ ه��زار واحد عقبگرد کرد. پس از هفته نخس��ت 
تیرماه امسال، این اولین بار است که شاخص کل بازار سهام در کانال 
ی��ک میلیون و 5۰۰ ه��زار واحد قرار می گیرد. ش��اخص کل در 12 
مردادماه در قل��ه 2 میلیون و 11 هزار واحد قرار گرفت و در نوزدهم 
همین م��اه در کانال 2 میلیون و ۶5 واحد ایس��تاد. با این حال روند 
نزولی ش��اخص کل بازار س��هام از هفته پایانی مردادماه آغاز ش��د و 

همچنان ادامه دارد.
ش��اخص کل بورس در روز گذش��ته 3۷هزار و 145 واحد افت کرد و 
رقم یک میلیون و 5۷۰ هزار واحد را نمایش داد. شاخص کل )هم وزن( 
نیز با 4هزار و 588 واحد کاهش به 432 هزار و 254 واحد و ش��اخص 
قیمت )هم وزن( با 3هزار و هشت واحد افت به 283 هزار و 393 واحد 
رسید. ش��اخص بازار اول 32 هزار و ۶۷5 واحد و شاخص بازار دوم 52 
هزار و  ۷81 واحد کاهش داش��ت. ش��اخص فرابورس هم بیش از 3۰5 
واح��د کاهش یافت. در معامالت روز سه ش��نبه بی��ش از یک میلیارد و 
2۰4 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 19 هزار و 55 
میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. گروه ش��یمیایی هم صدرنشین برترین 

گروه های صنعت شد.
کدام سهم ها شاخص بورس را پایین کشیدند؟

نمادهای ش��رکت سرمایه گذاری استان خراس��ان جنوبی )وسخراج(، 
ایران تایر )پتایر(، معدنی دماوند )کدما(، کش��ت و صنعت پیاذر )غاذر(، 
نورد و قطعات فوالدی )فنورد(، لیزینگ پارس��یان )ولپارس( بیش��ترین 
تاثیر مثبت را بر ش��اخص بورس داش��تند. در س��وی مقابل، نمادهای 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با 5 هزار و 3۰1 واحد، فوالد 
مبارکه اصفه��ان )فوالد( با 5 هزار و 14۷ واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فمل��ی( با 4 ه��زار و ۶۰۶ واحد، معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با 
یک هزار و 852 واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و ۶35 
واح��د، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( ب��ا یک هزار و 4۶1 
واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و 451 واحد، 
معدن��ی و صنعتی چادرمل��و )کچاد( با یک هزار و 199 واحد، توس��عه 
مع��ادن و فل��زات )ومعادن( با یک ه��زار و 1۷1 واح��د و بانک تجارت 

)وتجارت( با 98۰ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای مل��ی صنایع مس ایران، ف��والد مبارکه اصفهان، 
سایپا، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، صنعتی زرماکارون و گسترش 
س��رمایه گذاری ایران خ��ودرو ازجمله نمادهای پربینن��ده بودند. گروه 
ش��یمیایی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت 

ش��د و در این گروه 8۷ میلیون و 528 هزار برگه سهم به ارزش 3 هزار 
و ۷۷۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

ش��اخص فرابورس نیز بی��ش از 3۰5 واحد کاهش داش��ت و بر روی 
کانال 1۶ هزار و ۶۶۷ واحد ثابت ماند. در این بازار ۶25 میلیون و 5۷1 
هزار برگه سهم به ارزش 55 هزار و 193 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نمادهای برق و انرژی پیوند گستر پارس )بپیوند(،   صنعتی دوده فام 
)ش��صدف( و توس��عه فناوری اطالعات خوارزمی )مفاخر( و پتروشیمی 
ارومیه )ش��اروم( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را داشتند. همچنین 
نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، پلیمر آریاساس��ول )آریا(، سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر(، پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس(، مدیریت انرژی 
تابان هور )وهور(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، گروه توسعه مالی مهر 
آین��دگان )ومهان(، تولید نیروی ب��رق دماوند )دماوند(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، توس��عه مسیر برق گیالن )بگیالن(،   سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، بانک دی )دی(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، 
گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، صنایع ماشین های اداری 
ای��ران )مادیرا( و ش��رکت آهن و ف��والد ارفع )ارفع(  ب��ا تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.
»بیمه سهام« راهی برای جلوگیری از زیان سهامداران

اف��ت ش��اخص ب��ورس ته��ران در حالی ادام��ه دارد که بس��یاری از 
سهامداران و تازه واردان بازار سرمایه به فکر خروج از این بازار افتاده اند. 
اخبار صف های فروش و تمایل س��هامداران خرد به نقدشوندگی هرچه 
بیش��تر بازار همچنین تحلیلگران را به س��مت تحلیل شکنندگی دیگر 
بازارها برده اس��ت، چنانچه برخی از کارشناس��ان از احتمال اثرگذاری 
ورود نقدینگی بورسی ها به بازار مسکن سخن می گویند و اینکه ممکن 
اس��ت بازار ط��ال و ارز هم از ریزش ه��ای بورس در روزه��ای آینده اثر 

بپذیرند.
در این بین، یک کارش��ناس بازار س��رمایه، »بیمه سهام« را راهکاری 
برای جلوگیری از زیان س��هامداران دانس��ت و گف��ت: راهکاری که به 
منظ��ور حفظ آرامش خاطر س��هامداران و تضمی��ن بازدهی آنها توصیه 
می شود، انتشار اوراق »اختیار فروش تبعی« از سوی شرکت های بورسی 

است که در ایران با نام »بیمه سهام« شناخته می شود.
س��یدمحمد هاش��می نژاد با بیان اینکه خری��د اوراق »اختیار فروش 
تبعی« به س��هامداران اختیار می دهد که س��هام تحت تملک خود را به 
قیمت تضمین شده در تاریخ معینی در آینده به فروش برسانند، به ایرنا 
گفت: انتش��ار این اوراق موجب خواهد شد تا هیجانات فروش فروکش 
کرده و س��رمایه گذاری های مردم بیمه شوند. اوراق اختیار فروش تبعی، 
ابزاری برای بیمه زیان س��هام است و به س��رمایه گذاران کمک می کند 

تا ترس ها را کنترل کرده و س��هام ارزش��مند خود را به راحتی از دست 
ندهند.  

او با اش��اره به اینک��ه در روزهای اخیر ترس و اضطراب س��هامداران 
حقیقی منجر به ایجاد صف های فروش هیجانی برخی از سهام ارزشمند 
ش��ده اس��ت، ادام��ه داد: راهکاری که ب��ه منظور حف��ظ آرامش خاطر 
سهامداران و تضمین بازدهی آنها توصیه می شود، انتشار اوراق »اختیار 
فروش تبعی« از سوی شرکت های بورسی است که در ایران با نام »بیمه 

سهام« شناخته می شود.  
این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به سهام شرکت های زیرمجموعه 
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: سازمان تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح به عنوان س��هامدار عمده بسیاری از شرکت های بزرگ 
بورس��ی قص��د دارد برای برخی از س��هم های زیرمجموع��ه خود اوراق 

»اختیار فروش تبعی« یا »بیمه سهام« منتشر کند.
به گفته وی، س��هامدار عمده به منظور حمایت از س��هام، با توجه به 
ارزش ذاتی و ظرفیت های موجود ش��رکت، این اوراق را منتشر می کند؛ 
به این ترتیب، سرمایه گذارانی که مالک سهام شرکت هستند، می توانند 
به میزان س��هام پایه خود، اوراق را خریداری  کنند تا در »تاریخ اعمال« 
تحت ش��رایطی که قیمت س��هم پایین تر از نرخ توافقی بود، زیان ش��ان 

جبران شود.  
هاشمی نژاد با اشاره به اینکه سهامداران می توانند با در اختیار داشتن 
اوراق اختیار فروش تبعی، ریس��ک سیستماتیک را به حداقل برسانند، 
ادامه داد: با اس��تفاده از این ابزار، اطمینان الزم برای کسب بازده مورد 
انتظار محقق می ش��ود و این ابزار مالی با حذف ریسک در بازار سرمایه، 
س��رمایه گذاران را به  جای س��رمایه گذاری در بازار پول به کس��ب سود 

بیشتر در بازار سرمایه ترغیب می کند.
به عقیده این کارش��ناس بازار س��رمایه، این ابزار نوین به سهامداران 
یاری می رس��اند تا با کس��ب حداقل س��ود مورد انتظاری که در آینده 
نصیب شان خواهد شد، از نوسانات مقطعی بازار سرمایه هراسی نداشته 

باشند و با کاهش قیمت سهام از بازار خارج نشوند.

ورود شاخص بورس به کانال یک میلیون و 5۰۰ هزار واحد

بورس یک کانال دیگر ریخت
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کارمزد کیف پول الکترونیک با نرخ تورم ساالنه تعیین می شود
وظایف بانک ها در قبال کیف پول الکترونیک

آنچه ضواب��ط بانک مرکزی برای صدور کیف پول الکترونیک نش��ان 
می دهد، شبکه بانکی کش��ور دارای وظایفی است که باید آنها را به نحو 
احس��ن انجام دهد و در این بین الزم به ذکر اس��ت که س��قف افزایش 
موجودی و کارمزدهای کیف، ساالنه با نرخ تورم اعالم شده از سمت بانک 

مرکزی تعیین می شود.  
به گزارش ایس��نا، در پی ابالغ ضواب��ط صدور کیف الکترونیک پول از 
س��وی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، یکسری وظایف به آنها برای 
کنترل و هدایت کیف محول ش��د که طبق آن موسسه اعتباری یا خود 
مسئولیت نظارت بر کیف پول را برعهده می گیرد یا مجاز به اخذ قرارداد 

با راهبر است که این مسئولیت را انجام دهد.  
از آنجا که راهبر شخص حقوقی است که براساس قرارداد منعقد شده 
با مؤسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی، در حوزه ارائه خدمات صدور 
و پذیرندگی کیف الکترونیک پول با موافقت موسس��ه اعتباری فعالیت 

می کند، آن شخص برای راهبری کیف پول باید دارای شرایط زیر باشد:
1- راهبر در قالب ش��رکت س��هامی در داخل کش��ور و در مرجع ثبت 
شرکت ها باید با حداقل سرمایه ثبتی 5میلیارد تومان به ثبت رسیده باشد.  
2- هی��چ یک از اعضای هیأت مدی��ره و مدیرعامل راهبر نباید دارای 
سوءپیشینه کیفری و عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل سایر راهبران باشند.
3- هی��چ یک از اعضای هیأت مدی��ره و مدیرعامل راهبر نباید دارای 
بدهی غیرجاری بانکی، بدهی مالیاتی و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، 

باشند.
در این راس��تا، موسس��ه اعتباری مس��ئولیت احراز هوی��ت دارندگان 
و پذیرن��دگان کیف و نیز صیانت از دارایی ه��ا و اطالعات آنها را برعهده 
دارد و موظ��ف به انجام نظارت موثر و بازدارنده به صورت هوش��مند بر 
عملکرد راهبر است. همچنین، باید نرخ کارمزدهای دریافتی از دارندگان 
و پذیرندگان کیف را به صورت مش��خص به آنها اطالع بدهند و مؤسسه 
اعتباری موظف به نگهداری مانده موجودی کیف در حساب واسط بوده 
و اس��تفاده از هر حس��اب دیگری برای نگهداری موجودی کیف تخلف 
محسوب شده و بنا به تشخیص بانک مرکزی مشمول اقدامات انضباطی 

خواهد شد.  
ع��الوه بر این، در صورت خاتمه فعالیت راهبر، مؤسس��ه اعتباری باید 
ظرف حداکثر ۷2 ساعت نسبت به استرداد مانده موجودی کیف به دارنده 
کیف شخصی و دارنده کیف تجاری اقدام کند و مؤسسه اعتباری و راهبر 
طرف قرارداد نمی توانند تحت هیچ ش��رایطی تا قبل از دریافت وجه در 

حساب واسط، مانده کیف را افزایش دهند.
طبق ضوابط اعالم ش��ده از سوی بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری باید 
اطمینان حاصل کند که سیاهه تراکنش های درون شبکه راهبر و بیرون 
آن با تمامی جزییات به صورت صحیح و واقعی ثبت و نگهداری و مطمئن 
باشد که فرآیند رفع مغایرت تراکنش های کیف به نحو مطلوب و حداکثر 

تا ۷2 ساعت از بروز آن انجام می شود.   
همچنین، مؤسسه اعتباری باید سامانه های شناسایی رفتار مشکوک و 
متقلبانه را راه اندازی کند و کلیه فرآیندها و شیوه های شناسایی رفتارهای 
مشکوک باید مکتوب شده و نتایج حاصل ثبت و نگهداری شوند و موظف 
اس��ت اطمینان حاصل کند که پیش از صدور کیف مطابق ش��رایط این 
ضوابط، اطالعات دارنده ش��امل شماره ملی، شناسه کیف، شماره تلفن 
همراه، س��طح شناس��ایی، حداکثر موجودی مجاز و ش��ماره حساب در 
صورت کاربرد در سامانه جامع پایش کیف ثبت شده و پس از اخذ تائیدیه 

نسبت به صدور آن اقدام شده است.
از سوی دیگر، مؤسسه اعتباری باید فهرست راهبران مجاز را در تارگاه 
خود منتشر کند و موظف است اطمینان حاصل کند که طی حداکثر ۷2 
ساعت، حداقل یک بار عملیات کاهش موجودی کامل کیف تجاری انجام 
ش��ود. عالوه بر این، باید به حصول اطمینان از رعایت کلیه بخشنامه ها، 
دستورالعمل های وضع شده توس��ط بانک مرکزی و اصالحات آتی آنها، 
الزامات مندرج در مقررات مبارزه با پولش��ویی بوده و در صورت تخطی 
از موارد یادش��ده مطابق با آیین نامه های انضباطی متناظر با وی برخورد 

خواهد شد.  

چهار شنبه
19 شهریور 1399
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 افزایش 2.5 برابری قیمت پیچ و مهره
در یک سال

رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره از افزایش 2.5 برابری قیمت این 
محصوالت در یک سال اخیر خبر داد و گفت در حالی که فقط 5۰ درصد 
نیاز کشور از طریق تولید داخل تامین می شود، جلوی ثبت سفارش پیچ 
و مهره گرفته شده است. نورالدین مهری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
یک��ی از دالیل افزایش قیمت پیچ و مهره این اس��ت که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( جلوی ثبت س��فارش این کاال را گرفته، این در 
حالی است که فقط 5۰ درصد بازار از تولید داخلی تامین می شود. دلیل 
دوم هم این اس��ت که تولیدکنندگان پی��چ و مهره را به توزیع کنندگان 
عرضه نمی کنند و می گویند که برای تولید مفتول ندارند. وی با بیان اینکه 
قبال سهم تولید داخل از تأمین بازار 3۰درصد بود، تصریح کرد: با افزایش 
قیمت دالر واردات پیچ و مهره کمتر شد و حاال نصف بازار از طریق تولید 
داخل تامین می شود. البته به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره 
به دلیل تنوع زیاد انواع پیچ و مهره حتی چین که بزرگترین تولیدکننده 
این محصول است واردات دارد، چراکه امکان ندارد همه انواع پیچ و مهره 
در یک کشور تولید شود. اما بدون کارشناسی و مشورت با اتحادیه به طور 
کلی جلوی واردات پیچ و مهره گرفته شده است. مهری میانگین مصرف 
ساالنه پیچ و مهره در کشور را 1۰۰ تا 12۰ هزار تن در کشور عنوان کرد 
و گفت: البته در زمان س��اخت مسکن مهر مصرف به 2۰۰ هزار تن هم 
رسید، اما در حال حاضر همان 1۰۰ تا 12۰ هزار تن است که در صورت 
تامین مواد اولیه 5۰ درصد آن در داخل قابل تولید اس��ت. در این میان 
تکنولوژی الزم برای ساخت بخشی از پیچ و مهره ها در کشور وجود ندارد 
و بخشی از آنها هم مصرف پایینی دارد که ساخت آنها به صرفه نیست. 
همچنی��ن به گفته وی همه صنایع از کمبود پیچ و مهره دچار مش��کل 
می شوند، اما در حال حاضر خودروسازی اولین صنعتی است که از کمبود 
پیچ و مهره متضرر می شود و بعد از آن صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، برق 

و ساختمان سازی بیشترین استفاده را از این محصول دارند.

تولید خرما به یک  میلیون و 2۰۰ هزار تن می رسد
رئیس انجمن ملی خرما گفت امس��ال پیش بینی می ش��ود که تولید 
خرما با رش��د 1 تا 2 درصدی نس��بت به س��ال قبل به یک  میلیون و 
2۰۰ هزار تن برس��د. محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرما در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه برداشت خرما 
به اوج خود رس��یده اس��ت، اظهار کرد: در حال حاضر برداشت خرما در 
استان هایی که از لحاظ صادرات حائز اهمیتند، به اوج خود رسیده است.

ثبات قیمت خرما طی یک سال گذشته
او با اش��اره به اینکه برداش��ت خرما تا یک ماه آینده ادامه دارد، 
افزود: پیش بینی ها حاکی از آن است که تولید خرما به یک میلیون 
و 2۰۰ هزار تن برس��د که با این وجود نس��بت به مدت مشابه سال 

قبل 1 تا 2 درصد رشد دارد.
رش��ید فرخی با بیان اینکه امس��ال مش��کل عم��ده ای در فصل 
برداشت نداش��ته ایم، گفت: سال نرمالی را در بحث محصول تجربه 

کرده ایم که امیدواریم تا یک ماه آینده این روند ادامه یابد.
این مقام مسئول با اش��اره به مشکالت پیش روی صادرات خرما 
بیان کرد: امسال با مشکالت متعددی همچون تحریم، کووید- 19 
و انتقال ارز رو به رو هستیم که برای هر یک سعی کرده ایم راه حلی 
را به کار بگیریم. او با اش��اره به اینکه ۷۰درصد خرمای تولیدی در 
داخل مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: امسال سعی کردیم تمامی 
ش��یوه نامه های بهداشتی در بحث بس��ته بندی را برای رعایت حال 
مصرف کنندگان داش��ته باش��یم، بدین منظور انجمن خرما قبل از 
فصل برداشت به اقصی نقاط استان های خرما خیز دستورالعمل های 
الزم را ارس��ال کرده است. همچنین در جا هایی که اصول بهداشتی 
را به نحو مطلوب انجام می دهند، نخل سبز برای آنان در نظر گرفته 
ش��ده است. رئیس انجمن ملی خرما ادامه داد: با توجه به مشکالت 
نقل و انتقال ارز در ش��رایط فعلی تحریم به توافقات خوبی در این 
خصوص با بانک  مرکزی رس��یده ایم که امیدواریم هرچه س��ریع تر 

بحث تحریم ها و مسائل اقتصادی مدبرانه حل شود.
این مقام مسئول بازار خرما را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: 
امسال وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت طی برگزاری جلسات 
متع��دد، درباره ای��ن موضوع اتفاق نظ��ر داش��ته اند، هرچند برای 
جلوگیری از بروز مشکالت متعدد به طور مرتب از سطح بازار رصد 
خواهیم داش��ت. رئیس انجمن ملی خرما در پایان مکانیزم عرضه و 
تقاضا را بهترین راه حل در اقتصاد س��الم دانست و گفت: علی رغم 
افزایش قیمت نهاده های کش��اورزی و ت��ورم، خرما جز محصوالتی 

است که نسبت به سال قبل افزایشی نداشته است.

جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی با کمک 
فناوری های روز

مدیر طرح توس��عه فناوری ه��ای صنایع معدن��ی معاونت علمی 
ریاس��ت جمهوری ب��ر جلوگیری از خام فروش��ی در نفت و معدن با 

کمک دانش و فناوری های روز تاکید کرد.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، کامبیز مه��دی زاده مدیر 
طرح توس��عه نوآوری و فناوری های حوزه مع��دن و صنایع معدنی 
معاونت علمی فناوری ریاس��ت جمهوری در حاش��یه مراسم افتتاح 
مرکز نوآوری معدن و صنایع معدنی گفت: امروز دانش تعیین کننده 
بزرگی اقتصاد کشور هاس��ت. برخی کش��ور ها به سمت خام فروشی 
پی��ش رفتند، اما مق��ام معظم رهبری همواره تاکی��د بر جلوگیری 
از خام فروش��ی دارن��د. در ای��ن زمین��ه می توان با کم��ک دانش و 
فناوری ه��ای روز از خام فروش��ی در حوزه های��ی مثل نفت و معدن 

جلوگیری کرد.
او با تاکید بر حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
از طرح های توس��عه ای گفت: مشکل امروز معادن کشور ما اکتشاف 
در عمق است. در این زمینه کمی از دنیا عقب افتاده  ایم و در حوزه 

زمین شناسی پزشکی کمتر فعالیت کرده ایم.
مه��دی زاده تاکید کرد: باید از ایده ها حمایت کرده و به عملیاتی 
ش��دن آن کم��ک کنیم. امی��دوار هس��تیم در هر م��اه در یکی از 

شهر هایی که ظرفیت معدنی دارند یک مرکز فناوری افتتاح شود.
نوآوری و فناوری عامل قدرت در دنیای رقابت

اخبـــار

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به گزارش 
ایس��نا درباره لزوم نظ��ارت بر افزای��ش لجام گس��یخته قیمت مصالح 
س��اختمانی، میزان افزایش قیمت این کاال را متعارف دانست و افزایش 

لجام گسیخته قیمت سیمان را رد کرد.
به گزارش ایس��نا، دو هفته پیش هادی س��اداتی، نایب رئیس کانون 
عالی   انجمن های صنفی کارگران ساختمانی گفته بود که مصرف کننده 
مصال��ح س��اختمانی چندین براب��ر قیمت معمول مصال��ح می خرد، در 
حالی که 2۰درصد تولیدات دس��ت مصرف کننده می رس��د و مابقی به 
بازار آزاد می رود بنابراین او خواس��تار ورود س��ازمان بازرسی به افزایش 
لجام گس��یخته قیمت مصالح س��اختمانی ش��د و گفته بود که به جای 
دستگاه های نظارتی و س��ازمان حمایت در جلوگیری از افزایش قیمت 

مصالح ساختمانی خالی است.
س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاس��خ به 
ای��ن اظهارات به ایس��نا اعالم ک��رد که مطابق بند )ج( مصوبه ش��ماره 
۶۰/151۷8۰ مورخ دهم ش��هریور س��ال 139۷ کارگ��روه تنظیم بازار 
موضوع دس��تورالعمل نحوه تعیین قیمت کاال و خدمات، قیمت گذاری 
مصالح س��اختمانی ب��ا رعایت ضواب��ط قیمت گذاری س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان )مص��وب هیات تعیی��ن و تثبیت 
قیمت ه��ا( و درصدهای س��ود عمده فروش��ی، خرده فروش��ی، پخش و 
دستورالعمل های مربوطه، راساً توسط واحدهای تولیدی صورت می گیرد 

و این س��ازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها موظفند 
هم زم��ان با رصد و پایش مس��تمر بازار در ص��ورت افزایش غیرمتعارف 

قیمت ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند.
طبق اعالم این س��ازمان، »در این راس��تا س��ازمان حمایت به همراه 
س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت سراس��ر کش��ور براساس وظایف 
محوله نسبت به اعمال نظارت مستمر بر وضعیت بازار مصالح ساختمانی 
اقدام کرده و با توجه به ش��رایط حس��اس اقتصادی و تاثیر تحریم ها بر 
ب��ازار داخلی، از افزایش غیرمتعارف و غیرمنطقی قیمت این محصوالت 
در کش��ور جلوگیری کرده و در صورت دریافت هرگونه شکایت، مراتب 
را رس��یدگی و نس��بت به اعمال قانون در خصوص واحدهای تولیدی و 

توزیعی متخلف اقدام می کند.« 
همچنین براساس پاسخ سازمان حمایت به گزارش ایسنا درباره نظارت 
بر قیمت مصالح س��اختمانی، طی سال جاری با توجه به اقدام ناهماهنگ 
انجمن صنفی کارفرمایان س��یمان درخصوص افزایش 3۰ درصدی قیمت 
انواع س��یمان خاکستری در تاریخ نهم تیرماه 1399، این سازمان با هدف 
جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت سیمان در سطح بازار، با هماهنگی 
انجمن و واحدهای تولیدی ذی ربط ابتدا نس��بت به برگش��ت قیمت ها به 
وضعیت قبلی اقدام کرد و س��پس با بررسی وضعیت کلی تغییرات عوامل 
موثر بر بهای تمام شده واحدهای تولیدی مربوطه )از قبیل افزایش دستمزد، 
افزای��ش قیمت قطعات مصرفی داخلی و وارداتی کارخانجات، افزایش نرخ 

حمل و نقل خاک معدن و ...( و برگزاری جلسات با حضور نمایندگان بخش 
صنعت با افزایش 2۰ درصدی قیمت انواع سیمان خاکستری موافقت کرد 
و نرخ های جدید نیز در تاریخ 11 تیرماه س��ال 1399 توس��ط این سازمان 
جهت کنترل، نظارت و رصد مستمر بازار به سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان ها اعالم شد.
قیمت مصوب سیمان

متعاقباً در این ارتباط حس��ب تصمیمات جلسه مورخ ۰5/۰۶/ 1399 
در مجلس ش��ورای اسالمی با حضور مس��ئولین وزارت متبوع مبنی  بر 
ضرورت تعدی��ل قیمت در کارخانه و قیمت مصرف کننده س��یمان فله 
)2،2۰۰،۰۰۰ و 2،9۰۰،۰۰۰ ری��ال( و س��یمان پاکت��ی )135،۰۰۰ و 
1۷5،۰۰۰ ریال( و برخورد جدی با گرانفروشی سیمان توسط برخی از 
عاملی��ن فروش تاکید و مجدداً مراتب در جلس��ه مورخ ۰5/۰8/ 1399 
با مس��ئولین انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مطرح و با توجه 
ب��ه هماهنگی های به عمل آمده قیمت های اصالحی جدید س��یمان از 
طرف این س��ازمان در تاریخ ۰5/21/ 1399 به س��ازمان  صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ها و توسط انجمن س��یمان به کلیه واحدهای تولیدی 
سراس��ر کشور ابالغ ش��ده و ضمناً همزمان دستورالعمل نظارت بر بازار 
س��یمان نیز جهت تنظیم بازار این محصول و تامین نیاز بهنگام صنایع 
س��یمان بر، انبوه سازان، مصارف مردمی و طرح های عمرانی نیز تدوین و 

به سازمان های صمت استانی در سراسر کشور ارسال شد.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی متعارف است

مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تانداری 
کردستان گفت مصرف نان باکیفیت حق مسلم مردم است، لذا ارائه 
نان باکیفیت نیازمند کنترل و نظارت بر نانوایی ها از س��وی اتحادیه 

و سازمان صنعت و معدن استان است.
خالد جعفری ظهر روز 1۷شهریور در جلسه کارگروه اصالح نظام 
یارانه ای آرد و نان اس��تان اظهار کرد: بایستی خبازی های قانونمند 
را از صف خبازی های متخلف جدا کرد و این امر با نظارت منظم و 

شدید بر خبازی ها امکان پذیر است.
وی بر شفاف س��ازی درخصوص کیفیت ن��ان تاکید و عنوان کرد:  
مصرف نان باکیفیت حق مس��لم مردم است، لذا ارائه نان باکیفیت 
نیازمن��د کنترل و نظارت بر نانوایی ها از س��وی اتحادیه و س��ازمان 

صنعت و معدن استان است.
جعفری با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در جلوگیری از تخلفات 
خبازی ها افزود: دو شرکت خلیج فارس و تعاون روستایی مسئولیت 
توزیع و انتقال آرد به خبازی ها را برعهده دارند و الزم است هرگونه 

تخلف��ی را به اطالع اتحادیه ها و س��ازمان صنعت و معدن و تجارت 
گزارش داد تا  با هرگونه تخلفی برخورد قاطع ش��ود. وی ادامه داد: 
هرگونه کوتاهی در برابر تخلفات خبازی ها از سوی اتحادیه برعهده 

خود اتحادیه است و باید پاسخگو باشد.
جعفری بر لزوم نظارت منظم بر توزیع آرد در اس��تان گفت: عدم 
ورود آرد از اس��تان های دیگر س��بب نظارت دقیق تر و جلوگیری از 

تخلفات خواهد شد.
وی ضم��ن تاکید بر اینکه باید آرده��ا در جلوی نانوایی ها تحویل 
داده شود، خاطرنش��ان کرد: الزم است کارخانجات بر نحوه تحویل 
آرد نظارت مستمر داش��ته و از توزیع و حمل متخلفانه خودروهای 

حمل آرد جلوگیری کنند.
وی در پای��ان ی��ادآور ش��د: گن��دم محصول��ی اس��تراتژیک و از 
اولویت های کش��ور است و خوشبختانه اس��تان کردستان از جایگاه 
ویژهای در تولید گندم برخوردار است و خرید گندم در سال جاری 
بیش از س��ال قبل بوده است؛ بخش زیادی از گندم تولیدی استان 

کردستان به سایر استان ها صادر می شود.
مدیرعامل ش��رکت غله و خدمات بازرگانی کردس��تان نیز اظهار 
ک��رد: مورخ 5 م��رداد تاکنون 33 مورد تخلف اعم از گرانفروش��ی، 
تعطیلی خودس��رانه خبازی ها و کم فروش��ی در بح��ث نان صورت 

گرفته و سهمیه آنها قطع شده است.
جمال صالحی عنوان کرد: آرد کردس��تان برابر با استاندارد سطح 
3 است و تمام خودروهای شرکت خلیج فارس دارای مهر مخصوص 

هستند.
وی ادام��ه داد: از آنجای��ی ک��ه ۷5 درصد یاران��ه آرد به خبازان 
پرداخت می ش��ود، خبازی ها از آرد یارانه ای برای پخت نان سنتی و 
صنعتی اس��تفاده می کنند و نظارت بر کیفیت نان برعهده اتحادیه 

است.
صالح��ی بیان ک��رد: از ابت��دای تیرماه تا پانزده ش��هریور تاکنون 
۷4۷هزار و 48۷تن گندم از کش��اورزان اس��تان خریداری شده که 

بیشترین آن مربوط به استان بیجار است.

آنچ��ه ضواب��ط بانک مرکزی برای ص��دور کیف پول الکترونیک نش��ان 
می دهد، ش��بکه بانکی کش��ور دارای وظایفی اس��ت که باید آنها را به نحو 
احسن انجام دهد و در این بین الزم به ذکر است که سقف افزایش موجودی 
و کارمزدهای کیف، س��االنه با نرخ تورم اعالم ش��ده از سمت بانک مرکزی 

تعیین می شود.
 به گزارش ایسنا، در پی ابالغ ضوابط صدور کیف الکترونیک پول از سوی 
بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، یکسری وظایف به آنها برای کنترل و 
هدایت کیف محول ش��د که طبق آن موسس��ه اعتباری یا خود مسئولیت 
نظارت بر کیف پول را برعهده می گیرد یا مجاز به اخذ قرارداد با راهبر است 

که آن این مسئولیت را انجام دهد.  
شرایط راهبری کیف پول الکترونیک 

از آنجا که راهبر شخص حقوقی است که براساس قرارداد منعقد شده با 
مؤسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی، در حوزه ارائه خدمات صدور و 
پذیرندگی کیف الکترونیک پول با موافقت موسسه اعتباری فعالیت می کند، 

آن شخص برای راهبری کیف پول باید دارای شرایط زیر باشد:
1- راهبر در قالب ش��رکت س��هامی در داخل کش��ور و در مرجع ثبت 
شرکت ها باید با حداقل سرمایه ثبتی 5 میلیارد تومان به ثبت رسیده باشد.  
 2- هی��چ یک از اعض��ای هیأت مدیره و مدیرعامل راهب��ر نباید دارای 

سوءپیشینه کیفری و عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل سایر راهبران باشند.

3- هیچ یک از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل راهبر نباید دارای بدهی 
غیرجاری بانکی، بدهی مالیاتی و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، باشند.

در این راس��تا، موسس��ه اعتباری مس��ئولیت احراز هوی��ت دارندگان و 
پذیرندگان کیف و نیز صیانت از دارایی ها و اطالعات آنها را برعهده دارد و 
موظف به انجام نظارت موثر و بازدارنده به صورت هوشمند بر عملکرد راهبر 
اس��ت. همچنین، باید نرخ کارمزدهای دریافت��ی از دارندگان و پذیرندگان 
کیف را به صورت مشخص به آنها اطالع بدهند و مؤسسه اعتباری موظف 
به نگهداری مانده موجودی کیف در حس��اب واس��ط بوده و استفاده از هر 
حساب دیگری برای نگهداری موجودی کیف تخلف محسوب شده و بنا به 

تشخیص بانک مرکزی مشمول اقدامات انضباطی خواهد شد.  
بانک در صورت پایان فعالیت راهبر باید چه کند؟  

عالوه بر این، در صورت خاتمه فعالیت راهبر، مؤسسه اعتباری باید ظرف 
حداکثر ۷2 ساعت نسبت به استرداد مانده موجودی کیف به دارنده کیف 
شخصی و دارنده کیف تجاری اقدام کند و مؤسسه اعتباری و راهبر طرف 
قرارداد نمی توانند تحت هیچ ش��رایطی تا قبل از دریافت وجه در حس��اب 

واسط، مانده کیف را افزایش دهند.
طبق ضوابط اعالم ش��ده از س��وی بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری باید 
اطمینان حاصل کند که سیاهه تراکنش های درون شبکه راهبر و بیرون آن 
با تمامی جزییات به صورت صحیح و واقعی ثبت و نگهداری و مطمئن باشد 

که فرآیند رفع مغایرت تراکنش های کیف به نحو مطلوب و حداکثر تا ۷2 
ساعت از بروز آن انجام می شود.   

همچنین، مؤسس��ه اعتباری باید سامانه های شناسایی رفتار مشکوک و 
متقلبانه را راه اندازی کند و کلیه فرآیندها و شیوه های شناسایی رفتارهای 
مشکوک باید مکتوب شده و نتایج حاصل ثبت و نگهداری شوند و موظف 
اس��ت اطمینان حاصل کن��د که پیش از صدور کیف مطابق ش��رایط این 
ضوابط، اطالعات دارنده شامل شماره ملی، شناسه کیف، شماره تلفن همراه، 
سطح شناسایی، حداکثر موجودی مجاز و شماره حساب در صورت کاربرد 
در سامانه جامع پایش کیف ثبت شده و پس از اخذ تائیدیه نسبت به صدور 

آن اقدام شده است.
موسسه اعتباری باید فهرست راهبران مجاز را منتشر کند 

از س��وی دیگر، مؤسسه اعتباری باید فهرست راهبران مجاز را در تارگاه 
خود منتشر کند و موظف است اطمینان حاصل کند که طی حداکثر ۷2 
ساعت، حداقل یک بار عملیات کاهش موجودی کامل کیف تجاری انجام 
ش��ود. عالوه بر این، باید به حصول اطمینان از رعایت کلیه بخش��نامه ها، 
دس��تورالعمل های وضع شده توس��ط بانک مرکزی و اصالحات آتی آنها، 
الزامات مندرج در مقررات مبارزه با پولش��ویی بوده و در صورت تخطی از 
موارد یادشده مطابق با آیین نامه های انضباطی متناظر با وی برخورد خواهد 

شد.  

پخت نان باکیفیت نیازمند کنترل و نظارت مستمر از سوی اتحادیه است

کارمزد کیف پول الکترونیک با نرخ تورم ساالنه تعیین می شود 

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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فقط 8 روز برای تعیین تکلیف هزاران 
خودروی دپوشده

فقط هش��ت روز دیگ��ر تا پایان مهلت تعیی��ن تکلیف و ترخیص 
خودروهای دپوش��ده در گمرک باقی مان��ده، اما همچنان وضعیت 

تعداد زیادی از آنها مشخص نیست.
به گزارش ایس��نا، 2۶ ش��هریورماه پایان چهارمی��ن مهلت برای 
تعیی��ن تکلیف و ترخیص خودروهای دپوش��ده در گمرک اس��ت؛ 
مهلتی که بعد از به پایان رس��یدن زمان مصوبه 29 بهمن ماه س��ال 
گذش��ته بار دیگ��ر در اختیار صاحبان خودرو ق��رار گرفته تا با طی 

فرآیند قانونی نسبت به ترخیص اقدام کنند.
در پایان اردیبهش��ت ماه گزارش گمرک از این حکایت داش��ت که از 
51۰8 دستگاهی که باید در فاصله بهمن ماه تا آن زمان  ترخیص می شد 
فقط 1389 دستگاه خارج و 3۷۰۰ دستگاه دیگر باقی ماند که این تعداد 
همگی نیاز به تمدید زمان برای ترخیص و فقط 1248 دستگاه مشمول 
زمان بودند، مابقی براس��اس مصوبه هی��ات دولت با توجه به اینکه جزو 
خودروهای دارای پرونده قضایی و همچنین خودروهای باالی 25۰۰ سی 
س��ی یا مربوط به جانبازان بودند در قید زمان قرار نگرفته و بعد از حل 
مشکل آنها امکان ترخیص دارند. اما از 1248 دستگاهی که باید در مهلت 
تعیین شده خارج می شد 11۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش بود و الزم بود 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نس��بت به باز کردن سامانه ثبت سفارش 
اقدام کند در غیر این صورت امکان ترخیص برای آنها وجود نداشت، اما 
هنوز این اتفاق نیفتاده است. در مورد مابقی خودروها نیز آنهایی که دارای 
پرونده قضایی هس��تند فقط در شرایطی که حکم برائت برای آنها صادر 
شود بدون نیاز به زمان ترخیص می شوند و دیگر خودروها با طی فرآیند 
تعیین شده و بدون قید زمان در اختیار صاحبان شان قرار می گیرند. این 
در حالی اس��ت که از زمان تعیین شده فقط هشت روز دیگر باقی مانده 
و مش��خص نیس��ت که اگر در این فاصله تکلیف این 1248 دستگاه در 
قید زمان مش��خص نشود چه سرنوش��تی در انتظار آنها خواهد بود، آیا 
با تمدید مجدد زمان ثبت س��فارش برای آنها باز خواهد ش��د و یا اینکه 
تصمیم بر اعالم متروکه شدن آنها شده و برای تعیین تکلیف به سازمان 
اموال تملیکی سپرده می شوند.  این در حالی است که فعاالن بازار خودرو 
پیش  از این با انتقاد از برخی سنگ اندازی ها درخصوص ترخیص خودروها 
معتق��د بودند که تمدید زمان تا هنگامی که این ناهماهنگی وجود دارد 
گره ای از کار آنها باز نخواهد کرد. این تعداد خودرو باقی مانده در گمرک 
در جریان ورود 12 هزار و 2۶۰ دستگاه در سال های اخیر هستند که به 
دالیلی از جمله تغییر مقررات ارزی و یا ضوابط واردات خودرو و ممنوعیت 
ثبت سفارش آن در گمرک و بنادر دپو شده و بعد از چند مرحله تعیین 
زمان از س��وی هیات وزیران بیش از ۷۰۰۰ دس��تگاه ترخیص و حدود 
38۰۰ دستگاه دیگر باقی ماند که باید از خرداد تا 2۶ شهریورماه تعیین 

تکلیف می شد که هنوز وضعیت آن مشخص نیست.

دلیل عدم شماره گذاری خودروهای ال ۹۰ و 
پراید تشریح شد

رئی��س مرک��ز ش��ماره گذاری پلیس راه��ور ناج��ا از دلیل عدم 
ش��ماره گذاری دو خودرو رنو ال9۰ و پراید در روزهای اخیر سخن 
گفت. س��رهنگ علی محمدی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو 
اظهار داش��ت: بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران از ابتدای سال 
جاری شماره گذاری کلیه خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز منوط 
به تجهیز آنها به اس��تاندارد آالیندگی یورو 5 اس��ت. لذا با توجه به 
اینکه دو خودرو رنو ال9۰ و پراید فاقد س��طح استاندارد آالیندگی 

یورو 5 هستند، از شماره گذاری آنها ممانعت به عمل آمده است.
وی اف��زود: در ص��ورت ص��دور مجوزه��ای زیس��ت محیطی از 
س��وی س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت مبنی ب��ر بالمانع بودن 
ش��ماره گذاری خودروهای موصوف فرآیند ش��ماره گذاری آنها برابر 
مق��ررات صورت خواهد پذیرفت. رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلیس 
راهور ناجا در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه نوبت دهی اینترنتی 
در مراک��ز تعویض پالک موتورس��یکلت در تهران از چه زمانی آغاز 
خواهد ش��د، گفت: فرآین��د نوبت دهی اینترنت��ی در مراکز تعویض 
پالک موتورس��یکلت از روز سه شنبه 18 شهریورماه اجرایی خواهد 
ش��د. س��رهنگ محمدی با اش��اره به مزایای نوبت ده��ی اینترنتی 
تش��ریح کرد: نوبت دهی اینترنتی در مراک��ز تعویض پالک موجب 
رضایتمن��دی مردم، تس��هیل در ارائ��ه خدم��ات و مدیریت زمان 
شده اس��ت. رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور ناجا در پایان 
خاطرنش��ان ک��رد: نوبت ده��ی اینترنتی و مزای��ای مطروحه آن در 
بازدید س��رزده فرماندهان ناجا و مس��ئولین مورد ارزیابی قرار داده 
شده و 1۰۰درصد ش��هروندان از نوبت دهی اینترنتی رضایت کامل 

داشته اند.

تولید و تحویل خودرو افزایش یافت
 قیمت خودرو در بازار آزاد، تابع شاخص های کالن اقتصادی است

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش 
تولید و تحویل خودروها از سوی خودروسازان خبر داد و گفت با توجه به 
روند رو به رشد تولید و تحویل خودرو از سوی خودروسازان، اتفاقات رخ 
داده در بازار آزاد خودرو تابعی از شرایط عرضه این محصول نیست. به 
گزارش شاتا، سهیل معمارباشی در گفت وگو با خبر 21 شبکه یک سیما 
از روند رو به رشد تولید و تحویل خودرو نسبت به سال گذشته خبر داد 
و گفت: با توجه به روند رو به رشد تولید و تحویل خودرو، تغییرات نرخ 
متأثر از کاهش عرضه نیست؛ به خصوص اینکه خودروسازان یکسری 
تعهدات معوق دارند که هم اکنون حدود 8۰درصد خودروهای ورودی 
به بازار در راستای انجام تعهدات معوق آنها تحویل می شود. وی اضافه 
کرد: برآورد موجود از میزان تقاضای خودرو در کش��ور سالیانه حدود 
یک میلیون دستگاه است، یعنی روزانه حدود 2۶۰۰ تا 2۷۰۰ دستگاه 
تقاضای جدید برای خودرو ایجاد می ش��ود؛ این در حالی اس��ت که با 
برنامه ریزی های صورت گرفته، روند رو به رشد تولید ادامه خواهد یافت. 
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
خودروسازان با وجود برخی شرایط سخت تحریمی، طرح های توسعه 
خوبی را برای اجرا در دستور کار قرار گرفته و علی رغم محدودیت های 
دو س��ال گذش��ته، هیچ کدام از پروژه های توسعه محصوالت متوقف 
نشده اند و هم اکنون برای عرضه خودرو ارزان قیمت با موتور کم مصرف 

تکلیف تعریف شده دارند.

چند روزی است که خبر ورود چین به صنعت ساخت خودروی ایران 
نقل محافل خبری ش��ده اس��ت و ما نیز برای روشن شدن این موضوع 

سراغ صاحب نظران رفته ایم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، صنعت خودروس��ازی ایران بعد 
از صنعت نفت و گاز س��ومین صنعت فعال کش��ور است که 1۰درصد از 
تولید ناخالص داخلی ای��ران و 4درصد از نیروی کار )۷۰۰ هزار نفر( را 

تشکیل می دهد.
 پ��س از انق��الب در س��ال 19۷9 به دلی��ل جنگ ای��ران و عراق و 
تحریم های بین المللی، تولید خودرو در کش��ور به ش��دت کاهش یافت، 
اما از اوایل س��ال 2۰۰۰ تولید خودرو در کشور رشد چشمگیری داشته 

است.
امروز ایران با تولید س��االنه بی��ش از 1.۶ میلیون خودرو، هجدهمین 
خودروساز بزرگ در جهان و یکی از بزرگ ترین خودروسازان آسیاست. 
در س��ال 2۰۰9 ایران در رتبه پنجم رش��د تولید خودرو، در کنار چین، 
تایوان، رومانی و هند قرار گرفت. بعد از کاهش تولید خودرو در کشور، 
کش��ورهای دیگر وارد بازار کش��ور ش��دند و انواع خودرو هم چینی هم 

برندهای دیگر وارد بازار شد.
ام��ا پس از تحریم های آمریکا کش��ورهای دیگر ارتب��اط صنعتی را با 
ایران کاهش دادند که به دنبال آن خودروهای چینی نیز از بازار کشور 
رفت. حال پس از مدت ها برخی اخبار حاکی از آن اس��ت که قرار است 
چین شریک تجاری ایران در صنعت خودرو شود و به گفته کارشناسان 
صنعت خودرو این موضوع می تواند باعث سروس��امان دادن به این بازار 

آشفته شود به شرطی که چینی بخواهند!
با توجه به تجربه پس��ابرجام، حاال این پرس��ش پیش آمده که آینده 
مشارکت های بین المللی خودروسازی ایران )در دورانی که تحریم ها لغو 
ش��وند( چگونه خواهد بود؟ آیا باز هم قرار است اروپایی ها بازیگر اصلی 
در فصل جدید همکاری های خارجی باش��ند ی��ا این بار چینی ها نقش 

اول را خواهند گرفت؟
واردات هرگونه خودرو به صورت CBU ممنوع!

مه��دی دادف��ر، دبیر انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو در گفت وگو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، درخصوص همکاری چین با ایران به منظور تولید خودرو، گفت: 
ت��ا به امروز واردات هرگونه خودرو به صورت CBU ممنوع بوده و بعید 
است که این واردات آزاد شود. نه تنها مجلس بلکه دولت و دیگر دست 

اندرکاران بعید است که اجازه واردات این خودرو ها را بدهند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: ممکن اس��ت خودرو های 

چینی به صورت مونتاژ )SKD( با حداقل ساخت داخل 2۰درصدی در 
کشور وارد شوند بدین معنا که اگر قطعات چینی به منظور مونتاژ وارد 
ش��ود باید حداقل 2۰درصد قطعات آن ایرانی باش��د عالوه بر این باید 

مجوز بهره وری کارخانه را داشته باشند.

دادفر ادامه داد: در کش��ور بالغ بر 15۰ تولیدکننده خودرو داریم که 
ورشکس��ت شده اند و تنها 2۰ شرکت مانده اند که از این 2۰ خودروساز 
2 خودروس��از سایپا و ایران خودروست که حجم باالی تولیدات خودرو 
به این 2 کارخانه برمی گردد و 18 خودروس��از بعید است که تمایلی به 

انجام چنین کاری داشته باشند.

او افزود: این نکته قابل ذکر اس��ت که اگر هم قرار باشد که خودرویی 
چینی به صورت مونتاژ وارد کشور شود، خودرو با کیفیت چینی نخواهد 
بود چراکه به طور مثال خودرو BYD چینی اس��تراتژی آمریکایی دارد 
ک��ه قطعا نخواه��د با ایران هم��کاری کند. بدین معنا که ش��رکت های 
بزرگ چینی به دلیل داشتن شریک تجاری آمریکایی با ایران همکاری 

نخواهند کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در حال حاضر واردات خودرو 
نه تنها از چین بلکه دیگر خودروس��ازی ها در دنی��ا نداریم و اجازه این 
واردات هم داده نخواهد ش��د. برای مونتاژ خودرو چینی با ایران ممکن 
اس��ت ش��رکت مدیران خودرو تمایلی به همکاری داش��ته باشد چراکه 
قطعات این خودرو از قبل وارد کش��ور ش��ده و به وفور در دسترس نیز 

است.
 اگر چینی ها با ایران همکاری کنند قیمت خودرو 

کاهش خواهد یافت؟
دادفر درخصوص پاسخ به این سوال که اگر چینی ها با ایران همکاری 
کنن��د قیمت خ��ودرو کاهش خواه��د یافت و تع��داد خودرو ها افزایش 
می یاب��د؟ بیان کرد: این مطلب درس��ت اس��ت که چین اگ��ر بخواهد 
می توان��د بازار کش��ور را مملو از خ��ودرو کرد، اما چ��را چین؟ کیفیت 
خودرو های چینی به ش��دت ضعیف اس��ت و به نوعی طراحی نشده که 
بت��وان مانند دیگر برند های خوب از آن اس��تفاده ک��رد البته در مقابل 

قیمتی که خریداری می کنیم.
او گفت: اگر ب��ا خودرویی چینی بیش از ۶۰۰ هزار کیلومتر پیمایش 
کنیم، خودرو خراب می ش��ود و دیگر نمی توان از آن اس��تفاده کرد، اما 

دیگر خودرو های برند اینگونه نیستند.
تمایل به ارتباط با خودروسازان چینی از طرف ایران وجود دارد

مجیدرضا حریری، رئیس ات��اق بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، در خصوص همکاری چین با ایران به منظور تولید خودرو، گفت: 
واردات خودرو از کش��ور چین موضوعی اس��ت که اتاق مشترک ایران و 
چین از آن بی خبر اس��ت و تاکنون هیچ تفاهم نامه ای از سمت این نهاد 

بین دو کشور منعقد نشده است.
رئی��س ات��اق بازرگانی ایران و چین با بیان اینک��ه تمایل به ارتباط با 
خودروس��ازان چین��ی از طرف ایران وجود دارد، گف��ت: واردات خودرو 
ن��ه تنها از کش��ور چین بلکه از هر کش��وری هی��چ محدودیتی ندارد و 
کشور های تولیدکننده هیچ مشکلی در فروش محصوالت خود به ایران 

ندارند.

ماجرای ورود چین به صنعت خودروی ایران

 ساخت خودروی مشترک یا واردات؟

گویا ماجرای خودروهای س��رگردانی که بین س��ه ضلع خودروس��از، 
وزارت نفت و س��ازمان محیط زیس��ت برای پالک گذاری گیر افتاده اند، 

پایان ندارد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، سال هاست که  مقرراتی با هدف 
ارتقای کیفیت هوا برای اتومبیل های جدید وضع ش��ده اس��ت. به این 
معنا که خودرو هنگام تولید، باید یک اس��تاندارد خاص انتش��ار یورو را 

رعایت کند.
اینکه خودرو ش��ما دی��زل یورو ۶ یا بنزین یورو 1 باش��د، با توجه به 
افزایش تعداد عوارض و جریمه های موجود برای اتومبیل های قدیمی تر، 
به ویژه دیزل، اکنون از هر زمان دیگری اهمیت بیش��تری دارد. بر این 
اساس در مقررات ساخت خودرو باید قبل از فروش آنها، محدودیت های 
آلودگی اگزوز به طور فزاینده ای را که به عنوان اس��تاندارد های انتش��ار 

یورو شناخته می شود، مطابقت دهند.
اولین اس��تاندارد تولید گاز های گلخانه ای، اس��تاندارد »یورو 1« بود. 
این اس��تاندارد برای مبدل های کاتالیزوری به اتومبیل های بنزینی برای 
کاهش انتش��ار مونوکس��ید کربن )CO( بود. آخرین استاندارد جهانی 
»یورو ۶« اس��ت که برخی خودروها در جهان از آن اس��تفاده می کنند 
به مراتب آالیندگی کمی نس��بت به قبل دارد ب��ه نوعی می توان گفت 
که این آالینده،  برخی آالینده ها را 9۶ درصد نس��بت به حدود 1992 

کاهش می دهد.
اس��تاندارد یورو 1 ک��ه قدیمی ترین اس��تاندارد در خ��ودرو بود، نیاز 
به س��وئیچ بنزین ب��دون درز و اتصاالت جهان��ی مبدل های کاتالیزوری 
 )CO( ب��ه خودرو های بنزینی برای کاهش انتش��ار مونوکس��ید کربن

داش��ت. پس از آن استاندارد یورو 2 آمد که باعث افزایش بیشتر میزان 
انتش��ار مونوکس��ید کربن ش��د و همچنین باعث کاه��ش حد ترکیبی 
هیدروکربن های س��وخته و اکس��ید های ازت برای هر دو بنزین و دیزل 

شد.
ی��ورو 3 روش آزمای��ش را برای از بین بردن دوره گرم ش��دن موتور 
اص��الح کرده و محدودیت های ذرات دی اکس��ید کربن مجاز را کاهش 
داده اس��ت. یورو 3 همچنین محدودی��ت جداگانه ای را برای موتور های 
دیزل��ی اضافه ک��رد و محدودیت های جداگان��ه HC و NOx را برای 

موتور های بنزینی معرفی کرد.
ی��ورو 4  و بعد یورو 5 در تمیز کردن انتش��ار گاز ه��ای گلخانه ای از 
اتومبیل های دیزل، به ویژه کاهش ماده ذرات )PM( و اکسید های ازت 
)NOx( متمرکز شدند. برخی از خودرو های دیزلی یورو 4 به فیلتر های 

ذره ای مجهز شده بودند.
استاندارد یورو ۶ کاهش قابل مالحظه ای در انتشار گاز های گلخانه ای 
NOx از موتور ه��ای دیزل��ی )کاهش ۶۷ درصدی در مقایس��ه با یورو 
5( را اعمال می کند و اس��تاندارد های مش��ابهی را ب��رای بنزین و دیزل 

تعیین می کند.
در اس��تاندارد یورو 5، گاز اگزوز )EGR( بازیافت می شود )جایگزین 
ک��ردن مقداری از هوای ورودی )حاوی 8۰ درصد نیتروژن با گاز اگزوز 
قاب��ل بازیافت(، یعنی مقدار نیتروژن موجود را برای اکس��ید کردن در 
براب��ر NOx در هنگام احتراق کاهش می دهد، اما ممکن اس��ت اگزوز 

بیشتر بعد از تصفیه عالوه بر دیزل موردنیاز باشد.
یورو 5، معرفی فیلتر های ذرات )DPF( برای وس��ایل نقلیه دیزلی به 

همراه محدودیت های پایین تر در برد بود یعنی وسایل نقلیه محدودیت 
جدی��دی در تع��داد ذرات داش��تند. DPFها 99 درص��د از کل ذرات 
را ضب��ط می کنند و ب��رای هر خودروی دیزلی جدید نصب می ش��وند. 
خودرو هایی که اس��تاندارد های ی��ورو 5 را برآورده می کنند، معادل یک 

دانه ماسه را در هر کیلومتر رانده می کنند.
این نمودار نش��ان می دهد که می��زان NOx موجود در یورو 5 کمتر 
از میزان در یوروهای قبل اس��ت که همین امر نش��ان از س��المت این 

سوخت دارد.
ح��اال از آنجایی که خیابان های ش��هر  از خودرو های داخلی پر ش��ده 
اس��ت، بحث کیفیت و استاندارد تولید خودروی ملی مورد بحث مردم، 
کارشناس��ان و صاحب نظران قرار گرفته اس��ت. زمانی که از مردم شهر 
درخصوص کیفیت خودروها سوال می پرسیم احساس نارضایتی دارند و 
ش��اید بتوان یکی از دالیل اصلی این نارضایتی ها را پایین بودن کیفیت 
آن به ویژه در حوزه ایمنی دانس��ت و این موضوعی اس��ت که مسئوالن 

کشور همیشه قول همکاری در آن را داده اند.
امس��ال نیز اتفاق جدیدی در حوزه تولید خودرو اس��تاندارد رخ داد و 
آن هم الزام تولید با آالیندگی مناس��ب بود که بر این اس��اس س��ازمان 
محیط زیس��ت دیگر مجوز نصب پالک خودرو روی خودرو با آالیندگی 

پایین را صادر نمی کند.
سال گذشته فرش��اد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو از تولید خودرو 
با اس��تاندارد یورو 5 خبر داد و گف��ت: از دهه 8۰ بحث ارتقای موتور ها 
در دس��تور کار بوده اس��ت. تولی��د موتور ه��ا و خودرو ه��ای مطابق با 

استاندارد های روز دنیا جزو وظایف ذاتی خودروسازان است.

ای��ن روزه��ا فروش��ندگان و خریداران خ��ودرو برای کش��ف قیمت 
خودرو به س��راغ دو منبع پیش بینی ش��ده در این زمینه می روند؛ یکی 
نرخ ه��ای اتحادیه ای و دیگری قیمت هایی که با مراجعه به س��ایت های 
آگهی دهنده، به دست می آید. به گزارش  پدال نیوز، در این بین به نظر 
می رسد منبع اصلی کشف قیمت خودرو در بازار، مورد دوم باشد یعنی 
همان نرخ هایی که ش��هروندان با توجه به نوسان بازارهای ارز و سکه و 

همچنین تورم انتظاری خود، پیشنهاد می دهند.
 این در حالی اس��ت که تا پیش از گس��ترش اس��تفاده از اینترنت و 
فضای مجازی، منبع اصلی کش��ف قیمت خودرو همین نمایش��گاه ها و 
البت��ه به طور محدود، تبلیغات روزنامه ای بود. در آن مقطع، مش��تریان 
برای خرید خودروی موردنظر خود راهی بازار می ش��دند و با پرس وجو 
از نمایش��گاه های مختلف، در نهایت به نوعی قیمت خودروی موردنظر 
خود را به اصطالح کش��ف می کردند. در بحث فروش نیز شرایط تقریبا 
به همین ش��کل بود، چه آنکه بس��یاری از فروش��ندگان، خودرو را در 
اختیار نمایش��گاه داران معتمدشان می گذاشتند تا فروخته شود. شرایط 
به ش��کلی بود که معموال نمایش��گاه داران به اصط��الح معامله را جوش 
می دادن��د؛ چیزی ش��بیه اتفاقی که همچنان در بنگاه های مس��کن رخ 
می دهد. در کنار این اما تبلیغات موجود در روزنامه ها نیز منبع دیگری 
ب��رای کش��ف قیمت خودروهای داخلی به ش��مار می رف��ت که معموال 
واس��طه ای در کار نبود و فروشنده و خریدار به  طور مستقیم با یکدیگر 

بر سر قیمت مذاکره می کردند و یا به توافق می رسیدند یا نه.

بنابراین یک تفاوت اصلی بین کش��ف قیمت در نمایشگاه های خودرو با 
قیمت هایی که از دل تبلیغات روزنامه ای به دس��ت می آمد، وجود داش��ت 
و آن، نبود واس��طه ها بود. وقتی خودرو از طریق نمایش��گاه داران خرید و 
فروش می ش��د، آنها به  عنوان واس��طه س��عی می کردند طرفین را بر سر 
قیم��ت راض��ی کنند و اگر ای��ن اتفاق رخ می داد، به نوعی کش��ف قیمت 
ص��ورت می گرفت. در تبلیغات روزنامه ای اما معموال فروش��نده و خریدار 
بی واس��طه با یکدیگر مذاکره و آنجا هم قیمتی دیگر کش��ف می ش��د. در 
نتیجه ش��رایط به ش��کلی بود که هر خودرویی امکان داشت در آن واحد 
دارای چند قیمت باشد و اینجا بود که خاصیت نظام عرضه و تقاضا خود را 
نشان می داد. در نظام عرضه و تقاضا، هر شخصی می تواند برای مال خود 
قیمت��ی منحصربه فرد در نظر بگیرد، حال این قیمت یا با تقاضایی مواجه 
می ش��ود یا نمی شود. اگر بشود، معامله با همان قیمت پیشنهادی اولیه یا 
پایین تر س��ر می گیرد و تمام؛ اگر هم نه که فروش��نده موقتا کاالی خود 
را عرضه نخواهد کرد یا مجبور می ش��ود قیمتی پایین تر پیش��نهاد دهد. 
ماجرا البته به ش��کلی دیگر نیز رخ می دهد، به نحوی که پیش��نهاد اولیه 
قیم��ت را خریدار مطرح می کند و اگر فروش��نده بپذیرد که هیچ، اگر نه، 
دو طرف وارد مذاکره شده یا کشف قیمت صورت می گیرد یا اصال معامله 
رخ نمی دهد. در بازار خودرو نیز نظام عرضه و تقاضا از قدیم تعیین کننده 
قیمت بوده و همچنان نیز هس��ت، هرچند البته نرخ کارخانه ای خودروها 
کماکان به  صورت دس��توری تعیین می ش��ود که از قیمت های بازار بسیار 
کمتر است. در حال حاضر اما نمایشگاه های خودرو دیگر مانند گذشته در 

معامالت نقش ندارند و تبلیغات روزنامه ای نیز کمتر از گذشته شده است. 
این در ش��رایطی است که س��ایت های آگهی دهنده و فضای مجازی عنان 
کار را در دس��ت گرفته اند. هرچند نرخ کارخانه ای خودروها سال هاست به 
 صورت دس��توری تعیین می شود، اما همچنان نظام عرضه و تقاضا نیز کار 
خود را انجام می دهد، منتها در بس��تری ب��ه اصطالح آنالین و مجازی. از 
نرخ کارخانه ای خودروها )آنچه توس��ط شورای رقابت تعیین می شود( که 
بگذریم، در حال حاضر نیز دو منبع برای کشف قیمت خودرو وجود دارد؛ 
یکی اتحادیه نمایشگاه داران خودرو و دیگری سایت های اینترنتی و فضای 
مجازی. اتحادیه نمایش��گاه داران قیمت های کش��ف ش��ده خود را عرضه 
می کند و این در حالی اس��ت که نرخ ها در فض��ای مجازی، با قیمت های 
اتحادیه ای تقریبا متفاوت اس��ت. با این حال اکثر قریب به اتفاق معامالت 
در بازار خودرو بر پایه نرخ های کشف شده در فضای مجازی و سایت های 
اینترنت��ی انجام می ش��ود. این قیمت ها که در مقطع��ی پایین تر یا برخی 
مواقع باالتر از نرخ اتحادیه نمایش��گاه داران اس��ت، در بستر نظام عرضه و 
تقاضا کشف می شوند. قطعا هضم پراید 1۰4 میلیون تومانی برای خیلی ها 
س��خت است، اما نباید فراموش کرد که این قیمت در بستر نظام عرضه و 
تقاضا و با توجه به مسائل مختلف )از نوسان نرخ ارز و کمبود عرضه گرفته 
تا نرخ گذاری دستوری و تورم انتظاری( به دست آمده اند. در واقع برعکس 
آنکه خیلی ها برچس��ب کاذب بودن ب��ر قیمت های موجود در بازار خودرو 
می زنند، این نرخ ها به نوعی واقعی و سرچشمه گرفته از شرایط اقتصادی 

حال و آینده کشور هستند.

خودرو های سرگردانی که پالک نمی شوند! 

 خبری از استاندارد یورو 5 نیست

منبع اصلی کشف قیمت خودرو کجاست؟
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کاه��ش وابس��تگی های صنعتی ب��ه دیگر کش��ورها یک��ی از اهداف 
شکل گیری شرکت های دانش بنیان است، ظرفیت هایی که توانسته ایران 
را در تامی��ن بس��یاری از نیازهای فناورانه بی نی��از از واردات کند. یکی از 

این توانمندی ها کمک کرده که مقاومت های 
صنعتی افزایش یابد. 14 سال پیش متولد شد 
تا ب��ه صورت تخصصی در حوزه مقاومت های 
صنعت��ی فعالیت کند. ش��رکتی دانش بنیان 
با حضور جمع��ی از متخصصان تحصیلکرده 
ش��کل گرفت تا با تلفیق دانش فنی و تجربه 
نیروهای مجرب بتواند برای نخس��تین بار در 
ایران خط تولید مقاومت های صنعتی را ایجاد 
کن��د. مقاوم��ت، س��اده ترین و در عین حال 
یکی از متداول تری��ن و ضروری ترین قطعات 
الکترونیک است که شما تقریبا در هر مداری 
می توانید نمونه های آن را ببینید. مقاومت ها در 
شکل ها و اندازه های متفاوتی ساخته می شوند. 

مقاومت ها از نظر ش��کل پایه ها می توانند از ن��وع SMD )قطعات نصب 
س��طحی( یا Through-Hole )پایه دار( باشند. همچنین مقاومت ها از 
نظر س��اختار و نوع کاربرد نیز به انواع دیگری مثل مقاومت های آرایه ای، 

مقاومت های متغیر یا مقاومت های توان باال تقسیم می شوند.
ش��رکت دانش بنیان مهندسی و ساخت پارس��ان توانسته محصوالت 
متنوع��ی در ح��وزه  مقاومت های صنعتی تولید کن��د. محصوالتی مانند 
مقاوم��ت Wire Wound ب��ا س��اختار 
قابلی��ت  ب��ا  و  مارپی��چ  س��رامیک های 
 Grid خنک ش��وندگی ب��اال، ن��وع خ��اص
Type ب��ا کاهش تن��ش مکانیکی حاصل 
از دما ) تنش حرارت��ی(، مقاومت های ترمز 
دینامیک��ی Ribbon Type فاق��د جوش 
 Edgeو ب��ا دمای کارک��رد ب��اال و مقاومت
Wound با توانایی تحمل جریان های باال 
و مق��اوم در برابر ارتعاش��ات. به گفته ناهید 
کیوانی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، 
خدمات و محصوالت این ش��رکت پیش از 
این ب��ا هزینه باالیی از دیگر کش��ورها وارد 
می شد. محصوالتی که صنایع مختلفی مانند 
صنعت ریلی، نفت، گاز و پتروش��یمی را به کشورهای دیگر وابسته کرده 
بود، اما تولیدات داخلی آنها به آنها کمک کرد تا بی نیاز از واردات، در داخل 

کشورمان این محصوالت را بخرند.

ب��ا هدف توس��عه نفوذ فن��اوری در حوزه مع��دن و صنایع معدنی و 
حمایت مشترک از استارت آپ ها و شرکت های فعال در این حوزه، یک 
تفاهم نامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران ) ایمیدرو( به امضا رسید.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برنامه ه��ای گس��ترده ای را ب��رای تقویت 
حضور ش��رکت های دانش بنی��ان، فناور و 
اس��تارت آپ ها در حوزه مع��دن و صنایع 
معدنی اجرا کرده است. در راستای تداوم 
ای��ن برنامه ها ی��ک تفاهم نام��ه همکاری 
می��ان س��ازمان متولی معدن در کش��ور 
)ایمی��درو( و معاون��ت علم��ی و فناوری 

ریاست جمهوری به امضا رسید.
در ای��ن تفاهم نام��ه دو ط��رف، توافق 
کردن��د که به برنامه های مش��ترکی برای 

توس��عه زیس��ت بوم نوآوری در ح��وزه معدن، تدوین کنن��د. حمایت 
همه جانبه از ش��رکت های دانش بنیان و فن��اور فعال در حوزه معدن و 

صنایع معدنی دیگر محور این تفاهم دوجانبه بود.

در مراس��م امض��ای ای��ن تفاهم نامه که ب��ا حضور جعفر س��رقینی 
سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اس��ماعیل قادری فر رئیس 
مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، کامبی��ز مهدی زاده مش��اور 
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری 
و خداداد غریب پ��ور رئیس هیات عامل 
ایمیدرو، برگزار ش��د، دو ط��رف توافق 
کردن��د ک��ه ب��ا تش��کیل کارگروه های 
مشترک، مسائل، مشکالت و چالش های 
ش��رکت ها و اس��تارت آپ های نوآور این 
ح��وزه را شناس��ایی کنن��د و در جهت 

حمایت از آنها، چاره جویی کنند.
ب��ه کارگی��ری حداکث��ر ظرفیت ها و 
توانمندی های موجود در داخل کشور و 
نفوذ فناوری ه��ای نوین در حوزه معدن 
و صنایع معدنی، دیگر محور این س��ند 
همکاری است. همچنین دو طرف توافق کردند تا با شناسایی نیازهای 
فناورانه حوزه معدن،  از ش��رکت های دانش بنیان و فناور دعوت کنند 

که برای آنها راه حل های فناورانه عرضه کنند.

چتر حمایت از استارت آپ های معدنی گسترده تر می شودبا محصولی دانش بنیان؛ مقاومت های صنعتی افزایش یافت

هجدهمین اجالس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس معاونت 
علم��ی و فناوری با حض��ور معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، نایب رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی، مرکز همکاری  های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری 
و فرماندار پردیس برگزار ش��د. در این مراسم ضمن تقدیر از برترین شرکت های 
دانش بنیان، 4 محصول دانش بنیان تجاری سازی شده توسط فعاالن فناور مستقر 

در پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری رونمایی شد.
»تهران« بستری برای اقتصاد نوآور

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم شهر تهران را بستری برای 
رونق کسب وکارهای نوآور دانست و گفت: براساس تازه ترین گزارش شاخص های 
جهانی نوآوری GII، تهران در جایگاه 5۰ ش��هر برتر در توسعه کسب و کارهای 
فناورانه قرار دارد و ایران در خوشه های فناور منطقه از رتبه 4۶ به 43 ارتقا یافت. 
این موضوع نش��ان می دهد ایران و به ویژه تهران، به بس��تری مساعد برای خلق 

ایده های نوآورانه بدل شده است.
س��تاری با اش��اره به عزم جدی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری برای 
ترویج گفتمان دانش بنیان به مثابه یک فرهنگ در کشور گفت: تمام تالشم این بود 
که جامعه را به این باور برسانیم که آنچه از هر چیزی بیشتر اهمیت دارد نیروی 
انس��انی است و جامعه ای که صرفاً براساس دارایی های مادی افراد را ارزش گذاری 

می کند، نوآوری و فکر خالقانه را به مثابه یک ارزش تلقی کند.
 پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری»شهر فناور« 

می شود
ستاری در این اجالس احداث فاز چهارم پارک فناوری پردیس را محقق کننده 
ش��هر فناور دانس��ت و گفت: فاز چهارم پارک پردیس گام های مهمی را در مسیر 
تحق��ق پیموده اس��ت و به زودی ب��ا احداث این فاز و افزون ش��دن بیش از 5۰۰ 
هکتار به بس��تر 14۰ هکتاری پارک فناوری پردیس، شاهد ایجاد یک شهر فناور 
خواهیم بود. شهری که بستری مساعد برای خلق ثروت و ارزش افزوده از ایده های 
نوآورانه می شود. معان علمی و فناوری رئیس جمهوری، شهر فناور در دل پردیس را 
بستری برای نقش آفرینی کارآفرینان و نخبگان جوان دانست و گفت: پارک فناوری 
پردیس الگوی موفقی از زیست بوم مساعد برای فعالیت نخبگان و استعدادهای برتر 
بدل شده است و بسیاری از جوانان خالق و دانش آموخته، کسب و کارهای شان را 
رونق بخشیده اند. با توسعه این پارک و احداث فاز چهارم، شاهد شکلگیری کشتزار 

پربار کسب و کارهای نوآورانه خواهیم بود.
س��تاری با اش��اره به همدلی دس��تگاه ها و مسئوالن کش��ور در تحقق اقتصاد 
دانش بنیان گفت: مقام معظم رهبری کمک شایانی به تحقق اقتصاد دانش بنیان 
داشتند و با توجه و پیگیری ایشان بود که این اقتصاد به عنوان یک گفتمان مهم 

در جامعه مطرح شد.
 زیست بومی برای توجه به سرمایه های انسانی ایجاد شده است

وی با بیان اینکه ادبیات اقتصاد دانش بنیان توجه بخش��یدن به س��رمایه های 
انسانی را مدنظر قرار داده است، عنوان کرد: کارخانجات نوآوری، شتاب دهنده ها و 
صندوق های خطرپذیر در سال های اخیر ادبیات اقتصاد کشور را دستخوش تحولی 
اساسی کردند و ترویج این مهم، بیش از هر چیز نیازمند فرهنگ سازی است؛ در 
ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان و تثبیت این ادبیات جدید، همه بخش ها نقشی 
محوری دارند.  مهدی صفاری نیا، رئیس پارک فناوری پردیس با اش��اره به اینکه 
در طرح های توسعه مساحت این پارک به بیش از 14۰ هکتار افزوده شده است، 
ادامه داد: در س��ال 98 بیش از 88 میلیون دالر جلوگیری از خروج ارز به واسطه 
فعالیت شرکت های دانش بنیان پارک صورت گرفت و این ظرفیت تا 15۰ میلیون 

دالر قابل افزایش است.
وی اف��زود: اعض��ای پارک فناوری پردیس توانس��تند با ص��ادرات بیش از 5۰ 
محصول دانش بنیان به 22 کشور، 2۷ میلیون یورو ارزآوری برای کشور به ارمغان 
بیاورند. همچنین با 112هزار میلیارد ریال فروش، شاهد رشد 3۶درصدی باشند.

ببه گفته رئیس پارک فناوری پردیس، 2۷ شرکت با 31 محصول دانش بنیان در 
حوزه کرونا فعالیت داشته اند که با استفاده از ظرفیت پارک محصوالت شان را تولید 

و در اختیار ارتقای سالمت داخلی و بین المللی قرار می دهند.
 »پردیس« ظرفیتی ارزشمند برای توسعه اقتصاد دانش بنیان

س��ید محسن دهنوی، نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در این اجالس با بیان 
اینکه پارک فناوری پردیس مصداق خاک را به هنر کیمیا کردن است، ادامه داد: 
این منطقه در جوار تهران می توانست منطقه ای متروکه یا در دست زمین خواران 
باشد اما اکنون به همت معاونت علمی و فناوری و فعاالن فناور مجموعه ای توانمند 

و پویا است که در زیست بوم اقتصاد دانش بنیان می درخشد.
وی با بیان اینکه زیس��ت بوم اقتصاد دانش بنیان کش��ور دوران تاس��یس خود 
را پش��ت سر گذاشته و به تثبیت رسیده اس��ت، ادامه داد: گفتمان سازی اقتصاد 
دانش بنیان در مقطعی قرار دارد که در مس��یر کشور نقش اثرمندی ایفا می کند؛ 
فعاالن این زیس��ت بوم  جایگاه خود را پی��دا کرده اند به طوری که بیش از 5هزار 
ش��رکت دانش بنیان خانواده بزرگ دانش بنیانی را تش��کیل داده اند که با حضور و 
نقش آفرینی استارت آپ ها و ش��رکت های خالق، این خانواده بزرگ تر و نقش اش 
بسیار پررنگ تر ش��ده است. رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای 
اس��المی از آمادگی این زیس��ت بوم برای ایفای نقش های مهم و سرنوشت س��از 
در کش��ور گفت و ادامه داد: این زیس��ت بوم اکنون آماده اس��ت، باید بس��ترها و 
زیرس��اخت های حمایتی و قانونی به کمک اش بیاید تا بتواند عهده دار نقشه های 
مهم و اثرگذار در جامعه و به ویژه اقتصاد کشور شود. در این مسیر مجلس شورای 

اسالمی زیست بوم اقتصاد دانش بنیان را همراهی می کند.
دهنوی تدوین و ارائه »طرح جهش تولید دانش بنیان« توسط فراکسیون اقتصاد 
دانش بنیان مجلس شورای اسالمی را گامی در همین راستا دانست و گفت: طرح 
جهش تولید دانش بنیان که از سوی اعضای فراکسیون اقتصاد دانش بنیان با هدف 
ش��ناخت نیازها، کاس��تی ها و ارائه راهکارهای کمک به فعاالن زیست بوم اقتصاد 
دانش بنیان ارائه شده است، در مراحل نهایی است و با بررسی کمیسیون تخصصی 

به صحن علنی مجلس راه خواهد یافت.
 دهنوی، به حرکت درآمدن ظرفیت راکد و مغفول مانده ش��هرک های صنعتی 
را وابس��ته به نقش آفرینی فعاالن زیس��ت بوم اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: 
اوضاع ش��هرک های صنعتی مساعد نیس��ت و در حالی که 45 هزار واحد صنعتی 
در این ش��هرک ها مس��تقرند، بیش از 21 درصد از این واحدها، تعطیل شده یا با 
نیمی از ظرفیت شان فعالیت می کنند. مجموعه پارک های فناوری و شرکت های 
دانش بنیان، می توانند راه چاره خروج از این وضعیت با احیای دوباره ظرفیت های 
بدون اس��تفاده و حرکت در بس��تر راکد ش��هرک های صنعتی باشند.  قشری که 
می توانن��د این ظرفی��ت را احیا کنند، همین جوانان نوآور و خالق ش��رکت های 

دانش بنیان هستند.
رونمایی از 4 محصول دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حاش��یه این اجالس، از 4 محصول 
نوآورانه شرکت های عضو پارک که مراحل تجاری سازی به اتمام رسیده و در مرحله 

انعقاد قرارداد هستند رونمایی کرد.
جک رفع انس��داد و بازس��ازی جداره چاه های عمیق با قابلیت حفاری تا عمق 
5۰۰ متر و 12 تا 1۶ اینچ و ربات هوشمند بازرس تونل های شبکه انتقال و توزیع 
برق که توس��ط شرکت دانش بنیان ایده کاوان صنعت پردیس تجاری سازی شده 

بود رونمایی شد.
همچنین شرکت دانش بنیان ژرف اندیشان فناور زیست بسپار نخستین دستگاه 
ترریس��ی کارگاهی با هدف تولید الیاف پلیمری مورد اس��تفاده در پانسمان های 
پیشرفته را که از فناوری نانو بهره می برد، به نمایش گذاشت. ردیاب پیگ لوله های 
4 اینچی تولیدشده توسط ش��رکت دانش بنیان صنعتکاران الکترونیک مراغه به 

مرحله تجاری سازی رسیده و در اختیار صنعت قرار گرفت رونمایی شد.

وارن بافت، کارآفرین و سرمایه دار آمریکایی هفته گذشته ۹۰ ساله شد و گیتس با انتشار یک 
پست وبالگی و ویدئو این روز را به دوست صمیمی خود تبریک گفت. به گزارش دیجیاتو به نقل 
از inc، او در این پست حرف های جالبی در مورد بافت مطرح کرد که شاید مهمترین شان این 

باشد: بافت به من یاد داد دوستی با افرادی ارزشمند است که مورد تحسین ما باشند.
در ادامه به شما خواهیم گفت که گیتس چطور تولد دوست دیرینه خود را جشن گرفت:

1- پخت کیک خانگی برای تولد او
اگر از عادت های غذایی ناسـالم وارن بافت باخبر شـوید، باورتان نمی شـود که او چطور 
به ۹۰ سـالگی رسـیده؛ حجم باالی قند، چربی های ترانس و دیگر مواد غذایی که پزشکان 
متفق القول هسـتند با اجتناب از خوردن شـان عمر طوالنی تری خواهیم داشـت همگی در 

رژیم غذایی او پیدا می شوند.
گیتس در یادداشـت تولد وارن بافت اینطور برایش نوشـت: حافظه و تمرکز حواس وارن 

مانند یک آدم 3۰ ساله است، خنده های او شیطنت یک کودک 1۰ ساله را دارد و تغذیه اش 
مانند بچه های 6 سـاله اسـت. او زمانی به من گفت که بعد از بررسی اطالعات متوجه شده 
کـه بچه های کالس اولی بهترین توانایی های محاسـباتی را دارند و به همین خاطر تصمیم 
گرفتـه که مانند آنها غذا بخورد. البته او تا حدودی شـوخی می کرد. گیتس در ادامه گفت 
که تصمیم گرفته این کیک را از انتخاب های غذایی مورد عالقه وارن بسـازد و به مناسبت 

تولدش به او تقدیم کند.
2- توصیف بافت با ارقام

گیتس می گوید که او و بافت عاشـق ریاضیات و ارقام هستند و به همین خاطر او تصمیم 
گرفت که لیسـتی از اعداد معنادار را در پست تبریک تولدش به بافت بگنجاند. برای مثال 
عدد 3۰ تعداد سال هایی را نشان می دهد که بافت با شرط هشت ساعت خواب شبانه روزی 
در خـواب به سـر برده. عـدد 1۰64۹ نیز تعداد روزهایی را نشـان می دهد کـه این دو نفر 

ستاری: تهران در جمع 5۰ شهر برتر فناور قرار دارد

تبریک خاص بیل گیتس به مناسبت تولد ۹۰ سالگی وارن بافت 

دریچــه

بازی های دانس��تنی یک��ی از جذاب تری��ن بازی های رایانه ای هس��تند که 
می توانن��د باعث افزایش تعامل میان کاربران ش��وند. این بازی ها همچنین در 
صورت��ی که از طراحی خوبی برخوردار باش��ند، می توانند به افزایش اطالعات 
عمومی کاربر منتهی شوند. شرکتی دانش بنیان یک بازی طراحی کرده که با 

استقبال گسترده کاربر ایرانی مواجه شده است.
امیرحس��ین ناطقی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان دانش پروران امیرکبیر 
گف��ت: این ش��رکت در ح��وزه بازی های رایان��ه ای فعالیت می کن��د. یکی از 
 Quiz( بازی های طراحی ش��ده توس��ط این ش��رکت بازی کوئیز آف کینگز

of Kings ( است که براساس طرح سوال و دانستنی ها طراحی شده است.

بازی »ایران ساخت« تعامل میان 
کاربران را افزایش داد

چهار شنبه
19 شهریور 1399

شماره 1620
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تفاهم نامه راه اندازی نخس��تین مرکز نوآوری حوزه کشاورزی میان معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری و وزارت جهاد کش��اورزی امضا ش��د تا 
نیازهای فناورانه این حوزه در این مرکز توسط دانش بنیان ها و توانمندی های 

موجود در کشور »ایران ساخت« شود.
ای��ن تفاهم نام��ه به امضای س��ورنا س��تاری، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و کاظم 
خاوازی وزیر جهاد کش��اورزی رس��ید. با امضای 
ای��ن تفاهم نامه مس��یر ایج��اد و راه اندازی مرکز 
بین الملل��ی تج��ارت و نوآوری کش��اورزی »آی 
تک« هموار ش��د تا تولید در بخش کشاورزی با 

محصوالت »ایران ساخت« رونق گیرد.
افزای��ش به��ره وری در نظام کش��اورزی ایران 
هدف از امضای این تفاهم نامه اس��ت که مس��یر 
تحقق استفاده از ظرفیت و توانمندی های علمی، 
آموزش��ی و اجرایی نهادهای دولتی و خصوصی 
برای فرهنگ س��ازی و توس��عه نوآوری در بخش 

کشاورزی را هموار می کند.
 همچنی��ن از موضوعات این تفاهم نامه می توان به اس��تفاده از ظرفیت های 
فن��اوری، اقتص��ادی و علمی دو طرف در فعال ک��ردن توانمندی های بالقوه و 

توس��عه همکاری ها در حوزه های کشاورزی اش��اره کرد. البته ایجاد، تجهیز و 
توس��عه مرکز تجارت نوآوری کشاورزی »آی تک« در محل برج نوآوری کرج 

)کاله فرنگی( از دیگر موضوعات تفاهم شده است.
 ب��ا این اق��دام حمای��ت از ایجاد و توس��عه 
ش��رکت های دانش بنیان و ش��تاب دهنده های 
تخصصی حوزه کش��اورزی و حمایت از فروش 
محصوالت فناورانه ش��رکت های دانش بنیان و 
تیم های مستقر در شتاب دهنده های تخصصی 

حوزه کشاورزی انجام می شود.
همچنی��ن این تفاهم نامه ایج��اد مدل و راه 
حل های س��رمایه گذاری در حوزه کشاورزی و 
جذب س��رمایه گذار و منابع مالی در طرح های 

مورد توافق دو طرف نیز را تسهیل می کند.
ش��رکت های  مش��ارکت  تفاهم نام��ه  ای��ن 
دانش بنیان و مراکز ش��تاب دهنده استارت آپی 
در توس��عه کش��اورزی را نیز مدنظر قرار داده 
است. البته هم افزایی در راستای استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری 
این حوزه و هم افزایی برای استفاده از ظرفیت پارک های علم و فناوری کشور 

نیز از دیگر موضوعاتی است که اجرایی می شود.

س��رمایه در گردش موضوعی است که در بسته متنوع حمایت مالی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری قرار دارد. ش��رکت های دانش بنیان، فناور و 
خالق، همیشه طرح های جدید و مبتکرانه ای عرضه می کنند که برای رسیدن به 

مرحله تولید و تجاری سازی نیاز به تامین سرمایه 
دارد. همچنی��ن خری��د مواد اولی��ه و هزینه های 
جاری نیز نیازمند ی��ک منبع مالی، تحت عنوان 
»سرمایه در گردش« است که از طریق تسهیالت 
تامین می شود. »س��رمایه در گردش« در تعریف 
ب��ه نقدینگی عملیاتی ش��رکت و بن��گاه تجاری 
اطالق می شود. ش��رکت های دانش بنیان و فناور 
نیز ب��رای امور مختلفی مانن��د خرید تجهیزات، 
مواد اولیه، تعمیرات اساسی و دیگر موارد نیازمند 
مبلغی مش��خص تحت عنوان سرمایه در گردش 
هستند. این شرکت ها همچنین ممکن است نیاز 
داشته باشند تا فرآیند تولید یک محصول را ارتقا 
بخش��ند و یا یک طرح فناورانه را تجاری س��ازی 

کنند. صندوق نوآوری و شکوفایی برای رفع این مشکل تسهیالتی تحت عنوان 
»س��رمایه در گردش« عرضه کرده است. نرخ بسته تسهیالت ویژه »سرمایه در 
گردش« 11 درصد تعیین ش��ده است. ش��رکت های دانش بنیان دریافت کننده 

این تس��هیالت، 24 ماه وقت دارند تا این تسهیالت را پرداخت کنند. این زمان 
ش��امل مهلت تنفس هم می شود. این تسهیالت برای موارد مشخصی پرداخت 
می ش��ود. برای مثال تسهیالت س��رمایه در گردش به عنوان کمک برای تامین 
بخش��ی از هزینه های اجرای قراردادهای جاری 
مرتبط با محصول دانش بنیان، پرداخت می شود. 
همچنین شرکت های دانش بنیان می توانند برای 
تامین هزینه بخشی از تولید ساالنه محصوالت 
دانش بنی��ان ش��رکت، درخواس��ت کنند که به 
آنها تس��هیالت س��رمایه در گ��ردش پرداخت 
ش��ود. این تس��هیالت به صورت یکجا پرداخت 
نمی ش��ود. کارشناس��ان با ارزیاب��ی طرحی که 
تسهیالت برای آن پرداخت شده است، مراحل 
مختلف پیشرفت این طرح را ارزیابی می کنند و 
متناسب با پیش��رفت طرح، یک قسمت از کل 
مبلغ تسهیالت را پرداخت می کنند. همچنین 
متقاضیان اس��تفاده از این تس��هیالت باید یک 
طرح مش��خص ارائه دهند، این طرح باید در کاربرگ تخصصی صندوق نوآوری 
و شکوفایی ارائه شود و تمام زوایای عملیات اجرایی اعم از مسائل فنی، مسائل 

مرتبط با بازار محصول دانش بنیان و همچنین مسائل مالی را شامل شود.

تسهیالت سرمایه در گردش به کمک دانش بنیان ها می آیدراه اندازی نخستین مرکز نوآوری حوزه کشاورزی »آی تک«

توس��عه و افزایش چش��مگیر زیرس��اخت های ش��هری و صنعتی، 
حف��ر چاه های زیرزمینی آن هم در مس��افت ها و اعماق بس��یار باال را 
اجتناب ناپذیر کرده است. ش��بکه های عمیق، طوالنی و درهم تنیده 
زیرزمینی از ش��بکه فاضالب تا خط لوله ه��ای عمیق نفت و گاز، دو 
مرحله دش��وار دارند: نخس��ت ساخت این ش��بکه ها و مهم تر از آن، 

بررسی، تعمیر و نگهداری.
 حضور نیروی انسانی آن هم در اعماق بسیار زیاد و فضای محدود 
این خطوط و شبکه ها تقریباً کاری است ناممکن، اما فناوری به یاری 
آمده و راهکارهای نوآورانه ای برای حل این چالش ارائه ش��ده است. 
ایده کاوان یکی از ش��رکت های فناور با تولی��د تجهیزات ویدئومتری، 

راهی فراروی این چالش قرار داده است.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان ای��ده کاوان از تولید ایران س��اخت 
س��امانه های رباتیک برای محیط های غیرقابل دسترسی و خطرناک 
گفت و ادامه داد: این تجهیزات پیش��رفته و رباتیک کارهای عملیاتی 
را انج��ام می دهند و س��امانه های بازرس��ی  بص��ری، ابزارهای دقیق، 

عملیات غیرمستقیم و آنالین را شامل می شوند.
ابوالفض��ل حس��نی، ربات رفع انس��داد چاه های عمی��ق را یکی از 
تولیدات این ش��رکت دانش بنیان عنوان ک��رد و گفت: ربات هایی که 
برای باز کردن گرفتگی چاه های عمیق اس��تفاده می ش��وند، از چند 
فن��اوری گوناگون بهره می برند. ربات رفع انس��داد چاه این ش��رکت، 
سیس��تم هیدرولیکی داخلی دارد که می تواند جداره گذاری و ترمیم 

چاه را با کیفیت باالیی انجام دهد.
ای��ن فع��ال فن��اور، کاربری آس��ان و ب��دون نیاز ب��ه متخصص از 
ویژگی های جک چاه ایران ساخت دانست و گفت: این ربات می تواند 

ج��داره چاه ها را تا عمق 5۰۰ متر با قطر 1۰ تا 1۶ اینچ ترمیم کند. 
همچنی��ن روی این ربات دوربین هایی برای موقعیت یابی و بازرس��ی 
بع��د از عملیات طراحی ش��ده تا کاربر به راحت��ی بتواند روند کار را 

بررسی کند.
وی با بیان اینکه ربات های تولیدش��ده ضدواژگونی هس��تند، ادامه 
داد: یکی از رایج ترین مش��کالت ربات های تصویربرداری واژگونی در 
ش��بکه است. ربات س��اخته شده در این ش��رکت دانش بنیان طوری 
طراحی ش��ده که مقاوم به واژگونی اس��ت. بدنه این ربات به ش��کلی 
س��اخته شده که در صورت هر اتفاقی مثل وارونگی، بتواند به راحتی 

حرکتش را ادامه بدهد.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان ایده کاوان با اش��اره به اشتغال زایی 
ب��رای دانش آموخت��گان فناور کش��ور گفت: متخصص��ان علوم فنی 
مکانی��ک، الکترونی��ک، کنترل رباتی��ک و نرم افزار در این ش��رکت 

دانش بنیان طرح های نوآورانه را دنبال می کنند.
ابوالحس��نی مهم ترین مزیت ربات  و جک های ایران ساخت را دانش 
فنی بومی و توانمندی توس��عه این تجهیزات دانش بنیان دانس��ت و 
گف��ت: با توجه به اینک��ه واردات نمونه های خارج��ی این تجهیزات، 
حتی با صرف هزینه های ارزی س��نگین هم دش��وار اس��ت، از سویی 
امکان تعمیر و خدمات پس از فروش به آس��انی در دسترس نیست، 
تولی��د داخلی می تواند راهکاری مفید باش��د برای رف��ع نیاز داخلی. 
صنایع گوناگون از نفت و گاز تا ش��بکه های توزیع و انتقال آب، برق 
و گاز نیازی به این تجهیزات مبرم دارند که خوش��بختانه توانس��تیم 
پاس��خگوی این نیاز باش��یم و ضمن جلوگیری از خ��روج ارز، زمینه 

اشتغال، ارزش افزوده و صادرات را فراهم کنیم.

حمل ونقل صنعتی است که توسعه آن در گرو همکاری های مشترک است. 
اینکه بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار گیرند و برنامه ها خود را با هم 
در یک مس��یر تعریف کنند. سه نقشه راه برای توسعه این صنعت در کشور 
هم با همین هدف تعریف ش��ده اس��ت.  چند صباحی است که همکاری ها 
میان ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و سازمان های مرتبط با حوزه حمل ونقل در کشور 
بیش��تر شده است. همکاری هایی از جنس فناوری و نوآوری که قرار است با 

حمایت های دولتی و با کمک دانش بنیان ها محقق شود.
در همین راس��تا هم تاکنون سه نقش��ه راه در حوزه های جاده ای ریلی و 
دریایی تعریف شده است که به زودی به سازمان ها و نهادهای مرتبط اعالم 
خواهد ش��د. این کار هم هدفی جز توسعه حمل ونقل هوشمند در کشور را 

دنبال نمی کند.
وبیناری تخصصی با حمایت ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با عنوان توسعه سامانه های 
مدیریت هوش��مند ن��اوگان FMS برگزار ش��د که در این رویداد، ش��هاب 
خدامرادی مسئول هوشمندسازی ستاد با اشاره به اهمیت توسعه این ناوگان 
در کش��ور، گفت: این مهم یکی از اولویت های س��تاد در س��ال جاری است. 
با توجه به اس��تفاده گس��ترده از این ناوگان باید از سامانه مدیریت هوشمند 

استفاده کنیم.
به گفته وی، این کار به کاهش تلفات، کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک 
و ... می انجامد. در حال حاضر بیش از 2۰ میلیون خودرو در کش��ور در این 

حوزه فعال است.

 FMS چیست؟
این س��امانه کمک بزرگی برای مدیران شرکت ها و سازمان هایی است که 
از تعداد باالی خودرو و وس��یله نقلیه استفاده می کنند. آنها با کمک سامانه 
FMS می توانند لحظ��ه به لحظه اطالعات دقیق و کاملی از موقعیت فعلی، 
مسیر حرکت، زمان و تعداد توقف ها، انحراف از مسیر و میزان مصرف سوخت 

خودروهای سازمانی خود دریافت کنند.
 )GPS( این سیستم متش��کل از مجموعه ای از دستگاه های موقعیت یاب
اس��ت که روی خودروها نصب می شود و اطالعات جغرافیایی را از ماهواره ها 
دریافت کرده و به پنل مربوطه که در اختیار کاربر قرار گرفته اس��ت، ارسال 
می کند. کاربر مربوطه می تواند با اس��تفاده از پنل کاربری تمامی اطالعات و 
گزارش ها را در فرمت های مختلف به  صورت اکس��ل، نموداری و ... دریافت، 

بررسی و استفاده کند.
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هم با توجه به گستردگی این 
حوزه در کش��ور، در تالش اس��ت تا زیرس��اخت های فناورانه ایجاد سیستم 
مدیریت هوش��مند ناوگان FMS را با کمک دانش بنیان ها در کشور ایجاد و 

آن را در اختیار کاربران قرار دهد.
در این وبینار تخصصی بازیگران حوزه حمل ونقل مانند نمایندگانی از ستاد 
توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، س��ازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای، سازمان ملی استاندارد ایران، مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، شرکت 
کنترل ترافیک تهران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، دانشگاه علم و 

صنعت و جمعی از مدیران شرکت های دانش بنیان حضور داشتند.

همکاری مشترک؛ 3 نقشه راه حمل ونقل هوشمند را توسعه می دهد

مانند یک آدم 3۰ ساله است، خنده های او شیطنت یک کودک 1۰ ساله را دارد و تغذیه اش 
مانند بچه های 6 سـاله اسـت. او زمانی به من گفت که بعد از بررسی اطالعات متوجه شده 
کـه بچه های کالس اولی بهترین توانایی های محاسـباتی را دارند و به همین خاطر تصمیم 
گرفتـه که مانند آنها غذا بخورد. البته او تا حدودی شـوخی می کرد. گیتس در ادامه گفت 
که تصمیم گرفته این کیک را از انتخاب های غذایی مورد عالقه وارن بسـازد و به مناسبت 

تولدش به او تقدیم کند.
2- توصیف بافت با ارقام

گیتس می گوید که او و بافت عاشـق ریاضیات و ارقام هستند و به همین خاطر او تصمیم 
گرفت که لیسـتی از اعداد معنادار را در پست تبریک تولدش به بافت بگنجاند. برای مثال 
عدد 3۰ تعداد سال هایی را نشان می دهد که بافت با شرط هشت ساعت خواب شبانه روزی 
در خـواب به سـر برده. عـدد 1۰64۹ نیز تعداد روزهایی را نشـان می دهد کـه این دو نفر 

همدیگر را می شناسند )یعنی 2۹ سال و یک ماه و 25 روز(.
و در نهایت عدد دو. این عدد به دو شماره تلفنی اشاره دارد که گیتس حفظ کرده و می تواند 

با سرعت بگیرد؛ یکی از آنها شماره همسرش ملیندا است و دیگری شماره موبایل وارن بافت!
3- توصیه بافت در انتخاب دوست

گیتس حرف های زیبای زیادی در مورد بافت زد اما شاید جالب ترین شان این باشد:
از میان تمام درس هایی که از بافت آموختم مهمترین شـان در مورد دوسـتی است. وارن 
چند سـال پیش موقع صحبت با برخی از دانشـجویان گفت: شما در جهت افرادی حرکت 
می کنیـد که با آنها در ارتباطید. با در نظر داشـتن همین نکته وارن دانشـجوها را اینطور 
نصیحت کرد: دوسـت های خوبی پیدا کنید، آنها را تا پایـان عمرتان نگه دارید اما مواظب 

باشید دوستان تان افرادی باشند که تحسین شان می کنید و دوست شان دارید.
گیتس می گوید در دوستی اش با بافت این توصیه را به دقت مدنظر قرار داده است.

ربات »ایران ساخت« به چاه  های عمیق رسید

تبریک خاص بیل گیتس به مناسبت تولد ۹۰ سالگی وارن بافت 

یادداشـت

همزم��ان با آغاز ش��صت و نهمین س��ال فعالی��ت این بان��ک، دارندگان و 
افتتاح کنندگان س��پرده بلندمدت نزد شعب این بانک می توانند در قالب طرح 
»تسهیالت بدون واریز قس��ط«، تسهیالت مرابحه خرد به میزان حداکثر 5۰ 
درصد موجودی و تا س��قف 2میلی��ارد ریال دریافت کنن��د و بدون پرداخت 

قسط، اصل پول خود را در پایان قرارداد ۶۰ ماهه دریافت دارند.
به گزارش مهر، در این طرح که  15 ش��هریور با حضور فرهاد دژپسند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در محل برج س��پهر بانک صادرات ایران، رونمایی شد، 
نیازی به واریز قس��ط از طرف وام گیرنده نیست. همچنین پرداخت تسهیالت، 

بدون نیاز به ضامن صورت گرفته و ظرف مدت 48 ساعت قابل ارائه است.

از بانک صادرات وام بدون اقساط 
دریافت کنید



بن��چ  مارکینگ یک��ی از ابزارهایی اس��ت که مدیران برای س��نجش 
میزان موفقیت سازمان ش��ان از آن اس��تفاده می کنند. بنچ مارکینگ یا 
الگوبرداری فرآیندی اس��ت که در آن جنبه ای خاص از یک س��ازمان را 
با موارد مش��ابه در برترین سازمان ها که به عنوان رقیب هستند مقایسه 

می کند.
این معیارهای قابل س��نجش می توانند ش��امل محصوالت، فرآیندها، 
روش ه��ا، هزین��ه، اثربخش��ی، رضای��ت مش��تریان و همچنین س��ایر 

شاخص های قابل اندازه گیری باشند.
در حقیق��ت مدیران خوش فکر با اس��تفاده از بنچ مارکینگ می توانند 
ش��رکت های موفق و پیشرو در حوزه فعالیت خود را به عنوان الگو قرار 
دهند و با مقایسه سازمان خود با این شرکت های الگو، عملکرد سازمان 
خود را بهبود بخش��ند و ش��کاف موجود تا دستیابی به وضعیت مطلوب 

خود را کاهش دهند.
س��ازمان ها با تجزیه و تحلیل جنبه ه��ای مهمی مانند نحوه مدیریت، 
تولید، فروش، تکنیک های بازاریابی آنها و همچنین سایر عوامل مرتبط 
می توانن��د دلی��ل موفقیت س��ازمان های مط��رح را بیابن��د و همچنین 
می توانند با بررس��ی و تحلیل ها دریابند ک��ه چه چیزی را می توانند در 

سازمان خود تغییر دهند تا به نتایج مطلوب دست یابند.
در صورت��ی که بنچ مارکینگ به صورت صحیح انجام ش��ود می تواند 
ابزاری بس��یار قدرتمند برای س��نجش عملکرد س��ازمان در زمینه های 
مختلف باش��د، همچنین به طور بالقوه اطالعات ارزشمندی که می تواند 
برای بهبود ش��یوه های تجاری فعلی سازمان مورد استفاده قرار گیرد را 

نشان دهد و برای برنامه ریزی آینده سازمان بسیار مفید باشد.
چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟

ح��ال ببینیم چگونه برای یک کس��ب و کار بنچ م��ارک انجام دهیم. 
مراحلی که به ش��ما کمک می کند که بنچ مارک انجام دهید به ش��رح 

زیر هستند:
• ش��اخص هایی که می خواهید در مورد آنها بنچ مارک انجام دهید را 

مشخص کنید.
• رقبای مستقیم و اصلی سازمان تان را شناسایی و مشخص کنید.

• این رقبای مستقیم و اصلی را مورد بررسی قرار دهید.
• اطالعاتی که از رقبا جمع آوری کرده اید را با س��ازمان خود مقایس��ه 

کنید.
• براس��اس یافته ه��ای حاصل از مقایس��ه و بررس��ی، طرحی را برای 

سازمان خود ایجاد کنید.
چه زمانی و در چه شرایطی می توان برای سازمان ها بنچ مارک انجام 

داد؟
در حالی که هدف کلی بنچ مارکینگ سنجش و مقایسه یک سازمان 
با رقبای اصلی اس��ت، تعیین زمان و ش��رایط مناس��ب برای انجام این 
فرآیند نیز عامل مهمی محسوب می شود که می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
زمانی که می خواهید بهره وری سازمان خود را اندازه گیری کنید

یک��ی از مهم تری��ن اهداف ب��رای اج��رای روش الگوب��رداری یا بنچ 
مارکینگ س��نجش میزان بهره وری و کارایی و اثربخش��ی س��ازمان در 
مقایس��ه با ش��رکت های پیش��رو در آن صنعت اس��ت. این روش کمک 
می کند تا تفاوت کارها و فرآیندهای رقبا مش��خص ش��ود و ببینیم که 
برای بهبود عملکرد س��ازمان خود می توانیم از چه روشی استفاده کنیم 

و چه تغییری به وجود بیاوریم.
زمانی که می خواهید عملکرد خود را در آینده بهبود بخشید

الگوب��رداری  روش  از  اس��تفاده  مه��م  دالی��ل  از  دیگ��ر  یک��ی 

)Benchmarking(، تعیین روش هایی اس��ت که با مقایسه و بررسی 
مشاغل مش��ابه که موفق عمل می کنند بتوانید کارهای آینده و اهداف 

خود را بهتر کنید.
زمانی که به دنبال راهی برای توسعه و گسترش کسب و کار خود 

هستید
زمانی که می  خواهید کس��ب و کار خود را توسعه دهید و اما مطمئن 
نیس��تید که کدام راه بهتر اس��ت، با تجزیه و تحلیل رقبای بزرگ خود 
و بررس��ی کارها و روش هایی که آنها برای رش��د و توسعه خود استفاده 
کرده اند، احتماال روش های جدیدی را کشف خواهید کرد که می توانید 

عملیات رشد و توسعه خود را آغاز کنید.
زمانی که می خواهید انگیزه مضاعفی برای کارمندان خود فراهم کنید
هنگامی که بخش ها و واحدهای خاصی از سازمان تان را با همتای شان 
در شرکت رقیب بنچ مارک می کنید نتایج متفاوتی می تواند حاصل شود 
که در هر صورت به عنوان ابزاری انگیزشی برای کارمندان کاربرد دارد.
اگ��ر بن��چ مارکینگ نش��ان دهد که واح��دی خاص در س��ازمان تان 
عملکردی پایین تر از رقبای خود دارد، ممکن اس��ت کارمندان آن واحد 

را به سمت پیشرفت بکشاند تا بتوانند به سطح همتایان خود برسند.
از طرف دیگر اگر بنچ مارکینگ برتری واحدی را نس��بت به رقبایش 
در شرکت های دیگر نشان دهد، احتماال کارمندان شما تالش می کنند 

این وضعیت را در آینده حفظ کنند و از رقبا عقب نمانند.
انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟

الگوبرداری محصول Product Benchmarking )مهندسی 
)Reverse Engineering معکوس یا

این یک روش قدیمی از مهندس��ی معکوس محصول گرا است. در این 
روش یک س��ازمان محصول رقیب خود را خریداری می کند و با بررسی 
و مطالعه بر روی آن محصول، چگونگی عملکرد آن، ویژگی ها و جزییات 
محصول را به دست آورده و با مقایسه این اطالعات با محصوالت خود، 
می توان��د ویژگی خاص��ی از محصول خود را بهبود بخش��د و یا به طور 

کامل محصول خود را تغییر دهد.
به دلیل داش��تن نمونه محصول آماده، که تنه��ا نیازمند یافتن روش 
س��اخت آن هس��تیم، در هزینه های تحقیق و توسعه بسیار صرفه جویی 

می شود و این می تواند نقطه آغاز پیشرفت باشد.
)Process Benchmarking( الگوبرداری فرآیند

در این روش، س��والی که مطرح می ش��ود این اس��ت که چگونه یک 
شرکت موفق در موارد خاص یا به طور کلی، عملکردی بهتر از سایرین 

دارد و این موارد را با سازمان خود مقایسه می کنیم.
اطالعات الزم در این زمینه ممکن اس��ت از طریق روش های مختلف 
مثل مصاحبه، نظرسنجی، تحقیقات بازار، بازدید از محل و ... جمع آوری 
ش��ود. هدف نهایی از ای��ن روش، یادگیری و به کارگی��ری فرآیندهای 

شرکت های برتر برای بهبود عملکرد سازمان خود است.
موضوع مهم در این روش این اس��ت که باید بدانیم همزمان با اعمال 
و پیروی از فرآیندهای خاص که از بررس��ی شرکت های موفق به دست 
آمده اند، همه عوامل و ش��رایط س��ازمان مان نیز باید با س��ازمان معیار 
مش��ابه باشد تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم که شاید دستیابی 

به این استانداردها برای سازمان پرچالش و پرهزینه باشد.
)Competitive Benchmarking( الگوبرداری رقابتی

روش بن��چ مارکینگ رقابتی یکی از محبوب ترین انواع بنچ مارکینگ 
اس��ت و با روش الگوبرداری محصول متفاوت اس��ت. در بنچ مارکینگ 
محص��ول فقط یک محص��ول خاص برای مقایس��ه و بررس��ی انتخاب 
می شود ولی در بنچ مارکینگ رقابتی کل محصول، فرآیندها یا خدمات 

برای مقایسه به طور کامل انتخاب می شوند.
این مقایس��ه ش��امل مطالعه ب��ر روی بخش های مختل��ف مانند امور 
مالی، بازاریابی، منابع انس��انی، تحقیق و توس��عه و … می شود. در این 
روش ام��کان دارد به دلیل محرمانه بودن اس��رار س��ازمان ها، اطالعات 

گمراه کننده ارائه شوند که به روند بهبود هیچ کمکی نکنند.
)Generic Benchmarking( الگوبرداری عمومی

معیارهایی مانند هزینه های یک کارمند، س��ود به نسبت هر کارمند، 
بازده س��رمایه گذاری و … که بدون در نظر گرفتن نوع صنعت، مبنای 
مقایس��ه مش��ترکی برای آنها وجود دارد، معیارهایی عمومی هس��تند. 
هرگاه س��ازمانی بخواهد این معیارهای عمومی را بررسی و مقایسه کند 

در واقع از روش بنچ مارکینگ جنرال یا عمومی استفاده کرده است.
)Internal Benchmarking( الگوبرداری داخلی

این روش یک رویکرد بس��یار متداول اس��ت که شرکت ها به انتخاب 
معیار درون سازمان خود و مقایسه آن با سایر موارد سازمان می پردازند. 
این مقایس��ه می تواند بین یک کارمند که عملکرد متمایز دارد با س��ایر 
کارمندان س��ازمان انجام ش��ود یا میزان بهره وری و س��ود یک واحد با 
بهره وری و س��ود واحدهای دیگر مقایس��ه شود، یا حتی خط تولید یک 

محصول در مقایسه با خط تولید محصولی دیگر قرار گیرد.
این روش در س��ازمان های بزرگ و ش��رکت های چندملیتی بس��یار 
کاربردی است زیرا تعداد کارمندان و واحدهای آنها به اندازه کافی است 

ولی در شرکت های کوچک و نوپا بسیار دشوار است.
)Strategic Benchmarking( الگوبرداری استراتژیک

از این روش الگوبرداری برای توس��عه چش��م انداز س��ازمان به منظور 
توس��عه شایس��تگی های اصلی و کمک ب��ه ایجاد مزی��ت رقابتی پایدار 

استفاده می شود.
به عبارتی در این روش چش��م انداز سازمان های پیشرو معیار مقایسه 
ق��رار می گیرن��د و با تغیی��ر و کار بر روی شایس��تگی های اصلی کمک 
می کنند تا ش��کاف های موجود در کسب و کارمان مشخص شده و کم 

کم برطرف شوند که مزیت رقابتی پایدار ایجاد می شود.
چالش بسیار مهم در این روش این است که حتی یک انحراف کوچک 
ی��ا یک خطای کوچک می تواند کل س��ازمان را به ش��کلی منفی تحت 
تأثیر قرار دهد. این نوع از بنچ مارکینگ در میان اس��تارت آپ ها بس��یار 

محبوب است.
)Global Benchmarking( الگوبرداری جهانی

همانط��ور ک��ه از ن��ام ای��ن روش پیداس��ت، بنچ مارک در س��طح 
ش��رکت هایی از کشورهای مختلف و در زمینه فعالیت و صنعت مشابه 
یا متف��اوت صورت می پذیرد. به این دلیل که معیارها در کش��ورهای 
مختلف متفاوت هس��تند، ش��رکت هایی ک��ه از این تحلیل اس��تفاده 
می کنند این ش��انس را به دست می آورند که با معیارهای جهانی خود 

را بسنجند و پیشرفت کنند.
مثال ش��رکتی که در زمینه مخابرات در ای��ران فعالیت می کند، خود 
را با ش��رکتی که در یک کشور اروپایی است مقایسه و الگوبرداری کند 

و تالش کند که کیفیت کار خود را به سطح شرکت اروپایی برساند.
در ای��ن مقال��ه به س��واالتی چ��ون بن��چ مارکینگ چیس��ت و انواع 
الگوبرداری در تحلیل ها پاس��خ داده ش��د ولی الزم اس��ت قبل از اینها 
بپذیریم که در دنیای رقابتی امروز ش��رکت های بسیاری هستند که در 
موضوعات مختلف پیش��رو و متمایزند و اینقدر عاقل باشیم که به دنبال 
راهی ب��رای رفع نقص های خود باش��یم و تالش کنی��م از برترین های 

صنعت پیشی بگیریم.
beloved.marketing :منبع

مبارزه با دولت آمریکا به سبک تیک تاک 

تیک تاک در اقدامی بی سابقه اقدام به انتشار تعداد کاربران فعال 
در ش��بکه خ��ود نمود. در این راس��تا آمارها بس��یار عجیب بوده و 
حاکی از حدود 1۰۰ میلیون کاربر در یک ماه گذش��ته اس��ت. این 
امر می  تواند باعث فش��ار بر روی دولت آمریکا شود. درواقع در چند 
هفته اخیر، به دس��تور دونالد ترامپ، این ش��بکه در آمریکا تحریم 
شده و در کنار آن فش��ارهایی برای فروش این برند به یک شرکت 
آمریکایی، بس��یار زیاد اس��ت. با این حال تا به ام��روز، مدیران این 
ش��بکه به خوبی توانسته اند تا در برابر این اقدامات، مقاومت نمایند. 
در این راس��تا اقدام جدید آنها در راس��تای بیان این حقیقت است 
که یک ش��بکه اجتماعی چینی، در کشور آمریکا که مالک بسیاری 
از شبکه ها اس��ت، تا به این اندازه محبوب بوده و تحریم آن نادیده 
گرفتن نظر 1۰۰ میلیون ش��هروند این کشور محسوب می شود. در 
این رابطه بس��یاری از تحلیلگران این اقدام��ات دولت آمریکا را در 
راستای حمایت از شبکه های اجتماعی کشور خود، عنوان کرده اند. 
در این راستا ذکر این نکته ضروری است که در سال گذشته، هیچ 
ش��بکه اجتماعی به اندازه تیک تاک مورد اس��تقبال قرار نگرفته و 
این امر در حالی اس��ت که ش��روع کار آنها از سال 2۰1۶ است. در 
این راس��تا برخی از آمار حاکی از آن اس��ت که یکی از دالیل این 
تحریم  ها، هشدارهایی بوده است که مارک زاکربرگ نسبت به رشد 
چشمگیر یک شبکه اجتماعی چینی، به مقامات دولت آمریکا داده 
و در صورت تایید این خبر، بدون ش��ک مالک سه برند فیس بوک، 
اینس��تاگرام و واتس اپ با روزهای سختی مواجه خواهد شد. به هر 
صورت بای��د منتظر نتیجه این درگیری ها باش��یم. درواقع تا پایان 

سال جاری، ممکن است هر اتفاقی رخ دهد.
searchenginejournal.com :منبع

گوش دادن به اخبار محلی طرح جدید گوگل 

آماره��ا در رابطه با پادکس��ت های خبری حاکی از آن اس��ت که 
س��رعت محبوبیت آنها بسیار باال بوده و این امر باعث شده است تا 
بس��یاری از افراد، این بخش را جایگزین مطالعه روزنامه های چاپی 
نماین��د. با این حال در این زمینه هنوز هم یک ضعف بزرگ وجود 
دارد که کم توجهی به روزنامه ها و مجالت محلی محسوب می شود. 
درواق��ع در حال حاضر صرفا موارد بین المللی، در دس��ترس عموم 
ق��رار دارد. با این حال گ��وگل طی بیانیه ای اعالم کرده اس��ت که 
تمامی کاربرانی که حق اشتراک بخش پادکست گوگل را خریداری 
کرده اند، تا چند روز آینده می توانند به تمامی نش��ریات محلی خود 
گ��وش دهند. در این رابطه تکنول��وژی نقش اصلی را بازی می کند 
و با اس��تفاده از قابلی��ت Text-to speech، افراد می توانند حتی 
به نش��ریات چاپی نیز گوش دهند. این امر خود کمک ش��ایانی به 
افزای��ش نرخ مطالعه افراد سراس��ر جهان، محس��وب می ش��ود. در 
این راس��تا ترجمه روان و س��ریع، از دیگر مواردی است که قابلیت 
دیگر این بخش جذاب محس��وب می شود. نکته دیگری که ذکر آن 
ضروری اس��ت این است که با ش��یوع ویروس کرونا، میزان استفاده 
افراد از اینترنت رش��دی چش��مگیر را داش��ته و این امر باعث شده 
است تا خالقیت های بیش��تر، کامال حیاتی باشد. تحت این شرایط 
بای��د منتظر واکنش س��ایر رقبا نظی��ر اس��پاتیفای و آیفون به این 
پیش��رفت قابل توجه باش��یم. درواقع با توجه به ای��ن امر که هنوز 
این بخش به صورت رس��می عرضه نشده است، ممکن است شاهد 

طرحی ضعیف تر از ادعاها نیز باشیم. 
cnet.com :منبع

غذاهای ابدی مک دونالد از شایعه تا واقعیت 

اگرچه تصور این امر که یک س��اندویچ و ی��ا غذای دیگری بتواند 
برای چندین س��ال فاسد نشود، کامال دور از ذهن است، با این حال 
این موضوع اتهامی است که در چند وقت اخیر متوجه برند محبوب 
مک دونالد بوده و باعث ش��ده است تا شاهد واکنش رسمی مدیران 
این ش��رکت باش��یم. درواقع همه چیز از ویدئوها و تصاویری شروع 
ش��ده اس��ت که در آن برخی از مش��تریان ادعا می کنند که بنا به 
دالیلی نظیر فراموش��ی، س��فارش مک دونالد خود را در جایی برای 
سال ها رها کرده و اکنون با پیدا شدن آنها، هیچ گونه آثار فاسدشدنی 
مش��اهده نمی شود. در این راستا مدیران این برند ضمن رد شایعات 
اعالم کرده اند که در حال حاضر چنین تکنولوژی ای وجود نداش��ته 
و دلیل��ی نیز برای این موضوع نی��ز وجود دارد. درواقع اکثر افراد در 
کمتر از چند س��اعت، س��فارش خود را به اتمام می رس��انند. تحت 
این ش��رایط چه دلیلی وج��ود دارد که یک برند بخواهد محصوالتی 
ابدی را تولید نماید؟ همچنین آنها ویدئوها و تصاویر منتشرش��ده را 
نادرس��ت و فریبکارانه توصیف کرده اند. اگرچه به نظر می رس��د که 
حق کامال با مدیران مک دونالد است، با این حال ذکر این نکته نیز 
ضروری اس��ت که این موضوع مهر تاییدی بر س��المت مواد غذایی 
تولید ش��ده در این ش��رکت نبوده و آمارهای پزشکی در این زمینه، 
کامال نگران کننده محسوب می شود. به همین خاطر نیز مک دونالد 
بی��ش از آنکه خود را نگران چنین ش��ایعاتی نمای��د، باید به دنبال 
راهکارهایی برای سالم سازی منو غذایی خود باشد. این موضوع از آن 
نظر اهمیت به مراتب باالتری را پیدا می کند که بنا بر آمارها، تعداد 
افرادی که به غذاهای س��الم و غذاهای آهس��ته متمایل می ش��وند، 
رشدی چشمگیر داش��ته و این امر می تواند برند جهانی مک دونالد 
را در چند س��ال آینده، با چالش های جدی مواجه س��ازد. تحت این 
شرایط باید منتظر طرح های جدید از سوی این برند محبوب باشیم. 
cnet.com :منبع
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اگر ش��ما ب��ه تازگی قصد حض��ور در عرصه بازاریاب��ی ایمیلی را 
کرده اید، به احتمال فراوان بس��یاری از نکات اساس��ی در این حوزه 
را نمی دانید. امروزه ش��مار باالیی از بازاریاب ها با استفاده از الگوی 
بازاریاب��ی ایمیلی در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
هس��تند. در این میان اگر ش��ما بدون برنامه و هدف مشخصی وارد 
حوزه بازاریابی ایمیلی ش��وید، شکست تان قطعی خواهد بود. صرف 
هزین��ه برای بازاریابی ایمیل��ی و ناتوانی برای دس��تیابی به اهداف 
دلخواه همیش��ه دشوار است. بسیاری از کسب و کارها در این میان 
به دلیل شکس��ت در زمینه بازاریابی ایمیلی کس��ب و کارش��ان با 
مش��کالت بازگشت ناپذیری مواجه می شود بنابراین آشنایی با شیوه 
اس��تفاده از الگوی بازاریابی مورد بحث اهمیت بس��یار زیادی برای 
کسب وکارها خواهد داشت. در ادامه برخی از مهمترین اصول برای 
بازاریابی ایمیلی از س��وی کارآفرینان مبتدی را مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
1. کسب اجازه از مخاطب هدف

کس��ب اج��ازه از کاربران ب��رای ارس��ال ایمیل بازاریاب��ی یک گزینه 
دلبخواهی نیست. ش��ما باید به دالیل مختلفی از رضایت کاربران برای 
دریاف��ت ایمیل ه��ای برندتان آگاهی یابید. اگر کاربران از برند ش��ما به 
دلیل ارائه محتوای بازاریابی بدون اجازه شکایت نمایند، وضعیت کسب 
و کار ش��ما به شدت دش��وار خواهد شد. امروزه ش��مار بسیار زیادی از 
برندها بدون کس��ب اج��ازه از مخاطب هدف اقدام به ارس��ال پیام های 
بازاریاب��ی می کنند. درس��ت به همی��ن خاطر اغلب کارب��ران کمترین 

توجهی به چنین برندهایی ندارند. 
وقت��ی ما اجازه مخاطب هدف برای ارس��ال ایمیل را کس��ب نماییم، 
آنها انتظار دریافت ایمیل از س��وی ما را خواهند داش��ت. این امر مزیت 
مهمی برای کس��ب و کار ش��ما محسوب می شود. اگر ش��ما در ابتدای 
مس��یر بازاریابی به اصول اساس��ی در این حوزه احترام بگذارید، شانس 
بسیار بیشتری برای بهبود وضعیت تان خواهید داشت. دست کم شما در 
کوتاه مدت سرنوشتی مانند اغلب برندهای کلیشه ای در زمینه بازاریابی 

ایمیلی نخواهید داشت. 
2. برنامه ریزی پیشینی

اگر ش��ما در تالش ب��رای موفقیت در عرصه بازاریابی هس��تید، باید 
پیش از اجرای کمپین تان برنامه ریزی اولیه داش��ته باش��ید. بسیاری از 
برندها با ه��دف برنامه ریزی در طول مدیری��ت کمپین اقدام به اجرای 
فرآیند بازاریابی ش��ان می کنن��د. چنین ایده هایی کمت��ر امکان موفقی 
پای��دار برای برندها را به ارمغ��ان می آورد بنابراین ش��ما باید به دنبال 
راهکارهایی مطمئن تر باشید. توصیه اساسی ما در بخش کنونی استفاده 
از برنامه ریزی پیش��ینی و سپس ورود به دنیای بازاریابی است. اگر شما 
این نکته را مدنظر قرار دهید، امکان جلب نظر مخاطب هدف به صورت 

کاربردی تر را خواهید یافت. 
تالش برای برنامه ریزی در زمینه بازاریابی پیوند نزدیکی با ش��ناخت 
س��لیقه مخاطب هدف دارد. اگر ش��ما در این زمینه توان تاثیرگذاری و 
فعالیت مناس��ب را نداشته باش��ید، محتوای تان جذابیت چندانی برای 
مخاطب هدف خلق نمی کند. امروزه بس��یاری از برندها به دلیل ناتوانی 
ب��رای خلق اوقات خ��وش برای مخاط��ب هدف با مش��کالت بازاریابی 

عمیقی مواجه هستند. 

3. ترغیب مخاطب به سوی عمل
بازاریابی بدون ترغیب مخاطب هدف برای دست زدن به عملی خاص 
غیرممکن اس��ت. بسیاری از برندها پس از طراحی محتوای بازاریابی به 
دنبال هدفی خاص نیس��تند. این امر موجب س��رگرم ساختن مخاطب 
هدف و س��پس فقدان هرگونه تاثیر مش��خص برای برندهاس��ت. ش��ما 
باید برنام��ه ای برای ترغیب مخاطب هدف به س��وی عملی خاص پس 
از مش��اهده محتوای بازاریابی تان داشته باش��ید.  امروزه اهداف برندها 
برای بازاریابی بس��یار متنوع اس��ت. هدف اصل��ی در اینجا انتخاب یک 
هدف خاص از س��وی برند ش��ما نیست، بلکه تقویت انگیزه برندها برای 
انتخاب یک هدف مش��خص و تالش برای بازاریابی براس��اس آن است. 
یک مثال مناس��ب در این میان، تالش برای کسب فروش بیشتر است. 
بس��یاری از برندها تمایل به فروش بیشتر دارند. بازاریابی و تبلیغات نیز 
ابزارهای تاثیرگذاری برای تحقق هدف موردنظر محس��وب می شود. اگر 
ش��ما به صورت کاربردی از ابزار در دس��ت تان اس��تفاده نمایید، امکان 
فروش بیشتر را نیز خواهید داشت. نکته اساسی و بنیادی در این میان 
آگاهی از هدف برند برای ترغیب مخاطب به سوی آن است. در غیر این 

صورت تمام تالش های شما بی نتیجه باقی خواهد ماند. 
4. استفاده از لینک های جانبی

اگر محتوای ش��ما برای مخاطب هدف جذابیت داشته باشد، مراجعه 
به س��ایت برند ام��ری طبیعی خواهد بود. توصیه اساس��ی در این میان 
فراهم سازی لینک های مناس��ب برای دسترسی هرچه سریع تر کاربران 
به محتوای برند شماس��ت. امروزه سرعت پاسخگویی برندها به نیازهای 
مش��تریان امر رایجی اس��ت بنابراین ش��ما بای��د توانای��ی باالیی برای 
شناسایی نیازهای مشتریان و پاسخگویی درست به آنها داشته باشید. 

هرچه میزان مراجعه مخاطب هدف به سایت رسمی برند شما بیشتر 
باشد، توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف افزایش خواهد 
یافت. امروزه یکی از مش��کالت اصلی برندها در زمینه بازاریابی ناتوانی 
برای هدایت مخاطب هدف به س��ایت رسمی است بنابراین درج لینک 

مربوط به سایت در بخش مورد نظر امری ضروری خواهد بود. 
5. انتخاب تیتر مناسب

ش��انس مطالعه ایمیل های بازاریابی از س��وی مخاطب هدف بس��یار 
پایین اس��ت. اغلب برندها با چالش حذف بدون مطالعه ایمیل های شان 
از س��وی کاربران مواجه اند. اگر ش��ما قصد تغییر این وضعیت را دارید، 
باید تیتر مناس��بی برای ایمیل های تان انتخاب نمایید. توجه به ارتقای 
کیفی��ت کمپین بازاریاب��ی گاهی اوق��ات موجب ناتوان��ی برندها برای 
تش��خیص اهمیت تیتر جذاب می ش��ود. نخس��تین برخورد کاربران با 
کمپین بازاریابی ایمیلی تیتر آن اس��ت بنابراین انتخاب تیترهای جذاب 

از اهمیت کاربردی برخوردار خواهد بود.
تیترهای بازاریابی باید کوتاه و تاثیرگذار باش��د. اس��تفاده از تیترهای 
بی��ش از 4 بخش��ی به هی��چ وجه توصیه نمی ش��ود. این ام��ر عالوه بر 
دشواری خوانش از سوی مخاطب هدف، به طور کامل در سربرگ ایمیل 
نیز نمایش داده نخواهد ش��د. بنابراین بهترین راهکار خالصه سازی تیتر 

موردنظر تا جای ممکن است. 
6. هدف گذاری بر روی کاربران مناسب

شناخت مخاطب هدف برای بازاریابی تاثیرگذاری اهمیت بسیار زیادی 
دارد. برخ��ی از برندها به طور مداوم در زمین��ه بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف دچار اش��تباه می شوند. شاید در نگاه نخست این 
امر ناش��ی از هدف گذاری اش��تباه بر روی مخاطب هدف باش��د، اما در 
مقیاس��ی وسیع تر ناش��ی از انتخاب افراد نادرس��ت نیز هست. اگر شما 

بهترین محتوای بازاریابی در صنعت فس��ت فود را برای فردی عالقه مند 
به ورزش های سنگین ارس��ال کنید، واکنش مناسبی دریافت نخواهید 
کرد بنابراین یک��ی از مهمترین گام ها در زمین��ه بازاریابی تاثیرگذاری 

شناخت درست مخاطب هدف است. 
بدون شک شناس��ایی مخاطب عالقه مند به برند کار ساده ای نیست. 
این امر نیازمند بررس��ی دقیق س��لیقه کاربران و وضعیت بازار اس��ت. 
س��اده ترین راهکار در این میان الگوب��رداری از عملکرد رقبا و برندهای 
بزرگ است. ش��ما با مش��اهده نحوه طراحی کمپین بازاریابی و اجرای 
الگوی ایمیلی از س��وی آنها امکان شناس��ایی س��اده مخاطب هدف را 

خواهید داشت. 
7. امتحان تکنیک های مختلف

بازاریابی ایمیلی فوق ش��امل یک تکنیک مشخص برای ارسال محتوا 
به مخاطب هدف نیس��ت. شما در زمینه طراحی محتوا و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف راهکارهای بی ش��ماری پیش روی دارید. نکته مهم 
در این میان امتحان شیوه های مختلف برای دسترسی به شیوه مناسب 
برای کس��ب و کار است. برخی از کس��ب و کارها به طور مداوم به یک 
الگ��وی بازاریابی و کس��ب و کار پایبند می مانند. دلی��ل این امر هرچه 
باشد، امکان فعالیت مناسب را سلب خواهد کرد. شما باید ایده های تازه 
و فعالیت های مختل��ف در عرصه بازاریابی را به خوبی دنبال نمایید. در 
غیر این صورت به س��رعت جذابیت کسب و کارتان برای مخاطب هدف 

از بین خواهد رفت. 
8. توجه به طراحی ایمیل

اس��تفاده از طرح ه��ای جذاب برای قالب ایمی��ل اهمیت باالیی دارد. 
جلوه های بصری همیش��ه تاثیرگذاری مناس��بی بر روی مخاطب هدف 
دارد، با این حساب شما باید نسبت به استفاده از جلوهای بصری جذاب 
به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��تفاده نمایید. مهمترین 
نکته در این میان رعایت س��ادگی در زمین��ه طراحی قالب برای ایمیل 
اس��ت. ش��اید تا یک دهه پیش قالب های پر از محتوا و ش��لوغ جذابیت 
باالیی برای مخاطب هدف داشت، اما اکنون این امر به هیچ وجه صحت 

ندارد. 
۹. استفاده از دامنه اختصاصی برند

اس��تفاده از دامنه های عمومی مانند جیمیل یا یاهو به هیچ روی ایده 
مناسبی نیست. اگر شما با ایمیل های عادی اقدام به بازاریابی نمایید، به 
س��رعت به عنوان کارگزار اسپم شناخته خواهید شد. رفتار حرفه ای در 
زمینه بازاریابی نیازمند ایجاد سامانه اختصاصی برای برند و تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف بر این اساس است. 
ایجاد دامنه اختصاصی نیازمند صرف هزینه گزافی نیست. شما امکان 
ایج��اد دامن��ه اختصاصی در صورت همکاری با گوگل ی��ا یاهو را دارید 
بنابراین در اقدام نخس��ت تان برای افزایش تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به دنبال ایجاد دامنه اختصاصی باشید. 
1۰.  ارزیابی مداوم وضعیت کمپین

ارزیابی وضعیت کمپین برای مشاهده میزان نزدیکی به اهداف تعیین 
ش��ده ضروری اس��ت. برخی از برنده��ا اقدامی برای مش��اهده وضعیت 
بازاریابی برندشان انجام نمی دهند. این امر ناشی از اعتماد بسیار باال به 
توان برند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. با این حساب 
اگر ش��ما به طور منظم نسبت به ارزیابی وضعیت برندتان اقدام نکنید، 
در عمل با مش��کالت متعددی مانند افزایش احتمال شکس��ت ناگهانی 

مواجه خواهید شد. 
noobpreneur.com :منبع

جای خالی فروش های حضوری در بازار
فروش و مدیریت آن را می توانیم قلب مدیریت بازاریابی بدانیم.

مدیریت مطلوب در فروش می تواند موجب رونق اقتصاد کش��ورها 
ش��ده و بالعکس اگر توجه اندکی به آن ش��ود می تواند هر کشور یا 
هر ش��رکتی را دچار بحران های مالی کند. چیزی که متأس��فانه در 
بازاریابی ها یا فروش های امروزی کمتر ش��ده است، فروش حضوری 
اس��ت. اگر چندین س��ال پیش را در نظر بگیرید یادتان خواهد آمد 
که برخ��ی از افراد به عنوان بازاریاب ب��ه مراکز فروش یا محل های 
مختلفی که می توانس��تند مش��تریان محصول آنها در آن باشند سر 
می زدن��د و از آنها س��فارش فروش دریافت می کردن��د. به این افراد 
ویزیتور نیز گفته می شد. در واقع کار اصلی این فروشنده ها، فروش 

حضوری بود.
ک��م کم با افزایش روش های مختلف بازاریابی و س��پس همه گیر 
ش��دن ارتباطات اینترنت��ی موجب این نوع از ف��روش یعنی فروش 
حض��وری بس��یار کمرنگ ش��د. در حالی که هر روش فروش��ی در 
بازاریابی دارای مزیت هایی اس��ت که سایر روش ها فاقد آن هستند 
بنابراین باید تالش اصلی برای جلوگیری از کمرنگ کردن روش های 
مختلف بازاریابی یا فروش باید به سمتی برود که روش های مختلف 
در موقعیت های گوناگون و مناس��ب به شکل درستی مورد استفاده 

قرار بگیرند.
فروش حضوری از آن دسته از روش های فروش است که می تواند 
دقیقاً خواس��ته های موردنیاز مشتریان را تأمین کند. آنها با مراجعه 
حضوری به محل مش��تریان خود و گرفتن س��فارش از آنها یا پرس 
و جو درباره نیازمندی های ش��ان عالوه بر اینک��ه می توانند نیازهای 
واقعی مش��تریان را تش��خیص داده و تقاضاهای آنها را به درس��تی 
تأمین کنند بلکه این اقدام خود یک زمینه تحقیقاتی قوی در حوزه 

بازار نیز محسوب می شود.
به نظر مش��اوره بازاریابی، علی رغ��م اینکه این روش بازاریابی در 
ایران در حال کمرنگ ش��دن اس��ت و افراد کم��ی تمایل به فروش 
حضوری دارند، در کش��ورهای توس��عه یافته، همچن��ان این روش 
فروش به قوت خود باقی اس��ت و درصد باالیی از روش های فروش 
را ش��امل می شود. در ادامه به مزیت هایی که این روش فروش دارد 
و می تواند مفید فایده واقع شود که متأسفانه در حال کمرنگ شدن 

است اشاره می کنیم.
1- معرفی محصول

اگر ش��ما محصول جدیدی دارید که می خواهید مش��تریان شما 
از وجود آن آگاه ش��وند، روش فروش حضوری بهترین روش است، 
چراکه مش��تریان ش��ما در این روش، فرصت دارن��د با فردی که به 
فروش حض��وری می پ��ردازد گفت وگو کرده و اطالع��ات دقیقی از 
محصول جدید شما کسب کنند. در حالی که در ایران فقط با تکیه 
ب��ر تبلیغات می خواهند به این هدف خود برس��ند. تبلیغات ش��اید 
بتواند محصول جدید ش��ما را به مخاطبان و مش��تریان معرفی کند 
ولی هرگز نمی تواند اطالعات کافی که مشتریان شما نیاز دارند تا به 
ای��ن محصول جدید اعتماد کنند به آنها بدهد. پس فروش حضوری 

از جمله بهترین روش ها برای معرفی محصول جدید است.
2- اشتغال زایی

یکی از اهدافی که اس��تارت آپ های مختل��ف دنبال می کنند این 
است که بتوانند افراد زیادی را از طریق کسب و کاری که راه اندازی 
می کنند مش��غول ب��ه فعالیت کنند. فروش حض��وری دقیقاً همین 
هدف را در بطن خود به دنبال دارد. عالوه بر اینکه کیفیت و میزان 
فروش شما را افزایش خواهد دارد بلکه می تواند یک راه اشتغال زایی 

مناسب برای افراد باشد.
3- حفظ موقعیت محصول

فروش حضوری از آنجایی که دقیقاً نیاز مش��تریان شما را تأمین 
می کن��د از نزدیک نیازه��ا و تقاضاهای آنها را مورد مش��اهده قرار 
می دهد و سپس محصول مناسبی را به آنها معرفی می کند که یکی 
از بهترین روش ها برای ارتقای موقعیت محصول ش��ما در بازار است 
چرا که شما محصول تان را به دست مشتریان اصلی خود می رسانید 
و اگر نقصی در محصول شماس��ت به طور مس��تقیم با مشتریان در 

ارتباط هستید و به سرعت آنها را رفع خواهید کرد.
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چگونه تاثیر اولیه الزم را داشته باشیم 

تاثیر اولیه به معنای نخس��تین پیامی است که در ذهن مخاطب در 
رابطه با برند شما ایجاد خواهد شد. اگرچه ممکن است تصور کنید که 
همواره می توان در این زمینه اصالحات الزم را صورت داد، با این حال 
واقعیت این است که بنا بر آمارهای منتشرشده، اگر تاثیر اولیه الزم را 
نداش��ته باشید، مخاطب به صورت کامل ش��ما را نادیده می گیرد و به 
س��راغ رقبا می رود. تحت این شرایط جدا کردن آنها از یک برند دیگر، 
بس��یار سخت و در مواردی عمال غیرممکن خواهد بود. نکته جالب در 
این زمینه تالش هایی است که از سوی برندهای مختلف انجام می شود. 
با این حال تنها تعدادی از آنها می توانند کامال موفقیت آمیز باشند. دلیل 
این امر نیز به خاطر انتخاب هایی اس��ت که مدیران و بازاریاب ها دارند. 
درواقع در هر زمینه ای، برخی از روش ها وجود دارد که اساس کار بوده 
و در ابتدا باید آنها را مورد توجه قرار دهید. پس از آن می توان بر روی 
خالقیت های جدید نیز س��رمایه گذاری کرد. در این راس��تا به بررسی 
مواردی خواهیم پرداخت که منجر به تاثیر اولیه کامال قوی خواهد شد. 

1-دلیل قیمت محصوالت خود را توضیح دهید  
بسیاری از برندها اقدام به قرار دادن تصویری از محصول و قیمت آن 
می کنند، با این حال آیا این موارد دلیل الزم را برای خرید از شما ایجاد 
خواهد کرد؟ در این رابطه نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید 
این اس��ت که بسیاری از افراد ممکن است صرفا به خاطر کنجکاوی و 
یا به صورت کامال تصادفی اقدام شما را دیده باشند. تحت این شرایط 
الزم است شما به نحوی رفتار کنید که احساس نیاز در آنها به بهترین 
شکل، ایجاد شود. در این راستا بهترین اقدام این است که دلیل قیمت 
خود را برای مخاطب توضیح دهید. برای مثال نوع متریال به کار رفته، 
ویژگی های خاص محصول و هر چیزی که در قیمت گذاری تاثیرگذار 
بوده است، می تواند به عنوان دالیل شما ذکر شود. در این رابطه برخی 
از تکنیک ه��ا نیز وجود دارد که تاثیر اقدام ش��ما را به ش��دت افزایش 
می دهد. برای مثال شما می توانید بخشی از هزینه خود را به یک اقدام 
خیرخواهان��ه اختصاص دهید. در این راس��تا صرفا کمک به نهادهای 
بشردوستانه مدنظر نبوده و هر طرح ارزشمندی خصوصا حفظ محیط 
زیس��ت که در چند سال اخیر به یک ترند تبدیل شده است، می تواند 
تمایل افراد را برای خرید افزایش دهد. در این راس��تا نکته دیگری که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که اقدامات سایر برندها را مورد 

بررسی قرار دهید تا از انجام اقدامی تکراری، جلوگیری شود. 
2-از People Cards غافل نشوید 

در زمین��ه تمامی اقدامات بازاریابی، برند گوگل به حدی خوب رفتار 
کرده اس��ت که تصور موفقیت در این زمینه بدون استفاده از ابزارهای 
فوق العاده آن، کامال سخت خواهد بود. در این راستا یکی از جدیدترین 
موارد People Cards است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که گوگل، محبوب ترین مرورگر اینترنتی جهان محسوب شده 
و کم��ک گرفتن از آن می تواند ش��ما را به تعداد زیادی از افراد متصل 
نماید، با این حال شرح کامل این قابلیت، نیاز به فضای زیادی داشته و 
به همین خاطر توصیه می ش��ود که مقاله جرج نگوین در این زمینه را 
مطالعه نمایید. درواقع آشنایی با جدیدترین ابزارهای گوگل، بدون شک 

به افزایش سهولت کار شما منجر خواهد شد. 
3-برندسازی شخصی داشته باشید 

آیا تصور می کنید که برندس��ازی صرفا به کس��ب و کارها اختصاص 
دارد؟ بدون ش��ک پاس��خ به این سوال منفی بوده و هر فردی می تواند 
برای خود برندسازی داشته باشد. در این راستا توصیه می شود که حتما 
به عنوان مدیر و یا فردی مهم در شرکت، در این زمینه فعالیت داشته 
باشید. برای این موضع هیچ چیز بهتر از اقدامات اینفلوئنسری و حضور 
فعال در ش��بکه های اجتماعی نخواهد بود. درواقع موفقیت بسیاری از 
برندها صرفا بر پایه محبوبیت افرادی بوده است که در این برند، حضور 
داش��ته و محبوبیت باالیی را به دست آورده اند. بدون شک تاثیر اولیه 
برندی که موسس و یا یکی از اعضای آن فردی محبوب است، به مراتب 

بهتر خواهد بود. 
4-تولید محتوا را در دستور کار خود قرار دهید 

تولید محتوا از جمله اقدامات بس��یار مهمی اس��ت که باعث خواهد 
ش��د تا دلیلی برای دنبال کردن مداوم برند ش��ما شکل گیرد. در این 
راستا یکی از مزیت های این اقدام، جذاب افراد جدید است. درواقع در 
جهان حال حاضر، افراد بیشتر تمایل به مطالعه مطالب اینترنتی به جای 
خواندن کتاب دارند. تحت این ش��رایط یک سایت تخصصی، می تواند 
طرفداران یک حوزه را به خوبی جذب نماید. در این راس��تا نیز ش��ما 
باید به خوبی اقدامات س��ایر برندهای رقیب را مورد بررسی قرار دهید 
تا انتخاب نهایی، بهترین گزینه موجود باشد. همچنین در کنار فعالیت 
در سایت رسمی شرکت، نباید از شبکه های اجتماعی نیز غافل شوید. 
در این راستا اینستاگرام، بهترین گزینه حال حاضر محسوب می  شود. با 
این حال بهتر است که قبل از انتخاب نهایی خود، نگاهی به آمارها در 
جامعه هدف خود داش��ته باشید. با این اقدام ممکن است انتخاب شما 

تغییراتی را پیدا کند. 
5-صرفا به اینترنت محدود نباشید 

در نهایت توصیه ما این اس��ت که خ��ود را صرفا به اینترنت محدود 
نکرده و از موقعیت های موجود در جهان حقیقی نیز نهایت اس��تفاده 
را داشته باشید. برای مثال می توانید در مکان های آموزشی، فرهنگی، 
س��رگرمی و ... حضور پیدا کنید تا به صورت مستقیم، با تعداد زیادی 
از مخاطبان ارتباط برق��رار نمایید. انتخاب مکان ها نیز با توجه به نوع 
فعالیت های ش��ما خواهد بود. برای مثال برای یک برند فعال در زمینه 
تولی��د لوازم ورزش فوتبال، بهترین فض��ا در زمین های مخصوص این 

ورزش محسوب می شود. 
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برخی افراد می گویند ش��انس عامل اصلی دستیابی به موفقیت است. 
برخی دیگر نیز تالش و پش��تکار را عامل اصلی موفقیت تلقی می کنند، 
اما واقعیت این اس��ت که موفقیت از کنار هم قرار دادن شانس، پشتکار 
و چند عامل دیگر به دست می آید. با ما همراه باشید تا مهارت هایی که 

برای موفقیت نیاز است را بیان کنیم.
موفقی��ت ی��ک موضوع درون��ی اس��ت و تعریف های متفاوت��ی از آن 
وجود دارد که ممکن اس��ت س��بب گمراهی تان شود. برخی ها موفقیت 
را در کس��ب درآمد میلیون��ی می دانند، اما برخی دیگ��ر زندگی مرفه، 
مس��افرت های خارج از کش��ور و یک ش��غل پاره وقت ب��ا درآمد باال را 
موفقیت می دانند. بعضی از افراد نیز موفقیت را در راه اندازی کسب و کار 
مس��تقل تلقی می کنند، برخی ها می خواهند درآمد باالیی داشته باشند 
در حالی که بیش��تر وقت خود را صرف لذت ها و عالقه مندی های ش��ان 

می کنند؛ پس هیچ تعریف دقیق و مشخصی از موفقیت وجود ندارد.
هر برداش��تی که از موفقیت داشته باشید، 11 مهارت نیاز است تا به 

آن دست یابید:
باید بتوانید از تکرار افکار منفی در ذهن تان جلوگیری کنید

 )The New Yorker( »به تازگی پژوهش��ی در مجله  »نیویورک��ر
انجام ش��ده که نش��ان می دهد، وقتی خاطرات گذشته را در ذهن خود 
مرور می کنیم، تمام گذشته را همان طور که رخ داده، به یاد نمی آوریم. 
حقیقت این اس��ت که ذهن مان تمام خاطرات گذش��ته را همانند فیلم 
مستند نگه نمی دارد. هر وقتی که احساس مان نسبت به خاطرات تغییر 

می کند، نوع یادآوری ما نیز متفاوت خواهد بود.
وقت��ی تمام ذهن ت��ان درگیر فکرهای منفی ش��ود و اجازه دهید این 
افکار در ش��ما رشد یابد، به مرور زمان احساس��ات تان نیز تغییر خواهد 
ک��رد. زمان��ی که فکر می کنید عملک��رد خوبی در زندگ��ی ندارید یا از 
اس��تعدادهای الزم بی بهره اید، با فکر کردن مداوم به این موارد واقعاً به 

این باور می رسید.
اصلی ترین عامل در یادآوری اش��تباهات و خاطرات گذشته این است 
که آنها را تجربیاتی برای پیش��رفت در زندگ��ی آینده می دانیم. اگر در 
به یاد آوردن خاطرات گذش��ته منطقی باشیم و از تکرار آنها جلوگیری 

کنیم، بدترین خاطرات نیز سبب رشد و پیشرفت مان خواهند شد.
فضایی مثبت برای خود به وجود آورید

دستیابی به موفقیت وابسته به محیطی است که در آن زندگی می کنیم. 
ما بیشتر ساعات روز را در محل کار هستیم، پس محیط کار تأثیر زیادی در 
زندگی ما دارد. محیط کاری مثبت سبب می شود تا اشتیاق بیشتری برای 
کار و تالش، به منظور بهبود عملکردمان داشته باشیم. این در حالی است 
که محیط نامناسب تمام عالقه  ما برای تالش بیشتر را از بین می برد و در 

نهایت نمی توانیم عملکرد خوبی از خود نشان دهیم.
الزم است بدانید محیط خانه تأثیر بیشتری در موفقیت ما دارد. وقتی 
با خستگی به خانه می روید، باید فضایی باشد تا بتوانید انرژی دوباره ای 
به دس��ت آوری��د. باید بتوانید فضای مناس��ب تری در محیط خانه خود 
ایجاد کنید. پیشنهاد می شود به دنبال فنگ شویی، تمیز کردن و چیدن 
دوباره دکوراس��یون منزل بروید تا احساس آرامش و شادی بیشتری به 

وجود آورید.
چه انگیزه ای برای رسیدن به موفقیت دارید

»سیمون س��ینک« )Simon Sinek(، نویسنده  مشهور بریتانیایی، 
در کت��اب »با چرا ش��روع کنید« می گوید، بای��د چراهای خوبی از خود 
بپرسید. باید دقیقا بدانید چرا به دنبال موفقیت هستید. باید بدانید چرا 
می خواهید در مدت زمان مش��خصی کاری را به انجام برسانید تا موفق 
ش��وید. شاید در ابتدا پاسخ های خوبی برای این سؤاالت نداشته باشید، 
اما قطعاً جواب های مناس��بی پیدا خواهید کرد. اگر پاس��خ ش��ما برای 
دلیل دس��تیابی به موفقیت، »پولدار ش��دن« یا »معروف شدن« است؛ 
ای��ن جواب ها انگیزه زیادی در ش��ما ایجاد نمی کن��د و حتی اگر باعث 

حرکت تان شود خیلی زود از بین می رود.
برای تالش به منظور دستیابی به موفقیت، باید انگیزه واقعی داشته باشید. 
همین انگیزه و الهام واقعی است که سبب می شود تالش مداوم و بی وقفه ای 
داشته باشید و حتی وقتی با شکست مواجه می شوید، باز از جا بلند شوید 
و حرکت کنید. »سیمون سینک« معتقد است، »خیلی از مردم طالب آنچه 
انجام می دهید نیستند، بلکه آنها می خواهند دلیل انجام کار شما را بدانند.«

برای پی��دا کردن دلیل اصلی جس��ت وجوی موفقیت، نی��از به زمان 
دارید. البته می توانید با کمی تالش و کنجکاوی، این پاس��خ را از درون 

خود پیدا کنید.
احساسات و منطق تان را در تصمیم گیری ها دخیل کنید

در بیش��تر مواقع دلیل خیلی از مشکالتی که برای مان به وجود آمده 
را می دانیم و نیاز نیست با عقل و منطق خود به دنبال پاسخ باشیم. در 
واقع با الهام از احساسات مان می توانیم خیلی از موقعیت ها را تشخیص 
دهیم، اما این بدان معنا نیس��ت ک��ه تصمیم گیری های مان تنها بر پایه 
احساسات باش��د، بلکه باید احساس��ات را در فرآیند تصمیم گیری های 

خود دخیل کنیم.
منطق ذهنی بخشی از توانایی مغز است که در برخورد با حوادثی که 
قباًل رخ داده اند، پاس��خ های خوبی می ده��د، پس با منطق ذهنی که از 

غرایز انسان است، می توان تصمیم های مناسب تری گرفت.
توصیه می شود به احساسات خود اعتماد کنید و آنها را در کنار عقل 

و منطق خود قرار دهید تا تصمیمات بهتری داشته باشید.
موفقیت خود را تجسم کنید

با تجس��م کردن اتفاقات مثبت می توانی��د در تمام جنبه های زندگی 
خود به موفقیت برسید. کسانی که در شغل خود تخصص باالیی دارند، 
با بهره مندی از تجس��م خالقانه و مثبت، باالترین میزان اس��تعداد را از 
خ��ود بروز می دهند. وقتی تصوی��ر واضحی از انجام کاری در ذهن خود 

داشته باشید، آن کار بسیار راحت تر انجام خواهد شد.
پس تصور انجام کارهایی که به آنها عالقه دارید و تجسم شیوه دلخواه 
زندگی تان س��بب می ش��ود تا گام بلندی در راس��تای موفقیت بردارید. 
البته نباید دس��ت از ت��الش کردن بردارید و تمام وق��ت خود را صرف 
رؤیاپردازی کنید. تصور و تجسم درست بدین معناست که برای رسیدن 
به آن تالش کنید اما تصور موفقیت را هم در ذهن خود داشته باشید.

کمتر حرف بزنید و بیشتر عمل کنید
می توانید ساعت ها درباره موفقیت حرف بزنید، اما آنچه که مهم است 
تالش مس��تمر برای رس��یدن به موفقیت است. ش��ما باید خود را باور 
داشته باشید، به عالوه پیگیری مهارت ها به طور مدام برای دستیابی به 

موفقیت موردنیاز است.
بای��د اهداف خود را شناس��ایی کنی��د و بر پای��ه ارزش های تان برای 
دس��تیابی به آنها ت��الش کنید. عدم ارتباط میان حرف و عمل س��بب 
می ش��ود تا توانایی های تان از بین برود و نتوانید اس��تفاده درس��تی از 

آنها کنید.
اگ��ر می خواهید درباره کاری که می خواهید انجام دهید حرف بزنید، 
اهداف تان را پیگیری کنید و به آنها باور داش��ته باش��ید، اما بهترین کار 
برای حفظ باورهای تان این اس��ت که برای دس��تیابی به آنها دس��ت به 

تالش بزنید و حرف زدن تان همگام با عمل کردن باشد.
ارتباط مؤثری با دیگران برقرار کنید

روابط عمومی مهارتی اس��ت که باید برای پیش��رفت در آن تمرینات 
زیادی انج��ام داد. برای تقویت مهارت روابط عمومی باید خودتان را به 
خوبی درک کنید و بشناس��ید. پس بیشتر از اینکه بتوانید روی دیگران 
تأثیر بگذارید و آنها را به کنترل خود درآورید، باید قادر به کنترل خود 
باشید. مهارت روابط عمومی و اجتماعی اصلی ترین تفاوت میان کسانی 

است که در جست جوی موفقیت هستند.
آیا وقتی در زندگی دچار مش��کل می ش��وید و احس��اس ناامیدی به 

س��راغ  تان می آید، می توانید بر احساس��ات منفی غلب��ه کنید؟ اگر این 
توانای��ی را دارید پ��س می توانید در مقابل دیگران هم این احس��اس را 

به وجود آورید.
روابط عمومی باال تنها مهارت نیس��ت، بلکه یک هنر اس��ت و نیاز به 
تمرین های مداوم دارد. درک و تحلیل درس��ت از رفتار دیگران و حرف 

زدن به اندازه از نشانه های روابط عمومی باالست.
به اهداف خود پایبند باشید

وقتی به اهداف خود تعهد داش��ته باش��ید، آنها را دنبال خواهید کرد. 
وقتی برای انجام یک کار متعهد باش��ید، آن را به طور بهتری به انجام 
می رس��انید. پس برای موفقیت باید دنبال اهداف و باورهای تان باش��ید 
و برای عملی کردن آن وقت و انرژی بگذارید. وقتی برای دس��تیابی به 
اهداف و رویاهای خود تعهد نداش��ته باش��ید، خیلی زود فرد دیگری به 
آن متعهد می شود و خیلی برای تان سخت خواهد بود وقتی ببینید فرد 

دیگری به رویای شما دست یافته است.
تعهد مهارتی اساس��ی برای دستیابی به موفقیت است و شاید سال ها 
زمان نیاز باش��د تا یاد بگیرید چگونه به انجام کاری متعهد شوید. وقتی 
در انجام کارهای خود تعهد نداش��ته باشید، مرتب از کاری به سراغ کار 
دیگر می روید و ثبات نخواهید داش��ت. پس وقتی برای رسیدن به یک 
هدف متعهد باش��ید، در دس��تیابی به دیگر اهداف زندگی تان نیز دچار 

مشکل نخواهید شد.
به مرور پیشرفت کنید

با پیش��رفت مس��تمر در مهارت ه��ای مختلف می توانی��د به موفقیت 
برس��ید. باید در طول زمان مهارت های خود را رش��د دهید و در جهت 
بهبود آنها تالش کنید. وقتی برای بهتر ش��دن تالش��ی نداشته باشید، 

راکد می مانید و دیگر در مسیر موفقیت نخواهید ماند.
یادگیری مهارت های جدید و تقویت مهارت های قبلی هنری است که 
نیاز به تالش و تمرین مداوم دارد. پس همیش��ه به دنبال انجام کارهای 
جدید باش��ید و راه های جدیدی را امتحان کنید و به دنبال پیش��رفت 

مستمر آنها باشید.
همواره سؤاالت عمیق بپرسید

با سؤال کردن، چیزهای بیشتری یاد می گیرید. پس هر چقدر سؤاالت 
عمیق تر بپرسید، جواب های بهتری دریافت خواهید کرد. با راهنمایی و 
سؤال پرسیدن از دیگران به موفقیت می رسیم؛ افرادی که تجربه و سن 
بیش��تری نسبت به ما دارند و چیزی که اکنون ما به دنبالش هستیم را 
قباًل به دست آورده اند. البته پرسش های مختلف سبب شکل گیری ذهن 

شما می شود و امکانات جدیدی را کشف خواهید کرد.
هر چه سؤاالت تان عمیق تر باشد، آگاه تر و عاقل تر خواهید بود. بدین 
ترتی��ب یاد می گیرید خودتان را بهتر درک کنید و به آرامش و ش��ادی 

بیشتری برسید.
در پایان روز درباره عملکردتان فکر کنید

ش��ما می توانید بدون توجه به عملکرد خود، بی هدف در زندگی جلو 
بروی��د. اگر می خواهید به موفقیت برس��ید، بای��د در پایان روز زمانی را 
به تفکر درب��اره کارهای خود اختصاص دهید. پس پنج دقیقه در پایان 
ه��ر روز وقت بگذارید و تمام اتفاق��ات مثبت و منفی را ارزیابی کنید تا 
بتوانید نقاط مثبت را تقویت کرده و اش��تباهات خود را اصالح کنید. با 
ارزیابی عملکرد خود در طول یک روز، یک هفته، یک ماه و یک س��ال، 

به پیشرفت زیادی دست خواهید یافت.
وقت��ی عملک��رد ماهانه و س��االنه خ��ود را ببینید، خواهید توانس��ت 
اشتباهات گذشته را تکرار نکرده و با هوشیاری بیشتری به سوی آینده 

قدم بردارید.
پس این مهارت های یازده گانه را در خود به وجود آورید تا بتوانید به 

خواسته ها و آرزوهای خود برسید.
entrepreneur/ucan :منبع 
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری قم گفت: هم اکنون بیش از هزار و 600 تاکسی 
خطی و گردشــی و بی سیم به QR نشان پرداخت مجهز شده اند و 
کلیه تاکسی ها تا 20 روز آینده به این سیستم مجهز خواهند شد. 
کوروش محمدحسینی، رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری قم در گفت وگویی، با اشــاره به نصب تجهیزات QR بر 
روی تاکسی ها در حوزه پرداخت شــهروندی در قم، اظهار داشت: 
هم اکنون بیش از هزار و 600 تاکسی خطی و گردشی و بی سیم به 
QR نشان پرداخت مجهز شده اند و این فرآیند ادامه دارد. وی با بیان 
اینکه نشان پرداخت شهرداری قم که از طریق اپلیکیشن قمیار قابل 
دسترس است قابلیت استفاده برای مصارف مختلف را دارد و برنامه 
های اجرایی زیادی برای ایجاد امکان پرداخت های متنوع مرتبط با 
شهرداری از طریق این زیرساخت در حال اجراست. محمدحسینی 
با اشاره به مجهز شدن روزانه 60 تاکسی به QR )نشان پرداخت( در 
قم، بیان کرد: فرآیند مجهز شدن کلیه تاکسی ها به این زیرساخت تا 
20 روز آینده به پایان خواهد رسید. رئیس سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری قم یادآور شد: یکی از موارد مصرف این نشان 
پرداخت، پرداخت کرایه تاکســی است و در تالش هستیم که این 
زیرســاخت را به سرعت به تمامی تاکسی های شهری نیز گسترش 
دهیم. وی گفت: پروژه های عملیاتی برای استفاده از این زیرساخت 
برای سایر پرداخت های مرتبط با شــهرداری نیز در آینده نزدیک 

اجرایی خواهند شد. محمدحســینی استقبال رانندگان تاکسی از 
سیستم QR را مورد توجه قرار داد و افزود: این سیستم در راستای 
کاهش تنش های بین مسافران و رانندگان تاکسی بر سر پول خرد 
و افزایش و حفظ سالمت آنان در شرایط کرونا، بسیار حائز اهمیت 
است. رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم گفت: 
در موضوع پرداخت کرایه تاکســی، از بارکد QR استفاده شده که 
حاوی اطالعاتی مانند مشــخصات تاکسی، راننده، و سایر اطالعات 
الزم برای شناســایی و ایجاد قابلیت پرداخت کرایه می باشد. وی 
تصریح کرد: پس از نصب یکی از اپلیکیشن قم یار و شارژ کیف پول 
موجود در آن، مسافران می توانند پس از هر بار سوار شدن به تاکسی 
و در هنگام پرداخت کرایه، وارد اپلیکیشــن شده و گزینه پرداخت 

کرایه را انتخاب نمایند، با این کار اســکنر بارکد )دوربین گوشــی( 
فعال شــده و آن ها باید تصویر بارکدی را که در تاکسی نصب شده 
است توسط گوشی خود اسکن کنند سپس مبلغ کرایه مورد نظر را 
وارد نموده و گزینه تایید پرداخت را انتخاب کنند. محمدحســینی 
خاطرنشــان کرد: کلیــه هزینه های مربوط به ایــن طرح به عهده 
شهرداری بوده و مسافران و رانندگان تاکسی هیچ گونه هزینه اضافی 
پرداخت نخواهند کرد. رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری قم با اشاره به برنامه ریزی های پیش رو معاونت حمل و نقل 
شهرداری قم برای تاکسی های اینترنتی گفت: فعال در حال حاضر 
تاکسی های اینترنتی به صورت مستقل عمل می کنند. وی ادامه داد: 
چندین شرکت  استارتاپی که نرم  افزارهای کاربردی و پرطرفدار در 
بین مردم دارند، جهت همکاری با شهرداری قم برای سیتم پرداخت 
الکترونیکی کرایه تاکسی اعالم آمادگی کردند و در آینده در صورت 
انعقاد تفاهم نامه، اطالع رسانی خواهد شد. محمدحسین اظهار کرد: 
در صورت همکاری، مردم می توانند برای پرداخت کرایه تاکســی 
عالوه بر نرم افزار قم یار از سایر نرم افزارهای کاربردی استفاده کنند. 
یادآور می شــود، مردم برای عضویت در فضای مجازی شــهرداری 
می توانند با ورود به پورتال شهرداری قم، در قسمت عضویت، مراحل 
ثبت نام خود را تکمیل کرده و از نسخه تحت وب سامانه »قمیار« که 
در تمامی کامپیوترهای شخصی، تبلت ها و گوشی های تلفن همراه، 

از طریق مرورگر وب )Web Browsers( استفاده کنند.

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( شــازند با اشاره به اینکه این شرکت تنها شرکت 
تولید گننده سوخت کشتیرانی در کشور محسوب می شود، گفت: 
امســال ۱0۸ میلیون لیتر سوخت کشتیرانی در این شرکت تولید 
شده اســت. غالمحسین رمضانپور با اشــاره به اینکه این پاالیگاه 
تولیدکننده بنزین یورو چهار و یکی از مهمترین پاالیشــگاه های 
نفت کشور محسوب می شود اظهار داشت: این مجموعه به عنوان 
بزرگترین پاالیشــگاه تک واحدی ایران در سال ۱۳۷2 با ظرفیت 
اســمی ۱۵0 هزار بشــکه در روز راه اندازی شده است. رمضانپور با 
بیان اینکه این شرکت نخستین پاالیشگاهی است که کار مطالعه 
و عملیات اجرای آن بعد از انقالب اسالمی و در نخستین سال بعد 

از جنگ تحمیلی را آغاز کرده گفت: ظرفیت این پاالیشگاه پس از 
مدتی با تالش و کوشش نیروهای متعهد و متخصص به 2۵0 هزار 

بشکه در روز رسیده است. وی عنوان داشت: امسال یک میلیارد و 
۱۷0 میلیون لیتر بنزین یورو چهار در این واحد پاالیشگاهی تولید 
شــد که  بخش عمده آن در استان های تهران، البرز و مرکزی به 
مصرف رسیده اســت.  رمضان پور با بیان اینکه روزانه بیش از ۱2 
میلیون و ۵00 هزار لیتر بنزین یورو چهار در شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( شازند تولید می شود، ادامه داد: بیش از ۱۷ میلیون 
لیتر بنزین ســوپر نیز امسال در این واحد تولید و به نقاط مختلف 
کشور ارسال شد. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( 
شازند بیان داشت: امسال ۱0۸ میلیون لیتر سوخت کشتیرانی در 
این شرکت تولید شده است چرا که این شرکت تنها شرکت تولید 

کننده سوخت کشتیرانی است. 

همدان - خبرنگار فرصت امروز: یک کارشناس حوزه منابع 
آب با تاکید بر ضرورت اجرای اقدامات مرتبط با ســازگاری با کم 
آبی در اســتان همدان از  ضرورت انســجام دستگاه های اجرایی 
مرتبط با این مقوله ســخن گفت. به گــزارش روابط عمومی آب 
منطقه ای همدان، مرتضی احمدی رحمت کارشناس حوزه منابع 
آب در یادداشتی در باب ســازگاری با کم آبی در استان همدان 
نوشــت: ســازگاری با کم آبی به عنوان راهکاری برای مدیریت 
مصرف بهینه آب در دسترس ، در شورای عالی آب و هیئت دولت 
مصوب شده است. متناظر آن شورای حفاظت از منابع آب استانها 
مســئول تحقق این امر در هریک از استانها شده است.  احمدی 
رحمت افزود: در اســتان همدان نیز جلساتی کارگروه سازگاری 
بــا کم آبی و شــورای حفاظت از منابع آب پــس از ابالغ مصوبه 
هیئت دولت در این زمینه تشــکیل شــده است.  وی یادآور شد: 

استان همدان متکی به منابع آب زیرزمینی است و در طی سالیان 
گذشــته به طور متوسط ساالنه بیش از ۸0 درصد از محل منابع 
آب زیرزمینی بهره برداری شــده است. از طرفی سالیان متمادی 
بخش کشــاورزی محور توسعه اســتان بوده است و لذا وابستگی 
اقتصادی استان با فاصله زیاد نسبت به سایر بخش ها نظیر صنت 
و گردشــگری و ...  با بخش کشاورزی بوده است.  این کارشناس 
حوزه آب خاطرنشــان کرد: بدیهی اســت که مصرف آب عمده 
اســتان نیز در بخش کشاورزی باشد. طی سالیان گذشته همواره 
حدود 90 درصد کل آب مصرفی استان در بخش کشاورزی بوده 
اســت. از مطالب فوق به روشنی بر می آید که عمده مصرف آب 
اســتان از محل منابع آب زیرزمینی است و نیز عمده مصرف در 
بخش کشــاورزی اتفاق می افتد.  احمدی رحمت تاکید کرد: هر 
اقدام اساســی به منظور مدیریت مصرف آب می بایست با تمرکز 

خاص بر مصارف بخش کشــاورزی از محل منابع آب زیرزمینی 
معطوف شود. پس از ابالغ میزان آب قابل برنامه ریزی دشت های 
اســتان که بیانگر حجم آب قابل بهره برداری بخش های مختلف 
مصرف است به گونه ای است که تامین آن در آینده دچار مخاطره 
نشــود. وی ادامه داد: شــرکت آب منطقه ای سهم ابالغی بخش 
کشاورزی در هر دشت را با احصا تعداد و میزان بهره برداری منابع 
آب موجود در هر دشــت و شهرستان  تفکیک کرده است لذا در 
حال حاضر در هر شهرستان و در هر دشت میزان آب قابل برنامه 
ریزی برای مصارف کشــاورزی در دســترس است و حجم آن به 
سازمان جهادکشاورزی استان نیز اعالم شده است.  وی بیان کرد: 
مجموعه ای از اقدامات به صورت پیوســته و همزمان می بایست 
برای نیل به آب قابل برنامه ریزی که متضمن حفظ و بهره برداری 
بلند مدت از منابع آب در بخش کشــاورزی است به ویژه از سوی 
شرکت آب منطقه ای و ســازمان جهاد کشاورزی استان و البته 
با حمایت ســایر دستگاه ها و ارگان ها، نمایندگان محترم مجلس، 
اســتانداری و فرمانداری ها، دستگاه قضایی و انتظامی و سازمان 

برنامه و بودجه استان صورت پذیرد. 

اصفهان - قاسم اسد: مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان 
اعالم کرد: در سال جاری بیش از ۱۸0 مورد انشعاب آب غیر مجاز 
در منطقه مرکزی شهرستان اصفهان  کشف شد که  ۱00مورد آن 
در روزهای اخیر شناسایی گردیده است .  هاشم امینی تصریح کرد از 
۸0 فقره کشف  انشعاب آب غیر مجاز در منطقه برآان و کراج بیش از 
۵0 مورد آن دارای کاربری باغ ویال بوده و این در حالیست که حداقل 
وســعت یک باغ ویال هزار متر مربع می باشد و طبق بررسی های 
صورت گرفته حداقل آب مصرفی در یک باغ ویال با این وسعت، 60 
متر مکعب آب در ماه است. الزم به توضیح است که با ساماندهی این 
نوع انشعابات غیر مجاز، از حدود ۳ هزار متر مکعب آب بدون درآمد 
در ماه در این منطقه جلوگیری به عمل آمد. مدیرعامل شرکت آبفا 

اســتان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشــته بیش از ۳60 مورد 
انشعابات آب غیر مجاز در منطقه مرکزی شهرستان اصفهان کشف 
گردید اظهار داشت: از طریق پیمایشی که از سوی کنتور خوان ها و 
گزارشات مردمی و کارکنان صورت گرفت انشعابات غیر مجاز کشف 
و اقدامات الزم در خصوص آن انجام شــد.  هاشــم امینی با اشاره 
به تعداد مشترکین آب در منطقه مرکزی شهرستان اصفهان گفت: 
بیش از 2۸ هزار و ۸00 مشــترک در 6۱ روستا و یک شهر منطقه 
برآان و کراج وجود دارد که برنامه ریزی شــده در سال جاری طی 
پیمایش های منسجم با شناسایی انشعابات غیر مجاز از هدر رفت 
آب جلوگیری شــود. مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان 
اینکه در ماه های اخیر با کشف انشعابات غیر مجاز مشکل افت فشار 

آب روستای دستجا در منطقه مرکزی رفع شد اعالم کرد: در سالهای 
اخیر ۵۷9 مشترک آب در این روستا در فصل تابستان با مشکل افت 
فشار آب مواجه بودند که در سال جاری با کشف و شناسایی حدود 
40  فقره  انشعاب آب  غیر مجاز با کاربری باغ ویال  در آن محدوده 
، بیش از 2 هزار و 400 متر مکعب در ماه  آب به چرخه توزیع اضافه 
شد و بدین ترتیب مشکل افت فشار اهالی این روستا برطرف گردید.  
هاشم امینی با تاکید بر ساماندهی انشعابات غیر مجاز خاطرنشان 
ســاخت: طی دو ســال اخیر حدود ۷00 مورد انشعابات غیر مجاز 
آب در منطقه مرکزی شهرستان اصفهان کشف شد که از این رقم  
تاکنون حدود ۵۵0 مورد آن ساماندهی شده است و ۱۵0 مورد دیگر 
طی مراحل قانونی نهایتا تا پایان سال مورد ساماندهی قرار می گیرند.   

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران، با حضور 
در سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( از طریق خط ارتباطی ۱۱۱ به 
سواالت و تماس های مردمی پاسخ داد. به گزارش خبرنگار مازندران به 
نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، در راستای اجرای نظام 
نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت 
تدبیر و امید در جهت تحقق مصادیق حقوق شهروندی و پاسخگویی 
به درخواست ها و مشکالت هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان 
برای همه اقشــار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و 
مدیران دستگاه های اجرایی، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران 

با حضور در ســامانه ارتباط مردم و دولت )ســامد( و از طریق تلفن 
۱۱۱ بصورت مستقیم تماس های هموطنان عزیز را پاسخ داد. "جعفر 
احمدپور" با بیان اینکه هم اکنون بیــش از 9۸ درصد از خانوارهای 
استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند، اظهار کرد: خدمت رسانی به 
مردم با اتمام عملیات توسعه گازرسانی به پایان نمی رسد و این شرکت 
با حرکت به سوی کیفی سازی خدمات، برنامه های کیفی گسترده ای 
را در جهت افزایش رضایتمندی مشترکین به انجام رسانده است. وی 
خدمت رسانی به مردم و ارائه پاسخ به موقع به درخواست های مردمی 
را از اولویت های کاری خود دانست و در این خصوص گفت: باتوجه 

به مسئولیت اجتماعی شرکت، شفاف سازی و پاسخگویی به موقع به 
ذینفعان شرکت گاز از اهداف تعالی این سازمان بوده و این امر با هدف 

افزایش رضایتمندی ذینفعان صورت می پذیرد.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان گلستان گفت : آب 
هیچ یک از مناطق زلزله زده اســتان گلستان در 

شــهر و روستاها قطع نشده است .مهندس بهزاد 
هرمزی اظهار داشــت : ســاعت 2 بامداد شــب 
گذشته زلزله ۵.۱ ریشتری مناطق مختلف استان 
گلســتان از جمله رامیان و روستاهای اطراف را 
لرزاند که خوشبختانه تاکنون آب قابل شرب در 
شبکه جاری است و کارشناسان به طور مستمر 

وضعیت را رصد و نمونه گیری می کنند.وی با بیان 
اینکه تأسیســات شــرکت آب و فاضالب در این 
مناطق دچار آســیب دیدگی نشده است، عنوان 
کرد: در تمام مناطق زلزله زده آب شرب برقرار و 
خسارت اندکی به تأسیسات این شرکت نیز وارد 
شده که در دست اقدام ، بررسی و برآورد می باشد 

.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان 
در پایان اظهار داشت : در راستای اهمیت آب در 
زندگی مردم به ویژه در شرایط غیرعادی، از بامداد 
امروز تمام تیم های تعمیرات و اتفاقات این شرکت 
در حال آماده باش هستند تا خللی در آب رسانی به 

مردم ایجاد نشود.

تجهیز بیش از هزار و 600 تاکسی در قم به سیستم نشان پرداخت

تولید 1۰۸ میلیون لیتر سوخت کشتیرانی در شرکت پاالیش نفت شازند 

یک کارشناس حوزه منابع آب در نوشتاری تشریح کرد:

سازگاری با کم آبی در استان همدان

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان:

بیش از 1۸۰ مورد انشعاب آب  غیر مجاز در بخش مرکزی شهرستان اصفهان شناسایی شد

حضور مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در محل سامانه 
سامد و پاسخگویی به سواالت و تماس های مردمی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان:

آب در هیچ یک از مناطق زلزله زده قطع نیست

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد:
 تخصیص سهم 4۰ هزار مترمکعبی هرمزگان 

از فاز اول آب شیرین کن یک میلیونی
بندرعباس - خبرنــگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب هرمزگان از تخصیص 40 هزار مترمکعب از ظرفیت آب شیرین 
کن یک میلیون متر مکعبی با عنوان طرح ساقی کوثر به استان هرمزگان 
خبــر داد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا، امین قصمی با 
بیان اینکه آب شــیرین کن ها به عنوان منابع غیر متعارف در تامین آب 
هرمزگان در اولویت اســت، افزود: با اضافه شدن ظرفیت آب شیرین کن 
طرح ساقی کوثر، منابع آبی استان هرمزگان بویژه مرکز استان به پایداری 
الزم خواهد رســید. وی ادامه داد، براساس توافق شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور، در فاز اول آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی، 40 هزار مترمکعب در شبانه روز به هرمزگان تخصیص می یابد 

که بزودی این سهم عملیاتی می شود. 
افزایش ظرفیت تامین آب استان از محل آب شیرین کن ها 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان به عنوان یک استان ساحلی یک ظرفیت بزرگ برای تامین آب 
شیرین است، افزود: این ظرفیت در سطح ملی نیز مورد توجه است و با توجه به کم آبی مناطق مرکزی کشور هرمزگان به عنوان 
منبع تامین آب شــیرین اســتان های یزد و کرمان انتخاب شده است. وی افزود: برای انتقال آب به دو استان مذکور، آب شیرین 
کن یک میلیون متر مکعبی ساقی کوثر در حال احداث است که فاز اول آن به ظرفیت 200 هزار مترمکعب در شبانه روز امسال 
وارد مدار تولید می شود و سهم 40 هزار متر مکعبی هرمزگان از این ظرفیت امسال عملیاتی خواهد شد. قصمی در عین حال از 
پیگیری های این مجموعه با همراهی نماینده عالی دولت در استان و نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس برای افزایش سهم استان 
از ظرفیت آب شیرین کن یک میلیونی خبر داد و گفت: با محقق شدن این مهم، ظرفیت تامین آب استان از محل آب شیرین 

کن ها افزایش خواهد یافت. 
احداث 47 آب شیرین کن فعال توسط بخش خصوصی 

وی در ادامه با اشاره به سهم منابع آبی استان از ظرفیت آب شیرین کن ها، اظهار داشت: در این زمینه ، آبفا هرمزگان با احداث 
4۷ سایت آب شیرین کن  فعال توسط بخش خصوصی یکی از شرکت های پیش رو در زمینه استفاده از تکنولوژی شیرین سازی 
آب دریا در سطح کشور است.  قصمی افزود: در حال حاضر سالیانه 4۵.600 میلیون مترمکعب منابع آب شرب استان از طریق 
تاسیســات نمک زدایی تامین می شود به طوری که هم اکنون 26 درصد از نیاز آبی استان از طریق شیرین سازی آب دریا و ۷4 

درصد آن از طریق منابع سطحی و زیرسطحی تامین می شود. 

۹۹ درصد قطعی های برق متوجه شرکت توزیع نیست
ایالم – منصوری: مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان ایالم گفت: 
99 درصد از علل خاموشــی به دلیل پرنده زدگــی، تصادف با تیر برق، 
بارندگی شدید، صاعقه، برف، برخورد شاخه درختان و سرقت تجهیزات 
شبکه است.  هادی شیرخانی با اشاره به اینکه شرکت برق، یک دستگاه 
دولتی نیست، گفت: شرکت برق بنگاه اقتصادی است یعنی یک مجموعه 
با رفتارهای اقتصادی برای ارائه خدمت یا محصول شکل می گیرد تا منافع 
خود را که شامل درون سازمانی و برون سازمانی است را تامین کند. وی 
افزود: شرکت توزیع نیروی برق یک شرکت سهامی خاص است؛ صنعت 
برق یک زنجیره است که ۳ حلقه اساسی دارد. مدیرعامل شرکت توزیع برق در خصوص ۳ حلقه اساسی، گفت: حلقه اول) نیروگاه( 
که برق را تولید می کند، حلقه دوم) شرکت برق منطقه ای( که برق را از محل تولید تا مبادی مصرف انتقال می دهد و حلقه آخر) 
شرکت توزیع برق( که محصول تولید شده را توزیع می کند. وی به خاموشی های سال 9۷ اشاره کرد و افزود: اغلب این خاموشی ها 
به دلیل تولید نشدن محصول) برق( صورت می گیرد. شیرخانی ادامه داد: برق به صورت آنالین از طریق بازار بورس انرژی و بازار 

برق خریداری می شود که بایستی مشترکین با پرداخت به موقع و سریع قبوض برق در اسرع وقت ما را در این امر یاری دهند.

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد ؛
تهیه و توزیع 5۰۰ بسته مواد غذایی خشک میان خانواده های کم بضاعت

اهواز- شــبنم قجاوند: به همت شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان تعداد ۵00 بسته مواد غذایی و بهداشتی برای توزیع میان 
خانواده های کم بضاعت این شهرســتان تهیه تحویل گردید . در راستای 
عمل به اوامر مقام معظم رهبری در خصوص همیاری و مشارکت در تأمین 
معیشت شهروندان نیازمند و در جهت ایفای نقش در حوزه ی مسئولیت 
های اجتماعی شهرهای حوزه ی عملیاتی این شرکت ، تعداد ۵00 بسته 
مواد غذایی بهداشتی تهیه شده جهت توزیع میان خانواده های کم بضاعت 
با همکاری ســپاه پاسداران - دفتر امام جمعه - کمیته امداد و بهزیستی 
تحویل گردید . این بسته ها شامل : مرغ - برنج - روغن مایع - رب گوجه - ماکارونی - لوبیا - عدس - پروتئین گیاهی - قند - مایع 
دستشویی - مایع سفید کننده و ماسک ۳ الیه معمولی می باشد . شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان پیش از این و در 
فاز نخست از این رزمایش انسان دوستانه که نشأت گرفته از حفظ کرامات انسانی و رعایت شئونات شهروندی است تعداد 2۳40 
بسته مواد غذایی و بهداشتی را تهیه و جهت توزیع در اختیار نمایندگان سپاه پاسداران دفاتر ائمه جمعه - کمیته امداد - بهزیستی 

شهرستان های مسجدسلیمان - اللی - هفتکل و اندیکا قرار داد .  

عرشیان:
تاکسیرانان متقاضی نوسازی ناوگان فرسوده از آخرین فرصت طالیی ثبت 

نام در سایت نوسازی استفاده نمایند
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری قزوین، از فعال بودن سایت 
نوســازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی برای نوسازی تاکسی های فرسوده تا 
اطالع ثانوی خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شــهرداری قزوین، عرشیان افزود: طبق بخشنامه صادره از 
اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، در سال جاری تعداد ۵ هزار دستگاه 
تاکسی برای نوسازی ناوگان فرسوده در کشور در نظر گرفته شده که این 
تعداد در مقایســه با ۱۳0 هزار دستگاه تاکسی فرسوده موجود در کشور 
بسیار اندک است. بر همین اساس، اولویت دریافت تاکسی نو با تاکسیرانانی است که در اسرع وقت در سایت نوسازی ثبت نام کنند، 
زیرا در صورت پر شدن ظرفیت، سایت نوسازی بسته شده و امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت. وی ادامه داد: در حال حاضر امکان 
ثبت نام تاکسی پژو با قیمت ۸۸ میلیون تومان و تاکسی سمند با قیمت 94 میلیون تومان در سایت فراهم است و با توجه به بسته 
حمایتی ویژه در نظر گرفته شده از شورای اسالمی شهر و شهرداری از محل منابع شهرداری، 40 درصد از قیمت خودرو در قالب 
وام قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد به متقاضیان ارائه خواهد شد و متقاضیان در صورت اسقاط یک تاکسی فرسوده و خروج آن از 

ناوگان تاکسیرانی می توانند در سایت نوسازی شرکت نمایند.

مدیرعامل آبفای گیالن در نشست فرمانداری الهیجان
۹5 درصد آب شرب شهرالهیجان از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن تأمین می شود

رشت-زینب قلیپور: مدیرعامل این شرکت با حضور در جلسه فرمانداری شهرستان الهیجان به منظور بررسی وضعیت تأمین 
آب این شهرستان، از برخورداری 9۵ درصدی الهیجان از آب شرب با کیفیت تصفیه خانه بزرگ آب گیالن خبر داد.سیدمحسن 
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن با اشاره به شروع به کار آزمایشی فاز دوم تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن اظهار داشت: با بهره برداری از این تصفیه خانه، 9۵ درصد آب شرب مشترکین شهرستان الهیجان از این تصفیه 
خانه تأمین می شود.وی با تأکید بر ارتقاء کیفیت آب شرب شهرستان الهیجان تصریح کرد: آب خام تصفیه خانه بزرگ گیالن، از 
سد آیت ا... بهجت شهر بیجار تأمین می شود که از کوههای درفک سرچشمه می گیرد و در نتیجه آب شرب شهرستان الهیجان 
نیز به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء خواهد داشت.مدیرعامل آبفای گیالن با بیان اینکه پیش از این آب شرب شهر الهیجان از چاههای 
بازکیاگوراب و سایت شهید خوش سیرت تأمین می شد افزود: با راه اندازی این تصفیه خانه، چاهها بصورت رزرو خواهند بود و در 
مواقع بحران و شرایط اضطراری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.وی درپایان از مشترکین شهرستان الهیجان که در کدورت آب 
ناشی از افزایش فشار در شبکه توزیع آب این شهرستان در پی بهره برداری آزمایشی فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن صبوری 

و همراهی نمودند، تشکر وقدردانی به عمل آورد.

چهارشنبه
19 شهریور 1399

شماره 1623
چهار شنبه
19 شهریور 1399

شماره 1620



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

برندس��ازی در طول س��ال های اخیر اهمیت ویژه ای برای برندها پیدا 
کرده اس��ت. کسب و کارهای بس��یار زیادی برای موفقیت در بازارهای 
مختل��ف در ت��الش برای نمایش جلوه ای جذاب از کس��ب و کارش��ان 
هس��تند. یکی از مفاهیم نوین در عرصه برندسازی مربوط به همسایگی 
است. مفهوم همس��ایگی فقط به مجاورت جغرافیایی داللت ندارد. این 
مفهوم نوعی حالت ذهنی اس��ت. وقتی از همسایگی برندها با مشتریان 
صحبت می کنیم، فقط حضور فیزیکی در کنار آنها مدنظر نیس��ت. شما 
امکان تاس��یس دفتر مرکزی در یک کش��ور آس��یایی و حضور در کنار 

مشتریان اروپایی را دارید. 
مفه��وم همس��ایگی با ارزیاب��ی وضعیت برخی از برنده��ای بزرگ به 
خوبی قابل درک اس��ت. امروزه بسیاری از مردم شهر نیویورک مقاالت 
فایننش��ال تایمز را دنبال می کنند. این روزنامه یکی از پرفروش ترین ها 
در ش��هر نیویورک محس��وب می ش��ود. نکته جالب اینکه هیچ کدام از 
دفتره��ای رس��می و هیأت های تحریریه مجله م��ورد نظر در نیویورک 
نیس��ت. با این حس��اب تیم بازاریابی فایننش��ال تایمز به خوبی توانایی 
بازاریابی و ایجاد احساس همس��ایگی در میان مخاطب دیگر شهرها را 

داشته است. 
استفاده از مفهوم همسایگی برای برندسازی کار ساده ای نیست. شما 
باید برنامه دقیقی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان داشته باشید. در 
غی��ر این صورت تم��ام فعالیت های تان ظاه��ری و ناکارآمد خواهد بود. 
امروزه بسیاری از خانواده ها در همسایگی هم حضور دارند. نکته مهم در 

این میان ادامه تعامل همس��ایگی حتی در صورت ترک محله موردنظر 
از س��وی یک خانواده است بنابراین شما باید نسبت به وضعیت فعالیت 

برندتان را نیز بر همین اساس استوار نمایید. 
انتظارات شما از یک همسایه مناسب چیست؟ اغب همسایه ها دارای 
روابط بس��یار نزدیک با هم هستند. این امر در مورد تعامل میان برندها 
و مشتریان شان اهمیت باالیی دارد. وقتی شما احساس راحتی و اعتماد 
به یک برند داش��ته باش��ید، جزییات بس��یار زیادی با آنها به اش��تراک 
خواهید گذاش��ت. چالش اصلی بس��یاری از برندها در دوره کنونی عدم 
عالقه مش��تریان برای تعامل پایدار اس��ت بنابرای��ن برندها باید به طور 

مداوم در تالش برای یافتن مشتریان تازه باشند. 
ظهور کرونا در طول ماه های اخیر دش��واری زیادی برای کسب و کار 
ایجاد کرده است. این امر موجب اهمیت هرچه بیشتر مفهوم همسایگی 
در فرآیند برندس��ازی شده است. شاید شما در نگاه نخست باور زیادی 
به توانایی جلب اعتماد مشتریان تان داشته باشید. در این صورت با وقوع 
یک بحران توانایی واقعی ش��ما مش��اهده خواهد شد. متاسفانه بسیاری 
از برندها در مواجهه با بحران کرونا ش��مار باالیی از مشتریان ش��ان را از 
دست داده اند. این امر ماهیت پوشالی اعتماد برندها به توانایی شان برای 
حفظ مش��تریان را نش��ان می دهد. اگر ش��ما به دنبال یافتن نمونه های 
کاربردی و موفق از برندس��ازی براس��اس مفهوم همسایگی هستید، در 
ادامه برخی از برترین کس��ب و کارها در این زمینه مورد بررس��ی قرار 

خواهد گرفت. 
نمونه هایی از برندهای موفق

برند Next Door نوعی ش��بکه اجتماعی و تعاملی برای همسایگان 
اس��ت. س��ارا فریار، مدیرعامل این برند، در مصاحبه ای عمومی نس��بت 

به کارکرد اس��تارت آپ اش توضیحات جالبی داده اس��ت. بر این اساس 
اس��تارت آپ این برند ب��رای ایجاد فضایی نزدیک در میان همس��ایگان 
ایجاد ش��ده است. امروزه بسیاری از افراد در محل زندگی شان هیچ کس 
را نمی شناس��ند. این ام��ر موجب بروز نیازی برای یک اس��تارت آپ در 
 Next Door راستای تحول در نحوه ارتباط میان همسایه ها شد. برند
از دل همی��ن ای��ده جذاب بی��رون آمد. اکنون این برند در 11 کش��ور 
مختلف جهان مش��غول به فعالیت است. ش��ما برای عضویت در سامانه 
این برند باید ابتدا نام تان و کد پستی محل سکونت خود را وارد نمایید. 

سپس امکان تعامل با همسایگان تان را خواهید داشت. 
بدون تردید اس��تفاده از اس��تارت آپ هایی نظیر Next Door برای 
آش��نایی با همس��ایگان ای��ده جذابی اس��ت. نکته مه��م در این میان 
تمای��ل اف��راد برای ایجاد رابطه همس��ایگی با افراد س��اکن در خارج از 
محل سکونت ش��ان است. همین امر موجب توس��عه مفهوم همسایگی 
در مقیاس��ی وسیع شده است. اگر برند ش��ما قصد ورود به بازاری تازه 
را دارید، نیازی به حضور مکانی در کنار مش��تریان نیس��ت. شما امکان 
الگوبرداری از تجربه Next Door برای اس��تفاده از تمایل مش��تریان 

برای ایجاد رابطه همسایگی با دیگران را دارید. 
برن��د هت��ل ایندیگو یکی از اس��تارت آپ های موف��ق در زمینه ایجاد 
احس��اس همس��ایگی اس��ت. مجموعه هتل های این برند در شهرهای 
مختلف با تعهد برای رفتار مش��ابه با همس��ایگان با مس��افران اقدام به 
فعالی��ت می کنن��د. مزیت اصلی هتل ه��ای این برند رفت��ار صمیمی و 
خودمان��ی کارکنان با مس��افران اس��ت بنابراین ش��ما تجربه حضور در 
ش��هری دیگر با رفتاری بسیار صمیمی از همان بدو ورودتان را خواهید 

داشت. 

برند دانکین یکی از کس��ب و کارهای مش��هور در صنعت خوراکی و 
تنقالت اس��ت. این برند در زمینه مدیریت کسب و کارش بر روی ایجاد 
احساس مثبت برای مش��تریان است. اگر شما تجربه خرید حضوری از 
یکی از شعبه های این برند را داشته باشید، به خوبی احساس همسایگی 
با کارکنان را داشته اید. این امر در زمینه برندسازی مدنظر شمار باالیی 
از برندها قرار داش��ته اس��ت. دانکین با همین ش��یوه در سراسر ایاالت 

متحده طرفدارهای پر و پا قرصی پیدا کرده است. 
برند اس��کار مایر در زمینه طراحی تبلیغ��ات تلویزیونی اش به خوبی 
حال و هوای قدیمی همس��ایگی را زنده کرده اس��ت. این برند بر روی 
تجربه های نوستالژیک نسل های مختلف تاکید می کند. درست به همین 

خاطر موفق به جلب نظر افرادی با دامنه سنی متفاوت شده است. 
همسایگی به مثابه نوعی احساس

همس��ایگی برندها با مش��تریان مفهوم جذابی است. ش��اید شما در 
زمینه اجرای این الگوی برندس��ازی س��ختی های بس��یار زیادی پیش 
روی داش��ته باشید. نکته مهم در این میان تالش برای ایجاد احساسات 
خوش��ایند در میان مشتریان اس��ت. امروزه اغلب مشتریان در بازارهای 
مختلف براساس احساسات شان، نه محاسبه های عقالنی، دست به خرید 
می زنند بنابراین شما با تاثیرگذاری بر روی مشتریان و فعالیت در قالب 
مفهوم همسایگی امکان موفقیت در بازارهای مختلف را خواهید داشت. 
نکته مهم در این میان ضرورت اس��تفاده از این تکنیک زودتر از س��ایر 
رقباس��ت. در غیر این صورت شما زمان کافی برای بهره مندی از مزیت 
ورود زودهنگام به عرصه برندس��ازی براس��اس مفهوم همس��ایگی را از 

دست خواهید داد. 
brandingstrategyinsider.com :منبع

برندسازی بر پایه مفهوم همسایگی

به قلم: لری الیت کارشناس برندسازی
ترجمه: علی آل علی
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آیا کارمندان برای حضور مجدد در دفاتر کاری آماده اند؟ 

در شرایطی که اکثر کسب و کارها به دنبال بازگشایی مجدد دفاتر کاری خود هستند، یکی از سواالت 
مهم که تردیدهای زیادی را به وجود آورده اس��ت این اس��ت که آیا کارمندان آمادگی ذهنی الزم را برای 
این بازگش��ت دارن��د؟ در این رابطه آمار جهانی حاکی از آن اس��ت که بی��ش از ۶3 درصد کارمندان در 
کش��ورهای پیشرفته از اس��ترس باالیی برخوردار بوده که بدون شک این امر در کشورهای دیگر خصوصا 
جهان س��ومی ها، به مراتب بیش��تر اس��ت. اگرچه نمی توان دیگران را بابت این اقدام سرزنش کرد و الزم 
اس��ت تا برای واردنش��دن به یک بحران غیر قابل جبران، این بازگش��ایی ها انجام شود، با این حال نسبت 
به روش کار آنها، انتقادهای جدی ای وارد اس��ت. درواقع مدی��ران ابدا توجهی به وضعیت کارمندان خود 
نداش��ته و تصور می کنند که آنها می توانند از همین امروز درس��ت به مانند سابق رفتار کرده و طی چند 
روز، ب��ه راندمان کاری ایده آل برس��ند، با این حال تجرب��ه برندهایی که تا به امروز در این زمینه فعالیت 
کرده اند، خالف این موضوع را به اثبات می رساند. درواقع راندمان کاری افراد چیزی شبیه به فاجعه بوده 
و به همین خاطر بس��یار مهم است که اقدامات جدی صورت گیرد. اگرچه ممکن است سیاست استخدام 
افراد جدید را مناس��ب ش��رایط حال حاضر بدانید، با این حال واقعیت این است که با این اقدام، شما تنها 
صورت مسئله را پاک خواهید کرد. درواقع مشکل اصلی در استرس کارمندان و ذهنیت آنها است. بدون 
ش��ک تا زمانی که مش��کل را شناسایی نکرده باشید، به پاسخ های مناسب دس��ت پیدا نخواهید کرد. در 
این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که اگر بخواهید ش��خصا اقدام به بهبود 
روحیه کارمندان خود نمایید، همواره ممکن اس��ت روش های��ی را انتخاب کنید که بهترین نبوده و حتی 
ممکن است تاثیر عکس داشته باشد. تحت این شرایط راهکار به مراتب ساده تری نیز وجود دارد. درواقع 
با اس��تفاده از روان شناس های مجرب، ش��ما می توانید دغدغه های کارمندان خود را در مدت زمانی کوتاه 
کاهش داده و آنها را با شرایط جدید به خوبی وقف دهید. درواقع با توجه به این امر که ریشه اصلی انواع 
اس��ترس ها از افکار سرچش��مه می گیرد، بهترین راهکار برای مقابله با آنها، همکاری با افرادی است که در 
زمینه ش��ناخت روان، دانش الزم را دارند. در کنار این موضوع اطالع رس��انی در کنار رعایت پروتکل های 
بهداش��تی، اگرچه در ظاهر هزینه بر محس��وب می شود، با این حال مزیت های به مراتب باالتری را خواهد 

داشت. به همین خاطر در این زمینه نباید نگاه کوته بینانه داشته باشید. 
smallbiztrends.com :منبع

ویندوز XP هنوز طرفدار دارد

ویندوز 1۰ با ارائه در س��طح جهانی ش��مار باالیی از کاربران را به خود جلب کرده اس��ت. شاید در این 
 XP غیرواقعی به نظر برس��د. دو نسخه سیستم عامل 1۰ و XP میان اس��تفاده از نس��خه قدیمی ویندوز
از نظر س��طح امکانات و پش��تیبانی مایکروس��افت به هیچ روی با هم قابل مقایس��ه نیستند، با این حال 
براس��اس گزارش موسس��ه Net Market Share، ویندوز XP همچنان کاربرانی در سطح جهان دارد. 
بر این اس��اس تا ماه گذش��ته 1.2۶ درصد از کل رایانه های شخصی از سیستم عامل قدیمی XP استفاده 
می کردند. نکته مهم در این میان توقف ارائه آپدیت و خدمات جانبی از س��وی مایکروسافت برای ویندوز 
XP اس��ت. ش��رکت مایکروسافت در س��ال 2۰14 به طور رس��می سیس��تم عامل قدیمی و محبوبش را 
بازنشس��ته کرد بنابراین کاربران با تداوم استفاده از ویندوز XP با خطرهای امنیتی و عدم رفع مشکالت 

ساختاری از سوی مایکروسافت مواجه خواهند شد. 
ویندوز 1۰ در سراسر جهان سهمی نزدیک به ۶۰ درصد از کل رایانه ها را دارد. این امر برای نسخه تازه 

ویندوز شرک مایکروسافت آمار مطلوبی محسوب می
 شود. نزدیک ترین رقیب مایکروسافت در این میان اپل است. اپل با سهمی نزدیک به 25 درصد فاصله 
زیادی با مایکروس��افت دارد بنابراین در بلندمدت هیچ برندی امکان رقابت موثر با مایکروسافت در زمینه 

طراحی و ارائه سیستم عامل را نخواهد داشت. 
ارائه ویندوز ۷ در طول یک دهه گذش��ته نقش مهمی در جلب دوباره اعتماد کاربران داش��ته اس��ت. 
بس��یاری از کاربران رایانه های شخصی پس از ارائه نسخه ناموفق ویندوز ویستا نسبت به ادامه استفاده از 
محصوالت مایکروسافت دچار تردید شدند. با این حال نسخه ویندوز ۷ همه چیز را تغییر داد. نسخه های 
موف��ق وین��دوز 8 و 1۰ نیز روند موردنظر را ادامه داده اند. با این حس��اب چند میلیون کاربر دلبس��ته به 

ویندوز XP نیز در طول سال های آتی به نسخه های به روزتر مهاجرت خواهند کرد. 
techradar.com :منبع

تبلیغـاتخالق

هنر گفت وگ��و در هر فردی وجود ن��دارد. باید بدانید با 
چه روش��ی و جمالتی با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنید. 
البته این هنر اکتسابی است و با به کارگیری نکاتی می توان 
آن را ف��را گرفت. همه فک��ر می کنند در برقراری ارتباط از 
بقیه بهتر هستند، اما حقیقت چیز دیگری است و مسیری 
طوالنی برای پیشرفت در گفت و گویی مؤثر و عالی داریم. 
در ادامه با ما همراه باشید تا چند اشتباهی را معرفی کنیم 

که نباید در مکالمات خود مرتکب شوید.
هم��ه می توانی��م مه��ارت گفت و گ��و و مکالم��ه را در 
خ��ود تقویت کنیم. ما با این ویژگی ب��ه دنیا نیامده ایم اما 
می توانیم با کس��ب مه��ارت، گفت و گویی موفق داش��ته 
باش��یم. در ادامه  مقاله، چند اش��تباه رای��ج در مکالمات را 
معرف��ی می کنیم. آیا ش��ما هم مرتکب این اش��تباهات در 

مکالمات تان خواهید شد؟
حرف زدن و گوش ندادن

هم��ه  ما به خوب��ی می دانیم یکی از جنبه ه��ای مکالمه  
خوب، گوش دادن به طرف مقابل است، اما حقیقت چیزی 
بیش��تر از گوش دادن اس��ت. باید بدانیم چطور حرف های 
فرد دیگری را بشنویم و واکنش نشان دهیم. در این صورت 
نش��ان می دهیم در بحث و مکالمه ش��رکت داریم. یکی از 
ن��کات مهم در این زمینه مهارت گوش دادن فعال اس��ت. 
گوش دادن فعال به معنای مطرح کردن سؤاالت مرتبط با 
بحث، گوش دادن دقیق و عالقه نشان دادن به صحبت های 

فرد دیگر است.
اگ��ر می خواهید ش��نونده ای فعال باش��ید، باید در میان 
صحبت های طرف مقابل، از عبارت هایی اس��تفاده کنید که 
توجه شما به موضوع گفت و گو را نشان می دهد یا نظراتی 
بی��ان کنید ک��ه عالقه مندی ش��ما به بح��ث را به نمایش 
می کش��د. برای جلو بردن بحث، سؤاالتی مطرح کنید یا با 
تکرار بخش��ی از حرف های ط��رف مقابل هر آنچه می گوید 

را تایید کنید.
پرسیدن سؤاالت منحرف کننده

بعضی س��ؤاالتی که در میان مکالمه بیان می شوند، علی 
رغم اینکه عالقه و اش��تیاق شما را نش��ان می دهد، سبب 
انحراف بحث می ش��ود و حالت��ی همانند بازجویی از طرف 
مقابل خواهد داشت. پس برای پیشبرد مکالمه، وقفه هایی 
به وجود آوری��د، دقیق گوش دهید و بگذارید طرف مقابل 
صحب��ت کند و نظرات خودش را بگوید. اگر می خواهید در 
بین مکالمه چیزی بپرس��ید، بای��د توجه کنید حرف تان با 

محتوای گفت و گو مرتبط باشد.
پراکنده حرف زدن

پراکنده گویی و از این شاخه به آن شاخه پریدن، عصبی 
بودن ش��ما را نش��ان می دهد. اگر در مکالمات خود از این 
ش��اخه به آن شاخه بپرید از بیان مقصود نهایی تان بی بهره 
خواهید ماند و دیگران نمی توانند با شما همراه شوند. باید 
ت��الش کنید مختصر و مفید ح��رف بزنید و روی مخاطب 
خود تأثیر بگذارید. برای دس��تیابی به این هدف، از قبل با 
خود فکر کنید. آمادگی داشتن برای صحبت باعث می شود 
اعتماد به نفس بیشتری برای ابراز نظر و عقیده  خود داشته 

باشید.
نسنجیدن حرف از قبل

برخ��ی افراد دوس��ت دارند هر طور ش��ده درب��اره  تمام 
موضوع��ات نظر بدهند. صحبت های ب��دون فکر آنها باعث 
می شود دیگران احس��اس کنند این افراد بدون هیچ نکته  
ارزش��مندی، تنها حرف می زنند. پس اگ��ر می خواهید در 
چنین دامی نیفتید، س��عی کنید آگاهانه و با اطالعات وارد 
مباحث ش��وید. قبل از حرف زدن خوب فکر کرده و سعی 

کنید حرف های تان را مزه مزه کنید.
ایجاد بحث و درگیری

در مکالمات س��عی نکنید تنها حرف خود را به کرس��ی 
بنش��انید و نظر خود را مط��رح کنید. اینکه فکر کنید فقط 
خودتان درس��ت می گویید، مکالم��ه دوطرفه به یک بحث 
تک نفره تبدیل می شود. باید بپذیرید هر کسی نظری دارد. 
اگر هم��واره تالش می کنید دیگران را با خود همراه کنید، 
احتمال اینکه ش��ما را ترک کنند خیلی بیشتر است. صبور 

و متواضع باشید و نظر دیگران را هم گوش دهید.
نشان دادن اعتماد به نفس ساختگی

نداشتن اعتماد به نفس در مکالمات به طور واضحی خود 
را نشان می دهد. پس س��عی کنید اعتماد به نفس خود را 
تقوی��ت کنید تا از طریق آن، از هر آنچه می گویید مطمئن 
باشید. نباید خود را با اعتماد به نفس نشان دهید؛ در حالی 

که خودتان به آنچه می گویید، مطمئن نیستید.
رئیس بازی در هنگام مکالمه

هیچ فردی از اینکه طرف مقابل در مکالمه ادای رئیس ها 
را درآورد، خوش��ش نمی آید، اما وقتی خودمان این حرکت 
را انج��ام می دهیم متوجه نیس��تیم. در ه��ر صورت ممکن 
اس��ت وقتی اهل حرف زدن و مکالمه با دیگران نیس��تیم، 
دچار چنین اش��تباهاتی ش��ویم. اگر به دنبال تأثیر مثبت 
روی دیگران و پیدا کردن دوس��ت های بیش��تر هستید، به 
دیگران امکان ابراز نظر دهید. برای دوری از چنین مشکلی 
بای��د در گفت و گوها، طرز حرف زدن و بحث کردن مان را 

بررسی کنیم و مراقب باشیم رئیس بازی درنیاوریم.

ایجاد وقفه های ناگهانی
یکی از اش��تباهات در میان مکالمه این اس��ت به طرف 
مقاب��ل اجازه ندهیم نظرش را کامل بیان کند و مدام میان 
صحبت های��ش وقفه بیندازد. وقتی به ط��رف مقابل اجازه 
می دهیم با آرام��ش و بدون وقفه حرف بزند و نظر خود را 

بگوید، ادب و شعور خود را نشان می دهیم.
خود را همه فن حریف دانستن

اگر سعی کنیم نشان دهیم همه فن حریف هستیم، افراد 
حاضر در مکالمه معذب می ش��وند و از مشارکت واقعی دور 
خواهن��د ماند. برای جلوگیری از این ش��رایط نیاز نیس��ت 
تم��ام اطالعات خود را به یک باره بروز دهیم. وقتی درباره 
موضوعی آگاهی دارید، بهتر اس��ت ب��ا آرامش درباره  آنچه 
مرتبط با بحث اس��ت نظر بدهیم. واقعاً نیاز نیس��ت سکان 
مکالمه را به دس��ت بگیریم و بحث را به جهتی که دوست 

داریم، هدایت کنیم.
تند حرف زدن

در هن��گام عصبانی��ت ی��ا هیجانی ش��دن، تندتر حرف 
می زنیم. تند حرف زدن باعث می ش��ود مخاطب به خوبی 
متوجه منظور ما نشود. پس باید آرام و شمرده حرف بزنید 
و درباره واژه هایی که اس��تفاده می کنید، بیشتر فکر کنید. 
یک��ی از روش های افزایش تأثیرگذاری کالم این اس��ت در 

بین صحبت های مان وقفه هایی ایجاد کنیم.
اگر ای��ن عادت های مخرب را در زم��ان مکالمات به کار 
ببرید، به دنبال جبران اش��تباهات تان باشید؛ خصوصاً اگر 

می خواهید موفق و تأثیرگذار باشید.
inc/ucan :منبع 

چند اشتباهی که شما را از یک مکالمه  موفق و تأثیرگذار دور می کند
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