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موسسه »فریزر« از افت ۱۵ پله ای ایران در شاخص »آزادی اقتصادی« گزارش داد

ایران در انتهای لیگ 
آزادی اقتصادی

فرصت امروز: موسس��ه »فریزر« در تازه ترین رده بندی ش��اخص »آزادی اقتصادی« از افت ۱۵ پله ای ایران خبر 
داد و از بین ۱۶۲ کش��ور جهان، ایران را در جایگاه ۱۵8 قرار داد. »فریزر« در ادامه سلس��له گزارش های آزادی 
اقتصادی جهان به بررسی وضعیت کشورهای جهان پرداخت و هنگ کنگ را آزادترین اقتصاد جهان معرفی کرد. 
ش��اخص »آزادی اقتصادی«، نحوه برخورد دستگاه ها و سیاس��ت های هر کشور در برابر آزادی اقتصادی را نشان 
می دهد. این شاخص، وضعیت آزادی اقتصادی را در پنج حوزه مختلف بررسی کرده که عبارتند از »اندازه دولت«، 
»نظ��ام قضایی و حقوق مالکیت«، »پوِل قوی«، »آزادی تج��ارت بین المللی و مقررات بانکی« و »کار و تجارت«. 

دالر به مرز روانی ۳۰ هزار تومان و سکه به کانال ۱۴ میلیون تومان رسید
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»کیپاد« محدود به مشتریان بانک پاسارگاد نیست

از امنیت پول تا راحتی پرداخت

کاهش حواس پرتی در عرصه کسب و کار
لپ  تاپ یا رایانه؛ کدام یک برای کارمندان مناسب تر است؟

۶ مزیت به اشتراک گذاری تجربه و دانش در شرکت ها
هندوها بهIKEA: از یوگا سوءاستفاده نکنید
چگونه معامله فروش را به سرانجام برسانیم؟

بازاریابی و مسئله تمرکز بر روی جامعه کسب و کار

8 تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

مدیران عامل گوگل، 
 فیس بوک و توییتر

رسما به مجلس سنا 
احضار شدند

یادداشت
آیا کودکان به بانکداری ویژه و 
خدمات خاص بانکی نیاز دارند؟

بانک برای کودکان

نمای  تم��ام  آینه  ک��ودکان 
و  هس��تند  آدم��ی  زندگ��ی 
بالندگی و ش��ور زندگی وامدار 
ک��ودکان  آنهاس��ت.  حض��ور 
آیندهس��ازان فرداین��د و برای 
رش��د و تعالی نی��از به زندگی 
خوب و آتیهای روش��ن دارند. 
در ای��ن بی��ن، س��والی که در 
حوزه بانکداری مطرح می شود، 
این اس��ت که آیا کودکان نیاز 
به بانکداری ویژه یا محصوالت 
بانکی مخصوص به خود دارند؟ 
در صورت پاس��خ مثبت به این 
می توانند  کودکان  آیا  پرسش، 
بدون همراهی والدین مستقیما 
به ش��عب بانک مراجعه کنند، 
افتتاح حساب کرده و یا کارت 
عابربان��ک دریاف��ت نماین��د و 
تراکنش های مال��ی خود را به 
ط��ور الکترونیکی انجام دهند؟ 
در صورت من��ع قانونی در این 
زمینه، چه کسانی می توانند به 
جای کودکان - و یا به عبارتی، 
برای کودکان - عملیات بانکی 

انجام دهند؟
در ابت��دا باید توجه داش��ت 
که از نظ��ر موازین ش��رعی و 
همچنی��ن مق��ررات قانون��ی، 

جنین انسانی از زمانی 
۴که روح در او دمیده...

 شنبه
۱2 مهر

۱۳99

۱۵ صفر ۱۴۴2 - سـال ششم
شماره   ۱۶۳۶- ۱۶صفحه - ۵۰۰۰۰   ریال

Sat.3 Oct 2020

فرصت امروز: در نخستین س��اعات بامداد جمعه، دونالد ترامپ در توییتی از 
مثبت بودن تس��ت کرونای خود خبر داد و نوش��ت »امشب تست بانوی نخست 
و من برای کووید-۱۹ مثبت شد. ما قرنطینه و روند بهبودی را بالفاصله شروع 

می کنیم. ما با هم از این )کرونا( عبور خواهیم کرد.«
س��اعاتی پیش از آن نیز رئیس جمهور آمریکا در توییتی دیگر به مثبت بودن 
تست کرونای مشاور خود، هوپ هیکس اشاره کرده بود و گفته بود که در انتظار 
جواب تس��ت خود و مالنیا اس��ت. او در این توییت نوشت: »تست کرونای هوپ 
هیکس که بدون گرفتن حتی یک اس��تراحت کوچک به س��ختی کار می کرد، 
مثبت شده است. چه وحشتناک! بانوی اول و من منتظر جواب آزمایش هستیم. 
در عین حال، روند قرنطینه خود را ش��روع می کنیم.« با مثبت ش��دن تس��ت 
کرون��ای دونالد ترامپ و همس��رش، هر دوی آنها به قرنطین��ه خانگی رفته اند. 
مالنیا ترامپ نیز در توییتی پس از توییت رئیس جمهور آمریکا نوشت که مانند 
بسیاری از آمریکایی ها او و رئیس جمهوری نیز پس از مثبت بودن تست کرونا، 
وارد قرنطینه خانگی شده اند: »ما خوب هستیم و من تمام برنامه های آتی را به 
تعویق انداخته ام. لطفا مطمئن باشید که ایمن هستید و ما با هم از این جریان 
عبور می کنیم.« تست کرونای ترامپ و همسرش در حالی مثبت اعالم می شود 
که نرخ ابتال و مرگ و میر ناش��ی از ویروس کرونا در آمریکا به ش��دت باالست. 
در آمریکا دس��ت کم ۷ میلیون نفر به کووید-۱۹ مبتال شده اند و تعداد قربانیان 
این بیماری دس��ت کم از  ۲۰۰ هزار نفر گذشته است. در همین حال، مشخص 
نیس��ت که ابتالی ترامپ به کرونا چه تاثیری بر مناظره دوم ریاس��ت جمهوری 
خواهد گذاش��ت که قرار است ۱۵ اکتبر در میامی فلوریدا برگزار شود. سه روز 
پیش از این اتفاق، اولین مناظره انتخاباتی در اوهایو برگزار ش��د و رس��انه ها و 
خبرگزاری ه��ا از آنچه در جری��ان این مناظره بین بایدن و ترامپ گذش��ت، از 
عناوین و تیترهایی چون رسوایی آمریکا، آبروریزی در اوهایو، باشگاه مشت زنی، 
مناظره س��یاه برای کاخ سفید و پمپاز نااطمینانی به بازارها استفاده کردند. در 
ه��ر صورت، ابت��الی رئیس جمهوری آمریکا به بیماری کرونا، ش��وک بزرگی به 
انتخابات ۲۰۲۰ خواهد بود و تحوالت سیاسی آمریکا را مطمئنا تحت تاثیر قرار 

خواهد داد. با ابتالی ترامپ به کرونا، اداره آمریکا به پنس رسید

چند س��اعت پس از اعالم ابتالی هوپ هیکس، مشاور ترامپ به کرونا، رسما 
اعالم ش��د که دونالد ترامپ و همس��رش ه��م به کرونا مبتال ش��ده اند. پس از 
مخاب��ره خبر ابتالی هیکس به بیماری کرونا، بس��یاری از خبرگزاری ها احتمال 
ابتالی ترامپ را هم باال می دانس��تند زیرا خانم هوپ هیکس در طول مناظره ها 
و س��فرهای اخیر دونالد ترامپ همواره همراه رئیس جمهور بوده اس��ت. او روز 
سه ش��نبه نیز به هم��راه ترامپ برای مناظ��ره انتخاباتی به اوهایو س��فر کرد و 
چهارش��نبه هم ترامپ را در پروازی به س��مت گردهمایی انتخاباتی مینه س��وتا 
همراهی نمود. با اینکه مقامات کاخ سفید از عصر چهارشنبه اطالع یافتند که او 
به ویروس کووید-۱۹ مبتال شده و پس از پرواز در خانه قرنطینه شده است، اما 
با این حال هنوز مشخص نشده که وی چه زمانی آزمایش انجام داده که منجر 
به تش��خیص مثبت شده است. البته هیکس بارها پیش از این بدون ماسک در 

حال مسافرت دیده شده بود.
پس از اعالم رس��می ابتالی دستیار شخصی رئیس جمهور آمریکا به بیماری 
کرونا و ش��روع گانه زنی رس��انه ها، دونالد ترامپ در توئیتی این ش��ایعه را تائید 
کرد و نوش��ت: »تس��ت کرونای من و مالنیا مثبت شده و به قرنطینه می رویم.« 
س��اعتی بعد و درحالی که ش��وک بزرگی به جامعه آمریکا وارد شده بود، مالنیا 
ترام��پ هم در توییتی اعالم کرد که حال او و همس��رش خوب اس��ت و هر دو 
پروسه قرنطینه را آغاز کرده اند. ابتالی ترامپ به کرونا از این جهت اهمیت دارد 
ک��ه تنها حدود دو هفته تا ش��روع رأی گیری انتخابات ریاس��ت جمهوری باقی 
مانده اس��ت و این ابتالی ناگهانی مطمئنا پروس��ه انتخابات را تحت الشعاع قرار 
می دهد. این در حالی است که عملکرد ترامپ در مقابله با بیماری کرونا از همان 
ابتدای اپیدمی مورد انتقاد دموکرات ها و حتی جمهوری خواهان قرار داش��ت و 
در موارد زیادی اظهارنظرهای غیرعلمی او با واکنش کارشناس��ان بهداش��ت و 
درم��ان آمریکا مواجه ش��د، چنانچه نتایج یک تحقیق در این خصوص نش��ان 
داده که رئیس جمهور آمریکا از بزرگ ترین ترویج دهندگان اطالعات غلط درباره 

همه گیری کرونا به شمار می آید.
در همین حال، کاخ سفید پس از اعالم ابتالی ترامپ در بیانیه ای اعالم کرد 
ک��ه رئیس جمهوری برای خودش و تمامی کس��انی ک��ه از او و مردم آمریکا به 

صورت جدی حمایت می کنند، تدابیر امنیتی و بهداش��تی در نظر گرفته است. 
سخنگوی کاخ سفید در این بیانیه گفت که کاخ سفید تالش می کند تا هم در 
داخل عمارت و هم هنگام سفر رئیس جمهور اوضاع را تحت کنترل داشته باشد 

و کمترین احتمال ابتال را در نظر بگیرد.
چه��ل و پنجمی��ن رئیس جمهوری آمریکا بنا به برنام��ه از پیش برنامه ریزی 
شده قرار بود عصر جمعه کاخ سفید را به مقصد ایالت فلوریدا ترک کند. او قرار 
بود در گردهمای��ی هوادارانش در این ایالت که از ایالتهای کلیدی در انتخابات 

ریاست جمهوری پیش رو محسوب می شود شرکت کند.
در ای��ن بین، با اعالم خبر قرنطینه دونالد ترامپ برای دو هفته آینده، آمریکا 
باید تحت نظر معاون اول او یعنی مایک پنس اداره شود. در این بین، سفرهای 
انتخابات��ی دونال��د ترامپ لغو ش��ده و ح��اال بزرگ ترین ابهام درب��اره برگزاری 
انتخابات به وجود آمده اس��ت. این در حالی اس��ت که پزشک کاخ سفید اعالم 
کرده حال ترامپ و همس��رش خوب اس��ت و بنا بر اعالم کاخ سفید، ترامپ در 
مح��ل کارش قرنطینه می ش��ود و به فعالیت هایش نیز ادام��ه خواهد داد. طبق 
گمانه زن��ی ناظران سیاس��ی، مناظره دوم انتخاباتی که قرار اس��ت ۱۵ اکتبر در 

میامی فلوریدا برگزار شود، به احتمال فراوان لغو می شود.
شاخص بورس ریخت و ترامپ سوژه توئیتر شد

با انتشار خبر مثبت شدن تست کرونای دونالد ترامپ، شاخص بورس آمریکا 
به ش��دت افت کرد. همچنین این خبر دستمایه شوخی کاربران توئیتری شد و 
بس��یاری از کاربران، نس��خه های عجیب مرد شماره یک کاخ سفید برای درمان 
کرونا ازجمله اس��تفاده از وایتکس را برای خود او تجویز کردند. ترامپ سه روز 
قب��ل نیز در جری��ان اولین مناظره انتخاباتی با جو بای��دن، رعایت پروتکل های 

بهداشتی را به باد تمسخر گرفته بود.
در همین راس��تا و با مثبت شدن تست کرونای رئیس جمهور آمریکا، ارزش 
س��هام در بورس داوجونز آمریکا یک ممیز هفت دهم درصد کاهش یافت و اس 
اند پی هم با کاهش یک ممیز ش��ش دهم درصدی روبه رو شد. ارزش ین ژاپن 
نی��ز اندکی در برابر دالر افزایش یافت و به گفته ش��بکه »ام اس ان بی س��ی« 

ارزش سهام داوجونز بیش از ۴۰۰ واحد پایین آمد.

جدا از بازخورد اقتص��ادی، ابتالی ترامپ به کرونا، انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا را 
با چالش��ی بزرگ روبه رو کرده اس��ت. شوماری اس��تون، خبرنگار ان بی سی در 
پیامی توئیتری در این باره نوش��ت: »این تش��خیص )ابتالی ترامپ و همسرش 
به کرونا(، ضربه جدی به رئیس جمهوری است که از سر ناتوانی در تالش بوده 
است مردم آمریکا را متقاعد کند وضعیت همه گیری وخیم نیست، حتی به رغم 

اینکه موارد ابتال رو به افزایش است.«
براس��اس تحقیقی که نتایج آن روز پنجشنبه گذشته منتشر شد، ۱۱ موضوع 
درباره اطالعات غلط درخصوص ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت که برخی 
از آنها مربوط به ترامپ بوده اس��ت. او در دوران استیضاح خود مدعی شده بود 
که ویروس کرونا توس��ط دموکرات ها ایجاد ش��ده و همچنین از اطالعات غلط 
دیگری که توس��ط ترامپ تروی��ج یافته، این بوده که وی��روس کرونا به صورت 

معجزه آسایی ناپدید خواهد شد.
یکی دیگ��ر از اطالعات غلطی که توس��ط ترامپ ترویج یافته بود، اس��تفاده 
از داروی ض��د ماالری��ای »هیدروکس��ی کلوروکین« به عن��وان درمان ویروس 
کووید-۱۹ بوده است. ترامپ یک دوره ۱۴ روزه نیز به عنوان درمان از این دارو 
اس��تفاده کرد. این در حالی است که س��ازمان غذا و داروی آمریکا در ماه ژوئن 
هش��دار داده بود که اس��تفاده از این دارو می تواند مش��کالت قلبی جدید برای 
بیماران به همراه داش��ته باش��د. رئیس جمهور آمری��کا در کنفرانس خبری ۲۳ 
آوریل خود نی��ز این ایده را مطرح کرده بود که تزریق مواد ضدعفونی می تواند 

به صورت بالقوه درمانی برای کووید-۱۹ باشد.
این اواخر نیز ترامپ مدعی ش��ده بود که دولت آمریکا تا ماه اکتبر واکس��ن 
وی��روس کرونا را آماده خواهد کرد و ۱۰۰ میلیون دوز از این واکس��ن تا پایان 
سال توزیع خواهد شد. این ادعا در حالی مطرح شده که بسیاری از کارشناسان 
درمانی، س��خنان ترامپ را زیر س��وال برده و گفتند که انتظار نمی رود تا س��ال 
آینده واکس��ن کرونا در دس��ترس همگان قرار گیرد. همه اینها در حالی اس��ت 
که ش��مار ابتالی روزانه به ویروس کووید۱۹- در ایاالت متحده همچنان رو به 
افزایش اس��ت و طبق آخرین خبرها، ش��مار مبتالیان به کرونا در آمریکا به ۷ 

میلیون ۴۵۰ هزار نفر رسیده است.

پنجشنبه گذشته، رکورد مبتالیان کرونا در ایران شکسته شد و زنگ خطر را 
برای سخت ترین پاییز معاصر ایران به صدا درآورد.

به گ��زارش خبرآنالین، همان طور که انتظار می رفت در هفته گذش��ته آمار 
مبتالیان کرونا در ایران رش��د چشمگیری داشت؛ تعداد روزانه مبتالیان باز هم 
رکورد زد، تعداد کش��ته های روزانه گاهی به باالی ۲۰۰ نفر رس��ید و روز به روز 
اس��تان های بیشتری درگیر این بیماری شدند. البته این روند صعودی کرونا در 
ایران در چند روز گذش��ته موضوع جدیدی نیس��ت، بس��یاری از کارشناسان و 
مس��ئوالن قبال نس��بت به افزایش آمار کرونا در پاییز امسال هشدار داده بودند 
و حتی برخی از مس��ئوالن از آن به عنوان »س��خت ترین پاییز دوران معاصر« 

ایران نام بردند.
حاال ۱۲ روز از س��خت ترین پاییز معاصر ایران می گذرد و به نظر می رسد که 
همه پیشبینی ها واقعی بوده اند. در همین رابطه چند روز پیش، مسعود مردانی، 
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت وگو با روزنامه »وطن امروز« 
گفته بود: »آمار بستری شدگان، مبتالیان و جان باختگان کرونایی در کشور به ویژه 

کالنش��هر تهران به شدت رو به افزایش است؛ طوری که بیمارستان ها به سختی 
مبتالی��ان بدحال را پذیرش می کنند؛ چراکه تختی ب��رای بیماران کرونایی در 

مراکز درمانی باقی نمانده است.«
در این میان، نگاهی به آمار مبتالیان کرونا در ایران طی یک هفته گذشته این 
وضعیت بحرانی را تایید می کند، در این هفته هر روز بیش از ۳ هزار نفر در کشور 
به کرونا مبتال شدند، که بیشترین میانگین هفتگی کشور در آمار مبتالیان است، 
این اعداد حتی از میانگین موج اول کرونا هم بیشتر هستند. از سوی دیگر روز 
پنجشنبه دهم مهرماه با ابتالی ۳ هزار و 8۲۵ نفر به کروناویروس رکورد تعداد 
مبتالیان روزانه کووید-۱۹ هم در ایران شکس��ته شد. قبال بیشتر از یک هفته 

پیش با ابتالی ۳۷۱۲ نفر این رکورد ترسناک شکسته شده بود.
از س��وی دیگر اگرچه به گفته کارشناس��ان معموال دو هفته زمان می برد که 
پس از افزایش تعداد مبتالیان آمار قربانیان افزایش پیدا می کند، به نظر می رسد 
نشانه هایی از افزایش مرگ ومیر هم در آمار کرونا دیده می شود. البته در برخی از 
استان ها وضعیت از همین حاال هم مرگبار است. به طوری که به گفته علیرضا 

زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، روز 8 مهر تهران با باالترین 
میزان مرگ و میر بر اثر ابتال به کرونا مواجه شد. قبال این آمار مربوط به روزهای 
۲8 اس��فندماه، ۴ فروردین و ۲ و ۴ بوده اس��ت. مقایس��ه آمار میانگین هفتگی 
قربانیان کرونا نشان می دهد که موج پاییزی کرونا از موج اول هم مرگبارتر بوده 
اس��ت و البته احتمال بدتر شدن شرایط در هفته های بعدی با توجه به افزایش 

تعداد مبتالیان وجود دارد.
از س��وی دیگر در روزهای گذش��ته تعداد اس��تان های درگیر با پاندمی هم 
افزایش داش��ته است، به طوری که هم اکنون اکثر استان ها در وضعیت قرمز یا 
هش��دار قرار دارند. در بین استان های کشور نیز استان های تهران، اصفهان، قم، 
آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، بوش��هر، زنجان، ایالم، خراس��ان رض��وی، چهارمحال و 
بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد، 
سمنان، مازندران و گیالن دارای وضعیت قرمز هستند و تنها ۴ استان گلستان، 

کردستان، هرمزگان و فارس در وضعیت هشدار به سر می برند.

براس��اس اطالعات سامانه اطالع رس��انی، خودارزیابی و ثبت بیماران کرونا به 
نظر می رسد بعد از تهران، وضعیت استان های اصفهان و مازندران خطرناک تر از 
دیگر استان هاست. سخنگوی وزارت بهداشت، درباره کرونا در اصفهان گفته بود: 
»متوسط سن بستری بیماران کرونایی از ابتدای شیوع بیماری در استان اصفهان 
۵۷ س��ال گزارش شده است. در استان اصفهان ظرفیت بیمارستان های مرجع 
کرونا به س��رعت در حال تکمیل است و برای پوش��ش خدمات بیماران تعداد 
بیشتری از تخت های بیمارس��تانی اعم از دولتی، خصوصی و خیریه اختصاص 
داده خواهد شد. همچنین اعمال جراحی غیراورژانسی از شنبه پنجم مهر ۹۹ تا 

اطالع ثانوی در استان اصفهان ممنوع اعالم شده است.«
روز پنجشنبه دهم مهرماه نیز ۲۰۲ نفر در این استان به کرونا مبتال شدند، به 
طوری که ۱۴۵۱ بیمار در این استان بستری هستند و گفته می شود وضع ۲۴۹ 
فرد هم وخیم است. گفته می شود که هم اکنون در اکثر مناطق استان مازندران، 
آمار کرونا افزایش پیدا کرده اس��ت و وضعیت کرونا در شهرس��تان های بهشهر، 

رامسر، سوادکوه، کالردشت و گلوگاه در این استان قرمز است.

۳ روز پس از اولین مناظره انتخاباتی، تست کرونای ترامپ و همسرش مثبت اعالم شد

شوک بزرگ به انتخابات آمریکا

هفته گذشته، بدترین هفته کرونایی ایران بود

سخت ترین پاییز معاصر ایران
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شکوفایی اقتصادی
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تسهیالت ارزان قیمت

داخلی اسنادی  اعتبار 
ــه بانکــی ضمانت نام

ـــاوره بانکی ــه مش ارائ

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



فرص��ت امروز: کیف پ��ول الکترونیک��ی در ادبیات بانکی به س��امانه 
نرم اف��زاری گفته می ش��ود که به ش��خص امکان می دهد ت��ا بدون نیاز 
به پول نقد یا کارت بانکی، توانایی پرداخت پول را داش��ته باش��د. این 
تراکنش مالی می تواند با اس��تفاده از کامپیوتر یا گوشی هوشمند انجام 
شود و حس��اب بانکی فرد نیز می تواند به کیف پول الکترونیکی متصل 
باش��د. ۳۱ تیرماه امس��ال بود ک��ه بانک مرکزی در بخش��نامه ای مفاد 
نام��ه رئیس دفت��ر رئیس  جمهور در مورد ارائه برخ��ی از خدمات بانکی 
ب��ه صورت الکترونیکی را به بانک ها و موسس��ات اعتباری ابالغ کرد. در 
این بخش��نامه بانک ها ملزم به اجرای چهار خدمت الکترونیکی ازجمله 
کیف پول الکترونیکی شدند. نزدیک به یک ماه بعد نیز بانک مرکزی در 
پنجم شهریورماه اعالم کرد که شورای پول و اعتبار در راستای »تسهیل 
جریان مبادالت خرد« با صدور »کیف الکترونیک پول« از طریق بانک ها 
و موسس��ات اعتباری موافقت کرده است. با ریل گذاری بانک مرکزی و 
ابالغ ضوابط صدور کیف پول الکترونیک به شبکه بانکی، به نظر می رسد 
که کیف پول مجازی بیش از پیش در س��طح جامعه با استقبال روبه رو 
شود و از قابلیت های مختلف آن به ویژه راحتی پرداخت استفاده شود.

انواع کیف پول های باز و بسته و کارکردهای آن
کی��ف پول های الکترونیک به دو نوع کیف پول بس��ته و باز تقس��یم 
می ش��ود. س��اده ترین نوع کیف پول الکترونیکی، کیف پول های بس��ته 
)Closed-loop( هس��تند که خ��ود به دو بخش کلی تقس��یم بندی 
می ش��ود: اول، کیف پول های بس��ته در اندازه  های معی��ن. این گروه از 
کیف پول های بس��ته مقدار مبلغ مش��خصی اعتبار دارند که به وس��یله 
اطالعات شناس��ایی آنها قابل استفاده برای پرداخت های مختلف است. 
بهترین مثال برای این کیف پول، کارت هدیه بانک ها یا شرکت هاس��ت. 
کارت هدیه در ابتدا برای هدیه دادن به دوس��تان و آش��نایان توس��ط 
بانک ه��ای تج��اری طراحی ش��د، ام��ا با گذش��ت زمان ش��رکت ها و 
کمپانی های تج��اری نیز اقدام به انتش��ار کارت هدیه های خود کردند. 
کارت های هدیه ش��رکت ها صرفا برای خریدن محصوالت مش��خصی به 
کار م��ی رود. به عنوان مثال ش��رکت هایی مانند اپل، گ��وگل و آمازون 
کارت های هدیه ای ب��رای خریدهای کاربران خ��ود عرضه می کنند که 
غیر از محصوالت خود آن ش��رکت بالاس��تفاده اس��ت. همچنین امکان 
بازگردان��دن این کارت هدیه ها و نقد کردن آنها به خود ش��رکت وجود 
ندارد. مبلغ کارت های هدیه، میزان اعتباری اس��ت که از حساب بانکی 
خارج ش��ده و برای پرداخت بدون نیاز ب��ه پول نقد و کارت بانکی قابل 
استفاده است. در واقع، کارت های هدیه یک کیف پول ساده الکترونیکی 
با مقدار مش��خصی پول هستند که قابلیت پرداخت به صورت آنالین یا 

حضوری را براساس کد شناسایی به دارنده می دهد. 
ن��وع دوم کیف پ��ول الکترونیکی بس��ته نیز کی��ف پول های محدود 
شرکت هاس��ت که در آن، اشخاص می توانند به وسیله درگاه های بانکی 
به صورت آنالین حس��اب خود را به هر اندازه ای که تمایل دارند ش��ارژ 

کنند و س��پس از اعتبار خود برای خرید محصوالت یا خدمات استفاده 
کنند. س��اده ترین مثال این کیف پول های بس��ته ن��وع دوم، مربوط به 

فروشگاه های اینترنتی و برنامه های تلفن همراه است.
ام��ا نوع دیگ��ر و مهم تر کیف پ��ول الکترونیکی، کی��ف پول های باز 
)Open-loop( هس��تند. این ن��وع کیف پول در ارتباط مس��تقیم با 
سیستم بانکی قرار دارد و از آن می توان برای هر پرداختی استفاده کرد. 
یک کیف پول باز حاوی اطالعات حس��اب مالی ش��خص است و دارنده 
کی��ف پول می تواند بدون نیاز به وارد کردن دوباره اطالعات بانکی خود 
ب��ه راحتی مبل��غ خریدش را پرداخت کند. کی��ف پول های باز در حال 
حاضر رایج ترین نوع کیف پول در کش��ورهای توس��عه یافته هس��تند و 
با پیش��رفت جوامع و پررنگ ش��دن نقش فن��اوری در زندگی روزمره، 
کش��ورهای در حال توس��عه نیز به س��مت این نوع کی��ف پول متمایل 
ش��ده اند. به این ترتیب، خریدار با وصل ک��ردن کیف پول خود به یک 
سایت یا نرم افزار می تواند خرید خود را با سرعت و سهولت باالیی انجام 
دهد و دیگر نیازی به شیوه های سنتی پرداخت نیست. تامین مالی کیف 
پول های باز نیز می تواند از طریق حساب یا کارت بانکی، کارت اعتباری، 

حساب رمزارزهای مجازی و واحدهای پولی مجازی انجام شود.
»کیپاد« امنیت پول و تسهیل خدمات را همزمان دارد

در ایران نیز کیف پول الکترونیک در چند سال گذشته عمومیت پیدا 
کرده و بانک های مختلفی به طراحی کیف پول های الکترونیک دس��ت 
زده اند. ازجمله این بانک ها، بانک پاس��ارگاد اس��ت که به تازگی نسخه 
جدیدی از اپلیکیشن کیپاد )کیف پول الکترونیکی پاسارگاد( را طراحی 
و عرضه کرده اس��ت. ازجمله ویژگی های کیپاد این اس��ت که استفاده 
از آن منحصر به مش��تریان بانک پاس��ارگاد نیس��ت و همه مش��تریان 
بانکی می توانند از خدمات الکترونیک این اپلیکیش��ن بهره مند ش��وند. 
همچنین توس��عه این اپلیکیشن براس��اس آخرین استانداردهای بانکی 
و امنیتی انجام ش��ده و عالوه بر خدمات معمول اپلیکیشنهای پرداخت 
می توان از آن جهت خرید سهام دولتی)ETF(، مدیریت و فروش سهام 
عدال��ت، پرداخت عوارض آزادراهی، طرح ترافیک و آلودگی هوا، قبض، 
شارژ، بس��ته اینترنتی، پرداخت کرایه تاکسی، انتقال به حساب و شارژ 

کار ت های شهروندی نیز استفاده کرد.
به موازات پیش��رفت فناوری، بانک پاس��ارگاد با مشارکت شرکت های 
فناپ و پرداخت الکترونیک پاس��ارگاد، نس��خه جدیدی از اپلیکیش��ن 
کیپاد را در راس��تای توس��عه راهکارهای پرداخت الکترونیک از طریق 
تلفن همراه هوش��مند طراحی کرده تا مشتریان به راحتی و بدون اتالف 
وق��ت، پرداختی امن و خوش��ایند را در حوزه خدم��ات پرداخت تجربه 
کنند. ویژگی جالب و قابل توجه کیپاد این است که محدود به مشتریان 
بانک پاس��ارگاد نیست و همه افراد می توانند از خدمات الکترونیک آن 

بهره مند شوند.
اپلیکیش��ن کیپاد امنیت پول و تسهیل خدمات را همزمان دارد، این 

روزه��ا که س��رقت های اینترنت��ی افزایش یافته، اس��تفاده از کیف پول 
الکترونیک��ی به دلیل به کارگیری س��طوح احراز هویت قوی براس��اس 
شناخت از مشتریان و عدم نیاز به ذخیرهسازی اطالعات بانکی در تلفن 
همراه و عدم نیاز به ورود رمز در هر تراکنش امنیت را برای حفظ پول 
و تراکنش های افراد افزایش می دهد. همچنین با توجه به اینکه خدمات 
این اپلیکیش��ن از طریق تلفن همراه ارائه می شود و تلفن همراه همواره 
به عنوان یک وس��یله شخصی در دسترس دارنده کیف پول الکترونیکی 
اس��ت، امکان پرداخت در همه جا فراهم اس��ت و این امر کمک می کند 

فرد تماس کمتری با شکل فیزیکی پول و کارت بانکی داشته باشد.
ای��ن ی��ک مزیت ویژه در ش��رایط کنونی ش��یوع کروناس��ت و خطر 
گسترش بیماری از طریق تبادل شکل فیزیکی پول را از بین می برد. از 
نظر اقتصادی هم کی��ف پول الکترونیکی منافع ملی و فردی دارد، زیرا 
میزان استهالک اسکناس که ساالنه هزینه هنگفتی را به کشور تحمیل 
می کن��د، کاهش می دهد و همچنین افرادی ک��ه قبال همواره از پول و 
کارت بانکی استفاده می کردند دیگر نگران گم شدن یا ضدعفونی کردن 
آنها نیس��تند و به همین دلیل کیف پ��ول الکترونیکی هزینه جانبی به 

دارنده تحمیل نمی کند.
قابلیت های جدید و امکانات تازه »کیپاد«

با توجه به اهمیت ویژه نیاز مشتریان در ارائه خدمات الکترونیک به طور 
مستمر اقداماتی در راستای به روز رسانی کیپاد صورت می پذیرد و همواره 
نیاز مش��تری در اولویت خدمات ارائه ش��ده قرار دارد. در همین راس��تا و با 
توجه به نیازهای شناس��ایی شده در آخرین به روزرسانی انجام شده در این 
اپلیکیش��ن امکاناتی از قبیل پرداخت کرایه تاکس��ی در تهران )ریالو وفون 
پی(، پرداخت کرایه تاکسی در تبریز، خرید بلیت پیمایش گروهی به همراه، 
 TDLTE خرید شارژ و بسته اینترنتی شاتل موبایل، خرید بسته اینترنتی
ایرانسل، استعالم و پرداخت خالفی موتور، استعالم و پرداخت قبض موبایل 
ایرانس��ل، اضافه شده راهنما به باالی هر صفحه جهت راهنمایی بیشتر به 
کاربر، نمایش جش��نواره های فعال کیپاد در صفحه ای مجزا در اپ، تنظیم 
رمز و یا اثر انگش��ت در زمان پرداخت، امکان جس��ت وجو کارت مقصد در 
خدمات کارت به کارت، اضافه ش��دن فیلتر در گزارش های کارت به کارت، 
نمایش ارقام به حروف در کارت به کارت، انتقال اعتبار و افزایش موجودی 
جهت جلوگیری از اشتباه کاربر، نمایش توجه به کاربر برای قبض هایی که 
قبال پرداخت کرده اس��ت، نمایش دقیقتر وضعیت سهام فروخته شده در 
س��هام عدالت و امکان پرداختی تکی و چند تایی عوارض آزادراهی افزوده 
ش��ده اس��ت و به طور مستمر به روز رس��انی اپلیکیشن به منظور تسهیل 

استفاده از خدمات مورد توجه قرار می گیرد.
در ح��ال حاض��ر همه افراد با داش��تن کارت بانکی و رم��ز پویا از هر 
یک از بانک های کش��ور می توانند کیف پول خود را ش��ارژ و از خدمات 
اپلیکیشن کیپاد استفاده کنند و تراکنش های خود را به راحتی و بدون 

هزینه انجام دهند.

»کیپاد« محدود به مشتریان بانک پاسارگاد نیست

از امنیت پول تا راحتی پرداخت

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت تصمیم بانک مرکزی 
بس��یار عاقالن��ه و خوب بود چراکه ه��م صادرکنندگان پتروش��یمی از 

بالتکلیفی خارج می شوند و هم بازار به تعادل خواهد رسید.
ب��ه گزارش ایِبنا، آنطور که مس��ئوالن بانک مرک��زی می گویند روند 
بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات بهبود یافته اس��ت و انتظار می رود تا 
پایان س��ال ۹۹ ارز بیشتری از محل صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
بازگردد. در ش��رایطی که تنها راه تامین منابع ارزی کش��ور از صادرات 
غیرنفتی می گذرد به نظر می رسد با تعامل بیشتر نهادها و هموار کردن 
مس��یر پر پیچ و خم صادرکنندگان بتوان ارز بیشتری به اقتصاد تزریق 

کرد و به دنبال آن شاهد تعادل در بازار ارز و نرخ ها بود.
یکی از اقدامات مثبتی که به تازگی اعالم ش��د تصمیم بانک مرکزی 
در روزهای پایانی ش��هریورماه درباره تس��هیل فروش ارز صادراتی بود؛ 
اقدام��ی که عالوه بر ایجاد تعادل در بازار به رفع نیازهای ارزی کش��ور 

نیز کمک می کند. براس��اس ای��ن تصمیم پتروش��یمی ها، فوالدی ها و 
معدنی ها مجاز به فروش ارز صادراتی خود به صرافی های مجاز ش��دند. 
این در حالی اس��ت که قبل از این تصمیم، صادرکنندگان پتروش��یمی 
ب��ه عنوان یک��ی از بزرگ ترین صادرکنندگان کش��ور از فروش ارز خود 
صرف��ا به صرافی های بانکی گالیه داش��تند. ای��ن تصمیم بانک مرکزی 
در حال��ی برای بازگردان��دن تعادل به بازار ارز اتخاذ ش��د که به تازگی 
نیز علی ربیعی س��خنگوی دول��ت در اظهارنظری گفت: با تالش وزارت 
نفت و بانک مرکزی برای بازگش��ت ارزهای صادراتی، قیمت ارز متعادل 
می ش��ود. در همین باره عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز، پتروش��یمی تصمیم جدید بان��ک مرکزی مبنی بر اجازه فروش ارز 
پتروش��یمی ها ب��ه صرافی های مج��از را تصمیم بس��یار عاقالنه و خوب 
توصیف کرد و گفت: این اتفاق به نوعی دست صادرکنندگان پتروشیمی 
را باز می کند تا بدون دغدغه و اس��ترس بتوانند به فعالیتهای اقتصادی 

خود بپردازند و از بالتکلیفی رها ش��وند. محمدحس��ن دیدهور با تاکید 
ب��ر اینک��ه این موضوع باعث ایجاد جو روانی مثب��ت در بازار ارز و میان 
صادرکنندگان پتروش��یمی خواهد ش��د، به خبرنگار ایِبنا افزود: تصمیم 
خ��وب بانک مرکزی به طور قط��ع بر تعادل بازار تاثیرگذار خواهد بود و 
حتی اگر قیمتها را نیز کاهش نیابد حداقل از جهش��های کنونی قیمتها 
جلوگی��ری خواهد ش��د. وی تصریح ک��رد: در این میان بای��د به نکته 
مهم��ی توجه کرد و آن اینک��ه باید مصوبه دیگری هم برای صرافی های 
مجاز صادر ش��ود تا آنها نیز ملزم به ارائه ارز به واردکنندگان باش��ند تا 
ارزهای صادراتی پتروش��یمی ها به دس��ت مصرف کننده واقعی برسد نه 
اینکه وارد بازی دالالن ارز ش��ود. عضو کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران همچنین با تاکید بر اینکه هر موضوع دستوری به نتیجه مطلوبی 
نمی رسد، اظهار کرد: دولت باید دست از تعیین نرخ بردارد و قیمت ارز 

را به عرضه و تقاضا در بازار بسپارد.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران: تصمیم بانک مرکزی عاقالنه بود

بازار ارز متعادل می شود

بانکنامه

همتی از رشد ۵.۴درصدی پایه پولی در نیمه امسال خبر داد
بازگشت 8 میلیارد دالر از ارزهای صادراتی

رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود 
به بیان توضیحاتی درباره افزایش ش��دید قیمت ارز و حواشی اخیر 
پرداخت و نوش��ت صادرکنندگان بالغ بر 8 میلیارد دالر از تعهدات 
ارزی ۲۷ میلیارد دالری ایفا نش��ده، مربوط به پروانه های صادراتی 
س��ال های ۱۳۹8- ۱۳۹۷ خود را به تدریج به چرخه اقتصاد کشور 
آورده و مان��ده تعهدات آنها به حدود ۱۹ میلیارد دالر کاهش یافته 

است.
عبدالناصر همتی در پس��تی اینستاگرامی نوش��ت: در اوج فشار 
حداکثری و بعد از دو س��ال مقاومت بان��ک مرکزی در خط مقدم 
جنگ اقتصادی و درمقابل ش��دیدترین و بی سابقه ترین تحریم های 
پولی و بانکی و علی رغم محدودیت دسترس��ی به درآمدهای ارزی 
کش��ور، بانک مرک��زی با تمرکز بر تأمین کاالهای اساس��ی، دارو و 
مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی، نیازهای اساس��ی و ضروری 
کش��ور را با تمام س��ختی ها به خوبی و کفایت تامین کرده و اجازه 
نداده اس��ت که واضعان تحریم به هدف اصلی خودشان در دو سال 
گذشته، که همانا فروپاشی اقتصاد کشور بود، برسند. با افزایش نرخ 
ارز در چند هفته اخیر که در مورد دالیل آن به موقع خود توضیح 
خواهم داد، هجمه های س��ازمان یافته و بعض��أ با هدف های خاص، 
علیه بانک مرکزی آغاز ش��ده است.  وی افزود: با وجود سختی ها و 
دش��واری ها، کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی است. مردم 
عزیز مطمئن باشند بانک بیشتر در بازارها و ان شاءاهلل عبور مطمئن 

از آخرین مراحل فشار حداکثری، ادامه خواهد داد. 
ب��ه گفته رئیس کل بانک مرکزی این روزها بعد از طرح مکانیزم 
ماش��ه، اخباری در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح 
می ش��ود. فارغ از قابلیت عملیاتی داش��تن و میزان تأثیر عملی آن، 
متأسفانه تأثیر روانی آن در بازار ارز سایه افکنده است. درحالی که 

در مقابل آن، خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که قبال گفتم روند عرضه 
و معامالت حواله های ارزی در بازار دوم، در بس��تر س��امانه نیما، به 
خصوص سه ماهه اخیر، بهتر از قبل شده است. صادرکنندگان بالغ 
ب��ر 8 میلی��ارد دالر از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دالری ایفا نش��ده 
خود، مربوط به پروانه های صادراتی س��ال های ۱۳۹۷-۱۳۹8خود 
را ب��ه تدریج به چرخه اقتصاد کش��ور آورده و مان��ده تعهدات آنها 
به ح��دود ۱۹ میلیار دالر کاهش یافته اس��ت. همچنین، میانگین 
وزنی نرخ ارز در س��امانه نیما نیز با روند کاهش��ی به محدوده ۲۳ 
هزار تومان به ازای هر دالر رس��یده است، که البته تأثیر خود را به 
تدریج در نرخ های بازار نشان خواهد داد. همتی همچنین پنجشنبه 
گذشته از رشد ۵.۴ درصدی پایه پولی در نیمه نخست امسال خبر 
داد و گفت: گزارش های اولیه اداره آمار اقتصادی حاکی از رشد ۵.۴ 
درصدی پایه پولی و رشد ۱۵.۵درصدی نقدینگی در پایان ۶  ماهه 

نخست امسال نسبت به پایان سال ۹8 است.
به گفته وی، محدود شدن رشد پایه پولی نشانگر ایستادگی بانک 
مرکزی برای کنترل رش��د پول پرقدرت در جامعه اس��ت. با توجه 
به تعدیل اصالح انجام ش��ده در نرخ س��پرده قانون��ی که به خاطر 
مس��اعدت ب��ه بانک ها در پرداخت وام های کرونا انجام ش��ده بود و 
همچنین اقدامات احتیاطی که به زودی دنبال خواهد شد، در ادامه 

سال شاهد تعدیل نرخ رشد نقدینگی خواهیم شد.

چرا سکه در عرض یک هفته ۱.۵ میلیون گران شد؟
در سایه رشد ارز

نای��ب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در تحلیل یک هفته اخیر 
بازار سکه و طالی داخلی، ضمن تاکید بر اینکه افزایش قیمت سکه و 
طال بیش��تر تحت تاثیر افزایش نرخ ارز در داخل بوده است تا افزایش 
۳۶ دالری قیمت اونس جهانی در طول هفته، حباب هر قطعه س��که 

تمام بهار آزادی را 8۰۰ هزار تومان اعالم کرد.
مس��عود یزدانی با بیان اینکه در یک هفته اخیر میزان رشد قیمت  
سکه و طال در بازار داخلی، بیش از میزان تاثیر افزایش ۳۶ دالری اونس 
جهانی بوده اس��ت، به ایسنا گفت: با توجه به قیمت اونس جهانی که 
در ابتدای هفته ۱8۶۲ دالر و ۲ سنت بوده و در آخرین معامالت هفته 
اخیر به ۱8۹8 دالر و ۱ س��نت رس��یده است، علت رشد ۱.۵ میلیون 

تومانی قیمت سکه بیشتر ناشی افزایش نرخ ارز بوده است. 
نایب رئیس اتحادیه و طال جواهر تهران ادامه داد: تمام آش��فتگی و 
بهم ریختگی بازار و افزایش تقاضا، در بخش سفته بازی هاست که افراد 
به جهت س��رمایه گذاری و حفظ ارزش ریال خ��ود اقدام به خریدهای 
غیرواقعی و تقاضای کاذب کرده و با خرید س��که به تعداد باال حتی تا 
۲۰۰ س��که، بازار را آشفته می کنند. البته که در حقیقت این موضوع 
به دست خود بانک مرکزی است؛ سکه را ضرب کرده و می فروشند و 

اتحادیه نیز هیچ دخالتی در آن ندارد.
او در رابطه با آخرین قیمت های معامالتی در بازار سکه و طال گفت: 
در حال��ی که در ابتدای هفته قیمت هر قطعه س��که تمام بهار طرح 
جدی��د ۱۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان ب��وده، در آخر هفته قیمت آن 
با افزایش یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومانی به ۱۴ میلیون و ۹۹۰ هزار 
تومان رس��ید. س��که تمام طرح قدیم نیز از ۱۲ میلی��ون و ۶۰۰ هزار 
تومان با افزایش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به ۱۴ میلیون تومان 
قیمت دارد. در حال حاضر حباب س��که نیز برای هر قطعه سکه 8۰۰ 

هزار تومان است.
به گفته وی، در پایان هفته هر قطعه نیم سکه 8 میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان و ربع سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشت که هر دو 
نسبت به ابتدای هفته با یک میلیون تومان افزایش قیمت مواجه شدند. 
س��که های یک گرمی نیز با ۳8۰ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای 
هفته که ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت داشته به ۲ میلیون و ۵۳۰ 

هزار تومان در آخرین معامالت هفته اخیر رسیده است.  
یزدانی افزود: همچنین هر مثقال طال با افزایش ۳8۵ هزار تومانی از 
۵ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان در ابتدای هفته به ۵میلیون و 8۲۶ هزار 
توم��ان و همچنین هر گرم طالی ۱8 عی��ار با افزایش حدود 8۹ هزار 
تومان��ی )88 هزار و ۹۰۰ تومان( به یک میلی��ون و ۳۴۴ هزار و ۹۰۰ 
تومان رس��یده است. در ابتدای هفته ای که گذشت هر گرم طالی ۱8 
عیار یک میلیون و ۲۵۶ هزار تومان قیمت داش��ت. همانطور که اشاره 
شد آخرین نرخ ثبت شده برای اونس جهانی نیز با افزایش ۳۶ دالری 

نسبت به ابتدای هفته ۱8۹8 دالر و ۱ سنت است.
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فرصت امروز: موسسه »فریزر« در تازه ترین رده بندی شاخص »آزادی 
اقتصادی« از افت ۱۵ پله ای ایران خبر داد و از بین ۱۶۲ کش��ور جهان، 
ایران را در جایگاه ۱۵8 قرار داد. »فریزر« در ادامه سلس��له گزارش های 
آزادی اقتصادی جهان به بررس��ی وضعیت کش��ورهای جهان پرداخت 
و هنگ کن��گ را آزادترین اقتصاد جهان معرفی کرد. ش��اخص »آزادی 
اقتص��ادی«، نح��وه برخورد دس��تگاه ها و سیاس��ت های هر کش��ور در 
براب��ر آزادی اقتصادی را نش��ان می دهد. این ش��اخص، وضعیت آزادی 
اقتصادی را در پنج حوزه مختلف بررس��ی ک��رده که عبارتند از »اندازه 
دول��ت«، »نظام قضایی و حقوق مالکیت«، »پوِل قوی«، »آزادی تجارت 
بین الملل��ی و مقررات بانکی« و »کار و تجارت«. هر یک از این حوزه ها 
نی��ز به بخش های کوچک تر تقس��یم می ش��وند و در مجموع ۴۲ متغیر 
برای بررس��ی آزادی اقتصادی در هر کشور از س��وی موسسه »فریزر« 

مورد سنجش قرار می گیرند.
روش شناسی آزادی اقتصادی از دیدگاه »فریزر«

در بررس��ی اندازه دولت به این پرسش پاسخ داده شده که هزینه های 
دولت و نرخ اخذ مالیات در هر کش��ور چه تأثی��ری بر آزادی اقتصادی 
در آن کش��ور گذاشته اس��ت؟ در واقع، می خواهیم ببینیم هر کشور تا 
چه اندازه بر انتخاب فردی و بازار آزاد متکی اس��ت تا به بودجه دولت و 
سیاستگذاری سیاس��تمداران. کشورهایی با دولت های کم هزینه تر، نرخ 
مالیاتی کمتر، س��رمایه گذاری و مالکیت کمتر دولتی بیشترین نمره را 

به دست می آورند.
در بح��ث از نظام قضای��ی و حقوق مالکیت بر روی جایگاه سیس��تم 
قضایی کش��ور به عنوان عامل تأمین آزادی اقتصادی تمرکز شده است. 
حمای��ت از اف��راد و مالکیت آنها موضوعی اساس��ی در آزادی اقتصادی 
است. از جمله مؤلفه های مهمی که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند 
عبارت هستند از حاکمیت قانون، تامین حق مالکیت، استقالل و عدالت 
قض��ات و اجرای دقیق و بی طرفانه قانون. س��ؤال اساس��ی که در اینجا 
مطرح است این است که در واقع دولت تا چه حد در حمایت از افراد و 

حقوق اقتصادی آنها موفق عمل می کند؟
سومین حوزه مورد بررس��ی برای سنجش میزان آزادی اقتصادی هر 
کش��ور، پول قوی اس��ت. در اینج��ا بر اهمیت پول و ثب��ات قیمت نرخ 
ارز تمرک��ز می ش��ود. ثبات ارزش پول، معامالت را تس��هیل و ریس��ک 
معام��الت را کاهش می دهد و بر این اس��اس در آزادی اقتصادی نقش 
دارد. کشوری بیشترین نمره را در این بخش به دست می آورد که دارای 
نرخ کمتر تورم و پول ملی باثبات باشد و استفاده از ارزهای دیگر توسط 

شهروندانش را محدود نکند.
آزادی تجارت بین الملل نیز به میزان س��هولت تجارت با کش��ورهای 
دیگر اش��اره دارد. وقتی که دولتی تجارت ش��هروندانش با کش��ورهای 
دیگ��ر را محدود می کن��د در واقع آزادی اقتص��ادی آنها را کاهش داده 

اس��ت. برای بررس��ی میزان آزادی تجارت در هر کشور مؤلفه هایی مثل 
نرخ تعرفه های تجاری، س��همیه ها، موانع اداری و میزان سهولت تبدیل 
نرخ ارز و جابه جایی سرمایه مورد لحاظ قرار گرفته اند. هرچه تعرفه های 
تجاری کمتر باش��د، ترخی��ص کاالها از گمرک آس��ان تر و کم هزینه تر 
باشد، امکان تبدیل آزادانه نرخ ارز بیشتر باشد و موانع کمتری در برابر 
انتقال س��رمایه وجود داشته باش��د آن کشور از نمره بیشتری در زمینه 

آزادی تجارت بین الملل برخوردار می شود.
در بحث از مقررات نیز به این س��ؤال پاس��خ داده می شود که قوانین 
هر کش��ور ت��ا چه حد ورود افراد به بازار و فعالی��ت اقتصادی را محدود 
کرده اند. هرچه قوانین یک کشور برای فعالیت اقتصادی سخت گیرانه تر 
باشد نمره آن کشور در این زمینه کمتر است. در اینجا قوانین مربوط به 

دریافت اعتبارات بانکی، کسب وکار و تولید بررسی شده اند.
هر کش��ور در شاخص آزادی اقتصادی نمره ای از صفر تا ۱۰ می تواند 
کسب کند. هرچه این نمره بیشتر باشد داللت بر آزادی اقتصادی بیشتر 
آن کشور دارد. گزارش های مؤسسه فریزر از آزادی اقتصادی کشورها بر 
پایه اطالعات دو سال قبل تهیه می شود، گزارش امسال این موسسه بر 
پایه اطالعات سال ۲۰۱8 تهیه شده است. در این گزارش وضعیت ۱۶۲ 

کشور جهان از جمله ایران از نظر آزادی اقتصادی بررسی شده است.
جدیدترین رتبه بندی لیگ آزادی اقتصادی

هنگ کنگ آزادترین اقتصاد جهان از نظر فریزر تش��خیص داده شده 
اس��ت. این کش��ور نمره 8.۹۴ را در ش��اخص آزادی اقتصادی به دست 
آورده است. سنگاپور نیز با کسب نمره 8.۶۵ و نیوزیلند با نمره 8.۵۳ به 
ترتیب در رتبه های دوم و س��وم از این نظر قرار گرفته اند. از کشورهای 
بزرگ صنعتی فقط آمریکا در میان ۱۰ کشور نخست قرار گرفته و رتبه 
۶ را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. انگلیس در جای��گاه ۱۳، آلمان در 
جایگاه ۲۱، ایتالیا در جایگاه ۵۱ و فرانسه در جایگاه ۵8 قرار گرفته اند. 
همچنی��ن رتبه کانادا ۹، ژاپن ۲۰، هلند ۲۴، اتریش ۲۶، اس��پانیا ۳۳، 
نروژ ۴۳، س��وئد ۴۶، اندونزی ۵۹، مکزیک ۶8، بحرین ۷۰، امارات ۷۴، 
لبن��ان 8۳، قطر 8۴، عمان 8۷، یونان ۹۲، ترکیه ۹۹، عربس��تان ۱۱۵، 
پاکستان ۱۲۹، عراق ۱۴۶، مصر ۱۵۲، لیبی ۱۶۰ و سودان ۱۶۱ است.
»فریزر« همچنین کشورها را از نظر آزادی اقتصادی به چهار دسته آبی، 
س��بز، زرد و قرمز تقسیم بندی کرده است. کشورهایی که تا نمره ۷.۶۲ در 
شاخص آزادی اقتصادی را به دست آورده اند در دسته آبی قرار گرفته اند که 
شامل ۳۹ کشور می شوند. کشورهایی که رتبه ۴۰ تا 8۱ را کسب کرده اند 
در گروه کشورهای سبز قرار داده شده اند. کشورهای دو دسته آبی و سبز از 
نظر فریزر آزادی اقتصادی مطلوبی دارند، اما کشورهایی که از نمره ۶.۹ تا 
۶.۲۲ را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده اند و رتبه های 8۲ تا ۱۲۲ 
را شامل می شوند در دسته زردها قرار گرفته اند و وضعیت آزادی اقتصادی 

رتبه های ۱۲۳ تا ۱۶۲ نیز قرمز تشخیص داده شده است.

نکت��ه جالب توجه اینکه کش��ور چین، دومین اقتص��اد بزرگ دنیا از 
نظ��ر آزادی اقتصادی در وضعیت قرمز قرار دارد و رتبه ای بهتر از ۱۲۴ 
و نمره ای بهتر از ۶.۲۱ در ش��اخص آزادی اقتصادی به دس��ت نیاورده 
است. کشور ونزوئال نیز که تحت شدیدترین تحریم های آمریکا قرار دارد 
عنوان بسته ترین اقتصاد دنیا را در گزارش فریزر به خود اختصاص داده 
اس��ت و در آخرین جایگاه رده بندی آزادی اقتصادی قرار گرفته اس��ت. 

نمره ونزوئال در شاخص آزادی اقتصادی ۳.۳۴ اعالم شده است.
 سقوط ۱۵ پله ای ایران در رده بندی آزادی اقتصادی

در رده بندی ش��اخص آزادی اقتص��ادی فریزر رتبه ای بهتر از ۱۵8 به 
ایران داده نش��ده است. یعنی ۱۵۷ کشور جهان اقتصاد آزادتری نسبت 
به ایران دارند و فقط کش��ورهای آنگوال، لیبی، سودان و ونزوئال در رتبه 
پایین تری نس��بت به ایران از نظر آزادی اقتص��ادی قرار گرفته اند. نمره 
ایران در ش��اخص آزادی اقتصادی نیز ۴.8 اعالم ش��ده اس��ت. براساس 
محاسبات »فریزر« آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱8 نسبت به سال 
قبل از آن به ش��دت کاهش داش��ته اس��ت. ایران در گزارش سال قبل 
این مؤسس��ه نمره ۵.۷۲ را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده بود 
و رتبه ۱۴۳ را در رده بندی جهانی به دس��ت آورده بود. بر این اس��اس 
ایران ۱۵ پله در رده بندی جهانی آزادی اقتصادی در س��ال ۲۱8 نزول 
داش��ته اس��ت. در س��ال پیش از آن نیز ایران ۱۳ پله در این رده بندی 

سقوط کرده بود.
با وجود تأکید دولت ایران برای کوچک تر ش��دن، ایران همچنان یکی 
از حجیم تری��ن دولت ها را در جهان دارد. »فریزر« از نظر اندازه و حجم 
دولت، نمره ۵.8۷ را برای ایران محاسبه کرده است و رتبه جهانی ایران 
از این نظر را ۱۱۷ اعالم کرده، یعنی دولت ایران حجیم تر از دولت های 
۱۱۶ کش��ور دیگر اس��ت. از نظر نظام قضایی و حقوق مالکیت نیز نمره 
۴.۲۱ به ایران داده شده و رتبه جهانی ایران از این نظر ۱۳۰ اعالم شده 
اس��ت. نمره ایران در ش��اخص پول قوی نیز ۶.۱۷ و رتبه جهانی ایران 
۱۵۴ اعالم ش��ده است که یعنی ۱۵۳ کش��ور جهان پول ملی قوی تر و 

باثبات تری نسبت به ایران دارند.
در میان ۵ حوزه مورد بررس��ی در شاخص آزادی اقتصادی، وضعیت 
ای��ران در حوزه تجارت بین الملل، بدترین اس��ت. ای��ران از نظر آزادی 
تجارت بین الملل رتبه ۱۶۱ جهان را به خود اختصاص داده است. یعنی 
ش��هروندان ۱۶۰ کش��ور آزادی بیشتری نس��بت به ایرانی ها در زمینه 
تجارت فرامرزی دارند. تنها کش��وری ک��ه در رده پایین تر از ایران قرار 
گرفته اس��ت کشور لیبی است که نمره ۱.۹8 را در این زمینه به دست 
آورده اس��ت. نمره ایران از نظر آزادی تجارت ۲.۲۹ اعالم ش��ده اس��ت. 
»فری��زر« همچنین از نظر قوانین و مقررات مرب��وط به دریافت اعتبار، 
اشتغال و فعالیت اقتصادی نیز نمره ای بهتر از ۵.۴۵ به ایران نداده است 

و ایران را در رتبه ۱۴۹ از این نظر قرار داده است.   

موسسه »فریزر« از افت ۱۵ پله ای ایران در شاخص »آزادی اقتصادی« گزارش داد

ایران در انتهای لیگ آزادی اقتصادی
راهومسکن

قیمت مسکن تهران به متری 2۴ میلیون تومان رسید
دلیل گرانی مسکن در بحران کرونا

طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی 
شهر تهران در شهریورماه امسال به 8.۵ هزار واحد مسکونی رسید که 
نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.8 درصد کاهش 
و ۲۰۳.۷ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین متوسط قیمت خرید 
و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران در این ماه ۲۴.۲ میلیون تومان 
بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵.۱ 

درصد و ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد.
در همین حال، یک کارش��ناس مسکن با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ 
اوضاع کج  دار و مریز بازار مس��کن ادامه خواهد یافت، گفت: در دوران 
کرونا بازار مسکن طبیعتا باید وارد رکود می شد اما تحوالت این حوزه 
از نوسانات اقتصاد کالن نشأت می گیرد. بیتاهلل ستاریان به ایسنا گفت: 
علت نوسانات بازار مسکن در دوران کرونا را نباید در درون این بخش 
جست وجو کرد؛ چراکه با آغاز شیوع کرونا در ایران طبیعتاً باید بخش 
مس��کن وارد رکود می شد، اما اینکه شاهد رش��د حدود ۵۰ درصدی 
قیمت مسکن در شهر تهران بودهایم از تاثیرات اقتصاد کالن و بازارهای 

موازی بر بخش مسکن نشأت می گیرد.
او ادام��ه داد: هم اکن��ون در دوره ای از اقتص��اد هس��تیم که تجارت 
بینالملل��ی به حالت تعطی��ل درآمده و حتی در مقاطع��ی از صادرات 
کامیونی جلوگیری شد. در این شرایط تاجر باید سرمایه خود را به کدام 
بخش ببرد تا سود کند یا حداقل از تورم مصون بماند؟ زمانی که تولید 
به مش��کل برخورده، جایی به جز بازارهای ارز، طال، بورس یا مس��کن 
باقی نمی ماند و همین مسئله باعث افزایش قیمتها می شود.  البته این 

وضعیت منحصر به ایران نیست و در همه جای دنیا وجود دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در اروپای کرونازده هیچ 
ساختاری برای س��رمایهگذاری وجود ندارد، گفت: بسیاری از ایرانیان 
مقیم خارج از کشور در ماه های اخیر سرمایه های خود را به خرید ملک 
در ایران اختصاص داده اند. س��تاریان با بیان این پیش بینی که اقتصاد 
اروپا بعد از پایان کرونا هم روبه راه نخواهد شد، تاکید کرد:  در آن مرحله 
که آغاز آن از س��ال ۱۴۰۰ خواهد بود سرمایههای بیشتری از غرب به 
س��مت کشورهای شرقی مثل چین، هند و ایران می آید. این می تواند 
به رش��د بازار مسکن منجر شود و البته همزمان تولید ناخالص داخلی 
را افزایش دهد بنابراین رش��د قیمت مسکن با افزایش درآمدها همراه 
خواهد بود و جای نگرانی نیس��ت. به گفته وی، نیمه دوم امسال رشد 
حدود ۵درصدی قیمت مسکن که با توجه به اوضاع کنونی نوعی رکود 
نسبی محسوب می شود ادامه می یابد و تا پایان همه گیری کرونا همین 

وضعیت کج  دار و مریز وجود خواهد داشت.

ترکیه مجددا پروازهای ورودی از ایران را 
متوقف کرد

س��ازمان هواپیمایی ترکیه بار دیگر به دلیل افزایش شیوع کرونا در 
این کشور، جلوی پروازهای ورودی از ایران و چند کشور دیگر را گرفت.
به گزارش مهر، ش��نیده ها حاکی اس��ت پنجش��نبه ش��ب سازمان 
هواپیمای��ی ترکیه در نوتامی )اطالعیه هوان��وردی( از ممنوعیت ورود 
هواپیماهای ش��رکت های ایرانی به فرودگاه های این کشور و همچنین 
توقف پرواز هواپیماهای ایرالین ترکیه ای میان فرودگاه های دو کشور از 

روز یکشنبه هفته )۱۳ مهر ( خبر داده است.
براساس آنچه برخی مقامات سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعالم 
کرده اند، در حال حاضر مذاکره میان رؤس��ای دو س��ازمان هواپیمایی 
ایران و ترکیه از یک سو و مقامات وزارتخانه های امور خارجه دو کشور 
بر سر این موضوع ادامه دارد. اگرچه زمزمه هایی مبنی بر تالش مقامات 
ارش��د صنعت هوان��وردی ایران برای تغییر نظ��ر ترکیه ای ها به گوش 
می رس��د، اما با توجه به اینکه نوتام مذکور به دست کلیه شرکت های 
هواپیمایی ایرانی و ترکیه ای دارای پرواز میان دو کشور رسیده، احتمال 

توقف مجدد پروازها بسیار باالست.
این در حالی اس��ت که ش��رکت های هواپیمایی ایرانی همچنان در 
حال فروش بلیت پروازهای تهران-اس��تانبول هستند و حتی به دلیل 
شدت تقاضا، تقریباً ظرفیت همه پروازهای موجود پُر شده اند. وبسایت 
هواپیمایی ترکیه )ترکیش ایرالین��ز( هم اگرچه گزینه پرواز تهران به 
فرودگاه های استانبول را از صفحه خود حذف نکرده، اما در عمل هیچ 
بلیت و پروازی از س��وی این شرکت نه عرضه شده و نه انجام می شود. 
ضمن اینکه برخی آژانس های هواپیمایی هم در تماس تلفنی مشتریان 
و مس��افران، از احتمال توق��ف پروازهای تهران-اس��تانبول با ایرالین 
ترکیه ای خبر می دهند. جالب آنکه علی رغم آنکه سازمان هواپیمایی 
ترکی��ه، علت ممانعت از انجام پروازهای مس��تقیم می��ان ایران و این 
همس��ایه شمال غربی را شدت یافتن موج جدید کرونا در ترکیه اعالم 
کرده، اما از توقف پروازهای قطری به فرودگاه استانبول خبری نیست 
و این ش��رکت هواپیمایی همچنان اقدام به فروش بلیت پرواز تهران-

دوحه-استانبول به صورت ۲ بار در هر شبانه روز می کند.
قیمت بلیت پروازهای تهران-اس��تانبول ب��ا ایرالین قطری در حال 
حاض��ر از ارق��ام ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی به 8 ت��ا ۱۵ میلیون تومان 
کاهش یافته است که گفته می شود علت آن، صدور مجوز برقراری پرواز 
مستقیم میان تهران-استانبول و با استفاده از هواپیماهای ایرالین های 
داخلی و یک ایرالین ترکیه ای بوده است که سبب شده تا قطرایرویز در 
رقابت با شرکت های هواپیمایی ایرانی، نرخ بلیت ها را کاهش دهند؛ اگر 
این ادعا صحت داش��ته باشد، باید دید آیا ایرالین قطری بار دیگر نرخ 
بلیت پروازهای تهران-دوحه-استانبول را به ارقام سرسام آور باالی ۶۰ 

میلیون تومان برمی گرداند یا خیر؟
مقصود اس��عدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره 
توقف پروازهای تهران-استانبول می گوید: هنوز توقف پروازهای تهران-
استانبول به صورت رسمی اعالم نشده است و مشخص نیست پروازها 

متوقف شود یا نه.
او از انجام مذاکره میان مقامات ارش��د س��ازمان هواپیمایی ایران و 
ترکیه برای ادامه پروازها میان دو کشور خبر داد و افزود: گفته می شود 
سازمان هواپیمایی توقف پروازها را اعالم کرده اما هنوز این اعالم توقف 

پروازها، رسمی نیست و هرچه شنیده می شود غیررسمی است.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، علت این تصمیم ترکیه ای ها را 
موضوع شیوع کرونا عنوان و بیان کرد: گفته می شود ترکیه ای ها تصمیم 
به توقف پروازهای ورودی به این کشور از سایر کشورها عالوه بر ایران 

را هم دارند.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فرصت امروز: با مثبت ش��دن تست کرونای رئیس جمهور آمریکا تنها 
یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، قیمت نفت سقوط کرد و به 
زیر ۴۰ دالر رسید. قیمت طالی سیاه پس از مثبت شدن تست کرونای 
ترامپ، با تش��دید روند کاهشی خود در معامالت روز جمعه روبه رو شد، 
چنانچ��ه به��ای معامالت نفت برنت در پی انتش��ار این خبر یک دالر و 
۴۷ س��نت معادل ۳.۶ درصد کاهش یافت و به ۳۹ دالر و چهار س��نت 
در هر بش��که رس��ید. بهای نفت آمریکا نیز یک دالر و ۴۰ سنت معادل 
۳.۶ درصد کاهش یافت و به ۳۷ دالر و ۳۲ س��نت در هر بش��که رسید. 
ش��اخص نفت آمریکا در مس��یر ثبت حدود ۶درص��د کاهش هفتگی و 
نف��ت برنت بیش از ۷درصد کاهش هفتگی قرار دارد که دومین کاهش 

هفتگی متوالی هر دو شاخص خواهد بود.
نف��ت پیش از اعالم این خبر هم تح��ت تاثیر ابهامات درباره به توافق 
رسیدن کنگره و کاخ سفید درباره بسته کمک مالی کرونایی جدید روند 
کاهش��ی داشت و اعالم خبر مثبت شدن تست کرونای ترامپ این روند 
را تشدید کرد. استفن اینس، استراتژیست ارشد شرکت اکسی کورپ با 
اشاره به رئیس جمهور آمریکا، گفت: »قیمت نفت در برابر اخبار کووید 
به ش��دت حساس مانده زیرا این دیدگاه تقویت شده که هر کسی حتی 
رئی��س ی��ک دولت هم در معرض ابت��ال به این ویروس ق��رار دارد. این 
خبر احتمال پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات را در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا که بیش از یک ماه دیگر برگزار می شود، تقویت کرده 

است.«
در این بین، نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در سپتامبر 
۱۶۰ هزار بش��که در روز نس��بت به اوت افزایش پیدا کرده اس��ت. این 
افزایش عمدتا نتیجه عرضه بیش��تر از س��وی لیبی و ای��ران بوده که از 

مشارکت در توافق کاهش تولید اوپک پالس معاف هستند.
همچنی��ن پایگاه خبری »اویل پرایس« گ��زارش داد، تحلیلگرانی که 
اخیرا در نظرس��نجی رویترز شرکت کردند، قیمت هر بشکه نفت برنت 
در سال ۲۰۲۱ را به طور میانگین ۵۰.۴۵ دالر پیش بینی کردند که این 
رقم بس��یار کمتر از چیزی اس��ت که کشورهای حاش��یه جنوبی خلیج 

فارس برای فرار از کسری بودجه سال آینده به آن نیاز دارند.
به گزارش »اویل پرایس«، کش��ورهای حاش��یه جنوبی خلیج فارس 
مدتی اس��ت که ژست ش��جاعت گرفته و با سخن س��رایی درباره نقاط 
ق��وت اقتصاد خود ادع��ا می کنند که از توانمن��دی اقتصادی الزم برای 
ایستادگی در برابر هرگونه شوک اقتصادی طی بحران نفتی برخوردارند. 
ب��ا این حال، ش��واهد زیادی ب��رای رد کردن ادعای آنه��ا وجود دارد و 
این ش��واهد هرروز پررنگ تر می ش��وند. امروز اقتصاد کشورهای حاشیه 
خلی��ج فارس به دلیل وابس��تگی بی��ش از حد آنها به نفت در ش��رایط 
بس��یار بدی قرار گرفته است. مؤسس��ه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز 
)S&P Global Ratings( اخی��راً برآورد کرده اس��ت که اگر قیمت 
هر بش��که نفت خام در س��طح ۴۰ دالر تثبیت ش��ود، دولت های عضو 
ش��ورای همکاری خلیج فارس )عربس��تان، امارات، عمان، قطر، کویت 
و بحرین( در فاصله س��ال های ۲۰۲۰ ت��ا ۲۰۲۳ مجموعاً ۴۹۰ میلیارد 
دالر کس��ری بودجه خواهند داش��ت. عالوه بر این، اس��تاندارد اند پورز 
پیش بین��ی می کند که مجموع بدهی دولتی این کش��ورها نیز تا پایان 
سال جاری میالدی از ۱۰۰ میلیارد دالر فراتر خواهد رفت که این رقم 

در تاریخ آنها بی سابقه است.
اگرچه هزینه تولید نفت در عربستان سعودی پایین تر از اغلب کشورهای 
تولیدکننده نفت اس��ت، اما واقعیت تلخ برای سعودی ها این است که نفت 

۴۰ دالری بس��یار ارزان ت��ر از آن اس��ت که بتواند توازن بودج��ه را در این 
کشور برقرار کند. در واقع براساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، برای 
اینکه دولت عربستان سعودی در سال جاری میالدی دچار کسری بودجه 
نشود، متوس��ط قیمت نفت خام این کش��ور باید ۷۶.۱ دالر باشد. قیمت 
فعلی نفت، دولت عربستان را با کسری بودجه شدیدی در حد ۱۱.۴درصد 
تولید ناخالص داخلی مواجه می کنند. 8۷ درصد از منابع بودجه دولت، ۹۰ 
درصد درآمدهای صادراتی و ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی عربس��تان از 

نفت تأمین می شود.
جالب اینجاست که علی رغم پایین بودن قیمت نفت، دولت عربستان 
همچنان از پذیرفتن اینکه در ش��رایط س��ختی قرار گرفته است، امتناع 
م��ی ورزد و تأکید می کن��د که قصد اعمال تغیی��رات در بودجه مصوب 
امسال را ندارد. البته دولت عربستان در سال جاری میالدی نرخ مالیات 
بر ارزش افزوده را به سه برابر رقم قبلی افزایش داده و اعالم کرده است 
که مخارج خود در حوزه هایی که اولویت کمتری دارند را کاهش خواهد 
داد. دولت عربس��تان همچنین از ابتدای تابس��تان امسال کمک هزینه 

پرداختی به کارکنان دولت را قطع کرده است.
اوضاع سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم چندان 
بهتر از عربس��تان نیست. در سال جاری میالدی قیمت سر به سر نفت 
)قیمتی که توازن بودجه را تضمین کند( برای امارات ۶۹.۱ دالر و برای 
کویت ۶۱.۱ دالر اس��ت. این رقم ب��رای بحرین و عمان به ترتیب ۹۵.۶ 
و 8۶.8 دالر اس��ت. در بین کشورهای منطقه، تنها قطر می تواند با نفت 
۴۰ دالری توازن بودجه خود را حفظ کند زیرا قیمت س��ر به س��ر نفت 
برای این کش��ور ۳۹.۹ دالر اس��ت. در هر حال بعید به نظر می رسد که 

شرایط بازار نفت در آینده ای نزدیک بهبود یابد.

با ابتالی ترامپ به کرونا، قیمت نفت به زیر ۴۰ دالر سقوط کرد

نگاه نگران به تحوالت طالی سیاه
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نگاهی به اپلیکیشنهای بانکداری کودکان
بانکداری به زبان کودکان

اقتصاد جهانی در دو دهه گذشته دست کم شاهد دو بحران مالی بوده 
است. یکی بحران مالی سال ۲۰۰8 و دیگری بحران اقتصادی ناشی از 
شیوع کرونا که با گذشت بیشتر از ۷ ماه از شروع آن هنوز پایانی برای 
آن متصور نیس��ت و به قول ش��املو، »به کابوسی می ماند که در تبی 

سنگین می گذرد.«
فارغ از بحران کرونا، در مطالعات و یافته هایی که از بررسی بحران های 
مالی به دس��ت آمده، مشخص شده که اغلب آنها به واسطه فقر سواد 
اقتصادی و دانش مالی افراد پدید آمده اند. به همین دلیل از چند سال 
گذش��ته دولت ها و بنگاه های اقتصادی برنامه ریزی گسترده ای را برای 
باالبردن س��طح سواد اقتصادی جامعه به ویژه در مقطع سنی کودکان 

آغاز کرده اند.
البته فقر س��واد مالی در جامعه ایران تنها به ضعف زیرس��اختهای 
آموزش برنمی گردد و در باورها و س��نت های فرهنگی ما اغلب دیدگاه 
مثبتی درباره پول و ثروت وجود ندارد. دوگانه کلیشهای علم بهتر است 
یا ثروت، پول خوشبختی نمی آورد، پول چرک کف دست است و... به 
خوبی نشان می دهد که پول و  ثروت چقدر در اندیشه و اخالق ایرانی، 

امری مذموم شناخته می شود.
در حالی که س��واد اقتصادی یکی از اصول مهم آموزش��ی است، اما 
در خانواده های ایرانی شوربختانه به این مهم توجهی نمی شود و همه 
چیز به نهاد مدرسه و دانشگاه سپرده می شود که البته اقتصاد و سواد 
اقتصادی جای چندانی در سلس��له مراتب آموزشی آن ندارد. بهترین 
مقطع سنی برای امر آموزش، دوران کودکی است و متاسفانه در غیاب 
توجه خانواده ها و همچنین زیرساختهای ضعیف آموزشی در مدارس، 
کودکان ایرانی با سطحی از سواد اقتصادی و دانش مالی رشد نمی کنند.
جدا از تالش دولت ها برای گسترش زیرساختهای آموزشی که وظیفه 
حاکمیتی به ش��مار می رود، بس��یاری از نهادها و بنگاه های اقتصادی نیز 
تالش های��ی را در این زمینه آغاز کرده اند. در این بین، بانکداری کودکان 
مقوله ای اس��ت که از چند سال پیش مورد توجه بانک های ایران و جهان 
قرار گرفته و در واقع، مبحثی از بانکداری به کودکان اختصاص یافته است. 
به عنوان نمونه، »اس��پر« )osper( یک استارت آپ انگلیسی است که از 
سال ۲۰۱۲ راه اندازی شده و سرویس های بانکداری را به شیوه ای خالقانه 
در دس��ترس کودکان قرار داده است. کودکانی که می خواهند از »اسپر« 
استفاده کنند، باید حداقل 8 ساله باشند و همراه با والدین و یا سرپرست 
قانونی خود ثبت نام کنند. البته از آنجا که این استارت آپ انگلیسی است، 
والدین کودک و یا قیم قانونی او باید مقیم انگلستان و صاحب یک کارت 
نقدی از یکی از بانک های انگلس��تان باش��ند. نام کودک نیز روی کارت 
نقدی حک می ش��ود و در صورت گم شدن و یا سرقت کارت، امکان قفل 
کردن آن توس��ط والدین وجود دارد. همچنین والدین این امکان را دارند 
که از میزان و همینطور مکان هایی که فرزندشان از کارت نقدی استفاده 
می کند، مطلع شوند و حتی امکان خرید آنالین را نیز برای او فراهم کنند.
آلیک وارما، بنیان گذار »اس��پر« درباره راه اندازی آن می گوید: »والدین 
من حسابدار بودند. وقتی یازده سالم بود، برایم توضیح دادند که چقدر پول 
به دست می آورند و چقدر خرج من می کنند. راستش از مبلغی که دیدم، 
ش��وکه ش��دم. آنها کم کم مدیریت پولی را که برای من خرج می کردند، 
به خودم واگذار کردند. احس��اس آزادی می کردم و تصور می کردم که با 
من مثل یک ش��خص بزرگسال برخورد می ش��ود. در ۱۳ سالگی ماهانه  
۲۰۰ پوند خرج لباس و ورزش و دیگر چیزها می کردم. در ۱۹ س��الگی و 
زمانی که به دانش��گاه رفتم، هیچ مشکلی برای مدیریت وام دانشجویی ام 
نداشتم و این در حالی بود که دوستانم اینطور نبودند. اینگونه شد که ۱۰ 
سال بعد »اسپر« را راه اندازی کردم تا والدین مسئولیت هزینه فرزندشان 
را از همان ابتدا به خودش واگذار کنند. بگذارید بچه ها خودش��ان درباره 
پول شان تصمیم بگیرند، اشتباه کنند، از اشتباه شان درس بگیرند و عادات 

رفتاری خوبی در زندگی پیدا کنند.«
تمرکز این اس��تارت آپ لندنی بر ارائه سرویس های بانکی به افراد 8 تا 
۱8 س��اله اس��ت. تقریبا ۷ میلیون نفر در انگلستان در این رده سنی قرار 
دارند و »اسپر« سعی کرده تا خدمات بانکی را از طریق اپلیکیشن و یک 
کارت نقدی از پیش  پرداخت ش��ده  به آنها ارائه کند. اپلیکیش��ن موبایلی 
»اس��پر« همچنین امکان ورود جداگانه برای کودکان و والدین را تعریف 
کرده و بیخود نیس��ت که اینهمه مورد توجه خانواده ها در انگلستان قرار 

گرفته است.
شاید مس��ئولیت دادن به کودکان برای انجام تصمیم گیری پولی برای 
برخی از والدین ترس��ناک به نظر برسد، اما »اسپر« با کارت نقدی که در 
اختیار کودک می گذارد و اپلیکیشنی که نظارت والدین را روی نحوه خرج 
ک��ردن پول کودکان برقرار می کند، س��عی کرده این نگرانی را به حداقل 
برس��اند. از آنجا که امکان مدیریت مالی تمامی ک��ودکان یک خانواده از 
طریق اپلیکیش��ن »اسپر« میسر اس��ت و والدین نیز می توانند به راحتی 
تمام امور مالی فرزندان شان را نظارت کنند و حتی سایت های موردنظر را 
برای خریدهای آنالین آنها تعیین نمایند، همین موضوع آرامش خاطری 
را برای خانواده ها فراهم کرده اس��ت که کودکان شان در سایه نظارت آنها 
پله پله با مقوالت بانکداری و مدیریت مالی آشنا می شوند. »اسپر« به ازای 
هر فرزندی که از این اپلیکیشن استفاده کند، ماهانه ۲.۵۰ پوند دریافت 
می کند و تنها در ماه اول اس��تفاده از آن رایگان اس��ت. این اپلیکیش��ن 
همچنین با هر دو سیستم اندروید و iOS سازگار است و کارت نقدی آن 
هم توسط مسترکارت پشتیبانی می شود. در ایران نیز بانک های مختلفی 
در راستای بانکداری کودکان و توسعه سواد مالی آنها، اپلیکیشن هایی را 
طراح��ی کرده اند که ازجمله آنها می توان به بانک پاس��ارگاد و بانک ملی 
ایران اش��اره کرد. »سرزمین کودک«، اپلیکیشن بانک پاسارگاد است که 
از بخش ه��ای متنوعی نظیر بازی، داس��تان تعاملی، رنگ آمیزی و پخش 
کارتون تشکیل شده است. به عنوان مثال، کودک در بخش داستان تعاملی 
می تواند به جای شخصیت اصلی داستان تصمیمگیری کرده و بر روند و 
پایان داس��تان تأثیر بگذارد. بانک ملی ایران نیز اپلیکیش��ن »هپ« را در 
دس��ترش کودکان قرار داده است. »هپ« مخفف »هوش پولساز« است و 
در زبان التین نیز »امید و آرزو« معنا می دهد. این اپلیکیشن از بخش های 
مختلفی تشکیل شده و کاربر عالوه بر تفریح و سرگرمی با فضای کسب و 

کار و مفاهیم اقتصادی آشنا می شود.
در این روزها که بچه ها به دلیل اپیدمی کرونا کمتر به مدرسه می روند 
و عمدتا در خانه مطالب درسی را فرا می گیرند، اپلیکیشن های بانکداری، 
دریچه خوبی ب��رای ورود کودکان به دنیای بیرون و تجربه فضایی مفرح 

و آموزنده است.

نگاه

ک��ودکان آین��ه تمام نمای زندگی آدمی هس��تند و بالندگی و ش��ور 
زندگی وامدار حضور آنهاست. کودکان آیندهسازان فردایند و برای رشد 
و تعالی نیاز به زندگی خوب و آتیهای روشن دارند. در این بین، سوالی 
که در حوزه بانکداری مطرح می ش��ود، این است که آیا کودکان نیاز به 
بانکداری وی��ژه یا محصوالت بانکی مخصوص به خود دارند؟ در صورت 
پاسخ مثبت به این پرسش، آیا کودکان می توانند بدون همراهی والدین 
مس��تقیما به ش��عب بانک مراجعه کنند، افتتاح حساب کرده و یا کارت 
عابربانک دریافت نمایند و تراکنش های مالی خود را به طور الکترونیکی 
انجام دهند؟ در صورت منع قانونی در این زمینه، چه کسانی می توانند 
به جای کودکان - و یا به عبارتی، برای کودکان - عملیات بانکی انجام 

دهند؟
در ابتدا باید توجه داشت که از نظر موازین شرعی و همچنین مقررات 
قانونی، جنین انس��انی از زمانی که روح در او دمیده می ش��ود می تواند 
صاحب مال و منال ش��ود، مال به ارث برد و یا دیگران اموال خود را به 
وی هدیه کنند. تنها شرط قانون این است که جنین »زنده« متولد شود 
تا بتواند صاحب مال و منال و حق و حقوق شود، ولو آنکه بالفاصله بعد 
از تولد بمیرد. اس��تعداد داراشدن اموال و برخورداری از حقوق قانونی را 
اصطالح��ا »اهلیت تمتع« می گویند. البته »اهلیت تمتع« و برخورداری 
از انواع حقوق به تنهایی کافی نیس��ت. باید بتوان از حقوق قانونی بهره 

برد و آن را مورد استفاده قرار داد.
اما نوزاد تازه متولدش��ده با وجود برخورداری از حقوق، تا رسیدن به 
س��ن مش��خص قانونا نمی تواند به طور مس��تقل از حقوق و اموال خود 
بهره ب��رداری کند، آن را خرج کند یا به دیگری انتقال دهد و مس��تقال 
حقوقی را که قانون به او داده اس��ت، اعمال نماید. توانایی قانونی اعمال 
ح��ق و انجام انواع معامالت را اصطالحا »اهلیت اس��تیفا« می نامند. در 
واقع، مرز میان »اهلیت تمتع« و »اهلیت اس��تیفا«، رس��یدن به س��ن 
مش��خصی اس��ت. از دیدگاه فقه و قانون، این س��ن را »س��ن رش��د« 
می گوین��د. به اعتق��اد بس��یاری از فقها، عالوه بر مالک های جس��می، 
س��ن رش��د در دختران ۹ س��ال و در پسران ۱۵ س��ال تمام است، اما 
در کنوانس��یون حقوق کودک س��ازمان ملل، به هر انس��انی که زیر ۱8 
س��ال باشد، »کودک« گفته می شود. بدین لحاظ، ۱8 سالگی سن ورود 
کودکان به دنیای بزرگان اس��ت. در قوانین کشورهای مختلف، دختر یا 
پس��ری که پای به سن ۱8 سالگی می گذارد، مش��روط بر آنکه نقصان 
عقلی نداش��ته باش��ند، هم دارای »اهلیت تمت��ع« و هم دارای »اهلیت 
اس��تیفا« اس��ت. یعنی هر انس��ان پس از ورود به سن ۱8 سالگی، خواه 
دختر باشد و خواه پسر، شایستگی آن را دارد که هر نوع معامله ای انجام 

دهد و حقوق قانونی خود را مستقال اعمال نماید.
صرف نظر از بحث های فراوان حقوقی و شرعی در زمینه »سن رشد«، 
در ایران نیز براس��اس قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریورماه 
۱۳۱۳، »سن رش��د« کلیه افراد )دختر و پسر( ۱8 سال تمام است. اما 
این قاعده بدان معنا نیس��ت که کودکان قبل از رس��یدن به س��ن ۱8 
س��الگی تمام نتوانند حقوق قانونی خود را اعمال کنند و در اموال خود 
ان��واع تصرفات قانونی کرده و معامالت را انجام دهند. در واقع، معامالت 
و تصرفات کودک توسط افراد دیگری بنام و از طرف آنان تحت شرایط 
و مقررات خاصی انجام می شود که قانونگذار تعیین کرده است. براساس 
قوانین ایران، این افراد عبارتند از ولی قهری کودک )پدر یا جد پدری( 
و یا در صورت نداش��تن ولی قهری، قی��م قانونی کودک. به این ترتیب، 
حت��ی در ایام کودکی نیز کودک می تواند عملیات بانکی انجام دهد، اما 

نه به طور مستقل، بلکه توسط ولی قهری یا قیم قانونی.
نکته مهمی که اینجا اهمیت دارد، میزان ضریب هوش��ی و هوشیاری 
کودک در س��نین مختلف اس��ت. از نظر مراحل رش��د جسمانی و رشد 
عقالنی، زمانی که کودک ش��یرخوار اس��ت، فاقد قوه تمییز و تشخیص 

خ��وب و بد زندگی اس��ت. در فقه ب��ه چنین کودک��ی »رضیع« گفته 
می ش��ود. سپس با رش��د تدریجی کودک، او رفته رفته شیوه راه رفتن 
و س��خن گفتن می آموزد، اما قوه ادراکش همچنان در ابتدای راه است 
و اصطالح��ا او را »صغیر غیرممیز« می نامن��د، یعنی هنوز قوه ادراک و 
تمییز بسیاری از مسائل را ندارد. در مرحله بعد همزمان با رشد جسمی 
ک��ودک عقل او نیز رش��د می کن��د و به راحتی می توان��د خوب را از بد 
تش��خیص دهد و عنوان »صغی��ر ممیز« را به خ��ود می گیرد. اصطالح 
»صغی��ر ممیز« برخالف »صغیر غیرممیز« به معنای کودکی اس��ت که 
فهم، درک و ش��ناخت بسیاری از مس��ائل روزمره زندگی را دارد. شاید 

بتوان زمان ورود به مدرسه را شروع دوران هوشیاری کودکان نامید.
به هرحال، در مورد ممنوع یا غیرممکن بودن خدمات بانکی مس��تقل 
ب��رای کودکان »غیرممیز« بحثی نیس��ت، اما در مورد کودکان »ممیز« 
سوال این است که آیا این کودکان حتما باید تا زمان ۱8 سالگی منتظر 
بمانند تا بتوانند از خدمات بانکی بهره مند ش��وند و کارهای بانکی خود 
را به طور مستقل انجام دهند؟ یا اینکه به محض رسیدن به تمییز عقل 
می توانند حتی تا قبل از رسیدن به سن ۱8 سالگی، امور بانکی موردنیاز 
خود را مستقال انجام دهند؟ به نظر می رسد ابتدا باید بین امور بانکی از 

طرف کودکان و امور بانکی مخصوص کودکان تفاوت قائل شد:
الف؛ امور بانکی از طرف کودکان

همانطور که گفته شد، به طور کلی دختر یا پسر جز در موارد معدود، 
تا قبل از رس��یدن به سن ۱8 سالگی به علت نداشتن »اهلیت استیفا« 
نمی توانند امور بانکی خود را به طور مستقل انجام دهند. این گونه امور 
بایستی توسط پدر یا جد پدری به عنوان نمایندگان قانونی کودک انجام 
گیرد. ولی قهری یا قیم کودکان هرگونه عملیات بانکی موردنیاز کودک 
را از طرف و بنام او انجام می دهد. بنابراین می توان بنام کودک حس��اب 
پس ان��داز قرض الحس��نه در بانک باز کرد یا بنام کودک س��پرده گذاری 
بانک��ی م��دت دار انجام داد. فرقی نمی کند که کودک نوزاد باش��د یا در 
حال تحصیل در دبیرس��تان. تمامی این اعمال توسط نمایندگان قانونی 

کودک، یعنی ولی قهری و قیم قانونی او انجام می شود.
اما مث��ل هر قاعده دیگری، اس��تثناهایی در این زمین��ه وجود دارد. 
ازجمله اطفال بین ۱۲ تا ۱8 س��ال می توانند به ش��عب بانک ها مراجعه 
کنند و حس��اب پس انداز قرض الحسنه باز نمایند. طبعا اگر این حساب 
برنده جوایز حس��اب های قرض الحسنه ش��ود، متعلق به صاحب حساب 
خواهد بود اما در این سنین، افتتاح حساب سرمایهگذاری منوط به ارائه 
حکم رش��د است که توسط مراجع قضایی صادر می شود. در هر صورت، 
برداش��ت از حساب صغیر توس��ط خود او تا قبل از رسیدن به سن ۱8 

سالگی منوط به ارائه حکم رشد است.
همچنین ماده واحده قانون اجازه افتتاح حس��اب برای اطفال مصوب 
اردیبهش��ت ماه ۱۳۵۷، اس��تثنائا به مادران اجازه داده ش��ده که برای 
فرزندان خود افتتاح حساب پس انداز نمایند، یعنی مادران مجاز هستند 
رأس��ا بدون اج��ازه از پدر یا جد پ��دری برای آتیه فرزندانش حس��اب 
ب��از کنند. معموال موجودی این گونه حس��اب ها توس��ط مادران تامین 
می ش��ود، اما در صورت متارکه و جدایی، مسئله مناقشه برانگیز در این 
زمینه، امکان برداش��ت پدر یا جد پدری از این گونه حساب هاس��ت. در 
صورت جدایی پدر و مادر، پدر یا جد پدری با تمس��ک به والیت شرعی 
و قانونی بر صاحب حس��اب )اطفال( تمایل دارند موجودی حساب را به 
نفع خود برداش��ت کنند تا مادر به آن حس��اب دسترسی نداشته باشد. 
منش��أ این اختالف حقوقی نیز قانونی اس��ت که تح��ت عنوان »الغای 
مقررات مخالف با قانون مدنی« مصوب سال ۱۳۵8 است. در این قانون 
آمده است که »قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به والیت و قیمومیت 
در مورد اطفال و صغار به قوت و اعتبار خود باقی است و مقررات مخالف 

با آن ملغی می گردد.«
آی��ا ای��ن قانون بر مق��ررات افتتاح حس��اب کودکان توس��ط مادران 
حاکمی��ت دارد، یعنی فقط پدر یا جد پدری حق برداش��ت از حس��اب 
فرزن��دان صغیر خود را دارند که توس��ط مادران ب��رای آنان در بانک ها 

افتتاح ش��ده اس��ت؟! نظریات حقوقی در این زمینه متفاوت است، اما با 
توجه به آنکه افتتاح اینگونه حس��اب ها برای فرزندان، امتیازی است که 
قانونگذار بدون توجه به والیت قهری پدر به فرزند داده اس��ت، بنابراین 
حت��ی پ��س از جدایی نیز پدر ی��ا جد پدری اجازه برداش��ت از اینگونه 

حساب ها را نخواهد داشت و در اختیار مادر خواهد بود.
در حال حاضر، براس��اس مقررات بانکی، اطفال باالی ۱۲ سال تا قبل 
از رس��یدن به سن ۱8 سالگی حق افتتاح حساب بانکی قرض الحسنه را  
مس��تقال دارند، اما در افتتاح حساب های سرمایه گذاری مدت دار توسط 
کودکان ۱۲ س��ال تا زیر ۱8 س��ال منوط به ارائه حکم رش��د صادره از 
مراجع قضایی اس��ت که به نظر می رس��د تفکیک و ایج��اد تفاوت بین 
حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب های سرمایه  گذاری مدت دار در 
این زمینه فاقد مبانی منطقی اس��ت، زیرا در جایی که براس��اس مصوبه 
تیرماه ۱۳8۱ مجمع تش��خیص نظام، دختران در س��ن ۱۳ س��الگی و 
پسران در سن ۱۵ س��الگی می توانند در مورد مهمترین مسئله زندگی 
خ��ود یعنی ازدواج تصمیم بگیرند، منطقی نیس��ت ک��ه برخورداری از 
خدمات و حساب های بانکی افراد زیر ۱8 سال منوط به ارائه حکم رشد 
باش��د. با توجه به پاره ای از ابهامات حقوقی، تجدیدنظردر سیاس��تها و 

مصوبات ابالغی بانک مرکزی در این زمینه ضروری است.
ب؛ بانکداری برای کودکان

ف��ارغ از این موضوع که کودکان زیر ۱8 س��ال از چه س��نی قانونا و 
براس��اس چه شرایطی مجاز هس��تند عملیات بانکی موردنیاز خود را به 
طور مس��تقل انجام دهن��د، یکی از مباحث مه��م در صنعت بانکداری، 
طراحی محصوالت متنوع بانکی برای کودکان اس��ت، به طوری که هم 
نیازهای بانکی کودکان )داشتن انواع کارت عابر بانک و کارت هدیه( را 
برآورده کند و هم آینده کودکان را تامین مالی نماید تا در زمان خروج 

از کودکی و ورود به دنیای بزرگسال امنیت خاطر داشته باشند.
از نظر حقوق تطبیقی، بانک لویدز انگلستان افتتاح حساب برای کودکان 
بین ۱۱ تا ۱۲ سال و برخورداری از کارت اعتباری و سود بانکی را امکان پذیر 
می داند، مشروط بر آنکه کودک به اتفاق والدین خود به شعب بانک مراجه 
کند بنابراین افتتاح حساب بانکی برای کودکان از طریق اینترنت، امکان پذیر 
نیست. هم اکنون جمعی کثیر از جمعیت کش��ورمان را افراد زیر ۱8 سال 
تشکیل می دهند که نمی توان نسبت به سرنوشت و آینده آنان بی تفاوت بود. 
متاسفانه پدیده نابهنجار »کودکان کار« موید آن است که خانواده و جامعه 
قادر به تامین منابع الزم برای زندگی فعلی و آینده این کودکان نبوده است. 
پس برای تامین آتیه ای مطلوب و همراه با رفاه باید از همان سنین کودکی 
به فکر آینده بود و ش��بکه بانکی نیز یکی از ابزارهایی اس��ت که می تواند 

آیندهسازان را در این راه یاری رساند.
چ��ه مانعی دارد که کودک دبس��تانی یا دبیرس��تانی دارای حس��اب 
مخصوص و کارت بانکی ویژه خود باش��د و بتواند تا سقف مبلغی معین 
تراکنش ه��ای ع��ادی و موردنیازش را با آن انجام ده��د یا لوازم التحریر 
خ��ود را با اس��تفاده از آن خری��داری کند؟! این قبیل ام��ور به کودک 
احس��اس حضور و توانایی در جامعه را می ده��د، اما در هر صورت باید 
پذیرفت که کودکان آیندهسازان فردایند و تامین مالی آنان برای خروج 
از دوران کودکی و ورود به دنیای بزرگس��الی بس��یار ضروری اس��ت و 
نی��از به برنام��ه  ای کالن دارد. در حال حاضر، طرح هایی نظیر حس��اب 
پس انداز جوانان بانک مس��کن، طرح قلک طالیی بانک تجارت و سپرده 
س��رمایه گذاری تامین آتیه کودکان و نوجوان��ان بانک صادرات ازجمله 

طرح هایی هستند که با هدف تامین آتیه کودکان طراحی شده اند.
کالم آخر آنکه بخش عظیمی از جمعیت کشورمان، افراد زیر ۱8 سال 
هس��تند و این خیل عظیم کودکان سرمایه آینده کشورند. سرمایه های 
انس��انی که بایس��تی آتیه آنان از نظر مالی تا اندازه ای تامین ش��ود. در 
صنعت بانکداری، سیاستگذاری اصولی و پویا در این زمینه نیازمند عزم 
جدی مجلس شورای اسالمی و بانک مرکزی است تا با اختصاص منابع 
الزم، بخش��ی از فعالیت بانک ها را به س��وی ابداع و طراحی محصوالت 

بانکی ویژه کودکان راهبری کنند.

آیا کودکان به بانکداری ویژه و خدمات خاص بانکی نیاز دارند؟

بانک برای کودکان

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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فرص��ت ام��روز: به دنب��ال تداوم افت ش��اخص بازار ب��ورس تهران و 
فروکش کردن نسبی صعود قیمت ها در بازار خودرو، گزارش ها از هجوم 
سرمایه گذاران به بازار ارز و سکه خبر می دهد. قیمت دالر روز پنجشنبه 
)۱۰ مهرماه( برای نخستین بار به ۳۰ هزار تومان رسید و سد مقاومتی 
را شکس��ت. درحالی که قیمت فروش دالر در صرافی های بانکی در روز 
پنجش��نبه به ۲8 هزار و ۹۰۰ تومان و ی��ورو به ۳۳ هزار و ۹۵۰ تومان 
رسید، اما در بازار آزاد پایتخت قیمت ها مرز روانی ۳۰ هزار تومان را رد 
کرد. قیمت س��که و طال نیز تحت تاثیر افزایش قیمت ارز اوج گرفت و 
س��که به کانال ۱۴ هزار تومان وارد شد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
طرح جدید درحالی که در ابتدای هفته گذشته ۱۳ میلیون و ۴۳۰ هزار 
تومان بود، با افزایش یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومانی در روز پنجش��نبه 
به ۱۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رس��ید. س��که تمام طرح قدیم نیز از 
۱۲ میلی��ون و ۶۰۰ ه��زار تومان در ابتدای هفته با افزایش یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومانی ب��ه ۱۴ میلیون تومان در آخرین روز هفته افزایش 
یافت. به موازات افزایش قیمت ها در بازار ارز و سکه، اما شاخص بورس 
تهران در هفته ای که گذشت، بازدهی منفی بیش از ۶ درصدی را ثبت 
ک��رد و در آخری��ن روز کاری مرز روانی ۱.۵ میلی��ون واحد را بار دیگر 

پس گرفت.
برندگان بورس تهران در هفته ای که گذشت

شاخص کل بورس از عدد یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحد در پایان روز 
چهارش��نبه س��وم مهرماه به عدد یک میلیون و ۵۰۳ هزار واحد در روز 
چهارشنبه نهم مهرماه رسید که از کاهش ۱۰۳ هزار واحدی و بازدهی 
منفی ۶.۷ درصدی حکایت داش��ت. همچنین شاخص کل )هم وزن( از 
رقم ۴۱۳ هزار و ۴۳۰ واحد در طول هفته گذشته به ۳۹۷ هزار و ۵۷۴ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از ۲۷۰ هزار و ۹۵۳ واحد به عدد ۲۶۰ 

هزار و ۵۲۴ واحد رسید.
در پن��ج روز معامالتی این هفته، نماده��ای بانک ملت، فوالد مبارکه 
اصفه��ان، ملی صنایع مس ایران، س��رمایه گذاری غدی��ر، فوالد مبارکه 
اصفه��ان، پاالیش نفت اصفهان و س��رمایه گذاری ای��ران خودرو و گروه 
پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان ازجمله نمادهای پربیننده بورس 
بودند. البته هرچند طی هفته ای که گذش��ت شاخص کل بورس تهران 
با بازدهی منفی مواجه ش��د، اما در آخرین روز کاری هفته ش��اهد رشد 
این ش��اخص و بازگشت دوباره به محدوده ۱.۵ میلیون واحد بودیم. به 
گزارش س��نا، در این هفته ش��اخص کل هم وزن با اثرگذاری یکس��ان 
نماده��ا افت ۳.8 درصدی را تجربه کرد. آمار نش��ان می دهد گروه های 
ب��زرگ بازار در افت قیمت پیش قدم بودن��د. نگاهی به عملکرد صنایع 
سی وهش��ت گانه بورس��ی نش��ان از قرمزپوش��ی ۳۵ گروه در برابر رشد 

میانگن قیمت سهام ۲ صنعت بورسی داشت.
در هفت��ه منتهی ب��ه ۹ مهرماه، بیش��ترین افت ش��اخص صنعت از 
آن گ��روه مخابرات با کاه��ش ۱۶.۵۶ درصدی میانگین قیمت س��هام 
زیرمجموعه آن ش��د. پ��س از آن اما پاالیش��ی ها بودند ک��ه با کاهش 

۱۴.۵درصدی ش��اخص قعرنش��ین ج��دول بازدهی صنایع بورس��ی در 
هفته گذشته شدند. افت قیمت سهام پاالیشی سبب شد تا تخفیف ۳۰ 
درصدی صندوق پاالیش یکم نیز تا حدودی س��وخت ش��ود. بررسی ها 
نش��ان می دهد تخفیف صندوق مزبور براس��اس قیمت های پایان هفته 
گذش��ته به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است. هر چند در روز پایانی 
هفته ای که گذشت شاهد جمع آوری صف های سنگین فروش در چهار 
نم��اد حاضر در این صندوق بودیم و در صورت ادامه صعود قیمت ها در 
این پاالیشگاه ها می توان به بهبود nav پاالیش یکم نیز امیدوار بود.    

دیگر قعرنشین بورس در جدول هفتگی صنایع گروه استخراج نفت و 
گاز با تک نماد »حفاری« بود. این س��هم تمام روزهای معامالتی هفته 
گذشته را در صف فروش سپری کرد و تنها در آخرین روز کاری شاهد 
متعادل شدن نسبی قیمت اما در محدوده منفی بود. ماحصل معامالت 
»حف��اری« در هفته منتهی ب��ه ۹ مهرماه اما افت ۱۴.۵ درصدی و قرار 

گرفتن در رده سوم زیان ده ترین صنایع بورسی در هفته گذشته بود.
بانکی ها در هفته ای که گذش��ت ش��اهد اصالح ۶.۱ درصدی شاخص 
گروه خود بودند. این صنعت هفته گذش��ته با بازگشایی پرحاشیه نماد 
معامالتی بانک صادرات همراه ش��د. تابلوی بورس تهران روز یکش��نبه 
خبر از بازگشایی »وبصادر« دارد. در حالی این بانک در حال بازگشایی 
در مح��دوده منفی بود که س��فارش های پرقدرت ی��ک حقوقی ورق را 
برگردان��د و قیمت بازگش��ایی »وبصادر« به مح��دوده مثبت ۱۰ درصد 

رسید و در حدود ۴۰ دقیقه معامالت این سهم بیش از ۳ میلیارد سهم 
ردوبدل ش��ده بود ک��ه در نهایت مورد تائید قرار نگرفت و ابطال ش��د. 
سرانجام روز سه ش��نبه بانک صادرات مجددا به گردونه معامالت سهام 
بازگش��ت و این بار در محدوده منفی رقم خورد اما در ادامه با افزایش 

تقاضا سبزپوش شد.
در هفته ای که گذش��ت، دو گروه خرده فروش��ی یا تک نماد »افق« و 
کاش��ی و سرامیک به ترتیب با رشد ۱.8 درصد و ۱.۷ درصدی شاخص 
صنعت خود همراه ش��دند تا تنها برندگان بورسی هفته گذشته باشند. 
»افق« سه روز کاری هفته گذشته را در محدوده مثبت قیمت دادوستد 
ش��د و سهامداران خود را راضی نگه داشت. همچنین سامانه کدال این 
هفته ش��اهد گزارش های درخشان از عملکرد تولید و فروش بنگاه های 
بورسی در شهریورماه بود که با توجه به جو منفی حاکم بر بازار چندان 
م��ورد توجه بورس بازان ق��رار نگرفت. با این حال در صورت بازگش��ت 

تعادل به بازار در ادامه می تواند محرک جدی رشد قیمت سهام باشد.
مثبت ترین ها و منفی ترین های بورس تهران

گفتنی اس��ت در هفته ای که گذش��ت، سایر واس��طه گری های مالی، 
عمده فروشی، کاشی و س��رامیک، اطالعات و ارتباطات، خرده فروشی و 
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات با باالترین درصد بازدهی همراه بودند. 
همچنین نمادهای دنا آفرین فدک )گدنا(، بیمه آرمان )آمان(، ش��رکت 
س��رمایه گذاری مالی س��پهر صادرات )وس��پهر(، کربن ایران )شکربن(، 

شهرس��ازی و خانه س��ازی باغمیش��ه )ثباغ(، صندوق س��رمایه گذاری 
مدیریت ثروت صندوق بازنشس��تگی )مدی��ر(، مرآت پوالد )تپوال(، کف 
)ش��کف(، پتروش��یمی مارون )مارون(، بیمه کارآفرین )وآفری(، کاشی 
سینا )کاوه(، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین )تاپیکو(، توکاریل 
)توریل(، عمران و س��ازندگی استان قزوین )ثقزوی(، معادن مس تکنار 
)تکنار(، مرجان کار )کمرجان(، احیای صنایع خراس��ان )واحصا(، آتیه 
داده پرداز )اپ��رداز(، بهمن دیزل )خدیزل(، س��پنتا )فپنتا(، تولی پرس 
)شتولی(، ش��رکت سرمایه گذاری س��اختمانی اعتماد گس��تر )ثعتما(، 
صنعتی مینو )غصینو(، بیمه پارسیان )پارسیان(، سیمان باقران )سباقر(، 
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول(، شرکت سرمایه گذاری توس 
گیتر )وتوس(، تامین س��رمایه دماوند )تماوند(، ش��رکت سرمایه گذاری 
توکا فوالد )وتوکا(، شرکت س��رمایه گذاری خراسان جنوبی )وسخراج(، 
صنعتی دوده فام )ش��صدف(، داده پردازی ایران )مداران(، کاشی صدف 
سرام استقالل آباده )کصدف(، تامین سرمایه لوتوس پارسیان )لوتوس(، 
آرین توس��کا )وآتوس(، کاش��ی حافظ )کحافظ(، شیر و گوشت زاگرس 
شهرکرد )زشکرا(، پتروشیمی ارومیه )شاروم(، پتروشیمی غدیر َ)غدی(، 
معدنی دماوند )کدما(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، کارگزاران پارس 
)کپارس(، پلی پروبیلین جم )جم پیلن(، س��اختمانی اصفهان )ثاصفا(، 
ش��رکت س��رمایه گذاری پارس توشه )وتوشه(، ش��رکت سرمایه گذاری 
توس��عه و عمران زاگرس )ثزاگرس(، ش��رکت س��رمایه گذاری شفا دارو 
)ش��فا(، بین المللی محصوالت پارس )ش��پارس(، بیم��ه اتکایی ایرانیان 
)اتکای(، صنعتی بارز )پکرمان(، صنعتی بهش��هر )غبش��هر(، کشتیرانی 
آریا )حاریا(، اعتباری ملل )وملل(، صنایع بهداش��تی س��اینا )س��اینا( و 

لیزینگ پارسیان )ولپارس( مثبت ترین نمادهای بازار بودند.
در س��وی مقابل نیز س��یمان صوفیان )س��صوفی(، آس��ان پرداخت 
پرش��ین )آپ(، بانک پارس��یان )وپارس(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
شرکت ارتباطات س��یار )همراه(، اعتبار سرمایه نوآفرین )نوآور(، تولید 
مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، مخابرات ایران )اخبار(، صنعتی بهپاک 
)بهپ��اک(، پاالیش نفت تبریز )ش��بریز(، کاغذ پ��ارس )چکاپا(، تجارت 
الکترونی��ک پارس��یان )رت��اپ(، ذوب آهن اصفه��ان )ذوب(، صنعتی و 
معدنی ش��مال شرق ش��اهرود )کش��رق(، مارگارین )غمارگ(، شرکت 
س��رمایه گذاری ارس صب��ا )وارس(، حفاری ش��مال )حف��اری(، تامین 
س��رمایه بانک ملت )تملت(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر(، سیمان 
تهران )ستران(، شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، فرآوری 
م��واد معدنی )فرآور(، ش��رکت س��رمایه گذاری البرز )والبرز(، ش��رکت 
س��رمایه گذاری ملی )ونیکی(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، سالمین 
)غس��الم(، کاشی تکس��رام )کترام(، شرکت س��رمایه گذاری پتروشیمی 
)وپت��رو(، تامین س��رمایه امید )امی��د(، پاالیش نفت تهران )ش��تران(، 
صنایع شیمیایی ایران )ش��یران(، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت 
و تج��ارت )وصنعت(، بانک تجارت )وتج��ارت( و مس باهنر )فباهنر( از 

جمله نمادهای منفی معامالتی در بازار بودند.

دالر به مرز روانی ۳۰ هزار تومان و سکه به کانال ۱۴ میلیون تومان رسید

االکلنگ بورس و دالر

۵بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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عرضه روغن جامد کم شده است؟
حدود چند هفته اس��ت که روغن جامد در بازار کمیاب ش��ده است 
و براساس مش��اهدات میدانی، خرده فروشی های سطح شهر تهران یا 
اکثرش��ان روغن جامد ندارند یا اینک��ه آن را با قیمت باالتر به فروش 
می رس��انند. ب��ه گزارش ایس��نا، در بررس��ی های میدان��ی از چندین 
س��وپرمارکت در تهران مشخص ش��د که روغن جامد در بازار کمیاب 
شده اس��ت و برخی از فروشندگان نیز اظهار کرده اند که عرضه روغن 
جامد به طور کل کم و قیمت آن نیز افزایش یافته اس��ت و به همین 
س��بب نمی توان آن را در هر مغازه ای پیدا کرد. این اظهارات از س��وی 
فروش��ندگان در حالی مطرح می ش��ود که چندی پیش دبیر انجمن 
صنف��ی روغن نباتی ایران گفته بود که در تامین مواد اولیه روغن های 
نیمه جامد که به صورت حلبی هستند به دلیل تحریم های ظالمانه و 
مشکالت ارزی و انتقال آن با مشکالتی روبه رو شده ایم و به همین دلیل 
تولید آن کاهش یافت. به گفته وی در حقیقت مش��کالت پیش آمده 
در تامین روغن خام، ناش��ی از مش��کالت ارزی و کمبود واردات است. 
او همچنین بیان کرده بود که صنایع و دولت باید با همکاری یکدیگر 
چال��ش پیش آمده را ح��ل کنند و بحث تامی��ن ارز و انتقال آن باید 
هرچه سریع تر حل شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است 
کاهش عرضه روغن جامد به بازار باعث تغییر قیمت آن شود نیز گفته 
بود که در دنیا و بازارهای جهانی عرضه و تقاضا حرف اول را می زند و 
وقتی عرضه مقداری کم شود، برخی در بازار قیمت ها را باالتر از قیمت 
مصوب اع��الم می کنند. احتمال این موضوع نیز وجود دارد، ولی همه 
این مسائل به سیاست های بانک مرکزی بستگی دارد. اگر بانک مرکزی 
بتواند ارز موردنیاز واردات روغن خام را تامین کند، همه مس��ائل حل 
خواهد ش��د ولی اگر ارز تامین نشود و مواد اولیه نیز وارد کشور نشود 

عرضه به مرور کاهش می یابد و احتمال ایجاد حباب هم باال می رود.

 صنعت کشتیرانی جهان
قربانی حمله سایبری شد

صنعت کشتیرانی جهان در کمتر از یک هفته برای دومین بار هدف 
حمله سایبری قرار گرفت که نگرانی ها نسبت به مختل شدن زنجیره 
تامین را در ش��رایط بغرنج فعلی برانگیخت. به گزارش ایسنا، سازمان 
بین المللی دریانوردی )IMO( که آژانس سازمان ملل متحد و مسئول 
س��اماندهی صنعت کشتیرانی اس��ت، در بیانیه ای اعالم کرد با حمله 
سایبری پیش��رفته ای علیه سیس��تم های IT خود روبه رو شده است. 
شماری از خدمات مبتنی بر وب این نهاد در حال حاضر قابل دسترس 
نیست و این رخنه روی فعالیت وب سایت عمومی و سیستم های داخلی 
سازمان بین المللی کشتیرانی تاثیر گذاشته است. پیش از این شرکت 
CMA CGM SA ک��ه چهارمی��ن خط کانتینری ب��زرگ جهان از 
نظر ظرفیت اس��ت، اعالم کرده بود به سیس��تم های اطالعاتش رخنه 
ش��ده است. این شرکت مستقر در مارسی فرانسه روز پنجشنبه اعالم 
کرد دفاترش به تدریج به ش��بکه متصل می ش��وند با این حال احیای 
سیس��تم هایش زمان می برد. صنعت کش��تیرانی در سال های اخیر با 
مجموعه ای از حوادث س��ایبری روبه رو شده است که بزرگ ترین مورد 
رخنه ب��ه ش��رکت A.P. Moller-Maersk و هزینه ۳۰۰ میلیون 
دالری آن برای این ش��رکت در سال ۲۰۱۷ بود. اگرچه هنوز مشخص 
نیس��ت حمالت اخیر برای تجارت جهانی یک حادثه جزئی اس��ت یا 
آس��یب های گس��ترده ای را به همراه خواهد داش��ت اما کارشناس��ان 
لجستیک هش��دار دادند که تهدیدهای سایبری موانع و مشکالتی در 
کوتاه م��دت ایجاد خواهند کرد. براس��اس گ��زارش بلومبرگ، خطوط 
کش��تیرانی منتظر عادی شدن سیکل های فصلی فعالیت شان هستند 
و این حمالت سایبری در زمان بدی برای آنها اتفاق افتاده است. شیوع 
ویروس کرونا زنجیره تامین همه کاالها را مختل کرده اس��ت و تقاضا 
برای حمل و نقل برخالف پیش بینی صنعت کشتیرانی از رکود ناشی از 
قرنطینه کووید- ۱۹، ضعیف نشده است زیرا خرید تجارت الکترونیکی 
قوی مانده و شرکت ها در حال انبارسازی مجدد کاالهای موردنیازشان 
هستند. در نتیجه قیمت پایه حمل کاالهای کانتینری از عرض اقیانوس 

آرام از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون سه برابر افزایش پیدا کرده است.

یک درصد از مساحت جهان مختص به معادن ایران
 سهم ۳۳درصدی فوالد در صادرات غیرنفتی

رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت 
با توجه به مس��احت معادن ایران که یک درصد مساحت جهان است، 
توانسته ایم یک درصد از ذخایر معدنی جهان را به خود اختصاص دهیم. 
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی 
ایران در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره  ظرفیت های 
بخش معدن کش��ور اظهار کرد: در ایران ظرفیت های معدنی و صنایع 
وابس��ته زیادی وجود دارد به طوری که یک درصد از مس��احت جهان 
مختص به معادن کش��ور ماست. وی افزود: با توجه به مساحت معادن 
ایران که یک درصد مس��احت جهان اس��ت، توانسته ایم یک درصد از 
ذخایر معدنی جهان را نیز برای بخش صنایع معدنی کشور اختصاص 
دهیم. رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدن��ی اتاق بازرگانی ایران 
بیان کرد: بخش معدن کش��ور به دلیل ظرفیت ها و تاثیر های مثبتی 
ک��ه در بخش های مختلف اقتصاد دارد، اخیرا مورد توجه و تاکید مقام 
معظ��م رهبری و رئیس جمهور قرار گرفته که این موضوع می تواند بر 
رش��د بخش معادن تاثیرگذار باشد. شکوری تصریح کرد: فوالد یکی از 
بخش های مهم بخش معدن اس��ت که در زمینه صادرات و درآمد های 
ارزی توانس��ته است سهم ۳۳ درصدی از صادرات غیرنفتی را به خود 
اختص��اص دهد. وی ادامه داد: در صورتی که از بخش معادن و صنایع 
معدن��ی حمایت های الزم ب��ه عمل آید، این بخ��ش می تواند یکی از 

جایگزین های مناسب برای صادرات و درآمد های ارزی باشد.
 رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی ایران 
عنوان کرد: س��هم بخش معدن در تولید ناخالص ملی بسیار ناچیز 
و در حدود یک درصد اس��ت، اما س��هم صنایع معدنی و کاال هایی 
که در این زمینه در کشور تولید می شود، بیش از ۲۰ درصد است.

ش��کوری با اشاره به س��هم معادن کوچک و متوس��ط ابراز کرد: 
۹8.۳درصد از معادن کش��ور را معادن کوچک و متوس��ط تشکیل 
داده است، که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد آنها تعطیل است و 

هیچ گونه فعالیت استخراجی در آنها انجام نمی گیرد.

اخبـــار

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت اگر مازاد چربی 
ش��یر از کش��ور خارج نش��ود تولیدکنندگان می توانند، کره را در داخل 
تولید کنند. کاوه زرگران، رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی 
تهران در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه اساسا کره 
کاالیی وارداتی بوده اس��ت، گفت: در س��ال های گذش��ته کره موردنیاز 
کش��ور از طریق واردات تامین می شد و هم اکنون نیز برخی از نیاز بازار 

توسط کره های وارداتی سال ۹۷ تامین می شود.
به گفته زرگران آخرین محموله وارداتی کره، ۴۵ هزار تن بوده است.

او با بیان اینکه مصرف روزانه کش��ور ۱۰۰ تن کره اس��ت، ادامه داد: 
اکنون که به پایان ذخایر وارداتی کره نزدیک ش��ده ایم، مسلما این نیاز 
یا باید از طریق واردات و یا از طریق تولید داخلی تامین شود و با توجه 
به اینکه حجم ش��یر خام تولیدی کشور مورد توجه است، تولید داخلی 

می تواند جایگزین کره وارداتی ش��ود. زرگران اف��زود: با توجه به اینکه 
نهاده های دامی از یارانه دولتی اس��تفاده می کنند، بنابراین قیمت تمام 
شده کره داخلی ارزان تر تمام خواهد شد چراکه کره وارداتی با احتساب 
ارز نیمایی بس��یار بیشتر از کره داخلی با قیمت کیلویی 8۰ هزار تومان 
اس��ت. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در 
حال حاضر کارخانه های صنایع لبنی واحد های خود را تجهیز و پیش تر 
هم مواد موردنیاز برای تجهیز خطوط خود را  وارد کرده اند، پس اکنون 
بهتری��ن فرصت برای افزایش ضریب خوداتکایی کش��ور اس��ت؛ چراکه 

تولید داخلی این محصول مقرون به صرفه خواهد بود.
او اذع��ان کرد: اکنون ک��ه موجودی کره رو به اتمام اس��ت این بازار 
است که قیمت این محصول را تعیین می کند و اگر مجددا از طریق ارز 
نیمایی این کاال وارد کش��ور شود، قیمت آن دو برابر قیمت تولید داخل 

خواه��د بود، در نتیجه مقرون به صرفه اس��ت که به صنعت داخلی اتکا 
و از آن استفاده کنیم.

زرگ��ران ادامه داد: تجهیزات الزم در یک س��ال و نیم گذش��ته وارد 
کش��ور شده اند و ظرفیت کامل زمانی تامین می شود که بتوان ۱۰۰ تن 
مصرف روزانه کش��ور را تامین ک��رد. هم اکنون واحد های متعددی قصد 
دارند مصرف داخلی را تامین کنند البته این امر تنها به ش��رطی محقق 

می شود که اجازه خروج چربی شیر از کشور وجود نداشته باشد.
رئیس کمیسیون کش��اورزی اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: 
در گام نخست وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به نحوی برنامه ریزی 
کن��د تا مازاد خامه و چربی ش��یر تولید داخل به خارج صادر نش��ود و 
س��پس با اقدامات خود از صنعت داخل��ی حمایت کند تا بازار به تعادل 

برسد.

صادرات چربی شیر مدیریت شود، تولید داخلی کره شدنی است

صنای��ع چوب برای افزایش ظرفیت تولیدی خ��ود نیازمند مواد اولیه 
ب��وده چراکه طبق بررس��ی ها، تنها ۵۰درص��د از ظرفیت صنعت چوب 

فعال است.
علی مغانلو، دبیر انجمن صنایع چوب کش��ور در گفت وگو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، 
در واکنش به مس��تند »چوب الی چرخ صنعت چوب« گفت: ظرف ۱۰ 
س��ال گذشته صنعت اوراق فشرده چوبی در کشور توسعه یافته است و 

ظرفیت تولیدی از میزان مصرف باالتر است.
او افزود: هم اکنون صنایع چوب کش��ور با ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی 
فعالیت می کنند و ب��ا ظرفیت باالی تولید چوب، ۲میلیون و ۶۰۰ هزار 
متر مکعب تولید ام دی اف، ۲میلیون مترمکعب نئوپان و ۳۵۰ هزار تن 

کاغذ در کشور تولید می شود. 
او تصریح کرد: منابع چوبی از ۳ منبع قابل تامین است یعنی از باغات، 
واردات و زراعت چوب با توجه به ش��رایط اقتصادی و بازار نابسامان ارز 

واردات چوب اصال مقرون به صرفه نیست.

دبیر انجمن صنایع چوب کش��ور با اشاره به اشتغال ۳۵۰ هزار نفری 
صنعت چوب، گف��ت: راه حل ادامه حیات صنعت اوراق فش��رده چوب 

توسعه زراعت چوب است.
او اف��زود: طبق ماده۳ قانون حفاظ��ت و بهره برداری از منابع طبیعی، 
دول��ت اختیار واگ��ذاری اراضی ملی به بهره ب��رداران را دارد و این یکی 
از مس��یر ها برای توس��عه زراعت چوب اس��ت. مغانل��و در ادامه تصریح 
کرد: اتحادیه کارفرمایان صنایع چوب کش��ور قول همکاری با س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور درخصوص توس��عه زراعت چوب 
داده اس��ت. او گفت: بازس��ازی و توسعه نهالس��تان های زراعت چوب، 
تامین نهال رایگان برای زارعان چوب از دیگر توافق های صنایع چوب با 

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.
مغانلو در پایان گفت: با طرح جدیدی که پیش��نهاد ش��ده با سازمان 
جنگل ه��ا، مراتع و آبخیزداری توافق کردیم که نهالس��تان ها به صورت 
مشارکتی با واحد های صنایع چوب اداره شوند و تولید نهال توسعه یابد.

اختصاص وام 8 تا ۷میلیونی به زارعان چوب

در ادامه ای��ن واکنش ها کامران پور مق��دم، مدیر طرح زراعت چوب 
کش��ور هم در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی باشگاه 
خبرنگاران گفت: در جلسه ای که با اتحادیه انجمن صنفی صنایع چوب 
کشور داش��تیم زیرس��اخت های الزم برای توس��عه زراعت چوب مورد 

بررسی قرار گرفت.
او افزود: قرار ش��د تس��هیالت الزم برای توسعه زراعت چوب از طریق 
سرمایه گذاران بخش صنایع چوب انجام گیرد. خرید محصول از زارعان 
چوب که در اراضی ش��خصی انجام شده، از طریق صنایع چوب از دیگر 

توافقات بود.
پ��ور مقدم در پایان اظهار کرد: موافقت نامه کمک های فنی و اعتباری 
از س��وی وزارت جهاد کشاورزی به اس��تان ها در سراسر کشور نهایی و 
ابالغ ش��د که طبق آن تس��هیالت الزم برای توسعه زراعت چوب با یک 

دوره چند ساله در اختیار زارعان قرار دهیم.
گفتنی اس��ت این وام ۷ تا 8 میلیون و با س��ود ۱۳درصد است که از 

طریق بانک تسهیالت در اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت.

آیا تخم مرغ های سفید و قهوه ای از نظر کیفیت، طعم و مزه با یکدیگر 
تفاوت دارند؟

به گزارش ایس��نا، برخی افراد تصور دارند که تخم مرغ های  قهوه ای 
رنگ س��الم تر و طبیعی تر هستند و نسبت به تخم مرغ های سفید رنگ 
از کیفی��ت باالتری برخوردارند. این اف��راد معتقدند که حتی طعم تخم 
مرغ های قهوه ای نیز بهتر از تخم مرغ های س��فید اس��ت. اینکه آیا این 
تخ��م مرغ ها عالوه بر تفاوت رنگ پوس��ته در کیفیت، س��المت، مزه و 

طعم با یکدیگر متفاوتن��د یا خیر را از رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار اس��تان تهران جویا شدیم. ناصر نبی پور در گفت وگو با ایسنا، 
در ای��ن باره اظهار کرد: هیچ تفاوتی در کیفیت، مزه و طعم تخم مرغ ها 

وجود ندارد و تنها تفاوت در رنگ آنهاست.
وی ادام��ه داد: معموال گله های مرغ مادر و مرغ های تخم گذار قهوه ای 
رن��گ تخم مرغ قه��وه ای تولید می کنند که البته تعداد آنها در کش��ور 

بسیار کم است.

رئی��س هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران اضافه کرد: 
تخ��م مرغ های قه��وه ای رنگ که در حال حاضر در ب��ازار وجود دارد از 

تولیدات مرغ های مادر است.
وی در پاس��خ به این س��وال که چرا قیمت تخم مرغ قهوه ای و سفید 
متفاوت اس��ت؟ گفت: وقتی کاالیی کم باشد قیمت آن هم باال می رود. 
زمانی قیمت تخم مرغ قهوه ای از س��فید ارزان تر بود اما به دلیل اینکه 

تعداد آن کم شده است گران تر فروخته می شود.

صنایع چوب تنها با ۵۰درصد ظرفیت فعال هستند!

دلیل گران تر بودن تخم مرغ های قهوه ای

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

پیش بینی جنجالی از قیمت خودرو
یک کارش��ناس بازار خودرو می گوید چنانچه قیم��ت دالر تا پایان 
پاییز روند افزایش��ی داشته باشد قیمت تمام خودروها اعم از داخلی و 
خارجی افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر چنانچه قیمت دالر کنترل 
ش��ود قیمت خودروها در بازار نیز کنترل خواهد ش��د. بابک صدرایی 
درباره آینده قیمت خودرو تا پاییز گفت: انتخابات آمریکا بر روند تمام 
بازارها از جمله ارز تاثیر گذاش��ته اس��ت. هرچند با پیروزی هر یک از 
کاندیداهای انتخابات آمریکا اتفاقی در بازار ارز و خودرو نخواهد افتاد، 
 اما ممکن است به دلیل جو روانی، قیمت دالر تغییر کند. به گفته بابک 
صدرایی قیمت خودرو کامال وابس��ته به قیمت دالر اس��ت. به همین 
دلیل هر تغییر کاهشی یا افزایش در قیمت دالر، اثر خود را بر قیمت 
خودرو می گذارد. اگر در پاییز، قیمت دالر ثابت بماند، قیمت خودرو هم 
بدون تغییر خواهد ماند و روند خرید و فروش خودرو راکد می شود، اما 
چنانچه قیمت ارز تا پایان پاییز افزایش یابد، قیمت خودرو هم نوسان 
خواهد داشت. اما به گفته صدرایی، بخشی از افزایش قیمت خودرو به 
نرخ ارز باز می گردد و بخش��ی به سیاست های فروش خودرو در داخل 
کشور مربوط می شود. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، متاسفانه با 
ش��یوه های جدید در طرح ثبت نام خودرو داللی در بازار خودرو رونق 
گرفته است. برای برچیدن چنین فضایی خودروسازان باید امکاناتی را 
برای عموم م��ردم در طرح فروش خودروهای کارخانه ای فراهم کنند. 
او با اشاره به وضعیت خودروهای چینی اظهار کرد: قیمت خودروهای 
چین��ی به قیمت دالر ارتباط دارد. چنانچ��ه قیمت دالر تا پایان پاییز 
روند افزایشی داشته باشد قیمت تمام خودروها اعم از داخلی و خارجی 
افزایش خواهد یافت. از س��وی دیگر چنانچه قیمت دالر کنترل شود 

قیمت خودروها در بازار نیز کنترل خواهد شد.

موتورسیکلت های چینی در راه ایران
دوچرخ��ه،  واردکنن��دگان  و  فروش��ندگان  اتحادی��ه  رئی��س 
موتورس��یکلت و ل��وازم یدکی تهران اظهار داش��ت واردکنندگان و 
کارخانه داران برای واردات موتورس��یکلت باکیفیت از کش��ور چین 
رایزن��ی کرد ه اند، به عبارتی محدودی��ت در واردات از هند منجر به 

واردات موتور باکیفیت از چین شده است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایلنا، محمد خادم 
منصوری در مورد وضعیت بازار موتورسیکلت و دوچرخه به ایلنا اظهار 
داش��ت: بازار دوچرخه معموال از ابتدای اس��فندماه تا اوایل آبان است 
ک��ه از آن پس به دلیل س��ردی ه��وا دچار رکود می ش��ود و دوباره از 
ابتدای اس��فندماه مردم برای خرید و تعمیرات مراجعه می کنند. البته 
در رابطه با واردات دوچرخه مش��کالتی نظیر ارز وجود دارد. وی ادامه 
داد: در صورت��ی ک��ه بتوانیم ۵۰ درصد قطع��ات دوچرخه را در داخل 
کشور تولید کنیم و ۵۰ درصد دیگری که امکان تولید وجود ندارد وارد 
کنیم، مشکالت ما کاهش پیدا می کند. امید می  رود گمرک در قوانین 
دست و پاگیر تجدیدنظر کند تا واردکنندگان بتوانند قطعات موردنیاز 
را وارد کنند تا دوچرخه ساخته و به دست مردم برسد. منصوری تصریح 
کرد: خوشبختانه فرهنگ دوچرخه سواری در کشور ما نسبت به گذشته 
بس��یار بهتر شده اس��ت، چون هم به عنوان یک تفریح و هم به عنوان 
ورزش استفاده می شود. هم اکنون وضعیت دوچرخه خوب است البته در 
صورتی که بتوانند قطعات آن را وارد یا تولید کنند. در حال حاضر ما با 
کمبود مواجه هستیم که با نگاهی به مغازه ها می توان متوجه این کمبود 
شد. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی 
تهران با اش��اره به مشکالت وارداتی موتور از شرکت های خوب هندی، 
اظهار داشت: موتورسیکلت مشکالت خاص خود را دارد زیرا وارداتی که 
از هند داشتیم و کارخانه هایی که موتورسیکلت های باکیفیت به ایران 
می فروختند، مربوط به شرکت هایی است که سرمایه گذاران آمریکایی 
دارن��د و به دلیل تحریم ها امکان واردات فراهم نیس��ت. وی ادامه داد: 
واردکنندگان و کارخانه داران با کشور چین رایزنی کرد ه اند تا موتورهای 
باکیفیت تر وارد کنند. به عبارتی محدودیت در واردات از هند منجر به 
واردات موتور باکیفیت از چین شده است. در حال حاضر جنس در بازار 
وجود دارد اما همانند سال های گذشته نیست، زیرا تولید نداریم و بازار 

دچار کمبود شده است.
منصوری با اش��اره به اینکه در این صنف تعطیلی مش��اغل وجود 
نداشته است، ادامه داد: اگرچه در این صنف تغییر مشاغل نداشتیم، 
اما متاس��فانه تعدیل نیرو داشته ایم. برای نمونه کارخانه ای که قبال 
۳۰۰ نیرو داش��ت در ح��ال حاضر ۱۰۰ نفر را تعدیل کرده اس��ت. 
توقع این اس��ت که دولت در جاهای��ی که می تواند کمک کند تا به 
تولید رونق ببخشیم. وی در مورد قیمت موتورسیکلت گفت: قیمت 
موتورس��یکلت از ۱۵ و ۱۶ میلیون تومان شروع می شود تا برخی از 
برندها که مص��رف آنچنانی ندارد و ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان هم 
می رس��د. البته گرانی و باال رفتن قیمت ارز مزید بر علت ش��ده تا 
ق��درت خرید مردم هم به مراتب کاهش پیدا کند و مانند گذش��ته  
دیگر موتورس��یکلت ۷ ت��ا 8 میلیون تومان وجود ن��دارد به همین 
جهت اف��راد ترجیح می دهند که به جای خرید و فروش موتور، آن 

را تعمیر کنند.

دنا پالس ها خودروی سازمانی و تحت مالکیت 
مجلس است

عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون امور داخلی مجلس معتقد است 
نماین��دگان برای ایف��ای مأموریت نمایندگی خ��ود به خصوص در 
حوزه های انتخابیه به وس��یله نقلیه نیاز دارند که البته نیاز نیس��ت 

این خودرو به نام شخص آنها باشد.
حس��ین خسروی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
درب��اره تحویل خودروی دناپ��الس به نمایندگان گف��ت: در قضایا 
نباید افراط و تفریط کرد چنانچه نمایندگان بدون وس��یله نقلیه به 
درس��تی به مأموریت خود بپردازند و البته باید نحوه اعطای خودرو 

به گونه ای باشد که مجلس را دچار حاشیه نکند.
نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس ش��ورای اس��المی در 
ادام��ه با بیان اینکه ح��وزه انتخابیه اینجانب بیش از ۵۰۰ روس��تا 
دارد که همگی نیازمند سرکش��ی با وس��یله نقلیه هس��تند، اظهار 
داشت: نمایندگان برای ایفای مأموریت های خود در سطح تهران و 

شهرستان ها نیازمند وسیله نقلیه هستند.

یک فعال بازار خودرو آرامش بازار خودرو را در گرو ثبات اقتصادی و 
تقویت قطعه سازان دانست.

کاظم محمدی نیکخواه در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، بیان کرد: 
ب��ه دلیل افزایش ن��رخ ارز در روزهای اخیر ش��اهد افزایش قیمت ها از 
سوی فروش��ندگان هستیم و علی رغم هیجاناتی که در بازار ایجادشده 

خریداری وجود ندارد و بازار خودرو کامال راکد است.
وی درباره انتخاب وزیر صمت و تاثیر آن بر بازار خودرو اظهار داشت: 
در حال حاضر مس��ئله اصلی کشور ما بی ثباتی اقتصادی است و مهم تر 
از انتصاب وزیر صمت حل مشکالت اقتصادی و تعادل عرضه و تقاضا در 
بازار خودرو اس��ت. زیرا هر فردی که به عنوان وزیر صمت انتخاب شود 

برنامه های خود را دارد و ایش��ان نی��ز تا زمانی که ثبات اقتصادی ایجاد 
نش��ود نمی تواند کاری برای صنعت خودرو انج��ام دهد. ضمن اینکه با 
توجه به اینکه وزیر صمت ۱۰ ماه برای ساماندهی صنعت خودرو فرصت 
دارد بعید است که بتواند در این مدت کوتاه تحول اساسی ایجاد کند. 
این فعال بازار خودرو، با اش��اره به سیاس��ت گذاری های نادرس��ت در 
فروش خ��ودرو، تصریح کرد: فروش قطره چکانی خودرو و قرعه کش��ی 
ب��رای خریدار همانند یک آالرم اس��ت که به منظور جلوگیری از ارزش 
ریالی س��رمایه خود آن را در بازار خودرو جذب می کند چراکه با عرضه 

خودرو به میزان کافی نیازی به قرعه کشی وجود نخواهد بود.
نیکخواه تش��ریح ک��رد: با افزایش عرض��ه، ثبات قیم��ت ارز ،تقویت 

قطعه س��ازان، تامین م��واد اولیه و حل مش��کالت ارزی آنها می توان به 
آرامش بازار خودرو کمک کرد. زیرا قطعه سازان قادر به تامین مواد اولیه 
موردنی��از خ��ود را با قیمت روز دالر و فروش قطعه با قیمت دس��توری 
نیستند بنابراین با آنالیز قیمت تمام شده می توان صنعت قطعه سازی که 
زیربنای صنعت خودروس��ازی ب��وده را تقویت کرد که این امر نیز تحت 

تاثیر ثبات اقتصادی و تثبیت نرخ ارز است.
این فعال بازار خودرو درباره طرح پیشنهادی مجلس جهت ساماندهی 
صنع��ت خودرو گفت: مجلس نیز به عن��وان قانون گذار می خواهد برای 
صنعت خودرو کاری انجام دهد اما باید دید طرحی که پیشنهاد می شود 

راهکار جدیدی است یا در گذشته نیز تجربه شده است.

آرامش بازار خودرو در گرو ثبات اقتصادی و تقویت قطعه سازان است

اخباری مبنی بر همکاری یک ش��رکت خودروس��از روسی با صنعت 
خودروسازی ایران شنیده می شود که بر این اساس قرار است چند مدل 

خودروی روسی به صورت مونتاژ وارد کشور شوند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه خبرنگاران 
جوان، مدت هاس��ت که پای خودروهای خارجی به کش��ور قطع ش��ده 
و واردات خودرو ممنوع ش��ده اس��ت و نه تنها محص��والت چینی، بلکه 
خودروهای سایر کشورها هم به کشور وارد نمی شود اما حال خبرهایی 
از آزادس��ازی واردات خودرو به گوش می رسد. آزادسازی که به معنای 
ورود انواع خودروهای خارجی به داخل کش��ور اس��ت و ش��اید اینگونه 
مقداری قیمت خودرو کاهش یابد. یکی از این آزادس��ازی ها به واردات 
خودروهای روس��ی باز می گردد به طوری که گفته می ش��ود قرار است 

خودروهای روسی به صورت مونتاژ وارد کشور شوند.
اینگونه که در خبرها آمده اس��ت، یک تولیدکننده پیشرو در صنعت 
خودروسازی روس��یه قرار اس��ت در آینده نزدیک خط مونتاژ در ایران 
 Ulyanovsky(   Ulyanovsky ایجاد کند. کارخانه اتومبیل سازی
Avtomobilny Zavod(، ک��ه با نام اختصاری UAZ در سراس��ر 

جهان ش��ناخته می شود، در ش��رف آغاز تولید خودروهای شاسی بلند و 
وانت های UAZ Patriot خود در ایران است.

تولی��د خ��ودرو یک صنعت قابل توجه در روس��یه اس��ت که به طور 
مستقیم حدود ۶۰۰ هزار نفر را مشغول به کار می کند.  آنطور که گفته 
می ش��ود، سروش دیزل به عنوان نماینده رسمی یوآز در ایران شناخته 

شده و برنامه تولید خودروهای این شرکت را دارد.
نروندی کارشناس فروش محصوالت یوآز از ورود و فروش خودروهای 
روس��ی در کش��ور خبر داد و گفت: این ش��رکت تصمیم به تولید س��ه 
محصول مختلف یوآز در کالس های شاس��ی بلند)استیش��ن(، پیکاپ و 
پروف��ی را در بازار ایران دارد. این خودروها قرار اس��ت به صورت مونتاژ 

وارد بازار کشور شوند.
ب��ه گفته او، در گذش��ته بیش��تر واردات خودرو های س��بک تجاری 
هیوندای صورت می گرفت و در کنار آن عرضه ون و کامیونت هیوندای 
نیز وجود داشت. سروش دیزل تولید سه مدل پیکاپ تک و دو کابین دو 
دیفرانس��یل و همچنین شاسی بلند پاتریوت از سری محصوالت تولیدی 

UAZ را در برنامه دارد.

برخالف آنچه تاکنون در برخی از رس��انه ها مبنی بر تولید شاسی بلند 
پاتریوت در گام نخست اعالم شد، شواهد حاکی از آن است که سروش 
دیزل در قدم نخس��ت به دنبال تولید دو مدل پیکاپ اس��ت و سپس به 
سراغ شاسی بلند پاتریوت خواهد رفت. شنیده ها از منابع مختلف حاکی 
از آن اس��ت ک��ه این پیکاپ ها حدود یک هفته پی��ش، بعد از گذراندن 
تس��ت ها موفق به اخذ مجوز شماره گذاری ش��ده اند و احتماال از اواخر 

پاییز امسال عرضه آنها به بازار آغاز خواهد شد.
س��روش دیزل در فاز نخس��ت احتماال پیکاپ تک کابین را با قیمتی 
ح��دود ۵۷۰ میلیون تومان، نس��خه دوکابین را ب��ا قیمتی حدود ۶۱۰ 
میلیون تومان و شاس��ی بلند پاتریوت را ب��ا قیمتی حدود ۶۵۰ میلیون 

تومان به بازار عرضه خواهد کرد.
مهدی دادفر دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو درخصوص همکاری 
روس��یه با ایران به منظور تولید خودرو، گفت: در حال حاضر قرار است 
تنها خودروهایی که در گمرک مانده ترخیص شوند و خبری از واردات 
جدید نیس��ت، یعنی می توان گفت که واردات هرگونه خودرو به صورت 

CBU ممنوع بوده و بعید است که این واردات آزاد شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان 
یزد از واگذاری دو مرکز معاینه فنی سنگین به متقاضیان واجد شرایط 

خبر داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان از یزد، حس��ین زاده معاون حمل 
و نق��ل اداره کل راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای اس��تان یزد گفت: 
براس��اس برنامه ریزی انجام شده و با توجه به نیاز شهرستان های یزد و 
بافق به مراکز معاینه فنی خودرو های س��نگین، احداث دو مرکز در این 

شهرستان ها در دستور کار قرار گرفته است.
او اف��زود: احداث و بهره برداری از دو مرکز معاینه فنی یادش��ده، قرار 

است به متقاضیان حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار شود.
حسین زاده ادامه داد: متقاضیان احداث مراکز معاینه فنی باید دارای 
زمین به مس��احت حداقل ۵ هزار مترمربع با سند ملکی به نام متقاضی 
یا اعضای هیأت مدیره بوده و شرایط اخذ مجوز از دستگاه های ذی ربط 

را داشته باشد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان 
ی��زد ادامه داد: متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۵ آبان ماه س��ال 
ج��اری ب��رای تکمیل فرم تقاضا ب��ه اداره کل راه��داری و حمل و نقل 

جاده ای استان یزد در بلوار پاکنژاد یزد مراجعه کنند.
حسین زاده اظهار داشت: متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات در 
م��ورد نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاین��ه فنی خودرو به تارنمای 

اداره کل به نشانی yazd.rmto.ir مراجعه کنند.

شاسی بلند های روسی وارد بازار کشور می شوند؟

احداث و بهره برداری 2 مرکز معاینه فنی خودرو های سنگین به متقاضیان واگذار می شود
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کرونا اتفاقی غیرمنتظره و ناگهانی بود که بر س��ر دنیا خراب ش��د؛ 
ویروس��ی که فق��ط 8 ماه از آمدن��ش می گذرد اما اقتص��اد، معادالت 
اجتماعی و سیاس��ی دنیا را تغییر داد و حتی کش��ورهای توسعه یافته 

را در تامی��ن نیازهای درمانی و بهداش��تی 
مس��تأصل ک��رد. این اتف��اق ی��ک نتیجه 
داش��ت و آن هم اینکه همه کش��ورها باید 
از داش��ته های داخلی خود حراس��ت کنند 
و نگاه ش��ان به بیرون مرزها نباشد. شرایط 
بحران��ی که ب��ه دولتمردان اثب��ات کرد به 
ظرفیت ه��ای خ��ود ات��کا کنند چ��ون در 
روزه��ای پرالتهابی که دنی��ا گرفتار بالیی 
ناخواس��ته می شود، همه کش��ورها فقط به 
فکر تامین نیازهای داخلی خود هس��تند و 

فقط گلیم خود را از آب بیرون می کشند.
روزه��ای ابتدایی ش��یوع کرون��ا هم مهر 
تایی��دی ب��ود بر همی��ن موض��وع. روزهای 

پرالتهابی که کش��ورها به جان هم افتاده بودند و در دزدی محموله های 
ماسک  های ارسال ش��ده گوی سبقت را از هم می ربودند. کشورهایی با 
داش��تن نظام پیشرفته بهداشتی که برای تامین نیازهای خود در سطح 

انبوه با مشکل مواجه شدند. در جهانی زندگی می کنیم که قطعا شیوع 
کرونا اولین و آخرین اتفاق اینچنینی نیست. کما اینکه پیش از کرونا هم 
با مدل های مختلفی از ش��یوع بیماری آنفلوآنزا دست به گریبان بودیم. 
پس همیش��ه باید آماده چنی��ن روزهایی 
باشیم و کامال مسلح به دروازه های جهانی 
نزدی��ک ش��ویم. ایران هم با وج��ود فاصله 
جغرافیایی زیادی که با کشور چین داشت، 
یکی از کش��ورهای پیش��رو در شیوع کرونا 
ب��ود، بیماری مرم��وزی که هی��چ درمانی 
نداش��ت و در یک چش��م به هم زدن همه 
دنیا را گرفت. روزهای ابتدایی این بیماری 
کابوس وحشتناکی بود که همه کشورها را 
به هول و والی تامین نیازهای درمانی شان 
انداخت. کش��ورمان برای تامین این نیازها 
دست به دامان زیست بوم فناوری و نوآوری 
شد که به تازگی با اتکا به توان متخصصان 
داخلی در کش��ور پا گرفته و به سرعت در حال رشد بود. این زیست بوم 
ب��ه یاری آمد تا نظام بهداش��ت و درمان و مردم ب��رای تامین نیازهای 

پیشگیرانه و درمانی خود وانمانند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به رسالت خود در 
زمینه توسعه زیست بوم نوآوری، ارتقای تاب آوری ملی و رقابت پذیری 
منطقه ای و بین المللی نخستین »مرکز نوآوری تخصصی صنعت غذا« 

را راه  اندازی کرد و این مرکز اکنون میزبان 
ایده ه��ای نوآوران��ه و فناوران��ه این حوزه 
اس��ت. غذا، حیاتی ترین و راهبردی ترین 
نی��از یک جامعه اس��ت و توس��عه در هر 
ح��وزه ای، بدون تأمی��ن این نی��از مهم، 
ناممک��ن به نظر می رس��د. رقاب��ت  میان 
صنایع پیش��رفته و عظیم غذایی سراس��ر 
جه��ان، اهمی��ت اس��تفاده از راهکارهای 
نوآوران��ه و فناورانه را ب��رای تأمین غذای 
س��الم، توس��عه اقتصاد و تضمین سالمت 
جامعه دوصدچندان کرده اس��ت. ناظر به 
همی��ن ضرورت بود ک��ه معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، راه را برای ورود 

نوآوری ها به صنعت غذا با ایجاد بستری برای به  کار بستن قابلیت های 
فناورانه در نقاط کلیدی زنجیره ارزش این صنعت با ایجاد و راه اندازی 
اولی��ن مرکز نوآوری تخصصی صنعت غذا هموار کرد. مرکزی که قرار 

است در میان مدت و درازمدت، زمینه ورود نوآوری و فناوری پیشرفته 
را به زنجیره ارزش این صنعت محقق کند و با تکیه به توانمندی های 
فناورانه و نوآورانه س��المت و کیفیت را به س��فره ها و اشتغال با ارزش 
اف��زوده را ارمغ��ان اقتصاد کش��ور کند. 
برای بهره ب��رداری عملیاتی از این مرکز 
نوآوری، معاونت نوآوری و تجاری سازی 
فناوری با همکاری سایر نهادهای بخشی 
مانند »انس��تیتو تحقیق��ات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کش��ور«، »اداره کل غله و 
خدم��ات بازرگانی« و »کانون هماهنگی 
دان��ش، صنعت و بازار گندم، آرد و نان« 
فراخوانی را با هدف رفع نیازهای اساسی 
کش��ور با جذب و حمای��ت از ایده های 
نوآور شرکت های فعال در زمینه زنجیره 

ارزش غذا منتشر کرده است.
با توجه به اینکه محصوالت کشاورزی 
و دام��ی، از مرحل��ه تولید در م��زارع و مراکز پ��رورش دام و طیور، تا 
رس��یدن به بازار هدف فرآیند نس��بتا طوالنی را پش��ت سر می گذارد، 

توجه به زنجیره ارزش در این صنعت ضروری است.

 ایده های نوآورانه را ارائه دهیدمسیر داخلی سازی تجهیزات پزشکی زیستی هموار شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در جلسه اقتصاد دانش بنیان و 
جهش تولید اس��تان زنجان با بیان اینکه ظرفیت های فرهنگی و زیستی 
پایه اقتصاد دانش بنیان اس��ت، بر توجه اس��تان ها ب��ه مزیت های ذاتی، 

دانشی، فرهنگی و اقتصادی تاکید کرد.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: دانشگاه ها 
در تحقق اقتصاد دانش بنیان موثر هستند. دانشگاهی که تعامل درستی 
با جامعه و محیط پیرامون خود دارد پایه اقتصاد دانش بنیان محس��وب 

می شود که همان دانشگاه های نسل سوم و چهارم هستند.
مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری در ادامه، بی��ان کرد: باید 
دانش��گاه ها جایگاه خود را در جامعه پیدا کنند و در محیط اطراف خود 
اثرگذار باش��ند. دانش��گاه های ما باید عدد قابل توجهی از درآمد خود را 
از محل فروش فناوری و قرارداد با صنعت کس��ب کنند و مرکز نوآوری 

و رشد داشته باشند.
به گفته ستاری، در استان زنجان هم دانشگاه ها به سمت نسل سوم و 
چهارم در حال حرکت هستند و این اتفاق خوب و خوشایند است. باید 

از این حرکت ها حمایت کنیم.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان در بخش دیگری 
از س��خنان خود، بیان ک��رد: حرکت اقتصاد دانش بنیان و ش��کل گیری 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در اس��تان زنجان قابل قبول است. توسعه 
یک امر درون زا اس��ت و کسی از بیرون استان نمی تواند مشکالت تان را 
رفع کند. اس��تان زنجان پیشینه تاریخی و جوانان فوق العاده ای دارد که 
باید از این ظرفیت ها برای توسعه خود بهره ببرد. کسی از بیرون استان 

نمی تواند کاری برای شما بکند.
 برای نگه داشتن جوانان تالش کنید

رئی��س بنیاد ملی نخبگان در ادامه بیان کرد: قطعا اس��تان  ها بر پایه 
مزیت های ذاتی خود  توس��عه می یابند. زنجان به واسطه صنایع دستی 
خ��ود می تواند اعتبار و ش��هرت جهانی بیابد. پتانس��یل های فرهنگی و 
زیستی است که بر پایه آن اقتصاد دانش بنیان اتفاق می افتد. پس برای 
نگه داشتن نیروی انسانی متخصص خود تالش کنید و روی آنها حساس 

باشید.
ستاری افزود: پارک فناوری هر استان یک اتفاق سخت افزاری نیست 
بلکه اتفاقی فرهنگی اس��ت. به همین دلیل نباید اجازه دهیم مشکالت 
زیرس��اختی و ساختمانی داشته باشد. تالش کنید بچه های استان برای 

توسعه کسب وکار خود مشکل نداشته باشند.
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در ادامه گفت: اس��تان زنجان ظرفیت های گیاهی و 
صنایع دس��تی خوبی دارد و باید از این ظرفیت ها برای توس��عه استان 
اس��تفاده کنند. باید خام فروش��ی را کنار بگذاری��م. این دانش و نوآوری 

است که به مواد اولیه ارزش می دهد.
ستاری با اشاره به نقش اثرمند نخبگان و استعدادهای برتر در تحول 
استان، افزود: مسئوالن اس��تانی باید شرایط را برای به روز استعدادها و 
ابتکارات جوان فراهم کنند. باید برمبنای مزیت های استانی برای توسعه 
خودتان حرکت کنید. پایه رش��د استان، دانش��گاه ها و پارک ها هستند 
پس نسبت به رفع مشکالت این دو حساس باشید. پارک استان زنجان 

را تقویت کنید.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: راه اندازی صندوق 
پژوهش و فناوری اس��تان هم ضروری است. شما باید براساس نیازهای 

اس��تان تان پول برای پژوهش و پروژه ها پرداخت کنید. پژوهش ها را به 
بخش خصوصی بدهید که نتیجه بخش باشد.

 زیس��ت بوم فناوری و نوآوری از روزهای ابتدایی ش��یوع کرونا دست 
به کار شد

رئیس س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در ادامه با اش��اره به توانمندی زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 
در رف��ع مش��کالت و محدودیت های ش��یوع کرونا، گفت: ش��رکت های 
دانش بنی��ان در موضوع کرون��ا از روزهای ابتدای��ی اتفاقات بزرگی رقم 
زدند. ما در کشور پیش از شیوع کرونا دستگاه تولید ماسک نداشتیم اما 
به همت جوانان مان در همان روزهای ابتدایی تولید ماسک در کشور در 
حد قابل قبولی شروع شد. زیست بوم فناوری و نوآوری در همان روزهای 

ابتدایی شیوع کرونا به رفع مشکالت ورود کرد.
ب��ه گفته س��تاری، در حوزه تولید داروهای موثر ب��رای بیماری کرونا 
هم ش��رایط خوبی داریم و هم��ه این داروها در داخل تولید می ش��ود. 
البت��ه هی��چ داروی درمانی برای کرونا وجود ن��دارد. فقط برخی داروها 
در بیماری کرونا موثر هس��تند. هیچ کش��وری هم هنوز دارویی در این 

زمینه ندارد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به اتفاقات خوب در 
حوزه واکس��ن، گف��ت: به زودی با حضور رئیس جمه��وری افتتاح خط 
تولید برخی واکس��ن ها را در کش��ور خواهیم داشت. در حال حاضر هم 

شرکت های خوبی به حوزه تولید واکسن انسانی ورود کرده اند.
 رئی��س بنی��اد ملی نخب��گان ادامه داد: امس��ال برای نخس��تین بار 
شرکت های دانش بنیان عدد قابل توجهی از واکسن  آنفلوآنزا را در کشور 
تولید و روانه بازار می کنند. برای تولید واکس��ن کرونا هم چند ش��رکت 
ورود کرده ان��د ام��ا اطالعات آن را وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 

پزشکی اعالم می کند.
س��تاری درباره بازگشت نخبگان هم، گفت: در سه سال گذشته بیش 
از یک هزار و 8۰۰ نفر از ۱۰۰ دانش��گاه برتر دنیا به کش��ور بازگشتند. 
روند بازگش��ت نخبگان نس��بت به قبل از شیوع کرونا بهتر شده است و 

تعداد بیشتری به کشور برگشته اند.
به گفته وی، بازگش��ت نخبگان مردادماه امسال نسبت به مرداد سال 
گذش��ته افزایش یافت. بیشتر این بچه ها پس از بازگشت در شرکت های 
دانش بنیان مش��غول به کار می ش��وند. برخی از آنها هم در کنار داشتن 
ش��رکت های دانش بنیان بزرگ، به عنوان عضو هیأت علمی دانش��گاه ها 
انتخاب می شوند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین بیان 
کرد: س��ال گذش��ته فروش ش��رکت های دانش بنیان ۱۲۰ هزار میلیارد 
تومان بود. در حال حاضر هم ۴۱ ش��رکت در تابلوی بورس هس��تند که 

۲۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.
براس��اس این گزارش، معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری برای 
بازدید از آخرین دس��تاوردهای علمی و فناورانه به اس��تان زنجان سفر 
کرد. این س��فر برای بررسی میزان پیش��رفت پروژه های سفر پیشین و 
اتفاقات زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در استان انجام شد. رونمایی از 8 
محصول فناورانه پارک فناوری زنجان از جمله برنامه های این سفر یک 
روزه ب��ود. همچنین مرکز نوآوری و ایده پردازی علم و فناوری س��المت 
دانشگاه علوم پزش��کی زنجان و آزمایشگاه ویروس شناسی و آزمایشگاه 
آنالیز پارک دانش��گاه تحصیالت علوم پایه زنجان در این س��فر با حضور 

ستاری افتتاح شد.

سنای آمریکا مدیران عامل فیس بوک، گوگل و توییتر را برای ادای شهادت در مورد بند مناقشه برانگیز 2۰۳ 
به مجلس احضار کرد. این بند شرکت های یادشده را در برابر محتوایی که کاربران شان در وب پست می کنند، 

مصون نگه می دارد.
به گزارش دیجیاتو، احضاریه توسـط کمیته بازرگانی صادر شـده و به بررسـی بند 2۳۰ قانون »رعایت اخالق 
در ارتباطـات« می پـردازد که مصونیت باالیی را برای شـبکه های اجتماعی و برخی پلتفرم های نشـر محتوا به 
ارمغان آورده اسـت. براساس این بند شبکه های اجتماعی از توییتر و فیس بوک گرفته تا وب سایت هایی مانند 
یوتیوب که امکان انتشـار دیدگاه را برای کاربران فراهم می کنند، ناشـر محتوا در نظر گرفته نشـده و مسئول 
مطالب منتشرشده توسط کاربران نیستند. از نظر دونالد ترامپ و نمایندگان جمهوری خواه این قانون به سپری 
برای شـرکت های مذکور تبدیل شـده تا هر کاری که دوسـت دارند انجام دهند. پیشتر ترامپ سعی کرده بود 

 ستاری: اقتصاد دانش بنیان
بر پایه ظرفیت های فرهنگی و زیستی محقق می شود

 مدیران عامل گوگل، فیس بوک و توییتر
رسما به مجلس سنا احضار شدند

دریچــه

همیشه رقابت را پایه توسعه فعالیت های اقتصادی می دانند. مگر رقابت چیزی جز تالش 
ب��رای اول بودن اس��ت؟ اول بودن هم معنایی جز ارائه بیش��ترین و بهترین توان فردی و 
اجتماعی ندارد. این نگاه ویژه به اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی هم رسیده است. تالش ها برای توسعه خدمات آزمایشگاهی از سال ۹۳ با شکل گیری 
ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز 
ش��د؛ کاری که امروز به عضویت ۷۲۰ مرکز آزمایش��گاهی در این شبکه منجر شده است. 
اعضایی که برای ارائه خدمات بیش��تر با هم رقابت می کنند. رضا اس��دی فرد، مدیر شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره این 
موضوع  می گوید: یکی از برنامه های جدی شبکه افزایش توانمندی علمی مراکز عضو است؛ 

کاری که ذیل برنا های متنوعی انجام می شود.

 توسعه خدمات آزمایشگاهی
فضا رقابتی است

شنبه
12 مهر 1399

شماره 1636
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران اس��تان 
زنجان با اش��اره به توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور، گفت 
در حال حاضر تعداد ش��رکت های دانش بنیان با رش��دی قابل توجه از 

عدد ۵ هزار و ۳۰۰ شرکت فراتر رفته است.
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری 
رئی��س جمه��وری صب��ح دی��روز در ادامه 
س��فرهای خود به اس��تان زنج��ان رفت و 
در جم��ع خبرن��گاران با بی��ان اینکه آینده 
ش��رکت های دانش بنیان در کشور را روشن 
اف��زود: امروز تعداد ش��رکت های  می بیند، 
دانش بنیان از ۵ هزار و ۳۰۰ شرکت گذشته 
اس��ت. فروش سال گذشته آنها حدود ۱۲۰ 
ه��زار میلیارد توم��ان بود. می ت��وان گفت 
توس��عه آنها در کش��ور رش��دی نمایان را 
تجربه کرده است. رئیس بنیاد ملی نخبگان 
همچنین، بیان کرد: این دستاوردها نتیجه 

همکاری و همیاری دولت و دستگاه های مرتبط است. مثال با همکاری 
قوه قضائیه توانس��تیم مفهوم نوآوری و دانش بنیان را به حوزه قضایی 
ه��م وارد کنیم. س��تاری درباره وضعیت زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 

اس��تان زنجان نیز گفت: هر بار که به این اس��تان سفر می کنم تغییر 
و تحوالت فناورانه آن را متوجه می ش��وم. وضعیت فعلی این استان و 
پیش��رفت های آن با روزهای نخس��ت قابل مقایس��ه نیست. قطعا این 
پیشرفت ها حاصل همکاری همه مسئوالن 

و به ویژه استاندار زنجان است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
ادامه داد: زیس��ت بوم فن��اوری و نوآوری 
اس��تان زنجان ش��رایط خوب��ی دارد مثال 
تع��داد ش��رکت های دانش بنی��ان، مراکز 
رشد و نوآوری آن خوب است، اما هنوز با 
وضعیت مطلوب پارک استان فاصله داریم. 
البته امروز تصمیماتی برای حل مشکالت 
واگ��ذاری زمین ب��ه دانش بنیان ها گرفته 
ش��د. رئیس ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بنی��ان معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاس��ت جمهوری محیط اس��تان را برای 
توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری فراهم دانست و گفت: دانشگاه های 
س��طح اس��تان، وضعیت استارت  آپ های اس��تان خوب است. تالش ها 

برای استفاده از این ظرفیت ها ادامه دارد.

دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان از حضور بیش از ۶۵۰ 
پایان نامه در رشته های گوناگون و از ۱۰۰ دانشگاه کشور در جشنواره 

ملی پایان نامه های سه دقیقه ای دانشجویی »پاناسه« خبر داد.
زمستان س��ال گذش��ته بود که فراخوان 
جش��نواره و مس��ابقه ای برای دانش��جویان 
منتش��ر ش��د. مس��ابقه ای ب��رای معرفی و 
دانش��جویی  پایان نامه های  کردن  کاربردی 
ب��ا عن��وان »پاناس��ه«. در ای��ن مس��ابقه 
دانشجویانی که پایان نامه خود را در یکی از 
مقاطع تحصیلی دفاع کرده اند، آن را در یک 

فیلم سه دقیقه ای ارائه می کنند.
این جشنواره که به همت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و با همکاری ستاد 
اقتصاد دانش بنیان معاونت  فرهنگ س��ازی 
علمی و فناوری توس��ط صن��دوق حمایت 
از پژوهش��گران و فناوران در حال برگزاری 

است. پرویز کرمی درباره برگزاری این رویداد گفت: »پاناسه« رویدادی 
ترویج  گر و فرهنگ س��از اس��ت که جامعه را از اهمی��ت پایان نامه ها و 
دستاوردهای علمی آگاه می کند و در آن دانشجویان یافته های علمی 

خ��ود را با زبانی س��اده بیان می کنن��د تا همگان در جری��ان آن قرار 
گیرند. برگزاری این جش��نواره را بای��د گامی دیگر برای ترویج اقتصاد 
دانش بنیان در جامعه بدانیم. زیرا برابر اعالم وزارت علوم ساالنه حدود 
8۰۰ هزار پایان نامه در کشور ارائه می شود 
که مع��ادل ی��ک درصد جمعیت کش��ور 
است. این در حالی است که در کشور های 
توس��عه یافته تعداد پایان نامه ه��ا کمتر از 
نیم درصد جمعیت آنها را شامل می شود. 
یعنی تع��داد تحقیقات دانش��جویی انجام 
ش��ده در ایران حداقل ۲ برابر کش��ور های 

پیشرفته است.
اقتص��اد  فرهنگ س��ازی  س��تاد  دبی��ر 
دانش بنی��ان معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
درب��اره دس��تاوردهای ای��ن جش��نواره و 
مس��ابقه افزود: »پاناس��ه« ب��ه دنبال این 
است که بخشی از پژوهش های انجام شده 
توس��ط دانش��جویان قابل عرضه به جامعه ش��ود. البته در این رویداد 
توانمندس��ازی پژوهشگران جوان برای اس��تفاده بهینه از فرصت ارائه 

پژوهش نیز مدنظر قرار گرفت.

۶۵۰ پایان نامه داوطلب شرکت در »پاناسه« شدندستاری: توسعه دانش بنیان ها رشدی نمایان دارد

انواع بویلرهای بازیافت حرارتی در یک شرکت دانش بنیان تولید 
ش��د. این محصوالت بومی با تزریق به صنایع مختلفی مانند نیرو، 
نفت و گاز و پتروشیمی، بازار این تجهیزات را از واردات بی نیاز کرد.
انواع بویلرهای بخار و بازیافت حرارتی در این شرکت دانش بنیان 
طراحی و ساخته می شود. بویلرهای بازیافت حرارتی تولیدشده در 
این ش��رکت که در سیکل های ترکیبی اس��تفاده می شوند بیش از 

یکصد و پنجاه دستگاه است.
عبدالمجی��د رجبی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان مهندس��ی 
و س��اخت بویل��ر و تجهیزات مپن��ا درباره محصوالت این ش��رکت 
می گوید: آخرین فناوری های اس��تفاده ش��ده در بویلرهای تولیدی 
این شرکت، آنها را قادر می کند در سیکل های ترکیبی کالس F و 
H که باالترین راندمان و توان تولیدی را دارند، مورد اس��تفاده قرار 
گیرد. همه فناوری های این دس��تاورد در کش��ور بومی سازی شده 

است و توسط متخصصان این شرکت به روز می شود.  
ای��ن فع��ال دانش بنیان ادام��ه می دهد: تولیدات م��ا صنایع را از 
واردات ان��واع بویلرهای نیروگاهی، نفت و گاز بی نیاز کرده اس��ت. 
ع��الوه بر بویلرهای مذکور، بویلرهای صنعتی واتر تیوب نیز در این 

شرکت دانش بنیان طراحی و ساخته می شود.
به گفته او، این بویلرها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد 
دارن��د و تعداد قاب��ل توجهی از آنها در پاالیش��گاه های نفت، گاز و 
مجتمع های پتروش��یمی کش��ور در ح��ال بهره برداری و اس��تفاده 
هس��تند. وظیفه اصلی ای��ن بویلرها تولید بخار ب��رای فرآیندهای 
پاالی��ش، شیرین س��ازی و تصفی��ه نف��ت و گاز و همچنین تولید 

محصوالت دیگر موردنیاز صنعت پتروشیمی است.
ای��ن فعال فناور همچنین می گوی��د: همه قطعات این بویلرها در 
داخل این مجموعه فناور توسط مجموعه ای از ماشین آالت مدرن و 
دس��تگاه های تست و آزمون مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید 
و تس��ت می ش��وند. بویلرهای بازیافت حرارتی و بویلرهای صنعتی 
عالوه بر صنایع مذکور در صنایع معدنی و کارخانجات تولید فوالد، 

مس و آلومینیوم نیز کاربرد زیادی دارند. 
او می افزای��د: در این صورت تمام یا بخش��ی از بخار تولیدش��ده 
می تواند برای شیرین سازی آب دریا در یک پکیج تقطیر مرحله ای 
)MED( به  کار گرفته شود. پروژه آب و برق قشم یک نمونه واقعی 
از یک پروژه CHP تولید آب آش��امیدنی اس��ت که شرکت ما در 
طراحی و س��اخت بویلرهای بازیافت حرارت��ی آن برای تولید بخار 

پرفشار برای سیستم MED مشارکت داشته است.
 تولید روزانه ۱8 هزار متر مکعب آب شیرین

ب��ه گفته این فعال فناور، این نیروگاه قادر اس��ت روزانه ۱8 هزار 
متر مکعب آب ش��یرین برای مصارف شرب س��اکنان جزیره قشم 
فراهم و نقش موثری در تامین آب پایدار برای این جزیره ایفا کند.

او در بخ��ش دیگری از س��خنان خود می گوی��د: در این صورت 
بخشی از بخار تولیدش��ده می تواند برای شیرین سازی آب دریا در 
یک پکیج به  کار گرفته ش��ود یا در صورت اس��تفاده در پلنت های 
پتروش��یمی می ت��وان از بخار تولیدی بویل��ر بازیافت برای مصارف 

فرآیندی استفاده کرد.
این فعال دانش بنی��ان در ادامه بیان می کن��د: »توانایی طراحی 
بویلرهای بازیافت حرارتی با س��طوح فش��اری مختل��ف، با یا بدون 
سیس��تم احتراق اضافی«، »توانایی طراحی بویلرهای بازیافت برای 

راه اندازی سریع و بهره برداری با تغییر بار متناوب«، »توانایی طراحی 
س��طوح حرارتی با آرایش و جنس متناس��ب با نوع بهره برداری از 
بویل��ر«، »توانایی طراحی هوازدا و سیس��تم آب تغذیه«، »توانایی 
طراح��ی سیس��تم احتراق اضافی ب��ا باالترین راندم��ان و کمترین 

آلودگی« و ... از جمله محصوالت و خدمات این شرکت است.
به گفت��ه او، طراحی مبدل ه��ای حرارتی پوس��ته و لوله مطابق 
ب��ا اس��تاندارد TEMA هم محصول دیگر مجموعه ما اس��ت. این 
محص��ول در صنایع مختلف مانند نفت، گاز و پتروش��یمی کاربرد 
دارد. ای��ن مبدل ها از نوع یک یا چند پاس اس��ت که قابلیت عبور 

سیال های یک یا دو فازی را دارد.
رجبی اضافه می کند: تامین آب شرب در کشور یکی از معضالتی 
اس��ت که برخی اس��تان های جنوب��ی با آن درگیر هس��تند. ما در 
ش��رکت به طراحی و س��اخت پلنت های آب ش��یرین کن به روش 
اس��مز معکوس براس��اس آخرین فناوری های دنیا پرداختیم تا به 

کمک آن مشکالت تامین آب شرب این شهرها را مرتفع کنیم.
ب��ه گفت��ه این فعال فناور، ای��ن روش تولید آب ش��یرین از دریا 
قادر اس��ت بدون نیاز ب��ه صرف انرژی زی��اد، از طریق به کارگیری 
مجموعه ای از فیلترها که مهم ترین آنها فیلترهای اس��مز معکوس 
یا RO هستند آب دریا را با راندمان مناسبی شیرین سازی کنند.

 کسب دانش فنی برای تصفیه پساب های صنعتی
مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان ادام��ه می دهد: این مجموعه 
فناور یک پروژه بزرگ شیرین س��ازی آب دریا به روش SWRO را 
با ظرفیت تولید ۳۵ هزار متر مکعب در روز برای تولید آب ش��رب 
موردنیاز ش��هر بوشهر در دس��ت احداث دارد. از قابلیت ایجادشده 
می ت��وان ب��رای تولی��د آب ش��یرین کن های کوچک ت��ر به صورت 
کانتینری که قابلیت انتقال و اس��تقرار س��ریع ب��ه مناطق نیازمند 
آب را دارند، اس��تفاده کرد. این فناوری توانایی آن را دارد که برای 
شیرین س��ازی آب های لب ش��ور چاه یا رفع نیازهای فوری مناطق 

آسیب دیده در بالهای طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
آنطور که رجبی می گوید: دیگر اقدام این شرکت دانش بنیان طی 
س��ال های اخیر، تالش برای کس��ب دانش و فناوری های موردنیاز 
برای تصفیه پس��اب های بهداش��تی و صنعتی به منظور تولید آب 

باکیفیت برای استفاده مجدد در مراکز صنعتی است.
این فعال دانش بنی��ان همچنین بیان می کند: این تکنیک که به 
آن بازچرخان��ی آب گفته می ش��ود می تواند ات��کای مراکز صنعتی 
مانند نیروگاه ها، مجتمع های پتروش��یمی، کارخانجات تولید فوالد، 
مس، آلومینیوم و س��ایر صنایع آب مبتنی بر منابع آبی کشور را به 

طور چشمگیری کاهش دهد.
بن��ا ب��ه گفت��ه او، این کار ش��رایط ب��رای تعادل در س��فره های 
زیرزمینی، توسعه کشاورزی و رفع نیاز آب شرب را فراهم می کند. 
فناوری های مورد اس��تفاده برای بازچرخانی و اس��تفاده مجدد آب 
عالوه بر فناوری های تصفیه بیولوژیک، ش��امل فناوری های اس��مز 

معکوس، الکترودیانیزاسیون و اولترافیلتریشن می شود.
مدیرعام��ل این ش��رکت دانش بنی��ان همچنین بی��ان کرد: این 
ش��رکت دانش بنیان تالش می کند در کنار رفع نیازهای صنایع به 
محص��والت ب��ه روز و کارآمد، زمینه ایجاد ش��غل و پویایی را برای 
جوانان کش��ور فراهم و از خروج ارز و س��ایر اس��تعدادها از کشور 

جلوگیری کند.

این قانون را محدود کند و حاال نمایندگان جمهوری خواه در راسـتای واردکردن فشـار بیشتر به  این شرکت ها 
دنبال تصویب طرحی تازه هستند. احضار زاکربرگ، دورسی و پیچای برای ادای شهادت در مورد بند 2۳۰ البته 
با همراهی برخی نمایندگان دموکرات همراه بوده اسـت. جو بایدن هم ظاهرا از این سـپر چندان راضی نیست 
و وعـده داده در صورت پیروزی در انتخابات پیـش رو تغییراتی را در قانون اعمال کند. کمپین آقای بایدن در 
هفته جاری نیز فیس بوک را به انتشار اطالعات گمراه کننده متهم کرده بود. کنگره در ماه های اخیر و با نزدیک 
شدن به موعد انتخابات سختگیری ها در مورد غول های فناوری را بیشتر کرده است. دو ماه قبل نیز مدیرعامل 
این سـه شـرکت به همراه تیم کوک برای ادای توضیحاتی در مورد مخدوش کردن فضای رقابت احضار شـده 
بودند. وزارت دادگسـتری و کمیسـیون ارتباطات فدرال هم در تدارک شکایاتی هستند که فیس بوک و گوگل 

را به انحصارگرایی متهم می کند.

دانش بنیان ها نیاز صنایع به تجهیزات تولید بخار را تامین کردند

 مدیران عامل گوگل، فیس بوک و توییتر
رسما به مجلس سنا احضار شدند

یادداشـت

رئیس دبیرخانه س��تاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از تمدید طرح ملی مشاغل خانگی خبر داد.

ب��ه گزارش ایس��نا، دکتر مهناز امامدادی درخص��وص فعالیت های طالب و 
بازدی��د از مرکز حوزه های علمیه بیان کرد: در بازدیدی که امروز ما به دعوت 
مرکز حوزه های علمیه داش��تیم خوشبختانه بازدید و نظارت بسیار خوبی بود 

و توانمندی های ارزشمند و تالشی که انجام شده  بود را مشاهده کردیم.
وی افزود: مس��لما به جهت رفع مشکالت کسب کار و اشتغال آحاد مختلف 
م��ردم بهره گیری از تمام ظرفیت ها و فرصت ها اولویت دارد و ضروری اس��ت. 
درواقع زمینه ها و رش��ته های جدید و امروزی و نیز س��نتی با توسعه بیشتر و 
گس��ترش بیشتر و رشد و پیشرفت ارتقای کمی و کیفی این فعالیت ها زمینه 

اشتغال افراد بیشتر فراهم شود.

طرح ملی مشاغل خانگی تمدید شد



تابستان قبل از سال تحصیلی در کالج، وقتی که در حال گشت زنی در فیس بوک بودم، 
دیدم دوستم یک سطل آب یخ روی خودش ریخته است. هنگامی که پست به روزرسانی شده 
را خواندم، فهمیدم که او در تالش برای ارتقای آگاهی از بیماری اسکلروزیس آمیوتروفیک 

از طریق انجام چالش سطل آب یخ است.
این اتفاق در س��ال ۲۰۱۴ به وقوع پیوست؛ زمانی که چالش سطل آب یخ فراگیر شد و 

۲۲۰ میلیون دالر از سراسر جهان برای این امر خیرخواهانه جمع آوری شد.
این همان چیزی است که باعث می شود یک کارزار در رسانه های اجتماعی، موفق به نظر 
برسد. در فعالیت به عنوان یک بازاریاب، توجه به این کمپین های رسانه های اجتماعی بسیار 
مهم است، به خصوص که ۴۵درصد از جمعیت جهان در رسانه های اجتماعی فعال هستند.

اگرچه هر کمپینی که در رسانه های اجتماعی برگزار می شود نمی تواند به همان سطح از 
اهمیت و فراگیری که چالش سطل آب یخ رسیده بود دست یابد، موارد مختلفی وجود دارد 
که می توانید برای بهبود نتایج حاصل از  تالش های خود در رسانه های اجتماعی خود از آنها 

بهره برده و آنها را امتحان کنید.
در زیر، بیایید ایده های برتر کمپین های رس��انه های اجتماعی در همین سال را امتحان 

کنیم:
• ایجاد اثر اجتماعی

• پیشنهاد ها و تخفیف هایی را با قابلیت آنالین ایجاد کنید
• نمایش رضایت مشتریان

• مسابقاتی را میزبانی کنید
• محتوای پشت صحنه منتشر کنید
• رویدادهای پخش زنده برگزار کنید

• قابلیتی برای امکان نظردهی به پست ها ایجاد کنید
• تشویق به مشارکت در نظرسنجی کنید

• یک کمپین فراگیر طراحی کنید هشتگ رویداد ایجاد کنید
• با مشتریان خود ارتباط بگیرید

• ارائه محتوای آموزشی
• محتوای با عملکرد مطلوب را مجددا مطرح و طراحی کنید

• کمپین تبلیغاتی
• درترندهای محبوب شرکت کنید 

•  بسترهای تبلیغاتی جدید رسانه های اجتماعی را استفاده کنید
• مسابقات )برای این کپشن بگذار( را برنامه ریزی کنید

• ژئوفیلترهایی بر روی اسنپ چت طراحی کنید
• برای طرح های خود مارکتینگ ایجاد کنید

• با کمپین های انسان دوستانه همراه شوید
• بخش های سرگرمی را توسعه دهید و...

• از جمله مواردی است که می خواهیم بررسی کنیم.
  ۱. اثر اجتماعی بسازید

یکی از اصلی ترین مزیت های بازاریابی رس��انه های اجتماعی این اس��ت که می توانید اثر 
اجتماعی را به  صورت آنالین بس��ازید. شهرت آنالین شما یکی از مهم ترین جنبه های برند 
شماست، در رسانه های اجتماعی می توانید نام تجاری خود را شخصی سازی کنید و مستقیما 

با مشتریان خود صحبت کنید.
برای ایجاد اثر اجتماعی، ممکن اس��ت یک هشتگ برای کاربران برای ارسال توضیحات 
ایج��اد کنی��د. به عنوان مث��ال، P۹۰X  یک برنامه آموزش در خانه اس��ت که از هش��تگ 

#p۹۰xresults  برای جمع آوری نتایج مشتریان استفاده می شود.
ای��ن به ضمانت اجتماعی کمک می کند که محص��ول آنها بدون اینکه به نظر تبلیغاتی 
باش��د، کار کند و اثرگذار باش��د. عالوه بر این، می توانید پست هایی را به اشتراک بگذارید و 
با مش��تریانی که نام تجاری شما را ذکر می کنند، ارتباط برقرار کنید تا از نتایج مثبتی که 

مشتریان شما از استفاده از محصول یا خدمات خود دریافت می کنند، آگاه شوید.
 ۲. پیشنهادها و تخفیف های آنالین ایجاد کنید

برای تکمیل فعالیت بازاریابی خود، می توانید تخفیف ها و پیشنهادها خود را در رسانه های 
اجتماع��ی تبلیغ کنید. در حقیقت، حتی یک بخش ویژه برای پیش��نهادها در فیس بوک 

نیز وجود دارد.
تخفیف ها می توانند به گس��ترش آگاهی و ایجاد مش��تری های جدیدی که ممکن است 

محصول یا خدمات شما را امتحان نکرده اند، کمک کند.
 ،)Play N trade( را بازی کنN به عنوان مثال، یک فروشگاه بازی ویدئویی به نام تجارت

از بخش پیشنهادها فیس بوک برای ارتقای عضویت یک ساله رایگان استفاده می کند:
۳. نمایش رضایت مشتریان

بهترین افراد برای تبلیغ برند ش��ما مشتریان فعلی شما هستند. با استفاده از رسانه های 
اجتماعی، می توانید مشتریان راضی و داستان های آنها را با الیک کردن یا به اشتراک گذاری 

پست های آنهایی که از محصول یا خدمات شما استفاده کرده اند نمایش دهید.
شما می توانید مشتریان را تشویق کنید تا عکس های خود را با محصول شما به اشتراک 

بگذارند و یک هشتگ برای تبلیغ آن ایجاد کنید.
به عنوان مثال، کوکاکوال یک فعالیت بازاریابی به نام Share a Coke را آغاز کرد. هشتگ 
#shareacoke به مکانی تبدیل شد که مردم از محصول جدید عکاسی می کنند. این امر 
باعث ارتقای فعالیت آنها ش��د و مشتریان بیشتری را برای خرید کاالی آنها ترغیب کرد تا 

بتوانند یک کک را با نام خود در آن بیابند.
۴. میزبانی از مسابقات

مردم عاش��ق بردن چیزهای رایگان و گرفتن تخفیف هستند. به همین دلیل است این 
محتوا ایده تبلیغاتی موثری در رسانه های اجتماعی به حساب می آید.

میزبانی مس��ابقات در رس��انه های اجتماعی روشی عالی برای ایجاد تعامل، تردد و ایجاد 
آگاهی از برند است. شما می توانید چندین نوع مسابقه مختلف از جمله درخواست از فالوورها 
برای تگ کردن یکی از دوستان خود در بخش نظرات، یا درخواست اینکه به یکی از سؤاالت 
در بخش نظرات پاس��خ دهند را ایجاد کنید و یا عکس��ی از آنها با محصول یا خدمات خود 

را پست کنید.
عالوه بر این، اگر شما در حال ایجاد یک کمپین تبلیغاتی هستید، می توانید یک مسابقه 

ریخته گری برگزار کنید و مشتریان خود را در تبلیغات خود معرفی کنید.
۵. امکان ارتباط مستقیم در پست های خود ایجاد کنید

درس��ت مثل دنیای واقعی، کمی اس��رارآمیز بودن ش��ما را از معرکه دور نمی کند. اگر 
می خواهید مشتریان تان کاری انجام دهند، از آنها بخواهید که این کار را انجام دهند.

فراخوان��ی ب��رای اقدام )CTA( همی��ن کار را انجام می دهد. با ق��رار دادن )CTA( در 
همه پس��ت های رس��انه های اجتماعی تان، افراد به احتمال بیشتری با شما تعامل و ارتباط 

خواهند داشت.
CTA  ها می توانند ساده باشند مانند درخواست از افراد برای ثبت نام، مشترک شدن، 
کس��ب اطالعات بیشتر یا اظهار نظر در بخش نظرات. CTA می تواند میزان کلیک کردن 
گزینه های شما توسط مخاطبان تان، تعامل و موفقیت کمپین های رسانه های اجتماعی شما 

را افزایش دهد.
۶. تشویق به مشارکت در نظرسنجی ها کنید

چه کسی عاشق یک نظرسنجی خوب هنگامی که در حال گشتن در رسانه های اجتماعی 
هست، نیست.

من ش��خصاً در هر نظرسنجی که می بینم شرکت می کنم. من حتی وسوسه شده ام که 

به مواردی که برای من صدق نمی کند و در مورد من نیس��ت هم رأی بدهم اگرچه س��عی 
می کنم این کار را نکنم زیرا نمی خواهم تعداد آرا را خراب کنم. با نظرس��نجی ها، در مورد 
مخاطبان خود اطالعات بیشتری کسب خواهید کرد و این تعامل با آنها را افزایش می دهد.

به عنوان مثال،  TurboTax از ویژگی نظرس��نجی در توییتر اس��تفاده کرد تا ببیند آیا 
مردم در مورد رانندگان شخصی شرور احساس نگرانی می کنند:

اگر در حال برگزاری یک کمپین در رس��انه های اجتماعی هستید، یا هرگونه فعالیتی را 
برای آن موضوع انجام می دهید، باید نظرسنجی را به حساب های اجتماعی خود اضافه کنید.

۷. یک اینفلوئنسر برای این کار انتخاب کنید
بازاریابی اینفلوئنسر یک اتفاق سطحی نیس��ت. در حقیقت، قرار است صنعت بازاریابی 
اینفلوئنس��ر تا س��ال ۲۰۲۰ به ۱۰ میلیارد دالر برس��د. عالوه بر این، 8۰درصد بازاریابان 

می گویند بازاریابی اینفلوئنسر برای مشاغل شان مؤثر است.
به همین دلیل باید در نظر داشته باشید که یک کمپین تبلیغاتی در رسانه های اجتماعی 

ارائه دهید.
کار بر روی روابط خود با اینفلوئنس��رهای صنعت ش��ما به افزایش آگاهی از برند و ایجاد 
مقبولی��ت اجتماعی کمک خواهد کرد. پس از تحقیق در مورد اینفلوئنس��رهای مطرح در 

صنعت خود، با آنها تماس بگیرید و پیشنهادهایی را با آنها مطرح کنید.
8. برنامه زنده اجرا کنید

وقتی یک کمپین در رسانه های اجتماعی راه اندازی می کنید، فیلم های زنده را دست کم 
نگیرید. در یک نظرسنجی اخیر از ۱۰۰۰ پاسخ دهنده، 8۰درصد گفتند که ترجیح می دهند 
یک فیلم زنده از یک برند را تماشا کنند تا یک وبالگ را بخوانند و 8۲درصد ویدئوی زنده 
را به پس��ت های رس��انه های اجتماعی ترجیح می دهند. می توانید از این روش به نفع خود 

استفاده کنید.
یک میزبانی از برنامه زنده را امتحان کنید، در زمانی حقیقی با مشتریان خود صحبت کنید، 
یا سؤال بپرسید و پاسخ دهید. این به شما کمک می کند تا با روشی که با مخاطبان خود در 
ارتباط هستید برند شما شخصیت یابد. با توصیف نام تجاری شما، افراد به همان روشی که 
احساس ارتباط با یک دوست داشته باشند، احساس می کنند که با شرکت شما ارتباط دارند.

۹.یک آور داشته باشید
تیک آور )Takeover( فرصتی اس��ت برای حفظ جذابیت چیزهای مختلف در بخش 
استوری های)Stories( پروفایل های اجتماعی شما. می توانید کارمندان، شرکا یا مهمانانی 
که قرار است به صورت موقت اقدام به تولید محتوا در صفحه اجتماعی تان کنند داشته باشید 
)مانند حالت الیو در اینستاگرام(. این مستلزم داشتن شخص دیگری )جدا از تیم رسانه های 
اجتماعی شماست( تا به طور منظم برای یک روز در صفحه )های( رسانه های اجتماعی شما 

محتواهایی را پست کند.
به عنوان مثال، Skimm کارمندانی را در اختیار دارد که هر روز بر روی اس��توری های 
اینس��تاگرام این ش��رکت تیک  آور انجام می دهند. به طور معمول، آنها به فالوورها نش��ان 
می دهند که در یک روز چه کاری انجام می دهند، بحث می کنند که ش��غل آنها چیس��ت، 
مسئولیت های شان چیست و مشاوره شغلی می دهند. این امر به برندسازی کمک می کند و 

همچنین باعث تقویت همکاری در محل کارشان می شود.
اگر کمپینی در رسانه های اجتماعی دارید، افزودن تیک آور به تبلیغات شما می تواند به 
افزایش تعامل شما با دیگران کمک کند. عالوه بر این، داشتن یک مهمان یا شریک حساب 
شما )مثال یک س��لبریتی یا کارشناس( می تواند کمک کند تا اطالعات و آگاهی ها از برند 

شما به دیگران نیز برسد.
۱۰. انتشار محتوای پشت صحنه

محتوای پشت صحنه یکی از بهترین راه های ارتباط با مخاطبان شماست. با نمایش نمای 
پشت صحنه، می توانید مشتریان فعلی و آینده خود را به روز نگه دارید، نسبت به فعالیت تیم 
خود اغراق کنید و یک ارتباط عاطفی ایجاد کنید که باعث می شود شما قابل اعتماد باشید.

با هر کمپین در رسانه های اجتماعی، در پشت صحنه محتوا می توانید شخصیت خود را 
نشان داده و محتوای خود را گسترش دهید.

۱۱. رویدادهای پخش زنده
یک کمپین در رسانه های اجتماعی یکی از بهترین راه ها برای تبلیغ رویدادهای شما است، 

اما تبلیغات نباید در روز رویداد به پایان برسد.
در عوض، پخش مستقیم قسمت های خاصی از این رویداد در رسانه های اجتماعی را هم 
در نظر بگیرید. این موضوع باعث ایجاد حواشی بیشتر در مورد این رویداد، ایجاد تعامل با 
شرکت کنندگان می شود و برای افرادی که نتوانستند در این رویداد شرکت کنند مفید است.

۱۲. یک کمپین فراگیر طراحی کنید
ایجاد یک کمپین بازاریابی فراگیر جمله ای آس��ان برای نوشتن است، اما اجرای آن یک 

مفهوم سخت است.
هنگامی که در حال تبلیغات در برنامه های بعدی رس��انه های اجتماعی خود هستید، به 

این سؤاالت پاسخ دهید:
آیا مورد توجه مخاطبان مورد نظر شما قرار می گیرد؟ آیا به لحاظ بصری قوی است؟ آیا 
جذابیت عاطفی دارد؟ آیا خالقانه است؟ آیا قابل درک و اشتراک گذاری آن آسان است؟ آیا 

زمان بندی آن معنای خاصی دارد؟
۱۳. هشتگ رویداد را بنویسید

اگر شما میزبان یک رویداد هستید، ایجاد هشتگ را فراموش نکنید. با داشتن هشتگ، 
می توانید به شرکت کنندگان پاسخ دهید و سؤاالت آنها را نیز پیگیری کنید.

  INBOUND۱۹# هش��تگ رویداد به طور معمول ،INBOUND به عنوان مثال، در
)یا هر س��ال که باشد( است. این هشتگ به HubSpot کمک می کند تا محتوای مربوط 
به INBOUND، از جمله تصاویر شرکت کنندگان از خودشان در این رویداد و توصیفات/ 

نظرات شرکت کنندگان در مورد این رویداد را شامل شود.
اگر بتوانید یک هشتگ ترند شده رویداد را دریافت کنید، می توانید آگاهی بیشتری از برند 

ایجاد کرده و با مشتریان خود در تعامل باشید.
۱۴. با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید

در مورد تعامل با مشتریان، می توانید یک کمپین رسانه ای اجتماعی را به  طور خاص در 
حین صحبت با مشتریان طراحی کنید.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۴ تایلور سوئیفت کاری به نام )سویفتمس( انجام داد. این برای 
زمانی است که وی در رسانه های اجتماعی به دنبال طرفداران بسیار عالقه مند خود رفت، 

طرفداران برتر خود را انتخاب کرد و سپس هدایایی را برای آنها ارسال کرد.
این یک مثال عالی از تعامل با مخاطبان شما به روشی است که احساس تبلیغاتی بودن 
را در انسان ایجاد نمی کند، البته هنوز این اقدام با هدف گسترش و افزایش آگاهی از برند 

انجام می شود.
۱۵. از تعطیالت به عنوان عاملی الهام بخش استفاده کنید

مشابه نمونه تیلور سوئیفت در باال، می توانید از تعطیالت به عنوان عامل الهام بخش یک 
کمپین در رسانه های اجتماعی استفاده کنید.

می توانید از حس��اب های اجتماعی خود برای تبلیغ فروش در زمان تعطیالت، مس��ابقه 
هالووین یا فروش محصوالت تعطیالت مانند زیورآالت استفاده کنید.

در زمان��ی جز فصل تعطی��الت، نیز می توانی��د از وقایع فعلی برای الهام بخش��یدن به 
فعالیت های رس��انه های اجتماعی خود اس��تفاده کنید. به یاد داش��ته باش��ید، پست های 

رسانه های اجتماعی شما باید به موقع در صفحات اجتماعی قرار گیرند.
۱۶. تهیه محتوای آموزشی

اگر تصور می کنید که شما به راحتی می توانید فقط با ارسال مرتب و ادامه دار محتواهایی 
از محصوالت یا خدمات خود در رسانه های اجتماعی در این کار وارد شوید، اشتباه می کنید.

محتوای شما باید آموزشی باشد و ارزش ایجاد کند. وقتی در حال ایجاد یک کمپین در 
رسانه ای اجتماعی هستید، از خود بپرسید که چه ارزشی برای مخاطبان خود خواهد آورد. 
به این ترتیب ایده های محتوای تبلیغاتی که می توانند فراگیر شوند را به شما نشان می دهد.

۱۷. محتوا با عملکرد مطلوب را مجددا مطرح کنید
هر وقت یک کمپین در رسانه های اجتماعی برگزار می کنید، الزم نیست چرخ را دوباره 
اختراع کنید )نیازی به ابداع چیز جدید نیست(. می توانید از مطالب قدیمی ای استفاده کنید 

که در گذشته عملکرد خوبی داشته است.
آیا پادکستی دارید که میزان دانلود باالیی داشته باشد؟ یا وبالگی که بیشترین بازدید را 
داشته باشد؟ می توانید آن محتوا را برای رسانه های اجتماعی مجدداً تغییر دهید. برای بخش 
Stories یا IGTV فیلم بس��ازید و آن را در یک کپش��ن به صورت خالصه توضیح دهید. 

محتوای قدیمی موفق راهی عالی برای تقویت فعالیت های رسانه های اجتماعی شما است.
۱8. محتوای تبلیغی دیگران

رس��انه های اجتماعی شما نیازی نیس��ت فقط مطالبی مربوط به شما را شامل شود. در 
حقیقت، به اشتراک گذاشتن مطالب دیگران، راهی عالی برای انسانی سازی برند شما و ایجاد 

ارزش برای مخاطبان شما است.
اگر کمپین رسانه های اجتماعی شما به ایده های بیشتری برای ارسال نیاز دارد، محتوای 

تبلیغی از افراد دیگری که تبلیغ شما را تکمیل می کنند را نیز در نظر بگیرید.
اگر نمی خواهید که پروفایل رسانه های اجتماعی شما بیش از حد تبلیغی به نظر برسد. 

پست های شما باید متنوع باشند.
۱۹. در ترندهای مردمی شرکت کنید

همیش��ه مهم است که به یاد داشته باش��ید که دنیا درحالی که در جلسه بازاریابی خود 
هس��تید، در حال چرخش است و ایده های کمپین در رسانه های اجتماعی را دنبال کنید. 
ترندها، مانند هشتگ های محبوب را در نظر بگیرید و در آنها مشارکت کنید. به عنوان مثال، 
# throwbackthursday هنوز داغ اس��ت. اگر پست های شما نیاز به کمی الهام بخشی 
دارد، به دنبال هشتگ ها و ترندهای محبوب باشید. مشتریان دوست دارند ببینند برندهایی 

که دنبال می کنند همچنان زنده و در جریان هستند.
۲۰. بسترهای جدیدی را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید

اگر یک بستر جدید در رسانه های اجتماعی به وجود آمده است، از همان ابتدا دنبال کنید 
و کمپین های رسانه های اجتماعی را بر روی آن اجرا کنید.

این کمپین ها به احتمال زیاد توس��ط مخاطبان شما دیده می ش��وند زیرا سایت ها هنوز 
الگوریتم های پیچیده ای ایجاد نکرده اند.

به عالوه، همیشه باید به دنبال مکان های جدیدی باشید تا با مخاطبان خود درگیر شوید 
و اطالعات بیشتری در مورد آنها کسب کنید.

۲۱. مسابقات )برای این کپشن بگذار( را طرح ریزی کنید
یک مسابقه سرگرم کننده و بی نظیر، مسابقه )برای این کپشن بگذار( به ویژه برای مواقعی 
که شما یک عکس بسیار جذاب دارید، اما نوشتن یک عنوان مناسب برای آن دشوار است، 
بس��یار مفید است. این مسابقات خالقیت را تشویق می کنند و روشی جالب برای تعامل با 

مخاطبان شما هستند.
هنگامی که شما در حال برنامه ریزی یک کمپین در رسانه های اجتماعی هستید، مسابقه 
)برای این کپشن بگذار( را برای تشویق مخاطبان خود به تعامل بیشتر را نیز در نظر بگیرید.

۲۲. ژئوفیلترهایی را در اسنپ چت طراحی کنید
ژئوفیلترها در اسنپ چت یک روش عالی برای افزایش آگاهی از برند و ایجاد خاطراتی با 
مخاطبان شماست. اگر مشتریان شما در یک رویداد عکس بگیرند، ازGeofilter  قدردانی 
می کنند. با ارس��ال عکس از خود با این فیلتر، مش��تریان شما یک تبلیغ رایگان و متحرک 

هستند.
باز هم، بهترین راه برای تبلیغ برند ش��ما، فعالیت از طریق مش��تریان فعلی شما است. 

ژئوفیلترها به شما کمک می کند دقیقاً همین کار را انجام دهید.
۲۳. برای اقدامات خود در مخاطبان تان ایجاد وابستگی کنید

وقتی می خواهید محصولی، خدماتی یا رویدادی را راه اندازی کنید، باید یک کمپین در 
رسانه های اجتماعی ایجاد کنید تا آنها را معتاد به فعالیت خود کنید!

پیش نمایش محصوالت یا مسابقات خود برای تشخیص اینکه این محصول چیست، باعث 
ایجاد هیجان در بین مشتریان می شود.

به عنوان مثال، در انتظار رویت سایه چشم برند کایلی جنر در تابستان، وی در اینستاگرام 
خود سواچ، فیلم و عکس هایی را از محصول جدید برند خود در حال آرایش کردن منتشر 
کرد. این اتفاق باعث ایجاد اشتیاق برای خرید در بین مشتریان محصوالت برند او شد و او 

توانست حجم زیادی از این محصول را فوراً به فروش برساند.
۲۴. با کمپین های انسانی همراه شوید

در پای��ان روز، مخاطبان ش��ما با اف��راد ارتباط دارند و نه ش��رکت ها. همیش��ه باید در 
کمپین های رسانه های اجتماعی خود سعی کنید برند تجاری خود را با انسان ها همراه کنید. 

برای انجام این کار، یک عامل انسان دوستانه بودن را در کلیه کمپین های خود وارد کنید.
۲۵. بخش های سرگرم کننده را توسعه دهید

شما می دانید که جیمز کوردن چه جور بخش های سرگرم کننده ای را در نمایش خود در 
نمایش لیت شو )Late Show(، مانند کارپول کارائوکه دارد؟ این بخش های سرگرم کننده 

و کوچک، عناصر مهمی برای نمایش او به عنوان عامل سرگرم کننده در تماشای آن است.
وقتی در حال ایجاد یک کمپین در رس��انه های اجتماعی هس��تید، فعالیت های جیمز 
کوردن را دنبال کنید و بخش های س��رگرم کننده را درس��ت مثل آنچه ممکن است برای 
یک برنامه تلویزیونی ایجاد کنید، را بسازید. از این گذشته، اکثر رسانه های اجتماعی دارای 
بخش بارگذاری محتوای ویدئویی طوالنی مانند Facebook Watch یاIGTv  هستند.

ای��ن نوع محتوا می تواند باع��ث افزایش میزان رد و بدل اطالعات و نظرات و تعامل برای 
فعالیت های رسانه های اجتماعی شما شود.

فعالیت های رسانه های اجتماعی برین استورمینگ )brainstorming( همیشه آسان 
نیست. با این حال، برای شروع می توانید از این لیست استفاده کنید.
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کاهش 2۱ درصدی سرمایه گذاری تبلیغاتی 
در صنعت خودروسازی

براساس پیش بینی آژانس تبلیغاتی زنیت تاثیر ویروس کرونا 
بر روی صنعت خودروس��ازی بسیار بیش از انتظار بوده است. 
بر این اس��اس میزان سرمایه گذاری برندهای خودروسازی در 
ح��وزه تبلیغات با ۲۱ درصد کاهش به کمترین میزان پس از 
بحران مالی سال ۲۰۰8 رسیده است. شاید این کاهش اتمام 
ماجرای تاثیرگذاری ویروس کرونا بر روی صنعت کسب و کار 
و به ویژه خودروسازی لحاظ گردد، اما پیش بینی زنیت ادامه 
روند کاهش س��رمایه گذاری تبلیغاتی خودروس��ازهای بزرگ 
اس��ت. بر این اساس تا پایان س��ال ۲۰۲۰ میزان تبلیغات در 

این صنعت ۹ درصد دیگر نیز کاهش خواهد یافت. 
جاناتان بارنارد، مس��ئول پیش بینی بازارهای بین المللی در 
آژان��س زنیت، در مورد وضعیت کنونی صنعت خودروس��ازی 
اینگونه اعالم نظر کرده اس��ت: »امس��ال ویروس کرونا تاثیر 
انکارناپذیری بر روی رفتار مش��تریان داش��ته اس��ت. اکنون 
مشتریان نیازهای بسیار فوری تر از خرید خودرو دارند. همین 

امر کاهش سرمایه گذاری برندها را به همراه داشته است.«
بس��یاری از مراس��م های رونمایی از خودروهای تازه در ماه 
اکتبر برگزار می ش��ود. س��نت قدیمی برندهای خودروسازی 
ب��رای رونمای��ی از محصوالت تازه ش��ان در س��ال ج��اری با 
تغیی��رات قابل مالحظه ای همراه خواهد بود. یکی از تغییرات 
مه��م جهت گیری به س��وی برگزاری مراس��م در قالب ویدئو 
آنالین اس��ت. ای��ن امر موجب کاهش تعام��ل و حتی حضور 

مخاطب هدف در مراسم های موردنظر خواهد شد. 
اگرچ��ه در طول س��ال های اخی��ر برندهای خودروس��ازی 
پیش��رفت بس��یار زیادی در زمینه تولید ویدئوهای تبلیغاتی 
داش��ته اند، اما این امر در س��ال جاری با افت ش��دید مواجه 
ش��ده است. کمتر برندی در طول ماه های اخیر مانند گذشته 
اقدام به بازاریابی کرده اس��ت. نکته جالب در این میان توجه 
برندهای��ی مانند کی��ا یا بی ام و به بهبود رابطه با مش��تریان 
اس��ت بنابراین تا پایان سال جاری هدف فروش دیگر بخشی 

از استراتژی اصلی خودروسازها نخواهد بود. 
وضعیت خودروس��ازهای بازار ایاالت متحده در مقایس��ه با 
وضعیت جهانی بس��یار دشوارتر اس��ت. این برندها در زمینه 
س��رمایه گذاری بر روی حوزه تبلیغات کاهش ۴۹ درصدی را 
تجربه کرده اند. با این حس��اب خودروسازهای آمریکایی برای 
مدت ه��ای طوالن��ی از بازاریابی و فروش در ب��ازار با وضعیت 
جاری ناامید ش��ده اند. ای��ن امر تاثی��رات بلندمدتی بر روی 
وضعی��ت صنع��ت تبلیغات خواهد داش��ت. خودروس��ازهای 
جهانی در س��ال ۲۰۱۹ با ۳۱درص��د افزایش هزینه تبلیغاتی 
امیدواری بس��یار زیادی در میان بازاریاب ها ایجاد کردند. این 
امر با کاهش شدید سرمایه گذاری در سال جاری تمام امیدها 
را از بین برده اس��ت. با این حساب باید منتظر واکنش بعدی 

خودروسازها در بازار فعلی باشیم. 
اولوی��ت اصل��ی خودروس��ازها در بازار کنون��ی تعامل بهتر 
با مش��تریان اس��ت. این امر تفاوت از هدف فروش مس��تقیم 
محصوالت اس��ت. با این حس��اب برندها ام��کان جلب تعامل 
مش��تریان و درک بهتر از نیازهای شان برای بازار پساکرونایی 
را خواهند داش��ت. تاثیر اصلی وضعیت کنونی بر روی حوزه 
تبلیغ��ات کاهش تمایل برندها برای ص��ف هزینه بازاریابی و 
تبلیغات است بنابراین بسیاری از بازاریاب های عرصه صنعت 
خ��ودرو باید دوره بیکاری بلندمدتی را در برنامه ش��ان لحاظ 

نمایند. 
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هندوها بهIKEA: از یوگا سوءاستفاده نکنید
 Che Proximity«« آیکیا اس��ترالیا و آژانس خالقی��ت
CHEP(( پ��س از راه ان��دازی ی��ک کمپی��ن خ��اص به نام 
»ژس��ت های محصوالت آیکیا« از سوی هندوها مورد تمسخر 

و اهانت قرار گرفتند.
ب��ه گزارش ام بی ای نیوز، این آگهی تبلیغاتی هفت دقیقه 
ضم��ن آموزش ح��رکات پایه یوگا ب��ه بینن��دگان، در صدد 
معرفی محصوالت آیکیا به آنها است. آگهی تبلیغاتی مذکور، 
متاس��فانه به مذاق یک گ��روه از هندوها خ��وش نیامد. آنها 
احس��اس کردند که این برند دست به سوءاستفاده تجاری از 

حرکات یوگا زده است.
اعض��ای جامعه جهان��ی هندوها مس��تقر در ایاالت متحده 
آمری��کا، آیکیا را متهم به سوءاس��تفاده از دین و مذهب خود 
کرده اند. راجان زد، س��خنگوی این گ��روه، در قالب بیانیه ای 
اظهار داشت که آگهی تبلیغاتی جدید برند »بسیار نامناسب« 
است زیرا نظم و انضباط حاکم بر یوگا را بدون دلیل بی اهمیت 
می شمارد. به گفته زد، برای مثال مقایسه یک حرکت یوگا با 
یک جام، از حد گذش��ته بود. با این اقدام آیکیا پا را از گلیم 

خود فراتر گذاشت.
زد افزود: اس��تفاده نابجا از س��نت ها و مفاهیم در راس��تای 
نی��ل به اه��داف تجاری به فداییان آئین هن��دو ضربه خواهد 
زد. یوگا اتحاد با خدا، یکی از ش��ش سیس��تم فلسفه هندو و 
ابزاری برای تغییر بصیرت، تطهیر نفس و رس��یدن به آزادی 

تلقی می گردد.
زد در ادامه خواس��تار عذرخواهی رس��می مدیرعامل گروه 
هلدینگ »Ingka« )آیکیا یکی از کسب و کارهای اصلی آن 
اس��ت(، جسپر برودین و مدیرعامل ش��رکت هلدینگ »گروه 
اینتر آیکیا«، توربجورن لوف، از هندوها و پایبندی به دیدگاه 
آیکیا مبنی بر ایجاد یک »زندگی روزمره بهتر برای بس��یاری 

از مردم جهان« شد.
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کس��ب و کارها و فروشنده های ش��ان همیش��ه در زمینه به سرانجام 
رس��اندن همراه با موفقیت معامله ها نگران هس��تند. سرمایه گذاری در 
زمینه یافتن مش��تریان مناس��ب و تعامل با آنها همیشه با هدف فروش 
ص��ورت می گیرد. اگر در این میان نظر خری��داران در انتهای امر تغییر 
کند، شکست س��ختی بر کسب و کارها تحمیل خواهد شد. این امر در 
مورد کس��ب و کارهای B۲B صحبت بیش��تری دارد. چنین کس��ب و 
کارهایی به طور معمول با ش��رکت های دیگر به عنوان مش��تری مواجه 
هستند. همین امر فرآیند به نتیجه رساندن معامله را دشوار می سازد. 

توسعه کس��ب و کار و حضور مداوم در بازار نیازمند آشنایی با برخی 
از تکنیک  های فروش و تاثیرگذاری بر روی مش��تریان اس��ت. بسیاری 
از برندها به طور مداوم در زمینه فروش با مش��کل مواجه هس��تند، اما 
ش��جاعت الزم برای تغییر تکنیک های فروش شان را ندارند. هدف اصلی 
مقاله کنونی بررس��ی فرآیند ب��ه اتمام رس��اندن معامله های فروش در 

دنیای کسب و کار است. 
گام اول: راهکار پیشا پایانی

پی��ش از اتم��ام فرآیند فروش بای��د به برخی از نکات توجه داش��ت. 
یکی از اش��تباهات اصلی کس��ب و کارها در زمینه تعامل با مش��تریان 
عدم توجه به این مرحله اس��ت بنابراین مش��اهده گرایش رایج در میان 
کسب و کارها برای رسیدن به مرحله پایانی نشانه ای از افزایش احتمال 
شکس��ت خواهد بود. هدف اصلی در بخش پیش��ا پایانی ایجاد احساس 
تعامل و نزدیکی در مش��تریان است. بسیاری از مشتریان در گام نهایی 
به دلیل عدم احس��اس مش��ترک ب��ا برندها اقدام به لغو پیشنهادش��ان 
می کنن��د. این امر برای کس��ب و کارها و برنامه های بلندمدت ش��ان به 

شدت چالش آفرین است. 
کسب و کارها پیش از جمع بندی نهایی امور باید اقدام به ایجاد اعتماد در 
مشتریان نمایند. متاسفانه اغلب فروشندگان به این نکته مهم توجه ندارند. 
امروز مش��تریان براساس سطح قیمت یا کیفیت برتر محصوالت دست به 
انتخاب نمی زنند. توانایی فروشندگان و برندها برای ایجاد احساس اعتماد 

در مشتریان مهمترین نکته در این میان خواهد بود. 
گاهی اوقات مش��تریان پرسش های مختلفی از برندها دارد. نکته مهم 
در این میان توجه به پرس��ش مش��تریان حتی پیش از طرح اش است. 

اغلب اوقات مش��تریان پرسش های ش��ان از برنده��ا را مطرح نمی کنند. 
همین امر پاس��خگویی به آنها را دش��وار می س��ازد. بهترین ایده در این 
میان تالش برای قرار دادن خودمان به جای مشتریان است. این امر ما 

را با پرسش های احتمالی آنها آشنا خواهد کرد. 
گام دوم: مرجله جست وجو

گام دوم در فرآیند فروش به مرحله جس��ت وجو شهرت دارد. در این 
مرحله فروش��ندگان باید براس��اس دیدار ابتدایی شان با مشتریان اقدام 
به پیش��نهاد محصوالت برندش��ان نمایند. این امر باید هماهنگ با نیاز 
و س��طح بودجه در دسترس خریداران صورت گیرد. اگر فروشندگان به 
بودجه و توان مالی خریداران توجه نداشته باشند، فرآیند فروش متوقف 
خواهد ش��د. امروزه با شیوع ویروس کرونا ش��رایط خرید برای مردم و 
ش��رکت ها سخت شده اس��ت بنابراین باید به دغدغه خریداران در این 

زمینه توجه کرد. 
اگ��ر یک کس��ب و کار دارای بخش توس��عه و تحقیق اس��ت، باید از 
آن برای ش��ناخت هرچه بهتر مش��تریانش اس��تفاده کند. گاهی اوقات 
برندها به دلیل عدم ش��ناخت درست از مشتریان با مشکالت عمده در 
زمینه جمع بندی نهایی مواجه می شوند. اغلب مشتریان تا لحظه پایانی 
خری��د انگی��زه کافی برای مراجعه به دیگر برنده��ا را نیز دارند بنابراین 
در صورت وقوع هرگونه اش��تباه از سوی فروش��ندگان هزینه اش بسیار 

گزاف خواهد بود. 
گام سوم: گفت وگوی رو در رو

معامله ه��ای مهم در زمینه کس��ب و کار همیش��ه هم��راه با مرحله 
گفت وگو اس��ت. در اینجا مرکز اصلی بر روی بخش مربوط به سخنرانی 
فروش��ندگان در حض��ور خریداران اس��ت. این نقط��ه از فرآیند فروش 
اهمیت بس��یار زیادی برای برندها دارد. متن سخنرانی برای خریداران 
باید از چند روز قبل آماده ش��ود. نظرخواهی از تمام اعضای ش��رکت و 
افراد متخصص در زمینه فروش الزامی خواهد بود. شاید در نگاه نخست 
وسواس بیش از اندازه در مورد جلسه مالقات با مشتریان بی مورد باشد، 
ام��ا در مورد معامله های ب��زرگ نگرانی موردنظر ض��روری خواهد بود. 
گاهی اوقات سرنوش��ت کس��ب و کارها به فرآیند فروش بس��تگی دارد 
بنابراین ناکامی در این عرصه شاید به معنای پایان کار یک برند باشد. 
وقتی فروش��ندگان در جلسه حضوری با خریداران مشغول سخنرانی 
هس��تند، باید ارتباط چش��می به طور مداوم برقرار باش��د. در غیر این 
صورت ه��ر لحظه امکان ایجاد حواس پرتی در مش��تریان وجود خواهد 

داش��ت. اگر جلسه موردنظر در دفتر شرکت برگزار می شود، باید نسبت 
به تقاضا از تمام حاضران برای خاموش نمودن گوش��ی های همراه اقدام 
کرد. ای��ن امر نقش مهمی در ایجاد س��کوت و افزایش تمرکز حاضران 

خواهد داشت. 
گام چهارم: مدیریت اعتراضات خریداران

یکی از چالش برانگیزترین گام های در فرآیند فروش مربوط به مواجهه 
با پرس��ش ها و اعتراضات مشتریان است. متاس��فانه برخی از برندها به 
طور مداوم نس��بت به توجه به اعتراضات مشتریان غفلت می کنند. این 
امر موجب ناامیدی مش��تریان از برند موردنظر و مراجعه به دیگر کسب 

و کارهای حاضر در بازار می شود. 
مواجهه با پرس��ش ها و اعتراضات مش��تریان در جلسات فروش برای 
هر فروش��نده ای سخت خواهد بود. اگر فروش��ندگان پاسخ مناسبی در 
اختیار نداشته باشند، به احتمال فراوان مشتریان از دست خواهند رفت. 
همین امر موجب توجه هرچه بیشتر فروشندگان به کسب آمادگی های 
الزم پیش از حضور در جلس��ه حضوری ش��ده است. مهمترین نکته در 
این می��ان آمادگی برای رویارویی با پرس��ش های مهم و به روز اس��ت. 
پرس��ش های قدیمی و تک��راری همراه با پاس��خ های مطمئن و قدیمی 
است. نکته مهم در این میان پرسش های تازه است. گردآوری اطالعات 
تازه همیش��ه به فروشندگان برای پاس��خگویی در لحظه به پرسش ها و 

اعتراضات مشتریان کمک خواهد کرد. 
گام پنجم: به سرانجام رساندن فروش

پس از پاس��خگویی به پرسش های مش��تریان باید برنامه مناسبی در 
راس��تای به سرانجام رس��اندن فرآیند فروش داشته باش��یم. متاسفانه 
بسیاری از برندها هیچ گونه برنامه مشخصی در این زمینه ندارند. همین 
امر موجب مواجهه کس��ب و کارها با مش��کالت حل ناش��دنی می شود. 
پ��س از صف زمان و تالش فراوان برای ف��روش محصوالت باید فرآیند 
فروش را به خوبی جمع بندی کرد. پس از این صحبت های فروشندگان 
و پاس��خگویی به پرسش های مش��تریان باید گام نهایی را نیز برداشت. 
اگر کسب و کارها در این زمینه با مشکل مواجه شوند، تمام تالش های 

قبلی شان بر باد خواهد رفت. 
اگر فروش��ندگان در جلسه نخست امکان به سرانجام رساندن معامله 
را نیافتند، باید قرار بعدی را تنظیم نمایند. در غیر این صورت مشتریان 

به طور قطع به سراغ برندهای دیگر خواهند رفت. 
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فروش ش��خصی را می توانیم از روش های قدیم��ی فروش بدانیم که 
علی رغم تغییرات چش��مگیر در  دنیای کنونی باز هم توانس��ته اس��ت 
اهمی��ت و جایگاه خ��ود را حفظ کند. فروش ش��خصی دارای فرآیندی 
اس��ت که در آن ارتباط مس��تقیم فرد با فرد بین فروش��نده و مشتری 
شکل می گیرد. در این نوع از فروش، فروشنده ها سعی می کنند نیازهای 
مشتریان خود را کشف کرده و با معرفی کاال و خدمات مناسب، نیازهای 
آنها را رفع کنند. برخی از شرکت ها که از نماینده های فروش و کارکنانی 
که نقش فروش را برعهده دارند اس��تفاده می کنند تا با مش��تریان خود 

ارتباط مستقیم داشته باشند نیز از این اصطالح استفاده می کنند.
می ت��وان به طور کلی گفت، فروش ش��خصی زمانی اتفاق می افتد که 
در آن ی��ک نماینده فروش برای انجام معامالت به صورت مس��تقیم با 
مش��تریان ارتباط برقرار کرده و بین آنها دیدار رو در رو اتفاق می افتد. 
البته شاید این تعریف چنین تصوری را ایجاد کند که همه معامالت در 
فروش ش��خصی به صورت حضوری اتف��اق می افتد در حالی که در این 
نوع از فروش، فروش غیرحضوری نیز انجام می ش��ود. مراحل فروش در 

فروش شخصی را می توانیم در مراحل زیر خالصه کنیم:
۱- مشخص کردن اهداف و روش ها

غالباً ۲۰ درصد از مشتریان ممکن است بنا به دالیل مختلف از قبیل 
نارضایتی از محصول، تغییر سلیقه یا مرگ و سایر عوامل از دست بروند. 
ب��ه همین دلیل، الزم اس��ت که روش ها و رویکردهای��ی را برای تعیین 

مش��تریان جدید خود تهیه کنید. این رویکرد به شما کمک می کند در 
صورت از دس��ت رفتن مش��تریان، به راحتی بتوانید با مشتریان جدید 
و بازارهای جدیدی که به دس��ت می آورید  جای��گاه و موقعیت خود را 
حفظ کنید. این روش هم می تواند به عنوان یک راهکار برای سازمان یا 
ش��رکتی که به صورت راهکار محور فعالیت می کند مد نظر باشد و هم 
می تواند بخش��ی از برنامه هایی باش��د که یک کسب و کار کوچک برای 

فروش خود تعیین می کند.
2 - گردآوری داده ها

س��عی کنید در مرحله بعدی، اطالعات مناس��ب و کافی از مشتریان 
خود گردآوری کنید. به نظر مش��اوره بازاریاب��ی، اطالعات را می توانیم 
مبنای کار در فروشندگی بدانیم. هر چقدر اطالعات شما کافی و صحیح 
باشد به همان اندازه در امر فروش موفق تر خواهید بود. با این اطالعات 

می توانید مشتریان و نقاط ضعف و قوت خود را به خوبی بشناسید.
۳ - مشخص کردن مشتریان بالقوه

بعد از اینکه اطالعات کافی را کس��ب کردید س��عی کنید داده ها را با 
دقت تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید مش��تریان بالقوه خود را شناسایی 
نمایید. مش��تریانی که از این روش به دس��ت می آوری��د هم می توانند 
مش��تریان قبلی ش��ما و هم مش��تریان جدید باش��ند. تجزیه و تحلیل 
داده های به دس��ت آمده یکی از اصول اساس��ی برای یافتن مش��تریان 

بالقوه است.

۴- تماس اولیه
س��عی کنید پس از مراحل فوق، تماس اولیه را با مش��تریان خود برقرار 
کنید. در این مرحله الزم اس��ت تا جایی که شرایط و امکان آن وجود دارد 
درخصوص نحوه ارتباط با مشتریان و فروش تان اطالعات جمع آوری کنید.

۵- تماس مستقیم و حضوری
تماس مس��تقیم یا حضوری یکی از مراحل مهم در فروش ش��خصی 
اس��ت. در این مرحله باید با مش��تریان خود وارد مذاکره شده و آنها را 
ب��رای معامله آماده کنید. می توانید پیش زمینه هایی را در نظر بگیرید و 

با آن مقدمات وارد بحث و گفت وگو با مشتریان شوید.
۶- کشف تقاضای مشتریان

بعد از مرحله تماس حضوری اس��ت که ب��ه خوبی می توانید نیازهای 
مش��تریان خود را کشف کنید. بعد از شناسایی نیاز مشتریان می توانید 
کاال ی��ا خدمات موردنیاز آنها را ارائه دهید و به نوعی نیازآفرینی کنید. 
در ای��ن مرحله باید نیازهای مش��تریان را به خوب��ی درک کنید و یک 

نگرش و دید عمیق نسبت به نیازهای آنها داشته باشید.
7- ارائه محصول موردنیاز

پ��س از طی کردن مراحل ف��وق می توانید کاال ی��ا خدمات موردنیاز 
مش��تریان را به آنها معرفی کنید. الزم اس��ت منفعت مشتریان خود را 

مدنظر قرار دهید تا در امر فروش و مشتری یابی موفق باشید.
qmpmarketing :منبع

آشنایی با فروش شخصی )PERSONAL SELLING( و مراحل آن

 بازاریابی و مسئله تمرکز
بر روی جامعه کسب و کار

انجمن ه��ای آنالین در طول س��ال های اخیر به س��رعت در حال 
توس��عه بوده است. این امر توجه بسیاری از برندها و کسب و کارها 
نسبت به وضعیت انجمن کسب و کارشان را برانگیخته است. امروزه 
بازاریاب ه��ا، مدیران ارش��د و حتی طرفداره��ای محصوالتی خاص 
دارای انجمن ه��ای آنالین هس��تند. مهمتری��ن کارویژه انجمن های 
موردنظر بررسی کیفیت محصوالت مختلف و جمع بندی از بهترین 
نمونه های در دس��ترس مش��تریان در بازارهای مختلف است. وقتی 
انجمن های مربوط به دنیای کس��ب و کار در حوزه آنالین توس��عه 
پیدا می کن��د، در عمل جامعه آماری پیرام��ون چنین حوزه ای نیز 
توس��عه خواهد یافت. امروزه بازاریابی با توجه به جامعه کسب و کار 
دارای اهمیت بسیار زیادی است. متاسفانه بسیاری از برندها به این 
نکته توجه ندارند. در ادامه برخی از مهمترین مزیت های این ش��یوه 

بازاریابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
کاهش هزینه های بازاریابی

تعامل با طرفدارهای یک حوزه خاص از کس��ب و کار هزینه های 
بسیار اندکی برای برندها به همراه دارد. شاید در نگاه نخست برخی 
از برندها توانایی تعامل با مخاطب هدف از طریق پلتفرم هایی نظیر 
اینس��تاگرام را نداش��ته باش��ند. دلیل این امر به دلیل هزینه باالی 
بازاریابی در چنین پلتفرم هایی، به ویژه برای برندهای تازه تاسیس، 
اس��ت. مهمترین مزیت جامعه کس��ب و کار عالقه شان به محتوای 
تجاری برندهاست بنابراین تبلیغات در انجمن های مختلف دیجیتال 

با هزینه اندک و تاثیرگذاری بسیار باالیی همراه است. 
کسب اعتبار در حوزه کسب و کار

تعام��ل با برندهای مختلف امکان جل��ب نظر مخاطب هدف را به 
همراه دارد. بس��یاری از کسب و کارها براساس همین تحلیل نسبت 
به حضور، هرچند کمرنگ، در مراس��م های مختلف مربوط به دنیای 
کس��ب و کار اق��دام می کنند. اگ��ر یک برند تازه تاس��یس در کنار 
برندهای بزرگی نظیر مایکروس��افت ق��رار گیرد، اعتبارش در دنیای 

کسب و کار به شدت افزایش خواهد یافت. 
جامعه آنالین طرفدارهای حوزه های خاص کس��ب و کار بهترین 
فرصت برای برندهای تازه تاس��یس برای معرفی کس��ب و کارشان 
اس��ت. بس��یاری از برندهای بزرگ نیز در این زمین��ه فعالیت قابل 
مالحظه ای دارند. با این حس��اب مهمترین نکته در این میان تالش 
ب��رای حضور در کنار برندهای ب��زرگ و در صورت امکان یادگیری 

اصول بازاریابی و کسب و کار از آنهاست. 
فرصت های تازه برای نوآوری بازاریابی

تعامل با دامنه وس��یعی از مشتریان همیش��ه جذاب خواهد بود. 
ای��ن امر امکان یادگیری نکات تازه در دنیای کس��ب و کار و بهبود 
وضعیت برند را نیز به همراه دارد. بس��یاری از برندها به طور مداوم 
در زمینه بهبود وضعیت کاری ش��ان مش��کل دارند. این امر ناشی از 
ن��گاه یک س��ویه به حوزه کس��ب و کار و بازاریابی اس��ت. تعامل با 
مش��تریان و افراد عالقه مند به عرصه کسب و کار همیشه ایده های 

تازه ای در اختیار برندها قرار می دهد. 
اگر برند ش��ما ب��ا فقدان ایده جذاب برای بازاریابی مواجه اس��ت، 
اس��تفاده از ایده های تازه ناش��ی از تعامل با مخاطب هدف بهترین 

ایده برای شما خواهد بود. 
ساده سازی فرآیند ارائه خدمات به مشتریان

ارائه خدمات جانبی به مش��تریان فرآیند مهم اس��ت. بسیاری از 
برندها در این زمینه مشکالتی از نظر زمان ارائه خدمات و نحوه اش 
دارن��د. تعامل با مخاطب ه��دف در انجمن ه��ای دیجیتال بهترین 
فرصت برای ساده س��ازی فرآیند موردنظر است این امر دیگر نیازی 
ب��ه صرف زمان و بودج��ه فراوان در زمینه خدمات مش��تریان را به 
همراه نخواهد داشت. با این حساب مشاهده جهت گیری بسیاری از 

برندها به این حوزه امری طبیعی محسوب می شود. 
entrepreneur.com :منبع
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لپ  تاپ یا رایانه؛ کدام یک برای کارمندان 
مناسب تر است؟

یکی از سواالتی که ذهن هر مدیری را به خود درگیر خواهد کرد، 
انتخاب بهترین ابزار از بین گزینه های موجود در بازار است. در این 
راستا اگرچه در بیشتر شرکت ها ش��اهد استفاده از رایانه های ثابت 
هس��تیم، با این حال آیا این امر به معنای برتری داش��تن نسبت به 
لپ تاپ ها اس��ت؟ بدون شک پاسخ در این زمینه منفی بوده و قصد 

داریم تا دالیل این موضوع را بررسی کنیم. 
۱-سهولت کار بیشتری را برای کارمندان به همراه دارد 

ی��ک لپ تاپ فضای به مراتب کمتری را اش��غال می کند و حمل 
و نقل آنها نیز بس��یار س��اده اس��ت. این امر به معن��ای آن خواهد 
بود ک��ه افراد می توانند ب��ه راحتی در فضاهای دیگر ش��رکت قرار 
گیرن��د. برای مثال ممکن اس��ت برای یک پ��روژه، نیاز به همکاری 
چند بخش مختلف از ش��رکت وجود داشته باشد. تحت این شرایط 
طبیعی اس��ت که افراد نیاز به حضور در دفتر یکدیگر داشته باشند. 
بدون ش��ک وجود ل��پ تاپ، این امکان را مهیا خواهد س��اخت. در 
کن��ار این موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید 
این است که یکی از مهمترین دالیل عدم تمایل افراد به دورکاری، 
نداش��تن ابزار الزم اس��ت. در این رابطه جا به جایی مداوم اطالعات 
نیز اقدامی پرریسک محس��وب می شود. به همین خاطر وجود یک 
ل��پ تاپ، به معن��ای آن خواهد بود که افراد می توانند این ابزار را با 
خود به خانه و یا حتی تعطیالت برده و وظایف خود را ادامه دهند. 
تحت این ش��رایط شاهد فش��ار کاری به مراتب کمتری نیز خواهیم 
ب��ود. درواقع یکی از موارد رایج این اس��ت که کارمندها در روزهای 
قبل از تعطیالت طوالنی مدت، با حجم کاری بس��یار زیادی مواجه 
می شوند. این امر در حالی است که با وجود لپ تاپ، افراد می توانند 

وظایف خود را در هر فضایی انجام دهند. 
2-خرابی کمتری را به همراه دارد 

اگرچه ممکن است این موضوع منتقدهایی نیز داشته باشد، با این 
حال آمارهای جهانی حاکی از آن اس��ت که متوس��ط عمر یک لپ 
تاپ، به مراتب بیش��تر از رایانه است. در این راستا کار کردن با این 
دس��تگاه ها نیز ساده تر بوده و در صورت بروز مشکل، افراد می توانند 
س��ریعا آن را به نمایندگی تحویل دهند. در کنار این موضوع زمان 
روش��ن و خاموش کردن این دس��تگاه ها نیز به مراتب کمتر است. 
همچنین تمیز کردن آنها نیز بس��یار ساده و سریع خواهد بود. این 
امر در حالی است که یک رایانه، از انواع سیم ها و بخش های مختلف 

تشکیل شده است که دسترسی به آنها ساده نخواهد بود. 
۳-فضای کاری بیشتری را در اختیار کارمندان قرار خواهد 

داد 
یک رایانه، تقریبا تمام فضای میز کاری را اشغال خواهد کرد. این 
امر در حالی اس��ت که ش��ما می توانید لپ تاپ را جمع کرده و در 
فضایی دیگر قرار دهید. این امر به معنای آن است که برای اقدامات 
مختلف، شما به تمام فضای موجود، دسترسی خواهید داشت. نکته 
دیگری که شاید در ظهر چمدان اهمیت نداشته باشد این است که 
وجود لپ تاپ، جذابیت باالتری را به ش��رکت شما خواهد بخشید. 
درواقع یک��ی از جنبه ه��ای زیبایی یک دفت��ر کار، هماهنگی بین 
بخش های مختلف است. در این راستا اگر از یک برند و مدل خاص 
استفاده کنید، می توانید در هزینه های خود نیز صرفه جویی نمایید. 
درواق��ع هر برندی، برای خریدهای ب��اال، تخفیف های ویژه ای را در 
نظر خواهد گرفت. همچنین این نکته را فراموش نکنید که شما باید 
به تفاوت نیازها در رده های مختلف نیز توجه داش��ته باش��ید. برای 
مثال در حالی که یک لپ تاپ س��اده ممکن اس��ت برای کارمندان 
معمولی ش��رکت مناس��ب باشد، ممکن اس��ت نیاز مدیر سایت و یا 
افراد فعال در بخش های دیگر را تامین نکند. به همین خاطر توصیه 
می ش��ود که قبل از هرگونه خریدی، با کارمندان خود یک جلس��ه 

داشته باشید. 
در نهای��ت تنه��ا نکته منفی ای که می توان ب��رای لپ تاپ ها ذکر 
کرد این است که معموال قیمت باالتری دارند. در این راستا با توجه 
به این امر که ش��ما اجازه بردن این سیستم ها را به خانه کارمندان 
می دهید، می توانید بخش��ی از هزینه آن را با کارمندان خود شریک 
ش��وید. همچنین با کاهش برخی از هزینه ه��ای غیرضروری، بدون 
ش��ک بودجه الزم برای این بخش را به دس��ت خواهید آورد. با این 
حال اگر نگاهی بلندمدت داشته باشید، با توجه به خرابی به مراتب 
کمت��ر، نمی توان اختالف قیمتی چندان��ی میان این دو گزینه، پیدا 

کرد.
mspblueshift.com :منبع
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فعالیت روزانه در عرصه کس��ب و کار همیش��ه هم��راه با چالش های 
متعددی است. یکی از پرسش های مداوم کارآفرینان در مورد چالش های 
کس��ب و کار مربوط به چگونگی مدیریت المان های پرت کننده حواس 
اس��ت. بس��یاری از کارآفرینان در ط��ول روز به راحتی حواس ش��ان از 
کارهای اصلی پرت می شود بنابراین رسیدگی به وضعیت برندها در این 
زمینه دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. برخی از پروژه های کاری در 
صورت حتی یک روز تاخیر در ارائه نیز برای کسب و کارها مشکل ایجاد 
می کنند بنابراین در بلندمدت باید تمام عناصر ایجادکننده حواس پرتی 
از عرص��ه کس��ب و کار حذف ش��ود. در غیر این ص��ورت کیفیت کلی 
عملکرد برند به ش��دت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در ادامه برخی از 
مهمترین نکات در این زمینه مورد بررسی دقیق کارشناس های مختلف 

انجمن کارآفرینان جوان قرار خواهد گرفت. 
نقش تلفن ها

کریس کریستوفر: موسسه مانستر اینسایت
تلفن ها و گوش��ی های همراه بدون تردید مهمترین عامل حواس پرتی 
در عرصه کس��ب و کار محسوب می ش��ود. اغلب کارمندان در طور روز 
به کوچک ترین س��ر و صدایی از سوی گوشی شان به راحتی حواس شان 
پرت می ش��ود بنابرای��ن باید فکری اساس��ی برای کاهش اس��تفاده از 
گوش��ی های همراه و تلفن ه��ا در محل کار کرد. تقاض��ا از کارمندان و 
مدیران ارش��د ش��رکت برای قرار دادن گوش��ی های همراه در وضعیت 

سکوت یا خاموشی کلی شان بهترین ایده در این میان خواهد بود. 
کارهای جانبی

OneIMS ساموئل تیموتی: موسسه
کارهای جانبی همیش��ه موجب حواس پرتی کارآفرینان می شود. این 
امر در ش��رکت های ب��زرگ امکان ایجاد بحران ه��ای عجیب و غریب را 

دارد. شاید شما نیز گاهی اوقات خود را در حال کار بر روی فرآیندهای 
جانب��ی یافته اید. نکته جالب اینکه اغلب افراد س��اعت های متمادی در 
طول روز مش��غول به این کار هس��تند بنابراین وضعیت کاری ش��ان در 
مقیاسی کالن به شدت تحت تاثیر رسیدگی به فعالیت های جانبی قرار 
می گیرد. تعریف دقیق فعالیت های اصلی و تالش برای پرهیز از کارهای 
جانبی مهمتری��ن نکته در زمینه فعالیت بهین��ه کارمندان خواهد بود. 
اگر این نکته مدنظر برندها قرار گیرد، بس��یاری از مشکالت شان حل و 

فصل خواهد شد. 
تیک تاک و اینستاگرام

ABN Circle فریتز کلکل: موسسه
تی��ک ت��اک و اینس��تاگرام مهمترین عوام��ل حواس پرت��ی در میان 
کارآفرینان محس��وب می شود. بسیاری از افراد به همین خاطر اقدام به 
صرف نظر از حض��ور در این فضا می کنند. نکته جالب اینکه صرف نظر 
کامل از شبکه های اجتماعی در محیط کار بسیار دشوار است. کارمندان 
در طول روز نیاز به روحیه بخشی و استفاده از ابزارهای سرگرمی دارند. 
در غی��ر این صورت انگیزه ش��ان ب��رای بهبود وضعیت کاری به ش��دت 
کاهش خواهد یافت. اگر کس��ب و کار شما نیز به دنبال بهبود وضعیت 
کاری اش اس��ت، باید تعیین ساعت های مناس��ب برای تفریح کارمندان 
در طول روز را مدنظر قرار دهد. کار فش��رده همیش��ه موجب دلسردی 
کارمندان می ش��ود بنابراین باید به طور مناسب میان کار و فعالیت های 

روزانه تعادل ایجاد کرد. 
رسیدگی به چند کار به صورت همزمان
توماس گریفین: موسسه آپتین مانستر

انج��ام چندین کار به صورت همزمان ایده جذابی در حوزه کس��ب و 
کار محس��وب می شود. متاسفانه بسیاری از کسب و کارها در این زمینه 
با ش��رایط دش��واری مواجه می ش��وند. افراد در زمینه رسیدگی به امور 
مختل��ف دارای محدودیت توانایی هس��تند. این ام��ر نوعی نقطه ضعف 
محس��وب نمی ش��ود. اگر کارمندان اقدام به مدیریت ۴ ی��ا ۵ پروژه به 

صورت همزمان نمایند، وضعیت کاری ش��ان به ش��دت دش��وار خواهد 
ش��د بنابراین باید همیش��ه به دنبال راهکارهایی ب��رای بهبود وضعیت 
ش��رکت در قالب رس��یدگی به تعداد کارهای مناسب بود. انگیزه برخی 
از کارمندان برای مدیریت چندین کار به صورت همزمان ناش��ی از عدم 
تجربه در این زمینه است بنابراین پیش از تایید مدیریت چندین پروژه 
از سوی کارمندان باید به نکات مهم تر نیز توجه کرد. در غیر این صورت 

کارمندان به طور مداوم با حواس پرتی مواجه خواهند بود. 
کانال های چت کسب و کار

جان براکت: موسسه اسمش بالون
امروزه کانال ها و انجمن های بسیار زیادی برای افراد درگیر در عرصه 
کس��ب و کار ایجاد ش��ده اس��ت. برخی از کارمندان در طول روز اقدام 
ب��ه حض��ور در کانال های چت مختلف می کنند. این امر ش��اید در نگاه 
نخس��ت نوعی تفریح کم هزینه باش��د، اما به ساعت های بسیار زیادی از 
کارمندان خواهد گرفت بنابراین باید همیشه با احتیاط نسبت به حضور 
کارمن��دان در چنین عرصه ای قضاوت کرد. اگر کارمندان س��اعت های 
بس��یار زی��ادی در کانال های موردنظر حضور داش��ته باش��ند، در عمل 
وقتی برای رس��یدگی به کارهای اساسی باقی نخواهد ماند بنابراین باید 
همیشه نس��بت به محدودسازی حضور کارمندان در چنین کانال هایی، 

به ویژه در ساعت های کاری، اقدام کرد.
صداهای آزاردهنده محیط

جاش کاهلباچ: موسسه هولسیل سویت
برخی از کسب و کارها در دفتر کاری شان با مشکل صدای پس زمینه 
مواجه هس��تند. این امر دالی��ل متنوعی دارد. گاه��ی اوقات در اطراف 
محل کار س��ر و صدای زیادی وجود دارد، گاهی هم س��ر و صدای سایر 
کارمندان بسیار زیاد است. مشکل موردنظر هرچه باشد، باید به سرعت 
نس��بت به رفع اش اقدام کرد. در غیر این ص��ورت حواس پرتی در میان 

کارمندان به شدت افزایش خواهد یافت. 
noobpreneur.com :منبع

به اشتراک گذاشتن دانش و اطالعات کاری در هر شرکت و سازمانی 
می تواند تبعات بسیار خوبی برای آن مجموعه به دنبال داشته باشد. اگر 
در مجموعه کاری، تجربه، دانش و اطالعات به شکل درستی به اشتراک 

گذاشته نشود، مشکالت جدی در روند کار پیش خواهد آمد.
در هر ش��رکتی، افراد مختلفی مشغول به فعالیت هستند که برخی از 
آنها اطالعات و تجربه خوبی در کار مخصوص خودشان دارند. این دانش 
و تجربه کاری، ثروتی نهفته است که گاهی نادیده گرفته می شود و این 
ثروت ارزش��مند با بی توجهی به دور ریخته می شود که عواقبی همچون 

عقب افتادن کارها به دنبال خواهد داشت.
مزایای اس��تفاده از تجربه و دانش س��ایرین در محیط کار بی ش��مار 
اس��ت ولی در این مقاله قصد داریم به شش مورد از با اهمیت ترین آنها 

اشاره کنیم:
۱- بهبود و افزایش تعامل بین کارمندان

زمانی که در مجموعه کاری، فرهنگ به اش��تراک گذاش��تن تجربه و 
دان��ش جا بیفتد، اف��راد متخصص می توانند تجربه خ��ود را به دیگران 
منتقل کنند. در نتیجه نیروه��ای کاری مبتدی نیز می توانند چیزهای 
زیادی از افراد باس��ابقه بیاموزند و تعامل بین نیروها به ش��دت افزایش 

پیدا می کند.
2- بهبود مهارت حل مسئله

ب��ه اش��تراک گذاش��تن دان��ش و تجربه باعث می ش��ود ش��رکت ها 
بهتر بتوانند مس��ائل خ��ود را حل کنند. با تفکر جمعی و هم اندیش��ی، 
راهکارهای جدید برای مشکالت ارائه می شود. همان طور که روزی چرخ 
اختراع شد. هر مشکلی که به وجود می آید کارمندان باسابقه می توانند 
راه حل  هایی ارائه دهند و شاهد بهبود مهارت حل مسئله خواهیم بود.

۳- بهبود تصمیم گیری
عالوه بر ارتقای قدرت حل مسئله، به اشتراک گذاشتن تجربه و دانش 
ب��ه تصمیم گیری بهتر و موثرتر در کاره��ا کمک می کند. افرادی که در 
تیم کاری اطالعات بیش��تری دارند می توانند در تصمیم گیری های مهم 

نقش موثری داشته باشند.
۴- بهبود ارتباط با مشتریان

»ریچارد برانسون« معتقد اس��ت: »مشتری ها حرف اول را نمی زنند، 
بلکه این کارمندان هستند که حرف اول را می زنند.«

اگ��ر مدی��ران مجموعه ها به فک��ر کارمندان خود باش��ند، در واقع به 
فک��ر مش��تریان خود بوده اند. وقت��ی از دانش و تجرب��ه نیروهای کاری 

اس��تفاده می شود و گوش شنوایی برای شنیدن نقطه نظرات آنها وجود 
دارد، کارمندان احس��اس ارزش��مند بودن می کنند و همین حالت را به 

مشتریان خود منتقل می کنند.
۵- از بین نرفتن دانش و اطالعات مهم فنی

آمارها نش��ان می دهد که عموما جوانان هر سه سال یک بار موقعیت 
شغلی خود را تغییر می دهند. در بازه زمانی که نیروهای کاری مشغول 
فعالیت است، بی شک اطالعات و تجربه ای ارزشمند را جمع آوری کرده 
و همراه خودش��ان دارند که می توانند آن را را به نیروهای جدید منتقل 

کند.
قب��ل از اینکه نیروهای کاری بخواهن��د محل کار خود را ترک کنند، 
بهتر است فکر و برنامه ای برای انتقال دانش و تجربه در نظر گرفته شود.

۶- رشد و خالقیت
به اش��تراک گذاش��تن تجربه و دانش به ش��کل عجی��ب و جالبی به 
تقویت خالقیت و رش��د مجموعه کمک می کند. وقتی شرایط همفکری 
فراهم می شود، ایده های جدید فوران می کنند و از البه الی دانش قبلی 

می توان به اطالعات و یافته های جدیدی دست پیدا کرد.
digiato :منبع

۶ مزیت به اشتراک گذاری تجربه و دانش در شرکت ها

چگونه عوامل حواس پرتی را کاهش دهیم؟

کاهش حواس پرتی در عرصه کسب و کار
مترجم: امیر آل علی

ترجمه: علی آل علی

شنبه
12 مهر 1399

شماره 1636



۱۳ایران زمـــین www.forsatnet.ir15تلفن مستقیم: 86073290 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
شنبه
12 مهر 1399

شماره 1638

اخبار

اصفهان- قاسم اسد: مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان با 
امیدبخش اعالم كردن پروژه های سرمايه ای با رويكرد زيست محیطی 
اين شــركت گفت: با پايان يافتن پــروژه تصفیه گازوئیل، تمام 20 
میلیون لیتر گازوئیل تولیدي شپنا مطابق با استاندارد بین المللی يورو 
5 خواهد شد.  مرتضي ابراهیمي بابیان اينكه اين طرح در حال نهائي 
شــدن مراحل نصب و پیش راه اندازی اســت، هدف از اجراي آن را 
بهبود فرآيندهاي عملیاتي و افزايش كیفیت سوخت های تولیدي و 
حذف تركیبات سولفور از ديزل تولیدي و تصفیه گازوئیل اعالم كرد 
و افزود: با بهره برداری رســمي از طرح كه ابتداي سال آينده انجام 
خواهد شد، روزانه 100 بشكه در روز گازوئیل يورو با حذف تركیبات 

گوگردي از 10 هزار به PPM 10، تولید خواهد شد.
 مديرعامل  شــركت پااليش نفت اصفهان طرح تصفیه گازوئیل 
را كــه با هزينه ای معادل 495 میلیون يورو و 3191 میلیارد تومان 
انجام می گیرد، بسیار سودآور عنوان كرد و اظهار داشت: در صورت 
نهايي شــدن طرح، با افزايش فروش به میزان 2/377 میلیون يورو 
در ســال مواجه خواهیم شد، ضمن اينكه مابه التفاوتی برابر با 192 
میلیون يورو ناشــي از فروش گازوئیل كم گوگرد عايد اين شركت 
می شــود كه اين خود منجر به افزايش قیمت سهام شپنا می شود. 
بنابراين می توان اين نويد را داد كه در آينده، منافع اين گونه پروژه ها 
به ســهامداران بنیادي و صبور می رسد.  وي  تصريح كرد: شركت 
پااليــش نفت اصفهان باهــدف افزايش ضريــب ايمني واحدهاي 
عملیاتي و توجــه ويژه به الزامات زيســت محیطی، ارتقاء كیفیت 
محصوالت به اســتانداردهاي يورو 5 و درنهايت افزايش سودآوري 
پروژه های خود را تعريف و اجرا می كند كه در اين زمینه می توان به 
واحدهای تقطیر و گاز مايع شماره 3 اشاره كرد كه در سال گذشته 
باهدف كاهش تنگناهای عملیاتي و كاهش بار ترافیكی خوراک نفت 
خام در واحدهای تقطیر راه اندازی شــد. وي هزينه اين پروژه را 40 

میلیون يورو و 415 میلیارد تومان و ســودآوری آن را معادل 152 
میلیون دالر در سال )ناشي از استحصال محصول پروپان و همچنین 
عدم تزريق نفت سفید و گازوئیل در فرآيند تولید اعالم كرد. به گفته 
ابراهیمي، پروژه گوگردزدايی از ته مانده برج های تقطیر )RHU( از 
ديگر طرح هايی اســت كه باهدف گوگردزدايی از ته مانده برج های 
تقطیر شركت پااليش نفت اصفهان در حال انجام است و انشاءا... در 
سال 1403 به پايان می رسد. صرامي درآمد ناخالص ناشي از فروش 
نفت كوره كم گوگــرد را 246 میلیون يورو عنوان كرد. پروژه ملي 
تصفیه و استفاده صنعتي از فاضالب شهري از ديگر پروژه هايی بود 
كه مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان به آن اشاره كرد و گفت: 
اين پروژه براي نخستین بار در كشور، در جهت صیانت از منابع ملي 
و كاهش مصرف منابع )آب شرب( و به ظرفیت 750 مترمكعب در 
ساعت راه اندازی شده؛ طرح در مدت زمان 24 ماه و با صرف هزينه ای 
بالغ بر 100 میلیارد تومان به سرانجام رسیده است.  مديرعامل شپنا 
همچنین از نهايي شــدن طرح خط انتقال 230 كیلوولت و پست 

فشارقوی 230/33 كیلوولت اختصاصی خبر داد و ادامه داد: به منظور 
تأمین برق واحدهای عملیاتي پااليشگاه به صورت پیوسته و پايدار 
باقابلیت اطمینان باال و ايمن از شبكه برق سراسري، اين شركت اقدام 
به خريد MW60 ديماند از شــركت برق منطقه ای اصفهان نموده 
است. وي مزاياي اين طرح را تأمین كمبود برق موردنیاز واحدهاي 
عملیاتي پااليشگاه، باال بردن قابلیت اطمینان، پايداري و ايمني شبكه 
برق پااليشگاه، كاهش آب مصرفي پااليشگاه و صرفه جويی در مصرف 
انرژي برشــمرد. هزينه اجراي خط انتقال 60 میلیارد ريال و هزينه 
اجراي پست 200 میلیارد ريال و 2/6 میلیون يورو اعالم شده است.  
ابراهیمي ادامه داد: باهدف ايجاد قابلیت بارگیري فرآورده های ويژه و 
توسعه بازاريابي و فروش و همچنین امكان صادرات محصوالت، اقدام 
به ساخت 18 سكوي بارگیري كرده ايم. اين سكوها به صورت دو نازله 
در 9 رديف 3 سكوي بارگیري براي ارائه فرآورده های سبك )همچون 
انــواع حالل ها( و 6 ســكو وظیفه بارگیري فرآورده های ســنگین 
)همچون وكیوم باتوم، لوب كات و آيزوريســايكل( طراحی شــده. 
سكوها در زمیني به مســاحت 1/5 هكتار و با هزينه ای بالغ  بر 50  
میلیارد تومان احداث گرديده است.  مديرعامل شركت پااليش نفت 
اصفهان در پايان ســخنان خود سهامداران شپنا را كه اين روزها با 
فشــار فروش مواجه هستند، توصیه به صبوري كرد و تأكید كرد: با 
توجه به پروژه های مهم سرمايه ای اين شركت همچون تصفیه ديزل 
يا گازوئیل منافع آن عايد ســهامداران بنیادی و صبور خواهد شد. 
وي همچنین بابیان اينكه جلسه مجمع فوق العاده شپنا 15 مهرماه 
با موضوع افزايش سرمايه 49 درصد معادل 2500 میلیارد تومان از 
محل سود انباشته برگزار می شود، درخصوص آخرين وضعیت تجديد 
ارزيابی از محل زمین شپنا گفت: كار كارشناسی اين افزايش سرمايه 
مراحل پاياني را طي می كند و در تالش هستیم فصل پايیز، تجديد 

ارزيابی را انجام دهیم.

اهواز - شــبنم قجاوند: متخصصین نیروگاه رامین اهواز در 
شهريورماه سال جاری بیش از 900 میلیون كیلووات ساعت انرژی 

الكتريكی تولید كردند
حســن كبیری سرپرست معاونت مهندســی و نظارت نیروگاه 
رامین با اعالم اين خبر گفت: با توجه به شــرايط سخت گرمايی 
و ويروس كرونا كه وجود داشت تالشگران نیروگاه رامین توانستند 
در شــهريور ماه ســال جاری 914 میلیون و 449 هزار كیلووات 
ساعت انرژی الكتريكی در اين نیروگاه تولید و به شبكه سراسری 

برق كشور تحويل نمايند .
كبیری همچنین افزود : متوسط تولید لحظه ای نیروگاه رامین در 
شــهريورماه سال جاری 221 هزار كیلووات و میزان ساعت كاركرد 

واحدهای تولیدی در اين ماه  4 هزار و 140 ساعت بوده است.
شايان ذكر است نیروگاه رامین اهواز بزرگ ترين و قديمی ترين 
نیروگاه حرارتی كشور ، تأمین كننده بیش از 40 درصد برق استان 
خوزستان است و نقش مهمی را در تقويت ، تثبیت و پايداری شبكه 

سراسری برق كشور  ايفاء می كند.

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: ريیس 
واحد hse شركت گاز استان بوشهر گفت: هفتم 
مهر روز ملی ايمنی و آتش نشانی فرصتی است 
برای پاسداشــت تالش های شبانه روزی پرسنل 
حوزه HSE كه جــا دارد ضمن تقدير از زحمات 
بی دريغ اين همكاران ســاعی، اين روز را به آنان 
تبريك عرض نموده و بــرای همه فعاالن عرصه 
ايمنی و آتش نشــانی وخانواده های محترم آنان 

آرزوی سالمتی و سربلندی نمايم. به گزارش روابط 
 hseعمومی شركت گاز استان بوشهر ريیس واحد
شركت گاز استان بوشــهر گفت: واحد بهداشت 
)Health(، ايمنــی )Safety(، محیط زيســت 
)Environment( و پدافند غیر عامل، با هدف 
كاهش آثار نامطلوب بر محیط زيســت، ارتقای 
ســطح ايمنی كاركنان، تجهیزات و تأسیسات، 
كاهش حوادث و آسیب های ناشی از كار از طريق 
حذف شــرايط ناايمن و اصالح رفتارهای ناايمن، 
در شــركت گاز استان بوشهر استقرار يافته است 
و اين واحد همچنین در راستای كاهش حوادث 
مشتركین گاز طبیعی، در تولید محتوای الزم برای 
اطالع رســانی و افزايش سطح آگاهی مشتركین، 
فعالیت می نمايد. بند امیری گفت: امروزه با توجه 
به پیشــرفت روز افزون علم و تكنولوژی بسیاری 

از حوادث قابل پیشــگیری می باشد و از آغاز به 
كار شركت گاز استان بوشهر 20000000 )بیست 
میلیون(  نفر ساعت كاركرد بدون حادثه را پشت 
سر گذاشته ايم . وی افزود: طی 6 ماهه اول سال 
جاری 128 مورد بازرســی هــای ايمنی و آتش 
نشانی از تاسیســات و اماكن عمومی و پروژه ها 
را انجــام داده ايم و 60 مورد بازرســی مربوط به 
تشخیص و اعالم حريق، 750 مورد شارژ و آماده 
سازی كپسول های اطفا حريق را انجام و خودرا 
موظف بــه انجام كار ايمن مــی دانیم. مهندس 
بند امیری رعايت بهداشــت و سالمت فردی در 
محیط های كاری را از سرفصل های بسیار مهم 
در افزايش بهره وری ســازمان دانســت و گفت: 
ايمنی بايد سرلوحه تمام فعالیت ها شود و در اين 
زمینه الزم است تمام مديران و مسووالن نسبت 

به ترويج فرهنگ ايمنی اهتمام بیشــتری داشته 
باشند. ريیس واحدhse شركت گاز استان بوشهر 
در ادامه افزود:  اجرای پروژه های گازرسانی بدون 
بروز حادثه يكی از مهم ترين ضروريات اســت و 
تدابیر الزم به منظور آمادگی كامل برای مواجهه 
با وضعیت های اضطراری و به حداقل رســاندن 
هرگونه صدمه و آسیب به كاركنان  و مشتركین 
گاز را بكار گرفته ايم. بند امیری به مورد برگزاری 
مانور در استان اشــاره و گفت : طی سال جاری 
موفق به برگزاری 27 مانــور با موضوعاتی چون 
حوادث شــبكه ، آتش سوزی ايستگاه ، زلزله در 
نواحی گاز رسانی اســتان بوده ايم و میدانیم در 
صورتی كه مديريــت و نظارت در اجرای صحیح 
كار با توجه به نكات ايمنی باشد حوادث حداقل 

تلفات جانی و مالی را خواهد داشت.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس شــورای اسالمی شهر قم 
گفت: بلور پیامبر اعظم)ص( با هزينه ای بالغ بر 1400 میلیارد تومان 
و  فروش اوراق مشــاركت و تملك زمین و باهدف سرمايه گذاری 
كالن در شــهر احداث شده و امكان اهدای زمین به شخصیت های 
حقوقی و حقیقی وجود ندارد. به گزارش روابط عمومی شهرداری 
قم، عبداهلل جاللی با بیان اهمیت ســرمايه گذاری شــهرداری در 
عرصه های مختلف، اظهار داشــت: شــهرداری با همه گستردگی 
فعالیت ها و جايگاه آن در توســعه شهر يك  نهاد خصوصی بوده و 
امروز با توجه به مشــكالت اقتصادی كشور تمام بار توسعه شهر را 
به تنهايی بر دوش می كشد. رئیس شورای اسالمی شهر قم استقالل 
مالی شــهرداری را به عنوان مهم ترين دســتگاه اجرايی و مديريت 
شهری امری ضروری دانســت و افزود: شهرداری ها بايد به سمت 
ايجاد درآمدهای پايدار و اســتقالل مالی از دولت حركت كرده و با 
مشاركت پويايی مردم برنامه های خود را در شهر اجرا كند. جاللی 
يكی از ســرمايه گذاری های شهرداری قم را بلوار پیامبر اعظم)ص( 

دانست و تصريح كرد: بلور پیامبر اعظم)ص( با فروش اوراق مشاركت 
و تملك زمین و باهدف ســرمايه گذاری كالن در شهر احداث شده 
اســت. وی با اشاره به هزينه سنگین سود مشاركت در اين بلوار به 
شهرداری قم، خاطرنشــان كرد: احداث بلوار پیامبر اعظم )ص( تا 
امروز عددی بالغ بر 1400 میلیارد تومان برای شهرداری قم هزينه 

داشته و با توجه به قوانین زمینی را كه شهرداری تملك كرده جزء 
اموال شهرداری محسوب می شود. رئیس شورای اسالمی شهر قم 
فروش زمین در اين بلوار را جبران بخشــی از هزينه های تحمیلی 
به شــهرداری عنوان كرد و يادآور شد: در شهرداری يا شورای شهر 
تبصره ای به نام اهدای زمین به شــخصیت های حقوقی يا حقیقی 
نداشــته و تمام كسانی كه اوراق مشــاركت اين بلوار را خريداری 
كرده اند در درآمد آن ســهیم هستند. جاللی شائبه های ايجادشده 
درباره كتابخانه آيت اهلل شهرســتانی در بلــوار پیامبر اعظم)ص( 
موردتوجه قــرارداد و گفت: شــهرداری آمادگی هرگونه همكاری 
را با اين نهاد فرهنگی داشــته اما اداره كل راه و شهرســازی بايد 
بــه تعهدهای خود عمل كند. وی پرداختن به مســائل فرهنگی و 
دينی را يكی از دغدغه های شــهرداری و شورای اسالمی شهر قم 
دانست و تأكید كرد: پاسداری از حقوق مردم و بیت المال نیز يكی 
از دغدغه های ما بوده و نمی توانیم به درخواســت هیچ شخصیت 

حقوقی يا حقیقی زمین رايگان در اختیار آن ها قرار دهیم.

آذربایجان شــرقی - فالح: سرپرســت معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان آذربايجان شرقی بر 
لزوم پیشــگیری از آاليندگی زيست محیطی واحدهای مستقر در 
شــركت پااليش نفت تبريز تأكید كرد. به گــزارش خبرنگار ما در 
آذربايجان شــرقی، احمد موقری در جلسه »بحث و بررسی و اتخاذ 
تدابیر الزم پیرامون جلوگیری از آاليندگی زيست محیطی واحدهای 
مستقر در شركت پااليش نفت تبريز« با اشاره به بازديد اخیر رئیس 
كل دادگســتری كل اســتان از مجموعه شــركت پااليش نفت و 
پتروشیمی تبريز و گزارش اداره حفاظت محیط زيست استان مبنی 

بر  آاليندگی واحد گوگردسازی پااليشگاه تبريز كه در حال احداث 
اســت، بر لزوم پیشــگیری از آاليندگی زيست محیطی واحدهای 

مستقر در شركت پااليش نفت تبريز تأكید كرد. 
وی همچنین بر نصب سنسورهای كنترل آلودگی زيست محیطی 
متصل به اداره كل محیط زيســت در واحد گوگردســازی شركت 
پااليش نفت تبريز و مطالعه طرح پايش و ارزيابی آب های زيرزمینی 
منطقه به منظور سنجش و میزان آلودگی با نظارت اداره كل محیط 
زيست استان تأكید كرد.  پااليشگاه نفت تبريز شركت پااليش نفت 
ايرانی است كه تأسیسات آن در جنوب غربی تبريز مستقر می باشد.

 افزایش سود آوري شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با پروژه هاي سرمایه اي )شپنا(

توسط متخصصین نیروگاه رامین اهواز محقق شد:
تولید بیش از 900 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز

ایمنی سر لوحه ی فعالیت های شرکت گاز استان بوشهر

رئیس شورای اسالمی شهر قم: هزینه 1۴00 میلیاردی احداث بلوار پیامبر اعظم)ص(

تاکید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی؛

لزوم پیشگیری از آالیندگی زیست محیطی واحدهای مستقر در شرکت پاالیش نفت تبریز

مسئول روابط عمومی منطقه ساری :
روسای سه ناحیه در منطقه ساری معارفه شدند

ساری_ سهیال مرآتی : مسئول روابط عمومی شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : طی احكامی روسای سه ناحیه 
ساری ، قائمشهر و آمل درشركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری توديع و معارفه شدند . به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی ، عباس خلیل پور مســئول روابط عمومی شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری بیان كــرد : در مهر 1399 با صدور 
احكام جداگانه ای از سوی مدير شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری ، مهدی بهرامی ، ذكريای بهمنی و سادات گوشه به ترتیب 
در نواحی ساری ، قائمشهر و آمل به عنوان رئیس ناحیه منصوب شدند . عباس خلیل پور افزود : در مراسم توديع و معارفه روسای 
سه ناحیه آمل ، قائمشهر و ساری كه با حضور مدير و روسای ستادی و نواحی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
و جمعی از مقامات محلی انجام شد  سبحان رجب پورمدير شركت سخنانی در مورد موقعیت استراتژيك اين سه شهر ايراد كرد 
و با معرفی و اهداء حكم به مهدی بهرامی ، ذكريای بهمنی و سادات گوشه از سوابق مديريتی موفق آنها در پستهای قبلی تقدير 
كرد . سبحان رجب پور در ادامه از درخشش روسای قبلی سه ناحیه ساری ، قائمشهر و آمل در خدمت رسانی درست و به موقع 
و با كمترين تنش و نارضايتی مردم قدردانی كرد و اظهار داشت : روسای اين سه شهر و همكارانشان در بحران سالهای گذشته و 
تالش در امر سوخت رسانی به موقع هیچ خانه ای را بدون سوخت نگذاشته و با مشقات زياد در بحران سرما و قطعی گاز كارخانه 
ها را با سوخت جايگزين فعال نگه داشتند كه جای تقدير دارد . رجب پور تاكید كرد : هر زمان اين شركت با مشكلی برخورد كرد 
كاركنان ستاد و نواحی تابعه اين شركت با تالش و كوشش شبانه روزی و از خود گذشتگی در عبور از مشكالت همكاری صمیمانه 

داشتند و امید است با انتصابات جديد شاهد افزايش بهره وری و منشاء خیر و بركت در اين شهرستانها باشیم.

پروژه 1۴۴ واحدی منازل سازمانی تیپ ۳1۶ زرهی افتتاح شد
همدان-فاطمه صنیعی وحید: پروژه مهر واليت نیروی زمینی ارتش 
در كوی سازمانی شــهید قهرمان با افتتاح 72 واحد در چهار بلوک 18 
واحدی به بهره برداری رســید. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اســالمی ايران در افتتاحبه 72 واحد از 144 واحد كوی سازمانی تیپ 
316 زرهی همدان گفت:  با تاكید مقام معظم رهبری كه فرمودند: منزلت 
اجتماعی  ،شئون زندگی و معیشت كاركنان  ارتقاع پیدا كند، ما نیز در 
مســیر انفصال عوامل مقام معظم رهبری حركت كرديم و خدا را شاكر 
هســتیم توفیق انفصال امر به بنده و همرزمانم عنايت فرموده اند.  امیر 
كیومرث حیدری افزود: از منابعی كه در اختیار داشتیم و اجازه ای كه مقام معظم رهبری صادر كرده بودند استفاده كرديم تا بتوانیم 
23 هزار خانه ســازمانی كه كمبود آن احســاس می شود ساخته شود. وی افزود:احداث 23 هزار واحد مسكونی در 24 شهر آغاز 
شده كه 144واحد در كوی سازمانی شهید قهرمان آغاز شده و 400 واحد ديگر به آن اضافه می شود.  امیر حیدری در مورد خانه 
های سازمانی تصريح كردند: نهضت خانه سازی  در بعد خانه های شخصی و سازمانی ادامه دارد اما در بخش خانه شخصی نگاه می 
شود به استعانت كاركنان اگر خود مشاركت در ساخت كنند، پروژهدر صورت مشاركت در ساخت آغاز می شود در غیر اين صورت  
زمین به صورت سهمیه در اختیار آنها قرار می گیرد. به طور مثال يك قطعه زمین در اختیار پنج نفر قرار می گیرد كه يك واحد 
آپارتمان پنج طبقه برای خود احداث كنند. فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطر نشان كرد: در همدان فرمانده تیپ، امیر شاكری فاز 
دوم عملیات كه بحث خانه های شخصی است را آغاز می كند و در آينده نزيك نسبت به واگذاری عراضی اقدامات الزم انجام می 

شود ،كه همه اينها اطاعت از عوامل مقام معظم رهبری است.

 سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری بندرعباس منصوب شد

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: با حكمی از ســوی شهردار 
بندرعباس، سرپرســت ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی اين 
شهرداری منصوب و در آئینی معارفه شد. به گزارش مديريت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده در آئین معارفه 
سرپرســت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی كه با حضور معاونین و 
جمعی از مديران برگزار شــد، اظهار كرد: تغییرات مديريتی و اداری با 
نگاه تحول در هر بخش انجام می شــود. وی افزود: شايد برخی متوجه 
چگونگی ارايه خدمات در اين شرايط سخت اقتصادی نباشند، اما شرايط 
جامعه نشان دهنده مشت های اين مسیر است. شهردار بندرعباس با بیان اينكه سیستم و فرد، مكمل يكديگر هستند و بايد توان 
و تالش متقابل با يكديگر داشته باشند، تصريح كرد: نوع ارتباط فرهنگی و اجتماعی كه با مردم، نخبگان و غیره داريم، ظرافت كار 
فرهنگی را دوچندان می كند. امینی زاده بیان كرد: شهرداری سازمانی است كه همه بخش ها با مردم ارتباط مستقیم دارد و گاهی نیز 
بايد پاسخگوی مسائلی باشیم كه مسئولیت آن به عهده شهرداری نیست. اين مقام مسئول گفت: هماهنگی بین بخشی و شناخت 
خوب از مجموعه، دو مســئله مهم در انتخاب مديران شهرداری بندرعباس است. اضافه می شود، در اين جلسه حامد رضوانی به 
عنوان سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس معارفه شد. سه سال مديريت در بخش ارتباطات و امور 

بین الملل شهرداری بندرعباس آخرين مسئولیت وی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان خواستار راه اندازی انجمن خیریه قرآنی 
در گلستان شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد در راستای رشد فعالیت های قرآنی و افزايش تعداد حافظان 
قرآن كريم، خواســتار راه اندازی انجمن خیريه قرآنی در اســتان گلستان شد.حجت االسالم »نوراهلل ولی نژاد« در جلسه شورای 
فرهنگ عمومی كه در اســتانداری گلستان برگزار شــد، با اشاره به ضرورت افزايش خیران قرآنی اظهار كرد: بخش عمده ای از 
موقوفات كشور از جمله استان در بخش عزاداری امام حسین)ع( متمركز شده كه البته بسیار ارزنده است.مديركل تبلیغات اسالمی 
گلستان ادامه داد: متأسفانه میزان موقوفات قرآنی در استان به بیش از پنج درصد نمی رسد كه اين مهم نشان می دهد فرهنگ 
سازی در حوزه ترويج وقف قرآنی بايد مورد توجه قرار گیرد.وی تصريح كرد: اگر موقوفات قرآنی افزايش يابد و خیرين در اين حوزه 
بیشتر گام بردارند فعالیت های قرآنی نیز افزايش پیدا می كند و تعداد حافظان و قاريان قرآن كريم بیشتر خواهد شد.حجت االسالم 
ولی نژاد بیان كرد: افزايش موقوفات قرآنی و به دنبال آن رشــد آمار فعاالن قرآنی يك زيرساخت فرهنگی برای استان گلستان 
محسوب می شود و میزان آسیب های اجتماعی را كم می كند.وی يادآور شد: بايد انجمن خیريه قرآنی در استان گلستان فعال 

شود و اگر زمینه كمك به حوزه قرآنی در استان فراهم شود به طور قطع خیرين در اين بخش فعالیت خوبی خواهند داشت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد:
از لحاظ هزینه ها با دانشگاه های تیپ یک برابر و از لحاظ بودجه معادل 

دانشگاه های تیپ دو هستیم
اراک - خبرنگار فرصت امروز: ريیس دانشگاه علوم پزشكی اراک: 
از لحاظ هزينه ها با دانشــگاه های تیپ يك برابر هستیم و اين در حالی 
اســت كه بودجه اختصاص يافته به ما، معادل دانشگاه های تیپ دو می 
باشد.  دكتر سید محمد جمالیان در جلسه هیات رئیسه دانشگاه، افزود: 
با توجه به سرمايه های موجود و توانمندی اعضاء هیات علمی دانشگاه 
 علوم پزشــكی اراک بايد به سمت هدف، تیپ يك شدن، حركت كنیم.
وی اظهــار داشــت: گام اول ايجــاد بــاور در بیــن همــكاران و گام 
بعدی برنامه ريزی و اجرای سیاســت گذاری ها به ســمت توســعه  و 
 رســیدن به اين مهم در تمامی زوايا و حوزه ها از جمله آموزش، پژوهش، درمان، دانشــجويی، روابط بین الملل و... می باشــد.
ريیــس دانشــگاه علوم پزشــكی اراک بیان كرد: در حال حاضر هزينه های دانشــگاه علوم پزشــكی اراک، بــا هزينه های يك 
 دانشــگاه تیپ يــك برابری می كند و اين در حالی اســت كه بودجه اختصاص يافته به اراک و اســتان معادل تیپ 2 اســت.

وی با اشاره به اينكه اعضاء هیات ريیسه به مزيت های تیپ يك شدن واقف هستند، گفت: موتور دانشگاه توان تحمل و پیشبرد اين بار  
 اضافی را ندارد و برای  تقويت اين موتور مستهلك، بايد  قطعات آن تعويض و به موتوری نو كه همان تیپ يك شدن است، تبديل شود.
دكتر جمالیان در پايان به كار تیمی و اثر بخشی بهتر و بیشتر آن اشاره كرد و عنوان كرد: وظیفه دانشگاه و مسئولین كه رسالت 
بزرگی است، تغییر فرهنگ و نگرش  است، گرچه اين كار سخت و زمانبری است، اما بايد اين اقدام سرلوحه امور قرار گیرد چراكه  

نفع ما در نفع جمع است.
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استفانی سامونز، مدیر خبره برنامه ریزی مالی و مدیر ثروت در داالس 
تگزاس روش اس��تفاده از پروفایل لینکدین را به منظور رشد، پیشرفت 
کس��ب و کار و ایجاد شبکه ای از افراد مؤثر براساس تجربیات خود با ما 

به اشتراک می گذارد. 
لینکدی��ن با بیش از ۲۷۷ میلیون کاربر، بزرگ ترین ش��بکه حرفه ای 
آنالین در جهان اس��ت. ۴۰درصد از کارب��ران حداقل یک بار در روز آن 

را چک می کنند.
آیا ش��ما  لینکدین را به عنوان یک سایت مهم برای صرف وقت خود 

می بینید؟
برای اینکه لینکدین برای ش��ما کارساز باشد، باید وقت خود را صرف 

ایجاد نفوذ و روابط کنید.
در ادامه پنج نکته که می تواند به ش��ما در موفقیت با لینکدین کمک 

کند را معرفی خواهم کرد.
ای��ن راهنمایی ها براس��اس تجربیات ش��خصی من اس��ت و منجر به 
فرصت های فوق العاده ای برای رشد کسب و کارم در طول زمان شده اند. 
پیاده س��ازی این پنج نکته می تواند به شما برای دستاوردهای بیشتر در 

کسب و کارتان کمک کند.
۵ نکته برای موفقیت در لینکدین

 ۱ - بنیاد قوی ایجاد کنید
نیازی به گفتن نیس��ت که پروفایل لینکدین شما به طور پیش فرض 
پروفایل حرفه ای تان اس��ت. اگر یک مشتری بالقوه نام شما را به صورت 
آنالین جس��ت وجو کند، معموالً پروفایل لینکدین ش��ما در باالی نتایج 

جست وجو قرار می گیرد.
چه نوع تصوری می خواهید ایجاد کنید؟

پروفای��ل لینکدین ش��ما همچنین در خود لینکدین، ش��ما را دنبال 
می کند. هر زمان که شما در نظر دادن، اشتراک گذاری یا بحث گروهی 
مش��ارکت داشته باشید، سرفصل ها و خالصه ای از متن شما در آن قرار 

خواهند گرفت.
همین امر در به روزرس��انی استاتوس لینکدین صدق می کند. آیا شما 

حرفه ای به نظر می رسید؟
برای س��اخت یک بنیاد قوی در لینکدین،  باید پروفایل خود را خوب 

بسازید.
مشخصات خود را کامل کنید، تصویر حرفه ای داشته باشید، مطمئن 
ش��وید که متن پروفایل به خوبی نوشته شده است، فایل های رسانه ای 
غنی را به نمایش بگذارید که بینش شما را نشان می دهد و لینک هایی 

را قرار دهید که با آن می توان شما را آنالین پیدا کرد.
 عملکرد بهبود پروفایل لینکدین خود را به عنوان کاری که فقط یک 

بار باید انجام دهید مشاهده نکنید. این باید یک فعالیت مداوم باشد.
ب��ا س��رمایه گذاری در این دارای��ی حرفه ای دیجیتال، ش��ما اولین و 
بهترین تأثیر را بر دیگران در داخل و خارج از لینکدین ایجاد می کنید.

2 - یک شبکه هوشمند بسازید
من معتقدم که س��اخت یک شبکه باکیفیت مهم است، اما شما نباید 
اتصاالت خود را محدود کنید. من مایلم با هر کسی در لینکدین ارتباط 
داش��ته باش��م تا زمانی که منطقی باش��د. یک دعوت ش��خصی ارسال 
می ش��ود و ش��خص مش��خصات حرفه ای دارد )که ش��امل یک تصویر 

می شود(.
تا زمانی که لینکدین یک ش��بکه هوش��مند باشد ساخت یک شبکه 

بزرگ در آن کاماًل قابل قبول است.
بس��ته به محتوایی که در دنیا به اش��تراک گذاش��ته اید، شما تعیین 
می کنید که چه کس��ی به شبکه ش��ما جذب شود. یک شبکه هوشمند 
به این معنا است که شما با افرادی ارتباط برقرار می کنید که از دیدگاه 

شخصی یا حرفه ای منطقی باشد.
شما ممکن است امروز به همه این ارتباطات نیازی نداشته باشید، اما 
در پنج س��ال دیگر چطور؟ در حال حاضر در شبکه خود سرمایه گذاری 
کنید که در زمانی دیگر بنیاد خوبی داشته باشید. شما هرگز نمی دانید 

چه چیزی در پنج سال آینده اتفاق می افتد.
به عنوان مثال، ش��بکه هوش��مند من ش��امل افرادی می شود که در 
جامع��ه من به لحاظ جغرافیایی زندگ��ی و کار می کنند. افرادی که در 
صنعت من )بازاریابی رس��انه های دیجیت��ال و اجتماعی( کار می کنند، 
افرادی که با آنها به مدرس��ه رفتم و یا در گذش��ته کار کرده ام و کسانی 
که در »بازار هدف« کسب و کار من هستند )مشاوران مالی، متخصصان 

و شرکت ها(.
ش��بکه  مرتب��ط و متن��وع درب و فرصت های��ی را ک��ه هرگ��ز تصور 

نمی کردید به روی شما  باز می کنند.
در حال حاضر، ش��ما نمی توانید به روز رس��انی های وضعیت لینکدین 
خود را به مخاطب خاصی ارس��ال کنید، اما امید من این اس��ت که در 

آینده نزدیک اتفاق می افتد.
تا آن زمان در مورد آنچه به اش��تراک می گذارید، حس��اس باش��ید و 
اطمینان حاصل کنید که محتوای موردنظر برای مخاطبان متنوع است.

این یک هنر محس��وب می  ش��ود ک��ه بتوانید محت��وای جهانی را به 
اش��تراک بگذارید که مورد عالقه مخاطبان همیش��گی شما و همچنین 

کل شبکه شما باشد.
۳ - مداوم ارزش اضافه کنید

من نمی توانم به ش��ما بگویم که چند مش��تری جدید به کسب و کار 

من وارد شده اند و به من گفته اند »من در لینکدین شما را می بینم«.
اگر می خواهید در لینکدین به چشم بیایید و در یادها بمانید، باید به 

صورت مداوم فعال باشید و همیشه باید ارزشی اضافه کنید.
اضافه کردن ارزش بدین معنا است که شما فقط بهترین و مناسب ترین 
مطالب را با ش��بکه خود به اش��تراک می گذارید. محتوایی به اش��تراک 
بگذاری��د ک��ه می تواند به اعضای ش��بکه تان در باهوش تر ش��دن، حل 
مشکل، داشتن احساس بهتر و یا دستاورد بیشتر در زندگی کمک کند.
بدیهی اس��ت که موضوع هایی برای اشتراک در این مورد وجود دارد، 
اما مهم اس��ت که هر چند وقت ی��ک بار محتوای خاص صنعت خود را 
نیز به اش��تراک بگذارید. به این ترتیب، شما می توانید خود را به عنوان 

یک مقام در صنعت خود نشان دهید.
اگر محتوای ارزشمند و آموزشی خود را از وبالگ تان منتشر می کنید 
و در لینکدین به اشتراک می گذارید از اعتماد و نفوذی که می توانید در 

شبکه خود بسازید، تعجب خواهید کرد.
اگر واقعاً می خواهید به عنوان یک مقام و کارش��ناس مورد توجه قرار 

بگیرید باید بینش خود را منتشر کنید.
در نهای��ت چهره ای که می خواهید از خود در لینکدین نش��ان دهید 
باید به عنوان یک فرد تأثیرگذار باش��د نه به عنوان یک بازاریاب. ش��ما 
می خواهید به اعضای ش��بکه خود  در زندگی ش��خصی یا حرفه ای شان 

کمک کنید.
۴ - به دیگران متصل شوید

به عنوان یک مشاور مالی، من یاد گرفتم که کمک به اعضای شبکه ام 
س��ریع ترین راه رشد شبکه و کسب و کارم است. این امر بسیار پیش از 
لینکدین بود. من مجبور بودم ش��بکه ام را به صورت دستی برنامه ریزی 

کنم و هیچ ایده ای از ارتباطات درجه ۲ یا ۳ خودم نداشتم.
بدانید که لینکدین یک طرح باورنکردنی از شبکه ای گسترده فراتر از 
آنچه تا به حال به آن دسترسی داشته اید در اختیار شما گذاشته است.
اگر تنها فعالیتی که در لینکدین بر آن متمرکز شدید، جذب دیگران 
در شبکه خود و متصل کردن آنها است، مزایای شما ده برابر خواهد بود.
مش��کل این اس��ت که اکثر مردم در این زمینه از ش��بکه ها متمرکز 

نیستند زیرا آنها مشغول تالش برای فروش محصوالت خود هستند.
ش��بکه خ��ود را ب��رای فرصت هایی به منظ��ور ارتق��ای مخاطبین و 
ارتباطات مرتبط با آن از طریق معرفی و ارجاع، تجزیه و تحلیل کنید.

آیا می توانید افرادی را در شبکه لینکدین خود شناسایی کنید که به 
طور مش��ترک از ارتباط با یکدیگر بهره می برند؟ آیا می توانید مالقات و 

یا رویدادهای گروهی در شبکه خود برگزار کنید؟
جمع آوری افراد، یک مهارت بسیار ارزشمند است و مهارتی است که 

با داشتن آن به عنوان یک تأثیرگذار شناخته خواهید شد.
 اتصاالت خود را خوب نشان دهید. ارتقا، اذعان و تبریکات را به طور 
عمومی برگزار کنید. در دنیای ش��فاف و اینترنتی امروزه، دشوار نیست 
ک��ه در مورد کس��ی چیزهای زیادی یاد بگیری��م و راهی پیدا کنیم که 

آنها را تشویق کنیم.
ای��ن نوع فعالیت ها ارزش عظیمی ب��رای دیگران ایجاد می کنند و در 

نتیجه شما در کسب و کار خود به موفقیت خواهید رسید.
۵ - ذهنیت روابطی داشته باشید

این نکته مهم ترین است. اگر با رویکرد ارتباطی وارد لینکدین نشوید، 
هیچ یک از نکات دیگر برای شما جواب نخواهند داد.

اعضای لینکدین به دنبال س��اخت و توسعه شبکه های خود هستند و 
این امر نیاز به ایجاد روابط دارد. ش��ما بدون ش��ناخت افراد شبکه خود 

نمی توانید چگونگی اتصال به دیگران را یاد بگیرید.
اگر روابط عمیق تر با افرادی که در شبکه شما قرار دارند ایجاد کنید، 
از اینکه چقدر آنها در صدد کمک به تقویت دید و نفوذ ش��ما هس��تند، 

شگفت زده خواهید شد.
رهب��ری در مکالمات اتفاق می افتد مانند بس��یاری از چیزهای خوب 

دیگر مثل ایجاد اعتماد، دوست داشتن و نفوذ.
هنگامی که ش��ما از طریق برقراری ارتباط و داشتن مکالمات با افراد 
ش��بکه خود در لینکدین طرفدارانی اتخاذ کرده اید، این افراد به رش��د 

کسب و کار شما کمک خواهند کرد؛ به همین سادگی.
 برای مشارکت در لینکدین تالش کنید. سؤاالتی که مایل به پرسش 
از آنها هس��تید را بپرس��ید و نظراتی که می توانید را از خود به اشتراک 

بگذارید که به این وسیله با اعضای شبکه گفت وگو داشته باشید.
در یک پست اخیر که در مورد مدیریت ایمیل در لینکدین به اشتراک 
گذاشتم، از شبکه ام پرسیدم که چگونه ایمیل خود را مدیریت می کنند. 
این پس��ت دو یا س��ه الیک گرفت، اما چندین نظر خ��وب نیز دریافت 
کرد. این گفت وگوها نه تنها در شبکه شما، بلکه همچنین در شبکه های 

کسانی که نظر می دهند نیز قابل مشاهده است.
در مکالم��ات دیگ��ر که از یک به روز رس��انی اس��تاتوس آغاز ش��د، 
م��ن چندین هفته بعد پاس��خ های کاربران لینکدی��ن را دریافت کردم. 

پست های دارای مشارکت  طول عمر بیشتری دارند.
داش��تن یک ذهنیت ارتباطی در لینکدین ش��ما را از  دیگران متمایز 
می کند.  آغاز به گفت وگو دیگران را تش��ویق می کند که درگیر ش��وند 
و درب را برای گس��ترش شبکه با افرادی که قباًل مالقات نکرده اید، باز 

می کند.
Linkedin/ucan :منبع

لینکدین؛ ابزاری قدرتمند در موفقیت شغلی که باید روی آن سرمایه گذاری کرد
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بررسی ۳ گام اساسی در رقابت مناسب
راهکارهای غلبه بر رقبا در بازار کسب و کار

بسیاری از صاحبان کسب و کار در عرصه فعالیت کاری آرزوی استقالل مالی و دستیابی به جایگاه مطمئن از 
نظر فروش را دارند. امروزه عرصه کسب و کار دارای بیشترین رقابت ممکن در حوزه های مختلف است. همین 
امر دستیابی به آرزوی فوق را دشوار می سازد. حضور در عرصه کسب وکار برای تحقق رویاهای کاری باید به 
طور دقیق و با برنامه ای منظم دنبال شود. بسیاری از کارآفرینان پس از راه اندازی کسب و کار به فکر چالش های 
این حوزه نیس��تند. همین امر شرایط دش��واری پیش روی آنها قرار خواهد داد. بدون شک رقابت با برندهای 
مختلف کار س��اده ای نیس��ت. برخی از کارآفرینان در این مسیر با شکست های مداوم رو به رو می شوند. بدون 
تردید در اختیار داشتن امکانات، بودجه و تیم کارمندان باکیفیت نقش مهمی در کسب موفقیت دارد. نکته مهم 

در این میان ناتوانی برندها برای فراهم سازی تمام امکانات موردنظر است. 
امروزه اغلب برندها در تالش برای کار فشرده و نتیجه بخش هستند. نکته مهم در این میان ذهنیت مشابه 
از سوی رقبای آنهاست بنابراین امروزه شمار باالیی از برندها با وضعیت کسب و کار تقریبا مشابه وجود دارند. 
مسئله اساسی در این بخش توانایی برندها برای کاربست شیوه های متفاوت به منظور کسب موفقیت در عرصه 
رقابت است. مقاله کنونی به دنبال بررسی راهکارهای ساده و تاثیرگذار برای غلبه بر رقبا در عرصه کسب و کار 

است. در ادامه این موضوع را در ۳ بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
گام نخست: ارزیابی وضعیت کسب و کار

گام نخست در رقابت مناسب با دیگر برندها شناسایی دقیق وضعیت کسب و کار است. بسیاری از کارآفرینان 
نسبت به بازار کسب و کار  و جایگاه برندشان در آن آگاهی بسیار اندکی دارند. این امر شرایط دشواری برای آنها 
ایجاد می کند. بنابراین پیش از برنامه ریزی برای بازاریابی یا رقابت موثر با دیگر برندها باید نسبت به جمع بندی 
نکات مختلف اقدام کرد.  شناسایی بازار هدف یکی از مهمترین گام ها برای رقابت مناسب است. کسب و کارهای 
مختلف دارای محصوالت متفاوتی هستند بنابراین حضورشان در هر بازاری قابل توجیه نیست. برخی از برندها 
به اش��تباه در تالش برای حضور در تمام بازارها هس��تند. این امر موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از 
بودجه برندها می ش��ود. هدف گذاری بر روی بازارها باید براس��اس توانایی برند برای فروش در آن و همچنین 
ارزیابی کشش بازار باشد. در غیر این صورت ریسک های حضور در بازار موردنظر افزایش بسیار زیادی خواهد 
یافت.  نکته بعد درخصوص ارزیابی وضعیت برند مربوط به ارزیابی توانایی کس��ب و کار برای حضور موفق در 
بازار است. برخی از بازارها نیازمند بودجه و تالش گروهی دامنه وسیعی از کارمندان برای موفقیت است بنابراین 
اگر یک کسب و کار توان حضور در بازار موردنظر را ندارد، باید از حضور در آن پرهیز نماید. در غیر این صورت 

بخش قابل توجهی از بودجه و اعتبارش از بین خواهد رفت. 
بخش پایانی در گام نخست ارزیابی کسب و کار مربوط به تعیین بودجه مناسب است. برخی از برندها پیش 
از شروع رقابت در بازار بودجه مشخصی را تعیین نمی کنند. این امر موجب افزایش خطرهای ناشی از حضور در 
بازارهای تازه می شود. یکی از خطرهای رایج در این میان امکان صرف هزینه بیش از اندازه در عرصه کسب و 
کار است. این امر وضعیت بغرنجی برای کسب و کارها ایجاد می کند. ساالنه شمار باالیی از کسب و کارهای تازه 
تاسیس به دلیل ناتوانی در مدیریت هزینه های شان ورشکست می شوند بنابراین تعیین بودجه پیش از شروع 

فرآیند کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد. 
گام دوم: شناسایی عرصه رقابت 

رقابت در عرصه کسب و کار با شناسایی دقیق رقبا بسیار ساده تر خواهد بود. این امر مزیت های بسیار زیادی 
برای تیم بازاریابی و به طور کلی تمام بخش های ش��رکت دارد. برخی از برندها در تالش برای رقابت با تمام 
برندهای حاضر در عرصه کسب و کار هستند. این امر توان آنها را به شدت فرسوده می کند. شناسایی رقبا امکان 

هدفمندسازی تالش های کاری را به همراه دارد.
اگر یک برند در عرصه کسب و کار دارای شهرت باال برای تولید محصوالت باکیفیت است، باید اعتبار موردنظر 
را به هر قیمتی حفظ کند. امروزه س��لب اعتبار از برندها به معنای پایان کارش��ان در عرصه کسب و کار است 
بنابراین وضعیت هر برند باید به طور کامل تغییر مثبت یابد. متاسفانه برخی از کسب و کارها در زمینه تعامل 
با مش��تریان و رقابت در بازار به دنبال حفظ ش��رایط موجودشان هستند. این امر همیشه همراه با شکست در 
زمینه مدیریت کسب و کار خواهد بود. کارآفرینان باید به طور مداوم در تالش برای توسعه کسب و کار و بهبود 
وضعیت کاری شان باشند. در غیر این صورت در کمترین زمان ممکن با شکست سنگین عرصه کسب و کار را 
ترک خواهند کرد.  نکته بعد درخصوص شناسایی عرصه رقابت مربوط به آماده سازی کارمندان است. بسیاری از 
کسب و کارها پس در زمینه رقابت با دیگر برندها توانایی قابل مالحظه ای ندارند. این امر شرایط بسیار دشواری 
برای برندها ایجاد می کند. کارمندان برند مهمترین عنصر در زمینه رقابت مناس��ب محس��وب می شوند. ارائه 
تمرین و آموزش های مداوم به تیم کارمندان نکته مهمی در زمینه رقابت تاثیرگذاری خواهد بود. اگر برندها به 

این نکته مهم توجه نداشته باشند، در بلندمدت شرایط بسیار دشواری را تجربه خواهند کرد. 
گام سوم: ادامه رقابت در بلندمدت

اشتباه برخی از برندها تلقی وضعیت رقابت در دنیای کسب و کار به مثابه امری کوتاه مدت است. این امر به 
معنای صرف نظر از ادامه رقابت پس از دس��تیابی به موفقیت های مقطعی است. رقابت در عرصه کسب و کار 
هرگز پایان نمی پذیرد. بنابراین باید به دنبال راهکارهایی برای ادامه رقابت حتی در صورت دستیابی به اهداف 
اصلی کسب و کار بود.  توسعه برندها در سطح جهانی اغلب نتیجه مستقیم ادامه رقابت شان است. وقتی یک 
برند در بازار محلی بر دیگر برندها برتری پیدا می کند، باید به دنبال توسعه کسب و کار و حضور در بازارهای 

جهانی باشد. در غیر این صورت افول وضعیت کاری اش شروع خواهد شد. 
امروزه کارمندان عالقه بس��یار باالیی برای ادامه کار در کس��ب و کارهای رقابت پذیر دارند. اگر یک برند به 
حاش��یه رانده ش��ود، اعضای شرکت در کوتاه مدت در کنارش خواهند ماند. پس از مدت زمانی مشخص اغلب 

کارمندان یک شرکت حاشیه ای اقدام به جست وجو برای یافتن کار تازه خواهند کرد. 
نوآوری در عرصه کسب و کار یکی از مهمترین نکات برای موفقیت کاری محسوب می شود. بسیاری از برندها 
در عمل توانایی نوآوری مداوم در بازار را ندارند. درست به همین خاطر پس از گذشت مدت زمانی مشخص از 
عرصه کسب و کار رانده می شوند. همکاری با محققان و کارشناس های کسب و کار مطرح امکان حضور مداوم 
در عرصه کسب و کار را فراهم می کند. این امر وضعیت مناسبی در اختیار برندها قرار می دهد.  گام نهایی برای 
ادامه وضعیت رقابت در بازار مربوط به ارزیابی عملکرد رقباست. بسیاری از کسب و کارها پس از دستیابی به 
اهداف شان دیگر توجهی به فعالیت رقبا ندارند. نتیجه این امر اغلب اوقات مواجه با شکست در بلندمدت خواهد 
بود. تداوم بررسی وضعیت رقابت در بازار اهمیت باالیی دارد. برخی از کسب و کارها ظرف مدت زمانی کوتاه 
از این امر خس��ته می شوند. اگر کس��ب و کار شما دچار این وضعیت شده است، باید به سرعت اهداف تازه ای 

برای شرکت تعیین نمایید. در غیر این صورت به زودی با شکست در عرصه کسب و کار مواجه خواهید شد. 
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تبلیغـاتخالق

برای رس��یدگی به زندگی ش��خصی و حرفه ای نیازمند 
مدیریت��ی قوی هس��تیم، اما در خیلی مواق��ع موفق عمل 
نمی کنیم. در بین مش��غولیت های روزانه رعایت نکاتی که 
بتوان با تکیه بر آنها، هم در کار و هم در امور روزانه موفق 
بود، بس��یار دشوار اس��ت. در ادامه با ما همراه باشید تا به 
ش��ما بگوییم چطور هم در زندگی کاری موفق شوید و هم 

در زندگی شخصی؟
کار کردن در خانه، تفریح و استراحت، انجام وظایف مان 
نس��بت به خانواده و دوستان و... مدیریتی قوی می خواهد. 
به نظر شما برقراری تعادل میان کار و زندگی ممکن است؟ 
آی��ا نکاتی که درب��اره  برقراری تعادل می��ان کار و زندگی 
ش��خصی بیان می شود، شدنی اس��ت؟ در زندگی پرمشغله 
امروزی دستیابی به این هدف، بسیار سخت و دشوار است، 
اما اگ��ر می خواهید تمام عمر در آرزوی انجام برخی کارها 

نباشید، همین حاال دست به کار شوید و همت کنید.
برقراری تعادل میان کار و زندگی ش��خصی بسیار دشوار 
است. چه کسی از تفریح و استراحت بیزار است؟ چه کسی 
ورزش و باشگاه را دوست ندارد؟ شاید برخی افراد به دنبال 
این لذت ها نباشند، اما آیا کسی هست که تمایلی به دیدن 
خانواده و دوس��تانش نداشته باش��د یا از مطالعه و تماشای 

فیلم لذت نبرد؟
حقیقت این اس��ت هر کسی دوست دارد کارهای مذکور 
را انج��ام دهد اما گاهی کار ک��ردن طوالنی مدت، ترافیک، 
مسئولیت های زیاد مانع مان می ش��ود. در این شرایط باید 

چه کاری انجام داد؟
اگر زندگی ش��خصی خود را فدای کار کنید، بازدهی تان 
در کار نی��ز کاهش خواهد یاف��ت. از همین حال عزم خود 
را ج��زم کنی��د و ببینید واقع��اً به دنبال ایج��اد تحول در 
زندگی ت��ان هس��تید و می خواهید مدیریت درس��تی برای 

زمان داشته باشید یا نه؟
پیش از هر اقدامی باید تصمیم بگیرید کارهای بیهوده ای 
که تنه��ا انرژی تان را می گیرد، از برنام��ه روزانه تان حذف 
کنی��د. کاره��ا و وظایف خود را اولویت بن��دی کنید. ایجاد 
عادت های مثبت سبب می ش��ود کارهای تان را بهتر انجام 

دهید و در مسیر موفقیت قرار گیرید.
اهداف مشخص و روشنی داشته باشید

افراد موف��ق دقیقا می دانند به دنبال چه چیزی هس��تند. 
آنها آینده ای که به س��مت آن می روند را در ذهن شان ترسیم 
می کنند و با در نظر گرفتن اولویت ها و حذف کارهای بیهوده، 

به سمت اهداف و خواسته های خود قدم برمی دارند.
موفقیت را برای خود تعریف کنید

موفقی��ت تعاری��ف مختلف��ی دارد. ش��اید یادگیری یک 
مهارت، ارتقای ش��غلی، افزایش درآمد، بهب��ود روابط و ... 
مثال های خوبی از موفقیت باش��د. تعریف شما از موفقیت 
تا حد زی��ادی به جهان بینی و خواس��ته های تان از زندگی 

بستگی دارد.
اف��راد موفقی که می توانند میان کار و زندگی ش��خصی 
خود تعادل ایجاد کنند، کس��انی هستند که تعریف دقیقی 
از موفقی��ت دارند و برای دس��تیابی به اه��داف خود تمام 

تالش شان را به کار می گیرند. موفقیت برای این افراد تنها 
در منافع مالی خالصه نمی شود.

برای دس��تیابی به موفقیت، بای��د بدانید موفقیت از نظر 
ش��ما چه معنایی دارد و در جهت دس��تیابی به آن تالش 
خود را به کار ببندید. مطمئن باش��ید شما موفق می شوید؛ 

چراکه خواستن، توانستن است.
قاطع و سرسخت باشید

برای اینکه در زندگی خود تعادل ایجاد کنید و در کار و 
زندگی شخصی تان موفق شوید، باید قدرت نه گفتن را در 
خود به وجود آورید. افراد موفق بس��یار قاطع هستند، وقت 
خ��ود را در مس��یرهای فرعی صرف نمی کنن��د و با تمرکز 
روی مس��یری که آنها را به اهداف شان می رساند، به سمت 

جلو می روند.
ب��رای خود م��رزی تعیین کنید، نس��بت ب��ه اهداف تان 
مسئول باشید و با قدرت برای دستیابی به خواسته های تان 

پیش بروید.
از اتالف وقت جلوگیری کنید

اگ��ر می خواهید ب��ه زندگی و وظایف کاری خود س��ر و 
س��امان دهید و همیشه خوشحال و س��رحال باشید، باید 
کارهای ت��ان را ب��ه طور مؤثر جل��و ببرید. اف��راد موفق به 
روش های حل مسائل واقفند. آنها با باال بردن سطح دانش 
و آگاهی خود تمام مش��کالت را از س��ر راه برمی دارند و با 

سرعت به سمت اهداف شان پیش می روند.
اگ��ر پدر یا مادری ش��اغل هس��تید و می خواهید تربیت 
فرزندان تان به بهترین نحو ممکن انجام شود و در کنار آن 
به ارتقای شغلی هم برسید، باید برنامه ریزی دقیقی داشته 

باشید و جلوی اتالف وقت را بگیرید.
وقت شناس باشید

وقت ارزش��مند اس��ت. هر دقیقه  این زندگی مهم است. 
پس ب��ه گونه ای زندگ��ی نکنید که انگار هزار س��ال زنده 
خواهید ماند. تا چش��م های تان را روی هم بگذارید، جوانی 
شما جایگزین میانس��الی شده و میانسالی جای خود را به 

پیری و فرسودگی می دهد.
در تمام مقاطع زندگی تان وقت ش��ناس باش��ید تا ش��اد 
و موف��ق زندگ��ی کنی��د. افراد موف��ق برای تمام س��اعات 
زندگی ش��ان برنام��ه دارند و ب��ا قاطعیت و سرس��ختی به 
این برنامه پایبند هس��تند. موفقی��ت آنها با همین تالش و 

سرسختی به دست می آید.
تصمیمات بزرگ بگیرید

اگر می خواهید میان کار و زندگی تان تعادل وجود داشته 
باشید و به موفقیت برس��ید، باید تصمیمات قاطع بگیرید. 
در تصمیم گیری ها از ش��ک و دودلی اجتناب کنید و با در 

نظر گرفتن تمام جوانب به جنگ مشکالت بروید.
اف��راد موفق اط��راف چیزهایی که با ارزش های ش��ان در 
تضاد اس��ت، نمی روند. برای دس��تیابی به اه��داف و ایجاد 

تعادل در زندگی قاطعانه تصمیم بگیرید و عمل کنید.
اولویت های تان را مشخص کنید

افراد موفق می دانند در زندگی چه چیزهایی برای ش��ان 
مهم تر است. آنها برای دستیابی به موفقیت تالش می کنند، 

اما به هر قیمتی هم حاضر به رس��یدن به مقصد نیس��تند. 
برای مثال، اگر چنین فردی به دنبال ارتقای ش��غلی باشد، 
به خاطر رس��یدن به این هدف، زندگی شخصی خود را فدا 

نخواهد کرد.
حسادت را رها کنید

اگر می خواهید ش��اد و موفق زندگی کنی��د، باید انرژی 
و احس��اس مثب��ت را در خود به وج��ود آورید. یک راهکار 
اساس��ی برای دستیابی به این خواس��ته، حسادت نداشتن 

نسبت به دیگران است.
هیچ وقت از موفقیت و پیش��رفت اطرافیان خود ناراحت 
نش��وید، بلکه آنها را تش��ویق کنید و یادتان باشد موفقیت 
دیگران س��بب از بین رفتن احتمال موفقیت شما نخواهد 
شد. موفقیت هر کس��ی در قالب شخص اوست و موفقیت 
تمام انس��ان ها می تواند همانند گلی زیب��ا باغچه زمین را 

رنگارنگ کند.
مسئولیت پذیر باشید

ب��رای اینکه بتوانی��د به موفقیت برس��ید و میان زندگی 
ش��خصی و کاری خ��ود تعادل ایج��اد کنید، تنها کس��ی 
که می تواند به ش��ما کم��ک کند، خودتان هس��تید. پس 
مس��ئولیت کارهای ت��ان را بپذیرید ت��ا زندگی تان متحول 
شود و در جهت پیشرفت و شکوفایی پیش برود. شما قادر 
هس��تید بهترین تصمیمات را برای خود بگیرید، تنها باید 

مسئول و منظم باشید.
به برنامه ریزی خود عمل کنید

باید در زندگی برنامه ریزی داش��ته باش��ید و به آن عمل 
کنید. برای زندگی کاری و ش��خصی خ��ود اهدافی تعیین 
کنید و در راستای دستیابی به آنها قدم بردارید. اهل عمل 

باشید و اجازه ندهید ترس مانع تان شود.
شکرگزار باشید

ب��رای دس��تیابی ب��ه موفقی��ت ش��کرگزار باش��ید. قدر 
داش��ته های تان را بدانی��د. اف��راد موف��ق با قدر دانس��تن 
فرصت ها و داشته هایی که در زندگی دارند، تالش می کنند 

و به سمت چشم اندازی تازه از موفقیت گام برمی دارند.
موفقی��ت یعن��ی ایجاد عادت ه��ای مثبت؛ ب��رای ایجاد 

عادت های مثبت و خوب، نیاز به زمان دارید.
• ب��رای خ��ود اولویت هایی داش��ته باش��ید. می خواهید 
زندگی ت��ان به چه صورت جلو برود؟ ش��اید پاس��خ به این 
س��ؤال کمی سخت باشد؛ اما با در نظر گرفتن این موضوع 
می توانید زوائد را کنار بگذارید و در مس��یری درست قدم 

بردارید.
 برنامه ریزی دقیق روزانه سبب می شود وقت تان از دست 
ن��رود. باید بدانید هر س��اعت و دقیقه چه کاری باید انجام 

گیرد.
 امروزه زندگی مان به فناوری وابس��ته است. باید تا جای 
ممکن از حاش��یه ها ک��ه تنها ذهن م��ان را درگیر می کند 
دوری کنیم. از گوش��ی موبایل خود بهینه اس��تفاده کنید. 
اجازه ندهید شبکه های اجتماعی وقت تان را بگیرد و باعث 

خستگی ذهن تان شود.
lifehack/ucan :منبع 

چطور هم در زندگی شخصی و هم در شغل خود به موفقیت برسیم؟

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    شنبه   ۱2 مهر ۱۳99    شماره ۱۶۳۶   صفحه۱۶  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز،  پالک149

دفتر مرکزی: 88317738 

سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: جان اسمولو کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی


