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فرص�ت امروز: کاهش 2 هزار تومانی قیمت دالر و بازگش�ت 

قیمت س�که به کانال 10 میلیون تومان از مهمترین 
تحوالت بازار ارز و سکه در هفته نخست آذرماه...

کاهش 2هزار تومانی قیمت دالر در هفته اول آذرماه

 سکه به کانال
10 میلیون بازگشت

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

»بلومبرگ«: با وجود کشف واکسن کرونا، اقتصاد جهانی همچنان در معرض رکود دوباره قرار دارد

اقتصاد در ورطه رکود
با اینکه بازارهای مالی و بورس های جهانی با خبر کش��ف واکس��ن کرونا در چند هفته گذش��ته جان دوباره ای 
گرفتند، اما اقتصاددانان و نهادهای بین المللی هش��دار می دهند که علی رغم خبرهای مثبت واکس��ن کرونا، خطر 
خارج شدن اقتصاد جهانی از مسیر بهبود کامال جدی است. به گزارش »بلومبرگ«، رشد تصاعدی تعداد مبتالیان 
به کووید-19 در اقصی نقاط جهان بار دیگر نگرانی ها از احتمال س��قوط اقتصاد جهانی به ورطه یک رکود جدید 
را افزایش داده و فش��ار بر بانک های مرکزی و دولت ها برای اتخاذ سیاس��ت های انبس��اطی به منظور پیشگیری از 
بروز یک رکود تازه را به اوج رسانده است. در این میان، امیدواری هایی وجود دارد که با شروع توزیع واکسن های 
کرونا، تعداد موارد ابتال به این بیماری به س��رعت کاهش یابد، اما واقعیت این اس��ت که توزیع گس��ترده واکس��ن 
کرونا در جهان ش��اید ماه ها طول بکش��د؛ آن هم در ش��رایطی که اغلب اقتصادهای بزرگ جهان همچنان ش��اهد 
افزایش آمار مبتالیان هستند. پاسخ دولت ها به شرایط جدید این بوده که به قیمت تضعیف فعالیت های اقتصادی، 
محدودیت هایی را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا وضع کنند. چان چان سینگ، وزیر تجارت و صنعت سنگاپور...

گزارش بانک مرکزی از تحوالت مسکن پایتخت در آبان ماه

تورم بازار مسکن سکته کرد
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میزان سرمایه گذاری ثابت در سال های دهه 90 به طور مداوم افت کرده است

موتور خاموش سرمایه گذاری

بهترین کتاب های زندگینامه کارآفرین های موفق جهان 
غول های تکنولوژی بر علیه دولت پاکستان 

ایده های بازاریابی برای ماه دسامبر
سئو کاربردی برای کسب رتبه بهتر در گوگل

چرا وبالگ ها شکست می خورند؟
گوگل به مکانی برای کسب درآمد تبدیل خواهد شد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیل اسپنسر درباره نحوه کسب 
درآمد بازی سازها از ایکس 
 باکس گیم پس توضیح داد

سرمقاله
نظارت بانک مرکزی بر 
بازار غیرمتشکل پولی

این روزه��ا عالقه مندان به 
ام��ور بانکی اگر نی��م نگاهی 
ب��ه س��ایت بان��ک مرک��زی 
بیندازند، جدیدترین هش��دار 
بان��ک مرک��زی نس��بت ب��ه 
موسسات غیرمجاز را مشاهده 
می کنند. بانک مرکزی در این 
اطالعیه با عنوان »استفاده از 
عناوی��ن نهاده��ای پول��ی و 
بانک��ی تح��ت نظ��ارت بانک 
مرک��زی، ب��دون اخ��ذ مجوز 
است:  نوشته  اس��ت«  ممنوع 
»هرگون��ه اس��تفاده از عنوان 
موسس��ه اعتب��اری، تعاون��ی 
اعتباری، ش��رکت واس��پاری 
)لیزین��گ(، ش��رکت صرافی 
و صن��دوق قرض الحس��نه در 
و...  مکاتبات  تابلو، س��ربرگ، 
یا اش��تغال به این امور بدون 
داشتن مجوز از بانک مرکزی 
ممنوع اس��ت.« این اطالعیه، 
بان��ک  اقدام��ات  از  بخش��ی 
مرکزی برای نظ��ارت بر بازار 
غیرمتشکل پولی و جلوگیری 
از رشد فعالیت پولی و بانکی 
موسساتی اس��ت که به نوعی 
وارد عرصه بانکی شده اند، اما 
بازار متشکل غیرپولی چیست 

و چه کارکردی دارد؟
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فرصت امروز: به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، همه ادارات 
دولتی در هفته جاری تعطیل هس��تند، مگر آنکه حضور بخش��ی از کارکنان 
با تش��خیص باالترین مقام دستگاه، ضروری تش��خیص داده شود. جمشید 
انصاری پنجش��نبه ش��ب در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور 
یافت و از تعطیلی ادارات دولتی در این هفته خبر داد. به گفته انصاری، همه 
ادارات در این هفته تعطیل هس��تند، مگر عده ای که حضورشان با تشخیص 
باالترین مقام دس��تگاه ضروری باش��د و این امر در جلسه چهارشنبه هیأت 
دولت نیز ابالغ شده است. تغییر روند حضور کارکنان در ادارات دولتی اما در 
حالی اتفاق افتاده که در هفته ای که گذشت، خبری از تعطیلی تمامی ادارات 
نب��ود و تنها حضور کارکنان به صورت درصدی و مطابق با وضعیت کرونایی 
در مناط��ق قرمز، نارنجی و زرد تغییر می ک��رد، اما حاال دولت به فاصله یک 

هفته تصمیم گرفته تا نحوه حضور کارکنان را از درصدی به تعطیلی تمامی 
ادارات )به جز خدمات ضروری س��ازمان( تغییر ده��د، اما اینکه همه ادارات 
دولتی دس��ت به این تعطیلی بزنند یا نه، هنوز مشخص نیست، چراکه پیش 
از این برخی از سازمان ها در اجرای مصوبه دورکاری هم تمایلی به اجرای آن 
نداشتند. با شروع دور جدید محدودیت های کرونایی از ابتدای آذرماه بود که 
حضور کارکنان در ادارات دولتی با محدودیت هایی به تناس��ب مناطق قرمز، 
نارنجی و زرد مواجه شد، ولی قرار بر تعطیلی سازمانی و همگانی نبود. با اینکه 
در مصوبه س��تاد ملی مقابله با کرونا، تنها حضور کارکنان ادارات ارائه دهنده 
خدمات ضروری و دس��تگاه های مرتبط با ماموریت های اساس��ی و مدیریت 
شهری در محل کار الزامی بود، اما آنطور که ایسنا گزارش داده، گزارش های 
اعالم شده در یک هفته اخیر از نارضایتی برخی کارکنان به دلیل حضور کامل 

در محل کار حکایت دارد. به گفته ایس��نا، گزارش های اعالم ش��ده از سوی 
برخی کارکنان دستگاه ها و سازمان ها از این حکایت داشت که همچنان حضور 
آنها با وجود اینکه خدمات ارائه شده ضروری نیست، در محل کار الزامی بوده 
و حتی در برخی دس��تگاه ها نسبت به کاهش حضور نیرو به صورت حداقلی 
هم اقدام نکرده اند. از س��وی دیگر، اعالم مقامات مسئول حاکی از آن بود که 
همچنان تردد کارکنان با حجم باالیی در حال انجام بوده و نیاز به تغییر رویه 
وج��ود دارد. از همین رو دولت اخیرا تصمیم به تعطیلی همه ادارات گرفت و 
این تصمیم از سوی رئیس جمهور نیز ابالغ شد. طبق گفته انصاری، اصل بر 
این است که در این هفته ادارات تعطیل باشند مگر عده ای که حضورشان با 
تشخیص باالترین مقام دستگاه، ضروری تشخیص داده شود. همچنین فقط 
کارکنان آن بخش که ارائه دهنده خدمات ضروری هس��تند باید در محل کار 

حاضر ش��وند و بخش های غیرضروری تعطیل هستند. این در حالی است که 
طبق بخشنامه هفته قبل سازمان اداری و استخدامی، بخش های غیرضروری 
هم باید در محل کار به صورت درصدی حاضر می شدند. اینکه در تعطیالت 
پیش رو، کارکنان س��ازمان ها تا چه اندازه این تصمیم دولت را اجرایی کنند، 
جای تأم��ل دارد. به هر حال، در دوره های قبلی که دولت تصمیم به کاهش 
حضور کارکنان گرفت، همواره بودند دستگاه هایی که تاکید داشتند کارکنان 
باید به صورت کامل در محل کار حضور داش��ته باش��ند، در حالی که امکان 
دورکاری و حضور حداقلی برای آنها فراهم بوده اس��ت بنابراین ضروری است 
دس��تگاه های مربوطه به ویژه س��ازمان اداری و استخدامی بر اجرای صحیح 
بخشنامه و تصمیم دولت نظارت داشته و شرایطی برای اعالم تخلفات صورت 

گرفته در دستگاه اجرایی فراهم آورده و به آن رسیدگی کنند.

ادامه از همین صفحه
شاید برای بسیاری از مردم، اصطالح »بازار غیرمتشکل پولی« ناآشنا به 
نظر بیاید، اما اگر حوزه عملیات قانونی پول را بازاری متش��کل و منسجم 
با وس��عتی برابر با کل کش��ور تص��ور کنیم که ناظ��ر و متولی هدایت آن 
قانونا بانک مرکزی و اجزای آن متش��کل از بانک های دولتی و خصوصی و 
موسس��ات اعتباری غیربانکی و همچنین موسسات واسپاری )لیزینگی( و 
اس��تارت آپ های فعال در زمینه نقل و انتقال پول است، بازار غیرمتشکل 
پول��ی درس��ت در نقطه مقاب��ل آن به صورت م��وازی ق��رار دارد؛ بازاری 
غیرقانونی که به موازات بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، خارج از نظارت 
بانک مرکزی و بعضا با جلوه ای از قانونمداری قدرتمندانه به عملیات پولی 
و بانکی مش��غول است و با استفاده از انواع و اقسام حربه های تبلیغاتی به 
طور نامش��روع به سپرده های مردم دست درازی می کند و همپای بانک ها 
ولی خارج از هرگونه نظارت به عملیات بانکی اش��تغال دارد و حتی فراتر 
از آن، با اس��تفاده از س��پرده های مردم به بازار سرمایه نیز وارد می شود و 
خرید و فروش امالک، س��هام، کاال و ارز می کن��د. بدین ترتیب، برخالف 
سیستم بانکی کشور، بازار غیرمتشکل پولی عالوه بر حوزه های پولی بعضا 

وارد حوزه های سرمایه نیز می شود.
افسارگس��یختگی عملیاتی بازار غیرمتش��کل به حدی اس��ت که بخش 
بزرگی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می دهد. رشد بازار غیرمتشکل 
پولی عمدتا معلول فقدان نظ��ارت و ناکارآمدی نهادهای ناظر بر عملیات 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که در اثر آن، فعالیت بانک ها 
و موسس��ات اعتباری دارای مجوز از بان��ک مرکزی را هم تحت تاثیر قرار 
می دهد. ناکارآمدی نظارت موجب س��هولت دسترسی موسسات غیرمجاز 
به منابع مردمی و اس��تفاده از آن در فعالیت های غیرقانونی می شود و در 
نتیجه آن، موسس��ات غیرمجاز در رقابتی نامش��روع با بانک ها و موسسات 
اعتب��اری غیربانکی، عملیات بانکی را به چالش این رقابت نامش��روع وارد 

می سازند.
معم��وال این چال��ش عملیاتی ابتدا ب��ا تجهیز و جذب مناب��ع مردم با 
ش��رایطی بسیار بهتر از ش��رایط معمول بانک ها آغاز می شود. تصور کنید 
اگر نرخ مصوب سود علی الحساب سپرده های میان مدت بانکی 18 درصد 
باش��د، در آن صورت اگر یک موسسه اعتباری و مالی غیرمجاز، نرخ سود 
س��پرده را به طور قطعی و تضمین ش��ده 30 درصد اعالم کند، بازار پول 

و سرمایه ناگزیر ش��اهد هجوم مردم برای سپرده گذاری در این موسسات 
خواهند بود. نتیجه این رقابت نیز مش��خص است: جذب سپرده ها توسط 
موسس��ات مالی غیرمجاز، رشد نامعقول سپرده در بازار غیرمتشکل پولی، 
خالی ش��دن منابع بانک ها از س��پرده های مردمی و وارد شدن این منابع 

سرگردان به بازارهای ملک، ارز، سکه و خودرو.
نتیجه حتمی این افسارگس��یختگی بازار پول همچنین افزایش مستمر 
و غیرع��ادی قیمت ها در ب��ازار خواهد بود. به همین جهت، برخالف تصور 
بس��یاری، منظور از بازار غیرمتش��کل پولی فقط بازار رباخواری به مفهوم 
س��نتی و کالسیک آن نیست، بلکه بازار غیرمتشکل، حوزه عملیاتی بسیار 
فراگیرتر از رباخواری دارد که حتی ممکن است عملیات غیرمجاز بانک ها 
و موسس��ات اعتباری غیربانکی مجاز و نیز استارت آپ هایی را که به نوعی 
عملیات نقل و انتقال پول را انجام می دهند، هم دربر گیرد، چراکه بانک ها 
و موسس��ات مجاز که سیاست های پولی بانک مرکزی را رعایت نکنند در 

واقع همسو با بازار غیرمتشکل خواهند شد.
ب��ه هر حال، نظارت بر بازار غیرمتش��کل پول��ی و جلوگیری از عملیات 
غیرمج��از موسس��ات پولی و بانک��ی، از جمله مس��ئولیت ها و به عبارتی، 
ماموریت های قانونی بانک مرکزی اس��ت. در ای��ن مورد در ماده 1 الیحه 
قانونی تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب دی ماه 1382 مجلس شورای 
اسالمی تصریح ش��ده: »اشتغال  به  عملیات  بانکی  توسط  اشخاص  حقیقی  
و یا حقوقی  تحت  هر عنوان  و تأس��یس  و ثبت  هرگونه  تش��کل  برای  انجام  
عملیات  بانکی ، ب��دون  دریافت مجوز از بانک  مرکزی  جمهوری  اس��المی  
ایران  ممنوع  اس��ت. عملیات  بانکی  در این قانون  به  امر واس��طه گری  بین  
عرضه کنندگان  و متقاضیان  وج��وه  و اعتبار به صورت  دریافت  انواع  وجوه ، 
س��پرده ، ودیعه  و موارد مشابه  تحت  هر عنوان  و اعطای وام ، اعتبار و سایر 
تس��هیالت  و صدور کارت های  الکترونیک��ی  پرداخت  و کارت های  اعتباری  

اطالق  می شود.« از این قانون، نکات زیر استنباط می شود:
اول؛ اینکه اش��تغال به عملیات بانکی ب��دون مجوز بانک مرکزی مطلقا 
ممنوع اس��ت. توجه ش��ود که در اینجا صرفا اش��تغال ب��ه عملیات بانکی 
بدون مجوز ممنوع اس��ت. پس اگر فردی ب��ه منظور خیرخواهانه و بدون 
داش��تن اش��تغال، اقدامات خیرخواهانه انجام دهد مانند آنکه ثروتمندی 
بدون چشمداشت بخش��ی از ثروت خود را وام قرض الحسنه خیرخواهانه 
دهد، این عمل، عملیات بانکی غیرمجاز تلقی نخواهد شد، زیرا وام دادن، 

شغل او نیست و خیرخواهانه انجام شده است.
دوم؛ از دی��د این قان��ون، عملیات بانکی به انجام واس��طه گری وجوه و 
اعتبار بین عرضه کنندگان و متقاضیان گفته می ش��ود. به گفته قانونگذار، 
این واس��طه گری به صورت دریافت انواع وجوه، س��پرده، ودیعه و اعطای 
وام، اعتبار و س��ایر تس��هیالت و صدور کارت ه��ای الکترونیکی پرداخت 
و کارت ه��ای اعتباری انجام می ش��ود، اما به نظر می رس��د عملیات بانکی 
در مفهوم کالن محدود به موارد گفته ش��ده نیس��ت. فراموش نکنیم که 
براس��اس مقررات بند »ب« ماده 3 قانون پولی و بانکی کش��ور، تشخیص 
عملیات بانکی برعهده شورای پول و اعتبار است بنابراین هر نوع عملیات 
و نقل و انتقال پولی که بنا بر تش��خیص ش��ورای پ��ول و اعتبار، عملیات 
بانکی تلقی ش��ود، مشمول مقررات قانون مورد بحث خواهد بود و نیازمند 

کسب مجوز از بانک مرکزی است.
س��وم؛ براس��اس مصوبه مجلس، بانک مرکزی تنها مرج��ع صالح برای 
صدور »پروانه اشتغال به عملیات بانکی« است. این مطلب بدین معناست 
که بانک مرکزی بایستی بر تاسیس و همچنین فعالیت و عملکرد بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی نظارت کافی داشته باشد. بدین ترتیب، در 
ح��ال حاضر عمال دو نوع موسس��ه مالی و اعتباری در کش��ور به عملیات 
بانکی و یا واسطه گری در امور پولی مشغول هستند: دسته اول، موسسات 
اعتباری که با مجوز بانک مرکزی مش��غول فعالیت هس��تند و فهرس��ت 
آنان در س��ایت بانک مرکزی قابل مش��اهده اس��ت. دسته دوم، موسسات 
و یا اش��خاصی که چ��راغ خاموش و بدون مجوز از بانک مرکزی و ش��اید 
بن��ا به مجوز ص��ادره از نهادهای دیگر به انواع و اقس��ام عملیات بانکی و 
پرداخت وام با بهره های بسیار سنگین اشتغال دارند. در جامعه سنتی نیز 
رباخواران طبق معمول به رباخواری مش��غول هستند؛ بماند آنکه بسیاری 
افراد معتقدند که پرداخت تس��هیالت باالتر از نرخ مصوب ش��ورای پول و 
اعتبار توس��ط بانک ها و موسس��ات نیز نوعی رباست که در مورد این نظر 

موضوعات حقوقی متعددی قابل بحث است.
در ه��ر حال، به موج��ب مصوبه مجلس، نیروی انتظامی موظف اس��ت 
براساس اعالم و درخواس��ت بانک مرکزی از فعالیت های بانکی موسسات 
غیرمج��از بانکی جلوگیری نماید. در این زمینه براس��اس مقررات ماده 2 
قانون مورد بحث، »نظارت  بر حس��ن  اجرای  سیاست های  پولی  و اعتباری ، 
مصوبات  شورای  پول و اعتبار و دستورات  بانک  مرکزی  جمهوری  اسالمی  

ایران  به  عهده  بانک  یادشده است . مؤسسات  و اشخاص  فعال  در این  زمینه  
مکلفند اطالعات  الزم  را در اختیار بازرسان  بانک  یادشده  قرار دهند.«

و در صورت احراز تخلف این قبیل موسس��ات، »در صورت  ارائه  گزارش  
و احراز تخلف  توس��ط  بانک  مرکزی  جمهوری  اس��المی  ای��ران ، این  بانک  
می تواند نس��بت  به  تعلیق  مجوز مؤسس��ات  )مجاز و دارای پروانه فعالیت( 
متخلف  اقدام نماید. در این  موارد، نیروی  انتظامی  جمهوری  اسالمی  ایران  
مکل��ف  به  جلوگی��ری از ادامه  فعالیت  متخلفین  و هم��کاری  الزم  با بانک  
مرکزی  جمهوری  اس��المی ایران  می باش��د. در صورت  اعتراض ، متقاضی  

می تواند به  مراجع  ذی صالح  قضایی مراجعه  نماید.«
قانون بازار غیرمتش��کل پولی در سال 1383 و آیین نامه اجرایی آن در 
سال 1386 تصویب شده اس��ت. بدین ترتیب، بیش از دو دهه مسئولیت 
صدور مجوز بانک ها و انواع موسس��ات اعتباری غیربانکی و نیز نظارت بر 
فعالیت بانک ها و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی و به وی��ژه جلوگیری از 
هرگونه فعالیت غیرمجاز پولی و اعتباری برعهده بانک مرکزی قرار گرفته 
اس��ت. اکنون فرصتی مناس��ب اس��ت تا عملکرد بانک مرکزی در زمینه 
سیاس��ت گذاری و نظارت بر فعالیت های پولی و بانکی موسسات غیربانکی 
و نیز می��زان کارایی قانون تنظیم بازار غیرمتش��کل پولی مورد بررس��ی 
و نق��د کارشناس��ی قرار گیرد. با دی��دی منصفانه و فارغ از دلبس��تگی ها 
و جناح بندی های سیاس��ی رایج به نظر می رس��د عملک��رد بانک مرکزی 
در زمینه صدور مجوز و سیاس��ت گذاری موسس��ات اعتب��اری غیربانکی، 
عملکردی مطلوب و قابل قبول بوده است. به غیر از دوره ای خاص، صدور 
مجوز فعالیت موسس��ات اعتباری غیربانکی مشروط به شرایط و مقرراتی 
بس��یار سخت شده است بنابراین در حال حاضر، اخذ مجوز تشکیل بانک 
و موسس��ه اعتباری غیربانکی از بانک مرکزی به راحتی امکان پذیر نیست 
و نیازمن��د طی تش��ریفات و فرآینده��ای قانونی خاصی اس��ت. در مورد 
موضوع سیاس��ت گذاری نی��ز بانک مرکزی همانگونه که به طور مس��تمر 
در م��ورد بانک های دولتی و خصوصی سیاس��ت گذاری می کند، در مورد 
سیاست گذاری بر نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های 
واسپاری )لیزینگی( نیز اقدام کرده است، اما در مورد نظارت بانک مرکزی 
بر بازار غیرمتش��کل پولی و برخورد قانونی، موض��وع دارای اما و اگرهای 

بسیاری است. در این مورد توجه به چند نکته اساسی ضروری است:
ادامه در صفحه 7

در هفته دوم از دور جدید محدودیت های کرونایی

تمام ادارات دولتی تعطیل هستند

نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی

علی نظافتیان 
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



با اینکه بازارهای مالی و بورس های جهانی با خبر کشف واکسن کرونا 
در چند هفته گذشته جان دوباره ای گرفتند، اما اقتصاددانان و نهادهای 
بین المللی هش��دار می دهند که علی رغم خبرهای مثبت واکسن کرونا، 

خطر خارج شدن اقتصاد جهانی از مسیر بهبود کامال جدی است.
به گزارش »بلومبرگ«، رش��د تصاعدی تعداد مبتالیان به کووید-19 
در اقصی نقاط جهان بار دیگر نگرانی ها از احتمال سقوط اقتصاد جهانی 
به ورطه یک رکود جدید را افزایش داده و فش��ار بر بانک های مرکزی و 
دولت ها برای اتخاذ سیاس��ت های انبس��اطی به منظور پیشگیری از بروز 

یک رکود تازه را به اوج رسانده است.
در این میان، امیدواری هایی وجود دارد که با شروع توزیع واکسن های 
کرونا، تعداد موارد ابتال به این بیماری به سرعت کاهش یابد، اما واقعیت 
این اس��ت که توزیع گسترده واکس��ن کرونا در جهان شاید ماه ها طول 
بکشد؛ آن هم در ش��رایطی که اغلب اقتصادهای بزرگ جهان همچنان 
شاهد افزایش آمار مبتالیان هستند. پاسخ دولت ها به شرایط جدید این 
بوده که به قیمت تضعیف فعالیت های اقتصادی، محدودیت هایی را برای 

مقابله با شیوع ویروس کرونا وضع کنند.
چان چان سینگ، وزیر تجارت و صنعت سنگاپور درخصوص هیجانات 
ایجادش��ده پیرامون واکس��ن کرونا می گوید: »اگرچ��ه هیجانات زیادی 
درخصوص پیش��رفت های اخیر در تولید واکس��ن کرونا وجود دارد، اما 
این واکس��ن برخالف انتظار بسیاری از افراد، یک راهکار فوری نخواهد 
بود. تولید ُدزهای کافی از واکس��ن، توزیع آن و در نهایت واکسیناسیون 
بخش قابل توجهی از جمعیت جهان، ماه ها و ش��اید حتی س��ال ها طول 

بکشد.«
با توجه به ش��رایط کنونی، بان��ک مرکزی اروپا )ECB( قصد دارد در 
ماه آینده میالدی سیاس��ت های پولی انبساطی جدیدی را اعالم کند و 
ف��درال رزرو )بانک مرکزی آمری��کا( نیز احتماال تمرکز خود را بر خرید 
اوراق قرض��ه بلندم��دت قرار خواهد داد تا از ای��ن طریق به کاهش نرخ 

بهره بازار کمک کند.
در عی��ن حال این نگران��ی نیز وجود دارد ک��ه بانک های مرکزی در 
آینده نزدیک دیگر فضایی برای اتخاذ سیاست های پولی مناسب نداشته 
باش��ند و حتی بهبود شرایط مالی نیز نتواند کمکی به تقویت نرخ رشد 
اقتص��اد جهانی بکند. صندوق بین المللی پول جزو نهادهایی اس��ت که 
هشدار می دهند افزایش بی وقفه قیمت دارایی ها می تواند به قطع ارتباط 

بازاره��ای مالی با اقتصاد واقعی منجر ش��ده و ثب��ات مالی جهان را به 
خطر اندازد.

جان��ت یلن، رئیس س��ابق فدرال رزرو آمریکا ک��ه احتماال جو بایدن 
او را ب��ه عن��وان وزیر خزانه داری به س��نا معرفی خواهد ک��رد، یکی از 
اقتصاددانانی اس��ت ک��ه معتقدند نباید ب��رای خروج از رک��ود تنها به 
سیاس��ت های پولی تکیه کرد. او در این رابطه می گوید: »در حال حاضر 
ش��اهد رش��د پس انداز و افت س��رمایه گذاری هس��تیم و این مهم ترین 
مش��کلی است که اقتصادهای توسعه یافته با آن مواجهند. ما نباید برای 
دستیابی به یک رشد اقتصادی سالم و پایدار صرفا به بانک های مرکزی 
تکیه کنیم، بلکه باید سیاست های مالی و اصالحات ساختاری نیز داشته 

باشیم.«
مسئله اینجاس��ت که سیاست مالی در آمریکا و اروپا این روزها اسیر 
رقابت های سیاسی شده اس��ت. در حالی که در آمریکا جو بایدن آماده 
می ش��ود که قدرت را در دس��ت بگیرد، نماین��دگان کنگره همچنان بر 
س��ر اینکه چقدر بودجه ص��رف مقابله با اثرات اقتص��ادی بحران کرونا 
ش��ود، با یکدیگر سرشاخ هس��تند. وزارت خزانه داری دولت ترامپ نیز 
هفته گذش��ته ظرفیت های فدرال رزرو برای حمایت از برخی بازارهای 
اعتب��اری را کاهش داد. در اروپا نیز مجارس��تان و لهس��تان همچنان با 
تصویب الیح��ه بودجه اتحادیه اروپا مخالفت می کنند و به همین دلیل 
برنامه حمایتی 1.8 تریلی��ون یورویی )2 تریلیون دالری( اتحادیه اروپا 
برای حمایت از کس��ب وکارها و خانوارها در برابر آس��یب های اقتصادی 

بحران کرونا به بن بست خورده است.
تحلیلگران شرکت خدمات مالی و بانکداری جی پی مورگان )بزرگترین 
بان��ک آمریکا از لحاظ ارزش دارایی ه��ا( پیش بینی می کنند که با توجه 
به احتمال برقرار شدن مقررات محدودکننده در اغلب ایالت های آمریکا 
و همچنین منقضی ش��دن بس��ته های حمایتی دولت فدرال، نرخ رشد 
اقتصادی آمریکا در س��ه ماهه نخست سال آینده میالدی بار دیگر منفی 
خواهد ش��د. گزارش های رسمی حاکی از آن اس��ت که طی هفته های 
اخیر آمار افراد متقاضی مس��تمری بیکاری دوباره صعودی شده و تعداد 

افرادی که در رستوران ها غذا می خورند، کاهش یافته است.
هفته گذش��ته رابرت کاپالن، رئیس ف��درال رزرو داالس، در مصاحبه 
با بلومبرگ اعالم کرد: »اگر روند گس��ترش ویروس کرونا در کشور بدتر 
ش��ود و فعالیت های اقتصادی به ه��ر دلیلی دوباره کاهش یابد، احتمال 

اینکه در س��ه ماهه آینده نرخ رش��د اقتصادی آمریکا منفی باشد، وجود 
خواهد داشت.«

در اروپ��ا نیز گزارش های اقتص��ادی چندان امیدوارکننده نیس��تند؛ 
ش��اخص مدیران خرید به شدت افت کرده و شاخص های دیگر نیز کم و 
بیش از ورود قریب الوقوع اقتصادهای اروپایی به یک رکود دیگر حکایت 
دارند. از ژاپن خبر می رس��د که عملکرد بخش های تولید و خدمات در 
ماه جاری میالدی با س��رعت بیشتری نسبت به قبل در حال افت است 
و برآورده��ای اولیه از ش��اخص مدیران خرید در این کش��ور نیز باعث 
نگرانی های جدی درباره روند بهبود اقتصاد ژاپن شده است. نخست وزیر 
یوش��یهیده س��وگا اخیرا از اعضای پارلمان ژاپن درخواست کرده است 
که در راس��تای حفظ اقتصاد این کش��ور در مسیر بهبود، با متمم سوم 

بودجه موافقت کنند.
ه��م صن��دوق بین المللی پ��ول و هم س��ران گ��روه G20( 20( که 
قدرتمندترین اقتصادهای جهان در آن عضویت دارند، به تازگی هشدار 
داده اند که علی رغم اخبار مثبت مرتبط با کشف واکسن کرونا که باعث 
جهش و رکوردش��کنی ش��اخص بازارهای سهام شده است، خطر خارج 

شدن اقتصاد جهانی از مسیر بهبود کامال جدی است.
ج��روم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا و کریس��تین الگارد، مدیرکل 
سابق صندوق بین المللی پول و رئیس فعلی بانک مرکزی اروپا از جمله 
مقامات پولی بلندپایه ای هس��تند که درباره هیج��ان افراطی مرتبط با 
اخبار موفقیت واکس��ن کرونا هش��دار داده اند. دلی��ل رویکرد محتاطانه 
آنها و بس��یاری دیگر از مقامات بانک های مرکزی در اقتصادهای بزرگ 
جهان این اس��ت که آنها معتقدند تولید واکس��ن کرونا و واکسیناسیون 
بخ��ش زی��ادی از جمعیت جهان به گونه ای که دیگ��ر نیازی به مقررات 
محدودکننده )که رشد اقتصادی را نیز تهدید می کنند( نباشد، احتماال 
مدت زیادی طول خواهد کش��ید؛ کما اینکه انتش��ار خبر تولید و توزیع 
واکس��ن کرونا اگرچه موجب افزایش خوش بین��ی در بازارهای مختلف 

شده است، اما برای تغییر چشم انداز اقتصادی کافی نیست.
فیلیپ لین، اقتصاددان ارش��د بانک مرکزی اروپا در این باره می گوید: 
»کشف واکسن کرونا چشم انداز بهتری را برای اواخر سال آینده ترسیم 
می کند و به ما می گوید که س��ال 2022 احتماال چگونه خواهد بود، اما 
درب��اره 6 ماه آینده چی��زی به ما نمی گوید. در هفته های پایانی س��ال 

2020 نیز اوضاع تغییر محسوسی نخواهد کرد.«

»بلومبرگ«: با وجود کشف واکسن کرونا، اقتصاد جهانی همچنان در معرض رکود دوباره قرار دارد

اقتصاد در ورطه رکود

ش��اید بایدن انتخاب اول مدیران شرکت های نفتی نباشد، اما بسیاری 
از کارشناس��ان معتقدند حضور او در کاخ س��فید ب��ه معنای وقوع یک 

فاجعه برای صنعت نفت و گاز آمریکا نیست.
به گزارش »ان پی آر«، ش��رکت های نفتی آمریکا به زودی شاهد حضور 
یک رئیس جمهور حس��اس به مس��ائل زیس��ت محیطی در کاخ س��فید 
خواهند بود؛ رئیس جمهوری که بارها وعده گذار از انرژی های فس��یلی 
به انرژی های پاک را مطرح کرده اس��ت. بس��یاری انتظار داشتند که با 
پی��روزی بایدن در انتخابات آمری��کا، موجی از ترس و نگرانی بر صنعت 
نفت جهان حاکم ش��ود، اما نه تنها تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه 
این روزها خوش بینی عجیبی در بازار جهانی نفت مش��اهده می ش��ود و 

قیمت نفت به باالترین سطح خود در 8 ماه اخیر رسیده است.
صنع��ت نف��ت و گاز آمریکا در یک دهه اخیر ش��اهد تحوالت بزرگی 
ب��وده و انقالب نفت ش��یل، آمریکا را ب��ه بزرگتری��ن تولیدکننده نفت 
جهان تبدیل کرده اس��ت. برخالف دونال��د ترامپ که برای صنعت نفت 
و گاز آمریکا یک متحد بزرگ محس��وب می ش��د، جو بایدن همواره از 
هزینه ه��ای هنگفت انتش��ار گازهای گلخانه ای ب��رای آب وهوای زمین 

سخن می گوید و در این خصوص هشدار می دهد.
ب��ا این ح��ال، فعاالن صنعت نف��ت و گاز آمری��کا معتقدند که امکان 
مصالحه با رئیس جمهور منتخب وجود دارد و از طرفی سنای آمریکا نیز 
می تواند او را محدود کند. ین اش��نایدر، مدیرعامل ش��رکت اِنِوروس که 
در زمینه جمع آوری و تحلیل داده برای ش��رکت های نفت و گاز فعالیت 
می کند، می گوید: »واکنش احساس��ی به پیروزی بایدن این اس��ت که 
خبر خوبی برای صنعت نفت نیست؛ ولی ما ضمن حفظ جانب احتیاط، 

خوش بین هستیم.«
انتظار م��ی رود بایدن برای اج��رای برنامه های خود ب��ا مخالفت ها و 
موانع زیادی مواجه ش��ود. او مقابله با تغیی��رات نامطلوب آب وهوایی را 
در ش��مار مهم ترین برنامه هایش قرار داده و به نظر می رسد حتی بدون 
همراه��ی س��نا نیز بتوان��د اقداماتی را صورت دهد که به کاهش س��ود 
ش��رکت های نفتی منجر ش��ود. از طرفی احتماال دولت بایدن در حوزه 
سیاس��ت خارجی نیز برخالف دولت ترامپ، منافع شرکت های نفتی را 

در اولویت قرار نخواهد داد.
مقررات زیس��ت محیطی که در دوران ترامپ یکی پس از دیگری لغو 

ش��دند، احتماال در دوره بایدن دوباره برقرار خواهند شد. عالوه بر این، 
انتظ��ار می رود رئیس جمهور آینده آمری��کا حفاری های نفتی در اراضی 
نفت��ی را محدود کند؛ اقدامی که احتماال با صدور یک فرمان اجرایی به 

انجام خواهد رسید.
اما هیچ یک از این موارد نباید باعث شود که ما کار شرکت های نفتی 
را تمام ش��ده بدانیم. محدودکردن حفاری در اراضی فدرال شاید ضربه 
بزرگی بر پیکر برخی ش��رکت ها باشد، اما این تغییرات تأثیر چندانی بر 
کس��ب وکار اکثر ش��رکت های فعال در حوزه نفت و گاز آمریکا نخواهد 

داشت.
بایدن از یک تحول سیاس��تی بلندپروازانه در ح��وزه انرژی و محیط 
زیس��ت سخن گفته اس��ت، اما طرح بایدن با طرح موس��وم به نیودیل 
س��بز )Green New Deal( تفاوت دارد؛ هرچند این دو طرح برخی 
اهداف مش��ترک را نیز دنبال می کنند. از جمله ابعاد طرح بزرگ بایدن 
می توان به س��رمایه گذاری گس��ترده در انرژی ه��ای تجدیدپذیر مانند 
انرژی خورش��یدی و بادی که رقبای سوخت های فسیلی هستند، اشاره 
کرد. این طرح همچنین از افزایش تولید وس��ایل نقلیه برقی )که تقاضا 

برای بنزین و گازوئیل را کاهش می دهد( حمایت می کند.
اما طرح انرژی بایدن، سیاست هایی را که باعث نگرانی فعاالن صنعت 
نف��ت در آمریکا ش��ده دربر نمی گیرد، مثال در ای��ن طرح به ممنوعیت 
ص��ادرات نف��ت خام و یا ممنوعی��ت کامل فرکینگ )فناوری شکس��ت 
هیدرولیکی( اشاره ای نشده است. همچنین جسورانه ترین طرح هایی که 
بایدن از آنها صحبت کرده، اغلب برای اجرا به مصوبه س��نا نیاز دارند و 
به نظر می رسد با مشخص شدن نتیجه دور دوم انتخابات سنا در ایالت 
جورجیا که در اوایل ماه ژانویه )اواس��ط دی( برگزار می ش��ود، بار دیگر 
جمهوری خواهان اکثریت کرس��ی های سنا را در اختیار خواهند داشت. 
چش��م انداز بروز اختالف میان دولت آینده آمریکا با کنگره بر سر برخی 
مسائل باعث شده که بسیاری از تحلیلگران صنعت نفت به فراهم شدن 
فضایی برای اقدامات مالیم تر و مصالحه بر سر راهکارهای میانه امیدوار 
باش��ند. رنه سانتوس، تحلیلگر شرکت اس اند پی گلوبال پالتز می گوید: 
»من ش��خصا فکر نمی کنم که سیاست های رادیکالی در راه باشد، مگر 
اینکه جناح های لیبرال تر حزب دموکرات، نفوذ بیشتری در دولت بایدن 

پیدا کنند.«

پ��س تکلیف اظهارات به یادماندنی بایدن در آخرین مناظره انتخاباتی 
چه می شود؟ او در آن مناظره گفت که از »گذار از صنعت نفت« حمایت 
می کند؛ اما بالفاصله پس از مناظره اظهاراتش را اصالح و در گفت وگو با 
خبرنگاران ضمن تأکید بر اینکه »ما در بلندمدت از سوخت های فسیلی 
خ��الص نخواهیم ش��د.« گفت که منظ��ورش این بوده ک��ه می خواهد 
یارانه های نفت و گاز را قطع کند، اما هیچ قصدی برای زمین گیر کردن 

کل صنعت نفت آمریکا ندارد.
نکت��ه مهم تر این اس��ت ک��ه گذار از نف��ت به انرژی ه��ای پاک اصال 
ب��رای کس��انی ک��ه درون صنعت نفت حض��ور دارند، مس��ئله جدید و 
غافلگیرکننده ای نیست. صنعت نفت از مدت ها قبل در حال آماده سازی 
خود برای چنین سناریویی بوده است. در عین حال فعاالن صنعت نفت 
تأکید می کنند که فرآیند گذار از نفت به انرژی های پاک ممکن اس��ت 
م��دت زیادی طول بکش��د. همچنین به گفته ین اش��نایدر، مدیرعامل 
ش��رکت اِنِوروس، فاصله گرفتن از س��وخت های فسیلی، فرآیندی است 
که در س��طح جامعه در جریان اس��ت و لزوما ارتباطی با دولت ها ندارد. 
اشنایدر معتقد است که رئیس جمهوری که بتواند فرآیند گذار تدریجی 
از نف��ت به انرژی های پاک را مدیریت کن��د، احتماال برای صنعت نفت 

گزینه بهتری از ترامپ است که به کلی منکر این فرآیند است.
از طرفی درس��ت نیس��ت که سرنوش��ت صنعت نفت و گاز را تنها به 
اینکه چه کس��ی رئیس جمهور اس��ت،  گره بزنیم. در حال حاضر، شیوع 
کرونا باعث کاهش ش��دید سفرها ش��ده، تقاضای جهانی نفت را کاهش 
داده و فاجع��ه عظیمی را برای بس��یاری از ش��رکت های فعال در حوزه 
نفت و گاز رقم زده اس��ت. حداقل در کوتاه مدت، مهم ترین مسئله برای 
صنعت نفت و گاز و انرژی های فسیلی این است که ویروس کرونا تحت 

کنترل درآید.
در پای��ان باید گفت که ش��اید جو بایدن انتخاب اول مدیران ارش��د 
ش��رکت های نفتی نباش��د، اما حضور او در کاخ سفید به معنای به صدا 
در آم��دن ناقوس مرگ برای صنعت نفت و گاز نیس��ت. حلیما کرافت، 
از مدیران ارش��د بانک سرمایه گذاری آربی س��ی کپیتال می گوید: »من 
فک��ر نمی کنم که انتخاب ش��دن بایدن یک حمل��ه تمام عیار به صنعت 
نف��ت باش��د. تنها چیزی که می توان گفت، این اس��ت ک��ه او به اندازه 

رئیس جمهور ترامپ در بین فعاالن این صنعت محبوب نخواهد بود.«

چرا شرکت های نفتی نباید از حضور بایدن در کاخ سفید نگران باشند؟

تب کرونا در بازار نفت

نگاه

»بانک تسویه حساب های بین المللی« پیش بینی کرد
رشد 4.4 درصدی اقتصاد ایران در سال آینده

»بانک تسویه حساب های بین المللی« در جدیدترین گزارش خود با 
اشاره به بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در دوره ریاست جمهوری جو 
بایدن پیش بینی کرد که با وجود بحران کرونا و محدودیت سرمایه گذاری 
خارجی، اقتصاد ایران سال آینده رشد 4.4 درصدی را تجربه کند و سه 

سال رشد منفی این کشور به پایان برسد.
با پیروزی بایدن در انتخابات س��وم نوامبر 2020، احتمال بازگش��ت 
آمریکا به توافق هس��ته ای ش��دت گرفته اس��ت. در این راستا، »بانک 
 Bank for International( بین الملل��ی«  تس��ویه حس��اب های 
Settlements( در گزارشی با بیان اینکه احیای یک شبه برجام چندان 
محتمل نیست، رشد اقتصادی ایران در صورت رفع تحریم ها را در سال 
2021 معادل 4.4 درصد، در س��ال 2022 معادل 6.9 درصد و در سال 
2023 معادل 6 درصد پیش بینی کرده اس��ت. ب��ه گفته این بانک، در 
صورت افزایش صادرات نفتی ایران، میزان ذخایر ارزی این کشور تا سال 

2023 به حدود 109 میلیارد دالر افزایش پیدا خواهد کرد. 
در س��ال 2020 ارزش ریال مقابل دالر حدود ۵0 درصد کاهش پیدا 
کرد، اما از اواخر ماه اکتبر، پول ملی این کشور مجددا تقویت شده است. 
این درحالی است که ایران باالترین نرخ ابتال به ویروس کووید-19 را در 
منطقه خاورمیانه دارد.  گرابیس ایرادیان، کارشناس ارشد بانک تسویه 
حس��اب های بین المللی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا با بیان اینکه 
احتمال افزایش حجم سرمایه خارجی ایران از 890 میلیون دالر در سال 
جاری به 6.4 میلیارد دالر تا سال 202۵ وجود دارد، گفت: »تا زمانی که 
در اواخر سال آینده بیشتر تحریم ها برداشته شود، میزان سرمایه خارجی 
ورودی ب��ه ایران احتماال زیر 2 میلیارد دالر باقی خواهد ماند که بخش 

بزرگ آن مربوط به چین است.«
اما در صورتی که برجام احیا نشود و تحریم ها کماکان در سطح کنونی 
باقی بمانند، اقتصاد ایران طبق پیش بینی »بانک تس��ویه حس��اب های 
بین المللی« در س��ال آینده رش��د 1.8 درصدی را تجربه خواهد کرد و 
ذخای��ر ارزی آن به 46.9 میلی��ارد دالر کاهش می یابد. در حال حاضر، 
حدود 90درصد ذخایر ارزی رس��می ایران به دلیل تحریم های آمریکا 

مسدود شده است.

اقتصاد رو به بهبود است اما نه در همه  جا
بقایای اقتصادی به روایت »اکونومیست«

کرون��ا اقتصاد دنیا را به ش��کلی تکان داده اس��ت که حتی اگر این 
بیم��اری روزی از دنیا به طور کام��ل رخت ببندد، باز هم زمان زیادی 
الزم است تا اوضاع به دوران پیش از کرونا بازگردد. کشورهای مختلف 
جهان در حال حاضر وضعیت های گوناگونی در مسیر بهبود خود دارند 

و همین مسئله وضعیت بهبود را بسیار عجیب کرده است.
به گزارش »اکونومیست«، بدترین روز دوران کرونا، دست کم از منظر 
اقتص��ادی، جمعه خوب بود. در روز دهم آوریل تعطیلی و قرنطینه در 
بس��یاری از کشورها به شدیدترین شکل خود رسیده  بود و باعث شده 
 بود که مردم در خانه های خود محبوس ش��وند. تولید ناخالص داخلی 
جهانی در آن روز 20 درصد کمتر از حالت دیگر خود بود. از آن زمان 
به این سو دولت ها یکی یکی تعطیلی ها را لغو کرده اند و اقتصادها دوران 
بهبود خ��ود را آغاز کرده اند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که تولید 
ناخالص جهانی در فصل سوم سال میالدی جاری رشدی 7 درصدی را 

نسبت به فصل دوم یعنی بهار تجربه کرده  است.
البت��ه گزارش های تیره و ت��ار هنوز هم وج��ود دارند. همین چند 
روز پیش بود که وزارت توس��عه و امور اقتصادی روس��یه در گزارشی 
پیش بینی کرد پیامدهای کرونا بر روی اقتصاد جهانی تا س��ال 2023 
ادامه پیدا کند و امس��ال نیز متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان 
منف��ی 4 تا 4.۵ درصد باش��د. طب��ق این گزارش، روند ش��یوع کرونا 
در بس��یاری از کشورها در مقایس��ه با هفته های قبل بدتر شده است 
و این مس��ئله می تواند دولت ه��ا را وادار به اعم��ال مجدد قرنطینه و 

ممنوعیت های رفت و آمدی کند.
به گفته این نهاد روسی، بخش های گردشگری، حمل و نقل هوایی، 
تفریح و سرگرمی و هتلداری بیش از هر بخش دیگری از شیوع کرونا 
صدمه دیده اند و در این شرایط انتظار می رود رشد اقتصادی بین منفی 
4 تا 4.۵ درصد باشد. در حال حاضر بخش بزرگی از کارکنان شرکت ها 
در کشورهای مختلف به صورت دورکار مشغول به کار هستند و ممکن 
است این شکل کار با توجه به نبود سابقه قبلی باعث کاهش بهره وری و 
افت رفتار حرفه ای شود. به گفته وزارت توسعه و امور اقتصادی روسیه، 
یک��ی از اولویت های مهم برای کش��ورها در ح��ال حاضر باید افزایش 
بهره وری کارکنان از شیوه های مختلف نظیر آموزش های مربوطه باشد. 
پیش از این سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعالم کرده بود متوسط 
رشد اقتصادی کشورهای جهان تا پایان امسال به منفی 6درصد برسد 
که این وضعیت در صورت بروز موج دوم بدتر نیز خواهد شد و در این 

سناریو اقتصاد جهانی احتماال 7.6 درصد کوچک تر خواهد شد.
الورنس بونه، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه چشم اندازی 
دراماتیک در انتظار اقتصاد جهان است، افزود: »ممکن است شاهد موج 
دوم کرونا باش��یم یا نباش��یم اما در هر دو سناریو، یک چیز مشخص 
است و آن هم اینکه استانداردهای زندگی به نسبت سال قبل به میزان 
محسوس��ی افت کرده  است و بسیاری از کشورها با رشد اقتصادی دو 

رقمی منفی مواجهند که در طول تاریخ آنها بی سابقه است.«
حاال پرس��ش بسیار روشن این است که برای 90 درصد اقتصادهای 
جهان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بس��یاری از مس��ئوالن مجبور شده اند 
باز هم تعطیل��ی و ممنوعیت ها را اعمال کنند. ش��اید هم دولت های 
دیگری پیدا شوند که می توانند فاصله گذاری اجتماعی را بدون به خطر 
انداختن خروجی، اجرا و رعایت کنند. این مس��ئله شاید بتواند جهان 
را به اقتصادی 9۵ درصدی تبدیل کند. در واقع، س��ازمان توس��عه و 
همکاری بین المللی توقع دارد تولید ناخالص داخلی جهانی در س��ال 
جاری بیش��تر بهبود پیدا کند. مس��ئوالن تعیین ن��رخ بهره در بانک 
مرکزی متوجه ش��ده اند که نرخ بیکاری به دوران 4 درصدی پیش از 
کرونای خود تا سال 2023 نمی رسد و تحلیلگران گلدمن ساکس هم 
این عدد را بیش��تر و در حدود 202۵ می دانند. با این حال، بس��یاری 
از این کارشناس��ان خوش بین هس��تند که واکسن این بیماری هرچه 
سریع تر به شکلی تولید و توزیع خواهد شد که در دسترس همه مردم 
باشد. همان طور که این بیماری آثار خود را تا چند وقت در بدن بیماِر 
بهبودیافته نشان می دهد، در س��طح اقتصاد هم کارهای زیادی برای 

برگشتن به دوران قبل از کرونا الزم است.
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فرصت امروز: س��رمایه گذاری را اس��کلت رش��د اقتص��ادی می دانند 
و اف��ت س��رمایه گذاری به معنای چالش رش��د اقتصادی در س��ال های 
آینده اس��ت، یعنی کاهش رشد س��رمایه گذاری اثر خود را با یک وقفه 
زمانی بر رش��د اقتصادی در س��ال های بعد خواهد گذاشت. اگر جریان 
س��رمایه گذاری در ه��ر اقتصادی منجمد ش��ود و همچ��ون خون تازه 
در رگ��ه ای اقتص��اد به جریان نیفت��د، کل اقتصاد به م��رور با یخ بندان 
مواجه ش��ده و اگر بر حجم یخ ها اضافه ش��ود بالطبع جاری ساختن آن 
ناممکن می ش��ود. س��رمایه گذاری در هر اقتصادی از س��ه محل صورت 
می پذیرد؛ سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی، سرمایه گذاری دولتی 
و سرمایه گذاری مستقیم خارجی. واقعیت تلخ و نگران کننده ماجرا این 
است که در دهه 1390 جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از هر سه 
محل با انجماد روبه رو ش��ده و در نتیجه دیری نمی پاید که سرمایه های 
مادی و فیزیکی انجام شده در سال ها و دهه های اخیر نیز به دلیل عدم 

نوسازی و افزایش ضریب استهالک به آرامی نابود می شوند.
براس��اس آنچه معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از 
کارنامه 1۵ ساله س��رمایه گذاری گزارش داده است، سرمایه گذاری کل 
اس��می در سال 1398 نسبت به سال 1383 حدود 11 برابر شده است 
که ش��امل 13 برابر شدن سرمایه گذاری اسمی در حوزه ساختمان و 9 
برابر شدن سرمایه گذاری در حوزه ماشین آالت است، اما سرمایه گذاری 
واقعی در س��ال 1398 به 98 هزار میلیارد تومان رس��یده که کمترین 
میزان س��رمایه گذاری در 1۵ سال اخیر )بین سال های 1383 تا 1398 

است.
روند کاهشی سرمایه گذاری بخش خصوصی از 1391 آغاز شده است. 

در این س��ال س��رمایه گذاری بخش خصوصی 126 هزار میلیارد تومان 
بوده که به 76 هزار میلیارد تومان در سال 1398 سقوط کرده است. در 
واقع، رشد عمومی منفی سرمایه گذاری در دهه 1390 همزمان با تحریم 
)4 س��ال( و بعد از آن )2 س��ال( بوده است. فقط در سال های 1393 و 
1396 س��رمایه گذاری رشد مثبت داشته است و در باقی سال های دهه 
90 با رش��د منفی س��رمایه گذاری روبه رو بوده ایم. در حالی که در دوره 
اجرای برنامه س��وم توسعه رشد 10درصدی در سرمایه گذاری داشتیم، 
اما در دهه 1390 به رشد منفی رسیده ایم؛ چنانچه در سال های 1391 
تا 139۵ به طور متوسط شاهد رشد منفی 4.2 درصدی و در سال های 
1391 تا 1398 شاهد رشد منفی متوسط ساالنه 4.9 درصدی بوده ایم.

میانگین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی از سال 1390 تا 1398 
حدود 6 درصد منفی بوده اس��ت. در س��ال های 1383 تا 1398 شاهد 
رش��د منفی 4 درصدی ساالنه س��رمایه گذاری در ماشین آالت بوده ایم. 
س��رمایه گذاری 27 هزار میلیارد تومانی در ماشین آالت در سال 1398 
کمترین رقم در 1۵ سال اخیر است. در سال های 1390 تا 1398 شاهد 
میانگین رشد ساالنه منفی 9.7 درصدی سرمایه گذاری در ماشین آالت 
بوده ایم. در واقع، افت 28درصدی س��رمایه گذاری واقعی ماش��ین آالت 
بخش خصوصی در هش��ت س��ال اخیر در مقایسه با دوره مشابه و رشد 

منفی 10درصدی در سال های 1390 تا 1398 اتفاق افتاده است.
در س��ال 1398 برای نخستین بار از س��ال 1388 تا امروز با افت رقم 
موجودی سرمایه خالص واقعی مواجه شده ایم که معنایش این است که 
س��رمایه گذاری جدید کمتر از رقم اس��تهالک سرمایه قبلی است. روند 
نزولی با شتاب رشد واقعی موجودی سرمایه خالص در سال های 1388 

تا 1398 نیز به چش��م می آید. هفت سال متوالی رشد منفی موجودی 
سرمایه ماشین آالت، تش��دید افت موجودی سرمایه ماشین آالت در دو 
س��ال 1397 و 1398 و افت س��رمایه گذاری جدید، فرس��ودگی باال و 
عدم به روزرس��انی خطوط تولید، تشدید محدودیت و ممنوعیت واردات 
تجهیزات و ماش��ین آالت و تشدید ش��کاف با فناوری های نوین نیز قابل 
توجه اس��ت. روند رشد منفی واقعی سرمایه س��االنه موجودی سرمایه 
ماشین آالت از منفی 0.7 درصد به منفی 3.9 درصد نگران کننده است.
آغاز روند کاهش��ی موجودی واقعی س��رمایه ماش��ین آالت در بخش 
معدن از 1۵.4 هزار میلیارد تومان به 12 هزار میلیارد تومان در س��ال 
1398 نیز عینیت دارد. هشت سال متوالی رشد منفی موجودی سرمایه 
ماش��ین آالت معدنی و تش��دید آن در س��ال های 1397 و 1398 نیز از 
واقعیت های موجود اس��ت. همچنین در حالی که در سال 2017 شاهد 
جذب س��رمایه گذاری مستقیم به میزان ۵ میلیارد دالر بودیم، این رقم 
در س��ال 2019 به عدد 1.۵ میلیارد دالر س��قوط کرده است. این رقم 
کمتر از میانگین جذب س��رمایه در سال های 200۵ تا 2007 است که 

معادل 2.4 میلیارد دالر بوده است.
به اعتقاد اتاق بازرگانی ته��ران، نبود ثبات اقتصادی، فقدان تصویری 
شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و مبهم بودن آینده اقتصاد، عدم قطعیت، 
نااطمینانی و ریس��ک باالی ش��روع کار، نبود محیط رقابتی، انحصار در 
بازارها، تنگنای اعتباری و عدم س��هولت تامی��ن مالی، غیرواقعی بودن 
متغیره��ای کلی��دی مثل نرخ ارز، نرخ به��ره و حامل های انرژی و عدم 
رویک��رد برون گرایی از جمله چالش های حوزه س��رمایه گذاری در ایران 

است.

میزان سرمایه گذاری ثابت در سال های دهه 90 به طور مداوم افت کرده است

موتور خاموش سرمایه گذاری
خبرخوان

»بلومبرگ« بررسی کرد
تغییر روند تجارت ایران و ترکیه

تحریم های آمریکا و شیوع کرونا، تغییرات چشمگیری را در روابط 
تجاری ترکیه و ایران به همراه داشته است.

به گ��زارش »بلومب��رگ«، مرزهای زمینی میان دو کش��ور برای 
دسترس��ی ایران به کاالهای خارجی به خصوص در دوران تحریم ها 
حائز اهمیت بوده اس��ت. ترکیه به مدت چندین دهه مشتری نفت 
و گاز ای��ران بوده اس��ت و به نوبه خود مقصد محبوب گردش��گری 
ایرانی ه��ا بوده و ایران نیز یک��ی از بازارهای منطقه ای کاالهای این 

کشور بوده است.
اما ترامپ در س��ال 2018 از توافق هس��ته ای که در دوران اوباما 
امضا ش��ده ب��ود، خارج ش��د و تحریم های اقتصادی علی��ه ایران را 
مجددا وضع کرد. س��ال بع��د از آن ترکیه تحت فش��ارهای آمریکا 
خرید نفت از ایران را که بزرگترین تامین کننده نفت این کشور بود، 
متوقف کرد. واردات گاز ترکیه از ایران هم با تالش این کشور برای 

کاهش وابستگی به ایران و روسیه، کاهش پیدا کرد.
اکن��ون تجارت دوجانبه میان دو همس��ایه کاه��ش پیدا کرده و 

همزمان سرمایه های ایرانی در ترکیه افزایش پیدا کرده است.
از زم��ان خروج از برج��ام آمریکا و کاهش ص��ادرات نفت ایران، 
ه��زاران ایرانی دارایی های ش��ان را به بخش ام��الک ترکیه منتقل 
کرده اند و امس��ال برای نخس��تین بار ایرانی ها از عراقی ها به عنوان 
بزرگتری��ن خریداران خانه در ترکیه پی��ش افتاده اند و چندین ماه 

است که این جایگاه برتر را حفظ کرده اند.
ص��ادرات گاز ایران به ترکی��ه پس از انفجاری ک��ه در خط لوله 
گاز روی داد، به مدت حدود س��ه ماه متوقف ش��د و آمار صادرات 
را تح��ت تاثیر ق��رار داد. گزارش س��ازمان رگوالتوری ب��ازار انرژی 
ترکیه )EPDK( نشان می دهد در ماه اوت که آخرین آمار موجود 
بوده، میزان صادرات 30درصد پایین متوس��ط پنج ساله بوده است. 
ت��الش ترکیه برای متنوع کردن منابع تامین گاز از جمله س��اخت 
پایان��ه جدید LNG، خطوط لوله با روس��یه و جمهوری آذربایجان 
و اکتش��افات گازی این کشور در دریای سیاه ممکن است صادرات 
گاز ایران را در مذاک��رات تجدید قرارداد خرید گاز تحت تاثیر قرار 

داده و کمتر کند.
ایران معموال مازاد تجاری با ترکیه داشته است اما از زمان خروج 
آمری��کا از برجام در س��ال 2018، حجم م��ازاد تجاری کاهش پیدا 
کرده و ایران امسال برای نخستین بار از سال 2016 در مسیر ثبت 
کسری تجاری با ترکیه قرار دارد. طبق آمار وزارت بازرگانی ترکیه، 
مجموع تجارت دو کش��ور از س��ال 2016 ت��ا 2019 به میزان 38 

درصد کاهش پیدا کرده است.

وزارت تعاون شفاف سازی کرد
متقاضیان یارانه 100 هزار تومانی بخوانند

ش��اید برای بسیاری از مخاطبان این سوال مطرح شده است که آیا 
مشمول یارانه یکصد هزار تومانی هستند یا نه. در پاسخ به این سوال، 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش��ی به همه س��واالتی که 
ممکن اس��ت برای ش��هروندان  در رابطه با یاران��ه یکصد هزار تومانی 
مطرح شده باشد، جواب داد و نوشت: حمایت جبرانی معیشت خانوارها 
به افرادی تعلق می گیرد که درآمد ثابتی نداش��ته باشند، متقاضی وام 
یک میلیون تومانی کرونایی در ابتدای سال بوده باشند و دریافت کننده 

بسته حمایت معیشتی باشند.
به دنبال ارس��ال س��واالت مطرح ش��ده از س��وی برخی رسانه های 
گروهی درخص��وص چگونگی حمایت جبرانی معیش��ت خانوارها در 
محدودیت های ش��دید کرونایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 

این سواالت پرتکرار به شرح زیر پاسخ داده است.
* آیا افرادی که یارانه بگیر هس��تند ولی بس��ته معیشتی را دریافت 
نمی کنند و حقوق ثابت و بیمه نیز ندارند مش��مول دریافت این بسته 
می ش��وند؟ خیر، بس��ته جدید یارانه معیش��تی فقط به افرادی تعلق 

می گیرد که بسته حمایت معیشتی دریافت می کنند.
* آیا کارگرانی که بیمه تأمین اجتماعی دارند، مشمول دریافت بسته 
حمایتی یارانه می شوند؟  خیر، این بسته به افرادی تعلق می گیرد که 
اوالً درآمد ثابتی نداش��ته باشند، دوم متقاضی وام یک میلیون تومانی 
کرونایی در ابتدای س��ال بوده باشند، سوم اینکه دریافت کننده بسته 

حمایت معیشتی باشند.
* چرا بس��ته جدید یارانه معیش��تی ب��ه تم��ام یارانه بگیران تعلق 
نمی گیرد؟ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً مجری سیاست های 

ستاد مقابله با کرونا و تصمیمات اتخاذشده در این زمینه است.
* اگر کسی وام یک میلیونی را درخواست کند آیا مشمول دریافت 
کمک بالعوض یکصد هزار تومانی نیز می شود؟ بله، افراد مشمول بسته 
جدید معیش��تی، یکصد هزار تومان بابت هر یک از اعضای خانواده در 
چهار ماه پایانی سال و همچنین وام یک میلیون تومانی را نیز دریافت 

می کنند. این افراد در مجموع 29 میلیون و 700 هزار نفر هستند.
* تا چه زمانی امکان تقاضای دریافت وام یک میلیون تومانی بسته 
یارانه معیش��تی وجود دارد؟ از تاریخ چهارم تا یازدهم آذرماه به مدت 

یک هفته.
* چرا در برخی از موارد امکان ارس��ال کد ملی به سرشماره 6369 
وجود ندارد؟ تنظیمات برخی از گوشی های تلفن همراه به گونه ای است 
که نیازمند اضافه کردن 98+ قبل از 6369 هس��تند. در واقع، در این 

گوشی ها ارسال پیامک به صورت 986369 + خواهد بود.
* من یک کارگر باربر هستم و حقوق ثابت ندارم. آیا مشمول دریافت 
این بس��ته جدید حمایتی می شوم؟ هر فردی که حقوق ثابت نداشته 
باشد و در فهرست معیشتی بگیران است و در فهرست اول سال حضور 

داشته باشد مشمول دریافت این بسته می شود.
* آیا این بسته معیشتی به اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی 
که دارای پرداخت بیمه هس��تند تعلق می گیرد؟ اگر فردی مش��مول 
پرداخت بیمه ش��ود چه کارگر ساختمانی و چه کارگر غیرساختمانی 
مشمول دریافت این بسته نمی شود. به زبان دیگر، تمامی بیمه شدگان 

تأمین اجتماعی مشمول دریافت این بسته نمی شوند.
* چگون��ه می توان پیگیری کرد ک��ه آیا وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی پیامک های ارس��الی را دریافت کرده اس��ت؟ همان طور که 
در اطالعیه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درخصوص بس��ته جدید 
حمایت معیش��تی اعالم شد، به افرادی که مشمول دریافت این بسته 

هستند به نحو مقتضی اطالع رسانی خواهد شد.
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اتفاقی که بس��یاری از فعاالن اقتصادی از ماه ها قبل منتظرش بودند 
س��رانجام در بازار مس��کن رخ داد و تورم ملک با کاهش 8درصدی در 
هش��تمین ماه از س��ال 99 به س��مت صفر تمایل پیدا کرد و معامالت 
مس��کن نصف ش��د. ترمز تورم لجام گس��یخته بازار مسکن پس از یک 
دوره هف��ت ماه��ه صعودی در حالی باالخره در آبان ماه کش��یده ش��د 
که مطابق اعالم بانک مرکزی، متوس��ط قیمت مس��کن شهر تهران در 
آبان ماه نس��بت به ماه قبل 1.8درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
118درصد رش��د نش��ان می دهد. این کمترین می��زان افزایش ماهیانه 

قیمت از اردیبهشت سال جاری تاکنون بوده است.
براس��اس آنچه بانک مرکزی از تحوالت مس��کن پایتخت در آبان ماه 
امس��ال گزارش داده اس��ت، متوس��ط قیمت یک متر مربع مس��کن در 
ش��هر تهران در ای��ن ماه به 27 میلیون و 100 هزار تومان رس��یده که 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 118.2درصد و نسبت به ماه قبل 1.8 
درصد افزایش را نش��ان می دهد. همچنین تعداد معامالت آپارتمان های 
مس��کونی شهر تهران در آبان ماه به 4.۵ هزار واحد مسکونی رسیده که 
نس��بت به ماه قبل 48.8 درصد کاهش و در مقایس��ه با ماه مشابه سال 

گذشته 9.9 درصد افزایش داشته است.
گزارش تحوالت مس��کن بانک مرکزی در شهر تهران بیانگر این است 
که در آبان امس��ال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران 27 
میلیون و 100 هزار تومان بوده  اس��ت. این در حالی است که در میان 
مناطق بیست ودو گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه 
۵۵ میلی��ون تومان در منطقه یک و کمتری��ن آن با حدود 12 میلیون 
توم��ان در منطقه 18 بوده اس��ت که هر یک از آنه��ا با افزایش 134.3 

درصدی در منطقه یک و 99 درصدی در منطقه 18 مواجه شده اند.
اما چند واحد مسکونی در آبان ماه معامله شد؟ به گفته بانک مرکزی، 
در هش��ت ماهه امس��ال حدود 68 هزار واحد مسکونی معامله شده که 
در مقایس��ه با مدت مشابه در س��ال قبل 70.7 درصد افزایش دارد. در 
این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده 
از طری��ق بنگاه های معامالت ملکی در ش��هر تهران 21 میلیون و 600 
هزار توم��ان بوده که افزایش 70.9درص��دی دارد. توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مس��کونی معامله ش��ده برحس��ب قیمت یک مترمربع بنا در 
آبان ماه نیز حاکی از آن اس��ت که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 

14 ت��ا 16 میلیون توم��ان به ازای هر مترمربع بنا با س��هم 8.6 درصد 
بیش��ترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند 
و دامن��ه قیمتی 16 ت��ا 18 میلیون و 12 تا 14 میلی��ون با 7.3 و 6.9 
درصد س��هم در رتبه بعدی قرار دارد. از سوی دیگر در آبان ماه امسال 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده براساس ارزش هر 
واحد نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش 600 تا 8۵0 
میلیون تومان با اختصاص سهم 13.۵درصد بیشترین سهم از معامالت 

انجام شده را داشتند.
همچنین منطقه ۵ دارای بیش��ترین معامالت مس��کن در دومین ماه 
پاییز 99 بوده اس��ت. توزیع معامالت انجام شده مسکن براساس مناطق 
ش��هری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با 12.1 درصد از کل 
معامالت، بیشترین سهم معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده 
اس��ت. عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه مس��کن اجاری در آبان ماه 
نشاندهنده رشد 28.7 درصدی در تهران و رشد 31.9 درصدی در همه 

مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
همانطور که در گزارش بانک مرکزی اش��اره شد، معامالت مسکن در 
هش��تمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. به گزارش 
ایس��نا، در آبان ماه 1399 تعداد 4466 فقره معامله مس��کن در ش��هر 
ته��ران به امضا رس��ید که در مقایس��ه با ماه قب��ل 48 درصد کاهش و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.8 درصد افزایش پیدا کرد. نصف شدن 
تعداد معامالت پایتخت نس��بت به مهرماه در ش��رایطی اتفاق افتاد که 
افت قراردادهای خرید و فروش از مردادماه کلید خورده بود و به یکباره 
از 14 ه��زار و 47 فق��ره به 9 هزار و 80 فقره در پنجمین ماه از س��ال 
1399 رسیده بود. افت بیش از 8 درصدی تورم ماهیانه بازار مسکن در 
شرایطی رخ داد که از اردیبهشت به بعد در هر ماه به ترتیب 11، 11.6، 
10.4، 10.۵، ۵.1 و 10 درصد به متوس��ط قیمت مسکن در شهر تهران 
افزوده شد. میل پیدا کردن تورم به سمت صفر از دالیل مختلفی نشأت 
می گیرد ک��ه مهمترین آنها به اثرگذاری تحوالت سیاس��ی بر بازارهای 
اقتصادی، چش��م انداز غیرتورمی اقتصاد کشور، تکمیل بازدهی سرمایه 
در بخش س��وداگرانه ملک، افزایش تمایل برای فروش و کاهش قدرت 

خرید مربوط می شود.
بازار مس��کن در حالی به س��رعت گیر قیمتی رس��ید که از اواسط ماه 
گذش��ته تحت تاثیر تحوالت سیاس��ی جهانی، نش��انه های فشار عرضه 

ب��روز پیدا کرد و نرخ های پیش��نهادی بعضا ت��ا 1۵درصد کاهش یافت. 
از س��وی دیگر، طرف تقاضا در انتظار کاهش بیش��تر قیمت ها به س��ر 
می ب��رد. تحلیل فعاالن اقتصادی از افق کاهش��ی ن��رخ ارز حکایت دارد 
و ب��ه همین لحاظ مقطع کنونی را فرصت مناس��بی برای خروج از بازار 
ملک می دانند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند این مقطع دست کم تا 
بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت. در این راستا، عباس زینعلی، 
کارش��ناس اقتصاد مسکن در تحلیل شرایط کنونی می گوید: اصوال باید 
دوره رکود مس��کن تاکنون تمام می شد ولی با توجه به شرایط سیاسی 
جهان��ی و بحث کرونا مقداری طول کش��ید. به احتمال زیاد در س��ال 
1400 با توجه به اینکه بس��یاری از فعالیتها دچار زیان و ضرر شدهاند 
گرایش به سمت ساخت و ساز مسکن بیشتر شود؛ زیرا تنها بازاری است 
که میتواند بخش��ی از زیانهای حاصل��ه را تامین کند. تقاضای نهفتهای 
در بخش مس��کن وجود دارد و به همین لحاظ در آن مقطع س��اخت و 
ساز بهترین فعالیت خواهد بود. این کارشناس بازار مسکن درباره پیش 
بینی از قیمت مس��کن گفت: امتداد رکود فعلی تاثیر جزئی در کاهش 
قیمت مس��کن خواهد داش��ت ولی بعید است با توجه به اندازه هایی که 
در مقادیر اقتصادی به وجود آمده قیمت ها افت شدیدی را تجربه کند. 
دامنه نوسان کاهشی بازار مسکن بسیار کمتر از انتظار خواهد بود. حتی 
اگر تقاضای س��فته بازی تحریک ش��ود جا برای افزایش وجود دارد. لذا 
دولت باید از ورود نقدینگی بی حس��اب به بازار مسکن جلوگیری کند. 
سیاس��ت های مالیاتی در بخش معامالت سوداگرانه ملک می تواند موثر 
باش��د اما نکته اصلی هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و بورس 
است. همچنین مهدی روانش��ادنیا از کارشناسان بازار مسکن می گوید: 
به طور کلی در دهه های گذشته معموال متوسط قیمت مسکن در تهران 
با متوس��ط 1000 دالر در متر مربع مقیاس ش��ده است. در دوره هایی 
این نرخ به 600 دالر و در زمان هایی تا 1400 دالر هم باال رفته اس��ت. 
قیم��ت فعلی روی 1000 دالر اس��ت و در واقع ب��ا میانگین بلندمدت 
برابری می کند. اگر در ماه های آینده دالر کاهش��ی شود قیمت مسکن 

برای یک دوره سه تا چهار ساله به ثبات می رسد.
به اعتقاد وی، رفتار بازار مس��کن این گونه اس��ت که عدد اسمی آن 
کاهش��ی نمی یابد بلکه وارد ثبات می ش��ود. وقتی این اتفاق می افتد از 
ت��ورم بقیه کاالها عقب می ماند؛ تا دوره بع��دی که مجددا بازارها دچار 

جهش شوند.

گزارش بانک مرکزی از تحوالت مسکن پایتخت در آبان ماه

تورم بازار مسکن سکته کرد

شنبه
8 آذر 1399

شماره 1672



اخطارهای نظارتی بانک مرکزی چقدر در بهبود عملکرد 
بانک ها موثر است؟

اثربخشی اخطارهای نظارتی بانک مرکزی
یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی عملکرد بانک ها 
و شناس��ایی بانک های در معرض خطر است که با صدور اخطار، اقدامات 
اجرای��ی را برای اصالح عملیات بانکی آنها پیش��نهاد می کند. از آنجا که 
اخطار رس��می ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در 
گام نخست اخطار غیررسمی به بانک در معرض خطر ارسال می شود. در 
این میان، اثربخشی اخطارهای غیررسمی بر بهبود عملکرد بانک ها دارای 
اهمیت است. اعظم احمدیان در مقاله ای که با عنوان »اثربخشی اخطارهای 
بخش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی ایران« در شماره 93 
فصلنامه »پژوهش ها و سیاس��ت های اقتصادی« منتشر کرده سعی کرده 
با توجه به عدم دسترس��ی به آم��ار اخطارهای بخش نظارت و همچنین 
ب��ا توجه ب��ه ادبیات نظری و تجربی موجود در زمین��ه اعمال اخطارهای 
بخش نظارت، ش��اخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن 
را بر عملکرد ش��بکه بانکی کش��ور در دوره زمانی 139۵-138۵ بررسی 
کند. به همین منظور ابتدا با به کارگیری یک روش اقتصادسنجی، احتمال 
دریافت اخطار از س��وی بخش نظارت را استخراج و سپس با به کارگیری 
روش داده های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانک ها را بررسی 
می کند. نتایج حاصل از مدل بیانگر این اس��ت که اعمال اخطار از س��وی 

بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک ها اثر دارد.
چند روش برای نظارت بر عملکرد بانک ها

نظارت بانکی ابزاری است که به ممانعت از رخداد ریسک سیستماتیک 
و ه��م به افزایش ش��فافیت و اثربخش��ی بخش بانکی ب��رای حفاظت از 
س��پرده گذاران خرد کمک می کند. کمیته ب��ال اصول نظارتی را طراحی 
و ب��رای اج��را آن را به بانک ها پیش��نهاد کرده اس��ت. در ادبیات نظری، 
چن��د روش برای نظارت بر عملکرد بانک ها بیان ش��ده اس��ت. در برخی 
از کشورها، دولت بخش مجزا از بانک مرکزی تعریف می کند که مسئول 
نظارت بر عملکرد بانک ها است. در این کشورها دولت سعی می کند امکان 
ورشکس��تگی بانک ها را با روش هایی نظیر مالکیت بانک ها، ادغام بانک ها 
و ایجاد محدودیت در فعالیت های واس��طه گری مالی کاهش دهد. چنین 
دولتی بخش نظارتی قوی ایجاد می کند که به طور کامل بر نظم و انضباط 
بانک ها نظارت کند. در موارد دیگر، نظارت ملموس وجود دارد و بانک ها 
در چارچوب بازار آزادانه فعالیت می کنند. برخی از محققان می گویند که 
دی��دگاه اول مربوط به دیدگاه نفع عمومی و دومی مربوط به دیدگاه نفع 
خصوصی است، اما بعضی از دیگر محققان دیدگاه نظارت رسمی را بیان 
می کنند. این دیدگاه بر این فرض بنا ش��ده است که دولت به عنوان نهاد 
ناظر در تالش اس��ت تا عدم تقارن اطالع��ات و هزینه معامالت بانکی را 
کاهش دهد و حاکمیت شرکتی بانک ها را بهبود ببخشد، به خصوص زمانی 

که نهاد خصوصی منابع کافی برای کنترل عملکرد بانک ها نداشته باشد.
دیدگاه مقرراتی سیاس��ی نزدیک ترین دی��دگاه به دیدگاه نفع عمومی 
اس��ت. در این دیدگاه، سیاستمداران رفاه اجتماعی را حداکثر نمی کنند 
و ممکن اس��ت بانک ها را مجبور به ارائه تسهیالت به بنگاه های سیاسی 
کنند. این دیدگاه برخالف دیدگاه نفع خصوصی اس��ت که براس��اس آن 
بانک ها می توانند ناظرانی را تعیین کنند که نفع بانک را تامین کنند، نه 
نفع جامعه را. دیدگاه مقرراتی � سیاسی ممکن است کارایی بانک ها را در 
تخصیص سرمایه کاهش دهد. گروهی از محققان دیدگاهی را تحت عنوان 
دیدگاه ناظر مستقل بیان می کنند. این نظریه براساس این دیدگاه بنا شده 
که ایجاد یک نهاد نظارتی رسمی که مستقل از دولت باشد،  با ناظرانی که 
به دنبال تامین رفاه اجتماعی باش��ند،  در واقع بر مسئله تخصیص ضعیف 
اعتبارات غلبه کنند. درحالی که در همان زمان برای حفظ منابع ناشی از 
بهبود عدم تق��ارن اطالعات نهاد ناظر برای بخش خصوصی نیز عملیات 
نظارت را انجام می دهد. دیدگاه دیگری نیز مطرح است تحت نام دیدگاه 
توانمندس��ازی ک��ه نزدیک ترین دیدگاه به دیدگاه نفع خصوصی اس��ت. 
محققان طرفدار این دیدگاه بیان می کنند که این نظریه بیانگر محدودیت 
قدرت ناظران است اما تالش می کند ناظرانی را با قدرت کافی ایجاد کند 
ک��ه آنها بتوانند اطالعات بانک ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند 
ت��ا بخش خصوصی بتواند عملکرد بانک ها را بهتر کنترل و مدیریت کند. 
در عین حال، مدیریت بانک برای تخصصی کاراتر منابع تشویق می شود و 

اعتبارگیرندگان بانک ها کمتر با سیاستمداران مرتبط هستند.
دستاوردهای پژوهش: اصالح با وقفه

برای بانک مرکزی حفظ س��المت بانک ها دارای اهمیت اس��ت. برای 
دستیابی به این هدف از ابزار نظارت بر عملکرد بانک ها استفاده می کند. 
وظیفه بخش نظارت ارزیابی دوره ای عملکرد بانک ها و شناسایی بانک های 
در معرض خطر اس��ت. به این ترتیب، با شناس��ایی بانک های در معرض 
خطر، اخطارهایی برای اصالح عملیات بانکی برای بانک ها ارسال می شود و 
اقدامات اجرایی پیشنهاد می شود. از آنجا که اعمال اخطار به صورت رسمی 
ممکن اس��ت بان��ک را در معرض هجوم س��پرده گذاران قرار دهد، بخش 
نظارت از اعمال اخطار به صورت غیررس��می استفاده می کند و در صورت 
عدم اصالح عملکرد بانک موردنظر، اخطار به صورت رسمی اعالم می شود. 
در این پژوهش، ش��اخصی که گویا اعمال اخطار از س��وی بخش نظارت 
بانکی باش��د طراحی شده و س��پس با طراحی یک مدل علمی، احتمال 
دریافت اخطار برای هر بانک محاس��به ش��د. نتایج حاصل از برآورد مدل 
علمی حاکی از قدرت طبقه بندی صحیح مشاهدات به مقدار 63 درصد و 
قدرت پیش بینی معنا دار اس��ت. پس از استخراج احتمال دریافت اخطار، 
یک مدل پانل طراحی ش��د و اثربخش��ی اخطار بخش نظارت بر عملکرد 
بانک ها بررسی شد. نتایج حاصل از این مدل بیانگر اثربخشی اعمال اخطار 
از س��وی بخش نظارت با وقفه است. اخطار بخش نظارت در دوره جاری 
رابطه معناداری با عملکرد بانک ها ندارد، اما اعمال اخطار از س��وی بخش 
نظ��ارت در دوره های قبلی اثر معن��ا داری بر عملکرد بانک ها دارد و باعث 
بهبود عملکرد بانک ها می ش��ود به طوری که بانک های��ی که در دوره های 
قبل ازس��وی بخش نظارت اخطار دریافت کرده اند، با بهبود سودآوری و 
کیفیت دارایی و کفایت سرمایه همراه می شوند. علت تاخیر در تاثیر اعمال 
اخطار این است که ارزیابی عملکرد بانک ها عمدتا با وقفه یک دوره ای انجام 
می ش��ود بنابراین پس از اعمال اخط��ار، بانک ها تالش می کنند عملیات 
بانکی را اصالح کنند تا در دوره های آتی، رتبه بندی در عملکرد بانکی به 
دس��ت آورند. با توجه به جدید بودن موضوع مطرح شده در این تحقیق، 
پیشنهاد می شود بخش نظارت بانک مرکزی ضمن طراحی شاخص هایی 
استاندارد برای ارزیابی عملکرد بانک ها، کنترل الزم را بر اثربخشی اخطارها 
و اقدامات اجرایی اعمال ش��ده برای هر بانک بررسی کند. به این ترتیب، 
بخش نظارت قادر خواهد بود سیستمی شفاف برای ارزیابی عملکرد ارائه 
کن��د و در صورت عدم اص��الح فرآیند عملیات بانکی در بانک در معرض 

خطر، اخطار رسمی اعمال کند.

بانکنامه

فرص��ت امروز: کاه��ش 2 هزار تومانی قیمت دالر و بازگش��ت قیمت 
س��که به کانال 10 میلیون تومان از مهمترین تحوالت بازار ارز و س��که 
در هفته نخست آذرماه بودند. تقریبا از میانه آبان ماه بود که با شکست 
دونالد ترامپ در انتخابات س��وم نوامبر، زمین��ه برای ریزش قابل توجه 
قیمت ها در بازار ارز و س��که فراهم ش��د. تخلیه حباب قیمت ها در این 
محدوده زمانی کماکان با آهنگی مداوم ادامه داش��ت، تا اینکه در اولین 
هفته آذرماه قیمت دالر با کاهشی نزدیک به 2 هزار تومان در کانال 24 
ه��زار تومان قرار گرفت. با اینکه دادوس��تد دالر در بازار آزاد در ابتدای 
این هفته از کانال 26 هزار تومان آغاز ش��د، اما تا پایان هفته نزدیک به 
2 هزار تومان افت قیمت داش��ت و نهایتا در کانال 24 هزار تومان پایان 
گرف��ت. همچنین خرید و فروش یورو هم از میانه کانال 30 هزار تومان 
در ابت��دای هفته به کف کانال 29 هزار تومان در پایان هفته رس��ید. از 
س��وی دیگر، قیمت سکه نیز به تبعیت از کاهش قیمت ارز و همچنین 
کاهش قیمت اونس ط��ال نزدیک به یک میلیون و 100 هزار تومان در 

طول هفته کاهش یافت و به کانال 10 میلیون تومان برگشت.
دالر به سد سخت مقاومتی نزدیک می شود

بازار ارز در هفته گذشته، روزهای آرامی و کم نوسانی را سپری کرد. 
معامالت ارز ابتدا با ثبت نرخ دالر 26 هزار و 4۵0 تومان در صبح شنبه 
آغاز ش��د و در پای��ان روز به قیمت 2۵ هزار و 900 تومان رس��ید. این 
روند نزولی تا میانه روز یکش��نبه ادامه پی��دا کرد و قیمت دالر در بازار 
غیررسمی به 2۵ هزار و 400 تومان هم رسید، اما در ساعات پایانی کار 
رس��می صرافی ها و در ادامه آن در معامالت ش��بانه، که پس از توقفی 
چن��د روزه در هفته پیش مجددا فعالیت خود را آغاز کرده اند، تالش ها 
برای افزایش قیمت ارز آغاز شد. بر همین اساس در روز دوشنبه که به 
گواهی ش��اهدان عینی کم معامله ترین روز معامالتی هفته گذشته بود، 
قیمت دالر تا س��قف 2۵ هزار و 8۵0 تومان نیز افزایش یافت. به همین 

دلیل بازارس��از نیز قیمت دالر در صرافی های بانکی که در روز یکشنبه 
ب��ه 2۵ هزار و 4۵0 تومان کاه��ش یافته بود را به 2۵ هزار ۵۵0 تومان 
افزایش داد. ولی در نهایت این تالش دالالن بازار ارز نیز توفیق چندانی 
کسب نکرد و بازار ارز روز سه شنبه کار خود را با اختالف قیمتی معنادار 

در مرز 2۵ هزار تومان آغاز کرد.
با این وجود بازار ارز در هفته ای که گذشت، برای تجربه قیمت گذاری 
دالر در کانال 24 هزار تومانی تا چهارشنبه صبر کرد و از میانه این روز 
معامالت��ی صرافی های بانکی با کاهش قیمت فروش دالر خود به قیمت 
24 ه��زار و 970 تومان، تالش جدی خود برای شکس��ت مقاومت بازار 
مقاب��ل کاهش قیمت از کانال 2۵ هزار تومان را آغاز کرد که موفق بود. 
بر این اس��اس بازار غیررسمی ارز در هفته ای که گذشت کار خود را در 
حالی به پایان رساند که دالر در محدوده قیمتی 24 هزار و ۵۵0 تومان 
قیمت گ��ذاری ش��د. بهای خرید و ف��روش یورو هم در ب��ازار آزاد هفته 
گذش��ته از قیمت 30 هزار و 600 تومان در روز ش��نبه آغاز و در پایان 

هفته در مرز قیمت 29 هزار تومان متوقف شد.
البت��ه کاهش 2هزار تومانی قیم��ت دالر و 600 تومانی یورو در هفته 
گذشته به معنای فروکش کردن میل بازار برای کاهش قیمت ها نیست. 
عالوه بر اینکه وزن قیمت گذاری دالر در معامالت ش��نبه ای فعاالن بازار 
ارز در مح��دوده 24 هزار و 400 تا 24 هزار و ۵00 قرار گرفته اس��ت، 
نحوه فعالیت بازارس��از هم نش��اندهنده تالش فعاالن عم��ده بازار برای 
ادامه کاهش قیمت ارز تا خالی ش��دن حباب موجود در بهای آن است. 
بازارساز در هفته ای که گذشت همواره قیمت خرید دالر در صرافی های 
بانکی را نس��بت ب��ه قیمت فروش آن، بین 1000 ت��ا یک هزار و 400 
تومان کمتر از قیمت فروش دالر نگاه داش��ت. این اختالف قیمتی برای 
ی��ورو نیز 1000 تا یک هزار و 200 تومان بود. به اعتقاد کارشناس��ان، 
وجود این اختالف معنادار نش��اندهنده این اس��ت که بازارساز همچنان 

در انتظار کاهش بیش از این قیمت ها اس��ت. براس��اس ارقام ثبت شده 
بر تابلوهای صرافی های بانکی در هفته گذش��ته می توان این برداشت را 
داشت که خرید و فروش دالر در کانال 23 هزار تومان و همچنین خرید 
و فروش یورو در کانال 28 هزار تومان، ارقامی هستند که بازارساز برای 

دالر و یورو طی چند روز آتی پیش بینی کرده است.
سکه چطور به کانال 10 میلیون تومان برگشت؟

قیمت س��که نیز در هفته گذش��ته با افت یک میلی��ون و 100 هزار 
تومان��ی به کانال 10 میلیون تومان برگش��ت. در ای��ن هفته همزمان با 
افزایش امیدواری ها نس��بت به واکسن کرونا، قیمت اونس جهانی طال با 
کاهش بیش از 60 دالری مواجه ش��د. از آنج��ا که بازار ارز در هفته ای 
که گذش��ت به س��مت کاهش قیمت حرکت کرد، طبیعتا شاهد کاهش 
قیمت ها در بازار طال و سکه بودیم. بر این اساس، قیمت سکه با کاهش 
یک میلیون و 100 هزار تومانی نس��بت به ابت��دای هفته، به کانال 10 
میلی��ون تومانی در پایان هفته رس��ید و 10 میلیون و 900 هزار تومان 

قیمت خورد.
همچنین هر قطعه س��که تمام طرح قدیم  به10 میلیون و ۵00 هزار 
تومان رس��ید. هر قطعه نیم س��که نیز با کاهش 600 هزار تومانی به ۵ 
میلی��ون و 700 هزار تومان، ربع س��که با کاه��ش 300 هزار تومانی به 
4میلیون تومان و س��که گرمی با کاهش 100 هزار تومانی به 2 میلیون 
و 400 هزار تومان رس��ید. هر گرم طالی 18 عیار هم نسبت به ابتدای 
هفت��ه، 100 هزار تومان اف��ت قیمت پیدا کرد و یک میلیون و 46 هزار 
و 904 تومان تعیین قیمت ش��د. هر مثقال طالی 18 عیار نیز در طول 
هفت��ه 440 هزار تومان کاهش قیمت داش��ت و ب��ه 4 میلیون و ۵3۵ 
هزار تومان رسید. در حال حاضر هر قطعه سکه حدود 600هزار تومان 
حباب دارد و آخرین قیمت ثبت ش��ده ب��رای هر اونس طال نیز 1809 

دالر و 67 سنت است.

کاهش 2هزار تومانی قیمت دالر در هفته اول آذرماه

سکه به کانال 10 میلیون بازگشت

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

در پی تش��دید شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها و تعطیالت 
کرونایی، رئیس س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی به تازگی از تعطیلی 
تمام ادارات به جز مراکزی که حضور آنها ضروری است، خبر داد که با 
این حساب، بانک ها به علت ضرورت خدمات رسانی آنها در هفته جاری 

همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. 
تش��دید ش��یوع ویروس کرونا و ثبت رکوردهای فاجعه آور در ابتال و 
مرگ و میر ناش��ی از این ویروس باعث شد تا محدودیت ها و تعطیالت 
کرونایی کمی جدی تر ش��ود و کش��ور به مدت دو هفت��ه نیمه تعطیل 
ش��ود. در این بین، فعالیت ها در هر ش��هر و منطقه ای بسته به وضعیت 
ابتال و مرگ و میر ناش��ی از کرونا متوقف یا نیمه متوقف شد؛ به گونه ای 
ک��ه بانک ها مکانی حائز اهمیت برای مردم در زمینه امور اقتصادی آنها 

اس��ت، در شهرهای با هشدار قرمز به صورت نوبتی با حداکثر ۵0درصد 
از کارکنان خود و در ش��هرهایی با هش��دار نارنجی به تعداد دو س��وم 
کارکنان خود فعالیت می کنند. همچنین در س��ایر شهرها نیز با حضور 

100درصدی کارکنان به ارائه خدمات بانکی اقدام می کنند.
نکته حائز اهمیت در این زمینه ساعت کاری بانک ها است که تغییری 
نکرده اس��ت و مشتریان می توانند در روزهای هفته از ساعت 8  تا  14 
و در پنجش��نبه ها تا س��اعت 12:30 از خدمات بانکی حضوری استفاده 
کنن��د، اما ب��ا اعالم رئیس س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی مبنی بر 
اینکه این هفته ادارات تعطیل هس��تند به جز عده ای که حضورش��ان با 
تشخیص باالترین مقام دستگاه، ضروری تشخیص داده شود، این گمانه 
را در ذهن ایجاد کرد که آیا بانک ها شامل این قضیه می شوند یا خیر؟ 

به اس��تناد اظهارات انص��اری، در این هفته فق��ط کارکنان آن بخش 
که ارائه دهنده خدمات ضروری هس��تند باید در محل کار حاضر ش��وند 
و بخش ه��ای غیر ضروری تعطیلن��د بنابراین بانک ه��ا در هفته جاری 
همچنان طبق آخرین بخشنامه ستاد کرونا که در باال به آن اشاره شد، 

به فعالیت خود ادامه می دهند تا بخشنامه  جدیدی به آنها ابالغ شود.
طبق گفته رئیس س��ازمان امور اداری و استخدامی بانک ها می توانند 
کاهش حضور کارکنان را مدنظر قرار دهند، اما این کاهش حضور نباید 
منج��ر به اختالل در خدمات دهی بان��ک و تعدد مراجعه حضوری مردم 
ش��ود. با این حس��اب، احتمال اینکه فعالیت های بانک ه��ا در روزهایی 
کرونایی به س��مت تعطیلی حرکت کند، بس��یار کم است و بیشتر حول 

کاهش تعداد کارکنان یا ساعت کاری می چرخد.

قیمت طال با امیدواری س��رمایه گذاران به پای��ان همه گیری ویروس 
کرونا تحت تاثیر اخبار مثبت از ساخت واکسن های موفق برای کووید- 
19 و س��رازیر شدن س��رمایه ها به س��وی دارایی های پرریسک، از اوج 

اخیرش فرود آمده است.
به گزارش ایسنا، برخی از تحلیلگران معتقدند که طال به اوج قیمتش 
رس��یده اس��ت اما برخی دیگر می گویند طال همچنان برای مدتی فضا 

برای افزایش قیمت دارد.
طال همواره یک پناهگاه امن دارایی به شمار رفته و سرمایه گذاران در 
ش��رایطی که همه گیری ویروس کرونا صدمات سنگینی بر پیکر اقتصاد 
جهانی وارد کرد، میزان باالیی از این فلز ارزش��مند را خریداری کردند. 
ای��ن خریده��ا قیمت اون��س ط��ال را از 1۵00 دالر در ژانویه به رکورد 
2072 دالر در اوت رس��اند و موسس��ات و بانک هایی نظیر بانک آمریکا 
پیش بینی کردند قیمت اونس طال به زودی به 3000 دالر می رسد، اما 
اعالم س��اخت چندین واکسن موثر کووید- 19 در ماه جاری، انتظارات 
برای بهبود اقتصادی را تقویت کرده و باعث سقوط اونس طال به 1800 

دالر شد.
کارس��تن منکه، تحلیلگر گروه بانکی جولیوس بائر در این باره گفت: 
بازارهای طال و نقره نفس کم آورده اند. همانطور که انتظار می رود ادامه 

بهبود فضای اقتصادی در س��ال آینده باعث ضعیف ش��دن تقاضا برای 
دارایی امن شده است.

طبق اعالم بانک آمریکا، سرمایه گذاران در هفته منتهی به 18 نوامبر، 
4میلی��ارد دالر س��رمایه از صندوق های طال خ��ارج کردند. این بانک از 

هدف قیمت 3000 دالر برای اونس طال دست کشید.
تغیی��ر دورنم��ای ط��ال در نس��بت ارزش ط��ال به مس ک��ه یک فلز 
صنعتی اس��ت و با رش��د اقتصادی تقویت می شود، منعکس شده است. 
نس��بت ارزش طال به م��س از 11000 در آوریل به 8000 کاهش پیدا 
کرده اس��ت. بازده اوراق قرضه 10 س��اله آمریکا باالتر رفته اس��ت زیرا 
س��رمایه گذاران به فروش اوراق قرضه پرداخته ان��د که یک دارایی امن 
دیگر به ش��مار می رود. این امر ممکن اس��ت جذابیت سرمایه گذاری در 
ط��ال را کمتر کرده زیرا این فلز دارایی ب��دون بازدهی بوده و وقتی که 

اوراق قرضه بازدهی ندارند، محبوبیت بیشتری پیدا می کند.
به گفته تحلیلگران ش��رکت مک ک��واری، حتی با در نظر گرفتن نرخ 
تورم هم بازده اوراق قرضه رش��د بیش��تری پیدا می کند و اونس طال به 
اوج قیمت خود رس��یده اس��ت و تا پایان س��ال 2021 به 1۵۵0 دالر 
کاهش پیدا می کند. با این وجود، بس��یاری از تحلیلگران تصور می کنند 
که طال هنوز فضا برای صعود به قیمت باالتر دارد. بانک آمریکا با وجود 

اینک��ه قیمت مورد پیش بینی ب��رای اونس طال را تعدیل کرده اما کامال 
بدبین نش��ده اس��ت و همچنان انتظار دارد اونس طال در سال میالدی 
آینده به باالی 2000 دالر صعود کند و در فاصله سال 2022 تا 202۵ 

در محدوده 1900 تا 19۵0 دالر قرار گیرد.
تحلیلگران س��یتی بانک هم انتظار دارن��د میانگین قیمت اونس طال 

در سال 2021 به 2100 دالر و در سال 2022 به 2200 دالر برسد.
براساس گزارش رویترز، اوله هانسن، تحلیلگر بانک ساکسو اظهار کرد 
بانک های مرکزی احتماال نرخ های بهره را پایین نگه خواهند داشت که 
بازده اوراق قرضه را محدود می کند و تزریق نقدینگی به سیستم مالی، 
تهدید تورم را افزایش داده اس��ت که می تواند تقاضا برای طال را تقویت 
کند. وی در ادامه افزود: واکس��ن می تواند ویروس را بکشد اما کوهی از 
بدهی را از بین نمی برد. دالر با بهبود اقتصاد جهانی، ضعیف تر می ش��ود 

و طال را برای خریداران در خارج از آمریکا ارزان تر می کند.
طال در مسیر ثبت سومین کاهش هفتگی متوالی قرار دارد و از ابتدای 
هفته جاری تاکنون 3.3 درصد کاهش داشته است. بهای هر اونس طال 
برای تحویل فوری در معامالت روز جمعه 0.2 درصد کاهش یافت و به 
1807 دالر و 86 س��نت رسید. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 

طال ثابت بود و در 1806 دالر ایستاد.

بانک ها هفته جاری تعطیل نیستند 

آیا واکسن های کرونا به روند صعودی طال خاتمه دادند؟

شنبه
8 آذر 1399

شماره 1672



ماجرای راه اندازی تابلوی جدید در فرابورس
زمزمه ه��ای راه اندازی یک تابلوی جدید در فرابورس به نام »بازار هدف« به 
گوش می رسد و به نظر می رسد که قرار است این تابلو میزبان کسب و کارهای 
نوآفرین و دانش بنیان باشد. به گزارش ایسنا، بحث ورود شرکت های خصوصی 
به بازار س��رمایه به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت ها در جلس��ات ش��ورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح ش��د و در این راستا اتاق بازرگانی 
وعده داد مقدمات الزم برای این موضوع را فراهم کند. بر این اس��اس حسین 
س��الح ورزی، یکی از اعضای شورای عالی بورس و همچنین نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران چندی قبل در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: به زودی 
تابلوی جدیدی با نام »بازار هدف« راه اندازی می شود که در آن طیف وسیعی 
از کس��ب و کارهای نوین و دانش بنیان )حتی در مقیاس اس��تارت آپی( امکان 
پذیرش خواهند داشت. او پیش بینی کرده با اجرای این طرح راه تازه ای برای 
تامین مالی کسب و کارهای نوآورانه در ایران گشوده خواهد شد. بر این اساس 
فرابورس اعالم کرده است که آخرین دستورالعمل و شرایط پذیرش شرکت ها 
در این بازار به زودی اعالم می شود و قرار است بسیاری از پرونده هایی که برای 
فرابورس ارسال می شود و شرایط بازار اول و بازار دوم را احراز نمی کنند در بازار 
هدف پذیرش ش��ود. در این راستا شرکت پیشگامان فناوری دانش آرامیس با 
نام تجاری »تپسی« پس از ارزیابی کارشناسی به صورت مشروط در بازار دوم 
فرابورس پذیرش شده و قرار است حسابرسی ویژه ای در مورد این شرکت انجام 
شود و چنانچه شرایط پذیرش در بازار دوم را کسب نکرد، پذیرش در بازار هدف 
به این شرکت پیش  بینی ش��ده است و ممکن است تپسی نخستین شرکتی 

باشد که در بازار هدف پذیرش خواهد شد.

حمایت پارلمان بخش خصوصی از شیوه نامه ساماندهی فوالد
تعیین قیمت برمبنای رقابت در بورس کاال

اتاق بازرگانی ایران، »ش��یوه نامه س��اماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد« را 
مطابق با نظرات کارشناسی دانست و از آن حمایت کرد. در اطالعیه اتاق ایران آمده 
اس��ت: با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، »شیوه نامه ساماندهی عرضه و 
تقاضای زنجیره فوالد« جهت اجرا، ابالغ شد. براساس شیوه نامه جدید که مطابق با 
نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، دولت قبول 
کرده است که قیمت برمبنای رقابت در بورس کاال کشف و تعیین شود. اتاق ایران، 
تیرماه س��ال جاری به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش جامعی 
را درخصوص قیمت گذاری زنجیره آهن و فوالد منتش��ر کرد. مطابق این گزارش 
که با استفاده از توان کارشناسی کمیسیون های تخصصی و با محوریت کمیسیون 
اقتص��اد کالن اتاق ایران و همچنین انجمن های تخصصی فعال در زنجیره آهن و 
فوالد تهیه  شده است، نسبت به کاهش شدید سرمایه گذاری در صنایع باالدستی 
)معادن سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی(، عدم سوددهی معادن بزرگ 
و ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک به دلیل فروش محصوالت خود تا ۵0 درصد 
ارزان ت��ر از نرخ های جهانی و درنهایت کاهش بهره وری کارخانجات فوالد به دلیل 
بهره گیری از نهاده ارزان در پی دخالت دولت در قیمت گذاری و صادرات محصوالت 
زنجیره آهن و فوالد هشدار داده  شده بود.« در ادامه اطالعیه آمده است: »همچنین 
تأکید شده بود، جلوگیری از تداوم وجود رانت در قیمت گذاری محصوالت، حذف 
واسطه ها، حمایت از معادن کوچک و متوسط به عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی 
اش��تغال این حوزه و در نهایت جلوگیری از ایجاد ش��وک قیمتی به بخش فوالد 
جهت دستیابی به توازن و توسعه بلندمدت زنجیره آهن و فوالد ضروری است. حال 
با ابالغ ش��یوه نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد، فعاالن بخش 
خصوصی بر این باورند تأکید این دستورالعمل در عرضه همه محصوالت باالدستی 
و پایین دستی زنجیره از طریق بورس کاال و کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و 
تقاضای بازار، گامی مهم در جهت قطع رانت و ایجاد توازن در زنجیره آهن و فوالد 
اس��ت. به اعتقاد فعاالن این حوزه، تأکید بر بهره مندی از ظرفیت های بورس کاال، 
سرمنشأ اصالحات مؤثر در زنجیره آهن و فوالد و ایجاد توازن در صنایع باالدست و 
پایین دست است و این دستورالعمل تأکید ویژه ای بر استفاده از ظرفیت های بورس 
کاال در عرضه تمام محصوالت زنجیره داشته است که جدیت در این اقدام منجر 
به کاهش دخالت های دستوری دولت در قیمت گذاری و ایجاد فضا برای تخصیص 

بهینه منابع خواهد شد.«

خبرنامه

فرص��ت امروز: ب��ورس تهران پس از ثب��ت دو هفت��ه متوالی نزولی، 
معام��الت هفته نخس��ت آذرماه را با رش��د 1.6 درصدی ش��اخص کل 
به پایان رس��اند که بیش��ترین درصد رش��د این نماگر از میانه مهرماه 
بود. همچنین نگاهی به عملکرد صنایع سی وهش��ت گانه بورسی در این 
هفته از رش��د ش��اخص صنعت در 26 گروه در مقابل افت قیمت ها در 

11صنعت حکایت دارد.
در این بین، بیش��ترین رش��د هفتگی به گروه استخراج نفت و گاز با 
تک س��هم »حفاری« رسید. این ش��رکت در این هفته گزارش 6 ماهه 
خود را تعدیل کرد و س��ود 1۵03 ریالی را به 2203 ریال افزایش داد. 
»حفاری« با وجود اینکه در این هفته تنها دو روز کاری داش��ت اما در 
بازگشایی رشد 11درصدی را ثبت کرد و روز پایان هفته را نیز در سقف 
مجاز روزانه دادوس��تد شد تا در صدر گروه های پربازده بورس تهران در 
این هفته بایستد. گروه محصوالت کاغذی نیز شرایط مشابهی را تجربه 
کرد و به واسطه بازگش��ایی حدود 12درصدی »چکاپا« در آخرین روز 
کاری هفته، در مجموع با رش��د هفتگی 13.1 درصدی شاخص صنعت 

خود همراه شد و از این منظر در رتبه دوم ایستاد.
در میان گروه های کامودیتی  محور بورس تهران نیز بیش��ترین رش��د 
هفتگ��ی از آن گ��روه فرآورده ه��ای نفتی با افزایش 11 درصدی ش��د. 
پاالیش��ی ها در دوره اصالحی بورس تهران، سومین صنعت با بیشترین 
درصد افت بودند. از این جهت گروه مذکور مورد رصد فعاالن بازار قرار 
دارد. در این میان رشد روزهای گذشته این نمادها سبب شده تا برخی 
دیگر با ش��ک و تردید به این روند صعودی نگاه کرده و آن را رش��دی 

در جهت راضی نگه داشتن خریداران صندوق ETF عنوان می کنند.
در ای��ن هفته فوالدی ها روند پرنوس��انی را تجربه کردند و در نهایت 
ب��ه افت هفتگی 1.7 درصدی تن دادن��د. فوالدی ها در روزهای اخیر با 
ابهامات و چالش های فراوانی درخصوص قیمت گذاری دس��توری فوالد 
مواجه ش��دند. طبق ش��یوه نامه جدید تنظیم بازار فوالد، مبنای قیمت 
پایه عرضه فوالد در بورس کاال از 9۵ درصد فوب صادراتی ایران به 80 
درصد قیمت فوب منطقه CIS تغییر کرد. ضمن اینکه اعالم ش��ده کل 
تولی��دات ف��والد ابتدا باید در بورس کاال عرضه ش��وند و در صورتی که 
طی سه معامله متوالی برای نیمی از عرضه،  تقاضا وجود نداشت، قیمت 
۵ درص��د دیگر کاهش می یابد. امری ک��ه طبیعتا کاهش درآمد حاصل 
از فروش ش��رکت های فوالدی را به دنبال دارد. روز سه شنبه اما محمد 
نهاوندیان، معاون اقتص��ادی رئیس جمهور در پی اعتراضات به ایرادات 
ش��یوه نامه تنظیم بازار فوالد جلس��ه ای با انجمن فوالد، اتاق بازرگانی و 

بورس کاال ترتیب داد تا ش��یوه نامه مذکور اصالح ش��ود که تا حدودی 
سهامداران فوالدی را امیدوار کرد.

در آن س��وی بازار گروه تک س��هم محصوالت چرمی با نماد »وملی« 
افت 14 درصدی را تجربه کرد. پس از آن ش��اهد کاهش ۵.1 درصدی 
میانگین قیمت سهام در گروه انتشار و چاپ بودیم. پتروشیمی ها نیز از 
افت قیمت در امان نماندند و شاهد کاهش 4.۵ درصدی میانگین قیمت 

سهام زیرمجموعه خود بودند.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت هفته نخست 
آذرم��اه 22 ه��زار واحد افزایش یافت و با رس��یدن به عدد یک میلیون 
و 367 هزار واحد حدود 1.6 درصد رش��د کرد. همچنین ش��اخص کل 
)ه��م وزن( از رقم 381 ه��زار و 271 واحد به 39۵ هزار و 128 واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( از 249 هزار و 706 واحد به عدد 2۵8 هزار و 
737 واحد رسید. در پنج روز معامالتی این هفته بورس نمادهای ایران 
خودرو، سایپا، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ملی صنایع مس 
ایران، بانک تجارت، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت تجارت در گروه 

نمادهای پربیننده قرار داشتند.
در هفت��ه ای که گذش��ت زراعت و خدمات وابس��ته، عمده فروش��ی، 
محصوالت کاغذی، سایر واسطه گری های مالی، بیمه و بازنشستگی، قند 
و شکر، بانک ها و موسسات اعتباری، محصوالت کامپیوتری، الکترونیکی 
و نوری، فرآورده های نفتی، دارویی، رایانه، خرده فروشی، استخراج نفت 
و گاز به جز اکتش��افات، دس��تگاه های برقی، ماش��ین آالت و تجهیزات، 
صنایع غذایی به جز قند و شکر، سیمان، آهک و گچ، خودرو و قطعات، 
محص��والت چوبی، اطالعات و ارتباطات، فعالیت های هنری، س��رگرمی 
و خالقانه، س��ایر حمل و نقل، اس��تخراج زغال سنگ، سرمایه گذاری ها، 
کانی غیرفلزی، محصوالت فلزی، اس��تخراج س��ایر معادن، حمل و نقل 
انبارداری و ارتباطات، واسطه گری های مالی و پولی، استخراج کانه های 

فلزی و وسایل ارتباطی با باالترین درصد بازدهی همراه بودند.
همچنین نماد منس��وجات، فنی و مهندس��ی، عرضه برق، گاز، بخار و 
آب گرم، کاشی و سرامیک، الستیک و پالستیک، فلزات اساسی، چاپ، 
هتل و رس��توران، پیمانکاری صنعتی، مخابرات، فعالیت های کمکی به 
نهادهای مالی واس��ط، انبوه س��ازی امالک و مستغالت، شیمیایی، چند 
رش��ته ای صنعت��ی و محصوالت چرم��ی از جمله نمادهای��ی بودند که 

بازدهی منفی را در بازار به همراه داشتند.
نمادهای��ی مانند تلیس��ه نمونه )تلیس��ه(، پاکدیس )غدیس(، ش��یر 
و گوش��ت زاگرس شهرکرد )زش��گزا(، کش��اورزی و دامپروری بینالود 

)زبینا(، قند ش��یروان قوچان )قش��یر(، قند اصفهان )قصفها(، کش��ت و 
صنعت دش��ت خرمدره )زدشت(، بهنوش )غبهنوش(، کشت و دام قیام 
اصفهان )زقیام(، مگسال )زمگسا(، تولید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج(، 
مارگارین )غمارگ(، لبنیات پاک )غپاک(، شرکت سرمایه گذاری بهمن 
)وبمهن(، صنعتی بهپاک )بهپاک(، بانک تجارت )وتجارت(، رینگ سازی 
مش��هد )خرینگ(، گروه بهمن )خبهمن(، ایران دارو )دیران(، س��یمان 
شرق )سشرق(، تجارت الکترونیک پارسیان کیش )تاپکیش(، سرامیک 
اردکان )کسرا(، کش��ت و دامداری فکا )زفکا(، قند هگمتان )قهکمت(، 
س��یمان تهران )س��تران(، شرکت سرمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران 
)وتوصا(، تراکتورس��ازی )تایرا(، بانک پارس��یان )وپارس(، شکر شاهرود 
)قش��کر(، بیمه معلم )ومعلم(، تامین سرمایه لوتوس پارسیان )لوتوس(، 
بیمه کوثر )کوثر(، آلومینیوم ایران )فایرا( و بانک س��امان )سامان( جزو 

مثبت ترین نمادهای بازار بودند.
همچنین نهاده��ای مالی بورس انرژی )ان��رژی 1(، آلومتک )فالوم(، 
فوالد آلیاژی یزد )فوالی(، کیس��ون )کیس��ون(، آلومراد )فمراد(، گروه 
صنعتی سدید )وسدید(، قند مرودشت )قمرو(، شیشه قزوین )کقزوی(، 
الستیک سهند )پسهند(، مهندس��ی حمل و نقل پتروشیمی )حپترو(، 
مدیری��ت انرژی تابان هور )وه��ور(، گروه صنعتی ملی )وملی(، س��ایپا 
دی��زل )خکاوه(، آه��ن و فوالد ارف��ع )ارفع(، زامیاد )خزامیا(، ش��رکت 
س��رمایه گذاری توس گس��تر )وتوس(، ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و 
گاز تامی��ن )تاپیک��و(، صنعتی پی��ام )لپیام(، ف��والد کاوه جنوب کیش 
)کاوه(، کاش��ی سعدی )کسعدی(، تامین س��رمایه امید )امید(، شرکت 
س��رمایه گذاری شاهد )ثشاهد(، لیزینگ آریادانا )والنا(، توسعه و عمران 
امید )ثامید(، عمران و توس��عه شاهد )ثعمرا(، فوالد خوزستان )فخوز(، 
صنای��ع ریخته گری ایران )خریخت( و الس��تیک یزد )پی��زد( از جمله 

نمادهای منفی معامالتی در بازار بودند.

شاخص بورس در هفته گذشته 22 هزار واحد افزایش یافت و بازدهی 1.6درصدی را ثبت کرد

پایان سبز بورس در هفته نخست آذرماه
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افزایش 131درصدی صادرات پسته
صادرات پسته ایران در سال جاری با رشد 131درصدی به بیش 

از 670 میلیون دالر رسیده است.
به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران در هشت 
ماهه اول امس��ال نش��ان می دهد که در مجموع بالغ بر 97 میلیون 
تن کاال با ارزش بیش از 44 میلیارد دالر تبادل تجاری بین ایران و 
س��ایر کشورها صورت گرفته است، در این بین بیش از 7۵ میلیون 
تن کاال به ارزش 21 میلیارد و ۵00 میلیون دالر به بخش صادرات 
اختصاص داش��ته است که از نظر وزنی 14درصد و ارزش 19درصد 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش دارد.
اما بررس��ی وضعیت صادرات پس��ته در تجارت ایران با این اعالم 
لطیفی- س��خنگوی گمرک ایران- به ایس��نا همراه بود که پس��ته 
چهارمین قلم از صادرات غیرنفتی ایران در هش��ت ماهه اول امسال 

بوده است.
بر این اس��اس 676 میلیون دالر پس��ته با وزن 110 هزار تن در 
هشت ماهه اول سال جاری صادر شده است که در مقایسه با مدت 
مش��ابه س��ال قبل از لحاظ وزنی 131 درصد و ارزش 82.۵ درصد 

افزایش دارد.
این در حالی اس��ت که در هشت ماهه اول سال گذشته 47 هزار 

تن پسته به ارزش 371 میلیون دالر از ایران صادر شده بود.
در حال��ی میانگی��ن ارزش کاالهای صادراتی ای��ران در هر کیلو 
حدود 30 س��نت است که پسته در هر کیلو 6.4 دالر و باالتر صادر 

شده است.

احیای 157 معدن تا پایان آبان ماه 99
وزارت صنعت اعالم کرد که از ابتدای سال 1399 و در قالب طرح 
احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس تعداد 1۵7 معدن 

وارد چرخه تولید و بهره برداری شده اند.
به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، طبق گزارش ارائه شده از سوی 
ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، تا پایان آبان ماه سال 99 
براس��اس نوع ماده معدنی ش��امل ۵7 معدن در حوزه مواد معدنی 
فلزی، 31 معدن در حوزه غیرفلزی، 44 معدن سنگ های تزیینی و 

2۵ معدن در حوزه مصالح ساختمانی احیا شده است.
ب��ر پای��ه این گ��زارش از ابت��دای اجرای ط��رح احیا و توس��عه 
مع��ادن کوچک مقی��اس، تاکنون 2 هزار و 829 معدن شناس��ایی 
و اولویت بن��دی ش��ده و برای یک ه��زار و 243 مع��دن اقدام های 
کلینیکی انجام ش��ده که منجر به احیا، بازس��ازی و توس��عه 303 

معدن در قالب این طرح شده است.
به گ��زارش ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهش��ت 
ماه امس��ال اعالم کرد که میزان ذخایر معدنی کشور امسال نسبت 
به س��ال 98 ب��ه میزان 20 ت��ا 2۵ درصد افزای��ش خواهد یافت و 
پیش بینی ش��ده، بالغ بر 30 درصد به میزان استخراج افزوده شود. 
پیش��تر میزان ذخایر شناسایی شده کش��ور حدود ۵7 میلیارد تن 
اعالم شد که از این رقم 37 میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.
اواخر ماه گذش��ته نیز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم 
ک��رد:  براس��اس طرح احیا و فعال س��ازی مع��ادن کوچک مقیاس 
تعطیل ش��ده در سطح کشور، از س��ال گذشته تاکنون 303 معدن 

احیا و به مدار تولید بازگشتند.

 ستاد تنظیم بازار تصویب کرد
توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور 

با قیمت مصوب
س��تاد تنظیم ب��ازار، در چارچوب تنظیم بازار گوش��ت مرغ مقرر 
س��اخت ش��رکت پش��تیبانی امور دام ) وزارت جهاد کشاورزی( با 
همکاری اتاق اصناف ایران، نس��بت به توزیع گسترده مرغ منجمد 

در سراسر کشور با قیمت مصوب اقدام کند.
ب��ه گزارش ایرنا از وزارت صنعت، این س��تاد مقرر س��اخت تا در 
اس��تان هایی که ب��رای توزیع م��رغ منجمد ش��رایط خاصی دارند، 
اس��تانداران در کارگروه های اس��تانی در زمین��ه قیمت عرضه مرغ 
منجمد تصمیم گیری کنند و تعدیل قیمت مربوطه هم به ش��رکت 

پشتیبانی امور دام اعالم شود.
 همچنین س��تاد مزبور اختیار برنامه ریزی توزیع اس��تانی گوشت 
م��رغ از محل ذخایر راهبردی )برای مصارف خانوار( را به دبیرخانه 

کارگروه های استانی تنظیم بازار واگذار کرد.
 کارگروه ه��ای اس��تانی تنظی��م بازار با لحاظ ش��رایط اس��تانی، 

سهمیه ها را اعالم و اقدام های الزم را انجام خواهند داد.
ای��ن تصمیم با توجه به افزایش ش��دید قیمت مرغ زنده و به تبع 
آن مرغ گرم در اس��تان های مختلف کشور و در ارتباط با حمایت از 

اقشار آسیب پذیر جامعه اتخاذ شد. 
س��تاد تنظی��م ب��ازار همچنی��ن در چارچ��وب مدیری��ت موث��ر 
جوجه ری��زی )ماهیانه 120 میلیون قطعه( و تامین مکفی گوش��ت 
مرغ ایام پایانی س��ال، مقرر س��اخت معاونت ام��ور تولیدات دامی 

وزارت جهاد کشاورزی اقدام های الزم را انجام دهد.
همچنین می��زان نهاده های موردنیاز ب��رای دو دوره جوجه ریزی 
بررس��ی های الزم انج��ام و گزارش مربوطه به جلس��ه آتی کارگروه 
تنظیم بازار ارائه شود. به گزارش ایرنا، روزهای اخیر در بازار سراسر 
کش��ور قیمت هر کیلو گرم مرغ به بیش از 3۵ هزارتومان رس��یده، 
درحالی که ایران سال های گذشته با تولید ساالنه بیش از 2 میلیون 
تن گوشت مرغ نه تنها بازار داخلی خود را پوشش  داد، بلکه بخشی 

از مازاد تولید هم به کشورهای همسایه صادر شد.
بر این اس��اس روزهای گذشته مقام  های مسئول از افزایش عرضه 
روزانه مرغ منجمد در سراسر کشور به بیش از یک هزار و ۵00 تن 

برای تعدیل قیمت ها خبر دادند.
ع��الوه ب��ر این روز گذش��ته مع��اون توس��عه صنای��ع تبدیلی و 
کس��ب وکارهای کش��اورزی وزارت جهاد کش��اورزی گفت: شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور از چند روز گذشته روزانه نزدیک به 300 
ت��ن مرغ گ��رم را با قیمت کیلویی 18 ه��زار و ۵00 تومان در بازار 

عرضه می کند که پایین تر از قیمت مصوب است.

اخبـــار

رئی��س بنیاد ملی گندمکاران گفت دول��ت الیحه ای مبنی بر دریافت 
مالیات از کش��اورزان به مجل��س داده، اما این موض��وع تهدیدی برای 
بخش کشاورزی اس��ت. عطااله هاشمی در گفت وگو با خبرنگار صنعت، 
تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش 
به الیحه دولت مبنی بر دریافت مالیات از بخش کش��اورزی اظهار کرد: 
دولت الیحه ای مبنی بر دریافت مالیات از بخش کش��اورزی به مجلس 
داده است، در حالی که این موضوع تهدید بزرگی برای بخش کشاورزی 

محسوب می شود.
او با اشاره به اینکه دریافت مالیات از بخش کشاورزی تهدیدی جدی 
برای خودکفایی محصوالت کش��اورزی اس��ت، اف��زود: گرچه دولت در 
الیح��ه آورده که از درآمد های باالی 100 میلیون تومان مالیات کس��ر 
ش��ود، اما در کل با اصل این موضوع مخالف هس��تیم و به نظر می رسد 

دس��ت های پش��ت پرده به دنبال نابودی بخش کش��اورزی هستند که 
دریافت مالیات یکی از مصادیق بارز این دخالت هاست.

هاش��می ادامه داد: عل��ی رغم آنک��ه دولت هیچ یاران��ه ای به بخش 
کش��اورزی پرداخت نمی کند و آخرین یارانه در ارتباط با کود را حذف 
کرده اس��ت، حال در نظر دارد از این قش��ر کم درآمد مالیات بگیرد که 

این موضوع اثر سو بر بخش کشاورزی دارد.
رئی��س بنیاد ملی گندم��کاران با اش��اره به اینکه کش��اورزان نگران 
دریافت مالیات از درآمدش��ان هستند، بیان کرد: بنیاد ملی گندمکاران 
به نمایندگی از جامعه کشاورزان در مخالفت با این موضوع از کمیسیون 
کشاورزی و کمیسیون اقتصادی انتظار دارد که با قدرت این الیحه را رد 
کنند، در غیر این صورت کل نظام بهره برداری، اشتغال روستا ها و تولید 
بخش کش��اورزی آسیب جدی می بیند چراکه بخش کشاورزی قدرت و 

توانایی تامین مخارج خود را ندارد.
او با بیان اینکه دریافت مالیات از کش��اورزان س��م مهلکی برای بخش 
کش��اورزی محس��وب می ش��ود، گفت: از زمانی که دولت این الیحه را 
مطرح کرده، ناامیدی در س��طح کش��اورزان و روستا ها ایجاد شده است 
که تصویب این الیحه در مجلس ورشکستگی بخش کشاورزی و نابودی 

خودکفایی محصوالت استراتژیک را به همراه دارد.
هاشمی سطح زیرکش��ت گندم را مناسب دانست و گفت: با توجه به 
بارندگی های اخیر و پیش بینی بارش های زمستان، سال پرباری را برای 

گندم و جو پیش بینی می کنیم.
این مقام  مسئول در پایان با بیان اینکه سطح زیرکشت گندم همانند 
س��ال گذشته اس��ت، تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد بارندگی  و 

سطح زیرکشت در ارتباط با تولید مشکلی نداریم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران مطرح کرد

دریافت مالیات از بخش کشاورزی تهدید جدی برای خودکفایی

مع��اون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تج��ارت تاکید کرد برای 
تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی کش��ور، ثبت س��فارش به 

روش های مختلف انجام می شود.
به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، »مهدی صادقی نیارکی« افزود: روند 
تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی، از محل تولیدات مواد اولیه 
داخلی و از طریق واردات به صورت ویژه و توسط وزارت صنعت، معدن 

و تجارت دنبال می شود.
وی اضافه کرد: در همین راستا وزارت صنعت، چند مصوبه ویژه را به 
س��تاد اقتصادی دولت پیشنهاد داده و شاهد حمایت این ستاد و رئیس 

جمهوری در این زمینه بوده ایم.
صادق��ی نیارک��ی گف��ت: همچنین با توج��ه به اعالم حمایت س��تاد 
اقتص��ادی دولت و همراهی بانک مرکزی روند ترخیص کاالهای موجود 

در گمرک نیز سرعت گرفته است.
وی تصریح کرد: در ش��رایط موجود تداوم فعالیت و روند تولید واحد 
صنعتی در کشور دارای اهمیت فراوانی است و به طور قطع مصوبه ستاد 
اقتصادی دولت به تسهیل روند تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کمک 

شایان توجهی خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، طی ماه های گذشته اخباری مبنی بر رسوب کاالهای 

اساس��ی در گمرکات کشور منتش��ر که با پیگیری های دولت و تفویض 
برخی اختیارات به گمرک از 12 آبان ماه ترخیص کاال سرعت بیشتری 
پیدا کرد به طوری که طی روز نخس��ت یک میلیون تن از اقالم اساسی 

و ضروری مرتبط با تولید به کشور وارد شد.
براس��اس آخرین آمار در هف��ت ماه ابتدایی  امس��ال 2۵ قلم کاالی 
اساسی به میزان 13 میلیون و 681 هزار و 808 تن به ارزش 6 میلیارد 
و ۵76 میلیون و 99۵ هزار و 1۵6 دالر به کش��ور وارد ش��ده که نشان 
از ترخی��ص یک میلی��ون و 9۵4 هزار و ۵44 تن در ه��ر ماه از ابتدای 

سال دارد.

افزایش ش��دید قیمت مرغ در روزهای اخیر، رعایت نشدن دائمی نرخ 
مصوب محصوالت مش��مول قیمت گذاری، نبود نظارت بر فرآیند توزیع 
نهاده های دامی و اقدام دیرهنگام نهادهای مس��ئول برای عرضه مرغ با 
نرخ دولتی در راستای تنظیم بازار همه از جمله عواملی است که دست 
به دست هم دادند تا مرغ را هم از سفره بخشی از جامعه حذف کنند.

به گزارش ایسنا، این روزها مدام اخبار افزایش قیمت کاالهای اساسی 
به گوش می رس��د. یک روز تخم مرغ ی��ک روز روغن، روز دیگر لبنیات 
و حاال مرغ که به نظر می رس��د اهمیت آن بیش از س��ایر کاالها باشد؛ 
چراکه در س��ال های اخیر و با افزایش چش��مگیر قیمت گوش��ت قرمز، 
برای اقش��ار ضعیف جایگزین آن ش��ده بود. با این حال براساس آخرین 
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( قیمت گوشت مرغ با ۵0.6 
درصد افزایش از 13 هزار تومان در مهر س��ال قبل به حدود 19 هزار و 

700 تومان در مهر امسال رسیده است.
در روزهای  گذش��ته قیمت مرغ گرم در خرده فروش��ی های س��طح 
ش��هر تهران به بیش از 30 هزار تومان رس��ید. این در حالی اس��ت که 
هفت��ه گذش��ته قیمت مرغ گ��رم در بازار حدود 26 ت��ا 27 هزار تومان 
ب��ود. به عبارت دیگر این کاالی پرمص��رف در کمتر از یک هفته حدود 
6000 تومان افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که براساس 
تصمی��م کارگروه تنظیم بازار اس��تان تهران قیمت ه��ر کیلو مرغ گرم 
20 هزار و 400 تومان تعیین ش��ده است. در این میان به نظر می رسد 
با وجود اینکه مس��ئوالن س��تاد تنظیم بازار با افزایش چشمگیر قیمت 
کاالها در بازار و عمدتا برای حمایت از تولیدکنندگان قیمت های مصوب 
را افزایش می دهند، اما افزایش قیمت مصوب تنها بهانه ای برای افزایش 
بیش��تر قیمت در بازار ش��ده اس��ت. به عبارت دیگر مشخص نیست که 
نرخ های مصوب بر چه اساسی تعیین می شوند که همواره تولیدکننده و 

مصرف کننده شاکی هستند.
ب��ه عنوان مثال پیش از این هم قیمت مصوب هر کیلو مرغ 1۵ هزار 
تومان اعالم ش��ده بود، اما تا ابتدای مهرم��اه قیمت مرغ گرم در خرده 
فروشی های سطح شهر تهران کیلویی 18 تا 19 هزار تومان بود و اواخر 

مهرماه قیمت این محصول در خرده فروش��ی های سطح شهر تهران به 
مرز 26 هزار تومان رس��ید. در نهایت هم س��تاد تنظیم بازار قیمت مرغ 
را 20 هزار و 400 تومان اعالم کرد که البته همانطور که اشاره شد این 

قیمت هم رعایت نمی شود.
وضعیت مش��ابهی هم در ب��ازار تخم مرغ حاکم اس��ت؛ به  طوری که 
براس��اس مصوبه س��تاد تنظیم بازار در مهرماه حداکثر قیمت تخم مرغ 
30 عددی بس��ته بندی شناسنامه دار 31 هزار تومان تعیین شد، ولی دو 
روز پیش قیمت این محصول در س��طح خرده فروش��ی ها به حدود 36 

هزار تومان رسید.
مقصر کیست؟

مرغداران و تولیدکنندگان علت این افزایش قیمت را کمبود نهاده های 
دام و طی��ور با قیمت های مصوب، افزایش قیمت نهاده ها در بازار آزاد و 
ب��ه طور کل افزایش هزینه های تولید عنوان می کنند و بارها نس��بت به 

افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ هشدار داده اند.
اما همزمان اخباری منتش��ر می ش��ود که نش��ان می دهد بیش از 90 
درص��د نهاده های دامی در مرغداری های اس��تان تهران، برای توزیع در 
ش��بکه های رسمی تبدیل به مرغ نشده است؛ به طوری که طی ماه های 
مرداد و ش��هریور ۵2 واحد تولیدکننده م��رغ برمبنای میزان نهاده های 
دامی دریافتی باید 2317 تن مرغ تحویل شبکه توزیع کشور می دادند، 

اما این امر محقق نشده است.
بنابرای��ن می توان گفته زنجیره ای از بی تدبی��ری و نبود نظارت باعث 
شده در عین مصرف منابع کشور برای تخصیص ارز دولتی به نهاده های 
دام��ی، هم گروهی از تولیدکنندگان و هم تمامی مصرف کنندگان دچار 

مشکل و ضرر و زیان شوند.
نوشدارو بعد از مرگ سهراب

در ای��ن میان با وجود تمام هش��دارها و مش��اهده افزای��ش هر روزه 
قیمت ها وقتی مس��ئوالن به فکر عرضه مرغ تنظی��م بازاری افتادند که 
کار از کار گذش��ته بود. دو روز پیش وزارت جهاد کش��اورزی از توزیع 
روزانه 300 تن مرغ گرم با قیمت 18 هزارو ۵00 تومان و 200 تن مرغ 

منجمد با قیمت 1۵ هزار تومان در تهران خبر داد. پیش��تر هم سازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت )صمت( اعالم کرده بود که براس��اس مصوبات 
کارگروه تنظیم بازار توزیع استانی 2800 تن گوشت مرغ منجمد جهت 

مصارف خانوار در سراسر کشور شروع می شود.
اما این در ش��رایطی اس��ت که از اول آذر در پی شیوع گسترده و باال 
رفتن آمار فوتی های ناش��ی از کرونا در بیش��تر شهرهای کشور مقررات 
س��ختگیرانه اجرا شده و فقط مش��اغل سطح 1 مجاز به فعالیت هستند 
اما در پی اخبار منتشرش��ده درباره توزیع مرغ با نرخ دولتی، تصاویری 
از تجمع مردم برای خرید این محصول منتشر شد که خبری از رعایت 

فاصله اجتماعی هم در این صف ها نبود.
این در حالی اس��ت که اق��دام بهنگام وزارتخانه ه��ای مربوطه، یعنی 
وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانست از 
افزایش بی رویه قیمت مرغ و حتی تشکیل صف های طوالنی در روزهای 

تشدید محدودیت های کرونایی پیشگیری کند.
به عمق فاجعه پی ببریم

براساس نتایج نظرسنجی اخیر مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
در ح��وزه بیم��ه بی��کاری مصرف گوش��ت قرم��ز ح��دود 72 درصد از 
خانواده های افراد بیکارش��ده، به صورت جدی کاهش پیدا کرده  است و 
حدود 1۵درصد از خانواده های بیکارشدگان، حتی پیش از دوره بیکاری 

نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشته اند.
ح��دود 76 درصد از خانواده ها، دچار کاهش��ی محس��وس در مصرف 
مرغ، حدود 71 درص��د از خانواده ها کاهش در مصرف برنج، 61 درصد 
خانواده ها دچار کاهش مصرف در لبنیات و حدود 42 درصد خانواده های 
بیکارشدگان، کاهش در مصرف تخم مرغ را در این دوره شیوع ویروس 
کرون��ا تجربه کرده اند. حدود 70 درصد از خانواده ها، کاهش در مصرف 

ماهانه  میوه را نیز گزارش کرده اند.
البته این آمار فقط مربوط به افرادی اس��ت که مشمول بیمه بیکاری 
هس��تند و گروه زیادی از اقش��ار ضعیف مانند کارگران فصلی، دس��ت 

فروشان و ... را در نظر نگرفته است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت اعالم کرد

تامین مواد اولیه موردنیاز از روش های مختلف ثبت سفارش

بی تدبیری هایی که مرغ را پر داد!

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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خرید و فروش خودرو در فضای مجازی مجاز 
یا غیرمجاز؟

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خ��ودرو گفت مردم به هیچ 
عنوان نباید به خرید و فروش خودرو در فضای مجازی اعتماد کنند 

و هرگونه خرید و فروش غیرقانونی است.
نعمت اهلل کاش��انی نس��ب نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه 
اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، درب��اره آخرین وضعیت قیمت 
خ��ودرو در ب��ازار آزاد، گفت: با توجه به اینک��ه بازارها از اول هفته 
تاکنون تعطیل هس��تند، هیچ خرید و فروش��ی برای خودرو صورت 
نگرفته و از این رو هیچ تغییر قیمتی رخ نداده است و آخرین قیمت 
خودرو همانی است که پنجشنبه هفته گذشته خرید و فروش شد.

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو  درباره افزایش خرید 
و فروش خودرو در فضای مجازی، گفت: مردم به هیچ عنوان نباید 
به خرید و فروش خ��ودرو در فضای مجازی اعتماد کنند و هرگونه 

خرید و فروش خودرو در فضای مجازی کامال غیرقانونی است.
او ب��ا بی��ان اینکه نمایش��گاه های خ��ودرو از روز ش��نبه تعطیل 
ش��ده اند و این تعطیلی تا 1۵ آذرماه ادامه خواهد داشت، گفت: اما 
آگهی هایی که در فضای مجازی منتش��ر می شود، نشان می دهد که 
روند کاهش��ی قیمت ها ادامه دارد و خریدار زیادی وجود ندارد؛ باید 
در نظر داش��ت که هرچه نرخ ارز کاهش بیشتری را تجربه کند، به 

همان میزان قیمت خودرو هم پایین می آید.
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو  با تاکید بر اینکه در 
فضای مجازی ش��ایعه هایی مبنی بر اعتراض فروشندگان خودرو به 
جه��ت ممانعت از ریزش بیش��تر قیمت ها ب��رای جلوگیری از ضرر 
احتمالی دارندگان خودرو، مطرح می ش��ود، صحت ندارد، گفت: در 
این بازار هرچ��ه قیمت ها پایین تر بیاید، گره بازار باز خواهد ش��د، 
مش��تری بیش��تر مراجعه می کند، معامالت رونق خواهد گرفت و از 

رکود خارج خواهد شد.
ای��ن در حال��ی ک��ه در روزه��ای گذش��ته س��ردار س��ید کمال 
هادیانف��ر رئیس پلیس راهور ناج��ا درباره خرید و فروش خودرو در 
محدودیت های کرونایی گفته بود:  براساس مصوبه ستاد ملی مقابله 
ب��ا کرونا مراکز نق��ل و انتقال و خرید و فروش وس��ائط نقلیه تا دو 
هفته در ش��هر های قرمز به صورت اینترنتی انجام فعالیت می کنند. 
هموطنان می توانند از ش��رایط اینترنتی نقل و انتقال وسائط نقلیه 
اس��تفاده کنند. این نقل و انتقال صرفا به جهت استفاده در شرایط 
خاص اس��ت. چراک��ه 8۵ درصد مراحل و فرآین��د نقل و انتقال که 
خری��دار و فروش��نده توأمان انج��ام می دهند در فض��ای وب اتفاق 

می افتد.

نظارت بانک مرکزی بر بازار 
غیرمتشکل پولی

ادامه از صفحه اول
اول؛ در اینک��ه قان��ون بازار غیرمتش��کل پول��ی، نظارت بر 
این بازار و موسس��ات اعتباری غیربانک��ی دارای مجوز و نیز 
موسس��ات اعتباری فاقد مجوز را کال برعه��ده بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران گذاشته اس��ت، تردیدی نیست، اما 
س��وال این اس��ت که آیا این قانون، ابزارها و اختیارات کافی 
در اختیار بانک مرکزی قرار داده که هم بر فعالیت بانک های 
دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی و موسسات 
واس��پاری دارای مج��وز، نظارت کارا و موثر داش��ته باش��د و 
هم بازار غیرمتش��کل پولی را به طور مس��تمر رصد کند و با 
موسس��ات و اشخاصی که به طور غیرمجاز در زمینه عملیات 
بانکی فعالیت می کنند، برخورد قانونی داشته باشد؟ در قانون 
مورد اش��اره، حداکثر مجازاتی که برای جرم فعالیت غیرمجاز 
در بازار پولی تعیین شده، شش ماه حبس است؛ مجازاتی که 
به نظر می رس��د به هیچ وجه در جرائم س��ازمان یافته پولی 
و بانکی، کارایی و اثربخش��ی بازدارندگ��ی از تخلف را ندارد. 
در واقع، قانون، ضمان��ت اجرایی قوی برای برخورد قانونی با 
اش��خاص فعال در بازار غیرمتش��کل پولی را در اختیار بانک 
مرکزی قرار نداده اس��ت. لذا ایجاد وظیفه و ماموریت قانونی 
برای بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن ابزارهای نظارتی کارا، 
کمک��ی موثر به بانک مرکزی نمی کند و بانک مرکزی را قادر 
ب��ه برخورد قانونی با تخلفات نهادهای قدرتمند مالی نخواهد 

کرد.
دوم؛ نظارت بر بازار متشکل پولی شامل بانک ها و موسسات 
اعتباری و شرکت های واسپاری و نیز شرکت هایی که با مجوز 
بانک مرکزی به نوعی عملیات الکترونیکی دریافت و پرداخت 
را انجام می دهند، بس��یار گسترده اس��ت. به این اضافه کنید 
وظیفه رصد مستمر بازار غیرمتشکل پولی و برخورد قانونی با 
تخلف��ات این بازار را. در نتیجه بانک مرکزی با دریایی از امور 
نظارتی مواجه اس��ت که رسیدگی دقیق به همه آنها نیازمند 

کادر کارشناسی گسترده و در عین حال پرتجربه است.
س��وم؛ برای حل این مش��کالت، چاره ای نیس��ت جز آنکه 
مجلس ش��ورای اس��المی در قانون بازار غیرمتش��کل پولی، 
تجدیدنظر اساس��ی کند و به بانک مرکزی، ابزارهای نظارتی 
کارا و موث��ر دهد. همچنین بانک مرک��زی در مقوله »فرآیند 
نظارت« تجدیدنظر اساسی نماید و امکان محول کردن بعضی 
از امور نظارتی مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
مجاز و دارای پروانه نظارت را به بخش غیردولتی فراهم آورد. 
برای حصول این مقصود می توان به جای دولتی س��ازی همه 
امور بانک��ی از ظرفیت های مدیریتی و کارشناس��ی نهادهای 
غیردولت��ی نظی��ر ش��ورای هماهنگ��ی بانک ه��ای دولتی و 
همینط��ور کان��ون بانک ها و موسس��ات اعتب��اری خصوصی 
اس��تفاده کرد. باید پذیرفت که بازار غیرمتش��کل پولی عالوه 
بر مفهوم رباخواری س��نتی، بازاری به وسعت کل کشور است 
که س��اماندهی آن نیازمند کار کارشناس��ی و نظارت مستمر 
اس��ت. توقع از بانک مرکزی برای نظ��ارت موثر و کارا بر این 
بازار بدون داشتن ابزارهای نظارتی الزم، توقعی غیرواقع بینانه 
و غیرمنطقی اس��ت و با دولتی سازی امور بانکی، این مقصود 

حاصل نخواهد شد.

از ابت��دای هفت��ه جاری تاکنون، بازار خودرو با پدیده پیش��ی گرفتن 
فروشندگان از خریداران مواجه بوده است.

به گ��زارش خبرآنالین، در ماه های گذش��ته، هم��واره در بازار تعداد 
خریداران بس��یار فراوان بود به طوری که فروشندگان و دالالن به امید 
افزای��ش قیمت ها معم��وال خودروها را به صورت قط��ره چکانی عرضه 

می کردند.
چند هفته ای است که تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، بازار خودرو به رکود 
عمیق��ی فرو رفت��ه و روزهای خوب دالالن برای س��ودهای بادآورده به 
پایان رس��یده به طوری که هر روز شاهدند که فاصله قیمتی محصوالت 

در بازار آزاد با کارخانه کمتر و کمتر می شود.
نوسانات نرخ ارز سبب شده تا فاصله قیمتی برخی خودروهای داخلی 
پرمص��رف ب��ا قیمت کارخانه ای ب��ه ۵ تا 1۵ میلیون تومان برس��د که 
نشاندهنده پایان دوران سودهای بادآورده برای عده ای سودجو در بازار 
اس��ت که ماه های متمادی حاکمیت بازار را در دس��ت داشتند. در واقع 
پایان امپراتوری دالالن در بازار خودرو آغاز ش��ده اس��ت و چاره ای جز 

قبول این شرایط ندارند.
ب��ا توجه تعطیلی رس��می اصناف، آگه��ی فروش خ��ودرو در دنیای 
مجازی بس��یار بیش��تر از هفته های قبل ش��ده و تقریبا کمتر معامله ای 
انجام می ش��ود زیرا خری��داران واقعی انتظار کاهش بیش��تر قیمت ها و 
بازگشت به نرخ های واقعی را دارند. اکنون شرایط به گونه ای پیش رفته 

که به اصطالح »ماشین هست اما مشتری نیست.«
 رکود عمیق در بازار خودرو 

یک کارش��ناس بازار خودرو به خبرآنالین، گفت:  در 2 هفته گذشته 
س��کوت خاصی بر بازار خودرو حاکم بود و ب��ازار خودرو به اصطالح به 

خواب خرگوش��ی فرو رفته اس��ت. کاظم محمدی نیکخواه تاکید کرد: 
اکنون هیچ معامله ای انجام نمی شود.

وی درب��اره ادام��ه دار بودن رک��ود عمیق بازار خ��ودرو گفت: بله این 
شرایط ادامه دار خواهد بود.

اثر مثبت واردات خودرو بر بازار رقابتی 
محم��دی نیکخواه درباره برخی اظهارات در مورد آزادس��ازی واردات 
خ��ودرو و تاثیر آن بر کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار توضیح 
داد: هر از چندی چنین س��خنانی بیان می شود و بد هم نیست اما باید 
گفت: وقتی در این شرایط پول برای واردات دارو نداریم چگونه می توان 
خ��ودرو وارد کرد. البته عده ای بیان می کنن��د که واردات خودرو بدون 
انتقال ارز امکان پذیر شود، اگر این امکان فراهم باشد به تامین مایحتاج 
عموم��ی اختصاص می یابد و خودروی خارج��ی در اولویت نخواهد بود. 
وی تاکید کرد: خودرو در کشور ما تبدیل به کاالیی سرمایه ای شده در 

حالی که خودرو در اصل کاالیی مصرفی است.
این کارش��ناس ب��ازار خودرو ادامه داد: نه دول��ت در این مورد الیحه 
و دس��توری صادر کرده و نه درمجلس به این موضوع پرداخته ش��ده و 
هر از چندی این مس��ئله بیان می ش��ود و نظرات خود را بیان می کنند. 
هرچن��د اگر واردات اتفاق بیفتد می تواند س��بب تاثی��رات مثبتی نظیر 

ایجاد رقابت شود.
وی درب��اره حباب قیمتی خودروه��ای خارجی اظهار کرد: اگر مبنای 
قیمت ها را بر اس��اس ارز در نظر بگیرید و نرخ واقعی دالر را احتس��اب 
کنید، می توان قیمت بسیاری از محصوالت و کاالهای خارجی و حباب 
آنها را حساب کرد. قیمت واقعی ارز مشخص نیست و با نرخ های کاذب 
و با حباب عرضه می شود بنابراین وقتی به نرخ 31 هزار تومان می رسد، 

حب��اب دارد و اکنون به 24 هزار تومان کاهش می یابد، نش��ان می دهد 
ح��دود 20 تا 2۵ درصد حباب قیمت وجود دارد بنابراین قیمت خودرو 

هم به دلیل وابستگی به نرخ ارز به همان نسبت کاهش می یابد.
عرضه فراوان در کف بازار خودرو

وی درب��اره میزان حب��اب قیمتی خودروهای داخل��ی توضیح داد: با 
وجود اینکه در بازار معامله ای انجام نمی شود، عرضه خودرو در کف بازار 
بس��یار زیاد است و ش��اید بتوان گفت به اندازه مصرف یک سال کشور 
)در صورت تولید نش��دن در خودروس��ازی(، در خانه ه��ا و پارکینگ ها، 

خودرو وجود دارد.
ب��ه خریداران واقع��ی توصیه می کنم گران نخرن��د و فعال هم خودرو 

خریداری نکنند 
وی افزود: این ش��رایط سبب شده تا عرضه باشد و در مقابل تقاضایی 
وجود نداش��ته باش��د. در بازار آزاد هنوز ش��اهد 60 تا 70 درصد حباب 

قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد هستیم.
البته حباب قیمتی بعضی از خودروها در بازار آزاد نس��بت به کارخانه 

حدود 100 درصد هم می شود.
خودرو بخریم یا خیر؟

وی به کسانی که قصد خرید خودرو دارند، توصیه کرد: این اتفاق قبال 
هم افتاده؛ اکنون خریدار واقعی در بازار وجود ندارد که با شرایط پایین 
آم��دن روزانه قیمت ها به دنبال خرید باش��د، بنده به خریداران واقعی 

توصیه می کنم گران نخرند و فعال هم خودرو خریداری نکنند.
با توجه به سیر نزولی قیمت ها به نظر می رسد با کاهش بیشتر تقاضا 
در این بازار، ش��اهد س��رعت گرفتن ریزش نرخ ها و از بین رفتن حباب 

قیمت ها در هفته های آتی باشیم.

ریزش قیمت ها ادامه دارد

سکوت سنگین در بازار خودرو

در پی زمزمه های آزادسازی مجدد واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی 
صنعت خودرو، آن هم با گزینه انتقال ارز بدون ذکر منشأ و استفاده از ارز 
اشخاص خارج از کش��ور، یکی از کارشناسان صنعت خودرو کشور با بیان 
اینکه واردات خودرو در مقابل ارز با منش��أ خارجی، البته با ش��رط واردات 
خودروهایی متناس��ب با قدرت خرید اکثریت طرف تقاضا، پیشنهاد خوبی 
اس��ت که می تواند در جهت متعادل سازی بازار گام بردارد، می گوید: اما به 
نظر می رسد پیشنهاد واردات خودرو در برابر صادرات نفت خام، بیشتر جنبه 

فروش نفت داشته باشد تا مدیریت بازار خودرو.
به گزارش ایسنا، پس از گذشت بیش از دو سال از ممنوعیت واردات 
خودرو، به نظر می رس��د که مجلس شورای اسالمی از مدیریت صنعت 
خ��ودرو توس��ط وزارت صمت ناامید ش��ده و قصد دارد خود دس��ت به 
کار ش��ود. از همین روی چندی اس��ت که موضوع آزادس��ازی واردات 
خودرو مطرح ش��ده و مجلس ب��ه منظور متعادل کردن ب��ازار خودرو، 

پیشنهادهایی مبنی برای واردات خودرو ارائه داده است.
در ای��ن زمین��ه روح اهلل ایزدخواه- عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس- چندی پیش، ضمن اش��اره به تصویب کلیات طرح ساماندهی 
تولید و عرضه خودرو، اعالم کرد که در طرح س��اماندهی عرضه و تولید 
خودرو، واردات خودرو تحت ش��رایطی دیده ش��ده است که می توان از 
محل صادرات خودرو و قطعات آن، صادرات نفت خام یا ارز بدون منشأ 

خودرو وارد کرد.
پس از اعالم این خبر، با طرح ایرادات آن توسط فعاالن صنعت خودرو 
کش��ور، بررس��ی ها مجدد از س��ر گرفته ش��د و در نهاین هم حجت اهلل 
فیروزی- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی- 
در این رابطه اعالم کرد که ماده ای در طرح »س��اماندهی بازار خودرو« 
در نظر گرفته شده است و مجلس در نظر دارد که واردات خودرو را در 

ازای صادرات خودرو، قطعه، نفت خام و ارز اشخاص خارج از کشور که 
تعهد به وارد کردن آنها ندارند، بدون ذکر منشأ، آزاد کند.

در رابطه با ارائه این طرح و تاثیر آن بر صنعت و بازار خودرو کش��ور، 
حس��ن کریمی س��نجری- کارش��ناس صنعت خودرو - در گفت وگو با 
ایس��نا، با بیان اینکه اس��تفاده از ارز اشخاص خارج از کشور که پیش از 
این نیز پیش��نهاد آن از س��مت فعاالن این حوزه داده شده بود، گزینه 
مناس��بی اس��ت، اظهار کرد: اینکه در قبال ارزی که تعهدی برای وارد 
کردن آن به کش��ور وجود ندارد، دولت دارندگان این ارز را تش��ویق به 

واردات خودرو کند، پیشنهاد خوبی است.
وی افزود: البته با این شرط که خودروهای سواری با یک بازه قیمتی 
خاص وارد شوند تا کمک کننده برای تقویت عرضه خودرو به بازار باشد. 
تاکنون نتواس��ته ایم از مزایای این ارزی که خارج کش��ور وجود دارد و 
تعهدی هم برای دارنده آن برای ورود به کشور ایجاد نمی کند، بهره مند 
ش��ویم؛ هرچند دیر اما باز هم خوب اس��ت که تصمیم بر چنین اقدامی 
گرفته شده است. بسیاری از سرمایه داران ایرانی هستند که تجارت آنها 
خارج از کشور بوده و درآمد ارزی داشته و همچنین به اینکه بخشی از 
این درآمد خود را در جهت منافع شخصی و همچنین در جهت تقویت 

اقتصاد کشور به کار ببرند، عالقه مند هستند.
ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو ضم��ن تاکید بر اینک��ه این موضوع، 
نیازمند س��اختار تشویقی منطقی اس��ت، گفت: یکی از این مشوق های 
منطقی، همین واردات خودرو در ازای ارزهای سرگردانی است که بعضا 
منش��أ خارجی دارند. این اتف��اق در حوزه خودروهای تج��اری افتاد و 
متاس��فانه ش��نیدیم که چندی پیش مجوز ش��ماره گذاری کامیون های 
دس��ت دومی که ماه هاس��ت در گمرک مانده اند، صادر  ش��د. به همان 
میزانی که ترخیص و ش��ماره گذاری خودروهای تجاری دست دوم غلط 

بود، صدور مجوز واردات خودروهای س��واری با ارز اش��خاص مش��وقی 
خواهد بود تا به جای کامیون های دست دوم که دارای اولویت حمل ونقل 

و اقتصاد کشور نیستند، خودروهای سواری وارد شود.
کریمی سنجری ضمن تاکید بر اینکه خودروهای سواری شرایط مناسبی 
در بازار ندارند و عرضه و تقاضای آنها به وضعیت اورژانس��ی تبدیل ش��ده 
اس��ت، گفت: بنابراین واردات س��واری ها آن هم با ارز منش��أ می تواند بازار 
خودرو داخلی را متعادل کند. البته همانطور که اش��اره شد، به شرطی که 
این طرح برای خودروهایی اجرا ش��ود که به لحاظ قیمتی متناسب با توان 

خرید بخشی زیادی از طرف تقاضا در داخل کشور باشد.  
واردات خودرو در قبال صادرات نفت خام بیشتر به نفع دولت تا 

بازار خودرو
ای��ن فعال صنعت خودرو کش��ور در ادامه در رابطه ب��ا بحث واردات 
خ��ودرو در ازای صادرات آن، صادرات قطع��ه یا نفت خام، تصریح کرد: 
اگر آنقدر توان داشته باشیم که خودرو و قطعه صادر کنیم، این موضوع 
یک مزیت به حساب خواهد آمد و طبیعتا خواهد توانست باز هم تعادلی 
ب��رای بازار ایجاد کند، اما طرح صادرات نفت  خام برای خود بنده جالب 
اس��ت و در حقیقت بحث تهاتر ف��روش نفت در ازای واردات خودرو، به 
نوعی کمک به فروش نفت خواهد بود؛ نه کمک برای تعادل بخش��ی به 
بازار خودرو. تصمیمی است که اکنون دولت باتوجه به افزایش موجودی 
نفت خام کش��ور و از س��وی دیگر کاهش درآمدهای ارزی اتخاذ کرده 
اس��ت بنابراین تهاتر  واردات خودرو در مقابل فروش نفت خام، به نظر 
می رس��د تصمیمی باشد که در ش��رایط فعلی اتخاذ ش��ده و به نتیجه 
رس��یده است و در رابطه آن معتقد نیستم که با تاخیر انجام شده است 
اما در رابطه با واردات خودرو در مقابل ارز با منشأ خارجی معتقدیم که 

بهتر بود، زودتر اتفاق می افتاد.

در پی »طرح ساماندهی بازار خودرو« مجلس شورای اسالمی

واردات خودرو بدون انتقال ارز و صادرات خودرو و قطعه به شرط امکان، بازار را متعادل خواهد کرد

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
8 آذر 1399

شماره 1672



کسب و کارامـروز8

معیاره��ای تفصیل��ی ح��وزه تجهی��زات آزمایش��گاهی، قطع��ات و 
ماشین آالت ساخت و تولید، برای دانش بنیان شدن تعیین شد.

محص��والت و تجهی��زات گوناگون��ی در رش��ته های مختل��ف برای 
و  کارگ��زاران  ب��ه  ش��دن،  دانش بنی��ان 
مرک��ز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
عرض��ه می ش��ود، اما پرس��ش این اس��ت 
ک��ه این محص��والت باید با چ��ه معیارها و 
ش��اخصه هایی سنجیده ش��وند تا به عنوان 

یک محصول دانش بنیان شناخته شوند.
ب��رای تحقق ای��ن ه��دف کارگروه هایی 
راه اندازی شده اند و برای صنایع و رشته های 
مختل��ف معیارهای��ی را تعیی��ن کرده ان��د. 
در این راس��تا معیارهای ح��وزه تجهیزات 
آزمایشگاهی، قطعات و ماشین آالت  ساخت 
و تولی��د نیز  در بخش ه��ای مختلف تعیین 

شده است. یک محصول برای دانش بنیان شدن باید از سه شرط سطح 
فناوری، برخوردار باشد. عالوه بر این باید از پیش شرط ها و ویژگی های 
دیگری نیز مانند ش��رط طراحی مبتنی بر تحقیق و توس��عه برخوردار 

باش��د. یکی از خصوصی��ات مهم مورد بررس��ی در ارزیاب��ی این گونه 
محص��والت »بازه و دق��ت پارامترهای عملکردی ی��ا قابل اندازه گیری 
ی��ا پارامترهای فرآیند تولید« اس��ت. ش��اخصه های مورد بررس��ی در 
فرآین��د تولی��د تجهیزات آزمایش��گاهی، 
قطعات و ماشین آالت  ساخت و تولید، 19 
مورد مختلف را دربر می گیرد. دما، فش��ار، 
رطوبت، دور، گش��تاور، بازده، ابعاد، میزان 
آالیندگی، زمان پاسخ، دقت و حساسیت، 
قابلی��ت اطمینان، قابلیت کنت��رل، توان، 
درج��ه آزادی، کورس عملک��رد، انعطاف 
و تطبیق پذی��ری، باالن��س و ت��وازن، عمر 
و مداوم��ت کارک��رد، وزن، حجم، چگالی، 
سختی و زبری و تردی و چقرمگی، همه از 
مواردی هستند که در بررسی یک دستگاه 
م��ورد بررس��ی ق��رار می گیرن��د.  ممکن 
اس��ت بررس��ی همه این موارد در ارزیابی 
تجهیزات و دس��تگاه های مختلف موردنیاز نباش��د و تنها چند مورد، 
بررسی شود. عالوه بر این موارد مسائل مختلف دیگری نیز وجود دارد 

که توسط کارگروه بررسی مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

»آژانس فضایی اروپا« از امضای قراردادی به ارزش 102 میلیون دالر با 
اس��تارت آپ سوئیسی برای جمع آوری زباله های فضایی و انتقال به زمین 
 »ClearSpace SA« خبر داد. به گزارش دیجیاتو، استارت آپ سوئیسی

قرار اس��ت نخس��تین ماموریت جمع آوری 
زباله های فضای��ی را در س��ال 202۵ آغاز 
کن��د و فضاپیم��ای خود را ب��ه فضا پرتاب 
کند. این ماموری��ت ClearSpace-1 نام 
دارد و آژان��س فضایی اروپا کاوش��گر خود 
را ک��ه دارای چهار بازوی رباتیک اس��ت به 
مدار زمین می فرس��تد تا بتوان��د زباله های 
فضایی را از مدار زمین جمع آوری کند. این 
کاوشگر قرار است »وسپا« یکی از مهم ترین 
زباله ه��ای فضایی را با کم��ک چهار بازوی 
رباتیک خود از فض��ا جمع آوری و به زمین 
منتقل کند. اگر این ماموریت با موفقیت به 
انجام برس��د، می توان امی��دوار بود که روند 

جمع آوری زباله های فضایی دیگر نیز با موفقیت دنبال ش��ود. شایان ذکر 
اس��ت زباله فضایی وس��پا در حدود 100 کیلوگرم وزن دارد و با توجه به 
اینکه ساختاری ساده دارد، بازوهای رباتیکی می توانند به راحتی آن را به 

دام بیندازند. زباله های فضایی، قطعات باقیمانده سفینه ها هستند که طی 
ماموریت های مختلف از آن جدا شده و در مدار زمین در گردش هستند. 
این زباله های فضایی نه تنها کارایی خاصی ندارند، بلکه می توانند خطرناک 
هم باش��ند و به ماهواره ها و س��فینه های 
فضایی برخورد کنند. برنامه های مختلفی 
برای جم��ع آوری زباله های فضایی مطرح 
شده است. اواس��ط آبان ماه رئیس و مدیر 
عملیات ش��رکت اسپیس اکس اعالم کرد 
از راک��ت »استارش��یپ« که ب��رای حمل 
انس��ان و محموله های س��نگین به مریخ 
ساخته شده می توان برای پاکسازی مدار 
زمی��ن از زباله های فضایی اس��تفاده کرد. 
 )CSSI( مرکز استاندارد و نوآوری فضایی
می گوی��د به طور تقریبی 760 هزار قطعه 
زبال��ه بزرگ تر از یک س��انتی متر در مدار 
زمین وجود دارد. در سال 2011 ناسا اعالم 
ک��رده بود که حجم زباله های فضایی به صورت تصاعدی در حال افزایش 
است و شرایط بحرانی در مدار زمین به دلیل وجود این زباله ها وجود دارد. 

بی شک از آن زمان تاکنون شرایط بحرانی تر نیز شده است.

قرارداد 102 میلیون دالری اروپا با »کلیر اسپیس« برای انتقال زباله های فضایی به زمینبررسی 19 شاخص محصوالت حوزه ماشین آالت را دانش بنیان می کند

دانش��گاه شهید بهشتی میزبان نشس��تی با عنوان »چالش های حکمرانی 
کارآفرینی و نوآوری در ایران« شد.

پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع 
نرم و خالق، اقبال شاکری عضو هیأت رئیسه فراکسیون دانش بنیان مجلس 
شورای اسالمی، حسین سالح ورزی رئیس سازمان کارآفرینی ایران و جمعی 
از اساتید دانشگاهی و فعاالن حوزه صنایع نرم و خالق در آن حضور داشتند.

  تاسیس صندوق های مالی ویژه شرکت های خالق
 این نشس��ت همزمان با اختتامیه هفته کارآفرینی برگزار شد و جمعی از 
فعاالن حوزه صنایع خالق، کارآفرینان و مدیران نهادهای مس��تقر در پارک 
علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی به بیان دستاوردها و چالش های خود در 

حوزه صنایع نرم و خالق پرداختند. 
 اختص��اص بودجه 10 میلیارد ریالی از س��وی صندوق پژوهش و فناوری 
پارک علم و فناوری دانش��گاه شهید بهشتی به شرکت ها و هسته های خالق 

مستقر در پارک از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.
 راه اندازی صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی ویژه صنایع خالق

در ابتدای نشست پرویز کرمی رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
و توسعه صنایع نرم و خالق، گفت: ستاد فرهنگ سازی در همکاری با صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی تالش دارد تا تعدادی از صندوق های پژوهش و فناوری 
تخصص��ی ویژه صنایع خالق را راه اندازی کند. دیگر صندوق های موجود نیز 
می توانند با اس��تفاده از این فرصت، حوزه کار خود را تغییر دهند و فعالیت 
تخصصی در حوزه ش��رکت های خالق را به عنوان زمینه کاری خود انتخاب 

کنند.
 مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه افزود: صنایع نرم 
و خالق، بخش مغفول مانده اقتصاد در کش��ور ما اس��ت. بسترسازی قانونی 
در مجلس ش��ورای اسالمی می تواند به تغییر این وضعیت کمک کند. البته 
قانونگذاری باید با دید بلندمدت انجام ش��ود. بر این اساس ضروری است که 
نمایندگان مجلس مفاهیم مرتبط با ش��رکت های خالق و فناوری های نرم و 
صنایع فرهنگی را به صراحت در قوانین حمایتی مانند قانون جهش تولید در 

حمایت از شرکت های خالق و وقوانین مشابه بگنجانند.
 رئی��س مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاس��ت جمهوری با اش��اره به ظرفیت ه��ای عمده صنایع ن��رم و خالق در 
کش��ورمان، گفت: ایران این ظرفی��ت را دارد که با تکیه بر ذخیره سرش��ار 
اس��تعدادهای جوان و هنرمندان کشور در عرصه های مختلف هنری جایگاه 
مطلوب جهانی خود را در حوزه صنایع فرهنگی خالق دنیا را تصاحب کند. 
  فعالیت تیمی به جای حرکت فردی و هنرمندمحور در صنایع خالق

کرمی با اش��اره به فعالیت های هنری در حال انجام در کش��ور بیان کرد: 
با توجه به س��وابق و تجربه اجرایی بنده در وزارت ارش��اد اس��المی، یکی از 
دغدغه های همیشگی ام تلفیق هرچه بیشتر هنر و هنرمند و کار تیمی میان 
اس��اتید و نوآموزان با شرکت های خالق به ویژه در کار تولید در اشل باال در 
صنایع فرهنگی و خالق اس��ت. آنچه که در صنایع نرم و خالق مهم اس��ت، 
این موضوع اس��ت که فعالیت های ف��ردی و انفرادی  فعاالن خالق، در قالب 

شرکت های پویا بزرگ و موفق خالق، پیگیری شود. 
  وی با اش��اره به ضرورت توس��عه توانمندس��ازی ش��رکت های خالق در 
کنار توس��عه منابع مالی پشتیبان ش��رکت های خالق افزود: در حال حاضر 
صندوق ه��ای پژوهش و فناوری، منابع الزم برای حمایت را در اختیار دارند، 
اما به دلیل محدودیت های قانونی، نمی توانند به شرکت های خالق به شکل 
موثر تسهیالت بدهند. از  اعضای فراکسیون دانش بنیان مجلس، به ویژه آقای 
اقبال شاکری، درخواست داریم تا بسترهای قانونی مساعد برای تغییر وضعیت 

شرکت های خالق را فراهم کنند.

 رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق 
همچنین گفت: قانون 9 ساله حمایت از شرکت های دانش بنیان، توانست آثار 
ارزش��مندی بر جای بگذارد. بی شک قانون حمایت از شرکت های خالق نیز 
باید با رویکرد نگاه به آینده تدوین شود تا شاهد همین رویه مثبت در حوزه 

صنایع خالق نیز باشیم.
  تعامل برای تغییر جایگاه شرکت های خالق

در ادامه این نشست، اقبال شاکری عضو هیأت رئیسه فراکسیون دانش بنیان 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: واقعیت این است که بعد از تعامالت انجام 
گرفته با ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق، 
بنده، فراکسیون دانش بنیان و جمعی از نمایندگان مجلس این آمادگی کامل 
را داریم تا هر حمایتی که شرکت های خالق نیاز دارند را در قالب قوانین موثر 

به تصویب برسانند.
 این عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر در ادامه افزود: در حال حاضر در 
مجلس قوانینی مانند قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و قانون همه 
جانبه ای مانند قانون حمایت از جهش تولید در حال بررسی هستند. می توان 
مباحث مرتبط با شرکت های خالق را در سریع ترین زمان ممکن در قالب این 

قوانین به تصویب رساند. 
 نماینده مردم ری، تهران و شمیرانات در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
گفت: با توجه به در پیش بودن ارائه بودجه به مجلس و همچنین انتخابات 
ریاست جمهوری، بهتر است که هرچه زودتر با استفاده از فضای شور و همدلی 
مجلس، برای تصویب قوانین مرتبط با شرکت های خالق اقدام کرد. در واقع 
در ح��ال حاضر در بهترین ب��ازه زمانی قرار داریم تا این قوانین را به تصویب 

برسانیم.
 شاکری در ادامه گفت: دگرگونی مشاغل نرم و خالق به گونه ای است که 
ش��اید در سال های پیش رو، جوانان ما مشاغلی داشته باشند که ما در حال 
حاضر هیچ درکی از این مش��اغل به عنوان شغل نداشته باشیم. باید دید که 
کشورهای توسعه یافته چگونه توانسته اند ظرفیت های خود در زمینه صنایع 
خالق را بالفعل کنند و با اس��تفاده از این آموزه ها، نسبت به تصویب قوانین 

الزم در کشور اقدام کنیم.
 نماینده مجلس شورای اس��المی با توجه به فعالیت های انجام گرفته در 
پارک علم و فناوری دانش��گاه شهید بهشتی گفت: زمان تدریس در دانشگاه 
امیرکبیر ش��اهد بودم که چگونه جوانان فع��ال در حوزه صنایع خالق بدون 
پش��توانه به شکل کم نظیری ارزش آفرینی می کنند و این انگیزه ای برای من 
ش��د که هرچه در توان دارم برای حمایت از این صنعت ارزش��مند کشور به 

کار ببرم.
ش��اکری همچنین بیان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
گام های بس��یار موثری در این زمینه برداشته اس��ت. در بررسی های آماری 
که در مجلس از صنایع و رشته های مختلف انجام دادیم، بسیاری از حوزه ها 
و صنایع نتوانستند اهداف پیش بینی ش��ده را در نمودارها محقق سازند اما 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بخشی است که موفق شد تا بیش 

از پیش بینی های در نظر گرفته شده را محقق سازد.
 وجود استعدادهای برتر در صنایع خالق

همچنین حسین سالح ورزی، رئیس سازمان کارآفرینی ایران که حضوری 
مجازی در نشس��ت داشت با اش��اره به اهمیت موضوع حکمرانی گفت: علی 
رغم وجود استعدادهای برتر در صنایع خالق، میزان ارزش افزوده ایجادشده 
در این بخش با ظرفیت های کشور فاصله دارد. با وجود پیش بینی های انجام 
گرفته در سند 1404 هنوز نتوانسته ایم در منطقه به جایگاه شایسته ای دست 
یابیم و همه این مس��ائل به خاطر چالش های اس��ت که در زمینه حمرانی 

کارآفرینی و نوآوری در ایران داریم.

فیل اسپنسر، رئیس بخش ایکس باکس، درباره نحوه درآمدزایی استودیوهای بازی سازی 
از طریق سرویس ایکس باکس گیم پس )Xbox Game Pass( توضیح داد.

به گزارش زومیت، سرویس اشتراکی مایکروسافت یعنی ایکس باکس گیم پس محبوبیت 
زیادی در بین گیمرها دارد. این س�رویس نه تنها امکان دسترس�ی ب�ه بیش از 100 بازی را 
فراه�م می کن�د، بلکه در بی�ن این بازی ها، ش�اهد س�اخته های اختصاصی اس�تودیوهای 
مایکروس�افت برای پلتفرم ایکس باکس هستیم. حتی موردانتظارترین بازی مایکروسافت 
یعنی Halo Infinite در س�ال 2021 روی سرویس گیم پس در دسترس بازیکن ها خواهد 
ب�ود؛ آن هم بدون نیاز به پرداخت هیچ هزینه اضافه ای. پش�تیبانی عالی مایکروس�افت از 
گیم پس و ارزان بودن هزینه اش�تراک ماهیانه این سرویس باعث جذب بازیکن های زیادی 
به آن شده است، اما همیشه یک سؤال مهم در رابطه با سرویس گیم پس وجود دارد؛ اینکه 
اس�تودیوهای بازی سازی و ش�رکت های ترد-پارتی )Third-Party( چه سودی از انتشار 

بازی های خود روی این سرویس می برند؟
فیل اسپنس�ر، رئیس پلتفرم ایکس باکس، در گفت وگو با وب س�ایت The Verge اعالم 
کرد که مایکروس�افت، با توجه  به موقعیتی که هر ش�رکت یا اس�تودیو دارد، قراردادهای 
مختلفی با آنها به امضا می رس�اند. اسپنس�ر توضیح داد: »قراردادهای ما دارای شکل های 
مختلفی هس�تند. این موضوع ممکن است کمی بی سروس�امان به  نظر بیاید، اما درواقع ما 
براس�اس نیاز توس�عه دهنده ها بدین ش�کل عمل می کنیم. یکی از نکات جالبی که معموال 
اتفاق می افتد این اس�ت که س�ازنده های کوچک تر، س�اخت یک بازی را ش�روع می کنند 
و ب�ه م�ا می گویند اگر فالن مبلغ را در اختیارش�ان بگذاریم، آنها بازی خ�ود را از روز اول 

روی گیم پس منتش�ر خواهند کرد. در این شرایط، ما یک موفقیت حداقلی برای بازی آنها 
تضمین می کنیم و آنها می دانند که چنین بازدهی را دریافت خواهند کرد.«

نوع دیگری از قرارداد برای انتش�ار بازی در گیم پس وجود دارد که در آن، مایکروسافت 
به طور کامل هزینه های س�اخت یک بازی را برعهده می گیرد. در این حالت، س�ازنده بازی 
می توان�د از فروش آن در خرده فروش�ی ها یا فروش�گاه های دیجیتال درآمد کس�ب کند. 
همچنین ممکن است مایکروسافت اجازه انتشار بازی روی پلی استیشن، سوییچ و پی سی 
هم داده باش�د که در این صورت، سود س�ازنده افزایش پیدا می کند. اما در مقابل، سودی 
که مایکروسافت از این قرارداد می برد، عرضه بازی از روز اول روی سرویس گیم پس است. 
اسپنس�ر در این  باره گفت: در چنین حالتی، س�ازندگان بازی ها خودشان را از ریسک های 
احتمالی محفوظ نگه می دارند. بازی آنها در هر صورت ساخته می شود؛ سپس آنها از فروش 
بازی سود می برند و ما هم از عرضه آن روی گیم پس. این می تواند یک مبلغ پرداختی ثابت 
برای س�ازنده ها باشد. گاهی هم توسعه دهنده ها کار بیش�تری روی بازی انجام می دهند و 
مثال به ما می گویند اگر این مقدار مبلغ را در اختیارش�ان قرار دهیم، بازی را روی گیم پس 

منتشر می کنند.
اسپنس�ر همچنین به نوع دیگری از قرارداد با بازی س�ازها اشاره کرد که براساس میزان 
اس�تفاده از بازی ه�ا و درآمدزای�ی آنها اس�ت. او در این  باره گفت: »ما س�عی می  کنیم که 
راه های مختلف را با ش�رکای خود امتحان کنیم. در ابتدا )که گیم پس ش�روع به کار کرد(، 
ما مدلی داش�تیم که کامال برمبنای میزان استفاده کاربران از بازی ها بود. در آن زمان اکثر 
ش�رکای ما گفتند ک�ه بله، ما این موضوع را می فهمیم، اما ب�ه آن اعتقادی نداریم بنابراین 

مجلس پیشگام حمایت از شرکت های خالق می شود

فیل اسپنسر درباره نحوه کسب درآمد بازی سازها از ایکس  باکس گیم پس توضیح داد

دریچــه

افزای��ش نفوذ فناوری در مناطق گوناگون کش��ور یکی از راهبردهای اصلی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

پس از سفرهای متعدد سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
به اس��تان سیستان و بلوچستان، مراکز مختلف زیس��ت بوم نوآوری استان از 

جمله خانه خالق و مرکز شتابدهی تاسیس شد.
فن ب��ازار اما اصلی ترین بازوی تبادل تجاری فناوری در کش��ور محس��وب 
می ش��ود. نماینده استانی فن بازار در سیس��تان و بلوچستان با تکیه بر دانش 
بومی شرکت های دانش بنیان بسیاری از محصوالت دانش بنیان را عرضه کرده 
اس��ت تا این استان بتواند نقش��ی تاثیرگذار در توسعه نفوذ فناوری در سراسر 

کشور ایفا کند.

جوانان سیستان و بلوچستان جایگزینی 
برای محصولی آمریکایی ساختند

شنبه
8 آذر 1399

شماره 1672
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اپل برای کاهش اتکا به چین از فاکس��کان خواس��ته خطوط مونتاژ 
آیپ��د و مک ب��وک را به ویتنام منتق��ل کند. در ص��ورت صحت خبر 

فاکسکان برای نخستین بار آیپد را خارج از چین تولید می کند.
به گزارش  دیجیاتو، »خبرگزاری رویترز« 
به نقل از منبعی آگاه مدعی شده فاکسکان 
در واکنش به درخواست اپل در حال انتقال 
خط��وط مونتاژ آیپد و مک بوک از چین به 
ویتنام است. این تصمیم اپل ناشی از جنگ 
تج��اری دامنه دار بین آمریکا و چین اس��ت 
ک��ه باعث افزایش تعرفه کاالهای وارداتی از 
چین شده است. این شرکت قبال هم بخشی 
از خطوط تولید خود را به هند منتقل کرده 
ب��ود. اپل به لطف برخی مذاکرات توانس��ته 
ت��ا ح��دی از زیر ب��ار تعرفه ها در ب��رود اما 
وابس��تگی بی��ش از حد به چی��ن آنها را نه 
تنها در برابر فش��ارهای ژئوپلیتیکی بلکه در 

برابر بحران هایی نظیر پاندمی کرونا نیز آس��یب پذیر س��اخته تا حدی 
که با قرنطین��ه چین معرفی و تولید آیفون های جدید با تاخیر مواجه 
ش��د. همین عامل باعث شده آنها به فکر ایجاد تنوع در زنجیره تامین 

خود باش��ند. فاکس��کان ظاهرا خطوط مونتاژ آیپ��د و مک بوک را در 
کارخانه ای واقع در اس��تان » Bac Giang« ویتنام مستقر کرده و از 
نیمه اول 2021 آن را راه اندازی خواهد کرد. منبع رویترز بدون اشاره 
به مدل های آیپد تاکید کرد که بخشی از 
تولی��د چین به این س��ایت محول خواهد 
شد. فاکس��کان  در پاس��خ به درخواست 
نش��ریات از تایی��د ی��ا رد ای��ن گ��زارش 
خودداری کرد و اپل هم هنوز اظهارنظری 
نکرده است. با این حال شرکت تایوانی روز 
سه شنبه از س��رمایه گذاری 270 میلیون 
دالری برای تاسیس زیرمجموعه ای جدید 
خبر داده بود که ب��ه گفته این منبع آگاه 
برای پش��تیبانی از ش��عبه جدی��د تایوان 
ص��ورت گرفته اس��ت. در صورتی که این 
گزارش درس��ت از آب درآی��د برای اولین 
بار فاکس��کان آیپد را خارج از چین تولید 
می کن��د. فاکس��کان و پگات��رون پیش از ای��ن بنا به درخواس��ت اپل 
س��رمایه گذاری  های هنگفتی را برای راه اندازی خطوط تولید در هند و 

مکزیک صورت داده اند.

رن ژنگف��ی با بیان اینک��ه هدف برخی سیاس��تمداران آمریکایی از 
تحریم نابودی هوآوی اس��ت تاکید کرد که پس از جدایی آنر نه تنها 
ارتباطی پنهانی با این ش��رکت نخواهند داشت بلکه رقیب آنها خواهد 

بود.
به گ��زارش دیجیاتو، اواخر ماه گذش��ته 
ه��وآوی تایی��د کرد که برای خ��ارج کردن 
آن��ر از زیر ب��ار تحریم های س��نگین ایاالت 
متح��ده، زیرمجموعه خود را کنسرس��یوم 
 »Shenzen Zhixin« تازه تاسیس به نام
می فروشد که از کارگزاران و توزیع کنندگان 
آن��ر تش��کیل ش��ده اس��ت. »رن ژنگفی«، 
مدیرعامل هوآوی در همین رابطه سخنانی 
را خطاب به کارکنان این شرکت ایراد کرده 
و در آن به دالی��ل جدایی و آینده برند آنر 

پرداخته است:
»تحریم های پیاپی آمریکا علیه هوآوی ما 

را به این نتیجه رس��اند که هدف برخی سیاس��تمداران این کش��ور نه 
اصالح شرکت ما بلکه نابودی آن است.«

به گفته ژنگفی هرچند هوآوی می توانس��ت بر مش��کالت غلبه کند 

ام��ا میلیون ها کارمند فع��ال در زنجیره تامین و ف��روش آنر به خاطر 
توقف کانال های فروش در سراسر دنیا در خطر از دست دادن کارشان 
بودند: »ما نباید افراد بی گناه را به خاطر مشکالتی که داریم به سقوط 
بکش��انیم.« هوآوی قبال در بیانیه خود به 
قطع ارتباط کامل با آن اش��اره کرده بود و 
ژنگفی دوباره روی این مسئله تاکید کرد:

»پ��س از جدایی هوآوی هی��چ ارتباط 
پش��ت پرده ای ب��ا آنر نخواهد داش��ت. ما 
در ای��ن رون��د خردمندانه رفت��ار کرده و 
ش��دیدا به قوانین و هنجارهای بین المللی 
پایبند خواهیم بود.« مدیرعامل هوآوی از 
مدیران آنر خواس��ت پس از استقالل روی 
همکاری با ش��رکت های فن��اوری ایاالت 
متحده تمرکز کنن��د: »آنر تحت مدیریت 
جدید به س��رعت تولید را از س��ر گرفته و 
مش��کالتی که با شرکای باال و پایین دست 
دارد را مرتفع خواهد کرد. آمریکا از نظر فناوری یک ابرقدرت اس��ت و 
کمپانی های فوق  العاده  بسیاری در آن مشغول به فعالیت هستند. شما 

باید با آنها همکاری تنگاتنگ و گسترده ای داشته باشید.«

آنر رقیب ما خواهد بود و رابطه پشت پرده  با آنها نخواهیم داشتاپل خطوط تولید آیپد و مک بوک را به ویتنام منتقل می کند

س��لول های بنیادی را در درمان 70 نوع بیماری موثر می دانند؛ سلول هایی که 
دنیای درمان را دگرگون و امیدها برای درمان بیماری  ها را بیشتر کند.

 شاید ندانید که قلب شما برای تپش خود، مغز برای انجام فعالیت های روزانه اش 
و کلیه برای تمیز کردن خون، نیاز به جایگزینی س��لول های مرده با س��لول های 
بنیادی دارند. این سلول ها در بدن هستند تا به نوسازی بدن کمک و فرآیند ادامه 

حیات را برای بدن احیا کنند.
این علم پویا و مهم در دنیا روند توس��عه ش��تابانی دارد و دانشمندان هر روز با 
ارائه راهکارهای نوین، دنیای درمان را با ش��یوه ها و فناوری های جدید شگفت زده 
می کنند؛ ابزارهای جدیدی که امید به زندگی را در بیماران بیشتر می کند و مهر 

تاییدی به ادامه حیات شان می زند.
بیمارانی که س��ال ها ب��ا بیماری های صعب العالج یا العالجی مانند س��رطان، 
بیماری های قلبی، پارکینس��ون، اس��کلروز متعدد، س��کته، بیماری هانتینگتون، 
صدمات نخاعی و بس��یاری بیماری های دیگر دس��ت و پنجه نرم می کنند و درد 
می کش��ند. به همین دلیل، این علم کاربردی در دنیا به یکی از علوم پیشرو بدل 
شده است و کشورها برای توسعه این حوزه فناورانه با هم رقابت می کنند؛ رقابتی 
که نفع آن برای مردم و بیماران است و قرار است آینده ای ایمن تر و سالم تر برای 

بشر رقم بزنند.
ش��تاب گیری این حوزه فناورانه را به س��ال 2010 میالدی منتسب می کنند. 
آمارها می گوید این عرصه علمی در آن س��ال ها حدود 3 میلیرد دالر بازار جهانی 

داشته و قرار است تا 2030 میالدی این بازار به حدود 20 میلیارد دالر برسد.
کش��ورهای آسیایی پیشتاز در سرمایه گذاری بر روی سلول های بنیادی شامل 
چین، کره، ژاپن، هندوس��تان، قطر و عربس��تان هس��تند. البته ای��ران هم چند 
س��الی است که با پیوستن به این کش��ورها، در تالش برای اثبات توانمندی ها و 
ظرفیت های دانش��ی خود به دنیا اس��ت؛ تالش��ی که قدمتی 28 ساله دارد. البته 
که این روند 1۵ سالی است شتاب بیشتری گرفته و ایران را به لیست کشورهای 

پیشرو در این حوزه اضافه کرده است.
 حمایت همیشگی معاونت علمی و فناوری از توسعه سلول های 

بنیادی
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری هم تاکید زیادی بر توسعه 
این علم در کش��ور دارد و معاونت علمی را حامی همیش��گی توس��عه سلول های 
بنیادی در کش��ور می داند. آن طور که س��تاری می گوید: حوزه سلول بنیادی در 
معاونت علمی همواره مورد حمایت قرار گرفته و می گیرد. س��تاد توس��عه علوم و 
فناوری های س��لول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم از 

نظر مالی مشکلی برای حمایت از دستاوردهای این حوزه ندارد.
مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری معتقد اس��ت ک��ه در آینده نزدیک 

فناوری های س��لول های بنیادی در کشور رش��دی مضاعف را تجربه می کند و به 
زودی با این روش ها درمان های جدید و مطمئن تری به لیست درمان بیماری های 
س��خت افزوده خواهد شد چون سلول های بنیادی یک مجموعه بی نظیر علمی و 
درمانی محس��وب می شود. مسیر درمانی و پزش��کی در دنیا ناخودآگاه به سمت 
درمان های سلولی در حرکت است و نظام درمانی دنیا چاره ای ندارد جز اینکه در 
این مسیر ادامه راه دهد. ایران هم اگر به سمت دستیابی به این فناوری کاربردی 
نمی رفت قطعا امروز برای درمان بس��یاری از بیماری ها با مشکالت و چالش های 

زیادی روبه  رو می شد.
 شتاب گیری علوم سلول های بنیادی در زیست بوم فناوری و نوآوری

امیرعلی حمیدیه دبیر س��تاد توس��عه علوم و فناوری های س��لول های بنیادی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، با اش��اره به فعالیت 140 ش��رکت 
دانش بنیان در حوزه س��لول های بنیادی می گوید: فعالیت این شرکت ها از تولید 
ظرف کشت سلول که پیش از این همه وارداتی بوده است تا محیط کشت و تکثیر 
سلول را دربر می گیرد. به گفته حمیدیه، براساس سند توسعه سلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی، تحولی بزرگ در این حوزه اتفاق افتاد و تبدیل این علم به ثروت 
را محقق کرد. دبیر س��تاد توس��عه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین بیان می کند: از نظر تولید علم در حوزه 
س��لول های بنیادی هم جایگاه ایران بسیار قابل قبول است و در کنار کشورهایی 
ایستاده ایم که روزی تنها قدرتمندان این حوزه علمی بودند اما با تالش های صورت 
گرفته در زیست بوم فناوری و نوآوری کاری کردیم که به لیست کشورهای دارای 
این فناوری پیوستیم و امروز ایران یکی از نامداران سلول های بنیادی در دنیا است.

حمیدیه ادامه می دهد: ایران پیش��تازترین کشور اسالمی در حوزه سلول های 
بنیادی است و این موضوع بر توانمندی سرآمدان علمی کشور صحه می گذارد.

امید به زندگی و سالم ماندن یکی از نیازهای جدی و مهم روانی در جامعه است. 
اینکه بش��ر بداند در بحبوحه بیماری ها و جنگ های ناخواسته می تواند به طنابی 
چنگ بزند و خود را از عوارض این نامالیمات در امان بدارد، مثال در روزهای سخت 
کرونایی، جهان به سمتی رفت که به ضرورت توسعه علمی و کشف راه های درمانی 

در زمان بروز بیماری های ناشناخته بیشتر پی برد.
اخبار گاه و بیگاهی هم که از گوشه و کنار جهان مبنی بر کشف دارو یا واکسنی 
ب��رای درمان کرونا به گوش می رس��د، امیدها برای رهایی از این دام پهن ش��ده 
را بیش��تر می کند. شاید این روزها حال بیماران س��رطانی و صعب العالج را بهتر 
درک می کنیم زمانی که ندایی از گوش��ه ای از جهان برای درمان این بیماری به 
گوش می رسد. سلول های بنیادی را امیدی برای بیمارانی می دانند که روی تخت 
بیمارستان ناامید از همه راه ها منتظرند تا شاید درمانی جدید برای شان پیدا شود 

و از این روزهای سخت رهایی یابند.

بازار دارو در کش��ور با خ��أ 1.67 میلیارد دالری مواجه اس��ت که 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در فکر پر کردن این خأ با توان داخلی 
است. صنعت داروس��ازی یکی از صنایعی است که آینده محور است و 
کش��ورها برای تامین این نیاز خود همیش��ه برمبنای یک استراتژی و 
برنامه ری��زی اصولی حرکت می کنند؛ نی��ازی ضروری که حیات مردم 
به آن وابس��ته است؛ صنعتی که از سه بخش تولید، بازاریابی و توسعه 
تش��کیل می شود و پیشرفت هر کدام از این بخش ها برای شتاب دادن 

به روند توسعه آن مهم است.
آمریکای ش��مالی، اروپا و ژاپن را کشورهای پیشروی صنعت دارویی 
جهان می دانند. کشورهای نوظهوری مانند چین، برزیل، روسیه، هند، 
مکزیک، ترکیه و چند کش��ور دیگر را هم بازارهای نوظهور این صنعت 

معرف��ی می کنند. البته س��هم ایران هم از این بازار، قابل توجه اس��ت 
که به لطف تالش ش��رکت های دانش بنی��ان و متخصصان ایرانی برای 
کش��ور به دست آمده است. به گفته مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، این بازار 
ب��زرگ در ایران یک ش��کاف 1.67 میلیارد دالری دارد که س��تاد در 
تالش است تا با کمک شرکت های فعال این حوزه آن را پوشش دهد. 

کاری که شاید تا پایان سال جاری محقق شود.
به گواه آمارهای رسمی، ایران در حوزه تولید دارو در منطقه جایگاه 
خوبی را کس��ب کرده اس��ت. این آمارها می گوید ایران س��ومین بازار 
بزرگ دارویی منطقه را از آن خود کرده اس��ت. این بازار بزرگ، ارزش 

اقتصادی زیادی برای کشور به همراه دارد.

بازار دارو خأل یک میلیارد دالری دارد و تا پایان سال شکاف ها پر می شود

روی گیم پس منتش�ر خواهند کرد. در این شرایط، ما یک موفقیت حداقلی برای بازی آنها 
تضمین می کنیم و آنها می دانند که چنین بازدهی را دریافت خواهند کرد.«

نوع دیگری از قرارداد برای انتش�ار بازی در گیم پس وجود دارد که در آن، مایکروسافت 
به طور کامل هزینه های س�اخت یک بازی را برعهده می گیرد. در این حالت، س�ازنده بازی 
می توان�د از فروش آن در خرده فروش�ی ها یا فروش�گاه های دیجیتال درآمد کس�ب کند. 
همچنین ممکن است مایکروسافت اجازه انتشار بازی روی پلی استیشن، سوییچ و پی سی 
هم داده باش�د که در این صورت، سود س�ازنده افزایش پیدا می کند. اما در مقابل، سودی 
که مایکروسافت از این قرارداد می برد، عرضه بازی از روز اول روی سرویس گیم پس است. 
اسپنس�ر در این  باره گفت: در چنین حالتی، س�ازندگان بازی ها خودشان را از ریسک های 
احتمالی محفوظ نگه می دارند. بازی آنها در هر صورت ساخته می شود؛ سپس آنها از فروش 
بازی سود می برند و ما هم از عرضه آن روی گیم پس. این می تواند یک مبلغ پرداختی ثابت 
برای س�ازنده ها باشد. گاهی هم توسعه دهنده ها کار بیش�تری روی بازی انجام می دهند و 
مثال به ما می گویند اگر این مقدار مبلغ را در اختیارش�ان قرار دهیم، بازی را روی گیم پس 

منتشر می کنند.
اسپنس�ر همچنین به نوع دیگری از قرارداد با بازی س�ازها اشاره کرد که براساس میزان 
اس�تفاده از بازی ه�ا و درآمدزای�ی آنها اس�ت. او در این  باره گفت: »ما س�عی می  کنیم که 
راه های مختلف را با ش�رکای خود امتحان کنیم. در ابتدا )که گیم پس ش�روع به کار کرد(، 
ما مدلی داش�تیم که کامال برمبنای میزان استفاده کاربران از بازی ها بود. در آن زمان اکثر 
ش�رکای ما گفتند ک�ه بله، ما این موضوع را می فهمیم، اما ب�ه آن اعتقادی نداریم بنابراین 

ترجیح می دهیم پول را از قبل به ما پرداخت کنید.«
اسپنس�ر در بخ�ش دیگری از صحبت های خ�ود گفت به خاطر وجود س�رویس گیم پس، 
بازی های مختلفی در س�بک های متفاوت س�اخته ش�ده اند و از این بابت اظهار خوشحالی 
کرد. او گفت: »وقتی یک تیم بازی س�ازی مش�غول ارائه و معرفی بازی خودش�ان به ناش�ر 
هس�تند، اگر میزان فروش و درآمد احتمالی بازی با حس�اب و کتاب ناش�ر سازگار نباشد، 
هرگز ش�اهد س�اخته ش�دن آن نخواهیم بود. برای مثال وقتی به نتفلیکس نگاه می کنیم، 
 ABC یا CBS و NBC سریال هایی را می بینیم که در مدل قدیمی و در شبکه هایی مانند
هرگز فرصت س�اخته ش�دن پیدا نمی کردند، درحالی که واقعا می توانند سریال های موفقی 

باشند. من امیدوارم که گیم پس هم بتواند به چنین سطحی برسد.«
البت�ه با تمام ویژگی های مثبتی که س�رویس گیم پ�س دارد، انتقاداتی هم در مورد آن و 
سایر سرویس های مشابه مانند اپل آرکید شنیده می شود. برای مثال برخی افراد معتقدند 
که چنین سرویس هایی می توانند ارزش بازی ها را نزد مخاطب پایین بیاورند و این ذهنیت 
را ایجاد کنند که بازی باید مجانی یا ارزان باش�د. همچنین در درازمدت، این س�رویس ها 
منجر به افت کیفیت بازی های AAA می ش�وند و بازی س�ازها را به سمت ساخت بازی های 
کم خرج تر س�وق می دهند. بااین حال نمی توانیم محبوبیت سرویس گیم پس را انکار کنیم و 
آن را یک موفقیت بزرگ برای مایکروسافت در نظر نگیریم. این سرویس اکنون 15 میلیون 
مش�ترک دارد و براس�اس آمارهای ارائه  ش�ده، حدود 70 درصد از افرادی که کنسول های 
ایک�س باکس س�ری ایکس یا س�ری اس را در هنگام عرض�ه خریداری کرده ان�د، از قبل 

اشتراک گیم پس داشتند یا به  تازگی عضو این سرویس شده اند.

سلول های بنیادی به میدان آمد و امید بیماران بیشتر شد

فیل اسپنسر درباره نحوه کسب درآمد بازی سازها از ایکس  باکس گیم پس توضیح داد

یادداشـت

بزرگ ترین و مدرن ترین فروش��گاه دارویی غرب افغانستان میزبان محصوالت دانش بنیان های 
ایرانی فعال حوزه سالمت می شود. فرصتی برای 20 شرکت   دانش بنیان فعال حوزه سالمت ایجاد 
شده است تا محصوالت خود را در فروشگاه دائمی مرکز تجاری بزرگ دارویی و تجهیزات پزشکی 
در شهر هرات افغانستان که بزرگ ترین و مدرن ترین فروشگاه دارویی غرب محسوب می شود، به 
فروش برس��انند. با توجه به متمرکز شدن نمایندگی های دارویی و تولیدکنندگان در این نقطه و 
اختصاصی بودن موقعیت آن به عنوان قطب اصلی صنف دارویی غرب افغانستان، عرضه و معرفی 
محصوالت می تواند با سهولت بیشتری منجر به فروش به مشتریان بالقوه ای در این ناحیه رفت وآمد 
دارند، شود چراکه با توجه به اهداف و برنامه های پیش بینی شده، ساختمان مذکور تبدیل به محل 

اصلی تامین نیاز داروخانه های اصلی والیت هرات و والیات غربی افغانستان خواهد شد.

محصوالت دانش بنیان های ایرانی در بازار 
دائمی افغانستان به فروش می رسد



ماه دسامبر برای بازاریاب ها اهمیت بسیار زیادی دارد. ماه پایانی سال همیشه 
همراه با نوعی فوریت برای برندها به منظور فروش محصوالت ش��ان است. اغلب 
برندها تمایلی به پر ماندن انبارهای شان در پایان سال ندارند. همین امر تیم های 
بازاریابی را به سوی طراحی کمپین های ویژه برای پایان سال سوق می دهد. جمعه 
سیاه نیز در ماه دس��امبر برای بازاریاب ها جذابیت زیادی دارد. بسیاری از برندها 
ب��رای جلب نظر مخاط��ب هدف اقدام به بازاریابی ویژه در کریس��مس می کنند. 
شاید این امر در ابتدا جذابیت باالیی داشته باشد، اما بدون ایده های مناسب برای 

بازاریابی امکان جلب نظر مخاطب هدف وجود ندارد. 
بس��یاری از مردم در ماه پایانی سال تمایل بیشتری برای خرید پیدا می کنند. 
اغلب افراد خرید های اصلی شان برای سال نو را در دسامبر انجام می دهند. همین 
امر برای خرده فروشی ها بازه زمانی مناسبی از نظر فروش ایجاد می کند. افزایش 
تمایل خرید از س��وی مش��تریان بدون برنامه ریزی درست از سوی برندها نتیجه  
خاصی بر روی میزان فروش شان نخواهد داشت. بسیاری از برندها در دسامبر نه 
تنها افزایش��ی در فروش تجربه نمی کنند، بلکه با ضرر نیز مواجه می شوند. دلیل 
این امر ناتوانی برای تولید کمپین های بازاریابی جذاب و تعاملی از س��وی چنین 
برندهایی است. در ادامه برخی از ایده های مناسب برای بازاریابی در ماه دسامبر را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
ایده های مربوط به کریسمس در ماه دسامبر

ماه دس��امبر همیشه همراه با حال و هوای کریس��مس است. هیچ خانواده ای 
در ماه دس��امبر بدون دغدغه های متع��دد در مورد خرید محصوالت موردنیازش 
به ارزان ترین قیمت ممکن نیس��ت. همین امر موجب تقویت انگیزه برندها برای 
بازاریابی و تعامل با مشتریان می شود. نکته مهم اینکه برخی از برندها از مدت های 
قبل از کریس��مس اقدام به بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف می کنند. برهمین 

اساس برخی از ایده های بازاریابی در ماه دسامبر مربوط به کریسمس است. 
ارسال رایگان محصوالت

خرید محصوالت به صورت غیرحضوری همیش��ه جذابیت ه��ای خاصی دارد. 
عدم نیاز به حضور در خرده فروش��ی ها و انتظار در صف های طوالنی، به ویژه در 
ماه پایانی س��ال، مزیت مهمی محسوب می شود. نکته مهم در این میان ضرورت 
کاهش قیمت ارسال محصوالت برای مشتریان است. اغلب خرده فروشی ها برای 
ارسال محصوالت شان به آدرس مشتریان هزینه مشخصی دریافت می کنند. یکی 
از ایده های بازاریابی مناسب برای ماه دسامبر مربوط به ارسال رایگان محصوالت 

برای مشتریان است. 
بدون تردید برخی از خرده فروش��ی های کوچک امکان ارسال رایگان سفارش 
مشتریان را ندارند. در این صورت باید تا جای ممکن تخفیف مناسب لحاظ کرد. 
موسس��ه محصوالت ارگانیگ ناویتاس به عنوان یک شرکت معتبر در ماه پایانی 
هر سال 20 درصد تخفیف بر روی ارسال سفارشات اعمال می کند. این امر نقش 

مهمی در تقویت انگیزه مشتریان برای خرید دارد. 
امروزه بسیاری از مشتریان به دلیل مشکالت ناشی از کرونا فکر خرید حضوری 
را نمی کنند. این امر با قوانین س��فت و س��خت پیرامون وضعیت برندها و خرده 
فروشی ها همراه شده است بنابراین خرید آنالین تنها گزینه در دسترس مشتریان 
است. ارسال رایگان سفارشات نقش مهمی در رقابت بهینه میان خرده فروشی ها 

در ماه پایانی سال خواهد داشت. 
توجه به هفته جهانی واکسن آنفلوآنزا

بیماری آنفلوآنزا در طول مدت زمان پیش از عرضه واکسنش یکی از جلوه های 
وحشتناک زندگی مردم بود. بسیاری از افراد به دلیل این بیماری خیلی زود از پا 
درمی آمدند. ساالنه 6 تا 12 دسامبر به عنوان هفته جهانی واکسن آنفلوآنزا شناخته 
می ش��ود. این هفته برای بسیاری از س��ازمان های بهداشتی دارای اهمیت است. 

برخی از ایده های بازاریابی مناسب در این هفته به شرح ذیل است:
• به اش��تراک گذاری اطالعات اساس��ی در مورد بیماری آنفلوآنزا و راهکارهای 

درمان آن در کوتاه ترین زمان ممکن
• بیان تاریخچه کشف واکسن آنفلوآنزا و سختی های مسیر این تحقیق علمی

• تالش برای معرفی خدمات شرکت در زمینه ارائه کمک های مالی به موسسه 
های بهداشتی و پزشکی برای مقابله با این بیماری

• اگر در زمینه بهداش��ت فعالی��ت دارید، معرفی مرکز درمان��ی تان به عنوان 
گزینه ای مطمئن برای افراد بیمار ایده جذابی خواهد بود.

بسیاری از مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا استقبال مناسبی از کمپین های 
بازاریابی با محوریت نکات بهداش��تی دارند. این امر ش��اید در ابتدا بسیار ساده به 
نظر برس��د، اما تاثیرگذاری مطلوبی بر روی مخاطب هدف دارد. اگر کسب و کار 
شما در زمینه بهداش��تی فعالیت ندارد، قدردانی از کادرهای درمانی ایده جذاب 

دیگری خواهد بود. 
گرامیداشت نخستین روز زمستان

زمس��تان در راه است. بس��یاری از مردم زمستان را مصادف با سال نو میالدی 
می دانند. شور و هیجان در این ماه به حداکثر می رسد. 21 دسامبر به طور رسمی 
نخس��تین روز از فصل زمستان است. این روز مصادف با یک هفته به کریسمس 
اس��ت بنابراین برندها امکان ترکیب ایده های بازاریابی ش��ان برای این روز مهم و 
همچنین کریسمس را دارند. بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی برای کریسمس 
نی��از به یک ایده جانبی دارند. این امر نکته مهمی در زمینه بازاریابی محس��وب 
می شود. یادآوری خاطرات خوش مربوط به کریسمس و همچنین زمستان برای 
مردم ایده جذابی از نظر بازاریابی محس��وب می ش��ود. برخی از برندها در این روز 
از مخاطب هدف شان برای بیان خاطرات شان در کریسمس و زمستان درخواست 
می کنند. این امر برندها را با حجم وسیعی از داده های مربوط به مشتریان مواجه 
خواهد س��اخت. معنای این امر امکان تولید محتوای بازاریابی با داده های رایگان 

است. 
ایده های مربوط به اهدای هدیه به مشتریان در کریسمس

بازاریابی در کریسمس همیشه برای مشتریان جذابیت دارد. دلیل این امر امکان 
دریافت هدیه ها یا تخفیف های گسترده از سوی برندهاست. بسیاری از برندها برای 
بازاریابی در کریسمس اقدام به اعطای هدیه های جذاب می کنند. بررسی برخی از 

هدیه های جذاب برای مشتریان در ادامه اهمیت باالیی دارد.
برگزاری مراسم تجاری و اعطای هدیه به مشتریان

مراس��م های بازاریابی جذابیت باالیی برای برندها دارد. ایجاد هیجان در میان 
مش��تریان ایده مناسبی برای افزایش فروش است. نکته مهم در این میان ناتوانی 
برندها برای برگزاری مراس��م های حضوری در س��ال پیش روی اس��ت بنابراین 
مراس��م های آنالین باید در دس��تور کار برندها قرار گیرد. بدون شک مراسم های 
آنالین حال و هوای مراسم های حضوری را ندارد. همین امر نیاز به ایده های جانبی 

برای مراسم های آنالین را افزایش می دهد. 
اعطای هدیه های جذاب به مشتریان در مراسم های آنالین بهترین گزینه برای 
افزایش جذابیت مراسم برند است. بسیاری از برندها در مراسم های ویژه شان اقدام 

به قرعه کشی میان مشتریان یا اعطای هدیه به صورت سراسری می کنند. این امر 
پای هر مش��تری سخت پس��ندی را نیز به مراسم برند باز خواهد کرد. مهمترین 
مس��ئله در این میان انتخاب هدیه های جذاب برای مشتریان است. اگر این نکته 
مدنظر برندها قرار نگیرد، امکان تاثیرگذاری بر روی آنها از بین خواهد رفت. ایراد 
برخی از برندها در این زمینه انتخاب محصوالتی غیرجذاب برای بازاریابی و تعامل 
با مخاطب هدف است بنابراین بازنگری در کیفیت هدیه های برند نکته مهمی برای 

بهبود وضعیت خواهد بود. 
برخی از برندها توانایی الزم برای برگزاری مراسم آنالین به تنهایی را ندارند. این 
امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها ایجاد می کند. ایده مناسب در این 
میان همکاری با برخی از برندهای دیگر برای برگزاری مراسم آنالین است. این امر 
هزینه های برگزاری مراسم را میان برندهای مختلف پخش خواهد کرد. نتیجه امر 

اینکه به هیچ برندی فشار بیش از اندازه وارد نخواهد شد. 
ارسال کارت پستال برای مشتریان

هی��چ نکته ای بیش��تر از دریافت ایمیل های مناس��بتی در چن��د روز مانده به 
کریسمس مهم نیست. بسیاری از مشتریان نسبت به دریافت ایمیل های بازاریابی 
به طور مداوم شکایت دارند. نکته مهم در این میان عالقه همین دسته از مشتریان 
برای دریافت ایمیل های مناس��بتی اس��ت. اکنون با توجه به شیوع ویروس کرونا 
حال و هوای کریس��مس کمتر در سطح شهر قابل مشاهده است بنابراین برندها 
باید اقدام به ایجاد حس و حال کریسمس برای مشتریان شان نمایند. در غیر این 

صورت دامنه وسیعی از مشتریان نسبت به خدمات برندها ناامید خواهند شد. 
ارس��ال کارت پستال همیشه یکی از شیوه های تبریک و یادآوری اهمیت افراد 

محس��وب می ش��ود. این امر در میان خانواده ها معنای بسیار مهمی دارد. ساالنه 
شمار باالیی از خانواده ها اقدام به ارسال کارت پستال برای دوستان شان می کنند. 
نکته جالب در این میان امکان تقلید از خانواده ها و ارس��ال کارت پستال از سوی 
برندهاست. دامنه وسیعی از مشتریان ش��انس دریافت کارت پستال در طول ماه 
دسامبر را دارند. اگر یک کسب و کار در این میان با بودجه محدودی مواجه است، 
ابتدا باید به س��راغ مشتریان وفادارش برود. این نکته دارای اهمیت بسیار زیادی 
اس��ت. اگر مس��ائل مالی مدنظر برند قرار نگیرد، امکان بروز بدهی های گسترده 
افزایش پیدا می کند بنابراین پیش از طراحی هر برنامه ای برای بازاریابی باید میزان 

بودجه در دسترس را مدنظر قرار داد. 
ارس��ال کارت پس��تال برای مش��تریان همراه با ایده های جانب��ی تاثیرگذاری 
بس��یار بیش��تری به همراه خواهد داش��ت. یکی از ایده های مناسب در این میان 
ارائه کد تخفیف ویژه برای مش��تریان است. این امر انگیزه مشتریان برای مطالعه 

کارت پستال ها را به شدت افزایش می دهد. 
اعطای هدیه به مشتریان در اینستاگرام

دس��امبر همیش��ه برای مش��تریان به معنای امکان دسترسی به تخفیف های 
گس��ترده و حتی دریافت هدیه های جذاب است. بسیاری از برندها برای بازاریابی 
اینستاگرام را انتخاب می کنند. دلیل این امر محبوبیت اینستاگرام در میان کاربران 
و همچنین امکان تعامل با مشتریان جهانی است. اگر یک برند در مقیاس جهانی 
در تالش برای بازاریابی و تعامل با مشتریان باشد، شانس باالیی برای موفقیت در 

اینستاگرام خواهد داشت. 
یکی از اشتباهات برندها در ماه دسامبر تغییر ندادن الگوی بازاریای شان است. 
بر این اساس مشتریان هیچ تفاوتی میان وضعیت فعالیت یک برند در ماه دسامبر 
با دیگر بازه های زمانی احساس نمی کنند. همچنین نکته انگیزه آنها برای تعامل با 

برند موردنظر را کاهش می دهد. 
برگزاری مراسم خیریه

وقتی س��ال نو فرا می رسد. بس��یاری از خانواده ها و افراد نیازمند توانایی خرید 
کاالهای موردنیازش��ان را ندارند. یکی از س��نت های جذاب در میان بس��یاری از 
کشورها برگزاری مراسم های خیریه برای جمع آوری انواع کاال یا پول است. موارد 
گردآوری ش��ده در نهایت به س��ود افراد نیازمند صرف خواهد شد. این امر امکان 
تقس��یم لذت ناشی از سال نو میالدی در میان خانواده های مختلف را امکان پذیر 

می سازد. 
بدون تردید حضور برندها در مراس��م های خیریه موجب افزایش اعتبارش��ان 
می ش��ود. نکته مهم در این میان عدم اطالع برخی از برندها نسبت به شیوه های 
مش��ارکت در مراس��م های خیریه یا حتی برگزاری چنین مراسم هایی است. اگر 

کسب و کار شما نیز با چنین مشکلی مواجه است، به نکات ذیل توجه نمایید:
• اجاره یک غرقه مشخص برای برند در مراسم های خیریه امکان اعالم حضور به 
صورت رسمی را فراهم می سازد. بسیاری از برندها همیشه در مراسم های خیریه 
حضور دارند، اما مشتریان نسبت به این امر هیچ اطالع دقیقی ندارند. همین امر 
مشکالت بسیار زیادی برای بازاریاب ها ایجاد می کند. امروزه هر اقدام برند باید در 

صورت امکان در قالب محتوای بازاریابی بیان شود. 
• ارائه پیش��نهادهای رس��می ب��رای همکاری با موسس��ه های خیریه در قالب 
همکاری انحصاری ایده جذابی خواهد بود. شاید این امر نیاز به صرف هزینه باالیی 

داشته باشد، اما نام برند شما را در کنار موسسه های خیریه مشهور قرار خواهد داد. 
همین امر تاثیر روانی مثبتی بر روی مشتریان دارد. 

• حضور فعال در شبکه های اجتماعی امری ضروری است. بسیاری از مراسم های 
خیریه با حضور برندها در عمل پوشش مناسبی در شبکه های اجتماعی دریافت 
می کنند. اگر در این میان امکان همکاری با برخی از رس��انه ها نیز وجود داش��ته 

باشد، وضعیت به شدت بهتر خواهد شد. 
برخی از مراس��م های مرب��وط به تهیه لوازم موردنیاز ب��رای افراد نیازمند برای 
گردآوری اس��باب بازی برای کودکان بی سرپرست تمرکز دارند. حضور در چنین 
مراسمی نیز باید در دستور کار برندها قرار گیرد. تهیه برخی از اسباب بازی های 
ارزان قیمت امکان شاد ساختن دامنه وسیعی از کودکان را فراهم می کند بنابراین 

نباید از این فرصت به سادگی عبور کرد. 
تولید محتوای بازاریابی با حضور بابا نوئل

بابا نوئل یکی از جلوه های س��نتی کریس��مس را یادآوری می کند. بسیاری از 
خانواده ها اقدام به استفاده از لباس مخصوص بابا نوئل برای ایجاد هیجان در میان 
کودکان شان می کنند. این امر در طول زمان بدل به نوعی سنت جذاب شده است. 
برندها نیز امکان مش��ارکت در زمینه زنده نگه داش��تن این رسم جذاب را دارند. 
برخی از برندها محتوای بازاریابی غیرمرتبط با کریسمس منتشر می  کنند. بدون 
تردید چنین محتواهایی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به همراه دارد، 
ام��ا باید یک نکته مهم را مدنظر قرار دهیم. نکته مورد بحث ضرورت نمایش بابا 
نوئل در کمپین های بازاریابی است. اگر این نکته مورد غفلت قرار گیرد، در عمل 

امکان ایجاد حال و هوای مربوط به کریسمس امکان پذیر نخواهد شد. 
بسیاری از برندها در مسیر ایجاد حال و هوای کریسمس شانسی برای جلب نظر 
مخاطب هدف ندارند. این امر ناشی از عدم آشنایی با ترندهای برتر در این حوزه 
است. بدون شک تالش برای یادگیری ایده های جذاب در فرصتی اندک امکان پذیر 
نیست بنابراین برندها باید به دنبال راهکاری دیگر باشند. یک راهکار مناسب در 
این میان الگوبرداری از عملکرد برندهای بزرگ است. مزیت اصلی این امر امکان 
اطمینان از عملکرد مثبت برند خواهد بود. شیوه های مورد تایید برندهای بزرگ در 
اغلب اوقات تاثیرگذار هستند بنابراین نیازی به نگرانی برای تاثیرگذاری مناسب بر 

روی مخاطب هدف نخواهد بود. 
به روز رسانی اکانت گوگل بیزینس

اکانت گوگل بیزینس برای بس��یاری از برندها اهمیت اساس��ی دارد. دلیل این 
امر امکان تعامل با مخاطب هدف براس��اس شیوه های متفاوت است. اگر کاربران 
به دنبال محصول مشخصی باشند، جست وجوی نام برندها آنها را به نتیجه خواهد 
رس��اند. نکته مهم در این میان ضرورت ثبت اکانت رس��می برای گوگل بیزینس 
است. اگر این نکته مدنظر برندها قرار گیرد، کاربران در صورت مواجهه با نام یک 
برند مشخصات رسمی اش را نیز در کادر کنار صفحه جست وجو خواهند داشت. 
این امر به معنای ثبت رس��می برند موردنظر در سامانه گوگل است. همین نکته 

اعتماد قابل مالحظه ای در میان مشتریان ایجاد می کند. 
اگر یک کس��ب و کار هنوز اکانت رسمی در گوگل بیزینس ایجاد نکرده است، 
باید هرچه زودتر نسبت به این امر اقدام نماید. بسیاری از برندها تا آخرین لحظه 
برای ثبت نام در گوگل بیزینس صبر می کنند. این امر در عمل فرصت طالیی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از بین می برد. 
خجالتی بودن در شبکه های اجتماعی ممنوع!

هر کسب و کاری براساس افراد حقیقی بنا نهاده می شود. اغلب مشتریان تمایل 
به آش��نایی با بنیانگذارهای هر کس��ب و کار دارند بنابراین در ماه دسامبر باید از 
موسس های کسب و کار برای جذاب تر ساختن کمپین های بازاریابی استفاده کرد. 
برخ��ی کارآفرینان توانایی ایجاد ارزش ب��اال در کمپین های بازاریابی را دارند. این 
امر شامل توانایی برای بیان مطالب به شیوه منحصر به فرد و همچنین تعامل با 

مشتریان در سطح مشخصی است. 
بسیاری از برندها در زمینه تعامل با مشتریان در شبکه های اجتماعی از فقدان 
یک شخصیت انسانی رنج می برند. وجهه حرفه ای کسب و کارها فاقد روح و پویایی 
کافی اس��ت بنابراین باید راهکاری ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا 
کرد. بهترین گزینه همکاری با موسس های برند برای افزایش جذابیت کمپین های 
بازاریابی است. شاید در ابتدا کارآفرینان و روسای یک برند مهارت پایینی در زمینه 

بازاریابی داشته باشند، اما با چند بار تمرین مشکل موردنظر حل خواهد شد. 
ارائه اطالعات شخصی در مورد برندها شاید ایده جذابی به نظر نرسد، اما برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به اندازه کافی هیجان انگیز خواهد بود. بسیاری از 
موس��س های کسب و کار عالقه ای برای حضور در مقابل دوربین بازاریابی ندارند. 
ای��ن امر به نوعی ایجاد معما پیرام��ون هویت برندها می کند بنابراین در بازه های 
زمانی حس��اس مانند کریسمس باید از توانایی تاثیرگذاری روسای برند به خوبی 

استفاده کرد. 
ایالن ماسک به عنوان مدیرعامل شرکت تسال توانایی باالیی برای تاثیرگذاری 
فردی بر روی مش��تریان دارد. برند شخصی ایالن ماسک شاید حتی از تسال نیز 
مشهورتر باشد بنابراین در اینجا با یک برند شخصی موفق مواجه هستیم. تشویق 
کارآفرینان و مدیران ارش��د برند برای برندسازی شخصی دارای مزیت های قابل 

مالحظه ای در زمینه بازاریابی است. 
طراحی توصیه های 12 روزه برای تعطیالت کریسمس

بس��یاری از مردم در طول تعطیالت 12 روزه کریسمس هیچ تعاملی با برندها 
ندارند. این امر موجب فراموشی برخی از کسب و کارها از سوی مشتریان می شود. 
برخ��ی از برنده��ا در این میان برای تداوم تعامل با مخاطب ه��دف اقدام به ارائه 
توصیه های��ی ب��رای 12 روز جدایی میان خود و مش��تریان می کنن��د. برخی از 

نمونه های جذاب در این رابطه به شرح ذیل است:
• کسب و کارهای فعال در زمینه فیتنس امکان طراحی برنامه های ورزشی 12 
روزه برای تمرین در خانه را دارند. این امر مشتریان چنین کسب و کارهایی را به 
ش��دت جذب خواهد کرد. به هر حال کمتر کس��ی تمایل به از دس��ت دادن فرم 

مناسب بدنش در طول تعطیالت دارد. 
• فروش��گاه های فعال در زمینه عرضه گل و گیاه امکان طراحی س��بدهای گل 
مخصوص برای کریسمس را دارند. این امر انگیزه مشتریان برای خرید را افزایش 
می ده��د. اغلب مردم از دریافت هدیه های جذاب در قالب س��بد گل اس��تقبال 
می کنند بنابراین بازار چنین کس��ب و کاری در طول تعطیالت کریس��مس داغ 

خواهد بود. 
• رستوران ها امکان ارائه منوی ویژه برای کریسمس را دارند. رونمایی از غذاهای 
ویژه و همچنین ارائه تخفیف های مناسب برای جلب حداکثری مشتریان ایده های 

جذابی محسوب می شود.
طراحی دکور محل کار برای تعطیالت

روزهای پیش از شروع تعطیالت برای بسیاری از کارمندان همراه با فشار کاری 
باالست. طراحی دکور محل کار براساس حال و هوای کریسمس دست کم اندکی 
از فشار موردنظر را کاهش خواهد داد. این امر برای خرده فروشی ها نیز جذابیت 

دارد. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بیشتر بر روی مشتریان فراهم می شود. 
wordstream.com :منبع

غول های تکنولوژی بر علیه دولت پاکستان 

طی چند هفته اخیر، دولت پاکس��تان طی بیانیه ای اعالم کرد که 
دس��ت به سانسور شدید محتواهای شبکه های اجتماعی خواهد زد. 
همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت تا غول های تکنولوژی، در اقدامی 
بی س��ابقه دولتمردان این کش��ور را تهدید نماین��د. درواقع اگر این 
طرح اجرا شود، تمامی برندهای مطرح حوزه تکنولوژی نظیر گوگل، 
فیس بوک و توییتر، دیگر فعالیتی را در این کش��ور نخواهند داشت. 
درواقع پاکستان در یک قدمی قرار گرفتن در لیست سیاه آنها قرار 
دارد. در این راس��تا تنها برندهای فوق، چنین اقدامی را در دستور 
کار خ��ود قرار نداده و در این فهرس��ت نام ه��ای دیگری نظیر اپل، 
آمازون، لینکدین، یاهو، بوکینگ و ایر بی ان بی نیز قرار دارد. حال 
باید دید که این تهدید، با چه واکنشی همراه خواهد بود. درواقع در 
این ش��رایط، وقوع هر اتفاقی امکان پذیر است. با این حال بسیاری 
از تحلیلگران بر این باور هستند که در نهایت توافقی در این زمینه 
حاصل خواهد ش��د. درواقع پاکستان با توجه به این امر که توانایی 
جایگزین کردن درس��ت به مانند سیاس��ت چین را ندارد، احتمال 

اصرار بر اعمال چنین محدودیت هایی، بعید خواهد بود. 
techcrunch.com :منبع

تمدید آموزش رایگان استراتژی نیکون برای 
فرار از بحران 

اگرچه تا 4 س��ال قبل، رقابت میان نیکون و کنون بسیار نزدیک 
بوده است، با این حال اکنون همه چیز متفاوت شده و کنون، فاصله 
معناداری را پیدا کرده اس��ت. در این راس��تا اضافه ش��دن ویروس 
کرونا، ش��رایط را برای این برند باس��ابقه، بسیار سخت کرده است. 
در این راس��تا برای از دس��ت ندادن بازار کریس��مس، این شرکت 
اس��تراتژی آموزش رایگان عکاس��ی را در دستور کار خود قرار داده 
اس��ت. اگرچه این طرح به مدت مح��دود در زمان قرنطینه خانگی 
مورد استفاده قرار گرفت، با این حال قرار است که تا پایان سال بار 
دیگر شاهد آن باشیم. درواقع به هر میزان که افراد بیشتری، دانش 
خود را در زمینه عکاسی باالتر ببرند، طبیعی است که احساس نیاز 
به دوربین نیز در آنها تش��دید خواهد شد. یکی از تغییرات مهم در 
این دوره، اضافه ش��دن بخش های بیش��تر نظیر نحوه ایجاد موزیک 
ویدئو است. حال باید دید که این طرح تا چه حد می تواند برای این 

برند ژاپنی، نتیجه بخش باشد.
techspot.com :منبع

گوگل به مکانی برای کسب درآمد تبدیل 
خواهد شد

سیاس��ت پرداخت پول به کاربران یوتیوب به قدری موفقیت آمیز 
بوده اس��ت که ش��اهد افزایش چش��مگیر فعالیت ها در این شبکه 
هس��تیم. به نظر می رس��د که گوگل از این تجرب��ه موفق خود، در 
فضایی متفاوت می خواهد استفاده نماید. دراقع مدیران این شرکت 
در تدارک ایجاد یک اپلیکیشن به نام Task Mate هستند که در 
آن به ازای فعالیت افراد، مبالغی پرداخت خواهد شد. این برنامه در 
حال طی کردن دوره آزمایشی خود در کشور هند است، با این حال 
هنوز مشخص نیست که چه اقداماتی، در دستورات این برنامه قرار 
خواهد گرفت. همچنین مش��خص نیست که گوگل از این طرح چه 
درآمدی را خواهد داش��ت. درواقع باید این مبالغ پرداختی، بخشی 
از درآمد گوگل باش��د. به همین خاطر پیش بینی می ش��ود که این 
اقدامات، در راس��تای تبلیغ برندها صورت گیرد. در این راستا هنوز 
زمان مش��خصی نیز برای عرضه جهانی آن مش��خص نش��ده است. 
در این راس��تا برخی از تحلیلگران، نسبت به واکنش های احتمالی، 
تردیدهایی را داشته و این احتمال وجود دارد که استقبال چندانی 
از آن ص��ورت نگیرد. درواقع تصمیم گیری در این زمینه به کس��ب 

اطالعات بیشتر نیاز دارد. 
electrodealpro.com :منبع
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راه اندازی سایت رسمی برای هر کسب و کاری ضروری است. امروزه کاربران در 
فرآیند جست وجو برای محصوالت موردنیازشان به دنبال سایت رسمی و اطالعات 
جانبی از س��وی برندها هستند. با این حس��اب راه اندازی سایت رسمی و بارگذاری 
مطالب جذاب برای مخاطب هدف نقش مهمی در موفقیت برندها خواهد داش��ت. 
امروزه اغلب مردم برای جست وجوی محتوا از گوگل استفاده می کنند. دیگر دوران 
توجه به یاهو و دیگر موتورهای جست وجو تمام شده است بنابراین تمرکز بازاریاب ها 

و برندها باید بر روی کسب رتبه های برتر در گوگل باشد. 
کاربران در زمینه جست وجوی محتوای مورد عالقه شان به نتایج چند جست وجوی 
برتر گوگل توجه می کنند بنابراین اگر سایت رسمی یک برند در صفحه دوم یا سوم 
گوگل قرار گیرد، در عمل هیچ بازدید قابل مالحظه ای دریافت نخواهد کرد. مدیریت 
سئو برای جلب ترافیک بیشتر به سایت ضروری است. خوشبختانه امروزه بسیاری 
از برنده��ا در تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از 
تکنیک های سئو می کنند. این امر نقش مهمی در بهبود جلوه حرفه ای فعاالن برندها 
داشته است. نکته مهم در این میان توجه به گوگل به عنوان یکی از پلتفرم های مهم 
برای جلب ترافیک و تعامل با مخاطب هدف است. در ادامه چند نکته اساسی برای 
سئو کاربردی در گوگل را مورد بررسی قرار خواهیم داد. نکات موردنظر نقش مهمی 

در بهبود رتبه سایت برندها در پلتفرم گوگل دارد. 
1. استفاده از کلیدواژه های مشخص

هر کسب و کاری دارای برخی اصطالح های خاص است. به عنوان مثال، در عرصه 
بهداش��ت رعایت نکات بهداش��تی نظیر ماسک و همچنین اصطالح های تخصصی 
پزشکی کاربرد باالیی دارد. اگر کاربران در تالش برای یافتن محصوالت مرتبط با این 
حوزه باشند، به احتمال فراوان از کلیدواژه های تخصصی استفاده می کنند. این امر 
برای برندها دارای اهمیت بسیار زیادی است. با این حساب اگر یک برند در تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از کلیدواژه های مناس��ب استفاده نکند، در 

بلندمدت با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 
کلیدواژه های تخصصی امکان تعامل با مشتریان عالقه مند و دارای نیازهای خاص 
در دامنه کس��ب و کارمان را فراهم می کند. نکته مهم در این میان ضرورت توجه 
به مش��تریان فاقد نیاز فوری در حوزه کس��ب و کارمان است. بس��یاری از کاربران 
به دلیل کنجکاوی اقدام به جس��ت وجوی برخی از محتواها می کنند. این امر باید 
همراه با استفاده از کلیدواژه های عمومی صورت گیرد. بدون تردید یک کاربر عادی 
دارای اطالعات گسترده ای در زمینه اصطالحات رزرو هتل نیست بنابراین تیم های 
بازاریابی هتل ها باید از کلیدواژه های عمومی برای جلب نظر این دسته از مشتریان 

استفاده نمایند. 
کلیدواژه های عمومی به طور روزمره مورد اس��تفاده دامنه وس��یعی از افراد قرار 
می گیرد. اهمیت کاربرد این دسته از کلیدواژه ها افزایش شانس کسب و کارها برای 
جلب نظر کاربران بی عالقه به حوزه کاری ش��ان است. امروزه بسیاری از افراد دارای 
قصد قبلی برای خرید نیس��تند، اما با مشاهده محتوای بازاریابی یا حتی اطالعات 

ساده در سایت رسمی برندها تمایل شان برای خرید بیشتر می شود. 
2. ساده سازی فرآیند شناسایی صفحات برای گوگل

الگوریتم گوگل در زمینه طبقه بندی محتوای سایت ها عملکرد هوشمندی دارد. 
بس��یاری از برندها درتالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به تولید 
محتوای متعدد می کنند. این امر صفحات مختلفی برای هر سایت ایجاد می کند. اگر 
گوگل امکان شناسایی صفحات مختلف یک سایت را نداشته باشد، فرآیند سئو دچار 
چالش خواهد شد. امروزه اغلب برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف اقدام به مشخص ساختن صفحات مختلف شان می کنند. 
وقتی هر صفحه دارای آدرس و مشخصات دقیق باشد، الگوریتم گوگل به راحتی 
آن را شناس��ایی خواهد کرد. امروزه برخی از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اقدام به تولید محتوا بدون توجه به مش��خصات صفحات ش��ان 
می کنند. این امر موجب ناتوانی الگوریتم گوگل برای شناس��ایی صفحات مختلف 
می ش��ود. درست به همین خاطر چنین برندهایی به طور مداوم در زمینه مدیریت 
س��ئو مش��کل دارند. همکاری با کارش��ناس های حرفه ای در زمینه طراحی سایت 

بسیاری از مشکالت برندها در حوزه سئو را رفع خواهد کرد. 
3. ایجاد صفحات مستقل وبالگ

وبالگ ها در ظاهر ش��باهت باالیی به س��ایت ها دارند، اما از نظر مدیریت س��ئو 
نیازمند توجه خاصی هس��تند. وبالگ ها اغلب به عنوان زیرمجموعه ای از س��ایت 
رسمی شناخته می شوند. این امر فرآیند شناسایی وبالگ از سوی گوگل را متفاوت 
می س��ازد. پیش از این گوگل تفاوتی میان س��ایت و وب��الگ قائل نبود. همین امر 
محتوای وبالگی که به طور معمول طوالنی تر از محتوای عادی است، در رتبه های 
پایی��ن گوگل قرار می داد. امروزه الگوریتم گوگل پیش��رفت قابل مالحظه ای کرده 

است. بر این اساس محتوای وبالگی به طور مجزا مورد بررسی آن قرار می گیرد. 
یکی از نکات مهم برای سئو کاربردی در زمینه صفحات وبالگ مربوط به ایجاد 
صفحات مس��تقل است. وقتی صفحات مطالب وبالگی مستقل باشد، ساده تر از هر 
زمان دیگری مورد شناس��ایی الگوریتم گوگل قرار می گیرد. این امر ش��اید در نگاه 
نخست عجیب به نظر برسد، اما درست مانند عملکرد گوگل در زمینه مطالب سایت 

رسمی برندهاست. 
یکی از اشتباهات برندها در زمینه مدیریت وبالگ تالش برای ایجاد استقالل میان 
س��ایت رسمی و وبالگ اس��ت. این امر هرگز ایده جذابی نیست. بسیاری از برندها 
در بلندمدت از این استراتژی صدمه می بینند. سایت رسمی یک برند امکان انتقال 
ترافیک به وبالگ را فراهم می سازد. در این میان اگر وبالگ رسمی زیرشاخه ای از 
سایت برند نباشد، فرآیند انتقال مخاطب هدف به آن دشوار خواهد شد. همچنین 

میزان اعتماد مخاطب هدف نیز کاهش می یابد. 
4. افزودن اکانت شبکه های اجتماعی به سایت رسمی

امروزه اغلب برندها در شبکه های اجتماعی عضویت دارند. این امر فرآیند بازاریابی 
و جل��ب نظر مخاط��ب هدف را س��اده تر می کند. درج مش��خصات اکانت برند در 
شبکه های اجتماعی برای مشخص ساختن اکانت رسمی دارای اهمیت بسیار زیادی 
است. برخی از برندها در این زمینه عملکرد نامطلوبی دارند. این امر شامل عدم درج 

آدرس رسمی اکانت برند در سایت رسمی یا برعکس است. 
بس��یاری از اوق��ات الگوریتم گوگل براس��اس می��زان بازدید س��ایت ها اقدام به 
رتبه بندی ش��ان می کند. با این حساب اگر کاربران برند در شبکه های اجتماعی به 
طور مستقیم به سایت رسمی منتقل شوند، تاثیرگذاری بسیار بیشتری پدید خواهد 
آمد. این امر فرآیند بسیار دشواری نیست. تنها نکته مهم در این میان درج آدرس 
رس��می سایت در بخش بیوگرافی یا آدرس لینک اکانت رسمی برند در شبکه های 

اجتماعی است.
هر وقت صحبت از بازاریابی در شبکه های اجتماعی می شود، انتخاب گزینه هایی 
محدود اهمیت پیدا می کند. بس��یاری از برندها در این فرآیند با مش��کالت بسیار 
زی��ادی مواجه هس��تند. در اینجا برخی از مهمترین ش��بکه های اجتماعی را ذکر 
کرده ایم. انتخاب از میان این پلتفرم ها باید براس��اس نیاز برند و همچنین س��طح 

حضور مخاطب هدف در هر کدام از آنها صورت گیرد. برخی از مهمترین شبکه های 
اجتماعی به شرح ذیل است:

• فیس بوک
• اینستاگرام

• لینکدین
• یلپ

• گوگل بیزینس
عضویت در هر کدام از شبکه های فوق شانس برندها برای تعامل با مخاطب هدف 
و افزایش ترافیک را بیشتر می کند. نتیجه نهایی این امر امکان ارتقای رتبه برند در 

گوگل خواهد بود. 
5. کسب تایید رسمی از سوی گوگل

گوگل رتبه بهتری برای کسب و کارهای مورد تاییدش اختصاص می دهد. شاید 
در ابتدا این امر به معنای ایجاد تمایز میان کسب و کارهای مختلف باشد، اما نکته 
مهم تالش گوگل برای ارائه نتایج جس��ت وجوی دقیق برای کاربران اس��ت. هرچه 
اطالعات یک کسب و کار واضح و دقیق تر باشد، کاربران از نتیجه جست وجوی شان 
رضایت بیش��تری خواهند داشت بنابراین فرآیند تایید رسمی کسب و کار از سوی 

گوگل در همین راستا قابل تحلیل است. 
عضوی��ت در گوگل بیزینس یا گوگل مپ معیارهای اساس��ی گوگل برای تایید 
برندهاس��ت. امروزه بس��یاری از کسب و کارها دارای مش��خصات دقیق در گوگل 
مپ هس��تند. این امر شناسایی سریع تر آنها از س��وی کاربران و مراجعه مشتریان 
به فروشگاه های حضوری شان را ساده تر می کند. اگر یک کسب و کار دارای نشانی 

رسمی در گوگل مپ نباشد، مشتریان برای یافتنش به دردسر خواهند افتاد.

گوگل بیزینس پلتفرم رس��می برای کسب و کارها محسوب می شود. بسیاری از 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در تالش برای ایجاد حساب رسمی 
در گوگل بیزینس هستند. این امر سختی بسیار زیادی برای کسب و کارها ندارد. 
تنها نکته مهم در این میان ایجاد حساب کاربری رسمی برای برند است. ثبت نام در 
گوگل بیزینس شامل درج اطالعات رسمی از برند و همچنین تالش برای مشخص 
نمودن آدرس آن اس��ت. این مش��خصات موجب تایید رسمی کسب و کار از سوی 

گوگل می شود. 
وقتی یک کسب و کار مورد تایید رسمی گوگل قرار گیرد، امکان تعامل بهتری با 
مخاطب هدف پیدا خواهد کرد. گوگل در رتبه بندی محتوا و صفحات سایت توجه 
وی��ژه ای به برندهای مورد تاییدش دارد. نکته جال��ب در این میان امکان ثبت نام 
رایگان در گوگل بیزینس است بنابراین نیاز به صرف هیچ گونه هزینه اضافی از سوی 

کسب و کارها وجود ندارد. 
6. استفاده از تیترهای جذاب

جلب نظر مخاطب هدف به س��ایت نقش مهمی در توس��عه رتب��ه گوگل دارد. 
بسیاری از تکنیک های سئو بر روی اهمیت استفاده از تیترهای جذاب تاکید دارد. 
یکی از نکات اساس��ی در این میان تالش برای جذاب تر ساختن محتوای سایت با 
استفاده از تیترهای جذاب و تعاملی است. متاسفانه بسیاری از برندها در این میان 
شرایط دشواری را تجربه می کنند. این امر ناشی از ناتوانی آنها برای انتخاب تیترهای 

جذاب است. 
اگر ماهیت کلی یک مطلب جذاب نباشد، انتخاب تیترهای جذاب نیز کاربردی 
نخواهد بود بنابراین تیترهای جذاب باید همراه با محتوای مورد عالقه کاربران باشد. 
تحلیل س��لیقه مخاطب هدف و تولید محتوا براساس آن نقش مهمی در موفقیت 
برندها دارد. فقط در این صورت انتخاب تیترهای جذاب امکان تعامل بهتر با مخاطب 

هدف را فراهم خواهد کرد. 
بسیاری از برندها در طول بازه های زمانی طوالنی اقدام به تولید محتوا به صورت 
م��داوم می کنند، با ای��ن حال در عمل هیچ تغییری در وضعیت سایت ش��ان روی 
نمی دهد. این امر ناشی از ناتوانی کسب و کارها برای جلب نظر مخاطب هدف است. 
انتخاب تیترهای تعاملی و همچنین توضیح مناس��ب درخصوص محتوا در همان 
ابتدای مطلب اهمیت بس��یار زیادی دارد. بسیاری از برندها در این رابطه مشکالت 
زیادی دارند. بهترین توصی��ه در این میان مراجعه به روزنامه نگارها برای یادگیری 
شیوه های انتخاب یک تیتر جذاب است. اگر کسب و کارها به این نکته مهم توجه 

داشته باشند، فرآیند تعامل با مخاطب هدف بسیار ساده تر خواهد شد. 
7. همکاری با سایت ها و وبالگ های مختلف

امروزه بسیاری از سایت های و وبالگ ها دارای همکاری نزدیک با هم هستند. این 
امر برای اغلب برندها مشکالت بسیار زیادی به همراه دارد. نکته مهم سطح پایین 
ارتباط برخی از برندها با دیگر س��ایت های مش��هور در عرصه کسب و کار است. به 
عنوان مثال، هر برندی از نگارش مطلب پیرامون کسب و کارش در سایت فوربس 
اس��تقبال خواهد کرد، با این حال در عمل فقط برندهای دارای تعامل مناس��ب با 
فوربس امکان مش��اهده نگارش مطالب مختلف پیرامون کسب و کارشان را دارند. 

سایر برندها فقط در آرزوی مشاهد چنین محتواهایی قرار خواهند داشت. 
همکاری با س��ایت های بزرگ کار دشواری نیست. فقط باید ارتباطات برندمان را 
تقویت نمایید. بس��یاری از برندها در عمل تمایلی برای تعامل نزدیک با سایت های 

بزرگ ندارند. این امر ناشی از تلقی چنین سایت هایی به مثابه ابزارهایی غیرضروری 
اس��ت. اگر مدیران ارشد یک برند نس��بت به اهمیت سایت های تخصصی کسب و 
کار آگاهی پیدا نمایند، به شیوه های کاربردی تر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را خواهند داش��ت. این امر اهمیت بسیار زیادی برای هر برند دارد. یک نکته 
جالب در این میان امکان همکاری میان برندهای مختلف در زمینه مدیریت س��ئو 
سایت های ش��ان است. این امر بس��یاری از مشکالت برندها در زمینه سئو را حل و 

فصل می نماید. 
فرآیند همکاری میان س��ایت های مختلف در زمینه س��ئو چندان ساده نیست. 
بسیاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی یکدیگر در عمل موجب برداشت 
رقابت آمیز می شوند. مهمترین مس��ئله در این میان ارسال سیگنال هایی مبنی بر 
تمایل طرفین برای همکاری بازاریابی و سئو است. در غیر این صورت هیچ همکاری 
صورت نخواهد گرفت. در مرحله بعد ارجاع به محصوالت یا فعالیت های یکدیگر در 
فرآیند بازاریابی و تولید محتوا اهمیت می یابد. این امر امکان همکاری مشترک میان 
برندها را به ش��دت افزایش خواهد داد. برخی از برندها در مرحله ش��روع همکاری 
عملکرد مناسبی دارند، اما در زمینه ارجاع به فعالیت های هم بسیار ضعیف هستند. 
دلیل این امر عدم آگاهی دقیق از فعالیت های یکدیگر است بنابراین شاید در ابتدا 

نیاز به ارائه توضیحات دقیق در مورد نحوه فعالیت هر برند ضروری باشد. 
8. کسب رتبه های برتر و بهبود سطح توجه به برند

استفاد درست از کلیدواژه ها در زمینه تولید محتوا موجب بهبود رتبه سئو برندها 
می ش��ود. بس��یاری از کس��ب و کارها در زمینه جلب نظر مخاطب هدف عملکرد 
خوبی دارند. اگر این عملکرد براساس مدیریت سئو باشد، به سرعت بدل به کانون 
توجه کاربران خواهند ش��د. هرچه میزان توجه کاربران به یک سایت بیشتر باشد، 

رتبه بندی اش در گوگل بهبود خواهد یافت. 
یک��ی از نکات مهم در زمینه بهبود وضعیت برن��د در گوگل مربوط به مدیریت 
بهینه زمان است. برخی از برندها در راستای بهبود وضعیت برندشان در گوگل اقدام 
به یافتن میانبرها می کنند. ش��اید در ابتدا اصطالح میانبر جذابیت های خاص خود 

را داشته باشد، اما در عمل امکان استفاده از چنین شیوه هایی امکان ناپذیر است. 
امروزه بسیاری از افراد سودجو اقدام به معرفی میانبرها برای بازاریابی و جلب نظر 
مخاطب هدف می کنند. نکته جالب اینکه در صورت استفاده از برخی تکنیک های 
به اصطالح میانر در زمینه مدیریت س��ئو در عمل بس��یار عقب تر از رقبای تان قرار 
خواهید گرفت. این امر نکته بسیار مهمی در زمینه مدیریت سئو محسوب می شود. 

9. استفاده از تصاویر جذاب
محتوای س��ایت ها همیشه شامل متن نیس��ت. گاهی اوقات استفاده از تصاویر 
نیز برای جلب تعامل و افزایش جذابیت بصری س��ایت ضروری است. امروزه اغلب 
محتوای متنی در س��ایت ها نیز همراه با تصاویر جذاب اس��ت. برخی از برندها در 
راس��تای انتخاب تصاویر همیش��ه دغدغه هایی پیرامون کیفی��ت آن دارند. امروزه 
س��ایت هایی نظیر کانوا امکان بهره مندی از تصاویر رایگان و باکیفیت را فراهم می 
کنند. بسیاری از برندها در عمل از همین تصاویر رایگان برای تولید محتوا استفاده 
می کنند. اگر کسب و کارها در این مسیر به دنبال راهکارهایی تعاملی تر و پیچیده تر 
هستند، باید بازنگری در نحوه فعالیت شان انجام دهند. این امر شامل تولید محتوای 

بصری به صورت ویژه از سوی برندهاست. 
امروزه اغلب برندهای بزرگ و دارای بودجه مناس��ب اقدام به تهیه تصاویر برای 
برندش��ان می کنند. اگر یک برند دارای بودجه محدودی است، توجیهی در زمینه 
تعامل با مخاطب هدف براساس تولید محتوای بصری وجود نخواهد داشت. برندهای 
دارای بودجه های محدود باید همیشه اقدام به استفاده از تصاویر رایگان نمایند در 

غیر این صورت شرایط دشواری در مسیر بازاریابی شان قرار خواهد گرفت.
10. استفاده از کمپین تبلیغاتی در گوگل

برندهای دارای بودجه بازاریابی مناسب امکان همکاری تبلیغاتی با گوگل را دارند. 
وقتی کاربران اقدام به جست وجوی محتوای مشخصی در گوگل می کنند، به طور 
معمول 2 سایت نخس��ت دارای برچسب Ad در گوشه سمت راست شان هستند. 
این امر بیانگر نمایش تبلیغاتی سایت های موردنظر برای کاربران است. بدون شک 
بازاریابی و س��ئو ارگانیگ برای تمام برندها اهمیت دارد، اما گزینه تبلیغاتی نیز در 

صورت توجه مناسب و استفاده از تکنیک های مطلوب کاربردی خواهد بود. 
برخی از برندها نیاز به توسعه برندشان در بازار دارند. به عنوان مثال، اگر یک برند 
به تازگی وارد عرصه تولید لوازم ورزش��ی ش��ده باشد، حضور برندهای بزرگی نظیر 
نایک امکان رقابت موثر را از بین خواهد برد. همکاری تبلیغاتی با گوگل در این میان 

امکان تعامل بهتر با مخاطب هدف را فراهم می سازد. 
یکی از نکات مهم در زمینه همکاری تبلیغاتی با گوگل ضرورت برنامه ریزی برای 
فعالیت های جانبی است. اگر یک برند فقط بر روی نمایش تبلیغاتی سایتش برای 
مخاطب هدف سرمایه گذاری نماید، شانس چندانی برای جلب نظر مخاطب هدف 
نخواهد داشت. دلیل این امر جهت گیری منفی برخی از کاربران نسبت به مشاهده 

مداوم سایت ها در بخش تبلیغات است. 
11. تالش برای دریافت نظرات مثبت

امروزه اغلب سایت ها امکان درج نظر در مورد محصوالت و به طور کلی برندهای 
مختل��ف را فراهم کرده اند. این امر درخصوص فعالیت گوگل نیز صحت دارد. تمام 
کاربران دارای اکانت گوگل امکان درج نظر در مورد برندهای مورد تایید این پلتفرم 
را دارند. اگر ش��ما نیز یک کس��ب و کار مورد تایید گوگل هستید، باید به ماهیت 
نظ��رات توجه نمایید. هرچه نظرات مثبت تری در مورد برند ثبت ش��ود، الگوریتم 
گوگل س��ایت ش��ما را کاربردی تر خواهد یافت. نکته جالب اینکه به موازات تغییر 
نگرش کاربران نسبت به یک برند تغییراتی در نمایش سایت رسمی اش برای کاربران 

به وجود خواهد آمد. 
12. فعالیت در شبکه های اجتماعی

یکی از راهکارهای ساده برای جلب نظر کاربران به سایت رسمی برند اطالع رسانی 
در شبکه های اجتماعی است. امروزه برندهای بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی 
فعالی��ت دارند. نکته مهم در این میان تالش برای اطالع رس��انی در مورد وضعیت 
کسب و کار و همچنین دیگر کانال های تعاملی به کاربران است. اگر یک برند در این 
زمینه عملکرد مطلوبی نداشته باشد، به شدت مورد انتقاد کاربران قرار خواهد گرفت. 
فعالیت در ش��بکه های اجتماعی برای هر برندی سخت و دشوار خواهد بود. اگر 
شما به تازگی وارد حوزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی شده اید، باید الگوبرداری 
از برندهای بزرگ را در دس��تور کار قرار دهید. اگر این نکته مورد توجه برندها قرار 

نگیرد، شانس چندانی برای جلب نظر مخاطب هدف وجود نخواهد داشت. 
13. استفاده از رسانه های محلی

بسیاری از رسانه های محلی تمایل باالیی برای همکاری تبلیغاتی با برندها دارند. 
امروزه تاثیرگذاری رسانه های محلی بسیار بیشتر از رسانه های بین المللی است. دلیل 
این امر توجه بیش��تر مردم به رس��انه های محل زندگی شان است. اگر یک برند در 
تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در بازاری خاص اس��ت، باید نسبت 
به همکاری با رس��انه های محلی اقدام نمای��د. این امر مزیت قابل مالحظه ای برای 
آنها به ارمغان می آورد. همچنین باعث افزایش بازدید کاربران از سایت رسمی برند 

نیز خواهد شد. 
wordstream.com :منبع

بررسی دالیل شکست وبالگ برندها و راهکارهای آن
چرا وبالگ ها شکست می خورند؟

براس��اس گزارش موسس��ه فایننس آنالین، 600 میلیون وبالگ 
فع��ال در س��طح اینترنت وج��ود دارد. این رقم در مقایس��ه با 1.7 
میلیارد س��ایت فعال در سراس��ر دنیا به ش��دت اندک است، با این 
حال ب��ه معنای راحتی راه ان��دازی یک وبالگ و رقاب��ت با دیگران 
نیست. بسیاری از برندها برای بحث تخصصی پیرامون محصوالت و 
حوزه کاری ش��ان اقدام به راه اندازی وبالگ رسمی می کنند. برندها 
و بازاریاب های ش��ان زمان زیادی ب��رای جلب نظر مخاطب هدف به 
وبالگ شان ندارند. براساس گزارش موسسه بافر، زمان تقریبی مکث 
کاربران برای ارزیابی ارزش یک وبالگ 1۵ ثانیه اس��ت بنابراین اگر 
یک برند در زمان موردنظر موفق به جلب نظر مخاطب هدف نشود، 

در عمل شانسی برای حفظ وی نخواهد داشت. 
بس��یاری از برندها در زمینه مدیریت وبالگ رس��می برای کسب 
و کارش��ان فعالیت دارند. براس��اس مطالعه پژوهش��گران موسس��ه 
HubSpot، 21 درص��د از برنده��ا نس��بت به می��زان تاثیرگذاری 
وبالگ ش��ان بر روی مخاطب هدف تردی��د دارند. این امر به معنای 
بی توجهی کاربران به دست کم یک چهارم وبالگ های تجاری است. 
واکاوی دالیل شکس��ت وبالگ ه��ا در زمینه جلب تعامل مخاطب 
هدف دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. در ادامه این امر در قالب 

بخش هایی جداگانه مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. 
چرا وبالگ ها شکست می خورند؟
1. فقدان استراتژی تولید محتوا

تولید محتوا در وبالگ دارای اهمیت بسیار زیادی است. هدف اصلی 
از راه ان��دازی وبالگ به اش��تراک گذاری محتوای تخصصی تر در زمینه 
کسب و کار است. این امر به معنای طوالنی تر شدن محتوا نیز هست. 
اغلب برندها برای بازاریابی و تعامل عمومی با مش��تریان سایت شان را 
مدنظر قرار می دهند. با این حساب وبالگ محلی برای تعامل بیشتر با 

مشتریان وفادار و عالقه مند به حوزه کاری خواهد بود. 
یک��ی از نکات مهم برای موفقیت وبالگ ها تولید محتوای ارزش��مند 
اس��ت. این امر به معای صرف بارگذاری محت��وای مفید برای مخاطب 
هدف نیس��ت. بس��یاری از برندها در طول زمان اقدام به تولید محتوای 
جذاب می کنند، اما به دلیل فقدان اس��تراتژی تولید محتوا برای جلب 
نظر مخاطب هدف با مش��کالت عم��ده ای مواج��ه می گردند. طراحی 
اس��تراتژی تولید محتوا ب��ه معنای ارزیابی س��لیقه و نیازهای مخاطب 
وبالگ و تولید محتوای برنامه ریزی ش��ده در راس��تای پوشش نیازهای 
موردنظر اس��ت. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداش��ته باش��د، فرآیند 
بازاریابی به س��رعت با شکست مواجه خواهد ش��د.  طراحی استراتژی 
تولید محتوا امر س��اده ای نیس��ت. اگر کسب و کا ش��ما در این فرآیند 
با مش��کالت زیادی مواجه اس��ت، باید به دنبال ارزیابی عملکرد برخی 
از برندهای بزرگ باش��ید. این امر سرنخ های بس��یار مفیدی در اختیار 
ش��ما قرار خواهد داد. اشتباه بس��یاری از بازاریاب ها تالش برای تولید 
محتوای وبالگی مانند محتوای سایت یا شبکه های اجتماعی است. این 
امر موجب شکست کسب و کار در زمینه مدیریت وبالگ خواهد شد. 

2. بی توجهی به سئو وبالگ
مدیریت س��ئو برای هر اق��دام بازاریابی ضروری اس��ت. برخی از 
بازاریاب ها نکات س��ئو را فقط در س��ایت رس��می رعایت می کنند. 
ای��ن امر موجب کاهش ترافیک وب��الگ و بی توجهی مداوم کاربران 
به آن می ش��ود. امروزه تکنیک های مدیریت سئو بسیار متنوعی در 
اختیار کس��ب  کارها قرار دارد. نکته مهم در این میان اس��تفاده از 

تکنیک های موردنظر برای بهبود سطح تاثیرگذاری است. 
امروزه جس��ت وجو برای کلیدواژه های اساسی در زمینه بازاریابی امر 
رایجی محسوب می شود. بس��یاری از برندها در این زمینه با مشکالت 
بس��یار زیادی مواجه هس��تند. این امر ناشی از عدم آشنایی با ابزارهای 
مناسب برای شناسایی کلیدواژه هاست. گوگل یکی از بهترین گزینه ها 
برای آش��نایی با کلیدواژه های اساس��ی محسوب می ش��ود. استفاده از 
خدمات این سایت برای هر کاربری جذابیت های خاصی به همراه خواهد 

داشت. همچنین میزان دقت در سئو وبالگ را نیز افزایش می دهد. 
کاربران دیگر فقط با جس��ت وجوی متنی به دنبال محتوای مورد 
عالقه شان نیستند. بسیاری از کاربران از فناوری جست وجوی صوتی 
نیز س��ود می برند. این امر مفهوم سئو صوتی را وارد عرصه بازاریابی 
کرده اس��ت. بر این اس��اس برندها باید به این حوزه مهم و اساسی 
بازاریاب��ی نیز توجه نش��ان دهند. تفاوت اصلی میان س��ئو صوتی با 
نمونه متنی مربوط به ماهیت خودمانی تر سئو صوتی است بنابراین 

عبارت های ساده و خودمانی تر باید مدنظر بازاریاب ها قرار گیرد. 
3. طراحی نامناسب قالب وبالگ

اس��تفاده از قالب مناس��ب نیمی از مس��یر تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. بس��یاری از برندها در این مسیر با مشکالت 
زیادی مواجه هس��تند. نکته مهم در خصوص قالب وبالگ ارتباطش 
با قالب اصلی سایت و در عین حال شخصی سازی مناسبش است. 

واکنش به رویدادها و مناس��بت های مهم در زمینه طراحی قالب 
وب��الگ امری ضروری اس��ت. یکی از مثال های س��اده در این میان 
مرب��وط به تغییر قالب وبالگ به هنگام کریس��مس اس��ت. این امر 
ش��اید در ابتدای امر بسیار ساده به نظر برسد، اما تاثیرگذاری بسیار 
مطلوبی بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. بس��یاری از برندها از 
این ش��یوه برای تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب هدف و تعامل 

بهتر با آنها سود می برند. 
4. بارگذاری مقطعی محتوا

بارگ��ذاری محت��وا در وبالگ باید ب��ه طور مداوم ص��ورت گیرد. 
کاربران در صورت مش��اهده بارگذاری تعداد اندکی محتوا و سپس 
غیب��ت طوالنی مدت ادمین ها به تدریج برن��د موردنظر را فراموش 
خواهند کرد. اگر برند ش��ما به اندازه کافی در زمینه مراجعه مداوم 
کاربران به وبالگش خوش ش��انس اس��ت، بای��د در زمینه حفظ آنها 

نیز کوشا باشد. 
بارگ��ذاری مداوم محت��وای جذاب برای مخاطب هدف براس��اس 
زمینه فعالیت هر برند متفاوت اس��ت. این امر برای برخی از برندها 
ش��امل بارگذاری روزانه پس��ت و برای برخی دیگر هفته ای یک بار 
اس��ت. نکته مهم در این میان آگاهی دقیق از زمان مناس��ب برای 
بارگ��ذاری محتواس��ت. در غی��ر این صورت ری��زش مخاطب امری 

طبیعی خواهد بود. 
blog.hubspot.com :منبع
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7 گام تا تهیه برنامه عملیاتی و اجرای 
استراتژی های کسب و کار

ب��رای اجرای هر برنامه اس��تراتژیک به یک برنام��ه عملیاتی نیاز 
است. این نقشه راه است که به شما نشان می دهد چگونه به اهداف 

خود خواهید رسید.
یک برنامه عملی، جزییات گام های مشخصی را که برای دستیابی 
به اهداف شما الزم است )معموال برای سال آینده( را شرح می دهد. 
همچنی��ن یک جدول زمانی ب��رای هر کار ارائه می دهد و اینکه چه 

کسی چه کاری را انجام می دهد و روند انجام کار را بیان می کند.
برنامه عملیاتی معموالً در پایان فرآیند برنامه ریزی اس��تراتژیک و 
پس از تعیین چشم انداز و انجام تجزیه و تحلیل SWOT و تعیین 

اهداف، ایجاد می شود.
در ادامه به مراحل و گام های موردنیاز برای ایجاد برنامه عملیاتی 

می پردازیم:
1-تیم خود را درگیر کنید:

در صورت مشارکت دادن هرچه بیشتر کارمندان در ایجاد برنامه 
عملیات��ی، بهترین تیم را خواهید داش��ت. کارمن��دان می توانند در 
م��ورد اینکه چه مراحلی برای دس��تیابی به اهداف ش��ما موردنیاز 
اس��ت و چگونگی اجرای بهتر آنها، پیش��نهادهای ارزشمندی ارائه 
دهند. همچنین، اگر کارمن��دان از همان ابتدا در فرآیندهای کاری 

مشارکت داشته باشند، احتماالً با دقت بیشتری کار خواهند کرد.
2-اقدامات الزم را فهرست کنید:

هس��ته اصلی برنامه عملیاتی تهیه فهرستی از اقدامات الزم برای 
دس��تیابی به اهداف کسب و کار است. این اقدامات می توانند شامل 
مواردی نظیر تأمین مالی تا خرید تجهیزات یا وسیله نقلیه، استخدام 
کارکنان با مهارتی خاص یا ایجاد وب س��ایت باشند. هر اقدامی باید 

به روشنی شرح داده شود تا از سردرگمی جلوگیری شود.
3-یک جدول زمانی تنظیم کنید:

اکنون یک بازه زمانی برای دستیابی به هر اقدام تعیین کنید.
4-منابع و مسئولیت ها را مشخص کنید:

مش��خص کنید که هر کس مس��ئول چه کاری اس��ت. همچنین 
منابع دیگر )پول، تجهیزات، پرس��نل( را که برای انجام این کار نیاز 

دارید، تعیین کنید.
۵-فرآیند پیگیری و اندازه گیری را ایجاد کنید:

توضیح دهید که برای اطمینان از انجام مراحل، برنامه عملیاتی را 
چگونه پیگیری خواهید کرد. این پیگیری می تواند شامل گزارشات 
داخلی و جلس��ات منظمی باش��د که برای بحث در مورد پیشرفت 
طرح انجام می شود. همچنین اقداماتی که برای پیگیری انجام شدن 
مراحل انجام خواهید داد را مشخص کنید. این موارد می تواند شامل 
نقاط عط��ف )مانند اتمام برخی وظایف خ��اص( و اقدامات کمیتی 

)مانند درآمد یا سهم بازار( باشد.
6-طرح تان را به اطالع عموم کارکنان برسانید:

اطمین��ان حاصل کنید که همه کارمن��دان از برنامه عملیاتی، از 
جمل��ه نقش آنها در اجرای برنامه، آگاه��ی دارند. توضیح دهید که 
چگونه این برنامه در استراتژی کلی کسب و کار شما قرار می گیرد.

7-طرح را پویا و در حال اجرا نگه دارید:
هنگامی که شروع به اجرای برنامه عملیاتی خود می کنید، باید به 
طور منظم بر اجرای مراحل پیگیری و سنجشی که ترسیم کرده اید، 
نظارت داشته باشید. همچنین داشتن شناخت از کارمندان در مورد 
نحوه انجام وظایف و مسئولیت های آنها و در برخی موارد بازخواست 

آنها کار مفیدی است.
بحث و گفت وگوی منظم در مورد برنامه عملیاتی، راه خوبی برای 
زنده نگه داشتن کل برنامه استراتژیک است و مورد توجه کارمندان 
قرار می گیرد. از بازخورد کارمندان در مورد چگونگی اجرای مراحل 

استقبال کنید.
در جلسات بعدی که می خواهید در مورد پیشرفت تان بحث کنید، 
در نظر بگیرید که باید به طور منظم برنامه عملیاتی خود را بازنگری 
کنید و به طور مداوم آن را به روز کنید. این امر منجر می ش��ود که 
برنامه عملیاتی ش��ما با پیشرفت های  ش��رکت تان پیشی بگیرد این 
روند راهی مطمئن برای پیش��رفت اس��ت که استفاده نکردن از آن، 

می  تواند باعث منحل شدن کل استراتژی کسب و کارتان شود.
پس از پایان یک سال کاری، با استفاده از استراتژی کلی کسب و 
کار و درس های��ی که تاکنون آموخته اید، یک برنامه عملیاتی جدید 

برای سال بعد طراحی کنید.
bdc.ca برگرفته از سایت

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

یکی از اقدامات بس��یار مفید در زمینه کسب موفقیت، مطالعه زندگی 
افرادی است که این مسیر را مدت ها قبل سپری کرده اند، با این حال آیا 
تاکن��ون به رده بندی بهترین کتاب های این حوزه فکر کرده اید؟ درواقع 
صرف��ا مطرح بودن نام یک نفر، به معنای مناس��ب بودن کتاب نوش��ته 
ش��ده نبوده و به همین خاطر در ادامه فهرستی را بررسی خواهیم کرد 
که جزو پیشنهادهای مطالعه افرادی نظیر ریچارد برانسون، ساتیا نادال، 

مارک زاکربرگ و جف بزوس است. 
1-سوار بر زندگی )درس هایی که از 15 سال مدیریت والت 

دیزنی آموخته ام(
نویسنده: رابرت ایگر

بهترین کتاب اقتصادی س��ال 2019 و پرفروش ترین کتاب نیویورک 
تایمز اثری اس��ت که توسط مدیر سابق والت دیزنی 
نوش��ته شده اس��ت. نکته جالب این است که وی تا 
قبل از ش��روع کار در والت دیزنی در س��ال 200۵، 
مدی��ر ش��بکه تلویزیونی ABC بوده اس��ت وی در 
حال حاضر یکی از افراد هیأت مدیره اپل محس��وب 
می ش��ود. در کنار ای��ن موضوع با توج��ه به این امر 
که کت��اب فوق به قلم خود او اس��ت، خ��ود دلیلی 
کافی برای قرار گرفتن در جایگاه نخس��ت فهرس��ت 
اس��ت. در این کتاب وی علی رغم تش��ریح اتفاقات 
مه��م مدیریتی خود در 1۵ س��ال اخیر، به تش��ریح 
درس هایی پرداخته است که در حین کار متوجه آن 
شده و بدون شک در هیچ دوره آموزشی، نمی توانید 

این تجربیات گرانبها را پیدا کنید. 
2-خون کثیف )رازها و دروغ های سیلیکون 

ولی(
نویسنده: جان کریرو 

اگرچ��ه از الیزابت هلمز به عنوان یکی از نابغه های 
مدیریتی عصر حاضر نام برده می شد، با این حال طی 
چند س��ال اخیر همه چیز برای وی تغییر پیدا کرده 
اس��ت. درواقع وی از جایگاه یک کارآفرین موفق، به 
سطح یک کالهبردار رس��یده است. همه این موارد 
به خاطر شرکت او به نام ترانوس است که در زمینه 
آزمایش های پزشکی خصوصا در زمینه تست خون، 
فعالیت دارد. این ش��رکت اکنون ورشکس��ته شده و 
افش��ای خالف ها توسط وال اس��تریت ژورنال صورت 
گرفته است که این کتاب به ماجرای زندگی الیزابت 
و اتفاقات ش��رکت او پرداخته است. برای این امر که 
از صحت اطالعات آن اطمینان داش��ته باشید، تنها 
کافی اس��ت بدانید که در مراحل نوشتن این کتاب، 
با بیش از 1۵0 نفر مصاحبه ش��ده است. درواقع این 
کتاب چالش��ی ب��رای خواننده ها خواه��د بود که در 
پشت سر یک شرکت به ظاهر موفق، چه دروغ هایی 
ممکن است وجود داش��ته باشد. این کتاب نیز جزو 

پرفروش ترین های سال 2020 بوده است. 
3-وال میلیارد دالری

نویسنده: تام رایت، بردلی هوپ
این کتاب به ماجرای پولشویی بانک گلدمن ساکس پرداخته و در این 
رابطه مدیر آن را در مرکز توجه قرار داده است. درواقع بسیاری از افراد 
این ش��خصیت را نمی شناس��ند. به همین خاطر نی��ز در رده کتاب های 
زندگینامه، قرار گرفته است. نکته جالب دیگر، قرار گرفتن این کتاب در 
فهرس��ت بهترین های سال 2018 است. در رابطه با اهمیت این رسوایی 
تنها کافی اس��ت بدانید که ای��ن برند، بزرگترین بانک س��رمایه گذاری 
جهان محس��وب می ش��ود. جریمه این بانک نیز بیش از 3 میلیارد دالر 

است که در تاریخ بی سابقه محسوب می شود. 
4-ارزش صلح

نویسنده: زاکاری دی. کارتر
یکی از برترین اقتصاددان های تاریخ، جان ماینارد کینز اس��ت که این 
کتاب به خوبی زندگینامه او را روایت کرده است. وی به حدی تاثیرگذار 
بوده است که نظریه ای به نام وی تحت عنوان اقتصاد کینزی، در جهان 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. ای��ن کتاب نیز ج��زو پرفروش ترین های 
نیویورک تایمز محس��وب می ش��ود. بدون ش��ک زندگی جالب وی، هر 
خوانن��ده ای را متعجب خواهد کرد. همچنین درس های مهمی می توان 

از تصمیمات وی به دست آورد.  
5- 21 درس برای قرن 21

نویسنده: یووال نوح هراری
اگرچه بیش��تر این نویسنده را به عنوان یک تاریخ شناس می شناسیم، 
با این حال وی در این کتاب پا را فراتر گذاشته و نکاتی را مورد بررسی 
قرار داده اس��ت که بدون شک برای هر کسب و کاری، ارزشمند خواهد 
بود. همچنی��ن این کتاب پیش بینی های جالبی در رابطه با آینده کرده 
اس��ت که می تواند در آماده ش��دن ش��ما برای این تغییرات، تاثیرگذار 
باش��د. نکته جالب در رابطه با این کتاب، قرار داش��تن آن در فهرس��ت 
مورد عالقه بیل گیتس اس��ت و جزو پرفروش ترین های نیویورک تایمز 
است. با این حال آن را نمی توان به صورت دقیق در ژانر زندگینامه قرار 
داد، با این حال به علت اهمیت آن ترجیح داده ش��ده اس��ت که یکی از 

موارد باشد. 
6-خاطراتی از یک امپراطور سهام 

نویسنده: ادوین لفیوره
زندگینامه جس��ی لیورمور به عنوان یک معامله گر بسیار موفق، بدون 
ش��ک الهام بخش بس��یاری از اف��راد خواهد بود. وی اگرچ��ه هیچ گونه 
آموزش آکادمیک در زمینه اقتصاد نداش��ته اس��ت، با این حال یکی از 
بهترین معامله گران تاریخ بوده است. در این کتاب علی رغم زندگینامه، 

اصول کاری و رازهای موفقیت او نیز بیان شده است. 
7-پمپ موفقیت 

نویسنده: مایک ایزاک 
برخی از ش��رکت ها هستند که مشتریان آنها جهانی بوده و هر فردی 
از آن اس��تفاده می کند. ایده اوبر بدون شک یکی از این موارد محسوب 

می شود. این شرکت توسط تراویس کاالنیک تاسیس شده و اکنون اولین 
و بزرگترین تاکسی اینترنتی جهان محسوب می شود که حمل و نقل را 
برای بسیاری از افراد ساده کرده است. این کتاب به صورت تخصصی به 
زندگی موسس این شرکت پرداخته و جزو پرفروش ترین های نیویورک 

تایمز و وال استریت ژورنال محسوب می شود. 
8-بهبود عمیق 

نویسنده: ساتیا نادال، تریسی نیکولز
بدون ش��ک نمی توان تاثیر ساتیا نادال بر بهبود مایکروسافت را نادیده 
گرفت. درواقع مدیریت وی باعث شده است تا این شرکت از روزهای بد 
خود فاصله بگیرد. در این راس��تا ساتیا نادال اتفاقات مهم از زمان شروع 
کار خود را روایت کرده است که نتیجه آن اثری بسیار جذاب بوده است. 
در کنار این موضوع، بخش��ی از این کتاب به روایت داس��تان زندگینامه 

او اختصاص دارد. 
9-تیتان )زندگینامه جان دی راکفلر(

نویسنده: ران چرنو 
تا قب��ل از ظهور بیل گیت��س، راکفلر نماد ثروت بی پایان محس��وب 
می ش��د. به همین خاطر مطالع��ه زندگینامه وی، برای هر فردی واجب 
خواهد بود. در این رابطه ران چرنو، بهترین روایت را داشته است. آمارها 
در رابطه با وی حاکی از آن است که او ثروتمندترین فرد تاریخ محسوب 
می ش��ود. با این حال زندگی وی بدون ش��ک ش��ما را متعجب خواهد 
ک��رد. در کنار این موضوع، تنها روای��ت زندگینامه، مورد توجه نبوده و 

تصمیمات وی به خوبی توضیح داده شده است.
10-بدون فیلتر )داستان برند اینستاگرام(

نویسنده: سارا فریر
اینس��تاگرام را بای��د مهمترین ش��بکه اجتماعی ح��ال حاضر جهان 
دانس��ت. درواقع ایده آن به قدری جذاب و موفقیت آمیز بوده اس��ت که 
مارک زاکربرگ به عنوان مالک بزرگترین ش��بکه اجتماعی جهان، آن را 
با قیمتی تاریخی خریداری کرده اس��ت. این ش��بکه از آن زمان همواره 
مس��یر رو به رش��د خ��ود را ادام��ه داده و اکنون تقریب��ا تمامی افراد و 
برندهای مشهور، در آن فعالیت دارند. در این کتاب تالش شده است تا 

به صورت کامل، داستان این برند روایت شود. 
11-فراستاره ها 

نویسنده: برد استون 
ای��ن کتاب به خوب��ی دالیل موفقیت برندهایی را روایت کرده اس��ت 
که در س��یلیکون وی پدیدار شده اند. در این راستا مختصری از داستان 
و زندگینامه موس��س آنها، م��ورد توجه قرار گرفته و بیش��تر به دالیل 
موفقیت پرداخته ش��ده اس��ت. به همین خاطر اگ��ر خواهان آگاهی از 
داستان چندین برند نظیر ایر بی ان بی هستید که جهان را دستخوش 

تغییر کرده اند، این کتاب باید جزو اولویت های شما باشد. 
12-سام والتون 

نویسنده: سام والتون، جان هوی
والمارت به عنوان بزرگترین فروش��گاه زنجیره ای جهان، بدون ش��ک 
جذابیت بس��یار باالیی را دارد. در این راس��تا اگر موس��س آن اقدام به 
نوش��تن زندگینامه خود کرده باشد، جذابیت آن چند برابر خواهد بود. 
در این کتاب می توانید کامل ترین زندگینامه در کنار توصیه های س��ام 

والتون را شاهد باشید. 
13-فصل پیشرفت 
نویسنده: سارا فری

در جهان تعداد کارآفرین های زن بس��یار اندک هستند. در این رابطه 
بس��یاری از آنها، امکانات خاصی نظیر ثروت خانوادگی را داش��ته اند. به 
همین خاطر داستان دختری که توانسته است در حوزه ای سخت نظیر 
کشاورزی، به ثروت میلیاردی دست پیدا کند، بدون شک برای همگان 
الهام بخش خواهد بود. این کتاب اخیرا به چاپ رس��یده اس��ت و توسط 

خود او )سارا فری( نوشته شده است. 
14-قدرت شکست 

نویسنده: دیموند جان، دنیل پایسنر
اگرچ��ه بیش��تر افراد دیموند جان را به واس��طه برنامه ش��ارک تنک 
می شناس��ند، با این حال داس��تان زندگی وی بس��یار عجیب و توأم با 
شکس��ت های متعددی بوده اس��ت که حتی یک م��ورد از آنها می تواند 
ب��رای هر فردی به معنای پایان کار باش��د. وی موس��س برندی به نام 
FUBU و با ثروتی بیش از 33 میلیون دالر و یکی از بهترین نمونه های 
میلیونرهای خودس��اخته محسوب می ش��ود. وی در مقدمه کتاب خود 
اعالم کرده است که جایگاه حال حاضر را تحت شرایطی به دست آورده 

که تنها 40 دالر در جیب خود داشته است.
15-استیو جابز

نویسنده: والتر ایزاکسون 
استیو جابز موسس برندی است که در حال حاضر در حوزه تکنولوِژی، 
انتخاب اول هر فردی محسوب می شود و درواقع کمتر کسی را می توان 
پیدا کرد که تمایل به در اختیار داشتن گوشی های تلفن همراه، لپ تاپ 
و س��ایر وسایل این برند را نداشته باشد. این شرکت 
در حال حاضر در زمینه تولید فیلم، سریال و مستند 
نیز به خوبی ظاهر ش��ده اس��ت. با این حال وی در 
این مسیر با مشکالت زیادی همراه بوده و آگاهی از 
تصمیمات وی در ش��رایط مختلف و شناخت عقاید 

او، بدون شک راهنمای بسیار خوبی خواهد بود. 
16-گوگل چگونه کار می کند؟

نویسنده: اریک اشمیت، جاناتان روزنبرگ
گ��وگل به عنوان بزرگترین موتور جس��ت و جوگر 
جهان ک��ه در حوزه های مختلفی فعالیت دارد، یکی 
از برترین برندهای حال حاضر محس��وب ش��ده و به 
همین خاطر آگاهی از داستان شکل گیری آن بسیار 
مه��م خواهد بود، با ای��ن حال این کتاب تنها به این 
موضوع بس��نده نکرده و س��عی کرده است تا ساز و 
کار، ویژگی ها و دالیل موفقیت روزافزون این شرکت 

را بررسی نماید. 
17-داستان همه چیز 
نویسنده: برد استون 

اگ��ر بخواهیم موفق ترین برند حال حاضر جهان را 
نام ببریم، بدون ش��ک آمازون بهترین گزینه خواهد 
بود. درواقع این شرکت حتی در زمان شیوع ویروس 
کرونا نیز با رش��دی فوق العاده همراه بوده است. در 
این راس��تا نویسنده این کتاب س��عی کرده است تا 
نگاهی جامع به زندگینامه و داس��تان شکل گیری و 
رش��د این شرکت داشته باشد. در آخر این کتاب نیز 
تالش ش��ده اس��ت تا رازهای موفقیت این شرکت، 
بررسی شود. درواقع آمازون در یک فروشگاه کتاب، 
به برندی تبدیل ش��ده است که امروزه هر چیزی را 

می فروشد. 
18-نیازی به عالی بودن نیست 

نویسنده: رابرت هرج واک 
یک��ی از موفق ترین تاجرهای ح��ال حاضر جهان، 
کتاب��ی را در رابطه با زندگینامه خ��ود تألیف کرده 
است که در آن تالش شده تا افراد را به این واقعیت 
برس��اند که کارآفرین ها و افراد موفق جهان، فرابشر 
محس��وب نشده و از خصوصیت هایی مشابه س��ایرین برخوردار هستند. 
درواقع نیازی نیس��ت که خود را عالی بدانید تا در مس��یر موفقیت گام 
برداری��د. درواقع زندگی وی نیز به این ص��ورت بوده و رویاهای وی در 
ابتدا مورد تمسخر قرار گرفته است. علت این امر نیز به این خاطر بوده 
اس��ت که وی حتی از اطرافیان خود، ضعیف تر و حتی با بهره هوش��ی 

کمتر تلقی می شد. 
19-تولد توییتر

نویسنده: نیک بیلتون 
توییتر در بین تمامی ش��بکه های اجتماع��ی، خصوصیت های خاصی 
دارد. برای مثال مختصر بودن متن، یکی از آنها محسوب می شود که تا 
قبل از این ش��رکت، ابدا مرس��وم نبوده است. با این حال در حال حاضر 
یکی از ۵ شبکه اصلی محسوب می شود. این موضوع باعث شده است تا 
نویسنده این کتاب، به داستان شکل گیری آن و زندگینامه جک دورسی 

به عنوان موسس این شبکه بپردازد. 
20-تیم کوک 

نویسنده: لندر کاهنی
بس��یاری از اف��راد تصور می کردند که اپل پس از اس��تیو جابز با افت 
ش��دیدی مواجه خواهد شد. با این حال تیم کوک موفق شده است که 
این ش��رکت را حت��ی در جایگاهی به مراتب بهت��ر از قبل قرار دهد. به 
همی��ن خاطر صحب��ت از وی کامال ضروری خواهد ب��ود. در این کتاب 
نویس��نده تالش کرده اس��ت تا در کنار روایت زندگینامه او، مهمترین 
تصمیم��ات مدیریت را نیز تش��ریح نماید که منجر به رش��د فوق العاده 
اپل ش��د. در این راستا س��ختی های کار او و چالش ها نیز به خوبی بیان 

شده است. 
21-گلوله برفی )داستان زندگی وارن بافت(

نویسنده: آلیس کرودر
وارن بافت دنیای س��رمایه گذاری را متحول کرده است. وی در آستانه 
9 سالگی، همچنان یکی از پولس��ازترین افراد جهان محسوب می شود. 
وی تا چند س��ال قب��ل، ثروتمندترین فرد جهان بوده و طی 20 س��ال 
گذشته همواره یکی از ۵ نفر اصلی محسوب شده است. اگرچه در رابطه 
با وی اخیرا مس��تندی نیز پخش شده است که با استقبال فوق العاده ای 
هم��راه بوده، با این حال این کتاب کامل ترین اثر در رباطه با زندگینامه 
او محسوب می شود. در هر بخش، درس هایی که از تصمیمات و اقدامات 

وارن بافت می توان آموخت نیز به خوبی تشریح شده است. 
22-جک ما و علی بابا 

نویسنده: یان چنگ، چن وی
جک ما را باید پرچمدار ظهور میلیاردرهای چینی دانس��ت که موفق 
شده است تا شرکت خود به نام علی بابا را در باالترین پله های موفقیت 
قرار دهد. در این کتاب سعی شده است تا ضمن روایت کامل مهمترین 

اتفاقات زندگی او، دالیل موفقیت شرکت نیز بیان شود. 
bookauthority.org :منبع

بهترین کتاب های زندگینامه کارآفرین های موفق جهان 
مترجم: اکرم دیانی

به قلم: بیانکا گونزالس  نویسنده حوزه مدیریت و کارآفرینی
مترجم: امیر آل علی
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: پکیج خشــک کن گاز 
 ،)Regeneration Loop Dryer( گردشی احیا کاتالیســت یا
وظیفــه کاهش رطوبت گاز گردشــی واحــد CCR، پیش از ورود 
به کمپرسور گردشــی نیتروژن، به کمتر از 50ppm را دارد. گاز 
نیتروژن پس از حذف رطوبت موجود جهت احیای کاتالیســت به 
راکتور احیا ارســال می شود.  در این پکیج دو مبدل وجود دارد که 
یکی از آن ها وظیفه ی خنک کردن گاز گردشــی توسط آب دریا و 
دیگری وظیفه ی گرم کردن گاز گردشی توسط بخار جهت احیای 
جاذب درایر را برعهده دارند. اصالح طراحی و ساخت باندل مبدل 
درایر با اســتفاده از قطعات ضایعاتی پاالیشــگاه یکی از اقدامات 
چشمگیر مهندسان شرکت نفت ستاره خلیج فارس بود که بار دیگر 
توانســتند با اتکا به دانش و توان داخلی، مهارت و خالقیت خود را 
اثبات کردند و صرفه جویی ارزی قابل توجهی هم برای پاالیشگاه به 
ارمغان آوردند. »سعید نوری« مدیر نگهداری و تعمیرات پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس در این باره بیان داشت: پکیج خشک کن گاز 
گردشــی، یکی از تجهیزاتی اســت که پیش تر بــه دلیل کیفیت 
نامناسب مواد اولیه ساخت و برخی مشکالت در طراحی، به دفعات 

در واحد بنزین سازی مورد تعمیر قرار می گرفت و به صورت فصلی 
سبب بروز چالش هایی در روند تولید و حتی توقف آن می شد. وی 
تعمیر این تجهیز را سبب توقف چند روزه ی تولید در واحد مذکور 
خواند و افزود: در پی برگزاری جلســات مشترک ریشه یابی خرابی 
مکرر این مبدل ها بین واحدهای تعمیرات، مهندســی و بازرســی 
فنی راهکارهای حل این موضوع را بررســی کردیم تا به پیشنهاد 
تغییر مواد اولیه ی ساخت مبدل درایر رسیدیم و سپس در جلسه ای 

با حضور مدیران ارشد ســازمان موضوع را مطرح و راهنمایی های 
الزم برای ساخت را کسب کردیم. نوری تاکید کرد: با تغییر جنس 
تیوب شیت ها، جنس بافل ســاپورته، اضافه کردن تعدادی پد در 
محل نازل های ورودی روی باندل، طراحی مجدد نوع و نشیمن گاه 
گســکت ها و اعتماد به نیروهای توانمند پاالیشگاه روند بازطراحی 
و ســاخت این تجهیز آغاز شد. وی از ساخت سه باندل از مبدل ها 
با اقدامات شــبانه روزی و برنامه ریزی برای ساخت سه باندل دیگر 
توسط تیمی هفت نفره از واحد تعمیرات و بازرسی فنی شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس خبر داد و افزود: در این فرآیند ۶۳0 نفر-ساعت 
کار انجام شــد که خروجی آن توقف تعمیــرات پی در پی مبدل، 
اســتمرار ایمن عملیات تولید و صرفه جویی قابل توجه ارزی بود. 
در پایان از مدیر نگهداری و تعمیرات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
میزان صرفه جویی ارزی این اقدام را جویا شدیم که وی در این باره 
گفت: طبق استعالم انجام گرفته از واحدهای کمیسیون معامالت 
و بازرگانی بیش از ۱۸ میلیــارد ریال در این پروژه صرفه جویی به 
عمل آمد که بار دیگر مزایای اعتماد به نیروهای جوان و کارآزموده 

را برجسته کرد.

ساری – دهقان: مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از مشارکت 
۳۸5 نفــر از کارکنان منطقه 9 در دوره های آموزش غیر حضوری 
شــرکت انتقال گاز ایران خبر داد. به گزارش  خبرنگار مازندران به 
نقل روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، مقدم بیگلریان با اعالم این 
خبر، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی و تقسیم کار انجام شده در شرکت 
انتقال گاز ایران، منطقه 9 در سال جاری به عنوان قطب تخصصی 
آموزش در زمینه HSE و امور پیمان ها تعیین شــده اســت. وی با 
بیان اینکه در همین راســتا در سال جاری تعداد ۱7 دوره آموزشی 
به صورت غیرحضوری و در قالب وبینار برای کلیه کارکنان مناطق 

عملیات انتقال گاز برگزار شد، افزود: در این دوره های آموزشی 4۶9 
نفر معادل 2790 نفر ساعت از مناطق ۱0 گانه، شرکت کرده ند. مدیر 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز در ادامه به اهمیت ارتقا سطح دانش و 
تخصص کارکنان منطقه اشاره کرد و یادآور شد: ۳۸5 نفر از کارکنان 
منطقه معادل 2۶70 نفر ســاعت در ۸5 دوره آموزش اینترنتی که 
در سال جاری از سوی سایر مناطق عملیات انتقال گاز برگزار شد، 
شرکت کرده اند. بیگلریان در پایان، از تالش های واحد آموزش جهت 
برگزاری دوره های آموزشی به صورت غیرحضوری برای جلوگیری از 

شیوع ویروس کرونا، تشکر و قدردانی کرد.

اصفهان – قاسم اســد: بهرام عبدالحسینی مدیر کل صدا و 
سیمای استان اصفهان و هیأت همراه 2۶ آبان ماه ضمن حضور در 
ذوب آهن اصفهان با منصور یزدی زاده مدیرعامل و مسئولین روابط 
عمومی این شرکت  در خصوص فعالیت های رسانه ای و فرهنگی 

مشترک، دیدار و گفتگو کرد .
عبدالحســینی در این دیدار، ذوب آهن اصفهان را یکی از مراکز 
صنعتی مهم کشور دانست که نقش مهمی در تحقق جهش تولید 
دارد و گفت: انعکاس دســتاوردهای این شرکت در شرایط سخت 
اقتصــادی کنونی موجب امید بخشــی اســت و از اهمیت باالیی 

برخوردار است .
وی ذوب آهن را یکی از معدود صنایع کشور دانست که به لحاظ 

سابقه فعالیت های فرهنگی از جایگاه واالیی برخوردار است و افزود: 
یکی از رویکردهای مهم صدا و ســیما، تولید برنامه های مشارکتی 

است و سازمان های بزرگی همچون ذوب آهن اصفهان که عالوه بر 
تاثیرات اقتصادی و صنعتی، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز دارای 
جایگاه مهمی هستند با  همکاری در تولید این برنامه ها، نقش خود 
را در ارتقاء فرهنگ جامعه به ویژه در جهت آگاهی افکار عمومی از 

دستاوردهای صنعتی به خوبی ایفا می کنند .
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز از همکاری 
رســانه ملی در جهت اطالع یابی مردم از کار و تالش جهادی در 
بخش صنعت کشــور و همچنین بیان مشکالت صنایع، قدردانی 
کرد و اعــالم آمادگی نمود که همچون گذشــته، همکاری های 
مشــترک ذوب آهن اصفهان با صدا وسیمای مرکز اصفهان، تداوم 

داشته باشد.

اهواز - شــبنم قجاوند: دهمین مرحله رزمایش کمک های 
مومنانه در شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اهدا 
و توزیع 200 بســته نوشــت افزار میان دانش آموزان کم برخوردار 
روستاها و عشایر مجاور کارخانه ها و تأسیسات فرآورشی این شرکت 
برگزار شد . مرحله ی دهم از رزمایش کمک های مومنانه در شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان طی 2 روز گذشته  برگزار شد 
و طی آن 200 بســته نوشت افزار میان دانش آموزان کم برخوردار 
روســتاها و عشایر حاشیه و مجاور واحد بهره برداری و نمک زدایی 
لب سفید در بخش شهیون دزفول  و همچنین واحد بهره برداری و 
نمک زدایی هفت شهیدان مسجدسلیمان توزیع گردید . این بسته 
ها که شامل کیف - دفتر خط دار و نقاشی - بسته مداد رنگی - خط 

کش - تراش - مداد سیاه و مداد قرمز - خودکار و جا مدادی است 
به همت دفتر مدیریت و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 

این شرکت تهیه گردیده و  به دانش آموزان کم برخوردار زیر پوشش 
این دو نهاد اهدا شد  . در مرحله ی قبلی از اجرای رزمایش مومنانه 
توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تعداد 2۸00 
بسته نوشت افزار به دانش آموزان کم بضاعت تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی شهرستان های مسجدسلیمان ، 
اللی ، هفتکل و اندیکا اهدا گردید . الزم به توضیح اســت که پیش 
از این و طی ســالهای ۱۳9۶ تا ۱۳9۸ ، شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی اش 
تعداد 9200 بسته نوشــت افزار را تهیه و با همکاری اداره آموزش 
و پرورش شــهرهای مسجدسلیمان - اللی - هفتکل و اندیکا میان 

دانش آموزان توزیع نموده است .

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس روابط عمومی شــرکت 
پاالیش گاز ایالم از توزیع ۳00 بســته بهداشتی در بین روستاهای  
منطقه چوار خبر داد و گفــت: این واحد صنعتی به منظور کمک 
به اقشــار آسیب پذیر جامعه و در راستای توجه به مسئولیت های 
اجتماعی در مراحل متعدد به سالمندان، اقشار نیازمندو هم اکنون  

دانش آموزان مناطق روستایی کمک کرده است.  
به گزارش روابط عمومی ، " منوچهر کرمیان" با اشــاره به اینکه  
توجه به سالمت جامعه یکی از موارد حائز اهمیت برای این شرکت 
است، افزود: شرکت پاالیش گاز ایالم در کنار تولید مستمر توجه ویژه 
ای به ابعاد مختلف مسئولیت های اجتماعی داشته و در این زمینه از 
ابتدای راه اندازی تاکنون، فعالیت های متعددی در مناطق مختلف 

استان بخصوص روستاهای اطراف  داشته است.
وی اظهار داشت: این شرکت در اقدام اخیر خود همزمان با سایر 
ســازمانها و آحاد مردم در جهت کنترل بیماری کرونا  عمل نموده 

و با همکاری اداره آموزش و پرورش چوار، تعداد ۳00 بســته اقالم 
بهداشتی متشکل از ماسک و مواد ضد عفونی در بین دانش آموزان  

روستاهای چوار توزیع نموده است.
رئیس روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز ایالم گفت: این واحد 
صنعتی همزمان با انجام ماموریت های سازمانی، تالش می کند در 

راستای مسئولیت های اجتماعی به مناطق کمتر توسعه یافته کمک 
کند و بر این اصل اعتقاد دارد که فعالیت موثر در این حوزه عالوه بر 
منشاء اثرگذاری مثبت در استان، باعث عمران و آبادی درشهر ایالم 

و روستاهای اطراف می شود.
وی با بیان اینکه از زمان شــیوع بیماری منحوس کرونا تاکنون 
پاالیشــگاه گاز ایالم چندین بار به روستاهای اطراف ، شهر چوار و 
دانشــگاه علوم پزشکی کمک های قابل توجهی نموده است، اظهار 
داشت: مســئولیت های اجتماعی می تواند با هدایت کسب و کار 
به شــیوه اخالقی و مســئوالنه در بهره مندی و سود آوری شرکت 

تاثیر گذار باشد.
وی خاطر نشــان کرد: شــرکت پاالیش گاز ایالم در برنامه های 
خود  تمامی  ابعاد مسئولیت های اجتماعی از قبیل زیست محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی را همراه با استمرار تولید  مورد توجه قرار داده 

است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف اســتان قم گفت: 
یک باب منزل مســکونی در قم از سوی آیت اهلل یزدی برای احداث 

مدرسه علمیه وقف شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، 
حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری اظهار کرد: آیت اهلل محمد 
یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان 
رهبری و استاد برجسته حوزه علمیه، یک باب منزل مسکونی خویش 

در قم را برای راه اندازی مدرسه علمیه به نام »محمدیه« وقف کرد.

وی افزود: نیمی از این خانه با مســاحت 4۸0 متر مربع متعلق 
به آیت اهلل یزدی و نیم دیگر هم متعلق به همســر مرحومه ایشان 
بوده که با موافقت ورثه، مجموعا برای تاسیس مدرسه علمیه وقف 

شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان قم خاطرنشان کرد: تولیت 
وقف مذکور بر عهده دبیر وقت حوزه های علمیه و یکی از روحانیون 
معرفی شده از سوی آیت اهلل یزدی است و امام جمعه قم هم به عنوان 

ناظر وقف تعیین شده است.

شاهکار مهندسان پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در اصالح طراحی و ساخت مبدل های درایر واحد بنزین سازی؛ 

ارزش آفرینی ١٨میلیارد ریالی از ضایعات

 مشارکت 385 نفر از کارکنان منطقه 9 
در دوره های آموزش غیرحضوری شرکت انتقال گاز ایران

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مدیر کل صدا وسیمای استان

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی ؛

تعداد 200 بسته نوشت افزار میان دانش آموزان کم برخوردار روستاها و عشایر توزیع شد

رئیس روابط عمومی پاالیشگاه گاز ایالم:
بیش از 300 بسته بهداشتی در بین دانش آموزان روستاهای چوار توزیع شد

مدیرکل اوقاف قم خبر داد:وقف آیت اهلل یزدی برای احداث مدرسه علمیه

شهردار بندر دیر خبر داد:
کوچه ها و معابر شهری این بندر با ۴0 میلیارد ریال اعتبار آسفالت شد 

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندر دیرگفت: به منظور روان سازی عبور 
و مرور شــهروندان 40 هزار مترمربع از کوچه ها و معابر شهری این بندر با 40 میلیارد 
ریال اعتبار آسفالت شد. علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ما در دیر  افزود: تاکنون ۸5 
درصد کوچه های شهر دیر آسفالت شده و با تامین اعتبار الزم و با هدف زیبا سازی شهر 
آسفالت کوچه ها و معابر این بندر همچنان ادامه می یابد. وی بیان کرد: این پروژه شامل 
آســفالت کوچه ها و معابر فاز سه و محله های فرودگاه و چشمو شهر دیر است. شهردار 
دیر یادآورشــد: در زمان حاضر ۱50 هزار مترمربع از کوچه ها و معابر این شهر با اعتبار 
۱0 میلیارد تومان نیاز به تسطیح و آسفالت دارند که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تا 
پایان سال این اقدام انجام می شود. وی گفت: همچنین با هدف ساماندهی دفع آب های 
سطحی و رفع آبگرفتی های فازهای 2و۳  کانالی به طول 270 متر با اعتبارات داخلی احداث شده است. ابراهیمی اضافه کرد: این 
کانال در امتداد بلوار خلیج فارس به سمت غرب بوسیله یک کانال بتنی سر پوشیده به بلوار خالدی متصل می شود که با ۸0 درصد 

پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی کار قرار دارد.  
وی گفت: در راســتای اصالح معابر با هدف رفع آبگرفتگی های حاصل از بارندگی، تاکنون صدها متر جوی و کانال فرعی در 
کوچه، معابر و نقاط مختلف شهر احداث و به بهره برداری رسیده است. وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در جهت آمادگی در 
فصل بارندگی اظهار داشــت: نصب ۱۱0 عدد دال بتونی، نصب ۱7 عدد دریچه  آهنی، جابجایی پل های شکســته و ساخت پل 
فلزی، تعمیر و ساخت دریچه منهول در سطح شهر در سال جاری انجام گرفته است. شهردار دیر افزود: در سال جاری اصالح و 
لوله گذاری جداول جمع آوری آب های سطحی اعم از الیه برداری مسیرها، زیر سازی، اصالح، کف سازی و اجرای کانیو و اصالح 
شیب برخی از جداول انجام شده است. ابراهیمی ضمن اشاره به کف برداری کانال های روباز و حذف نیزارها و روان سازی مسیر 
آب های سطحی، گفت: تسطیح مسیر دسترسی کانال ها، احداث کانال جهت هدایت سریع آب های سطحی در شهر از دیگر اقدامات 

انجام گرفته در این خصوص است.

جذب بیش از سه هزار و 600 مشترك جدید گاز در شهرستان رودسر 
رشــت- زینب قلیپور: محمد رجب پناهي رئیس اداره گاز شهرســتان رودسر با اشــاره به خدمات گسترده ارائه شده 
توســط آن اداره به مردم شریف شهرســتان اظهار داشت: از ابتداي سال 9۸ تاکنون با اجراي بیش از ۸2 کیلومتر شبکه گاز 
و نصب بالغ بریک هزار انشــعاب گاز، بیش از ۳ هزار و ۶00 متقاضي گاز بهره مند از نعمت گاز طبیعي شــده اند.رئیس اداره 
گاز شهرستان رودسر همچنین بهینه سازی هیتر ایستگاه های شهرستان رودسر، رینگ کردن کلیه ایستگاه های شهرستان، 
انجام عملیات مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار با همکاری واحد اندازه گیری، حذف 4 مورد شیر حوضچه ای باقیمانده 
وتبدیل آنها به ساقه بلند، نصب کابینت برای مشترکین دوپوندی و رنگ آمیزی خرپاها وایستگاه های صنایع را از مهم ترین 
اقدامات آن اداره در یک سال و نیم گذشته عنوان کرد.وی در خصوص پیمان های فعال در اداره گاز شهرستان رودسر عنوان 
کرد:  دراین شهرســتان مجموعاً ۱2 پیمان در زمینه های گازرســانی به روستاها، نصب انشعابات، اجرای شبکه حفره خالی، 
تعمیرات، خدمات امداد و خودروهای امداد، گازبانی، خدمات اداری، خودروهای استیجاری، مشاور خدمات شبکه و انشعاب و 
اورهال هیترها مشغول به فعالیت می باشند که به صورت مستمر توسط ناظرین منتخب و همچنین بازرسی های فصلی مورد 
ارزیابی قرارمی گیرند.مهندس رجب پناهی درخصوص مدیریت بودجه و هزینه های آن اظهار داشت: در این زمینه گزارشی 
به صورت فصلی از طرف واحد مالی برای ادارات ارسال می گردد و تصمیم های مقتضی درخصوص رعایت چارچوب بودجه 

های ابالغی صورت می پذیرد.
رئیس اداره گاز رودســر افزود: همچنین کارشناســان این اداره جهت پاســخگویی به درخواست ها و نیازهای مشترکین و 
متقاضیان نصب انشــعاب و اجرای شبکه و همچنین گازدار کردن روستاهای جدید، پکیج های بودجه متناسب تهیه نموده و 
به معاونت بهره برداری پیشــنهاد می دهند.مهندس رجب پناهی در بخشــی دیگر با اشاره به آمادگی کامل بخش های امداد 
وتعمیرات برای ارائه خدمات به مشترکین اظهار داشت: این واحدها براساس وظیفه ذاتی خود به صورت 24 ساعته آماده انجام 
هرگونه خدمت امدادی و یا تعمیراتی می باشــند و شــرح اقدامات آنان به طور مرتب و روزانه در سیســتم ثبت می گردد.وی 
ادامه داد: همچنین جهت ارتقای ســطح آمادگی پرســنل امداد و تعمیرات به صورت منظم با همکاری امور HSE مانورهایی 
درسطح شهرستان برگزار می گردد که از جمله آن می توان به اجرای مانورهای خروج اضطراری ادارات رودسر و چابکسر، رانش 
زمین درواجارگاه، افت فشــار در کالچای، سیل و شکستن خرپا در رحیم آباد و همچنین خارج کردن ایستگاه های واجارگاه 
و ســیاهکلرود از مدار و استفاده از ایســتگاه هاي تحت پوشش این دو ایستگاه اشاره کرد.رئیس اداره گاز رودسر در خاتمه در 
خصوص توجه آن اداره به مقوله آموزش کارکنان بیان کرد: برای کلیه پرسنل تعمیراتی، امدادگران و گازبانان کالس های مرتبط 
با شرح وظایف بصورت مستمر توسط کارشناسان برگزار می گردد و همچنین واحد آموزش نیز در راستای شرح وظایف پرسنل 

کالس های دوره ای متناسب با شغل آنان برگزار می نماید.

مدیرعامل شرکت شهرك های استان مرکزی :
طرح توسعه شهرك صنعتی شماره سه اراك کلید خورد

اراك - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت شهرک های استان مرکزی از آغاز طرح توسعه شهرک صنعتی شماره سه 
اراک )خیرآباد( خبر داد و گفت: اجرای پروژه های زیرساختی و تامین خدمات مورد نیاز از برنامه های توسعه این شهرک است.

طیب میرزایی  افزود: متقاضیان دریافت زمین در شهرک های صنعتی شهرستان اراک بیشتر از دیگر نقاط استان مرکزی است و 
از طرفی در حال حاضر حتی یک هکتار زمین  قابل واگذاری در این شهرستان وجود ندارد.  

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی بیان کرد: برهمین اساس طرح توسعه شهرک صنعتی شماره سه اراک 
در زمینی به مســاحت 220 هکتار از ســمت شــمال غرب این شهرک در دستور کار این شــرکت قرار گرفت و عملیات تامین 

زیرساخت های الزم در آن آغاز شده است.  
میرزایی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های تدوین شده و در صورت تکمیل طرح های زیرساختی از اوایل سال ۱400 امکان 

واگذاری زمین به سرمایه گذاران در طرح توسعه شهرک صنعتی خیرآباد اراک وجود دارد.  
وی اضافه کرد: طرح توسعه شهرک صنعتی ایبک آباد اراک نیز در دستور کار شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی قرار دارد 

و با جانمایی زمین مورد نظر، عملیات تامین زیرساخت های الزم در این شهرک نیز انجام می شود.  
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت: تا کنون 9۶ هکتار زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان به 
متقاضیان واگذار شده و با توجه به اینکه بیشتر زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی استان در 2 ماه آخر سال به متقاضیان واگذار 

می شود، پبش بینی ها حاکی از آن است که تا پایان امسال مجموع واگذاری ها از ۱۳0هکتار تجاوز کند.  
میرزایی افزود: ۸۸ قرارداد فنی امسال در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان منعقد شد و مجموع منابع مالی طرح های فنی 

در این راستا یک هزار و 2۱4 میلیارد ریال برآورد شده است.

جلسه مشترك شهرداری وسپاه گرگان باموضوع محالت کم برخوردار 
سطح شهر برگزار شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: جلسه میز خدمت جهادی در هفته بسیج روز گذشته با حضور شهردار و فرماندهان پایگاه 
های مقاومت محالت هدف در دفتر شهردار گرگان برگزار شد.در این جلسه، تصمیمات بسیاری در خصوص اقدامات و پیگیری 
های الزم در 4 محله کم برخوردار ســطح شــهر اتخاذ شد که مهمترین آنها به شرح زیر است:محله اسالم آباد: استفاده از رنگ 
پوششــی دیوارها، فعال تر نمودن خانه فرهنگ، اصالح روشنایی پارک ملت و نصب تیر چراغ برق جدید، تخلیه نخاله در ضلع 
دیگر پارک ملت، مکاتبه با سازمان میراث فرهنگی در خصوص دیوارکشی تپه قلعه خندان، الیروبی رودخانه و نصب سرعتگیر 
در خیابان ملت به همراه تابلو و چراغ احتیاط محله عرفان: پیگیری جهت تملک فضای مناســب جهت ایجاد پارک محله ای، 
ایجاد فضای ورزشــی مناسب، رنگ پوششی دیوارها و ایجاد سرعت گیرمحله انجیراب: آسفالت معابر فرعی، خط کشی خیابان 
اصلی انجیراب 20، ایجاد سالن ورزشی توسط سپاه گرگان، ایجاد خانه فرهنگ، تعریض خیابان اصلی، افزایش تعداد اتوبوس ها 

و اجرای پروژه زیرگذر

بازدید مشترك سازمان حمل و نقل شهرداری و پلیس راهور از ایستگاه 
های تاکسی گرگان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهدی کمال غریبی رئیس سازمان حمل و نقل  شهرداری گرگان اظهار داشت: ایستگاه های 
تاکسی سطح شهر دوشنبه شب توسط اداره نظارت و بازرسی سازمان حمل و نقل شهرداری و پایس راهور مورد بررسی و بازدید 
میدانی قرار گرفت.کمال غریبی افزود: عالوه بر بازدید، تهیه لیست رانندگان کشیک تاکسی در مسیر های مختلف بعد از ساعت 
2۱ جهت خدمات دهی مطلوب تر به شهروندان گرگانی نیز صورت پذیرفت.وی تصریح کرد: در این طرح به کمک پلیس راهور، 
مسافربرهای شخصی که اجازه تردد در ساعات اعالم شده را ندارند مورد اعمال قانون قرار گرفتند.به گفته رئیس سازمان حمل و 
نقل شهرداری گرگان، اداره نظارت و بازرسی سازمان حمل و نقل شهرداری همچنین تب سنجی در سطح شهر از رانندگان تاکسی، 

اتوبوس و شهروندان را به عمل آورد.
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مهاجرت های دانش  آموزان بین  المللی در کشورهای اصلی دانشجوپذیر 
و همچنین کشورهای نوظهور محور و هدف یک گزارش قرار گرفت.

عن��وان این گزارش »روندهای جابه جای��ی و راهبردهای نوین جذب 
دانش��جویان بین الملل��ی در دوران پیش��اکرونا و پس��اکرونا در ایران و 

جهان« است.
در ای��ن گ��زارش، راهبرده��ای هر دس��ته از کش��ورها ب��رای جذب 
دانش��جویان بین  المللی و افزایش س��هم بازار آموزش عالی در هر س��ه 
مرحل��ه برنامه ها و سیاس��ت های آنه��ا در مرحله پذی��رش و تحصیل، 
اش��تغال پذیری و ورود ب��ه ب��ازار کار و برنامه های نگهداش��ت و اقامت 

بلندمدت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
 در فصل نخس��ت، کالن روندهای موثر بر آموزش عالی و دانشجویان 
بین المللی که برنامهها و سیاست های کشورها و موسسات آموزش عالی 
را تح��ت تاثیر قرار داده و به تبع آن بر راهبردهای جذب دانش��جویان 
بین المللی موثر بوده است مورد بررسی قرار گرفته است. کالن روندهایی 
چون س��الخوردگی جمعیت جهان که در بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته و مناطق پرجمعیت دنیا از جمله چین در حال وقوع است، به این 
معنا که تا سال 2030 رشد جمعیت در گروه های سنی 3۵ تا 64 سال 

به مراتب باالتر از گروه های سنی 20تا 34 سال خواهد بود.
تغییرات بازار کار با توس��عه روزافزون فناوری های خودکارس��از مانند 
ه��وش مصنوعی و رباتیک می تواند باعث کاهش 60 درصد از مش��اغل 
کنونی ش��ده و جابه  جایی ش��غلی بس��یاری از افراد را موجب شود. این 
فناوری ه��ا برخی ش��غل ها را از بین می برند و مش��اغل جدیدی ایجاد 
میکنن��د. عدم تطابق مهارت ها هم اکنون میان آموزش های بس��یاری از 
موسس��ات آموزش عالی و نیازهای بازار کار وجود دارد؛ این ش��کاف در 
صورت عدم تغییر راهبردهای موسس��ات آموزش عالی بیش��تر خواهد 
ش��د. بازار کار تغییر یافته و به ش��دت پویای کنونی نیاز به مهارت های 
جدید در افراد شاغل را ایجاد نموده و نیازهای جدید برای آموزش عالی 

ایجاد کرده است.
رشد پرشتاب شهرنشینی یکی از روندهای مهم جهانی تا سال 2030 
اس��ت پیش بینی ها نش��ان می دهد جمعیت برای یافتن شغل و ارتقای 
شغلی در سال 2030 نس��بت به سال 2014 درکالنشهرها و شهرهای 
بزرگ به ش��دت رش��د خواهد کرد و این گس��ترش شهرنشینی موجب 
افزای��ش در تقاضای آموزش برای نیروی کار خواهد بود؛ آموزش��ی که 

منطبق با نیازهای جدید در صنعت و توسعه اقتصادی باشد.
س��خت گیرانه تر شدن سیاس��ت های مهاجرت در برخی از کشورهای 
سنتی مهاجرپذیر باعث ایجاد تغییراتی در مقصد مهاجران خواهد شد، 
در حالی که روندهای گذش��ته نش��ان می دهد بیش��تر مهاجران جذب 
کشورهای در حال توس��عه شده اند ولی میزان رشد مهاجران در برخی 
گروه ها به ویژه در میان دانش��جویان بین المللی در کش��ورهای در حال 

توسعه بیشتر است.
پیش��بینی می شود به دلیل سیاس��ت های ضدمهاجرتی و سختگیرانه 
کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان در سال های اخیر که بر تعداد اخذ 
ویزای دانشجویان موثر بوده اس��ت و همچنین برنامه ها و سیاست های 

فعاالنه کشورهای نوظهوری مانند چین این روند رشد در کشورهای در 
حال توسعه افزایش و در کشورهای توسعه یافته کاهش یابد.

 افزایش تقاضا برای آموزش عالی
وابس��تگی به بازارهای نوظهور برای رشد در آموزش عالی: با افزایش 
جمعیت طبقه متوسط در کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند 
تقاض��ا برای آموزش عالی نیز افزایش می یابد، بیش��ترین افزایش تقاضا 
برای آموزش عالی مربوط به کش��ورهای با درآمد متوسط است، به ویژه 
اینکه پیش بینی ها نش��ان می دهد در س��ال 2030 میالدی 7۵ درصد 
فارغالتحصیالن رش��ته های علوم و فناوری در کشورهای BRICS کار 
کنند، این بدین معناست که دسترسی به بازار دانشجویان این کشورها 

برای کشورهای دانشجوپذیر بسیار مهم است.
ع��دم  تعادل در عرض��ه و تقاضای آموزش عالی در کش��ورها نیاز به 
جابهجای��ی دانش��جویان را افزای��ش می دهد، درحالی که کش��ورهای 
توس��عه یافته موسسات آموزش عالی بیش��تری دارند، این کشورهای با 
درآمد متوس��ط هس��تند که بیش��ترین افزایش نیاز به آموزش عالی را 
خواهند داش��ت و کش��ورهایی که نیاز بیش��تری به آموزش عالی دارند 
به واس��طه درآمد پایین تر دسترسی کمتری به موسسات آموزش عالی 
دارند این امر عدم تعادل در عرضه و تقاضای آموزش را سبب می شود.

 کاهش هزینه کرد بخش عمومی در آموزش عالی در سالهای اخیر به 
ویژه در کش��ورهای توسعه یافته کاهش��ی بوده است. این کاهش بودجه 

دولتی نیز بر راهبردهای موسسات آموزش عالی موثر است.
 ایجاد تغییرات در راهبردهای آموزش عالی

به طور کل��ی این کالن رونده��ا تغییرات��ی را در راهبردهای آموزش 
عالی در حوزه  روش های ارائه خدمات، محتواهای آموزش��ی، دوره های 
درسی و هزینه های تحصیل ایجاد میکنند. کشورها و موسسات آموزش 
عالی در برابر این تغییرات 4 دس��ته رویکرد را ممکن است اتخاد کنند، 
رویکردهای تدافعی، رقابتی، تعدیل کننده یا نوآورانه که با توجه به بازار، 
ش��رایط و سیاس��ت های کالن کش��ور در آن حوزه و همچنین نیازهای 
بازاره��ای هدف موردنظر آن موسس��ه، باید رویکرد مناس��ب توس��ط 

موسسات آموزش عالی اتخاذ شوند.
برنامه ها و سیاس��ت های کش��ورها در برابر این تغییرات و راهبردهای 
نوین جذب دانشجویان بین المللی در بازارهای اصلی و بازارهای نوظهور 

در فصل دوم نشان داده می شود.
 در فص��ل دوم عوامل و سیاس��ت های موث��ر در روندهای جابه جایی 
و ج��ذب دانش��جویان بین الملل��ی در کش��ورهای منتخب ارائه ش��ده 
اس��ت به این ترتی��ب که عوامل موثر در جذب دانش��جویان بین المللی 
در کش��ورهای سنتی دانش��جوپذیر و کش��ورهای نوظهور و سیاست ها 
و برنامه های کش��ورها برای توس��عه و تغییر عوامل جذب دانش��جویان 

بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.
 ژاپن اس��پانیا و بلژیک جزو کش��ورهایی هستند که از سال 2001 تا 
2019، سهم بازار خود را از دست داده اند و هم اکنون بین هشت مقصد 
اول دانش��جوپذیر قرار ندارند. کش��ورهای آمریکا، انگلستان و آلمان از 
س��ال 2001 تا 2019 در میان هشت مقصد اول دانشجویان بین المللی 

قرار دارند، ولی سهم بازار آنها نسبت به سال 2001 کاهش یافته است. 
کشورهای نوظهوری مانند چین، کانادا و روسیه به تازگی وارد این بازار 
شده اند و علی رغم اینکه در س��ال 2001 سهم بازار چندانی نداشته اند 

ولی اکنون در میان هشت مقصد اول دانشجویان بین المللی هستند.
از س��ال 2001 تاکن��ون، چه��ار موج اصل��ی بر مقاصد دانش��جویان 
بین المللی موثر بوده اس��ت؛ م��وج اول )2008-2001( پس از حوادث 
11 س��پتامبر رخ داد و دانش��جویان به فکر جایگزی��ن کردن مقاصدی 
مانند اس��ترالیا، کان��ادا و بریتانیا به جای آمری��کا افتادند، در موج دوم 
)2016-2008(، آمری��کا به عنوان مقصد اول دانش��جویان بین المللی 
ب��رای جبران افت تع��داد دانش��جویان بین المللی، ظرفی��ت کالج های 
خود را برای دانش��جویان بین المللی افزایش داد و قطب های منطقه ای 

دانشجویان بین المللی در آسیا تقویت شدند.
موج س��وم از 2016 به بعد، آغاز شده است؛ محیط ناپایدار سیاسی و 
بروز سیاس��ت های ضد مهاجرتی در کش��ورهای اول )آمریکا و بریتانیا( 
باعث کاهش س��هم بازار آنها شده و سهم بازار استرالیا و کانادا افزایش 
یافته است و موسسات آموزش عالی در کشورهای نوظهور به طور خاص 
بر بازارهای منطقه ای و کش��ورهای با جمعیت ج��وان باال، برنامه ریزی 

میکنند.
موج چهارم از س��ال 2020 نیز ناش��ی از بروز پاندمی کرونا است که 
منجر به تغییر سیس��تم آموزش عالی و آموزش بین المللی مؤسس��ات 
آموزش عالی در سراسر دنیا شده است. تقریباً تمامی مؤسسات آموزش 
عالی در اکثر کش��ورهای جهان به س��مت برگ��زاری دوره های مجازی 
و آنالین رفته اند، مرزها بس��ته ش��ده اند و حتی در بس��یاری از موارد، 

بازاریابی برای جذب دانشجویان نیز به صورت آنالین انجام می شود.
آمریکا به علت مزایای اقتصادی دانش��جویان بین المللی، همیش��ه از 
پیش��گامان در جذب این افراد بوده است و به علت انگلیسی زبان بودن 
و داش��تن دوره های باکیفیت، مورد استقبال دانشجویان قرار می گرفته 

است.
با این وجود در س��ال های اخیر ذائقه دانشجویان دستخوش تغییراتی 
ش��ده و از اهمیت این موارد کاس��ته ش��ده اس��ت. ش��هریه های گزاف 
دانشگاه های این کشور از یک س��و و سیاست های ضدمهاجرتی ترامپ 
که موجب دش��وار ش��دن ش��رایط اخذ ویزای این کش��ور شده است از 
سوی دیگر، موجب کاهش اقبال دانشجویان برای تحصیل در این کشور 
ش��ده است. با توجه به اینکه سخت گیری های این کشور نسبت به ورود 
دانش��جویان بین المللی )به ویژه دانشجویان چینی( پس از بروز پاندمی 
کرونا افزایش یافته اس��ت، انتظار می رود که ش��وک ناش��ی از فراگیری 
کروناوی��روس، نهایتاً موجب ریزش جمعیت دانش��جویان بین المللی در 

این کشور شود.
 بریتانیا از جمله کش��ورهایی اس��ت که برای آثار مطلوب اقتصادی و 
جمعیتی به جذب دانش��جویان بین المللی می پرداخته اس��ت و به علت 
انگلیس��ی زبان بودن و داشتن دورههای باکیفیت همواره مورد استقبال 
ای��ن افراد قرار می گرفته اس��ت. اما خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا، 
علی رغ��م اینکه برنامه هایی برای جذب دانش��جو از کش��ورهایی که به 

لحاظ اقتص��ادی نوظهورند دارد، بریتانی��ا را در وضعیت نامعلومی قرار 
داده اس��ت و احتمال دارد سهم خود را از بازار این دانشجویان از دست 

دهد.
ب��ه وی��ژه با توجه به اینک��ه پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که بروز 
پاندمی کرونا، موجب ریزش ش��دید جمعیت دانش��جویان بین المللی و 

بالطبع، کاهش شدید درآمد دانشگاه های این کشور شود.
تعداد دانش��جویان ایرانی در خارج از کشور تا سال 2011 روند رشد 
باالیی داش��ته اس��ت ولی پس از آن در س��طح ۵0 هزار نفر باقی مانده 
است. در سال 2017 بیشترین دانشجویان ایرانی به ترتیب در 4 کشور 

آمریکا، کانادا، آلمان و ترکیه حضور داشته اند.
 در س��ال های اخیر جذب دانش��جویان خارجی در دانشگاه های ایران 
رش��د کرده است، ولی هنوز س��رعت و گستردگی کافی ندارد. سه مبدأ 
اول دانش��جویان خارجی در ایران در حدود 90 درصد از س��ه کش��ور 

افغانستان، عراق و لبنان هستند.
ایران به عنوان یک کشور بیشتر فرستنده و کمتر گیرنده دانشجویان 
بین الملل��ی باید بتوان��د در جهت اهداف اقتص��ادی و همچنین اهداف 
سیاسی، اجتماعی، منطقه  ای خود سهم فعال تری در جذب دانشجویان، 
به ویژه از بازار منطقه ای دانش��جویان کس��ب کند چراکه سهم ایران از 
بازار دانش��جویان کشورهای همسایه چیزی در حدود ۵ درصد است که 

در مقایسه با ظرفیت باالی دانشگاه های کشورمان بسیار ناچیز است.
 جایگاه ایران در روندهای مهاجرتی

در این راس��تا در س��طح راهبردهای کالن آموزش عالی و در س��طح 
موسس��ات آم��وزش عالی ب��ا توجه به تج��ارب جهانی در ای��ن حوزه، 
راهبردهای جذب دانش��جویان بین المللی در کش��ور مورد اش��اره قرار 
گرفته اس��ت و اگر ایران بخواهد به سمت جذب دانشجویان بین المللی 
از کش��ورهای منطق��ه ب��رود، می تواند بر زب��ان دوره های آموزش��ی و 
تمرکززدایی در جذب دانش��جویان تمرکز کند تا هم از آثار اقتصادی و 
غیراقتصادی دانشجویان بین المللی بهره مند شود و هم به توسعه محلی 

جوامع کشور کمک کند.
الزم به ذکر است که چهارمین شوک وارده به جریان جابه جایی های 
دانش��جویی )پاندمی کرونا( برای کش��وری مانند ایران می تواند فرصتی 

برای جذب بیشتر دانشجویان بین المللی محسوب شود.
چراکه ایران از ظرفیت علمی باالیی برای پرورش دانش��جویان برخوردار 
اس��ت اما بسیاری از دانشجویان بالقوه برای تحصیل در ایران ممکن است 
به دالیل فرهنگی و اجتماعی تمایل به مهاجرت به ایران نداشته باشند، اما 

تمایل به تحصیل در دانشگاه های این کشور را داشته باشند.
بنابرای��ن، از آنجای��ی که اقتضای ش��رایط فعلی ایج��اب می کند که 
دانشجویان در کشور مبدأ خود و به صورت آنالین، برنامه تحصیلی خود 
را دنبال کنند، چنین شوکی می تواند فرصتی برای کشور فراهم کند تا 
با ارتقای کیفیت دوره های آنالین و بازاریابی و برندس��ازی در دوره های 
آنالی��ن، بتواند به جذب دانش��جویان بین المللی از طیف وس��یع تری از 

کشورها در سطح منطقه بپردازد.
 منبع: رصدخانه مهاجرت ایران
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بهترین کتاب های تاریخ در زمینه مدیریت بحران 

بدون ش��ک هر کس��ب و کاری با بحران هایی مواجه خواهد شد. نمونه واضح آن را می توان شرایط حال حاضر و 
شیوع جهانی ویروس کرونا دانست. با این حال این مسئله به معنای نابودشدن همه چیز نبوده و برخی از مدیران به 
خوبی می توانند اوضاع را مدیریت نمایند. اگرچه ممکن است تصور کنید که این مسئله امری ذاتی و به ویژگی های 
فوق العاده آنها وابس��ته است با این حال واقعیت کامال متفاوت بوده و اطالعات خوب آنها از دانش مدیریت بحران، 
باعث عملکرد درخش��ان آنها حتی در س��خت ترین شرایط شده است. در این راستا کتاب های بسیار خوبی منتشر 
شده است که می تواند شما را در رسیدن به چنین سطحی، یاری کند. در ادامه برخی از بهترین های این حوزه را 

بررسی خواهیم کرد.
1-بحران هر لحظه آماده است )2018( / نویسنده: ملیسا آگنس

در این کتاب سعی شده است تا نویسنده از تجربیات خود در برابر چندین بحران، استفاده نموده و توصیه هایی 
را به مدیران داشته باشد. در این راستا فراموش نکنید که دستپاچه شدن، مهمترین آسیبی است که متوجه شما 
خواهد شد. این امر به سادگی با ایجاد آمادگی از مدت ها قبل، قابل حل خواهد بود. در نهایت این کتاب تالش کرده 

است تا راهکارهایی را معرفی نماید تا از بروز انواع بحرانها، تا حد امکان جلوگیری شود. 
2-نحوه خروج از بحران )2018( / نویسنده: ادوارد دمینگ، کلی آلن

برای خبره شدن در یک زمینه، آشنایی با تجربیات موفق، بسیار کاربردی خواهد بود. در این کتاب تالش شده 
اس��ت تا چندین مورد موفق مواجهه با بحران در زمینه های مختلف، مورد بررس��ی قرار بگیرد و راز هر یک از آنها 
فاش ش��ود. نکته جالب این کتاب، بیان س��اده آن است که باعث خواهد شد تا هر فردی بتواند ارتباط الزم را با آن 

برقرار نماید. 
3-راهنمای انواع بحران ها )2014( / نویسنده: کریستی کانل 

اگر می خواهید به صورت مرحله ای، با اقدامات ضروری برای انواع بحران ها آش��نا ش��وید، این کتاب بهترین گزینه 
خواهد بود. همچنین در این کتاب تالش شده است تا راهکارهایی معرفی شود که باعث خواهد شد تا احتمال تبدیل 
مشکالت به یک بحران، کمتر شود. از دیگر مزیت های این کتاب، وجود راهکارهای متنوع برای هر یک از مشکالت 
است. این امر باعث خواهد شد تا هر مدیر، براساس شرایط و امکانات خود بتواند انتخاب بهتری را داشته باشد. همچنین 

با مشاهده برخی از راهکارها متوجه این امر خواهید شد که مدیریت بحران، می تواند تا چه اندازه ساده باشد. 
4-بحران در رو به روی ما است )2020( / نویسنده: ادوارد سگال 

101 راهکار برای مدیریت بحران، بدون شک باعث خواهد شد تا سریعا بتوانید شرایط را بهبود بخشید. در این 
کتاب تالش ش��ده اس��ت تا در کنار معرفی موارد، مثال هایی نیز بیان شود تا شاهد نتیجه بخش بودن آن در عمل 

باشید. 
5-استراتژی مدیریت بحران به ساده ترین شیوه ها )2016( / نویسنده: مایکل فاگل، جنیفر هسترمن 

همواره با این جمله مواجه شده اید که راهکارهای ساده تری نیز وجود دارد. درواقع این کتاب نیز تالش کرده است 
تا به جای روش های سخت، موارد به مراتب ساده تر را موردتوجه قرار دهد. بدون شک اگر بتوانید بحران خود را با 
چنین اقداماتی، مدیریت نمایید، با مشکالت به مراتب کمتری مواجه شده و سرعت کار شما افزایش پیدا خواهد 
کرد. نکته جالب دیگر این است که تمامی استراتژی های معرفی شده، در عمل مورد استفاده قرار گرفته اند. به همین 

خاطر شما ابدا با یک سری تئوری مواجه نیستید. 
6-هنر مدیریت بحران )2016( / نویسنده: راب وینهولد 

در این کتاب به مدیریت بحران از زاویه ای متفاوت پرداخته ش��ده اس��ت. درواقع اگر خودسازی خوبی را داشته 
باش��ید، دیگر نوع بحران و س��ختی ها، مانع بزرگی نخواهند بود. در کنار این مسئله تالش شده برخی از مهمترین 
بحران های پیش رو در حوزه های مختلف نیز معرفی ش��ود. بدون ش��ک هنگامی که بدانید چه بحران هایی شما را 

تهدید می کند، دیگر غافلگیر نخواهید شد. 
7-بحران ها چگونه شکل می گیرند )2019( / نویسنده: پائوال کن 

هیچ گاه نباید تصور کنید که بحران ها یک شبه متولد می شوند. درواقع فرآیند شکل گیری آنها زمانبر بوده و در 
هر مرحله که بتوانید زنجیره شکل گیری آنها را متوقف و یا تضعیف نمایید، بدون شک اقدامی هوشمندانه شکل 
گرفته است. این کتاب تالش کرده است تا بحران های مختلف کسب و کارها را بررسی و مراحل شکل گیری آنها را 
تشریح نماید. این امر باعث خواهد شد تا این امکان را داشته باشید که با پدیدار آمدن نخستین نشانه ها، برای عدم 
به وقوع پیوستن آنها، فکری نمایید. با این حال در فصل پایانی، به افرادی پرداخته شده است که هم اکنون درگیر 

بحران هایی هستند. برای آنها نیز راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدتی تعیین شده است. 
8-مدیریت استرس در هنگام مواجهه با بحران )2017( / نویسنده: نیک آرنت 

یکی از مشکالت رایج افراد این است که با شروع یک بحران، دچار استرس بیش از حدی می شوند. این امر باعث 
خواهد ش��د تا عملکرد ذهن ش��ما به پایین ترین حد ممکن برسد. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که برای یک ذهن آرام، هیچ مشکلی، فاجعه نخواهد بود. به همین خاطر این نویسنده تالش کرده 
است تا از نظر پزشکی و روان شناسی، راهکارهایی را معرفی نماید که منجر به کسب آرامش بیشتر و کاهش حجم 
استرس خواهد شد. در این راستا فراموش نکنید که به عنوان مدیر شرکت، باید به شرایط و وضعیت کارمندان خود 

نیز توجه داشته باشید که در این کتاب برای آنها نیز راهکارهایی معرفی شده است. 
9-مدیریت بحران در دوره روم باستان )2014( / نویسنده: گریگوری گلدن 

 یکی از درخشان ترین دوره های تاریخ، مربوط با روم باستان است. با این حال در گذشته با توجه به این امر که 
امکانات به مراتب کمتر بوده است، درگیری افراد با انواع بحران ها بیشتر بوده ولی در این کتاب تالش شده است تا 
راهکارهای آنها برای مدیریت این شرایط، تشریح شود که بسیاری از آنها کاربرد الزم در شرایط امری را نیز دارند. 

10-مدیریت بحران در شبکه های اجتماعی )2017( / نویسنده: لوسیندا آستین، یان جین
امروزه شبکه های اجتماعی به مهمترین بستر برای فعالیت برندها تبدیل شده است. در این راستا نکته ای که باید 
به آن توجه داشته باشید این است که سرعت پخش اطالعات در هر یک از شبکه ها بسیار سریع بوده و حتی یک 
اتهام می تواند سریعا به باور تعداد زیادی از افراد تبدیل شود. تحت این شرایط چه کاری را باید انجام داد تا از انواع 
بحران های احتمالی دور بمانیم؟ با این حال این کتاب تنها به بررسی اقدامات پیشگیرانه بسنده نکرده و راهکارهای 

خوبی برای خارج شدن از بحران ها را نیز معرفی کرده است. 
Harvard Business Review 11-ویروس کرونا )2020( / نویسنده: تیم نویسندگان

کرونا را می توان بزرگترین بحران 20 س��ال اخیر تلقی نمود که تمامی جهان را با خود درگیر کرده اس��ت. 
تحت این ش��رایط ش��اهد نابودی بس��یاری از کسب و کارها هس��تیم. به همین خاطر صحبت در رابطه با این 
موضوع و راهکارهای مدیریت این بحران،کامال ضروری خواهد بود که این کتاب، به خوبی این مسئله را مورد 
بررس��ی قرار داده اس��ت. درواقع با توجه به این امر که همه ما اکنون با این مشکل مواجه هستیم، مطالعه این 

کتاب باید جزو اولویت های اول ما باشد. 
bookauthority.org  :منبع

تبلیغـاتخالق

اگ��ر مانند بس��یاری از مردم دیگر باش��ید، تنه��ا چیزی که 
زندگی تان را از این رو به آن رو می کند و باعث می شود در حرفه  
خود، قله های موفقیت را یکی پس از دیگری فتح کنید، افزایش 
بهره وری است. برای همین هم در اینجا 10مورد از بهترین نکات 
مرب��وط به بهره وری را به اش��تراک می گذارم، آن هم نکاتی که 
آنقدر ساده است که می توانید از همین امروز آنها را در زندگی 

خود به کار ببرید.
1.    از قانون »اتمام یک باره« استفاده کنید

در قانون »اتمام یک باره«، شما هنگامی که کار یا پروژه ای را 
شروع می کنید، حق ندارید تا اتمام آن کار، آن را نیمه تمام رها 
کنید یا به بعد موکول کنید. اگر شما بتوانید این قانون را اجرا 
کنید، فرصت های تان را به دلیل این دس��ت و آن دست کردن، 

از دست نخواهید داد.
2.    کارهای تان را یادداشت کنید

یادداش��ت ک��ردن کارها، روش��ی عالی برای نظ��م دادن به 
کارهای تان و همچنین راهی خوب برای افزایش بهره وری شما 
اس��ت. حاال چه کارهای تان را در دفترچه ای یادداش��ت کنید، 
چه در تقویم تان و چه در اپلیکیش��ن گوش��ی تان. یادداش��ت 
کردن، باعث می ش��ود که فرد با انگیزه بیشتری کارهایش را به 
اتمام برس��اند و همواره تالش کند آنها را تمام کند و از لیست 
کارهایش خط بزند. وقتی لیس��ت کارهای تان را فقط در ذهن 
خود تصور کنید، استرس زیادی می گیرید، اما زمانی که لیست 
خود را کامل بنویس��ید، لیست تان به یک برنامه  عملی تبدیل 

می شود و می توانید از آن در زندگی خود، استفاده کنید.
3.    برای خود، اهداف کوچکی معین کنید

تعیی��ن اهداف، نه تنها یکی از قوی ترین روش های کمک به 
افراد در رسیدن به اهداف بلندمدت شان است، بلکه می تواند به 

ش��ما برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و افزایش بهره وری  روز 
به روزتان نیز کمک کند. تقس��یم یک پروژه  بزرگ به تکه های 
کوچک تر و همچنین تعیین »اهداف کوچک« برای تکمیل آن 
تکه های کوچک تر، انگیزه  شما برای رسیدن به اهداف تان تقویت 
می شود و ش��ما می توانید از همین انگیزه، بهره وری خود را به 

میزان قابل توجهی افزایش دهید.
4.    از قبل برنامه ریزی کنید

قبل از پایان هر روز کاری، برنامه  روز بعد خود را پیش��اپیش 
بنویسید. روش برنامه ریزی کارهای روز بعد، به شما این امکان را 
می دهد که ذهن خود را برای کارهای روز بعد خود آماده کنید 
و همچنین به محض شروع شدن روز کاری  بعدی تان، می توانید 

سریع به لیست  کارهای تان نگاهی بیندازید.
5.    از خودتان بیش از حد کار نکشید

هیچ چیز بهره وری ش��ما را به ان��دازه  کار بیش از حد، پایین 
نمی آورد. اگر بیش��تر از حد توان تان از خود کار بکش��ید، فقط 
اس��ترس و اضطراب خود را زیاد می کنید. این گونه، نمی توانید 
هی��چ کاری از پیش ببرید. همان ط��ور که نباید تنبلی کنید و 
کمتر از توان تان کار کنید، همان قدر هم نباید بیش از توان تان 
از خود بیگاری بکشید. اگر می خواهید میزان بهره وری خود را به 

حداکثر برسانید، حد تعادل را رعایت کنید.
6.    چند کار را با هم و در آِن واحد انجام ندهید

در حال��ی که انجام چند کار با هم، به نظر بهره وری ش��ما را 
افزایش می دهد، اگر نتوانید چند کار را با هم و به درستی انجام 
دهید، نه تنها به هدف تان نزدیک نمی ش��وید، بلکه برعکس ، از 
آن دور هم می ش��وید. هرگاه سعی کنید در آن واحد به وظایف 
متعددی برس��ید، بهره وری تان کم می ش��ود و کیفیت کارتان 
پایین می آید. به جای انجام چند کار، همه  توجه خود را معطوف 

به اتمام رساندن یک کار کنید و آنگاه سراغ کار بعدی بروید.
7.    از سخت ترین کارتان شروع کنید

اگر بتوانید دشوارترین کار خود را همان اول به اتمام برسانید، 
کل روز خیال تان آس��وده اس��ت که س��خت ترین کار را انجام 
داده اید و دیگر اس��ترس هیچ چی��ز را ندارید. با توجه به اینکه 
اس��ترس و نگرانی، دشمنان بهره وری اند، انجام سخت ترین کار 

لیست تان، روشی موثر برای بهره وری هرچه بیشتر است.
8.    ببینید چه زمانی در اوج بهره وری خود هستید

اوج بهره وری بس��یاری از مردم، در ساعات اولیه  صبح است. 
با این حال، ممکن است اوج بهره وری بسیاری دیگر در شب یا 
اواس��ط بعدازظهر باشد. ببینید چه زمانی در اوج بهره وری خود 

هستید و از آن ساعات، کمال استفاده را ببرید.
9.    تا حد امکان، نگذارید وقفه ایجاد شود

ام��روزه ما در دنیایی مدرن زندگی می کنیم که بس��یاری از 
چیزها، حواس مان را از کارمان پرت می کند. اگر می خواهید در 
اوج بهره وری خود باشید، باید تا جایی که ممکن است بسیاری 
از ای��ن وقفه ها را از زندگی خود حذف کنید. خودتان را در یک 
ات��اق حبس کنید و اگر می توانید، گوش��ی خود را در یک اتاق 
دیگر بگذارید. هر چق��در می توانید خود را از دنیای بیرون دور 

کنید تا در نهایت، فقط شما بمانید و کارتان.
10.    محدودیت های زمانی بگذارید

هیچ چیز به اندازه  معین کردن محدودیت زمانی، باعث افزایش 
انگیزه  نمی شود و شما می توانید با تعیین محدودیت های زمانی 
واقع گرایانه و تحمیل آنها به خودتان، از این مزیت استفاده کنید. 
اگر بتوانید ای��ن محدودیت ها را درس��ت مثل محدودیت های 
زمانی واقعی در نظر بگیرید، قطعا به بهره وری باالیی می رسید.
Braintracy :منبع 

10 نکته درباره  بهره وری که به شما کمک می کند به اهداف خود برسید
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