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ب�ه دلیل اهمیت فوق الع�اده چک در ام�ور اقتصادی، قانون 
ص�دور چک باره�ا و بارها  توس�ط قانونگذار اصالح ش�ده 

اس�ت. این اصالحات در مجموع ویژگی های قانونی 
و حقوقی خاصی به »چک« به عنوان یک سند...

 تحوالت جدید چک
در راه است

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

چگونه می توان از پولی شدن کسری بودجه و تورم های فزاینده جلوگیری کرد؟

 نسخه مهار
انتظارات تورمی

فرصت امروز: نرخ تورم و نوس��انات آن، یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی عالمت دهنده به فعاالن اقتصادی اس��ت. معموال 
گزارش های دوره ای تورم در کشورهای مختلف دنیا توسط بانک های مرکزی منتشر می شود که شامل تحلیلی بر مهم ترین عوامل 
اثرگذار بر نرخ تورم در دوره مورد بررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی 
و تعیین نرخ تورم هدف است، اما متأسفانه چنین گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر نمی شود. از همین رو، نهاد پژوهشی 
مجلس برای برآورده کردن نیاز علمی سیاس��ت گذاران و جهت دس��تیابی به تحلیلی درباره سیاس��ت های اتخاذش��ده و آثار آن بر 
شاخص های قیمت، از چندی پیش به انتشار گزارش های تحلیلی تورم در پایان هر فصل اقدام کرده است. تازه ترین گزارش مرکز...

از ادامه رشد شاخص بورس تا زلزله قیمتی در بازار ارز و سکه

 سمت و سوی بازارهای مالی
در هفته دوم آذرماه
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تراز عملیاتي بودجه سال آینده 320 هزار میلیارد تومان منفي است

بودجه 1400 در معبر مجلس یازدهم

چرا برندها اقدام به تولید محتوای ویدئویی می کنند؟
طراحی مدرن سایت با 8 المان اساسی

همه آن چیزی که از کتاب گرنت کاردون می توان آموخت 
6 دلیل شکست استارت آپ هایی با ساختار مناسب

درماندگی آموخته شده و چگونگی غلبه بر آن
چگونه می توانیم اعتماد به نفس خود را توسعه دهیم؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 احتماال اپل هفته آینده
 از محصوالت جدیدی
رونمایی خواهد کرد

دریچــه
آخرین بودجه قرن در غیاب 

روسای دولت و مجلس 
رونمایی شد

فراز و نشیب های 
بودجه در دولت 

روحانی
از زمان اولی��ن الیحه بودجه 
دولت روحانی تا آخرین الیحه، 
تح��والت بس��یاری در ایران و 
جهان رخ داده و طبیعتا بودجه 
را نی��ز تح��ت تاثیر ق��رار داده 
اس��ت. حاال نیز بودجه  ۱۴۰۰ 
که برای دو دولت تدوین ش��ده 
و آخری��ن الیحه بودجه قرن به 
ش��مار م��ی رود، در حالی روانه 
مجلس ش��ده ک��ه خب��ری از 
بزرگان سیاست و اقتصاد نبود، 
ن��ه رئی��س جمهور، ن��ه رئیس 
مجل��س و ن��ه رئیس س��ازمان 
برنامه و بودج��ه؛ بودجه ای که 
چهارش��نبه  نداش��ت.  »نطق« 
دوازدهم آذرم��اه الیحه بودجه 
۱۴۰۰ ب��ه مجلس رفت. گرچه 
ب��ه روال س��ال های قبل انتظار 
می رف��ت ک��ه رئی��س جمهور 
الیحه را به مجل��س ارائه کند، 
ام��ا او به دلیل نظر س��تاد ملی 
کرون��ا در مجلس حاضر نش��د. 
در حال��ی ک��ه گفته می ش��د 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
در غی��اب رئی��س جمه��ور در 
مجلس حاضر خواهد ش��د، اما 
این  گونه نشد و در نهایت معاون 
پارلمانی رئیس جمهور الیحه را 

تقدی��م کرد. آن طرف 
2هم دخل و خرج ...
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در آستانه پایان سال 2۰2۰ میالدی و در یک سالگی بحران کرونا، گزارش اندیشکده های 
اقتصادی درباره سمت و سوی اقتصاد جهانی می تواند تصویری نسبتا دقیق از آینده به دست 
دهد؛ آینده ای که دقیقا نمی دانیم چگونه خواهد بود و از چه زمانی شروع می شود؛ آینده ای که 
بسیاری از آن با عنوان »پساکرونا« نام می برند و به ما یادآوری می کنند که پاندمی کووید-۱9 
هم نظیر پاندمی های پیشین پایان خواهد یافت و اقتصاد به فعالیتش ادامه خواهد داد. سؤال 
مهم اما این است که اقتصاد جهانی در پساکرونا دقیقا چه شکلی خواهد بود، پساکرونا از چه 

زمانی شروع می شود و اثرات منفی بحران کرونا تا چه زمانی در اقتصاد باقی خواهد ماند؟
بانک جهانی در گزارش خود از »پساکرونا« به عنوان دوره ای یاد کرده که دیگر نگرانی در 
مورد ابتال به بیماری وجود ندارد و فعالیت های اقتصادی همانند قبل انجام میشود. زمانی که 
س��فرها از سر گرفته می شوند و رس��توران ها و مراکز خدماتی بدون هیچ محدودیتی فعالیت 
می کنند. البته از زمانی که محدودیت ها برداشته شود تا زمانی که مردم به سبک زندگی قبل 
از کرونا بازگردند، ماه ها و شاید سال ها طول بکشد که یک دلیل آن، مشکالت اقتصادی منبعث 
از بحران کروناست و دلیل دیگر، تغییر سبک زندگی مردمی است که نزدیک به یک سال را 

در ترس و دلهره ناشی از ابتال به ویروس کووید-۱9 گذرانده اند.
سمت و سوی اقتصاد جهان در سال پاندمی

بانک جهانی در گزارش خود پیش از اینکه به تشریح وضعیت کنونی اقتصاد و پیش بینی 
آینده اقتصاد جهانی بپردازد، تصویری از اقتصاد دنیا و بزرگی آن در سال 2۰۱9 ارائه داد. به 
گفته بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا در انتهای سال 2۰۱9 برابر با 87.8 هزار 
میلیارد دالر بوده که 2 هزار میلیارد دالر )2.3 درصد( نس��بت به س��ال قبل از آن رشد کرده 
اس��ت. آمارها نش��ان می دهد آمریکا بزرگ ترین اقتصاد دنیاس��ت و سهم این کشور در تولید 
ناخالص داخلی دنیا 2۴.۴ درصد است که حدود یک چهارم بزرگی اقتصاد جهانی است. در سال 
2۰۱9 بزرگی تولید ناخالص داخلی این کشور 2۱.۴ هزار میلیارد دالر بود. همچنین دومین 

اقتصاد بزرگ دنیا در س��ال قبل، چین بود که ارزش تولید ناخالص داخلی این کش��ور ۱۴.3 
هزار میلیارد دالر بود و سهم این کشور در اقتصاد دنیا به رقم ۱6.3 درصد رسید. سهم این دو 
کشور بزرگ که در سال های اخیر اخبار زیادی در مورد روابط شان منتشر شده و جنگ تجاری 
ایجادش��ده بین آنها نگرانی زیادی را برای دنیا ایجاد کرده اس��ت، ۴۰.7 درصد تولید ناخالص 
داخلی دنیا بود. در سال قبل ژاپن جایگاه سوم این فهرست را داشت و کشورهای آلمان و هند 
و بریتانیا و فرانسه به ترتیب جایگاه چهارم تا هفتم این فهرست را دارند. سهم اقتصاد ژاپن در 
اقتصاد دنیا 5.8 درصد است درحالی که سهم آلمان و هند به ترتیب ۴.۴ درصد و 3.3 درصد 
ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا است. کشورهای ایتالیا و برزیل و کانادا در این رده بندی جایگاه 
هشتم تا دهم دنیا را دارند و سهم اقتصاد هر کدام از این کشورها به کل تولید ناخالص داخلی 
دنیا بیش از 2درصد است. مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی نشان می دهد طی ۱۰ سال 
اخیر اقتصاد هند با باالترین نرخ رشد کرده است و همین نرخ باالی رشد اقتصادی این کشور 
باعث ش��د تا اقتصاد این کش��ور از بریتانیا و فرانسه پیشی بگیرد. هم اکنون هند در زمره پنج 
اقتصاد بزرگ دنیا قرار دارد و در میان کشورهایی است که باالترین نرخ رشد اقتصادی ساالنه 
را تجربه می کند. ارزش تولید ناخالص داخلی ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا در س��ال 2۰۱9 برابر با 

58.7 هزار میلیارد دالر بوده که 66.9 درصد ارزش اقتصاد دنیا است.
همه گیری کرونا و تأثیر آن در اقتصاد جهانی

همه گیری کرونا از ابتدای س��ال جاری، آسیب زیادی به اقتصاد دنیا وارد کرد و سبب شد 
تا کشورهای صنعتی همپای کشورهای درحال توسعه رکود را تجربه کنند. در فصل دوم سال 
2۰2۰ باالترین نرخ انقباض اقتصادی در میان 7۰ کشور مورد مطالعه توسط بانک جهانی، در 
پرو مش��اهده شد. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل دوم امسال نسبت به سال 
قبل 3۰.2 درصد تنزل یافت. اس��پانیا در این رده بندی جایگاه دوم را داش��ت و در فصل دوم 
امس��ال افت 22.۱ درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی را نسبت به مدت مشابه سال قبل از 

آن ش��اهد بود. اس��پانیا از کشورهایی بود که شمار زیاد مبتالیان و قربانیان را داشت و از آنجا 
که صنعت توریسم نقش مهمی در اقتصاد این کشور داشته، افت ارزش تولید ناخالص داخلی 
آن درنتیجه همه گیری کرونا بس��یار چشمگیر بود. در رده بندی کشورهایی که در فصل دوم 
امسال باالترین نرخ انقباض اقتصادی را تجربه کردند، بریتانیا جایگاه سوم و کشورهای تونس و 
فرانسه و مکزیک و ایتالیا جایگاه چهارم تا هفتم را داشتند. بریتانیا هم به دلیل نرخ باالی ابتال 
به کرونا و هم به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از برگزیت سال 2۰2۰ را با مشکالت مالی زیادی 
شروع کرد و پیش بینی ها از تداوم بحران های اقتصادی در این کشور تا انتهای سال 2۰2۱ خبر 
می دهد. نرخ انقباض اقتصادی منطقه یورو در این فصل برابر با ۱5درصد بود کشورهای گروه 
هفت شاهد انقباض ۱2.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی خود بودند. آمارهای ارائه شده توسط 
بانک جهانی نشان می دهد در فصل دوم امسال نرخ انقباض اقتصادی کشورهای عضو سازمان 
توس��عه و همکاری های اقتصادی ۱۰.9 درصد، کش��ورهای عضو پیمان نفتا ۱۰.8 درصد، در 
کشور آمریکا 9.5 درصد و در اندونزی 5.۴ درصد بود. چین تنها کشوری بود که در این فصل 
رشد اقتصادی را تجربه کرد و نرخ رشد برآورد شده برای این کشور پهناور آسیایی 3.2 درصد 
اعالم شده است. کشورهای کره جنوبی و تایوان هم که موفقیت زیادی در کنترل ویروس کرونا 
داش��تند، کمترین نرخ انقباض اقتصادی در تمامی دنیا را شاهد بودند. نرخ انقباض اقتصادی 

تایوان ۰.6 درصد و نرخ انقباض اقتصادی کره جنوبی 3 درصد بود.
پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد سال 2020

بانک جهانی پیش بینی می کند در س��ال 2۰2۰ میالدی، ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با 
ن��رخ 5.2 درصد تنزل یابد. این باالترین نرخ انقباض اقتصادی دنیا از جنگ جهانی دوم تاکنون 
بوده است ولی در سال 2۰2۱ نه تنها خبری از انقباض اقتصادی نخواهد بود بلکه ما رشد را نیز 
تجربه می کنیم. نرخ رش��د اقتصادی جهان در س��ال 2۰2۱ برابر با ۴.۱ درصد پیش بینی  شده 
است و هرچه عرضه واکسن به دنیا سریع تر باشد، نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال آتی هم باالتر 

خواهد بود زیرا کشورها با سرعت بیشتری به فعالیت های اقتصادی بازمی گردند و رشد اقتصادی 
شروع می شود. همچنین در سال جاری اقتصاد کشور آمریکا با نرخ 6.۱ درصد منقبض خواهد 
ش��د درحالی که نرخ انقباض اقتصادی منطقه یورو به 9.۱ درصد می رسد. در این سال متوسط 
نرخ رش��د اقتصادی کش��ورهای صنعتی در دنیا برابر با منفی 7 درص��د خواهد بود درحالی که 
اقتصاد بازارهای در حال گذار دنیا تنها انقباضی 2.5 درصدی را تجربه می کند.  بانک جهانی در 
مورد دلیل کمتر بودن نرخ انقباض کشورهای درحال توسعه و بازارهای در حال گذار نسبت به 
کشورهای صنعتی نوشته است: »کشورهای صنعتی اقتصاد پیچیده تری دارند و تعامالت تجاری 
آنها با دیگر کشورها بیشتر است. در اغلب این کشورها بخش خدمات بسیار فعال است و توریسم 
درآمد زیادی ایجاد می کند و بس��ته ش��دن مرزها و توقف پروازهای بین المللی و قرنطینه های 
خانگی همه باعث شده است تا اقتصاد آنها با شدت بیشتری از این بحران تأثیر بپذیرد. این در 
حالی است که کشورهای صنعتی بیش از کشورهای درحال توسعه پول به اقتصاد تزریق کردند 
و طرح ه��ای حمایتی زیادی را برای اقتصاد اجرا کردند.« بانک جهانی در مورد س��رعت احیای 
اقتصادی کش��ورهای صنعتی هم افزوده اس��ت: »به دلیل ارائه این مناب��ع مالی به اقتصادهای 
صنعتی، ما انتظار داریم سرعت احیای اقتصاد در این کشورها بیش از کشورهای درحال توسعه 
باش��د. در سال 2۰22 میالدی هیچ اثری از بحران اقتصادی و تبعات آن در کشورهای صنعتی 
وجود ندارد ولی کشورهای درحال توسعه تا انتهای سال 2۰25 همچنان درگیر حواشی اقتصادی 
این بحران خواهند بود.« در ادامه گزارش بانک جهانی، نرخ انقباض اقتصادی کش��ورهای شرق 
آس��یا و پاس��یفیک در س��ال جاری ۰.5 درصد، کشورهای اروپا و آس��یای مرکزی ۴.7 درصد، 
کشورهای آمریکای التین و کارائیب 7.2 درصد و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ۴.2 درصد 
پیش بینی شده است. انتظار می رود در سال 2۰2۱ اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
با نرخ 2.3 درصد رش��د کند درحالی که نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی 3.9 درصد، نرخ 
رشد اقتصادی آمریکا ۴ درصد و نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار ۴.6 درصد خواهد بود. 

بزرگ ترین تصور غلط این اس��ت که ساخت واکس��ن کرونا پس از شروع همه گیری آن آغاز 
ش��ده است، اما این تصور اش��تباهی است. همه چیز به س��ال های 2۰۱۴ تا 2۰۱6 برمی گردد 
که ش��یوع وس��یع و فاجعه بار ابوال جان بیش از ۱۱ هزار نفر را گرفت. پروفس��ور سارا گیلبرت، 
طراح و معمار اصلی واکس��ن آکس��فورد به »بی بی سی« می گوید: »واکنش جهان به آن اتفاق 
بس��یار کند و آهس��ته بود و بایس��تی بهتر عمل می ش��د.« همین امر باعث شد که یک برنامه  
آمادگی برای همه گیری بعدی یک عامل بیماری زای نوظهور تدوین شود. در فهرست تهدیدهای 
شناخته شده ای که می توانستند شیوع جهانی پیدا کنند، یک »بیماری ایکس« هم گنجانده شد؛ 

یک بیماری واگیردار که کسی آن را نمی شناسد، اما دنیا را غافلگیر می کند.
موسس��ه  »جنر« در دانش��گاه آکسفورد که این واکس��ن را س��اخته، نامش را از ادوارد جنر 
گرفته اس��ت؛ اولین دانشمندی که در سال ۱796 واکسیناس��یون را انجام داد. در این موسسه 
هم اکنون بس��یاری از متخصصان بنام و مش��هور دنیا کار می کنند. آنها برای شکست دادن آن 
دشمن ناشناخته فرضی، یک استراتژی طراحی کردند. پروفسور گیلبرت می گوید: »ما داشتیم 
برنامه ریزی می کردیم که چگونه بتوانیم به سرعت و در کمترین زمان ممکن واکسن را بسازیم. 
ما این برنامه را تمام نکرده بودیم، ولی پیش��رفت خوبی کرده بودیم.« قسمت اصلی برنامه آنها، 
یک روش انقالبی در س��اخت واکس��ن بود که به »نصب کن اجرا کن« معروف است. روشی که 
دو ویژگی مهم برای مقابله با عوامل بیماری زای ناش��ناخته را دارد؛ سرعت و انعطاف پذیری. در 
واکسن های مرسوم و تقریبا در تمام واکسن هایی که در دوران بچگی زده ایم، از عامل بیماری زای 
کش��ته یا ضعیف شده اس��تفاده می شود، اما ساخت واکس��ن با این روش خیلی طول می کشد. 
به جای آن، محققان آکس��فورد »ChAdOx۱« را ساختند که مخفف »آدنوویروس شامپانزه 
آکسفورد یک« است. در واقع، آنها ویروس سرماخوردگی معمولی شامپانزه را اساس واکسن هر 
بیماری عفونی دیگری قرار دادند. پژوهش��گران دانشگاه آکسفورد قبل از کرونا، به 33۰ نفر این 
واکسن را برای بیماری های مختلف تزریق کردند؛ از آنفلوآنزا گرفته تا زیکا و سرطان پروستات. 

ژن های این ویروس سرماخوردگی شمپانزه دستکاری شده اند و به همین دلیل در انسان ایجاد 
بیماری نمی کند. این ویروس دستکاری شده، قابلیت دستکاری مجدد را دارد تا تبدیل به چیزی 
ش��ود که قرار است سیس��تم ایمنی با آن برای مقابله با یک بیماری عفونی تربیت شود؛ همان 
چیزی که به آن پادگن یا آنتی ژن می گویند. در اول ژانویه 2۰2۰، یعنی زمانی که بیشتر دنیا پس 
از شب سال نو مشغول استراحت و خوش گذرانی بود، پروفسور سارا گیلبرت متوجه گزارش های 
نگران کننده ای درباره یک »عفونت ریوی ویروس��ی« در ش��هر ووهان چین شد. دانشمندان در 
عرض دو هفته این ویروس را شناس��ایی کرده و توانش را در ایجاد همه گیری بررس��ی نمودند. 
پروفسور گیلبرت می گوید: »ما برای »بیماری ایکس« برنامه ریزی کردیم و منتظرش بودیم و من 
فکر کردم این شاید همان بیماری است.« در آن موقع این پژوهشگران نمی دانستند که کارشان 
چقدر مهم خواهد ش��د. قصد اولیه آنها ارزیابی این امر بود که چقدر س��ریع می توانند واکس��ن 
بس��ازند. پروفس��ور گیلبرت در این باره می گوید: »من فکر کردم این شاید فقط یک پروژه گذرا 

باشد. ما واکسن را می سازیم، اما ویروس خودش محو می شود، اما اینطور نشد.«
شاید گفتنش عجیب و حتی بی مالحظگی به نظر برسد، اما اینکه همه گیری جهانی را یک نوع 
ویروس کرونا ایجاد کرد، خود نوعی خوش شانسی است. دو ویروس از خانواده کرونا در 2۰ سال 
گذشته از حیوان به انسان منتقل شده بودند؛ ویروس کرونای سارس در سال 2۰۰2 و ویروس 
کرونای مرس )سندروم تنفسی خاورمیانه( در سال 2۰۱2. در واقع، دانشمندان با این ویروس و 

عملکردش آشنا بودند و پاشنه آشیلش یعنی پروتئین شاخکی را می شناختند.
پروتئین شاخکی، کلیدی است که ویروس با آن قفل سلول های بدن را باز می کند و واردشان 
می شود. اگر واکسنی به سیستم ایمنی یاد بدهد به این پروتئین شاخکی حمله کند، پژوهشگران 
می فهمند که به موفقیت نزدیک ش��ده اند. آنها قبال برای مرس واکس��ن خود را طراحی کرده 
بودند که به سیس��تم ایمنی یاد بدهد این پروتئین ش��اخکی را شناسایی کند. به همین دلیل 
پژوهشگران دانشگاه آکسفورد الزم نبود که کار را از ابتدا شروع کنند. به گفته پروفسور پوالرد، 

»اگر این ویروس کامال ناشناخته بود، وضعیت ما خیلی فرق می کرد.« اینکه ویروس کرونا باعث 
یک عفونت گذرا می ش��ود هم نوعی خوش شانسی است. این یعنی سیستم ایمنی توان غلبه بر 
این عفونت را دارد و فقط الزم است که واکسن تا اندازه ای این روند طبیعی را هل بدهد. اگر این 
یک عفونت مزمن مثل ایدز بود که بدن توان از بین بردنش را نداشت، احتمال اینکه واکسن موثر 
باشد، خیلی کم می شد. دانشمندان چینی در یازدهم ژانویه فرمول ژنتیکی کامل کرونا را تعیین 
کردند و آن را در اختیار همگان گذاشتند. از این رو پژوهشگران دانشگاه آکسفورد تمام اطالعات 
الزم را برای ساختن واکسن در اختیار داشتند و فقط باید دستورالعمل ژنتیکی پروتئین شاخکی 
را به واکسن خود اضافه می کردند. البته ساختن واکسن خیلی گران است. پروفسور پوالرد در این 
زمینه می گوید: »اوایل تا حدی دردناک بود، چون هیچ پولی در بانک نداشتیم.« اگرچه دانشگاه 
بخشی از بودجه را تامین می کرد، اما پژوهشگران دانشگاه آکسفورد بر دیگر گروه های مشابه در 
دنیا یک مزیت داشتند؛ آنها در بیمارستان چرچیل در آکسفورد، کارخانه واکسن سازی خود را 
داشتند. پروفسور پوالرد می گوید: »ما می توانستیم همه کارها را متوقف کنیم و فقط این واکسن 
را بسازیم.« این برای شروع کافی بود، ولی نمی توانست هزاران ُدز واکسن را برای کارآزمایی های 
وسیع تامین کند. پروفسور پوالرد اضافه می کند: »تا ماه آوریل کار اصلی من تامین بودجه بود و 

باید کسانی را قانع می کردم تا زود پول فراهم کنند.«
وقتی فش��ار همه گیری جهانی بیشتر شد و شهربندان )محدودیت و تعطیلی( در بسیاری از 
کشورهای دنیا اعمال شد، جریان پول هم آغاز شد. تولید واکسن به کارخانه ای در ایتالیا منتقل 
ش��د و پول ش��روع به حل مش��کالتی کرد که در غیر این صورت، مانع آزمایش انسانی واکسن 

می شد، از جمله کابوس لجستیک و جابه جایی در بحبوحه شهربندان اروپا.
در نهایت، پس از آنکه آزمایش های حیوانی نش��ان داد واکس��ن بی خطر است، پژوهشگران 
کارآزمایی های انس��انی را شروع کردند و حاال واکسن آکسفورد از تمام مراحلی که معموال یک 
واکسن باید بگذرد، گذشته است. روال کارآزمایی های بالینی چنین است؛ در مرحله اول، واکسن 

از نظر بی خطر بودن در تعداد کمی امتحان می شود. در مرحله دوم، واکسن در جمعیتی بزرگتر 
برای بررسی بی خطر بودن و برانگیختن واکنش ایمنی مطلوب آن آزمایش می شود. سرانجام در 
مرحله سوم،کارآزمایی وسیع و آزمایش واکسن در هزاران نفر برای اثبات موثر بودن آن در ایجاد 
مصونیت انجام می ش��ود. واکسن دانشگاه آکس��فورد همه این مراحل را طی کرده و کارآزمایی 
مرحله سوم شامل 3۰ هزار داوطلب بوده است، از این رو پژوهشگران دانشگاه آکسفورد به اندازه 
دیگر سازندگان واکسن کرونا، اطالعات کافی در اختیار دارند. تنها چیزی که فرق کرده، این است 
که بین این مراحل س��ال ها فاصله نبوده است. دکتر مارک تاشنر که در کارآزمایی های واکسن 
در کمبریج شرکت داشته، در این باره می گوید اینکه کارآزمایی واکسن ۱۰ سال طول می کشد، 
گمراه کننده است: »اکثر اوقات هیچ کاری انجام نمی شود.« او به »بی بی سی« گفت که روال کار 
به این صورت اس��ت: درخواست بودجه، رد شدن درخواست، درخواست مجدد، گرفتن تاییدیه 
برای آزمایش، مذاکره با تولیدکنندگان و تالش برای جذب داوطلبان بیشتر، اما رفتن از هر مرحله 
به مرحله دیگر ممکن اس��ت سال ها طول بکشد: »نه به این دلیل که برای اثبات بی خطر بودن 

واکسن ضروری است، بلکه در دنیای واقعی کار این گونه پیش می رود.«
البته در ساختن این واکسن، ایمنی فدای سرعت نشده است. فشارهای علمی بی سابقه برای 
تحقق کارآزمایی ها، داوطلبان زیادی که آماده شرکت بودند و فراهم بودن پول، بسیاری از موانع 
معمول را از س��ر راه برداش��ت. این البته به این معنا نیست که در آینده هیچ مشکلی به وجود 
نخواهد آمد. تحقیقات پزشکی نمی توانند چنین تضمینی بدهند. معموال عوارض جانبی واکسن 
هنگام تزریق و یا چند ماه بعد به وجود می آیند. بعد از واکسینه کردن میلیون ها نفر نیز ممکن 
است عوارض نادری دیده شوند که برای همه واکسن ها این اتفاق افتاده است. با اینکه ۱۰ سال 
کار در ۱۰ ماه انجام ش��ده، اما در طراحی، آزمایش و تولید واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد از 
هیچ چیز فروگذار نشده است. این دو جمله شاید نقیض هم به نظر برسند، اما نتایج اولیه حاکی 

از کارایی قابل توجه این واکسن بوده است.

اقتصاد 88 هزار میلیارد دالری دنیا در سال پاندمی به کدام سو می رود؟

نقشه احیای اقتصادی به روایت بانک جهانی

چگونه واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد در کمترین زمان ممکن ساخته شد؟

10 سال کار در 10 ماه



فرصت امروز: الیحه بودجه س��ال آینده روز چهارشنبه گذشته از سوی 
دولت دوازدهم تقدیم مجلس یازدهم ش��د و البته برخالف بودجه سالیان 
اخیر خبری از دولتمردان در صحن علنی مجلس نبود. با اینکه ارائه الیحه 
بودجه از س��وی پاستور به بهارستان همیش��ه حواشی خود را در سال ها و 
دهه های گذشته به همراه داشته، اما امسال نه خبری از رئیس جمهور و نه 
رئی��س مجلس در روز تقدیم الیحه بودجه نبود و این امر می تواند بر آتش 
اختالف بین دولت و مجلس بیش از پیش بدمد. الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
هم از لحاظ تحریم ها و هم از لحاظ کرونا، ویژه تر از تمام لوایح بودجه سال ها 
و دولت های گذشته است و در حالی که بحران کرونا، هزینه های زیادی را 
بر دولت تحمیل کرده و تحریم ها نیز شدت بیشتری یافته، آخرین بودجه 
ق��رن با اما و اگرهای منحصربه فردی روبه روس��ت. در همین حال، مجلس 
اصولگرای یازدهم درحالی وارد ششمین ماه فعالیت خود شده که با دولت 
اعتدالگرای دوازدهم زاویه سیاسی دارد و این امر می تواند بر پیچیدگی های 
بودجه ۱۴۰۰ بیفزاید. کما اینکه دولت در رابطه با مصوبه ضدبرجامی اخیر 
مجلس نیز مخالف بود و نمایندگان به رغم مخالفت صریح دولتمردان، آن 

را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
مهمترین اعداد و ارقام آخرین بودجه قرن

هشتمین الیحه بودجه دولت روحانی در شرایطی روز چهارشنبه هفته 
گذشته به مجلس رسید که بسیاری از قبل پیش بینی می کردند تصویب 
آن با چالش های بس��یاری همراه باش��د. هرچند دول��ت حدود یک ماه 
پیش برنامه مالی ش��رکت های دولتی را برای تسهیل بررسی نمایندگان 
به مجلس ارائه کرد، اما این اقدام هم س��بب نشد تا پیش بینی ها مسیر 

راحت تری برای بودجه ۱۴۰۰ ترسیم کنند.
از جمله ویژگی های الیحه بودجه سال آینده از این قرار است: حقوق 
۴ میلی��ون تومان و کمتر، از مالیات معاف ش��د؛ یارانه ها تغییری نکرد؛ 
می��زان افزایش حقوق س��ال آینده 25درصد ش��د؛ یاران��ه نان و خرید 
تضمینی گندم در س��ال آینده بیشتر ش��د؛ درآمد نفت و فروش اموال 
دولت��ی دو برابر ش��د؛ وام ازدواج همان 5۰ میلیون توم��ان باقی ماند؛ 
وام ودیعه 7۰ میلیونی مس��کن برای خانوارهای فاقد مسکنی که فرزند 
س��وم بیاورند و همچنین پیش بینی ف��روش روزانه حداقل ۱.2 میلیون 

بشکه نفت.
الیحه بودجه ۱۴۰۰ با س��قف 2۴35 ه��زار میلیارد تومان به مجلس 
رفت که در مقایسه با قانون بودجه امسال با 2۰26 هزار میلیارد تومان 
2۰ درصد رش��د داش��ته اس��ت. از این رقم ۱56۱ هزار میلیارد تومان 
بودجه ش��رکت های دولتی و 929 هزار میلی��ارد تومان بودجه عمومی 
کشور است، یعنی 6۴ درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکت های 

دولتی و 36 درصد بودجه عمومی است.
دول��ت در بخ��ش منابع 8۴۱ ه��زار میلی��ارد تومان مناب��ع عمومی 
پیش بین��ی کرده که با اضافه ش��دن 88 ه��زار میلی��ارد تومان درآمد 
اختصاص��ی در مجم��وع به 929 ه��زار میلیارد توم��ان بودجه عمومی 
می رس��د. منابع عمومی دولت شامل درآمدها )مالیات و سایر درآمدها( 
با 3۱7 ه��زار میلیارد تومان، واگذاری دارایی س��رمایه ای )فروش نفت 
و فرآورده ه��ای آن( 225 ه��زار میلیارد تومان و واگ��ذاری دارایی مالی 
298 هزار میلیارد تومان اس��ت. منابع عمومی دولت به همراه 88 هزار 
میلیارد توم��ان درآمدهای اختصاصی مجموع بودج��ه عمومی با 929 
هزار میلیارد تومان را تش��کیل می دهد که با بودجه شرکت های دولتی 
که ۱56۱ هزار میلیارد تومان پیش��نهاد ش��ده س��قف بودجه به 2۴35 
ه��زار میلیارد تومان می رس��د، اما در بخش مص��ارف هزینه های جاری 
)عمدت��ا حقوق و دس��تمزد( 637 هزار میلیارد توم��ان، بودجه عمرانی 
۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
مجموع منابع عمومی را تش��کیل می دهد که هم��راه با هزینه از محل 
درآم��د اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به929 هزار میلیارد تومان 
می رس��د. رش��د بودجه عمومی دولت در س��ال ۱۴۰۰ نس��بت به سال 

۱399 معادل ۴3درصد و رش��د بودجه ش��رکت های دولتی، بانک ها و 
مؤسس��ات انتفاعی وابسته به 8.7 درصد اس��ت. نسبت بودجه عمومی 
دولت به تولید ناخالص داخلی در س��ال ۱399 معادل ۱7 درصد است 
که در س��ال ۱۴۰۰ به 22 درص��د افزایش می یاب��د. درآمدهای الیحه 
بودج��ه ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۱۰درصد از 288.8 هزار میلیارد تومان 
در س��ال ۱399 به 3۱7.6 هزار میلیارد تومان می رس��د. 78 درصد از 
درآمده��ا را درآمدهای مالیاتی و 22 درصد را س��ایر درآمدها تش��کیل 
می دهد که نس��بت به ارقام امس��ال به ترتیب افزایش��ی 2۱درصدی و 
کاهش��ی ۱7درصدی دارند. نکته مهم در بودج��ه ۱۴۰۰، تراز عملیاتي 
منفي 3۱9 هزار و ۴۱5 میلیاردي اس��ت، یعنی دولت باید این رقم را از 
محل واگذاري دارایي هاي سرمایه اي و فروش اموال منقول تامین کند، 
در حالي که خالص دارایي هاي س��رمایه اي که در بودجه در نظر گرفته 

شده، ۱2۱ هزار و 2۴۰ میلیارد تومان است.
درآمد 199 هزار میلیارد تومانی صادرات نفت

از مهمتری��ن بخش های بودجه، درآمدهای نفتی اس��ت که نس��بت 
به بودجه امس��ال رش��د داش��ته اس��ت. دولت با توجه به تغییر شرایط 
بین الملل��ی و همچنین اس��تفاده از ظرفیت های داخلی نزدیک به 2۰۰ 
هزار میلیارد تومان برای فروش نفت پیش بینی کرده است. درآمد ایران 
از محل صادرات نفت و میعانات گازی در الیحه بودجه ۱۴۰۰، بیش از 
۱99 هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده که این رقم در بودجه امسال 
۴7 هزار میلیارد تومان اس��ت که نش��ان دهنده رشدی 323درصدی از 
محل صادرات نفت اس��ت. چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت و 
میعانات گازی در س��ال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱99 هزار میلیارد تومان 
تعیین ش��ده باش��د، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون نسبت 
به تأمین مابه التفاوت حاصل ش��ده از منابع حس��اب ذخیره ارزی اقدام 
کند. همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱99 هزار میلیارد 
تومان،  درآمد حاصله بر اس��اس قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه 
کش��ور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد ش��د. در بودجه سال جاری 
قیمت فروش هر بشکه نفت 5۰ دالر و نرخ محاسباتی ارز نیز ۴ هزار و 
2۰۰ تومان در نظر گرفته ش��ده بود که این ارقام در بودجه سال آینده 
ب��رای نفت به ۴۰ دالر و ب��رای دالر به ۱۱ هزار و 5۰۰ تومان رس��ید. 
همچنی��ن دولت پیش بینی کرده که در س��ال آین��ده 7۰ هزار میلیارد 
توم��ان نفت را به ش��یوه ارزی و ریالی پیش فروش کند. س��هم صندوق 

توسعه ملی از درآمد نفت نیز همان 2۰درصد است.
دولت چقدر در سال آینده مالیات می گیرد؟

دول��ت در الیحه خود برای بودج��ه طرح های عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته است که این رقم نسبت به رقم 87 هزار میلیارد تومان 
امس��ال حدود 2۰ هزار میلیارد تومان رش��د نشان می دهد. رقم ۱۰۴ هزار 
میلیارد تومانی که برای پروژه های عمرانی در سال آینده در نظر گرفته شده 
حدود یک هشتم منابع عمومی دولت است، با این حال برای کمک به اتمام 
طرح های عمرانی نیمه تمام که تعداد آنها به 7۰ هزار طرح می رسد، عالوه 
بر اعتباراتی که برای این منظور لحاظ می شود، اعتباراتی نیز از محل بودجه 
شرکت های دولتی و همچنین فاینانس خارجی جذب شده تخصیص داده 
می ش��ود که درنهایت عدد بزرگ تری را به دست می دهد. بر همین اساس 
دول��ت اجازه دارد از فاینانس 3۰ میلی��ارد دالری برای طرح های دولتی و 

غیردولتی استفاده کند. 
همچنین طبق پیش بینی ها در س��ال آینده درآمدهای مالیاتی کشور 
به 2۴7 هزار میلیارد تومان می رس��د. در الیحه بودجه س��ال بعد 3۱7 
هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده که بیش از 2۴7 هزار میلیارد 
توم��ان را درآمدهای مالیاتی تش��کیل می دهد. این در حالی اس��ت که 
امس��ال رق��م درآمدهای مالیات��ی در الیحه ۱95 ه��زار میلیارد تومان 
پیش بینی ش��ده بود که تا حدودی افزایش داش��ت. درآمدهای مالیاتی 

بیش از 2۰ درصد رشد داشته است.

توزیع 73 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و حمایتی
دولت در الیحه بودجه سال آینده پرداخت ۴2.8 هزار میلیارد تومان 
یاران��ه نقدی و غیرنق��دی خانوار و 3۱ هزار میلی��ارد تومان برای طرح 
حمایت معیش��تی خانوار پیش بینی کرد. در تبص��ره ۱۴ الیحه بودجه 
۱۴۰۰ ک��ه به قانون هدفمند کردن یارانه ها اختصاص دارد، در مجموع 
267 هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش بینی ش��ده اس��ت. جمع 
مصارف هدفمندی یارانه ها ۱88 هزار میلیارد تومان اس��ت که همچون 
گذشته در ۱۴ محور پرداخت می شود. البته دولت در بودجه پیشنهادی 
خ��ود در کنار پرداخت یارانه به تولید و اش��تغال، حمایت از کس��ب و 
کارهای آس��یب دیده از کرونا و حمل و نقل ریلی را هم  مورد توجه قرار 
داده اس��ت. در الیحه بودجه س��ال آینده همچنین وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مکلف ش��د با استفاده از همه بانک های اطالعاتی که در 
اختیار دارد س��ه دهک باالی درآمدی را شناسایی و حذف کند. در این 
تبصره آمده اس��ت ک��ه منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نس��بت به 
قیمت قبل از س��همیه بندی در سال 98، مش��مول عوارض و مالیات بر 
ارزش افزوده و سهم ۱۴.5درصد شرکت ملی نفت ایران است. همچنین 
در الیحه بودجه س��ال آینده، دولت س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها 
را مکل��ف کرده ام��کان ثبت نام برای افرادی که موف��ق به ثبت نام برای 

بهره مندی از یارانه نشده اند را فراهم کند. 
وام ازدواج همان 50 میلیون تومان باقی ماند

طب��ق بند ب تبصره ۴ الیحه بودجه س��ال آینده دول��ت می تواند از 
محل ف��روش اراضی یا منابع داخلی دس��تگاه های مربوط��ه وزارت راه 
و شهرس��ازی 5 ه��زار و 5۰۰ میلی��ارد تومان را به طرح های مس��کنی 
مسکن مهر، برنامه اقدام ملی مسکن و نوسازی بافت فرسوده اختصاص 
دهد. طبق الیحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی از منابع شرکت 
مادرتخصصی عمران ش��هرهای جدید، س��ازمان ملی زمین و مسکن و 
شرکت بازآفرینی شهری می تواند تا 2۰ هزار میلیاد ریال از محل منابع 
داخل��ی یا تهاتر اراض��ی و امالک و اراضی متعلق به ش��رکت های فوق 
را ب��ه قیمت کارشناس��ی و یا فروش از طریق مزایده مش��روط با حفظ 
کاربری بعد از واگذاری با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح های 

مذکور کند.
در الیح��ه پیش��نهادی بودجه س��ال آینده همچنی��ن وام ازدواج در 
مقایسه با امس��ال تغییری نکرده و همان 5۰ میلیون تومان اعالم شده 
اس��ت. براس��اس پیش��نهاد دولت برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک 
مرکزی موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، 
تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 
فروردین ماه س��ال ۱397 است و تاکنون وام ازدواج نگرفته اند با اولویت 
نخست پرداخت کند. بر این اساس، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای 
هر یک از زوج ها در س��ال آینده 5۰ میلی��ون تومان با دوره بازپرداخت 

هفت ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته اجرایی می شود.
عوارض خروج از کشور؛ هر نفر 264 هزار تومان

در س��ال ۱۴۰۰ عوارض خروج از کش��ور نیز برای هر نفر 26۴ هزار 
توم��ان خواه��د بود. در الیحه بودجه س��ال آینده پیش بینی ش��ده که 
ع��وارض برای هر نفر 26۴ هزار تومان باش��د. عوارض خروج زائران حج 
تمتع و عمره ۱32 هزار تومان اس��ت، اما در صورت خروج برای بار دوم 
عوارض به میزان 5۰درصد و در س��فرهای سوم یا بیشتر تا ۱۰۰درصد 
افزای��ش خواهد یاف��ت. همچنین عوارض خروج زائ��ران عتبات عالیات 
در خ��روج هوایی ۴5 ه��زار تومان و خروج زمین��ی و دریایی ۱5 هزار 
تومان پیش بینی شده است. زائران اربعین نیز در زمان خروج از مرزهای 
زمینی و ب��ه مقصد عراق از پرداخت عوارض خروج معاف هس��تند. در 
س��ال جاری در الیحه 26۴ ه��زار میلیارد تومان برای خروج از کش��ور 
پیش بینی ش��ده بود و در س��ال گذش��ته این رقم به 22۰ هزار میلیارد 

تومان می رسید.

تراز عملیاتي بودجه سال آینده 320 هزار میلیارد تومان منفي است

بودجه 1400 در معبر مجلس یازدهم

همانطور که دولت از قبل اعالم کرده بود، تامین ارز کاالهای اساسی 
همچنان با نرخ ترجیحی انجام می ش��ود، ام��ا ۴2۰۰ تومان نرخ مبنای 
بودجه نیس��ت. از ابتدای س��ال ۱397 بود که نرخ ۴2۰۰ تومان مبنای 
مبادالت تجاری قرار گرفت. س��پس با راه اندازی س��امانه نیما به تدریج 
اختصاص این ارز محدود شد و تنها به 25 قلم کاالی اساسی اختصاص 
یافت، اما با ش��دت گرفتن انتقادها نسبت به ارز ۴2۰۰ تومانی و رانتی 
که در نتیجه عدم مدیریت صحیح آن ایجاد شد، دولت به سمت حذف 
ارز ۴2۰۰ تومان��ی حرکت کرد و در ح��ال حاضر حدود پنج قلم کاالی 

اساسی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی وارد می شود.
ح��اال با رونمایی دولت از ارز ۱۱هزار تومانی در الیحه بودجه ۱۴۰۰، 
گمانه زنی هایی درباره حذف ارز ۴2۰۰ تومانی مطرح ش��ده اس��ت، اما 
آنچ��ه که اتفاق افتاده این اس��ت که تامین ارز هم��ان چند قلم کاالی 
اساسی با نرخ ترجیحی در سال آینده ادامه داشته ولی مبنای ارز بودجه 
از نرخ ۴2۰۰ تومان در بودجه امس��ال به ۱۱ ه��زار تومان تغییر کرده 
است. این در حالی است که به استناد جزء )۴( بند )ب( تبصره )۱(، این 
مجوز وجود دارد که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در 

این قانون به نرخ س��امانه معامالت الکترونیکی )ETS(، به دولت اجازه 
داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱6۰۱36 مندرج 
در جدول شماره )5( این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف 
شماره 7۱-53۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره )9( قانون صرف معیشت 
و سالمت مردم می شود. در واقع، نرخ ۴2۰۰ تومان برای تامین بخشی 
از کاالهای اساس��ی همچنان پابرجاست ولی در صورت تغییر این روال، 
منابع ناش��ی از آن به ردیف دیگری از بودجه جهت صرف در معیش��ت 

مردم واریز خواهد شد.

تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده

دریچه

آخرین بودجه قرن در غیاب روسای دولت و مجلس رونمایی شد
فراز و نشیب های بودجه در دولت روحانی

از زمان اولین الیحه بودجه دولت روحانی تا آخرین الیحه، تحوالت 
بس��یاری در ایران و جهان رخ داده و طبیعتا بودجه را نیز تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت. حاال نیز بودجه  ۱۴۰۰ که برای دو دولت تدوین شده 
و آخرین الیحه بودجه قرن به ش��مار م��ی رود، در حالی روانه مجلس 
ش��ده که خبری از بزرگان سیاس��ت و اقتصاد نبود، نه رئیس جمهور، 
نه رئیس مجلس و نه رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه؛ بودجه ای که 

»نطق« نداشت.
به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه دوازدهم آذرماه الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
به مجلس رفت. گرچه به روال سال های قبل انتظار می رفت که رئیس 
جمهور الیحه را به مجلس ارائه کند، اما او به دلیل نظر ستاد ملی کرونا 
در مجلس حاضر نشد. در حالی که گفته می شد رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه در غی��اب رئیس جمهور در مجلس حاضر خواهد ش��د، اما 
این  گونه نشد و در نهایت معاون پارلمانی رئیس جمهور الیحه را تقدیم 
کرد. آن طرف هم دخل و خرج مردم در حالی به نماینده  آنها ارائه شد 
که رئیس مجلس برای دریافت الیحه حضور نداشت و در نهایت نایب 

رئیس مجلس آن را تحویل گرفت.
آنچه طی این س��ال ها در دولت یازدهم و دوازدهم در الیحه بودجه 
گذشته نشان از تحوالت بسیاری دارد ولی این به معنای تکمیل اصالح 
س��اختاری بودجه نیست. زمانی که در ۱7 آذرماه ۱392 اولین الیحه 
بودجه دولت روحانی به مجلس رفت، دولت به تازگی کشور را از دولت 
احمدی نژاد تحویل گرفته بود و شرایط به نحوی بود که شاخص های 
اقتصاد کالن در وضعیت مناسبی قرار نداشت، چنانچه تورم تا 36درصد 

افزایش یافته و رشد اقتصادی منفی بود.
در آن زم��ان رئیس جمه��ور در نطق بودجه خود ب��ه گزارش ۱۰۰ 
روزه ای که بعد از انتخابات منتشر کرده بود، اشاره کرد و گفت که در 
اداره کشور تورم در روند معکوس قرار گرفته و در صدد کاهش بیشتر 
تورم در سال آینده یعنی سال ۱393هستند، در عین حال که خروج 
بخش مسکن از رکود نیز مورد توجه روحانی در نطق بودجه بود. عزم 
دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز، سهام عدالت، خصوصی سازی 

و محیط زیست از دیگر مباحث مورد اشاره روحانی بود.
او البت��ه در مجلس قول داد که دولت ب��دون هیچ اتالف وقتی کار 
خود را ش��روع خواهد کرد، در عین حال که برای امنیت غذایی مردم 
به ویژه گروه های کم درآمد، توسعه بیمه سالمت، بهبود شرایط آلودگی 
هوا، وضعیت تولید به ویژه  واحدهای کوچک و متوسط در کنار در نظر 
گرفتن مهار ت��ورم و آرامش بازار ارز طرح های موردنظر را مورد توجه 

قرار داده اند.
اما در ادامه و تا سال جاری روال به طوری پیش رفت که چندان با 
آنچه وعده داده شد بود جور درنیامد و این در حالی بود که با مذاکرات 
هس��ته ای و توافق برجام دولت امیدوارانه ت��ر در بودجه حرکت کرد و 
بودج��ه ۱395 را بر این اس��اس تدوین و به مجل��س برد، اما بار دیگر 
مسائل بین المللی دچار تغییراتی شد و با تشدید تحریم ها بودجه تحت 
تاثیر قرار گرفت. زمانی که قیمت نفت و میزان صادرات نفت ایران به 
شدت کاهش پیدا کرد، زمانی که دولت را با نفت ۱2۰ دالری تحویل 
ول��ی در ادام��ه در مقاطعی تا 3۰ دالر هم ریزش داش��ت و این برای 

بودجه ای که بر پایه نفت بسته می شد نمی  توانست خوشایند باشد.
این س��ال ها در حالی گذش��ت که دولت با توج��ه به کاهش منابع 
نفتی ناچار ش��د به س��مت ایجاد منابع جدید حرکت کند. در نهایت 
آنچه در بودجه س��ال گذشته اتفاق افتاد، ایجاد منابع درآمدی جدید 
از جمله تمرکز بر بازار سرمایه بود و درآمدهای نفتی فقط در حد 5۰ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��د و بار اصلی کسری درآمد برعهده 
دارایی های مالی و به عبارتی بازار س��رمایه و عرضه شرکت های دولتی 
قرار گرفت. با این وجود بودجه چندان محکم بس��ته نشد و در ابتدای 
امس��ال کس��ری بودجه نمایان شد و دولت دس��ت به اصالح منابع و 
مصارف زد. در این بین آنچه به کمک دولت آمد، انتشار اوراق بدهی از 
سوی بانک مرکزی بود که تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده و تاکنون بالغ بر 5۰ هزار میلیارد تومان از این محل برای کسری 

بودجه تامین مالی شده است.
کلیات بودجه ۱۴۰۰ نش��ان دهنده افزایش س��قف منابع و مصارف 
در اغلب موارد اس��ت. بررس��ی وضعیت بودجه دولت در سال ۱393 
به عنوان اولین بودجه دولت روحانی و مقایس��ه آن با ارقام هشتمین 
بودجه دولت نش��ان می دهد س��قف کلی بودجه از 783 هزار میلیارد 
توم��ان  به 2۴35 هزار میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت. همچنین 
منابع عمومی از ۱9۴ هزار میلیارد به 8۴۱ هزار میلیارد تومان، بودجه 
بانک ها و شرکت های دولتی از 587 هزار میلیارد به ۱56۱ هزار میلیارد 
تومان، درآمدها )مالیات و س��ایر درآمدها( از 92 هزار میلیارد به 3۱7 
هزار میلیارد تومان، دارایی های مالی از 22 هزار میلیارد به 298 هزار 
میلیارد تومان، هزینه  جاری از ۱۴3 هزار میلیارد به 637 هزار میلیارد 
تومان و بودجه عمرانی از 37 هزار میلیارد به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان 

افزایش دارد.
در س��ال ۱393 درآمد نفتی دول��ت 79 هزار میلیارد تومان بود که 
حدود نیمی از منابع عمومی را تش��کیل می داد، این رقم برای س��ال 
آینده به ۱99 هزار میلیارد تومان رسیده که یک چهارم منابع عمومی 
خواهد بود. همچنین درآمده��ای مالیاتی از 66 هزار میلیارد به 2۴7 

هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از مهمتری��ن تغییرات مالی و منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ می توان 
به منابع نفتی اش��اره کرد که مجموع واگذاری دارایی های سرمایه ای 
به 225 هزار میلیارد تومان رس��یده و فقط 25 هزار میلیارد آن برای 
واگ��ذاری ام��وال و امالک دولت بودجه و ۱99 ه��زار میلیارد دیگر از 
محل فروش نفت اس��ت. دولت به یکباره درآمدهای نفتی را سه برابر 
افزایش داده و این به دلیل پیش بینی صادرات 2.3 میلیون بش��که در 
روز با تقریب ۴۰ دالر در هر بشکه و نرخ مبنای تبدیل به ریال با ۱۱ 

هزار تومان است.
از دیگر تغییرات می توان به س��هم 2۰درصدی صندوق توسعه ملی 
اشاره کرد که باید براساس قانون برنامه ششم توسعه برای سال آینده 
38درص��د از درآمده��ای نفتی به صندوق واریز می ش��د ولی به روال 
چند س��ال اخیر دولت ب��رای با دریافت مجوز فق��ط 2۰درصد منابع 
نفتی صندوق را واریز و ۱8درصد دیگر را در اختیار خود دارد که این 
نیز به نوعی اس��تفاده از درآمدهای نفتی به همراه ۱99 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده خواهد بود. از دیگر موارد نیز می توان به افزایش 
25درصدی حقوق کارکنان، معافی��ت تا ۴ میلیونی حقوق و افزایش 
حداق��ل دریافتی از 2.8 میلیون تومان امس��ال به 3.5 میلیون تومان 

سال بعد اشاره کرد.
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فرص��ت امروز: نرخ تورم و نوس��انات آن، یکی از مهم ترین متغیرهای 
اقتص��ادی عالمت دهنده به فعاالن اقتصادی اس��ت. معموال گزارش های 
دوره ای تورم در کشورهای مختلف دنیا توسط بانک های مرکزی منتشر 
می ش��ود که ش��امل تحلیلی بر مهم ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در 
دوره مورد بررس��ی، تحلی��ل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاس��ت 
بان��ک مرکزی در قبال نوس��انات اقتص��ادی و تعیین ن��رخ تورم هدف 
اس��ت، اما متأسفانه چنین گزارشی توس��ط بانک مرکزی ایران منتشر 
نمی ش��ود. از همین رو، نهاد پژوهش��ی مجلس برای برآورده کردن نیاز 
علمی سیاس��ت گذاران و جهت دستیابی به تحلیلی درباره سیاست های 
اتخاذش��ده و آثار آن بر ش��اخص های قیمت، از چندی پیش به انتشار 
گزارش های تحلیلی تورم در پایان هر فصل اقدام کرده اس��ت. تازه ترین 
گ��زارش مرکز پژوهش های مجلس در این راس��تا، ب��ه تحلیل تورم در 
س��ه ماهه تابستان امس��ال اختصاص دارد. این گزارش شامل مروری بر 
آخرین تغییرات ش��اخص قیمت مصرف کننده، مهم ترین عوامل اثرگذار 
بر نرخ تورم در دوره گذش��ته و توصیه های سیاس��تی در دوره پیش رو 
اس��ت. به گفته مرکز پژوهش ها، شاخص قیمت مصرف کننده با ۱۴.۰7 
درصد افزایش در پایان تابس��تان ۱399 نس��بت به پایان بهار، باالترین 
نرخ رش��د ش��اخص قیمت مصرف کننده در طول چهار فصل گذشته را 
ثبت کرده اس��ت. همچنین از بین گروه های کاالیی، گروه »حمل ونقل« 
که خودرو نیز در این گروه قرار دارد، بیش��ترین رش��د را داش��ته است. 
دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی و تفریح و فرهنگ نیز رش��دی باالتر از 
شاخص کل را تجربه کرده اند. در طبقه بندی دیگری از شاخص کل نیز 
شاخص کاالهای بادوام با 3۴.39 درصد رشد در رتبه اول قرار دارد که 
عمدتا ناشی از رشد نرخ ارز و همچنین تمایل به نگهداری کاالی بادوام 

به جای پول نقد است.
بازوی کارشناسی مجلس در تبیین علل افزایش نرخ تورم در تابستان 
امس��ال می افزاید؛ از مهم ترین علل افزایش نرخ رش��د ش��اخص قیمت 
مصرف کنن��ده در فصل تابس��تان را می توان افزای��ش انتظارات تورمی 

دانس��ت که خود را در رشد س��هم پول )به عنوان جزء سیال و تورم زای 
نقدینگی( از نقدینگی نش��ان می دهد و از ابتدای س��ال ۱399 ش��دت 
گرفته اس��ت. در واقع، افزایش انتظارات تورمی به علت رش��د پایه پولی 
و نقدینگی باعث ش��ده تا تمایل به نگهداری پول )به عنوان جزء س��یال 
و تورم زای نقدینگی( به جای ش��به پول در تابس��تان به ش��دت افزایش 
یافته و رش��د پول نس��بت به ش��به پول فاصله زیادی بگیرد؛ اتفاقی که 
در ش��هریور ماه ۱397 نیز رخ داده ب��ود. در دوره اخیر نیز روند فزاینده 
رش��د پول از پاییز ۱398 آغاز ش��ده و در س��ال ۱399 ش��دت گرفته 
است. در بازه یک ساله )شهریورماه ۱399 نسبت به شهریورماه ۱398( 
درحالی که نقدینگی 36 درصد رش��د داشته، پول 8۰ درصد و شبه پول 
28 درصد رش��د داشته است. این موضوع نش��ان از افزایش قابل توجه 

انتظارات تورمی و کاهش نرخ سود حقیقی متناسب با آن را دارد.
به اعتقاد مرکز پژوهش ها، نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات 
پایه پولی و نقدینگی، مهم ترین عامل بلندمدت و سیاس��تی و تغییرات 
ن��رخ ارز از مهم تری��ن عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم اس��ت. در 
کنار آن، انتظارات تورمی باال ناش��ی از کسری بودجه، مهم ترین کانالی 
اس��ت که هر یک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری 
به تورم تبدیل می کند. زمانی که انتظارات تورمی باالس��ت، حساب های 
بلندمدت بانکی تبدیل به حس��اب دیداری )جاری( ش��ده و به س��مت 
بازاره��ای دارایی و کاالهای ب��ادوام و درنهایت کاالهای مصرفی حرکت 
خواهند کرد. در س��ه ماهه نخست سال، سیاست گذار با تصور اینکه بازار 
س��هام می تواند ضربه گیر تورم باشد، بر رش��د بازار سهام دامن زده و از 
طرفی نقدینگی نیز با نرخ باالیی رش��د پیدا کرد. هرچند در س��ه ماهه 
تابس��تان، سیاست گذار پولی با درک ش��رایط بازار اقدام به افزایش نرخ 
س��ود در بازار بانکی و همچنین فروش اوراق دولتی کرده و تالش کرد 
تا نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند، اما حجم اوراق فروخته شده )در 
حدود 7۰ هزار میلیارد تومان( نس��بت به کس��ری بودجه دولت اندک 

است و ازهمین رو انقباض پایه پولی در تابستان موقتی بود.

این نهاد پژوهش��ی در بخش سیاس��ت پولی، به سیاس��ت گذار نس��بت 
ب��ه کنت��رل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دس��ترس ب��رای تقاضای 
س��فته بازی در بازاره��ای دارایی از طرق��ی مانند کنترل س��قف ترازنامه 
بانک ه��ا توصی��ه اکید کرده و نوش��ته اس��ت: کنترل انتظ��ارات تورمی و 
کاهش منابع در دس��ترس برای تقاضای س��فته بازی در بازارهای دارایی 
از طرقی مانند کنترل س��قف ترازنامه بانک هاس��ت ک��ه چارچوب آن در 
تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱399 توس��ط ش��ورای پول و اعتبار به تصویب رسید. 
همچنین الزم اس��ت حمایت از بورس با اس��تفاده از مناب��ع پایه پولی یا 
منابع غیرنقدش��ونده )مانند بخش��ی از منابع صندوق توس��عه ملی( اکیدا 
از دس��تور کار سیاست گذار حذف شود. همزمان الزم است تا از ابزارهایی 
نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش های بانکی به منظور 
کنترل نقدینگی استفاده شود. مرکز پژوهش ها در ادامه این گزارش و در 
بخش سیاست مالی نیز توصیه کرده است: تمرکز بر فروش اوراق به منظور 
تأمین کسری بودجه، هرچند امری بسیار مثبت بوده و مانع از پولی شدن 
کس��ری بودجه می شود، اما تنها تورم را از یک سال به سال آینده منتقل 
خواهد کرد و نباید از نکته اساس��ی غافل شد که راه حل اول برای کاهش 
کس��ری بودجه، در ش��رایط فعلی، کنترل هزینه ه��ا و افزایش درآمدهای 
پایدار اس��ت. بر این اس��اس و با توجه به اینکه مهم ترین عامل پیش��ران 
انتظ��ارات تورم��ی در حال حاضر، کس��ری بودجه دولت اس��ت، مدیریت 
هزینه ه��ا و افزایش درآمده��ای مالیاتی از طریق اصالح��ات مالیاتی )که 
بخش��ی از آن به راحتی قابل اجرا بوده و می تواند تا پایان س��ال بخشی از 
درآمدهای مورد انتظار را محقق س��ازد( الزم و ضروری است. نکته بسیار 
مهم آنکه باید توجه داشت که در چنین شرایطی اتخاذ سیاست هایی نظیر 
همسان س��ازی حقوق بازنشستگان یا افزایش مزایای کارکنان دولت، باید 
اوال با مالحظه ش��رایط معیشتی همه گروه های درآمدی و آحاد جامعه و 
در راستای کاهش نابرابری صورت گیرد؛ ثانیا با تمهیدات الزم درخصوص 
تأمین منابع مالی واقعی، پایدار و غیرتورمی انجام ش��ود تا درنهایت منجر 

به پولی شدن کسری بودجه و تورم های فزاینده نشود.

چگونه می توان از پولی شدن کسری بودجه و تورم های فزاینده جلوگیری کرد؟

نسخه مهار انتظارات تورمی
انرژی

زنگنه: اوپک پالس تصمیم عاقالنه ای گرفت

پیشروی نفت به 50 دالر در پی توافق 
اوپک پالس

قیم��ت نفت در معام��الت روز جمعه در واکنش ب��ه توافق اعضای 
اوپک پالس برای افزایش تدریجی تولید و پایان ابهام درباره سرنوشت 
اتحاد بزرگ ترین تولیدکنندگان جهان، به سوی مرز 5۰ دالر پیشروی 
ک��رد. بهای معامالت نف��ت در لندن پس از اینکه روز پنجش��نبه در 
باالترین حد 9 ماه اخیر بس��ته شد، روز جمعه ۱.8 درصد صعود کرد. 
این گروه افزایش تولید 5۰۰ هزار بش��که در روز نفت را در ژانویه آغاز 
می کند و وزیران برای تصمیم گیری درباره گام بعدی، دیدارهای ماهانه 
خواهند داش��ت. توافق روز پنجش��نبه وزیران اوپک پالس با توجه به 
اختالف ش��دیدی که میان عربستان س��عودی و امارات متحده عربی 

وجود داشت، از شکست همبستگی این گروه جلوگیری کرد.
توافق اخیر پس از یک هفته مذاکره حاصل ش��د و رضایت اعضایی 
که نگران شکنندگی بازار مانده اند و همچنین کشورهایی که خواهان 
تولید باالتر برای سود بردن از قیمت های باالتر بودند را فراهم کرد. این 
در حالی است که بهای نفت در هفته های اخیر تحت تاثیر خوش بینی 
به ساخت واکسن کرونا و کمک آنها به تقویت تقاضا برای سوخت روند 

افزایشی داشته است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران از توافق اوپک پالس استقبال کرد و گفت: 
»براساس توافق دوازدهمین نشست وزارتی اوپک پالس، مقدار کاهش 
عرض��ه تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک در ژانویه 2۰2۱ روزانه 7 
میلیون و 2۰۰ هزار بش��که خواهد بود که با توجه به جلب نظر همه 

اعضا، تصمیم عاقالنه ای است.«
زنگنه که پس از پایان نشست اوپک پالس در جمع خبرنگاران سخن 
می گفت، ادامه داد: »کاهش تولیدی که تا پایان س��ال جاری میالدی 
داریم 7 میلیون و 7۰۰ هزار بش��که اس��ت که این مقدار کاهش تولید 
برای ماه ژانویه 2۰2۱ به 7 میلیون و 2۰۰ هزار بش��که تغییر یافت و 
مقدار کاهش تولید در ماه های پس از ژانویه نیز در نشست های بعدی 
وزارتی اوپک پالس مش��خص می شود. اگر طی ماه های آینده نیز برای 
تغییر سطح کاهش تولید تصمیمی گرفته شود، به هر حال این مقدار 

بیش از 5۰۰ هزار بشکه نخواهد بود.«
او با بیان اینکه »تصمیم  نهایی در ماه های آینده و در نشس��ت های 
آینده گرفته می شود«، گفت: »هر تصمیمی در این زمینه تابع عرضه و 
تقاضای بازار خواهد بود و به نظر می رسد این تصمیم که با جلب نظر 
اعضا گرفته شد، عاقالنه  است. با توجه به عدم قطعیت ها، نشست های 
ماهانه می تواند به حفظ ثبات در بازار و تحقق هدف اوپک و غیراوپک 

برای رسیدن به قیمتی منصفانه در بازار کمک کند.«
زنگن��ه درب��اره تأثیرگذاری ای��ن تصمیم بر قیمت ب��ازار نیز گفت: 
»بعید می دانم تأثیر تعیین کننده ای بر بازار داش��ته باش��د، زیرا روزانه 
5۰۰ هزار بش��که رقم زیادی نیست، ضمن اینکه تصمیم کنونی برای 
یک ماه گرفته ش��ده است و برای ماه های بعدی در نشست های آینده 

تصمیم گیری می شود.«
کارشناسان نفتی نیز به این توافق نگاه خوش بینانه ای دارند. ویکتور 
شام، نایب رئیس شرکت مشاوره انرژی آی اچ اس مارکیت در این باره 
گف��ت: »بازار از تصمیم اوپک پالس برای حرکت محتاطانه و تدریجی 
در افزایش تولید راضی است. با توجه به ابهاماتی که وجود دارد، تصمیم 

اخیر معقوالنه به نظر می رسد.«
ب��ه دنبال توافق اوپک پالس، بهای معام��الت نفت برنت یک دالر و 
چهار س��نت معادل 2.۱ درصد افزایش یافت و به ۴9 دالر و 75 سنت 
در هر بشکه رسید. بهای معامالت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
8۴ سنت معادل ۱.8درصد افزایش یافت و به ۴6 دالر و ۴8 سنت در 
هر بش��که رسید. پیش از نشست روز پنجش��نبه اوپک پالس، ناظران 
بازار انتظار داشتند این گروه محدودیت عرضه فعلی 7.7 میلیون بشکه 
در روز را به مدت س��ه ماه دیگر تمدید کند اما الکساندر نواک، معاون 
نخس��ت وزیر روسیه روز پنجش��نبه گفت: »تنظیم محدودیت عرضه 
می تواند در هر جهتی باش��د و تصمیم گی��ری برمبنای تمامی عوامل 
مثبت و منفی انجام می گیرد.« طبق اظهارات تحلیلگران ش��رکت تی 
دی سکیوریتیز، این توافق همچنان باعث خواهد شد بازار در سه ماهه 
نخست سال آینده در کمبود عرضه بماند. تحلیلگران گلدمن ساکس 
هم در یادداشتی نوشتند: احتماال صعود قیمت های نفت در سال 2۰2۱ 
با خروج اوپک پالس از توافق کاهش تولید به شکل هماهنگ، روند ثابت 
و پایداری خواهد داش��ت.« براس��اس گزارش بلومبرگ، عامل دیگری 
که از قیمت های نفت پش��تیبانی کرد، احتمال توافق سیاست گذاران 
آمریکایی روی بس��ته کمک مالی جدید کرونایی برای تقویت اقتصاد 

آسیب دیده این کشور در آستانه عرضه واکسن بود.
گفتنی اس��ت دوازدهمین نشس��ت وزیران نفت و انرژی کشورهای 
تولیدکنن��ده عض��و و غیرعض��و اوپک ش��امگاه پنجش��نبه از طریق 
ویدئوکنفرانس با حضور 23 کشور عضو با انتشار بیانیه ای به  کار خود 
پایان داد. در این نشس��ت از عملکرد مثبت اعضا در پایبندی به توافق 
کاهش تولید از زمان نشس��ت وزیران اوپ��ک و غیراوپک در ماه ژوئن 
و از اقدام س��ازنده بس��یاری از کش��ورها برای جبران تخلف های خود 
در ماه های گذش��ته براساس توافق نشس��ت وزارتی در ماه ژوئن و ماه 
سپتامبر 2۰2۰ استقبال شد و با نگاهی به آینده، بر اهمیت تالش همه 
شرکت کنندگان در توافقنامه همکاری )DOC( و تولیدکنندگان عمده 
نفت برای برقراری توازن و تثبیت بازار تاکید شد. همچنین گفته شد 
که قرنطینه و محدودیت های دوباره و اقدام های سختگیرانه تر برای مهار 
ویروس کرونا با تردیدهای بسیار در فصل زمستان، همچنان بر اقتصاد 

جهانی و بهبود تقاضای نفت تأثیر می گذارد.
برمبن��ای توافقنامه همکاری اوپک و غیراوپک )DOC(، با توجه به 
بنیان های کنونی بازار نفت و چشم انداز سال 2۰2۱، در این نشست بر 
پایبن��دی به توافق کاهش عرض��ه در ۱2 آوریل 2۰2۰ که در ماه های 
ژوئن و س��پتامبر هم اصالح شده بود، تاکید شد تا به تدریج و با توجه 
به ش��رایط بازار تس��هیل کاهش )افزایش تولید( ب��ه روزانه 2 میلیون 
بشکه برسد. کشورهای شرکت کننده در توافقنامه همکاری نیز تصمیم 
گرفتن��د در ماه ژانویه 2۰2۱، به ص��ورت داوطلبانه تولید را 5۰۰ هزار 
بشکه در روز تسهیل کنند و این رقم را از روزانه 7 میلیون و 7۰۰ هزار 

بشکه به 7 میلیون و 2۰۰ هزار بشکه در روز برسانند.
افزون بر این، کشورهای شرکت کننده در توافقنامه همکاری مشترک 
توافق کردند که از ماه ژانویه نشست وزیران اوپک و غیراوپک را - برای 
ارزیابی ش��رایط بازار و تصمیم گیری درباره تعدیل بیشتر تولید در ماه 
بعد از آن - به صورت ماهانه برگزار کنند و تسهیل تولید ماهانه بیشتر 

از 5۰۰ هزار بشکه در روز نباشد.
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آمارهای اقتصادی در تابس��تان امس��ال نش��ان می دهد که نرخ رشد 
اقتصادی با نفت دوباره مثبت ش��ده و به مثبت 2 دهم رسیده است. به 
گفته مرکز آمار ایران، در تابس��تان 99 رش��د محصول ناخالص داخلی 
)رشد اقتصادی( با نفت به ۰.2 درصد و بدون نفت به منفی ۰.2 رسید. 
این در حالی اس��ت که در بهار امس��ال نرخ رشد اقتصادی با نفت منفی 
۴.۱ و ب��دون نفت منفی 2.۴ بوده اس��ت. این یعنی نش��انه های بهبود 
اقتصادی هویدا ش��ده و براساس آنچه مرجع آماری کشور گزارش داده، 
ای��ن احتمال وجود دارد که تا پایان س��ال روند بهبود طی ش��ده و در 

نهایت نرخ رشد اقتصادی 99 باالتر از نرخ رشد اقتصادی 98 بایستد.
با ای��ن حال، بخش خدمات همچنان در کانون آس��یب های کرونایی 
ق��رار دارد و در بین بخش ه��ای اقتصادی بدترین عملک��رد را در نیمه 
نخس��ت امسال داشته اس��ت. آنطور که مرکز آمار اعالم کرده، در شش 
ماهه نخست سال ۱399 رشته فعالیت های گروه کشاورزی  ۱.7 درصد، 
گروه صنایع و معادن منفی ۰.7 درصد و گروه خدمات منفی 3.5 درصد 

نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.
محاسبات فصلی مرکز آمار ایران در قالب ۱8 بخش اصلی متشکل از 
۴2 رشته فعالیت انجام می شود که بر این اساس، گروه کشاورزی شامل 
زیربخش های زراع��ت و باغداری، دامداری، جن��گل داری و ماهیگیری 
اس��ت و گروه صنایع و معادن نیز ش��امل زیربخش های اس��تخراج نفت 
خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز 
طبیعی و س��اختمان است. همچنین گروه خدمات شامل زیربخش های 
عمده و خرده فروش��ی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، 
حمل ونقل، انبارداری، پس��ت، اطالعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و 
بیمه، مس��تغالت، کرایه و خدمات کس��ب وکار و دامپزشکی، اداره امور 
عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سالمت انسان 
و م��ددکاری اجتماعی و س��ایر خدمات عمومی، اجتماعی، ش��خصی و 

خانگی است.
البته برخی از ارقام در بهار و تابس��تان امس��ال تفاوت فاحشی دارند، 
چنانک��ه در گروه صنایع و معادن، بخش اس��تخراج نفت و گاز طبیعی 
از منفی ۱۴.5 درصد در بهار امس��ال به 3.۴ درصد در تابس��تان رسیده 
اس��ت. همچنی��ن تأمین آب و ب��رق و گاز از ۱.7 درصد در بهار به 9.2 
درصد در تابس��تان رسیده و بیشترین رشد را در بین رشته فعالیت های 

گروه صنایع و معادن در 6 ماهه نخس��ت امس��ال داش��ته است. بخش 
س��اختمان نی��ز از منفی 2 درص��د در بهار به 5.۴ درصد در تابس��تان 
رش��د داشته است. جالب است که به واسطه همین ارقام، رشد محصول 
ناخالص داخلی بدون احتس��اب نفت در رشته فعالیت های گروه صنایع 
و مع��ادن از منفی 2 دهم درصد در بهار امس��ال ب��ه مثبت ۴.2 درصد 
در تابس��تان رس��یده و رش��د محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت 
نیز از منفی 5.2 درصد در بهار به ۴ درصد در تابس��تان امس��ال صعود 

کرده است.
اما وضعیت در گروه خدم��ات همانطور که قابل پیش بینی بود، هنوز 
به دلیل ت��داوم همه گیری کرونا مثبت ارزیابی نمی ش��ود؛ با این حال، 
وضعیت رش��د اقتصادی اندکی در تابستان نسبت به بهار بهتر بوده و یا 
به عبارت درس��ت تر، اندکی از وخامت اوضاع کاسته شده است، چنانچه 
طبق گزارش مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی گروه خدمات از منفی 

3.9 درصد در بهار به منفی 3 درصد در تابستان امسال رسیده است.
گ��زارش مرکز آمار ایران همچنین نش��ان می دهد که وضعیت رش��د 
اقتصادی در نیمه نخست امسال بهتر از نیمه نخست سال گذشته بوده 
اس��ت؛ کمااینکه محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت س��ال ۱39۰ 
در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال ۱399 به رقم 3۴۴3 هزار میلیارد ریال 
با نفت و 3۰۰۰ هزار میلیارد ریال بدون احتس��اب نفت رس��یده است، 
در حال��ی که این رقم در مدت مش��ابه س��ال قبل با نف��ت 35۱۰ هزار 
میلی��ارد ریال و بدون نفت 3۰39 هزار میلیارد ریال بوده اس��ت که از 
رش��د ۱.9- درصدی محصول ناخالص داخل��ی با نفت و ۱.3- درصدی 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ش��ش ماهه نخست سال ۱399 
حکایت دارد. به این ترتیب، نرخ رش��د اقتصادی 6 ماهه 99 با احتساب 
نف��ت منفی ۱.9 درصد و بدون نفت منفی ۱.3 درصد بوده و بیانگر آن 
اس��ت که تأثیر تحریم بر رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱399 کمتر 

شده است.
به م��وازات گزارش مرکز آم��ار، نهادها و س��ازمان های جهانی نیز از 
رون��د مثبت اقتصاد ای��ران خبر می دهند، چنانچه صن��دوق بین المللی 
پ��ول با پیش بینی رش��د 3درصدی اقتصادی ایران در س��ال بعد اعالم 
کرده که رکود اقتصادی ایران تمام می ش��ود. بانک تس��ویه بین المللی 
هم با پیش بینی رش��د بیش از ۴درصدی اقتصاد ایران در سال میالدی 

بعدی نوش��ته اس��ت که رش��د اقتصادی ایران پس از س��ه سال مثبت 
می ش��ود. بانک جهانی نی��ز پیش بینی کرده که اقتص��اد ایران به مدار 
صعودی بازمی گردد و رش��د اقتصادی ایران به مثبت 2درصد می رسد. 
اکونومیس��ت هم گفته که رش��د اقتصادی ای��ران از منفی ۱2درصد به 

مثبت 2درصد می رسد.
اما از جمله چالش های آماری همیش��گی در اقتص��اد ایران، اختالف 
نظر مرکز آمار و بانک مرکزی درباره ش��اخص های اقتصادی اس��ت. به 
عنوان نمونه، آمار رش��د اقتصادی س��ال ۱398 که منتشر شد، اختالف 
زیادی میان رش��د اقتص��ادی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود داش��ت. 
مرکز آمار اعالم کرده بود که براساس نتایج حساب های ملی فصلی این 
مرکز برمبنای س��ال پایه ۱39۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی )به 
قیمت بازار( در سال ۱398، بدون نفت منفی ۰.6 درصد و با نفت منفی 
7 درصد بوده اس��ت. این اطالعات نش��ان می داد که رشته فعالیت های 
گروه کش��اورزی 3 درصد، گروه صنایع و مع��ادن منفی ۱۴.7 درصد و 

فعالیت های گروه خدمات منفی ۰.3 درصد رشد داشته است.
ام��ا پس از آن، رئیس کل بانک مرکزی در یادداش��تی اینس��تاگرامی 
به ارائه توضیحاتی درخصوص رش��د اقتصادی س��ال گذش��ته پرداخت 
و گفت که رش��د اقتصادی بدون نفت در س��ال ۱398 مثبت ش��د. به 
نوش��ته عبدالناصر همتی، »همان گونه که قبال بانک مرکزی پیش بینی 
ک��رده بود، گ��زارش تحوالت اقتص��ادی بخش واقعی اقتص��اد ایران در 
س��ال ۱398، بیانگر مثبت ش��دن رش��د اقتصاد بدون نفت کش��ور در 
س��ال گذشته است. براساس گزارش حوزه معاونت اقتصادی بانک، رشد 
اقتص��ادی بدون نفت در س��ال 98، معادل مثبت ۱.۱ درصد اس��ت که 
برمبنای بخش های فعالیت، کشاورزی مثبت 8.8 درصد، گروه صنعت و 
معدن مثبت 2.3 درصد و خدمات عمدتا به خاطر تأثیر شیوع کرونا در 
فصل آخر سال منفی ۰.2 درصد بوده است. به علت کاهش درآمد نفت، 
رشد این بخش منفی 38.7 درصد بود که در نتیجه آن، رشد اقتصادی 
ب��ا نفت به منفی 6.5 درصد رس��ید این گزارش ب��ا در نظر گرفتن آمار 
عملکرد مناس��ب بخش کش��اورزی و روند مثبت رشد بخش صنعت در 
نیمه دوم س��ال )مثبت 6.7 درصد در فصل س��وم و مثبت ۱۰.7 درصد 
در فصل چهارم( مؤید رونق تولید در سال 98 و نویدبخش جهش تولید 

در سال 99 است.«

رشد اقتصادی تابستان به 2 دهم درصد رسید

نشانه های بهبود اقتصادی

شنبه
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شماره 1677



وقتی شرخرها شغل خود را از دست می دهند
چک در وجه حامل ممنوع!

فرص��ت امروز: طبق اعالم بان��ک مرکزی، صدور چک در وجه حامل از دهه 
سوم آذرماه براساس قانون جدید چک ممنوع می شود و از این پس چک های 
بانکی در وجه شخص معین صادر می شوند. اجرای قانون جدید چک البته تنها 
محدود به تحوالت بانکی و اقتصادی نخواهد بود و به لحاظ اجتماعی و خرده 
فرهنگی به معنای حذف پدیده »شرخری« از چرخه مبادالت چک در سطح 

جامعه نیز هست.
اگرچه کاهش چک های برگشتی و بسترسازی برای چک های الکترونیک از 
جمله اهداف قانون جدید چک از س��وی بانک مرکزی خوانده ش��ده است، اما 
جلوگیری از صدور چک های بی محل و دست به دست شدن چک ها بیشترین 
نم��ود را در اجرای قانون جدید چک دارد، چراکه خرج کردن چک و دس��ت 
به دس��ت ش��دن آن در بین شهروندان باعث می ش��ود که برگه چک از شکل 
یک سند اعتباری خارج شده و به شکل پول درآید و در نهایت به قیمت های 
مختلف در بازار خرید و فروش شود؛ کما اینکه این امر باعث نقدکردن چک به 
هر قیمت ممکن از سوی شرخران و همچنین خرید چک مدت دار به قیمتی 
پایین تر از مبلغ چک به مثابه یک عرف اقتصادی و پدیده اجتماعی در سطح 
جامعه ش��ده و انباشت همه این مسائل طی سال های گذشته باعث شده بود 

تا لزوم احساس قانون چک از مدت ها پیش از سوی قانون گذار احساس شود.
قانون جدید چک چه می گوید؟

همانطور که اشاره شد، صدور چک در سالیان گذشته باعث شکلگیری یک 
بازار غیرقانونی خرید و فروش شده و »خرده فرهنگ شرخری« را پدید آورد. 
کس��انی که با هیبتی ترس��ناک و با ادبیاتی موهن و شنیع، نقدکردن چک به 
هر قیمت ممکن را پیش��ه خود انتخاب کرده و ابایی از شغل خود نیز نداشته 
و در س��ال های گذش��ته حتی به تبلیغ در فضای مج��ازی روی آورده اند، اما 
ح��اال با اجرایی ش��دن قانون جدید چک تا کمت��ر از یک هفته دیگر، »صدور 
چ��ک در وجه حام��ل« به مرور از ادبیات بانکی و اقتصادی حذف می ش��ود و 
پدیده »شرخری« نیز از سطح جامعه رخت برخواهد بست، چراکه از این پس 
صدور دس��ته چک بدون اعتبارسنجی دارنده حساب امکان پذیر نخواهد بود و 
دریافت کننده چک می تواند با استعالم از سامانه بانک مرکزی از میزان اعتبار 
چ��ک و اصال��ت آن اطمینان پی��دا کند. در واقع، قان��ون جدید چک  نه تنها 
جلوی جعل چک را می گیرد، بلکه مانع صدور چک های بی محل نیز می شود. 
آنچه از دهه سوم آذرماه اجرایی می شود ماده ای از »اصالح قانون چک« است 
که حدود دو س��ال پیش در س��ال ۱397 تصویب شد. بانک مرکزی می گوید 
زیرساخت های الزم برای امکان استعالم آخرین وضعیت صادرکننده چک نظیر 
س��قف اعتبار مجاز، سابقه چک برگش��تی و میزان تعهدات تسویه نشده برای 
دریافت کننده چک فراهم شده است. براساس قانون جدید، صادرکنندگان چک 
باید جزییات چک صادرش��ده و اطالعات فرد دریافت کننده را در سامانه صیاد 
)صدور یکپارچه دسته چک( ثبت کنند؛ این اطالعات مواردی نظیر کد ملی، 
مبلغ و تاریخ سررسید را شامل می شود. به این ترتیب، هویت کامل صادرکننده 
و دریافت کننده چک به صورت آنالین ثبت می ش��ود و برخالف عرف معمول 
در چک های حامل که س��ال ها به اش��تباه ادامه داشته، تنها شخصی که نام او 
به عنوان دریافت کننده چک در سامانه ثبت شده است، قادر به دریافت مبلغ 
و نقدک��ردن چک خواهد بود. در این قانون جدید همچنین ثبت انتقال چک 
در سامانه صیاد، جایگزین پشت نویسی سنتی چک شده است، یعنی هر چک 
دارای دو نسخه فیزیکی و آنالین است. البته چک الکترونیکی متفاوت از چک 
فیزیکی نیس��ت و تنها تفاوت آن در این اس��ت که شکل فیزیکی چک از بین 

می رود و با امضای الکترونیک به چک الکترونیک اعتبار داده می شود.

دریچه

علی نظافتیان / دبیر کمیس�یون حقوقی کانون بانک ها: به دلیل اهمیت 
فوق العاده چک در امور اقتصادی، قانون صدور چک بارها و بارها  توس��ط قانونگذار 
اصالح شده است. این اصالحات در مجموع ویژگی های قانونی و حقوقی خاصی به 
»چک« به عنوان یک سند بانکی داده است؛ سندی که برخالف »سفته« از طریق 
مراجع جزایی نیز قابل پیگیری است و چک پرداخت نشده و برگشت خورده منتهی 
به وقوع جرمی بنام »صدور چک بالمحل« خواهد شد که مجازات قانونی خاص خود 
را دارد. گفتنی است آخرین اصالح قانون چک در آبان ماه ۱397 به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسیده و پس از آن مجلس مصوبهای جدید برای اصالح قانون چک 
نداشته است. با وجود آن مدتی است که عناوین خبری تعدادی از رسانه های جمعی 
حاکی از آن است که گویا قانونی جدید در مورد چک به تصویب رسیده و قرار است 

این قانون جدید به اجرا گذاشته شود.
در این زمینه خبرگزاری بانکی »ایبنا« در دوم آذرماه امس��ال گزارش��ی مفصل 
تحت عنوان »جزییات و مزایای قانون جدید چک« منتشر کرده است. روز بعد نیز 
خبرگزاری »تس��نیم« مفصال خبر داده است که »قانون جدید چک ابالغ شد.« در 
پی این تحوالت خبرگزاری »ایسنا« هم در آبان ماه خبری تحت عنوان »جزییاتی از 
قانون جدید چک؛ آغاز اجرا از اواخر آذرماه« و در آذرماه گزارشی دیگر تحت عنوان 
»اما و اگرهای قانون جدید چک از دید یک مرد قانون« منتشر کرده است. »تابناک« 

نیز در این زمینه نوشت: »فرصت ها و چالش های پیش روی قانون جدید چک.«
ش��یوه اطالع رسانی مورد اشاره این مفهوم را به ذهن القا می کند که گویا قانونی 
جدید در مورد چک به تصویب رس��یده و قرار اس��ت اجرا ش��ود. اما همان گونه که 
گفته ش��د، با بررسی سوابق قانون چک مشخص می شود که آخرین اصالح نسبتا 
مفصل این قانون در سیزدهم آبان ماه ۱397 توسط مجلس شورای اسالمی صورت 
گرفته، ابالغ ش��ده و پس از آن مجلس مصوبه جدیدی در مورد اصالح قانون چک 
نداشته است.   ظاهرا منشأ این اشتباه، نوعی برداشت رسانه ای از مصاحبه اخیر اکبر 
کمیجانی، قائم مقام محترم بانک مرکزی اس��ت که در زمینه قانون اصالحی چک 
مصوب س��ال ۱399 چنین گفته است: »با توجه به زیرساخت های توسعه یافته در 
بانک مرکزی، اجرای بخش��ی از اصالحات مقرر شده در قانون »اصالح قانون صدور 
چک« بالفاصله بعد از ابالغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی 
خاصی نداش��ت بنابراین پس از ابالغ قانون در تاریخ 23 آبان ماه ۱397، بخش��ی از 
تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توس��ط قوه قضائیه، بانک مرکزی و 
بانک ها عملیاتی ش��د.« به گفته کمیجانی، »راه اندازی س��امانه صیاد و ساماندهی 
صدور دسته چک، برقراری نسبی تقارن اطالعات در زمان صدور چک برای گیرنده از 
طریق راه اندازی سامانه استعالم پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید 
مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگش��تی 
بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 2۰ روز، از اولین و مهمترین اقدامات صورت 
گرفته در راس��تای اجرای قانون جدید چک بوده اس��ت.« به هر حال، صرف نظر از 
این مباحث رس��انه ای، جهت یادآوری پ��اره ای از ویژگی های قانون اصالحی چک 
مصوب آبان ماه ۱397 باید گفت که: اول؛ رسمیت بخشی به چک های الکترونیکی: 
در این زمینه در قانون مصوب مجلس تاکید شده است: »قوانین و مقررات مرتبط 
با چک حس��ب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی )داده پیام( صادر 
می شوند نیز الزم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از 
الزم االجراشدن این قانون، اقدامات الزم درخصوص چک های الکترونیکی )داده پیام( 

را انجام داده و دستورالعمل های الزم را صادر نماید.«
دوم؛ ل��زوم ثبت عدم پرداخت چک در س��امانه بانک مرکزی: در این مورد بانک 
ذی ربط »بنا بر درخواس��ت دارنده چک بایس��تی فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را 

در س��امانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و ب��ا دریافت کد رهگیری و درج آن 
در گواهینامه ای که مش��خصات چک و هویت و نش��انی کامل صادرکننده در آن 
ذکر ش��ده باش��د، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به 
متقاضی تس��لیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی 
در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی ش��ود.« س��وم؛ اعمال محرومیت های 
بانکی بر صادرکننده چک بالمحل: این محرومیت ها عبارت اس��ت از »عدم افتتاح 
هرگونه حس��اب و صدور کارت بانکی جدید«، »مسدودکردن وجوه کلیه حساب ها 
و کارت ه��ای بانک��ی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک 
یا مؤسس��ه اعتباری دارد به میزان کس��ری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از س��وی 
بانک مرکزی«، »عدم پرداخت هرگونه تس��هیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های 
ارزی یا ریالی« و »عدم گش��ایش اعتبار اس��نادی ارزی یا ریالی«. چهارم؛ مستثنی 
شدن واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از محرومیت های بانکی مورد بحث با 
شرایط خاص و با مصوبه شورای تامین استان. پنجم؛ لزوم اعتبارسنجی متقاضیان 
صدور دسته چک و صدور دسته چک از طریق سامانه صیاد: براساس مقررات ماده 
6 قانون مصوب ۱397، »بانک ها مکلفند برای ارائه دس��ته چک به مشتریان خود، 
صرفا از طریق س��امانه صدور یکپارچه چک )صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. 
این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعالم از سامانه نظام 
هویت س��نجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حس��ب مورد نسبت به 
دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده )5( »قانون تسهیل 
اعطای تس��هیالت و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی 
و افزای��ش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 5/ ۴/ ۱386« یا رتبه بندی اعتباری 
از مؤسسات موضوع بند )2۱( ماده )۱( »قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
ایران مصوب ۰۱/ ۰9/ ۱38۴« اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار 
مجاز متقاضی را محاس��به و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص 
می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دس��ته چک سه س��ال اس��ت و 
چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باش��د، مش��مول این قانون 
نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف 
اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی 
است که ظرف مدت یک سال پس از الزم االجراشدن این قانون توسط بانک مرکزی 
تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.« ششم؛ ابداع چک موردی: 
در این مورد قانون گفته اس��ت که »چک موردی برای اش��خاصی که دس��ته چک 
ندارن��د، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به 
اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب 
این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای 
پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج 
در بندهای )الف( تا )د( ماده )5( مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته 
چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.« هفتم؛ تکلیف قانونی 
بانک مرکزی در زمینه تجمیع اطالعات مربوط به گواهی های عدم پرداخت: قانون 
در این زمینه دس��تور داده است که »بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطالعات 
گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه 
خود، امکان دسترس��ی برخط بانک ها و مؤسس��ات اعتباری را به س��وابق صدور و 
پرداخ��ت چک و همچنین امکان اس��تعالم گواهینامه های ع��دم پرداخت را برای 
مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف 
است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت 
محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرش��ده درباره چک های برگش��تی و دعاوی 

مطروح��ه طبق ماده )۱6( این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از 
طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.«

هشتم؛ تکلیف قانونی بانک مرکزی در جلوگیری از صدور دسته چک برای متخلفین 
اقتصادی: ماده 2۱ مکرر قانون جدید چک در این زمینه تاکید دارد که »بانک مرکزی 
مکلف اس��ت ظرف مدت دو سال پس از الزم االجراشدن این قانون در مورد اشخاص 
ورشکس��ته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از 
دریافت دس��ته چک و صدور چک جدید در س��امانه صیاد و استفاده از چک موردی 
جلوگیری کرده و همچنین امکان اس��تعالم آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل 
سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های 
تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه 
مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ 
و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان 
انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص 
جدید برای همان شناس��ه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختالف 
س��قف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.« نهم؛ رسیدگی به 
تخلفات بانک ها از مقررات قانون صدور چک: قانون در این زمینه چنین می گوید که 
»در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا مؤسس��ات 
اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد 
با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده )9( »قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱372/9/7« محکوم می شوند که رسیدگی به این 
تخلفات در صالحیت بانک مرکزی است.« دهم؛ امکان صدور اجراییه و وصول چک 
برگشتی از طریق اجرای احکام دادگاه: »دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم 
پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر 
حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.« یادآوری 

می شود که قانون پیشین وصول چک از طریق ادارات ثبت امکان پذیر بود.
یازدهم؛ بی اعتباری چک هایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده است: 
قانون چک در این زمینه تصریح دارد که »در مورد چک هایی که پس از گذش��ت 
دو س��ال از الزم االجراشدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه 
تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی 
چک براس��اس استعالم از س��امانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت 
آنها در س��امانه صیاد ثبت نش��ده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند 
از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در 
وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی 
چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون 
زمان صدور می باش��د.« آنچه از اصالحیه قانون چک مصوب ۱397 قابل استنباط 
اس��ت، آن است که قانونگذار با کارشناسی مفصل تالش دارد که به چک به عنوان 
یک س��ند بانکی اعتبار قانونی قابل مالحظه ای بدهد که براساس آن، صدور دسته 
چک بدون اعتبارسنجی دارنده حساب جاری امکان پذیر نباشد و دریافت کننده چک 
بتواند با استعالم از سامانه موردنظر در بانک مرکزی از میزان اعتبار چک و اصالت آن 
اطمینان حاصل کند و همانگونه که خانم نادعلیزاده، معاون محترم اداره نظام های 
پرداخت بانک مرکزی اعالم داشته است، »قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از 
صدور چک بی محل است. از فرآیند تخصیص دسته چک به افراد تا فرآیند صدور 
چک توس��ط افراد، به نحوی تنظیم ش��ده اس��ت که نه تنها جلوی جعل چک را 

می گیرد، بلکه مانع صدور چک های بی محل می شود.«

تحوالت جدید چک در راه است

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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ملزومات توسعه صنعت بیمه از نگاه همتی
 رئیس کل بانک مرکزی به مناسبت »روز بیمه« ملزومات توسعه 
صنعت بیم��ه و افزایش ضریب نفوذ آن را مط��رح کرد. عبدالناصر 
همتی در یادداشتی اینس��تاگرامی به مناسبت »روز بیمه« نوشت: 
»۱3 آذر »روز بیمه«، مناسبت خوبی است برای طرح اهمیت بیمه 
در زندگی آحاد مردم و فعالین اقتصادی و تقدیر از تالش��گران این 
صنع��ت بزرگ. اینجانب که ۱5س��ال، یعنی بی��ش از ثلث فعالیت 
بیمه در بعد از انقالب اس��المی، افتخار مسؤلیت صنعت بیمه کشور 
را داش��تم و از نزدی��ک در جری��ان زحمات و تالش ه��ای مدیران، 
کارشناس��ان و س��ایر فعالین آن بودم، این روز را ب��ه همه عزیزان 
تبریک می گویم. افزایش سطح شناخت و آگاهی مردم از بیمه و نیز 
توس��عه کمی و کیفی خدمات بیمه ای، ب��ه ویژه توجه به بیمه های 
زندگی نق��ش مهمی در افزایش ضریب نفوذ بیمه دارد. گس��ترش 
بیمه های خصوصی، توسعه شبکه فروش و ارزیابان خسارت، ارتقای 
توان کارشناسی و علمی فعالین صنعت بیمه و تکیه بر فناوری های 
نوین، موتور توسعه این صنعت بوده و خواهد بود. امیدوارم، با فراهم 
ش��دن زمینه فعالیت گس��ترده بین المللی صنعت بیمه کشورمان، 

شاهد توسعه بیشتر آن، خصوصا در بخش بیمه اتکایی باشیم.«

بانک مرکزی گزارش داد
جزییات پرداخت وام یک میلیون تومانی

به گفته بانک مرکزی، بالغ بر 2۱ میلیون و ۴2۱ هزار و 863 نفر 
تاکنون از تس��هیالت یک میلیون تومانی سیس��تم بانکی )طی پنج 
مرحله( بهره مند ش��ده اند که مقرر شده اقساط تسهیالت پرداختی 

طی 3۱ قسط از حساب یارانه ای ایشان کسر شود.
بانک مرکزی اعالم کرد: در ادامه حمایت های ستاد ملی مدیریت 
کرونا و سیستم بانکی از یارانه بگیران، تعداد ۴ میلیون و 5۱5 هزار 
و 65۱ نفر سرپرس��ت خانوار که یارانه معیشتی دریافت می کنند و 
فاقد درآمد ثابت هستند و تعداد ۱۴7 هزار و 292 نفر از یارانه بگیران 
که در مراحل قبلی موفق به دریافت تس��هیالت یک میلیون تومانی 
نش��ده بودند )مجموعاً ۴ میلیون و 66۱ هزار و ۱5 نفر(، از س��وی 
س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها )با اخذ پیامک از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی( شناس��ایی و به سیستم بانکی معرفی شدند که تا 
ساعت ۱3 پنجشنبه ۱3  آذرماه ۱399 تسهیالت مربوط به حساب 

99.96 درصد از افراد یادشده واریز شده است. 
ضمن اینکه امکان واریز تعداد ۱928 فقره تسهیالت به دالیلی از 
جمله مسدودی حساب، فوت سرپرست خانوار و سایر خطاها میسر 
نش��ده اس��ت. بدیهی اس��ت در صورت اخذ اطالعات افراد مشمول 
جدید در مراحل بعدی )یارانه بگیران معیشتی فاقد درآمد ثابت( از 
سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها تسهیالت یک میلیون تومانی 

به حساب متقاضیان متعاقباً واریز خواهد شد.

بانکنامه

فرص��ت امروز: بازاره��ای مالی در هفته دوم آذرماه، روزهای پرنوس��انی 
را پش��ت س��ر گذاش��تند و برخالف انتظار عمومی و به دنبال مصوبه اخیر 
مجل��س، ناگهان ورق بازار ارز و س��که برگش��ت و قیمت ها به س��مت قله 
قیمتی دنده معکوس کش��یدند. ش��اخص بورس تهران نیز اگرچه آخرین 
روز کاری را ب��ا چ��راغ قرمز و با 2 هزار واحد افت به پایان رس��اند، اما در 
مجم��وع هفته، عملکرد مثبتی داش��ت و بازدهی 7 درصدی را نس��بت به 

هفته قبل ثبت کرد.
در حال��ی که در هفته های اخیر و تحت تاثیر کاهش نرخ ارز و همچنین 
ان��س جهانی، آرامش در بازار دالر و س��که حکمفرما بود، اما پس لرزه های 
شدید مصوبه ضدبرجامی مجلس، بازارهای مالی و به ویژه بازار ارز و سکه 
را تکان داد. تقریبا از میانه هفته گذش��ته بود که نرخ س��که و طال روندی 
صعودی گرفت و هر س��اعت بر میزان قیمت آن افزوده ش��د، به طوری که 
قیمت س��که که وارد کانال ۱۰ میلیون تومان ش��ده بود ناگهان در آخرین 
روز هفته از کانال ۱2 میلیون تومان هم فراتر رفت و هر گرم طال که تقریبا 
تا حدود یک میلیون تومان ارزش داشت، تحت تاثیر شرایط از یک میلیون 

و ۱3۰هزار تومان نیز باالتر رفت.
صرافان نیز در آخرین روز هفته )پنجشنبه( قیمت هر دالر را برای خرید 
2۴ ه��زار و ۴7۰ تومان و برای فروش 25 هزار و ۴7۰ تومان اعالم کردند. 
در نتیج��ه قیمت خرید و فروش دالر در آخرین روز هفته کاهش اندکی را 
تجربه کرد. پیشتر فاصله قیمتی خرید و فروش دالر در صرافی های بانکی 
بین ۱۰۰ تا ۱5۰ تومان بود اما در روزهای گذشته این فاصله افزایش قابل 

توجهی را تجربه کرد و در کمترین حالت به هزار تومان رسیده است.
دنده معکوس قیمت ها در بازار ارز و سکه

ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره شرایط یک 
هفته اخیر بازار س��که و طال به خبرآنالین، گفت: »نوس��انات طال در اصل 
به بازار ارز بازمی گردد و زمانی که در بازار ارز نوس��انات افزایشی و کاهشی 
رخ دهد به طور طبیعی در بازار س��که و طال تاثیرات مس��تقیم خود را بر 

قیمت ها جا می گذارد.«
به گفته او، »در هفته ای که گذش��ت به ویژه در دو سه روز پایانی هفته، 
بازار ارز شاهد نوسان شدیدی بود. در حالی که صنعت طال در شهر تهران 
و همچنین اغلب شهرها تعطیل بود و داد و ستد فیزیکی انجام نمی شد، اما 
متاس��فانه در دو روز آخر هفته نوسان بازار ارز و انس جهانی شدت گرفت 

و بالفاصله روی قیمت طال هم اثر گذاشت.«
وی با اش��اره به اینکه »از نقش تقاضا به عنوان مکمل این ش��رایط نباید 
غافل ش��د«، ادامه داد: »اگر در هفته پیش رو اصناف بازگش��ایی ش��وند و 
فعالیت صنف طال و سکه شروع شده و تقاضای واقعی در بازار ایجاد شود، 

می توان انتظار داشت درصد کمی بر روی قیمت طال اثر بگذارد.«
محمدولی درباره نقش تقاضای کاذب در برخی شهرس��تان ها و تاثیر آن 
بر قیمت طال در س��ایر نقاط کشور و باالرفتن میزان حباب سکه نیز گفت: 
»حباب س��که حدود یک میلی��ون و 8۰ هزار تومان اس��ت و البته ممکن 

اس��ت بعضی از شهرستان ها در ۱5 روزگذش��ته فعالیت صنفی انجام شده 
باشد. به همین دلیل شاید تا حدودی تقاضا برای خرید سکه و طال در آن 
شهرها ایجاد شد که ما اسم این مورد را تقاضای عجوالنه می گذاریم که بر 
روی بحث قیمت ها در بازار س��که و طال موثر است. امیدوارم که هیچ گونه 
تقاضای این چنین��ی به وجود نیاید و خریداران به صورت عجوالنه تصمیم 
نگیرند و اجازه دهند بازار فعالیت خود را شروع کند تا هر کس بابت خرید 
آنچه از مصنوعات طال و س��که نیاز دارد، به واحدهای صنفی مراجعه کرده 

و به قیمت واقعی خرید خود را انجام دهد.«

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران همچنین درباره تاثیر موفقیت واکسن 
ایرانی کرونا بر کاهش نرخ ها در بازار سکه و طال توضیح داد: »مسلم است 
اگر روندی که بر روی موضوع واکس��ن در حال انجام اس��ت،  زودتر به ثمر 
برس��د و مردم بتوانند این واکس��ن را اس��تفاده کنند، در بازار داخلی موثر 
اس��ت. البته این مس��ئله می تواند روی انس جهان��ی تاثیر اندکی بگذارد و 
بیش��ترین تاثیر آن بر روی بازار ارز اس��ت که در نهایت بر بازار طال موثر 
خواه��د بود.« ب��ه گفته وی، »در ۱۰ ماهه گذش��ته، چن��د عامل بر روی 
وضعی��ت بازار طال موثر بود؛ عامل اولیه کرون��ا بود که بر روی اقتصاد کل 
دنیا اثر گذاش��ته و س��بب افت حدود 5۰ تا 6۰درصد اقتصاد جهانی شده 
و انس جهانی هم در بازار داخلی موثر بوده اس��ت. بازار ارز داخلی و تقاضا 
نیز در مجموع بر افزایش نرخ ها در بازار س��که و طال موثر هس��تند، اما اگر 
واکسنی که در تمام دنیا و همچنین کشورمان بر روی آن در حال تحقیق 
و بررس��ی هس��تند، به نتیجه برس��د و ویروس را از بین ببرد، می تواند اثر 

مثبتی در اقتصاد و بازار بگذارد.«
تداوم رشد شاخص بورس در هفته دوم آذر

بازار س��رمایه نیز در هفته ای که گذش��ت، عملکرد تقریبا مثبتی داشت 
و نس��بت به هفت��ه قبل خود به بازدهی 7 درصدی رس��ید. کارشناس��ان 
معتقدند که بازار س��هام به روزهای منطقی خود بازگش��ته اس��ت و دیگر 
ش��اهد روزهای یکپارچه س��بز یا یکپارچه قرمز در این بازار نخواهیم بود. 
در واقع، همواره ارتباط مستقیمی بین متغیرهای مهمی نظیر قیمت دالر، 

وضعی��ت قیمت های جهان��ی و بورس وج��ود دارد و در نتیجه صعود بازار 
سرمایه تاکنون منطقی بوده است.

ش��اخص بورس تهران در پایان هفت��ه دوم آذرماه به عدد یک میلیون و 
۴7۰ هزار واحد رس��ید که در مقایس��ه با پایان هفته گذش��ته با 22 هزار 
واحد افزایش بیش از 7درصد رشد داشت. همچنین شاخص کل )هم وزن( 
نی��ز از رق��م 395 هزار و ۱28 واحد به ۴23 هزار و ۱6۰ واحد و ش��اخص 
قیم��ت )ه��م وزن( از 258 هزار و 737 واحد به عدد 277 هزار و 92 واحد 
رسید. در پنج روز معامالتی هفته گذشته نمادهای ایران خودرو، مخابرات، 
ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی، ف��والد مبارکه اصفه��ان، بانک 
تجارت، پاالی��ش نفت اصفهان و تولید نیروی برق آبادان ازجمله نمادهای 

پربیننده بورس بودند.
در هفت��ه ای ک��ه گذش��ت پیمانکاری صنعت��ی، اطالع��ات و ارتباطات، 
عمده فروشی، سایر واس��طه گری های مالی، مخابرات، بیمه و بازنشستگی، 
محصوالت فلزی، اس��تخراج نفت و گاز به جز اکتش��افات، استخراج زغال 
سنگ، ش��یمیایی، صنایع غذایی به جز قند و شکر، واسطه گری های مالی 
و پولی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، س��ایر حمل و نقل، فعالیت های 
هن��ری، س��رگرمی و خالقانه، هتل و رس��توران، عرضه ب��رق، گاز، بخار و 
آب گ��رم، کانی غیرفلزی، خودرو و قطعات، محصوالت چرمی، اس��تخراج 
کانه های فلزی، چندرش��ته ای صنعتی، دس��تگاه های برق��ی، فرآورده های 
نفتی، رایانه، کاشی و سرامیک، فلزات اساسی، بانک ها و موسسات اعتباری، 
س��یمان، آهک و گچ، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط، دارویی، 
سرمایه گذاری ها، خرده فروشی، انبوه سازی امالک و مستغالت، الستیک و 
پالس��تیک، فنی و مهندسی، محصوالت کاغذی، ماشین آالت و تجهیزات و 

چاپ با باالترین درصد بازدهی همراه بودند.
همچنی��ن نماد منس��وجات، محصوالت چوبی، وس��ایل ارتباطی، قند و 
ش��کر، زراعت و خدمات وابس��ته و محصوالت کامپیوت��ری، الکترونیکی و 
ن��وری از جمل��ه نمادهایی بودند ک��ه بازدهی منفی را در ب��ازار به همراه 

داشتند.
نمادهایی مانند خودکفایی آزادگان )خودکفا(، ش��رکت س��رمایه گذاری 
نفت و گاز تامین )تاپیکو(، لیزینگ ایرانیان )وایران(، شرکت سرمایه گذاری 
نیروگاه��ی ایران س��نا )وس��نا(، شیشه س��ازی مین��ا )کمین��ا(، قند ثابت 
خراس��ان )قثابت(، قطعات اتومبیل )ختوقا(، لیزینگ خودرو غدیر)ولغدر(، 
صنعتی مینو )غصینو(، بیمه ما )ما(، فنرس��ازی زر )خزر(، تامین س��رمایه 
امید )امید(، بیمه ملت )ملت(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، نوسازی 
و س��اختمان تهران )ثنوسا(، غلتک سازان س��پاهان )فسازان(، پتروشیمی 
ارومیه )ش��اروم(، معادن بافق )کبافق(، کالس��یمین )فاس��مین(، ش��هید 
قندی )بکام(، زغال س��نگ نگین )کطبس(، ماشین س��ازی اراک )فاراک(، 
نیرومحرک��ه )خمحرک��ه(، لیزینگ صنع��ت و معدن )ولصن��م(، بانک دی 
)دی(، فرآوری مواد معدنی )فرآور(، پتروش��یمی ش��ازند )شاراک( و بیمه 

آسیا )آسیا( جزو مثبت ترین نمادهای بازار بودند.

از ادامه رشد شاخص بورس تا زلزله قیمتی در بازار ارز و سکه

سمت و سوی بازارهای مالی در هفته دوم آذرماه
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وزیر ارتباطات:
اینترنت در صورت رشد ترافیک ارزان تر 

می شود
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات درباره قیم��ت اینترنت گفت 
اینترنت نه تنها گران نشده و نخواهد شد، بلکه در صورت رشد ترافیک، 
در س��ال آینده هم ارزان تر خواهد ش��د. به گزارش ایسنا، محمدجواد 
آذری جهرمی در اینس��تاگرام خود، از کاربران خود خواس��ت سواالتی 
را مطرح کرده تا به آنها پاس��خ دهد. او در پاس��خ به این سوال که چرا 
اینترنت گران ش��ده، گفت: نه تنها گران نشده و نخواهد شد، بلکه در 
صورت رشد ترافیک، در سال آینده هم ارزان تر خواهد شد. وی درباره 
اینترنت دانش آموزان و همچنین مشکالت این سامانه توضیح داد: شاد 
رایگان اس��ت و ماهانه هزینه گزافی از سوی دولت بابت یارانه ترافیک 
شاد به حساب شرکت های اینترنتی منظور می شود. سرورهای شاد در 
برخی ساعات کم می آورد. پیگیری مشترکی با وزیر آموزش و پرورش 
از همراه اول که نرم افزار ش��اد را توسعه داده کرده ایم که در حال رفع 
مش��کل هس��تند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره مشکالت 
افزایش قیمت گوش��ی  و لپ تاپ و راهکار کاهش قیمت این کاالهای 
الکترونیکی بیان کرد:  راهکار اصلی بی ش��ک باالرفتن ارزش پول ملی 
است که تحریم های ظالمانه کاهش جدی یافته است. در این شرایط، 
ما تولید گوشی ارزان قیمت و متناسب داخلی را پیگیری کردیم. البته 
تمام ت��وان ظرفیت کارخانه های داخلی به تولید تبلت اختصاص پیدا 

کرده تا نیاز دانش آموزان را برطرف کنیم.

معاون وزیر صمت درباره دالیل افزایش قیمت 
روغن توضیح داد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مش��کلی در 
تامین مواد اولیه کارخانجات روغن وجود ندارد، گفت هفته گذشته 
۱2۰ هزار تن مواد اولیه خام روغن به کش��ور وارد ش��د. به گزارش 
ف��ارس، عباس قبادی در مورد آخرین وضعی��ت تنظیم بازار روغن 
خوراکی، گفت: در تامین روغن مایع مصرفی خانوار مش��کلی وجود 
ندارد و این نوع روغن به اندازه کافی در س��طح عرضه موجود است. 
وی افزود: اما در مورد روغن جامد مصرفی خانوار هنوز مش��کالتی 
وج��ود دارد که با تالش های صورت گرفت��ه برای تامین این کاالی 
مصرفی امیدواریم هرچه زودتر مس��ائل رفع ش��ود.  وی با اشاره به 
مش��کالتی که در زمینه حمل و نقل روغن خ��ام وجود دارد، بیان 
کرد: مش��کلی در تامین مواد اولیه روغن وج��ود ندارد و مواد اولیه 
به اندازه کافی موجود اس��ت اما به دلیل مشکالت ناشی از حمل و 
نقل، مواد اولیه به موقع به کارخانجات تولیدکننده روغن نمی رسد.  
قبادی اظهار داش��ت: با هماهنگی که ب��ا مجموعه وزارت راه انجام 
شده، امیدواریم مشکالت حمل در این بخش نیز به زودی رفع شود. 
دبیر س��تاد کارگروه تنظیم بازار بیان کرد: در هفته گذش��ته حدود 
۱۱۰ تا ۱2۰ هزار تن مواد اولیه تولید روغن وارد کش��ور شد.  وی 
در مورد دالیل افزایش قیمت روغن و مجوز ستاد تنظیم بازار برای 
افزایش قیمت این کاال بیان داش��ت: افزایش قیمت این محصول با 
کار کارشناس��ی انجام ش��ده و با توجه به افزایش قیمت تمام شده 
این محصول این تصمیم اتخاذ شد، ضمن اینکه با توجه به افزایش 
قیمت مواد اولیه اگر این افزایش قیمت اعمال نمی ش��د،  تولید این 

کاال توجیه  اقتصادی نداشت و لذا تولید به مشکل می خورد. 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی:
 قیمت گوشت مرغ به علت افت تقاضا

کاهش می یابد
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوشتی گفت با توجه به 
کاه��ش تقاضا و عرضه نهاده در بازارگاه، قیمت گوش��ت مرغ روند 

کاهشی به خود گرفته و در روزهای آینده متعادل می شود.
»محمدعل��ی کمالی«  در گفت و گو با خبرن��گار اقتصادی ایرنا، 
با بیان اینکه بخش��ی از افزایش قیمت گوش��ت مرغ ابتدای هر ماه 
مرب��وط به افزایش تقاضا اس��ت، افزود: البته بخ��ش عمده افزایش 
قیم��ت مربوط ب��ه کمبود نهاده های دامی با ن��رخ مصوب و کاهش 
جوجه ری��زی در مهرماه بوده اس��ت. مدیرعامل اتحادیه سراس��ری 
مرغداران گوشتی اظهار داشت: اکنون با اقدامات دولت در ترخیص 
نهاده ه��ای دام��ی از گمرکات و ورود ش��رکت پش��تیبانی امور دام 
کش��ور در توزیع گس��ترده گوش��ت مرغ گرم و مرغ منجمد قیمت 
این محصول با کاهش روبه رو شده است. کمالی تصریح کرد: اکنون 
قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب واحدهای پرورشی حدود ۱6 هزار 
تا ۱6 هزار و 5۰۰ تومان اس��ت که در کشتارگاه ها 22 هزارتومان و 
به ط��ور میانگین با نرخ های بین 26 هزار تا 3۰ هزارتومان در بازار 
عرضه می ش��ود. ب��ه گفته وی، طی هفته های اخی��ر نرخ مرغ زنده 
درب واحدهای تولیدی نزدیک 23 هزار تا  25 هزارتومان و قیمت 
هر کیلوگرم گوشت مرغ بین 35 هزار تا ۴۰ هزار تومان بوده است. 
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوشتی افزود: وضعیت بازار 
نشان می دهد که قیمت مرغ زنده درب واحدهای تولیدی نزدیک 9 
هزارتومان و گوشت مرغ در بازار حدود ۱۰ هزار تومان کاهش یافته 
اس��ت. کمالی اضافه کرد: از چهارش��نبه هفته گذشته یک محموله 
ذرت و کنجاله س��ویا در س��امانه بازارگاه در حال توزیع اس��ت که 
گرچه به دس��ت برخی تولیدکنندگان در برخی اس��تان ها نرسیده 
اس��ت اما توزیع همین محموله در کاهش قیمت مرغ موثر اس��ت. 
وی اف��زود: تداوم توزیع نهاده ها در بازارگاه می تواند موجب متعادل 

شدن بازار گوشت مرغ شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: طی 8 تا ۱۰ 
روز اخیر با افزایش جوجه ریزی در دور جدید پرورش، قیمت جوجه 
ی��ک روزه به ۴ هزار و 5۰۰ تا 5 هزار تومان رس��یده که افزایش دو 
برابری را نش��ان می دهد. وی افزود: پیش از این قیمت جوجه یک 
روزه بین 2هزار تا 2هزارو ۴۰۰ تومان بوده اس��ت. وی تصریح کرد: 
وضعیت جوجه ریزی دور جدید نش��ان می ده��د که وضعیت تولید 

مرغ گوشتی در ماه آینده مطلوب خواهد بود.
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوش��تی گفت: ش��رکت 
پش��تیبانی امور دام کشور با زنجیره های تولید قراردادهایی دارد که 
در قب��ال تامین نهاده های تولید، برای ذخایر مرغ خریداری می کند 

که ورود این مرغ به بازار موجب کاهش قیمت ها شد.

اخبـــار

ات��اق اصناف تهران تاکید کرده که با توجه به وضعیت نارنجی ش��هر 
تهران، مشاغل گروه ۱ و 2 از جمله پاساژها از شنبه ۱5 آذرماه در تهران 
مجاز به فعالیت هس��تند و س��اعت پایان فعالیت روزانه صنوف مجاز به 

فعالیت در شهر تهران رأس ساعت 2۰ خواهد بود.
به گزارش ایسنا، اتاق اصناف تهران فهرست جدید 26 بندی مشاغل 
گ��روه ۱ و ۱۴ بندی مش��اغل گروه 2 را براس��اس اطالعیه ش��ماره 3 
کمیت��ه امنیتی، اجتماعی و انتظامی س��تاد ملی کرونا منتش��ر و اعالم 
ک��رده که مش��اغل گ��روه ۱ و 2 در ته��ران مجاز به فعالیت هس��تند. 
براس��اس اعالم اتاق اصن��اف تهران پایان فعالی��ت روزانه صنوف تهران 
نیز س��اعت 2۰ خواهد بود. گفتنی اس��ت که 26 رس��ته مشاغل گروه 
۱ ش��امل کارخانه های تولی��دی، مراکز صنعتی و معدنی، کش��اورزی، 
ش��یالت و خدمات وابسته؛ مراکز زیرس��اختی و حیاتی، مراکز تامین و 
توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پس��ماند، فاض��الب و فعالیت های تصفیه 
و تهوی��ه ه��وا، پاالیش��گاه ها و جایگاه های عرضه س��وخت؛ حمل ونقل 
عمومی کاال و مسافِر برون شهری شامل ریلی، هوایی، جاده ای و دریایی؛ 
حم��ل و نقل عمومی درون ش��هری؛ ادارات و مراک��ز نظامی، انتظامی و 
امنیتی، امدادی و س��تادی؛ فروش��گاه های زنجیره ای، س��وپرمارکت ها، 
میوه فروشی ها و سبزی فروش��ی ها، میادین میوه و تره بار؛ مراکز تولید، 

نگه��داری، توزیع و فروش محصوالت غذایی و خدمات وابس��ته؛ مراکز 
تولی��د و عرضه فرآورده های لبنی نانوای��ی )تولید فرآورده های نانوایی(؛ 
مراکز بهداش��تی، درمانی، امدادی، اورژان��س و تامین آمبوالنس دولتی 
و خصوصی؛ داروخانه ها، مراکز و فروش��گاه های دامپزشکی، پخش دارو، 
عطاری و داروهای سنتی؛ مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی آماده و 
بیرون بر؛ خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیت های 
پستی؛ ش��رکت های خدمات اینترنتی )اعم از تامین کنندگان اینترنت، 
فروش��گاه های اینترنت��ی و ش��رکت های خدماتی مبتنی ب��ر اینترنت(؛ 
رسانه های مکتوب و برخط و مشاغل مشابه؛ مراکز نگهداری و خدماتی 
سالمندان، معلولین، جانبازان، مراکز توانبخشی و مراقبتی، آسایشگاه ها؛ 
تعمیرگاه ه��ای ان��واع خودرو، ل��وازم خانگی، الکتریک��ی و الکترونیکی؛ 
فروش��گاه های انواع قطع��ات و لوازم یدکی خودرو؛ فروش��گاه های انواع 
مصالح س��اختمانی و آهن آالت؛ کارگاه های صنعتی )مانند جوش��کاری 
و تراش��کاری و مش��ابه آن(؛ چاپخانه ها؛ خشکش��ویی ها؛ آرامس��تان ها؛ 
عینک فروش��ی طبی؛ تامین کنندگان مواد ش��یمیایی جهت عرضه مواد 
ضدعفون��ی و نیاز کارخانجات دارویی، بیمارس��تان ها، آزمایش��گاه ها و 
صنایع مختلف؛ عرضه کنندگان ابزار و یراق مش��تمل بر تامین کنندگان 
مواد و مصالح ایزوگام، قطعات پمپ و ابزار موردنیاز صنایع؛ فروشندگان 

و عرضه کنندگان قطعات و لوازم یدکی کشاورزی، است.
۱۴رس��ته ش��غلی گروه 2 نیز ش��امل بوس��تان ها و مراک��ز تفریحی؛ 
پاس��اژهای سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش 
ب��زرگ در غیر مواد غذای��ی و بازارهای موقت؛ بازارها و نمایش��گاه های 
فروش انواع خودرو، مراکز ش��ماره گذاری اتومبیل؛ باشگاه های ورزشی، 
س��الن های بدنسازی؛ اس��تخرهای سرباز؛ آرایش��گاه های مردانه؛ مراکز 
فروش لوازم آرایش��ی و بهداش��تی؛ مراکز فروش ف��رش و موکت، لوازم 
خانگی، پارچه، پرده، مبلمان، تزیینات داخلی س��اختمان؛ مراکز فروش 
کادویی، اس��باب بازی، لوازم التحریر؛ مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و 
کفش، خرازی، خیاطی؛ آتلیه و عکاس��ی؛ آژانس مشاور امالک؛ خدمات 
چاپ دیجیتال؛ مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مش��تری، قهوه خانه ها 
بدون عرضه مواد دخانی؛ قنادی و شیرینی پزی تر و خشک، خشکبار و 

شیرینی فروشی، آب میوه و بستنی فروشی و مشاغل مشابه.
ات��اق اصناف ته��ران همچنین تاکی��د کرده که با توج��ه به وضعیت 
نارنجی ش��هر تهران، مش��اغل گروه ۱ و 2 از ش��نبه ۱399/۰9/۱5 در 
تهران مجاز به فعالیت هس��تند و س��اعت پایان فعالی��ت روزانه صنوف 
مجاز به فعالیت در ش��هر تهران )گروه های شغلی ۱ و 2 (، رأس ساعت 

2۰ خواهد بود.

کدام صنوف تهران از امروز مجاز به فعالیت هستند؟

وزیر جهاد کش��اورزی گفت به زودی قیمت مرغ کاهش می یابد و به 
قیمت مناسب و مصوب می رسد تا مردم احساس رضایت کنند.

به گ��زارش ایرنا به نق��ل از روابط عمومی س��ازمان مدیریت میادین 
شهرداری تهران، کاظم خاوازی در بازدید از روند توزیع مرغ در میادین 
تهران افزود: در این میادین تقریباً صفی برای دریافت گوشت مرغ وجود 
ندارد و اتفاق خوبی که افتاده این اس��ت که مرغ ورودی میادین میوه و 
تره بار، وارد یک بارانداز خاص ش��ده و از آنجا به میادین تحویل و بین 

شهروندان توزیع می شود.
وی با اشاره به اینکه این اتفاق به روند توزیع گوشت مرغ در میادین 

می��وه و ت��ره بار خیلی کمک کرده اس��ت، اظهار کرد: ع��الوه بر توزیع 
گوش��ت مرغ در غرفه ها، ماش��ین هایی نیز در س��طح میادین مس��تقر 
ش��ده اند که دارای ترازو هس��تند و در راس��تای حفظ سالمت مردم و 

جلوگیری از تشکیل صف خیلی کمک کرده است.
خ��اوازی در جریان بازدید از میادی��ن میوه و تره بار جالل آل احمد، 
بهم��ن، پی��روزی و بعثت که ب��ا همراهی مدیرعامل س��ازمان مدیریت 
میادین ش��هرداری تهران انجام ش��د، خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر 
بهره ب��رداران میادی��ن می��وه و تره بار، س��همیه مرغ خ��ود را از میدان 
پیروزی و فروشندگان فروشگاه های سطح شهر هم مرغ خود را از طریق 

اتحادیه ش��ان از میدان بهمن تأمین می کنند. سیدسعید راد، مدیرعامل 
سازمان میادین نیز در این بازدید با تأکید بر اینکه در جهت حمایت از 
مردم در کنار دس��تگاه های مس��ئول بوده ایم و خواهیم بود، خاطرنشان 
کرد: میادین میوه و تره بار در تامین مایحتاج س��فره مردم تهران نقش 
مؤث��ری ایفا می کند و این تأثیرگذاری در س��بد اقتص��ادی خانواده ها، 
همچن��ان تداوم می یابد. به گ��زارش ایرنا، وزیر جهاد کش��اورزی در 2 
روز متوال��ی، از چهار میدان میوه و تره بار تهران دیدن کرد و از نزدیک 
در جریان خدمات رس��انی این مراکز خدماتی ب��ه ویژه در زمینه توزیع 

مستقیم گوشت مرغ بین شهروندان قرار گرفت.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر لزوم مساعدکردن 
فضا برای ورود س��رمایه گذار خارجی، گف��ت با توجه به خروج برندهای 
خارجی و ضرر و زیان های وارده، باید در وهله نخس��ت ادعای خسارت 
کنیم و مواردی همچون اس��تقرار واحدهای تحقیق و توسعه و آموزش 

کارکنان را خواستار شویم.
»عباس هاشمی« روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
درخصوص بازگشت برندهای خارجی به بازار بزرگ کشورمان با احتمال 
کمرنگ ش��دن تحریم های ظالمانه، افزود: باید ضمن حمایت های ویژه 
از صنایع کش��ور به خصوص صنایع نوپ��ا، نیم نگاهی به انتقال فناوری از 
خارج کش��ور داش��ت و این مهم جز با تعامل با برندهای بزرگ و مطرح 

جهان محقق نمی شود.
به گفته وی، در س��ال های گذشته صنعت قطعه سازی کشورمان رشد 
بسیار خوبی را تجربه کرده که می تواند به رشد و ایجاد ارزش افزوده در 

سایر بخش ها از جمله صنعت لوازم خانگی بینجامد.
این مقام صنفی ادامه  داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال های 
گذش��ته همواره رویکرد واردکردن قطعه سازان ایرانی به زنجیره تامین 
قطعات ش��رکت ها و برندهای بزرگ را دنبال کرده و همچنین به دنبال 
ورود بخش های تحقیق و توسعه )R&D( آنها به کشورمان بوده است.

وی تصریح  کرد:  این مهم با هدف استفاده مناسب از سرمایه گذاری های 
انجام ش��ده یا مس��کوت نماندن موض��وع تولید در ص��ورت خروج آن 
ش��رکت ها و برندها از کش��ورمان ب��ه دالیلی همچ��ون تحریم ها انجام 
می شده اس��ت، هرچند با وجود همه تالش ها خروج برندهای مطرح را 
در دور دوم تحریم های ظالمانه علیه کش��ورمان ش��اهد بودیم و در این 

زمینه نیازمند تجدیدنظر در قراردادهای مان هستیم.
هاش��می خاطرنشان  کرد: توسعه ارتباطات جهانی می تواند به ارتقای 
اس��تانداردهای کیف��ی، یادگیری نح��وه تعامالت از س��وی صنعتگران، 
آموزش ش��یوه های ظریف بازرگانی خارجی و ارتقای کیفی مواد اولیه و 
قطعات بینجامد و در این صورت است که دیگر نگران باز شدن درهای 

کشور یا در مقابل تحریم ها نخواهیم بود.
وی بی��ان  داش��ت:  با توجه به ایجاد یک چش��م انداز مناس��ب پس از 
انتخابات آمریکا و احتمال گشایش های اقتصادی برای کشور، باید بدون 

فراموش کردن سیاست های اصلی، برنامه داشته باشیم.
دبی��رکل انجم��ن صنایع لوازم خانگ��ی ایران ادام��ه  داد: درخصوص 
بازگش��ت برندها، دو دسته نظر وجود دارد، برخی می گویند که با توجه 
به خروج آنها از کش��ور اجازه بازگش��ت مجدد ندهی��م، اما برخی دیگر 

می گویند باید برای شان فرش قرمز پهن کنیم.
وی گفت: باید در ابتدا این مس��ئله را واکاوی کرد که خروج برندهای 

مط��رح از کش��ورمان تحت چه ش��رایطی اتفاق افتاده اس��ت؟ آیا میل 
باطنی ش��ان این بوده یا تحت فشارهای شدید آمریکایی ها اتفاق افتاده 

است؟  در حالی که بازار بسیار خوبی در کشورمان داشتند.
هاش��می اظهار داش��ت: وزارت خزانه داری آمریکا برای ش��رکت های 
بزرگی همچون پژو، رنو، سامس��ونگ، بوش، ال.جی و ... در صورت کار 
در ایران، جریمه های س��نگینی در نظر گرفت و آنها نیز پس از ارزیابی 
موضوع به ویژه حجم فروش ش��ان در ایران و آمریکا، خروج از کشورمان 

را ترجیح دادند.
در اقتصاد درس اخالق نمی دهند

دبی��رکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: در این گونه موارد ما 
نیز باید منطقی برخورد کنیم، زیرا علم اقتصاد موضوع سود و زیان است 

و در آن درس اخالق نمی دهند.
ای��ن مق��ام صنف��ی ادام��ه  داد:  اینکه برخ��ی می گویند ای��ن برندها 
ناجوانمردانه ما را ترک کردند، در حقیقت با ادبیات اولیه اقتصاد جهانی 

آشنایی ندارند.
وی بیان  داش��ت: هرچند خ��روج این برندها، تولی��دات داخلی ما را 
ب��ا چالش های عدیده ای مواج��ه کرد، اما باید از این شکس��ت ها درس 
گرفت��ه، در همکاری های بع��دی با خارجی ها ضوابط��ی تعیین کرده و 

برنامه داشته باشیم.
وی تاکی��د کرد: ما نیاز داریم که به صورت سیس��تماتیک به ش��بکه 
تامین و تولید جهانی متصل شویم، اینکه دیواری به دور خود کشیده و 

واردات همه چیز را ممنوع کنیم، راه حل درستی نیست.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران یادآور ش��د: در بخش��ی از 
صنایع لوازم خانگی نظیر اسپلیت یونیت ها، سشوار، ماشین ظرفشویی و ... 
محدودیت های زیادی در تولید وجود دارد و نمی توان ۱۰۰درصد آنها را 
در داخل تولید کرد. وی گفت: با توجه به ضرر و زیان های وارده از سوی 
این شرکت ها به کش��ورمان، باید در وهله نخست ادعای خسارت کنیم 
و در قبال این خس��ارت ها دس��ت باال گرفته و مواردی همچون استقرار 
واحدهای تحقیق و توس��عه، اختصاص قالب های روز جهان با تخفیفات 
ویژه، آموزش پرس��نل، وارد کردن قطعه سازان کش��ورمان به زنجیره و 

شبکه تامین جهانی و ... را خواستار شویم.
لزوم تسهیل ورود سرمایه گذاران به کشور

هاش��می در عین حال، مساعدشدن ش��رایط کشور را عامل اصلی در 
جلوگیری از بروز خس��ارت به اقتصاد و تولید برشمرد و زمانی را یادآور 
ش��د، گفت: پس از مشخص ش��دن نوع و میزان ارزهای قابل دسترس، 
واحده��ای تولی��دی باید به تبدی��ل ارز می پرداختند ک��ه گاهی اوقات 

کارمزد ارزی ۱5درصدی برای شان به دنبال داشت.

ای��ن مقام صنفی تاکید کرد: حاکمیت باید در یک تصمیم درس��ت و 
منطقی، فضا را برای ورود سرمایه گذار خارجی مساعد کند، زیرا سرمایه 
همچون آهویی ترسو است که با احساس کوچکترین خطر فرار می کند.
وی بیان  داش��ت: کش��ور س��الیانه به دس��ت کم ۱.9 میلیون دستگاه 
کمپرس��ور برودتی نی��از دارد که صرف هزینه ۴۰ ت��ا ۴5 دالری برای 
هر دس��تگاه آن، به معنای 8۰ تا 9۰ میلیون دالر واردات است و وقتی 
چنی��ن بازاری برای یک قطع��ه وجود دارد، به طور قط��ع خارجی ها از 

سرمایه گذاری در کشورمان استقبال می کنند.
هاشمی که سابقه س��ال های متمادی خدمت در وزارت صنعت را در 
کارنامه دارد، تولید بیش از 38 میلیون دس��تگاه کمپرس��ور برودتی در 
چین را یادآور ش��د که نیاز ۱8درصد جه��ان را تامین می کند و گفت: 
زمان��ی ب��رای حضور و س��رمایه گذاری در ایران، از ش��رکت های چینی 
دعوت کردیم، این در حالی بود که با توجه به پتانس��یل های موجود از 
جمله انرژی و نیروی کار ارزان و متخصص، می توانس��تیم هاب منطقه 

باشیم و به کشورهایی همچون روسیه، ترکیه و ... نیز صادر کنیم.
وی ادامه  داد: چینی ها در نخستین جلسه با مسئوالن، به طرح حدود 
6۰ پرسش پرداختند و جواب خواستند، این در حالی بود که حتی وزیر 
وقت صنعت برای برخی از آن سواالت پاسخی نداشت و به همین دلیل 

سرمایه گذاری در این حوزه انجام نشد.
دبی��رکل انجمن صنایع لوازم خانگی ای��ران اضافه  کرد: این در حالی 
اس��ت که امکان ندارد بدون حضور خارجی ها در تولید قطعاتی همچون 
کمپرس��ور موفق شویم، زیرا نیازمند سرمایه گذاری زیاد است، تغییرات 

فناوری آن سریع بوده و باید سازگار با محیط زیست باشد.
وی با اش��اره به پتانسیل های بی نظیر کشورمان از نظر منابع، معادن، 
کیفیت نیروی انس��انی، موقعیت سوق الجیش��ی و ... تاکید کرد:  باید در 
وهله نخس��ت، یک مدیریت درس��ت مطابق با استانداردهای بین المللی 
ایجاد کرد و در این صورت است که خارجی ها برای حضور در کشورمان 

صف می کشند.
به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت از ابتدای امس��ال تا پایان مهرماه حاک��ی از تداوم روند رو به 
رش��د تولید انواع لوازم خانگی در کشور است، به طوری که در دو بخش 
ماشین لباسش��ویی و یخچال و فریزر به ترتیب رشدهای 52.9 درصدی 

و 2۴.6 درصدی به ثبت رسید.
آنط��ور که »محمدرضا ش��هیدی« دبیر انجم��ن تولیدکنندگان لوازم 
صوتی و تصویری کش��ور نیز آمار داده، در هفت ماهه امسال 65۰ هزار 
دس��تگاه تلویزیون در کشور تولید شد که حاکی از رشد 3۰درصدی در 

همسنجی با پارسال است.

وزیر جهاد کشاورزی: قیمت مرغ کاهش می یابد

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:

برای بازگشت احتمالی برندهای خارجی  به کشور، ادعای خسارت کنیم

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر داد
طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار در 
نوبت رسیدگی کمیسیون انرژی قرار دارد

سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس شورای اس��المی از قرار گرفتن طرح 
س��همیه بندی بنزین سرانه خانوار در نوبت رس��یدگی کمیسیون خبر داد. به 
گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
»چهارش��نبه عصر کمیته س��ه جانبه بررس��ی مس��ائل وزارت نفت با حضور 
مهندس زنگنه و برخی نمایندگان در مرکز پژوهش ها به میزبانی رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس برگزار و بر 7 محور توافق ش��د. ش��ب گذشته هم رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی به طرح مهم مجلس برای  سهمیه بندی بنزین سرانه 
خانوار اشاره کرد، که در نوبت رسیدگی  کمیسیون انرژی قرار گرفته است.« به 
گزارش ایس��نا، رئیس مجلس شورای اسالمی در بخشی از گفت و گوی زنده 
تلویزیونی با مردم تاکید کرد که از دیگر مواردی که در اصالح ساختار بودجه 
باید مورد توجه قرار گیرد این است که امروز حدود ۴5 تا 5۰درصد خانواده ها 
ماشین ندارند و ما به 5۰ درصد افرادی که ماشین دارند سوبسید انرژی و بنزین 
می دهیم اما فردی که مستضعف است و در روستا یا شهرستان زندگی می کند 
و به حمل و نقل عمومی نیز دسترس��ی ندارد، یارانه نمی دهیم. آیا این عدالت 
اس��ت فردی که خودش یک ماش��ین برای رفتن به شمال و یک ماشین برای 
رفتن به کویر دارد و فرزندش یک ماشین برای دوردور کردن در اندرزگو دارد 
هر چقدر که می خواهد بنزین 3۰۰۰ تومانی بزند اما یک فرد روس��تایی هیچ 
یارانه ای دریافت نکند؟ چطور یک پیرمرد روستایی در زهک زابل این موضوع را 

متوجه می شود اما بنده که رئیس مجلس هستم از آن درکی ندارم.

تولید خودروی هوشمند و ارزان قیمت در ایران
ط��رح تولید خودروی مدرن و اقتصادی، در جلس��ه مش��ترک وزیر 
صنع��ت و مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور بررس��ی ش��د. این 
طرح ب��ا تکیه بر توانمندی های داخلی اجرا می ش��ود. معاون علمی و 
فن��اوری رئیس  جمهور از برنامه ریزی برای طراحی خودروهای به روز و 
ارزان قیمت با استفاده از ظرفیت های داخلی کشور خبر داد. به گزارش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��ورنا ستاری در نشست مشترک با 
وزی��ر صنعت و رئیس گروه اقتص��ادی دفتر رهبر معظم انقالب درباره 
بررس��ی طرح تولید خودروی به روز و اقتص��ادی، گفت: ایجاد نوآوری 
با اس��تفاده از طراحی های داخلی بیشتر خواهد شد و به همین دلیل، 
در طرح تولید خودروی ارزان قیمت و به روز روی طراحی با استفاده از 
ظرفیت های داخل کشور تأکید داریم. چنانچه طراحی دست مهندسان 
داخلی باش��د، خلق خودرو خواهیم کرد. بای��د از کپی کاری در حوزه 
خودرو و مونتاژ خارج ش��ویم و به س��مت خلق خودرو با اس��تفاده از 

طراحی نیروهای متخصص کشورمان و نخبگان حرکت کنیم.
هوشمندسازی در صنعت خودرو

مع��اون علمی و فناوری رئیس  جمه��ور ضمن تأکید بر اینکه آینده 
صنعت خودرو در هوشمندسازی اس��ت، افزود: کشور ما نیز در آینده 
باید به سمت تولید خودروهای هوشمند و برقی برود تا از این موضوع 
عقب نمانیم که این مهم نیز در دس��تور کار قرار دارد. در این جلسه با 
حضور علی رضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرح تولید 
خودروی مدرن و اقتصادی با ورود به عمق داخلی سازی بیشتر، توجه 
به تاب آوری و پلتفرم های مشترک با استفاده از ظرفیت دو خودروساز 
بزرگ کش��ورمان )ایران خودرو و س��ایپا( و همچنین بخش خصوصی 
مورد بررسی قرار گرفت. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح 
کرد: »به  دنبال طراحی خودروهای مدرن و ارزان قیمت با اس��تفاده از 

ظرفیت های داخلی کشورمان هستیم.«

 فعالیت نمایشگاه داران خودرو
از امروز آغاز می شود

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو گفت با توجه به اینکه وضعیت 
تهران نارنجی شده، نمایشگاه های ماشین از امروز )شنبه( به فعالیت خود ادامه 
خواهند داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نعمت اهلل کاشانی نسب نایب 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو درخصوص کاهش قیمت خودرو در بازار 
آزاد، گفت: حدود دو هفته اس��ت که نمایش��گاه های ماشین تعطیل هستند و 
هیچ خرید و فروشی در بازار آزاد صورت نگرفته است، اما دالالن خرید و فروش 
داش��ته اند.  نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو بیان کرد: با توجه به 
اینکه تهران از وضعیت قرمز خارج شده و نارنجی شده است و طبق مصوبه که 
مشاغل گروه شعلی 2 می توانند از روز شنبه فعالیت خود را آغاز کنند، بنابراین 
نمایش��گاه های ماش��ین نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد و از روز ش��نبه 
می ت��وان درباره قیمت خودرو اظهارنظر کرد. کاشانی نس��ب بیان کرد: دالالن 
در فضای مجازی فعالیت دارند و اگر قیمتی در این فضا منتش��ر ش��ده، ناشی 
از انجام معامالت به صورت مجازی است، حتی برخی از نمایشگاه های ماشین 
ممکن اس��ت به صورت مجازی فعالیت کنند.  او بیان کرد: اگر بخواهیم طبق 
معامالت صورت گرفته در فضای مجازی بگوییم قیمت خودرو همچنان روند 
کاهشی دارد و انتظار می رود این روند همچنان ادامه دار باشد چراکه قیمت ارز 
رو به کاهش است. با افت نرخ ارز، قیمت انواع خودرو در بازار با کاهش همراه 
بوده، اما معامالت خودرو همچنان در نقطه صفر قرار دارد و خرید و فروش��ی 
انجام نمی شود. هر چقدر میزان تقاضا برای خرید کاهش پیدا کند قیمت ها نیز 
سیر نزولی را سریع تر طی می کند. گفتنی است آنطور که فعاالن بازار خودرو 
می گویند در یک هفته اخیر تعداد فروشندگان خودرو از تعداد متقاضیان فراتر 

رفته است.

رشد 10درصدی تولید در پارس خودرو
میزان تولید ش��رکت پارس خودرو طی 9 ماهه س��ال جاری با رشد 
۱۰.۱6درصدی همراه بوده اس��ت. به گزارش »اخبار خودرو«، بررسی 
آمار  تولید شرکت پارس خودرو از ابتدای سال تا به امروز، تولید بیش از  
72 هزار دستگاه انواع خودروی سواری با رشد ۱۰.۱6 درصدی نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته را نش��ان می دهد. شرکت پارس خودرو 
در راس��تای تحقق شعار س��ال که به فرموده رهبر معظم انقالب سال 
»جهش تولید« نامگذاری و مزین ش��ده است تا دوازدهم آذرماه سال 
جاری توانسته حدود 72 هزار دستگاه انواع خودرو را به تولید برساند. 
این روند افزایش تولید با وجود تحریم های س��خت صنعت خودرو و با 
تالش تمامی کارکنان این شرکت محقق شده و تا پایان سال نیز ادامه 
خواهد یافت. گفتنی است این شرکت در مدت مشابه سال قبل حدود 

6۴ هزار دستگاه خودرو تولید کرده بود.

مع��اون وزیر صم��ت در بازدی��د از خطوط تولید محص��والت جدید 
ایران خودرو تالش برای کاهش قیمت تمام ش��ده محصوالت از طریق 
بهینه س��ازی طراحی ها برای مشترک س��ازی قطعات و اقتصادی ش��دن 

تولید انبوه به وسیله تامین کنندگان داخلی را مورد تاکید قرار داد.
»محس��ن صالحی نیا« ک��ه از مراحل تولید خودروه��ای جدید ایران 
خودرو بازدید می کرد، تمرکز بر توس��عه محصول، طراحی زیبا و بهبود 
کیفیت از طریق تعامل حوزه تحقیق و توسعه این خودروسازی با مراکز 
دانش بنیان را مهم ارزیابی کرد و افزود: حداکثر مشترک س��ازی قطعات 

خودروه��ای هر پلتفرم به رونق زنجیره تامین و توان افزایی س��ازندگان 
قطع��ات و همچنین کاهش قیمت تمام ش��ده به دلیل صرفه های واحد 
مقیاس و حفظ حقوق مش��تریان می انجامد. صالحی نیا اظهار داشت: در 
راستای راهبرد جهش تولید شاهد اجرای مناسب سیاست گذاری انجام 
ش��ده وزارت صمت و ایدرو در این خودروس��ازی بوده ایم به گونه ای که 
در 8 ماهه امس��ال افزایش تولید 6۰درص��دی معادل حدود ۱2۰ هزار 

دستگاه نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است.
به گفته رئیس ایدرو با ادامه این روند ش��اهد بهبود و ش��تاب بیشتر 

پاس��خ به تقاضای مصرف کنندگان و کاهش التهاب های سوداگرانه بازار 
خواهیم بود. صالحی نیا همچنین به اقدامات انجام شده در توسعه کیفی 
محصوالت جدید در دس��ت ساخت ایران خودرو اشاره کرد و افزود: در 
بع��د جهش کیفی تولید نیز با وجود تنگناهای تحریم و ش��رایط کرونا، 
ارتقای کیفیت موتور خودروها و حرکت به سمت مصرف سوخت کمتر 
و تطابق با اس��تانداردهای بس��یار باالتر ایمنی را در طراحی محصوالت 
جدید ش��اهد هس��تیم که امیدواری��م با عرضه این محص��والت به بازار 

افزایش رضایت مصرف کنندگان را شاهد باشیم.

کاهش قیمت تمام شده خودروهای جدید با مشترک سازی قطعات

دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو گفت در الیح��ه بودجه ۱۴۰۰، 
بخش��ی از درآمد دولت در باب حقوق ورودی خودرو های وارداتی دیده 

شده است.
مه��دی دادف��ر، دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو در گفت و گو با  
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به جدیدترین تصمیمات در مورد واردات خودرو، گفت: 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰، بخش��ی از درآمد دولت در باب حقوق ورودی 
خودروهای وارداتی و بالغ بر 2 هزار و ۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته 

شده است.
او ادام��ه داد: اگ��ر بخواهیم با دق��ت به این موضوع ن��گاه کنیم، این 
می��زان تقریبا بالغ بر 3 هزار دس��تگاه خودرو را پوش��ش خواهد داد. 3 

هزار دستگاه خودرو وارداتی که اصال عدد و رقم آنچنانی نخواهد بود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  تش��ریح ک��رد: فکر می کنم دولت 
صرف��ا ردیف بودج��ه ای درآمدی خود را در الیح��ه بودجه حفظ کرده 
ت��ا بعدها بتوان��د در مورد آن تصمیم بگیرد و اگ��ر این بودجه درآمدی 
محقق نشود آسیب آنچنانی به بخش هزینه ای دولت وارد نکند. اگر این 
موضوع تحقق پیدا کند، یعنی موضوع واردات رو به افزایش رود، درآمد 
آن را می تواند به درآمدهای غیرقابل شمول اضافه  شود و در بخش های 

دیگر که کسری وجود دارد، استفاده شود.
دادفر بیان کرد:  طرح واردات خودرو در کمیته صنایع مجلس شورای 
اس��المی در حال بررسی اس��ت که باید برای رأی گیری به صحن بیاید. 
باید دید نماین��دگان مجلس به درآمد حاصل از صادرات رأی می دهند 

یا خیر.
او گفت: اگر نمایندگان مجلس به این موضوع رأی دهند، تمام مدارک 

و اس��ناد برای تایید باید به ش��ورای عالی انقالب ارسال شود و آنجا هم 
باید دید ش��ورای نگهبان چه تصمیم��ی خواهد گرفت. اگر فرض کنیم 

آنجا هم تایید شد، از آن پس واردات از نظر قانونی انجام خواهد شد.
دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو تش��ریح کرد: نکته مورد توجه این 
اس��ت که بحث واردات صرفا نمی تواند روی کاغذ انجام ش��ود. در اجرا 
حداقل زمان ممکن برای فعال شدن فعاالن این حوزه منوط به گرفتن 
تاییدیه های قانونی از س��ازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، پلیس 
راه��ور، رایزنی با طرف های خارجی جهت کس��ب منابع و مقرره قانونی 
اس��ت که خود آن یک مقوله جداس��ت و نیاز به نیروی انس��انی بسیار 
گسترده دارد، دستاورد این طرح را زودتر از نیمه سال ۱۴۰۰ نمی بینم.
دادفر ادامه داد: اینکه دولت و مس��ئوالن متوجه شده اند جای واردات 

در خودروسازی خالی است، بسیار مهم و اساسی است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کشور گفت با کاهش قیمت خودرو در بازار ناشی از افت نرخ ارز، قیمت 
واقعی ب��ازار و کارخانه در یک نقطه  یکدیگر را مالقات خواهند کرد که 

به مراتب پایین تر از نرخ های بازار امروز خواهد بود.
 ب��ه گزارش خبر خودرو، آرش محبی ن��ژاد درخصوص عوامل کاهش 
قیمت خودرو در بازار طی یک ماه گذشته اظهار داشت: طرح کمیسیون 
صنایع مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس نخس��تین عامل موثر بر 

کاهش قیمت ها در بازار است.
وی افزود: طرح س��اماندهی مجلس به دنبال حل مش��کالت صنعت 
خودرو در حیطه قیمت گذاری است که تامین نقدینگی و رفع نیاز ارزی 

این صنعت را نیز دربر می گیرد.
 دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کش��ور ضمن اشاره به طرح وزارت صمت تحت عنوان حمایت از جهش 
تولید خودرو گفت: با توجه به اینکه تصویب طرح ساماندهی کمیسیون 
صنای��ع مجلس زمانب��ر بوده و به طول می انجام��د، نمایندگان مجلس، 
دولت و سیاست گذاران صنعت خودرو، ارائه طرحی کوتاه مدت با عنوان 

حمایت از جهش تولید را در جلسه سران قوا در دستور کار دارند.
 

محبی ن��ژاد درخص��وص اهداف و نتایج این ط��رح بیان کرد: در طرح 
حمایت از جهش تولید، قیمت خودرو در کوتاه مدت اصالح ش��ده و به 
تب��ع آن قیم��ت قطعات نیز تصحیح می گردد و در نتیجه قطعه س��ازان 

مطالب��ات معوق خود را دریافت کرده و از حاش��یه زیان خارج خواهند 
شد.

 وی در ادامه تصریح کرد: همچنین افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت و به 
ویژه واگذاری تعیین قیمت به هیأت مدیره خودروس��ازان خصوصا برای 
خودروهای لوک��س و کم تیراژ که ۴5 درصد خودروهای تولید داخل را 
ش��امل می شود و قیمت گذاری دستوری س��ایر خودروها به گونه ای که 

تولیدکننده متضرر نشود، از اهداف این طرح است.
 دبی��ر انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور اذعان داش��ت: مجموعه این عوامل زمینه افزایش تیراژ 
خودروس��ازان و عرضه بیشتر را فراهم کرده و با نهایی شدن هر یک از 
این دو طرح، اصوال ثبت نام خرید خودرو از س��وی متقاضیان به صورت 

مستقیم از کارخانه میسر خواهد شد.
 محبی نژاد همچنین با اش��اره به تاثیر ترخیص قطعات و مواد اولیه از 
گمرک در افزایش عرضه یادآور ش��د: در حال حاضر بخشی از کاالهای 
دپوش��ده در گمرک ترخیص ش��ده اند و تعهدات معوقه خودروسازان به 
قطعه س��ازان رو به کاهش اس��ت و روند آن به صورتی است که مانع از 
رش��د خودروهای ناقص کف کارخانجات می ش��ود و حتی از میزان آن 

کاسته شده و یا ثابت می ماند.
 

ب��ه گفت��ه وی از آنجایی که ش��اهد تبدی��ل خودرو ب��ه یک کاالی 
س��رمایه  ای به منظور حف��ظ ارزش پول طی چند س��ال اخیر بوده ایم، 

اکنون این محصول در حال تبدیل به یک کاالی مصرفی است و تمامی 
این عوامل به حذف تقاضای کاذب از بازار منتهی شده است.

 دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کش��ور با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در آینده افزایش می یابد، توضیح 
داد: علت این امر این اس��ت که امکان تولید بیش��تر و تحویل مستقیم 
خودرو به دس��ت مصرف کننده از س��وی خودروس��ازی ها به پش��توانه 
قطعه س��ازان فراهم می شود و عالوه بر آن خودروهای نگهداری شده از 
سوی بسیاری از خریداران به بازار عرضه خواهد شد که در حال حاضر 

نیز شاهد آن نیز هستیم.
 محبی نژاد با بیان اینکه کاهش نرخ ارز قطعا موجب شکست قیمت ها 
در ب��ازار خودرو و حذف مداوم تقاضای کاذب از این بازار خواهد ش��د، 
گفت: کاهش نرخ ارز به صورت مستقیم بر قیمت بازار آزاد اثرگذار است 
زیرا بازار هوش��مند بوده و آگاه از قیمت واقعی خودرو است. هرچند در 
زمان افزایش بی رویه، قیم��ت این محصول از نرخ های جهانی نیز عبور 

کرده بود.
 وی در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است که با کاهش قیمت خودرو 
در بازار ناش��ی از افت نرخ ارز، قیمت واقعی بازار و نرخ کارخانه در یک 
نقطه  یکدیگر را مالقات خواهند کرد که آن نقطه، قیمت واقعی خودرو 
اس��ت که به مراتب پایین تر از نرخ های بازار امروز خواهد بود. همچنین 
قابل ذکر اس��ت ک��ه کاهش قیمت ارز با افت ش��دید بهای خودروهای 

وارداتی نیز همراه بوده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از تالش نمایندگان بر 
تقویت ناوگان مسافری درون شهری و لحاظ آن در بودجه سال آینده با 

توجه به فرسودگی این دستگاه ها حتی در کالنشهرها خبر داد.
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
از تالش نمایندگان بر تقویت ناوگان مس��افری درون شهری و لحاظ آن 
در بودجه س��ال آینده با توجه به فرس��ودگی این دس��تگاه ها حتی در 

کالنشهرها خبر داد.
احمد دنیامالی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به کاهش 
9 درصدی تولید خودروهای سنگین مسافری از جمله اتوبوس در سال 

جاری اظهار داش��ت: متاسفانه در چند سال اخیر تقاضای خرید خودرو 
از خودروس��ازان از سوی شهرداری تهران و س��ایر کالنشهرهای کشور 
که متقاضی اصلی اس��تفاده از شبکه حمل ونقل عمومی هستند، کاهش 
یافت��ه و همی��ن عامل موجب افت تولید ش��ده و عالوه ب��ر آن افزایش 
قیمت خودرو نیز مزید بر علت اس��ت. وی تاکید کرد: تالش نمایندگان 
در تصویب قانون بودجه س��ال آینده بر این اس��ت ک��ه با توجه به عمر 
باالی ناوگان عمومی در بیش��تر ش��هرهای کشور از جمله تهران و سایر 
کالنشهرها، فرصت مناسبی برای تقویت ناوگان درون شهری ایجاد شود.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس ش��ورای اسالمی درخصوص سهم 

ناوگان ریلی و جاده ای در حمل ونقل باری کش��ور گفت: متاس��فانه در 
بخش حمل ونقل بار، سهم ۱3 درصدی حمل ونقل ریلی و 9۰ درصدی 
باربری توسط ناوگان جاده ای یکی از بحث های جدی است در حالی که 
در سند چشم انداز برنامه ششم، سهم 25درصدی برای حمل ونقل ریلی 

و 75 درصدی برای جاده ای در نظر گرفته شده بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: مهم ترین عامل کاهش تولید خودروهای سنگین مسافری افزایش 
قیمت خودرو است که موجب کاهش قدرت خرید متقاضیان حمل ونقل 

عمومی و بار شده است.

سال 1400 واردات خودرو محقق می شود؟

انجمن قطعه سازان: مشتریان منتظر اصالح قیمت خودرو باشند

تاکید نمایندگان بر تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری در بودجه 1400
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عضو فراکسیون دانش بنیان معتقد است با توجه به اهمیت شرکت های 
خالق با تصویب قانون باید تامین اعتبار و ارائه تسهیالت ارزان به آنها انجام 
شود. مسلم صالحی، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی، گفت: 

با توجه به نب��ود قوانین حمایتی درخصوص 
صنایع نرم و خالق، دولت می تواند با پیشنهاد 
معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
الیحه ای را در این  ب��اره به مجلس ارائه دهد 
یا آنک��ه این معاون��ت می تواند به پش��توانه 
فراکسیون دانش بنیان، حمایت از شرکت های 
خالق را در قالب یک طرح در مجلس پیگیری 

کند.
 عضو فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای 
اس��المی در ادامه افزود: ب��ا وجود تالش های 
ص��ورت گرفته برای حمایت از ش��رکت های 
خالق، به دلیل نبود زیرس��اخت های قانونی، 
این حمایت ها نتوانسته است به شکل اساسی 

و ریش��ه داری مشکالت این حوزه را برطرف سازد. صالحی ضمن توضیح 
برخی موانعی که ش��رکت های خالق با آن مواجه هستند گفت: به دلیل 
عدم آش��نایی احتمال��ی برخی نهادهای اجرایی با ش��رکت های خالق و 

فرآیندهای طوالنی اداری، برخی اوقات ممکن اس��ت یک فرد جوان که 
بنیانگذار اس��تارت آپ و یک شرکت خالق اس��ت، اصوالً دلسرد شود و از 
ادامه راه منصرف ش��ود. به همین دلیل تس��هیلگری فرآیندهای اداری و 
صدور مجوزهای قانونی، از جمله مس��ائلی 
است که حتماً نیازمند تصویب قانون است 
تا زیس��ت بوم صنایع نرم و خالق به رشد و 

تعالی موردنظر دست یابد.
 نماین��ده مردم ح��وزه انتخابی��ه اقلید 
در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: بسیار 
ض��روری اس��ت ت��ا جلس��ات تخصص��ی 
و کارشناس��ی می��ان نماین��دگان عض��و 
فراکس��یون دانش بنی��ان و معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار ش��ود 
تا پی��ش از تصویب قانون، تمام مس��ائل، 
حمایت ه��ای  و  دغدغه ه��ا  مش��کالت، 
موردنیاز استارت آپ ها و شرکت های خالق 
در یک فضای کارشناسی، به صورت جزء به جزء مورد بحث و واکاوی 
قرار گیرد. پس از این جلسات می توان امید داشت که قوانین تصویب 

شده از اتقان، صالبت و کارایی الزم برخوردار هستند.

صنایع لبنی کشور برای پاسخ به نیازهای فناورانه خود فراخوانی را منتشر 
کردند تا دانش بنیان ها برای رفع آن اقدام کنند. با توجه به گفتمان سازی انجام 
گرفته توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخش های مختلف این 

معاونت به ویژه معاونت نوآوری و تجاری سازی 
فناوری، صنایع مختلف هر روز نیازهای فناورانه 
خود را به شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور 
عرضه می کنند.  در واقع برخالف روال قبلی که 
بسیاری از صنایع، نیازهای مبتنی بر فناوری را 
از طریق واردات و رجوع به شرکت های خارجی 
تامی��ن می کردن��د، در حال حاض��ر صنایع و 
تولیدکنندگان بزرگ با همکاری معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری نیازهای فناورانه 
خود را به شرکت های دانش بنیان و فناور ارائه 
می کنند تا این شرکت ها، با تکیه بر داشته های 
فنی خود و با اس��تفاده از توان جوانان مستعد 
در واح��د تحقی��ق و توس��عه ش��رکت به این 

نیازها پاسخ دهند. در این راستا، صنایع بزرگ لبنی کشور برای تولید »کیت 
تشخیص س��ریع آنتی بیوتیک در ش��یر« و » تولید آنزیم و سوآپ ای تی پی 
تست« از شرکت های دانش بنیان و فناوری که در این حوزه فعال هستند یاری 

طلبیده است. هر دو این محصوالت برای کمک به افزایش سالمت و بهداشت 
محصوالت لبنی مورد استفاده قرار می گیرند. در صورتی که شرکت دانش بنیان 
و فن��اور بتواند اثبات کند که توان س��اخت هر دو یا یک��ی از این محصوالت 
را دارد، می توان��د با انعقاد ق��رارداد با صنایع 
لبنی نسبت به تجاری سازی و تولید انبوه این 
محصوالت اقدام کند. معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری نیز این قراردادها را مورد 
حمایت قرار می دهد. عالقه مندان می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به 
نشانی اینترنتی شرکت کارگزار تبادل فناوری 
PROBLEM   مراجع��ه کنند. همچنین 
هر س��اله از س��وی نهادهای مختلف وابسته 
به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
لیستی از صدها نیاز فناورانه دیگر نیز منتشر 
می ش��ود. ش��رکت های دانش بنیان، خالق و 
فناور، می توانند با مراجعه به این فهرست های 
منتشره، تجهیزات، مواد و خدماتی را که توان تولید آن را دارند، انتخاب کنند 
تا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری آنها را به تولید انبوه 

برسانند.

صنایع لبنی نیازها را ارائه دادند؛ دانش بنیان ها پاسخ می دهنددر حوزه صنایع نرم و خالق نیازمند تصویب قانون هستیم

اقتصاده��ای ب��زرگ جهانی ام��روز مراکز دانش مبتن��ی بر نوآوری 
هس��تند. برای پیش��برد نوآوری، اقتصادها نمی توانن��د تنها از دانش و 

مهارت محلی استفاده کنند.
بای��د بتوانند به اس��تعدادهای ب��زرگ جهانی دسترس��ی پیدا کند. 
دانش��جویان و اس��تعدادهای جهانی تاثیر بس��زایی بر اقتص��اد کانادا 
داش��ته اند با این وجود بروز پاندمی کرونا چالش هایی بر سر ورود این 

افراد به این کشور ایجاد کرده است.
دانش و مهارت، ایده های نوآورانه و دیدگاه های جدید دانش��جویان 
و نیروی انس��انی بین المللی، پیوندهایی به بازارهای جدید را به همراه 

دارد که سود بسیار زیادی برای کارفرمایان به همراه می آورد.
مطالعه اخیر آماری کانادا نشان می دهد که نیروی انسانی مهاجر در 
درازمدت به طور قابل توجهی به بهره وری کسب و کار کمک می کنند. 
ای��ن تأثیر در میان ش��رکت های فعال در صنایع مبتن��ی بر فناوری و 

دانش بنیان حتی شدیدتر است.
ش��رکت های چندملیتی با اتصال منابع دانش از طریق استقرار افراد 
ماهر در ش��عبات در سراس��ر جهان، نقش عم��ده ای در اقتصاد جهان 
دارند. جابه جایی کارگران ماهر در داخل شرکت بهره وری کلی شرکت 
را بهبود می بخش��د؛ همچنین به کش��ورها امکان می دهد تا در تبادل 

دانش و ایده شرکت کنند.
 دانش��جویان بین الملل��ی در کان��ادا به تنهای��ی 2۱.6 میلیارد دالر 
شهریه، هزینه خوابگاه و سایر هزینه ها را پرداخت می کنند و همچنین 
با اتصال کانادا به اقتصاد دنیا از طریق تبادل فرهنگی، از نظر غیرپولی 
نیز کمک می کنند. دانش��جویان بین الملل��ی و برنامه های تحصیل در 
خارج از کش��ور دیدگاه های جدیدی را به این کشور وارد و شهروندان 

را برای آینده جهانی آماده می کنند.
 ۱9-COVID .پای��داری تبادل دانش به ثبات و رهب��ری نیاز دارد
دس��تیابی به ثبات را در حال حاضر بس��یار دشوار می کند، اما رهبری 

صحیح می تواند اقتصاد نوآوری را در مسیر رشد ثابت نگه دارد.
 در س��ال 2۰۱7 ، دول��ت فدرال اس��تراتژی مهارت ه��ای جهانی را 
برای تس��ریع در برنامه های اجازه کار توسط نیروی انسانی بسیار ماهر 
خارجی در ی��ک پنجره پردازش دو هفته ای آغاز ک��رد. عالوه بر این، 
محقق��ان خارجی و کارگران با مه��ارت باال که در کارهای کوتاه مدت 

کار می کنند، به اجازه کار احتیاج ندارند.

 این پنجره اما به دلیل همه گیری ویروس کرونا، برای نیروی انسانی 
بس��ته ش��ده اس��ت و بس��یاری از کارفرمایان از نظر جذب استعداد با 
چالش جدی مواجه هس��تند. به همین ترتیب، دانشجویان بین المللی 
که برای به دست آوردن مدرک تحصیلی و تجربه کاری کانادا به کانادا 
می آیند، از شرایط خوبی برای اخذ اقامت دائم برخوردار هستند. حدود 
27 درصد دانش��جویان بین المللی اقامت دائم می ش��وند. با این حال، 

همه چیز می تواند به سرعت تغییر کند.
 بس��یاری از دانش��جویان بین الملل��ی هندی که در ابت��دا به ایاالت 
متح��ده و کانادا می رفتن��د، در عوض در دانش��گاه های اروپا ثبت نام 
کرده اند. دلیل این موض��وع، محدودیت های ورود زودهنگام به ایاالت 
متحده، کانادا و اس��ترالیا اس��ت. دانش��گاه های کانادا ب��ه طور عمده 
کالس ه��ای آنالین را برای دوره های س��ال اول برگزار می کنند. برای 
برخی از دانش��جویان بین المللی، هزینه شهریه این کالس ها غیرقابل 
توجیه اس��ت. این ش��هریه حدود 5 برابر بیش��تر از میزانی اس��ت که 

دانشجویان داخلی می پردازند.
گزارشی از سوی موسسه بروکفیلد در سال 2۰۱5 نشان می دهد که 
بخش فناوری کانادا ۱۱7 میلیارد دالر درآمد اقتصادی داش��ته است. 
این اقدامات، حرکت پرش��تاب کانادا را که از چند س��ال گذش��ته در 

ساخت اقتصاد نوآوری به راه افتاده است، مختل می کند.
ای��ن بخش از س��ال 2۰۰7 به طور م��داوم از صنع��ت مالی و بیمه 
بزرگ تر بوده و حتی از رش��د ساالنه معادن، معادن و استخراج نفت و 
گاز پیشی گرفته است. بخش فناوری بزرگترین کمک کننده به تحقیق 
و توسعه، نوآوری در محصوالت و نوآوری سازمانی است و دومین عامل 

بزرگ در پردازش نوآوری ها در کانادا است.
بخش فناوری مقابله با تأثیرات اقتصادی همه گیری تحت تاثیر قرار 
گرفته اس��ت. بسیاری از نیروی انسانی فنی موجود در کانادا توانستند 
راحت تر از کسانی که در بخش های دیگر کار می کنند اشتغال خود را 
حفظ کنند و در قالب دورکاری، فعالیت ش��ان را ادامه دهند، در حالی 
که سطح اش��تغال بین فوریه و آوریل 2۰2۰ ۱5 درصد کاهش یافت، 
اشتغال در فناوری فقط ۴.2 درصد کاهش یافته است. اما کانادا باید با 
روش های حمایت از خدش��ه دار شدن جدی این روند و کاهش نیروی 

انسانی در حوزه فناوری جلوگیری کند.
US NEWS :منبع

آزمایش��گاه ملی نقش��ه برداری مغز گام جدیدي در مسیر حمایت از 
پژوهشگران و ترویج این دانش برداشت.

آزمایشگاه ملی نقش��ه برداری مغز با شعار توسعه همگرا در دانش و 
فناوری نقش��ه برداری مغز برای شناس��ایی و ایجاد شبکه ای هم افزا از 
پژوهشگران توانمند و مس��ئولیت پذیر باشگاه پژوهشگران را در سطح 

ملی راه اندازی کرد.
این آزمایشگاه با هدف ترویج دانش نقشه برداری مغز باشگاه محققان 
را در س��طح کش��ور حمایت و به ص��ورت هدفمند هدای��ت می کند. 
راه اندازی باش��گاه پژوهش��گران، محققان گامی ب��رای رفع چالش ها و 
مش��کالت س��خت افزاری و نرم افزاری برای انجام پروژه های تحقیقاتی 

است.

اعضای باشگاه بسته به امتیازشان از مزایای عضویت از جمله شرکت 
رای��گان در تمامی وبیناره��ا، حداقل یک دوره کارآم��وزی رایگان در 
سال، تخفیف در هزینه دریافت خدمات و کارگاه های آنالین می توانند 

استفاده کنند.
پژوهش��گران که به صورت وابس��ته ی��ا افتخاری عضو این باش��گاه 
می شوند از تسهیالت آموزشی، پژوهشی و ساماندهی تیم های هدفمند 
جهت برگزاری رویدادها یا مس��ابقات در حوزه نقش��ه برداری مغز بهره 

خواهند برد.
آزمایش��گاه ملی نقشه برداری مغز با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و هدف توسعه فعالیت های این حوزه راه اندازی شده 

است.

در سطح ملی؛ باشگاه پژوهشگران نقشه برداری مغز راه اندازی شد
براس�اس اس�ناد منتشرش�ده در س�رویس AppleCare، اپ�ل احتماال هفت�ه  آینده از 

محصوالت جدیدی به صورت مطبوعاتی رونمایی خواهد کرد.
به گزارش زومیت، اپل در یک فصل پاییزی شلوغ و پرکار، سه رویداد بزرگ برای معرفی 
محصوالت خود ازجمله خانواده آیفون 12، اپل واچ س�ری 6، آیپد ایر 4، مک های مبتنی بر 
آرم و... برگ�زار ک�رد. بااین حال آنطور که انتظار می رفت، بعض�ی از محصوالت مانند ایرپاد 
اس�تودیو، ردیاب ه�ای ایرتگ، اپل تی وی جدی�د و چند محصول دیگ�ر را معرفی نکرد و 
معرفی آنها را به زمان دیگری موکول کرد. حال اس�ناد به دس�ت آمده از سرویس خدماتی 

AppleCare، از معرفی محصوالت جدید اپل در 8 دسامبر )18 آذر( حکایت می کنند.
 ،AppleCare براس�اس اس�ناد داخلی اپل، کوپرتینویی ها برای ارائه دهن�دگان خدمات
یادداش�تی مبنی بر احتمال معرفی محصوالت جدید در روز سه شنبه 8 دسامبر )18 آذر(، 
ارس�ال کرده اند. اپل در این یادداش�ت به طور خاص به تکنیسین ها توصیه می کند که برای 
نس�خه های جدیدی از محصوالت، توضیحات و قیمت آنها خود را آماده کنند. ناگفته نماند 
که اپل بارها در اعالمیه های قبلی محصوالتش همین رویه را اتخاذ کرده اس�ت؛ برای مثال 

پیش از اعالم رویداد معرفی آیفون 12، اپل در یادداش�تی مشابه برای تکنیسین های خود، 
زم�ان رویداد جدیدش را 13 اکتب�ر )22 مهر( اعالم کرده بود که در نهایت منجر به معرفی 

آیفون 12 در همان زمان شد.
گرچ�ه بعی�د به نظر می رس�د اپل امس�ال میزبان رویداد دیگری باش�د، ام�ا اپل در این 
یادداش�ت س�اعت 16:00 )به وقت تهران( را برگزیده اس�ت که زمان رایج اپل برای انتشار 
اطالعیه ه�ای مطبوعات�ی ب�رای معرفی محصوالت�ش به حس�اب می آید. اپل در گذش�ته 
محصوالتی چون مک بوک پرو 13 اینچ )مبتنی بر اینتل(، مک بوک پرو 16 اینچ و نسل دوم 

ایرپاد را در زمانی مشابه )ساعت 16:00( و به صورت مطبوعاتی رونمایی کرده بود.
چندی پیش افش�اگری مرموز با نام کاربری L0vetodream، به این نکته اش�اره کرد که 
اپل کریس�مس امس�ال برنامه جدیدی برای غافلگیرکردن طرفدارانش تدارک دیده است. 
باتوجه ب�ه این توییت و اطالعت جدید منتشرش�ده، انتظار می رود که اپ�ل هفته  آینده از 
طری�ق رویدادی مطبوعاتی در وب س�ایت خ�ود از محصوالت جدی�دش رونمایی کند، اما 
هنوز مش�خص نیس�ت که کدام محصول یا محصوالتی ممکن است سه ش�نبه هفته   آینده 

کرونا چه چالش هایی را برای اقتصادهای فناور ایجاد کرده است

احتماال اپل هفته آینده از محصوالت جدیدی رونمایی خواهد کرد

دریچــه

استاندارد دارویی یکی از حساس ترین مواردی است که در تولید دارو مورد 
توجه اس��ت و تدوین اس��تانداردهای دقیق آن یک ضرورت ملی است. ایران 
یکی از کش��ورهای پیش��رو در حوزه تولید دارو و تامین ای��ن نیاز حیاتی در 
منطقه اس��ت. البته جایگاه ایران در دنیا هم قابل توجه است، اما صرف تولید 
دارو مهم نیست بلکه برای جهانی شدن این صنعت باید تالش کنیم داروهای 
تولیدی خود را منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی عرضه کنیم. تدوین 
3۰ استاندارد جدید در حوزه تولیدات دارویی یکی از همین اقدامات است که 
با تالش ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و دیگ��ر نهاده��ای مرتبط با این حوزه در حال انجام اس��ت و تا پایان س��ال 

محقق می شود.

 30 استاندارد دارویی جدید
رونمایی می شود

شنبه
15 آذر 1399

شماره 1677
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نمایشگاه مجازی شهر هوشمند دستاوردهای ملی و بین المللی این 
حوزه فناورانه را به اشتراک می گذارد و فضایی برای ارتباط بین فعاالن 

این حوزه فراهم می کند.
صنع��ت نمایش��گاهی کش��ور ب��ه عنوان 
ویتری��ن و اب��زار معرف��ی توانمندی ه��ای 
تولیدی و صادراتی کشور از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است و باید از این ظرفیت به نفع 
توس��عه ص��ادرات، تبادل فن��اوری و دانش 
روز به��ره ب��رد. در ش��رایط تحری��م، نقش 
نمایش��گاه ها بیش از هر زمان دیگری نمود 

می کند.
دومین نمایشگاه بین المللی مجازی شهر 
 2۰2۰  Smart City Expo هوش��مند 
به عن��وان جامع تری��ن نمایش��گاه مدرن و 
متناس��ب با شرایط روز ایران در حوزه شهر 
هوش��مند است که با مشارکت ستاد توسعه 

فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در حال برگزاری است.

وزارت کش��ور، وزارت راه و شهرسازی، صندوق نوآوری و شکوفایی، 

س��ازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها و نهاده��ای مرتبط از جمله حامیان 
برگزاری این نمایشگاه هستند.

این نمایش��گاه کار خ��ود را از 9 آذرماه آغاز کرده اس��ت و تا امروز 
با هدف آش��نایی با نوآوری ه��ای روز دنیا 
در حوزه ش��هر هوشمند در حال برگزاری 
است و فرصت مناسبی برای ارائه تولیدات 
و خدمات ارائه ش��ده توس��ط فع��االن این 

حوزه است.
و  ش��هری  زندگ��ی  کیفی��ت  بهب��ود 
روستایی، توسعه بازار شهر هوشمند، ارائه 
آخرین دستاوردهای فناوری روز در حوزه 
ش��هرهای هوش��مند، آش��نایی با مفاهیم 
جدید در س��ازه، طراحی و شهر هوشمند، 
برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی 
و اجرای��ی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در 
حوزه ش��هر هوشمند، بررس��ی مشکالت 
ساخت و سازهای کشور و ارائه راهکارهای علمی، بررسی مسئله انرژی 
و آب و ارائه راه حل های مناسب در جهت توسعه عمرانی و شهری و ... 

از دیگر اهداف تعریف شده برای این نمایشگاه است.

ط��رح تولید خودروی مدرن و اقتصادی، در جلس��ه مش��ترک وزیر 
صنعت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بررس��ی شد. این طرح 

با تکیه بر توانمندی های داخلی اجرا می شود.
معاون علم��ی و فناوری رئیس  جمهور از 
برنامه ریزی برای طراحی خودروهای به روز 
و ارزان قیم��ت ب��ا اس��تفاده از ظرفیت های 
داخلی کش��ور خبر داد. به گ��زارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، س��ورنا ستاری در 
نشس��ت مش��ترک با وزیر صنعت و رئیس 
گروه اقتص��ادی دفتر رهب��ر معظم انقالب 
درباره بررس��ی طرح تولید خودروی به روز 

و اقتصادی، گفت:
ایجاد نوآوری با اس��تفاده از طراحی های 
داخلی بیشتر خواهد شد و به همین دلیل، 
در طرح تولید خودروی ارزان قیمت و به روز 
روی طراح��ی ب��ا اس��تفاده از ظرفیت های 

داخل کشور تأکید داریم.
چنانچه طراحی دست مهندسان داخلی باشد، خلق خودرو خواهیم 
ک��رد. باید از کپی کاری در ح��وزه خودرو و مونتاژ خارج ش��ویم و به 

سمت خلق خودرو با استفاده از طراحی نیروهای متخصص کشورمان 
و نخبگان حرکت کنیم.

مع��اون علمی و فناوری رئیس  جمهور ضم��ن تأکید بر اینکه آینده 
صنعت خودرو در هوشمندس��ازی اس��ت، 
افزود: کشور ما نیز در آینده باید به سمت 
تولید خودروهای هوشمند و برقی برود تا 
از این موضوع عقب نمانیم که این مهم نیز 

در دستور کار قرار دارد.
در ای��ن جلس��ه ب��ا حض��ور علی رض��ا 
رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
ط��رح تولید خودروی مدرن و اقتصادی با 
ورود به عمق داخلی سازی بیشتر، توجه به 
تاب آوری و پلتفرم های مشترک با استفاده 
از ظرفیت دو خودروس��از بزرگ کشورمان 
)ایران خودرو و س��ایپا( و همچنین بخش 

خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: »به  دنبال طراحی 
خودروه��ای مدرن و ارزان قیم��ت با اس��تفاده از ظرفیت های داخلی 

کشورمان هستیم.«

تولید خودروی هوشمند و ارزان قیمت در ایرانحرکت به سوی داشتن شهری هوشمند؛ دستاوردها به نمایش درآمد

محمد رازینی / کارشناس زیست بوم های استارت آپی: راه اندازی یک 
اس��تارت آپ، ارتباط عمیقی با ویژگی های ش��خصیتی و ایمان فردی 
دارد. شخصی که دچار تزلزل در تصمیم گیری است و از دامنه ریسک 
ب��اال در زندگی واهمه دارد، به احتمال زیاد نمی تواند موس��س موفقی 
برای یک اس��تارت آپ باش��د، حتی اگر ایده های خوبی نیز در اختیار 

داشته باشد و از پشتوانه مالی کافی نیز برخوردار باشد.
براس��اس برخی داده ه��ا، قریب 5۰۰ هزار کس��ب و کار کوچک در 
کش��ور وج��ود دارد، همه کس��ب و کارهای کوچ��ک، از این ظرفیت 
برخ��وردار نیس��تند که دوام بیاورند و کمتر از یک س��وم این کس��ب 

وکارها می توانند وارد پنجمین سال فعالیت خود شوند.
اگر بخواهیم از مدل س��نتی ایجاد کس��ب وکاره��ای کوچک فاصله 
بگیریم و ایده ها و رویاهای فردی را در قالب یک اس��تارت آپ پیگیری 
کنیم. باید پیش از هر چیز سفری به آینده داشته باشیم! سفر به آینده 
به این معنا است که با توجه به واقعیت های امروز پیش بینی کنیم که 
بازار، اقتصاد و ش��یوه عرضه یک کاال یا خدمات خاص در 2 یا 5 سال 

آینده شاهد چه تغییراتی خواهد بود.
باید با پیش بینی نس��بی س��یر تحوالت، از خود بپرسیم که در حال 
حاضر چه مش��کالتی در جامعه وجود دارد و چگونه می توانم با عرضه 
یک کاال یا خدمت ارتقایافته، گامی در جهت حل این مشکل برداریم. 
مرحل��ه بعدی می تواند تیم س��ازی باش��د. تیم یعنی گروه��ی از افراد 
هم راس��تا که به تحقق و تجاری س��ازی ایده ش��ما باور دارند. داشتن 

مش��اور یا یک منتور خوب نیز از جمله موهبت های یک اس��تارت آپ 
خوب است.

معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، مراکز متعددی را مانند 
مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، پارک های علم و فناوری و دیگر نهادها 
را تاس��یس کرده است تا محلی برای استقرار استارت آپ و بهره گیری 
از منتورها و مش��اورین خبره باشند. در این مراکز همچنین بسته های 
پیش��نهادی ب��رای جذب کم��ک مال��ی و س��رمایه و همچنین نحوه 

بازارسازی و تولید انبوه به استارت آپ ها، عرضه می شود.
ب��ا این همه، علی رغم اهمی��ت همه این مراحل، ب��ه زعم نگارنده، 
مهمترین مرحله، اولین مرحله اس��ت، یعنی ایده پردازی و جرقه اولیه 
در ذهن. ایده ای س��ودآور است که واقعاً به تولید کاال و خدمتی منجر 
ش��ود که مردم به آن نیاز مبرم داشته باشند. بسیاری اوقات در مراکز 
نوآوری و یا در دانش��گاه مش��اهده می ش��ود که محصوالت و خدماتی 
توس��ط دانشجویان در قالب اس��تارت آپ، عرضه می شود که علی رغم 
جالب بودن، اما چیزی نیست که به اصطالح، مردم حاضر باشند برای 
آن هزینه کنند. این همان نکته مغفول مانده در شروع استارت آپ های 
دانش��جویی است، موسس اس��تارت آپ باید از خود بپرسد در زمانه ای 
که به دلیل برخی محدودیت ه��ا، مصرف کننده با کمبود منابع مواجه 
است، آیا حاضر است این محصول یا خدمت را نیز در سبد هزینه های 
ماهیانه خود قرار دهد؟ اگر پاس��خ به این س��وال مثبت بود، ش��انس 

موفقیت استارت آپ افزایش خواهد یافت.

به دلیل دنیاگیری ویروس کرونا و افزایش ش��دید خرید آنالین به جای 
خرید حضوری، میزان درآمدهای آمازون س��ربه فلک کش��یده است. این 

گفته به فروشندگان مستقل آمازون نیز تعمیم داده می شود.
به گزارش زومیت، آمازون در اطالعیه ای رس��می می گوید »بزرگ ترین 
فصل تعطیالت« خود را تابه امروز تجربه کرده است و دلیل اصلی موضوع 
به افزایش خرید آنالین مربوط می ش��ود. درواقع امروزه به دلیل ش��رایط 
ایجادش��ده بر اثر دنیاگیری ویروس کرونا مردم ترجیح می دهند به جای 

مراجعه به فروشگاه های حضوری، به صورت آنالین خرید کنند.
رسانه  CNBC می نویس��د که آمازون تصمیم گرفته است آمار دقیق 
ف��روش محصول در روزه��ای بلک فرایدی )Black Friday( و س��ایبر 
ماندی )Cyber Monday( را اعالم نکند؛ بااین حال آمازون با انتش��ار 
پستی در وبالگ رسمی خود به آمار فروِش فروشندگان مستقل فعال  در 
پلتفرم خود اشاره کرد. آمازون اعالم می کند فروشندگان مستقل مجموعا 
در دو روز بلک فرایدی و سایبر ماندی بیش از ۴.8 میلیارد دالر محصول 
در س��طح جهان فروخته اند. این عدد به میزان 6۰ درصد به صورت ساالنه 
افزایش پیدا کرده اس��ت. در بخشی از بیانیه  آمازون می خوانیم: »به لطف 
مشتریان در سراسر دنیا، تا رویداد سایبر ماندی، 2۰2۰ بزرگ ترین فصل 

تعطیالت ما تابه امروز بوده است.«
درحالی که فروش محصول بر بستر آمازون به باالترین حد خود رسیده و 
رکوردهای جدیدی ثبت شده است، گزارش ها از کاهش شدید مراجعه به 
فروشگاه های حضوری حکایت می کنند. داده های اولیه  منتشرشده توسط 
مؤسسه  Sensormatic Solutions نشان می دهند که در بلک فرایدی 
امسال میزان تراکم مردم در فروشگاه های حضوری 52.۱ درصد نسبت به 
سال گذشته کاهش یافته است؛ زیرا اکثر مردم برای دور ماندن از ازدحام 

جمعیت، در خانه مانده اند.
یک تحلیلگر می گوید اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ۴2 س��نت از هر 
دالری که در فصل تعطیالت امس��ال خرج می ش��ود، ب��ه آمازون خواهد 
رس��ید. این عدد در سال گذشته برابر با 36 سنت از هر دالر بود. آمازون 
می گوید 7۱ هزار کسب و کار کوچک و متوسط در سراسر دنیا تا این لحظه 

توانسته اند بیش از ۱۰۰ هزار دالر محصول در فصل تعطیالت بفروشند.
به نظر می رس��د که برندهای خوِد آمازون نی��ز در روزهای اخیر فروش 
بسیار خوبی تجربه کرده اند. آمازون در بیانیه  خود می گوید مشتریان تعداد 
بیشتری از محصوالت Ring و Blink و eero را نسبت  به سال گذشته 
در این فروش��گاه خری��داری کرده اند. آمازون همچنی��ن اعالم کرد دیگر 
 Echo محصوالت پرفروش روزهای بلک فرایدی و س��ایبر ماندی شامل
Dot و ۴K Fire TV Stick می شود. همچنین از بین دیگر محصوالتی 
که در فصل تعطیالت امسال فروش بسیار خوبی تجربه کرده اند می توانیم 
به کتاب باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق ایاالت متحده، با نام »سرزمین 
موعود« )A Promised Land(، یک سش��وار جدید برند Revlon و 

یک کیت آزمایش DNA ساخت 23andMe اشاره کنیم.
در طول سال جاری میالدی دنیاگیری ویروس کرونا باعث شد ضررهای 
زیادی به بس��یاری از کس��ب و کارها وارد شود، اما آمازون روزهای بسیار 
خوبی را س��پری کرد. این شرکت در جدیدترین گزارش مالی خود گفت 
سود خالصش در سه ماهه  گذش��ته تقریبا سه برابر بیشتر از سال 2۰۱9 
ش��ده است و این میزان سود، رویداد پرایم دی )Prime Day( را شامل 
نمی ش��ود. این میزان رشد باعث شده اس��ت آمازون تعداد بسیار زیادی 
نیروی جدید اس��تخدام کند. آنطور که نیویورک تایمز می نویسد آمازون 
۴27 هزار و 3۰۰ نفر را در عرض ۱۰ ماه به نیروی کار خود اضافه می کند.

آمازون بزرگ ترین فصل تعطیالت تاریخ خود را تجربه کرد

پیش از اعالم رویداد معرفی آیفون 12، اپل در یادداش�تی مشابه برای تکنیسین های خود، 
زم�ان رویداد جدیدش را 13 اکتب�ر )22 مهر( اعالم کرده بود که در نهایت منجر به معرفی 

آیفون 12 در همان زمان شد.
گرچ�ه بعی�د به نظر می رس�د اپل امس�ال میزبان رویداد دیگری باش�د، ام�ا اپل در این 
یادداش�ت س�اعت 16:00 )به وقت تهران( را برگزیده اس�ت که زمان رایج اپل برای انتشار 
اطالعیه ه�ای مطبوعات�ی ب�رای معرفی محصوالت�ش به حس�اب می آید. اپل در گذش�ته 
محصوالتی چون مک بوک پرو 13 اینچ )مبتنی بر اینتل(، مک بوک پرو 16 اینچ و نسل دوم 

ایرپاد را در زمانی مشابه )ساعت 16:00( و به صورت مطبوعاتی رونمایی کرده بود.
چندی پیش افش�اگری مرموز با نام کاربری L0vetodream، به این نکته اش�اره کرد که 
اپل کریس�مس امس�ال برنامه جدیدی برای غافلگیرکردن طرفدارانش تدارک دیده است. 
باتوجه ب�ه این توییت و اطالعت جدید منتشرش�ده، انتظار می رود که اپ�ل هفته  آینده از 
طری�ق رویدادی مطبوعاتی در وب س�ایت خ�ود از محصوالت جدی�دش رونمایی کند، اما 
هنوز مش�خص نیس�ت که کدام محصول یا محصوالتی ممکن است سه ش�نبه هفته   آینده 

معرفی ش�وند. طبق شایعات گذشته، احتمال معرفی ردیاب ایرتگ، هدفون های دورگوشی 
موس�وم به ایرپاد اس�تودیو و اپل تی وی جدید مجهز به کنترل و پردازنده  جدید، بس�یار 
بیش�تر از س�ایر محص�والت خواهد ب�ود و با توج�ه به منتشرش�دن این اطالع�ات برای 
تکنیس�ین های AppleCare، احتماال شاهد معرفی حداقل یک سخت افزار جدید باشیم؛ 
زیرا AppleCare یک ضمانت نامه  س�خت افزاری برای محصوالت اپل به حس�اب می آید و 

ممکن است باالخره شاهد رونمایی ایرپاد استودیو باشیم.
براس�اس ش�ایعات قبل�ی ایرپاد اس�تودیو در اواخ�ر امس�ال رونمایی خواهد ش�د، اما 
گزارش های اخیر بلومبرگ نش�ان می دهند که به  دلیل مش�کالت در بخش طراحی، تولید 
ایرپاد اس�تودیو ب�ه تأخیر افتاده؛ به  گفته بلومبرگ، تولید ای�ن هدفون  از چند هفته پیش 
شروع شده، اما تولید انبوه آن با تأخیر مواجه شده است که می تواند بدین مفهوم باشد که 
ایرپاد استودیو تا سال 2021 در دسترس عموم قرار نخواهد گرفت. اپل شاید نسخه جدید 
10 گیگابی�ت اترن�ت مک بوک پ�رو 13 اینچی مبتنی مبتی بر آرم را نی�ز رونمایی کند زیرا 

چندی پیش شایعاتی از منابع معتبر درباره  این موضوع منتشر شده بود.

استارت آپ ها و گام مهم ایده پردازی

احتماال اپل هفته آینده از محصوالت جدیدی رونمایی خواهد کرد

یادداشـت

پوشش های حفاظتی شرکتی دانش بنیان به صنایع نساجی، چسب و کاغذ، ساختمان، 
ش��وینده، آرایش��ی و بهداش��تی رونق داد. ش��رکت س��یماب رزین از جمله شرکت های 
دانش بنیانی اس��ت که برای رونق دادن به صنایع مختلف کش��ور 3۰ س��ال اس��ت که در 
حوزه تولید رزین های آکریلیک پایه آب تالش می کند. رزین های دوست دار محیط زیستی 
که جایگزین مناسبی برای تعداد زیادی از رزین های پایه حاللی مورد استفاده در صنایع 
مختلف اس��ت و در تولید پوش��ش  های حفاظتی کاربرد دارد. به گفته س��امرند ناسوتی، 
مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، شرکت س��یماب رزین یکی از نخستین تولیدکننده 
رزین های امولس��یون آکریلیک است که فعالیت خود را از سال ۱368 آغاز کرد و تاکنون 

گام های بلندی در راستای تولید محصوالت باکیفیت و متنوع برداشته است.

بازار پوشش های حفاظتی با محصولی 
دانش بنیان رونق گرفت



ویدئو در طول س��ال های اخیر به س��رعت بدل به فرمت مورد عالقه 
برای بازاریاب ها ش��ده اس��ت. این امر ب��ه دلیل افزایش دسترس��ی به 
اینترن��ت در مقیاس جهانی و همچنین ترجیح کاربران برای مش��اهده 
محت��وا در قالب این فرمت روی داده اس��ت. بدون تردی��د تمام برندها 
نسبت به بازاریابی ویدئویی احساس عالقه دارند. شاید یک کسب و کار 
بارها در زمینه بازاریابی ویدئویی با شکست مواجه شود، اما هرگز نسبت 
ب��ه کارایی این الگ��و از بازاریابی تردید نخواهد کرد. براس��اس گزارش 
پژوهش��گران در موسسه HubSpot اس��تفاده از محتوای ویدئویی در 
عرص��ه بازاریابی موجب افزای��ش 8۰ درصدی جلب نظر مخاطب هدف 
می ش��ود بنابراین گرایش ش��دید برندها به سوی اس��تفاده از محتوای 

بازاریابی امری طبیعی خواهد بود. 
ش��اید یک کارآفرین یا کارش��ناس بازاریابی اطالعات نسبی در مورد 
مزیت های فرمت ویدئو در حوزه بازاریابی داش��ته باش��د، اما نکته مهم 
در این میان دلیل جهت گیری س��ایت برندها به س��وی این حوزه است. 
بسیاری از برندها از فرمت ویدئو برای بازاریابی استفاده می کنند. برخی 
از دالیل س��نتی برای محبوبیت فرمت ویدئو ش��امل افزایش جلب نظر 
مخاطب هدف اس��ت. نکته مهم در این میان نحوه اس��تفاده از افزایش 
توجه مخاطب هدف در حوزه بازاریابی اس��ت. اگر این امر مدنظر برندها 
قرار نداشته باشد، جلب نظر تمام مشتریان یک بازار نیز کارساز نخواهد 

بود. 
ام��روزه هر برند ب��رای اهداف متفاوت��ی از حوزه بازاریاب��ی ویدئویی 
اس��تفاده می کند. بدون تردید با توس��عه فناوری های بازاریابی و توسعه 
س��لیقه کاربران در زمینه مش��اهده محتوای مختلف الگوهای بازاریابی 
نیز دس��تخوش تغییر شده اند. اکنون برخی از برندها برای اهدافی فراتر 
از ف��روش محص��والت به مخاطب ه��دف اقدام به اس��تفاده از محتوای 
ویدئویی می کنند. این امر اهمیت بس��یار زی��ادی برای ایجاد تحول در 

حوزه بازاریابی دارد. 
هدف اصلی مقاله کنونی بررس��ی دالیل تازه برای اس��تفاده برندها از 
محت��وای ویدئویی اس��ت. یکی از نکات مهم در ای��ن میان تالش برای 
استفاده از نظرات کارآفرینان در بازارهای مختلف است. بر این اساس در 
مقاله کنونی بررس��ی ها و نظرسنجی های مربوط به کارآفرینان بازارهای 
اروپایی و آمریکای شمالی مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده دقیق 
از اطالعات به شناخت بهتر مزیت های بازاریابی ویدئویی در عصر کنونی 

منجر خواهد شد. 
1. استفاده از فرمت ویدئو برای توسعه آگاهی پیرامون برند

فرمت ویدئو امکان جلب نظ��ر مخاطب هدف یا به طور کلی کاربران 
ش��بکه های اجتماعی را دارد. این امر در زمینه جلب مشتریان نیز برای 
برندها تاثیرگذار اس��ت. امروزه اغلب برندها فرصت فروش مس��تقیم در 
ش��بکه های اجتماعی را دارند. بنابراین جلب نظ��ر کاربران در این فضا 
به ش��یوه ای منحصر به فرد ضروری خواهد بود. بسیاری از برندها برای 
تولید محتوای ویدئویی به س��راغ محصوالت ش��ان می روند بنابراین در 
عمل کاربران فرصت آشنایی به محصوالت تازه برندها را پیدا می کنند. 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای بهبود وضعیت برند ش��امل توسعه 
آگاهی مش��تریان از کس��ب و کار است. بس��یار از برندها در طول مدت 
زمان طوالنی اقدام به حضور در بازاری مش��خص می کنند، اما کمترین 
توجهی از سوی مخاطب هدف صورت نمی گیرد. این امر در اغلب موارد 
انگیزه برندها را به ش��دت تضعیف می کند. توس��عه آگاهی مش��تریان 
بازارهای مختلف نس��بت ب��ه برند ایده جذابی ب��رای بازاریابی ویدئویی 
محس��وب می شود. برخی از برندها برای معرفی کسب و کارشان از این 
شیوه جذاب استفاده می کنند. مزیت اصلی این شیوه امکان تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف براساس سلیقه شان اشت. 
امروزه مشتریان تمایل باالیی برای شناخت دقیق برندها دارند. نکته مهم 
در این بین تمایل اندک مش��تریان برای جس��ت وجوی اطالعات پیرامون 
برندهاست. بنابراین هر کسب و کاری باید به طور مستقیم و ساده خودش 
را معرفی نماید. دسترسی ساده به محتوای بازاریابی برندها از سوی مخاطب 
هدف اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر این نکته م نظر برندها قرار نداش��ته 

باشد، شرایط بازاریابی بسیار دشواری پیش خواهد آمد. 
فرمت ویدئو به دلیل فراهم س��ازی ش��رایط تعامل بهینه میان برندها 
و مشتریان همیش��ه اهمیت باالیی داشته است. توسعه آگاهی پیرامون 
برند در این حالت ش��امل تالش برای ایجاد وضعیتی صمیمی می شود. 
همچنین ایجاد انطباق میان فعالیت های برند و نیازهای مش��تریان نیز 

یکی دیگر از ایده های جذاب در این میان محسوب می شود. 
2. افزایش فروش با فرمت ویدئو

اس��تفاده از فرمت ویدئو برای افزایش فروش نیز ایده جذابی اس��ت. 

بس��یاری از برندها از فرصت های فروش در دنیای واقعی بیشترین بهره 
را می برن��د. البته این امر به معنای بی  توجهی به فضای آنالین نیس��ت. 
مزی��ت اصلی تولید محت��وای بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی امکان 
تعامل س��ریع و نزدیک با مخاطب هدف اس��ت. ش��اید در نگاه نخست 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی نیاز به ایده های بیش از اندازه پیچیده 
داش��ته باش��د. نکته اساس��ی در این میان امکان تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف با اس��تفاده از ایده های ساده و در عین حال هماهنگ با 
سلیقه آنهاست. این امر در طول سال های اخیر از سوی برند فابلتیکس 
به خوبی پیاده ش��ده اس��ت. این برند در زمینه تعامل با مخاطب هدف 
براساس سلیقه شان مهارت بسیار زیادی دارد. همین امر موجب افزایش 

توجه کاربران در سراسر جهان به این برند شده است. 
برخی از کس��ب و کارها در ابتدای مس��یر برای ف��روش در بازارهای 
محل��ی برنامه ریزی می کنند. اگر یک کمپی��ن بازاریابی موفقیت باالیی 
در ش��بکه های اجتماعی داشته باشد، کس��ب و کارهای کوچک امکان 
توسعه سریع در کمترین زمان ممکن را خواهند یافت. داستان بسیاری 
از برندهای بزرگ در یک دهه کنونی به همین ترتیب روی داده است. 
متاس��فانه برخی از برندها ب��رای بازاریابی از فرمت ویدئو اس��تفاده 
نمی کنن��د. این امر به دلیل گرایش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف براساس شیوه های متفاوت اس��ت. استفاده گسترده از محتوای 
ویدئویی دلیلی برای کلیش��ه ای بودن آن نیست. نمایش نحوه استفاده 
از محصوالت به صورت عملی یکی از ایده های مناس��ب برای بازاریابی 
ویدئویی است. اغلب مشتریان در زمینه خرید محصوالت با تردیدهایی 
در زمین��ه کاربردش��ان مواجه هس��تند بنابراین اس��تفاده از محتوای 
ویدئویی و معرفی محصوالت به صورت دقیق ایده ای کاربردی خواهد 

بود. 
کریس��مس برای بسیاری از مش��تریان در بازارهای مختلف به معنای 
ایجاد فرصت خرید اس��ت. اگ��ر یک برند در کریس��مس فروش خوبی 
داشته باشد، سال آینده تجاری اش تضمین خواهد شد. این امر از طریق 
ایجاد ویدئوهای بازاریابی جذاب و تعاملی امکان پذیر خواهد بود. برخی 
از برنده��ا در زمینه بازاریاب��ی بر روی وجهه فروش تمرکز اندکی دارند. 
دلیل اصلی فعالیت هر برندی در بازار کس��ب و کار دسترسی به فروش 
مناس��ب اس��ت بنابراین هر برندی باید انگیزه کافی برای فروش بیشتر 
را مدنظر قرار دهد. در غیر این صورت وضعیت دش��واری از نظر س��طح 

فروش تجربه خواهد کرد. 
3. توسعه کسب و کار در شبکه های اجتماعی

حضور در شبکه های اجتماعی دیگر یک گزینه دلبخواهی برای برندها 
نیست. بسیاری از کسب و کارها در طول 2 دهه اخیر به طور دلبخواهی 
در ش��بکه های اجتماعی حضور داشته اند. امروزه بازاریابی در شبکه های 
اجتماع��ی حتی از بازاریابی حضوری نیز مهمتر اس��ت. دلیل این امر به 
سادگی با نگاهی به دامنه وسیع کاربران حاضر در شبکه های اجتماعی 
قابل تش��خیص خواهد بود. بس��یاری از برندها برای جلب نظر مخاطب 
ه��دف نیاز به فضای��ی تعاملی دارند. همچنین هزینه ه��ای بازاریابی به 
ش��یوه های س��نتی نیز به طور مداوم افزایش می یابد. این امر حضور در 
ش��بکه های اجتماعی را بدل به گزینه ای جذاب برای برندها کرده است. 
یکی از نکات جال��ب در این میان امکان تاثیرگذاری و همچنین تعامل 
نزدی��ک با مخاطب هدف اس��ت.  برخی از برندهای بزرگ با اس��تفاده 
از بازخوردهای دریافتی از مش��تریان در ش��بکه های اجتماعی اقدام به 
توسعه کسب و کارشان کرده اند. برخی از برندها به دلیل تمرکز بر روی 
فروش محصوالت نس��بت به کاس��تی های استراتژی شان آگاهی ندارند. 
ای��ن امر با س��رمایه گذاری بر روی تعامل با مخاط��ب هدف امکان پذیر 
خواهد ش��د.  ش��بکه های اجتماعی فضای��ی برای تعام��ل و همچنین 
بازاریاب��ی ارزان قیمت فراهم می کند. برخی از برندها در زمینه بازاریابی 
و تعامل با مش��تریان هزینه های بسیار زیادی صرف می کنند. امروزه به 
لطف ش��بکه های اجتماعی امکان صرفه جویی در این حوزه فراهم شده 
اس��ت.  الگوی بارگ��ذاری ویدئویی بازاریابی از س��وی برندهای دیگر به 
ش��یوه های سنتی محدود نیس��ت. هنوز هم برخی از بازاریاب ها فقط به 
بارگذاری محتوای ویدئویی در قالب پست اعتقاد دارند. امروزه استفاده 
از قابلیت هایی نظیر اس��توری و حتی ویدئوی الیو دارای اهمیت است. 
برندها با اس��تفاده از ویدئوی الیو امکان تعامل نزدیک با مشتریان شان 

را خواهند داشت. 
برگزاری جلس��ات پرسش و پاس��خ با مخاطب هدف یکی از ایده های 
بازاریابی جذاب محس��وب می ش��ود. یکی از نکات مهم در زمینه انتشار 
محت��وای ویدئوی��ی در ش��بکه های اجتماعی مربوط ب��ه توجه به وجه 
س��رگم کننده آنهاس��ت. اگر محتوای بازاریاب یک برند فاقد المان های 
سرگرم کننده باش��د، به سرعت از سوی مخاطب هدف مورد بی توجهی 
قرار می گیرد. اشتباه برخی از برندها در این میان تالش برای دسترسی 

به اهداف کاری شان بدون توجه به وضعیت برندهاست. 

4. استفاده از ویدئو برای آموزش مشتریان
آموزش مشتریان در حوزه های مختلف همیشه هدف مهمی محسوب 
می ش��ود. برخی از برندها در این مس��یر س��رمایه گذاری باالیی بر روی 
تولید ویدئو می کنند. این امر با توجه به بازگش��ت سرمایه گذاری برندها 

در مدت زمانی اندک بسیار جذاب به نظر می رسد. 
امروزه مش��تریان دارای تمایل به یادگیری و آگاهی از نکات مختلف 
هس��تند. برندهای حرفه ای به طور مداوم این نیاز مش��تریان را مدنظر 
قرار می دهن��د بنابراین در صورت عدم فعالیت در این حوزه باید هرچه 
سریع تر نسبت به تولید محتوا اقدام نمایید. موسسه HubSpot نیز در 
زمینه تولید محتوای آموزش��ی فعالیت قابل مالحظه ای دارد. نمونه های 
بس��یار زیادی از ویدئوهای آموزش��ی این برند در س��طح اینترنت قابل 
دسترس��ی اس��ت. دلیل این امر از نظر بازاریابی ترغیب مخاطب هدف 
برای تعامل بیش��تر با برند و همچنین تاثیرگذاری بر روی آنها براساس 
الگوهای نوین اس��ت.  اگر برندها از محصوالت یا مطالب اصلی ش��ان در 
زمینه کسب و کار پیش نمایشی تهیه نمایند، شانس باالتری برای جلب 
نظر مخاطب هدف خواهند داش��ت. این امر در طول سال های اخیر در 
قالب تهیه ویدئوی بازاریابی دنبال ش��ده است. اغلب ما تجربه مشاهده 
ویدئوه��ای بازاریابی در توییتر یا یوتیوب را داش��ته ایم. اغلب ویدئوهای 
موردنظر دارای ماهیت کوتاه هس��تند. در پایان هر ویدئو نیز لینک های 
مرب��وط به مراجعه به س��ایت یا مطالعه مطالب بیش��تر وجود دارد. این 
امر به خوبی اس��تراتژی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

براساس این الگو را نشان می دهد. 
ش��روع فرآیند تولید محتوای آموزشی در زمینه بازاریابی کار ساده ای 
نیس��ت. خوش��بختانه الگوب��رداری از عملکرد برندهای بزرگ همیش��ه 
راهکار مناس��بی محس��وب می ش��ود. این امر وضعیت برندها را به طور 
قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخش��ید بنابرای��ن دیگر نیازی به نگرانی 
پیرام��ون وضعیت برندها در حوزه بازاریابی و تبلیغات نخواهد بود. البته 
پس از گذش��ت مدت زمان��ی اندک از الگوبرداری بای��د به دنبال ایجاد 

سبک منحصر به فرد برند در زمینه بازاریابی باشیم. 
اگر یک کسب و کار در حوزه ای منحصر به فرد یا دشوار برای مخاطب 
هدف فعالیت دارد، اس��تفاده از الگوی بازاریابی آموزش��ی کاربرد بسیار 
زی��ادی خواهد یافت. ای��ن امر در صورت اجرای درس��ت امکان تبدیل 
کس��ب و کارهای کس��ل کننده به گزینه هایی جذاب برای مشتریان را 
دارد. مهمترین مس��ئله در این میان بیان س��اده اصطالحات تخصصی 
کس��ب و کار اس��ت. این امر شاید در ابتدا بسیار دش��وار باشد، اما پس 
از م��دت زمان��ی اندک نحوه تبدی��ل واژگان تخصصی کس��ب و کار به 
عبارت های س��اده بدل به نوعی عادت خواهد ش��د. امروزه بس��یاری از 
برنده��ای حرفه ای در زمینه IT از همین الگو برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف استفاده می کنند. 
5. ایجاد اصالت با ویدئوهای بازاریابی

بس��یاری از برندها ب��رای ایجاد اصالت اقدام ب��ه بازاریابی ویدئویی 
می کنند. امروزه ش��مار باالیی از برندها در بازارهای مختلف مش��غول 
به فعالیت هس��تند. این امر سطح رقابت میان برندهای مختلف را به 
ش��دت افزایش داده اس��ت. برخی از کس��ب و کارها برای جلب نظر 
هرچه بهتر مش��تریان اقدام ب��ه بازاریابی براس��اس الگوهای متفاوت 
می کنند. یک��ی از الگوهای کاربردی در این میان اس��تفاده از فرمت 

ویدئویی است. 
ه��ر برندی دارای ارزش ها و فرهنگ خاص��ی در زمینه فعالیت کاری 
اس��ت. این امر امکان بازاریابی منحصر به فرد برای هر کس��ب و کار را 
فراهم می کند. اگر یک برند نس��بت به بازاریابی براس��اس الگوی مورد 
بحث اقدام نماید، در مدت زمانی کوتاه امکان ایجاد جلوه ای خاص برای 
کسب و کارش را خواهد داشت.  شاید برای بسیاری از مشتریان پدیده 
مشاهده برندهای شبیه به هم اتفاق افتاده باشد. این امر ضرورت ایجاد 
اصال��ت را مطرح می کن��د. وقتی یک برند دارای جلوه ای اصیل اس��ت، 
امکان مش��اهده برندهای مشابه آن وجود نخواهد داشت. امروه بسیاری 
از کس��ب و کارها در عمل ش��بیه به رقبای شان هستند بنابراین فرآیند 

تصمیم گیری برای مشتریان به شدت دشوار خواهد شد. 
بازاریابی در ش��رایط کنونی نیاز به اس��تفاده از تم��ام فرصت ها دارد. 
بازاریابی ویدئویی علی رغم فراهم ساختن شرایط مناسب برای بازاریابی 
و تعامل با مخاطب هدف س��طح هزینه برندها را نیز به ش��دت کاهش 
می دهد بنابراین هر برندی باید شرایط موردنیاز برای بازاریابی ویدئویی 
را فراهم س��ازد. اس��تفاده از ش��یوه های مورد بحث در این مقاله امکان 
بازاریاب��ی ویدئویی به ش��یوه ای متفاوت را فراه��م می کند. دالیل مورد 
بحث پیرام��ون توجه برندها به محتوای ویدئویی برای هر برندی دارای 
اهمیت اس��ت بنابراین توجه به این حوزه شانس کسب و کار شما برای 

موفقیت بازاریابی را دوچندان خواهد کرد. 
blog.hubspot.com :منبع

سنجش فشار خون اقدام جدید اپل 

در چند س��ال اخیر س��اعت هوش��مند اپل موفق شده است 
ت��ا نرخ فروش بس��یار خوبی را به ثبت برس��اند، با این حال در 
بازار اگر همواره در تالش برای وارد ش��دن به حوزه های جدید 
نباشید، احتمال شکست، بسیار زیاد خواهد بود. در همین راستا 
به نظر می رسد که در عرضه بعدی، شاهد امکان جالبی خواهیم 
بود که براس��اس آن اپل واچ می تواند فش��ار خون را به صورت 
لحظ��ه ای، اندازه گی��ری کرده و در صورت کاه��ش و یا افزایش 
ش��دید آن، افراد را مطلع س��ازد. در این راس��تا حتی می توان 
قابلیتی را تعیین کرد که براس��اس آن وضعیت افراد، به دیگران 
ارسال شود. این امر خصوصا در رابطه با افرادی که با مشکالتی 
نظیر آلزایمر مواجه هس��تند، بسیار کاربردی خواهد بود، با این 
ح��ال باید دید که این دس��تگاه در عمل تا چ��ه اندازه می تواند 

دقیق عمل کند.
btimesonline.com :منبع

اپل واچ به ابزاری برای افزایش کیفیت 
سلفی ها تبدیل خواهد شد

بدون ش��ک گرفتن تصاویر ب��ا دوربین اصلی، منج��ر به افزایش 
کیفیت آن خواهد شد. درواقع دوربین های سلفی، ضعیف تر هستند. 
با این حال اس��تفاده از آنها برای تصاویر سلفی، تقریبا غیرممکن به 
نظر می رسد. در این راستا استفاده از اپل واچ برای این امر، اقدامی 
 ، Ulanzi عجیب ت��ر خواهد بود، با این حال یک ش��رکت به ن��ام
پایه نگه دارنده دوربینی را ایجاد کرده اس��ت که قادر به نگه داشتن 
اپل واچ بوده و این امر باعث می ش��ود که از آن بتوان برای مشاهده 
خود در هنگام گرفتن تصاویر، استفاده نمود. تحت این شرایط شما 
می توانید به راحتی از دوربین اصلی برای گرفتن تصاویر، اس��تفاده 
نمایی��د. این محصول تا چند روز آینده با قیمت 2۰ دالر، وارد بازار 
خواهد ش��د و پیش بینی می ش��ود که فروش بسیار خوبی را داشته 
باشد. بدون ش��ک در صورت اس��تقبال خوب، مدل های مشابه آن 

برای سایر برندها نیز تولید خواهد شد. 
desotopost.com :منبع

قابلیت استوری این بار برای اسپاتیفای

قابلیت اس��توری اگرچه اولین بار در سال 2۰۱3، توسط اسنپ 
چت معرفی ش��د، با این حال در حال حاضر مورد اس��تفاده اکثر 
ش��بکه ها قرار گرفته اس��ت. ب��ا این حال نکته جالب اس��تفاده از 
آن توس��ط اسپاتیفای اس��ت. علت این امر نیز به این خاطر است 
ک��ه این پلتفرم، یک ش��بکه اجتماعی نبوده ولی قرار اس��ت که 
خوانن��دگان، از چنین امکانی برای ارتباط بهتر با طرفداران خود، 
برخوردار ش��وند. این امر به معنای آن اس��ت که س��ایر کاربران، 
نمی توانند چنین قابلیتی را داشته باشند. این اقدام در حال حاضر 
مراحل آزمایش��ی خود را س��پری می کند. درواقع با واردشدن به 
صفحه اصلی و جس��ت و جوی پلی لیست مخصوص کریسمس، 
ش��اهد آن خواهید بود که بخش��ی جدید تحت عنوان مش��اهده 
استوری ها، اضافه شده است. در این راستا ظاهر این بخش، کامال 
ش��بیه به قابلیت استوری در اینس��تاگرام است. حال باید دید که 
ای��ن ط��رح جدید تا چه ح��د می تواند نظر کاربران را به س��مت 
خود جلب نماید. در این راس��تا برخی این اقدام را ناامیدکننده و 
بیانگر نابودش��دن خالقیت می دانند. درواقع به عقیده این دسته 
از مخالفان، بهتر است که به جای تقلید، هر شبکه به دنبال ارائه 

اقداماتی منحصر به فرد باشد. 
mashable.com :منبع

اپل در ایتالیا محکوم شد

نهاد نظارتی کشور ایتالیا تحت عنوان AGCM، شرکت اپل را 
۱۰ میلیون یورو جریمه کرد. دلیل آن نیز به علت ش��فاف نبودن 
توضیح��ات در رابطه با قابلیت ضدآب ب��ودن محصول جدید این 
ش��رکت است. در این راس��تا اپل اعالم کرده است که آیفون ۱2 
تا عمق ش��ش متر و برای مدت 3۰ دقیق��ه، در برابر نفوذ آب در 
شرایط آزمایشگاهی، مقاوم هستند. درواقع باید مشخص شود که 
آزمایش ها در چه محیطی انجام شده است و آیا این امر به معنای 
ضمانت آن در برابر هر ش��رایطی خواه��د بود؟ برای مثال ممکن 
اس��ت این وضعیت تنها ش��امل آب راکد باشد. تحت این شرایط 
عملکرد ضد آبی دستگاه در رودخانه، به مراتب کمتر می شود. این 
نخس��تین باری نیس��ت که این نهاد اپل را متهم کرده است. طی 
 ،iOS چند هفته اخیر اطالعات نادرست در رابطه با به روز رسانی
جریمه ای را برای این برند آمریکایی، به همراه داشته است. با این 
حال رقم آن در مقایس��ه با این حجم، به مراتب کمتر بوده است. 
ح��ال باید دید که بیانیه اپل نس��بت به ای��ن موضوع، چه خواهد 
بود. درواقع این مس��ئله می تواند منجر به اقدامات مشابه از سوی 

سایر کشورها شود. 
dnyuz.com :منبع

تحقیقات جدید در زمینه اهمیت بازاریابی ویدئوییBRANDکارگاهبرندینگ
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هر س��ال ترندها و شیوه های طراحی سایت تازه ای از سوی برندها مورد 
توجه قرار می گیرد. بس��یاری از طراح های حرفه ای سایت به طور مداوم در 
تالش برای به روز رس��انی طرح ها و قالب های ش��ان هستند. این امر رقابت 
جذابی در میان برندها برای طراحی و مدیریت سایت های بهتر ایجاد کرده 
اس��ت. امروزه سایت رسمی اغلب برندها دارای نمایی حرفه ای و چشم نواز 
است. دیگر خبری از قالب های ناقص و دارای سرعت بارگذاری اندک نیست. 
اگر سایت رسمی یک برند هنوز هم چنین ایراداتی داشته باشد، به احتمال 

زیاد دیگر جایی در میان برندهای برتر بازار ندارد. 
استفاده از برخی المان های اساسی برای طراحی سایت به صورت مدرن 
ضروری است. اشتباه برخی از سایت ها تالش برای طراحی سایت براساس 
شیوه های سنتی است. این امر مشکالت بسیار زیادی برای سایت آنها ایجاد 
می کند. وقتی سایت یک برند هماهنگ با ترندهای برتر و شیوه های طراحی 
سایت مدرن نباشد، انگیزه کاربران برای تعامل با آن به شدت کاهش پیدا 

خواهد کرد. 
بدون شک طراحی سایت امر بیش از اندازه پیچیده ای نیست. نکته مهم 
در این بین توجه به شیوه های تازه در طراحی سایت و استفاده از ترندهای 
تازه است. اگر نحوه طراحی سایت برند شما در طول چند سال اخیر هیچ 
تغییری نکرده است، باید تجدیدنظر اساسی در نحوه فعالیت برندتان اعمال 
کنید. در غیر این صورت ریزش ش��دید در ترافیک س��ایت امری طبیعی 

خواهد بود. 
هدف اصلی مقاله کنونی بررس��ی برخی از المان ها و ترندهای اساس��ی 
در طراحی س��ایت به صورت مدرن اس��ت. وقتی از مفهوم مدرن صحبت 
می کنیم، تمام شیوه های طراحی سایت را شامل می شود. مسئله اساسی در 
این بین به روز رس��انی مداوم شیوه های طراحی سایت است. اگر این نکته 
مدنظر قرار نگیرد، بسیاری از برندها در عمل با مشکالت عمیق برای جلب 
نظر مخاطب هدف مواجه خواهند شد. در ادامه 8 مورد از المان های اساسی 

برای طراحی سایت به شیوه نوین را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. استفاده از تایپوگرافی منحصر به فرد و بزرگ

اغلب برندها دارای فونت منحصر به فردی برای طراحی جلوه های متنی 
در قالب تصویر یا ویدئو هستند. این امر در زمینه طراحی سایت نیز اهمیت 
دارد. استفاده از فونت های عمومی و رایج تاثیرگذاری بسیار اندکی بر روی 
مخاطب هدف دارد. امروزه طراحی فونت یکی از کارهای ساده برای طراحی 
گرافیک محس��وب می شود. افراد فاقد دانش حرفه ای نیز توانایی حضور در 
این حوزه و طراحی فونت های دلخواه شان را دارند. مهمترین مسئله در این 
بخ��ش توجه به ماهیت طوالنی مدت طراحی فونت اس��ت. برندها توانایی 
تغییر مداوم فونت رسمی شان را ندارند بنابراین پیش از انتخاب فونت اصلی 

باید دقت نظر کافی به خرج داد. 
یک��ی از نمونه های موفق در زمینه تایپوگرافی منحصر به فرد مربوط به 
نیویورکر اس��ت. این رسانه در نس��خه روزنامه چاپی و همچنین محتوای 
سایتش اقدام به اس��تفاده از تایپوگرافی های جذاب می کند. همین امر در 
طول دهه های اخیر موجب افزایش ش��هرت این رس��انه شده است. شاید 
بس��یاری از خبرگزاری های دیگر اخبار بیشتری را پوشش دهند، اما نحوه 
پوش��ش منحصر به فرد نیویورکر در قالب تایپوگرافی های جذاب و تعاملی 

موجب تداوم شهرتش در میان شهروندان آمریکایی شده است. 
شاید بسیاری از افراد نسبت به کاربردهای تایپوگرافی تردیدهای اساسی 
داش��ته باشند. مزیت اصلی تایپوگرافی ترکیب جذابیت جلوه های بصری و 
تاثیرگذاری متن است بنابراین برندها شانس تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به شیوه ترکیبی را خواهند داشت. 
مزیت اصلی تایپوگرافی منحصر به فرد برای یک برند امکان تاثیرگذاری 
متفاوت بر روی مخاطب هدف اس��ت. امروزه بس��یاری از برندها در عرصه 
بازاریابی و تعامل با مشتریان فعالیت دارند بنابراین سطح باالی رقابت مانع 
از ماندگاری برندها در ذهن مخاطب هدف می شود. این امر مشکالت بسیار 
زیادی برای یک برند به همراه خواهد داشت. یکی از راهکارهای مناسب در 
این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس طراحی 
تایپوگرافی منحصر به فرد اس��ت. این امر ماندگاری برند در ذهن مخاطب 

هدف را به شدت توسعه خواهد داد. 
2. استفاده از تصاویر انگیزشی بزرگ 

طراحی سایت نیازی به نوآوری گسترده در زمینه محتوای بصری ندارد. 
مهمترین مس��ئله توجه به سلیقه مخاطب هدف و استفاده کاربردی از آن 
در فرآیند طراحی س��ایت است. بسیاری از برندها نسبت به این نکته مهم 
توجه کافی را ندارند. بنابراین به طور مداوم با مشکالتی در زمینه طراحی 
س��ایت مواجه می شوند. اغلب مردم تماش��ای منظره های جذاب را دوست 
دارند. ش��اید این امر ارتباط نزدیکی با طراحی س��ایت نداشته باشد، اما از 
طریق حوزه عکاس��ی فرصت مناسبی برای طراحی سایت جذاب را فراهم 

خواهد کرد. 
تصاویر بزرگ باید دارای کیفیت باالیی باش��ند. اش��تباه برخی از برندها 
استفاده از تصاویر کوچک و تالش برای بزرگ کردن شان است. نتیجه این 
امر افت قابل مالحظه کیفیت عکس خواهد بود بنابراین از همان ابتدا باید 

نسبت به استفاده از یک تصویر بزرگ با کیفیت باال اقدام کرد. 
مزیت اصلی اس��تفاده از تصاویر جذاب در قالب انگیزش��ی چیست؟ این 
پرس��ش برای بس��یاری از بازاریاب ها و کارآفرینان حیاتی است. نکته مهم 
در این میان تالش برای تاثیرگذاری عاطفی بر روی مخاطب هدف اس��ت. 
وقتی یک تصویر جذاب همراه با متنی انگیزش��ی ش��ود، تاثیرگذاری قابل 

مالحظه ای بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
امروزه بسیاری از برندها در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف به سوی 
عملی خاص هستند. این امر شاید در نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، 
اما در عمل مش��کالت بس��یار زیادی برای برندها به همراه دارد. استفاده از 
تصاویر جذاب به همراه متن های مناسب امکان تاثیرگذاری قابل مالحظه ای 

بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد داشت. 
یکی از دغدغه های مهم برندها در فرآیند یافتن تصاویر مناس��ب مربوط 
به حقوق کپی رایت است. برخی از برندها در این میان هیچ توجهی به این 
نکته ندارند. بنابراین مواجهه با مش��کالت ناشی از کپی رایت برای چنین 
برندهایی امر طبیعی خواهد بود. از سوی دیگر برخی از برندها برای طراحی 
چنین محتواهایی اقدام به خرید تصاویر با قیمت باال می کنند. راهکار مورد 
بحث در این بخش به نوعی در میانه قرار دارد. بر این اساس بهترین راهکار 
تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس استفاده از تصاویر 
رایگان است. امروزه تصاویر بسیار زیادی به صورت رایگان در اختیار برندها 

و به طور کلی کاربران عالقه مند قرار می گیرد. استفاده از چنین عکس هایی 
هیچ هزینه ای برای برندها به همراه نخواهد داش��ت.  برخی از برندها برای 
افزای��ش جذابیت محتوای بصری ش��ان اقدام به بارگ��ذاری چند عکس به 
صورت پشت سر هم می کنند. کاربران با ورق زدن هر صفحه امکان مشاهده 
نمونه های بیشتر را پیدا می کنند. شاید این امر در ابتدا ایده جذابی باشد، اما 
در عمل تاثیرگذاری هر عکس را کاهش می دهد. هر تصویر در سایت رسمی 
باید به طور جداگانه در دسترس کاربران قرار گیرد. در غیر این صورت سطح 

تاثیرگذاری اش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. 
3. ویدئوهای پس زمینه جذاب

ویدئوهایی که به طور خودکار در پس زمینه س��ایت ها پخش می شوند، 
جذابیت بسیار زیادی دارند. شاید در نگاه نخست چنین ویدئوهایی بسیار 
آزاردهنده باشند، اما در صورت توجه به ارتباط معنایی میان محتواها گزینه 
جذابی خواهد بود. بس��یاری از کاربران در طول س��ال های اخیر نسبت به 
ماهیت آزاردهنده ویدئوهای خودکار در سایت ها هشدار داده اند. این امر در 
مورد بس��یاری از سایت ها صحت دارد. نکته مهم در این میان تالش برای 
نمای��ش ویدئوهای تبلیغاتی در پس زمینه اس��ت. اگر یک برند از محتوای 
ویدئویی مرتبط با مطلب مورد مطالعه کاربران استفاده نماید، شانس باالیی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 

یکی از نمونه های موفق در زمینه استفاده از ویدئوهای پس زمینه مربوط 
به سایت ویستیا است. این سایت در زمینه ارائه محتوای آموزشی در حوزه 
کس��ب و کار و بازاریابی فعالیت دارد. اغلب محتواهای این سایت همراه با 
ویدئوهای پس زمینه است. نکته جالب اینکه هر ویدئو دارای ارتباط مفهومی 
با محتوای مورد مطالعه کاربر موردنظر اس��ت بنابراین خبری از ویدئوهای 

آزاردهنده در سایت موردنظر نیست. 
امروزه بس��یاری از برندها نس��بت به بارگذاری محتوای ویدئویی توجه 
نش��ان می دهند. نکته مه��م در این بین تالش برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف بر اس��اس ش��یوه ای منحصر به فرد است. ایجاد هماهنگی 
میان ویدئوهای پس زمینه و محتوای متنی امکان تاثیرگذاری بهتر بر روی 
مخاطب هدف را به همراه خواهد داشت. این امر کاهش توجه به محتوای 

متنی را به طور قابل مالحظه ای پوشش می دهد. 
4. طراحی نیمه صاف سایت

برند اپل در سال 2۰۱3 به طور کامل به سوی طراحی صاف قالب سایت 
جهت گیری کرد. این امر به معنای صرف نظر از هرگونه المان دارای سایه 
در طراحی س��ایت است بنابراین کاربران با نسخه ای از سایت بدون سایه و 
شکل های دارای وجه س��ه بعدی مواجه خواهند بود. شاید این امر در نگاه 
نخست در راستای طراحی مینیمال سایت جذاب به نظر برسد، اما زیاده روی 
در این حوزه موجب کاهش توجه مخاطب هدف خواهد شد. مزیت اصلی 
طراحی س��ایت به صورت صاف امکان بارگذاری سریع تر است. بسیاری از 
کاربران نسبت به س��رعت پایین بارگذاری صفحات سایت ها اعتراض های 
اساسی دارند بنابراین رسیدگی به این نکته دارای اهمیت حیاتی خواهد بود. 
اگر امروزه سراغ سایت رسمی اپل بروید، با یک طراحی ساده و چشم نواز 
مواجه خواهید ش��د. البته از زمان ایجاد تغییرات اساسی در سایت اپل به 
طور مداوم به روز رس��انی هایی عرضه شده اس��ت. نتیجه این امر طراحی 
نیمه صاف قالب س��ایت اس��ت. نکته مهم در این میان نیاز کسب وکارها 
برای افزایش سرعت بارگذاری صفحات در کنار توجه به جلوه های چشم نواز 
برندشان است. بسیاری از سایت ها در عمل به جای طرح های جذاب صاف 
از نمونه های ساده و بی روح بهره مند هستند. همین امر موجب جهت گیری 

طراحی های سایت به سوی نمونه های تعاملی تر شد. 
امروزه اغلب س��ایت های مش��هور دنیا از نمونه های نیمه صاف استفاده 
می کنند. این امر افزایش سرعت و همچنین جلوه های جذاب برای مخاطب 
ه��دف را به طور همزمان پوش��ش می دهد بنابراین بهتری��ن گزینه برای 
طراحی سایت در ش��رایط کنونی خواهد بود. یکی از اشتباهات برندها در 
زمینه طراحی س��ایت جهتگیری به سوی قالب های بیش از اندازه سنگین 
یا بس��یار سبک است. انتخاب گزینه میانه در این وضعیت بهترین اقدام از 
سوی برندها خواهد بود. این امر تداوم تولید محتوا و همچنین ترافیک باالی 

سایت را تضمین خواهد کرد. 
س��ایت اوبر یکی دیگر از نمونه های طراحی سایت به صورت نیمه صاف 
است. این سایت دارای المان های سه بعدی فراوان و همچنین جلوه سایه به 
طور اساسی است. شاید بسیاری از کاربران زمان موردنیاز برای بارگذاری این 
سایت را بسیار زیاد ارزیابی کنند، اما در یک تحلیل کلی سرعت بارگذاری 
سایت اوبر استانداردهای مطلوب را رعایت می کند. این امر ناشی از افزایش 
س��رعت اینترنت در اغلب کشورهای جهان است بنابراین دغدغه نسبت به 
حجم بس��یار اندک قالب سایت تا حدی کاهش پیدا کرده است. البته این 

امر به معنای جهتگیری به سوی سایت هایی با قالب های پرحجم نیست. 
5. منوهای همبرگری

بدون تردید هر س��ایتی دارای محتوای متعددی است. این امر در مورد 
سایت برندها بیش از هر نمونه دیگری مصداق پیدا می کند. سایت هر برند، 
در صورت داشتن زیرمجموعه مربوط به تولید محتوا، شمار باالیی از محتوها 

را میزبانی می کند. با این حساب طراحی مناسب منو برای دسترسی ساده 
کاربران امری ضروری برای هر سایت خواهد بود. بسیاری از برندها در عین 
تولید محتوای جذاب برای مخاطب هدف اقدام به طراحی منوی مناس��ب 
نمی کنند بنابراین دسترس��ی به محتوای موردنظر از س��وی کاربرن بسیار 
دش��وار خواهد بود.  طراحی منوی سایت به صورت کوچک گزینه جذابی 
نیست. بسیاری از برندها برای نمایش بهتر گزینه های بخش محتوا اقدام به 
اشغال فضای بسیار زیادی می کنند. این امر مشکالت زیادی از نظر مدیریت 
فضای س��ایت پیش می آورد. نکته مهم اینکه بسیاری از برندها در عمل با 

طراحی منو موجب کاهش جذابیت بصری سایت شان می شوند. 
راهکار مناس��ب برای رفع مش��کل مدیریت فضا در طراحی منو مربوط 
به گزینه طراحی همبرگری اس��ت. شاید این اسم در ابتدا برای شما بسیار 
عجیب باش��د. دلیل این نوع انتخاب نام توجه به ش��یوه نمایش منو است. 
بر این اس��اس در گوشه راست باالی سایت یک آیکون سه خطی طراحی 
می ش��ود. چنین آیکونی در تمام س��ایت ها نماد بخش منو است بنابراین 
کاربران با کلیک بر روی این آیکون امکان مشاهده گزینه های منو به صورت 
ش��ناور را خواهند داش��ت. این امر طراحی بصری س��ایت را دچار مشکل 
نمی کند. همچنین در تمام فرآیند جس��ت وجوی در س��ایت در دسترس 
کاربران خواهد بود. امروزه اغلب س��ایت ها از این شیوه برای بارگذاری منو 
اس��تفاده می کنند. اگر یک کسب و کار هنوز هم از شیوه های سنتی برای 
جلب نظر مخاطب هدف اس��تفاده نماید، باید به طور کلی قید جلب نظر 

دامنه وسیعی از کاربران را بزند. 
6. استفاده از تصاویر بزرگ محصوالت

نمایش محصوالت در س��ایت رس��می برند همیشه گزینه جذابی است. 
این امر باید به بهترین صورت ش��کل گیرد. کسب و کارهای B2B به طور 
معمول تمایل باالیی برای نمایش تصاویر مربوط به محصوالت شان دارند. 
این امر شامل نمایش جزییات و همچنین جلوه های مختلف محصول برای 

مخاطب هدف می شود. 
برخی از برندها نس��بت به اس��تفاده از تصاویر محصوالت شان در سایت 
رس��می ایده مناسبی در دس��ت ندارند. این امر موجب بارگذاری نادرست 
تصاویر موردنظر می شود. اگر تاثیرگذاری تصویر موردنظر در سطح مطلوبی 
نباشد، امکان جلب نظر مخاطب هدف تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. 

امروزه س��ایت های بزرگ دارای برنامه مشخصی برای بارگذاری تصاویر 
محصوالت هس��تند. یکی از نمونه های جذاب در این میان مربوط به برند 
س��ونی است این برند در زمینه عرضه نسخه جدید پلی استیشن عملکرد 
قابل مالحظه ای از نظر بارگذاری تصاویر محصولش نشان داد. این امر شامل 
نمایش تصاویر بزرگ در س��ایت رسمی برند و همچنین توجه به جزییات 

محصول بود. 
بدون ش��ک یکی از مش��کالت اغلب برندها در زمینه طراحی س��ایت و 
اس��تفاده از تصاویر مربوط به محصوالت بحث عکاس��ی است. همکاری با 
عکاس های حرفه ای همیشه مشکالت زیادی به همراه دارد. اگر برندها در 
این زمینه توجه ویژه ای به وضعیت سایت ش��ان نداش��ته باشند، مشکالت 
بس��یار زیادی پیش روی آنها قرار می گیرد. گاهی اوقات محصول یک برند 
دارای جذابیت های بصری است، اما ثبت تصاویر غیرحرفه ای تمام جذابیت 
محصول را از بین می برد. اگر کسب و کار شما امکان همکاری با عکاس های 
حرفه ای را ندارد، باید نس��بت به شرکت در دوره های عکاسی اقدام نمایید. 
همچنین برای شروع کار نیازی به دوربین های حرفه ای نیست. امروزه حتی 
با دوربین گوشی های هوش��مند نیز امکان ثبت تصاویر جذاب وجود دارد 
بنابراین باید تجدیدنظر اساس��ی در هزینه های برن��د در این حوزه صورت 

گیرد. 
7. طراحی کارت برند

توسعه پینترست در طول سال های اخیر به عنوان یک شبکه اجتماعی 
اهمیت بسیار زیادی دارد. بسیاری از بازاریاب ها در تالش برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از پینترس��ت می کنند. حضور 
در پینترس��ت برای برندها گزینه جذابی اس��ت. با این حال باید نسبت به 
بارگذاری محتوای جذاب برای مخاطب هدف اقدام کرد. یکی از گزینه های 
جذاب در این میان استفاده از کارت های منحصر به فرد برند است. این امر 

جذابیت بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. 
طراحی کارت های کوچک مربوط به برند کار دشواری نیست. بسیاری از 
نرم افزارهای حرفه ای در این زمینه وجود دارد، با این حال اگر شما مهارت 
 Brit + Co باالیی در این زمینه ندارید، استفاده از خدمات سایت هایی نظیر
گزینه جذابی خواهد بود. این امر امکان طراحی کارت های کوچک و جذاب 
متعدد برای برند را به همراه خواهد داشت. همچنین هزینه های این فرآیند 
بس��یار اندک است. س��ایت های رایگان در این زمینه شهرت بسیار زیادی 
دارند. دلیل این امر نیز کامال روش��ن است: تمایل برندها برای صرفه جویی 

در هزینه ها.
8. ویدئوهای کوتاه از محصوالت و امکانات شان

صرف نظر از ویدئوهای پس زمینه، امکان تولید محتوای ویدئویی دیگر نیز 
برای برندها فراهم است. امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اقدام به تولید ویدئو پیرامون محصوالت شان می کنند. نکته 
مهم در این میان توجه به دو نکته اساسی است. نکته نخست، طراحی ویدئو 
به صورت کوتاه اس��ت. ویدئوهای طوالنی دیگر در میان کاربران محبوبیت 
ندارد. همچنین ویدئوهای موردنظر باید به صورت حرفه ای و دقیق بر روی 
جزییات محصوالت متمرکز شود. امروزه اغلب برندها با استفاده از جزییات 

کاربردی برای محصوالت شان امکان رقابت تاثیرگذار پیدا می کنند. 
یکی از گزینه های نامناس��ب برای طراحی ویدئو معرفی محصوالت قرار 
دادن تبلیغات در ابتدای آن اس��ت. این امر انگیزه کاربران برای مش��اهده 
ویدئو را به ش��دت کاهش می دهد. همچنین استفاده از یک روایتگر برای 

بیان نکات اساسی در مورد محصوالت نیز ضروری خواهد بود. 
امروزه بسیاری از کاربران اقدام به مشاهده ویدئوهای مربوط به برندها در 
گوشی های هوشمند می کنند. شاید این امر در ابتدا مشکل مهمی محسوب 
نشود، اما مسئله اساسی تمایل کاربران برای مشاهده ویدئو در حالت بدون 
صداست. این امر موجب کاهش تاثیرگذاری ویدئوها از نظر صوتی می شود. 
بس��یاری از برندها نسبت به راهکارهای مناس��ب در این حوزه تردیدهای 
جدی دارد. یک راهکار س��اده در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با افزودن زیرنویس به ویدئو است. این گزینه بسیار ساده و 
جذاب خواهد بود. نکته جالب اینکه نیازی به صرف هزینه بیشتر برای یافتن 
راهکارهای مختلف نیز نخواهد بود. گاهی اوقات راهکار بازاریابی تاثیرگذار 
بس��یار ساده هستند بنابراین همیش��ه نیاز به صرف هزینه های هنگفت از 

سوی برندها نیست. 
blog.hubspot.com :منبع

 چگونه معرفی خود به مشتری را
جذاب تر نماییم

یکی از اقدامات بس��یار مهم برای هر مدی��ر و کارآفرینی، معرفی 
خود به جامعه هدف خواهد بود. این مس��ئله در کس��ب اعتماد آنها 
تاثی��ر فوق الع��اده ای را به همراه خواهد داش��ت، با ای��ن حال برای 
موفقی��ت در این بخش، نحوه ارائه ش��ما مهمترین عامل محس��وب 
می شود. در این راس��تا اکثر افراد به نحوی خود را معرفی می کنند 
که هیچ گونه جذابیتی برای مخاطب نداش��ته و اطالعاتی محسوب 
می ش��ود که می توان در جست و جوی س��اده نیز متوجه آنها شد. 
در این راس��تا با توجه به این امر که برخورد اول بس��یار مهم است، 
ش��ما باید ش��خصیت قابل اعتماد و صمیمی را از خود نشان دهید. 
در این راستا چند نکته را بررسی خواهیم کرد که به بهبود معرفی، 
کم��ک خواهد کرد. در این رابطه فراموش نکنید که در حال حاضر، 
محتواه��ای ویدئویی در صدر عالیق افراد قرار دارد. به همین خاطر 
ضروری است تا فرمت کار شما نیز به این صورت باشد، با این حال 
اضافه کردن متن به سایت اصلی نیز می تواند کاربردی باشد. درواقع 
در این بخش ش��ما باید به دنبال ایجاد یک زندگینامه کوتاه از خود 
باش��ید. همچنی��ن اضافه کردن آن به صفح��ه لینکدین نیز اقدامی 

هوشمندانه خواهد بود. 
1-دوران کودکی

نکته اشتباهی که بسیاری از افراد به آن اصرار دارند این است که 
صرفا زمان شروع کاری خود را ذکر می کنند. این امر در حالی است 
که برای افراد بدون ش��ک جذاب خواه��د بود که در رابطه با دوران 
کودکی خود نیز صحبت کنید. با این حال این بخش اگرچه جذاب 
است، با این حال جزو اولویت ها نبوده و الزم است که تا حد امکان 
مختصر باش��د. برای مثال می توانید تصویری از دوران کودکی خود 
را نشان داده و اطالعات مختصری را ارائه دهید. در این راستا سعی 
کنی��د تا از عالیق خود در زمان کودکی ک��ه منجر به فعالیت حال 

حاضر شده است نیز صحبت نمایید. 
2-رویا و هدف اصلی

مورد دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، زمان شکل گیری 
جدی هدف شما است. در این راستا داستانی برای آن داشته باشید. 
همچنی��ن از عالیق دوران جوانی خود صحبت نمایید که در نهایت 
ش��ما را به مسیر حال حاضر سوق داده اس��ت. درواقع مخاطب در 
این بخش می خواهد شما روایتگر داستانی باشید که منجر به شکل 

گرفتن ایده و انتخاب مسیر حال حاضر شده است. 
3-نخستین خودرو 

توجه داشته باش��ید که شما قرار است تا اقدامی جذاب را داشته 
باش��ید. به همین خاطر صحبت از مواردی متفاوت، تاثیر جذابی را 
خواهد داش��ت. در این رابطه اولین ها همواره توجهات را به س��مت 
خود جل��ب می کند. به همین خاطر می توانید از نخس��تین خودرو 
خ��ود نام ببرید. در این رابطه توضیحی کوتاه در رابطه با مزیت ها و 
معایب آن، اقدام ش��ما را تکمیل خواهد کرد. در نهایت نیز ذکر نام 

خودرو حال حاضر، می تواند اتمام خوبی باشد. 
4-مهارت های دیگر

ممکن است شما بنا به یک دلیل شناخته شده باشید، با این حال 
این امر به معنای پایانی بر مهارت های ش��ما نخواهد بود. به همین 
خاطر صحبت در رابطه با س��ایر مهارت های ش��ما نیز امری اگرچه 
غیرضروری، اما کامال جذاب محسوب می شود. در این راستا ممکن 
است ش��ما در زمینه نقاشی نیز فعالیت هایی را داشته باشید، تحت 
این شرایط نمایش نمونه کارها، جذابیت کار را بیشتر خواهد کرد. 

5-دستاوردها 
این بخش از جمله موارد کامال حیاتی بوده و الزم اس��ت تا به آن 
زم��ان کافی را اختصاص دهید. برای ای��ن منظور صرفا نام بردن از 
جوایز و دس��تاوردها کافی نبوده و الزم اس��ت تا توضیحات پیرامون 
آن را نی��ز بدهی��د. در این بخش صحب��ت از فرهنگ کاری، اهداف 
آینده و هر موردی که بابت آن به برند خود افتخار می کنید، بس��یار 

مهم خواهد بود. 
6-بزرگترین اشتباه

ای��ن امر که صرفا در رابطه با خوبی ها صحبت کنید، اقدام ش��ما 
را بی��ش از ح��د تبلیغاتی خواهد کرد. به همین خاطر در راس��تای 
متعادل کردن، توصیه می شود که از بزرگترین اشتباه خود نام برده 
و دلی��ل رخ دادن آن را بی��ان نمایی��د. همچنین بای��د از تاثیر آن 
ب��ر ادامه روند کاری خود و درس هایی ک��ه گرفته اید نیز نام ببرید. 
اگرچه این امر در ظاهر یک ضد تبلیغ محسوب می شود، با این حال 
مش��اهده فردی که علی رغم شکست و اشتباهات، موفق شده است 
تا پیش��رفت نماید. در جلب اعتمادها تاثیرگذار خواهد بود. درواقع 

این مسئله، صداقت شما را نشان می دهد. 
7-تفاوت ها 

اگر در دفتر شرکت، فرهنگ کاری کارمندان، شیوه فروش، تولید 
محصول و به ص��ورت کلی هر چیزی، تفاوت هایی با برندهای دیگر 
و جریان ثابت وجود دارد الزم اس��ت تا از آن نام برده و این موضوع 
را در ذهن مخاطب ایجاد نمایید که با برندی مواجه هستند که ابدا 

مشابه سایرین نیست. 
در نهایت به هر میزان که اقدامات مش��ابه بیش��تری را مش��اهده 
کرده باشید، می توانید ایده های بهتر و بیشتری را نیز داشته باشید. 
entrepreneur.com :منبع
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6 دلیل شکست استارت آپ هایی با ساختار 
مناسب

شکست استارت آپ ها امر عجیبی نیست. بسیاری از استارت آپ ها 
حتی با س��اختار منس��جم و مطلوب نیز با شکست مواجه می شوند. 
تحلیل دلیل شکس��ت استارت آپ ها همیش��ه به سادگی بیان خبر 
شکس��ت آنها نیست. بسیاری از کارشناس ها در این مسیر مشکالت 
زیادی را تجربه می کنند. در نگاه نخس��ت یک استارت آپ با ساختار 
مناس��ب نباید با شکست مواجه ش��ود، اما واقعیت همیشه براساس 
پیش بین��ی و انتظارات ما نیس��ت. در ادامه برخ��ی از دالیل اصلی 

شکست استارت آپ ها را بررسی خواهیم کرد. 
فقدان زمان بندی مناسب

زمان بندی نتیجه سرنوشت سازی برای کسب و کارها دارد. گاهی 
اوقات یک اس��تارت آپ محصولی را بیش از اندازه زود یا دیر به بازار 
معرفی می کند. همین امر موجب شکس��ت در همان گام نخس��ت 
می ش��ود. برخی از کارآفرینان به خوش شانس��ی و پذیش مناس��ب 
محصوالت از سوی بازار باور دارند. نکته مهم در این میان بی تفاوتی 
بازار نس��بت به انتظارات و خوش بینی کارآفرینان است. بسیاری از 
اس��تارت آپ ها به دلیل عدم آش��نایی با واقعیت های بازار به سرعت 
با شکس��ت مواجه می ش��وند بنابراین آش��نایی با بازار و زمان بندی 

مناسب برای عرضه محصوالت باید مدنظر هر استارت آپی باشد. 
طراحی پروژه های مالی خوش بینانه

خوش بینی در زمینه کس��ب و کار موجب بس��یاری از شکست ها 
می ش��ود. طراحی پروژه های مالی برای اس��تارت آپ ها از نقطه نظر 
برنامه ری��زی بس��یار مطلوب اس��ت. نکته مهم در ای��ن میان ایجاد 
هماهنگی میان وضعیت برند و پروژه های موردنظر است. شاید یک 
پروژه س��ودآوری قابل مالحظه ای برای برند داشته باشد، اما اگر از 

دامنه توانایی آن خارج باشد در نهایت موجب شکست می شود. 
یک��ی از معماهای حوزه کارآفرینی تالش برای طراحی پروژه های 
بیش از اندازه بلندپروازانه یا پیشرفت اندک است. شاید بلندپروازی 
برای بسیاری از کسب و کارها مطلوب باشد، اما در عمل توانایی یک 
برند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت تحت تاثیر 
قرار می دهد. توجه به وضعیت مالی برند باید همیش��ه در دس��تور 
کار کس��ب و کارها قرار داش��ته باشد، در غیر این صورت مواجهه با 

شکست امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
ضعف مدیران استارت آپ

اغل��ب اس��تارت آپ ها ب��ه دلیل ضعف ه��ای مدیریتی شکس��ت 
می خورند. ش��اید یک استارت آپ در ابتدای مسیر بازاریابی و فروش 
عملکرد مناسبی داشته باشد، اما به محض دستیابی به موفقیت های 
ابتدایی ش��رایط دشواری را تجربه نماید. این امر ناشی از کار کمتر 
مدیران ارش��د و همچنین کاهش فشار بر روی تیم کارمندان است. 
نتیجه نهایی مواجهه با شکس��ت در بازه زمان��ی بعدی خواهد بود. 
موفقیت مقطعی در عرصه مدیریت استارت آپ نباید موجب ناتوانی 
کس��ب و کارها شود. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، با 

مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهند شد. 
برداشت بسیار سهل انگارانه از شکست

برخی از مدیران و کارآفرینان نس��بت به شکست در بازار برداشت 
بس��یار س��اده ای دارند. بر این اس��اس هر شکس��ت مقدمه  ای برای 
پیروزی محس��وب می شود. نکته مهم در این میان ضرورت برداشت 
واقع گرایانه از عرصه کس��ب و کار اس��ت. اگر این امر مدنظر برندها 
قرار نگیرد، شکس��ت های پیاپی آنها را از بازار حذف خواهد کرد. هر 
شکس��ت بخش��ی از اعتبار برندها را از بین می برند بنابراین باید در 

عمل تا جای ممکن از وقوع شکست پرهیز کرد. 
تمرکز صرف بر روی توسعه کسب و کار و فراموشی سودآوری

کسب س��ود هدف اصلی هر کسب و کاری محسوب می شود. اگر 
یک برند توانایی س��ودآوری نداش��ته باشد، به س��رعت با مشکالت 
عمیق از نظر مالی مواجه خواهد شد. امروزه بسیاری از برندها برای 
توسعه کس��ب و کار در عمل از سودآوری شان صرف نظر می کنند. 
ش��اید این امر موجب توسعه کس��ب و کار شود، اما به دلیل ناتوانی 
مالی و کمبود بودجه برای برندها شکس��ت به همراه خواهد داشت. 
توجه به وضعیت مالی کس��ب و کار همیش��ه اهمی��ت باالیی دارد 
بنابراین توس��عه کس��ب و کار باید همگام با وضعیت مالی مناسب 

صورت گیرد. 
عدم تعادل در استخدام ها

اس��تخدام اف��راد مناس��ب با تع��داد مطل��وب رم��ز موفقیت هر 
اس��تارت آپی است. اشتباه برخی از کارآفرینان تالش برای استخدام 
نامتوازن کارمندان اس��ت. این امر ناش��ی از ایجاد وزن بیشتر برای 
بخش هایی نظیر بازاریابی اس��ت. مسئله اساسی در این میان توجه 
به وضعیت برند براس��اس ارزیابی واقع گرایانه از ش��رایط بازار است. 
سپس باید برای اس��تخدام کارکنان اقدام شود، در غیر این صورت 

وضعیت برندها با مشکالت بسیار زیادی همراه خواهد شد. 
noobpreneur.com :منبع
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گرنت کاردون از میلیونرهای خودس��اخته و مطرح جهان محس��وب 
می ش��ود که سخنرانی و نوش��ته های او، راهنمای بسیاری از افراد بوده 
اس��ت. همی��ن امر دلیل کافی خواهد بود تا کت��اب قانون ۱۰ برابر او را 
مطالع��ه کنید. وی پس از فارغ التحصیل ش��دن از دانش��گاه، با بیکاری 
مواجه ش��د. این مس��ئله با توجه به آن که از ۱۰ س��الگی پدر خود را 
از دس��ت داده ب��ود، به معنای تداوم فقر بوده اس��ت. ب��ا این حال وی 
در اقدامی جس��ورانه از حس��اب بانکی خود که تنها 2 دالر باقی مانده 
بود، عکس��ی تهیه کرد و تصمیم گرفت که تا س��ال آینده آن را به یک 
میلیون دالر تبدیل نماید. وی در این مس��یر ش��غل های متنوعی نظیر 
فروش اینترنتی و طراحی س��ایت را انجام داد تا در نهایت موفق شد تا 
این خواس��ته را عملی س��ازد. وی در حال حاضر چند شرکت در زمینه 
امالک، مش��اوره و فروش در اختیار دارد. از جمله مش��تریان مطرح وی 
برای دوره های فروش، بزرگترین موتور جس��ت و جوگر جهان )گوگل( 
است با این مقدمه، خالصه ای از این کتاب را که در سال 2۰۱۱ منتشر 

شده است را بررسی خواهیم کرد. 
آقای کاردون در کتاب خود تالش کرده اس��ت تا معیارهایی را مشخص 
کند که به واس��طه آن می توان نقش��ه راه رس��یدن به موفقیت را ترسیم 
ک��رد. درواقع هدف او صحبت از مواردی اس��ت ک��ه تاکنون به آنها کمتر 
توجه ش��ده ولی کامال تاثیرگذار هس��تند. درواقع بدترین اقدام این است 
که بخواهید مش��ابه س��ایرین و جریانات رایج، خود را مطرح کنید. اگرچه 
این مس��ئله در ظاهر س��اده اس��ت، با این حال اکثر افراد نمی توانند این 
مورد را به س��رانجام برسانند. درواقع صرفا آگاهی کافی نبوده و به صورت 
کلی باید این مورد را توجه داش��ته باشید که رسیدن به موفقیت و کسب 
ثروت، امری س��اده محس��وب نمی ش��ود با این حال غیرممکن نیز نبوده 
و تنها کافی اس��ت تا در مس��یر درست باش��ید. تحت این شرایط همواره 
احتمال این امر وجود خواهد داشت. درواقع به عقیده او بسیاری از ایده ها 
و راهکارها صرفا ش��عاری بوده و کاربرد الزم را در مرحله عمل ندارند. به 
همین خاطر شما نباید تصور کنید که فرمولی برای تحقق زندگی رویایی 
وجود دارد که با رعایت آن می توانید همه چیز را دگرگون سازید. در این 
راس��تا حتی بهترین راهکارها نیز تنها درست به مانند چراغی خواهد بود 
که مس��یر را روش می کند. در این راس��تا سرعت پیمودن مسیر، کامال به 
خودتان بستگی دارد. در این راستا بخش های اولیه کتاب به چند پرسش 
اختصاص دارد که ش��امل: ۱-چرا وقتی تصمیمی می گیریم، باید به مانند 
کودکان عمل کنیم؟ 2-چرا باید تمامی انرژی ما صرف یک هدف ش��ود؟ 
3-چرا نباید نگران رضایت مش��تری باشید؟ پس از پاسخ به این سواالت، 
تالش ش��ده اس��ت تا نگاهی به نام این کتاب انداخته شود. درواقع قانون 
۱۰ برابر به این معنا اس��ت که همه چیز به اختصاص میزان زمان ش��ما 
بس��تگی دارد. درواقع اگر در زمینه کاری خ��ود، ۱۰ برابر زمان بگذارید، 
نتای��ج ۱۰ براب��ری را نیز به دس��ت می آورید. با توجه ب��ه این امر که وی 
بدون هیچ گونه آموزشی، موفق شده است تا با این قانون خود را در مسیر 
موفقیت قرار دهد، بدون ش��ک نتیجه بخش بودن آن تضمینی بوده و هر 
ساله افراد زیادی با این روش، زندگی خود را متحول کرده اند، با این حال 
آیا اختصاص زمان ۱۰ برابر، به معنای صرفا کار کردن بیش��تر است؟ این 
مس��ئله شما را به س��مت قانون دیگری س��وق خواهد داد. درواقع اهداف 
ش��ما باید ۱۰ برابر بزرگتر از آن چیزی باشد که قادر به تصور آن هستید. 
در غیر این صورت رش��دی بس��یار محدود را تجربه خواهید کرد. درواقع 

اگر خواهان ثروتی میلیونی هس��تید، الزم اس��ت تا به میلیاردها دالر فکر 
کنید. تحت این ش��رایط رسیدن به این خواسته، کامال امکان پذیر خواهد 
بود. این مس��ئله اگرچه در ظاهر مس��خره اس��ت و احتماال مورد تمسخر 
افراد مختلف نیز قرار خواهید گرفت، با این حال توجه داش��ته باش��ید که 
راهکار تضمین شده ای محسوب می شود. در این رابطه شما ممکن است با 
شکس��ت ها و روزهای بسیار سختی نیز مواجه شوید که منجر به ناامیدی 
شما خواهد شد. با این حال نباید فراموش کنید که شما در مسیر رسیدن 
ب��ه اهداف بوده و این امر، ابدا س��اده نخواهد ب��ود. به همین خاطر فردی 
موفق اس��ت که علی رغم تمامی مشکالت و حتی کم آوردن ها، همچنان 
به س��مت جلو گام بردارد. هنگامی که یک هدف بیش از حد بزرگ باشد، 
شما مجبور خواهید بود تا الزامات آن را در خود ایجاد نمایید. برای مثال 
اگ��ر می خواهید که فروش تاریخی را به ثبت برس��انید، الزم اس��ت تا به 
الزامات آن نیز توجه داش��ته باشید. این امر شامل مواردی نظیر یادگیری 
اس��تراتژی ها، تحلیل بازار، پیداکردن نیازهای جدید مش��تریان و... است. 
درواقع هدف گذاری بزرگ، نوعی محرک برای ش��ما خواهد بود. به بیانی 
دیگر، اهداف بزرگ، ضرورت خودس��ازی را نمایان می س��ازد بدون ش��ک 
فردی که به صورت مداوم به دنبال بهبود س��طح خود و افزایش مهارت ها 
است، با اتفاقات بهتر و موقعیت های شغلی سودآورتری نیز مواجه می شود. 
در این راستا هر فردی به یک تلنگر در زندگی خود نیاز خواهد داشت. این 
مسئله برای آقای کردون، با بی پولی شدید و راضی نبودن از زندگی حال 
حاضر، رخ داد. درواقع تا زمانی که احساس نیاز شدیدی برای پیشرفت و 

تغییر اوضاع نداشته باشید، خود را در مسیر قرار نخواهید داد. 
ت��ا این مرحله ش��ما خود را آماده ش��روع اقدام��ات کرده اید. در این 
مرحله س��وال اصلی ش��ما، نحوه ش��روع اقدامات اس��ت. در این راستا 
هیچ اس��تراتژی ای بهتر از الگو قرار دادن ک��ودکان نخواهد بود. درواقع 
آنه��ا برای انجام یک اقدام، ابدا درنگی نک��رده و به ضعف های خود نیز 
توجهی ندارند. آنها اقدامی را که می خواهند، س��ریعا انجام می دهند. در 
این راس��تا ممکن اس��ت زمین بخورند یا با تالش های اول، به نتیجه ای 
نرس��ند. با این حال این مسئله از جس��ارت آنها کم نخواهد کرد. بدون 
شک س��خت ترین اقدام، برداش��تن قدم اول بوده و بسیاری از افراد در 
همی��ن مرحله، متوقف می ش��وند، با این حال هنگام��ی که از آن عبور 
نمایید، متوجه این امر خواهید ش��د که همه چیز تا چه اندازه نس��بت 
به تصورات ش��ما، متفاوت بوده است. ذهنیتی که در این مرحله به شما 
کمک خواهد کرد این است که دست از تفکر قربانی بودن، برداشته و از 
مقابله با چالش ها و خطرات، واهمه نداش��ته باشید. همواره این جمله را 
در ذه��ن خود مرور نمایید که در نهایت همه ما با مرگ مواجه خواهیم 
ش��د. تحت این شرایط ابدا منطقی نخواهد بود که برای تحقق رویاهای 
خ��ود، نهایت تالش را انجام ندهید. در مواجهه با س��ختی ها این جمله 
را تکرار کنید که در فش��ار قرار داش��تن برای چند سال، به مراتب بهتر 
از آن خواهد بود که تمام عمر، در دایره حس��رت ها باقی بمانید. در این 
راستا هیچ معیاری برای بد و یا عالی بودن وجود ندارد. فراموش نکنید 
که ش��خصیت های بزرگ جهان، ابدا ایده آل ها را در اختیار نداش��ته اند. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که قربانی ها، 
افرادی هس��تند که در س��طح متوس��ط قرار دارند. برای مثال در سال 
2۰۰8، ش��اهد نابودی قش��ر متوس��ط بوده ایم. علت این امر نیز به این 
خاطر اس��ت که فقرا، ب��ه وضعیت خود عادت داش��ته و ثروتمندان نیز 
هیچ بحرانی نمی تواند نابودش��ان کند. تحت این ش��رایط متوسط بودن 
عامل هرگونه سختی خواهد بود. در زمینه کاری نیز اگر به دنبال سطح 
متوس��ط باشید، بدون ش��ک نتیجه ای را به دست نخواهید آورد، با این 

حال اگر در تالش برای بهبود مداوم س��طح و بهترین ش��دن باش��ید، 
هیچ اتفاقی نمی تواند ش��ما را از بازار خارج نماید. در این راستا رسیدن 
ب��ه موفقیت، به معنای فدا ک��ردن همه چیز خواهد بود. درواقع ش��ما 
نمی توانید بهترین فوتبالیس��ت جهان باش��ید در حالی که به بسکتبال 
نیز عالقه دارید. درواقع ش��ما باید تمام زندگی خود را صرف هدفی که 
دارید، نموده و در این رابطه سایر گزینه ها را حذف کنید. در این راستا 
اگر پس از تعیین هدف، با آس��ایش مواجه هستید و فشاری را احساس 
نمی کنید، این امر نشانه آن است که ابدا در مسیر موفقیت قرار نداشته 
و نتیجه الزم را حتی در فعالیت چندین س��اله، به دست نخواهید آورد. 
درواقع هدف شما باید به وسواسی در زندگی تبدیل شود که تحت هیچ 
ش��رایطی حتی حاضر به لحظه رهاکردن آن نخواهید بود. در این راستا 
هدف را برای خود انتخاب کنید که باعث خواهد ش��د تا کار برای شما 
معنای متفاوتی را پیدا کند. درواقع کار طالیی، موردی اس��ت که برای 
شما بهترین تفریح محسوب شود. در این راستا بهانه ها را کنار گذاشته 

و نسبت به مسیر انتخابی، متعصب ترین فرد محسوب شوید. 
یک��ی دیگر از مواردی که در موفقیت ش��ما تاثیرگذار خواهد بود این 
اس��ت که برخالف جریان رایج عمل نمایید. درواقع بس��یاری از افراد به 
دنبال حاش��یه های امن هس��تند. با این حال شما می خواهید که به ۱۰ 
برابر نتایج دس��ت پی��دا کنید. به همین خاطر بای��د تفکری متفاوت را 
داشته و راهکارهایی را امتحان نمایید که سایرین جسارت انجام آنها را 
ندارند. در این راستا تنها چیزی که نباید برای شما اهمیت داشته باشد، 
نظرات مردم اس��ت. در این رابطه حتی صحبت ه��ای افراد خانواده نیز 
اهمیتی ندارد. درواقع مش��ورت گرفتن از افرادی که در س��طح متوسط 
ق��رار دارن��د، هیچ نتیجه ای را به همراه نخواهد داش��ت. در این راس��تا 
هم��واره به دنبال پیدا ک��ردن افراد تواناتر از خود باش��ید. در کنار این 
مسئله شما باید مدیریت زمان حرفه ای داشته باشید. با این حال در این 
رابطه خود را تحت فش��ار قرار دهید. ممکن اس��ت تصور کنید که بهتر 
است تا رسیدن به هدف را یک چشم انداز ۱۰ ساله در نظر بگیرید. این 
مورد نیز از دیگر تله هایی اس��ت که در نهایت شما را نابود خواهد کرد. 
درواقع ش��ما همواره باید به زمانی کمتر توجه داشته باشید. آیا تاکنون 
ی��ک کتاب را در یک هفته مطالعه می کردید که اکنون به یک روز فکر 
کنید. آیا هدف ش��ما معموال به ۱۰ سال زمان نیاز دارد، به ۱ سال فکر 
کنید. این مس��ئله کمک خواهد کرد تا در بازار به ش��دت رقابتی حال 
حاضر، فرصت ها را بتوانید زودتر از س��ایرین، ب��ه کار گیرید. همچنین 
فراموش نکنید که همواره راهکاری وجود دارد. برای مثال آقای کاردون 
بعد از تولید اولین فرزند خود، هر روز یک س��اعت زودتر از خواب بیدار 
می ش��د تا بتواند نقش جدید خود را به خوبی ایفا کند. این مثال ساده 
به خوبی نشان می دهد که به جای تمرکز بر روی مشکالت و سختی ها، 

الزم است تا به دنبال تحلیل و انتخاب بهترین راه حل باشید. 
تمامی این موارد در یک قانون کلی خالصه می ش��ود که نویسنده آن 
را قانون ۱۰ برابر گذاش��ته است. اکنون تنها کاری که باید انجام دهید 
این اس��ت که از همین امروز ش��روع کرده و از این قانون برای ۱۰ برابر 
بهتر ش��دن در هر زمینه ای، استفاده نمایید. بدون شک فردی که فراتر 
از اس��تانداردها ظاهر ش��ود، موفقیت طبیعی ترین اتفاق خواهد بود. در 
این راس��تا فراموش نکنید که مسیر هر فردی، تفاوت هایی را با دیگران 
دارد. ب��ه همین خاطر یادداش��ت کردن و تحلیل موارد، کمک بس��یار 
خوبی خواهد بود. این امر باعث خواهد شد تا در نهایت بدانید که کدام 

روش ها، باالترین نتایج را به همراه داشته است. 
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دوباره خوزستان دوباره پویش هر هفته- الف- ب- ایران
پروژه های برق منطقه ای خوزستان با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

اهواز - شبنم قجاوند: پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان 
و بخــش تولید در هفته ســی ام پویش هر هفته- الــف- ب- ایران با 
حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح رسمی 
می شــوند. روز پنج شــنبه هفته جاری پروژه های شرکت برق منطقه 
ای خوزســتان با حضور ویدئو کنفرانســی رئیس جمهور ، وزیر نیرو و 
مدیرعامل شــرکت توانیر افتتاح خواهد شد. ۹ پروژه شامل پنج نیروگاه 
DG و تجدید پذیر تولید برق و ۴ پروژه پست و خط انتقال و فوق توزیع 
در این مراســم افتتاح خواهد شد. از جمله پروژه های مهم شرکت برق منطقه ای خوزستان که در سی امین 
پویش هر هفته- الف- ب- ایران وزارت نیرو افتتاح خواهد شد می توان به نصب ترانس دوم پست ۴۰۰ کیلو 
ولت باغملک و افتتاح فاز اول پســت های ۱۳۲ کیلو ولت شــیبان و شــهید منجزی گتوند اشاره کرد. ارزش 
ســرمایه گذاری پروژه هایی که روز پنج شنبه در خوزستان افتتاح می شود بیش از هزار میلیارد تومان است. 
این دومین پویش هر هفته- الف- ب- ایران در خوزســتان در ســال جاری است که در آن پروژه های شرکت 

برق منطقه ای خوزستان به صورت رسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

تقدیر معاونت مالی و امور پشتیبانی برق منطقه ای خوزستان از رئیس 
سازمان آتش نشانی اهواز

اهواز - شــبنم قجاوند: معاونت مالی و امور پشتیبانی شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان از تالش ها و همکاری آتش نشانی اهواز در اطفای 
حریق ساختمان مرکزی این شرکت، تشکر و قدردانی کرد. مهدی باسطی 
نیا معاون امور مالی و پشــتیبانی به همراه مدیر روابط عمومی، مدیر امور 
حمل و نقل و مدیر امور مهندســی و خدمات عمومی شرکت برق منطقه 
ای خوزستان با حضور در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اهواز، از ابراهیم قنبری رئیس این مجموعه  پرســنل آتش نشانی به پاس 
همکاری های صورت گرفته در خاموشــی آتش ســوزی ساختمان مرکزی این شــرکت، با اهدای لوح و اهدای 
هدایایی تقدیر قدردانی کردند. مهرماه ســال جاری بود که یونولیت های طبقه اول ســاختمان مرکزی در حال 
ســاخت شــرکت برق منطقه ای خوزستان دچار حریق شــد که با همکاری نیروهای آتش نشانی برق منطقه ای 

خوزستان و سازمان آتش نشانی شهرداری اهواز بالفاصله خاموش شد.

طرح آموزش آنالین مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی برای دانش آموزان 
استان گیالن کلید خورد 

رشت- زینب قلیپور: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم خبر اجرای طرح آموزش آنالین 
مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی برای دانش آموزان سراسر استان از طریق برنامه آموزشی شاد، اظهار داشت: این 
طرح به دنبال انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین شــرکت گاز و آموزش و پرورش اســتان گیالن اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به اهمیت موضوع اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در 
سطح جامعه بیان کرد: مقوله آموزش و فرهنگ سازی همواره مدنظر این شرکت بوده و در همین راستا طرح های 
آموزشی مختلفی همچون طرح بزرگ سفیران انرژی در کلیه مدارس استان اجرا شده است.حسین اکبر با بیان اینکه 
برگزاری طرح آموزش مجازی در سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت، عنوان کرد: آموزش و فرهنگ سازی برای 
به ثمر نشستن، مستلزم توجه و استمرار فراوان می باشد و به همین علت اجرای این طرح منحصر به زمستان امسال 
نبوده و در آینده نیز ادامه می یابد.وی درخصوص چگونگی اجرای طرح آموزش مجازی دانش آموزان اظهار داشت: 
طبق بررسی های کارشناسی و هماهنگی های بعمل آمده با اداره کل آموزش و پرورش استان، در این طرح با استفاده 
از نرم افزار آموزشی شاد نکات، تصاویر و فیلم هایی با موضوعات سرویس وسایل گازسوز، بررسی وضعیت دودکش ها، 
استفاده از بست و شیلنگ استاندارد و همچنین نکاتی درخصوص صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی توسط معلمین 
به دانش آموزان آموزش داده می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی 
بعمل آمده بازخورد آموزش های آنالین ارائه شــده، توسط معلمین به صورت مقاله، انشا و نقاشی از دانش آموزان 
دریافت خواهد شد و انشاءاهلل از بهترین سفیران گاز اعم از معلمین و دانش آموزان به نحو مقتضی تقدیر بعمل خواهد 
آمد.الزم به توضیح است این حرکت جمعی با حمایت مستقیم مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن، مدیرکل آموزش 
و پرورش استان گیالن و با همکاری امور HSE و روابط عمومی شرکت گاز از ابتدای آذرماه امسال آغاز شده است.

تقدیر مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند
اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت پتروشیمی شازند، سرکار خانم دکتر امینی مدیرکل بهزیستی استان 
مرکزی به اتفاق هیات همراه با حضور در مجتمع پتروشــیمی شازند ضمن 
دیدار و گفت و گو با مهنــدس ولدخانی، به پاس همکاری و همیاری های 
ارزشمند ایشان، لوح سپاسی به مدیرعامل پتروشیمی شازند اهدا نمودند. در 
این دیدار مدیرکل بهزیستی استان از فعالیت ها و مشارکت های خیرخواهانه 
پتروشــیمی شــازند در عمل به مســئولیت های اجتماعی خود نسبت به 
شهرستان شازند و استان مرکزی تقدیر نمودند و مهندس ولدخانی نیز ضمن تقدیر از تالش ها و اقدامات موثر این 

سازمان، بر ادامه حمایت های مادی و معنوی پتروشیمی شازند از سازمان بهزیستی تاکید نمودند.

تقدیر مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان از شهردار گرگان 
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گلستان با اهدای لوح تقدیری از مساعی 
و تعامل شــهردار گرگان در زمینه یاری رســاندن به جمعیت هالل احمر استان در اجرای برنامه های این سازمان 
تقدیر به عمل آورد.طی نشســت صمیمانه ای با حضور فرهاد میقانی مدیرعامل سازمان، حمیدرضا آقامالیی عضو 
شورای اسالمی شهر گرگان و عضو اصلی شورای عالی جمعیت هالل احمر کشور، حجت االسالم مهدوی نماینده 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر و مهندس خاتمی قائم مقام ســازمان، لوح تقدیر به دکتر دادبود شهردار گرگان 
اهدا شد.در بخشی از متن لوح تقدیر آمده است: »بدون شک توفیقات روز افزون و روند رو به رشد، مرهون عنایت 
الهی و مســاعی و کوشش نیروهای تالشگر خادمی است که در پویایی و تحول سازمانی، انجام وظایف و ماموریت 
های محوله، جز رضای خداوند متعال و خدمت به مردم مقصود دیگری ندارند.اینک به پاس همت خالصانه در جهت 
همکاری های مشترک و مساعدت بی دریغ تان با جمعیت هالل احمر استان در راه خدمت به انسانها این لوح تقدیر 
تقدیم حضورتان می گردد.دکتر دادبود شهردار گرگان نیز با قدردانی از مدیران جمعیت هالل احمر استان گلستان 
از جمعیت هالل احمر به عنوان مصداق بارز تجلی نوعدوستی و انسانیت یاد کرد و اظهار داشت: همکاری و حمایت 
از این ســازمان که بر پایه کمک به بشریت بنا شده، وظیفه ای انسانی برای شهروندان، ادارات و سازمان ها است و 
امیدواریم این تعامل سازنده مابین شهرداری گرگان و این سازمان ارزشمند و مفید در آینده نیز به خوبی ادامه یابد.

 تقدیر مدیرکل کتابخانه های گلستان از اقدامات مثبت شهردار گرگان 
در ترویج کتابخوانی

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: آخوند میرزاعلی در دیدار با دکتر عبدالرضا دادبود شــهردار گرگان از تالش های 
وی در راستای توسعه و پیشرفت کتابخانه های شهر گرگان و توسعه فرهنگ کتابخوانی تقدیر کرد و گفت: از زمان 
مدیریت شــما روز به روز کتابخانه های گرگان در حال پیشــرفت و توسعه اســت.وی ادامه داد: خداوند را شاکریم 
که با کمک های مدیران دلســوزی همانند شــما هر روز سرانه مطالعه و کتابخوانی در گرگان افزایش یابد.مدیرکل 
کتابخانه های استان گلستان با بیان اینکه به واقع شما برترین شهردار در استان گلستان هستید، تصریح کرد: استان 
گلستان در حوزه کتابخوانی نسبت به سال های گذشته پیشرفت خوبی داشته است.میرزاعلی گفت: یکی از نشانه های 
ارزیابی این مسئله حضور فعال و جایگاه باالی استان گلستان در جشنواره کتابخوانی رضوی بوده که جزء پنج استان 
برتر کشور بودیم.وی بیان کرد: با وجود اینکه در ایام کرونا قرار داریم اما اقبال جوانان استان گلستان از کتابخانه ها 
بسیار خوب بوده و در زمان های مجاز فعالیت کتابخانه های استان، در ساعاتی حتی صندلی برای استفاده مخاطبان 
وجود نداشته است.مدیرکل کتابخانه های استان گلستان با تقدیر از برگزاری مسابقه های کتابخوانی توسط شهرداری 
گرگان، با اشاره به وجود ظرفیت برای اقدام های مشترک، متذکر شد: سامانه سماک قابلیت فرآیند برگزاری مسابقه 

کتابخوانی الکترونیک را دارد که ما حاضر به همکاری در این عرصه نیز هستیم.
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اخبار

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان قزوین با بیان اینکه باید مرگ خاموش را در دوران 
کرونایی جدی بگیریم، گفت: همزمان با آغاز فصل ســرما، 
اســتفاده از گاز طبیعی در شهرها و روستاهای استان بیشتر 
شده و همین مســاله رعایت بهره مندی خانواده ها از وسایل 
و تجهیزات گازسوز استاندارد را دوچندان می کند. اسماعیل 
مفردبوشــهری روز دوشــنبه در گفت و گوی اختصاصی با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به طور معمول، روشن ماندن هر 
نوع وسیله گازسوز در محیطی بسته به مدتی طوالنی باعث 
تولید گاز کشنده ای می شود. وی با بیان اینکه این نوع گاز به 
دلیل کاهش اکســیژن موجود در هوا به وجود می آید، افزود: 
اگر در محیطی که راه مناسبی برای ورود هوا به آن نباشد و 
یک وسیله شعله سوز هم باشد، به طور طبیعی گاز مونوکسید 
کربن تولید می شــود که خطرناک بوده و مرگ هر انسانی را 
رقم می زند که از آن به مرگ خاموش تعبیر شده است. این 
مسوول خاطرنشان کرد: متاسفانه همه ساله و با رسیدن به 
فصل ســرما که استفاده از گاز برای گرم نگاه داشتن محیط 
زندگی و کار افزایش می یابد، گاهی اوقات با کوچکترین سهل 
انگاری در خصوص راه اندازی وســایل گرمایشی با خطرات 
بزرگ و جبران ناپذیری روبرو می شویم و به همین خاطر است 
که همواره توصیه شده تا افراد قبل از آغاز سرما و با حوصله 
اقدام به نصب و راه اندازی وسایل گاز سوز خود کنند. بوشهری 
با بیان اینکه استفاده از گاز طبیعی اگرچه برای آحاد جامعه 
رفاه و آســایش به همراه دارد اما باید توجه داشت که اگر به 

نکات ایمنی این فرآورده توجه نشود خطرات جبران ناپذیری 
را نیز به همراه خواهد داشــت، تاکید کرد: موضوع دقت در 
نصب وسایل گازسوز، باز بودن مســیر دودکش ها، استفاده 
از کالهک H و لوله های دودکش اســتاندارد و خودداری از 

لوله های آکاردئونی همواره به مشترکان توصیه شده است.
مرگ خاموش به دقت مشترکان در استفاده از وسایل 

گازسوز باز می گردد
مدیرعامل شــرکت گاز استان قزوین ادامه داد: طی چند 
ســال گذشته این شرکت همواره ســعی داشته تا با اطالع 
رســانی های مناسب از طریق رســانه ها و فضاهای مجازی، 
به خصوص در فصل زمســتان با فرهنگ سازی در خصوص 
اســتفاده بهینه از گاز و وســایل مربوط به آن اطالع رسانی 
شفافی را ارایه دهد و در ادامه نیز از مردم تقاضا داریم تا در 
فصل سرما هنگامی که قصد روشن کردن وسایل گرمایشی 

را دارند دقت الزم در نصب دودکش ها را داشــته و در حوزه 
نشت یابی وسایل گازســوز نیز توجه کافی را به عمل آورند. 
وی با اشاره به اینکه بسیاری از متقاضیان ما در مجتمع های 
مسکونی اصرار به تفکیک کنتورهای گاز خود دارند، اظهار 
داشت: انجام این مساله باید از طریق سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و کارشناســان مربوط به این حوزه صورت پذیرد 
اما متاســفانه گاهی اوقات مشــاهده شــده که این کار به 
صورت غیرقانونی انجام و در چند مورد نیز شــاهد حوادث 
انفجاری در این حوزه بوده ایم. این مسوول خاطرنشان کرد: 
در نشست هایی که با کارشناسان نظام مهندسی ساختمان 
استان نیز داشــتیم در حوزه گازرسانی به روستاها، به ویژه 
در مناطق رودبار الموت و طارم، تاکید شــده تا ناظران این 
ســازمان دقت الزم را در بخش گاز داشته باشند و ما نیز تا 
تاییده آنان را نداشــته باشیم از اتصال انشعاب به مشترکان 
خودداری خواهیم کرد. به گفته وی، حیف است با اقداماتی 
که دولت در خصوص شــبکه گذاری طوالنی گاز به مناطق 
دور افتاده اســتان و با صرف هزینه های میلیاردی به انجام 
رسانده تنها با یک سهل انگاری و کار غیراستاندارد شیرینی 
این خدمت را به تلخی بکشانیم. بوشهری، تغییر بخاری های 
نفتی به گازی را نیز خطای بزرگی دانست که برخی خانوارها 
برای صرفه جویی اقتصادی اقدام به این کار می کنند و تاکید 
کرد: توصیه شرکت گاز همواره بر استفاده از بخاری و وسایل 
گرمایشی استاندارد بوده و همه ساله نیز بر انجام این کار از 

سوی مشترکان اصرار می ورزد.

قم - خبرنــگار فرصت امروز: درپی درگذشــت خادم 
الشــهدا »حجت االســالم  والمسلمین ســید محمدعلی 
شــهیدی محالتی« نماینده ولی فقیه در بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران، مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
اســتان قم پیام تســلیتی را صادر کرد. به گزارش روابط 
عمومی بنیاد شــهید استان قم، متن پیام حجت االسالم 

هنرمند به شرح ذیل است:
انا هلل و انا الیه راجعون

خبر درگذشت حجت االسالم و المسلمین "سید محمد 
علی شهیدی محالتی" نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید 
و امور ایثارگران موجب تأســف و تألــم گردید. روحانی 
وارســته و فاضلی که در طول عمــر گرانمایه خویش در 

مســیر خدمت به نظــام مقدس جمهوری اســالمی در 
مسئولیت های متعدد متعهدانه و دلسوزانه حضوری موثر 

یافت . ایشان با خدمت صادقانه به جامعه بزرگ ایثارگران 
در کســوت نمایندگی ولی فقیه و ریاست بنیاد شهید و 
امور ایثارگران گام موثری در مســیر ترویج فرهنگ ایثار 
و شــهادت در جامعه برداشــت. بی شک این خدمات در 
منظر خداوند متعال و شهیدان عزیز به عنوان یک حرکت 

ارزشمند ماندگار خواهد بود.
این جانب به نمایندگی از جامعه ایثارگران اســتان قم، 
ضایعه درگذشــت آن روحانی وارسته و خادم شهدا را به 
مقام معظم رهبری، خادمان شــهدا، خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران و خانواده معظم ایشان تسلیت عرض نموده و 
از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و 

برای بازماندگان صبر و اجر مسألت می نمایم.

قم - خبرنگار فرصت امروز: در پی شهادت شهید سرافراز 
دکتر محســن فخری زاده، مدیرکل کمیته امداد استان قم، 

پیامی به این شرح صادر کرد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َ َعلَْیِه ۖ. َفِمْنُهم مَّن  مَِّن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ
لُوا تَْبِدیاًل  َقَضیٰ نَْحَبُه َوِمْنُهم مَّن یَنَتِظُر ۖ. َوَما بَدَّ

دشمنان قسم خورده اسالم و قرآن و در رأس آنها آمریکای 
جنایتکار و صهیونیســت خونخوار، بار دیگر ضعف و حقارت 
خود را در آغشته کردن دستان ناپاک خود به خون پاک فرزند 
راستین ایران اسالمی نشان دادند و با اقدامی ددمنشانه، در 
حمله تروریستی، دانشمند بزرگ هسته ای و چهره سرشناس 
بین المللی در برنامه های هســته ای و تحقیقات امنیتی و 
دفاعی میهن عزیزمان دکتر حاج محسن فخری زاده که سالها 
مجاهدت در راه خدا و خدمت به اســالم و ایران گوشه ای از 
خدمات وصف ناپذیر اوســت، را به فیض عظیم شهادت نائل 
کردند. اگرچه در فرهنگ عاشورایی ملت انقالبی ما شهادت، 
هنر مردان خداست و آرزوی دیرینه این فرزند برومند استان 
مقدس قم هم بوده اســت ولی دشــمنان زبون ملت ایران و 
دست نشــاندگان خائن آنها در منطقه که اقتدار و عزت ما، 

خار چشمشــان شده، لکه ننگ و جنایت وقیحانه دیگری را 
در کارنامه همیشــه سیاه خود ثبت کردند که نشان از عمق 
کینه توزی و نهایت عجز آنها در برابر اســالم ناب محمدی، 
قرآن و ایران همیشه سرافراز است.  اکنون که روح بلند این 
بزرگ مرد از آغوش ملت شــهید پرور ایران ســربلند بسوی 
عرش پروردگار، پرواز کرده اســت، طبق نص صریح قرآن و 
ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم 
یرزقون بر خوان واســعه الهی غرق در روزی و مغفرت است 
ولی ایادی استکبار و رژیم پلید صهیونیستی بدانند که با رفتن 
یک دانشمند وارسته، استادی فرهیخته و مدیری خدمتگزار، 

کوچکترین خللی در تولید علم و دانش و فنآوری این مرز و 
بوم ایجاد نخواهد شــد بلکه قطار شتابان پیشرفت علمی و 
توسعه کشور با سرعتی مضاعف به حرکت خود برای رسیدن 
به قله های عدالت و پیشرفت ادامه خواهد داد. اینجانب این 
ضایعه ی بزرگ و جبران نشدنی را به محضر امام زمان )عج(، 
مقام معظم رهبری و  ملت شریف ایران و نیز خانواده معّزز و 
مکرم آن شهید واالمقام و تمام دوستداران و همکاران ایشان 
تبریک و تسلیت عرض نموده و   از درگاه خداوند مهربان می 
خواهم که خون پر فروغش را در کنار خون ســایر شــهدای 
اســالم و قرآن و شــهدای راه استقالل و  ســرافرازی میهن 
عزیزمان همچون سردار بزرگ و پرافتخار اسالم، شهید حاج 
قاسم ســلیمانی، مایه دوام و قوام و کمال و تعالی روزافزون 
درخت تنومند انقالب اســالمی ایران قرار دهد تا زمینه ساز 
برچیده شدن نظام سلطه و جنایت، خصوصا دولت جنایتکار 
آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی و استقرار دولت کریمه و 
حکومت جهانی عدل صاحب دین و زمان، حضرت بقیه اهلل 

االعظم ارواحنا فداه باشد.
و السالم علی عباداهلل الصالحین
اکبر میرشکار

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین:

مرگ خاموش را در دوران کرونایی جدی بگیریم

پیام مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم در پی درگذشت حجت االسالم شهیدی

پیام تسلیت مدیرکل کمیته امداد استان قم در پی شهادت شهید محسن فخری زاده

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: رییس اداره بندر و 
دریانوردی دیلم از اجرای پروژه سیســتم اعالم حریق در 

این بندر خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی ، عبداهلل رئیســی در اینباره 
گفت: بمنظور ارتقاء ســطح ایمنــی در بندر دیلم، پروژه 
سیستم اعالم حریق منطبق با استانداردهای روز دنیا در 

این بندر راه اندازی خواهد شد.
رئیســی افزود: دتکتورهای  مورد استفاده در این پروژه 
از نوع ترکیبی نقطه ایی نســل ششــم بــوده که قابلیت 
تشــخیص حریق را توســط دود، حرارت و مونو اکسید 

کربن را دارا میباشد

وی اضافــه کرد: این پــروژه با هزینــه ای بالغ بر ۳۰ 
میلیارد ریال  و در ســاختمان اداری بندر دیلم، ایستگاه 
آتش نشانی، ساختمان اداری گمرک، ساختمان کنترل و 
ترافیک دریائی بندر، ایســتگاه تجسس و نجات دریایی و 

انبار های کاال و قضایی گمرک انجام خواهد شد
رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم خاطرنشــان کرد: از 
دیگر قابلیت های این پروژه امکان رصد سیســتم توسط 
زیر ســاخت اینترنــت و از راه دور میباشــد که این امر 
میتواند در مانیتور کردن و تشــخیص محل وقوع حریق 
در جهت تســریع حضور آتشنشانان در هنگام بروز حادثه 

نقش موثری را ایفا نماید.

اصفهان – شــرکت فوالد مبارکه در راســتای عمل به 
مســئولیت های اجتماعی خود و با توجه به شــرایط ویژۀ 
آموزشــی ناشی از شــیوع بیماری کرونا در کشور، ۱6۰۰ 
دســتگاه تبلت دانش آموزی تأمین و در بین دانش آموزان 
مناطــق محروم و کم برخــوردار توزیع کــرد. کریم زارع 
مدیــرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان 
بــا اعالم این خبر گفت: از مجموع ۱6۰۰ دســتگاه تبلت 
مذکور، بالغ بر 6۰۰ دســتگاه تبلت به دانش آموزان تحت 
پوشــش کمیتۀ امداد اســتان اصفهان اهدا شــده است. 
مدیــرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان 
در واکنش به مشارکت شــرکت فوالد مبارکه در حمایت 
از دانش آموزان و خانواده های کم بضاعت اســتان اصفهان، 

ضمن اشاره به موفقیت های شرکت فوالد مبارکه در عرصۀ 
تولید کشــور، از حمایت ها و مساعدت های خداپسندانه و 
پیشتاز بودن این شرکت در امر مسئولیت های اجتماعی در 

مقاطع مختلف تقدیر کرد و گفت: فوالد مبارکه همواره در 
حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله و نیز تأمین رایگان 
اکسیژن بیمارستان ها به حمایت از بیماران مبتال به کرونا 
و دیگر آســیب دیدگان پرداخته است و با تأمین تجهیزات 
موردنیاز سیســتم بهداشت و درمان استان و کشور، نمونۀ 
قابل ارائه ای از تعهد و عمل به مســئولیت های اجتماعی را 
برای دیگر ســازمان ها به نمایش گذاشــته است.  زارع در 
پایان با یادآوری تأمین چندین هزار بســته لوازم التحریر 
ویژۀ دانش آموزان کم بضاعت در سال های اخیر، از مدیریت 
شــرکت فوالد مبارکه به جهت همدلی و مشارکت در رفع 
نیاز دانش آموزان کم برخوردار به ابزارهای آموزشی به ویژه 

تبلت دانش آموزی تقدیر و تشکر کرد.

بندر دیلم به سیستم اعالم حریق  تجهیز میشود

در راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه صورت گرفت:

1600 دستگاه تبلت هدیۀ فوالد مبارکه به دانش آموزان کم بضاعت اصفهان

چهارشنبه
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پایی��ن ب��ودن عزت نف��س می تواند باعث ش��ود که احس��اس کنید 
بیهوده اید، ناخواسته اید و دوست داشتنی نیستید.

احس��اس کمبود عزت  نفس با پرخاش��گری، اختالالت اخالقی مانند 
اضطراب و افس��ردگی، اختالالت غذایی و در کل با پایین آمدن کیفیت 

زندگی، ارتباط مستقیم دارد.
ب��ا تغییر بعضی موارد ک��ه روزانه انجام می دهید، مثل نوع پوش��ش، 
چگونگ��ی رفت��ار و حاالت و این که چ��ه فکری درباره  خ��ود می کنید، 

می توانید احساس اعتماد به نفس و ارزش خود را توسعه دهید.
عزت نفس پایین چیست؟

ع��زت نفس و اعتماد به نفس پایین، معموال به داش��تن احس��اس بد 
راجع  به خودمان و زندگی مان منجر می ش��ود. افرادی که با احساساتی 
همچ��ون بی ارزش ب��ودن در حال کش��مکش اند، خودش��ان را نادیده 
می گیرند، اغلب احس��اس می کنند دوست داش��تنی نیستند، ناخواسته، 

بی کفایت و ناالیق هستند.
 Morris( روزنب��رگ  موری��س  توس��ط  ک��ه  تحقیق��ی  براس��اس 
Rosenberg( و تیموتی اوئنز )Timothy J. Owens( انجام ش��ده، 
اف��رادی که با  عزت نفس پایین دس��ت وپنجه نرم می کنند، نس��بت به 

دنیای اطراف شان بیش از اندازه حساسیت نشان  می دهند.
در این ش��رایط، داشتن احساس شکنندگی بسیار معمول است و این 
احس��اس غالبا ناشی از احساس بی ارزش بودن و کمبود اعتماد به نفس 

غیرقابل کنترل است.
این نوع حساسیت شدید و بیش از حد می تواند با یک اتفاق، شخص 
را در حالت افس��ردگی عمیق فرو ببرد، درحال��ی که همین اتفاق روی 

دیگران تأثیر چندانی ندارد.
نشانه های رایج و معمول عزت نفس پایین می تواند شامل این موارد باشد:
•    اعتماد نکردن به افکار و ایده های شخصی خودتان و همواره بهتر 

دانستن  افکار شخصی دیگران.
•    عدم ابراز عقاید و عدم احس��اس اطمینان کافی در ایده ها و افکار 

خود و به اشتراک نگذاشتن آن با دیگران.
•    ترس از قبول چالش ها و مس��ائل با باور به ا ین که آنها را پشت سر 

نخواهید گذاشت.
•    تصور این که اگر کاری را به اتمام نرس��انید، شکس��ت می خورید 

)حتی اگر این تصورتان، غیرواقعی باشد.(
•    س��خت گیری نسبت به خودتان و آس��ان گیری و نرمی نسبت به 

افرادی که همان شرایط شما را دارند.
•    اضطراب، وحشت زدگی و احساس خستگی عاطفی.

•    اف��راط و تفریط )یا آنقدر س��خت کار می کنید و بیش از اندازه به 

دس��ت می آورید، یا اصال هیچ تالش��ی نمی کنید و هیچ چیزی به دست 
نمی آورید.(

•    غرق کردن خود در کار و مش��غله و دوری از آسیب و ترس همراه 
با موقعیت های اجتماعی، مثل روابط و دوستی ها.

پایین بودن ع��زت نفس چگونه زندگی روزمره مان را تحت تأثیر قرار 
می دهد؟

  )SAGE( طبق مطالعه ای که در س��ال 2۰۰5 در روزنامه های ِسیج
منتش��ر شد، عزت نفس پایین به طور مس��تقیم با خشونت و رفتارهای 
ضداجتماعی در ارتباط اس��ت. همچنین، با تخلف و جرم، مخصوصا در 

جوانان، بسیار مرتبط است.
اف��رادی که با عزت نفس پایین و احس��اس بی ارزش بودن دس��ت و 
پنجه نرم می کنند، مس��تعد ابتال به اختالالت اخالقی مانند افس��ردگی 
و اضطراب هس��تند. اختالالت غذایی نیز در اشخاصی که مشکل عزت 

نفس دارند، مخصوصا کسانی که پرخوری عصبی دارند، رایج است.
طبق مطالعه ای در س��ال 2۰۰6 توسط دانشگاه ویسکانسین-َمدیسن 
)University of Wisconsin-Madison( انجام ش��د، دریافتیم 
ک��ه عزت نفس پایی��ن، در دوران جوانی با فقدان س��المتی، رفتار های 
جنای��ی و انتظ��ارات اقتصادی محدود، رابطه  مس��تقیم دارد. نتایج این 
مطالعه  خاص، ثابت کرد که عزت نفس یک اس��اس و پایه  مهم اس��ت 
و توانای��ی پیش بینی نتایج دنیای واقعی )حاال چه در تحصیل، موفقیت 

شغلی، سبک زندگی و سالمت کلی( را در افراد، باال می برد.
با توجه به علم و فلس��فه، چگونه به مغز خود آموزش دهیم تا اعتماد 

به نفس کافی را جایگزین عزت نفس پایین کند؟
لباس های مشکی بپوش��ید و عطر و ادکلن های گران قیمت و خوشبو 

بخرید
نوع لباس پوش��یدن و بوی عطری ک��ه می دهید، تفاوت زیادی ایجاد 
می کن��د. براس��اس مطالع��ه ای در س��ال 2۰۱5 که نش��ان داد افراد با 
ویژگی های مختلف ش��خصیتی، چه ارتباطی با رنگ ها برقرار می کنند، 
رنگ س��یاه به عنوان رنگ اطمینان و اعتماد به نفس انتخاب ش��د. این 
رنگ باعث می ش��ود افراد احس��اس جذابیت، باهوشی و اعتماد به نفس 

کنند.
در مطالعه  س��ال 2۰۱۴، ۱28 مرد به سه گروه تقسیم شدند: گروهی 
که کت و ش��لوار می پوشیدند، گروهی که لباس غیررسمی می پوشیدند 

و گروهی که شلوار گرمکن ورزشی می پوشیدند.
از آنها خواس��ته  ش��د تا مثال یک صحنه  گفت وگو برای گرفتن ترفیع 
را بازی کنند. نتایج نش��ان داد که آقایانی که کت و ش��لوار )به اصطالح 
لباس موفقیت( به تن داش��تند، سطح تس��لط، عملکرد شغلی و اعتماد 

به نفس باالتری داش��تند و در نهایت گفت و گوها و معامالت شان در این 
صحنه  بازیگری، بهتر از بقیه بود.

مطالع��ه  س��ال 2۰۰9 محققان دانش��گاه علوم بیولوژیکی و زیس��تی 
دانش��گاه لیِورپول )University of Liverpool(، نش��ان داد بویی 
که می دهیم، تأثیر بسیار زیادی در اعتماد به نفس ما دارد. در واقع، نه 
تنه��ا به اعتماد به نفس ما کم��ک می کند، بلکه در رفتار و دید دیگران 
نسبت به ما نیز تأثیر می گذارد. همین موضوع به نوبه  خود تأثیر مثبتی 

بر عزت نفس ما می گذارد.
به موسیقی های بِیس دار گوش دهید

آیا می دانستید موس��یقی ای که اکثر اوقات گوش می دهید، می تواند 
در ضمیر ناخودآگاه ش��ما تأثیر بگذارد و باعث احس��اس ناامنی ش��ود؟ 
 )Northern University(مطالعه  س��ال 2۰۱۴ دانش��گاه نورت��رن
نشان می دهد که موسیقی با بیس بلندتر، می تواند بیشتر به شما حس 

قدرتمندبودن، مسلط بودن، مصمم بودن و باانگیزه بودن بدهد.
بیشتر عکس بگیرید )شامل عکس های سلفی نیز می شود(

 University of( ایروای��ن  کالیفرنی��ا،  دانش��گاه  محقق��ان 
California.Irvine( تحقیق��ی انجام دادن��د که ثابت می کند عکس 
گرفتن از خود )یا دیدن خود در آینه و در کل توجه به سر و وضع تان(، 

می تواند اعتماد به نفس شما را افزایش دهد.
در این مطالعه، ۴۱ دانشجو هر روز سه نوع عکس می گرفتند:

- یک عکس از خودشان در حال لبخند زدن،
- عکسی از چیزی که آن روز آنها را خوشحال کرد

- و عکسی که باور داشتند می تواند شخصی دیگر را خوشحال کند.
ه��ر ک��دام از عکس ها تأثی��رات مثبتی بر عزت نفس ش��رکت کننده 
داشت، اما عکس��ی که از خودشان گرفته  بودند، باالترین میزان اعتماد 

به نفس را نشان داد.
صحبت با خود به صورت دوم شخص

صحبت با خودتان به صورت دوم ش��خص نیز کمک می کند تا اعتماد 
ب��ه نفس  خود را بهبود ببخش��ید. در حالی که بس��یار مهم اس��ت که 
افکارم��ان را راجع  به خودمان یادداش��ت کنیم )چ��ون این  کار خیلی 
چیزها را درباره  اعتماد به نفس مان آش��کار می کند(، آیا می دانستید به  
صورت علمی اثبات ش��ده  است که مثبت صحبت کردن با خودمان، آن 

هم با صدای بلند، می تواند به عزت نفس ما کمک کند؟
 ب��ا توج��ه به این موضوع، اگر تا به حال ش��ده که ب��ه خود برای یک 
مصاحب��ه  کاری آمادگی روانی بدهید و با خود بگویید »نگران نباش، تو 

از پس این کار برمی آیی«، راهی که می روید درست است.
در یک مطالعه  روزنامه  اروپایی روانشناسی-اجتماعی در سال 2۰۱۴، 

نیمی از ش��رکت کنندگان به  صورت اول شخص با خودشان حرف های 
مثب��ت می زدن��د و از آن ط��رف، نیمی دیگر به  صورت دوم ش��خص با 

خودشان صحبت کردند و خود را »تو« خطاب می کردند.
 بعد از این تمرین ها، افرادی که به صورت دوم ش��خص با خودش��ان 
صحبت می کردند، نس��بت به بقیه می��زان باالتری از انگیزه و اعتماد به 
نفس را نش��ان دادند. محققان بر این باورند که اس��تفاده از کلمه »تو«، 
یادآور پند و نصیحت گرفتن، تعریف و تمجید و تشویق، آن هم نه تنها 

از خودمان، بلکه از دیگران نیز هست.
طبق گفته  محققان یو سی اِل )UCL(، نکته ای که بیشتر از همه چیز 
مهم و قابل توجه اس��ت، انتظار شما از دید بقیه  افراد نسبت به خودتان 

است، نه دید واقعی آنها نسبت به شما.
 محقق ارشد دکتر گریت جان ویل )Geert Jan Will( می گوید:

 اعتماد  به نفس پایین، عامل اصلی بسیاری از مشکالت روان پزشکی 
از جمله افس��ردگی و اختالالت غذایی اس��ت. در این مطالعه، ما دقیقا 
شناس��ایی کردیم که هنگام باال و پایین رفت��ن عزت نفس، چه اتفاقی 

در مغز می افتد.
 اگر بدانیم که وقتی عزت نفس کاهش و افزایش می یابد، چه اتفاقی 
در مغ��ز می افتد ، می توانی��م بدانیم که چه زمانی ای��ن اتفاق برای مان 

می افتد و علت کاهش یا افزایش آن، دقیقا چیست.
نتایج این مطالعه نشان داد که پیش بینی های اشتباه اجتماعی )یعنی 
وقتی انتظار داریم با دیگران تعامل و ارتباط مثبت داشته باشیم یا مورد 
تأیید قرار بگیریم، اما این اتفاق نمی افتد(، نکته اینجاس��ت که بفهمیم 

آیا عزت نفس مان افزایش یافته یا کاهش.
خودآگاهی و تأییدهای مثبت،  به ما کمک می کنند

اعتماد به نفس، می تواند از روراس��ت بودن با خودمان نش��أت بگیرد، 
اما وقتی حس کنیم بی ارزشیم، این حس باعث می شود که حس کنیم 
هیچ ویژگی ارزش��مندی نداریم و اینگونه، دس��تیابی به این اعتماد به 

نفس و صادق بودن با خودمان، بسیار دشوارتر می شود.
طب��ق مطالع��ات جدی��د تصویرب��رداری از مغز که در عل��وم اعصاب 
ش��ناختی و عاطفی منتشر ش��ده  اس��ت، وقتی افراد خودشان را تأیید 
می کنند و به خود جمالت و حرف های مثبت می زنند، پردازش خودکار 
مغز )قش��ر داخلی جلوی پیش��انی و قش��ر لک خلفی( و قش��ر ارزیابی 

)اجسام مخطط شکمی و قشر داخلی جلوی پیشانی( فعال می شوند.
نتایج این عکس برداری ها، ای��ن بود که وقتی خود را تصدیق و تأیید 
می کنی��م، روند عصبی مثبتی اتفاق می افت��د. همین اثبات می کند که 

تأیید کردن خودمان، قطعا تاثیرگذار است.
BigThink/ucan :منبع 

چگونه می توانیم از نظر علمی، اعتماد به نفس خود را توسعه دهیم؟
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در حالی که برخی افراد با س��رعت هرچه تمام تر از پله های موفقیت 
ب��اال می  روند، افرادی هم هس��تند که به این باور رس��یده اند هر چقدر 
هم تالش کنند باز هم بی فایده اس��ت و قرار نیست زندگی روی خوش 
خودش را به آنها نش��ان دهد. چرا گروه دوم چنین طرز فکری دارند و 
ریشه اصلی مشکل آنها کجا است؟ آیا راهکاری برای حل چنین نگرشی 

به زندگی وجود دارد؟
ش��اید شما هم با افرادی برخورد کرده باشید که دست از تالش برای 
پی��روزی در زندگی کش��یده اند، انگیزه های خود را از دس��ت داده و در 
عمل دست روی دست گذاشته اند تا جریان زندگی آنها را با خودش به 
هر س��متی ببرد. در چنین شرایطی عموما کنترل زندگی از دست فرد 
خارج می ش��ود و تالشی هم برای بیرون کش��یدن خود از این وضعیت 

انجام نمی دهد.
معم��وال این افراد درمانده اند و دیگر رمقی برای تالش کردن ندارند و 
ظاهرا به نوعی یأس فلسفی خاص در زندگی رسیده اند. آیا باید بپذیریم 
این افراد دچار افسردگی های حاد هستند و با مصرف دارو و مراجعه به 

روانپزشک باید مسئله خود را به صورت جدی حل کنند؟
»مارتین سلیگمن« روانش��ناس آمریکایی برای نخستین بار اصطالح 

»درماندگی آموخته شده« را برای توصیف چنین شرایطی به کار برد.
مارتین سلیگمن و همکارانش برای آزمایش شرایط درماندگی آموخته 
شده تعدادی سگ را در قفس گذاشتند و به آنها شوک الکتریکی دادند. 
سگ ها امکان فرار کردن از شرایط موجود را نداشتند. بعد از چند نوبت 
واردکردن ش��وک، سگ ها دیگر تالشی برای نجات خود نمی کردند و به 

جای تالش برای فرار کردن، واکنشی نشان نمی دادند.
س��لیگمن علت انفعال و بی تفاوتی س��گ ها را به نش��انه های رفتاری 
درماندگی خود آموخته نس��بت داد. همین وضعیت در مورد انس��ان ها 

نیز صادق است.
ف��ردی که تصور می کند قدرت تغییر سرنوش��ت خودش را ندارد، در 
مقاب��ل جریان های مثبت و منفی زندگی منفعل عمل می کند، درمانده 

و ناتوان خود را محکوم به پذیرش ش��رایط موجود می داند و در نهایت 
تالش��ی برای تغییر ش��رایط نمی  کند. این افراد در اصل از فقدان عزت 
نفس رنج می برند؛ گوهری درونی که اگر بمیرد می تواند کل زندگی فرد 

را تحت الشعاع قرار دهد.
س��وال مهم این اس��ت که چرا برخی دچار درماندگی آموخته ش��ده 

می شوند و راهکار درمان آن چیست؟
معموال از سنین کودکی ممکن است فرد دچار چنین وضعیتی شود. 
زمانی که کودک در س��نین پایین از پدر، مادر یا اطرافیان درخواس��ت 
کم��ک می  کند و با بی توجهی از س��وی آنها مواجه می ش��ود، نمی تواند 
چالش های کوچک خود را حل کند. در صورت تکرار این رفتار توس��ط 

اطرافیان، کودک به مرور درماندگی خود آموخته را تجربه می کند.
در سنین باالتر این وضعیت خود را به صورت احساس بی ارزش بودن 
و ناتوانی نشان می دهد.  برخی محققان هم معتقد هستند که در برخی 
م��وارد پیش زمینه های ژنتیکی می تواند در بروز چنین حالت هایی نقش 

داشته باشد.
باید در نظر داش��ته باش��یم که درخودماندگی آموخته شده نیز مانند 
افس��ردگی یا هر بیماری دیگری دارای س��طوح مختلفی اس��ت و افراد 

ممکن است چنین حالت هایی را در سطوح مختلف تجربه کنند.
عالئم و نشانه های افرادی با درخودماندگی آموخته شده

افرادی که در ش��رایط درخودماندگی آموخته ش��ده ق��رار می گیرند، 

نشانه ها و عالئمی دارند که برخی از آنها عبارتند از:
• معموال از دیگران درخواست کمک نمی کنند

• ناامید هستند
• تسلیم شرایط موجود می شوند

• تالشی برای موفق شدن نمی کنند
• عزت نفس پایینی دارند

• منفعل هستند
• از ضعف انگیزه رنج می برند
• کارها را به تاخیر می اندازند.

اگر یکی یا چند نش��انه از م��وارد فوق را تجربه کرده اید بهتر اس��ت 
هرچ��ه زودتر ب��رای درم��ان درخودماندگی آموخته ش��ده کاری کنید. 
افرادی که چنین حالت هایی را به شکل شدید تجربه می کنند و چنین 
وضعیت هایی به زندگی روزمره آنها آس��یب می رساند حتما باید به فکر 

راهکار باشند.
راهکارهای غلبه بر درماندگی آموخته شده

خبر خوب این اس��ت که درماندگی آموخته ش��ده قابل درمان است و 
می توان بر آن غلبه کرد. یکی از متداول ترین روش های درمانی،  درمان 
رفتاری ش��ناختی یا )CBT( است. روش CBT با تغییر در نحوه تفکر 
و عملکرد، به افراد کمک می کند تا بتوانند بر مشکالت خود غلبه کنند.
در  این روش درمانی راهکارهای مختلفی اجرا می ش��ود که برخی از 

آنها عبارتند از:
• دریافت حمایت و تشویق

• کشف ریشه های اصلی درماندگی آموخته شده
• تمرکز بر یافتن راه هایی برای کاهش احساس درماندگی

• کنار گذاش��تن اف��کار منفی ک��ه می  تواند نقش مهم��ی در درمان 
درماندگی آموخته شده داشته باشد

• شناسایی رفتارهایی که باعث تقویت حالت های ناتوانی می شود
• جایگزین کردن افکار و رفتارهای مثبت و مفید به جای افکار منفی

• تقویت عزت نفس
• تعیین اهداف بزرگ و دنبال کردن آنها

• هوشیاری و آگاهی نسبت به شرایطی که در آن قرار گرفته اید.
یک��ی از مهم تری��ن راهکارهایی ک��ه می تواند در درم��ان درماندگی 
آموخته ش��ده بسیار کمک کننده باشد آن است که فرد نسبت به شرایط 
و موقعیت خود به آگاهی و هوش��یاری برس��د. ش��اید تا دیروز فردی از 
ریش��ه اصلی بی انگیزگی  های خود اطالع نداش��ته و اکنون متوجه شده 

باید کاری برای خودش انجام دهد.
این حالت هوش��یاری و آگاهی به روند درم��ان کمک می کند. وقتی 
فرد می داند با مشکلی جدی روبه رو است که می تواند کل زندگی اش را 

تحت الشعاع قرار دهد، قطعا برای نجات خود کاری می کند.
digiato :منبع

درماندگی آموخته شده چیست و چگونه می توان بر آن غلبه کرد؟

شنبه
15 آذر 1399

شماره 1677



86073143

معرفی 3 حوزه کاری بدون نیاز به سرمایه 
کسب و کارهایی بدون نیاز به سرمایه اولیه

ش��روع کسب و کار مستقل کار ساده ای نیست. بسیاری از کارآفرینان برای شروع کسب و کار نیازهای 
بسیار زیادی را فهرست می کنند. یکی از مهمترین نیازهای هر کارآفرین برای شروع کسب و کار مربوط 
به بحث مالی اس��ت. فقدان سرمایه اولیه مشکالت بسیار زیادی در زمینه راه اندازی و توسعه کسب و کار 
ایجاد خواهد کرد. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از ایده ها و راهکارهای مناسب برای راه اندازی 

کسب و کار با سرمایه اولیه اندک است. بر همین اساس به 3 حوزه کسب و کار اشاره خواهیم کرد. 
بدون شک شروع کسب و کار بدون نیاز به سرمایه اولیه یا بودجه اندک بسیار عجیب است. این امر برای 
بسیاری از کارآفرینان قابل درک نیست. نکته مهم در این میان امکان کمک گرفتن از ابزارهای دیجیتال 
و پیش��رفته به منظور کاهش نیاز به س��رمایه اولیه است. همچنین برخی از حوزه های کارآفرینی بیش از 

سرمایه اولیه به مهارت نیاز دارد. در ادامه این بحث را به طور دقیق تر پیگیری خواهیم کرد. 
خدمات مالیاتی، حسابداری و کتابداری

بدون تردید بس��یاری از افراد گزینه حس��ابداری، خدمات مالیاتی و حتی کتابداری را بارها مورد توجه 
ق��رار داده ان��د. کارآفرینان تازه کار به طور معمول در ابتدای ورود به دنیای کارآفرینی بخش��ی از خدمات 
حسابداری شرکت ها را انجام می دهند. امروزه با کسب مهارت مناسب در حوزه حسابداری امکان دریافت 
پیشنهادهای همکاری بسیار زیادی خواهیم داشت. نکته مهم در این میان امکان ساماندهی کسب و کار 
ویژه در حوزه های موردنظر اس��ت. بسیاری از آژانس های بزرگ مالیاتی یا حسابداری در ابتدا یک شرکت 
تک نفره بوده اند. این امر با پیش��رفت مرحله به مرحله کس��ب و کارها موجب پدیداری شرکت های بزرگ 

شده است. 
طراحی سایت، گرافیک و سئو

امروزه طراحی س��ایت یکی از نکات مهم برای هر کس��ب و کاری محس��وب می شود. بسیاری از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به ایجاد س��ایت رس��می می کنند. نکته مهم در این میان 
نیاز کس��ب و کارها به سایت های جذاب و تعاملی است. شمار باالیی از برندها در عمل چنین سایت هایی 

ندارند. درست به همین خاطر میزان تعامل شان با کاربران به شدت پایین است. 
فعالیت به عنوان طراح س��ایت نیاز به س��رمایه اولیه ندارد. دسترسی به اینترنت و یک سیستم معمولی 
جهت طراحی س��ایت تنها پیش نیازهای فعالیت در این عرصه است. اگر شما اطالع دقیق از نحوه فعالیت 
در این حوزه ندارید، ش��رکت در دوره های آموزش��ی مختلف ایده جذابی خواهد بود. امروزه موسسه های 
بسیار زیادی در زمینه آموزش طراحی سایت فعالیت دارند. نکته جالب اینکه در صورت همکاری با چنین 

موسسه هایی امکان دریافت مدرک رسمی نیز فراهم می شود. 
اگر شما به عنوان کارآفرین حوصله یا بودجه الزم برای شرکت در دوره های آموزشی را ندارید، استفاده 
از ویدئوهای آموزش��ی رایگان در س��طح اینترنت مناس��ب خواهد بود. این ن��وع ویدئوها امکان یادگیری 
مهمترین اصول طراح سایت را فراهم می سازد. سپس با طراحی چند قالب نمونه امکان جلب نظر مخاطب 
هدف فراهم می شود. بسیاری از طراحی های حرفه ای سایت با ارائه نمونه کارهای مختلف موفق به کسب 

اعتبار در میان برندهای مختلف شده اند. 
طراحی گرافیک یکی دیگر از نیازهای اساسی کسب و کارها محسوب می شود. امروزه تمام کمپین های 
بازاریاب��ی و محتوای تبلیغات��ی دارای المان های بصری گرافیکی هس��تند. طراحی محتوای گرافیکی کار 
س��اده ای نیست. برهمین اساس اغلب برندها طراحی محتوای گرافیکی را برعهده طراح های حرفه ای قرار 
می دهند. فعالیت به عنوان طراح گرافیک از طریق تحصیالت دانشگاهی و همچنین شرکت در دوره های 
آموزش��ی امکان پذیر اس��ت بنابراین با کمترین سرمایه موردنیاز امکان ش��روع به کار در این حوزه فراهم 

می شود. 
فرصت ش��غلی نهایی در این بخش شامل حوزه سئو است. بسیاری از سایت ها و تیم های بازاریابی برای 
جلب ترافیک بیش��تر اقدام به اس��تفاده از تکنیک های مدیریت سئو می کنند، با این حال اغلب برندها در 
تحقق اهداف ش��ان با شکست مواجه می شوند. این امر همکاری با کارشناس های حرفه ای سئو را ضروری 
می س��ازد. اگر ش��ما دارای مهارت و دانش مناس��بی در این حوزه باش��ید، به راحتی ش��انس همکاری با 

برندهای مختلف را خواهید داشت. این امر میزان اعتبار کسب و کار شما را به شدت افزایش می دهد. 
مدیریت شبکه اجتماعی و خدمات توسعه کسب و کار

حضور در ش��بکه های اجتماعی بدل به نیازی ضروری برای برندها شده است. بسیاری از کسب و کارها 
دارای چندین اکانت رسمی در پلتفرم های محبوب هستند. مدیریت اکانت های موردنظر از عهده یک نفر 
یا حتی برندها خارج است. برخی از افراد با دانش تخصصی در زمینه مدیریت شبکه های اجتماعی فرآیند 
تولید محتوا و فعالیت آنالین برندها را عهده دار می شوند. نکته مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف براساس شناخت درست مدیران این حوزه است. 
آگاهی از ش��یوه های مدیریت اکانت برندها در ش��بکه های اجتماعی کار س��اده ای نیست. خوشبختانه 
داده ها و ابزارهای کمکی بس��یار زیادی در دس��ترس کارآفرینان و افراد عالقه مند به فعالیت در این حوزه 

است بنابراین ورود به این عرصه نیز نیاز به سرمایه باالیی نخواهد داشت. 
توصیه پایانی برای شروع فعالیت در این مقاله مربوط به حوزه خدمات توسعه کسب و کار است. بدون 
تردید هر کسب و کاری به دنبال توسعه دامنه فعالیتش است. این امر نقطه اشتراک اغلب کسب و کارها 
محس��وب می ش��ود بنابراین در صورت عدم پیگیری استراتژی های مربوط به توسعه کسب و کار شاید در 
نهایت هیچ کس��ب و کاری به تنهایی توانایی توسعه نداش��ته باشد. استفاده از توصیه های کارشناس های 
حرفه ای همیش��ه یک نیاز اجتناب ناپذیر محسوب می شود. امروزه بسیاری از برندها برای توسعه کسب و 
کارشان اقدام به همکاری با کارشناس های حرفهای می کنند. مهمترین مسئله برای حضور موفق در این 
عرصه تالش برای افزایش اعتبار و تجربه موفق همکاری با برندهای مختلف است. در این صورت بسیاری 

از برندها تمایل به همکاری با شما خواهند داشت. 
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