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 الیحه بودجه 1400 از امروز در کمیسیون تلفیق با حضور دولتمردان بررسی می شود

 چکش کاری بودجه 
در مجلس

فرصت امروز: ش��اکله بودجه تغییر نمی کند. این صحبتی اس��ت که دولتمردان پس از برگزاری جلسه مشترک 
با نمایندگان مجلس در مورد بودجه سال آینده مطرح می کنند. با اینکه نمایندگان مردم در آذرماه طرح اصالح 
ساختار بودجه را تصویب کردند و زمزمه رد کلیات بودجه نیز در صحن مجلس به گوش می رسید، اما با برگزاری 
نخس��تین جلس��ه مشترک دولت و مجلس در روز سه شنبه گذشته به نظر می رسد اختالف نظر بودجه ای پاستور 
و بهارستان به حداقل رسیده و آخرین بودجه قرن به احتمال زیاد با چکش کاری معمول همه ساله در مجلس...

هفته نخست دی ماه با رشد 2.4 درصدی شاخص بورس تهران به پایان رسید

رشد زمستانی بازارهای مالی
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چه تفاوتی بین »ضامن« و »متعهد« تسهیالت بانکی وجود دارد؟

مسئولیت »ضامن« و »متعهد« در تسهیالت بانکی

حرف هایی که در محل کار نباید بیان کرد
4 روش تولید محتوای آموزشی

آیا تبلیغات بحث برانگیز گزینه خوبی برای برندهاست؟
چت صوتی اقدام جدید توییتر 

خرید ساده تر لوازم آرایشی، طرح جدید گوگل 
چگونه یک تیم محتوای حرفه ای تشکیل دهیم؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک و گوگل به همکاری 
برای انحصارطلبی در صنعت 
تبلیغات آنالین متهم شدند

4
فرصت امروز: باالخره خرید واکسـن کرونا از سـوی 
ایران قطعی شد و آنطور که رئیس کل بانک مرکزی...

 همتی از تامین مالی 200 میلیون یورویی برای خرید
 16.8 میلیون دز واکسن کرونا خبر داد

 خبر خوش خرید
واکسن کرونا

دریچه

خسارت گسترده در انتظار 
معامله گران رمزارز است
آخرین وضعیت 
 انتشار رمزپول
بانک مرکزی

س��مت  ب��ه  دنی��ا  حرک��ت 
اس��تفاده از ارزه��ای دیجیت��ال 
از یک س��و و س��رعت تحوالت 
مرتبط با اس��تفاده از رمزارزها و 
کریپتوکارنسی ها از سوی دیگر، 
ضرورت حرکت و سیاست گذاری 
هوشمندانه در این مسیر را بیش 
از هر زمان دیگری نمایان کرده 
اس��ت؛ اگرچه بانک های مرکزی 
دنی��ا هنوز ه��م ب��رای ورود به 
ای��ن عرصه و چگونگی ورود آنها 
ب��ه نق��ل و انتق��االت مالی خود 
با ش��ک و ش��بهه های بسیاری 
مواج��ه هس��تند. در ای��ران نیز 
بانک مرک��زی با تعیین مس��یر 
رمزارزها  ح��وزه  در  تنظیم گری 
اجرایی درخصوص  و مطالع��ات 
ش��یوه های انتشار و به کارگیری 
رمزپول بان��ک مرکزی، گام های 
مؤثری برداشته و در سوی دیگر 
دولتی  دستگاه های  سایر  ماجرا، 
از جمل��ه وزارت صمت در حوزه 
استخراج رمزارزها و شکل گیری 
رسمی صنعت ماینینگ کارهایی 

کرده اند.
راس��تا، محمدرض��ا  ای��ن  در 
نظام های  اداره  مانی یکتا، معاون 
پرداخت بانک مرکزی به تشریح 

آخرین وضعیت تنظیم 
9مقررات استخراج و...

11 جمادی االول 1442 - سـال هفتم
شماره   1692- 16صفحه - 50000 ریال
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فرصت امروز: نزدیک به یک س��ال پیش و همزمان با شیوع کرونا بود 
که نش��ریه »اکونومیست« از عبارت »شوم و تاریک« در توصیف وضعیت 
اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ استفاده کرد و نوشت که جهان وارد دوره 
رکودی خطرناک ش��ده و این وضعیت محنت بار تمام کشورهای جهان را 
درگیر کرده اس��ت. این در حالی بود که تا پیش از ش��یوع کووید-19 در 
ابتدای سال ۲۰۲۰، نشانه هایی از پایان جنگ تجاری بین چین و آمریکا 
به چش��م می خورد و به همین دلیل نهادهای بین المللی نس��بت به رشد 
اقتصادی جهان در ش��روع سومین دهه از هزاره سوم میالدی خوش بین 
بودند، اما شیوع کرونا همه معادالت اقتصادی را به هم ریخت و برآوردهای 
رشد اقتصادی کشورها پابه پای امواج تازه کرونا تعدیل شد. حاال در آستانه 
پایان این س��ال »شوم و ترسناک«، نشریه »اکونومیست« طبق سنت هر 
ساله خود در حوالی سال نوی میالدی، گزارشی از »آنچه گذشت« را ارائه 
کرده و سال ۲۰۲۰ را در تاریخ معاصر جهان، »بی سابقه« خوانده است. به 
گفته »اکونومیست«، در این سال بیش از ۷۳ میلیون نفر به بیماری کرونا 
مبتال ش��دند و 1.6 میلیون نفر جان خود را از دس��ت دادند. شیوع کرونا 
همچنین باعث آشفتگی ش��دید بازارها شد و بزرگترین موج بازگشت به 

خانه از سال 19۴۷ را ایجاد کرد.
آنچه در سال 2020 بر جهان گذشت

س��ال ۲۰۲۰ با فراز و نش��یب هایی به پایان رس��ید که تقریبا در طول 
تاریخ معاصر »بی سابقه« بوده است. به گزارش »اکونومیست«، شیوع نوعی 
جدید از ویروس کرونا که احتماال از طریق حیوانات فروخته ش��ده در بازار 
شهر ووهان چین آغاز شده  بود، یکی از بدترین بحران های جهان از جنگ 
جهانی دوم به این سو را ایجاد کرد. طبق آمار رسمی، کووید-19 تا اینجای 
کار بیش از ۷۳ میلیون نفر را بیمار کرده و باعث مرگ تقریبا 1.6 میلیون 
نفر ش��ده  است. دولت چین قرنطینه ش��هر ووهان را از روز ۲۳ ژانویه آغاز 

کرد و تا پایان این ماه موارد ش��یوع کرونا در آلمان، ژاپن، تایوان و ویتنام 
هم گزارش ش��د. در این بین، بازارها آش��فته ش��دند، زیرا هراس زیادی از 
اختالل در زنجیره تامینی پیش آمد که از دل چین خارج می شد. سازمان 
بهداش��ت جهانی در پایان ماه فوریه اعالم کرد که بیشتر موارد ابتال بیرون 
از چین اتفاق می افتند. ایتالیا اولین کش��وری بود که ضربه شدیدی از این 
بیماری خورد و پس از اینکه بار کاری بیمارستان ها بیش از حد زیاد شد، 
این کشور در اوایل ماه مارس وارد فاز تعطیلی شد. اعالم ناگهانی تعطیلی 
منجر به خریدهای افراطی در برخی مناطق مخصوصا آمریکا و بریتانیا شد؛ 
به شکلی که قفسه های فروشگاه ها به طور کامل خالی از اجناس شده  بود. در 
کشورهای فقیرتری چون هند، هزینه انسانی باالتر بود. حجم گسترده ای از 
نیروی کار مهاجر که حاال به طور ناگهانی بیکار شده بودند، مجبور شدند به 
خانه خود بازگردند و این گسترده ترین جابه جایی مردم از 19۴۷ به این سو 
بود. اقتصاد هند در حد فاصل آوریل تا ژوئن افتی ۲۵ درصدی کرد. آمریکا 
نیز ضربه شدیدی از این ویروس خورد. دونالد ترامپ در ابتدا این مسئله را 
جدی نگرفت و س��عی کرد محدودیت های فدرال را در ماه آوریل لغو کند. 
ماس��ک زدن تبدیل به مسئله ای سیاسی ش��د و ترامپ با سازمان تجارت 
جهانی درگیر شد و اعالم کرد که آمریکا در سال ۲۰۲1 از این سازمان جدا 
خواهد شد. ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل هم این بیماری را خیلی 
جدی نگرفت. شدت سقوط بازار در میانه ماه مارس نگرانی هایی بابت وقوع 
یک رکود پدید آورد. بازار نفت ضربه ش��دیدی خورد و جدای از مشکالت 
ناشی از بیماری، عربستان سعودی در ماه مارس وارد یک جنگ قیمتی با 
روس��یه شد، زیرا توافق بین این دو کشور در مورد سطح تولید نفت برهم 
خورد. سیاستمداران بسیاری از کشورها از سالح های مالی خود برای دفاع 
از اقتصادشان استفاده کردند. کنگره آمریکا بودجه ای ۲.۲ تریلیون دالری 

برای خانوارها و کمک به افراد بیکارشده تصویب کرد.

از روح جهان مادی تا تئاتر آمریکایی
البته همه گیری برای همه هم بد نبود. وقتی ش��ک دوران تعطیلی از 
بین رفت، بازار سهام به سطوحی جدید صعود کرد که تا حدی هم دلیل 
آن افزایش ارزش س��هام شرکت های فعال در عرصه فناوری بود. جلسات 
برگزارشده از طریق زوم تبدیل به امری عادی برای کارمندانی بود که برای 
دورکاری ب��ه خانه های خود رفته  بودند. خرید آنالین رش��د زیادی کرد و 
آمازون صدها هزار نفر نیروی جدید جذب کرد. ثروت جف بزوس از 111 
میلی��ارد دالر در ماه مارس به 1۸۵ میلیارد دالر در ماه دس��امبر رس��ید. 
مجموع ثروت 1۰ فرد ثروتمند دنیا با رشدی ۵۷ درصدی به 1.1۴ تریلیون 
دالر رسید. در بین صنایع مختلف، صنایع هوایی و توریسم بیشترین ضربه 
را از همه گی��ری کرون��ا خوردند و حتی با کمک های بس��یار زیاد دولتی، 
ش��رکت های هوایی با کاهش ۵1۰ میلی��ارد دالری در درآمد خود روبه رو 
شدند. در ابتدا اگرچه رسیدن به واکسنی برای این ویروس تقریبا ناممکن 
به نظر می رسید، اما تا پایان سال چند شرکت دارویی موفق به انجام این 
کار ش��دند. آغاز جنگ داخلی در اتیوپی نیز یکی از موارد غم انگیز س��ال 
۲۰۲۰ ب��ود. جدا از آن، نیروهای نظامی چی��ن و هند در مرز هیمالیایی 
خود درگیر ش��دند که این درگیری کشته هایی هم برجای گذاشت و در 
ماه های پایانی س��ال جنگی بین ارمنستان و آذربایجان هم شکل گرفت. 
شینزو آبه، نخست وزیر پرسابقه ژاپن به دلیل بیماری استعفا کرد و جای او 
را سوگا یوشیهیده ای گرفت که مصمم است المپیک توکیو را در جوالی 
سال ۲۰۲1 برگزار کند. همچنین چین قوانینی بسیار سختگیرانه و مبتنی 
بر امنی��ت ملی برای هنگ کنگ تصویب کرد تا تظاهرات ضدحکومتی را 
ُخرد کند. در این بین، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مثابه یک تئاتر 
آمریکایی، داستانی پر از دردسر بود. انتخابات مقدماتی حزب دموکرات با 
پیروزی پیت بوتجج در ایالت آیوا ش��اهد یک ش��گفتی بود، اما با پیروزی 

بایدن در »سه ش��نبه بزرگ« تکلیف نامزد اصلی این حزب مشخص شد. 
ترامپ در دادگاه استیضاح تبرئه شد و مقابل بایدن در انتخابات قرار گرفت 
و به رغم شکس��ت در انتخابات، زیر بار این مس��ئله نرفت. کش��ته شدن 
سیاه پوس��تی به نام جرج فلوید به دست ماموران پلیس مینیاپولیس نیز 
یکی از ش��دیدترین اعتراضات خیابانی آمریکا در چند دهه اخیر را به راه 
انداخت. ناله فلوید که به افسر می گفت، نمی تواند نفس بکشد در سراسر 
جهان پژواک پیدا کرد. بریتانیا هم تنهاتر از همیشه رسما در ۳1 ژانویه از 
اتحادیه اروپا خارج شد و وارد دوره گذاری شد که در ۳1 دسامبر به پایان 
می رس��ید. مذاکره برای یک توافق تجاری بسیار طوالنی شد و نتیجه اش 
هرچه باشد مردم بریتانیا دیگر به راحتی قبل نمی توانند به قاره اروپا سفر 
کنند. نیروهای نظامی ونزوئال دو قایق از افرادی را دستگیر کردند که قصد 
داشتند رئیس جمهوری این کشور، نیکالس مادورو را سرنگون کنند. این 
افراد تحت فرماندهی نیروهای ویژه س��ابق آمریکا قرار داشتند. نیروهای 
اطالعاتی غربی انگشت اتهام اقدام به ترور آلکسی ناوالنی، اصلی ترین رهبر 
اپوزیس��یون روسیه را به س��مت کرملین گرفتند. ناوالنی که گویا توسط 
سمی که روی اعصاب اثر داشت، مسموم شده  بود، نهایتا در آلمان درمان 
ش��د و بهبود پیدا کرد و از اتحادیه اروپا خواس��ت که الیگارش های سطح 

باالی روسیه را تحریم کنند.
تحوالت صنعت سینما و اکران آنالین فیلم ها

در خالل این سال، بالروس نیز وارد بحران شد، زیرا آلکساندر لوکاشنکو 
برای بار شش��م به ریاس��ت جمهوری این کش��ور برگزیده  شد، آن هم در 
انتخاباتی که گویا بوی تقلب از آن به مش��ام می رسید. تظاهرات مردم این 
کشور توسط نیروهای دولتی س��رکوب شد. سومین انتخابات اسرائیل در 
مدت زمانی کمتر از یک سال منجر به تقسیم قدرت شد. بنجامین نتانیاهو تا 
نوامبر ۲۰۲1 نخست وزیر این کشور باقی می ماند و این کشور وارد مذاکراتی 

با برخی از کشورهای عرب شد. در یکی دیگر از انتخابات های مهم جهان، 
حزب ش��ین فین )به معنای »خودمان«( ایرلند بیشترین رأی را آورد، اما 
از لحاظ تعداد کرسی دوم شد. این کشور با اولین دولت ائتالفی خود بین 
احزاب فینا فال و فینه گال مواجه است. در انتخابات بولیوی که دوباره به 
تعویق افتاد لوییس آرس��ه به ریاست جمهوری برگزیده شد. پس از اینکه 
آمریکا )شهید( قاسم سلیمانی را ترور کرد، صحبت از جنگ در خلیج فارس 
به راه افتاد. بخش مرکزی بیروت به دلیل انفجاری عظیم نابود شد و در این 
میان ۲۰۰ نفر کش��ته و تقریبا 6هزار و ۵۰۰ نفر مجروح شدند. دلیل این 
انفجار آتش سوزی در انباری بود که منجر به شعله ور شدن ۲ هزار و ۷۵۰تن 
نیترات آمونیوم ش��د. ضربه این انفجار ۲۴۰ کیلومتر آن طرف تر در قبرس 
هم احس��اس ش��د. از سوی دیگر، ناس��ا از خاک آمریکا فضانوردی به فضا 
فرستاد و این اقدام پس از تعطیلی برنامه شاتل این پایگاه در سال ۲۰11 
کاری جدید بود. در این برنامه از کپس��ول های تولیدش��ده توسط شرکت 
اسپیس اکس استفاده شد. چین هم سفینه ای را به ماه فرستاد تا از سطح 
آن س��نگ برداشت کند؛ یعنی کاری که از دهه ۷۰ میالدی تاکنون انجام 
نشده  بود. همچنین فیلم کره ای »انگل« شگفتی آفرین مراسم اسکار شد و 
برای اولین بار به عنوان یک فیلم غیرانگلیسی زبان، جایزه بهترین فیلم را در 
این مراسم به دست آورد. البته تعطیلی های ناشی از شیوع کرونا ضربه بسیار 
عمیقی به صنعت فیلم زد، زیرا تعطیلی س��الن های سینما تولید هرگونه 
فیلم گران قیمتی را تا س��ال ۲۰۲1 به تعویق انداخت. بس��یاری از فیلم ها 
مس��تقیما وارد سرویس های پخش آنالین ش��دند و سرویس های آنالینی 
چون دیزنی+ سال را با ۸۷ میلیون مشترک به پایان رساندند، در صورتی که 
انتظار نمی رفت این اتفاق تا سال ۲۰۲۴ رخ دهد. در سوی دیگر هم اگرچه 
یک بیماری تمام دنیا را دربر گرفت، آفریقا به طور کامل از فلج اطفال خالی 

شد. این بیماری در حال حاضر تنها در افغانستان و پاکستان وجود دارد.

حتی در یک سال عادی و غیرجهنمی، راه انداختن موفق یک استارت آپ 
دشوار است، چه برسد به سال جهنمی ۲۰۲۰ که شیوع کرونا در این سال، 
کارد را به اس��تخوان کسب وکارها رساند. برابر با هر یک استارت آپ که در 
س��ال ۲۰۲۰ ش��اهد افزایش درآمد بوده، چندین استارت آپ از گردونه کار 
خارج ش��ده است. »تک کرانچ«، فهرستی از استارت آپ هایی تهیه کرده که 
در سال ۲۰۲۰ از بین رفته اند. شرکت های بزرگتر بعضی از این استارت آپ ها 
را پیش از تعطیل شدن خریدند و بعضی دیگر به کار خود پایان دادند. با این 
حال، از آنجایی که این کسب وکارها به عنوان یک استارت آپ زندگی خود 

را آغاز کردند، خواندن داستان آنها خالی از لطف نیست.
* آتری��وم: این اس��تارت آپ حقوقی در ماه مارس س��ال ۲۰۲۰ به کار 
خود پایان داد. این استارت آپ در یافتن راه حلی کارآمد برای جایگزینی 
با روندهای طاقت فرس��ا در شرکت های حقوقی ناکام ماند و حتی بخشی 
از ۷۵.۵ میلیون دالر س��رمایه جذب ش��ده را به سرمایه گذاران بازگرداند. 
تعطیل��ی آتریوم درس��ت چند ماه پ��س از این بود که این اس��تارت آپ 
برای توس��عه نرم افزارهای کاربردی برای مش��ترکان و پایان دادن به کار 
وکالی داخلی تغییر مس��یر داده بود. شکس��ت آتریوم نشان داد که غلبه 
بر س��اختارهای سنتی و پیچیده چقدر دش��وار است. این استارت آپ سه 
س��ال بیشتر عمر نکرد. آتریوم با هدف ساخت نرم افزار برای استارت آپ ها 

برای جمع آوری سرمایه، استخدام، انجام معامالت و همکاری با گروه های 
حقوقی آنها شکل گرفته بود.

* اسنش��ال: نام ب��زرگ، برنامه بزرگ و س��رمایه زی��اد از ویژگی های 
اسنش��ال، استارت آپی است که س��ازنده اندروید، اندی رابین آن را بنیان 
گذاشت. اسنشال، محصوالت سخت افزاری تولید می کرد و به بازاری اشباع 
شده و بالغ پا گذاشت. موسسان این استارت آپ در آغاز اعالم کردند برای 
تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی در تولید موبایل و ارتباطات هوشمند 
برنامه ریزی کرده اند، اما در نهایت، پس از سه سال به کار خود پایان دادند. 
هرچند این شرکت یک گوشی موبایل ارزشمند به بازار عرضه کرد اما به 
حوزه خانه های هوشمند وارد نشد. زمان بندی بد، چالش های بازاریابی و ... 

از عواملی بود که به برنامه های بزرگ اسنشال پایان داد.
* هاب هاوس: این استارت آپ به عنوان پلتفرم اقامت طوالنی در سال 
۲۰16 و توس��ط ش��روتی مرچنت ایجاد ش��د. هاب هاوس برای فعالیت 
حرفه ای در شهرها هدف گذاری کرده بود. در نخستین دور جذب سرمایه، 
هاب ه��اوس تنها 11 میلیون دالر از منابع صندوق های س��رمایه گذاری 
جس��ورانه جذب کرد. در مرحله دوم جذب س��رمایه، مرچنت اعالم کرد 
ش��رکت در آستانه تعطیلی اس��ت و پس از شکس��ت عرضه اولیه سهام 
wework، عالئق س��رمایه گذاران به س��رمایه گذاری کاهش یافته است. 

سپس شیوع کرونا با محدود کردن بازار اجاره، همه برنامه های هاب هاوس 
در بازار اقامتگاه را نقش بر آب کرد. این ش��رکت در ماه سپتامبر تصمیم 
گرفت به کار خود پایان دهد که این تصمیم اعتراض صاحبان خانه، اعضا 

و فروشندگان را در پی داشت.
* هیپ مانک: این استارت آپ، نخستین پلتفرم تراکمی سفر است. این 
شرکت همه اطالعات از پروازها، هتل ها و اجاره خودرو در مقاصد مختلف 
را برای مشتریان جمع آوری می کند تا امکان مقایسه قیمت برای مسافران 
فراهم شود. شرکت کانکر، این پلتفرم را خرید اما اکنون پس از چهار سال، 
این استارت آپ تعطیل شده است. نکته مهم اینکه تعطیلی این استارت آپ 
گردش��گری لزوما به دلیل کرونا نبود. شرایط برای این استارت آپ از ۲۳ 

ژانویه سخت شد، یعنی چند ماه پیش از آغاز قرنطینه در آمریکا.
* ایف اونلی: کار ایف اونلی، بازارس��ازی ب��رای رویدادهای خاص مثل 
رویدادهای ورزش��ی بود، کسب وکارهایی که با همه گیری کرونا، تعطیل 
ش��دند. شرکت مسترکارت این اس��تارت آپ را یک سال پیش خرید. این 
معامله تا زمانی که ایف اونلی اعالم کرد در آس��تانه تعطیلی است، علنی 
نشده بود. مسترکارت اعالم کرد گروه ایف اونلی و فناوری این شرکت هنوز 

بخشی از مجموعه است.
* آوت الین: با وجود س��الی پربار برای پلتفرم های رسانه ای، آوت الین 

که مدعی بود نس��ل بعدی نیوریورکر اس��ت، تعطیل شد. این استارت آپ 
توس��ط جاش توپولسکی ایجاد شد و بر ساخت نخستین برند رسانه های 
دیجیتال تمرکز کرده بود. آوت الین پیش از این، کادر تحریریه را کاهش 

داد و بر انتشار مطالب آزاد تمرکز کرده بود.
* پریسکوپ: پریسکوپ، اپلیکیشن پخش ویدئو برای سیستم های عامل 
اندروید و آی او اس اس��ت. توئیتر این اس��تارت آپ را خرید پیش از اینکه 
حتی محصولی عرضه کند. این استارت آپ باید خدمات ویدئویی زنده در 
توئیتر را توسعه می داد. پریسکوپ هرچند رسما در ماه مارس تعطیل شد، 
اما بخشی از فناوری آن در توئیتر باقی ماند. این استارت آپ از موارد نادری 
است که تعطیلی آن به دلیل کرونا به تعویق افتاده است. موسسان اعالم 
کردند اگر اولویت های تعیین شده برای سال ۲۰۲۰ نبود، تصمیم به پایان 

کار استارت آپ را زودتر اعالم می کردند.
* کویبی: بیش از هر اس��تارت آپ فنی دیگری، وجود کویبی ش��بیه به 
هذیان بعد از تب بود. این استارت آپ 1.۷۵ میلیارد دالر سرمایه جذب کرد 
اما خروجی آن چه بود؟ یک مس��تند طبیعت به اسم ملکه های وحشی که 
درباره حیوانات ماده س��اخته ش��د، یک برنامه اچ جی تی وی به اسم تلنگر 
قتل و البته ش��کل پاستا که درباره پاستا س��اخته شد. گزارش های اولیه از 
وضعیت شرکت به نظر شتاب زده و خام بود. شاید به این دلیل که هیچ کس 

فکر نمی کرد چنین س��رمایه ای به این زودی از بین ب��رود، اما اواخر اکتبر 
کار تمام ش��ده بود. موسسان این اس��تارت آپ در نامه ای اعالم کردند تنها 
چی��زی که اکنون باقی مانده عذرخواهی آنها به خاطر ناامید کردن دیگران 
اس��ت. گاهی استارت آپها به خاطر زمان بندی نامناسب شکست می خورند. 
بعضی استارت آپ ها هم بدشانسی می آورند. برای کویبی، اینکه چه عاملی 
به شکست این استارت آپ رقم زد، در یک کلمه خالصه می شود: همه چیز.

* روبیکا: این استارت آپ که در حوزه امنیت دیجیتال کار می کرد، در 
سال ۲۰۲۰ به کار خود پایان داد. روبیکا در سایت خود گفته به دلیل عدم 
جذب سرمایه کافی مجبور به پایان فعالیتش شده است. به اعتقاد موسس 
این ش��رکت، فرانسس دوینگ، مشتریان در دوره کرونا هزینه های خود را 
کاهش دادند و تالش های روبیکا برای راضی کردن ش��رکت های بزرگ به 

سرمایه گذاری هم به نتیجه نرسید.
* اس��کیل فکتور: ای��ن اس��تارت آپ ابزارهای ه��وش مصنوعی برای 
حس��ابداری کسب وکارهای کوچک اس��ت. کرونا درآمد این شرکت را به 
نصف کاهش داد و کار را به جایی رساند که اسکیل فاکتور پایان کار خود 
را اعالم کند. کارکنان این استارت آپ به رسانه ها گفته بودند اسکیل فاکتور 
برای انجام کارهای خود از حسابداران واقعی استفاده می کند که این منجر 

به نتایج پر از خطا برای مشتریان اسکیل فکتور شده است.

استارت آپ های کوچک و بزرگی که از سال جهنمی جان سالم به در نبردند

استارت آپ های از دست رفته سال 2020

»اکونومیست« سال 2020 را در تاریخ معاصر جهان »بی سابقه« خواند

پایان سال »شوم و ترسناک«



علی نظافتیان دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها: بس��یاری بر این 
باورند ک��ه در عملیات بانکی »ضامن تس��هیالت گیرنده« همان »متعهد 
تسهیالت« است و این دو را یکی می دانند، اما توجه به این نکته ضروری 
اس��ت که در عملیات بانکی پرداخت تسهیالت و ارائه تعهدات و خدمات 
بانکی براس��اس قرارداد صورت می گیرد؛ قراردادی که یک طرف آن، بانک 
و طرف دیگر آن، تسهیالت  گیرندگان و ضامنین و متعهدین قرارداد بانک 
هس��تند. قراردادها نیز مولود اراده آدمی ان��د و به حکم قانون مدنی، اراده 
آدمی صاحب اختیار اس��ت، تا جایی که مخالف صریح قوانین نباش��د، هر 
نوع قرارداد در چارچوب قانونی و با هر شرط با هر کسی ببندد و براساس 
نوع و ش��رایط قرارداد متعهد به انجام کاری ش��ود، یا برعکس تعهد کند 
ک��ه از انج��ام کار و اعمالی به نفع طرف دیگر خ��ودداری نماید و در قبال 
این تعهدات حقوقی را به دس��ت آورد. پس قراردادها فی نفسه سرچشمه 
حق و تعهد هس��تند و هر طرف قرارداد بدان امید پایبند تعهد یا تعهدات 
قرارداد می ش��ود که متقابال از رهگذر آن قرارداد، حق یا حقوقی را نصیب 

خود سازد.
جامع��ه و به تب��ع آن، قانونگ��ذاران پذیرفته اند که ه��م تعهدات مالی 
مش��تریان بانک ها و هم س��ایر تعهدات قراردادی آنان را می توان همزمان 
آن هم به وسیله ش��خص ضامن تضمین نمود، یعنی شخص مورد اعتماد 
بانک و مش��تری همزمان می تواند هم »ضامن مش��تری« و هم »متعهد 
قرارداد« باش��د. در واقع، »ضامن« مورد اطمین��ان طرفین قرارداد بانکی 
چه ش��خص حقیقی باش��د و چه حقوقی می تواند هم تعهدات مالی و هم 
تعهدات قراردادی را تضمین کند و در کنار طرف قرارداد، مسئولیت حسن 
اج��رای تعهدات مالی و تعهدات غیرمالی ط��رف قرارداد را برعهده بگیرد. 
باید به این نکته حقوقی توجه داشت که حوزه تعهدات »ضامن« با حوزه 
تعهدات »متعهد قرارداد«، متفاوت اس��ت. در فق��ه و قانون برای تضمین 
تعهدات مالی، نهاد »تضمین« را در چارچوب عقد ضمان طراحی کرده اند. 
در این زمینه موازین فقهی و مقررات قانونی حوزه ش��مول یا گستره عقد 
ضم��ان را فقط ناظر ب��ه تعهدات مالی یا همان بده��ی می دانند. بنابراین 
»ضامن« برخالف »راهن« بدون گرو گذاشتن مال یا ملک خود فقط دین 
یا تعهدات مالی طرف قرارداد را شخصا برعهده می گیرد. بدین جهت، حوزه 
تعهدات »ضامن« شامل تعهدات غیرمالی نمی شود. براساس مبانی قانون 
تجارت، تعهدات »ضامن« تابعی از تعهدات مدیون اس��ت. میزان تعهدات 

مالی »ضامن« هیچ گاه از تعهدات مدیون فراتر نمی رود.
جان کالم اس��تدالل حقوقی رأی وحدت رویه ش��ماره ۷۸۸ مورخ ۲۷ 
خردادماه 1۳99 هیأت محترم عمومی دیوانعالی کش��ور بر همین اساس 
اس��ت. آنجا که می گوید: »با توجه به اینکه مس��ئولیت ضامن در هر حال 
نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه 
فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.« براساس رأی 
وحدت رویه مورد اشاره، اگر مدیون، بدهکار و تاجر ورشکسته به نحوی از 
انحای بدهی خود را کارسازی کند یا به موجب رأی مراجع قضایی بدهکار 
تش��خیص داده نش��ود، »ضامن« هم به تبع مدیون و بدهکار ورشکس��ته 
مس��ئولیتی در مقابل بس��تانکاران نخواهد داش��ت و از تاریخ صدور حکم 
توقف و ورشکستگی تاجر ورشکسته بستانکار دیگر نمی تواند طلب خود را 

از ضامن مطالبه نماید.

متاسفانه مش��کل ایجادش��ده برای بانک ها در زمینه میزان مسئولیت 
»ضامن«، رویه نادرس��ت بعضی از بدهکاران بانکی اس��ت که برای فرار از 
مس��ئولیت در مقابل بانک به طور بی س��ر و صدا و چراغ خاموش مبادرت 
به گرفتن حکم ورشکس��تگی می کنند و با استفاده از حکم ورشکستگی 
و ب��دون اط��الع بانک های طلبکار، هم خ��ود و هم »ضام��ن« را از کلیه 
مسئولیت های پرداخت بدهی خالص می کنند و بانک های طلبکار نیز به 
علت عدم اطالع قانونی از طرح دعوی ورشکستگی بدهکاران بانکی، فرصت 
قانونی اعتراض به چنین احکامی را از دست می دهند. نتیجه این پدیده نیز 
مشخص است؛ »افزایش مستمر مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک ها 

و ورود خسارت به سپرده گذاران و سهامداران شان.«
ام��ا برخالف تعهدات »ضامن«، حوزه تعهدات »متعهد قرارداد« بس��یار 
وس��یع تر از تعهدات »ضامن« تس��هیالت گیرنده است. ضامن فقط بدهی 
تس��هیالت گیرنده را تضمی��ن می کن��د، در حالی که »متعه��د قرارداد« 
هم��ه تعهداتی را که تس��هیالت گیرنده براس��اس قرارداد تس��هیالت در 
مقابل بانک برعهده می گیرد، تضمی��ن و تعهد می کند بنابراین نمی توان 
مس��ئولیت های »ضامن« و »متعهد قرارداد« را یکسان تلقی کرد. به نظر 
می رس��د بخشی از مشکالت حقوقی مربوط به عدم تمایز »حوزه تعهدات 
ضام��ن« با »حوزه تعه��دات متعهدین قراردادهای بانکی« ناش��ی از متن 
انواع قراردادهای تس��هیالت بانکی است. مشکل بانک ها در این زمینه آن 
اس��ت که در فرمت رس��می قراردادهای بانکی که توسط بانک مرکزی به 
ش��بکه بانکی کشور ابالغ ش��ده، تمایز شفاف و روشنی بین مسولیت های 
»ضامن تس��هیالت گیرنده« با مسئولیت ها و تعهدات »متعهد تسهیالت« 
به عمل نیامده اس��ت. این ابهام حقوقی موجب ش��ده اس��ت که بسیاری 
از مراج��ع ب��ا مالحظ��ه قراردادهای تس��هیالت بانکی، »متعه��د قرارداد 
تسهیالت« را همان »ضامن تس��هیالت گیرنده« تصور می کنند و این دو 
را یکی می دانند، در حالی که از نظر موازین حقوقی و شرعی، ضامن فقط 
بدهی تسهیالت گیرنده را تضمین می کند. پس ضامن در تسهیالت بانکی 
فقط ضامن تس��هیالت بدهی گیرنده است، در شرایطی که متعهد قرارداد 
تس��هیالت بانکی، کل تعهداتی را که تسهیالت گیرنده براساس قرارداد در 
مقابل بانک برعهده گرفته را برعهده دارد. »حوزه تعهدات ضامن« با »حوزه 
تعهدات متعهد قرارداد« به کلی متفاوت است، هرچند »ضامن« و »متعهد 

قرارداد«، شخص واحدی باشند.
برای روشن شدن مطلب، شرط مربوط به تعهدات »ضامن« و »متعهد« 
در قراردادهای تیپ تس��هیالت مشارکت مدنی را مرور می کنیم: »ضامن/
ضامنی��ن با علم و اطالع و وقوف کامل راجع ب��ه مندرجات این قرارداد و 
کمیت و کیفیت تعهدات شریک، مشترکاً و متضامناً، انجام کلیه تعهدات 
و پرداخ��ت بدهي هایي که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده 
شریک است را تعهد نمودند و بانک/مؤسسه اعتباري به استناد این قرارداد 
ح��ق دارد عالوه بر مراجعه به ش��ریک، به هر یک از ضامنین، منفرداً و یا 
مشترکاً مراجعه و ایفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول 
نماید.« همان گونه که در این جمالت مش��هود است، در قرارداد تسهیالت 
مش��ارکت مدن��ی، »ضام��ن« به طور همزم��ان هم انجام کلی��ه تعهدات 
تس��هیالت گیرنده و هم پرداخت بدهی های وی را برعهده گرفته اس��ت، 
درحالی که براساس موازین شرعی و قانونی، »حوزه تعهدات ضامن« فقط 

محدود به تضمین بدهی تسهیالت گیرنده است و ضامن تسهیالت گیرنده 
س��ایر تعهدات تسهیالت گیرنده را تعهد و تضمین نمی کند. متاسفانه این 
ابهام قانونی بین مرزهای تعهد ضامن تسهیالت گیرنده و متعهد تسهیالت 
موجب شده اس��ت که بسیاری معتقد باش��ند، در قراردادهای تسهیالت 
بانکی، »ضامن تس��هیالت گیرنده« و »متعهد قرارداد تس��هیالت«، یکی 
هس��تند و این ابهام حقوقی در موارد ورشکستگی بدهکاران بانک ها کامال 
به زیان بانک ها تمام می ش��ود. راه حل شفاف سازی این ابهام حقوقی نیز 
چندان مشکل نیست. در حال حاضر، براساس تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب بهمن ماه 1۳9۰ مجلس شوراي 
اسالمي، یکنواخت سازي فرم عقود تسهیالت بانکي در اختیار بانک مرکزی 
است. به نظر می رسد موضوع ابتدا بایستی در کمیسیون مشترک حقوقی 
کانون بانک ها و شورای هماهنگی بانک های دولتی به منظور تبیین موارد 
زیر به بررس��ی گذاشته شده و سپس نتایج حاصله به بانک مرکزی اعالم 

شود:
اول؛ تفکیک روش��ن و ش��فاف و جدایی سازی مس��ئولیت های »ضامن 
تسهیالت گیرنده« و مسئولیت های »متعهد تسهیالت« و اختصاص شروط 

ضمن عقد جداگانه برای هر یک از آن دو در متن قراردادهای بانکی.
دوم؛ اینکه ش��رطی در قراردادهای بانکی گنجانده ش��ود که براساس آن، 
»متعهد تسهیالت« تعهد کند، تعهدات وی در مقابل بانک مستقل از تعهدات 
تسهیالت گیرنده حتی در صورت صدور حکم ورشکستگی است و در صورت 
صدور حکم ورشکستگی تسهیالت گیرنده، »متعهد قرارداد« همچنان مسئول 

ایفای تعهدات تسهیالت گیرنده ورشکسته در مقابل بانک خواهد بود.
س��وم؛ مس��ئولیت قانونی بانک ها در مقابل مش��تریان ب��رای تبیین و 
تش��ریح دقیق مس��ئولیت های مس��تقل »تس��هیالت گیرنده«، »ضامن 

تسهیالت گیرنده« و »متعهد قرارداد« در برابر بانک.
در این رهگذر نباید این موضوع را فراموش کرد که ارائه خدمات بانکی 
به مردم و پرداخت تسهیالت، راهبرد اصلی بانک هاست، اما در قراردادهای 
تسهیالت بانکی، مبهم سازی موضوعات حقوقی نه به نفع مشتری است و 
ن��ه به نفع بانک ها، زیرا این گونه ابهامات زمینه اجحاف قراردادی را فراهم 
خواهد س��اخت و اجحاف قراردادی نیز در هیچ ش��رایطی موجه نیست و 
توازن منطقی قرارداد را به هم می ریزد بنابراین براساس آموزه های شرعی و 
اخالقی به همکاران بانکی توصیه می شود که خیلی شفاف به مردم توضیح 
دهن��د که اگر تمایل دارند هم »ضامن تس��هیالت گیرنده« و هم »متعهد 
تعهدات قرارداد تسهیالت« باشند، مشکلی نیست و صاحب اختیار هستند، 
اما بایستی در جریان باشند که با ضامن تسهیالت گیرنده شدن فقط متعهد 
به پرداخت دیون وی به بانک هستند، ولی اگر »متعهد قرارداد تسهیالت« 
هم ش��وند، عالوه بر بدهی پاس��خگوی همه تعهدات تسهیالت گیرنده در 
مقابل بانک هم خواهند بود. با این شفاف س��ازی حاال مشتری می تواند با 
آگاه��ی کامل از این موضوع حقوقی تصمیم بگیرد که آیا تمایل دارد هم 
»ضامن تسهیالت گیرنده« و هم »متعهد قرارداد تسهیالت« شود یا خیر! 
به هر حال، ایجاد ابهام حقوقی برای مش��تریان بانک ها در هیچ ش��رایطی 
روا نیست و آنان را ناخواسته در وضعیت بحرانی قرار می دهد. تجربه نشان 
داده اس��ت ک��ه این گونه ابهامات حقوقی در نهایت ب��ه ضرر بانک ها تمام 

خواهد شد و بر حجم مطالبات معوق خواهد افزود.

چه تفاوتی بین »ضامن« و »متعهد« تسهیالت بانکی وجود دارد؟

مسئولیت »ضامن« و »متعهد« در تسهیالت بانکی

امس��ال، س��ال عجیب وغریبی برای افرادی بود که در بازار بیت کوین 
س��رمایه گذاری کرده بودن��د. حتی آنها که فقط به تماش��ای این بازار 
نشسته بودند هم این وضعیت را درک کردند. ارزشمندترین ارز مجازی 

جهان در ماه دسامبر با قیمت بیش از ۲۳ هزار دالر معامله شد.
ب��ه گزارش »سی ان بی س��ی«، زمانی که ایاالت متح��ده آمریکا برای 
اولین بار در اوایل ماه مارس، موارد ابتال به کووید-19 را شناسایی کرد، 
قیمت هر بیت کوین زیر ۴ هزار دالر بود. برای صاحبان و فروش��ندگان 
بیت کوین، این وضعیت منبع سود و زیان است و برای افراد در حاشیه 
هم یک نمایش سرگرم کننده در بازار همراه با حسادت و سرگیجه رخ 
داده است. با وجود نوسانات فوق العاده قیمت بیت کوین که به طور کلی 
رو به باال بوده، سال ۲۰۲۰ بلوغ نسبی برای این ارز 1۰ساله اتفاق افتاد. 
در این راس��تا، ۵ پیش بینی مهم بیت کوین در س��ال ۲۰۲1 از این قرار 

خواهد بود.
* پذیرش جریان اصلی بیش��تر: اس��تفاده از بیت کوی��ن در زندگی 
روزمره همیش��ه مثل مش��کل مرغ و تخم مرغ بوده اس��ت. افراد بسیار 
کم��ی از آن اس��تفاده می کنند و یا آن را قبول دارند، اما س��ال ۲۰۲۰ 
تحول چشمگیری در انطباق با بیت کوین رخ داد. با سرمایه گذاری ۵۰ 
میلی��ون دالری Square در بیت کوین و اجازه PayPal به کاربرانش 

ب��رای خریدوف��روش بیت کوین، مهر تاییدی بر ای��ن ارز دیجیتال زده 
ش��د. به این ترتیب سال ۲۰۲1 احتماال شاهد افزایش این روند خواهیم 
بود. حداقل ی��ک بانک ایاالت متحده یا اروپا خریدوفروش بیت کوین را 
امکان پذیر خواهند کرد و یا توافق می کنند که دارایی دیجیتال را برای 

مشتریان خود نگهداری کنند.
* رقابت از بیگ تک ها: نهادهای بین المللی به ارائه یک ارز دیجیتال 
بین المللی فکر می کنند. هر ش��رکتی که درگیر فضای پرداخت است، 
نه تنها می فهم��د که بازاری برای پرداخت دیجیت��ال وجود دارد، بلکه 
می داند این پرداخت ش��امل بازارهای مختلف ارز می ش��ود و بیشترین 
پتانسیل را دارد. بیت کوین نشان داده اگر محلی برای رشد وجود داشته 
باشد، او می تواند ارز دیجیتالی جهانی باشد و روندها را به طور چشمگیری 
ساده کند. امسال هم فیس بوک و هم گوگل و دیگر شرکت های بزرگ 

جهانی با برنامه های بزرگ ارز دیجیتال به جلو حرکت کردند.
* رقابت با بانک های مرکزی: نظرس��نجی ای که این اواخر انجام ش��ده، 
نش��ان می دهد که ۸۰ درصد از بانک های مرکزی جه��ان در حال کار بر 
روی نوعی ارز دیجیتال هستند. چین آزمایش های مربوط به ارز دیجیتال 
را بسیار بیشتر از هر کشور دیگری انجام داده است. به تازگی در شهر سوژو 
در شرق چین درست در غرب شانگهای، قرعه کشی برگزار شد که در آن 

1۰۰ هزار نفر از ساکنان هر کدام ۲۰۰ رنمینبی )حدود ۳۰ دالر( از طریق 
کیف پول دیجیتال دریافت کردند. همان طور که چین به سمت سازگاری 
ملی با یوان دیجیتال پیش می رود احتماال تقاضای بیت کوین و سایر ارزهای 
رمزپایه مس��تقل را کاهش می دهد. سال آینده ممکن است آزمایش های 

مشابه دیگری در سایر کشورها صورت بگیرد.
* زمین بازی جدید نظارتی: دولت رئیس جمهوری منتخب، جو بایدن 
در 9۰ روز اول اولویت باالتری نسبت به تنظیم ارز رمزنگاری شده خواهد 
داشت، البته روحیه و تخصص کنگره در این زمینه هم به نظر نمی آید 
ممکن باش��د. فرض بر این است که دولت دموکرات، قوانین دقیق تری 
نسبت به دولت جمهوری خواه برای ارزهای دیجیتال تنظیم خواهد کرد.
* نوس��انات مداوم: ارزش بیت کوین به طور مس��تقیم با هیچ پدیده 
آش��کاری در دنیای واقعی )مانند سیاس��ت مالی یا پولی( گره نخورده 
اس��ت. بااین ح��ال، پیش بینی قیمت بیت کوین س��خت اس��ت. برخی 
می گویند بیت کوین س��ال آینده می تواند به ۵۰ هزار دالر هم برس��د، 
اگرچه این رقم افراطی به نظر می رسد، اما اگر سرمایه گذاران پول خود 
را ب��ه بیت کوین تبدیل کنند، چنین قیمتی ه��م دور از ذهن نخواهد 
بود. البته ممکن اس��ت قیمت ها در س��ال ۲۰۲1 در مسیر مخالف هم 

حرکت کنند.

آیا بهای بیت کوین به 50 هزار دالر می رسد؟

5 پیش بینی مهم بیت کوین در سال 2021

دریچه

خسارت گسترده در انتظار معامله گران رمزارز است
آخرین وضعیت انتشار رمزپول بانک مرکزی

حرکت دنیا به س��مت اس��تفاده از ارزهای دیجیتال از یک س��و و 
س��رعت تحوالت مرتبط با اس��تفاده از رمزارزها و کریپتوکارنس��ی ها 
از س��وی دیگر، ضرورت حرکت و سیاست گذاری هوشمندانه در این 
مسیر را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرده است؛ اگرچه بانک های 
مرک��زی دنیا هنوز هم ب��رای ورود به این عرصه و چگونگی ورود آنها 
به نقل و انتقاالت مالی خود با ش��ک و ش��بهه های بس��یاری مواجه 
هس��تند. در ایران نی��ز بانک مرکزی با تعیین مس��یر تنظیم گری در 
حوزه رمزارزها و مطالعات اجرایی درخصوص ش��یوه های انتشار و به 
کارگیری رمزپول بانک مرکزی، گام های مؤثری برداش��ته و در سوی 
دیگر ماجرا، سایر دستگاه های دولتی از جمله وزارت صمت در حوزه 
اس��تخراج رمزارزها و شکل گیری رس��می صنعت ماینینگ کارهایی 

کرده اند.
در این راس��تا، محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی به تش��ریح آخرین وضعیت تنظیم مقررات اس��تخراج و 
مب��ادالت رمزارزها پرداخت و به مردم توصیه کرد که وارد این حوزه 
نش��وند: »ش��دیدا توصیه می کنیم مردم به خصوص برای سودآوری 
و س��رمایه گذاری یا حتی نوس��ان گیری اکیدا وارد این حوزه نشوند؛ 
چراکه به دلیل عدم امکان نظارت و کنترل بازار رمزارزها، امکان بروز 

خسارات گسترده مالی دور از انتظار نیست.«
به گفته این مقام بانک مرکزی، »رمزپول بانک مرکزی به دو شکل 
کاربرد دارد یا در حوزه خرد مورد استفاده قرار می گیرد یعنی مشابه 
اسکناس و مسکوک، در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت که این 
حالت، فواید گسترده ای را به  همراه خواهد داشت از جمله امکان نقل 
و انتقال س��ریع و کاهش قابل مالحظه هزینه چاپ و نشر اسکناس و 
مسکوک و البته عدم نیاز به عملیات تسویه بین بانکی در کنار هزینه 
اندک توسعه شبکه پرداخت نسبت به مدل های مرسوم فعلی، اما یک 
حوزه دیگر کارکردی ب��رای رمزپول بانک مرکزی، کاربرد عمده و به 

کارگیری آن برای عملیات تسویه بین بانکی است.«
ام��ا برخالف آنچ��ه تا پیش از این درباره کارک��رد رمزارزها در دور 
زدن تحریم ها گفته می ش��د، به نظر می رسد این گزاره چندان جدی 
نبوده اس��ت، چنانچه به گفته مع��اون اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی، »بررس��ی های کارشناسی نشان داده که رمزارزها در اقتصاد 
ای��ران کاربرد و کارکرد کالن ندارد و برعک��س اخباری که در داخل 
کشور و خارج از کشور مطرح می شود رمزارزها نقش قابل مالحظه ای 
در دورزدن تحریم ه��ا نداش��ته اند؛ لیکن به عنوان یک پدیده جدید و 
اثرگذار، الزم اس��ت ریل گذاری های الزم جهت کنترل این پدیده در 

جامعه صورت پذیرد.«
او همچنین به برنامه بانک مرکزی برای انتش��ار رمزپول با پشتوانه 
ریال اش��اره کرد و به »مهر« گفت: »عن��وان صحیح به جای واژه ارز 
دیجیتال بانک مرکزی، رمزپول بانک مرکزی اس��ت؛ چراکه این ابزار 
ش��کل دیگری از پول ملی اس��ت که هم اکنون در جامعه در گردش 
اس��ت. بحث های فنی و اقدامات اجرایی بانک مرکزی در این رابطه از 
سال 9۷ شروع شده و بسترهای فنی الزم برای انتشار ریال دیجیتال 
در قال��ب کریپتوریال پیاده س��ازی گردیده اند، ام��ا مالحظات متعدد 
اقتص��ادی، قانون��ی و نظارتی در ای��ن رابطه وج��ود دارد و البته این 
مالحظات بس��یار پیچیده تر و گس��ترده تر از اقدامات فنی بوده و در 
قالب کارگروه های متعدد در بانک مرکزی در دست بررسی هستند.«

به گفته مع��اون اداره نظام های پرداخت بان��ک مرکزی، »رمزپول 
بانک مرکزی از نوع قابل اس��تخراج نیس��ت. این اب��زار از نوع رمزینه 
دارایی های با پش��توانه ثابت اس��ت که بانک های مرکزی با پش��توانه 
مش��خص و غالباً مبتنی بر واحد پول ملی کشورها منتشر می نمایند. 
ی��ک نمونه آن انتش��ار پترو از س��وی ونزوئال بود که از س��وی بانک 
مرکزی آن کش��ور با پشتوانه نفت منتشر گردید و البته امکان انتشار 
آن با سایر پشتوانه ها نیز وجود دارد. این موضوع در سایر کشورها در 
قالب طرح های مطالعاتی در حال انجام اس��ت و صرفاً در کشور چین، 
انتش��ار یوان دیجیتال در چهار استان به صورت آزمایشی پیاده سازی 
ش��ده تا اثرات آن بر اقتصاد این کش��ور مورد بررس��ی قرار گیرد. بر 
همین اس��اس در بانک مرکزی نیز مطالعاتی در دست انجام است تا 
موضوع ابزارهای سیاس��ت گذاری پول��ی در حوزه پول دیجیتال بانک 
مرکزی به صورت کامل مورد بررس��ی قرار گیرد. نکته مهم اینکه این 
پدیده بس��یار بدیع است و سایر بانک های مرکزی دنیا اکثراً اقدامات 
مطالعاتی خود را از ابتدای ۲۰۲1 آغاز خواهد کرد؛ تا ضمن بررس��ی 
محسنات این ابزار، نقاط ضعف، مخاطرات و روش های صحیح مقابله 

با آن را شناسایی نمایند.«
وی در ارتب��اط ب��ا چالش های این ح��وزه و مخاط��رات آن گفت: 
»رمزپول بانک مرکزی به دو شکل کاربرد دارد؛ یا در حوزه خرد مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد یعنی مشابه اس��کناس و مسکوک، در اختیار 
عموم مردم قرار خواهد گرفت که این حالت، فواید گس��ترده ای را به  
همراه خواهد داشت از جمله امکان نقل و انتقال سریع و کاهش قابل 
مالحظه هزینه چاپ و نش��ر اسکناس و مسکوک و البته عدم نیاز به 
عملیات تسویه بین بانکی در کنار هزینه اندک توسعه شبکه پرداخت 
نس��بت به مدل های مرسوم فعلی، اما یک حوزه دیگر کارکردی برای 
رمزپ��ول بانک مرکزی، کاربرد عم��ده و به کارگیری آن برای عملیات 
تس��ویه بین بانکی است. اینکه ما قرار است در کدام  یک از حوزه های 
مربوطه، رمزپول بانک مرکزی را طراحی و مورد اس��تفاده قرار دهیم، 
براساس سیاست های پولی و ویژگی های ماهوی این ابزار تعیین شده 
و البته موضوعی اس��ت که توسط س��ایر کشورها نیز در حال بررسی 
اس��ت. مالحظه دوم و فارغ از دامنه کارب��ری رمزپول بانک مرکزی، 
دامنه حض��ور بانک ها و مؤسس��ات اعتباری و نقش آنها در توس��عه 
و طراحی مدل توزیع ش��ده رمزپول اس��ت؛ که بخ��ش مهمی از این 
مالحظه معطوف به قوانین و مقررات فعلی کش��ور است که براساس 
آن نش��ر پول در کش��ور به صورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی 
است و مؤسسات مالی و اعتباری اجازه چاپ و نشر پول را ندارند؛ لذا 
اینکه ما در حوزه رمزپول هم این سیاس��ت را پیاده سازی نماییم که 
عماًل عموم جامعه را س��پرده گذار نزد بانک مرکزی می نماید یا اینکه 
روش دیگری متفاوت از این روش به کار گرفته شود، جزو عالمت های 
س��والی  اس��ت که با توجه به الگوهای مدل سازی پیشنهادی صندوق 
بین المللی پول و بررسی اثرات آن بر پارامترهای کالن اقتصادی، باید 

نسبت به حل آنها و تعیین راهبردهای سیاستی الزم اقدام گردد.«
به عقیده مانی یکتا، »آنچه که در حال بررس��ی آن در بانک مرکزی 
هستیم، کریپتوریال است تا مبتنی بر پول ملی کشور، شکل دیگری 

از پول با استفاده از فناوری دفترکل توزیع شده منتشر گردد.«
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فرصت امروز: ش��اکله بودج��ه تغییر نمی کند. این صحبتی اس��ت که 
دولتمردان پس از برگزاری جلس��ه مشترک با نمایندگان مجلس در مورد 
بودجه س��ال آینده مطرح می کنند. با اینکه نماین��دگان مردم در آذرماه 
طرح اصالح س��اختار بودجه را تصویب کردن��د و زمزمه رد کلیات بودجه 
نیز در صحن مجلس به گوش می رس��ید، اما با برگزاری نخس��تین جلسه 
مشترک دولت و مجلس در روز سه شنبه گذشته به نظر می رسد اختالف 
نظر بودجه ای پاستور و بهارستان به حداقل رسیده و آخرین بودجه قرن به 
احتمال زیاد با چکش کاری معمول همه ساله در مجلس تصویب می شود. 
پس از آنکه الیحه بودجه س��ال 1۴۰۰ روز دوازدهم آذرماه و در غیاب 
روس��ای دول��ت و مجلس در صحن بهارس��تان رونمایی ش��د، انتقادهای 
نماین��دگان از بودجه دولت به اوج خود رس��ید و فروش حداکثری نفت و 
نگاه خوش بینانه دولت به رفع تحریم ها از جمله نقدهای ساختاری مجلس 
به بودجه سال آینده بود. اختالف نظر دولت و مجلس بر سر بودجه سال 
آین��ده آنقدر عمیق بود که مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی کارشناس��ی 
مجلس، در گزارشی به بررسی ابعاد بودجه دولت پرداخت و به نمایندگان 
توصیه کرد که کلیات بودجه س��ال آینده را رد کنند. در ادامه با برگزاری 
اولین جلسه مشترک دولت و مجلس در هفته گذشته، به نظر می رسد که 
اختالف نظر بودجه ای دو قوه کمتر شده و الیحه بودجه از ابتدای این هفته 
در کمیسیون تلفیق مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر 

اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بررسی می شود.
وضعیت پروژه های نیمه تمام در بودجه سال آینده

پروژه های نیمه تمام عمرانی و کلنگ زنی های نافرجام حاال به چالش��ی 
جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در طول سال های گذشته هزاران 
پروژه با وعده و وعیدهای بسیار کلید زده شده و میلیاردها تومان سرمایه 
برای احداث آنها تخصیص داده ش��ده اس��ت، ولی س��رانجام آنها چنانچه 
مس��ئوالن وعده داده اند، رقم نخورده اس��ت و آنطور که محدباقر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعالم کرد، »رقمي در حدود 
۸6 هزار پروژه عمراني ناتمام در کش��ور وجود دارد.« حاال که بودجه سال 
1۴۰۰ در گذرگاه مجلس یازدهم در دس��ت بررسی است، سوال مهم این 
است که رقم بودجه عمرانی چقدر است و آیا فکری برای پروژه های نیمه 

تمام در بودجه سال آینده شده است؟
با توجه به چالش های تحریم، کرونا و کس��ری همیشگی بودجه به نظر 
می رسد که قربانی اصلی شرایط اقتصادی کشور عمال پروژه های نیمه تمام 
و زمینگیر کش��ور اس��ت. جزییات الیحه بودجه 1۴۰۰ نشان می دهد در 
بخش دوم این الیحه که به تملک دارایی های سرمایه  ای ) بودجه عمرانی( 
مربوط اس��ت بیش از 1۲ درصد از کل مص��ارف عمومی دولت 1۴۰۰ به 
این بخش اختصاص داده ش��ده اس��ت. طبق الیحه بودج��ه رقم در نظر 

گرفته  ش��ده برای س��ال آینده حدود 1۰۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی 
ش��ده که رشد 1۸ درصدی نس��بت به قانون بودجه س��ال  جاری داشته 
اس��ت؛ بودجه ای ک��ه اگرچه از نظر حجمی، باالتری��ن رقم در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت، اما در مقایسه با س��هم آن از مجموع بودجه عمومی کشور 
در الیحه بودجه 1۴۰۰ به کمترین میزان خود در 1۰ س��ال اخیر رسیده 
اس��ت. سهم بودجه عمرانی نس��بت به بودجه عمومی کشور در سال های 
1۳91، 1۳9۲ و 1۳9۳ ب��ه ترتیب ۲۸ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۳۰.6 درصد 
بوده اس��ت. در این بین بسیاری از کارشناسان اقتصادی و طراحان بودجه 
معتقدند، اساس��ا بودجه های مصوب عمرانی که تحت عنوان اعتبار تملک 
دارایی های س��رمایه ای شناخته می ش��وند، برخالف سایر هزینه هایی که 
دولت برمبنای الیحه بودجه محاس��به می کند، ذات هزینه ای نداشته و به 
عنوان منبعی درآمدزا برای دولت عمل می کند. در واقع، یکی از راهکارهای 
حل مش��کالت کسری بودجه و کم کردن وابستگی کشور به فروش نفت، 
افزایش س��رمایه  گذاری در پروژه های زیرساختی است که متأسفانه همه 
س��اله به بهانه وجود فش��ارهای اقتصادی ناشی از تحریم، میزان سهم آن 
نسبت به بودجه عمومی کشور در حال کاهش است و در میان ردیف های 
بودجه نیز مظلوم ترین ردیف محسوب می شوند که همیشه قربانی کسری 
بودجه دولت می ش��وند و نتیجه آن در طول سال های گذشته بیش از ۸۷ 

هزار پروژه نیمه تمام شده است.
رشد ناچیز بودجه عمران به شرطها و شروطها

البته ممکن است ۷۰۰۰ میلیارد تومان نیز به بودجه 1۰۴ هزار میلیارد 
تومانی عمران برای س��ال آینده افزوده ش��ود که این امر به اما و اگرهای 
زیادی وابس��ته است و از جمله آنها این است که سقف فروش روزانه ۲.۳ 
میلیون بشکه نفت با قیمت حداقل ۴۰ دالر در سال آینده محقق شود. به 
گزارش ایسنا، در الیحه 1۴۰۰ بودجه پروژه های عمرانی 1۰۴ هزار میلیارد 
تومان تعیین ش��ده که افزایش 16 ه��زار میلیارد تومانی یا به عبارتی 1۸ 
درصدی نسبت به سال 1۳99 را نشان می دهد. هرچند بین ۷۰۰ تا 1۰۰۰ 
هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه کاره در کش��ور وجود دارد که بیم 

فرسودگی پیش از تکمیل آنها آزاردهنده شده است.
ممکن اس��ت مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد تومان به بودجه عمرانی س��ال آینده 
افزوده ش��ود. این مس��ئله را نمایندگان مجلس در بررس��ی الیحه بودجه 
1۴۰۰ لحاظ کرده اند. در نشست اخیر کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد 
ش��ده تا س��هم 1۴.۵ درصدی وزارت نفت از مح��ل درآمدهای حاصل از 
ف��روش نفت و فرآورده های نفتی که به اورهال کردن پاالیش��گاه ها و امور 
جاری وزارتخانه اختصاص می یابد به 11 درصد کاهش یافته و مابه التفاوت 

۳.۵ درصدی برای اجرای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شود.
ب��ا توجه ب��ه پیش بینی فروش ۲.۳ میلیون بش��که نف��ت با قیمت ۴۰ 

دالر برای س��ال 1۴۰۰ درآمدهای نفتی ح��دود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است. اگر ۳.۵ درصد این رقم یعنی ۷۰۰۰ میلیارد تومان 
به پروژه های عمرانی اضافه شود سهم عمران از بودجه تا 111 هزار میلیارد 
تومان افزایش خواهد یافت. البته س��هم نفت در الیحه بودجه سال آینده 
در حالی ۲۵۰ درصد نسبت به امسال افزایش یافته که در نیمه اول سال 
1۳99 فقط 1۷ درصد از درآمد نفتی بودجه محقق شد و به همین لحاظ 
کارشناس��ان معتقدند اتکای بودجه سال 1۴۰۰ به نفت مقداری رویاگونه 
اس��ت. به نظر می رسد دولت پیشفرض را بر رفع کامل تحریم ها قرار داده 
است. از طرف دیگر، با این پول ها نمی توان پروژه های نیمه تمام را تکمیل 
ک��رد و چاره ای جز واگذاری طرح ها به بخش خصوصی وجود ندارد. دادن 
قیر رایگان هم برای طرح های راه س��ازی، بیشتر از آنکه به تکمیل پروژه ها 

کمک کند، از نظر اغلب کارشناسان، نوعی توزیع رانت است.
در نگاه نخست، رشد ۵۵ درصدی بودجه عمرانی رقم قابل توجهی است، 
اما با افزایش نرخ مصالح و آهن آالت قابل مقایس��ه نیست. به طور مثال از 
سال گذشته تاکنون قیمت سیمان رشد ۲۰۰ درصد، میلگرد افزایش 1۸۵ 
درصد و تیرآهن رش��د 19۸ درصد داشته است. نرخ هر پاکت سیمان در 
اوایل سال 1۳9۸ حدود 1۰ هزار تومان بود که هم اکنون به حدود ۳۰ هزار 
تومان رس��یده است. البته مجلس و دولت گفته اند نباید هر پاکت بیش از 
1۷ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شود، اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان 
می دهد. قیمت میلگرد هم که تا اواخر س��ال 1۳9۸ حدود ۴۲۰۰ تومان 
بود هم اکنون حدود 1۲ هزار تومان خرید و فروش می شود و این در حالی 
است که تا چند روز قبل باالی 1۴ هزار تومان بود. نرخ تیرآهن نیز نسبت 

به سال قبل افزایش 19۸ درصدی را نشان می دهد.
پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار می شود؟

در هر حال، تخمین زده می ش��ود دس��ت کم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
پ��روژه عمرانی نیمه تمام در کش��ور وجود دارد و ناگفته پیداس��ت که با 
رق��م 1۰۴ و حتی 111 هزار میلی��ارد تومان نمی توان آنها را جمع و جور 
کرد، یعنی اگر با همین دس��ت فرمان جلو برویم و هیچ طرح جدیدی در 
حوزه عمرانی تعریف نکنیم، شش تا هفت سال دیگر پروژه های نیمه کاره 
به پایان می رس��د. البته واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی 
که به دلیل هزینه ه��ای هنگفت آن، دولت به تنهایی قادر به تکمیل آنها 
نیست، در دستور کار قرار دارد، به طوری که هجدهم آذرماه 1۳9۷ دولت 
الیحه »مشارکت عمومی � خصوصی« را با قید یک فوریت در جلسه هیأت 
وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن، مجلس دهم نیز بررسی مجدد این 
الیحه را آغاز کرد که البته به س��رانجام نرس��ید. مجل��س یازدهم نیز ۳۰ 
شهریورماه 1۳99 از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد، اما 

هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است.

 الیحه بودجه 1400 از امروز در کمیسیون تلفیق با حضور دولتمردان بررسی می شود

 چکش کاری بودجه در مجلس

با شیوع ویروس کرونای جدید در بریتانیا و محدودیت های سفرها، رشد 
قیمت طالی سیاه متوقف شد و ترمز رشد ۷ هفته ای قیمت نفت کشیده 
شد. با اینکه قیمت نفت در معامالت روز پنجشنبه اندکی افزایش یافت اما 
تحت تاثیر نگرانی ها نس��بت به پیامدهای شیوع نوع جهش یافته ویروس 
کرونا، رش��د هفتگی نفت که به مدت ۷ هفته متوالی داشت، متوقف شد. 
بر این اساس، بهای معامالت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در بازار 
نیویورک 11 س��نت افزایش یافت و در ۴۸ دالر و ۲۳ س��نت در هر بشکه 
رس��ید، اما برای کل هفته 1.6 درصد کاهش داشت. همچنین بهای نفت 
برنت در بازار لندن با 9 سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، در ۵1 دالر و ۲9 
س��نت در هر بشکه بسته ش��د اما برای کل هفته ۲ درصد کاهش را ثبت 
کرد. با وجود آمار رسمی ذخایر نفت آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد 
و از قیمت ها حمایت کرد اما افزایش س��ریع م��وارد ابتال به ویروس کرونا 
در آمریکا از ش��ور و اش��تیاق خریداران در بازار نفت کاس��ته است. پیش 
از این نفت با خوش بینی معامله گران به عرضه میلیون ها دز واکس��ن های 
کووید-19 در سراس��ر جهان و تقویت تقاضا برای نفت، به مدت ۷ هفته 
متوالی رشد قیمت داشت. روند افزایشی قیمت نفت اما در پی انتشار خبر 
شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس که ۷۰ درصد قدرت شیوع 

بیشتری دارد، متوقف شد.

مرکز کنترل و پیش��گیری از بیماری آمریکا هش��دار داده است که نوع 
جدید ویروس کرونا احتماال پیش از اینکه شناسایی شود، به آمریکا رسیده 
است. با این حال حداقل چهار شرکت داروسازی انتظار دارند واکسن های 
کووی��د-19 آنه��ا در برابر نوع جه��ش یافته ویروس کرونا موثر باش��د و 
آزمایش هایی انجام می دهند که نتایج آن تا چند هفته دیگر اعالم می شود.
ب��ه گزارش بلومبرگ، بیش از ۴۰ کش��ور پروازه��ا را محدود کرده اند و 
بریتانیا به طور قابل توجهی منزوی ش��ده اس��ت. در آمریکا، ویروس تقریبا 
دو برابر بیش��تر از مردم را در بیمارستان بستری کرده است چراکه تزریق 
همه گیر واکسن برای بیشتر مردم ماه ها زمان می برد. به گفته تحلیلگران، 
این وضعیت و اقدامات وحشت زده دولت ها در سراسر جهان نشان می دهد 
که خطر تعطیلی های سراس��ری و محدودیت های سفر به طور گسترده تا 
س��ال جدید ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر هم نیازی به گفتن نیست 
که این امر باعث کاهش س��رعت تقاضای جهانی نفت می شود و بر قیمت 
نفت س��نگینی می کند. پرواضح است که جهش جدید کرونا بازار نفت را 
تهدید می کند و تهدید تقاضا و محدودیت  رفت و آمد و ماندن در خانه بازار 
نفت را به کلی تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین دالر قوی تر، باعث کاهش 

جذابیت نفت شده است، چراکه نفت با قیمت دالر سنجیده می شود.
کاهش هفتگی قیمت نفت با وجود گزارش روز چهارشنبه اداره اطالعات 

ان��رژی آمریکا روی داد که نش��ان داد ذخایر نفت در هفته منتهی به 1۸ 
دسامبر به میزان ۵6۲ هزار بشکه کاهش یافته و به ۴99.۵ میلیون بشکه 
رس��یده اس��ت. همچنین ذخایر بنزین در همین مدت 1.1 میلیون بشکه 
کاهش داش��ت و به ۲۳۷.۸ میلیون بش��که رس��ید و ذخایر سوخت های 
تقطیری ۲.۳ میلیون بشکه کاهش داشت و به 1۴۸.9 میلیون بشکه رسید 
که بسیار باالتر از حد انتظار بود. هر دو شاخص نفت روز چهارشنبه با بیش 

از ۲درصد افزایش بسته شده بودند.
خب��ری که روز پنجش��نبه از قیمت های نفت پش��تیبانی کرد، امضای 
توافق تجاری پس��ابرگزیت میان انگلیس و اتحادی��ه اروپا بود. انگلیس با 
امضای توافق تجاری برگزیت، از خروج پرهرج و مرج از یکی از بزرگ ترین 
بلوک های تجاری دنیا اجتناب می کند. بس��یاری از سرمایه گذاران نسبت 
به ایجاد نوس��ان بیش��تر در بازارهای مالی در ص��ورت عدم توافق تجاری 

پسابرگزیت هشدار داده بودند.
براس��اس گ��زارش رویت��رز، ان��درو لیپو، رئیس ش��رکت »لیپ��و اویل 
آسوش��یتس« در این باره گفت: »اگرچه توافق برگزیت از قیمت های نفت 
پشتیبانی کرد اما کووید-19 عامل تاثیرگذار اصلی بر بازار نفت است. بازار 
نفت مانند همه منتظر توزیع گس��ترده تر واکسن ها برای احیای سفرهای 

هوایی و جاده ای است.«

ترمز رشد ۷ هفته ای قیمت نفت کشیده شد

ریزش قیمت نفت با کرونای جدید

نگاه

انزوای اقتصادی چگونه موجب رشد فئودالیزم شد؟
 عمق شکاف طبقاتی

به روایت کمال اطهاری
ای��ن روز ه��ا خبر های عجیبی در رس��انه ها به چش��م می خورد 
ک��ه واقعیت های متناقض جامعه امروز ای��ران را بازنمایی می کند. 
مثال همانقدر که خبر تور های گردش��گری الکچری به کشور های 
همسایه برای تزریق واکسن کرونا عجیب است؛ خرید قسطی نان 
در برخی از ش��هر ها و روس��تاهای ایران هم عجیب و هم دردناک 
اس��ت. این را که کنار تصاویر جشن های تولد  اشرافی، جشن های 
تعیین جنسیت آنچنانی و یا همین آخری جشن تکلیف الکچری 
بگذاریم و بعد خبر خودکش��ی مرد ج��وان کارگر را هم در همین 
روز ه��ا بخوانیم، به دورنمایی تلخ از واقعی��ت جامعه امروز ایران و 
شکاف طبقاتی آن می رسیم، اما چطور شد که به اینجا رسیدیم و 

عاقبت این وضعیت به کجا می رسد؟
کمال اطهاری، پژوهش��گر اقتصاد توسعه در پاسخ به این سوال 
می گوی��د: »در چارچوب تحلیل های نهادگرای��ی، جامعه ایران به 
خاطر اینکه الگوی شایس��ته توس��عه را در حوزه سیاسی نتوانسته 
تدوی��ن و اج��را کند، فرآیندی رو ب��ه زوال را طی می کند. پس از 
انق��الب باید یک الگو و ط��رح نویی انداخته می ش��د که با آن به 
خواس��ت انقالب جواب داده می ش��د. جامعه وقتی انقالب می کند 
که طرح و الگوی توس��عه گذشته اش را شایسته خودش نمی داند. 
جامعه ما انقالب کرد تا کامل تر ش��ود. از اساسی ترین مواردی که 
قانون اساسی مشروطه فاقد آن بود و در قانون اساسی جدید خود 
را نش��ان داد، رس��میت یافتن عدالت به عن��وان یک حق همگانی 
بود، اما آن الگوی توس��عه ای که می بایست براساس عدالت تعریف 

می شد، نشد.«
او با اشاره به تبعات عمیق شدن فاصله طبقاتی در جامعه ایران 
در گفت وگو ب��ا »فرارو« ادامه می دهد: »الگوی توس��عه ای که در 
جهان امروز تعریف می ش��ود این اس��ت که ما عدالت را از طریق 
یک سیاس��ت اجتماعی محقق می کنیم. این سیاس��ت اجتماعی 
می بایس��ت رابطه هم افزایی با رش��د اقتصادی داشته باشد و شما 
پیوس��ته در ح��ال افزایش ثروت باش��ید و این ثروت را به ش��یوه 
سنجیده و از راه های عادالنه ای به قول دیوید هاروی توزیع کنید. 
ش��یوه های مختلفی در جهان برای این الگوی سیاس��ت اجتماعی 
وجود داش��ته و دارد. س��ه ن��وع الگوی دولت رفاه در کش��ور های 
پیش��رفته مانن��د دولت رف��اه سوس��یال دموکراتیک کش��ور های 
اس��کاندیناوی، ش��یوه دولت رفاهی محافظ��ه کار در آلمان و یک 
الگوی توس��عه لیب��رال در انگلس��تان وجود دارد. در کش��ور های 
پیرامونی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین و بقیه کش��ور های آسیای 
جنوب شرقی هم الگوی دولت رفاهی توسعه بخش است. هر کدام 
از اینها با انطباقی که با نظام اقتصادی و فرهنگی شان دادند رابطه 
هم افزایی بین رشد اقتصادی و عدالت را سامان دادند. مثاًل الگوی 
سیاس��ت اجتماع��ی در آلمان به خاطر این محافظ��ه کار نام دارد، 
چون خانواده را محور قرار داده اس��ت. الگوی انگلستان هم لیبرال 
اس��ت برای اینکه در نحوه ساماندهی به آن جماعات محلی خیلی 

نقش دارند و دولت مرکزی از باال فرمان نمی دهد.«
به گفته اطهاری، »در کشور های دارای الگوی رفاه توسعه بخشی، 
در قدم اول از رشد باالی اقتصادی و درآمد بهره مند شدند و پس از 
مدتی، دولت رفاه فراگیر را سامان دادند. در ژاپن تامین اجتماعی 
خاص خودش را داش��ت که تا دهه 9۰ در همه کارگاه های بزرگ، 
کارگر ها اس��تخدام مادام العمر بودن��د و به این ترتیب یک تضمین 
باالیی برای درآمد وجود داشت. در کشور های اروپایی هم ایتالیا و 
یونان و همچنین آمریکای التین از این منظر دچار بحران شدیدی 
هس��تند. از تامی��ن اجتماعی و رفاه ملغمه درس��ت کرده بودند و 

الگوی شان کامل نبود، به همین خاطر موفق نشدند.«
این پژوهش��گر توسعه با بیان اینکه »ایران به رغم درآمد سرشار 
نف��ت از نمونه ه��ای بد در این زمینه اس��ت«، می گوید: »در ایران 
الگو هایی که پیش از انقالب بود، به هم ریخته ش��د زیرا بحث های 
تفک��ر توس��عه ای در حوزه سیاس��ی حاکم نبود و اصاًل سیاس��ت 
اجتماعی تدوین نش��د. س��پس الگ��وی مبتذلی از نئولیبرالیس��م 
حاکم شد. چون نئولیبرال یک شیوه انتظام خاص خودش را دارد 
یعن��ی این نبوده که جامعه یک دفعه به بازار س��پرده ش��ود. اصال 
در کش��ور های پیشرفته سرمایه داری، جامعه به بازار سپرده نشده 
اس��ت، ولی اینجا الگوی مبتذل را برداش��ته اند و جامعه را به بازار 
س��پردند. اقتصاد را به رانت و جامعه را به بازار س��پردند. به بازار 
س��پردن یعنی اینکه از نیروی کار و سیاس��ت اجتماعی شایس��ته 

حمایت نکرده اند.«
وی با اش��اره به اینکه »انزوای اقتصادی موجب رش��د فئودالیزم 
ش��ده اس��ت«، می افزاید: موضوع دیگری که حتی اقتصاددان های 
رادیکال ه��ای ما هم از آن غفلت کرده اند، موضوع انزوای اقتصادی 
اس��ت. انزوای اقتصادی در اقتصاد توسعه در دهه 6۰ میالدی یک 
نوع فضیلت شمرده می شد، اما اندیشمندان توسعه مانند فرانک و 
سمیرامین در دهه ۷۰ راهبرد انزواطلبانه جایگزینی واردات را پس 
گرفتند، اما در ایران این را پس نگرفتند. والرشتاین که ابتدا نظریه 
وابس��تگی را داشت، گفت هر جامعه ای در نظام جهانی انزواطلبی 
بکن��د، دچ��ار فئودالیس��م می ش��ود، یعنی صاحب یک سیس��تم 
بوروکراتی��ک می ش��ود که امتی��ازات خاصی برای خ��ودش قائل 
می ش��ود.  این مجموعه شرایط موجب شده یک عده از امتیاز های 
فئودالی اس��تفاده می کنند. یک زمان��ی می گفتند خون برتر االن 
می گوین��د ژن برت��ر. به انحای مختلف خودش��ان را دارای مزیتی 
می بینند. به خاطر آن هم به صورت صوری از اهداف ایدئولوژیکی 
تبعیت می کنند تا کس��ی امکان نقدشان را نداشته باشد. ثمره این 

مجموعه شرایط جز زوال چیزی نیست.«
به عقی��ده اطهاری، »غفلت های اینچنی��ن، درد و رنج زیادتری 
را برای مردم به همراه دارد. فرار مغز ها و س��رمایه بیشتر می شود. 
ش��کاف وحش��تناک طبقاتی رخ می دهد، اما خواجه در بند نقش 
ایوان است. باید این مسائل را با قاطعیت گفت که دیگر زمان این 
نوع غفلت ها نیس��ت. یعنی فرصت این قدر اندک است که رسانه ها 
باید جرأت بکنند که این را اظهار کنند. این یعنی زوال، این یعنی 
فروپاشی و درد و رنج وحشتناکی که می تواند دنیا را به هم ریخته و 
یک جامعه را آشفته کند. در مجموع ملغمه ای از برداشت مبتذلی 
از لیبرالی��زم و پوپولیس��م مبت��ذل که خودش را ب��ه مقوله عدل 

منتسب می کند، وضعیت را به اینجا کشانده است.«
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اعتبار کارت های نقدی بانک  پاسارگاد تمدید شد
 جهت کاهش مراجعه حضوری به شعبه ها و جلوگیری از انتقال ویروس 
کرونا، کارت های نقدی بانک  پاسارگاد که تاریخ انقضای آنها دی، بهمن و 

اسفند1۳99 است، به مدت یک سال تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، از این پس مش��تریان محترم 
هنگام اس��تفاده از درگاه های پرداخت، باید در بخش تاریخ انقضای کارت، 
قس��مت س��ال به جای عدد »99«، ع��دد »۰۰« را وارد کنند. همچنین 
مش��تریانی که از س��امانه های بانکداری مجازی و یا همراه بانک استفاده 
می کنند، باید نس��بت به ویرایش اطالعات کارت های خود بر این اس��اس 
اق��دام نمایند. گفتنی اس��ت انجام اکثر امور بانکی، ب��ا بهره مندی از انواع 
خدمات بانکداری الکترونیک بانک  پاس��ارگاد و بدون مراجعه به شعبه ها 
امکان پذیر اس��ت. مرکز مشاوره و اطالع رس��انی بانک  پاسارگاد به شماره  
https:// در س��ایت این بانک به آدرس CRM  تماس۸۲۸9۰ و س��امانه

www.bpi.ir/crm آماده پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

از دالر 25 هزار تومانی تا یورو 31 هزار تومانی
تحوالت بازار ارز در هفته اول دی

برقراری آرامش در س��طح کالن اقتصاد کشور، باعث برقراری ثبات در 
بازار ارز در هفته گذشته شد؛ بازاری که به نظر می رسد در این روزها از نظر 
روانی قیمت متعادل برای دالر را در کانال ۲۵ هزار تومان و برای یورو در 

کانال ۳1 هزار تومان پذیرفته است.
به گزارش ایرنا، قیمت ارز در هفته ای که گذش��ت برای س��ومین هفته 
پیاپی س��کون نس��بی را تجربه کرد. به این ترتیب بازار ارز در حالی وارد 
دهمین ماه س��ال 1۳99 ش��د که دالر در کانال ۲۵ هزار تومان و یورو در 
کانال ۳1 هزار تومان نوس��ان داشت. معامالت این هفته بازار ارز در حالی 
آغاز شد که دالر در محدوده قیمت ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان خرید و فروش 
شد؛ قیمتی که مشابه رقم ثبت شده صرافی های بانکی نیز برای فروش دالر 
بود، اما س��یر معامالت در روز ش��نبه شیب نزولی داشت، به نحوی که در 

پایان روز، بهای دالر در بازار آزاد ۲۵۰ تومان کاهش یافت.
این کاهش قیمت اما طی س��ه روز بعدی هفته به تدریج جبران ش��د و در 
پای��ان روز سه ش��نبه مجددا قیمت دالر در بازار آزاد ب��ه رقم ۲۵ هزار و ۷۰۰ 
تومان رس��ید. البته در این س��ه روز قیمت فروش دالر در صرافی های بانکی 
حدود 1۰۰ تا ۳۰۰ تومان ارزان تر از بازار آزاد انجام شد. روند معامالت حواله 
دالر در سامانه نیما هم در چهار روز ابتدایی هفته از منحنی مشابه با بازار آزاد 
تبعیت کرد و قیمت دالر در این س��امانه از حداکث��ر قیمت ۲۵ هزار و ۸۰۰ 
تومان روز شنبه به حداقل قیمت ۲۵ هزار و ۲9۰ تومان روز دوشنبه رسید و 
در روز سه شنبه با گرفتن شیبی صعودی به قیمت میانگین ۲۵ هزار و ۵۰۰ 
رس��ید. بنابراین می توان گفت فعاالن بازار ارز شاهد بودند که از روز سه شنبه 
تمامی ش��اخه های بازار ارز شیبی صعودی به خود گرفتند و طی روندی آرام 
این شیب را تا پایان هفته حفظ کردند. به طوری که روز پنجشنبه قیمت هر 
دالر در ب��ازار آزاد از کان��ال ۲۵ هزار تومان گذر کرد و در آخرین معامالت در 
محدوده ۲6 هزار و ۵۰ تومان معامله ش��د. این در حالی است که در این روز 
در صرافی های بانکی قیمت فروش هر دالر ۲۵ هزار و ۸6۰ تومان ثبت ش��د. 
قیمت یورو نیز در هفته ای که گذشت نوسان اندکی داشت و پس از آن که در 
چهار روز ابتدایی هفته در محدوده ۳1 هزار و 1۰۰ تومان به طور عمده خرید 
و فروش شد، از روز سه شنبه با گرفتن شیب صعودی به خود به حداکثر قیمت 
۳1 هزار و ۴۰۰ تومان در آخرین روز هفته رسید. گفتنی است در این هفته 
نیز به مانند هفته پیش��ین، قیمت یورو در صرافی های بانکی بیشتر از قیمت 
بازار آزاد به فروش رس��ید و در آخرین روز هفته قیمت یورو در این صرافی ها 
۳1 هزار ۵6۰ تومان بود. در این روز قیمت میانگین هر حواله یورو در سامانه 
نیم��ا ه��م ۳1 هزار و ۳۲۰ تومان بود. در هفته ای که گذش��ت آرامش نیز در 
فضای سیاسی و اقتصادی کشور حاکم بود که نتیجه آن را می توان در واکنش 
بازار آزاد درک کرد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، فعاالن بازار ارز در شرایط 
فعلی در فضای توأمان بیم و امید نسبت به آینده به سر می برند و متناسب با 
تحوالت کالن اقتصادی در کشور و سطح بین الملل واکنش مثبت یا منفی از 
خود نشان می دهند. اخباری که حاکی از کاهش تنش های بین المللی باشد به 
صورت روانی با واکنش مثبت بازار و کاهش قیمت ها همراه می شود و بالعکس 
اخباری که نگرانی از افزایش تنش ها را در اذهان ایجاد کند، با واکنش منفی 
بازار مواجه می ش��ود بنابراین به نظر می رسد، در شرایط فعلی وضعیت روانی 
جامعه نقطه تعادل قیمت دالر و یورو را در این کانال ها تش��خیص داده است 
و در نتیجه طی س��ه هفته گذشته شاهد مقاومت بازار ارز در همین محدوده 
قیمتی هستیم و تالش های انجام شده برای افزایش یا کاهش قیمت ها، همواره 
با شکس��ت همراه بوده اند. البته با توجه به تجربه مقاومت بازار در هفته های 
گذشته، دور از انتظار نیست که در روزهای آغازین هفته آینده مجددا شاهد 
بازگشت قیمت دالر به کانال ۲۵ هزار تومانی باشیم. مخصوصا آنکه چهارشنبه 
ش��ب، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرک��زی، خبر امیدوارکننده فراهم 
ش��دن امکان خرید واکس��ن کرونا به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر را داد. انتش��ار 
ای��ن خبر می تواند این امی��دواری را برای فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان و 
واردکنندگان ایجاد کند که امکان آزادس��ازی سایر منابع بلوکه شده ایران در 
بانک های جهانی وجود دارد؛ اتفاقی که در صورت رخ دادن و فعال شدن این 

منابع در چرخه داخلی اقتصاد، می تواند اتفاقات مثبتی را رقم زند.

هجوم بانک مرکزی کشورها به خرید طال
شورای جهانی طال در گزارشی اعالم کرد پس از دو ماه متوالی فروش، 
بانک های مرک��زی در ماه اکتبر اقدام به خرید طال کردند. براس��اس این 
گ��زارش ذخایر طالی جه��ان ۲۲.۸ تن افزایش یافت، س��طح خرید طال 
در س��طح دو ماه گذش��ته باقی ماند، اما اقدام به فروش از سوی بانک های 
مرکزی بسیار کاهش یافت. شواهد نش��ان می دهد که بانک های مرکزی 
گرایش زیادی به خرید طال و تغییر در تفکرات ش��ان برای جمع آوری این 
کاالی باارزش از خود نش��ان می دهند. براس��اس گزارش ش��ورای جهانی 
طال، در س��ال جاری وضعیت بازار طال نس��بت به بازاره��ای موازی دیگر 
بسیار مطلوب بوده است و در کنار ناامنی هایی که وجود داشته بانک های 
مرکزی ت��الش کرده اند که با خرید طال از ریس��ک آینده بکاهند. در ماه 
اکتبر تقریبا بانک مرکزی ۵ کشور ازبکستان، ترکیه، امارات متحده عربی، 
قطر و هند بیشترین تاثیر را در افزایش خرید طال در ماه اکتبر داشتند که 
به ۲۵ تن رس��یده بود. کل فروش طال در این ماه هم به ۳ تن رس��یده که 
کشور مغولستان بیشترین فروش را داشته است. اقدام به خرید طال توسط 
بانک های مرکزی عالوه بر کاهش ریس��ک بازارها با هدف افزایش پشتوانه 
ب��رای کنار گذاش��تن دالر از مبادالت تجاری نیز ص��ورت می گیرد که در 
سال های اخیر کلید خورده است. کشورهای روسیه و چین در این زمینه 

پیشتازند و کشورهای دیگر را نیز برای این کار ترغیب می کنند.

بانکنامه

فرصت امروز: باالخره خرید واکس��ن کرونا از س��وی ایران قطعی ش��د 
و آنطور ک��ه رئیس کل بانک مرکزی خبر داده اس��ت، ۲۰۰ میلیون یورو 
برای خرید 16.۸ میلیون دز واکس��ن کرونا تامین مالی ش��ده است. صبح 
پنجشنبه بود که عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی از رفع شدن 
موانع خرید واکس��ن کرونا خبر داد و از جزییات تامین مالی خرید 16.۸ 
میلیون دز واکسن کرونا سخن گفت. او چند ساعت پس از این یادداشت 
اینستاگرامی به تلویزیون رفت و در بخش خبری ۲1 سیما، از رفتار دولت 
ک��ره جنوب��ی انتقاد کرد و گفت که »االن ۷ میلی��ارد دالر پول ما در کره 
س��پرده است و از ما مطالبه می کنند که هزینه نگهداری پول را بگیرند و 
این زش��تی کار دولت کره است.« به موازات رئیس کل بانک مرکزی، علی 
ربیعی س��خنگوی دولت نیز از صادرش��دن مجوز انتقال پول برای خرید 
واکس��ن کرونا از طریق یکی از بانک ها خبر داد و در حساب کاربری خود 
در توئیتر نوشت: »باالخره پیگیری دولت، به خصوص تالش بی وقفه بانک 
مرکزی به ثمر نشست و یک بامداد پنجشنبه، مجوز انتقال پول برای خرید 
واکس��ن کرونا از طریق یک بانک صادر ش��د. در این مرحله ۲۰۰ میلیون 
یورو اختصاص یافته و بانک مرکزی به هر میزان که الزم باشد، منابع ارزی 

برای خرید واکسن کرونا تامین می کند.«
روایت همتی از تامین مالی خرید واکسن کرونا

پس از آنکه دولتمردان در چند روز گذش��ته از مشکالت و موانع خرید 
واکسن کرونا به دلیل تحریم ها سخن گفتند، مطالبه ای در سطح جامعه و 
شبکه های اجتماعی به راه افتاد که از تقاضای خرید واکسن کرونا از سوی 
ایران همپای دیگر کش��ورهای جهان حکایت داشت. در این راستا، صبح 
پنجش��نبه بود که رئیس کل بانک مرکزی در پس��تی اینستاگرامی از رفع 
ش��دن موانع خرید واکسن کرونا خبر داد و نوشت: »در یکی از پست های 
قبلی ام تاکید کردم که تحریم آمریکا و نیاز به اخذ موافقت اوفک، موجب 
شده است تا مسئله خرید واکسن کرونا از کوواکس )covax( با مشکل و 
تأخیر رو به رو ش��ود. در این خصوص چند نکته را برای اطالع مردم عزیز 
اعالم می کنم: موافقت اولیه برای انتقال از حساب یک بانک )غیر از منابع 
بانک مرکزی  در کره( بامداد امروز دریافت ش��د و دس��تور پرداخت وجه 
را ص��ادر کردیم. پیگیری های الزم در این زمینه بی وقفه ادامه دارد. بانک 

مرکزی ایران برای خرید واکس��ن کرونا در این مرحله ۲۰۰ میلیون یورو 
تخصیص داده اس��ت. در صورت نیاز، منابع بیش��تری نیز تأمین خواهیم 
ک��رد. هماهنگی الزم را با وزارت بهداش��ت در این خصوص داریم و مردم 
عزیز مطمئن باش��ند که خرید و انتقال واکسن کرونا در اسرع وقت انجام 
خواهد ش��د. در کنار اقدام برای تخصیص ارز خرید واکسن کرونا، حمایت 
و پشتیبانی الزم، برای تامین ارز تجهیزات موردنیاز خط تولید برای تولید 
داخلی واکس��ن را با اولویت خاص، پیگیر هستیم. به همه تالشگران این 

عرصه خسته نباشید می گویم.«
همتی ش��امگاه پنجشنبه نیز در بخش خبری ۲1 سیما حاضر شد و از 
جزیی��ات تامین مالی ۲۰۰ میلیون یورویی ب��رای خرید 16.۸ میلیون دز 
واکسن کرونا صحبت کرد. او با اشاره به تامین منابع موردنیاز برای خرید 
واکس��ن کرونا، گفت: »تمام تالش مان را با همکاری وزارت بهداشت برای 
تامین واکس��ن ادامه می دهیم و وزارت بهداش��ت تالش خوبی کرده برای 
عقد قرارداد با کارگزار س��ازمان بهداشت جهانی که بتوانیم نزدیک 16.۸ 
میلیون دز واکسن بگیریم. اینکه قبال انجام نشده به این دلیل بود که فکر 
می کردیم از منابعی ک��ه در کره داریم بتوانیم تامین کنیم و برای همین 
نیز سازمان بهداشت جهانی و کارگزار مربوطه به آن از دولت آمریکا مجوز 

گرفته بود که از طریق کره پرداخت شود.«
همت��ی ادامه داد: »ما فک��ر می کردیم کره ای��ن کار را می کند ولی در 
آخرین لحظه گفتند ش��ما تعهد بدهید ک��ه فرآیند را قبول دارید، چرا ما 
قب��ول نکردیم چون باید 1۸۰ میلی��ون یورو را منتقل می کردیم از طریق 
بانک جی پی مورگان آمریکا و تبدیل به دالر می ش��د و از آنجا به اروپا و 
بانک سوییسی منتقل می شد. ما تجربه داریم و دادگاه های آمریکا متاسفانه 
احکامی را ناعادالنه علیه اموال ایران گرفته اند و تاکنون نیز ۲ میلیارد دالر 
از اموال بانک مرکزی را به ناحق برداشت کردند و برای همین از این طریق 

نتوانستیم و ممکن بود پول مردم ایران را برداشت کنند.«
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه »به همین منظور ما مسیر دیگری 
را طی 1۰ روز گذشته شروع کردیم«، گفت: »این تالش امروز )پنجشنبه( 
به نتیجه رس��ید. ما از طریق ۳ بانک ش��روع کردیم و یک بانک ترکیه ای، 
یکی اروپایی و دیگری از شعب بانک های فعال خودمان در امور بین الملل 

بود که توانس��ت از اوفک مجوز بگیرد. قبال هم چند بار مطرح ش��ده که 
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده که ما مجوز کلی را گرفته ایم. بله مجوز 
کلی گرفته بودند، ولی هر بار ما می خواس��تیم به حساب کارگزار سازمان 
بهداش��ت جهانی در سوییس و بانک یو بی اس پول بریزیم می گفتند هر 

مرحله بروید مجوز جداگانه بگیرید.«
کره جنوبی بابت نگهداری پول مان از ما هزینه می گیرد

وی با مغرضانه خواندن این نوع اقدامات آمریکا، افزود: »بعضی ها نادانسته 
و یا مغرضانه تالش می کنند که اقدامات غیرانسانی آمریکا را تطهیر کنند. 
من سوال می کنم آمریکا که می گوید مجوز خرید دارو را داده، نفت را که 
کامل تحری��م کرده، پول های بانک مرک��زی را در همه جای دنیا تحریم 
کرده، پتروش��یمی و فوالد ما را که تحریم کرده و اگر واقعا تحریم نکرده 
منابع را ما از کجا باید تامین کنیم و اینها را بخریم؟ ما از اول سال تاکنون 
۲.۷ میلی��ارد دالر دارو خریدیم ولی با روش های مختلف و جابه جایی و با 
دور زدن بوده است. همه بانک ها را تحریم کردند و این یک مورد خاص نیز 
تحت فشار افکار عمومی جهان قبول کردند.« به گفته همتی، »همکاران 
ما در وزارت بهداشت قرارداد بستند و یک بحث هایی در جامعه مطرح شد 
که پول کافی نداشتند. ولی ما پول کافی داریم و االن ۷ میلیارد دالر پول 
ما در کره سپرده است و از ما مطالبه می کنند که هزینه نگهداری پول را 
بگیرند و این زشتی کار دولت کره است و حتی تضمین هم نمی دهند که 
آمریکایی ها برداش��ت نکنند. دوستان وزارت بهداشت با چین هم در حال 
مذاکره هس��تند و پول هم آماده اس��ت.« رئیس کل بانک مرکزی با اشاره 
به اینکه »در رس��انه ها می گویند که فش��ار افکار عمومی باعث ش��ده این 
اقدام انجام بش��ود«، گفت: »ما افتخار می کنیم که جوابگوی افکار عمومی 
باش��یم و چند ماه است که شروع کردیم و ما یک لحظه از این کار غفلت 
نمی کنیم. تکیه ما بر این است که تولید داخل را همزمان دنبال کنیم. اوال 
دستور دادم که اولویت یک بگذارند تامین ارز و منابع مورد نیاز خط تولید 
واکسن و هر چقدر که منابع موردنیاز باشد بالفاصه تامین ارز می شود. ما 
نمی توانیم چون تولید داخلی می شود به خرید بین المللی بی توجه باشیم و 
ما خریدمان را انجام می دهیم و ۲۰۰ میلیون یورو برای 16.۸ میلیون دز 

واکسن تخصیص دادیم و محدودیتی در این زمینه نداریم.«

همتی از تامین مالی 200 میلیون یورویی برای خرید 16.8 میلیون دز واکسن کرونا خبر داد

خبر خوش خرید واکسن کرونا

هرچند الیحه تبدیل واحد پولی کش��ور از ریال ب��ه تومان، در مجلس 
ش��ورای اس��المی برای رفع ابهام شورای نگهبان به س��ر می برد، اما بانک 
مرکزی با انتشار طرح های جدید اسکناس های 1۰، ۵۰ و 1۰۰ هزار تومانی 
برای چاپ، نشان داد که آماده اجرای سریع این مصوبه پس از تایید توسط 

نمایندگان مجلس است.
به گزارش ایرنا، در آخرین هفته آبان ماه بود که حسینعلی امیری، معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری، خبر از بالتکلیف بودن 6۷ الیحه تقدیمی دولت 
به مجلس ش��ورای اس��المی داد که از این ۲۵ الیح��ه محتوای اقتصادی 
دارند. از جمل��ه این لوایح اقتصادی بالتکلیف؛ اصالح قانون پولی و بانکی 
کشور، اصالح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران، حمایت 
از مالکیت صنعتی، اصالح قانون امور گمرکی، س��اماندهی سهام عدالت و 
مالی��ات بر درآمد و دارایی فع��االن اقتصادی در مناطق آزاد را می توان نام 
برد که تصویب هر کدام از آنها می تواند در رفع بخشی از مشکالت کشور 

و ساماندهی وضعیت اقتصادی راهگشا باشد.
»الیحه اصالح ماده )1( قانون پولی و بانکی کش��ور« که در میان عموم 
جامعه با عنوان قانون حذف چهار صفر از پول ملی ش��ناخته می ش��ود، از 
جمله این لوایح بالتکلیف است که در دوره پیشین مجلس شورای اسالمی، 
تمامی روال قانونی خود را طی کرد، اما با تغییر ترکیب مجلس ناگهان از 

دستور کار خارج شد.
دغدغه حذف چند صفر از پول ملی، پیشینه ای قدیم تر از دولت یازدهم 
و دوازدهم دارد، اما در نهایت بانک مرکزی این موضوع را در قالب الیحه ای 
تدوین در تاریخ 1۵ دی ماه 1۳9۷ جهت بررسی و تصویب به هیأت وزیران 
ارائه کرد؛ الیحه ای که در جلسه 1۳ مرداد 1۳9۸ به تصویب هیأت وزیران 
رسید و در ۳۰ مردادماه به مجلس شورای اسالمی ارسال شد. نمایندگان 
مجلس هم در تاریخ ۷ مهرماه همان سال با قید یک فوریت این الیحه را 

در دستور کار بررسی مجلس قرار دادند.

این طرح پس از طی تش��ریفات قانونی و بررس��ی در کمیس��یون های 
تخصصی مجلس در بهمن ماه سال 1۳9۸ در نوبت طرح در صحن مجلس 
قرار گرفت که س��رانجام در آخرین روزه��ای کاری دهمین دوره مجلس 
ش��ورای اس��المی، 1۵ اردیبهش��ت ماه 1۳99، این الیحه پرسر و صدا در 
دس��تور جلس��ه صحن علنی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رس��ید. 
مصوبه ای که البته از نظر شورای نگهبان دارای مغایرت با قانون اساسی بود 
و برای رفع ابهام در عبارت »تعهدات کش��ور در مقابل صندوق بین المللی 
پول« به عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول های خارجی 
نس��بت به تومان و نرخ خرید و ف��روش ارز، در تاریخ ۷ خرداد به مجلس 
ش��ورای اسالمی بازگشت داده شد و این در حالی بود که دقیقا در همین 

روز یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی نیز کار خود را آغاز کرد.
اما با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی، الیحه ای که 
از زمان تقدیم به مجلس ش��ورای اس��المی در مردادماه 1۳9۸ تا تصویب 
در صحن مجلس در اردیبهش��ت م��اه 1۳99، مطابق زمان بندی معمول 
و منطقی بررس��ی لوایح در مجلس ش��ورای اس��المی در دستور کار قرار 
داشت، گویی از دستور کار خارج شده است. در همین راستا، با وجود آنکه 
مصوبات دارای قید فوریت معموال در اولین فرصت پس از ایراد مغایرت از 
سوی شورای نگهبان برای بررسی مجدد در صحن مجلس مطرح می شوند، 
اما تا امروز از این الیحه در دستور جلسات مجلس شورای اسالمی خبری 
نبوده است. این در حالی است که پس از سخنرانی ۲۲ تیرماه رهبر معظم 
انقالب با نمایندگان مجلس و تاکید بر اولویت مس��ائل اش��تغال و تولید، 
دولت با ارائه فهرس��تی مج��زا از ۲۵ الیحه اقتصادی ک��ه پیش از این به 
مجلس تقدیم کرده بود، از مجلس درخواس��ت تس��ریع در بررسی آنها را 
داش��ت؛ درخواس��تی که گویا با بی اعتنایی از سوی هیأت رئیسه مجلس 
مواجه شده باشد. بنابراین این الیحه که تمامی تشریفات و مراحل قانونی 
و کارشناسی خود را پیش از این طی کرده و تنها در انتظار برداشته شدن 

گام نهایی برای تصویب است، با روندی بسیار آرام و کند در مجلس مواجه 
شده است. ایراد شورای نگهبان بر الیحه بیش از سه ماه بعد از وصول، در 
جلس��ه ۲۳ شهریور ماه 1۳99 کمیسیون اقتصادی در دستور بررسی قرار 
می گیرد و به گفته »مهدی طغیانی«، س��خنگوی این کمیسیون، در این 
جلس��ه مطابق با نظر کارشناسی مسئوالن بانک مرکزی، ابهام ایجادشده 
برای شورای نگهبان بدون ایجاد مشکلی در کلیت الیحه، با حذف عبارت 
»صندوق بین المللی پول« برطرف و الیحه مجددا به تصویب کمیس��یون 

تخصصی خود می رسد.
اما همچنان با وجود آنکه بیش از س��ه ماه از رفع ایراد ش��ورای نگهبان 
در کمیس��یون اقتصادی مجلس می گذرد، نوبت به طرح مجدد این الیحه 
در صحن و تصویب نهایی آن نرس��یده اس��ت. این الیحه با پش��توانه دو 
گزارش مجزای مرکز پژوهش های مجلس، پیش از این یک بار به تصویب 
نمایندگان مردم رسیده است و هم اکنون نیز با رفع ابهام شورای نگهبان، 
تصویب مجدد آن در صحن مجلس، قاعدتا نباید با چالش تخصصی خاصی 
مواجه باشد و در نتیجه زمان زیادی از صحن علنی را درگیر خود نخواهد 
کرد، ولی با این وجود هیأت رئیس��ه مجلس ترجیح می دهد همچنان آن 

را بالتکلیف نگاه دارد.
البته به درازا کشیده شدن روند تصویب الیحه حذف چهار صفر از پول 
ملی، این موضوع، مانع از تدارک و آماده سازی دولت برای اجرای این الیحه 
نش��ده اس��ت و  بانک مرکزی در راستای آماده س��ازی روانی جامعه برای 
پذیرش این تحول مهم پولی، در طراحی نسخه جدید از اسکناس 1۰ هزار 
تومان��ی و همچنین چک پول های ۵۰ و 1۰۰ هزار تومانی، چهار صفر آخر 
عدد ریالی این ارقام را به صورت کمرنگ چاپ کرده اس��ت. به این ترتیب 
بانک مرکزی به استقبال از تصویب طرح تبدیل پول ملی از ریال به تومان 
رفته اس��ت تا پس از تصویب این الیجه در مجلس ش��ورای اس��المی، در 
کوتاه ترین زمان ممکن تدارکات الزم برای اجرای این قانون را فراهم سازد.

طرح حذف 4 صفر از پول ملی در چه مرحله ای است؟

حذف صفر از پول ملی در انتظار تعیین تکلیف

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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بورس جایی برای شانس و اقبال نیست
تبعات رفتار توده وار در بورس تهران

بارها مش��اهده ش��ده افرادی که دانش کم��ی در بازارهای مالی 
دارند، بدون تحلیل و بررسی و فقط به این دلیل که گروه بزرگی از 
معامله گ��ران در صف خرید یا فروش قرار گرفته اند، اقدام به معامله 

سهام می کنند و انتظار دارند به سودهای خوبی دست یابند.
ب��ه گ��زارش ایرناپالس، تابس��تان امس��ال ش��اخص ب��ورس با 
رکوردش��کنی های بی سابقه ،  نه تنها در میان س��رمایه گذاران ایرانی 
شگفتی س��از شد، بلکه توجه خارجی ها را هم به خود جلب کرد. در 
حالی که بازارهای جهانی همگی متأثر از پیامدهای ش��یوع ویروس 
کرونا،  یکی پس از دیگری س��قوط می کردند، بورس تهران قله های 
جدی��دی را فتح می ک��رد. همین رکوردش��کنی ها در کنار وضعیت 
اقتصادی کش��ور، باعث ش��د بورس یکی از جذاب ترین گزینه های 
س��رمایه گذاری ش��ود؛ گزین��ه جذابی ک��ه خیل��ی زود - با اصالح 
بی��ش از نیم میلیون واحدی ش��اخص -  تبدیل ب��ه خاطره ای تلخ 
برای تعداد زیادی از س��رمایه گذاران تازه وارد بورس ش��د.  بسیاری 
از س��رمایه گذاران ت��ازه وارد ک��ه ای��ن روزها تلخی اص��الح بازار را 
حس��ابی لم��س کرده اند، با س��ه مولف��ه  »آم��وزش«، »تجربه« و 
»ابزارهای مدیریت دارایی«  آش��نایی کمی دارند. بیش��تر این افراد 
در ماه ه��ای اخیر تحت تاثیر رفتارهای ت��وده وار در بازارهای مالی،  
دارایی های شان را در معرض ریسک باالیی قرار دادند که نتیجه آن 
چیزی جز زیان نبوده اس��ت. همی��ن رفتار توده وار از جمله عواملی 
بود که سبب شد بسیاری بدون کسب دانش و تجربه، فقط با اتکا به 
س��یگنال های تلگرامی و صفحه های اینستاگرامی اقدام به معامالت 
سهام کنند. بارها مشاهده شده افرادی که دانش کمی در بازارهای 
مال��ی دارند، بدون تحلیل و بررس��ی و فقط ب��ه این دلیل که گروه 
بزرگی از معامله گران در صف خرید یا فروش قرار گرفته اند، اقدام به 
معامله سهام می کنند. چنین رفتارهایی فقط مختص بورس نیست؛ 
هر از چند گاهی ش��اهد موارد مش��ابه در بازار خودرو، طال، ارزهای 

خارجی و… هستیم.
سرمایه گذار کم اطالع و تازه واردی که بدون دریافت آموزش های 
الزم، به طور مستقیم در بورس سرمایه گذاری کرده ، به طور قطع با 
نخس��تین اصالح یا ریزش بازار، بیشترین زیان را متحمل می شود. 
س��هامدارانی که تا دیروز با خرید هر س��همی روزانه ۵درصد س��ود 
می کردند، انتظار صف فروش ش��دن دارایی های ش��ان را نداشتند؛ 
اتفاقی که با نمایان ش��دن روی دیگر بازار از نیمه تابس��تان رخ داد 
و تازه واردان با اصالح بازار فهمیدند که بازار س��رمایه محل امتحان 

کردن شانس و اقبال نیست!
این اتفاق به طور قطع کام میلیون ها سهامدار تازه وارد را تلخ کرد 
و بسیاری با ریزش بازار، بیش از ۵۰ درصد از ارزش دارایی های شان 
را از دس��ت دادند، در حالی که اف��راد باتجربه و حرفه ای با مدیریت 
ریس��ک  سبد دارای های ش��ان، در نهایت با زیان  1۰ تا ۲۰ درصدی 

مواجه شدند.
بس��یار اعتق��اد دارن��د ای��ن تجربه بس��یار باارزش��ی ب��ود زیرا 
س��رمایه گذارهای ت��ازه وارد متوجه ش��دند نباید به س��یگنال های 
بی پایه و اساس برخی افراد که در کانال های تلگرامی و صفحه های 

اینستاگرامی برای مردم کیسه می دوزند، توجه کنند.
اینک��ه چرا فضای فعالی��ت چنین کانال ه��ا و صفحه های کذایی 
فراهم ش��د، بح��ث جداگانه ای اس��ت، اما به طور قط��ع ضعف در 
آموزش و اطالع رسانی یکی از مواردی بود که در کنار رفتار توده وار 
س��رمایه گذاران و اقتصاد پرتالطم ماه های اخیر باعث شد تا تجربه 

تلخی برای بسیاری رقم بخورد.
جالب تر از مواردی که به آنها اش��اره ش��د، تصورها و شایعه هایی 
ب��ود که بس��یاری  آن را باور کردند. س��هامداران جدیدی که تصور 
درس��تی از فضای بورس نداش��تند، اصالح بازار را نقشه حقوقی ها 

برای خالی کردن جیب سهامداران خرد به حساب آوردند. 
سرمایه گذاری که نداند مسئولیت سرمایه هر فرد برعهده خودش 
اس��ت، با مقصر دانس��تن دیگران در پی توجیه اشتباهاتش خواهد 
بود. در چنین شرایطی به جای اصالح استراتژی های سرمایه گذاری، 
به طور دائم در انتظار حمایت از بازار خواهند بود؛ یعنی بازگش��ت 

به روزهای همیشه سبز!
نهادهای مس��ئول نیز تحت تأثیر چنین فضای��ی، گاهی اقدام به 
اتخاذ تصمیم های هیجانی کردند. محدود کردن فعالیت حقوقی ها، 
ممنوعیت های معامالتی، تغییر س��اعت معامالت و برگزاری آزمون 
ورودی برای سرمایه گذاران جدید، رویکرد مناسبی برای حمایت از 

فعاالن تازه وارد نیست.

دریچه

فرصت امروز: بازار س��رمایه در هفته اول زمستان به بازدهی ۲درصدی 
رسید و این س��وال پیش روی سهامداران قرار گرفت که بورس تهران در 
روزهای س��رد زمستان چه لباسی بر تن مي کند؟ آیا بورس همچون روند 
یک س��ال اخیر خود لباس سبز بر تن خواهد کرد یا قرمز خواهد پوشید؟ 
مقایسه بازده بازار ها در آذر ماه نشان می دهد که بخش عمده نقدینگی در 
این  ماه وارد بازار سهام شده زیرا در این مدت بازده بازار سهام تحت  تأثیر 
ورود نقدینگی جدید افزایش یافته است. در این مدت شاخص بورس تهران 
نزدیک به 9۴هزار واحد رشد کرد و از یک  میلیون  و۳۴۵ هزار واحد به یک 
 میلیون  و۴۳9 هزار واحد در پایان آذر ماه رسید. هرچند در این ماه شاخص 
کل حدود یک هفته با ریزش شدید مواجه شد و حتي به مرز یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحد هم رس��ید ولي باز هم رش��د کرد تا در نهایت روي عدد 
یک میلیون و ۴۳9 هزار واحد ایس��تاد. این اعداد به معناي آن اس��ت که 
سهامداران توانسته اند در آذر ماه به  طور متوسط ۷درصد بازده در بورس به 
دست بیاورند؛ درحالی که در این مدت عمده سرمایه گذارانی که طال و ارز 
خریده اند با زیان مواجه شده اند. قیمت هر سکه طال در آذر ماه با دست کم 
۲.۵درصد نزول از 1۲میلی��ون  و۲۰۰هزار تومان به 11میلیون  و9۰۰هزار 
تومان رسید و قیمت هر دالر آمریکا هم بدون هیچ رشدی صرفا در کانال 

۲۵هزار تومان در نوسان بود.
نیمرخ بازارهای مالی در هفته اول زمستان

قیمت دالر و سکه در هفته ای که گذشت، روندی آرام و مستمر داشت. 
نوسان روزانه قیمت سه ارز معتبر دالر، پوند و یورو در هفته گذشته نشان 
می دهد کرانه نوسان ها کمتر از هزار تومان بوده است و این امر از آرامش 
نسبی بازار ارز در هفته گذشته خبر می دهد. بازار ارز در حالی هفته نخست 
دی را آغاز کرد که در روز اول هفته )ش��نبه ۲9 آذر( نرخ هر دالر آمریکا 
۲۵ هزار و 9۰۰ تومان بود. در روز یکشنبه )۳۰ آذر( نرخ هر دالر آمریکا به 
کمترین قیمت هفته خود رسید و با ۲۵ هزار و ۴۵۰ تومان در بازار دست 
به دست شد. این روند با شیب افزایشی مالیم تا پایان هفته ادامه یافت و 
نهایتا در آخرین س��اعات روز پنجشنبه )۴ دی( قیمت هر دالر آمریکا به 

۲۵ هزار و 96۰ تومان رسید.
یورو نیز هفته را با ۳1 هزار و ۴۰1 تومان آغاز کرد اما در روز سه ش��نبه 
به کمترین قیمت هفته خود یعنی ۳۰ هزار و 6۵۰ تومان رسید. باالترین 
قیمت هفته ۳1 هزار و 6۰1 تومان بود که در روز اول هفته برای ساعاتی 

رقم خورد. نهایتا یورو هفته را قیمت ۳1 هزار و ۵۵۷ تومان به پایان رساند. 
پون��د انگلیس نیز هفته را با قیمت ۳۴ ه��زار و ۴۰۲ تومان آغاز کرد. روز 
یکش��نبه باالترین قیمت هفته پوند رقم خ��ورد و ارزش آن به ۳۴ هزار و 
۸۷۸ تومان رس��ید. کمترین قیمت هفتگی هر پوند انگلیس نیز در میانه 
هفته با قیمت ۳۳ هزار و ۸9۸ تومانی به ثبت رسید. پوند انگلیس هفته را 

با نرخ ۳۴ هزار و ۵۷6 تومانی به پایان رساند.
در بازار سکه و طال نیز قیمت ها به دلیل رشد جزئی نرخ ارز در شیب مالیم 
صعودی قرار داشتند و اندکی افزایش یافتند. بهای هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید در طول هفته گذش��ته 11۵ هزار تومان تقویت ش��د و در 
انتهای هفته به 11 میلیون و 9۵۰ هزار تومان رس��ید. سکه تمام طرح قدیم 
نیز از حدود 11 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ابتدای هفته با رشد 1۰۰ هزار 
تومانی به 11 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در طول یک هفته اخیر، حباب 
سکه نیز کاهش یافت و در حال حاضر هر قطعه سکه حدود ۷۰۰  هزار تومان 
حباب دارد. قیمت هر قطعه نیم سکه نیز در طول هفته ۵۰ هزار تومان رشد 
داش��ت و به 6 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید، اما قیمت ربع سکه در طول 
هفته تغییری نداشت. در حال حاضر قیمت هر قطعه ربع سکه ۴میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان و سکه  یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. همچنین هر 
گرم طالی 1۸ عیار در پایان هفته با افزایش 1۷ هزار تومانی به ازای هر گرم 
یک میلیون و 1۴9 هزار تومان قیمت خورد. هر مثقال طال نیز با افزایش ۸۰ 
هزار تومانی به ۴ میلیون و 9۷9 هزار تومان رسید. آخرین قیمت اونس جهانی 

نیز 1۸۸۰ دالر و چهار سنت است.
برندگان و بازندگان بورس در هفته گذشته

هفته نخس��ت زمستان در بورس تهران با رش��د ۲.۴ درصدی شاخص 
کل به پایان رسید. این مهم در حالی رقم خورد که بزرگان کاالیی عمدتا 
هفته ای خوب را س��پری نکردند و در مقابل ش��اهد اقبال معامله گران به 
گروه های ب��زرگ غیردالری و صنایعی با ارزش ب��ازار پایین تر بودیم. این 
وضعیت سبب شد تا شاخص کل هم وزن با رشد ۷.۳ درصدی همراه شود. 
نگاهی به عملکرد صنایع سی وهش��ت گانه بورسی نشان می دهد در مقابل 

رشد قیمت سهام در ۲۸ گروه، 9 صنعت قرمزپوش شدند.
در این هفته عمده توجه معامله گران به گروه های کوچک بورس��ی بود. 
به این ترتیب بیش��ترین بازده هفتگی با رش��د ۲۰ درص��دی از آن گروه 
سایر معادن با تک سهم »کماسه« شد. نماد معامالتی شرکت تامین ماسه 

ریخته گری تمامی روزهای معامالتی هفته گذش��ته را با صف خرید پشت 
س��ر گذاشت. این در حالی رقم خورد که معامالت کم مقدار در این سهام 
سبب شد تا »کماسه« از پس پر کردن حجم مبنا برنیاید و قیمت پایانی 
آنچنان که باید رشد نکند. به این ترتیب این شرکت تولیدکننده ماسه های 

ریخته گری و صنعتی به رشد ۲۰ درصدی در مجموع هفته بسنده کرد.
دیگ��ر گروه پربازده بورس تهران در هفته گذش��ته )منتهی به ۳ دی ماه(، 
صنعت محصوالت چوبی بود. این گروه نیز که از تک سهم »چفیبر« تشکیل 
شده است در هفته گذشته با رشد 19 درصدی همراه شد. سهام شرکت فیبر 
ای��ران ک��ه در ابتدای هفته صف فروش بود و در کف قیمت مجاز دادوس��تد 
می ش��د، از یکشنبه پرتقاضا ظاهر ش��د و به صف خرید رفت. در آخرین روز 
کاری آذرماه نیز اطالعات بااهمیتی از این شرکت درخصوص برنده شدن در 
مزای���ده فروش فرآورده های زراعت جوب در اس����تان گیالن به حجم کلی 
1۰۷۷۲مترمکعب انواع چوب ص��نوبر، کاج، توس���کا و سایر گونه ها با مبلغ 
پیش��نهادی ۴۴۵.۲۵۰میلیون ریال خبر داد و پس از بازگشایی بدون نوسان 
رشد قیمت 1۰درصدی را ثبت کرد. هفته گذشته همچنین قیمت های جهانی 
کامودیتی ها به واس��طه شناسایی گونه جدید و جهش یافته ویروس کرونا در 
بریتانیا با افت مواجه شد. در این شرایط بیشترین رشد قیمت در میان سهام 
کاالیی با افزایش میانگین قیمت 6.۴ درصدی از آن معدنی ها شد. گروه فلزات 
اساسی نیز معامالت هفتگی خود را با رشد ۳.۷ درصدی پشت سر گذاشتند. 
پتروش��یمی ها نیز در هفته ای که گذشت شاهد رشد ۲.۵ درصدی میانگین 
قیمت سهام زیرمجموعه خود بودند، اما کاالیی ها گروه های منفی نیز داشتند. 
جایی که گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی با محوریت »شستا« افتی به 
میزان ۰.۷ درصد را ثبت کردند. پاالیشی ها نیز از قافله عقب ماندند و با ریزش 

۵ درصدی معامالت این هفته را پشت سر گذاشتند.
اما در قعر جدول بازدهی هفتگی بورس تهران، گروه محصوالت چرمی 
ق��رار گرفت که افت��ی 6.9 درصدی را تجربه کرد. این گ��روه با تک نماد 
»وملی« در حالی طی نیمه نخس��ت سال 99 در مسیر صعودی یکه تازی 
می کرد که حال از قافله رش��د عقب مانده اس��ت. این سهم چهار روز از ۵ 
روز کاری را در محدوده قرمز تابلو قیمت خورد، اما در آخرین روز هفته با 
صف خرید همراه شد. گروه انتشار و چاپ در هفته مورد بررسی با کاهش 
شاخص 6.۳ درصدی مواجه شد. این صنعت با تک سهم »چافست« نیمی 

از هفته را با صف فروش و نیم دیگر آن را با صف خرید سپری کرد.

هفته نخست دی ماه با رشد 2.4 درصدی شاخص بورس تهران به پایان رسید

رشد زمستانی بازارهای مالی

نکته ای که در سرمایه گذاری و ورود به بازار سرمایه کمتر مورد توجه قرار گرفته، 
آگاهی و دانش کامل برای سرمایه گذاری در این بازار است؛ موضوعی که مدیرعامل 
شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس ضمن تاکید بر اهمیت آن، زیر و بم نحوه ورود 

به بازار سرمایه و کسب دانش در مورد این بازار را نیز تشریح کرد.
بهنام بهزادفر با تاکید بر اینکه حضور فعال در بازار سرمایه برای مردم، دولت ها 
و شرکت های پذیرفته شده که ناشرین محسوب می شوند، مزایای زیادی دارد، به 
ایسنا گفت: به طور کلی حضور در بازار سرمایه برای سرمایه گذاران مزایایی همچون 
مشارکت در سود و اداره شرکت ها، برخورداری از حمایت قانونی سازمان بورس و 
اوراق بهادار، امکان سرمایه گذاری با هر مبلغی، قابلیت نقدشوندگی باال، برخورداری 
از ش��فافیت باال، بازدهی باالتر نسبت به س��ایر بازارهای موازی در بازه بلندمدت و 
سرمایه گذاری در بازار مولد و مشارکت در اقتصاد پویا را دارد. ناشرین و دولت ها نیز 
از بابت بازار سرمایه ای پویا منافعی دارند که پرداخت به آن در این مقال نمی گنجد.

وی ادامه داد: اما حضور س��رمایه گذاران در این ب��ازار بدون دانش و آگاهی الزم 
مسائلی را در پی دارد و ممکن است هم باعث اضطراب آنها شود و هم ریسک کلی 
سرمایه گذاری آنها را باال ببرد. عالوه بر آن در حال حاضر حدودا ۴۰ ابزار و قرارداد 
در چهار بورس کشور تعریف شده که اکثر آنها توسط سرمایه گذاران حقیقی قابل 
استفاده است. این ابزارها به همراه تحوالت اقتصادی کشور پیچیدگی سرمایه گذاری 
در بورس را که ماهیتا نوس��انی است باال می برد. به همین منظور توصیه می شود 

سرمایه گذاران حتما قبل از ورود به این بازار آگاهی کسب کنند.
مدیرعامل ش��رکت اطالع رسانی و خدمات بورس با بیان اینکه رمز موفقیت در 
بازار س��رمایه را می توان س��رمایه گذاری در خود س��رمایه گذار دانست، گفت: این 
امر با افزایش س��واد مالی حاصل می شود. به طور کلی سرمایه گذاران می توانند به 

دو طریق مس��تقیم یا غیرمستقیم وارد بورس شوند. در روش غیرمستقیم نیاز به 
منابع آموزشی بسیار کمتر است. در این روش تنها نحوه انتخاب صندوق ها و یک 
fipiran. سبدگردان اهمیت دارد. درخصوص صندوق های سرمایه گذاری سایت
com  اطالع��ات کاملی ارائ��ه می دهد و تاکنون چندین کت��اب هم درخصوص 
انتخاب صندوق به تألیف درآمده که سرمایه گذاران می توانند از آنها استفاده کنند. 
درخصوص س��بدگردان هم تقریبا در جلسات حضوری سرمایه گذار به طور کلی 
نسبت به حقوق و ویژگی های سرمایه گذاری آگاه خواهد شد. بهزادفر افزود: چنانچه 
شخصی سرمایه گذاری مستقیم را انتخاب کرده باشد حتما باید دوره های آموزشی 
مناس��ب را گذرانده و به توصیه های سرمایه گذاری که در همه بورس های دنیا نیز 
تکرار می ش��ود توجه کند. در حال حاضر دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری 
در ب��ازار س��رمایه، تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال، بنیادی و روانشناس��ی بازار برای 
سرمایه گذارانی که قصد خرید و فروش سهام را دارند الزم است. سرمایه گذارانی که 
تمایل به استفاده از ابزارهای مختلف مالی را دارند می توانند در دوره های ابزارهای 
نوین مالی نیز شرکت کنند. برای هر کدام از این دوره ها منابع و کتب آموزشی هم 

وجود دارد که می توان استفاده کرد.
او در پایان سخنانش گفت: اکثر این موارد هم در قالب ویدئو، متن و پادکست 
نیز موجود است که سرمایه گذاران می توانند این منابع را در بخش آموزش سایت 
مدیریت فناوری بورس تهران به اسم www.tsetmc.com دنبال کنند. در کنار 
آن سایت بورس مدیا به نشانی www.boursemedia.ir نیز مطالب آموزشی را 
در قالب ویدئو در اختیار مخاطبین قرار داده است. در کنار مطالعه موارد آموزشی 
فوق الذکر به این نکته توجه داشته باشیم که حضور و تجربه در این بازار نیز بخشی 

از مسیر موفقیت است.

زیر و بم نحوه ورود به بورس
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در تأمین و عرضه پوشک بچه مشکلی نداریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با اعضای انجمن تولیدکنندگان 
تیشو )محصوالت سلولزی و بهداشتی(، خواستار تشکیل کمیته ای برای 
پیگیری مسائل مرتبط با این حوزه شد و گفت در تأمین و عرضه پوشک 
بچه مشکلی نداریم. به گزارش ایسنا، علیرضا رزم  حسینی اظهار کرد: در 
این کمیته از نظر نخبگان، تشکل ها و بخش خصوصی برای ارائه راه حل 
های تخصصی درخصوص مسائل و مشکالت حوزه محصوالت سلولزی و 
بهداشتی و تیشو استفاده شود. وی همچنین با تاکید بر اینکه تصمیمات 
گرفته ش��ده در وزارت صمت همواره با نظر بخش خصوصی و تش��کل ها 
بوده است، تصریح کرد: تصمیمات اخیر در خصوص سیاست های جدید 
صادراتی که س��بب گش��ایش های خوبی در حوزه تامین اقالم مورد نیاز 
مردم و مواد اولیه کارخانجات شده است نیز بر همین منوال با نظر موافق 
بخش خصوصی بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تأمین 
مواد اولیه کارخانجات تیش��و)محصوالت سلولزی و بهداشتی(، بیان کرد: 
تولیدکنندگان تیشو، محصوالت سلولزی و بهداشتی می توانند تامین مواد 
اولیه خود را با اس��تفاده از ابالغیه های جدی��د صادراتی اعم از طریق ارز 
اشخاص یا واردات در مقابل صادرات انجام دهند و در کنار اینها از خطوط 
اعتباری با شرکت های تامین کننده خارجی نیز می توانید برای تامین مواد 
اولیه خود اس��تفاده کنند. رزم حس��ینی در ادامه با اعالم اینکه در زمینه 
تولید و عرضه پوشک بچه مشکلی در کشور نداریم، گفت: بنابر آمار اعضای 
انجمن؛ تولید و عرضه پوش��ک بچه به خوبی در حال انجام است و مردم 
نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند. وی همچنین با تأکید بر مصلحت 
تأمین و فراوانی کاال بر رونق تولید، اضافه کرد: تصمیمات در حوزه رونق 
تولید برای بهره مندی عموم مردم باید شجاعانه گرفته شود و خوشبختانه 
ب��ا اتخاذ این رویه کمبود کاال در کش��ور نداریم، اگرچه ممکن اس��ت به 
خاطر تغییر برخی متغیرهای اقتصادی گرانی هایی وجود داشته باشد. وی 
تولی��د ثروت و کارآفرینی را مقدس و مورد تکریم دانس��ت و اظهار کرد: 
مسئوالن نظام همواره بر این موضوع تاکید داشتند و مقام معظم رهبری، 
تولیدکنن��دگان و کارآفرینان را »عابدین« نامیدند که بر همین اس��اس 

وزارت صمت حمایت از تولید را وظیفه جدی و محوری خود می داند.

کدام کاالها بیشتر احتکار شدند؟
طی آبان ماه سال جاری، ۳۰1 انباردار متخلف به اتهام اختفا، احتکار و عدم 
اعالم موجودی کاال به تعزیرات حکومتی معرفی ش��دند و به طور کلی بعد از 
ابالغ شیوه نامه بازرس��ی از انبارها تاکنون، کاالهای اساسی شامل برنج، چای، 
روغن نباتی، ش��کر، تخم مرغ، تجهیزات پزش��کی و انواع شوینده و بهداشتی 
بیش��ترین ارزش ریالی کاالی مکش��وفه در استان ها را تش��کیل می دهد. به 
گزارش ایسنا، اطالعات منتشرشده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، آمارهای دریافتی از سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر 
کشور در آبان ماه امسال نشان می دهد که 1۳ هزار و ۷6 مورد بازرسی حضوری 
از انبارها و سردخانه ها انجام شده که حاصل این بازرسی ها کشف ۳۰1  تخلف 
به ارزش بیش از 1۰۴ میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان بوده است.   به طور کلی 
بعد از ابالغ ش��یوه نامه بازرسی از انبارها تاکنون بالغ بر 1۲6 هزار و ۸9۰ مورد 
بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال در سطح کشور انجام گرفته و بیش از 
۲9۰6 پرونده تخلف در همین راستا تشکیل و پرونده متخلفان برای رسیدگی 
به ادارات کل سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و ارزش ریالی این پرونده ها 
بالغ بر ۷91 میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان برآورد می شود. براساس این گزارش، 
کاالهای اساس��ی ش��امل  برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات 
پزش��کی و انواع شوینده و بهداشتی بیشترین ارزش ریالی کاالی مکشوفه در 
استان ها را تشکیل می دهد و لوازم خانگی، کاالهای سالمت محور و آرایشی و 
بهداشتی، لوازم یدکی، الستیک و قطعات خودرو در ردیف های بعدی قرار دارد.
شیوه  نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال اواخر آبان ماه سال گذشته 
ابالغ ش��د که براس��اس آن  1۰ قلم کاال برای رصد و پایش مستمر و الزام به 
انباشت ش��امل برنج، ذرت دامی، شکر، الستیک، چای، کاغذ چاپ و تحریر و 
روزنامه، کنجاله سویا، گندم،  جو و روغن موتور دارای اولویت است و بسته به 
اینکه واحد مورد بازرسی دارای اقالم مشمول تبصره ۴ ماده 1۸ قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز بوده یا خیر و اینکه کاالهای مشمول در سامانه جامع انبارها 
ثبت شده اس��ت یا خیر، براساس ضوابط این ش��یوه نامه برخورد الزم صورت 
می گیرد. همچنین در شیوه نامه یادشده از تمامی واحدهای مشمول خواسته 
شد تا ضمن ثبت نام و ثبت بارنامه های صادره در سامانه جامع انبارها و مراکز 

نگهداری کاال اقدام کنند.

داروسازانی که میلیاردر شدند
به دنبال شیوع کرونا، مدیران شرکت های دارویی ثروت هنگفتی کسب 
کرده اند. به گزارش ایسنا، کرونا به اقتصادهای جهانی آسیب زیادی زده 
اس��ت و کریستالینا جیورجیوا- رئیس صندوق بین المللی پول از بحران 
کرونا به عنوان بزرگترین بحران اقتصادی معاصر پس از رکود بزرگ نام 
برده است، با این حال برخی از ثروتمندان از وضعیت فعلی سود برده اند و 
تنها در یک سال اخیر ثروتمندان آمریکایی موفق به افزودن یک تریلیون 
دالر دیگ��ر به ثروت خود ش��ده اند.  طبق اعالم فوربس، از زمان ش��یوع 
کرونا ۵۰ فرد فعال در حوزه بهداش��ت و درم��ان به جمع میلیاردرهای 
جهان پیوس��ته اند که مدیران ش��رکت های داروسازی حضور پررنگی در 
این فهرست دارند. با توجه به شیوع کرونا و افزایش تقاضا برای تجهیزات 
پزش��کی و دارویی، حس��اب بانکی این افراد به کلی دگرگون شده است. 
اکنون ثروت اوگور ش��اهین- مدیرعامل شرکت بیونتک به ۴.۲ میلیارد 
دالر رسیده است. استفان بانس��ل- مدیرعامل شرکت دارویی مدرنا نیز 
اکن��ون ۴.1 میلیارد دالر ثروت دارد. بیش��تر ثروتمندان جدید کرونایی 
شهروندان کشورهای چین و آمریکا هستند و حدود ۸۰ درصد فهرست از 
این دو کشور تشکیل شده است. اکنون ثروت دووای مین که حدود یک 
چهارم تولید واس��کن چین را در اختیار دارد به ۴.1 میلیارد دالر رسیده 
است. هو کان- مدیرعامل شرکت کنتک مدیکال سیستمز که تولیدکننده 

تجهیزات پزشکی است نیز از ۳.9 میلیارد دالر عبور کرده است.
مدیران شرکت های دارویی اروپایی نیز از این قافله عقب نمانده اند: 
سرجیو استیوانتو- مدیر گروه استیوانتو به لطف تقاضا برای تجهیزات 

دارویی در ایتالیا به 1.۸ میلیارد دالر ثروت دست پیدا کرده است.
بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصادی امسال جهان به منفی ۵.۲ 
درصد برسد و بحران کرونا در جهان در سال آینده میالدی نیز ادامه 
پیدا کند. با توجه به رویه کنونی انتظار می رود مدیران ش��رکت های 
دارویی سودهای هنگفت بیشتری به جیب بزنند البته این روند تنها 
محدود به آنها نخواهد بود و صاحبان فروش��گاه های اینترنتی نیز در 

نتیجه کرونا سود باالیی کسب کرده اند.

اخبـــار

عض��و هیأت مدیره انجمن صنای��ع فرآورده های لبنی با بیان اینکه کره 
از گروه یک کاالیی به گروه دو کاالیی نیز تغییر وضعیت داده اس��ت و ارز 
ترجیحی برای واردات آن تخصیص داده نمی ش��ود، گفت کره هایی که در 
حال حاضر در کش��ور تولید و بسته بندی می شود از خامه های استحصال 

داخلی بوده و براساس قیمت چربی، قیمت آن محاسبه می شود.
محمد فربد در گفت وگو با ایس��نا، در پاسخ به این سوال که آیا قیمت 
کره در روزهای اخیر افزایش یافته است؟ اظهار کرد: در گذشته ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به کره وارداتی تعلق می گرفت که عرضه آن کره ش��هریور س��ال 
ج��اری  پایان یافت و ارز ترجیحی ب��رای واردات آن هم مجدداً تخصیص 
نیاف��ت. همچنی��ن کره از گروه یک کاالیی به گ��روه دو کاالیی نیز تغییر 
وضعیت داد و کره هایی که در حال حاضر در کش��ور تولید و بس��ته بندی 
می شود، از خامه های استحصال داخلی بوده و براساس قیمت چربی قیمت 

آن محاسبه می شود.
وی ادامه داد: درحال حاضر به ندرت کس��ی تمایل به واردات کره با ارز 

نیمایی دارد، زیرا به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت تمام ش��ده وارداتی آن از 
نمونه داخلی بسیار بیشتر خواهد بود.

عض��و هیأت مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی اضافه کرد: درحال 
حاضر هر درصد چربی ۷۰۰ تومان )هر دهم درصد ۷۰ تومان( قیمت دارد. 
ک��ره نیز ۸۲ درصد چربی و ح��دود ۲درصد ضایعات فرآیند تولید دارد. با 
محاسباتی ساده اگر این ۸۴ درصد را در ۷۰۰ تومان ضرب کنیم و هزینه 
تبدی��ل خامه به کره را به آن اضافه کنیم، متوجه می ش��ویم که هر قالب 
کره 1۰۰ گرمی با احتساب سود تبدیل کننده خامه به کره  حدود 6۵۰۰ 
تومان هزینه مواد اولیه دارد. وی افزود: مابقی هزینه ها نیز از جمله هزینه 
بسته بندی، هزینه های دستمزد و سربار، هزینه توزیع تا درب مغازه، سود 
مغازه دار و 9 درصد مالیات ارزش افزوده است که قیمت مصرف کننده کره 
را در نقطه سر به سر بیش از 1۰ هزار تومان می کند و قیمت آن براساس 

ضوابط قیمت گذاری بیش از 1۲ هزار تومان است.
فربد در پاس��خ به این س��وال که آیا با افزایش بیش از دو برابری قیمت 

کره از ابتدای سال تاکنون، صنایع برنامه ای برای کنترل قیمت ها دارند تا 
اقالم پرمصرف لبنی از سفره مردم حذف نشود؟ گفت: متاسفانه بخشی از 
کاالهای لبنی از سفره مردم حذف شده است؛ به طوری که سرانه مصرف، 
کاهش داشته است. ما به عنوان صنعت تنها تولیدکننده هستیم و دخالتی 

در سیاست ها و تصمیم گیری های کالن کشور نداریم.
وی اظهار کرد: اگر ارز تک نرخی ش��ود دیگ��ر علوفه ۴۲۰۰ تومانی به 
دس��ت دامدار نمی رسد، قیمت ش��یرخام باال می رود، قیمت چربی نیز به 
تب��ع آن افزایش می یابد و در نتیجه قیم��ت محصوالت لبنی هم افزایش 
خواه��د یافت. البته ما از تک نرخی ش��دن ارز حمایت می کنیم، زیرا ارز 
چند نرخی جز فس��اد نتیجه دیگری ن��دارد، اما معتقدیم دولت باید برای 
جلوگیری از حذف لبنیات از س��فره مردم حمایت های الزم را انجام دهد. 
یعنی دولت می تواند مابه التفاوت فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز تک نرخی 
محتم��ل آینده را به مردم بازگرداند و به اش��کال مختل��ف به مردم یارانه 

خرید لبنیات دهد.

آیا کره گران شده است؟

وزیر راه و شهرسازی از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در اراضی 
۲۴۰۰ هکتار بندر شهید رجایی به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان خبر داد 
و گفت بندر شهید رجایی به بندر نسل سوم تبدیل شده است و این کار 

باید در سایر بنادر نیز رخ دهد.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای 
تفاهم نامه همکاری س��ازمان بنادر و دریانوردی با چهار شرکت داخلی و 
یک شرکت چینی برای س��رمایه گذاری در اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر 
شهید رجایی، درخصوص اهداف این تفاهم نامه و سرمایه گذاری ها اظهار 
کرد: یکی از اهدافی که در این امضای تفاهم نامه دنبال می شود تسهیل 
در قدرت لجستیکی و تبدیل بنادر به بنادر نسل سوم است که در این راه 

گام های مهمی برداشته شده است.
وی افزود: با تبدیل بنادر شهید رجایی و سایر بنادر کشور به بنادر نسل 
س��وم، در تالش هستیم تا سهم بازار ایران را در قیمت تمام شده کاالها 
کاه��ش دهیم و در عین حال ب��ا ایجاد جذابیت های اقتصادی و تجاری، 
در صدد ایجاد رقابت در بنادر کش��ور و ایجاد صادرات پایدار هستیم که 

این کار با تالش های فراوان در بندر شهید رجایی در حال انجام است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هم اکنون ۲۴۰۰ هکتار اراضی جدید به 
بندر شهید رجایی ملحق شده است تا طرح های توسعه تجارت در درون 
این بندر ایجاد ش��ود و این گام مهمی است که با امضای تفاهم نامه و با 

حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.
وی س��رمایه گذاری در اراضی پس کرانه بندر ش��هید رجایی را در پنج 
رش��ته فعالیتی در حوزه های س��اخت کانتینر، ایجاد کارخانجات روی، 
سرب و منگنز، احداث کارخانه های تولید لوازم خانگی و ایجاد پاالیشگاه 

برشمرد.
وزیر راه و شهرسازی اهمیت سرمایه گذاری ها در اراضی پس کرانه شهید 
رجایی را ایجاد ۲۰ هزار اش��تغال عنوان کرد و گفت: این تفاهم نامه ها بر 
موضوع دانش بنیان بودن و رقابتی کردن فعالیت ها تمرکز دارد. بخش��ی 
از این س��رمایه گذاری ها نیز خارجی اس��ت و عمده هدف آنها بازارهای 
صادراتی اس��ت که در هنگام امضای تفاهم نامه نیز بر تس��هیل و تسریع 

در این امر، تاکید شد.

اس��المی با اش��اره به اینکه در اس��تان نیز هماهنگی ه��ای الزم برای 
تسهیلگری توسط استاندار و مس��ئوالن استانی ایجاد شده است، افزود: 
زمانبندی اجرای این طرح های س��رمایه گذاری ها حداکثر سه سال است 
که باید به نتیجه برس��ند. وی توس��عه تجارت را در س��ایر بنادر از دیگر 
برنامه های در دس��ت اجرای وزارت راه و شهرس��ازی برش��مرد و گفت: 
مجموع ظرفیت های بنادر در حال حاضر ۲۸۰ میلیون تن است که باید 
این میزان به حداقل دو برابر ظرفیت در مدت زمان پنج س��اله برس��د. 

در نظر است تا ظرفیت بنادر سواحل مکران به ۲۲۰ میلیون تن برسد.
وزیر راه و شهرس��ازی یادآور ش��د: در طرح جامع لجس��تیک و حمل 
و نقل کشور، س��ه شهر لجستیکی، شامل چابهار، بندرعباس و ماهشهر 
مصوب ش��د بنابراین این س��ه قطب صنعتی- تجاری بزرگ و سه بندر 
قدرتمند می تواند پیس��تون حرکتی انرژی س��از و قدرت آفرینی باش��د 
که س��رمایه گذاری و توس��عه را رو به جلو هدایت کند و با اعتمادسازی 
تالش می کند تا س��رمایه گذاران بتوانند بیشتر و بیشتر در بنادر کشور، 

سرمایه گذاری کنند.

رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت آذربایجان ش��رقی ضمن 
تأکید بر ت��داوم نظارت ها بر پخت و مصرف آرد یارانه ای در واحدهای 

نانوایی، گفت کمبود نانوایی و آرد در آذربایجان شرقی نداریم.
حبیب امین زاده با تش��ریح بخشی از وضعیت نانوایان استان در سال 
جاری، گفت: تعداد 616۵ واحد نانوایی مش��مول آرد یارانه ای نوع یک 
و نوع دو در س��طح استان فعال بوده و با احتساب این آمار به ازای هر 
6۵۰ نفر جمعیت استان یک واحد نانوایی مجاز در حال خدمت رسانی 
اس��ت. وی با اشاره به اینکه از لحاظ نانوایی کمبودی در سطح استان 
نداری��م، اف��زود: ماهانه حدود ۳۵ هزار تن آرد بی��ن واحدهای نانوایی 
مجاز از طریق سامانه های آرد غله استان توزیع می شود و کمبودی نیز 

در میزان تهیه و توزیع آرد مورد نیاز این واحدها وجود ندارد.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: قیمت های 

آرد دولتی هیچ تغییری نداشته و طبق روال سال گذشته است.
وی از تش��کیل گش��ت های مش��ترک در قالب کمیت��ه پایش طبق 
ش��یوه نامه طراحی ش��ده در معاونت نظارت و بازرس��ی سازمان خبر 

داد و گفت: براس��اس تکالیف ذاتی و دس��تورات ابالغی و در راس��تای 
صیانت از حق��وق مصرف کنندگان بعد از اعالم نرخ مصوب، س��ازمان 
صمت اس��تان از طریق هماهنگی با سایر دستگاه های متولی باجدیت، 
تداوم گش��ت های مشترک را دنبال می کند. سرپرست معاونت نظارت 
و بازرس��ی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان نیز از برخورد با 
واحده��ای متخلف طبق قوانین خب��ر داد و افزود: براس��اس گزارش 
اقدامات نظارتی در هش��ت ماه گذش��ته در بخش آرد و نان اس��تان، 
1۴۲۰۸ مورد بازرس��ی انجام ش��ده که منجر به تشکیل 1۲۵9 فقره 

پرونده برای متخلفان به ارزش ۸۲ میلیارد ریال شده است.
یوسف پایدار با اش��اره به فعالیت ۲۲۰۷ واحد نانوایی در شهرستان 
تبریز، افزود: کارگروه آرد و نان استان به منظور جلوگیری از هدررفت 
منابع دولتی، س��اماندهی و واقعی سازی س��همیه نانوایان و همچنین 
ارزیابی س��همیه تخصیصی دولتی تحت عنوان کمیته پایش در قالب 
گشت های مش��ترک اقدامات نظارتی خود را به صورت مستمر دنبال 

میکند.

وی تحقق عدالت و مس��اوات در توزیع سهمیه آرد بین نانوایان را از 
دیگر اهداف کمیته پایش در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان 
برش��مرد و ادام��ه داد: 6۳۷ واحد نانوایی آرد نیم��ه یارانه ای و 1۵۷۰ 

واحد دیگر نیز در شهرستان تبریز آرد یارانه ای دریافت کرده اند.
وی ب��ا بیان اینکه صحت س��نجی و مطابقت پروانه ص��ادره با محل 
نانوایی، تطبیق آرد دریافتی واحد با آرد تخصیصی و نظارت بر رعایت 
بهداشت واحد صنفی، فردی و پروتکل های بهداشتی را از دیگر اهداف 
کمیته دانس��ت و گفت: با واحدهایی که خودسرانه مؤلفه های نرخنامه 
مص��وب ابالغی را تغییر داده اند، برخورد قانونی انجام و س��همیه واحد 

متخلف کاهش خواهد یافت.
ب��ه نقل از روابط عمومی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان، 
پایدار از انجام ۷۷6 مورد بازرس��ی از واحدهای نانوایی در ش��ش ماهه 
اول سال جاری طی 6۳ روز کاری خبر داد و افزود: 19 هزار کیلوگرم 
از س��همیه آرد واحدهای متخلف کسر شده و حدود ۵۳ هزار کیلوگرم 

آرد نیز به دلیل عرضه خارج از شبکه کشف و ضبط شده است.

سرمایه گذاری 25 هزار میلیارد تومانی در بندر شهید رجایی

کمبودی در زمینه آرد و نانوایی در آذربایجان شرقی وجود ندارد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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نقش ضایعات آهنی ناشی از اسقاط در صنعت 
فوالد و خودرو

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور درخصوص 
نقش صنعت اس��قاط در جبران کمبود ضایعات آهنی در کشور و تاثیر آن بر 

صنعت فوالد و خطوط تولید خودروسازان به بیان توضیحاتی پرداخت.
داوود کریم��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص تاثیر صنعت 
اس��قاط بر تامین مواد اولیه موردنیاز خودروس��ازان اظهار داش��ت: به صورت 
مس��تقیم تاثیر ندارد به نحوی که آلیاژهای فلزی و خروجی اسقاط به صورت 
غیرمس��تقیم به کارخانه ذوب ف��والد راه یافته و مواد اولی��ه این کارخانجات 
محسوب می شود و از س��وی دیگر خودروساز مصرف کننده ورق های فوالدی 
اس��ت. وی افزود: آلیاژهای فلزی پ��س از ذوب به عنوان مواد اولیه  به خطوط 
تولی��د صنعتگران و تولیدکنن��دگان رفته و چدن، آلومینیوم، روی، س��رب و 
پالس��تیک حاصله به صورت غیرمستقیم در خدمت تامین مواد اولیه صنعت 
خودرو قرار می گیرد. نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده 
کشور درخصوص تاثیر افت فعالیت اسقاط بر تامین مواد اولیه صنایع از جمله 
صنعت خودرو گفت: در حال حاضر براس��اس آمار وزارت صمت، س��الیانه ۳۲ 
میلیون تن فوالد در کش��ور تولید می شود و برای اینکه گندله و سنگ معدن 
قابلیت تبدیل و ذوب شمش فوالد را داشته باشد، باید 1۲ تا ۲۰ درصد از ۳۲ 
میلیون تن فوالد که قریب به ۷ میلیون تن می شود، متشکل از ضایعات آهنی و 
۸۰ درصد گندله و سنگ آهن باشد که همان سرریز کوره است. کریمی با بیان 
اینکه استفاده از ضایعات آهن برای خطوط تولید اجتناب ناپذیر است، ادامه داد: 
صنعت فوالد کشور نیازمند ساالنه ۷ میلیون تن ضایعات آهن است در حالی 
که ضایعات آهنی که در س��طح کشور از محل تخریب ساختمان ها، ضایعات 
فل��زات خانگی و ضایعات فلزات خودرو به دس��ت می آی��د در مجموع به ۳.۵ 
میلیون تن نمی رسد. وی تصریح کرد: در مجموع حدود ۳ میلیون تن ظرفیت 
خالی در بخش ضایعات آهن در کشور داریم که از کشورهایی نظیر اوکراین و 
چین تامین می شود. نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده 
کشور گفت: طی سه سال اخیر که تولید ضایعات آهن در کشور کاهش یافت، 
تولیدکنندگان ناچار شمش فوالد چینی را نو خریده و ذوب می کردند. کریمی 
با بیان اینکه در کش��ور در مجموع کمبود ضایعات آهن داریم، گفت: یکی از 
بهترین مسیرهایی که می شود این کمبود را جبران کرد با توجه به میزان حجم 
و جرم فیزیکی شکل گرفته در قالب خودرو، اسقاط خودروهای فرسوده است 
که بخش اعظم کمبود نیاز کشور را تامین کرده و ما را از واردات بی نیاز می کند. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: این پتانسیل از مجاری اسقاط خودروهای فرسوده 
در کشور وجود دارد و عالوه بر آن مراکز اسقاط به عنوان یکی از تامین کنندگان 
غیرمستقیم هستند که در حال حاضر در دوران رکود و تعطیلی به سر می برند.

تولید اتوبوس با موتور ساخت داخل
رئیس هیأت مدیره ایران خودرو دیزل  گفت در شرایط تحریمی 
به جای اینکه نگران وارد نش��دن قطعات باش��یم با اتکا به ساخت 
داخل و کار جهادی توانستیم موتور اتوبوس را داخلی سازی کنیم.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از  صدا و س��یما،  
مهدی محمدی با بیان اینکه به علت محدودیت ها در تامین موتور، 
خط تولید اتوبوس ایران خودرو دیزل 1۰ سال تعطیل بود، گفت: 
در شرایط تحریمی به جای اینکه نگران وارد نشدن قطعات باشیم 
با اتکا به س��اخت داخ��ل و کار جهادی توانس��تیم موتور اتوبوس 
را داخلی س��ازی و سپس س��اخت اتوبوس را در این مجموعه آغاز 
کنیم. وی اضافه کرد: هم اکنون روزانه ۴ دستگاه اتوبوس در ایران 
خودرو دیزل تولید می شود در حالی که ظرفیت ما در هر شیفت، 
تولید 1۰ اتوبوس و در شبانه روز تولید ۲۰ دستگاه اتوبوس است.
محمدی گف��ت: هم اکنون ۷۵۰ نفر در خط تولید اتوبوس ایران 
خودرو دیزل مش��غول به کار هس��تند که اگر با تامین مالی و عقد 
ق��رارداد برای تامی��ن اتوبوس در ناوگان حم��ل و نقل عمومی به 
ظرفیت ۲۰ دس��تگاه برس��یم برای 1۲۰۰ نفر دیگ��ر هم در این 
مجموعه اش��تغال ایجاد می شود. وی افزود: برای رساندن تولید به 
ظرفیت اس��می خود هیچ مش��کلی نداریم و تنها مشکل ما تامین 
مالی و هدایت س��فارش های تامین اتوبوس از محل ساخت داخل 
اس��ت. محمدی با بیان اینکه کیفیت قوای محرکه اتوبوس ساخت 
داخل همانند قوای محرکه اتوبوس بنز اس��ت، گفت: از نظر بدنه و 
تزئینات اتوبوس های ساخت این مجموعه قابل رقابت با مدل های 

وارداتی و قیمت آن نیز ۳۰ درصد پایین تر است.
وی ادام��ه داد: با زیرس��اخت ها و ظرفیت ه��ای موجود عالوه بر 
تامی��ن داخل می توانیم اتوبوس های س��اخت داخل را به بازار های 

آسیای میانه، افغانستان و عراق صادر کنیم.

»مخدوشی پالک، سرعت و سبقت غیرمجاز« 
عمده تخلفات  رانندگی در ساعات منتهی به 

آغاز محدودیت های کرونایی
معاون آموزش پلیس راهور پایتخت گفت مخدوشی پالک، سرعت 
و س��بقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، عدم توجه به فرمان پلیس از 
جمله  تخلفاتی اس��ت که برخی رانندگان در ساعات منتهی به شروع 
محدودیت های کرونایی انجام می دهند. به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو« به نقل از فارس، س��رهنگ علی همه خانی معاون آموزش و 
فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت با اشاره به اعمال محدودیت های 
کرونایی و تاثیر آن بر رانندگی افراد   اظهار داشت: برخی رانندگان در 
شرایط کمبود زمان در شرایط محدودیت های کرونایی و برای سریع تر 
رسیدن به مقصد به منظور جبران زمان از دست رفته اقدام به حرکات 
و رفتاره��ای نابهنجار ترافیکی می کنند تا زودتر به مقصد رس��یده و 
جریمه نش��وند. وی گفت: یکی از مهمترین عوامل محیطی که پس 
از اعالم محدودیت ها و س��اعات ممنوعیت تردد بر رفتار راننده تاثیر 
مستقیم دارد کمبود زمان و عدم برنامه ریزی و اولویت بندی سفر است 
که همین عجله و زود رسیدن به مقصد، باعث برخی رفتارهای غلط 
ترافیکی از سوی رانندگان می شود. سرهنگ همه خانی افزود: پلیس 
راهور وقتی می تواند دس��تورات ستاد ملی کرونا را به نحو شایسته ای 
عملیاتی کند که س��اعات تعطیلی اصناف مطابق با ش��روع س��اعت 
محدودیت های کرونایی باش��د یعنی زمانی که محدودیت های شبانه 
آغاز می شود اصناف باید تعطیل باشند تا حضور مردم و شهروندان در 
س��طح شهر هم کمتر شده باشد و آن زمان است که پلیس می تواند 
بگوید که در ش��هر تردد نیس��ت و رانندگان هم بهانه ای برای رفت و 

آمد ندارند .

نماین��دگان مجلس یازدهم به دنبال ناکام ماندن گزارش  های تحقیق و 
تفحص   از خودروس��ازان در مجالس قبلی، قصد دارند این بار کج را به سر 

منزل مقصود برسانند.
به گزارش پدال نیوز، مدت هاس��ت که بازار خودرو دستخوش تغییرات 
زیادی شده و به نظر می رسد که این آشفته بازار روز به روز در حال بدتر 
ش��دن اس��ت، از همین رو نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم از همان 
روزهای آغاز به کار مصمم به دنبال حل مسئله بودند تا اینکه طرح تحول 

بازار خودرو کلید زده شد.
چند روز قبل مجلس ش��ورای اسالمی در صحن علنی خود با تحقیق و 
تفحص از شرکت های خودروسازی موافقت کرد که تفحص مذکور شامل 
9 بند درباره وضعیت توزیع خودرو، تعویق ها در تحویل، عدم رعایت عدالت 
در ثبت نام ها  و ش��یوه قیمت گذاری اس��ت. هرچند ک��ه هنوز تحقیق و 
تفحص مجلس قبلی به نتیجه نرسیده، اما اغلب نمایندگان فعلی  احساس 
تکلیف دارند تا به دنبال نادیده گرفته شدن گزارش  تحقیق و تفحص های 
قبلی که در مجالس ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و به عبارتی حدود ۲۰ 
س��ال اس��ت که کلید خورده این بار کج را به سر منزل مقصود برسانند تا 

بلکه کمی بازار ملتهب خودروسازی را  به آرامش برسانند.
مجلس دهم گزارش  تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی را  در 
روزهای آخر آن هم با حواش��ی بسیار قرائت کرد و آنچه واضح و مشخص 
است این است که آن گزارش نیز مانند گزارش مجالس  قبل راه به جایی 
نبرد و شرکت های  خودروسازی در  صحنه ای بی رقیب جوالن می دهند و 
به جای در نظر گرفتن حق مصرف کننده روز به روز بر قیمت خودرو افزوده 

و از کیفیت آن می کاهند.
تنها 9 ماه از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی 
در مجلس دهم می گذرد،  اما س��وال مهم اینجاس��ت که بعد از قرائت آن 

گزارش دقیقا چه اتفاقی در بازار خودرو افتاد و به بیان س��اده تر تحقیق و 
تفحص با آن همه وقت و هزینه چقدر به حال مردم افاقه کرد؟

تحقیق و تفحص از ش��رکت های خودروسازی چه روندی را طی خواهد 
کرد؟

براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی موضوع تحقیق 
و تفحص بعد از طرح به کمیسیون ذی ربط برای رسیدگی ارجاع می شود 
و کمیسیون موظف است در مدت ۲۰ روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص 
را که حداقل 11 و حداکثر 1۵ نفر اس��ت را از بین نمایندگان تعیین و به 

رئیس  مجلس برای صدور ابالغ، معرفی کند.
هیأت حداکث��ر در مدت یک  ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، 
گزارش خود را به کمیس��یون تسلیم و کمیسیون موظف است ظرف یک 
 ماه گزارش هیأت را در جلس��ه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح 
و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم  ساعت تنظیم و 

پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال کند.
مهل��ت انجام تحقیق و تفحص 6 ماه از تاریخ صدور ابالغ اعضای هیأت 
توس��ط رئیس  مجلس اس��ت که در صورت ضرورت با درخواست هیأت و 
تصویب هیأت رئیسه مجلس تا 6  ماه دیگر قابل تمدید است و در صورت 
موافق��ت نمایندگان در صحن علنی با گ��زارش هیأت تحقیق و تفحص، 

گزارش به قوه قضائیه برای بررسی و برخورد با مجرمان ارسال می شود.
 چندین نماینده سابق مجلس روانه زندان شدند!

حجت االسالم علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی در ادوار گذشته و 
هزینه های آن اظهار کرد: ما هنوز به طور رس��می کار تحقیق و تفحص از 
این شرکت ها را آغاز نکرده ایم و البته مجلس یازدهم به هیچ عنوان برای 
تحقیق و تفحص ها هزینه تراشی نخواهد کرد و می توان حتی با ۲۰ میلیون 

تومان یک تحقیق و تفحص را به نتیجه رساند.
وی افزود: متأسفانه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی 
به دالیل نامعلومی در روزهای آخر مجلس دهم قرائت شد که قاعدتاً باید 

برای قوه قضائیه ارسال شده باشد.
سلیمی بیان کرد: با وجود آنکه از قرائت آخرین گزارش تحقیق و تفحص 
در مجل��س دهم 9 ماه می گذرد، اما ن��رخ خودرو به طرز عجیبی در حال 
افزایش است، آیا نباید به این سوال پاسخ داد که در نتیجه این تحقیق و 

تفحص چه اتفاقی افتاد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: قاعدتا مجلس یازدهم 
دست روی دست نخواهد گذاشت و قطعا از حقوق مصرف کنندگان خودرو 

حمایت خواهد کرد.
وی تأکید کرد: تحقیق و تفحص از ش��رکت های خودروسازی را به طور 
جدی دنبال می کنیم، البته مافیای خودرو در حال ایجاد جو رسانه ای علیه 
مجلس یازدهم است تا مانع تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی 

شوند.
س��لیمی با بیان اینکه در مجلس دهم پیگیر مافی��ای خودرو بوده ایم، 
گفت: در نتیجه پیگیری های مجلس چند نماینده ای که دس��تی بر آتش 
رانت خودرو داش��تند روانه زندان شدند، بنابراین نباید اجازه داد که مافیا 

مردم را ناامید کنند.
 همچنین حجت اهلل فیروزی، س��خنگوی کمیس��یون صنایع مجلس با 
اشاره به موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازی ها 
گفت: هم اکنون کمیسیون صنایع و معادن باید کمیته تحقیق و تفحص از 
خودروس��ازی ها را تعیین کند تا این کمیته به منظور احصای مشکالت و 
نواقص موجود در بدنه خودروسازی ها برنامه ریزی های الزم را انجام داده و 

فعالیت خود را آغاز کند.

بار کج تحقیق و تفحص های ناکام از شرکت های خودروسازی این بار به مقصد می رسد؟

 چندین نماینده سابق مجلس روانه زندان شدند!

در حالی قیمت گذاری خودرو وارد مرحله پرپیچ و خم تصمیم سران 
دولتی شده که بازار خودرو این روزها دست به گریبان رکودی عمیق 
شده و هرگونه تعلل در تعیین قیمت های جدید به این رکود دامن زده 
و آن را تشدید خواهد کرد و در این میان تنها خریداران واقعی خودرو 

هستند که همانند همیشه عایدی نصیب آنها نخواهد شد.
ب��ه گزارش پدال نیوز ب��ه نقل از خودروکار، بازار خ��ودرو به عنوان 
یکی از ش��اخص های اقتصاد که به ش��دت از تورم و همچنین نرخ ارز 
تاثیرپذیر اس��ت، این روزها به دلیل مش��خص نبودن سرنوشت تعیین 
قیمت ها، حال و روز خوشی ندارد و وارد رکود عمیقی شده که بخشی 

از آن به انتظار برای کاهش قیمت ها بر می گردد.
هرچن��د تصمیم گی��ری در م��ورد قیمت جدید خودروه��ا منجر به 
افزای��ش قیمت کارخانه ای خودروها می ش��ود، ام��ا از آنجا که نرخ ارز 
رون��د باثبات ت��ری را در پیش گرفته، اختالف قیم��ت کارخانه و بازار 
کاهش یافته و انتظار برای ریزش بیشتر قیمت ها ادامه دارد و این امر 

به رکود بیشتر بازار خودرو منجر شده است.
در ای��ن میان اظهار نظرها درخصوص وضعیت آینده بازار با افزایش 

بیش��تر قیمت ها رن��گ دیگری به خود گرفته چراک��ه برخی معتقدند 
بازار در حال حاضر کش��ش بیش��تر برای افزایش قیمت را ندارد و این 
امر بازار را بی رونق تر از همیش��ه خواهد کرد. در همین حال اظهارات 
وزیر صمت مبنی بر آزادس��ازی قیمت ه��ا و تاکید بر اجرای این امر با 
هدف جلوگیری از زیاندهی بیشتر خودروسازان چندی است به عنوان 
رئ��وس فعالیت ها و تصمیم های ای��ن وزارتخانه قرار گرفته و از این رو 
مقرر شد تا تصمیم گیری در مورد قیمت ها در جلسه شورای هماهنگی 

سران قوا انجام شود.
این ش��رایط و تصمیم ها در حالی اس��ت که ب��ا توجه به عدم وجود 
رقابت در بازار خودرو که بارها هم مورد اذعان وزیر صمت قرار گرفته 
است، به نظر می رسد آزادسازی قیمت این محصول در شرایط کنونی 
اقدام قابل قبولی نیس��ت و در این بازار انحصاری، آزادسازی قیمت ها 

می تواند خود تبدیل به چالش بزرگ دیگری در این بازار شود.
با این حال آزادس��ازی قیمت ها با هدف جبران زیان خودروس��ازان 
در دس��تور کار ق��رار گرفته و به نظر می رس��د ب��ه زودی این تصمیم 
جنبه عملیاتی بگیرد از این رو الزم اس��ت با هدف کاهش اثرات منفی 

این تصمیم، خودروس��ازان نسبت به پیش بینی تصمیم هایی با هدف 
خروج از رکود بازار اقدام کنند. هرچند به نظر می رسد شوک ناشی از 
این تصمیم به صورت مقطعی در بازار تاثیرگذار باش��د، اما الزم اس��ت 
تصمیمات��ی جدی ب��رای جلوگیری از عمیق تر ش��دن رکود بازار اخذ 
شود. در همین حال  بررسی  بازار و قیمت خودروهای خارجی پایتخت 
نش��ان می دهد ک��ه این دس��ته از خودروها نیز همچ��ون خودروهای 
داخل��ی و مونتاژی وارد رکود ش��ده و مش��تریان آن در انتظار ریزش 

بیشتر قیمت ها بوده و از این رو دست از خرید خودرو کشیده اند.
فعاالن بازار معتقدند در دو هفته اخیر و با ثبات نس��بی قیمت دالر، 
قیم��ت خودروهای وارداتی و مونت��اژی نیز تغیی��ر چندانی را تجربه 
نکرده اند این در حالی است که با زمزمه های آزادسازی واردات خودرو 
رکود بازار این دس��ته ها از خودروها نیز عمیق تر ش��ده است. به گفته 
فعاالن این ح��وزه در صورت تحقق واردات خودرو حتی با قیمت های 
فعل��ی دالر، قیمت ها کمت��ر از قیمت های کنونی بازار خواهد بود و در 
صورت کاهش بیشتر قیمت دالر باید در انتظار ریزش بیشتر قیمت ها 

نیز باشیم.

عضو کمیس��یون برنامه،  بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
درخصوص حقوق، درآمد و هزینه های پیش بینی شده در الیحه بودجه 
1۴۰۰ در حوزه خودرو و حمل ونقل عمومی توضیحاتی را مطرح کرد.

جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: معموال 
در بودجه، منابعی برای صنعت خودروسازی که بخش خصوصی است، 
پیش بینی نمی ش��ود. وی گفت: دولت در بخ��ش حمل ونقل عمومی، 
فروش اوراق بازار اس��المی را تجویز کرده و براس��اس قانون حمایت از 
حمل ونقل عمومی، ۵۰ درصد از اصل و سود را نیز متقبل می شود که با 
تعیین سقف مبلغ، مقادیری برای بهینه سازی و جایگزینی خودروهای 
نو با فرسوده ها در بخش حمل و نقل عمومی شهرهای بزرگ و کوچک 

دیده شده است. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی افزود: 
در صورت اجرا، دولت مکلف به پرداخت ۵۰ درصد از هزینه حمل ونقل 
عمومی ش��امل مت��رو، اتوبوس و مینی بوس اس��ت. قادری درخصوص 
مفه��وم بند مندرج در الیح��ه بودجه 1۴۰۰ مبنی ب��ر درآمد ۲ هزار 
میلی��ارد تومانی دولت از حقوق ورودی خودرو گفت: به نظر می رس��د 
ای��ن بند مرتبط ب��ا خودروهای مانده در گمرکات باش��د، اما در عین 
حال این بحث در کمیس��یون مطرح بود که در مقابل صادرات قطعه، 
امکان واردات خودرو فراهم شود. وی درخصوص فقدان بندی مبنی بر 
مالیات بر دارایی های لوکس نظیر خودرو و عایدی بر سرمایه در الیحه 
بودجه گفت: طرحی در این باره در کمیس��یون اقتصادی مصوب شده 

و به صحن علنی نیز ارائه ش��ده، اما تاکنون در دستور کار صحن قرار 
نگرفته اس��ت. در صورت مصوب ش��دن، ردیف بودجه ای برای این امر 
منظور خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه،  بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اس��المی در پایان درخصوص نتایج حاصل از دریافت این نوع 
مالیات ها خاطرنش��ان کرد: هدف از وضع مالیات بر عایدی س��رمایه و 
دارایی ه��ای لوکس در بخش خودرو بیش��تر ممانعت از تبدیل خودرو 
ب��ه کاالی س��رمایه ای و تالش در جهت تبدی��ل دارایی ها به کاالهای 
مصرفی اس��ت به طوری که تقاضا با مصرف متناس��ب  شده و مازاد بر 
نیاز مصرفی، امکان تقاضا و احتکار وجود نداشته باشد و در عین حال 

انگیزه های سفته بازی نیز از بین برود.

رکود بازار خودرو با قیمت های جدید تشدید می شود؟

خودرو و حمل ونقل عمومی در الیحه بودجه
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شرکتی دانش بنیان با هدف تولید انواع لوله و پروفیل ساختمانی شکل گرفت و 
تولیدات خود را در اختیار صنایع مرتبط قرار داد. گروه تولیدی صنعتی و بازرگانی 
فوالدگستر حداد سال ۸۸ فعالیت خود را در حوزه تولید قوطی و پروفیل فوالدی 

)لوله های صنعتی و گازی( آغاز کرد تا ساالنه بتواند 
با تولید ۴۰۰ هزار تن از این تجهیزات، بخش��ی از 
نیاز صنایع را پاسخ گوید. این گروه صنعتی سال ۸9 
هم اقدام به تاسیس واحد ماشین سازی خود کرد 
تا با کمک نیروهای متخصص خود و با بهره گیری 
از پیشرفته ترین ماشین آالت تراش CNC، فرز و 
بورینگ با طراحی و ساخت ۲۷ خط تولید به یکی 
از مجموعه های پیشرو در این حوزه بدل شود. به 
گفته سید حسن عطایی کچویی، مدیرعامل این 
ش��رکت دانش بنیان، تولید انواع پروفیل، مفتول و 
لوله ه��ای کاربردی در صنایع در دس��تور کار این 
شرکت قرار دارد. وی افزود: روند کاری شرکت به 
این گونه اس��ت که ابتدا ورق های ST۳۷ به عنوان 

م��واد اولیه وارد خط تولید و در عرض دلخواه برش داده می ش��ود س��پس وارد 
غلطک هایی شده و فرم می گیرند. به شیوه جوش القایی و فرکانس های سطح باال، 
لبه دو طرف ورق به یکدیگر متصل می شود تا شکل لوله را به خود بگیرند. این 

فعال دانش بنیان همچنین بیان کرد: مرحله بعدی سایز کردن و برش محصول 
فوالدی در اندازه های اس��تاندارد اس��ت. این محصوالت معموال در طول 6 یا 1۲ 
متر برش داده می ش��وند. در مرحله انتهایی آزمون هایی تحت عنوان تست های 
مخ��رب و غیرمخرب روی لوله های تولیدش��ده 
صورت می گیرد. به گفته این فعال فناور، کارخانه 
لوله و پروفیل کچو یکی از فوالدس��ازان پیشرو 
اصفهان اس��ت که در زمینه تولید انواع پروفیل 
و لوله ه��ای صنعتی و س��اختمانی فعالیت دارد. 
تولید لوله های ف��والدی از مهمترین زمینه های 
فعالیت ش��رکت اس��ت. لوله های ش��رکت کچو 
معم��وال از ۲ الی ۴ میلی مت��ر در طول های 6 تا 
1۲ متر به مرحله تولید می رسند. عطایی کچویی 
همچنین بیان کرد: تولی��د انواع لوله و پروفیل، 
لوله های مخصوص گازرس��انی کچ��و، لوله های 
صنعتی، پروفیل های زهوار از شماره ۸۷ الی 9۴ 
در سه گرید B، A و  C با سایزبندی های  ۸ تا 
۲ میلی متر، پروفیل های ساختمانی مخصوص در و پنجره، لوله های گاز خانگی و 
شهری، قوطی های صنعتی مربعی شکل، قوطی های صنعتی مستطیلی از سایز 1 

الی ۴ و پروفیل های ساختمانی چهارچوبی از حمله محصوالت ما است.

یک نماینده مجلس گفت با توجه به نقش کلیدی شرکت های خالق، نمایندگان 
آماده همکاری با معاونت علمی و فناوری برای توسعه آنها هستند.

محمدعلی محس��نی بندپی، نماینده مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای 
اس��المی از ح��وزه انتخابی��ه نوش��هر، چالوس و 
کالردشت بیان کرد: همه ما ایرانیان باید بپذیریم که 
شرایط کلی جهان، در همه شئون آن تغییر کرده 
است. این تغییر موارد بس��یاری از جمله فناوری، 
بیماری ها، سیس��تم آموزش��ی و به ویژه مس��ائل 
مرتبط با حوزه های اقتصادی را دربر می گیرد.  عضو 
فراکس��یون گردشگری مجلس ش��ورای اسالمی 
در ادامه گفت: ما نیز نیازمند تغییر در بس��یاری از 
حوزه ها هس��تیم و این تغییر تنها می تواند توسط 
خود ما محقق شود. باید توجه کرد که تنها تغییری، 
می تواند پایدار و مانا باشد که برمبنای نگرش علمی 
و فناوری، ایجادشده باشد. محسنی بندپی ضمن 
توضیح برخی کاستی های جدی موجود در کشور 

افزود: بر این اس��اس، مجلس شورای اسالمی این آمادگی را دارد که از هر طرح و 
الیحه ای که به یک ایجاد یک تغییر مثبت در کشور منتهی شود، استقبال کند. 
یکی از حوزه های مهم در کشور، صنایع نرم و خالق و شرکت های خالق هستند 

که حوزه های مهمی همچون، کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی، بازی، 
اس��باب بازی و سرگرمی، صنایع دستی، گردش��گری و میراث فرهنگی، صنایع 
دیداری و شنیداری، طراحی، یادگیری، چاپ و نشر، گیاهان دارویی و طب سنتی 
و هنرهای تجسمی و نمایشی را دربر می گیرند.  
این عضو کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی ضمن تاکید بر اهمیت شکوفایی 
اقتصادی در تمام این حوزه ها، گفت: ش��رکت ها 
و اس��تارت آپ های خالقی که در ح��وزه مهم و 
ارزش آفرین گردشگری و صنایع دستی نیز فعال 
هستند، نیازمند حمایت ویژه هستند. گردشگری 
می توان��د به یک تح��ول اقتصادی اساس��ی در 
کشور ما منتهی شود و این تحول تنها از دریچه 
خالقیت و نوآوری، ممکن خواهد ش��د، بنابراین 
نقش شرکت های خالق در این بین، بسیار حائز 
اهمیت اس��ت. نماینده م��ردم در حوزه انتخابیه 
نوشهر، چالوس و کالردشت، همچنین افزود: بر 
این اساس، فراکسیون گردشگری، آمادگی دارد تا برای فراهم کردن حمایت های 
قانونی الزم، برای رشد و توسعه شرکت های خالق و به طور کلی، صنایع نرم و خالق 

در کشور، هر نوع همکاری قانونی الزم را فراهم کند.

 فراکسیون گردشگری از شرکت های خالق حمایت قانونی می کندسازه های فلزی »ایران ساخت« استحکامی بیشتر به ساختمان ها داد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت صندوق های پژوهش 
و فن��اوری اس��تان ها را با س��رمایه گذاری بخش خصوصی توس��عه 

می دهیم.
س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در انتهای 
س��فر یک روزه خود به لرس��تان در جلس��ه اقتص��اد دانش بنیان و 
جهش تولید این اس��تان ش��رکت کرد و در این جلس��ه با اشاره به 
مزیت های طبیعی لرس��تان، گفت: باید از این داش��ته های طبیعی و 
ذاتی بیشترین استفاده را ببریم و این دارایی های خدادادی را به حل 

مشکالت استانی پیوند بزنیم.
 به گفته س��تاری، اس��تان لرس��تان ظرفیت باالیی در حوزه های 
مختلف دارد. برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری هم تالش های 
خوبی صورت گرفته اما ظرفیت اس��تان بسیار باالتر است. البته یک 
دیدگاه و فرهنگ جدید در کشور حاکم شده است که کمک می کند 

منابع بخش خصوصی یا دانشگاه ها به این حوزه وارد شود.
مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمه��وری ادامه داد: روس��ای 
دانش��گاه ها به سمت و س��ویی رفته اند که مراکز نوآوری ایجاد و به 
اس��اتید جوان در ایجاد ش��رکت های دانش بنیان کم��ک کنند. این 
روش در دانش��گاه های دیگر ج��واب داده و الگوی خوبی برای دیگر 

دانشگاه ها است
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین بیان کرد: دانش��گاه های استان 
لرس��تان دانش��گاه هایی جوان هس��تند. این موضوع یک مزیت دارد 
و آن اینکه یک زیس��ت بوم جوان در آن ش��کل گرفته و قابل تغییر 
است. این کار در دانشگاه های جوان راحت تر از دانشگاه های قدیمی 
و باسابقه است. چون آنها در یک ریلی حرکت کرده اند و تغییر ریل 

برای آنها سخت تر است.
 راه اندازی سراهای نوآوری در دانشگاه ها ضروری است

س��تاری افزود: باید از مزیت های استان لرس��تان مثل کشاورزی، 
دامداری، گیاهان دارویی و ... برای توس��عه آن استفاده کنیم. اینکه 
دانش��گاه ها به سمت حل مشکالت استان ها حرکت کرده اند موضوع 
مهمی اس��ت. وظیفه دانش��گاه حل مشکالت مردم از طریق دانش و 

عقل است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: یکی از مهمترین 
اقدامات دانش��گاه ها باید راه اندازی س��رای نوآوری باشد. در دانشگاه 
آزاد لرس��تان هم ایجاد این س��را در حال پیگیری است. این سراها 
تاثی��ر زیادی در توس��عه علم و فناوری اس��تان ها دارن��د. همچنین 
س��راهای نوآوری نقطه آغ��از خوبی برای جذب دانش��جویان نخبه 

هستند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه بیان کرد: دانش��گاه آزاد باید به 
این نتیجه برس��د که با پول شهریه نمی تواند خود را اداره کند بلکه 
باید از طریق به کارگیری علم و دانش، این هدف خود را محقق کند. 
اینکه بتواند بچه های خوب را بورسیه و هزینه های آنها را تقبل کند. 
با این روش می ش��ود نخبگان را جذب کرد و س��طح دانشگاه آزاد را 

ارتقا داد.
س��تاری با اشاره به اینکه زیرساخت های اس��تان در حوزه اقتصاد 
دانش بنیان مس��ئله دارد، گفت: پارک استان جوان است و به کمک 
نیاز دارد. واگذاری زمین های پارک به شرکت ها اتفاق خوبی بود که 

امروز رقم خورد این کار باید تس��ریع شود. از همین محل واگذاری 
زمین هم می شود بسیاری از این زیرساخت ها را تامین اعتبار کرد.
 ایجاد کارخانه های نوآوری مورد تاکید رئیس جمهوری است

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با بی��ان اینکه کارخانه 
نوآوری مورد تاکید جدی ش��خص رئیس جمهوری است، افزود: باید 
اس��تان ها برای ایجاد آن تالش کنند. کارخانه نوآوری یک تفاوت با 
پارک علم و فناوری دارد و آن هم این است که کارخانه ها به کمک 
بخ��ش خصوصی ایجاد می ش��وند. حاال در اس��تان ها به دلیل برخی 

محدودیت ها و محرومیت ها، بخش خصوصی قوی وجود ندارد.  
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم 
و خ��الق ادامه داد: اقدامات برای ایجاد کارخانه نوآوری لرس��تان از 
همین امروز آغاز شود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم 
مبلغی برای این کار در نظر گرفته اس��ت. این کار باید شروع شود و 
نهایت تا اردیبهش��ت ماه سال 1۴۰۰ به نتیجه برسد. نمونه های این 

کار هم در کشور وجود دارد.
س��تاری همچنین گفت: صندوق استان هم جزو موضوعات عقب 
مانده اس��تان اس��ت. صندوق این اس��تان به تازگی کار خود را آغاز 
کرده اس��ت و تا 9 برابر سرمایه اش که حدود ۳ میلیارد تومان است 
می توان��د خط اعتب��اری دریافت کن��د. االن صندوق های پژوهش و 
ن��وآوری یکی از صندوق های پرس��ود برای بخش خصوصی اس��ت، 
اما باید برای جذب س��رمایه سرمایه گذاران خصوصی اطالع رسانی و 

تبلیغ درستی صورت گیرد.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه حمایت 
داخل استان باید توس��ط خود استان صورت گیرد، بیان کرد: یعنی 
صندوق استان باید تش��خیص دهد کجا نیاز به حمایت است تا این 
حمایت ها انجام شود. هر قدر این کارها تقویت شود دست آنها برای 
حمایت از شرکت هی دانش بنیان، استارت آپ ها و صنایع نرم و خالق 

بازتر خواهد شد.
رئیس بنی��اد ملی نخبگان همچنین تاکید کرد: افزایش س��رمایه 
صندوق اس��تان مهم است چون س��رمایه صندوق استان کم است و 
بای��د بخش خصوصی به این ح��وزه ورود کند. ما هم برای تخصیص 
خ��ط اعتباری صندوق تالش می کنیم تا این کار را هرچه س��ریع تر 

انجام شود.
س��تاری همچنین گفت: در حال حاضر 1۴۰ خدمت برای حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان ارائه می ش��ود. اس��تان ها هم باید تالش 
کنند با توس��عه ش��رکت های دانش بنیان و صنایع نرم و خالق خود، 
مش��کالت خود را کاهش دهند. همچنین با کمک خطوط اعتباری 

صندوق توسعه، حامی آنها باشند.
براس��اس این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری روز گذش��ته سفری یک روزه به استان لرستان داشت. در 
این سفر از روند توسعه پروژه های فناورانه و دستاوردهای علمی این 

استان بازدید و از طرح های جدید آن رونمایی شد.
از جمله این طرح های فناورانه می توان به آغاز واگذاری زمین های 
پارک علم و فناوری اس��تان لرستان به شرکت های دانش بنیان، آغاز 
به کار طرح توسعه فناوری های تکثیر، نگه داشت و پرورش حیوانات 

آزمایشگاهی SPF دانشگاه علوم پزشکی لرستان اشاره کرد.

براس��اس اته��ام اخیر مقامات ایالت تگزاس و 9 ایالت دیگر، فیس ب��وک و گوگل برای مقابله با اتهامات 
انحصارطلبی و حفظ سهم بازار تبلیغات آنالین با یکدیگر همکاری می کنند.

به گزارش زومیت، نگرانی مقامات از رفتار گوگل و فیس بوک و سلطه  آنها بر بازار روز به روز بیشتر می شود. 
اوایل دس��امبر س��ال جاری، در کمتر از ۲۴ س��اعت دو پرونده  ضدانحصار علیه گوگل تشکیل شد و این 
شرکت را به انحصارطلبی در بازارهای خاص متهم کرد. براساس دو پرونده  یادشده، گوگل اغلب مانع ورود 
شرکت هایی می شود که می توانند در این بازارها رقابت کنند و خود را به چالش بکشند. اکتبر سال جاری، 
وزارت دادگس��تری آمریکا پرونده ای علیه رفتار ضدرقابتی گوگل در صنعت تبلیغات و موتور جس��ت وجو 
تشکیل داد و وضعیت این شرکت را همانند انحصار مایکروسافت در ۲۵ سال گذشته اعالم کرد. براساس 
ادعای وزارت دادگستری، گوگل حداقل از ژانویه  سال ۲۰1۰، ۸۰ درصد سهم  بازار موتور جست وجو را در 
اختیار گرفته اس��ت. فقط گوگل درگیر چنین اتهامات نشده است. دسامبر سال جاری، کمیسیون فدرال 
تجارت و دادس��تا ن های ۴۰ ایالت آمریکا پرونده هایی با محوریت نقض قوانین ضدانحصار علیه فیس بوک 
تش��کیل دادند. فیس بوک با خرید پلتفرم های مختلف از جمله اینستاگرام و واتس اپ در چند سال اخیر، 
توجه مقامات را به خود جلب کرده است. عالوه  بر این، مقامات درباره  اقدامات مشکوک فیس بوک تحقیق 
می کنند که با جمع آوری اطالعات درباره  رقبای بالقوه، خدمات شان را به نوعی شبیه سازی و آنها را از بازار 
رقابتی خارج می کند. تشکیل پرونده های یادشده اوضاع را برای فیس بوک و گوگل پیچیده تر کرده است 
و افشای همکاری دو شرکت در برابر اتهام انحصارطلبی، به این شرایط دامن می زند. براساس گزارش روز 
گذش��ته  وال استریت ژورنال، 1۰ ایالت از جمله تگزاس ش��کایتی تنظیم کرده اند مبنی بر اینکه گوگل و 
فیس بوک توافق کرده بودند س��لطه  خود را در صنعت تبلیغات آنالین حفظ کنند و در صورت موشکافی 
مقامات در این مسئله، با یکدیگر همکاری داشته باشند. گوگل و فیس بوک بیشترین سهم بازار تبلیغات 
آنالین را در دس��ت دارند. طبق پیش نویس شکوائیه  اخیر، فیس بوک در سال ۲۰1۷ تصمیم گرفت شیوه  

جدید پیشنهاد تبلیغات موسوم به Header Bidding را به  کار بگیرد که می تواند درآمد ناشران را افزایش 
ده��د. گوگل که این فناوری تبلیغاتی را تهدیدی برای خود تلقی می کرد، در س��پتامبر ۲۰1۸ قراردادی 
محرمانه با فیس بوک موسوم به Jedi Blue امضا کرد تا با استفاده  نکردن از Header Bidding، رقابت 
با ابزارهای تبلیغات آنالین گوگل را کنار بگذارد و در عوض، گوگل امتیاز استفاده از ابزارهای تبلیغاتی خود 
و بخشی از درآمد تبلیغاتی را در اختیار فیس بوک بگذارد. این نشان می دهد دو غول فناوری توافق کرده اند 

سهم بزرگی از بازار تبلیغات را بین خود تقسیم کنند.
در پیش نویس شکوائیه  اخیر آمده است: گوگل به صورت عمومی ادعا می کند تمامی آگهی های تبلیغاتی 
به صورت عادالنه نش��ان داده می شود تا با یکدیگر رقابت کنند. گوگل و فیس بوک با درنظرگرفتن وسعت 
قلمروی خود در بازار، به این موضوع آگاه بودند که احتمال دارد توافق آنها قوانین ضدانحصار را نقض  کند. 
دو ش��رکت برای پیش��برد این توافق با یکدیگر همفکری و مذاکره کردند. به گزارش وال استریت ژورنال، 
فیس بوک توافق کرد ساالنه حداقل ۵۰۰ میلیون دالر در تبلیغات گوگل هزینه  کند. گفته می شود شریل 
س��ندبرگ، مدیر ارش��د اجرایی فیس بوک، شخصا این قرارداد را با گوگل امضا کرده و با ارسال ایمیلی، به 

مارک زاکربرگ گفته است: »این معامله  بزرگی از نظر استراتژیک است.«
طبق یکی از اسناد داخلی فیس بوک، قرارداد با گوگل از رقابت با این شرکت تقریبا ارزان تر تمام می شود. 

گوگل این معامله را مزیت  رقابتی دانست که می تواند این شرکت را از رقبایش مجزا کند.
س��خنگوی گوگل در بیانیه ای به وال استریت  ژورنال، اتهامات اخیر را نادرست دانست و مدعی شد این 
همکاری با فیس بوک محرمانه نیس��ت. س��خنگوی فیس بوک اظهار کرد: »هیچ استثنایی در مشارکت با 
فیس بوک وجود ندارد؛ چراکه این شرکت همان داده هایی را دریافت می کند که در اختیار سایر خریداران 

قرار می گیرد.«
سخنگوی فیس بوک نیز در گفت وگو با وال استریت ژورنال، هر اتهام مبنی  بر آسیب  رساندن این معامله به 

ستاری: سرمایه بخش خصوصی را به حل مشکالت استانی 
پیوند زنیم تا روند توسعه آنها شتاب گیرد

فیس بوک و گوگل به همکاری برای انحصارطلبی در صنعت تبلیغات آنالین متهم شدند

دریچــه

اواخر سال گذشته بود که صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت 
علمی و فناوری و آکادمی علوم چین همکاری جدیدی را آغاز کردند.

در ای��ن همکاری حمایت از طرح های پژوهش��ی در زمین��ه مقابله با کرونا 
مدنظر بود. هدف از این اقدام نیز ایجاد بس��تری برای حمایت از پژوهشگران 
و محققان ش��د. پس از آغاز این همکاری پژوهش��گران دو کش��ور طرح های 
پژوهش��ی این حوزه را ارس��ال کردند و در نتیجه این همکاری ش��ش طرح 
پژوهش��ی در س��ه حوزه ساخت کیت تش��خیصی، تولید دارو و تولید واکسن 

برای حمایت مشترک تایید شدند.
همچنین همتایابی میان پژوهشگران ایرانی و چینی به جای اعالم فراخوان 
از جمله اقدامات قابل توجه در این همکاری مشترک است که با هدف تسریع 

در انجام طرح های پژوهشی انجام شد.

 6 طرح پژوهشی حمایت می شود
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یک ش��رکت دانش بنیان توانست با بومی س��ازی مواد خودتمیزشونده از 
طریق فناوری نانو کشور را از واردات این گونه مواد بی نیاز کند.

امید ترابی، رئیس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان مهندسی آرمان مواد 
صبا گفت: این ش��رکت ب��ا تمرکز بر روی مواد 
ش��یمیایی صنعتی، یک ماده آنت��ی باکتریال 
بومی و ایران س��اخت تولید کرد که براس��اس 
فناوری نانو تولید ش��ده اس��ت. این ماده فواید 
قابل توجه��ی دارد و در موارد مختلف می توان 

از آن استفاده کرد.
 این فع��ال دانش بنیان ادام��ه داد: از جمله 
موارد مصرف قابل توجه این ماده استفاده از آن 
به عنوان یک الیه ضدمیکروب بر روی سطوحی 
مانند کاشی است. در محیط هایی مانند مراکز 
درمانی و بیمارس��تان ها که س��طح آلودگی در 
آنها باال است و باید محیط همواره تمیز و سالم 
باشد، از این نوع پوشش بر روی سطوح استفاده 

می شود. این ماده می تواند میکروب های مختلفی را در تعداد باال از بین ببرد 
و محیط را بهداشتی و تمیز نگه دارد.

رئیس هیأت مدیره ش��رکت دانش بنیان مهندسی آرمان مواد صبا افزود: 

در تولید این مواد از س��طح باالیی از نوآوری و فناوری اس��تفاده شده است؛ 
به طوری که کیفیت، دوام و سطح تاثیرگذاری آنها را به شکل قابل توجهی 
افزایش داده ایم. در حال حاضر قیمت این محصول ایران س��اخت، یک سوم 
نمونه مشابه خارجی اس��ت و در حال ایجاد 

بستر مناسب برای صادرات آن هستیم.
 تراب��ی همچنی��ن بی��ان ک��رد: تاکن��ون 
در هم��کاری ب��ا معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ت��الش کرده ای��م ت��ا حد 
امکان بازار مصرف را با این محصول جدید و 
فناوری محور آشنا کنیم، اما متاسفانه مدیران 
برخی مراک��ز درمانی هنوز به دلیل عدم باور 
به کاالی ایرانی، از کاالی گران قیمت خارجی 
اس��تفاده می کنن��د، این در حالی اس��ت که 
کیفیت این دو محصول تفاوتی با هم ندارد و 
محصول ایرانی، بسیار ارزان تر عرضه می شود.

به گفته وی، بدیهی اس��ت که باید در این 
زمینه فرهنگ س��ازی الزم انجام گیرد تا مدیران بخش خصوصی با مزایای 
اس��تفاده از کاالهای دانش بنیان ایرانی آش��نا ش��وند و از ایج��اد بازار برای 

کاالهای خارجی در داخل کشور اجتناب کنند.  

تفاهم نامه  همکاری میان ستاد توس��عه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری و اسنپ باکس امضا شد. این تفاهم نامه به امضای منوچهر 
منطقی، دبیر ستاد و کسری صادقی زاده مدیرعامل اسنپ باکس رسید. براساس این 

تفاهم نامه، کسب وکارهایی که از طرف ستاد توسعه 
فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری به اسنپ باکس معرفی 
ش��وند، از تخفیف ۲۰ درصدی برخوردار می شوند. 
ای��ن کار با هدف حمایت از کس��ب وکارهای خرد 
در دوران کرونا انجام می ش��ود. دبیر ستاد توسعه 
فن��اوری فضای��ی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در این جلسه، 
گف��ت: مدل هوشمند س��ازی حمل ونقل��ی که در 
اس��نپ باکس در حال اجرا است یک مدل مقبول 
و خوب اس��ت که می تواند به دیگر کس��ب وکارها 
هم توس��عه یابد. یکی از همکاری های ما می تواند 
اس��تفاده از تجربه اس��نپ برای هوشمندسازی در 

بخش هایی باشد که کش��ور به آنها نیاز دارد. وی همچنین بیان کرد: ما خواهان 
بزرگ ش��دن شرکت هایی مثل اسنپ هستیم. اما یکی از آسیب های بزرگ شدن 
این است که مخاطرات شان بیشتر می شود. این مخاطرات را به دو شکل می توان 

کاهش داد. یکی اینکه این ش��رکت ها عرصه را ب��رای مجموعه های دیگر فراهم 
کنند. یعنی همین کاری که اس��نپ می کند و بحث دیگر انتقال تجربه علمی و 
فناورانه و توس��عه آن است که روی آن نیز کار خواهیم کرد. در ادامه این مراسم، 
س��ید جالل موسوی معاون اجرایی ستاد توسعه 
فن��اوری فضایی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت: اسنپ 
یک شرکت هوشمند است بنابراین ما می توانیم 
از این تجربه برای هوشمندس��ازی حمل و نقل 
در کشور استفاده کنیم. این تجربه را می توان در 
اختیار دیگر شرکت های دانش بنیان هم قرار داد 
تا بتوانند بخشی از هزینه های حمل و نقل خود را 
پوشش دهند. در این مراسم، شهاب خدامرادی، 
مس��ئول بخش هوشمندس��ازی س��تاد توسعه 
فن��اوری فضایی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به آغاز 
کار اسنپ از سال 9۳، بیان کرد: مجموعه اسنپ 
باکس هم ۳ سالی است که به این مجموعه افزوده شده است که سه نوع خدمت 
در حوزه پیک موتوری برای جابه جایی مس��افر، باکس برای جابه جایی مرسوله و 

وانت برای حمل بار سبک و سنگین ارائه می دهد.

 دانش بنیان ها از فناوری نانو استفاده کردند
مدل های موفق حمل ونقل هوشمند توسعه می یابدتا الیه ای ضدمیکروب بر روی سطوح ایجاد شود

»فرهنگ بهتر اس��ت یا فناوری؟« شاید این موضوع، جایگزینی 
به روز و مناس��ب تر برای جمله »علم بهتر اس��ت یا ثروت؟« باشد 
و ش��اید هم افتادن در یک دور باطل و چرخه بیهوده. البته نباید 
از ای��ن مولفه ثابت و بی بدیل صرف نظ��ر کنیم که فرهنگ در هر 
ش��رایطی و موقعیتی، دس��ت باال را دارد، اما فن��اوری را هم مگر 
می ش��ود در این روزگار، دس��ت کم گرف��ت؟ در حقیقت فرهنگ 
و فن��اوری، به م��وازات یکدیگر، تمامی ش��ئونات زندگی آدمی را 
درنوردیده ان��د و در رقابتی تنگاتن��گ با یکدیگر، حضوری تمام قد 

در روزمره انسان ها دارند.
در این میان، »هویت«، ورای هر آن چیزی اس��ت که در زندگی 
هر شخصی، به چشم می آید یا لمس و حس می شود. هویت، همه 
چیز ماس��ت در این عرصه. همه داشتن ها و نداشتن ها، حسرت ها 
و آرزوها، امیدها و اضطراب ها، س��کوت ها و فریادها، شکس��ت ها و 
پیروزی ه��ا و همه و همه، متأثر از هویت و کیفیت نگهداری از آن 
است بنابراین فرهنگ و فناوری، در کشاکشی نابرابر و پیچیده، به 

دنبال ساختن یا باختن هویت جمعی و فردی ما هستند.
در حقیق��ت، حضور نور، با حقیقت فن��اوری معنا می یابد. بدون 
تاریکی، روش��نایی مفهومی ندارد و در واق��ع، نور همواره در خود 
تاریک��ی را نیز به همراه دارد تا بتوان��د هویتش را به منصه ظهور 
برس��اند. فرهن��گ و فن��اوری نیز در ش��رایط حاض��ر، ترکیبی را 
س��اخته اند که هویت ما را ش��کل می بخشند. هرچند که نمی شود 
گف��ت فرهنگ؛ نور و فناوری؛ ظلم��ت. یا بالعکس، اما کارزاری که 
این دو برای کشاندن انس��ان به سمتی نامعلوم، به راه انداخته اند، 

غیرقابل اغماض است.
رابط��ه مردم و اهل علم اما، می تواند در این کارزار داغ و پرغبار، 
مفاهیم و نقش��ه های راه را برای شناخت ما، روشن سازند. مردم از 
اهل علم چه می خواهند؟ از دستاوردهای شان که معموال در عرصه 
فناوری، ش��کل می یابد، چه خواس��ته ای را جست وجو می کنند؟ 
چق��در اهل علم و فناوری قابل اتکا هس��تند ب��رای عموم مردم؟ 
اص��ال ح��د و حدود خالقیت و ن��وآوری، که مش��خصه اهل علم و 
فناوری اس��ت، تا کجاست؟ تا چه اندازه مردم می توانند یافته های 
دانشمندان و خالقان و نوآوران را مورد قبول قرار دهند؟ چرا باید 
عام��ه مردم، دنباله رو ابتکارات و ابداعات طبقه ای خاص باش��ند؟ 
می بینیم که هرچه جلوتر می رویم، تناقض هایی شکل می گیرد که 
پیچیدگی های هس��تی را پیش روی آشکارتر می سازد، اما واقعیت 
این است که همه این سواالت، خود زندگی هستند و مگر باید که 

غیر از این باشد؟
 ب��از ه��م بازگردیم به هم��ان مبحث مهم و حیات��ی »هویت«. 
آنچه در میان اهالی جامعه شناس��ی درباره علل توسعه نایافتگی ما 
ایرانیان، محل بحث و اختالف است، همانا بحران هویت و بودن و 
نبودن آن است. فارغ از آنکه این موضوع چقدر درست یا نادرست 
اس��ت، بر اهمیت باالی خود هویت در نزد ما، تاکید می کند. پس 
ش��اید باید با قاطعیت بگوییم که آنچه که نزد اهل دانش، نوآوری 
و خالقی��ت مهمترین موضوع خواهد ب��ود، حفظ هویت و افزایش 

کیفیت آن است. درواقع، پاسداری از سرشت و هستی یک جامعه 
که هویت جمعی آن اس��ت، قابل س��تایش ترین کار اهالی صنایع 

خالق و فناور خواهد بود.
بد نیس��ت اینجا به ی��ک موضوع روز و واج��ب در جامعه ایران 
اس��المی اشاره کنیم که از منظری دیگر به بحث ما مرتبط خواهد 
بود؛ فرزندآوری. خب، جملگی می دانیم که این قضیه، برای کشور 
از اهمیت استراتژیک باالیی برخوردار است. اما چالش مهمی پیش 
روی آن وجود دارد؛ مش��کالت اقتصادی. خوب نگاه کنیم به چند 
دهه قبل ش��رایط زندگی در کش��ور. آن موقع ها، مثال در دهه های 
۳۰ ی��ا ۴۰، اوضاع اقتص��ادی مردم، چنگی ب��ه دل نمی زد و فقر 
را می ش��د بدون زحمت، به س��رعت در گوش��ه و کناری از کشور، 
مش��اهده کرد، اما موضوع فرزندآوری ب��رای خانواده ها، امری مهم 

و جزئی از فرهنگ و ماموریت ازلی خانواده ها محسوب می شد.
رفته رفته، با بهتر ش��دن اوضاع اقتصادی، تغییرات فرهنگی نیز 
در جامعه س��رعت گرفت. هرچه وضع ما بهتر شده، از فرزندآوری، 
بیش��تر هراسان ش��ده ایم. پس می توانیم نتیجه بگیریم که جامعه 
م��ا در میان دوگانه آفرینش فرهنگی-بیگانگی فرهنگی، دس��ت و 
پنجه نرم می کند. این مثال به ما یادآوری می کند که بس��یاری از 
مش��کالت امروزمان، زمینه فرهنگی دارد، نه اقتصادی. یا دقیق تر 
آن، این اس��ت که زور فرهنگ، همواره بر قدرت اقتصاد، می چربد. 
ای��ن نکته، در عرصه اقتصاد و صنایع خالق و نوآور، هم به ش��دت 
قابل احساس اس��ت. یعنی می توان با قاطعیت گفت که مشکالت 
اقتصادی جامعه، با اصالح نگاه فرهنگی قابل حل اس��ت و بیش از 
آنکه در این میان، به دالر و ریال نیاز داش��ته باش��یم، به اصالت و 
ش��خصیت محتاجیم. اصالت، همانا هویت ما است و شخصیت نیز 
فرهنگ م��ان. جالب آنکه ای��ن کار در حوزه اقتصاد و صنعت نرم و 

خالق، قابل دستیابی است.
اهالی کسب و کارهای نوآورانه و صنایع نرم و خالق، اگر بتوانند 
خود را در مس��یر جویبار فرهنگ��ی جامعه، قرار گیرند و تن به آن 
دهند، بس��یاری از موانع، خود به خود مرتفع می ش��ود و بسیاری 
از مش��کالت، ح��ل. جویبار فرهنگی جامعه، دارای زاللیتی اس��ت 
ک��ه آلودگی ها و ضعف ها و گرفتاری ها را به س��رعت رفع می کند 
و در خ��ود، حل می س��ازد. قوه محرکه این جویب��ار، همان هویت 
تاریخی و غنی کشورمان است که نه ارزان، بلکه گران به دستمان 

رسیده است.
بد نیس��ت در انتها، ی��ادی کنیم از »فخر فناوری«مان؛ ش��هید 
محس��ن فخ��ری زاده. او که ب��ا تکیه ب��ر داش��ته های فرهنگی و 
اعتقادی م��ان، توس��ن دانش و فناوری را در می��دان نامالی مات و 
تحریم ها، تازاند و ما را از دشواری های به ظاهر غیرممکن گذراند. 
آن ش��هید واالمقام، با عمل و بی ش��عار، به ما آموزاند که با ایمان 
و امید، می ش��ود در خاک کویر، گل رویاند. آری کیمیای سعادت 
ما همین اس��ت؛ با عقل و توکل پیش رویم. زیس��ت بوم نوآوری و 
فن��اوری و عرصه مس��تعد اقتصاد خالق و صنایع ن��رم، با ترکیب 
عاقالنه فرهنگ و فناوری و به پشتیبانی از هویت ملی، بسیار زود و 
بااطمینان، به گل و شکوفه خواهد نشست. حاال براساس همه این 
صحبت ها و نکته ها، ش��اید بتوانیم هدفمندتر به پاسخ این پرسش 

بیندیشیم: »فرهنگ بهتر است یا فناوری؟«

جدید پیشنهاد تبلیغات موسوم به Header Bidding را به  کار بگیرد که می تواند درآمد ناشران را افزایش 
ده��د. گوگل که این فناوری تبلیغاتی را تهدیدی برای خود تلقی می کرد، در س��پتامبر ۲۰1۸ قراردادی 
محرمانه با فیس بوک موسوم به Jedi Blue امضا کرد تا با استفاده  نکردن از Header Bidding، رقابت 
با ابزارهای تبلیغات آنالین گوگل را کنار بگذارد و در عوض، گوگل امتیاز استفاده از ابزارهای تبلیغاتی خود 
و بخشی از درآمد تبلیغاتی را در اختیار فیس بوک بگذارد. این نشان می دهد دو غول فناوری توافق کرده اند 

سهم بزرگی از بازار تبلیغات را بین خود تقسیم کنند.
در پیش نویس شکوائیه  اخیر آمده است: گوگل به صورت عمومی ادعا می کند تمامی آگهی های تبلیغاتی 
به صورت عادالنه نش��ان داده می شود تا با یکدیگر رقابت کنند. گوگل و فیس بوک با درنظرگرفتن وسعت 
قلمروی خود در بازار، به این موضوع آگاه بودند که احتمال دارد توافق آنها قوانین ضدانحصار را نقض  کند. 
دو ش��رکت برای پیش��برد این توافق با یکدیگر همفکری و مذاکره کردند. به گزارش وال استریت ژورنال، 
فیس بوک توافق کرد ساالنه حداقل ۵۰۰ میلیون دالر در تبلیغات گوگل هزینه  کند. گفته می شود شریل 
س��ندبرگ، مدیر ارش��د اجرایی فیس بوک، شخصا این قرارداد را با گوگل امضا کرده و با ارسال ایمیلی، به 

مارک زاکربرگ گفته است: »این معامله  بزرگی از نظر استراتژیک است.«
طبق یکی از اسناد داخلی فیس بوک، قرارداد با گوگل از رقابت با این شرکت تقریبا ارزان تر تمام می شود. 

گوگل این معامله را مزیت  رقابتی دانست که می تواند این شرکت را از رقبایش مجزا کند.
س��خنگوی گوگل در بیانیه ای به وال استریت  ژورنال، اتهامات اخیر را نادرست دانست و مدعی شد این 
همکاری با فیس بوک محرمانه نیس��ت. س��خنگوی فیس بوک اظهار کرد: »هیچ استثنایی در مشارکت با 
فیس بوک وجود ندارد؛ چراکه این شرکت همان داده هایی را دریافت می کند که در اختیار سایر خریداران 

قرار می گیرد.«
سخنگوی فیس بوک نیز در گفت وگو با وال استریت ژورنال، هر اتهام مبنی  بر آسیب  رساندن این معامله به 

رقابت یا سوءاستفاده  فیس بوک از آن را بی اساس دانست. قوانین ضدانحصار فقط به انحصار شرکت ها مربوط 
نمی ش��ود؛ بلکه رفتار و همکاری شرکت ها با سوءاس��تفاده از قدرت شان را نیز پوشش می دهد. به عبارت 
بهتر، درصورتی که شرکتی با استفاده از تاکتیک های ضدرقابتی برای حفظ سهم  خود از بازار تالش کند، 
قوانین ضدانحصار را نقض می کند. براساس دستورالعمل  رقابت کمیسیون فدرال تجارت، شرکت ها برای 
رقابت نکردن اقداماتی از جمله تعیین قیمت، پیشنهاد  جعلی و تقسیم بازار انجام می دهند. چنین اقداماتی 
به مصرف کنندگان صدمه می زند و همیش��ه غیرقانونی بوده اس��ت. البته ادعای اخیر در رابطه با همکاری 

فیس بوک و گوگل فعال اثبات نشده است و مشخص نیست که قوانین ضدانحصار را نقض می کند یا خیر.
گوگل در واکنش به اتهام ماه دسامبر وزارت دادگستری مبنی  بر رفتار انحصارطلبانه این شرکت در حوزه  
جست وجوی اینترنتی، استدالل کرد مردم به انتخاب خودشان از گوگل استفاده می کنند و به اجبار این کار 

را انجام نمی دهند. گفته  می شود نتیجه  این پرونده در سال ۲۰۲۳ مشخص می شود.
براس��اس گزارش ها، فیس بوک در پرونده  ش��کایت کمیسیون فدرال تجارت برای پیشگیری از محاکمه 
 شدن پیشنهاد کرد برای کمک به سایر رقیبان در حوزه  شبکه  اجتماعی با صدور مجوز، کد و شبکه  خود را 

در اختیارشان قرار دهد تا رقبا راحت تر نسخه  اختصاصی شبکه  اجتماعی خود را طراحی کنند.
این پیش��نهاد چندان رگوالتوری ها را متقاعد نکرده اس��ت و آنها با درخواست این غول شبکه  اجتماعی 
موافقت نکردند. کمیسیون فدرال تجارت با تشکیل پرونده ای، فیس بوک را به نقض قوانین ضدانحصار متهم 
کرد و مدعی ش��د فیس بوک با اس��تفاده از قدرت پلتفرمش، شرکت های کوچک تر از جمله اینستاگرام و 

واتس اپ را تصاحب کرده است. این پرونده تالش می کند مالکیت دو پلتفرم یادشده را بازگرداند.
مشخص نیست صدور مجوز دسترسی به پلتفرم در عمل چگونه خواهد بود. احتماال چنین مجوز ی امکان 
دسترسی به بسیاری از ابزارهای قدرتمند فیس بوک را در اختیار شرکت هایی مانند تیک تاک قرار می دهد، 

اما نمی توان پیش بینی کرد که می تواند بازار رقابتی برای این غول شبکه  اجتماعی ایجاد کند یا خیر.
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فیس بوک و گوگل به همکاری برای انحصارطلبی در صنعت تبلیغات آنالین متهم شدند

یادداشـت

دومین نمایش��گاه و همایش تخصصی حمایت از ایران س��اخت در صنعت 
پتروش��یمی با حمایت س��تاد توس��عه فناوری های ح��وزه آب و انرژی برگزار 

می شود.
این همایش بزرگ ملی با تمرکز بر ش��رکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
۲۷ تا ۲9 بهمن ماه س��ال جاری در جزیره کیش برگزار می ش��ود. با توجه به 
برگزاری موفق این رخداد در دوره قبل، برگزارکنندگان نمایش��گاه و همایش 
حمایت از س��اخت داخل در صنعت پتروشیمی، تصمیم گرفتند که با رعایت 
پروتکل ه��ای مصوب س��تاد مقابله با کرون��ا در زمینه برگزاری نمایش��گاه و 
همایش ه��ای تخصصی و با بهره برداری از تجربیات موفق س��ال گذش��ته این 

همایش و نمایشگاه را در سال جاری نیز برگزار کنند.

 بازار شرکت های دانش بنیان 
گسترش می یابد

پرویز کرمی
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق



امروزه عرصه بازاریابی و تبلیغات دارای تنوع بسیار زیادی است. برندها 
در زمین��ه فعالی��ت تبلیغاتی در عم��ل با گزینه ها و ش��یوه های متنوعی 
مواجه هس��تند. یکی از الگوهای جذاب تبلیغ��ات تحت عنوان »تبلیغات 
بحث برانگیز« ش��ناخته می شود. بسیاری از برندها در طول یک دهه اخیر 
اقدام به استفاده از این شیوه تبلیغاتی کرده اند. میزان موفقیت هر برند در 
این زمینه بستگی به سطح توانایی و همچنین ایده اصلی اش دارد. یکی از 
مثال های مهم در این راستا مربوط به برند ژیلت است. بسیاری از مشتریان 
ژیلت در آغاز سال ۲۰19 اقدام به تحریم خرید محصوالت این برند بزرگ 
کردند. دلی��ل این امر نمایش تصویری نامتع��ارف در تبلیغات ژیلت بود. 
امروزه مشتریان نسبت به تبلیغات برندها حساسیت قابل مالحظه ای دارند 
بنابراین هرگونه فعالیت نامناسبی موجب بروز واکنش های شدید در میان 

مشتریان می شود. 
ب��دون تردی��د کمپی��ن تبلیغاتی ژیلت در س��ال ۲۰19 تح��ت عنوان 
بحث برانگیز طبقه بندی می ش��ود. اش��اره به مش��کالت و مسائل مهم در 
جامعه یکی از عادت های قدیمی بازاریاب ها محسوب می شود. بسیاری از 
برندها در این راستا اقدام به تولید محتوا و حتی اشاره به بحث برانگیزترین 
ارزش ها و نکات جامعه شان می کنند. این امر در صورت پیاده سازی درست 
موجب افزایش ش��هرت و اعتبار برندها می ش��ود. نکته مهم در این میان 
احتمال مواجهه با شکست در هر کمپین بازاریابی است بنابراین در صورت 
عدم رعایت نکات مناس��ب در زمینه تبلیغات بحث برانگیز در نهایت برند 

موردنظر مورد اتهامات بسیار زیادی واقع خواهد شد. 
استفاده از الگوهای تازه تبلیغاتی اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. 
آشنایی با این الگوها همیشه در دستور کار برندهای بزرگ قرار می گیرد. 
اکنون ه��دف اصلی در مقاله کنونی تالش ب��رای معرفی الگوی تبلیغات 
بحث برانگیز و مرور برخی از نمونه های موفق و شکس��ت خورده آن اس��ت 
بنابرای��ن در ادامه به بررس��ی برخی از نکات مهم در این راس��تا خواهیم 
پرداخ��ت. نکته مهم در این میان ضرورت آش��نایی به تعریفی از تبلیغات 

بحث برانگیز برای شروع هرچه بهتر کار است.
تبلیغات بحث برانگیز به چه معناست؟

وقتی از تبلیغاتی صحبت می کنیم، هر فردی معنای مش��خصی به این 
مفهوم می بخش��د. بسیاری از بازاریاب های حرفه ای نیز در صورت مواجهه 
با پرس��ش چیستی تبلیغات پاسخ مشخصی برای آن ندارند. خوشبختانه 
چنین وضعیتی در م��ورد مفاهیم خردتری مانن��د تبلیغات بحث برانگیز 
چندان مش��اهده نمی شود. تبلیغات بحث برانگیز اشاره به فرآیند تاکید بر 
نکات حس��اس و همراه با بحث های ف��راوان به منظور جلب نظر مخاطب 
هدف است. بسیاری از برندها به منظور جلب نظر مخاطب هدف و شروع 
فرآیند گفت وگو با آنها از این ش��یوه جذاب استفاده می کنند. نکته جالب 
اینکه بسیاری از برندها در عمل توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
با استفاده از چنین شیوه ای را ندارند. دلیل این امر حساسیت باالی مانور 

بر روی نکات و ایده های بحث برانگیز است. 
روان شناسی تبلیغات بحث برانگیز

چرا تبلیغات بحث برانگیز جذابیت بس��یار زی��ادی برای مخاطب هدف 
دارد؟ پاسخ به این س��وال ساده نیست. امروزه بسیاری از مردم عالقه مند 
به مطالعه مطالب هماهنگ با ساختار ذهنی و نظام ارزش های شان دارند. 
این امر نوعی عادت در میان مردم مختلف محس��وب می شود. هر نکته ای 
ک��ه باورها و اصول بدیهی روزمره ما را مورد نقد قرار دهد، به طور معمول 
با واکنش منفی مان مواجه می شود. بنابراین بازاریاب ها شرایط دشواری در 
زمینه تعامل با مخاطب هدف از نظر ش��یوه تبلیغات بحث برانگیز خواهند 
داشت. یکی از نکات مهم در این میان واکنش جالب ساختار ذهن انسان به 
محتوای متفاوت است. منظور ما در اینجا داده های حاوی مخالفت یا نفی 
باورهای فرد نیس��ت. اگر شما در طول سال های متمادی به یک ماجرا از 
زاویه دید مشخصی نگاه می کردید، اکنون با معرفی یک زاویه دید متفاوت 
دچار حیرت خواهید ش��د. این امر نوعی واکنش طبیعی از سوی ساختار 

مغز انسان است. 
بازاریاب ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اغلب از ش��یوه های 
جذابی استفاده می کنند. چنین شیوه هایی شامل تمرکز بر روی بحث های 
پرحاش��یه نیز می شود. درس��ت به همین خاطر برخی از کاربران در ذیل 

پست های مربوط به برندها گفت وگوهای طوالنی با هم انجام می کنند. 
متاس��فانه برخی از برندها در راستای اس��تفاده از تبلیغات بحث برانگیز 
مس��یر اشتباهی را طی می کنند. این امر شامل تالش برای تاکید بر روی 
بحث ه��ای بیش از اندازه بنی��ادی برای مخاطب هدف و همچنین توهین 
غیرمستقیم به باورهای شان اس��ت. اگر یک برند چنین مسیری را دنبال 
نماید، به احتمال فراوان با مش��کالت عمیقی مواجه خواهد ش��د. امروزه 
مشاهده کمپین های تبلیغات بحث برانگیز از سوی برندهای بزرگ اهمیت 

بس��یار زی��ادی دارد. بازاریاب ه��ای حرفه ای با هم��کاری برندهای بزرگ 
نمونه های موفقی از این حوزه را به نمایش گذاشته اند. در ادامه به بررسی 
برخی از مهمترین کمپین های موفق در حوزه تبلیغات بحث برانگیز اشاره 

خواهیم کرد. 
نمونه های موفق تبلیغات بحث برانگیز

دیوانه وار رویاپردازی کن
برند نایک یکی از کسب و کارهای موفق در بازارهای بین المللی محسوب 
می شود. بسیاری از برندها در طول دهه های متمادی در تالش برای رقابت 
با این ش��رکت با شکس��ت مواجه ش��ده اند. یکی از دالی��ل اصلی این امر 
شیوه های تبلیغاتی منحصر به فرد نایک است. نکته جالب اینکه نایک فقط 
به تولید محصوالت مناس��ب و باکیفیت اکتفا نکرده اس��ت. یکی از نکات 
مهم در زمینه فعالیت این برند مربوط به تاکید مناسب بر روی شیوه های 

زندگی متفاوت است. 
شعار »فقط انجامش بده« تجلی بارز شیوه برخورد نایک با سبک زندگی 
روزمره مشتریان است. بسیاری از برندها حوصله درگیری با مشتریان شان 
را ندارند. درس��ت ب��ه همین خاطر کمپین ه��ای بازاریابی اغلب وجهه ای 
کلیش��ه ای به همراه دارند. اگر کس��ب و کار شما به دنبال ایجاد وجهه ای 
معتبر و جذاب برای مخاطب هدف است، باید نسبت به بازاریابی و تبلیغات 

به شیوه های متفاوت اقدام نماید. 
یک��ی از تبلیغات بحث برانگیز نایک در س��ال ۲۰16 اجرا ش��د. کمپین 
موردنظر »دیوانه وار رویاپردازی کن« نام داشت. این کمپین بر روی زندگی 
کالین کپرنیک، بازیکن حرفه ای لیگ NFL، تاکید دارد. داستان موفقیت 
ورزش��کاران همیشه برای نایک جذاب بوده است. این امر موجب استقبال 
گس��ترده مشتریان از فعالیت نایک و همچنین مرور کمپین های این برند 

برای سال های متمادی شده است. 
قهرمان های ورزشی به طور معمول زندگی متفاوتی از سایر مردم دارند. 
این امر فقط شامل بهره مندی های مالی این ستاره ها نیست. آنها در فرآیند 
تبدیل شدن به ستاره های عرصه ورزش روزهای بسیار سختی را نیز پشت 
س��ر گذاشته اند. این امر جذابیت بسیار زیادی برای بازاریاب ها و همچنین 
مش��تریان عادی ایجاد می کند. نایک در این کمپین با اش��اره به داستان 
متفاوت زندگی کالین کپرنیک در عمل تمام مشتریانش را به ایجاد تغییر 
در زندگی روزمره ش��ان دعوت کرد. ش��اید این امر در ابتدا دعوت عجیبی 
از سوی یک برند باشد، اما در عمل با استقبال مناسبی از سوی مشتریان 
مواجه ش��د. این امر با مروری بر حجم بازنش��ر محتوای مربوط به کمپین 

موردنظر نایک قابل اثبات است. 
بی طرفی بزرگ

برگر کینگ یکی از برندهای فست فود مورد عالقه مشتریان در بازارهای 
مختلف اس��ت. این برند فست فود در طول سال های متمادی محصوالتی 
جذاب و مطابق با میل مشتریانش ارائه کرده است. اگر برند مک دونالد در 
زمینه تبلیغات دارای ساختار مشخص و قابل پیش بینی است، برگر کینگ 
ب��ه طور مداوم مش��تریانش را غافلگیر می کند. کمپین بی طرفی بزرگ بر 
روی یکی از نکات اساس��ی جامعه آمریکا دست گذاشت. نژادپرستی یکی 
از نکات منفی در کش��ورهای مختلف محسوب می شود. اگرچه بسیاری از 
نهادهای دولتی و س��ازمان های عام المنفعه نسبت به برخورد با این شیوه 
رفت��ار اقداماتی را ص��ورت داده اند، اما هنوز هم این رفتارها در س��طحی 

گسترده صورت می گیرد. 
بس��یاری از مش��تریان انتظار دریافت خدمات یکسان از سوی برندهای 
مختل��ف را دارن��د. حال اگر یک برن��د اقدام به ارائه خدم��ات متفاوت به 
مشتریان براس��اس معیارهایی نظیر رنگ پوست آنها نماید، واکنش ها به 
چه صورت خواهد بود؟ این ایده در کمپین بی طرفی بزرگ از س��وی برگر 
کینگ اجرا شد. بسیاری از برندها در طول سال های اخیر اقدام به اجرای 
کمپین های بحث برانگیز کرده اند، اما برگر کینگ ش��جاعت مثال زدنی در 

زمینه نمایش سویه های منفی نژادپرستی نشان داده است. 
واکنش مشتریان نسبت به رفتار نابرابر به دلیل رنگ پوست شان بسیار 
جذاب اس��ت. اگرچه در انتهای کمپین موردنظر نسبت به بیان غیرواقعی 
بودن فرآیند نکات مهمی به مش��تریان بیان شد، اما بازهم تجربه مواجهه 
با تبعیض برای بس��یاری از افراد، حتی سفیدپوس��ت، جذاب بود. این امر 

موجب همدردی بهتر با قربانیان نژادپرستی می شود. 
نمونه های شکست خورده تبلیغات بحث برانگیز

تبلیغات بحث برانگیز همیشه همراه با موفقیت نیست. بسیاری از برندها در 
این راستا با شکست مواجه می شوند. یکی از اشتباهات بازاریاب ها و برندها تلقی 
تبلیغات بحث برانگیز به عنوان شیوه ای همیشه پیروز است. این امر موجب بروز 
اشتباهات جبران ناپذیری از سوی برخی از برندها می شود. نکته جالب اینکه 
حتی برندهای بزرگ نیز در فرآیند تبلیغات بحث برانگیز دچار اشتباه می شوند 
بنابراین نباید اشتباهات در این حوزه را امری غیرعادی و مخصوص برندهای 
کوچک قلمداد کرد. در ادامه برخی از مهمترین کمپین های ناموفق در زمینه 

تبلیغات بحث برانگیز را مرور خواهیم کرد. 

لحظه را زندگی کن
پپسی همیشه یکی از برندهای جذاب برای مشتریان بوده است. یکی از 
کمپین های بحث برانگیز پپسی »لحظه را زندگی کن« است. این کمپین با 
امیدواری بسیار زیادی برای جلب نظر مخاطب هدف روانه بازار شد. نکته 
جالب اینکه کمپین موردنظر در عمل با استقبال به شدت منفی مشتریان 
مواج��ه ش��د. دلیل اصلی ناکامی این کمپین اس��تفاده از س��لبریتی های 
نامناس��ب بود. بدون تردید وقتی یک برند به طور مداوم در زمینه فعالیت 
برای دفاع از حقوق مشتریان فعالیت دارد، نباید با سلبریتی ها و چهره های 

مشکوک به فساد مالی همکاری نماید. 
بحث عدالت اجتماعی یکی از ارزش های بنیادی پپسی را شکل می دهد. 
کمپین لحظه را زندگی کن به نوعی گسس��ت از این ارزش بود. شاید این 
امر عجیب باشد، اما بسیاری از مشتریان پپسی کمپین موردنظر را نوعی 
شانه خالی کردن برند محبوب شان از مسئولیت های اجتماعی اش قلمداد 
کرده اند. دلیل این امر عدم اش��اره به عدال��ت اجتماعی از چند ماه پیش 
از اک��ران کمپین موردنظر در تبلیغات پپس��ی بود. این امر اوقات بس��یار 
ناخوشایندی برای پپس��ی رقم زد. برخی از مشتریان حتی تا مرز تحریم 
خرید محصوالت پپس��ی نیز پیش رفتند. خوش��بختانه امروزه بسیاری از 
برندها در عمل مهارت باالیی برای جبران اشتباهات شان دارند. پپسی نیز 
یکی از همین برندهاست. اکنون کمتر مشتری کمپین فاجعه بار پپسی را 
به یاد دارد. این امر ناشی از جبران سریع موقعیت منفی برند و همچنین 

طراحی کمپین های اصالح شده برای بازیابی مشتریان بود. 
برج های دوقلو

روز جهانی کارگ��ر، گیاه خواران و انواع گروه های اجتماعی برای اعضای 
آنها اهمیت بس��یار زیادی دارد. برن��د Miracles Matters در یکی از 
اقدامات جالبش نس��بت به اس��تفاده از حادثه 11 سپتامبر برای افزایش 
فروش اش استفاده کرد. شاید این امر در ابتدا جذابیت بسیار زیادی داشته 
باشد. به هر حال بسیاری از مردم حادثه موردنظر را به یاد دارند. نکته مهم 
در این میان واکنش به شدت منفی مردم نسبت به کمپین موردنظر بود. 
وقتی یک برند در تالش برای استفاده از یک حادثه غم انگیز در فرآیند 
بازاریابی اس��ت، باید نس��بت به تاثیرگذاری آن بر روی مخاطب هدف نیز 
توجه داشته باشد. بسیاری از مردم ایاالت متحده خاطرات خوشی از حادثه 
11 سپتامبر ندارند. بنابراین استفاده از حادثه موردنظر در قالب شوخی و 
تالش برای افزایش فروش ش��رکت ایده مناس��بی نخواهد بود. بسیاری از 
برندها به طور رسمی نسبت به فرآیند موردنظر اعتراض کردند. همچنین 

مشتریان نیز برداشت های منفی از کمپین موردنظر ارائه کردند. 
ام��روزه بازاریابی و تبلیغات باید با تمرکز بر روی نکات اساس��ی و مهم 
صورت گیرد. اس��تفاده از یک تیم نظارت بر ایده های بازاریابی و محتوای 
نهایی تبلیغاتی دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی از برندها نسبت به 
این نکته توجه الزم را ندارند. بنابراین به طور مداوم با مشکالتی در زمینه 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه می شوند. امروزه جبران شهرت 
منفی برندها در زمینه تبلیغات کار بس��یار دش��واری محس��وب می شود 
بنابراین تا جای ممکن باید از کسب چنین شهرت های منفی پرهیز کرد. 

لوله کشی پردردسر
هیوندای یکی از برندهای خوشنام در زمینه تبلیغات محسوب می شود. 
بسیاری از مشتریان این برند عالقه مند به مشاهده تبلیغات جذاب و نوآورانه 
هستند. درست به همین خاطر نیز هیوندای را به عنوان برند محبوب شان 
انتخاب کرده اند. بسیاری از بازاریاب ها برانگیخته کردن احساس مشتریان 
را به معن��ای موفقیت در عرصه بازاریابی قلم��داد می کنند. این امر یکی 
از نکات عجیب در عرصه بازاریابی محس��وب می ش��ود. امروزه بس��یاری 
از مش��تریان نسبت به تالش بازاریاب ها برای اس��تفاده از احساسات شان 
واکنش منفی نشان می دهند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها 

به همراه خواهد داشت. 
هیون��دای در یک��ی از تبلیغات عجیبش به نوعی خودکش��ی را ترغیب 
کرده بود. داس��تان عجیب کمپین موردنظر ش��امل نمایش امکانات تازه 
سری ix۳۵ خودروهای هیوندای بود. این کمپین عجیب پس از یک روز 
نمایش به طور کامل حذف ش��د. نمایش صحنه اتص��ال لوله بخار آب به 
پنجره ماشین شباهت بسیار زیادی به خودکشی با گاز داشت. همین امر 
واکنش های منفی بس��یاری از مشتریان را به همراه آورد. هیوندای پس از 
حذف کمپین موردنظر به طور رسمی نیز از مشتریانش عذرخواهی کرد. 

امروزه بسیاری از برندها در تالش برای استفاده از تبلیغات بحث برانگیز 
هستند. این امر شاید در نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، اما اجرای 
آن دش��واری های خاص خود را دارد. متاسفانه بسیاری از برندها در عمل 
موفق به اجرای درست این کمپین نمی شوند بنابراین مشاهده تعداد باالی 
کمپین های شکس��ت خورده در این زمینه امری طبیعی خواهد بود. نکات 
مورد بحث در این مقاله امکان بررسی بهتر الگوی تبلیغات بحث برانگیز و 

استفاده درست از آن را به همراه خواهد داشت. 
blog.hubspot.com :منبع

بررسی نمونه های موفق و شکست خورده یک الگوی تبلیغاتیBRANDکارگاهبرندینگ

آیا تبلیغات بحث برانگیز گزینه خوبی برای برندهاست؟

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

چت صوتی اقدام جدید توییتر 

یکی از مهمترین کمبودهای ح��ال حاضر توییتر، تمرکز بیش از 
حد آن بر روی متن اس��ت. در این راس��تا برای چت کردن افراد نیز 
محدودی��ت کلمات وجود دارد. این امر باعث ش��ده اس��ت تا تعامل 
کاربران در این ش��بکه در مقایسه با سایر رقبا به مراتب کمتر باشد. 
در این راس��تا طی بیانیه ای از طرح جدید این شرکت تحت عنوان 
Spaces رونمایی ش��ده اس��ت که به واس��طه آن اف��راد می توانند 
گروه هایی برای گفت و گوی صوتی را ایجاد نمایند. در رابطه با این 
طرح عنوان شده است که ویس، ساده ترین راه ارتباطی بوده و امید 
است که این طرح باعث انقالبی در میزان تعامل کاربران این شبکه 
ش��ود. این طرح فوق العاده در حال حاضر مراحل آزمایش��ی خود را 
سپری می کند و احتماال در اوایل سال آینده شاهد آن خواهیم بود. 
نکته جالب دیگر این اس��ت که موسس گروه ها می تواند در صحبت 
اعضا دخالت کرده و ترتیب الزم را اعمال نماید تا نظم الزم ش��کل 
گیرد. همچنین در راس��تای تعامل جهانی قرار اس��ت که زیرنویس 
همزمان نیز در نظر گرفته ش��ود. حال باید دید که این طرح جدید 

تا چه اندازه می تواند نظر کاربران را به سمت خود جلب نماید. 
cnet.com :منبع

 خرید ساده تر لوازم آرایشی
طرح جدید گوگل 

تقریب��ا هیچ حوزه ای در زمینه تکنول��وژی وجود ندارد که گوگل 
در آن اقدامی را انجام نداده باش��د. در این راس��تا ب��ا توجه به این 
امر که ش��یوع جهانی ویروس کرونا باع��ث افزایش تمایل به خرید 
اینترنتی شده اس��ت. گوگل امکان تست محصوالت آزمایشی را به 
صورت آنالین امکان پذیر کرده و افراد می توانند با استفاده از برنامه 
اختصاصی این ش��رکت که از تکنولوژی AR اس��تفاده می کند، هر 
نوع وس��یله آرایش��ی را بر روی صورت خود امتحان نمایند. این امر 
می توان��د انقالبی در این صنعت و منجر ب��ه کاهش نیاز افراد برای 
خارج ش��دن از خانه های خود شود. در این راستا تنها کافی است تا 
برند و یا وس��یله آرایش��ی موردنظر خود را در موتور جست و جوگر 
گوگل س��رچ نمایید تا این قابلیت برای ش��ما نمایان ش��ود. پس از 
آن از طریق دوربین س��لفی خود می توانید تجربه اس��تفاده از برند 
را داش��ته باش��ید. در این راس��تا اعالم شده اس��ت که گوگل قصد 
دارد تا برندهای محبوب س��لبریتی ها را نیز گ��ردآوری نماید تا در 
صورت انتخاب یک برند بتوانید فهرستی از افراد مطرحی که از این 
محصول اس��تفاده می کنند را داشته باش��ید. حال باید دید که این 
طرح جذاب، تا چه حد می تواند با نظر مثبت کاربران همراه باشد. 
cnet.com :منبع

تبدیل متن به صوت ترند جدید در زمینه 
تولید محتوا 

در هر زمینه ای اگر به آمارهایی که منتش��ر می ش��ود توجه الزم 
را نداش��ته باشید، فرصت ها را از دست خواهید داد. در زمینه تولید 
محتوا نیز یکی از این آمارها، تغییر س��لیقه مخاطب اس��ت. درواقع 
امروزه افراد تمایل بیش��تری به شنیدن در مقایسه با مطالعه دارند. 
در این رابطه ممکن اس��ت تصور کنید ک��ه ویدئوها، گزینه بهتری 
هس��تند، با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که امکان اس��تفاده از آنها در هر شرایطی امکان پذیر نبوده و 
ب��ه همین خاطر نیز ص��وت را باید کاربردی ترین ن��وع محتوا تلقی 
نمود. در این راس��تا یکی از اقدامات بس��یار پرفایده این اس��ت که 
از متن های خود، نس��خه صوتی نیز تهیه نمایید. برای مثال ممکن 
است شما در س��ایت خود، مقاالت مختلفی را منتشر نمایید. تحت 
این ش��رایط اگر نس��خه صوتی آنها نیز مهیا باش��د، افراد می توانند 
حت��ی در زمان های مرده خ��ود اقدام به گوش کردن به آنها نمایند. 
بدون ش��ک این امر شانس رسیدن به اهداف شما را افزایش خواهد 
داد. در ای��ن رابط��ه حتی تولی��د فایل صوت��ی از ویدئوها نیز امری 
کاربردی خواهد بود. درواقع ممکن اس��ت افراد فرصت مشاهده یک 
برنامه تلویزیونی را نداش��ته باشند. تحت این شرایط فایل صوتی آن 
می تواند کامال کاربردی باش��د. این امر درس��ت اقدامی است که در 
حال حاضر بس��یاری از برندها با خالصه کردن جلسات، رویدادها و 
به صورت کلی هر موضوع مهمی به یک فایل صوتی، به نتایج خوبی 
دس��ت پیدا کرده اند. دلیل دیگری ک��ه اهمیت این اقدام را افزایش 
می دهد این اس��ت که س��رعت تولید محتوا به مراتب بیشتر خواهد 
ش��د. درواقع برای یک پادکس��ت و یا هر نوع فای��ل صوتی، نیاز به 
اقدام��ات و امکانات به مراتب کمتری خواه��د بود. به همین خاطر 

امکان انجام آن برای هر برندی، کامال امکان پذیر است. 
در نهایت فراموش نکنید که اگرچه این اقدام، طرحی برای آینده 
بوده و بهترین نتایج را در درازمدت به همراه دارد. درواقع عالقه به 
فایل های صوتی، با سرعت رشد بسیار خوبی همراه شده و به همین 

خاطر از همین امروز باید به آن توجه بیشتری را داشته باشید. 
blogtrepreneur.com :منبع
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یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید که در یک مسابقه حساس به برد نیاز داد؛ 11 
بازیکن در زمین هستند، اما به هیچ کدام نگفته اند چه نقشی دارند و باید دقیقا چه 

اتفاقی را رقم بزنند.
عده ای برنامه درستی برای توپ هایی که زیر پای شان می آید ندارند و فقط برای 
اینکه گل نخورند آن را راهی اوت می کنند. عده ای هم دوس��ت دارند گل بزنند و 

تا توپ را می گیرند به قلب دفاع حریف حمله می کنند، اما هیچ نتیجه ای ندارد. 
زمانی که هر بازیکن جایگاه مش��خصی داشته باشد و بداند در هر موقعیت باید 
چه کار کند، نتیجه خیلی متفاوت اس��ت. دفاع تیم می داند باید از دروازه حفاظت 
کند و توپ را به میانه میدان و به بازی سازها برساند. از طرف دیگر، مهاجمان تیم 
می دانند با جای گیری درست در زمین می توانند بازی را طوری به گردش درآورند 

که برنده از میدان خارج شوند.
اگ��ر بازاریاب��ی محتوایی را مثل یک باش��گاه فوتبال فرض کنی��م، اعضای تیم 
محتوای��ی هم بازیکنان و اعضای کادر فنی آن هس��تند. همانطور که برای هدایت 
توپ و ساخت موقعیت برای گل به یک تکنیک خاص احتیاج داریم، برای به ثمر 
رسیدن تالش های بازاریابی محتوایی هم نیازمند اجرای یک رویکرد خاص هستیم. 
تکنیک خاص را بازیکن و رویکرد اصولی را اعضای تیم محتوای شما پیاده می کنند.
در ای��ن مقاله درباره تیم محتوا و اهمی��ت آن حرف می زنیم، وظایف نقش های 
تیم محتوا را بررس��ی می کنیم و به شما کمک می کنیم تا مهارت های الزم آنها را 

بشناسید، در آخر هم درباره هدایت تیم محتوا و چالش های آن می گوییم.
چرا ایجاد تیم محتوایی اهمیت دارد؟

تیم محتوا مجموعه ای از متخصصان در بازاریابی محتوایی ا ست که تولید محتوای 
مفید و کاربردی از اهداف آن است.

تیم محتوا به شما کمک می کند ضمن حفظ اهداف بلندمدت کسب وکار خود، 
فرآین��د و رویکرد خود را بهبود دهید. در یک مثال س��اده برای تان این موضوع را 
روش��ن می کنیم؛ برای ایجاد یک کمپین به ایده نیاز دارید، بهتر اس��ت به تنهایی 
بنشینید و ایده های تان را لیست کنید و یا از چند نفر بپرسید و از خالقیت جمعی 
استفاده کنید؟ شما ساعت ها وقت می گذارید و شاید 1۰ ایده خلق کنید اما اگر در 

کنار ۵ نفر دیگر این کار را انجام دهید، در بدترین حالت ۵۰ ایده دارید!
شاید با خود بگویید کار با فریلنسرها یا آژانس های تولید محتوا برای کسب وکار 
صرفه اقتصادی بیش��تری دارد. این حرف تا حدی درس��ت اس��ت؛ ممکن است از 
اس��تخدام نیروهای حرفه ای برای ایجاد تیم خودتان به صرفه تر باشد، اما باید به دو 

نکته توجه کنید:
• آنها نیروی درون س��ازمانی شما نیستند، ممکن است نتوانند پروژه ها را به موقع 
به شما برسانند؛ به هرحال یک آژانس است و چندین مشتری و پروژه دیگر! )البته 

استثناهای زیادی هم وجود دارد!(
• ممکن اس��ت آنها تجربه ای در زمینه فعالیت ش��ما نداش��ته باشند و آنطور که 

می پسندید و الزم است به عمق ماجرا نپردازند.
در مقابل تیم محتوایی داخلی درک درستی از اهداف و رویکرد شما دارند، خیلی 
دقیق می دانند با چه کس��انی رقابت می کنن��د و تمام مراحل کار زیر نظر خودتان 

انجام می شود.
البت��ه ک��ه کار با این آژانس ها گاهی به ش��ما کمک زی��ادی می کند، می توانید 
نقش های اصلی را در تیم محتوایی خود داشته باشید و در کنار آن برخی نقش های 

فرعی را به آژانس ها یا فریلنسرها بسپارید.
در تیم محتوا به چه نقش هایی نیاز داریم؟

ماش��ین بازاریابی محتوایی زمانی درست کار می کند که تمام چرخ دنده های آن 
هماهنگ و کارآمد باشند و به درستی کار کنند. همان مثل معروف که به خاطر یک 

میخ که خوب کوبیده نشده بود، مملکتی سقوط کرد!
تی��م بازاریابی محتوایی از عناوین مختلفی تش��کیل  ش��ده اس��ت؛ وظایف این 
موقعیت های شغلی در کسب وکارها و تیم های محتوایی مختلف می تواند تا حدودی 
متفاوت باش��د و این موضوع به بزرگی کسب وکار شما و نیازتان بستگی دارد که تا 

چه حد وظایف هر عنوان شغلی، تخصصی باشد.
از طرفی هیچ لزومی هم ندارد که براس��اس یک چک لیست برای موقعیت های 
شغلی افرادی را به تیم تان اضافه کنید، ماشین بازاریابی محتوایی تان را بررسی کنید 

و یک تیم منحصر به کسب وکار خودتان بسازید.
در اینج��ا نقش های موردنیاز در یک تیم محتوایی را براس��اس مراحل بازاریابی 

محتوایی آورده ایم.
مرحله اول: برنامه ریزی برای محتوا

در مراحل اول بازاریابی محتوایی، برنامه ریزی می  کنید؛ اس��تراتژی می چینید و 
برای شناخت مخاطبان تان تحقیق می کنید تا بدانید باید از کدام مسیر بروید. یک 

کسب وکار حرفه ای هرگز این مرحله را پشت گوش نمی اندازد.
مدیر بازاریابی محتوایی

ماش��ین بازاریابی محتوایی به ی��ک راننده نیاز دارد، این رانن��ده مدیر بازاریابی 
محتواست. مدیر بازاریابی محتوایی یا مدیر محتوا، همانطور که از عنوانش برمی آید 
مراحل مختل��ف بازاریابی محتوایی را مدیریت می کن��د و بر تولید و توزیع محتوا 

نظارت دارد. 
مدیر بازاریابی محتوایی چه مسئولیت هایی دارد؟

همانطور که پیش تر گفتیم وظایف هر کدام از عنوان های شغلی در تیم محتوا، به 
اندازه و ساختار کسب وکار شما بستگی دارد، مثال مدیر محتوا:

• استراتژی محتوا را تدوین و تهیه می کند. 
• محتوا را منتشر و توزیع می کند.

• زمان تولید و انتشار محتوا را مشخص می کند و تقویم محتوا را مدیریت می کند. 
نکته: در کسب وکارهای کوچک تر مدیر محتوا معموال وظایف بیشتری را برعهده 

دارد.
• وظایف اعضای تیم را مشخص می کند. 

• بر مراحل کار تولید و توزیع محتوا نظارت می کند.
• محتواهای تولیدش��ده را براساس شاخص های عملکرد KPI )که در استراتژی 

محتوا مشخص  شده اند( می سنجد.
• از اعضای تیم پشتیبانی می کند.

 مدیر بازاریابی محتوایی باید چه مهارت هایی داشته باشد؟
• مهارت ه��ای مدیریتی: مدیر محتوا باید بتواند به خوب��ی زمان و مراحل کار را 

مدیریت کند و میزان اثربخشی کار تیم محتوا را افزایش دهد.
• مهارت ه��ای ارتباط��ی: او باید بتواند به خوبی با اعضای تی��م محتوا و مدیران 

کسب وکار ارتباط برقرار کند.
• مهارت های بازاریابی: مدیر محتوا باید بتواند بر محتوای تولید شده نظارت کند و 

تأیید کند این محتواها در راستای اهداف بازاریابی محتوایی شما هستند. 
• مهارت ه��ای تولید محتوا: مدیر محتوا باید بتواند محتوا تولید کند تا درس��تی 

محتواهای تولیدشده را از نظر ساختار، روایت و نگارش ارزیابی کند. 

• مهارت  درک مخاطب: او باید بتواند مخاطبان کس��ب وکار ش��ما را بشناسد و با 
همدلی نیازهای آنها را درک کند تا بسنجد آیا محتوای تولیدشده در راستای نیاز و 

پرسونای مخاطب است یا خیر.
 استراتژیست محتوا

استراتژیست محتوا نقشه راه بازاریابی محتوایی را ترسیم می کند، او مغز متفکر 
پشت تمام محتواهای تولیدشده است.

استراتژیست محتوا چه مسئولیت هایی دارد؟
• اس��تراتژی محتوا را تدوین می کند، او چشم اندازی از مسیر بازاریابی محتوایی 

به شما می دهد.
• اهداف بازاریابی محتوایی را تعیین می کند.

• پرسونای مخاطب را طراحی می کند.
• وضعیت شما را نسبت به رقبای تان می سنجد.

• موضوعات مناسب تولید محتوا را معلوم می کند.
• نوع محتوا و رسانه انتشار را مشخص می کند.

• روش ه��ای توزیع محت��وا را تعیین 
می کند.

• لحن درس��ت برای تولید محتوا را با 
توجه به پرسونا پیدا می  کند.

• ش��اخص های عملک��رد کلیدی را 
برای سنجیدن میزان موفقیت بازاریابی 

محتوایی مشخص می کند.
 استراتژیست محتوا باید چه 

مهارت هایی داشته باشد؟
• خالقیت: استراتژیس��ت محتوا باید 
خالق باشد، او باید موضوعات خالقانه ای 
برای تولید محتوا پیدا کند و همینطور 
راه ه��ای خالقانه ای ب��رای توزیع محتوا 

پیدا کند.
• مه��ارت بازاریاب��ی: او بای��د بتواند 
بخش های مختلف اس��تراتژی محتوا را 
در راس��تای اه��داف بازاریابی محتوایی 

شما بچیند.
• مهارت درک مخاطب: استراتژیست 
محتوا باید بتواند ب��ه خوبی مخاطب را 
درک کند و روش های طراحی پرس��ونا 

را بداند.
کارشناس SEO و تحلیلگر

در دنیای بازاریابی محتوایی، سئو نقش مهمی دارد. کارشناس سئو محتوای شما 
را به گوگل و مخاطب می رس��اند و با تجزیه وتحلیل اطالعات، به رش��د کسب وکار 

شما کمک می کند.
کارشناس  SEO- تحلیلگر چه مسئولیت هایی دارد؟

• س��ایت و محتواهای تولیدش��ده را بهینه می کند، تا سایت شما رتبه خوبی در 
صفحه نتایج گوگل کسب کند.

• مفاهیم کلیدی و هدف مناسب برای هر موضوع محتوایی را مشخص می کند.
• یک راهنما برای تولید محتوا طبق اصول ایجاد می کند.

• میزان عملکرد هر محتوا و اثربخشی بازاریابی محتوایی را با توجه به شاخص های 
کلیدی KPI مشخص در استراتژی می سنجد.

• اطالعات به دس��ت آمده از رفتار مخاطبان نس��بت به محت��وا را آنالیز می کند، 
کارشناس سئو از طریق آنالیز داده ها می تواند نیاز مخاطب را بشناسد. این نقش، بر 

تمام فرآیندهای بازاریابی محتوایی اثر می گذارد.
• برای سایت لینک سازی داخلی و خارجی می کند.
کارشناس SEO باید چه مهارت هایی داشته باشد؟ 

 Google analytics. :مهارت های تکنیکال: باید با ابزارهای آنالیز محتوا، مثل •
Google Search console و ... آشنا باشد.

• مهارت های س��ئویی: کار کردن با ابزارهای آنالیز و پایش کلمات کلیدی، مثل: 
Google Trends. Google keyword planner  و ... و روش ه��ای مرتبط 

با آن را بداند.
• مهارت تحلیل داده ها: بتواند دیتای به دست آمده از سایت را تحلیل کند، رفتار 

مخاطبان و نحوه عملکردتان را ارزیابی کند.
• مهارت لینک سازی: کارشناس سئو باید اصول لینک سازی را بداند.

مرحله دوم: تولید محتوا
بعد از اینکه اهداف و استراتژی خود را تعیین کردید نوبت به تولید محتوا می رسد. 
فراموش نکنید این مرحله اهمیت زیادی دارد و گاهی بیشتر از آنچه که فکرش را 

می کنید از شما زمان می گیرد.
کس��انی که در این مرحله فعال هس��تند اصوال افرادی همه فن حریف هستند و 
گاهی می توانند همه نقش ها را برعهده داشته باشند؛ همه چیز به این وابسته است 

که می خواهید چقدر تخصصی عمل کنید.
 نویسنده محتوا: یکی از سنتی ترین نقش ها در تولید محتواست. بهتر است هیچ 
داس��تانی نگویید تا اینک��ه آن را بد تعریف کنید. تیم محتوا به یک نویس��نده که 
صدای ش��ما را به مخاطب برس��اند نیاز دارد. او مهمترین قسمت ارسال پیام برند 

به مخاطب است.
نویسنده محتوا چه مسئولیت هایی دارد؟

• درباره منابع به خوبی تحقیق می کند و از اعتبار آنها مطمئن می شود.
• مطابق با دس��تورالعملی که مدیر محتوا ب��ه آن می دهد محتوایی کامل ایجاد 

می کند.
• اصول ابتدایی سئو را می داند و در متن خود رعایت می کند.

نویسنده محتوا باید چه مهارت هایی داشته باشد؟
• مهارت تحقیق: نویسنده محتوا باید بتواند به خوبی درباره موضوع تحقیق کند.

• مهارت درست نویس��ی: نویسنده باید بتواند اصولی و درست بنویسید و مفهوم 
را به مخاطب برساند.

• مهارت داستان نویسی: نویسنده باید یک داستان سرای قهار باشد.
• مه��ارت درک مخاطب: باید مخاطب را بشناس��د و بدان��د با چه تکنیک هایی 

می تواند بر او اثر بگذارد و وی را درگیر کند.
طراح محتوا

بخش��ی از محتوای شما شامل محتوای چندرسانه ای و بصری می شود که از اثر 
خارق العاده این نوع از محتوا بر ارزش کار خود باخبر هستید. هرچه مصرف محتوا 

برای مخاطب لذت بخش تر باشد یعنی او کارش را بهتر انجام داده است. 
با توجه به اهداف تان، ش��ما می توانید چند تولیدکننده محتوای چندرس��انه ای 

داشته باشید، مثال یک گرافیست، ویرایشگر ویدئو و یا حتی یک عکاس.
طراح محتوا چه مسئولیت هایی دارد؟

• درک درستی از زبان بصری دارد و از اصول زیبایی شناسی مدرن آگاه است.
• بهترین فرم را برای ارائه یک محتوا پیدا می کند.

• تصاویر یا ویدئوهایی که تولید می کند با شخصیت برند همخوانی دارد.
• محتوایی که تولید می کند بهینه است و برای استفاده در فضای دیجیتال کاماًل 

ویرایش شده است.
طراح محتوا باید چه مهارت هایی داشته باشد؟

• مهارت ه��ای تکنیکال: او باید ب��ه نرم افزارهای ویرایش عک��س و ویدئو )مثل 
فتوشاپ، Adobe Premier و ...( تسلط کافی داشته باشد.

• خالقیت: طراح محتوا باید خالقیت داشته باشد و بهترین قالب ها را برای بیان 
مفهوم اصلی انتخاب کند.

ویراستار:
ویراستار، مقاله خوب یک نویسنده را به یک مقاله عالی تبدیل می کند. در حقیقت 
شما را از دردس��ری که انتظارتان را می کشد، نجات می دهد؛ باور کنید اشتباهات 

امالیی و دستوری به راحتی آب خوردن شما را از چشم مخاطب می اندازد!
 ویراستار چه مسئولیت هایی دارد؟

• ویراس��تار پست ها را براساس تقویم 
بازاریابی محتوای��ی برنامه ریزی و آماده 

انتشار می کند.
• اش��تباهاتی که از چش��م نویسنده 

پنهان مانده را رفع می کند.
• به نویس��نده کمک می کند درباره 

موضوع متفاوت تر فکر کند.
• در کنار ایرادات تایپی و دس��توری، 
مت��ن را از نظر صح��ت و اعتبار ارزیابی 

کند.
یک ویراستار باید چه مهارت هایی 

داشته باشد؟
• مهارت درست نویسی: باید به خوبی 
بر درست نویسی تس��لط داشته باشد تا 

بتواند ایرادات را برطرف کند.
• مهارت تکنیکال: باید با بستری که 
س��ازمان برای مدیریت محت��وای خود 
انتخاب کرده است آشنایی کامل داشته 

باشد.
• مه��ارت تحقی��ق: ویراس��تار بای��د 
بتواند صحت موضوع را تأیید و اعتبار را 
بسنجد، پس باید بتواند به خوبی درباره 

موضوع تحقیق کند.
مرحله سوم: توزیع محتوا

همانطور که می دانید محتوای خوب بدون مخاطب هیچ ارزش��ی ندارد. یک تیم 
توزیع محتوای کارآمد به شما کمک می کند که مخاطبان تان را به Follower در 
ش��بکه های اجتماعی و فضای دیجیتال تبدیل کنید و آگاهی از برندتان را افزایش 

دهید.
کارشناس توزیع محتوا

همانطور که می دانید محتواهایی که در فضای دیجیتال منتشر می شوند، معموال 
خودبه خود به اشتراک گذاشته نمی شوند. کارشناس توزیع محتوا، محتوای شما را 
در دسترس مخاطبان هدف تان قرار می دهد. البته این نقش در سازمان های کوچک 

کمتر دیده می شود.
کارشناس توزیع محتوا چه مسئولیت هایی دارد؟
• محتوای تولید شده را در دسترس حداکثر مخاطبان قرار می دهد.

• برای وب سایت تان لینک سازی خارجی می کند.
• شرایطی برای پست مهمان در سایت های دیگر ایجاد می کند.

• از نویسندگان سایت های معتبر می خواهد که برای وب سایت شما محتوا تولید 
کنند.

کارشناس توزیع محتوا باید چه مهارت هایی داشته باشد؟
• مهارت توزیع محتوا: او باید محتوا را به گونه ای توزیع کند که اسپم گونه نباشد 

و بتواند از روش های توزیع محتوا استفاده کند.
• مهارت های ارتباطی: کارش��ناس توزیع محتوا باید بتواند با سایر کسب وکارها 
ارتباط داشته باشد تا از گزینه های پست مهمان و لینک سازی خارجی برای پروموت 

محتوا استفاده کند.
• مهارت لینک سازی: او باید بتواند به درستی لینک سازی کند.

کارشناس شبکه های اجتماعی 
توزیع محتوا در ش��بکه های اجتماعی می تواند تالش های تیم تولید محتوا را به 

حداکثر بازدهی برساند. 
 در شرکت های کوچک مدیر محتوا می تواند مدیریت شبکه های اجتماعی را هم 
برعهده بگیرد یا اینکه یک فریلنسر را استخدام کنند، اما در شرکت های بزرگ باید 
حتی یک تیم بازاریابی شبکه های اجتماعی وجود داشته باشد. ناگفته نماند که اینکه 
چقدر کسب وکار شما به فعالیت در شبکه های اجتماعی نیاز دارد هم در تعداد افراد 

تیم بازاریابی در شبکه های اجتماعی شما تاثیرگذار است. 
کارشناس شبکه های اجتماعی چه مسئولیت هایی دارد؟

• دنبال کنندگاِن صفحات کس��ب و کار ش��ما در شبکه های اجتماعی مختلف را 
افزایش دهد.

• محتوای شبکه های اجتماعی را تولید می کند.
• با دنبال کنندگان تان رابطه ای دوستانه ایجاد می کند، به سواالت آنها به دقت و 
با حوصله پاسخ می دهد، بُعد انسانی کسب و کارتان را به مخاطبان تان نشان داده و 

اعتمادشان را به دست می آورد.
پیشنهاد می کنیم کارشناسان شبکه های اجتماعی برای اثربخشی بیشتر و جلب 
اعتماد مخاطبان در صحبت با آنها از ضمایر فرد اس��تفاده کنند؛ مثال بگویند فالن 

مطلب را پیگیری می کنم، نه پیگیری می کنیم.
• با سایر کسب وکارها و influencerها رابطه  نزدیک می سازد. 
کارشناس شبکه های اجتماعی باید چه مهارت هایی داشته باشد؟

• مهارت های ارتباطی: کارش��ناس ش��بکه های اجتماعی باید بتواند بین برند و 
مخاطبان مشارکت ایجاد کند و از اینفلوئنسرها برای پروموت محتوا استفاده کند.

• مهارت تولید محتوا: او باید بتواند پست های شبکه های اجتماعی را بسازد. این 
محتوا می تواند تصویری، صوتی، متنی یا ویدئویی باشد.

• مهارت توزیع محتوا: کارشناس شبکه های اجتماعی باید بتواند محتوایی را که 
تولید می کند، در همان ش��بکه اجتماعی پروموت کند؛ مثاًل: بتوانید پستش را در 

اکسپلور اینستاگرام پیدا کنید.
کارشناس ایمیل مارکتینگ

لیست ایمیل های مخاطبان تان معدن طالی شما است، ایمیل مارکتر ارتباطات 

برند شما را گسترش می دهد و تعامل برند شما با مخاطبان تان را افزایش می دهد.
 کارشناس ایمیل مارکتینگ چه مسئولیت هایی دارد؟

•  رابطه مخاطبان  با برند شما را حفظ می کند.
• محتواهای سایت شما را پروموت می کند.

• لیستی از ایمیل های مخاطبان تان به دست  می آورد.
• ایمیل ها را طراحی و بهینه سازی می کند.

• درخواست هایی که از طریق ایمیل برای کسب وکارتان می آید را پیگیری کرده 
و پاسخ می دهد.

کارشناس ایمیل ماکتینگ باید چه مهارت هایی داشته باشد؟
• مهارت ه��ای بازاریابی: ایمیل مارکتر همانطور که از اس��مش پیدا اس��ت، باید 
مهارت های بازاریابی را بداند تا بتواند مخاطبان شما را از طریق ایمیلی که برای آنها 

ارسال می کند، به سایت تان هدایت کند. 
• مهارت  تولید محتوا: او باید بتواند ایمیل های جذابی طراحی کند.

• مهارت  ارتباطی: ایمیل مارکتر باید بتواند به درس��تی با مخاطبان شما ارتباط 
برقرار کند.

چگونه تیم محتوای خود را هدایت کنیم؟
حاال نوبت شماس��ت؛ بعد از استخدام اعضا و تشکیل تیم محتوایی خود باید آن 

را مدیریت کنید. نتیجه تمام تالش های شما در گروی کنترل کامل تیم است.
به اعضای تیم دستورالعمل بدهید

اگر بهترین افراد را هم جمع کنید تا زمانی که به آنها نگویید دقیقا به دنبال چه 
چیزهایی هستید، تیم شما سرگردان است.

هر پروژه ای هدفی دارد؛ این اهداف را به اعضای تیم محتوایی بگویید، نویسنده 
باید چند کلمه حدودا بنویسد؟ آن را مشخص کنید. آیا منابعی برای تحقیق وجود 
دارد؟ اش��اره ای به آنها داش��ته باشید. موضوعات و کلمات کلیدی و لحن هر پروژه 

را تعیین کرده و مطمئن شوید همه چیز را در اختیار تیم محتوایی قرار داده اید.
هرچه جزییات بیش��تری به آنها بدهید، نتیجه ای که می گیرد به خواس��ته شما 

نزدیک تر است.
می توانید از ابزار Trello برای مدیریت این ارتباطات اس��تفاده کنید. این برنامه 
برای مدیریت زمان و فعالیت ها بسیار مناسب است و کار با آن برای همه آسان است.

ارتباط خود را با آنها حفظ کنید
سعی کنید کارهای اعضای تیم محتوا را پیگیری کنید. بدانید در چه مرحله ای 
هس��تند و نظرات آنها را بررسی کنید. ش��اید در روند کار مشکلی باشد؛ با ارتباط 
درس��ت و خوب با آنها س��عی کنید دغدغه های آنها را برطرف کنید تا سرعت کار 

پایین نیاید. 
می توانید هرچند وقت یک بار جلساتی برگزار کنید و وضعیت کلی تیم را آنالیز 
کنید. حتی اگر اعضای تیم به صورت دورکاری با شما را همکاری می کنند جلسات 

را به صورت آنالین پیش ببرید.
به آنها بازخورد بدهید

نظرات خود را دریغ نکنید، هیچ چیز به اندازه بازخورد شما معجزه نمی کند! ممکن 
اس��ت چند نفر از  اعضا به صورت دورکاری تیم را همراهی کنند، حتی از آنها هم 
غافل نشوید؛ نظرات مثبت را به آنها بگویید و اگر فکر می کنید بهتر است روند کار 

کمی تغییر کند با آنها در میان بگذارید.  
نمی توانید در سکوت بنشینید و تک تک پروژه ها را تحویل بگیرید و انتظار داشته 

باشید کار پیشرفت کند.
فضایی برای یادگیری ایجاد کنید

ایجاد فضایی برای یادگیری مستمر در تیم محتوا بسیار مهم است. آنها را تشویق 
کنید اخبار صنعت را دنبال کنند و کار با ابزارهای جدید را یاد بگیرند.

فقط به پیشبرد پروژه هایی که حاال دارید فکر نکنید؛ شما با کمک به رشد اعضای 
تیم کس��ب وکار خود را رش��د داده اید و شرایطی را برای پیشرفت جمعی به وجود 
می آورید. مفهوم آموزش را در تاروپود برند خود داشته باشید و به عنوان یک بخش 
اضافی یا غیرمفید در نظر نگیرید؛ این طرز فکر از رأس یک سازمان شروع می شود.

چالش های پیش روی یک تیم محتوا چیست؟
یک گروه تحقیقاتی یک نظرسنجی درباره چالش های یک تیم محتوا برگزار کرد، 
در آن بیش از 6۰۰ نفر از کسانی که با عنوان های شغلی مختلف در تیم های محتوا 

فعالیت دارند، شرکت کردند.
حدود ۷۷% از شرکت کنندگان گفتند که چالش آنها این است که تالش می کنند 
تا کار را با سرعتی که انتظار می رود پیش ببرند و ۷۲% از پاسخ دهندگان نیز گفتند 

که حجم باالی کار چالش آنهاست.
 طبق نظرس��نجی  دیگری، نداشتن اس��تراتژی محتوا، پایین  بودن تعداد محتوا، 
نداشتن منابع معتبر برای تولید محتوا، اثربخش نبودن محتوا، مشکالتی در سنجش 
میزان عملکرد در بخش های مختلف بازاریابی محتوایی و هماهنگ  نبودن تیم محتوا 

بزرگترین چالش هایی هستند که یک تیم بازاریابی محتوایی با آن روبه رو می شود.
چگونه فرآیند کار در یک تیم محتوا را مدیریت کنیم؟

یکی از چالش های پیش  روی مدیر محتوا، نحوه مدیریت گردش کار و پیگیری 
وظایف محول شده به افراد یک تیم و افزایش بهره وری آنهاست. از طرفی هم باید به 
این سوال پاسخ دهید که برای شروع موفقیت آمیز محتوا و حفظ کیفیت مداوم آن، 

چه فرآیندها، ابزارها و منابع انسانی موردنیاز است؟
در تولید محتوا ش��ما باید ایده هایی برای محتوا پیدا کنید، در مورد آنها تحقیق 
کنید، محتوا را تولید کنید و سپس آن  را منتشر کنید، سپس این محتوا را پروموت 

کنید.
Workflow یک سیستم گردش کار است که در آن کار از مرحله ای به مرحله 
دیگر جریان دارد. سیستم گردش کار در فرآیند تولید محتوا، مجموعه کارهایی است 

که برای تولید و توزیع انجام می شود.
Workflow به ش��ما کمک می کند که راحت تر بر فرآیند کار نظارت کنید، از 

سردرگمی نجات پیدا کنید و کارها را سریع تر پیش ببرید.
شما می توانید در هر مرحله از سیستم گردش کار دستورالعمل هایی مکتوب به 

تیم تان ارائه کنید.
یک سیستم گردش کار یا همان workflow در فرآیند تولید محتوا به ترتیب 

زیر است:
1. مراحلی که برای تولید محتوا طی می شود.

۲. وظیفه انجام کارهای مختلف برعهده چه کسانی است.
۳. مدیران محتوا چطور بر روند تولید محتوا نظارت می کنند.

در پایان ...
سعی کردیم پاسخی به چالش های شما در ایجاد تیم محتوایی بدهیم تا از اهمیت 
آن غافل نشوید. حاال بهتر می توانید تعیین کنید کسب وکارتان به چه نقش هایی نیاز 

دارد و هر فرد چه بخشی از کار را پیش خواهد برد. 
رقابت ش��ما در بازاریابی محتوایی همیشه حساس است و به برد نیاز دارید! تیم 
محتوایی خود را طوری س��ازماندهی کنید که راه رسیدن به اهداف کسب وکارتان 
هموارتر شود. اگر برای ساختن تیم محتوایی تان به سؤالی برخوردید، حتما با ما در 

میان بگذارید، سعی می کنیم بهترین پاسخ را برای شما پیدا کنیم.

چگونه یک تیم محتوای حرفه ای تشکیل دهیم؟

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

پدیدآورنده: گروه کسب و کار فرصت امروز

شنبه
6 دی 1399

شماره 1692



4 روش تولید محتوای آموزشی

اگر بخواهیم از محبوب ترین نوع محتوا نام ببریم، بدون ش��ک 
ویدئوها با اختالف محبوب ترین محسوب می شوند. در این گروه 
نیز محتواهای آموزشی باالتر از دیگر گزینه ها قرار دارد. در این 
راستا فراموش نکنید که گس��ترش ویروس کرونا باعث افزایش 
میزان اس��تفاده از بس��تر اینترنت شده است. با توجه به این امر 
که تعطیالت سال نو را هم در پیش داریم، اکنون بهترین زمان 
برای بهبود س��طح خود محس��وب می ش��ود. در این راس��تا آیا 
تاکنون به این موضوع فک��ر کرده اید که از چند طریق می توان 
محتواهای آموزش��ی را تولید کرد؟ درواقع تنوع بیشتر، شانس 
موفقی��ت را نیز افزای��ش خواهد داد. در این راس��تا چند مورد 

محبوب را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1- سایت 

س��اده ترین اقدامی که می توانید انجام دهید این است که در 
س��ایت رس��می خود اقدام به تولید محتوا نمایید. در این راستا 
فرام��وش نکنید که ش��ما صرفا به مقاالت مح��دود نبوده و در 
این رابطه الزم اس��ت تا تنوع خوبی را داش��ته باشید. این نکته 
را فراموش نکنید که محتواهای آموزش��ی در زمینه سئو سایت 
نیز دارای تاثیرات فوق العاده ای هس��تند. وج��ود نظم کاری در 
کنار اس��تفاده از استراتژی پست مهمان، از دیگر اقداماتی است 
که ش��ما باید به آن توجه داش��ته باشید. در رابطه با نظم، صرفا 
ارس��ال محتواها در زمانی مشخص مدنظر نبوده و بهتر است که 

موضوعات را در گروه های مختلف قرار دهید. 
2-الیو 

در حال حاضر بس��یاری از شبکه های اجتماعی از قابلیت الیو 
)پخش زنده( برخوردار بوده و ش��ما می توانی��د از آن به عنوان 
فرصت��ی جهت آموزش اس��تفاده کنید. مزیت ای��ن امر، امکان 
ارتباط مس��تقیم با افراد و دسترسی س��اده است. در این زمینه 
اگرچه نرم افزاره��ای تخصصی ایجاد وبینار وج��ود دارد، با این 
ح��ال اگر بخواهی��د افراد را مجبور به نص��ب چنین برنامه هایی 
نمایی��د، احتم��ال جذب حداکث��ری کاهش پی��دا خواهد کرد. 
همچنین این مس��ئله در زمینه کسب دنبال کنندگان بیشتر در 
شبکه های اجتماعی ش��ما نیز تاثیرگذار خواهد بود. با این حال 
فراموش نکنید که شما باید برنامه ریزی دقیقی را داشته و تالش 

کنید که تا حد امکان اصل اختصار را رعایت نمایید. 
3-یوتیوب 

بدون ش��ک بزرگترین بستر حال حاضر اشتراک گذاری ویدئو، 
ب��رای هر فردی دارای اهمیت بس��یار باالیی خواهد بود. در این 
راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
یوتیوب تولیدکنندگان محتوا را در س��ود خود شریک می کند. 
ب��ه همین خاطر می توانید از طریق آن کس��ب درآمدهای قابل 

توجهی را نیز داشته باشید. 
4-وبینار

مزیت این بخش امکان کس��ب درآمد مس��تقیم و دسته بندی 
محتواه��ا اس��ت. درواقع ش��ما می توانی��د تعداد اف��راد را برای 
وبیناره��ای خود، محدود نمایید. مزیت ای��ن امر خصوصا برای 
برندهایی اس��ت که تمایل دارند که به صورت همزمان، بر روی 
چند موضوع، اقدام به تولید محتواهای آموزش��ی نمایند، با این 
ح��ال فراموش نکنید که با ذخیره ک��ردن وبینارها، می توانید از 
آن به عنوان پک های آموزش��ی نیز اس��تفاده ک��رده و آن را به 

فروش برسانید. 
در نهایت توصیه می ش��ود ک��ه تمامی ای��ن ۴ روش را مورد 
توج��ه قرار دهی��د. همچنین می توانید با پیدا کردن اسپانس��ر، 
هزینه ه��ای خ��ود را کاهش داده و از ای��ن طریق قیمت گذاری 
بهت��ری را بر روی اقدامات خود داش��ته باش��ید. در این زمینه 
برخی از برندها اهداف بلندمدت داش��ته و ابدا به دنبال کس��ب 
درآمد از محتواهای آموزش��ی خود نیس��تند. در این راستا شما 
باید قبل از هر اقدامی، هدف خود را به خوبی مشخص نمایید. 
business2community.com :منبع
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حض��ور در محل کار به معنای تعهد برای فعالی��ت هماهنگ با اهداف 
شرکت اس��ت. بدون تردید عضویت در کس��ب و کارهای بزرگ برای هر 
کارآفرینی نوعی رویاست. بنابراین در صورت دستیابی به شرایط موردنظر 
نباید به سادگی آن را از دست داد. امروزه در محل کار امکان بیان هر حرف 
و نکته ای وجود ندارد. شاید این امر با توجه به مانور بسیاری از کارشناس ها 
بر روی امکان بیان هر نکته و اظهار نظری در محل کار عجیب باشد. نکته 
مهم در این میان جایگاه هر فرد در سازمان و انتظارات از رفتار هر عضوی 
در ش��رکت اس��ت.  کارمندان و کارآفرینان در ش��رکت ها امکان بیان هر 
حرفی را ندارن��د. نکته جالب اینکه در رابطه با بحث موردنظر هیچ قانون 
مکتوبی موجود نیس��ت. این امر مشکالت بس��یار زیادی برای کارآفرینان 
ایجاد می کند. کارآفرینان تازه کار به طور معمول نسبت به محدودیت های 
بیان نکات در محل کار آگاهی دقیقی ندارند. درس��ت به همین خاطر در 
طول ماه های نخست فعالیت شان با مشکالت بسیار زیادی مواجه می شوند. 
کارمندان، با هر سطح از مهارت و تجربه، در صورت بیان نکات نامناسب در 
محل کار با برخورد سریعی مواجه خواهند شد. درست به همین خاطر بررسی 
حرف های��ی که نبای��د در محل کار زد، دارای اهمیت باالیی اس��ت. در ادامه 
11مورد از چنین حرف هایی را به طور مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

1. این امر منصفانه نیست
بس��یاری از کارمندان نس��بت به عدم رعایت انصاف در روندهای شرکت 
اعتراض های جدی دارند. بدون تردید در هر شرکتی برخی از امور ناعادالنه و 
حتی غیرمنصفانه محسوب می شود. نکته مهم در این میان تالش برای رشد 
و توس��عه جایگاه شخصی در س��ازمان، حتی در صورت وجود چنین نکاتی، 
اس��ت. کارمندان اغلب اوقات توانایی تغییر س��اختارهای سازمانی را ندارند 
بنابرای��ن اعتراض ه��ای بی هدف راه به جایی نخواهد ب��رد.  نکته مهم دیگر 
درخصوص بیان جمالتی با مفهوم منصفانه نبودن وضعیت مربوط به تفاوت 
دیدگاه کارمندان با مدیران است. گاهی اوقات کارمندان به دلیل فشار کاری 
اعتراض های زیادی بیان می کنند. نکته مهم در این میان توجه به زاویه دید 
مدیران ارشد است. بی تردید هدف اصلی در بخش کنونی ترغیب کارمندان 
برای صرف نظر از اعتراض های مختلف نیس��ت. مهمترین مس��ئله در اینجا 
تالش برای بیان درست اعتراض هاست. وقتی اعتراض های ما همراه با دلیل و 
منطقی باشد، مدیران ارشد تمایل بیشتری برای پذیرش آنها خواهند داشت. 
متاسفانه بس��یاری از کارمندان نسبت به این نکته مهم توجه الزم را ندارند 

بنابراین به طور مداوم با تیم مدیریت شرکت به مشکل می خورند. 
2. ما همیشه این کار را به همین صورت انجام می دهیم

تغییرات در زمینه مدیریت کس��ب و کار و فعالیت کاری امری طبیعی 
اس��ت. توس��عه فناوری امکان بهبود عملکرد برنده��ا و همچنین کاهش 
زمان موردنیاز برای س��اماندهی امور مختلف را فراهم کرده اس��ت. تقاضا 
برای تغییر الگوی فعالیت تیم های ش��رکت امری طبیعی از سوی مدیران 
محس��وب می ش��ود. اگر یکی از کارمندان در این میان بر ادامه روندهای 
سابق تاکید داشته باشد، به عنوان مانعی بر سر توسعه کسب و کار شناخته 
خواهد ش��د. بس��یاری از برندها برای حل چنین مشکلی دست به اخراج 
نیروی کار موردنظر می زنند بنابراین بیان چنین نکته ای ش��اید به قیمت 

موقعیت شغلی مان تمام شود. 
کارمندان در مقابل تغییر شیوه کارشان باید استقبال مناسبی از الگوهای 
تازه داشته باشند. در غیر این صورت مدیران ارشد نگاه منفی نسبت به آنها 
خواهند داشت. امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان 
اقدام به استفاده از فناوری های نوین می کنند. حال اگر برخی از کارمندان 
همچنان بر روی استفاده از شیوه های قدیمی تاکید داشته باشند، فرآیند 

تعامل میان برند و مشتریان دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. 
بدون تردید یادگیری ش��یوه تازه کار ساده نیست. بسیاری از کارمندان 
به دلیل انجام فرآیندهای قدیمی به طور مداوم دارای مهارت باالیی در آن 
هس��تند. همین امر نوعی ترس نسبت به شیوه های تازه مدیریت کسب و 
کار را ایجاد می کند. مس��ئله مهم در این بخش باور به کمک فناوری های 
نوین برای مدیریت هرچه بهتر کسب و کار و افزایش کارایی است. اگر این 
نوع نگاه را نس��بت به ش��یوه های جدید مدیریت امور داشته باشیم، دیگر 

دلیلی برای نگرانی نسبت به تغییر وضعیت کاری وجود نخواهد داشت. 
3. مشکلی نیست

بدون تردید بیان عبارت »مش��کلی نیس��ت« امری رایج در میان افراد 
است. بسیاری از مردم در طول روز این جمله را بارها و بارها تکرار می کنند. 
آی��ا وقتی یک فرد این جمله را بیان می کن��د، منظور وی واقعا مربوط به 
فقدان هرگونه مش��کلی است؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست. بسیاری 
از کارآفرینان بزرگ براساس تجربه به نکات جالبی دست یافته اند. بر این 
اس��اس اغلب کارآفرینان در فرآیند پذیرش مسئولیت های جدید یا حتی 
ارزیابی عملکردشان از س��وی مدیران باالدستی نسبت به فقدان هرگونه 

مشکلی اظهارنظر می کنند. 
برخی از شرکت ها درگیر مش��کالت بسیار اساسی هستند، با این حال 
مدیران هر بخش تمایلی برای بیان آنها ندارند. این امر ناشی از تالش برای 
سرپوش گذاشتن بر روی مشکالت به منظور عدم آسیب پذیری مدیریتی 
است. مهمترین نکته در این میان تقویت فرهنگ انتقادپذیری در سازمان 
است. اشتباه در عرصه کسب و کار امری اجتناب ناپذیر است. کسب و کارها 
پس از بروز هر اشتباه باید نسبت به همکاری برای جبرانش اقدام نمایند. 
عرصه کس��ب و کار محلی برای محاکمه کارمن��دان و مدیران بخش های 
مختلف نیست.  وقتی مشکلی در زمینه کسب و کار و فعالیت در شرکت 

وجود دارد، باید به طور ساده و صریح بیان شود. در غیر این صورت مشکل 
موردنظر به مرور زمان بزرگ و بزرگتر می ش��ود. برخی از برندها به دلیل 
بزرگ ش��دن مشکالت شان در عمل دیگر توانایی مدیریت آنها را نخواهند 
داشت. این امر موجب ورشکستگی یا دست کم حذف شدن شان از برخی 

از بازارهای بزرگ می شود. 
4. این ایده شاید احمقانه باشد

وقت��ی افراد تمایل به اظهارنظر و بیان ایده های ش��ان دارند، باید مراقب 
لحن و ترکیب کلمات ابتدایی باش��ند. بسیاری از افراد جمله نخست شان 
را اینگونه شروع می کنند: »می خواهم یک ایده احمقانه را بیان کنم.« اگر 
ش��ما از قبل نسبت به احمقانه بودن ایده تان باور دارید، دیگر دلیلی برای 
بیانش وجود نخواهد داش��ت. کارآفرینان باید با اعتماد به نفس نسبت به 
ایده های شان صحبت نمایند.  وقتی یک فرد پیش داوری در مورد ایده اش 
دارد، دیگ��ران نی��ز از آن پیش داوری متأثر خواهند ش��د، با این حس��اب 
مشاهده بی تمایلی کارمندان برای استفاده از ایده های همکاران شان امری 
طبیعی خواهد بود. وقتی یک ایده احمقانه باش��د، هیچ کس نیازی به آن 
احساس نخواهد کرد. بیان درست ایده ها اهمیت بسیار زیادی دارد. وقتی 
یک کارمند در تالش برای معرفی یک ایده به مسئول باالدستی اش است، 
باید نسبت به بیان نقاط قوت ایده اش توجه داشته باشد. در غیر این صورت 
مدیران ارش��د نسبت به وی دید منفی خواهند یافت.  اغلب کارمندان در 
محیط کار س��وال های بسیار زیادی دارند. استفاده از صفت احمقانه برای 
طرح پرس��ش یکی دیگر از عادت های کارمندان اس��ت. این امر مشکالت 
بسیار زیادی برای برندها ایجاد می کند. پرسش کارآفرینان و به طور کلی 
تمام اعضای ش��رکت باید دقیق و صریح باش��د. در غیر این صورت پاسخ 
مناسبی از سوی تیم مدیریت شرکت دریافت نخواهیم کرد. امروزه بسیاری 
از برندها نسبت به بیان پاسخ های درست به کارمندان تردید دارند. دلیل 
این امر فهم ناقص پرسش هاست. ایجاد فضایی صمیمی در شرکت به طرح 

درست پرسش ها و دریافت پاسخ های مناسب کمک خواهد کرد. 
5. در طول یک دقیقه انجامش می دهم

انجام برخی از کارها بیش از یک دقیقه زمان نیاز دارد. وقتی کارمندان 
در پاس��خ به درخواست س��اماندهی یک کار از عبارت »یک دقیقه دیگر« 
استفاده می کنند، اغلب اوقات نباید انتظار ساماندی روند موردنظر را داشت. 
این امر نکته بس��یار جالبی برای کس��ب و کارها محسوب می شود. برخی 
از برندها به طور مداوم در زمینه س��اماندهی پروژه های ش��ان با مشکالت 
عمیقی مواجه هستند. این امر ناشی از وعده های نادرست کارمندان نسبت 
به مدیریت درس��ت حوزه های مختلف اس��ت. برخ��ی از برندها در زمینه 
بازاریابی و تبلیغات نیز همین مش��کل را دارند. اگر ش��ما نسبت به زمان 
دقیق موردنیاز برای ساماندهی یک کار اطالع ندارید، بیان زمان حدودی 
ایده مناس��بی نخواهد بود.  کارمندان در صورت درخواست فرصت زمانی 
یک دقیقه ای باید پس از زمان موردنظر کارشان را ساماندهی کرده باشند. 
در غیر این صورت تیم مدیریتی دیدگاه منفی نسبت به آنها خواهد یافت. 
بهترین ایده در این میان بیان عدم آگاهی از زمان موردنیاز برای ساماندهی 
کار موردنظر اس��ت. این امر دست کم انتظار مشخصی در میان مدیران یا 

همکاران ایجاد نخواهد کرد. 
6. امتحانش می کنم

امتحان یک موضوع یا کار در محل کس��ب و کار مفهوم بسیار مبهمی 
اس��ت. هیچ برندی تمایل به ریس��ک ب��ر روی نحوه فعالیت��ش را ندارند. 
برخ��ی از برندها برای بازاریابی و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نیاز 
ب��ه ایده های دقیق دارند. این ام��ر در صورت تالش برای امتحان ایده های 
مختلف هرگز بدل به روندی موفقیت آمیز نخواهد شد. برخی از برندها در 
طول مدت زمانی طوالنی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام 
می کنند، با این حال به دلیل ماهیت آزمایش��ی و شانس��ی ایده های شان 

کمترین تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ندارند. 
فرآیند امتحان ایده ها و شیوه های مختلف کاری هرگز پاسخی مناسب 
به تیم مدیریتی نیس��ت. تیم های مدیریتی همیش��ه نیاز به پاس��خ های 
دقی��ق دارند. در غیر این صورت تمایل ش��ان برای هم��کاری با کارمندان 
به ش��دت کاه��ش خواهد یافت. برخی از برندها به ط��ور مداوم در تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به آزمایش ایده های عجیب 
می کنند. حتی اگر یک برند در تالش برای امتحان یک ایده اس��ت، باید 
ابتدا دامنه محدودی از مش��تریان را مدنظر قرار دهد. س��پس با دریافت 
س��یگنال های موفقیت آمیز امکان امتح��ان ایده موردنظر ب��ر روی تمام 

مشتریان وجود خواهد داشت. 
عرصه کسب و کار برای کارمندان همراه با فشارهای بسیار زیادی است. 
برخ��ی از برندها به ط��ور مداوم با عملکرد ضعیف کارمندان ش��ان مواجه 
هستند. کارآفرینان باید پیش از اجرای کامل یک ایده نسبت به امتحانش 
اقدام نمایند. در غیر این صورت در عمل مشکالت بسیار زیادی پیش روی 
برند موردنظر قرار خواهد گرفت. این امر اغلب اوقات فرآیند فعالیت کاری 

را بیش از اندازه دشوار خواهد کرد. 
۷. این فرد بیش از اندازه خنگ است

حض��ور در تیم های کاری به معنای همکاری با دامنه وس��یعی از افراد 
است. شاید دیگران به اندازه ما دارای پشتکار یا مهارت نباشند. همچنین 
س��لیقه اغلب افراد نیز با هم تفاوت دارد بنابراین باید نس��بت به فعالیت 
درس��ت در محیط کس��ب و کار و احترام به دیگران اق��دام کرد. برخی از 
کارمندان به سرعت اقدام به اعتراض به عملکرد دیگران می کنند. این امر 
فضای تیم های کاری را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. 

انتقاد از همکاران ایده مناسبی در همان ابتدای فعالیت نیست. نکته بدتر 
اینکه اگر انتقاد موردنظر همراه با توهین باشد، شرایط برای ادامه فعالیت 

به ش��دت دشوار خواهد شد. هر چقدر هم فشار کاری زیادی باشد، انتقاد 
بدون توجه به رعایت ادب منطقی نخواهد بود. رفتار حرفه ای در شرکت ها 
باید در هر ش��رایطی مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت اصول همکاری 
مناسب نقض خواهد شد.  برخی از شرکت ها به طور مداوم درگیر اختالف 
نظرهای اساس��ی میان اعضای شان هستند. این امر اغلب اوقات به دالیل 
بس��یار ساده روی می دهد. وقتی تجربه کارمندان از همکاری با هم همراه 
با بی احترامی باش��د، وقوع مش��کالت کاری به طور م��داوم امری طبیعی 
خواهد بود. امروزه برندها تمرکز اصلی شان بر روی کاهش میزان نارضایتی 

کارمندان از هم و همچنین ایجاد فرهنگ انتقاد درست از یکدیگر است. 
8. این امر ربطی به من ندارد

وقت��ی در تیم های کاری فعالیت داریم، تقریب��ا همه چیز به ما مربوط 
می ش��ود. برخی از کارآفرین��ان برای صرفه جویی در زم��ان یا کاهش بار 
مس��ئولیت اقدام به ش��انه خالی کردن از امور مختل��ف می کنند. این امر 
اغلب اوقات مش��کالت بس��یار زیادی برای برندها به همراه دارد. اگر یک 
برند نسبت به حل و فصل درست این مشکل اقدام نکند، به سرعت دامنه 
بی مسئولیتی اعضای شرکت به شدت گسترده خواهد شد. امروزه برخی از 
برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و کارمندان اقدام 

به ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری می کنند. 
اعضای یک شرکت در موقعیت های مختلف امکان کمک به هم را دارند، 
با این حساب اگر نسبت به این امر اقدام نکنند، در شرایط بسیار دشواری 
قرار خواهند گرفت. همکاری مداوم میان اعضای شرکت امر سختی نیست. 

چنین امری در مواقع ضروری از بار کاری افراد به شدت خواهد کاست. 
9. اشتباه من نبود

تالش برای س��رزنش فردی دیگر هرگز ایده مناسبی نیست. مسئولیت 
هر فرد در ساختار سازمانی مشخص است بنابراین اگر اشتباهی را مرتکب 
ش��دیم، باید مس��ئولیتش را نیز گردن بگیریم. در غیر این صورت شرایط 
بس��یار دشواری برای برندها ایجاد می شود. امروزه برخی از برندها به طور 
مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان اقدام به س��اماندهی پروژه های 
دارای مس��ئولیت ترکیب��ی می کنن��د. همی��ن نقطه اغلب ش��کایت ها و 
درگیری های درون ش��رکتی را به همراه دارد. وقتی مسئولیت یک پروژه 

با چند نفر باشد، اغلب اشتباهات شامل شانه خالی کردن افراد می شود. 
وقتی افراد مسئولیت کارشان را قبول نمی کنند، مشکالت بسیار زیادی 
در زمینه تعامل با مخاطب هدف پیدا خواهند کرد. اگر شهرت کارآفرینان 
در عرصه کس��ب و کار به عنوان فردی بی مسئولیت رواج پیدا کند، شمار 
باالیی از برندها دیگر تمایلی برای همکاری با آنها نخواهند داشت. این امر 
مشکالت عملی بس��یار زیادی برای کارآفرینان و آینده شغلی شان ایجاد 
خواهد کرد بنابراین در عمل باید نسبت به کاهش محدودیت های موردنظر 
اقدام کرد. تقویت مهارت مسئولیت پذیری امر ساده ای نیست، اما نیاز امروز 

هر کارآفرینی محسوب می شود. 
10. نمی توانم

مردم به طور معمول تمایلی برای شنیدن عبارت »نمی توانم« ندارند. این 
امر مخصوص عرصه کسب و کار نیست. در زندگی شخصی نیز »نمی توانم« 
مفهوم منفی محسوب می شود. وقتی کارمندان یک شرکت با درخواست 
برای ساماندهی یک پروژه مواجه می شوند، بیان عبارت نمی توانم بدترین 
پاسخ ممکن خواهد بود. بسیاری از مدیران ارشد در صورت دریافت چنین 

پاسخی به طور کامل نسبت به کارمندان موردنظر ناامید می شوند. 
اگر ش��ما در زمینه انجام یک کار مهارت الزم را ندارید، باید به س��رعت 
نسبت به تقویت مهارت های الزم اقدام نمایید. در غیر این صورت شرایط 
به شدت دش��واری پیش روی ش��ما قرار خواهد گرفت. مدیران ارشد در 
ص��ورت دریافت پاس��خی مانند »برای انج��ام ای��ن کار مهارت های الزم 
را تقویت خواهم کرد« واکنش بس��یار بهتری نس��بت به کارمندان ش��ان 
خواهند داش��ت. این امر نوعی تکنیک مدیریت شرایط در محیط کسب و 
کار محس��وب می شود.  بیان ناتوانی ها در صورت درخواست تیم مدیریت 
برای س��اماندهی یک کار ایده جذابی نیس��ت. این امر به معنای از دست 
دادن شانس تکرار موقعیت موردنظر خواهد بود. بسیاری از برندها در عمل 
فرصت های مناسبی در اختیار اعضای شرکت برای تقویت مهارت های شان 
قرار می دهند بنابراین درخواست کمک های مربوط به تقویت مهارت ایده 

جذابی از سوی کارمندان خواهد بود. 
11. از این شغل متنفرم

اغلب مردم در مورد میزان نفرت از شغل ش��ان ب��ا هم اظهار همدردی 
می کنند. ش��اید بیان نکات منفی شغل مان در دورهمی های دوستانه ایده 
خوبی باشد، اما در محیط کار باید مراقب صحبت های مان باشیم. مدیران 
ارش��د یک برند هرگز عالقه ای برای شنیدن انتقادات و تنفر کارمندان در 
مورد شغل ش��ان ندارند بنابراین ش��اید اعتراض های موردنظر در عمل به 
قیمت ش��غل افراد تمام ش��ود.  اگر شغل شما دارای برخی از نکات منفی 
اس��ت، باید نسبت به مدیریتش اقدام نماییم. این امر همراه با بیان دقیق 
مطلب به تیم مدیریتی ایده بس��یار بهتری نسبت به تاثیرگذاری منفی بر 
روی همکاران خواهد بود. بس��یاری از برندهای بزرگ این شیوه از فعالیت 

کارمندان را در مقیاسی وسیع تشویق می کنند. 
امروزه فعالی��ت در محیط کاری نیازمند رعای��ت برخی از ظرافت های 
اساس��ی است. متاسفانه بس��یاری از کارمندان و کارآفرینان نسبت به این 
ن��کات توجه الزم را ندارند بنابراین مواجهه با مش��کالت متعدد در زمینه 
مدیریت کسب و کار و همچنین همکاری با همکاران دور از ذهن نخواهد 
بود. رعایت نکات مورد بحث در این مقاله کمک شایانی به کسب و کارها 

در این زمینه خواهد کرد. 
entrepreneur.com :منبع

بررسی 11 جمله اشتباه در محل کار

حرف هایی که در محل کار نباید بیان کرد

به قلم: تراویس بردبری مدیر موسسه تلنت اسمارت و نویسنده حوزه کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

به قلم: توماس گریفین  نویسنده حوزه بازاریابی
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در بیان 
عملکرد این شــرکت در بیش  از چهار دهه گذشــته ، گفت: بر اساس 
مســتندات در مدت 41 سال این شــرکت موفق به حفاری و تکمیل 
چهــار هزار و 722 حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفتخیز خشــکی و 
دریایی کشــور شده است.  مهندس ســید عبداله موسوی به مناسبت 
سالروز تاسیس شرکت ضمن تبریک این مناسبت به تالشگران صنعت 
نفت و سختکوشــان شرکت ملی حفاری ایران، افزود:  از این تعداد چاه 
چهار هزار و 310 حلقه در میادین خشکی و 412 حلقه در میدان های 
دریایی در آب های خلیج فارس حفر و تکمیل گردید.  وی در تفکیک 
نوع چــاه ها اظهار کرد: دو هزار و 437 حلقه توســعه ای، 115 حلقه 
توصیفی، 142 حلقه اکتشافی و دو هزار و 28 حلقه تعمیری بوده است 
که بیشترین تعداد آن به گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب اختصاص دارد.  موسوی به وسعت مناطق عملیاتی این شرکت 
در بیش از 10 استان کشور اشاره کرد و گفت: عالوه بر مناطق نفتخیز 
جنوب،  شــرکت های نفت فالت قاره، نفت مناطق مرکزی، مهندسی 
و توســعه نفت، اروندان ، نفت و گاز پارس و مدیریت اکتشــاف شرکت 
ملی نفت ایران از خدمات این شــرکت که بزرگترین شرکت حفاری در 
کشور است، برخوردار می باشند.  مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران  
با بیان اینکه ناوگان شرکت بیش  از 70 دستگاه حفاری سبک، سنگین 
و فوق سنگین خشــکی و دریایی در تملک دارد ، افزود: متراژ حفاری 
در این مدت 9 میلیون و 587 هزار و 580 متر ثبت شــده اســت که 
از این رقم هشــت میلیون و 922 هزار و 727 متر در بخش خشکی و 
664 هزار و 853 متر در بخش دریا حفاری شــده است .  وی مجموع 
شــمار خدمات فنی و ویژه حفاری در چهار دهه گذشــته را 171 هزار 
و 481 مــورد عنوان و اظهار کرد: از ایــن تعداد 146 هزار و 729 مورد 
مربوط به خدمات فنی حفاری و عملیات ســیمان و انگیزش چاه است 
که نقش اساسی در عملیات حفاری چاه های در دست حفاری و تعمیر 
و تکمیل چاه های در حال بهره برداری و حفظ، نگهداشــت و افزایش 
تولید دارد.  موســوی گفت: در ایــن دوره زمانی  876 هزار و 624 متر 
حفاری افقی و جهت دار بر روی یک هزار و 874 چاه ،  37 هزار و 88 
متر مغزه گیــری و  9 هزار و 949  عملیات نمودارگیری، هفت هزار و 
362 عملیات نمودارگیری از سیال حفاری و پنج هزار و 123 عملیات 
چاه پیمایی با تالش متخصصان و کارکنان سختکوش مدیریت خدمات 
ویژه محقق گردیده است. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: در 

مدیریت خدمات فنی حفاری نیز در این مدت هفت هزار و 420 عملیات 
اسیدکاری گسترده و ویژه ، 47 هزار و 871 مورد عملیات سیمانکاری، 
44 هــزار و 709 عملیات تزریق پذیری، هفــت هزار و 604 مورد لوله 
مغزی ســیار، 13 هزار و 239 عملیات آزمایش چاه با ســاق مته، 309 
مورد عملیات کامل و ویژه حفاری با هوا به متراژ 378 هزار و 586 متر، 
315  عملیات کامل و ویژه حفــاری به صورت فروتعادلی به متراژ 24 
هــزار و 737 متر، 19 هزار و 157 مورد عملیات لوله گذاری چاه، چهار 
هزار و 581 مورد نصب آویزه و یک هزار و 524 مورد عملیات آزمایش 
بهره دهی چاه صورت پذیرفت.  وی درباره عملکرد سال جاری شرکت 
در بخش عملیات حفاری اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه 
امسال حفاری و تکمیل 87 حلقه چاه نفت و گاز شامل 22 حلقه توسعه 
ای، یک حلقه توصیفی، دو حلقه اکتشافی و 62 حلقه تعمیری و تکمیلی 
انجام گردید و هم اکنون 17 دستگاه حفاری در مناطق عملیاتی در حال 
جابجایی می باشــد.  موسوی با اشــاره به اینکه این شرکت عالوه ارایه 
خدمات در بخش های عملیاتی و پشتیبانی فنی و تخصصی به شرکت 
های بهره برداری نفتی  در دو دهه گذشــته اجرای پروژه های کلید در 
دست )EPD( را در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور شامل میادین 
نفتی مشــترک در غرب کارون در اســتان های خوزستان، کرمانشاه و 
همچنین بوشهر و هرمزگان را در دستور کار قرار داد، گفت: اجرای پروژه 
های حفاری در میدان نفتی آزادگان شــمالی و جنوبی، یادآوران، یاران 
جنوبی، آذر و همچنین هشــت فاز در طرح  توسعه میدان گازی پارس 
جنوبی از شمار این پروژه ها می باشد که تاکنون منجر به حفاری افزون 
بر 120 حلقه چاه در مناطق خشکی و یکصد حلقه دیگر در پروژه های 
دریایی میدان گازی پارس جنوبی گردیده است.  مدیرعامل شرکت ملی 

حفاری ایران افزود: در راستای برنامه های توسعه ای شرکت ملی نفت 
ایران و از جمله طرح توســعه 28 مخزن با اســتفاده از توانمندی های 
شــرکت ها و پیمانکاران داخلی، این شرکت  نسبت به ورود به عرصه 
پروژه های میدان محور نیز مبادرت و هم اکنون در پروژه های توســعه 
میدان های گچساران و نفت شهر به طور مستقیم و بسته های توسعه ای 
میدان های اللی، باالرود، رامین، همچنین سپهر و جفیر با شرکت های 
بخش خصوصی مشارکت دارد.  وی به همکاری دیرینه میان این شرکت 
و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اشاره و اظهار کرد: ملی حفاری 
در حفر چاه های اکتشــافی در مناطق مختلف کشور و کشف میدان از 
جمله میدان نفتی آزادگان و گازی پارس جنوبی در سال های گذشته 
نقش آفرینی داشته و در چند سال اخیر دو پروژه حفاری 8+6 حلقه چاه 
را اجرایی که تاکنون چهار حلقه چاه حفر و تکمیل گردید که دو حلقه 
آن زمینه کشف میدان گازی ارم در استان فارس و میدان نفتی نام آوران 
در مناطق نفتخیز جنوب را قطعیت بخشــید.  موسوی یکی از اقدامات 
مفید و موثر این شرکت در سال های اخیر همکاری با بیش از 30 مرکز 
آموزشی،  علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در کشور و هم افزایی و همکاری 
با ســازندگان و صنعتگران و شرکت های دانش بنیان در زمینه ساخت 
قطعات و تجهیزات عنوان و این تعامالت را در بومی ســازی در راستای 
خودکفایی بســیار موثر خواند که حاصل آن طراحی و ساخت هزاران 
قطعه و تجهیز کاربردی در صنعت حفاری و اجرای پروژه های پژوهشی 
متعدد در بخش های صنعت است.  مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
در همین ارتباط  به  خرید اقالم کاربردی و پرمصرف در قالب 791 فقره 
تقاضا و تعداد یک هزار و 859 قلم به مبلغ سه هزار میلیارد ریال در سال 
جهش تولید اشاره کرد و گفت: به منظور تحقق و بسط فرصت های بهره 
گیری از توانمندی های داخلی تاکنون افزون بر 500 ســازنده داخلی 
شناســایی و از توان فنی و تخصصی آنها در اجرای پروژه های ساخت 
داخل شرکت استفاده به عمل آمده است.  وی افزود: در بیش از یک دهه 
گذشــته بیش از 20  هزار قطعه و تجهیز پرمصرف کاربردی در صنعت 
حفاری  توسط سازندگان و صنعتگران داخلی بومی سازی شده  که در 
بخش های عملیاتی و خدمات فنی و تخصصی شرکت مورد استفاده قرار 
گرفته اســت و  در زمان حاضر مراحل طراحی و ساخت مجموعه ای از 
قطعات و تجهیزات مهم در عملیات حفاری از سوی سازندگان و مراکز 
دانشگاهی در دست اجرا است که بخشی از آنها تا پایان سال وارد چرخه 

عملیات خواهد شد.  

رشت - خبرنگار فرصت امروز: سه پروژه انتقال و فوق توزیع برق در 
شهرستان مرزي و بندري آستارا با سرمایه گذاري 742 میلیارد ریال 
و با حضور ویدئو کنفرانسي وزیر نیرو در سي و سومین هفته از پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران افتتاح شد. "بهمن داراب زاده" مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای گیالن در این رابطه گفت: شهرستان مرزی و 
بندری آستارا به علت داشتن مرز گمرکی، بندر تجاری و بازارچه مرزی 
از اهمیت اســتراتژیکی برخوردار است و توسعه این شهرستان بسیار 
مهم و ضروری است. وی افزود: این پروژه ها با هدف برق رسانی پایدار 
و مطمئن و افزایش قابلیت اطمینان شــبکه به خصوص در زمان پیک 
بار شــبکه و سایر شرایط اضطراری امروز با دستور وزیر نیرو از طریق 
ویدئو کنفرانس افتتاح شدند. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن 
گفت: پروژه پســت 63.20 کیلوولت مسکن مهر آستارا، پروژه توسعه 
پست 230.63 کیلوولت آســتارا و پروژه خط کابلی 63 کیلوولت دو 
مداره تغذیه کننده پست مسکن مهر آستارا از جمله پروژه هایی است 
که در چارچوب سی و سومین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
در استان گیالن افتتاح شدند. ارسالن زارع استاندار گیالن در مراسم 
سی و سومین هفته از پویش هر هفته الف ب ایران؛ »ساخت و سازها« 
و »ســاز و کارها« که از طریق ارتباط تصویری با وزیر نیرو برگزار شد، 
اظهار داشت: با در نظر داشتن جغرافیای خاص گیالن، باید این استان 
در برنامه های توسعه ای به عنوان قطب گردشگری و کشاورزی مورد 
توجه قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه گیالن به واسطه تراکم جمعیتی 
ساکن در واحد سطح یکی از استان های متراکم معرفی می شود، ادامه 
داد: با توجه به جمعیت ســاکن و نیز گردشگران، لزوم تهیه و اجرای 

برنامه های جامع در تمامی زمینه های توســعه ای برای این استان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. نماینده عالی دولت در گیالن به افزایش 
عالقمندی به ساخت و ساز در مناطق روستایی طی سال های اخیر و 
مشاهده رشد جمعیتی قابل توجهی در این مناطق اشاره  و خاطرنشان 
کرد: چنانچه افزایش جمعیت با ایجاد زیرســاخت های مناسب همراه 
نباشد منجر به توســعه پایدار نمی شود بر همین اساس ضروری ست 
برنامه ریزی صحیح و مناسبی به منظور توسعه پایدار صورت پذیرد . 
وی بــه نقش با اهمیت مدیریت منابع آب به عنوان یکی از مهم ترین 
ارکان توسعه اشاره  کرد و افزود: انجام مطالعات و تهیه طرح های جامع 
آبرســانی روستایی در نقاط مختلف استان گیالن، حائز اهمیت است. 
استاندار گیالن گقت: بهره برداری از طرح های برق رسانی، آب رسانی، 
فاضالب و سدسازی در قالب پویش " هر هفته الف ب ایران" در گیالن 
و نقاط مختلف کشــور، حاکی از تالش های نتیجه بخش برای ارتقاء 

شــاخص های بهبود زندگی آن هم در شرایط دشوار تحریم هاست. 
وی افزود: تداوم این پویش تا پایان دولت تدبیر و امید در اقصی نقاط 
کشور و انعکاس شایسته آن، امید را برای آینده ای بهتر در دل مردم 
عزیــز زنده می کند. دکتر زارع یادآور شــد: در هفته دهم این پویش 
طی سال گذشته 10 طرح برق رسانی، یک سد الستیکی در راستای 
اســتفاده بهینه از روان آب ها و کمک به توســعه و بهبود کشاورزی 
منطقه و آبرســانی به 15 روســتا با اعتبار تجمیعی بالغ بر یک هزار 
و 660 میلیارد ریال در گیالن افتتاح شــد. وی ادامه داد: امروز و در 
هفته ســی و سوم پویش الف ب ایران نیز شاهد بهره برداری از طرح 
آبرسانی به 38 روستای استان گیالن با اعتباری بالغ بر 265 میلیارد 
ریال و همچنین افتتاح سه پروژه احداث پست، کابل تغذیه و توسعه 
فیدر در آســتارا با اعتبار 742 میلیارد ریال هستیم. وی به شاخص 
های رشــد و توسعه استان گیالن در دولت تدبیر و امید و افزایش 9 
درصدی تعداد روستاهای تحت پوشش در بخش آب رسانی از ابتدای 
آغاز به کار دولت تا کنون اشــاره و اضافه کرد: تعداد روستاهای تحت 
پوشــش از یک هزار و 575 روستا به یک هزار و  713 روستا رسیده 
و بهسازی تأسیسات آب آشامیدنی 56 درصد رشد داشته است. وی 
افزود: احداث خطوط انتقال آب نیز با رشــد 45 درصدی از دو هزار 
و 856 کیلومتر، به چهار هزار و 152 کیلومتر رســیده است.استاندار 
گیالن ادامه داد: جمعیت قلمرو شهری نیز با رشد 14 و 65 درصدی، 
از یک میلیون و 565 هزار نفر به یک میلیون و 833 هزار نفر رسیده 
و حداکثــر ظرفیت منابع تأمین آب نیز با 30 درصد رشــد در دولت 

تدبیر و امید همراه بوده است.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
آذربایجان شــرقی از ارائه 16 هزار و 279 نفر دوره آموزش های مهارتی 

در بخش دولتی در 9 ماهه سال 99 در استان خبر داد.
رضــا اختیار وکالتی با اعالم این خبر اظهار کرد: آموزش های فنی و 
حرفه ای در حوزه های؛ خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشــاورزی 
توســط بخش دولتی به صورت مجازی و با بهره گیری از توانمندیهای 
ســازمان در حوزه دولت الکترونیک ) ســامانه مهارت آموزی سازمان 
آمــوزش فنی و حرفه ای کشــور بــه آدرس eskill.ir ( و همچنین با 
اســتفاده از فناوری های نوین آموزشی و پیام رسان های داخلی، ارائه 
می شوند. وی خاطرنشان کرد: در 9 ماهه سال 99 خدمات آموزشی در 
پادگان ها، کارگاههای ثابت شهری و سّیار، کارگاههای آموزشی در زندان 
ها، صنایع، عشایر، کارگاههای مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مرکز 

مدیرت مهارت آموزی و مشاوره شغلی ارائه می گردد.
وکالتی افزود: از مجموع آموزش های ارائه شــده، مراکز ثابت شهری 
با ارائه 7 هزار و65 نفر دوره، ســّیار شــهری یک هزار و 236، روستاها 

و عشــایر یک هزار و 28، پادگان یک هــزار و 985، زندان یک هزار و 
939، سکونتگاههای غیررسمی 494، کارگاه مهارت آموزی در محیط 
کار واقعی 706، مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی 351 نفر 
دوره را بــه خود اختصاص داده اند. مدیــرکل آموزش فنی و حرفه ای 
آذربایجان شرقی همچنین اضافه کرد: از مجموع آموزش های مهارتی 
ارائه شده؛ 3 هزار و 86 نفردوره بانوان و 13 هزار و 193 نفر دوره آقایان 
از این آموزشها بهره برده اند. وی افزود: آموزش های فنی و حرفه ای در 
خوشه های صنعت به تعداد 9 هزار و 974 نفر، فرهنگ و هنر 952 نفر، 
خدمات 4 هزار و 411 نفر و کشاورزی 942 نفر دوره می باشد. وکالتی 
خاطرنشان کرد: عملکرد آموزش های ارائه شده این اداره کل در 9 ماهه 
اول ســال جاری بر اساس نفر- ســاعت، 3 میلیون و 720 هزار و 872 

نفر- ساعت بوده است.

آذربایجان شرقی - فالح: سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گفت: شهروندان، 
خدمات تعمیر و سرویس آسانسور را از شرکت های معتبر دریافت کنند.

احمد موقری در جلسه بررسی و پیشگیری از سرقت منازل و قطعات 
آسانســورها توســط افرادی در پوشش ســرویس کار آسانسور گفت: 
شهروندان، خدمات تعمیر و سرویس آسانسور را از شرکت های معتبر 
دریافت کنند. وی افزود: به دلیل عدم آگاهی مردم، برخی افراد سودجو 
با عنوان ســرویس کار معرفی و به ساختمان ها مراجعه می نمایند که 
سهل انگاری مالکین موجب سرقت خانه یا قطعات آسانسور می شود. 
در ادامه اتحادیه آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته مکلف گردید تا 

بــه تمامی افراد و اعضا اتحادیه پس از آموزش و احراز صالحیت، کارت 
شناســایی برای تردد به منازل جهت سرویس کاری صادر نموده و در 

راستای آگاه سازی و اطالع رسانی به مالکین آسانسور به طریق مقتضی 
از ســوی اتحادیه از جمله تهیه و توزیع بروشور و تراکت های تبلیغاتی 
اطالع رسانی شود. همچنین شرکت های بیمه از صدور بیمه نامه برای 
شرکت های غیرمجاز آسانسور که فاقد پروانه هستند خودداری کرده و 
اتحادیه آسانسور در راســتای اطالع رسانی و آگاه سازی عموم مردم و 
مالکین آسانســور، لباس های متحدالشکل برای شرکت ها و سرویس 
کاران تعریف کند. از طرفی به جهت ضرورت اطالع رسانی و آگاه سازی 
مردم و گســترش فرهنگ قانون مداری مقرر شد تا صداوسیمای مرکز 
استان نیز در برنامه های پربیننده استان در ساعات مختلف شبانه روز 

نسبت به دعوت از کارشناسان امر اقدام کند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در تشریح عملکرد شرکت در بخش های عملیاتی و خدمات فنی

حفاری و تکمیل چهار هزار و 722 حلقه چاه با ثبت بیش از  9 میلیون و 
587 هزار متر حفاری در میادین نفتی خشکی و دریایی کشور

با حضور وزیر نیرو در سی و سومین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران صورت گرفت:

بهره برداری از سه پروژه انتقال و فوق توزیع برق در شهرستان مرزی و بندری آستارا

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی:

16 هزار نفر آموزش های مهارتی را در بخش دولتی فرا گرفتند

تاکید یک مقام مسوول در دادگستری آذربایجان شرقی؛

شهروندان، خدمات تعمیر و سرویس آسانسور را از شرکت های معتبر دریافت کنند

سرپرست شرکت گاز مازندران؛
واحدهای صنعتی پرمصرف گاز نسبت به تامین سوخت جایگزین اقدام کنند

 ساری - دهقان: سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: تامین گاز خانگی 
در فصل زمستان در اولویت قرار دارد و مشترکان پرمصرف صنعتی نسبت 
به تامین سوخت جایگزین اقدام کنند. به گزارش مازندران به نقل روابط 
عمومی شرکت گاز استان مازندران، "حمزه امیرتیموری" با اشاره به رایگان 
شدن تعرفه گاز برای مشترکان خوش مصرف گازطبیعی استان مازندران، 
اظهار کرد: به موجب تصمیم دولت، مقرر شد مشترکان گاز طبیعی بخش 
خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی 16 آبان تا 15 اســفند ماه هر 
سال،نسبت به دوره مشابه سال های 96 و 97 در میانگین دمای یکسان 
طول دوره صورتحساب، بیش از 10 درصد کاهش یابد، مشمول تخفیف 
)پاداش صرفه جویی( معادل 15 درصد گازبهای صورتحساب دوره شوند. وی در ارتباط با کمبود گاز صنایع در استان مازندران، تصریح کرد: 
به صورت مقطعی در چند مورد گاز تعدادی از واحدها قطع شده بود که نسبت به اتصال مجدد اقدام کردیم. سرپرست شرکت گاز مازندران 
خاطرنشان کرد: گاز برخی از مشترکان پر مصرف که زمینه افت فشار را فراهم کردند قطع شده بود اما در حال حاضر مشکل خاصی ندارد. 
وی ادامه داد: در گذشته هم به این واحدها اعالم کردیم که در زمان افت فشار برای تامین نیازمندی های خانگی مجبور به قطع گاز صنایع 
پرمصرف هستیم. امیرتیموری با اعالم اینکه واحدهای پرمصرف باید نسبت به تامین سوخت جایگزین اقدام کنند، گفت: در قرار داد ما به 
صورت مشخص درباره قطع گاز در زمان افت فشار تاکید شده است. وی ادامه داد: برای جلوگیری از افت فشار گاز خانگی، در شرایط لزوم 
به صورت مقطعی مجبور به قطع گاز صنایع هستیم و این موضوع و دغدغه را از طریق فرمانداران و مسؤوالن سیاسی منتقل می کنیم. 
امیرتیموری خاطر نشان کرد: به صورت کلی تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی در مجموع باید برای رفع نیازهای مقطعی خویش سوخت دوم 
در اختیار داشته باشند و در ایام فصل سرد سال، شرایط متفاوت تر می شود. سرپرست شرکت گاز مازندران در بخش پایانی صحبت های 
خود، ضمن تشکر و قدردانی از مردم فهیم استان مازندران به جهت رعایت الگوی مصرف گفت: با توجه به برودت هوا و بارندگی های اخیر 
که موحب ایجاد مشکالتی برای برخی از نقاط کشور شده، مردم با ادامه همکاری خود در استفاده بهینه از گاز طبیعی، کمال صرفه جویی 
را در مصرف این نعمت خدادادی به عمل آورده تا بدین وسیله از طرفی شرکت گاز استان را در ارائه خدمات هرچه بهتر به منظور تامین 

گاز به اقصی نقاط استان یاری کرده و از طرف دیگر زمینه ساز استمرار جریان گاز در سایر نقاط کشور باشند.

تقدیر وزیر نیرو از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن
رشت - خبرنگار فرصت امروز: وزیر نیرو با ارسال لوح تقدیر از ایفای 
نقش موثر مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن در راستای 
پویش "هــر هفته- الف-ب-ایران" تجلیل کرد. بــه گزارش دفتر روابط 
عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضــالب گیالن؛ در متن لوح 
تقدیر رضا اردکانیان خطاب به سید محسن حسینی آمده است؛ الف ب 
حروف آغازین الفباســت و الفبای هر کار، زیربنای آن اســت. آب و برق 
زیربنای تولید، توسعه و آبادانی میهن مان است و پویش فراگیر ملی "هر 
هفته- الف-ب-ایران" میدانی وسیع برای خدمتگزاری و کمک به ساختن 
ایرانی که شایسته و ســزاوار ایرانیان است. به واسطه نقش آفرینی موثر 
جنابعالی در تحقق اهداف پویش "هر هفته- الف-ب-ایران" در نیمه دوم سال 1398 و نظر به استمرار این حرکت شتابان و پُر برکت در 
سال 1399 ، از مشارکت و نقش ارزشمندتان در این پویش قدردانی می نماید. گفتنی است؛ این لوح تقدیر امروز در مراسم افتتاح طرح 
آبرسانی به 38 روستای گیالن که از طریق ارتباط تصویری وزیر نیرو با استاندار برگزار شد، توسط دکتر زارع استاندار گیالن به مدیرعامل 

شرکت آب و فاضالب استان اهداء شد.

 مدیران شرکت گاز استان قم با روش های حل مسأله 
به روش TRIZ آشنا شدند

قم - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
قم، جلسه آموزشی حل مسأله به روش TRIZ در راستای ارتقاء دانش فنی 
مدیران، با حضور مدیرعامل، مدیران و رؤسای ستادی در سالن باقرالعلوم 
)ع( این شرکت برگزار شد. در این جلسه که چهار ساعت به طول انجامید، 
روش های تشخیص مشکل و تبدیل آن به مسأله و حل آن به روش های 
خالقانه و اســتفاده از تکنیک های TRIZ، توســط آقای دکتر ابراهیمی 
تدریس شد. گفتنی است شرکت گاز استان قم رتبه چهار ستاره از سومین 
جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران را دارد و با توجه 
به اینکه حرکت در مسیر تعالی و بهبود مستمر، یکی از راهبردهای مهم 
در جهت دستیابی به استراتژی های تعریف شده این شرکت می باشد، آموزش های مدیران، رؤسا و کارکنان را در دستور کار خود قرار داده 
است و در تالش است که جایگاه این شرکت را در بین شرکت های گاز استانی به عنوان یک شرکت ممتاز حفظ نموده و این جایگاه را 
ارتقا بدهد. در پایان این جلسه آموزشی، علیرضا نصیری ضمن اشاره به اینکه شرکت گاز استان قم یک سازمان یادگیرنده است، به استمرار 
آموزش مباحث خالقیت و روش های جدید تأکید کرد و همچنین از تالش ها و زحمات مدیریت منابع انسانی و رئیس آموزش و همچنین 

حضور همکاران به رغم مشکالت اجرایی روزهای سرد سال، تشکر کرد.

با بیش از دو هزار و 600 نفر ساعت کار بدون حادثه:
 تعمیرات اساسي واحد اول بازیافت گوگرد پاالیشگاه گاز ایالم 

با موفقیت به اتمام رسید
ایالم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز 
ایالم از پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسي کوره واکنش و تعداد 6 
تجهیز دیگر واحد تولید گوگرد شماره یک در آذرماه  سال جاری خبر 
داد و گفــت : با  صرف بیش از دو هزار و 600 نفر ســاعت کار بدون 
حادثه، مورد تعمیر قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ،" مســعود 
مرشدی" افزود: خوشبختانه با وجود محدودیت هاي ناشي از رعایت 
پروتکل هاي بهداشتي کوید 19 و همچنین بارندگي و نیز حجم باالی 
تعمیرات یادشده که معموالً در واحدهای گوگرد دشواری و پیچیدگی 
های خاص خود را دارد، با ثبت مدت 23 روز تا برگشت واحد به تولید 
از 20 آبان ماه سال جاری شروع تعمیرات پیش بیني شده بدون حادثه انجام و این واحد تولیدی در اختیار واحد بهره برداري قرار 
گرفت . وی اظهار داشت : در  انجام تعمیرات مذکور عالوه بر واحد تعمیرات، واحدهاي بازرسي فني، بهره برداري، حمل و نقل، 

ایمني و آتش نشاني، مهندسي و امور کاال نیز مشارکت داشتند.

نمایش اجرا محور اداره زیباسازی شهرداری گرگان به مناسبت روز پرستار 
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: اداره زیباسازی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان به مناسبت والدت حضرت زینب )س( 
و روز پرســتار، اقدام به اجرای پرفورمنس )نمایش اجرا محور( برروی دیواره اطراف یکی از بیمارستان های سطح شهر نمود.دیوار جنب 
بیمارستان دزیانی به سمت سه راه مالقاتی به طول 150 متر طی اقدامی داوطلبانه از سوی هنرمندان نامی و جویای نام گرگانی با پیام 
ها و نقاشی های با مضمون گرامیداشت مقام کادر درمان به ویژه پرستاران عزیز به زیبایی رنگ آمیزی شد.نکته جالب این اجرا، استقبال 
کم نظیر شهروندان از برنامه بود؛ طی دو روز اجرای این عملیات شهروندان که به صورت گذرا قصد عبور خودرویی یا پیاده از محل اجرا 
را داشتند با توقف در مقابل آن محل از هنرمندان مستقر تقدیر و تشکر می کردند.با توجه به استقبال شهروندان، قرار است طی روزهای 

آینده این اجرا در یکی دیگر از دیواره های اطراف بیمارستان های سطح شهر انجام شود.

خلج طهرانی اعالم کرد: 10 طرح توسعه ای، آماده سرمایه گذاری در منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اعالم کرد: 10 طرح توسعه ای 
مصوب در کمیته واگذاری زمین، آماده سرمایه گذاری در سایت های 1 و 3 این منطقه است. به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس، حسن خلج طهرانی با اعالم این مطلب گفت: در سایت شماره 1 منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس 5 طرح معدنی و صنایع معدنی با سرمایه گذاری 137.5 میلیون دالر در کمیته مذکور مصوب شده و شرکت های 
خصوصی آماده اجرای آنها هستند.  وی ادامه داد: این طرح ها شامل تولید حاّلل های شیمیایی با ظرفیت 50 هزار تن، تولید فروآلیاژها 
)ظرفیت 50 هزار تن(، تولید آهک )ظرفیت 330 هزار تن(، تولید فروسیلیس )ظرفیت 10 هزار تن( و کارگاه ساخت و تعمیرات اسکلت 
های فلزی )ظرفیت 500 تن( است.  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با اشاره به 5 طرح مصوب دیگر با 
سرمایه گذاری 206 میلیون دالر در سایت شماره 3 منطقه مذکور تصریح کرد: این طرح ها شامل تولید فروآلیاژ با ظرفیت اسمی ساالنه 
50 هزار تن و احداث نیروگاه گازی با ظرفیت ساالنه 200 مگاوات برق است.  وی افزود: طرح های تولید سیلیکون متال با ظرفیت اسمی 
ساالنه 10 هزار تن، تولید الکترود گرافیتی )ظرفیت 10 هزار تن( و فروم آلیاژ )ظرفیت 55 هزار تن(، از دیگر طرح های مصوب آماده سرمایه 

گذاری در سایت شماره 3 منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس است.
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دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توس��عه صنایع نرم و 
خالق در برنامه طلوع از نمایندگان مجلس درخواس��ت کرد تا پش��توانه 
قانونی موردنیاز شرکت های خالق را ایجاد کنند. پرویز کرمی، دبیر ستاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق در برنامه 
طلوع که به صورت زنده از ش��بکه چهار صدا و س��یما پخش شد، ضمن 
توضیح در مورد چگونگی ش��کل گیری زیس��ت بوم صنای��ع نرم و خالق، 
گف��ت: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در بازه زمانی ۸ س��اله 
اخی��ر در تالش بوده اس��ت که یک اکوسیس��تم فناوری و ن��وآوری را در 
کش��ور توسعه بخش��د که بازیگران مختلفی اعم از شتاب دهنده ها، مراکز 
نوآوری، پارک های علم و فناوری، صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه، 
اس��تارت آپ ها، شرکت های دانش  بنیان، فعاالن فناور و خالق در آن ایفای 
نقش می کنند. مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه با 
اش��اره به تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال 1۳۸9 
گفت: این قانون نقش موثری در به وجود آمدن و گس��ترش، شرکت های 
دانش بنیان داش��ت و یک کارگروه نیز براس��اس این قانون تاسیس شده 
اس��ت و محص��والت یا خدم��ات دانش بنی��ان را برابر قوانی��ن، ارزیابی و 
شناس��ایی می کند. به گفته وی، در بازه زمانی ۸ س��اله اخیر که معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، مجری اجرای این قانون بوده است، با 
نوع متفاوتی از محصوالت، خدمات و ش��رکت ها مواجه ش��ده اس��ت. این 
شرکت ها هرچند نتوانسته اند که ش��رایط الزم برای قرار گرفتن در دایره 
شرکت های دانش بنیان را اخذ کنند، اما فعالیت، محصوالت و خدمات آنها 
از ویژگی های شاخصی چون نوآوری و به کارگیری فناوری برخوردار است.

 رئی��س مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری در ادامه گفت: با توجه به اهمیت این حوزه معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری به صورت داوطلبانه برنامه ای با نام حمایت از 
شرکت های خالق و نوآور تحت عنوان توسعه زیست بوم صنایع نرم و خالق 

را شکل داد.
کرمی همچنین بیان کرد: براساس این برنامه معاونت بیش از ۵۰ درصد 
از خدمات، حمایت ها و تس��هیالتی را که به شرکت های دانش بنیان تعلق 
می گیرد، به ش��رکت های خالق نیز تخصیص داده است. هرچند به دلیل 
تاکید قانون، برخی از موارد و بس��ته های حمایتی، قطع��اً و قهراً، تنها به 
ش��رکت های دانش بنیان تعلق می گیرد و شامل حال شرکت های خالق، 

نمی شود.
 کرمی ضمن توضیح ویژگی های زیست بوم نرم و خالق گفت: شرکت هایی 
که اساس کار آنها بر خالقیت و نوآوری استوار است، حتی اگر فناوری های 

پیچیده نقش��ی در عرضه محصوالت و خدمات آنها نداشته باشد، از سوی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به عنوان »شرکت های خالق« 
شناخته می شوند. البته بس��یاری از شرکت های خالق مانند شرکت های 
فعال در حوزه انیمیش��ن و بازی های رایانه ای  ممکن است از فناوری های 
روز دنیا اس��تفاده کنند، اما ممکن است این فناوری انحصاری، پیچیده و 
مختص کش��ور ما نباش��د اما در صورت ایران ساخت شدن آن،  بر همین 

اساس این گونه شرکت ها در دایره شرکت های خالق قرار می گیرند.
 حمایت از شرکت های خالق

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق، 
ضم��ن آنکه، صنایع نرم و فرهنگی کش��ور را نیازمند توج��ه ویژه خواند، 
گفت: عمده فعالیت های فرهنگی و هنری در کش��ور ما فردمحور هستند 
و برای آنکه این فعالیت های فرهنگی و نوآورانه، ماهیتی تیمی و براساس 
یک زنجیره و ش��رکتی پیدا کنند، پیش ش��رط شناسایی این فعالیت ها را  
به عنوان طرح خالق، قرار گرفتن آنها در قالب یک ش��رکت و ش��خصیت 
حقوقی قرار داده ایم. در حال حاضر ۳ نوع حمایت عمده به ش��رکت های 

خالق ارائه می شود.
 مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، اف��زود: حمایت مالی 
و ارائه تس��هیالت از جمله این حمایت ها اس��ت که از طریق صندوق های 
پژوهش و فناوری در اختیار شرکت های خالق قرار می گیرد وخوشبختانه 
اخیراً صندوق پژوهش و فناوری تخصصی صنایع نرم و خالق نیز با حمایت 

معاونت علمی تاسیس شده است.
وی ب��ه بخ��ش دیگ��ری از خدمات اش��اره ک��رد و گفت: تس��هیالت 
توانمندس��ازی، بخش دوم و اصلی حمایت ها را دربر می گیرد که ش��امل 
موادی مانند مش��اوره، حمایت بازار، معرفی، آموزش، منتورینگ و کمک 

به تیم سازی است.
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق 
اقدام دیگر انجام گرفته برای صنایع خالق را ایجاد خوش��ه های تخصصی 
در سراس��ر کشور دانست و افزود: در حال حاضر مصوب شده است که در 
همه استان های کشور حداقل یک خانه خالق تاسیس شود، اما قرار نیست 
همه این خانه های خالق، در همه حوزه های مربوط به صنایع نرم و خالق 
فعال باشند و همه رشته ها را پوشش دهند، بلکه باید براساس مزیت ها و 
داشته های استانی و محلی خود یک یا چند حوزه خاص و دارای ظرفیت را 

برای فعالیت انتخاب کنند و تخصصی در آن حوزه فعالیت کنند.
خلق  زنجیره تولید در صنایع نرم و خالق

کرمی در توضیح مسائل مرتبط با حفظ مالکیت معنوی تولیدات هنری 

و خالقانه در زیس��ت بوم نرم و خالق کش��ور گفت: مسئله مالکیت فکری 
در خود اکوسیس��تم نوآوری کشور نیز یک مسئله نسبتاً نوظهور و جدید 
محس��وب می ش��د. به همین دلیل باید حتماً ارزیاب محصول و خریدار با 
مسائل و قوانین مرتبط با مالکیت معنوی آشنا شوند و در این زمینه هنوز 
هم با چالش هایی مواجه هس��تیم. با این همه، هر دو قوه مقننه و قضائیه 
در ارتباط با مسائل قانونی حوزه مالکیت معنوی به سمت رفع چالش گام 

برداشته اند.
 وی افزود: به عنوان مثال س��ینما یکی از رشته های اصلی صنایع نرم و 
خالق است، این صنعت در آمریکا و اروپا، مشترکاً نزدیک به 1۰۰ میلیارد 
دالر گردش مالی دارد و توانس��ته اس��ت نزدیک به ۳ میلیون شغل ایجاد 
کند. دلیل این حجم از گردش مالی، ایجاد یک زنجیره پویا و اکوسیستم 
توانمند اس��ت که در آن هر فرد و شرکت، بخشی از کار را برعهده گرفته 

است و یک زنجیره به هم پیوسته را تشکیل داده اند.
نقصی در حوزه سینما

به گفته کرمی، در کش��ور ما اما به جای این زنجیره مدرن و پیوس��ته، 
ش��رکت ها و دفاتر س��نتی وجود دارن��د که به اصطالح دفاتر س��ینمایی 
محس��وب می شوند. سینما یک صنعت است و نیازمند یک زنجیره کامل 
از بازیگران مختلف اس��ت. برای مثال در اکثر کش��ورهای توسعه یافته در 
حوزه سینما تعداد قابل توجهی شتاب دهنده سینمایی تاسیس شده است 
و متاسفانه در کشور ما شتاب دهنده تخصصی در این حوزه تاسیس نشده 

است و این یک نقص بزرگ محسوب می شود.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، ضمن بررسی رشته های 
مختلف، موجود در صنایع نرم و خالق گفت: سینما یک مثال است و این 
نقایص در دیگر حوزه ها مانند، موس��یقی، مد و لباس و یا چاپ و نشر نیز 
وج��ود دارد. همه اینها در ذیل صنایع نرم و فرهنگی تعریف می ش��وند و 
زنجیره های به هم پیوس��ته و کاملی برای ارتقای آنها شکل نگرفته است. 
۲۷۰۰ میلیارد دالر گردش مالی جهانی صنایع نرم و خالق است و از این 

مقدار تنها 1۰۰ میلیون دالر نصیب ایران شده است.
 توجه به ظرفیت های عظیم فرهنگی ایران

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق 
ضم��ن ناچیز خواندن این مقدار گردش مالی در حوزه صنایع نرم و خالق 
برای کش��ور گفت: با توجه به پیشینه فرهنگی و  تاریخی و تمدنی کشور 
ما اگر از جنوبی ترین نقطه در ش��رق کش��ور مانند بندر گوادر و چابهار، تا 
ش��مالی ترین نقطه در غرب کشور مانند ماکو، بیله سوار و جلفا جای جای 
کش��ور را جس��ت وجو کنیم، با حجم عظیمی از ظرفیت ها و داش��ته ها و 

تولیدات در حوزه صنایع نرم و خالق مواجه خواهیم شد که نیازمند بالفعل 
و دیده شدن هس��تند. صنعت فرش یک مثال بسیار خوب در این زمینه 
اس��ت ک��ه با وجود آنکه این صنعت  و نام ف��رش در جهان به اذعان همه 
تاریخ شناسان و شرق شناسان با نام ایران شناخته می شود، اما کار چندانی 
ب��رای ایجاد تحول و نفوذ فناوری به این صنعت س��نتی در کش��ور انجام 

نگرفته است و ماشین آالت آن نیز اغلب از طریق واردات تامین می شود.
 کرم��ی گفت: در حال حاضر با توج��ه به چالش ها و برخی کمبودهای 
احصاشده در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، عزیزان نماینده که 
قباًل در مس��ئولیت قرار داشتند، بعد از ورود به مجلس خواستند که یکی 
از اولین کارهای ش��ان، رفع این چالش ها و برطرف ساختن موانع از طریق 

قانون گذاری و اصالح قوانین موجود باشد.
 به گفته وی، علی رغم این تالش قابل تحس��ین، باید از جایگاه دبیری 
ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق، بگویم 
که متاسفانه به نظر می رسد که نقش و نیازهای صنایع نرم و خالق، در این 
قانون دیده نشده است. باید به این مهم هم توجه داشت که قوانین معموالً 
برای بازه های زمانی طوالنی چندین س��اله نوشته می شود و نه فقط برای  
زم��ان حال، در صورتی که نقش صنای��ع نرم و خالق در این قانون جدید 
دیده نش��ود، بسیاری از استان های کشور که ظرفیت های نرم و خالق در 
آنها پررنگ تر از بس��ترهای فناورانه است، دیده نخواهند شد و اقتصادهای 

پویای محلی در آنها شکل نخواهد گرفت.
 دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توس��عه صنایع نرم و 
خالق ضمن توضیح نیازهای قانونی برای حمایت از ش��رکت های خالق و 
زیست بوم نرم و خالق کشور گفت: قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
در قالب یک طرح در مجلس مطرح شده است و یک الیحه نیست که ما 
از طریق دولت، نظرات مان را در آن بگنجانیم. بر این اساس از نمایندگان 
محترم مردم در مجلس ش��ورای اسالمی درخواست داریم تا خواسته های 
شرکت های خالق و کلیه فعاالن صنایع نرم و خالق را مدنظر قرار دهند و 
حمایت قانونی الزم را از طریق ابزار قانون گذاری در اختیار آنها قرار دهند.

 وی همچنین بیان کرد: خواهش ما این اس��ت که کلمه ش��رکت های 
خالق در این قانون در کنار شرکت های دانش بنیان اضافه شود. شرکت های 
خالق مانند ش��رکت های دانش بنیان از قدرت رس��انه ای باالیی برخوردار 
نیستند و خواسته های آنها پژواک کافی را در جامعه ندارد. معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری آماده است تا با ارائه مستندات، خواسته های این 
ش��رکت ها و فعاالن خالق را با نمایندگان محترم مجلس در میان بگذارد 
تا حمایت های موردنیاز این شرکت ها نیز از پشتوانه قانونی برخوردار شود.  

کرمی: حمایت از شرکت های خالق به پشتوانه قانونی نیاز دارد
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ایجاد اختالفات بین کارمندان در محل کار امری بسیار طبیعی و شایع 
است. این گونه اختالف ها نشان می دهد کارمندان قادر به بیان نظرات خود 
و بحث در مورد آن هس��تند. بنابراین در هر س��ازمانی مدیران باید بدانند 
چگونه این اختالفات را حل کنند. با یوکن همراه باش��ید تا در این مقاله 
11 نکته برای کمک به حل مناقش��ات در محل کار را با شما به اشتراک 

بگذاریم.
رهبری افرادی که میل، رویا و بینش مشابهی دارند، بسیار دشوار است. 
ایجاد تغییر و تحول در افرادی که به ش��دت س��نتی هس��تند و راه تفکر 
ثابتی دارند حتی از آن چالش برانگیزتر است. در نتیجه، به دلیل تفاوت در 
نظرات و س��بک های ارتباطی، بحث در بازار رخ می دهد. با این حال، تمام 

اختالف های محل کار بد نیستند.
اختالف های س��الم خوب هستند. عدم وجود مناقشات نشان دهنده این 
اس��ت که تفکر انتقادی و تالش برای اعالم نظر خود در س��ازمان از بین 
رفته اس��ت. این یک پرچم عظیم قرمز بوده که نشان می دهد هر تفکر و 
یا رفتاری به ش��دت توسط کسی که از هر نوع انتقاد نفرت دارند محدود 

می شود.
اما زمانی که اوضاع در مسیر درست پیش نمی رود ولی هیچ کس گوش 
ش��نوا ندارند چه؟ چگونه به مس��یر بازمی گردید؟ روابط تضعیف ش��ده را 
تقوی��ت می کنید و اختالف��ات را قبل از اینکه در کل س��ازمان به فاجعه 
تبدیل شوند حل می کنید؟ در اینجا 11 راهنمایی در مورد چگونگی حل 

تقریباً هرگونه اختالف در محل کار را به شما معرفی می کنیم:
1. برای هر قطعنامه نتیجه ای شناسایی کنید

اولین چیزی که هنگام ورود به جلس��ه حل و فصل منازعه باید تعیین 
کنید این است: چیزی که می خواهید به دست بیاورید را مشخص کنید. 
برخالف بس��یاری از روابط، تمام قطعنامه های مربوط به تعارض در محل 
کار با بغل، دس��ت دادن و س��لفی گرفتن پایان نمی یابند. با این توضیح، 
رویکرد ش��ما با توجه به نتایجی که می خواهید به دس��ت آورید و یا نوع 
شخصیت تان متفاوت اس��ت. روش های مختلفی برای حل اختالف وجود 

دارد. آنها عبارتند از:
• مش��ارکتی: در رویکرد مش��ارکتی، هر دو طرف سعی در خراب کردن 
یکدیگر ندارند. در عوض، آنها با یکدیگر همکاری می کنند تا بهترین شیوه 

و راه حل را برای حل مشکالت خود، بیابند.
• اجتنابی: با استفاده از این رویکرد هر نوع نجوا، ناله، نظرات و هر چیزی 
که توهین آمیز اس��ت را نادیده می گیرید. اگرچه رویکرد اجتنابی توصیه 
نمی ش��ود، اما در زمانی که ریسک باالیی وجود ندارد و روابط بین هر دو 

طرف رو به نابودی نیست، بهترین گزینه محسوب می شود.
• تطبیق: با اس��تفاده از این رویکرد، نیازهای حزب دیگر  را در آن زمان 
مهم تر از نیازهای خود می بینید و تمایل به رسیدن به یک راه حل صلح آمیز 
دارید. همان طور که این رویکرد نش��ان می دهد، یک حزب تسلیم دیگری 

می شود.
• مصالحه: این رویکرد به این معنا است که هر دو طرف می توانند به یک 
نقطه متقابل برسند و مایل به همکاری با یکدیگر برای دستیابی به نتایج 

متقاباًل راضی کننده هستند. با این روش، بازنده ای وجود ندارد.
بنابراین، نتایج قطعنامه شما واقعاً بستگی به درجه اختالف، نوع اختالف 

و نتیجه مورد نظرتان دارد.
2.  قوانین تنظیم کنید

ادعای قدیمی که می گوید س��ال ها زمان برای ایجاد یک رابطه نیازمند 
اس��ت، اما فقط چندین لحظه برای از بین بردن آن کافی اس��ت حقیقت 
دارد. در نتیج��ه، قوانینی برای نحوه برخورد ب��ا حل منازعات وجود دارد. 
مهم نیس��ت اختالف چقدر جزئی باش��د، باید قوانینی برای نحوه حل و 

فصل تنظیم کنید.
قوانین ب��ه معنای محدودیت نیس��تند. در عوض، آنها به ش��ما کمک 
می کنن��د تا در چارچوب های مناس��ب حرکت کنید ک��ه اغلب منجر به 
نتایج مطلوب می شود. هنگام مدیریت اختالف در میان همکاران، داشتن 

مجموعه ای از استانداردها که همه به آن پایبند هستند کمک می کند.
مزایای مثبت دیگر این است که قوانین یک حس امنیت و اطمینان از 
عدالت را فراهم می کنند، چیزی که در وهله اول، با اختالف تناقض دارد. 
نمونه هایی از چنین قواعد )بس��ته به نوع اختالف( عبارتند از: درخواست 
از کارکن��ان برای پایین آمدن از موقعیت های خود به طور موقت، محدود 

کردن قدرت اعطا شده به کارکنان و اعمال طرفین به روند رسمی و خطی 
حل و فصل.

3. در مهارت های ارتباطی و شنیداری خود سرمایه گذاری کنید
حل و فصل اختالف فقط بس��تگی به توانایی ش��ما برای شنیدن آنچه 
گفته شد ندارد، بلکه تفکیک تفاوت زبان بدن، آه کشیدن و حتی سکوت 
امری مهم اس��ت.  چندین متغیر مانند دین، زمینه های فرهنگی، قومیت، 
جنسیت و تفاوت های اقتصاد را به آن اضافه کنید و یک پرونده پیچیده از 

سوء تفاهم های بزرگ خواهید داشت.
این به این معنا اس��ت که، چیزی که برای یک کارمند متولد ش��ده در 
ایاالت متحده کاماًل معمولی تلقی می شود برای کارمند متولد و بزرگ شده 

در کشور دیگر می تواند کاماًل نامناسب باشد.
مهارت ه��ای ارتباطی و ش��نیداری خوب ش��ما را قادر می س��ازد تا از 
هنجارهای اجتماعی دور شوید. از الگوهایی که مهارت های تصمیم گیری 
ش��ما را از بین می برند رهایی یابید. دیدگاه های مختلف را قبول کنید تا 

بتوانید راه حل هایی  برای رفع مشکالت روابط پیدا کنید.
4. جلسات رو در رو برگزار کنید

هر زمان که می توانید، برای حل اختالف جلس��ه رو در رو برگزار کنید. 
بیان احساسات در ایمیل چالش برانگیز است، زیرا اثر ارتباط غیرکالمی در 
پشت صفحه نمایش کامپیوتر و تلفن همراه از بین می رود. در هنگام حل 
و فصل اختالفات، ما فقط صحبت نمی کنیم و امیدواریم که بهترین اتفاق 
بیفتد، زیرا قصدمان همین اس��ت. ما تمام جنبه های ارتباطات غیرکالمی 

را درگیر می کنیم.
در جلس��ات رو در رو ما از تمام جنبه های ارتباط غیرکالمی اس��تفاده 
می کنیم. چیزهایی مانند تن صدا، محدوده صوتی، عبارات کوچک و زبان 
بدن می توانند بیش از یک  عذرخواهی ساده در ایمیل ارتباط برقرار کند.

5. از حمالت شخصی اجتناب کنید
در حالی که ممکن اس��ت واکنش های شدید عاطفی پیش بیاید، مهم 
اس��ت که از حمالت شخصی طی حل اختالفات خودداری شود. به جای 
اس��تفاده از حمالت ش��خصی، باید یک راه بهتر برای برقراری احساسات 

خود داشته باشید.
 6. دیگران را سرزنش نکنید

تقصی��ر را گردن دیگران انداختن ی��ک روش مطمئن برای حل خراب 
کردن یک رابطه اس��ت. دیگران را برای مش��کالت سرزنش کردن در ذات 
انسان است. با این حال، هدف حل مناقشات این است که تقصیر را گردن 

یک نفر نیندازیم و مسئولیت پذیر باشیم.
۷. واسطه  خارجی استخدام کنید

گاهی اوقات اختالف آنقدر ش��دید اس��ت که به نظر می رس��د طرفین 
نمی توانند مشکل را بین خودشان حل کنند. در این مورد، باید یک واسطه 
خارجی اس��تخدام ش��ود. یک واسطه شخصی کسی اس��ت که در زمینه 

مدیریت اختالفات، مذاکره و آموزش تخصص دارد.
 8. نقطه مشترک پیدا کنید

پیدا کردن نقطه مشترک به معنا جست وجوی ایده ها، عالیق و باورهایی 
اس��ت که بین طرفین یکسان بوده و از آنها می توان برای مذاکره استفاده 
کرد . این به نظر آس��ان می رسد، اما عملی کردنش در واقع چالش برانگیز 
است. اگر آسان بود، هیچ گزارشی از اختالف بین مردم، شرکت ها و ملت ها 
وجود  نداشت. با این حال، زمانی که همه چیز با شکست مواجه می شوند، 
پیدا کردن زمینه مش��ترک می تواند همان چیزی باشد که احزاب مخالف 

را به میز مذاکره می کشاند.
9. فقط واقعیت ها را بیان کنید

وسوس��ه برانگیز است که رویدادهای روزها، ماه ها یا سال های گذشته را 
در تالش برای س��رزنش دیگران تغییر دهیم، اما این تنها باعث می ش��ود 
همه چیز بدتر ش��ود. هدف حل منازعات، تمرکز بر روی واقعیت ها است 

نه تفسیر شما از آن.
10. موانع جلوگیری حل و فصل اختالفات را شناسایی کنید

ب��ا توجه به HR Daily Advisor، شناس��ایی موان��ع جلوگیری، به 
شما در حل مشکل کمک می کند. سازمان ها می توانند بهترین واسطه ها 
یا کارشناس��ان توسعه شخصی را اس��تخدام کنند، اما تا زمانی که موانع 
پیشگیری تش��خیص نداده و به آنها پاسخ داده نشود، تمام تالش ها برای 

حل و فصل اختالفات شکست خواهند خورد.
درست همان طور که شما نمی توانید بدون تشخیص بیماری دارو تجویز 
کنید، بدون شناسایی موانعی که موجب حل اختالف می شود نمی توانید 

مشکل را حل کنید.
 11. یک سیاست مدیریت حل اختالف ایجاد کنید

هر گونه درگیری نباید به موضوعی جدی تبدیل ش��ود، اما برای حفظ 
فض��ای احترام و درک متقابل در محل کار، نیاز به مستندس��ازی رفتاری 
قابل قبول اس��ت و مراحلی هنگام درگیری های بین فردی باید طی شود. 
سیاس��ت مدیریت اختالفات مانند یک فانوس دریایی اس��ت که به شما 
کمک می کند تا اختالف نظر در سطوح و مقادیر مختلف را هدایت کنید 

و هیچ یک از سازمان ها نباید بدون آن باشند.
کالم آخر

کاماًل طبیعی است که سازمان ها اختالفاتی را تجربه کنند. اختالف سالم 
الهام بخش رشد و نوآوری می شود. کلید حل این اختالفات شناخت تحول 
از روابط سالم به ناسالم و دنبال کردن مراحلی برای بازگرداندن تعادل به 

روابط موجود است.
Lifehack :منبع 
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ج��ف ب��زوس، ثروتمندترین مرد دنیا، نق��ل قول جالبی 
دارد: »برند ش��خصی شما نکته ای است که مردم وقتی در 
اتاق حضور ندارید، درب��اره اش بحث می کنند.« این امر به 
خوبی اهمیت برندس��ازی شخصی در دوره کنونی را نشان 
می دهد. بس��یاری از افراد نس��بت به برندس��ازی شخصی 
دیدگاه مناس��بی ندارند بنابراین به ط��ور مداوم در زمینه 
مدیریت برند شخصی ش��ان زمان را ه��در می دهند. برخی 
دیگ��ر نیز انگیزه کافی برای ایجاد برند ش��خصی دارند، اما 
نس��بت به شیوه های مناس��ب برای س��اماندهی این نکته 

آگاهی الزم را ندارند. 
دارای  از حوزه ه��ا  بس��یاری  در  برندس��ازی ش��خصی 
تاثیرگذاری قابل مالحظه ای اس��ت. برخی از برندها نسبت 
به مدیریت عرصه کسب و کار براساس تقویت برند شخصی 
نگاه خوش بینان��ه ای دارند. این امر ناش��ی از تجربه موفق 
این افراد اس��ت. برند ش��خصی در زمینه بازاریابی، فروش 
و تعامل با مش��تریان تاثیرگذاری بسیار باالیی دارد. برخی 
از کارآفرین��ان به طور مداوم در تالش برای بهبود وضعیت 
برند اصلی شان اقدام به تقویت برند شخصی خود می کنند. 
ش��یوع ویروس کرونا تاثیر بسیار زیادی بر روی وضعیت 
کس��ب و کارها در مقیاسی جهانی داشته است. امروزه نیاز 
برندها به کمک برند ش��خصی کارآفرینان شان بیش از هر 

زمانی افزایش یافته اس��ت بنابراین مدیریت برند ش��خصی 
یک��ی از ضرورت های دوره کنونی کس��ب و کار محس��وب 
می ش��ود.  وقتی از برندس��ازی ش��خصی صحبت می شود، 
بس��یاری از افراد در عمل نس��بت به فق��دان آگاهی دقیق 
از ای��ن نکته اظهارنظر می کنند. من در این مقاله به کمک 
کریس دیاز، کارشناس برندسازی شخصی، در تالش برای 
واکاوی برخ��ی از مزیت ه��ای اصلی برندس��ازی ش��خصی 
هس��تیم. در ای��ن میان برخ��ی از راهکاره��ای ایجاد برند 

شخصی را نیز مرور خواهیم کرد. 
1. جذب مشتریانی با تمایل به پرداخت بیشتر

تعام��ل با مش��تریان دارای انگی��زه باال ب��رای پرداخت 
هزینه بیش��تر برای هر برندی رویایی اس��ت. بس��یاری از 
کس��ب و کارها در این میان ایده های بسیار متنوعی برای 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف دارن��د، با این حال تا 
زمانی که برند ش��خصی مدیرعامل یک برند ایجاد نش��ود، 

خبری از تاثیرگذاری مناسب نخواهد بود. 
چرا مش��تریان جلب برندهای بزرگ دارای برند شخصی 
پیرام��ون مدی��ران ارشدش��ان می ش��وند؟ این ام��ر نوعی 
تاثیرگ��ذاری روانش��ناختی را پی��ش می کش��د. برندهای 
شخصی همیشه تاثیرگذاری بهتری بر روی مخاطب هدف 
ب��ه همراه دارد. دلی��ل این امر تعامل همراه با احساس��ات 
انسانی بیش��تر در این موارد است. امروزه مشتریان تمایل 
باالتری برای ش��ناخت ش��خصی از برندها دارند. برندهای 

شخصی این نیاز را به خوبی پاسخ می دهند. 

2. کسب مزیت رقابتی
مزی��ت رقابتی برای فعالی��ت در بازارهای مختلف دارای 
اهمیت باالیی است. برخی از برندها به طور مداوم در تالش 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به برند ش��خصی 
مدیران ش��ان ارجاع می دهند. این امر موجب تعامل بهتر با 

مخاطب هدف می شود. 
اگر کس��ب و کارها ب��ه دنبال رقابت مناس��ب با دیگران 
هس��تند، باید از برند شخصی برای تاثیرگذاری هرچه بهتر 
س��ود ببرند. امروزه برخی از برندها به طور مداوم در تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با رقبای سرسختی 
مواجه می شوند. اس��تفاده از برند شخصی به عنوان مزیت 

رقابتی ایده جذابی خواهد بود. 
3. امکان همکاری با کارشناس های حرفه ای 

برنده��ای ش��خصی اغل��ب اوق��ات فرصت ه��ای جالبی 
پی��ش روی کارآفرین��ان قرار می دهند. بس��یاری از برندها 
در راس��تای تعامل ب��ا مخاطب هدف نیاز ب��ه همکاری با 
کارشناس های حرفه ای دارند. نکته مهم درخصوص چنین 
کارش��ناس هایی انتخاب برندهای طرف قرارداد از س��وی 
خودشان اس��ت بنابراین ارسال درخواست همکاری به آنها 
بی فایده خواه��د بود. برندهای ش��خصی امکان جلب نظر 
کارشناس های حرفه ای کسب و کار را افزایش می دهد. این 
امر ناش��ی از توانایی برندهای شخصی برای ایجاد تعامل با 

افراد حقیقی است. 
entrepreneur.com :منبع
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برندسازی شخصی در عصر دیجیتال

آیا امکان کسب درآمد از گیم وجود دارد؟
ایده های کارآفرینی برای گیمرها

کسب درآمد از بازی های رایانه ای برای بسیاری از مردم جای سوال دارد. اغلب مردم بازی های رایانه ای 
را ابزاری برای س��رگرمی قلمداد می کنند. بدون تردید این امر ش��انس هرگونه کس��ب درآمدی را نادیده 
می گیرد. فعالیت ش��مار باالیی از گیمرها در سراسر دنیا خالف باور عمومی در زمینه امکان کسب درآمد 
از ای��ن حوزه را ثابت می کند. ام��روزه برخی از گیمرهای بزرگ برای همکاری با برندهای بازی س��ازی و 

همچنین انتشار محتوای مربوط به گیم درآمدهای چند میلیون دالری کسب می کنند. 
بازی های رایانه ای ماهیت بسیار اعتیادآوری دارند. بسیاری از مردم به طور مداوم در انتظار برای معرفی 
عنوان های تازه بازی هستند. استودیوهای بازی سازی نیز همیشه با استفاده از فناوری های تازه در تالش 
برای غافلگیر ساختن مشتریان شان هستند. کسب درآمد از طریق بازی کردن برای ساعت های طوالنی در 
روز بیشتر شبیه به نوعی رویاست. در ادامه در تالش برای بررسی امکان تبدیل رویای موردنظر به واقعیت 

خواهیم بود بنابراین به برخی از ایده های کارآفرینی برای گیمرها اشاره خواهیم کرد. 
مرکز آموزش و تمرین گیم

برخی از افراد نسبت به انجام بازی های رایانه ای انگیزه بسیار زیادی دارند. همانطور که بازی هایی مانند 
فوتبال یا والیبال در دنیای واقعی نیاز به تمرین دارد، گیم های مختلف نیز بدون تمرین و افزایش مهارت 
نتیجه ای جز شکس��ت برای گیمرها به همراه نخواهد داش��ت. اگر شما به عنوان یک گیمر حرفه ای دارای 

مهارت های باالیی هستید، استفاده از مهارت تان برای آموزش دیگران ایده مناسبی خواهد بود. 
ب��دون تردی��د صحبت از مرکز آموزش و تمرین گیم برای بس��یاری از اف��راد عجیب خواهد بود. چنین 
مراکزی به رغم تمام انگاره های متفاوت مردم درباره عرصه گیم رونق بس��یار زیادی دارد بنابراین یکی از 

ایده های مناسب برای ساماندهی کسب و کار شامل همین حوزه خواهد بود. 
آموزش آنالین گیم

اغلب افراد تجربه گیر کردن در برخی از مراحل بازی ها را دارند. این امر ناشی از طراحی بیش از اندازه 
دشوار برخی از مراحل و همچنین سطح مهارت های بازی پایین گیمرهاست. برخی از گیمرهای حرفه ای 
در تالش برای راه اندازی کس��ب و کار در عمل امکان اس��تفاده از مهارت های شان را دارند. این امر شامل 
راه اندازی یک کانال یوتیوب ساده برای راهنمایی دیگر گیمرها و افراد عالقه مند به بازی های رایانه ای به 

منظور طی مراحل به صورت ساده تر و همچنین افزایش مهارت های بازی شان است. 
کمک به استودیوها برای توسعه بازی ها

توسعه بازی های رایانه ای نیازمند اطالعات بسیار گسترده ای است. امروزه اغلب عنوان های مشهور بازی 
به صورت دنباله دار طراحی می ش��ود. یکی از دغدغه های اس��تودیوهای بازی سازی اطمینان از رفع نقاط 
ضعف عنوان های قبلی است. گیمرها امکان کمک به استودیوهای بازی سازی به منظور یافتن نقاط ضعف 
بازی های ش��ان و همچنین بررس��ی اولیه عنوان های تازه را دارند.  گاهی اوقات برخی از عنوان های بازی 
به دلیل انتشار بدون ارزیابی اولیه با شکست های بسیار زیادی مواجه می شوند. سرمایه گذاری هنگفت بر 
روی طراحی عنوان های بازی از سوی استودیوهای بزرگ موجب تالش برای کاهش ریسک های احتمالی 
در این حوزه می شود. این سرمایه گذاری اغلب در قالب همکاری با گیمرهای برجسته صورت می گیرد. 

گیمرهای بزرگ و حرفه ای در زمینه انتش��ار محتوای ویدئویی پیرامون عنوان های جدید بازی مهارت 
باالیی دارند. استودیوهای بازی سازی نیز از همین ویدئوها برای یافتن گزینه های مناسب جهت همکاری 
سود می برند بنابراین در عمل همکاری با استودیوهای بازی سازی بزرگ بستگی به سطح توانایی هر گیمر 

برای ارزیابی دقیق گیم های مختلف دارد. 
تاک شو پیرامون گیم

برنامه های تاک ش��و در میان س��رگرمی های محبوب مردم دنیا قرار دارد. بسیاری از مهمان های چنین 
برنامه هایی شامل سلبریتی ها و افراد مشهور است. اگر شما در عرصه گیم به دنبال ایده ای برای کارآفرینی 
هس��تید، طراحی یک تاک ش��وی ویژه گیم جذابیت باالیی خواهد داشت. امروزه بسیاری از گیمرها نیاز 
به عضویت در انجمن های مش��خص گیم را احساس می کنند. راه اندازی یک برنامه اختصاصی برای گیم 
توانای��ی جلب نظر دامنه وس��یعی از مخاطب هدف را به همراه دارد.  یک��ی از مزیت های راه اندازی تاک 
ش��و برای عرصه گیم س��طح رقابت پایین در این حوزه است بنابراین امکان توسعه برنامه در مدت زمانی 
اندک فراهم خواهد شد. امروزه بسیاری از عرصه های برنامه سازی دارای رقابت بسیار فشرده ای است. این 
امر کار بازاریاب ها را به ش��دت دش��وار می کند. اگر شما به عنوان یک گیمر در تالش برای ورود به عرصه 
س��اخت تاک ش��و هستید، باید پیش از شروع به کار اندکی از اصول بازاریابی را یاد بگیرید. این امر کمک 

قابل مالحظه ای به شما برای توسعه سریع و بهینه برنامه تان خواهد کرد. 
وقتی از برنامه تاک ش��و صحبت می کنیم، نیازی به تمرکز صرف بر روی فرمت ویدئو نیس��ت. امروزه 
بسیاری از برنامه های تاک شو در قالب پادکست عرضه می شوند بنابراین در عمل نیازی به طراحی دکور 
برای ش��روع به کار نیز نخواهد بود. مهمترین مس��ئله دعوت از گیمرهای مشهور و دارای مهارت باالست. 

این امر محبوبیت پادکست تان را در مدت زمانی اندک به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
خدمات عرضه و کرایه گیم

شروع کسب و کار در صنعت گیم الزاما با گزینه های پرهزینه صورت نمی گیرد. امروزه بسیاری از مردم 
توان خرید گیم های گران را ندارند بنابراین عرضه چنین بازی هایی به صورت کرایه ای ایده جذابی خواهد 
بود. این امر به معنای کرایه یک بازی برای مدت زمانی مشخص از سوی کاربران است. چنین امری شاید 

در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، اما برای کسب و کارها سودآوری قابل مالحظه ای به همراه دارد. 
فعالیت در زمینه کرایه گیم نیازمند انتخاب عنوان های محبوب بازی است. در غیر این صورت مشتریان 
از خدمات ش��ما استقبال نخواهند کرد. همچنین امکان فروش مستقیم بازی های مختلف نیز وجود دارد. 
اگرچه برخی از گیمرها عنوان های بازی را به صورت آنالین خریداری و دانلود می کنند، اما هنوز هم خرید 
حض��وری جذابیت های خاص خود را دارد بنابراین با آزمایش ش��انس تان در این حوزه امکان درآمدزایی 

مناسبی خواهید داشت. 
انتخاب برای شروع کسب و کار در صنعت گیم کار سختی نیست. مهمترین مسئله در این میان تالش 
گیمرها برای یافتن نقاط قوت شان و سرمایه گذاری بر روی آنهاست. متاسفانه بسیاری از گیمرها از همان 
ابتدا قصد کس��ب س��ودهای چند میلیون دالری را دارند. کارآفرینان باید ابتدا با سودهای اندک کارشان 
را ش��روع نمایند. همچنین ش��اید در ماه های اولیه کار وضعیت مالی چندان جالبی پیش روی ما نباشد. 
حضور مداوم در این حوزه و تالش برای توسعه ایده های تازه مهمترین مسئله در این میان خواهد بود. 
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