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تغییر نرخ ارز در بودجه سال آینده چه تاثیری بر نرخ تورم دارد؟

آثار درآمدی و تورمی 
تغییر نرخ ارز

فرصت امروز: دولت دوازدهم، نرخ ارز را در الیحه بودجه 1400 تغییر داده است، اما این نرخ چه تاثیری بر نرخ تورم 
خواهد گذاش��ت؟ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با طرح این سوال در مطالعه ای به آثار درآمدی و تورمی 
تغییر نرخ ارز در الیحه بودجه س��ال 1400 پرداخته است. به اعتقاد بازوی پژوهشی وزارت صمت، یکی از آیتم های 
درآمدزای دولت در قوانین بودجه سنواتی درآمد ناشی از حقوق ورودی و مالیات بر واردات کاالهاست. در این درآمدها 
مؤلفه های نرخ تعرفه نرخ تسعیر ارز مبنای اخذ حقوق گمرکی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ارزش واردات تأثیرگذار 

است. دو مؤلفه نرخ تعرفه و نرخ تسعیر ارز همواره در محافل سیاست گذاری مورد بحث هستند. نرخ تعرفه عالوه...

عملکرد واسطه های بورسی در آذرماه نشان می دهد

پاییز طالیی کارگزاری ها
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رسانه های آمریکایی از نقش بزرگ شرکت های کوچک در اقتصاد ایران گزارش می دهند

رونق کسب وکارهای کوچک در میانه تحریم

چگونه مانند حرفه ای ها سخنرانی کنیم؟
سرمایه گذاری اپل بر روی خودروهای بدون راننده

کوچ بزرگ نیکون 
طراحی سایت بهتر با نکات طالیی

بازاریابی دیجیتال با طرح های گرافیکی
محتوای ویدئویی موفق با 3 قانون طالیی 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

طرح بزرگ ایالن ماسک 
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فرصت امـروز: بخش »صنعـت« و پـس از آن »حمل ونقل« 
بیشـترین اثرپذیری را از تغییرات نرخ ارز دارند و در سوی 

مقابل، »خدمات« و »آموزش« کمترین تأثیرپذیری 
را از نوسان های بازار ارز به ثبت رسانده اند...

 بخش صنعت بیشترین و بخش آموزش
کمترین تاثیرپذیری را از نرخ ارز دارند

اثرگذاری دوگانه نرخ ارز بر قیمت ها

نگـــاه
کارآفرینان اجتماعی تنها 

انگیزه سودآوری ندارند
کارآفرینی در مقام 

رسالت اجتماعی
اجتماع��ی«  »کارآفری��ن 
کس��ی اس��ت ک��ه ب��ا اس��تفاده 
کارآفرینان��ه،  مهارت ه��ای  از 
فعالیت های عام المنفعه اجتماعی 
انج��ام می ده��د، هرچن��د که با 
فعالیت ه��ای خیریه صرف تفاوت 
ماه��وی دارد. اگر هدف و مقصود 
نهای��ی کارآفری��ن، ایج��اد ثروت 
اس��ت؛ این تولید ثروت در شکل 
اجتماعی و تماس انسانی متبلور 
می شود. طبق نظریات کارآفرینی، 
کارآفرین اجتماعی به دنبال خلق 
ارزش در ابعاد بزرگ و تحول یافته 
اس��ت که بخ��ش قاب��ل توجه یا 
تمامی جامعه از آن بهره مند شوند. 
به عبارت بهتر، کارآفرین اجتماعی 
تنه��ا در فعالیت های س��ودآوری 
مشارکت می کند که آن فعالیت ها 
ب��ه خل��ق »بهب��ود اجتماع��ی« 
 )Social Improvment(
منتهی می ش��ود. اینجاس��ت که 
کارآفرین��ی در مقام یک رس��الت 
می ش��ود.  تعری��ف  اجتماع��ی 
موت��ور  اجتماع��ی  کارآفرین��ان 
و  جامع��ه  در  تغیی��ر  محرک��ه 
سازندگان دنیای بهتری هستند. 
تقریب��ا دو ده��ه از ش��کل گیری 
 مفه��وم »کارآفرین��ی اجتماعی«

 )Social entrepreneur( 
در جهان گذش��ته اس��ت، اما این 

رویک��رد جایگاه خود را 
2به دست آورده و این...
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فرصت امروز: پس از آنکه پنجش��نبه گذش��ته رئیس کل بانک 
مرکزی و س��خنگوی دولت از قطعی ش��دن خرید واکسن کرونا 
خبر داده و به تامین مالی 200 میلیون یورویی برای خرید 16.8 
میلیون دز واکس��ن کرونا اش��اره کردند، ح��اال رئیس جمهور در 
آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا می گوید که »هم واکسن 
تولید می کنیم و هم واکس��ن می خریم.« در همین حال، در یکی 
دو هفته گذشته بحث های زیادی درباره مانع تحریم و FATF در 
خرید واکس��ن کرونا در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در گرفته 
و با بررس��ی دوباره لوایح FATF در مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام، دو قطبی موافقان و منتقدان FATF این بار به بهانه خرید 
واکسن کرونا، جدیدترین صف بندی سیاسی و اقتصادی را شکل 
داده اس��ت. البته حسن روحانی در جلسه روز گذشته ستاد ملی 
مقابله با کرونا وارد بحث FATF و واکسن کرونا نشد و تنها ابراز 

امیدواری کرد که »FATF سریعتر تصویب شود.«
او همچنی��ن با تاکید بر اینکه »ما در نقل و انتقال یا نگهداری 
واکسن هیچ مشکلی نداریم«، گفت: »در خرید البته مشکل داریم 
اما روزانه و مورد به مورد از این تحریم ها عبور می کنیم و این کار 
را تاکنون هم انجام داده ایم و بعد از این هم انجام می دهیم. حاال 
کاری هم به این نداریم که FATF تأثیری بر خرید واکسن دارد 

یعنی من نمی خواهم االن وارد این موضوع شوم.«
روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه »خدا 
را شاکریم که امروز منطقه قرمز در کشور نداریم«، افزود: »منطقه 
نارنجی هم تقریبا در کشور نداریم و بیشتر مناطق زرد هستند و 
باید از مردم در این زمینه تشکر کرد. البته امیدواریم که شب یلدا 

تاثیری در این زمینه نگذاشته باشد.«

وی ب��ا تاکید بر اینکه »1۳0 فوت��ی در روز برای ما خیلی زیاد 
است«، گفت: »البته تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم ولی 

باید شرایط کنترل شده فعلی را همچنان نگه داریم.«
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه »ما ش��اهد جه��ش کرونا در 
کشورهای اروپایی و مخصوصا انگلیس هستیم«، ادامه داد: »باید 
مراقبت  بیش��تری برای ورود مسافرانی داش��ته باشیم که از این 
کش��ورها به ایران ممکن است بیایند. همچنین باید خیلی توجه 
داش��ته باش��یم که تجمعات را تا جایی که ممکن اس��ت کاهش 

دهیم.«
روحانی با بیان اینکه »مردم شب نش��ینی ها را کاهش داده اند، 
ماس��ک اس��تفاده می کنند و فاصله گذاری ه��م کمابیش انجام 
می ش��ود«، گفت: »آنچه ممکن اس��ت در این میان مشکل س��از 
شود تجمعات اس��ت که باید رعایت کنیم. به ویژه که در آستانه 
ای��ام فاطمیه قرار داریم و مردم عاش��ق اهل بیت و عزاداری برای 
آنان هس��تند و این حق آنان است، اما باید طوری عمل کنیم که 

پروتکل های بهداشتی حتماً در عزاداری رعایت شود.«
او در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به اینکه »رسانه های 
معاند خارجی بسیار پر رو هستند«، گفت: »اوایل شروع کردند که 
علیه ما بگویند جمهوری اس��المی واکسن نمی خرد، بعد گفتند 
جمهوری اسالمی توان نگهداری واکسن را ندارد، بعد گفتند اصال 
جمهوری اس��المی پول خرید واکسن را ندارد که همه این موارد 
هم دیدند که رد شد، اما دست بردار نیستند اما مردم عزیز ما بدانند 
که از روزهای اولیه شیوع کرونا یکی از مهمترین مسائل ما واکسن 
بود. از همان زمان هم شرکت های دانش بنیان کار را شروع کردند 
و البته باید در کنار کار آنان به دنبال خرید واکس��ن هم باش��یم 

چراکه ممکن است واکسن داخلی دیرتر آماده شود.«
روحان��ی ادامه داد: »مردم ما بدانن��د که ما اوالً به دنبال خرید 
واکس��ن رفتیم در ثانی در همین مرحل��ه نیز فعالیت خبیثانه و 
رذیالنه آمریکا جریان داشت و هیچ شک نکنید که در زمان خرید 
واکسن هم برای ما مشکل ایجاد کردند. اصال جایی نیست که ما 
بخواهیم خرید انجام دهیم و آمریکا خباثت به خرج ندهد. مردم 
فکر نکنند ما مشکل نداریم. اینکه رهبری گفتند تحریم ها را بی اثر 
کنیم این کار را ما ساعتی در حال انجامش هستیم نه حتی روزانه. 
اگر هر کاالیی وارد یا صادر شده در تمام این سه سال با جنگیدن 

ما انجام شده که تحریم ها بی اثر شود.«
رئیس جمهوری با بیان اینکه »تاثیر تحریم در خرید واکس��ن 
ممکن است موجب گران تر ش��دن خرید ما شود«، افزود: »البته 
این را هم بگویم که واکسنی به غیر از کواکس را هر زمان وزارت 
بهداشت اعالم کند که مورد اعتماد است، حاضریم آن را خریداری 
کنیم، اما اینکه ما مردم خود را بدل به نمونه آزمایشی شرکت های 
خارجی کنیم، نه. یک شرکتی در دنیا برای خود واکسنی درست 
ک��رده و حاال می خواهد آن را روی مردم دنیا آزمایش کند، اما به 
هیچ وجه وزارت بهداشت چنین کاری را هرگز درباره مردم ایران 

انجام نخواهد داد.«
وی با تاکید بر اینکه »ما در نقل و انتقال یا نگهداری واکس��ن 
هیچ مشکلی نداریم«، تصریح کرد: »در خرید البته مشکل داریم 
اما روزانه و مورد به مورد از این تحریم ها عبور می کنیم و این کار 
را تاکنون هم انجام داده ایم و بعد از این هم انجام می دهیم. حاال 
کاری هم به این نداریم که FATF تأثیری بر خرید واکسن دارد، 
یعنی من نمی خواهم االن وارد این موضوع شوم. این کار برعهده 

مجمع تشخیص است که دارد آن را انجام می دهد.«
روحانی س��پس خطاب به س��عید نمکی، وزیر بهداشت که در 
جلسه حاضر بود، گفت: »اگر روزی واکسن به کشور وارد شد وزیر 
بهداش��ت باید روزانه گزارش دهد که چه مقدار واکسن وارد شده 
اس��ت، به چه کسانی تزریق شده و اولویت ها با چه کسانی است. 
ای��ن را بای��د هر روز اعالم کند. چون باز هم بعد از ورود واکس��ن 
به کش��ور این را خواهیم داش��ت که دشمنان بهانه جویی کنند و 
با سوءاس��تفاده از این مس��ائل بگویند که »واکسن در بازار سیاه 
است«، »معلوم نیست به چه کسانی تزریق شده«، »معلوم نیست 
کجا رفته«، پس برای جلوگیری از این بهانه جویی ها باید گزارش 
روزانه توسط وزیر بهداشت در این زمینه برای مردم انجام شود.«

او با اش��اره به روند انجام کار خرید واکسن از سوی دولت ادامه 
داد: »پولی را از بانکی تهیه کردیم تا واکسن را از کواکس بخریم 
ولی گفتند باید اوفک اجازه دهد. آنقدر مردم و سازمان بهداشت 
جهانی را ترس��انده اند. ما پول را تهیه کرده ایم، آن کشور با انتقال 
پول موافقت کرده است، اوفک هم قبول کرده ولی گفتند پول ابتدا 

باید به بانک آمریکایی بیاید.«
رئیس جمهور س��پس خطاب به  س��ران آمریکا، گفت: »چطور 
می توان به ش��ما اعتماد کرد؟ ش��ما که در دزدی معروفید! شما 
که مترصد هس��تید پولی از ما پیدا کنید تا آن را بگیرید! چگونه 

می توان به شما اعتماد کرد؟«
روحانی در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره به آغاز فصل 
سرما نیز گفت: »یکی از مسائل مهم ما در فصل زمستان، جدای 
از بیماری و ش��رایطی که این فصل دارد، وارونگی هوا اس��ت که 
می تواند موثر باش��د و ذرات معلق ه��م می تواند در نقل و انتقال 

ویروس تاثیرگذار باشد و هم این ذرات معلق می تواند در سیستم 
ایمنی بدن تاثیر س��وء بگذارند بنابراین برای ما مهم است که در 
این ایام نسبت به آلودگی هوا حساس باشیم. البته قانون و مقرراتی 
داریم و براس��اس قانون عمل می شود، اما استانداردها مسئولیت 
دارند و برخی از موارد هم که تاکید بیش��تری بر آنها شده، امروز 
در جلس��ه مورد تصویب قرار گرفته که امیدواریم این مقررات در 
فصل سرما به طور دقیق اجرا شوند.« وی در ادامه به تغییر سبک 
زندگی مردم در دوران شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: »بخشی از 
این تغییر در س��بک زندگی دائمی خواهد شد و بخشی از هم از 
بین می رود. تغییر سبک زندگی در بهداشت باعث شد مردم توجه 
ویژه ای به بهداشت پیدا کردند و این پایدار است و باقی می ماند. از 
سوی دیگر این بیماری باعث شد بیشتر به فضای دیجیتال تکیه 
کنیم که ای��ن هم باقی می ماند.« رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
»باید با توسعه دولت الکترونیک فعالیت ها و خدمات چهره به چهره 
کم ش��ود و مردم ب��دون حضور این خدم��ات را دریافت کنند«، 
افزود: »کارها باید دیجیتالی انجام شود. این تغییر سبک زندگی 
در ماه های پیش رو باید با همین ش��دت ادامه یابد.« روحانی در 
پایان با اشاره به شناسایی نوع جهش یافته کرونا گفت: »فرض بر 
اینکه این ویروس جهش یافته وارد کش��ور شد، راه درمان همانی 
است که تاکنون داشتیم، یعنی برای آن ویروس هم فاصله گذاری 

باید رعایت و همه پروتکل ها باید دقیق تر و جدی تر اجرا شود.«
او با بیان اینکه »بش��ر به هر حال بر این ویروس پیروز می شود 
و واکس��ن مطمئنی می آید«، گفت: »س��ه ماه دیگر یا شش ماه 
دیگر کمتر یا بیش��تر حتما به واکسن باکیفیت داخلی و خارجی 

می رسیم و این ویروس مهار می شود.«

فرصت امروز: صبح شنبه در آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی 
زن و علم که به »جایزه مریم میرزاخانی« نام گذاری شده، از 16 چهره 
علمی، ۵ بانوی فعال اجتماعی و ۳ تن از برجستگان و سرآمدان علمی 
کش��ور تجلیل شد. این مراسم که با حضور اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمه��ور، منصور غالمی وزیر علوم و معصومه ابتکار معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مرکز همایش های بین المللی 
دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، از برگزیدگان دو جایزه »زن و علم« 
)جایزه مریم میرزاخانی( و »پروانه فرزانه« در حوزه زیس��ت پزشکی 
تقدیر شد. معاون اول رئیس جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره ملی 
زن و علم با گرامیداشت یاد مریم میرزاخانی گفت: »بسیار خوشحالیم 
که یک دانش��مند جوان ایرانی مدارج باالی علمی در سطح دنیا پیدا 
کرد و درخشید و در حوزه ریاضی راه دانش را طی کرد و امروز وقتی 
از علم ریاضی صحبت می شود، نامی از خانم میرزاخانی برده می شود؛ 
او افق های جدید در علم ریاضیات در دوران کوتاه عمر خود گش��ود 
و جامع��ه جهانی هم حرمت گذاش��ت و روز تول��د او را به عنوان روز 
جهانی زن و ریاضیات نام گذاری کرد. طبیعی اس��ت در وطن او باید 
بیش از دیگر کشورها برای نخبگان الگوسازی شود و مسئولین کشور 
نیز جهت کش��ف و پرورش اس��تعدادهای موجود در کشور اقدامات 

بیشتری انجام دهند.« جهانگیری همچنین به مطالبه  خرید واکسن 
در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: »اگر بتوانیم یک روز زودتر از هر 
جای دنیا واکس��ن معتبر و موثر تامی��ن و وارد کنیم، یک لحظه هم 
درنگ نخواهیم کرد. حتما مردم مطمئن باش��ند که وزارت بهداشت 
دستورالعمل های شفافی تدوین و اعالم خواهد کرد و واحدی خارج از 
آن دستورالعمل ها نمی تواند به واکسن دسترسی پیدا کند. هیچ مقام 
دولتی و خانواده مقام دولتی حق ندارد خارج از آن دستورالعمل ها به 
واکسن دسترسی پیدا کند و همه مردم مشابه هم به واکسن دسترسی 

پیدا خواهند کرد.«
به گفته وی، »طبیعی اس��ت که مقابل��ه با این ویروس اصلی ترین 
مسئله ماست؛ ما در همه زمینه ها حتما تالش داریم که تولید داخل 
داشته باشیم؛ امروز حداقل ۹۷ درصد داروی موردنیاز در داخل انجام 
می شود و در زمینه واکسن نیز حتما تالش می کنیم در داخل تولید 
کنیم، اما این یک مسیر است؛ طبیعی است اگر همه مسیرهای تولید 

واکسن را با موفقیت طی کنیم، ممکن است چند ماه طول بکشد.«
منصور غالمی، وزیر علوم نیز جش��نواره ملی زن و علم را فرصتی 
برای توجه به زنان دانشمند خواند و گفت: »در حال حاضر ۵0 درصد 
دانشجویان از میان بانوان هستند و ۳۳ درصد اعضای هیأت علمی را 

نیز زنان تشکیل می دهند.« او همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره 
ملی زن و علم به نام »جایزه مریم میرزاخانی« گفت: »این حرکت ها 
اقدامات شایسته ای برای شناسایی بیشتر توانمندی های بانوان است. 
برگزاری چنین مناسبت هایی به ما کمک خواهد کرد تا زنان دانشمند 
و تأثیرگذار مورد توجه بیشتری قرار گیرند.« او با بیان اینکه »براساس 
آخری��ن آمارها ۳۳ درص��د اعضای هیأت علمی دانش��گاه ها و مراکز 
تحقیقاتی را زنان تش��کیل می دهند و در هفت سال گذشته به طور 
متوس��ط 2۹ درصد اعضای هیأت علمی جذب ش��ده از میان بانوان 
بوده اند«، گفت: »در برخی از دانشگاه ها مانند شهید بهشتی 4۹ درصد 
ظرفی��ت پذیرش اعضای هیأت علمی از میان بانوان اس��ت و این امر 
نش��ان می دهد که حرکت ما برای حضور زنان در عرصه علم و اقتدار 

یک حرکت رو به رشد است و به سمت بالندگی در حرکت است.«
س��ومین دوره از جش��نواره ملی زن و عل��م در دو بخش علمی و 
اجتماعی و در سه رده سنی زیر 40 سال، 40 تا 6۵ سال و باالی 6۵ 
سال برگزار شد و بانوان نخبه ایرانی در 6 گروه علوم انسانی، علوم پایه، 
فنی و مهندس��ی، علوم کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست، علوم 
پزشکی، هنر و معماری به رقابت با یکدیگر پرداختند. جایزه »پروانه 

فرزانه« نیز به یک نفر از محققان دانشگاه تهران اعطا شد.

در حوزه علوم انسانی، مریم کوشکی جهرمی استاد دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناسی دانش��گاه شیراز، دکتر کبری روشنفکر دانشیار 
زب��ان و ادبیات عرب دانش��گاه تربیت م��درس و دکتر عالیه کاظمی 
دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران واجد رتبه برتر شناخته 
ش��دند. در حوزه علوم پایه نیز دکتر فرزانه شمیرانی استاد دانشکده 
ش��یمی دانش��گاه تهران، دکتر راحله محمدپور دانشیار پژوهشکده 
نانو دانشگاه صنعتی ش��ریف و دکتر نعیمه ناصری دانشیار دانشکده 
فیزیک دانش��گاه صنعتی شریف صاحب عناوین برتر شدند. در گروه 
علوم پزش��کی، دکتر حوریه س��لیمان جاهی اس��تاد ویروس شناسی 
دانشگاه تربیت مدرس و دکتر سارا هرسینی دستیار تخصصی بالینی 
پزش��کی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران تقدیر شدند. در گروه 
کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست نیز دکتر زهرا طوطیان استاد 
دانشکده دامپزشکی دانش��گاه تهران، دکتر کیانوش خسروی دارانی 
اس��تاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و ساره حسینی 
کارش��ناس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری حائز رتبه 

برتر شناخته شدند.
همچنین در گروه فنی و مهندسی، دکتر اعظم جاللی آرانی دانشیار 
گروه آموزشی صنایع پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر زهرا مروج 

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان و دکتر مریم 
ایمانی آرانی دانش��یار گروه فنی و مهندس��ی دانشگاه تربیت مدرس 
تقدیر شدند. در گروه هنر و معماری هم دکتر فرزانه فرخ فر استادیار 
گروه گرافیک دانشگاه نیشابور و دکتر آمنه مافی تبار استادیار دانشگاه 
هنر صاحب رتبه برتر اعالم شدند. اما در حوزه فعاالن اجتماعی، دکتر 
سیمین حسینیان استاد گروه مش��اوره دانشگاه الزهرا، مینا شیرانی 
مدیرعامل توس��عه هنر و فناوری مکران از سیس��تان و بلوچس��تان، 
دکتر سیده فاطمه اسماعیلی طراح سامانه هوشمند تحلیل نمرات و 
مدیریت مدارس استان کردستان، پانته آ دیداری طراح کتاب داستان 
شخصی س��ازی ش��ده کودکان از تهران و طیبه رضوانی امان محمد 
طراح بسته جانماز و اپلیکیشن واقعیت افزوده تمرین قبل از تکلیف از 

خراسان رضوی برگزیده شناخته شدند.
همچنین دکتر مینو محرز استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر 
سیمین ناصری استاد پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و دکتر بهجت قاس��می اس��تاد دانش��کده مهندسی هسته ای 
دانش��گاه شهید بهشتی و همسر شهید شهریاری به عنوان سرآمدان 
علمی کش��ور مورد تقدیر قرار گرفتند. جای��زه پروانه فرزانه در حوزه 
زیست پزشکی نیز به دکتر الهه الهی استاد دانشگاه تهران تقدیم شد.

در سومین جشنواره ملی زن و علم

24 برگزیده »جایزه مریم میرزاخانی« معرفی شدند

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

امیدواریم FATF سریع تر تصویب شود



فرص��ت امروز: بنگاه های کوچک و متوس��ط را س��تون فق��رات اقتصاد 
می خوانند و این کس��ب و کارهای کوچک تقریب��ا برای تمام اقتصادهای 
جهان مهم هس��تند؛ به ویژه برای کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران 
که در س��ه س��ال گذشته با فشار تحریمی بی س��ابقه ای نیز روبه    رو بوده و 
آنط��ور که رس��انه های غرب��ی می گویند، این کس��ب وکاره��ای کوچک 
توانسته اند نقش بی بدیلی در بقای اقتصاد ایران پیدا کنند. حوالی مهرماه 
بود که »بلومبرگ« از رونق کاالهای »س��اخت ایران« گزارش داد و گفت 
که کاالهای »س��اخت ایران« در اقتصادی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا کوش��ید با تحریم حداکثری آن را درهم بش��کند، رونق گرفته اند. 
به نوش��ته »بلومبرگ«، ش��رکت های کوچک ایرانی خأل کاالهای مصرفی 
را پر می کنند و نس��بت به برخی از صنایع بزرگ تولیدی عملکرد بهتری 

نیز دارند.
حاال چند ماه پس از گزارش »بلومبرگ«، روزنامه »وال استریت ژورنال« 
نیز از رونق کس��ب و کارهای کوچک در سه سال گذشته و زیر فشارهای 
تحریمی آمریکا گزارش داده و نوش��ته اس��ت که اقتصاد ایران راه بقا زیر 
فشار تحریم های آمریکا را پیدا کرده است. به اعتقاد این روزنامه آمریکایی، 
شرکت های ایرانی به طور فزاینده ای در حال تولید انواع کاالهایی هستند 
که ایران مدت ها از خارج وارد می کرده و ش��رکت های کوچک تر حتی در 

حال رشد بوده و به استخدام نیروی کار روی آورده اند.
رمز بقای اقتصاد ایران در زیر فشار تحریم ها

»وال اس��تریت ژورنال« از وضعیت اقتصاد ایران در س��ه س��ال گذشته 
گزارش داد و نوش��ت: »اقتصاد ایران خود را با تحریم ها منطبق کرده و با 
وجود س��ختی های ناشی از تحریم ها، حتی در برخی زمینه ها شاهد رشد 

کسب و کارها بوده است.«
به گزارش »وال استریت ژورنال«، »مجموعه اقتصاد ایران در واکنش به 
بیش از چند س��ال تحریم های ایاالت متحده، با انعطاف پذیری در اقتصاد 
داخلی بزرگ کش��ور، راه هایی را برای رش��د و بقا یافته است. شرکت های 
ایران��ی به طور فزاینده ای در حال تولید انواع کاالهایی هس��تند که ایران 
مدت هاس��ت از خارج وارد کشور کرده است و شرکت های کوچک تر حتی 
در حال رش��د بوده و به استخدام نیروی کار روی آورده اند. طبق آمارهای 
دولت ایران، درآمد ناخالص صنعت غیرنفتی ایران در چند س��ال گذشته 
8۳درصد رش��د کرده است و از بخش انرژی آسیب دیده با تحریم، پیشی 
گرفته اس��ت. رئیس بانک مرکزی ایران در ماه دسامبر گفت که »اقتصاد 
این کشور از مارس تا اواسط سپتامبر 2020 بیش از 1.۳ درصد رشد کرده 

که بیشتر ناشی از افزایش تولید داخلی است.« 
محسن توکل، کارش��ناس تحریم ها در اندیش��کده »شورای آتالنتیک 
آمریکا« در این باره می گوید: »حتی اگر تحریم ها کل صادرات نفت ایران 
را قطع کند، اقتصاد این کشور می تواند به حیات خود ادامه دهد.« اقتصاد 
داخلی تقویت ش��ده، قبل از آغاز به کار دولت بایدن، به ایران آزادی عمل 
می دهد، زیرا بایدن گفته است اگر ایران به تعهدات برجامی خود بازگردد، 

به این توافق خواهد پیوست و برخی تحریم ها را لغو خواهد کرد.
ایران در واکنش به خروج یکجانبه آمریکای ترامپ از برجام، غنی سازی 
هسته ای را تسریع کرده و قانونی را در اوایل ماه جاری برای محدود کردن 
دسترسی بازرسان هسته ای تصویب کرد. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 

ایران از آمریکا خواس��ته اس��ت قبل از اینکه به فکر مذاکره دوباره درباره 
بازگش��ت به برجام باشد، به تعهدات قبلی خود در توافق هسته ای پایبند 

باشد.
آمریکا مدت هاست که از قدرت دالر و دسترسی به سیستم انتقال بین 
بانکی جهانی به عنوان ابزاری برای دس��تیابی به اهداف سیاست خارجی 
در کشورهایی مانند کره شمالی استفاده کرده است. در مورد ایران، دولت 
ترامپ برای خفه کردن اقتصاد این کش��ور و وادار کردن مقامات تهران به 
مذاکره مجدد با آمریکا، سیاست »فشار حداکثری« را به کار گرفته است. 
ب��ا این حال، در برخ��ی از زمینه ها، اقتصاد ای��ران در حال انطباق خود با 
تحریم ها و قطع ارتباط با تجارت بین الملل اس��ت. به عنوان مثال، پس از 
آنکه تحریم های آمریکا باعث شد شرکت لوازم آرایشی فرانسوی »لوریال« 
در سال 2018 مذاکرات خرید با شرکت ایرانی »زرسیما نامی رسا« را کنار 
بگذارد، این ش��رکت ایرانی پس از تحریم ها خط تولید محصوالت خود را 
راه اندازی کرد و از آن پس جایگزین نام تجاری »لوریال« در بس��یاری از 

آرایشگاه های تهران شده است.
حسن اسکویی، مدیرعامل شرکت »زرسیما نامی رسا« گفت: »تحریم ها 
برای ما ایده مناس��بی بود.« این ش��رکت گفته که با راه اندازی خط تولید 
داخلی حدود 4۵0 کارگر را به استخدام درآورده است. شرکت سازنده لوازم 
خانگی ایرانی »پاکش��وما« نیز از جدایی رقبای بسیار بزرگتر کره جنوبی 
مانند »ال جی الکترونیکس« و »سامس��ونگ« به نفع خود استفاده کرده 
و پس از تحریم ها اولین ماش��ین ظرفشویی تولید داخل به نام »ژوزفین« 

را تولید کرده است.
به گفت��ه مهرداد نیک��زاد، مدیر بازاریاب��ی این ش��رکت ایرانی، فروش 
ماشین های ظرفشویی و ماش��ین لباسشویی تولیدی این شرکت طی دو 
سال گذشته 40 و ۵۵ درصد افزایش یافته است و این امر به این شرکت 
اج��ازه می دهد 600 کارگر جدید اس��تخدام کن��د. در مرکز خرید بزرگ 
»ایران مال« در تهران  هم  که در سال 2018 افتتاح شد، برندهای خارجی 

مانند »آدیداس«، »بنتون« و... با برندهای داخلی جایگزین شده اند.
اشتغال زایی شرکت های کوچک با وجود تحریم

ش��رکت های کوچک و متوس��ط ایرانی طی دو س��ال گذشته تولیدات 
داخلی ایران را رش��د داده اند. هفته گذش��ته معاون رئیس سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران ب��ه خبرگزاری ایرنا، گفت که حدود 
هزار شرکت از این دست، بیش از 1۷ هزار شغل جدید ایجاد کرده اند. طبق 
گفته این سازمان، شرکت های کوچک و متوسط ایرانی حدود ۹2درصد از 
بنگاه های تولیدی ایران و 4۵ درصد از مشاغل صنعتی این کشور را تشکیل 
می دهند. طبق آمار دولت، بیکاری ایران در دهه گذشته از 12.۳ درصد به 

۹.۵ درصد کاهش یافته است.
دولت ترامپ از تحریم ها به عنوان س��الحی برای ایجاد تغییر در ایران، 
ونزوئال و روس��یه اس��تفاده کرده اس��ت. با این حال، با توجه به اینکه این 
دولت ها از اجابت خواسته های واشنگتن خودداری می کنند، دولت بایدن 
بای��د درباره تمدید این تحریم ها تصمیم گیری کند. در ماه های اخیر ایران 
در دور زدن تحریم ه��ای نفتی ایاالت متحده هم بهتر عمل کرده اس��ت. 
به دنبال تصمیم ترامپ به خروج از برجام، اکثر ش��رکت های حمل و نقل 
و خری��داران نفت، تجارت با ایران را متوقف کردند؛ پس از آن واش��نگتن 

محموله ه��ای نفت خ��ام ایران را تحریم ک��رد. به گفت��ه بازرگانان، ایران 
تخفیف های عمده و چشمگیری به خریداران نفت خود می دهد. طی این 
مدت مشتریان جدیدی نیز برای نفت خام ایران پیدا شده اند، به ویژه اینکه 
طی ماه های گذش��ته در اثر بحران کرونا بسیاری از اقتصادهای آسیایی از 
جمله چین عقبگرد داشته اند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته 
با بیان اینکه این تحریم ها علیه ایران موثر بوده، گفت که ایران از بهار سال 
2018  تاکن��ون در اثر تحریم ها از درآمد ۷0 میلیارد دالری نفتی محروم 
شده است. وزارت خزانه داری آمریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

مقامات آمریکایی گفته اند که آنها معتقدند اقتصاد ایران صدمات جدی 
از تحریم ها دیده و طی این مدت تنها قادر بوده زنده بماند؛ آنها به کاهش 
ذخایر ارزی ایران و سقوط ارزش واحد پول ایران اشاره دارند. آنها همچنین 
می گویند که مقامات ایران آمار درستی نمی دهند و میزان واقعی خسارت 
اقتصادی خود ناشی از تحریم ها را پنهان می کنند. با این حال، اقتصاددانان 
و موسسات اقتصادی خارجی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 
از آمار دولتی ایران به عنوان مبنایی برای تحلیل اقتصاد  این کشور استفاده 

می کنند.
از فشار تحریم تا بحران کرونا در اقتصاد ایران

واح��د پول ایران از اوایل س��ال 2018 میالدی 8۵ درصد کاهش یافته 
اس��ت، در حالی که ت��ورم بیش از ۳0 درصدی مایحت��اج روزمره را برای 
ایرانی��ان گران کرده اس��ت. طبق گ��زارش بانک جهانی، فق��ر داخلی در 
ایران تش��دید ش��ده و درصد مردم زیر خط فقر ایران )با داش��تن درآمد 
۵.۵ دالر در روز( از 8 درص��د در س��ال 2011 ب��ه بی��ش از 1۳ درصد در 
سال 201۹ رسیده است. جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد در دانشگاه 
»ویرجینیاتک« می گوید: »افزایش اش��تغال الزام��ا به درآمد باالتر تبدیل 
نمی ش��ود. )در ایران( فقر در حال افزایش اس��ت و من مطمئن هستم که 
دولت از این موضوع آگاه و نگران است.« همه گیری کرونا هم مزید بر علت 
ش��ده و برای مثال مرزهای ایران با کشور همسایه عراق را تعطیل کرده و 
تجارت با چین نیز محدود شده و به این ترتیب، دو مقصد اصلی صادرات 
ایران را کاهش داده اس��ت. طبق آمارهای گمرک ایران، این امر منجر به 

کاهش 2۵درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال قبل شده است.
برخ��ی از تولیدکنن��دگان بزرگ ایران که متکی به م��واد اولیه وارداتی 
هس��تند و صادرات ندارند، ش��رایط س��خت تری را تجرب��ه کرده اند. برای 
مثال، تولید صنعت بزرگ خودروس��ازی ای��ران از 1.4 میلیون خودرو در 
سال 201۷ به ۷۷0 هزار دستگاه در سال 201۹ کاهش یافته است. امید 
غالمی فر، بنیانگذار »ِس��رک لند اینِوس��ت« مستقر در سوئد و متخصص 
س��رمایه گذاری در ایران معتقد اس��ت: »اگرچه بعید است تقاضای خرید 
خانواده ها در مواقع بحرانی به س��مت خرید خودروها س��رازیر ش��ود، اما 
تقاض��ای مصرف محصوالت روزم��ره ثابت مانده اس��ت. تقاضای کلی در 
اقتصاد ایران در شرایط سالمی است و به هر حال باید توسط منابعی تأمین 
ش��ود.« غالمی فر در چهار ش��رکت ایرانی تولیدکننده کاالهای مصرفی 
س��رمایه گذاری کرده اس��ت؛ یک ش��رکت دارویی، یک خرده فروش مواد 
غذایی، یک شرکت بسته بندی صنعتی و یک شرکت مراقبت در منزل. او 
می گوید: »همه شرکت هایی که سرمایه گذاری کردم از سال 2018 ساالنه 

2۵ تا ۳0 درصد فروش خود را افزایش داده اند.«

رسانه های آمریکایی از نقش بزرگ شرکت های کوچک در اقتصاد ایران گزارش می دهند

رونق کسب وکارهای کوچک در میانه تحریم

در بین مراکز اس��تان های کشور کمترین قیمت مسکن به یاسوج با 
میانگین ۳ میلیون و 200 هزار تومان در هر متر مربع و بیشترین قیمت 

به شهر تهران با 2۷ میلیون و 800 هزار تومان مربوط می شود.
به گزارش ایسنا، براساس معامالت آبان ماه 1۳۹۹ در بین ۳0 مرکز 
استان )بدون محاسبه شهرکرد(، کمترین متوسط بهای یک متر مربع 
آپارتمان به ش��هر یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد با میانگین ۳ 
میلیون و 20۹ ه��زار تومان تعلق دارد. در رتبه بعدی ایالم قرار گرفته 
که میانگین هر متر خانه در این شهر 4 میلیون و ۵2 هزار تومان است. 
بیرجند در خراسان جنوبی با متوسط قیمت هر متر مسکن 4 میلیون و 
1۹۷ هزار تومان، رتبه سومین شهر ارزان قیمت کشور را در اختیار دارد.
طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی در آبان ماه 1۳۹۹ ارائه کرده 
در ش��هر بجنورد که پنجمین ش��هر ارزان قیمت در بین مراکز اس��تان 
محسوب می شود قیمت مس��کن باال نیست. میانگین هر متر خانه در 
بجنورد، مرکز اس��تان خراس��ان ش��مالی 4 میلیون و ۵21 هزار تومان 
اس��ت. هر متر خانه در شهر کرمان 4 میلیون و 6۵1 هزار تومان خرید 
و فروش می شود. ساری در استان مازندران با متوسط متری ۵ میلیون 

و 4۵6 هزار تومان، رتبه ششم را از نظر قیمت مسکن در اختیار دارد.
خرم آباد واقع در استان لرستان با متوسط هر متر خانه ۵ میلیون و 

۷01 هزار تومان، سمنان در استان سمنان با میانگین ۵ میلیون و ۷0۵ 
هزار تومان، زاهدان در سیس��تان و بلوچستان با ۵ میلیون و 8۳1 هزار 
تومان رتبه های بعدی را از نظر قیمت مسکن در بین مراکز ۳1 استان 

در اختیار دارند.
از طرف دیگر ش��هرهای تهران، اهواز و ش��یراز به ترتیب با میانگین 
2۷.8 میلی��ون تومان، 2۳.۵ میلی��ون و 12.4 میلیون تومان به ترتیب 
باالتری��ن میانگین بهای یک متر مربع آپارتمان در مراکز اس��تان های 

کشور را به خود اختصاص می دهند.
متوس��ط قیمت هر متر خانه در شهر اصفهان 11.2 میلیون، زنجان 
10.۹ میلیون و اراک ۹.8 میلیون تومان اس��ت که چهارم تا ششم را از 
نظر قیمت در اختیار دارند. در بین مراکز اس��تان قیمت شهرکرد واقع 
در چهارمحال و بختیاری به دلیل عدم وجود اطالعات کافی درج نشده 

است.
با توجه به اطالعات به دس��ت آمده از سامانه ثبت معامالت امالک و 
مس��تغالت در کل کشور نیز متوسط بهای یک متر مربع مسکن 1۵.2 
میلیون تومان گزارش ش��ده است. قیمت مس��کن در مناطق مختلف 
کشور بدون احتساب شهر تهران عدد 8 میلیون و 166 هزار تومان در 
هر متر مربع و با احتساب تهران رقم 1۵ میلیون و 26۳ هزار تومان را 

نشان می دهد. این آمار گویای آن است که اگر میانگین قیمت مسکن 
در تهران را از آمار بیرون بیاوریم میانگین قیمت مسکن در تهران تقریبا 

۳.۵ برابر کل کشور است.
در شهر تهران نیز بدون احتساب قیمت مناطق 1، 2، ۳ و 6 متوسط 
قیمت هر متر مربع آپارتمان 1۹ میلیون و 801 هزار تومان اس��ت که 
نش��ان می دهد بدون محاس��به مناطق مذکور، میانگین قیمت هر متر 

خانه در تهران ۳۳ درصد کاهش می یابد.
از طرف دیگر تحوالت قیمت مس��کن برحس��ب دالر نشان می دهد 
قیمت دالری هر متر مربع واحد مس��کونی در ش��هر تهران در آبان ماه 
1۳۹۹ به میزان 10۵1 دالر و در هشت ماهه ابتدای سال جاری 1024 
دالر بوده که قیمت دالری مس��کن در هشت ماهه ابتدای سال 1۳۹۹ 
نسبت به هشت ماهه ابتدای 1۳۹8 بالغ بر 20 درصد رشد داشته است.

گفتنی اس��ت مالک تعیین متوس��ط قیمت مسکن که توسط بانک 
مرکزی، وزارت راه و مرکز آمار ایران اعالم می شود ثبت کد رهگیری در 
دفاتر امالک اس��ت. در گذشته متوسط قیمت تهران در این گزارش ها 
استخراج می شد اما بعد از مصوبه دولت در ستاد ملی کرونا مبنی بر لزوم 
همه معامالت مسکن در سامانه کد رهگیری این امکان به وجود آمد تا 

قیمت متوسط همه استان ها اعالم شود.

قیمت خانه در تهران 3.5 برابر کشور است

جغرافیای استانی مسکن

نگـــاه

کارآفرینان اجتماعی تنها انگیزه سودآوری ندارند
کارآفرینی در مقام رسالت اجتماعی

»کارآفرین اجتماعی« کسی است که با استفاده از مهارت های کارآفرینانه، 
فعالیت های عام المنفعه اجتماعی انجام می دهد، هرچند که با فعالیت های 
خیریه صرف تفاوت ماهوی دارد. اگر هدف و مقصود نهایی کارآفرین، ایجاد 
ثروت اس��ت؛ این تولید ثروت در ش��کل اجتماعی و تماس انسانی متبلور 
می شود. طبق نظریات کارآفرینی، کارآفرین اجتماعی به دنبال خلق ارزش 
در ابعاد بزرگ و تحول یافته اس��ت که بخش قابل توجه یا تمامی جامعه از 
آن بهره مند شوند. به عبارت بهتر، کارآفرین اجتماعی تنها در فعالیت های 
سودآوری مش��ارکت می کند که آن فعالیت ها به خلق »بهبود اجتماعی« 
)Social Improvment( منتهی می ش��ود. اینجاست که کارآفرینی در 
مقام یک رس��الت اجتماعی تعریف می ش��ود. کارآفرینان اجتماعی موتور 

محرکه تغییر در جامعه و سازندگان دنیای بهتری هستند.
 Social( »تقریبا دو دهه از ش��کل گیری مفه��وم »کارآفرینی اجتماعی
entrepreneur( در جهان گذش��ته اس��ت، اما این رویکرد جایگاه خود 
را به دس��ت آورده و این روزه��ا به عنوان یکی از روندهای مؤثر اقتصادی و 
اجتماعی جهان شناخته می شود. یک کارآفرین اجتماعی با استفاده از منابع 
مالی و مدیریت سرمایه ارزش آفرینی می کند، اما تفاوت اصلی آن با مفهوم 
س��نتی تر کارآفرینی، تشخیص یک مشکل اجتماعی است. بر این اساس، 
مفهوم کارآفرینی اجتماعی از مفهوم کارآفرینی گس��ترده تر بوده و طیف 

وسیعی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد.
در جست وجوی انگیزه اجتماعی و نه سودآوری صرف

قطع��ا همه ما مثال مع��روف ماهی و ماهیگی��ری را در ذهن مان داریم. 
اتفاقی که در روند کارآفرینی اجتماعی رخ می دهد، به نوعی همان آموزش 
ماهیگیری اس��ت. در مقام مقایسه، کارآفرینان س��نتی در حکم تاجرانی 
هستند که از طریق اشتغال زایی، بازده و سود بیشتری را به سمت سازمان 
خود برمی گردانند؛ اما رویکرد کارآفرینی اجتماعی، فراتر از یک س��ازمان 
عمل کرده و قبل از در نظر گرفتن سود و زیان سرمایه، نگاه گسترده تری 
به جامعه داشته و به دنبال حل مشکالت اساسی است که درنهایت منجر 

به خلق ارزش می شود.
بررسی مشکالت جامعه و پیدا کردن نیازی که نسبت به آن تقاضا وجود 
دارد، مهمترین دس��تاورد کارآفرینی اجتماعی است. بر این اساس جامعه 
امروز ما بیش��تر از اینکه به کارآفرین نیاز داش��ته باشد، نیازمند کارآفرین 
اجتماع��ی اس��ت. درک نیازه��ای کالن جامعه، درنهای��ت، منجر به حل 
مشکالت کالن خواهد شد و در صورت توجه دوستان کارآفرین به نیازهای 
روز جامعه، می توانیم نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور امیدوار باشیم.
کارآفرینی اجتماعی به عنوان ابزاری مؤثر در حل معضالت اجتماعی، از 
سوی محافل علمی و دانشگاهی بس��یار مورد توجه قرار گرفته است. این 
فرآیند از طریق خالقیت و بهره برداری فرصت ها، در تأمین نیازهای جامعه 
و ش��کل دادن به تغییرات اجتماعی تأثیرگذار است و اگر به درستی درک 
و عملی شود، منجر به کاهش فقر، بهبود شرایط زیست محیطی جوامع و 
افزایش اشتغال خواهد شد. روند کارآفرینی اجتماعی طی دهه های گذشته 
تغیی��رات مثبتی را ایجاد کرده و خصوصاً در حل مش��کالت و چالش های 

کشورهای درحال توسعه نقش قابل توجهی داشته است.
کارآفرینی اجتماعی که در مقابل کارآفرینی تجاری سنتی قد علم کرده، 
توجه بس��یاری از محققان را به س��وی خود جلب کرده است، به طوری که 
نقش زیادی را در زمینه حل مشکالت اجتماعی و توسعه اقتصادی برای آن 
قائل شده اند. بر این اساس، این روزها مفهوم کارآفرینی اجتماعی به نهادی 
قدرتمند تبدیل  شده است که نقش مهمی در تحوالت اجتماعی و اقتصادی 

جوامع ایفا خواهد کرد.
اگر بخواهیم به تبیین مفهوم کارآفرینی اجتماعی و کارآفرین اجتماعی 
بپردازی��م، باید این موض��وع را از دو جهت موردبررس��ی قرار دهیم، یکی 
خصوصیات فردی و دیگری ش��رایط اجتماعی. قطعاً برخی از خصوصیات 
فردی مانند شخصیت فرد کارآفرین، خاستگاه خانوادگی و... در تربیت یک 
کارآفری��ن اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود، ام��ا در این میان، نقش عوامل 
محیطی را نبای��د از نظر دور بداریم؛ قطعاً ایج��اد فرصت های کارآفرینی، 
ش��کل گیری نهادهای تربیتی و شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز در تربیت 
یک فرد کارآفرین و تبیین درس��ت مفهوم کارآفرینی اجتماعی تأثیرگذار 

هستند.
کارآفرینی اجتماعی؛ نیاز امروز جامعه ایران

ایج��اد تغییرات مؤثر در راس��تای بهبود ش��رایط اجتماعی و اقتصادی، 
مهمترین مزیتی است که می توان برای فرآیند کارآفرینی اجتماعی در نظر 
گرفت. اگر توانایی و انگیزه درونی افراد با شرایط آموزشی و محیطی مؤثر 
بر آنها همراه شود، می توانیم انتظار حضور یک کارآفرین اجتماعی را داشته 
باشیم. بر این اساس، کارآفرین اجتماعی تنها نتیجه خصوصیات درونی افراد 
یا شرایط محیطی جامعه نیست؛ بلکه این دو عنصر، یعنی روحیه همدلی 
اجتماعی و شرایط مناسب محیطی، باید در کنار هم قرار بگیرند تا مفهوم 

کارآفرینی اجتماعی تحقق یابد.
برخالف کارآفرینان س��نتی، آن چیزی که محرک کارآفرینان اجتماعی 
اس��ت، بحث سودآوری نیست. این افراد تحت تأثیر محرک های اجتماعی 
هس��تند و بنابراین آن چیزی که آنها را روبه جلو حرکت می دهد، »انگیزه 
اجتماعی« اس��ت. انگیزه های اجتماعی که ریش��ه در ارزش های اخالقی و 
خیرخواهانه دارند، تنها به سود کوتاه مدت اهمیت نمی دهند، بلکه به دنبال 
رقم زدن ش��رایط خالقانه ای هستند که عالوه بر سودآوری، به نفع جامعه 

و افراد نیز باشد.
توجه داشته باشید که تقابل کارآفرینی سنتی با کارآفرینی اجتماعی در 
اینجا به معنای نقض کارآفرینی نیست، چراکه فعالیت های کارآفرینی در 
هر اندازه ای که باش��ند، باید به بازدهی فکر کنند و این امر کامالً طبیعی 
اس��ت، ضمن اینکه افراد زیادی نیز در این سازمان ها ذی نفع خواهند شد. 
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این اس��ت که کارآفرینان باید در کنار 
روند کارآفرینی س��نتی، به ارزش های کارآفرینی اجتماعی نیز فکر کرده و 
انرژی و سرمایه خود را برای خلق ارزش هایی صرف کنند که منجر به رفع 
نیازهای ضروری جامعه می شوند. طبیعتاً در چنین روندی، سودآوری نیز 
اتفاق خواهد افتاد، زیرا نیاز مقدمه تقاضا بوده و خدماتی که نسبت به آن 

تقاضا وجود داشته باشد، بازار قابل مالحظه ای را ایجاد خواهند کرد.
کارآفرینی اجتماعی مس��یری اس��ت ک��ه زنان می توانن��د در آن نقش 
فعال ت��ری در اجتماع بیابند. البته مفهوم کارآفرینی اجتماعی به این معنا 
نیست که حتماً توسط زنان و مردان قدرتمند و صاحبان شرکت های بزرگ 
ایجاد ش��ود، چه آن زنی که در روس��تای کوچک خ��ود، جمعی از زنان و 
دختران را برای تولید صنایع دستی در کنار هم جمع کرده و چه آن زنی که 
در کالنشهری مثل تهران، کسب وکار خانگی خود را راه اندازی کرده است، 
به یک اندازه می توانند در رشد کارآفرینی اجتماعی تأثیرگذار باشند؛ کافی 
است تولیدات خود را مطابق با نیاز جامعه اصالح  کرده و آن چیزی را تولید 

کنند که هم نیروی کار داشته و هم مورد تقاضای بازار باشد.
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فرصت ام��روز: دولت دوازدهم، نرخ ارز را در الیحه بودجه 1400 تغییر 
داده اس��ت، اما این نرخ چه تاثیری بر نرخ تورم خواهد گذاشت؟ موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی با طرح این س��وال در مطالعه ای به آثار 
درآمدی و تورمی تغییر نرخ ارز در الیحه بودجه سال 1400 پرداخته است. 
به اعتقاد بازوی پژوهشی وزارت صمت، یکی از آیتم های درآمدزای دولت 
در قوانین بودجه سنواتی درآمد ناشی از حقوق ورودی و مالیات بر واردات 
کاالهاست. در این درآمدها مؤلفه های نرخ تعرفه نرخ تسعیر ارز مبنای اخذ 
حقوق گمرکی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ارزش واردات تأثیرگذار است. 
دو مؤلفه نرخ تعرفه و نرخ تسعیر ارز همواره در محافل سیاست گذاری مورد 
بحث هس��تند. نرخ تعرفه عالوه بر اینکه قبل از شروع سال جدید توسط 
هیأت وزیران مصوب و اجرایی می شود، در هنگام افزایش نرخ ارز به منظور 
کاهش آثار تورمی نیز مورد تعدیل قرار می گیرد )نظیر سال 1۳۹1(. مؤلفه 
دیگر نرخ تسعیر ارز است که هر چند سال یک بار به جهت فاصله گرفتن 

آن از نرخ ارز بازار آزاد در معرض تغییر قرار می گیرد.
در الیحه بودجه س��ال 1400 نرخ ارز مبنای اخذ حقوق ورودی 4200 
تومان منظور شده که بر این اساس، رقم مالیات بر واردات )حقوق ورودی( 
2۳.6 هزار میلیارد تومان پیش بینی  شده است. تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای 
محاسبه حقوق ورودی در شرایطی که دولت با مشکالت عدم تحقق منابع 
درآمدی مواجه اس��ت، یکی از درآمدهای قابل اتکا در بودجه های سالیانه 
ب��رای افزایش درآمد دولت اس��ت. در الیحه بودجه س��ال 1400 نرخ ارز 

11۵00 تومان در نظر گرفته شده است.
آیا رشد تورم در سال آینده حتمی است؟

الیحه بودجه 1400 هم اکنون در کمیس��یون تلفیق مجلس در دس��ت 
بررس��ی است. در این راستا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در 
گزارش خود با عنوان »آثار درآمدی و تورمی تغییر نرخ ارز مبنای حقوق 
ورودی سال 1400« سعی کرده به این سوال پاسخ دهد که اگر نمایندگان 
مجلس تصمیم به تغییر نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 11۵00 تومان 
و یا 1۷000 تومان بگیرند، تبعات اقتصادی این سیاست و آثار درآمدی و 
تورمی آن چه خواهد بود؟ بازوی پژوهش��ی وزارت صمت در پاسخ به این 

پرسش بنیادی، 8 سناریو را در نظر گرفته و نوشته است:
* سناریوی 1: نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 11۵00 تومان افزایش 
یابد، ساختار واردات سال 1400 همانند تعرفه و واردات سال 1۳۹۹ کشور 

باشد.
* سناریوی 2: نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 1۷000 تومان افزایش 
یابد، ساختار واردات سال 1400 همانند تعرفه و واردات سال 1۳۹۹ کشور 

باشد.
* سناریوی ۳: نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 11۵00 تومان افزایش 
یابد، با این فرض که س��اختار واردات س��ال 1400 همانند واردات س��ال 

1۳۹۹ کشور لیکن تعرفه های وارداتی برای همه کاالها ۵ درصد باشد.
* سناریوی 4: نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 1۷000 تومان افزایش 
یابد، با این فرض که س��اختار واردات س��ال 1400 همانند واردات س��ال 

1۳۹۹ کشور لیکن تعرفه های وارداتی برای همه کاالها ۵ درصد باشد.
* سناریوی ۵: نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 11۵00 تومان افزایش 
یابد، با این فرض که ساختار واردات سال 1400 همانند تعرفه سال 1۳۹۹ 

و واردات سال 1۳۹6 کشور باشد.

* سناریوی 6: نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 1۷000 تومان افزایش 
یابد، با این فرض که ساختار واردات سال 1400 همانند تعرفه سال 1۳۹۹ 

و واردات سال 1۳۹6 کشور باشد.
* سناریوی ۷: نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 11۵00 تومان افزایش 
یابد، با این فرض که س��اختار واردات س��ال 1400 همانند واردات س��ال 

1۳۹6 کشور لیکن تعرفه های وارداتی برای همه کاالها ۵ درصد باشد.
* سناریوی 8: نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 1۷000 تومان افزایش 
یابد، با این فرض که س��اختار واردات س��ال 1400 همانند واردات س��ال 

1۳۹6 کشور لیکن تعرفه های وارداتی برای همه کاالها ۵ درصد باشد.
برای ارزیابی آثار این سیاس��ت، دو فرض در نظر گرفته شده است؛ اول 
اینکه میزان واردات کل س��ال 1۳۹۹ براساس واردات ۷ ماهه سال 1۳۹۹ 
برآورد شده و دوم اینکه کاالهای ممنوع سال 1۳۹۹ در چهار سناریوی اول 

همچنان ممنوع و در سناریوهای ۵ تا 8 مجاز به ورود هستند.
تغییرات درآمد دولت در سناریوهای مختلف

به نوش��ته بازوی کارشناسی وزارت صمت، دو ساختار متفاوت )واردات 
س��ال 1۳۹۹ و 1۳۹6( در س��ناریوها ذکر شده اس��ت. علت انتخاب سال 
1۳۹۹ تداوم وضعیت موجود اس��ت، اما انتخاب س��ال 1۳۹6 با این فرض 
اس��ت که در سال 1400 تحریم ها تخفیف یابد و واردات به سال های قبل 
از تحری��م بازگردد. به منظور برآورد آثار این سیاس��ت از پایگاه های آماری 
گمرک وزارت صمت )س��تاد تنظیم ب��ازار و معاونت امور اقتصادی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت( اس��تفاده ش��ده و محاس��بات براساس کدهای 
هشت رقمی صورت گرفته و اطالعات براساس سرجمع های آنها ذکر شده 

است.
براس��اس برآوردها انتظار می رود بدون تغییر نرخ تعرفه ها با تغییر نرخ 
ارز از 4200 تومان به 11۵00 تومان )سناریو 1(، کل درآمد دولت حدود 
۳0.8 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در این وضعیت اگر تعرفه کاالهای 
وارداتی در سطح ۵ درصد تثبیت شود )سناریو ۳( افزایش درآمد دولت به 
10 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در سناریو 2 و 4 افزایش نرخ تسعیر 
ارز از 4200 تومان به 1۷000 تومان )فروض مثل سناریو 1 و ۳( منجر به 
تغییر در درآمد دولت به ترتیب ۵4 و 2۳.2 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

در س��ناریوهای ۵ تا 8 ساختار واردات به جای سال 1۳۹۹ سال 1۳۹6 
منظور ش��ده و بقیه فروض نظیر سناریوهای 1 تا 4 است. تحت سناریو ۵ 
و ۷ افزایش درآمد دولت به ترتیب 6۷.۵ و 2۵.۷ هزار میلیارد تومان شده 
که نسبت به س��ناریو 1 و ۳ افزایش 11۹ و 1۵۷ درصد را نشان می دهد. 
در قالب سناریو 6 و 8 افزایش درآمد دولت به ترتیب 118.۵ و 46.4 هزار 
میلیارد تومان خواهد شد که نسبت به سناریوهای 2 و 4 افزایش 11۹ و 

100 درصدی را نشان می دهد.
تورم وارداتی یکی از پیامدهای اجرای این سیاست است. بررسی ها نشان 
می دهد در قالب س��ناریوهای هش��ت گانه دامنه افزایش قیمت کاالهای 
وارداتی بین 4.۵ و 1۳.۳ درصد )میانگین وزنی( است. به طور مشخص در 
قالب دو سناریو 1 و ۳ متوسط )وزنی( افزایش قیمت کاالهای وارداتی به 
ترتیب ۷.2 و 4.8 درصد اس��ت که در صورت وجود س��اختار واردات سال 
1۳۹6 )س��ناریوهای ۵ و ۷( این افزایش ها به ترتیب به ۷.6 و 4.۵ درصد 
خواهد بود. این نتایج نش��ان می دهد کاالهای مصرفی افزایش کمی )0.8 
و ۵.8 درصد در س��ناریو 1 و ۳( را تجربه خواهد کرد. در این میان انتظار 

می رود قیمت کاالهای وارداتی واس��طه ای و س��رمایه ای به ترتیب 6.4 و 
4.2 درصد )س��ناریو 1 و ۳( افزایش داشته باشد. افزایش قیمت کاالهای 
وارداتی اساس��ی )گروه یک( در سناریو 1 و ۳ به ترتیب 2.1 و 1.2 درصد 

خواهد شد.
براساس نظریه تورم زنجیره عرضه، تورم وارداتی از کانال کاالهای نیمه 
ساخته س��پس کاالهای ساخته شده و نهایی و نهایتاً قیمت خرده فروشی 
)ش��اخص قیمت مصرف کنن��ده( تورم را رقم می زند. بر این اس��اس تورم 
وارداتی در قالب سناریو 1 حداقل به میزان 1.۵ درصد تورم ایجاد خواهد 
ک��رد. چنانچه بنگاه های تولیدکننده مواد اولیه، واس��طه ای و س��رمایه ای 
داخل��ی قیمت خود )ب��ه میزان افزایش در نهاده ه��ای خارجی( را تعدیل 
کنند تورمی به میزان حداکثر 4.۵ درصد ایجاد خواهد ش��د. در س��ناریو 
۳ نیز تورمی بین 1 تا 2.۵ درصد ایجاد می ش��ود چنانچه ساختار واردات 
سال 1۳۹6 مبنا باشد در سناریو ۵ تورمی بین ۵ 1 تا 4.۷ و در سناریو ۷ 
تورمی بین 0.۹ تا 2.8 خواهیم داشت. نکته مهم این است که افزایش در 
نرخ تورم ناشی از این سناریوها را باید با کاهش نیاز به استقراض از بانک 
مرکزی بابت پوش��ش کسری بودجه و تورم حاصل از آن مقایسه کرد. لذا 
چشم پوشی از این سیاست به معنای کاهش نرخ تورم نیست، بلکه برعکس 

موجب افزایش رشد پایه پولی و افزایش تورم خواهد شد.
4 پیشنهاد بازوی کارشناسی وزارت صمت

موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگانی در انته��ای مطالعه خود 
پیش��نهاداتی را هم مطرح کرده است. از جمله اینکه سیاست افزایش نرخ 
تس��عیر ارز مبنای حقوق ورودی، سیاستی تجربه شده ای در سنوات قبل 
اس��ت و مهمترین آثار آن، افزایش درآمدهای دولت از یکس��و و بروز تورم 
از س��وی دیگر بوده است با این حال، اجرای این سیاست نیازمند 4 نکته 
است؛ اول اینکه با توجه به کسری قابل توجه بودجه دولت در سال آینده 
این سیاست می تواند درصدی از آن را پوشش داده و از افزایش پایه پولی 

که منجر به افزایش تورم می شود، جلوگیری کند.
دوم اینک��ه ب��ا توجه به ردیف 110400 جدول ش��ماره ۵ الیحه بودجه 
س��ال 1400 درخصوص مالیات ب��ر واردات و همچنین زیربخش های آن، 
افزایش درآمدهای پیش بینی ش��ده در س��ناریوهای مختلف این گزارش 
حالت خوش بینانه دارد چراکه بخش از این موارد حالت جمعی و خرجی 
داش��ته و بخشی هم حالت اس��تردادی دارد. بیشترین پیامدها در ارتباط 
ب��ا ردیف 110401)موضوع بند ب م��اده 1۵ آیین نامه اجرایی قانون امور 

گمرکی( است.
سوم اینکه مناسب است تا حد امکان از ممنوعیت های وارداتی به سمت 
محدودیت ها از طریق اعمال تعرفه های باالتر حرکت کرد، تا به این ترتیب 
درآمدزایی دولت از اقالم مربوط به مواد اولیه و واسطه ای به سمت اقالمی 
مصرف��ی لوکس و غیرضروری جهت دهی ش��ود، چراکه در وضعیت فعلی 
حداقل برخی از این کاالها از طریق غیررس��می وارد کش��ور می شوند، اما 
درآمدی نصیب دولت نمی ش��ود. در نهایت پیش��نهاد می ش��ود به منظور 
کاهش آثار تورمی این سیاس��ت در گام اول نرخ تسعیر ارز 4200 تومان 
برای کاالهای واسطه ای و سرمایه ای )فشار کمتر به بخش تولید( و کاالهای 
اساسی )جلوگیری از بدتر شدن وضعیت معیشتی مصرف کنندگان به ویژه 
دهک های پایین درآمدی( در نظر گرفته ش��ود و نرخ 11۵00 تومان بقیه 

کاالهای منظور شود.

تغییر نرخ ارز در بودجه سال آینده چه تاثیری بر نرخ تورم دارد؟

آثار درآمدی و تورمی تغییر نرخ ارز

با وجود اینکه مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی 0.۵ درصدی تا 
پایان امسال خبر می دهد، اما برای بخش هایی از مردم این رقم باورکردنی 
نیست. بررسی آمارها نشان می دهد رشد اقتصادی سال جاری قبل از هر 

چیز ناشی از تخلیه فشارهای تحریمی بر فروش نفت کشور بوده است.
ب��ه گزارش خبرآنالین، ب��ا اعمال تحریم های آمریکا علی��ه ایران در دو 
س��ال ۹۷ و ۹8 رش��د اقتصادی منفی بر کشور حاکم ش��د. از میانه سال 
گذشته به نظر می رسید رشد اقتصادی منفی کشور در سال ۹۹ به پایان 
خود برسد. حتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز احتمال رشد 
مثبت اقتصاد ایران برای سال جاری را پیش بینی می کردند، اما شیوع کرونا 
سبب شد تا ارزیابی ها از رشد اقتصادی ایران نیز تغییر کند. به گونه ای که 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از رش��د اقتصادی منفی ۵درصدی 
و نشریه اکونومیست از رش��د اقتصادی منفی 12درصد خبر می دادند، با 
ای��ن حال گزارش اخیر مرکز پژوهش ها از رش��د اقتصادی نیمه نخس��ت 
امسال علی رغم سردرگمی که آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر 
داشتند بر این نکته تاکید داشت که رشد اقتصادی امسال تا پایان سال به 

0.۵ درصد خواهد رسید.
در مقاب��ل برخی از آمارهای دیگر همچنان از وضعیت بغرنج معیش��ت 
خانوار در کشور خبر می دهد. افزایش فشارهای اقتصادی در سه سال اخیر 

به گونه ای اس��ت که کمتر کسی پایان رشد منفی اقتصاد را باور می کند، 
اما باید توجه داش��ت رشد اقتصادی لزوما به معنای بهبود فوری وضعیت 
معیشتی همه طبقات و اقشار جامعه نخواهد بود و شاخص های دیگری نیز 

در این رابطه تعیین کننده هستند.
محمدتق��ی فیاضی، کارش��ناس اقتص��ادی درباره ارزیاب��ی اخیر مرکز 
پژوهش ها گفت: »مراکز بین المللی ارقام خود را از داخل کشور می گیرند 
و سپس به تحلیل می پردازند، با این حال این ارقام می توانند تغییر کنند. 
باید پذیرفت بیشترین شوکی که به اقتصاد ایران وارد شد ناشی از تحریم 

نفت بود و این شوک به مراتب بیش از شوک کرونا بود.«
به گفته وی، »شوک های ناشی از تحریم بعد از دو سال از اقتصاد کشور 
تخلیه ش��د و به همین دلیل امس��ال بعید اس��ت در بخش نفت و فروش 
میعانات گازی همچنان ش��اخص ها منفی باش��ند. این شرایط برای سال 
آینده حتی بهبود بیشتری هم خواهد یافت و رشد اقتصادی در سال آینده 

می تواند از امسال شتاب بیشتری بگیرد.«
او درباره اینکه بخش زیادی از مردم بازگش��ت رشد اقتصادی را با توجه به 
وضعیت معیشتی خود باور نمی کنند، گفت: »بهبود چشم انداز مردم صرفا نیاز 
به رش��د اقتصادی ندارد بلکه نرخ تورم و بیکاری هم دو عامل تعیین کننده و 
تاثیرگذار بر وضعیت معیشتی مردم هستند. هم نرخ تورم در ایران باالست و 

هم نرخ بیکاری رشد کرده است. به همین دلیل عجیب نیست اکنون مثبت 
ش��دن رش��د اقتصادی در زندگی مردم محسوس نباشد.« به اعتقاد فیاضی، 
»اشتغال زایی هم زمانی در اقتصاد ایران بهبود چشمگیری خواهد داشت که 
حداقل در اقتصاد ایران رش��د پی در پی و پنج س��اله حداقل مثبت ۵درصد 
به دس��ت آید بنابراین با یک سال رش��د کمتر از یک درصد نمی توان انتظار 
بهبود چش��م انداز زندگی مردم را داش��ت. مجموع رشد اقتصادی و نرخ تورم 
نرخ فالکت را می سازد. در دو سه سال گذشته این نرخ با توجه به منفی بودن 
رشد اقتصادی و باالبودن نرخ تورم به شدت تضعیف شده بود و اکنون نیز اگر 
پیش بینی مرکز پژوهش ها هم محقق شود باز هم این شاخص باالست و باید 

برای این مهم نرخ تورم را هم کاهش داد.«
او در رابطه با پیش بینی وضعیت سال آینده نیز گفت: »دولت در الیحه 
بودج��ه فروش نفت خود را 2 میلی��ون و ۳00 هزار دالر پیش بینی کرده 
اس��ت که این حتی باالتر از پیش بینی اغلب کارشناس��ان اس��ت و نشان 
می دهد دولت انتظار کاهش شدت تحریم ها را با توجه به تغییر کابینه در 
کاخ سفید دارد. به همین دلیل نرخ رشد اقتصادی از امسال می تواند بیشتر 
ش��ود. گرچه رش��د اقتصادی مثبت در بخش نفت با توجه به نبود ارتباط 
بخش های مختلف اقتصادی لزوما به معنای رش��د همه بخش های اقتصاد 

کشور به یک اندازه نخواهد بود.«

آیا رشد اقتصادی مثبت تا پایان سال واقعی است یا خوش بینانه؟

تخلیه شوک تحریم در سال 99

دریچــــــه

نهاد پژوهشی مجلس بررسی کرد
محورهای تصمیم گیری بودجه 1400

فرص��ت امروز: الیحه بودجه س��ال 1400 از ابتدای این هفته در 
کمیسیون تلفیق بودجه در دس��ت بررسی است و نخستین جلسه 
رس��می این کمیس��یون روز گذش��ته با حضور محمدباقر نوبخت، 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد برگزار 
ش��د. آنطور که رحیم زارع، س��خنگوی این کمیسیون اعالم کرده، 
کلیات الیحه بودجه سال آینده به احتمال زیاد در روز سه شنبه این 

هفته به رأی گذاشته می شود.
ام��ا یک��ی دو هفته قبل بود ک��ه مرکز پژوهش ه��ای مجلس در 
گزارشی تحلیلی به تبعات تورمی الیحه بودجه سال آینده پرداخت 
و به نمایندگان توصیه کرد که کلیات الیحه بودجه را رد کنند و آن 
را برای اصالحات بیش��تر به دولت بازگردانند. نهاد پژوهشی مجلس 
حاال در جدیدترین گزارش از سلس��له گزارش های بررس��ی بودجه 
س��ال 1400 به ارزیاب��ی نکات مهم و محوره��ای تصمیم گیری در 
بودجه سال آینده پرداخته و نسبت به عدم اصالحات ساختاری در 

الیحه بودجه دولت انتقاد کرده است.
به گفت��ه مرکز پژوهش ها، در طول یک س��ال و نیم گذش��ته با 
وجود آنکه پیش��نهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصالح 
س��اختار بودجه و مدیریت کس��ری بودجه مزمن مطرح شده است، 
اما متأسفانه الیحه بودجه سال 1400 مشابه همچون لوایح بودجه 
سال های گذشته بدون اعمال اصالحات ساختاری تهیه و به مجلس 
ارائه شده است؛ به گونه ای که در کنار بیش برآوردی های قابل توجه 
در ح��وزه منابع، رش��د فزاین��ده ای نیز در حوزه مص��ارف دارد. در 
گزارشی که با همین عنوان در دو سال گذشته و در جریان بررسی 
لوایح بودجه س��ال های 1۳۹8 و 1۳۹۹ توس��ط مرک��ز پژوهش ها 
منتش��ر ش��د، ضمن تبیین دالیل و الزامات اصالحات ساختاری در 
بودج��ه، راهکارهای مختلفی )کوتاه م��دت و بلندمدت( برای انجام 
اصالحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه 

دولت ارائه شده بود.
ب��ازوی کارشناس��ی مجلس در ای��ن گزارش با عنوان »بررس��ی 
الیح��ه بودجه س��ال 1400 کل کش��ور؛ نکات مه��م و محورهای 
تصمیم گیری«، با توجه به کس��ری قاب��ل توجه بودجه و پیامدهای 
تورمی آن برای اقتصاد، پیش��نهاد داده اس��ت که کلیات الیحه در 
مجلس رد ش��ود و ب��رای اصالحات به دولت بازگردانده ش��ود و در 
ص��ورت عدم انجام اصالحات موردنظر، مجلس بودجه چنددوازدهم 
تصوی��ب کند یا همانند تجربه مربوط به بودجه س��ال های 1۳۹1 و 
1۳۹2 »مج��وز دریافت و پرداخت دولت« را ب��رای چند ماه صادر 

نماید.
به نوش��ته مرکز پژوهش ها، البته توجه به این نکته ضروری است 
که انجام اصالحات جهت پوشش کسری قابل توجه بودجه، در عمل 
به معنای آن اس��ت که مجلس ش��ریک تهیه بودجه شود. به عبارت 
بهتر در صورت بروز هر مس��ئله ای در سال آینده، مجلس نمی تواند 
به ط��ور شایس��ته از ش��أن نظارتی خود ب��ر دولت اس��تفاده نماید. 
به خصوص با توجه به اینکه س��ال آینده س��ال تغییر دولت اس��ت، 

احتمال عملکرد نامناسب در حوزه اجرا بیش ازپیش خواهد بود.
در این گزارش با اشاره به نامه اخیر مقام معظم رهبری به دولت 
پیرام��ون اصالح نحوه اس��تفاده از منابع حاص��ل از صادرات نفت، 
تصریح ش��ده است که با توجه به خطاب نامه و همچنین مسئولیت 
دول��ت مبنی بر تهی��ه الیحه بودجه، الزم اس��ت دول��ت اصالحات 
موردنی��از را تهی��ه و )پس از تصویب در هی��أت وزیران( به مجلس 

تقدیم کند.
در گ��زارش مرکز پژوهش ها در ص��ورت اراده مجلس به تصویب 
کلیات الیحه و اصالح آن در مجلس، توصیه شده است تا محورهایی 
چون منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، هزینه های دس��تگاه های 
اجرایی به خصوص هزینه های حقوق و دس��تمزد کارکنان، کمک به 
صندوق های بازنشستگی، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات 
کاالهای اساس��ی، ش��یوه انعکاس نرخ ارز در الیحه بودجه، ش��یوه 
واگذاری ۹0 هزار میلیارد تومان س��هام دول��ت، واگذاری ۹0 هزار 
میلی��ارد تومان واگذاری س��هام، اموال و دارایی )عمدتاً( به  ش��کل 
رد دی��ون خارج از س��قف بودجه )بند »و« تبصره »2«(، انتش��ار و 
بازپرداخت اوراق بدهی دولت، ش��یوه تصمیم گی��ری در مورد نرخ 
س��ود، زمان سررس��ید و انتش��ار اوراق، پیش فروش نف��ت، منابع و 
مص��ارف منعکس ش��ده در تبصره »14« تحت عن��وان هدفمندی 
یارانه ه��ا، درآمده��ا و هزینه ه��ای اس��تانی و بودجه ش��رکت های 
دولتی،  به عنوان نکات مهم الیحه بودجه س��ال 1400 و محورهای 

تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد.
نهاد پژوهش��ی مجلس در ادامه این گ��زارش می افزاید: در رابطه 
با انجام اصالحات در بودجه در س��ال های اخی��ر مطالعات مفیدی 
توس��ط نهادهای پژوهش��ی کشور انجام شده اس��ت که اعمال آنها 
می توانس��ت بودجه س��ال های اخیر و الیحه بودجه سال 1400 را 
متفاوت از چارچوب الیحه فعلی قرار دهد. برخی از محورهای اصلی 
جه��ت انجام اصالحات در حوزه منابع الیحه بودجه س��ال 1400، 
ش��امل مواردی چون اصالح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، 
اصالح سیاست نرخ ارز ترجیحی، وضع مالیات بر مجموع درآمد )با 
تمرکز بر اقشار پردرآمد(، حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت، 
حذف معافیت مالیات بر س��ود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، 
ح��ذف معافیت مالیات��ی فعاالن ب��زرگ بخش کش��اورزی، حذف 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اصالح 
معافیت درآمد حاصل از صادرات، اصالح نظام انگیزش��ی س��ازمان 
امور مالیاتی در راس��تای مأموریت های سال 1400 و وضع عوارض 

بر تراکنش های بانکی، است.
مرک��ز پژوهش ها در جمع بن��دی گزارش خود تصریح کرده اس��ت 
که در صورت عدم اجرای س��ایر راهکاره��ا، جهت پرهیز از پیامدهای 
تورمی ناش��ی از کسری بودجه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز 
در دس��تور قرار گیرد. در ای��ن گزارش همچنین درخصوص اصالحات 
در ح��وزه مصارف الیحه بودجه س��ال 1400 کل کش��ور، به مواردی 
چون اجرای سیاس��ت پرداخت به ذی نفع نهایی به منظور شناسایی و 
تفکیک هزینه های اجباری )ضروری( و غیراجباری )قابل تصمیم گیری( 
در بودجه، بازنگری در سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت، کنترل 
هزینه ه��ای عمومی دولت با اس��تفاده از س��ازوکار بازنگری هزینه ها، 
مدیریت هزینه در معامالت دولت با بهره برداری کامل از سامانه ستاد 
و اصالح فرآیند تخصیص اعتبار و ایجاد انضباط در مجوزهای افزایش 

هزینه خارج از قانون بودجه، اشاره شده است.
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طال به سمت ارزانی حرکت کرد
سکه عقب نشست

ب��ازار ارز در اولین روز هفته با تمایل به کاهش قیمت آغاز به کار 
ک��رد. این مهم به نحوی بوده که نرخ س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدید، نیم س��که، ربع سکه و س��که یک گرمی کاهش داشتند. بر 
این اس��اس، در بازار تهران قیمت هر س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدی��د با کاهش ۵0 هزار تومانی قیمت به 11 میلیون و ۹۵2 هزار 
تومان رسید. این در حالی است که نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم بدون هیچ تغییری نس��بت به پنجشنبه گذشته همچنان 11 
میلیون و ۵00 هزار تومان در میان خریداران و فروش��ندگان دست 

به دست شد.
از س��وی دیگر نیم سکه و ربع س��که به ترتیب 6میلیون و ۳00 
هزار تومان و 4 میلیون و 2۵0 هزار تومان قیمت خوردند که بر این 
اساس نیم سکه 1۵ هزار تومان و ربع سکه ۳0 هزار تومان ارزان تر 
ش��دند. همچنین هر سکه یک گرمی نیز در حالی 2میلیون و ۳۵0 
هزار تومان قیمت گذاری شد که این مهم از کاهش قیمت 10 هزار 
تومانی آن نس��بت ب��ه روز آخر کاری هفته گذش��ته خبر می دهد. 
ه��ر گرم طالی 18 عی��ار در حالی یک میلیون و 1۵1 هزار و ۳00 
تومان خرید و فروش شد که به معنای کاهش قیمت 2 هزار و 600 
تومانی آن اس��ت. این در حالی است که هر گرم طالی 24 عیار نیز 
ب��ا کاهش ۳ هزار و 400 تومانی قیمت به یک میلیون و ۵۳۵ هزار 
و 100 تومان رس��ید. نرخ اونس ط��ال در بازار جهانی هم مانند روز 

جمعه هزار و 8۷۹ دالر باقی ماند.

یورو پیشروی کرد
دالر درجا زد

ب��ازار ارز نیز در حالی شش��مین روز زمس��تان را آغاز کرد که تا 
عصر شنبه قیمت ها تغییر چندانی نسبت به روز پنجشنبه نداشتند 
و می ت��وان ادعا کرد  که بازار با حداقل نوس��ان هفته را آغاز کرده 
است. بر این اساس، در بازار ارز تهران هر دالر آمریکا با افزایش سه 
تومانی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته به 2۵ هزار و 86۵ 
تومان رس��ید. این در حالی است که نرخ یورو در بازار کاهش 106 

تومانی را تجربه کرد و به ۳1 هزار و 448 تومان رسید.
در س��وی دیگر بازار پوند انگلیس ۳4 هزار و ۵۷6 تومان خرید و 
فروش ش��د و نرخ درهم امارات و لیر ترکیه نیز به ترتیب ۷ هزار و 
14۵ توم��ان و ۳ هزار و ۳00 تومان ارزش گذاری ش��دند. این مهم 
به معنای آن اس��ت ک��ه قیمت پوند، درهم و لیر ترکیه نس��بت به 
روز پنجش��نبه تغییری نداش��تند. همچنین هر یوان چین ۳هزار و 
۹80 تومان و هر فرانک س��وییس 2۹ ه��زار و 620 تومان خرید و 

فروش شدند.

آخرین قیمت اوراق مسکن در تهران و شهرستان ها
اوراق مسکن چند؟

براساس آخرین قیمت اوراق مسکن، متأهل های تهرانی برای این 
اوراق بای��د 2۵ میلیون و 248 ه��زار تومان و مجردهای تهرانی نیز 

باید 14 میلیون و ۷28 هزار تومان پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، تس��ه )اوراق( فروردین سال گذشته ۵۳ هزار و 
۷00 تومان و تس��ه اردیبهشت و خرداد سال گذشته نیز حدود ۵2 
هزار تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تس��هیالت مسکن در تیر با 
قیم��ت ۵6 هزار و 200توم��ان، در مرداد با قیمت ۵1 هزار تومان و 
در ش��هریور با قیمت ۵4 هزار و ۵۹۹ تومان داد و س��تد می ش��ود. 
قیم��ت اوراق مهر، آبان و آذر س��ال گذش��ته نی��ز ۵4 هزار و ۹00 
توم��ان، ۵1 ه��زار و ۷00 تومان و ۵1 هزار و 800 تومان بوده و هر 
برگ اوراق تس��هیالت مس��کن در دی، بهمن و اسفند سال گذشته 
نیز با قیمت های ۵4 هزار تومان، ۵۳ هزار و 800 تومان و ۵۳ هزار 

تومان داد و ستد می شود.
همچنی��ن تس��ه فروردین، اردیبهش��ت و خرداد س��ال جاری به 
ترتیب ۵۳ هزار  و ۵00 تومان، ۵2 هزار و ۷00 تومان و ۵2 هزار و  
800 تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تس��هیالت مسکن بانک 
مس��کن در تیر با قیمت ۵2 هزار و ۷00 تومان، در مرداد با قیمت 
۵۳ ه��زار و 400 تومان و در ش��هریور با قیمت ۵۳ هزار تومان داد 
و س��تد می ش��ود. این اوراق در مهرماه ۵۳ هزار و ۳00 تومان، در 
آب��ان ماه ۵4 هزار و ۵00 تومان و در آذرماه ۵2 هزار و 600 تومان 
قیمت داش��ته اند. این گزارش نیز براس��اس قیمت تس��ه در آذرماه 

نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی نیز به این ترتیب 
اس��ت: با توجه به اینکه مجردهای س��اکن تهران می توانند تا 140 
میلی��ون تومان تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل 100 میلیون 
تومان تس��هیالت خرید مسکن و 40 میلیون تومان جعاله می شود 
بنابراین برای دریافت 100 میلیون تومان تسهیالت باید 200 برگه 
تس��هیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 
۵2 ه��زار و 600 تومان��ی براب��ر با 10 میلی��ون و ۵20 هزار تومان 
می ش��ود که با در نظر گرفتن 40 میلیون تومان وام جعاله که برای 
آن بای��د 80 ورق  به مبل��غ 4 میلیون و 208 هزار تومان خریداری 

کنند، رقم آن به 14 میلیون و ۷28 هزار تومان می رسد.
زوج ه��ای تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا س��قف 240 
میلیون تومان ش��امل 100 میلیون تومان تس��هیالت خرید مسکن 
برای هر نفر و 40 میلی��ون تومان وام جعاله دریافت کنند بنابراین 
زوجین باید 400 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه 
آن 21 میلی��ون و 40 هزار تومان می ش��ود ک��ه همراه با 4 میلیون 
و 208 هزار تومان وام جعاله که برای آن باید 80 برگه تس��هیالت 
مس��کن خری��داری کنند، در مجموع بای��د 2۵ میلیون و 248هزار 

تومان پرداخت کنند.
همچنین س��قف این تس��هیالت برای مراکز استان و شهرهای با 
جمعی��ت بی��ش از 200 هزار نفر به 80 میلیون تومان رس��یده که 
ب��رای آن باید 160 برگه خریداری ش��ود ک��ه هزینه آن 8 میلیون 
و 416 هزار تومان اس��ت. این وام برای س��ایر مناطق ش��هری 60 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن 120 برگه 
خریداری شود که هزینه آن 6 میلیون و ۳12 هزار تومان می شود.

بانکنامه

فرص��ت امروز: بخ��ش »صنعت« و پس از آن »حمل ونقل« بیش��ترین 
اثرپذی��ری را از تغییرات نرخ ارز دارند و در س��وی مقاب��ل، »خدمات« و 
»آموزش« کمترین تأثیرپذیری را از نوسان های بازار ارز به ثبت رسانده اند. 
همچنین در بخش های »کشاورزی« و »صنعت« تغییرات قیمتی ناشی از 
ش��وک ارزی با کمترین وقفه و س��رعت باالتر انجام می شود و قیمت های 
بخش »حمل و نقل«، »آموزش و بهداش��ت و مددکاری اجتماعی« دیرتر 

تعدیل می شوند.
در پژوهشی که به تازگی در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است، 
این سوال مطرح شده که چه عواملی می توانند اثرگذاری دوگانه نرخ ارز بر 
قیمت ها را توضیح دهند؟ در این راس��تا، واکنش قیمتی به تغییرات ارزی 
از دو بعد اندازه )یا شدت( عکس العمل و سرعت عکس العمل مورد تحلیل 
قرار گرفت. نتایج نش��ان داد که محص��والت بخش »صنعت« و بعد از آن 
»حمل و نقل« بیشترین تاثیرپذیری و زیربخش های دیگر »خدمات« )به 
جز حم��ل و نقل( کمترین تاثیرپذیری از ن��رخ ارز را دارند. همچنین در 
بخش های »کشاورزی« و »صنعت« تغییرات قیمتی ناشی از شوک ارزی 
با کمترین وقفه و سرعت باالتر انجام می شود و قیمت های بخش »حمل و 
نقل«، »آموزش و بهداشت و مددکاری اجتماعی« دیرتر تعدیل می شوند. 
در عین حال، واردات محوری، بیش��تر بودن مصارف ارزی از منابع ارزی و 
استفاده از دالر به عنوان نرخ ارز معیار در خریدهای وارداتی در شرکت ها 
باعث افزایش تاثیرپذیری قیمت ها از تغییرت ارزی ش��ده اس��ت. از سوی 
دیگر، مالکیت دولتی، بزرگ تر بودن شرکت ها و معیار قرار دادن دالر برای 

فروش های صادراتی، اثرپذیری قیمت ها از نرخ ارز را کاهش می دهد.
کدام کاال بیشترین تاثیرپذیری را از نرخ ارز دارد؟

در سال های اخیر شوک های افزایش نرخ ارز باعث افزایش قابل توجهی 
در قیمت های داخلی شده و عملکرد سایر ارکان اقتصاد را تحت تاثیر قرار 
داده است بنابراین بررسی نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت ها )گذر نرخ ارز( 
بسیار مهم است. از آنجا که واکنش قیمت همه محصوالت به رشد نرخ ارز 
یکسان نبوده است، ضروری است که ناهمگنی واکنش قیمت های مختلف 

به تغییرات نرخ ارز در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد. 
در اثرگ��ذاری ن��رخ ارز بر قیمت کاالها، تحریم ها نیز اثرگذار هس��تند. 
تحریم ه��ا عالوه بر اثری که بر ن��رخ ارز می گذارند، می توانند باعث تغییر 
در ساختار بازارهای داخلی و انحصاری شدن آنها شده باشند که این مهم 
خود روی قیمت ها اثرگذار اس��ت و اصالح قیمت ها بعد از بهبود شرایط را 
بسیار مشکل می کند. در واقع، افزایش نرخ دالر از یک سو به طور مستقیم 
موجب جهش قیمت کاالهای وارداتی می ش��ود و از سوی دیگر با تاثیر بر 
ن��رخ نهاده های اولیه تأمین صنایع ب��زرگ و کوچک، تاثیر بر نرخ حمل و 
نقل مواد در زنجیره توزیع و تاثیر روانی بر جامعه می تواند کاالهای تولید 
داخل را هم دچار جهش های قیمتی کند. براساس اعالم مدرس خیابانی، 
سرپرس��ت س��ابق وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، 8۵ درصد مواد اولیه 
موردنیاز تولید در کش��ور به واردات وابستگی دارند و این یعنی در اقتصاد 
ایران وابستگی الینحلی برای قیمت گذاری کاال، به نرخ دالر دیده می شود.

طبق نتایج گزارشی که در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است، 
صنعت و حمل ونقل بیشترین و خدمات و آموزش کمترین تأثیرپذیری 
را از نوس��ان ب��ازار ارز دارند. در این گ��زارش از داده های قیمتی 2۳6۹ 
قل��م کاال در بازه زمانی 1۳84 تا 1۳۹۷ اس��تفاده ش��ده و عکس العمل 
قیمتی کاالها به تغییرات ارزی از دو بعد ش��دت و سرعت مورد ارزیابی 
قرار گرفته اس��ت. در واقع، این گزارش به این س��وال پاسخ می دهد که 
چه ش��رکت ها و محصوالتی بیشتر و سریع تر نسبت به تغییرات نرخ ارز 

واکنش می دهند.

از واکنش سری کشاورزی تا زورآزمایی تورم و دالر
بخش کش��اورزی یک��ی از حس��اس ترین حوزه های اقتص��ادی به نرخ 
دالر اس��ت. بر اس��اس نتایج پژوهش منتشر ش��ده در پژوهشکده پولی و 
بانکی، به طور متوسط بعد از 2 فصل بیشترین اثر تغییرات نرخ ارز در این 
بخش ظاهر می ش��ود. بخش صنعت نی��ز 2.6 فصل بعد از تغییرات ارزی، 
تأثیرپذیری خود از نرخ ارز را نشان می دهد و در این میان بیشترین وقفه 
مربوط به بخش خدمات و البته آموزش اس��ت. پس از بخش صنعت، هم 
باید به بخش حمل و نقل و ارتباطات اشاره کرد که بیشترین تأثیرپذیری 
از ن��رخ ارز را برای خود به ثبت رس��انده اند و این در حالی اس��ت که این 
بخش با وقفه 4.6 فصلی بسیار کندتر از بقیه بخش ها نسبت به گرانی ارز 
واکنش نش��ان می دهد، اما درنهایت در اندازه بسیار بزرگ تری گرانی ها به 
بخش حمل و نقل منتقل می شود. بخشی که در قسمتی از زنجیره توزیع 
همه کاالها وجود دارد و می تواند گرانی را در تمامی اقتصاد کشور انتشار 
دهد. گفتنی اس��ت این گزارش اطالعات قیمت 2۳6۹ قلم کاال را از ۳۵۵ 
ش��رکت )از بورس و فرابورس( محل محاس��به خود قرار داده است. عالوه 
بر این، پژوهش��گران این گزارش اطالعات ۷۳4 قلم کاال از شاخص قیمت 
تولیدکننده را مورد استفاده قرار داده اند. همچنین در این مطالعه از قیمت 

دالر در بازار آزاد به عنوان نرخ ارز استفاده شده است.
از سوی دیگر، بررسی ها نشان می دهد که تورم جلوتر از نرخ ارز ایستاده 
اس��ت. به گفته مرکز آمار ایران در س��ال ۹۷، تورم اعالم ش��ده حدود 2۷ 
درصد بوده اس��ت و در مقابل دالر در همین بازه زمانی 1۵8 درصد رش��د 
کرده اس��ت. سال بعد اما که سال س��خت تری برای اقتصاد ایران به شمار 
می رود، نرخ تورم اعالمی توسط بانک مرکزی 41 درصد و افزایش قیمت 
دالر در طول این س��ال تنها 1۵ درصد بوده اس��ت. به نظر می رس��د نرخ 
تورم با تأخیر خود را به قیمت دالر می رس��اند و طبیعتاً کاالها بعد از طی 
مس��یری طوالنی و جای گرفتن در قله قیمتی به س��ختی دوباره )حتی با 
فرض کاهش قیمت دالر( به مدارهای پیش��ین قیمتی خود برمی گردند؛ 
در بازاره��ای مختلف اقتصاد ایران، از یک س��و اصل چس��بندگی قیمت 
غیرقابل انکار است و از سوی دیگر در شرایط بدون ثبات و متالطم امروزی، 
این انتظارات تورمی است که تاثیر خود را بر قیمت کاالها نشان می دهد.

به طور کلی، نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر اقتصاد ایران از آن جهت مهم است 
که در س��ال های گذشته به واسطه سیاس��ت گذاری ها در این حوزه شاهد 
جهش های ارزی در اقتصاد ایران بوده ایم. قیمت ها به عنوان متغیری مطرح 
هستند که بیشترین تاثیر را از تغییرات نرخ ارز می پذیرند و اثرات شوک های 
ارزی را ب��ه اقتصاد داخلی منتقل می کنند. لذا اینکه قیمت ها چگونه تحت 
تاثیر نرخ ارز قرار می گیرد می تواند شناخت ما را درخصوص نحوه اثرگذاری 
شوک ارزی کامل کند. نکته ای که در گزارش پژوهشکده پولی و مالی به آن 
پرداخته شده، این است که همه قیمت ها به یک اندازه و در یک بازه زمانی 
مش��خص نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان نمی دهند و عکس العمل 
قیمتی محصوالت و شرکت های مختلف ناشی از شوک ارزی متفاوت است.

عوامل مهم در اثرگذاری تغییرات ارز بر قیمت ها
در مطالعه پژوهشکده پولی و بانکی به این مسئله پرداخته شده که چه 
عواملی می تواند تفاوت در عکس العمل قیمت ها ناشی از تغییرات ارزی را 
توضیح دهد. به این منظور عکس العمل قیمتی به تغییرات ارزی از دو بعد 
اندازه )یا شدت( عکس العمل و سرعت عکس العمل مورد تحلیل و ارزیابی 
قرار گرفته اس��ت. در این راس��تا، از دو پایگاه داده استفاده شده است. اول 
پایگاه داده قیمت محصوالت ش��رکت های بورس��ی که شامل 2۳6۹ قلم 
کاال که توسط ۳۵۵ شرکت های بورسی و فرابورسی در بازه زمانی 1۳84 
تا 1۳۹۷ انتش��ار پیدا کرده است و دوم پایگاه داده شامل ۷۳4 قلم کاال و 

خدمت مربوط به ش��اخص قیمتی تولیدکننده )PPI( است. برای ارزیابی 
ش��دت اثرگذاری قیمت ها از نرخ ارز برای هر قلم کاال س��ه شاخص »اثر 
تجمعی«، »بیشترین اثرگذاری« و »رشد قیمت ها بعد از شوک ارزی ۹1-
۹0« محاسبه شده است. همچنین سرعت عکس العمل نیز با دو شاخص 

»اثر همزمان« و »وقفه بیشترین اثرگذاری« اندازه گیری شده است.
وقفه اثرگذاری نرخ ارز بر روی قیمت های بخش کشاورزی و بخش ساخت 
)صنعت( به ترتیب 1.۹۷ و 2.6 است که نسبت به سایر بخش ها عکس العمل 
س��ریع تری به تغییرات ارزی نش��ان می دهند در حالی که در بخش حمل و 
نقل، آموزش و بهداشت و مددکاری اجتماعی این وقفه بیشتر از 4 دوره است 
و به ۵.2 نیز می رس��د. بخش صنعت با ضریب اثر تجمعی 0.۹۳ بیش��ترین 
تاثیرپذیری را از نرخ ارز داشته است. به عبارت دیگر، در این بخش قیمت ها 
تقریبا به اندازه رشد نرخ ارز افزایش پیدا می کنند. بعد از بخش صنعت، بخش 
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با 0.۷4 بیش��ترین تاثیرپذیری را از نرخ ارز 
دارند. از بین بخش های مختلف اقتصادی بخش آموزش با 0.0۳۳ تاثیرپذیری 
عمال تاثیر معناداری از نرخ ارز نمی پذیرد. بخش های هتل و رستوران، بهداشت 
و مددکاری و سایر فعالیت های عمومی، اجتماعی و شخصی بین 0.4۵ تا 0.48 
درصد از نرخ ارز تاثیر می پذیرند و قیمت های بخش کشاورزی نیز 0.۵۵ درصد 

از تغییرات نرخ ارز تاثیر می پذیرد.
برای آزمون اینکه ویژگی های بنگاه ها در عکس العمل متفاوت قیمت ها 
به ش��وک ارزی موثر بوده اس��ت یا خیر، بنگاه ها بر حسب ویژگی مدنظر 
به دو گروه تقس��یم شده و ش��اخص های آنها با یکدیگر مقایسه می شود. 
این بررس��ی نشان می دهد که واردات محوری، بیشتر بودن مصارف ارزی 
از مناب��ع ارزی و معی��ار ب��ودن دالر در خریدهای وارداتی در ش��رکت ها 
باعث افزایش تاثیرپذیری قیمت های آن ش��رکت ها از تغییرت ارزی شده 
و مالکیت دولتی، بزرگ تر بودن ش��رکت ها و معیار ق��رار دادن دالر برای 
فروش ه��ای صادراتی اثرپذی��ری قیمت ها از ن��رخ ارز را کاهش می دهد. 
همچنی��ن بنگاه های کوچک تر، با محدودیت مالی باال، تولیدکننده کاالی 
واس��طه و بنگاه هایی که منابع ارزی آنها بیشتر از مصارف ارزی شان است، 

قیمت های شان را نسبت رشد نرخ ارز سریع تر افزایش می دهند.
نگاهی به تالطم قیمت ها در چند سال گذشته

کاالهای اساسی با وجود تخصیص ارز دولتی که منابع کشور را برای آن حراج 
کرده اند، همچنان پابه پای قیمت ارز باال می روند. پیش از شروع گرانی تاریخی 
دالر در دولت دوازدهم، قیمت هر کیلو گوش��ت قرمز، حدودا ۳۵ هزار تومان 
بود. امروز این نرخ تا 1۳0 هزار تومان افزایش پیدا کرده است؛ گوشت بعد در 
کمتر از سه سال بیش از 2۷0 درصد رشد کرده است. این در حالی است که 
ما در ایران نیاز چندانی به واردات گوشت نداریم و عمده مصرف داخلی توسط 
دامداران تولید می شود. گوشت مشتی از نمونه خروار کاالهای اساسی است که 

تاثیر قابل توجهی از افزایش نرخ ارز پذیرفته است.
در روزهای ابتدایی سال ۹6، هر گوشی تلفن همراه به طور میانگین بین 
۳ تا نهایتاً 6 میلیون تومان بود. امروز قیمت همان گوشی به 1۵ میلیون 
تومان رسیده است. بازار لپ تاپ و گوشی ارتباط مستقیم با نرخ دالر دارند 
و هر لحظه که قیمت این اس��کناس آمریکایی باال می رود، فروش��گاه های 
اینترنتی و غیراینترنتی با همان نسبت کاالهای خود را گران تر می فروشند. 
بررسی ها و مقایسه قیمت سابق چند مدل گوشی خاص با قیمت کنونی 
آنها حکایت از افزایش بیش از 400 درصدی قیمت ها در این بازار دارد. در 
حوزه لوازم خانگی، خودرو، مس��کن و... هم تقریبا همین روند ادامه دارد. 
در حالی که نرخ دالر از زمان خروج ترامپ از برجام تاکنون حدوداً ۵ برابر 
ش��ده است اما مثاًل قیمت خودروی واحد کش��ور )پراید( در مدت زمانی 

مشابه بیش از 6.۵ برابر قیمت خود در سال ۹6 رشد یافته است.

بخش صنعت بیشترین و بخش آموزش کمترین تاثیرپذیری را از نرخ ارز دارند

اثرگذاری دوگانه نرخ ارز بر قیمت ها

یک سوم استان های کشور )۹ استان( نرخ تورم ماهیانه کمتر از 2درصد 
داش��تند و خوزس��تان کمترین و آذربایجان غربی باالترین میزان را به نام 
خود ثبت کردند. براس��اس گزارش��ی که مرکز آمار به تفکیک استان های 
کشور از نرخ تورم منتشر کرده، نرخ تورم ماهانه آذرماه ۹۹ نسبت به آبان 
ماه 2درصد رش��د داشت. در آذرماه بیشترین نرخ تورم ماهیانه خانوارهای 
کشور مربوط به اس��تان آذربایجان غربی با 4.۵ درصد افزایش و کمترین 
نرخ تورم ماهیانه مربوط به اس��تان خوزستان با 1.0 درصد افزایش است. 
همچنین گیالن،  مرکزی، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان، بوشهر، 
 س��منان، تهران و گلستان اس��تان هایی بودند که کمترین رشد نرخ تورم 

ماهیان��ه را داش��تند.   نرخ ت��ورم نقطه به نقطه )تورم آذرماه ۹۹ نس��بت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته( برای خانوارهای کشور 44.8 درصد است 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان )۵4.2 درصد( 
و کمترین آن مربوط به استان قم  )41.2 درصد( است. نرخ تورم نقطه به 
نقطه پایتخت 41.4 درصد بود و از میانگین کش��وری 10.۹ درصد بیشتر 
بود.   نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه 1۳۹۹ برای خانوارهای کش��ور 
به عدد ۳0.۵ درصد رس��ید. بررس��ی جداول نشان می دهد که 1۷ استان 
نرخ تورم کمتر از 1۷درصد داشتند. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به 
اس��تان هرمزگان )۳۵.۳ درصد( و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان 

غربی )2۷.2 درصد( است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل 
کش��ور در آذرماه امس��ال به ۳0.۵ درصد رسید. عالوه بر این نرخ تورم در 
دهک اول 2۷.۹ درصد و در دهک دهم ۳۷.2 درصد حس می شود که به 
معنای این اس��ت که تورم بر اقشار ضعیف فشار بیشتری را وارد می کند. 
این در حالی اس��ت که مح��دوده تغییرات تورم 12ماه��ه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« بین 2۵.6 درصد برای دهک دهم 
تا 2۹.۵ درصد برای دهک دوم اس��ت. همچنین در گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراک��ی و خدمات« تورم برای ده��ک اول 26.۳ درصد و برای دهک 

اول 40.۳ درصد برای دهک دهم است. 

نرخ تورم ماهانه 9 استان کمتر از 2درصد است

تورم 30درصدی در انتهای پاییز
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بازارگردانی الگوریتمی با بورس چه می کند؟
ماجرای الگوریتم ها در بازار سرمایه

کارشناس��ان بازار س��رمایه معتقدند با اینکه حج��م معامالت انجام 
ش��ده توس��ط بازارگردانی که از الگوریتم  استفاده می کند باالست، اما 
برای تغییر ش��اخص و روند بازار کافی نیست. عالوه بر این، بازارگردان 
انگیزه ای برای ایجاد این اختالل ها ندارد، زیرا در این صورت، منابع مالی 

خود را از دست می دهد.
شاخص بورس تهران چند ماهی است از رشدهای پی درپی و رویایی 
خود فاصله گرفته اس��ت. دالیل زیادی برای مثبت نشدن بازار سرمایه 
مطرح می ش��ود و در روزهای اخیر، بازارگردان��ی الگوریتمی به عنوان 
یکی از مقصران این مس��ئله معرفی می شوند. گفته می شود از آنجایی 
که الگوریتم ها می توانند موقعیت های آربیتراژی را س��ریع تر از انسان 
تشخیص دهند و به رقیبی برای سرمایه گذاران خرد تبدیل شده اند و از 
طرف دیگر، این سرعت باال، بازارگردان را به  نوسان گیری تبدیل کرده 

است که با حجم معامالت باال، روند بازار را دستکاری می کند.
در همین زمینه، سعید کرداری کارشناس بازار سرمایه به ایرناپالس، 
گف��ت: »بازارگردانی الگوریتم��ی نه تنها در روند ب��ازار اختالل ایجاد 
نمی کند بلک��ه مزایایی را برای بورس به هم��راه دارد. البته از آنجایی 
که بازارگردانی الگوریتم��ی و به طور کلی کاربرد الگوریتم ها در بورس 
موضوع جدیدی در ایران اس��ت، برخی دیدگاه های نادرست نسبت به 
آن وج��ود دارد.« به گفته وی، »این تصور وجود دارد که بازارگردان با 
استفاده از الگوریتم ها نوسان گیری می کند و روند بازار را تغییر می دهد. 
این در حالی اس��ت که بازارگردانی الگوریتمی، نقدش��وندگی سهم را 

افزایش می دهد و این نقطه قوت بازارگردانی الگوریتمی است.«
این کارشناس بورس با بیان اینکه »حجم معامالت انجام شده با این 
روش به اندازه ای نیست که توان تغییر روند بازار را داشته باشد یا بتواند 
شاخص را منفی یا مثبت کند«، ادامه داد: »حتی تغییر روند نمادهای 
شاخص س��از نیز نیاز به حجم باالی نقدینگ��ی و تعداد زیاد معامالت 
دارد، بنابراین تغییر شاخص و روند کلی بازار نیز به سادگی امکان پذیر 
نیس��ت.« کرداری درباره امکان اختالل و دس��تکاری در بازار به  دنبال 
بازارگردانی الگوریتمی گفت: »از آنجایی که چنین دستکاری هایی برای 
بازارگردان صرفه اقتصادی ندارد، انگیزه ای برای ایجاد این اختالالت نیز 
وج��ود ندارد. در واقع بازارگردان با قیمت های منصفانه  خرید و فروش 
می کند و لزومی ندارد که با قیمت های پایین تر یا باالتر معامالت خود 
را انجام دهند.« او با اشاره به اینکه »بازارگردان در بورس های جهانی نیز 
از اختالف قیمت خرید و فروش سود می کند،« افزود: »بنابراین اگر این 
اختالف قیمت را بسیار باالتر یا بسیار پایین تر از قیمت واقعی در نظر 
گیرد، متضرر می ش��ود و نقدینگی خود را از دست خواهد داد بنابراین 
بازارگردانی الگوریتمی نه تنها موجب اختالل در روند بازار نمی ش��ود، 
بلک��ه براس��اس تجربه جهانی، کش��ف قیمت مؤثرت��ری دارد و اجازه 
نمی دهد قیمت سهم از ارزش واقعی خود فاصله قابل توجهی بگیرد.« 
وی درباره مزایای بازارگردانی الگوریتمی نیز گفت: »واکنش الگوریتم ها 
در مقایس��ه با انسان سریع تر است بنابراین می تواند در خرید و فروش 
با سرعت بیشتری عمل کند. دیگر مزیت بازارگردانی الگوریتمی انجام 
س��فارش های با حجم باالس��ت. این در حالی است که نیروی انسانی 
نمی تواند این حجم معامالت را در زمان کوتاهی انجام دهد. س��ومین 
مزیت مربوط به دسترسی همیشگی به الگوریتم های بازارگردانی، بدون 

نیاز به وقفه و زمان استراحت است.«
کرداری ادامه داد: »زمانی که از الگوریتم ها برای بازارگردانی استفاده 
شود، نوسان بازار کمتر می شود زیرا الگوریتم ها می توانند رقم های بسیار 
پایی��ن و نزدیک به هم را س��فارش دهد. این موضوع، نوس��ان بازار را 
کاهش و نقدش��وندگی بازار را بهبود می ده��د. به عنوان نمونه، نیروی 
انس��انی در عملیات بازارگردانی، سفارش خرید به قیمت فرضی 100 
تومان و س��فارش فروش به قیمت فرضی 110 تومان را ثبت می کند، 
اما الگوریتم می تواند اختالف قیمت خریدوفروش را بسیار به یکدیگر 
نزدیک کند و به عنوان نمونه س��فارش خرید در قیمت 104.۵ تومانی 
و سفارش فروش با قیمت 10۵.۵ را ثبت کند. در واقع این الگوریتم ها 
هستند که در این سطح دقت و با حجم بسیار باال، امکان بازارگردانی 

دارند.«
این کارش��ناس بازار س��رمایه درب��اره مزیت الگوریتم ها نس��بت به 
نیروی انس��انی توضیح داد: »از آنجایی ک��ه الگوریتم ها از هیجان ها و 
احس��اس ها دور هستند، در مقایسه با تصمیم  نیروی انسانی که تحت 
تأثیر هیجان ها و احساس ها قرار می گیرد، عملکرد بهتری دارند بنابراین 
با گسترش بازارگردانی الگوریتمی، بازار نیز کمتر تحت تأثیر این موارد 
قرار خواهد گرفت. در واقع بازارگردانی الگوریتمی، هدفمند است و نفع 

شخصی در آن دخیل نیست.«

نگــــــــاه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران با کان��ال یک میلیون و 4۳۹ هزار 
واحد به معامالت فصل پاییز پایان داد که در مقایسه با آخرین روز تابستان 
نشاندهنده بازدهی منفی 12 درصدی است. شاخص بورس در آخرین روز 
کاری تابس��تان با کانال یک میلیون و ۵۹۵ هزار واحد به اس��تقبال فصل 
پاییز رفت و این رقم در روز پایانی فصل پاییز به عدد یک میلیون و 4۳۹ 
هزار واحد رس��ید که بیانگر افت 1۵6 هزار واحدی شاخص بورس در سه 
ماهه فصل پاییز است. شاخص کل هم وزن نیز در پایان معامالت تابستان 
41۵ هزار و ۹0۹ واحد بود که این عدد در آخرین روز آذرماه به 44۷ هزار 
و ۷2۷ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از 2۷2 هزار و ۵۹۹ واحد به عدد 

2۹۳ هزار و 1۵1 واحد رسید.
هرچند بورس ته��ران در انتهای پاییز از اصالح س��ه ماهه خداحافظی 
کرد و شاخص کل بورس در آذرماه بار دیگر به روند صعودی و مدار رشد 
بازگشت، اما عملکرد پاییزی بورس در مقایسه با فصل تابستان که شاخص 
ب��ورس به رکورد 2 میلیون واحدی رس��ید، راضی کننده نبوده اس��ت. در 
همین حال، عملکرد کارگزاری های بازار سرمایه نشان می دهد شرکت های 
کارگ��زاری فع��ال در حالی آذرماه را با خرید و فروش��ی بالغ بر 6۷۵ هزار 
میلیارد تومان سپری کردند که به این ترتیب پاییزی طالیی در کارنامه این 
نهادهای مالی ثبت شد، به طوری که این نهادهای مالی با دادوستد حدود 
1۳00هزار میلیارد تومانی در فصل سوم سال، میزان خرید و فروش خود 

در دوره ۹ماهه ابتدای سال ۹۹ را به 4260 هزار میلیارد تومان رساندند.
عملکرد کارگزاری های بورس در آخرین پاییز قرن

همگام با رش��د ش��اخص کل بورس در آذرماه و بازگشت بازار سهام به 
مدار مثبت، شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه با رونق چشمگیر 
معامالت همراه شدند، به طوری که 10۹ کارگزاری فعال بازار سرمایه طی 
آذرماه توانستند معامالتی در حدود 6۷۵ هزار میلیارد تومان ثبت کنند که 
در مقایسه با عملکرد ماه گذش��ته )آبان ماه( رشد 180درصدی را تجربه 
کرد. این در حالی اس��ت که مقایسه این عملکرد با مدت مشابه سال قبل 

یعنی آذرماه سال ۹8 نشان از صعود قابل توجه680 درصدی دارد.

بررس��ی دقیق تر عملکرد کارگزاری های فعال در بازار س��رمایه نش��ان 
می دهد این نهادهای مالی در آذرماه امس��ال توانستند 6۷۵ هزار میلیارد 
تومان بابت خرید و فروش س��هام، اوراق بدهی اوراق مش��تقه و واحدهای 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در کارنامه خود ثبت کنند. در این 
میان بیش از ۵۳0هزار میلیارد تومان از این رقم یعنی بالغ بر ۷8درصد از 
کل دادوستدها در اختیار مبادالت آنالین بوده است. همچنین 141.6هزار 
میلیارد تومان دیگر نیز حجم معامالت عادی در خرید و فروش س��هام در 
این نهادهای مالی بوده اس��ت. بی��ش از 2هزار میلیارد تومان دیگر نیز در 

اختیار خرید و فروش صورت گرفته در بازارگردانی الگوریتمی بوده است.
همچنین بررس��ی عملکرد این کارگزاری ها به تفکیک فعالیت در انواع 
اوراق و بازار نش��ان می دهد که این نهادها مالی در ماه گذش��ته درآمدی 
در ح��دود ۵.۷ هزار میلیارد تومان در خرید و فروش اوراق در بازار بدهی 
داشته اند. همچنین در بخش بازار اوراق مشتقه نیز معامالت این نهادهای 

مالی به بیش از ۵40میلیارد تومان رسیده است.
در این میان، همراستا با توسعه بازارگردانی در بازار سهام و دستورالعمل 
جدید س��ازمان بورس مبنی بر الزام بازارگردان در هر ش��رکت بورس��ی و 
فرابورس��ی، کارگزاری ها نیز در این زمینه فعالیت قابل توجهی داش��تند. 
ضمن اینکه کارگزاری های فعال در بازار س��رمایه در بخش سرمایه  گذاری 
در صندوق های قابل معامله نیز خوش درخشیدند، به طوری که 62.2 هزار 
میلیارد تومان از خرید و فروش کارگزاری ها در آذرماه مربوط به معامالت 
صندوق های س��رمایه  گذاری قابل معامله در بورس بوده است. در این بین، 
ح��دود ۹6میلیارد تومان از رقم مزبور در زمینه بازارگردانی الگوریتمی در 
ETF ه��ا بوده که تنها از بس��تر ی��ک کارگزاری صورت گرفته اس��ت. بر 
این اس��اس، کارگزاری حافظ تنها کارگزاری فع��ال در زمینه بازارگردانی 
الگوریتمی صندوق های قابل معامله در ماه گذش��ته ش��ناخته شد. البته 
کارگ��زاری حافظ در زمین��ه بازارگردانی در بازار س��هام نیز فعالیت قابل 
توجهی داش��ت و خرید و فروش بیش از ۷۷0 میلی��ارد تومانی را در این 
زمین��ه ثبت کرد. به این ترتیب به عن��وان فعال ترین کارگزاری در زمینه 

بازارگردانی سهام شناخته شد. در ادامه این روند شرکت کارگزاری توسعه 
معامالت کیان با ثبت خرید و فروشی در حدود 600میلیارد تومانی رتبه 
دوم را ب��ه خ��ود اختصاص داد. ش��رکت کارگزاری صبا تامین و ش��رکت 
کارگزاری بهگزین نیز هر کدام با ثبت بازارگردانی در محدوده 200میلیارد 

تومان از دیگر نهادهای مالی فعال در بازارگردانی سهام بودند.
برترین کارگزاری های بورس در آخرین ماه پاییز

مطابق با روند همیش��گی، درصد باالیی از خری��د و فروش های صورت 
گرفت��ه در آذرماه تنها در انحصار چند کارگزاری بوده اس��ت، به طوری که 
61درصد از کل دادوس��تدها به 1۵کارگزار برتر تعلق داشت. در این میان 
کارگزاری مفید به تنهایی 2۵درصد از کل خرید و فروش های ثبت ش��ده 
را در آذرم��اه به خود اختصاص داد و معام��الت این کارگزاری به بیش از 
16۵هزار میلیارد تومان رسید. همچنین این کارگزاری بیشترین فعالیت را 
در حوزه معامالت آنالین داشته است، به طوری که حدود ۹۹درصد از کل 
خرید و فروش های صورت گرفته در این کارگزاری یعنی معادل 164هزار 
میلیارد تومان به صورت آنالین بوده است. همچنین کارگزاری مفید بیش 
از ۳0درصد از کل معامالت آنالین در 10۹کارگزاری فعال در بازار را طی 

ماه گذشته از آن خود کرد.
در ادامه برترین کارگزاری ها در این ماه، کارگزاری آگاه قرار گرفت. این 
کارگزاری در ماه گذش��ته دادوس��تد 82 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد. 
س��هم این کارگزاری از کل مبادالت به بیش از 12درصد رس��ید. در ادامه 
ای��ن روند دیگ��ر کارگزاری های فعال در بازار با اخت��الف زیادی از این دو 
کارگزاری قرار گرفتند، به  طوری که کارگزاری مبین س��رمایه رتبه س��وم 
را با خرید و فروش��ی در حدود 2۵ هزار میلیارد تومانی به خود اختصاص 
داد. کارگ��زاری فارابی نیز با ثبت معامالت بیش از 20هزار میلیارد تومانی 
در رتبه بعدی جای گرفت. کارگزاری بانک پاس��ارگاد نیز خرید و فروش 
16هزار میلیارد تومانی را در کارنامه آذرماه خود ثبت کرد. کارگزاری های 
نهایت نگر، حافظ، اقتصاد بیدار، صباتامین، بورس بیمه ایران، بانک تجارت 
و آینده نگر خوارزمی نیز از دیگر کارگزاری های فعال در ماه گذشته بودند 

عملکرد واسطه های بورسی در آذرماه نشان می دهد

پاییز طالیی کارگزاری ها

هرچند آمارها نشان می  دهد که جریان ورود پول به بورس در آذر ماه تقویت 
شده است اما هنوز روند حرکتی بورس در فصل زمستان مشخص نیست و سوال 
اغلب سرمایه گذاران در این روزهای ابتدایی دی ماه آن است که بورس تا پایان 
سال و در روزهاي سرد زمستان چه روندي را طي خواهد کرد؟ آیا لباس سبز بر 

تن خواهد کرد یا قرمز خواهد پوشید؟
ب��ا اینکه بورس تهران در هفته اول زمس��تان به بازده��ی بیش از 2درصدی 
رس��ید، اما روز گذشته )شنبه 6 دی( شاخص بورس کاهشی شد و بیش از 24 
ه��زار واحد ریخت. ش��اخص بورس در اولین روز هفت��ه در حالی روندی نزولی 
داش��ت که ش��اخص کل با معیار هم وزن صعود کرد. این در حالی اس��ت که 

شاخص کل فرابورس هم روندی نزولی به خود گرفت.
ش��اخص کل در روز ش��نبه 24 هزار و ۳۵1 واحد افت داش��ت و در نهایت تا 
عدد یک میلیون و 42۳ هزار واحد عقب رفت. همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با 4هزار و ۹6۹ واحد افزایش به 4۷۳ هزار و 4۷8 واحد و ش��اخص قیمت )هم 
وزن( با ۳ هزار و 2۵۳ واحد رشد به ۳0۹ هزار و ۹28 واحد رسید. شاخص بازار 
اول 22 ه��زار و ۳۳۳ واحد و ش��اخص بازار دوم ۳۳ ه��زار و ۳0۷ واحد کاهش 
داشت. در معامالت ششمین روز دی ماه بیش از ۹ میلیارد و 212 میلیون سهم، 
ح��ق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 12۳ هزار و 484 میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��د. نمادهای نماد پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۷۵۵ واحد، فوالد خراسان 
)فخاس( با ۳2۷ واحد، باما )کاما( با 2۹۵ واحد، پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( 
با 28۳ واحد، سرمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو( با 22۹ واحد، سرمایه گذاری 
س��یمان تامین )س��یتا( با 18۵ واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( با 1۷4 واحد، 
پتروشیمی خراس��ان )خراسان( با 1۵1 واحد و پارس خودرو )خپارس( با 148 

واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در سوی مقابل، نمادهای 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۳ هزار و 8۳6 واحد، ملی صنایع مس 
ای��ران )فملی( با ۳ هزار و 12۷ واحد، فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با 2 هزار 
و 424 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 2 هزار و ۷8 
واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 1۹2 واحد، پاالیش 
نفت اصفهان)شپنا( با یک هزار و 188 واحد، ایران خودرو )خودرو( با یک هزار 
و 141 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با یک هزار و 62 واحد 
و مخاب��رات ایران )اخابر( با ۹۹8 واحد با تاثیر منفی بر ش��اخص همراه بودند. 
همچنین نمادهای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ملی صنایع 
مس ایران )فملی(، س��رمایه گذاری سیمان تامین )سیتا(، پاالیش نفت اصفهان 
)ش��پنا(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، بانک تج��ارت )وتجارت( و ایران خودرو 
)خودرو( در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. گروه شیمیایی هم در معامالت 
این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 44۷ میلیون و 
226 میلیون برگه سهم به ارزش 1۹ هزار و ۷28 میلیارد ریال داد و ستد شد. 
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود ۷0 واحد کاهش داشت و 
بر روی کانال 20 هزار و ۷۳ واحد ثابت ماند. در این بازار ۳میلیارد و ۷۷0 هزار 
برگه سهم به ارزش 66 هزار و 848 میلیارد ریال داد و ستد شد. نمادهای سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، توسعه مولد 
نیروگاهی جهرم )بجه��رم(، توکاریل )توریل(، بیمه کوثر )کوثر(، ویتانا )غویتا(، 
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن )وکبهمن( و جنرال مکانیک )رنیک( با تاثیر 

مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.

در ششمین روز زمستان

شاخص بورس تهران نزولی شد
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تولید بیش از یک میلیون تن تخم مرغ در کشور 
 واردات 2 میلیون تن نهاده دامی تا پایان سال

مدیرکل پش��تیبانی امور دام تهران گفت س��الیانه 1۷ تا 18 میلیون 
نهاده دامی در کش��ور مورد اس��تفاده قرار می گیرد که 4 تا ۵ میلیون 
تن این میزان در داخل و مابقی با واردات تامین می ش��ود.  رضا سالمی 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه کیفیت تخم 
م��رغ تنظیم بازار با ب��ازار آزاد تفاوتی ندارد، اظهار ک��رد: با وجود آنکه 
تولیدکنندگان بخشی از تخم مرغ تولیدی را برای تنظیم بازار و بخش 
دیگر را خارج از شبکه عرضه می کنند، بدین ترتیب تفاوتی در کیفیت 
وج��ود ندارد و وزارت صمت برای برخورد با متخلفان در حال پیگیری 
این موضوع اس��ت. وی با اش��اره به اینکه کیفیت تخ��م مرغ مربوط با 
پوس��ته است، افزود: تخم مرغ برمبنای شکل ظاهری و پوسته خارجی 
گرید a.b.c می شود و به طور کلی هر چقدر سن گله باالتر رود، پوسته 
شکننده تر است و بیان چنین اظهاراتی می تواند عامل کیفیت پایین تخم 
مرغ تنظیم بازار باش��د در غیر این صورت از لحاظ مواد غذایی تفاوتی 
ندارد. سالمی با اشاره به اینکه مشکل اساسی تخم مرغ در بحث شبکه 
توزیع است، بیان کرد: افزایش یا کاهش قیمت هر کاالیی تحت تاثیر سه 
عامل تامین، توزیع و نظارت است که خوشبختانه در بحث تامین تخم 
مرغ مشکلی نداریم و مشکالت به توزیع و نظارت باز می گردد. این مقام 
مسئول تولید سالیانه تخم مرغ را بیش از یک میلیون تن اعالم کرد و 
گفت: در شرایط پیک مصرف سالیانه ۹40 تا ۹۵0 هزار تن تخم مرغ در 
داخل استفاده می شود که با این وجود ۵0 هزار تن مازاد بر نیاز کشور 
است. سالمی با بیان اینکه مشکالت عرضه منجر به التهاب قیمت تخم 
مرغ در بازار شده است، افزود: در حال حاضر نقص های درب مرغداری 
تا بازار مصرف منجر به افزایش قیمت تخم مرغ در بازار شده است، در 
حالی که قیمت تخم مرغ درب مرغداری کیلویی 12 هزار تومان معادل 
ش��انه ای 24 هزار تومان و برای مصرف کنن��ده 14 هزار و ۵00 معادل 
هر شانه 2۹ هزار تومان باید باشد که متاسفانه به دلیل تعدد زنجیره ها 
باالتر از این قیمت اس��ت که با همکاری وزارت صمت بارانداز کلی در 
نظر گرفتیم که مرکز عرضه عمده فروشی به سردخانه تهرانپارس منتقل 
ش��ود. به گفته وی، تولیدکنندگان داخل و خارج استان با نرخ مصوب 
تخم مرغ را در اختیار ش��بکه های توزی��ع می گذارند که طی چند روز 
آینده پیش بینی می ش��ود که بازار تخم مرغ به تعادل برسد. سالمی در 
توصی��ه ای به افراد گفت: از خانوار ها در بحث تخم مرغ تقاضا داریم که 
همانند مرغ به میزان نیاز و در صورت لزوم اقدام به خرید شانه ای تخم 

مرغ کنند تا بازار متعادل شود.

کشت گندم تا 15 دی ادامه دارد
ضرورت تامین کود سرک موردنیاز

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران از اس��تمرار کش��ت گندم تا 1۵ 
دی خبر داد و گفت س��طح زیر کش��ت گندم به بیش از 6 میلیون 
هکتار می رسد. علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه سطح زیرکشت 
گندم تا 1۵ دی ادامه دارد، اظهار کرد: امسال سطح زیرکشت گندم 
به بیش از 6 میلیون هکتار می رس��د. او افزود: س��طح سبز مزارع در 
تمامی استان ها جز سیس��تان و بلوچستان و بوشهر به علت شرایط 
مساعد بارندگی مناسب بوده است. ایمانی از استمرار خوداتکایی گندم 
خبر داد و گفت: اگر اتفاق خاصی در تولید گندم رخ ندهد، در تامین 
نیاز کشور مشکلی نخواهیم داشت. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران 
ادام��ه داد: ب��ا توجه به بحث گرانی نهاده، وزارت جهاد کش��اورزی با 
بانک مرکزی، کشاورزکارت را تعریف کردند که با این وجود مقداری 
نقدینگی در اختیار کشاورزان قرار گرفت و درخصوص کود سرک نیاز 
است که قبل از آغاز مصرف، کود اوره موردنیاز کشاورزان تامین شود 
تا کش��اورزان به موقع اس��تفاده کنند و همانند نوشدارو بعد از مرگ 
سهراب نشود. این مقام مسئول با تاکید بر استفاده متناوب کود سرک 
یا اوره در زراعت گندم گفت: کود سرک یا اوره برای زراعت گندم باید 

به موقع تامین شود تا به برداشت مناسب و خوبی در آینده برسیم.
او درب��اره آخرین جزییات پیگی��ری اصالح قیمت خرید تضمینی 
بیان ک��رد: با وجود آنکه بنی��اد ملی گندمکاران عضوی از ش��ورای 
قیمت گذاری است، هم اکنون در حال آنالیز هزینه های تولید هستیم 
که وزیر جهاد کشاورزی پیگیر این موضوع است و از طرفی قانونگذار 

الزام کرده که در سال زراعی 1400_۹۹ این قانون باید اجرا شود.
ایمانی اف��زود: نرخ خرید تضمینی گندم برمبن��ای آیتم هایی که 
قانونگذار در قانون خرید تضمینی اعالم کرده باید اصالح شود چراکه 
با توجه به افزایش قیمت بذر، کود، سم و حمل و نقل و سایر خدمات 
هزینه های تولید باال رفته است. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در 
پایان تصریح کرد: نرخ پیش��نهادی بنیاد ملی گندمکاران برای خرید 
تضمین��ی هر کیلو گندم ۵ تا ۵ هزار و ۵00 تومان اس��ت و چنانچه 

اعضا نپذیرند، با رأی گیری و نظر اکثریت نرخ نهایی تعیین می شود.

مصرف لبنیات 20 درصد کاهش یافت
 گرانی مجدد محصوالت لبنی تخلف است

مدیرعام��ل اتحادی��ه تعاونی ه��ای لبنی گف��ت بنابر آم��ار تولید 
کارخانه های لبنی، سرانه مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۵ 
تا 20 درصد کاهش یافته اس��ت. علی احسان ظفری در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه کره مشمول قیمت گذاری 
نیس��ت، اظهار کرد: با حذف ارز دولتی و واردات کره با ارز نیما، دیگر 
کره حیوانی مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت نیست و برمبنای 
قیمت تمام شده کاال عرضه می شود. او در واکنش به افزایش قیمت 
برخ��ی محصوالت لبنی افزود: درخص��وص محصوالت لبنی مصوبه 
افزایش قیمت نداش��ته ایم و هرگونه گرانی به تخلف واحد های لبنی 
بازمی گردد. ظفری با اش��اره به اینکه در تولید کره خودکفا هستیم، 
بیان کرد: با کاهش مصرف لبنیات و س��رازیر شدن شیر های تولیدی 
به سمت کارخانه های شیرخشک و همچنین گرفته شدن چربی آن، 
مشکلی در تامین کره موردنیاز نداریم. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
لبن��ی ادامه داد: ب��ا گرانی های اخیر، نبود تناس��ب می��ان درآمد و 
هزینه های خانوار مصرف محصوالت لبنی به طور چشمگیری کاهش 
یافته اس��ت. ظفری در پایان با اش��اره به اینکه سرانه مصرف لبنیات 
با دیگر کش��ور ها قابل قیاس نیس��ت، تصریح ک��رد: بنابر آمار تولید 
کارخانه های لبنی، س��رانه مصرف لبنیات در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل 1۵ تا 20 درصد کاهش یافته است.

اخبـــار

معاون فنی گمرک ایران با اعالم اینکه هرگونه تخلفی در ثبت رجیستری 
به لغو آن، برخورد با خاطیان و عدم برگشت وجه واریزی منتهی می شود 
و در چند روز گذش��ته ۳400 مورد حذف ش��ده است، ابعاد قابل تأملی از 
جریان واردات گوش��ی همراه مس��افر و به ویژه در مدت اخیر درباره ورود 
حجم باالیی از آیفون 12 را مطرح کرد و گفت که موضوع در حال بررسی 

است و در هفته جاری تصمیم گیری می شود.
به گزارش ایسنا، از اول دی امسال و براساس پیشنهاد گمرک و تصمیم 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز رجیستری گوشی تلفن همراه بار دیگر به 

صورت غیرحضوری در مبادی ورودی گمرک در دستور کار قرار گرفت.
این در حالی است که حدود دو ماه قبل از آن و از 12 مهرماه با تصمیم 
این ستاد هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن  همراه و بعد از خروج از گمرکات 
اجرایی )مبادی ورودی( توسط مسافران ممنوع اعالم و باید اظهار و ثبت 
تلفن همراه مس��افران فقط در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت 
دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود 
به کش��ور انجام می ش��د، ولی با توجه به تبعات اج��رای آن به ویژه عدم 

رعایت پروتکل های بهداشتی در جریان شیوع بیماری کووید-1۹، با اعالم 
گزارش گمرک ایران به س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز رویه از اول دی 
ماه تغییر کرد.  مدت کوتاهی از ابالغ و اجرایی شدن بخشنامه رجیستری 
غیرحضوری نگذشته که انجمن واردکنندگان موبایل مدعی شده این اقدام 
دولت موجب پهن ش��دن فرش قرمز برای قاچاق موبایل ش��ده است؛ به 
طوری که امیر اس��حاقی - دبیر انجم��ن واردکنندگان موبایل - گفته که 
»خألهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان 
را هموار کرده و از بعد از آن خرید و فروش پاس��پورت به قدری زیاد شده 
که قیمت آن از ۵ میلیون به 2 میلیون و ۵00 هزار تومان و در نهایت در 

شب گذشته به 200 هزار تومان رسیده است.«
اما در رابطه با حواشی ایجادشده پیرامون رجیستری غیرحضوری موبایل 
و ابعاد مختلف واردات گوش��ی مس��افری، موضوع در گفت و گو با مهرداد 
جمال ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - مورد بررسی قرار 

گرفت و وی به طور مفصل شرایط موجود را تشریح کرد.
مدعیان قاچاق رجیستری از بخشنامه باخبر و از آن استقبال کرده بودند

مع��اون فنی گم��رک ایران با تاکید بر اینکه ادعای مطرح ش��ده درباره 
هموار ش��دن راه قاچاق موبایل با شیوه نامه رجیستری غیرحضوری را قویا 
تکذیب می کنم و به هیچ عنوان این موضوع س��ندیت ندارد، گفت: پیش 
از اینکه بخش��نامه ابالغ شود کلیه فرآیند رجیستری غیرحضوری موبایل 
به صورت غیررس��می به اطالع انجمن واردکنندگان موبایل رسید و حتی 

از آن استقبال کردند.
ارونقی گفت: البته حساس��یتی که این انجمن به خرج می دهد طبیعی 
اس��ت، چ��را که مقادیر زیادی گوش��ی موبایل اکن��ون در گمرک مانده و 
واردکنن��دگان تج��اری ماه ها در انتظ��ار تخصیص و تامین ارز هس��تند، 
مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی نیز در راستای ترخیص این کاال از محل 
»ارز متقاض��ی« کمکی به واردکنندگان تجاری این کاال نکرد؛ از این رو با 
توجه به تس��هیالتی که درخصوص واردات گوشی موبایل همراه مسافر از 
سوی گمرک برای مسافران اعمال شده، طبیعی است که واردکنندگان به 
صورت تجاری، تصور کنند راه برای ورود غیرقانونی گوشی های موبایل از 

این طریق فراهم شده است در صورتی که اینطور نیست.

3400 رجیستری لغو شد و پولش برنمی گردد

 سفرهای جنجالی آیفون ۱۲!

در هفته گذش��ته تب #واکس��ن_ بخرید داغ شد و برخی ها روی این 
مطالبه عمومی و برحق مردم موج سواری کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یک هفته ای است که این موضوع 
کم و بیش به چشم مان خورده است و همچنان ادامه دارد، مطالبه بحقی 
ک��ه از طرفی برخی اهل علم و متخصصان ی��ا حتی مردم عادی مطرح 

می شود که نگران جان خود و عزیزان شان هستند.
#واکس��ن_ بخرید تب داغی که راه افتاده اس��ت و افراد را تش��ویق به 
یک مطالبه ملی می کند، اما جالب است بدانید که این هشتگ زدن ها و 
تحریک ها برای خرید واکس��ن پشت پرده هایی دارد و رسانه های فارسی 
زبان از لندن و واش��نگتن #واکس��ن_بخرید را کارزار توییتری کاربران 
ایرانی معرفی کردند و اینجا بود که برای خیلی ها روشن شد، ماجرا فراتر 
از یک خواس��ت و مطالبه عمومی اس��ت و این رسانه ها سعی دارند تا با 
سوءاستفاده، مطالبه تامین واکسن کرونا و سالمت مردم را سیاسی کنند.

این بار برخی ها در آن س��وی مرزها هدایت یک عملیات ضدایرانی را 
با اسم رمز »واکس��ن بخرید« به دست گرفتند هرچند همیشه تیرشان 
به س��نگ می خورد اما غرض ورزی ها حتی در اطالع رس��انی های س��اده 
شبکه فارسی زبان در لندن به وضوح روشن است، در شرایطی که شیوع 
نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس این کش��ور را با وضع بغرنج و 
نگران کننده ای مواجه کرده، رسانه متعلق به دولت و بنگاه سخن پراکنی 
ملک��ه انگلیس برای اع��الم آمار مرگ و می��ر کرونا در ای��ران از تصویر 

قبرستان  و برای اعالم خبر مرگ و میر کرونا در انگلیس از تصویر مردم 
خندان این کشور استفاده می کند.

در نهایت پس از چند روز تب داغ #واکس��ن_بخرید، وزیر بهداش��ت 
خبرهای خوشی از تامین واکسن کرونا داد و اعالم کرد که برای 10درصد 
جمعیت کش��ور از طریق کوواکس س��ازمان جهانی بهداش��ت واکسن 
خریده ایم. نمکی گفت: با چانه زنی 8 میلیون دز سهمیه را به 16 میلیون 
دز رس��انده و واکسن کرونا را پیش خرید کرده ایم و مشکل نقل و انتقال 

پول حل و سبد واکسن های ایران از کوواکس تضمین شده است.
وزیر بهداشت درباره دست های پشت پرده آن سوی مرزها و زخم هایی 
که در دوران کرونا به ایران زده شد، گفت: در شرایطی که بیماران اروپایی 
در چمن بیمارستان بستری می شدند، در هیچ نقطه ای از کشور بیماری 
پش��ت درب بیمارستان نماند و این #واکس��ن_ بخرید زخمی جدید از 
خنجر کهنه و آشنا برای ماست و ما این خنجر از پشت خوردن ها را امروز 
تجربه نکرده ایم؛ بلکه روزهای نخست شیوع کرونا بسیار خنجر خوردیم، 
اما هرگز نظام سالمت را به سیاست پیوند نزدیم و نمی زنیم. نکته اصلی 
ماجرا اینجاست؛ عامل این زخم جدید همین مدعیان حقوق بشر و مردم 
ایران هستند، آنها خودشان راه را بر ما می بندند و بعد مانند دایه مهربان تر 

از مادر وسط میدان می آیند و خود را حامی مردم معرفی می کنند.
مشکل پرداخت پول واکسن کرونا از کجا آب می خورد؟

کم��ی به عقب برمی گردیم، اواس��ط مهرماه بود که مس��ئوالن وزارت 

بهداش��ت از خبر پیش خرید واکس��ن کرونا از کوواکس سخن گفتند و 
اعالم کردند که به زودی هزینه پیش خرید واکسن کرونا پرداخت خواهد 
ش��د، اما پس از مدتی تالش، مس��ئوالن بانک مرکزی و وزارت بهداشت 
از س��د راه ایران برای خرید واکس��ن کرونا سخن گفتند چراکه در سایه 
تحریم ه��ای ظالمانه آمری��کا امکان نقل و انتقال پ��ول برای پیش خرید 
واکس��ن کرونا میسر نشد و در نهایت رئیس کل بانک مرکزی نسبت به 

مطالبه مردم و سوءاستفاده از این موضوع واکنش نشان داد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تالش های ایران 
برای خرید واکس��ن کرونا بیان کرد: اساس��اً خرید کاالهای اساسی، دارو 
و تجهیزات پزش��کی به هیچ عنوان نباید مش��مول تحریم باشند و نباید 
نیازمند دریافت هیچ مجوزی باش��ند. البته تمام تحریم های آمریکا علیه 
ایران از نظر ما نامشروع و خالف حقوق بین الملل است و هیچ مبنای قابل 

قبولی برای آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: اما دولت ترامپ در راس��تای سیاست فشار حداکثری یا 
به عبارت بهت��ر زورگویی و یکجانبه گرایی حداکثری، تمام قواعد حقوق 
بین الملل را زیرپا گذاش��ته که یکی از آنه��ا تحریم کل نظام مالی ایران 
و تم��ام بانک های ایرانی اس��ت. همین که آمریکا بان��ک مرکزی و تمام 
بانک های ایرانی را تحریم می کند و صادرات نفت، محصوالت پتروشیمی 
و س��ایر اقالم صادراتی ایران را تحریم می کند، نشاندهنده این است که 

هیچ حد و مرزی در اعمال فشار علیه مردم ایران قائل نیست.

نامه وزی��ر صنعت، معدن و تجارت )صم��ت( به گمرک درخصوص 
ترخی��ص پارچه ملت بل��ون موجود در گمرکات ب��ه تاریخ قبض انبار 
قب��ل از 20 آبان 1۳۹۹، اعالم ش��رایط و ضوابط ترخیص آنها به کلیه 

گمرکات اجرایی کشور ابالغ شد.
به گزارش ایس��نا، اخیرا وزیر صنع��ت،  معدن و تجارت )صمت( طی 
نامه ای به رئیس گمرک اعالم کرده بود که کل پارچه های »ملت بلون« 
موجود در گمرکات کش��ور که تاریخ قبض انب��ار آنها قبل از 20 آبان 

1۳۹۹ است از گمرکات ترخیص شود.
ب��ر این اس��اس به کلیه گمرکات اجرایی کش��ور ابالغ ش��ده که در 
ص��ورت ارائه ثبت س��فارش نس��بت ب��ه انج��ام تش��ریفات گمرکی 
پارچه ه��ای مل��ت بلون وارده ب��ه تاریخ قبض انبار قب��ل از 20 آبان و 

اعالم میزان و مش��خصات محموله های یادشده به تفکیک مشخصات 
کام��ل واردکنندگان و مقدار و زمان ترخیص کاال به صورت مس��تمر 
به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و س��ازمان غذا 

و دارو اقدام شود.
همچنین گمرکات اجرایی کشور موظف به رعایت مواردی شامل اخذ 
تاییدی��ه کیفیت و ایمنی س��ازمان غذا و دارو از واردکننده درخصوص 
محموله ه��ای وارداتی، ترخیص کاالی مذکور در صورت تامین ارز آن 
صرف��ا از مح��ل ارز متقاضی ب��ا تهاتر با صادرات، اخذ و ارس��ال تعهد 
کتب��ی از واردکنن��دگان کاالی مذک��ور مبن��ی بر عرض��ه کل کاالی 
ترخیصی با محوریت س��ازمان غذا و دارو جهت تامین پارچه موردنیاز 
تولیدکنندگان ماسک و همچنین اخذ و ارسال نسخه ای از تعهد کتبی 

واردکنن��ده مبنی بر مراجعه به س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان جهت ارائه اس��ناد و مدارک الزم ب��رای تعیین قیمت 

مصوب و ثبت اطالعات مربوطه در سامانه جامع تجارت هستند.
از پارچه مل��ت بلون )Melt blown( به عنوان فیلتر در س��اختار 

ماسک سه الیه استفاده می شود.
گفتنی است که براساس اعالم وزارت صمت در حال حاضر ظرفیت 
تولید روزانه 20 میلیون عدد ماس��ک در کش��ور وجود دارد. همچنین 
با توجه به افزایش حجم تولیدات داخلی و ذخیره س��ازی مناس��ب در 
زمین��ه تولید انواع ماس��ک، اخیرا حداکثر قیم��ت مصرف کننده انواع 
ماسک س��ه الیه پزشکی استاندارد مورد تایید س��ازمان غذا و دارو از 

1۳00 به 1000 تومان کاهش یافت.  

پشت پرده جریان #واکسن_بخرید

 تیرهایی که با خبرهای خوش خرید واکسن کرونا به سنگ خورد

جزییات ترخیص مواد اولیه تولید ماسک با دستور وزیر صمت

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

خودرو های لوکس از قیمت گذاری دستوری 
خارج شدند

مش��اور ش��ورای رقابت گفت خودرو های لوکس با رش��د تولید 
۵0درصد از قیمت گذاری دستوری خارج شدند.

س��ید مصطفی صفاری، مش��اور ش��ورای رقابت در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درخصوص خارج ش��دن قیمت برخی 
از خودرو ه��ا از قیمت گ��ذاری دس��توری، گف��ت: خودرو ها برای 
قیمت گذاری به 2 دس��ته تبدیل ش��ده اند که ش��امل خودرو های 

اقتصادی یا همان پرتیراژ و خودرو های لوکس می شود.
مش��اور ش��ورای رقابت گفت: خودرو های لوکس به خودرو هایی 
گفته می ش��ود که رش��د قیمتی بیش از ۵0 درص��دی دارند. در 
ش��ورای رقابت تصمیم گرفته ش��د که خودرو های لوکس با رشد 
تولی��د۵0 درصد از قیمت گذاری دس��توری خارج ش��وند، به طور 
مثال اگر 20۷ رشد باالی ۵0 درصد داشته باشد، از قیمت گذاری 
دس��توری خارج خواهد ش��د. صفاری تش��ریح کرد: خودروی تارا 
نیز جزو خودروهای لوکس به ش��مار می آید، این بدان معناس��ت 
ک��ه قیمت این خودرو را خودروس��از مش��خص خواه��د کرد و از 
قیمت گذاری دس��توری خارج خواهد شد. مش��اور شورای رقابت 
درخصوص قیمت گذاری خودرو در بورس کاال، گفت: باید بستری 
را فراهم کنیم که قیمت خودرو به صورت ش��فاف تعیین ش��ود و 
میزان عرضه و تقاضا برابر باش��د، ب��ا توجه به اینکه بورس، بازاری 

شفاف است، در نتیجه رانت و فساد در آن وجود ندارد.
صف��اری با تاکید بر اینکه بورس کاال محلی برای کش��ف قیمت 
برند های پرتیراژ تولیدکنند ه های خودرو اس��ت، گفت: این کشف 
قیمت با قیمت های منصفانه شورای رقابت یکسان نیست. تا زمانی 

که تولید افزایش پیدا نکند، این اختالف قیمت وجود دارد.
مش��اور ش��ورای رقابت با بی��ان اینکه ب��رای حل این مس��ئله 
می توانی��م جل��وی واردات خودرو را باز بگذاریم ی��ا کیفیت تولید 
داخل��ی را افزایش دهیم، ادامه داد: با بس��تن س��ایت هایی که در 
قیمت گذاری نادرست دخالت دارند، می توانیم ترمز افزایش قیمت 
خودرو را بکش��یم. ما باید خودروساز را موظف کنیم حدود ۳0 تا 

40 درصد تولید هفتگی خود را در بازار بورس کاال عرضه کنند.

خودروسازان به انتهای بازی »پانزی« 
رسیده اند

هفتمین پیش فروش خودرو از س��وی دو خودروس��از بزرگ در 
آذرماه برگزار و اسامی برندگان آن به تازگی اعالم شد.

 این پیش فروش ها که از اردیبهشت تا آذرماه انجام شده تفاوتی 
با ثبت نام های قبلی ایران خودرو در س��ال های گذشته دارد و سعی 
ش��ده با انجام قرعه کش��ی و لحاظ کردن کد ملی و اعمال برخی 
فیلتره��ا مانند اینکه متقاضی هیچ خودرویی به نام خود و اعضای 
خانواده اش نباشد، ظرف س��ه سال گذشته در ثبت نام های فروش 
خودرو شرکت نکرده باشد و تازه بعد از آن این افراد در قرعه کشی 
ش��رکت می کنند تا ش��انس ۵درصدی خ��ود را بیازمایند. عده ای 
معتقدن��د که ثبت نام به این روش تنها س��وءمدیریت مدیران این 
خودروس��ازها را به گردن ش��انس می ان��دازد و از هجمه انتقادات 
می کاهد. در این باره به س��راغ دو کارش��ناس خ��ودرو رفتیم که 
دیدگاه های متضادی درباره  س��وءمدیریت خودروسازان داشتند، 
ام��ا هر دو معتقد بودند این روش ثبت نام خودرو دیری نمی پاید و 

در درازمدت موفق نخواهد بود.
راهی جز آزادسازی قیمت ها نیست

امیرحس��ن کاکای��ی، عضو هیأت علمی گروه مهندس��ی خودرو 
دانش��گاه علم و صنعت و یکی از منتقدان سرسخت قیمت گذاری 
دس��توری درباره اینکه پیش فروش خودرو ایجاد رانت نمی کند به 
قدس آنالین، گفت: اصل قضیه غلط اس��ت و ربطی به شیوه فروش 
ندارد ایراد از قیمت گذاری دستوری نشأت می گیرد. قیمت گذاری 
دولت از قیمت تمام شده پایین تر است و این در ذاتش رانت است.
وی اف��زود: البته قبال همینطوری قرعه کش��ی می کردند االن با 
یکس��ری ضوابط قرعه کشی می کنند. اصل ماجرا توزیع رانت است 
که با قرعه کشی به روش فعلی سعی می کنند در این رانت، عدالت 
را رعایت کنند. شما شانست را امتحان می کنی و این نوعی التاری 
اس��ت. درحقیقت در توزیع رانت یکی از بهترین روش های عادالنه 

و البته ظلم بالسویه است.
کاکایی با اش��اره به اینکه اگر قیمت نزدی��ک بازار انجام بدهند 
و تولید باال برود هر کس که نیاز دارد وارد بازار می ش��ود، تصریح 
کرد: مگر خودروس��ازی ها محلی برای توزیع رانت است؟ مثل این 
اس��ت که دارویی که در بازار گران و کم اس��ت را با قیمت ارزان 
و مح��دود به مردم بدهید خود به خود همه دوس��ت دارند از این 

دارو استفاده کنند.
وی در ادام��ه اظهار کرد: مس��ئولین به جای رف��ع موانع تولید 
دائم رانت ایجاد می کنند و به خودروس��از ضرر می زنند. البته این 
ضرر از جیب خودروس��از نمی رود بلکه از جیب سهامداران بخش 
خصوصی، چه اش��خاص حقیقی و چ��ه نهادهایی که مردم در آن 
س��هام دارند مانند تامین اجتماعی و صندوق بازنشس��تگی خرج 
می شود. این سوال باید پرسیده شود که دولت! چرا این رانت را از 

جیب ملت برداشت می کنی؟
این اس��تاد دانش��گاه با بی��ان اینکه این رانت ده��ی غلط از یک 
فلس��فه غلط مدیریت بازار نش��أت می گیرد، گفت: دو سال و نیم 
است که یک عده برای اینکه قیمت در بازار خودرو باال نرود قیمت 
خودرو را در کارخانه به شکل دستوری پایین نگه داشتند در حالی 
که نه بازار کنترل ش��ده و هم به خودروس��از ضرر وارد شده است. 
براساس برآورد شخص خود من بالغ بر 100هزار میلیارد تومان در 
این مدت از جیب خودروس��از به جیب کسانی که از خودروسازها 
خرید کردند رفته اس��ت؛ این رقم معادل سه برابر یارانه نقدی 60 

میلیون جمعیت ایران در یک سال است.
وی ادام��ه داد: حاال فکر کنی��د 100هزارمیلیارد تومان رانت به 
جای توزیع در جیب خودروس��از ماند، در انتها چه کس��ی س��ود 
می کند؟ س��هامداران. آخرش هم این اس��ت که دولت مالیاتش را 
می گیرد. این در حالی اس��ت که با قیمت گذاری دس��توری در دو 
س��ال گذشته این رقم پول را از بخش شفاف به بخش خاکستری 
اقتصاد بردیم. وقتی این پول دست مردم می رسد دیگر نمی دانیم 

چه اتفاقی برایش می افتد مالیاتی هم که بابت آن نمی دهند.

وزارت صم��ت با مخالفت عرضه خودرو در ب��ورس، در طرح خودرویی 
پیشنهادی خود به دنبال این است که قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ که 

4۵درصد محصوالت خودروسازان را شامل می شود آزاد شود.
به گزارش راه ام��روز، وزارت صمت با مخالفت عرضه خودرو در بورس، 
در طرح خودرویی پیش��نهادی خود به دنبال این اس��ت که قیمت گذاری 
خودروهای کم تیراژ که 4۵ درصد محصوالت خودروسازان را شامل می شود 
آزاد ش��ود و قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ یعنی ۵۵ درصد محصوالت 
دس��توری بماند. حاال اگر شورای هماهنگی س��ران قوا، طرح پیشنهادی 
وزارت صمت را تصویب کند، مس��یر برای آزادسازی قیمت خودرو هموار 
می شود و این محصوالت توس��ط خود خودروسازان قیمت گذاری خواهد 
شد. البته برخی موافق این طرح و برخی مخالف هستند. برخی معتقدند 
از آنجایی که واردات خودرو ممنوع است و تیراژ مونتاژ خودروهای مشابه 
در کشور بسیار پایین است، بنابراین با توجه به عدم وجود رقابت در بازار 
خودرو که بارها هم مورد اش��اره خود وزیر صمت قرار گرفته، آزادس��ازی 
قیمت این محصول در ش��رایط کنونی اقدام قابل قبولی نیس��ت و در این 
بازار انحصاری، آزادس��ازی قیمت ها می تواند خود تبدیل به چالش بزرگ 
دیگری در این بازار ش��ود. البته وزیر صمت وعده داده که با افزایش تیراژ 
خودروسازان و عرضه کافی محصول به بازار، زمینه برای جلوگیری از رشد 
بی رویه قیمت ها فراهم خواهد شد، اما برخی هم در این رابطه می گویند، 
اگر قرار باشد پیش زمینه آزادسازی قیمت گذاری خودرو صرفاً افزایش تیراژ 
تولید باش��د، باید تاکید ش��ود در بازار انحصاری که رقی��ب واقعی چه از 
س��وی بخش خصوصی و چه از طرف ش��رکت های خارجی وجود ندارد، 
بهانه افزایش تیراژ برای آزادس��ازی قیمت قابل اتکا نیس��ت و تنها زمینه 
را برای گرانی فراهم می کند. در این میان برخی از کارشناسان خودرویی 

در گفت وگو با »تعادل« می گویند که امکان عملیاتی ش��دن آزاد س��ازی 
قیمت ه��ا وجود دارد، اما طرح وزارت صمت یک پازل ناقص اس��ت و باید 

سایر خودروهای پرتیراژ به مرور به این لیست اضافه شوند.
بررسی طرح خودرویی وزارت صمت

بحث آزادسازی قیمت خودرو، خیلی وقت است که مطرح می شود، اما با روی 
کار آمدن علیرضا رزم حسینی این موضوع گویا جدی تر از قبل در حال پیگیری 
اس��ت. برهمین اساس، اخیرا نیز طرحی با همراهی وزارت صنعت و سازمان 
گس��ترش پیشنهاد شده تا در جلسه س��ران قوا مورد بررسی و تصویب قرار 
گیرد. براساس پیشنهاد مطرح شده قیمت گذاری 4۵ درصد خودروهای داخلی 
کم تیراژ آزاد می شود و خودروسازان خودشان قیمت تعیین می کنند. همچنین 
قرار است قیمت ۵۵ درصد خودروها نیز توسط شورای رقابت مشخص شود. 
از س��وی دیگر، وزیر صمت اخیر از یک بس��ته جهش تولید خودرو در ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت رونمایی کرد که محور اصلی این بسته افزایش تولید 
و رقابتی کردن صنعت خودرو عنوان ش��ده است. برمبنای این بسته، قیمت 
دس��ت کم 10مدل خودرو تولید داخل کم تیراژ و گرانقیمت آزاد می شود، اما 
س��والی که در اینجا قابل طرح اس��ت اینکه آیا آزادسازی قیمت ها در شرایط 

کنونی قابل تحقق است یا خیر.
در همین رابطه، داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل اسبق ایران خودرو در 
گفت وگو با »تعادل«می گوید: نکته ای که وجود دارد این است که در هیچ 
شرایطی تولید کننده نباید متضرر شود. با توجه به این موضوع که قیمت 
مواد اولیه مانند »فوالد، پتروشیمی، آلومینیوم و سایر مواد اولیه « هر روز 
در حال افزایش اس��ت، بنابراین خودروساز نباید ضرر کند. چون در حال 
حاضر شرکت های خودروسازی زیان انباشته باالیی دارند. او با بیان اینکه 
اصال آزادس��ازی قیمت ها معنایی ندارد، می گوید: خودروس��از برای تولید 

هزینه می کند و پس از محاس��به قیمت تمام شده، درصدی نیز به عنوان 
سود باید اضافه ش��ود تا کارخانه بتواند به تولید ادامه دهد. مگر قیمت ها 
محبوس بود که بخواهد آزاد ش��ود. میرخانی رش��تی در ادامه با اشاره به 
اینکه نزدیک به 8 سال است که دولت به خاطر حفظ منافع مصرف کننده، 
خودروساز ها را سرکوب مالی می کند، می گوید: این در حالی است که این 
کار هی��چ منفعتی برای مصرف کننده ندارد و موجب ضرر تولید کننده نیز 
می شود. به طوری که شرکت های خودروسازی در حال حاضر حدود ۷0 تا 

80 هزار میلیارد تومان بدهی دارند.
طرح خودرویی وزیر صمت ناقص است 

اما حس��ن کریمی سنجری، کارش��ناس خودرو در پاسخ به این پرسش 
به »تع��ادل« می گوید: در ش��رایط کنونی امکان عملی ش��دن این طرح 
وج��ود دارد، اما وزیر صمت خودروهای��ی را به عنوان خودروهای کم تیراژ 
معرفی کرده که عمال تولید نمی شوند. طبق گفته وزیر صمت ایران خودرو 
می توان��د خودروهایی مانند هایما، س��وزوکی و... را با قیمت باال به فروش 
برس��اند در صورتی که این خودروها تقریبا دیگر تولید نمی شوند یا بسیار 
کم تیراژ هس��تند. به گفته این کارشناس خودرویی، اغلب خودروهایی که 
ش��رکت های خودروساز تولید می کنند، خودروهایی هستند که در لیست 
آزادسازی قیمت قرار ندارند. سنجری، طرح ارائه شده از سوی وزیر را یک 
پ��ازل ناقص می داند که برخی از قطع��ات آن وجود ندارد. به گفته او، این 
طرح در صورتی امکان عملی ش��دن دارد که با یک برنامه مش��خص این 
پازل تکمیل ش��ود. یعنی باید سایر خودروهای پرتیراژ نیز به مرور به این 
لیست اضافه شود. سنجری این نکته را هم اضافه می کند که این طرح نه 
برای صنعت خودرو افزایش نقدینگی به همراه دارد و نه کمکی به متعادل 
شدن بازار می کند. در واقع این طرح تاثیری در شرایط بازار خودرو ندارد.

پازل ناقص آزادسازی قیمت خودرو

چند س��الی اس��ت که برای س��ر و س��امان دادن به بازار الس��تیک 
خودرو های سواری و سنگین، س��امانه ای را طراحی کردند؛ سامانه ای 
که قرار بود مش��کل خرید و فروش الس��تیک خودرو ها را رفع کند و 
دیگر بحث چند نرخی بودن این کاال از بین برود. به گزارش تین نیوز 
به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان، رانندگان خودرو های سنگین از 2 
س��ال پیش برای خرید الستیک دولتی با مشکالتی دست و پنجه نرم 
کردند، تا اینکه این سامانه به طور رسمی راه اندازی شد و از آن به بعد 
تمام رانندگان برای خرید الس��تیک باید به این سامانه مراجعه کنند. 
حس��ن روحانی رئیس جمهور کشورمان در تاریخ1۳۹۹/0۹/0۹از این 
س��امانه به طور رسمی افتتاح کرد. سامانه جامع تجارت، سامانه ای که 
قرار اس��ت با افتتاح آن مشکل الستیک خودرو های سواری و سنگین 
حل ش��ود. بعد از آن اس��المی وزیر راه و شهرس��ازی در رابطه با رفع 
مشکل الستیک و قطعات یدکی ناوگان سنگین و اعالم یک خبر خوب 

به رانندگان در این زمینه، گفت: در رابطه با قیمت الستیک خودرو در 
یک بازه زمانی با مشکلی رو به رو شدیم و برخی از افراد و شرکت هایی 
ک��ه ارز 4200 تومانی برای واردات الس��تیک دریافت کرده بودند این 
واردات را انجام ندادند و در این حوزه با کمبود و مشکل مواجه شدیم.

 وی اف��زود: اما با افزایش نظ��ارت و پیگیری هایی که در این رابطه 
ص��ورت گرفت و همچنین دس��تگاه های مربوط نظارت خودش��ان را 
افزایش دادند و همچنین با دستور معاون اول رئیس جمهور و تشکیل 

کارگروه ویژه از 2 ماه پیش، این مشکل رفع شده است.
 وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد: با اتخاذ ش��یوه های مناسب سعی 
کرده ایم، مش��کل رانن��دگان را در این زمینه رفع کنی��م و هم اکنون 
هیچ راننده ای برای دریافت الس��تیک با مشکل مواجه نیست و توسط 

سامانه های راهداری الستیک موردنیاز توزیع می شود.
 مشکل الس��تیک خودرو های سنگین رفع ش��د، اما سامانه مشکل 

الستیک خودرو های سواری را حل نکرده و باعث چند نرخی شدن آن 
شده  و اکنون دالالن آن را باالتر از نرخ مصوب به فروش می رسانند.

الس��تیک هم به ن��رخ دولتی هم به نرخ آزاد  یکی از فروش��ندگان 
الس��تیک گفت: دو نرخ برای الس��تیک سواری وجود دارد و آن را هم 
ب��ه نرخ دولتی هم به نرخ آزاد می توانیم بفروش��یم. افرادی که نیاز به 
الس��تیک فوری داشته باش��ند، می توانند با پرداخت ۵00 هزار تومان 
مبل��غ اضافه هم اکنون الس��تیک را دریافت کنن��د و افرادی که عجله 
ندارند، مدارک خود را به ما تحویل می دهند و پس از آن ما برای شان 
ثبت نام می کنیم.  او ادامه داد: الس��تیک دولتی بعد از یک ماه و نیم 
دیگر به دست مش��تری می رسد.  طبق اعالم سامانه همه فروشنده ها 
باید الس��تیک را به نرخ مصوب عرضه کنند و این دو نرخی بودن در 
اصل نباید وجود داش��ته باشد و تمام نرخ ها هم برای الستیک خودرو 

سواری و هم سنگین یکی است.

شورای رقابت در بیانیه ای، شرایط آزادسازی قیمت خودرو و خروج 
خودروهای پرتیراژ از قیمت گذاری دستوری را اعالم کرد. این موضوع 
به طور همزمان در دستور کار شورای رقابت و شورای عالی سران سه 
قوه قرار دارد و ش��ورای رقابت نیز موافقت مش��روط خود با آزادسازی 

قیمت خودرو را اعالم کرده است.
عالوه بر آن ش��ورای رقابت اعالم کرد در صورت تحقق جهش تولید 
در ش��رکت های خودروس��ازی، بازنگری س��ه ماهه قیمت خودروهای 
پرتیراژ دیگر انجام نخواهد شد و قیمت این خودروها نیز آزاد می شود. 

خودروس��ازان مدت ها اس��ت که ب��ه دنبال آزادس��ازی قیمت خودرو 
هستند تا از انحصار ایجادشده در بازار خودرو کشور، نهایت استفاده را 

ببرند و البته عرضه خودرو به بازار را نیز افزایش دهند.
ش��رایط اعالم شده از س��وی ش��ورای رقابت برای آزادسازی قیمت 
خودرو به ش��رح زیر هس��تند: ش��رط اول: قیمت خودروهای رقیب و 

هم کالس از دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت خارج می شود.
ش��رط دوم: خودروهایی که ص��ادرات حداقل 10درصدی داش��ته 
باش��ند، از دستورالعمل قیمت گذاری خارج شده و قیمت آنها برمبنای 

نرخ صادراتی تعیین خواهد ش��د. ش��رط سوم: شورای رقابت پیشنهاد 
می کن��د در ازای صادرات خودرو و قطعات، امکان واردات خودرو برای 
شرکت های خودروسازی فراهم شود. این شرط در قالب پیشنهاد ارائه 
 CKD ش��ده اس��ت. ش��رط چهارم: قیمت خودروهایی که به صورت
مونتاژ می شوند براساس نرخ ارز و ارزش قطعات CKD تعیین خواهد 
ش��د. ش��رط پنجم: دولت به هیچ عنوان حق دخالت در قیمت گذاری 
خودرو را نخواهد داشت و سایر مراجع نیز باید شرایط و ضوابط اعالم 

شده از سوی شورای رقابت را اجرا کنند.

قیمت الستیک تک نرخی است؛ گران نخرید!

شورای رقابت شروط آزادسازی قیمت خودرو را اعالم کرد

 شمارش معکوس برای پایان قیمت گذاری دستوری

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
7 دی 1399

شماره 1693



کسب و کارامـروز8

شرکتی دانش بنیان با تولید سالیانه یکصد نوع رنگ، بازار داخلی این صنعت 
را تامین کرد و بخش��ی از تولیدات خود را به کش��ورهای همسایه هم ارسال 

کرده است.
شرکت الوان ثابت، از سال 61 تاکنون به عنوان 
بزرگترین تولیدکننده رنگ و مواد شیمیایی در 
خاورمیانه با هدف پوشش صنایع نساجی و چرم 
فعالیت می کند. محصوالت این شرکت در چهار 
گروه رنگ های نساجی اسیدی- مستقیم، راکتیو 

و پیگمنت تولید می شود.
این مجموعه فناور س��الیانه بی��ش از یکصد 
نوع رنگ اسیدی دیسپرس، مستقیم، ری اکتیو، 
خمی��ر پیگمنت، دیس��پرس مس��تقیم و مواد 
تعاونی نساجی را برای مشتریان داخلی و برخی 

کشورهای همسایه  تامین می کند.
به گفته محمد آقاوه��اب زاده، مدیرعامل این 
ش��رکت دانش بنی��ان، در ح��ال حاضر کیفیت 

محصوالت این شرکت تا سطح استانداردهای بین المللی ارتقا یافته است.
وی افزود: رنگ های نس��اجی، چ��رم، رنگ های ش��وینده، رنگ های کاغذ، 
رنگ های پیگمنت، رنگ های کود و س��م و رنگ های مشتقات نفتی و بنزین 

از جمله تولیدات شرکت است. به گفته وی، در کشور ایران صنایع نساجی از 
دیرباز به دلیل اهمیت مصرف و کاربرد وسیع آن مورد توجه قرار دارد. بیشتر 
کارخانجات نساجی و رنگرزی کشور ایران با توجه به نبود رنگ نساجی، رنگ 

خود را از خارج از کشور تهیه می کردند.
ای��ن فعال فناور ادامه داد: ما در تالش��یم تا 
محصوالتی ب��ا کیفیت ارائه کنیم، قیمت تمام 
شده برای کارخانجات نساجی را کاهش دهیم، 
زم��ان تامین رنگ مورد مص��رف را کم کنیم، 
خدمات پس از ف��روش ارائه کنیم و خروج ارز 

از کشور را به حداقل برسانیم.
ک��رد:  بی��ان  همچنی��ن  آقاوه��اب زاده 
کارخانجات چرم در کش��ور ایران، رنگ مورد 
نیاز خود را از خارج کشور تهیه می کردند که 
این امر باعث بروز مش��کالتی برای آنها شده 
بود. از این رو ش��رکت ال��وان ثابت در اوایل 
دهه 60 به عنوان بزرگترین سنتزکننده رنگ 
و مواد ش��یمیایی در خاورمیانه برای تامی��ن رنگ های چرم چه به صورت 
پوششی و چه به صورت نفوذی برای کارخانجات صنایع چرم تاسیس شد 

و نیازهای این صنعت را تامین کرد.

برخی کارکنان فیس بوک رفتار این شرکت در دعوای حقوقی با اپل بر سر حریم 
خصوصی را به رفتار یک »ویروس« تش��بیه کرده و آن را »خودخواهانه« توصیف 
کرده اند. به گزارش دیجیاتو، اپل قصد دارد در به روزرس��انی آینده iOS 14 ردیابی 

کاربران توسط شرکت ها را سخت تر کند. فیس بوک 
به این سیاس��ت واکنش منفی نشان داد و اپل را به 
گمراه کردن کارب��ران در مورد ناکامی های خود در 
زمینه حری��م خصوصی، اولویت دادن به برنامه های 
اختصاصی و مهاجرت از »محصوالت سخت افزاری 
نوآورانه به نرم افزارها و رس��انه های مبتنی بر داده« 

متهم کرد.
اپل در پاس��خ به اتهامات فیس ب��وک اعالم کرد 
ک��ه کاربران بای��د از اینک��ه چه زمانی قرار اس��ت 
اطالع��ات خصوص��ی آنها جم��ع آوری ش��ده و در 
اپ ها و س��ایت های دیگر به اشتراک گذاشته شود، 
 )opt-out( آگاه باش��ند و باید اجازه خروج از آنها
را داشته باش��ند. حال برخی از کارکنان فیس بوک 

نسبت به واکنش این شبکه اجتماعی به دعوای لفظی با اپل واکنش داده اند. یکی 
از مهندس��ین فیس بوک در نامه ای ب��ه »دن ل��وی« )Dan Levy(، نایب رئیس 
واحد تبلیغات و محصوالت کس��ب و کاری فیس بوک گفته است: »به نظر می رسد 

می خواهیم انجام یک کار بد را با پنهان ش��دن پش��ت مردم با یک پیام دلس��وزانه 
توجیه کنیم.« کارمند دیگری نوشته است: »چه پیامی انتخاب کنیم که خودخواهی 
ما را کمتر نشان بدهد؟« یکی دیگر از کارکنان فیس بوک به مدیران ارشد این شبکه 
اجتماعی پیش��نهاد داده که با تقلی��د از آمازون و 
س��رویس اش��تراک »پرایم« آن که تخفیف های 
ج��ذاب را ارائه می کند، ثبت ن��ام در قابلیت های 
ردیابی این شرکت را برای کاربران جذاب تر کنند. 
لوی در پاسخ به انتقادات کارکنان گفته است که 
مش��کل فیس بوک با اپل به مدل کسب و کار این 
شرکت مربوط نمی شود، بلکه اپل می خواهد با این 
کار فیس بوک را »قربانی« کند: »بازاریابی اپل برای 
متقاعدکردن کاربران اینگونه عمل می کند... آنها 
می توانند جهت ده��ی اینترنت را تعیین کنند.« 
وی مدعی اس��ت که اقدام��ات محدودکننده اپل 
تنها به تبلیغات شخصی سازی شده ختم نخواهد 
شد. برخی از چهره های مشهور دنیای تکنولوژی از 
جمله »آدام موسری«، مؤسس اینستاگرام نیز به این سیاست اپل واکنش نشان داده 
و از فیس بوک طرفداری کرده اند. او معتقدند است این سیاست بر تمام پلتفرم های 

تبلیغات آنالین به ویژه کسب وکارهای کوچک تأثیر منفی خواهد گذاشت.

کارکنان فیس بوک رفتار این شرکت در دعوای حقوقی با اپل را به پوشش صنایع نساجی و چرم دانش بنیان شد
»ویروس« تشبیه کردند

اگرچه مهاجرت پدیده تازه ای نیست، اما به نظر می رسد به منزله بخشی از فرآیند ادغام 
جهانی در حال شتاب گرفتن است. در این راستا الگوهای جهان گستر مهاجرت را می توان 
بازتابی از پیوندهای در حال تغییر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین کشورها در نظر گرفت.

اس��تیون کاس��لز و مارک میلر در بررس��ی روند مهاجرت های جهانی، چه��ار گرایش را 
شناس��ایی کرده اند که به اعتقاد آنها، الگوهای مهاجرت را در سال های آتی تعریف خواهند 

کرد. این چهار گرایش عبارتند از: شتاب گرفتن، تنوع یافتن، جهانی شدن، زنانه شدن.
جهانی که به تازگی بزرگترین حرکت مردم را در طول تاریخ بش��ر تجربه کرده اس��ت، 
اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا در یک بحران ناگهانی فاجعه بار قرار گرفته و تقریبا تمامی 
روندهای مشاهده شده در جریان مهاجرت های بین المللی را متوقف کرده است، اما می توان 
پیش بینی کرد که با از بین رفتن این همه گیری، تمام روندهای مشاهده شده در گذشته به 

حالت قبل برگردند و یا حتی تشدید شوند.
همه گیری ویروس کرونا در زمانی رخ داده است که جهان با انبوهی از چالش های جهانی 
دست به گریبان است که بر تحرک انسان نیز تأثیر می گذارد. از جمله این چالش ها می توان 
به تغییر اقلیم، تخریب محیط زیست، رشد جمعیت، فقر، قحطی، درگیری مسلحانه و آوارگی 
اجباری اش��اره کرد. ویروس کرونا این چالش های جهانی را تش��دید کرده و همزمانی این 
چالش ها با ویروس کرونا بسیاری از مهاجران را در وضعیت شکننده تری نسبت به گذشته 
قرار داده است. در این نوشتار به صورت آماری و مختصر ضمن بررسی نحوه پدیدار شدن این 

چهار گرایش، عوامل موثر بر تشدید آنها را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.
 شتاب گرفتن مهاجرت

در حال حاضر تعداد بیشتری از مردم در مقایسه با گذشته در حال حرکت و جا به جایی 
هستند و پیش بینی می شود که این روند در آینده نیز ادامه یابد. تعداد مهاجران بین المللی و 
افرادی که در کشوری غیر از محل تولد خود زندگی می  کنند، در سال 201۹ به 2۷2 میلیون 
نفر رسیده است که در مقایسه با سال 2010 میالدی ۵1 میلیون یا 24 درصد افزایش داشته 
اس��ت. همچنین متناس��ب با افزایش جمعیت جهان، درصد مهاجران به نسبت جمعیت با 
افزایش همراه بوده و از 2/8 درصد در سال 1۹۹0 به ۳/۵ درصد در سال 201۷ رسیده است.
 از طرفی به دلیل اینکه پدیده مهاجرت به ش��دت تحت تاثیر عوامل کالن اجتماعی، 
اقتصادی و محیطی قرار دارد، پیش بینی می ش��ود که این پدیده تحت تاثیر چهار کالن 
روند تغییرات زیس��ت محیطی و حوادث ش��دید آب و هوایی، ناپایداری و درگیری های 
ژئوپلیتیکی، کهنسالی جمعیت و تغییرات فناورانه و تغییر ماهیت مشاغل تشدید شود. 
طبق پیش بینی سازمان ملل تا سال 20۵0 میالدی تعداد مهاجران جهان به عدد ۳4۳ 
میلیون نفر خواهد رسید که این عدد در مقایسه با سال 201۹ با افزایشی 26 درصدی 

همراه خواهد بود.
 تنوع یافتن مهاجرت

برخالف گذش��ته که ش��کل خاصی از مهاجرت، مثل مهاجرت ب��رای کار یا پناهندگی، 
برجس��تگی بیشتری داشتند، در حال حاضر اکثر کش��ورها پذیرای انواع و اقسام مهاجران 
هس��تند. به عنوان یک نتیجه از مهاجرت گسترده، ترکیب نژادی و قومی جوامع مدرن در 
چند دهه گذش��ته به واس��طه مهاجرت  به طور چشمگیری تغییر کرده است. این مهاجران 
از ملیت ه��ا، جوام��ع و اقوام آمده اند و رنگ، فرهنگ، مذهب و نوع پوش��ش های متفاوتی را 

دنبال می کنند.
 جهانی شدن مهاجرت

مهاجرت پدیده ای جهان ش��مول اس��ت که تقریبا همه کش��ورهای دنیا از کش��ورهای 
توسعه یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته نیز با آن درگیر هستند. 
اگرچه بیشتر این مهاجرت ها از کشورهای کمتر توسعه یافته به سمت کشورهای توسعه یافته 
و با دالیل اقتصادی اتفاق می افتند، اما این پدیده صرفا مختص کشورهای کمتر توسعه یافته 

نیست.
ب��ه معن��ای دیگر مهاجرت، ماهیت جهانی بیش��تری پیدا کرده اس��ت و در حال حاضر 

کشورهای زیادی وجود دارند که توأمان در زمره کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست قرار 
می گیرند. در حال حاضر کش��ورهای بیشتر و بیشتری )خصوصا کشورهای توسعه یافته تر( 
س��عی می کنند که از طریق سیاست های مهاجرتی بر جنبش های مهاجرتی اثرگذار باشند 
و از طری��ق جذب مهاجران ماهر از منافع آن س��ود ببرند، از طرف دیگر تنوع مناطق مبدأ 
نیز به دلیل منافعی که مهاجرت می تواند برای کشور مبدأ داشته باشد، افزایش یافته است. 

زنانه شدن مهاجرت
علی رغم اینکه مهاجرت زنان پدیده جدیدی نیست، اما در مطالعات مهاجرت تا حد زیادی 
نس��بت به آن بی توجهی شده اس��ت. آمارهای موجود از دهه 1۹60 نشان می دهد که برای 

مدت زمان طوالنی، میزان مهاجرت مردان و زنان به یک اندازه بوده است.
در ای��ن دهه  از ه��ر 100 مهاجر 4۷ نفر زن بوده اند و این آمار تا حد زیادی بدون تغییر 
باقی مانده است. در دهه 1۹۹0 این رقم به میزان بسیار کمی افزایش یافت و به 48 درصد 
رسید و تا سال 2000 این رقم به 4۹ درصد رسید که کمی کمتر از نصف مهاجران را شامل 
می ش��د. به عبارت دیگر، مردان هنوز هم گروه اصلی مهاجران هستند و این نشان می دهد 
که چنین ادعاهایی درباره روند زنانه ش��دن مهاجرت، واقعیت های تجربی موجود در زمین 
را منعکس نمی کند، اما یکی از دالیل این تمایل به اعالم زنانه شدن مهاجرت ممکن است 
به این واقعیت مربوط شود که زنان قباًل در ادبیات غایب بودند و اکنون صدای آنها به طور 

یکسان در برنامه های سیاستی و تحقیقی گنجانده شده است.
با این وجود مفهوم زنانه ش��دن مهاجرت نیز چندان به لحاظ آماری بی پش��توانه نیست. 
اگرچه نمی توان ادعا کرد که زنان دسته غالب و برتر را در مهاجرت های بین المللی به خود 
اختصاص داده اند، اما اگر جریان مهاجرت های بین المللی را به صورت منطقه ای مورد کاوش 
ق��رار دهیم، تصویر ظریف تری نمایان می ش��ود که بیانگر برتری زن��ان در برخی از مناطق 

جغرافیایی است.
به عنوان مثال، بین س��ال های 1۹۹0 و 201۳، نسبت مهاجرت زنان در همه مناطق به 
اس��تثنای آفریقا و آسیا افزایش یافته است و از سال 201۳، زنان بیش از نیمی از مهاجران 
در 101 کشور یا منطقه را تشکیل می دهند. اروپا، آمریکای التین و کارائیب با ۵2 درصد و 
آمریکای شمالی با حدود ۵1 درصد از جمله مناطقی هستند که درصد زنان مهاجر آنها به 

نسبت مردان مهاجر بیشتر است.
 افزایش شمار مهاجران زن رابطه نزدیکی با تغییرات بازار کار جهانی دارد. به عبارت دیگر 
افزایش تقاضا برای خدمتکاران خانه، نگهداری از سالمندان و گسترش گردشگری تقاضا را 
برای مهاجران زن افزایش داده اس��ت. تغییرات اقتصادی–اجتماعی در جوامع فرس��تنده و 
تغییر نگرش زنان و همچنین جهانی شدن ارتباطات و دسترسی زنان به شبکه های ارتباطی 
و اجتماعی و افزایش آگاهی آنها نس��بت به جایگاه  زن در کش��ورهای پیشرفته میل آنها را 
برای مهاجرت و بازیابی هویت خویش خصوصا در جوامع کمتر توس��عه یافته و مردس��االر 

افزایش می دهد.
 جذب استعدادها

عالوه بر چهار روند ذکرش��ده در جریان مهاجرت های بین المللی که کاسلز و میلر به آن 
اشاره کردند، می توان جریان تقریبا نوظهوری در مهاجرت های بین المللی را مشاهده نمود که 

این جریان مربوط به جذب و استخدام استعدادهای برتر بین المللی است.
در این میان دانش��جویان بین المللی به دلیل آش��نایی با فرهنگ و زبان جامعه مقصد، 
برخورداری از دانش روز و به رسمیت شناخته شدن مدرک تحصیلی شان در اولویت جذب 

در کشورهای توسعه یافته تر قرار دارند.
طی دهه گذشته برنامه های توسعه کارآفرینی  در حوزه های نوآورانه و فناورانه و همچنین 
اعطای ویزاهای استارت آپی و نوآوری همگی با هدف جذب نیروی متخصص تحصیلکرده و 

خصوصا دانشجویان بین المللی صورت گرفته است.
همانطور که گفته ش��د علی رغم س��ختگیرانه تر شدن سیاس��ت های مهاجرتی و اعمال 
محدودیت های بیش��تر بر این سیاست ها، پیش بینی می ش��ود که طی دهه های آتی شمار 
مهاجران در جهان افزایش یابد و روندهای ذکرشده به دالیل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
جمعیتی تشدید شوند، اما این مهاجران ماهر و تحصیلکرده از هر نژاد، قوم و ملیتی که باشند 

در اولویت جذب سیستم های مهاجرتی دنیا قرار خواهند گرفت.

بـه قلم: نورا مانتـی / خبرنگار - مترجم: امیر آل علـی: در رابطه با خودروهای بنزینی 
تولیدشده از سـوی برندهای مختلف، سوخت رسانی هیچ گاه مشکلی نبوده است. علت 
این امر به این خاطر اسـت که تمامی برندها می توانند از هر جایگاهی اسـتفاده کنند، با 
این حال این مسـئله برای خودروهای برقی کامال متفاوت اسـت. برای مثال جایگاه های 
شارژ تسال، برای هیچ یک از برندهای دیگر کاربرد ندارد. این مسئله خود یکی از دالیل 

تردید نسبت به خرید این دسته از خودروها محسوب می شود، با این حال ایالن ماسک 
طی سخنرانی اخیر خود اعالم کرده است که همزمان با اجرای طرح شبکه سوپرشارژ که 
به افزایش چشـمگیر شارژ شدن باتری ها منجر می شود، برندهای دیگر نیز می توانند از 
جایگاه های تسال استفاده نمایند، با این حال برای این دسترسی الزم است تا در هزینه ها، 
مشارکت الزم انجام شود و یا رانندگان خودروهای دیگر، هزینه شارژ باالتری را پرداخت 

چشم اندازی بر روندهای اخیر مهاجرت جهانی

طرح بزرگ ایالن ماسک 

دریچــه

نشس��ت 8 کشور اسالمی عضو ش��بکه تبادل فناوری برگزار شد و براساس 
آن این کشورها با یکدیگر یک شبکه تجارت و تبادل فناوری ایجاد می کنند.
میالد صدرخانلو، رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری گفت: پنجمین نشست 
شورای عالی شبکه تبادل فناوری گروه D8 یا همان 8 کشور در حال توسعه 
اس��المی برگزار شد. با وجود آنکه این نشس��ت به واسطه همه گیری ویروس 
کووید- 1۹ به صورت مجازی برگزار ش��د، اما با اس��تقبال اعضا و کشورهای 

عضو روبه روشد.
وی ادام��ه داد: از ایران نیز دبیر ش��بکه فن بازار به عن��وان نماینده در این 

نشست حضور یافت. دبیرخانه این شبکه در تهران قرار دارد.

کسب و کارهای فناورانه ایرانی 
سرمایه دریافت می کنند

محمدامین موال
پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران

یکشنبه
7 دی 1399

شماره 1693
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تی��ک ت��اک محبوبی��ت باالی��ی در جه��ان دارد و همین موض��وع توجه 
توسعه دهندگان در کشورهای مختلف مانند روسیه را در پی داشته. در آینده 
باید منتظر عرضه نسخه روسی تیک تاک باشیم که در توسعه آن بنیاد تحت 

مدیریت دختر والدیمیر پوتین هم نقش دارد.
به گزارش دیجیاتو، تیک تاک هنوز با استقبال 
باالیی از سوی کاربران مواجه می شود و همچنین 
درآمد مناسبی دارد. همین استقبال باعث شده 
توسعه دهندگان از آن ایده بگیرند و به دنبال ارائه 
برنامه های مش��ابه آن باشند. جدیدترین تالش 
در این زمینه مربوط به نسخه روسی تیک تاک 
می شود. طبق گزارشی های اخیر، این کشور برای 
ارائه چنین اپلیکیش��نی برنامه ریزی کرده است. 
یکی از رس��انه های برتر روس��یه که توسط غول 
انرژی دولتی این کشور یعنی »گازپروم« مدیریت 
می ش��ود، یک اپ برای اشتراک ویدئوهای کوتاه 

ارائه خواهد کرد.
نحوه عملکرد و همچنین ویژگی های این برنامه مشابه با تیک تاک خواهد 
بود. عالوه بر گازپروم، یک سازمان روسی به نام بنیاد »Innopraktika« هم 
در توسعه این اپ روسی نقش خواهد داشت. یکی از موارد جالب، مدیریت این 

بنیاد به وسیله دختر والدیمیر پوتین به نام »کاترینا تیخونوا« است.
طبق گفته مدیرعامل گازپروم به نام »الکس��اندر ژاروف«، توس��عه نس��خه 
روس��ی تیک تاک به خوب��ی پیش می رود. ژاروف همچنین مش��ارکت بنیاد 
Innopraktika در توس��عه این اپ را تایید 
 Ya« ک��رده. گازپ��روم یک س��رویس به ن��ام
Molodets« را خری��داری ک��رده و از پروژه 
نرم افزاری آن برای سرعت بخشیدن به توسعه 
س��رویس جدید اش��تراک ویدئو خود استفاده 
می کند. ژاروف از انتش��ار رسمی نسخه روسی 
تیک تاک تا دو س��ال آینده خب��ر داده و این 
برنام��ه همانند تیک ت��اک از ویدئوهای کوتاه 
به صورت عمودی پش��تیبانی خواهد کرد. در 
حالی که به تازگی خب��ر مربوط به این برنامه 
منتشر شده، مدیرعامل گازپروم به توسعه آن از 
مدت ها قبل اشاره کرده است. توسعه این برنامه 
از یک سال پیش آغاز شده و توسعه  دهندگان 
در حال مدرن س��ازی و افزودن ابزارها به آن هستند. باید منتظر ماند و دید تا 
دو س��ال آینده برنامه ای مشابه با تیک تاک هنوز مورد استقبال کاربران قرار 

می گیرد یا خیر.

شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه هشتمین ماه سال را با خرید 
و فروش��ی بالغ بر 240 هزار میلیارد تومان سپری کردند و به این ترتیب 
میزان معامالت خود از ابتدای س��ال تا پایان آبان م��اه را به ۳۵8۵ هزار 

میلیارد تومان رساندند. به گزارش سنا، بررسی 
دقیق تر عملکرد کارگزاری های فعال در بازار 
سرمایه نش��ان می دهد این نهادهای مالی در 
آبان ماه امس��ال توانستند 240 هزار میلیارد 
توم��ان باب��ت خرید و ف��روش س��هام، اوراق 
بدهی اوراق مشتقه و واحدهای صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله در کارنامه خود 
ثبت کنن��د. در این میان ح��دود 1۷6 هزار 
میلی��ارد تومان از این رقم یعن��ی بالغ بر ۷۳ 
درصد از کل دادوس��تدها در اختیار مبادالت 
آنالین بوده است. همچنین ۵2.۷ هزار میلیارد 
تومان دیگر نیز حجم معامالت عادی در خرید 
و فروش س��هام در این نهاده��ای مالی بوده 

است. همچنین بررس��ی عملکرد این کارگزاری ها به تفکیک فعالیت در 
ان��واع اوراق و بازار نش��ان می دهد که این نهادهای مالی در ماه گذش��ته 
درآم��دی در حدود 2.8 هزار میلیارد تومان در خری��د و فروش اوراق در 

بازار بدهی داش��ته اند. همچنین در بخش بازار اوراق مشتقه نیز معامالت 
این نهادهای مالی به بیش از 600 میلیارد تومان رسیده است. در همین 
راس��تا حدود ۳6.۵ هزار میلیارد تومان از خرید و فروش کارگزاری ها در 
ماه گذشته مربوط به معامالت صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس بوده 
است. در این میان ۵0 میلیارد تومان از رقم 
مزبور به خرید و فروش در زمینه بازارگردانی 
الگوریتم��ی در ETF ها تعلق داش��ته که 
توس��ط کارگ��زاری حافظ ص��ورت گرفت. 
البته کارگزاری حافظ در زمینه بازارگردانی 
در بازار س��هام فعالیت قابل توجهی داشت. 
به ط��وری که حجم خرید و فروش س��هام 
برای بازارگردانی توسط کارگزاری حافظ به 
26۵میلیارد تومان رسید. باید عنوان داشت 
که شرکت کارگزاری توسعه معامالت کیان 
فعال ترین کارگ��زاری در بخش بازارگردانی 
س��هام طی آبان ماه بود. در این راس��تا حجم معامالت صورت گرفته در 
زمینه بازارگردانی توس��ط این کارگزاری به بی��ش از 4۳0میلیارد تومان 

رسید.

کارنامه آبان ماِه کارگزاری هادختر والدیمیر پوتین در حال توسعه نسخه روسی تیک تاک است

فناوری های پیشرفته ای چون سلول های بنیادی به مرحله ای رسیده  که 
درمان بیماری های ژنتیکی و ناباروری را به واقعیت نزدیک کرده است.

س��لول های بنیادی؛ شاید این نام را شنیده باشیم اما هنوز از بنیادهای 
کارک��رد و ماهیت این فناوری کمت��ر بدانیم، اما کاربردهای س��لول های 
بنیادی از درمان بس��یاری از بیماری ها فراتر رفته و تداوم نسل های آینده 

بشر را با کمک به باروری و فرزندآوری یاری می کند.
از نخستین زمانی که از فناوری سلول های بنیادی برای درمان ناباروری 
اس��تفاده ش��د، بیش از 4دهه می گذرد. هنگامی که در اوایل قرن بیستم 
نم��و رویان های ابتدایی مورد بررس��ی قرار گرفت، محقق��ان دریافتند که 
می توانند با تزریق سلول های مغز استخوان موش های دیگر دارای ژنتیک 
مش��ابه، به موش ه��ای مورد آزمایش، مق��دار الزم س��لول های خون این 

موش ها را تأمین کنند و مانع مرگ آنها شوند.
شناخت بهتر سلول های بنیادی

پژوهش��گران، س��لول های بنیادی را براس��اس توانایی های��ی که دارند 
شناس��ایی و توصیف می کنند. س��لول های بنیادی براس��اس توانمندی به 
گروه های گوناگونی تقس��یم بندی می ش��وند که س��لول های بنیادی همه 
توان��ی، س��لول های بنی��ادی پرتوانی، س��لول های بنی��ادی چندتوانی  و 

سلول های بنیادی تک توانی تقسیم می شوند.
می توان گفت که سلول های بنیادی بالغ به چند دسته تقسیم می شوند 
که ش��امل سلول های بنیادی بالغین و پرتوان هستند. این ممکن است در 

بافت های گوناگون بدن مشاهده شوند.
س��لول های گ��روه اول توانایی کمتری ب��رای تمایز به ان��واع گوناگون 
س��لول های بدن دارند، زی��را به بافتی که در آن مس��تقرند متعهد بوده و 

مسئول بازسازی و ترمیم آن بافت خاص هستند.
از جمله این سلول های بنیادی می توان به سلول های بنیادی اسپرم ساز 
ی��ا هم��ان اس��پرماتوگونیای تمایزنیافت��ه اش��اره کرد. گروه دوم ش��امل 
س��لول هایی هس��تند که با آنکه در بافت خاصی مستقر هستند، ولی فقط 

به آن بافت متعهد نبوده و می توانند به بافت های دیگر نیز تبدیل شوند.
از جمله اینها می توان به س��لول های بنیادی مزانش��یمی مغز استخوان 
اش��اره کرد. این سلول ها در ش��رایط مناسب پی در پی تقسیم می شوند و 

سلول های دیگری  را تولید می کنند.
ارزش این س��لول ها برای پژوهش های پایه، کارآمدی در درمان بیماری  
و آسیب دیدگی و امکان به کارگیری آنها در تولید داروهای جدید زمینه 
را برای توجه شرکت های دانش بنیان و فناور و پژوهشگران به این فناوری 

فراهم آورده است.

ترمیم بافت های استخوانی، درمان بیماری ها و ضایعات عصبی، ضایعات 
نخاعی، ترمیم سوختگی ها و ضایعه های پوستی، ترمیم لوزالمعده و ترشح 
انسولین، درمان پارکینسون، حفظ باروری، درمان بیماری های خودایمنی 
و مش��کالت ژنتیکی تنها برخی از کاربردهای فناوری  س��لول های بنیادی 

است.
تبدیل سلول های بنیادی به سلول های جنسی بارور 

در سال های اخیر تالش های گسترده ای برای تبدیل سلول های بنیادی 
به س��لول های جنسی بارور در شرایط آزمایش��گاهی با شناسایی رده های 
مختلف س��لول های بنیادی جنس��ی و کاش��ت پیوند آنه��ا از یک حیوان 
با انس��ان به حیوان یا انس��ان دیگر انجام شده اس��ت. با پیشرفت فناوری  
سلول های بنیادی و پزش��کی، روش های پیشرفته گوناگونی در این حوزه 

به دست آمده است.
ش��رکت های دانش بنیان کش��ورمان نیز در حوزه فناوری های این حوزه 
گام گذاش��ته اند و به دس��تاوردهای قابل توجهی رس��یده اند. بخش قابل 
توجه��ی از این فرآین��د و  تحقق باروری به تجهی��زات دانش بنیان حوزه 
باروری بستگی دارد که بخش قابل توجهی از این تجهیزات، تا پیش از این 
وارداتی و در انحصار چند کش��ور بود، اما با تالش شرکت های دانش بنیان 
داخلی عالوه بر پیشرفت در حوزه سلول های بنیادی و ناباروری، تجهیزات 

این حوزه نیز ایران ساخت شده است.
وس��ایل و مواد مصرفی مورد اس��تفاده در مراکز درم��ان ناباروری اکثرا 
واردات��ی بوده و بیش از ۵0 درصد هزینه های درمان را ش��امل می ش��ود. 
بومی س��ازی دان��ش تولید این مواد ع��الوه بر قطع وابس��تگی به خارج و  
صرفه جویی ارزی، امکان صادرات آن به کش��ورهای منطقه و همس��ایگان 
ایران و ارزآوری باالی آن، موجب تثبیت اقتدار علمی و تقویت بنیان های 

اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری نیز خواهد شد.
همچنین دسترسی آسان و به موقع و مداوم به این وسایل و مواد و نیز 
قیمت مناسب و کیفیت باالی آنها نسبت به مشابه خارجی موجب کاهش 
چش��مگیر  هزینه ها و ارتقای کیفیت درمان به س��ود بیماران خواهد شد. 
ش��رکت راون سازه عالوه بر تولید این تجهیزات، در حال پژوهش بر روی 
تولید محیط های کش��ت موردنیاز مراکز توسعه و فناوری های سلول های 

بنیادی است.
س��تاد توس��عه فناوری  علوم و فناوری های س��لول های بنیادی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و فعاالن فناور این حوزه، مسیر را برای پیشرفت کشور در حوزه سلول های 

بنیادی و ناباروری هموار می کند.

با مشارکت نخبگان، نقشه راه توسعه فناوری  اطالعات در کشور تهیه می شود. 
این کار به ارائه تصویری دقیق از جایگاه این فناوری ها کمک می کند.

ترس��یم نقشه راه توس��عه فناوری اطالعات در کش��ور هدفی است که توسط 
س��ازمان فناوری اطالعات ایران برای دس��تیابی به تصویری دقیق از جایگاه این 
فناوری  ها در کشور اجرایی می شود. این هدف با همکاری ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 

مشارکت حداکثری نخبگان عملیاتی خواهد شد.
دور نخست طرح آینده پژوهی فناوری اطالعات با حضور بیش از یک هزار و ۷۵0 

نفر از نخبگان و متخصصان فناوری اطالعات کشور انجام و بیش از ۳ هزار و 400 
پرسشنامه در 21 حوزه فناورانه تکمیل شد و به زودی نتایج آن در اختیار خبرگان 

و متخصصان حوزه آی تی کشور قرار خواهد گرفت.
اجرای دور دوم این طرح هم قرار است با دعوت از نخبگان و فعاالن این حوزه 
انجام ش��ود. ش��رکت های دانش بنیان، افراد فعال، نخب��گان و دیگر افراد ذی ربط 
و ذی نف��ع در این حوزه هم دعوت هس��تند تا در اجرای ف��از دوم آن همکاری و 
مش��ارکت کنند. عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به آدرس 

اینترنتی http://ictc.isti.ir/ مراجعه کنند.

نخبگان مشارکت کنند تا نقشه راه توسعه فناوری اطالعات در کشور تهیه شود

تردید نسبت به خرید این دسته از خودروها محسوب می شود، با این حال ایالن ماسک 
طی سخنرانی اخیر خود اعالم کرده است که همزمان با اجرای طرح شبکه سوپرشارژ که 
به افزایش چشـمگیر شارژ شدن باتری ها منجر می شود، برندهای دیگر نیز می توانند از 
جایگاه های تسال استفاده نمایند، با این حال برای این دسترسی الزم است تا در هزینه ها، 
مشارکت الزم انجام شود و یا رانندگان خودروهای دیگر، هزینه شارژ باالتری را پرداخت 

نماینـد. اگرچه این اقدام می تواند طرحی فوق العاده باشـد، با ایـن حال برخی از برندها 
باید خروجی باتری های خود را با کابل های تسـال هماهنگ سـازند. درواقع این موضوع 
می تواند باعث شـکل گیری یک استاندارد جهانی شود. این امر درست مطابق آن چیزی 
است که در شارژرهای گوشی های هوشمند، شاهد آن هستیم. حال باید دید که این طرح 
electrive.com :با استقبال کدام برندها همراه خواهد بود.                                     منبع

امید به درمان بیماری های ژنتیکی افزایش یافت و سلول های بنیادی 
محققان را در مسیر تازه قرار داد

طرح بزرگ ایالن ماسک 

یادداشـت

ه��وآوی ابزاری برای ارائه پروموش��ن  در اپ  گالری معرفی و کیت تبلیغاتی 
این فروش��گاه اپلیکیشن را بهینه کرده است تا توس��عه دهندگان بیشتری را 
ب��ه آن جذب کند. به گ��زارش زومیت، هوآوی قصد دارد با روش های مختلف 
توس��عه دهندگان را به فعالیت در اپ  گال��ری ترغیب کند. یکی از جدیدترین 
اقدام��ات این ش��رکت ارائه مش��وق های مالی ب��ه کس��ب وکارهای آنالین و 
توس��عه دهندگان اپلیکیشن  است. این ش��رکت ابزاری برای پروموشن عرضه 
و کی��ت تبلیغاتی اپ  گال��ری را بهینه کرده اس��ت و در ازای فعالیت در این 
فروش��گاه اپلیکیشن، س��ود بیش��تری به توس��عه دهندگان و کسب وکارهای 

الکترونیکی پیشنهاد می دهد.

مشوق های مالی هوآوی برای افزایش 
استقبال توسعه دهندگان از اپ  گالری



توقف سرمایه گذاری تبلیغاتی یونیلیور در 
شبکه های اجتماعی

ش��رکت یونیلی��ور در تازه تری��ن اقدام��ش دس��ت ب��ه توق��ف 
سرمایه گذاری در تبلیغات شبکه های اجتماعی زده است. استراتژی 
تازه یونیلیور ش��امل توقف همکاری تبلیغاتی با توییتر، فیس بوک و 
همچنین اینس��تاگرام است. بدون تردید چنین تصمیمی در دنیای 
دیجیتال همراه با س��طح باالی اتکای برندها به تبلیغات عجیب به 
نظر می رس��د. نکته اساس��ی مدنظر مدیران ارشد یونیلیور ضرورت 
توجه به ش��فافیت ش��بکه های اجتماعی، امنی��ت حریم خصوصی 
کاربران و دریافت گزارش های دقیق تر نس��بت ب��ه نحوه گردآوری 

اطالعات کاربران از سوی پلتفرم های اجتماعی است. 
فیس ب��وک در طول س��ال های اخی��ر اتهامات بس��یار زیادی در 
زمینه سوءاس��تفاده از داده های کاربران را تجربه کرده است. همین 
امر یونیلیور را نس��بت به صحت ادعاهای این ش��بکه اجتماعی در 
خصوص فعالیت ش��فاف مردد ساخته اس��ت. براساس گزارش تیم 
مدیریت ارش��د یونیلیور، این برند از آغ��از ژانویه 2021 برای چند 
م��اه فعالیت تبلیغات��ی در توییتر، فیس بوک و اینس��تاگرام نخواهد 
داش��ت. بی شک اگر این اقدام از سوی دیگر برندهای بزرگ دنیا نیز 
دنبال شود، ش��بکه های اجتماعی با بحران مالی گسترده ای مواجه 

خواهند شد. 
یونیلیور در طول دوران فعالیتش به عنوان یک ش��رکت همس��و 
با مش��تریان شناخته شده است. مدیران ارشد این برند هیچ ترسی 
نس��بت به حمایت از حقوق و منافع مشتریان شان ندارند. اقدام تازه 
یونیلیور نیز درست در همین راستا قابل ارزیابی است. با این حساب 
شاید شبکه های اجتماعی نیاز به رعایت استانداردهای امنیتی باالتر 

و توجه بیشتر به عملکرد شفاف داشته باشند. 
marketingdive.com :منبع

کوچ بزرگ نیکون 

در صنع��ت تولید دوربین های عکاس��ی، دو برن��د ژاپنی کنون و 
نیکون به عنوان غول های اصلی ش��ناخته می ش��وند، با این حال در 
چن��د س��ال اخیر، کنون به مراتب بهتر ظاهر ش��ده اس��ت. در این 
راس��تا ش��یوع ویروس کرونا، مش��کالت این برند را چند برابر کرده 
است. به همین خاطر مدیران آن تصمیم گرفته اند که خطوط تولید 
خ��ود را به تایلند منتقل نمایند. این امر ب��ه معنای پایان کار برای 
کارخان��ه اصلی این ش��رکت در منطقه توهوکو اس��ت، با این حال 
هنوز مشخص نیست که آیا شاهد تعدیل نیرو گسترده نیز خواهیم 
بود؟ درواقع مدیران نیکون فعال از ارائه توضیحات بیشتر، خودداری 
کرده و باید دید که سال آینده، اوضاع برای این برند باسابقه چگونه 
پیش خواهد رفت. درواقع این اقدام در این صنعت، کامال بی س��ابقه 
محسوب می شود. به همین خاطر نیز نظرات منفی بسیاری پیرامون 
آن ش��کل گرفته و این امر می تواند باعث شود تا میزان فروش آنها 

نیز کاهش پیدا کند. 
ranzware.com :منبع

سیلیکون ولی در مرز نابودی

سیلیکون ولی نام منطقه ای در کالیفرنیا است که دفتر اصلی بسیاری 
از برندهای مطرح حوزه تکنولوژی است. در این راستا تنها کافی است 
بدانید که ابربرندهایی نظیر اپل، فیس بوک و نتفلیکس در این منطقه 
حضور دارند، با این حال طی یک س��ال گذش��ته، اتفاقی رخ داده که 
باعث شده است تا بسیاری از تحلیلگران، سناریو پایان کار این منطقه را 
مطرح نمایند. در این رابطه شروع ماجرا خروج جنجالی دو برند مطرح 
تس��ال و اوراکل است. در این رابطه سوال مهم این است که چه دلیلی 
باعث این اتفاق نادر شده است. درواقع قوانین کالیفرنیا، مهمترین دلیل 
این موضوع اس��ت. درواقع این ایالت که پرجمعیت ترین نیز محسوب 
می شود، باالترین میزان مالیات بر درآمد را دارد. این امر در حالی است 
که در تگزاس ابدا چنین موردی وجود ندارد. در این راستا فردی نظیر 
ایالن ماس��ک، با رفتن به این ایالت، صرفه جویی قابل توجهی را انجام 
داده است. با این حال این موضوع تنها دلیل نبوده و شیوع ویروس کرونا 
که افراد را به س��مت دورکاری س��وق داده، باعث شده است تا مناطق 
کم جمعیت تر، مورد توجه قرار گیرد. در این راستا با توجه به این امر که 
بسیاری از برندها از برنامه خود برای تداوم دورکاری حتی پس از پایان 
پاندمی کرونا خبر داده اند، دیگر مکان فعالیت، اهمیت کمتری را پیدا 
خواهد کرد. در کنار این موضوع هزینه های باالی مسکن در کالیفرنیا از 
دیگر عواملی است که بدون شک در رضایت کارمندان، تاثیر منفی را به 
همراه دارد. این امر در حالی است که در تگزاس، این هزینه در حدود 
۷0 درصد کمتر اس��ت. این اقدامات باعث شده تا ترندی جدید شکل 
گیرد و در حال حاضر بسیاری از برندها و خصوصا استارت آپ ها، تگزاس 
را جایگزین سیلیکون ولی بدانند. در این راستا لقب جدید این ایالت به 
سیلیکون هیلز تغییر پیدا کرده است. بدون شک اگر سیاست ها تغییری 
پیدا نکند، حتی ممکن اس��ت تا ۵ سال آینده دیگر سیلیکون ولی به 

عنوان مهد ابربرندهای حوزه تکنولوژی شناخته نشود. 
wsj.com  :منبع

طراحی س��ایت مناس��ب یکی از نکات ضروری برای رونمایی از سایت 
یا برند اس��ت. بس��یاری از برندها در زمینه طراحی س��ایت بیش از دیگر 
نکات به فکر تولید محتوای جذاب هستند. همین امر در بلندمدت موجب 
بی توجهی به قالب س��ایت می ش��ود. اگر یک برند نسبت به قالب سایتش 
توجه الزم را نداش��ته باش��د، به سرعت با مشکالت عمیقی مواجه خواهد 
ش��د. امروزه توصیه های بسیار زیادی در زمینه چگونگی طراحی سایت و 
قالبش وجود دارد. ش��اید این امر در نگاه نخست کار را برای بازاریاب ها و 
برندها ساده سازد، اما در عمل همین تکثر منابع و توصیه های موجود ایجاد 
مش��کل می کند. امروزه بازاریاب ها و طراح های سایت نیاز مبرمی به نکات 
حرفه ای و آزمایش ش��ده در زمینه طراحی سایت و قالبش دارند. اگر این 
امر مدنظر بازاریابی قرار نگیرد، با مش��کالت عمده ای نظر کاهش ترافیک 
سایت مواجه خواهند شد. خوشبختانه برخی از بازاریاب های حرفه ای اقدام 
به ارائه برخی از توصیه های حرفه ای در زمینه طراحی سایت کرده اند. مقاله 
کنونی براس��اس گردآوری برخی از نکات طالیی در زمینه طراحی سایت 
نگاشته ش��ده است. مزیت اصلی مقاله کنونی گردآوری برخی از ایده ها و 

نکات مطمئن است. 
ضرورت توجه به سرعت بارگذاری سایت

طراحی س��ایت باید با نگاه دقیق به بخش ه��ای مختلف صورت گیرد. 
امروزه یکی از نیازهای کس��ب و کارها طراحی س��ایت مربوط به سرعت 
بارگذاری هر صفحه اس��ت. بسیاری از برندها به این نکته مهم توجه الزم 
را ندارند بنابراین مشاهده ناکامی کسب و کارها در زمینه طراحی مناسب 

سایت و توجه به سرعت بارگذاری صفحات امری طبیعی خواهد بود. 
اگر کس��ب و کار ش��ما نیز در زمینه طراحی سایت با سرعت بارگذاری 
صفحات باال مش��کل دارد، باید به دنبال راهکاری متفاوت نسبت به شیوه 
رایج طراحی س��ایت اقدام نماید. بهترین توصیه در این میان تالش برای 
رعایت اس��تانداردهای اساسی در زمینه طراحی سایت است. اگر کسب و 
کارها موفق به رعایت این نکات شوند، بخش قابل توجهی از مشکالت شان 

حل خواهد شد. 
توجه به مطلب اصلی سایت

هن��گام مراجعه کاربران به یک س��ایت محتوایی که ابتدا به نظرش��ان 
می رسد دارای اهمیت بسیار زیادی است. چنین محتواهایی شامل مطالب 
برجسته در صفحه نخست با تیترهای بزرگ است. وقتی کاربران با چنین 
محتوایی مواجه می شوند، باید انگیزه کافی برای ادامه حضور در سایت را 
پیدا نمایند. متاسفانه بسیاری از سایت ها در زمینه انتخاب محتوای اصلی 
عملکرد نامناسبی دارند. این امر مشکالت زیادی از نظر حفظ کاربران در 
س��ایت رقم می زند.  اگر کسب و کار ش��ما دارای ارتباط مناسبی با افراد 
تاثیرگذار و کارشناس های حرفه ای است، دعوت از آنها برای نگارش مطلب 
در س��ایت رسمی و س��پس قرار دادن محتوای موردنظر به عنوان مطلب 

اصلی ایده جذابی خواهد بود. 
ارائه گزینه های کمتر

براس��اس قانون »هیک« افراد هرچه گزینه های بیش��تری در دسترس 
داش��ته باشند، فرآیند طوالنی تری برای تصمیم گیری نیاز خواهند داشت. 
اگر بازاریاب ها و کارش��ناس های برند در زمینه طراحی سایت رسمی این 
نکته را مدنظر قرار دهند، تعامل با مخاطب هدف بسیار ساده تر خواهد شد. 
بازاریاب ها همیشه با ارائه گزینه های متعدد به مشتریان سر و کار دارند. 

این امر شاید در نگاه نخست جذابیت های بسیار زیادی داشته باشد، اما در 
زمینه طراحی سایت باید ایده موردنظر را اندکی تعدیل کرد. یکی از نکات 
مهم در زمینه طراحی هر سایتی توجه به المان های مینیمال است بنابراین 

نباید به دنبال طراحی بیش از اندازه شلوغ سایت رفت. 
ضرورت طراحی ساده سایت

سایت های ساده همیشه بیانگر کم کاری طراح های شان نیستند. امروزه 
کاربران واکنش بس��یار بهتری در قبال س��ایت های ساده نشان می دهند. 
ای��ن امر موجب بدل ش��دن طراحی س��اده و مینیمال س��ایت به ترندی 
مهم و جهانی ش��ده است.  طراحی س��اده سایت از نظر مدیریت سئو نیز 
دارای اهمیت اس��ت. امروزه رتبه بندی س��ایت ها براساس نظرات کاربران 
در موردش��ان تعیین می ش��ود. از آنجایی که کاربران عالقه بیش��تری به 
سایت های دارای طراحی ساده و کاربردی دارند، چنین سایت هایی همیشه 

در رتبه های برتر قرار می گیرند. 
پرهیز از اقدام فوری برای طراحی سایت

طراحی سایت نیز مانند هر اقدام دیگری نیازمند برنامه ریزی دقیق است. 
اگر برندها نسبت به طراحی سایت بدون برنامه اقدام نمایند، نتیجه نهایی 
کار فاجعه آمی��ز خواهد بود. ای��راد برخی از برندها اعتماد بیش از اندازه به 
مهارت های شان در زمینه طراحی سایت است. این امر اغلب اوقات موجب 

بروز اشتباهات ناگوار در زمینه مدیریت سایت می شود. 
همکاری با طراح های حرفه ای سایت و ارزیابی سایت رقبای اصلی برند 
بهترین استراتژی ها برای موفقیت در زمینه رونمایی از سایت رسمی برند 
است. این امر شاید نیازمند صرف زمان زیادی باشد، اما در عوض کیفیت 

سایت نهایی برند را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
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اگر بخواهیم از س��ه ش��بکه اجتماعی مهم حال حاضر جهان نام ببریم، 
بدون شک اینستاگرام یکی از آنها خواهد بود. همین امر باعث شده است 
تا شاهد فعالیت برندها و افراد مطرح بسیاری باشیم. در این راستا اگرچه 
راهکارهای مختلفی برای موفقیت در اس��تفاده تج��اری از آن وجود دارد، 
ب��ا این حال آیا تاکن��ون به این موضوع فکر کرده اید که س��ریع ترین آنها 
کدامند؟ علت اهمیت این موارد به این خاطر است که در کوتاه ترین زمان 
می توان خود را وارد رقابت با س��ایر برندهای مشابه کرد. در ادامه ۵ مورد 
از س��ریع ترین راهکارها برای افزایش دنبال کنندگان اینستاگرام را بررسی 

خواهیم کرد. 
1-تداوم در فعالیت ها 

نخس��تین نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که 
فعالیت های خود را با تداوم خوبی همراه س��ازید. در این راس��تا ضروری 
است تا از زمان شروع، هیچ گاه فعالیت خود را به تاخیر نینداخته و برطبق 
یک نظم زمانی، جلو بروید. برای این امر که بتوانید تعداد محتواهای کافی 
داشته باشید، توصیه می شود که به اقدامات خود تنوع بخشیده و ظرفیت ها 
را شناسایی نمایید. برای مثال برای یک برند حوزه تکنولوژی ممکن است 
به بیش از ۵ پست در روز نیاز باشد، با این حال برای یک صنعت دیگر، این 
امر ممکن است به 2 عدد نیز کاهش پیدا کند. همچنین فراموش نکنید که 

تمامی پست های شما باید با هشتگ های مناسب همراه باشد تا افرادی که 
بیشترین تمایل را به حوزه شما دارند، سریعا جذب شوند. 

2-همکاری با اینفلوئنسرها 
اینفلوئنس��رها در ص��در توجه کاربران قرار داش��ته و ب��ه همین خاطر 
همکاری با آنها، س��رعت رشد شما را به مراتب افزایش خواهد داد، با این 
حال فراموش نکنید که برای همکاری خود، سناریوس��ازی داشته باشید. 
درواقع بدترین نوع همکاری، تبلیغ مستقیم خواهد بود. برای مثال امروزه 
بسیاری از برندها با همکاری اینفلوئنسرها، چالش هایی را برگزار می کنند 
که برای انجام آن، خرید برند شما شرط اصلی خواهد بود. در نهایت توجه 
داشته باشید که شما با تنوع باالیی از اینفلوئنسرها مواجه هستید که در 
حوزه های مختلف فعالیت دارند. در این راس��تا بهتر اس��ت که مواردی را 
پیدا کنید که ارتباط الزم را دارند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که اگرچه شبکه های اجتماعی بسترهایی رایگان هستند، 
با این حال این امر به معنای عدم اختصاص بودجه نبوده و الزم اس��ت تا 

برای موفقیت خود، هزینه نمایید. 
3-استفاده از سایت 

درج آیدی اینس��تاگرام شرکت در صفحه رس��می باعث خواهد شد تا 
ش��انس جذب مخاطبان بیشتری را داشته باش��ید. در این راستا فراموش 
نکنید که حتی در کارت ویزیت، بس��ته بندی محصوالت و حتی تبلیغات 
خود نیز این مورد را ذکر کرده و با این اقدام، رشد خود را گسترش دهید. 
همچنین از تمامی کارمندان بخواهید که در صفحات خود، حداقل در یک 

استوری، صفحه شرکت را معرفی نمایند. 
4-انتخاب بهترین زمان 

فعالیت در شبکه های اجتماعی به معنای حضور 24 ساعته نبوده و شما 
باید بدانید که در چه زمان هایی از ش��بانه روز، فعالیت ش��ما با بیشترین 
بازخوردها همراه خواهد بود. در این رابطه بررسی اقدامات برندهای رقیب 
نیز می تواند شما را به آگاهی نسبت به این موضوع برساند. ابزارهایی نظیر 
Iconosquare نیز امکان این امر را مهیا کرده و توصیه می ش��ود که از 

آنها استفاده نمایید. 
5-تشویق کاربران به تولید محتوا

اقدام بس��یار پرفایده ای که می توانید انجام دهید این است که مخاطب 
را صرفا بازدیدکننده قرار نداده و آنها را به سمت تولید محتوا سوق دهید. 
بازنش��ر اقدامات آنها و ایجاد مسابقات مختلف، از جمله اقداماتی است که 
باعث ایجاد تمایل به چنین اقداماتی خواهد ش��د. اهمیت دیگر این اقدام، 
ایجاد وابس��تگی و افزایش وفاداری نسبت به برند شما خواهد بود. درواقع 
نباید تنها به جذب مخاطب جدید تمرکز داشته باشید. در این زمینه حفظ 
آنها نیز بس��یار مهم اس��ت. به صورت کلی چنین اقدامی، جذابیت باالیی 

داشته و دلیلی برای دنبال کردن شما شکل خواهد گرفت. 
در نهایت نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که این 
موارد تنها ۵ راهکار س��ریع بوده و برای موفقیت خود الزم است تا همواره 

به دنبال جدیدترین راهکارها باشید. 
business2community.com :منبع

5 راهکار سریع برای افزایش دنبال کنندگان در اینستاگرام 

چگونه سایت بهتری داشته باشیم؟BRANDکارگاهبرندینگ

طراحی سایت بهتر با نکات طالیی

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

به قلم: کریس کریستوف کارشناس بازاریابی شبکه های اجتماعی
مترجم: امیر آل علی

به قلم: پیتر آدامز کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

ranzware به قلم: تیم نویسندگان سایت
مترجم: امیر آل علی

به قلم: کاترین بندلی نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب و کار
مترجم: امیر آل علی

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
ترجمه: علی آل علی

یکشنبه
7 دی 1399

شماره 1693



طرح ه��ای گرافیکی در زمینه ارتباطات دیجیتال دارای اهمیت بس��یار 
زیادی هس��تند. امروزه بازاریاب ها برای تاثیرگ��ذاری هرچه بهتر بر روی 
مخاط��ب هدف به طور م��داوم در تالش برای طراح��ی جلوه های بصری 
چشم نواز هستند. اغلب کاربران در شبکه های اجتماعی نسبت به محتوای 
بصری واکنش بسیار خوبی نش��ان می دهند. همین امر انگیزه بازاریاب ها 
ب��رای اس��تفاده از جلوه های بصری و طرح های گرافیک��ی را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش داده اس��ت.  بدون تردید طراحی برنامه و اس��تراتژی 
بازاریابی در عرصه دیجیتال دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. برخی از 
برندها در تالش برای تاثی گذاری بر روی مخاطب هدف نسبت به اهمیت 
طرح ه��ای گرافیکی تردید دارند. این امر اغلب به دلیل عدم مهارت کافی 
اعضای یک ش��رکت برای طراحی نمونه ه��ای گرافیکی صورت می گیرد. 
همچنی��ن هزینه این حوزه نیز برای برخی از کس��ب و کارها غیرضروری 
لحاظ می شود. در ادامه به بررسی برخی از مزیت های طرح های گرافیکی 

در استراتژی بازاریابی دیجیتال برندها خواهیم پرداخت. 
1. امکان نمایش کسب و کار به مشتریان

امروزه ش��مار باالیی از برندها در عرصه کس��ب و کار فعالیت دارند، اما 
اغلب شان مورد شناخت دقیق مشتریان قرار نمی گیرند. این امر یک مشکل 
جهانی در مورد فعالیت بازاریابی برندها محس��وب می شود. اگر مشتریان 
نس��بت به فعالیت یک برند در بازار اطالع دقیق نداش��ته باشند، عالقه ای 
ب��رای تعامل با آن نیز نش��ان نخواهند داد. برندها باید از تمام توان ش��ان 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و معرفی کس��ب و کارش��ان استفاده 
نمایند. یکی از راهکارهای مناسب در این میان طراحی المان های گرافیکی 
برای ایجاد تمایز میان کس��ب و کارمان و رقباس��ت. این امر شاید در نگاه 
نخس��ت بسیار ساده به نظر برسد، اما در عمل تاثیرگذاری بسیار مطلوبی 
بر روی وضعیت برندها در فضای آنالین دارد.  هویت هر برند بس��تگی به 
کمپین های بازاریابی و نحوه رفتارش در محیط کس��ب وکار دارد. برخی از 
برندهه همیش��ه در حال امتحان شیوه های تازه برای بازاریابی و تبلیغات 
هس��تند. این امر موجب س��ردرگمی مخاطب هدف می ش��ود. استفاده از 
المان ه��ای گرافیکی جذاب و تالش برای تداوم در زمینه اس��تفاده از آنها 
ایده بسیار مناس��بی خواهد بود. امروزه برخی از برندها برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف در عمل از چنین راهکارهایی استفاده می کنند. 

2. ارائه مفاهیم بصری
برخ��ی از پیام های بازاریابی در قالب متن به س��ختی متنقل می ش��ود. 
همی��ن امر موجب ب��روز چالش ه��ای ارتباطی میان برندها و مش��تریان 
می ش��ود. ایراد برخ��ی از بازاریاب ها تالش ب��رای معرفی تمام بخش های 
کسب و کار از طریق محتوای متنی است. گاهی اوقات یک تصویر یا طرح 
گرافیکی هزاران جمله را در خود جای می دهد بنابراین برای تاثیرگذاری 
بیشتر بر روی مخاطب هدف باید نسبت به کاربست چنین شیوه هایی نیز 

توجه نمود. 
اس��تفاده از انواع اینفوگراف��ی در زمینه بازاریابی دارای اهمیت اس��ت. 
برخی از برندها به طور مداوم در این زمینه عملکرد موفقی از خود نش��ان 
می دهند. ریشه این امر به برداشت مناسب از سلیقه و انتظارات مشتریان 
برمی گردد. درست به همین خاطر برندهای بزرگ همیشه رابطه مناسبی 
با مشتریان شان دارند. اگر کسب و کار شما نیز در تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و انتقال برخی از مفاهیم پیچیده به آنهاست، باید از 

چنین الگویی استفاده نماید. 
3. بیان بهتر داستان برند

امروزه هر برندی دارای داس��تان منحصر به فرد خودش اس��ت. این امر 
به تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی می کند. برخی 
از برندها برای بیان داستان  شان به طور مداوم از شیوه های سنتی استفاده 
می کنند. اگرچه ش��یوه های سنتی داستان س��رایی جذابیت بسیار زیادی 
دارد، اما به احتمال زیادی موردپس��ند مخاطب هدف قرار نخواهد گرفت. 
درس��ت به همین خاطر برندها باید به دنبال استفاده از شیوه های مکمل 
در این مسیر باشند. چنین شیوه هایی شانس تاثیرگذاری کسب و کارها بر 

روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. 
اس��تفاده از المان های گرافیکی همیش��ه ایده جذابی محسوب می شود 
بنابراین باید توانایی تولید طرح های گرافیکی از س��وی برندمان را توسعه 
دهیم. این امر شاید در نگاه نخست چندان ساده نباشد، اما در عمل فرصت 
بهینه ای پیش روی کس��ب و کار ش��ما به منظور توسعه هرچه بهتر قرار 
خواهد داد. داستان های جذاب همیشه نظر مخاطب هدف را جلب می کند 
بنابراین برندها باید نسبت به استفاده از شیوه های داستان سرایی با استفاده 
از المان ه��ای بصری توجه ویژه ای نش��ان دهند. کاربران در ش��بکه های 
اجتماعی توجه ویژه ای به محتوای بص��ری دارند. این امر موجب افزایش 
بازدی��د محتوای بازاریابی یک برند از س��وی مخاطب هدف خواهد ش��د 
بنابراین طراحی المان های گرافیکی برای بیان داستان باید در دستور کار 

هر برندی قرار گیرد. 
4. افزایش اعتبار برند

اس��تفاده از طرح ه��ای گرافیکی مناس��ب ب��ه مثابه گواهی ب��ر اعتبار 
برندهاس��ت. بسیاری از کس��ب و کارها به طور مداوم در زمینه استفاده از 
طرح های گرافیکی عملکرد ناامیدکننده ای از خود نشان می دهند. این امر 
مشکالت بسیار زیادی پیش روی کسب و کارها قرار می دهد. اگر یک برند 
نسبت به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکل مواجه است، باید به 

دنبال ایجاد تغییرات اساسی در نحوه تولید محتوا باشد. 
اعتبار برندها همیشه نقش مستقیمی بر روی میزان استقبال مشتریان 
ایفا می کند. این امر شاید در نگاه نخست چندان مهم نباشد، اما در عمل 
موفقیت مداوم برندهای بزرگ را ناشی می شود. برندهایی نظیر نایک حتی 
در صورت تولید محتوایی با کیفیت پایین نیز از بازدید پرشمار مشتریان 
بهره خواهند برد. اگر یک برند در تالش برای افزایش اعتبار کسب و کارش 
اس��ت، باید به طراحی المان های گرافیک��ی به مثابه یک آزمون مهم نگاه 
کند. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

نخواهند داشت. 
5. افزایش میزان فروش برند

هر کس��ب و کاری در تالش برای افزایش فروش و سود نهایی اش است. 
این امر همیش��ه آسان نیست بنابراین برندها باید به دنبال راهکاری ساده 
و تاثیرگذاری بر روی جلب نظر مخاطب هدف باش��ند. بسیاری از برندها 
در عمل استراتژی های مناس��بی را برای افزایش فروش دنبال نمی کنند. 
اس��تفاده از المان های بصری ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. یکی از تکنیک های جذاب در زمینه بازاریابی 
تاثیرگذاری غیرمس��تقیم بر روی مشتریان اس��ت. این امر شامل معرفی 
محصوالت به صورت غیرمستقیم به مشتریان و تالش برای جلب نظرشان 
اس��ت. نکته جالب اینکه در چنین شیوه ای دیگر خبری از واکنش منفی 

مشتریان به محتوای تبلیغاتی نخواهد بود. 
اس��تفاده از طراح های گرافیکی برای بازاریاب��ی در طول یک دهه اخیر 
به طور مداوم افزایش یافته اس��ت. این امر با توجه به توس��عه ابزارهای در 
دسترس بازاریاب ها موجب ظهور انتظارات باالیی در میان مشتریان شده 
اس��ت، با این حس��اب اگر یک برند در زمینه بازاریابی از طرح های جذاب 
برای تعامل با مخاطب هدف استفاده نکند، در عمل توانایی تاثیرگذاری بر 

روی آنها را نخواهد یافت. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

فروش از طریق تماس تلفنی یکی از شیوه های بسیار محبوب و کارآمد 
محسوب می شود. اگرچه بسیاری از برندها از این بخش نتایج فوق العاده ای 
را به دس��ت می آورند، با این حال بس��یاری دیگر عملکرد فاجعه آمیزی را 
داشته و این امر ممکن است باعث شود تا نسبت به موثر بودن این شیوه، 
دچار تردید ش��وند. این امر در حالی است که هر برندی با کمی تغییر در 
شیوه های خود می تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند. در این راستا ابدا قصد 
نداریم تا از موارد سخت صحبت کنیم. درواقع این 6 قانون می تواند توسط 

هر برندی با حتی پایین ترین سطح امکانات نیز مورد استفاده قرار گیرد. 
1-از سوال کردن غافل نشوید 

بیش از هر چیزی ش��ما بای��د در تالش برای ایجاد ی��ک ارتباط دوطرفه 
باش��ید. در این راستا توصیه می شود که مخاطب را با موضوع درگیر نمایید 
که در این رابطه سوال کردن یک راهکار بسیار خوب خواهد بود. در کنار این 
موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که ممکن 
است افراد بخواهند شیوه ارتباطی متفاوتی را داشته باشند. برای مثال ممکن 
است آنها ترجیح دهند که این مکالمه به صورت یک تماس تصویری باشد تا 
امکان مشاهده محصوالت نیز مهیا شود. تحت این شرایط شما باید از چنین 
قابلیت هایی برخوردار باشید. درواقع با توجه به جدید بودن این امر، بدون شک 
جذابیت باالیی را برای مخاطب به همراه خواهد داشت. به همین خاطر حتی 

می توانید خود شما چنین پیشنهادهایی را ارائه دهید. 

2-تعداد افراد کافی داشته باشید 
یک��ی از رایج ترین اتفاقات این اس��ت که پس از جل��ب توجه و تبدیل 
افراد به مشتری، پیگیری های الزم بسیار سخت است. برای مثال در صف 
انتظار قرار گرفتن و یا پاس��خگویی با تاخیر، بدون ش��ک زمینه نارضایتی 
را به همراه خواهد داش��ت. به همین خاطر ضروری اس��ت تا برای افزایش 
سرعت پاسخگویی خود فکری کرده و چندین پل ارتباطی را داشته باشید. 
درواقع نباید تصور کنید که فروش تلفنی تنها به اس��تراتژی تماس س��رد 

خالصه می شود. 
3-از رفتارهای رباتی فاصله بگیرید 

یکی از بدترین استراتژی ها این است که افراد سعی می کنند تا یک متن را از 
قبل آماده کرده و آن را بدون توقف برای مخاطب ارائه دهند. این امر در حالی 
است که چنین اقدامی را یک فایل ضبط شده نیز می تواند انجام دهد. درواقع 
رمز اصلی، تحریک احساسات افراد است که برای آن الزم است تا رفتاری به 
دور از ربات ها داش��ته باشید. در این راستا هر مکالمه نیاز به روش های خاص 
خود داشته و الزم است تا نسبت به فردی که قصد تماس با آن را دارید، از قبل 
اطالعاتی را به دست آورید. در این راستا آشنایی با اصول روانشناسی و تیپ های 

مختلف شخصیتی، می تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد.
4-تا حد امکان مختصر باشید 

درواقع ش��ما نباید از یک تماس انتظار بیش از حدی را داش��ته باشید. 
این احتمال را در نظر بگیرید که افراد ممکن است در شرایط یک مکالمه 
طوالنی نباش��د و الزم است تا زمانی برای فکر کردن را به آنها بدهید. در 
این راستا توصیه می شود که مکالمات خود را در حد 1 دقیقه قرار داده و 

از افراد بخواهید تا در صورت تمایل ادامه بحث را در یک ش��بکه ارتباطی 
انجام دهید. در این راستا شما باید فاصله ای زمانی را داشته باشید تا افراد 
بتوانند نسبت به پیشنهاد شما فکر کنند. با این حال در این زمینه فراموش 
نکنید که این امر باید در حد چند دقیقه باشد در غیر این صورت ممکن 

است افراد را کامال سرد نماید. 
5-از پاسخ های منفی دلسرد نشوید 

اگ��ر با اولین نه تصور کنید که شانس��ی برای تبدیل ف��رد موردنظر به 
مش��تری وجود ندارد، بدون شک دچار یک اشتباه بزرگ شده اید. درواقع 
امکان تغییر نظر افراد همواره وجود داشته و شما نباید تمامی پل ها را نابود 
نمایید. در این راستا توصیه می شود که از افراد بخواهید که آدرس سایت و 
یا صفحات شما در شبکه های اجتماعی مختلف را دنبال کرده و در صورت 
احساس نیاز و یا تغییر عقیده، برند شما را انتخاب کنند. در این راستا شما 

می توانید چندین پیشنهاد را داشته باشید تا تمایل در افراد شکل گیرد. 
6-از افراد بخواهید تا نظر خود را اعالم کنند

پایان مکالمه شما باید با نظرسنجی باشد. درواقع از افراد بخواهید تا به 
شیوه کار شما امتیاز داده و در صورت آنکه کمبودی را حس می کنند آن را 
با شما در میان بگذارند. این امر باعث خواهد شد تا بتوانید همواره کیفیت 
کار خود را بهبود بخشید. در این راستا بهتر است که برای این اقدام افراد 
جوایزی را تعیین کنید. در غیر این صورت ممکن است از انجام آن منصرف 
شوند. درواقع عادالنه نیست که از افراد بخواهید که اقدامی را انجام دهند 

که هیچ فایده ای برای آنها ندارد. 
allbusiness.com :منبع

فروش تلفنی موفق با 6 قانون ساده 

ایستگاهبازاریابی بررسی 5 اهمیت طرح های گرافیکی در استراتژی بازاریابی

بازاریابی دیجیتال با طرح های گرافیکی

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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ترجمه: علی آل علی
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محتوای ویدئویی موفق با 3 قانون طالیی 

ام��روزه محتوای ویدئویی در صدر عالیق افراد قرار گرفته اس��ت. 
تحت این شرایط بسیار مهم است که عملکرد بسیار خوبی را داشته 
باش��ید. اگرچ��ه همواره تکنیک ه��ا و راهکاره��ای مختلفی معرفی 
می ش��ود، با این حال آیا از ۳ قانون طالیی آن آگاهی دارید؟ بدون 
ش��ک اگر موارد اساسی را مورد توجه قرار ندهید، موارد فرعی هیچ 
نتیج��ه ای را ب��ه همراه نخواهد داش��ت. در ادامه این س��ه قانون را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-برنامه ریزی

اگرچه به نظر س��اده می رسد، با این حال بسیاری از افراد سناریو 
دقیقی را تنظی��م نکرده و برنامه ریزی های الزم را ندارند. تحت این 
ش��رایط طبیعی است که باالترین حد نتایج را نیز به دست نیاورند. 
در این راس��تا فراموش نکنید که ش��ما باید چندین نمونه موفق را 
مورد بررس��ی قرار دهید تا ایده های خوبی را داش��ته باشید. درواقع 

هرگونه تحقیقات، در این مرحله باید انجام شود. 
2-اصل اختصار را رعایت نمایید 

در زمینه تولید محتوا بس��یار مهم است که موارد مختصر باشند. 
در این راس��تا ای��ن احتمال وج��ود دارد که در رابطه ب��ا برخی از 
محتواها، نیاز به درج اطالعات بیش��تری وجود داش��ته باشد. تحت 
این شرایط توصیه می شود که آنها را به چند قسمت تبدیل نمایید. 
این نکته را فراموش نکنید که تالش شما برای مختصرسازی، نباید 
باعث لطمه واردش��دن به سه بخش اصلی یک ویدئو شود که شامل 
شروع، بحث اصلی و پایان است. ضعف در هر یک از این سه بخش، 

نتیجه ای فاجعه بار را به همراه خواهد داشت. 
3-فراخوان عمل را به بخش پایانی اضافه نمایید 

از دیگر نکاتی که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که 
ش��ما باید فراخوان عمل را جدی بگیرید. درواقع بدترین حالت این 
اس��ت که مخاطب صرفا بازدیدکننده اقدامات شما باشد. به همین 
خاطر توصیه می ش��ود که حتما از آنها در پایان ویدئو بخواهید که 
واکنشی را داشته باش��ند. برای مثال نظرسنجی، یکی از رایج ترین 

این اقدامات است. 
به عنوان نکته پایانی توصیه می ش��ود که به فکر بهتر دیده شدن 
خود نیز باشید. برای مثال تالش برای بازنشر محتوا توسط صفحات 
دیگر، از جمله ساده ترین این اقدامات محسوب می شود. درواقع شما 
نباید اجازه دهید که یک محتوای ارزش��مند، با ش��انس دیده شدن 
محدودی همراه باش��د. همچنین فراموش نکنید که امروزه با توجه 
به افزایش کیفیت دوربین گوشی های هوشمند و تنوع نرم افزارهای 
ویرایش، اقدام در این زمینه برای هر برندی امکان پذیر خواهد بود. 
allbusiness.com :منبع

افزایش شدید تمایل مشتریان برای خرید از 
کسب و کارهای کوچک

کس��ب و کارهای کوچک در طول یک سال اخیر شرایط دشواری 
را تجربه کرده اند. اغلب بازارهای محلی دیگر عرصه ای مناسب برای 
فعالیت تعداد معدودی از کس��ب و کارهای کوچک نیس��ت. امروزه 
ش��مار باالیی از کس��ب و کارهای کوچک در هر بازار محلی وجود 
دارد بنابراین س��طح رقابت در این حوزه به طور چشمگیری افزایش 
یافته اس��ت. همین نکته بحران اقتصادی ناش��ی از کرونا را بدل به 
تهدیدی جدی برای کس��ب و کارهای کوچک می کند. خبر خوش 
برای کارآفرینان و مدیران کس��ب و کارهای کوچک استقبال شدید 
مشتریان از برندهای شان است. براساس گزارش موسسه کام کست 
بیزینس، میزان اس��تقبال مش��تریان از کسب و کارهای کوچک در 

طول یک ماه اخیر 46 درصد افزایش داشته است.
مش��تریان در دو ماه پایانی سال خرید از کسب و کارهای کوچک 
را ب��ه هر گزینه دیگری ترجیح داده اند. نکته جالب اینکه نزدیک به 
نیمی از چنین مش��تریانی برای تکرار خریدهای شان اعالم آمادگی 
کرده ان��د بنابراین کس��ب و کارهای کوچ��ک در روزهای منتهی به 
س��ال جدید میالدی وضعیت مطلوبی را تجربه خواهند کرد. بدون 
تردی��د این امر ب��ه معنای امکان رهایی از وضعیت ناگوار ناش��ی از 
کرونا نیس��ت، اما دس��ت کم آنها را از ورشکس��تگی احتمالی نجات 

خواهد داد. 
یکی از نکات مهم در گزارش موسسه کام کست بیزینس افزایش 
بی اعتمادی مش��تریان نس��بت به خرده فروش��ی های بزرگ اس��ت. 
این امر در کنار عدم تمایل مش��تریان برای پرداخت هزینه ارس��ال 
سفارشات موجب بهبود وضعیت کسب و کارهای کوچک شده است. 
با این حس��اب اگر کس��ب و کارهای کوچک بر روی کاهش هزینه 
ارسال سفارشات س��رمایه گذاری نمایند، شانس باالیی برای رقابت 
موثر با خرده فروشی ها و به طور کلی برندهای بزرگ خواهند داشت. 
retaildive.com :منبع
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 سرمایه گذاری اپل
بر روی خودروهای بدون راننده

برند اپل در تازه ترین اقدامش به سوی سرمایه گذاری بر روی 
خودروهای بدون راننده رفته اس��ت. ه��دف اصلی اپل رونمایی 
از نخس��تین محص��ول نهایی اش در این حوزه در س��ال 2024 
است. با این حساب سازنده گوشی های محبوب آیفون به زودی 
وارد عرصه تولید خودروهای هوش��مند نیز خواهد شد. طراحی 
خودروهای اپل براساس فناوری های تازه در زمینه شارژ خودکار 
باتری خواهد بود. فناوری موردنظر از مدت ها پیش برای آیفون 

در دست بررسی است. 
پروژه اپ��ل برای تولید خودروهای ب��دون راننده تحت عنوان 
»پروژه تایتان« ش��ناخته می ش��ود. این پروژه از س��ال 2014 
به طور رس��می ش��روع ش��د. ه��دف اصل��ی اپ��ل در آن زمان 
ارزیابی ش��رایط و بسترهای مناس��ب برای طراحی خودروهای 
هوش��مند بود. تمرکز اصلی اپل در طول سال های اخیر طراحی 
نرم افزارهای مورد نیاز برای چنین خودروهایی بوده است، با این 
حال در طول ماه های اخیر مرحله تولید خودروها را نیز خودش 
برعهده گرفته است. اگرچه هنوز برای تعیین زمان دقیق عرضه 
خودروهای هوش��مند اپل زود اس��ت، اما مدیران ارشد این برند 

قول سال 2024 را داده اند. 
اپل در سال 201۹ حدود 1۹0 کارمند پروژه تایتان را اخراج 
کرد. این خبر در ابتدا کارش��ناس ها را به س��وی ارزیابی پروژه 
موردنظر در قالب شکست خورده پیش برد، با این حال در طول 
یک س��ال گذشته انگیزه اپل برای طراحی و ساخت خودروهای 
بدون سرنش��ین کم نشده اس��ت. برخی از منابع آگاه که مایل 
به فاش ش��دن نام شان نیس��تند، در مورد پروژه تایتان بر روی 
رقابت اپل با آلفابت و دیگر توس��عه دهندگان خودروهای بدون 

سرنشین تاکید دارند. 
تیم توسعه و تحقیقات اپل در طول چند سال گذشته بر روی 
نسل جدیدی از باتری های هوشمند کار کرده است. مزیت اصلی 
نس��ل جدید باتری های اپل کاهش هزینه های مربوط به تولید و 
همچنین نگهداری ش��ارژ به مراتب بیش��تر در مقایس��ه با نسل 
کنونی است. بسیاری از کاربران محصوالت هوشمند اپل به طور 
مداوم نس��بت به ضعف باتری های این برند ش��کایت داشته اند. 
اکن��ون با رونمایی رس��می از پروژه تایتان و دس��تاوردهای آن 
زمان پیشبرد جسورانه نسل بعدی باتری ها نیز فرا رسیده است. 
تالش ب��رای طراحی خودروهای بدون رانن��ده بیانگر اهمیت 
ای��ن بازار در آینده نزدیک اس��ت. این ب��ازار جذاب حتی اپل با 
صدها میلیون دالر سود خاص در سال را نیز به خود جلب کرده 
اس��ت. ایالن ماسک یکی از کارآفرینان پیشرو در زمینه طراحی 
خودروهای هوش��مند از مدت ها قبل نس��بت به ارزش این بازار 
در آس��تانه ظهور اظهارنظر کرده ب��ود. یکی از رقبای اصلی اپل 
در مسیر تولید خودروی هوشمند و بدون سرنشین برند تسال و 

شخص ایالن ماسک است. 
بی تردید مش��اهده پروژه ای به جز گوش��ی های هوش��مند از 
س��وی اپل تعجب برانگیز اس��ت. بس��یاری از مش��تریان اپل در 
ط��ول ماه های اخیر گمانه زنی ها در ای��ن رابطه را باور نکرده اند. 
بدون شک اکنون اغلب مشتریان اپل غافلگیری شدید را تجربه 

می کنند. 
بی تردید اپل در زمینه تولید خودروهای هوش��مندش نیاز به 
خط تولید مجهزی خواهد داش��ت. ادع��ای منابع آگاه در مورد 
نحوه تولید خودروهای اپل متفاوت است. یکی از دالیل این امر 
طی مراحل اولیه پروژه تایتان برای عملیاتی شدن است. بر این 
اس��اس هنوز تصمیم قطعی در مورد ایجاد خط تولید انحصاری 

اپل یا همکاری با یک خودروساز گرفته نشده است. 
اس��تراتژی اپل در زمینه تولید خودروهای بدون راننده هرچه 
باش��د، بیانگر عصر تازه ای در زمینه فعالیت این برند است. بازار 
خودروهای بدون راننده به اندازه ای س��ودآور و جذاب است که 
حتی بزرگترین برند حوزه تولید گوش��ی های هوشمند را نیز به 

خود جلب کرده است. 
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اس��تیو جابز در ژانویه س��ال 200۷ در مراسمی رسمی از نخستین نسل 
گوش��ی آیفون رونمایی ک��رد. آن محصول در زمان خودش بس��یار نوآورانه 
محس��وب می ش��د. اگرچه آیفون محصول بس��یار جذابی ب��ود، اما امکانات 
این محصول باعث صف بندی مش��تریان در مقابل فروش��گاه های اپل نشد. 
س��خنرانی جذاب استیو جابز در مراس��م رونمایی از آیفون برای بسیاری از 
مردم تازگی داش��ت. توانایی بیان نکات مهم و تاثیرگذار از سوی استیو جابز 
بسیاری از مردم را به سوی خرید آیفون ترغیب کرد. اغلب اوقات برای اشاره 
به یک س��خنرانی جذاب آن را با س��طح تاثیرگذاری سخنرانی استیو جابز 
مقایس��ه می کنند. مفهوم »استیو نوت« از همان زمان برای اشاره به بهترین 

سخنرانی های ممکن در عرصه کسب و کار به کار می رود. 
اس��تفاده از تکنیک های حرفه ای برای س��خنرانی بهتر در همه ش��رایط 
ضروری اس��ت. بسیاری از افراد برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در عرصه کس��ب و کار نیاز به بیان بهتر پیام های ش��ان دارند. این امر 
در مقیاسی وسیع حتی در مورد جلوه حرفه ای یک کسب و کار نیز صحت 
دارد. اغلب مردم وقتی برای نخستین بار سخنرانی استیو جابز را می شنیدند، 
نس��بت به آن اظهار شگفتی می کردند. این امر به دلیل توانایی باالی استیو 
جابز برای بیان مهمترین نکات و مطالب پیچیده به زبانی ساده و جذاب بود. 
امروزه بس��یاری از کارآفرینان در زمینه سخنرانی برای دامنه گسترده ای 
از مردم با مش��کالت عمیقی مواجه هس��تند. عرصه ارتباطات در طول یک 
دهه اخیر به طور مداوم تغییر کرده اس��ت. همین امر برای برخی از برندها 
شرایط را دشوار کرده است. اگر کسب و کارها و کارآفرینان نسبت به بهبود 
حضورشان در زمینه سخنرانی های حرفه ای دست به عمل مهمی نزنند، به 
زودی با مش��کالت عمیقی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

مواجه خواهند شد. 
هدف اصلی در مقاله کنونی بررس��ی برخ��ی از توصیه های حرفه ای برای 
سخنرانی بهتر است. وقتی از سخنرانی صحبت می کنیم، اغلب مردم حضور 
در میان دامنه وسیعی از مخاطب ها را مدنظر قرار می دهند. باتوجه به شرایط 
ناشی از کرونا شاید افراد نیاز به سخنرانی در قالب پلتفرم های آنالین داشته 
باشند. اگر س��خنران ها برای ارائه مطالب ش��ان از طریق سامانه های آنالین 
آمادگی نداشته باشند، در عمل کیفیت سخنرانی شان به شدت کاهش خواهد 

یافت بنابراین کسب آمادگی نسبی برای هر دو حوزه ضروری خواهد بود. 
1. شروع سخنرانی با پیام و هدفی واضح

گاه��ی اوقات مخاطب در فرآیند گوش دادن به س��خنرانی یک کارآفرین 
در عمل هیچ نکته ای را دریافت نمی کند. این امر ناش��ی از شروع نامناسب 
سخنرانی از سوی افراد است. هر سخنرانی باید دارای یک پیام و هدف واضح 
باش��د. اگر این نکات در ابتدای بحث به صورت دقیق بیان نش��ود، در عمل 

مخاطب هدف نسبت به فهم تمام سخنرانی با مشکل مواجه خواهد شد. 
ام��روزه هیچ کتاب��ی بدون مقدمه و بیان هدف اصلی به چاب نمی رس��د. 
س��خنرانی کارآفرینان نیز باید با یک مقدمه اساس��ی ش��روع شود. در غیر 
ای��ن صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف از بین خواهد رفت. 
برنامه ریزی برای بیان مقدمه کار دشواری نیست. مهمترین مسئله در اینجا 
ترسیم یک نقشه کلی از اهداف سخنرانی برای مخاطب هدف است. این امر 
کمک ش��ایانی به سخنران ها برای بیان هرچه بهتر مطالب و همراه ساختن 

مخاطب هدغ خواهد کرد. 
ش��روع ناگهانی س��خنرانی و تالش برای بیان پیام ه��ای متعدد از جمله 
مهمترین اشتباهات سخنران های تازه کار است. فرآیند شروع سخنرانی باید 
آرام و همراه با مکث های مناسب باشد. این امر به مخاطب هدف فرصت کافی 
برای پردازش صحبت ها را می دهد. وقتی سخنران اصلی بیش از اندازه سریع 
صحبت می کند، امکان فهم دقیق هر بخش از سخنرانی از دست خواهد رفت. 

2. استفاده از یادداشت کاغذی به جای اتکای صرف به پاورپوینت
اس��تفاده از پاورپوینت در سخنرانی ها امر رایجی محسوب می شود. هدف 
اصلی از طراحی پاورپوینت کمک به مخاطب هدف برای درک بهتر فرآیند 
س��خنرانی است. بس��یاری از س��خنران ها در عمل برای پیش��برد بحث به 
پاورپوینت ش��ان نگاه می کنند. این امر جلوه حرفه ای س��خنرانی را به شدت 
تحت تاثیر قرار می دهد. هر س��خنرانی باید به طور مش��خص و فقط با نگاه 
ب��ه مخاطب هدف پیش برود. اس��تفاده از تکه های کاغذ کوچک از س��وی 
س��خنران ها ایده جالبی اس��ت. این امر باید در قالب یادداشت تیترهای هر 

بخش از سخنرانی باشد. 
برخی از س��خنران ها در تالش برای ارائه مطالب به صورت دقیق در عمل 
ش��روع به روخوانی از کاغذهای ش��ان می کنند. این امر موجب ریزش شدید 
مخاطب هدف خواهد ش��د. هیچ کس عالقه ای به شنیدن یک سخنرانی در 
قالب روخوانی از متن از پیش تعیین ش��ده ندارد. این امر نوعی بی احترامی 
به مخاطب هدف محس��وب می شود بنابراین کارآفرینان باید پیش از شروع 
بحث بارها و بارها متن س��خنرانی را مرور نمایند. در غیر این صورت امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین خواهد رفت. 
سخنران های حرفه ای مهارت باالیی در مرور متن سخنرانی و تبدیل آن به 
یادداش��ت های کوچک دارند. مزیت اصلی این امر امکان یادآوری تمام نکات 
هر بخش سخنرانی با یک نگاه ساده است بنابراین دیگر خبری از استرس و 

نگرانی بی موقع در فرآیند ارائه مطالب نخواهد بود. 
پاورپوینت هر ارائه باید ش��امل سرفصل های اصلی باشد. تالش برای درج 
مطالب طوالنی در هر اسالید بی فایده خواهد بود. دلیل این امر بی حوصلگی 
مخاطب هدف برای مطالعه متن های طوالنی در پاورپوینت است. استفاده از 
تصاویر جذاب و مرتبط با بحث یکی از تکنیک های حرفه ای در زمینه طراحی 
اسالید محسوب می شود. متاسفانه بسیاری از سخنران های حرفه ای در عمل 
نسبت به این نکته مهم توجه الزم را ندارند بنابراین پاورپوینت های آنها بیش 

از اندازه کسل کننده از آب درمی آید. 
3. نگاه به سخنرانی به مثابه یک داستان

انسان ها عالقه مند به شنیدن داستان های جذاب هستند. این امر در طول 
تاریخ موجب خلق داستان هایی با جذابیت و کشش متفاوت شده است. بیان 
سخنرانی نیز نوعی داستان سرایی است. امروزه داستان سرایی در عرصه کسب 
و کار و ب��ه وی��ژه بازاریابی دارای اهمیت باالیی اس��ت. برندهای توانمند در 
زمینه بیان داستان های جذاب همیشه مورد پسند مشتریان قرار می گیرند. 
اگر س��خنرانی را به مثابه یک داس��تان در نظر بگیریم، باید برای هر بخش 
ایده هایی در ذهن داشت. یکی از ایرادهای اساسی برخی از داستان ها ریزش 
مخاطب در میانه ماجراست. این امر مشکالت بسیار زیادی برای نویسنده ها 

ایجاد می کند. 
سخنران ها نیز در اغلب اوقات پس از چند دقیقه صحبت کردن با مشکلی 

مشابه نویسنده ها مواجه می شوند. این امر موجب ناتوانی برای ادامه بحث با 
دقت و تمرکز کافی خواهد شد. به هر حال هیچ کس توانایی حفظ خونسردی 

در هنگام ترک سالن از سوی مخاطب هدف را ندارد. 
ویژگی اصلی داستان های موفق امکان همراه ساختن مداوم مخاطب هدف 
اس��ت. این امر با بیان نکات ج��ذاب و ایجاد اندکی هیجان در فرآیند خطی 
داس��تان صورت می گیرد بنابراین در مورد س��خنرانی نیز باید از همین ایده 
پیروی کرد. در غیر این صورت کس��ب و کارها شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. بیان برخی از نکات جذاب 
و خ��ارج از محور کلی بحث برای افزایش انگیزه و هیجان در مخاطب هدف 
ض��روری خواهد بود. اگر یک س��خنرانی پس از چند دقیقه نخس��ت قابل 
پیش بینی دقیق باش��د، دیگر جذابیتی برای مخاطب هدف نخواهد داشت 

بنابراین باید دست کم اندکی از عناصر غافلگیرکننده سود ببریم. 
4. بیان داستان در 3 بخش

اغلب سخنرانی ها فرآیند مشابهی را دنبال می کنند. این فرآیند شامل موارد 
ذیل است:

• معرفی کسب و کار و جایگاه سخنران
• بیان حوزه تخصصی فعالیت شرکت

• بیان تفاوت ایده یا محصول شرکت با نمونه های مشابه
• بیان چرایی خرید محصول یا سرویس موردنظر از سوی مشتریان

اغلب سخنرانی های بزرگ و متن های حرفه ای در قالبی ۳ بخشی طراحی 
می شود. این امر در مورد داستان نویسی مدرن نیز صحت دارد. بر این اساس 
باید ۳ بخش شامل شروع، بیان مطلب و جمع بندی را مدنظر قرار داد. برخی 
از سخنرانی ها فقط شامل بیان مطلب هستند. این امر موجب ورود ناگهانی 
مخاطب هدف به موضوع بحث و سپس خروج ناگهانی تر می شود. بسیاری از 
کارآفرینان در عمل تمایلی برای بیان مقدمه یا جمع بندی در پایان کار ندارند. 
همین امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. 
اگر مخاطب هدف هر کدام از بخش های مذکور را متوجه نش��ود، برداش��ت 

صحیحی از سخنرانی نخواهد داشت. 
امروزه بس��یاری از مردم نسبت به سخنرانی ها در عرصه کسب و کار نگاه 
منفی دارند. دلیل این امر اغلب در ارتباط با تجربه های نامناس��ب گذش��ته 
تحلیل می شود. بنابراین اگر یک کسب و کار در تالش برای ایجاد تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف است، باید مهارت های بیان داستان از سوی 
س��خنران ها را تقویت نماید. این امر در دامنه وظایف مدیران ارش��د شرکت 

قرار خواهد داشت. 
5. خاص بودن همیشه هدف نهایی نیست

سخنران ها اغلب در تالش برای بیان نکات و پیام شان در قالب های خاص 
هستند. اگرچه این امر جذابیت های بسیار زیادی برای مخاطب هدف دارد، 
اما در عمل برای پیشبرد طرح سخنرانی کافی نیست. بسیاری از کارآفرینان 
در طول زمان نیاز به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف، به جای بیان متفاوت 
مس��ئله، دارند. بسیاری از داستان های مش��هور و زیبا در سراسر دنیا دارای 
قالب های متفاوت نیستند. نکته مهم چینش درست اجزای اصلی داستان و 
تالش برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف است. اگر این امر مورد 
توجه نویسنده یا سخنران قرار گیرد، دیگر نیازی به دستکاری بیش از اندازه 

ساختار کلی نیست. 
امروزه بیش��تر از شیوه چینش متفاوت نکات در سخنرانی ماهیت ایده ها 
نظر مخاطب هدف را جلب می کند. این امر در عمل باید برای مخاطب هدف 
همراه با جذابیت زیادی باش��د. ایراد کار اغلب ناش��ی از ناتوانی هر سخنران 
برای بیان درست و به موقع مطالب است. اگر در طول سخنرانی یک نکته را 
فراموش کنید، دیگر شانسی برای بازگشت به عقب نخواهید داشت. بسیاری 
از سخنران ها با ایجاد ساختار بیان نکات به صورت متفاوت در عمل برخی از 
پیام های اصلی را فراموش می کنند. اگر در میانه کار قصد بازگشت به عقب 
را داش��ته باشیم، شانس بسیار اندکی برای تاثیرگذاری و جلب نظر مخاطب 
هدف خواهیم داشت. شاید هم رشته کلی کالم از دست مان در برود. در این 

صورت دیگر مخاطب کمترین توجهی به سخنرانی ما نخواهد داشت. 
6. نیازی به حفظ کلمه به کلمه سخنرانی نیست

تالش برای حفظ تمام بخش های س��خنرانی یک��ی از عادت های قدیمی 
در میان کارآفرینان محس��وب می شود. این امر مشکالت بسیار زیادی برای 
س��خنران ها به همراه می آورد. بدون تردید حفظ دقیق یک متن به صورت 
کلمه به کلمه دش��واری های زیادی دارد. این امر اغلب اوقات موجب ناتوانی 
کارآفرینان برای بیان درست مطالب در برابر جمعیت می شود. اگر سخنران ها 
به جای حفظ کلمه به کلمه متن در تالش برای فهم ایده ها و محورهای اصلی 

باشند، نتیجه نهایی بسیار بهتر خواهد شد. 
مخاطب هدف آگاهی نس��بت به متن از پیش تعیین ش��ده سخنرانی ها 
ندارد. بنابراین اگر اندکی تفاوت در بیان شما وجود داشته باشد، جای تعجب 
نخواهد بود. این امر خاصیت ذهن انسان است بنابراین نباید در مواجهه با آن 
دچار فشار روحی شویم. مهمترین مسئله در این میان بیان نکات به صورت 
دقیق است. اگر این امر موجب توجه کارآفرینان قرار داشته باشد، فرآیند بیان 

مطالب به شدت ساده خواهد شد. 
7. سخنرانی از عمق وجودمان

بس��یاری از سخنرانی ها فاقد ش��ور و هیجان کافی است. گویی کارآفرین 

موردنظر به اجبار پش��ت میکروفون قرار دارد. این امر انگیزه مخاطب هدف 
برای توجه به نکات و پیام های اصلی یک سخنرانی را به طور قابل مالحظه ای 
کاهش می دهد. مفهوم س��خنرانی از عمق وجود به تالش برای ایجاد اندکی 
اعتماد به نفس در سخنران و همچنین بیان نکات به صورت جذاب است. اگر 
در فرآیند بیان نکات از زبان بدن یا دیگر ترکیب های چهره برای تاثیرگذاری 
مناس��ب استفاده نکنیم، در عمل شانس��ی برای تاثیرگذاری عمیق بر روی 

مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
امروزه بسیاری از سخنران ها برای بیان مطالب بارها و بارها تمرین می کنند. 
سخنرانی برای کارمندان شرکت شروع مناسبی برای غلبه بر ترس از جمعیت 
است. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای کارآفرینان دارد. اگر بدون تمرین 
قبلی در سالن مراسم حاضر شویم، شاید ترس از جمعیت در عمل توان بیان 
حتی یک کلمه را نیز از ما سلب کند. در این صورت شاید یک فاجعه تمام 

عیار در زمینه بیان سخنرانی پدید آید. 
8. استفاده از تصاویر جذاب

استفاده از جلوه های بصری برای بیان سخنرانی دارای اهمیت است. برخی 
از نکات در قالب تصویر امکان انتقال بس��یار بهت��ری دارد. این امر در مورد 
اغلب س��خنرانی ها صحت دارد. اگر یک سخنرانی در مورد موضوعی انتزاعی 
باشد، استفاده از تصاویر ضروری خواهد بود. یکی از مثال های مناسب در این 
میان مربوط به تالش برای بیان نکات تخصصی در عرصه کسب و کار است. 
بدون تردید مخاطب هدف آگاهی از نکات تخصصی عرصه کسب و کار یک 
برند ندارد. بنابراین س��خنران باید مفاهیم تخصصی را به زبانی ساده تبدیل 
نماید. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

باقی نخواهد ماند. 
همه ما نسبت به سطح تاثیرگذاری تصاویر آگاهی داریم. گاهی اوقات یک 
تصویر به اندازه ه��زاران کلمه تاثیرگذاری دارد بنابراین باید در فرآیند بیان 

نکات در سخنرانی نسبت به تاثیرگذاری تصاویر نیز دقت نماییم. 
نمایش فیلم در فرآیند س��خنرانی امر رایجی نیس��ت، ب��ا این حال هیچ 
محدودیتی پیش روی سخنران ها وجود ندارد. اگر در میانه بحث قصد نمایش 
یک ویدئو را دارید، باید آن را در قالبی کوتاه تهیه کنید. در غیر این صورت 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین خواهد رفت. 
اس��تفاده از توصیه عکاس های حرف��ه ای برای طراحی هرچه بهتر تصاویر 
یکی از نکات ضروری خواهد بود. بدون تردید کارآفرینان و سخنران ها دارای 
مهارت تخصصی در زمینه ثبت یا ویرایش عکس نیس��تند بنابراین شاید در 

فرآیند اجرای سخنرانی با مشکل نمایش تصاویر بی کیفیت مواجه شوند. 
9. تاکید بر روی نکات مهم

هر سخنرانی دارای برخی از نکات مهم است. این نکات از هر سخنرانی 
به س��خنرانی دیگر متفاوت است. مهمترین مس��ئله در این میان تالش 
برای بیان مس��ائل به صورت جذاب و تاثیرگذار اس��ت. اگر نقاط حساس 
س��خنرانی بدون تس��لط کافی بیان ش��ود، کمترین تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ایجاد نخواهد ش��د. بس��یاری از اوقات س��خنران ها نکات 
کلیدی را در پایان بحث بیان می کنند. این امر مشکالت بسیار زیادی از 
نظر نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و س��اماندهی س��خنرانی به 

همراه خواهد داشت. 
تعیی��ن نکات اصلی پیش از بیان مطالب دارای اهمیت باالیی اس��ت. اگر 
این امر مدنظر مخاطب هدف قرار نداشته باشد، در نهایت با مشکالت بسیار 
زیادی از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه خواهیم شد. 
ریزش مخاطب در صورت بیان نکات اساس��ی در پایان بحث امری طبیعی 
خواهد بود. بسیاری از کاربران حوصله گوش دادن به سخنرانی ها به صورت 
طوالنی مدت را ندارند. بنابراین در صورت عدم شنیدن نکات کلیدی در طول 

بحث نسبت به گوش دادن تا پایان کار بی انگیزه خواهند شد. 
اس��تیو جابز همیشه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شیوه خاص 
خود را داشت. این شیوه شامل بیان نکات کلیدی در هر بخش از سخنرانی 
بود. نتیجه این امر جذب مخاطب هدف به بحث بود. اس��تیو جابز همیش��ه 
مخاطب هدف را تا پایان سخنرانی در کنار خود داشت. این امر کمک بسیار 
زیادی به کارآفرینان برای بیان هرچه بهتر مطالب می کند. همچنین اعتماد 

به نفس قابل مالحظه ای نیز در سخنران ایجاد می کند. 
10. اختصاص زمان برای تمرین متن

تمرین متن س��خنرانی دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. شاید در این 
راستا باید به یک مرحله قبل تر نیز اشاره کرد. امروزه بسیاری از توصیه های 
سخنرانی در سایت ها وجود دارد. یادگیری نکات موردنظر برای بهبود کیفیت 
سخنرانی کافی نیست. افراد در عمل نیاز به تمرین برای سخنرانی بهتر نیز 
دارند. ایده های مربوط به نحوه س��خنرانی همیش��ه در سایت ها و دوره های 
آموزش��ی تکرار می شود. اگر یک سخنران در تالش برای بهبود کیفیت ارائه 
مطالبش است، باید در عمل نیز تکنیک های موردنظر را رعایت نماید. تمرین 

مداوم همیشه نتیجه بخش است. 
برخی از س��خنران ها برای بیان متن س��خنرانی زمان مناس��ب را در نظر 
نمی گیرند. اگر کارآفرینان در مسیر رسیدن به سالن همایش اقدام به تمرین 
متن نماید، به احتمال فراوان بخش��ی از ایده ها و نکات را در طول سخنرانی 
فرام��وش خواهند کرد. بیان درس��ت مطالب بای��د از مدت های قبل مدنظر 
س��خنران ها قرار گیرد. تمرین و تکرار مداوم رمز موفقیت در عرصه کس��ب 

و کار است. 
اگر ش��ما در زمین��ه تمرین و تکرار ی��ک مهارت بیش از ان��دازه بی نظم 
هس��تید، باید یک برنام��ه دقیق و قاعده مند را در پی��ش گیرید. این برنامه 
شامل اختصاص زمان، هرچند کوتاه، برای تمرین در طول روز است. اگر این 
نکته مورد بی توجهی قرار گیرد، شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف باقی نخواهد ماند. امروزه بسیاری از سخنران های حرفه ای ساعت های 
طوالنی برای تمرین مهارت های تازه وقت می گذارند. اگر شما به اندازه کافی 
تمرین سخنرانی نمی کنید، نباید انتظار تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب 

هدف را داشته باشید. 
11. استفاده از زبان محاوره ای

سخنرانی با لحن بیش از اندازه رسمی ایده جذابی نیست. مخاطب هدف 
عالقه ای به ش��نیدن سخنرانی های رس��می و غالبا بی روح ندارد بنابراین با 
استفاده از زبان محاوره ای وضعیت تعامل و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اندکی بهبود خواهد یافت. هنگامی که استیو جابز در تالش برای معرفی آیپد 
به مخاطب هدف بود، بسیاری از مخاطب ها به سادگی با وی همراه می شدند. 

دلیل این امر لحن ساده و خودمانی استیو جابز بود. 
مس��ئله اساسی در زمینه اس��تفاده از لحن مناسب مربوط به ایجاد تمایز 
میان صمیمیت و بی ادبی اس��ت. س��خنرانی ما باید در تمام بخش ها همراه 

با احترام باشد. 
blog.hubspot.com :منبع

توصیه هایی برای سخنرانی بهتر

چگونه مانند حرفه ای ها سخنرانی کنیم؟
به قلم: استفن نلیس، نوریهکو شیروزو، پاول لینرت

به قلم: مارتا کاگان کارشناس کسب و کار و ارتباطاتکارشناسان و خبرنگاران حوزه کسب و کار - ترجمه: علی آل علی
ترجمه: علی آل علی
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اخبار

اراک - خبرنــگار فرصــت امروز: طي يك ارتبــاط ويدئو 
كنفرانســي با حضور وزير نيرو، مديران عامل شــركت هاي مادر 
تخصصي و اســتاني  صنعت آب و برق سراسر  كشور و  مسئوالن 
استاني؛   از دست اندركاران پويش هر هفته الف_ب_ايران تجليل 
و از كتاب دلگرمي ها و همراهي ها رونمايي شد. به گزارش روابط 
عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي در اين جلسه در محل 
استانداري مركزي برگزار شــد، دكتر اردكانيان وزير نيرو با اشاره 
بــه اينكه دوران حاضر يكي از دوره هاي طاليي و روشــن صنعت 
آب و برق كشــور به شــمار مي رود گفت: در دولت دوازدهم كار 
را در شــرايطي آغاز كرديم كه به روايت آمارها كشــور ما در سال 
آبي ۹۷_۹۶ در ۵۲ ســال اخير خشك ترين ســال آبي را تجربه 
مي كرد. وي با بيان اينكه امروزه تغيير اقليم از نظريه خارج شــده 
و به عنوان يك پديده مشــخص مورد تحليل قرار مي گيرد افزود: 
به مددالهي و با همكاري و همراهــي خانواده بزرگ صنعت آب و 
برق با شرايط به وجود آمده در اثر خشكسالي و ترسالي  در كشور 
مقابله و  آن را مديريت كرديم. دكتر اردكانيان اظهار داشت: پويش 
هرهفته_ الف_ب_ايران يك مسئوليت و ماموريت مشترك براي 
همه دلبستگان به انقالب ، نظام جمهوري اسالمي ايران و هموطنان  

بوده و هست و وزارت نيرو به عنوان يك هماهنگ كننده و سخنگو 
ايفا ي نقش ميكند . در ادامه اين جلسه ازدست اندر كاران پويش 
هرهفته_ الف_ب_ايران  از جمله مهندس يوســف عرفاني نسب 
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان مركزي بواسطه نقش 
آفرينــي موثر در تحقق  اهداف اين پويش با اهداء لوح ســپاس و 
تنديس قدرداني شد. در اين جلسه كه در استان مركزي در محل 
استانداري و با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع 
استانداري در محل استانداري مركزي برگزار شد، مهندس فرخي 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع استانداري  گفت: 

پويش #هرهفته_الف_ب_ايران وزارت نيرو الگويي موفق براي ارائه 
دستاوردهاي دولت است. وي  با بيان اشاره به اينكه كشور از لحاظ 
تحريم هاي ظالمانه دشمن به ويژه از بعد اقتصادي ،شرايط سختي 
را تحمل مي كند،افزود: مجموعه وزارت نيرو در اســتان مركزي با 
تالش ،همدلي ،هماهنگي و انسجام با تمام شرايط حاكم بركشور 
نقش مهمي در خنثي كردن توطئه ها عليه كشور ايفا كرده است. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي 
نگه داشتن شــبكه توزيع آب و برق و جلب رضايت مشتركين  را 
امري دشــوار عنوان كرد و افزود: پويش #هرهفته_الف_ب_ايران 
مي تواند با يك برنامه ريزي منســجم به عنوان الگويي موفق براي 
ساير دســتگاه هاي اجرايي جهت ارائه دستاوردهاي دولت تبديل 
شده و اميد را به مردم تزريق كند. فرخي ضمن قدرداني از مجموعه 
خدوم و بزرگ وزارت نيرو گفت: رسانه ها نيز نقش مهمي در اطالع 
رســاني طرح هاي وزارت نيرو براي عبور از پيك ،فرهنگ ســازي 
وپيشبرد اهداف عاليه دولت دارند. همچنين دراين مراسم از كتاب 
“دلگرمي ها و همراهي ها”رونمايي و از دســت اندركاران تاليف اين 
كتاب  كه با مشاركت ۱۳ استان كشور)ازجمله استان مركزي( تهيه 

شده و استانداران اين استانها  قدرداني شد. 

اهواز – شبنم قجاوند: وزير نيرو از دست اندركاران و فعاالن 
پويش #هرهفته_الف_ب_ايران در سطح كشور به صورت همزمان 
از طريق ويدئو كنفرانس تجليل و قدردانی كرد. مراســم تقدير از 
دســت اندركاران پويش #هرهفته_الف_ب_ايران در خوزســتان 
در سالن جلسات اســتانداری با حضور استاندار خوزستان، معاون 
عمرانی، مديرعامل شــركت برق منطقه ای خوزســتان و مديران 
ساير سازمان ها و شركت های فعال در اين پويش در استان برگزار 
شــد. در ابتدای اين جلسه وزير نيرو از استانداران، مديران عامل و 
كاركنان شــركت های دخيل در برگزاری اين پويش قدردانی و بر 
اســتمرار اين راه و تامين آب و برق شهروندان تاكيد كرد. در ادامه 
استاندار خوزستان به نيابت از وزير نيرو، تنديس و لوح تقدير را به 

مديرعامل شــركت برق منطقه ای خوزستان و ديگر مديران عامل 
حاضر در جلســه اهداء كرد. در بخشــی از لوح تقدير اهدايی رضا 

اردكانيان وزير نيرو به محمود دشت بزرگ مديرعامل شركت برق 
منطقه ای خوزستان آمده است: بواسطه نقش آفرينی موثر جنابعالی 
در تحقق اهداف پويش " #هرهفته_الف_ب_ايران" در نيمه دوم 
ســال ۹۸ و نظر به استمرار اين حركت شتابان و پربركت در سال 
۱۳۹۹، از مشاركت و نقش ارزشمندتان در اين پويش قدردانی می 
نمايد. رونمايی از كتاب "دلگرمی  ها و همراهی  ها" كه به موضوع 
پويش #هرهفته_الف_ب_ايران می پردازد يكی ديگر از محورهای 
برنامه امروز بوده است. بر اساس اين گزارش، از بهمن سال گذشته 
تاكنون پروژه های شركت برق منطقه ای خوزستان در سه پويش 
#هرهفته- الف- ب- ايران، به صورت رسمی با حضور مقامات ارشد 

كشوری افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

آذربایجان شرقی - فالح: معاون توسعه و بهره برداری فاضالب 
شــركت آب و فاضالب آذربايجان شرقی گفت: ۲۰۰ ميليارد تومان 
برای اجرای مدول دوم تصفيه خانه فاضالب تبريز هزينه شده است 

كه ارزش آن در زمان فعلی بيش از ۶۰۰ ميليارد تومان است.
عباســی، با بيان اينكه مدول دوم اين تصفيه خانه در زمينی به 
وسعت ۳۵ هكتار در منطقه قراملك اجرا می شود، افزود: در صورت 
تخصيص ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار فاز مايع آن در خرداد ماه سال 
آينده به بهره برداری می رسد. وی با اشاره به اينكه فاز اول تصفيه 
خانه تبريز ۶۰۰ هزار نفر را پوشش می دهد، اظهار داشت: فاز دوم 
اين تصفيه خانه نيز يك ميليون نفر از جمعيت اين كالنشــهر را 
پوشش خواهد داد. معاون توسعه و بهره برداری فاضالب شركت آب 
و فاضالب آذربايجان شرقی گفت: با بهره برداری از اين تصفيه خانه 

شاخص های زيست محيطی استان تا ۸۰ درصد ارتقا می يابد.

وی، با بيان اينكه هم اكنون ۷ تصفيه خانه نيز در سطح استان در 
حال احداث است، ادامه داد: ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعيت 
شــهری و معادل ۶۸ درصد جمعيت شهری استان در قالب ۸۰۰ 
هزار مشــترك در ۱۴ شهر زيرپوشش شــبكه فاضالب قرار دارد. 
وی طول شــبكه فاضالب اســتان را ۳ هزار و ۹۰۰ كيلومتر اعالم 

و يادآوری كرد: فاضالب مشــتركان از طريق شبكه فاضالب جمع 
آوری و به ۱۱ تصفيه خانه استان منتقل می شود.

معــاون توســعه و بهره برداری فاضالب شــركت آب و فاضالب 
آذربايجان شــرقی با اشاره به اينكه ميانگين جمعيت تحت پوشش 
فاضالب شهری كشــور ۵۰ درصد است، گفت: درصد برخورداری 
جمعيت شهری استان در اين زمينه ۱۸ درصد از ميانگين كشوری 
باالتر است. وی، افزود: در روستاها ۷ هزار و ۳۰۰ نفر در قالب يك 
هزار و ۵۰۰ مشترك در ۳ روستا زير پوشش شبكه فاضالب استان 
قرار دارد كه اين تعداد يك درصد از جمعيت اســتان را شامل می 
شود. مدول دوم تصفيه خانه تبريز در كنار مدول اول در شمالغرب 
اين شــهر ايجاد و با بهره برداری از اين طــرح امكان انتقال ۱۲۰ 
ميليون مترمكعب فاضالب تصفيه شده شهر تبريز توسط ۲ مدول 

به درياچه اروميه ممكن می شود.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: جلسه كميته مديريت بحران  
شركت گاز اســتان گيالن به رياست مديرعامل شركت و با حضور 
معاونين و رؤســای واحدهای ستادی و همچنين روسای ادارات گاز 
شهرســتان از طريق ارتباط ويدئويی برگزار شد. روابط عمومی گاز 
گيالن ؛ حسين اكبر مديرعامل شركت گاز استان گيالن در جلسه 
كميته مديريت بحران شركت گاز با اشاره به پيش بينی های سازمان 
هواشناســی مبنی بر وقوع زمستانی سرد و پربارش اظهار داشت: با 
توجه به تعميرات انجام شــده در نيمه اول سال جاری و همچنين 
سرويس مستمر ايستگاه ها، با آمادگی كامل به سراغ زمستان خواهيم 
رفت. حسين اكبر اظهار داشت: عليرغم سرمای شديد هوا، تنها سه 
نيروگاه و يكی از كارخانه های ســيمان در استان شامل محدوديت 
مصرف می باشــند و گازرسانی به ساير صنايع و بخش های تجاری 
بدون محدوديت در حال انجام اســت. مديرعامل شركت گاز استان 
گيالن در همين راستا افزود: بنا به مصوبه استانداری گيالن، تمامی 
صنايع استان موظف به داشتن ســوخت دوم هستند تا در صورت 

اعمال محدوديت مصرف و يا قطع گاز، روند توليد آنها دچار اختالل 
نگردد. وی درخصوص مكاتبات بعمل آمده با اداره كل راهداری استان 
برای باز ماندن راه های دسترســی به ايستگاه های تقليل فشار گاز 
در زمان بارش برف اظهار داشــت: عليرغم اين هماهنگی ها، همه 
ادارات گاز بايد با پيمانــكاران اجرايی خود برنامه ريزی های الزم را 
بعمل آورند تا در صورت وقوع مشكل، نسبت به بازگشايی مسيرها 
اقدام الزم صورت گيرد. حسين اكبر با اشاره به نقش پررنگ سپاه و 

بسيج در زمينه مديريت بحران در استان گفت: بايد همانند سال های 
گذشته مكاتبات الزم با سپاه برای استفاده از خودروهای دوديفرانسيل 
و استفاده از نيروهای بسيجی برای رفع قطعی های موردی صورت 
پذيرد. مديرعامل شركت گاز استان گيالن اظهار داشت: الزم است 
كليه پرسنل شركت با آمادگی و هوشــياری كامل و نيز در اختيار 
داشتن سيستم های ارتباطی و ساير تجهيزات آماده مواجهه با بحران 
باشند. وی در خاتمه گفت: ما شرايط دشوار بسياری را در سال های 
گذشته تجربه نموده ايم و با توفيق الهی و با همت همه شما همكاران 
تالشــگر، از اين زمستان نيز به سالمت عبور می كنيم. در ادامه اين 
جلســه اعضای كميته مديريت بحران گزارشی از وضعيت آمادگی 

تجهيزات و كاركنان برای مقابله با شرايط جوی پيش روارائه كردند.
همچنين در اين جلسه تمامی رؤسای ادارات گاز شهرستان ها از 
طريق ويدئو كنفرانس حضور داشته و گزارشی از وضعيت شهرستان 
حوزه استحفاظی خود ارائه و آمادگی نيروهای تحت امر جهت مواجهه 

با شرايط بحرانی را اعالم كردند.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت شركت گاز استان 
گلستان در اين  زمينه گفت: با توجه به گزارش هواشناسی  مبنی بر 
ورود جبهه هوای سرد به استان ، از مشتركين  گرامی  تقاضا می شودبه 
منظور پايداری جريان گاز در مصرف گاز نهايت صرفه جويی را بكنند.

مهندس طالبی  ضمن تشكر و قدردانی از حسن همراهی مشتركان  گاز 
افزود: با عنايت به برودت و سرد شدن هوا  و كاهش شديد دمای كشور 
و استان   و همچنين بارش برف در مناطق كوهستانی، ازتمامی مصرف 
كنندگان  خواهشــمنديم ، همچنان نهايت همكاری را در   مديريت 
مصرف گاز به عمل آورده تا در استمرار جريان گاز مشكلی پيش نيايد.
ايشان از مهمترين  اقداماتی  كه می تواند در اين زمينه  كمك شايانی 

نمايد را  پوشيدن لباس های  گرم  زمستانه ، تنظيم دمای محيط با 
پيچ تنظيم بخاری، كم كردن حداقل يك درجه از دمای محيط، نصب 
پرده های ضخيم و بلند، مسدود كردن روزنه های ورود هوای سرد با 
در نظر گرفتن هوای مورد نياز برای ســوخت وسايل گازسوز، تنظيم 
دمای اتاق درحد استاندارد بين ۱۸ تا ۲۱ سانتيگراد و خاموش كردن 
وسايل گرمايشــی در هنگام خروج از منزل و محل كار عنوان نمود.

طالبی تصريح كرد: از موارد ديگری  كه در زمينه صرفه جويی مصرف 
گاز بســيار موثر است كم كردن درجه موتورخانه ها و آبگرمكن های 
مخزنی، تنظيم درجه حرارت ۵۰ درجه ای برای منازلی كه از سيستم 
گرمايشی مركزی استفاده می كنند، بستن شير شوفاژ اطاق هايی كه 

مورد استفاده قرارنمی گيرند و همچنين بسته نگهداشتن در اطاق های 
خالی و خاموش كردن بخاری موجود در آن است.ايشان در ادامه از كليه 
مدارس ،دانشگاهها ،بانكها و كليه مراكز خدماتی تقاضا داشت در  ايام 
تعطيل ، وسايل گرمايشی ساختمان خود را خاموش نمايند، در غير اين 
صورت برابر دستورالعمل مديريت بحران استان،گاز آنها قطع خواهد 
شد. سرپرست شركت گاز استان گلستان اظهار داشت : مشتركين عزيز 
دقت داشته باشند گاز نعمت بزرگی است كه در كنار فوايد بی شمار آن 
، خطرات  زيادی را نيز به همراه دارد، بنابراين در اين رابطه  دقت شود 
موارد ايمنی را هم در حين مصرف رعايت كرده و رفاه و آسايش را برای 

خود وافراد خانواده به ارمغان  بياورند .

آذربایجان شــرقی - خبرنگار فرصــت امروز: طرح 
تحقيــق و تفحص شــورا در خصوص عملكرد ســازمان قطار 
شــهری تبريز به دليــل قانع كننده نبودن پاســخ مديرعامل 
ســازمان قطار شهری به ســوال يكی از اعضا شورای اسالمی 
شــهر تبريز، كليد خورد. در اين طرح كه بصورت نامه با امضا 
چند تن از اعضا شــورای اسالمی شهر تبريز به رييس شورای 

شهر تبريز ارائه شده، آمده است:

با سالم و احترام، با عنايت به سوالی كه از عملكرد سازمان قطار 
شهری بعمل آمد پاسخگويی مدير سازمان قطار شهری آنطور كه 
بايد و شايد قانع كننده به نظر نمی رسد. لذا تعدادی از اعضا شورای 
اسالمی شهر تبريز بر حسب ماده ۷۴ آيين كار شورای اسالمی شهر 
تبريز مصوب پنجم آذرماه ســال ۹۶ درخواست تحقيق و تفحص 
داريم. خواهشمند است دستور فرماييد بر اساس مقررات اقدامات 

الزم قانونی بعمل آيد.

تقدير وزير نيرو از دست اندر كاران  اجراي »پويش هر هفته _الف  _ ب _  ايران «

توسط وزیر نیرو:

از دست اندرکاران و فعاالن پویش هرهفته_الف_ب_ایران قدردانی شد

در صورت تخصیص 1۰۰ میلیارد تومان اعتبار و تا خرداد 1۴۰۰؛

فاز مایع مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز به بهره برداری می رسد

شرکت گاز استان گیالن با آمادگی کامل به سراغ زمستان می رود

تاکید سرپرست شرکت گاز استان گلستان : 

هم استانیهای محترم در مصرف گاز صرفه جویی کنند

با تصمیم تعدادی از اعضا شورای اسالمی شهر تبریز؛

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان قطار شهری تبریز کلید خورد

عادی انگاری در مورد ویروس کرونا نباید داشته باشیم
نگران جهش ویروس صورت گرفته در انگلیس هستیم

قم - خبرنگار فرصت امروز: دكتر قدير رييس دانشــگاه علوم پزشــكی قم در جلسه ستاد 
پيشــگيری كنترل و مبــارزه با كرونا ويروس: در خصوص كرونا با لطــف خداوند و زحمات كادر 
بهداشت و درمان و همكاری مردم وضعيت خوبی داريم و از نظر ابتال بستری و مرگ ومير شاهد 
روند نزولی هستيم. يكی از دغدغه های جدی ما عادی انگاری و عادی پنداری است كه می تواند 
مشكالت بسياری را به همراه داشته باشد. نبايد ميزان رعايت پروتكل ها كاهش يابد و همشهريان 
توجه كنند كه عادی برخورد كردن با كرونا موجب افزايش آمار خواهد شــد. نگرانی بعدی ما در 
خصوص جهش ويروس در انگليس است كه منتظر نظر رسمی وزارت بهداشت هستيم. طرح شهيد سليمانی در قم به خوبی در 
حال انجام است و در اين طرح ما به دنبال ويروس ميرويم و نقاهتگاه با ۵۰ تخت برای افرادی كه نمی توانند در منازل قرنطينه 

شوند، آماده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه 
بیش از 8  میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی تولید شد

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: بيش از ۸ ميليارد كيلو وات ســاعت انرژی الكتريكی خالص در ۹ ماهه امســال از سوی 
واحدهای سيزده گانه نيروگاه شهيد رجايی، توليد و به شبكه سراسری تحويل شد. به گزارش روابط عمومی شركت مديريت توليد 
برق شــهيد رجايی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ريزی با اشاره به ميزان توليد برق واحدهای نيروگاه در ۹ ماهه سال 
۹۹ گفت: از ابتدای فروردين امسال تا پايان آذرماه، ۸ ميليارد و ۷۰۶ ميليون و ۴۶۲ هزاركيلووات ساعت انرژی الكتريكی خالص 
در واحدهای ســيزده گانه نيروگاه، توليد و به شبكه سراسری تحويل شده است. دوستی افزود: از اين ميزان انرژی، ۴ ميليارد و 
۱۲۰ ميليون و ۴۹۳ هزار كيلووات ساعت در واحدهای نيروگاه سيكل تركيبی و ۴ ميليارد و ۵۸۵ ميليون و ۹۶۹ هزار كيلووات 
ســاعت در واحدهای نيروگاه بخار توليد شده است. معاون مهندسی و برنامه ريزی بيان داشت: در بازه زمانی ۹ ماهه امسال، از 
اين ميزان انرژی، ۵۵.۲ درصد، سهم توليد واحدهای بخاری و ۴۴.۸ درصد هم سهم توليد واحدهای سيكل تركيبی بوده است. 
معاونت مهندسی و برنامه ريزی نيروگاه، هرساله با پايان فصل گرما و در پی آن، كاهش تقاضای مصرف برق در كشور، اقدام به 
تدوين برنامه تعميرات واحدهای سيزده گانه می نمايد. برنامه های تعميرات واحدها كه برای كسب آمادگی توليد برق پايدار در 
طول سال، به ويژه فصل پرمصرف تابستان عملياتی می شود، از ابتدای مهر هرسال، آغاز و تا پايان ارديبهشت سال بعد از آن ادامه 
می يابد. نيروگاه شهيد رجايی با دارا بودن ۱۳ واحد بخاری و سيكل تركيبی، از آمادگی باال برای توليد برق پايدار و مطمئن در 

پيك تابستان امسال برخوردار است.

تقدیر وزیر نیرو از مدیرعامل و کارکنان شرکت توزیع برق گیالن
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: دكتر رضا اردكانيان وزير نيرو با ارسال لوح 
تقديری از مديرعامل و كاركنان توزيع برق گيالن تشكر و قدر دانی بعمل آورد. اين 
تقدير نامه در راســتای مشاركت و تالش های دكتر هنرمند مديرعامل و كاركنان 
شــركت توزيع برق گيالن، در  راستای تحقق اهداف پويش " هرهفته_الف_ب_

ايران" در نيمه دوم ســال ۱۳۹۸ و نظر به اســتمرار اين حركت شتابان و پر بركت 
در ســال ۱۳۹۹ صادر شده است. اين لوح تقدير توسط دكتر ارسالن زارع استاندار 
گيالن به نيابت از وزير نيرو در حاشيه افتتاح پروژه های هفته سی و سوم پويش هر هفته الف ب ايران كه در استان گيالن به 

اجرا درآمد، به دكتر هنرمند مديرعامل توزيع برق گيالن اهداء شد.

پاداش مشترکینی که در کاهش مصرف برق تابستان ۹۹ خوزستان 
همکاری داشته اند پرداخت شد

اهواز - شبنم قجاوند: مدير دفتر خدمات مشتركين و وصول درآمد شركت 
برق منطقه ای خوزستان گفت: به مشتركينی كه در كاهش مصرف برق در پيك بار 
تابستان ۹۹ با اين شركت همكاری كرده بودند، ۳۹۳ ميليارد ريال پاداش پرداخت 
شد. كيومرث زمانی بيان كرد: ۱۶ مشترك برق منطقه ای خوزستان در برنامه های 
پاسخگويی بار تابستان ۱۳۹۹ كه منجر به عبور موفق آميز از پيك بار تابستان گرم و 
طاقت فرسا شده بود، همكاری داشته اند كه به ۱۳ مشترك صنعتی پاداش همكاری 
بر اساس دستورالعمل ها پرداخت شد. وی با بيان اينكه ميزان پاداش همكاری پرداخت شده به مشتركين اين شركت نسبت به 
سال قبل ۵۰۰ درصد رشد داشته است، افزود: برای برخی از اين مشتركين پاداش پرداخت شده به نحوی بوده كه عالوه بر تسويه 
كامل مبالغ صورتحساب برق مصرفی دوره مهرماه مشترك، مابقی پاداش در دوره های بعدی اعمال می گردد. مدير دفتر خدمات 
مشتركين و وصول درآمد شركت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: بر اين اساس برخی از مشتركين همكار در نيمه دوم سال، 
چندين ماه با هزينه رايگان برق مصرفی، توليد محصول خواهندكرد. زمانی تصريح كرد: مشتركينی كه در سال جاری حاضر به 
امضای توافق نامه همكاری در پيك بار سال ۹۹ شده بودند نسبت به سال قبل از آن، از نظر تعداد ۱۰۰ درصد و از نظر ديماند، 
۱۶۰ درصد رشد داشته است. وی با قدردانی از همكاری های انجام شده ار سوی مشتركين در اين طرح، تاكيد كرد: برای تابستان 
۱۴۰۰ نيز از اين مشتركين و ساير مشتركين شركت تقاضا می كنيم كه همكاری الزم در جهت كاهش بار خود به منظور عبور 

موفقيت آميز از پيك بار داشته باشند.

 تقدیر وزیر نیرو از دکتر یخکشی به واسطه تحقق اهداف 
پویش #هرهفته الف-ب ایران

ساری – دهقان : رضا اردكانيان وزير نيرو با اهدای لوح تقديری به دكتر محمدابراهيم يخكشی 
مديرعامل و رئيس هيأت مديره شــركت آب منطقه ای مازندران به واسطه نقش آفرينی موثر در 
تحقق اهداف پويش #هرهفته الف-ب ايران در نيمه دوم ســال ۹۸ و نظر به استمرار اين حركت 
پربركت در ســال ۹۹ از مشاركت و نقش ارزشمند ايشان در اين پويش قدردانی نمود. همچنين 
ايشــان با اهدای لوح تقديری به ساير مديران صنعت آب و برق استان مازندران نيز از تالش های 

انجام شده در جهت پيشبرد اين پويش تجليل نمودند.

نشت یابی بیش از13567 کیلومتر از خطوط گازرسانی استان بوشهر 
بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: "رئيس بازرسی فنی شركت گاز استان بوشــهر از نشت يابی ۱۳۵۶۷ كيلومتر از خطوط 
گازرسانی اين استان در۹ ماه سال جاری خبر داد."   به گزارش روابط عمومی شركت گاز استان بوشهر، مهندس رضوان گفت:  با 
توجه به گـــستردگی شبكه گازرسانی در استان و اهميت كنترل اين شبكه به منظور جلوگيری از وقوع نشتی و اتالف ســـرمايه 
حياتی گاز ، نشت يابی خطوط لوله از اهميت بااليی برخوردار است. رييس بازرسی فنی شركت گاز استان بوشهر گفت: در سال ۹۹ 
اقدامات قابل قبولی در بحث نشت يابی انجام داده ايم كه به روز رسانی سامانه جهت پايش كيلومتر و بررسی عملكرد نشت ياب ها 
و همچنين حذف گزارشات كاغذی و دستی و امكان پيگيری ها به صورت نرم افزاری از جمله مهمترين اقدامات می باشند.  وی 
گفت: با هدف كاهش گاز های هدر رفته، جلوگيری از بروز حادثه جانی و مالی ناشی از نشت گاز در استان،  نشت يابی های زمينی 
و هوايی به صورت مســتمر در حال انجام می باشــد.   رضوان گفت: از ابتدای سال جاری تا كنون  قريب به ۱۷۰۰۰ مورد از نشتی 
های زمينی و هوايی و نشت يابی ايستگاه های  ) CGSو TBS. MS.MRS.CGS-TBS ( شناسايی و اقدام به رفع آنها شده 
است .  وی در ادامه بيان داشت : عوامل متعددی از قبيل خوردگی های خارجی و داخلی ، تغيير بستر خاك ، حوادث غير مترقبه 
و ... اغلب منجر به ايجاد نشتی های جزئی يا وسيع در خطوط لوله می گردد كه اين امر لزوم بازرسی های مستمر و نشت يابی اين 
خطوط را ضروری می سازد.   وی در ادامه تصريح كرد: به دليل حساسيت موضوع  نشت يابی خطوط تغذيه و شبكه توزيع گاز هر 
سال برنامه ريزی مدونی تدوين می شود و برای سال ۱۴۰۰ هم با هدف كاهش زمان در جهت رفع نشتی ها قسمت دوم سامانه 
نشت يابی را به بهره برداری خواهيم رساند. وی گفت: راه اندازی قسمت دوم سامانه نشت يابی كه مربوط به بهره برداری می باشد را 
در دستور كار خود قرار داده ايم تا با راه اندازی اين سامانه اين امكان را بوجود آورده كه با كشف نشتی همزمان به تعمير كنندگان 

مربوط اعالم شده و نشتی به صورت آنالين روی موبايل تعمير كنندگان ارسال گردد.
 

روند اجرای  طرحهای گازرسانی شهرستان مینودشت و نگین شهر 
  گرگان - خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت شــركت گازاستان گلستان وهيئت همراه ،روند اجرای پروژه های گازرسانی  
شهرســتان مينودشت و نگين شهر را مورد بازديد  قرار دادند.مهندس علی طالبی به منظور بازديد از اجرای عمليات گازرسانی 
به برخی از پروژه های شهرســتان مينودشت ونگين شــهر از نزديك روند پيشرفت اين پروژه ها را  بررسی كرد. در بازديدهای 
انجام شده  سرپرست شركت گازاستان گلستان  با حضور در شهرستان مينودشت از  شبكه گازعبوری از رودخانه القجر كه در 
زمان سيل استان آسيب ديده بود وهمچنين  روند اجرای پروژه تغيير مسير خط گاز منطقه ده ناعالج  مينودشت بازديد  كرده 
و رهنمودهای الزم در خصوص تســريع در اجرای اين طرح ها ارائه نمودند. در ادامه نيز مهندس طالبی از روند اجرای شــبكه 
گازعبوری از بستر رودخانه ازمحل احداث پل جديد روستای حاجی نبی  نگين شهر كه بر اثرسيل سال ۹۸  و ۹۹ تخريب شده  

بازديد بعمل آورد  و ضمن ارزيابی  نحوه انجام كار، دستورات الزم نيز صادر كردند .

یک شنبه
7 دی 1399
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40سال پیش هفت سهامدار اولیه اپل، سهام خود را در IPO به فروش 
رس��اندند؛ اما دلیل این اقدام آنها چه ب��ود و آیا این بدترین تجارت تاریخ 

محسوب می شود؟
انسان ها در زندگی اتفاقات زیادی تجربه می کنند. بعضی اوقات شانس 
بزرگ��ی پیش روی م��ا قرار می گیرد که به علت نداش��تن اطالعات کافی 
نمی توانیم از آن به بهترین ش��کل اس��تفاده کنیم. مثال های مختلفی در 
این زمینه وجود دارد؛ انس��ان هایی که نتوانستند پتانسیل باالی یک کار 
ب��زرگ را از ابتدا درک کنند و با یک اقدام عجوالنه به بخت خود پش��ت 
کردند. تاکنون داستان های متعددی در مورد کسانی شنیده ایم که به دلیل 
بی اعتمادی به استارت آپ ها، روی آنها سرمایه گذاری نکرده اند، اما پس از 
مدتی این شرکت های نوپا به گزینه های بسیار موفقی تبدیل شده اند، امروز 

نوبت به اپل و کسانی است که پتانسیل آن را ندیده اند.
این ماه چهلمین س��الگرد عرضه اولیه اپل اس��ت؛ یک رویداد افسانه ای 
برای به دست آوردن یکی از باارزش ترین سهم های دنیا که هنوز خاطرات 
تلخ آن، کسانی که این فرصت را از دست داده اند دنبال می کند. تک سهم 
خریداری شده در 12 دسامبر 1۹80 به قیمت 22 دالر، اکنون تقریبا 22 
هزار دالر ارزش دارد. حقیقتا کدام س��رمایه گذاری می تواند ارزشمندتر از 
این باش��د. این اتفاق برای کس��انی خوشحال کننده است که عقیده  دارند 
سرمایه گذاری روی اس��تارت آپ های آینده دار می تواند در بلندمدت تأثیر 
بس��یار مثبتی داشته باشد. این مس��ئله دقیقا برای شرکت بزرگ اپل که 
روزی تنها یک اس��تارت آپ نوپا بود صدق می کند، اما چه کس��انی اکنون 
از کرده خود پشیمان هس��تند؟ افرادی که سهم خود را در همان ابتدای 
مسیر فروختند یا آنها که اصال تن به خرید سهام اپل ندادند. البته آن زمان 
که بعضی از س��هامداران شروع به فروش کردند،  درآمد 2 تریلیون دالری 

اپل دور از انتظار بود.
برای به دس��ت آوردن اطالعات بیشتر درباره س��هام های سال 1۹80، 
 80-TRS بای��د در زمان و تاریخ س��فر کنیم. در آن زمان اپ��ل کامپیوتر
Radio Shack را به عن��وان ی��ک رقیب اصلی می دی��د؛ به ویژه با توجه 
ب��ه این حقیقت که ردپ��ای رادیوش��ک )RadioShack( در بیش از ۵ 
هزار فروش��گاه خرده فروشی دیده می شد؛ در آن زمان تنها ۷۵0 فروشگاه 
مس��تقل برای عرضه  محصول اپل وجود داش��ت. اپل انتظار داشت رقابت 
شدیدی بین این شرکت و IBM ،Xerox ،HP و Wang شکل بگیرد.
اما تعداد زیادی از سرمایه گذاران مشتاق شرکت در این اقدام بودند. در 
روز عرضه اولیه سهام)IPO(، اپل با فروش حدود 8 درصد سهام به مردم 
تقریبا 100 میلیون دالر سرمایه جمع کرد که بیشتر آن برای بازپرداخت 
بدهی کوتاه مدت و افزایش سرمایه در گردش استفاده شد. این مبلغ کمی 
به نظر نمی رس��ید و می توانست نش��ان از موفقیتی عظیم در آینده باشد. 
البته اکنون ش��رکت ها با س��هام دریافتی چنی��ن کاری نمی کنند، اما در 
گذش��ته پرداخت خسارت بانکی، گامی اساس��ی برای رشد شرکت ها بود 
و اپل این کار را انجام داد. روز عرضه س��هام اولیه برای این شرکت بسیار 
تأثیرگ��ذار بود، اما در آن زمان کس��انی بودند ک��ه موفقیت احتمالی این 

شرکت در آینده را پیش بینی نمی کردند.
مفس��ران بازار، اولی��ن روز معامالت اپل را »منظ��م« توصیف کردند و 
گفتند این شرکت موفق به کسب سود قابل قبول ۳0 درصدی شده است. 
بس��یاری از سرمایه گذاران، مشتاق داشتن بخشی از اپل در بازار روبه رشد 
کامپیوتر  شخصی بودند، اما این بخش هنوز مشکالت خاص خود را داشت 
و به همین دلیل بعضی در خرید سهام آن شک داشتند. نکته جالب این 
اس��ت که سهام در ایلینوی و ویسکانس��ین در دسترس نبود و فروش آن 
در ماساچوس��ت کامال ممنوع ش��د. در آن ایال��ت EPS اپل حدودا 100 
درصد بود و رگوالتور ماساچوس��ت با استناد به یک قانون ایالتی مبنی بر 
اینکه قیمت س��هام عرضه اولیه نمی تواند بیش از 2۵ برابر سود هر سهم 

باشد، گفت:

ما احس��اس می کنیم سهام این ش��رکت بیش از حد ارزش گذاری شده 
اس��ت. استیو جابز چنین تردیدی در دل خود راه نداد. این بنیان گذار 1۵ 
درصد از س��هام شرکت را در اختیار داشت. هنگامی که زنگ اختتامیه به 
صدا درآمد، ارزش ۷.۵ میلیون س��هم وی بیش از 200 میلیون دالر شده 
بود. هیچ کدام از مدیران یا کارمندان اپل س��هام عرضه اولیه را به فروش 
نرساند؛ دلیل آن تعهد به توافقی بود که آنها را مجبور می کرد قبل از فروش 
صبر کنند. اما فروشندگانی نیز وجود داشتند؛ هفت سرمایه گذار خصوصی 
اولیه در روز IPO س��هام خود را فروختند. این هفت نفر همان کس��انی 
هس��تند که می توان گفت بزرگترین اشتباه زندگی خود را انجام داده اند. 
واقعا س��هام اپل را در روز عرضه اولیه می فروش��ید؟ شاید در آن زمان این 
حرکت زیاد مشکل س��از و عجیب به نظر نمی رس��ید، اما اکنون هر کسی 
می داند که فروش سهام اپل مساوی با یک اشتباه بزرگ است که هیچ کس 
نباید مرتکب آن شود. بعضی از تحلیلگران بورس درباره  اقدام مذکور اظهار 
داش��تند که این احتماالً بدترین اش��تباه تجاری ثبت شده در تاریخ است. 
حقیقتا چه کس��ی سهام شرکتی را به فروش می رساند که اکنون یکی از 
بزرگ ترین قطب های تجاری دنیا است. یکی از خبرنگاران تصمیم گرفته 
است به سراغ این هفت نفر برود و از آنها سؤاالتی بپرسد. واقعا چه چیزی 

باعث شد این افراد سهام اپل را در IPO به فروش برسانند.
 ما هیچ تصوری از بازار کامپیوتر  شخصی نداشتیم

بزرگترین س��هامدار فروش، بازوی س��رمایه گذاری بان��ک قاره  ایلینوی 
)Continental Illinois Bank( در شیکاگو بود؛ جایی که یک جوان 

به نام پاول وود کارهای مربوط به سهام اپل را انجام داد.
وود که اکنون بازنشسته شده است، دیدار اولیه با جابز و استیو وزنیاک 
در غرفه ای در CES را به یاد دارد. به گفته  او، جابز کت و شلوار شطرنجی 
مس��خره ای پوش��یده بود و وزنیاک لباس  مجلس��ی بر تن داشت. وود از 
طرفداران اولیه معامله نبود اما رفته رفته با انجام بررس��ی های بیشتر و به 
دست آوردن پیشینه  همکاری بعضی از مشتریان و تأمین کنندگان، تصویر 

دیگری در ذهن او شکل گرفت. وود می گوید:
م��ا اطمینان داش��تیم که این یک بازی آموزش��ی اس��ت؛ کامپیوتر در 

مدارس. ما هیچ مفهومی از بازار کامپیوتر  شخصی در سر نداشتیم.
او برنام��ه تجاری اپل را داش��ت؛ به همین دلیل تصمیم گرفت جدی تر 
به این مس��ئله بنگرد و محاس��بات س��خت گیرانه تری روی خروجی آن 
اعمال کند، اما حتی با وجود محاس��به های محافظه کارانه تر او، مش��خص 
ش��د که همچنان رشد بسیار زیادی در انتظار سهام اپل نشسته است. به 
همی��ن دلیل بانک ایلینوی در آگوس��ت 1۹۷8 در حدود ۵04 هزار دالر 
سرمایه گذاری کرد. در IPO ارزش این سهام 40  میلیون دالر شده بود. 
این شرکت ۵ میلیون دالر از موقعیت خود را در روز عرضه اولیه فروخت 
تا 10 برابر س��رمایه اولیه خود را به دس��ت آورد و هنوز 1.۵ میلیون سهم 
اولیه در اختیار داش��ت. وود که به عضویت ش��رکت سهامداران خصوصی 
Madison Dearborn Partners درآمد، اصال از اینکه بانک ایلینوی 
سود خود را قفل کرد تا به سود کل بانک کمک کند، پشیمان نیست. سهام 
اصلی آن با س��ود ۷8 برابری در 28 ماه روبه رو ش��ده بود. ۳0 سال طول 

می کشد تا یک سرمایه گذارIPO اپل بازده ۷8 برابر ببیند.
ش��ش فروشنده دیگر، سرنوشت س��رمایه گذاری خود را یک سال پس 
از بان��ک ایلینوی در آگوس��ت 1۹۷۹ )16 ماه قب��ل از عرضه اولیه(، برای 
 Apple Computer همیش��ه تغییر دادن��د. این آخرین باری بود ک��ه
Inc از شرکت های خارجی  پول می گرفت. براساس آمار، هر شش شرکت 

بازدهی یکسانی داشتند.
در آن زم��ان آلن پاتریک��وف، یکی از س��رمایه گذاران در مراحل اولیه، 
مدیری��ت Fifty-Third Street Ventures را برعه��ده داش��ت. این 
ش��رکت در ابت��دا ۳1۵ هزار دالر س��رمایه گذاری کرد ک��ه ارزش آن در 
IPO اپ��ل بی��ش از ۵ میلیون دالر بود. پاتریکوف ک��ه در ادامه همکاری 

ب��ا ش��رکت های Apax Partners و Greycroft را آغ��از کرد، به این 
خبرنگار گفت او به آینده ش��رکت و موفقیت هایی که قرار اس��ت سر راه 
آن قرار بگیرد باور داش��ت، اما ف��روش و دریافت تقریبا یک میلیون دالر 
در IPO ی��ک فرصت عالی و فوق العاده ب��رای »بازگرداندن پول« بود که 
نمی ش��د آن را از دس��ت داد. مطمئناً این رقم اص��ال مبلغ کوچکی نبود. 
توزیع سهام اپل در نوع خود، به سرمایه گذاران 1۷ برابر سرمایه اولیه پول 

برگردانده بود و این اصال قابل چشم پوشی نیست.
پاتریکوف از دلیل فروش سهام خود می گوید

ت��ا به ام��روز، پاتریکوف گاهی فکر می کند که آیا ممکن اس��ت یکی از 
س��رمایه گذارانش به اش��تباه گواهی س��هام اصلی اپل را دستنخورده در 
کش��وی لباس های خود مخفی ک��رده و آن را فراموش کرده باش��د؟ اگر 
چنین تصوری جامه  حقیقت به تن کند، مطمئنا ارزش آن سهام آنقدر باال 
خواهد بود که حتی نمی توان آن را تصور کرد. البته باید این نکته را در نظر 
گرفت که پاتریکوف هنوز یک انسان فعال است و اشتباه در فروش سهام 
اولیه اپل باعث نش��ده که موقعیت های دیگر را از دس��ت بدهد. او اکنون 
شرکت های جدیدی برای سرمایه گذاری پیدا کرده است و این بار با دقت 

بیشتری آینده آنها را در نظر می گیرد.
با کمک پاتریکوف، خبرنگار مذکور موفق شد شجره نامه خانواده بسیاری 
از سرمایه گذاران اپل قبل از IPO را پیدا کند. در بین آنها یک نام بیشتر 
از بقیه جلب توجه می کرد: راکفلر نامی ریش��ه دار در اقتصاد آمریکا است 
که با بررس��ی های انجام شده، در بین سهامداران دیده شده است. به گفته 
 Venrock(پاتریکوف، حضور ش��رکت س��رمایه گذاری خانواده راکفل��ر
Associates(، عامل تعیین کننده ای برای س��رمایه گذاران اولیه اپل بود. 
ارزش س��رمایه گذاری ۵00 هزار دالری این ش��رکت در س��ال 1۹۷8، در 
IPO ب��ه 8۳ میلیون دالر رس��ید. وود می گوید مش��ارکت ونروک و دون 

والنتین از Sequoia Capital مهر تأیید بود.
 Xerox یک س��رمایه گذاری قابل  توجه دیگر از بخش س��رمایه گذاری
انجام شد که چک یک میلیون دالری آن، تعجب بسیاری را برانگیخت. از 
 Palo Alto سوی این شرکت به جابز پیشنهاد بازدید از مرکز تحقیقاتی
Advance Research Center داده ش��د؛ این مکان در واقع کارخانه  
این ش��رکت برای فناور ی های پیش��رفته مانند چاپگر لیزری و اترنت بود. 
جابز و گروه مهندس��انش به این بازدید رفتن��د و ماوس کامپیوتر و رابط 
کاربری گرافیکی را مش��اهده کردند. در روز عرضه اولیه، شرکت زیراکس 
آنقدر فروخت تا س��رمایه خ��ود را دوبرابر کند و همچن��ان 1.۳ درصد از 
ش��رکت را در اختیار داش��ته باش��د. این اعداد و ارقام واقعا باال هستند و 

نمی توان از آنها چشم پوشی کرد.
این خبرنگار که حاال اطالعات بیشتری در دست داشت، به ردیابی هفت 
گروه اصلی س��رمایه گذاران اولیه و همکاران آنه��ا ادامه داد. جای تعجب 
نیس��ت که هیچ کدام از این هفت نفر اشتباه خود را دوباره تکرار نکردند؛ 
حتی بسیاری از آنها موفقیت اپل خود را تکرار کردند و به ستارگان بزرگی 
در جامعه سرمایه های خطرپذیر تبدیل شدند. آنها به عنوان سرمایه گذاران 
حرفه ای دقیقاً همان کاری را انجام می دادند که قرار بود انجام بدهند. کار 
آنها شامل مدیریت ریسک، اصالح موقعیت ها، ارزیابی ریسک ها و تکرار آن 
است. به غیر از این اشتباه بزرگ، همه آنها موفق شده اند سرمایه گذاری های 
خود را چندین برابر کنند. ده ها سال طول کشید تا صاحبان جدید سهام 
اپل، آنچه س��هامداران اولیه بعد از واگذاری سهام خود در IPO در عرض 

چند ماه انجام دادند، به دست آورند.
ب��ه همین دلیل فردی که در ابتدا این تحقیقات را آغاز کرده بود، دیگر 
فروش س��هام اپل را به عنوان بدترین تجارت تاریخ نمی داند، اما سؤالی که 
بیش��تر از همه چیز در ذهن شکل می گیرد این است که چرا حتی تصور 
فروش س��هام اپل در IPO »احمقانه« و ناخوش��ایند به نظر می رسد. در 

ادامه جواب این سؤال را بررسی می کنیم.

آیا فروش سهام اولیه  اپل در 40 سال پیش، کاری »احمقانه« 
بوده است؟

شرایط سال 1۹80 را در نظر بگیرید؛ زمانی که اپل یک شرکت نوپا بود 
و می خواس��ت با شرکت  های بزرگی رقابت کند که مدت ها در حال تالش 
برای بهتر ش��دن و پشت سر گذاش��تن دیگران بودند. این سرمایه گذاران 
می گوین��د فروش درصدی از س��هام اپل در روز عرض��ه اولیه بدین معنا 
نبود که همه  ش��انس خود برای موفقیت را از دس��ت داده اید. در آن زمان 
روش   های دیگری  برای موفقیت بود که می شد از طریق آنها ارزش سهام 
را چندین برابر کرد، اما دلیل اصلی که بسیاری فروش سهام اپل را کاری 
نادرس��ت می دانند، این است که فکر می کنیم سهام این شرکت هیچ گاه 
س��قوط نداش��ته و از همان ابتدا در حال پیش��رفت ب��وده و موفقیت آن 

اجتناب ناپذیر است.
این یک روایت نادرس��ت اس��ت که داس��تان اصل��ی را از ذهن ما پاک 
می کند. ماجرای واقعی به زمانی برمی گردد که سهام اپل مانند حاال نبود 
و بس��یاری به آینده  آن اعتمادی نداش��تند. کار اپل به جایی رس��یده بود 
که س��هام خود را به 10 سنت برای هر معامله رساند. نباید این مسئله را 
فراموش کنیم که آیفون در سال 200۷ برای اولین  بار در قفسه های بازار 
دیده ش��د و آیپد سه سال پس از آن به دست مشتریان رسید. شاید باور 
کردنش کمی سخت باشد، اما 80 درصد از ارزش بازار اپل فقط در هفت 
سال گذشته ایجاد شده است. در نتیجه نباید فراموش کرد که سهام اپل 

از ابتدا پرفروش و باارزش نبوده است.
افسانه  موفقیت اپل کاری می کند که بسیاری معتقد باشند این شرکت 
40 سال هم پیش موفق بوده و همه  اقدامات را به صورت هوشمندانه انجام 
می داده اس��ت. داستان های تعریف شده از اپل و شرایط کنونی به گونه ای 
اس��ت که فکر می کنیم موفقیت این ش��رکت از ابتدا کامال واضح بوده و 
همه حتی در سال 1۹80  باید این مسئله را می دانستند. به همین دلیل 
زمانی که متوجه می شویم بعضی ها در روز عرضه اولیه سهام این شرکت را 

به فروش رسانده اند، تعجب می کنیم.
بدون شک، داستان هایی که ما تاکنون از اپل شنیده ایم جزو بهترین ها 
قرار می گیرند. یک س��یب در داستان آفرینش انسان و تبعید او به زمین 
وجود داشت. این مسئله می تواند به یک دانشجوی اخراج شده و تبعید او 
به زندگی در مکانی دیگر و رس��یدن به موفقیت های بس��یار زیاد شباهت 
داش��ته باش��د؛ یعنی همان اتفاقاتی که برای بنیان گذار اپل رخ داد. عالوه 
 بر این، داس��تان های بسیاری از ش��روع کار اپل در یک گاراژ منتشر شده 
اس��ت که می تواند برای عده ای الهام بخش باش��د. بعضی از داس��تان های 
گذشته این برند درست است و بعضی افسانه. داستان سرایی برای افزایش 
محبوبیت یک برند تجاری امری بسیار حیاتی است. شما با زدن هر کدام 
از دکمه های دستگاه های ساخته شده توس��ط این شرکت، می توانید این 
داستان ها و افسانه ها را مرور کنید؛ به همین دلیل، رفته رفته این داستان ها 

جزئی از حقیقت زندگی دیجیتال می شوند.
اگر سرگذش��ت اپل را مانند داستان ها در نظر بگیریم، سهام آن همان 
غازی اس��ت که تخم طال می گذاشت. اکنون این شرکت دارای بزرگترین 
سهام در S&P ۵00 است. عالوه  بر این، شاخص ردیابی دارایی اپل بیش 
از 11 تریلیون اس��ت و ارزش ب��ازار آن هفت برابر بزرگترین ETF جهان 
محاس��به شده. وارن بافت )سرمایه گذار افسانه ای( تا سال 2014 سهامدار 
اپل نبود، اما اکنون نزدیک به یک میلیارد س��هام دارد. از س��ال 2018 تا 

2020، ارزش بازار اپل بیش از یک تریلیون دالر جهش کرده است.
اکنون در چهلمین س��الگرد عرضه س��هام اپل هس��تیم و می دانیم این 
ش��رکت برای سهامداران خود حکم چراغ جادو را داشته است. افرادی که 
سهام قابل توجهی از این شرکت خریداری کرده اند، به مرور زمان ثروت را 

چندین برابر کرده و ثروتمندتر شده اند.
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آیا فروش سهام اولیه اپل بدترین تصمیم تجاری تاریخ است؟

یکشنبه
7 دی 1399

شماره 1693



15ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فناوری های مالی در یک دهه  گذشته رشد سریعی تجربه و به زندگی 
همه  مردم نفوذ کرده  اس��ت. دهه  پیش  رو با توس��عه  بیش��تری در این 

فناوری ها همراه خواهد بود.
بخ��ش عمده ای از تولد و رش��د فناوری های مال��ی )فین تک( در یک 
دهه گذش��ته رخ داد. اکنون باید نگاهی به آینده  فناوری های مذکور و 
تغییرات��ی بیندازیم که برای زندگی مردم در س��ر دارند. احتماال تا یک 
دهه  آینده، شاهد همه گیر و پرتابل شدن فناوری های مالی خواهیم بود؛ 
فناوری هایی که به  مرور راه خود را به پش��ت صحنه  فعالیت های مالی و 

اقتصادی نیز باز کرده اند.
به سال های گذشته دنیای فین  تک نگاهی بیندازید؛ مثال اگر در سال 
2012 کلمه  فین  تک را بیان می کردید، ش��اید هیچ کس اطالعی از آن 
نداش��ت؛ حتی جست وجوهای مرتبط چندان زیادی هم در گوگل دیده 
نمی ش��د. تنها چند بازیگر مشهور همچون پی پال و مینت در سال های 
ابتدایی دهه گذشته در حوزه  خدمات فین  تک فعال بودند. از آن زمان 
تاکن��ون، فین  تک به کلمه ای پرکاربرد در دنیای فناوری تبدیل ش��د و 
شاهد افزایش سریع حجم س��رمایه گذاری ها نیز بود. سرمایه گذاری در 
این بخش از 2میلیارد دالر در س��ال 2010 به بیش از ۵0 میلیارد دالر 

در سال 2018 رسید.
در س��ال های اوج گیری فین  تک، ان��واع پیش بینی ها درباره  آینده  آن 
مطرح می ش��د. برخی تصور می کردند بانک ها از رقابت خارج می شوند 
و برخی دیگر آنها را بازیگران همیش��گی در جهان اقتصاد می دانستند. 
ورود غول های دنی��ای فناوری به خدمات مالی مخصوص مصرف کننده 
بس��یار پیش بینی می ش��د. از پیش بینی های دیگر می ت��وان به تجزیه  

خدمات مالی به واسطه  ارائه دهنده های خدمات خرد اشاره کرد.
ناگفته نماند خرید و ادغام اس��تارت آپ های کوچک به وسیله  بانک ها 
و غول ه��ای فناوری و اتحاد صنع��ت، از پیش بینی های مهم بود. برخی 
کارشناس��ان نیز ادعا می کردند اس��تارت آپ ها به م��رور خدمات بانکی 
موردنی��از را خودش��ان فراهم می کنند. تحلیلگ��ران بدبین نیز ترکیدن 

حباب فین تک را مانند هر فناوری دیگر، پیش بینی می کردند.
در ده��ه  گذش��ته، این رخداده��ا در دنی��ای فین  تک اتف��اق افتاد: 
ش��رکت های فین  تک س��اختار عمودی خود را حفظ کرده و می کنند. 
آنها شعبه های آفالین خدمات مالی را به نمونه های آنالین تبدیل کردند 
و بازدهی را در سیستم افزایش دادند. اولین نشانه ها از آینده نیز اکنون 
در نقاط نادیده گرفته ش��ده دیده می ش��وند. می ت��وان پیش بینی کرد 

فین تک در یک دهه  آینده تغییرات زیر را تجربه کند:
پرتابل ش��دن و قابلی��ت تعام��ل: مش��تریان مانن��د وضعی��ت کنونی 
گوش��ی های موبایل، به آسانی امکان جابه جایی بین سرویس دهنده ها را 

خواهند داشت.
همه گیر و دردس��ترس بودن: محص��والت پایه ای مالی در دس��ترس 

همگان قرار می گیرند و مناطق محروم نیز به شبکه می پیوندند.
نفوذ به پشت صحنه  خدمات مالی: کاربران ابزارهای مالی به شکل دهی 

رابطه یک به یک با ارائه دهنده های ابزار نیاز نخواهند داشت.
متمرکزشدن به چند منطقه  اختصاصی و خودکار شدن فرآیندها.

پیش بینی اول: الیه بندی باز داده
نظریه: داده به صورت آزاد و پرتابل درمی آید و ابزاری رقابتی در دست 

برخی بازیگران محدود فین  تک نیست.
داده ه��ای ش��خصی در س��ال 201۹ بیش از هر زمان��ی در تاریخ در 
مرک��ز توجه بودند. رس��وایی کمبریج آنالیتیکا و نف��وذ داده ای به 14۵ 
میلیون حس��اب کاربری Equifax جرقه ای در اذه��ان عمومی ایجاد 
کرد تا حساس��یت بیشتری روی داده های ش��خصی خود داشته باشند. 
دراین می��ان، دولت ها نیز حساس��یت بیش��تری روی قوانی��ن مرتبط با 
حفاظ��ت داده نش��ان دادند. به عن��وان مثال، ب��ازوی عملیاتی فین تک 
مجل��س نماینده های آمریکا در ماه گذش��ته جلس��ه ای برای بررس��ی 
اس��تانداردهای داده  مالی برگزار کرد. س��نا نیز قانونی برای حفاظت از 

حقوق حریم خصوصی آنالین مصرف کننده ها در دست بررسی دارد.
یکی از کلیشه های رایج کنونی در دنیای فناوری می گوید »داده ، نفت 
جدید اس��ت«. با چنین تعریفی، تصور می ش��ود بانک ها از برتری خود 
در جمع آوری داده های بی ش��مار برای س��اختن فین تک بهتر استفاده 
می کنند. البته اگرچه داده اهمیت زیادی در خدمات مالی فناورانه دارد، 
آن را نمی ت��وان به عن��وان مزیت رقابتی مهم��ی در نظر گرفت. درواقع، 
شرکت های فناوری بزرگ برای بهره برداری از داده های عظیم خود باید 
تفس��یر و درک از داده را به بهترین نحو انجام و محصوالتی متمرکز بر 

مشتری توسعه دهند.
چ��را رویک��رد داده ای در ده��ه  پی��ش  رو تغییر خواهد ک��رد؟ چون 
دیوارهایی که در اطراف س��یلوهای عظیم داده  خدمات مالی کش��یده 
ش��ده است، به مرور در حال ریزش هس��تند. درنتیجه، زمین بازی برای 
نوآوران تازه کار دنیای فین تک فراهم می ش��ود و می توانند با بانک های 
چندین میلیارد دالری رقابت کنن��د. رویکرد مذکور امروز هم تاحدودی 

در دنیای فین تک دیده می شود.
بخ��ش عم��ده ای از تغییر در ح��ال جریان در رویکرده��ای داده ای، 
به  دلی��ل یکی از قوانی��ن تقریبا مبهم در اروپا در حال رخ دادن اس��ت؛ 
قانونی به نام PSD2 که کارشناسان آن را GDPR داده های پرداختی 
می دانند. بریتانیا به عنوان اولین کشور و با قانون Open Banking در 
س��ال 2018 قانون PSD2 را اجرا کرد. قانون مذکور به صورت خالصه 
هم��ه  بانک های بزرگ را ملزم می کن��د داده   مصرف کننده ها را برای هر 
استارت آپ فین تکی آماده کنند که مجوز مصرف کننده را داشته باشد؛ 
درنتیجه اگر فردی در بانک A حساب داشته باشد، می تواند از داده های 

خود در بانک دیگر هم استفاده کند.
از نمونه ه��ای فعالیت قانونی دیگر در مس��یر داده های باز می توان به 
کنسرس��یوم FDATA اش��اره کرد که رویکردها را درب��اره بانکداری 
ب��از تغییر می دهند. کنسرس��یوم مذکور بازخورد مثبتی هم در س��طح 
بین المللی دریافت کرده اس��ت. پن��ج تنظیمگر قانونی فدرال در آمریکا 
اخیرا در بیانیه  مشترک و نادر، به مزایای داده های باز اشاره کرده اند که 

تنها با بانکداری باز ممکن می شود.
وقت��ی الیه  داده ای خدمات مالی به  صورت همگانی و باز ارائه ش��ود، 
مزی��ت رقابتی مؤسس��ه هایی با دارایی ه��ای داده ای ف��راوان را از بین 
می ب��رد. این روند الی��ه  زیرین فین تک را دموکراتی��زه و رقابت را برای 
هم��ه  بازیگرانی ممکن می کند که توانایی س��اختن بهترین محصوالت 
را با الیه  پایه ای داده داش��ته باش��ند. البته س��اختن محصول عالی نیز 
به معنای پیروزی بدیهی نخواهد بود. برای توضیحات بیشتر، پیش بینی 

بعدی را مطالعه کنید.

پیش بینی دوم: پروتکل باز 
نظریه: خدم��ات مالی پایه ای ب��ه پروتکل های س��اده  متن باز تبدیل 
می شوند و موانع ارائه  خدمات مالی را برای کسب وکارها از بین می برند.

سیس��تم  های مالی متنوع همچون س��رمایه گذاری، مدیریت سرمایه، 
تج��ارت، بانکداری صادرات و واردات یا وام و اعتبارها را در نظر بگیرید. 
این سیس��تم  ها برای جلوگیری از مش��کالت قانونی و تنظیمگری، باید 
عملکرد هس��ته ای خود را به دقت تحلیل و بررس��ی کنند. سپس، باید 
نقاط حس��اس را از بین ببرند و زیرس��اختی مطمئن را توس��عه دهند. 
مرحله  بعدی، عقد قرارداد با ش��رکت های واس��ط اس��ت تا کاربری های 
مهمی از آنها دریافت ش��ود و سیستم ها به صورت یکپارچه به هم متصل 

شوند.
توس��عه   در  مذک��ور  رویک��رد  نتیج��ه  
هم��ه   به واس��طه   مش��ابه  سیس��تم های 
ارائه دهنده های خدمات مالی دیده می شود. 
درواق��ع، سیس��تم های مش��ابه متعدد در 
ش��رکت ها تکرار و در یک محل جمع آوری 
می شوند. در س��ناریویی بدتر، سیستم ها با 
 COBOL و hello زبان های قدیمی مانند
و روی زیرس��اخت های قدیم��ی بانک ه��ا 
توس��عه می یابند. چنین سیستم  هایی باهم 
تعام��ل ندارند؛ درنتیجه، ه��ر بانک باید در 
توس��عه  پروتکل های مال��ی خود متخصص 
ش��ود و آنها را به س��رویس های هس��ته ای 

خود متصل کند.
درحال  حاضر، سه جریان اصلی در دنیای 
فین ت��ک جری��ان دارد که احتماال مس��یر 
حرک��ت پروتکل ه��ای بانک��داری مدرن را 

تغییر خواهد داد:
• جریان اول تقس��یم الیه های زیرساختی و سرویسی را تأیید می کند 
ک��ه الیه های دیگ��ر روی آنها توس��عه می یابن��د. پلتفرم هایی همچون 
Stripe ،Marqeta ،Appex و Plaid چنی��ن جریان��ی را ممک��ن 
می کنند. آنها خدماتی موس��وم به »زیرساخت مالی به عنوان سرویس« 
ارائه می کنند که س��اختن کاربری های بنیادی مالی را آس��ان می کند. 
زیرساخت اکنون به عنوان یکی از دسته های داغ سرمایه گذاری شناخته 
می ش��ود و با اضافه شدن شرکت های بیشتر به بستر فین تک، محبوبیت 

آن افزایش می یابد.
• جری��ان دوم به فعاالن صنعتی مربوط می ش��ود که راهکارهای مالی 
متن باز را توسعه می دهند. از میان آنها می توان به FINOS اشاره کرد 
که مانند مخزن گیت هاب برای تمامی عملکردهای پایه ای موردنیاز در 
ابزارهای فین تک عمل می کند. توس��عه دهنده ها دقیقا مانند گیت هاب 
می توانن��د کده��ای پایه ای را بهب��ود دهن��د. نرم افزار بای��د به صورت 
راه��کاری اس��تاندارد در کل صنع��ت پیاده س��ازی ش��ود. راهکارهایی 
ک��ه س��رویس دهنده های متع��دد ارائ��ه می دهند، درصورت اش��تراک 

زیرساخت ها می توانند تعامل بهتری با یکدیگر داشته باشند.
• جریان س��وم به بانک های بزرگ و مؤسس��ه های مدیریت س��رمایه 
مربوط می ش��ود که با درک ارزش های فناوری خود، ش��روع به فروش 
مجوز آن کرده اند. به عنوان مثال، می توان به سیس��تم مدیریت ریسک 
Aladdin از ش��رکت BlackRock اشاره کرد. نمونه ای دیگر، برنامه  
مدل س��ازی داده به نام Alloy اس��ت که Goldman توسعه می دهد. 
بانک ها با ارائه یا فروش سیس��تم  های خود، جری��ان درآمدی جدیدی 
ایجاد می کنند؛ درنتیجه، صنعت خدمات مالی توانایی ارتباط آس��ان تر 
پی��دا می کنند. به بیان س��اده تر، می توان چنین رویکردی را ش��بیه به 
استانداردس��ازی زبان��ی تعریف کرد که ب��رای ارتباط می��ان بازیگران 
فین تک اس��تفاده می شود. ارتباط آسان تر موجب افزایش تعداد کاربران 
نیز می ش��ود که بازخوردهای س��ازنده  و شناس��ایی باگ و درخواس��ت 

قابلیت های بیشتر در محصوالت را به همراه دارد.
آنجال استرنج، از شرکای تجاری اندرسون هارویتز، درباره  ارتباط بهتر 

در فین تک می گوید:
ش��رکت های زیرساختی بس��یار زیادی وجود دارد که با بانک ها وارد 
همکاری می ش��وند و فرآیند اهدای مجوز و برخی کارهای تنظیمگری 
قانون و تمامی شبکه های متنوع پرداختی موردنیاز را منسجم می کنند. 
درنتیجه، اگر قصد راه اندازی شرکت خدمات مالی داشته باشید، به جای 
صرف چند س��ال زم��ان و چندین میلی��ون دالر هزینه در ش��راکت با 

سازمان های متعدد، نیازهای خود را به صورت سرویس دریافت کنید.
فین تک روند توس��عه و پیش��رفتی ش��بیه به دنی��ای کامپیوتر را در 
پی��ش گرفته اس��ت. در دنیای کامپیوت��ر، ابتدا نرم افزار و س��خت افزار 
به صورت مجموعه ای )باندل( ارائه شدند. سپس، سخت افزارها به صورت 
زیرمجموعه ای از سیس��تم های  عامل   متعدد ارائه و انحصاری ش��دند. در 
مرحله  بعد، اینترنت فرهنگ نرم افزار آزاد را توسعه داد و مفهوم نرم افزار 
به عنوان س��رویس به شهرت رس��ید. در مراحل بعدی، فین تک در یک 

دهه  آینده شبیه به اینترنت در دو دهه  گذشته حرکت خواهد کرد.
پیش بینی سوم: فین تک امبد

نظریه: فین تک به عنوان بخشی از عملکرد پایه ای محصوالت غیرمالی 
عمل خواهد کرد.

مفه��وم فین ت��ک امبد )Embed( این گونه اس��ت که خدمات مالی 
به  جای ارائه به صورت محصوالت منفرد، به عنوان بخشی از رابط کاربری 
اصل��ی محصوالت دیگ��ر جاس��ازی )Embed( می ش��ود. در ماه های 
گذش��ته، کارشناس��ان متعددی از ای��ن پیش بینی حمای��ت کرده اند و 
می توان دلیل حمایت آنها را نیز حدس زد. ارائه دهنده های نرم افزارهای 
زیرس��اختی فرصت آزمایش فین تک را به شرکت هایی معرفی کرده اند 
که خدمات بانکداری مخصوص مصرف کننده عرضه نمی کنند. ازاین رو، 

آنها نیز به مرور به جمع سرویس دهنده های فین تک اضافه می شوند.
اپل چندی پیش س��رویس اپ��ل کارت را رونمایی ک��رد. آمازون نیز 
محصوالتی مش��ابه به نام آمازون پی و آمازون کش دارد. فیس بوک نیز 
لیب��را و فیس بوک پ��ی را معرفی کرد. ش��اپیفای و تارگت هم تصمیم 
دارند س��رویس های پرداخت اختصاصی خود را عرضه کنند که مجموع 
رخدادها توسعه همه جانبه  فین تک را در جهان به  همراه خواهد داشت.

اگر س��یگنال های گفته ش��ده را به عنوان نش��انه ای از آین��ده در نظر 
بگیری��م، خدم��ات مالی فناوران��ه در یک دهه  آینده ب��ه قابلیتی درون 
پلتفرم هایی تبدیل می ش��وند که کاربران اکنون ارتباطی نزدیک با آنها 

دارن��د. درواقع، دیگر با محصولی مجزا روبه رو نخواهیم بود و کاربر ملزم 
به ایجاد ارتباط با چند سرویس و شرکت جدید می شود.

م��ت هریس، یکی از تحلیلگ��ران Bain Capital Ventures، در 
چند مقاله  اخیر خود، تعریف فین تک امبد را توضیح داده اس��ت. او در 
مقاله ه��ای خود اعتقاد دارد خدم��ات مالی در آینده به الیه ای جدید از 
سیس��تم ها تبدیل می ش��وند که باید روی الیه های اینترنت و خدمات 
ابری و موبایل توسعه یابند. اکنون ابزارهای قدرتمندی در اختیار داریم 
که با اس��تفاده از مجموعه س��ه گانه ب��اال به هم متص��ل و در لحظه در 
دس��ترس هستند. س��رویس هایی مانند پرداخت آنالین و تراکنش ها و 
خدم��ات اعتباری به کاربران امکان می دهند بدون نیاز به خدمات مالی 

متعدد، ارزش افزوده   بیشتری را از آنها دریافت کنیم.
برت کینگ، از آینده پژوهان حوزه  فین تک، 
تعریف خالصه و مهمی از آینده ارائه می کند:

ش��رکت های فن��اوری و برنده��ای بزرگ 
دروازه بان های محصوالت  ب��ه  مصرف کننده 
مالی تبدیل و محص��والت مالی نیز اکثرا به 
پش��ت صحنه تجربه  کاربران منتقل خواهند 
ش��د. بس��یاری از ای��ن ش��رکت ها ب��ا ارائه  
خدم��ات پرکارب��رد و ج��ذاب در حوزه های 
دیگر، داده های باارزشی جمع آوری می کنند 
ک��ه برتری چش��مگیری در کاهش هزینه ها 
به همراه خواهد داشت. ترکیب سرویس های 
دس��ت اول )مثال فروش گوشی هوشمند( با 
خدمات مالی دس��ت دوم امبد )مثال وام های 
خرد( به معنای امکان پیاده س��ازی استراتژی 
جبران خس��ارت خواهد بود. به عنوان مثال، 
اپل می تواند س��ود خود از گوشی های آیفون 

را کاهش و درعوض، درصد کارمزد خدمات مالی را برای آن افزایش دهد.
ترکیب خدم��ات ب��رای مصرف کننده های فین تک مزایای بس��یاری 
به  همراه دارد. آنها به جست وجو برای پیداکردن راهکارهای جدید برای 
پرداخت و پس انداز و س��رمایه گذاری نیازی ندارند. برندهای مخصوص 
مصرف کنن��ده نیز در این مس��یر ملزم به رقاب��ت در حوزه هایی غیر از 
ارتباط مس��تقیم با مصرف کننده می شوند و با س��ازمان هایی همکاری 

کنند که خدمات را به صورت مجموعه ای ارائه می کنند.
ش��رکت های قدیم��ی خدم��ات فین ت��ک می توانند از تع��داد فراوان 
مخاطبان در شرکت های بزرگ فناوری برای افزایش نفوذ خود استفاده 
کنن��د. به عنوان مثال، می توان اوبر را نام برد که با اس��تفاده از خدمات 
گ��وگل مپس خدمات خ��ود را در توزیع کننده ای عظی��م ارائه کرد که 

شانس نفوذ به پایگاه بزرگ تری از مشتریان را کسب کرد.

پیش بینی چهارم: جمع بندی خدمات 
نظریه: مشتریان خدمات مالی را از هاب مرکزی دریافت می کنند.

اکثر خدمات مالی در دهه  پیش  رو عالوه بر جابه جایی از سمت کاربر 
به خدمات گسترده  پشت صحنه، به صورت هاب های متمرکز به کار ادامه 
خواهند داد که در یک نقطه جمع آوری می شوند. برای مصرف کننده ها 
هاب می تواند گوش��ی هوش��مند باشد و برای کس��ب وکارهای کوچک، 
 Quickbooks هاب خدمات مالی می تواند در سرویس هایی همچون

یا حتی جی میل و صندوق های نقدی دیده شود.
باتوجه ب��ه روند کنونی که ش��رکت هایی همچون اپ��ل و فیس بوک و 
آمازون سیستم  های عامل  خود را بین پلتفرم های متعدد توزیع می کنند 
)تصور کنید الکسا و آمازون پرایم و کارت اعتباری آمازون باهم ترکیب 
شوند(، کاربرانی مزیت بیشتری خواهند داشت که به اکوسیستم پایبند 
باش��ند و درنتیج��ه، بتوانند خدم��ات مالی خود را ازطری��ق هر پلتفرم 
به راحت��ی انجام دهند. همچنین، ش��رکت ها پلتفرم  خ��ود را به قابلیت 
تعامل مجهز می کنند. به بیان دیگر، الکس��ا می تواند کاربران اندروید را 

نیز به خود جذب کند.
اکثر کاربران ترجیح می دهند با حداقل سرویس ممکن تعامل داشته 
باش��ند و عالقه ای به نصب انواع س��رویس های مالی ندارند. درحقیقت، 
الزام به استفاده از چند سرویس فین تک ارزش افزوده را از بین می برد و 
آنها را تجزیه می کند. محصوالت عالی حول برنامه های متمرکز بر کاربر 
ساخته می شوند و کارشناس��ان فین تک اعتقاد دارند سرویس دهنده ها 
باید وضعیت مالی و نیازهای کاربر را بهتر از خودش بشناسند. بنابراین، 
آنها می توانند بهتر تصمیم گیری و در پش��ت صحنه روی س��رمایه های 

کاربران بهتر عمل کنند.
همان طورکه گفته ش��د، کاربران در آینده خدم��ات مالی را به عنوان 
قابلیتی درون سرویس ها و اکوسیستم هایی دریافت می کنند که روزانه 
از آنها اس��تفاده می ش��ود؛ درنتیجه، ش��رکت های فناوری برنده  رقابت 
خواهند بود؛ چون قطعا کاربران از گذراندن زمان در سرویس های آنها، 
بیش از س��رویس های بانک اصلی خود ل��ذت می برند. امروزه هاب های 
خدمات مالی گوش��ی های هوشمند و لپ تاپ ها هستند و درآینده شاید 
ایمیل، خودرو هوشمند، تلفن و حتی موتور جست وجو به هاب خدمات 

مالی تبدیل شود.
تکام��ل فین تک نش��ان دهنده  تکامل اینترنت و کامپیوترها اس��ت. با 
افزای��ش تعامل و ادغام س��رویس ها در خدمات روزم��ره  زندگی مردم، 
محل مدیری��ت خدمات مالی و محصوالت مرتبط نی��ز به گونه ای برای 
کاربران تغییر می کند که ش��اید دیگر به آن فک��ر نکنند. به هرحال در 
ی��ک تا دو دهه  آینده، فین تک قطعا ش��باهت کمی به وضعیت امروزی 

خواهد داشت.
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در ح��ال حاضر با توجه به ش��یوع جهانی ویروس کرونا، 
دورکاری ب��ه تنها راه حل تبدیل ش��ده اس��ت، با این حال 
چه نکاتی را قبل از به اجرا درآوردن این سیاس��ت پربازده، 
باید مورد توجه قرار داد؟ درواقع یک تجربه ناموفق احتمال 
باعث خواهد ش��د که پس از پایان ش��رایط فعلی، دیگر به 
س��راغ این شیوه نروید. این امر در حالی است که به عقیده 
بس��یاری از تحلیلگران، این شیوه جایگزین روش های رایج 
خواهد شد. درواقع عدم نیاز به فضای کاری بزرگ، کاهش 
هزینه ها، امکان فعالیت بیش��تر و ع��دم نیاز به مرخصی از 
جمله مزیت هایی محس��وب می ش��ود که بدون شک برای 
هر ش��رکتی بس��یار مهم خواهد بود. در این راس��تا نکاتی 
را بررس��ی خواهیم کرد که باعث می ش��ود تا بدون مشکل 

بتوانید از این شیوه کاری، استفاده نمایید. 
1-انتظارات را مشخص نمایید 

ب��ا توجه به ای��ن امر ک��ه کارمن��دان دورکار در محیط 
ش��رکت حضور ندارند، الزم است که از قبل تمامی توقعات 
مشخص شود. در این رابطه فرصتی را برای صحبت کردن 
ب��ه کارمن��دان خود بدهید ت��ا درک متقابل ش��کل گیرد. 
پ��س از این مرحله ش��ما باید دورکاره��ا را در نحوه انجام 
فعالیت ه��ا آزاد بگذاری��د. برای مثال ممکن اس��ت فردی 
تمایل داشته باشد که صبح اقداماتش را انجام دهد. فردی 
دیگر ساعت های پایانی شب را مناسب تر بداند. در کنار این 

موضوع ش��ما باید معیارهای مشخصی را برای خود داشته 
باش��ید تا اس��تخدام بهترین ها امکان پذیر شود. برای مثال 
بررس��ی رزوم��ه و مهارت ها، از جمله این موارد محس��وب 

می شود. 
2-به 10 مهارت اصلی توجه داشته باشید 

در هر زمینه ای اگر مهارت های موردنیاز وجود نداش��ته 
باشد، امکان فعالیت بسیار سخت خواهد شد. در این راستا 
مهارت ه��ای اصلی ب��رای دورکارها ش��امل: خودمدیریتی، 
ارتب��اط، عل��وم رایان��ه، صداق��ت، نظ��م، انعطاف پذیری، 
مس��ئولیت پذیری، کار تیمی، حل مسئله و خالقیت است 
که الزم اس��ت تا گزینه موردنظر از آنها برخوردار باشد. در 
این زمینه ممکن اس��ت از بررس��ی رزومه و نمونه کارهای 
اف��راد، نتوانید تمامی ای��ن موارد را پیدا کنی��د. به همین 
خاطر سیاس��ت اس��تخدام موقت، می تواند کامال کارس��از 
باشد. همچنین فراموش نکنید که دورکاری به معنای نابود 
ش��دن کار تیمی نبوده و به همین خاطر نیز نیروی جدید 

باید با این مسئله کامال هماهنگ باشد. 
3-به تفاوت مناطق توجه داشته باشید 

اگرچ��ه در رابطه با مزیت ه��ای دورکاری همواره به این 
موضوع تاکید می شود که مرزها از بین خواهد رفت، با این 
حال آیا این موضوع به معنای واقعی یک مزیت محس��وب 
می ش��ود؟ بدون شک پاس��خ منفی بوده و باید به این نکته 
توجه داش��ته باش��ید که فرهنگ ها در کشورهای مختلف، 
تفاوت هایی را دارد. به همین خاطر ممکن اس��ت فرهنگ 
سازمانی شما کامال مغایر عقاید شخصی افراد باشد. در کنار 

این مسئله فراموش نکنید که تفاوت ساعت ها، می تواند در 
شرایط حس��اس به یک عامل بسیار منفی تبدیل شود. در 
کنار این مس��ئله نحوه پرداخت دستمزدها نیز یک معضل 
خواهد بود. برای مثال ممکن اس��ت یک کارمند دورکار در 
منطق��ه ای، با توجه به ارزش پول خود، به مراتب گران تر از 
فردی تمام ش��ود که در منطقه خودت��ان می تواند فعالیت 
نماید. به صورت کلی شما باید به این موضوع فکر کنید که 
آیا دلیلی برای استخدام افراد بیش از حد دور وجود دارد؟ 
درواقع اولویت شما باید افراد منطقه خودتان باشد. این امر 
باعث می ش��ود که در صورت نیاز به حض��ور آنها و یا بروز 
یک مشکل، پیگیری بسیار ساده باشد. در کنار تمامی این 
مس��ائل فراموش نکنید که تفاوت های زبانی، ممکن است 

ارتباط کارمندان را نیز بسیار سخت نماید. 
4-میزان آمادگی خود را بسنجید 

یک سوال بسیار مهم که باید به آن توجه نمایید این است 
که آیا زیرس��اخت های الزم در شرکت شما وجود دارد؟ برای 
مثال آیا پلتفرم موردنیاز را تعیین کرده اید و نرم افزار سنجش 
وضعی��ت دورکارها را در اختی��ار دارید؟ همچنین با توجه به 
صرفه جویی در زمان رفت و آمد، الزم است تا به دنبال تقویت 
تیم کاری خود از طریق دوره های آموزش��ی باشید. به صورت 
کلی قبل از قدم گذاشتن در این مسیر الزم است تا نسبت به 
آماده بودن خود، اطمینان حاصل نمایید. در این زمینه مشورت 
گرفت��ن با مدیرانی که تجربه چنین اقداماتی را دارند، اقدامی 

بسیار نتیجه بخش خواهد بود. 
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دورکاری و نکاتی که باید به آن توجه نمود 

چگونه فروشنده بهتری باشیم؟
افزایش فروش با تغییر شیوه تفکر

اغلب کارآفرینان در زمینه فروش با مش��کالت ظاهری مواجه نیس��تند. جذابیت عرصه فروش ساالنه شمار 
باالی��ی از کارآفرین��ان را به س��وی خود جلب می کند. مهمترین مس��ئله در این میان دش��واری های عاطفی 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و افزایش میزان فروش کسب و کارهاست. بسیاری از برندها در این مسیر با 
شکست های مداوم مواجه می شوند. استفاده از توصیه های حرفه ای در زمینه فروش برای هر بازاریابی ضرورت 
دارد. در ادامه برخی از مهمترین نکات برای تجربه روند فروش مناسب را مرور خواهیم کرد. نکات مورد بررسی 

براساس ضرورت تغییر زاویه دید و شیوه تفکر درباره عرصه فروش طراحی شده است. 
پذیرش پارادوکس فروش

عرصه فروش، برخالف بس��یاری دیگر از کس��ب و کارها، دارای مس��یر مس��تقیم برای موفقیت نیست. 
بس��یاری از کارآفرینان عادت به شنیدن پاس��خ های منفی به طور مداوم ندارند. این امر در زمینه فروش 
مش��کالت جدی را ایجاد می کند. کس��ب و کارها باید نس��بت به فعالیت در عرصه فروش آگاهی دقیقی 
داش��ته باش��ند. مواجهه با شکس��ت های مداوم در این حوزه امری طبیعی اس��ت. امروزه حتی بزرگترین 
فروش��ندگان نیز در عمل با شکست های مختلف مواجه می ش��وند. نکته اساسی در این میان تالش برای 
بهبود وضعیت فروش به طور مداوم است.  پارادوکس اصلی در زمینه فروش شمار باالتر پاسخ های منفی 
نس��بت به پذیرش پیشنهادهای خرید اس��ت بنابراین کارآفرینان در صورت عدم آمادگی قبلی برای این 

شرایط با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهند شد. 
پاسخ منفی هیچ گاه امری شخصی نیست

وقتی مشتریان نسبت به پیشنهاد خرید از سوی فروشندگان اقدام به ارائه پاسخ منفی می کنند، معنای این امر مشکل 
ش��خصی با شما نیست. هیچ خریداری نسبت به رد پیشنهادهای مناسب فقط به خاطر دشمنی با فروشندگان اقدام 
نمی کند و نکته جالب اینکه اغلب اوقات هویت فروشندگان برای طرف خریدار نامشخص است بنابراین برداشت شخصی 
از پاسخ های منفی امری نادرست خواهد بود.  فروشندگان تازه کار اغلب در زمینه مدیریت پاسخ های منفی مشکالت 
بسیار زیادی دارند. این امر موجب ناتوانی آنها برای ادامه کار در این حوزه می شود. مدیریت پاسخ های منفی به معنای 

درک ماهیت غیرشخصی آنها و تالش برای ادامه روند بازاریابی و فروش درست مانند روزهای نخست فعالیت است. 
توجه به اهداف و نتایج بلندمدت

مواجهه با پاس��خ های منفی در زمینه فروش امری دائمی نیس��ت. اغلب فروشندگان پس از چند پاسخ 
منفی در نهایت موفق به چند نوبت فروش نیز می ش��وند. مهمترین مس��ئله در این میان نگاه بلندمدت 
به عرصه فروش است. این امر توانایی فروشندگی کارآفرینان را به طور قابل مالحظه ای تقویت می کند. 

طراحی اهداف بلندمدت اغلب برای مواجهه با شرایط دشوار بهترین ایده خواهد بود. یکی از چالش های 
اصلی در زمینه فروش��ندگی توان حفظ روحیه باالس��ت. طراحی اهداف بلندم��دت در این میان توانایی 
فروش��ندگان برای ارزیابی ش��رایط جاری براس��اس نقش��ه راه کالن را راحت تر می کند. وقتی نگاه ما به 
بلندمدت باش��د شکس��ت های مقطعی و کوتاه مدت اهمیت چندان زی��ادی نخواهد یافت. این امر کمک 

شایانی به کسب و کارها برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف و فروش بیشتر می کند. 
آشنایی با اصول اولیه اقتصاد

وقتی کارآفرینان وارد حوزه فروش می ش��وند، اقدامات اقتصادی روش��نی را س��اماندهی می کنند. بس��یاری از 
کارآفرینان پیش از ورود به عرصه فروشندگی هیچ آشنایی ای با اصول اولیه علم اقتصاد ندارند. همین امر موجب 
تحلیل ها و برداشت های اشتباه از این عرصه می شود. فعالیت مناسب در عرصه فروش نیازمند کسب اطالع هرچند 
اندک از حوزه اقتصاد است.  شرکت در دوره های آموزش مبانی اقتصاد یکی از راهکارهای ساده برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف است. برخی از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فرآیند طوالنی مدتی را 
طی می کنند. دلیل این امر ناتوانی برای بهره گیری از نکات اساسی حوزه اقتصاد به منظور تاثیرگذاری بهتر بر روی 

مشتریان است. این امر شاید در نگاه نخست بسیار ساده باشد، اما در عمل دارای اهمیت حیاتی است. 
در شکست های گذشته نمانید

شکست های گذشته تجربیات منفی برای هر فروشنده ای محسوب می شود. نکته مهم در این میان مواجهه تمام 
فروشندگان با چنین شکست هایی است بنابراین تالش برای پرهیز از شکست امری غیرممکن خواهد بود. امروزه 
کس��ب و کارها در فرآیند مدیریت سازمانی با چالش ها و حتی شکست های زیادی مواجه می شوند، اما در نهایت 
به مسیرش��ان ادامه می دهند. این امر دارای اهمیت بس��یار زیادی برای فروشندگان است. عرصه فروش نیز مانند 
هر حوزه دیگری با امکان مواجهه با شکس��ت همراه است. مهمترین مس��ئله در این میان یادگیری نکات تازه از 
شکست های قبلی و تالش برای بهبود شرایط در بلندمدت است. فقط در این صورت کسب و کارها شانس کافی 
برای بهبود شرایط شان در بلندمدت را خواهند داشت.  بسیاری از کارآفرینان در عمل توانایی فراموشی شکست های 
گذشته را ندارند. این امر موجب فقدان تمرکز در محیط کار و یادآوری مداوم شکست ها می شود. اگر فروشندگان 
در این حوزه توانایی مدیریت بهینه شرایط را نداشته باشند، به زودی با افکار منفی متعددی مواجه خواهند شد. 

توجه به فرآیند به جای نتایج
توجه به نتایج در زمینه فروش امر رایجی اس��ت. اگر فروش��ندگان فقط به نتیجه نهایی توجه نمایند، 
مواجهه با ش��مار معدودی از شکست ها موجب کاهش انگیزه شان در مقیاسی وسیع می شود. بدون تردید 
هر فروشنده ای در طول زمان نکات تازه از حوزه فروش یاد می گیرد. توجه به فرآیند پیشرفت توانایی های 
هر فروشنده دارای اهمیت بسیار بیشتری در مقایسه با نتیجه نهایی فروش است. این امر به فروشندگان 

در زمینه تقویت مهارت های فروش شان کمک شایانی خواهد کرد. 
برخ��ی از کارآفرین��ان در ح��وزه فروش نیاز ب��ه تقویت انگیزه دارن��د. این امر باید ابتدا از س��وی خود 
کارآفرینان ش��روع شود. توجه به فرآیند پیش��رفت در زمینه فروش یکی از بهترین محرک های انگیزشی 

برای افراد محسوب می گردد بنابراین باید نسبت به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم. 
باور به عملکرد مطلوب در حوزه فروش

کارآفرین��ان ب��رای موفقیت در عرصه فروش نیاز به امری فراتر از تکنیک های حرفه ای دارند. بس��یاری 
از فروش��ندگان در عمل باید نس��بت به تقویت روحیه کاری و تعهد در محیط کار نیز اقدام نمایند. هیچ 
فروش��نده بی نظم و بدون انگیزه ای توانایی تجربه دوره های پایدار موفقیت را نخواهد داشت بنابراین باید 

اندکی در مورد روحیه کار گروهی و تعهد نسبت به انجام پروژه های فروش دقت نماییم.
 امروزه کس��ب و کارها در زمینه همکاری با فروش��ندگان به معیارهایی نظیر میزان تعهد و پشتکار آنها 
توجه می کنند، با این حس��اب تالش برای بهبود کارنامه حرفه ای از س��وی فروش��ندگان نقش مهمی در 
بهبود توانایی آنها دارد. این امر در مدت زمانی کوتاه پدیدار نمی ش��ود. شکیبایی در زمینه بهبود عملکرد 
امری ضروری برای هر کسب و کار و کارآفرینی خواهد بود. استفاده از توصیه های این مقاله شروع فرآیند 
smallbusinessbonfire.com :بهبود توانایی فروشندگان در مقیاسی وسیع است.              منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

 به قلم: دیوید دافورد کارشناس کسب و کار / ترجمه: علی آل علی
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

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

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: لورا اسپان  کارآفرین 
مترجم: امیر آل علی


