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سعید لیالز: نپذیرفتن FATF بازی در زمین حریف است

 FATF مانع 
پس از تحریم

فرصت امروز: ایران حدود ۱۱ س��ال پیش در لیس��ت سیاه FATF قرار گرفت و با اینکه پس از برجام و به واسطه 
لوایح چهارگانه دولت موقتا از فهرس��ت س��یاه خارج شد، اما با به سرانجام نرسیدن دو الیحه از چهار الیحه بار دیگر 
به فهرس��ت س��یاه گروه ویژه اقدام مالی وارد شد. کش��ورها در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی در چهار فهرست سبز 

)کشورهای بی مشکل(، خاکستری )همکار ولی دارای مشکل(، قرمز )غیرهمکار( و سیاه )غیرهمکار و در معرض...

 »فرصت امروز« موج فرار سرمایه
در 4 دهه گذشته را بررسی می کند

شیب تند فرار سرمایه
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سال »شوم و ترسناک« اقتصاد جهانی به پایان رسید

سال 2020 از نگاه »اکونومیست«

نکات مهم در تاسیس کسب و کار در دوران کرونا
خالصه سازی کتاب ها ایده ای جدید و پولساز

3 تبلیغ اشتباه و درس هایی که از آنها می توان آموخت
2020 سال طالیی صنعت بازی سازی

درس های بازاریابی رهبران تجاری از سال 2020
تاثیر اولیه در محتواهای ویدئویی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اولین تلویزیون آمازون با 
 4K و رزولوشن LED نمایشگر

از راه رسید

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

5
فرصـت امـروز: دومیـن هفته زمسـتان هفته خوبـی برای 

بازارهای مالی نبود و بازارهـای چهارگانه ارز، طال، 
سکه و بورس همگی حال و هوای زمستانی...

بازارهای مالی هفته خوبی را پشت سر نگذاشتند

بازدهی منفی بازارهای مالی 
در هفته دوم زمستان

سرمقاله

 مشتریان بانک ها
 در پناه قانون

بانک ها و موسسات اعتباری چه 
خصوصی باش��ند و چه دولتی با 
پول و اموال مردم سر و کار دارند 
بنابراین پاسداش��ت و حفاظت از 
پول و اموال مردم نزد بانک ها جزو 
ضروریات بانکداری است. براساس 
مبانی قانون عملیات بانکی بدون 
ربا، بانک ها در بخش تجهیز منابع 
و س��پرده پذیری، هم وکیل و هم 
محسوب  س��پرده گذاران  شریک 
می شوند. در بخش تخصیص منابع 
نی��ز بانک ها هم به عنوان وکیل و 
هم به عنوان شریک سپرده گذاران 
به مردم وام قرض الحس��نه و انواع 
تس��هیالت و اعتبارات بانکی ارائه 
می دهند. الزمه این حجم عظیم 
فعالیت بانکی، اعتماد و امانتداری 
کام��ل بی��ن وکی��ل و م��وکل و 
ش��رکای عملی��ات بانک��ی یعنی 
مشتریان و بانک ها است. مشتریان 
و همچنی��ن س��هامداران بانک ها 
باید اطمینان داشته باشند منابعی 
که در اختی��ار مدیران و کارکنان 
شبکه بانکی کش��ور قرار دارد، از 
گزند پدیده های نامطلوب نظیر به 
کارگیری سپرده های مردم در امور 
غیربانک��ی و یا تصرف غیرقانونی، 
اخت��الس و... مصون و ایمن باقی 
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ادامه از همین صفحه
افزون بر آن، بانک بایس��تی به نحو احس��ن از اسناد و 
اموال مش��تریان که ممکن اس��ت برای انجام امور بانکی 
موقتا در اختیار بان��ک و کارکنان آن قرار گیرد، حفاظت 
نماید. این حداقل انتظار مردم از مدیران و کارکنان شبکه 
بانکی کشور است. پس ضروری است عالوه بر اعتماد کامل 
مشتریان به بانک ها، حقوق آنان نیز همواره در پناه و تحت 

حمایت قانون باشد.
قانونگذار از س��الیان قبل به این انتظار مردمی پاسخ 
مثب��ت داده و ب��ا تصوی��ب قوانین مختلف، مش��تریان 
بانک ه��ا و اموال و اس��ناد آنان را تح��ت حمایت و پناه 
قانون قرار داده اس��ت. در این قاع��ده منطقی، تفاوتی 
بین بانک های دولتی و غیردولتی و موسس��ات اعتباری 
نیست، جز آنکه در بعضی از جرائم مالی و امور کیفری، 
اطالق عنوان »اختالس« یا »ارتشا« به اقدامات و اعمال 
مدی��ران و کارکنان بانک ه��ای خصوصی به لحاظ عدم 
وابس��تگی س��ازمانی آنان به بخش دولت��ی و نهادهای 
عمومی، صحیح نیست. به هر حال، مسئولیت بانک ها و 
مدیران و کارکنان در دو بعد مس��ئولیت های حقوقی و 
مس��ئولیت های کیفری مترتب بر این اعمال قابل بحث 
اس��ت. همچنین مبانی قانونی این دو نوع مسئولیت از 
جمله موضوعات مهم حقوقی اس��ت که بحث تفصیلی 
این مباحث حقوقی در این مقاله مختصر نمی گنجد، اما 
به طور خالصه از نظر قانونگذار در صورت ورود خسارت 
به مش��تریان در مواردی خود بانک و موسسه اعتباری 
بایس��تی پاس��خگوی مش��تری زیان دی��ده و زیان های 
واردش��ده به وی باشد و در مواردی نیز قانونگذار عالوه 
ب��ر مس��ئولیت حقوقی و مس��ئولیت انتظام��ی بانک و 
موسسه اعتباری ذی ربط، مس��ئولیت جزایی را متوجه 
مدی��ر و کارمند ذی ربط بانک می دان��د و آنان را تحت 
پیگ��رد جزایی و تحمل مج��ازات قانونی جرم یا جرائم 
ارتکاب��ی قرار خواهد داد. بدی��ن ترتیب، قانونگذار افراد 
زیر را پاسخگوی ضرر و زیان وارده به مشتریان بانک ها 
در قبال اعمال و اقدام��ات کارکنان بانک های دولتی و 
خصوصی و همچنین موسسات اعتباری قرار داده است:

الف: بانک و موسسه اعتباری ذی ربط چه دولتی باشند 
و چه خصوصی

ب: مدیر و کارمند متخلف بانک و موسس��ه اعتباری 
ذی ربط

پ: هم بانک و موسس��ه اعتباری ذی ربط و هم مدیر 
و کارمند متخلف.

در اینجا به مواردی از حمایت قانونگذار از مش��تریان 
بانک ها و موسس��ات اعتباری و س��هامداران آنها اشاره 

می شود:
یکم؛ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351

این قانون به عنوان یکی از مستندات راهبردی نظام 
بانکی کش��ور، قاعده خوبی در این زمین��ه پایه گذاری 

کرده اس��ت. بند ج ماده ۳۵ قانون مورد اش��اره تصریح 
دارد: »...هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات 
آن متوجه مش��تریان می شود، مسئول و متعهد جبران 
خواهد ب��ود. مدیرعامل، رئیس هی��أت مدیره، اعضای 
هی��أت عامل و اعض��ای هیأت مدیره ه��ر بانک نیز در 
مقابل صاحبان س��هام و مش��تریان مس��ئول خساراتی 
هس��تند که به علت تخلف ه��ر یک از آنها از مقررات و 
قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه 
آن بانک به صاحبان س��هام یا مشتریان وارد می شود.« 
بدی��ن ترتیب، اگ��ر کارمند ش��عبه بان��ک دولتی و یا 
خصوصی از اموال و سپرده های بانک و مشتریان به نفع 
خود یا دیگری برداشت، اختالس، سوءاستفاده و تصرف 
غیرقانونی نماید، در درجه اول خود بانک مسئول جبران 
خسارات وارده به مشتری خواهد بود و نمی تواند با این 
توجیه که کارمند یا مدیر بانک سوءاستفاده و اختالس 
ک��رده، گناه را به گردن کارمندان متخلف بیندازد، مگر 
آنک��ه مرجع قضایی پس از رس��یدگی و تحقیق به این 
نتیجه برس��د که مسئولیت فقط متوجه کارمند و مدیر 
متخلف بانک است و برمبنای این تشخیص رأي قطعی 
محکمه قضایی صادر ش��ود. افزون ب��ر آن، توجه بدین 
نکته ضروری اس��ت که مس��ئولیت حفاظ��ت از وجوه 
نقدی و اسناد همراه مش��تریان تا زمانی که به کارمند 
مس��ئول در شعبه تحویل نشده باشد، همچنان برعهده 
خود مشتری اس��ت. پس اگر سارقي در محل شعبه از 
غفلت مشتری سوءاستفاده کرده و در یک لحظه اموال 
همراه او را قاپ بزند و به سرقت ببرد، بانک و کارمندان 
آن ش��عبه هیچ گونه مس��ئولیتی در قب��ال این رویداد 
خسارتبار در مقابل مشتری زیان دیده نخواهند داشت.

دوم؛ مجازات کارمندان و کارکنان بانک های دولتی 
در جرائم اختالس و تصرف غیرقانونی

الیحه قانونی تش��دید مج��ازات مرتکبین اختالس و 
ارتش��ا و اصالحیه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام، مجازات های��ی س��خت ب��رای اختالس��گران و 
کالهبرداران پیش بینی کرده اس��ت، اما برخالف تصور 
عامه، برداشت های غیرقانونی و ناروای کارکنان بانک ها 
و موسس��ات اعتباری خصوصی از اموال و وجوه متعلق 
به مش��تریان و بانک عن��وان »اختالس« ندارد و از نظر 
حقوق��ی نمی توان ب��ه کارمندان بانک ه��ای خصوصی 
عن��وان »اختالس��گر« داد. همچنین ب��ه دریافت های 
غیرقانون��ی آنان از مش��تریان از نظر مق��ررات جزایی 
نمی توان »رش��وه خواری« گفت، زیرا این گونه اقدامات 
کارکنان بانک های خصوصی گرچه مجرمانه است، ولی 

عناوین دیگری دارد.
سوم؛ ماده 598 قانون مجازات اسالمی

م��اده ۵۹۸ قانون مج��ازات اس��المی مصوب ۱۳۷۵ 
مجازات س��ختی برای تخلفات مال��ی کارمندان دولت 
و ش��رکت های دولت��ی از جمله کارمن��دان بانک های 

دولتی پیش بینی کرده اس��ت. در این قانون آمده است: 
»هر ی��ک از کارمندان و کارکنان ادارات و س��ازمان ها 
یا ش��وراها و یا ش��هرداری ها و موسسات و شرکت های 
دولتی و یا وابس��ته ب��ه دولت و یا  نهاده��ای انقالبی و 
بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند 
و دیوان محاس��بات و موسس��اتی که به کمک مستمر 
دول��ت اداره می ش��وند و یا  دارندگان پای��ه قضائی و به 
طور کل��ی، اعضا و کارکنان قوای س��ه گانه و همچنین 
نیروهای مس��لح و مامورین به خدم��ات عمومی اعم از 
رسمی و غیررسمی  وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات 
یا س��هام و س��ایر اس��ناد و اوراق بهادار یا س��ایر اموال 
متعلق به هر یک از س��ازمان ها و موسس��ات فوق الذکر 
یا اش��خاصی  که بر حس��ب وظیفه به آنها سپرده شده 
اس��ت را مورد اس��تفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه 
قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داش��ته باشد،  
متصرف غیرقانونی محسوب و عالوه بر جبران خسارات 
وارده و پرداخ��ت اجرت المثل به ش��الق تا )۷۴( ضربه 
محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد عالوه 
ب��ر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی 
محک��وم خواهد ش��د و همچنین اس��ت در صورتی که 
ب��ه علت اهمال یا تفریط  موج��ب تضییع اموال و وجوه 
دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برس��اند که در قانون 
اعتباری برای آن منظور نش��ده یا در غیر مورد معین یا 

زائد بر اعتبار  مصرف نموده باشد.«
همان گون��ه که مالحظه می ش��ود، قانونگذار در مورد 
تصرف��ات در اموال دولت��ی و عمومی هم��ه کارمندان 
بخش دولت��ی از جمله کارمندان بانک ه��ای دولتی را 
مش��مول این قانون قرار داده است، اما از زمان تصویب 
قانون مورد اش��اره، این بحث در محافل حقوقی مطرح 
بود که آیا فعالیت بانک ه��ا نوعی ارائه خدمات عمومی 
اس��ت که به تبع آن، کارکن��ان بانک های خصوصی نیز 
مش��مول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسالمی قرار گیرند. 
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ 
دیوانعالی کش��ور سرانجام به این اختالف نظرها خاتمه 
و چنی��ن حکم داد: »مطابق م��اده ۵۹۸ قانون مجازات 
اس��المی بخش تعزی��رات مص��وب ۱۳۷۵، مأمورین به 
خدم��ات عمومی اعم از رس��می و غیررس��می همانند 
کارکنان دولت، س��ازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت 
مش��مول حکم مقرر در خص��وص تص��رف غیرقانونی 
نس��بت به وجوه یا س��ایر اموال س��پرده ش��ده به آنها 
برحس��ب وظیفه هس��تند و با توجه به تعریف خدمات 
عمومی در بند ب ماده ۱ قانون ارتقای س��المت اداری 
و مب��ارزه ب��ا فس��اد و نظر به مق��ررات پول��ی و بانکی 
بانک های غیردولتی از مؤسس��ات انتفاعی تحت نظارت 
بانک مرکزی و دولت هس��تند. بنا ب��ه مراتب کارکنان 
بانک های خصوصی با لحاظ ارائه خدمات گسترده پولی 
و بانک��ی به مردم از مصادیق ب��ارز مأمورین به خدمات 

عمومی محس��وب می ش��وند...« بدین ترتیب، در حال 
حاضر کارمندان بانک های خصوصی از حیث تصرف در 
وجوه اموال دولتی و عمومی همانند کارمندان نهادهای 
عمومی جزو »مامورین به خدمات عمومی« محس��وب 
می ش��وند. بنابرای��ن براس��اس رأی دیوانعالی کش��ور، 
مش��مول مقررات ماده ۵۹۸ قانون مجازات اس��المی و 

تبعات و آثار جزایی آن خواهند بود.
چهارم؛ تبصره 3 ماده 6 قانون اصالح قانون صدور 

چک مصوب 1397
قانونگ��ذار در آخری��ن اصالحی��ه قانون چ��ک، ارائه 
دس��ته چک ب��دون رعایت مقررات و خ��ارج از ضوابط 
را جرم ان��گاری ک��رده و به طور ضمنی در کنار س��ایر 
مرتکبی��ن، کارمن��دان بانک ه��ا را هم در ای��ن زمینه 
مس��ئول دانسته است. در قانون مورد اشاره می خوانیم: 
»هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت 
به دریافت دس��ته چکی غیرمتناس��ب با اوضاع مالی و 
اعتب��اری خود کرده ی��ا دریافت آن توس��ط دیگری را 
تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، 
صدور چک جدید و اس��تفاده از چک موردی محروم و 
به جزای نقدی درجه ۵ قانون مجازات اسالمی محکوم 
می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان 
مجرمانه دیگری یا مجازات ش��دیدتر باشد، مرتکب به 
مجازات آن ج��رم محکوم می ش��ود...« از نظر حقوقی 
ب��ه نظ��ر نگارنده در این قان��ون عبارت »...ی��ا دریافت 
آن توس��ط دیگری را تس��هیل کند...« می تواند ناظر به 
اقدامات کارمن��دان بانک ها در اعطای دس��ته چک به 
افراد فاقد صالحیت باش��د. هرچند تعدادی از همکاران 
محترم حقوقی در این زمینه بنا به قاعده حقوقی »لزوم 
تفسیر مضیق قوانین جزایی« با این نظر موافق نیستند، 
ام��ا به هر ح��ال، تبصره مورد اش��اره حاک��ی از توجه 
قانونگ��ذار به حفظ و حمایت حقوق قانونی مش��تریان 

بانک هاست.
پنجم؛ خط مشی و سیاست های بانک مرکزی در 

جهت حمایت قانونی از مشتریان بانک ها
بانک مرکزی در سال های اخیر سیاست های مناسبی 
براي حفظ و حمایت از حقوق قانونی مشتریان بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری، صندوق ه��ای قرض الحس��نه، 
لیزینگ ه��ا و صرافی ها در پیش گرفته اس��ت. از جمله 
ای��ن سیاس��ت ها، »دس��تورالعمل نحوه رس��یدگی به 
شکایات مش��تریان موسس��ات اعتباری« مصوب سال 
۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار است که براساس آن، کلیه 
موسس��ات اعتباری مش��مول این آیین نامه بایستی به 
شکایات مشتریان خود در چارچوبی مشخص و تعریف 
شده رسیدگی و به ش��اکی پاسخ کتبی دهند. در ماده 
۲ آیین نام��ه مورد اش��اره بانک مرک��زی چنین تعیین 
تکلیف کرده اس��ت: »مؤسس��ه اعتباري موظف اس��ت 
در صورت دریافت ش��کوائیه، ظ��رف مدت حداکثر ۳0 

روز کاري از تاریخ وصول نامه نس��بت به رس��یدگي به 
موضوع و ارائه پاس��خ مکتوب به مشتري اقدام نماید...« 
عالوه ب��ر آیین نامه مورد بحث، بان��ک مرکزی در آبان 
ماه امس��ال نیز س��امانه ارتباط مردمی بانک مرکزی را 
افتت��اح کرد. رئی��س کل محترم بان��ک مرکزی، هدف 
از راه اندازی س��امانه مورد بحث را چنین برش��مرده اند: 
»س��امانه ارتباطات مردمی گامی مهم در گره گشایی از 
مش��کالت مردم اس��ت. مردم عزیز می توانند با مراجعه 
به پایگاه اطالع رس��انی بانک مرکزی یا از طریق شماره 
تماس ۲۷0۶ درخواست خود را در حوزه مسائل شبکه 
بانکی و پولی و ارزی کش��ور مطرح کنند. این س��امانه 
می تواند در رسیدگی سریع تر نسبت به مشکالت مردم 

موثر باشد.«
ششم؛ واحدهای نظارت و بازرسی بانک ها و 

موسسات اعتباری
در حال حاض��ر، کلیه بانک ها و موسس��ات اعتباری 
دارای واحد نظارت و بازرس��ی هستند و به طور مداوم 
عملک��رد واحده��ای مختلف و ش��عب بانک ها را تحت 
رص��د و پایش دارند تا از سوءاس��تفاده های احتمالی و 
یا انحراف ش��عب از دس��تورالعمل های بانک جلوگیری 
کرده و با متخلفین برخورد قانونی نمایند. آنها بایستی 
در چارچوب مقررات »دس��تورالعمل نحوه رسیدگی به 
شکایات مشتریان موسسات اعتباری« رسیدگی و پاسخ 
مشتری را حداکثر ظرف ۳0 روز کتبا به وی ارائه دهند.
در هر حال، بانک ها، موسساتي مالی هستند که با وجوه 
نقدی و اموال مردم بسیار سر و کار دارند و نظارت دائمی 
بر عملکرد بانک ها و موسس��ات اعتباری، ضرورت اساسی 
است. قوانین و مقررات اشاره شده، نمونه هایی از حمایت 
قانونگذار و سیس��تم بانکی کش��ور از مش��تریان و حفظ 
و حمای��ت از حق��وق قانونی و لزوم پاس��خگویی بانک ها 
به ش��کایات مش��تریان اس��ت. به مش��تریان بانک ها ولو 
بدهکاران بانکی همیشه بایستی احترام گذاشت و حقوق 
قانونی آنان را پاس داش��ت. باید پذیرفت که در هر بانک 
که سوءاستفاده مالی و یا اختالس صورت می گیرد، نشان 
ناکارآمدی سیس��تم نظارت و بازرسی آن مجموعه است. 
بنابرای��ن توصیه صمیمانه به هم��کاران محترم نظارت و 
بازرسی بانک ها در این زمینه آن است که به جای تمرکز 
عمده فعالیت ه��ای اصلی خود بر موضوعات س��طحی و 
پیش پ��ا افتاده ای نظیر »تاخیر در حض��ور و تعجیل در 
خروج« و »میل کردن شیش��لیک به جای کباب کوبیده 
در ماموریت های سازمانی«، پایش مستمر عملیات شعب 
و تخلفات و سوءاس��تفاده های مالی را خط مش��ی اصلی 
خود قرار دهند و تالش کنند با پایش مستمر و سیستمی 
ش��عب و س��ایر واحدهای بانک از تخلفات و سوءاستفاده 
میلی��اردی و حیف و میل اموال مردم در بانک ها به موقع 
جلوگی��ری نمایند و در کن��ار آن پاس��خگوی باحوصله 

شکایات و گالیه های مردم نیز باشند.

مشتریان بانک ها در پناه قانون



فرصت امروز: ابتدای س��ال ۲0۲0 میالدی بود که نش��ریه »اکونومیست« 
از عبارت »ش��وم و تاریک« در توصیف وضعیت اقتصادی جهان در این سال 
اس��تفاده کرد و نوش��ت که جهان وارد دوره رکودی خطرناکی ش��ده و این 
وضعیت محنت بار تمام کشورهای جهان را درگیر کرده است. »اکونومیست« 
حاال در پایان این س��ال »شوم و تاریک« به بررس��ی سال ۲0۲0 پرداخته و 
»رکود« را کلیدواژه اقتصاد جهانی در این سال می داند. به اعتقاد نویسندگان 
»اکونومیس��ت«، ت��الش کش��ورها برای مهار ش��یوع کرون��ا از طریق وضع 
محدودیت های مختلف باعث شده که آنها عمیق ترین رکود دهه های گذشته 
را تجربه کنند، اما این بار خبری از وحشت مالی و هجوم مردم به بانک ها نبود. 
البته دولت ها به دلیل ارائه بسته های اقتصادی مختلف برای مقابله با بحران 

کرونا، به شدت بدهکار شده اند و فشار شدیدی را تحمل می کنند.
به گزارش »اکونومیست«، در اوایل بهار سال ۲0۲0 وقتی ویروس کرونا 
در اقصی نقاط جهان ش��یوع پیدا کرده و بس��یاری از کشورها برای مقابله 
با آن حالت فوق العاده اعالم کردند، خطر س��قوط اقتصاد جهانی به ورطه 
یک بحران دیگر کامال احس��اس شد. با وخیم تر شدن اوضاع، شرکت های 
آمریکایی به س��رعت برای نقد کردن دارایی های خود وارد عمل ش��دند و 
حتی دارایی هایی را که قبال امن تلقی می شدند، نقد کردند که این شرایط 
باعث س��قوط بازارهای مالی شد. شرکت ها و سرمایه گذاران در کشورهای 
دیگر نیز برای نقد کردن دارایی های خود به بازارها هجوم آوردند. تقاضای 
جهانی نفت نیز س��قوط کرد و در ماه آوریل )اول اردیبهش��ت( قیمت هر 
بشکه نفت خام سبک تگزاس در بازار معامالت آتی به رقم حیرت آور منفی 

۳۷ دالر رسید!
تالش کش��ورها برای مهار ش��یوع کرونا از طریق وضع محدودیت های 
مختلف باعث ش��د که آنها عمیق ترین رکود دهه های اخیر خود را تجربه 
کنند، اما این بار خبری از وحش��ت مالی و هج��وم مردم به بانک ها نبود. 
بانک ها به طور قابل توجهی در برابر بحران جدید مقاوم و مس��تحکم باقی 
ماندند که بخش��ی از این استحکام ناش��ی از مقرراتی بوده است که پس 
از بحران مالی جهانی وضع ش��د. اگر بانک ها به همان ش��یوه سال ۲00۸ 
اداره می ش��دند، احتمال آب شدن دارایی های آنها در جریان بحران کرونا 

وجود داشت.

البته محرک های مالی و ارائه ضمانت های اعتباری از س��وی دولت ها و 
بانک های مرک��زی نیز بخش مهمی از زیان های احتمالی به نظام مالی را 
خنثی کرد. فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( مستقیما وارد بازارهای اوراق 
قرضه دولتی و ش��رکتی ش��د که با این کار نشان داد که اهمیت بازارهای 

سرمایه به عنوان یک منبع تأمین اعتبار در حال افزایش است.
محرک ه��ای مالی و پولی باعث احیای وال اس��تریت ش��دند و در اواخر 
ماه آگوست )اوایل شهریورماه( شاخص ۵00 شرکت برتر بورس نیویورک 
موسوم به S&P ۵00 به س��قف تاریخی خود رسید. سرمایه گذاران ُخرد 
برای خرید س��هام ب��ه بازارها هجوم آوردند. در ابتدا ش��رکت هایی که در 
حوزه های فناوری و س��المت فعالیت می کردند و در بحبوحه بحران کرونا 
عملکرد خوبی از خود نشان داده بودند، بیشتر مورد استقبال قرار گرفتند، 
اما پس از اعالم تولید یک واکسن مؤثر برای مهار همه گیری کرونا )توسط 
ش��رکت فایزر( در اوایل ماه نوامبر )اواس��ط آبان ماه( ش��رکت های دیگر و 

همچنین بازارهای نوظهور هم مورد توجه واقع شدند.
البته روند بهبود اقتصادی کشورهای مختلف جهان یکسان نبوده است. 
مثال چین در بین اقتصادهای بزرگ جهان تنها موردی اس��ت که احتماال 
س��ال ۲0۲0 را با نرخ رشد مثبت پشت س��ر خواهد گذاشت. آمریکا نیز 
به لطف محرک ه��ای پولی و مالی و همچنین ب��ازار کار انعطاف پذیرش، 
عملک��ردی فرات��ر از پیش بینی ها داش��ته و به نظر می رس��د که برخالف 
رکودهای قبلی، اث��رات زخم های این رکود برای مدت طوالنی در اقتصاد 
آمریکا باقی نخواهد ماند. در س��وی مقابل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور 
جه��ان فضای مالی کمی برای ارائ��ه محرک های اقتصادی الزم در اختیار 
داش��تند و به همین دلیل، خسارات وارد شده به اقتصاد آنها ممکن است 

برای مدت طوالنی تری دوام داشته باشد.
اما ش��ما در هر کشوری که باشید، همه گیری کرونا چشم انداز سال های 
آتی اقتصاد شما را شکل خواهد داد. دولت ها به شدت بدهکار شده اند و از 
ناحیه این بدهی ها فش��ار شدیدی را تحمیل می کنند. نرخ تورم همچون 
یک دهه اخیر تحت کنترل بوده است، اما برخی از اقتصاددانان نگرانند که 
مبادا محرک های پولی و مالی و روندهای جمعیتی در نهایت به بازگشت 

تورم منجر شود.

شرکت های زامبی )ش��رکت هایی که منابع را می بلعند و در عین حال، 
بازدهی مناسبی ندارند( ممکن است بخش زیادی از فضای اقتصاد جهانی 
را اشغال کنند، اما باید اذعان کرد که همه گیری کرونا صرفا حامل خبرهای 
ب��د برای اقتصاد جهانی نبوده اس��ت؛ چراکه کس��ب وکارها در این بحران 
از فناوری ه��ا و فرآیندهای جدید به��ره گرفته اند که این روند می تواند در 

بلندمدت به رشد بهره وری منجر شود.
در بخش مالی، بحران کووید۱۹- روند دیجیتالی ش��دن را تسریع کرد 
و پرداخت ها و س��ایر فعالیت های بانکی را به س��مت مجازی شدن پیش 
برد. بس��یاری از بانک های مرکزی باالخره تصمیم گرفتند که جدی تر به 
راه ان��دازی ارزهای مجازی تحت نظر خ��ود فکر کنند و در این میان، یک 
ارز مجازی رس��می در چین به صورت آزمایشی راه اندازی شد. بازتر شدن 
نظام مالی چین، شرکت های فعال در وال استریت را تحت تأثیر قرار داد و 
سیگنال هایی مبنی بر اینکه چین قصد دارد در حوزه مالی با آمریکا رقابت 

کند و احتماال در بلندمدت سلطه دالر را به چالش بکشد، صادر کرد.
در ماه نوامبر، جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا جانت یلن، رئیس 
س��ابق فدرال رزرو را به عنوان وزیر خزان��ه داری کابینه خود معرفی کرد. 
جان��ت یلن به عنوان وزیر خزانه داری آینده آمریکا عالوه بر چالش مقابله 
با قدرت نوظهوری به نام چین، وظیفه فراهم کردن بس��تری برای بهبود 
اقتصاد آمریکا به گونه ای روان و مطمئن را برعهده دارد. البته تصویب یک 
بسته محرک اقتصادی جدید از س��وی کنگره و امضای آن توسط دونالد 
ترامپ پس از کش وقوس های فراوان، کمکی برای آسان تر شدن کار جانت 

یلن در وزارت خزانه داری آمریکا خواهد بود.
بحران کووید۱۹- همچنین شوک بزرگی را به دولت ها و سرمایه گذاران 
وارد کرد، اما باعث شد که تغییرات نامطلوب آب وهوایی بیش از هر زمان 
دیگری بزرگ جلوه کند. دولت ها و شرکت ها برای کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای هدف گذاری تازه ای انجام دادند و اوراق قرضه س��بز بیشتری در 
مقایس��ه با گذشته منتشر کردند؛ بانک ها نیز برای کاهش انتشار گازهای 
گلخان��ه ای هدف گذاری کردند و آن را در دس��تور کار خود قرار دادند، با 
این حال نظام فراگی��ر قیمت گذاری فرآورده های کربنی همچنان مغفول 

مانده است.

سال »شوم و ترسناک« اقتصاد جهانی به پایان رسید

سال 2020 از نگاه »اکونومیست«

بی دلیل نیس��ت که ۲0۲0، »س��ال جهنمی« نامیده ش��ده اس��ت. 
پاندمی ای که پیش بینی می شد، اما هرگز زمان دقیق آن مشخص نبود، 
در نهایت در این س��ال رخ داد و با اختالفات سیاس��ی و ملی عمیق تر 
شد. نهادهای بین المللی تکه تکه شدند و ایاالت متحده درست در میانه 
این بال از س��ازمان بهداشت جهانی خارج ش��د و در دیگر سازمان های 

چندجانبه، رفتار کارشکنانه نشان داد.
»ماتئو جی. باروز« و »رابرت ای. مانینگ« در مطلبی برای »ش��ورای 
آتالنتی��ک« با م��رور کوتاه بر تح��والت ۲0۲0 ب��ه پیش بینی وقایعی 
پرداختن��د که احتماال در س��ال جدید میالدی ب��ه وقوع می پیوندند و 
از دیدگاه خود به عن��وان دو آمریکایی به بیان تهدیدها و فرصت هایی 

پرداختند که جهان در سال ۲0۲۱ با آنها روبه روست.
به نوش��ته آنها، وسوسه انگیز اس��ت که بگوییم در ۲0۲۱ دیگر جایی 
برای بدتر ش��دن وجود ندارد، اما ش��وک های پیش بینی نشده دیگری، 
ممل��و از خطرات در پیش خواهد بود. ما با اس��تفاده از س��ال ها تجربه 
آینده نگ��ری در ش��ورای اطالعات ملی آمریکا، ب��رای ارزیابی ۱0 خطر 
اصلی در سال جدید به ویژه برای ایاالت متحده اما با پیامدهای جهانی، 
اطالعات ش��ناخت پذیر را مورد ارزیابی قرار داده و بهترین تش��خیص 
خودم��ان را مطرح می کنیم. م��ا یک احتمال به هر س��ناریوی بالقوه 
پیوس��ت کرده ایم که در آن »متوسط« نشان دهنده احتمال وقوع ۵0-

۵0 آن در سال آینده است. ترتیب نگارش خطرات با توجه به اهمیت آن 
برای ایاالت متحده و مابقی جهان است. امسال بخش دیگری را با نگاه 
خوش بینانه به دهه آتی افزوده ایم؛ ۱0 فرصت در سال آتی برای دولت 
جدی��د )آمریکا( را ذکر می کنیم و با مهمترین مس��ئله آغاز کرده و از 
همان شاخص احتمال برای هر کدام از سناریوهای بالقوه بهره می بریم.

اولین مورد از تهدیدات ده گانه نویسندگان »شورای آتالنتیک« به کرونا 
اختصاص دارد و این دو پژوهش��گر با اشاره به اینکه »بحران کووید-۱۹ 
با عرضه آهس��ته واکسن، عمیق تر می شود«، احتمال وقوع آن را »نسبتا 
زیاد« تخمین زده اند. به اعتقاد آنها، کووید-۱۹ در ایاالت متحده، اتحادیه 
اروپا و روس��یه ادامه خواهد یافت و عواقب س��فر در تعطیالت، دورهمی 

خانوادگی و دوس��تانه و خس��تگی گس��ترده از پاندمی تا س��ال ۲0۲۱ 
گس��ترش می یابد. بسیاری هم ممکن اس��ت بیش از این جلو رفته و در 
انتظار دریافت واکس��ن، تجهیزات حفاظتی خود را کنار بگذارند. توزیع 
واکسن می تواند با مشکالت غیرمنتظره در تولید و مشکالت لجستیکی 
روبه رو ش��ود و جدول زمانی واکسیناس��یون عموم��ی را عقب بیندازد. 
به ویژه در ایاالت متحده، نظرس��نجی ها نش��ان می دهد که ۴۲ درصد از 
آمریکایی ها هیچ واکسنی دریافت نخواهند کرد که این می تواند احتمال 
توقف س��رایت تا نیمه دوم سال ۲0۲۱ را کاهش دهد. از آنجا که توزیع 
واکس��ن در خارج از ایاالت متحده، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، 
پراکنده خواهد بود، محدودیت های سفر بین المللی در بیشتر سال ۲0۲۱ 
پای بر جا خواهد بود. این ویروس همچنین به گس��ترش و جهش خود 

ادامه می دهد و به طور بالقوه، اثرگذاری واکسن را محدود می کند.
»ریاست جمهوری بایدن خفه می ش��ود«؛ این عنوان دومین تهدید 
س��ال ۲0۲۱ است و احتمال آن»نس��بتا زیاد« است: توانایی حکمرانی 
جو بایدن محدود خواهد شد، به خصوص اگر جمهوری خواهان رهبری 
س��نا را حفظ کنند. دونالد ترامپ، رئی��س جمهوری آمریکا در آخرین 
روزهایش کار را برای جانش��ین خود س��خت تر می کند. نظرسنجی ها 
نش��ان می دهد حدود ۷0درصد جمهوری خواهان معتقدند انتخابات از 
ترامپ دزدیده ش��ده و ریاس��ت جمهوری بایدن نامشروع است. ترامپ 
می تواند در چهار س��ال آینده خار چش��م بایدن باش��د، خصوصا اگر او 
دوباره برای ریاست جمهوری نامزد شود. در همین حال، ترقی خواهان 
بایدن را از سمت چپ تحت فشار قرار خواهند داد و پشتیبانی از دولت 

او را در میان میانه روها کاهش می دهند.
مخاطره س��وم این اس��ت که »یک بحران مالی جهانی دیگر ناش��ی 
از بدهی آغاز می ش��ود« و احتمال وقوع آن »متوس��ط« است. مخاطره 
چهارم این اس��ت که »کش��ورهای غربی با بهبود اقتصادی کند دست 
و پنجه نرم می کنند« و احتمال آن »زیاد« اس��ت. پنجمین تهدید این 
است که »کره شمالی بحران ایجاد می کند« و احتمال وقوع آن »نسبتا 
زیاد« اس��ت. مخاطره شش��م، این اس��ت که »رویارویی میان آمریکا و 

ایران شدت می گیرد« و احتمالش »کمتر از حد متوسط« است. تهدید 
هفتم آن اس��ت که »آمریکا و چین بر س��ر تایوان درگیر می شوند« و 
احتمال وقوع آن »متوس��ط« اس��ت. تهدید هش��تم نیز این است که 
»بدترین بحران غذایی در چندین دهه جهان را به تباهی می کشاند« و 
در مورد احتمال وقوع آن عبارت »در این وضعیت هستیم« به کار رفته 
است. تهدید نهم این است که »گسترش طبقه متوسط جهانی به پایان 
می رسد« و احتمال وقوع آن »زیاد« است. تهدید دهم هم این است که 
»ترکیه نئو-عثمانی سرکش تر می شود« و احتمال وقوعش »زیاد« است.

»ماتئو جی. باروز« و »رابرت ای. مانینگ« سپس به ۱0 فرصت سال 
۲0۲۱ پرداخته و آنها را به ترتیب اینچنین برشمرده اند:

* ۱: سازمان تجارت جهانی تجدید حیات را تجربه می کند. احتمال 
وقوع: زیاد

* ۲: چندجانبه گرایی برای قرن ۲۱ به روز می شود. احتمال وقوع: زیاد
* ۳: آمریکا و روس��یه رابط��ه ای برمبنای منافع مش��ترک را دنبال 

می کنند. احتمال وقوع: نسبتا زیاد
* ۴: همسویی جدید اعراب-اسرائیل گسترش یافته و تعمیق می شود. 

احتمال وقوع: زیاد
* ۵: آمریکا یک ش��راکت ترانس-پاسیفیک گسترش یافته را رهبری 

می کند. احتمال وقوع: کمتر از حد متوسط
* ۶: آمریکا و متحدانش ساختارهای جدید بین المللی برای حاکمیت 

دیجیتال ایجاد می کنند. احتمال وقوع: کمتر از حد متوسط
* ۷: هوش مصنوعی اش��کال جدیدی از هم��کاری و نه فقط رقابت 

ایجاد می کند. احتمال وقوع: کم
* ۸: »پروژه منهتن« برای پیشرفت ها در ذخیره باتری ظهور می کند. 

احتمال وقوع: نسبتا زیاد
* ۹: یک واکسن جهانی کرونا تولید شده است. احتمال وقوع: کمتر 

از حد متوسط
* ۱0: رواب��ط ترانس-آتالنتیک برای هم��کاری در زمینه فناوری و 

مقابله با چین تجدید شده است. احتمال وقوع: نسبتا زیاد.

سال 2021 فرا رسید؛ با همه تهدیدها و فرصت هایش

بهترین ها و بدترین های سال جدید

خبرخوان

نظرسنجی »رویترز« از قیمت نفت در سال نو
طالی سیاه از 50 دالر باالتر نمی رود

نظرس��نجی »رویترز« نش��ان داد قیمت نفت تحت تاثیر ش��یوع نوع 
جهش یافته ویروس کرونا و محدودیت های سفر که تقاضا برای سوخت 
را ضعیف تر خواهد کرد، بعید اس��ت در سال ۲0۲۱ بهبود قابل توجهی 
پیدا کند. در نظرسنجی »رویترز« از ۳۹ اقتصاددان و تحلیلگر که در نیمه 
دوم دسامبر انجام گرفت، پیش بینی شد میانگین قیمت هر بشکه نفت 
برنت در س��ال ۲0۲۱ به ۵0 دالر و ۶۷ سنت می رسد. این قیمت باالتر 
از قیمت ۴۹ دالر و ۳۵ س��نت است که در نظرسنجی نوامبر برای سال 
۲0۲۱ پیش بینی ش��ده بود، اما تغییر چندانی نسبت به بهای معامالت 
نف��ت برنت در آخرین روز س��ال ۲0۲0 که حدود ۵۱ دالر بود، نش��ان 
نمی دهد. در این نظرس��نجی قیمت هر بشکه وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا در سال میالدی جدید ۴۷ دالر و ۴۵ سنت پیش بینی شد که در 
مقایسه با قیمت ۴۶ دالر و ۴0 سنت در نظرسنجی نوامبر باالتر بود اما 
در مقایسه با قیمت حدود ۴۸ دالر شاخص نفت آمریکا در معامالت روز 

پنجشنبه تفاوت چندانی نداشت.
نوع جدید ویروس کرونا که ماه دس��امبر در انگلیس شناس��ایی شد، 
ریس��ک تجدید محدودیت های رفت و آمد و قرنطینه را تشدید کرده و 
از سوی دیگر، عرضه تدریجی واکسن های کووید-۱۹ ممکن است رشد 
بیشتر قیمت های نفت را محدود کند. تحلیلگران می گویند روند احیای 
تقاضا برای نفت به روند توزیع واکس��ن های ساخته شده برای مقابله با 
ویروس کرونا بس��تگی دارد و برخی از آنه��ا پیش بینی می کنند اوضاع 
در اواخر سال ۲0۲۲ یا سال ۲0۲۳ به سطح عادی برمی گردد. به گفته 
ادوارد مویا، تحلیلگر ارش��د بازار در شرکت »اوآندا«، »نوع جدید ویروس 
کرونا ممکن است چشم انداز را پیچیده کند و به قرنطینه شدیدتری منجر 
ش��ود که دورنمای تقاضا برای نفت در سه ماهه اول سال ۲0۲0 را فلج 
خواهد کرد. تدابیر بیشتر قرنطینه و موضع محتاطانه اوپک پالس، مسائل 

اصلی مورد توجه بازار در نیمه اول سال ۲0۲۱ خواهند بود.«
تولیدکنندگان اوپک و متحدان ش��ان شامل روسیه با افزایش تولید به 
میزان ۵00 هزار بش��که در روز در ژانویه موافقت کرده اند و قرار اس��ت 
چهارم ژانویه برای تصمیم گیری درباره گام بعدی سیاس��ت تولیدشان و 
بررس��ی افزایش تولید به میزان ۵00 هزار بشکه در روز دیگر در فوریه، 
دیدار کنند. همچنین به اعتقاد کارستن فریتچ، تحلیلگر بازار، »اگر اوپک 
پالس کاهش تولید را زیادی از حد س��ریع تس��هیل کند، خطر ریزش 
قیمت نفت وجود دارد، اما اگر خیلی محتاط باش��د، ممکن است تولید 

نفت شیل آمریکا دوباره افزایش پیدا کند.«
براس��اس گزارش »رویترز«، بهای معامالت نفت برنت و وست تگزاس 
اینترمدیت در س��ال ۲0۲0 بیش از ۲0 درصد س��قوط کرد، با این حال 
قیمت نفت برنت پس از اینکه در آوریل به رکورد ۱۵ دالر و ۹۸ س��نت 

سقوط کرد، بیش از سه برابر رشد داشته است.

دالر سال را صعودی تمام کرد
صعود دالر در آخرین روز 2020

ارزش دالر مقابل بسیاری از ارزهای جهانی افزایش یافت. به گزارش 
»رویترز«، شرایط کنونی مالی آمریکایی باعث شده است تا معامله گران 
نس��بت به احیای س��ریع دالر پس از عملکرد بد آن در س��ال ۲0۲0 
چندان خوشبین نباشند. تحلیلگران به دلیل آنچه آن را کسری دوقلو 
عنوان می کنند، معتقدند فش��ار روی دالر کماکان باال خواهد بود. این 
کس��ری دوقلو مربوط به کسری بودجه دولت و همچنین کسری تراز 
حساب تجاری است. تاکنون ۲ میلیون دوز از واکسن کرونا در آمریکا 
توزیع شده اس��ت که ایالت کالیفرنیا با تحویل گرفتن ۳00 هزار دوز 
واکس��ن در صدر قرار دارد و پس از این ایالت نیز ایالت های تگزاس و 
نیویورک به ترتیب با تحویل گرفتن ۱۴۶ هزار و ۹۸۸ دوز و ۱۴0 هزار 
دوز در رده های بعدی قرار دارند، با این حال آنتونی فاوچی، مقام ارشد 
قرارگاه مقابله با کرونا در آمریکا با ابراز نارضایتی از روند کنونی گفت 
که با تداوم این رویه، آمریکا نخواهد توانست به برنامه قبلی برای توزیع 

۲0 میلیون دوز واکسن تا پایان ماه ژانویه دست پیدا کند.
از س��وی دیگر، کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت رس��می با 
توافق برگزیت موافقت کردند و طبق اعالم سباستین فیشر، سخنگوی 
دولت آلمان که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، 
با این کار راه برای اجرایی ش��دن توافق از ابتدای سال ۲0۲۱ میالدی 
هموار می شود. با توافق صورت گرفته بین لندن و بروکسل، بن بست 

در مذاکرات برگزیت پس از حدود چهار سال به پایان خواهد رسید. 
س��ال ۲0۲0 برای دالر در ش��رایطی به پایان می رس��د که آسیب 
گس��ترده کرونا و وادار شدن بانک مرکزی به چاپ گسترده پول، دالر 
را زیر فش��ار شدیدی قرار داد. ارزش دالر مقابل ارزهای معتبر جهانی 
در س��ال ۲0۲0 به طور متوسط ۶درصد کاهش را تجربه کرد تا بدین 
ترتیب یکی از بدترین س��ال های دالر در طول یک دهه اخیر به ثبت 
برسد. بسیاری از کارشناسان ارزی معتقدند استقراض سنگین کسب و 
کارهای آمریکایی و کاهش توان مالی مصرف کنندگان این کشور باعث 
خواهد شد دالر در ماه های نخست سال ۲0۲۱ نیز کماکان تحت فشار 
باقی بماند.  یک س��ال از مواجهه جهان با ویروس کرونا می گذرد و با 
توجه به روند فعلی در س��ال ۲0۲۱ نیز شاهد باقی ماندن این ویروس 
در ص��در کانون توجه��ات معامله گران خواهیم ب��ود. کیت جوکیس، 
استراتژیست ارزی بانک سوس��یت ژنرال گفت: »به زبان ساده از نظر 
معامله گران ارزش فعلی دالر بیش از حدی است که باید باشد و برای 
همین فکر می کنم روزهای بد دالر ادامه دارد. بازارها به آنچه در حوزه 
سیاس��ت گذاری پولی رخ می دهد واکنش نشان می دهند و با وضعیت 
فعلی فش��ار زیادی روی دالر است. در مقایسه با ماه های ابتدایی سال 

جذابیت دالر برای بسیاری از معامله گران کاهش پیدا کرده است.«
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را 
اندازه می گیرد، در معامالت روز گذشته )جمعه( با 0.۳۱ درصد افزایش 
نس��بت به روز قبل در سطح ۸۹.۹۲۷ واحد بسته شد. نرخ برابری هر 
فرانک س��وئیس نیز معادل ۱.۱۲۹ دالر اعالم شد. در تازه ترین دور از 
معامالت ارزهای اروپایی نیز پوند با 0.۳۷ درصد افزایش نسبت به روز 
قب��ل خود و به ازای ۱.۳۶۶ دالر مبادله ش��د. یورو 0.۵۳ درصد پایین 
رفت و ب��ا ماندن در کانال ۱.۲۲ به ۱.۲۲۲ دالر رس��ید. همچنین در 
معامالت بازارهای ارزی آس��یایی، هر دالر ب��ا 0.۳۵ درصد افزایش به 
۱0۳.۲۶۱ ین رس��ید. در برابر همتای اس��ترالیایی، هر دالر آمریکا به 
ازای ۱.۲۹۸ دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۵۲۷ 

یوان چین اعالم شد.
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فرصت امروز: فرار س��رمایه، پدیده شایع اقتصاد ایران در تمام سال های 
گذش��ته بوده است. اینکه شهروندان ایرانی از جمله خریداران عمده ملک 
در کشور ترکیه هستند، نشان می دهد که به واسطه نوسان ارزی و کاهش 
ارزش پول ملی در چند س��ال اخیر، بسیاری از سرمایه ها رهسپار خارج از 
مرزهای کشور شده است. البته باید گفت که فرار سرمایه شکل دیگری از 
فرار دانش و مهاجرت نخبگان است که به موازات فرار مغزها در دهه های 
گذش��ته به فراخور رخدادهای سیاسی و اقتصادی شدت و ضعف داشته و 
بسته به تحوالت جامعه ایران کم و زیاد شده است. بررسی ها نشان می دهد 
که در سال های اولیه انقالب و جنگ، فرار سرمایه رقم قابل توجهی داشته 
است و این امر نشان دهنده اثرگذاری مستقیم بی ثباتی سیاسی بر اقتصاد 
و فرار س��رمایه اس��ت. همچنین بین فرار س��رمایه و نوس��ان ارزی رابطه 
مس��تقیمی وجود دارد و در چند سال گذشته که نوسانات ارزی به دلیل 
تحریم و جنگ اقتصادی تشدید شده، روند فرار سرمایه نیز سیر صعودی 
داشته است. از س��وی دیگر، میان فرار سرمایه و افزایش کسری بودجه و 
تورم نیز رابطه مثبتی برقرار اس��ت و افزایش ذخایر ارزی خارجی، کاهش 

فرار سرمایه را به دنبال دارد.
برای جلوگیری از فرار سرمایه چه باید کرد؟

در میانه های قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم بود که اروپا نسبت 
به فرار س��رمایه به ایاالت متحده آمریکا احس��اس خطر کرد. این موضوع 
جنجال برانگیز حتی در کنفرانس برتون وودز نیز مطرح شد که برای تعیین 
نظم و س��اختار اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم برگزار شده بود. 
حت��ی امروزه هم فرار س��رمایه یکی از دغدغه های مهم کش��ورهای عضو 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( است. جالب است که چین 
از جمله کش��ورهایی است که فرار سرمایه را به میزان چشمگیری تجربه 
کرده و در بین ۱۵ کش��ور توس��عه یافته جهان دارای بیشترین میزان فرار 
س��رمایه است. اما فرار سرمایه چیست؟ آیا می توان آن را به خروج قانونی 
یا غیرقانونی منابع اقتصادی کشور محدود کرد؟ می توان گفت این تعریفی 
نسبتا ساده از فرار سرمایه است. فرار سرمایه از پیامدهای بد اقتصادی است 
و عوامل زیادی زمینه آن را فراهم می کند. با این حال، خاستگاه اصلی این 
پدیده را نااطمینانی از محیط پیرامونی و شرایط حاکم بر اقتصاد می دانند. 
در واقع، س��رمایه گذاران عقالیی، سود بیش��تر و ریسک کمتر در بازدهی 
س��رمایه خود را دنبال می کنند. در نتیجه چش��م انداز اقتصادی نامطمئن 
برای س��رمایه گذاران، باعث می ش��ود آنها محیط ه��ای اقتصادی امن تر را 

ترجیح دهند.
با وجود رقابت همه کشورها در جلوگیری از فرار سرمایه و جذب سرمایه 
بیشتر، فرار س��رمایه به طور خاص دغدغه کشورهای درحال توسعه است. 
این کش��ورها برای تکمیل فرآیند توسعه به سرمایه بیشتری نیاز دارند و 
با این حال در س��ه دهه اخیر از قرن بیس��ت و یکم، با پدیده فرار سرمایه 
بیش از دیگران دس��ت وپنجه نرم کرده اند. این در حالی است که انباشت 

بدهی، از دیگر چالش های جدی اقتصادهای درحال توسعه است. از آنجایی 
که ثبات سیاس��ی، ارتباط تنگاتنگی با امنیت اقتصادی و فعالیت عامالن 
اقتصادی دارد، بی ثباتی سیاسی از دالیل عمده فرار سرمایه در کشورهای 
درحال توسعه است. در واقع، بی ثباتی سیاسی عالوه بر توقف جذب سرمایه 
خارجی، زمینه فرار س��رمایه های داخل��ی و کوچ آن به محیط های امن تر 

اقتصادی را فراهم می کند.
در این بین، وضعیت فرار س��رمایه در ایران چطور است و این پدیده در 
گذر زمان چه فراز و نش��یبی داش��ته است؟ عوامل اثرگذار بر فرار سرمایه 
در کشورمان کدام است و بیشترین رقم فرار سرمایه در چه سالی رخ داده 
اس��ت؟ برای پاسخ این س��واالت به یافته های یک پژوهش علمی استناد 
می کنیم که در ش��ماره س��وم فصلنامه پژوهش های اقتص��ادی با عنوان 
»برآورد فرار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن در ایران« منتشر شده و به بررسی 

میزان فرار سرمایه از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۷ پرداخته است.
روند صعودی فرار سرمایه در 4 دهه گذشته

بررس��ی ها نش��ان می دهد بیش��ترین رقم ف��رار س��رمایه در دهه ۵0 
خورشیدی مربوط به سال های ۱۳۵۵، ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ بوده است. در این 
سال ها فرار سرمایه در کشور به بیش از ۱0 میلیون دالر رسید، به طوری که 
در س��ال ۱۳۵۸ حدود ۱۴.۱ میلیارد دالر س��رمایه از کشور خارج شد که 
بی سابقه ترین رقم فرار سرمایه بوده است. با توجه به بروز انقالب در سال 
۱۳۵۷، این رقم باالی فرار س��رمایه در سال ۱۳۵۸ نشان دهنده اثرگذاری 

مستقیم بی ثباتی سیاسی بر فرار سرمایه است.
طی دو س��ال پس از انقالب، فرار س��رمایه به اوج می رس��د که به طور 
عمده به شرایط سیاسی کشور مربوط است، چنانچه در سال ۱۳۵۸، ایجاد 
محدودیت های ارزی برای کنترل خروج ارز از کشور آغاز می شود. در سال 
۱۳۵۹، بازپرداخت وام ها، بحران گروگان گیری و شرایط تحریم اقتصادی 
آمریکا خروج ارز از کشور را متأثر می کند و همین باعث می شود که روند 

خروج ارز از کشور و فرار سرمایه کاهش پیدا کند.
س��پس در سال ۱۳۶0، خروج رسمی ارز به علت واریز قسمتی از وام ها 
قبل از سررس��ید، حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و بهره وام های پرداختی 
هم تنزل قابل توجهی داش��ت. همچنین در این س��ال، شکاف قیمت ارز 
رس��می و آزاد، انگیزه بخش خصوصی را برای خروج ارز بیش��تر کرد، اما 
کنترل های دولتی و کاهش خروج رس��می ارز، تا حدی باعث کاهش فرار 
سرمایه شد. هرچند در سال ۱۳۶۱، خروج خصوصی ارز کاهش یافت، اما 
به واس��طه افزایش بازپرداخت های س��رمایه ای، فرار سرمایه تا سال ۱۳۶۳ 
رشد کرد. در سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ یعنی سال های پایانی جنگ نیز با 
کاهش بهره ها، کاهش خروج خصوصی ارز، کنترل های ارزی، قطع فروش 
ارز مس��افرتی که منبع بخشی از فرار سرمایه بود، فرار سرمایه تا اندازه ای 
کنترل شد. از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹ رقم فرار سرمایه منفی بود و کمترین 
رقم فرار سرمایه هم مربوط به سال ۱۳۶۹ است. البته در این سال با توجه 

به بروز جنگ خلیج فارس و ایجاد ش��رایط عدم اطمینان، خروج خصوصی 
ارز هم کاهش یافت.

س��پس در سال ۱۳۷۱، با یکسان سازی نرخ ارز و تسهیل ورود و خروج 
ارز به کشور، فرار سرمایه افزایش یافت، به طوری که در سال های ۱۳۷0 تا 
۱۳۷۲، این رقم به ۴.۵ میلیون دالر رس��ید. در سال های بعد دهه ۷0 نیز 
رقم فرار س��رمایه در نوس��ان بود، اما ارقام منفی در این سال ها قابل توجه 
نیست. به طور کلی، در طول این دوره زمانی، بیشترین میزان فرار سرمایه 
مربوط به سال ۱۳۹0 و کمترین میزان فرار سرمایه مربوط به سال ۱۳۷۶ 
اس��ت بنابراین می توان ادعا کرد که با گذش��ت زمان، میزان فرار سرمایه 
در اقتصاد ایران، روندی صعودی داش��ته است. در بعضی سال ها، رقم فرار 
س��رمایه منفی شده که می توان آن را ناش��ی از سیاست های دولت برای 
کنت��رل این پدیده در نظر گرفت، اما مقدار فرار س��رمایه در این س��ال ها 

افزایش یافته است که صرفا دالیل اقتصادی ندارد.
سرمایه ها چطور به جای فرار، قرار می یابند؟

همانطور که در پژوهش مذکور اش��اره ش��ده است، در بعضی از سال ها 
کنترل فساد مانع صعود بیشتر فرار سرمایه شده، اما با بی توجهی دولت ها 
به س��طح فس��اد در اقتصاد، فرار سرمایه روند رش��د خود را از سر گرفته 
اس��ت. همچنین بی ثباتی نرخ ارز تا سال ۱۳۹۳، افزایش دامنه تغییرات و 
انحراف نرخ ارز از نرخ متوسط، افزایش سرمایه را تا پایان سال ۱۳۹۷ رقم 
زده اس��ت؛ به گونه ای که در س��ال ۱۳۹۷، میزان فرار سرمایه پس از سال 
۱۳۹0 دوباره به اوج رس��یده اس��ت. در واقع، وابستگی زیاد به درآمدهای 
نفتی و س��هم ناچیز بخش خصوصی از اقتصاد، زمینه نوسان ها در اقتصاد 
و فرار س��رمایه را فراهم کرده است. می توان نتیجه گرفت در هر سالی که 
نوس��انات اقتصادی کاهش یافته، مقدار فرار س��رمایه کاهشی بوده است، 
اما هر نوع تش��نجی در فضای اقتصاد ایران، مقدار فرار سرمایه را باال برده 
است. همچنین با افزایش نرخ تورم که آن هم ناشی از کسری بودجه دائمی 
دولت و وابستگی به درآمدهای نفتی است، فرار سرمایه شدت گرفته است. 
حتی زمانی که دولت کس��ری بودجه اش را از محل فروش اوراق قرضه یا 
استقراض خارجی تأمین می کند، شهروندان انتظار دارند که دولت بدهی 
خود را در آینده به پول تبدیل کند و همین امر به معنای افزایش مالیات و 
مالیات تورمی است. این انتظارات باعث می شود که شهروندان برای حفظ  

ارزش سرمایه خود، آن را به خرید دارایی خارجی اختصاص دهند.
حال پس از بررسی میزان افت و خیزهای فرار سرمایه در ۴ دهه گذشته، 
سوال این اس��ت که چگونه می توان جلوی فرار سرمایه را گرفت؟ به نظر 
می رس��د پاس��خ این س��وال به نقش مهم و حیاتی دولت در اقتصاد ایران 
برمی گردد. از آنجایی که عالوه بر مسائل اقتصادی، عوامل سیاسی هم در 
فرار سرمایه از کشور اثرگذار است بنابراین این دولت است که باید با کاهش 
نوس��ان های ارزی و مالی، کنترل بدهی ها و ایجاد فضای باثبات سیاسی و 

اطمینان دهی به فعاالن اقتصادی و شهروندان مانع از فرار سرمایه شود.

»فرصت امروز« موج فرار سرمایه در 4 دهه گذشته را بررسی می کند

شیب تند فرار سرمایه

بازار س��رمایه در سال ۹۹ بیشترین بازدهی را نسبت به بازارهای موازی 
داش��ته و هرچن��د در حال حاضر ش��اخص ب��ورس از رک��ورد ۲ میلیون 
واحدی خود در میانه تابس��تان فاصله گرفته اما همچنان گزینه نخس��ت 
سرمایه گذاری نس��بت به دیگر بازارهاست. البته این بازدهی باالی بورس 
نسبت به سایر بازارها محدود به سال ۹۹ نبوده و بررسی ها نشان می دهد 
که در یک دهه گذشته یعنی بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ در بین چهار 
بازار بورس، مسکن، سکه و ارز، باالترین بازدهی سالیانه به میزان ۵۱ درصد 

به بازار سرمایه تعلق داشته است.
به گزارش ایس��نا، مقایسه نرخ رشد ساالنه قیمتی بازارهای موازی بین 
سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ حاکی از آن است که بازار بورس با رشد سالیانه 
۵۱ درصد باالترین نرخ رشد را در بین چهار بازار رقیب به خود اختصاص 
داده است. رتبه دوم با رشد میانگین ۴۲ درصد سالیانه به بازار سکه تعلق 
داش��ته است. بازار ارز با میزان رش��د ۳۶ درصد سالیانه در رتبه سوم قرار 
دارد. بازار مس��کن نیز که متوسط رش��د قیمت سالیانه آن بین سال های 
۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶ درصد بوده از کمترین میزان رشد در بین چهار 

بازار مذکور برخوردار بوده است.
از طرف دیگر، هم حرکتی بین شوک های ارز و شوک های قیمت مسکن 

در همه س��ال های مورد بررسی )۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹( مشاهده می شود. نکته 
قابل توجه آن اس��ت که نوسانات در قیمت مس��کن با یک دوره تاخیر از 
نوسانات قیمت ارز پیروی می کند. تحلیل نسبت نقدینگی به قیمت مسکن 
نیز نشان می دهد یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت مسکن، رشد نقدینگی 

و انتظارات تورمی حاصل از آن است.
مطابق گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در زمان هایی 
که ش��اخص »نقدینگی به قیمت مس��کن« از روند بلندمدت خود پیشی 
می گیرد، فش��اری برای افزایش قیمت مس��کن در دوره های بعدی ایجاد 
می کند. بر این اس��اس در سال ۱۳۹۷ بیشترین فشار برای افزایش قیمت 
مس��کن از محل ش��وک های ایجادشده در ش��اخص »نقدینگی به قیمت 
مسکن« به وجود آمده است. آثار این شوک در افزایش بسیار زیاد قیمت 
مسکن در سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است. افزایش قیمت در سال ۱۳۹۹ 
نیز می تواند ناشی از انتظارات تورمی حاصل از رشد نقدینگی ارزیابی شود.

طبق این بررسی در آبان ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن 
شهر تهران ۲۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان بوده است. بدون محاسبه قیمت 
مناطق ۱، ۲، ۳ و ۶ متوس��ط قیمت مس��کن در تهران ۱۹ میلیون و ۸0۱ 
هزار تومان خواهد بود. در ش��هر تهران میانگین قیمت مسکن در مناطق 

۱، ۲، ۳، ۵ و ۶ باالتر از متوسط قیمت است. از سوی دیگر، قیمت دالری 
هر متر مربع واحد مس��کونی در ش��هر تهران در آبان ماه امسال به میزان 
۱0۵۱ دالر و در هش��ت ماه ابتدای سال ۱0۲۴ دالر بوده است. همچنین 
س��ال ۲0۲0 در کل کشور میانگین قیمت هر متر مربع مسکن ۸۱۸ دالر 
بوده که از نظر شاخص درآمد سرانه در بین پنج کشور خاورمیانه وضعیت 

بهتری نسبت به مصر و لبنان محسوب می شود.
طی سال ۲0۲0 در بین پنج کشور خاورمیانه شامل ایران، ترکیه، مصر، 
لبنان و امارات متحده عربی، میانگین قیمت دالری مسکن در ایران ۸۱۸ 
دالر و درآمد س��رانه ۷۲۵۷ دالر بوده اس��ت، در حالی که متوسط قیمت 
مس��کن در ترکی��ه ۷۳۳ دالر و درآمد س��رانه ۷۷۱۵ دالر بود. همچنین 
در مصر میانگین قیمت مس��کن ۸۳۱ دالر و درآمد س��رانه ۴۸۹۸ دالر به 
ثبت رس��ید. لبنان نیز با متوسط قیمت ۳۶۹۳ دالر برای مسکن و ۲۷۴۵ 
دالر برای درآمد س��رانه نامناس��ب ترین وضعیت را از این نظر در بین پنج 
کش��ور مذکور دارد، اما بهترین وضعیت در بین این پنج کشور یادشده از 
آن امارات متحده عربی اس��ت. با وجود آنکه سال ۲0۲0 میانگین قیمت 
مس��کن در امارات ۵۹۱۸ دالر بوده، درآمد سرانه این کشور به ۳۱ هزار و 

۹۴۸ دالر رسید.

بورس باالتر از سکه، ارز و مسکن ایستاد

بازدهی 10 ساله بازارها

مسکن

»اجاره داری حرفه ای« یک قدم به اجرا نزدیک شد
سمت و سوی مسکن استیجاری

طرح »اج��اره داری حرفه ای« که در آن خانه های اس��تیجاری با 
حمای��ت ۱00 درصدی دولت از س��ازندگان س��اخته خواهد ش��د، 
یک گام دیگر به مرحله اجرا نزدیک ش��د و پس از دو س��ال تالش 
جدی برای س��اماندهی بازار اجاره باالخره وزارت راه و شهرس��ازی 
روز ۹ دی ماه، پیش نویس آیین نامه اجرایی »حمایت از اجاره داری 

حرفه ای« را برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه کرد.
ب��ه گزارش ایرن��ا، وزارت راه با ارائه ای��ن پیش نویس تالش دارد 
تا بازار اجاره با تالش برای تش��ویق س��رمایه گذاران برای س��اخت 
خانه های کوچک و قیمت مناس��ب س��اماندهی  شود؛ تالش دولت 
این اس��ت تا با اجرای نظام اجاره داری حرفه ای از جمعیت مستاجر 
کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود 
عرض��ه حمای��ت کند. برای همین از دو س��ال پیش تالش ش��د تا 
پای س��رمایه گذاران برای ساخت مسکن استیجاری به وزارت راه و 

شهرسازی باز شود.
خ��روج ۶0 درص��دی تقاضا از ب��ازار مس��کن و افزایش جمعیت 
مس��تأجران در پ��ی کاهش قدرت خری��د، تقاضا در ب��ازار اجاره را 
افزایش داده اس��ت و در همین راس��تا کارشناس��ان معتقد هستند 
که موجودی بازار مسکن بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان های 

اجاره ای قرار بگیرد.
س��اختار بازار اجاره اکنون س��نتی است و وزارت راه و شهرسازی 
در راستای حرفه ای کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران، 
پیش نوی��س آیین نامه اجرایی »حمایت از اج��اره داری حرفه ای« را 
برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه کرده است. دولت تالش 
دارد ب��ا تصویب این پیش نوی��س و نزدیک کردن آن به مرحله اجرا 
ضمن حرفه ای کردن ساختار سنتی اجاره از طریق افزایش ارکان و 
بازیگران بازار اجاره و حمایت از عرضه مس��کن اجاره ای، شرایط به 
نحوی اصالح ش��ود که منافع تمام ارکان بازار اجاره در نظر گرفته 

شود.
در ای��ن پیش نویس به دولت اجازه داده ش��ده به منظور حمایت 
از تولید و عرضه مس��کن اجاره ای توسط بخش غیردولتی نسبت به 
واگذاری زمین تحت تملک خود متناس��ب ب��ا مدت بهره برداری از 
واحد مسکونی به صورت اجاره ای اقدام کند؛ موضوعی که می تواند 
پای س��رمایه گذاران را برای ساخت مسکن استیجاری به وزارت راه 
و شهرس��ازی باز کند. پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی پیشتر گفته بود که »علت اینکه اجاره داری 
به صورت حرفه ای در کش��ور شکل نمی گیرد این است که بازدهی 

اجاره داری در کشور پایین است.«
او توضیح داد که »برای رفع این مش��کل یک اصالح آیین نامه به 
هیأت وزیران رفته و مصوب شده است که تمامی اشخاص حقیقی و 
حقوقی اعم از نهادهای دولتی، غیردولتی، اشخاص بخش خصوصی 
و تمامی کس��انی که حاضرند در بخش اجاره داری س��رمایه گذاری 
کنند زمینی را به صورت اجاره ۹۹ س��اله تحویل بگیرند تا در این 
زمین ها خانه بس��ازند و به بازار اجاره برای ۹۹ س��ال عرضه کنند.« 
اصالنی مهرماه امس��ال هم خبر داد ک��ه هم اکنون تدوین آیین نامه 
اجرایی این موضوع در دس��تور کار است که به زودی برای تصویب 

به هیت دولت ارسال خواهد شد.
»اجاره داری حرفه ای« یا همان »س��اخت خانه های اس��تیجاری« 
برنامه دولت برای افزایش عرضه مس��کن و کنترل قیمت ها در بازار 
اجاره اس��ت؛ موضوعی که حرف و حدیث های زیادی را از س��اخت 
خانه ۲۵ متری تا زندگی کردن مردم در قوطی کبریت س��ر زبان ها 
انداخته اس��ت، فارغ از اینکه عملیاتی ش��دن این قانون روی زمین 
مانده می تواند پایانی باش��د بر نگرانی مس��تاجران از پیداکردن یک 
س��قف در کالنش��هری مثل تهران که اتفاقا قرار نیست متراژ آن به 
۲۵ متر خالصه ش��ود. بیش از ۶0 درصد قیمت تمام ش��ده مسکن 
در ایران مربوط به زمین است و اگر زمین برای ساخت خانه رایگان 
باش��د می تواند تا ح��دود ۸0 درصد قیمت مل��ک را از قیمت ها در 
بازار آزاد ارزان تر ارائه دهد. موضوع ساخت »مسکن استیجاری« به 
صراحت در قانون »س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن 
مصوب ۱۳۸۷« آمده اس��ت، اما جامعه سازندگان و سرمایه گذاران 
در سال های گذشته از س��اخت مسکن استیجاری استقبال نکردند 
و از قض��ا دولت ه��ا نیز تالش��ی ب��رای راض��ی کردن انبوه س��ازان 
نداش��تند. وزارت راه و شهرسازی تابستان سال گذشته با دعوت از 
س��رمایه گذاران برای تولید مسکن اس��تیجاری در اطالعیه ای اعالم 
کرد: انبوه س��ازان و س��رمایه گذاران برای ساخت مسکن استیجاری 
در کش��ور امتی��ازات ویژه ای از دولت دریاف��ت می کنند. وزیر راه و 
شهرسازی شهریورماه امسال درباره آخرین وضعیت عملیاتی شدن 
این وعده گفت: »بارها اطالعیه دادیم طبق ماده ۲ قانون ساماندهی 
مس��کن آمادگی داریم که هم ش��هرداری و هر س��ازمانی که قصد 
تولید مسکن اس��تیجاری را دارد از ما زمین دریافت کند. به دنبال 
این بودیم که با تدوین دستورالعمل اجاره داری حرفه ای که در سیر 
مراحل تصویب قرار گرفت از س��ازمان هایی که عالقه مند به ساخت 

مسکن استیجاری هستند حمایت کنیم.«
محمد اسالمی ادامه داد: »بر این اساس می توانیم زمین ۹۹ ساله 
را به س��ازندگانی دهیم که برای دهک های پایین خانه می سازند و 
اگر سازندگان قصد داشته باشند برای عموم جامعه، روی زمین های 
دریافت��ی خانه بس��ازند می توانن��د به صورت ۱0 س��اله از ما زمین 
قس��طی خریداری کنند. آیین نامه ای��ن مصوبه را به دولت بردیم تا 

اقساط زمین را از ۵ سال به ۱0 سال افزایش یابد.«
وزیر راه مجدد با ش��ایعه س��اخت خانه های قوطی کبریتی جواب 
داد و گفت: »متراژ این خانه ها ۳0 متری نیس��ت و س��اخت مسکن 
برای ما همان الگوی ۷۵ متری است.« براساس برآوردی که وزارت 
راه و شهرس��ازی دارد در صورت س��اخت خانه های اس��تیجاری در 
دو س��ال،  حدود ۹00 هزار واحد مس��کونی ساخته می شود که در 
واقع نیمی از نیاز س��االنه بازار مسکن را تأمین می کند و این حجم 
از خانه مس��کونی نه تنها می تواند قیمت مس��کن را در بازار به طور 
قاب��ل مالحظه ای کاهش دهد بلکه باعث می ش��ود وضع بازار اجاره 
هم تعدیل شود. برنامه دولت در بخش ساماندهی به بازار مسکن با 
عرضه خانه های خالی و تنبیه مالکان احتکارکننده با اخذ مالیات از 
یک طرف و همزمان تالش برای پیگیری طرح اجاره داری حرفه ای، 
می تواند چش��م انداز روش��نی از بازار اجاره را در سال های پیش رو 
داشته باشد. پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون امور زیربنایی، 

صنعت و محیط زیست دولت در دست بررسی است.
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گام جدید در دعوای تجاری چین و آمریکا
کدام کشور بیشترین سود را از کرونا برد؟

ات��اق بازرگانی تهران در جدیدترین گ��زارش خود به آمار عملکرد 
اقتصادی کشورها در صادرات و واردات محصوالت مقابله با کرونا در 

سال ۲0۲0 پرداخته است.
در سال گذشته میالدی، بخش مهمی از اقتصاد جهان تحت تاثیر 
شیوع ویروس کرونا قرار گرفت و به این ترتیب میزان کل تجارت در 
سال ۲0۲0، حدودا ۱۴درصد کاهش پیدا کرد. با این وجود در حوزه 
اقالم پزش��کی و محصوالت مرتبط با کرونا، میزان تجارت با رش��دی 

۱۶ درصدی همراه شد و به بیش از ۱۱۳0 میلیارد دالر رسید.
براساس اطالعات منتشرشده، در نیمه نخست سال ۲0۲0، واردات 
محصوالت محافظت از صورت در سراس��ر جه��ان حدود ۹0 درصد 

افزایش یافت و تنها تجارت ماسک، بیش از ۶ برابر رشد کرد.
اطالعات ارائه ش��ده از سوی سازمان تجارت جهانی نشان می دهد 
ک��ه با س��هم ۵۶ درص��دی از کل بازار ماس��ک جه��ان، اصلی ترین 
صادرکننده این محصول در سراسر جهان بوده است. البته چین برای 
تولید این میزان ماسک نیاز به واردات الیاف نساجی داشته و در این 

مدت واردات خود در این مواد اولیه را سه برابر افزایش داده است.
در میان مهمترین واردکنندگان اقالم پزشکی برای مقابله با کرونا 
نیز ایاالت متحده آمریکا در نیمه نخس��ت س��ال گذشته میالدی با 
بیش از ۳۶ میلیارد دالر رتبه نخس��ت را در اختیار داش��ته اس��ت و 
چی��ن با بیش از ۵۴ میلیارد دالر ص��ادرات، اصلی ترین تامین کننده 
اقالم مقابله با کرونا در این مدت بوده است. میزان صادرات مرتبط با 
کرونا از سوی چین در ماه های ابتدایی سال گذشته میالدی، بیش از 

۲0۷ درصد رشد داشته است.
در می��ان ۱0 صادرکنن��ده اصلی اق��الم مربوط ب��ه کرونا، پس از 
چی��ن، آمریکا با ص��ادرات ۲۳ میلیارد دالری ق��رار گرفته و آلمان، 
هلن��د، مکزی��ک، ژاپن و بلژیک در رده های بعدی هس��تند. در میان 
صادرکنن��دگان برتر، تنها چین در این حوزه رش��د قابل توجه ۲0۷ 
درصدی داش��ته و سایر کشورها یا مانند سال های قبل در این حوزه 
کاال فروخته اند یا حتی به دلیل افزایش نیاز داخلی، کاهش صادرات 

نیز داشته اند.
در می��ان ۱0 واردکنن��ده عمده اقالم مربوط ب��ه کرونا نیز پس از 
آمری��کا، آلمان با واردات بیش از ۱۶ میلیارد دالری در رده دوم قرار 
گرفته و پس از آن، چین، فرانسه، ژاپن، هلند، انگلیس، ایتالیا و کانادا 
قرار دارند. برخالف وضعیت صادرکنندگان، در حوزه واردات افزایش 
تقاضا در همه کش��ورها مشهود بوده و فرانسه با افزایش بیش از ۶۱ 
درص��دی واردات در این ح��وزه، باالترین رکورد را به خود اختصاص 

داده است.

بازار سکه و طال در هفته ای که گذشت
حباب سکه به 500 هزار تومان رسید

در هفته ای که گذشت، علی رغم اینکه در قیمت های جهانی طال به طور 
متوس��ط افزایش یک درصدی دیده شد، از سوی دیگر حدود یک درصد 
کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی ایجاد شد؛ بدین ترتیب همپوشانی رخ 
داد که سبب ثبات در بازار داخلی سکه و طال شد و در نتیجه این ثبات و 
آرامش و همچنین کاهش تقاضاهای سرمایه گذاری، حباب سکه  به ۵00 

هزار تومان کاهش یافت.
محمد کش��تی آرای، نایب رئیس اتحادیه ط��ال و جواهر تهران در رابطه 
ب��ا وضعیت یک هفته اخیر بازار س��که و طال به ایس��نا، گفت: با توجه به 
اینکه هفته ای که گذشت، هفته پایانی سال میالدی بوده و طبیعتا انتظار 
نوسانات در بازارهای جهانی می رفت، این اتفاق هم افتاد و اونس جهانی از 
۱۸۷0 دالر تا ۱۹00 دالر در طول یک هفته گذشته نوسان داشت. به طور 
متوسط در هفته اخیر، یک درصد قیمت اونس جهانی افزایش یافت و امروز 

که بازارهای جهانی تعطیل هستند، ۱۸۹۵ دالر است.
نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: از سوی دیگر در  
بازارهای داخلی یک درصد کاهش نرخ ارز در طول هفته اخیر ایجاد شد؛ 
بنابراین یک درصد افزایش قیمت اونس جهانی با یک درصد کاهش نرخ 
ارز در داخل، یکدیگر را پوش��ش داده و س��بب شد تا ما این هفته نیز یک 
بازار باثبات را در رابطه با قیمت ها داشته باشیم؛ به طوری که قیمت سکه 
در طول هفته از یک ثباتی برخوردار بود و هر قطعه سکه به طور متوسط 

۵0 هزار تومان کاهش قیمت داشته  است.
او برای هفته آینده پیش بینی کرد: طبیعتا به سبب سال نو میالدی طی 
یکی دو روز آینده، به نظر می رسد که بازارهای جهانی و قیمت جهانی طال 
تغییرات نخواهد داش��ت. از اواسط هفته پیش رو، احتمال تغییرات قیمت 
اونس جهانی به سبب مس��ائل اقتصادی و سیاسی جهانی وجود دارد، اما 
در بازار داخل در هفته پیش رو به نظر می رسد که باتوجه به مدیریتی که 
روی قیمت ارز هست، قیمت ارز باثبات باشد و شاهد آرامش در بازار سکه 

و طال خواهیم بود. 
کشتی آرای در رابطه با آخرین قیمت ها و تغییرات آن نسبت به ابتدای 
هفته  گفت: در حال حاضر بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
۱۱ میلیون و ۸۱0 هزار تومان و هر قطعه س��که تمام طرح قدیم نیز  ۱۱ 

میلیون و ۴۵0 هزار تومان است.
این مقام صنفی اعالم کرد: در پایان هفته نسبت به ابتدای هفته قیمت 
هر قطعه نیم سکه نیز ۱00 هزار تومان کاهش یافته و به ۶ میلیون و ۲00 
هزار تومان رس��یده است. در پایان هفته نسبت به ابتدای هفته ربع سکه 
و س��که های یک گرمی نیز بدون تغییر مانده اند. در حال حاضر قیمت هر 
قطعه ربع سکه ۴ میلیون و ۲00 هزار تومان و سکه  یک گرمی ۲ میلیون 
و ۳۵0 هزار تومان تعیین ش��ده اس��ت.  همچنین هر گرم طالی ۱۸ عیار 
با کاهش نس��بت به ابتدای هفته، یک میلیون و ۱۵0 هزار تومان قیمت 
دارد. هر مثقال طال نیز ۴ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان تعیین قیمت ش��ده 
است. همانطور که اشاره شد، آخرین نرخ ثبت شده برای اونس جهانی نیز 

۱۸۹۵ دالر است.
کشتی آرای در پایان خاطرنشان کرد: عالوه  بر کاهش جزئی قیمت سکه 
و طال، در هفته ای که گذشت به دلیل ایام فاطمیه و باتوجه به اینکه هیچ 
تقاضایی برای مصنوعات طال به جهت سرمایه گذاری وجود ندارد، مراجعه 
به بازار نیز مش��اهده نمی ش��ود و از آنجایی که ط��ی دو ماه اخیر قیمت 
طال، کاهشی پیش رفته است، هیجان و التهاب و همچنین جذابیت برای 
س��رمایه گذاری بر روی طال از بین رفته و کاهش شدید تقاضا برای خرید 
سکه و طال دیده می شود؛ از همین روی حباب سکه در طول این هفته نیز 
مجدد کاهش پیدا کرده و به رقم ۵00 هزار تومان رس��یده است که اتفاق 

مثبتی برای بازار بوده است.

بانکنامه

فرصت امروز: ایران حدود ۱۱ س��ال پیش در لیست سیاه FATF قرار 
گرفت و با اینکه پس از برجام و به واس��طه لوای��ح چهارگانه دولت موقتا 
از فهرس��ت سیاه خارج شد، اما با به س��رانجام نرسیدن دو الیحه از چهار 
الیحه بار دیگر به فهرس��ت س��یاه گروه ویژه اقدام مالی وارد شد. کشورها 
در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی در چهار فهرس��ت س��بز )کش��ورهای 
بی مش��کل(، خاکستری )همکار ولی دارای مش��کل(، قرمز )غیرهمکار( و 
سیاه )غیرهمکار و در معرض اقدام های تقابلی( جای می  گیرند و پرواضح 
اس��ت که اگر کشوری در لیست س��یاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد از 

مناسبات بانکی و اقتصادی با جهان محروم خواهد ماند. 
از ۴ الیح��ه دول��ت تاکنون لوایح »اصالح قانون مبارزه با تروریس��م« و 
»اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی« تصویب ش��ده، ام��ا لوایح الحاق ایران 
ب��ه پالرمو و س��ی اف تی که در دی ماه س��ال گذش��ته و در پی تصویب 
مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، 
بالتکلیف باقی ماند، تا اینکه با خبر بررسی دوباره آن در مجمع تشخیص 
ب��ار دیگر بارقه امید برای تصویب آن افزایش یافت و دوگانه پیوس��تن یا 
نپیوس��تن ایران به گروه ویژه اق��دام مالی، به یکی از مهمترین موضوعات 
فضای سیاست و اقتصاد ایران تبدیل شد. این موضوع در برنامه تلویزیونی 

عیار نیز مطرح شد و سعید لیالز و مسعود براتی به بررسی آن پرداختند.
سعید لیالز، کارشناس اقتصاد سیاسی در این برنامه تلویزیونی گفت که 
»همه کشورهای جهان غیر از ایران و کره شمالی عضو FATF هستند.« 
به گزارش خبرآنالین، لیالز درباره ضرورت پیوس��تن به اف ای تی اف گفت: 
»تعداد کش��ورهای عضو  ۲0۵ کشور است در حالی که ۱۹۵ کشور عضو 
سازمان ملل هستند. با توجه به اینکه زمزمه های بازگشت آمریکا به برجام 
شنیده می شود و مقام معظم رهبری هم دوباره اجازه بررسی مجدد را به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند نشان می دهد موضوع مهم است. از 
سوی دیگر هر بار که نخواهیم قوانین را رعایت کنیم این امکان برای مان 

وجود دارد که بتوانیم خارج شویم.«
او ادام��ه داد: »من موافق صحبت رهب��ری درباره اینکه باید قدرتمندتر 
شویم هس��تم. هرچند همانطور که ایشان گفتند ما بایستیم آنها متوقف 
نخواهند شد اما قدرتمند شدن ما باعث می شود فشار به کشور کمتر شود. 
باید توجه داشت هر موافقتنامه ای که امضا شود فقط در همان لحظه اعتبار 
و موازنه دارد و ما باید به FATF بپیوندیم، اما در عین حال باید در مسیر 

قدرتمندشدن قرار گیریم.«
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه »پیوستن به FATF این امکان 
را به ایران می دهد که بتواند از ابزارهای بین المللی اس��تفاده کند«، افزود: 
»موضوع FATF و پیوس��تن به کنوانسیون های آن نباید از حد و حدود 
خارج ش��ود. نکته قابل توجه اینجاست که تصویب FATF کشور را گل 

و بلبل نمی کند و عدم تصویبش هم ایران را به خاک سیاه نمی نشاند.«
لی��الز ادام��ه داد: »ما اکنون ب��ا نظم بین المل��ل در افتاده ایم و معتقدم 
پذی��رش FATF ی��ک مانع را از س��ر ایران برمی دارد و ب��ه لحاظ روابط 
 FATF عمومی نپذیرفتن آن بازی کردن در زمین حریف است. اگر عضو
و کنوانس��یون های آن شویم هزینه رس��می اقتصاد کاهش می یابد و عدم 

پیوستن به آن چیزی است که رژیم صهیونیستی و آمریکا می خواهد.«
او س��پس به فواید برجام اش��اره کرد و گفت: »برجام به نفع مردم ایران 
بود و تا جایی که زورش رس��ید تحریم ها را برداشت. ما در سال ۹۶ تولید 
ناخالص داخلی باالیی داشتیم اما با اینکه معتقد هستم برجام برای ایران 
فایده داش��ت مس��ئولیت به هم خوردن توافق برجام آمریکا است و ایران 
نباید در این زمینه کوتاه بیاید و تس��لیم ش��ود. بیشترین فشاری که بعد 
از دوران مغول به ایران وارد ش��ده اکنون مش��اهده می کنیم و کشورهای 
غربی هم توقع نداشتند که اقتصاد ایران تا این حد تاب آوری داشته باشد.«

به گفته وی، »زمانی که تحریم ها برداش��ته ش��ود FATF مهم است و 
ب��رای برقراری با اقتصاد جهانی به آن نیاز داریم. اس��تقالل ۱00 درصدی 
ممکن نیس��ت و باید به ایران به سمت اقتصاد صنعتی و خدماتی حرکت 
کند. چرچیل انگلیس��ی می گفت نظام س��رمایه داری کثیف اس��ت و من 
معتقدم در این نظام سرمایه داری هر کاری که برای شان صرف داشته باشد 
انجام می دهند. در همین ش��رایط اقتصادگران آمریکا اگر برای شان صرف 

داشته باشند با ایران در تحریم هم تجارت می کنند.«
لیالز با بیان اینکه »دور زدن تحریم ها از روال غیرعادی انجام می ش��ود، 
اما باید توجه داش��ت تحریم ها طوالنی نخواهد بود«، گفت: »اقتصاد ایران 
ت��اب آوری بیش از انتظار از خود نش��ان داده و به ج��رأت می توان گفت 
قهرم��ان این روزها اقتصاد و مردم ایران هس��تند که مش��کالت را تحمل 
کردن��د. دولت آمریکا در س��ال ۲00۷ که اعالم ک��رد آمریکا قصد دارد از 
برجام خارج شود تصور این بود که قبل از اکتبر و نوامبر ۲0۲0 که اشاره 
به تحریم تسلیحاتی دارد اقتصاد ایران یا فرو می پاشد یا جمهوری اسالمی 

ایران توان خود را از دست می دهد و تسلیم خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاد 
و به همین دلیل است که می گویم اقتصاد ایران تاب آوری باالیی پیدا کرده 
است.« او با اشاره به اینکه »در شرایط تحریم عضویت در این کنوانسیون 
کم اثر اس��ت«، افزود: »زمانی که ش��بکه بانکی کش��ور در تحریم است از 
راه های عمومی و عادی نمی توانیم انتقال منابع بانکی داشته باشیم و این 
موضوع ربطی به عضویت در FATF عضو نبودن آن ندارد. پیوس��تن به 
کنوانسیون های بین المللی یک مانع را از سر راه برمی دارد و اینگونه نیست 
که از روز اول بخواهید تعهدات را انجام دهید بلکه چند سال به شما وقت 

می دهند تا شرایط کشور با قوانین بین المللی منطبق شود.«
ب��ه گفته وی، »مس��ئله مهمی که وجود دارد این اس��ت ک��ه آیا همه 
کشورهایی که عضو FATF هستند پولشویی نمی کنند. آمریکا یک کشور 
صادرکننده تسلیحات و عامل گسترش تروریسم است و صحبت اینجاست 
ک��ه ما می توانیم بپیوندیم اما هم��ه قوانین آنها را اجرا نکنیم. نباید روابط 

عمومی جهان را از دست دهیم.«
همچنین مس��عود براتی، کارش��ناس اقتصادی در مخالفت با پیوستن 
به این کنوانس��یون گفت: »برخی مقامات غربی صریح��ا اعالم کردند به 
دلیل اینکه ایران در حال دور زدن تحریم هاس��ت الزم داریم این کشور به 
FATF بپیوندد و معاهدات آن را بپذیرد. مشخص است برای ایران برنامه 
ویژه دارند، همانطور که در برجام ایران به همه تعهدات خودش عمل کرد 
اما کشورهای دیگر از این کار سر باز زدند. طبق اذعان غربی ها اکنون ایران 
روزانه یک میلیون بشکه نفت می فروشد و صادرات فرآورده های نفتی ایران 
هم افزایش زیادی داش��ته است. پیوس��تن به FATF و کنوانسیون های 
سی اف تی و پالرمو دور زدن تحریم ها را سخت می کند و دیگر دست ایران 

برای صادرات نفت و صادرات فرآورده نفتی باز نیست.«
در این بین، لیالز در پاسخ به براتی گفت: »دور زدن تحریم از راه متعارف 
نیست و در نتیجه از طریق سیستم بانکی تحریم دور زده نمی شود. پذیرش 
FATF به این معنا نیست که نتوانیم از راه های غیررسمی استفاده کنیم و 
لبنان که حزب اهلل در قلب آن قرار دارد پذیرفته اما از راه های غیررس��می 

کار خود را پیش می برد.«
براتی در پاسخ به لیالز نیز گفت: »حزب اهلل لبنان FATF را نپذیرفته 
و معتقدم پذیرش آن و پیوس��تن به کنوانسیون هایی که غربی ها پیشنهاد 

می کنند راهی برای مقابله با دور زدن تحریم های ایران باشد.«

سعید لیالز: نپذیرفتن FATF بازی در زمین حریف است

مانع FATF پس از تحریم

بازار ارز چهارمین هفته کم نوسان خود را سپری کرد؛ شرایطی که حاکی 
از بی��م و امید فعاالن بازار ارز نس��بت به آینده تحوالت اقتصادی کش��ور 
 FATF است و به عقیده کارشناسان، جدی تر شدن احتمال تصویب لوایح

می تواند به زودی با ناامیدی نوسان گیران از بازار ارز همراه شود.
به گزارش ایرنا، دومین هفته دی ماه در حالی س��پری ش��د که بازار ارز 
آرام بود؛ آرامش��ی که از ابتدای آذرماه در این بازار ایجاد شده و به صورت 
مقاوم��ت قیمت دالر در کانال ۲۵ هزار توم��ان و مقاومت قیمت یورو در 

کانال ۳۱ هزار تومان خود را نشان داده است.
هفته ای که گذشت کم نوسان ترین هفته بازار ارز طی ماه های گذشته بود و 
در معامالت بازار آزاد دامنه نوسان قیمت دالر از ۲۵ هزار و ۶00 تا ۲۵ هزار و 
۸00 تومان ثبت شد. در مورد معامالت یورو هم در این بازار قیمت هر یورو تنها 
در بازه ۳۱ هزار و ۱00 تا ۳۱ هزار و ۳00 تومان نوسان داشت. نوسان بسیار کم 
قیمت درخصوص قیمت دالر در سامانه نیما و صرافی های بانکی هم مصداق 
داشت، اما قیمت یورو در این دو بخش از بازار ارز، شرایط نسبتا متفاوتی داشت 

و شیب بسیار مالیم صعودی را تجربه کرد.
ب��ه این ترتیب با وجود آنکه قیمت یورو در س��امانه نیما و صرافی های 
بانکی در س��ه روز ابتدایی هفته در محدوده ۳۱ هزار و ۲00 تومان تا ۳۱ 
هزار و ۳00 تومان نوسان داشت، از روز سه شنبه شاهد جهش قیمتی بود 
و در صرافی های بانکی به قیمت ۳۱ هزار و ۶00 تومان و در س��امانه نیما 
به قیمت میانگین ۱۳ هزار ۶۹0 تومان رس��ید. این درحالی اس��ت که در 
همین زمان در بازار آزاد یورو با قیمت ۳۱ هزار و ۳00 تومان معامله شد. 
یکی از دالیل بروز این پدیده را می توان در تمایل بیشتر واردکنندگان که 
متقاضیان عمده بازار ارز هس��تند به خریداری یورو از طریق س��امانه نیما 
یافت. بازار ارز درحالی برای چهارمین هفته متوالی ش��اهد توقف قیمت ها 

بود که به طور سنتی در ایام منتهی به تعطیالت کریسمس، بازار ارز شاهد 
جهش موقت بهای ارز بود، اما این مس��ئله امس��ال رخ نداد که به اعتقاد 
کارشناس��ان یکی از دالیل آن ش��یوع بیماری کرون��ا در جهان و کاهش 
محسوس س��فر اس��ت؛ اما دلیل دیگر این پدیده را می توان در یادداشت 
چن��دی پیش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرک��زی، درباره بازار ارز 
یافت. وی در آن یادداش��ت از مقاومت افرادی گفت که پیش از این، ارز را 
به عنوان پس انداز خریداری کرده اند و در ش��رایط فعلی بازار مانع کاهش 
قیمت ها و رسیدن به نرخ متعادل هستند. همتی در این یادداشت تصریح 
ک��رده بود که با وجود این مقاومت ولی عوامل بنیادی اقتصادی، ش��رایط 
خ��ود را بر بازار تحمیل خواهند کرد؛ مس��ئله ای که در روزهای گذش��ته 
خود را به صورت ممانعت از افزایش قیمت ها در ایام کریسمس نشان داد.

از س��وی دیگر در روزهای اخیر خبرهای سیاس��ی که می تواند تاثیرات 
عمیق و مهم اقتصادی برجای بگذارد، باعث ش��ده است تا فعاالن بازار ارز 
سیاست انتظار و صبر، پیشه کنند. اولین خبر بررسی مجدد لوایح موسوم 
به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. طرح این موضوع که 
با موافقت رهبر معظم انقالب اتفاق افتاده است، فعاالن اقتصادی را امیدوار 
به تصویب این لوایح کرد و به فضایی خوشبینانه از آینده اقتصادی کشور 
دامن زد. البته اعالم مواضع برخی از اعضای مخالف این لوایح در مجمع و 
همچنین مجلس شورای اسالمی موجب شد تا همچنان تردیدها نیز برقرار 

باشد و به تضعیف این خوشبینی منجر شد.
خبر سیاس��ی دوم، آغاز به کار دولت جدید دموکرات در ایاالت متحده 
آمریکا در اول بهمن ماه اس��ت. در زمان اعالم پیروزی جو بایدن، ش��وک 
مثبتی در بازار ارز ایجاد شد، اما اقدامات ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات 
از یک سو و تالش های فراوان دولت او به همراه دولت رژیم صهیونیستی و 

برخی از دولت های منطقه برای اعمال هرچه بیشتر فشار اقتصادی و تهدید 
روانی بر ایران در روزهای پایانی کار ترامپ در کاخ س��فید از سوی دیگر، 
مجموعه عواملی هس��تند که باعث تضعیف پیش بینی های مثبت فعاالن 

اقتصادی در این روزها شده است.
در نتیجه؛ این عوامل در کنار مقاومت سفته بازان و دالالن بازار، مجموعه 
عللی هس��تند که طی چهار هفته گذش��ته، مانع از کاه��ش قیمت ارز و 
رسیدن آن به نقطه واقعی ارزش آن شده اند. طبیعتا اگر فضای خوش بینی 
در بازار ارز حاکم شود، بازارساز برای تعدیل نرخ ارز مشکل چندانی نخواهد 
داش��ت، چراکه از یک طرف تقاضای سفته بازی ارز محدود شده است و از 
طرف دیگر ارزهای نگهداری شده به دلیل جلوگیری از ضرر بیشتر، به بازار 

عرضه خواهد شد.
حال به اعتقاد کارشناسان با توجه به گذر از موج مقطعی ایام کریسمس 
و نزدیک ش��دن به روزهای پایانی فعالیت دولت ضدایرانی ترامپ، به نظر 
می رس��د تالش سفته بازان و نوسان گیران بازار از نوسان گیری در بازار ارز، 

تنها موجب هدر رفتن زمان و سرمایه آنها خواهد شد.
در همین راس��تا طی هفته ای که گذش��ت عمده افرادی که در بازار به 
دنبال خرید یا فروش ارز بودند، خریداران و فروش��ندگان واقعی ارز برای 
نیازه��ای تجاری یا مس��افرتی خود بودن��د و از خریدهای خانگی به قصد 
پس انداز و فعالیت های دیگر کمتر نشانی دیده شد. البته فعاالن بازار این 
انتظار را دارند که با قوی تر شدن احتمال تصویب لوایح FATF در مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، به تدریج افرادی هم ک��ه دالر نزد خود ذخیره 
کرده اند نیز برای جلوگیری از زیان بیشتر، به عرضه ارز خود در بازار اقدام 
کنند. طبیعتا با تحقق این احتمال، شاهد شیب قابل توجه نزول قیمت ها 

در هفته های آتی خواهیم بود.

ناامیدی تدریجی نوسان گیران از بازار ارز

در بازار ارز چه گذشت؟
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
 نهادهای باالدستی

در بازار رقابتی دخالت نکنند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت ضرر سهامداران، عرضه 
محصوالت در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای 
کالن به جیب واسطه ها از پیامدهای منفی قیمت گذاری دستوری 
در بورس اس��ت و بر همین اساس نهادهای باالدستی برای مقابله 

با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.
حسن قالیباف اصل با اشاره به اینکه نهاد قانون گذار، عموما برای 
کنت��رل تورم مقررات وضع می کند، به س��نا گفت: این مقررات با 
اقتصاد رقابتی در تضاد اس��ت و قیمت گ��ذاری  را از حالت تعادل 
مبتن��ی بر عرضه و تقاضا خارج می کند ک��ه باعث اتالف منابع و 

ایجاد رانت در فضای اقتصادی می شود.
او ب��ا بیان اینکه با قیمت گذاری دس��توری اهداف به درس��تی 
محقق نمی ش��ود، اف��زود: تجربه ه��ای متعدد، نش��ان داده اغلب 
محصوالت مش��مول قیمت های دس��توری در بورس، راهی بازار 
آزاد می ش��وند و با قیمت های گزافی ب��ه فروش می روند و تفاوت 
قیمت ه��ای ناش��ی از خری��د بورس��ی این محص��والت و فروش 
آنها در بازار آزاد، به جیب واس��طه ها س��رازیر می ش��ود. با چنین 
فرآیندی، مردم یک بار، بابت سود دریغ شده از سهام شان به علت 
قیمت های دستوری و بار دیگر، به دلیل فشارهای تورمی ناشی از 

گرانی محصوالت در بازار، متضرر می شوند.
ب��ه گفته قالیباف، در س��ال ج��اری و با فرم��ان تاریخی مقام 
معظم رهبری درباره آزادس��ازی سهام عدالت، بیشتر هم میهنان، 
سهامدار شرکت های بزرگ بازار سرمایه شده اند، اما اکنون تنظیم 
نرخ نامه های فروش برخی محصوالت موجب ش��ده که شرکت ها 
نسبت به قبل و در عمل، عایدی کمتری داشته باشند و گاهی این 
تفاوت نرخ های چش��مگیر، عامل متضرر شدن جمعیت میلیونی 
س��هامداران شرکت ها می شوند. تکرار موضوعاتی این چنینی خود 
موجب س��لب اعتماد مردم از بازار سرمایه می شود؛ بازاری که به 

عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می شود.
او ادام��ه داد: س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در چارچ��وب 
مأموری��ت قانونی خود ب��رای حمایت از س��رمایه گذاران، موافق 
قیمت گذاری های دس��توری، نبوده و نیس��ت و همواره کوش��یده 
است از طریق رفع موانع فعالیت اقتصادی شفاف و کارا، از تضییع 
حق��وق س��هامداران جلوگیری کن��د، این س��ازمان از این تالش 
هیچ گاه دس��ت نخواهد کش��ید و تمام توان خود را در راس��تای 
صرفه و صالح س��هامدارانی که اکنون از ۵0 میلیون نفر گذشتند 

به کار خواهد گرفت.
رئیس سازمان بورس در انتها گفت: یکی از منافع سرمایه گذاران، 
اس��تفاده کامل از مزایای شرکت هاست و ناشرین موظفند از همه 
مناب��ع خود برای تأمین و تقویت منافع س��هامداران بهره گیرند، 
ام��ا اقداماتی مثل قیمت گذاری دس��توری در حوزه هایی همانند 
فوالد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تأمین 
نقدینگی هرچند، با انگیزه ارزش��مند صیانت از منافع مردم انجام 
می ش��ود اما نه فقط در میدان عمل به نتیجه نمی رس��ند بلکه به 
منافع س��هامداران هم آسیب می زنند و ناخواسته، فقط واسطه ها، 

برنده اجرای این گونه تصمیم ها هستند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: دومین هفته زمستان هفته خوبی برای بازارهای مالی نبود 
و بازارهای چهارگانه ارز، طال، سکه و بورس همگی حال و هوای زمستانی 
داش��تند، به طوری که بورس و سکه با بازدهی منفی ۳.۵ درصدی و ۲.۴ 
درصدی بیش��ترین افت هفتگی را داش��تند و دالر و طال نیز افت زیر یک 
درص��د را در دومین هفته دی ماه به ثبت رس��اندند. البت��ه در این بین، 
افت بازار سرمایه از بازارهای دیگر مشهودتر بود و شاخص های بورسی در 
مجموع هفته قرمزپوش بودند. هرچند شاخص کل بورس در هفته ای که 
گذشت، بازدهی منفی بیش از ۳ درصدی را به ثبت رساند، اما تحلیلگران 
معتقدند که بورس تهران هفته س��بزی را پیش رو دارد و این بازار از همه 
ش��رایطی که باید برای صعود فراهم باش��د در این هفته برخوردار اس��ت. 
کارشناسان از یک س��و به گزارش  عملکردهای شرکت های بورسی اشاره 
می کنند که در آذرماه وضعیت خوبی داشتند و از سوی دیگر به بازارهای 
جهانی اش��اره می کنند که قیمت ها به نفع صعود بورس در حال افزایش 
است. به عقیده آنها، آنچه که باعث نوسان و کاهش شاخص بورس در هفته 
گذشته شده است، عوامل بیرونی و رخدادهای سیاسی است و بازار سهام 

در هفته سوم دی ماه، روزهای سبزی را پیش رو خواهد داشت.
افت 3.5 درصدی بورس در هفته ای که گذشت

معامالت بورس تهران در دومین هفته از دی ماه در حالی س��پری شد 
که س��رایت افت قیمت به گروه های کوچک بازار سهام سبب شد تا همه 
ش��اخص های معامالتی در مجموع هفته قرمزپوش ش��وند. ش��اخص کل 
معامالت هفته گذشته را با افت ۳.۵ درصدی به پایان رساند. شاخص کل 
هم وزن نیز که از اثرگذاری یکس��ان تمام نمادها بدون توجه به ارزش بازار 
حکایت دارد این هفته را با کاهش بیش از یک درصدی به پایان رساند. در 
این میان نگاهی به عملکرد صنایع بورسی حکایت از افت میانگین قیمت ها 

در ۲۸ گروه در مقابل رشد تنها ۸ صنعت دارد.
در هفته ای که گذشت گروه خدمات فنی و مهندسی  با کاهش شاخص 
۱۲.۱ درصدی در قعر جدول بازدهی هفتگی صنایع بورس��ی قرار گرفت. 
این گروه از دو نماد »رنکو« و »رمپنا« س��امان یافته است. گروه استخراج 
نفت و گاز با تک نماد »حفاری« دیگر صنعتی بود که با افت ۱0.۴ درصدی 
همراه ش��د و در جمع قعرنش��ینان قرار گرفت. از دیگر صنایع بورس��ی با 
بیش��ترین افت هفتگی می توان یه گروه حمل و نقل، وس��ایل ارتباطی و 
مخابرات اش��اره ک��رد. کاالیی ها نیز در ادامه روندی ک��ه تقریبا از ابتدای 
آذرماه در پیش گرفته اند، هفته گذش��ته عمدتا قرمزپوش باقی ماندند. در 
این خصوص می توان به ریزش ۷.۶ درصدی پاالیشی ها، افت ۵.۹ درصدی 
گروه فلزات اساسی، کاهش ۲.۵ درصد شرکت های چند رشته ای صنعتی 
و افت ۱.۳ درصدی پتروشیمی ها اشاره کرد. معدنی ها اما شرایط متفاوتی 
را تجربه کردند و معامالت هفته گذش��ته را با رشد ۲.۷ درصدی میانگین 

قیمت سهام زیرمجموعه خود پشت سر گذاشتند.

در آن سوی بازار بیشترین رشد هفتگی از آن گروه محصوالت چوبی با 
افزایش ۱۶.۸ درصدی ش��د. این گروه از تک نماد »چفیبر« تشکیل شده 
اس��ت تمامی روزهای هفته گذشته را در صف خرید سپری کرد. شرکت 
تولی��د فیبر ایران در گزارش عملکرد آذرم��اه خود میزان فروش ماهانه را 
۱۱0 میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال عنوان کرد که نس��بت به آبان ماه رشد 
۶۹هزار و ۵۳۲ درصدی داشت و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 

افزایش ۳۲۳ درصدی حکایت می کرد.

 »چفیبر« اعالم کرد بیشترین میزان فروش داخلی این شرکت در آذرماه 
امس��ال، فیبر ورق ب��ه مبلغ ۶۱ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال بوده اس��ت. 
این عملکرد س��بب ش��د تا تک نماد گروه محص��والت چوبی مورد اقبال 

سرمایه گذاران قرار گیرد.
دیگر گروه تک س��هم بورس تهران یعنی گروه استخراج زغال سنگ با 
تک نماد »کطبس« نیز این هفته رش��د ۱0.۶ درصدی را ثبت کرد. نماد 
معامالتی شرکت زغال س��نگ نگین طبس پس از چهار روز صف خرید، 
در آخرین روز کاری هفته گذش��ته به س��طوح منفی قیمتی وارد شد، اما 
در مجم��وع هفته عملکردی مثبت را ثبت کرد. »کطبس« اواس��ط هفته 
گذشته گزارش عملکرد ماهانه خود را روانه کدال کرد. این شرکت میزان 
فروش ماهانه خود در آذرماه را نس��بت به ماه گذش��ته ۲۵ درصد کاهش 
داد، اما در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۵درصدی را ثبت 
کرد. »کطبس« در آذرماه معادل ۱۶۴ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال فروش 

ثبت کرده است.
گروه خودرو هفته گذشته پس از کشمکش فراوان درخصوص آزادسازی 
نرخ ها نهایتا با اعالم فرمول جدید تعیین قیمت برای ۱۸ خودروی داخلی 
از س��وی ش��ورای رقابت خاتمه یافت. فرمولی که س��بب شد تا قیمت ها 
در بازار داخلی باز دیگر متالطم ش��وند. نکته مه��م این قیمت گذاری اما 
باقی ماندن خودروهای پرتیراژ در حصر قیمتی گذش��ته بود. هرچند این 
مهم می تواند در بلندمدت به تشویق شرکت های خودروساز برای افزایش 
تولیدات و تعادل نس��بی این بازار بینجامد اما گره ای از وضعیت فعلی این 
بازار باز نکرد و دس��توری بودن نرخ گ��ذاری در این بازار ادامه یافت. گروه 
خ��ودرو معامالت هفتگی خود را با اف��ت ۶.۵ درصدی میانگین قیمت ها 
س��پری کرد اما بیش��ترین ارزش معامالت به میزان ۷ هزار و ۸0 میلیارد 

تومان را به خود اختصاص داد.
در بازارهای ارز، طال و سکه چه خبر بود؟

پس از افت ۳.۵ درصدی بورس، بیشترین افت هفتگی به سکه اختصاص 
داش��ت. هرچند کاهش قیمت ارز در هفته ای که گذش��ت بسیار محدود 
بود، اما قیمت س��که در این هفته با عقب نشینی قابل توجهی همراه شد. 
س��رمایه گذاران در بازار سکه با عقب نشینی ۲.۴ درصدی قیمت ها مواجه 
شدند. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در اولین روز هفته ۱۱ میلیون 
و ۹۳۹ هزار تومان بود اما در آخرین روز هفته قیمت هر قطعه سکه امامی 
به ۱۱ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان رسید. حباب سکه امامی و سایر قطعات 

سکه نیز در هفته ای که گذشت کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.
از س��وی دیگر، همانطور که اشاره ش��د، بازار ارز افت و خیز چندانی در 
هفته گذشته نداشت و کاهش زیر یک درصد را تجربه کرد. حاال بسیاری از 
فعاالن بازار ارز برای توصیف وضعیت بازار ارز از عبارت »انجماد« استفاده 
می کنند. بازار ارز مدتی است با نوسان محدود روبه روست، قیمت دالر در 
مح��دوده ۲۵ هزار تومانی و قیمت یورو در مح��دوده ۳۱ هزار تومانی در 
حال نوس��ان است و محدوده نوسان به کمتر از هزار تومان در روز رسیده 
است. در هفته ای که گذشت بازار دالر با کاهش ۸ دهم درصدی قیمت ها 
و بازار یورو با کاهش سه دهم درصدی قیمت ها همراه بود. به این ترتیب 
س��رمایه گذاران در بازار ارز ضرر اندکی را تجرب��ه کردند. بازار ارز روزهای 
حساس��ی را پشت سر می گذارد. برخی معتقدند در روزهای پیش رو روند 
ریزشی قیمت دالر و یورو شدت خواهد گرفت چراکه سیگنال های سیاسی 
رسیده به بازار نشان می دهد احتمال کاهش قیمت ها باالست. بازار ارز در 
ش��رایط کنونی تحت تأثیر ورود دولت جدید آمریکا از یک سو و همچنین 
بررس��ی لوایح مرتبط با اف ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام از 
سوی دیگر، قرار دارد و هر دو سیگنال کاهش قیمت ها در آینده را گواهی 

می دهند.
در بازار طال نیز نوس��ان حاکم بر قیمت ها در هفته دوم دی ماه بس��یار 
اندک بود. قیمت طال عقب نشینی در محدوده دو دهم درصد را تجربه کرد 
و فعالیت بازار طال در حالی به پایان رس��ید که قیمت هر گرم طالی ۱۸ 
عیار یک میلیون و ۱۵۴هزار و ۸00 تومان بود. قیمت هر اونس طال اما در 
بازارهای جهانی افزایش محسوس��ی را تجربه کرد. در روز دوشنبه پس از 
بازگش��ایی بازارهای جهانی هر اونس طال ۱۸۷۳ دالر و ۱۷ سنت گزارش 
شد اما قیمت هر اونس طال در شرایط کنونی در بازارها برابر با ۱۸۹۴ دالر 

و ۹۶ سنت است.

بازارهای مالی هفته خوبی را پشت سر نگذاشتند

بازدهی منفی بازارهای مالی در هفته دوم زمستان
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افزایش 2 برابری هزینه ساخت منطقه 2 
آزادراه تهران-شمال

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در بازدید از بزرگ ترین 
تونل کشور در منطقه ۲ آزادراه تهران -شمال، از تکمیل منطقه ۲ 

این آزادراه تا پایان دولت دوازدهم خبر داد.
ب��ه گزارش ایس��نا، محمدباقر نوبخ��ت روز گذش��ته در بازدید 
مش��ترک با رئیس بنیاد مس��تضعفان از منطقه ۲ آزادراه تهران- 
شمال، با اش��اره به میزان اعتبار تخصیص داده شده برای تکمیل 
ای��ن قطعه از آزادراه، اظهار کرد: از آخرین بازدید صورت گرفته از 
منطقه ۲ آزادراه تهران-ش��مال که در تیرماه انجام ش��د، تا امروز 
۱۲00 میلیارد تومان برای این قطعه از آزادراه سرمایه گذاری شده 
اس��ت. البته تورم هزینه احداث این قطعه از آزادراه را تا حدود دو 

برابر افزایش داد.
وی ب��ا بیان اینکه هزینه احداث قطعه ۲ آزادراه تهران-ش��مال 
بی��ش از پیش بینی ه��ا و برآورده��ای اولیه بود، گفت: براس��اس 
برآورده��ای اولی��ه هزینه اح��داث قطعه ۲ آزادراه تهران-ش��مال 
۲000 میلیارد تومان پیش بینی شد اما تورم سبب شد تا این رقم 

به ۳۷00 میلیارد تومان برسد.
نوبخت با اش��اره به احداث بزرگ ترین تونل خاورمیانه در قطعه 
۲ آزادراه تهران-ش��مال افزود: در ح��ال حاضر این تونل که بیش 
از ۶۴00 مت��ر ط��ول دارد، در مراحل نهایی قرار دارد و تا یک ماه 

آینده، عملیات عمرانی این تونل تکمیل خواهد شد.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور گفت: با تکمیل منطقه 
یک آزادراه تهران-ش��مال، حدود ۶0 کیلومتر از مس��یر به سمت 
ش��مال کاسته ش��د و با تکمیل قطعه ۲ نیز بیش از ۵ کیلومتر از 
مسیر تردد به سمت ش��مال کاهش می یابد. همچنین قطعه دوم 
آزادراه تهران-ش��مال که طولی معادل ۲۲ کیلومتر دارد و بیش از 
۹0 درصد آن، تونل است، ان شاءاهلل تا پایان دولت دوازدهم مسیر 
رفت آن تکمیل می ش��ود و برای اتمام کل آزادراه تهران-ش��مال، 

تنها ۴۷ کیلومتر باقی خواهد ماند.
وی اضافه کرد: دولت مصمم است با همکاری بنیاد مستضعفان 
تا پایان امس��ال ۳۴00 میلی��ارد تومان را ب��رای تکمیل قطعه ۲ 
آزادراه تهران- ش��مال س��رمایه گذاری کند و خوش��بختانه همه 

برنامه ریزی های صورت گرفته در حال تحقق است.
نوبخت با اش��اره به همزمانی این بازدید با نخس��تین س��الگرد 
شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: در سالروز شهادت سردار 
س��لیمانی، این پیام را به دش��منان ایران می دهیم که یاران حاج 
قاس��م، نه تنها برای تامین امنیت کش��ور، بلکه برای تامین رفاه و 
آس��ایش مردم، شبانه روز در تالش��ند و با وجود همه خباثت های 

دشمنان، در مسیر پیشرفت قرار داریم.
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه اظه��ار کرد: دول��ت و بنیاد 
مس��تضعفان که هر کدام ۵0 درصد س��رمایه گذاری الزم را برای 
آزادراه تهران-ش��مال متقبل می شوند، مصمم هستند با تخصیص 
هرچه سریع تر منابع مالی موردنیاز، این پروژه تکمیل شود چراکه 
طوالنی تر ش��دن آن از نظر زمانی هزینه س��اخت آزادراه را بیشتر 

خواهد کرد.

صادرات گاز آذربایجان به اروپا آغاز شد
جمه��وری آذربایجان صادرات گاز طبیع��ی به اروپا از طریق 

خط لوله ترانس آدریاتیک را آغاز کرد.
به گزارش ایس��نا، این پروژه در راستای تالش ها برای کاهش 
وابستگی اروپا به واردات انرژی روسیه، مورد حمایت کمیسیون 
اروپا قرار دارد. روس��یه ۳۴ درصد از بازار گاز اروپا را در کنترل 
دارد و قصد دارد صادرات گاز به اروپا ش��امل ترکیه را از ۱۷۱ 
تا ۱۷۲ میلیارد متر مکعب در سال ۲0۲0 به ۱۸۳ میلیارد متر 
مکعب در س��ال ۲0۲۱ افزایش دهد. مصرف س��االنه گاز اروپا 
حدود ۵00 میلیارد متر مکعب اس��ت و عمدتا برای تولید نیرو 

مورد استفاده قرار می گیرد.
خ��ط لوله ترانس آدریاتیک بخش��ی از کریدور گاز جنوبی به 
ارزش ۴0 میلیارد دالر اس��ت ک��ه ۳۵00 کیلومتر از جمهوری 
آذربایجان تا اروپا گس��ترده شده و گاز را از میدان گازی عظیم 

شاه دنیز ۲ در دریای خزر منتقل می کند.
جمه��وری آذربایجان قصد دارد ۱0 میلی��ارد متر مکعب در 
س��ال به بازار اروپایی گاز صادر کن��د که ۸ میلیارد متر مکعب 
برای ایتالی��ا و ۲ میلیارد متر مکعب برای یونان و بلغارس��تان 
خواهد بود. این کش��ور پیش از این به ترکیه صادرات داش��ته 

است.
وزارت ان��رژی جمهوری آذربایجان در بیانی��ه ای اعالم کرد: 
کری��دور گاز جنوبی سیس��تم امنیت ان��رژی جهانی را تحکیم 
خواهد کرد. این خ��ط لوله منطقه خزر را به اروپا متصل کرده 

است.
رون��اگ عبداهلل ی��ف، رئیس ش��رکت انرژی دولتی س��وکار 
جمهوری آذربایجان، آغاز فروش گاز به اروپا را یک روز تاریخی 

توصیف کرد.
تحلیلگران می گویند گاز آذربایجان بعید اس��ت موقعیت برتر 
روس��یه در بازار اروپا را تغییر دهد ب��ا این حال تهدیدی برای 

سهم روسیه در بازار گاز این منطقه ایجاد می کند.
روسیه همچنان به دنبال تکمیل ساخت خط لوله گازی نورد 
اس��تریم ۲ به آلمان اس��ت. این پروژه یک سال پیش به دلیل 
تحریم های آمریکا متوقف ش��د. روسیه ساخت این پروژه را در 
دس��امبر از س��ر گرفت هرچند که آهنگ ساخت آن به کندی 

پیش می رود.
 ش��رکت های بریتیش پترولیوم، س��وکار و Snam از جمله 
س��هامداران خط لوله ترانس آدریاتیک هس��تند و هر یک ۲0 

درصد در آن سهم دارند.
براس��اس گ��زارش رویترز، تولید گاز نخس��تین ف��از میدان 
ش��اه دنیز در سال ۲00۶ آغاز ش��د و بیش از ۱0 میلیارد متر 
مکعب در سال گاز به جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه 
می رساند. تولید فاز دوم در سال ۲0۱۸ آغاز شد و ۱۶ میلیارد 
مت��ر مکعب به ظرفیت تولید گاز افزود و مجموع ظرفیت تولید 

این میدان را به ۲۶ میلیارد متر مکعب رساند.

اخبـــار

قائم مقام رئیس س��تاد تس��هیل و رفع مواد تولید از اجرایی شدن اکثر 
مصوبات نود  و هشتمین جلسه این ستاد خبر داد.

به گزارش ایسنا، بابک دین پرست پس از پایان جلسه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید در جمع خبرنگاران بیان کرد: در این جلس��ه آخرین وضعیت 
و روند اجرای مصوبات نود و هش��تمین جلس��ه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید، مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه شاهد اجرای اغلب مصوبات 
این جلس��ه بودیم؛ چند مصوبه نیز هم اکنون در حال پیگیری و اجراست 
که مجددا در صورتجلس��ه امروز به آن اش��اره و در دس��تور کار پیگیری 
دبیرخانه ستاد قرار خواهد گرفت و از این به بعد نیز در ابتدای هر جلسه، 
روند اجرای مصوبات جلسات قبلی ستاد مورد بررسی  و ارزیابی دقیق قرار 

خواهد گرفت.
وی با تأکید بر اینکه هیچ بهانه ای برای اجرا نش��دن مصوبات س��تاد 
پذیرفتن��ی نخواه��د بود، ادام��ه داد: تمام مصوبات این س��تاد برمبنای 
قوانین و مقررات تصویب و ابالغ می ش��وند و علی رغم اختیارات قانونی 
س��تاد، صرفا به منظور س��هولت در کار، حتی موافقت خود دستگاه و یا 
نه��اد مجری مصوبه، در فرآیند تدوین مصوبات، تصویب و ابالغ آنها نیز 

اخذ می شود.

بررسی رفع موانع واحدهای مشکل دار و طرح های نیمه تمام 
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در جلسه امروز 
موضوعات مرتبط با واحدهای مش��کل دار و طرح های نیمه تمام شس��تا و 
همچنین بنیاد مستضعفان مورد بررسی قرار گرفت و اگرچه گزارش های 
ارائه ش��ده از س��وی مدیران مرتبط، نشان از پیش��رفت مناسب و تالش 
مدیران شستا و بنیاد مستضعفان در راستای تکمیل طرح های نیمه تمام و 
رفع مشکالت و راه اندازی واحدهای تولیدی این دو بنگاه بزرگ اقتصادی 
داش��ت، با این حال فرصت یک ماهه ای برای بررسی مجدد و ارائه لیست 
دقیق واحدهای تولیدی و طرح های نیمه تمام مش��کل دار، احصای لیست 
مصوبات بالاقدام ستاد تسهیل و کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع 
تولید، درخصوص رفع مشکالت واحدهای مرتبط با این دو بنگاه تعیین  و 
مقرر ش��د، مشکالت واحدهای اقتصادی این دو بنگاه، مجددا یک ماه بعد 

در جلسه ستاد تسهیل مطرح و تصمیمات الزم اتخاذ شود.
وی با اش��اره به مش��کالت ارزی تع��دادی از واحدهای شس��تا و بنیاد 
مستضعفان تصریح کرد: برخی از واحدهای نیمه تمام این دو بنگاه بزرگ 
اقتصادی کشور، برای تکمیل و راه اندازی و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال 
خ��ود، به منابع ارزی احتیاج داش��تند که در این ارتباط بنا ش��د؛ مراتب 

در جلس��اتی با حضور نمایندگان بنگاه های مشمول و بانک مرکزی مورد 
بررسی واقع و تا حد امکان، ارز موردنیاز برای تکمیل و راه اندازی طرح های 
موصوف تامین شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور گفت: در 
این جلسه فرآیند تعیین تکلیف ۶۹۱ بنگاه اقتصادی و طرح سرمایه گذاری 
دارای پرونده های قضایی، واحدهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و یا 
ورشکسته نیز مورد بررسی قرار گرفتند و مقرر شد؛ مشکالت یکایک این 
واحده��ا در کمیته ای با عضویت نمایندگان قوه قضائیه، دبیرخانه س��تاد 

تسهیل و مسئولین دستگاه های ذی ربط استانی مورد بررسی قرار گیرد.
دین پرس��ت با بیان اینکه در شرایط حس��اس کنونی که با تحریم های 
ظالمانه آمریکا مواجه هس��تیم، بایستی تمامی ظرفیت های منجمد، راکد 
و بالاس��تفاده کشور فعال ش��وند، گفت: بر همین اساس نیز ستاد تسهیل 
تم��ام تالش خود را به احیای ظرفیت های مغفول و برنامه ریزی در جهت 
بهره مندی حداکثری از امکانات بالاس��تفاده و راکد کشور معطوف داشته 
اس��ت.  با برنامه ریزی های انجام شده، احیا وبازگشت ۲000 واحد صنعتی 
راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی،  ۱0۲0 معدن راکد و بیش از  
۲۳00 واحد تملک شده توسط شبکه بانکی به چرخه تولید در دستور کار 

دستگاه های ذی ربط ملی و استانی قرار گرفته است.

پیگیری رفع موانع واحدهای مشکل دار و طرح های نیمه تمام شستا و بنیاد مستضعفان

اگرچه چالش هایی نظیر کمبود اعتبارات و تجهیزات به روز، تحریم ها 
و مش��ارکت حداقلی بخش خصوصی در حوزه تولید واکس��ن در کشور 
موجب شده بودند بازار واکسن ایران با آن سابقه درخشان واکسن سازی 
و موفقیت در ص��ادرات این محصوالت از رونق بیفتد، اما امروز بار دیگر 
شاهدیم که با مشارکت بیشتر شرکت های دانش بنیان، ایران خیز خود را 
برای توس��عه این محصول استراتژیک برداشته است و در مجموع حدود 

۱۶ شرکت مدعی در حال فعالیت برای ساخت واکسن کرونا هستند.
به گزارش ایس��نا، اپیدمی بیماری ها نامی ناآش��نا برای ایران نیس��ت. 
»وبا«، »س��یاه زخم«، »تراخ��م«، »طاعون«، »آبله«، »س��ل« هر کدام 
پاندمی هایی بودند که در ایران ش��ایع شد و گفتن تاریخچه آنها در این 

گزارش تکرار مکررات است.
بیماری های اپیدمی تنها خاص ایران نبود، بلکه دنیا با همه گیری هایی 
چون »طاعون« و »انواع آنفلوآنزا« مواجه بوده است. در این بین ایرانیان 
از گذش��ته برای رفع این بیماری های کش��نده اقدام به جداسازی افراد 
بیمار از افراد سالم می کردند، هرچند که عامل بیماری زا را نمی شناختند.
دنیا با کش��ف واکسن و واکسیناس��یون از سوی »ادوارد جنر« پزشک 
انگلیس��ی و »پدر ایمنی شناس��ی« دریافت که با میکروب ضعیف شده 
می تواند جان انسان ها را در برابر برخی عوامل بیماری زا نجات دهد. وی 
پس از آنکه میکروب بیماری آبله گاوی را به پس��ری تزریق کرد در وی 

مصونیت ایجاد شد و دیگر به بیماری آبله مبتال نشد.
پ��س از »جنر«، لویی پاس��تور در آزمایش��ی، نمون��ه باکتری ها را به 
تع��دادی پرنده تزریق کرد ت��ا آنها را به وبا مبتال کن��د، ولی از آنجا که 
برخی باکتری ها از قبل خراب شده بودند، نتوانستند بیماری ایجاد کنند 

و در تزریق دوم، پاس��تور متوجه شد که بدن پرندگان به باکتری مقاوم 
شده اس��ت و بیمار نشدند. مدتی بعد دستیار پاستور فراموش کرده بود 
که باکتری ه��ا را دوباره به پرندگان تزریق کند و این باکتری ها به مدت 
یک ماه در آزمایش��گاه ماندند. پس از یک ماه که باکتری ها به پرندگان 
تزریق شد، باز هم نتوانست پرندگان را بیمار کرده و بکشد. این گونه بود 
که پاستور کاماًل مطمئن ش��د که باکتری ضعیف شده، بدن جانوران را 

نسبت به بیماری ایمن می کند.
پاس��تور تحقیقات خود را به صورت تجربی و روی بیماری س��یاه زخم 

ادامه داد و توانست روشی کاربردی برای ساخت واکسن آن پیدا کند.
واکسن »هاری« یکی دیگر از انقالبی ترین اکتشافات پاستور است که 

در خالل تحقیقات ایمنی شناسی بدن انجام داده بود.
در ایران نیز در س��ال ۱۲۹۸ و پ��س از جنگ جهانی اول، دولت ایران 
علی رغم آنکه هنوز با مصائب جنگ جهانی دس��ت و پنجه نرم می کرد، 
برای تعالی علم پزش��کی و تحقیقات پیرامون انواع بیماری های واگیردار 
بومی به فکر تجدید روابط علمی خود با کش��ور فرانسه افتاد، در نتیجه 
حصول این مقصود را به هیأت نمایندگی سیاسی خود که برای شرکت 

در کنفرانس صلح عازم پاریس بود، واگذار کرد.
هی��أت نمایندگی ایران، در اول آبان م��اه ۱۲۹۸ با مرحوم »امیل رو« 
دانش��مند مش��هوری که در آن موقع رئیس انستیتو پاستور پاریس بود، 

مالقات کرد و این دیدار شالوده تاسیس انستیتو پاستور در ایران شد.
پس از انستیتو پاس��تور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 
فعالیت خود را در س��ال ۱۳0۳ با تحقیق��ات در زمینه راه های مبارزه با 
بیماری خانمانس��وز طاعون گاوی که با تلف کردن صدها هزار رأس گاو، 

حیات دامی کش��ور را مورد تهدید قرار داده بود آغاز کرد و پس از مدت 
کوتاهی با تولید و عرضه واکس��ن موثر علیه این بیماری، دوره نوینی از 

مبارزه علیه بیماری ها در کشور را پایه گذاری کرد.
این اقدامات موجب شد که امروزه کلیه کودکان کشور علیه بیماری های 
سل، هپاتیتB، فلج اطفال، دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، سرخک، سرخجه 
و اوریون واکسینه ش��وند، بیماری های سرخک و سرخجه مادرزادی در 
مرحله حذف قرار گیرند و ۱۴ سال است که کشور عاری از بیماری فلج 

اطفال است.
حذف کزاز نوزادی، کنترل بیماری های دیفتری، سیاه سرفه و اوریون 
کنت��رل و کاهش میزان ش��یوع حاملین مزمن هپاتی��ت B از بیش از ۳ 
درصد در سال ۱۳۷0 به کمتر از ۲ درصد از دیگر دستاوردهای این اقدام 
است و کلیدی ترین راهبرد برای دستیابی به چنین دستاوردهایی پوشش 
باالی ایمن س��ازی کودکان و س��ایر گروه های هدف است که در سطوح 

شهرستانی و کشوری باالی ۹۵درصد بوده است.
تولید واکسن های داخلی

بدن انسان به خودی خود نیروی مقاومت و غلبه یافتن بر میکروب ها 
را دارد، ولی در برخی موارد باید به بدن کمک کرد تا چنین مصونیتی را 
کس��ب کند. در بسیاری از بیماری ها با منشأ ویروسی اگر انسان یک بار 
مبتال شود، در برابر آن مصونیت پیدا خواهد کرد، نمونه آن بیماری های 

»آبله«، »سرخک« و »آبله مرغان« است.
اما بیماری هایی مانند آنفلوآنزا ممکن اس��ت چند بار به س��راغ انسان 
بیایند؛ از این رو برای جلوگیری از بروز همه گیری آن نیاز است از طریق 

تزریق ویروس ضعیف شده آن بیماری، بدن را در برابر آن مصون کرد.

استاندار هرمزگان از صادرات ۲۴ میلیون تن کاال به ارزش ۷ میلیارد 
دالر از هرمزگان در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

فریدون همتی شب گذشته )۱0 دی ماه( در نشست کارگروه توسعه 
صادرات غیرنفتی استان هرمزگان، عنوان کرد: در ۹ ماهه سال جاری 
مجموع صادرات کاال از اس��تان هرم��زگان ۲۴ میلیون تن به ارزش ۷ 

میلیارد دالر بوده است.
وی ادامه داد: میزان صادرات کاال از اس��تان هرمزگان به کشورهای 
ح��وزه خلیج فارس نیز طی این مدت نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 

گذشته ۲۶درصد رشد داشته است.
اس��تاندار هرمزگان افزود: از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری کاال 
در بنادر اس��تان هرمزگان، ۷0 درصد مربوط به صادرات و ۳0 درصد 

نیز مربوط به واردات کاال بوده است.
همتی همچنین با اش��اره به میزان صادرات کاالهای تولیدی استان 
هرم��زگان طی ۹ ماهه س��ال ج��اری، تصریح ک��رد: در این مدت در 
مجموع ۸0۵ میلیون دالر کاالهای تولیدی استان هرمزگان صادر شد 

که شامل ۵۸۳ میلیون دالر کاال در بخش صنعت و معدن، ۵۸ میلیون 
دالر محصوالت شیالتی و ۱۶۴ میلیون دالر محصوالت کشاورزی بوده 
و در مجموع نس��بت به سال گذشته صادرات کاالهای تولیدی استان، 

۶درصد افزایش یافته است.
وی گفت: رش��د ص��ادرات کاال در هرم��زگان با اتخ��اذ راهکارهای 
مناس��ب در راس��تای شتاب بخش��ی به روند صادرات و رفع موانع کار 
صادرکنن��دگان تحق��ق یافته اس��ت و دس��تگاه های اجرایی اس��تان 
بای��د همچنان با توجه به اهمی��ت صادرات، ش��رایط را برای فعالیت 

صادرکنندگان تسهیل کنند.
اس��تاندار هرمزگان خاطرنش��ان کرد: در س��ال جاری ۴۶ هزار تن 
محصوالت ش��یالتی اس��تان هرمزگان به کش��ورهای عم��ان، امارات، 
تایلند، ویتنام، چین، بنگالدش، هنگ کنگ، مالزی، سریالنکا، روسیه 
و اس��پانیا صادر شده است و میزان صادرات محصوالت شیالتی استان 
هرمزگان نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد یافته که نشان می دهد 

توجه ویژه ای طی سال های اخیر به این بخش صورت گرفته است. 

همت��ی بی��ان ک��رد: این می��زان ص��ادرات محصوالت ش��یالتی به 
کش��ورهای مختلف نش��ان دهنده وجود بازار گس��ترده و متنوع برای 
صادرات این محصوالت اس��ت که باید س��رمایه گذاری بسیار بیشتری 
در حوزه پ��رورش ماهی و میگو و فرآوری محصوالت این بخش انجام 

دهیم.
وی با اش��اره به پیگیری فعال س��ازی بندر گوگس��ر در شهرس��تان 
جاسک، اضافه کرد: در س��ال های اخیر پیگیری های گسترده ای برای 
فعال ش��دن بنادر مختلف در مناطق ساحلی استان صورت گرفته که 
خوش��بختانه با همکاری وزارت کشور، مجوز مرز رسمی نیز برای این 
مناطق صادر شده و ظرفیت خوبی برای فعالیت های تجاری و صادرات 

و واردات کاال در طول سواحل استان ایجاد شده است.
اس��تاندار هرمزگان یادآور ش��د: همچنین فعال س��ازی بازارچه های 
مرزی در اس��تان در دس��تور کار قرار دارد که در کنار بنادر مختلف، 
ظرفیت مناسبی برای مبادالت کاال با کشورهای همجوار ایجاد می کند 

و موجب اشتغال زایی هرچه بیشتر برای مردم استان خواهد شد.

خیز ایران برای توسعه محصول استراتژیک در پاندمی کرونا

صادرات 24 میلیون تن کاال به ارزش 7 میلیارد دالر از هرمزگان

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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درخواست پلیس در پی تشدید آلودگی 
هوای تهران

رئی��س پلیس راهور تهران بزرگ اع��الم کرد که ماموران پلیس 
ب��ا حداکثر ظرفیت با خودرو های دودزا و فاقد معاینه فنی برخورد 
می کنن��د. س��رویس جامعه جوان آنالین، س��ردار محمدحس��ین 
حمیدی درباره آلودگی هوای تهران و برخورد پلیس با خودرو های 
آالینده گف��ت: در موضوع آلودگی هوا طرح برخورد با خودرو های 
آالین��ده و فاق��د معاینه فنی اجرا و خودرو ه��ای فاقد معاینه فنی 

توسط دوربین ها و نیز ماموران پلیس راهور جریمه می شوند.
وی ب��ا بیان اینکه مام��وران پلیس نیز عالوه بر دوربین، اقدام به 
برخورد با خودرو ه��ای آالینده و فاقد معاینه فنی می کنند، گفت: 
گاهی ممکن است خودرویی دارای معاینه فنی هم باشد، اما دودزا 
بوده یا نقص فنی داش��ته باش��د این خودرو ها نیز توسط ماموران 
اعمال قانون می شوند. حمیدی با بیان اینکه چه آلودگی هوا باشد 
و چه نباش��د، این رویه ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی است، 
گفت: اما طبیعی اس��ت که در ش��رایط آلودگی هوا پلیس راهور با 
حداکث��ر ظرفیت با ای��ن موارد برخورد می کن��د. توصیه ما نیز به 
ش��هروندان این است که در راستای مسئولیت اجتماعی خودشان 
هم که ش��ده موارد دودزا بودن و آالیندگی وسایل نقلیه خود اعم 

از انواع خودرو و موتورسیکلت را رفع کنند.
رئی��س پلی��س راهور تهران ب��زرگ با بیان اینک��ه نقص فنی و 
نداش��تن معاینه فنی در وقوع برخی از تصادفات نیز موثر اس��ت، 
گفت: در همین راستا نیز الزم است که شهروندان حتما نسبت به 

دریافت معاینه فنی خودرو های خود اقدام کنند.
وی درباره تردد کامیون ها نیز به ایسنا، گفت: طبق روال ساعت 
تردد کامیون ها از س��اعت ۲۲ تا ش��ش بامداد است و در طول روز 
هم با صدور مجوز های مقطعی و در موارد ضروری با تردد محدود 
آنها موافقت می ش��ود، ام��ا اگر این کامیون ه��ا دودزا بوده یا فاقد 
معاینه فنی باشند در هر ساعت از شبانه روز نسبت به اعمال قانون 

و جریمه آنان به شکل سیستمی یا دستی اقدام خواهد شد.

فرمول شورای رقابت زیان خودروسازان را 
کاهش می دهد

دبیر انجمن قطعه سازان ایران اظهار کرد مردم از خودروساز 
و قطعه س��از داخل��ی متنفر می ش��وند چراکه تص��ور می کنند 
خودروس��از و قطعه س��از پش��ت عدم واردات خودرو هس��تند 
درحال��ی که نه تنها م��ا مخالفتی ب��ا واردات نداریم بلکه اگر 
واردات آزاد ش��ود کمک بزرگی به قطعه س��ازی می ش��ود. به 
گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا، مازیار بیگلو در مورد صادرات 
قطعه خودرو اظهار داش��ت: قطعات خودروی ایرانی به صورت 
محدود صادر می ش��ود، برای یک س��ری از قطعات تنظیمات 
بیرونی و بعضی از زیرمجموعه های سیس��تم های خنک کننده 
یا موتوری صادرات وجود دارد، اما متاس��فانه به شدت محدود 
اس��ت. در ۶ ماهه ابتدایی س��ال ۹۸ حدود ۷00 میلیون دالر 
صادرات داش��تیم که به نظر می آید با مشکالت شیوع کرونا و 
انتقال بانکی این میزان کاهش داش��ته است. وی افزود: بیشتر 
بازاره��ای هدف ما کش��ورهای حوزه اتحاد جماهیر ش��وروی 
س��ابق و عراق است. از امارات هم برای ارسال به سایر کشورها 

استفاده می کنیم.
وی با اش��اره ب��ه واردات خودرو در قبال ص��ادرات خودرو و 
قطع��ات تصریح ک��رد: مخالفتی که ب��ا واردات وجود دارد کار 
درستی نیس��ت چراکه یک مطالبه اجتماعی است و بخشی از 
جامعه حتی اگر درصد کمی باش��ند چنی��ن مطالبه ای دارند، 
ش��اید می خواهند خودروی لوکس سوار ش��وند. سرکوب این 
مطالبه عواقب بدی دارد، مردم از خودروساز و قطعه ساز داخلی 
متنفر می ش��وند چراکه تصور می کنند خودروساز و قطعه ساز 
پش��ت این موضوع هس��تند درحالی که نه تنه��ا ما مخالفتی 
ب��ا واردات نداری��م بلکه اگ��ر واردات آزاد ش��ود کمک بزرگی 
به قطعه س��ازی می ش��ود زیرا قطعه س��ازان می توانند قطعات 
خودروهای خارجی با به عنوان کاالهای موردنیاز خدمات پس 

از فروش تولید کنند.
وی اف��زود: زمانی می ت��وان یک صادرکننده خ��وب بود که 
نسبت به دیگر رقبا دارای یک مزیت رقابتی باشیم. مواد اولیه 
س��اخت قطعات خودرو که در داخل کش��ور تولید می شوند به 
هیچ عن��وان مزیت رقابتی در بازار جهان��ی ندارند و با قیمتی 
باالتر از قیمت جهانی فروخته می شوند. به همین علت قیمت 
تمام ش��ده قطعه خودرو باالتر از سطح جهانی آن می شود که 
علت عمده آن مشکل مواد اولیه است. در چین که بازار رقابتی 
در ای��ن حوزه دارد ش��رکت های چینی می توانن��د مواد اولیه 
موردنیاز خود را که توس��ط کارخانه های چینی تهیه می شوند 
ب��ا یارانه و تخفیف دریافت کنند، ام��ا در ایران تولیدکنندگان 
مواد اولیه خود را از بورس کاال یا حتی بازار آزاد تهیه می کنند .

بیگلو اضافه کرد: صادرات و وارداتی که در طرح س��اماندهی 
صنعت و بازار خودروی مجلس به آنها اشاره شده خوب است، 
ام��ا باید زیرس��اخت آن تهیه ش��ود. برای تامی��ن نیاز داخلی 
واردات باید صادرات خود را افزایش دهیم که برای این کار نیز 

باید مزیت رقابتی صادراتی ایجاد کنیم.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران در ادامه بیان کرد: در طی ۴0 
سال گذشته تنها ۱0 درصد از نیاز بازار به خودروهای وارداتی 
اختصاص داش��ت که برای تامین آن باید صادرات افزایش پیدا 
کند، ۹0 درصد مابقی تقاضای خودروی داخلی بود که به علت 
قیمت ب��االی خودروهای وارداتی بود. مجلس باید قیمت مواد 

اولیه را کاهش دهد تا بتوان صادرات را افزایش داد.
این کارش��ناس بازار خودرو گف��ت: میزان ارزی که به خاطر 
صادرات خودرو وارد کشور می شود بسیار کم است . اگر میزان 
ارز وارداتی در مقابل صادرات خودرو فاصله بسیار داشته باشد 
واردکننده ه��ا ب��رای تامین ارز خود متقاضی آن خواهند ش��د 
و همی��ن موضوع باع��ث افزایش نرخ ارز می ش��ود. به تبع آن 
خودروه��ای وارداتی قیمت باالتری به خود می گیرند. یعنی به 
خاط��ر ۱0 درصد از تقاضای بازار به واس��طه تغییر قیمت ارز، 

معیشت مردم تحت تاثیر قرار می گیرد.

فرمول جدید تعیین قیمت ۱۸ خودروی داخلی در ش��رایطی ازسوی 
ش��ورای رقابت اعالم ش��د که محص��والت پرتیراژ همچن��ان در حصر 

قیمت گذاری باقی ماندند.
به گ��زارش پایگاه خبری پ��دال نیوز، فرمول جدی��د تعیین قیمت ۱۸ 
خودروی داخلی در شرایطی از سوی شورای رقابت اعالم شد که محصوالت 
پرتیراژ همچنان در حصر قیمت گذاری باقی ماندند. آنچه مش��خص است 
آزادسازی مش��روط قیمت ۱۸ خودرو به منظور کاهش داللی و سفته بازی 
در بازار صورت گرفته اس��ت. این در حالی اس��ت که رانت ناشی از »قیمت 
دستوری« در بازار، متعلق به هفت خودروی پرتیراژی است که قیمت گذاری 
آنها همچنان در اختیار ش��ورای رقابت اس��ت. تصمیم جدید در عمل گره 
قیمت گذاری در ب��ازار خودرو را پیچیده تر کرده ضمن آنکه تعیین قیمت 

حتی برای کم تیراژها نیز مبهم است.
فرم��ول ش��ورای رقابت ب��رای آزادس��ازی ۴۵ درص��د از خودروهای 
تولیدی، به طور مش��روط اعالم شد. قیمت گذاری جدید این شورا برای 
۱۸ محصولی که مشمول آزادسازی شدند، برمبنای حذف تورم بخشی 
و تمرکز بر بازار اس��ت، اما واگذاری تعیین قیمت خودروهای یادشده به 
خودروسازان با الزاماتی از سوی شورای رقابت همراه شده که مهمترین 
آن افزایش تولید اس��ت. به این معنا که خودروساز در صورتی می تواند 
نس��بت به قیمت گذاری محصوالت خود در حاش��یه بازار اقدام کند که 

پیش از آن تیراژ خودروی موردنظر را افزایش داده باشد. شورای رقابت 
در فرم��ول جدید خود ب��رای قیمت گذاری ۱۸ محص��ول موردنظر، در 
ش��رایطی رش��د تیراژ را برای افزایش قیمت الزام��ی خوانده که با روند 
صع��ودی تولید، قیمت ها در بازار کاهش��ی و خودروس��از هم برمبنای 
همین حاشیه باید به تعیین قیمت بپردازد. به این ترتیب شورای رقابت 
با حس��اب و کتاب خود به این نتیجه رسیده که اگر تولید افزایش پیدا 
کن��د، قیمت ها در ب��ازار روند نزولی پیدا خواهد کرد و خودروس��از نیز 

نمی تواند باالتر از حاشیه بازار قیمت گذاری کند.
به نظر می رسد این شورا در فرمول ابداعی خود که آزادسازی ۱۸ محصول 
را ب��ا الزاماتی به خودروس��از تحمیل کرده بازهم دچار خطا ش��ده؛ چراکه 
تولید بیش��تر محصوالت خودرویی از اردیبهشت سال جاری روند صعودی 
داش��ته حال آنکه این روند در کاهش قیمت بازار تاثیری نداش��ته اس��ت. 
بی تاثیری رش��د تولی��د بر قیمت بازار نیز به نتیجه عملکرد این ش��ورا در 
قیمت گذاری محصوالت خودرویی بازمی گردد. به طوری که خودروسازان با 
اعمال قیمت های دس��توری از سوی این شورا که هیچ سنخیتی با هزینه 
نهایی تولید نداش��ت، همراه با ض��رر و زیان به عرضه خودرو پرداختند که 
همین امر زیان تولید و انباشته تولیدکنندگان را به طور چشمگیری افزایش 
داد. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری و به دنبال آن افزایش ضرر تولید، 
مش��کالت نقدینگی خودروسازان را چند برابر کرده که همین امر منجر به 

افزایش بدهی خودروساز به قطعه ساز شده است.
رون��د صعودی بدهی تولیدکنندگان به قطعه س��ازان طی یک س��ال 
گذش��ته، عدم تامین قطعات موردنیاز در خط��وط تولید را رقم زده که 
خ��ود از دالیل مهم تولی��د محصوالت ناقص اس��ت بنابراین اگرچه در 
حدود یک س��ال گذشته تولید افزایشی ش��ده، اما نیمی از خودروهای 
خارج ش��ده از خطوط تولید، سر از پارکینگ خودروسازان درآوردند. با 
این حس��اب به نظر می رسد آزادسازی مدنظر شورای رقابت که همراه با 
الزاماتی در قیمت گذاری ۱۸ محصول خودرویی است، بازهم راهگشای 
جلوگیری از رانت و واس��طه گری در بازار خودرو نباش��د، چراکه در این 
فرم��ول روند کند افزایش تیراژ و همچنین تف��اوت بین تولید و فروش 

خودروسازان به طور کامل ریشه یابی نشده است.
آنچه مش��خص اس��ت این ش��ورا پیش ش��رط  قیمت گذاری براساس 
حاش��یه بازار را در فرمول جدی��د خود افزایش تولید خ��ودرو خوانده، 
حال آنکه حداقل طی ۹ ماه گذشته با اصرار بر قیمت گذاری با اختالف 
فاحش نس��بت به بازار آزاد، مانع افزایش تولید بوده اس��ت. واضح است 
این ش��ورا با آگاه��ی از عدم تاثیرگذاری فرم��ول ابداعی اش در افزایش 
تولی��د و ثبات بازار، از موضع خود عقب نش��ینی کرده حال آنکه ظاهرا 
جس��ارت آزادسازی قیمت ها را ندارد و تعیین قیمت ۱۸ محصول مورد 

نظر را با شروط و الزاماتی به خودروساز سپرده است.

گره قیمت گذاری خودرو پیچیده تر شد

یک کارش��ناس مس��ائل اقتصادی معتقد اس��ت تاکنون شیوه های 
مختلفی برای تعیین قیمت خودرو در بازار ارزیابی و اجرا ش��ده است، 
اما هنوز برای حل معضل اصلی صنعت خودرو که همان انحصارطلبی 
چندجانبه اس��ت هیچ گونه ریش��ه یابی صورت نگرفت��ه و از این رو هر 

فرمولی در بازار خودرو با شکست مواجه خواهد شد.
ب��ه گ��زارش رکن��ا، طبق اع��الم ش��ورای رقاب��ت، فرم��ول جدید 
قیمت گذاری برای ۴۵ درصد خودرو ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت، به 
ش��کلی که قیمت گذاری این محصوالت به جای تاثیر از تورم بخشی، 

متأثر از قیمت متوسط بازار خواهد بود.
هرچند به اعتقاد شیوا، رئیس شورای رقابت یکی از وظایف این شورا 
این اس��ت که ت��ا آنجا که می تواند برای بازار ه��ای رقابتی برنامه ریزی 
کن��د و عالوه ب��ر آن برای کاال های انحصاری، قیم��ت تعیین کند، اما 
کارشناس��ان معتقدند ابتدا باید برنامه ها برای کاهش انحصارطلبی در 
صنعت اجرا ش��ود تا این نوع اقدام��ات بتواند در بازار انعکاس مطلوبی 

داشته باشد.
در همی��ن رابط��ه مهدی صادقی ش��اهدانی، کارش��ناس مس��ائل 
خودرو گف��ت: آنچه که به عنوان مبن��ای قیمت گذاری خودرو مطرح 
اس��ت قیمت انعکاسی از ش��رایط بازار باشد، اما به ش��رط اینکه بازار 

ویژگی هایی را داش��ته باش��د. وی در مورد ویژگی ه��ای قیمت گذاری 
خودرو چنین توضیح داد: با توجه به تعداد کم خودروسازان مطرح در 
کش��ور این تولیدکنندگان شرایط رقابت را ندارند و در حصار یک نوع 
انحص��ار چندجانبه قرار گرفته اند. این مطلب که قیمت گذاری برعهده 

بازار قرار بگیرد شرایط مطلوبی را تضمین نمی کند.
ای��ن تحلیلگر اقتص��ادی تأکید کرد: برای ایجاد ثب��ات و امنیت در 
نحوه قیمت گذاری خودرو بهتر اس��ت با توجه به مالحظات فعلی برای 

خودرو های تولیدی آماده تحویل به بازار قیمت گذاری انجام بگیرد.
صادقی تصریح کرد: اما این نکته را باید در نظر داشت که به هرحال 
قیمت گذاری نباید به گونه ای باش��د که ش��رایط تولیدکننده را تحت 
تأثی��ر منفی ق��رار دهد. این اقتصاددان با تأکید ب��ر اینکه بدون توجه 
به ش��رایط بهینه سازی و شرایط اقتصادی کارخانه نباید قیمت گذاری 
خودرو انجام بگیرد، گفت: یک اصل پذیرفته ش��ده و آن هم وضعیت 
نامطل��وب ب��ازار خودرو اس��ت پ��س بدون ایج��اد ش��رایط نمی توان 

قیمت گذاری را برعهده بازار گذاشت.
وی ادام��ه داد: اگ��ر قب��ل از رونمای��ی هر نوع نح��وه قیمت گذاری 
ابت��دا یک ب��ازار مطلوب را ایج��اد می کردند آنگاه می توانس��تند ادعا 
کنن��د که نرخ گذاری متأث��ر از بازار می تواند رون��ق تولید و همینطور 

کاهش قیمت ها را به اقتصاد کش��ور دیکته کند. این کارشناس مسائل 
اقتصادی گفت: این نکته که باید مبتنی بر شرایط بازار اجازه داده شود 
قیمت تعیین شود با توجه به انحصار چندجانبه در صنعت خودرو یک 

مطلب غیراقتصادی و غیرعلمی است.
به گفته صادقی، شورای رقابت باید نقش بارز خود را نشان دهد و به 
گونه ای هزینه ها محاس��به شود که انگیزه از تولید گرفته نشود چراکه 
در بیش��تر مواقع قیمت خودرو ترغیبی برای ادامه فعالیت تولید کننده 
ایجاد نمی کند و خودروس��از دچار زیان می ش��ود و بدهی های تلنبار 
شده در صنعت خودرو شکل می گیرد و اقتصاد را دچار انباشت تورمی 
خواهد کرد. این اقتصاددان ادامه داد: صنعت خودرو باید تغییر ساختار 
بدهد لذا اگر قرار اس��ت این صنعت به صورت اقتصاد مردمی یا همان 
خصوصی سازی اداره شود باید کل صنعت خودرو در بورس، سهام خود 

را به فروش برساند تا مدیریت مطلوب ایجاد شود.
وی تصری��ح کرد: درحال حاضر برخی هزینه ه��ا در تولید خودرو به 
دلیل عدم ش��فافیت غیرقابل کاهش است، اما درصورتی که خودرو در 
بورس عرضه شود به تمام این ابهامات پایان می دهد چراکه ناگزیر باید 
برای عرضه خودرو در این بازار تمام مراحل شفاف سازی و اعالم شود و 

به شرایط هزینه های ایده آل تولید دست پیدا خواهند کرد.

عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی ضمن اش��اره به 
مش��کالت حمل ونقل عمومی ناش��ی از عدم حمای��ت دولت از خروج 

قریب الوقوع ایران از چرخه لجستیک دنیا خبر داد.
عادل نجف زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با اشاره به بودجه 
هزار میلیارد تومانی من��درج در الیحه بودجه ۱۴00 برای حمل ونقل 
عمومی کل کش��ور اظهار داش��ت: بزرگترین معضل فرسودگی ناوگان 
حمل ونقل عمومی به ویژه در کالنشهرها است که متاسفانه نتوانسته  ایم 

در این حوزه از تکنولوژی های جدید به نحو مطلوب استفاده کنیم.
وی افزود: در ش��رایط بیماری کرونا، مدیریت شهر تهران با توجه به 
جمعیت آن و آماده س��ازی مطلوب، به روز و بهداشتی زیرساخت های 
حمل ونق��ل عمومی به ویژه از ن��گاه پدافند غیرعام��ل از دغدغه های 

مدیریت شهری است.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس ش��ورای اسالمی همچنین 
گف��ت: با ش��ناختی که بن��ده از وضعی��ت حمل ونقل عمومی ش��هر 
تهران دارم، متاس��فانه بزرگترین مش��کل در تهران فرسودگی ناوگان 
حمل ونق��ل عمومی، بی توجهی به کم��ک به بخش خصوصی و فقدان 

نگاه زیرساختی برای ارتقای سیستم شبکه متروی تهران است.
رئیس کمیته حمل ونقل زمینی در کمیسیون عمران مجلس شورای 
اس��المی ادامه داد: عدم به روزرس��انی مترو قابل انتقاد است و بودجه 
منظور ش��ده در الیحه بودجه ۱۴00 قطع به یقین پاسخگوی ارتقای 

زیرساخت ها نخواهد بود.
نجف زاده تاکید کرد: متروی تهران نیازمند توجه بیش��تر و جدی تر 
اس��ت به طوری که با گذش��ت هش��ت ماه از فضای اقتصاد کرونایی، 
ناوگان حمل ونقل عمومی کشور به دلیل کاهش تعداد مسافران و عدم 
حمایت دولت از دهک های پایین جامعه برای اس��تفاده از این ناوگان 

دچار خسران بسیار عظیمی شده است.
وی ب��ا توجه به اعتب��ار ۲۵0 میلیارد تومانی پیش  ش��ده در بودجه 
۱۴00 برای بخش اتوبوس��رانی کل کشور و عدم پرداخت اعتبار ۱00 
میلیارد تومانی این بخش در سال ۹۹ و همچنین یارانه بلیت اتوبوس 
و مترو از س��وی دولت گفت: در تمام بخش ه��ای حمل و نقل عمومی 

کشور نیازمند حمایت جدی دولت هستیم.
ناظر شورای عالی ترافیک مجلس شورای اسالمی این امر را ناشی از 

انحراف بودجه و نگاه غیراستراتژیک به مسئله حمل ونقل اعالم کرد و 
افزود: متاسفانه به دنبال اقدام کشورهای پیرامونی در ایجاد مسیرهای 
جدید و بی توجهی به حمل ونقل بین الملل در داخل، در معرض خروج 

از چرخه لجستیک دنیا هستیم.
نجف زاده یادآور شد: با توجه به استفاده بسیاری از کشورهای حاشیه 
خلیج ف��ارس از آخرین تکنولوژی های پیش��رفته حمل و نقل عمومی و 
وجود رقابت جدی در این بخش و با توجه به اس��ناد باالدستی نظام و 
جایگاه نظام از لحاظ قدرت منطقه ای، در بودجه س��ال آتی می بایست 
ب��ا تمهید اعتبارات کافی توجه جامع و جدی تری به مقوله حمل ونقل 

عمومی داشته باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: این موضوعات به صورت تخصصی تر در کمیس��یون های مربوطه 
به ویژه در کمیس��یون عمران با نگاه کارشناس��ی تر به مقوله تقس��یم 
بودجه عمومی کشور بررسی خواهد شد و امیدواریم بتوانیم با تغییر و 
جابه جایی در بودجه و ارائه پیشنهادات، توانمندی حمل ونقل عمومی 

را افزایش دهیم.

خریداران خودرو نگران روش جدید قیمت گذاری

افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی با نگاه کارشناسی  به تقسیم بودجه
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پمپ های فشار قوی شیرین ساز آب دریا تولید شد. جزیره هرمز و ابوموسی 
از جمله سواحل بهره مند از این دستاورد فناورانه مورد حمایت معاونت علمی 

هستند.
ط��ی تفاهم نام��ه س��ه جانبه می��ان کارگروه 
تخصصی توس��عه فناوری های آب، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و دو شرکت دانش بنیان رعد 
آب جن��وب و موتورهای دوار خاور طوس و طی 
قراردادی با مرک��ز طرح های کالن ملی فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مقرر 
شده است که ۸ پمپ فشار قوی شیرین ساز آب 
دریا در س��واحل کش��ور نصب و راه اندازی شود. 
بر همین اس��اس دو پمپ در جزیره هرمزگان و 
یک پمپ در جزیره ابوموس��ی برای تس��ت های 
نهایی جایگزی��ن نمونه های خارجی در عملیات 

نمک زدایی شده است.
این پمپ ها ساخت متخصصان داخلی است و با تالشی فناورانه برای انجام 
تست های نهایی وارد مدار تولید آب شده است. شرکتی مستقر در پارک علم 
و فناوری خراس��ان این پمپ ها را طراحی کرده و در اختیار صنعت قرار داده 

اس��ت. پیش از این، پمپ های فشار قوی شیرین ساز آب دریا از دیگر کشورها 
خریداری می شد اما تحریم ها بهانه ای شد برای آنها که فروش این پمپ ها به 
کش��ور را متوقف کنند. هرچند که این کار به متخصصان داخلی فرصت داد 
تا توانمندی خود را در س��اخت این تجهیزات 

کاربردی به اثبات برسانند.
ای��ن محصول از نظر کیفی��ت و راندمان باال 
قابلی��ت رقابت با محص��والت اروپایی را دارد و 
می تواند ساالنه موجب صرفه جویی ارزی بیش 
از ۵ میلیون دالر ش��ود. س��ه آب ش��یرین کن 
در جزیره هرمز در مجم��وع با ظرفیت هزار و 
۵00 مترمکعب در شبانه روز، آب هزار و ۸۶0 
مشترک این جزیره را تامین می کنند. یک ماه 
پیش هم پمپ آب شیرین کن جزیره ابوموسی 

برای تست های نهایی در مدار قرار گرفت.
تامین آب جزایر اس��تان هرمزگان از طریق 
دستگاه های آب شیرین کن صورت می گیرد و 
به دلیل کم جمعیتی و پراکندگی این جزایر بیش��تر دس��تگاه های موجود در 
ظرفیت های کوچک س��اخته شده اس��ت تا در صورت بروز مشکل فنی همه 

ظرفیت از مدار تولید خارج نشود.

ثبت اختراع ابزاری برای درآمدزایی اس��ت. با توجه به جهش علمی کشور 
این موضوع در سال های اخیر مورد توجه معاونت علمی و فناوری قرار گرفته 

است.
اهمیت ثبت بین المللی اختراع و دستاوردهای 
دانش��مندان و محققان کشور معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری را بر آن داشت تا  از 
س��ال ۹۳ برنامه حمایت از ثبت اختراع ها را به 

صورت جدی آغاز کند.
در این راس��تا کان��ون پتنت معاونت علمی و 
فناوری مس��ئولیت حمای��ت از ثبت اختراعات 
محقق��ان را به عه��ده گرفت بنابرای��ن در این 
مس��یر با آگاهی بخش��ی و اطالع رسانی درست 
به ش��رکت های دانش بنیان و انج��ام تمام امور 
تخصصی و پیچیده تهی��ه فرم ها و پیش نویس 
ثبت اختراع، این مس��یر هموار شد و عدد ثبت 

اختراع ایران رشد کرد.
به گونه ای که در۲0 سال اخیر مجموع اختراعات فایل شده ایران  صرفا در 
ادارات ثبت اختراع  اروپا و  آمریکا از عدد هزار گذشته است که تاکنون ۹۸0 

عدد از آنها منتشر و بقیه نیز در صف انتشار هستند.

 این در حالی است که برنامه حمایت از ثبت در سایر ادارات ثبت اختراع 
مانند چین، کانادا، هند، کره جنوبی و ژاپن نیز از برنامه های اصلی آنها است.
ب��ه گفته مهدی ضیغمی، مدی��ر کانون پتنت معاونت علم��ی و فناوری، 
این رقم نویدبخش این اس��ت که شرکت های 
دانش بنی��ان و س��ایر فعاالن در زیس��ت بوم 
فناوری و نوآوری کش��ور به خوبی به اهمیت 
موضوع ثبت اختراع پی برده اند. البته با توجه 
به ظرفیت باالی دستاوردهای نوآورانه و وجود 
بازارهای صادراتی مناسب باید تالش بیشتری 

در این مسیر داشته باشیم.
 وی همچنین بیان کرد: ثبت اختراع ابزاری 
مناس��ب برای تسهیل دستیابی به این بازارها 
اس��ت. با توجه به اهمیت این موضوع برنامه 
ارتقای کانون پتنت توس��ط معاونت علمی و 
فناوری به ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ارائه 
شد تا اقدامی برای تسریع در رشد ثبت اختراع 
کش��ور باش��د. همچنین با توجه به جهش علمی موجود در کش��ور و رشد 
دس��تاوردهای علمی برای حفظ آنها برنامه ریزی برای ثبت اختراع س��رعت 

بیشتری گرفته است تا شاهد درآمدزایی بیشتری در این حوزه باشیم.

بیش از هزار اختراع ایرانی در ادارات اروپا و آمریکا منتشر شدپمپ های فشار قوی شیرین ساز آب دریا به سواحل جنوبی رسید

س��اخت واگن مترو یکی از نیازهایی اس��ت که با فعالیت شرکت های فناور شتاب 
گرفته و واگن های س��اخته شده در این مجموعه ها به ناوگان اضافه شده است. ستاد 
توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با همکاری بازیگران اصلی زیس��ت بوم ریلی درون شهری در تالش است تا 
بومی سازی واگن های مترو را در کشور محقق کند. پیش بینی شده که دانش فنی و 
طراحی داخلی واگن های مترو تا پایان امسال به ۸۵ درصد می رسد.  گروه ریلی این 
س��تاد با همکاری مترو تهران، واگن س��ازان و شرکت های فعال این حوزه پروژه کالن 
بومی سازی قطعات مورد استفاده در مترو را آغاز کرده است به طوری که قبل از شروع 
این پروژه س��اخت داخل واگن مترو در کش��ور  ۲۸ درصد بود و مطابق اهداف پروژه 
بومی س��ازی واگن مترو تا پایان سال، داخلی س��ازی ۸۵درصدی در طراحی و دانش 
فنی واگن مترو محقق خواهد شد. در این میان نقش شرکت های سازنده این واگن ها 
بسیار اهمیت دارد. شرکت هایی که با اتکا به دانش بومی و تخصصی داخلی در تالشند 
تا این هدف مهم را برای کش��ور محقق کنند؛ کاری که نقش آفرینی ایران در ساخت 
واگن های مترو را بیشتر کرده و نیاز به واردات این سیستم ها را به حداقل رسانده است.

 1.ساخت واگن های دوطبقه
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در یک همکاری مش��ترک با ش��رکت 
واگن س��ازی تهران و ۱۱ ش��رکت فناور در تالش است تا بومی س��ازی واگن مترو در 
کشور را سرعت دهد. شرکت واگن سازی تهران یکی از تولیدکنندگان قطارهای نقلیه 
ریلی برقی اس��ت. این ش��رکت خدماتی چون تعمیرات و اورهال ناوگان ریلی برقی و 
خدمات فنی و مهندسی در حوزه اجرای پروژه های مربوط به صنعت نقلیه ریلی را ارائه 
می کند. این مجموعه فناوری یکی از نقش آفرینان حوزه بومی س��ازی واگن های مترو 
در کشور است. تالش این شرکت تاکنون به توسعه صنعت حمل و نقل ریلی به ویژه 
بخش درون ش��هری منجر شده است. این شرکت با تولید یک هزار واگن یک طبقه، 
دو طبقه و لکوموتیو گامی بزرگ در حوزه حل معضالت پیچیده و جدی حمل ونقل 
ش��هری برمی دارد. این شرکت در تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
هم به بحث بومی س��ازی س��اخت واگن های مترو ورود کرده است. تالش این شرکت 
به بومی سازی واگن های دو طبقه معادل ۵۵ درصد بهای محصوالت مشابه خارجی و 
۲۸ درصد بهای واگن های معمولی منتج ش��ده است. این مجموعه فناور تنها شرکت 
سازنده واگن های مترو با بدنه آلومینیومی و تنها سازنده بدنه واگن های دو طبقه در 

کشور است.
 2.ساخت بوژی واگن

۱0 ش��رکت دیگر هم برای تامین زیرسیس��تم های اصلی موردنیاز این واگن ها به 
میدان آمده اند. مپنا یکی از این شرکت ها است؛ شرکتی که در حال تامین و ساخت 
برخی زیرسیستم های موردنیاز حوزه ساخت واگن ملی در کشور و ارائه آن به شرکت 
واگن س��ازی تهران است. قطعاتی کاربردی که بومی سازی این صنعت را تسریع کرده 
اس��ت. با توجه به نیاز مبرم کالنشهرهای کشور به واگن مترو، شرکت مپنا لکوموتیو 
با اخذ پروانه بهره برداری و تولید واگن های متروی خودکشش��ی و حومه ای از وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت، طراحی و بومی س��ازی قطارهای مترو در دس��تور کار این 
شرکت قرار گرفت. این شرکت ساخت بوژی واگن را به عهده دارد. بوژی نوعی کفی 
تریلی یا ارابه است که شبیه کمرشکن است ولی تعداد چرخ های آن خیلی بیشتر است 
بدین معنا که دارای محورهای متعددی است که تعداد آنها متناسب با میزان بار است 
و برای حمل بارهای بسیار سنگین به منظور کاهش فشار بار بر روی جاده، راه آهن و 

نیز اسبی که آن را می کشد طراحی شده است.
 3.سیستم رانش  مترو

جهاد دانشگاهی علم و صنعت به عنوان نهاد عمومی غیردولتی با هدف بومی سازی و 
تولید دانش فنی در زمینه طراحی و ساخت محصوالت صنعتی، ارائه خدمات تخصصی 
و انجام تحقیقات کاربردی موردنیاز کشور در حوزه برق و مکانیک انجام می دهد. این 
شرکت هم به عنوان یکی از مجموعه هایی است که در طرح ملی بومی سازی واگن های 
مترو در حوزه طراحی سیستم رانش  مترو با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

همکاری می کند.
 4.تولید گیربکس های کاربردی در واگن های مترو

جس��تار دانش عل��م و صنعت از مجموعه هایی اس��ت که با فعالیت ه��ای فناورانه 
خود توانس��ته به حوزه بومی سازی واگن های مترو ورود کند. شرکتی که برای تولید 
گیربکس های کاربردی در واگن های مترو به کمک آمده اس��ت تا این کار با س��رعت 

بیشتری و با اتکا به توان داخلی انجام شود.
5.طراحی سیستم اطالع رسانی مسافر

پیش��رو افراز سامان هم شرکتی است که سابقه طوالنی در حوزه ریلی کشور دارد. 
یکی از مجموعه هایی که در این حوزه فعال ش��ده اس��ت، شرکت پیشرو افزار سامان 
است؛ ش��رکتی که در این طرح وظیفه تامین و س��اخت PIS سیستم اطالع رسانی 

مسافر را برعهده دارد.
6.ساخت ترکشن موتور

تام لکوموتیو آریا شرکتی پیشرو در ارائه خدمات در حوزه صنعت حمل و نقل ریلی 
اس��ت. این مجموعه فناور هم به جمع شرکت های این طرح پیوست و برای طراحی 
ترکشن موتور اعالم آمادگی کرده است؛ شرکتی که با تکیه بر دارایی های دانشی خود 

پا به عرصه گذاشته است تا جامعه را از دستاوردهای فناورانه خود منتفع کند.
7.بازسازی انواع ماشین

فن ژنراتور هم که تراکش��ن موتورهای صنعت حمل و نقل ریلی، بازس��ازی انواع 
ماش��ین های الکتریکی فش��ار قوی و جریان مستقیم است هم به لیست شرکت های 
موثر در این طرح پیوس��ته است و در کنار تام لکوموتیو آریا به ساخت ترکشن موتور 

واگن ها را انجام می دهد.
  8.تامین قطعات حیاتی مترو

شرکت صدرافن پرداز با تکیه بر دانش و همت متخصصان داخلی توانسته است با 
تولید محصوالت خاص در صنایع مختلف از جمله خودروس��ازی، حمل نقل ریلی و 
دریایی، انرژی های تجدیدپذیر و صنعت برق، برای رفع نیازهای صنعتی کش��ور گام 
بردارد. این ش��رکت هم مجموعه فناور دیگری اس��ت که با معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری همکاری می کند. قرار بر این است که این شرکت هم با حضور خود 

و تامین قطعات موردنیاز این حوزه، تالش ها در این بخش را شتاب دهد.
 9.ساخت درهای مترو

ش��رکت تیوان ترمز هم از همکاران دیگر در این طرح اس��ت. این مجموعه فناور، 
توانمندی های خود در حوزه ساخت در مترو را به این طرح ملی تزریق کرده است تا 
متروهای بومی ش��ده مورد استفاده در ناوگان با استانداردها و ایمنی بیشتری همراه 

باشند.
10.ساخت ترمز واگن های مترو

طراحی و تولید تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی، طراحی، تولید تجهیزات، نصب 
و راه اندازی سیستم های حفاظت کاتدی، پایش خوردگی از جمله فعالیت های شرکت 
برنا الکتریک اس��ت. این مجموعه فناور تامین مقاومت ترم��زی واگن های مترو را به 
عهده گرفته است؛ کاری که رابطه مستقیمی با ایمنی قطارهای فعال در این ناوگان 
دارد. به همین دلیل این کار به یکی از مجموعه های فناور کشور به نام برنا الکتریک 

سپرده شده است.
11.تولید چرخ های واگن مترو

ش��رکت اصفهان کفریز هم یکی از شرکت هایی است که در طرح ملی واگن سازی 
ورود ک��رده اس��ت ت��ا چرخ های موردنی��از این قطاره��ا را تامین کند. این ش��رکت 
تولیدکننده انواع بانداژ قطارهای باری، مسافری، لکوموتیو و قطارهای شهری مطابق با 

استانداردهای بین المللی است.
س��تاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری هم در این میان نقش واسط و حلقه اتصال صنعت به شرکت های 
دانش بنیان توانمند در این حوزه را به عهده دارد؛ نقشی که به تزریق تخصص داخلی 

کشور به حوزه بومی سازی واگن های مترو می انجامد.

آمـازون تاکنـون با باکس هـای Fire TV در بـازار تلویزیون حضور داشـت و حتی 
تلویزیون های مجهز به سیسـتم عامل Fire OS را هم با همکاری تولیدکنندگان دیگر 
به بازار عرضه کرده بود، اما حاال برای نخسـتین بـار تلویزیونی را با برند اختصاصی به 

بازار عرضه کرده است.
بـه گزارش دیجیاتو، این شـرکت که اخیرا روی گسـترش فعالیت هایـش در بازار رو 
به رشـد هند تمرکز کرده، اولین تلویزیـون را در دو مدل 50 و 55 اینچی و تحت برند 
»آمازون بیسـیک« راهی بازار این کشور کرده است. آمازون با توجه به اینکه کاربران 
هنـدی به محصوالت پرچمدار عالقه کمتری دارند تلویزیون هایش را با قیمت 410 دالر 

برای مدل کوچک تر و 480 دالر برای مدل دیگر عرضه می کند و مشـخصات دسـتگاه 
نیز همان چیزی است که از تلویزیونی با این قیمت انتظار می رود.

هر دو مدل مذکور از نمایشـگر LED با وضوح 4K، نرخ تازه سـازی 60 هرتز و زاویه 
دیـد 178 درجـه ای بهره بـرده و از HDR 10 و دالبی ویژن پشـتیبانی می کنند که به 
 Fire افزایش کیفیت تصویر کمک می کند. سیسـتم عامل نصب شـده روی دستگاه ها
OS 7 است و امکان استفاده از ریموت صوتی الکسا نیز وجود دارد اما از رابط کاربری 

جدید Fire TV خبری نیست.
از دیگر مشخصات تلویزیون آمازون می توان به اسپیکرهای 20 واتی سازگار با دالبی 

اولین تلویزیون آمازون با نمایشگر LED و رزولوشن 4K از راه رسید

11 شرکت داخلی چگونه برای بومی سازی واگن مترو همکاری می کنند

دریچــه

چهارمی��ن رویداد بازی ه��ای جدی، بازی ها و مقاالت ش��ناختی با حمایت 
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری برگزار شد.
تولی��د و ترویج بازی های ش��ناختی در این رویداد آنالی��ن مورد توجه قرار 
گرف��ت. بنیاد ملی بازی های رایانه ای ای��ن رویداد را برگزار می کند. چهارمین 
دوره جایزه بازی های جدی ۱۳۹۹ در س��ه بخش جش��نواره بازی جدی سال 
۱۳۹۹، هکاتون بازی های جدی ۱۳۹۹ و س��مپوزیوم بازی های جدی ۱۳۹۹ 
برگزار ش��د تا زیرس��اخت های علم��ی و صنعتی را برای توس��عه بیش ازپیش 
بازی های جدی در کشور فراهم و حلقه های توسعه را از تحقیقات دانشگاهی 

تا تجاری سازی محصوالت موجود در صنعت تقویت کند.

 شتابدهی استارت آپ ها سرعت 
می گیرد
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روش های نوین آبیاری یکی از ش��رکت های دانش بنیان به کمک کشاورزان 
آمد تا مصرف و بهره وری منابع آبی کشور بهینه شود.

شرکت پایا بسپار آریا از مجموعه های فناورانه ای است که به همت جمعی 
از متخصصان ایرانی ایجاد شد و به عنوان یکی از 
پیشگامان صنعت آبیاری ایران در تالش است تا 
به یکی از دغدغه های کشاورزان که خرید لوازم 
باکیفیت و کاربردی فعالیت شان است را کاهش 
دهد. این کار را هم با تولید محصوالتی باکیفیت 

انجام می دهد.
در ای��ن نوع تجهیزات و سیس��تم های بارانی، 
کیفیت و دوام ش��یرآالت، اتص��االت، آبپاش ها و 
سایر ملزومات نقش بسزایی را در بازدهی آبیاری 
ایفا می کنن��د. از مزایای تجهیزات آبیاری بارانی 
ویسپار می توان به کیفیت و استحکام باال، قابلیت 
تعویض قطعات، مقاومت در برابر نور خورشید و 
مواد شیمیایی، طول عمر باال و تست ۱00درصد 

قبل از خروج کارخانه اشاره کرد.
آب پاش آلومینیومی یکی از تولیدات این ش��رکت اس��ت. به گفته محمود 
رجبی مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، این آبپاش مش��ابه با آبپاش آمبو 

ش��رکت سایم ایتالیا طراحی و تولید شده اس��ت. شرکت پایا بسپار آریا برای 
بهبود عملکرد و طول عمر آبپاش آلومینیومی ویسپار تغییراتی را در طراحی 
و قطعات داخلی آبپاش نس��بت به نمونه مشابه خارجی و محصوالت داخلی 

اعمال کرده است.
وی اف��زود: قطره چ��کان تنظیم��ی، آبپاش 
پلیمری، ش��یر خودکار پلیمری، شیر خودکار 
آلومینیومی، کلید شیر خودکار، شیرهای توپی، 
رایزر پلیمری، کمربند انشعاب، سه پایه آبپاش، 
پایه آبپاش آلومینیومی و تی اف، تبدیل دنده ای 
 SR۳0 پلیم��ری رای��زر آلومینیومی، آبپ��اش
وآبپ��اش RX۲۵ از جمله محصوالت تولیدی 

این شرکت است.
این فعال دانش بنیان همچنین بیان کرد: از 
مهمترین مولفه های نفوذ در بازارهای جهانی، 
کیفیت محصوالت اس��ت. ش��رکت ما با ارائه 
محصوالت باکیفیت مطابق با اس��تانداردهای 
روز دنیا و حضور در نمایش��گاه های کشاورزی مطرح جهان توانسته است در 
بازاره��ای بین المللی نیز جایگاه ویژه ای پی��دا کند در حال حاضر محصوالت 

ویسپار به بیش از ۱0 کشور در خاورمیانه و اروپای شرقی صادر می شود.

شرکتی دانش بنیان با تولید ایمپلنت های ارتوپدی و ستون فقرات تالش کرد 
تا همگام با استانداردهای جهانی، سالمت را به جامعه هدیه دهد.

شرکت آترا ارتوپد ارومیه، یکی از شرکت های دانش بنیانی است که به عنوان 
نخس��تین تولیدکننده ایمپلنت های آناتومیکال 
اس��تیل و تیتانیوم در ایران، فعالیت خود را سال 
۸۵ ب��ا اخذ مجوزهای الزم از وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکي و وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و همچنی��ن دریافت اس��تانداردهاي 
مدیریت کیفی��ت و گواهینامه های اروپایی آغاز 

کرد.
ایمپلنت ارتوپدی یک وس��یله پزشکی است 
ک��ه برای جایگزینی مفصل یا اس��تخوان از بین 
رفته ب��رای ثبات در سیس��تم عضالنی و بهبود 
تحرک و انعطاف پذیری س��اخته شده است. این 
ش��رکت با اس��تفاده از فناوری های پیشرفته به 
تولید محصوالت خود اقدام کرده است. این کار 

ب��ه کاهش هزینه ها و قیمت و افزایش کیفیت محصوالت حوزه ایمپلنت های 
ارتوپدی و ستون فقرات منجر شده است. 

محمدباقر حسین زاده، رئیس هیأت مدیره این شرکت، گفت: این مجموعه 

یکی از مجموعه های پیشرو در تولیدکنند ایمپلنت های تیتانیوم در ایران است 
و دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی فعال در حوزه ارتوپد از محصوالت 
این شرکت که تولیدات آن با حدود یک پنجم قیمت کاالهای وارداتی تولید 

می شود، بهره مند هستند.
وی اضاف��ه ک��رد: در حال حاض��ر تعدادی 
تولیدکننده ایمپلنت های ارتوپدی در کش��ور 
فعال هستند، اما ایمپلنت های تیتانیومی تنها 
در ارومی��ه و مش��هد تولی��د و به ب��ازار عرضه 
می ش��ود. محصوالت این شرکت به جمهوری 
آذربایجان و اربیل عراق هم صادر می شود و در 
صدد توسعه بازارهای هدف هستیم و این کار را 

با توسعه کمی و کیفی دنبال می کنیم.
رئیس هیأت مدیره ش��رکت آت��را ارتوپد از 
فعالیت ۲۸ نفر فوق لیسانس مهندسی مکانیک 
در کنار افزون بر ۴0 کارشناس و متخصص در 
این شرکت خبر داد و گفت: عالوه بر محصوالت 
متعارف، برخی اختراعات از جمله ایمپلنت پاشنه پا هم در این مرکز به تولید 
انبوه رس��یده اس��ت. واحدهای آنادایز، لیزر، پولیش��ینگ و کنترل کیفیت از 

بخش های وابسته این واحد تولیدی هستند.

ایمپلنت های ارتوپدی دانش بنیان جایگزین مفصل های از بین رفته شدتجهیزات نوین آبیاری به کمک کشاورزان آمد تا بهره وری از منابع آبی بیشتر شود

دومین دوره بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ از ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹ آغاز می شود 
و بیش از ۱00ساعت دوره آموزشی برای کاربران در نظر گرفته خواهد شد. به 
گزارش دیجیاتو، با گذشت نزدیک به یک سال از شیوع ویروس کرونا در زندگی 
مردم و کس��ب و کارها، لزوم ورود کس��ب و کارها به فضای دیجیتال و تقویت 
فعالیت های استارت آپ ها در این محیط بیش از پیش برای همگان روشن شده 
اس��ت. از سوی دیگر با رشد این حوزه، نیاز بازار و فرصت اشتغال جوانان ایجاد 
ش��ده است و توانمندس��ازی افراد یکی از مهمترین اقدامات الزم در این زمینه 
به شمار می رود. دور اول بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ، پاییز امسال به صورت 
آنالین و با مشارکت مرکز نوآوری ویکست با حمایت ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
توسط ۱۶ مدرس به مدت ۱00 ساعت برگزار شد. دومین دوره این بوت کمپ 
در قالب ۱00 ساعت آموزش آنالین کاربردی به همراه ۵0 ساعت جلسات رفع 
اشکال و پشتیبانی آنالین ارائه می شود. »زهرا رحمتیان« مدیر اجرایی این بوت 
کمپ در گفت وگو با دیجیاتو، می گوید بیش از ۶0 نفر در دوره قبلی این رویداد 
ش��رکت کردند که بس��یاری از آنها یا در همین شرکت و یا شرکت های همکار 
در طول این پروژه استخدام شده  و یا در مرحله استخدام قرار دارند. رحمتیان 
می گوید: »فارغ التحصیالن رشته های مرتبط با بازاریابی و تبلیغات که عالقه مند 
به اس��تخدام در این حوزه دارند، دانش��جویان رش��ته های مرتبط با بازاریابی و 
تبلیغات، فعاالن اکوسیستم استارت آپی، کارشناسان بازاریابی، تبلیغات و فروش 
که تمایل به ارتقای ش��غلی دارند، کارآفرینان و صاحبان مشاغل از مخاطبین 
هدف این دوره هستند.« رحمتیان در پاسخ به این پرسش که شرایط شرکت 
در این رویداد چگونه اس��ت به دیجیاتو، می گوید که در وهله اول یک تس��ت 
آزمایش��ی از دانشجویان گرفته می شود: »این کار را می کنیم تا تیمی یکدست 
از دانشجویان داشته باشیم و بتوانیم مطمئن باشیم که حداقل آگاهی های الزم 
برای ش��رکت در دوره را دارند. پس از قبولی در این تس��ت، افراد می توانند در 
دوره ها شرکت کنند. سال گذشته نزدیک به ۱00 نفر قبولی داشتیم که نزدیک 
به ۷0درصد آنها در دوره شرکت کردند.« ظرفیت ثبت نام در این دوره آنالین ۶0 
نفر بوده و از این تعداد ۲0 نفر از شرکت کنندگان در شرکت های حامی استخدام 
شده و ۲۵ نفر از دانشجویان برای کارآموزی جذب خواهند شد. رحمتیان درباره 
چرایی محدودکردن دانشجویان در یک دوره آنالین که نیازی به کالس فیزیکی 
ندارد به دیجیاتو، می گوید: »با تجربه ای که در دوره گذشته کسب کردیم به این 
نتیجه رسیدیم که بهتر است آمار دانشجویان را محدودتر نگه  داریم تا بتوانیم 

ارتباطات بهتر و پشتیبانی قوی تری برای آنها تدارک ببینیم.«
او درباره نحوه فرآیند دوره های آموزشی نیز به دیجیاتو، می گوید: »دانشجویان 
در کالس ه��ا عمال وارد یک پروژه عملیاتی می ش��وند و این پ��روژه را در یکی 
از ش��رکت های همکار ما مانند آژانس تبلیغات دیجیتال دیما، پلتفرم تبلیغات 
آنالین یکتانت، آژانس بازاریابی دیجیتال ادنگاه، مورف استودیو، آهن آنالین و 
دوزلی بوک و یا خود اینفوگرام پیش می برند. برخی از دانشجویان که خودشان 
از اعضای تیم یک استارت آپ هستند نیز می توانند این پروژه کیس استادی را 
در تیم خودشان پیاده سازی کنند.« الزم به ذکر است، با مشارکت حامیان برای 
تعدادی از شرکت کنندگان دوره تا ۵0 درصد مبلغ تخفیف شهریه آموزشی در 
نظر گرفته شده است که این حمایت برگرفته از مسئول اجتماعی شرکت های 
همکار اینفوگرام در این رویداد و همچنین حمایت های معاونت علمی و ریاست 

جمهوری نشأت گرفته شده است.
با کمک پیشگامان اقتصاد دیجیتال این صنعت روندی رو به رشد 

گرفت
توسعه صنعت دیجیتال با استفاده از تجربیات و توانمندی فعاالن و صنعتگران 

شتاب می گیرد؛ کاری که مسیر ورود نوآوری ها به این عرصه را تسهیل می کند.
صنعت اقتصاد دیجیتال هم که یکی از حوزه های نوپای جهانی اس��ت، برای 
رس��یدن به نقطه ایده آل خود به بهره مندی از ظرفیت های فناورانه فعاالن این 
عرصه نیاز دارد؛ فعاالنی که یک بار با طی کردن این مسیر، می توانند آزمون و 

خطا در این مسیر را کم کنند.
دنیا به این باور رسیده است و ظرفیت ها و تجربیات موجود را به کار بسته اند 
تا با ش��تاب بیشتری روند توسعه صنایع خود را به پیش ببرند. طبق بررسی ها 
س��هم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی تا س��ال ۲0۲0 رشد ۴/۲۸ درصدی 
خواه��د داش��ت و ارزش آن به بیش از ۲۴ میلیارد دالر خواهد رس��ید، ضمن 
آنکه طبق پیش بینی های صورت گرفته، به طور کلی با افزایش اقتصاد جهانی 
مواجه خواهیم بود. همین آمار کافی است تا به اهمیت توسعه این صنعت مهم 

در دنیا پی ببریم.
 غول های جهانی اقتصاد دیجیتال را بشناسید

اپل ب��ا ۲۱۵ میلیارد دالر، آمازون با ۱۳۵ میلیارد دالر، گوگل با ۹0 میلیارد 
دالر و فیس بوک با ۲۷ میلیارد دالر درآمد غول های جهانی اقتصاد دیجیتال در 
دنیا هستند. سبد محصوالت این چهار شرکت، مجموعه گسترده و متنوعی از 
ارائه خدمات و پلتفرم های دیجیتالی اس��ت که به س��رعت توانسته اند کاربران 
زیادی را به سمت خود جذب کنند. تجربه این شرکت ها می تواند مسیر درست 

توسعه این صنعت را پیش روی فعاالن اقتصاد دیجیتال قرار دهد.
ایران هم چند س��الی اس��ت که به حوزه اقتصاد دیجیتال وارد شده است و 
با توجه به اینکه صنعتی نوپا محس��وب می ش��ود اس��تفاده از تجربیات ملی و 

بین المللی می تواند راهگشای فعاالن آن باشد.
در ای��ران ب��ا وجود اینکه در حوزه تولید فناوری های نوین نس��بت به جهان 
مزیتی وجود ندارد اما می توانیم از فرصت های اقتصادی به وجود آمده در حوزه 

ارائه خدمات حاصل از این فناوری ها بهره بگیریم.
 تعامل با شرکت های بزرگ داخلی میسر شد

ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری هم برای توس��عه این عرصه فناورانه در تالش است 
تا با حضور بخش خصوصی و ش��رکت های پیشگام، توسعه این صنعت را رقم 
بزند. این ستاد به دنبال تعامل با شرکت های بزرگ و تاثیرگذار در این صنعت 

جهانی است.
این س��تاد هم با توجه به اهمیت استفاده از این توانمندی ها و تجارب چند 
س��اله، تعامل با شرکت های بزرگ و پیش��گامان اقتصاد دیجیتال را در اولویت 
کاری خود قرار داده است. استفاده از تجارب این شرکت های اقتصادی می تواند 
به ش��ناخت درس��ت و هدفمند نیازهای این حوزه کمک کند. این پیشگامان 

می توانند در سطح ملی و بین المللی باشند.
این برنامه براس��اس مشارکت با ش��رکت های بزرگ و پیشگامان این عرصه 
اتفاق می افتد. قرار بر این اس��ت که این کار با هدف »افزایش نفوذ فناوری های 
دیجیتال« و »پیش��برد برنامه های متنوع سازی توس��عه بازار و صادرات« انجام 

شود.
»متنوع س��ازی اکوسیستم از منظر ش��کل گیری بازیگران و استارت آپ های 
مرتبط با حوزه های مسئله محور اولویت دار«، »افزایش نفوذ و انتشار فناوری های 
دیجیت��ال در صنایع«، »افزای��ش آگاهی عموم��ی و توانمندی های عمومی و 
تخصصی در حوزه دیجیتال«، »افزایش سهم تولید دانش در حوزه فناوری های 
دیجیتال ب��ا رویکرد اقتصادی و بازارمحور« و »افزای��ش حجم بازار و صادرات 
حوزه دیجیتال« از دیگر اهدافی اس��ت که در س��تاد توس��عه اقتصاد دیجیتال 

و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری می شود.

برای مدل کوچک تر و 480 دالر برای مدل دیگر عرضه می کند و مشـخصات دسـتگاه 
نیز همان چیزی است که از تلویزیونی با این قیمت انتظار می رود.

هر دو مدل مذکور از نمایشـگر LED با وضوح 4K، نرخ تازه سـازی 60 هرتز و زاویه 
دیـد 178 درجـه ای بهره بـرده و از HDR 10 و دالبی ویژن پشـتیبانی می کنند که به 
 Fire افزایش کیفیت تصویر کمک می کند. سیسـتم عامل نصب شـده روی دستگاه ها
OS 7 است و امکان استفاده از ریموت صوتی الکسا نیز وجود دارد اما از رابط کاربری 

جدید Fire TV خبری نیست.
از دیگر مشخصات تلویزیون آمازون می توان به اسپیکرهای 20 واتی سازگار با دالبی 

اتموس، 3 پورت HDMI 2.0، درگاه های USB 3.0 و USB 2.0 و پردازنده 4 هسته ای 
1.95 گیگاهرتزی اشاره کرد.

این شرکت احتماال در آینده نزدیک از نسخه  های ارزان تر این دستگاه ها با رزولوشن 
1080p و 720p نیـز رونمایـی خواهـد کرد که به افزایش هرچه بیشـتر فروش در هند 
منجر می شود. .هنوز مشخص نیست که آمازون برنامه ای برای عرضه این دستگاه ها در 
کشـورهای دیگر دارد یا خیر اما علی رغم اسـتفاده از برند آمازون بیسیک بسیاری از 
مشـخصات این دو دسـتگاه با مدل  های قبلی که تحت برندهای دیگر عرضه شده بود، 

یکسان است.

اولین تلویزیون آمازون با نمایشگر LED و رزولوشن 4K از راه رسید

 دومین دوره بوت کمپ دیجیتال
با حمایت معاونت علمی از 13 دی ماه برگزار می شود

یادداشـت

ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری از ۴۱ طرح  اولویت دار 
پژوهشی حمایت کرده است. این کار به شتاب گرفتن روند توسعه این صنعت 
می انجامد.   طرح های پژوهش��ی را یکی از پایه های اصلی توس��عه هر صنعتی 
می دانند. براس��اس همین ضرورت، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری یکی از اولویت ه��ای خود را حمایت از طرح های 
پژوهشی که نقش��ی اثرگذار در توس��عه این صنعت کاربردی دارد، قرار داده 
است. بیش��تر این طرح ها در حوزه های مختلفی چون داروهای زیستی، مواد 
اولیه دارویی، واکس��ن، پروبیوتیک، تجهیزات و داروهای ش��یمیایی متمرکز 
اس��ت. قرار اس��ت با این حمایت ها هم ش��رایط برای ورود ایده های نو به این 
صنعت فراهم شود و هم زیست فناوری با کمک این طرح های نوآورانه و خالق 

روند توسعه خود را شتابان طی می کند.

41 موضوع اصلی اولویت دار پژوهشی زیستی حمایت 
شد تا این صنعت همگام با جهان توسعه یابد



در حال��ی که ه��دف از هر تبلیغ، ایج��اد فضای بهتری ب��رای افزایش 
س��ودآوری اس��ت، با این حال در این زمینه اش��تباهات بزرگی نیز انجام 
می شود که باعث هزینه های حتی جبران نشدنی خواهد شد. در این راستا 
ممکن است تصور کنید که چنین اتفاقاتی صرفا به گذشته محدود است، 
با این حال حتی در چند هفته اخیر نیز شاهد نمونه هایی از آنها بوده ایم. 

همین امر باعث شده تا نگاهی تحلیلی به هر یک از آنها داشته باشیم. 
Giant Food -1

این فروشگاه زنجیره ای آمریکایی به مانند سنت هر ساله خود، در تبلیغ 
خود اعالم ک��رد که با پذیرایی مفصلی، میزبان خریداران خواهد بود. این 
امر در حالی اس��ت که امس��ال به خاطر ش��یوع ویروس کرونا که در حال 
حاضر آمریکا بیش از سایر کشورها درگیر آن است، هرگونه اجتماع ممنوع 
اعالم ش��ده است. به همین خاطر این اقدام، عمال یک ضدتبلیغ بوده و با 
اعتراض های گسترده ای همراه بوده است. در این راستا حتی مدیر شرکت 

مجبور به عذرخواهی رسمی شده و این مسئله تا ماه ها بر فروش این برند 
تاثیر منفی خواهد داش��ت. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که در شرایط خاص، الزم است تا تمامی اقدامات مورد بازبینی قرار 
گرفته و برخی از عادت ها، کنار گذاش��ته شود. درواقع در چنین شرایطی 

حساسیت شما باید به مراتب بیشتر باشد. 
JPMorgan Chase-2

این برند در زمینه بانکداری و س��رمایه گذاری فعال بوده و موس��س آن 
جی پی مورگان، از اقتصاددان های مطرح تاریخ آمریکا محسوب می شود. 
در یکی از توییت های این برند تالش شده است تا با بودجه بندی مخاطب 
شوخی شود، با این حال نتیجه آن فاجعه آمیز بوده است. درواقع مخاطب 
در این توییت، به تمسخر گرفته شده و همین امر با واکنش منفی بسیاری 
همراه بوده اس��ت. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
اگرچه اس��تفاده از طنز، جذابیت باالیی را به همراه دارد با این حال تحت 
هیچ شرایطی نباید اجازه دهید که به مخاطب توهین شود. در این راستا 
الزم است تا تفاوت میان شوخی جذاب با توهین را به خوبی درک نمایید. 
در این راس��تا فراموش نکنید که به خاطر ش��بکه های اجتماعی، سرعت 

انتشار مطالب بسیار زیاد است. به همین خاطر حتی یک اشتباه می تواند 
سریعا به فاجعه ای بزرگ تبدیل شود. 

Hoover-3
این برند در زمینه تولید انواع جارو برقی و تجهیزات نظافت س��اختمان 
فعالیت دارد. چندین س��ال قبل آنها در تبلیغ��ی عجیب اعالم کردند که 
ب��ه ازای ۱00 پوند خرید، یک پرواز رایگان به هر یک از مش��تریان تعلق 
خواهد گرفت، با این حال عدم توجه به هزینه ها باعث شد تا افراد بسیاری 
مشتاقانه اقدام به خرید کنند که این شرکت را به ورشکستگی رساند. در 
این راستا مدیران شرکت حتی مجبور به فروش برند خود شدند. به همین 
خاطر نیز یک کمپین تبلیغاتی اشتباه حتی می تواند منجر به نابودی کامل 
شود. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
قبل از هر تبلیغی، نس��بت به س��ودآور بودن آن اطمینان داشته باشید و 
هزینه ها را مدنظر قرار دهید. همچنین در تبلیغ خود باید تمرکز اصلی بر 
روی محصول باش��د و نه آن که بخواهید با موردی دیگر، افراد را به خرید 

ترغیب نمایید. 
searchenginejournal.com :منبع

امس��ال به علت شیوع ویروس کرونا در سراس��ر جهان، شمار باالیی از 
کارکنان دورکار و مجبور به کار از خانه شدند. اگر فکر می کنید سال آینده 
دیگر چندان خبری از دورکاری نخواهد بود، اش��تباه می کنید چراکه بنابر 

دالیلی در ۲0۲۱ وضعیت برای دورکاری بهتر هم خواهد شد.
بسیاری از شرکت ها امسال آمادگی دورکاری نداشتند و چنین وضعیتی 
را پیش بینی نکرده بودند، به همین علت با مشکالتی روبه رو شدند، با این 
حال کارکن��ان پس از مدتی با چنین وضعیتی کن��ار آمدند و حاال طبق 

نظرسنجی ها تمایل بیشتری به دورکاری دارند.
ش��مار کارکنان دورکار از ابتدای س��ال جاری میالدی ت��ا به امروز که 
در روزه��ای آخر ۲0۲0 قرار داریم، افزایش چش��مگیری داش��ته و طبق 
نظرس��نجی ها، بیش از نیمی از کارکنان می خواهند در دوران پس��اکرونا 
هم دورکار باقی بمانند. برای مثال در نظرسنجی »FlexJobs« از ۴000 
کارمن��د، ۶۱ درصد آنها خواهان دورکاری کامل پس از پایان بحران کرونا 

شده اند و ۳۱درصد هم می خواهند به صورت هیبریدی کار کنند.
سال آینده میالدی واکسن کرونا به بسیاری از کشورها راه پیدا می کند 
و در برخی کش��ورها با ایمنی جمعی روبه رو می شویم، با این حال انتظار 
می رود دورکاری س��اده تر و منصفانه تر شود و حتی از نظر مالی هم برای 

افراد پاداش در نظر گرفته شود.
متخصص��ان بنابر دالی��ل زیر انتظار دارن��د دورکاری در س��ال ۲0۲۱ 
گسترش پیدا کند و همچنین بهتر شود که در ادامه آنها را مرور می کنیم.

پشتیبانی سیاست گذاران از افراد دورکار
پی��ش از ش��یوع ویروس کرونا ش��مار کمی از مردم در جه��ان دورکار 
بودند، اما حاال شمار آنها افزایش چشمگیری داشته و همین موضوع باعث 
می ش��ود سیاس��ت گذاران توجه ویژه ای به آنها داشته باشند. این احتمال 
وجود دارد که س��ال آینده در برخی کشورها با قوانین جدیدی مربوط به 

مواردی مانند میزان درآمد یا مالیات برای این افراد روبه رو شویم.
»بری رینولدز«، متخصص ارش��د شغلی در FlexJobs به این موضوع 
اش��اره می کند که سیاس��ت های مربوط به دورکاری در گذش��ته چندان 
موردتوج��ه قرار نگرفته اند، اما حاال ک��ه دورکاری تبدیل به امری عادی و 

رایج شده، احتماال شرایط در ۲0۲۱ برای این افراد بهتر می شود.

دسترسی افراد دورکار به ابزارها و منابع بیشتر
با افزایش ش��مار افراد دورکار، ش��رکت ها به دنبال طراحی محصوالتی 
می رون��د که تجربه کاربری این کارکن��ان بهبود پیدا کند. همین موضوع 
باعث می ش��ود که کارفرمایان در این بخش سرمایه گذاری بیشتری کنند. 
یکی از تحلیلگران »Forrester Research« به نام »دیوید جانس��ون« 
پیش بینی کرده که شرکت ها س��ال آینده برنامه های تشویقی برای افراد 
دورکار هم در نظر می گیرند. به اعتقاد جانسون، امنیت دورکاری، ابزارهای 
مدیریتی، همکاری و ارتباطات هم سال آینده بهبود پیدا می کنند. به گفته 
این تحلیلگر، حاال که نزدیک به نیمی از کارکنان دورکار شده اند و درون 
دفتر کار نمی کنند، کمپانی ها باید به دنبال راهکارهایی برای عملکرد بهتر 

آنها باشند.
حس طبیعی تر دورکاری

یکی از س��خت ترین بخش های دورکاری، انتقال اولیه به خانه و ش��روع 
کارها از محلی غیر از دفتر اس��ت. بس��یاری از افراد دورکار نسبت به این 
وضعیت حس مناس��بی نداش��تند، اما حاال و در آینده دورکاری س��اده تر 
خواهد بود. بس��یاری از مردم در سراس��ر جهان مجبور ش��ده اند به خاطر 
دورکاری در برنامه های روزانه خود تغییر ایجاد کنند که اگرچه این موضوع 
امسال فشار زیادی به آنها وارد کرده، اما در آینده برای آنها عادی می شود. 
ح��اال این افراد چنی��ن عادت هایی را ایجاد کرده اند و در آینده احس��اس 
راحتی بیشتری خواهند کرد و این موضوع هم برای کارکنان و هم مدیران 

صادق است.
تفکیک بهتر میان زندگی شخصی و کار

»ون در ورت«، مدیرعامل ش��رکت »Remote« که به شرکت ها برای 
استخدام افراد دورکار از سراسر جهان کمک می کند، به این موضوع اشاره 
دارد ک��ه هنوز افراد دورکار نتوانس��ته اند به مزای��ای دورکاری پی ببرند. 
ورت می گوید: »یک��ی از جذاب ترین موارد درباره دورکاری، امکان کار در 
مکان های مختلف است. شما می توانید برای مدتی به شهر یا کشور دیگری 
س��فر کنید و اگر نخواهید در خانه باش��ید، می توانید به محیط های دیگر 
بروید و کار کنید. در حال حاضر به خاطر شیوع کرونا چنین آزادی عملی 
نداریم، اما ب��ا پایان آن چنین حس آزادی را تجربه خواهید کرد و تجربه 

ش��ما بهبود پیدا می کند.« به گفته ورت، یکی از چالش های افرادی که به 
تازگی دورکار شده اند، جدا کردن زندگی شخصی و با کار است، مخصوصا 
اگر پدر یا مادر باش��ید. با این وجود ورت اعتقاد دارد سال آینده مشکالت 
در این زمینه بس��یار کمتر ش��ود و افراد از زندگی ش��خصی خود در کنار 

دورکاری لذت ببرند.
حس انزوای کمتر

افرادی که به تازگی دورکار شده اند، با حس تنهایی و انزوا دست و پنجه 
ن��رم می کنند، اما به گفته ورت دلیل اصلی آن همه گیری کرونا و نه خود 
دورکاری است: »دورکاری به معنای آن نیست که شما با دیگران یا نزدیک 
آنها کار نمی کنید. بسیاری از مردم به کار در محیط های شلوغ عالقه دارند 
و همین موضوع دورکاری را برای آنها دشوار می کند، اما این حس با پایان 

بحران کرونا بهبود قابل توجهی خواهد داشت.«
گسترش بازار دورکاری

با افزایش میزان دورکاری، کمپانی ها می توانند از هر جای دنیا ش��روع 
به جذب اس��تعداد کنند و دیگر محل زندگی آنها تاثیری در این موضوع 
نخواهد داش��ت. به اعتقاد ورت، نیروی کار در سال ۲0۲۱ بسیار متنوع تر 
می ش��ود و همچنین شرکت ها می توانند به صورت بین المللی جذب نیرو 
کنند. ورت می گوید: »اگر ش��ما تنها از یک منطقه جهان نیرو اس��تخدام 
نکنید و به کش��ورهای مختلفی دسترسی داشته باش��ید، می توانید یک 
س��ازمان با نیروهای متنوع و گوناگون تش��کیل دهید. با این کار صداهای 
متنوعی از جوامع مختلف در سازمان خود خواهید داشت که باعث بهبود 

نحوه انجام کارها می شود.«
افزایش درآمد افراد دورکار

در س��ال آینده می��الدی نه تنها کارفرمایان می توانن��د به دنبال جذب 
نیرو از کش��ورهای مختلف باش��ند، بلکه کارکنان هم می توانند به دنبال 
موقعیت های ش��غلی خارج از کشور یا شهر محل سکونت خود باشند که 
همی��ن موضوع امکان افزای��ش درآمد آنها را فراهم می کن��د. برای مثال 
برنامه نویسان می توانند با شرکت های خارج از شهر خود کار کنند و درآمد 

باالتری هم داشته باشند.
Fast Company/digiato :منبع

7 دلیل که نشان می دهد 2021 سال بهتری برای دورکارها خواهد بود
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به قلم: جولیا مک کوی  کارشناس بازاریابی و تبلیغات
مترجم: امیر آل علی

2020 سال طالیی صنعت بازی سازی

شیوع ویروس کرونا برای تعداد حدودی از حوزه ها، زمینه رشد بسیار 
باالیی را به همراه داشت. در این رابطه صنعت بازی سازی، یکی از آنها 
بوده و این امر باعث شده است تا این حوزه حتی از صنعت سینما و انواع 
مسابقات ورزشی نیز سودآورتر شود. درواقع اگرچه این دو صنعت در اثر 
کرونا با تعطیلی هایی مواجه شدند، با این حال این مسئله برای بازی ها 
اتفاق نیفتاده و قرنطینه خانگی، منجر به استفاده به مراتب بیشتر نیز 
شده است. به همین خاطر نیز بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند 
که به این حوزه باید توجه به مراتب بیش��تری شود. تحت این شرایط 
حتی ممکن است شاهد همکاری فیلمنامه نویسان مطرح جهان، برای 
افزایش کیفیت داس��تان بازی ها نیز باش��یم. در این راستا نکته جالب 
دیگر این اس��ت که بازی های موبایلی، باالترین سرعت رشد را داشته 
و به همین خاطر فعالیت در این زمینه نیز سود تضمین شده ای را به 
همراه خواهد داشت. نمونه های موفقی نظیر Among Us، این نکته 
را به اثبات رسانده است که حتی با پایین ترین گرافیک نیز می توان به 
محبوبیت جهانی دست پیدا کرد. تحت این شرایط به نظر می رسد که 
ب��رای برندهای مطرحی نظیر اپل و آمازون که در صنعت س��ینما نیز 
حضور پیدا کرده اند، این بخش به مراتب س��ودآورتر خواهد بود. با این 
حال این آمار بدون شک پس از پشت سر گذاشتن شرایط سخت حال 
حاضر، تغییراتی را پیدا خواهد کرد، با این حال نمی توان از سرعت رشد 
بسیار باالی صنعت بازی سازی، چشم پوشی کرد. در این راستا فراموش 
نکنید که رقابت در این حوزه کمتر از صنعتی نظیر س��ینما است. این 
امر فضا را برای شروع و رشد سریع، مهیا کرده است، با این حال فرصت 

طالیی موجود، ممکن است تا ۲ سال دیگر از بین برود. 
reuters.com :منبع

دسترسی بازاریاب ها به داده های تازه در 
اسنپ  چت

اس��نپ چت به موازات نزدیک شدن به تعطیالت کریسمس دامنه 
وس��یع تری از اطالعات مربوط به ترندهای برتر و همچنین برخی از 
تغیی��رات در رفتار کاربران را در اختیار بازاریاب ها قرار داده اس��ت. 
ای��ن امر با هدف ساده س��ازی فرآیند بازاریابی ب��رای برندها در بازه 

زمانی سخت پیش روی صورت گرفته است. 
اس��تفاده از ترندها در حوزه بازاریابی همیش��ه مدنظ��ر برندها قرار 
داش��ته است. اسنپ چت برای اطالع رسانی دقیق به بازاریاب ها گزارش 
رس��می اش را تغییر و تحول ترندها در پلتفرمش را در قالب گزارش��ی 
۱۵ صفحه ای منتشر کرده اس��ت. این امر جذابیت بسیار زیادی برای 
بازاریاب ها، درس��ت در زمان مناسب کریس��مس، دارد. با این حساب 
مش��اهد افزایش سرمایه گذاری برندها در حوزه بازاریابی در اسنپ چت 
امری طبیعی خواهد بود. یکی از اهداف اصلی اسنپ چت برای رونمایی 
از داده های تازه اش برای بازاریاب ها همین نکته اس��ت. امسال بسیاری 
از پلتفرم های اجتماع��ی در تالش برای جلب نظر برندها و بازاریاب ها 
برای سرمایه گذاری تبلیغاتی هستند. بدون تردید این امر در ارتباط با 
سال مالی دشوار ۲0۲0 و امیدواری برای تغییر وضعیت در سال جدید 
میالدی است، با این حساب رونمایی اسنپ چت از امکانات جدید برای 

بازاریاب ها جای تعجب ندارد. 
socialmediatoday.com :منبع

کمپین یک دالری برگرکینگ

برگرکین��گ در تازه ترین اقدام بازاریاب��ی اش از منوی یک دالری 
مخصوصی رونمایی کرده اس��ت. این برند معتبر در حوزه فست فود 
به برخی از مشتریان از طریق درگاه پرداخت ونمو مبلغ یک دالر را 
هدیه می کند. شاید در نگاه نخست اعطای هدیه یک دالری، آن هم 
به صورت انتقال بین حس��اب، ایده عجیبی باشد. نکته مهم در این 
میان ایده اساس��ی برگرکینگ برای رونمایی از منوی تازه اش است. 

منوی تازه برگرکینگ با شعار حمایت از مشتریان همراه است. 
اگ��ر نگاهی دقیق به منوی تازه برگرکینگ داش��ته باش��یم، هیچ 
تفاوت قاب��ل توجهی با برگرهای قبلی این برند مش��اهده نخواهیم 
کرد. مسئله اساس��ی در این میان تالش برگرکینگ برای کمک به 
بخش��ی از مش��تریانش اس��ت. این امر همگام با اتخاذ سیاست های 
حمایتی در ایاالت متحده دنبال می ش��ود. بازاریاب های برگرکینگ 
ب��ه نوعی ب��ه دنبال حمای��ت متقاب��ل از مشتریان ش��ان در دوران 
س��خت کرونایی هس��تند. برهمین اس��اس تمام برگره��ای منوی 
وی��ژه برگرکینگ به قیمت یک دالر عرضه می ش��ود. این امر انگیزه 
مش��تریان برای اس��تفاده از منوی تازه برگرکین��گ را به طور قابل 

مالحظه ای افزایش می دهد. 
درگاه پرداخت ونمو در طول دوران کرونا محبوبیت بسیار زیادی 
پیدا کرده اس��ت. ش��مار باالیی از کاربران در دوران کرونا در تالش 
برای انتقال ساده و س��ریع مبالغ مختلف میان یکدیگر و همچنین 
برندها هس��تند. ونمو با ارائه امکانات مختلف نگاه بسیاری از برندها 
را به خود جلب کرده اس��ت. درست به همین خاطر برگرکینگ در 

تازه ترین اقدام بازاریابی اش از درگاه موردنظر استفاده می کند. 
ش��رایط اقتصادی در طول یک س��ال اخیر هم��راه با ثبات نبوده 
است. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها ایجاد کرده 
است. برگرکینگ در این میان فقط به فکر بهبود وضع مالی خودش 
نیس��ت. توجه به مشتریان در استراتژی کسب و کار برندهای بزرگ 
همیش��ه مش��هود اس��ت. کمپین تازه برگرکینگ این گرایش را به 

خوبی نشان می دهد. 
marketingdive.com :منبع

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

به قلم: اندرو هاتکینسون کارشناس بازاریابی دیجیتال
ترجمه: علی آل علی

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

شنبه
13 دی 1399

شماره 1697



سال ۲0۲0 برای اغلب کسب و کارها همراه با چالش های متنوعی بود. 
بس��یاری از کارآفرینان در سال ۲0۲0 مشکالت مالی و همچنین ناتوانی 
برای فروش را پشت سر گذاشتند. عرصه بازاریابی به طور قابل مالحظه ای 
با افت رو به رو شد. این امر شاید در کوتاه مدت برای برخی از برندها قابل 
تحمل بود، اما کمتر کس��ی آمادگی رویارویی بحرانی یک س��اله را داشت. 
تغییر مداوم در الگوی رفتار مش��تریان یک��ی از پدیده های مهم در عرصه 
بازاریابی محسوب می ش��ود. برخی از کسب و کارها در این مسیر به طور 
مداوم با مش��کالتی نظیر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
مواجه ش��ده اند. نکته جالب اینکه بحران اقتصادی ناشی از کرونا تغییر در 

الگوی رفتاری مشتریان را به طور سریع تری دنبال کرد. 
بدون تردید بس��یاری از کس��ب و کارها در طول ماه ه��ای اخیر از نظر 
بازاریابی تجربیات ناگواری داش��ته اند. اگر کس��ب و کار ش��ما نیز در این 
میان وضعیت نامناسبی دارد، وضعیت منحصر به فردی را تجربه نمی کنید. 
بسیاری از برندها در سراسر دنیا با مشکالتی مشابه شما دست و پنجه نرم 
می کنند. اگرچه وضعیت عرصه بازاریابی در طول س��ال اخیر بسیار دشوار 
بود، اما برخی از برندها از همین ش��رایط نیز اس��تفاده مناس��ب را بردند. 
هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی برخی از ترندها و درس های بازاریابی 
از رهبران تجاری موفق در س��ال ۲0۲0 اس��ت. این امر کمک مناس��بی 
ب��ه بازاریاب ها و کارآفرینان جوان برای س��ال آینده میالدی خواهد کرد. 
دست کم با استفاده از توصیه های مطرح در این مقاله امکان حضور بهتر در 
عرصه بازاریابی و بهبود وضعیت نامناسب کسب و کار فراهم خواهد شد. 

1. تولید محتوای ارزشمند
محتوا در طول چند دهه اخیر بر عرصه بازاریابی حکمفرما بوده اس��ت. 
ام��روزه هیچ امری به اندازه محتوای جذاب برای جلب نظر مخاطب هدف 
دارای اهمیت نیست. بس��یاری از برندها در طول سال های اخیر به سوی 
تولی��د محتوا در قال��ب فرمت های مختلف روی آورده ان��د. این امر گاهی 
اوقات با موفقیت فوق العاده و برخی اوقات با شکس��ت همراه بوده اس��ت. 
مس��ئله مهم در این میان ضرورت تولید محتوای ارزشمند است. وقتی از 
مفهوم ارزش��مند صحبت می کنیم، باید مرجع اصلی را مدنظر قرار دهیم. 
بازاریاب ها در نهایت برای مخاطب هدف شان تولید محتوا می کنند بنابراین 

باید سلیقه مخاطب هدف را مدنظر قرار دهیم. 
آلفردو آناتاسیو، مدیرعامل موسسه Uasist.ME، درس های مهمی از 
عرصه بازاریابی در طول س��ال ۲0۲0 گرفت است. به عقیده وی محتوای 
جذاب نظر مخاطب هدف را در مدت زمانی اندک جلب می کند: »محتوای 
ج��ذاب هر مخاطبی را به خود جلب می کن��د. برعکس محتوای معمولی 
همیش��ه مورد بی توجهی قرار می گیرد. امروزه تمام مردم نیاز به خدمات 
و محصوالت متنوعی دارند. مهمترین مسئله در این میان تولید محتوای 
بازاریابی مناس��ب و جذاب به منظور جلب نظر مش��تریان به محصوالت 
برندمان است. در غیر این صورت رقبا فروش بیشتری از ما خواهند داشت.«
وقتی از محتوای ارزشمند صحبت می کنیم، باید دامنه متنوع مشتریان 
را نیز مدنظر داشته باش��یم. امروزه تولید یک نوع محتوای بازاریابی برای 
تمام مش��تریان ایده جالبی نیست بنابراین براساس دسته بندی مشتریان 
باید اقدام به شخصی س��ازی محتوای بازاریابی نماییم. در غیر این صورت 
کمپین بازاریابی مان تاثیرگذاری الزم را به همراه نخواهد داش��ت. این امر 
حتی در مورد برترین محتوای بازاریابی نیز مصداق پیدا می کند. همیش��ه 
ایده های جذاب بازاریابی به معنای موفقیت در تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نیست بنابراین باید نسبت به استفاده درست از ایده ها و پردازش شان 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف توجه نماییم. 
2. آمادگی برای تغییر

امس��ال برای اغلب کارآفرینان زنگ خطر برای تغییر را به صدا درآورد. 
بس��یاری از برندها در بحث نظری از آمادگ��ی فراوان برای تغییر صحبت 
می کنن��د، با این حال در عمل کمترین آمادگی برای این مس��ئله ندارند. 
چنین امری در ماه های نخس��ت بروز بحران کرونا به خوبی قابل مشاهده 
بود. عرصه بازاریابی به عنوان نمایشگر جلوه حرفه ای هر برند مثال خوبی 
از وضعیت کس��ب و کارها در طول بحران کروناست. بسیاری از برندها در 
طول ماه های نخست درست مانند پیش از دوران کرونا بازاریابی کردند. این 
امر شاید در نگاه نخست عجیب به نظر برسد. مسئله اساسی در این میان 
فقدان برنامه اساسی و کاربردی برندها برای مقابله با وضعیت کرونایی بود 
بنابراین تا مدت ها کمپین های بازاریابی ش��ان درست مانند دوران پیش از 

کرونا طراحی می شد. 
کوین لی یز، مدیرعامل موسس��ه رس��انه ای لی یز، در مورد سال ۲0۲0 
بر روی ضرورت تغییر و شکست برخی از برندها در این راستا تاکید دارد: 
»س��ال ۲0۲0 همراه با شکست های بسیار زیادی برای کسب و کارها بود، 
اما مهمترین مس��ئله در این میان ناتوانی برای پ��ردازش ایده های تازه و 
هماهنگ با ش��رایط تازه است. بس��یاری از برندها در طول ماه های اخیر 
ب��ه طور مداوم از تالش برای تغییر صحب��ت کردند، اما در عمل کمترین 

حرکتی به سوی ایجاد تغییرات کاربردی انجام ندادند.« 
آمادگی برای تغییر یکی از مباحت مهم در عرصه بازاریابی است. وقتی 
برندها آمادگی الزم برای حضور اجرای این اصل مهم را نداش��ته باش��ند، 
با بروز کوچک ترین بحرانی تمام حوزه های فعالیت ش��ان با مشکل مواجه 
خواهد شد. یکی از راهکارهای مهم برای غلبه بر تغییرات در لحظه و بهبود 
واکنش کس��ب و کار مربوط به طراحی سناریوهای مختلف است. امروزه 
بس��یاری از برندها پیش از طراحی کمپین بازاریابی و اجرای آن اقدام به 
پیش بینی سناریوهای مختلف می کنند. مزیت اصلی این امر امکان آمادگی 

نسبی برای مواجهه با رویدادهای غیرمنتظره است. هرچه توانایی یک برند 
برای تعریف س��ناریوهای مختلف بیشتر باشد، در عمل مشکالت کمتری 

برای غلبه بر مشکالت خواهد داشت. 
مس��ئله مهم درخصوص کرونا عدم پیش بینی اش از سوی اهالی کسب 
و کار و به طور کلی تمام مردم بود بنابراین شوک اولیه به دنیای کسب و 
کار امری طبیعی محسوب می  شود. نکته اساسی در این میان به  روز رسانی 
تمام بخش  های کس��ب و کار برای انطباق با ش��رایط کرونایی آن هم در 
کوتاه ترین زمان ممکن اس��ت. با این حساب در سال آینده کسب و کارها 

باید برای تغییرات مهمی آماده شوند. 
3. اهمیت ارتباطات مناسب

ارتباط مناس��ب با مش��تریان و به طور کلی تمام بخش های مهم برای 
کس��ب و کار دارای اهمیت باالیی اس��ت. سید بلخی، مدیرعامل موسسه 
WPBeginner، در ارتباط با این مسئله بر روی ضرورت ارتباط و تعامل 
مناسب با مشتریان در دوران کرونایی تاکید دارد. وقتی اغلب مردم درگیر 
مسئله بهداشت و از آن مهمتر زنده ماندن هستند، فعالیت برندها نیز باید 
اندکی متفاوت باش��د. این امر ش��امل توجه به وضع سالمتی مشتریان و 
همچنین ارائه برخی از کمک های مناسب است. شاید تمام برندها توانایی 
کمک ه��ای مالی هنگفت به موسس��ه های تحقیقاتی در خصوص ویروس 
کرونا را نداش��ته باش��ند، اما دس��ت کم امکان همراهی با مشتریان و ابراز 

همدردی را دارند. 
وقتی کسب و کارها به صورت غیرحضوری به ارائه خدمات می پردازند، 
پاس��خگویی س��ریع به مش��تریان دارای اهمیت باالیی خواهد بود. بلخی 
در ای��ن رابطه بر روی اس��تفاده از تمام توانایی کس��ب و کارها برای ارائه 
پاسخ های دقیق و س��ریع تاکید دارد: »اگر پاسخ به مشتریان دیر صورت 
گیرد، ش��اید دیگر فایده ای برای آنها نداشته باش��د. بسیاری از برندها در 
عمل پس از ساماندهی تمام کارهای شان به سراغ پاسخگویی به مشتریان 
می روند. این امر نوعی طبقه بندی کارها را نشان می دهد. هرچه واکنش به 
پرسش ها و حتی اظهارنظرهای مشتریان در فضای آنالین سریع تر صورت 

گیرد، انگیزه مشتریان برای همراهی با برند بیشتر خواهد شد.«
4. تمرکز بر روی ایجاد انجمن مشتریان

ارتباط با مش��تریان همیش��ه اهمیت باالیی برای کسب و کارها داشته 
اس��ت. این ارتباط گاهی اوقات در قالب انجمن های تخصصی کسب و کار 
و همچنین کلوپ مش��تریان صورت می گیرد. وقت��ی از عرصه بازاریابی و 
فروش صحبت می کنیم، جلب نظر مشتریان برای بازه  های زمانی طوالنی 
یکی از اهداف اساس��ی خواهد بود. برخی از برندها در این رابطه عملکرد 
درخشانی ندارند. دلیل این امر استراتژی نادرست چنین کسب و کارهایی 
برای تعامل بلندمدت با مش��تریان اس��ت. وقتی تمرکز اصلی یک برند بر 
روی فروش صرف محصوالت باشد، مشتریان تمایلی برای تکرار خریدشان 
نخواهند داشت. بک بمبرگر، موسس شرکت ارتباطی بم، در این رابطه بر 
روی توجه به امری فراتر از س��ود محدود تاکید دارد. بدون تردید کس��ب 
سود یکی از اهداف مهم برای کسب و کارها محسوب می شود، با این حال 
اگر در معنایی وس��یع به دنبال حفظ مشتریان نباشند، به زودی با ریزش 

مشتریان وفادار و ناتوانی برای تجربه سودهای ثابت مواجه خواهند شد. 
ارتباط با مشتریان همیش��ه دارای مزیت هایی برای کسب و کارهاست. 
اگر یک برند در مس��یر ایجاد انجمن برای مش��تریانش گام بردارد، انگیزه 
مشتریان برای تکرار فرآیند خرید به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد 
یاف��ت. امروزه اعتبار برندها براس��اس میزان تمایل مش��تریان برای تکرار 
فرآیند خریدشان سنجیده می شود، با این حساب توسعه دامنه مشتریان 
وفادار دارای اهمیت بس��یار زیادی برای هر کسب و کاری خواهد بود. اگر 
این نکته مدنظر برندها قرار داشته باشد، فرآیند بازاریابی و تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای ساده تر خواهد شد. 
ارتباط و تعامل با مش��تریان به معنای توجه به نیازهای روزشان است. 
برخ��ی از برندها فقط در تالش برای حضور در کنار مش��تریان هس��تند. 
این امر فایده ای برای آنها از نظر افزایش میزان فروش ندارد. مس��ئله مهم 
در این میان تالش برای بررس��ی نیازهای مختلف مشتریان و تالش برای 
پاسخگویی بهینه به آنهاست. اگر این نکته برای چنین برندهایی مهم تلقی 
نش��ود، در عمل مشکالت بس��یار زیادی برای کسب و کارها ایجاد خواهد 
شد. کاهش اعتماد مشتریان به برندها و همچنین توجه  شان به دیگر کسب 

و کارها در عمل یکی از بدترین نتایج برای هر برند محسوب می شود. 
امروزه برخی از برندها در مس��یر تاثیرگذاری بر روی مشتریان به دنبال 
ایجاد بخش مخصوص ارتباط و تعامل با مشتریان هستند. مهمترین مسئله 
در این میان ضرورت حضور در فضای آنالین برای تعامل با مشتریان است. 
دلیل این امر ش��رایط ناش��ی از کروناس��ت. این امر اجازه تعامل حضوری 
با مش��تریان را نمی دهد. بنابراین س��رمایه گذاری بر روی بخش تعامل با 

مشتریان به صورت سابق بدترین ایده ممکن خواهد بود. 
5. توجه به فرمت ویدئو

بازاریابی با اس��تفاده از فرمت های محتوایی مختلف امر رایجی اس��ت. 
ش��اید در این میان صحبت از فرمت های برتر امر تازه ای باش��د. بسیاری 
از بازاریاب ها در تالش برای اس��تفاده مناس��ب از تمام فرمت های موجود 
هس��تند. نکته مهم در این میان توجه بیش��تر کاربران ب��ه برخی از انواع 
فرمت های محتوایی است. این امر باید موجب فعالیت متفاوت بازاریاب ها 
ش��ود. براساس تجربه جین گینزبرگ، کارش��ناس بازاریابی دیجیتال، در 
طول س��ال ۲0۲0 تمایل کاربران برای مشاهده محتوای ویدئویی افزایش 
قابل مالحظه ای داش��ته است: »وقتی مردم در خانه های شان در قرنطینه 
هس��تند، تمایل بیش��تری برای حضور در شبکه های اجتماعی و مشاهده 

انواع ویدئوها دارند.« 
شاید عالقه مردم به محتوای ویدئویی در حوزه بازاریابی متفاوت باشد، 

اما نگاهی ب��ه وضعیت بازاریابی برندهای ب��زرگ به خوبی اهمیت فرمت 
ویدئو را نش��ان می دهد. امروزه اغلب کمپین های بازاریابی همراه با ویدئو 
رسمی هستند. این امر به خوبی اهمیت ویدئو برای مخاطب هدف در حوزه 
بازاریابی را نشان می دهد. مطالعه متن های طوالنی و همچنین تصاویر پر 
از محتوای متنی دیگر برای مخاطب هدف جذابیت ندارد بنابراین برندها 
باید در سال آینده به سوی بازاریابی با استفاده از ویدئوهای کوتاه گرایش 
پیدا کنند. اگر این مسئله مدنظر بازاریاب ها قرار نداشته باشد، به زودی با 
مشکالت عمده ای در زمینه جلب نظر مخاطب هدف مواجه خواهند شد. 

6. مرور شکست های سال 2020
سال ۲0۲0 همراه با شکست های بسیار زیادی برای برندها بود. بسیاری 
از کس��ب و کارها در مسیر بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
مشکالت بس��یار زیادی را داشتند. شاید این امر در ابتدا بسیار بدیهی به 
نظر برسد، اما درس گرفتن از تجربه های منفی برندها در زمینه بازاریابی 
کار س��اده ای نیست. دلیل اصلی این امر بی توجهی شمار باالیی از برندها 
به نکات مربوط به حوزه بازاریابی اس��ت. چنین ام��ری در حوزه بازاریابی 
مش��کالت بس��یار زیادی به همراه خواهد داشت. وقتی یک برند توانایی و 
انگیزه کافی برای درس گرفتن از تجربه منفی دیگر برندها را نداشته باشد، 
در عمل با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه خواهد شد. مهمترین مشکل 
در این راس��تا تکرار فرآیندهای شکست است. این امر به طور مداوم برای 

برندهای بی توجه به شکست ها روی می دهد. 
جنیفر بونانتونی، مدیرعامل موسسه رسانه ای Social + PR، در رابطه با 
درس گرفتن از شکست ها در سال ۲0۲0 بر روی ضرورت کسب موفقیت 
در سال آینده تاکید دارد. بسیاری از کسب و کارها دیگر توانایی مدیریت 
شکس��ت های تازه را ندارند بنابراین در عمل باید استراتژی های تازه ای را 
مدنظر قرار دهند. اگر چنین اس��تراتژی مدنظر کسب و کارها قرار نگیرد، 
بازهم شکس��ت های سال گذش��ته تکرار خواهد شد. این امر شاید موجب 

ورشکستگی برخی از کسب و کارها نیز شود. 
7. یافتن راهکارهای مناسب برای مشکالت مشتریان

مش��کالت مش��تریان در س��ال ۲0۲0 تفاوت معناداری با سال ۲0۱۹ 
داشته است. بسیاری از برندها عادت به تداوم مشکالت مشتریان در طول 
سال های متمادی دارند. این امر موجب توجه به مسائل و مشکالت قدیمی 
مشتریان می شود. اگر یک کسب و کار در سال ۲0۲۱ به همان مشکالت 
مش��تریان در س��ال ۲0۱۹ توجه نماید، در عمل بخ��ش قابل مالحظه از 
توانای��ی اش برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف از بین خواهد رفت. 
مشتریان همیشه به دنبال راهکارهای تازه از سوی برندها هستند بنابراین 
در ص��ورت ناتوانی کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان از 
طریق رونمایی از محصوالت و راهکارهای تازه به س��رعت رفتار خریداران 

تغییر خواهد کرد. 
ماریو پش��یو، مدیرعامل موسس��ه ِدوریکس، در مورد شرایط کنونی بر 
روی اهمیت کاهش قیمت محصوالت تا جای ممکن تاکید دارد. کس��ب 
و کارهایی که در ش��رایط کنونی توانایی عرضه محصوالت شان به صورت 
ارزان یا دست کم شرایط پرداخت مناسب را داشته باشند، امکان موفقیت 
بلندمدت در حوزه کسب و کار را تجربه خواهند کرد. بسیاری از مشتریان به 
دلیل مشکالت ناشی از کرونا توانایی پرداخت شان به طور قابل مالحظه ای 
کاهش پیدا کرده است بنابراین برندها باید به دنبال راهکارهایی برای بهبود 
وضعیت کسب و کارشان باشند. برخی از برندهای بزرگ در زمینه بازاریابی 
به طور مداوم بر روی اس��تراتژی پرداخت قس��طی و همچنین کمک های 
عمده شان به مشتریان تاکید می کنند. این امر موجب دید بهتر مشتریان 

نسبت به برندها می شود. 
8. توجه به مشتریان فراسوی هر مسئله دیگر

کس��ب و کارها با مشتریان معنا پیدا می کنند بنابراین باید فراسوی هر 
مسئله دیگر به فکر مشتریان شان باشند. اگر این مسئله به خوبی در حوزه 
بازاریابی بازتاب پیدا کند، بخش قابل توجهی از مش��کالت کسب و کارها 
در س��ال ۲0۲۱ حل خواهد شد. بسیاری از برندها در شرایط سال ۲0۲0 
به دنبال نجات کس��ب و کارشان بودند. در این میان کمتر کسب و کار به 
دنبال توجه به مش��تریان و حل و فصل مش��کالت آنها بود. همین مسئله 
مش��کالت بسیار زیادی برای کس��ب و کارها به همراه داشته است. وقتی 
مش��تریان توجه الزم از سوی برندها دریافت نکنند، نگاه منفی نسبت به 
آنه��ا خواهند یافت. این امر نوعی تضاد میان ش��عارهای تبلیغاتی برندها 
مبنی بر حمایت از مشتریان و عملکرد عینی شان را موجب می شود. با این 
حساب هر کس��ب و کاری که توانایی بهبود وضعیت بازاریابی در راستای 
توجه به مشتریان فراسوی هر امر دیگری را داشته باشد، در نهایت موفق 

به تاثیرگذاری بر روی آنها خواهد شد. 
استفانی ولز، موسس��ه Formidable Forms، در این راستا بر روی 
تمرکز بر روی محور اصلی بازاریابی یعنی مشتریان نظر دارد. عرصه کسب 
و کار و بازاریابی بدون مش��تریان فاقد معناس��ت بنابراین در هر لحظه از 
فعالیت برند باید مشتریان را مدنظر قرار دهیم. در غیر این صورت به تدریج 

از مسیر اصلی کسب و کار منحرف خواهیم شد. 
بازاریابی برای س��ال ۲0۲۱ س��ختی های بس��یار زیادی خواهد داشت. 
بس��یاری از برندها برنامه و چش��م انداز مطمئنی برای سال آینده ندارند. 
همین امر موجب نگرانی بسیاری از کارآفرینان و سرمایه گذارها شده است. 
کس��ب و کارها برای موفقیت و بقا در بازار باید هرچه س��ریع تر وضعیت 
مالی ش��ان را بهبود بخشند. مهمترین مسئله برای دستیابی به این هدف 
استفاده از استراتژی های بازاریابی درست است. موارد مورد بررسی در این 
مقاله ایده های اولیه مطلوبی برای شروع فرآیند بازاریابی مطابق با نیازهای 

روز مشتریان در اختیار هر برندی قرار خواهد داد. 
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تاثیر اولیه در محتواهای ویدئویی

واقعیت این اس��ت که بس��یاری از افراد نمی توانن��د در محتوای 
ویدئویی درخش��ان ظاهر شوند. در این راستا منظور کیفیت فیلم  ها 
و ی��ا ایجاد جذابیت بصری از طریق ویرای��ش نبوده و تنها عملکرد 
ش��خصی افراد مدنظر اس��ت. در این راس��تا نکته ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که اگر در همان ثانیه های اول نتوانید 
تاثیر الزم را داشته باشید، احتمال مشاهده ادامه فعالیت شما بسیار 
کم خواهد بود. درواقع مخاطب بس��یار سریع نسبت به شما تصمیم 
خواه��د گرفت. در این راس��تا به نکاتی خواهی��م پرداخت که باعث 

می شود تا تاثیر اولیه بسیار خوبی را داشته باشید. 
1-آمادگی کسب نمایید 

در این مرحله شما باید درست به مانند بازیگران تئاتر رفتار کنید. 
درواق��ع آنها از مدت ها قبل برای اجرای اصل��ی تمرین کرده و این 
امر باعث می ش��ود تا بهترین عملکرد ممکن را داشته باشند. در این 
اس��تا ش��ما نیز باید خود را آماده کنید. برای مثال ممکن است فن 
بیان شما مشکل داش��ته باشد، در این زمینه الزم است تا زمانی را 
برای بهبود آن اختصاص دهید. خوشبختانه امروزه با توجه به تنوع 
بسیار باالی روش های آموزش��ی، چنین اقدامی ابدا سخت نخواهد 
بود. در کنار این مس��ئله، تحلیل افراد موفق می تواند راهنمای عمل 
بس��یار خوبی باش��د. به صورت ی��ک نکته ای که باید ب��ه آن توجه 
داشته باش��ید این است که قبل از ظاهر شدن جلوی دوربین، الزم 
اس��ت تا از قبل همه چیز را آماده کرده باش��ید. این امر سرعت کار 
ش��ما را نیز افزایش خواهد داد. در نهای��ت فراموش نکنید که برای 
یادگیری نقطه پایانی وجود نداشته و همواره می توان موارد جدیدی 

را آموخت.
2- توجه الزم را به مخاطب داشته باشید 

شما باید به نحوی رفتار کنید که افراد خود را مخاطب گفته های 
ش��ما بدانند. در این راس��تا نگاه کردن به دوربین، لحنی صمیمی، 
ت��الش برای ایجاد تعام��ل و هر اقدام دیگری که توجه ش��ما را به 
مخاطب نش��ان می دهد، در این مرحله کام��ال ضروری خواهد بود. 
 TED برای درک بهتر این موضوع، مش��اهده سخنرانی های برنامه

یک راهنمای عمل بسیار خوبی خواهد بود. 
3-اشتیاق و اعتقاد خود را نشان دهید

ش��ما باید از حس های مختلف برای افزایش تاثیر گفته های خود 
اس��تفاده کنید. در این راس��تا مخاطب باید ش��ما را کامال مشتاق 
نسبت به برند و اقدامی که مشغول آن هستید، بداند. در این راستا 
توصیه می شود که از طریق اقداماتی نظیر گوش دادن به موسیقی، 
انرژی خ��ود را افزایش دهید. همچنین نظ��م کاری، کمک خواهد 
کرد تا ش��روع و پایان بندی مناسبی را داشته باشید. درواقع تنظیم 
س��ناریو، بخش مهمی از کار شما خواهد بود. در نهایت نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که شما باید اعتقاد خود 
را حتی در کالم تان نش��ان دهید. این امر باعث می شود تا مخاطب 

بتواند به شما اعتماد نماید. 
4-وسواس باالیی داشته باشید 

در نهای��ت هیچ گاه خ��ود را با وعده بهبود در آین��ده گول نزنید. 
درواقع حتی اقدامات اول نیز س��ابقه شما محسوب شده و می تواند 
آینده را تغییر دهد. به همین خاطر اولویت ش��ما باید این باشد که 
از هم��ان ابتدا، کامال درخش��ان و حرفه ای ظاهر ش��وید. درواقع به 
مراتب بهتر اس��ت که یک س��ال فعالیت خود را دیرتر آغاز کنید  تا 
آنکه بخواهید سریعا وارد این عرصه شوید. در کنار این مسئله توجه 
داش��ته باش��ید که نباید خود را بیش از حد درگیر نمایید. درواقع 
موفقی��ت در هر حوزه ای به کار تیمی بس��تگی داش��ته و به همین 
خاطر الزم اس��ت تا افراد مناس��بی را در کنار خود داش��ته باشید. 
تحت این ش��رایط رسیدن به هر نوع خواس��ته ای، کامال امکان پذیر 

خواهد بود. 
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خالصه سازی کتاب ها ایده ای جدید و پولساز

اگرچه همواره به این موضوع تاکید ش��ده است که افراد باید 
نرخ مطالعه باالیی را داش��ته باش��ند، با این حال آیا تاکنون به 
ای��ن موضوع فکر کرده اید که در طول یک روز چقدر زمان برای 
آن خواهید داش��ت؟ در این راس��تا حتی اقدام��ات متنوع نظیر 
کتاب ه��ای صوتی نیز نمی تواند معجزه آس��ا باش��د. همین امر 
باعث ش��ده است تا در بهترین حالت، تنها کتاب های منتخب و 
محدودی را مطالعه کنیم. در چند سال اخیر، برخی از سایت ها 
اق��دام به خالصه کردن حرفه ای کتاب ها کرده اند. این امر باعث 
می شود که در کوتاه ترین زمان بتوانید، چندین گزینه را مطالعه 
کرده و براساس آمارها، بیش از ۸0 درصد محتوای اصلی کتاب 
را دریافت نمایید. در این راس��تا آش��نایی با بهترین سایت های 
فعال در این زمینه می تواند تمام آن چیزی باش��د که شما برای 

شروع نیاز خواهید داشت.
GetAbstract-1

خالص��ه بی��ش از ۲0 ه��زار کتاب باعث ش��ده اس��ت تا این 
سایت، جامع ترین نمونه موجود محسوب شود. کتاب های حوزه 
مدیریت، نوآوری و آی تی در صدر عالیق این س��ایت قرار دارد. 
روش کار آنها نیز به این صورت اس��ت که کتاب ها را به صورت 
صوت درمی آورند، با این حال برای آنها زمان خاصی مش��خص 
نبوده و با توجه به حجم و محتوای کتاب، متغیر اس��ت. هزینه 
آن نی��ز تنه��ا برای س��ه روز اول و گوش دادن ب��ه چند نمونه، 
رایگان اس��ت. پس از آن حق اشتراک ساالنه ۹۹ دالری تعیین 

شده است. 
Soundview-2

این س��ایت دو انتخاب را در اختیار شما قرار می دهد. درواقع 
۸ صفحه و یک فایل صوتی ۲0 دقیقه ای، باعث می ش��ود تا حق 
انتخاب خوبی را داش��ته باشید، با این حال حق اشتراک آن دو 
برابر گزینه قبل محس��وب می ش��ود. وبین��ار و خبرنامه از دیگر 

امکانات این سایت محسوب می شود. 
Readingraphics-3

در این کتاب تالش ش��ده اس��ت تا خالصه کتاب ها به صورت 
اینفوگرافی عرضه ش��ود که خروجی آن بسیار جذاب است. ۱۲ 
دالر هزینه حق اش��تراک ماهانه آن محسوب می شود. همچنین 
در ای��ن س��ایت می توانید ب��ا تعیی��ن حوزه ه��ای موردنظر، از 

جدیدترین موارد در ایمیل خود باخبر شوید. 
در آخر نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است 
ک��ه تعداد به مراتب بیش��تری س��ایت وجود دارد ک��ه در این 
زمینه فعال هس��تند، با این حال تالش ش��ده ت��ا متفاوت ترین 
و حرفه ای ترین  ه��ای موج��ود، معرف��ی ش��ود. در ای��ن راس��تا 
پیش بینی ه��ا حاکی از آن اس��ت که این ایده، در س��ال آینده 
ترن��دی جهانی خواهد ش��د. در این راس��تا حتی ممکن اس��ت 
شاهد اینفلوئنسرها و بالگرهای مختلفی نیز به صورت تخصصی 
برای آنها باش��یم. به همین خاطر فعالیت در این زمینه می تواند 
برای ش��ما با س��ودآوری بس��یار باالیی همراه باش��د. همچنین 
ب��رای خالصه کتاب ه��ا صرفا به پرداخت هزین��ه محدود نبوده 
و نمونه های س��اده تر آنه��ا در Wikipedia وجود دارد، با این 
حال س��طح آن در مقایسه با گزینه های معرفی شده، به مراتب 

پایین تر است. 
smallbiztrends.com :منبع

رهبری

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

بحران کرونا وضعیت بس��یاری از کس��ب و کارها را به هم ریخته است. 
کارآفرینان دست کم در طول یک سال اخیر با موج بی برنامگی و مشکالت 
اقتصادی گسترده دست به گریبان بوده اند. شاید صحبت از تاسیس کسب 
و کار در این میان یکی از پرریس��ک ترین انتخاب های ممکن باشد. وقتی 
کس��ب و کارهای بزرگ نیز میزان تولید و نیروی کارش��ان را به طور قابل 
مالحظه ای کم کرده اند، حضور در عرصه کسب و کار امر دشواری خواهد 
بود. برخی از کارآفرینان به موقعیت پیش روی برای ایجاد کسب و کار به 
مثابه رویدادی منحصر به فرد نگاه می کنند. چالش ایجاد کسب و کار تازه 
در چنین شرایطی برای هر کارآفرینی همراه با جذابیت های خاص خودش 
اس��ت. علی رغم تمام مشکالت و چالش های پیش روی در عمل برخی از 
کارآفرینان در طول دوران کرونایی اقدام به راه اندازی کسب و کار مستقل 
خود کرده اند. در ادامه برخی از مهمترین نکات در زمینه راه اندازی کسب 
و کار مستقل را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بدون تردید این توصیه ها با 

توجه به شرایط کرونایی طراحی شده است. 
1. تعریف هویت منحصر به فرد برند

هویت یک برند دارای اهمیت محوری برای ش��روع کس��ب و کار است. 
امروزه هر برندی براس��اس هویت اولیه اش مورد داوری قرار می گیرد. این 
امر نه تنها در زمینه اعتبار کس��ب و کار، بلکه در حوزه بازاریابی نیز دارای 
اهمیت اس��ت. اگر کسب و کارها فرصت تعریف هویت شان را مدنظر قرار 
ندهند، در عمل با کسب و کارهایی، هرچند جذاب، اما فاقد هویت مناسب 
مواجه خواهیم شد.  تعیین هویت برند ارتباط نزدیکی با ارزش های محوری 
دارد. یکی از رویدادهای نامناسب در عرصه برندسازی و ایجاد کسب و کار 
مربوط به شباهت میان یک اس��تارت آپ و نمونه های دیگر است. این امر 
فرآیند انتخاب مش��تریان را بی نهایت دش��وار خواهد کرد. اگر ارزش های 
محوری یک کسب و کار از همان ابتدا روشن شود، دیگر احتمال شباهت 

بیش از اندازه میان برخی از کسب و کارها وجود نخواهد داشت. 
اش��تباه بزرگ برخی از کارآفرینان تالش برای کپی برداری از برندهای 
بزرگ است. این امر فقط موجب دلسردی مخاطب هدف از وضعیت کسب 
و کار می ش��ود. نکته مهم در این میان تفاوت بین الگوبرداری از برندهای 
بزرگ و کپی ایده های شان است. الگوبرداری نوعی شخصی سازی ایده اولیه 
را نیز ش��امل می شود بنابراین همیشه ایده نامناسبی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف نخواهد بود. 
2. ایجاد فرهنگ سازمانی

ش��مار قابل مالحظه ای از کس��ب و کارهای تازه تاس��یس با مش��کل 
س��ازگاری کارکنان شان مواجه هس��تند. وقتی یک برند در همان ابتدای 
مسیر با کارکنانی از حوزه های مختلف و سابقه گوناگون مواجه است، باید 
ب��ه دنبال ایجاد پیوندهای نزدیک میان آنها باش��د. امروزه این پیوندها از 

طریق ایجاد فرهنگ سازمانی ایجاد می شود. وقتی یک کسب و کار دارای 
فرهنگ مشخصی باشد، ایجاد هماهنگی و سطح باالیی از همکاری میان 

بخش های مختلف کار سختی نخواهد بود. 
وقتی یک کس��ب و کار در ابتدای مس��یر ش��روع به فعالیتش اقدام به 
استخدام کارمند می کند، باید گفت وگو و تعامل نزدیک با آنها را نیز مدنظر 
قرار دهد. برخی از اس��تارت آپ ها پس از استخدام کارمند دیگر تعاملی با 
وی ندارن��د. این امر موجب ایجاد فاصله می��ان تیم مدیریتی و کارمندان 
می ش��ود. اگر به موقع نس��بت به رفع این فاصله اقدام نکنیم، به زودی با 
مش��کالت عمده ای مواجه خواهیم شد. ساالنه ش��مار باالیی از کارمندان 
برندها اقدام به جس��ت وجوی شغل های دیگر می کنند. بدون تردید بحث 
مال��ی در این میان اهمیت زیادی دارد، اما نباید از نکات مربوط به فقدان 

فرهنگ سازمانی مناسب در کسب و کارها نیز غافل شویم. 
3. تاکید بر روی مزیت رقابتی محصوالت

تولی��د محصوالت گام پایانی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
نیست. برندها نیاز به تاکید بر روی مزیت های محصوالت شان برای فروش 
هرچ��ه گس��ترده تر دارند. امروزه برندهای بس��یار زی��ادی در حال تولید 
محصوالت برای جلب نظر مش��تریان هس��تند. اگ��ر در این میان بر روی 
مزیت خاص محصوالت برندمان تاکید نکنیم، در عمل تمایزی میان کسب 
و کارمان با رقبای پرشمار ایجاد نخواهیم کرد. این امر موجب کاهش توجه 

مشتریان به برند ما خواهد شد. 
امروزه برخی از برندها به محض ش��روع به فعالیت با استقبال مناسبی 
از س��وی مش��تریان مواجه می ش��وند، اما به مرور زمان توانایی شان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کاهش پیدا می کند. دلیل این امر عدم 
تاکید بر روی مزیت های محصوالت اس��ت. ش��اید یک برند در ابتدای کار 
برای مشتریان جذابیت زیادی داشته باشد، اما در صورت عدم ایجاد تغییر 
در روند فعالیت و نمایش محصوالتش به صورت جذاب در عمل به حاشیه 

بازار کسب و کار رانده خواهد شد. 
4. جست وجوی کلیدواژه های مرتبط با حوزه بازاریابی

اس��تفاده از الگوهای بازاریابی مختلف برای توس��عه برن��د نکته تازه ای 
نیست. ساالنه ش��مار باالیی از کس��ب و کارها برای بازاریابی بودجه های 
هنگفت تعیین می کنند. امروزه کس��ب و کارها نیاز به بودجه های فزاینده 
برای بازاریابی ندارند. مهمترین مسئله روشن ساختن اهداف شان از فعالیت 
بازاریابی است. مفهوم بازاریابی ارگانیک به معنای عدم پرداخت هزینه در 
ازای نمایش محتوای تبلیغاتی با مخاطب هدف اس��ت. این رویکرد شاید 
سختی های بس��یار زیادی به همراه داشته باش��د، اما در بلندمدت اعتبار 

کسب و کارها را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
ش��روع فرآیند بازاریابی برای استارت آپ  ها همیشه سخت است. این امر 
به طور معمول به معنای ضرورت بازاریابی همراه با بودجه های بسیار اندک 
اس��ت. چنین کاری از طریق جست وجو برای کلیدواژه های مهم در حوزه 
بازاریابی و همچنین آش��نایی با سلیقه مش��تریان صورت می گیرد. وقتی 

یک برند توانایی تولید محتوای بازاریابی براساس سلیقه مخاطب هدف را 
داش��ته باشد، دیگر نیازی به پرداخت هزینه های قابل مالحظه برای جلب 

نظر مشتریان نخواهد داشت. 
برخی از کسب و کارها در زمینه بازاریابی جلوه واقعی از کسب و کارشان 
به مخاطب هدف نشان نمی دهند. این امر مشکالت بسیار زیادی در مرحله 
پس از بازاریابی پیش روی آنها قرار می دهد. وقتی مش��تریان نس��بت به 
تفاوت می��ان جلوه تبلیغاتی برند و واقعی��ت آن آگاهی پیدا کنند، اغلب 
تمایل ش��ان برای تعامل با برند موردنظر به ش��دت کاهش می یابد. نکته 
جالب اینکه در عمل جبران چنین دیدگاه منفی در میان مشتریان بسیار 
مشکل است بنابراین باید عرصه بازاریابی را هماهنگ با واقعیت های کسب 

و کار پیش برد. 
5. ایجاد کسب و کار با توجه به توسعه

توس��عه کسب و کار باید همیشه در برنامه ریزی کارآفرینان مدنظر قرار 
گی��رد. برخی از برندها پس از تاس��یس دیگر به دنبال توس��عه فعالیت و 
بازارهای در دسترس شان نیستند. چنین امری مشکالت بسیار زیادی برای 
آنه��ا به ارمغان می آورد. نمونه واضح در این میان برندهای دارای س��ابقه 
طوالنی در عرصه کسب و کار و فاقد توانایی تاثیرگذاری بر روی بازارهای 
مختلف هس��تند. این امر میزان س��ود برندها را به طور قابل مالحظه ای 

محدود می سازد. 
توسعه کسب و کار به معنای حضور بی برنامه در بازارهای مختلف نیست. 
موفقی��ت در بازارهای گوناگون نیاز ب��ه برنامه ریزی قابل مالحظه ای دارد 
بنابراین ش��اید پیش از ورود به یک بازار جدید نیاز به طراحی محصوالت 
ت��ازه باش��د. به هرحال نیازهای ه��ر بازار به نوعی منحصر به فرد اس��ت. 
همچنین شخصی س��ازی محصوالت برند برای بازاره��ای تازه نیز باید در 
دستور کار برندها قرار گیرد. در غیر این صورت مشتریان بازار تازه واکنش 

مناسبی نسبت به محصوالت برندمان نخواهند داشت. 
بس��یاری از برنده��ا بخش توس��عه و تحقیق��ات را به مثاب��ه حوزه ای 
غیرکارب��ردی لحاظ می کنند. اهمیت این حوزه کمک به تمام بخش های 
شرکت برای توسعه و بهبود عملکرد است. به عنوان مثال، بخش بازاریابی 
را مدنظر قرار دهید. بازاریاب ها برای جلب توجه مشتریان نیاز به شناسایی 
تغییر رفتار آنها دارد. یکی از کمک های بخش توسعه و تحقیقات در همین 
راس��تا صورت می گیرد بنابراین هرچه زودتر چنین بخشی برای کسب و 
کارمان راه اندازی کنیم، ش��انس باالتری برای موفقیت بلندمدت خواهیم 

داشت. 
مدیریت کسب و کار هرگز کار ساده ای نیست. بسیاری از برندها در عمل 
همان ماه های نخست با شکست مواجه می شوند. اگر شما به دنبال حوزه 
نوینی از فعالیت هس��تید، باید نسبت به ایجاد تغییرات قابل مالحظه در 
نحوه فعالیت برندتان اقدام نمایید. استفاده از توصیه های مورد بحث در این 

مقاله گام مناسبی برای شروع قدرتمند فعالیت کاری خواهد بود. 
entrepreneur.com :منبع

بررسی چالش های ایجاد استارت آپ 

نکات مهم در تاسیس کسب و کار در دوران کرونا

به قلم: کومار آرورا کارآفرین و مدیرعامل موسسه آرورا ونچرز
ترجمه: علی آل علی
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مترجم: امیر آل علی

شنبه
13 دی 1399

شماره 1697



13آگهــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
13 دی 1399

شماره 1697

15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

اصفهان – قاسم اســد: با حضور وزیر نیرو، به صورت ویدئو 
کنفرانس از مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان و دیگر  فعاالن 

پویش "هر هفته _الف_ب_ایران" استان اصفهان تجلیل شد. 
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به بهره 
برداری از ۷ پروژه آب وفاضالب اســتان اصفهان در قالب "پویش  
هر هفته الــف- ب ایران" ، گفت: این پروژه ها با  اعتباری بالغ بر 
۷۵۸ میلیارد تومان در مدار  بهره برداری قرار گرفتند.  فاز اول پروژه 
بازسازی و اصالح شبکه فاضالب اصفهان از محل فاینایس خارجی، 
ایستگاه پمپاژ و خط انتقال جنوب شرق اصفهان ،آبرسانی به باغشاد 
و ۸ روســتای لنجان،  راه اندازی واحد ۲ و ۳ تصفیه خانه فاضالب 
داران، تصفیه خانه فاضالب اژیه، آبرســانی به مجتمع۱۹ روستای 
فالورجان و تصفیه خانه فاضالب هاشم آباد، پروژه هایی بودند که در 
قالب این طرح به بهره برداری رسیده اند.   هاشم امینی افتتاح فاز 
اول بازسازی و اصالح شبکه فاضاب اصفهان از محل فایناس خارجی 
را بسیار تاثیر گذار برشمرد و گفت: با اجرای این پروژه نگرانی مردم 
در محور جنوب و مرکز اصفهان به دلیل ریزش شــبکه فرســوده 
فاضالب در اقطار باال رفع گردید. این در حالیســت که این پروژه با 
اعتباری بالغ بر ۶۶۰ میلیارد تومان معادل ۳۶۸ میلیون یوان اجرایی 
گردیده است. وی پیرامون اجرای پروژه ایستگاه پمپاژ و خط انتفال 

جنوب شرق اصفهان گفت: با اجرای تاسیسات فاضالب جنوب شرق 
اصفهان،  صد درصد کالن شــهر اصفهان  دارای زیرساخت جمع 
آوری، انتقال و تصفیه فاضالب می شود و دیگر در هیچ منطقه ای 
از شــهر فاضالب شهری از طریق چاه های جذبی دفع نمی گردد. 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه راه اندازی واحد 
۲ و ۳  تصفیــه خانه فاضــالب داران با هدف جلوگیری از آلودگی 
منابع زیرزمینی در دستور کار قرار گرفت خاطر نشان ساخت: با راه 
اندازی مدول دوم وسوم تصفیه خانه فاضالب داران ۳ هزار و ۳۴۴ 
متر مکعب درروز پســاب در این تصفیه خانه تولید می شود.  وی 
ضمن اشاره به آبرســانی به باغشاد و ۸ روستای لنجان گفت: این 

مجموع آبرسانی برای ۴ شهر باغشاد، شهرک زاینده رود، باغبهادران 
و چرمهین و ۲۰ روســتا در شهرستان لنجان طراحی شده که هم 
اکنون  با انتقال ۲۵۶ لیتر در ثانیه آب جمعیت ی معادل ۶۰ هزار 
نفر تامین می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در ادامه افزود: آبرسانی به مجتمع ۱۹ روستای فالورجان در راستای 
بهره مندی پایدار روستاییان از آب شرب سالم و بهداشتی می باشد. 
وی تصریح کرد: در قالب این طرح، آبرسانی پایدار به ده ها روستای 
استان اصفهان در سال پیش رو ادامه دارد.  در این جلسه هم چنین 
کتاب "دلگرمی ها و همراهی ها" در سی و سومین هفته پویش هر 
هفته_الف_ب_ایران در ساختمان مرکزی وزارت نیرو رونمایی شد. 
با توجه به تداوم و استمرار پویش مذکور با شکل گسترده در سال 
جهش تولید با عنوان هر هفته_الف_ب_ایران؛ )ساخت و سازها و 
ساز و کارها( به بهره برداری رساندن ۲۵۰ طرح بزرگ و مهم آب و 
برق با اعتباری بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان در ۳۱ اســتان کشور 
در دستور کار قرار گرفته است. در این جلسه وزیر نیرو، از استاندار 
اســتان اصفهان و مدیران صنعت آب و برق استان که در تکمیل و 
به بهره برداری رســاندن طرح های بزرگ آب و برق مجدانه تالش 
کــرده بودند به صورت ویدئو کنفرانس با اهدا لوح تقدیر و تندیس 

مورد تقدیر قرار گرفتند.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل آبفای گیالن 
کتــاب دلگرمی ها و همراهی ها در پویــش #هرهفته_الف_ب 
_ ایــران ، اهدایی وزیر نیرو را به رئیس دانشــگاه گیالن تقدیم 
نمود. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت 
آب و فاضالب اســتان گیالن، مدیرعامل این شرکت با حضور در 
دانشگاه گیالن، کتاب رونمایی شده وزارت نیرو با عنوان دلگرمی 
ها و همراهی ها که در راســتای ارســال گزارش عملکرد پویش 
#هرهفته_الف_ب _ ایران به ســازمانهای همکار ارائه شــد را از 
ســوی وزیر نیرو به رئیس دانشگاه گیالن اهدا کرد. سید محسن 
حســینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان گیالن با تشریح این پویش اظهار داشت: در سال گذشته 
۲۲۷ پروژه با اعتبار ۳۳ هزار میلیارد تومان در ۳۱ استان افتتاح و 
به بهره برداری رسید و با توجه به اجرای موفق آن، در سالجاری با 
تغییر طرح و نگرش در قالب ساخت و سازها و ساز و کارها ، ۲۵۰ 
پروژه به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری خواهد 

شــد. وی با اشاره به اینکه بخشی از پروژه های استان گیالن نیز 
طی هفته گذشته به بهره برداری رسید تصریح کرد: تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن نیز در قالب برنامه های این پویش در هفته سوم 
اسفند ماه به بهره برداری خواهد رسید. مدیرعامل آبفای گیالن 
هدف از اصالح ساز و کارها را، اصالح رویه هایی دانست که بتوان 
خدمــات بهتری ارائه نمود. در ادامه دکتر رضی رئیس دانشــگاه 

گیالن ضمن ابراز خرسندی از نگاه علمی وزارت نیرو تصریح کرد: 
با این نگاه ارزشــمند و ارتباط خوب شرکت آب و فاضالب استان 
با دانشگاه گیالن، امیدواریم نقش بهتری در پروژه های پژوهشی 
ایفا کنیم . وی همچنین به تحــول در فرآیندها تأکید نمود که 
اســتفاده از متخصصان این دانشگاه با توجه به مقتضیات شرایط 
بومی و نگاه روانشناسی مردم گیالن، می تواند برای تحقق اهداف 
شرکت همکاری مناسبی باشد که زمینه ساز ، تربیت دانشجویان 
با دانش و اطالعات روز می شــود. رئیس دانشــگاه گیالن ضمن 
تشکر از تالش مجموعه وزارت نیرو ، نگاه مثبت این وزارتخانه به 
پروژه های دانشگاهی را بسیار ارزشمند دانست و افزود: پایان نامه 
دانشجویان براساس موضوعات اجتماعی و مسائل روز جامعه است 
که این همکاری از ارزش باالیی برخوردار است و ثمره آن متوجه 
جامعه خواهد شد. گفتنی است طرح سازه خودهواده با مشارکت 
دانشــگاه گیالن در راستای ارتقاء کیفیت آب اجرا شد و در هفته 

پژوهش بعنوان، طرح فناور برتر انتخاب شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری قم از آغاز به کار سامانه جامع پرداخت های 
شــهروندی قمکارت خبر داد و گفــت: کارت های قدیمی تا دو 
ماه آینده اعتبار داشــته و به صورت رایگان با قمکارت های جدید 
تعویض می شود. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ، کوروش 
محمد حســینی در نشســت خبری که به مناسب آغاز استقرار 
ســامانه جامع پرداخت های شهروندی قمکارت به صورت آنالین 
در شــهرداری قم برگزار شد به تشــریح نحوه کار و امکانات این 
کارت پرداخت و اظهار داشت: سیستم جدید جایگزین سیستم 
قدیم شده و قمکارت فرصت های بسیاری را برای شهروندان ایجاد 
کرده است. رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
قم از فرصت دو ماه شهروندان برای استفاده از کارت های قدیمی 
خبر داد و افزود: امکان خرید قمکارت در باجه های ارائه کارت های 
ویژه ناوگان اتوبوسرانی شهرداری در تمام سطح شهر فراهم بوده 
و اتوبوس ها به دو دستگاه سیستم جدید و قدیم مجهز هستند. 
محمدحسینی ادامه داد: بعد از گذشت دو ماه امکان شارژ مجدد 
کارت های قدیم وجود نداشــته و کارت ها به صــورت رایگان با 
کارت های جدید تعویض می شود. وی از امکان استفاده قمکارت 
در سایر اماکن وابســته به شهرداری نیز خبر داد و تصریح کرد: 

یکی از ظرفیت های قمکارت استفاده آن در مکان های تفریحی و 
گردشی وابسته به شهرداری بوده و تا دو ماه آینده امکان استفاده 
این کارت در باغ پرندگان فراهم می شود. رئیس سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شــهرداری قــم در ادامه به امکان پرداخت 
الکترونیکی در تاکسی ها نیز اشاره و خاطرنشان کرد: نصب بارکد 
خوان در بیش از دو هزار ۵۰۰ تاکسی امکان پرداخت الکترونیکی 
در تاکســی ها را با کمک ســامانه قمیار برای شهروندان فراهم 
کرده اســت. وی حذف پرداخت نقدی در تاکسی ها و اتوبوس ها 
را مستلزم همکاری بخش خصوصی و شهروندان دانست و تأکید 
کرد: با پرداخت الکترونیک در تاکسی ها و اتوبوس ها عالوه بر حفظ 
پروتکل های بهداشتی بسیاری از مشکالت شهرداری در سازمان 

اتوبوسرانی حل خواهد شــد. رئیس سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شــهرداری قم امکان صدور بلیت های تک سفره برای 
مسافران و زائران را نیز تشریح و بیان کرد: به زودی امکان صدور 
کارت های تک ســفره کاغذی در باجه هــای ارائه دهنده کارت و 
الکترونیکی در سامانه قمیار نیز فراهم خواهد شد. محمدحسینی 
ســایر ظرفیت های قمکارت را نیز نام بــرد و افزود: امکان صدور 
کارت بانام شــهروندان و بررسی سابقه پرداخت ها و شارژ کارت 
در ســامانه قمیار نیز به زودی فراهم شده و شهروندان در صورت 
مشــاهده هرگونه خطا می توانند از طریق سامانه ۱۳۷ مشکالت 
ایجادشــده را اعالم کنند. وی در ادامه به ظرفیت شهرداری قم 
برای تجهیز تمام تاکسی ها و تاکسی ون ها به سیستم بارکد خوان 
نیز اشــاره کرد و گفت: تمام تاکسی ها تا پایان سال به دستگاه 
بارکد خوان مجهز شــده و تا امروز اســتقبال خوبی در خانواده 
تاکســیرانی برای نصب بارکد خوان شــده است. رئیس سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم در پایان هزینه اجرایی 
زیرساخت های قمکارت را عددی برابر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان اعالم کرد و گفت: برای نصب دستگاه ها در اتوبوس ها نیز 
۴ میلیارد تومان هزینه شده و بخش مهمی از زیرساخت ها نیز با 

ظرفیت های استانی اجرایی شده است.

اهواز - شــبنم قجاوند:  آیین بهره بــرداری از طرح مکانیزه 
آژانس خدمات حمل پســماندهای ســاختمانی جزء شهر اهواز با 
حضور مرادحسینی معاون خدمات شهری، معینی زاده معاون فنی 
عمرانی و مدیرعامل خدمات موتوری شــهرداری اهواز به همراهی 
محسن موسوی زاده رئیس کمیسیون محیط زیست، رحیم کعب 
عمیر رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و ناصر موسوی نژاد 
اعضای شورای اســالمی شهر اهواز برگزار شــد.  معاون خدمات 
شهری شهرداری اهواز در این آیین گفت: سازمان خدمات موتوری 
شهرداری اهواز در چند ماه گذشته ساماندهی ماشین های حمل 
نخاله را شروع کرده اســت که خوشبختانه کلیه خودروهای فاقد 
جی پی اس ســاماندهی و تجهیز شــدند و امکان رصد آنها فراهم 
شده اســت. مراد حسینی افزود: در راستای ساماندهی نخاله های 
ساختمانی، ۸ دستگاه اسکیپ لودر  و چهل مخزن به ناوگان سازمان 
خدمات موتوری شــهرداری اهواز ملحق شد و امیدواریم بزودی با 

طرح های پوششی و اضاف کردن مخازن در مناطق دیگر نخاله ی 
جزء در سطح شهر مشاهده نشود.  معاون خدمات شهری تصریح 
کرد: شــهروندان که قصد تخریب، ســاخت و بهسازی ساختمان 
خود را دارند برای جلوگیری از عدم تخلیه پسماندهای ساختمانی 
در معابر و سطح شــهر از دستگاه ها و مخازن پسماند ساختمانی 
ســازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز استفاده کنند.  در ادامه 

این آیین محسن موسوی زاده عضو شورای اسالمی شهر اهواز ضمن 
گرامیداشت روز بصیرت، تســلیت ایام فاطمیه و سالگرد شهادت 
سردار شــهید قاسم سلیمانی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و 
تحریم ها،  اســتفاده از امکانات موجود و تعمیر و بازسازی دستگاه 
ها در ســازمان ها بهترین راهکار برای پیشــبرد اهداف و خدمت 
رسانی به شهروندان است که چندی پیش این مهم بوسیله سازمان 
اتوبوســرانی و آتش نشانی آغاز و امروز هم توسط خدمات موتوری 
استمرار یافت و اجرایی شد.  عضو شورای اسالمی شهر اهواز گفت: 
پروژه های عمرانی سالهای گذشته و جدید در سطح شهر اهواز در 
حال تکمیل و اجرا هستند و در کنار این اقدامات اجرای پروژه های 
جدیدی با سرمایه گذاری بخش خصوصی برنامه ریزی شده است.

گفتنی است ۸ دستگاه اسکیپ لودر در محل های مشخص شده 
در سطح شهر اهواز برای حمل پسماندهای ساختمانی جزء مستقر 

شدند.

 رشت - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار رشت : پروژه  های 
عمرانی شهر به زودی وارد فاز عملیاتی می  شوند شهردار رشت طی 
جلسه ای با نمایندگان قرارگاه خاتم  االنبیاء گفت: با رایزنی هایی که 
امروز بین دو طرف انجام شد، پروژه  های عمرانی شهر رشت به زودی 
وارد فاز عملیاتی می  شوند.  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین  الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت 
عصر دیروز )سه شنبه ۹ دی( در جلسه مشترکی که بین شهرداری و 
نمایندگان قرارگاه خاتم  االنبیاء برگزار شد، اظهار داشت: پروژه  های 
عمرانی شهر رشت به زودی وارد فاز عملیاتی می  شوند. شهردار رشت 
اجرای پروژه ساخت دو تقاطع نیروی دریایی و امام حسین )ع( توسط 
قرارگاه خاتم  االنبیاء را از جمله این پروژه های اعالم کرد و بیان داشت: 
در حال حاضر فاز مطالعاتی اجرای این دو پروژه به پایان رسیده است. 

احمدی با تاکید بر ظرفیت  های بســیار خوب قرارگاه خاتم  االنبیاء 
در اجرای پروژه های عمرانی، همکاری مشترک شهرداری و قرارگاه 
را برای کالنشــهر رشت سازنده دانســت و تصریح کرد: شهروندان 
منتظر هستند تا پروژه  های مهم شهر هرچه زودتر عملیاتی شوند 

و نتیجه این همکاری  های مشــترک به ثمر بنشیند. شهردار رشت 
ساماندهی دو رودخانه گوهررود و زرجوب را از جمله مواردی که وی 
روی انجام آن تاکید بسیار فراوانی دارد خواند و اذعان کرد:  اجرای این 
پروژه  از جمله اولویت های شــهرداری است که اعضای شورای شهر 
نیز تاکید زیادی در بحث ساماندهی این دو رودخانه داشته اند. وی 
افزود: برنامه ریزی  های ما در مجموعه شهرداری شفاف است و تالش 
می کنیم بستر های توسعه شهر رشت با بهره  گیری از تمام ظرفیت 
 ها فراهم شود. شهردار رشت به جلسه هفته گذشته خود با محمد باقر 
نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
نیز اشــاره کرد و یادآور شد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در 
این جلسه به ما قول مساعد دادند تا در بحث تخصیص منابع مالی 

و اعتبارات جهت اجرای پروژه  های مهم شهر رشت کمک کنند.

با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس صورت گرفت ؛
تجلیل از مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در تحقق اهداف پویش"هرهفته الف-ب ایران"

کتاب اهدایی وزیر نیرو با محوریت پویش #هرهفته_الف_ب _ ایران تقدیم رئیس دانشگاه گیالن شد

آغاز به کار سامانه جامع پرداخت های شهروندی »قمکارت« ؛

تعویض رایگان کارت های قدیمی

راه اندازی اولین آژانس خدمات حمل پسماندهای ساختمانی جزء در سطح شهر اهواز

شهردار رشت : پروژه  های عمرانی شهر به زودی وارد فاز عملیاتی می  شوند

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران خبر داد :
نصب تاسیسات کنترل فشار بر روی خط سوم سراسری در ایستگاه تقویت فشار رشت

ســاری - دهقان : مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران از نصب تاسیسات کنترل فشار بر 
روی خط ســوم سراسری در ایستگاه تقویت فشار رشت خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران به 
نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، مقدم بیگلریان با اعالم این خبر اظهار کرد: نصب 
تاسیســات کنترل فشار برروی کنارگذر خط سوم سراسری در ایستگاه تقویت فشار گاز رشت به 
منظور امکان افزایش فشار ورودی تاسیسات رشت و به دنبال آن بهبود شرایط عملیاتی و ارسال 
حداکثری گاز به ســمت تاسیسات رامسر و استان مازندران، ایجاد مقدمات عملیاتی الزم )تامین 
فشــار مطلوب( جهت اجرای فرآیند تعویض پوشــش برروی خط "۴۰ اول سراسری و اجتناب از 
Over Rang شدن فشار خط اول سراسری با محدودیت های ابالغی فشار ناشی از قدمت باالی این خط انجام شد. مدیر منطقه 
۹ عملیات انتقال گاز خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های این پروژه، خوداتکائی و استفاده از توان داخلی بوده است، با توجه به 
عدم امکان تامین شــیر کنترلی و هزینه سنگین خرید، یک دستگاه شیر معیوب با همکاری نفرات متخصص معاونت عملیات 

خطوط لوله و امور بازرسی فنی، توسط شرکت های داخلی تعمیر و مورد استفاده قرار گرفت.  

مدیرعامل آبفا هرمزگان در تشریح دالیل بوی نامطبوع فاضالب بندرعباس؛
رفع دغدغه مشترِک فاضالب نیازمند همکاری بین سازمانی است

بندرعباس - کیوان حسین پور:  بوی نامطبوِع فاضالب در برخی مناطق شهر 
بندرعباس، کهنه چالشی است که نه تنها نارضایتی شهروندان را دامن زده بلکه سال 
هاســت که در ســبِد دغدغه های در اولویِت آبفا جا خوش کرده؛ دغدغه ای که علی 
رغم تالش های آبفا در یک دهه گذشته، کماکان حِل آن نیازمند رویکردی جمعی از 
سوی مردم و مسئوالن ذیربط است. چرا که وقت آن رسیده برای مسئله ی فاضالب 
نیز همانند آب، چارچوب دیپلماسی برگزینیم تا فرصت از دست نرود و این دغدغه به 
بحران تبدیل نشود. گرچه این چالش در حوزه تخصصی شرکت آب و فاضالب هرمزگان است اما واقعیت این است که رفِع این دغدغه 
چیزی فراتر از تخصص آبفا می طلبد و آن همکاری بین سازمانی است؛ سازمان هایی نظیر شهرداری، مسکن و شهرسازی، محیط 
زیست ، استانداری ، صنایع بندرعباس و در نهایت مردم به عنوان مطالبه گران اصلی این دغدغه. اتفاقی که اگر نیفتد، مسئله فاضالب 

همچنان به صدایی می ماند که به جایی نخواهد رسید!
 فاضالب، دغدغه مشترک: امین قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با اعتقاد به اینکه، مسئله فاضالب همانند آب 
نیازمند یک چارچوب دیپلماسی است تا به بحران تبدیل نشود، تصریح کرد: حِل این چالش عالوه بر تالش و تخصص آبفا مستلزم 
همکاری بین سازمانی است. وی با اشاره به بوی نامطبوِع فاضالب به عنوان معضل هر ساله شهر بندرعباس، به تشریح دالیل این 
مسئله پرداخت و گفت: عدم اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در برخی مناطق شهر از دالیل عمده انتشار بوی فاضالب است. به 
طوری که در اکثر مناطق شمال کمربندی وحاشیه خورگورسوزان که بیشترین حجم بوی نامطبوع را داریم، به دلیل وجود بافت 
فرسوده، سکونت گاه هاي غیر رسمي و عدم اجراي طرح جامع شهری، امکان اجراي شبکه جمع آوري فاضالب وجود ندارد.  قصمی 
افزود:  بخشي از فاضالب تولیدي مناطق مذکور از طریق کانال آب هاي سطحي وارد خور شده و با توجه به شیب کِم بستر خور و 
خروجي آن که تحت تاثیر جریانات جزر و مدي آب دریا است، تخلیه مناسب فاضالب هاي درون خور به طور کامل صورت نگرفته و 
باقي ماندن فاضالب در خور )و تابش آفتاب به آن( سبب ایجاد فرایندهاي بي هوازي و درنتیجه تولید بوي نامطبوع فاصالب می شود.

وارونگی دمایی و بوی نامطبوع فاضالب در پاییز و زمستان: وی ادامه داد: پدیده وارونگي دمایي از دیگر دالیل انتشار بوی 
نامطبوع است چرا که مشکل انتشار بو در فصول پاییز و زمستان به علت وقوع این پدیده، بیشتر از فصول گرم احساس می شود . به 
طوری که به علت دماي کمتر الیه هاي هوایي نزدیک به زمین، بوي نامطبوع موجود در این ناحیه امکان حرکِت عمودي را از دست 

داده و در الیه هاي نزدیک به زمین بیشتر گسترش می یابد.
طرح احداث تصفیه خانه شرق بندرعباس در مرحله تصویب: مدیرعامل آبفا استان در ادامه، با اشاره به اینکه وجود تصفیه 
خانه فاضالب )با فرآیند لجن فعال( در نزدیکي بافت شهري از دیگر دالیل انتشار بوی نامطبوع است، گفت: در حال حاضر پس از 
تعیین تکلیف قرارداد سرمایه گذاري اصالح و ارتقای تصفیه خانه فاضالب بندرعباس به دلیل عدم انجام به موقع تعهدات از سوی 
سرمایه گذار، این مجموعه تالش می کند با رفع مشکالت موجود و افزایش راندمان بهره برداري تصفیه خانه، تا حد امکان از میزان 
بوي نامطبوع فاضالب بکاهد.  وی تصریح کرد: از طرفي با توجه به افزایش حجم ورودي فاضالب نسبت به ظرفیت تصفیه خانه در سال 
هاي اخیر، این مجموعه طرح احداث تصفیه خانه فاضالب شرق بندرعباس با ظرفیت ۸۹ هزار مترمکعب در شبانه روز را در دست 
بررسی و مطالعه دارد. به گفته قصمی؛ این تصفیه خانه جدید با فاصله مناسب نسبت به بافت شهري احداث خواهد شد و جمعیتی 
برابر ۴۳۳ هزار نفر را در افق ۱۴۲۵ تحت پوشش قرار می دهد. مدیرعامل آبفا استان خاطر نشان کرد: هزینه مورد نیاز جهت احداث 
تصفیه خانه شرق و سامانه انتقال فاضالب حدود دو هزار ۸۵۹  میلیارد ریال برآورد شده که در حال حاضر در مرحله بررسی و تصویب 

در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور است.

شرایط برخورداری از تخفیف 1۰۰ درصدی گاز بها برای مشترکان کم مصرف
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: مشترکان کم 
مصرف گاز خانگی در مناطق مختلف شهری،  روستایی و عشایری، از تخفیف ۱۰۰ درصدی در قبوض 
گاز بهره مند می شوند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر مدیر عامل شرکت گاز استان 
بوشهر با اعالم این خبر، گفت: با هدف کمک به دهک های پایین جامعه، موضوع رایگان شدن قبوض 
گاز در کشور مطرح شد و ۱۹ آذرماه سال جاری بود که دولت تدبیر و امید مصوب کرد تا قبوض گاز،  
برق و آب مشترکان کم مصرف رایگان شده و این مشترکان از تخفیف ۱۰۰ درصدی بهره مند  شوند.  
رحمانی، افزود: نحوه محاسبه قبوض گاز بر مبنای تقسیم بندی کشور به ۵ اقلیم انجام می شود. همچنین هر سال به دو بازه زمانی 
ایام گرم و سرد تقسیم شده که میزان گازبها در این ایام متفاوت است.  به گفته مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر، ایام سرد از ۱۶ 
آبان تا ۱۵ فروردین و ایام گرم از ۱۶ فروردین تا ۱۵ آبان است.  اقلیم ها نیز از خیلی سرد در اقیلم اول تا خیلی گرم در اقلیم پنجم 
دسته بندی شده است؛ بر این اساس استان بوشهر در اقلیم های چهارم و پنجم قرار دارد. رحمانی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، 
میزان مصرف مجاز برای اقلیم ۴ در ایام سرد سال، ۱۵۰ مترمکعب در ماه و برای اقلیم ۵ نیز، ۱۰۰ مترمکعب در هر ماه تعیین شده 
است.  مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در پایان افزود: در بخش دیگر این مصوبه، همه مصرف کنندگان اگر مصرف گاز را به نسبت 

سال های ۹۶ و ۹۷، حدود ۱۰ درصد کاهش دهند، کل گازبها با ۱۵ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد،  

شهردار گرگان: 
توجه ویژه ای به موضوعات میراثی، گردشگری و صنایع دستی داشته ایم

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: دکتر عبدالرضا دادبود شــهردار گرگان در خصوص انعقاد تفاهم نامه با میراث 
فرهنگی گلســتان اظهار کرد: در طول سال های اخیر اقدامات بســیار خوبی در هر سه حوزه میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری انجام داده ایم.دادبود افزود: به منظور ساماندهی بهتر اقدامات یک تفاهم نامه همکاری با اداره کل 
میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری امضا شده که بر اساس آن هماهنگی های بیشتری در این زمینه صورت 
خواهد گرفت.وی خاطر نشان کرد: ایجاد بازارچه صنایع دستی در سطح شهر و توسعه احیای بافت تاریخی از جمله 
موضوعاتی است که در نشست های مشترک بررسی شده است.شهردار گرگان با اشاره به پروژه های گردشگری بیان 
کرد: یکی از پروژه های مهم شــهربازی مدرن واقع در فراز تپه هزار پیچ است و همچنین بازار موزه هفت شهر که در 
محور الغدیر در حال انجام است و در بخش های دیگر گردشگری نیز پروژه ها پیگیری می شود.دادبود در پایان گفت: 
امیدوارم این تفاهم نامه ها موجب تســریع در روند ساخت پروژه ها شود و مشکالت اجرایی موجود را برطرف سازد.

الزم به ذکر است، بر اساس این تفاهم نامه خانه تاریخی »میرشهیدی« به عنوان بازارچه صنایع دستی طی بازه زمانی 
مشــخص در اختیار شهرداری گرگان قرار گرفت و در سوی دیگر شهرداری متعهد شد اعتبارات مربوط به کاوش در 

محله چهارشنبه ای را تامین کند.

 تمجید فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا )ص( 
از ساخت پروژه بزرگ شهربازی گرگان 

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: دکتر دادبود شهردار گرگان با همراهی سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا )ص(، آقای فالح مدیر موسســه شهید رجایی قرارگاه خاتم االنبیا )ص(، سردار ملک شاهکوهی فرمانده سپاه 
نینوا گلستان، مهندس حمیدی فرماندار گرگان، مهندس مرتضوی رییس شورای شهر گرگان از آخرین پیشرفت فیزیکی 
پروژه بوستان بزرگ یا شهر بازی مدرن گرگان بازدید کردند.سردار محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( سپاه 
از شــهرداری گرگان بابت ساخت پروژه احداث بوســتان بزرگ تمجید کرد و گفت:انشاءاهلل این پروژه بعد از افتتاح زیبا و 
منحصر به فرد می شود.به گفته وی، چشم اندازی که این شهربازی دارد مثال زدنی است و در جذب گردشگر موثر خواهد 
بود.دکتر دادبود شهردار گرگان نیز در این بازدید پروژه بوستان بزرگ )شهربازی مدرن( را بسیار موثر در رونق اقتصادی و 
جذب گردشــگر توصیف کرد و گفت: به دنبال ساخت بزرگترین چرخ فلک کشور با ارتفاع حدود ۱۵۰ متر از سطح زمین 
هستیم.مهندس حمیدی فرماندار نیز بیان کرد: باید بستر مناسب برای جذب سرمایه گذار در فاز های بعدی فراهم شود 
و به دلیل اهمیت و گســتردگی این پروژه، پیمانکار باید اهتمام الزم را جهت به پایان رســاندن فاز اول آن، تا خرداد ماه 

سال آینده داشته باشد.

 شنبه
13 دی 1399

شماره 1697



آگهـــــــــــی تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir
شنبه

13 دی 1399

شماره 1697



15ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
13 دی 1399

شماره 1697



مهارت  و دانش کافی به ما کمک می کند تا بتوانیم شغل 
موردنظر خودمان را پیدا کنیم، اما افرادی هم که با آنها در 
ارتباط هستیم می توانند نقش موثری در پیدا کردن شغل 
مناس��ب ایفا کنند. این افراد همان گره های شبکه هستند 
که گس��تردگی آنها نقش بس��یاری پررنگی در اس��تخدام 

خواهد داشت.
گاه��ی اوقات آش��نایی با فردی خ��اص، توصیه یا حتی 
ذکر نام شخصی که قبال با وی در شرکتی مشغول فعالیت 
بوده اید می تواند راه را برای استخدام در مجموعه و شرکت 
جدید به راحتی باز کند. ش��بکه را می توان مجموع افرادی 
در نظ��ر گرفت که با آنها در ارتباط هس��تید و هرچند این 
مفهوم به کار محدود نمی ش��ود اما تمرکز ما در این مطلب 
بیش��تر روی کس��ب و کار متمرکز اس��ت. با توجه به این 
تعریف هرچه ش��بکه ارتباط��ی فرد قوی تر و گس��ترده تر 
باشد، می تواند نقش موثرتری در استخدام وی در موقعیت 

موردنظر داشته باشد.
ب��رای ایج��اد ش��بکه  ارتباط��ی قدرتمند ه��م می توان 
رویکردهای ارتب��اط نزدیک و مالقات حضوری را در پیش 
گرفت و هم می توان از پتانس��یل های فضای مجازی کمک 
گرفت. در ادامه مطلب ۷ راهکار کاربردی برای شبکه سازی 
قدرتمند ارائه شده است که می تواند راه را برای پیداکردن 

شغل مناسب و استخدام شدن باز کند.
1- شبکه ارتباطی متناسب با خودتان ایجاد کنید

تناس��ب داش��تن یکی از موضوعات مهمی است که باید 
به آن توجه کنیم. ش��بکه ارتباطی ش��ما باید متناس��ب با 
خودتان باشد. بی شک شبکه ارتباطی افراد درون گرا با افراد 
برون گرا متفاوت اس��ت. در شبکه س��ازی به این موضوعات 
باید توجه داش��ته باش��ید. در برقراری ارتب��اط با دیگران 
راحت بودن و اعتماد به نفس باال نیز بس��یار اهمیت دارد و 

می  تواند عامل مهمی در امتداد کار باشد.
سعی کنید شناخت درس��تی از سبک شخصی خودتان 
داش��ته باشید تا بتوانید در ایجاد شبکه ارتباطی با دیگران 

به شکل موفقیت آمیزی وارد عمل شوید.
2-قوانین ایجاد شبکه حرفه ای را یاد بگیرید

دو قانون مهم در شبکه س��ازی مطرح می شود که بسیار 
اهمیت دارد:

اول اینکه هیچ گاه به صورت مستقیم درخواست مصاحبه 
نکنی��د. می  توانی��د به جای چنین درخواس��تی، س��واالت 
دیگری مانند ش��رایط کاری، فرهنگ سازمانی و کارمندان 
مجموعه را مطرح کنید و در مورد تجربیات خود در همان 

زمینه کاری بگویید.
دوم اینکه در ش��بکه ارتباطی خود درخواست استخدام 
خود را مطرح نکنید. برخی از افراد در شبکه ارتباطی شما 
ممکن اس��ت جدید یا قدیمی باشند. به جای طرح موضوع 
اینکه جویای کار هس��تید، در مورد نقش و توانمندی های 
خود در بازار بگویید. بدین شکل فرصت های بالقوه ای برای 

استخدام شما فراهم می شود.
3-به صورت موثر از شبکه های اجتماعی کمک 

بگیرید
شبکه های اجتماعی گزینه خوبی برای شبکه سازی است. 
اگر جویای کار هس��تید، می توانی��د از لینکدین، توییتر و 

بسیاری دیگر از شبکه های اجتماعی کمک بگیرید.
در لینکدی��ن می  توانید ش��روع کننده ارتب��اط با دیگران 
باشید. در شغل های مختلف و شرکت های متنوع لینکدین 
می  توانی��د ارتباطات خوبی را برقرار کنی��د. تا زمانی که از 
ش��ما خواسته نش��ده در لینکدین رزومه ارسال نکنید. در 
توییتر نیز می توانید با ش��رکت ها و افراد موثر ارتباط برقرار 

کنید و شبکه ارتباطی خود را گسترش دهید.
4-شبکه سازی را در محل کار خود تمرین کنید

همکاران فعلی ش��ما نیز بخشی از ش��بکه ارتباطی شما 
هس��تند و می توانید با برقراری ارتباط موثر با آنها، ش��بکه 
خود را توس��عه دهید. معلوم نیست دو سال دیگر همکاران 
ما در کدام ش��رکت مشغول فعالیت باشند. برقراری ارتباط 
موثر با همکاران فعلی هم به بهبود روابط کاری فعلی شما 

کمک می کند و هم در آینده ممکن است درهای جدیدی 
را به روی شما باز کنند.

5-پیشنهاد کمک بدهید
ش��بکه ارتباطی شما قرار نیس��ت یک طرفه باشد، پس 
ش��ما نیز اگر می توانید باید ب��ه بقیه کمک کنید. هر زمان 
برای تان مقدور بود بدون چشمداشت به دیگران در شبکه 
ارتباط��ی خود کمک کنید. این کمک ش��ما جایی باالخره 
پاس��خ داده می ش��ود و ش��اید روزی نیز دیگران به همین 

شکل به شما کمک کنند.
کمک کردن به دیگران باعث می ش��وند روابط پایدارتری 
ایجاد کنید که به نفع همه اس��ت. اگر دیگران هم به ش��ما 
کمک کردند، این موضوع را فراموش نکنید و در جایی آن 

را جبران کنید.
6- ثابت قدم باشید

ش��اید برای برخی افراد کار ساده ای نباشد از ناحیه امن 
خود خارج ش��وند و با دیگران رابطه برقرار کنند، اما نتایج 
کاری که انجام می دهید باعث می ش��ود آن را پشت گوش 
نیندازید. س��عی کنید با ش��بکه ارتباطی خ��ود به صورت 

منظم ارتباط داشته باشید.
7- پیگیری کنید

یکی از راهکارهای ساده که منجر به موفقیت بیشتر شما 
در هر کاری می ش��ود، پیگیری است. اگر برای شخصی در 
لینکدین پیامی فرس��تاده اید، از پیگیری آن هراس نداشته 
باش��ید. اگر الزم است در شبکه ارتباطی پستی بگذارید یا 
موضوع��ی را پیگیری کنید، حتما این کار را انجام دهید و 

کار را نیمه رها نکنید تا به نتیجه برسد.
فرام��وش نکنی��د ک��ه شبکه س��ازی یک��ی از مهمترین 
تکنیک های جس��ت وجوی شغل اس��ت که کمک می  کند 
در جایگاه ش��غلی درس��تی قرار بگیرید بنابراین حتما در 
ایجاد و گس��ترش شبکه براساس کس��ب و کار مدنظرتان 

کوشش کنید.
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شبکه سازی چیست و چه تاثیری در پیدا کردن شغل مناسب دارد؟

توصیه های عملی بازاریابی برای استارت آپ ها

بازاریابی شاید برای بسیاری از کارآفرینان کار ساده ای نباشد. برخی از کارآفرینان در ابتدای مسیر مدیریت استارت آپ  شان 
به طور مداوم با مش��کالتی در زمینه بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف مواجه هس��تند. ش��اید این امر نوعی ناتوانی از 
س��وی کارآفرینان برای ایجاد ارتباط مناس��ب با مخاطب هدف ارزیابی شود، اما در مقیاسی وسیع تر مشکلی عمومی برای 

استارت آپ های تازه تاسیس و نوپاست. 
امروزه توصیه های بسیار زیادی برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در دسترس برندها قرار دارد. برخی 
از کارآفرینان برای بهبود وضعیت کسب وکارشان در عمل از چنین توصیه هایی استفاده می کنند. مهمترین نکته در مورد 
چنین توصیه هایی ماهیت به شدت انتزاعی شان است. این امر موجب عدم کاربرد چنین توصیه هایی در عرصه عملی کسب 
و کار می گردد. تجربه مشترک بسیاری از کارآفرینان و بازاریاب ها مطالعه عمیق برخی از تکنیک های بازاریابی و در نهایت 

ناتوانی برای اجرای عملی آنهاست. 
مقاله کنونی با هدف ارائه برخی از توصیه های عملی بازاریابی برای اس��تارت آپ ها طراحی ش��ده است بنابراین در ادامه 
به بررس��ی برخی از ایده ها و توصیه های عملی در زمینه بازاریابی خواهیم پرداخت. نکته مهم اینکه تمام اس��تارت آپ ها با 
حوزه های فعالیت متفاوت امکان بهره گیری از مزیت های این حوزه را دارند. استفاده از ایده های تازه در مقاله کنونی در محور 
توجه قرار داش��ته است. یکی از مشکالت بازاریاب ها اتکا به ایده های قدیمی برای مدت زمانی طوالنی است. این امر شاید 
در نگاه نخست مشکلی بسیار جدی محسوب نشود، اما به مرور زمان موجب ناتوانی بازاریاب ها و برندها برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف می شود. 
بازاریابی محتوایی به مثابه حوزه ای رایگان 

بازاریابی محتوایی نیاز به صرف هزینه از سوی استارت آپ ها ندارد، با این حال شاید به اندازه حوزه تبلیغات پولی دارای 
نتایج مناسب برای کسب و کارها باشد. برخی از برندهای حوزه بازاریابی را همراه با نیاز فزاینده برای پرداخت هزینه ارزیابی 
می کنند. این امر نوعی نگاه بدبینانه به حوزه کس��ب و کار اس��ت. اگر کس��ب و کارها توانایی بازاریابی ارگانیک و رایگان را 
نداشته باشند، در عمل باید بودجه های چند میلیون دالری برای جلب نظر مخاطب هدف در نظر گیرد. بدون شک هیچ 
برندی توانایی اختصاص چنین هزینه های سنگینی را ندارد. مزیت اصلی بازاریابی محتوایی برای استارت آپ ها امکان شروع 
کار با ایجاد یک اکانت رسمی در شبکه های اجتماعی است. این امر بخش قابل مالحظه ای از مسیر شروع بازاریابی محتوایی 
را هموار خواهد کرد. نکته بعد تالش برای یافتن ایده های مناسب است. این امر با ارزیابی نحوه رفتار کاربران و همچنین 

ترندهای برتر در حوزه کسب و کار مشخص می شود. 
راه اندازی کمپین های بازاریابی با ابزارهای رایگان

ابزارهای بازاریابی همیشه به کمک بازاریاب ها و برندها آمده اند. بسیاری از کارهای سخت و دشوار در عرصه بازاریابی در 
عمل بدون کمک ابزارهای حرفه ای امکان پذیر نمی شود بنابراین در عمل باید نسبت به مزیت های چنین ابزارهایی توجه 
داشت.  امروزه ابزارهای حرفه ای بازاریابی به صورت تخصصی از سوی آژانس های مختلف توسعه داده می شود، با این حساب 
برای اس��تفاده از آنها باید هزینه اش��تراک پرداخت کرد. یکی از نکات مهم در این میان توسعه برخی از ابزارهای بازاریابی 
از س��وی ش��بکه های اجتماعی است. اگر تجربه بازاریابی در اینس��تاگرام یا فیس بوک را داشته باشید، ابزار درون برنامه ای 
پلتفرم های فوق اطالعات مناسبی در اختیار برندها قرار می دهد. نکته جالب اینکه اطالعات موردنظر به صورت رایگان در 
اختیار آنها قرار می گیرد بنابراین نیازی به پرداخت هزینه برای استفاده از خدمات موردنظر نیست.  شروع فرآیند بازاریابی 
همراه با نیاز به اس��تفاده از ابزارهای حرفه ای نیس��ت. برخی از کس��ب و کارها امکان اس��تفاده از ابزارهای درون برنامه ای 
اینستاگرام را دارند. این ابزارها شاید در نگاه نخست بسیار ساده باشند، اما اطالعات مفیدی در مورد وضعیت برند در اختیار 
برندها قرار می دهد، با این حساب امکان بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مناسب تری فراهم می شود. 
پس از مدتی بازاریابی براس��اس اس��تفاده از ابزارهای رایگان امکان بازنگری در شیوه فعالیت برندها وجود دارد. اگر پس از 
مدت زمانی نیاز به استفاده از داده های تخصصی پیدا کردید، انتخاب و خرید برخی از ابزارهای مهم ایده جذابی خواهد بود. 

استفاده از کلیدواژه ها برای دسترسی به مشتریان
هر برندی باید فهرستی از کلیدواژه های اساسی و کاربردی داشته باشد. مهمترین مسئله در این میان یافتن کلیدواژه ها به 
جای خرید یا کپی کردن شان است. متاسفانه برخی از برندها نسبت به این نکته مهم توجه الزم را ندارند، بنابراین به طور 
مداوم از کلیدواژه های نامرتبط با حوزه فعالیت شان استفاده می کنند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به 

همراه خواهد داشت بنابراین فرآیند جست وجوی کلیدواژه ها باید از سوی کسب و کارها دنبال شود. 
حوزه سئو در طول سال های اخیر اهمیت بسیار زیادی برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا کرده است. 
کسب و کارها بدون توجه به این حوزه شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ندارند. به عنوان مثال، اگر کسب و 
کار شما در زمینه برگزاری کالس های یوگا فعالیت دارد، باید از کلیدواژه های مرتبط با حوزه ورزش برای بارگذاری محتوای 

بازاریابی تان استفاده نمایید. در غیر این صورت شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهید یافت. 
کلیدواژه های مرتبط با هر حوزه کاری دارای پیوندهای نزدیکی با هم هستند. بنابراین در عمل با یافتن یک حوزه کلیدواژه 
امکان دسترسی به دیگر نمونه های مشابه را نیز خواهید داشت. این امر امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را 
به همراه خواهد داشت. اگر سرمایه گذاری درستی در این حوزه انجام دهیم، پس از مدت زمانی اندک تعداد قابل مالحظه ای 

کلیدواژه کاربردی خواهیم داشت. 
تبلیغات پولی، گزینه ای جذاب و کاربردی

صرف هزینه برای نمایش محتوای تبلیغاتی برند در شبکه های اجتماعی و دیگر پلتفرم های تعاملی یکی از قدیمی ترین 
الگوهای بازاریابی محسوب می شود. بازاریابی و تبلیغات پولی از زمان بیلبوردها و نسل نخست تلویزیون های خانگی بدل 

به گزینه ای جذاب شده است. امروزه نیز بسیاری از کانال های تلویزیونی در عمل با نمایش تبلیغات سودآوری می کنند. 
کس��ب و کارهای تازه تاس��یس دارای بودجه فراوان برای سرمایه گذاری بر روی حوزه بازاریابی نیستند. این امر یکی از 
مشکالت اساسی پیش روی ورود چنین کسب و کارهایی به حوزه تبلیغات پولی محسوب می شود. یکی از مهمترین نکات 
در این میان ضرورت توجه به سرمایه گذاری منطقی بر روی حوزه بازاریابی پولی است. این امر شاید بهترین گزینه ممکن 
نباشد، اما دست کم شروع مناسب و مطمئنی برای استارت آپ ها به همراه خواهد داشت. اشتباه برخی از استارت آپ ها شروع 
فرآیند بازاریابی و تبلیغات پولی با بودجه های گزاف است. این امر اغلب اوقات شکست های سنگینی برای چنین کسب و 
کارهایی به همراه دارد، با این حس��اب هرچه هزینه های کس��ب و کارها در این حوزه منطقی و خردتر باشد، امکان کسب 

تجربه بیشتری پدیدار می شود. 
بازاریابی جغرافیایی

امروزه دسترسی به تمام مشتریان در بازارهای مختلف هدف کسب و کارها نیست. در عوض باید بر روی مشتریان محلی 
سرمایه گذاری کرد. یکی از گزینه های جذاب در این میان سرمایه گذاری بر روی مخاطب هدف براساس معیارهایی نظیر 
موقعیت مکانی است. شاید این امر در ابتدا بسیار سخت به نظر برسد، اما امروزه به لطف ابزارهایی نظیر گوگل مپ به راحتی 
امکان پذیر شده است. بر این اساس محتوای تبلیغات برندها فقط برای کاربران حاضر در محدوده جغرافیایی خاص به نمایش 
درخواهد آمد. البته پیش از نمایش محتوای موردنظر از کاربران اجازه دسترسی به اطالعات مربوط به موقعیت مکانی شان 

گرفته خواهد شد بنابراین راهکار موردنظر همراه با نقض حریم شخصی کاربران نخواهد بود. 
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