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تقابل ایران و آمریکا در معادالت انرژی جهان به کجا می رسد؟

 اسلحه نفتی
در معادالت سیاسی

فرصت امروز: از حدود 112 سال پیش که اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان کشف شد تا روزی که نهضت 
ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری محمد مصدق به پیروزی رسید و نخستین تحریم نفت ایران از سوی بریتانیا 
عملی شد، سرنوشت بسیاری از تحوالت سیاسی ایران به طالی سیاه وابسته بوده است. اگر اقتصاد ایران در طول بیش 
از یک قرن گذشته آغشته به نفت بوده، نفت هم بی تردید در این کش و قوس تاریخی آلوده به سیاست بوده است. 
معادله سیاست و اقتصاد در جهان به گونه ای رقم خورده است که اسلحه نفت حاال به پایدارترین سالح در جنگ های...

چرا نرخ تسعیر موردنظر مجلس به صالح اقتصاد نیست؟

 پیامدهای ارز 17۵۰۰ تومانی
در بودجه
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قانون جدید چک چگونه اعتبار را به این ابزار مالی مهم برمی گرداند؟

احیای اعتبار چک

موفقیت و طراحی استراتژی بهتر در سال 2۰21
2۰21 سال طالیي براي شروع یک کسب و کار

چطور برند خود را متمایز کنیم؟
بازاریابی با نرم افزارهای گرافیکی رایگان

1۰ استراتژی اینستاگرام برای بازاریاب های خالق
چرا باید به بازاریابی محتوا متعهد بود؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جک ما، بنیان گذار علی بابا
پس از انتقاد از رگوالتورهای چین 

ناپدید شد

۵

رئیس سازمان بورس، قیمت گذاری دستوری در بورس کاال 
را به ضرر مشموالن سهام عدالت دانست و گفت فروش یک 

کاال بـا قیمت ارزان تر از نـرخ واقعی در بورس کاال 
عالوه بر ضرر شرکت تولیدکننده، زمینه ضرر...

رئیس سازمان بورس در مراسم افتتاحیه نخستین 
صندوق های کاالیی کشاورزی مطرح کرد

علیه قیمت گذاری دستوری

یادداشت

توسعه 
توسعه نیافتگی

برنامه هفتم توس��عه در حال تدوین 
اس��ت و نقدها به نحوه برنامه نویسی بار 
دیگر آغاز ش��ده اس��ت. نگاهی انتقادی 
به برنامه ریزی های توس��عه که در چند 
دهه گذشته اجرا شده اند نشان می دهد، 
توسعه برای جامعه ما به امری ناممکن 
و دست نیافتنی تبدیل شده است. بدین 
معنا که تمامی ش��اخص های توس��عه، 
وضعیت مناس��ب و خوبی را به نمایش 
نمی گذارند. با این اوصاف این پرس��ش 
پیش می آید که چرا توس��عه ممکن و 
میسر نمی شود؟ یکی از پاسخ ها می تواند 
این باشد: از همه امکانات و سرمایه های 
جامعه ک��ه در مناط��ق مختلف وجود 
دارند، بهره گرفته نمی شود. اگر این نکته 
را بپذیریم آنگاه باید در پی پاس��خ این 
پرسش باش��یم که چرا از ظرفیت های 
مناطق مختلف کشور برای دستیابی به 
توسعه بهره گرفته نمی شود. این نوشتار 
تالش می کند به این پرسش، پاسخ داده 
و موانع توسعه منطقه ای را بررسی کند. 
توسعه به معنای عام و توسعه منطقه ای 
در معن��ای خ��اص آن ارتب��اط وثیق و 
وس��یعی با جهت گی��ری و آرمان های 
سیاسی دارند. اینکه مبنای توسعه چه 
باشد، از چه ظرفیت هایی استفاده شود، 
از کجا آغاز ش��ود و به کجا ختم گردد، 
آرمان های سیاسی نقش تعیین کننده ای 

خواهند داشت.
ادامه در صفحه 2
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فرصت امروز: »پیش از تمام ش��دن س��ال 2۰2۰ چه اتفاق بد دیگري ممکن 
است در اقتصاد جهاني رخ دهد؟« این عنوان مطلبي بود که »بلومبرگ« چندی 
پیش منتشر کرد و در آن به گمانه زنی درباره آینده کرونا و تهدیدهای پیش روی 
اقتصاد جهان پرداخت. »بلومبرگ« در این گزارش از قول یک اقتصاددان ارش��د 
جهانی نوشت که ممکن است بیماری کرونا دست کم تا سال 2۰25 میالدی در 

دنیا باقي بماند و 35 تریلیون دالر به اقتصاد جهاني ضربه بزند.
حاال سال 2۰2۰ در حالی به پایان رسیده که ترکش های آن به سال 2۰21 نیز 
رسیده و نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلستان تاخت و تاز می کند. سالی که 
هیچ کس تصورش را نمی کرد، یک ویروس مهیب همچون داس��تان های علمی-

تخیلی تمام جهان را درنوردد و به طرز غم انگیزی تعیین کننده ترین واقعه سال 
باش��د. در حالی که در ابتدای سال 2۰2۰ با فروکش کردن دامنه جنگ تجاری 
چین و آمریکا به نظر می رسید سالی خوب در انتظار رشد اقتصادی جهان است، 
بیماری کرونا تمام پیش بینی ها را برهم زد و رشد اقتصاد جهانی را به منفی 4.4 
درصد رس��اند. بحران کرونا بس��یاری از صنایع و بنگاه ها را در این سال به ورطه 
ورشکس��تگی کشاند و شاغالن بس��یاری را بیکار و خانه نشین کرد. در این سال 
همچنین قیمت نفت برای اولین بار به محدوده منفی رس��ید و همه آن چیزی 
که بشر در کابوس هایش هم تصور نمی کرد، به واقعیت پیوست. انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا در سوم نوامبر 2۰2۰ دیگر رخداد این »سال جهنمی« بود و با 
زیر سوال بردن نتیجه انتخابات از سوی دونالد ترامپ، پایه های دموکراسی غربی 
به لرزه درآمد. حاال تا چند روز دیگر جو بایدن وارد کاخ سفید می شود و به نظر 
می رسد آمریکا به پیمان های بین المللی که در دوره ترامپ از آن خارج شده بود، 
بار دیگر خواهد پیوست. احتمال بازگشت آمریکا به توافق برجام و جدی تر شدن 
همکاری دولت ها برای کاهش تولید کربن، از جمله رخدادهایی است که در سال 

2۰21 پیش بینی شده است.
۵ ریسک بزرگی که جهان را تهدید می کند

در این راستا، شبکه خبری »فاکس بیزینس« با استناد به گزارش اخیر »گروه 
مشاوره و تحلیل ریسک های سیاسی اوراسیا« به بررسی بزرگترین خطراتی که 
اقتصاد جهانی را در سال 2۰21 تهدید می کند، پرداخته و 5 ریسک بزرگ جهان 

در این س��ال را برشمرده است. اگرچه بیشتر کش��ورهای جهان همچنان اسیر 
پیامده��ا و ترکش های همه گیری ویروس کرونا هس��تند، اما ویروس کرونا تنها 
تهدیدی نیست که اقتصاد جهانی در سال 2۰21 با آن درگیر خواهد بود. برخی 
از تحلیلگران معتقدند که بزرگترین ریسک برای اقتصاد جهانی در سال جدید، 
آشفتگی و اختالفات سیاسی در ایاالت متحده آمریکا خواهد بود. »گروه اوراسیا« 
)که در زمینه مشاوره و تحلیل ریسک های سیاسی فعالیت می کند( در گزارشی 
که به تازگی منتشر کرده، از 1۰ ریسک عمده ای که می توانند اقتصاد جهانی را از 
مسیر بهبود خارج کنند، نام برده است و در این میان، از چالش های داخلی پیش 

روی دولت آینده آمریکا به عنوان مهمترین ریسک سال 2۰21 نام برده است.
ایان برمر و کلیف کوپچان، رؤس��ای »گروه اوراسیا« در ابتدای این گزارش در 
مقدمه ای درخصوص آشفتگی سیاسی در آمریکا نوشته اند: »در دهه های گذشته 
چشم جهان به آمریکا بود تا در مواقع بحران، پیش بینی پذیری را به اقتصاد جهانی 

بازگرداند، اما این ابرقدرت جهانی اکنون درگیر چالش های داخلی است.«
ج��و بای��دن، رئیس جمهور آینده آمری��کا برای مدیریت ک��ردن و فائق آمدن 
ب��ر چالش ه��ای داخلی از جمله بحران بیکاری، کار بس��یاری دش��واری خواهد 
داشت؛ خصوصا در ش��رایطی که بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا پیروزی او 
بر رئیس جمهور ترامپ در انتخابات ماه نوامبر را نامش��روع می دانند. در گزارش 
»گروه اوراسیا« تأکید شده است که تا زمانی که جمهوری خواهان به ترامپ وفادار 
باشند و آشکارا نتیجه انتخابات را زیر سؤال ببرند، تردیدهای زیادی درباره دوام 
و کارایی سیاسی بایدن، آینده حزب جمهوری خواه و مشروعیت الگوی سیاسی 
آمریکا وجود خواهد داش��ت. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: »اعتبار 
سیاست خارجی آمریکا و پایداری سیاست داخلی این کشور امسال به نحوی که 
از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون دیده نشده است، تحت آزمون قرار خواهد 
گرفت. یک ابرقدرت به ش��دت دچار چنددستگی شده و نمی تواند به کسب وکار 
معمول خود بازگردد. وقتی چنین کش��ور قدرتمندی تا این حد دچار اختالفات 
داخلی باش��د، جهان نیز دچار یک چالش خواهد بود.« »گروه اوراسیا« در ادامه 
گزارش خود از چالش های دیگری نیز نام برده است که از مهمترین آنها می توان 
به کشیده شدن بحران کرونا به سال 2۰21، تالش برای به صفر رساندن انتشار 

گازهای گلخانه ای، تنش های سیاسی و اقتصادی میان آمریکا و چین و تالش های 
جهانی برای کنترل داده ها اشاره کرد.

بیماری کرونا با واکسیناسیون هم از بین نمی رود
ویروس کرونا با آغاز واکسیناس��یون گس��ترده از بین نخواهد رفت، زیرا هنوز 
هم کش��ورهایی هستند که طبق زمان بندی خود برای دستیابی به هدف ایمنی 
گله ای تالش می کنند. در چنین شرایطی، بهبود Kشکل که در آن برخی از اقشار 
نجات می یابند و برخی دیگر فشار روزافزونی را تحمل می کنند، می تواند بسیاری 
از کش��ورها را فلج کند. تحلیلگران »گروه اوراسیا« در این خصوص خاطرنشان 
کرده اند: »اختالف ش��دید در نرخ بهبود، هم در داخل کش��ورها و هم در سطح 
بین المللی، باعث خشم شدید و ناآرامی های عمومی علیه ساختار حاکم خواهد 

شد. عالوه بر این، ممکن است اقتصادهای نوظهور دچار بحران مالی شوند.«
در این میان، س��ال گذشته گرم ترین س��ال کره زمین )از زمان ثبت آمارهای 
آب وهوایی( بود و این باعث ش��د که دولت ها و ش��رکت ها سیاست های جدید و 
بلندپروازان��ه ای را برای مقابله با تغییرات نامطلوب آب وهوایی پی ریزی کنند. اما 
به گفته تحلیلگران »گروه اوراس��یا«، این سیاست های بلندپروازانه و ریسک های 
مرب��وط به بیش از حد برآورد کردن هماهنگی جهان��ی برای اجرای برنامه های 
مقابله با تغییرات آب وهوایی، هزینه هایی را به شرکت ها و سرمایه گذاران تحمیل 

خواهد کرد.
در گزارش »گروه اوراس��یا« درخصوص این م��ورد خاص که گنجاندن آن در 
فهرس��ت چالش های س��ال 2۰21 در نگاه اول عجیب به نظر می رس��ید، تأکید 
شده است: »اشتباه نکنید! تالش برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه ای 
فرصت های عظیمی را برای س��رمایه گذاران بخش خصوصی فراهم خواهد کرد؛ 
به ویژه با حجم عظیمی از دالرها و یوروهای دولتی که به مسائل زیست محیطی و 
اجتماعی تخصیص داده می شود، اما در این زمینه سیاست عامل غالب خواهد بود 
و عواملی جز نیروهای بازار )عرضه و تقاضا( بازنده و برنده را تعیین خواهند کرد.«

تنش ها میان آمریکا و چین دیگر ریس��ک مهم س��ال 2۰21 است. به محض 
اینکه ترامپ کاخ س��فید را ترک کند، اختالفات ش��دید میان دو اقتصاد بزرگ 
جهان در ظاهر کمی فروکش خواهد کرد، اما با توجه به درگیر ش��دن متحدان 

آمریکا در این تنش ها، ش��کل گیری رقابت برای نجات جه��ان از بحران کرونا و 
رقابت بر سر انرژی های سبز، این اختالفات دوجانبه می تواند خیلی زود به سطح 
سال گذشته بازگردد. تحلیلگران »گروه اوراسیا« درخصوص روابط آمریکا و چین 
در دولت بایدن نوشته اند: »بله! پس از برگزاری مراسم تحلیف در روز 2۰ ژانویه، 
دو کشور در صدد آرام کردن اوضاع و فراهم کردن فضایی برای تنفس برخواهند 
آمد. بایدن روی مسائل داخلی تمرکز خواهد کرد و رئیس جمهور شی جین پینگ 
نیز تالش خواهد کرد که پیش از برگزاری انتخابات کنگره حزب کمونیست در 
سال 2۰22 قدرت خود را در سطح باالتری تثبیت کند، اما آشتی و تنش زدایی 

واقعی در کار نخواهد بود.«
جنگ سرد فناوری میان پکن و واشنگتن

پنجمین ریس��کی که »گروه اوراس��یا« در گزارش خود به آن اشاره کرده اند، 
کنترل داده ها است. انتظار می رود که در ادامه جنگ سرد فناوری میان آمریکا و 
چین، »دیتا« امسال به یک میدان جنگ جدید میان دو کشور تبدیل شود. دولت 
چین به تالش های خود برای »حاکمیت بر داده ها« به عنوان تالشی برای کاهش 
وابس��تگی خود ب��ه فناوری های آمریکایی ادامه خواه��د داد و در برابر باز کردن 
بازارهای خود به روی شرکت های آمریکایی فعال در حوزه هایی مانند محاسبات 
ابری و رسانه های اجتماعی مقاومت خواهد کرد. هم زمان دولت آمریکا نیز تالش 
خواهد کرد که از اطالعات شخصی شهروندان خود محافظت کند و اجازه ندهد 
که داده های تولیدشده از س��وی آمریکایی ها از شرکت های تحت کنترل دولت 

چین عبور کنند.
»گروه اوراس��یا« در گزارش خود درخصوص تالش کش��ورها برای حفاظت از 
داده ها نوشته است: »دولت ها در سراسر جهان هر روز بیشتر از گذشته درخصوص 
احتمال افتادن داده های شخصی شهروندان خود به دست دشمنانی که می توانند 
از ای��ن داده ها ب��رای بهبود الگوریتم های هوش مصنوع��ی، تأثیرگذاری بر افکار 
عمومی و یا اخاذی از آنها سوءاستفاده کنند، احساس نگرانی می کنند. وقتی این 
نگرانی باعث می شود که بزرگترین اقتصاد جهان و بزرگترین کشور لیبرال جهان 
برای ممنوع کردن اپلیکیشن های چینی تالش کند، دیگر کشورهای جهان نیز 

برای انجام چنین کاری ترغیب خواهند شد.«

بح��ران کرونا آزمونی برای مدیریت جهان بود و دو نهاد صندوق بین المللی پول 
و بان��ک جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم به منظور حمایت مالی از کش��ورهای 
جهان تأس��یس ش��دند، در زمان پاندم��ی کرونا نه تنها کارکردی نداش��تند، بلکه 
تصمیم گیری ها درخصوص تخصیص وام به کش��ورهای متقاضی را وارد کانال های 

ایدئولوژیک هم کردند.
توبی آورد، فیلسوف استرالیایی و استاد دانشگاه در یادداشتی به بحران کرونا و ایده 
مدیریت جهانی پرداخت و نوشت: »پاندمی کرونا نشان داد که انسان ها خیلی بیشتر 
از آنچه که فکرش را می کردند هم بسته یکدیگرند و بالها خیلی راحت از مرزهای 
کش��ورها فراتر می روند. این البته اصال جای ش��گفتی ندارد. تاریخ پاندمی ها نشان 
داده اس��ت که راه های ارتباطی ساخت بشر همواره می توانند در خدمت گسترش 
فاجعه قرار بگیرند. طاعون س��یاه در قرون وسطی از راه های تجاری که بین اروپا و 
آسیا ایجاد شده بود برای گسترش خودش استفاده کرد. آبله به همراه اروپایی ها از 
اقیان��وس اطلس عبور کرد و خودش را به قاره آمریکا رس��اند تا عده زیادی را آنجا 
بکشد. آنفلوآنزای سال 1۹1۸ نیز ظرف تنها چند ماه، شش قاره جهان را درنوردید؛ 
آن هم به لطف پیشرفت های تکنولوژیک در جابه جایی انسان ها و کاالها. اصال هرچه 

که بش��ر در جهت ارتباطات بیشتر گام بردارد، مصایبی را نیز باید به عنوان تبعات 
آن متحمل شود.

این وضعیت در موارد زیادی باعث همکاری های هرچه بیشتر بین انسان ها شده 
اس��ت. انس��ان ها چاره ای ندارند جز آنکه برای مقابله با خطرات، یافته های علمی و 
تکنولوژیکی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از این راه، تمدن خود را برای مدت 
طوالنی تری حفظ کنند. علتش این اس��ت که ریسک های پیش روی بشر همواره 
بزرگ تر از علم و عقل یک قوم هس��تند، اما در دنیای به هم پیوس��ته امروزی از دل 
همین وضعیت هم یک چالش بسیار بزرگ بیرون آمده است: اطالعات کذب، نفرت 
و انحراف افکار عمومی دارند با س��رعتی بیشتر از بیماری ها ذهن انسان ها را آلوده 
می کنند. در عین حال، وارد عصری شده ایم که قدرت فزاینده انسان ها برای نابودی 
کامل حیات خودشان و دیگران به وضوح در آن مشاهده می شود. تغییرات ویرانگر 
آب و هوایی و رقابت های تسلیحاتی شاید مهمترین جنبه از این مسئله باشند. امروزه 
بشر حتی بیوتکنولوژی هایی را توسعه داده است که قادرند پاندمی های مختلفی را 
مهندسی کنند و از محدودیت هایی که طبیعت برای بشر گذاشته است، فراتر بروند.
ای��ن تهدیده��ای بزرگ علیه آینده ما را ش��اید بتوان در چارچ��وب زوال تمدن 

بش��ری یا انقراض نوع بشر دسته بندی کرد. آنها عمال ریسک های وجودی هستند 
که سرنوشت آینده ما را تعیین خواهند کرد. در واقع، ما با اقدامات خود سرنوشت ۸ 
میلیارد نفر انسان زنده امروزی و میلیاردها انسان آینده را تحت تأثیر قرار می دهیم. 
طبق گزارش جدید هیأت تنوع زیستی سازمان ملل متحد، پاندمی های آینده جهان 
شدیدتر و کشنده تر خواهند بود و اقتصاد جهان را نیز به شکل گسترده تری تحت 
تأثی��ر خود قرار خواهند داد. آیا ما برای مواجهه با این ریس��ک، از حداقل آمادگی 

برخوردار هستیم؟
اما واقعیت این اس��ت که موضوع حتی از این هم می تواند حادتر باش��د. امیدی 
که انس��ان های زیادی در جهان به مدیریت جهانی بالیا داشتند در جریان پاندمی 
کرونا کامال از بین رفت. این دوران نشان داد نهادهای بین المللی که قرار بوده منافع 
جمعی بشر را محقق کنند، عمال در میان مصیبت و بال هیچ کارکردی ندارند. بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان دو نهاد مالی مهم دنیا نقش نجات بخشی 
در کمک به کشورهای نیازمند برای برون رفت از بحران اقتصادی ایفا نکردند و صرفا 
به هش��دار دادن درخصوص ضربه ای که سقوط بازارهای نوظهور به اقتصاد جهانی 

وارد خواهد کرد، بسنده کردند.

بحران کرونا چطور ایده مدیریت جهانی را به چالش کشید؟

پاندمی و نارضایتی هایش

کرونا تنها تهدید سال جدید میالدی نیست

۵ ریسک بزرگ سال 2۰21

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه



فرص��ت امروز: از حدود 112 س��ال پیش که اولین چ��اه نفت ایران در 
مسجد سلیمان کشف شد تا روزی که نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران 
به رهبری محمد مصدق به پیروزی رس��ید و نخستین تحریم نفت ایران 
از سوی بریتانیا عملی شد، سرنوشت بسیاری از تحوالت سیاسی ایران به 
طالی سیاه وابسته بوده است. اگر اقتصاد ایران در طول بیش از یک قرن 
گذشته آغشته به نفت بوده، نفت هم بی تردید در این کش و قوس تاریخی 
آلوده به سیاست بوده است. معادله سیاست و اقتصاد در جهان به گونه ای 
رقم خورده اس��ت که اسلحه نفت حاال به پایدارترین سالح در جنگ های 

سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.
ابتدای سال ۹7 بود که آمریکا با دستور دونالد ترامپ از برجام خارج شد 
و تحریم های گسترده نفتی و بانکی را علیه ایران اعمال کرد. دولت ترامپ 
با تش��دید تحریم  به دنبال به صفر رس��اندن فروش نفت ایران و تکمیل 
تحریم ه��ای نفتی و حذف کامل ایران از معادالت انرژی در جهان بود، اما 
دلیل این تالش چیس��ت؟ درحالی که در سیاست خارجی آمریکا، منطقه 
دریای چین بزرگترین چالش ایاالت  متحده اس��ت، چرا آمریکا بیشترین 
خصومت را با ایران در منطقه خاورمیانه می ورزد؟ چرا ایاالت متحده تالش 
می کند ایران را از معادالت انرژی در جهان حذف کند و حتی برای رسیدن 

به این هدف، پای مخازن نفت خود را هم به میان کشیده است؟
نفت ایران در سال 97 چطور تحریم شد؟

دولت ترامپ با اعمال تحریم های گسترده و بی سابقه اعالم کرد که شرط 
رهایی ایران از نظام تحریم ها، توقف کامل غنی سازی اورانیوم، توقف توسعه 
سیس��تم های موشک بالس��تیک، تغییر رفتار منطقه ای و خروج از سوریه 
اس��ت. در واقع، ترامپ ایران را بر س��ر یک دوراهی قرار داده است که بین 
نفوذ منطقه ای و توسعه اقتصادی خود یک گزینه را انتخاب کند. با خروج 
آمریکا از توافق برجام در ابتدای سال ۹7، تحریم های نفتی علیه ایران در 
دو مرحله اعمال ش��د؛ در مرحله نخس��ت آمریکا به مشتریان نفت ایران 
فرصتی ش��ش ماهه داد تا خرید را به طور کامل متوقف کنند و در مرحله 
دوم، تحریم ها کامل ش��د. بااین حال برای جلوگیری از افزایش بهای نفت، 
خریداران س��نتی نفت ایران مثل هند، ترکی��ه، ژاپن، چین و کره جنوبی 
به طور موقت و برای 1۸۰ روز از تحریم معاف شدند. ایران دراین بین تالش 
کرد ف��روش نفت را از کانال های غیرمتعارف ادام��ه دهد. خاموش کردن 
سیس��تم های جی پی اس تانکرهای نفت کش و به اصطالح تبدیل شدن به 
کشتی ارواح و فروش نفت از مسیر عراق، ازجمله این تالش ها بود و باعث 

می شد آمریکایی ها موفق به کشف هویت خریدار نشوند، بااین حال فروش 
نفت ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافت و به کمتر از 5۰۰ هزار بشکه 

در روز رسید.  
نفت ایران کجای جهان ایستاده است؟

غرب آسیا را مرکز دنیای قدیم می دانند. مرکزی که در دل خلیج فارس 
قرار دارد. این منطقه از نظر موقعیت جغرافیایی در نظریه های ژئوپلیتیکی 
اهمیت دارد. چهار کش��ور عمده تولیدکننده نفت جهان یعنی عربستان، 
ایران، عراق و امارات متحده عربی و دو کشور تولیدکننده گاز جهان یعنی 
ای��ران و قطر در این منطقه از جهان قرار گرفته اند بنابراین غرب آس��یا از 
نظر ذخایر عظیم نفت و گاز از موقعیتی ممتاز در جهان برخوردار اس��ت. 
همچنین تنگ��ه هرمز به دلیل حجم باالی انرژی ک��ه از طریق آن صادر 
می ش��ود، در امنیت انرژی جهان نقش اصل��ی را ایفا می کند تا جایی که 
از آن به عنوان ش��اهرگ حیاتی انرژی دنیا یاد می شود. سهم غرب آسیا از 
ذخایر نفت و گاز در جهان به ترتیب به 4۸ و 3۸ درصد می رسد. همچنین 
33.5 درص��د از نفت و 17.۹ درص��د از گاز جهان در این منطقه از جهان 
تولید می ش��ود. در این منطقه عربستان با س��هم 17 درصدی، بیشترین 
میزان ذخایر نفت را دارد و ایران و عراق هم با داش��تن ۹ و ۸.5 درصد از 
ذخایر نفتی جهان در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. همچنین در این 
منطقه ایران با داشتن بیش از 16 درصد از ذخایر گازی جهان رتبه اول و 
قطر با بیش از 12 درصد از ذخایر جهان رتبه دوم را از نظر میزان ذخایر 
در غرب آسیا به خود اختصاص داده اند. منطقه غرب آسیا 17 درصد از گاز 
موردنیاز جهان را تأمین می کند که سهم ایران از این میزان 6 درصد است. 

همچنین سهم قطر به 4.۸ درصد از گاز تولیدی جهان می رسد.
ام��ا چه کس��انی نفت و گاز تولیدش��ده در غ��رب آس��یا را می خرند؟ 
بررس��ی ها نشان می دهد تا سال 2۰1۹، بیشترین میزان مصرف انرژی به 
کشورهای شرق آسیا اختصاص داشته است یعنی منطقه ای که کشورهای 
درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور را در دل خود جای داده است. باوجود 
اکتشافات نفتی جدید در نقاط مختلف جهان، این کشورها در عمل بیشتر 
انرژی موردنیاز خود را از کشورهای عضو اوپک و منطقه خلیج فارس تأمین 

کرده و می کنند.
فروش نفت ایران با وجود تحریم های آمریکا

از سال 1۹73 که چهارمین جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی در آن به 
وقوع پیوس��ت، تحریم نفتی کشورهای غربی توسط اعراب شکل گرفت و 

همین امر باعث ش��د پروژه استقالل در انرژی در سیاست خارجی آمریکا 
کلید بخورد. این سیاست از دولت نیکسون آغاز شد و در دستور کار همه 
دولت ها ازجمله دولت ترامپ هم بوده اس��ت. آمریکا براساس این سیاست 
تالش می کند وابستگی به نفت وارداتی را کاهش دهد و با توسعه فناوری 
از ذخایر خود استفاده کند. بااین حال، این مسئله باعث نشده است آمریکا 
از نفت خاورمیانه چشم پوش��ی کند. این کش��ور تالش می کند همچنان 
به عنوان تنها هژمون باقی مانده از جنگ س��رد، جلوی توسعه رقبایی مثل 
هند و چین را بگیرد. آمریکا در تالش اس��ت تا س��ال 2۰24، با صادرات 
بیش��ترین میزان نفت خام، عربستان سعودی را پشت سر بگذارد و میزان 
صادرات نفت خود را به ۹ میلیون بش��که در روز برس��اند. البته آمریکا در 
سال 2۰1۹، در جایگاه نخست جهان در تولید نفت قرار گرفت و پس ازآن 

عربستان، روسیه، کانادا و ایران بیشترین میزان نفت را تولید کردند.
همچنین آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت خام در جهان هم به شمار 
می رود که روزانه 2۰ میلیون بش��که نفت می س��وزاند هرچند که در سال 
2۰1۹ توانست روزانه 13.4 میلیون بشکه نفت تولید کند. با توجه به این 
مسئله، آمریکا هنوز به نفت دیگر کشورها نیاز دارد، اما تالش برای کنترل 
رقبا س��هم عمده ای از کنش های سیاسی این کشور در منطقه خاورمیانه 
دارد. چین، هند، ژاپن و اتحادیه اروپا بزرگترین رقبای سیاسی و اقتصادی 
آمریکا، اهداف سیاس��ت خارجی این کشور برای محدودیت دسترسی به 
منابع نفتی خلیج فارس هستند. به اعتقاد برخی از تحلیلگران، چین دشمن 
جدید ایاالت متحده آمریکاست و دولت های آمریکا برای کاهش دسترسی 
چین به منابع نفتی سیاست خارجی خود را شکل می دهند. نفت اکنون به 
اسلحه ای تبدیل شده است که آمریکا تالش می کند آن را علیه اقتصادهای 
نوظه��ور در جهان به کار بگیرد تا هژمونی ده ها س��اله خود پس از جنگ 
جهانی دوم را حفظ کند و فشار بر ایران مسیری برای اجرای این سیاست 

است.
حاال با پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و بازگشت احتمالی این کشور 
به توافق برجام و لغو تحریم ها، ایران به دنبال آن اس��ت که س��هم خود از 
بازار جهانی را پس بگیرد، هرچند بررس��ی ها نشان می دهد ایران با وجود 
تحریم آمریکا توانس��ته است نفت خود را بفروشد. چند هفته قبل بود که 
»وال استریت ژورنال« در گزارشی به بررسی روش های فروش نفت ایران و 
جذابیت تخفیفات اعطایی به مشتریان آسیایی پرداخت و نوشت که حتی 

در بدبینانه ترین سناریو، صادرات نفت ایران دو برابر شده است. 

تقابل ایران و آمریکا در معادالت انرژی جهان به کجا می رسد؟

اسلحه نفتی در معادالت سیاسی

یکی از رویکردهای بررسی بودجه، تحلیل شفافیت، نظارت و مشارکت 
مردم��ی در فرآیندهای مرتبط با آن اس��ت. در واقع انتش��ار عمومی و 
رایگان اس��ناد کلیدی بودجه، نظارت نهادهای مالی مس��تقل بر آن و 
مش��ارکت مردمی در فرآیندهای مرتبط با مهمترین سند مالی کشور، 

می تواند درجه شفافیت بودجه را مشخص کند.
ب��ه گزارش ایرناپالس، هر س��ال همزمان با تقدی��م الیحه بودجه به 
مجلس، کارشناسان با رویکردهای گوناگونی به تحلیل بودجه می پردازند. 
در سال های گذش��ته، موضوع اصالح ساختاری بودجه به کانون اصلی 
تحلیل های بودجه تبدیل شده است. محورهایی مانند وابستگی کشور به 
نفت، اندازه دولت در اقتصاد و آثار بودجه بر شاخص های کالن اقتصادی 
نیز محورهایی هس��تند که به صورت مس��تمر مورد توجه کارشناسان 

قرار می گیرند.
ب��ا این ح��ال، پیش از انجام ه��ر تحلیلی درباره بودجه، الزم اس��ت 
اطالعات الزم و کافی برای انجام این بررس��ی ها در دس��ترس باشد. در 
واقع تحلیل بودجه تنها زمانی به درستی امکان پذیر است که اطالعات 
مرتب��ط ب��ا آن از مرحله تدوین تا ارزیابی در بازه های زمانی مش��خص 
به صورت عمومی منتشر شود، قابل نظارت باشد و در نهایت با مشارکت 
آحاد جامعه به تغییراتی در راس��تای بهبود عملکرد، در آن اعمال شود 
بنابراین می توان شفافیت را به عنوان یکی از رویکردهای تحلیل بودجه 

در نظر گرفت.
ش��فافیت، مش��ارکت مردمی و نظارت بر بودجه یکی از رویکردهای 
بررس��ی مهمترین س��ند مالی کشورهاس��ت که مورد توجه س��ازمان 
 IBP- International Budget( بین المللی همکاری های بودجه ای
Partnership( قرار گرفته  اس��ت. اهمیت این رویکرد از آنجایی است 
که بودجه نه تنها س��ند مالی دولت ها، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای 
اقتصادی بوده که دولت ها در اختیار دارند و دسترس��ی آحاد جامعه به 

منابع عمومی، رفع نابرابری و کاهش فقر به آن وابسته است.
پیمایش بودجه باز از س��ال 2۰۰6 به ارزیابی س��ه ش��اخص درباره 
بودجه عمومی کش��ورها یعنی »ش��فافیت«، »نظارت« و »مش��ارکت 
مردم« می پردازد و از معیارهای پذیرفته  شده بین المللی که مورد تأیید 
س��ازمان ها و نهادهایی مانند بانک جهانی، س��ازمان همکاری و توسعه 

اقتصادی، س��ازمان بین المللی مؤسسه های عالی حسابرسی و سازمان 
اقدام شفافیت مالی است، استفاده می کند.

اما ش��فافیت بودجه چگونه ارزیابی می ش��ود؟ پیمایش »بودجه باز« 
ابزاری را برای دولت ها و فعاالن جامعه مدنی فراهم می کند تا مشخص 
شود کجا و چگونه شفافیت بودجه، مشارکت عمومی در فرآیند بودجه 
و نظارت بر بودجه قابل بهبود است. بر این اساس، پرسشنامه ای شامل 
2۸۸ پرس��ش به متخصص��ان بودجه و مالیه عمومی ک��ه عموماً افراد 
مستقل یا دانشگاهی هستند، داده می شود تا ارزیابی خود درباره بودجه 

را با توجه به واقعیت های کشورشان از بین گزینه ها انتخاب کنند.
۸3 پرسش بدون امتیازدهی و برای کمک به پژوهشگران در تکمیل 
پرسش��نامه استفاده می شود و 14۹ پرس��ش برای برای ارزیابی امتیاز 
و رتبه کش��ورها درب��اره میزان دسترس��ی عمومی اطالع��ات بودجه، 
فرصت های حضور مردم برای مش��ارکت در فرآیند بودجه و نقش قوه 

مقننه و مؤسسه های عالی حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرد.
IBP، ای��ران را در گزارش های خود م��ورد مطالعه قرار نمی دهد، اما 
اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران با روش شناسی مشابه، امتیاز 
و رتبه ایران را برای س��ال 13۹6 / 2۰17 محاس��به کرده که وضعیت 
کشورمان در سه شاخص شفافیت، مشارکت  مردمی و نظارت بر بودجه 

با دیگر کشورها قابل مقایسه است.
شاخص شفافیت بودجه بر دسترسی عمومی به اطالعات بودجه تمرکز 
دارد. نقش و اثربخش��ی نظارت بر بودجه توس��ط قوه مقننه و نهادهای 
حسابرس��ی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و مؤسسه های 
مالی مس��تقل مورد بررسی قرار می گیرد و در شاخص مشارکت مردم، 

فرصت های عمومی برای مشارکت در روند بودجه ارزیابی می شود.
1۰۹ پرس��ش مربوط به دسترسی عمومی به اطالعات بودجه است. 
در پایان، امتیاز هر کشور با توجه به نتایج این 1۰۹ سوال، از ۰ تا 1۰۰ 
محاس��به می شود و  رتبه کشورها در »ش��اخص بودجه باز« مشخص 
می شود. هرچه امتیاز یک کشور به 1۰۰ نزدیک تر باشد، یعنی دسترسی 
و انتش��ار عمومی به هشت سند کلیدی بودجه در آن کشور مناسب تر 

است.
بخشنامه بودجه، الیحه بودجه، قانون بودجه، سند بودجه شهروندی، 

گ��زارش عملکرد بودجه ماهانه یا فصلی، گزارش 6 ماهه، گزارش پایان 
سال و گزارش تفریغ بودجه این هشت سند کلیدی را تشکیل می دهند. 
انتش��ار عمومی و رایگان این اسناد، موضوعی است که شفافیت بودجه 
در کشورها را تعیین می کند. سند بودجه شهروندی، گزارشی از بودجه 
است که بدون پیچیدگی های فنی و تخصصی، بودجه را به زبان ساده ای 

که برای عموم مردم قابل درک باشد، ارائه می کند.
امتیاز ایران در شاخص بودجه باز که شفافیت بودجه را نشان می دهد 
2۹ و رتبه کشورمان در بین 117 کشور مورد بررسی، ۸4 است. مقایسه 
ایران و کش��ورهای همسایه نشان می دهد افغانستان، پاکستان، ترکیه، 
روس��یه و قزاقستان در ش��فافیت بودجه یا بودجه باز، عملکرد بهتری 
نس��بت به کش��ورمان دارند. یعنی وضعیت انتشار عمومی و دسترسی 
به اسناد کلیدی مؤثر در تدوین، تصویب، اجرا و ارزیابی بودجه در این 

کشورها مناسب تر است.
همچنی��ن در ش��اخص نظارت، نق��ش قانون گذاران و مؤسس��ه ها و 
نهاده��ای نظارتی بر روند بودجه مورد ارزیابی ق��رار می گیرد تا میزان 
توانایی نظارت بر بودجه مشخص ش��ود بنابراین این شاخص می تواند 
اثربخشی س��ازمان عالی حسابرس��ی و نهاد قانون گذاری را در نظارت 
بر فرآیند بودجه اندازه گیری کند و نش��ان دهد نظام بودجه به گونه ای 
طراحی ش��ده که یکپارچگی و مس��ئولیت پذیری در استفاده از منابع 
دولتی تضمین شود یا خیر. ایران در این شاخص امتیاز 64 و رتبه 63 
را کسب کرده است و نسبت به کشورهای همسایه، عملکرد بهتری در 
بخش نظارت بر بودجه نسبت به کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، 

عربستان، قزاقستان و قطر داشته است.
در ش��اخص مش��ارکت مردمی نیز میزان مش��ارکت آحاد جامعه در 
تدوین، اج��را و ارزیابی فرآیند بودجه ریزی م��ورد توجه قرار می گیرد. 
مش��ارکت مردمی در فرآین��د بودجه ریزی از طری��ق دولت، مجلس و 
نهادهای مالی و حسابرسی فراهم می شود. نتایج پیمایش بودجه باز در 
سال 2۰17 نشان داد در بیشتر کشورها، مردم سهم پایینی در مشارکت 
در روند بودجه دارند. بر این اساس، میانگین امتیاز کشورها در شاخص 
مشارکت مردمی در بودجه 12 از 1۰۰ است. در ایران، سازوکاری برای 

مشارکت مردم در فرآیندهای بودجه تعریف نشده است.

بودجه کشور چقدر شفاف است؟

عملکرد ایران در شاخص »بودجه باز«

یادداشت

توسعه توسعه نیافتگی
ادامه از صفحه اول

گاهی برای یک نظام سیاس��ی، توسعه در اولویت قرار دارد، در نتیجه تمامی 
اجزای نظام در جهت رس��یدن به توس��عه عمل می کنند، اما در برخی دیگر از 
نظام های سیاسی، توسعه، حداکثر وس��یله و ابزاری است که امکان رسیدن به 
اهداف دیگر را مهیا می سازد. برای نمونه اگر آرمان سیاسی یک دولت، تثبیت و 
تقویت ایدئولوژی های دینی، سیاسی، هویت ملی و ناسیونالیسم باشد و از توسعه 
به مثابه ابزاری درجه دوم برای نیل این اهداف بهره ببرد آنگاه ممکن است فرآیند 
رس��یدن به توسعه با اختالل مواجه شود. این مسئله و اختالل زمانی دوچندان 
می شود که هویت ملی، ناسیونالیسم یا ایدئولوژی های مختلف، تنوع موجود در 

جامعه را نادیده بگیرند.
برجسته س��ازی و برساختن هویت ملی و ناسیونالیسمی که تنوع و تکثرهای 
اجتماعی را مبنای خود قرار ندهد، از دو جهت می تواند برای توسعه مانع ایجاد 
کند. اول اینکه یکی از نتایج ناخواسته ناسیونالیسم تمرکزگرا، ظهور و فعال شدن 
هویت های رقیب است؛ هویت هایی که در مقابل هویت مسلط، مقاومت می کنند 
و برنامه های تمرکزگرایانه ناسیونالیسم را با ناکامی مواجه می سازند. ناسیونالیسم 
بیش از هر چیز خود را دش��من واگرایی نش��ان می دهد و به شیوه های مختلف 
ت��الش می کند هویت مطلوب خویش را در میان آحاد جامعه برقرار و مس��لط 
س��ازد، از این رو اگر با هویتی رقیب و مقاومت آن روبه رو شود، به احتمال زیاد 
از توسعه به عنوان ابزار فشار استفاده می کند تا مقاومت هویتی را درهم بشکند.

برنامه های توسعه در این حالت از مرکز و به وسیله کارشناسانی تدوین می شود 
ک��ه نیازهای مرک��ز را در اولویت قرار می دهند، قرائت خاص خود را از توس��عه 
دارند و احتماالً با نیازها و وضعیت فرهنگی و اقتصادی مردم آش��نا نیس��تند، 
به همین دلیل در دس��تیابی به توسعه توفیق چندانی کسب نمی کنند. حالت 
دیگ��ری نیز وجود دارد و آن این اس��ت که تمرکزگرایی منجر به رواج تبعیض 
و محروم سازی هویت های دیگر شود. هراس از واگرایی و حاشیه هراسی همواره 
نظام های سیاسی مبتنی بر ناسیونالیس��م و هویت های ملی تمرکزگرا را بر آن 
می دارد که مناطق حاش��یه ای را از سرمایه گذاری های اساسی در زیرساخت ها، 
طرح های عمران��ی و اقتصادی کالن محروم نمایند تا مبادا از رهگذر توس��عه، 

واگرایی گسترش یابد و در آینده ای نامعلوم، سرمایه گذاری ها به هدر روند.
دوم آنکه تردیدی نیس��ت هر منطقه فرهنگ��ی / جغرافیایی واجد ظرفیت ها 
و اس��تعدادهای خاص خویش است که اگر پرورش یابند و برنامه ریزی درستی 
اعمال ش��ود، می توانند راه رسیدن به توسعه را هموار سازند. هراس از واگرایی، 
دخال��ت ایدئولوژی و عوامل غیراقتصادی در اقتصاد از یک س��و و تمرکزگرایی 
از س��وی دیگر موجب می شود بس��یاری از پتانس��یل های موجود در جامعه و 
مزیت های نس��بی مناطق مختلف نادیده گرفته ش��وند و هزینه های فراوانی بر 

اقتصاد و فرآیند تولید وارد شود.
در یک واحد ملی، اگر محدودسازی امر توسعه براساس ایدئولوژی یا هویتی 
خاص صورت پذیرد و نیازها و استعدادهای مناطق مختلف در نظر گرفته نشود، 
توس��عه محقق نخواهد شد. اصوالً برخالف توسعه، این توسعه نیافتگی است که 
از منطقه ای به منطقه دیگر سرایت می کند و در نهایت مسائل خود را حتی به 
مناطق توسعه یافته نیز منتقل می کند. این انتقال به شیوه های گوناگون صورت 
می پذیرد: ممکن است با برجسته شدن هویت های مقاومت، هویت ملی تضعیف 
ش��ود و واگرایی رواج یابد، مهاجرت از مناطق توسعه نیافته به مناطق برخوردار 
از توسعه نیز ممکن است جمعیت های عظیمی را در حاشیه شهرها ساکن کند 
و ش��اخص های توسعه را با چالش اساسی مواجه سازند، احتمال دیگر آن است 
که س��رمایه اجتماعی برون گروهی فرس��وده شود و در مقابل سرمایه اجتماعی 
درون گروهی تقویت گردد که این امر می تواند در اموری چون انتخابات، نتایجی 

غیردموکراتیک حاصل شود.
در ایران ش��اید به جرأت بتوان گفت بخش هایی از قانون اساس��ی مشروطه 
بیش��ترین نزدیکی را با اصول و ارزش های دموکراسی دارد که در سال های بعد 
از قانون اساسی حذف یا به فراموشی سپرده شدند. قانون مربوط به انجمن های 
ایالتی و والیتی یکی از آن بخش هاست که تقریباً هرگز جامه عمل نپوشید، در 
حالی که اجرای آن به معنای به رسمیت شناختن یکی از جنبه های تنوع و تکثر 
موجود در جامعه ایران و تمرکززدایی از قدرت است. اگر این قانون به طور جد 
مورد توجه قرار می گرفت می توانست بر برنامه ریزی های توسعه و نتایج آن تأثیر 
مثبت فراوانی داشته باشد و هم باعث تقویت و پرورش سرمایه اجتماعی شود هم 
از دیگر سرمایه های موجود در مناطق مختلف کشور بهره گرفته شود. تردیدی 
نیست در مناطق مختلف ایران که بر اثر سیاست های تمرکزگرایانه حکومت مورد 
غفلت واقع می شوند سرمایه های مادی، انسانی و فرهنگی فراوانی وجود دارد که 
اگر امکان مشارکت آنها در روند توسعه فراهم گردد، دستیابی به توسعه آسان تر 
می شود. در واقع، تمرکزگرایی موجب شده تکثر و تنوع قومی، مذهبی، جنسیتی 
موجود در کش��ور، به جای آنکه به فرصتی برای توس��عه و تجربه های متفاوت 
زیس��تن و درک جهان تلقی ش��وند تبدیل به مبنایی برای نابرابری و تبعیض 

شده اند که هرگونه برنامه توسعه را با ناکامی مواجه می سازند.
برخ��الف برخی نظریه های توس��عه ک��ه معتقدند فرهنگ توس��عه قابلیت 
تراوش و س��رایت را به جوامع توس��عه نیافته دارد، واقعیت این است که نتایج و 
پیامدهای عینی توسعه نیافتگی به س��ادگی قابل انتقال به جوامع توسعه یافته 
را دارند و می توانند برای برنامه های توس��عه چالش جدی ایجاد کنند. ویروس 
کرونا که در ماه های اخیر تمامی کش��ورهای جهان را درنوردیده اس��ت، نمونه 
خوب و جالبی اس��ت که نشان می دهد نمی توان به تنهایی به توسعه اندیشید 
و به صورت انحصاری از فواید آن بهره مند شد. تخریب محیط زیست، بیکاری، 
خشونت و آسیب های اجتماعی نیز مانند کرونا به سادگی هرچه تمام تر مرزها را 

درمی نوردند و کشورهای توسعه یافته را دچار مشکل می کنند.
سیاس��ت های ایدئولوژیک و تمرکزگرایانه در ایران از آن رو توسعه منطقه ای 
را نادیده گرفته اس��ت که مناطق مختلف ایران هر کدام به دلیلی تهدید تلقی 
شده است، در نتیجه نگاه امنیتی بر برنامه های توسعه سایه افکنده است، بدین 
گونه که حاشیه های ایران از داشتن امکانات مناسب و حضور در قدرت مرکزی و 
مدیریت کالن کشور محروم گشته اند و آنچه به عنوان هدف توسعه تعریف شده 
است عمدتاً در مرکز کشور به مرحله عمل درآمده اند. نتیجه عملی این برنامه ها 
نه تنها توسعه در مناطق مرکزی کشور نبوده است بلکه انتقال معضالت مناطق 
توسعه نیافته به مرکز را به همراه داشته است. میزان حاشیه نشینی در شهرهای 
بزرگ و مهاجرت از شهرها و مناطق محروم به کالنشهرها، نمونه بارزی از انتقال 

مسائل ناشی از توسعه نیافتگی به مناطق برخوردار است.
توسعه منطقه ای بدان معناست که واحد ملی و حتی جهانی را باید به مثابه 
ی��ک سیس��تم در نظر گرفت که هر تغیی��ر و تحولی که در ی��ک جزء صورت 
می پذیرد بر دیگر اجزا مؤثر واقع می شود، اولویت امنیت، ایدئولوژی و هویت بر 
توسعه بیش از هر چیز به خود توسعه آسیب می رساند. بعد از انقالب مشروطه 
و تالش دولتی برای تقویت ناسیونالیس��م و هویت ملی ایرانی، قبل از هر چیز 
منجر به برجسته سازی و فعال شدن ناسیونالیسم قومی و هویت های مناسب آن 
در س��طح کشور شد. حال اگر وجود و حضور هویت های دیگر پذیرفته نشود و 
در برنامه های عمرانی و توس��عه ای نیازها و ظرفیت های شان لحاظ نگردد، آنچه 
تحقق خواهد یافت چیزی جز »توس��عه توسعه نیافتگی« نصیب جامعه و بشر 

نخواهد شد.
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فرصت امروز: نرخ تسعیر ارز به چالش جدید دولت و مجلس در بودجه 
سال آینده تبدیل شده و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در حالی 
با استدالل تک نرخی کردن و مبارزه با رانت، نرخ تسعیر ارز را 17 هزار و 
5۰۰ تومان در نظر گرفته است که دولت با آن مخالف است و اعتقاد دارد 
اجرای آن می تواند در شرایط کنونی پیامدهای منفی و جبران ناپذیری را 

برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.
دوازدهم آذرماه بود که دولت الیحه بودجه سال 14۰۰ را تقدیم مجلس 
کرد. دولت در الیحه بودجه س��ال آینده سقف فروش نفت را 2 میلیون و 
3۰۰ هزار بش��که به قیمت 4۰ دالر تعیین کرد و همچنین نرخ تس��عیر 
ارز را 115۰۰ تومان در نظر گرفت، اما کمیس��یون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی پس از آنکه سقف فروش نفت را تغییر داد، نرخ تسعیر ارز را هم به 
175۰۰ تومان افزایش داده است. با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد کشور 
از نوس��ان نرخ ارز، چنین تصمیمی پیامدهای زیادی دربر خواهد داشت. 
در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دالر 175۰۰ تومانی در 
مجلس و شورای نگهبان، عمال شاهد افزایش 3۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی 
که هم اکنون 42۰۰ تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی 115۰۰ 
تومانی که دولت پیشنهاد داده بود، با رشد 52 درصدی مواجه می شود. در 
یک کالم، این نرخ می تواند تبعات تورمی شدیدی را به دنبال داشته باشد.

به گزارش ایرنا، در چند سال اخیر بازار ارز با نوسانات و تکانه های زیادی 
همراه بوده و مسائل و مشکالتی مانند چند نرخی بودن، چند بازاری بودن، 
افزایش چند برابری قیمت و مواردی از این دس��ت را تجربه کرده اس��ت. 
مشکالت موجود باعث شد که این بازار با ویژگی های یک بازار طبیعی که 
برمبنای عرضه و تقاضا عمل کند فاصله زیادی پیدا کرده و پیوسته بر این 

شکاف و فاصله نیز افزوده شود.
بعد از قطعی ش��دن نتیج��ه انتخابات آمریکا و رفت��ن دونالد ترامپ نه 
تنه��ا در ایران بلکه در کل دنیا فعالین اقتصادی به آینده امیدوار ش��ده و 
واکنش های مثبت در بازارهای مشاهد شد. در داخل کشور نه تنها افزایش 
بی منطق قیمت ها در بازر خودرو، طال، مسکن و ارز پایان یافت، بلکه سیر 
نزولی به خود دیده و کاهش قابل توجهی را تجربه کردند؛ صحبت دالر زیر 

2۰ هزار تومان و حتی 15 هزار تومان در میان مردم ش��نیده می شد، اما 
نرخ ارز آنگونه که انتظار می رفت کاهش نیافت.

از آنجایی که تجربه نش��ان داده اس��ت که نرخ دالر در بازار آزاد همواره 
بیشتر از نرخ تسعیر بوده است انتظار می رود تصویب دالر 175۰۰ تومانی 
از سوی کمیسیون تلفیق به مانعی اصلی در برابر کاهش مطلوب نرخ دالر 
تبدیل شود. زیرا یک کف قیمتی جدید می سازد که مبنای تعیین نرخ در 
بازار آزاد خواهد شد. از طرف دیگر این اقدام کمیسیون مجلس به معنای 

به رسمیت شناختن کاهش چندبرابری ارزش پول ملی است.
در بازار ارز انواع ارزهای مختلف در مقابل پول ملی معاوضه می شود. از 
دیدگاه اقتصاددانان، نرخ برابری پول کشورها را معموالً روندهای بلندمدت 
و بنیادی در اقتصاد تعیین می کنند. برای مثال کاهش نرخ رشد اقتصادی، 
افزایش تورم، کسری بودجه دولت، در پیش گرفتن سیاست های انبساطی 
و در نتیج��ه افزای��ش عرضه پول داخلی و مواردی از این دس��ت منجر به 
کاهش ارزش پول ملی یک کش��ور در مقابل س��ایر پول ها خواهد شد. در 
واقع آنچه که در عمل اتفاق می افتد، نه افزایش نرخ ارز که کاهش ارزش 
پول ملی است. نوسانات نرخ ارز چیزی جز نوسانات نرخ پول ملی نیست.   
همه  بخش های اقتص��اد، از تولید و توزیع گرفته تا مصرف و خدمات از 
نوس��انات ارز تأثیر پذیرفته و خود نیز دچار بی ثباتی و نوس��ان شده اند. از 
این رو، سیاست گذاری های ارزی مناس��ب و سروسامان دادن به بازار ارز، 

از ضرورت های انکارناپذیر اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی است.
ام��ا کنترل نوس��انات ارز و به طور کل حل مش��کل کاهش ارزش پول 
ملی نه با افزایش نرخ ارز که از طریق تقویت بنیان های اقتصادی کش��ور 
امکان پذیر اس��ت. شاید به همین دلیل باشد که عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی با افزایش نرخ تسعیر ارز به 175۰۰ تومان مخالفت کرده 

و آن را به زیان اقتصاد کشور دانسته است.
همتی در این مورد گفته اس��ت: تعیین نرخ 175۰۰ تومان به ازای هر 
دالر و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات 
اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری 
از یک طرف و نیز روند تحوالت و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی از 

طرف دیگر، به صالح اقتصاد کشور نمی دانم. به جای باالبردن نرخ تسعیر 
ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است 
تالش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز 

شود.
در دفاع از تعیین نرخ 175۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز گفته شده 
که هدف تک نرخی کردن ارز و جلوگیری از رانت ناشی از ارز چندنرخی 
و به ویژه ارز 42۰۰ تومانی اس��ت. ضرورت تک نرخی ش��دن ارز بر کسی 
پوشیده نیست و کارشناسان و صاحب نظران مختلف همواره بر آن تأکید 
داش��ته اند. ب��ا این حال عملیاتی ک��ردن آن از یک ط��رف نیازمند فراهم 
کردن زیرس��اخت های مختلف اقتصادی و اجتماعی است و از طرف دیگر 
برنامه ریزی دقیق و تعیین س��ازوکارهای اجرای این امر با جزییات کامل 

جهت پیش بینی و کنترل پیامدهای احتمالی است.
در صورتی که اقتصاد کش��ور در تعامل مس��تمر ب��ا اقتصاد جهانی قرار 
نداش��ته باشد و بنیان های تولید و رشد اقتصادی تقویت نشود امکان تک 
نرخی کردن ارز فراهم نخواهد شد. ارزش پول ملی و نرخ ارز در دو جهت 
کام��اًل مخالف حرکت خواهند کرد. با افزایش یکی قیمت دیگری کاهش 
می یاب��د. میزان قدرت اقتصاد تعیین خواهد کرد که کدام افزایش و کدام 
کاهش یابد. در صورت بازگشت بایدن به برجام و کاهش تحریم ها از یک 
سو و »تصویب اف. ای. تی. اف« از سوی دیگر امکان رشد اقتصادی مثبت، 
صادرات بیش��تر و افزایش درآمدهای ارزی دولت فراهم می شود و قدرت 
پول ملی در برابر دالر و س��ایر ارزهای خارجی بیش��تر خواهد شد. در این 
حالت بودجه 14۰۰ نیز با کس��ری مواجه نخواهد ش��د و تورم نیز کاهش 
یافته و کنترل می شود. در آن صورت نیازی نیست برای مثبت کردن تراز 
عملیات��ی بودجه و برابر کردن دخل و خرج دولت، دس��ت به افزایش نرخ 

تسعیر ارز بزنیم.
در ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ور، کمترین پیام��د ارز 175۰۰ تومانی 
باالرفتن نرخ تورم خواهد بود. افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور به معنای 
تورم بیشتر و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. دور باطلی شکل خواهد 
گرفت که هرگز اجازه تک نرخی شدن ارز و تقویت پول ملی را نخواهد داد.

چرا نرخ تسعیر موردنظر مجلس به صالح اقتصاد نیست؟

پیامدهای ارز ۱۷۵۰۰ تومانی در بودجه

فرص��ت امروز: با وجود آنکه س��تاد ملی مقابله با کرونا، س��قف افزایش 
اجاره بهای مس��کن را 25 درصد اعالم کرد، اما گ��زارش مرکز آمار ایران 
نش��ان می دهد که میزان رشد اجاره بها در مناطق شهری کشور در فصل 
پاییز امسال بیش از سقف تعیین شده بوده است. با توجه به سهم حدود 
4۰ درصدی مس��تأجران از جمعیت کشور، هر تغییری در شاخص اجاره 
بهای مسکن تأثیر مستقیمی بر معیشت و زندگی شهروندان به ویژه اقشار 
کم درآمد جامعه دارد. این درحالی اس��ت که به موازات رشد شدید قیمت 
مس��کن در دو سال گذش��ته، اجاره بهای مسکن نیز رشد باالیی را تجربه 
کرد، آن هم در ش��رایطی که بحران کرونا بخشی از درآمد اجاره نشینان را 
از بین برده اس��ت. بر همین اس��اس بود که س��تاد ملی مقابله با کرونا در 
مصوبه ای تالش کرد تا فشار را از دوش مستأجران و اجاره نشین ها بردارد 
و در این راستا، سقف افزایش اجاره بهای مسکن را 25 درصد اعالم کرد، 
اما تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در فصل پاییز امسال 
میزان رش��د اجاره بها در مناطق شهری کشور بیشتر از سقف تعیین شده 

بوده است.
هزینه مستأجران چقدر افزایش یافته است؟

هزینه رهن و اجاره در ماه های گذش��ته تحت تاثیر رشد قیمت مسکن 
افزای��ش پی��دا کرده و عموما از میزان درآمد افراد باالتر رفته اس��ت. یکی 
از بخش های مهم در برآورد ش��اخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن 
اس��ت. این بخش ش��امل زیربخش های »اجاره بهای واحدهای مسکونی« 
و »خدم��ات نگهداری و تعمیر واحد مس��کونی« )تعمی��رات جزئی واحد 
مسکونی: لوله کشی، گچکاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...( است. براساس 
گزارش ش��اخص بهای مصرف کننده در م��اه آذر، ضریب اهمیت اجاره در 
ش��اخص کل تورم 3۰.7 درصد بوده که نسبت به سایر هزینه های خانوار 
رقم قابل توجهی است. در این ماه شاخص کل اجاره نسبت به ماه قبل 6 
دهم درصد رشد داشته است درحالی که این میزان رشد در مقایسه با ماه 
مش��ابه سال قبل 27.۸ درصد و ساالنه آن 25.۸ درصد بوده که حاکی از 

رش��د قابل توجه اجاره بهای مسکن است. براساس گزارش تازه مرکز آمار 
ایران، در فصل پاییز 13۹۹، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی 
در مناطق ش��هری به عدد 2۰۹ رسید که نسبت به فصل قبل )1۹5.۸(، 
6.۸ درصد افزایش داشته است. بررسی نرخ تورم در فصول گذشته نشان 
می دهد که از ش��تاب رش��د این شاخص کاسته ش��ده است، هرچند که 
همچنان در پاییز این نرخ 6.۸ درصد رش��د داش��ته است. برهمین اساس 
در تابستان امسال تورم فصلی اجاره بها 11.۸ درصد بوده که باالترین نرخ 
از س��ال 13۹5 تاکنون محسوب می شود. همواره فصل تابستان داغ ترین 
فصل برای مستأجران محسوب می شود چراکه تابستان فصل جابه جایی ها 
و انعقاد قراردادهای جدید اس��ت و بیش��ترین رشد اجاره بها در این فصل 
رخ می ده��د. به گونه ای که در بهار امس��ال نرخ تورم این بخش تنها 3.4 
درصد بوده که با یک جهش قابل توجه در تابستان مواجه شده است. طبق 
اطالعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در این فصل بیشترین نرخ تورم 
فصلی مربوط به استان آذربایجان غربی با 1۹ درصد افزایش و کمترین آن 
مربوط به اس��تان سیستان و بلوچستان با 3.۹ درصد افزایش است. درصد 
تغییرات ش��اخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز امس��ال نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 2۸.4 درصد است که نسبت به فصل 
تابس��تان )2۸.۹ درصد(، ۰.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد. اطالعات 
تورم نقطه ای هم نشان می دهد که در تابستان امسال رشد تورم اجاره بها 
رکورد زده است به طوری که در این فصل این نرخ به 2۸.۹ درصد رسیده 

ولی در پاییز با اندکی کاهش به 2۸.4 درصد رسیده است.
همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه با 
3۸.6 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان 
با 12.7 درصد افزایش اس��ت. به عبارت دیگر، خانوارهای استان کرمانشاه 
به طور متوسط 1۰.2 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای 
استان سیستان و بلوچستان 15.7 واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور 

در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.

رشد 34 درصدی متوسط اجاره بها در پاییز
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز 13۹۹ نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل در بخش اجاره بها، برابر 26 درصد اس��ت. این میزان در استان 
چهارمحال و بختیاری با 32.۸ درصد؛ بیشترین عدد و در استان آذربایجان 
غربی 13.3 درصد کمترین عدد را نشان می دهد. بررسی نرخ تورم ساالنه 
اجاره بهای واحدهای مسکونی مناطق شهری از سال 13۹5 تاکنون نشان 
می دهد که در بهار س��ال ۹5 نرخ تورم ساالنه این بخش ۹.۸ درصد بوده 
که این نرخ در بهار سال ۹6 با رقم 4 درصد به کمترین میزان رسیده است، 
اما در فصول بعد این نرخ به تدریج با رشد همراه شده است به طوری که در 
تابستان سال ۹7 با رسیدن به نرخ 11.2 درصد، رشد قابل توجهی نشان 
می دهد. با رش��د قیمت ها در بازار مسکن روند نرخ تورم اجاره نیز سرعت 
بیش��تری گرفته است تا جایی که در بهار سال گذشته این نرخ با رسیدن 
به 22.6 درصد رکورد جدیدی را ثبت کرده است. در تابستان سال گذشته 
نیز نرخ تورم اجاره به 24 درصد افزایش یافته است. هرچند پس از تابستان 
س��ال گذشته و در س��ه فصل بعدی تورم این بخش اندکی کاهش یافته 
است، ولی از تابستان امسال دوباره به روند صعودی خود بازگشته است به 
گونه ای که این نرخ در این فصل به 24.3 درصد رسیده است. با تداوم روند 
صعودی شاهد نرخ تورم 26 درصدی اجاره مسکن در فصل پاییز هستیم.

در این میان، متوس��ط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که 
تمدید قرارداد داشته اند، در فصل پاییز 13۹۹ برابر با 34 درصد است. این 
متوس��ط رشد برای تابستان امسال به 41.2 درصد رسیده بود که یکی از 
باالترین نرخ ها در س��ال های اخیر بوده اس��ت. در پاییز سال ۹7 متوسط 
رشد اجاره بها برای کسانی که قرارداد خود را تمدید کرده اند 25.4 درصد 
بوده که این رقم در زمستان این سال به 21 درصد کاهش یافته است، با 
این حال از بهار سال گذشته این نرخ متوسط به 27 درصد افزایش یافته 
است و در پاییز سال گذشته از مرز 3۰ درصد عبور کرده است به طوری که 

در بهار امسال به 33.6 درصد و درتابستان به 41.2 درصد رسیده است.

 اجاره بهای واحدهای مسکونی در سراسر کشور چقدر افزایش یافت؟

تورم 26 درصدی اجاره مسکن در پاییز

خبرخوان

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:
سرمایه گذاران احساس ناامنی نکنند

رئی��س جمهور گفت هیچ س��رمایه گذاری که به ط��ور قانونی در 
کش��ور س��رمایه گذاری می کند، نباید در فرآیند مشارکت خود در 

توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در یکصد 
و نود و چهارمین جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی، با بیان اینکه 
رش��د سرمایه گذاری در هر کش��ور از مهمترین مولفه های توسعه و 
ش��کوفایی اقتصاد آن اس��ت، گفت: از بین بردن انگیزه های خروج 
س��رمایه از کش��ور و تشویق جذب س��رمایه از خارج کشور، دو گام 

اساسی در توسعه پایدار و استحکام اقتصاد کشور است.
رئی��س جمهور امنیت و اعتم��اد متقابل دولت و بخش خصوصی 
را رک��ن بزرگ و اساس��ی در جذب س��رمایه خوان��د و افزود: هیچ 
س��رمایه گذاری که به طور قانونی در کشور سرمایه گذاری می کند، 
نباید در فرآیند مش��ارکت خود در توس��عه کش��ور احساس ناامنی 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند.
روحانی هدف دش��من را از تحریم ها، جلوگیری از سرمایه گذاری 
در توس��عه زیرس��اخت ها و پیشرفت کشور دانس��ت و تصریح کرد: 
دولت همواره تالش کرده با حذف و اصالح قوانین و مقررات دست 
و پا گیر و اصالح بوروکراسی آسیب زا زمینه جذب سرمایه را فراهم 
و از این طریق هم تحریم ها را خنثی کرده و هم هدف جهش تولید 

و ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی را محقق کند.
رئی��س جمهور ب��ا تاکید ب��ر ض��رورت انجام صحی��ح وظایف و 
ماموریت ه��ای وزارتخانه های مرتبط با حوزه س��رمایه گذاری اظهار 
داش��ت: باید با ایجاد مشوق های مس��تقیم و غیرمستقیم اقتصادی 
و تدوی��ن قوانین ش��فاف در فرآیند اخذ مجوزها، س��هم این مولفه 

اقتصادی را در کشور سرعت و توسعه بخشید.
رئیس جمهور با بیان اینکه ممانعت از خروج س��رمایه از کش��ور 
صرف��ا با وضع قوانین و اقدامات س��لبی قابل تحقق نیس��ت، گفت: 
دولت از آن دس��ته از سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در حوزه 
اقتصاد مولد س��رمایه گذاری انجام می دهند به ش��کل ویژه حمایت 
کرده و مش��وق هایی را برای س��رمایه گذاران و اطمینان از امنیت و 

سودآوری سرمایه آنان در نظر گرفته است.
روحانی س��یاه نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از 
جمله در بازار بورس و نوس��انات ارزی را با هدف دلسردی و انفعال 
بخش��ی از جامعه س��رمایه داران و فعاالن اقتصادی دانست و اظهار 
داش��ت: اتکا به ت��وان داخلی منوط به وجود اعتم��اد و امنیت الزم 
برای فعاالن عرصه اقتصاد اس��ت که می تواند آثار تحریم را کاهش 

داده و خنثی کند.

جهانگیری در کارگروه رفع موانع جهش تولید:
صنعت نفت بیشترین فشار را در دوره تحریم 

متحمل شد
جلس��ه کارگروه رفع موانع جهش تولید روز سه ش��نبه به ریاست 

معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اس��حاق جهانگیری با اش��اره به گزارش ارائه ش��ده در جلسه از 
عملکرد وزارت نفت برای تحقق جهش تولید، این گزارش را مثبت 
ارزیاب��ی ک��رد و گفت: بخش نف��ت و گاز و پتروش��یمی از اهمیت 
فراوانی برای توس��عه کشور برخوردار اس��ت به گونه ای که می توان 

گفت توسعه کشور باید پیرامون صنعت نفت شکل بگیرد.
به گفته وی، در دوران فشارها و تحریم های ظالمانه، صنعت نفت 
بیشترین فشارها را در بخش تولید و صادرات متحمل شد، اما با اتکا 
به سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی و توانمندی کارشناس��ان و مدیران 

این صنعت، بخشی از این فشارها و کاستی ها جبران شد.
مع��اون اول رئی��س جمهور با قدردانی از عملک��رد وزارت نفت و 
برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت صنعت نفت و گاز و پتروش��یمی، 
از وزارت نفت خواست موانع اصلی پیش روی جهش تولید و تحقق 
برنامه ه��ای خ��ود را احصا و در یکی از جلس��ات آت��ی ارائه کند تا 
تصمیمات الزم برای رفع این موانع اتخاذ ش��ود. در این جلس��ه که 
وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی، رئیس کل بانک مرکزی، نمایندگان 
عض��و کارگروه از ق��وه قضائیه و رئی��س اتاق بازرگان��ی تهران نیز 
حضور داش��تند، وزیر نفت گزارش��ی از عملک��رد و برنامه های این 
وزارتخان��ه برای تحقق جهش تولید ارائه ک��رد که افزایش ظرفیت 
تولی��د نفت خام و افزایش تولی��د و صادرات گاز طبیعی با تاکید بر 
برداشت از میدان های مشترک، افزایش تولید و صادرات محصوالت 
پتروش��یمی، افزایش تولی��د و صادرات فرآورده های نفتی، توس��عه 
فناوری، تقویت س��اخت داخل و حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت و انتقال تج��ارب و ریل گذاری برای 

آینده از محورهای اصلی گزارش ارائه شده توسط وزیر نفت بود.

سخنگوی صنعت برق کشور:
افزایش مصرف برق تنها به دلیل کرونا نیست

س��خنگوی صنعت برق کش��ور گفت امس��ال ش��اهد رش��د 4.5 
درصدی مصرف انرژی در کش��ور هستیم که البته علت این افزایش 
تنها شیوع بیماری کرونا نیست و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ 

و افزایش تعداد مشترکان خانگی هم علت این مسئله است.
مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه هر سال حدود یک میلیون 
مشترک جدید به جمع مش��ترکان خانگی اضافه می شود، به ایسنا 
گفت: بررس��ی های انجام شده نش��ان می دهد که ویروس کرونا به 
هدررفت انرژی گرمایش��ی منجر ش��ده و بر افزایش مصرف انرژی 
اثر گذاش��ته اس��ت، اما تنها نمی توان کرونا را عامل افزایش مصرف 
انرژی دانس��ت. او با اش��اره به لزوم مدیریت مصرف برق با توجه به 
افزایش مصرف گاز و احتمال خاموش��ی در کش��ور، گفت: به دلیل 
اینک��ه مصرف گاز خانگ��ی و تجاری افزایش یافت��ه، تحویل گاز به 
نیروگاه ها کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل مجبور به استفاده 
از سوخت مایع ش��ده ایم. س��خنگوی صنعت برق کشور افزود: اگر 
بتوانیم سوخت رس��انی مایع به نیروگاه ها را ب��ه موقع انجام دهیم، 
خاموشی نخواهیم داش��ت ولی راهکار اصلی کاهش مصرف توسط 
مردم اس��ت، به طوری که اگر تنه��ا 1۰ درصد صرفه جویی صورت 
بگیرد، امکان اینکه تحویل گاز به نیروگاه ها افزایش یابد، وجود دارد 

و دچار خاموشی نیز نخواهیم شد.
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قیمت دالر در صرافی های بانکی افزایش یافت
 رشد 17۰ هزار تومانی

قیمت سکه
هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید در سه ش��نبه با 
افزای��ش 17۰ هزار تومان��ی قیمت به 12 میلی��ون و 32۰ هزار 
تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 12 میلیون 
تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و45۰ 
هزار تومان، ربع س��که 4میلیون و 3۰۰ هزار تومان و س��که یک 
گرمی به 2 میلیون و 4۰۰ هزار تومان به فروش رس��ید. در بازار 
طال نیز نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به یک میلیون  و 2۰۸ هزار 
توم��ان و ه��ر مثقال طال به بهای 5 میلی��ون و 233 هزار تومان 
رس��ید. انس جهانی طال نیز به قیمت یک هزار و ۹45 دالر و ۹1 

سنت فروخته شد.
همچنی��ن هر دالر در صرافی های بانک��ی 25 هزار و ۸5۰ تومان 
معامله شد که قیمت آن نسبت به روز دوشنبه 13۰ تومان افزایش 
داش��ت. به این ترتیب، نرخ ف��روش دالر در صرافی های بانکی 25 
هزار و ۸5۰ تومان اعالم شد. قیمت فروش یورو نیز با افزایش 22۰ 
تومانی نس��بت به روز قبل به 31 هزار و72۰ تومان رس��ید. قیمت 
خرید هر دالر 24 هزار و ۹5۰ تومان و قیمت خرید هر یورو نیز 3۰ 

هزار و ۸2۰ تومان اعالم شد.

پایگاه خبری آسیا تایمز گزارش داد
 حجم اموال بلوکه شده ایران

چقدر است؟
پایگاه خبری آسیا تایمز، حجم کل دارایی های خارجی بلوکه شده 

ایران را 1۰۰ میلیارد دالر برآورد کرد.
به گزارش ایس��نا، خبرگزاری رس��می ک��ره جنوبی )یونهاپ( 
به نق��ل از منابع بانک مرکزی این کش��ور اعالم ک��رد به دلیل 
تحریم های آمریکا پس از خروج این کش��ور از برجام، حدود 1۰ 
تریلی��ون وون ) ۹.2 میلی��ارد دالر( از دارایی ه��ای ایران در این 
کشور مسدود شده است. از این مبلغ 3 تریلیون وون از شهریور 
س��ال ۹۸ پس از واریز در ش��عبه بانک ملت سئول مسدود شده 
و 7 تریلی��ون وون دیگ��ر نیز در دو بانک صنع��ت کره و ووری 

مسدود شده اند.  
پایگاه خبری آس��یا تایمز نیز با اشاره به دارایی های مسدودشده 
ایران در کره جنوبی نوش��ته اس��ت ح��دود 1۰۰ میلی��ارد دالر از 
دارایی های ایران در نقاط مختلف جهان به دلیل تحریم های آمریکا 
مس��دود شده است. در ماه مه سال 2۰2۰ عبدالناصر همتی، رئیس 
بانک مرکزی ایران گفته بود دو بانک کره ای مانع از دسترسی ایران 
برای اس��تفاده از پول خود و خرید دارو و مواد غذایی ش��ده اند که 

هدف تحریم های آمریکا نیستند.  
ای��ن گزارش می افزاید: در پی اقدام ک��ره جنوبی در بلوکه کردن 
دارایی های ایران، روابط دو طرف دچار تنش شده و طرف ایرانی به 
دنبال ش��کایت از کره بابت ای��ن اقدام در محاکم قضایی بین المللی 

است.  
در روزهای اخیر خب��ر توقیف یک نفتکش کره ای به دلیل ایجاد 
آلودگی محیط زیس��تی در نزدیکی سواحل ایران خبرساز شده بود. 
این کش��تی اکنون در ایران لنگر انداخته و قرار اس��ت معاون وزیر 
خارج��ه کره جنوبی برای رایزنی ب��ا مقامات ایرانی در این خصوص 
راهی ایران شود. حدود 7۰ درصد واردات نفتی کره جنوبی از تنگه 
هرمز عبور می کند و ایجاد مش��کل در این خصوص می تواند باعث 
بحران انرژی برای این کش��ور ش��ود. وزارت دفاع ک��ره جنوبی در 
واکنش به توقیف این کش��تی اعالم کرد ناوشکن 44۰۰ تنی چوی 

یونگ راهی آب های خلیج فارس خواهد شد.

بانکنامه

قانون جدید چک به تازگی از س��وی بانک مرکزی در حال اجرایی ش��دن است. 
برخی از موارد این قانون به تدریج از زمان تصویب آن در سال 13۹7 در حال اجرا 
بود، اما به تازگی با قدرت بیشتری در حال پیگیری است. در این زمینه اطالعیه های 
مختلفی نیز از س��وی بانک مرکزی منتش��ر ش��ده که روی وب سایت این نهاد در 
دس��ترس است، اما به طور کلی می توان اعتباربخشی به چک را یکی از اصلی ترین 
اهداف قانون جدید چک دانس��ت. محروم کردن ف��رد با چک بالمحل از خدمات 
مختل��ف بانکی یکی از موارد این قانون اس��ت که می تواند ضمان��ت اجرای آن را 
افزایش دهد. همچنین تمرکز فرآیند صدور چک در س��امانه صیاد بانک مرکزی، 
ل��زوم ثبت اطالعات چک در س��امانه های بانک مرکزی، امکان اس��تعالم وضعیت 
اعتب��اری صادرکننده چک از س��وی دریافت کننده آن به صورت لحظه ای از جمله 
موارد مهمی است که اجرای آنها باعث کاهش آمار چک های برگشتی و بازگشت 

اعتماد جامعه به این ابزار مالی می شود.
در این زمینه، محمد ربیع زاده کارش��ناس پولی و بانکی به ایرناپالس می گوید: 
قانون چک در س��یر تحول خود، در 21 آذر 13۹7 دچار تغییراتی ش��د و براساس 
ی��ک ج��دول زمان بندی، تکالیفی در قانون چک مطرح ش��د که این تکالیف باید 
براس��اس جدول زمان بندی تعیین شده، اجرا شود. نخستین تغییر، ثبت غیرقابل 
پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی است. تغییر دیگر دریافت کد 
رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک است که این موضوع هم از  21 آذر 

13۹7 در بیشتر بانک ها اجرایی شده است.
پیش به سوی الکترونیکی شدن چک در شبکه بانکی

او می افزای��د: همچنین طب��ق ماده 5 مکرر، عدم ارائه خدم��ات بانکی و اعمال 
محرومیت های قانونی برای صادرکنندگان چک برگش��تی اعمال می شود که این 
موضوع هم در برخی بانک ها اجرایی شده است. براساس ماده 23 این قانون، صدور 
اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رس��یدگی قضایی توسط دادگاه قابلیت 
اجرا پیدا کرده که در دفاتر خدمات قضایی اجرا ش��ده اس��ت. تبصره یک ماده 5 
مکرر، تصویب آیین نام��ه اجرایی چگونگی تعلیق محرومیت های قانونی دارندگان 
چک برگش��تی توسط ش��ورای تأمین اس��تان به دلیل اخالل در امنیت اقتصادی 

باید اجرا می شد.
به گفته ربیع زاده، همچنین انجام اقدامات الزم و صدور دس��تورالعمل موردنیاز 
درخصوص چک های الکترونیک، تدوین ضوابط و راه اندازی زیرس��اخت برداش��ت 
مس��تقیم با چک موردی، جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دس��ته چک و 
اس��تفاده از چک موردی برای افراد ورشکس��ته و کسانی که دارای چک برگشتی 
رفع س��وءاثر نشده هستند، ممنوعیت صدور و ظهرنویس��ی چک در وجه حامل، 
ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی و تسویه چک صرفاً 
در سامانه چکاوک براساس استعالم از سامانه صیاد نیز از جمله مواردی است که 
در قانون جدید چک ذکر ش��ده و باید اجرا ش��ود. همچنین طبق ماده 21 مکرر، 
ایجاد امکان اس��تعالم آخرین وضعیت صادرکننده چک، یعنی سقف اعتبار مجاز، 
س��ابقه چک برگشتی در سه س��ال اخیر و میزان تعهدات چک تسویه نشده برای 

دریافت کنندگان چک نیز باید اجرایی شود.
این متخصص مس��ائل پولی و بانکی درب��اره اهمیت ابزار چک توضیح می دهد: 
چک ابزاری اس��ت برای اینکه مش��تریان بانک ها بتوانند، موجودی های خود را در 
حس��اب های جاری به راحتی برداش��ت کنند. این وس��یله و ابزار می تواند فیزیکی 
باشد که در حال حاضر به صورت دسته چک تحویل مشتریان می شود یا می تواند 
الکترونیکی باشد که مسیر حرکت به سمت الکترونیکی شدن این ابزار مهم است و 
می تواند تحوالتی را نیز در سیستم کلرینگ بانک ها به وجود آورد و زیرساخت های 

آن نیز در قانون جدید تا حد زیادی فراهم شده است.
ربی��ع زاده اضاف��ه می کند: حجم پول عبارت اس��ت از حس��اب های اس��کناس 
و مس��کوک و حس��اب های دیداری که پول را تش��کیل می دهند زیرا حساب های 
دیداری و جاری مردم نزد بانک ها همان ویژگی نقدشوندگی را دارند که پول نقد 
دارد. یعنی همانطور که مردم به راحتی می توانند اسکناس و مسکوک نزد خودشان 
را با یکدیگر مبادله کنند، به همین راحتی حساب های جاری هم به افراد مختلف 
قابل انتقال است بنابراین اگر حساب های جاری ماهیتی جز این پیدا کنند، از حالت 
پول خارج می ش��وند و اصوالً ذات و ماهیت خود را از دست می دهند. به تبع، این 
دس��ته چک و چک هایی که در اختیار مردم اس��ت، اگر این قابلیت و مأموریت را 

از حساب های جاری سلب کنند، ماهیتی غیراقتصادی و غیرقانونی پیدا می کنند.
اعتباربخشی به چک با اجرای قانون جدید

وی ادامه می دهد: به عنوان مثال اگر فردی دسته چکی از بانک دریافت و بیش 
از موجودی جاری خود چک صادر کند، در آن زمان دیگر این ابزار پرداخت ماهیت 
خود را از دست می دهد بنابراین مهمترین موضوع در حساب های جاری این است 
که به راحتی بتوانند به پول نقد تبدیل شوند. هنگامی که فردی وارد بانک می شود 
و تصمیم دارد از حساب جاری خود برداشت کند، نباید با هیچ مانعی مواجه شود. 

بر همین اساس در تعریف پول، حساب های دیداری جزو پول شناخته می شود، نه 
ش��به پول. در نتیجه قوانینی که در مجلس شورای اسالمی در زمینه قانون چک 
وضع می ش��ود، ناظر بر همین ماهیت حساب های دیداری و ماهیت نقدشوندگی 
کامل حساب های دیداری است که از طریق مهمترین ابزار آن یعنی چک که یک 

سند تجاری قانونی است، انجام می شود.
ربی��ع زاده درباره قانون چک تصریح می کند: تحوالتی که در قانون جدید وضع 
ش��ده، به دنبال این است که اوالً موانع کس��ب وکار را از بین ببرد. برداشتن موانع 
پیش روی کس��ب وکارها یکی از دالیل ارتقای قان��ون چک و اصالح قوانین چک 
اس��ت. دومین موضوع��ی که می توانی��م در ارتباط با قانون جدی��د مطرح کنیم، 
اعتباربخشی به چک است تا مردم بتوانند به راحتی این ابزارها را از یکدیگر دریافت 
کرده و مانند پول نقد با هم مبادله کنند، بدون اینکه نگرانی از بابت کالهبرداری 

داشته باشند یا اینکه تصور کنند چک پشتوانه ای ندارد.
این متخصص مسائل پولی و بانکی می گوید: وقتی اسکناسی را به فردی تحویل 

می دهید، فرد مطمئن است این اسکناس پشتوانه دارد و مورد مبادله قرار می گیرد. 
در نتیجه فرد می تواند آن اسکناس را به دارایی های مالی یا غیرمالی دیگر تبدیل 
کن��د. دقیقاً یک برگ چک نیز باید همان نقش اس��کناس را در جامعه پیدا کند. 
استعالم از سیستم های بانک مرکزی توسط ذی نفعان، می تواند این اطمینان بخشی 

را داده و معامالت را روان کرده و در کنترل نقدینگی هم نقش داشته باشد.
به اعتقاد وی، سامانه ملی اعتبارسنجی نیز باعث می شود حد و حدود اعتباری  
هر فرد برای تحویل دسته چک و ارائه آن مشخص شده و منجر به این نشود که 
یک فرد به راحتی از بانک ها دس��ته چک دریافت کند و با هر مبلغی که خواست، 
آن را ص��ادر کرده و در اختی��ار دیگر افراد قرار دهد. اوالً ب��رای بانک های تجاری 
محدودیت ایجاد می ش��ود، زیرا این چک ها در س��امانه صی��اد تحت کنترل قرار 
می گیرند؛ به عالوه سامانه ملی اعتبارسنجی وضعیت هر فرد را برای دریافت دسته 

چک مشخص می کند.
ایجاد محدودیت برای افراد دارای چک برگشتی

ربیع زاده می گوید: از موضوع های دیگری که در قوانین پیش از سال 13۹7 نیز 
وجود داشت و در این قانون نیز پایدار شده، اینکه چک به عنوان تضمین شناخته 
نشده اس��ت. البته مصوبه ای در مجلس شورای اس��المی داریم که چک به عنوان 
تضمین برای شرکت های تولیدی بالمانع اعالم شده است. البته در آن زمان شورای 
نگهبان می توانست این مصوبه را به دلیل ماهیت چک رد کند، اما برای کمک به 
تولید و اقتصاد کش��ور، چنین مصوبه ای وج��ود دارد که چک ها به عنوان تضمین 
فقط برای شرکت های تولید قابل پذیرش است، اما در قانون چک در سال 13۹7 
تأکید ش��ده که اگر چکی ش��رطی داش��ته و بابت تضمین باشد، از حالت کیفری 

خارج خواهد شد.
او ب��ا اش��اره به ایج��اد محدودیت برای اف��راد دارای چک برگش��تی می گوید: 
محرومی��ت افراد دارای چک برگش��تی از خدمات بانک��ی می تواند همچنان نرخ 
چک های برگشتی را کاهش دهد تا زمانی که به صفر میل کند. در آن زمان است 
که چک جایگاه واقعی خودش را پیدا می کند. در عین حال حرکت چک از حالت 
فیزیکی به س��مت الکترونیکی و ثبت آن در س��امانه های بانک مرکزی، می تواند 
نگرانی از س��رقت، گم ش��دن، جعل و س��ایر کالهبرداری ها و نگرانی ها را از مردم 
برطرف کند و تحول دیجیتالی را در این زمینه رقم بزند تا نیازی نباش��د که افراد 

چک های فیزیکی را بین یکدیگر رد و بدل کنند.
این متخصص مسائل پولی و بانکی تصریح می کند: به تازگی بانک مرکزی برای 
س��اماندهی حس��اب ها اقدام کرده و هر فرد باید دارای کد شهاب در سامانه نهاب 
باشد. همچنین هر فرد می تواند از هر نوع از حساب ها تنها یک حساب در هر بانک 
داش��ته باشد و سایر حس��اب های مازاد وی مسدود خواهد شد. البته تقویت سایر 
س��امانه های کنترلی و نظارتی می تواند این امر را قدرت بخش��د، به صورتی که به 
محض برگشت خوردن چک یک فرد، بانک بتواند از دیگر موجودی های او برداشت 
و به ذی نفع پرداخت کند یا صادرکننده چک را از س��ایر خدمات بانکی به ویژه در 
حوزه دریافت تسهیالت محروم کند. اتفاقاً اعطای تسهیالت و داشتن چک برگشتی 

از نظر اعتبارسنجی با یکدیگر در ارتباطند.

قانون جدید چک چگونه اعتبار را به این ابزار مالی مهم برمی گرداند؟

احیای اعتبار چک

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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افت 24 هزار واحدی شاخص بورس
بورس قرمزپوش شد

ش��اخص بورس تهران در ادامه روند پرنوس��ان خ��ود پس از دو روز 
افزایش دوباره به مدار کاهش��ی بازگشت و با افت 24 هزار واحدی در 

کانال یک میلیون و 3۰۰ هزار واحدی عقب نشینی کرد.
ش��اخص کل بورس در روز سه شنبه 24 هزار و 272 واحد افت کرد 
و به عدد یک میلیون و 35۰ هزار واحد رس��ید. ش��اخص کل هم وزن 
نیز با 2 هزار و ۸۹1 واحد افزایش به 465 هزار و 373 واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۸۹2 واحد رش��د به 3۰4 هزار و 623 
واحد رسید. شاخص بازار اول 22 هزار و 637 واحد و شاخص بازار دوم 
31 ه��زار و ۸61 واحد کاهش داش��ت. در معامالت این روز بیش از ۹ 
میلیارد و ۸57 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 1۰4 

هزار و ۹13 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای فروش��گاه های زنجیره ای افق کوروش )افق( با 2۹7 واحد، 
باما )کاما( با 272 واحد، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با 
24۹ واحد، تولید فوالد س��پید فراب کویر )کویر( با 245 واحد، فوالد 
آلیاژی ایران )فوالژ( با 2۰6 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با 163 واحد 
و نفت بهران )شبهرن( با 155 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
کل داش��تند. در سوی مقابل، نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( 
ب��ا یک هزار و ۹66 واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 
۹4۹ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار 
و ۸55 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 736 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 51۹ واحد، نفت 
و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 315 واحد، بانک ملت 
)وبملت( با یک هزار و 14۸ واحد، ایران خودرو )خودرو( با یک هزار و 
64 واحد و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۹77 واحد با تاثیر منفی بر 

شاخص همراه بودند.
همچنین گروه دارویی برکت )برکت(، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، سایپا )خس��اپا(، ایران خودرو )خودرو(، صنعتی زر 
ماکارون )غزر(، بهس��از کاشانه تهران )ثبهس��از( و  باما )کاما( در گروه 
نمادهای پربیننده قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت سه شنبه 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 2 میلیارد و 5۰۸ 

هزار برگه سهم به ارزش 12 هزار و ۹5 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص فرابورس حدود 146 واحد 
کاهش داشت و بر روی کانال 1۹ هزار و 3۸۸ واحد ثابت ماند. در این 
بازار 2 میلیارد و 776 هزار برگه سهم به ارزش 67 هزار و 5۸۰ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
نماده��ای بیمه کوث��ر )کوثر(، توکاری��ل )توریل(، نفت پاس��ارگاد 
)شپاس(، نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، توزیع داروپخش )دتوزیع(، 
س��رمایه گذاری مس سرچشمه )سرچش��مه(، بیمه دی )ودی(، گروه 
کارخانجات صنعتی تبرک )تبرک(، صنعتی مینو )غمینو( و کشتیرانی 
دری��ای خزر )حخزر( با تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار همراه بودند. 
همچنین نمادهای سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگ��رس(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروش��یمی تندگویان 
)شگویا(، بانک دی )دی(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، سرمایه گذاری 
مالی سپهر صادرات )وسپهر(، فرابورس ایران )فرابورس(، گروه توسعه 
مالی مهر آیندگان )ومهان(، اعتباری ملل )وملل( و شرکت آهن و فوالد 

ارفع )ارفع( تاثیر منفی بر شاخص این بازار را داشتند.

نماگربازارسهام

رئیس س��ازمان بورس، قیمت گذاری دستوری در بورس کاال را به ضرر 
مشموالن سهام عدالت دانست و گفت فروش یک کاال با قیمت ارزان تر از 
نرخ واقعی در بورس کاال عالوه بر ضرر ش��رکت تولیدکننده، زمینه ضرر و 
زیان س��هامداران این شرکت ها که شامل مشموالن سهام عدالت می شود 

را فراهم خواهد کرد.
حس قالیباف اصل روز گذشته در مراسم افتتاحیه نخستین صندوق های 
کاالیی کش��اورزی و آغاز معامالت گواهی سپرده کاالیی خرمای مضافتی 
گفت: اکنون بورس کاال جایگاه خوبی در اقتصاد کشور دارد و به یک نهاد 
مهم در کش��ف قیمت کاالها در کش��ور تبدیل شده اس��ت. برای افزایش 
انصاف در اقتصاد کشور، تخصیص بهینه کاال در کشور و رعایت انصاف در 
توزیع مسیری وجود ندارد جز اینکه بورس های کاالیی توسعه پیدا کنند.

قالیب��اف با بیان اینکه اکنون در کش��ور دو ب��ورس کاال و بورس انرژی 
داریم، افزود: اگر می خواهیم ش��فافیت در اقتصاد کشور افزایش یابد، باید 
بورس ها توس��عه پیدا کنند و نقش بورس کاال در توسعه شفافیت اقتصاد 
کشور غیرقابل انکار است. حتی اگر بخواهیم شفافیت در بورس اوراق بهادار 
افزایش پیدا کند باید نس��بت به پذیرش بیشتر کاالی شرکت ها در بورس 
کاال نیز تالش کنیم تا سرمایه گذار در شفافیت کامل بتواند سرمایه گذاری 

کند.
در بورس کاال قیمت کاالها ارزان تر از بازار است

به گفته قالیباف، آمارها بیانگر عملکرد مطلوب بورس کاال است به طوری 
که ارزش معامالت امسال این بورس از 2۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته 
در حالی که در کل سال گذشته ارزش معامالت حدود 17۰ هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت. همچنین ح��دود 3۰۰ کاال در بورس کاال مورد معامله 
قرار می گیرد و جای خوشحالی دارد که چنین تنوع کاالیی در این بورس 

مشاهده می شود.
قالیباف اصل به دخالت های قیمتی نهادهای باالدس��تی در بورس کاال 
اش��اره کرد و گفت: اینکه عنوان شود بورس کاال ابزاری برای گرانی کاالها 
از جمله فوالد اس��ت را بجد رد می کنم. گاهی ش��نیده می شود که برخی 
از گرانی ه��ا را ب��ه ویژه در حوزه فوالد به گردن ب��ورس کاال می اندازند در 

شرایطی که بورس یک بستر معامله است.
قالیباف به قیمت فوالد در بورس کاال اش��اره کرد و افزود: گزارشی را با 
قیمت های جهانی برای شمش فوالد تهیه کرده ایم، در این گزارش قیمت 
جهانی شمش حداقل 2۰ درصد باالتر از قیمت داخلی است که در بورس 
کاال م��ورد معامله قرار می گیرد، بنابراین اینکه بیان می ش��ود بورس کاال 

ابزاری برای گرانی است را به طور جد رد می کنم.
او با بیان اینکه بورس کاال بازاری ش��فاف و رقابتی بوده و در این بورس 
همه چیز بر روی تابلو نش��ان داده می شود، گفت: بارها قیمت ورق فوالد 
را بررسی کردیم و ش��اهد فاصله دو برابری قیمت ورق فوالدی در بورس 
کاال و بازار آزاد هستیم؛ این به این معناست که محصول ارزان در بورس، 
ارزان به مردم نمی رس��د به همین دلی��ل باید راه حلی را برای این تفاوت 

قیمت پیدا کرد.

قالیباف وظیفه بورس ها را کمک به بخش واقعی اقتصاد دانست و گفت: 
اکنون ارزش بازار بورس و فرابورس در کشور به 7 هزار هزار میلیارد تومان 
رس��یده است، این موضوع نشان دهنده آن است که نقدشوندگی سهام به 

میزان زیادی در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است.
قالیباف با بیان اینکه خوشبختانه فعالیت هایی که امسال در بورس کاال، 
ب��ورس انرژی، فرابورس و بورس اوراق به��ادار تهران از لحاظ تامین مالی 
انجام ش��ده است قابل مقایسه با سال گذشته نیست، گفت: سال گذشته 
از ابتدا تا پایان س��ال، رقمی حدود 26۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع 
مالی از طریق بازار س��رمایه انجام شد، در حالی که امسال تا پایان آذرماه 
این عدد به 47۰ هزار میلیارد تومان رسید و به نظر می رسد تا پایان سال 

به عدد باالیی دست پیدا کنیم.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه امسال شاهد آزادسازی سهام عدالت و 
ورود گسترده ای از سرمایه گذاران به بورس بوده ایم که عمدتا با فرآیند بازار 
سرمایه ناآشنا بودند، گفت: آموزش راه نجات سرمایه گذار و سرمایه گذاری 
درس��ت در بازار س��رمایه اس��ت، در کنار آموزش باید ن��گاه بلندمدت به 

سرمایه گذاری در این بازار داشته باشند.
قالیباف با تاکید بر اینکه افرادی که در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کنند 
باید صبر داش��ته باشند تا از چیزی که کاشته اند در آینده استفاده کنند، 
افزود: در بازار سرمایه ابزارهای غیرمستقیم مانند شرکت های سبدگران و 
صندوق سرمایه گذاری وجود دارد که توصیه ما به سرمایه گذاران این است 
تا به طور حتم از روش غیرمس��تقیم برای سرمایه گذاری استفاده کنند تا 
بتوانند از طریق س��رمایه گذاری غیرمستقیم بازدهی مناسب را از این بازار 

کسب کنند.
رئیس س��ازمان بورس خاطرنشان کرد: در بورس کاال فقط کاال معامله 
نمی شود و با تالش های مدیران این بورس طی سال های گذشته ابزارهای 
مالی جدیدی در این بورس ش��کل گرفته تا مردم هم بتوانند با پول های 

ناچیز خود در اوراق کاالیی سرمایه گذاری کنند.
ب��ه گفت��ه وی، این ب��ورس می تواند عالوه ب��ر افزایش تن��وع ابزارهای 
س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه، کمک کننده در تامین مالی باشد. وجود 
ابزارهایی مانند صندوق های کاالیی در بورس کاال ضمن کمک تامین مالی 
کاالی کشاورزی، زمینه مدیریت نوسان های قیمتی را فراهم می کند و مانع 

از افزایش یا کاهش بی رویه قیمت ها می شود.
زنجیره ابزارهای مالی کاالهای کشاورزی تکمیل شد

مدیرعامل بورس کاالی ایران نیز در این مراسم گفت: با افتتاح معامالت 
صندوق های کاالیی کشاورزی، شاهد تکمیل زنجیره ابزارهای مالی بورس 
کاال ب��رای معامالت حوزه کش��اورزی هس��تیم؛ به طوری ک��ه هم اکنون 
محصوالت کش��اورزی در بازار فیزیکی، مش��تقه و مالی بورس کاال فعال 

هستند.
حامد س��لطانی نژاد ادام��ه داد: زمان زیادی بود که در ص��دد راه اندازی 
صندوق های کاالهای کش��اورزی بودیم و با حمایت های س��ازمان بورس 
س��رانجام ای��ن صندوق ها راه اندازی ش��د. ت��ا قبل از ای��ن، صندوق های 

سرمایه گذاری طال در بورس کاال فعال بودند که  با ورود این صندوق ها در 
حوزه کشاورزی، سبد سرمایه گذاری در بازار سرمایه متنوع تر شد.

مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به تحکیم پیوند بخش کشاورزی 
با بازار س��رمایه با آغار به کار صندوق های کش��اورزی گفت: پذیره نویسی 
صندوق س��حرخیز مورد اس��تقبال قرار گرفت و کل واحدهای آن در روز 
نخست به فروش رفت و صندوق نوویرا نیز در محله پذیره نویسی قرار دارد.

به گفته وی، هر دو صندوق کاالیی کشاورزی دارای بازارگردان هستند 
و با راه اندازی این صندوق ها، نقدش��وندگی در بازار محصوالت کش��اورزی 
افزای��ش یافته و در گام بعد توثیق آنها را خواهیم داش��ت. امروز عالوه بر 
صندوق کشاورزی، شاهد افتتاح گواهی سپرده خرمای مضافتی بم هستیم 
تا کش��اورزان خرماکار از این پس با س��هولت بیشتر و قیمت بهتر امکان 
فروش محصوالت شان را داشته باشند. گواهی سپرده کاالیی، ابزاری است 
که با اس��تفاده از آن در طرح حمایتی قیمت تضمینی جو و ذرت، حدود 
1۰۰ هزار کشاورز دسترسی به بازار پیدا کردند و توانستند محصول خود 

را بفروشند.
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران اظهار داش��ت: در ب��ورس کاالی ایران 
بازارهای مختلفی وجود دارد که خوش��بختانه امروز شاهد تکمیل زنجیره 
ابزارهای مالی بورس کاال برای معامالت حوزه کشاورزی هستیم، به طوری 
که هم اکنون محصوالت کشاورزی در بازار فیزیکی، مشتقه و مالی بورس 

کاال فعال است.
او ب��ا بیان اینکه بازار کش��اورزی یک تفاوت ویژه با س��ایر بازارها دارد، 
گفت: تولیدکنندگان در بازار محصوالت کش��اورزی متنوع هستند و باید 
محصول به یک محصول استاندارد تبدیل و سپس معامالت انجام شود؛ از 
این رو ابزارسازی برای این کاالها از اهمیت ویژه ای در جهت توسعه بخش 

کشاورزی برخوردار است.
س��لطانی نژاد در پایان اشاره کرد: روند معامالت محصوالت کشاورزی از 
سال ۹5 تا ۹۹ در بورس کاال روند رو به رشدی بوده و برای مثال در روند 
معامالت زعفران از ۸ تن در سال ۹5 به 62 تن در ۹ ماهه امسال رسیده 
است و در مورد زیره و پسته نیز همین روند را شاهد هستیم. همچنین در 
حوزه انبارها هم ظرفیت های خوبی ایجاد شده و بالغ بر 1۰۰ انبار در کل 

کشور مورد پذیرش بورس کاال قرار گرفته است.

رئیس سازمان بورس در مراسم افتتاحیه نخستین صندوق های کاالیی کشاورزی مطرح کرد

علیه قیمت گذاری دستوری
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دولت خریدهای اطمینان بخش درخصوص 
واکسن انجام داده است

س��خنگوی دولت با انتقاد از دو قطبی س��ازی واکسن داخلی و 
خارج��ی که نمی تواند هدفی جز پاش��یدن ب��ذر ناامیدی در بین 
مردم داش��ته باش��د، اعالم کرد دولت خریده��ای اطمینان  بخش 

درخصوص واکسن انجام داده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، علی ربیعی س��خنگوی دولت در نشس��ت 
خبری هفتگی خود که در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی، 
به صورت ویدئوکنفرانس برگزار ش��د ب��ا بیان اینکه مایلم در این 
سخنگویی اعالم کنم که در سال نو میالدی و در آستانه ورود به 
14۰۰، ملت ایران وارد دوران نوینی از حیات سیاسی و اجتماعی 
خود می ش��ود، به مرور مسیرهای دستاوردهای ملت ایران در این 
ش��رایط دش��وار تاریخی پرداخت و گفت: ما در سال های گذشته 
فش��اری وصف ناش��دنی در مقابل جنگ افروزی بی س��ابقه توسط 
دولت ترامپ را متحمل شدیم، اما در آستانه 14۰۰ شاهد آشکار 
شدن شکست سیاست فشار حداکثری هستیم که آخرین مصداق 
و نمونه آن در روزهای اخیر، شکست آمریکا در تالش برای احیای 

کمیته پیگیری تحریم در سازمان ملل بود.
از معدود کشورهای پیشتاز در ساخت واکسن کرونا 

هستیم
وی اضافه کرد: همزمان ما سال سختی را با همه گیری ویروس 
کرونا پشت سر گذاشتیم. س��الی که بر اثر فضاسازی های خبری 
و پنهان کاری بس��یاری از دولت های جه��ان از آمار واقعی کرونا، 
ایران را در رتبه های اول همه گیری قرار داد ولی امروز در ماه های 
پایانی س��ال، نه تنها با همت مردم و زحمات کادر درمانی، موفق 
به مهار این ویروس شدیم، بلکه جزو معدود کشورهای پیشتاز در 

تولید واکسن نیز هستیم.
س��خنگوی دول��ت در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: در مواجهه با 
این دس��تاوردهای انکارناپذیر، تالش ه��ای پررنگ تری در جهت 
ناامیدکردن مردم و تحقیر دستاوردهای ملی از یک طرف و القای 
وضعیت جنگی به منظور تحت الش��عاع قرار دادن دس��تاوردهای 
مقاومت مردم در برابر تحریم ها از طرف دیگر آغاز ش��ده اس��ت. 
دوقطبی س��ازی میان واکس��ن وارداتی و واکس��ن ساخت داخل 
و اش��اعه بی اعتم��ادی به واکس��ن داخلی، نمی توان��د هدفی جز 

پراکندن بذر ناامیدی و ابهام در میان مردم داشته باشد.
وی تاکی��د کرد: ما همواره تکرار کرده ایم که واردات واکس��ن و 
تولی��د آن همزم��ان و در موازات هم پی��ش می روند و هیچ کدام، 
اخالل��ی در رون��د انجام دیگ��ری ایجاد نمی کن��د. در خالل این 
دوقطبی س��ازی، خودتحقی��ری و یأس پراکنی، نبای��د این افتخار 
مل��ی را از ی��اد برد که ما ت��ا امروز به رغ��م محدودیت های مالی 
تحریم، گام هایی را در راه تولید و آزمایش واکس��ن ویروس کرونا 
برداش��ته ایم که تنها ملت های انگشت ش��ماری قادر به انجام آن 

بوده اند.
وی در ادامه یادآور ش��د: البته تا روش��ن ش��دن نتیجه نهایی 
هن��وز مراحل��ی باقی مانده اما ت��ا به همینجا ه��م نباید زحمات 
دانش��مندان مان را که بی وقفه در حال تالش برای سالمت مردم 
بوده اند، نادی��ده گرفت. البته این فضاس��ازی های تبلیغاتی برای 
بزرگنمایی نقاط منفی و کوچک نمایی نقاط مثبت جدید نیس��ت. 
روزهای اولیه گس��ترش ویروس کرونا را به یاد آوریم! شوکی که 
به دنیا و ایران وارد شد و اینکه چگونه در آغاِز بحران، جریان های 
خبری، وضعیت کرونا در ایران را به عنوان یک نقطه ضعف دولت 
و ملت اعالم می کردند. تا زمان��ی که کتمان های بین المللی کنار 
رفت و همگان دیدیم که ما در مقایس��ه با بس��یاری از کش��ورها 
عملک��رد بهتری داش��تیم به ویژه با این کادر بهداش��ت و درمان 
فداکار ک��ه برخالف کادر درمان برخی کش��ورها نه تنها در برابر 
باز بودن درهای بیمارستان ها ممانعت نکردند که با جانفشانی به 

ستونی محکم در موفقیت های ملی ما بدل شدند.

1۰۰ میلیارد دالر اموال ایران در خارج بلوکه شده
 سهم کره 9.2 میلیارد دالر

پایگاه خبری آسیا تایمز حجم کل دارایی های خارجی بلوکه شده 
ایران را 1۰۰میلیارد دالر برآورد کرد.

به گزارش ایس��نا، خبرگزاری رس��می  کره جنوبی- یونهاپ- به 
نقل از منابع بانک مرکزی این کشور اعالم کرد به دلیل تحریم های 
آمری��کا پس از خروج این کش��ور از برجام، حدود 1۰ تریلیون وون 
) ۹.2 میلیارد دالر( از دارایی های ایران در این کش��ور مسدود شده 
اس��ت. از این مبلغ 3 تریلیون وون از شهریور سال ۹۸ پس از واریز 
در شعبه بانک ملت سئول مسدود شده و 7 تریلیون وون دیگر نیز 

در دو بانک صنعت کره و ووری مسدود شده اند.  
پایگاه خبری آس��یا تایمز نیز با اشاره به دارایی های مسدودشده 
ایران در کره جنوبی نوش��ته اس��ت ح��دود 1۰۰ میلی��ارد دالر از 
دارایی های ایران در نقاط مختلف جهان به دلیل تحریم های آمریکا 

مسدود شده است.  
در ماه مه س��ال 2۰2۰ عبدالناصر همت��ی- رئیس بانک مرکزی 
ای��ران- گفته ب��ود دو بانک ک��ره ای مانع از دسترس��ی ایران برای 
اس��تفاده از پول خود و خرید دارو و مواد غذایی ش��ده اند که هدف 

تحریم های آمریکا نیستند.  
این گ��زارش می افزاید در پی اقدام ک��ره جنوبی در بلوکه کردن 
دارایی های ایران، روابط دو طرف دچار تنش شده و طرف ایرانی به 
دنبال ش��کایت از کره بابت ای��ن اقدام در محاکم قضایی بین المللی 

است.
در روزهای اخیر خب��ر توقیف یک نفتکش کره ای به دلیل ایجاد 
آلودگی محیط زیس��تی در نزدیکی سواحل ایران خبرساز شده بود. 
این کش��تی اکنون در ایران لنگر انداخته و قرار اس��ت معاون وزیر 
خارج��ه کره جنوبی برای رایزنی ب��ا مقامات ایرانی در این خصوص 
راهی ایران ش��ود. حدود 7۰درصد واردات نفتی کره جنوبی از تنگه 
هرمز عبور می کند و ایجاد مش��کل در این خصوص می تواند باعث 

بحران انرژی برای این کشور شود.
وزارت دف��اع کره جنوبی در واکنش به توقیف این کش��تی اعالم 
کرد ناوش��کن 44۰۰ تنی چوی یونگ راه��ی آب های خلیج فارس 

خواهد شد.

اخبـــار

مدیرعامل ش��رکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی گفت دخالت دولت 
در سیاس��ت گذاری بخش خصوصی در سال آینده تولید تخم مرغ را دچار 

مشکل می کند.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، امین شالچیان در نشست خبری 
روز گذش��ته با انتقاد از عملکرد و دخالت دولت در سیاست گذاری بخش 
خصوص��ی اظهار کرد: تصمیمات ناگهانی و خلق الس��اعه دولت خس��ارت 
س��نگینی به تولید وارد کرده که اس��تمرار این روند به ضرر بخش تولید 

تمام می شود.
او با تاکید بر اصالح ساختار بخش کشاورزی افزود: دخالت دولت در کار 
بخش خصوصی وقتی خود سیستم دولتی ناکارآمد است، جز از بین بردن 
ظرفیت های موجود نتیجه ای دیگری ندارد چراکه با تفکر دولتی نمی توان 

اقتصاد را مدیریت کرد.
دخالت دولت در سیاست گذاری بخش خصوصی خسران زیادی به تولید 

وارد کرد
ش��الچیان ادامه داد: دولت با اتخاذ تصمیمات خلق الس��اعه یک ش��به 
ص��ادرات مرغ و تخم مرغ را ممنوع می کند، در حالی که با توس��عه بخش 
کش��اورزی و اجازه فعالیت فع��االن بخش خصوصی، کش��اورزی یکی از 
پایه های رهایی از وابستگی نفت است که متاسفانه این ظرفیت در کشور 

مغفول مانده است.
این مقام مس��ئول با انتق��اد از بی توجهی به نقش اتحادیه ها گفت: علی 
رغم آنکه قرار بود اتحادیه ها نقش پررنگ تری داشته باشند، اما این موضوع 
اتفاق نیفتاده اس��ت که همین مسئله موجب ش��ده مشکالت تنها میان 

وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی پاسکاری شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی با اشاره به اینکه قرار بر 
تعامل بخش خصوصی و دولتی بود، گفت: دستور معاون اول رئیس جمهور 
بر همین مسئله بوده، اما متأسفانه مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است.
او با بیان اینکه تولید تخم مرغ در س��ال آینده دچار مش��کل می ش��ود، 
اف��زود: در ح��ال حاضر با کمب��ود تخم مرغ مواجه هس��تیم و همین االن 
اتحادیه سراسری مرغداران میهن به عنوان یک تشکل خصوصی، تنظیم 
بازار تخم مرغ را برعهده گرفته اس��ت که این امر نش��ان می دهد دولت در 
تصمیم گیری ها، بخش خصوصی را دخالت نمی دهد، اما در مواقعی که بازار 

دچار تنش می شود از ظرفیت این بخش استفاده می کند.
شالچیان با اشاره به اینکه سامانه بازارگاه با مشکالت فراوانی روبه روست، 
بیان کرد: چند ش��ب پیش در برنامه گفت وگ��وی ویژه خبری که در این 
زمینه برگزار شد، دیدیم که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت 
و گمرک فقط پاس��کاری کردند و تقصیر را بر گ��ردن یکدیگر انداختند؛ 
که در این میان اس��تخوان های تولیدکننده و مصرف کننده است که خرد 

می شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی با انتقاد از بی برنامگی 
دولت در تصمیم گیری ها گفت: بنابر آمار در تاریخ 4 شهریور قیمت مصوب 
خرید جو 1۸۰ یورو و ذرت 27۰ یورو بود که همان زمان اعالم کردیم که 
همانند سلف خران بخش کشاورزی دولت اقدام به خرید کند که متاسفانه 
به این موضوع توجهی نشد و کمتر از یک ماه 1۰ درصد قیمت ها افزایش 
یافت و هم اکنون با گذش��ت 2 ماه و نیم از این زمان، قیمت ها 33 درصد 

رشد داشته اس��ت که این امر بیانگر عدم تصمیم گیری به موقع مسئوالن 
دولتی است که منجر به افزایش قیمت و اتالف منابع شده است.

او ادامه داد: با توجه به ش��رایط موجود در تولید تخم مرغ سال آینده به 
مش��کل برمی خوریم، چرا که اجداد و والدین وارد نش��ده و عرضه جوجه 

یک روزه تخم گذار کم است.
این مقام مس��ئول در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به مباحث 
مطرح ش��ده پیرامون تغییر نرخ ارز ترجیحی به 11 یا 17 هزار تومان در 
س��ال آینده، گفت: اگر قرار است دولت ارز ترجیحی را حفظ کند، قیمت 
باید همان 4 هزار و 2۰۰ تومان باشد و تغییر نرخ آن مشکل ایجاد می کند. 

اگر هم قرار بر تغییر باشد، در مجموع ارز آزاد شود.
شالچیان با اش��اره به اینکه ارز ترجیحی هر رقمی باشد منجر به ایجاد 
رانت و فس��اد می ش��ود، بیان کرد: در حال حاضر قیمت ارز برای واردات 
کاال های اساسی 4 هزار و 2۰۰ تومان است، زمانی که کاال به دست مردم 
می رس��د، قیم��ت ارز آن به ۸ تا 1۰ هزار تومان به علت وجود واس��طه ها 
افزایش می یابد، کما اینکه س��ال گذشته شاهد بودیم در حالی که گوشت 
قرمز با ارز ترجیحی وارد می شد، مردم در بازار آن را به چندین برابر قیمت 

مصوب خریداری کردند.
ای��ن فعال بخ��ش خصوص��ی اف��زود: در ابتدا بای��د اج��ازه دهند که 
تولیدکنندگان واقعی که توس��ط خود کشاورزان انتخاب شده اند به عرصه 
تصمیم گیری وارد شوند، حاال اگر چند مدیر میانی بی کفایت و قدرت طلب 
س��عی در خفه کردن صدای بخش تولید دارند، الزم است عقالی سیستم 

آنها را مدیریت کنند.

تولید تخم مرغ سال آینده دچار چالش می شود

روغ��ن خوراکی مدتی اس��ت در بازار با کمبود عرضه مواجه ش��ده و 
مسئوالن و مردم را به تکاپو انداخته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در اواسط مهرماه به یک باره عرضه 
روغن در مغازه ها کمیاب و قفسه  فروشگاه ها خالی شد، هرچند در همان 
مقطع ه��م مغازه دارانی بودند که از آب گل آل��ود ماهی گرفتند و چند 
برابر قیمت واقعی، کاال را عرضه کردند که این موضوع با واکنش ش��دید 
مصرف کنندگان رو به رو ش��د که با عرضه روغن از ذخایر اس��تراتژیک 

بازرگانی دولتی به کارخانه های روغن تا حدودی مشکالت مرتفع شد.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که عرضه روغن مایع در فروشگاه 
و مغازه ها نس��بت به قبل تا حدودی بهتر ش��ده، اما کمبود روغن حلبی 
در بازار همچنان چشمگیر است که این  پایان  ماجرا نیست چراکه برخی 
مغازه داران، خریداران را مجبور به خرید محصولی دیگر هرچند کوچک 
در کنار روغن می کنند و بعضا چند برابر قیمت درج ش��ده بر روی کاال 
می فروشند که دالیل خاصی برای این موضوع مطرح می کنند و در برخی 
موارد هم دیده ش��ده که در س��ایه کمبود نظارت ها قیمت روغن از روی 
کاال پاک ش��ده است چراکه در شرایط کنونی که بنا به اذعان مسئوالن، 
کارخانه های روغن ش��بانه روزی کار می کنند، نبای��د با بحران کمبود یا 

گرانی و سوءاستفاده در بازار همچنان رو به رو باشیم.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند ک��ه واردات ارزان قیمت دانه های 
روغنی و کنجاله مانعی بر س��ر راه خودکفایی این  محصول اس��تراتژیک 

در داخل اس��ت، چراکه واردات ارزان قیمت با ارز ترجیحی موجب ش��ده 
تا تولیدکننده رغبتی به تولید نداش��ته باش��د، در حالی که با حذف ارز 
دولتی امکان خودکفایی در داخل به سبب ورود بخش خصوصی به کشت 

قراردادی دست یافتنی است.
چندی پیش علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه های روغنی در گفت و گو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با تاکید بر حذف ارز 42۰۰ تومانی 
واردات، گفت: حذف ارز 42۰۰ تومانی کاالی نهایی، سبب تقویت تولید 
داخل می شود، از این رو تا زمانی که ارز دولتی به واردات تخصیص یابد، 
واردات مقرون به صرفه خواهد بود. وی با انتقاد از سرانه باالی روغن در 
کشور افزود: در حال حاضر سرانه مصرف روغن در دنیا 12 کیلوگرم و در 
کشور ما 21 کیلوگرم است که اگر با فرهنگ سازی آن را به 15 کیلوگرم 
کاهش دهیم، این امر موجب ش��ده تا ظرف مدت زمان 4 تا 5 سال 7۰ 

درصد روغن موردنیاز را در داخل تامین کرد.
مهاجر با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه روغن نداریم، بیان کرد: با 
توجه به میزان واردات در سال گذشته و همچنین ماه های اخیر، کمبودی 
در بحث روغن نداریم و کارخانه ها تنها با بیان اظهاراتی مبنی بر کمبود و 
ایجاد نگرانی در بین خانوارها، ذخایر 6 ماهه خود در انبارها را به فروش 
می رس��انند. ماجرا تنها به اینجا ختم نمی شود چراکه ارز 42۰۰ تومانی 
واردات روغن خام و دانه روغنی موجب شده تا این محصول پس از تولید 
به سبب قیمت باال آن سوی مرزها قاچاق شود و همین امر موجب شده 

تا تالش کارخانه های روغن و دولت در ساماندهی بازار بی نتیجه بماند.
حال به سراغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت عرضه 
روغ��ن در بازار، دالیل کمبود و گرانی روغن حلبی و راهکار رس��یدن به 
خودکفایی در داخل به منظور کاهش وابس��تگی به کش��ورهای بیگانه و 

خروج ارز از کشور باخبر شویم:
واردات روغن 2۵درصد کاهش یافت

امیر هوش��نگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در گفت و گو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، از توزیع 
روزانه 4 هزار تن روغن در بازار خبر داد و گفت: گرچه برخی مس��ئوالن 
اذعان می کنند که کمبودی در تامین روغن نداشتیم و کارخانه های روغن 
نباتی به بهانه افزایش قیمت ها این تنش ها را در بازار به راه انداختند، اما 
بنابر آمار ۹ ماهه گمرک میزان واردات 24 تا 25 درصد کاهش یافته که 

همین موضوع بر تولید اثر گذاشت.
وی اف��زود: با توجه به کاه��ش واردات و بالطبع اُفت تولید، تنش هایی 
در ب��ازار طی ماه های اخی��ر اتفاق افتاد که با مدیری��ت بخش دولتی و 

کارخانجات روغن نباتی تا حدودی کمرنگ شد.
بیرش��ک با تاکید بر تخصیص ارز به موقع ب��رای واردات روغن خام یا 
دانه روغنی بیان کرد: در حال حاضر مهمترین چالش برای استمرار روند 
آرامش بازار، تخصیص ارز قابل انتقال است که همواره در تالشیم تا این 

آرامش در صنعت روغن نباتی همچنان حفظ شود.

عامل گرانی روغن مشخص شد

 قاچاق به دانه های روغنی هم رسید

ساماندهی بازار فوالد در دستور کار وزارت صمت
وزیر صمت گفت با هماهنگی با نهاد های متولی، در تالش هستیم تا بازار فوالد را 
ساماندهی کنیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت 
در نشست ساماندهی بازار فوالد اظهار کرد: در چند ماه گذشته که قیمت جهانی این 
محصول نوسان نداشت، در داخل هم قیمت شمش فوالد ثابت بود، اما از دو هفته 

گذشته تاکنون شاهد افزایش نامتعارف قیمت ها هستیم.
وی افزود: با هماهنگی هایی که با سازمان بازرسی کشور صورت گرفته، تصمیم بر 
این شد که قیمت گذاری بر روی شمش فوالد تماما برعهده وزارت صمت و نهاد های 

زیر نظر این وزارتخانه قرار بگیرد.
وزی��ر صمت بیان کرد: هدف ما برای تمام این تالش ها، حمایت از تولیدکننده و 
مصرف کننده است همچنین جلسات متعددی با نمایندگان بورس کاال، کمیته فوالد 

و سازمان حمایت برای رسیدن به این مهم برگزار خواهیم کرد.
رزم حس��ینی تصریح کرد: قیمت پایه عرضه فوالد در ب��ورس باید افزایش پیدا 
کند، در صورتی که بورس زیر نظر وزارت اقتصاد است این وزارتخانه باید جوابگوی 

گالیه های سهامداران در این بازار باشد.
اسماعیلی، معاون معادن و امور معدنی وزارت صمت در حاشیه این نشست اظهار 
کرد: در این جلس��ه نظارت بر اجرای شیوه نامه س��اماندهی عرضه و تقاضای فوالد 
مورد بررس��ی قرار گرفت که به شکل سرسام آوری گران شده که دلیل آن افزایش 
نرخ جهانی این محصول و نرخ ارز در داخل است. وی افزود: قیمت پایه محصوالت 
فوالدی در بورس کاال از امروز با ۸۰ درصد CIS در بورس کاال عرضه خواهد ش��د 
و نهاد های نظارتی انبار ها را جهت برخورد با احتکار میلگرد و فوالد بررسی خواهند 
کرد. این مقام مس��ئول ابراز کرد: با ش��رکت های فوالدی که محصوالت خود را در 
بورس عرضه نکردند برخورد خواهد ش��د، چراکه ای��ن محصوالت اعم از میلگرد و 
تیرآهن در صنایع ساختمانی و ورقه فوالد در صنایع لوازم خانگی و خودرو مصارف 

زیادی در کشور دارند.
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ماجرای مالیات خودروهای وارداتی چیست؟
در حال��ی دولت کماکان بر ممنوعیت واردات خودرو پافش��اری 
می کند که به نظر می رس��د با ازسرگیری واردات، می تواند درآمد 
مالیاتی خود را افزایش دهد. در حالی دولت کماکان بر ممنوعیت 
واردات خودرو پافش��اری می کند که به نظر می رسد با ازسرگیری 

واردات، می تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد.
 مالیات ستانی از خودروهای لوکس

 به گزارش خبرگزاری س��روش، وقتی واردات خودرو آزاد شود، 
دول��ت اوال می توان��د از ناحیه تعرفه ای که لح��اظ می کند، درآمد 
داشته باشد و ثانیا چند هزار مالیات دهنده جدید را به لیست اضافه 
کن��د. در حال حاضر که واردات ممنوع اس��ت و با در نظر گرفتن 
قیمت ه��ای فعلی و س��قف 2 میلیارد تومانی من��درج در بودجه، 
دول��ت با تعداد ثابتی خ��ودرو جهت اخذ مالی��ات )از خودروهای 
لوکس( مواجه است. این در حالی است که وقتی واردات آزاد شود، 
هر سال چند هزار دستگاه خودرو جدید وارد خواهد شد که عالوه 
ب��ر درآمدزایی برای دولت از مح��ل تعرفه، مالکان آنها هم باید در 

ذیل مالیات ستانی از خودروهای لوکس، به دولت مالیات بدهند.
ای��ن نکته را نباید فراموش کرد که احتماال در راس��تای فرار از 
مالیات ده��ی، تقاضا برای خودروهای وارداتی به  تدریج به س��مت 
خودروه��ای کمتر از 2 میلیارد تومان )ک��ف قیمت مدنظر دولت 
در بودجه 14۰۰ برای مالیات س��تانی( می رود و وارد کنندگان نیز 
مجبورن��د خود را با آن هماهنگ کنند. در این ش��رایط دولت نیز 
می تواند با رقمی که برای کف مالیات س��تانی در نظر گرفته، بازی 

کند تا همچنان از این مدل مالیات بهره ببرد.
 رشد درآمدهای مالیاتی دولت

 در مجموع به  نظر می رسد خودرو چه در مدل های داخلی و چه 
در مدل های خارجی، گزینه جذابی برای رشد درآمدهای مالیاتی 
دولت به ش��مار می رود و باید منتظر ماند و دید در س��ال 14۰۰ 
پروسه مالیات ستانی از مالکان خودرو اجرا می شود یا همچنان در 

محاق باقی خواهد ماند.

چه تعداد خودرو دوگانه سوز شدند؟
مدیر طرح CNG ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
گفت با اجرای طرح تبدیل خودروهای عمومی از حالت بنزین سوز 
به دوگانه س��وز، از اردیبهش��ت ماه سال جاری تاکنون، در مجموع 

61 هزار و ۸5۰ خودرو به صورت رایگان دوگانه سوز شده اند.
محمدحس��ین باقری با بیان اینکه در ح��ال حاضر 1۸6 کارگاه 
در سراس��ر کش��ور برای تبدیل خودروهای عمومی به دوگانه سوز 
تجهیز ش��ده اند، اظهار کرد: از آغاز این ط��رح تاکنون ۹5 هزار و 
3۹6 خ��ودروی عمومی ثبت نام کردند که مورد تایید قرار گرفتند 

و اکنون در صف انتظار برای تبدیل هستند،
وی با اش��اره به خودروهای��ی در این مدت نوبت برای آنها صادر 
شده است، گفت: در این بین 1۸ هزار و ۹۸۸ خودرو نوبت کارگاه 
اخذ کرده اند و 14 هزار و 55۸ خودرو هنوز نوبت دریاقت نکرده اند.

مدیر ط��رح CNG ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی 
ای��ران با بیان اینکه از ابتدای س��ال جاری ط��رح تبدیل خودروها 
از حالت بنزین س��وز به دوگانه س��وز با اولویت خودروهای عمومی 
اعم از تاکس��ی ها و وانت بارها در فاز نخس��ت آغاز شد، اظهار کرد: 
https://gcr. از اردیبهشت ماه امسال با رونمایی رسمی از سامانه

niopdc.ir مال��کان خودروهای عمومی اقدام به ثبت نام و تبدیل 
در کارگاه های مجاز کردند.

 CNG باق��ری با بیان اینکه در حال حاضر 24۰۰ جایگاه فعال
در کشور است که بیشترین مشکل تامین تجهیزات و زمین را در 
کالنش��هرها وجود دارد، تصریح کرد: در کل کشور بین 4۰ تا 45 
میلی��ون متر مکعب ظرفیت عرض��ه CNG وجود دارد که اکنون 
تنها 25 میلیون متر مکعب از این ظرفیت اس��تفاده می شود و در 

کالنشهرها نیازمند احداث جایگاه CNG هستیم.
وی با بیان اینکه برای احداث جایگاه در کالنشهرها با شهرداری 
و استانداری مکاتباتی انجام شده، اظهار کرد: وزارت نفت در زمینه 
احداث جایگاه اقدام کرده اما از ش��هرداری و نیروهای مس��لح هم 
انتظ��ار داریم مطابق مصوبات عمل کنند و زمین در اختیار ما قرار 
دهن��د، وزارت راه نیز موظف اس��ت در پایانه باند و فرودگاه جهت 

احداث جایگاه های کوچک مقیاس CNG اقدام کند.

اولین خودرو برقی ولوو با همکاری گوگل 
ساخته می شود

ولوو XC4۰ ریش��ارژ از ژانویه با قیم��ت کمتر از 55،۰۰۰ دالر 
در بازار آمریکا به فروش می رس��د، اما ولوو نمی خواهد از نرم افزار 
 XC4۰ ،مخص��وص خودش در این مدل اس��تفاده کند. در عوض
ریش��ارژ یکی از اولین خودروهایی اس��ت که سیس��تم سرگرمی 
رس��انه ای آن به طور کام��ل روی نرم افزاره��ای بومی گوگل اجرا 
می شود. البته منظور ما اندروید اتو نیست، که نیازمند یک گوشی 
اندرویدی اس��ت و با محصوالت خودروس��ازان مختلفی سازگاری 
دارد. XC4۰ ریش��ارژ مح��دوده مس��افت 335 کیلومتری دارد و 
دارای ی��ک س��انروف پانورامی��ک، صندلی ه��ای ج��ادار، ظرفیت 
یدک ک��ش ۹۰۰ کیلوگرم��ی و فضای زی��ادی در صندوق عقب و 
 XC4۰ صن��دوق جلو اس��ت. اگر این خیلی ش��بیه شاس��ی بلند
بنزینی به نظر می رس��د، دلیلش این است که طراحی آنها یکسان 
است، اما ریش��ارژ فقط الکتریکی شده اس��ت. نمایندگان شرکت 
در ی��ک رویداد مطبوعاتی در ماه دس��امبر گفتند: این آینده ولوو 
در یک پوس��ته آشنا اس��ت و نام ریش��ارژ  به همین دلیل انتخاب 
شده است. بهترین نکته رانندگی با یک خودروی برقی با سیستم 
گوگل، سیس��تم مس��یریابی آن اس��ت. گوگل مپ��س به صورت 
پیش ف��رض روی آن قرار دارد و نمی توان از سیس��تم مس��یریابی 
دیگ��ری در آن اس��تفاده کرد. چندین راه برای تعامل با سیس��تم 
س��رگرمی رس��انه ای وجود دارد. مث��ال می توانید صفحه لمس��ی 
مرکزی را لمس کنید یا می توانید یک دکمه روی فرمان را فش��ار 
دهید و مثل سایر دستیارهای گوگل بگویید: هی گوگل. همچنین 
یک نمایش��گر کوچک تر 12.2 اینچی در پشت فرمان وجود دارد 
که مسیر رانندگی را نشان می دهد، پس نیازی نیست برای دیدن 

نقشه مدام به سمت راست و نمایشگر مرکزی نگاه کنید.

شرکت های ایران خودرو و سایپا در حالی در چند دهه گذشته، هر سال 
خواهان مجوز افزایش قیمت خودرو بوده و قیمت های رس��می را پوشش 
دهن��ده هزینه ها و بهای تمام ش��ده خود نمی دانند که ی��ک بار هم باید 
پاسخ دهند سوءمدیریت، هزینه های فزاینده سربار، هزینه های مدیریتی و 
پرس��نلی باال و فضای غیررقابتی چه نقشی در بهای تمام شده باال و زیان 
ساالنه و انباشته این شرکت ها دارد و اساسا چرا ۸5 میلیون ایرانی باید از 

جیب خود بهای این ناکارآمدی و فساد را بپردازند؟
 در چند دهه اخیر، درخواس��ت گران ش��دن قیمت خودرو به خواسته 
همیشگی خودروسازان تبدیل شده است. در روز های گذشته نیز بار دیگر 
البی خودروسازان موفق شد موافقت شورای رقابت را برای افزایش قیمت 
محصوالت ش��ان جلب کند. پس از درخواست خودروسازان، هفته گذشته 
شورای رقابت رأی به آزادسازی قیمت 45 درصد از خودرو های داخلی داد. 
البته اگرچه روی این اقدام نام »فرمول جدید قیمت گذاری« گذاشته است، 

اما باطناً این فرمول جدید همان مجوز گران شدن محصوالت شان است.
 مجوز افزایش مجدد قیمت خودرو، بهانه ای شد تا نگاهی به صورت های 
مالی و وضعیت مالی دو شرکت اصلی خودروساز کشور بیندازیم تا مشخص 
ش��ود ناکارآمدی چه نقش��ی در افزایش هزینه ها و قیمت محصوالت شان 
دارد. در بخ��ش نخس��ت این گ��زارش، وضعیت ایران خ��ودرو را واکاوی 
می کنیم و در بخش دوم این گزارش، نگاهی به صورت های مالی ش��رکت 

سایپا خواهیم داشت.
درستی اطالعات 11 شرکت زیرمجموعه مشخص نیست!

تجارب مدیریتی و حسابرس��ی در ش��رکت های بزرگ نش��ان می دهد 
بسیاری از تخلفات و سوءمدیریت ها نه در شرکت اصلی که در شرکت های 
فرع��ی و زیرمجموعه صورت می گیرد. معموال هیأت مدیره ش��رکت های 

فرع��ی به نحوی برگزیده می ش��وند که تابع دس��تورات مدیریت و هیأت 
مدیره ش��رکت اصلی باشند و بسیاری از تصمیمات ُشبهه برانگیز و دارای 
مسئله، به جای شرکت اصلی در شرکت های فرعی و زیرمجموعه به اجرا 

گذاشته می شود.
 براس��اس گزارش حسابرس رسمی، در ایران خودرو، 11 شرکت فرعی، 
اساسا حسابرسی نشده اند و در واقع صحت اطالعات مالی این 11 شرکت 
مشخص نیس��ت. همچنین صورت های مالی 3 شرکت فرعی و 6 شرکت 
وابس��ته نیز در صورت مالی تلفیقی ایران خودرو منعکس نشده است که 
در ص��ورت انعکاس وضعیت بدهی ها و زیان ایران خودرو تغییر می کند و 

افزایش می یابد.
 متن کامل گزارش س��ازمان حسابرس��ی در این خصوص به شرح زیر 
اس��ت:   صورت های مالی 11 ش��رکت فرعی حسابرس��ی نشده که جمع 
دارایی ه��ا، بدهی ها و درآم��د آنها به ترتیب مبالغ 64 هزار و 5۸1 میلیارد 
ریال، 57 هزار و ۸1۰ میلیارد ریال و 31 هزار و ۸2 میلیارد ریال اس��ت. 
ضمن اینکه صورت های مالی 3 ش��رکت فرعی و 6 ش��رکت وابس��ته در 
صورت های مالی تلفیقی گروه انعکاس نیافته اس��ت. همچنین محاس��به 
ارزش ویژه 6 شرکت وابسته و نیز سرمایه گذاری در بانک پارسیان )شرکت 
وابسته( براس��اس صورت های مالی تلفیقی حسابرسی نشده شرکت های 
مذکور صورت گرفته اس��ت.   مضافا به موجب صورت تطبیق حس��اب با 
شرکت های فرعی حداقل مبلغ 6 هزار و 764 میلیارد ریال اقالم باز بدهکار 
و حداقل مبلغ 11 هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال اقالم باز بستانکار بدون تعیین 
ماهیت و رف��ع مغایرت مزبور، در صورت های مال��ی تلفیقی گروه منظور 
ش��ده است. افزون بر این درخصوص تغییرات حاصل از جریان های نقدی 
و تغییرات غیرنق��دی در بدهی های حاصل از فعالیت تأمین مالی گروه و 

وضعیت ارزی افش��ای الزم در صورت های مالی انجام نشده است. هرچند 
اعم��ال تعدیالتی از باب��ت موارد فوق ضروری اس��ت، لیکن به دلیل عدم 
دسترسی به اطالعات و مستندات کافی تعیین میزان آن در شرایط حاضر 

برای این سازمان میسر نشده است.
 زیان عملیاتی و زیان انباشته ایران خودرو

سود و زیان عملیاتی به لحاظ حسابداری و در تحلیل صورت های مالی 
از آن رو حائز اهمیت است که نشان می دهد وضعیت یک شرکت به لحاظ 
موضوع اصلی فعالیت یک شرکت به چه نحو است. موضوع اصلی فعالیت 
ایران خودرو، س��اخت اتومبیل اس��ت و این شرکت از این محل ماموریت 

اصلی خود که فلسفه وجودی آن است، هر سال متحمل زیان می شود.
 حس��ابرس تاکید داد: نتایج عملیات گروه و شرکت در سال مالی مورد 
گ��زارش به ترتیب به مبالغ 113 ه��زار و ۸۸2 میلیارد ریال و  52 هزار و 
6۰1 میلیارد ریال منجر به زیان ش��ده اس��ت. مضافا زیان انباشته گروه و 
شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش به ترتیب بالغ بر مبلغ  275 هزار 

و 165 میلیارد ریال و 144 هزار و 336 میلیارد ریال گردیده است.
زیان انباشته شرکت های فرعی و زیرمجموعه

زیاندهی از محل اصلی فعالیت شرکت صرفا مختص شرکت اصلی ایران 
خودرو نیست و شرکت های زیرمجموعه نیز از موضوع اصلی فعالیت خود 
متحمل زیان عملیاتی و انباش��ته هس��تند. طبق بررسی  های انجام شده، 
زیان انباشته شرکت های فرعی توسعه خودروکار، تاپ سرویس، گواه، تولید 
موتور های دیزل ایران )ایدم(، مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو دیزل 
)اپک��و(، تاپ خ��ودرو و تولید قطعات خاور جمعا به مبل��غ 2 هزار و ۸۹۸ 
میلیارد ریال بوده که عمدتا فعالیت آنها متوقف و یا دارای ابهام در تداوم 

فعالیت هستند.

آیا با درخواست افزایش قیمت خودرو موافقت شده است؟

افزای��ش قیم��ت کارخانه ای خودروه��ا، تمایل مردم ب��ه ثبت نام و 
ش��رکت در قرعه کشی خودروسازان را کاهش داده است. این موضوع، 
خروج برخی خودروها از فروش س��همیه ای شرکت های خودروساز را 

به همراه داشته است.
ب��ه گزارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری فارس، رش��د قابل توجه 
قیمت کارخان��ه ای خودروها و اف��ت نرخ های نجومی ب��ازار، تقاضای 
ش��رکت در فرآیند قرعه کش��ی خودروس��ازان را کاهش داده و تعداد 
ثبت نام کنندگان برای خرید خودرو نس��بت به قبل کمتر شده است. 
این موضوع باعث ش��ده تا مردم سرمایه گذاری کمتری در شرکت های 
خودروس��از انج��ام دهن��د و در نتیجه تامین مال��ی از این محل برای 

خودروسازان کاهش داشته است.
یک مقام مس��ئول در صنعت خودروس��ازی در این مورد در گفت و 
گ��و با خبرنگار فارس با بیان اینک��ه ورودی پول از محل ثبت نام های 
مردم به شرکت های خودروساز کم شده است، گفت: با افزایش قیمت 
خودرو، اس��تقبال مردم از ثبت ن��ام و پیش خرید خودرو کاهش یافته 
اس��ت. وی تصریح کرد: در حال حاضر خودروس��ازان با مشکل تامین 
نقدینگی روبه رو هستند و کاهش ثبت نام ها نیز این مشکل را تشدید 

می کند.
کاه��ش تقاضا برای خرید خودرو از ش��رکت های خودروس��از باعث 

ش��ده تا خودروس��ازان نام برخی خودروها را از فهرس��ت قرعه کشی 
خ��ارج کنند. در این رابطه می توان به حذف دو محصول س��ایپا 151 
و نیس��ان تک سوز آپش��نال از روند قرعه کشی سایپا و عرضه مستقیم 

این خودروها اشاره کرد.
در این مورد مجید باقری، قائم مقام فروش س��ایپا می گوید: با توجه 
به اینکه متقاضی برای این دو محصول کمتر از سهمیه در نظر گرفته 
شده بوده، لذا تمام ثبت نام کنندگان این دو محصول بدون قرعه کشی 

می توانند تکمیل وجه کنند.
رزرو 2۰۰ درصدی در قرعه کشی ها

در عین حال ش��اهد افزایش انصرافی ها در خرید خودرو و در نتیجه 
بازنگری در تعداد رزروهای قرعه کش��ی خودروس��ازان نیز هستیم، به 
طوری که این موضوع باعث ش��ده شرکت های خودروساز تعداد افراد 

رزرو برای جایگزینی برندگان قرعه کشی را افزایش دهند.
قائم مقام سایپا در این مورد می گوید: در قرعه کشی های قبلی برخی 
از منتخب��ان به دالیل مختلف از خرید خ��ودرو انصراف می دادند و بر 
همین اس��اس مج��وزی از کمیته خودرو اخذ کردیم ت��ا بتوانیم رزرو 

منتخبان را به میزان 2۰۰ درصد افزایش دهیم.
این در حالی اس��ت که در طرح عرضه خودرو با قرعه کشی، تنها به 
اندازه 1۰ درصد برندگان، ظرفیت رزرو در نظر گرفته می شد و به مروز 

افزای��ش یافت. در پیش فروش آذرماه ای��ران خودرو 533 هزار و 4۰۰ 
نفر برای حضور در قرعه کش��ی ثبت نام کردند. این در حالی است که 
در پیش فروش محصوالت این ش��رکت خودروس��از در خردادماه بیش 
از ی��ک میلیون و 5۰۰ ه��زار نفر ثبت نام کرده بودند. هرچند ظرفیت 
عرضه محصوالت در این دو مرحله قرعه کش��ی با یکدیگر تفاوت دارد 
ام��ا نمی توان گفت که م��ردم توجه زیادی به ظرفیت ها داش��ته اند و 
براساس آن، میزان ثبت نام ها کاهش یافته است، چراکه غالباً ظرفیت 

فروش در زمان ثبت نام اعالم نشده است. 
در پیش ف��روش خردادم��اه محص��والت س��ایپا نیز 243 ه��زار نفر 
ثبت ن��ام کردند در حالی که در قرعه کش��ی پیش فروش دی ماه این 

خودروساز131 هزار و ۹47 نفر ثبت نام کردند.
قیمت کارخانه در حال نزدیک شدن به نرخ های بازار

کاهش ثبت نام مردم در قرعه کشی خودروسازان در شرایطی اتفاق 
افتاده که ش��ورای رقابت و خودروسازان با تعیین دستورالعمل جدید 
برای قیمت گذاری خودروها به دنبال نزدیک کردن قیمت کارخانه ای 

خودروها به نرخ های بازار هستند.
رضا شیوا، رئیس ش��ورای رقابت در این مورد می گوید: بازار خودرو 
وض��ع خوبی دارد، قیمت ها رو به کاهش اس��ت و اطمین��ان داریم با 
افزایش تولید، قیمت خودرو درب کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود.

 صدراعظم نوری گفت ش��هرداری تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه موظف هس��تند، ش��رکت های طرف قرارداد شهرداری 

تهران را ملزم به استفاده از فیلتر جاذب هوا کنند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، بررس��ی الیحه تعیی��ن ضوابط کنت��رل آالینده ه��ای هوا در 
پایانه های اتوبوس��رانی و ترمینال ها دیروز در دس��تور کار دویس��ت و 

شصت و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت.
در ابتدای بررس��ی این دس��تور صدراعظم نوری عضو ش��ورای شهر 
تهران گفت: ذرات معلق توس��ط اتوبوس های دیزلی منتشر می شود و 

قسمت اعظمی از این ذرات کربن است که به شدت سالمت را به خطر 
می اندازد و منجر به مرگ زودرس برای بزرگساالن می شود.

وی ادامه داد: برابر با آخرین آمار در مجموع بیش از 2۸ درصد ذرات 
معلق منتشرش��ده از هوا ناشی از اتوبوس ها و مینی بوس هایی است که 
در ته��ران تردد دارند. نوری تصریح کرد: به دلیل مش��کالتی از جمله 
تحریم و نبود منابع اتوبوس ها نوس��ازی نشده اند و موجب آالیندگی و 
افزایش ذرات معلق هوا ش��ده اند و فیلتر جذب دوده می تواند آلودگی 

هوا را کاهش دهد و تاکنون 5۰ اتوبوس مجهز شده است.
عضو ش��ورای ش��هر تهران بیان کرد: این آلودگی برای ش��هروندان 

تهران بسیار خطرناک است و سالمت آنها را به خطر می اندازد و حتی 
ممکن است آنها را با مردم مواجه سازد. صدراعظم نوری تصریح کرد: 
ش��رکت واحد اتوبوسرانی و حومه موظف اس��ت در راستای کاهش و 
کنترل انتش��ار آالینده هوا در ایستگاه های اتوبوسرانی درون شهری و 

پایانه های اتوبوسرانی برون شهری تکالیفی را انجام دهند.
عضو شورای ش��هر تهران درباره این تکالیف گفت: شهرداری تهران 
و ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موظف هستند، شرکت های 
طرف قرارداد ش��هرداری تهران را ملزم به استفاده از فیلتر جاذب هوا 

کنند.

رغبت مردم به شرکت در قرعه کشی خودرو کاهش یافت

رزرو 2۰۰ درصدی خودروسازان

بیش از 28درصد ذرات معلق هوا ناشی از اتوبوس ها و مینی بوس ها است
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کشور فنالند با ارائه طرحی ۹۰روزه تالش می کند تا افراد متخصص خارجی 
را برای حضور در بازار فناوری این کشور جذب کند.

به گزارش یورونیوز فارسی بنابر این طرح، به افراد متخصص در حوزه فناوری 
که در ح��وزه فناوری تخصص دارند، ویزایی ۹۰ 
روزه اعطا می شود تا بتوانند به این کشور شمال 
اروپ��ا بیایند و پس از رس��یدن در صورت تمایل 

ویزای خود را دائمی کنند.
یوهانا هوره، از مرکز تجارت هلسینکی، که این 
برنامه را طراحی کرده است می گوید: ما در صدر 
کشورهایی نیستیم که افراد دل شان بخواهد به 
آنجا بروند، اما این هم هست که می دانیم وقتی 
مردم به اینجا می آیند دل شان می خواهد بمانند.

او درباره علت ارائه چنین طرحی ادامه داد: در 
سطح جهان برای جذب استعدادها رقابت زیادی 

وجود دارد بنابراین ما باید خالقانه فکر کنیم.
برای این طرح 53۰۰ متقاضی فرم پر کرده اند 

که به گفته مقامات حدود 3۰درصد از آنان را شهروندان کانادا و آمریکا تشکیل 
می ده��د. بقیه این افراد از کش��ورهای دیگر بوده اند، از جمل��ه بریتانیا با 5۰ 

متقاضی در این طرح حضور داشته است.

مدیر مرکز تجارت هلسینکی می گوید ۸۰۰ کارآفرین و صاحب شرکت های 
دانش بنیان، 6۰ نفر س��رمایه گذار و مابقی نیز افراد در جست وجوی شغل که 

دارای خانواده بودند در این طرح شرکت کردند.
ط��رح مهاجرتی ۹۰ روزه، که اکنون بس��ته 
ش��ده اس��ت، برای افراد واجد شرایط امکاناتی 
نظیر مدارک رس��می اقامت، خانه، مدرس��ه و 
مهدکودک ب��رای فرزندان، تجهیزات کار از راه 
دور، معرفی به شبکه های فناوری در هلسینکی 

و کمک برای اقامت دائم فراهم می کند.
فنالند ک��ه زادگاه ش��رکت های دانش بنیان 
و اس��تارت آپ های گوناگون به ش��مار می رود، 
بازار اس��تارت آپی پررونقی به ارزش 6 میلیارد 
یورو دارد. این کش��ور در جهان باالترین میزان 
سرانه استارت آپ دیجیتال نسبت به جمعیت 

را داراست.
به تازگی شرکت های عظیم فناوری همچون 
گ��وگل اقدام به گش��ودن پردیس های فن��اوری در فنالن��د کرده اند. مقامات 
فنالندی انتظار دارند در س��ال 2۰21 دس��ت کم 5۰ هزار شغل جدید در این 

حوزه ایجاد شود.

محققان دانشگاه شهید بهشتی موفق به بومی سازی فناوری تولید یک دستگاه 
پیش��رفته تصویربرداری پزشکی شدند. ستاد توس��عه فناوری  های فوتونیک، 
لیزر، مواد پیش��رفته و س��اخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 

آنها حمایت کرد. محمدعلی انصاری مدیرعامل 
ش��رکت پرتو آوی اطلس گفت: این ش��رکت در 
مرکز نوآوری لیزر دانشگاه شهید بهشتی مستقر 
است و با حمایت این ستاد بر روی پروژه طراحی 
و س��اخت »دس��تگاه  های عکس برداری نوری از 
پوس��ت« کار می  کند. انص��اری در ادامه ضمن 
توضیح تحقیقات انجام گرفت��ه برای تولید این 
محصول، افزود: این دس��تگاه برای عکس برداری 
پیشرفته از پوس��ت بیماران مبتال به سرطان یا 
ضایعات پوس��تی کاربرد دارد. با توجه به قیمت 
بسیار باالی نمونه مشابه خارجی، نمونه فناورانه 
داخل��ی، قطعاً ب��ا قیمت بس��یار پایین تر عرضه 

خواهد شد.
مدیرعام��ل ش��رکت پرت��و آوی اطل��س، در ادامه گفت: بدیهی اس��ت که 
شرکت های خارجی تولیدکننده این محصول در ایران نمایندگی رسمی ندارند 
و ب��ه همین خاطر خدماتی برای تعمیر، تعویض قطعه یا ارتقای دس��تگاه به 

مشتری ایرانی، عرضه نمی کنند، در حالی که این شرکت، یک برنامه منسجم را 
برای ارائه خدمات باکیفیت پس از فروش، هم زمان با تولید به پیش خواهد برد.
 این فعال فناور ضمن تاکید بر جذب حمایت های دولتی گفت: این محصول 
در لبه تجاری سازی قرار دارد و امیدوار هستیم 
با ادامه حمایت های س��تاد توسعه فناوری های 
فوتونی��ک، لی��زر، مواد پیش��رفته و س��اخت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، آن 
را به مرحله تولید انبوه برس��انیم. تمام فرآیند 
طراحی و ساخت این دستگاه در هر دو بخش 
س��خت افزاری و نرم افزاری در داخل دانش��گاه 
و با کم��ک جوان��ان متخصص ایران��ی انجام 
گرفته اس��ت.  وی افزود: مشتری این محصول 
کلینیک ه��ا، بیمارس��تان ها و مراک��ز درمان 
تخصصی در حوزه پوس��ت هس��تند. حمایت 
از عرض��ه و بازاریابی محص��والت و تجهیزات 
پزشکی و عدم اجازه به ورود محصوالت مشابه 
خارجی، می تواند به گس��ترش  بازار محص��والت دانش بنیان ایرانی در داخل 
کمک کند. به همین دلیل، حمایت نهادهایی مانند وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی در این بین مهم و حیاتی تلقی می شود.

محققان دستگاه تصویربرداری پیشرفته پوست ساختند و امید به درمان فناوران مخاطبان تازه طرح مهاجرتی فنالند هستند
ضایعات پوستی را افزایش دادند

جذب سرمایه توسط استارت آپ ها، یک چالش اساسی در روند توسعه و 
گس��ترش کسب وکارهای نوپا محسوب می شود. با این همه، در حوزه های 
پیش��رفته فناوری در دنیا، استارت آپ های بسیار موفقی ظهور کرده اند که 
نه تنها با حداقل سرمایه کار خود را آغاز کرده اند، بلکه برخی از آنها، بدون 

سرمایه توانسته اند، مراحل اولیه رشد را طی کنند.
افرادی که دارای ذخایر ارزشمندی از دانسته های فنی هستند، در صورت 
برخورداری از یک ایده عالی خواهند توانس��ت، که مراحل ابتدایی رشد را 

بدون سرمایه پشت سربگذارند.
به اینگونه اس��تارت آپ ها در اصطالح »بوت استرپ« گفته می شود. این 
واژه میان کارآفرینان و محیط های استارت آپی بسیار شنیده می شود. بوت 
استرپ به این معنا اس��ت که یک استارت آپ از همان ابتدای کار توانسته 
است به صورت خودگران عمل کند و بدون تکیه بر سرمایه بیرونی و بدون 

انجام فرآیند جذب سرمایه، مراحل رشد و پیشرفت ابتدایی را طی کند.
در این بین، برخی حوزه ها برای تاس��یس بوت استرپ ها در ایران بسیار 
مساعدتر هستند. حوزه های مبتنی بر خدمات دیجیتال و نتورک مارکتینگ 

و بازاریابی در شبکه های اجتماعی از جمله این رشته ها هستند.
برای نمونه، یک اس��تارت آپ در آتالنتای آمریکا، براساس این ایده شکل 
گرفت که بتواند برای مشاغل مختلف در زمینه توسعه وب، تأمین سرمایه 
کند. این استارت آپ بدون جذب سرمایه آغاز به کار کرد و در حال حاضر به 

یک شرکت بسیار موفق چند میلیون دالری تبدیل شده است که روزانه یک 
میلیارد ایمیل ارسال می کند.

برنامه های مبتنی بر وب و  نرم افزارهای مدیریت پروژه و ارتباطات تیمی 
نیز از جمله محصوالت و خدماتی هستند که می توانند مبنای تشکیل یک 

استارت آپ بوت استرپ باشند.
چند دانشجو در صورت اشراف بر کدنویسی با استفاده از رایانش ابری و 
یا اجاره هاست، می توانند یک نرم افزار و اپلیکیشن بسیار کاربردی را برای 

خدمات دهی به شرکت ها، در فضاهایی مانند منازل مسکونی تولید کنند.
در واقع جذب سرمایه باال، تضمینی برای موفقیت یک استارت آپ نیست، 
بلکه میزان کاربردی بودن کاال و خدمات نوین تولید شده است، که تعیین 
می کند که آیا این استارت آپ به حیات خود ادامه می دهد و یا آنکه از بین 

می رود.
فعالین استارت آپی به جای پافشاری بر ایده های شکست خورده و شکوه و 
گالیه از نبود سرمایه، باید به سراغ ایده هایی بروند که سهم دانش و فناوری 

در آنها بسیار بیشتر از سهم سرمایه است.
به همین دلیل، بس��یار مهم اس��ت که موسس��ین یک اس��تارت آپ از 
مهارت های مختلفی برخوردار باش��ند. برای نمونه، توان بازاریابی و فروش 
گس��ترده در فضای مجازی و عالم واقعی و داش��تن قدرت مذاکره تجاری 
و چانه زنی، یک اس��تعداد بسیار مهم اس��ت که برخی به صورت غریزی و 
خودآموز از آن برخوردار هستند. داشتن چنین افرادی در تیم استارت آپی 
یک موهبت مهم محسوب می ش��ود و می تواند حتی از تامین سرمایه نیز 

مهم تر باشد.

صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران معاونت علمی و فناوری و معاونت 
تحقیقات وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی تفاهم نامه همکاری امضا 

کردند.
ای��ن تفا هم نامه به امضای ایمان افتخاری، رئیس صندوق حمایت از فناوران 
و پژوهش��گران و فرید نجفی، سرپرس��ت معاونت تحقیق��ات و فناوری وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.
هدف از آن شناس��ایی، برقراری ارتباط و حمایت از پژوهش��گران و فناوران  
است تا با استفاده از مشارکت و همکاری های علمی این دو مرکز زمینه  برای 
تأمی��ن بهداش��ت و درمان مردم فراهم ش��ود. اج��رای 2۰۰  طرح تحقیقاتی 
پسادکترا و 2۰۰ طرح رساله دکترا در راستای اولویت های تحقیقاتی و مقررات 
و سیاست های حمایتی وزارت بهداشت و صندوق از موارد این همکاری است.

حمایت بیشتر از پژوهشگران کشور در پی اشتراک گذاری 
منابع

در این مراسم ایمان افتخاری، رئیس صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران 
معاونت علمی و فناوری با اش��اره به حمایت از پژوهش��گران حوزه پزشکی و 
دارویی کش��ور گفت: این تفاهم نامه منابع صندوق حمایت از پژوهش��گران و 
معاونت پژوهشی وزارت بهداشت را برای حمایت از پژوهشگران در کنار یکدیگر 

قرار می دهد.
وی ادامه داد: در قالب این تفاهم نامه پژوهش��گران در س��طح پس��ادکترا و 
پژوهشگران دانشجویی، طرح های خود را ارسال می کنند و بهترین طرح پس از 

داوری مشترک توسط دو مجموعه مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
رئی��س صندوق حمایت از فناوران و پژوهش��گران معاونت علمی و فناوری 

با بیان اینکه در قالب این برنامه 2۰۰ پژوهش��گر دوره پسادکترا و 2۰۰ طرح 
پژوهش��ی را زیر چتر حمایتی قرار می دهیم، بیان کرد: اشتراک گذاری منابع، 

حمایت بهتر و بیشتر از محققان را به دنبال دارد.
ضرورت حمایت دوجانبه از پروژه های کاربردی برای کشور

همچنین فرید نجفی، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
گفت: این تفاهم نامه بعد از مذاکرات اولیه ای که با صندوق در معاونت تحقیقات 

و فناوری وزارت بهداشت انجام شده بود، به امضا رسید.
به گفته وی، در این تفاهم نامه به بحث حمایت فارغ از تعداد پژوهش ها که 
قابل گس��ترش بوده، توجه شده است و مدلی از همکاری را شکل می دهد که 
در قالب آن صندوق و وزارت بهداشت از پروژه پژوهشگرانی که به سود کشور 
بوده و ارزش علمی مناس��بی دارند، حمایت خواهند کرد. باید پروژه هایی که 
ارزش افزوده ای برای مان ایجاد می کنند و مشکلی از مشکالت کشور می کاهند 

را دوجانبه حمایت کنیم.
هم��کاری در زمینه اج��رای 2۰۰ طرح تحقیقاتی پس��ادکترا و 2۰۰ طرح 
رساله دکترا در راستای اولویت های تحقیقاتی طرفین و مقررات و سیاست های 
حمایتی صندوق، فراهم کردن بس��تر به اشتراک گذاشتن اطالعات مربوط به 
طرح های انجام شده و در حال انجام سامانه صندوق و سامانه نیماد،  استفاده از 
بستر نرم افزار علم سنجی معاونت توسط صندوق، تشویق به افزایش استفاده از 
حمایت های صندوق در زمینه گرنت پژوهشی توسط معاونت های علوم پزشکی 
طرف تفاهم نامه با صندوق از سوی معاونت و تشویق مراکز علمی علوم پزشکی 
به انعقاد تفاهم نامه حمایت مشترک درخصوص طرح های تحقیقاتی با صندوق 

از جمله موضوعات تفاهم نامه هستند.

4۰۰ طرح فناورانه حوزه درمان و بهداشت حمایت می شود؛ تفاهم نامه امضا شد

تقریبا دو ماه است که جک ما، بنیان گذار علی بابا، در انظار عمومی ظاهر نشده است. 
ظاهرا انتقاد از سیسـتم  رگوالتوری چین مشـکالتی برای او ایجاد کرده و رسـانه ها از 
احتمال گم شـدن او خبر می دهند. گزارش ها از ناپدیدشدن جک ما، بنیان گذار علی بابا 
و میلیاردر چینی، خبر می دهند. او چند هفته ای است که در انظار عمومی ظاهر نشده 
و حدس و گمان هایی درباره  گم شدنش وجود دارد. به گزارش بیزینس اینسایدر، جک ما 
قرار بود در فینال مسابقه  استعدادیابی Africa’s Business Heroes حضور یابد، اما 
یکی از مدیران علی بابا جایگزین او شـد. جک ما مسـابقه  یادشده را برای کارآفرینان 
آفریقایـی ترتیـب داده بـود و آنان برای جایـزه  1.۵ میلیـون دالری رقابت می کردند. 
سـخنگوی علی بابا در مصاحبه با رسانه  فایننشـال تایمز دلیل غیبت جک ما در برنامه  

یادشده را تداخل برنامه هایش اعالم کرد.
بـه گـزارش زومیت، جک مـا، بنیان گـذار علی بابا و آنت گروپ اسـت و بـا افزایش 
تحقیقـات ضدانحصـاری دولت چین روی این دو شـرکت، او نیز درگیر مسـائل برخی 
مقام ها شده بود. آنت گروپ با هدف ارائه  خدمات پرداختی تأسیس شده است و اخیرا 
زمزمه  ورود این شـرکت به بازار سـهام شنیده می شـد، اما رگوالتورها با این موضوع 
مخالف کردند و از آنت گروپ خواستند در مدل کسب وکاری خود تجدیدنظر کند و به 

ارائه  خدمات پرداختی بازگردد.
همچنین، رگوالتورهای چین از محدودیت اعمال شـده علی بابا برای  بازرگانان انتقاد 
کردنـد. درواقع براسـاس سیاسـت علی بابا، بازرگانـان به ناچار با این شـرکت قرارداد 

می بندند و نمی توانند محصوالت شان را در پلتفرم های رقیب آن ارائه دهند.
مشـکالت پیش  روی جک ما فقط به اینها ختم نمی شـوند. اوایـل نوامبر 2۰2۰، بازار 
سـهام شـانگهای عرضه  اولیه  سـهام )IPO( علی بابا و آنت  گروپ را تعلیق کرد. آنت 
گروپ بزرگترین عرضه   اولیه  سـهام را با جمع آوری 34.۵ میلیارد دالر به دسـت آورده 
 dual listing و قرار بود ۵ نوامبر 2۰2۰ )1۵ آبان(، برای کسـب سـرمایه بیشـتر وارد
بورس های هنگ کنگ و شـانگهای شـود، اما دو روز قبل از آن، عرضه   اولیه  سـهام آن 
متوقف شـد. 24 اکتبر 2۰2۰ )3 آبان 1399(، جک ما سیستم رگوالتوری چین را عامل 
جلوگیری از نوآوری دانسـت و قوانین بانکی جهانی را به »انجمن مردمان پیر« تشبیه 
کرد. او در سخنرانی آن روز گفت: »سیستم  مالی امروز میراث عصر صنعت است. باید 

سیستم کنونی را بازسازی و سیستم جدیدی برای نسل بعدی ایجاد کنیم.«
به گـزارش یاهـو فایننس، چند روز پس از این انتقاد بود کـه عرضه   اولیه  آنت گروپ 
تعلیق شـد کـه تأییدیه ناظـران اوراق بهادار چیـن را دریافت کرده بود. بازار سـهام 

راه اندازی یک استارت آپ بدون سرمایه

جک ما، بنیان گذار علی بابا، پس از انتقاد از رگوالتورهای چین ناپدید شد

دریچــه

شبکه ای از خدمات آزمایش��گاهی در کشور با فعالیت ۸۰6 مجموعه ایجاد 
شده است تا سطح خدمات ارائه شده در این حوزه را ارتقا دهند.

شبکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، پلتفرم به اش��تراک گذاری دستگاه ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و 
حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است. بر 
همین مبنا هم طی این چند سال توانسته تعداد قابل توجهی از مجموعه های 

آزمایشگاهی را در یک شبکه تخصصی کنار هم قرار دهد.
در همی��ن راس��تا تاکن��ون ۸۰6 مجموعه آزمایش��گاهی ب��ه عضویت این 
ش��بکه درآمده اند؛ مجموعه ه��ای فناورانی که با اش��تراک گذاری اطالعات و 

تجهیزات شان، توسعه صنعت آزمایشگاهی کشور را دنبال می کنند. 

8۰6 مجموعه آزمایشگاهی ارائه 
خدمات به محققان را ارتقا می دهد

محمدرضا حیدری
کارشناس ارزیابی و منتورینگ شرکت های نوپا

چهارشنبه
17 دی 1399

شماره 1701
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برنامه هم��کاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کش��ور 
به دنبال توس��عه توان دانشی کش��ور با همکاری و مشارکت 1۰ هزار 

نفر است.
برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان 
Connect.isti.( ایرانی خ��ارج از کش��ور
ir( ب��ا هدف اس��تفاده از ظرفی��ت علمی و 
تخصص��ی محققان و متخصص��ان ایرانی و 
برق��راری ارتباط با مراک��ز علمی، فناوری و 
صنعتی منتخب کشور در حال اجرا است. با 
توجه به نتایج قابل قبول و مستند از اجرای 
این طرح در کشور، در حال حاضر 1۰ هزار 
نفر ب��رای حضور در ای��ن برنامه ملی اعالم 

آمادگی کرده اند.
براس��اس آخرین آمار ارائه ش��ده تاکنون 
15۰ پایگاه تخصص��ی همکار به این برنامه 
پیوس��ته اند. پایگاه ه��ای تخصص��ی همکار 

شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، مراکز نوآوری 
و پارک های فناور داخل کشور است که نخبگان خارج از کشور در آنها 

جذب می شوند و با این پایگاه ها همکاری می کنند.

مرکز تعام��الت بین المللی علم و فناوری معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ب��ا اجرای این برنامه در تالش اس��ت ت��ا در قالب 
حمای��ت از انجام پروژه های تحقیقاتی و فناورانه همچون پس��ادکترا، 
فرص��ت مطالعاتی، اس��تاد مدعو و معین، 
راه اندازی کسب وکارهای فناورانه، اشتغال 
در شرکت های فناور و برگزاری سخنرانی 
و کارگاه ه��ای تخصصی ب��ه ارتباط موثر 
متخصصان ایرانی خارج از کش��ور با مراکز 
علمی و فناوری برگزیده کشور کمک کند.

»ارتقای س��طح علمی و حرفه ای پایگاه 
تخصصی همکار«، »فراهم کردن ش��رایط 
مناسب برای توسعه فناوری های نوظهور و 
پیشرفته در کشور«، »فراهم کردن شرایط 
انتق��ال مهارت ها، روش ه��ا و قابلیت های 
خدمات��ی نوین توس��ط متخصصان ایرانی 
خ��ارج از کش��ور به داخ��ل« و »کمک به 
تاس��یس ش��رکت های فناور در حوزه های فناوری پیشرفته« از جمله 
مهمتری��ن اهداف اجرایی ک��ردن این برنامه توس��ط معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری است.

ش��رکتی دانش بنیان تالش خود را در حوزه ارائه خدمات مهندس��ی، 
نگهداری، بهره برداری، بهینه س��ازی و کاهش تلفات شبکه های انتقال و 

توزیع برق متمرکز کرده است.
ش��رکت فن��اوران انرژی ط��وس با کمک 
37۰ متخصص و با اس��تفاده از ماشین آالت 
و تجهیزات م��درن، به ح��وزه ارائه خدمات 
مختلف در صنعت برق قدم گذاش��ته است. 
خدم��ات این ش��رکت در زمین��ه نگهداری، 
نصب، راه اندازی، بهینه سازی و به روز رسانی 
پست ها و شبکه های انتقال و توزیع نیرو ارائه 
می ش��ود.  به گفته محمد جهانی، مدیرعامل 
این ش��رکت دانش بنیان، »دس��تگاه تس��ت 
بالک« یکی از تولی��دات این مجموعه فناور 
اس��ت. این دس��تگاه، امکان تس��ت رله های 
سیستم را فراهم می کند. برای این کار دیگر 
نیازی به باز کردن س��یم بندی سیستم های 

حفاظتی برای تست نیست. جداسازی رله از محیط  و تست های ثانویه 
ب�ا این تجهیز، سریع تر و آسان تر انجام می شود.

وی افزود: »دستگاه تست کنترل برق گیر« هم محصول دیگر ما است. 

با توجه به اینکه در تحلیل و مانیتورینگ برق گیرها عملکرد سالیانه مهم 
است برای انجام این کار باید از صحت عملکرد کنتور برق گیرها اطمینان 
حاصل شود. به همین دلیل تست دوره ای کنتورهای برق گیر بسیار مهم و 
حیاتی است. شناسایی و تعویض کنتورهای 
برق گیر معی��وب می تواند نتای��ج تحلیلی 
عملکرد برق گیرها را به واقعیت نزدیک کند.
ای��ن فعال فن��اور ادامه داد: ای��ن کار با 
شناس��ایی به موقع برق گیره��ای معیوب 
و همچنی��ن بهینه س��ازی آنه��ا از صدمه 
دی��دن تجهی��زات گران قیمت��ی چ��ون 
ترانس��فورماتورها، ژنراتوره��ا، بریکره��ا و 
تجهیزات نصب ش��ده اطراف برق گیرها و 
خروج بدون برنامه خط��وط و نیروگاه ها، 

جلوگیری می کند.
وی همچنین بیان کرد: »نمایشگر دمای 
روغن و س��یم پیچ« هم محص��ول دیگر ما 
اس��ت که در پاالیشگاه ها، نیروگاه ها و کارخانجات برای عملکرد صحیح 
تهویه مورد اس��تفاده قرار می گیرد و جایگزین مناسبی برای ترموترهای 

مکانیکی ترانس های قدرت شبکه برق است.

1۰ هزار ایرانی خارج از کشور ثبت نام کردند تا اجرای برنامه همکاری با 
متخصصان را شتاب دهند

تلفات شبکه های انتقال و توزیع برق کاهش یافت تا بهره وری این 
تجهیزات بیشتر شود

در ماه ه��ای اخی��ر ارزهای دیجیت��ال مورد توجه زی��ادی قرار 
گرفته اند و قیمت رمزارزهای��ی مانند بیت کوین و اتریوم افزایش 
چشمگیری داشته اند. حاال قیمت اتریوم تقریبا پس از سه سال به 

باالتر از 1۰۰۰ دالر رسیده است.
به گزارش دیجیاتو، قیمت اتریوم در سال های گذشته با نوسانات 
زیادی همراه بوده، اما از ماه های پایانی سال 2۰2۰ همراه با بیت 
کوی��ن افزای��ش قیمت را تجربه کرده و اکن��ون با قیمتی بیش از 
1۰۰۰ دالر معامله می ش��ود که البته احتمال کاهش ارزش آن به 

محدوده ۹۹۰ دالر هم وجود دارد.
اتریوم پ��س از بیت کوین دومین ارز دیجیتال باارزش جهان از 
نظر ارزش بازار محسوب می شود. ارزش بازار این رمزارز نزدیک به 
116 میلیارد دالر است که البته فاصله زیادی با ارزش بازار بیش 

از نیم تریلیون دالری بیت کوین دارد.
یکی از دالیل اصلی این افزایش قیمت، رش��د ارزش بیت کوین 
در ماه های گذش��ته بوده و چند روز پی��ش برای اولین بار قیمت 
بی��ت کوین از مرز 3۰ ه��زار دالر عبور کرد و حتی در یک قدمی 

35 هزار دالر قرار داشت. با این وجود هم اکنون ارزش بیت کوین 
کمتر از 32 هزار دالر است.

رش��د قیمت اتریوم مانند بیت کوین ش��دید نبوده. برای مثال 
قیم��ت آن برای اولین بار از م��ه 2۰1۸، در نوامبر 2۰2۰ از 6۰۰ 
دالر عبور کرد و در دسامبر ارزش آن به بیش از 7۰۰ دالر رسید. 
ح��اال ای��ن ارز دیجیتال با قیمت��ی باالت��ر از 1۰۰۰ دالر معامله 

می شود.
در حالی که افزایش قیمت بیت کوین در س��اعات اخیر متوقف 
ش��ده، اتریوم برخ��الف باارزش ترین ارز دیجیت��ال جهان حرکت 

می کند، البته کاهش ارزش جزئی را تجربه کرده است.
حج��م معامالت اتریوم در ماه گذش��ته می��الدی در ۸ صرافی 
مط��رح افزایش پیدا کرده و میانگین ارزش معامالت آن در 7 روز 
به 3.3 میلیارد دالر رس��یده که یک ماه قبل تر، این میانگین برابر 
1.5 میلی��ارد دالر بود. باید منتظر مان��د و دید در روزهای آینده 
قیمت اتری��وم روند صعودی خود را ادام��ه می دهد یا مانند بیت 

کوین کمی عقب نشینی می کند.

ای��ران براس��اس گزارش ش��اخص های جهانی نوآوری که در س��ال 
2۰2۰ منتشر شد، در جایگاه دوم منطقه قرار گرفته است.

13 سال از انتشار نخستین گزارش شاخص جهانی نوآوری می گذرد. 
این گزارش در س��یزدهمین دوره انتش��ار خود به ارزیابی 131 کشور 
پرداخت. شاخص جهانی نوآوری )GII(، هر ساله اقتصادهای جهان را 
براساس قابلیت نوآوری آنها رتبه بندی می کند. این شاخص از 7 رکن، 
21 بخش و ۸۰ زیربخش تش��کیل شده است که به دو گروه ورودی و 
خروجی تقسیم می شوند و هدف آن دست یافتن به جنبه های گوناگون 

نوآوری است.
در ش��اخص نوآوری جهانی 2۰2۰، تعداد 131 اقتصاد مورد بررسی 
قرار گرفته که امتیاز هر کشور از صفر تا 1۰۰ متغیر است. امتیاز 1۰۰ 
نش��ان از بهترین عملکرد و امتیاز صفر نش��ان از ضعیف ترین عملکرد 

دارد.
ام��ا این گ��زارش چه معیارهایی را برای ش��ناخت ن��وآور بودن یک 
اقتصاد بررس��ی می کند؟ معیارهایی مانند »تحقیق و سرمایه انسانی«، 
»نهاده��ا« ج��زو ارکان ورودی ی��ا درون داده ه��ای ش��اخص نوآوری 
جهانی هس��تند و  ارکان خروجی یا ب��رون داده ها را معیارهایی مانند 
»پیچیدگی کس��ب و کار«، »پیچیدگی بازار«، »زیرساخت ها« تشکیل 
می دهد. خالقیت، دانش و فناوری ش��اخص نوآوری جهانی را ش��امل 
می ش��ود. براس��اس میانگین این ش��اخص ها، ایران در بین 1۰ کشور 

منطقه آسیای میانه و جنوبی رتبه دوم را کسب کرده است.
 رتبه نخست در ثبت عالئم تجاری

ای��ران در ثب��ت عالئم تجاری در منطقه، جایگاه نخس��ت را به خود 
اختصاص داده اس��ت. ش��اخص های مالکیت فکری از مهمترین نقاط 
قوت ایران محس��وب شده و کش��ور از این لحاظ در ترازی جهانی قرار 
دارد. ایران در تمام شاخص های مالکیت فکری گزارش شاخص  جهانی 

نوآوری فاصله معناداری با کشورهای منطقه دارد.

 جایگاه 67 جهانی ایران در شاخص های جهانی نوآوری
ایران در منطقه رتبه دوم و در میان کشورهای جهان، جایگاه 67 را 
کسب کرده است. امتیاز ایران در شاخص نوآوری جهانی 2۰2۰ برابر با 
3۰.۸۹  بوده است. ایران در سال 2۰1۹ امتیاز 34.43 را و در شاخص 
جهانی نوآوری سال 2۰1۸، امتیاز 34.44 را کسب کرده است. به طور 
کلی ایران در ارکان خروجی نوآوری، عملکرد بهتری نس��بت به ارکان 
ورودی نوآوری داش��ته است. در سال 2۰2۰ ، در مجموع ورودی های 
نوآوری ایران، رتبه ۹۰ و در خروجی های نوآوری، رتبه 5۰ را کس��ب 

کرده است.
کشورمان در شاخص های جهانی نوآوری سال 2۰1۸، در ورودی های 
نوآوری امتیاز ۹3 و در خروجی نوآوری امتیاز 46 را کس��ب کرده بود. 
این مقایس��ه در حالی اس��ت که س��ال 2۰2۰ میان 131 کشور و در 
س��ال 2۰1۹ از میان 12۹ کشور بود، در سال 2۰1۸ بین 126 کشور 
مقایس��ه صورت گرفت. در میان 37 اقتصاد با درآمد باالتر از متوسط، 
ایران نوزدهمین جایگاه را به خود اختصاص داده و در میان 1۰ اقتصاد 

در جنوب و مرکز آسیا، رتبه دوم را کسب کرده است.
 نقاط قوت ایران در شاخص نوآوری جهانی

ایران در برخی اجزای 5 رکن نس��بتاً عملکرد قوی تری داشته است. 
از جمله این معیارها می توان به تحقیق و س��رمایه انسانی با رتبه 46 ، 
زیرساخت با رتبه 6۹ جزو ظرفیت های بالقوه ایران به حساب می آید.

رتبه 1۰۸، جایگاهی است که کشورمان در معیار پیچیدگی بازار به 
خود اختصاص داده است و در خروجی های خالقانه با رتبه 46 در میان 
توانمندترین کش��ورهای جهان در این حوزه قرار دارد. همچنین رتبه 
5۹ را در خروجی ه��ای دانش  و فناوری به خود اختصاص داده اس��ت. 
کشورهای س��وئیس، سوئد، آمریکا، انگلستان، هلند، دانمارک، فنالند، 
س��نگاپور، آلمان و کره جنوبی در رتبه نخست تا دهم کشورهای برتر 

براساس شاخص های جهانی نوآوری جای دارند.

ارائه  خدمات پرداختی بازگردد.
همچنین، رگوالتورهای چین از محدودیت اعمال شـده علی بابا برای  بازرگانان انتقاد 
کردنـد. درواقع براسـاس سیاسـت علی بابا، بازرگانـان به ناچار با این شـرکت قرارداد 

می بندند و نمی توانند محصوالت شان را در پلتفرم های رقیب آن ارائه دهند.
مشـکالت پیش  روی جک ما فقط به اینها ختم نمی شـوند. اوایـل نوامبر 2۰2۰، بازار 
سـهام شـانگهای عرضه  اولیه  سـهام )IPO( علی بابا و آنت  گروپ را تعلیق کرد. آنت 
گروپ بزرگترین عرضه   اولیه  سـهام را با جمع آوری 34.۵ میلیارد دالر به دسـت آورده 
 dual listing و قرار بود ۵ نوامبر 2۰2۰ )1۵ آبان(، برای کسـب سـرمایه بیشـتر وارد
بورس های هنگ کنگ و شـانگهای شـود، اما دو روز قبل از آن، عرضه   اولیه  سـهام آن 
متوقف شـد. 24 اکتبر 2۰2۰ )3 آبان 1399(، جک ما سیستم رگوالتوری چین را عامل 
جلوگیری از نوآوری دانسـت و قوانین بانکی جهانی را به »انجمن مردمان پیر« تشبیه 
کرد. او در سخنرانی آن روز گفت: »سیستم  مالی امروز میراث عصر صنعت است. باید 

سیستم کنونی را بازسازی و سیستم جدیدی برای نسل بعدی ایجاد کنیم.«
به گـزارش یاهـو فایننس، چند روز پس از این انتقاد بود کـه عرضه   اولیه  آنت گروپ 
تعلیق شـد کـه تأییدیه ناظـران اوراق بهادار چیـن را دریافت کرده بود. بازار سـهام 

شـانگهای دلیـل این اقدام را تغییـرات رگوالتوری فناوری مالی اعـالم کرد، اما مارک 
موبیـوس، سـرمایه گذار آمریکایـی، دلیـل توقـف عرضه   اولیه سـهام آنـت گروپ را 

رگوالتوری نهادهای مالی دولت و جلوگیری از بزرگ شدن بیش ازحد آنها عنوان کرد.
جک ما به صورت عمومی از قانون گذاران چین انتقاد و بانک های این کشـور را مغازه  

کارگشایی و گروبرداری خطاب کرد. او گفت:
وام ها و ضمانت ها برای مغازه  کارگشـایی و گروبرداری است، اما اگر روی دارایی های 
وثیقـه افراط کنیم، شـرکت های سـرمایه گذاری خاص تمـام دارایی های شـان را گرو 

می گذارند و فشار روی آنها زیاد است.  
جـک ما یک بار به عنوان ثروتمندترین فرد آسـیا معرفی شـد، امـا اکنون باتوجه به 
 Bloomberg Billionaires مسـائل اخیرا دارایی  هایش کاهش یافته اسـت. طبـق
Index، جک ما در سه ماه گذشته بیش از 11 میلیارد دالر از دست داد و دارایی اش از 

61 میلیارد دالر در اکتبر 2۰2۰ به ۵۰.6 میلیارد دالر کنونی کاهش یافت.
جک ما برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، چند میلیون ماسک به اروپا و آمریکا 
و سازمان بهداشت جهانی اهدا کرد. همچنین، او در کارهای خیریه مشارکت می کند و 

بنیاد Ma Foundation را تأسیس کرده است.

قیمت اتریوم برای اولین بار در 3 سال گذشته از 1۰۰۰ 
دالر فراتر رفت

دومین کشور نوآور منطقه در کدام شاخص ها توانمند است

جک ما، بنیان گذار علی بابا، پس از انتقاد از رگوالتورهای چین ناپدید شد

یادداشـت

این کتاب، داستان زندگی خانواده ورشکسته ای است که با آموزه های مربی 
ث��روت، خود را از دره ورشکس��تگی نجات و به قله ثروت می رس��اند. این اثر 
می توان��د زندگی اقتصادی و حتی اجتماعی هر ش��خص را متحول کند. خلق 
ثروت نیازمند جادو و یا ش��انس نیس��ت. هیچ طرح سریع پولدارشدنی وجود 
ندارد و در عین حال کار مشقت باری هم نیست. خلق ثروت یعنی استراتژی، 

برنامه ریزی و پشتکار به همراه صبر و نظم شخصی.
به گزارش س��نا در بخشی از این کتاب می خوانیم: هیچ کس نمی تواند ادعا 
کند که ثروت را دوس��ت ندارد، چراکه انسان ذاتا کشش به سمت ثروتمندی 
دارد. فق��ر با خ��ود هزار چالش به هم��راه دارد. ثروتمندی بر پایه ش��انس و 

احتماالت نیست، بلکه باید اصول و قواعد آن را آموخت و عمل کرد.

کتاب »مربی ثروت« منتشر شد



داشتن برند قدرتمند یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت در کسب و 
کار است. برندینگ یا همان ایجاد تمایز برای یک برند، کاری است که باید 
برای ساختن برند قدرتمند و تأثیرگذار انجام دهید. از این طریق می توانید 
برندتان را از دیگر رقبا متمایز و جدا کنید. برای این منظور باید جنبه های 

برتر برند خود را به کار بگیرید که منافع مشتری را چند برابر می کند. 
برندس��ازی می تواند از طریق ویژگی ه��ای ظاهری محصول یا خدمات، 
احساسی که برند در مشتری به وجود می آورد، طریقه  ارائه محصول، قیمت 
محصول، داس��تان برند یا تجربه مش��تری از برند به وج��ود آید. از طریق 
روش ه��ای زیادی می توانید برند خ��ود را از دیگر رقیبان متمایز کنید. در 
واقع باید بهترین راهبردهای تمایز برند را به طریقی توسعه دهید و به کار 
بگیرید که تأثیر خوبی روی ش��خصیت برند، ارزش، ش��یوه  انجام کارها و 

ویژگی های اصلی برندتان داشته باشد.
اگر برند ش��ما به قدر کافی ش��خصیت ندارد یا توسعه کمی پیدا کرده 
است، قطعاً سنجش برند یا احیای دوباره آن می تواند به شما کمک کند. 
پس توس��عه چهره برند تأثیر خوبی روی برندتان خواهد داش��ت. باید به 
ش��کلی تصمیم بگیرید که ب��ه محصوالت، خدمات یا اه��داف خاصی در 
کس��ب و کار شما مربوط است، این تصمیمات سبب می شود جایگاه برند 
شما محکم تر شود و جذابیت بیش��تری برای مشتریان تان به ارمغان آید. 
بدین ترتیب، وفاداری آنها بیش��تر خواهد شد و در نهایت می توانید درآمد 

نهایی تان را به طور قابل توجهی باال ببرید.
در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا 3۰ راهکار مؤثر برای ایجاد تمایز برند 

معرفی کنیم که شما را از رقبای تان جلوتر می برد:
قیمت گذاری متفاوت

روی محص��والت و خدمات خود به صورت متفاوت از رقبا قیمت گذاری 
کنید تا برند ش��ما متمایز شود؛ مثاًل می توانید با ارائه قیمت های پایین به 
فروش بیشتری برسید یا همانند استارباکس که با هدف ارائه  کیفیت باالتر 
قهوه هایش را بسیار گران می فروشد یک برند خاص با قیمت باال باشید. در 
واقع، خیلی از راهکارهای تمایز برند می تواند به شما کمک کند تا به عنوان 

یک برند ویژه معرفی شوید.
پیدا کردن جایگاه ویژه

محصوالت و خدماتی که در پاس��خ به یک نیاز خاص عرضه ش��ده اند، 
می توانند س��بب تمایز برند ش��وند. پس بازاریابی ای که برای آنها صورت 
می گی��رد باید این جایگاه ویژه را به نمایش بکش��د. ب��رای مثال می توان 
ش��رکت GoPro را معرفی کرد که دوربین های ویدئویی قابل نصب روی 
بدن را تولید کرده و در اختیار ورزشکاران قرار می دهد. این محصول خاص 

سبب شده تا GoPro متمایز از رقیبان باشد.
تمرکز کنید

اگ��ر برند ش��ما در برخی موارد بهترین عملک��رد را دارد، با تمرکز روی 
تخصص ت��ان تمایز برند را ایجاد کنید. برای مثال، پیتزا دومینو با تکیه بر 
توانایی خود در تحویل پیتزا در زیر 3۰ دقیقه توانس��ته به این تمایز برند 

دست یابد.
ایجاد تجربه  خرید متفاوت

پیش��نهاد می کنیم تجربه  خری��د به یادماندنی و منحصر ب��ه فرد برای 
مشتریان تان ایجاد کنید و بدین صورت، برند خود را متمایز کنید. خیلی 
از بچه ها حیوانات پارچه ای را دوست دارند، حاال تصور کنید این حیوانات 
دوست داش��تنی مقابل چشم شان ساخته ش��ود. کمپانی عروسک سازی 
Build a Bear با تکیه بر این مسئله به موفقیت رسیده و توانسته نسبت 

به رقیبان خود تمایز ایجاد کند.
دکوراسیون متفاوت از رقبا

نح��وه چینش محصوالت می تواند س��بب ایجاد تمایز ش��ود. یک برند 
به یادماندنی که مانند آن در صنعت شما وجود نداشته باشد، کمک زیادی 
به ایجاد تمایز برند می کند؛ مثاًل شرکت جانی کاپ کیک که تولیدکننده 
پوش��اک در آمریکا است، تی شرت های خود را در محیطی همانند قنادی 
به فروش می رساند. در واقع، نحوه چیدن لباس ها و بسته بندی آنها همانند 
یک قنادی اس��ت که یخچال و جعبه  کیک و ش��یرینی دارد. این شرکت 

توانسته با این استراتژی به موفقیت برسد و از رقیبان خود پیش بگیرد.
داشتن یک نماد جذاب

نماد می تواند تمایزی برای برند ش��ما ایجاد کند؛ خصوصاً اگر کمی هم 
جنبه شوخ طبعی داشته باشد. شرکت بیمه  GEICO در آمریکا از طریق 
یک مارمولک به عنوان نمادی بی ارتباط به بیمه، توانسته مشتریان زیادی 
را به خود جلب کند، زیرا مردم تصور می کنند این ش��رکت چیز متفاوتی 

ارائه می دهد.
اصالت و زادگاه

برندها می توانند به دلیل تفاوت در زادگاه شان، از هم متمایز شوند. خیلی 
از برندهای بریتانیایی با جذابیت کالسیک شان معرفی می شوند. برندهای 
سوئیسی به خاطر دقت و دست ساز بودن شان شناخته می شوند. برندهای 

آلمانی قابل اعتماد بوده و مهندسی بسیار خوبی دارند.
داشتن نوآوری

نوآوری همان چیزی است که می تواند میان شما و دیگر رقبا تمایز ایجاد 
کند. این نوع تمایز بیشتر در برندهای فناوری دیده می شود؛ مثاًل شرکت 
اپ��ل با نوآوری، س��ادگی محصوالت و بهبود کیفی��ت زندگی به موفقیت 
رس��یده اس��ت. البته نوآوری تنها محدود به فناوری نیست و دیگر کسب 
و کارها نیز می توانند از طریق نوآوری در بس��ته بندی یا ارائه راه حل های 

متفاوت خود را از رقبا متمایز کنند؛ مثاًل ش��رکت O'Egg با تولید مایع 
تخم مرغ و سفیده  تخم مرغ نوآوری خوبی از خود نشان داده است.

تولید محصول جدید
ارائ��ه  محصولی کاماًل جدید می تواند ش��ما را از رقبا متمایز کند، البته 
تغییر چیزی که می فروش��ید الزم نیست، بلکه تنها نام آن را تغییر دهید. 
کمپانی تایس��ون که به عنوان دومین شرکت بزرگ فرآوری و فروش مرغ 
و گوشت گوس��اله در دنیا شناخته می ش��ود، اقدام به فروش مرغ هایی با 
ان��دازه  کوچک کرد. اگر آنها نام این مرغ های کوچک تر از اندازه  متوس��ط 
را »مرغ مینیاتوری« می گذاشتند، احتماالً مشتریان زیادی به خود جلب 
نمی کرد، اما آنها نام »جوجه« را انتخاب کردند که باعث اس��تقبال بسیار 

چشمگیرتری شد.
ارائه داستان ضعف و شروع به کار برند

خیلی از مشتریان عاش��ق گوش دادن به داستان هایی هستند که شما 
در آنها ضعیف بوده اید و می توانند از طریق این داس��تان ها با شما ارتباط 
برقرار کنند. تعریف ش��رایط سخت شروع کار برندتان می تواند به شما در 
ایجاد تمایز کمک کند؛ خصوصاً وقتی رقبای شما اعالم می کنند بهترین و 
اولین شرکت ها بوده اند. از جمله این داستان ها می توان به داستان آب میوه  
ناتوکت که فقط یک مخلوط کن و رؤیایی بزرگ در س��ر داشت و داستان 
جف بزوس، مدیرعامل آمازون که هر چیزی در انبار داش��ته را به فروش 
گذاشته است، اشاره کرد. ریچارد برانسون، مؤسس برند ویرجین توانست 
با تعریف این داس��تان ها، رقبای خود را به چالش بکشد و خود را به عنوان 

قهرمان در نظر مشتریان نمایش دهد.
سهولت کار

س��هولت و راحتی کار می تواند تمایز بس��یار خوبی نسبت به رقبا ایجاد 
کند. محصول یا خدمتی که می تواند زندگی را برای مشتریان آسان تر کند، 
س��بب محبوبیت بیشتر شما در مقایس��ه با رقبا خواهد شد. آمازون مثال 
خوبی برای ایجاد س��هولت کار است، او توانسته از این طریق تمایز ایجاد 

کند و به موفقیت بسیار چشمگیری برسد.
ارائه خدمات بیشتر به مشتریان

اگر تمام شرایط و محصوالت شما و رقبای تان یکی باشد، با ارائه  خدمات 
عال��ی و فرات��ر از انتظار به آنها می توانید ب��ه تمایز برند خود کمک کنید. 
فروشگاه آنالین زاپوس به دلیل خدمات مشتری بی نظیرش مانند تحویل 
و تعویض رایگان، به هدف خود رس��یده و اکن��ون قیمت باالیی هم برای 

کفش هایش دارد.
بسته بندی شیک و متفاوت

بس��ته بندی جذاب می تواند س��بب ایجاد تمایز ش��ود و یک برند را به 
موفقیت یا شکست برساند؛ مثاًل کره  ارگانیک ریچل برای محصوالت خود 
از بس��ته بندی مشکی استفاده کرده و در بین دیگر برندها که بسته بندی 
زرد یا نقره ای دارند به آسانی قابل تشخیص است. پس برای تمایز بین رقبا 
باید محصوالت خود را به گونه ای بسته بندی کنید که در بین محصوالت 

رقبا خودنمایی کند.
داستان برند خود را تعریف کنید

هر برند موفقی یک داس��تان جذاب در پشت پرده دارد. تعریف و توجه 
به داستان برند سبب ایجاد تمایز می شود و به ارزش و شخصیت برندتان 

می افزاید.
یک مشکل بزرگ را حل کنید

اگر برند شما بتواند مشکلی را حل کند که همه در آرزوی رفع آن هستند، 
در این صورت می توانید تمایز برند ایجاد کنید. برای مثال، برند کفش تام به 
کودکان نیازمند توجه نش��ان داده و به ازای هر جفت کفش��ی که به فروش 
می رساند یک جفت کفش به این کودکان می دهد. این استراتژی سبب ایجاد 
تمایز در برند کفش تام ش��ده و مش��تریان را به مسئولیت اجتماعی در برابر 
کودکان نیازمند وادار می کند. عالوه بر آن، با ایجاد احساس خوب در مشتری 
سبب افزایش وفاداری آنها به برند می شود. این مسئله به ایجاد تمایز و فروش 

بیشتر کفش تام کمک شایانی کرده است.
توجه ویژه به احساسات

برند شما باید از طریق ارائه محصول یا خدمات، به تجربه  احساسی مشتریان 
توجه کرده و خ��ود را متمایز کند. کوکاکوال با معرفی محصوالتش به عنوان 
چیزی که همراه با شادی است جاذبه  احساسی خوبی ایجاد کرده است. این 
برند خود را خالق ش��ادی می داند. در نتیجه اقدامات کوکاکوال س��بب ایجاد 

راهکارهای برندسازی شده که همیشه با موقعیت های شاد همراه است.
شوکه کننده باشید

در ارائه محصوالت و خدمات خود ش��وکه کننده باشید تا بتوانید سبب 
ایجاد تمایز شوید، البته باید از این راهکار بااحتیاط استفاده کنید. احساسی 
که از طریق کاری شوکه کننده ایجاد می شود باید در مسیری درست قرار 
گیرد و به کارتان مربوط باش��د. برند ایتالیایی بنتون که در زمینه ُمد کار 
می کند، اس��تفاده  زیادی از موارد ش��وکه کننده داشته تا بتواند خود را در 

معرض دید بهتری قرار دهد.
تجربه مشتریان را تغییر دهید

با ایجاد تغییر در تجربه  مش��تریان می توانی��د برندتان را متمایز کنید. 
شرکت GEICO توانست در صنعت بیمه، تجربه  مشتریان را تغییر دهد. 
 GEICO در صنعت بیمه معموالً از راهکارهای جدی استفاده می شود، اما
با استفاده از حیوانات، راهکار جدید و شوخ طبعانه ای ایجاد کرد و توانست 

از رقبای خود متمایز شود.

شخصی سازی کنید
شخصی سازی کردن می تواند سبب تمایز برندتان شود. باید امکانی فراهم 
کنید تا مش��تریان از طریق تجربه  خرید تعاملی، افزایش سطح خدمات و 
راهکارهای بازاریابی دیجیتالی مانند هدف گیری مجدد و هدف گیری قبلی 
که محصول مناسب را در زمان مناسب به فرد مناسبی پیشنهاد می دهد، 

محصوالت را از خود بدانند.
توجه به مناسبت های خاص

راهکار دیگری که س��بب ایجاد تمایز می شود این است که برندتان را با 
یک مناس��بت خاص همراه کنید؛ مثاًل برند َکدبری با عید پاک ش��ناخته 
می ش��ود، ِدبی��رز با روز ولنتاین معرفی می ش��ود. کوکاکوال برای جش��ن 
کریس��مس مرد قرمز بزرگی ساخته و در طول سال در مناسبت های شاد 

شرکت می کند.
به محصوالت خود شخصیت دهید

راهکار دیگر برای ایجاد تمایز استفاده از نماد برای برند است. شخصیت 
دادن به برند شامل ایجاد یک »شخصیت« است که ویژگی های برندتان را 
به نمایش بکش��د. سبزیجات Green Giant و شرکت کیبلر این کار را 
به خوبی انجام داده اند و با طراحی یک آدمک برای خود شخصیت س��ازی 

کرده اند.
داشتن بخشش

امروزه مش��تریان به دنبال این هس��تند که از برندهای کمک کننده به 
جامعه حمایت کنند. پس می توانید با تکیه بر مسئولیت های اجتماعی تان 
برن��د خود را متمای��ز کنید و از رقبا جلو بزنید؛ مثاًل ش��رکت O'Egg از 
فعالیت های مربوط به سرطان سینه در کشور ایرلند حمایت می کند و از 

این طریق توانسته از رقبای خود متمایز شود.
توجه به محیط زیست

مشتریان مدرن نسبت به محیط زیست حساسیت دارند. پس بسته بندی 
س��بز، تولید سبز یا کارهای خیرخواهانه مربوط به محیط زیست می تواند 

به تمایز برندتان کمک کند.
سنت شکنی کردن

می توانید از اصول سنتی در صنعت تان فراتر روید و برندتان را از دیگران 
متمایز کنید. برای مثال، ش��رکت پوپیوری که اسپری خوشبوکننده برای 
سرویس بهداشتی تولید می کند بدون توجه به مالحظات سنتی، به راحتی 

در مورد موضوعات مربوط به سرویس بهداشتی صحبت می کند.
تعریف مجدد استفاده از محصول

اگر محصول شما می تواند بیش از یک کار انجام دهد، استفاده  جایگزین 
سبب تمایز برندتان خواهد شد؛ مثاًل شرکت Arm & Hammer فقط 
یک تولیدکننده  جوش ش��یرین بود، اما طی زمان ایده  خود را توسعه داد 

و از آن برای تولید خوشبوکننده هوا با کاربردهای بیشتر استفاده کرد.
سبب سادگی زندگی مشتریان شوید

در دنیای پرمشغله و پیچیده امروز، سادگی یکی از ویژگی های ارزشمند 
است. برندتان را به عنوان ارائه دهنده یک محصول ساده معرفی کنید تا از 
رقبا متمایز شوید. برند ِمُتد به عنوان تولیدکننده مواد شوینده، این راهکار 
را در پیش گرفت و با ارائه  تمیزکننده های طبیعی، س��اده و غیررسمی، از 
رقیبان خود جلوتر رفت. جالب است سادگی این برند در شعار آنها نیز به 

چشم می خورد: »مردم علیه آلودگی«.
ارائه  کیفیت باالتر

برندهای قدرتمند با تکیه بر محصوالت باکیفیت ش��ان می توانند قیمت 
باالیی برای تولیدات خود در نظر بگیرند. فراهم کردن برندهای تجمالتی 

در بازارها سبب ایجاد تمایز می شود.
محدودکردن دسترسی

شاید تصور کنید محدودکردن دسترسی می تواند مانعی برای سودآوری 
باش��د، اما این کار می تواند با ایج��اد تمایز به افزایش فروش محصوالت با 
قیمت بیشتر کمک کند. وقتی مشتریان ببینند تمام افراد نمی توانند این 
محصول خاص را داش��ته باش��ند، تقاضا و ارزش آن محصول افزایش پیدا 
می کند. بس��تنی بن ان��د جری با محدود کردن تولی��دات خود در برخی 
طعم ها و از رده خارج کردن طعم ها بعد از یک بازه زمانی مش��خص، این 

استراتژی را به کار گرفته و توانسته از رقبای خود پیشی بگیرد.
ایجاد دسته بندی جدید

شما می توانید برند خود را با توسعه  یک دسته بندی جدید متمایز کنید. 
ش��رکت ملی گوشت خوک در آمریکا توانس��ت با تکیه بر شعار »گوشت 
خوک، نوعی گوش��ت س��فید« از این روش بهره ببرد. این ش��عار توانست 
نظر افرادی که به گوش��ت قرمز عالقه دارند اما مرغ دوس��ت ندارند را به 

خود جلب کند.
توجه به نیاز مشتریان

یک راهکار مؤثر برای ایجاد تمایز برند و جذب مشتریان بیشتر تشخیص 
نیازهایی اس��ت که تا به حال برآورده نشده اند. پس می توانید با تغییر در 
محصوالت تان به این نیازها پاسخ دهید. در کشور آمریکا، یک بنگاه اجاره  
خودرو با ارائه خودروهای لیزینگ در زمانی که هیچ یک از رقبا این کار را 
انجام نمی دادند، به بزرگ ترین اجاره دهنده  خودرو در آمریکا تبدیل شد و 

توانست مزیت رقابتی به دست آورد.
 اگر به برندس��ازی عالقه مند هس��تید، در یوکن آکادمی برای شما دوره 

آموزشی مرتبطی قرار دادیم. 
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چطور برند خود را متمایز کنیم و در کسب و کارمان موفق شویم؟
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اهمیت بازاریابی محتوا در چیست و چرا باید 
به آن متعهد بود؟

وقت آن رسیده که گام بعدی را در بازاریابی بردارید و به اهمیت 
بازاریابی محتوا توجه کنید.

تمام��ی زوج ها معتقدند که کلید یک ازدواج موفق، تعهد کامل 
اس��ت. قهرمانان المپیک نیز عدم کسب مدال طالی خود را عدم 
تعه��د کامل می دانند؛ حت��ی پدر و مادرهای خوب نیز به ش��ما 
توصی��ه می کنند که برای ترتیب ک��ودکان، باید خودتان را وقف 

آنها کنید.
برای اینکه تمام تالش ها به موفقیت بینجامد، تعهد کامل یک امر 
حیاتی است. بازاریابی محتوا نیز از این قائده مستثنی نیست. بنا بر 
گزارش��ی که موسسه  بازاریابی محتوا منتشر کرده، مشخص شد که 
۹1 درصد از س��ازمان ها زمانی به موفقیت دست یافتند که به طور 

کامل، به بازاریابی محتوای خود متعهد بوده اند.
اما متاس��فانه این مس��ئله، همیش��ه واقعیت ندارد؛ رهبران کاری 
بس��یاری وج��ود دارند ک��ه س��رمایه گذاری در بازاریاب��ی محتوا را 
بی ارزش می دانند. با کندوکاو بیشتر درمی یابیم که ریشه  این دلیل، 
یک مشکل رایج است: عدم وجود تعهد. با این وجود، تعجبی ندارد 
که نمی توانند ارزش آن را درک کنند و حتی شانس امتحان کردن 

را نادیده می گیرند.
در نهایت نیز همانند س��ایر عملکردها یا دپارتمان های موجود در 
ش��رکت، به هر نحوی که ش��ده، کاری را انج��ام می دهند و منتظر 
نتیجه  آن می مانند. ش��ما باید متعهد شوید؛ وجه اشتراک تیم های 
متعهد، در این س��ه قابلیتی که در اینجا بررس��ی می کنیم، خالصه 

می شود:
• حمایت مدیران: شما به حمایت و پشتیبانی اعضای تیم مدیران 
خ��ود نیاز دارید. دانش و همکاری آنها، کلید خالقیت و س��اخت و 
س��از خواهد بود. اعضای تیم مدیران، الگویی برای س��ایر پرسنل و 

کارکنان خواهند بود.
شما باید برای رفع شکایت های مدیران خود، آماده باشید. احتماال 
به ش��ما می گویند ک��ه بازاریابی را به اعضای تی��م بازاریاب واگذار 
کنی��د؛ یا اینکه، بازاریابی محتوا تنها یک مد زودگذر اس��ت. ش��ما 
نیز می توانید در پاس��خ به آنها بگویید که بررسی های به عمل آمده 
در CMI نش��ان می دهد، ۸۹ درصد از بازاریابان B2B از بازاریابی 
محتوا استفاده می کنند. آمار به خوبی نشان دهنده  واقعیت هستند.
• تخصیص بودجه: ش��اید بتوانید دعای خیر مدیران خود را جلب 
کنی��د، اما اگر نتوانید از هم��کاری آنها برای عمل��ی کردن فرآیند 
بازاریابی محتوا استفاده کنید، راه به جایی نخواهید برد. به گزارش 
CMI، 2۹ درص��د از بودج��ه  کل��ی بازاریابی، ب��رای محتوا صرف 
می شود. پس با همین آمار میانگین حرکت کنید و از پشتیبانی تیم 

خود اطمینان حاصل کنید.
 تی��م تولید محتوای پرقدرت: نباید مدیر بازاریابی خود را مجبور 
کنی��د که عالوه بر وظایف دیگر خود، تعدادی محتوای بی ربط را به 
هم ببافد و آن را به عنوان یک تیم اس��تنباط کنید. یک تیم تولید 
محتوای موث��ر، حداقل به تعدادی بازیکن اصل��ی با نقطه نظرهای 
متفاوت نیاز دارد که در ایجاد، اصالح و انتش��ار محتوای مناس��ب و 

تحویل آن به مخاطب موردنظر، توانا باشند.
ب��ا انتخاب یک رویکرد تدریجی و اجتناب از تعهد، خودتان را در 
براب��ر ناکارآمدی ه��ا و تناقضات، خلع س��الح کرده اید که در نهایت 
می تواند به صرف هزینه هایی منجر ش��ود که از سرمایه گذاری اولیه 

برای بازاریابی محتوا نیز بیشتر است.
سم وارنر، مدیرعامل Celonis در این باره می گوید:

ناکارآم��دی در نتیجه  خطاهای کاربری در فرآیندهای دس��تی به 
وجود نمی آید؛ بلکه ارتباطات بی اثر با فروش��نده ها به این امر منجر 
می شود. کارآفرینان به طور میانگین، 1۰ تا 2۰ درصد از ارزش خود 
را از دس��ت می دهند، چراکه قادر به کش��ف و حذف ناکارآمدی در 

پروسه های خود نیستند.
 بعد از اینکه تمام این شرایط را برای خود فراهم کردید، احتماال 
س��والی ذهن شما را به خود مشغول خواهد کرد: »از آن چه چیزی 

نصیبم می شود؟« پاسخ به این سوال را در ادامه می خوانید:
1. بازگشت سرمایه  بهتری را در درازمدت دریافت خواهید 

کرد
از هر 1۰ س��ازمانی که بازاریابی محتوا متعهد بودند، ۹ س��ازمان 
با موفقیت های چش��مگیر مواجه شدند. منظور از این موفقیت های 

چشمگیر، همان بازگشت سرمایه در درازمدت است.
مدیر رسانه ای سابق Kraft، جولی فلیشر گفته است که بازگشت 
سرمایه  این شرکت از طریق بازاریابی محتوا، چهار برابر از روش های 
تبلیغاتی دیگر بیش��تر بوده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که کرفت با 
نیمی از تعهد خود وارد این نوع بازاریابی نشده است. توضیح بسیار 
س��اده ای دارد، با تعهد بیش��تر در کلیت موضوع، بیش��تر از سرمایه  

اولیه عایدتان خواهد شد.
2. برای جوانب دیگر کسب و کار نیز مفید خواهد بود

تنه��ا بخش بازاریابی نیس��ت که از مزای��ای بازاریابی محتوا بهره 
می برد. این مس��ئله می تواند در تمام بخش های کمپانی، تاثیرگذار 
باش��د؛ از توانای��ی فروش گرفته تا روابط س��رمایه گذاران همگی در 
س��ایه  لطف بازاریابی محتوا خواهند بود. شما حتی می توانید از این 
موضوع به منظور توس��عه حرفه ای پرس��نل از طری��ق آموزش آنها 

استفاده کنید.
اینها دقیقا همان اهدافی هس��تند که ی��ک کمپانی به دنبال آن 
اس��ت. محتوا می تواند در دس��تیابی به تمامی آنها، مفید واقع شود؛ 

البته تا جایی که بخواهید به آن متعهد شوید.
3. ایجاد نفوذ و قدرت در ارتش هواداران نام تجاری

ب��ا تعری��ف ماجرای برند خ��ود در محتوایی که تولی��د می کنید، 
دیگ��ران را از هدف خود باخبر کرده و تاثیر خود را ایجاد می کنید. 
هر کس��ی که با نام تجاری شما در تعامل باشد، فرصت این را دارد 
که به یک هوادار تبدیل ش��ود؛ محت��وای خوب نیز دلیل دیگری را 
ب��رای این کار در اختی��ار او قرار می دهد. ش��ما می توانید از محتوا 
ب��رای ایج��اد جامع��ه ای از تقویت کننده ها یا به وج��ود آوردن یک 
ارتش استفاده کنید. این ارتش می توان با استفاده از محتوای شما، 

جمعیت بیشتری را نیز به جمع هواداران شما اضافه کند.
بزرگ باشید و برای غیر از این، تالش نکنید. چرا باید برای چیزی 
کمت��ر از 1۰۰ تالش کرد؟ اگر می خواهید یک اس��تراتژی بازاریابی 
محتوا داشته باشید، باید تعهد کامل خود را روی آن به کار ببندید.
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وقتی صحبت از موفقیت در زمینه بازاریابی آنالین می شود، اغلب مردم 
به دنبال ش��یوه های مختلفی نظیر راه اندازی اکانت رسمی در شبکه های 
اجتماعی، س��ایت و وبالگ معتبر هس��تند. این امر بیانگر تمایل کسب و 
کارها برای حضور در فضای آنالین است. موفقیت در عرصه بازاریابی فقط 
مربوط به حضور در فضای رسانه ای و آنالین نیست. بسیاری از برندها در 
مسیر موفقیت بازاریابی مش��کالت بسیار زیادی را پیش روی دارند. یکی 
از چالش ه��ای مه��م در این میان طراحی المان ه��ای گرافیکی در عرصه 
بازاریابی اس��ت. وقتی کاربران برای نخستین بار درگیر تعامل با یک برند 
می شوند، نخستین نکته مهم در این میان توجه به وضعیت بازاریابی برند 

موردنظر از نقطه نظر بصری است. 
براساس مطالعه اخیر موسسه HubSpot هر کاربر در زمینه تعامل با 
محتوای بازاریابی یک برند فق��ط 2.6 ثانیه برای تصمیم گیری اختصاص 
می دهد. بر این اس��اس برندها باید توانایی تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف در کمتر از 3 ثانیه را داشته باشند. بدون تردید استفاده از محتوای 
متنی در این ش��رایط دشواری های بسیار زیادی به همراه دارد. درست به 
همین خاطر اغلب برندها به دنبال اس��تفاده از محتوای بصری و گرافیکی 
برای تاثیرگذاری س��ریع بر روی مخاطب هدف هس��تند. این امر یکی از 
نقاط قوت هر برندی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب 
می شود. امروز بسیاری از برندها برای طراحی المان های گرافیکی به دنبال 

نرم افزارهای کاربردی هستند. 
شاید در نگاه نخس��ت انتخاب یک نرم افزار برای شروع فعالیت طراحی 
المان های گرافیکی کار س��اده ای باشد. بس��یاری از برندها در سراسر دنیا 
از محت��وای گرافیکی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��تفاده 
می کنند، اما معنای این امر س��ادگی دسترس��ی به نرم افزارهای موردنیاز 
نیس��ت. کس��ب و کارها در زمینه تولید محتوای بازاریابی همیشه با یک 
چالش بزرگ مواجه هس��تند. این چالش تولید محتوای جذاب و در عین 
حال مرتبط با عالقه مشتریان است. چنین امری بدون استفاده از ابزارهای 
طراحی مناسب امکان پذیر نمی شود. امروزه دیگر از شیوه های دستی برای 
طراحی محتوا استفاده نمی شود. در عوض نرم افزارهای حرفه ای جایگزین 

شیوه های قدیمی شده است. 
امروزه طراح های گرافیک بسیار زیادی در سراسر دنیا مشغول به فعالیت 
هستند. بدون تردید ش��مار قابل مالحظه ای از طراح های گرافیکی دارای 
مهارت باالی��ی در زمینه تولید محتوای چش��م نواز و کاربردی هس��تند. 
بسیاری از طرح های موردنظر طراح های حرفه ای به طور حرفه ای طراحی 
می شود بنابراین ش��اید برخی از کارآفرینان و بازاریاب های تازه کار حضور 
در این عرصه را غیرممکن تصور کنند. خوش��بختانه امروزه حضور در هر 
عرصه ای از کس��ب و کار برای کارآفرینان امکان پذیر است. عرصه طراحی 
گرافیک��ی نی��ز در صورت طی دوره های کاربردی و همچنین اس��تفاده از 
نرم افزارهای مناس��ب قابل دسترس��ی خواهد بود. یک��ی از ایرادات اصلی 
بازاریاب ها و طراح های گرافیکی تازه کار انتخاب نرم افزارهای بسیار حرفه ای 
و گران قیمت برای شروع است. این امر اغلب اوقات مشکالتی برای چنین 

بازاریاب هایی ایجاد خواهد کرد.
ش��روع فرآیند بازاریابی باید همیشه همراه با انتخاب های ساده و روشن 
باشد. اگر شما در تالش برای تمرین طرح های گرافیکی اولیه تان هستید، 
ش��روع کار با نرم افزارهای گران ایده مناس��بی نخواهد بود. همچنین باید 
به محدودیت مالی بس��یاری از کس��ب و کارها در این مس��یر نیز اش��اره 
کرد بنابرای��ن انتخاب نرم افزارهای گران قیمت در عمل برای بس��یاری از 
برندها امکان پذیر نیس��ت. درست به همین خاطر برخی از کسب و کارها 

و بازاریاب ها به سوی نرم افزارهای گرافیکی رایگان جهت گیری کرده اند. 
بدون ش��ک نرم افزارهای رای��گان دارای المان های جانبی متعدد مانند 
نمونه های پولی نیس��تند، اما این امر به معنای عدم کارایی آنها نیس��ت. 
بسیاری از کسب و کارهای  بزرگ و کوچک در عمل از چنین نرم افزارهایی 
استفاده می کنند. مزیت اصلی این ابزارها، عالوه بر رایگان بودن، مربوط به 
منوی کاربری س��اده است. اغلب نرم افزارهای گرافیکی رایگان دارای رابط 
کاربری بس��یار ساده ای هستند. این امر امکان جلب نظر دامنه وسیعی از 
کاربران را فراهم می س��ازد. همچنین دامنه وسیعی از ویدئوهای آموزشی 

پیرامون چنین ابزارهایی در اینترنت موجود است. 
انتخاب یک نرم افزار گرافیکی مناسب هرگز کار ساده ای نیست. بسیاری 
از بازاریاب ها در این مسیر با مشکالت عمده ای مواجه هستند بنابراین باید 
انتخاب موردنظر به صورت کامال تخصصی صورت گیرد. در غیر این صورت 
بازاریاب ها به طور مداوم نیازمند تغییر نرم افزارشان خواهند بود. معیارهایی 
نظیر کیفیت، امکانات و همچنین محیط کاربری س��اده در انتخاب نهایی 
تاثیرگذار اس��ت. اگر بازاریاب ها نس��بت به این نکته توجه الزم را نداشته 

باشند، در عمل با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهند شد. 
بررسی برخی از مهمترین ابزارهای در دسترس بازاریاب ها برای طراحی 

المان های گرافیکی همیش��ه گزینه جذابی محس��وب می شود. همین امر 
ایده اساس��ی ادامه مقاله کنونی را ش��کل داد اس��ت. در ادامه به بررسی 
برخی از مهمترین نرم افزارهای رایگان گرافیکی در عرصه بازاریابی خواهیم 
پرداخت. این امر کمک ش��ایانی ب��ه بازاریاب ها و کارآفرینان برای انتخاب 

گزینه های مناسب خواهد کرد. 
Design Wizard

نرم اف��زار Design Wizard در زمینه طراح��ی المان های گرافیکی 
کاربرد بس��یار زیادی دارد. بس��یاری از طراح ها و بازاریاب های تازه کار در 
زمینه طراحی المان های مختلف درگیر مش��کالت بسیار زیادی هستند. 
این امر ناشی از ناتوانی برای طراحی نمونه های جذاب از ابتداست. امروزه 
اغل��ب برندهای کوچک ب��رای طرح های گرافیکی به ط��ور عمده بر روی 
تصاویر استاک و رایگان اتکا دارند. مزیت این امر ساده سازی فرآیند تولید 

طرح های تکمیل شده است. 
نرم افزار Design Wizard در زمینه دسترس��ی به المان های جذاب 
محبوبیت بسیار زیادی دارد. یکی از گزینه های جذاب در مورد این نرم افزار 
امکان اس��تفاده از نزدیک به 1۰ هزار تصویر اس��تاک ب��ه صورت رایگان 
است بنابراین در اینجا با گزینه ای جذاب در زمینه آرشیو حرفه ای مواجه 
هستیم. همین امر برخی از بازاریاب ها را به سوی استفاده از این ابزار جذاب 

هدایت کرده است. 
رابط کاربری س��اده ابزار Design Wizard موجب س��هولت کاربرد 
از س��وی تمام کاربران ش��ده اس��ت. برخی از کاربران حتی دارای مهارت 
تخصصی در زمینه گرافیک نیز نیس��تند. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت 
بسیار عجیب باشد، اما بسیاری از بازخوردهای دریافتی از سوی تیم فنی 

Design Wizard موید این ادعاست. 
ویرایشگر ستکا

بدون تردی��د بازاریاب ها و طراح های گرافیک تازه کار نیاز به اس��تفاده 
از یک ابزار برای تمام کارهای ش��ان دارند. امروزه گرافیست های حرفه ای 
برای بازاریابی از ابزارهای بسیار متنوعی استفاده می کنند. آشنایی آنها با 
ابزارهای مختلف ناشی از حضور مداوم در این عرصه است بنابراین انتظار 
آشنایی با چنین ابزارهایی از سوی افراد تازه کار بیش از اندازه بلندپروازانه 
خواهد بود. بازاریاب های تازه کار به طور معمول به سراغ ابزارهای یکپارچه 
می روند. ش��اید بازاریاب های حرفه ای در این رابطه مشکالت بسیار زیادی 
داش��ته باش��ند، اما بهترین گزینه برای ش��روع کار بازاریاب های تازه کار 

ویرایشگر ستکا خواهد بود. 
ابزار ستکا با هدفی ساده و در عین حال جاه طلبانه وارد عرصه بازاریابی 
ش��ده اس��ت. این هدف ش��امل فراهم س��ازی تمام نیازهای بازاریاب ها و 
گرافیس��ت های تازه کار در زمینه طراحی المان های بصری جذاب اس��ت. 
شاید این امر بسیار بلندپروازانه باشد، اما مشاهده میزان رضایت کاربران از 

این ویرایشگر صحت ادعای فوق را ثابت می کند. 
شاید بحث درباره قیمت یک ابزار گرافیکی در این مقاله عجیب باشد. در 
هر صورت ادعای اولیه ما بررسی ابزارهای رایگان بود. در اینجا ما با ستکا به 
عنوان یک ابزار رایگان در وهله نخست مواجه هستیم. البته توجه به چند 
نکته در این میان ضروری اس��ت. کاربران امکان استفاده از نسخه رایگان 
ستکا برای همیشه را دارند. همچنین نسخه دسترسی کامل این ابزار برای 
مدت 2 هفته در دس��ترس تمام کاربران قرار خواهد داش��ت. سپس برای 

استفاده از نسخه کامل باید اشتراک ماهانه پرداخت شود. 
توصیه اساسی این بخش شروع فرآیند تولید محتوای بصری با استفاده از 
ستکا در قالب رایگان است. پس اگر نیاز به ابزارهای بیشتر و حرفه ای تری 
داشتید، همیشه امکان استفاده از برخی ابزارهای حرفه ای تر یا حتی خرید 
نسخه پولی ستکا وجود دارد. مهمترین مسئله در این میان شروع فرآیند 
بازاریابی با اس��تفاده از هزینه های اندک است. در غیر این صورت شاید در 

نهایت فرآیند بازاریابی برند همراه با پشیمانی گردد. 
کانوا

یک��ی از ابزارهای نام آش��نا در عرص��ه بازاریابی کانواس��ت. این ابزار در 
ابتدا یک آرش��یو آنالین از تصاویر استاک و همچنین تصاویر رایگان برای 
اس��تفاده ش��خصی و تجاری بود. ش��اید در نگاه نخس��ت طراحی تصاویر 
گرافیکی یا حتی ثبت این دس��ته از تصاویر برای استفاده رایگان از سوی 
کاربران بسیار عجیب باشد. عکاس ها و طراح ها به هر حال در تالش برای 
فروش طرح های شان هستند. مهمترین مسئله در اینجا تالش عکاس ها و 
طراح های گرافیکی برای توس��عه اعتبارش��ان است. این امر اهمیت بسیار 
زی��ادی در عرصه بازاریابی دارد. اگر بازاریاب ها توانایی تاثیرگذاری بر روی 
دیگر برندها از نقطه نظر کاری را نداش��ته باشند، شاید تا مدت ها مجبور 
به فعالیت مس��تقل باشند.  بس��یاری از طراح های گرافیکی و عکاس های 
حرفه ای در ابتدا کارش��ان را با بارگذاری نمونه های رایگان در کانوا شروع 
کرده اند. این ابزار در ابتدا یک س��ایت س��اده بود، اما اکنون دارای نرم افزار 
رس��می نیز هس��ت. کاربران امکان جس��ت وجوی س��اده و رایگان میان 
میلیون ها تصاویر اس��تاک و طرح های گرافیک��ی را دارند. یکی از بهترین 
ویژگی های کانوا اعتبارش در عرصه بازاریابی اس��ت. بس��یاری از برندهای 

بزرگ نیز در عمل از طرح های رایگان این نرم افزار استفاده می کنند.  بدون 
ش��ک هر طراح گرافیکی بعد از مدتی عالقه مند به فروش آثارش خواهد 
بود. کانوا در این رابطه نیز عملکرد مناسبی دارد. بر این اساس کانوا برخی 
از آثار مربوط به طراح ها را در قالب پولی به اش��تراک می گذارد. این امر با 
هدف کمک به طراح های تازه کار برای افزایش ش��هرت و ش��روع کسب و 
کار صورت می گیرد. اگر شما عالقه مند به استفاده از طرح های رایگان این 
ابزار هستید، نیازی به نگرانی نیست. هنوز هم بسیاری از ابزارهای کانوا به 
صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد. این ابزارها شامل ویراستار 
تصاویر و طرح های اولیه است. درست به همین خاطر کانوا از قالب سایت 
به نرم افزار تغییر کرده است. نکته جالب اینکه استفاده از تمام ویژگی های 

این ابزار به طور رایگان امکان پذیر است. 
ادوبی اسپارک

وقتی صحبت از یک محصول برند ادوبی می ش��ود، نسبت به اعتبار آن 
بای��د مطمئن بود. بس��یاری از طراح های حرفه ای برای خلق آثارش��ان به 
ابزارهای ادوبی اتکا دارند. اغلب ابزارهای این برند به طور پولی در دسترس 
ق��رار دارد. به عنوان مثال Illustrator ب��ه عنوان یکی از ابزارهای پولی 
ادوب��ی در میان طراح ها و بازاریاب های حرفه ای محبوبیت بس��یار زیادی 
دارد. بدون تردید کار با این ابزار بدون طی دوره های آموزشی بسیار دشوار 
خواه��د بود بنابراین برندها باید به دنبال اس��تفاده از نمونه های س��اده تر 
این ابزار در وهله نخس��ت باش��ند. در غیر این صورت طراحی المان های 

بصری شان مدت زمان زیادی طول خواهد کشید. 
برند ادوبی نس��بت به نیاز برخی از بازاریاب ها و طراح ها تازه کار نیست. 
به نمونه های محصوالتش با محیط کاربری ساده و همچنین قالب رایگان 
آگاهی دارد بنابراین ادوبی اسپارک به عنوان نسخه رایگان و دارای امکانات 
محدودتر از  Illustrator در دسترس کاربران قرار گرفته است. اگر شما 
توانایی کار با این ابزار جذاب را داش��ته باش��ید، بسیاری از نکات حرفه ای 
اس��پارک را نیز یاد خواهید گرفت. نکته جالب اینکه اغلب ابزارهای ادوبی 
دارای آموزشگر درون برنامه ای هستند بنابراین مشکلی در راستای تعامل 

با ابزارهای این برند به وجود نخواهد آمد. 
بس��یاری از برندها برای ش��روع کار با نرم افزارهای ادوبی ابتدا دوره های 
آموزشی برای بازاریاب ها و طراح های شان برگزار می کنند. این امر در مورد 
برندهای بزرگ مصداق ندارد. این برند در راس��تای استخدام نیروی کار از 
هم��ان ابتدا بر روی مهارت متقاضی��ان برای کار با چنین ابزارهایی تاکید 
دارند بنابراین در هر 2 حالت بازاریاب ها و طراح های تازه کار باید نسبت به 
تقوی��ت مهارت های کار با ابزارهای ادوبی اقدام نمایند. در غیر این صورت 

جایگاهی در عرصه بازاریابی نخواهند داشت. 
کریتا

کار با نرم افزارهای گرافیکی اغلب در سیستم های دارای ویندوز صورت 
می گی��رد. این امر به معنای ناتوان��ی کاربران دارای دس��تگاه های همراه 
با سیس��تم عامل مک اس��ت. شاید بس��یاری از گرافیس��ت های تازه کار 
بهره مندی از دس��تگاه های دارای سیستم عامل مک را نوعی نقطه ضعف 
تلقی نمایند، اما امروزه نرم افزارهای مناس��بی ب��رای کاربران مک نیز در 
دس��ترس قرار دارد. یکی از نرم افزارهای مناس��ب در این میان کریتاست. 
این ابزار امکانات گس��ترده ای مانند فوتوشاپ در اختیار کاربران مک قرار 
می دهد. شاید مهمترین مزیت این ابزار بهره گیری از محیط کاربری شبیه 
فوتوش��اپ باشد. همچنین به دلیل عرضه رایگان کریتا بسیاری از کاربران 

نسبت به استفاده از آن به جای فوتوشاپ تمایل پیدا کرده اند. 
برخی از طراح های گرافیکی تجربه کار با مک را ندارند. این امر موجب 
دردسرهای بسیار زیادی در صورت استفاده یکپارچه شرکت از سیستم های 
دارای مک می شود. بهترین راهکار در این میان استفاده از کریتا به عنوان 

شبیه ترین نرم افزار رایگان مک به نسخه های مختلف فوتوشاپ است. 
گرویت

استفاده از گرویت بر روی سیستم های مک رواج زیادی دارد. دلیل این 
امر، عالوه بر عرضه به صورت رایگان، امکان دسترس��ی ساده به انبوهی از 
ویدئوهای آموزشی نرم افزار فوق است. نکته جالب اینکه گرویت برای اغلب 
سیستم های عامل در دس��ترس قرار دارد بنابراین کاربران ویندوز، مک و 
لینوکس امکان بهره مندی از این ابزار کاربردی و رایگان را خواهند داشت. 
کار با گرویت به دلیل طراحی رابط کاربری بسیار ساده همراه با دشواری 
زیادی نیست. همچنین تیم پشتیبانی گرویت نیز پاسخگوی پرسش های 

مختلف کاربران خواهد بود. 
امروزه ش��روع فعالی��ت در حوزه طراح��ی گرافی��ک و بازاریابی نیاز به 
مهارت های بس��یار زیادی دارد. اس��تفاده از ابزارهای رایگان و ساده برای 
ش��روع این فرآیند بهترین گزینه خواهد بود. اگر از همان ابتدا گزینه های 
حرفه ای مانند فوتوش��اپ مد نظر بازاریاب ها قرار گیرد، در عمل هزینه و 
زمان زیادی برای کار با چنین ابزارهایی باید صرف ش��ود. با این حس��اب 
انتخاب یکی از گزینه های مورد بحث در این مقاله بهترین اقدام برای شروع 

فعالیت بازاریابی و طراحی المان های گرافیکی خواهد بود. 
blog.hubspot.com :منبع

ایستگاهبازاریابی برترین نرم افزارهای بازاریابی گرافیکی 

بازاریابی با نرم افزارهای گرافیکی رایگان

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

HubSpot به قلم: دوگ باندراد کارشناس بازاریابی در موسسه
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1۰ استراتژی اینستاگرام برای بازاریاب های 
خالق

از س��ال 2۰12 که اینس��تاگرام توس��ط فیس بوک خریداری ش��د، رشد 
چشمگیری داشته است؛ در حقیقت این میزان رشد به 4۰۰ درصد می رسد. 
به همین دلیل اس��ت که اینس��تاگرام، به یکی از قدرتمندترین ابزارها برای 

بازاریابی تبدیل شده است.
چرا اینستاگرام؟

اول از همه باید گفت که نحوه اس��تفاده از اینستاگرام بسیار آسان است؛ 
که این مسئله به تنهایی از امتیاز باالیی برخوردار است. عالوه بر این، هنوز 
به اندازه فیس بوک، از تبلیغات انباشته نشده که اینستاگرام را به یک گزینه 
دوستانه تر برای کسانی تبدیل می کند که ترجیح می دهند تا استراتژی های 
بازاریابی خود را به کانال دیگری انتقال دهند. از آنجایی که اینستاگرام، یک 
پلتفرم بصری است، به دست آوردن توجه دیگران نیز نسبت به فیس بوک، 
آس��ان تر خواهد بود. عالوه بر این، یک بخش هیجان انگیز درباره اینستاگرام 
نشان می دهد که تعامل با فالوورها در این پلتفرم، 5۸ برابر فیس بوک است و 
این میزان در مقایسه با توییتر، به 12۰ برابر می رسد. این ارقام برای کسانی 

که به آمار اهمیت می دهند نیز قابل توجه است.
استراتژی های خالقانه اینستاگرم

اینستاگرام به فراخور طبیعتی که دارد، فضای زیادی را برای خالق بودن 
در اختیار کاربران خود قرار می دهد، اما اگر قصد دارید که از این پلتفرم به 
عنوان یک کانال بازاریابی استفاده کنید، بهتر است که این کار را با استراتژی 
انجام دهید تا ریسک هرگونه شکست را به حداقل برسانید. عالوه بر آیتم های 
ضروری مثل یک بیو مناسب با URL، یک عکس پروفایل شایسته و لینک 
ارتباطی اینس��تاگرام با فیس بوک، مواردی وجود دارند که به کارگیری آنها 

خالی از لطف نخواهد بود.
1. برای پست های خود یک تم انتخاب کنید

برای پست های خود، یک برنامه مشخص تعیین کنید. با به کارگیری این 
استراتژی، یک حساب هدفمندتر دارید و بادی به هر جهت نخواهید بود. به 
تم خود پایبند باش��ید؛ این تم می تواند همان پیام اصلی ش��ما باشد و یا به 
موضوعی مربوط باشد که در حال ارتقای آن هستید. همچنین باید از رنگ 
و س��یاق مشخصی برخوردار باش��د. هر چیزی که انتخاب می کنید، باید در 

آن فالوورهای خود را آگاه کنید که دقیقا انتظار چه چیزی را داشته باشند.
2. بهترین بیو را برای اینستاگرام انتخاب کنید

کامال واضح است که باید یک بیو داشته باشید، اما بهتر است که از موارد 
عجی��ب و غریبی که این روزها همه از آن اس��تفاده می کنند، دوری کنید. 
پیامی را انتخاب کنید که شما را به عنوان یک متخصص عرصه نشان می دهد 
و توجه را به س��مت چیزی قرار دهید که قص��د ارتقای آن را دارید. همین 
مس��ئله اس��ت که در هدایت ترافیک به سمت وب س��ایت، نقش اساسی را 

ایفا می کند.
3. وب سایت خود را موبایل پسند کنید

یکی از مس��ائلی که باید اهمیت زیادی را برای آن قائل ش��وید این است 
که وب س��ایت خود را موبایل پس��ندتر کنید. به خوبی می دانید که کاربران 
اینس��تاگرام از موبایل اس��تفاده می کنند بنابراین اگر صفحه وب شما، برای 
این دست از کاربران طراحی نشده باشد، بازدیدکننده های بالقوه را از دست 
خواهید داد. URL صفحه نیز باید در بیو قرار داشته باشد. عالوه بر این، در 
تمامی پس��ت ها نیز باید از آن استفاده کنید. در واتر مارک، توضیحات و یا 

کامنت ها از آن استفاده کنید.
4. از تصاویر ساده و پرمعنا استفاده کنید

یک نفر به صورت میانگین، در عرض ۸ ثانیه دچار حواس پرتی می ش��ود 
بنابراین باید مخاطب را به س��رعت و با یک تصویر ش��فاف و پرمعنا که به 
دقت خاصی نیاز نداشته باشد، به دست آورید. این تصاویر باید جالب، ساده 
و قانع کننده باش��ند. از آنجایی که کاربران اینس��تاگرام از موبایل اس��تفاده 
می کنند، پس محدوده نمایش��گر نیز وجود دارد بنابراین تصاویری که متن 

زیادی دارند، چندان ایده آل نیستند.
5. در تعداد و زمان پست ها دقت کنید

هر چقدر که بیش��تر پس��ت بگذارید، سریع تر رش��د می کنید. برخی از 
بزرگترین حساب ها در طول روز، 4 تا 1۰ پست می گذارند. شاید این تعداد 

برای شما قابل قبول نباشد، اما می توانید از روزی یک پست شروع کنید.
6. استفاده مناسب از هشتگ ها

اغلب در توییتر توصیه می شود که از هشتگ استفاده کنند، این در حالی 
است که هشتگ گذاشتن در اینستاگرام، الزامی است. هشتگ بیشتر، بهتر 
اس��ت. اینطور که به نظر می رس��د، 11 هش��تگ برای هر پس��ت، یک رقم 
جادویی اس��ت با این حال شما می توانید حتی تا 3۰ هشتگ را برای پست 
خود در نظر بگیرید! الزم نیس��ت که تمامی آنها در کپشن تصویر نیز وجود 
داشته باشند. می توانید از این هشتگ ها در قسمت کامنت نیز استفاده کنید.

7. @ منشن کردن را فراموش نکنید
تگ کردن یک کاربر اینستاگرامی دیگر که به هر کدام از پست های شما 
مرتبط هس��تند، یکی از بهترین راه ها برای اس��تفاده از این روش اس��ت. به 
سادگی می توانید از این فرمول استفاده کنید: تنها کافی است عالمت @ را 
گذاشته و پس از آن، نام کاربری افراد موردنظر را قرار دهید تا آنها در پست 
شما تگ شوند. از این روش برای کاربران دیگر استفاده نکنید، چراکه ممکن 
است اکانت شما را غیرفعال کنند. به یاد داشته باشید که حتما افراد مرتبط 

را تگ کنید تا بهترین استفاده را از این قابلیت ببرید.
۸. اشتراک گذاری مکان

این کار نیز همانند منشن کردن، می تواند تعامل شما با فالوورهای تان را 
افزایش دهد.

۹. از عکس های عالی استفاده کنید
استفاده از تصاویر عالی در اینستاگرام، بسیار توصیه می شود. ممکن است 
که تصاویر خودتان برای برخی از مولفه ها، کارساز باشد، اما اگر قرار باشد که 
با تم خود نیز سازگار باشید، می توانید این تصاویر را از جاهای دیگر نیز تهیه 

و یا خریداری کنید.
1۰. تصاویر را شخصی سازی کنید

بع��د از اینک��ه تصویر مناس��ب را پی��دا کردید، بای��د آن را ب��ه گونه ای 
شخصی سازی کرده و آن را به عکس خودتان تبدیل کنید. مثال می توانید از 
یک عنوان محصول، یک نقل قول از افراد مشهور و یا بررسی ساده ای از یک 
محصول را برای تصویر در نظر بگیرید. عالوه بر این شخصی س��ازی، به یاد 
داش��ته باشید که لوگو و URL خود را نیز قرار دهید تا گستره تصویر خود 
را افزایش دهید و آن را برای تمامی افراد فعال در اینترنت، در دسترس قرار 
دهید. اینستاگرام یکی از بهترین فضاها را برای کسانی قرار می دهد که قصد 
دارند بازار محصول خود را پیدا کنند. این یک ابزار فوق العاده برای به دست 
آوردن مخاطبان جدید است. عالوه بر این، فضای زیادی برای تفکر خالقانه 
نیز وجود داش��ته ک��ه ارزش امتحان کردن را دارد. با مش��خص کردن یک 

استراتژی و عکس های خوب، شاهد بهبود نتایج بازاریابی خود خواهید بود.
entrepreneur/ucan :منبع 
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2۰21 سال طالیي براي شروع یک کسب و کار

بنا به چند دلیل س��ال 2۰21 براي ش��روع یک کس��ب و کار 
کامال مناس��ب اس��ت. این امر در حالي اس��ت که سال گذشته، 
کام��ال فاجعه آمیز دنبال ش��د. درواقع تنها چند برند توانس��تند 
تا س��ودآوري داشته باش��ند. در این راستا براي این ادعا دالیلي 

وجود دارد که در ادامه آنها را بررسي خواهیم کرد. 
1-حمایت دولت ها 

در راس��تاي حمایت از کس��ب و کارها پس از طي کردن یک 
س��ال س��خت به خاطر ش��یوع ویروس کرونا، برنامه بسیاري از 
دولت ها این اس��ت که با کاهش نرخ مالیات و اختصاص وام هاي 
مختلف، اجازه ندهند که یک بحران اقتصادي و ش��غلي ش��کل 
گیرد. این امر براي برندهایي که به تازگي مي خواهند ش��روع به 
فعالیت کنند، فرصتي طالیي بوده و باعث خواهد ش��د تا شانس 

رشد بسیار سریعي را داشته باشند. 
2-کنار رفتن بسیاري از رقبا 

این امر یک واقعیت اس��ت که کرونا باعث ش��ده تا بسیاري از 
برندها به نابودي کش��یده ش��وند. این اتفاق باعث شده است تا 
بازار به ش��دت رقابتي، تا حدي خلوت ش��ود. این امر به معناي 
وجود فضاي بیش��تر براي فعالیت شما خواهد بود. در این راستا 
نکته اي که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که معموال 
بیش از 6۰ درصد افراد پس از ورشکس��تگي، حداقل تا 2 سال 
آین��ده اقدامي را انجام نمي دهند. به همی��ن خاطر نباید نگران 

بازگشت سریع آنها باشید. 
3-کاهش هزینه ها 

تجرب��ه موفق دورکاري این نکته را به اثبات رس��انده اس��ت 
ک��ه الزامي براي وجود دفاتر کاري وجود نداش��ته و هر کارمند 
مي توان��د در خانه خود نیز فعالیت نماید. در این راس��تا نکته اي 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که فروش آنالین 
نیز باعث خواهد ش��د تا شما به ایجاد نمایندگي هم نیاز نداشته 
باشید. درواقع این شیوه کامال مناسب برندهاي تازه  کاري است 
که بودجه باالیي را ندارند. این موضوع باعث مي ش��ود تا عدالت 

بیشتري در بازار شکل گیرد. 
allbusiness.com :منبع

3 نکته مهم و کاربردی برای استارت آپ ها در 
فرآیند جذب سرمایه

یکی از دغدغه های برخی کارآفرینان و استارت آپ ها، جذب سرمایه  گذار و 
تامین منابع مالی موردنیاز است. اشتباه در انتخاب سرمایه گذار ممکن است 
شرایط بسیار سختی را برای مجموعه کاری به وجود آورد. در این مطلب سه 
راهکار کاربردی و مفید که در جذب سرمایه گذار متناسب راهگشا بوده و به 

موفقیت مجموعه کمک می کند، ارائه شده است.
بس��یاری از اس��تارت آپ ها برای شروع کار خود به س��رمایه نیاز دارند، اما 
آیا باید با هر س��رما یه گذاری وارد کار ش��د؟ آیا هر سازمان و نهادی می تواند 
به عنوان س��رمایه گذار با مجموعه های نوپا وارد همکاری شود؟ بعد از جذب 

سرمایه گذار چه باید کرد؟
س��ه نکته مهم و کلیدی را از جذب س��رمایه  گذار تا امتداد همکاری با وی 

همیشه به خاطر بسپارید:
1- روند جذب سرمایه گذار باید همانند استخدام نیروی جدید باشد

آیا هر کس��ی وارد مجموعه کاری ش��ما ش��ود،  او را اس��تخدام می کنید؟ 
قطعا چنین کاری نمی کنید و پروس��ه ای خاص برای استخدام نیرو در پیش 
می گیرید. برخی استارت آپ ها و صاحبان مشاغل متاسفانه چنین رویکردی را 

در مورد جذب سرمایه گذار در پیش نمی گیرند.
در جذب س��رمایه گذار نیز همانند اس��تخدام نیروی کاری س��عی کنید،  
پروس��ه هایی را در نظر بگیرید. وقتی س��رمایه گذار وارد همکاری شد، به این 

راحتی از روند کار حذف نخواهد شد.
دقیقا مش��خص کنید چه مقدار سرمایه نیاز دارید و می خواهید کدام نوع 
س��رمایه گذار را هدف قرار دهید. همه چیز باید از همان ابتدا شفاف و روشن 
باش��د. قبل از جذب س��رمایه گذار باید سواالت متعددی را پاسخ دهید. مثال 
باید دقیقا بدانید که آیا سرمایه گذار روند فعالیت شما را تسریع می کند؟ آیا 
دارای تخصص و ش��بکه ارتباطی متناسب با کار شما هست؟ آیا قبال سابقه 

سرمایه گذاری داشته است؟
چه نظارت هایی برای س��رمایه گذار باید در نظر گرفته ش��ود؟ آیا تناسب 
فرهنگی بین کار شما و سرمایه گذار وجود دارد؟ سابقه قبلی اش به چه صورت 

است؟
سواالت بسیاری در مورد سرمایه گذار باید از خودتان بپرسید و آنها را پاسخ 
بدهید. در این صورت در شرایط شفاف تری می توانید سرمایه گذار متناسب با 

کار خودتان را جذب کنید.
2- سرمایه گذار بزرگ پیدا کنید

جذب سرمایه گذاران بزرگ شرایط کار را ساده تر خواهد کرد. از زمان مذاکره 
تا پیش��برد کار، کار کردن با سرمایه  گذاران بزرگ بسیار ساده تر خواهد بود. 
سعی کنید سراغ حرفه ای  ها بروید. برای این کار مشورت بگیرید. جهان جای 
بسیار بزرگی نیست و اغلب سرمایه گذاران مقتدر به سرعت در بازار شناخته 
می شوند. سعی کنید ابتدا سراغ سرمایه گذارهای بزرگ تر و قدرتمندتر بروید.

در نظر داش��ته باش��ید برخ��ی س��رمایه گذاران تمایل ندارن��د به تنهایی 
سرمایه گذار مجموعه یا شرکتی باشند و به عملکرد بقیه سرمایه گذاران بازار 
نگاه می کنند. در نتیجه با جذب یکی از دانه درشت های بازار می توانید بقیه را 
هم جذب کنید. ممکن است برداشتن قدم اول کمی سخت باشد، اما با آمدن 
نخستین سرمایه گذار معروف و شناخته شده بازار، ممکن است بتوانید بقیه را 

با سرعت بیشتری جذب کنید.
 3- با سرمایه گذاران خود به صورت منظم ارتباط برقرار کنید

هنگامی که س��رمایه گذاری قدرتمند و مناسب را جذب کردید،  کار تمام 
نشده است؛ بلکه باید به صورت منظم با سرمایه گذار خود در ارتباط باشید.

رابطه خوبی با سرمایه گذار خود برقرار کنید. به صورت منظم برنامه ای برای 
ارتباط داش��ته باش��ید و همه چیز را از همان ابتدا شفاف مطرح کنید. اگر با 
سرمایه گذار خود ماه هاست ارتباط ندارید، حتما ارتباط خود را زنده نگه دارید 
که چنین مجموعه هایی کاری محکوم به شکست می شوند. گزارش های فصلی 

تهیه کنید و برای سرمایه گذار بفرستید.
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تاثیر س��ال 2۰2۰ بر روی زندگی مردم بسیار طوالنی مدت خواهد بود. 
این امر در مورد وضعیت حوزه کس��ب و کار نیز به همین ترتیب اس��ت. 
بسیاری از کارآفرینان در تالش برای شروع سال 2۰21 به صورتی متفاوت 
از س��ال گذشته هس��تند. نقش طراحی استراتژی مناس��ب در این میان 
اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از کسب و کارها برای موفقیت و طراحی 
اس��تراتژی های بهینه در س��ال 2۰21 برنامه مشخصی ندارند. این امر در 
عمل مش��کالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. 
مرور برخی از مهمترین نکات و توصیه ها در راستای کسب موفقیت بیشتر 
در س��ال جدید و همچنین طراحی اس��تراتژی های بهینه ضروری خواهد 

بود. در ادامه به برخی از نکات مناسب در این راستا اشاره خواهیم کرد. 
ضرورت استقبال از تغییرات

تغییر همیش��ه همراه ب��ا نگرانی از نتیج��ه اش همراه اس��ت. برخی از 
کارآفرین��ان به دلیل نگرانی از نتیجه تغیی��ر به طور مداوم در تالش برای 
حفظ الگوهای قدیمی کاری شان هستند. این امر در بلندمدت برای چنین 
کس��ب و کارهایی مشکالت بس��یار زیادی به همراه خواهد داشت. هرچه 
توانایی یک کسب و کار برای پذیرش تغییرات تازه بیشتر باشد، در نهایت 

نتیجه بهتری از نظر موفقیت در بازارهای مختلف تجربه خواهد کرد. 
برنامه ریزی و طراحی استراتژی نیز درست مانند هر اقدام دیگری نیاز به 
نوآوری دارد. حفظ الگوهای قدیمی فعالیت بدون دست کم ایجاد تغییراتی 
اندک در آنها با طراحی اس��تراتژی های نوآورانه در تضاد قرار دارد. امروزه 
م��ردم تمایل باالیی برای ایجاد تغییر در بخش های مختلف زندگی ش��ان 
دارند. دلیل این امر جست وجو برای محصوالت و شرایط بهینه است، با این 

حس��اب اگر کسب و کار شما نیز امکان بهره گیری از شرایط بهتر را دارد، 
باید نسبت به ایجاد تغییر اقدام نمایید. 

توجه به نیازهای مشتریان
فعالیت در عرصه کس��ب و کار بدون توجه به نیاز مشتریان امکان پذیر 
نیس��ت. متاس��فانه برخی از برنده��ا در طول زمان به تدری��ج از توجه به 
نیازهای مش��تریان منحرف می شوند. ش��اید این امر بسیار عجیب به نظر 
برس��د. کارآفرینان به هر حال متوجه تغییر وضعیت کس��ب و کارش��ان 
خواهند شد. مسئله اساسی در این میان تغییر و انحراف در ارزیابی نیازهای 
مشتریان به صورت خرد است بنابراین در بلندمدت در عمل اهداف کسب 
و کار و ارزیابی از نیازهای مشتریان منحرف خواهد شد. این امر مشکالت 

بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. 
برخی از برندها ارزیابی ثابتی از نیازهای مشتریان دارند. این نکته ناشی 
از نگاه ساده به عرصه کسب و کار است. حوزه واقعی کسب و کار همیشه 
همراه با تغییر اس��ت. بخشی از تغییر موردنظر در زمینه سلیقه مشتریان 
روی می دهد بنابراین بی توجهی برندها به تغییر سلیقه مشتریان به منزله 

بازاریابی برای مشتریانی است که دیگر وجود ندارند. 
تعامل نزدیک با مشتریان اهمیت بسیار زیادی در زمینه موفقیت بازاریابی 
دارد. برخی از برندها دارای ارتباط نزدیک با مشتریان شان نیستند. همین 
امر موجب اطالع دیرهنگام از تغییر در سلیقه مشتریان می شود. برخی از 
برندها در این میان به سوی همکاری با موسسه های پژوهشی مختلف برای 
اطالع دقیق از س��لیقه مشتریان می روند. این امر نیز در هر صورت همراه 
با هزینه بسیار زیادی است بنابراین ساده ترین راهکار تالش برای تعامل با 
مشتریان به صورت نزدیک تر است. یکی از تکنیک های موثر در این میان 
ایجاد انجمن یا باش��گاه مشتریان برند اس��ت. این امر تعامل میان برند و 

مشتریان را به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. 

اهمیت کار هوشمندانه به جای سخت
برخی از کارآفرینان با فرا رس��یدن س��ال جدید خ��ود را متعهد به کار 
سخت می کنند. ش��اید این امر در نگاه نخست به معنای بهبود فعالیت و 
بازده کارآفرینان باشد، اما اغلب تاثیر بسیار اندکی بر روی وضعیت یک برند 
دارد. امروزه نکته مهم تالش برای کار هوشمندانه است. این امر به معنای 
اختصاص ساعت های طوالنی از روز به کار نیست. در عوض باید به دنبال 

راهکارهای ساده و همچنین بهینه برای فعالیت کاری باشیم. 
اس��تفاده از فناوری های جدید مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و 
همچنین واقعیت افزوده و مجازی برای کار هوشمندانه اهمیت دارد. اگر شما 
در عرصه بازاریابی در تالش برای ایجاد تحول در وضعیت برندتان هس��تید، 
فناوری های فوق نقش مهمی در بهبود وضعیت تان خواهد داشت. دلیل این امر 
کاهش نیاز به کار و حضور مستقیم عامل انسانی و ارتقای نقش بازاریاب ها به 
ناظر بر اجرای برنامه های شان است. بدون تردید این امر زمان بیشتری در اختیار 

بازاریاب ها و به طور کلی تمام کارآفرینان قرار خواهد داد. 
مدیر الهام بخشی باشید

مدیریت کسب و کار کار ساده ای نیست. تعامل با شمار باالیی از کارمندان و 
مشتریان همیشه امکان بروز مشکالت را به همراه دارد. گاهی اوقات مدیران با 
بحران فقدان انگیزه کافی از سوی کارمندان شان مواجه می شوند. شمار باالیی از 
مدیران در این شرایط آگاهی نسبت به وظیفه اصلی شان ندارند بنابراین بحران 
موردنظر برای ماه ها تداوم پیدا می کند. مهمترین مسئله در این میان تالش برای 
ایفای نقش مدیر الهام بخش است. روحیه دادن به دیگران در عرصه کسب و کار 
دارای اهمیت بسیار زیادی است. مدیران موفق به طور مداوم برای بهبود روحیه 
کارمندان شان تالش می کنند. این امر در بلندمدت موجب تاثیرگذاری بهینه 
مدیران بر روی کارمندان و همچنین ایجاد فضایی صمیمی در شرکت می شود. 
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بیشتر اس��تارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا هر روز جلساتی 1۰ تا 15 
دقیقه ای برگزار می کنند که تمام افراد تیم را در جریان پیشرفت کار خود 

قرار دهند. الزم است استارت آپ ها، بهره وری جلسات کاری را باال ببرند. 
جلس��ات کاری در تمام کسب و کارها برپا می شوند و افراد تیم به طور 
مرتب دور هم جمع می ش��وند که در جریان روند کار قرار بگیرند. گاهی 
اطالعات مفیدی در جلسات کاری رد و بدل می شود، اما گاهی به جز وقت 
تلف کردن، هیچ نکته مثبتی ندارند. با این حال، جلس��ات کاری با هدف 
برقراری ارتباط، خالقیت و برنامه ریزی برپا می شوند و تمام کسب و کارها 
به آن نیاز دارند. جلس��ات در استارت آپ ها، برای توفان فکری )بیان نقطه 
نظرات شخصی در مورد موضوعی خاص بدون ارزیابی یا قضاوت از جانب 
دیگران( و س��اخت تیم و اتخاذ تصمیمات گروهی برگزار می شوند و تأثیر 
بسیار زیادی روی پیشرفت و ارتقای استراتژی کسب و کار می گذارند. پس 
کیفیت جلسات کاری بسیار مهم است. در ادامه  مقاله، 6 تکنیک را معرفی 
می کنیم که به صاحبان استارت آپ ها کمک می کند جلسات کاری خود را 

با کیفیت بیشتری برگزار کنند.
تمام جلسات، هدف مشخص و روشنی داشته باشند

مدیران ارش��د اجرایی بیش از دو روز در هفته را به شرکت در جلسات 
کاری اختصاص می دهند در حالی که تحقیقات و نظرس��نجی های انجام 
شده نشان می دهد خیلی از این جلسات بی هدف برگزار می شود و حضور 
کارمندان نیز در آنها ضرورتی ندارد. الزم به ذکر اس��ت، جلسات کاری در 
اس��تارت آپ ها و کس��ب و کارهای کوچک نباید بدون هماهنگی قبلی و 
فقط با ارس��ال یک ایمیل یا پیام برپا ش��وند. حتی جلساتی که توجیهی 
برای برنامه ریزی ندارند باید کنس��ل ش��وند. برگزار کردن جلساتی بدون 
برنامه ریزی که اصاًل مش��خص نیست چه انتظاری از شرکت کنندگان آن 

می رود فقط وقت تلف کردن محسوب می شود و فایده  دیگری ندارد.
جلسات باید با زمان بندی دقیق برگزار شوند

صاحبان اس��تارت آپ ها باید مدت زمان جلس��ه را براس��اس رسیدن به 
نتیجه  موردنظر مش��خص کنند. اگر فکر می کنید تنها نیم س��اعت برای 
بررسی یک موضوع کفایت می کند، مدت زمان جلسه را یک ساعت تعیین 
نکنید؛ زیرا نیم ساعت اضافی به صحبت درباره  موضوعات بی فایده و خارج 
از بحث تعلق می گیرد. گاهی جلسات برای ارزیابی تیم و شناخت دقیق تر 
افراد برپا می ش��ود که در این صورت نیز مدت زمان جلسات باید حداکثر 

سه ساعت باشد.
افراد مناسب در جلسات شرکت کنند

حضور افراد مناسب در جلسات کاری به کیفیت جلسه می افزاید. وقتی 
موضوع جلس��ه مشخص باشد و افراد مناسب نیز حاضر شده باشند قطعاً 
کیفیت جلس��ه بهتر خواهد ش��د. بدون شک، جلسات ش��لوغی که افراد 
ناکارآم��د و غیرمرتبط در آن حضور دارند نه تنها به لحاظ کیفی مطلوب 

نیستند بلکه به موضوع مورد بحث نیز پرداخته نخواهد شد.
نویسندگان کتاب »پنج گام برای افزایش بهره وری سازمان« می گویند 
حضور هفت نفر در جلسات تصمیم گیری یک کسب و کار مناسب است. 
حضور افراد بیشتر از این تعداد بهره وری و کیفیت تصمیم گیری ها را تا 1۰ 
درص��د کاهش می دهد. از ط��رف دیگر، حضور افراد کمتر از هفت نفر نیز 
میزان خالقیت و مشارکت جلسات را با چالش مواجه می کند. نویسندگان 
این کتاب می گویند، حتی اگر یکی از افراد کلیدی و مهم نتوانس��تند در 
جلسه حاضر شوند از او بخواهید از طریق فناوری ویدئوکنفرانس در جلسه 

شرکت کند.
منعطف باشید و روی هدف تان تمرکز کنید

اهمیت بیش از حد به یک راه حل و عدم تغییر طرز تفکر، س��ریع ترین 
راه برای بی اعتبار کردن یک جلسه است. اینکه فرد حاضر در جلسه ایده یا 
راه حل موردنظر خود را از روی پاورپوینت 5۰ صفحه ای توضیح دهد هیچ 
فایده ای ندارد. بهترین و پربازده ترین جلسات، جلسات انعطاف پذیر هستند 

و هر فردی می تواند نظر خود را بیان کند. معموالً این جلس��ات خالقیت 
بیش��تری نسبت به جلسات رسمی دارند. پس همیشه ایده یا نظر خود را 

در ذهن داشته باشید اما نظر دیگران را هم بشنوید.
گوشی همراه خود را بیرون از جلسه بگذارید

چک کردن مداوم تلفن همراه باعث می ش��ود تمرکز جلسه از بین برود 
و افراد نتوانند حضور نتیجه بخش��ی در جلس��ه داشته باشند. فرض کنید 
شخصی در جلسه در حال صحبت کردن است در حالی که یکی از حضار 
گوش��ی خود را زیر میز گذاش��ته و به طور مخفیانه مش��غول چک کردن 
صفحات اجتماعی است. قطعاً این کار تمرکز تمام افراد حاضر در جلسه را 
بهم می زند و جلسه را از موضوع اصلی منحرف می کند؛ پس برای بازدهی 
بیشتر جلسات، از تمام شرکت کنندگان درخواست کنید در مدت برگزاری 
جلس��ه تلفن همراه خود را خاموش کنند. جالب اس��ت بدانید، بعضی از 
ش��رکت ها در جلس��ات کاری خود به کارمندان کتاب ه��ای رنگ آمیزی 
می دهن��د تا خالقیت و تمرکز آنها را به می��زان قابل توجهی خصوصاً در 

جلسات توفان فکری افزایش دهند.
جلسات کاری را به صورت ایستاده برگزار کنید

امروزه خیلی از کسب و کارها  به خصوص استارت آپ ها، جلسات کاری 
خود را به صورت ایستاده برگزار می کنند. معموالً مدت زمان این جلسات 
بین 1۰ تا 15 دقیقه است و در خیلی از شرکت ها به یک برنامه  ثابت روزانه 
تبدیل شده است. جلسات کاری ایستاده این اطمینان را می دهد که تمام 
افراد درک یکس��انی از روند کار و اهداف مشخصی در طول روز دارند. در 
این جلس��ات تمام افراد ایستاده هستند و با تمرکز کامل به صحبت های 
یکدیگر گوش می دهند. حتماً می دانید استفاده از تلفن همراه یا تبلت در 
حالت ایستاده سخت تر است، پس با ایستاده برگزار کردن جلسات، تمرکز، 

بهره وری و خالقیت بیشتری را تجربه خواهید کرد.
forbes/ucan :منبع

استارت آپ ها چگونه باید جلسات کاری پربازدهی داشته باشند؟

موفقیت و طراحی استراتژی بهتر در سال 2۰2۱

به قلم: لزلی هاسلر کارآفرین و کارشناس حوزه مدیریت
ترجمه: علی آل علی

به قلم: جیمز گیلمر کارشناس حوزه اقتصاد 
مترجم: امیر آل علي
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اخبار

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرعامل سازمان عمران تبریز گفت: 
عملیات اجرائی یکی از مهمترین پروژه های شهری توسط سازمان 
عمران تبریز آغاز می شود. بابک شریفی با اعالم این خبر اظهار کرد: با 
انجام فرایند تحویل پروژه رمپ یوسف آباد به پاسداران از طرف منطقه 
یک شهرداری، عملیات اجرائی یکی از مهمترین پروژه های شهری 
توســط سازمان عمران تبریز کلید می خورد. وی با اشاره به اهمیت 
اجرای پروژه رمپ خروجی یوسف آباد به پاسداران افزود: این پروژه در 
روزهای آتی با انجام تحویل زمین و تجهیز کارگاه عملیاتی خواهد شد. 
مدیرعامل سازمان عمران تبریز با تاکید بر ضرورت احداث این پروژه 
بمنظور کاهش مخاطرات عبور و مرور برای شــهروندان و باالخص 
ساکنان منطقه گفت: پیش بینی می شود با تملک ۸۳ واحد که اخیرا 
توسط شهرداری منطقه یک تبریز انجام شده است، در آینده نزدیک 
عملیات اجرایی توسط سازمان عمران آغاز شود. بابک شریفی تصریح 
کرد: پروژه رمپ یوسف آباد به پاسداران در محدوده شهرداری منطقه 
یک تبریز از پروژه های شریانی اصلی بوده و عالوه بر بعد ترافیکی و 
مسیرگشائی، بخشی از برنامه های تصویبی ستاد بازآفرینی شهری 
را نیز شــامل می شود. مدیرعامل سازمان عمران تبریز همچنین از 
اجرای بتن ریزی اولین فونداسیون پایه p2 پروژه تقاطع ارتش خبر 
داد. بابک شریفی در اینخصوص گفت: مقدار خاکبرداری که در این 

پایه فونداســیون صورت گرفته است ۳۳۰ مترمکعب می باشد. این 
مقام مسوول اضافه کرد: مقدار حجم بتن ریزی انجام شده نیز ۱۷۵ 
متر مکعب هست که حدودا ۳۰ تن میلگرد در اجرای این فونداسیون 
بکار رفته و این پروژه با اتخاذ تمهیدات زمســتانی همچنان در حال 
اجرا می باشــد. شریفی در ادامه گفت: طی سال جاری بیش از پنج 
هزار و ۵۰۰ تن آسفالت در سطح شهرداری منطقه یک تبریز با پخش 
اساسی توسط اکیپ های ســازمان یا از طریق پیمانکاران و کارگاه 
هــای امانی مناطق پخت، تهیه و توزیع گردیده اســت. مدیرعامل 
سازمان عمران تبریز در عین حال ضمن اعالم ادامه دار بودن برنامه 
آسفالت ریزی خاطرنشان کرد: در شرایط جوی استاندارد و مساعد، 

کارخانجات پخت و تولید آسفالت این سازمان با فعال سازی اکیپ 
های پخش اساسی و یا تحویل آسفالت به پیمانکاران مناطق دهگانه 
در محل کارخانجات، مجددا برنامه مدون و مصوب آسفالت ریزی ها 
را اجرا خواهند کرد. شــریفی اضافه کرد: بر همین اساس در سطح 
حوزه شــهرداری منطقه یک جهت لکه گیری و چاله زدائی بیش از 
پنج هزار و ۵۰۰ تن در ســطح معابر و کوچه ها با تامین آســفالت 
توسط سازمان عمران تبریز و تحویل در کارخانه تولید آسفالت اجرا 
گردیده است. مدیرعامل سازمان عمران تبریز افزود: طی سال جاری 
بیش از  2۴ هزار و ۴۰۰ تن آسفالت در سطح شهرداری منطقه ۱۰ 
تبریز بصورت پخش اساسی توسط اکیپ های سازمان عمران تبریز و 
یا از طریق پیمانکاران و کارگاه های امانی مناطق پخت، تهیه و توزیع 
شــده است. شریفی در ارتباط با تداوم نهضت آسفالت ریزی اصولی 
توسط سازمان عمران تبریز اظهار کرد: در این راستا خیابان انقالب 
- اتوبان پاســداران ارم تا ایده لو - رمپ ودلوپ ورودی و خروجی ارم 
به پاسداران - خیابان شهید جودی - خیابان شهید رحیمی در سطح 
حوزه شهرداری منطقه ۱۰ بصورت پخش اساسی با اصالح روسازی 
و زیرســازی ها بیش از 2۰ هزار تن در ســطح معابر و کوچه های 
شهرداری منطقه ۱۰ با تامین آسفالت از سوی سازمان عمران تبریز 

اجرا گردیده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: اعضای شــورای اسالمی شهر قم 
تعرفه خدمات بهای خودروهای سوخت رسان سیار اینترنتی و صدور 
پروانه اشتغال برای رانندگان این خدمات را به تصویب رساندند. رئیس 
کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم در نشست 
این شورا با اشاره به تشکیل شرکت های سوخت رسان در بسیاری از 
کالنشهرها بیان داشت: این شرکت ها، امکان جدیدی برای سوخت 
رسانی به شهروندان به صورت تلفنی و اینترنتی ایجاد کرده اند. روح 
اهلل امراللهی اضافه کرد: در این زمینه، شرکت های بخش خصوصی در 
قم پذیرفته اند که برای تثبیت این موضوع در بین مردم شــهر، نرخ 
خدمات اندکی را نسبت به دیگر کالنشهرها دریافت کنند. وی افزود: 
بر این اســاس ُمقّرر شد با این که دستمزد خدمات سوخت رسانی تا 
سقف ۱۰ لیتر در برخی از کالنشهرها تا ۱2 هزار تومان است، اما این 
دستمزد برای قم و در محدوده داخل شهر با مبلغ ۶ هزار تومان آغاز 
شود. امراللهی گفت: البته این دستمزد برای سوخت رسانی ۱۱ تا ۶۰ 
لیتر در محدوده داخل شهر، مبلغ ۱۵ هزار تومان خواهد بود. رئیس 
کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر همچنین بیان داشت: 
این کمیســیون در عین حال مقرر کرد تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به 

صورت ماهیانه برای بهای خدمات هر خودرو سوخت رسان به شرکت 
تاکسیرانی واصل شود تا آن خودرو بتواند در این موضوع خدمت رسانی 
کند. وی با بیان این که خودروهای سوخت رسان اینترنتی دقیقا برای 
همین موضوع و توسط شرکت های دانش بنیان طراحی شده اند اذعان 
کرد: شهرداری موظف است در این زمینه، استعالم های روزآمد را از 
شرکت نفت اخذ کند. در این باره رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت 
شورای اسالمی شهر با اشاره به صدور پروانه اشتغال در این موضوع و 
از سوی شهرداری بیان داشت: به هر حال این موضوع، مسئله ای مهم 

است و اگر علت حوادث احتمالی برای این خودروهای حمل سوخت، 
به شهرداری منتسب شود، آن گاه ادامه امر مشکل ساز خواهد شد و 
از این رو شاید الزم باشد تا بحث افزایش بیمه ها در این موضوع در 
دستور کار قرار گیرد. حسین اسالمی افزود: نکته دیگر هم ضرورت 
ثبت قیود خدمات در ازای اخذ مبلغ ماهیانه از این خودروهاســت. 
همچنین عضو دیگر شــورای اسالمی شهر نیز در این باره پیشنهاد 
داد تا به جای اخذ ماهیانــه ۵۰۰ هزار تومان از این خودروها، مبلغ 
2۰۰ هزار تومان بر اساس الیحه اولیه شهرداری دریافت شود. حجت 
االســالم سید محمد آتش زر ادامه داد: ماشین سوخت رسان، عمال 
یک پمپ بنزین سّیار هســتند و از این رو باید مجوزهای الزم را از 
شرکت نفت داشته باشند. علیرضا احمدی به عنوان عضو دیگر شورای 
اسالمی شهر نیز در این باره تصریح کرد: نوع قرارداد منعقده در این 
موضوع باید به گونه ای باشد که شهرداری در حوادث احتمالی، مقصر 
شــناخته نشود. و اما معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم هم 
در ادامه این نشست عنوان کرد: بحث های ایمنی این مسئله در حوزه 
شهرداری نیست و بدیهی است که شهرداری پس از اخذ استعالم های 

الزم، پروانه فعالیت را صادر خواهد کرد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: در صورت تداوم مصرف بیش 
از حد گاز، نیروگاه ها با کمبود سوخت مواجه می شوند و پایداري 
شبکه برق دچار مشکل خواهد شد. »بهمن داراب زاده« مدیر عامل 
شــرکت سهامی برق منطقه ای گیالن با اشاره به فرا رسیدن فصل 
سرما گفت: به علت سرمای زمســتان، شاهد رشد مصرف گاز در 
استان و در صورت تداوم مصرف بیش از حدگاز، نیروگاه ها با کمبود 
سوخت مواجه می شوند و پایداري شبکه برق دچار مشکل خواهد 
شد.  به همین علت همه باید تالش کنیم تا با اطالع رسانی صحیح 
و بهنگام، مصرف بهینه را در بخش برق، گاز و ... نهادینه کنیم. وی 
با اشاره به پایداری کامل شبکه های انتقال و فوق توزیع شرکت برق 
منطقه ای گیالن افزود: هموطنان با اقداماتي ساده مانند خاموش 

کردن المپ هاي اضافي در منازل و ادارات و یا کاســتن یک درجه  
دماي محیط، مي توانند تا ۱۰ درصد مصرف برق و گاز اســتان را 
کاهش دهند که با چنین اقدامات ساده و همکاري مردم، مشکلي 

در تامین برق وگاز در استان در چند روز سرد سال به وجود نخواهد 
آمد. داراب زاده گفت: اقدامات پیشــگیرانه و فرهنگســازي جهت 
جلوگیري از اعمال خاموشي برق ناشي از کمبود سوخت در نیروگاه 
ها باید به جد پیگیری شود و همه باید احساس تکلیف و همکاری 
کنیم تا با ایجاد حساسیت در این بخش بتوانیم از اعمال خاموشي 
ناشي از کمبود ســوخت جلوگیری کنیم. مدیر عامل شرکت برق 
منطقه ای گیالن با اشــاره به فعال بــودن ۶  نیروگاه تولید برق در 
اســتان گیالن، گفت: ۶ نیروگاه فســیلی: سیکل ترکیبی پره سر، 
شــهید بهشتی لوشان، سیکل ترکیبی گیالن، گیل و آذر ایرانیان، 
مولد کاســپین، مولد کیسم از نیروگاه های فعال در  استان گیالن 

می باشند که با سوخت گاز، انرژی برق تولید می کنند.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیر منطقه ۸ انتقال گاز  
ایران گفت: مصرف گاز استان های شمال غرب کشور در 
آذرماه امســال نسبت به آبان ماه گذشته، با افزایش بیش 
از ۴۰ درصدی، به 2 میلیــارد و ۳۳۵ میلیون مترمکعب 
رســید. فیروز خدائی بــا اعالم این خبر اظهــار کرد: در 
آبان ماه امســال در مجموع یک میلیــارد و ۶۶۳ میلیون 
مترمکعــب گاز به مبادی مصرف در آذربایجان شــرقی، 
غربی، اردبیل و قســمتی از اســتان کردســتان و زنجان 
انتقال داده شــده که با ورود موج جدید ســرما، این رقم 
در آذر امســال به 2 میلیــارد و ۳۳۵ میلیون مترمکعب 
افزایش یافته است. این مقام مسوول افزود: با برنامه ریزی 
های انجام شده در شرکت انتقال گاز ایران و تالش شبانه 
روزی کارکنان منطقه هشــت، تاسیســات و مراکز بهره 
بــرداری خطوط لوله این منطقه بــا ضریب اطمینان باال 
در مدار ســرویس قرار داشته و با هماهنگی دیسپچینگ 
) مدیریــت متمرکز ( شــرکت ملی گاز ایــران، پایداری 

انتقــال گاز در سرشــاخه های مصرف همچنــان برقرار 
می باشد. خدایی همچنین خاطرنشان کرد: براساس پیش 
بینی های ســازمان هواشناســی با حاکمیت سرما، هوای 
اغلب شهرهای زیر پوشش این منطقه به زیر صفر کاهش 
یافته و به طور حتم مصرف گاز طبیعی نیز همچنان سیر 
صعودی خواهد داشــت که از هموطنان خواســتاریم با 
مصرف بهینه این انرژی پاک، ما را در تداوم انتقال گاز به 
مبادی مصرف یاری کنند. مدیر منطقه ۸ انتقال گاز ایران 

اضافــه کرد: این منطقه به جهت زیر پوشــش قرار دادن 
اســتان های سردسیر کشــور که از آب و هوای ناپایداری 
برخوردار اســت، چنین شــرایطی را از قبل تجربه کرده 
و با درنظر گرفتن تجارب ســال های گذشــته، در تالش 
اســت با ارائه خدمات مطلوب به مصــرف کنندگان، در 
انتقال پایدار گاز موفق باشــد. الزم به ذکر است ماموریت 
منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران، دریافت گاز طبیعی از 
مناطق ۳، ۷ و ۹ و منابــع خارجی و انتقال ایمن، پایدار، 
بهــره ور و پاک به مبادی مصارف داخلی کشــور و پایانه 
های صادراتی )کشــورهای ترکیه، جمهوری خود مختار 
نخجوان و جمهوری ارمنستان( و همچنین بهره برداری و 

نگهداری چهار هزار کیلومتر خطوط لوله است.
خاطرنشان می شود ســه هزار و ۶۵۴ کیلومتر خطوط 
انتقال گاز در گســتره ۶ استان گیالن، اردبیل، آذربایجان 
شــرقی، آذربایجان غربی، زنجان و کردستان زیرپوشش 

این منطقه است.

اصفهان - قاسم اســد: مدیرآبفا تیران و کرون اعالم 
کرد: برمبنای طرح 100-300 بیش از 26 کیلومتر از شبکه 
توزیع آب فرسوده 9 روستای شهرستان، مورد بازسازی 
و اصالح قرار می گیــرد و از آذر ماه تا کنون حدود 13 

کیلومتر از این شبکه اصالح شده است.
ســعید عابدینی افزود: در این طرح مقرر شد شبکه فرسوده 
آب روســتاهای کردعلیا، علی آباد، آب گرم، آب پونه، اهلل آباد، 
خرمنان، دره بید، میرآباد و ورپشــت اصالح و بازســازی شوند 
که هم کنون با همیاری و مشــارکت دهیاری ها این عملیات 

در حال اجرا است.ُ
 وی با بیان اینکه از ۵۰ روســتا که در منطقه تیران و کرون 
قرار دارند ۴۱ روستای آن تحت پوشش آبفا است تصریح کرد: 
جمعیت روستایی منطقه تیران و کرون بالغ بر ۳۷ هزار نفر می 

باشــد که تاکنون بیش از ۱۶ هزار انشــعاب آب به روستاییان 
واگذار شده است.

مدیرآبفا تیران و کرون با اشــاره به تامین پایدار آب شــرب 
روستای علی آباد عنوان کرد: با اجرای طرح ۱۰۰-۳۰۰ روستای 

علی آباد از آب شرب پایدار بهره مند می شود.
عابدینی طول شــبکه توزیع آب روســتایی منطقه تیران و 
کــرون را ۳۰۰ کیلومتر اعالم کرد و افــزود: طول خط انتقال 
آب روستایی ۱۳۹ کیلومتر می باشد و حدود ۳۰ درصد شبکه 
توزیع نیاز به اصالح و بازسازی دارد، که در صورت تامین منابع 
مالی اصالح شبکه فرسوده توزیع آب روستاها در منطقه تیران و 

کرون در دستور کار قرار می گیرد.
وی هــدر رفت آب روســتاها در منطقه تیــران و کرون را 
۳۰درصد دانســت و تصریح کرد: با اجرای طرح ۱۰۰ -۳۰۰ در 

منطقه تیران و کرون پیش بینی می شود  این رقم به 2۸ درصد 
کاهش یابد . مدیر آبفا تیران و کرون به منابع آب محلی در این 
منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: آب شرب برخی از روستاها از 
طریق ۴۸ حلقه چاه،2 دهنه چشمه و یک باب قنات تامین می 
شود، این در حالیست که در سال های نرمال از لحاظ بارندگی، 
آبدهی این منابع حدود ۱۴۰ لیتر در ثانیه بوده و در ســالهای 
اخیر بدلیل وقوع خشکســالی های پیاپــی به ۴۰ لیتر درثانیه 
کاهش یافته اســت. عابدینی به تاسیســات آبرسانی روستایی 
پرداخت و بیان داشــت: ۴2 باب مخزن  با ظرفیت بیش از 2۰ 
هزار مترمکعب و ۵ فقره ایســتگاه پمپاژ آب از جمله مهمترین 
تاسیســات آبرسانی در این منطقه اســت و در سال های اخیر 
با نصب فلومتر و احداث حوضچه های فشــار شکن آب شرب 

عادالنه میان روستاییان توزیع می شود.

توسط سازمان عمران تبریز آغاز می شود؛

عملیات اجرایی یکی از مهمترین پروژه های شهری تبریز

خودروهای سوخت رسان سیار در قم فعال می شوند

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن:

در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق، مدیریت مصرف برق باید در اولویت قرار گیرد

مدیر منطقه ۸ انتقال گاز ایران:

مصرف گاز در شمال غرب کشور بیش از ۴0 درصد افزایش یافت

به دنبال یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی صورت پذیرفت؛

پیشرفت 50 درصدی  اصالح شبکه فرسوده 9 روستای تیران و کرون اصفهان

آمادگی منطقه 9 عملیات برای انتقال پایدار گاز طبیعی
ساری - دهقان : منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ضمن اعالم آمادگی حداکثری در تمامی 
تاسیسات تقویت فشار گاز و مراکز بهره برداری خطوط لوله، گفت: این منطقه عملیاتی تالش 
الزم برای انتقال پایدار گاز را در فصل زمستان خواهد داشت. به گزارش خبرنگار مازندران به 
نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، مقدم بیگلریان، مدیر منطقه در جلسه ای که 
با مدیران عامل شرکت های گاز استانی)گلستان، گیالن و مازندران( به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شد، هدف از این جلسه را برودت شدید هوا در اکثر مناطق کشور و افزایش قابل توجه 
مصرف گاز در استان های شمالی کشور عنوان کرد. وی با اشاره به نامه ابالغی ایجاد محدودیت مصارف گاز صنایع و نیروگاه ها، به 
منظور تامین پایدار گاز بخش خانگی، گفت: از عموم مردم می خواهیم تا با بهینه مصرف کردن گاز، به تداوم انتقال پایدار و ایمن 
گاز کمک کنند. در ادامه این جلسه، مدیران عامل شرکت های گاز استان های گیالن، مازندران و گلستان ضمن اعالم نقطه نظرات 
و آمادگی کامل در مدیریت مصارف به منظور عدم ایجاد قطعی گاز در بخش خانگی و اماکن و صنایع حیاتی، به توجه بیش از 
پیش در مدیریت توزیع گاز در شبکه انتقال تاکید کردند. مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در پایان، اجرای دقیق این محدودیت 

ها و اطالع رسانی مستمر از رسانه ها برای رعایت الگوی مصرف از سوی عموم مشترکین را خواستار شد.

در 9 ماهه نخست سال جاری صورت گرفت
ساخت بیش از 616 نوع قطعه صنعتی در نیروگاه رامین اهواز

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: با ساخت تعداد ۱۱۳ قطعه 
در آذر ماه سال جاری ، مجموع قطعات ساخته شده در این نیروگاه طی ۹ ماهه سال ۹۹ 
به ۶۱۶ قطعه رســید.  خلیل محمدی مدیرعامل این نیروگاه اظهار داشت: یکی از اهداف 
شرکت مدیریت تولید برق اهواز ساخت وتامین نیازهای خود از پتانسیل داخلی است و با 
تکیه بر تخصص ، تجربه و خودباوری پرسنل سخت کوش نیروگاه رامین توانستیم چشم 
انداز روشنی از این رویکرد را به نمایش بگذاریم. مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به 
نقش این قطعات در روند بهره برداری ، کاهش زمان تعمیرات و همچنین کاهش هزینه ها گفت: یکی از افتخارات این نیروگاه در 
سال های اخیر،  گام برداشتن در مسیر خودکفایی ، عدم وابستگی و تامین نیازهای خود از منابع داخلی است و خدا را شاکریم که 
توانستیم در این مسیر دستاوردهای متعددی را کسب نمائیم. وی افزود: با ساخت  تعداد ۱۱۳ نوع قطعه در آذر ماه سال جاری ، 
مجموع قطعات ساخته شده در این نیروگاه طی ۹ ماهه سال ۹۹  به ۶۱۶ نوع قطعه رسید. شاهین شاهین زاده سرپرست نظارت 
بر کارگاه تراشکاری این نیروگاه نیز گفت: ساخت قطعات مورد نیاز واحدهای نیروگاه بصورت مهندسی معکوس و با رعایت الزامات 
و استانداردهای مربوطه صورت می پذیرد و طی سالهای اخیر نیز با ساخت این قطعات توانستیم بخش عمده ای از چالشهای 
نیروگاه رامین دراینخصوص را کاهش دهیم. وی با اشــاره به اســتفاده از متریال مستعمل و اسقاطی و کاهش محسوس میزان 

خرید متریال نو ، مجموع تعداد قطعات ساخته شده از این ۶۱۶ نوع قطعه طی ۹ ماهه سال جاری را ۶۳۹۸  قطعه اعالم نمود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد:
ذخیره سازی 5۴0 هزار تن کاالی اساسی در بندرشهید رجایی 

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ازورود یک 
میلیون و۶۵۰ هزار تن انواع کاالی اساسی از طریق ۵۳ فروند کشتی به بندر شهید رجایی از 
ابتدای سال تاکنون خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان،  
علی رضا محمدی کرجی ران با اشاره به کاالهای اساسی ترخیص شده از بندرشهیدرجایی 
اظهارداشت: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن انواع کاالی اساسی از طریق  
بندر شهید رجایی وارد کشور شده که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این رقم تا 
پایان سال به 2 میلیون تن خواهد رسید. وی عمده کاالهای اساسی وارد شده به بندر شهید رجایی را برنج، گندم، روغن، سویا 
و ذرت اعالم کرد و گفت: این کاالها از طریق  ۵۳ فروند کشتی وارد بندر شهید رجایی شده است. مدیر کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر ۵۴۰ هزار تن کاالی اساسی برای ورود به بازار در این بندر ذخیره سازی  شده خاطر نشان 
کرد: برای نگهداری این کاال ها عالوه بر انبارهای بخش خصوصی، ۱۸ انبار ملکی در اختیار داریم که از این میزان  ۱۰ انبار به 
شکل  ویژه برای نگهداری و انبارش کاالهای اساسی  اختصاص داده شده است. شایان ذکر است، بندر شهید رجایی بعنوان اولین 
بندر کانتینری کشــور و از حیث ورود کاالهای اساســی بعد از بندر امام خمینی )ره ( دومین مبادی ورودی کاالهای اساسی به 

کشور قلمداد می شود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
تنها راه نجات و پیشرفت کشور گوش به فرمان رهبری بودن است

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان اظهار کرد: جامعه تحت 
شرایطی حیات خود را از دست می دهد و سرزنده نیست و آن در صورتی است که ظلم و ستم را پذیرفته و زیر بار زور برود.وی 
افزود: خداوند در قرآن می فرماید شــهادت حیات و زندگی کردن اســت بنابراین اگر کسی در راه حق و در راه آرمان های دین 
خود شهید شد، ما آن را از دست نداده ایم بلکه وی زنده است.وی ادامه داد: آمریکا و عوامل استکبار تصور می کنند با شهادت 
فخری زاده وی تمام شده اما با این کار شهید تکثیر می شود.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان بیان کرد: آمریکا غافل است زیرا 
با این تررو، شهید را از بین نمی رود بلکه به هزاران نفر تبدیل شده که هرکدام میدان مانور ای دارند و خدماتی را به مردم ارائه 
می دهند.وی با اشاره به حدیثی از امام جواد )ع( افزود: برخی از آدم ها به اندازه حیات خود زندگی نمی کنند و کسانی هم هستند 
که حیات آنها و اندیشه آنها بعد از مرگشان تمام می شود؛ ولی دسته سومی هستند که ماندگار بوده و راه و اندیشه آنها ادامه دار 
خواهد بود.ولی نژاد با بیان اینکه شهادت انسان را از بین نمی برد بلکه وی را ماندگار می کند، ادامه داد: آمریکا تصور می کند با 
شهید کردن دانشمندان رشد جامعه را متوقف می کند اما شهدای هسته ای ما تمام نشده بلکه افراد دیگری مصمم شده تا راه آنها 
را ادامه دهند.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان اظهارکرد: قبل از انقالب تعداد شهدای ما کمتر از بعد از انقالب است و اینجا نکته 
روشنی وجود دارد و آن این است که منافع آمریکا قطع شده و برای برگشت آن به هر روشی متوسل می شود.وی افزود: آمریکا 
سفارتخانه خود را به جاسوس خانه تبدیل کرد و اسناد آن موجود است که به چه میزان به منافقان کمک کرده و از صدام هم 

حمایت کرد؛ این اقدامات در راستای برگرداندن منافع خود بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهرعنوان کرد:
زمینه افزایش ظرفیت آب شیرین کن جزیره فارسی فراهم شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: زمینه 
افزایش ظرفیت تولید آب شیرین کن جزیره فارسی )به عنوان یکی از جزایر خلیج فارس( فراهم 
شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، عبدالحمید حمزه پور  در ارتباط 
با اقدامات صورت گرفته برای تامین آب پایدار جزیره فارسی اظهار داشت: ظرفیت تولید آب شیرین 
کن کنونی جزیره ۵۰ مترمکعب است که با توجه به گذشت زمان زیاد از احداث آن تعمیر اساسی 
و نوسازی آن در دستور کار شرکت آب و فاضالب استان بوشهر قرار گرفت.  وی بیان کرد: در این 
زمینه پس از بازیدهای انجام گرفته اسناد مناقصه تهیه و با انتخاب پیمانکار، پروژه نوسازی و تعمیر اساسی با سه میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون ریال اعتبار وارد فاز عملیاتی شد.  حمزه پور ادامه داد: عالوه بر این آب شیرین کن، احداث یک آب شیرین کن جدید 
با ظرفیت ۱۵۰ مترمکعب در دســت اجرا است که با تحقق آن تامین آب شرب پایدار جزیره فارسی به پایداری کامل می رسد. 
وی گفت: پروژه آب شیرین کن جدید جزیره فارسی به عنوان یکی از پروژه اولویت دار استان بوشهر است که پس از رایزنی   های 

الزم اعتبار اجرا آن تامین شد.

همزمان با شروع فصل زمستان، اجرای گسترده طرح پایش دمای ادارات در گیالن
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: با فرا رسیدن فصل زمستان و لزوم رعایت مصرف بهینه و 
ایمن گاز طبیعی توسط همه مشترکین گاز، شرکت گاز استان گیالن اقدام به پایش گسترده دمای 
ادارات، بانک ها و مدارس کرده اســت. روابط عمومی گاز گیالن - حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با اعالم انجام بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ بازدید از ادارات، بانک ها و مدارس، از اوایل 
دی ماه تاکنون اظهار داشــت: بحمداهلل با بازدیدهای بعمل آمده توسط کارشناسان شرکت گاز، 
فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در سطح سازمان ها و ادارات دولتی استان به نحو شایسته 
ای نهادینه شــده است. وی در ادامه افزود: در روزهای ابتدایی فصل زمستان با بازدیدهای گسترده از ادارات، بانک ها و مدارس 
استان، بیش از یک هزار و ۷۰۰ اخطار و ۹۴۱ مورد قطعی گاز صورت گرفته است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره 
به برودت هوا و افزایش قابل توجه مصرف گاز در سراسر کشور اظهار داشت: اجرای مستمر پایش دمای ادارات سبب خواهد شد 
تا مصرف گاز به میزان مناســبی کاهش یابد. وی با اشاره به دستور مقامات عالی کشور و همچنین دستورالعمل ستاد مدیریت 
بحران استانداری گیالن مبنی بر رعایت صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی اظهار داشت: همه ادارات، بانک ها و همچنین مدارس 

موظفند نسبت به رعایت دمای آسایش )۱۸ الی 2۱ درجه( در محیط ساختمان های خود اقدام نمایند.
اکبر ادامه داد: همچنین این سازمان ها موظفند در روزهای تعطیل و همچنین یک ساعت پیش از پایان وقت اداری  نسبت به 

خاموش کردن وسایل گرمایشی اقدام نموده تا پایداری جریان گاز برای مشترکین خانگی برقرار بماند.

چهار شنبه
17 دی 1399
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حقیق��ت عمل��ی زندگی ک��ردن در این دنیا، این اس��ت ک��ه همه  ما 
آس��یب پذیریم. اما بسیاری از ما، به جای اینکه سعی کنیم با وجود تمام 
ضعف های م��ان، از زندگ��ی خود کمال اس��تفاده را ببریم، همواره تالش 

می کنیم تا عیب و نقص های مان را بپوشانیم. 
اینک��ه همواره تالش کنیم ت��ا عیب های خود را از بین ببریم و به یک 
انس��ان بی عیب و نقص تبدیل ش��ویم، چه در رواب��ط، چه در کار یا چه 
در خان��ه، اغلب فقط منجر به اس��ترس، اضطراب، افس��ردگی و قضاوت 

عجوالنه می شود.
بِرن��ه براون )Brené Brown( که مدرک دکترا دارد، در کتاب خود 
به اسم »شجاعت زیادی: چگونه شجاعت آسیب پذیر بودن، شیوه  زندگی 
کردن، عش��ق ورزیدن، والدین ب��ودن و رهبر ب��ودن را تغییر می دهد« 
 Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable(
 Transforms the Way We Live. Love. Parent and

Lead( نوشته است:
 آس��یب پذیری، زادگاه عش��ق، تعلق، شادی، ش��جاعت، جواب گویی، 
مس��ئولیت پذیری و صحت اس��ت. اگر بخواهیم به زندگی و اهداف خود 

وضوح بیشتری ببخشیم ، باید مسیر آسیب پذیری را در پیش بگیریم.
 اگ��ر می خواهید خودتان را کامال بپذیرید ، فقط کافی اس��ت که خود 

را علی رغم آسیب پذیری ها و عیب و نقص های تان، قبول و درک کنید.
ای��ن درک کردن و پذیرفتن، یعنی با خود همان  طوری که هس��تید ، 
مهربان باشید و به جای اینکه سعی کنید خودتان را بکوبید، از نو بسازید 
و ش��بیه به دیگران رفتار کنید، همه چیز را بر پایه  خود حقیقی تان بنا 

کنید.
آس��یب پذیر بودن، یعنی بدانید در چیزی )نوش��تن، یادگیری، ارتباط 
و...( افتض��اح هس��تید، اما باز هم برای پیش��رفت ت��الش کنید یا برای 

بهترشدن، از دیگران بازخورد و مشاوره بخواهید.
اِستفان راِسل )Stephen Russell( که یک نویسنده است، می گوید:
 آس��یب پذیری، تنها وضعیت قابل اعتماد ماست. آسیب پذیر بودن به 
معنای این است که هم خود را در معرض خطرات بگذارید و هم بتوانید 
س��ود ببرید. وقتی خود را در معرض خطرات زندگی می گذارید، در واقع 

خود را در معرض زیبایی و بخشش نیز می گذارید.
 آسیب پذیری خود را پنهان نکنید. انکارش نکنید، زیرا این بزرگترین 
دارایی شماست. آسیب پذیر باشید و آن را بپذیرید. موقعیت جدید، حاال 
چه مردم باش��د، چ��ه چیزهای دیگر، تنها زمانی می تواند به س��مت تان 

بیاید که شما آسیب پذیر باشید و خود را در معرض همه چیز بگذارید.
 فهرس��ت زیر، یک یادآوری اس��ت که به ش��ما نش��ان می دهد افراد 
آس��یب پذیر، علی رغم عیب و نقص ها، ضعف ها و ترس های شان، چه کار 

می کنند.
1.    افراد آسیب پذیر، به خود اجازه می دهند که خودشان 

باشند
آنه��ا خوِد واقعی و پرعیب و نقص ش��ان را پذیرفته اند. به خاطر همین 
طرز تفکر، همیش��ه آرامند، کارهای خود را ب��ا آرامش پیش  می برند، از 
دنیای آش��فته و مدرن امروزی کناره می گیرن��د و از هر کاری که انجام 

می دهند، لذت می برند و شکرگزارند.
زمان��ی که می خواهید خود حقیقی تان را با ضعف ها، عیب و نقص ها و 
خورده شیش��ه های خود بپذیرید، به جای اینکه برای خود دل بسوزانید، 

بیشتر کارهایی را انجام می دهید که به شما حس سرزندگی بدهد.
زمانی ک��ه خود حقیقی تان را دنبال می کنید، باعث ایجاد فرصت های 
جدیدی می ش��وید، تجربیات متفاوتی کسب می کنید و همان زندگی ای 

را می سازید که می خواستید.
اش��تباه نکنید. دنیا منتظر شماست. منتظر است که به خودتان اجازه 
دهید همینی که هس��تید باشید. منتظر است که بلند شوید و کارهایی 
که باعث س��رزندگی تان می شود را انجام دهید و در نهایت، منتظر است 

که دیگر این قدر از خود سوال و پرسش نکنید.
2.    آنها می آموزند، پیشرفت می کنند و اگر نیاز بود، طرز فکر 

خود را تغییر می دهند
ذه��ن ما مملو از تعصباتی اس��ت که در طول زمان توس��ط تجربیات 

شخصی، رویدادها و حافظه  خودمان شکل گرفته اند.
با گذش��ت زمان، عقایدتان باعث می شود که مغز شما درباره  خودتان، 
به نتایج اشتباهی برسد. این طرز تفکر، می تواند بر درک شما از خودتان 

تاثیر بگذارد.
کارول دِوک )Carol Dweck(، نویس��نده  کتاب »روانشناسی نوین 

موفقیت« در کتاب خود نوشته است:
 تحقیقات 2۰س��اله  من، نشان داده  اس��ت که دیدگاه انسان ها نسبت 
به خودش��ان، عمیقا بر نحوه  هدایت زندگی ش��ان تاثیر می گذارد. همین 
دیدگاه، می تواند مش��خص کند که آیا شما می توانید همان فردی باشید 
ک��ه می خواهید و آیا به چیزهایی که برای تان ارزش دارند، می رس��ید یا 

خیر.
 داس��تان هایی که به خ��ود می قبوالنید، حرف هایی ک��ه درباره  خود 
می زنی��د و چیزهایی که در م��ورد خودتان باور دارید، ه��م می تواند از 
خیل��ی اتفاق ها جلوگی��ری کند و هم می تواند باعث ش��ود تا از زندگی، 

کمال لذت را ببرید.
افراد آس��یب پذیر، همواره سعی می کنند خود را بشناسند، ببینند چه 
چیزی در زندگی آنها بیشترین اهمیت را دارد، چه چیزی آنها را سرزنده 
می کن��د، چه چیزی آنها را دلس��رد می کند و اینک��ه چگونه تفاوت ها را 
تش��خیص دهند. این گونه می توانند علی رغم ضعف های خود، باز هم رو 

به جلو حرکت کنند.
اگر ش��ما خود را به اندازه  کافی نشناس��ید، به جای انجام کارهایی که 
باعث می شود از زندگی بیشترین بهره را ببرید، سعی می کنید به دنبال 

ایده آل های موفقیت از نظر جامعه باشید، نه از نظر خودتان.
3.    آنها به طور کامل، احساسات خود را پذیرفته اند و با وجود 

عیب و نقص های عاطفی خود، سعی می کنند کار درست را 
انجام دهند

صادق بودن درباره  احساسات تان، کمی دشوار است.
اما زش��تی زندگی اینجاست که اگر احساسات منفی را کنترل نکنید، 
زندگ��ی عالی و رویاهای تان را می دزدد، ایده های تان را خرد و خاکش��یر 

می کند و اولویت های تان را تغییر می دهد.
احساس��ات منفی می تواند روابط ما را نابود و ما را بدبخت کند. امیلی 
رابِرتز )Emily Roberts(، روان  پزش��ک و فوق لیس��انس علوم انسانی 

می گوید:
 ب��ه عب��ارت دیگر، اگر تصمیم بگیرید که احساس��ات خ��ود را پنهان 
کنید، آن را نادیده بگیرید، در خودتان بریزید، وانمود کنید وجود ندارد 
یا خودتان را متقاعد کنید که به احساس��ات تان اهمیت ندهید، سرانجام 

از فرط استرس، بیمار می شوید.
 بهتر اس��ت برای مدیریت احساسات خود، با آنها پیش بروید. به جای 
پنهان کردن احساس��ات تان، قبول کنید که احساس��ات منفی بخش��ی 
طبیعی از تجربیات ما هس��تند، درباره ش��ان کنجکاو باش��ید و با آغوش 

باز آنها را بپذیرید.

هرچه نسبت به خودتان و دیگران بیشتر آسیب پذیر باشید، بهتر است. 
محققان به این »تاثیر آش��فتگی زیبا« می گویند. بسیاری از افراد دیگر، 
آسیب پذیری ما را امری مثبت می بینند. به اشتراک گذاشتن احساسات 
خود، ممکن است از نظر شما ، یک نقطه  ضعف به حساب بیاید، اما برای 
دیگران، این کاری شجاعانه است و باعث ایجاد اعتماد و ارتباط می شود. 

اگر حس می کنید مشکلی وجود دارد، از کمک گرفتن نترسید.
همچنین می توانید برای یادگیری بیش��تر احساس��ات تان، از نوش��تن 
دفترچه خاطرات استفاده کنید. اگر فرصت آسیب پذیر بودن را از دست 
دادید ، تمام چیزهایی که قبل از آن، در طول و بعد از آن احساس کردید 
را بنویسید. دانستن این نشانه ها، به شما کمک می کند که دفعه بعدی، 

جلوی از دست دادن فرصت های دیگر را بگیرید.
برای اینکه از زندگی کمال اس��تفاده را ببرید، آس��یب پذیر باش��ید و 
ت��الش کنید با تغییر همزمان چند چیز، این آس��یب پذیری را به عادت 
خود تبدیل کنید. با برداشتن گام های کوچک به سمت خود حقیقی تان، 
مسیر رشد خود را مدیریت کنید. این یکی از بهترین روش ها برای تالش  

هرچه بیشتر به سمت اهداف مهم زندگی تان است.
4.    افراد آسیب پذیر، همواره به دنبال تجربیات تازه اند

آسیب پذیری ما انسان ها، امری اجتناب ناپذیر است. این فقط بخشی از 
چارچوب تغییرناپذیر وجودی انسان است.

اگر در زندگی خود همه  تالش خود را بکنید تا کامال ایمن باشید و از 
آسیب پذیری دوری کنید، بسیاری از فرصت ها و لذت های زندگی که در 

انتظارتان است را از دست خواهید داد.
امتح��ان کردن چیزه��ای جدید، آن هم برای اف��رادی که ضعف های 
زیادی دارند، بدون ش��ک امری دش��وار اس��ت. این اف��راد بارها از خود 
می پرس��ند: »آی��ا باید ای��ن کار را انج��ام دهم؟ اصال می توان��م این کار 
را بکن��م؟ با انج��ام این کار احمق ب��ه نظر نمی رس��م؟ دارم چه غلطی 
می کنم؟« ش��اید به نظر چیز بدی بیاید، اما در واقع، این حالت نه تنها 

طبیعی است، بلکه بسیار هم خوب است.
همین ش��جاعت که به خود اج��ازه دهید با وج��ود ترس های تان، در 
معرض دید دیگران باشید، یک محرک قدرتمند است. تعویض یک سری 

چیزها، می تواند به حفظ شوق و انگیزه شما کمک کند.
دکتر بِرنه براون می گوید:

 صادقان��ه بگویم ، هیچ چیز ناراحت  کننده ت��ر، خطرناک تر و مضرتر از 
آن نیس��ت که من باور کنم بیرون زندگی ام ایس��تاده ام و همواره به این 
فکر  کنم که اگر ش��جاع بودم و جرأت دیده ش��دن را داشتم، چه اتفاقی 

می افتاد.
 از خودتان بپرس��ید: اصال احتم��ال رخ دادن چیزهایی که من از آنها 
هراس دارم، چقدر است؟ اگر احتمالش پایین باشد، نتایجی که احتمال 

رخ دادنش بیشتر است، چیست؟
پذیرش تجربیات جدید، یکی از س��خت ترین کارهای ممکن است، اما 

همین هم یکی از مهمترین ویژگی های افراد آسیب پذیر است.
۵.    افراد آسیب پذیر، به افکار دیگران اهمیت نمی دهند

طبیعت انس��ان، این است که می خواهد دوست داشته شود و پذیرفته 
شود، در نتیجه، بی وقفه به دنبال انطباق است، اما اگر شما آگاهانه تالش 
کنید تا جلوی اهمی��ت دادن به حرف دیگران را بگیرید، باالخره از این 

بند، آزاد می شوید.
ترس شما از اینکه شما را قضاوت کنند یا اینکه کسی غلط ها، خطاها 
و اشتباهات تان را بگیرد، مانع پیشرفت شما می شود. احتماال شما بیش 

از حد به اطالعات منفی توجه می کنید.

نکته اینجاست که ترس، تقریبا در اکثر مواقع اصال وجود ندارد. مردم 
آنقدر محو ترس های خود هستند که حواس شان به ترس های شما نیست. 
تحقیقات روانشناس��ی نش��ان می دهد طوری که ما آسیب پذیری  مان را 
می بینیم، با طوری که  دیگران آن را تفسیر می کنند، اصال تطابق ندارد.

ب��رای اینکه نگران حرف های دیگران نباش��ید، وضعیت را تغییر دهید 
 Bruce( و آن را ط��وری دیگر برای خودتان تعریف کنید. بروس هوبارد
Hubbard(، مدیر گروه بهداش��ت شناختی و اس��تادیار روانشناسی و 

آموزش در دانشگاه ُکُلمبیا )Columbia University( می گوید:
 شما می توانید تفسیرهای دیگر از شرایط فعلی تان، فاصله  روانی کمی 
ایجاد کنید، فاصله ای که باعث می ش��ود افکار منفی شما کمتر قابل باور 

باشد. به این کار، بازسازی شناختی گفته می شود.
بازس��ازی شناختی می تواند به ش��ما کمک کند تا بتوانید افکار منفی 
و تحریف  ش��ده ای که اغلب نتیجه  ترس و احساس��ات منفی شما است 
را تغیی��ر دهید. برای پردازش افکار منف��ی و نگرانی های تان، یک روش 
س��ازنده پیدا کنید. نکات مثبت انتقادهای دیگ��ران را بیاموزید، چراکه 
با یاد گرفتن این نکات مثبت، قطعا چیزی دس��تگیرتان می ش��ود و در 

نهایت سود می کنید.
6.    آنها دلسوزی به خودشان را تمرین می کنند

افراد آسیب پذیر با خودشان مهربان  هستند.
وقتی ضعف های ش��ما، از کنترل تان خارج شود، حالت روحی شما به 
سرعت تغییر می کند. همین احساس روی پیشرفت شما در زندگی تان، 
به طور قابل  توجهی تاثیر می گذارد. این احس��اس باعث می شود شما به 
راحتی انتخاب ها، بلندپروازی ها، ارزش ها و توانایی های خود را زیر سوال 
ببرید. برای همین هم، این نکته بس��یار مهم اس��ت که به عیب های تان 

اهمیت ندهید.
در دهه  گذش��ته، دلس��وزی، به عنوان یک احساس مهم برای سالمت 
جسمی و روانی به حس��اب آمده است. به جای انتقادهای تند و خشن، 

به بی کفایتی  یا ناامیدی  های خود با درک، صبر و پذیرش پاسخ دهید.
دکت��ر جولی��ا بِرین��ز )Julia Breines(، ک��ه روی چگونگ��ی تاثیر 
تجربه ه��ای اجتماعی بر ش��یوه  رفتار م��ردم تحقیق می کن��د، توضیح 

می دهد:
توانایِی بخش��یدن اشتباهات بزرگ و کوچک مان، برای سالمت روانی، 
امری حیاتی اس��ت. عدم بخشش خود، می تواند به خودکشی، اختالالت 

تغذیه ای و مصرف بیش از حد الکل ختم شود.
 افرادی که توانایی دلسوزی بیشتری دارند، می توانند استرس خود را 
بهتر کنترل کنند و وقت خود را صرف موقعیت های استرس زا نمی کنند.

همه ما به طریقی، یک »آش��فتگی زیبا« هس��تیم. همه ما ضعف ها و 
نقص هایی داریم. این چیزی نیس��ت که از آن شرمنده باشیم. زمانی که 
م��ا ضعف های م��ان را بپذیریم، دیگران نیز با عی��ب و نقص های ما کنار 
می آین��د و همین می تواند قدمی قدرتمن��د برای برقراری ارتباط قوی تر 

با دیگران باشد.
ب��رای اینکه از زندگی خود کمال اس��تفاده را ببرید، به جای نظرات 
دیگ��ران، با خ��ود حقیقی تان صادق تر باش��ید. باید بدانید چه کس��ی 
هس��تید و س��عی کنید همان فرد باقی بمانید. از احساسات خود آگاه 
باش��ید و به جای اینکه اجازه دهید از کنترل تان خارج ش��ود و افس��ار 
زندگی تان را در دس��ت بگیرد، آن را درست مدیریت کنید. در نهایت، 
خود را به اندازه  کافی دوست داشته باشید تا به مردم نشان دهید واقعا 

چه کسی هستید.
Medium/ucan :منبع 
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مترجم: ملیکا مدرس: افراد در بیشتر مواقع حتی بدون اینکه 
خودشان بدانند، اشتباه رایجی را مرتکب می  شوند. آنها بیشتر از 
اینکه عمل کنند، بیشتر وقت شان را به حرف زدن یا آماده شدن 
ب��رای انجام کاری می گذرانند. این اش��تباه ب��ه تفاوت دو مفهوم 
موشن )Motion( به معنای جنب وجوش بدون حرکت و اکشن 
)Action( ب��ه معنای در حرکت بودن و عمل کردن برمی  گردد. 
ش��اید این دو کلمه مش��ابه به نظر برس��ند، ولی دو مفهوم کاماًل 

متفاوت هستند.
اکشن و موشن چه تفاوتی با هم دارند؟

وقتی ش��ما برنامه  ریزی می  کنید، اس��تراتژی تعیین می  کنید و 
یاد می  گیرید، در حالت موش��ن هس��تید. درس��ته که همه اینها 
برای موفقیت الزم هس��تند، اما نتیجه ای را برای ش��ما به همراه 
نمی آورد. در طرف مقابل، اکش��ن رفتاری اس��ت که در نهایت به 

نتیجه  ای ختم می  شود.
برای اینکه بیشتر متوجه بشید به این مثال  ها توجه کنید:

• اگر ش��ما 2۰ ایده را برای نوش��تن مقاله پیدا کنید، موشنی 
انجام داده اید. اما اگر پشت میز بشینید، مقاله را بنویسید و آن را 

منتشر کنید، اکشن و حرکتی کرده  اید.
• اگر ش��ما 1۰ مش��تری بالقوه پیدا کنید و شروع به مکاتبه با 
آن��ان کنید، موش��نی انجام داده اید، اما اگر آن ها از ش��ما چیزی 
بخرند و به مشتری شما تبدیل شوند، اکشن و حرکتی کرده  اید.

• اگ��ر در اینترنت به دنب��ال برنامه رژیم غذایی بهتر باش��ید و 
چندین کتاب هم دراین باره بخوانید، موش��نی انجام داده اید، اما 

اگر یک وعده غذای سالم بخورید، اکشن و حرکتی کرده  اید.
• اگر به باشگاه بروید و دنبال یک مربی شخصی باشید، موشنی 
انجام داده اید، اما اگر واقعاً شروع به اسکات زدن )اسم یک حرکت 

ورزشی است( بکنید، اکشن و حرکتی کرده  اید.
• اگ��ر ب��رای امتحان��ی درس بخوانی��د و یا برای انج��ام پروژه 
تحقیقاتی آماده ش��وید، موشنی انجام داده اید، اما اگر سر جلسه 
امتحان بروید و یا مقاله تحقیقاتی خودتان را بنویس��ید، اکشن و 

حرکتی کرده  اید.
موشن مفید است، اما به تنهایی هیچ نتیجه  ای را ایجاد نخواهد 
کرد. اگر چندین بار هم به باش��گاه ورزش��ی برید و درباره مربی 
شخصی تان س��ؤال بپرسید، به وزن و اندام دلخواه تان نمی رسید. 
تنها زمانی که دس��ت به کار بشید و ورزش کردن را شروع کنید 

می توانید به نتیجه دلخواه تان برسید.
چرا افراد موشن را به جای اکشن ترجیح می دهند؟

اگ��ر موش��ن ب��ه نتیجه خت��م نمی  ش��ود، پس چ��را انجامش 
می  دهیم؟ ما برای برنامه ریزی و یاد گرفتن کارها به موش��ن نیاز 
داری��م، اما در اغلب موارد به دالیل دیگری موش��ن را به اکش��ن 
ترجیح می  دهیم. موش��ن به ما حس پیشرفت می  دهد و در عین 
حال خطر شکس��ت ما را تهدید نمی  کن��د. اکثر ما از اینکه مورد 
انتقاد واقع شویم، گریزانیم. چون از قضاوت شدن توسط دیگران 
و شکست می ترسیم. تا جای ممکن از موقعیت  هایی که منجر به 
شکست می -شوند، فرار می کنیم. اصلی ترین دلیلی که ما موشن 
را به جای اکش��ن ترجیح می دهیم این اس��ت که می  خواهیم تا 

جای ممکن شکست را به عقب بیندازیم.
بله، من دوست دارم به اندام دلخواهم برسم، ولی چون دوست 
ندارم در باشگاه مثل یک احمق به نظر برسم، فقط با مربی  ها در 

مورد دستمزدشان صحبت می  کنم.
بله، من دوس��ت دارم مشتری  های بیش��تری برای کسب  و کارم 
جذب کنم، ولی چون ممکن اس��ت هنگام بازاریابی دست رد به 

سینه  ام بخورد، فقط به 1۰ مشتری بالقوه ایمیل می زنم.
بله، من دوست دارم وزن کم کنم، ولی نمی خواهم آدم عجیب 

غریبی باش��م که س��رکار فقط غذاهای س��الم می خورم بنابراین 
ترجیح می دهم تنها وقتی در خانه هستم، غذاهای سالم بخورم.

خیلی راحت و آس��ان است که همیشه در حالت موشن باشیم 
و خودمان را متقاعد کنیم که داریم پیش��رفت می کنیم، مثاًل به 
خودمان می  گوییم: »من در حال حاضر با 4 مشتری احتمالی در 
ارتباط هس��تم و این خوب اس��ت. پس من در مسیر درستی در 
حال حرکت هستم« و یا می  گوییم: »من یک جلسه توفان فکری 
برای کتاب جدیدم برگزار کردم و کارها به خوبی پیش می رود.«

موشن یا جنب وجوش های بدون حرکت شاید این حس را در شما 
ایجاد کند که در حال انجام دادن کارها هستید، اما در واقعیت شما 
فقط در حال آماده شدن برای انجام کاری هستید و عماًل هیچ کاری 
را انجام نداده اید. پس دقت داشته باشید، زمانی که آماده سازی باعث 
به تأخیر انداختن انجام کارها شود، شما باید رویه خود را تغییر دهید. 
ش��ما تنها به برنامه ریزی احتیاج ندارید، بلکه باید انجام دادن را هم 

شروع کنید و دست به کار شوید.
چگونه به فرد اکشن تبدیل شویم؟

با این دو راهکار ش��ما می توانید به فرد اکش��ن تبدیل بشید و 
موفقیت و پیشرفت واقعی را در جلوی چشمان خودتان ببینید.

برای اکشن های خودتان برنامه ریزی داشته باشید
روزهایی از هفته را مش��خص کنید تا کارهایی را که برای آنها 
برنامه ریزی کرده اید، انجام دهید، مثاًل اگر ش��ما بالگر هستید و 
ایده ها و موضوعات مختلفی را برای نوش��تن آماده کردید، حتماً 
روزهای هفته مثاًل روزهای دوش��نبه و پنجشنبه را انتخاب کنید 
که در این دو روز مقاله خودتان را بنویسید و آن را منتشر کنید. 
در این صورت اس��ت که ش��ما می توانید نتیج��ه کار خودتان را 
ببینید و احساس خوبی را به دست آورید، چون موفق شدید که 

ایده های تان را عملی کنید.
اگ��ر واقعاً ب��ه دنبال ایجاد تغییر در زندگی خودتان هس��تید و 
می خواهید به اهداف تان برس��ید، این بهترین روش اس��ت. حتماً 
یک برنامه ریزی منظم برای اکش��ن های خودتان داشته باشید و 

در هر شرایطی به انجام دادن آن متعهد باشید.
برای کارهای تان تاریخ های مش��خصی را برای تبدیل موشن به 

اکشن تعیین کنید
برای برخ��ی از اهداف، زمان بن��دی هفتگی یا روزانه کارس��از 
نیست. فرض کنید شما قصد انجام کاری را دارید که فقط یک  بار 
قرار اس��ت اتفاق بیفتد، مثل: انتشار کتاب جدید، تولید محصول 

جدید، شرکت در یک امتحان مهم یا تحویل یک پروژه بزرگ.
هم��ه موارد باال ب��ه برنامه  ریزی قبلی احتیاج دارند )موش��ن(. 
ب��ه عالوه به پایان رس��اندن آنها نیاز به اکش��ن های زیادی دارد. 
مثاًل برای انتش��ار کتاب باید هفته  ها ص��رف برنامه  ریزی بکنید، 
اما می  توانید یک زمان مش��خصی را در طول هفته برای اتمام هر 

فصل از کتاب خود تعیین کنید.
در چنین موقعیت  هایی انتخاب یک زمان مش��خص برای انجام 
دادن کارها )اکشن( مفید است. حتماً یک تاریخ مشخصی را برای 

عملی کردن کارها و برنامه ریزی های خودتان در نظر بگیرید. 
پس بهتری��ن روش برای انجام پروژه های بزرگ و رس��یدن به 
اهداف این اس��ت که برای اکش��ن های خودتان یک ضرب األجل 

تعیین کنید.
سخن پایانی

یادتان باش��د که موش��ن برخالف اکش��ن هیچ وقت منجر به 
نتیجه نهایی نخواهد ش��د. وقتی ش��ما در حال موش��ن هستید، 
برنامه  ریزی کرده و اس��تراتژی ها را تعیین می  کنید و در آن واحد 
ی��اد می  گیرید. همه آ  ن ها الزمه موفقیت هس��تند، ولی نتیجه  ای 

ایجاد نمی کنند.

زمان��ی که می خواهید کاری را انجام دهید، این س��ؤاالت را از 
خودتان بپرسید:

• آی��ا در عمل کاری انجام می  دهید؟ ی��ا صرفاً فقط برای انجام 

آن آماده می  شوید؟
• آیا در حالت موشن هستید یا اکشن؟

jamesclear/techrasa :منبع

چرا بیشتر از اینکه عمل کنیم، حرف می زنیم؟
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7 توصیه روانشناس ها براي افزایش راندمان کاري

بسیاري از ما روزهاي خود را به نحوي سپري مي کنیم که ابدا نمي توان ادعا کرد که بهترین استفاده را از آن داریم. این 
مسئله در محیط هاي کاري به مراتب فاجعه بارتر خواهد بود. درواقع بدون راندمان کاري مناسب، عملکرد خوبي را نخواهید 
داشت که این امر به معناي عدم امکان پیشرفت و حتي حفظ موقعیت شغلي خواهد بود. در این راستا اگرچه اقداماتي نظیر 
اس��تفاده از ابزارها و تکنیک هاي مدیریت زمان کامال هوشمندانه محسوب مي شود، با این حال روانشناس ها عقیده دارند 

که با تغییر  برخي از عادت ها نیز مي توان راندمان کاري خود را متحول کرد که در ادامه این 7 مورد را بررسي مي کنیم. 
1-استراحت هاي متعدد داشته باشید

به صورت کلي اگر بخواهید براي زماني بیشتر از نیم ساعت به یک اقدام بپردازید، بیش از حد خسته خواهید شد. درواقع 
این عادت بسیار نادرست در بسیاري از افراد وجود دارد که مي خواهند یک اقدام را سریعا به پایان برسانند، با این حال آیا 
به حس خود در این زمان فشرده فکر کرده اید؟ تا زماني که حس خوبي نسبت به کاري که انجام مي دهید نداشته باشید، 
بدون ش��ک نتیجه اي را نیز به دس��ت نخواهید آورد. در این راستا توصیه مي شود که خود را به فواصل زماني کوتاه متعهد 
نمایید. براي مثال روزي نیم ساعت مطالعه بدون شک براي تمامي افراد امکان پذیر است. این امر به چند ساعت در هفته 
تبدیل مي شود، با این حال اگر بخواهید خود را یک روز کامل به مطالعه کتاب متعهد نمایید، بدون شک کیفیت آموزش 
به پایین ترین حد ممکن خواهد رس��ید و شما ابدا نمي توانید از اقدامي که انجام مي دهید، احساس رضایت داشته باشید. 
در این راستا یک واقعیت وجود دارد که افراد معموال شروع یک کار را به تاخیر مي اندازند. در این راستا تنها کافي است تا 
خود را به یک شروع کوچک متعهد نمایید. براي مثال با خود بگویید که تنها 5 دقیقه این اقدام را انجام خواهید داد، پس 
از آن مشاهده خواهید کرد که تمایل شما براي ادامه آن افزایشي شدید را پیدا کرده و این موضوع خود مشکل به تاخیر 

انداختن اقدامات را برطرف خواهد کرد. 
2-اقدامات را خرد نمایید 

هرچه اقدام بزرگ تر باشد، سخت تر نیز به نظر مي رسد. در این راستا اقدامي که باید انجام دهید این است که یک مورد 
بزرگ را به چند اقدام کوچک تقسیم نمایید. این امر باعث مي شود تا تمایل شما و سرعت انجام آن نیز افزایشي شدید را 
پیدا کند. در این راستا فراموش نکنید که یک ترتیب درست را داشته باشید. در غیر این صورت مشکالتي را خواهید داشت. 

3-از موارد کوچک تر شروع کنید 
اگر مي خواهید که در مسابقات ماراتن شرکت نمایید، ابتدا باید بتوانید براي یک ساعت به صورت مداوم کمي آهسته تر از 
راه رفتن را تجربه نمایید. در رابطه با پروژه ها نیز اگر از موارد ساده تر شروع کنید، آمادگي الزم براي رسیدن به مرحله اصلي 
را به دس��ت آورده و روحیه ش��ما افزایش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر نیز توصیه ما به همه افراد این است که اهدافي 

کوچک را در نظر بگیرند که با رسیدن سریع به آنها، جسارت دستیابي به موارد بزرگ تر نیز ایجاد شود. 
4-تمرکز خود را حفظ کنید 

در این راستا شما باید تمامي مواردي که باعث مي شود تا تمرکز خود را از دست بدهید شناسایي کرده و اجازه ندهید که 
آنها باعث شود تا تمرکز شما به صورت مداوم نابود گردد. در این راستا یکي از نمونه هاي رایج، نوتیفیکیشن هاي گوشی هاي 
هوش��مند محسوب مي شود. درواقع حضور در انواع شبکه هاي اجتماعي، خود باعث خواهد شد تا به صورت مداوم، با یک 
نوتیفیکیشن مواجه شوید. در این راستا ضروري است تا تلفن همراه خود را از دسترس خارج کرده و تمرکز خود را بر روي 

کاري که مشغول آن هستید، حفظ کنید. فراموش نکنید که تاخیرهاي مداوم، هر فردي را کسل خواهد کرد. 
۵-از موسیقي درماني استفاده کنید 

اگر بتوانید به درستي از موسیقي استفاده کنید، بیش از نیمي از مشکالت شما برطرف خواهد  شد. در این راستا فراموش 
نکنید که هر سبک از موسیقي، تاثیر خاصي را به همراه داشته و شما باید با توجه به نیاز خود، اقدام نمایید. براي مثال یک 
موس��یقي ریتم تند ابدا مناس��ب زماني نیست که شما به آرامش نیاز دارید، با این حال این موارد بهترین گزینه براي رفع 
خستگي هستند. درواقع هر فردي الزم است تا یک آلبوم از موسیقي هاي گلچین شده و مورد عالقه خود را داشته باشد. 

این امر کمک خواهد کرد تا وضعیت راندمان کاري شما نیز بهبود پیدا کند. 
6-براي خود یک روتین داشته باشید 

هر فردي الزم است تا یک روتین کاري داشته باشد. این مسئله باعث خواهد شد تا به این موضوع عادت نمایید. تحت 
این شرایط پس از مدتي دیگر احساس فشار نخواهید داشت. در این راستا فراموش نکنید که تا حد امکان، اقدامات خود 
را کم نمایید. این امر باعث خواهد شد تا تاثیر اقدام شما نیز افزایش پیدا کند. درواقع هر فردي باید به دنبال خالقیت در 

شیوه انجام کارهاي خود باشد. 
7-بي نقص بودن را فراموش کنید 

این مسئله باعث خواهد شد تا فشار بیش از حدي را بر روي خود وارد نمایید. درواقع ایده آل گرایي اگر به یک وسواس 
فکري تبدیل شود، نه تنها شما بلکه اطرافیان را نیز آزار خواهد داد. در این راستا فراموش نکنید که ابدا دلیلي براي عالي 
بودن در تمامي زمینه ها وجود نداش��ته و تنها کافي اس��ت تا یک حد اس��تانداردي را براي خود تعیین نمایید. در نهایت 
ایده آل گرایي ممکن است باعث شود تا توهم بهترین بودن نیز در شما شکل گیرد، با این حال یک فرد واقع گرا، به ضعف هاي 
allbusiness.com :خود آگاه بوده و به جاي انتقادهاي کوبنده از خود، به دنبال بهبود مداوم است.                   منبع
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