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حضور شرکت های استارت آپی در بازار سهام با ورود تپسی به فرابورس کلید خورد

استارتآپها
درتاالرشیشهای

فرصت امروز: موضوع عرضه اولیه سهام استارت آپ های ایرانی از چند ماه قبل تاکنون بحث محافل استارت آپی و بورسی 
بوده و حاال با ورود تپسی به عنوان نخستین استارت آپ در فرابورس، روند حضور شرکت های استارت آپی در بازار سهام کلید 
خورده است. تقریبا از میانه های سال گذشته بود که بورس به پربازده ترین بازار سرمایه گذاری در ایران تبدیل شد و همه 
نگاه ها را به سمت خود جلب کرد، به طوری که شاخص کل بازار سهام در سال گذشته به بازدهی بیش از 280 درصدی 
رسید و در میانه تابستان امسال قله 2 میلیون واحدی را فتح کرد. هرچند رفته رفته از میانه های مردادماه، روند افت شاخص 
کل بورس آغاز شد و شاخص بازار سهام در آخرین گام روز شنبه بیستم دی ماه با افت 24 هزار واحدی، کانال یک میلیون...

 شاخص بورس در بیستمین روز زمستان
به کانال 1.2 میلیون واحد عقبگرد کرد

خواب زمستانی بورس
5

2

4

بانک مرکزی از کاهش انتظارات تورمی با توقف رشد پول گزارش داد

رشد صفر درصدی حجم پول در آذرماه

۸ نظریه مهم درباره  ویژگی ها و نقش رهبر در سازمان ها
3 حرفی که کارآفرینان هرگز به کارمندان خود نمی زنند

حمایت پپسی از رستوران داران سیاه پوست
ورود کی اف سی به جنگ کنسول های بازی

7 اشتباه در بازاریابی
بازاریابی در اینستاگرام و تعامل با مخاطب هدف

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

سهام هیوندای در پی خبر 
 احتمال همـکاری با اپـل
 2۰درصـد افزایش یافـت

3

فرصت امروز: رخدادهای سیاسی آمریکا به کاهش قیمت ها 
در بازارهای مالی ایران منجر شده و قیمت دالر به کانال 24 

هزار تومان و قیمت سکه به کانال 11 میلیون تومان 
رسیده است. موج تازه کاهش قیمت ها از اواخر...

 پایان عصر ترامپ به افت قیمت ها
در بازارهای مالی منجر شد

موجتازهریزشقیمتها

یادداشت

 اصل 44 و درسی که
از کرونا آموختیم

حضور  50درص��دی  کاهش 
کارمن��دان بخش ه��ای دولتی 
ب��ه دلی��ل ش��یوع گس��ترده 
وی��روس کرون��ا در چند وقت 
اخیر نش��ان داد که بهره وری و 
اثربخشی نیروی کار سازمان ها 
و ارگان ه��ای دولتی نه متوقف 
می ش��ود و نه چندان تغییری 
می کند. به عبارت دیگر، کرونا 
ب��ه م��ا آموخت که اگ��ر اغلب 
دس��تگاه های دولت��ی با نصف 
کارکن��ان خ��ود ه��م فعالیت 
کنن��د، مش��کل چندانی پیش 
نمی آید. اینجاس��ت که به این 
نتیجه می رس��یم که برخی از 
کارکنان که در استخدام بخش 
دولتی هستند، حضور و یا عدم 
چندانی  تف��اوت  حضورش��ان 
ندارد. عدم بهره وری مناس��ب 
نی��روی کار ش��اغل در بخش 
از دغدغه های  دولت��ی، یک��ی 
اصلی دولت ها در جهان است. 
ح��ال بای��د ببینی��م ک��ه چرا 
نی��روی کار ش��اغل در بخش 
دولتی نمی توان��د کارایی الزم 
را داش��ته باشد؟ یا بهتر عنوان 
کنیم؛ چرا نیروی کار شاغل در 
بخش دولتی اثربخش نیستند؟ 

و  مختل��ف  دالی��ل 
2متفاوتی را می توان...

26 جمادی االول 1442 - سـال هفتم
شماره   17۰3- 16صفحه - 5۰۰۰۰ ریال

Sun.10  Jan 2021

فرص��ت ام��روز: در تازه ترین تح��والت کرونایی، رنگ 
آبی نیز به رنگ بندی ش��هرها اضافه شد و به این ترتیب، 
ش��هرها پس از گذر از وضعیت زرد به یکباره به وضعیت 
س��فید نمی رس��ند و وضعیت جدیدی تحت عنوان رنگ 
آبی یا کم خطر برای ش��هرها تعریف ش��ده اس��ت که به 
معنای از بین رفتن کامل ویروس در آن منطقه نیس��ت. 
این خبری بود که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از 
جلسه روز گذشته این ستاد اعالم کرد و از افزایش شمار 
شهرهای در وضعیت قرمز به هفت شهر و همچنین قرار 

گرفتن ۱۹2 شهر در وضعیت آبی کرونا خبر داد.
دکتر علیرضا رئیس��ی روز شنبه با اش��اره به برگزاری 
جلسه س��تاد ملی مقابله با کرونا، گفت: در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا مروری بر وضعیت بیماری در س��طح 
دنیا و کش��ور داش��تیم. ویروس کرونای انگلیسی تقریبا 
تمام کش��ورهای اروپایی را درنوردیده و آمریکا همچنان 
در م��رگ و میر رک��ورد زده و مرگ باالی 4 هزار نفر در 
روز را ثبت کرده است. در آلمان و انگلستان هم مرگ و 
میر از مرز هزار نفر عبور کرد و وضعیت در ایتالیا، اسپانیا 

و مکزیک نیز به همین صورت است.
او از کاه��ش ۷0درصدی مرگ و میر ناش��ی از کرونا 
در ای��ران خب��ر داد و گفت: خوش��بختانه در ایران روند 
بیماری به گونه ای اس��ت که 80درصد در بس��تری ها و 
۷0 درصد در مرگ و میر کاهش آمار داش��تیم، اما باید 
بدانیم این نتیجه رعایت مردم و همکاری مسئولین بوده 
اس��ت. اکنون به جز اس��تان های ش��مالی بقیه استان ها 
وضعیت مناس��بی دارند که امیدواریم وضعیت مناس��ب 
تداوم داشته باشد. اس��تان مازندران یکی از استان هایی 
است که بیش��ترین موارد ابتال را در آنجا داریم و استان 

گلستان و گیالن هم نیاز به مراقبت بیشتری دارند.
به گفته وی، ۷ ش��هر قرمز، ۳0 ش��هر نارنجی و 4۱۱ 
شهر در وضعیت زرد هس��تند. همچنین از ۷ شهر قرمز 
5 ش��هر آمل، س��اری، فریدونکنار، قائم ش��هر و نکا در 
اس��تان مازندران هستند و دو ش��هر بندر گز و کردکوی 
در اس��تان گلس��تان قرار دارند. برخی از شهرها نیاز به 
مراقبت بیشتری دارند که شامل شهرهای نور، نکا، قائم 
شهر، س��اری، فریدونکنار، رامسر، جویبار، تنکابن و آمل 

در اس��تان مازندران و شهرهای ماسال، لنگرود و رودسر 
در اس��تان گیالن و  ش��هرهای کردک��وی و بندر گز در 

استان گلستان هستند.
رئیسی س��پس به افزودن رنگ آبی به رنگ بندی های 
کرونا اش��اره کرد و گفت: در سطح کشور 4۱۱ شهر در 
وضعیت زرد داریم، ولی برخی شهرها میزان بستری شان 
از حد پاییِن شهرهای زرد پایین تر است؛ یعنی ۱۹2 شهر 
داریم که میزان بستری بیمار در آنها از دو بیمار به ازای 
هر ۱00 هزار نفر جمعیت هم کمتر شده است. برای این 
۱۹2 شهر رنگ جدیدی به رنگ ها اضافه کردیم تا اعمال 
محدودیت کمتری در آنها نسبت به شهرهای زرد داشته 
باشیم و تحت عنوان شهر آبی یاد می کنیم. در شهرهای 
آبی تقریبا تمام مش��اغل با رعایت پروتکل ها که متعاقبا 

اعالم می شود آزاد هستند و می توانند فعال باشند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین از حذف 
محدودیت تردد بین شهری در شهرهای زرد و آبی خبر 
داد و افزود: منع تردد ش��بانه همچنان برقرار اس��ت. به 
گفته رئیس��ی، در ش��هرهای زرد و آبی من��ع تردد بین 

ش��هری نداریم، اما منع تردد ۹ ش��ب ت��ا 4 صبح برقرار 
اس��ت بنابراین با این رنگ بندی جدید ۷ شهر قرمز، ۳0 

شهر نارنجی، 2۱۹ شهر زرد و ۱۹2 شهر آبی داریم.
او در ادامه به مصوبه دیگر ستاد ملی مقابله با کرونا در 
جلسه شنبه اش��اره کرد و گفت: کلیات بحث سند ملی 
واکسیناسیون کشور امروز مصوب شد. تهیه سند مبتنی 
بر این اس��ت که براساس ش��واهد علمی و بررسی هایی 
که انجام ش��د، کمیته های تخصصی این برنامه را تدوین 
کردند و براس��اس بار بیماری، میزان شیوع بیماری های 
پرخط��ر و زمین��ه ای ه��ر اس��تان، ش��هر و شهرس��تان 
مش��خص شده اس��ت و با طبقه بندی انجام شده تزریق 

واکسیناسیون در 4 فاز انجام می شود.
رئیسی با اش��اره به اولویت های اول تا چهارم دریافت 
واکس��ن کرونا ادام��ه داد: در فاز اول، کادر بهداش��ت و 
درمان که مس��تقیما  با بیماران کرونا س��ر و کار دارند، 
کس��انی ک��ه در خانه ه��ای س��المندان کار می کنند و 
همچنین جانبازان شیمیایی، تنفسی و باالی 50 درصد 
واکسن دریافت می کنند که این فاز تقریبا یک میلیون و 

۳00 هزار نفر هستند. در فاز دوم، سایر گروهای پرخطر 
مانند س��المندان باالی ۶5 سال هس��تند که به ترتیب 
از 80 تا 85 س��ال، ۷5 تا 80 س��ال، ۷0 تا ۷5 سال و... 
اولویت بندی می ش��وند و افرادی بین ۱۶ تا ۶4 سال که 
بیماری زمینه ای دارند در این فاز هس��تند. فاز سوم نیز 
برای مراکز تجمعی و افرادی اس��ت که ریس��ک کمتری 
نسبت به فاز دو دارند و نهایتا فاز 4 عموم مردم هستند. 
محل تامین واکسن هم از تولید داخل و واکسن هایی که 

خریداری می کنیم، خواهد بود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه 
ته��ران و البرز در وضعیت زرد کرونا ق��رار دارند، گفت: 
اس��تان های تهران و البرز پس از هفته ها به وضعیت زرد 
رسیده اند. همچنین مشاغل ممنوع در وضعیت نارنجی، 
اکنون در وضعیت زرد آزاد اس��ت. تردد بین شهری نیز 
آزاد اس��ت اما ممنوعیت تردد ش��بانه ۹ش��ب تا 4 صبح 
همچنان برقرار اس��ت و خواهش می کنیم مردم رعایت 
کنن��د، چراکه اگ��ر همکاری کاهش یابد، رنگ ش��هرها 

تغییر کرده و محدودیت ها مجددا بازخواهد گشت.

پس از آنکه مقام معظم رهبری روز جمعه و در سالروز قیام ۱۹ 
دی از ممنوعیت ورود واکس��ن های آمریکایی و انگلیسی به کشور 
س��خن گفتند، رئیس جمهوری نیز روز گذش��ته )شنبه( در ستاد 
ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه اجازه ندادیم واکس��ن خارجی بر 
روی مردم ما آزمایش ش��ود، گفت که مردم بدانند وسیله ای برای 

آزمایش واکسن نیستند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه شنبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه برای س��اخت یا خرید واکسن 
هر ارز و هر ریالی نیاز باشد بالفاصله به هر قیمتی و برخالف همه 
مش��کالت، آن را تأمی��ن خواهیم کرد، افزود: م��ا زودتر از این هم 
می توانستیم واکسن وارد کنیم و واکسن هایی در اختیار ما بود، اما 
واکسن ها متعلق به شرکت هایی بودند که می خواستند آن را روی 

مردم ما آزمایش کنند.
رئیس جمهور به همکاری مردم و رعایت پروتکل های بهداش��تی 
جهت کاهش روند ش��یوع بیماری کرونا در کش��ور اش��اره کرد و 
گفت: در مجموع آمار امروز نش��ان می دهد تالش انجام گرفته در 
آذرماه ش��رایط مناسب تری به وجود آورد و 80 درصد بستری ها و 
۷0 درص��د فوتی ها کاهش یافته اس��ت. البته به آن نقطه مطلوب 
نرس��یده ایم و برای رسیدن به نتیجه هنوز باید تالش خود را ادامه 

دهیم، اما شرایط بسیار بهتر شده است.
او سپس با اشاره به افزودن رنگ آبی به رنگ بندی های کرونایی 
ادام��ه داد: همکاری مردم باعث ش��د ام��روز در مصوبات مان یک 
وضعیت جدید تصویب ش��ود و آن وضعیت »شهرهای آبی« برای 
مناط��ق زردی ب��ود که تعداد کرونای مثب��ت آن، 2 در ۱00 هزار 
است و شرایط نزولی دارند. در این مناطق آبی تقریبا همه کسب و 
کارها فعالیت می کنند و در مناطق زرد هم با مراعات پروتکل های 

شدید، کسب و کارها فعالیت خود را ادامه خواهند داد.
روحانی با بیان اینکه بس��یار مهم است شرایطی که امروز به آن 
رس��یدیم پایدار بماند و به ش��رایط گذشته در ماه های پایانی سال 
بازنگردیم، گفت: باید اقدامات پیش��گیرانه را برای اینکه وارد موج 
چهارم نش��ویم و تا پایان س��ال مشکل نداشته باشیم، ادامه دهیم. 
ما برای موفق ش��دن در برابر این وی��روس باید مجموعه کارهایی 
انجام دهیم که اگر هر یک از این مجموعه ها آسیب ببیند، ما را با 
خطر مواجه می کند. یعنی همانطور که ماسک زدن ضروری است، 
رعای��ت فاصله گذاری و دورهمی و اجتماعات هم به همان نس��بت 
ضروری است. پس باید مراقبت کنیم که اجتماعاتی تشکیل نشود، 
هرچن��د که در روزهای اخیر ش��اهد تجمعاتی بودیم و خیلی ها از 

این موضوع گالیه کردند.
رئیس جمهور یادآور ش��د: من یک مثال��ی دارم که البته آن را 
برای مس��ائل امنیت��ی مطرح می کنم، اما در موضوع س��المت هم 
می شود به آن اشاره کرد به خصوص که سالمت مردم نیز موضوعی 
به اهمیت همان امنیت اس��ت؛ آن مث��ال این بود که می گفتم اگر 
در این زنجیره اقدامات، یک حلقه سس��ت یا ضعیف شود معنایش 
ضرب ش��دن همه اقدامات انجام شده تاکنون در صفر است. ضرب 
یک عدد در صفر برابر با صفر می شود و یعنی همه اقدامات، نتیجه 
صفر دارن��د. در موضوع رعایت پروتکل های بهداش��تی هم همین 
اس��ت؛ همه اینها حلقه هایی را تشکیل می دهند که مانع گسترش 
این ویروس ش��وند و اگر هر یک از این حلقه ها ضعیف ش��ود، کل 

مدیریت را از بین می برد.
رئی��س جمهور با تاکی��د بر اینکه مجموعه اقدام��ات باید مورد 
مراعات و اس��تمرار ما باش��د، گفت: وقتی ناچاریم محدودیت های 
ش��دید را اعمال کنیم، مش��کالت فراوانی در زندگ��ی و اقتصاد و 

فرهنگ جامعه ایجاد می شود. باید کاری کنیم زمان محدودیت های 
شدید را با همکاری با همدیگر به حداقل ممکن کاهش دهیم.

روحانی یادآور ش��د: ما وقت��ی ناچاریم محدودیت های ش��دید 
را اعمال کنیم، مش��کالت فراوانی در زندگ��ی و اقتصاد و فرهنگ 
جامعه ایجاد می ش��ود. پس باید کاری کنیم زمان محدودیت های 

شدید را با همکاری با همدیگر به حداقل ممکن کاهش دهیم.
رئیس جمهور گفت: نکته دیگر که بس��یار مهم اس��ت و در این 
جلسه درباره آن تصمیمات خوبی اتخاذ شد، مسئله واکسن است. 
یکی از مطالبات مردم این اس��ت که سریع تر بتوانیم واکسن مورد 
اطمین��ان را در اختی��ار مردم ق��رار دهیم و مرجع ما در واکس��ن 
س��ازمان بهداش��ت و درمان اس��ت. ما در داخل هم به دنبال این 
هس��تیم که هرچه سریع تر واکس��ن را به نتیجه برسانیم که البته 
اقدام��ات خوبی انجام گرفته اس��ت. در خارج ه��م علی رغم همه 
محدودیت ها و همه مشکالت دنبال این هستیم که بتوانیم واکسن 

مطمئنی را خریداری و وارد کشور کنیم.
وی افزود: ما برای خرید واکس��ن بیش از 40 روز گرفتار نقل و 
انتقال پول بودیم. یکی از موارد و مثال های بس��یار روشن جنایتی 

که آمریکا علیه ملت ایران انجام داد، در تهیه واکسن کرونا بود.
روحانی تصریح کرد: آمریکایی ها برای جابه جایی پول به حساب 
ش��رکتی جهت اینکه زمان نوبت مان، واکسن  کواکس را خریداری 
و وارد کش��ور کنیم مشکالت زیادی ایجاد کردند، اما دولت با همه 
این مش��کالت اقدام��ات الزم را انجام داد. یعنی چ��ه آنجایی که 
واکسن مشترک می خواهیم بسازیم چه واکسن بخواهیم بخریم و 
چ��ه در داخل تولید کنیم، هر جا ارز و ریال نیاز بوده دولت بدون 
هیچ مضایقه ای علی رغم همه س��ختی ها در این زمینه با دس��ت 

باز وارد شده است.

رئی��س جمهور با تاکید بر اینکه برای س��اخت واکس��ن یا برای 
خرید واکسن هر ارزی و هر ریالی نیاز باشد بالفاصله به هر قیمتی 
و برخالف همه مشکالت، آن را تأمین خواهیم کرد، گفت: ما زودتر 
از این هم می توانستیم واکسن وارد کنیم و واکسن هایی در اختیار 
ما بود، اما واکس��ن ها متعلق به شرکت هایی بودند که می خواستند 
آن را روی م��ردم ما آزمایش کنند. به ما پیش��نهاد دادند و وزارت 

بهداشت درمان به حق نپذیرفت و قبول نکرد.
وی یادآور ش��د: البته برخی کش��ورها قبول کردند که کاری به 
آنها نداریم؛ بنابراین مردم ما مطمئن باش��ند آنها وس��یله آزمایش 

برای شرکت های سازنده واکسن قرار نخواهند گرفت.
روحانی با اش��اره به چگونگی روند واکسیناسیون و اولویت های 
مشخص ش��ده در این زمینه، گفت: در این س��ند چهار فاز مدنظر 
قرار گرفته اس��ت؛  وقتی واکس��ن در اختیار ما قرار بگیرد در فاز 
اول، اجرای این واکسیناسیون برای حدود یک میلیون و ۳00 هزار 
نفر خواهد بود که متش��کل از کادر درم��ان که در خط مقدمند و 
افرادپرخطر است که در سرای سالمندان هستند یا جزو معلولین و 
جانبازان محسوب می شوند بنابراین افراد پرریسک و کادر درمانی 

جزو فاز اول و گروه اول خواهند بود.
وی با بیان اینکه فاز دوم جمعیت باالتری را دربر می گیرد، گفت: 
در فاز دوم حدود ۱2 میلیون نفر جمعیت که س��ن آنها باالست و 
یا بیماری زمینه ای دارند و یا هر دو در اولویت خواهند بود. در فاز 
سوم و چهارم هم حدود ۱۹ میلیون نفر را دربر می گیرد؛ تالش ما 
این اس��ت که فازها کوتاه شود و در حداکثر زمان آن را اجرا کنیم 

و امیدواریم امسال و سال آینده این کار انجام شود.
روحان��ی ادام��ه داد: البته حتی اگر واکس��ن در اختیار قرار 
بگیرد واکسیناس��یون و اجرای آن این گونه نیس��ت که در یک 

لحظه یا در یک روز انجام ش��ود. اگ��ر بخواهیم به ۶0 میلیون 
نفر واکس��ن بزنیم؛ یعن��ی در دو نوبت ۱20 میلی��ون بار باید 
این واکس��ن تزریق ش��ود. با توجه به مکان ه��ای مختلف و با 
ش��یوه هایی که داریم این تزریق زمانبر اس��ت. اگر روزی هزار 
نفر هم کار واکس��ن را انجام دهند با توجه به  ۶0 میلیون نفر 
حدود چند ماه زمان می برد که این موضوعات در س��ند امروز 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور تاکید کرد: اگر در روز به 500 هزار نفر واکس��ن 
تزریق و این عدد ضرب در ۶0 میلیون ش��ود، تزریق واکسن ۳ ماه 
زم��ان می برد و اگر بخواهد دو برابر ش��ود، زم��ان انجام آن هم دو 
برابر خواهد شد بنابراین تزریق واکسن و اجرای آن زمانبر است که 
همه این موارد در سند امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه مردم ش��ایعات را در زمینه واکس��ن ها 
قبول نکنند، گفت: ش��ایعه می کنند فالن جا واکسن دارند، فالن جا 
واکسن عرضه شده است و مردم را با این شایعات درگیر می کنند. 
مردم به متخصصان وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، 
قرارگاه عملیاتی و ستاد گوش بدهند و فریب افراد سوءاستفاده گر 

در این شرایط را نخورند.
روحان��ی در انته��ا گف��ت: خرید واکس��ن و تهی��ه آن هم جزو 
اولویت هایی اس��ت که انجام می ش��ود و ان ش��اءاهلل در زمان آن با 
ش��رایطی که اعالم می ش��ود، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؛ 
ضمن اینکه اگر واکس��ن آمد و تزریق آن شروع شد به معنای کنار 
گذاش��تن پروتکل ها نیس��ت. این پروتکل ها بای��د ماه ها ادامه پیدا 
کند، چراکه اگر خود واکس��ن حتی اثر ۱00درصدی داشته باشد 
که نسبت به آن مطمئن نیستیم، اثرگذاری آن زمان می برد و بعد 

از آن هم دوز بعدی باید تزریق شود.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
مردم بدانند وسیله ای برای آزمایش واکسن کرونا نیستند

رنگ آبی به رنگ بندی های کرونا اضافه شد

192 شهر در وضعیت آبی کرونا

زانا مظفری 
کارشناس اقتصادی



فرصت امروز: موضوع عرضه اولیه س��هام استارت آپ های ایرانی از چند ماه 
قبل تاکنون بحث محافل استارت آپی و بورسی بوده و حاال با ورود تپسی به 
عنوان نخستین استارت آپ در فرابورس، روند حضور شرکت های استارت آپی 
در بازار سهام کلید خورده است. تقریبا از میانه های سال گذشته بود که بورس 
به پربازده ترین بازار سرمایه گذاری در ایران تبدیل شد و همه نگاه ها را به سمت 
خود جلب کرد، به طوری که شاخص کل بازار سهام در سال گذشته به بازدهی 
بیش از 280 درصدی رسید و در میانه تابستان امسال قله 2 میلیون واحدی را 
فتح کرد. هرچند رفته رفته از میانه های مردادماه، روند افت شاخص کل بورس 
آغاز شد و شاخص بازار سهام در آخرین گام روز شنبه بیستم دی ماه با افت 
24 هزار واحدی، کانال یک میلیون و ۳00 هزار واحد را از دست داد و به رقم 

یک میلیون و 285 هزار واحد رسید.
البته کلیت بازار س��هام در س��ال ۹۹ نش��ان می دهد که بورس هنوز از 
س��که نیفتاده است؛ کما اینکه در پنج ماه نخس�ت امسال دست کم ۱00 
هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بورس شده است. ارزش معامالت روزانه 
ب��ورس در این م��دت از مرز 25 هزار میلیارد تومان عبور کرد درحالی که 
این رقم در س��ال گذشته 8 هزار میلیارد تومان بوده است، اما پس از افت 
بازار، نزدیک به ۳0 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شد و 

شاخص کل بیش از40 درصد افت را رقم زد.
ب��ا این ح��ال، از نیمه پاییز و ب��ا برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا، اوضاع در بورس بار دیگر تغییر کرد و بورس به مدار رشد بازگشت. 
بررسی ها نشان می دهد در آبان ماه امسال 2۱۷ هزار کد معامالتی جدید 
وارد بورس ش��ده که مجموع س��هامداران بورسی را به 2۱ میلیون و ۳۹0 
هزار نفر می رس��اند. همچنین از هفته آخر آبان م��اه روزانه 500 تا ۷00 
میلیارد تومان پول جدید به بازار س��هام رفته اس��ت که همین مس��ئله، 
زمینه رشد شاخص کل بازار سهام در آذرماه تا کانال یک میلیون و 500 
ه��زار واحد را فراهم کرد. ش����اخص بورس در همی��ن مدت کوتاه بیش 
از 250هزار واحد و ارزش کل بازار س����هام بی��ش از ۱200هزار میلیارد 
توم��ان افزایش یافت. همچنی��ن ارزش معامالت روزانه که در زمان افت 
ش�اخص به ۶ تا ۱0 هزار میلیارد تومان رس��یده بود، به بیش از 20 هزار 

میلیارد تومان رس��ید و حتی در روز دهم آذرماه، ارزش معامالت روزان��ه 
بورس مرز 24 هزار میلیارد تومان را رد کرد. 

هرچند ش��اخص بورس در چند هفته گذش��ته از آغاز زمس��تان روند 
پرنوس��انی را ط��ی کرده اس��ت، اما با توجه ب��ه رکود بازاره��ای دیگر از 
جمله طال، س��که و مس��کن به نظر می رس��د که همچنان بهترین گزینه 
س��رمایه گذاری در بلندمدت اس��ت.  در همین حال، استارت آپ ها نیز در 
راه تاالر شیشه ای هستند و به تازگی تپسی به عنوان نخستین استارت آپ 
در فرابورس پذیرفته ش��ده است. در نخس��تین روز آذرماه بود که مسعود 
خوانس��اری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در توئیتی خبر از پذیرش تپسی 
در فرابورس داد و نوش��ت »تپس��ی یکی از استارت آپ هایی ب�وده که اتاق 
بازرگانی برای رفتن آن به بورس تالش کرده اس��ت.« همچنین مدیرعامل 
تپس��ی در هفته نخس����ت آذرماه از عرضه اولیه تپس��ی در فرابورس در 
زمس����تان خبر داد و گفت: »طبق روال عادی، پذیرش اولیه تپس��ی در 
فرابورس انجام شده است و در حال انجام مراحل انتقال شرکت از سهامی 

خاص به سهامی عام هستیم.«
 به گفته منش��ی پور، »هدف اصلی تپس��ی از ورود ب��ه فرابورس، جذب 
س����رمایه و اس��تفاده از آن برای رشد بیشتر اس��ت. تپسی قصد دارد در 
کس��ب و کار اصلی خود و همچنی��ن در موارد جانبی که ب��رای ورود به 
آنها برنامه ریزی کرده اس��ت، به رشد حداکثری دست یابد. حضور در بازار 
سرمایه می تواند س��وخت اصلی برای رشد را در اختیار این مجموعه قرار 
دهد. احتماال عرضه اولیه تپس���ی از محل سلب حق تقدم انجام می شود؛ 
به این معنا که سهامداران حق تقدم خود را واگذار می کنند. به این ترتیب 
پول به صورت مس��تقیم وارد شرکت و صرف افزایش سرمایه آن می شود.«
همچنین مدیرکل دفتر تامین مالی و س��رمایه  گذاری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری از حضور 40 شرکت دانش بنیان روی تابلوهای 
ب��ورس خبر داد و گفت: »س��ه ش��رکت دانش بنیان مراح��ل پذیرش در 
فرابورس را پش����ت س��ر گذاشته اند و آماده درج در تابلوهای اول و دوم 
فرابورس هس��تند. این سه ش��رکت از بین 200 شرکت دانش بنیان برای 

پذیرش در فرابورس آماده شدند.«

براس��اس آماری که این مقام مسئول اعالم کرده، اکنون نام 40 شرکت 
دانش بنیان روی تابلوی بورس اس�ت و حضور تپسی به عنوان مشوقی در 
زمینه پیوستن شرکت های دانش بنیان به بازار سهام عمل می کند. مدیرکل 
دفتر تامی��ن مالی و س��رمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاس����ت 
جمهوری درب��اره راه اندازی تابلوی جدید در فرابورس برای ش��رکت های 
دانش بنیان هم گفت که این بازار برای کمک به پذیرش تعداد بیشتری از 
ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپی راه اندازی می شود. برای رسیدن به 
این هدف، ش����رایط ساده تری برای این بازار در نظر گرفته ش��ده است. 
این بازار به عنوان یک تابلوی جدید در فرابورس شکل می گیرد و شرکت ها 
برای حضور روی تابلوی جدید فرابورس باید پذیرش ش���وند و نکته مهم 
اینکه کمترین س����رمایه ثبتی برای پیوستن شرکت های دانش بنیان به 
فرابورس ۱5 میلیارد تومان اس��ت، اما در تابلوی جدید این ش��رط حذف 

شده است تا شرکت ها با سرمایه کمتر وارد بازار شوند.
در ماه ه����ای آین����ده روند پذیرش ش����رکت های اس����تارت آپی و 
دانش بنی��ان در فراب��ورس س��رعت می گیرد، هرچند که ورود نخس��تین 
اس��تارت آپ به فرابورس با تاخیر انجام شده اس��ت. وزیر اقتصاد و دارایی 
در تابس����تان وعده حضور دیج��ی کاال در بازار س��هام را داده بود اما در 
نهایت، این تپسی بود که به عنوان نخستین استارت آپ بورسی ایران راهی 
فرابورس ش��د. دیجی کاال، کافه بازار، فیلیمو و شیپور از دیگر مجموعه های 
استارت آپی هستند که در آینده اخباری از پیوستن این شرکت ها به بورس 
منتش��ر خواهد ش��د. همچنین به گفته منش��ی پور، »ورود تپسی به بازار 
سرمایه باعث می ش��ود حساسیت این مجموعه نس��بت به جلب رضایت 
کارب��ران افزای��ش یابد تا احتمال بروز رخداده��ای ح��اد کاهش یابد.« 
به این ترتیب، ورود اس��تارت آپ هایی مثل تپسی عالوه بر رونق بخشیدن 
به بازار از محل افزایش عرضه، ش����فافیت در حسابرس��ی و بهبود سطح 
مدیریت، به منافع بیش��تر دریافت کنندگان خدم��ات و مصرف کنندگان 
محصوالت اس��تارت آپ ها می انجامد. تاالر شیشه ای بورس جایی است که 
کنش های کسب و کارهای اس��تارت آپی در آن رصد می شود. رصدی که 

منافع این کسب وکارها و مشتریان شان را به دنبال دارد.

حضور شرکت های استارت آپی در بازار سهام با ورود تپسی به فرابورس کلید خورد

استارتآپهادرتاالرشیشهای

بورس با ش��رکت های فناوری محور غریبه نیس��ت. پیش از پذیرش 
تپسی در فرابورس، شرکت های هسته اصلی در اقتصاد دیجیتال سهام 
خ��ود را در بازار عرضه کرده اند. ش��هاب جوانم��ردی، مدیرعامل فناپ 
معتقد است که اکنون زمان حضور نمایندگانی از الیه های بعدی اقتصاد 
دیجیتال در بازار فرا رسیده است؛ نمایندگانی که تالش می کنند صنایع 

مختلف را دیجیتالی کنند.
او درباره ورود تپس��ی به عنوان نخس��تین اس��تارت آپ در فرابورس 
ب��ه »آینده نگر« می گوید: »در تحلیل ورود ش��رکت های اس��تارت آپی 
به بازار س��هام، باید به نقاط اش��تراک و افتراق ورود این ش��رکت ها با 
دیگر ش��رکت ها به بورس دقت کرد. اگر از منظر مدل سه الیه اقتصاد 
 core service دیجیتال��ی به این مس��ئله نگاه کنی��م، ش��رکت های
provider یعنی شرکت های هسته در حوزه خدمات دیجیتال از جمله 
اپراتورهای تلفن همراه، بعضی شرکت های مخابرات و شرکت هایی که 
خدم��ات نرم افزار و میزبانی ارائه می کنن��د، هم اکنون در بورس حضور 
دارند و س��هام خود را در بازار عرضه کرده اند، اما در س��ال های گذشته 
کمت��ر خبری از الیه ه��ای بعدِی اقتصاد دیجیتال در بازار س��هام بوده 
اس��ت، اما اکنون به نظر می رس��د از این الیه، ش��رکت هایی در مرحله 
ورود به بازار سهام قرار گرفته اند که در عمل به دیجیتالی شدن صنایع 
دیگر کمک می کنند. از این بخش نمایندگانی وارد بازار سهام می شوند 
که تپس��ی از جمله آنهاست. تپسی در عمل به دنبال دیجیتالی کردن 
صنعت حمل و نقل اس��ت بنابراین، در الیه های بعدی اقتصاد دیجیتال 
قرار می گیرد یا  شرکت استارت آپی مثل دیجی کاال به دنبال دیجیتالی 
کردن خرده فروشی است. دیگر شرکت های استارت آپی مثل کافه بازار 
و ش��یپور هم دیجیتالی کردن حوزه های مش��خصی از اقتصاد را دنبال 

می کنند.«
جوانمردی درباره چالش های حضور استارت آپ ها در بورس ادامه می دهد: 

»مسئله مهم، نگاه عموم جامعه و مخاطبان در بازار سهام به کسب و کارهای 
فناوری محور و استارت آپ هاست. با توجه به حضور ۱0 میلیونی خریداران 
سهم در بازار سهام و همچنین دارندگان چند ۱0 میلیونی سهام عدالت، 
فرصت خوبی برای ش��رکت های بورسی فراهم شده تا از این نقدینگی به 
نفع توسعه خود استفاده کنند. برای استفاده کسب وکارهای استارت آپی 
از این فرصت، نباید از فرهنگ س��ازی و آموزش غفلت کرد. این مس��یری 
اس��ت که باید در عرض ورود شرکت های استارت آپی به بازار سهام پیمود. 
ارکان مختلف بازار سهام، ش��رکت های استارت آپی و سایر ذی نفعان باید 
فرهنگ سازی برای شناساندن هرچه بیشتر این شرکت ها به مخاطبان در 
بازار سهام را دنبال کنند تا مردم آگاهانه سهام این شرکت ها را بخرند. باید 
درباره تفاوت های عمده شرکت های استارت آپی با سایر شرکت های بورسی 
اطالع رسانی کرد. مردم باید بدانند در وهله اول، ارزش سهام این شرکت ها 
به روش های دیگری احصا و ارزش گذاری می شود و نوسان قیمت هم بروز 
می کند. بازار سهام این شرکت ها مثل همه بازارها، سود خاص خود و البته 

ریسک خاص خود را دارد.«
به اعتقاد مدیرعامل فناپ، »بورس همانطور که برای صنایع مختلف 
و دیگ��ر ش��رکت ها محلی ب��رای تامین س��رمایه بوده و هس��ت، برای 
استارت آپ ها هم می تواند به عنوان منبع تامین سرمایه عمل کند. سوال 
این است که تامین سرمایه شرکت های استارت آپی از بازار سهام چگونه 
انجام می ش��ود؟ آیا قصد شرکت ها، افزایش سرمایه و تامین سرمایه از 
محل بازار سهام است؟ در این شرایط این شرکت ها می توانند به عنوان 
شرکت مادر شرکت های استارت آپی سهام خود را در بازار عرضه کرده 
و سرمایه خود را افزایش دهند. این امکان برای آنها وجود دارد. پرسش 
دوم، مربوط به ترکیب س��هامداران اس��ت. آیا منظور از عرضه سهام در 
بورس، تغییر در ترکیب س��هامداران ش��رکت های استارت آپی و تامین 
س��رمایه به این روش است؟ به نظر من چنین عرضه سهامی، هیچ گاه 

منجر به تامین مالی نمی شود.«
او درباره اینکه پس از تپسی، کدام مجموعه استارت آپی در بازار سهام 
پذیرفته می شود، پاسخ می دهد: »شرکت های مختلفی برای حضور در 
بازار سهام اعالم آمادگی کردند. به نظر می رسد مجموعه کافه بازار پس 
از تپس��ی از همه آماده تر اس��ت. مجموعه های دیگری مثل دیجی کاال، 
صبا ایده، فیلیمو و شیپور آمادگی حضور در بازار سهام را دارند. هرچند 
ممکن اس��ت هر کدام مس��ائل عملیاتی و غیرعملیات��ی خاص خود را 
داشته باشند. باتوجه به استانداردهای بازار سهام در کشور و شرایط این 
شرکت ها در سودآوری و ارزش آفرینی، آمادگی حضور در بازار سهام در 

همه این مجموعه ها وجود دارد.«
جوانمردی در انتها درباره برنامه های اتاق تهران برای پیوستن هرچه 
بیش��تر شرکت های استارت آپی به بورس می گوید: »کمیسیون اقتصاد 
ن��وآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، از همان بدو تاس��یس 
ب��رای افزایش اثرگذاری نوآوری و اقتص��اد دیجیتال در تولید ناخالص 
داخلی کشور تالش کرده است. اگر بخواهیم این هدف محقق شود باید 
چند کار را دنبال کنیم. کار نخس��ت، مربوط به کسب وکارهای متقدم 
و صنایعی اس��ت که سابقه طوالنی در اقتصاد ایران دارند. سهم نوآوری 
در رش��د اقتصادی کشور با کاهش هزینه تمام شده این صنایع محقق 
می ش��ود. استفاده هرچه بیش��تر از فرصت های نوآوری، به ماندگاری و 
تاب آوری بیشتر این کسب وکارها کمک می  کند، آن هم در دنیایی که 
همه چیز در آن به طور مداوم در حال تغییر است. کار دوم نیز افزایش 
اثرگذاری کس��ب وکارهای نوآور در اقتصاد کشور و تالش برای افزایش 
سهم آنهاست. این شرکت ها کمتر از یک دهه است که در ایران شکل 
گرفته اند، اما تا زمانی که وارد بازار س��هام نشوند و روند ارزش گذاری را 
طی نکنند، نمی توان ابعاد اقتصادی ش��ان را به دقت محاسبه کرد و در 

اقتصاد کشور هم به چشم نمی آیند.«

چرا بورسی شدن استارت آپ ها اتفاق ویژه ای است؟

نوآوری بر بستر بازار سرمایه

یادداشت

اصل 44 و درسی که از کرونا آموختیم

کاه��ش 50درصدی حضور کارمن��دان بخش های دولتی به 
دلیل ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا در چند وقت اخیر نشان 
داد که بهره وری و اثربخشی نیروی کار سازمان ها و ارگان های 
دولت��ی نه متوقف می ش��ود و نه چندان تغیی��ری می کند. به 
عب��ارت دیگر، کرونا به ما آموخت که اگر اغلب دس��تگاه های 
دولتی با نصف کارکنان خود هم فعالیت کنند، مشکل چندانی 
پیش نمی آید. اینجاس��ت که به این نتیجه می رسیم که برخی 
از کارکنان که در اس��تخدام بخش دولتی هستند، حضور و یا 
عدم حضورش��ان تفاوت چندانی ندارد. عدم بهره وری مناسب 
نیروی کار ش��اغل در بخش دولتی، یکی از دغدغه های اصلی 
دولت ها در جهان اس��ت. حال بای��د ببینیم که چرا نیروی کار 
ش��اغل در بخش دولتی نمی تواند کارایی الزم را داشته باشد؟ 
ی��ا بهتر عنوان کنیم؛ چرا نیروی کار ش��اغل در بخش دولتی 

اثربخش نیستند؟
دالیل مختلف و متفاوتی را می توان برای این موضوع عنوان 
کرد. ش��اید اصلی ترین دلی��ل این پدیده این باش��د که اصال 
نیروی کار مازاد بر نیاز بخش دولتی اس��تخدام ش��ده اس��ت؛ 
س��پس این س��وال پیش می آید ک��ه چرا بای��د بخش دولتی 
نیروی کار مازاد بر نیاز اس��تخدام کند؟ جوابش س��اده است؛ 
عامه مردم و فارغ التحصیالن دانش��گاهی به طور گسترده ای از 
دولت انتظار دارند که آنها را استخدام کند و عالقه مند هستند 
ک��ه در بخش دولتی فعالیت داش��ته باش��ند، چراکه می دانند 
س��ختی کار در بخ��ش خصوصی قابل قیاس ب��ا بخش دولتی 
نیس��ت و در اغلب بخش ه��ای دولتی بدون توج��ه به کارایی 
و به��ره وری نیروی کار، حقوق و دس��تمزد مش��خصی به آنها 
پرداخت خواهد ش��د؛ ل��ذا تمام توان خود را برای اس��تخدام 
شدن در ادارات دولتی به کار می بندند. این امر باعث می شود 
که فش��ار زیادی به دولت ها وارد ش��ود تا برای شغل این افراد 
چاره ای بیندیش��د و متاسفانه راهکار ساده این است که بدون 
توجه به نیاز خود استخدام می کند! ایجاد روحیه مدرک گرایی 
و عدم توجه به شایستگی های فنی، مهارت های افراد و کارایی 
آنها در به دست آوردن موقعیت های شغلی موجب تالش افراد 
برای دس��تیابی به مدارک دانشگاهی به عنوان مجوزی جهت 
استخدام ش��ده اس��ت. از طرف دیگر، کارکنانی که استخدام 
ش��ده اند به طور موث��ر و کارآمد فعالی��ت نمی کنند و به طور 
مثال از 8 س��اعت کاری روزانه خود تنها 4 س��اعت کار مفید 
انجام می دهند. کما اینکه این میزان کار مفید هم با ش��رایط 
موجود در ادارات کش��ور به دور از واقعیت است، چراکه میزان 
کار مفید ش��اید پایین تر هم باشد، اما اگر همین ساعت کار را 
هم در نظر بگیریم، یعنی برای هر دو شغل یک نفر دیگر الزم 
داریم که اس��تخدام کنیم. پس کاری ک��ه باید یک نفر انجام 

می داد را اکنون دو نفره انجام می دهند.
ام��ا قضیه در بخش خصوصی کامال متفاوت اس��ت، زیرا در 
بخش خصوصی بهره وری و کارایی نیروی کار بس��یار اهمیت 
دارد و حقوق و مزایای کارکنان براس��اس عملکرد آنان تعیین 
می ش��ود. البته مجموع��ه عوامل دیگری ه��م در پایین بودن 
به��ره وری کارکنان ادارات دولتی نق��ش دارد که از جمله آنها 
می ت��وان به این موارد اش��اره کرد: ضعف مدیریت، اس��تخدام 
نیروی انس��انی غیرمتخصص، عدم وجود سیس��تم ارزش��یابی 
مناس��ب کارکنان، عدم وجود انگیزه کاری در کارکنان، حاکم 
بودن روحیه منفعت طلبی فردی، کم کاری، مشغله زیاد کاری 

مدیران و... .
در این میان، خصوصی س��ازی در راستای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی در خردادماه ۱۳84 توسط مقام معظم 
رهبری ابالغ گردید. بند های الف و ج این سیاست ها به صراحت 
به توس��عه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره 
دارد. خصوصی س��ازی می تواند کارای��ی و بهره وری را افزایش 
دهد، چراکه منافع شخصی سهامداران و صاحبان کسب و کار 
منجر به بهبود وضعیت فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
خواهد شد. خصوصی س��ازی در بخش ها و شرکت های دولتی 
غالبا با بهبود کارایی و بهره وری همراه بوده اس��ت. مشاهدات 
نش��ان می دهد که بهبود کارایی در نهاد های خصوصی س��ازی 
ش��ده کش��ور های توس��عه یافته بیشتر از کش��ور های در حال 
توس��عه بوده است. با بررسی های بیش��تر می توان دریافت که 
عواملی مانن��د رقابت پذیری، مقررات زدایی و احترام به حقوق 
مالکیت تاثیر بس��زایی در بازدهی ش��رکت های دولتی دارند. 
با مطالعه ش��واهد تحقیقاتی علمی که در کش��ور انجام ش��ده 
اس��ت به این نکته پ��ی می بریم که این سیاس��ت ها از اهداف 
خ��ود فاصله دارند و فضای الزم برای توس��عه بخش خصوصی 
و غیردولتی فراهم نش��ده اس��ت و سیاست های کلی اصل 44 
نتوانس��ته به اهداف اجرایی خود برای توسعه بخش خصوصی 
واقعی دس��ت یابد و تاکنون س��هم بخش خصوصی در اقتصاد 

بسیار پایین برآورد شده است.
کاه��ش اندازه بخش عمومی و رش��د بخش خصوصی، یکی 
از اهداف مهم سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. 
اجرای این سیاست در کوتاه مدت سبب افزایش درآمد دولت از 
محل فروش بنگاه های دولتی و کاهش کسری بودجه می شود 
و در بلندمدت به پیش��رفت فناوری، افزای��ش کارایی و ایجاد 
بخش خصوصی قوی و تقویت آن می انجامد. خصوصی س��ازی 
ب��ا فراهم کردن فضای رقابت، بنگاه ها و واحد های خصوصی را 
وادار می کن��د تا عملکرد کاراتری در مقایس��ه با بخش دولتی 
داش��ته باش��ند. در نتیجه از مهمترین اهداف اج��رای برنامه 
خصوصی سازی، بهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی واگذار شده 
به بخش غیردولتی است بنابراین کرونا با وجود همه مصائب و 
سختی هایی که داشت و زندگی ما را تحت الشعاع قرار داد، این 
نکته مثبت را به همراه داشت که ما یک بار دیگر به بهره وری 
و کارایی کارکنان بخش دولتی نگاه ویژه ای داش��ته باش��یم و 
گام های موثری در راس��تای اجرایی کردن سیاس��ت های کلی 

اصل 44 قانون اساسی برداریم.
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فرصت امروز: رخدادهای سیاسی آمریکا به کاهش قیمت ها در بازارهای 
مالی ایران منجر شده و قیمت دالر به کانال 24 هزار تومان و قیمت سکه 
به کانال ۱۱ میلیون تومان رسیده است. موج تازه کاهش قیمت ها از اواخر 
هفته گذشته و به دنبال حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره و سپس 
پذیرش تلویحی شکست از سوی دونالد ترامپ آغاز شد، به طوری که دالر 
چهارش��نبه گذشته مرز 2۶ هزار تومانی را از دست داد و روز پنجشنبه از 
25 هزار و 500 تومانی عقب نش��ینی کرد؛ در ادامه این روند، قیمت دالر 
در روز شنبه به کانال 24 هزار تومان وارد شد و سکه با کاهش ۶00 هزار 
تومانی )نسبت به پنجشنبه( به ابتدای کانال ۱۱ میلیون تومان یعنی ۱۱ 

میلیون و ۱۶0 هزار تومان رسید.
در جریان حوادث چهارش��نبه گذش��ته در آمریکا که بزرگترین تهدید 
دموکراسی از زمان جنگ داخلی در این کشور اطالق شده است، هواداران 
ترامپ بدون توجه به هش��دارهای بین المللی به کرسی دموکراسی آمریکا 
یعنی ساختمان کنگره حمله کردند تا بلکه مانع از تایید ریاست جمهوری 
جو بایدن ش��وند، هرچند کنگره نهایتا پ��س از وقفه ای کوتاه به کار خود 
ادامه داد و این بار مصمم تر از همیشه مهر تایید بر ریاست جمهوری بایدن 
زد. هرچند عصر پنجشنبه ترامپ در بیانیه ای به شکست خود مقابل بایدن 
در انتخابات اذعان کرد و حمله هوادارانش به س��اختمان کنگره را محکوم 
کرد، اما آنچه در این روز در مقابل ساختمان کنگره آمریکا رخ داد، هیمنه 

دموکراسی آمریکایی را در چشم جهانیان شکست.
احتمال کاهش بیشتر قیمت ها وجود دارد

به دنبال این حوادث، قیمت دالر که روز چهارش��نبه به کانال 2۶ هزار 
تومان رس��یده بود، روند کاهش��ی قیمت را آغاز کرد و در روز پنجش��نبه 
به کانال 25 هزار تومان و روز ش��نبه به کانال 24 هزار تومان رس��ید. این 
سنگین ترین افت قیمت دالر از ابتدای آذرماه تاکنون بود و زمینه ساز ثبت 

کمترین قیمت دی ماه اسکناس آمریکایی شد.
در بازار س��که هم این فلز گرانبها مرز ۱2میلیون تومانی را از دست داد 

و روز پنجش��نبه به محدوده ۱۱ میلیون و ۷50 هزار تومان رس��ید. سپس 
به موازات روند کاهشی قیمت ارز در روز شنبه، سکه به ابتدای کانال ۱۱ 
میلیونی رس��ید و )تا لحظه تنظیم این گزارش( به نرخ۱۱ میلیون و ۱۶0 
هزار تومان رسید. این یعنی سکه نسبت به روز پنجشنبه حدود ۶00 هزار 
تومان کاهش قیمت داشت. به این ترتیب، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید ۱۱ میلیون و ۱۶0 هزار تومان و س��که تمام بهار آزادی طرح 

قدیم نیز ۱0 میلیون  و ۹00 هزار تومان قیمت خورد.
همچنین نیم س��که بهار آزادی ۶ میلیون تومان، ربع س��که 4 میلیون 
تومان و س��که یک گرمی هم 2 میلیون و ۳00 هزار تومان قیمت گذاری 
شد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و ۱0۶ هزار 
تومان و هر مثقال طال به بهای 4 میلیون و ۷۹5 هزارتومان رس��ید. انس 

جهانی طال نیز یک هزار و 850 دالر و سنت فروخته شد.
ریزش ش��دید قیمت ها در بازار طال و ارز موجب ش��ده تا از صبح شنبه 
اکثر دارندگان طال و ارز از ترس کاهش بیش��تر قیمت ها نسبت به فروش 
ط��ال و ارز خود اقدام کنند. در نتیجه بازار ارز از صبح تنها ش��اهد حضور 
فروش��ندگان ارز بود و به گفته بازاری ها خریداری در بازار وجود نداشت، 
هرچند در صورت پایدار بودن جو کنونی در بازار ارز و س��که احتماال باید 
ش��اهد کاهش بیشتر قیمت ها نیز باش��یم. به گفته فعاالن بازار، به دلیل 
تحوالت آمریکا و احتمال برداش��ته شدن تحریم ها، جو بازار کامال مثبت 
شده است و مردم امیدوار به کاهش بیشتر قیمت ها هستند به همین دلیل 

دیگر خرید هیجانی برای ارز در بازار وجود ندارد.
در همی��ن ح��ال، گروهی از فعاالن بازار معتقدن��د، کف قیمت دالر در 
همین هفته مش��خص خواهد ش��د و پس از آن، بازیگران ارزی با آرامش 
بیش��تری خریدهای خود را از س��ر خواهند گرفت. آنها معتقدند این افت 
قیمت ارز موقت اس��ت و به دنبال آن، خریدهای ارزی بیشتر خواهد شد. 
به اعتقاد آنها، بس��یاری از خریداران منتظر مشخص شدن تکلیف ترامپ 
بودن��د و پس از یک نزول قیمتی، از آنجا که احتمال زیادی نمی دهند در 

س��ال جاری اتفاق خاص دیگری رخ دهد، خریدهای خود را انجام خواهند 
داد.

در مقاب��ل اما برخی دیگر اعتقاد دارند، موج دوم نزول دالر تازه ش��روع 
شده است. این گروه معتقدند که موج سومی نیز در راه است و موج سوم 
از نگاه آنها زمانی شروع خواهد شد که گمانه زنی ها پیرامون مذاکره ایران و 
آمریکا در دوران ریاست جمهوری بایدن افزایش پیدا کند. از نگاه آنها، دالر 
دیگر مکان امنی برای سرمایه گذاری نیست و به واسطه کاهش ریسک های 

سیاسی، معامله گران بزرگ به تدریج از این بازار خارج خواهند شد.
عقبگرد بورس به یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد

به موازات کاهش قیمت ارز و س��که، ش��اخص بورس تهران نیز بیش از 
24 هزار واحد افت کرد و به کانال یک میلیون و 200 هزار واحد س��قوط 
کرد. در بیستمین روز دی ماه شاخص کل با 24 هزار و 80۷ واحد کاهش 
به رقم یک میلیون و 285 هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن با ۷۶5 
واحد کاهش به 45۹ هزار و 805 واحد و شاخص قیمت هم وزن با 500 
واحد افت به ۳00 هزار و ۹۷8 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 2۱ هزار و 
۹۶۷ واحد و ش��اخص بازار دوم ۳۶ هزار و ۶۹8 واحد کاهش داش��ت. در 
معامالت این روز بیش از ۱۱ میلیارد و ۱24 میلیون س��هم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش ۱0۶ هزار و 500 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ایران خودرو )خودرو(، 
سایپا )خساپا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، پاالیش نفت تهران )شتران(، 
بانک تجارت )وتجارت( و توس��عه و عمران امید )ثامید( از جمله نمادهای 
پربیننده بورس بودند. گروه خودرو هم در معامالت روز ش��نبه صدرنشین 
برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه ۳ میلیارد و ۶۶۶ هزار برگه 
س��هم به ارزش ۱8 هزار و 25۱ میلیارد ریال داد و ستد شد. در آن سوی 
بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود 225 واحد کاهش داشت و بر روی 
کان��ال ۱8 هزار و 84۷ واحد ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و 2۱0 هزار 

برگه سهم به ارزش 4۱ هزار و 855 میلیارد ریال داد و ستد شد.

پایان عصر ترامپ به افت قیمت ها در بازارهای مالی منجر شد

موجتازهریزشقیمتها

اگرچه گزارش های رسمی از کاهش تورم در حوزه مسکن حکایت دارد 
ول��ی همچنان هزینه خانوارهای تهرانی برای خرید خانه حدود 8۳ درصد 
نسبت به پارسال بیشتر شده است. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران در 
مورد وضعیت خرید مسکن در تهران طی آذرماه امسال نشان می دهد که 
نرخ تورم مسکن به حدود 58۹ رسیده و این عدد نسبت به آبان ماه 8.5 

درصد کاهش دارد.
همچنین روند تورم نقطه به نقطه )که نش��اندهنده تغییرات ش��اخص 
نس��بت به آذرماه پارس��ال اس��ت( حکایت از آن دارد که تورم نقطه ای به 
8۳ درصد رس��یده است، یعنی خریداران بایس��تی برای خرید یک واحد 
مس��کونی در شهر تهران نس��بت به آذرماه سال گذشته حدود 8۳ درصد 
بیش��تر پرداخت کنند. این در حالی است که با این حجم افزایش هزینه، 
در مقایسه با آبان ماه تورم نقطه ای نیز کاهش داشته است؛ به طوری که 

در ماه قبل ۱۱4.۷ درصد گزارش شده بود که ۳۱.۷ درصد کاهش دارد.
مروری بر جزییات تورمی مسکن در سال ۹۹ نشان می دهد که باالترین 
افزایش هزینه در آبان ماه رخ داده است؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه 
در ابتدای س��ال جاری و در فروردین ماه ۳۷ درص��د بوده که در روند رو 
به رش��د تا ۱00 درصد در شهریورماه، ۱۱۳.8 درصد در مهرماه و ۱۱4.۷ 
درصد در آبان پیش رفته و برای آذرماه روند برعکس شده و به 8۳ درصد 
کاهش داشته است. در مورد تورم ماهانه قیمت مسکن نیز که بیانگر درصد 
تغییر عدد شاخص نسبت به ماه قبل است، منفی 8.5 درصد گزارش شده 
که در مقایسه با آبان )با ۱.۳ درصد( حدود ۹.8 درصد کاهش داشته است. 
این در حالی اس��ت که مرکز آمار ایران در هفته گذش��ته از افزایش ۶.8 
درصدی اجاره بها نیز در مناطق شهری در پاییز امسال نسبت به پارسال 

خبر داده بود.
در همین حال، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور 
درباره وضعیت این روزهای بازار مس��کن به ایسنا، گفت: آرزوی هر فعال 
صنعت س��اختمان این اس��ت که ثبات در بازار مسکن وجود داشته باشد؛ 

علی رغم تالش هایی که در چند ماه گذش��ته برای به ثبات رسیدن قیمت 
مس��کن انجام شده است، شوربختانه ش��اهد پروپاگاندای رسانه ای برخی 
مس��ئوالن و تریبون های شان هستیم که این بازار بسیار استراتژیک کشور 
را تحت تأثیر س��خن هایی قرار داده اس��ت که این روزها توس��ط رسانه ها 

دنبال می شود.
او ادامه داد: وقتی صحبت از ثبات اقتصادی می کنیم به معنای این است 
که انگیزه س��رمایه گذاری در یک صنعت رونق پیدا کند؛ به عنوان مثال، 
سرمایه گذار در حوزه مسکن ریسک سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن 
را بپذیرد. بازیگران اصلی در حوزه مصالح س��اختمانی در حال به هم زدن 
نظم بازار هس��تند و امروز شاهد این هستیم که در شرایط بازار مسکن به 

هم ریختگی ایجاد می کنند.
به گفته پورحاجت، س��خنان نسنجیده و غیرکارشناسی رئیس اتحادیه 
مش��اوران امالک درخصوص تخفیف ۱0 میلیون تومانی قیمت مس��کن، 
باع��ث ایجاد تالطم در بازار مس��کن ش��د در حالی که بای��د آرامش را به 
این بازار تزریق کرد تا س��رمایه گذاری برای تولید مس��کن انجام شود. اگر 
تولیدی در حوزه مسکن نباشد، سونامی افزایش قیمت مسکن در کشور رخ 
خواهد داد. شرایط حال حاضر مسکن بی ثبات است که مرتبط با وضعیت 
اقتصادی کالن کشور است؛ اگر ثبات در اقتصاد نباشد، اقتصاد مسکن نیز 

بی ثبات خواهد بود.
این فعال حوزه مس��کن درخصوص احتمال ایج��اد رکود در آینده بازار 
مسکن گفت: رکود شاخصه های خودش را دارد؛ رکود را باید در تولید مورد 
سنجش قرار داد و نه در خرید و فروش ها. سنجش براساس خرید و فروش، 
یک اشتباه تاکتیکی است که توسط بسیاری از افراد به اصطالح کارشناس 
که تریبون در دس��ت دارند، انجام می شود. شاید تعداد معامالت در حوزه 
مس��کن کاهش پیدا کرده باش��د، اما اگر نظم بازار به هم زده نشود و اگر 
س��رمایه ها از حوزه مسکن فراری داده نشوند، رکود رخ نخواهد داد. اینکه 
گفته ش��ود بازار مسکن به س��مت رکود خواهد رفت، بنده به این موضوع 

اعتقاد ندارم؛ به نظر بنده رکود در حوزه مسکن حداقل تا یک سال آینده 
به وجود نخواهد آمد.

رئیس انجمن انبوه س��ازان مسکن خوزستان با اشاره به اظهارنظر رئیس 
اتحادیه مش��اوران امالک مبنی بر تخفیف ه��ای متری ۱0 میلیون تومان 
و نبود مش��تری گفت: در هیچ جای کش��ور کاهش قیمت به این میزان 
رخ نداده اس��ت. شاید رئیس اتحادیه مشاوران امالک در منطقه ای زندگی 
می کن��د که خرید و فروش آپارتمان برای مردم عادی، یک رویا باش��د یا 
ش��اید در منطقه ای زندگی می کند که قیمت آپارتمان، حباب گونه توسط 
همکاران ایش��ان به صورت کامال نجومی افزایش پیدا کرده اس��ت. شاید 
ایش��ان در منطقه ای زندگی می کند که متوسط قیمت مسکن در آن هر 
متر باالی ۱20 میلیون تومان باشد و دالل بازی، سوداگری و بورس بازی در 

آن منطقه وجود داشته است.
پورحاج��ت ادام��ه داد: ای��ن دالل بازی ها ب��رای نقد ک��ردن پول های 
سرگردان ش��ان اس��ت و در حال خارج کردن بازار مس��کن از مدار ثبات 
هستند، اما در سراسر کشور به نظر بنده قیمت ها تغییری نداشته است و 
کماکان شاهد افزایش قیمت در آپارتمان های نوساز خواهیم بود زیرا قیمت 
مصالح ساختمانی و فوالد، روندی افزایشی در دو ماه گذشته داشته است.

به گفته وی، مسکن یک کاالی تولیدی است که تولید آن هزینه بر است 
و علی رغم ش��عارهای مختلفی که مجلس و دولت دادند، ش��اهد افزایش 
قیمت مصالح س��اختمانی هس��تیم. نرخ فوالد در همین دو سه ماهی که 
قرار بود کاهش پیدا کند، افزایش قیمت 20 تا ۳0 درصدی داشت. شن و 
ماسه، سیمان، بتن و سنگ نیز به همین صورت روندی افزایشی داشته اند. 
ما به عنوان کارفرما، مخالف افزایش دستمزد نیستیم؛ در دو ماه آینده در 
حوزه تولید مس��کن افزایش دستمزد خواهیم داشت که مجدداً تمام این 
افزایش قیمت ها اعم از افزایش قیمت دس��تمزد و مصالح، تأثیر خود را بر 
قیمت مس��کن خواهد گذاشت و با توجه به این ش��رایط، بنده امیدی به 

کاهش قیمت مسکن ندارم.

هزینه تهرانی ها برای خرید خانه ۸3 درصد بیشتر شد

وضعیت تورم مسکن در انتهای پاییز

دریچه

مصوبه ای که مانع کاهش نرخ ارز می شود
تکلیف دالر 42۰۰ تومانی در بودجه 14۰۰

مجلس در حالی نرخ تس��عیر ارز را ب��ه ۱۷500 تومان به ازای هر دالر 
افزایش داد که کارشناسان این تصمیم را به منزله پاک کردن صورت مسئله 
در مدیریت بازار ارز کش��ور می دانن��د. به اعتقاد آنها، نرخ اعالمی مجلس 
موج��ب افزایش ن��رخ تورم، مانعی ب��رای کاهش نرخ ارز در ب��ازار آزاد و 
تهدیدی برای تولید داخلی و سطح معیشت طبقه متوسط و پایین است.

در این زمینه، سید مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه 
چم��ران، تغییر نرخ ارز از 4200 تومان به ۱۷500 تومان برای محاس��به 
حق��وق ورودی گمرک را عامل افزایش قیمت کاالهای وارداتی دانس��ت 
و به ایرناپالس گفت: این تصمیم می تواند تورم بسیار باالیی را بر اقتصاد 
کش��ور تحمیل کند. ۷5 تا 80 درصد تولیدات صنعتی داخلی ما وابسته 
به واردات کاالهای اساس��ی و واسطه ای اس��ت و اگر رقم نهایی محاسبه 
افزایش یاب��د، با افزایش قیمت کاالهای وارداتی، تولید داخل نیز افزایش 

قیمت خواهد یافت.
ب��ه گفته او، با اینک��ه برخی افراد طرفدار افزایش نرخ ارز هس��تند، اما 
افزایش به این ش��کل تنها به صادرات مواد خام کمک می کند که نه تنها 
قابل تفاخر نیس��ت بلکه منجر به تخلیه کش��ور از منابع طبیعی خود با 
ارزان ترین قیمت خواهد شد. از طرف دیگر، افزایش قیمت ارز موجب تورم 
کاالهای وارداتی و افزایش قیمت کاالهای تولید داخل خواهد ش��د و در 

نتیجه به نفع صنایع نخواهد بود.
افقه، این دیدگاه را که معتقد است به دلیل گران شدن کاالهای وارداتی، 
مردم به س��مت خرید کاالهای داخلی گرایش پی��دا می کنند، رد کرد و 
گفت: این ادعا به دو دلیل مردود اس��ت. نخست اینکه افزایش قیمت ارز، 
قیمت کاالهای داخلی را که ارزبر هستند افزایش داده و بنابراین تقاضای 
داخلی آنها نیز به ناچار کاهش می یابد. دوم، به دلیل تحریم های سه سال 
گذش��ته، قدرت خرید بسیاری از مردم به شدت کاهش یافته و بلکه این 
گ��روه به زیر خط فقر ریزش کرده ان��د، بنابراین تقاضای کاالهای داخلی 

آن گونه که عده ای ادعا می کنند، افزایش نمی یابد.
افق��ه درباره تأثیر حذف ارز 4200 تومانی بر واردات کاالهای اساس��ی 
گفت: درست اس��ت که انتقادهای زیادی به ارز 4200 تومانی و بی تأثیر 
بودن آن بر قیمت کاالهای اساسی وارد می شود و آمارها نیز نشان می دهد 
کاالهای اساس��ی با وجود تخصی��ص ارز 4200 تومان��ی افزایش قیمت 
داش��تند، اما باید این نکته را در نظر گرف��ت که افزایش قیمت کاالهای 

اساسی الزاماً به معنای شکست تخصیص ارز 4200 تومانی نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه بخش��ی از افزایش قیمت کاالهای اساسی 
و خدمات به دلیل تورم بوده، گفت: بنابراین همه افزایش قیمت کاالهای 
اساس��ی نمی تواند ب��ه دلیل بی اثر بودن تخصی��ص ارز 4200 تومانی در 
کنترل قیمت ها باش��د. درواقع تورم منجر به افزایش س��طح دستمزدها، 
افزایش هزینه حمل ونقل و همچنین س��ایر خدمات دولتی و غیردولتی 
ش��ده و این افزایش ها موجب افزایش قیمت کاالهای اساسی شده است. 
در واقع نرخ تورم 40 درصدی، کاالهای اساس��ی را نیز متأثر کرده با این 
حال، حذف  ارز 4200 تومانی س��بب افزایش ش��دیدتر قیمت کاالهای 

اساسی خواهد شد.
وی درباره توزیع رانت ارز 4200 تومانی که یکی از انتقادهای اساس��ی 
نس��بت به این تخصیص ارزی را به دنبال داشته، گفت: سوءاستفاده از ارز 
4200 تومانی توس��ط عده ای نباید موجب پاک کردن صورت مس��ئله و 
حذف این س��همیه ارزی باش��د. در هر صورت مشخص است که افزایش 
ن��رخ ارز تخصیص یافته به کاالهای اساس��ی از 4200 تومان به ۱۷500 
تومان، قیمت این کاالها را که موردنیاز اکثریت جامعه و به ویژه طبقات 
متوس��ط و پایین اس��ت، افزایش خواهد داد و لطمه زیادی را به معیشت 

آنها وارد می کند.
افقه با بیان اینکه تعیین نرخ ارز ۱۷500 تومانی توسط مجلس، فرصت 
کاهش نرخ ارز در بازار آزاد را از بین می برد، گفت: نرخ ارز نیز مانند سایر 
کاالها تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد که در ش��رایطی کنونی کشور و 
محدودی��ت در درآمدهای ارزی و انتق��ال آن، وزن تحوالت و رخدادهای 
سیاس��ی در تعیین نرخ ارز، بیش از هر متغیر دیگری است. افزایش نرخ 
 FATF ،ارز توس��ط مجلس موجب می شود حتی اگر تحریم ها رفع شده
تصویب ش��ود و دریافت های ارزی کشور عرضه ارز را افزایش دهد، قیمت 

آن کاهش نیابد.
این اقتصاددان افزود: در واقع دولت می توانس��ت با افزایش درآمد ارزی 
و تس��هیل نقل وانتقاالت، با افزایش عرضه ارز در ب��ازار، نرخ ارز را کاهش 
دهد، اما به نظر می رسد با رقمی که مجلس در نظر گرفته نمی توانیم این 
ش��رایط را متصور شویم که نرخ ارز از 20 هزار تومان پایین تر بیاید. البته 
این پیش بینی میان مدت اس��ت و اثر روانی هر تحول مثبتی می تواند در 

کوتاه مدت نرخ ارز را کاهش دهد.
افقه درباره پیش بینی خود درباره آینده نرخ ارز گفت: به نظر می رس��د 
تا اس��تقرار ریاست جمهوری جدید آمریکا یعنی کمتر از دو هفته آینده، 
قیمت ارز همچنان تحت تأثیر متغیرهای سیاس��ی و اظهارنظرهای رد و 
بدل ش��ده بین مقام های دو کش��ور و نیز تنش های ایجادشده در منطقه 
خواهد بود، با این حال برای سال آینده و در بلندمدت پیش بینی می شود 
نرخ ارز در نظر گرفته شده توسط مجلس در بودجه اجازه ندهد قیمت ارز، 

حتی اگر امکان کاهش آن وجود داشته باشد، پایین بیاید.
این اقتص��اددان درباره رابطه نرخ ارز و نرخ تورم در ایران گفت: به نظر 
می رس��د نرخ ارز با توجه به تأثیر گس��ترده و عمیق��ی که بر متغیرهای 
اقتصادی کش��ور دارد، یک متغیر فعال در تعیین نرخ تورم اس��ت، یعنی 
قیم��ت ارز، نرخ تورم را تحریک می کن��د و دلیل عمده افزایش نرخ تورم 
حداقل در ش��رایط کنونی کش��ور، افزایش نرخ ارز است. همچنین رابطه 
متقابل��ی نیز از طرف نرخ تورم وج��ود دارد، یعنی با افزایش تورم، زمینه 
برای افزایش دوباره نرخ ارز فراهم می شود. شواهد تجربی در ایران حداقل 
در س��ال های اخیر نشان می دهد این نرخ ارز است که نرخ تورم را تغییر 
می دهد. ما نمی توانیم روابط بین متغیرهای اقتصادی را در فضایی تحلیل 
کنیم که مفروضات آن فراهم نیس��ت و الزم اس��ت تحلیل اقتصادی در 
چارچوب ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی مذهبی کشور 
انجام شود. تحلیل هایی که مجموعه این عوامل را نادیده گرفته  و بی اعتنا 
به س��اختار کشور بوده اند، تاکنون آس��یب های بسیار زیادی را به اقتصاد 

ایران وارد کرده اند.
وی در انتها درباره اهمیت س��اختارهای کشور در تحلیل های اقتصادی 
گفت: به عنوان نمونه در زمان بررس��ی دالیل افزایش نرخ تورم، افزایش 
نقدینگ��ی را به عنوان یک علت شناس��ایی می کنیم، اما ریش��ه افزایش 
نقدینگی کجاست؟ در کشور ما نگرش های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
و حتی فلس��فی، ضدتوسعه هس��تند و دولت ها را به افزایش هزینه  سوق 
می دهند تا جایی که هزینه ها از درآمدها پیشی می گیرند و این موضوع به 

کسری بودجه می انجامد.
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چه کسانی یارانه 1۰۰هزار تومانی می گیرند؟
شروط چهارگانه برای دریافت یارانه سوم

بررسی ها نشان می دهد تنها 5 میلیون نفر از جمعیت ایران هیچ 
یارانه و کمک هزینه ماهانه ای از دولت دریافت نمی کنند.

به گزارش خبرآنالین، طبق آخرین آمار جمعیت ایران در س��ال 
گذش��ته به حدود 8۳ میلیون نفر رس��ید. بر این مبن��ا با توجه به 
پرداخ��ت یارانه 45 هزار و 500 تومانی ب��ه ۷8 میلیون ایرانی تنها 
5 میلی��ون نفر هیچ یاران��ه ای از دولت نمی گیرن��د. پرداخت یارانه 
45500 تومان��ی در حالی ب��رای صد و نوزدهمین م��اه متوالی به 
حس��اب یارانه بگیران واریز می شود که دو یارانه دیگر نیز به واجدان 
شرایط پرداخت می ش��ود. براساس تصمیمات اتخاذشده در شرایط 
فعلی خانوارهای منتخب و واجد ش��رایط سه یارانه متفاوت دریافت 
می کنند. یارانه 45500 تومانی به ۷8 میلیون نفر از جمعیت ایران 
پرداخت می ش��ود، این یارانه از سال ۱۳8۹ تاکنون به یارانه بگیران 

پرداخت می شود و رقم آن تغییری نکرده است.
یارانه دوم نیز یارانه معیش��تی است که به جمعیتی در حدود ۶0 
میلیون نفر در ایران پرداخت می ش��ود. این یارانه از س��ال گذشته 
در پ��ی افزایش قیمت بنزین به خانوارهای واجد ش��رایط پرداخت 
گردی��د. خانواده یک نف��ره 55 هزار تومان، خان��واده دو نفره ۱0۳ 
هزار تومان، خانواده س��ه نفره ۱۳8 هزار تومان، خانواده چهار نفره 
۱۷2 هزار تومان و خانواده پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان یارانه 

معیشتی دریافت خواهند کرد.
یارانه س��وم اما که در ماه گذش��ته به ۳4 میلی��ون خانوار ایرانی 
پرداخته ش��ده است یارانه ای است که طبق تصمیمات اتخاذشده تا 
پایان اسفند و به مدت چهار ماه پرداخت می گردد. نخستین مرحله 
از این یارانه در تاریخ 2۷ آذر از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه به 
حس��اب خانواده های مشمول واریز ش��د. به این ترتیب پیش بینی 
می ش��ود در ایام پایانی دی ماه دومی��ن دوره واریز یارانه ۱00هزار 

تومانی به حساب به این دسته از افراد صورت گیرد.
معیارهای در نظر گرفته ش��ده برای واجدین شرایط این یارانه 
کمی خاص تلقی می ش��ود. براس��اس تصمیمات اتخاذشده، مقرر 
ش��ده اس��ت افرادی که تحت پوشش بهزیس��تی و کمیته امداد 
هس��تند مش��مول دریافت یارانه مذک��ور گردند. ب��ه این ترتیب 
از ۳4 میلی��ون واجد ش��رایط شناس��ایی ش��ده، ۹ میلیون نفر را 
کس��انی تش��کیل می دهند که تحت پوش��ش بهزیستی و کمیته 
امداد هس��تند، اما شناس��ایی 25 میلیون فرد باقی مانده براساس 
ش��اخص های س��ه گانه و خاص صورت گرفته است بر این اساس 
کس��انی که فاقد درآمد ثابت هستند و همچنین بیمه پرداز تلقی 
نمی شوند، مش��مول دریافت این یارانه خواهند بود. در عین حال 
کس��انی که مجموعه درآمد آنها از حداقل قانون کار کمتر باش��د 
براس��اس شاخص های بانکی مورد شناسایی قرار گرفته باشند نیز 

در این فهرست قرار خواهند گرفت.
 به این ترتیب ۳4 میلیون ایرانی دارای ش��روط س��ه گانه مذکور 
بودن��د، به ای��ن معنا که درآمد ثابت نداش��تند، بیمه پ��رداز نبودند 
و ش��اخص های بانک��ی و تراکنش ه��ای خرید آنها نش��ان می دهد 
ک��ه مجموعه درآم��د آنها از حداقل قانون کار کمتر اس��ت. حداقل 
دریافتی قانون کار برابر با یک میلیون و ۹۱0 هزار تومان است. این 
افراد سه دهک پایین جامعه را تشکیل می دهند. براساس اطالعات 
منتشرشده، شناسایی افراد واجد شرایط از سوی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی صورت می گیرد و منابع الزم از سوی سازمان برنامه 
و بودجه تخصیص داده می ش��ود. مبلغ این یارانه برای هر نفر ۱00 

هزار تومان است.

ارزش یک تریلیون دالری ارزهای دیجیتالی
بیت کوین توقف ناپذیر جلو می رود

ارزش بیت کوی��ن از 40 ه��زار دالر عبور کرد. به گزارش س��ی 
ان بی س��ی، صعودهای پی در پی بیت کوین کماکان ادامه دارد 
و تقاضا برای خرید این رمزارز بیش از پیش ش��دت یافته است. 
برای نخستین بار در تاریخ ارزهای دیجیتالی اکنون ارزش آنها از 
یک تریلیون دالر گذشته است. از ماه مارس که ارزش بیت کوین 
۳850 دالر تاکن��ون ارزش ای��ن ارز دیجیتال��ی محبوب بیش از 
۹00 درص��د افزایش یافته اس��ت و با توجه ب��ه ورود بانک های 
مرکزی ب��ه عرصه راه ان��دازی ارز دیجیتالی و مقبولیت بیش��تر 
رمزارزها در پرداخت های الکترونیک��ی انتظار می رود ارزش آنها 

بیش از پیش افزایش یابد. 
س��رگی نظروف، بنیانگذار موسسه چین لینک در این باره گفت: 
هرچ��ه بیش��تر می گذرد اطمینان م��ردم و معامله گران نس��بت به 
ارزهای دیجیتالی بیش��تر می ش��ود و فناوری بالک چین بیش��تر و 
بیش��تر وارد زندگی روزمره می ش��ود. ش��اید به نظ��ر برخی ها بازار 
ارزهای دیجیتالی یک تریلیون دالر ارزش نداشته باشد اما واقعیت 
این اس��ت که این بازار پتانسیل رس��یدن به ارقام بسیار باالتری را 

دارد. 
ب��ه گفته بانک جی پ��ی مورگان جریان س��رمایه ورودی به بازار 
ارزه��ای دیجیتال��ی در ماه ه��ای پایانی س��ال قب��ل افزایش کامال 
محسوس��ی داش��ته اس��ت و این مس��ئله بدان معنا خواهد بود که 
پتانسیل رشد زیادی برای ارزهای دیجیتالی در سال 202۱ متصور 
خواه��د بود. بزرگتری��ن بانک آمریکایی از احتمال رس��یدن ارزش 
بیت کوین به ۱4۶ هزار دالر در بلندمدت خبر داده اس��ت. در حال 
حاضر ارزش بازار بیت کوین 5۷5 میلیارد دالر برآورد می ش��ود که 
در صورت تحقق قله پیش بینی شده جی پی مورگان، این میزان با 

رشد 4.۶ برابری به 2.۷ تریلیون دالر خواهد رسید.  
با ای��ن حال برخی از معامله گران و کارشناس��ان معتقدند صعود 
ارزه��ای دیجیتالی بیش از ح��د بوده و هر لحظ��ه امکان ترکیدن 
حباب قیمتی آنها وجود دارد. به عقیده این دس��ته از معامله گران، 
ارزهای دیجیتالی هنوز وابستگی بسیار زیادی به بیت کوین دارند و 
اگر این ارز به هر دلیل دچار ریزش سنگین شود، سرنوشت مشابهی 
برای س��ایر ارزها رقم خواهد خ��ورد. در حال حاضر ۶۹ درصد کل 
ب��ازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۳ درصد در اختیار 
اتریوم اس��ت. بیت کوین ۱2 س��ال پیش توس��ط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 200۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.

بانکنامه

فرصت امروز: رئیس کل بانک  مرکزی از کاهش انتظارات تورمی کشور با 
توقف رش��د پول در آذرماه خبر داد و گفت »توقف رشد »پول« و کاهش 
رشد ۱2ماهه آن در آذرماه نسبت به آبان، عالمت مهمی از کاهش انتظارات 
تورمی است.« عبدالناصر همتی با اشاره به گزارش بانک مرکزی از تحوالت 
اقتصاد کالن و اقدامات ضدتورمی در آذرماه امس��ال، نکاتی را درخصوص 
متغیرهای پولی در جدیدترین یادداش��ت اینستاگرامی خود مطرح کرد و 
نوشت: »امروز گزارش تحلیلی آذرماه بانک مرکزی منتشر شد. دو واقعیت 
آماری قابل توجه در گزارش رشد ۱5.5 درصدی پایه پولی در ۹ ماهه سال 
جاری و توقف رش��د »پول« در آذرماه و کاهش ۱0.۳ درصدی رش��د ۱2 

ماهه این متغیر در آذرماه نسبت به آبان ماه است.«
همتی در مورد این آمار توضیح داد: »توقف رشد »پول« و کاهش رشد 
۱2ماهه آن در آذرماه نس��بت به آب��ان، عالمت مهمی از کاهش انتظارات 
تورمی است. کنترل رشد »پایه پولی« علی رغم شرایط بی سابقه اقتصادی 
و انتقال بیشتر فشارهای آن به بانک مرکزی، اگرچه مطلوب بانک مرکزی 
نیست، اما اوال رشد پایه پولی و نقدینگی باید براساس شرایط مورد توجه 
قرار گیرد و ثانیا، بانک مرکزی برای بهبود کنترل رش��د متغیرهای پولی، 
محدودیت بر رش��د ترازنامه بانک ها را از دی ماه جاری ابالغ کرده است تا 
آنچه مقدور است جهت کنترل تورم به کار گیرد.« رئیس کل بانک مرکزی 
ادامه داد: »امروزه مهمترین دستاورد علم اقتصاد در عرصه سیاست گذاری، 
شناخت ریشه های تورم و درمان آن است. این مهم، نتیجه سه تغییر مهم 
و کلیدی بوده است؛ سیاست مالی براساس یک قاعده مشخص انجام گیرد. 
سیاست پولی مستقل و متمرکز بر اهداف مصرح قانونی خود باشد و بانک 

مرکزی متعهد به هدف کاهش پایدار تورم باشد.«
طبق گفته او، »برای تحقق این سه امر در کشورهایی که توفیقات مهمی 
در مهار و کنترل تورم داشته اند، نهادهای قانونگذار اجازه هرگونه دخالت و 
سلطه بر سیاست گذاری پولی را از نهادهای مختلف گرفته است و به طور 
مشخص، بانک مرکزی را متولی سیاس��ت پولی کرده است؛ لذا استقالل 

بانک مرکزی صورت قانونی و الزام آور به خود گرفته است.«
این س��خنان همتی در حالی اس��ت که بانک مرکزی در گزارش��ی به 
تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات ضدتورمی خود در آذرماه امسال پرداخت 
و اعالم کرد که رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته )آبان ۱۳۹۹( 
و همچنین کاهش ۱0.۳ واحد درصدی رش��د ۱2 ماهه این متغیر در آذر 
س��ال جاری )۶۹.۷ درصد( نس��بت به رشد ۱2 ماهه منتهی به آبان سال 
جاری )80 درصد( از کاهش سیالیت سپرده ها و ماندگار شدن بیشتر آنها 

حکایت دارد و خود عالمت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
به گفته بانک مرکزی، با کاهش التهاب ها در بازار ارز و تعدیل انتظارات 
تورمی و نمایان ش��دن آثار کلی آن بر نرخ تورم اقالم کاالیی و همچنین 
تحوالت کاهشی قیمت برخی از اقالم عمده دارایی ها نظیر قیمت خودرو 
و مسکن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش قابل 
مالحظ��ه ای را تجربه کرد، انتظار م��ی رود در ماه های پیش رو، حرکت به 
س��مت تورم هدف )22 درصدی( تقویت ش��ود. براساس اطالعات اولیه از 
حساب های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست ۹۹ نسبت به 
رقم مشابه سال قبل به میزان ۱.۳ درصد افزایش یافت. ضمن اینکه تولید 
ناخالص داخلی در بهار امس��ال 2.۹ درصد کاهش داشت، اما این رقم در 
تابستان به 5.۱ درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 
نیز که در بهار ۹۹ کاهش 0.۶ درصدی داشت، فصل تابستان به رشد۳.2 
درصد رس��ید و بر این اس��اس، رش��د اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه 

نخست امسال به حدود ۱.4 درصد رسید.
بانک مرکزی در ادامه گزارش خود نوشت: رشد چشمگیر گروه نفت )از 
کاهش ۱۶.8 درصدی در س��ه ماهه نخس��ت، در سه ماهه دوم با افزایش 
22.2 درصدی روبه رو شد( و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن )از 2.5 
درصد در سه ماهه نخست به ۷.۹ درصد در سه ماهه دوم بالغ شد( در کنار 
بهبود رش��د گروه خدمات )از کاهش ۱.8 درصدی در سه ماهه نخست به 
۱.4 درصد در سه ماهه دوم افزایش یافت( از مهمترین عوامل بهبود رشد 

اقتصادی در تابستان امسال محسوب می شود.
 بانک مرکزی در ارتباط با مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی هم آورده 
است، به وس��یله عملیات بازار باز )در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی 
اوراق( و همچنین استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند باعث بازگشت 
نرخ س��ود به داالن سیاستی شد. عالوه بر این روند نزولی نرخ که از اوایل 
آبان ماه ش��روع ش��ده بود، در ابتدای آذرماه نیز ادامه داشت و در روزهای 

پایانی این ماه نرخ بازار در محدوده 20درصد تثبیت شد.
بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی 
در ترازنامه بانک های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای 
عملیات بازار باز، انضباط بیش��تری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی 
حاکم شود. همچنین نرخ بازده اسناد خزانه اسالمی با سررسیدهای یک و 
دو س��اله در آذرماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به ترتیب از ۱8.۹5 و 
20.8۳ درصد در آبان ماه به ۱8.۶۷ و 20.۳۶ درصد در آذرماه کاهش یافت 
بنابراین به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه 
نیز در آذرماه نوس��ان کمتری را تجربه کرد که حاکی از تعدیل انتظارات 

تورمی است.
براس��اس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر 
۱۳۹۹ نس��بت به پایان سال قبل به ترتیب به 2۶.۶ درصد و ۱5.5 درصد 
رس��ید که نسبت به رش��د این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل )20.2 
درص��د و ۱8.۳ درصد( به ترتیب ۶.4 درصد افزایش و 2.8 درصد کاهش 
نشان می دهد. همچنین رش��د ۱2 ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی 
در پای��ان آذر به ترتیب معادل ۳8.۳ درص��د، ۶۹.۷ درصد و 2۹.۷ درصد 
بود. تالش های انجام شده برای کنترل پایه پولی موثر واقع شده که رشد 
۱5.5 درصدی این متغیر در ۹ ماهه امسال تحقق یافت، ضمن اینکه برای 
کنترل  رش��د نقدینگی، کنترل پایه پولی به مورد اجرا درآمد، تداوم رشد 
باالی نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت 

بر رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری شد.

بانک مرکزی از کاهش انتظارات تورمی با توقف رشد پول گزارش داد

رشدصفردرصدیحجمپولدرآذرماه

فرص��ت امروز: بانک مرک��زی در ادامه اجرای قان��ون جدید چک که از 
یک ماه قبل آغاز ش��ده اس��ت، از روز شنبه بیس��تم دی ماه عملیات آغاز 
ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد را کلید زد. طبق اعالم بانک مرکزی، 
صادرکنن��دگان و دریافت کنندگان چک از ای��ن روز می توانند به صورت 
اختیاری فرآیندهای ثبت، تایید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق 
برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند. مسئوالن بانک 
مرک��زی پیش از ای��ن اعالم کرده بودند که اج��رای قانون جدید چک به 
صورت تدریجی و با ایجاد فضای آموزشی و اطالع رسانی مرحله به مرحله 
صورت خواهد گرفت. یکی از ملزومات قانون جدید چک ثبت فرآیندهای 
تایید و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد است تا تمام روند صدور و وصول 
چک در این سامانه ثبت و بر شفافیت این فرآیند افزوده شود. طبق اعالم 
بانک مرکزی از سال آینده صدور چک تنها با ثبت در سامانه صیاد امکان 
خواهد داشت و در واقع اختیاری شدن این کار تا پایان سال برای آشنایی 

بیشتر افراد با این سامانه و آموزش موضوع در ماه های باقی مانده است.
اما س��والی که برای مخاطبان پیش می آید این است که چگونه چک را 
در سامانه صیاد ثبت کنیم؟ تمام صادرکنندگان چک می توانند با مراجعه 
به برنامک های کاربردی موبایلی )که اسامی آنها در تارنمای شرکت شبکه 
الکترونیک پرداخت کارت )شاپرک( و همچنین از طریق درگاه های نوین 
بانک ها و موسسات اعتباری )اینترنت بانک و همراه بانک( منتشر می شود(، 
اطالعات چک هایی که قصد صدور آن را دارند، در سامانه صیاد ثبت کنند.

عالوه بر این، دریافت کنندگان چک نیز در صورت ثبت چک از س��وی 

صادرکننده آن، امکان اس��تعالم چک ثبت ش��ده به نفع خود را از طریق 
برنامک های موبایلی داش��ته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطالعات 
مندرج در فیزیک چک با اطالعات ثبت ش��ده در سامانه صیاد، می توانند 
اطالع��ات چک را تایید یا رد کنند. همچنین چنانچه دریافت کننده چک 
متمایل به انتقال چک به شخص ثالث یا ذی نفع جدید باشد؛ پس از تایید 

چک، امکان انتقال چک به شخص ثالث برای او فراهم است.
صادرکننده چک می تواند با در اختیار داش��تن یکی از کارت های بانکی 
صادر شده از سوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده و با استفاده از 
سیم کارت متعلق به خود از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطالعات 
شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد، 
وارد منوی ثبت چک شده و اطالعات چک صادره خود شامل تاریخ، مبلغ 
و مش��خصات ذی  نفع را وارد کند. گیرنده چک نیز می تواند با در اختیار 
داشتن هر یک از کارت های بانکی خود و سیم کارت به نام خود، از طریق 
برنامک موبایلی، با وارد کردن اطالعات شناس��ه صیادی ۱۶ رقمی مندرج 
در برگه چک دریافتی، وارد منوی تایید چک ش��ده و اطالعات چک ثبت 
شده به نفع خود را با اطالعات مندرج در برگه چک تطبیق داده و مراتب 

تایید و یا عدم تایید خود را اعالم کند.
اج��رای قانون جدید چک از روز 2۱ آذر بعد از چند س��ال انتظار برای 
تغییر این قانون پرکاربرد که ضعف های آن چالش های بسیاری را در فضای 
کس��ب و کار کش��ور رقم زده بود، شروع شد. قانونی که طبق آن تحوالت 
بس��یاری در صدور چک و اعتبارس��نجی آن رخ خواهد داد و کارشناسان 

امیدوارند بخش مهمی از مشکل صدور چند میلیون چک برگشتی را حل 
کند. چک برگشتی در سال های گذشته به معضلی جدی در اقتصاد ایران 
بدل ش��د و امنیت اقتصادی و کس��ب و کارها را با مخاطره جدی رو به رو 
کرد. در این بین دولت و مجلس باتوجه به این اتفاق قانون جدید چک را 
تدوین و تصویب کردند. طبق اعالم مسئوالن بانک مرکزی در مرحله اول 
اج��رای این قانون فقط صدور چک در وجه حامل ممنوع و مقرر ش��ده از 
20 دی ماه سقف عمر چک ها ۳ ساله باشد. اجرای قانون جدید چک البته 
زیرس��اخت هایی هم الزم دارد که بخشی از آنها همچنان فراهم نیست و 
یکی از دالیل اجرای تدریجی این قانون فراهم شدن همین شرایط است. از 
سوی دیگر قانون جدید چک نیازمند آموزش های عمومی است زیرا صدور 
چک طبق قانون جدید با پیچیدگی هایی رو به رو است و الزم است بانک 
مرکزی و بانک های دیگر برنامه های آموزش��ی برای مردم تولید کرده و از 

طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر کنند.
نکته مهم دیگر این اس��ت که چک های جدید فعال ب��ه بازار نمی آیند. 
هرچند پی��ش از این طبق اطالعیه های بانک مرک��زی در رابطه با قانون 
جدید چک بایس��تی چک های جدید باید از روز گذش��ته )شنبه( توزیع 
می ش��دند، اما با توجه به اینکه ثبت چک در س��امانه صیاد به دلیل آماده 
نبودن و عدم فرهنگ سازی از این روز اختیاری شده است، چک های جدید 
با اجباری ش��دن ثبت در سامانه صیاد، توزیع می شوند. به عبارت دیگر، با 
توجه به آماده نبودن س��امانه صیاد و ثبت اختیاری چک در این س��امانه، 

فعال چک ها تا زمان اجباری شدن ثبت در سامانه صیاد توزیع نمی شوند.

چک های جدید فعال به بازار نمی آیند

چک بر مدار صیاد
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عضو سابق شورای عالی بورس:
سود و زیان، طبیعت بورس است

عضو س��ابق ش��ورای عالی بورس گفت سود و زیان، طبیعت بورس است 
اما گروهی که در زمان روند صعودی ش��اخص و قیمت ها وارد بازار شدند، 
در افت شاخص زیان فاحشی دیدند و این باعث شد تا بسیاری از این افراد 

با زیان های سنگین از این بازار خارج شوند.
به گزارش فرابورس ایران، مصطفی حقیقی مهمانداری با اش��اره به روند 
فرسایش��ی این روزهای بازار افزود: تعداد زیادی از س��هامداران جدید بازار 
سرمایه با عرضه های اولیه وارد بازار شدند، اما در این بازار می مانند، شرایط 

اخیر بازار بهتر از چند ماه گذشته و اواخر تابستان است. 
او با اشاره به اینکه استقبال مردم و ورود نقدینگی قابل توجه، باعث رشد 
هیجانی ش��اخص کل و قیمت س��هام در ماه های ابتدایی سال شد، گفت: 
بس��یاری از افراد در آن دوران خانه، خودرو، طال و بس��یاری از دارایی های 
خ��ود را برای ورود به ب��ازار فروختند که برای ای��ن گروه ها گرفتاری هایی 

ایجاد شد و بسیاری از این افراد دچار زیان شدند.
حقیقی مهمانداری افزود: وقایع یادش��ده به دلیل رفتار اشتباه گروه های 
تازه وارد بود، زیرا ذات و ماهیت بازار سرمایه، سود و زیان است، سودهای 
اولی��ه و ابتدای س��ال به مذاق این افراد ش��یرین بود، ام��ا تحمل زیان را 

نداشتند و در بدترین شرایط از بازار خارج شدند.
وی خاطرنش��ان کرد: این گروه هیجان زده و بی تجربه س��هام خود را در 
باالترین قیمت خری��د کردند و در پایین ترین قیمت فروختند که به دلیل 
بی تجربگی و ناآگاهی این افراد بود. اصل فعالیت در بورس این است که در 
ص��ف فروش و پایین ترین قیم��ت بخرید و در صف خرید و باالترین قیمت 
بفروش��ید. به گفته حقیقی مهمانداری، هنوز ه��م باقی مانده این گروه در 
بازار با ریزش بازار بی دلیل اقدام به فروش های بی منطق و به دور از تحلیل 

می کنند و این رفتار در یک ماه و نیم گذشته همچنان تکرار می شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه هنوز بازار سرمایه مطلوبیت 
باالیی دارد، گفت: آذرماه فروش برخی صنایع و س��هام س��ه برابر بیشتر از 
مش��ابه سال گذشته بود، در ش��رایط امروز صنعت پتروشیمی گروه بسیار 
ارزنده ای اس��ت، صنعت فوالد ش��رایط بس��یار خوب��ی دارد، در این بازار و 
با وجود چنین صنایع، چرا باید ش��اخص ریزش داش��ته باش��د، به جرأت 
مهمترین عامل آن عملکرد نس��نجیده مشتری های جدید در بازار سرمایه 
اس��ت. وی به افراد تازه وارد پیشنهاد داد: چنانچه اطالعات کافی ندارند به 
سبدگردان ها و صندوق ها مراجعه کنند، زیرا در این تشکیالت کارشناسان 
با تحلیل و بررس��ی بهترین س��هام را خریداری و در زمان ریزش بازار هم 
افت کمتری دارند. حقیقی مهمانداری با اش��اره به اینکه بازار سرمایه یک 
ب��ازار  تخصصی اس��ت، گفت: روزانه ابزارهای جدید وارد این بازار ش��ده و 
تخصصی تر می ش��ود، در این ش��رایط باید همگام با بازار سرمایه اطالعات 
خود را افزایش داد یا به وس��یله تش��کیالت تخصص��ی مانند صندوق ها و 

سبدها وارد بازار شویم تا ریسک های خود را پوشش دهیم.
عضو س��ابق شورای عالی بورس در زمینه قیمت گذاری دستوری فوالد از 
س��وی وزیر صنعت و حواشی پیرامون این موضوع گفت: هفته گذشته این 
نامه از سوی وزیر صنعت منتشر شد، اما واکنش درست بورس کاال این بود 
که بر این امر تمکین نکرد، ذات بورس بر معامالت آزاد و براس��اس عرضه 
و تقاضاس��ت و چنانچه این دخالت ها اجرایی شود، ماهیت بازار سرمایه زیر 

سوال می رود.
وی تاکید کرد: بازاری که قیمت گذاری دس��توری داش��ته باشد، امکان 
رقابت ندارد و بازاری که رقابت در آن نباشد، بورس نیست، رقابت در نهایت 
ب��ه نفع صنایع و تولیدکنندگان اس��ت. وقتی قیمت ها ثابت ش��ود گروهی 
منتف��ع و گروهی متضرر می ش��وند، االن هم همه مراج��ع ذی ربط به این 

تصمیم اعتراض کرده اند. 
حقیقی مهمانداری ضمن تاکید بر اینکه باید بر بازار سرمایه نظارت باشد 
تا خطایی ش��کل نگیرد، گفت: چنین تصمیم هایی مش��کالتی برای صنایع 
ایج��اد می کند. ذات بورس بر رقابت و معامالت ش��فاف اس��ت که چنانچه 
این ویژگی ها را از بورس بگیرند، دیگر مردم به این بازار اعتماد نمی کنند.

خبرخوان

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران با گذشت 20 روز از شروع زمستان 
همچنان روند پرنوسانی دارد و هنوز نتوانسته همپای آذرماه به مدار رشد 
بازگردد. شاخص کل در بیستمین روز دی ماه نیز بیش از 24 هزار واحد 
افت کرد و کانال یک میلیون و ۳00 هزار واحد را از دست داد. سیگنال های 
بورس��ی حکایت از آن دارد که شاخص بورس درست در روزهایی که باید 
در مدار صعودی قرار می گرفت، روند نزولی داش��ته است. کاهش ریسک 
سیاسی کشور، گزارش های مطلوب شرکت ها و پایان عصر ترامپ و افزایش 
احتمال لغو تحریم ها همگی عواملی هستند که می توانست در مثبت شدن 
بورس موثر واقع شوند اما این اتفاق رخ نداد. کارشناسان دالیل مختلفی را 
در مورد روند نزولی بورس تهران بیان می کنند؛ از نامشخص بودن وضعیت 
FATF گرفته تا ش��ک و تردید سهامداران از سیاست های آمریکا با روی 
کار آمدن بایدن و تبعات قیمت گذاری دستوری از جمله دالیلی است که 

از سوی کارشناسان گفته می شود.
در این بین، برخی از کارشناسان بازار سرمایه، مهمترین دلیل عقب نشینی 
بورس را دس��تورالعمل جدید وزارت صمت می دانند و می گویند، با توجه 
ب��ه اصرار وزارت صمت مبنی بر اینکه قیمت پایه محصوالت فوالدی باید 
۷0 درصِد قیمت جهانی باش��د، بازار با ش��وک منفی روبه رو ش��ده است 
بنابراین مقصر ریزش اخیر ش��اخص بورس وزارت صمت است زیرا آنها با 
دستورالعمل هایی که ارائه دادند عمال بازار را به عقب راندند، سهامداران را 
ترساندند و منافع بیش از 50 میلیون سهامدار بورسی را به بازی گرفتند.

تبعات قیمت گذاری دستوری وزارت صمت در حالی است که جمعی از 
فعاالن بازار سرمایه نیز در نامه ای به رئیس سازمان بورس از ابالغیه وزارت 
صمت درباره قیمت گذاری دس��توری فوالد در ب��ورس کاال انتقاد کردند. 
در واقع، کش��مکش های نه چندان جدید وزارت صمت و بورسی ها بر سر 
قیمت گذاری دس��توری فوالد در ب��ورس کاال در حالی باال گرفته که این 
امر موجب از بین رفتن س��رمایه و اعتماد س��هامداران بورسی شده است؛ 
مخصوصا که پای س��هامداران عدالت هم به بازار س��رمایه باز ش��ده و هر 
تصمیمی می تواند روند حرکت بازار سرمایه را تغییر دهد و میزان سرمایه 
س��رمایه گذاران این بازار که با احتساب مشموالن سهام عدالت به بیش از 

50 میلیون نفر می رسد را دستخوش تغییر کند.
به گزارش ایس��نا، وزارت صمت ح��دود دو ماه قبل قانونی تصویب کرد 
مبنی بر اینکه قیمت فروش شمش فوالدی در بورس کاال باید 80 درصد  
CIS )کش��ورهای مستقل همسود( باش��د. در واقع هدف این وزارتخانه از 
تصمیم مذکور کنترل نرخ فروش فوالد بود. بورس کاال در آن زمان تصمیم 
وزیر را پذیرفت و نماد فوالد در بورس پس دو تا سه روز روند نزولی، دوباره 
راه خود را پیدا کرد و متعادل ش��د، اما باالرفتن قیمت های جهانی و رشد 

چشمگیر قیمت شمش فوالد دوباره وزارت صمت را بر آن داشت تا تصمیم 
جدیدی در مورد قیمت فوالد در بورس کاال بگیرد.

نرخ جهانی فوالد 4۶0 دالر و در CIS )کشورهای مستقل همسود( ۱۳ 
دالر بود و در  بورس کاال ۱0 دالر عرضه می شد، درحال حاضر قیمت در 
CIS به 850 دالر رس��یده که رقمی چش��مگیری است و به همین دلیل 
علیرضا رزم حس��ینی، وزیر صمت روز دوش��نبه اعالم کرد که قیمت پایه 
شمش فوالدی در بورس کاال، براساس ۷0 درصد قیمت CIS خواهد بود. 
البته او اشاره ای به قیمت های جهانی نکرد و دلیل این تصمیم را به گردن 
ش��رایط جنگی در کشور انداخت. رزم حسینی گفت که کشور در شرایط 
جنگی قرار دارد و در شرایط جنگی باید فوالد و پتروشیمی قیمت گذاری 

انجام شوند.
آنچ��ه در این میان اهمیت ویژه ای دارد و ش��اید حتی مهمتر از تعیین 
قیمت برای فوالد باش��د، نادیده گرفتن سهامداران و از بین رفتن اعتماد 
آنان اس��ت و اثر این تصمیم روی بازار سرمایه، بیش از واقعیت است. اگر 
در بازار س��رمایه اتفاقی رخ دهد و سود ش��رکتی 20 درصد کاهش یابد، 
قیمت س��هام بیش از 20 درصد و تا 50 درصد کاهش پیدا می کند، زیرا 
عدم اطمینان ایجاد می ش��ود. در مورد فوالد نیز قصه همین است. وقتی 
چنین تصمیماتی اخذ می شود، سهامدار باور ندارد مسئول کشور به دنبال 
سرمایه گذاری اس��ت و فضای نااطمینان سرمایه گذاری ایجاد می شود؛ به 
طوری که از زمان مطرح شدن این صحبت ها، سهم فوالد ۱5درصد کاهش 

داشته است!
در تصمیم و اصرار بر قیمت گذاری دس��توری فوالد داستان بی اعتمادی 
سرمایه گذار است و سهامدار نگران باالتر رفتن ریسک سرمایه گذاری است، 
زیرا احتمال می دهد نرخ همه چیز کنترل و دس��توری شود. در این میان 
اما کارخانه های پروفیل هستند که سود اصلی را از قیمت گذاری دستوری 
فوالد در بورس کاال می برند، زیرا می توانند مواد اولیه را با نرخ پایین بخرند 
و آنچ��ه تولید می کنند را با نرخ آزاد بفروش��ند. پس اگر قرار اس��ت مواد 
اولی��ه برخی کارخانه ها و محصوالت با ن��رخ پایین تر از نرخ جهانی عرضه 
شود، انتظار می رود قیمت محصوالتی که تولید می شود نیز پایین تر از نرخ 
جهانی باشد. در واقع اگر قرار است قیمت فوالد کنترل شود، باید محصول 

پروفیلی ها که با قیمت آزاد عرضه می شود نیز کنترل شود.
به طور کلی، با توجه به اصرار وزارت صمت بر کنترل قیمتی محصوالت 
در ب��ورس کاال و از س��وی دیگر عدم کنترل قیمت��ی محصوالت نهایی و 
بی بهره ماندن مردم از قیمت های به نسبت پایین تر انتظار می رود دو روش 
برای این صنعت اعمال ش��ود. نخس��ت عرضه همه محص��والت از ابتدای 
زنجیره تامین تا انتهای آن به منظور حذف رانت و دیگری آزادسازی نرخ 

محصوالت بورس کاالس��ت، زیرا محص��والت نهایی در برخی موارد با نرخ 
آزاد به دست مردم می رسد.

همچنین انتظار می رود مسئوالن در اخذ تصمیمات خود سهامداران که 
حاال تعداد آنها با در نظر گرفتن مش��موالن س��هام عدالت به بیش از 50 
میلیون نفر رسیده است را هم در نظر بگیرند. ارزش واقعی سهام عدالت از 
زمان آزادسازی این سهام تاکنون، تحت تاثیر نوسانات بازار کاهشی بوده، 
به طوری که در اوایل مرداد شاهد این بودیم که ارزش واقعی سهام عدالت 
ب��ه ارزش اولیه ح��دود 500 تومان به ۳0 میلیون تومان هم رس��یده بود 

درحالی که این مبلغ تا ۱0 میلیون تومان هم کاهش یافت.
در این راس��تا روند کاهشی ارزش س��هام عدالت در هفته گذشته ادامه 
داشت و با تصمیم جدید وزیر صمت، این روند شدت هم گرفت. به طوری 
که ارزش واقعی س��هام عدالت ب��ا ارزش اولیه 5۳2 ه��زار تومانی در روز 
شنبه )۱۳ دی ماه( ۱۱ میلیون و ۱40 هزار تومان بود که این رقم در روز 
چهارش��نبه )۱۷ دی ماه( تا ۱0 میلیون و ۶20 هزار تومان کاهش یافت. 
یکی از دالیل این کاهش، تاثیر تصمیم اخیر بر روند کاهش��ی سهم فوالد 
و تاثیر روند کاهشی سهم فوالد به عنوان سهم لیدر، بر دیگر سهم هاست؛ 
س��هم هایی که در پرتفوی س��بد س��هام عدالت جا خوش کرده اند و روند 
حرکت آنها س��رمایه س��هام عدالتی ها را که اکثرا از اقشار ضعیف جامعه 

هستند را باال و پایین می کند.
در نهایت باید گفت سرمایه گذاران در بازار سرمایه تاکنون به حد کافی به 
آتش دخالت های گاه و بیگاه که تعادل این بازار را برهم زده، سوخته اند و روا 
نیست نقشه جدیدی آن هم به بهانه کنترل قیمت ها برای بورس کشیده شود. 
طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ارزش بازار سرمایه 240 هزار میلیارد تومان 
افت کرد، زیرا بازار از تبعات قیمت گذاری دستوری نگران است که دامنه آن به 

سایر حوزه ها از جمله پتروشیمی نیز کشیده شود.

شاخص بورس در بیستمین روز زمستان به کانال 1.2 میلیون واحد عقبگرد کرد
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احتمال افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای 
صادرکنندگان فرش

رئیس مرکز ملی فرش ایران یکی از مش��کالت اساسی در صادرات 
فرش دس��تباف را موضوع رفع تعهد ارزی عن��وان کرد و گفت ما به 
دنبال این هس��تیم که مهلت رفع تعهد ارزی را از یک سال به سه تا 

پنج سال افزایش دهیم.
فرحن��از رافع در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینک��ه صادرات فرش 
دستباف در سال جاری تا پایان آبان ماه تغییر زیادی نداشته و تقریبا 
مانند سال گذشته بوده، اظهار کرد: حتی برخالف اینکه انتظار می رود 
به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد کاهش صادرات فرش بوده باشیم، 
صادرات فرش دستباف به لحاظ وزنی حدود 20 درصد رشد داشته، 
اما با توجه به باالرفتن نرخ دالر، به لحاظ ارزشی تغییر چندانی نداشته 

است.  
به گفته وی اوایل س��ال جاری افت ش��دیدی در ص��ادرات فرش 
دستباف اتفاق افتاد، اما در ماه های اخیر این آمار افزایشی بوده است.

رافع همچنین با بیان اینکه یکی از مش��کالت اساسی در صادرات 
فرش دس��تباف، موضوع رفع تعهد ارزی اس��ت که تاثی��ر زیادی بر 
صادرات فرش داشته، تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که مهلت 
رفع تعهد ارزی را از یک سال به سه تا پنج سال افزایش دهیم چراکه 
فروش فرش دس��تباف زمانبر اس��ت و به محض ورود به یک کشور 
خارجی فروش نمی رود بنابراین به دنبال این هس��تیم که س��نوات 

بازگشت ارز در این بخش افزایش پیدا کند.  
این مقام مس��ئول در ادامه در پاس��خ به اینکه آی��ا راه حلی برای 
جلوگی��ری از حضور دالالن و س��ود پایین قالیباف��ان در این صنعت 
پیش بین��ی ش��ده، تصریح ک��رد: سیاس��ت مرکز ملی ف��رش ایجاد 
کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز و همچنین ایجاد اس��تارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان است تا قالیبافان بتوانند خودشان محصوالت 
خود را در استارت آپ ها و به صورت اینترنتی عرضه کنند و اقداماتی 

در این زمینه در دست انجام است.
گفتنی است که صادرات فرش در هشت ماهه ابتدای سال ۱۳۹8 
کمتر از 50 میلیون دالر بوده که نس��بت به متوس��ط 500 میلیون 
دالری صادرات فرش در دو دهه گذشته، حدود یک دهم شده بود و 
به گفته رئیس هیأت مدیره انجمن علمی فرش ایران خروج آمریکا از 
برج��ام و اعمال تحریم ها و همچنین برخی خودتحریمی ها در داخل 

عامل این کاهش بوده است.

افزایش قیمت شکر در بازار آزاد
دبی��رکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش قیمت ش��کر در 

بازار آزاد خبر داد.
قاسمعلی حسنی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه شکر از ابتدای 
س��ال چندین بار با افزایش قیمت مواجه شده است، گفت: به دنبال 
شایعه افزایش قیمت شکر با نرخ مصوب دولتی، بازار آزاد قیمت شکر 

را ۱5درصد افزایش داده و قیمت آن در یک روز رکورد زد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: ابتدای سال قیمت 
شکر ۶200 تومان بود که به ۶۶50 تومان رسید و با انتشار این خبر 
افزایش قیمت ش��کر دولتی، در بازار آزاد ش��کر 8000 تومانی برای 

بنکداری ها به  ۹400 تومان رسیده است.
ب��ه گفته وی با افزایش قیمت ش��کر به ص��ورت عمده قیمت آن 
برای مصرف کننده با احتساب هزینه های دیگر از جمله حمل و نقل، 

انبارداری و ... قطعا بیشتر خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه فروش ش��کر با قیمت ۹400 تومان در بازار 
مصداق بارز گرانفروش��ی اس��ت در حالی که قیمت مصوب آن درب 
کارخانه ۶۶50تومان است، گفت: علت افزایش قیمت شکر مشخص 
نیست و مسئوالن مربوطه باید پاسخگو باشند. اگر قیمت گذاری شکر 
آزاد ش��ده است قیمت مصوب شکر معنایی ندارد. اگر شکر همچنان 
دارای قیمت مصوب است پس بایستی جلوی این گرانفروشی ها گرفته 

شود.

 13۰۰ تن میوه شب عید یارانه ای
خریداری می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، گفت برای 
خرید ۹00 تن پرتقال و 400 تن سیب شب عید به ۱۶ میلیارد تومان 

تسهیالت نیاز است.
محمد دره وزمی دیروز )20دی ماه( در جلس��ه ستاد تنظیم بازار 
درخصوص تامین میوه ش��ب عید، اظهار کرد: امسال با همان یارانه 

سال گذشته میوه دو برابر و نیم افزایش قیمت داشته است.
وی با اش��اره به اینکه پرتقال یارانه ای شب عید هزار و ۳00 تومان 
از قیمت بازار ارزان تر است، افزود: سال گذشته هزار و ۱00 تن سیب 
و ه��زار و ۷00 تن پرتقال خریداری کردیم اما امس��ال این میزان را 

کاهش دادیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، ذکر کرد: 
تنظیم بازار به معنای کاهش قیمت میوه ها از بازار نیس��ت، هدف از 

تنظیم بازار کنترل بازار است.
به گفته دره وزمی ممکن اس��ت قیمت تمام ش��ده پرتقال و سیب 
شب عید تا ۱۳ هزار تومان برسد. وی به تامین مالی برای تسهیالت 
میوه شب عید اشاره کرد و افزود: بانک های کشاورزی، ملی و صندوق 

حمایت جهت همکاری اعالم آمادگی کرده اند.
پیمان اس��کندری، مدیر سازمان تعاون روستایی کردستان، گفت: 
سال گذشته هزار و ۱20 تن پرتقال و ۶00 تن سیب وارد استان شد 
که پرتقال را از اتحادیه باغداران مازندران و سیب را از آذربایجان غربی 

خریداری کردیم.
وی با اشاره به اختالف قیمت میوه امسال با سال گذشته، ذکر کرد: 
س��ال گذشته قیمت هر کیلو پرتقال 4 هزار و 500 تومان و سیب 5 
هزار تومان بود اما امس��ال به طور میانگین برای هر کیلو پرتقال باید 

۱0 هزار و 500 تومان برای خرید پرداخت کنیم.
مدیر س��ازمان تعاون روس��تایی کردستان با اش��اره به خرید هزار 
و ۳00 تن میوه ش��ب عید در اس��تان کردس��تان، بیان کرد: امسال 
برای خرید ۹00 تن پرتقال و 400 تن سیب باید ۱۳ میلیارد تومان 
اختصاص یابد که با هزینه های جانبی از جمله نگهداری در سردخانه 

حدود ۱۶ میلیارد تومان تسهیالت الزم است.

اخبـــار

بس��یاری از فع��االن اقتصادی در میان کش��مکش های وزارت اقتصاد و 
صمت، معتقدند قیمت فوالد بر ارزان شدن اقالم مهمی چون خودرو تاثیر 

دارد.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از حدود دو هفته قبل شاهد افزایش 
قیمت فوالد در کش��ور بودیم که واکن��ش نمایندگان مجلس را به همراه 
داش��ت. نمایندگان مردم معترض به ای��ن افزایش قیمت بودند و بر وعده 
وزی��ر صمت مبنی بر کاه��ش قیمت فوالد به زیر ۱0 هزار تومان اش��اره 
داش��تند. علیرضا رزم حس��ینی، وزیر صمت مدتی قبل با ارائه شیوه نامه 
جدید س��اماندهی بازار فوالد، وعده کاهش قیمت این محصول به زیر ۱0 
هزار تومان را داده بود و تاکید داش��ت که قیمت تمام ش��ده فوالد بسیار 

کمتر از مقدار فعلی است.
افزایش قیمت ناگهانی فوالد باعث ش��د تا وزیر صمت جلس��ه ای ویژه 
تش��کیل دهد تا با حض��ور تمام معاونت های مرتب��ط و نمایندگان بورس 
کاال ب��رای این موضوع تصمیم گیری ش��ود اما در نهای��ت نماینده بورس 
کاال اظه��ارات وزی��ر صمت را خالف قانون خواند، او تاکید داش��ت که در 
بورس کاال تنها از وزارت اقتصاد و ش��ورای عالی بورس دستور می گیرند و 

تصمیمات این جلسه را حتی در صورت ابالغ اجرایی نخواهند کرد.
قهر بورسی ها از وزارت صمت!

تلخ زبانی ه��ای نماینده ب��ورس کاال و دلخوری وزیر صم��ت و معاونان 
وزارتخانه در نهایت باعث ش��د تا بورس��ی ها از جلسه تصمیم گیری برای 
فوالد اخراج شوند. وزیر صنعت در این جلسه گفت: با هماهنگی هایی که با 
سازمان بازرسی کشور صورت گرفته، تصمیم بر این شد که قیمت گذاری 
بر روی ش��مش فوالد تماما برعهده وزارت صمت و نهاد های زیر نظر این 

وزارتخانه قرار بگیرد. وزیر 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 ک��رد: اگر قیمت فوالد افزایش پی��دا کند، وزارت 
اقتصاد و بورس کاال باید در مقابل گرانی های ناش��ی از آن در مقابل مردم 

پاسخگو باشند.
تاثیر قیمت فوالد بر ارزش سهام عدالت

ای��ن صحبت ه��ا در نهایت واکنش رئیس س��ازمان ب��ورس را به همراه 
داش��ت؛ حسن قالیباف اصل گفت: متاس��فانه برخی از گرانی ها را به غلط 
به گردن وزارت اقتصاد می اندازند. با قیمت گذاری دستوری و اعمال فشار 
نمی توان مش��کل بازار فوالد را حل کرد. اغلب س��هامداران ش��رکت های 
فوالدی مش��موالن سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد و اقدام 

به سرمایه گذاری در این بازار کرده اند.
او با اش��اره به اینکه بال��غ بر ۶0 میلیون نفر جمعیت س��هامداران این 
شرکت ها هستند، اظهار کرد: هر تصمیمی درخصوص متغیرهای اقتصادی 
و قیمت ها در س��ودآوری شرکت ها اثرگذار اس��ت و از این رو باید در این 

حوزه نهایت دقت انجام شود.
هر دو وزارتخانه سنگ مردم را به سینه می زنند و دیگری را عامل آسیب 
اقتص��ادی به مردم می دانند. وزارت صمتی ه��ا تاکید دارند که با توجه به 
سوبسید های ویژه ای که در اختیار شرکت های فوالدی قرار می گیرد نباید 
فوالد با قیمت های باال و خارج از بورس فروخته شود. فوالدی ها سال هاست 
که انرژی رایگان، س��نگ آهن ارزانقیمت، وام های ارزی با شرایط مطلوب 

و کمک ه��ای دولتی را دریافت می کنند اما فوالد تولیدی خود را با قیمت 
جهانی در بازار به فروش می رسانند.

مس��ئوالن وزارت صمت تاکید دارند که سال هاست این پول ها از جیب 
م��ردم به جیب عده ای خاص رفته اس��ت. فوالدی که با قیمت کمتر از 4 
ه��زار تومان تولید ش��ده با قیمت باالی ۱0 ه��زار تومان به فروش رفته و 
این اختالف قیمت چش��مگیر به جیب دالالن و فعاالن حوزه فوالد رفته 
اس��ت در حالی که باید یارانه اختصاص پیدا کرده در این حوزه بین مردم 

تقسیم شود.
با همین استدالل مس��ئوالن وزارت صمت مصوبات جدیدی برای بازار 
فوالد تصویب کردند. آنها معتقد هستند این یارانه دولتی باید با حفظ در 
زنجی��ره تولید و کاهش قیمت خودرو، لوازم خانگ��ی و ... بین تمام مردم 

تقسیم شود.
اسماعیلی، معاون معادن و امور معدنی وزارت صمت اظهار کرد: نظارت 
بر اجرای ش��یوه نامه س��اماندهی عرضه و تقاضای فوالد مورد بررسی 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 ف��والدی با ۷0 درصد CIS در بورس 
کاال عرضه خواهد شد، همچنین نهاد های نظارتی انبار ها را جهت برخورد 

با احتکار میلگرد و فوالد بررسی خواهند کرد.
این مقام مسئول بیان کرد: با شرکت های فوالدی که محصوالت خود را 
در بورس عرضه نکردند برخورد خواهد ش��د، چراکه این محصوالت اعم از 
میلگرد و تیرآهن در صنایع ساختمانی و ورقه فوالد در صنایع لوازم خانگی 

و خودرو مصارف زیادی در کشور دارند.

ارزانی خودرو و لوازم خانگی در گروی قیمت فوالد

کشمکشوزارتخانههاادامهدارد!

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان کردستان با اشاره به 
اینکه مصرف سرانه استان در روز ۱۱ کیلوگرم به ازای هر نفر است، گفت 

مصرف میزان سرانه تخم مرغ استان در روز 48 تن است.
محمد دره وزمی دیروز )20دی ماه( در جلسه تنظیم بازار درخصوص 
تامین کاالهای اساسی در استان، اظهار کرد: در آذرماه سال جاری حدود 
580 تن روغن مایع و جامد موردنیاز مردم در اس��تان توزیع ش��د که به 

همین مقدار در حال جذب و توزیع خواهیم بود.
وی افزود: 40۱ تن شکر در بسته های سه کیلوگرمی به قیمت 24 هزار 
تومان برای مصرف کننده به بازار عرضه کردیم همچنین ۳۶5 تن شکر به 

زنبورداران تحویل داده ایم.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان کردستان، بیان کرد: 
شکر از طریق فروش��گاه های زنجیره ای حدود 200 تن تامین و در بازار 

عرضه شده است.
دره وزم��ی ذک��ر کرد: از ابتدای س��ال جاری بی��ش از ۱۱ هزار حلقه 
الستیک سنگین و نیمه سنگین با ارز 4 هزار و 200 تومانی سهم استان 

بوده و وارد س��امانه شده است. وی به تولید داخل الستیک اشاره کرد و 
ادامه داد: 8 هزار و 5۷4 حلقه الستیک سنگین و نیمه سنگین به استان 
اختصاص داده که حدودا ۳۶ درصد آن مربوط به الس��تیک تولید داخل 
و ۶4 درصد مابقی در س��امانه تخصیص بوده ک��ه با ارز نیمایی در حال 
توزیع است.  رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، 
درخص��وص افزایش قیمت تخم مرغ گفت: قیمت تنظیم بازار تخم مرغ 
کیلویی ۱۶ هزار و ۹00 تومان اس��ت و ش��انه ای ۳2 هزار تومان باید به 

دست مصرف کننده برسد که متاسفانه اینچنین نیست.
وی با اشاره به اینکه ۷ هزار تن تخم مرغ در استان تولید می شود، ذکر 

کرد: تخم مرغ در استان به اندازه مصرف مردم تولید نمی شود.
دره وزمی با اش��اره به اینکه مصرف س��رانه استان در روز ۱۱ کیلوگرم 
به ازای هر نفر است، افزود: مصرف میزان سرانه تخم مرغ استان در روز 

48 تن است.
ش��هریار حنیفی، مدیر توس��عه بازرگانی س��ازمان جهاد کش��اورزی 
کردستان گفت: در سطح استان ۱۳ واحد مرغداری تخم گذار وجود دارد 

که از این میزان ۷ واحد در حال حاضر فعال اس��ت و چهار واحد آن به 
طور میانگین ۶.5 تا هفت تن تولید می کنند و سه واحد دیگر در انتظار 

تسهیالت هستند.
حنیفی بیان ک��رد: قیمت هر کیلو تخم مرغ از ۱2 هزار به ۱4 هزار و 
500 تومان افزایش پی��دا کرد و در حال حاضر با هماهنگی های الزم از 
استان های قم و آذربایجان شرقی به عنوان استان های معین ۱0 تن تخم 

مرغ به کردستان وارد شده است.
وی خاطرنشان کرد: قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۹ هزار و 
500 تومان و برای مصرف کننده 22 هزار و 500 تومان بوده که شانه ای 

48 هزار تومان است.
حنیف��ی  قیمت م��رغ در مرغداری را ۱۳ ه��زار و 500 تومان و برای 

مصرف کننده 22 هزار و 500 تومان عنوان کرد.
س��پری، رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان کردس��تان، گفت: از 
ابتدای سال جاری 2۱ هزار تن جو، 82 هزار و ۳۳۶ تن ذرت و 45 هزار 

تن کنجاله سویا در استان توزیع شده است.

آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
حاکی از صدور 24۳0 فقره مجوز برای ماش��ین آالت مشمول معافیت 
گمرکی در هش��ت ماهه امس��ال اس��ت که نسبت به س��ال گذشته با 

کاهش ۹.5 درصدی مواجه بوده است.
به گزارش ایسنا،  این در حالی است که اخیرا دبیر انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعتی ایران )س��تصا(  گفت که در حال حاضر بس��یاری از 
شرکت ها براساس یکی از بندهای قانون امور گمرکی و بدون پرداخت 
حق��وق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، ماش��ین آالتی که در داخل 

ساخته می شود را هم به کشور وارد می کنند.
براس��اس ماده ۱۱۹ قانون ام��ور گمرک��ی و تفاهم نامه بین گمرک 
و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت )صمت(، واحده��ای تولیدی مجاز 
می توانند در صورت تایید عدم ساخت داخل از معافیت حقوق ورودی 
ماش��ین آالت اس��تفاده کرده و در حداقل زمان ممکن ماش��ین آالت و 

تجهیزات خطوط تولید خود را از گمرک ترخیص کنند. البته براساس 
تعهدی که متقاضی ارائه می کند، باید ماشین آالت و مواد اولیه وارداتی 

را در محل واحد صنعتی موضوع پروانه نصب کند.
جدیدترین آمار منتشرش��ده از سوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
)صمت( نش��ان می دهد که در هش��ت ماهه امسال 24۳0 فقره مجوز 
برای ماش��ین آالت و ۳4۷ ماش��ین آالت مس��تعمل مش��مول معافیت 
گمرک��ی به ارزش ۱۱42 میلیون و ۷۶0 ه��زار دالر و ۱00 میلیون و 
۶۹0 هزار دالر صادر ش��ده که به ترتیب نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل به لح��اظ تعداد ۹.5 درصد کاهش و 2.4 درصد افزایش داش��ته 
اس��ت. یعنی در مدت مشابه پارسال به ترتیب 2۶85 فقره مجوز برای 
ماش��ین آالت و ۳۳۹ فقره برای ماشین آالت مستعمل مشمول معافیت 

گمرکی صادر شده است.
همچنین در این مدت 55۹ فقره مجوز مواد اولیه مش��مول معافیت 

گمرک��ی ب��ه ارزش ۶8 میلی��ون و ۱80 هزار دالر صادر ش��ده که به 
لحاظ تعداد نس��بت به صدور ۶۳4 فقره در مدت مش��ابه سال گذشته 

۱۱.8درصد کاهش داشته است.
در این میان بیشترین ماشین آالت مشمول معافیت گمرکی )28۹( 
در اس��تان یزد بوده و در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان و همچنین 
مناطق آزاد اروند و قش��م و منطقه وی��ژه اقتصادی هیچ مجوزی برای 

ماشین آالت مشمول معافیت گمرکی صادر نشده است.
البت��ه طب��ق اعالم س��ازمان صمت اس��تان تهران، این س��ازمان از 
واحده��ای تولی��دی دارای مج��وز صنعتی ک��ه از معافی��ت گمرکی 
ماشین آالت استفاده کرده اند بازرسی می کند و در صورت عدم استقرار 
ماش��ین آالتی که از معافیت گمرکی اس��تفاده کرده اند، در محل مجاز 
موضوع پروانه صنعتی عملکرد واحد صنعتی، به عنوان قاچاق محسوب 

می شود.

سرانه مصرف روزانه تخم مرغ در کردستان 4۸ تن است

کاهش جزئی مجوز برای ورود ماشین آالت مشمول معافیت گمرکی

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

اصالح قیمت مواد اولیه مقدم بر اصالح قیمت 
خودرو است

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت نخست 
باید قیمت مواد اولیه ورودی به کارخانجات خودروس��ازی اصالح ش��ود و 

سپس به سراغ رفع مشکالت داخلی این صنعت برویم.
لطف اهلل سیاه کلی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص کنترل 
نرخ مواد اولیه با هدف کاهش قیمت خودرو اظهار داشت: این امر در حوزه 
ف��والد قابلیت اجرای��ی دارد، همانطور که اکنون اص��الح زنجیره فوالد در 
دس��تور کار کمیس��یون قرار گرفته زیرا ورق های فوالدی، گران تر از قیمت 
واقعی به فروش می رس��ند اما درخصوص س��ایر مواد به آسانی امکان پذیر 

نیست.
وی افزود: فوالد باید از تولید به مصرف شود به ویژه اگر در حوزه صنعت 
خودروس��ازی، لوازم خانگی و در صنعت س��اختمان فوالد به قیمت تولید 

فروخته شود، بهای این کاالها کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
نماینده مردم قزوین در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: ابتدا باید قیمت 
مواد اولیه ورودی به خودروس��ازی ها، مسکن سازان و تولیدکنندگان لوازم 
خانگ��ی را اصالح کرده و س��پس به س��راغ این صنایع برویم تا مش��کالت 

داخلی آنها را نیز مرتفع کنیم.
س��یاه کلی درخصوص قابلیت اجرای��ی اظهارات قطعه س��ازان مبنی بر 
دستوری ش��دن نرخ مواد اولیه اعم از فوالد، پتروشیمی، مس و آلومینیوم 
همانن��د قیمت خودرو بیان کرد: عملیاتی کردن این موضوع در بخش هایی 

غیر از فوالد، نیازمند ورود به حوزه معادن و بررسی  بیشتر است.
وی درخصوص آزادس��ازی قیمت خودرو و مصوبه اخیر ش��ورای رقابت 
گف��ت: در حوزه خودرو می بایس��ت تأمل و دقت بیش��تری داش��ت زیرا به 

محض اعالم آزادسازی، قیمت خودرو در بازار افزایش یافت.
ای��ن نماینده مجلس ب��ا تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید واقعی ش��ود، 
افزود: در تصویب این مصوبه، بررس��ی های کارشناس��ی انجام نشده، ضمن 
اینک��ه نبای��د با خودرو این گونه ب��ازی کرد زیرا تصمیم��ات عجوالنه قطعا 

خساراتی را به بار می آورد.
سیاه کلی درخصوص اهمیت رفع موانع تولید و افزایش تیراژ و همچنین 
ورود مراج��ع متع��دد از جمله وزارت صمت، ش��ورای رقاب��ت و مجلس به 
ارائه طرح های متعدد مبنی بر تغییر ش��یوه های قیمت گذاری تصریح کرد: 
مشکالت صنعت خودرو چندوجهی است که حضور دولت در خودروسازی، 
هزینه های س��ربار منجر به افزایش قیمت، بی توجهی به کیفیت و وضعیت 
نامناس��ب قطعه س��ازان به ش��کل یک مجموعه و زنجیره مسائلی است که 

شرکت های خودروسازی را دربر گرفته است.
عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی در پایان 
خاطرنشان کرد: نمی توان با یک نسخه تمامی این مشکالت را مرتفع کرد، 
همانطور که مجلس به این حوزه ورود کرده و دولت نیز باید همکاری کند 

تا بتوانیم قیمت خودرو را واقعی کنیم.

چالش نوسازی تاکسی و بیمه 2 مشکل عمده 
رانندگان تاکسی

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی ش��هری کش��ور ضمن رد ادعای سازمان 
تاکس��یرانی تهران مبنی بر بیمه ۳ هزار تاکس��یران تا پایان دی ماه گفت 

بیمه رانندگان تاکسی به صورت کشوری در حال پیگیری است.
مرتض��ی ضامن��ی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، عن��وان کرد: به 
دنبال توافقات انجام ش��ده میان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
و س��ازمان تامین اجتماعی در سال گذش��ته مقرر شد ساماندهی در حوزه 
بیم��ه رانندگان صورت بگی��رد و این موضوع به صورت کش��وری در حال 

پیگیری است.
وی ادامه داد: براس��اس توافقات صورت گرفته مقرر ش��د سازمان تامین 
اجتماع��ی فهرس��تی از رانندگان ک��ه در حال بهره من��دی از یارانه دولتی 
هس��تند و تحت عنوان بیمه رانندگان بیمه می شوند را در اختیار مجموعه 
وزارت کش��ور قرار دهد ت��ا اطالعات آنها پاالیش ش��ود. پس از پایش های 
صورت گرفته مشخص ش��د بیش از 50 درصد افرادی که به عنوان راننده 
از بیمه رانندگان استفاده کرده اند مشخصات آنها در هیچ یک از بانک های 
اطالعات��ی حوزه حمل و نقل عمومی موجود نب��ود و اصال فعالیتی در این 
حوزه نداش��تند و دلیل آن عدم به روز رس��انی فهرست رانندگان مشمول 
بیمه از س��ال ۹2 به بعد توس��ط سازمان تامین اجتماعی بود. فلذا قرار شد 
س��ازمان تامین اجتماعی با حذف افرادی که راننده تاکس��ی نیستند اما از 
بیمه رانندگان استفاده می کنند، امکان جذب رانندگان فعال و برخوردار از 

بیمه تامین اجتماعی با یارانه دولتی را فراهم کند.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی شهری کشور افزود: بدین ترتیب فهرست 
رانندگان فعال در حوزه تاکس��یرانی توسط مجموعه وزارت کشور تهیه شد 
و قرار ش��د در گام اول تعداد ۷ هزار نفر از افرادی که ذی حق نیس��تند از 
این لیس��ت حذف ش��وند و ۷ هزار راننده فعال و ذی حق جایگزین شوند. 
علی رغم اینکه این امر از جانب وزارت کشور اجرایی شد و بیش از یک ماه 
است که در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده شده است اما اقدامی 

در این زمینه صورت نگرفته است.
ضامن��ی ابراز امیدواری کرد: از س��ازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم در 
تس��ریع روند بیمه رانندگان نهایت همکاری را داشته باشند تا این موضوع 
هرچه س��ریع تر اجرایی شود، چراکه با ساماندهی این بخش قاعدتا با حفظ 
س��قف اعتباری که دولت هزینه می کن��د، می توانیم تمام رانندگان را بیمه 
کنیم و بیمه تامین اجتماعی را که قانونگذار در قالب قانون مشخص کرده 
به چ��ه افرادی تعلق می گی��رد را به صورت هدفمن��د در اختیار رانندگان 

قرار دهیم.
وی با تاکید بر حل مش��کل بیمه تاکسیرانان عنوان کرد: رانندگان عالوه 
بر مش��کل بیمه با چالش های ناشی از معیشت، تورم در جامعه و کرونا نیز 
مواجه هس��تند اما بیمه موضوع بس��یار مهمی برای رانندگان است که در 

صورت رفع آن یکی از مشکالت بنیادی تاکسیرانان حل خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی شهری کشور چالش نوسازی تاکسی را از 
دیگر مشکالت رانندگان برش��مرد و تشریح کرد: متاسفانه علی رغم اینکه 
قیم��ت خودرو در گذش��ته ثابت بود و حداقل قیمت ها تا یک س��ال تداوم 
داش��ت، اما در حال حاضر با افزایش هر سه ماه یکبار قیمت خودرو مواجه 
هس��تیم و قیمت خودرو نس��بت به س��ال ۹5 که زمان آغاز طرح نوسازی 
تاکس��ی ها بوده حدود 200 درصد افزایش یافته است. از یک طرف تورم و 
افزایش قیمت خودرو و از س��وی دیگر کاهش درآمد تاکس��یرانان به دلیل 
کرونا توان رانندگان در این بخش را محدود کرده است. ضمن اینکه فرآیند 
تغییر قیمت خود زمانبر اس��ت و این موضوع در طرح نوس��ازی وقفه ایجاد 

می کند و بانک ها نیز در زمینه ارائه تسهیالت همکاری الزم را ندارند.

مقام مسئول اسبق در صنعت خودرو معتقد است در حال حاضر شورای 
رقاب��ت با نظام قیمت گذاری خود انحصار ایج��اد و فضای رقابتی را دچار 

مشکل کرده است و می گوید بازار انحصار دارد.
س��عید مدنی در پاس��خ به این پرسش که آیا سیاس��ت واردات خودرو 
در ش��رایط فعلی سیاست درستی است؟ اظهار داش��ت: واردات خودرو از 
قبل هم وجود داش��ته اس��ت و حدود ۱0 درصد از فروش خودرو را دربر 
می گرفت. به نظر من با توجه به شرایطی که در صنعت خودروسازی کشور 
داریم واردات الزم است؛ زیرا برخی از خودروها هستند که مشتری خاص 
خود را دارند و ما آنها را تولید نمی کنیم از این رو نیاز است که وارد شود.

این کارش��ناس صنعت خودرو افزود: دغدغه فعلی ما در ش��رایط حاضر 
واردات خودرو نیست بلکه روشن کردن تکلیف صنعت خودروسازی کشور 
اس��ت و مسائلی که دارد را حل کنیم تا به مسائل جنبی همچون واردات 
خودرو و نظایر آن برس��یم. اگر واردات و مونتاژ خودرو در داخل توس��ط 
سرمایه گذار خارجی انجام شود، در مورد واردات دیگر نگرانی خاصی وجود 
نخواهد داش��ت. اگر واردات با اصول انجام ش��ود چ��ه به صورت خودروی 
کامل و چه به صورت سی کی دی، زیانی برای صنعت خودروسازی کشور 
نخواهد داش��ت. وی ادامه داد: تا س��ال ۹۶ واردات خودرو توسط اشخاص 
حقیقی و حقوقی انجام می شد و مشکل خاصی نبود و فقط مسئله خدمات 
پ��س از ف��روش مطرح بود. از آن زمان که مش��کالتی در وزارت صمت به 
وجود آمد به جای حل کردن مس��ئله صورت مسئله را پاک کردند یعنی 
واردات ممنوع شد و این ممنوعیت همزمان با افزایش نرخ ارز بود و قیمت 
خودروهای داخلی و خارجی موجود در بازار به صورت سرسام آور باال رفت.

شروط واردات خودرو
مدنی گفت: واردات خودرو به صنعت خودروی کش��ور کمک می کند و 

رقابت سازنده ای در بازار ایجاد می کند تا خودروسازان بیشتر به فکر بهبود 
کیفیت باشند. در یک فضای رقابتی صنعت رشد می کند. برنامه بسیاری 
از ش��رکت ها این بود که خودرو وارد کنند و به تدریج ساخت داخل کنند 

اما نیمه کاره رها شد.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا افزود: تنها نگرانی دولت این است که از ارز و 
منابع داخلی برای واردات خودرو اس��تفاده شود که در صورت کنترل این 
موضوع و اس��تفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور می توان با واردات خودرو، 

به بازار مشکل دار صنعت خودروی کشور نیز کمک شود.
یکی از سیاست هایی هم که می توان در واردات خودرو گذاشت این است 
که ۳0 درصد از محصوالت صادر شود، اگر این موضوع کنترل شود بسیار 
می تواند تأثیرگذار باشد؛ ما قراردادهای مهمی داشتیم که مورد بی توجهی 
قرار گرفت به عنوان مثال س��ایپا با س��یتروئن قرارداد داش��ت و قرار بود 
درصدی از خودروها صادر شود و دولت این قراردادها را رها کرد و فقط به 

خودروساز داخلی فشار آورد.
وی در مورد انحصارزدایی از بازار خودرو، اظهار داش��ت: برای شکس��تن 
انحصار نیاز به ایجاد فضای رقابتی اس��ت ب��رای ایجاد این فضا نیز باید از 
ایج��اد کارتل ها جلوگیری کرد؛ یعنی اجازه ندهیم ش��رکت ها با هم زد و 
بن��د کنند و بازار را در اختیار خود بگیرند. یکی از وظایف ش��ورای رقابت 

جلوگیری از بروز این اتفاق است.
مدن��ی افزود: یکی از راه ه��ای انحصارزدایی از صنعت خ��ودرو، واردات 
خودرو اس��ت. همچنین باید اجازه دهیم سرمایه گذاران خارجی در ایران 
برای تولید خودرو سرمایه گذاری کنند. اگر سرمایه های خارج از کشور به 
ایران وارد و منجر به به تولید و مونتاژ خودرو ش��ود، رونق و فضای رقابتی 
ایجاد می ش��ود که این موضوع خود به خ��ود به بهبود کیفیت و عملکرد 

خودروسازهای داخلی هم کمک می کند.
شورای رقابت انحصار ایجاد کرده است

این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: در حال حاضر شورای رقابت با 
نظام قیمت گذاری خود انحصار ایجاد کرده و فضای رقابتی را دچار مشکل 
کرده است و می گوید بازار انحصار دارد. وقتی در این شرایط سرمایه گذاری 
خارجی قصد کند که برای س��رمایه گذاری به ایران بیاید وقتی ببیند که 
قیمت گذاری توسط ارگانی انجام می شود که ممکن است به زیانش منجر 
ش��ود به کشور وارد نمی ش��ود. البته اگر قرار باشد به سرمایه گذاران اجازه 
ورود دهیم و یا قیمت آزاد ش��ود، این موضوع باید با نظارت صورت گیرد 
و هدفمند باش��د تا بازار خودروی کش��ور در اختیار خارجی ها قرار نگیرد. 
برای این مسئله نیز می توان از تجربه کشورهای دیگر همچون چین، هند 

و ترکیه استفاده کرد.
ش��ورای رقابت با نظام قیمت گذاری خود انحص��ار ایجاد کرده و فضای 

رقابتی را دچار مشکل کرده است و می گوید بازار انحصار دارد.
مدن��ی گفت: در حال حاضر ۶0 درصد تولی��دات خودروی ترکیه صادر 
می ش��ود؛ ترکیه ۶00 هزار خودرو صادر می کند اما ۳00 هزار خودرو هم 
وارد می کند، این رد و بدل شدن کاال با کشورهای جهان هم بهبود کیفیت 
رخ می دهد و هم فضای رقابتی ایجاد می شود و هم انحصار از بین می رود.
وی افزود: در کشور ما عماًل دولت و مشخصاً شورای رقابت انحصار ایجاد 
کرده ان��د و هیچ رقیبی نمی تواند ب��ا این قیمت ها نه خودرو وارد کند و نه 
در کشور تولید کند. انحصاری که نه منفعتی برای تولیدکننده و نه برای 
مصرف کننده دارد و نه حتی سودی به جیب دولت می رود؛ فقط دالل سود 
می برد، از این رو صحبت هایی که در مورد انحصار می ش��ود آدرس غلطی 

است که مسئوالن می دهند.

3گاممهمبرایتقویتصنعتخودرو

 در حال��ی که آلودگی هوای کالنش��هر هایی مانند تهران به یکی از 
دغدغه های مس��ئوالن و شهروندان تبدیل ش��ده و یکی از راهکار های 
ارائه شده طی سال های اخیر برای کاهش انتشار آالینده ها نصب فیلتر 
جاذب دوده روی اتوبوس ها بوده اس��ت، اما ش��ورای شهر تهران سال 
۹۷ ب��ه خرید فیلتر دوده از محل اوراق مش��ارکت رأی ن��داد البته با 
تشدید آلودگی هوای پایتخت طی روز های اخیر برخی از اعضای شورا 
بر ض��رورت نصب فیلتر دوده تاکید کرده اند. یک کارش��ناس آلودگی 
هوا نیز معتقد اس��ت: تردیدی درباره تاثیر نصب فیلتر جاذب دوده بر 
کاهش آالیندگی ناشی از خودرو های دیزلی وجود ندارد، اما الزم است 

دستگاه ها این طرح را به درستی اجرا کنند. 
به گزارش شعار س��ال، شورای شهر تهران سال ۹۷ یعنی یک سال 
پ��س از تصوی��ب قانون هوای پاک در پی مخالف��ت با یکی از بندهای 
الیحه انتش��ار ۳000 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه حمل 
و نقل در مورد تخصیص بخشی از اوراق مشارکت به خرید فیلتر دوده 
به اختصاص بخش��ی از اوراق مشارکت به خرید فیلتر دوده رأی منفی 
داد و موض��وع »نصب فیلت��ر ج��اذب دوده روی اتوبوس ها« از ردیف 
این اعتبار حذف ش��د. براس��اس اطالعات سیاهه انتش��ار شهر تهران 
خودروهای دیزلی ش��امل اتوبوس ها، مینی بوس ها و کامیون ها حدود 
۳5 درصد در انتش��ار ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون س��هم دارد. از 
این س��هم حدود 20 درصد متعلق به اتوبوس های واحد، اتوبوس های 
س��رویس و مینی بوس ها اس��ت که عدم نصب فیلتر جاذب دوده روی 
اتوبوس ها به  عنوان منابع آالینده متحرک باعث می ش��ود که خروجی 

خودروهای دیزل بدون هیچ گونه پاالیش��ی وارد حلق مردم ش��ود. از 
دالی��ل مخالفت با نص��ب فیلتر جاذب دوده ب��رای اتوبوس ها می توان 
به اظهارات محمد علیخانی - رئیس کمیس��یون حمل و نقل ش��ورای 
ش��هر تهران اش��اره کرد ک��ه دارا نبودن فیلت��ر دوده از کارایی الزم و 
باز ش��دن فیلتره��ا از اتوبوس هایی که بر آنها نصب ش��ده بودند را از 
جمل��ه این دالیل خواند و گفت که بهتر اس��ت به ج��ای فیلتر دوده، 
اتوبوس نو بخریم. در حالی که براس��اس گزارش شرکت کنترل کیفیت 
هوای ته��ران روزی ۱۱ مرگ زودرس به دلی��ل آلودگی هوا در تهران 
اتفاق می افتد. این روزها برخی اعضای ش��ورای شهر دوباره بر ضرورت 
نص��ب فیلت��ر دوده روی اتوبوس ها تاکید کرده اند ولی هیچ اش��اره ای 
به نقش ش��ورای ش��هر در این زمینه نمی ش��ود. س��ید آرش حسینی 
میالنی- رئیس کمیته محیط زیس��ت ش��ورای ش��هر ته��ران- ضمن 
تاکی��د بر نقش اتوبوس ها و مینی بوس ها در انتش��ار ذرات معلق کمتر 
از 2.5 میکرون گفته اس��ت که قان��ون هوای پاک نصب فیلتر دوده بر 
اتوبوس ه��ا را الزامی کرده و مطالعات ش��رکت کنت��رل کیفیت هوای 
تهران نیز نصب فیلتر دوده را راهکاری برشمرده که بیشترین بازدهی 
نس��بت به هزینه ها را دارد. همچنین زه��را صدر اعظم نوری - رئیس 
کمیسیون سالمت، محیط  زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران 
- با اش��اره به فرس��وده و دیزلی بودن عمده اتوبوس های تهران و نبود 
امکان نوس��ازی آنها به دالیل متع��ددی از جمله تحریم ها، بر ضرورت 
اتخاذ راهکارهایی برای کاهش آالیندگی اتوبوس و مینی بوس ها تاکید 
کرد. یوس��ف رشیدی - کارش��ناس آلودگی هوا- ضمن تاکید بر تاثیر 

فیلتر دوده بر خودروهای دیزلی از جمله اتوبوس ها در کاهش انتش��ار 
آالینده ها گفت: علم و فناوری در دنیا نش��ان داده اس��ت که رتروفیت 
)retrofit( یا اصالح و ارتقای سیستم های قدیمی با استفاده از ابزار و 
فناوری جدید در زمینه خودروها روشی موثر است؛ همانطور که تاثیر 
و نتیجه آن را در نصب فیلتر جاذب دوده بر خودروهایی با اس��تاندارد 
یورو 2 ش��اهد بودیم. به گفته وی، اگر بخواهیم بهترین گزینه را برای 
کاهش آالیندگی ناش��ی از خودروهای دیزلی به ویژه اتوبوس ها در نظر 
بگیری��م باید خودروی دیزل یورو ۶ وارد کش��ور کنی��م، اما این اقدام 
به دالیل مش��کالت اقتصادی و س��ایر عوامل امکانپذیر نیست بنابراین 
بهتری��ن راه حل اصالح ناوگان حمل و نقلی اس��ت که اکنون در حال 
فعالیت و تردد اس��ت. این کارشناس آلودگی هوا ضمن تاکید بر نقش 
فیلت��ر ج��اذب دوده در کاهش آالیندگی ناش��ی از خودروهای دیزلی 
گفت: یک��ی از بهترین گزینه ها و راهکارها ب��رای کاهش آلودگی هوا 
اس��تفاده از فیلتر جاذب دوده در اتوبوس هایی است که در سطح شهر 
ت��ردد می کنند و این اس��تدالل  که فیلتر ج��اذب دوده کارایی الزم را 
ندارد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. رشیدی در پایان گفت: مسائلی 
از قبیل وجود دالالن در بازار خرید و فروش فیلتر دوده به مکانیس��م 
داخلی قراردادهای ش��هرداری مربوط اس��ت تا دست دالالن را کوتاه 
کنند و باز ش��دن فیلترهای جاذب دوده توسط رانندگان اتوبوس  نیاز 
به نظارت بیش��تر دس��تگاه های متولی دارد. قطعا اگر نصب فیلترهای 
ج��اذب دوده بر اتوبوس ها به درس��تی انجام ش��ود می تواند بر کاهش 

آالینده ها تاثیرگذار باشد.

دبی��ر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان با بیان اینکه 
محصول »تارا« تبلور توان کارشناسي و تخصصي صنعت خودرو کشور 
است و شاید بتوان گفت جزو معدود ثمره هاي تحریم به شمار مي رود، 
گفت جبر ش��رایط دوران تحریم، سبب ش��د تا به استقالل صنعتي و 
خودکفایي در حوزه صنعت خودرو برس��یم. تارا با عمق ساخت داخل 
باال، تبلور خودباوري و ش��کوفایي اقتص��ادي در داخل صنعت خودرو 

کشور است.
ب��ه گزارش تابناک، آرش محبي نژاد با بیان اینکه تارا با ظاهر زیبا و 
مش��خصات فني مناسب، قطعا با اس��تقبال خوب مردم روبه رو خواهد 
ش��د، عنوان کرد: باید به مدیران ارش��د ایران خودرو و زنجیره تامین و 
قطعه سازان به خاطر این پروژه موفق تبریک گفت، زیرا با همت جدي 

و عزم جزم توانستند خودباوري تولید داخل را ایجاد کنند.
وي ب��ا بیان اینک��ه مدیرعامل گروه صنعتي ایران خ��ودرو از ابتداي 
ورود به عرصه خودروس��ازي به دنبال ایجاد اتحاد میان خودروسازان 
و قطعه س��ازان بود و توانس��ت در این راه موفق عمل کند، اظهار کرد: 
جامعه صنعت قطعه س��ازي از مس��ئوالن یک قول مي خواهد و آن این 
اس��ت که پس از برداش��ته ش��دن تحریم هاي ناجوانمردانه که شرایط 
براي واردات و ورود دالرهاي انباشته ش��ده در پش��ت سدهاي تحریم 
فراهم مي شود، برخالف میل کشورهاي خارجي که ترجیح شان صادر 

کردن کاال به جاي باز پس دادن دالرهاي بلوکه ش��ده اس��ت، از حمله 
به س��وي واردات و هدر دادن سرمایه گذاري هاي داخلي پرهیز کنند و 

اجازه واردکردن ضربه به این صنعت را ندهند.
دبی��ر انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان با بیان 
اینکه تحریم ها موجب ش��د تا بس��یاري از قطعاتي که تا پیش از این 
داخلي س��ازي آنها منطق اقتصادي نداشت، داخلي سازي شود، تصریح 
کرد: قطعات الکترونیکي مانند اي س��ي یو و کیس��ه هوا در دسته این 
قطع��ات ق��رار مي گیرند ک��ه در حال حاضر داخلي س��ازي ش��ده اند. 
داخلي س��ازي این قطعات خلق دانش فني اس��ت که به تمامي صنایع 

کشور کمک مي کند.
به اعتق��اد محبي نژاد، مجم��وع تمامي این اتفاقات، س��طح صنعت 
خودروي ایران را از نظر توان تکنولوژیک و اس��تقالل به حدي رسانده 
اس��ت که در صورت برداشته ش��دن تحریم ها اگر این توان به درستي 
مدیریت ش��ود، صنعت خ��ودرو را به یکباره در س��طح جهان ارتقاي 
جدي خواهد داد. ایران پس از تحریم ها به عنوان یکي از کش��ورهاي 
طراح و سازنده خودرو در جهان مطرح مي شود که حتي توان صادرات 
تکنولوژي را داراست و این بدان معناست که مي تواند براي بازار هدف 
500 میلیون نفري کش��ورهاي همس��ایه، بازار بزرگ��ي براي صادرات 

فراهم کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان با تصریح این 
نکت��ه که به یقین، بومي س��ازِي دانش و تکیه بر ت��وان داخل، کمک 
ش��ایاني به نقش آفریني جدي قطعه س��ازان در آین��ده و در بازارهاي 
جهاني خواهد کرد، گفت: »تارا« به نوعي محصول نهضت ساخت داخل 
اس��ت. در جریان این نهضت، تاکنون ش��اهد تحقق صرفه جویي ارزي 
حدود 40 درصدي بودیم. پس از اجراي پروژه هاي س��اخت داخل نیز 

این عدد به حدود 80 درصد افزایش خواهد یافت.
وي افزود: صنعت خودروس��ازي و قطعه س��ازي به تنهایي پتانسیل 
بس��یار عظیمي دارد. ش��اید بتوان گف��ت اولین چاه نفت��ي که بتوان 
بعده��ا از آن برداش��ت و محص��ول صادراتي اس��تخراج ک��رد، همین 
خودروي »تارا« باش��د که مس��لما اگر پس از برداشته شدن تحریم ها 
به خوبي مدیریت، برنامه ریزي و بازاریابي ش��ده و مش��مول هیجانات 
و عملکرده��اي پ��س از تحریم ها نش��ود، مي تواند ص��ادرات غیرنفتي 
عظیمي را در پي داشته و هدیه اي به صنایع باالدستي خود باشد، زیرا 
وقتي خودرویي صادر مي ش��ود، قطع��ات آن نیز به عنوان لوازم یدکي 
تا سال هاي سال به کشورهاي هدف صادر مي شوند. پس این اقدام در 
کنار کمک به اقتصاد کش��ور، هدیه اي به زنجیره تامین و قطعه سازان 
خواهد بود تا بتوانند اشتغال هاي ازدست رفته اي را که در پي تحریم ها 

اتفاق افتاد، احیا کنند.

خرید فیلتر دوده یا اتوبوس نو، راهکار چیست؟

»تارا« تبلور توان تخصصی صنعت خودرو است
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کسب و کارامـروز۸

یک ش��رکت دانش بنیان موفق ش��د بیش از ۳0 میلیارد تومان بهم رسانی 
عرضه و تقاضا در زمینه فناوری انجام دهد.

محمد خرم نژاد، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان توس��عه مبادالت فناورانه 
ایرانی��ان گف��ت: کار ای��ن ش��رکت دانش بنیان 
خدمات دهی به دیگر ش��رکت های دانش بنیان و 
فناور اس��ت. این ش��رکت به عنوان یک کارگزار 
تبادل فن��اوری، نیازهای فناورانه را شناس��ایی 
می کن��د و با اس��تفاده از ظرفیت ش��رکت های 
دانش بنیان به آنها پاسخ های فناورانه را می دهد.

 مدیرعام��ل ش��رکت دانش بنی��ان توس��عه 
مبادالت فناورانه ایرانیان ادامه داد: این ش��رکت 
موفق شد در س��ال گذشته با ایجاد ارتباط بین 
صنای��ع و ش��رکت های ب��زرگ و ش��رکت های 
فن��اور و دانش بنیان، بیش از ۳0 میلیارد تومان، 
بهم رس��انی در حوزه فن��اوری ایجاد کند. یعنی 
ارزش قرارداده��ای فروش و عرضه محصوالت و 

خدمات فناورانه ای که این ش��رکت منعقد کرد به بیش از ۳0 میلیارد تومان 
رسید.  خرم نژاد ضمن توضیح کار بروکرها، افزود: شرکت های دانش بنیان بروکر 
ب��ه عنوان کارگزار تبادل فناوری عمل می کنند و زمینه تبادل بهتر فناوری و 

محصوالت دانش بنیان را فراهم می کنند. بس��یاری از شرکت های دانش بنیان 
سرگرم امور فنی و اجرایی هستند و در زمینه بازاریابی چندان توانمند نیستند. 
این ش��رکت، این خأل را پ��ر می کند و تالش دارد تا بازار گس��ترده تری برای 
محص��والت و خدمات دانش بنی��ان و فناورانه 
ایجاد کن��د و در این زمینه از حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز برخوردار 

بوده ایم.
 این فعال دانش بنی��ان در ادامه گفت: یکی 
از طرح های ش��رکت این اس��ت که از مجموع 
محصوالت دانش بنیان موج��ود، یک کارخانه 
جدید خلق کند. برای مثال ممکن اس��ت یک 
ش��رکت دانش بنیان، دستگاه های  cnc تولید 
کند و یک شرکت دیگر، بخش دیگری از خط 
تولید را فراهم کند. این ش��رکت دانش بنیان، 
با جم��ع آوری این محصوالت و دس��تگاه های 

تولیدشده، یک کارخانه جدید خلق می کند.
خرم ن��ژاد ضمن تاکید بر اهمیت کار بروکرها، بی��ان کرد: کارگزاران تبادل 
فناوری در کشور، خدمات بسیار مهمی عرضه می کنند و این خدمات نیازمند 

حمایت بیشتر است.

یک نماینده مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد که حمایت از شرکت های 
خالق باید روان و در اسرع وقت انجام شود. عزت اهلل اکبری تاالرپشتی، منتخب 
دور یازدهم مجلس ش��ورای اسالمی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، 

اسالمش��هر و پردیس گفت: در هر حوزه ای اگر 
طالب انجام بهینه امور هستیم، باید زمینه ورود 
بخش خصوصی را فراهم کنیم. بخش خصوصی 
نیز به معنای مردم، ایرانیان داخل و خارج کشور 

و جوانان نخبه و بااستعداد ایران اسالمی است.
 این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی ضمن 
تبیی��ن بس��ترهای موردنیاز برای رش��د بخش 
خصوص��ی در ح��وزه تولید و صنع��ت گفت: در 
ح��ال حاض��ر در دنیا جنگ مش��وق ها اس��ت. 
یعنی هر کش��وری س��عی می کند مش��وق های 
بیش��تری به بخش خصوص��ی تولیدکنندگان و 
صنعتگران ارائه دهد و با کاهش مقررات دس��ت 
و پاگیر و افزایش زمینه تس��هیل کس��ب و کار، 

ش��رایط را برای تولید بیش��تر فراهم کند. اکبری تاالرپش��تی در ادامه گفت: 
در کش��ور ما نیز اگر می خواهیم که رش��د و جهش اقتصادی داش��ته باشیم، 
باید میزان مشوق های ش��رکت های فناور را افزایش دهیم. یکی از حوزه های 

مه��م اقتصاد نیز حوزه صنایع نرم و خالق اس��ت. به گفته وی، ش��رکت های 
خالق در حوزه هایی مانند کس��ب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی، بازی، 
اسباب بازی و سرگرمی، صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی، صنایع 
دیداری و ش��نیداری، طراحی، یادگیری، چاپ 
و نشر، گیاهان دارویی و طب سنتی، هنرهای 
تجسمی و نمایشی، فعالیت می کنند. همه این 
حوزه ها از این ظرفیت برخوردار است که باعث 
رشد و شکوفایی در بسیاری از شهرها و مناطق 

کشور شود.
 وی ک��ه خود یک��ی از امضاکنندگان طرح 
حمای��ت از »جهش تولید« دانش بنیان اس��ت 
در ادام��ه اف��زود: معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری می تواند با توجه به اشرافی که 
به حوزه شرکت های خالق دارد، مستندات این 
حوزه را به نمایندگان عرضه کند و مجلس نیز 
بی شک تالش خواهد کرد تا بسترهای قانونی 
الزم را برای  حمایت از شرکت های خالق فراهم کند. می توان نام شرکت های 
خ��الق را در قانون حمایت از »جهش تولی��د« دانش بنیان نیز گنجاند و این 

شرکت ها را نیز از این مشوق های حمایتی بهره مند ساخت.

 نیاز صنایع به شرکت های دانش بنیان رسید
و بیش از 3۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شد

شرکت های خالق رشد اقتصادی را برای استان ها به همراه دارند

کاهش آالینده ها، سنجش و کاهش میزان ذرات معلق موجود در هوا همگی 
به تجهیزاتی نیاز دارند که توسط یک شرکت دانش بنیان تولید شده است.

علیرضا نورپور، مدیرعامل ش��رکت فن پایا با بی��ان اینکه فعاالن فناور این 
شرکت در مسیر سنجش و کاهش آالینده های محیطی و کنترل کیفیت هوا 
گام برمی دارند، گفت: نخستین دستاورد دانش بنیان این شرکت یعنی دستگاه 
غبارس��نج دودکش، برای اندازه گی��ری و کمک به ارائ��ه راهکارهای کاهش 
آالیندگی کارخانه ها کمک می کند. با ش��ناخت دقی��ق از کارکرد نمونه های 
خارجی این دس��تگاه، موفق شدیم غبارس��نج ایران ساخت را تولید و بخش 

قابل توجهی از نساز صنایع، آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را تامین کنیم.
علیرضا نورپور با بیان اینکه شرکت ها، آزمایشگاه ها، پژوهشگاه های پایش و 
حتی کارخانجات می توانند میزان آالیندگی را بس��نجند، ادامه داد: به کمک 
این دستگاه و با سنجش دقیق میزان آالیندگی به بخش های گوناگون صنعت 
از جمل��ه کارخانه ها، می توانیم راهکارها، خدمات و راهبردهای کاهش میزان 

آالیندگی را ارائه کنیم و در مسیر کاهش آلودگی هوا گام برداریم.
 به گفته این فعال فناور، محصوالت از تنوع باالیی برخوردارند و بس��یاری 
به جمع محصوالت دانش بنیان پیوسته اند و برخی دیگر در آستانه دانش بنیان 
ش��دن هستند. از مهمترین ویژگی  آنها س��نجش میزان آالینده ها به صورت 

لحظه ای و با دقتی باال است.
وی با اشاره به اینکه غبارها و ذرات معلق کارخانه ها نقش مهمی در میزان 
آلودگی هوا ایفا می کنند، ادامه داد: میزان آالینده تولیدی کارخانه ها می بایست 
به صورت دوره ای پایش  ش��ود. دستگاه گازسنج دودکش قابل حمل می تواند 
غلظت گازهای آالینده خروجی از این دودکش ها را با دقتی باال بسنجد. این 
میزان با تحلیل ها و مطالعات بعدی، به اصالح منشأ تولید آالینده و در نهایت 

کاهش آلودگی هوا منجر می شود.
 راهکارها و تجهیزاتی کارآمد برای کاهش آالیندگی

 این فعال فناور از تنوع در سبد محصوالت کاهش آلودگی هوا و محیط های 
بسته گفت و ادامه داد: عالوه بر تولید بومی دستگاه های گازسنج و غبارسنج 
محیطی که مولفه های زیست محیطی را سنجش و تحلیل می کنند، توانستیم 
دستگاه سنجش ذرات معلق را که به دو روش آنالین و ثقلی این سنجش را 
انجام می دهد در کش��ور تولید کنیم. از این تجهیز دانش بنیان برای سنجش 
آالیندگی، بررس��ی تاثیر آن روی محیط زیس��ت و موجودات زنده اس��تفاده 
می شود و در شکل های قابل حمل و ایستگاهی با هزینه ای بسیار پایین تر از 

نمونه خارجی به بازار عرضه شده است.

 نورپور با اشاره به تولید ایستگاه های شهری سنجش آلودگی هوا گفت: این 
دستگاه جایگزین بس��یار کارآمدی برای ایستگاه  های شهری است که بسیار 
گرانقیمت هس��تند و واردات تجهیزات و و نگهداری ش��ان، هزینه های بسیار 
هنگفتی در پی دارد. با این تجهیز ایران ساخت، می توان به شکلی کارآمدتر، 
ارزان ت��ر، چابک تر و مطابق با اس��تانداردهای روز جهانی، آلودگی هوا و ذرات 

معلق را سنجید.
مدیرعام��ل فن پایا از به روزرس��انی و تولید بومی محصوالتی مانند تصفیه 
هوای خانگی  و صنعتی با اس��تفاده از فناوری های پیشرفته چون فیلترهای 
نانو گفت و ادامه داد: عمده ترین مشتریان این تولیدات، دانشگاه ها، کارخانه ها، 
صنایع گاز، پتروشیمی، سازمان محیط زیس��ت، شهرداری ها و پژوهشگاه ها 

هستند.
نورپور با اش��اره به کار موفق در کاهش آالینده های شهری، افزود: در حوزه 
کاهش آالینده های شهری، دستگاه فیلتراسیون هودهای صنعتی را به نتیجه 
رساندیم. این دستگاه آالینده های خروجی را با کارایی باالی ۹0 درصد جذب 
می کند و به شکلی کارآمد می تواند باعث کاهش آلودگی هوای ناشی از صنایع 

و کارخانه ها شود.
 کمک به اشتغال و کاهش ارزبری

ای��ن فعال فناور از ارائه راهکاره��ا و نرم افزارهای پایش آالینده ها به صنایع 
گفت و ادامه داد: پس از سنجش آالیندگی صنایع، خدمات مشاوره، ارزیابی و 

سازوکارهای کاهش آلودگی را ارائه می کنیم.
وی با اشاره به مزیت های قیمتی قابل توجه محصول ایران ساخت نسبت به 
نمونه های وارداتی، گفت: به طور مثال دستگاه سنجش آالیندگی هوا که در 
تهران نصب شده اند، هر کدام به طور میانگین بیش از20 میلیارد ریال هزینه 
اقالم مصرفی، تعمیر و نگهداری نیاز دارند اما نمونه ایران ساخت این دستگاه، 

یک دهم نمونه مشابه هزینه بر است ضمن آنکه کارایی باالتری ارائه می کند.
ای��ن فعال فن��اور همچنین بیان ک��رد: همچنین نمونه خارجی دس��تگاه 
گازس��نج دودکش با هزینه 2.5 میلیارد ریالی بدون خدمات پش��تیبانی و از 
مبادی غیررس��می عرضه می ش��ود. در حالی  که نمونه  مشابهی که در کشور 
تولید کردیم، با کیفیتی به مراتب باالتر و روزآمدتر، با یک سوم هزینه نمونه 
مشابه عرضه می ش��ود. تولید این محصوالت ضمن کاهش ارزبری، کمک به 
بومی سازی بسیاری از مواد اولیه و صنایع وابسته، زمینه اشتغال مستقیم 40 
نفر از دانش آموختگان را به طور مستقیم و صدها نفر به طور غیرمستقیم در 

پی داشته است.

آمازون از خریداری ۱۱ فروند هواپیما برای تحویل سفارش در ایاالت متحده 
خبر داد. هواپیماهای جدید آمازون در س��ال های 202۱ و 2022 وارد ناوگان 

این شرکت می شوند.
ب��ه گزارش زومیت، آمازون ناوگان بس��یار بزرگی برای تحویل س��فارش به 
مشتری دارد. براساس گزارشCNet، غول خرید اینترنتی با انتشار یک بیانیه  
مطبوعات��ی از خریداری ۱۱ فروند هواپیما خبر داده اس��ت. این هواپیماها به 

ناوگان تحویل سفارش آمازون اضافه می شوند.
چه��ار هواپیمای بوئین��گ ۳00-۷۶۷ ک��ه متعلق  به ش��رکت هواپیمایِی 
وس��ت جت )WestJet( هس��تند، قرار است در س��ال 202۱ به واحد باربری 
هوای��ی آمازون ایر )Amazon Air( اضافه ش��وند. هفت هواپیمای دیگر به 

شرکت هواپیمایِی وس��ت جت )WestJet( تعلق دارند و در سال 2022 وارد 
ناوگان آمازون خواهند ش��د. آمازون با خریدن هواپیمای اختصاصی می تواند 
سفارش ها را به  گونه ای که مشتریانش در سراسر ایاالت متحده  آمریکا انتظار 
دارند، به آنها تحویل بدهد. سارا رودز، قائم مقام واحد حمل و نقل هوایی آمازون، 
می گوید این ش��رکت امروزه مجموعه ای از هواپیماهای اجاره ای و اختصاصی 

»در ناوگاِن روبه روشدش« دارد تا »عملیاتش را بهتر مدیریت کند.«
در سال گذشته میالدی، تعداد هواپیماهای ناوگان هوایی آمازون به ۷0 فروند 
رسید. آمازون می گوید مردم در دوران دنیاگیری ویروس کرونا بیش ازپیش به 
خرید آنالین متکی ش��دند و همین موضوع آن را مجاب کرد تا ناوگان هوایی 

تحویل سفارش خود را گسترش دهد.

نویسـنده: مهـدی هنرمند / با انتشـار خبر همکاری اپل و هیونـدای به منظور تولید آمازون برای ناوگان هوایی خود 11 فروند هواپیما خریداری کرد
خودروی الکتریکی، سـهام غول کره ای صنعـت خودرو بیش از 2۰درصد افزایش یافته 

است.
بـه گزارش زومیت، بعد از مدت ها گمانه زنی و انبوهی از شـایعات مبنی بر تالش اپل 
برای ورود به صنعت خودرو و ساخت اولین اتومبیل خودران، هیوندای رسما تأیید کرد 
 Apple Car کـه غول دنیای فناوری مذاکرات اولیه را با این شـرکت بـه  منظور تولید
آغاز کرده است؛ خبر مهمی که به سرعت به تیتر اصلی رسانه ها تبدیل شد. به گزارش 
TechCrunch، هیوندای موتور گزارش های یادشـده را بی اهمیت جلوه داده اسـت و 
ادعا می کند مذاکره در مراحل اولیه قرار دارد و هنوز تصمیم مشـخصی گرفته نشـده 
اسـت، اما خبر احتمال همکاری هرچند آزمایشـی با اپل، کافی بود تا در معامالت روز 

جمعه، سهام شرکت هیوندای بیش از 2۰درصد افزایش یابد. گزارش های یادشده، برای 
اولین  بار براساس مصاحبه تعدادی از صاحب نظران نزدیک به زنجیره تأمین و به وسیله  
خبرگزاری Korea Economy Daily، رسانه ای و در نهایت، با بیانیه  رسمی هیوندای 
به بلومبرگ تأیید شد. در مستندات بیانیه  هیوندای آمده است که این شرکت با اپل در 
حال مذاکره اسـت؛ اما چون گفت وگو در مراحل اولیه قرار دارد، هیچ تصمیمی در این 
باره گرفته نشـده است. این غول خودروساز کره ای در اطالعیه ای به CNBC برای بار 
دوم این موضوع را تأیید کرده اسـت. در گذشته، رویترز پیش بینی کرده بود که تولید 
اتومبیل اپل می تواند از سال 2۰24 آغاز شود، اما این احتمال وجود دارد که اپل دامنه 
توسـعه  وسایل نقلیه را به سیسـتم های خودران و کیت های سخت افزاری محدود کند 
که می توانند با یک وسـیله نقلیه ادغام شـوند. البته اعتقاد بر این است که محدودیت  

تجهیزات دانش بنیان برای سنجش آالینده های محیطی 
ساخته شد تا به بهبود کیفیت هوا کمک کند

سهامهیوندایدرپیخبراحتمالهمکاریبااپل۲۰درصدافزایشیافت

دریچــه

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 20 شرکت دانش بنیان 
ایران��ی برای توس��عه روابط تجاری و فناورانه میان دو کش��ور به ارمنس��تان 
س��فر می کنند. 2۱ تا 24 بهمن ماه س��ال جاری فرصتی فراهم ش��ده است تا 
شرکت های دانش بنیان  فعال در حوزه های مختلف فناورانه به ارمنستان سفر 
و در نشس��ت های تجاری و فناورانه با ش��رکت های ارمن��ی در ایروان مذاکره 
کنند. این نشس��ت ها در ش��کل گیری فضای کار اش��تراکی میان شرکت های 
ایران��ی و ارمنی نقش موث��ری دارند. »بازدید از نمایش��گاه دائمی محصوالت 
دانش بنیان که به همت کارگزاری مرکز صادرات ایران در ارمنستان راه اندازی 
ش��ده اس��ت« و »بازدی��د از پارک های عل��م و فناوری این کش��ور« از جمله 

برنامه های این سفر 4 روزه است. 

2۰ دانش بنیان ایرانی به ارمنستان می روند تا 
فضای کار اشتراکی میان 2 کشور ایجاد شود

یکشنبه
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رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی با تاکید بر اینکه مدل کسب 
و کار فناوران در حوزه آلودگی هوا تعریف نش��ده است، گفت اگر مدل کاری آنها 

مشخص شود شاهد بروز فناوری در این عرصه خواهیم بود.
ب��ه گزارش مه��ر، دکت��ر اس��ماعیل قادری فر 
درخصوص اهمی��ت موضوع آلودگی ه��وا و رفع 
ای��ن مش��کل توس��ط ش��رکت های دانش بنیان، 
اس��تارت آپ ها و حوزه های فن��اور به خبرنگار مهر 
اظهار کرد: موضوع آلودگی هوا و ورود دانش بنیان ها 
به این حوزه، یک��ی از حلقه های مفقوده در حوزه 
نوآوری به ش��مار می رود. رئیس مرکز فناوری های 
راهبری معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه از یک 
طرف با معضل روزافزون افزایش آالینده های زیست 
محیطی مواجه هستیم و از طرف دیگر فرصت ها 
برای ورود ش��رکت های دانش بنیان به این عرصه 
همواره وجود داشته است، بیان کرد: اما همانطور که 
شاهد هستیم حلقه های اتصال بین این فناوران و 

دستگاه های مسئول و متولی به خوبی تشکیل نشده است. قادری فر با تاکید بر اینکه 
دستگاه های متولی و اجرایی به نوعی وظایف خود را به دیگران پاس کاری می کنند، 
گفت: ما هم هنوز در حوزه شرکت های دانش بنیان نتوانستیم انسجام و تمرکزی به 

وجود بیاوریم تا به عنوان مثال شرکت های دانش بنیان در حوزه آلودگی هوا ورود 
پیدا کنند. وی با تاکید بر اهمیت ورود خودروهای برقی و برقی سازی وسایل نقلیه 
از جمله موتورسیکلت ها گفت: گزارش ها گواه بر این است که موتورسیکلت ها سهم 
بسیار زیادی در آالیندگی های شهر تهران دارند، 
اما هنوز به صورت جدی به این عرصه ورود نشده 

که بتوان از موتورسیکلت های برقی استفاده کرد.
به گفته وی، ش��اید یکی از دالیل عدم توفیق 
در این عرصه این اس��ت که بازارسازی مناسب و 
مدل کسب و کاری مناسبی را برای شرکت های 
دانش بنیان، واحدهای فناور و اس��تارت آپ ها در 
این عرصه را تعریف نکردیم؛ ما س��عی داریم این 
کار را انج��ام دهیم و اگر این اتفاق بیفتد طبیعتاً 
شرکت ها می توانند ظهور و بروز جدی تری در رفع 
آلودگی هوا داش��ته باشند. وی با اشاره به برخی 
اقدامات در زمینه کاهش آلودگی هوا با فناوری و 
نوآوری، گفت: در سال های گذشته برخی اقدامات 
برای کاهش آلودگی هوا همچون اس��تفاده از کاتالیست های خودرو، بهینه سازی 
موتورخانه ها و… توسط برخی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها انجام شده و 

از طریق معاونت علمی هم شاهد حمایت هایی بوده ایم.

وزارت دادگستری ایاالت متحده می گوید بوئینگ به اداره فدرال هوانوردی 
درب��اره  هواپیمای ۷۳۷ مکس دروغ گفته اس��ت و به  دلیل تالش برای فریب 

آژانس دولتی، باید جریمه ای سنگین بپردازد. 
به گزارش زومی��ت، نهادهای ف��درال ایاالت 
متحده که ماه ها اس��ت روی دو حادثه  س��قوط 
یک مدل هواپیم��ای بوئینگ تحقیق می کنند، 
سرانجام به نتیجه ای مشخص رسیدند. پنجشنبه  
گذشته وزارت دادگستری ایاالت متحده بیانیه ای 
منتش��ر کرد که براس��اس آن، بوئینگ به  دلیل 
توطئ��ه برای فریب دادن آژانس��ی دولتی که در 
حال ارزیابی جت مسافربری بوئینگ ۷۳۷ مکس 
)Max ۷۳۷ Boeing( بوده است، باید جریمه 

سنگینی پرداخت کند.
مطاب��ق گ��زارش Ars Technica و به  نقل 
از بیانیه  وزارت دادگس��تری آمریکا، بوئینگ به 
»انتش��ار بیانیه های گمراه کننده، بیان نیمی از 

حقایق« و همچنین غفلت های صورت گرفته توس��ط کارمندانش متهم شده 
اس��ت. گروه ارزیابی هواپیما در س��ازمان فدرال هوان��وردی می گوید بوئینگ 
پذیرفته است که به  خاطر اشتباهاتش بیش از 2.5 میلیارد دالر جریمه بپردازد.

پرداخت این جریمه  س��نگین، بخشی از توافقی است که موارد متعددی را 
شامل می شود. براس��اس اطالعات رسمی، بوئینگ باید 24۳ میلیون دالر به 
 عنوان جریمه  کیفری، 500 میلیون دالر برای خانواده های ۳4۶ قربانی سقوط 
۷۳۷ مک��س و ۱.۷۷ میلی��ارد دالر به عن��وان 
غرامت به مش��تریان خط��وط هوایی بوئینگ 
پرداخت کند. مش��کالت بوئینگ با هواپیمای 
پرف��روش ۷۳۷ مکس از اکتب��ر 20۱8 )مهر و 
آبان ۱۳۹۷( آغاز شد؛ وقتی که پرواز ۶۱0 الین 
ایر )Lion Air( در دریای جاوه سقوط کرد و 
تمامی ۱8۹ سرنشین آن به کام مرگ کشانده 
شدند. در ماه مارس سال بعد میالدی )اسفند 
۱۳۹۷ و فروردی��ن ۱۳۹8( پرواز ۳02 اتیوپین 
ایرالین��ز )Ethiopian Airlines( پ��س از 
برخاس��تن از اتیوپی س��قوط کرد و ۱5۷ نفر 
کشته شدند. هر دو سقوط بوئینگ ۷۳۷ مکس 
به یک دلیل رخ دادند: نقص در سامانه  افزایش 
مشخصه  مانورپذیری هواپیما)MCAS(.  وقتی بوئینگ هواپیمای ۷۳۷ مکس 
را طراحی ک��رد، تصمیم گرفت از موتورهای توربوف��ن بزرگ تر از نمونه های 

به کاررفته در ۷۳۷ استفاده کند. 

 بوئینگ به  دلیل ادعای دروغ درباره هواپیمای 737 مکسچرا دانش بنیان ها نمی توانند به رفع آلودگی هوا کمک کنند
بیش  از 2.5 میلیارد دالر جریمه شد

دستگاه های اکسیژن س��از یکی از تجهیزات موردنیاز بیماران کرونایی 
اس��ت؛ نیازی که با تالش ۳ ش��رکت دانش بنیان رفع ش��د و هوا در ریه 
بیم��اران جریان یافت. بیماری کرونا با عوارض زیادی برای بیماران همراه 
اس��ت، اما یکی از پیامدهای خطرناک و سخت آن، درگیری های ریوی و 
تنگی نفس است. اتفاقی که بیماران را با لحظات سخت و طاقت فرسایی 
مواجه می کند در این ش��رایط، استفاده از دستگاه های اکسیژن ساز تنها 
راهی است که می تواند حیات را به بیماران بازگرداند و جانی تازه به آنها 
دهد. در روزهای اوج واگیری کرونا همه کشورها در تالش بودند تا بتوانند 
نیاز بیماران، کادر درمانی و جامعه را تامین کنند. دارو، تجهیزات پزشکی، 
دستکش، ماسک و ... از جمله این نیازها است. زیست بوم فناوری و نوآوری 
ایران هم در بحبوحه این بیماری دس��ت به کار ش��د تا بتواند کشور را در 
حوزه تامین این نیازها خودکفا کند. س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با حمایت از این شرکت ها روند تولید 
این محصوالت حیاتی را ش��تاب داد. بر همین اساس این شرکت ها برای 
تولید دستگاه های اکسیژن ساز به میدان آمدند و با افزایش و سرعت دادن 
به خ��ط تولید خود، روند بهبود بیماران کرونایی را ش��تاب دادند؛ کاری 
که به خودکفایی کش��ور در این زمینه منجر شد. در ادامه با فعالیت این 

شرکت ها آشنا می شویم.
1. اکسیژن ساز خانگی

ش��رکت واالدرمان امیرکبیر یکی از ش��رکت هایی است که در روزهای 
اوج گیری کرونا و افزایش تعداد بیماران بس��تری ش��ده در بیمارستان ها 
تالش کرد تا به نیاز آنها در حوزه تامین دستگاه اکسیژن ساز پاسخ دهد. 

این شرکت با تولید انواع مختلف این دستگاه ها کار خود را آغاز کرد و در 
روزهای شیوع کرونا با ش��تاب دادن به تولید محصوالتش، به یاری کادر 

درمانی کشور و بیماران شتافت.
دس��تگاه  های تنفسی و اکسیژن سازهای خانگی و بیمارستانی از جمله 
محصوالت این شرکت اس��ت. این دستگاه ها برای بیمارانی که مشکالت 

تنفسی دارند در بیمارستان ها و منازل مورد استفاده قرار می گیرد.
2. تولید کمپرسورهای صنعتی و تجهیزات جانبی هوای فشرده

گروه صنعتی هوایار هم دیگر مجموعه فناوری اس��ت که به این حوزه 
ورود کرده اس��ت. این شرکت از سال ۷۷ تاکنون به تولید کمپرسورهای 

صنعتی و تجهیزات جانبی هوای فشرده مشغول است.
گ��روه صنعتی هوایار برای مبارزه با بحران کرونا و با توجه به نیاز مبرم 
مراکز درمانی و بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به تجهیزات 
تولیدکننده اکس��یژن موردنیاز بیماران، اقدام به تولید و ارسال پکیج های 

اکسیژن ساز به درمانگاه ها و بیمارستان ها کرده است.
3. تولید گازهای طبی

ش��رکت عصر صنعت آتبین هم از سال 8۹ برای ارتقای کمی و کیفی 
محصوالت حوزه پزش��کی و س��المت به طور بس��یار تخصصی  فعالیت 
خ��ود را آغاز کرد. یکی از حوزه های فعالیت این ش��رکت، تولید گازهای 
طبی)اکسیژن( اس��ت. این محصوالت در روزهای ش��یوع کرونا به یاری 
بیماران آمده و نیاز کشور در حوزه اکسیژن را تامین کرده است. دستگاهی 
با نمایش لحظه ای همه عملیات ها، مجهز به اگزوزهای صداگیر و قابلیت 

کنترل اندروید.

تفاهم نامه راه اندازی کارخانه نوآوری »آریا« با حضور معاون علمی و فناوری امضا 
شد تا فضای تازه ای برای رونق کسب وکارهای دانش بنیان، استارت آپ ها و صنایع 
خالق ایجاد شود. سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان 
اینکه کارخانه های نوآوری یک ابتکار جدید در راستای توسعه زیست بوم نوآوری 
اس��ت و با اش��اره به ادامه مستمر برنامه توس��عه فضاهای نوآوری گفت: فضاهای 
نوآوری با س��رمایه گذاری و حمایت جدی که به ویژه از س��وی دولت انجام شده 
به طور چشمگیری گسترش یافته است، اما وجه بارز کارخانه های نوآوری در این 
است که به دست بخش خصوصی توسعه می یابند و فضاهای الزم را برای تبدیل 

نوآوری به کسب و کار فراهم می کنند.
س��تاری ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه نوآوری را گامی روبه 
جلو در توسعه پایدار دانست و گفت: کارخانه های آالینده، مونتاژکار و سنتی امروز 
جای خود را به نوآوری، طراحی و توس��عه مرزهای فناوری داده اند. جای تبریک 
و قدردان��ی اس��ت که بخش خصوصی چنین فضای درخورتوجه��ی را به رونق و 

گسترش زیست بوم نوآوری اختصاص داده است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، از رس��یدن فضای فعالیت جوانان به بیش از ۳0هزار 
متر مربع با اجرایی شدن کارخانه نوآوری آریا گفت و ادامه داد: با ایجاد این کارخانه 
ن��وآوری، چند ه��زار جوان خالق و دانش آموخته فضایی برای کار و بس��ط دادن 
ایده های نوآورانه خود پیدا می کنند و با کس��ب وکارهای خود ضمن ایجاد ارزش 

افزوده و اشتغال ، به یاری حل مشکلی از جامعه می آیند.
کارخانه های نوآوری و شهر هوشمند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از نزدیک شدن تهران به شهر هوشمند 

خبر داد و افزود: یکی از بخش های شهر هوشمند، ایجاد مراکز و بسترهایی است 
که جوانان بتوانند ایده های ش��ان را به شرکت تبدیل کنند. تحقق شهر هوشمند 
بیش از هر چیز، به یک زیست بوم نیاز دارد و پهنه های نوآوری این زیست بوم را 
کامل می کنند. کارخانه های نوآوری بخشی مهم و جدایی ناپذیر از این زبست بوم 
به شمار می روند که اکنون با ایجاد این کارخانه ها، تهران باز هم به تحقق شهری 
هوش��مند نزدیک شده اس��ت. در بخش دیگری از این مراسم مهدی صفاری نیا، 
رئیس پارک فناوری پردیس با اشاره به افزایش زیست بوم نوآوری تهران افزود: با 
ایجاد و عملیاتی شدن کارخانه نوآوری آریا، ۱5000 مترمربع فضای قابل استفاده 
در زمینی به مساحت حدودا ۳0000 مترمربع به زیست بوم نوآوری اضافه می شود.

صفاری نیا با بیان اینکه بیش از 25هزار متر مربع در شعب پارک فناوری پردیس 
در اختیار کس��ب و کارهای دانش بنیان، اس��تارت آپ ها و دیگر حلقه های زنجیره 
نوآوری قرار گرفته است، ادامه داد: نزدیک 200 مجموعه در های  وی و کارخانه 
نوآوری آزادی نزدیک به  ۱50 محصول و خدمت را ارائه می کنند و با پیوس��تن 
کارخانه نوآوری به این زیست بوم، ظرفیت تازه ای برای ارائه خدمات و محصوالت 

فناورانه شکل می گیرد.
امضای تفاهمی برای توسعه زیست بوم نوآوری

در این مراسم با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، تفاهم نامه ایجاد 
کارخانه نوآوری آریا امضا ش��د. براس��اس این تفاهم  نامه، فضای کارخانه پیشین 
شرکت آریا الکترونیک ایران بالغ بر ۳0هزار متر مربع به کارخانه نوآوری  بستری 
برای حضور شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، صنایع خالق، شتاب دهنده ها و 

فضاهای کار اشتراکی اختصاص خواهد یافت.

15هزار مترمربع به زیست بوم نوآوری پیوست

 ستاری: کارخانه های نوآوری شهر را هوشمند می کند

جمعه، سهام شرکت هیوندای بیش از 2۰درصد افزایش یابد. گزارش های یادشده، برای 
اولین  بار براساس مصاحبه تعدادی از صاحب نظران نزدیک به زنجیره تأمین و به وسیله  
خبرگزاری Korea Economy Daily، رسانه ای و در نهایت، با بیانیه  رسمی هیوندای 
به بلومبرگ تأیید شد. در مستندات بیانیه  هیوندای آمده است که این شرکت با اپل در 
حال مذاکره اسـت؛ اما چون گفت وگو در مراحل اولیه قرار دارد، هیچ تصمیمی در این 
باره گرفته نشـده است. این غول خودروساز کره ای در اطالعیه ای به CNBC برای بار 
دوم این موضوع را تأیید کرده اسـت. در گذشته، رویترز پیش بینی کرده بود که تولید 
اتومبیل اپل می تواند از سال 2۰24 آغاز شود، اما این احتمال وجود دارد که اپل دامنه 
توسـعه  وسایل نقلیه را به سیسـتم های خودران و کیت های سخت افزاری محدود کند 
که می توانند با یک وسـیله نقلیه ادغام شـوند. البته اعتقاد بر این است که محدودیت  

ایجادشـده به دلیـل همه گیری ویروس کرونا می تواند معرفی Apple Car را تا سـال 
2۰25 یا حتی بیشتر به تأخیر بیندازد.

هیونـدای برنـد تجاری اتومبیـل الکتریکی خود را با نام Ioniq در آگوسـت سـال 
2۰2۰ )مـرداد - شـهریور 1399( راه انـدازی کرد و در چشـم اندازی چهارسـاله، قصد 
دارد سـه خـودروی الکتریکی را به عنوان بخشـی از اسـتراتژی دسـتیابی به فروش 
یک میلیون دسـتگاه وسـیله نقلیه الکتریکی و کسب سـهم 1۰ درصدی بازار EV، تا 
سـال 2۰25 به بازار عرضه کند. هیوندای در شـرکت مبتنی بر سیسـتم های خودران 
Aptiv سـرمایه گذاری مشترکی انجام داده است تا سیسـتم های خودران آماده برای 
تولید سـطح 4 و سطح 5 را تا سـال 2۰22 در اختیار روبوتاکسی ها، اپراتورهای ناوگان 

حمل ونقل و خودروسازان قرار دهد.

3 شرکتی که با ساخت دستگاه اکسیژن ساز به یاری بیماران 
کرونایی آمدند کدامند

سهامهیوندایدرپیخبراحتمالهمکاریبااپل۲۰درصدافزایشیافت

یادداشـت

وبینار »تهیه صورت های مالی« ویژه شرکت های خالق برگزار می شود.
با توجه به راهبرد جدید س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه 
صنایع نرم و خالق، برای اجرای برنامه های هدفمند توانمندسازی شرکت ها و 
استارت آپ های خالق یک برنامه آموزشی و جدید برای استفاده هرچه بیشتر 

شرکت های خالق تهیه شده است.
در این برنامه، آموزش ها بیشتر روی توانمندسازی شرکت ها و مسائل مهمی 
همچون تهیه صورت های مالی، آش��نایی با مس��ائل مهم حوزه تجارت، اصول 

تعامل با مشتری و آموزش های مدیریتی متمرکز هستند.
ای��ن برنام��ه هدفمند باعث می ش��ود تا این ش��رکت ها بتوانن��د به عنوان 

شرکت های خالق، توانمند و مستقل به رشد خود ادامه دهند.

شرکت ها و استارت آپ های خالق 
توانمند می شوند



گاه��ی اوقات در میان بازاریاب ها اف��رادی وجود دارند که فکر می کنند 
با تغییر ش��کل آمار و ارقام می توانند اوضاع را بهتر کنند. این افراد اغلب 
شناسایی می ش��وند و در نهایت اخراج خواهند شد، البته فراموش نکنید 
که هزینه های زیادی را نیز به شرکتی که در آن فعالیت می کنند، تحمیل 
خواهن��د کرد. ش��رکت های دیگری نیز وجود دارند ک��ه از امتحان کردن 
چیزهای جدید و اعمال تغییر و تحول در کس��ب و کارشان واهمه دارند؛ 
اینگونه از شرکت ها در نهایت با رقیبانی روبه رو می شوند که نه تنها از آنها 

پیشی می گیرند، بلکه به طور کل آنها را نابود می کنند.
اس��تراتژی های بازاریابی، دقیقا همان چیزی است که یک کسب و کار 
را ب��زرگ می کند و یا اینکه آن را از بین می برد. در ادامه با ۷ اش��تباه در 

بازاریابی آشنا می شوید که منجر به سقوط کسب و کارها می شود.
1. عدم برنامه ریزی برای مطلع شدن از گرایش های جدید بازار

چشم انداز بازاریابی دائما دچار تغییر و تحول می شود. بخشی از وظیفه 
یک بازاریاب خوب این است که از جدیدترین گرایشات بازار صنعت حوزه 
فعالیتی خود آگاه شود. این احتمال وجود دارد که تمرکز کردن روی دانش 
و اطالع��ات فعلی و نادیده گرفتن مطالعات جدید انجام ش��ده و ابزارهای 
به روز، آسان تر باشد؛ با این حال نباید فراموش کنید که این دستورالعمل 
ش��ما را به موفقیت نمی رساند. به بیان س��اده تر، بخشی از وظیفه شما به 

عنوان یک بازاریاب این است که نوآورانه عمل کنید.
اولین گام این است که برای مثال، هر فصل سال را با تحلیل های جدید 
مربوط به رقیبان آغاز کنید. رقیبان شما دقیقا چه کارهایی را با موفقیت 
انجام می دهند که شما از آنها بی بهره اید؟ آیا رقیبان شما از برنامه بازاریابی 
محتوای با کیفیت تر اس��تفاده می کند؟ آیا تبلیغات محلی در فیس بوک، 
چیزی اس��ت که آنها را به موفقیت رس��انده؟ رقیبان خود را به درس��تی 

بشناسید و از کانال های پربازده آنها به نفع خودتان استفاده کنید.
در مرحله بعد، با فروش��نده های خود صحبت کنید. پیشنهاد می کنیم 
که دو بار در س��ال را برای جلس��ه های بازاریابی اختصاص دهید. تمامی 
فروشنده های فعلی و کسانی که تمایل به دریافت نمایندگی شما را دارند، 
دع��وت کرده و از آنها بخواهید که در عرض ۳0 دقیقه، تازه های روز را به 
اطالع شما برسانند. عالوه بر این، جلساتی را نیز با همکاران بازاریاب خود، 
ترتیب دهید؛ فرقی نمی کند که در چه زمینه ای بازاریابی می کنند، از آنها 

بخواهید که در جلسات شرکت کنند.
تحقیق را نیز فراموش نکنید. از وب س��ایت های بازاریابی دیدن کنید و 
از ای��ن کار، یک عادت برای خود بس��ازید. با تحقیق ک��ردن می توانید از 

اطالعاتی که ارائه می دهند، برخوردار شوید.
در طول این پروس��ه ها، لیس��ت بزرگی از ایده ها را به دس��ت می آورید. 
هر س��ال باید بخشی از بودجه خود را به امتحان کردن برخی از ایده های 

بازاریابی ارائه شده اختصاص دهید.
2. عدم به کارگیری حداقل یک ترفند نوآورانه برای رشد

یک ترفند خوب برای رش��د می توانند کس��ب و کار ش��ما را به راحتی، 
به مرحله بعدی رش��د برس��اند. به بیان س��اده تر، ترفندهای رشد در واقع 
روش های اس��تفاده خالقانه تر از تکنولوژی و ابزارها برای ایجاد نام تجاری 
هس��تند. اگر یک استراتژی خوب به درستی انجام شود، می تواند کسب و 
کار شما را از یک استارت آپ سردرگم به یک نام بزرگ تجاری برساند اما 
متاس��فانه، بس��یاری از بازاریاب ها حتی حاضر به امتحان کردن این روش 

نیستند.
اغلب این مش��کل را با زمان و خالقیت توجیه می کنند. احتماال با خود 
فکر می کنید که آنقدر سرتان شلوغ است که نمی توانید به تحلیل ها نگاهی 
بیندازی��د، به کانال های بازاریابی نگاه کنید و تالش های کمپین های خود 
را ارزیاب��ی کنید و ی��ا اینکه برای خلق روش های خالقانه در اس��تفاده از 

تکنولوژی به منظور بهبود پروسه های بازاریابی، وقت کافی نداشته اید.
حتما ب��رای این کارها، زمان کافی را اختصاص دهی��د. در اتاق خود را 
ببندی��د، کامپیوتر را کنار بگذارید و ب��ه راه های مختلفی فکر کنید که از 
طریق آن می توانید به مردمی که در بازار هدف ش��ما هس��تند، دسترسی 
داشته باش��ید. اگر این روش برای شما کارآمد نیست، یک جلسه جریان 
مغزی را با هوشمندترین کارمندان خود ترتیب دهید؛ این احتمال وجود 
دارد ک��ه آنه��ا بتوانند ایده هایی را مطرح کرده و ی��ا اینکه گرهی را از کار 

شما باز کنند.

3. توقف زودهنگام برنامه ها
متاس��فانه باید بگوییم که بازاریابی به زمان و پول نیاز دارد بنابراین اگر 
می خواهید که از تاثیر و کارآمدی کمپین های خود اطمینان حاصل کنید، 

باید مقدار زیادی از هر دو عامل پول و زمان را سرمایه گذاری کنید.
برای مثال، بهینه سازی موتور جست وجو یا سئو، زمانبر است. تالش های 
ش��ما در زمینه بهبود س��ئو باید حداقل 4 ماه ادامه داشته باشد تا اینکه 
بتوانید ش��اهد نتایج آن باش��ید. تع��داد زیادی از کمپین ه��ای بازاریابی، 
ش��رکت ها، کسب و کارها و ... در حال تالشند تا نتایج خوبی را در گوگل 
به دست بیاورند، بنابراین نمی توانید انتظار داشته باشید که با یک حرکت 
س��اده، ریزالت اول گوگل باشید. پس از ارزیابی وضعیت موجود، ماه ها به 
بررس��ی استراتژی های گوناگون می پردازید تا گزینه موردنظر خود را پیدا 

کنید.
فرقی نمی کند که در چه حوزه ای فعالیت می کنید، قبل از نهایی شدن 
قرارداد با نمایندگی های فروش، باید درک درستی از چارچوب زمانی آنها 

داشته باشید.
ج��ان لینک��ون، مدیرعام��ل Ignite Visibility از تجربیات خود در 
این زمینه می گوید: »یکی از ارباب رجوع های ما در س��ال جاری، نس��بت 
به س��ال های گذشته، یک میلویون دالر سود بیش��تر را به دست آورد. او 
س��ه سال اس��ت که از مشتری های سئوی ماس��ت  و هر سال، ما برای او 
سودآوری داشته ایم. ما در شش ماه اول همکاری خود، زمان زیادی را برای 
پاک سازی و ترمیم وب سایت او صرف کرده بودیم. اگر او در آن شش ماه 
که هیچ سودی را به دست نیاورده بود، برنامه خود را کنسل می کرد، بدون 
شک، تا به حال نمی توانست به چنین ثروتی دست پیدا کند. او می دانست 
که این برنامه ها زمانبر هستند و در حال حاضر، از مزایای آن بهره می برد.«
4. به کارگیری توصیه های افراد نامناسب و ارائه  خدمات ضعیف

هم��ه ما هدف قدرت متقاعدس��ازی ق��رار می گیریم. برخ��ی دیگر که 
تاثیرپذیرتر از دیگران هستند، اغلب در دام ترفندهای به اصطالح زیرکانه 
نمایندگی های ف��روش قرار می گیرن��د. در پروس��ه های تصمیم گیری از 
تحلیل های خودتان اس��تفاده کنی��د و از افراد فرصت طلب فاصله بگیرید. 
تنها یک جس��ت وجوی ساده در گوگل می تواند اطالعات جامعی را درباره 
بیش��ترین خدماتی که ارائه می ش��ود، در اختیار ش��ما ق��رار خواهد داد. 
بررس��ی های به عمل آمده، به ویژه بررس��ی های بد را ارزیابی کنید. تنها 
به اس��ناد اجتماعی که در وب سایت شرکت دارید، اکتفا نکنید. در عوض، 
تالش کنید تا اس��ناد اجتماعی را با استفاده از تماس با افرادی که آنها را 
فراهم کرده اند، معتبر کنید. به دنبال آمار تثبیت شده باشید؛ این آمار به 
ش��ما نش��ان می دهد که چطور این خدمات می توانند برای سازمان شما 
مفید باش��ند. در نهایت، عملکرد رقیبان را نیز درباره خدماتی که مدنظر 
قرار داده اید، در نظر گرفته و همین پروسه بررسی را بار دیگر تکرار کنید. 
این احتمال وجود دارد که توصیه ای که توس��ط نمایندگی های فروش به 
شما ارائه شده، دقیقا همانی باشد که یک شرکت دیگر با یک شهرت بهتر، 

آن را اعمال می کند.
در هر صورت، باید عملکرد فروشنده های خود را تحت نظر داشته باشید.

5. نادیده گرفتن آمارهای بد
فرام��وش نکنید که تمامی مس��ائل را در کنار ه��م در نظر بگیرید؛ نه 
اینکه تنها به بررسی مواردی بپردازید که مطابق میل شما پیشرفته است. 
واقع بین باش��ید، برخی از ایده های شما کارآمد نخواهد بود. گاهی اوقات، 
کمپین بازاریابی که فکر می کردید می تواند شما را به مرحله بعد ارتقا دهد، 

با شکست مواجه می شود.
ت��الش کنید که ب��دون تعصب و کامال بی طرفانه ب��ه ارزیابی تحلیل ها 
بپردازی��د. اگر آمارها از عدم موفقیت برنامه ه��ا خبر می دهند، روند آن را 
متوقف کنید. برای مثال، اگر روی یک آگهی اینترنتی، 20000 دالر هزینه 
کرده اید، اما درآمد برآورد ش��ده را از آن دریافت نمی کنید، پس به اطالع 
همه برسانید که این حرکت موفقیت آمیز نبوده است و باید از آن عبور کرد.

به بیان دیگر، اخبار بد را نیز با آغوش باز پذیرا باشید و سعی نکنید که 
ش��رایط بد را خوب جلوه دهید. واقع بین بودن به ش��ما کمک می کند که 
منابع خود را بار دیگر و به درس��تی اس��تفاده کنید تا در درازمدت، شاهد 

سودآوری آن باشید.
6. عدم تعیین یک برنامه  بازاریابی مشخص و آماده کردن آن 

برای اجرا
ش��ما باید یک برنامه بازاریابی طراحی کنید و مطمئن شوید که تمامی 
جوانب آن را س��نجیده اید. ش��ما می توانید با یک جس��ت وجوی ساده در 
گوگل، انواع مختلفی از قالب ها را پیدا کنید، اما برخی از بهترین موارد در 

ادامه جمع آوری شده اند:
• برنامه شما باید از یک چارچوب زمانی و تقویم رویدادها برخوردار باشد. 
چرا؟ به این دلیل که با این کار، انتظارات بیهوده را کنار گذاش��ته و درک 
می کنید که این برنامه، نتایج فوری به همراه نخواهد داشت؛ در عوض روی 
هدف نهایی متمرکز می مانید. ش��ما باید مدیران اجرایی را قانع کنید که 

این برنامه به زمان نیاز دارد.
• ش��ما باید تمامی ابتکارات بازاریابی را بخش بندی کنید. روی مسئله 
بازگشت سرمایه تمرکز کنید و میزان رشد آن در آینده را نشان دهید. بهتر 

است که سه حالت بد، متوسط و خوب را برای آن در نظر بگیرید.
• ی��ک طرح احتمالی را نی��ز در نظر بگیرید. گاهی اوقات، حتی بهترین 
ایده ه��ا هم منحرف می ش��وند. یک ش��رایط پیش بینی نش��ده می تواند 
تالش های کمپین شما را نابود کند بنابراین باید یک برنامه پشتیبان را نیز 

در اختیار داشته باشید تا در صورت نیاز، آن را اعمال کنید.
اگر طرح مش��خصی را طراحی نکرده و انتظارات معقول را برای آن در 
نظر نگیرید، ممکن اس��ت که شرایط شغلی خود را به خطر بیندازید و از 
آن بدتر، کس��ب و کار خود را آماده نکرده اید. عالوه بر این، استراتژی های 
الزم برای برداشتن قدم بعدی و دسترسی به مراحل باالتر را نیز در اختیار 

ندارید.
7. عدم شناخت کافی از هسته  مرکزی مدل کسب و کار

در آغاز تمامی بازاریاب ها باید از آیتم های زیر مطلع باشند:
• ارزش مشتری شما به طور متوسط چقدر است؟

• طول عمر میانگین مشتری چقدر است؟
• سود عایدی از هر مشتری چقدر است؟

• هزینه هدف شما برای به دست آوردن مشتری جدید چقدر است؟ راه 
گریز شما چیست؟

• فصل های پردرآمد و کم درآمد کدام ها هستند؟
• چه اهدافی را برای رشد در نظر دارید؟

• بودجه شما چقدر است؟ این بودجه تا چه میزان انعطاف پذیر است؟
• وجه تمایز مشتری خوب از بد چیست؟

• کانال های بازاریابی ش��ما کدام ها هس��تند؟ هزین��ه ای که از هر کانال 
تحمیل می شود و بازگشت هر کدام از آنها چقدر است؟

قب��ل از اینکه بخواهید یک اس��تراتژی مناس��ب برای ی��ک نام تجاری 
مشخص را آغاز کنید، باید از هسته مرکزی مدل کسب و کار آگاه باشید. 
منظور از این امر، آمارها و پیچیدگی های خاص کسب و کار است. در غیر 
این صورت نمی توانید یک تصمیم هوشمندانه را برای کانال های بازاریابی 

منتخب خود اتخاذ کنید.
قبل از اینکه استراتژی ها حتی روی کاغذ پیاده شوند، باید درک درستی 
از این آیتم های هسته ای داشته باشید. عالوه بر این، بهتر است که اطالعات 
بازاریابی کلی مثل ش��خصیت کسب و کار خود را نیز بشناسید. ارزش آن 
چقدر است؟ مشتری های اصلی شما چه کسانی هستند؟ وجوه تمایز شما 

و رقیبان تان چیست؟ پیشنهاد فروش منحصر به فرد شما چیست؟
خودتان را با این اطالعات مجهز کنید و اس��تراتژی بازاریابی را طراحی 
کنید که با مدل کسب و کار همخوانی داشته باشد. بدین ترتیب می توانید 
پتانسیل خالقانه و درآمد خود را افزایش دهید. بسیاری از کسب و کارها 
درک درس��تی از این آمارها ندارند. بدون ش��ناخت کاف��ی از این آمارها، 

نمی توانید هزینه های بازاریابی را به درستی تفکیک کنید.
انجام دادن هر کدام از این اش��تباهات بس��یار آس��ان است، به راحتی 
می ت��وان در دام آنها گرفتار ش��د، اما خبر خوب این اس��ت که می توانید 
مرتکب این اش��تباهات نش��وید. با برنامه ریزی مناس��ب، علت یابی و ارائه 
راه حل های خالقانه، می توانید مس��یر کمپین های بازاریابی خود را بدون 
هیچ گونه خطا، س��پری کنید. به یاد داشته باشید که از آخرین گرایشات 
بازار مطلع باش��ید، آمار را به درس��تی درک کنید، برنامه ریزی کنید و با 

خودتان صادق باشید.
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حمایت پپسی از رستوران داران سیاه پوست

پپسی در تازه ترین اقدام بازاریابی اش از کمپین بین المللی خود در 
راستای حمایت از رستوران های دارای صاحب سیاه پوست رونمایی 
کرده است. مسئله تبعیض نژادی در ایاالت متحده یکی از موضوعات 
بحث برانگیز اس��ت. اکنون پپسی با تمام توان در راستای حمایت از 
سیاه پوستان گام برداشته اس��ت. کمک های پپسی در قالب معرفی 
رستوران های دارای صاحبان سیاه پوست و همچنین تضمین فروش 
مداوم نوشابه هایش به آنها صورت می گیرد و این امر نقش مهمی در 
عبور چنین رستوران هایی از شرایط سخت کرونایی خواهد داشت. 
همکاری پپسی با لیگ های ورزشی امر تازه ای نیست. پپسی برای 
کمپین تازه اش قصد س��رمایه گذاری بر روی ش��بکه های اجتماعی 
و تبلیغات��ی تلویزیونی را دارد. اغلب تبلیغات تلویزیونی پپس��ی به 
عنوان میان برنامه های کوتاه در زمان استراحت مسابقه های مهم به 
نمایش درمی آید. با این حساب شمار باالیی از مخاطب های جهانی 

ویدئوی موردنظر را مشاهده خواهند کرد. 
رس��توران ها در ط��ول دوران کرون��ا س��ختی های بس��یار زیادی 
را متحم��ل ش��ده اند. یک��ی از برنامه های پپس��ی ب��رای حمایت از 
کارآفرینان سیاه پوس��ت در حوزه رس��توران داری مربوط به فروش 
نوش��ابه های مختلف و دریافت هزینه پس از 8 هفته اس��ت. این امر 
موجب کاهش دغدغه های مالی کس��ب و کارها و امکان تمرکز بهتر 
بر روی عبور از شرایط بحرانی می شود. این اقدام بازاریابی پپسی از 
همین حاال مورد اس��تقبال گسترده ای در میان کاربران قرار گرفته 

است. 
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ورود کی اف سی به جنگ کنسول های بازی

برند کی اف س��ی ش��هرت بس��یار زی��ادی در عرصه فس��ت فود 
دارد. من��وی این برند در بازارهای مختلف محبوبیت بس��یار زیادی 
دارد. همین امر موجب کس��ب س��ود فراوان از سوی کی اف سی و 
راه اندازی ش��عبه های مختلف در سراس��ر دنیا ش��ده است. وقتی از 
صنعت گیم صحبت می کنیم، به طور معمول انتظار مشاهده نام کی 
اف سی در این میان را نداریم. صنعت گیم در طول سال های اخیر 
به طور مداوم توس��عه پیدا کرده اس��ت. فقدان ارتباط میان صنعت 
گیم و فس��ت فود در نگاه نخست بس��یار واضح است. نکته مهم در 
این میان تمایل اغلب گیمرها برای صرف وعده هایی غذایی در قالب 
فست فود است بنابراین حوزه گیم و فست فود نوعی زنجیره فروش 
را ش��کل می دهد، با این حال باز هم حضور کی اف س��ی در زمینه 

طراحی کنسول عجیب به نظر می رسد. 
بس��یاری از کارشناس های عرصه کس��ب و کار و حتی گیمرهای 
مطرح ادعای کی اف سی برای ورود به عرصه تولید کنسول را نوعی 
حق��ه بازاریابی ارزیاب��ی کردند. با این حال در ط��ول ماه های اخیر 
ادع��ای موردنظر هرچه بیش��تر رنگ واقعیت به خود گرفته اس��ت. 
نکته جالب درخصوص کنس��ول کی اف سی طراحی اش به صورت 
سبد مرغ س��وخاری است بنابراین المان های مش��ابه برای کی اف 
س��ی در این طراحی رعایت ش��ده اس��ت. کاربران امکان قرار دادن 
تکه های مرغ در بخشی از کنسول برای گرم نگه داشتن را می دهد. 
بدون ش��ک طراحی کنسول کی اف سی نکات عجیب بسیار زیادی 
به همراه دارد. هنوز هم بس��یاری از گیمرها نس��بت به این کنسول 
به مثابه ش��عاری تبلیغاتی نگاه می کنن��د بنابراین باید منتظر اخبار 

بیشتری در این رابطه باشیم.
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اس��تفاده از اینس��تاگرام برای اهداف کاری امر تازه ای نیست. بسیاری 
از برندها در سراس��ر دنیا از اینس��تاگرام برای بازاریابی و تبلیغات استفاده 
می کنند. برخی از برندها حتی خدمات پش��تیبانی از مش��تریان و مسائل 
مربوط به خدمات پس از فروش را نیز در اینس��تاگرام دنبال می کنند. اگر 
ش��ما نیز تجربه بازاریابی در این فضا را داشته باشید، به خوبی از اهمیت 
تعام��ل نزدیک با مخاطب هدف آگاهی دارید. بس��یاری از برندها توانایی 
ارتباط با مشتریان به صورت های گوناگون را دارند. این امر به طور معمول 
در محیط کس��ب و کار رو در رو بهتر روی می دهد. بنابراین ش��اید برخی 
از برندها در زمینه تعامل با مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی اندکی 
مشکل داشته باشند. این امر طبیعی محسوب می شود. امروزه هیچ برندی 

بدون مشکل در زمینه بازاریابی نیست. 
کسب و کارها برای رقابت موثر با هم باید تعامل بهینه با مخاطب هدف 
را یاد بگیرند. اگر این امر مورد توجه کافی آنها قرار نداشته باشد، وضعیت 
بازاریابی شان به شدت دشوار خواهد شد. برخی از برندها برای فعالیت بهتر 
در این زمینه به دنبال استفاده از توصیه های کاربردی و حتی همکاری با 
موسس��ه های بازاریابی بزرگ هستند. بدون تردید تعامل با مخاطب هدف 
در ش��بکه های اجتماعی، در اینجا اینس��تاگرام، مهم است. این امر تفاوت 
میان برندهای موفق و بازنده را تعیین می کند، با این حال صرف هزینه های 
گزاف برای تعامل بهینه با مخاطب هدف همیشه ایده مناسبی نیست. در 
ادامه برخی از نکات مهم در این زمینه را بررسی خواهیم کرد. این امر به 
بازاریاب ها و کس��ب و کاری تازه تاسیس فرصت ارزیابی شرایط به صورت 

بهینه در کنار صرفه جویی در هزینه ها را می دهد. 
شناخت مخاطب هدف

آشنایی با مخاطب هدف گام اصلی در زمینه بازاریابی محسوب می شود. 
بسیاری از برندها بدون هیچ مقدمه ای وارد حوزه بازاریابی می شوند. شاید 
این امر در نگاه نخس��ت همراه با ایراد نباشد، اما دست کم وضعیت برندها 
را به ش��دت دش��وار خواهد کرد. وقتی یک برند محتوای بازاریابی تولید 
می کند، کاربران با انتظارات خاصی به سراغ آن محتوا می آیند بنابراین برند 
موردنظر باید آمادگی هرگونه واکنش��ی از س��وی مخاطب هدف را داشته 
باشد. اگر یک برند توانایی تولید محتوای جذاب برای مخاطب هدف را از 

دست بدهد، به سرعت با پدیده ریزش مخاطب مواجه خواهد شد. 
بدون ش��ک تحلیل های بس��یار زیادی در زمینه دالیل ریزش مخاطب 
ه��دف برندها در ش��بکه های اجتماعی وج��ود دارد، اما یکی از مهمترین 
دالیل مربوط به ش��ناخت نادرس��ت مشتریان از س��وی بازاریاب هاست. 
تمام مش��تریان دارای سلیقه ای یکسان نیستند بنابراین فعالیت بازاریابی 
برندها باید دارای تفاوت های محسوس��ی با هم باش��د. در غیر این صورت 
در بلندمدت با مشکالت عمیقی در زمینه تعامل با مخاطب هدف مواجه 
خواهند شد. این امر شاید در ابتدا بسیار سخت باشد، اما با اندکی تمرین 
شخصی سازی محتوای بازاریابی برای دامنه گوناگون مخاطب هدف ساده 

خواهد شد. 
یکی از برندهای موفق در زمینه بازاریابی همراه با شناخت دقیق سلیقه 
مخاطب هدف Fashion Brand Company است. این برند در قالب 
یک صفحه اینستاگرامی اقدام به رونمایی از مدل های مختلف لباس برای 
مخاط��ب هدف می کند. نکته جالب اینکه در این میان به س��لیقه دامنه 

وسیعی از افراد احترام گذاشته می شود. 
کسب جلوه منحصر به فرد

حضور در شبکه های اجتماعی به معنای تقلید صرف از دیگران و تالش 
برای جلب نظر مخاطب هدف نیست. این شیوه در اغلب اوقات با شکست 
همراه می ش��ود بنابراین کس��ب و کارها باید به دنبال راهکارهای منحصر 
به فرد برای بازاریابی در اینس��تاگرام باشند. امروزه برندهای مشهور دارای 
تفاوت های قابل مالحظه ای در زمینه بازاریابی هس��تند. همین امر آنها را 
ب��دل به گزینه هایی جذاب برای مخاطب هدف می کند. اگر برندها دارای 
شباهت باالیی به هم باشند، فرآیند انتخاب از سوی مخاطب هدف بسیار 

سخت خواهد شد. 
ش��باهت بیش از اندازه برنده��ا به هم در برخی از م��وارد موجب بروز 
مشکالت عمیق در زمینه توسعه کسب و کار می شود. اغلب اوقات برندهای 
کوچک و تازه تاسیس درگیر چنین مشکالتی می شوند بنابراین برندها باید 

برنامه ای مشخص برای غلبه بر چنین چالش هایی داشته باشند. 
امروزه هر برند دارای دامنه متنوعی از ارزش ها و شعارهای کاری است. 
نکته جالب اینکه اغلب برندها در زمینه انتخاب ش��عارها نسبت به ایجاد 
تمایز با رقبای ش��ان توجه می کنند بنابراین در حوزه بازاریابی استفاده از 
چنین ش��عارهایی برای ایجاد تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب هدف 
ض��روری خواهد ب��ود این امر فرآیند بازاریاب��ی را بدل به نمایش تعهدات 
برند در حوزه عمل خواهد کرد. امروزه مش��تریان دیگر حوصله تماش��ای 
تبلیغات سنتی با شعارهای توخالی را ندارند. بنابراین زمان دست زدن به 

عمل در حوزه بازاریابی فرا رس��یده اس��ت. همین امر حوزه بازاریابی را به 
دیگر بخش ها نظیر فروش و همچنین خدمات مشتریان نزدیک  می کند. 

به اشتراک گذاری تصاویر جذاب
اینستاگرام به عنوان یک ش��بکه اجتماعی دارای امکانات بسیار زیادی 
اس��ت. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف اقدام 
به تولید محتواهای مختلف در ش��بکه های اجتماعی می کنند. مهمترین 
مس��ئله در مورد اینس��تاگرام ضرورت توجه به محتوای بصری است. اگر 
برندها به این نکته مهم توجه نداش��ته باشند، به سرعت با مشکل مواجه 

خواهند شد. 
اینس��تاگرام به عنوان ی��ک پلتفرم عکس محور نیاز به شخصی س��ازی 
ایده های بازاریابی دارد بنابراین بازنشر محتوای بازاریابی توییتر در فضای 
اینس��تاگرام ایده جذابی نخواهد بود. برخی از برندها به دلیل ناتوانی برای 
ثبت و به اش��تراک گذاری محتوای جذاب بصری به طور مداوم با مش��کل 
تعامل با مخاطب هدف مواجه هس��تند. یک��ی از نکات مهم در این میان 
توجه به میزان تعامل نزدیک با مخاطب هدف است. این امر موجب بهبود 
تعامل برندها با مخاطب هدف می شود. هرچه یک تصویر جذابیت بیشتری 
برای کاربران داشته باشد، تمایل آنها برای بازنشر و همچنین درج کامنت 
بیش��تر خواهد شد، با این حساب پیش از تولید محتوا باید به زیبایی های 

بصری اش توجه نماییم. 
بارگذاری تصاویر ترکیبی

استفاده از تصاویر متعدد برای بازاریابی ایده جذابی است. شاید تنها نکته 
منفی در این میان امکان ش��لوغی بیش از اندازه پست برند باشد. یکی از 
ایده های مناسب در این میان تالش برای بازاریابی براساس تولید محتوای 
بازاریابی ترکیبی است. منظور ما در این بخش از محتوای ترکیبی استفاده 
از قالب های ترکیب عکس های مختلف است. این امر موجب نمایش شمار 

باالیی از تصاویر در قالب یک پست خواهد شد. 
برخی از کسب و کارها در بازه های زمانی مشخص یا مناسبت های خاص 
اقدام به قدردانی از مش��تریان می کنند. درج تصاویر مختلف مشتریان در 
قالب ی��ک عکس ترکیبی بهترین ایده برای اجرای این هدف خواهد بود. 
این امر موجب جای گرفتن تمام افراد در تصویر و همچنین ایجاد ویژگی 
منحصر به فرد خواهد ش��د بنابراین دیگر نیازی برای بارگذاری پست های 
جداگانه نخواهد بود. اینستاگرام دارای ابزار مشخصی برای ترکیب تصاویر 
است بنابراین در این راستا نیازی به استفاده از نرم افزارهای ویرایش عکس 

نخواهد بود. 
بارگذاری محتوای ویدئویی

محتوای ویدئویی در طول س��ال های اخیر جذابیت بس��یار زیادی برای 
کاربران داش��ته است. بخشی از جذابیت موردنظر به دلیل ماهیت فعالیت 
برندها و همچنین بهبود س��رعت اینترنت در نقاط مختلف جهان اس��ت. 
بدون تردید اینس��تاگرام در ابتدا یک پلتفرم عکس محور بود، اما به مرورو 
زمان جزییات تازه ای به این پلتفرم اضافه ش��د. اکن��ون امکان بارگذاری 
ویدئوهای جذاب در قالب پست یا IGTV وجود دارد بنابراین بازاریاب ها 
ب��ا انتخاب م��دت زمانی ویدئوی موردنظرش��ان امکان بارگ��ذاری اش در 

اینستاگرام را خواهند داشت.
اینس��تاگرام تا مدت ها فقط از ویدئوهای کوتاه و ۶0 ثانیه ای پشتیبانی 
می کرد. با این حال رونمایی از IGTV موجب تغییرات رویکرد ش��د. بر 
این اساس اکنون اینستاگرام دسترسی به ویدئوهای بلند را نیز فراهم کرده 
است. این امر نوعی اقدام رقابتی در مواجهه با یوتیوب محسوب می شود. 

اس��تفاده از نرم افزاره��ای ویرای��ش ویدئو برای بارگ��ذاری محتوا امری 
ض��روری اس��ت. برخی از برندها در این راس��تا از اپ های س��اده موبایلی 
اس��تفاده می کنند. ب��دون تردید گاهی اوقات اس��تفاده از چنین اپ هایی 
کاربردی خواهد بود، اما در سایر موارد باید به دنبال راهکارهایی حرفه ای تر 
باشیم. این امر شامل استفاده از نرم افزارهای حرفه ای ویرایش ویدئو است. 
فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری اساسی بر روی مخاطب هدف فراهم 

می شود. 
نگارش کپشن های تاثیرگذار

اینس��تاگرام به طور معمول یک پلتفرم عکس محور محسوب می شود. 
بارگذاری ویدئو در این میان نوآوری مهمی اس��ت، با این حساب صحبت 
از اهمیت فرمت متن در اینستاگرام و به طور کلی عرصه بازاریابی عجیب 
خواهد بود. بس��یاری از برندها دیگر به دنبال اس��تفاده از محتوای متنی 
نیستند. این امر به معنای ضرورت استفاده از ایده های تازه برای بازاریابی 
اس��ت. مهمترین مسئله در این میان ضرورت بازنگری در الگوی بازاریابی 

برندهاست. 
اینس��تاگرام به عنوان یک پلتف��رم عکس محور هنوز هم اهمیت زیادی 
برای محتوای متنی قائل است. این امر در بخش کپشن به طور کامل نمود 
پیدا می کند. اگر یک برند در زمینه بازاریابی توانایی نگارش کپش��ن های 
جذاب را نداش��ته باشد، به سرعت با مشکالت اساسی مواجه خواهد شد. 
ای��ن امر در زمینه بازاریابی همراه با مفه��وم ناتوانی برای بیان پیام اصلی 

همراه است. 

بسیاری از برندها برای بیان یک مفهوم کوتاه و مختصر در عمل چندین 
س��طر کپش��ن طراحی می کنند. این امر همیشه موجب ناامیدی کاربران 
می شود. امروزه کمتر کاربری حوصله کافی برای مطالعه یک متن طوالنی 
را دارد بنابراین کپشن های باید تا جای ممکن کوتاه باشد. این امر موجب 

تقویت انگیزه کاربران برای مطلعه کپشن موردنظر خواهد شد. 
برند نایک در زمینه طراحی ش��عارهای تبلیغات��ی و همچنین نگارش 
کپشن در اینس��تاگرام مهارت باالیی دارد. شعار تبلیغاتی »فقط انجامش 
بده« برای دهه های متمادی نظر مش��تریان در بازارهای مختلف را جلب 
کرده اس��ت. این امر در مورد حوزه بازاریابی اینس��تاگرام نایک نیز صحت 
دارد. نای��ک برای بیان مفاهی��م پیچیده و احساس��ی از جمالت کوتاه و 
گاهی اوقات یک اموجی اس��تفاده می کند. نکته جالب اینکه اغلب اوقات 
کپش��ن های کوتاه این برند تاثیرگذاری مناس��بی به همراه دارد بنابراین 

نیازی برای نگرانی نیست. 
تولید محتوای قابل ذخیره سازی

تولید محتوا در اینس��تاگرام اغلب برای مدت 2 هفته دوام دارد. سپس 
برندها نیاز به تولید محتوای تازه خواهند داش��ت. این امر در مورد اغلب 
کمپین ه��ای بازاریابی نی��ز مصداق پی��دا می کند. برخ��ی از کاربران در 
اینس��تاگرام اقدام به ذخیره سازی برخی از پست ها می کنند. اگر شما نیز 
عالقه مند به ذخیره ش��دن پست های برندتان از سوی کاربران دارید، باید 
به امری فراتر از تولید محتوای صرف فکر کنید. این امر شامل تالش برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس ایده های نوآورانه و در عین 

حال مطابق با سلیقه شان است. 
بدون تردید افزایش چش��مگیر کیفیت محتوای بازاریابی در طول مدت 
زمانی کوتاه روی نمی دهد بنابراین برندها باید در عمل ایده های مختلف را 
مدنظر قرار دهند. در غیر این صورت مشکالت فراوانی پیش روی آنها قرار 
خواهد گرفت. مشتریان با مشاهده بهبود کیفیت محتوای بازاریابی برندها 
تمایل بیشتری برای ذخیره سازی پست های شان نشان خواهند داد. این امر 

به لطف آپدیت سال گذشته اینستاگرام امکان پذیر شده است. 
استفاده از ویژگی الیو

بارگذاری محتوای زنده یکی از شیوه های جذاب بازاریابی است. بسیاری 
از کاربران نسبت به مشاهده محتوای زنده ر اینستاگرام تمایل باالیی نشان 
می دهند. دلیل ای��ن امر امکان تعامل نزدیک با برندها و همچنین امکان 
طرح پرسش های مختلف به صورت مستقیم است. همچنین جذابیت های 

مهمان هر برنامه نیز در میزان استقبال کاربران نقش دارد. 
اگ��ر برند ش��ما قصد بارگذاری ویدئوی الی��و را دارد، باید ابتدا به نکات 
مختل��ف در این حوزه نگاه کنی��د. برخی از برندها در ای��ن حوزه نیاز به 
بازاریاب��ی و جل��ب نظر مخاطب هدف به صورت ویژه دارند. اگر کس��ب و 
کار شما تازه تاسیس است، باید پیش از هر نکته دیگری به جذابیت های 
مهمان برنامه توجه نش��ان دهید. دلیل این امر فقدان سابقه درخشان در 
زمینه بازاریابی برای برندهای تازه کار است. بنابراین مهمان جذاب برنامه 

نقش مهمی در جلب نظر مخاطب هدف خواهد داشت. 
اطالع رسانی نس��بت به زمان برگزاری ویدئوی الیو اهمیت باالیی دارد. 
برخ��ی از برندها به ط��ور مداوم در زمینه تعامل ب��ا مخاطب هدف دچار 
مشکل می شوند. دلیل این امر ناتوانی برای اطالع رسانی درست به مخاطب 
هدف است. استفاده از گزینه تبلیغاتی اینستاگرام در چنین موقعیت هایی 
ضروری خواهد بود. به این ترتیب کاربران عالقه مند به برندتان نس��بت به 
وضعیت بازاریابی تان آگاهی پیدا خواهند کرد. این امر دس��ت کم موجب 
حض��ور برخی از کاربران عالقه مند به موضوع الیو موردنظر خواهد ش��د. 
ای��ن نکته کیفیت برنامه بازاریابی برند را به طور قابل مالحظه ای افزایش 

خواهد داد. 
تولید محتوای بحث برانگیز

وقتی از یک موض��وع بحث برانگیز در حوزه بازاریابی صحبت می کنیم، 
بس��یاری از برنده��ا موضع گی��ری محافظه کارانه ای دارند. ب��دون تردید 
ه��دف اصلی در این بخش ترویج محتوای توهین آمیز یا انتش��ار محتوای 
حساسیت برانگیز نیست. نکته مهم شناخت نکات مهم برای مخاطب هدف 
اس��ت. اگر این نکات مدنظر بازاریاب ها قرار داشته باشد، فرآیند تعامل با 

مخاطب هدف بسیار ساده تر از هر زمانی خواهد شد. 
ایده های بحث برانگیز همیش��ه موجب تعامل کارب��ران با برند موردنظر 
می ش��ود. این امر در صورت ارائه پاسخ های مناسب از سوی تیم بازاریابی 
برند بدل به یک مزیت رقابتی برای کسب و کار می گردد. امروزه بسیاری 
از برندها با همین ش��یوه موفق به جلب نظر مخاطب هدف می شوند. این 
امر در زمینه دسترسی به محتوای تولیدی کاربران نیز اهمیت بسیار زیادی 

دارد. 
اس��تفاده از رویدادهای مهم برای جلب نظر مخاطب هدف ایده تازه ای 
نیس��ت. بس��یاری از برندها در عمل از ایده های بازاریابی مختلف استفاده 
می کنن��د. یکی از رویدادهای مهم کریس��مس اس��ت. اعطای هدیه های 
مختلف به مشتریان همیش��ه ایده جذابی است. مهمترین مسئله در این 
می��ان تالش برای ترغیب کاربران به س��وی تعامل، هرچند اندک، با برند 

اس��ت. هدیه های موردنظر در ادامه مسیر تاثیرگذاری مطلوب را به همراه 
خواهد داشت. 

بازنشر محتوای تولیدی کاربران
محتوای تولیدی کاربران )UGC( اهمیت بس��یار زیادی برای مخاطب 
ه��دف دارد. ای��ن امر به معن��ای تمایل کاربران برای مش��اهده بازنش��ر 
محتوای ش��ان از سوی برندهاس��ت. اگر یک کسب و کار به این نکته مهم 
توجه الزم را نداشته باشد، به سرعت با مشکالت بازاریاب گسترده مواجه 
خواهد شد. یکی از مش��کالت اساسی در این میان فاصله روزافزون میان 
برند و مخاطب هدف است بنابراین برندها باید در مدت زمانی اندک نسبت 

به بهبود شرایط بازاریابی برندشان اقدام نمایند. 
اگر کسب و کار شما دارای محتوای تولیدی فراوانی پیرامون خود نیست، 
باید ارزیاب��ی مجددی در کمپین های تان صورت دهید. دعوت از مخاطب 
هدف برای تولید محتوا پیرامون کس��ب و کار بس��یار مهم است بنابراین 
برندها باید این نکته را به خوبی در خاطر داشته باشند. در غیر این صورت 
مشکالت بسیار زیادی پیش روی آنها قرار خواهد گرفت. برخی از برندها 
هرگز درخواس��ت تولید محتوا از سوی مخاطب هدف را طرح نمی کنند. 
ای��ن امر به هر دلیلی که روی دهد، در نهایت جذابیت برند برای مخاطب 
هدف را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین برندها باید نسبت بهبود وضعیت 
بازاریابی ش��ان اق��دام نمایند. در غیر این صورت انتظ��ار دریافت محتوای 

جذاب بیش از اندازه رویایی خواهد بود. 
طراحی استیکر و فیلترهای مختلف

ام��روزه برخی از برندها نس��بت به طراحی فیلتره��ای مخصوص برای 
کاربران اقدام می کنند. این امر جذابیت های بس��یار زیادی برای مخاطب 
ه��دف دارد. یک��ی از فعالیت های محب��وب در میان کاربران اس��تفاده از 
فیلترهای جذاب اس��ت. توج��ه این امر موجب تح��ول وضعیت بازاریابی 
برندها می شود. بر این اساس تیم بازاریابی هر برند باید نسبت به طراحی 
فیلترهای جذاب براس��اس سطح نیاز کسب و کار اقدام نماید. در غیر این 
صورت بخش قابل توجهی از جذابیتش برای کاربران اینس��تاگرام از بین 

خواهد رفت. 
امروزه طراحی اس��تیکر و فیلترهای جذاب کار چندان دشواری نیست. 
ویدئوهای آموزش��ی بسیار زیادی در این رابطه در دسترس کسب و کارها 
قرار دارد بنابراین برندها در صورت تمایل امکان اس��تفاده از این گزینه را 
خواهند داش��ت. نکته مهم اینکه تقلید از تجربه موفق برندهای بزرگ در 
این بخش ایده جذابی خواهد بود. با این حال باید نسبت به تغییر دست کم 

اندک در ایده اصلی دیگر برندها اقدام کرد. 
پاسخگویی به پرسش ها و کامنت ها

وقتی کاربران از یک برند پرسشی را طرح می کنند، انتظار دریافت پاسخ 
دارند. همچنین برخی از کامنت های مهم نیز باید در کمترین زمان ممکن 
پاسخ داده شود. در غیر این صورت کاربران دیگر تمایلی برای درج کامنت 

در ذیل محتوای برند موردنظر نخواهند داشت. 
ب��دون تردید پاس��خگویی به تمام نظ��رات و پرس��ش های کاربران در 
شبکه های اجتماعی کار سختی است. برخی از برندها به طور مداوم در این 
زمینه با شکست مواجه می شوند بنابراین تالش برای یافتن راهکاری سریع 
و س��اده ضروری خواهد بود. این امر ش��امل تالش برای بازاریابی براساس 

استفاده از دستیارهای دارای هوش مصنوعی است. 
اس��تفاده از دستیارهای بازاریابی در طول چند س��ال اخیر رواج بسیار 
زیادی یافته است بنابراین برندها باید نسبت به ساده سازی فرآیند بازاریابی 
با اس��تفاده از چنین دس��تیارهایی اقدام نمایند. این امر در زمان و هزینه 

تیم های بازاریابی صرفه جویی قابل توجهی خواهد کرد. 
نکت��ه مهم درخصوص عملک��رد دس��تیارهای دارای هوش مصنوعی 
مربوط به دقت باالی ش��ان است. این امر احتمال بروز هرگونه اشتباهی 
را به ش��دت کاهش می دهد. همچنین کاربران نی��ز دیگر بازخوردهای 
منفی نسبت به پاسخ های اشتباه دستیارهای موردنظر نخواهند داشت. 
چنین دس��تیارهایی از چند س��ال قبل در قال��ب ربات های فیس بوک 
ش��روع به فعالیت کرده اند بنابراین اس��تفاده از آنها برای بازاریابی بهتر 

امری ضروری خواهد بود. 
کاربران در زمینه درج کامنت در ذیل پست برندها وسواس فراوانی 
دارند. این امر موجب انتظار باالی آنها در مورد واکنش برندها می شود. 
اگر یک برند پاس��خ مناس��بی به کامنت کارب��ران ندهد، در بلندمدت 
تعداد کامنت ها به ش��دت ریزش خواهد ک��رد. این امر در اغلب موارد 
مش��کالت بس��یار گس��ترده ای به همراه دارد. بنابراین پاسخگویی به 
کامنت ه��ای برخی از کاربران وجه تعاملی برندتان را به خوبی نش��ان 

خواهد داد. 
امروزه بازاریابی در اینستاگرام امر تخصصی است. بسیاری از بازاریاب ها 
و برندها نیاز به راهنمایی های کاربردی برای موفقیت در این حوزه دارند. 
اس��تفاده از توصیه های مندرج در این مقاله ش��روع مناسبی برای فعالیت 

برندها و تیم های بازاریابی خواهد بود. 
blog.hootsuite.com :منبع
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3 حرفی که کارآفرینان خوب هرگز به 
کارمندان خود نمی زنند

بیان یک س��ری اظهارات به ظاهر بی ضرر، می تواند به روحیه تیم 
و رواب��ط متقابل صدم��ه وارد کند. فراموش نکنی��د، زمانی که یک 
کارآفری��ن با کارمند خود صحبت می کند، یک عدم تعادل پرقدرت 

در میان است.
هر کلمه و نوع بیان، حاوی مفهوم های پنهان و متنوع اس��ت که 
می تواند احس��اس ناراحتی و ع��دم امنیت را در اف��راد ایجاد کند؛ 
مدیران می توانند با نحوه درس��ت برق��راری ارتباط، این عدم تعادل 

قدرت را کاهش دهند.
اما ای��ن احتمال وجود دارد که نتیجه این تعامل، همیش��ه برای 
کارمند و رابطه ش��ما خوشایند نباشد. ممکن است که کارمند شما 

تضعیف شده و اعتماد آنها زیر سوال برود.
در ادامه می خوانید که کدام عبارت ها در این زمینه نقش اساسی 

دارند:
سرکوب کردن

س��رکوب کردن یا کوچک شمردن اصال ایده خوبی نیست؛ حتی 
اگر این روش را با دوس��تان خود پیش بگیری��د. در صورت تمایل، 
می توانید از این روش با افراد همس��طح خود اس��تفاده کنید، اما در 
روابط بین کارمند و رئیس، هرگز پیش��نهاد نمی شود. شاید مدیران 
بر این باور باشند که کمی طعنه، کنایه و یا حتی شوخی و شیرین 
زبان��ی بتوان��د روابط صمیمانه ت��ری را ایجاد کند، ام��ا در حقیقت، 

تاثیرات عکس خواهد داشت.
زمانی ک��ه باید بازخوردهای منفی را انتق��ال دهید، از نیت خود 
مطمئن شوید؛ به یاد داشته باشید که نباید تمام احساسات خود را 
به صورت یکجا و روی یک نفر خالی کنید. این کارها حتما باید در 

جای دیگر و در زمان دیگری انجام شوند.
قطعا می ت��وان بازخوردهای منف��ی را بدون توهین یا س��رکوب 
کردن مخاطب انجام داد. زمانی که بازخوردها را انتقال می دهید، به 
بهترین بازدهی که در زمان رفع مشکل خواهید داشت، فکر کنید.

ش��اید نام روش س��اندویچ را ش��نیده باش��ید؛ بازخورد منفی را 
همانند ساندویچ، بین دو مکمل مختلف بپیچید؛ البته این رویکرد، 
مش��کالتی را نیز به همراه دارد. این احتمال وجود دارد که برداشت 
نادرس��تی از مکمل ها صورت بگیرد و در نتیجه، ایده را به طور کل 
منحل کند؛ عالوه بر اینکه، ممکن اس��ت کارمند شما، این مکمل ها 

را ساختگی و مصنوعی تلقی کند.
با تم��ام این اوصاف، س��اندویچ مکمل می تواند کارس��از باش��د؛ 
فراموش نکنید که مکمل های راهگش��ای شما نباید تصادفی باشند. 
از آنه��ا برای ایجاد محتوای متنی پیرامون بازخورد منفی اس��تفاده 

کنید.
برای مثال، مشخص کنید که دلیل بیان بازخورد منفی این است 
که باور دارید، کارمند ش��ما توانایی هایی بیش از این دارد. فراموش 
نکنی��د که زمانی فردی را موأخذه می کنید که به بهتر بودن او باور 
دارید؛ در غیر این صورت، به سرعت برای شخص موردنظر جایگزین 

تعیین می کنید.
رن��دی پواش در The Last Lecture، از احس��اس خود درباره 
س��رزنش مربی فوتبال خود نوش��ته اس��ت، او بیان ک��رده که این 
اظهارات او را دلس��رد کرده بود، اما دس��تیار مربی به او گفت: »این 
چیز خوبی است. وقتی اشتباه می کنی و کسی حرفی به تو نمی زند، 

به این معنا است که از تو ناامید شده اند.«
محتوای متنی ش��ما باید احساس شراکت را ایجاد کند: »در این 
قضیه با هم شریکیم. من اینجا هستم تا برای پیشرفت به تو کمک 
کنم؛ با انجام دادن یک سری از کارهای مشخص، پیشرفت خواهی 

کرد.«
شوخی درباره اخراج کارمندان خود

هیچ گاه پیرامون اخراج یکی از کارمندان خود شوخی نکنید. این 
تنها برای شما یک شوخی است، اما کارمندان شما در شرایط خود 
با مسائل بی ش��ماری روبه رو هستند و عدم تعادل قدرت میان شما 
باعث می شود که حتی بیان این کلمات، باعث ایجاد فشار و استرس 

شود.
مدیران اغلب بر این باورند که شوخی کردن با کارمندان، احساس 
صمیمی��ت و اطمینان را ایج��اد می کند، اما ش��وخی کردن درباره 

مشکالت زندگی افراد، یک شوخی بد خواهد بود.
نه!

قطع��ا تمام مدی��ران می توانن��د از واژه »نه« اس��تفاده کنند، اما 
حواس تان را جمع کنید که به س��رعت از این کلمه استفاده نکنید. 
پاسخ منفی به درخواس��ت کارمندان، اشتباه نیست، اما قبل از آن، 

حرف های او را بشنوید و درک کنید.
دلیل پاسخ منفی خود را توضیح دهید. می توانید با توضیح دادن 
تصمیمات خود، از شرایط موجود یک فرصت یادگیری برای اعضای 
تی��م ایجاد کنید. در این صورت، ش��ما را بهتر درک می کنند و در 

آینده، تصمیم های بهتری را اتخاذ می کنند.
این سه بیان یا نحوه صحبت کردن، از بدترین چیزهایی است که 
یک مدیر به کارمند خود می گوید: س��رکوب کردن، شوخی درباره 
از دس��ت دادن شغل و پاسخ منفی به درخواست ها، بدون توضیح یا 
درک مخاط��ب. این عوامل می توانند به رابط��ه مدیر با کارمندان و 

ماهیت کل مجموعه، آسیب برساند.
ش��ما می توانید با اجتناب از این عبارت ها و سایر اظهارات مشابه 
و دقت بیش��تر روی هر تعامل، از آسیب های احتمالی بکاهید. قبل 
از ش��روع هر مکالمه یا ارس��ال ایمیل، لحظه ای صبر کنید و به یاد 
بیاورید که می خواهید چه چیزی را کسب کنید. از خودتان بپرسید 
»بهترین پتانسیل بازده من چیست؟« سپس بهترین کلمات را برای 

اعمال خواسته خود انتخاب کنید.
inc/ucan :منبع 

رهبری
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چه عاملی باعث می ش��ود برخ��ی آدم ها در نقش رهب��ری به موفقیت 
برس��ند؟ نظریه رهبری به دنبال توضیح چگونگی و چرایی رهبر ش��دن 
برخی آدم های خاص هستند. چنین نظریه هایی غالبا بر ویژگی های رهبران 
تمرکز دارن��د، ولی برخی از این نظریه ها نیز تالش می کنند رفتارهایی را 
شناسایی کنند که آدم ها از طریق آنها می توانند توانایی های رهبری شان را 

در موقعیت های مختلف بهبود ببخشند.
مباحث اولیه درخصوص روانشناسی رهبری غالبا نشان می دادند چنین 
مهارت هایی صرفا جزو قابلیت هایی هستند که آدم ها با آنها زاده می شوند. 
به عبارت دیگر، این نظریه ها نش��ان می دادند برخی از آدم ها صرفا » رهبر 
متولد می شوند.«  برخی نظریه های جدیدتر نیز نشان می دادند، دارا بودن 
برخی ویژگی های خاص ممکن اس��ت به آدم ها کمک کند بتوانند به طور 
طبیعی دیگران را رهبری کنند، ولی تجربه و متغیرهای موقعیتی نیز نقش 

مهمی ایفا می کنند.
نگاهی دقیق تر به نظریه های رهبری

با افزایش محبوبیت مباحث مربوط به روانشناسی رهبری طی ۱00 سال 
گذشته، جهت توضیح دقیق چگونگی و چرایی رهبر شدن برخی آدم های 

خاص، شماری از نظریه های رهبری مختلف مطرح شده اند.
چ��ه عاملی باعث می ش��ود یک فرد به رهبری بزرگ تبدیل ش��ود؟ آیا 
برخی ویژگی های شخصیتی خاص باعث می شوند برخی آدم ها برای نقش 
رهبری مناسب تر باشند یا آیا ویژگی های موقعیتی باعث می شوند شرایط 
برای به رهبری رس��یدن برخی آدم ها مهیا شوند؟ وقتی نگاهی به رهبران 
اطراف م��ان می اندازیم – خواه یک کارفرما در محیط کار یا رئیس جمهور 
کش��ور – ممکن است با تعجب از خودمان بپرس��یم دقیقا چرا این افراد 

توانسته اند به این جایگاه برسند؟
آدم ها در سراسر تاریخ بشریت همواره به رهبری عالقه مند بوده اند، ولی 
تقریبا به تازگی ش��ماری از نظریه های رس��می درخصوص رهبری مطرح 
شده اند. عالقه به رهبری در طول سال های اولیه  قرن بیستم افزایش یافت.
نخس��تین نظریه های رهبری معموال بر کیفیت های متمایزکننده میان 
رهبران و پیروان تمرکز داش��تند؛ در حالی که نظریه های جدیدتر به سایر 
متغیره��ا نظیر عوامل موقعیتی و س��طح مهارت توج��ه کرده اند. با اینکه 
نظریه های رهبری مختلفی تاکنون مطرح ش��ده اند، بیشتر آنها را می توان 

در هشت دسته  عمده طبقه بندی کرد.
1. نظریه مرد بزرگ

آیا تاکنون ش��نیده اید فردی را این گونه توصیف کنند: » زاده شده برای 
رهبری « ؟ براساس این نظریه، رهبران بزرگ صرفا با ویژگی های ذاتی الزم 
ب��رای یک رهب��ر، از جمله کاریزما، اعتماد به نف��س، هوش و مهارت های 
اجتماعی متولد می شوند؛ همین مسئله باعث می شود برخی آدم ها را » ذاتا 

رهبر «  بشناسیم.
نظریه مرد بزرگ بر این فرض اس��توار ش��ده است که ظرفیت رهبری 
مس��ئله ای ذاتی اس��ت – و رهبران بزرگ این گونه زاده شده اند، نه اینکه 
این گونه تربیت شده باش��ند. این نظریه ها غالبا رهبران بزرگ را به شکل 
قهرمانان و اسطوره هایی به تصویر می کشند که مقدر شده است در موعدی 
خاص به رهبری برس��ند. اصطالح »مرد بزرگ «  به این دلیل انتخاب شده 
بود که در آن زمان، رهبری، در درجه  نخست، به عنوان یک کیفیت مذکر 

شناخته می شد – به خصوص، در مورد رهبری نظامی.
چنین نظریه هایی ب��ر این باور بودند که آدم ه��ا واقعا نمی توانند روش 
تبدیل ش��دن به یک رهبر قدرتمند را بیاموزند. آدم ها یا با ویژگی رهبری 

یا بدون ویژگی رهبری متولد می ش��وند. این نظریه ها رهبری را از دیدگاه 
طبیعت )در برابر تربیت( توضیح می دادند.

شاید این ادعا که شخصیت تان می تواند واقعا در چگونگی اداره  کسب و 
کارتان تاثیر داشته باشد، برگرفته از نظریه  مرد بزرگ باشد.

2. نظریه ویژگی شخصیتی
نظریه  ویژگی ش��خصیتی که از برخی جهات ش��بیه نظریه  مرد بزرگ 
است، بر این فرض اس��توار است که آدم ها برخی کیفیت ها و ویژگی های 
ش��خصیتی خاص را به ارث می برند و همین ویژگی ها باعث می شوند آنها 
برای رهبری مناسب تر از دیگران باشند. نظریه  ویژگی شخصیتی غالبا یک 
ش��خصیت یا ویژگی های رفتاری خاص را که در میان رهبران مش��ترک 
هس��تند، شناس��ایی می کند. برای مثال، ویژگی های شخصیتی از قبیل 
برونگرایی، اعتماد به نفس و شجاعت همگی جزو ویژگی هایی هستند که 

به طور بالقوه می توانند در رهبران بزرگ یافت شوند.
اگر ویژگی های شخصیتی خاص نقش کلیدی در رهبری ایفا می کنند، 
پ��س چرا برخ��ی آدم ها دارای چنی��ن کیفیت هایی هس��تند، ولی رهبر 
نیس��تند؟ این س��وال یکی از چالش هایی است که در اس��تفاده از نظریه 

ویژگی شخصیتی برای توضیح رهبری با آن مواجه می شویم.
آدم های زیادی وجود دارند که دارای ویژگی های ش��خصیتی مخصوص 
رهبران هس��تند؛ با این حال، این آدم ها هرگز به دنبال رسیدن به جایگاه 
رهب��ری نبوده ان��د. همچنین، برخی دیگ��ر از آدم ها نیز وج��ود دارند که 
علی رغم فقدان ویژگی های ش��خصیتی کلیدی مرب��وط به رهبری موثر، 

توانسته اند به مقام رهبری دست پیدا کنند.
3. نظریه اقتضایی

نظریه  رهب��ری اقتضایی بر متغیرهای خاص محیط��ی تمرکز دارد که 
ممکن است تعیین کننده  سبک خاصی از رهبری باشند که بیش از همه 
برای یک موقعیت خاص مناسب است. براساس این نظریه، همه سبک های 

رهبری برای موقعیت های مختلف مناسب نیستند.
دو پژوهش��گر در مبحث رهبری به نام های وایت و هاجس��ون معتقدند 
رهبری واقعی و تاثیرگذار فقط به کیفیت های یک رهبر مربوط نمی شود، 
بلکه به هم زمان ش��دن تعادل درس��ت میان رفتارها، نیازها و متن جامعه 
بس��تگی دارد. رهبران خوب قادر هس��تند نیازهای پیروان شان را ارزیابی 
کنند، موقعیت کلی را نیز به خوبی بررسی کنند و سپس رفتارهای خود 
را براس��اس آنها تطبیق دهند. موفقیت یک رهبر به شماری از متغیرها از 
قبیل سبک رهبری، کیفیت های پیروان و جنبه های مختلف یک موقعیت 

خاص بستگی دارد.
4. نظریه رهبری موقعیتی

نظریه  موقعیتی بر این فرض اس��توار است که رهبران بهترین اقدامات 
خود را براساس متغیرهای موقعیتی انتخاب می کنند. سبک های  رهبری 

مختلف ممکن است برای برخی انواع تصمیم گیری مناسب تر باشند.
ب��رای مث��ال، در موقعیتی که رهبر از تمام اعضای گ��روه خود آگاه تر و 
باتجربه تر اس��ت، سبک رهبری اس��تبدادی ممکن است از سایر سبک ها 
مناس��ب تر باشد. در سایر موارد که هر یک از اعضای گروه به تنهایی یک 
متخصص ماهر اس��ت، سبک دموکراتیک ممکن اس��ت از سایر سبک ها 

موثرتر باشد.
به این ترتیب، یک رهبر باید آنچنان ماهر باشد تا بتواند بهترین سبک 
رهبری را برای پیروان خود انتخاب کند بنابراین اگر شما نیز می خواهید به 
چنین جایگاهی برسید، بهتر است از ۷ راه برای پرورش مهارت رهبری تان 

از همین امروز آگاه شوید.
5. نظریه رفتاری

نظریه  رهبری رفتاری بر این باور استوار است که رهبران بزرگ از ابتدا 
رهبر متولد نش��ده اند، بلکه این گونه تربیت ش��ده اند. از این جهت، نظریه  
رفت��اری کامال در مقابل نظریه مرد بزرگ قرار دارد. این نظریه رهبری که 
ریشه در رفتارگرایی دارد، بر رفتار رهبران تمرکز می کند، نه بر کیفیت های 
ذهنی یا حاالت درونی شان. براساس این نظریه، آدم ها از طریق آموزش و 

مشاهده می توانند رهبر بودن را یاد بگیرند.
6. نظریه مشارکت

طبق نظریه  رهبری مشارکت، سبک رهبری ایده آل همان سبکی است 
که نظرات سایر آدم ها را در تصمیمات و اقدامات خود مدنظر قرار می دهد. 
این قبیل رهبران اعضای گروه خود را به مشارکت و کمک ترغیب می کنند 
و به اعضای گروه کمک می کنند تا احس��اس ارتباط و تعهد بیش��تری با 
فرآیند تصمیم گیری پیدا کنند. با وجود این، براس��اس نظریه مش��ارکت، 

رهبر اختیار دارد مشارکت سایرین را بپذیرد یا نپذیرد.
7. نظریه مدیریت

نظریه  مدیریت که با عنوان نظریه  مبادله ای نیز شناخته می شود، بر نقش 
نظارت، س��ازماندهی و عملکرد گروهی تمرک��ز دارد. این گونه نظریه های 
رهبری بر پایه  سیس��تم پاداش و مجازات استوار هستند. نظریه  مدیریت 
معموال در کس��ب و کار ها اس��تفاده می شوند؛ هنگامی که یک کارمند در 
وظیفه  خود موفق عمل می کند، پاداش دریافت می کند و هنگامی که دچار 

اشتباه و شکست می شود، موأخذه و مجازات خواهد شد.
۸. نظریه ارتباطی

نظریه  ارتباطی که به نظریه  تحولی نیز مشهور است، بر ارتباطات تشکیل 
شده میان رهبران و پیروان تمرکز دارد. رهبران تحول گرا از طریق کمک 
به اعضای گروه خود در درک اهمیت و فایده جمعی وظایف س��ازمانی به 

آنها انگیزه و الهام می بخشند.
این رهبران بر عملکرد اعضای گروه خود تمرکز می کنند، ولی هم زمان 
می خواهند هر یک از آنها توان بالقوه  خود را به نمایش بگذارد. رهبرانی که 
از این سبک پیروی می کنند، معموال استانداردهای باالی اخالقی و ارزشی 

را به اجرا می گذارند.
با وجود اینکه تمام س��بک های رهبری به دنب��ال ایجاد فضایی ایده آل 
برای رهبران و همچنین پیروان شان هستند، در عمل ممکن است چنین 
نتیجه ای به دست نیاید؛ از این رو، شما به عنوان کارمند باید بدانید مثال 
وقتی رئیس تان از ش��ما کار غیراخالقی ی��ا غیرقانونی می خواهد چه باید 

کنید؟
سخن آخر

راه های مختلفی برای تفکر درخصوص سبک های رهبری وجود دارند؛ از 
تمرکز بر ویژگی های شخصیتی رهبران بزرگ گرفته تا تاکید بر جنبه های 

موقعیتی جهت کمک به تعیین سبک رهبری بر پیروان.
رهبری نیز مانند س��ایر مقوله ها، موضوعی به شدت چندوجهی است و 
از ترکیب عوامل مختلفی تش��کیل شده اس��ت؛ بررسی این عوامل کمک 
می کند به پاسخی برای این سوال برسیم که چرا برخی آدم ها به رهبرانی 
بزرگ تبدیل می شوند. آگاهی از 5 ویژگی مهم رهبری کاریزماتیک در هر 
سازمان و کسب و کار کمک تان می کند به طور بالقوه بتوانید مهارت های 

رهبری تان را بهبود ببخشید.
verywellmind/bazdeh :منبع
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اخبار

آذربایجان شرقی - فالح: نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شــرقی در دیدار مدیران عامل صنعت آب و برق استان، از وزیر 
نیرو بابــت ابتکار افتتاح پروژه های صنعــت آب وبرق در قالب 
پویش #الف_ب_ایران قدردانی کرد. حجت االسالم والمسلمین 
"سیدمحمد آل هاشم" نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در 
جمع مدیران عامل صنعت آب و برق استان ضمن قدردانی از وزیر 
نیرو، پویش #هرهفته_الف_ب_ایران را برای مردم دلگرم کننده 
و امیدبخش توصیف کــرد. وی افزود: هر آدم منصفی با نگرش 
به اقدامات انجام یافته در این چند ســال پس از انقالب اسالمی 
گواهی می دهد که در حوزه خدمت رســانی از جمله آب و برق، 
خدمات وسیعی در اختیار مردم در اقصی نقاط کشور قرار گرفته 
است. وی همچنین به برخی چالش های موجود در حوزه آب و 
برق اشاره کرد و از مدیران حاضر خواست پیش بینی های الزم را 
برای ایام اوج مصرف آب، برق و گاز به عمل آورند تا مشکلی برای 
مردم در این ایام پیش نیاید.  وی درعین حال از مردم خواســت 
با مدیریت مصرف آب، برق و انرژی مسئوالن ذیربط را در انجام 
وظایف محوله یاری کنند. در این جلســه رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ضمن تشکر 
بابت فراهم شدن دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و حضور در 
جلسه، از عملکرد این شرکت و اقدامات انجام یافته در تابستان 
اخیر و خدمات رســانی به همشهریان، گزارشی را در چند فصل 
ارائه کرد.وی اظهار کرد: از تمام ظرفیت چاههای مسیر خط زرینه 
رود برای استفاده شهرهای موجود در مسیر فوق بکارگیری نموده 
و چاههای متروکه و بالاســتفاده سنوات قبل، به منظور هدایت 
بیشتر آب خط انتقال زرینه رود به سمت شهر تبریز در مدار قرار 
گرفت. وی گفت: همچنین آب تحویلی به صنایع در طول مسیر 

خط زرینه رود به منظور ذخیره آب جهت انتقال به کالنشــهر 
تبریز پس از اخذ موافقت مقامات ارشد استان مدیریت و کاهش 
داده شــد. وی افزود: نســبت به آگاه سازی مشترکین از طریق 
فضای مجازی و رسانه ها در خصوص کاهش و مدیریت مصرف 
اقدام گردید. وی ضمن تاکید بر رســالت شرکت آب و فاضالب 
در توزیع آب شرب همشهریان و جلوگیری از کوچکترین وقفه 
در امر خدمات رســانی به مواردی از اقدامات انجام یافته بشرح 
زیر اشــاره کرد: امضا تفاهم نامه تحویل 4 حلقه چاه متروکه با 
شــهرداری تبریز، اخذ مجوز حفر 20 حلقه چاه که تاکنون 10 
حلقه حفر گردیده و 6 حلقه آن تجهیز گردیده اســت، احیای 5 
حلقه چاه متروکه و غیرقابل استفاده )چاههای 1 خسروشاه – 79 
هروی- 34 زرنق – باغ معروف - جمشــید یک(، نیرورسانی و 
خرید برق برای 7 حلقه چاه )چاههای جمشید یک - میرزامهدی 
- اتوبوسرانی – 6 پارک - ائل گلی مادر - 1 خاوران - 2 خاوران(، 
تجهیز و راه اندازی و بهره برداری از 5 حلقه چاه جدید و برنامه 
ریــزی برای تجهیز 4 حلقه چاه دیگر تــا 99/04/28 و 3 حلقه 
چاه تا مورخه 99/05/05 جمعا 12 حلقه چاه، مدیریت فشــار 

شبکه توزیع برای کاهش مصرف آب، تشکیل جلسات هماهنگی 
مدیریت توزیع در ســتاد شــرکت و تبریز به تعداد 8 جلسه با 
شــرکت مدیران و مســئولین بهره برداری مناطق و همکاران 
ذیربط در ستاد شــرکت و تبریز، پخش پیام های صرفه جویی 
در مصرف آب از طریق صداوســیما – فضای مجازی و روزنامه 
ها، نصب بنرهای مدیریت مصرف در محل های متعلق به شرکت 
آبفا و مناطق و واحدهای تابعه، مصاحبه با رسانه ها در خصوص 
رعایت مدیریت مصرف، مدیریت توزیع آب و تالش شبانه روزی 
همــکاران در جهت توزیع عادالنه آب )بدون قطعی طوالنی ( با 
توجه به  قطعی های برق و کاهش تحویل آب از زرینه رود، تهیه 
7 دستگاه تانکر کم حجم و توزیع در مناطق مرتفع تبریز و پخش 
آب به روستاهای اطراف و مراکز حساس با تانکرهای شرکت آبفا، 
تشکیل اکیپ ویژه برای مدیریت شبکه آب مناطق مرتفع، برنامه 
ریزی و اجرای زمانبندی قطع آب مناطق مختلف به منظور توزیع 
عادالنــه آب، افزایش ظرفیت پمپاژ ایســتگاه پمپاژ آناخاتون با 
افزایــش قدرت برق و تهیه و نصب تجهیزات الکتروپمپ جدید، 
برنامه ریزی برای احداث دو باب ایســتگاه پمپاژ آب به مناطق 
محله امام زاده – نیاوران، اقدام برای اخذ مجوز لوله گذاری عرض 
اتوبان پاسداران به صورت پایپ جکینگ برای آبرسانی به قسمت 
مرتفع احمد آباد، اقدام برای اصالح قسمتی از شبکه توزیع آب، 
احداث خط آبرسانی چاههای جدید، توسعه شبکه آب برای رفع 
کمبود فشار آب تعدادی از کوچه ها در مرکز شهر و مناطق مرتفع 
شهر. الزم به ذکر است در این جلسه لوح سپاس و قدردانی وزیر 
نیرو به نیابت وی و از طرف شورای هماهنگی صنعت آب و برق 
اســتان به نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه 

تبریز اهدا شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل سازمان بهسازی 
و نوســازی اطراف حرم با اشاره بهسازی محور 4 کیلومتری 
حــرم مطهر تــا چهل اختــران از وجود بخش عمــده ای از 
پالک های تاریخی و بااهمیت مذهبی در این مســیر خبر داد 
و گفت: بهســازی این مسیر برای مردم محرک توسعه است. 
علیرضا خاکــی در گفت وگو با وابط عمومی شــهرداری قم، 
با اشــاره به تأکید سازمان بهســازی و نوسازی بر حراست از 
پالک هــای هویت بخش تاریخی و مذهبی اطراف حرم اظهار 
داشــت: عالوه بر اماکن مذهبی ماننــد حرم مطهر حضرت 
معصومه)س( و مسجد جمکران، اماکن مذهبی زیادی مانند 
آرامگاه امامزادگان و بیت النور در قم وجود دارد که بهسازی 
آنها می تواند میزان رضایت گردشــگر مذهبــی را باال ببرد. 
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوســازی اطراف حرم با اشاره 
به محور 4 کیلومتر حرم مطهر تا چهل اختران به عنوان یک 
محور فرهنگی در شهر قم افزود: در این محور عناصر تاریخی و 
مذهبی با ارزش فرهنگی بسیار باال قرار دارند. وی بابیان اینکه 

بیت آیت اهلل بروجردی یکی از همین بناهای مذهبی و سیاسی 
است که ارزش تاریخی دارد افزود: مسجد سلماسی نیز که در 
همین محور قرارگرفته است تاریخچه صفوی دارد و اصل بنا 
نیز مربوط به دوره قاجار اســت. وی به دیگر بناهای بااهمیت 
این محور 4 کیلومتری اشــاره کــرد و گفت: بناهای تاریخی 
ماننــد آب انبار لب چال، خانه های تاریخــی که در محور قرار 
دارند، پامنار، محله درخت پیر و سایر محله های تاریخی،گذر 

آسیدحســن، خانه شاکری و بســیاری دیگر از اماکن و ابنیه 
بااهمیــت تاریخی در همین محور قــرار دارند. خاکی بابیان 
اینکه این ها ظرفیت هایی اســت که برای زائر جذاب اســت، 
تصریح کرد: حضور زائر در این محور که هدف اصلی ما است 
می تواند یکی از محرک های اصلی توسعه بافت باشد، چرا که 
برای ســاکنین بومی فرصت های اقتصادی و انگیزه بهسازی 
ایجاد می کند. مدیرعامل ســازمان بهسازی و نوسازی اطراف 
حرم بابیان اینکه با همین بهســازی صورت گرفته بعضی از 
مغازه های تعطیل اقدام به نوســازی ملک خود کردند تأکید 
کــرد: تعدادی از اهالی هم اقدام به بهســازی خانه ها کرده و 
محورهای فرعی مطابق طرح ما را با هزینه خودشــان کامل 
کردند. وی با تأکید بر اهمیت بهسازی این محور در جذب زائر 
افزود: در حال حاضر به واسطه شیوع ویروس کرونا نتوانستیم 
حضور زائر را در این منطقه پررنگ تر کنیم اما در شرایط عادی 
با تبلیغات گسترده می توانیم شاهد ماندگاری بیشتر زائر در قم 

به واسطه بهسازی این محور شویم.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنادر و دریانوردی 
استان گیالن از رونق مجدد خطوط کشتیرانی رو رو در بندرگاه 
انزلی خبر داد و اظهار داشــت : از ابتدای ســال جاری تاکنون 
200 کامیون توسط کشتی های رو رو در بندرگاه انزلی تخلیه 
شــده اند. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان گیالن، حمیدرضا آبایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
برای سومین بار شاهد پهلوگیری کشتی رو رو در بندرگاه انزلی 
هستیم، تاکید کرد: برای توسعه صادرات از بنادر استان بدنبال 
استفاده از ظرفیت این کشتی ها در استان و کشور هستیم. وی 
رویکرد استان گیالن و کشور را توسعه صادرات علی الخصوص 
اقالم داخلی و  کشاورزی اعالم کرد و افزود : در صددیم با استفاده 
از ظرفیت کشــتی رو رو محصوالت کشاورزی ، خودرو و ... را از 
کشــورهای حوزه آســیای میانه نظیر امارات و قطر و عمان به 
کشورهای قزاقستان و روسیه و حتی به ازبکستان و قرقیزستان 
ترانزیت کنیم . آبایی با بیان اینکه این کشتی که در 15 دی ماه 
به بندرگاه انزلی وارد شــد 80 کامیون را در این بندرگاه تخلیه 
کرد، خاطرنشان کرد: برای اولین بار پس از حضور این کشتی در 
بندرگاه انزلی آماده بارگیری کامیون های صادراتی و ترانزیتی 
با بهره گیری از ظرفیت این کشــتی هستیم. مدیر کل بنادر و 
دریانوردی اســتان گیالن با اشاره به اینکه هماهنگی های الزم 

برای ورود کامیون ها با بار و راننده به کشتی فراهم شده است، 
اذعان داشــت: امیدواریم با هماهنگی سایر نهادها و ادارات کل 
استانی مقدمات کار برای جذب بیشتر کامیون ها حامل کاالهای 
صادراتی از ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر فراهم شده و 
تالش داریم از این ظرفیت به نحو شایسته ای بهره گیریم . وی 
با بیان اینکه این کشتی ابتدا به بندر کوریک قزاقزستان و سپس 
به بنادر آستاراخان و علیا در روسیه عزیمت خواهد کرد، گفت: به 
همین منظور به دنبال آن هستیم که مسیر کاالهای قزاقزستان 
و روسیه از ایران بگذرد.  آبایی با اشاره به اینکه در صدد هستیم 
حضور این کشتی را به طور منظم در انزلی راه اندازی شود یادآور 
شد: در آینده ای نزدیک باید بتوانیم از کشتی های مجزا برای 
حمل بار به صورت مســتقیم به کشور های روسیه و قزاقستان 

اســتفاده کنیم . مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن با 
اشــاره به اینکه  از ابتدای ســال جاری تاکنون 200 کامیون با 
کشتی های رو رو در بندر انزلی تخلیه شده است، تصریح کرد: 
اسکله های مجتمع بندری انزلی برای پهلودهی کشتی های با 
عمق هفت متر مشــکلی نداشته و با احداث اسکله های جدید 
محدودیتی برای ورود کشــتی های جدید نخواهد بود .بندرگاه 
انزلی با سابقه 100 ساله در عرصه حمل و نقل دریایی همواره 
منطقه مورد توجه بازرگانان و تجار کشــور بوده است و امروز با 
15 پست اسکله و امکان تخلیه و بارگیری 10 میلیون تن کاال 
در ســال بزرگترین و مجهزترین بندرگاه ایرانی حاشیه دریای 
خزر محسوب می شود. این مجتمع بندری یکی از پرسابقه ترین 
بنادر ایران و از مهمترین و بزرگترین بنادر شمال کشور محسوب 
می شــود که با قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی از قبیل 
نوستراک و تراسیکا و غیره از دیرباز عهده دار نقش برجسته در 
صنعت حمل و نقل دریایی با کشــورهای حاشیه دریای خزر و 
اروپایی بوده اســت. بندر چند منظوره آستارا نیز با 60 هکتار 
وســعت نخستین بندر بخش خصوصی کشور و نزدیک ترین و 
مقرون به صرفه ترین مسیر تجارت و حمل و نقل کاال بین آسیا، 
آفریقا و اروپا برای تخلیه و بارگیری کشتی های 2 هزار و 500 

تنی طراحی شده است.

آذربایجان شــرقی - فــالح: طی حکمی از ســوی 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی 
نادر ســلمانی به عنوان سرپرست جدید آبفای کلیبر معرفی 
شــد. با حضور عباســپور، قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی و خانی معاون بهره برداری 
و توســعه آب ایــن شــرکت در دفتر حاجی پــور فرماندار 
شهرستان کلیبر، نادر سلمانی بر اساس حکم صادره از سوی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به 
عنوان سرپرســت جدید آبفای شهرستان کلیبر معرفی شد. 
در این جلسه عباســپور، قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان آذربایجان شرقی، از زحمات دادگر در زمان 
تصدی مدیریت آبفای کلیبر تقدیر و تشکر و ابراز امیدواری 
کرد که انتصاب ســلمانی مایه خیر و برکت برای شهرستان 
کلیبر باشد. خانی معاون بهره برداری و توسعه آب استان نیز 
ضمن ابراز خرسندی از اقدامات دادگر در مدت حضور وی در 
سمت مدیریت آبفای کلیبر و با خاطرنشان کردن شایستگی 
های سرپرســت جدید، به پیگیری برنامه های شرکت آب و 

فاضالب اســتان در این شهرستان، تاکید کرد. در این جلسه 
سلمانی سرپرست جدید آبفای کلیبر به تشریح برنامه های 
خود در این شهرســتان و همچنین پایبندی خود در به ثمر 
نشســتن اهداف شرکت آب و فاضالب در کلیبر پرداخت. بر 
اساس اعالم روابط عمومی آبفای استان و با حضور عباسپور 
قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
و خانی معاون بهره برداری و توسعه آب این شرکت در محل 
دفتر زین العابدین فرماندار شهرســتان هوراند، نادر قلی یان 
طی حکم صادره از ســوی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

اســتان به عنوان سرپرســت جدید آبفای شهرستان هوراند 
معرفی شــد.   در این جلسه عباســپور قائم مقام مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی از زحمات سلمانی 
در مدت 14 ماهه سرپرســتی آبفای هوراند تشکر و معرفی 
قلی یان به عنوان سرپرست آبفای هوراند را به وی و کارکنان 
شرکت آب و فاضالب این شهرستان تبریک گفت. وی افزود: 
پذیرش مسئولیت خطیر مدیریت در هر حوزه ای به معنای 
همت باال در به ثمر نشــاندن اهداف عالیه شرکت و عمل به 
آن با وجدان کاری واال می باشــد. عباســپور در ادامه اضافه 
کــرد: امیدواریم این امر با حضور قلی یان به ثمر نشســته و 
مایه خیر و برکت برای همه باشد. خانی معاون بهره برداری 
و توســعه آب آبفا استان نیز در این جلســه با بیان رسالت 
بزرگ شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ابراز امیدواری 
کرد: این تحول در آبفای هوراند موجب پیشبرد اهداف آبفای 
شهرستان و رفاه حال همشهریان منطقه باشد. در این جلسه 
قلی یان سرپرست جدید آبفای هوراند نیز به بیان برنامه های 

خود در این شهرستان پرداخت.

در دیدار مدیران آب و برق با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی عنوان شد؛

برنامه ریزی برای تقویت آبرسانی به تبریز 

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم :
بهسازی بافت تاریخی محرک توسعه است

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن خبر داد:

رونق مجدد خطوط کشتیرانی رو رو در بندرگاه انزلی 

با حضور قائم مقام شرکت آبفا آذربایجان شرقی؛

سرپرستان جدید آب و فاضالب کلیبر و هوراند معرفی شدند

در بازدید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از بندر امیرآباد :
اقدامات زیرساختی و توسعه حمل و نقل چندوجهی بندر امیرآباد را بین 

بنادر حاشیه دریای خزر متمایز کرده است
ساری – دهقان : سید رســول مهاجر معــاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور 
خارجه در سفر یک روزه خود به مازندران و گفتگو با نماینده عالی دولت و فعاالن 
بخش خصوصی ، از ظرفیت ها و پتانسیل های اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد 
بازدید کرد. به گزارش خبرنگار مازنــدران به نقل روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی امیرآباد؛ سید رسول مهاجر عصر روز )17 دیماه 99( در ادامه سفر یک 
روزه خود به مازندران به همراه حســن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری ، بخشی مدیر کل دفتر جذب سرمایه گذاری خارجی ، عبداهلل مهاجر رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی 
و امیری رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه اســتان مازندران در بازدید از محوطه ها و ســرمایه گذاری های انجام شده در 
بندرامیرآباد  با مدیر کل و معاونین این بندر دیدار کرد . سید رسول مهاجر با بیان اینکه یکی از مهم ترین وظایف وزارت امور خارجه 
، تسهیل فرآیند توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور می باشد گفت : فراهم 
ساختن بستر مناسب برای مشارکت بیشتر بازرگانان و شرکت های تولیدی و اقتصادی و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های 
بزرگترین بندر شمال کشور باعث رونق و افزایش مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه حوزه دریای خزر می باشد و این موضوع 
یکی از کلیدی ترین  برنامه های اقتصادی کشور در این منطقه است. شد.سعیدی پور تاکید کرد تا کنون حدود 1450 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در حوزه های مختلف خدماتی و تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به انجام رسیده 
که شامل تولید کاغذ ، فوالد ، آرد ، انرژی و در بخش خدماتی ساخت و بهره برداری از انبارهای مسقف ، سیلو و مخازن نگهداری 
سوخت و روغن خوراکی می باشد و در حال حاضر نیز 550 میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در دست اقدام است 
که با مجوز سازمان بنادر به انعقاد قرارداد منتج خواهد شد. مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد در ادامه این بازدید خواستار حمایت 
همه جانبه دستگاه دیپلماسی در حوزه اقتصادی بین کشورها شد که از طریق آن می توان عالوه بر رونق تولید داخلی ، محصوالت 
کشاورزی و معدنی و صنایع دستی کشور و منطقه را به کشورهای همسایه شمالی معرفی و سهم خود را در بازار CIS افزایش دهیم.

همزمان با شرکت ملی نفت ایران
طرح واکسیناسیون کارکنان نفت و گاز مسجدسلیمان در برابر هپاتیت B عملیاتی شد

اهواز – شبنم قجاوند: مرحله ی نخست انجام طرح واکسیناسیون کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
مسجدســلیمان در برابر ویروس هپاتیت B عملیاتی شــد و در حال انجام است .   در مرحله ی نخست این طرح که به صورت 
سراســری در سطح کشور توسط سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت و در شهر مسجدسلیمان به همت واحد سالمت کار 
بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان در حال انجام است ، تاکنون تعداد 500 نفر از پرسنل ستادی و عملیاتی این شرکت 
تحت پوشش این طرح قرار گرفته و واکسن ویروس هپاتیت نوع  B به آنها تزریق شد . الزم به ذکر است که جمعیت هدف این 
طرح ، کلیه ی شاغلین با هر نوع وضعیت شغلی شامل : رسمی ، قراردادی ، پیمانکاری و غیره که دارای سن بین 32 تا 65 سال 
هستند می باشد . افزون بر آن و در همین راستا ، تزریق واکسن هپاتیت  B به خانواده کارکنان صنعت نفت مسجدسلیمان نیز 
در کلینیک خانواده واقع در درمانگاه میدان انجام می شود . اضافه می نماید ، نوبت دوم طرح سراسری واکسیناسیون کارکنان 
صنعت نفت در بهمن ماه سال جاری و نوبت سوم آن 6 ماه دیگر برگزار می شود . شایان ذکر است که هپاتیت B یک بیماری 
ناشی از اختالل در کبد است که بر اثر ویروس هپاتیت ایجاد می شود. پیشگیری از این بیماری با واکسن امکان پذیر است . این 
واکسن در 3 مرحله تزریق می شود و حتی در دوران بارداری و شیردهی نیز واکسن این بیماری قابل تزریق است . واکسن به 

مدت حدود 10 سال بدون نیاز به آزمایش ، قادر به ایجاد ایمنی در برابر ویروس خواهد بود .

خود تحریمی موثرتر از تحریم
اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: علی احمدیان رئیس هیات مدیره ذوب 
آهن اصفهان اظهار داشت: تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان موجب شد 
عماًل درآمدزایی به ویژه تامین ارز مورد نیاز کشــور از محل فروش نفت کاهش 
چشــمگیری پیدا کند که چالش ها و بحران های خود را به دنبال داشــت اما 
صنعت فوالد و پتروشیمی در این برهه به یاری دولت آمدند. وی افزود: این یاری 
به اندازه ای بود که رئیس جمهور در سخنان خود از صنایع فوالد و پتروشیمی 
به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی نام برد که به موقع ارز خود را برگردانده اند و اگر دولت افتخار می کند که در برابر آمریکا، 

تحریم و فشار خارجی ایستاده است، حاصل این  کمک و تالش است.

مدیرعامل گاز گیالن: درخواست ها و شکایات مردم، زمینه رفع مشکالت 
و بهبود مستمر خدمات رسانی را فراهم می سازد

رشت - خبرنگار فرصت امروز: سومین جلسه رسیدگی به شکایات شرکت 
گاز استان گیالن به ریاست مدیرعامل شرکت و با حضور اعضای کمیته و رؤسای 
ادارات گاز شهرستان ها از طریق ارتباط ویدئویی برگزار شد. روابط عمومی گاز 
گیالن – حســین اکبر مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن در جلسه کمیته 
رسیدگی به شکایات شرکت گفت: بنا بر پیش بینی سازمان هواشناسی زمستان 
پر بارشی در پیش رو داریم که به امید خدا با همت و تالش پرسنل شرکت گاز 
و همراهی همه مردم و ادارات و ســازمان های دولتی همانند ســال های گذشته با موفقیت از آن عبور خواهیم کرد. مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن با بیان اهمیت ویژه موضوع رسیدگی به درخواست ها و شکایات مشترکین، اظهار داشت: از این پس در 
جلسات رسیدگی به شکایات با هدف هماهنگی و پاسخگویی هر چه بهتر، کلیه رؤسای ادارت گاز شهرستان ها از طریق ارتباط 
ویدئویی حضور خواهند داشت.وی با ضروری برشمردن اطالع رسانی گسترده مبادی ارتباطی شرکت، بیان کرد: بر اساس برنامه 
ریزی های صورت گرفته پوستر مبادی ارتباطی شرکت برای کلیه ادارات گاز ارسال شده و روسا موظفند با ارسال این پوستر ها به 
ادارات و فرمانداری ها نسبت اطالع رسانی در حوزه شهرستان خود اقدام نمایند. حسین اکبر در همین راستا افزود: کلیه خدمات 
مورد نیاز به صورت مجازی از طریق سایت و نرم افزار موبایلی در دسترس مشترکین محترم می باشد، لذا خواهشمند است حتی 

االمکان از مراجعه به ادارات گاز خودداری فرمایند.

مدیرکل بهزیستی گلستان:
شناسایی ۲۰۰ کودک کار و خیابانی در گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بهزیســتی گلستان از شناسایی 200 کودک کار خیابانی و بازمانده از تحصیل در 
گلستان خبر داد و گفت: دلیل آمار باالی استان از این حیث مهاجرت است.سید مهدی حسینی ظهر پنج شنبه در کارگروه تخصصی 
اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده استان گلستان اظهار کرد: امسال بالغ بر 200 کودک خیابانی کار و بازمانده از تحصیل در 
استان شناسایی شده است که از این حیث گلستان رتبه باالیی در کشور دارد.وی افزود: در سال 95 در استان گلستان 125 کودک 
کار و خیابانی شناسایی شده است و این آمار در سال گذشته به 182 نفر رسید و امسال هم شاهد افزایش این شاخص آماری هستیم.
مدیرکل بهزیستی گلستان با بیان اینکه مهاجرت عامل اصلی آمار باالی کودکان کار و خیابانی در استان است، ادامه داد: 11 دستگاه 
اجرایی متولی کودکان کار و خیابانی هستند و باید همزمان با بهزیستی خدمات ارائه کنند تا بتوانیم آسب های اجتماعی کودکان کار 
و خیابانی را کاهش دهیم.وی یادآور شد: آموزش های مراقبتی و پیشگیری از خشونت، آزار و جلوگیری از مصرف مواد مخدر، ارجاع 
کودکان کار به مراکز درمانی و توانبخشی فراهم شدن شرایط تحصیل و تامین سبد معیشتی، روان کاوی، پراخت هزینه درمانی و 
مسکن برای خانواده های کودکان کار و خیابانی از جمله برنامه هایی بهزیستی در کاهش آسیب های این حوزه است.حسینی تصریح 
کرد: در سال 98 بررسی های ما نشان داد که 86 درصد از کودکان کار و خیابانی اتباع خارجی و 14 درصد ایرانی بودند و همچنین 

90 درصد این کودکان کار و خیابانی پسر و 10 درصد دختر هستند.

جذب 18۰ سرمایه گذار در شهرکهاي صنعتي قزوین
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: از ابتداي سالجاري تا پایان نیمه دوم 
دیماه ، 180 ســرمایه گذار داخلي  وخارجي در شهرکها و نواحي صنعتي تابعه استان جذب شدند. به گزارش روابط عمومي شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان قزوین،" حمیدرضا خانپور" در برنامه تلویزیوني " رودرو" با اعالم این خبر اظهار کرد: در سال " جهش تولید"و 
در راستای جذب سرمایه گذار، ایجاد رونق اقتصادی، توسعه تولیدات ایراني و اشتغال پایدار جوانان، این شرکت از ابتداي سالجاري تاکنون 
موفق به جذب 180 متقاضي سرمایه گذاري در شهرکها و نواحی صنعتی استان شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 89 
قرارداد بوده که رشد دو برابري در تعداد جذب سرمایه گذاران صنعتي داشته ایم که بیش از 60 درصد سرمایه گذاران با توجه به رضایت 
سرمایه گذاري گذشته و حمایتهاي استاني طرح توسعه خود را در استان اجرا مي کنند. وي میزان مساحت زمین صنعتي واگذار شده را 
184 هکتار عنوان کرد و یادآور شد میزان سرمایه گذاري قراردادهاي منعقده بیش از 39 هزار میلیارد ریال مي باشد که  با راه اندازي این 
طرحهاي صنعتي زمینه امید به اشتغال و اشتغال پایدار  هفت هزار نفر فراهم خواهد شد.رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهاي صنعتي 
استان با بیان اینکه طی سال های اخیر با وجود تنگناهای مالی موجود در کشور و تحریم ها با رشد سرمایه گذاری از حیث تعداد و میزان 
در شهرک های صنعتی استان قزوین روبه رو بوده ایم، افزود: بر همین اساس و با سرمایه گذاری های انجام شده طی سال های اخیر، 35 

درصد اشتغال ایجاد شده در شهرک های صنعتی استان مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. 

یک شنبه
21 دی 1399
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تحقیقات شرکت مش��اوره »Bain&Company« نشان می دهد که 
کارمندان ش��رکت هایی مانند اپل، نتفلیکس، گوگل و دل نسبت به بقیه 
کمپانی ها 40درصد کارایی و بهره وری بیش��تری دارند، اما سوال مهم این 

است که چرا کارمندان این شرکت ها عملکرد بهتری دارند؟
ممکن است اینطور به نظر برسد که در چنین شرکت هایی نیروهایی بسیار 
متخصص و توانمند مشغول فعالیت هستند و طبیعی است که کارایی باالتری 

داشته باشند، اما سخت در اشتباه هستید چون اینطور نیست.
 Bain&Company مای��کل مانکینز« یک��ی از مدی��ران ش��رکت«

می گوید:
»تحقیقات اخیر ما نشان می دهد تنها ۱۶ درصد کارمندان شرکت های 
ب��زرگ، افرادی حرفه ای و متخصص هس��تند. آمارها نش��ان می دهد در 
س��ایر شرکت ها نیز ۱5 درصد نیروها، در کار خودشان متخصص هستند. 
درنتیجه تفاوت چش��مگیری بین نیروهای ش��رکت های بزرگ و س��ایر 

کمپانی ها وجود ندارد.«
عملکرد ش��رکت های بزرگ از برخی جهات با س��ایر شرکت  ها متفاوت 
اس��ت و همین تفاوت ها باعث می ش��ود که نیروی انسانی در یک محیط 
کاری بهره  وری باالتر و در محیط کاری دیگر کارایی کمتری داشته باشد.

مدیریت منابع انسانی 
بررسی های انجام شده نشان می دهد که سه مولفه اصلی باعث افزایش 

بهره وری نیروی انسانی می شود: زمان، استعداد و انرژی.
شرکت های بزرگ و مطرح با همین مولفه ها و سازماندهی درست کارها 
ب��ه افزایش 40 درصدی مجموعه کاری خ��ود کمک می کنند. در نتیجه 

حاشیه سود ۳0 تا 50 درصد بیشتری را در بازار از آن خود می کنند.
مانکینز می گوید: »کارمندان ش��رکت های بزرگ عموما تا س��اعت ۱0 
صب��ح حجم زیای از کارهای مربوطه را انجام داده اند؛ حال آنکه در برخی 
شرکت ها در این ساعت روز تکلیف خیلی از کارها روشن نیست. در نتیجه 
کارمندان در چنین مجموعه هایی عموما کارهای بیش��تری را نس��بت به 
کارمندان بقیه شرکت ها انجام می دهند. همین روند کاری باعث می شود 
در طول یک سال تفاوت چشمگیری بین حجم کار انجام شده توسط این 

کارمندان و سایرین به صورت محسوسی وجود داشته باشد.«
تیم سازی درست نیروهای انسانی 

یکی دیگر از رویکردهای شرکت های موفق آن است که نیروهای فعال و 
توانمند خود را به صورت درستی مدیریت کرده و در بخش های مختلف از 

وجود آنها به درستی استفاده می کنند.
معموال هر شرکتی تعدادی نیروی بااستعداد و توانمند دارد که می  توانند 
نقش ه��ای حیاتی و مهم را برعهده بگیرن��د. مانکینز با مثالی از چگونگی 
عملک��رد اپل و مایکروس��افت در اوایل ده��ه 2000، موضوع مدیریت بر 

مسئولیت های نیروهای توانمند را شفاف تر می کند. او می گوید:

»اپل برای توس��عه iOS ۱0 در مدت زمانی کمتر از دو س��ال به ۶00 
مهندس نیاز داشت. حال آنکه مایکروسافت در مدت 5 سال برای توسعه 
ویستا، از ۱0 هزار نیروی متخصص کمک گرفت. تفاوت روش مدیریت بر 

نیروی انسانی و تیم سازی دو شرکت کامال مشهود است.«
اپل در تیم سازی فقط از نیروهای متخصص کمک گرفت. عملکرد تیم 
را مورد بررسی قرار می داد و پاداش هایی برای کل اعضا گروه کاری در نظر 
می گرفت. عملکرد هیچ فردی به صورت مجزا در نظر گرفته نمی شد و همه 

اعضا در واقع یک تیم کاری بودند.
مایکروس��افت عملکرد اعضای گروه های کاری را به صورت تک به تک 
مورد بررسی قرار می داد؛ هرچند در نهایت این روش را برای همیشه کنار 
گذاشت. وقتی در تیم کاری اعضای بسیاری ضعیفی به کار گرفته شوند، 

عملکرد کل گروه تحت الشعاع قرار می گیرد.
تعامالت و جلسات غیرسازنده ای که زمان و انرژی کارکنان را 

هدر می دهد
مانکینز معتقد اس��ت 25 درصد زمان مفید در س��ازمان ها و شرکت ها 
ص��رف موضوعات بیهوده و بی اهمیت می ش��ود که تاثیری روی بهره وری 

هم ندارند.
تحقیقات منتشرش��ده از س��وی »ه��اروارد بیزینس« نش��ان می دهد 
که هر س��ال ش��رکت  ها بیش از ۳ تریلی��ون دالر هزینه ص��رف کارهای 

بیه��وده می کنند. مدیریت هزینه ها از موضوعات مهمی اس��ت که برخی 
مجموعه های کاری به آن بی توجهی می کنند. در نتفلیکس تنها سیاست 
این است که همه چیز به نفع نتفلیکس باشد و همواره سعی دارد از اتالف 
وقت و انرژی به هر شکلی جلوگیری کند. همین نوع نگاه و انتقال آن به 

کارمندان باعث می شود که آنها نیز بازدهی بیشتری داشته باشند.
مدیران  الهام بخش

مانکینز معتقد است که یک کارمند متعهد در حدود 44 درصد بهره وری 
بیشتری نس��بت به یک کارمند راضی دارد،  اما کارمندی که در محیطی 
الهام بخ��ش کار می کند در حدود ۱25 درصد بازده بیش��تری نس��بت به 

نیروی کار راضی خواهد داشت.
مدی��ران الهام بخش می توانند با آموزش ه��ای الزم به کارمندان کمک 
کنن��د تا به صورت موثرتری به کار ادامه بدهند. چنین مدیرانی می توانند 
گروه های کاری را به تکاپو و حرکت دربیاورند و درآمد ساالنه شرکت ها را 

با همین رویکرد افزایش بدهند.
استعدادهای فردی در جای خود عالی هستند، اما به تنهایی نمی توانند 
به موفقیت شرکت ها کمک کنند. شرکت هایی که عملکرد خوبی از خود 
نش��ان می دهند عموما به جای تمرکز روی تک ت��ک افراد،  روی پرورش 

گروه های کاری تمرکز می کنند.
fastcompany/digiato :منبع
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واقعی��ت زندگ��ی ط��ی چن��د م��اه متحول کنن��ده و 
سرنوشت ساز، به کل تغییر کرده  است. این واقعیت جدید، 
رواب��ط را نیز تغییر داده  اس��ت. برخ��ی از زوج ها به دلیل 
قوانین س��فت و س��خت قرنطین��ه، نمی توانن��د یکدیگر را 
ببینن��د. برخی دیگر نیز با یکدیگ��ر زندگی می کنند و این 

قرنطینه را با هم شریک هستند. 
و نتایج هم ترکیبی اس��ت: به همان میزان که آمار تولد 
نوزادان در دوران کرون��ا افزایش یافته، به همان اندازه هم 
آم��ار طالق زوج ها باال رفته. این طور که معلوم اس��ت، آمار 
طالق در چین پس از قرنطینه به اوج خود رسیده  است. به 
همان میزان هم تا سال 20۳۳ با نسل جدیدی از کودکانی 
که در دوران قرنطینه به دنیا آمده اند روبه رو خواهیم شد.

قرنطینه، آزمون بسیار بزرگی برای روابط است. آیا رابطه  
ش��ما پایدار خواهد ماند؟ پایداری رابطه تان به این بستگی 

دارد که بتوانید این 4 چالش اصلی را پشت  سر بگذارید.
1. تنش، همیشه وجود دارد

بس��یاری از روابط با وجود غنی، مفید و دوست داش��تنی 
ب��ودن، محدودیت های��ی دارند. مثال ممکن اس��ت از قهوه 
خوردن با یکی از دوس��تان تان بسیار لذت ببرید، اما او را با 
خود به عنوان همس��فرتان به یک مسافرت طوالنی نبرید. 
هیچ گاه یک هم اتاقی  بهترین دوس��ت تان نمی ش��ود. هیچ 
دو رابطه ای یکسان نیس��ت، چراکه هر فردی، خصوصیات 
منحص��ر به ف��رد خ��ودش را دارد و رابطه اش با ش��ما نیز 

منحصر به فرد است.
یکی از ش��وخی های رس��انه ای ک��ه این روزه��ا زیاد به 
چش��م می خورد، این اس��ت که بعد از قرنطینه، همه برای 
زندگی مش��ترک به این فکر می کنند ک��ه آیا می توانند با 
طرف مقابل در قرنطینه بمانند یا نه. با اینکه این فقط یک 
ش��وخی است، اما حقیقت است. تعداد افرادی که حاضریم 
هم��راه آنه��ا در قرنطینه بمانیم )اگر اصال کس��ی باش��د(، 
انگشت شمار است، چرکه پیدا کردن فردی که زندگی با او 

همراه با دعوا و درگیری نباشد ، بسیار کم است.
در نتیجه، هماهنگی رابطه ش��ما آزمایش می ش��ود. اگر 
بین ش��ما مشکلی وجود داش��ته باش��د، نیازی به نگرانی 
نیس��ت، اما اگر این مش��کالت، بخش های��ی از رابطه که تا 
حاال مخفی بوده را آش��کار کنند، در این صورت باید کمی 

حواس تان را جمع کنید.
اگر ش��ما بتوانید در این موقعیت پراس��ترس هماهنگی 
خ��ود را ب��ا یکدیگر حفظ کنی��د و نزدیک��ی، صمیمیت و 
احس��اس باهم بودن را گس��ترش دهید، یعنی رابطه  شما 

خاص و عمیق است.
2.    نامالیمات زندگی، ما را وادار به سوال و پرسش 

از خودمان می کند
همه  ما همیش��ه به خودم��ان می گوییم که زندگی ثبات 
دارد؛ می دانیم که چه کس��ی هستیم، هویتی ثابت داریم و 
می توانی��م به آن تکیه کنیم. با هر اختالل بزرگی در ثبات 
زندگی، مثل مرگ یکی از عزیزان، از دس��ت دادن شغل، یا 
یک بیماری همه گیر جهانی، ناگهان همه  هویت خود را زیر 
سوال می بریم. صورت های مختلف زندگی که آنها را بخشی 
از خود پذیرفته بودیم، دیگر آنقدرها هم قابل اعتماد نیست 

و ما شروع به زیر سوال بردن کل کائنات می کنیم.
در ط��ول قرنطینه، ما مجبوریم با چهره های زندگی خود 
که ت��ا حاال از آنها بی خبر بودیم، رو به رو ش��ویم. با زمان 
زی��ادی که ب��رای فکر کردن به خودم��ان و عادت های مان 
داریم، ممکن است از خود بپرسیم که دقیقا کجای زندگی 
هس��تیم. آیا من از کار، انتخاب ها و حتی شریک زندگی ام 

راضی ام؟
این چیزی نیست که از آن بترسیم. هیچ رابطه ای زوری 
نیس��ت. اینکه هر از گاه��ی چک کنید ت��ا ببینید آیا این 
شخص، همان شریکی است که واقعا می خواهید، کار بسیار 
درس��تی است. زیر س��وال بردن یک رابطه ، نشانه رابطه ای 

بی سرانجام و بد نیست.
ای��ن کار، حقیق��ت قلب را آزادنه و صادقانه جس��ت وجو 
می کند. آیا این کار ش��ما را به شریک زندگی تان نز دیک تر 
می کند یا از او دور می ش��وید؟ طبیعی است که این دوره، 
بازتابنده  زمانی است که با شریک زندگی تان سپری کردید.

3.    وابستگی، ریسک انعکاس احساسات را به 
همراه دارد

ی��ک رابطه متعادل، رابطه ای اس��ت که در آن هر دو طرف 
زندگی تأمینی دارند، احس��اس استقالل می کنند و تصمیم 
می گیرن��د در کنار یکدیگر پیش��رفت کنند و پش��تیبان هم 
باش��ند. با این حال، این کار اصال آسان نیست و باید همیشه 
برای جلوگیری از مشکالت وابستگی و انعکاس، آماده باشیم. 
اگر نتوانیم روابط اجتماعی خود را با دوستان مان حفظ کنیم 
و روتین زندگی مان بهم بخورد، ممکن است فقط برای برآورده 

کردن نیازهای مان، به رابطه روی بیاوریم.
ب��ا اینکه ای��ن اصال چیز بدی نیس��ت و همین که رابطه  
شما می تواند تا این حد از شما حمایت کند و به شما قوت 
قلب ببخش��د، عالی اس��ت، اما باید حواس تان باشد که از 
رابطه تان انتظارات غیرواقعی نداش��ته باشید. حتی اگر یک 

دفعه اتف��اق غیرقابل  پیش بینی هم افتاد، ش��ریک زندگی 
شما مسئول احساسات شما نیست و وظیفه ندارد که شما 
را ش��اد می کند یا 24 ساعت شبانه روز را پیش شما باشد. 

مسئول همه چیز، خود ما هستیم.
عالوه بر این، همین وابس��تگی، به انعکاس احساسات ما 
نیز ختم می شود. ما به شریک زندگی خود نگاه می کنیم و 
انتظار داریم او دقیقا متوجه احساسات ما بشود یا احساسات 
اضطراب یا ناامیدی خودمان را به او نیز منعکس می کنیم و 

او را به خاطر احساسی که داریم، سرزنش می کنیم.
ح��اال این چیزها نمک زندگی اس��ت و کمش مش��کلی 
ندارد، اما باید توجه کنید که واقعیت شما با واقعیت شریک 
شما فرق دارد و نباید از آن غافل شوید. راه  حلش هم پاک 
کردن صورت مس��ئله و فرار از مش��کالت نیست، بلکه باید 
درباره  احساسات تان با شریک تان صحبت کنید و نیازهای 
خ��ود را خیلی صریح بیان کنید. در اینجا واکنش دو طرف 

امتحان می شود.
4.    کیفیت ارتباطات تان سنجیده می شود

ارتباطات، همه چیز یک رابطه است، اما ارتباطات ضعیف 
بین دو عاشق، همیش��ه از همان ابتدا، مخصوصا در دوران 
ماه  عسل مشخص نیست. معموال، کیفیت واقعی ارتباطات 
در سختی ها و بدبختی ها آشکار می شود. در طول قرنطینه، 
احساس��ات انس��ان فوران می کند و کس��ی دیگر به روتین 
همیشگی اش پایبند نیس��ت. این یعنی کیفیت ارتباط که 

اساس یک رابطه است، آزمایش می شود.
آی��ا رابطه  ش��ما پایدار خواه��د بود یا از هم می پاش��د؟ 
امکانش هس��ت که در س��بک های ارتباط��ی، ثبات کاملی 
وجود داش��ته باش��د و بتوان با آن آینده  رابطه را پیدا کرد. 
قرنطین��ه، مش��کالت پنهان رابط��ه را ترمی��م می کند. آیا 
قرنطین��ه ش��ما را از هم جدا می کند یا باعث می ش��ود به 

یکدیگر نزدیک تر شوید؟
این همیشه تالشی دو طرفه است

اگر هر دو طرف مایل به یادگیری باش��ند، مش��کالت را 
راهی برای رش��د و توس��عه  می بینند، چه ب��ا هم و چه به 
تنهایی. گاه��ی اوقات لحظات دش��وار، رابطه ای قدرتمند، 
پیون��د ی ناگسس��تنی یا یک عش��ق بی چون و چ��را را به 

ارمغان می آورد.
اگرچه زمان دش��واری اس��ت، اما به زودی برمی گردید، 
به گذش��ته نگاه می کنید و اگر توانستید از آزمون قرنطینه 

سربلند بیرون بیایید، توانایی انجام هر کاری را دارید.
GoalCast/ucan :منبع 

قرنطینه با این 4 روش، کیفیت رابطه  شما را مورد آزمایش قرار می دهد

اصول بازاریابی در روزهای کرونایی 

امسال جهان عجیب ترین بحران تاریخ را سپری کرده است. درواقع در هیچ زمانی، مشابه ویروس کرونا 
وجود نداش��ته و این امر بدون ش��ک وضعیت جدیدی را به وجود آورده که بسیاری از مدیران را به حالت 
س��ردرگمی درآورده اس��ت. با این حال اگر اکنون اقدامی را انجام ندهید، کس��ب و کاری که برای ایجاد 
آن س��ال ها تالش کرده اید را طی تنها چند هفته از دس��ت خواهید داد. در این راستا شما زمان زیادی را 
نداش��ته و حتی یک انتخاب اش��تباه نیز می تواند به وخامت بیشتر اوضاع منجر شود. در این راستا تالش 
شده است تا چند نکته معرفی شود که باعث خواهد شد تا در شرایطی که رقبای شما در حال ضررهای 

سنگین هستند، سودآوری غیرقابل باوری را داشته باشید. 
1-نیاز جدید مشتری را بیابید 

مهمترین اقدام در زمینه بازاریابی تولید محتوا است، با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید 
که در ش��رایط بحران کرونا، سلیقه مشتری چه تفاوت هایی را پیدا کرده است؟ برای مثال اکنون پوشش 
اخبار مرتبط با این موضوع، به مراتب مهمتر از اخبار حوزه کاری ش��ده اس��ت. به همین خاطر الزم است 
تا پوشش کاملی را داشته باشید. همچنین مخاطب تمایل دارد تا نسبت به اقدامات شما در شرایط حال 
حاضر، آگاه ش��ود. ب��رای مثال نحوه حفاظت از کارمن��دان در برابر این ویروس، اقدامات انجام ش��ده در 
راستای ضدعفونی کردن محصوالت و مطالب آموزشی برای کاهش احتمال بیماری از جمله موارد کامال 
ضروری محس��وب می ش��ود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که کرونا در بین افرادی 
که زمینه بیماری دارند و یا به تازگی به یک بیماری دیگری دچار شده اند، شانس نفوذ به مراتب باالتری 
را دارد. به همین خاطر شما باید این نکته را همواره یادآوری کرده و از جدیدترین دستاوردهای محققان 
نظیر وضعیت واکس��ن ها، غافل نشوید. درواقع اکنون بیشتر محتواهای شما باید با توجه به ویروس کرونا 

باشد و یا در آنها اشاره ای به این موضوع شود. 
2-فروش را فراموش کنید 

ممکن اس��ت کمی عجیب به نظر برس��د، با این حال اگر اکنون به فروش توجه داشته باشید، همه چیز 
را از دس��ت خواهید داد. در این راستا توجه داش��ته باشید که فشار مالی به وجود آمده، تنها برای کسب 
و کارها نبوده و افراد نیز درگیر آن هس��تند. به همین خاطر طبیعی اس��ت که تمایل برای خرید بس��یار 
کمرنگ باش��د. در این رابطه اقدامی که باید انجام دهید این اس��ت که محصوالت را پیش فروش نمایید. 
اگرچه این امر باعث خواهد ش��د تا سود ش��رکت به واسطه قیمت کمتری که ارائه می دهید، کاهش پیدا 
کند، با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که چنین اقدامی کمک خواهد کرد 
تا جذب سرمایه داشته باشید. این امر زمینه عدم متوقف شدن اقدامات را به همراه خواهد داشت. درواقع 
اولویت اول ش��ما باید این باش��د که با بدهی و هزینه های بیش از حد مواجه نش��وید. درواقع شما باید در 
ابتدا به حفظ س��ودآوری تمرکز نمایید و پس از آن برای افزایش آن تالش نمایید. این امر ش��ما را وارد 
یک مس��یر بدون ریسک خواهد کرد. در کنار این موضوع فراموش نکنید که ممکن است تمایل به خرید 
وجود داش��ته باش��د ولی اکنون بستری برای استفاده شکل نگیرد. مثال بارز این امر را می توان در صنعت 
گردش��گری مشاهده کرد. درواقع اکنون ش��رایط ابدا برای برگزاری تورها مساعد نیست، با این حال این 
ام��ر به معنای عدم تمای��ل افراد نبوده و می توانید تورهای آینده را از ام��روز، پیش فروش نمایید. در این 
راس��تا تنوع بخشیدن به ش��یوه ها نیز از جمله اقدامات موثر محسوب می شود. در نهایت بنا بر هرم مازلو، 
نیازهای اساس��ی انس��ان شامل موارد فیزیولوژیک نظیر غذا و س��المت است. به همین خاطر این حوزه ها 
حتی در ش��رایط حال حاضر نیز با بحران مواجه نشده اند. درواقع ابدا نباید برند خود را با حوزه های دیگر 
مقایس��ه کنید. بدون شک هر کسب و کار، ش��رایط خاص خودش را دارد، با این حال اگر خواهان شروع 
یک کس��ب و کار در ش��رایط سخت حال حاضر هس��تید، توجه به این هرم می تواند راهنمای عمل بسیار 

خوبی برای شما باشد. 
3-همه چیز را به اینترنت محدود نمایید 

اکنون زمان آن اس��ت که هزینه های خود را به حداقل برس��انید. اگر دفتر شرکت اجاره ای است، آن را 
تحوی��ل داده و کارها را به صورت دورکاری انجام دهید. توجه بیش��تر ب��ه اینترنت با توجه به این امر که 
وارد یک دهه جدید ش��ده ایم، حتی در دوران پس��اکرونا هم بسیار کاربردی بوده و باعث خواهد شد تا در 
موقعیت بس��یار خوبی قرار بگیرید. در این راس��تا فراموش نکنید که ش��رایط جهان به نحوی است که یا 
مردم در قرنطینه به سر می برند و یا محدودیت های شدیدی وجود دارد تا از رفت و آمدهای غیرضروری 
جلوگیری ش��ود. تحت این شرایط میزان اس��تفاده افراد از اینترنت نیز چندین برابر شده است. به همین 
خاطر اگر در این زمینه حرفه ای عمل نمایید، بدون شک حتی شانس قرار گرفتن در موقعیتی را خواهید 
داش��ت که تاکنون مش��ابه آن را تجربه نکرده اید. در این راس��تا تنها کافی اس��ت تا نمونه های موجود از 
برندهایی را مشاهده نمایید که در شرایط حال حاضر، سودهای بسیاری را داشته اند. وجه مشترک تمامی 
آنها، حضور فعال در بس��تر اینترنت اس��ت. همچنین الزم است تا از شرایط حال حاضر به عنوان فرصتی 

جهت شناخت بیشتر مشتریان استفاده نمایید. 
allbusiness.com :منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: وسلی کریسین  کارشناس حوزه بازاریابی / مترجم: امیر آل علی

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    یکشنبه   21 دی 1399    شماره 17۰3   صفحه16  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

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

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 


