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»فرصت امروز« چالش های سهامداران در ادغام بانک های نظامی را بررسی می کند

 پرده پنجم
ادغام بانکی

فرصت امروز: سرانجام پس از دو سال و نیم پروژه ادغام بانک های نظامی به ایستگاه پایانی رسید. در میانه های 
س��ال 97 بود که رئیس جمهور در هش��تاد و پنجمین مجمع بانک مرکزی از تصمیم دولت برای ادغام بانک های 
وابسته به نیروهای مسلح خبر داد و با اینکه قرار بود طبق تصمیم شورای پول و اعتبار پنج بانک انصار، قوامین...

 چرا وزارت راه و شهرسازي با بازگشت قیمت گذاری مسکن
به سایت های اینترنتی مخالف است؟

چالش قیمت  گذاری آنالین مسکن
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بیشترین منبع درآمدی خانواده های ایرانی از درآمدهای متفرقه نظیر بورس و سود بانکی است

جغرافیای درآمدی استان ها

استراتژی پپسی برای بازاریابی در مسابقه سوپربال
سخنرانی موفق برای مدیران ارشد شرکت

چگونه وضعیت بازاریابی مان را تغییر دهیم؟
تکنیک های تبلیغات همه شمول 

رونمایی از لوگو و شعار جدید برند کیا
نقش هوش مصنوعی در آینده بازاریابی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جف بزوس در کتاب جدیدش
 از اهمیت برنامه ریزی

 3 ساله می گوید

5
فرصت امروز: بازار سرمایه برای دومین بار در سال 99 وارد 

مرحله نزولی شـد. یک بار در میانـه مردادماه و به 
دلیل اختالف نظر وزارت نفت و اقتصاد در عرضه...

بورس تهران دوباره سبز می شود؟

 بحران اعتماد
در بازار سرمایه

دریچــه
مهمترین ریسک های اقتصاد 

ایران از نگاه بانک جهانی
از کرونا تا تحوالت 

ژئوپولیتیکی
بان��ک  پیش بین��ی  طب��ق 
جهانی، دو ریس��ک اساسی که 
اقتصاد ایران در س��ال ۲۰۲۱ 
ب��ا آنها مواج��ه خواهد ش��د، 
کرون��ا و تغییرات ژئوپولیتیکی 
ای��ن نهاد  هس��تند. همچنین 
بین المللی در برآوردهای خود 
اعالم کرده ای��ران می تواند در 
شرایطی خاص، بار دیگر بهبود 
اقتص��ادی پس از اجرا ش��دن 

دوباره برجام را تجربه کند.
بان��ک جهان��ی در گ��زارش 
چش��م انداز اقتصادی جهان در 
س��ال ۲۰۲۱، رش��د اقتصادی 
ایران در این سال را ۱.5 درصد 
پیش بین��ی ک��رده اس��ت. این 
پیش بین��ی در ص��ورت تحقق 
می تواند پایانی بر س��ه س��ال 
پیاپی، رکود و کوچک ش��دن 
اقتصاد ایران باشد. با این حال، 
چشم انداز رشد اقتصادی ایران 
می تواند با کنترل نشدن کرونا 
و همچنین ادام��ه تحریم های 
آمری��کا با نااطمینان��ی مواجه 
شود. براساس پیش بینی بانک 
جهانی، در صورتی که واکسن 
کرون��ا به صورت گس��ترده در 
کش��ور توزیع نش��ود، بار رشد 
اقتصادی ایران بر دوش بخش 
غیرنفتی ق��رار گرفته و بهبود 

س��ال  در  اقتص��ادی 
2جاری میالدی...
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فرصت ام��روز: سیاس��ت های تازه وات��س اپ باعث از 
دس��ت دادن کاربرانش شده است. پس از آنکه واتس اپ 
در ی��ک ضرب االجل زمانی اعالم کرد ک��ه کاربرانش تا 
هش��تم فوریه فرصت دارند اطالعات خود را با فیس بوک 
به اش��تراک بگذارند وگرنه حذف می ش��وند، بسیاری از 
کارب��ران واتس اپ از این ش��بکه اجتماعی کوچ کردند و 
مقصد سیگنال و یا تلگرام را انتخاب کردند. حاال به نظر 
می رس��د واتس اپ تازه متوجه عواقب اقدام خود شده و 
تصمیم گرفته به اشتراک گذاشتن اطالعات کاربرانش با 

فیس بوک را به تاخیر بیندازد.
البته این مس��ئله برای کاربران ایرانی دش��وارتر از دیگر 
کشورهاس��ت و ب��ا توجه ب��ه فیلترینگ تلگ��رام و ضعف 
پیام رس��ان های داخلی، آنها بر س��ر دوراه��ی انتخاب قرار 
گرفته ان��د و بای��د بین حف��ظ داده های ش��خصی و حریم 
خصوصی خود و استفاده از واتس اپ، یک گزینه را انتخاب 
کنند. در همین حال، به نظر می رس��د برخ��ی از کاربران 
ایران��ی با این ن��گاه که اطالعات به خصوص��ی در واتس اپ 
ندارن��د و ی��ا این توجیه که اگر اطالعات ش��ان در خارج از 
مرزها مورد استفاده قرار گیرد آسیبی بهشان وارد نمی کند، 
با موج جهانی مهاجرت از واتس اپ همراه نشده اند، هرچند 
فیلترینگ پیام رس��ان های جایگزین هم در این بی تفاوتی 

بی تاثیر نبوده است.
وقتی سیگنال از هجوم کاربران کم می آورد

در چند روز گذش��ته موجی از ک��وچ کاربران داخلی 
و خارج��ی ب��ه پیام رس��ان س��یگنال آغاز ش��د و حتی 
ای��الن ماس��ک، مدیرعامل تس��ال نیز در توئیتر نوش��ت 
که از س��یگنال اس��تفاده می کند. به گزارش »بیزینس 
اینس��ایدر«، پس از چند روز هیاهو علیه این پیام رسان 
آمریکای��ی، واتس اپ اعالم کرده می خواهد اجرای قانون 
ت��ازه را ب��ه تاخیر بیندازد تا س��طح س��ردرگمی و ارائه 
اطالعات غلط درباره این سیاس��ت جدی��د کاهش پیدا 
کن��د. واتس اپ همچنین اعالم کرده اش��تراک اطالعات 
تنها برای کاربران تجاری انجام می ش��ود و تاریخ اعمال 
سیاس��ت تازه از 8 فوریه امسال به ۱5 مه ۲۰۲۱ تغییر 
ک��رده اس��ت. این ش��رکت از روز دوش��نبه تالش کرده 
نگرانی ها از اجرای قانون جدیدش را رفع کند. واتس اپ 

در اطالعیه خود نوش��ت: »ما می خواهیم کامال ش��فاف 
عم��ل کنیم. ای��ن تغییر هیچ اثری ب��ر حریم خصوصی 
ش��ما، دوس��تان و خانواده تان نمی گ��ذارد. این تغییرات 
ش��امل پیام های تج��اری در وات��س اپ و البته اختیاری 
اس��ت و ش��فافیت بیش��تری در جمع آوری و استفاده از 

داده ها ایجاد می کند.«
در هفته گذش��ته نرم افزار سیگنال 7.5 میلیون دانلود 
را ثبت کرده اس��ت که 4۲۰۰ درصد رش��د را نسبت به 
دو هفته قبل نش��ان می دهد. روز دوش��نبه سیگنال به 
نخستین اپ سرچ شده در گوگل و اپ استور تبدیل شد. 
همچنین بخش عم��ده ای از کاربران واتس اپ به تلگرام 
ک��وچ کردن��د و این پلتفرم در هفته گذش��ته 9 میلیون 
کارب��ر جدید پیدا کرد که نس��بت ب��ه عملکرد دو هفته 

پیش 9۱ درصد بیشتر است.
اما هجوم کاربران به س��یگنال، خال��ی از چالش نبود 
و این اپلیکیش��ن پیام رس��ان با ورود کاربران جدید که 
از خوش بینانه تری��ن پیش بینی هایش ه��م فراتر بود، با 
مش��کالت فنی روبه رو ش��د. بنیاد سیگنال روز شنبه در 
توییتی در این باره نوش��ت: »ما س��رورهای جدیدی را 
اضافه کرده ای��م و ظرفیت اضافی با رک��ورد باالیی طی 
هفته گذش��ته بی وقفه اضافه شده اس��ت اما روز جمعه 
از خوش بینان��ه ترین پیش بینی ما فراتر رفت. میلیون ها 
میلی��ون کاربر جدید پیام ارس��ال می کنن��د که حریم 
خصوصی آن مهم است. از شکیبایی شما سپاسگزاریم.« 
س��یگنال اواخر روز ش��نبه نیز اعالم کرد که سرویساش 
احیا شده و خطای فنی پیش آمده روی امنیت مکالمات 

در این اپلیکیشن تاثیری نداشته است.
به گزارش »بلومبرگ«، افزایش یکباره کاربران جدید 
س��یگنال در پی واکنش منفی کاربران به سیاست حریم 
خصوص��ی جدید واتس اپ ص��ورت گرفته که روز جمعه 
اعالم کرد اجرایی کردن این تغییر را به تاخیر می اندازد. 
آمار ش��رکت تحلیل اپلیکیش��ن »سنس��ور تاور« نشان 
می دهد س��رویس پیام رس��ان رمزگذاری شده سیگنال 
در پی اعالم تصمیم واتس اپ با رش��د عظیمی در شمار 
کاربرانش روبه رو شده اس��ت. همانطور که اشاره شد، از 
شش��م تا دهم ژانویه این برنامه از فروش��گاه های برنامه 

اپ��ل و گوگل در سراس��ر جهان 7.5 میلی��ون بار دانلود 
ش��ده است که رش��د 4۲۰۰ درصدی نس��بت به هفته 
پیش را نشان می دهد. سیگنال همچنین به دنبال رشد 
کم سابقه شمار کاربرانش در پی استخدام افراد بیشتری 
برای تقویت سرویس و حمایت از زیرساخت هایش است.

دوراهی انتخاب پیش روی کاربران ایرانی
در ایران نیز این ماجرا همانند کش��ورهای دیگر جهان 
ب��ه ک��وچ کاربران منجر ش��د و با توجه ب��ه فیلتر بودن 
تلگرام، بیش��تر کاربران ایرانی مقصد سیگنال را انتخاب 
کردند. با این حال، روز جمعه اخباری از عدم دسترسی 
به س��یگنال در اپ اس��تورهای ایرانی نیز منتش��ر شد. 
طبق گزارش مرکز پژوهش��ی بتا درب��اره تعداد کاربران 
شبکه های اجتماعی مختلف در ایران، هم اکنون واتس اپ 
با 5۰ میلیون، تلگرام با 49 میلیون و اینس��تاگرام با 47 
میلیون عض��و، پرمخاطب ترین ش��بکه های اجتماعی و 
پیام رس��ان های ایران هس��تند و پس از آنها س��روش با 
۱۲ میلی��ون، الیکی با ۱۱ میلیون، بل��ه با 7.5 میلیون، 
لینکدین با 3.5 میلی��ون و توییتر با ۲ میلیون مخاطب 

قرار دارند.
همچنی��ن نتای��ج گزارش��ی ک��ه مرکز افکارس��نجی 
دانشجویان ایران )ایس��پا( در سال 97 از تعداد کاربران 
ایرانی پیام رس��ان  های مختلف منتشر کرده است، نشان 
می دهد 49.5 درصد از افراد باالی ۱8 س��ال در ایران با 
وجود فیلترینگ از تلگرام اس��تفاده می کنند. به عبارت 
دیگ��ر، 79 درصد از اس��تفاده کنندگان تلگ��رام پس از 

فیلترینگ آن نیز به فعالیت خود ادامه دادند.
براساس نظرسنجی ایس��پا در نیمه فروردین ماه 97، 
ح��دود ۱7.7 درصد از افراد باالی ۱8 س��ال کش��ور از 
اینس��تاگرام اس��تفاده می کردند این ع��دد در خردادماه 
و پ��س از فیلترین��گ تلگ��رام به 3۲.۲ درص��د افزایش 
یافت. نکت��ه قابل توج��ه، حضور 54 درص��دی جوانان 
۱8 تا ۲9 س��ال کش��ور در اینس��تاگرام است. همچنین 
اس��تفاده کنندگان از واتس اپ نیز از حدود ۱۲ درصد در 
فروردین ماه 97 به حدود ۲5 درصد در خردادماه همان 
سال رس��ید. به عبارت دیگر، تعداد کاربران اینستاگرام 
و وات��س اپ در این بازه زمانی ب��ه حدود ۲ برابر افزایش 

یاف��ت. نتای��ج ایس��پا همچنی��ن نش��ان داد ۱8 درصد 
مردم حداقل از یکی از پیام رس��ان  های داخلی اس��تفاده 
می  کردند که پیام رسان سروش در صدر آنها قرار داشت.

با توجه به فیلترینگ تلگرام و محدودیت های ایجادشده 
برای دسترس��ی به اپ س��یگنال، به نظر می رسد تا تغییر 
نظر واتس اپ درباره سیاس��تها و موعد اجرای آن، ش��رایط 
برای کاربران ایرانی این پیام رسان از دیگر کشورها سخت تر 
اس��ت. با توجه به فیلترینگ تلگرام و ضعف پیام رسان های 
داخلی، کاربران ایرانی واتس اپ بر سر دوراهی قرار گرفته اند 
و باید بین حفظ داده های شخصی و حریم خصوصی خود 
و استفاده از واتس اپ، یک گزینه را انتخاب کنند. در همین 
حال، به نظر می رسد برخی از کاربران ایرانی با این نگاه که 
اطالعات به خصوصی در واتس اپ ندارند و یا این توجیه که 
اگر اطالعات شان در خارج از مرزها مورد استفاده قرار گیرد 
آس��یبی بهش��ان وارد نمی کند، با موج جهانی مهاجرت از 
واتس اپ همراه نشده اند، هرچند فیلترینگ پیام رسان های 

جایگزین هم در این بی تفاوتی بی تاثیر نبوده است.
جمع آوری اطالعات یک پیام رسان خطرناک است؟

در این میان، این سوال مطرح می شود که جمع آوری 
اطالعات یک پیام رسان چه زمان خطرناک می شود؟ در 
پاس��خ به این سوال، یک حقوقدان فضای مجازی معتقد 
اس��ت: »موضوع جمع آوری داده ها توس��ط یک پلتفرم 
خارج��ی زمانی بغرنج و خطرناک می ش��ود که اطالعات 
تک تک افراد یک جامعه را تش��کیل دهد و دیتاماینینگ 
یا داده کاوی بین اطالعات خصوصی افراد، منجر به نقض 

حریم خصوصی جمعی شود.«
محمدجعف��ر نعناکار با اش��اره به اصطالح بهداش��ت 
حقوق��ی جوام��ع در ح��وزه حق��وق فرهنگی به ایس��نا 
می گوید: »ممکن اس��ت یک فرد خیل��ی اهمیت ندهد 
که اطالعات ش��خصی یا حریم خصوصی اش توسط یک 
پلتفرم خارجی نقض شود، این حق را هم شاید بتوان به 
تک تک افراد داد، مسئله آنجا بغرنج و خطرناک می شود 
که اطالعات تک تک افراد یک جامعه را تش��کیل دهد و 
دیتاماینینگ یا داده کاوی بین اطالعات خصوصی افراد، 

منجر به نقض حریم خصوصی جمعی شود.«
به گفته وی، »اینکه اطالعات یک جامعه و کشور، که 

از تک تک افراد گرفته ش��ده، خ��ارج از مرزها داده کاوی 
شود و از طریق آن اطالعات جدیدی را به دست بیاورند 
و براساس آن اطالعات جدید، مهندسی فرهنگی کنند، 
بس��یار شایع اس��ت. اطالعات اپراتور ش��ما را می گیرند، 
جنسیت ش��ما، اینکه از کدام منطقه جغرافیایی متصل 
شدید، عالیق شما، برای اینکه تبلیغات مورد پسند شما 

را ایجاد کنند و سبک زندگی شما را تغییر دهند.«
این حقوقدان فضای مجازی با اش��اره به عدم پیگیری 
نقض حری��م خصوصی توس��ط نهاد داخل��ی می افزاید: 
»اینکه تک ت��ک افراد اگر برای ش��ان اهمیت ندارد یک 
موض��وع اس��ت، اینکه حریم��ی از ی��ک جمعیت نقض 
می ش��ود، بحث حاکمیتی اس��ت که در این حوزه به آن 
حاکمیت سایبری می گویند و باید به آن رسیدگی شود. 
شورای عالی فضای مجازی، بازویی دارد به نام مرکز ملی 
فضای مجازی که اساس نامه ای دارد و طبق آن، مسئول 
رصد و پایش و پیگیری نقض قوانین در داخل از کش��ور 
و خارج از کشور است. انفعال این نهاد حاکمیتی در این 

قضیه باید بررسی و آسیب شناسی شود.«
نعناکار ادامه می دهد: »آس��یب دوم، نبود سازمان های 
مردم نهاد برای پیگیری این جور نقض هاست. در بسیاری 
از کشورها س��ازمان های مردم نهاد تشکیل می شوند که 
وظیفه شان صیانت از حقوق افراد در فضای سایبری آن 
کش��ور است. در ش��رایطی که یک پلتفرم داخلی مانند 
پلتفرم های حمل و نقل یا اپراتورهای همراه یا بانک های 
کش��ور که اطالعات ش��ان تاکنون چند بار ل��و رفته، اگر 
حاکمی��ت ورود نکند یا مقطع��ی ورود کند و با جدیت 
پیگیر قضیه نباشد، آن س��ازمان مردم نهاد موظف است 
که از طریق صیان��ت از حقوق جمعی به محاکم قضایی 

ورود کند و این کار را انجام دهد.«
به گفته او، »چه شورای عالی فضای مجازی یا سازمان 
مردم نه��اد ورود می کند به قضایا، چه دادس��تانی یا قوه 
قضائیه به عن��وان مدعی العموم ک��ه می تواند ورود کند 
و موض��وع را پیگی��ری کند. آنچه باید اتف��اق بیفتد این 
است که مس��ائل برای قوای حاکمیتی بیشتر باز شود و 
خطرات جدی که از نقض حقوق پیش می آید برای شان 
بیشتر تبیین شود که جدی تر به این موارد ورود کنند.«

کاربران ایرانی در مقابل سیاست واتس اپ چه تصمیمی می گیرند؟

خداحافظی طوالنی با واتس اپ

88936651



بیش��ترین درآمد پولی یک خانوار ش��هری در س��ال گذش��ته از محل 
درآمدهای متفرقه مثل بورس و س��ود بانکی و پس از آن از حقوق بگیری 
خصوصی و تعاونی بوده است. براساس آنچه مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار از جغرافیای درآمد و هزینه خانوارها در س��ال گذشته گزارش 
داده اس��ت، متوسط درآمد اظهارشده س��االنه یک خانوار شهری در سال 
۱398 بیش از 54 میلیون تومان بوده که ۲4 درصد نسبت به سال ۱397 
رشد داشته است. منابع درآمدی خانوار شهری در سال گذشته نیز نشان 
می دهد 3۲.5 درصد درآمد ساالنه از مش�اغل حق�وق بگی�ری، ۱6.۱ درصد 
از مش���اغل آزاد کش�اورزی و غی�رکش���اورزی و 5۱.4 درصد درآمدها از 
محل درآمدهای متفرقه تامین ش��ده اس��ت. این اعداد و ارقام گویای این 
مطلب است که در سال گذشته درآمدزایی از مشاغل مزد و حقوق بگیری 
ب��ه میزان ۲۱.۲ درصد بیش��تر ش��ده و همچنین درآمد از مش��اغل آزاد 
کش��اورزی و غیرکشاورزی به اندازه ۱7.8 درصد و درآمد متفرقه به اندازه 
۲8.8 درصد در س��طح ش��هری نسبت به س��ال قبل از آن افزایش داشته 
است. به عبارت بهتر، بیشترین افزایش درآمد متعلق به بخش درآمدهای 
متفرقه بوده که باید آن را ناش��ی از افزایش اجاره بهای مسکن و تحوالت 

بازار سرمایه در سال گذشته دانست.
منابع درآمدی خانواده های شهری در سال گذشته

توزیع نابرابر ثروت باعث بروز مشکالت و چالش های زیادی در حوزه های 
مختلف کش��ور می ش��ود. به همین دلیل، یکی از وظایف اقتصادی دولت، 
توزیع مناس��ب درآمد اس��ت، به ط��وری که توزیع مج��دد درآمدها را به 
گونه ای تنظیم کند ک��ه موجب تعدیل درآمد فقرا و ثروتمندان و کاهش 
فاصل��ه طبقاتی درآمد بین گروه های مختلف جامعه ش��ود بنابراین اتخاذ 
سیاس��ت های مالی مناسب در کاهش نابرابری در جامعه اثرگذار است. در 
این راستا، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در جدیدترین گزارش 
خود با استناد به طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، به 
بررسی متوس��ط درآمد پولی یک خانوار شهری با توجه به منابع مختلف 
درآمدی پرداخته و مش��خص کرده که در س��طح کشور و استان مشخصا 
درآمد پولی س��االنه یک خانوار شهری از کدام منبع درآمدی بیشتر بوده 

است.
یافته های این گزارش نش��ان می دهد که در س��ال گذش��ته بیشترین 
متوس��ط درآمد پولی یک خانوار ش��هری از محل درآمدهای متفرقه مثل 
بورس و س��ود بانکی و پس از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده 
اس��ت. همچنین متوسط درآمد اظهارشده س��االنه یک خانوار شهری در 
سال ۱398 بیش از 54 میلیون تومان بوده که ۲4.4 درصد نسبت به سال 
۱397 رشد داشته است. بررسی منابع تامین درآمد یک خانوار شهری نیز 
نش��ان می دهد که در سال گذشته 3۲.5 درصد درآمد ساالنه، از مش�اغل 
حق�وق بگی�ری ب�ه دس��ت آمده اس��ت. همچنین ۱6.۱ درصد درآمدهای 
ساالنه یک خ�انوار ش�هری از مش�اغل آزاد کش�اورزی و غی�رکش�اورزی و 

5۱.4 درصد درآمدها از محل درآمدهای متفرقه تامین شده است.
این اطالعات گویای آن اس��ت که در س��ال ۱398 نسبت به سال قبل 
از آن، درآمد از مش��اغل مزد و حقوق بگیری به میزان ۲۱.۲ درصد، درآمد 
از مش��اغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی ۱7.8 درصد و درآمد متفرقه به 
میزان ۲8.8 درصد در سطح ش��هری افزایش داشته است. یعنی می توان 

گفت که بیشترین افزایش درآمد متعلق به بخش درآمدهای متفرقه بوده 
که باید آن را ناشی از افزایش اجاره بهای مسکن و تحوالت بازار بورس در 

سال گذشته دانست.
در س��ال گذش��ته همچنین ۱3.8 درصد درآمده��ای پولی یک خانوار 
ش��هری از مح��ل حقوق بگیری عموم��ی، ۲5.3 درص��د از حقوق بگیری 
خصوصی و تعاونی، ۱.9 درصد از مش��اغل آزاد کشاورزی، ۱9.8 درصد از 
مش��اغل آزاد غیرکشاورزی، 3۲.5 درصد از درآمدهای متفرقه پولی بدون 
احتساب یارانه و کمک هزینه، 4.۱ درصد درآمدهای پولی از یارانه دولتی 
و ۲.7 درصد از کمک هزینه به دست آمده است؛ به عبارت دیگر، بیشترین 
متوسط درآمد پولی ساالنه یک خانوار شهری از درآمدهای متفرقه و پس 

از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.
این در حالی اس��ت که در س��ال ۱397 در یک خانوار شهری در سطح 
کش��ور، ۱4.۲ درصد درآمده��ای پولی از درآم��د حقوق بگیری عمومی، 
۲5.۱ درص��د از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی، ۱.9 درصد از مش��اغل 
آزاد کش��اورزی، ۲۰.5 درصد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی، 3۰.8 درصد از 
درآمده��ای پولی متفرقه، 5 درص��د از یارانه دولتی و ۲.5 درصد از کمک 
هزینه به دست آمده است، از این جهت می توان گفت که طی هر دو سال 
97 و 98، بیشترین میزان درآمد پولی از منابع درآمد متفرقه و پس از آن 

از طریق حقوق بگیری خصوصی و تعاونی تامین شده است.
شکاف درآمدی در تهران و سیستان و بلوچستان

نتایج این گزارش همچنین نش��ان مي دهد که در س��ال گذشته استان 
تهران با 5۲866۰ هزار ریال بیش��ترین و اس��تان سیستان و بلوچستان با 
۲67۲6۱ هزار ریال کمترین متوسط درآمد پولي ساالنه یک خانوار شهري 
را به خود اختصاص داده اند. به عبارت دیگر، متوس��ط درآمد پولي ساالنه 
یک خانوار شهري در استان تهران نزدیک به ۲ برابر متوسط درآمد پولي 

ساالنه یک خانوار شهري در استان سیستان و بلوچستان است.
همچنین در اس��تان هاي بوش��هر، چهارمحال و بختی��اري، قزوین، قم، 
هرمزگان و یزد بیش��ترین درآمد پولي یک خانوار شهري از حقوق بگیري 
بخش خصوصي و تعاوني اس��ت. در اس��تان هاي سیستان و بلوچستان و 
کهگیلویه و بویراحمد سهم درآمد پولي از حقوق بگیري عمومي بیشتر از 
سایر منابع پولي درآمد و در استان هاي آذربایجان غربي و اردبیل درآمد از 
مشاغل آزاد غیرکشاورزي بیشتر از سایر منابع پولي درآمد بوده است. در 
استان کردستان نیز بیشترین درآمد پولي از مشاغل آزاد کشاورزي است. 
در س��ایر استان ها هم س��هم درآمدهاي متفرقه پولي از سهم سایر منابع 

پولي درآمد، بیشتر است.
از سوی دیگر، در بخش درآمدهاي پولي حاصل از حقوق بگیري عمومي، 
خانوارهاي شهري استان هاي کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان به ترتیب با کس��ب ۱.3۱ درص��د، ۱.3۰ درصد و ۱.۲4 درصد 
درآمدهاي پولي خود از این منبع، بیش��تر از س��ایر استان ها و خانوارهاي 
شهري استان هاي مازندران، قزوین و گیالن به ترتیب با کسب 9.6 درصد، 
3.8 درصد و 8.8 درصد درآمدهاي پولي خود از این منبع، کمتر از س��ایر 

استان ها در این بخش درآمد داشته اند.
در بخ��ش درآمدهاي پولي حاص��ل از حقوق بگیري خصوصي و تعاوني 
نیز خانوارهاي شهري اس��تان هاي قزوین، بوشهر و هرمزگان به ترتیب با 
کس��ب ۲.34 درصد، 6.3۲ درصد و 4.3۲ درصد درآمدهاي پولي خود از 
این منبع، بیشتر از سایر استان ها و خانوارهاي شهري استان هاي کرمانشاه 
و کهگیلوی��ه و بویراحم��د با کس��ب 6.۱5 درصد، گیالن با کس��ب 5.۱7 

درصد و اردبیل با کس��ب 3.۱8 درصد درآمدهاي پولي خود از این منبع، 
کمتر از س��ایر استان ها در این بخش درآمد داشته اند. همچنین در بخش 
درآمدهاي پولي حاصل از مش��اغل آزاد کش��اورزي به ترتیب خانوارهاي 
شهري استان هاي زنجان با کسب 7.7 درصد، گلستان با کسب 8.6 درصد 
و همدان و خراسان شمالي با کسب ۱.4 درصد درآمدهاي پولي خود از این 
منبع، بیشتر از سایر استان ها و خانوارهاي شهري استان هاي البرز، تهران 
و سیستان و بلوچستان با کسب 3.۰ درصد، بوشهر با کسب 6.۰ درصد و 
خوزستان با کسب 8.۰ درصد درآمدهاي پولي خود از این منبع، کمتر از 

سایر استان ها در این بخش درآمد داشته اند.
در بخ��ش درآمدهاي پولي حاصل از مش��اغل آزاد غیرکش��اورزي نیز 
خانوارهاي ش��هري اس��تان هاي مازندران، اردبیل و کردستان به ترتیب با 
کس��ب 4.3۰ درصد، 7.۲6 درصد و ۰.۲4 درصد درآمدهاي پولي خود از 
این منبع، بیشتر از سایر استان ها و خانوارهاي شهري استان هاي سمنان، 
کرمان و خراس��ان جنوبي به ترتیب با کس��ب ۰.9 درصد، ۱.۱۰ درصد و 
۰.۱۲ درصد درآمدهاي پولي خود از این منبع، کمتر از سایر استان ها در 

این بخش درآمد به دست آورده اند.
جابه جایی دهک های درآمدی با تحوالت اقتصادی

همچنین در بخ��ش درآمدهاي متفرقه پولي )بدون احتس��اب یارانه و 
کمک هزینه( خانوارهاي ش��هري استان هاي س��منان، گیالن و فارس به 
ترتیب با کسب 9.43 درصد، ۱.43 درصد و 8.37 درصد درآمدهاي پولي 
خود از این منبع، بیش��تر از سایر استان ها و خانوارهاي شهري استان هاي 
هرمزگان، آذربایجان غربي و کردس��تان به ترتیب با کس��ب ۱.۱9 درصد، 
۰.۲۲ درص��د و 4.۲3 درصد درآمدهاي پولي خ��ود از این منبع، کمتر از 

سایر استان ها در این بخش درآمد داشته اند.
در بخش درآمدهاي حاصل از یارانه نیز خانوارهاي ش��هري استان هاي 
سیس��تان و بلوچستان، کرمان و لرس��تان به ترتیب با کسب 4.7 درصد، 
۲.6 درصد و ۰.6 درصد درآمدهاي پولي خود از این منبع، بیشتر از سایر 
استان ها و خانوارهاي شهري استان هاي تهران، البرز و مازندران به ترتیب 
با کس��ب 5.۲ درص��د، 3.3 درصد و 6.3 درصد درآمده��اي پولي خود از 
این منبع، کمتر از س��ایر استان ها در این بخش درآمد کسب کرده اند. در 
بخش درآمدهاي حاصل از کمک هزینه هم خانوارهاي شهري استان هاي 
همدان، قم و خراس��ان ش��مالي به ترتیب با کسب ۰.7 درصد، 6.6 درصد 
و 5.6 درصد درآمدهاي پولي خود از این منبع، بیش��تر از سایر استان ها و 
خانوارهاي شهري اس��تان هاي یزد، تهران و خوزستان به ترتیب با کسب 
۱.۱ درصد، 5.۱ درصد، 6.۱ درصد درآمدهاي پولي خود از این منبع، کمتر 

از سایر استان ها در این بخش درآمد کسب کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته در چهار دهک اول درآمدی، 
بیشترین درآمد پولی س��االنه خانوار شهری از محل حقوق بگیری بخش 
خصوصی و تعاونی بوده اس��ت، اما از دهک پنجم به بعد، بیشترین درآمد 
پولی یک خانوار ش��هری حاصل درآمدهای متفرقه بدون احتساب یارانه و 
کمک هزینه از جمله حقوق بازنشس��تگی، اجاره بهای مس��کن شخصی، 
درآمدهای بورس��ی، سپرده بانکی، ارث و مواردی از این دست بوده است. 
با توجه به یافته های این گزارش می توان به اهمیت معامالت بورس، سود 
حاصل از سپرده های بانکی و درآمد حاصل از اجاره بهای مسکن در زندگی 
اف��راد در دهک های مختلف درآمدی پی برد و به این نتیجه رس��ید که با 
حذف هر یک از این منابع درآمدی از زندگی افراد، دهک های درآمدی تا 

چه حد جابه جا خواهند شد.

بیشترین منبع درآمدی خانواده های ایرانی از درآمدهای متفرقه نظیر بورس و سود بانکی است

جغرافیای درآمدی استان ها

گزارش های آماری نش��ان می دهد میانگین درآمد خانوار شهري در 
سال گذشته 54 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده و آنها به  طور میانگین 
47 میلیون و 437 هزار تومان نیز هزینه داشته اند. در سال 98 درآمد 
روس��تاییان نیز حدود  ۲9 میلیون و 7۰۲ ه��زار تومان بوده که از این 
میزان ۲6 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آن هزینه شده است. با وجود آنکه 
درآمد خانوارهاي ش��هري و روستایي در س��ال 98 نسبت به سال 97 
به ترتیب ۲۰.6 و ۲7.4 درصد افزایش داش��ته اما کارشناسان معتقدند 
تضعیف قدرت خرید و جهش تورم به  خصوص پس از بازگشت تحریم ها 
آنقدر ش��دید بوده که افزایش دستمزدها تاثیر چنداني بر سبد مصرفي 
و معیشتي افراد نداشته و عمال قدرت خرید خانواده ها افت کرده است.

طبق گزارش هاي مرکز آمار، بین سال هاي 96 تا 98 رشد هزینه هاي 
س��االنه خانوارهاي ش��هري حدود 44 درصد افزایش داش��ته و از 3۲ 
میلی��ون و 95۲ هزار تومان به 47 میلیون و 437 هزار تومان رس��یده 
اس��ت. در این مدت رش��د هزینه خانوار روستایي شدیدتر و حدود 48 
درصد گزارش شده است؛ هزینه خانوار روستایي از ۱7 میلیون و 637 
هزار تومان به ۲6 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رس��ید. برآورد مي شود با 
وجود افزایش ش��دید قیمت ها به خص��وص گروه خوراکي در نیمه اول 

امسال به خصوص در فاصله خرداد تا تیرماه، هزینه خانوارهاي کشوري 
افزایش بیش��تري به  خصوص در زیرمجموعه خوراکي ها داش��ته باشد. 
طي این 3 سال درآمد خانوارهاي شهري و روستایي به ترتیب افزایشي 
47.4 و 47 درصدي داش��ته اس��ت. با وجود اینکه افزایش درآمد براي 
خانوار شهري طي سال هاي 97 تا 98 حدود ۲4درصد بوده اما میانگین 
افزایش هزینه در بخش هاي مس��کن و خوراکي بیش��تر از افزایش در 
درآمدها بوده؛ به گونه اي که س��هم ای��ن دو گروه کاالیي 58 درصد در 

سبد مصرفي خانوارها گزارش شده است. 
طي س��ال هاي 97 تا 98 همچنین متوسط درآمد خانوار شهري ۲4 
درصد افزایش داشته که س��هم درآمد گروه هاي شغلي »قانونگذاران و 
مقامات عالي رتبه و مدیران« بیش��تر از میانگین درآمد کل خانوارهاي 
ش��هري است. براساس آخرین گزارش وزارت کار از متوسط درآمد یک 
خانوار شهري برحس��ب گروه شغلي سرپرست خانوار، درآمد این گروه 
از سرپرس��تان خانوار در سال گذش��ته دو برابر میانگین درآمد ساالنه 
یک خانوار ش��هري و حدود  ۱۰5میلیون تومان گزارش ش��ده اس��ت. 
مدی��ران دولتي و قانونگذاران در س��ال 93 ح��دود 48 میلیون و 5۰۰ 
هزار تومان درآمد داش��تند؛ این امر نش��ان مي دهد که طي س��ال هاي 

9۲ ت��ا 98 متوس��ط درآمد مدیران و مقامات عالي رتب��ه و قانونگذاران 
۱۱6درصد افزایش داشته است. در تمام سال هاي مورد مطالعه، درآمد 
س��االنه این گروه از سرپرستان خانوار شهري بیشتر از میانگین درآمد 
س��االنه خانوارهاي شهري بود. متخصصان )علمي و فني(، تکنیسین ها 
و کارمن��دان امور دفتري و اداري در رده هاي دوم تا چهارم بیش��ترین 
متوس��ط درآمد ساالنه قرار دارند. متوس��ط درآمد این 3 گروه در سال 
98 حدود 77 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اس��ت. کارگران ساده شهري 
کمترین متوس��ط درآمد س��االنه را دارند. براس��اس گزارش وزارت کار 
در س��ال 98 متوس��ط درآمد این گروه از ش��اغالن 34 میلیون و 5۰۰ 
هزار تومان بوده ک��ه 3۲ درصد درآمد قانونگذاران و مقامات عالي رتبه 
و مدیران اس��ت. طي سال هاي 93 تا 98 درآمد کارگران ساده افزایشي 
۱۰7درصدي داش��ته اس��ت. در بخش دیگري از این گزارش، متوسط 
درآمد ساالنه »قانونگذاران و مقامات عالي رتبه و مدیران« روستایي در 
سال گذشته 63.6 میلیون تومان بوده که ۱۱3درصد بیشتر از متوسط 
درآمد س��االنه خانوارهاي روستایي است. کارگران روستایي نیز همانند 
شهرنش��ینان از متوسط درآمد ساالنه کمتري برخوردارند؛ ۲4 میلیون 

تومان درآمد ساالنه یک کارگر روستایي است.

مدیران دولتي رکورددار حقوق و مزایا در سال گذشته بوده اند

زورآزمایی درآمد و هزینه

دریچه

مهمترین ریسک های اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی
از کرونا تا تحوالت ژئوپولیتیکی

طبق پیش بینی بانک جهانی، دو ریس��ک اساسی که اقتصاد ایران 
در سال ۲۰۲۱ با آنها مواجه خواهد شد، کرونا و تغییرات ژئوپولیتیکی 
هستند. همچنین این نهاد بین المللی در برآوردهای خود اعالم کرده 
ایران می تواند در شرایطی خاص، بار دیگر بهبود اقتصادی پس از اجرا 

شدن دوباره برجام را تجربه کند.
بانک جهانی در گزارش چش��م انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱، 
رش��د اقتصادی ایران در این سال را ۱.5 درصد پیش بینی کرده است. 
این پیش بینی در صورت تحقق می تواند پایانی بر سه سال پیاپی، رکود 
و کوچک شدن اقتصاد ایران باشد. با این حال، چشم انداز رشد اقتصادی 
ایران می تواند با کنترل نشدن کرونا و همچنین ادامه تحریم های آمریکا 
با نااطمینانی مواجه شود. براساس پیش بینی بانک جهانی، در صورتی 
که واکس��ن کرونا به صورت گسترده در کش��ور توزیع نشود، بار رشد 
اقتصادی ایران بر دوش بخش غیرنفتی قرار گرفته و بهبود اقتصادی در 

سال جاری میالدی، ضعیف خواهد بود.
به گزارش ایرناپالس، در حقیقت آثار سه شوک تحریم، بحران بازار 
نفت و کرونا همچنان در اقتصاد ایران مشاهده می شود. تحریم ها از دو 
مس��یر یعنی پایان معافیت صادرکنندگان نفت ایران از تحریم ثانویه 
آمریکا و نیز تحریم صنایع کلیدی مانند فلزات، فوالد و پتروشیمی به 
دنبال خروج آمریکا از برجام، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی شد. 
همه گیری کرونا نیز بازار نفت جهانی را متأثر کرد و صادرات نفت کشور 

را تحت فشار مضاعف قرار داد.
بانک جهانی در گزارش پاییز خود درباره ایران گفته در صورتی که 
موج جدید کرونا به اتخاذ تصمیمات تعطیلی سخت گیرانه بینجامد یا 
واکسن قابل اعتمادی در سال ۱4۰۰ توزیع نشود، چشم انداز اقتصادی 

ایران در معرض ریسک قابل توجهی خواهد بود.
اگر محدودیت های تجاری بیش��تری اعمال شود و تقاضای چین و 
دیگر ش��رکای صادراتی اصلی در میان مدت به سطح قبلی برنگردد، 
تع��ادل اقتص��ادی خارجی می تواند بدتر هم بش��ود. از طرف دیگر در 
داخل نیز تکیه بیشتر بر انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی ها در بازار 
سهام، خطر تسری مشکالت اقتصادی را افزایش داده و می تواند موجب 
واردشدن فشار هرچه بیشتر به بخش بانکی شود که در حال حاضر با 

مشکل کمبود سرمایه روبه رو است.
بهبود بیشتر در بازار نفت به عنوان یک فرصت و ریسک مطلوب برای 
اقتصاد ایران اس��ت. برداشته ش��دن تحریم های آمریکا می تواند اثرات 
مثبت قابل توجهی بر اقتصاد ایران، مش��ابه زم��ان تصویب برجام در 
سال ۱394 داشته باشد. از آنجایی که اقتصاد در حال کار در سطحی 
پایین ت��ر از میزان بالقوه خود قرار دارد، بهبود اقتصادی در س��ال های 

پیش رو می تواند با قوت بیشتری رخ دهد.
بانک جهانی اقدامات دولت برای کاهش فقر مانند توزیع یارانه نقدی 
را موجب کاهش فش��ار بر قش��ر ضعیف عنوان کرده، اما در مقابل به 
دلیل نبود هدفمندی کافی، درباره فش��ار مضاعف به تراز مالی دولت 
هشدار داده است. در واقع تورم باال در اثر کاهش شدید ارزش پول ملی 

خانوارهای کم درآمد را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
از ط��رف دیگر ب��ا کاهش ارزش پ��ول ملی، ش��اهد افزایش هرچه 
بیش��تر قیمت کااله��ای وارداتی و همچنین کااله��ای تولید داخلی 
و به وی��ژه کاالهای داخلی قابل تجارت بودیم که در نهایت، فش��ار به 
مصرف کنندگان را افزایش داد. بخش بزرگی از تورم ناش��ی از افزایش 
قیم��ت م��واد غذایی و همچنین اجاره مس��کن اس��ت که در س��بد 
مصرف خانوارهای کم درآمد س��هم باالیی دارد بنابراین فش��ار تورمی 
به دهک های پایین درآمدی، بیش��تر بوده اس��ت. در نتیجه با افزایش 
هزینه ه��ای زندگی، اثر توزیع یارانه نقدی کاهش یافته اس��ت. توزیع 
بسته جدید کمک های معیشتی و وام برای دهک های با درآمد کمتر 
و خانواده های بدون منبع درآمد دائمی، راه حل دولت برای کاهش این 

اثر بوده است.
بانک جهان��ی، پایگاه داده رفاه ایرانیان را اب��زاری حیاتی در اجرای 
طرح های آینده و راهبردهای حمایت اجتماعی می داند بنابراین انتظار 
می رود، شناس��ایی افراد برای توزیع کمک های معیشتی و همچنین 
سیاست گذاری های آتی در زمینه وضعیت رفاه و معیشت افراد جامعه 
براساس اطالعات این سامانه انجام شود، با این حال اگر تورم باال و به 
دنبال آن، کاهش ارزش یارانه نقدی توزیع شده ادامه پیدا کند، توزیع 

این یارانه ها برای حمایت از طبقه آسیب پذیر کافی نخواهد بود.
پیشنهاد بانک جهانی برای پایداری این اقدامات و بهبود کلی اقتصاد، 
اجرای بس��ته ای از اقدام��ات اصالحات عمیق تر اقتص��ادی برای رفع 
چالش های ساختاری اقتصاد با تمرکز بر استراتژی های هدفمندسازی 
یارانه ها و حمایت های اجتماعی اس��ت. به عقیده این نهاد بین المللی، 
رک��ود اقتصادی دنباله دار، کاهش س��طح رفاه و فش��ار بر قش��رهای 

آسیب پذیر، فوریت اجرای اصالحات را برجسته تر می کند.

طبق گفته مرکز آمار ایران
1.7 میلیون نفر از 18 تا 35 ساله ها بیکارند

از جمعی��ت بیش از ۲.4 میلیون نفری بیکار حدود ۱.7 میلیون نفر 
را افراد ۱8 تا 35 ساله تشکیل می دهند. جدیدترین گزارش مرکز آمار 
ایران از وضعیت اش��تغال و بیکاری در پاییز امسال نشان می دهد که 
نرخ بیکاری در بین جمعیت ۱5 ساله و بیشتر نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل با کاهش ۱.۲ درصدی به 9.4 درصد رس��یده است، بر این 
اساس تعداد بیکاران بیش از ۲میلیون و 435 هزار نفر و شاغالن بالغ بر 
۲3 میلیون و 4۱3 هزار نفر گزارش شد. این در حالی است که بررسی 
وضعیت بیکاری بین گروه های سنی نشان می دهد که در بین افراد ۱8 
تا 35 ساله نرخ بیکاری به ۱6.5 درصد رسیده است که نسبت به سال 
گذشته ۱.4 درصد کاهش دارد. جمعیت بیکار در این گروه سنی بیش 
از یک میلیون و 75۰ هزار نفر است که البته نسبت به حدود ۲ میلیون 
و ۱59 هزار نفر  در پاییز سال قبل  4۰8 هزار نفری کمتر شده است.

اما س��هم مردان از بیکاران گروه س��نی ۱8 تا 35 ساله بیش از یک 
میلیون و ۱7۰ هزار نفر با نرخ ۱3.6درصد اس��ت که نس��بت به پاییز 
پارسال که بیش از یک میلیون و 38۱ هزار نفر بوده است حدود ۲۱۰ 
هزار نفر کاهش داشته و نرخ بیکاری این گروه با کاهش ۱.۱ درصدی 
به ۱4.7 درصد رسیده است. همچنین در این گروه سنی حدود 58۰ 
هزار زن بیکار قرار دارند که تعدادشان نسبت به سال گذشته که بیش 
از 778 هزار نفر بودند ۱97 هزار نفر کمتر شده و نرخ بیکاری در بین 

آنها از ۲9.3 درصد به ۲8.7 درصد رسیده است.
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فرص��ت امروز: پس از آنکه از پلتفرم های خرید و فروش آنالین به عنوان 
متهمان اصلی نوس��ان قیمت ها در بازار های خودرو و مسکن نام برده شد، 
در اواخر اردیبهشت ماه امسال و به دستور دادستانی امکان درج قیمت از 
سایت های اینترنتی حذف شد. سپس با گذشت حدود 8 ماه از این اتفاق 
و در میان��ه دی ماه بار دیگر امکان درج قیمت در آگهی های س��ایت های 
اینترنتی فراهم شد و ممنوعیت درج قیمت ها با دستور دادستانی تهران لغو 
گردید. در این بین، وزارت راه و شهرسازی با بازگشت قیمت گذاری مسکن 
به پلتفرم های خرید و فروش آنالین مخالف است و آن را عاملی برای برهم 

زدن آرامش قیمتی بازار مسکن می داند.
البته جدا از دولتمردان، برخی کارشناس��ان نیز از این پلتفرم های خرید 
و فروش آنالین به عنوان متهم اصلی نوس��ان قیمت ها در بازار  مسکن نام 
می برند. در این بازار موجران،  مستاجران، فروشندگان و خریداران به دنبال 
داده ها هس��تند. اگرچه در س��ال های اخیر پلتفرم ه��ای آنالین به کمک 
مخاطب��ان این بازار آمده اند و اطالع��ات را راحت تر در اختیار فعاالن بازار 
مسکن قرار می دهند، اما بررسی فعالیت های این پلتفرم ها نشان می دهد 
همچنان بازیگران س��نتی این بازار مهمترین سهم را در گردش اطالعات 
دارند و بیشتر مشاوران امالک عالوه بر شیوه قدیمی، فایل های خود را در 

این بستر ها نیز بارگذاری می کنند.
از آگهی های تقلبی تا قیمت های ساختگی مسکن

حال با بازگش��ت قیمت گذاری به این سایت ها و پلتفرم ها بار دیگر این 
موضوع به دغدغه وزارت راه و شهرس��ازی تبدیل ش��ده است. ابتدا در روز 
هجده��م دی ماه بود که امکان درج قیمت در س��ایتهای فروش خودرو و 
س��پس در بیست و دوم دی ماه امکان قیمت گذاری در آگهی های مسکن 
فراهم ش��د. در این بین، وزیر راه و شهرس��ازی گفته که ش��دیدا مخالف 
بازگش��ت قیمتها به سایتها و پلتفرم های مجازی است و حتما ازسرگیری 
ممنوعیت درج قیمت در آگهی های مسکن را پیگیری خواهد کرد. محمد 
اس��المی همچنین از ارس��ال نامه وزارت راه و شهرس��ازی به دادس��تانی 
برای منع مجدد قیمت ها خبر داده اس��ت. او معتقد است که قیمتسازی 
اپلیکیشن ها و وب سایت های آگهی امالک، التهاب   آفرین است و به نوسان 

قیمتها دامن می زند. 
همچنین مصطفی قلی خس��روی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک نیز از 

مخالفان بازگشت قیمت به آگهی های اینترنتی است و علت آن را مذاکرات 
مدیران س��ایت های اینترنتی با برخی اعضای هیأت رئیس��ه کمیس��یون 
عمران مجلس و پادرمیانی چند نماینده مجلس با دادس��تانی برای امکان 
درج قیمت عنوان کرده اس��ت. به اعتقاد او، حذف روش��مند و همیشگی 
قیمت گذاری در این پلتفرم ها تاثیرات مثبتی در بازار مسکن به جا خواهد 

گذاشت و موجب شفافیت و تقارن اطالعات می شود.
به نظر می رس��د با توجه به بازگش��ت آرامش به بازار مسکن در ماه های 
آبان و آذر که تورم بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیشبینی 
ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در پایان دی ماه، اقدام 
برخی و بس��ایت های انتش��ار آگهی های امالک مبنی ب��ر درج قیمت های 
ساختگی، به تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن بزند. به عنوان مثال در 
یکی از وب سایت های مشهور انتشار آگهی امالک، قیمت واحد مسکونی 
3۰ سال ساخت در خیابان پیروزی تهران متری ۱۰۰ میلیون تومان فایل 
کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که براساس گزارش بانک مرکزی از بازار 
مسکن پایتخت در آذرماه، متوس��ط قیمت مسکن در منطقه ۱3 تهران، 

متری حدودا ۲9 میلیون تومان است.
همانطور که اشاره شد، برخی از کارشناسان نیز با این موضوع مخالفند 
و بازگش��ت قیمت گذاری مس��کن به س��ایت های اینترنتی را عامل برهم 
خورنده آرامش بازار مسکن می دانند؛ از جمله یک کارشناس بازار مسکن 
با بیان اینکه »درج قیمتهای کاذب در س��ایت ها می تواند در بازار اختالل 
ایج��اد کند«، می گوید: »با حذف قیمت ها ب��ه عنوان یکی از عوامل برهم 
زننده کنترل بازار مسکن، قیمتها در یک فرآیند منطقی قرار گرفته بود و 

بازگشت نرخ ها می تواند این نظم را بر هم بزند.«
آگهی های تقلبی باعث تشنج بازار مسکن می شود

سعید محمدباقر با اش��اره به اینکه »درج قیمت در آگهی ها تنها عامل 
رشد قیمتها در بازار مسکن نیست اما می تواند به عنوان یک عامل اختالل زا 
و رکودزا عمل کند«، به ایسنا گفت: »قبل از اردیبهشت امسال که هر کس 
بنا به تشخیص خود اقدام به نرخ گذاری در سایتها می کرد حباب در بازار 
مس��کن ایجاد ش��د و حاال که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد 

قیمت ها می تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.«
به گفته وی، »اگر نرخ ها به آگهی های سایتها برنمی گشت طی ماه های 

آینده ب��ازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار 
می گرفت. اما حاال باید نگران باش��یم که جوسازی بعضی فروشندگان در 

بازار ملک تشنج ایجاد نکند.«
این فعال بازار مس��کن، ایجاد س��تاد تنظیم ب��ازار در کنار برخوردهای 
امنیتی با کس��انی که عمدا یا س��هوا کنترل بازار ملک را به هم می زنند 
ضروری دانس��ت و افزود: »حتی موافقان درج قیمت در سایتها تلویحا به 
احتمال افزایش ولو اندک قیمت مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی 
تزری��ق انتظارات تورمی که می تواند ت��ورم بزرگتری را در آینده رقم بزند 
بنابراین دولت و دستگاه قضایی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل 

هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.«
او ب��ا بیان اینکه »در تمام بازارها نباید کنترل به دس��ت فروش��ندگان 
بیفتد«، ادامه داد: »در هر بازار س��المی خریداران هستند که روند قیمتها 
را تعیین می کنند. در واقع بازار براساس نظام عرضه و تقاضا پیش می رود؛ 
چرا که معموال فروش��ندگان دل شان می خواهد باالترین سود را ببرند. اگر 
قیمتها در یک فضای س��الم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه اش این 
می ش��ود که نرخ های پیش��نهادی دائما باال می رود و فضا به هم می ریزد؛ 
اتفاقی که طی یک س��ال اخیر افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که 
طی دو سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معامالت، طبیعتا نباید مجددا 
قیمت ها در یک س��ال ۱۰۰ درصد باال می رفت اما دیدیم به دلیل رش��د 

قیمتهای پیشنهادی این اتفاق افتاد.«
به اعتقاد این کارش��ناس بازار مس��کن، »س��ازندگان باید حاشیه سود 
منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی 
فایلها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف 
پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی 
و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه بعد از س��اخت واحدهای مسکونی با 
استفاده از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند. البته 
این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند 
با استفاده از تبلیغات و قیمت سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی 
جلوه دهند، اما تا زمانی که بازار در ش��رایط منطق��ی قرار نگیرد از رکود 
خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کالن 

دچار رکود می شود.«

چرا وزارت راه و شهرسازي با بازگشت قیمت گذاری مسکن به سایت های اینترنتی مخالف است؟

چالش قیمت  گذاری آنالین مسکن

»بلومبرگ« در یک گمانه زنی نفتی نوشت: زمانی که جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا ش��ود، مس��ائل بس��یاری برای حل و فصل دارد، اما ایجاد 
روابط با ایران که شامل لغو تحریم های صادرات نفت این کشور است، در 

اولویت های آخر وی قرار دارد.
براساس آنچه »فارس« از گزارش »بلومبرگ« منتشر کرده است، مسیر 
رفع تحریم های نفتی ایران مس��یری طوالنی است که دام هایی بر سر راه 
آن وجود دارد. زمانی که جو بایدن در این هفته، چهل و شش��مین رئیس 
جمهور آمریکا شود، مسائل فشرده بسیاری برای حل و فصل خواهد داشت 

و احتماال موضوع ایران به زودی حل نخواهد شد.
به نوشته »بلومبرگ«، رئیس جمهور منتخب آمریکا پنهان نکرده است، 
تمایل دارد تا توافق نامه های بین المللی نظیر به توافق نامه پاریس و برنامه 
جامع اقدام مشترک یا همان توافق هسته ای ایران بازگردد، اما ایجاد روابط 
با ایران که شامل برداشته شدن تحریم های صادرات نفت این کشور است، 
در اولویت ه��ای آخ��ر وی قرار دارد و زمان بیش��تری خواهد برد. در زمان 
مذاکرات سال ۲۰۱5، مخالفت های شدیدی در رابطه با توافق هسته ایران 
هم از س��وی جمهوری خواهان و هم از سوی دموکرات ها در آمریکا وجود 
داش��ت که مانع تصویب آن در سنا ش��د. این مخالفت ها همچنان وجود 
دارد و اکنون هم آمریکا و هم ایران شرایط توافق را نقض کرده اند: آمریکا 

با اعمال تحریم های بس��یار بیشتر و ایران با افزایش غنی سازی اورانیوم به 
۲۰ درصد.

»بلومبرگ« ادامه داد: ساده ترین راه بازگشت، این است که هر دو طرف 
گام های خود را بردارند و مانند چهار س��ال پیش به توافق بازگردند، قبل 
از اینکه به دنبال رفع س��ایر نگرانی ها باشند. اگر آمریکا، کاهش تحریمها 
را ب��ه پای��ان دادن حمایت ایران از حزب اهلل، حم��اس و حوثی های یمن 
مش��روط کند، دش��وار اس��ت که ببینی��م دو طرف چگون��ه در نهایت بر 
اختالفات شان فائق می آیند. اگر تحریم ها علیه صادرات نفت ایران برداشته 
ش��ود، جمهوری اسالمی ایران می تواند سطح تولید قبلی خود که نزدیک 
به 4 میلیون بش��که در روز بود را نس��بتا سریع از سر بگیرد، همانطور که 
ای��ن کار را زمان لغو تحریم ها در س��ال ۲۰۱6 انج��ام داد اما نباید به این 
زودی ها بر روی این اتفاق حس��اب کرد، چرا که مجلس ایران ماه گذشته 
به پایان دادن بازرس��ی های بین المللی از سایت های هسته ای این کشور 
در صورتی ک��ه آمریکا تحریمهای اصلی بر بخش نفت و بانکداری ایران را 

لغو نکند، رأی داد.
براساس این گزارش، انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۱8 ژوئن )۲8 
خرداد ۱4۰۰( برگزار خواهد ش��د و حس��ن روحانی، رئیس جمهور ایران 
که انتخاب شدن خود را به توافق هسته ای گره زده بود، با رئیس جمهور 

جدید جایگزین خواهد شد. ممکن است مذاکرات سخت تر شود و یا حتی 
تا نیمه دوم س��ال ۲۰۲۱ آغاز نشود. از این رو بیشتر خریداران نفت ایران 
برای مدت قابل پیش بینی کاری انجام نخواهند داد. دشوار است که تصور 
کنی��م، پاالیش��گاه های اروپا، ژاپن، کره جنوبی یا هند آش��کارا نفت ایران 
را بخرن��د، درحالی که اقدامات مجازات��ی احتمالی آمریکا همچنان برقرار 
باشد؛ مگر اینکه ضمانت های معتبری دریافت کنند که با عواقب آن مواجه 

نخواهند شد که این امر به مثابه لغو تحریمها خواهد بود.
به نظر میرس��د چین تمایل دارد تا واردات نفت خام از ایران را برای 
جب��ران کاهش موقتی تولید یک میلیون بش��که ای عربس��تان، افزایش 
ده��د، اما حج��م قابل توجه نفت ای��ران که در ماه ه��ای اخیر به چین 
ارس��ال شده اس��ت، هنوز در انبارهای گمرک، پاالیش و فروخته نشده 
است. موسس��ه انرژی اسپکت مس��تقر در انگلیس، رقم این محموله ها 
را 3۰ میلیون بش��که اعالم کرده اس��ت. هرگونه افزایش تقاضا در چین 
فقط موجب تس��کین موقتی ش��رکت ملی نفت ایران می ش��ود و حتی 
ممکن است، این افزایش، با انتقال بشکه هایی که ذخیره می شود، کاماًل 
برآورده ش��ود. حج��م فرآورده های خام و تصفیه ش��ده پنهانی از ایران 
خارج شده است، احتماال در ماه های آینده رو به افزایش باشد، اما انتظار 

می رود که این حجم چندان زیاد نباشد.

روی لغو تحریم نفت ایران به این زودی حساب نکنید

گمانه زنی بلومبرگ از پایان تحریم نفتی ایران

انرژی

سهم استخراج رمزارزها از مصرف برق کشور چقدر است؟
برخورد با ماینرهای غیرمجاز

در حالی که دولت از برخورد جدی با اس��تفاده کنندگان غیرمجاز برق 
برای استخراج بیت کوین خبر داده، سخنگوی صنعت برق نیز از پرداخت 
جایزه ۲۰ میلیون تومانی برای معرفی مزارع بیت کوین غیر مجاز س��خن 
گفته اس��ت. سوال این اس��ت که سهم دس��تگاه های مجوزدار استخراج 
رمزارزها از جمله بیت کوین و ماینرهای غیرمجاز در خاموش��ی های اخیر 
چقدر اس��ت؟ آیا آنطور که شایعه شده، ماینرهای چینی در حال بلعیدن 

برق ایران هستند و به همین خاطر خاموشی اتفاق افتاده است؟
پاسخ این سؤال را در ارقام مصرف برق کشور می توان یافت. مصرف برق 
کشور در فصل زمستان معموال کمتر از توان تولید آن است. با نگاهی به 
آمار ش��رکت مدیریت شبکه برق ایران، سال گذشته در ۲3 دی ماه پیک 
)اوج مصرف برق( برابر با 36 هزار و۱3۱ مگاوات بود و امسال در ۲3 دی 
ماه )یعنی روزی که خاموشی های پراکنده اتفاق افتاد( مصرف برابر با 4۱ 
هزار و 457 مگاوات بود. تقریباً میانگین ۲3 روز ابتدای دی ماه دو س��ال 
۱398 و ۱399 نیز نزدیک به همین ارقام اس��ت. این نش��ان می دهد که 
رش��د مصرف امسال نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 5 هزار مگاوات 
است، اما با توجه به توان تولید 59 هزار مگاواتی صنعت برق هنوز فاصله 
معن��اداری میان توان تولید و مص��رف ۲3 دی ماه وجود دارد و به همین 
خاطر خاموشی ها ناشی از ناتوانی صنعت برق در تولید نبود، اما در خصوص 
ماینرها و استخراج ارزهای دیجیتال، 3۱۰ مگاوات از این مصرف 4۱ هزار 
مگاواتی را مزرعه یا »فارم« های مجاز و شناسایی شده به خود اختصاص 
می دهند که به گفته شرکت توانیر، اگر شرکتی خارجی مانند چینی ها با 
فعاالن ایرانی جوینت شده باشند و در ایران فعالیت کنند، جزو این 3۱۰ 
مگاوات )۲4 مرکز اس��تخراج رمزارز( هس��تند و از آنجایی که تعرفه برق 
همه مشترکین استخراج رمزارز با میانگین قیمت برق صادراتی محاسبه 

می شود، مانند این است که به آن کشور در حال صادرات برق باشیم.
البته مس��ئله اس��تفاده کنندگان غیرمجاز نی��ز در این خصوص مطرح 
اس��ت؛ مزارع��ی که هنوز شناس��ایی نش��ده اند و دول��ت باجدیت دنبال 
شناس��ایی آنهاس��ت و از مردم نیز در این زمینه کمک خواسته است؛ در 
قب��ال این کمک نیز حاضر اس��ت پاداش ۲۰میلی��ون تومانی به معرفی 
اس��تخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز بپردازد. این درحالی است که رئیس 
کارگروه اس��تخراج انجمن بالک چین ایران از احتمال فعالیت 5۰۰ هزار 

دستگاه استخراج رمزارز در کشور سخن می گوید.
محمدرضا شرفی با اش��اره به استخراج رمزارز با انرژی کمتر و بازدهی 
بیشتر به ایرنا گفت: برخورد دستگاه ها با استخراج رمزارز خیلی سخت تر 
و محدودتر از صنایع دیگر است؛ محدویت هایی که خالف قانون است اما 

هنوز نتوانسته اند از آنها عبور کنند.
به گفته او، با قوانین دست و پاگیری که در این حوزه وضع شده، معدود 
اش��خاصی می توانند در حوزه استخراج رمزارز فعالیت کنند و همه مردم 
در حال حاضر راهی برای ورود به این فعالیت ندارند؛ فعالیتی که با صرف 

انرژی کمتر نسبت به صنایع دیگر، پربازده تر است.
او با این توضیحات افزود: طبق مصوبه تیرماه سال گذشته هیأت دولت، 
استخراج رمزارز به عنوان یک فعالیت تولیدی صنعتی به رسمیت شناخته 
شد اما دستورالعمل وزارت صمت برای فعالیت استخراج رمزارز در کشور 
بس��یار عجیب است و فعالیت مجموعه ها را به طور عملی به شهرک های 
صنعتی که زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی فعالیت می کنند، محدود 
کرده است که این شرکت هم اجازه برای فعالیت نمی دهد. به واسطه این 
اتفاق بسیاری از سرمایه های کش��ور بدون استفاده مانده اند. ورود به این  
صنعت نیاز به س��رمایه گذاری مجدد و ات��الف منابع دارد که این موضوع 
کامال مغایر با اصول جهش تولید اس��ت. برای برداش��ته شدن این موانع، 
نامه نگاری هایی انجام دادیم اما هنوز چاره ای برای آن اندیشیده نشده است.

به اعتقاد ش��رفی، در این زمان خاص است که می توان از دستگاه هایی 
که وارد شده در مسیر قانونی استفاده کرد. اگر مسیر قانونی وجود نداشته 
باش��د، مردم ناچار دس��تگاه های قاچاق خود را ب��ه زیرزمین ها می برند و 
فرصتی که می تواند به نفع کش��ور باشد به همین سادگی از دست رفته 
و تبدیل به تهدید می ش��ود. عالوه بر این وزارت صمت محدودیتی برای 
انشعاباتی که اکنون بدون استفاده مانده، در نظر گرفته است. در حالی که 
می توان با تغییر تعرفه از این انشعابات برای استخراج رمزارز استفاده کرد 
اما با محدودکردن این امکان، حداقل توان انش��عاب را ۲5۰ کیلووات در 

نظر گرفته اند.
او در توضی��ح اینک��ه چرا تخصی��ص حداقل ۲5۰ کیل��ووات می تواند 
مش��کل آفرین باش��د، گفت: در این توان صرفا می توان از ترانسفورماتور 
زمینی اس��تفاده کرد که قیمت آن ۲.5 برابر ترانس هوایی اس��ت و این 

تفاوت قیمت به فعاالن این صنعت تحمیل شده است.
شرفی با بیان اینکه ما در کشور، صنعتی نداریم که برای تولید آن میزان 
»حداقلی« در نظر گرفته ش��ده باشد، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم از 
افراد دعوت کنیم که به صورت شفاف کار کنند، باید موارد این چنینی در 
آن لحاظ شود. اگر فعالیت شفاف شود، سهم کشور از این فعالیت اقتصادی 
قابل وصول اس��ت، اما زمانی که موانع ایجاد می ش��ود و افراد نمی توانند 

قانونی کار کنند، ممکن است به سمت مسیرهای نادرست بروند.
ش��رفی فعالیت غیرمجاز، استفاده از برق به شیوه نادرست و پایین تر از 
تعرفه، واردات دس��تگاه های قاچاق و ش��فاف نبودن فعالیت ماینینگ در 
جامعه را مس��یرهای نادرس��تی می داند که افراد ممکن است در آن قدم 

بگذارند.
او درباره مصوبه خوداظهاری دستگاه های ماینینگ نیز گفت: تقریبا از 
حدود ۲5 روز قبل خوداظهاری دستگاه های ماینینگ آغاز شده است. به 
واسطه این سایت، فقط دستگاه های ثبت شده در این صنعت به رسمیت 
شناخته می شوند و درواقع می توان گفت دستگاه های استخراج رمزارز در 
حال »رجیستر شدن« است. اما زمانی این کار می تواند تاثیر خوبی داشته 
باش��د که موانعی که وزارت صمت سر راه استخراج رمزارز گذاشته است، 

حذف شود و فعالیت در این صنعت شفاف شود.
رئی��س کارگروه اس��تخراج انجم��ن بالک چین ای��ران درب��اره تعداد 
دس��تگاه های ماینینگ موجود در ایران با بیان اینکه آمار رس��می در این 
خصوص وجود ندارد، افزود: برآوردی که حدود دو س��ال قبل انجام شده، 
نش��ان می دهد 5۰۰ هزار دس��تگاه در ایران موجود بوده، البته اکنون و با 

گذشت این مدت، قطعا تعدادی از این دستگاه ها از رده خارج شده اند.
به گفته وی، در تمامی صنایع معموال طول عمر خطوط تولید بین۱۰ 
تا ۲۰ س��ال است اما عمر حداکثری دستگاه های استخراج رمزارز ۲ سال 
است. همچنین9۰ درصد استخراج کنندگان رمزارز در مناطق آزاد و ویژه 
در حال کار کردن هس��تند که ورود به آن مکان ها کار هر کس��ی نیست. 
۱۰ درصد مابقی نیز در سرزمین اصلی مشغول فعالیت هستند. در حالی 
که بس��یاری از مناطق ویژه و آزاد از نظر اقلیمی مناطق مس��اعدی برای 

این کار نیستند.
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دالر به 22 هزار تومان و سکه به 10 میلیون تومان رسید
عقبگرد قیمتی در بازار ارز و سکه

روز یکش��نبه هرچند تعطیل رسمی بود، اما صرافی های بانکی در 
ای��ن روز قیمت دالر را برای فروش به مردم ۲۲ هزار و 95۰ تومان 
اعالم کردند که نس��بت به روز شنبه کاهش 5۰۰ تومانی دارد. نرخ 
خرید دالر در این صرافی ها نیز ۲۲ هزار و 35۰ تومان قیمت خورد. 
قیمت فروش یورو نیز در صرافی های بانکی ۲7 هزار و 8۰۰ تومان 

و نرخ خرید آن ۲7 هزار و ۲۰۰ تومان اعالم شد.
روند کاهش��ی قیمت ها در بازار سکه و طال نیز به موازات بازار ارز 
رقم خ��ورد و قیمت هر گرم طالی ۱8 عیار با 5هزار و 6۰۰ تومان 
کاهش به 993 هزار و 4۰۰ تومان رس��ید. هر مثقال طال به عنوان 
مبن��ای قیمت گذاری بازار در میانه روز یکش��نبه 4 میلیون و 3۰۲ 
هزار تومان ارزش گذاری شد که نسبت به روز نخست هفته کاهش 
3۱ هزار تومانی داش��ت. هر گرم طالی ۲4 عیار نیز یک میلیون و 
3۲4 هزار و ۲۰۰ تومان عرضه ش��د. همچنین هر س��که امامی در 
بازار ۱۰ میلیون و ۲68 هزار تومان، هر س��که تمام بهار آزادی ۱۰ 
میلیون و 97 هزار و 9۰۰ تومان، نیم س��که 5 میلیون و 555 هزار 
تومان، ربع س��که 3 میلیون و 55۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز ۲ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته شد. حباب سکه امامی هم اکنون 
برابر با 57۱هزار تومان، حباب س��که به��ار آزادی 398هزار تومان، 
حباب نیم س��که 699هزار تومان، حباب ربع س��که یک میلیون و 

۱۲۲ هزار تومان و حباب سکه گرمی نیز 9۰3 هزار تومان است.
در ای��ن میان، رئیس کل بانک مرکزی روز جمعه در یادداش��تی 
اینس��تاگرامی به تالش ها برای جلوگیری از سقوط ارزش پولی ملی 
در جنگ اقتصادی اش��اره کرد و نوشت: »بانک مرکزی در طول دو 
سال و نیم گذش��ته تالش کرده است با برنامه و تدبیر، تحریم های 
دولت آمریکا را خنثی و درحدتوان از سقوط بیش از حد ارزش پول 
ملی جلوگیری و دش��من را از رسیدن به هدف فروپاشی اقتصادی، 
مأیوس و ناموفق بسازد. بانک مرکزی تمام توان خود را برای ایجاد 
تع��ادل در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی به کار می گیرد.« آنچه 

کارشناسان آن را به »سیگنال همتی به بازار ارز« تعبیر کردند.

معاون بانک مرکزی خبر داد
 قطع 120 هزار پایانه فروشگاهی

فاقد پرونده مالیاتی
مع��اون فناوری های نوین بانک مرک��زی از قطع ۱۲۰ هزار پایانه 
فروش��گاهی فاقد پرونده مالیاتی خبر داد و با اشاره به اتمام مراحل 
عملیاتی س��ازی م��اده ۱۱ قانون پایانه های فروش��گاهی و س��امانه 
مؤدیان تا قبل از پایان امس��ال گفت تا تاریخ ۲5 دی  امسال، ۱۲۰ 
هزار پایانه فروش��گاهی که پرونده مالیاتی ندارن��د یا پرونده ناقص 

دارند یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.
مهران محرمیان به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی 
درخصوص قانون پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مؤدیان اشاره و 
اظهار کرد: درخصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر ش��د از ۲۲ 
دی  امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد 
پرونده مالیاتی فعال نش��ود. در این زمینه هماهنگی الزم با سازمان 
امور مالیاتی صورت گرفته و مقرر ش��ده است که از اوایل بهمن ماه 

امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.
ب��ه گفته مع��اون فناوری های نوین بانک مرک��زی، درخصوص 3 
میلی��ون و 8۰۰ هزار اب��زار پذیرش که پرونده مالیاتی نداش��ته اند 
هماهنگ��ی الزم با س��ازمان ام��ور مالیاتی صورت گرفت��ه و پرونده 

مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد  خواهد شد.
طبق اع��الم بانک مرکزی، او با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای کامل آن تا قبل از 
پایان امس��ال بسته خواهد شد، گفت: همچنین هشدارهای الزم به 
سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطالعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، 
ارائه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام 

کنند، در غیر این صورت ابزار پذیرش آنها غیرفعال خواهد شد.

توصیه کارشناسی برای ورود به بازار رمزارزها
یک کارش��ناس رمزارزها توصیه کرد که ب��رای ورود به این بازار 
حتم��ا درباره ان��واع رمزارزها مطالعه و س��پس معامل��ه کنید زیرا، 
نوس��انات در این بازار بس��یار شدید اس��ت و ممکن است در طول 
چند روز معادل 5۰ درصد افت یا رش��د کند.  علیرضا ش��امخی با 
بیان اینکه در حال حاضر روند بازار رمزارزها س��ریع پیش می رود، 
به ایس��نا گفت: از این رو نمی توان چشم انداز بلندمدت این بازار را 
با قطعیت پیش بینی کرد و نیاز اس��ت تا به صورت روزانه و هفتگی 
ب��ازار را تحلیل کرد، اما در این زمینه دو نکته حائز اهمیت اس��ت. 
اول اینکه دوران رونق بازار با س��رعت تندی سپری شد. معموال در 
زمانی که بازار با سرعت زیادی عمل می کند، انتظار داریم که طول 

دوره استراحت یا اصالح بازار طوالنی باشد. 
ب��ه اعتق��اد وی، نکته دوم این اس��ت که عامل اصلی رش��د بازار 
رمزارزه��ا در ماه های اخیر، ورود پول های هوش��مند ش��رکت های 
اروپایی و آمریکایی است. در صورتی که در آینده نزدیک، پول های 
شرکت های روسی و چینی هم وارد این بازار شوند، دوره جدیدی از 
صعود بیت کوین خواهیم داشت.  این کارشناس رمزارزها در پاسخ 
به اینکه آیا نقدینگی از بازار س��هام به سمت بازار رمزارزها حرکت 
کرده است؟ گفت: ممکن است به دلیل رشدهای نجومی هفته های 
اخیر بازار رمزارزها، این اتفاق افتاده باشد اما این موضوع به معنای 
خروج ارز از کش��ور نیس��ت زیرا، در داخل کشور امکان تولید بیت 
کوی��ن داریم. همچنی��ن، انتقال پول از بورس به ب��ازار بیت کوین 
تاثیری بر قیمت آن نمی گذارد زیرا، بازار رمزارزها بینالمللی است و 
حجم بازار سهام ایران در مقایسه با آن بسیار کوچک است و از این 
رو بازار س��هام ایران اثری بر آن نمی گذارد.  ش��امخی درباره اینکه 
مردم وارد این بازار شوند یا خیر؟ بیان کرد: به کسانی که قصد ورود 
به این بازار را دارند توصیه می کنم که درباره تمام رمزارزها مطالعه 
و س��پس معامله کنند زیرا، نوسانات در این بازار بسیار شدید است 
و ممکن است در طول چند روز معادل 5۰ درصد افت یا رشد کند. 
کسانی که وارد این بازار می شوند بایستی تحمل این نوسانات را در 

خود ایجاد کنند چرا که بازار همیشه صعودی نخواهد بود.

بانکنامه

فرصت امروز: س��رانجام پس از دو س��ال و نیم پروژه ادغام بانک های 
نظام��ی ب��ه ایس��تگاه پایانی رس��ید. در میانه ه��ای س��ال 97 بود که 
رئیس جمهور در هشتاد و پنجمین مجمع بانک مرکزی از تصمیم دولت 
برای ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مسلح خبر داد و با اینکه قرار 
بود طبق تصمیم شورای پول و اعتبار پنج بانک انصار، قوامین، حکمت 
ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر حداکثر ظرف مدت 4 ماه 
در بانک س��په ادغام شوند، اما این ادغام بانکی پس از گذشت بیشتر از 
دو س��ال در ابتدای زمس��تان امسال با اعالم رئیس کل بانک مرکزی به 
پایان رس��ید و قدیمی ترین بانک ایرانی به بزرگترین بانک ایرانی تبدیل 
ش��د. عبدالناصر همتی در اولین روز دی ماه در یادداشتی اینستاگرامی 
از تعیین تکلیف آخرین بانک نظامی یعنی بانک انصار خبر داد و به این 
ترتیب، پنجمین مرحله از ادغام بانک های نظامی به س��رانجام رس��ید. 
ب��ه گفته همتی، »قبال اعالم کرده بودم که تا پایان آذرماه پروژه عظیم 
ادغام بانک های انصار، مهراقتصاد، حکمت، قوامین و موسس��ه اعتباری 
کوث��ر در بانک س��په نهایی خواهد ش��د. صبح ام��روز )3۰ آذر 99( با 
برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد.«

ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح، جدیدترین تجربه ادغام 
در نظام بانکی کش��ور است که البته چالش هایی را برای سهامداران این 
بانک های ادغامی ایجاد کرده اس��ت. در گزارش پیشین به بررسی حقوق 
قانونی مشتریان و کارکنان در ادغام بانک های نظامی پرداختیم. حال در 

گزارش حاضر، نقش سهامداران در این ادغام بانکی موشکافی می شود.
»ادغام« چیست و چه تفاوتی با »انحالل« دارد؟

»ادغ��ام« به درآمیختن چی��زی در چیزی و یا در هم کردن آن گفته 
می ش��ود. در زبان شناس��ی نیز به ترکیب کردن دو ح��رف هم مخرج و 
به صورت مشدد درآوردن آن )مثال: ادغام »دال« و »تا« در واژه »بدتر« 
و تبدیل آن به »بّتر«( »ادغام« می گویند. همچنین »از دیدگاه حقوقی 
ادغ��ام نوعی تلفیق و درهم آمیختگی دو ی��ا چند واحد موجود در یک 
واحد اس��ت که به موجب آن واحد ادغام پذیر، س��هام، منافع یا دارایی 
واحد ادغام ش��ده را قانونا به دس��ت می آورد.«  به ط��ور کلی، »ادغام« 
محصول توافق دو یا چند شرکت است بنابراین اساس »ادغام« بر توافق 
س��هامداران دو یا چند واحد شکل می گیرد و محقق می شود که نتیجه 
آن، انتقال مس��المت آمیز و توافقی حقوق، اموال و دارایی ها و همچنین 
تعهدات واحد ادغام ش��ونده در واحد ادغام پذیر اس��ت. پس »ادغام« به 
معنای »انحالل« ش��رکت ادغام ش��ده نیس��ت و حت��ی در بعضی انواع 
ادغام ها شخصیت حقوقی واحد ادغام شده همچنان پابرجاست بنابراین 
مبن��ای حقوق��ی »ادغام«، توافق دو یا چند ش��رکت و س��هامداران آن 
برای گسترش فعالیت و کس��ب سود بیشتر است، اما »ادغام« برخالف 
»انحالل« هیچ گاه موجب س��لب حقوق قانونی س��هامداران واحد ادغام 
ش��ده و یا تبدیل وضعیت س��هامدار واحد ادغام شده به طلبکار نیست 
و بعد از انجام »ادغام« کلیه حقوق و تعهدات موسس��ه ادغام ش��ده )از 
جمله حقوق صاحبان س��هام( به ش��رکت ادغام پذیر منتقل می ش��ود. 
یعنی همان گونه که شرکت ادغام پذیر کلیه اموال و امالک و دارای های 
شرکت ادغام شده را صاحب می شود بایستی پاسخگوی تعهدات آن در 
برابر مردم و س��هامداران نیز باشد. بر این اساس، سهامداران واحدهای 
ادغام ش��ده هر یک به نس��بت سهام خود در ش��رکت ادغام پذیر سهیم 
و ش��ریک خواهند ش��د، درحالی که در مقوله »انحالل« کل شخصیت 
حقوقی ش��رکت یا موسسه منحل شده از بین می رود و تسویه مطالبات 
ص��ورت می گیرد و اموال باقیمانده آن پس از پرداخت و تس��ویه بدهی 
احتمالی آن بین ش��رکا یا سهامدارانش به نسبت سهام تقسیم می شود. 
همچنین در فرآیند ملی ش��دن نیز کل س��هام شرکت های ملی شده به 
تملک دولت درمی آید و جز دولت دیگر کس��ی سهامدار نیست و لذا در 
پدیده ملی شدن، س��هامداران واحدهای ملی شده تبدیل به طلبکاران 

آن می شوند.
بانک های نظامی چگونه با هم ادغام شدند؟

موضوع ادغام بانک ها در کش��ورمان تازگی ندارد. در خردادماه ۱358 
بود که »ش��ورای انقالب« کلیه بانک ه��ا را »ملی« اعالم کرد و مالکیت 
خصوصی س��هام بانک ها به طور کلی منتفی شد و کل سهام بانک های 
مل��ی ش��ده در اختیار دولت ق��رار گرفت. چن��د ماه بعد به پیش��نهاد 
دول��ت الیحه »نح��وه اداره امور بانک ها« به تصویب »ش��ورای انقالب« 
رس��ید و به اس��تناد این قانون، نهادی بنام »مجم��ع عمومی بانک ها« 
جایگزین »مجمع عمومی س��هامداران« کلیه بانک های ملی ش��ده شد. 
تولد بانک های جدید صنعت و معدن، کش��اورزی، مسکن، ملت، تجارت 
و صادرات براس��اس مصوبه »مجم��ع عمومی بانک ه��ا« از نتایج ادغام 

بانک های ملی  ش��ده اس��ت. پس در پدیده ملی ش��دن بانک ها اساس��ا 
س��هام بخش غیردولت��ی منتفی و »مجمع عموم��ی بانک ها« جایگزین 
س��هامداران بانک های ملی ش��ده می ش��ود؛ در حالی ک��ه »ادغام« اخیر 
تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری متکی به مصوبه مجلس نیست و 
در نهایت متکی و مستند به تصویب مجمع عمومی سهامداران آنهاست.
س��پس از میانه های س��ال 97 موض��وع ادغام چند بانک و موسس��ه 
اعتب��اری جزو برنامه های راهبردی بانک مرکزی قرار گرفت و اولین بار 
رئیس جمهور در هشتاد و پنجمین مجمع بانک مرکزی از تصمیم دولت 
برای ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مسلح خبر داد. طبق تصمیم 
ش��ورای پول و اعتبار قرار ش��د ک��ه پنج بانک انص��ار، قوامین، حکمت 
ایرانیان، مهراقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شوند.

پیش از آن نیز در اواخر سال 96 فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک 
مرکزی در برنامه ای تلویزیونی گفت: »همانطور که انتظار می رفت روند 
ادغام دو موسسه اعتباری »ثامن« و »مهراقتصاد« با بانک انصار با هدف 
ایجاد بانکی بزرگتر و کارآمدتر به پایان رس��ید و این بانک از س��ال آتی 
شروع به کار خواهد کرد« اما این ادغام آن گونه که معاون نظارتی بانک 
مرکزی اعالم کرد، محقق نش��د و یک بان��ک جدید حاصل از ادغام دو 
بانک انصار و مهراقتصاد پای به عرصه ش��بکه بانکی کش��ور ننهاد، بلکه 
تنها موسسه اعتباری ثامن در بانک انصار جای گرفت. سپس یک سال 
گذش��ت و در ادامه این برنامه در اسفندماه ۱397 روابط عمومی بانک 
مرکزی برنامه ادغام بانک ه��ا را این چنین اعالم کرد: »با هدف متمرکز 
ک��ردن توانمندی و ظرفیت  بانک های انص��ار، قوامین، حکمت ایرانیان، 
مهراقتص��اد و مؤسس��ه اعتباری کوثر در قالب ی��ک بانک واحد با ثبات 
و کارآمدت��ر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مس��لح 
و عم��وم مردم، بانک ها و مؤسس��ه اعتباری یادش��ده در بانک س��په به 
عنوان نخس��تین بانک ایرانی و یکی از بانک های معتبر دولتی در عرصه 
بانکداری کش��ورمان ادغام می ش��وند.« بانک مرکزی همچنین در مورد 
وضعیت شغلی کارکنان بانک ها و موسسات ادغامی اعالم کرد: »موضوع 
این فرآیند همانند گذش��ته مش��غول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و 

مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار مي باشد.« 
نقش حقوقی سهامداران در ادغام بانک های نظامی

طبق قانون تجارت، »س��هم« به قس��متي از س��رمایه شرکت سهامي 
گفته می ش��ود که مشخص کننده میزان تعهدات و منافع صاحب آن در 
شرکت سهامي است. بنابراین سهامدار کسی است که به طور مشاعی و 
به نس��بت ارزش سهم خود در تمامی اموال و دارایی های شرکت مالک 
و س��هیم است. البته برخالف ملی ش��دن، فرآیند ادغام منتهی به سلب 
مالکیت س��هامداران واحدهای ملی ش��ده و تبدیل سهامداران سابق به 
طلبکاران فعلی ش��رکت ادغام پذیر نخواهند ش��د، زیرا آنچه در »مجمع 
عمومی س��هامداران« مورد تصویب اکثریت قرار می گیرد صرفا تصویب 
ادغام شرکت در ش��رکت ادغام پذیر است، ضمن آنکه هیچ مجمعی ولو 
با تصویب اکثریت س��هامداران نمی تواند سهامداران اقلیت را به طلبکار 
شرکت تغییر ماهیت دهد. به همین دلیل، فرآیند ادغام بانک های انصار، 
قوامین، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد و مؤسس��ه اعتباری کوثر در نهایت 
متک��ی به تصویب مجمع عمومی صاحبان س��هام بانک ها و موسس��ات 
ادغام ش��ده بوده است. این بدان معناست که ادغام نه با مصوبه مجلس 
بلکه نهایتا با تصویب و رأی اکثریت س��هامداران بانک های ادغام ش��ده 
محقق ش��ده است. در نتیجه این ش��یوه ادغام به منزله تبدیل سهامدار 
ب��ه طلبکار بانک نیس��ت. به هرحال برحس��ب تصمی��م  مراجع قانونی 
ذی ربط ظاهرا مقرر ش��ده به س��هامداران بانک ها و موسسات اعتباری 
ادغامی بهای سهم پرداخت شود بنابراین در فرآیند این ادغام مهمترین 
موضوع نحوه ارزیابی ارزش روز س��هام شرکت ها یا بانک های ادغام شده 

و پرداخت حقوق شرعی و قانونی سهامداران است.
در ای��ن زمین��ه، چن��د نکت��ه حقوقی مطرح اس��ت. نخس��ت اینکه 
س��هامداران بانک ها و موسس��ات ادغام شده را می توان به دو دسته کلی 
تقسیم کرد؛ سهامدارانی که قبل از تکمیل مراحل و تحقق کامل ادغام، 
بهای س��هام خود را از بانک دریافت کرده و از اعداد س��هامداران خارج 
ش��ده اند و س��هامدارانی که بنا به هر دلیلی سهام خود را تاکنون واگذار 
نکرده و ارزیابی سهام ش��ان و تصویب توسط سهامدار اکثریت )»شرکت 
خدم��ات آینده نگر«( در مجمع عمومی به طور فوق العاده رضایت ندارند 

و معترض این موضوع هستند.
نکته دوم اینکه در ش��رکت های س��هامی مالکیت ام��وال و دارایی ها 
مش��اعی اس��ت. پس با تحقق »ادغام« کلیه حقوق و تعهدات بانک ها و 
موسسات ادغامی و از جمله حقوق صاحبان فعلی سهام واحدهای ادغام 

شده به بانک س��په منتقل می شود. نتیجه حقوقی این مطلب، مالکیت 
مشاعی سهامداران بانک های ادغام شده در اموال و دارایی های موسسه 
ادغام پذیر به نس��بت ارزش روز سهام ش��ان خواهد بود. بدین ترتیب، با 
توجه به توضیحات گفته ش��ده، تنها مرجع ذی صالح برای ایفای تعهد 
بانک های ادغامی در مقابل سهامداران ش��ان، بانک سپه است، نه مجمع 
عمومی به طور فوق العاده بانک ها و موسس��ات اعتباری ادغام شده و نه 
»شرکت خدمات آینده نگر« به عنوان سهامدار اکثریت سهام بانک های 
ادغام شده. همچنین از نظر حقوقی، اعتراضی که به نحوه ارزیابی سهام 
بانک ها و موسس��ات ادغامی صورت گرفته، موجه به نظر می رس��د، زیرا 
این سهام توس��ط واحد ادغام پذیر یعنی بانک سپه براساس تأثیری که 
انتقال دارایی ها و امالک و اموال بانک ها و موسسات ادغام شده در تراز 
مالی و دارایی های بانک س��په داش��ته ارزیابی نشده اند، بلکه این سهام 
صرفا توس��ط هیأت مدیره منتخب س��هامدار اکثریت )یعنی »ش��رکت 
خدم��ات تامین آینده نگ��ر« ( مورد پذیرش و تصوی��ب مجمع عمومی 
فوق الع��اده بانک انصار قرار گرفته اس��ت. در حالی که تنها مرجع صالح 
برای ایفای تعهدات بانک ها و موسس��ات ادغامی و ش��رایط آن، مجمع 

عمومی بانک سپه است.
در این راس��تا، ایراد حقوقی که بر مصوبه مجم��ع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 3۰ آذر ۱399 بانک انصار وارد به نظر می رس��د، آن اس��ت که 
به ج��ای مجمع عمومی بانک س��په، مجمع عمومی بان��ک انصار یا به 
عبارتی صاحبان فعلی 88.۲7 درصد صاحبان سهام بانک انصار ارزیابی 
موردنظر خود را تصویب و قبول کرده اند و در مورد تس��ویه حس��اب با 
سهامداران حقیقی و حقوقی باقیمانده بانک نیز اتخاذ تصمیم کرده اند. 
در حالی که براساس توضیحات ارائه شده اتخاذ تصمیم در این مورد در 
صالحیت مجمع عمومی بانک سپه است و نه مجمع عمومی فوق العاده 
که در اختیار س��هامدار اکثریت بوده اس��ت. افزون ب��ر آن، تحت هیچ 
شرایطی س��هامدار اکثریت نمی تواند در مورد حقوق سهامداران اقلیت 

تصمیم بگیرد و سهام آنان را تبدیل به طلب سهامدار سابق نماید.
ابربانک نظامی با 50هزار کارمند و 4800 شعبه

ف��ارغ از این مباحث حقوقی، نکته اخالقی موضوع آن اس��ت که اگر 
سهام بانک های ادغامی بیش از ارزش واقعی ارزیابی شوند قطعا متضرر 
بیت المال اس��ت، زیرا دول��ت ناچار خواهد بود به می��زان ارزش گذاری 
غیرواقعی بهای سهام را به سهامداران پرداخت کند و اگر سهام کمتر از 
ارزش واقعی ارزیابی شوند، حقوق شرعی و قانونی سهامداران منتهی به 
تضییع حقوق سهامداران شده و دولت شرعا مدیون سهامداران حقیقی 
یا حقوقی خواهد ش��د که قطعا این امر مورد رضایت مس��ئولین محترم 
بانک مرکزی و بانک س��په نیس��ت. بدین لحاظ، س��هامداران بانک ها و 
موسسات اعتباری ادغام شده حق دارند که از نحوه و فرآیند ارزش گذاری 
سهام خود در بانک ها و موسسات ادغامی، مبنای محاسباتی و جزییات 
آن به خوبی مطلع باش��ند تا اطمینان خاطر پیدا کنند که س��هام آنان 
برمبن��ای صحیح قانون��ی ارزیابی و بهای واقعی س��هام خود را دریافت 
خواهند کرد. تردیدی نیست که ادغام بانک های انصار، قوامین، حکمت 
ایرانیان، مهراقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه، برنامه دولت 
و سیاس��ت راهبردی بانک مرکزی اس��ت و تصمیم��ی متکی به مصوبه 
مجمع عمومی صاحبان س��هام بانک ه��ای ادغامی و حاصل برنامه ریزی 
و تالش چند س��اله بانک مرکزی و س��ایر مراجع ذی صالح قانونی بوده 
اس��ت بنابراین باید امید داشت که این سیاست منتهی به چابک سازی 
ش��بکه بانکی کش��ور و بهره مندی بیش��تر مردم از خدمات و تسهیالت 
بانکی شود، اما دس��تاورد این ادغام نیز تشکیل یک بانک دولتی بسیار 
بزرگ اس��ت که بنا به گفت��ه معاون نظارتی بانک مرک��زی، »نیروهای 
انسانی بانک سپه حدود ۱5هزار نفر بودند که با اضافه شدن کارکنان 5 
بانک ادغامی این تعداد مجموعا به حدود5۰هزار نفر رسید. تعداد شعب 
5 بانک ادغامی و بانک س��په حدود 48۰۰ مورد بود که مقرر ش��د قبل 
از ادغام هر کدام از این بانک ها ۱۰درصد شعب خود را کاهش دهند.«

در نهای��ت باید گفت، با توجه به فرآیند این ادغام بانکی، برنامه ریزی 
ب��رای تأمی��ن هزینه های جاری و پرس��نلی یک بانک ب��ا چنین حجم 
پرسنلی و تشکیالتی مسلما برای دولت فعلی و آتی کاری بس پرهزینه 
و طاقت فرساست. بدین لحاظ در ارزیابی عملکردها بایستی به مشکالتی 
ک��ه بانک مرکزی و بانک س��په در تحقق کام��ل فرآیند ادغام در پیش 
دارند، توجه کرد، هرچند در انجام این مأموریت خطیر و چالش برانگیز، 
رعایت حقوق مردم و حق الناس ضروری اس��ت. پ��س باید امیدوار بود 
که در پروس��ه نهایی ادغام، حقوق قانونی و ش��رعی م��ردم، کارکنان و 

سهامداران بانک های ادغام شده به نحو احسن پاس داشته شود.

»فرصت امروز« چالش های سهامداران در ادغام بانک های نظامی را بررسی می کند

پرده پنجم ادغام بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دو شنبه
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کاهش قیمت دالر با بورس چه می کند؟
ابهام زمستانی بورس

استقبال مردمی که در ماه های ابتدایی سال سرمایه خود را به بورس آوردند، 
پس از ریزش بازار در نیمه تابستان رنگ باخت. برخی از سرمایه گذاران خرد با 
ظهور نشانه های ریزش، از بازار خارج شدند و برخی دیگر به امید جبران زیان 
و ب��ا وج��ود عبور از حد ضرر، در این بازار باقی ماندند. این افراد در حالی هنوز 
به جبران زیان س��بد س��هام خود امید دارند که زیان 4۰ درصدی و بیشتر را 
تحم��ل کرده اند و برای تصمیم گیری درباره ادامه حضور در این بازار یا خروج 

از آن تردید دارند.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که قیمت ها در بازار سهام در حداقل خود 
قرار دارند، زمانی مناسبی برای خروج از بورس نیست. در مقابل توصیه می شود 
با چند روش کاربردی و ایجاد چند تغییر در سبد سهام زیانده، در بازه زمانی 
حداقل دو ساله، عالوه بر جبران زیان چند ماه اخیر، به بازدهی برسند و با زیان 
از بورس خارج نش��وند. در همین حال، بزرگان سرمایه گذاری می گویند زیان 
یک بازار، تنها در همان بازار قابل جبران است. اگر از بازار خارج شده و به بازار 
دیگری بروید، ممکن اس��ت با زیان دیگری مواجه شوید. حال با توجه به این 

مسائل، برای جبران این ضرر و زیان چه باید کرد؟
در پاسخ به این سوال، احمد اشتیاقی کارشناس بورس به ایرناپالس، گفت: 
بزرگان سرمایه گذاری می گویند زیان یک بازار، تنها در همان بازار قابل جبران 
است. یعنی اگر از بازار خارج شوید و به بازار دیگری بروید، ممکن است با زیان 
دیگر مواجه ش��وید بنابراین به س��رمایه گذارانی که در ماه های اخیر در بورس 
دچار ضرر و زیان ش��ده اند، با توجه به وضعیت کنونی شاخص و قیمت سهام 

شرکت ها توصیه می شود در بورس باقی بمانند.
او درباره جبران زیان ماه های اخیر سرمایه گذاران خرد نیز گفت: بازار سرمایه 
ما همواره در میان م��دت و بلندمدت، زیان خود را جبران کرده و این موضوع 
در دوره های گذشته نیز تجربه شده است بنابراین اگر افراد، سهامی را در اوج 
قیمت و ش��اخص خریداری کرده، صبور باشند و در بازه زمانی دو ساله، زیان 

خود را جبران کرده و پس از آن نیز سود قابل توجهی کسب می کنند.
اشتیاقی، آنچه را که  اکنون موجب ترس سهامداران شده بی دلیل دانست و 
توضیح داد: یکی از دالیل اصلی ترس و نگرانی س��هامداران، اخباری است که 
درباره قیمت دالر و کاهش آن تا س��طوحی مانند ۱5 هزار تومان و پایین تر از 
آن شنیده می شود. این در حالی است که با توجه به متغیرهای اقتصاد کالن 
مانند حجم نقدینگی و چسبندگی قیمت ها و سایر عواملی که زمینه ساز رشد 
اقتصادی هستند، نرخ های کمتر از ۱8 هزار تومان برای دالر، منطق اقتصادی 

ندارند. 
به گفته وی، اگر فرض کنیم نرخ دالر به ۱8 هزار تومان برسد، نسبت قیمت 
به درآمد یا P/E شرکت های بورسی حدود 9 خواهد بود. در واقع زمانی که از 
دالر ۱8 ه��زار تومانی صحبت می کنیم، بازارهای موازی بورس با زیان مواجه 
خواهند شد و به جز سود سپرده بانکی که ممکن است تحت شرایطی بازدهی 
داشته باشد، تنها محل سرمایه گذاری دارای بازدهی، بورس خواهد بود. بنابراین 
افراد می توانند با باقی ماندن در بورس و ش��رکت در مجامع، حداقل بازده ۱۲ 
درصدی کس��ب کنند بنابراین به سهامداران توصیه می ش��ود بورس را ترک 
نکنند؛ زیرا حتی اگر ش��رایط بدبینانه ای را در نظر بگیریم که در آن تورم در 
سال های بعد نیز رو به افزایش باشد، سهامداران از تورم مصون می مانند و در 
بدترین حالت نیز ۱۲درصد س��ود کسب می کنند بنابراین منطقی نیست که 

افراد پس از تحمل زیان ماه های اخیر، از بازار خارج شوند.
این کارش��ناس بورس همچنین به سهامدارانی که پس از ورود به بورس در 
ماه های ابتدایی س��ال،  اکنون با زیان مواجه اند، توصیه کرد با بررس��ی نسبت 
قیمت به درآمد یا P/E ش��رکت هایی که در این مدت، اصالح خوبی داشتند، 
ترکیب س��بد س��هام خود را تغییر دهند. او در این باره توضیح داد: به عنوان 
نمون��ه  اکنون صنایعی مانند معدنی، پتروش��یمی و فلزی فرصت خوبی برای 
س��رمایه گذاری هس��تند. عالوه بر این، صنایع داروی��ی و غذایی نیز به دلیل 
اینک��ه نرخ دالر 4۲۰۰ تومانی قرار اس��ت با توج��ه به تصمیم مجلس، تغییر 
کند فرصت های خوبی به شمار می روند بنابراین سهام شرکت ها در قیمت های 
کنونی، ارزنده است و توصیه می شود افراد با نگاه حداقل دو ساله، سهامداری 
کنند و اطمینان داش��ته باش��ند بورس در این بازه زمانی، بازدهی بیشتری را 

نسبت به سایر بازارها به همراه خواهد داشت.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بازار سرمایه برای دومین بار در سال 99 وارد مرحله نزولی 
شد. یک بار در میانه مردادماه و به دلیل اختالف نظر وزارت نفت و اقتصاد 
در عرضه صندوق موس��وم به »دارا دوم« شاخص های بورس فرو ریخت و 
باعث ش��د تا ش��اخص بورس از قله ۲ میلیون واحدی به رقم ۱.۲ میلیون 
واحد کاهش یابد. سپس سه ماه پس از این ریزش با ترمیم نسبی اعتماد 
سهامداران و جذاب شدن قیمت سهام بسیاری از شرکت ها، دوباره از میانه 
آبان ماه وضعیت بورس بهبود یافت و ش��اخص کل توانست تا میانه کانال 

۱.5 میلیون واحد هم رشد کند.
اما بخش��نامه قیمت گذاری فوالد و این ب��ار ناهماهنگی وزارت صمت و 
سازمان بورس موجب شد تا دوباره اعتماد سهامداران به بازار و تصمیم های 
آتی سیاست گذاران آسیب ببیند. بر همین اساس مجددا شاخص بورس با 
نوسان شدیدی مواجه شد و تعداد روزهای قرمز بازار افزایش یافت؛ اتفاقی 
که به اعتقاد صاحب نظران، به دلیل بحران اعتماد در بازار س��رمایه شکل 
گرفته اس��ت؛ یعنی س��هامداران پس از اتفاقاتی که از مردادماه امسال رخ 
داد، حساس تر از گذشته تحوالت بورس را رصد می کنند و با سرعت زیادی 

موضع خود را از خریدار به فروشنده تغییر می دهند.
بورس تهران از خواب زمستانی برمی خیزد؟

شاخص کل بورس روز شنبه این هفته برای نخستین مرتبه وارد کانال 
ی��ک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد ش��د. از زمانی ک��ه اصالح یا همان ریزش 
در بازار س��رمایه در میانه مردادماه آغاز ش��د تا ابتدای این هفته، هیچ گاه 
شاخص به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عقبگرد نکرده و کف یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برای بورس حفظ شده بود، اما ادامه روند ریزشی 
بازار س��رمایه باعث ش��د این اتفاق تلخ رخ دهد و روز ش��نبه شاهد صف 
فروش در انواع س��هم های کوچک و بزرگ بازار بودیم. درحالی که تا قبل 
از مردادماه بس��یاری از کارشناسان صعود شارپی بازار سهام را غیرمنطقی 
می دانستند، حال بر این باورند که سقوط این بازار در این روزها غیرمنطقی 

نیست و اعتماد در این بازار از دست رفته است.
در حال حاضر، بازار س��رمایه نسبت به گذش��ته دارای شرایط متفاوتی 
است تا آنجا که اعتماد سهامداران به این بازار از بین رفته و هر روز بیشتر از 
روز قبل سرمایه آنها در این بازار سوخت می شود؛ اتفاقی که یک کارشناس 
بازار س��رمایه اعتقاد دارد مسئوالنی که روزی مردم را برای حضور در این 

بازار تشویق می کردند، حال باید پاسخگوی مردم باشند.
در این راس��تا، روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه 
باید روانشناس��ی بازار صورت بگیرد، به ایسنا گفت: اسفندماه سال ۱398 
و فروردین و اردیبهشت سال ۱399 با وجود شیوع کرونا، ریزش بازارهای 
جهانی و دالر ۱4 هزار تومانی، بازار پرقدرت باال می رفت به طوری که بازار 
بیش از ارزش ذاتی خود معامله می ش��د. در آن روزها بازار بیش واکنش��ی 
داشت و نه تنها توجهی به اخبار منفی نمی کرد بلکه به اخبار مثبت بیش 

از حد وزن می داد. درحال حاضر پارادایم فکری بازار برعکس شده است.
او ادامه داد: در اوایل ریزش بازار در مرداد و ش��هریورماه، این پیش��نهاد 
مطرح ش��د که برای جلوگیری از روند ریزشی بازار، باید تجدید ارزیابی از 
محل دارایی های اس��تهالک ناپذیر یعنی از مح��ل امالک و دارایی اجرایی 
ش��ود. البته در آن زمان با این پیش��نهاد مخالفت شد، اما در حال حاضر 
نوش��دارو بعد از مرگ سهراب شده اس��ت. بازار به جایی رسیده که مردم 
عادی به شدت بدبین ش��ده اند. تیر آخر هم صندوق پاالیش یکم بود که 
ارزش آن نصف شده است. بسیاری از افرادی که این صندوق را خریداری 
کرده بودند مردم عادی بودند که سررش��ته ای از بورس نداش��تند و فقط 

براساس سبقه دارا یکم اقدام به خرید کرده بودند. 
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به مباحثی که در مورد کاهش قیمت 
دالر می شود، گفت: بازار به طور باورنکردنی به اخبار مختلف وزن می دهد. 
صحبت از دالر ۱۰ هزار تومانی می شود بازار به این موضوع وزن می دهد. 
از آزاد ش��دن ارزهای بلوکه ش��ده و دالر ۱5 هزار تومانی صحبت به میان 
می آید، بازار به آن وزن می دهد. هرچند نرخ دالر کاهش��ی اس��ت اما بازار 
بورس میزان کاهش را حس��اب و کتاب نمی کند. بازار با چنان س��رعتی 
می ریزد که مشخص نیست در سیکل ناامیدی است یا ترس و وحشت. این 
ریزش منطقی نیست. فقط باید گفت این اتفاق آثار اقداماتی است که در 

گذشته صورت گرفته است.
شریعتی با تاکید بر اینکه اعتماد به بورس با حرف برنمی گردد، توضیح 
داد: م��ردم به این بازار اعتماد کردند و ضربه خوردند. تکنیکالیس��تها هم 
دچار ترس ش��ده اند. اینکه همه س��هم ها، از جمله س��هم هایی که به بازار 
جهانی مرتبط هس��تند، چه س��هم هایی که در بورس کاال هستند  و چه 
س��هم هایی که می خواهند تجدید ارزیابی دهند و گزارش های خود را در 

کدال ثبت کنند با هم دارای صف فروش هس��تند، یعنی مشخص نیست 
نقطه تعادل کجا است.

دولت باید نسبت به ریزش شاخص پاسخگو باشد
او اب��راز امیدواری کرد ش��اخص کل در محدوده ی��ک میلیون  و 5۰ تا 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بایستد. به اعتقاد شریعتی، با حرف چیزی 
درست نمی ش��ود. در هفته قبل، جلساتی برگزار شد اما اتفاق مثبتی رخ 
نداده اس��ت. زیرا دیگر پولی در اختیار حقوقی ها نیس��ت و از طرف دیگر 
صندوق های بازنشس��تگی پول الزم دارند و س��هم می فروشند. ادامه نگاه 
یکطرفه به تامین مالی از بورس به بازار بیشتر آسیب زده است. امیدواریم 
متغیرها به ثبات برس��ند که بتوانیم ب��ازار را منطقی نگاه و قیمت گذاری 
کنیم. امیدواریم دالر کاهش یابد، صادرات نفت از سر گرفته شود، اما بازار 
ملک و خودرو هم کاهش��ی ش��وند. با زمزمه های کاهش قیمت دالر، بازار 
ملک کال ۱۰ درصد و بازار خودرو ۱5 درصد اصالح کرده اند اما بازار سرمایه 

5۰ درصد اصالح کرده است.
این تحلیلگر بازار س��رمایه در انتها با اشاره به نقش دولت در این کارزار 
گف��ت: حدود 4۰ هزار میلیارد تومان پول از ب��ازار بیرون رفت و مردم به 
حضور در بازار تش��ویق ش��دند. حداقل باید از مس��ئوالن سوال شود که 
ش��ما که مردم را برای حضور در بازار س��رمایه تش��ویق کردید، االن چه 
پاس��خی برای مردم دارید؟ دولت نمی تواند پولی ب��ه بازار تزریق کند اما 
همین که برای کسری بودجه و حقوق و پاداش جلوی فروش صندوق های 
بازنشستگی و تامین اجتماعی را در بورس بگیرد، اقدام خوبی است. یعنی 

منبع درآمد دیگری برای کسری های خود پیدا کند.

بورس تهران دوباره سبز می شود؟

بحران اعتماد در بازار سرمایه

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دو شنبه
29 دی 1399

شماره 1708



عرضه قارچ سمی در بازار واقعیت ندارد
قیمت هر کیلو قارچ بسته بندی 55 هزار تومان

رئی��س انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت عرضه قارچ های س��می به بازار 
صحت ندارد و این خبر مربوط به سال 97 است. مهدی رجبی، رئیس انجمن 
پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، از 
افزایش تولید قارچ خبر داد و گفت: روزانه 43 تا 45 تن قارچ فله تولید می شود 
که میزان تولید با احتساب قارچ بسته ای به 8۰ تن می رسد، این میزان بیانگر 
رشد ۱۰ تا ۱5درصدی تولید است. وی افزود: با توجه به آنکه صادرات قارچ به 
طور غیررسمی در حال انجام است، اما با این وجود کمبودی در عرضه وجود 
ندارد. رجبی از ثبات قیمت قارچ در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو 
قارچ فله ۲7 هزار تومان و قارچ بسته بندی 55 هزار تومان است. رئیس انجمن 
پرورش دهندگان ق��ارچ ادامه داد: قارچ در برخی نقاط به دلیل سوءاس��تفاده 
عوام��ل توزیع با نرخ های باالتری عرضه می ش��ود که این قیمت ها مورد تایید 
نیس��ت. این مقام مسئول در پایان عرضه قارچ سمی به بازار را تکذیب کرد و 
گفت: خبر عرضه قارچ های س��می مربوط به س��ال 97 است و وزارت جهاد و 
انجمن این موضوع را رد کرده است چرا که با نصب بنر در رویشگاه های جنگلی 

اطال ع رسانی الزم به افراد شده است.

بیش از 75درصد بازار سیگار در اختیار 
برندهای خارجی

مدیرعامل ش��رکت دخانیات ایران با اش��اره به اینکه براساس قانون 
تجارت خارجی، شرکت های خارجی حداکثر می توانند 35 درصد سهم 
بازار را داش��ته باش��د، اظهار کرد این در حالی است که در حال حاضر 
براس��اس آمار مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات، فقط دو شرکت 
اصلی خارجی تولید سیگار در کشور 65 تا 7۰ درصد بازار مصرف را در 
اختیار دارند. سیاوش افضلی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تحقیق 
و تفحص از صنعت دخانیات حق نمایندگان اس��ت و درست است که 
استفاده ش��ود، تصریح کرد: نکته ای که در این میان پنهان مانده این 
اس��ت که در طرح تحقیق و تفحص فقط شرکت دخانیات مورد توجه 
قرار گرفته نه کل صنعت. این در حالی اس��ت که از س��ال ۱39۱ پس 
از اجرای خصوصی س��ازی و انتزاع وظایف حاکمیتی و واگذاری آن به 
وزارت صنعت، ش��رکت دخانیات بخش کوچک��ی از صنعت دخانیات 
ایران است؛ به طوری که از گردش مالی 4۰ هزار میلیارد تومانی صنعت 
دخانی��ات تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان، یعنی کمت��ر از ۱۰ درصد از آن 
مربوط به ش��رکت دخانیات است. وی با بیان اینکه الزم است مسئله 
س��هم پایین شرکت دخانیات ایران از بازار هم مورد تحقیق و تفحص 
قرار گیرد، گفت: در حال حاضر وضعیت تولید و س��هم از بازار شرکت 
دخانی��ات ایران نس��بت به دهه 8۰ خوب نیس��ت که بای��د دلیل آن 
مشخص شود. این در حالی است که قدمت صنعت دخانیات به نزدیک 
۱۰۰ سال می رسد، گس��تردگی زیادی در سطح کشور دارد و معنای 
واقعی زنجیره صنعت از جمله کشاورزی، عمل آوری و تولید خرمن تا 
تولید س��یگار و فروش در این شرکت ایجاد شده است. همچنین باید 
وضعیت دقیق 39 هزار میلیارد تومان گردش مالی، یعنی بیش از 9۰ 
درصد از گردش مالی صنعت در شرکت های چندملیتی مشخص شود. 
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به صدور مجوزهایی در حوزه 
صنعت دخانیات از س��ال ۱39۱ و رفع انحصار از این صنعت، تصریح 
کرد: در حال حاضر 7۰ تا 8۰ درصد بازار س��یگار در اختیار برندهای 
خارجی و نهایتاً ۱4 درصد از بازار دخانیات در اختیار شرکت دخانیات 
ایران است که البته این رقم در سال گذشته 7 درصد بوده است. البته 
 D و C با توجه به اینکه محصوالت ش��رکت دخانیات ایران در کالس
و در نتیجه ارزان اس��ت به لحاظ ریالی سهمی کمتر از ۱۰ درصد بازار 

دخانیات را به خود اختصاص داده است.
چگونه شرکت های چندملیتی، گوی رقابت را از دست تولیدکنندگان 

سیگار ربودند؟
افضلی همچنین با بیان اینکه وضعیت امروز ش��رکت دخانیات ایران نتیجه 
سیاس��ت گذاری های یک دهه اخیر اس��ت که نیاز به تحقی��ق و تفحص دارد، 
گفت: در دهه 8۰ عمده محصوالت خارجی از طریق قاچاق وارد کشور می شد، 
بنابراین در سطح کالن طرحی تحت عنوان مبارزه اقتصادی با قاچاق آغاز شد 
که براس��اس آن در یک بازه زمانی سه س��اله حدود 85 درصد بازار دخانیات به 
مدیریت دولت در آمد و هم زمان از برندهای داخلی حمایت شد، به طوری که قرار 
بود ش��رکت های خارجی برای بخشی از بازار سیگار تولید کند که امکان تولید 
آن در داخل وجود نداشت. همچنین شرکت های خارجی حق نداشتند به طور 
مس��تقیم در ایران کارخانه تأس��یس کنند و یا کارخانه های شرکت های ایرانی 
را خریداری نمایند، بلکه قرار بود ذیل ش��رکت دخانیات به عنوان شرکت ملی 
با اس��تفاده از نیروی انسانی و انتقال تکنولوژی فعالیت کنند و همچنین بابت 
تولید هر پاکت سیگار در ایران به شرکت دخانیات ایران که به عنوان یک شرکت 

زیرمجموعه وزارت صنایع که نماینده دولت بود حق تولید پرداخت کنند.

رفع تعلیق از کارت بازرگانی 700 صادرکننده 
بعد از عمل به تعهدات ارزی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت کارت بازرگانی 7۰۰ صادرکننده 
که به تعهدات ارزی بعد از سال 98 خود عمل کردند، رفع تعلیق شد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از صدا و سیما، حمید زادبوم با بیان اینکه کارت 
بازرگانی هیچ یک از صادرکنندگان تولیدی تعلیق نشد، افزود: کارت بازرگانی 
حدود ۲ هزار صادرکننده غیرتولیدی که کمتر از 3۰ درصد، ایفای تعهد ارزی 
برای بعد از سال 98 داشتند تعلیق شد که از این میزان حدود 7۰۰ نفر ایفای 

تعهد کردند و در نتیجه آن، کارت بازرگانی آنها از تعلیق خارج شد.
وی بیان کرد: این دس��ته از صادرکنندگان، تعهد ارزی خود را با واردات در 
مقابل صادرات رفع کردند یعنی با ارز حاصل از صادرات، از فهرس��ت هزارگانه 
مش��خص ش��ده اقدام به واردات کردند که از این ۱۰۰۰ قلم بیش از 6۰۰ قلم 
مرب��وط به مواد اولیه کارخانجات و بقیه مرب��وط به مواد موردنیاز حوزه جهاد 

کشاورزی بوده است.
زادبوم گفت: از ۲۰۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شده، همچنان ۱3۰۰ صاحب 
کارت بازرگانی، به تعهد ارزی بعد از سال 98 خود عمل نکردند که تا زمان رفع 

تعهد ارزی، کارت بازرگانی آنان همچنان تعلیق خواهد بود.
وی با اش��اره به آسیب شناس��ی صورت گرفته درخص��وص فرآیند صدور و 
تمدید کارت های بازرگانی و مشکالت پیش رو، گفت: با اصالحات انجام شده 
با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مشکالت موجود به 
حداقل رسیده و انتظار می رود با تمهیدات در نظر گرفته شده فرآیند صدور و 

تمدید کارت های بازرگانی با دقت بیشتری انجام شود.

اخبـــار

معاون کل وزیر بهداش��ت گفت با منع س��فر به کشور های خارجی که 
ویروس های جهش یافته در آنها مش��اهده شده است از ورود ویروس کرونا 

به کشور جلوگیری شد.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ایرج حریرچی گفت: نکته مهم این 
اس��ت  همانطوری که در هر کشور دیگر یک ویروس می تواند تغییر یابد، 
همین مس��ئله هم می تواند در کشورمان رخ داده و تغییر جدیدی در آن 
ایجاد شود به همین دلیل می تواند همین تغییرپذیری، میزان بیماری زایی 

و سرایت پذیری آن را افزایش دهد.
ای��ن مس��ئول ادامه داد: به همین دلیل اصول س��ه گانه »ش��فا« یعنی 
شست وشوی دست ها، فاصله گذاری اجتماعی، فیزیکی، اجتناب از تردد ها 

و استفاده از ماسک باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
حریرچی افزود: همه ویروس های جهش یافته فقط یک راه مقابله دارند 
و آن هم همان اس��تفاده از اصول سه گانه »شفا« همچنین تزریق واکسن 

در زمان مناسب است.
معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص مهار 
ویروس های نوظهور و جهش یافته گفت: با اعمال محدودیت  و منع س��فر 
به کش��ورهای انگلس��تان، آفریقای جنوبی، برزیل و ژاپن که ویروس های 
جهش یافته در آنها مش��اهده شده است از ورود  ویروس جدید به کشور 

جلوگیری شد.
این مس��ئول ادامه داد: خوشبختانه شیوع ویروس کرونا در سطح کشور 

نزولی ش��ده که در بسیاری از استان های کشور از جمله استان زنجان نیز 
چنین وضعیتی نمود دارد.

او با اشاره به وضعیت ویروس کرونا در استان زنجان نیز گفت: ۲ عنصر 
مهم همکاری مردم و تدابیر مس��ئوالن اس��تانی و دانشگاه علوم پزشکی 
استان به ویژه در انجام تست و کشف موارد اولیه و رعایت دستورالعمل های 

اجتماعی زنجان از جمله استان های پیشرو کشور است.
حریرچ��ی با تاکید بر اینک��ه در زمان حاضر وقت بهره برداری بیش��تر 
از اصول طرح ش��هید قاسم سلیمانی در کشور اس��ت، افزود: با این اقدام 
می ت��وان ش��عله های کوچکی از وی��روس کرونا را که باق��ی مانده به نحو 

مناسبی کنترل کرد.

منع سفر به کشورهای خارجی مانع ورود ویروس جهش یافته به کشور شد

با گذشت حدود سه ماه از آشفتگی بازار روغن و تالش مسئوالن برای 
ساماندهی بازار، اما همچنان این کاال در فروشگاه ها با قیمت های کاذب 

به فروش می رسد.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با گذش��ت بیش از س��ه ماه از 
آش��فتگی بازار روغن و تالش مس��ئوالن برای ساماندهی بازار، اما برخی 
مغ��ازه داران ب��ه بهانه های مختلف همچنان بر قیمت ه��ای کاذب اصرار 
می ورزند تا بتوانند از آب گل آلود، سودهای غیرمنطقی به جیب بزنند و با 
نشر خبرهایی مبنی بر کمبود روغن، خریداران را نگران آینده بازار کنند.

آمارها نش��ان می دهد که واردات روغن خام در 9 ماهه امس��ال نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل 39 درصد و انواع دانه های روغنی ۱۱ درصد 
کاهش یافته است که این امر منتج به کاهش ۱5درصدی تولید روغن و 
التهاب مقطعی بازار شد، با عرضه روغن از ذخایر شرکت بازرگانی دولتی 
به کارخانه های روغن تا حدودی مشکالت مرتفع شده است که استمرار 
آرامش این بازار در گرو تخصیص و تامین به موقع ارز واردات روغن خام 
و دانه های روغنی اس��ت. هرچند دبیر انجمن صنایع روغن کشی معتقد 
است که واردات دانه های روغنی باید جایگزین روغن خام و کنجاله شود 
تا عالوه بر تامین بخشی از نیاز کشور با فعالیت کارخانه ها، اشتغال کشور 

حفظ شود.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که کاهش واردات ناشی از مشکالت 

تخصیص ارز و گرانی حلب زمینه را برای التهاب موقت بازار روغن فراهم 
کرد که با تالش مس��ئوالن ذی ربط تا حدودی بازار به آرامش رس��یده 
است. انجمن روغن نباتی طی تفاهم نامه ای با شرکت بازرگانی دولتی در 
نظر دارد که عرضه در ماه های پایانی سال را افزایش دهد تا با ازدیاد تقاضا 

از سوی قنادی ها و سایر صنایع، کمبودی در بازار ایجاد نشود.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قفسه های مغازه ها و فروشگاه ها 
از روغن مایع مملو اس��ت، اما روغن حلب همچنان با کمبودهایی مواجه 
است به طوری که هفته ای یک بار در فروشگاه ها روغن حلب 5  کیلویی با 
نرخ 6۱ هزار و 5۰۰ تومان به طور محدود توزیع می شود که اختالف آن 
با بازار سیاه به ۲ برابر هم می رسد. دبیر کل بنکداران مواد غذایی، واردات 
روغن مایع و حلب بسته بندی از دیگر کشورها را راهکار تعادل قیمت و 

کاهش عطش بازار می داند.
ماج��را تنها به اینجا ختم نمی ش��ود چراکه کارش��ناس فروش برخی 
برندهای روغن همچنان عرضه روغن ۱7 کیلویی حلب با نرخ 4۰۰ هزار 
تومان به قنادی ها را ملزم به خرید چند کاالی دیگر می داند، در حالی که 
بارها اعالم شده این امر خالف قانون است، گویا نظارتی بر فروش نیست 
که عالوه بر ف��روش چندبرابر قیمت  مصوب، دیگر کاالها را هم در کنار 

روغن عرضه می کنند.
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت واردات 

روغن خام، دانه های روغنی طی ماه های اخیر، دالیل گرانی و کمبود کاال 
و برنامه های انجمن روغن نباتی برای ۲ ماه باقی مانده سال باخبر شویم:

کاهش ۱5 درصدی تولید روغن در سایه مشکالت تخصیص ارز
امیر هوش��نگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در گفت و گو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، از بهبود 
نس��بی توزیع روغن خب��ر داد و گفت: بنابر آمار روزان��ه 3 تا 4 هزار تن 
روغن در فروشگاه و مغازه ها عرضه می شود  که به مرور این میزان افزایش 

می یابد.
وی افزود: در ۲ ماه پایانی سال با افزایش تقاضا از سوی قنادی ها و سایر 
صنایع در نظر داریم که میزان عرضه روزانه روغن را به 4 هزار و 5۰۰ تن 

برسانیم که این میزان جوابگوی نیاز بازار خواهد بود.
بیرشک کاهش واردات و گرانی حلب را علت اصلی التهابات اخیر بازار 
روغن اعالم کرد و گفت: کاهش 39 درصدی واردات روغن خام نس��بت 
به مدت مشابه سال قبل ناشی از مشکالت تخصیص و انتقال ارز، تولید 

روغن را تحت تاثیر خود قرار داد.
دبی��ر انجمن صنفی روغن نباتی ادامه داد: با توجه به کمک ش��رکت 
بازرگان��ی دولتی مبنی بر توزیع روغن خام از ذخایر اس��تراتژیک، در 9 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱5درصد تولید روغن کاهش 

یافت.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت هم اکنون قیمت هر کیلو 
م��رغ زنده درب مرغداری ۱5 هزار توم��ان و مرغ گرم ۲4 هزار تومان 
اس��ت. محمدعلی کمالی سروس��تانی، مدیرعامل اتحادی��ه مرغداران 
گوش��تی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از افزایش قیمت 
مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده درب 
مرغداری ۱5 هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها ۱6 
هزار و 5۰۰ تا ۲4 هزار تومان است. همچنین هر کیلو مرغ سبز با نرخ 

۲9 هزار تومان هم در مغازه ها عرضه می شود.
وی افزود: با اس��تمرار نهاده با نرخ مصوب از طریق س��امانه بازارگاه 

پیش بینی می شود که نوسان چندانی در بازار مرغ رخ ندهد.
کمالی سروس��تانی با اش��اره ب��ه اینکه نرخ جوجه یک��روزه تغییری 
نداش��ته است، بیان کرد: قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه 3 هزار 

و 7۰۰ تا 4 هزار و ۲۰۰ تومان است.
مدیرعام��ل اتحادیه مرغداران گوش��تی ادامه داد: گرچه بخش��ی از 
مشکالت مرغداران با تامین نهاده از طریق سامانه بازارگاه مرتفع شده 

اس��ت، اما ایراداتی است که نش��أت گرفته از بانک کشاورزی به عنوان 
عامل تهیه و مدیریت س��امانه به لحاظ فنی و تکنیکی وجود دارد که 
متاس��فانه خوب عمل نکرده اس��ت که با رفع مس��ائل بانکی و تزریق 

مرتب نهاده، مشکلی در بازار نخواهیم داشت.
کمالی سروس��تانی با بیان اینکه میزان جوجه ریزی فراتر از نیاز بازار 
اس��ت، گفت: جوجه ریزی واحد های مرغداری مازاد بر نیاز کشور است 
که همواره نگرانی هایی مبنی بر ازدیاد عرضه بیش از تقاضا وجود دارد 

که مرغداران همانند ابتدای امسال دچار خسران شوند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوش��تی درباره آین��ده بازار مرغ بیان 
کرد: با توجه به میزان جوجه ریزی، نگران مازاد تولید ایام پایانی سال 
در برابر تقاضا هس��تیم. وی با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ 
شب عید نداریم، گفت: با توجه به شرایط تولید و ازدیاد عرضه در برابر 

تقاضا نگران افت قیمت و زیان مرغداران هستیم.
این مقام مس��ئول قیمت هر کیلو ذرت دان��ه ای داخلی در بازار آزاد 
را 3 ه��زار و 85۰ ت��ا 3 هزار و 9۰۰ تومان، کنجاله س��ویا را 8 هزار و 

5۰۰ ت��ا 9 هزار تومان و دان آماده را 8 هزار و 5۰۰ تا ۱۲ هزار تومان 
اعالم کرد.

وی با بیان اینکه سامانه بازارگاه 4 کیلو نهاده به ازای هر قطعه مرغ 
در اختی��ار مرغدار می گذارد، گفت: با وجود آنکه تامین نهاده از طریق 
س��امانه جوابگوی تنها 4۰ روز نیاز مرغدار اس��ت، بنابراین این میزان 
جوابگوی تولید مرغ سایز است که کشتارگاه رغبتی به خرید آن ندارد 
و مرغ��دار هم چاره ای جز نگهداری مرغ خود برای مدت زمان طوالنی 

در سالن ندارد.
کمالی سروس��تانی قیمت واقعی ه��ر کیلو مرغ زنده حدود ۱6 هزار 
تومان و مرغ گرم ۲۰ هزار و 4۰۰ تا ۲۰ هزار و 5۰۰ تومان اعالم کرد.
وی از انحص��ار در واردات نهاده ه��ای دامی خبر داد و گفت: واردات 
ذرت و کنجاله س��ویا توس��ط ۱۰ تا ۱۲ نفر صورت می گیرد که با این 
وجود این افراد بازار را در دست خود گرفته اند، هرچند پشتیبانی امور 
دام نق��ش پررنگ��ی در واردات دارد که این امر ب��ه تنظیم بازار کمک 

می کند.

معمای کمبود روغن در فروشگاه ها

پای واردات روغن مایع و جامد به کشور باز می شود؟

سیر صعودی قیمت مرغ در بازار

 نرخ مرغ به 24 هزار تومان رسید
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اخبار

لزوم تعریف ساز و کاری مناسب برای توزیع 
مواد اولیه موردنیاز قطعه سازان

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن 
تشریح مشکالت قطعه سازان در تامین مواد اولیه از حمایت قانونی 

مجلس در راستای رفع موانع پیش روی قطعه سازان خبر داد.
علیرضا س��لیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، بیان کرد: 
مواد اولیه قطعه س��ازان از دو مس��یر تولید داخل و واردات تامین 
می ش��ود. بخش اعظمی از مواد اولیه موردنیاز قطعه س��ازان مانند 
فوالد از منابع داخلی تامین می ش��ود. میزان تولید فوالد در س��ال 
99 ،3۰ میلیون تن بوده است در حالی که نیاز داخل حداکثر بین 
۱۲ تا ۱5 میلیون تن اس��ت و با تولید مازاد فوالد مواجه هس��تیم 
بنابراین در توزیع مواد اولیه ای مانند فوالد مش��کالتی وجود دارد 
و متاس��فانه س��امانه ای برای توزیع مواد اولیه قطعه سازان تعریف 
نشده و در بورس کاال نیز ساز و کار مناسبی برای عرضه مواد اولیه 
وجود ندارد و واس��طه گران قیمت نهایی م��واد اولیه را با اختالف 
معناداری به قطعه سازان و تولیدکنندگان اعالم می کنند. در نهایت 
این موضوع منش��أ افزایش قیمت تولید قطعه برای قطعه س��ازان 

شده است.
وی انحصار در واردات مواد اولیه را از دیگر معضالت قطعه سازان 
دانست و گفت: براس��اس گزارش های واصل شده ۲۰ درصد مواد 
اولیه موردنیاز قطعه سازان از خارج تامین می شود. متاسفانه برای 
واردات م��واد اولیه مافیایی ش��کل گرفته و موج��ب ایجاد انحصار 
در حوزه واردات مواد اولیه ش��ده اس��ت. در واقع این مافیا با عدم 

ترخیص مواد اولیه بازار را دچار شوک قیمتی می کنند.
نماینده مردم محالت در مجلس ش��ورای اس��المی خاطرنشان 
ک��رد: علی رغم اینک��ه برخی قطعات تولید داخ��ل دارای کیفیت 
باالت��ری نس��بت ب��ه قطع��ات وارداتی هس��تند اما ش��رکت های 
واردکنن��ده با این تفکر که اگر بازار داخ��ل بتواند قطعه باکیفیت 
تولید کند حاش��یه س��ود آنها به شدت زیر س��وال می  رود و یا به 
دلیل ارتباطات گسترده ای که با تولیدکنندگان خودرو دارند اقدام 
ب��ه واردات بی روی��ه قطعات می کنند و در نهای��ت محصول نهایی 
قطعه س��از روی دس��تش باقی مانده و نمی توان��د به تعهدات خود 
پایبند باشد و به مروز زمان تولید برای آنها صرفه اقتصادی نداشته 

و ورشکسته می شوند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی عدم 
شفافیت مالی میان قطعه سازان و خودروسازان را از دیگر مشکالت 
قطعه س��ازان برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه میان قطعه سازان و 
خودروس��ازان روابط مالی غیرش��فاف و مبهمی در عمل به وجود 
آم��ده ک��ه قطعه س��از را در تامین م��واد اولیه و ف��روش قطعه به 
خودروس��از با مش��کل مواجه کرده اس��ت. به این معنا که برخی 
قطعه س��ازان نمی توانند مطالبات خود را به موقع از خودروسازان 
دریافت کنند و گاها پرداخت بدهی قطعه س��ازان تا ۲ سال نیز به 
طول انجامیده است. این در حالی است که قطعه ساز باید تعهدات 
خود را نقد بپردازد اما دریافت های آنان با تاخیر و دوندگی زیادی 

همراه خواهد بود.

الزام پیک های موتوری به ارائه گواهی معاینه 
فنی در گرو اصالح زیرساخت ها است

 رئیس اتحادیه پیک موتوری و حمل و نقل بار س��بک ش��هری 
عدم الزام پیک های موتوری به دریافت گواهی معاینه فنی را ناشی 

از مشکالت زیرساختی خواند.
داوود محمدی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با بیان اینکه 
در ش��رکت های خدمات پیک موتوری هیچ گون��ه قانون و الزامی 
برای ارائه برگه معاینه فنی توس��ط پیک های موتوری وجود ندارد، 
عنوان کرد: بیش از 5۰۰ هزار دس��تگاه موتورس��یکلت در س��طح 
ش��هر تهران تردد می کنند که هیچ یک از آنها از اس��تانداردهای 
الزم برخوردار نیستند و موتورسیکلت هایی با فرآیند تولید منسوخ 
ش��ده به بازار تزریق کردیم بدون آنکه الزامی برای نوآوری در آنها 
ایجاد کنیم و متاس��فانه به دلیل مشکالت و کمبودهای موجود در 
کش��ور رقابتی وجود نداش��ته و هرچه تولید ش��ده به فروش رفته 
اس��ت. حتی طرحی که در زمان آقای احمدی نژاد مبنی بر تولید 
موتورسیکلت های برقی ارائه شد نیز به دلیل شرایط سخت تعیین 

شده رد شد.
وی ادام��ه داد: علی رغم اینکه کالنش��هرهایی مانند تهران باید 
توس��ط دس��تگاه های نظارتی و ارگان های ذی رب��ط خود نظارت 
ش��وند اما بن��ده به عنوان رئیس اتحادیه ای��ن صنف طرحی را در 
این زمینه پیش��نهاد کردم مبنی بر اینکه موتورس��یکلت هایی که 
ب��ه عنوان پیک موتوری به اتحادی��ه مراجعه می کنند را به پلیس 
اماکن معرفی کنیم و با دریافت تاییدیه اماکن که ش��امل مواردی 
چون آزمایش عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه و ... می شود، سالمت 
جس��می راکبان و همچنین سالمت وس��یله نقلیه آنها را تضمین 

کنیم.
رئیس اتحادیه پیک موتوری و حمل و نقل بار س��بک ش��هری 
اظهار داش��ت: تنها ال��زام معاینه فنی برای موتورسیکلت س��واران 
از جمل��ه پیک ه��ای موت��وری کارس��از نیس��ت زیرا ب��ا وضعیت 
موتورسیکلت های تولید ش��ده در کشور ما هیچ یک از آنها موفق 
به دریافت گواهی معاینه فنی نمی شوند و فقط با ازدحام در مراکز 
معاینه فنی مواجه خواهیم شد. این موضوع درخصوص وانت بارها 
نیز مصداق دارد و مواردی وجود داش��ته که وانت صفری را که از 
ش��رکت دریافت کردیم برای آزمایش به معاینه فنی فرستادیم اما 
موفق به پاس کردن آزمون های معاینه فنی نشده است. در صورتی 
که یک خودرو خارجی که 8 س��ال از تولید آن گذش��ته موفق به 

دریافت گواهی معاینه فنی برتر می شود.
محمدی الزام پیک های موتوری به ارائه گواهی معاینه فنی را در 
گرو اصالح زیرس��اخت ها دانست و بیان کرد: متاسفانه فرآیندهای 
زیرساختی ما استاندارد نیست و چون مشکالت ما از زیرساخت ها 
نش��أت می گی��رد قطعا اصالح م��وارد دیگر نتیج��ه مطلوبی دربر 
نخواهد داش��ت، اما اگر اقدامات زیربنایی به درستی صورت بگیرد 
الزام پیک های موتوری به دریافت گواهی معاینه فنی طرح بس��یار 
خوبی است و قطعا سهم عمده ای در عدم آلودگی هوا شهر تهران 

خواهد داشت.

بع��د از مکاتبات صورت گرفته جهت تعیین تکلی��ف خودروهای مانده 
در گمرک، طی جلسه ای از س��وی معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی 
معاون اول رئیس جمهور زمانی س��ه هفته ای تعیین شده تا دستگاه های 
ذی رب��ط گزارش و راهکار خ��ود برای تعیین تکلیف این خودروها را اعالم 
 BMW کنند؛ خودروهای پرحاش��یه ای که در بین آنها از بنز تا پورشه و
های با اس��تاندارد یورو )5( نتوانس��ته بودند مجوز استاندارد ایران را برای 
ترخیص دریافت کنند. ب��ه گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« به نقل از 
ایس��نا، هزاران خودروی وارداتی در س��ال های اخیر به دالیل مختلف در 
گمرک باقی مانده که نه شرایط ترخیص دارند و نه حتی وقتی بخشی از 
آنها متروکه اعالم و برای تعیین تکلیف به س��ازمان اموال تملیکی سپرده 
ش��د امکان فروش برای شان وجود داش��ت که از مهمترین دالیل به عدم 
تایید استاندارد آنها برمی گردد؛ به گونه ای که سازمان ملی استاندارد تاکید 
دارد ک��ه »عمده این خودروها دارای حداقل یکی از ایرادات از جمله عدم 
ثبت س��فارش، نداش��تن گواهی صحه گذاری تایید نوع خودرو از سازمان 

ملی اس��تاندارد ایران، حجم موتور بیش��تر از ۲5۰۰ س��ی سی، مستعمل 
بودن یا عمر بیشتر از یک سال هستند.« از سویی سازمان اموال تملیکی 
اعالم کرده اس��ت »سازمان ملی استاندارد  مدارکی می خواهد که با توجه 
به شرایط موجود امکان ارائه آن وجود ندارد و بعضا دو سال پیگیر دریافت 
تایید اس��تاندارد برای برخی خودروها بوده اند و اکن��ون ۱4۰۰ خودروی 
خارجی با اس��تاندارد یورو )5( فقط به دلیل عدم مجوز سازمان استاندارد 
بالتکلیف مان��ده و امکان تعیین تکلیف یا ترخیص ی��ا فروش آنها وجود 
ندارد.« به هر حال حواشی خودروهای مانده در گمرک تا جایی پیش رفت 
و ماجرای استاندارد آنها مطرح بود که چندی پیش سازمان ملی استاندارد 
طی مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد »اگر ش��رایط فراهم 

شود و دستگاه های مربوطه ورود کنند آماده همکاری است.«
دستگاه ها آمار بدهند

اطالعات دریافتی ایسنا نشان می دهد در روزهای گذشته طی جلسه ای 
با حضور نمایندگان دس��تگاه های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن 

و تجارت)صمت(، بانک مرکزی، گمرک، س��ازمان اموال تملیکی، مناطق 
آزاد، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان تعزیرات مشکالت و چالش های 
واردات خودرو و تعیین تکلیف نحوه ترخیص خودروهای دپوشده در اماکن 
گمرکی، بنادر و مناطق آزاد مورد بررس��ی قرار گرفته و طی آن زمان سه 
هفته ای تا ۱۲ بهمن ماه تعیین ش��ده است تا در مورد تصمیم و توافقات 
ص��ورت گرفته اق��دام و نتایج به معاونت هماهنگ��ی و نظارت اقتصادی و 

زیربنایی معاون اول رئیس جمهور اعالم شود.
بر این اس��اس دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد موظف شده است تا 
لیست کاملی از خودروهای دپوشده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تهیه 
کرده و راهکار اجرایی و عملیاتی برای ترخیص این خودرها را اعالم کند.

همچنی��ن باید وزارت صمت ب��ا همکاری گمرک ایران، س��ازمان ملی 
استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان اموال تملیکی نسبت 
به جمع آوری آمار و اطالعات فنی و بازرگانی خودروهای دپوش��ده اقدام و 

راهکار اجرایی و عملیاتی برای تعیین تکلیف خودروها را ارائه کنند.

ترخیص بنز تا بی ام وهای دپوشده در گمرک قوت گرفت

بازار خودرو این روزها در حالی به ساحل آرامش رسیده که با سقوط 
قیمت دالر در بازار انتظار می رود در ماه های پایانی سال شاهد ریزش 
دوباره قیمت ها در بازار خودرو باش��یم این در حالی اس��ت که برنامه 
تولید خودروسازان با هدف افزایش تولید و عرضه نیز وارد فاز اجرایی 
شده و پیش بینی می شود این افزایش عرضه قیمت ها را در بازار کنترل 
کن��د. به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، پس از توفان قیمت ها 
در ب��ازار خودرو این روزها آرامش بازار ح��رف اول را می زند و فعاالن 
ای��ن بازار نبود مش��تری را تنها نقطه ضعف فعلی ب��ازار خودرو عنوان 
می کنن��د و معتقدند که ب��ا افزایش تولید انجام ش��ده، قیمت بازار و 
کارخان��ه کاهش یافته و در صورت ت��داوم افزایش عرضه، قیمت ها به 
پایین ترین میزان اختالف خواهد رسید. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران خودرو تهران درخصوص آخرین وضعیت بازار خودرو 
می گوید: با رس��یدن قیمت ها به حد تعادل بازار به آرامش رسیده و با 
ادامه شرایط فعلی و کاهش نرخ دالر افزایش دوباره قیمت خودرو دور 

از ذهن به نظر می رسد.
وی چال��ش فعلی بازار خودرو را نبود خریدار و فروش��نده می داند و 
می افزاید: کاهش تعداد معامالت بازار خودرو را وارد رکود کرده و حتی 
بازگش��ت قیمت ها به سایت های خرید و فروش نیز تاثیری در افزایش 

آنها نداش��ته چراک��ه هم اکنون تنها خریداران ب��ازار، مصرف کنندگان 
واقعی هستند و داللی در بازار وجود ندارد.

موتمنی با اشاره به افزایش تولید در شرکت های خودروسازی اظهار 
می کن��د: افزایش میزان تولید و همچنی��ن عرضه آن تاثیر مطلوبی بر 
بازار به جای گذاش��ته و ش��اهد کاهش اختالف قیمت بین کارخانه و 

حاشیه بازار هستیم بنابراین باید وضعیت تولید را مناسب دانست.
 رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران با اشاره به برنامه ریزی 
خودروس��ازان با هدف افزایش تولید نی��ز می افزاید: با افزایش تولید و 
عرضه قیمت ها کاهش یافته و تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شده و 

در نهایت قیمت بازار به قیمت کارخانه نزدیک خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر حفظ روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو 
می گوید: پس از کاهش 3۰ درصدی قیمت ها در آبان ماه، بازار خودرو 
به دلیل تصمیم گیری های جدید از یک س��و و رشد دوباره و مقطعی 
قیمت دالر از س��وی دیگر ش��اهد رش��د قیمت بود که نش��ان داد از 

تصمیم گیری ها و اظهارات مسئوالن به شدت متأثر خواهد شد.
موتمنی با اش��اره به روند کاهش��ی قیمت دالر در چند روز اخیر نیز 
می افزاید: این کاهش قیمت ها بازار خودرو را نیز آرام کرده و قیمت ها 
با شیب مالیمی در حال کاهش هستند و در صورت تداوم روند نزولی 

قیم��ت دالر حدود 3۰ درصد دیگر از قیمت خودروهای بازار کاس��ته 
خواهد شد چراکه این بازار ارتباط مستقیمی با قیمت ارز دارد.

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران درخصوص پیش بینی 
خ��ود از بازار خ��ودرو تا پایان س��ال نیز تصریح می کن��د: پیش بینی 
می ش��ود بازار خودرو با نوس��ان چن��د درصدی همراه باش��د بنابراین 
وضعیت قیمت ها در بازار خودرو به همین منوال ادامه خواهد داش��ت 
مگر آنکه قیمت ارز س��قوط بیشتری داشته باش��د که در این شرایط 

شاهد ریزش قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود.
نگاه��ی به جدول قیمت ه��ا در بازار خودرو نش��ان می دهد که هم 
اکنون قیمت هر دس��تگاه  س��مند LX  ۱83میلیون تومان، پزو 4۰5 
جی ال ایکس ۱85 میلیون تومان پژو پارس ۲۱۰ میلیون تومان، پژو 
۲۰6 تی��پ دو ۱93 میلیون تومان و پ��ژو تیپ 5 نیز به ۲57 میلیون 
تومان رس��یده است. پژو ۲۰7 اتوماتیک نیز 39۰ میلیون تومان خرید 
و فروش می ش��ود و رانا ال ایکس به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. 
دنای معمولی نیز ۲6۰ میلیون تومان خرید و فروش می ش��ود و سایپا 
۱۱۱ نیز ۱۲8 میلیون تومانی شده ضمن آنکه پراید سایپا ۱3۱ نیز به 
۱۰9 میلیون تومان رسیده که نشان  می دهد باز هم قیمت این خودرو 

به کانال ۱۰۰ میلیون تومان وارد شده است.

عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کش��ور گفت صنعت خ��ودرو و قطعه  متعلق به 
بخش خصوصی هس��تند اما دولت خواس��تار همسویی این دو صنعت 
با سیاس��ت گذاری های دولتی است که در عمل موجب بروز تناقضاتی 

شده است.
محمدعل��ی ذکریایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
تاثیر مدیریت دولتی خودروس��ازی ها بر صنعت قطعه سازی به عنوان 
بخ��ش خصوصی اظهار داش��ت: صنعت قطعه س��ازی متعلق به بخش 
خصوصی اس��ت و صنعت خودروی کش��ور نیز دولتی نیس��ت و صرفا 
حدود ۱5 درصد از سهام آن، متعلق به دولت است اما متاسفانه دولت 

حتی در بخش هایی که سهامی ندارد، اعمال مدیریت می کند.
وی با اشاره به دخالت دولت بیش از سهام متعلقه در امور مدیریتی 
خودروسازان افزود: مدیران خودروسازی ها و سیاست  گذاری ها از سوی 
دولت تعیین می شود و بخش خصوصی و سایر سهامداران برای دولت 

محلی از اعراب ندارند.
عض��و هیأت مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور با تاکید بر اینکه خودروسازی های کشور 

دولتی نیس��تند، گفت: نظارت با دخالت متفاوت اس��ت و حق نظارت 
دول��ت بر قیمت گذاری و فرآیند تولید و توزیع محفوظ اس��ت، اما در 
حال حاض��ر دولت بدون اینکه حقی داش��ته باش��د، انتصاب مدیران 
خودروس��ازی را در اختی��ار خ��ود گرفته اس��ت. ذکریایی درخصوص 
چالش های ناش��ی از مدیری��ت دولتی خودروس��ازی ها گفت: در این 
ش��رایط با خودروس��ازی مواجه هس��تیم که در عین حال که دولتی 
نیست، اما دولت به دلیل مشکالت کشوری و دولتی، وظیفه بنگاه داری 
را عهده دار می ش��ود و در این مسیر، خودروسازان ناچار هستند که در 
راستای سیاست های مش��ترک با دولت و همسو با آن پیش بروند که 
در عمل دش��وار بوده و موجب بروز تناقض می شود. وی صراحتا اعالم 
کرد که دولت یا وزیر صنعت مدیران اصلی خودروس��ازان بزرگ کشور 
هس��تند و افزود: البته اکنون حرکت های��ی در جهت تعدیل وضعیت 
ص��ورت گرفته اما در مجموع با توجه به سیاس��ت گذاری های دولتی، 

قیمت گذاری خودرو از سوی دولت انجام می شود.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اذعان داش��ت: 
در ح��ال حاضر کلی��ه نهاده های تولی��د، افزایش قیمت ش��دیدی را 
تجرب��ه کرده ان��د و با توجه ب��ه اینکه بخش اعظم ای��ن نهاده ها، نظیر 

پتروش��یمی ها و فوالد مبارکه، دولتی هستند، اقدام به افزایش قیمت 
سه برابری کرده اما قیمت خودروسازی را ثابت نگه می دارند.

ذکریای��ی در ادام��ه گف��ت: از طرف دیگ��ر، قطعه س��ازان که کلیه 
نهاده ه��ای تولید را با افزایش قیمت ش��دید تامین می کنند، توس��ط 
خودروس��ازی که به نحوی از انحای سیاس��ت های دولتی بر آن اعمال 
می  گردد، س��رکوب می شوند بدین معنا که بدون اعمال افزایش قیمت 
مناس��ب و زیر قیمت تمام ش��ده، باید به خودروساز قطعه بدهند که 
در نتیجه مش��کالت ناش��ی از کاهش نقدینگی و توقف خطوط تولید 

گریبانگیر قطعه سازان می شود.
وی در پای��ان درخص��وص تاثی��ر مدیری��ت دولتی ب��ر قراردادهای 
قطعه س��ازان با خودروس��ازان خاطرنش��ان کرد: این قراردادها به طور 
تقریبی، یک طرفه تنظیم ش��ده اند، بدین معنا که قطعه س��از براساس 
این قراردادها ناچار از تامین نقدینگی و تولید قطعه و در نهایت عرضه 
آن به خودروساز است و خودروساز نیز قیمت قطعه را براساس شرایط 
مال��ی خود و ب��ا قیمت دلخواه و در زمان دلخ��واه، پرداخت می کند و 
قطعه س��از را از لحاظ نقدینگی و قیمت تحت فش��ار قرار می دهد که 

بعضا موجب توقف تولید خواهد شد.

اختالف قیمت کارخانه ای خودرو و بازار کاهش یافت

دخالت دولت سرکوب مالی صنعت خودرو و قطعه را رقم زده است
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دوره های آموزش��ی، وبینار و همایش های گوناگونی در شهرهای مختلف با 
حمایت ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق 

برگزار می شود.
توانمندسازی ش��رکت ها و اس��تارت آپ های 
خالق از مس��یر ایجاد تحول و دگرگون س��ازی 
آم��وزش از جمل��ه اه��داف بنیادی این س��تاد 

محسوب می شود.
با توجه به پراکندگی باالی شرکت ها و فعاالن 
خالق در سراس��ر استان ها و مناطق کشور ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع 
نرم و خالق و دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم 
ش��رکت های خالق وابس��ته به این ستاد تالش 
می کنند تا در راستای عدالت آموزشی از وبینارها 
و دوره های آموزشی قابل اجرا در شهرستان های 

مختلف حمایت کنند.
بر این اساس در روزهای پیش رو، با حمایت و همکاری ویژه مرکز شرکت ها 
و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کارگاه های 
آموزش��ی و وبینارهای مختلفی در حوزه صنای��ع نرم و خالق و دیگر حوزه ها 

برنامه ریزی ش��ده است. وبینار مدیریت کسب و کارهای فناورانه از جمله این 
کارگاه های برخط اس��ت که 3۰ دی ماه در همدان برگزار می شود. همچنین 
ایجاد و مدیریت برند در کس��ب و کارهای نوپا 
و در حال رش��د نام وبینار دیگری است که در 
قزوین برگزار می شود. تاریخ برگزاری این وبینار 

نیز  3۰ دی ماه ۱399 است.
مدیریت هوشمند استراتژیک با نگرش 36۰ 
درجه، نام یکی دیگر از این وبینارها اس��ت که 
میزبان، فعاالن خالق آذربایجان شرقی خواهد 
بود. این روی��داد برای ۱ بهمن ماه برنامه ریزی 
شده است.  وبینار نگاه جامع به برندسازی نیز 

در ۱ بهمن ماه در اصفهان برگزار می شود.
ن��کات کارب��ردی و کلی��دی در طراح��ی 
وب سایت، در استان البرز، آنالیز و تحلیل رقبا: 
روش ها و تکنیک ها در استان مرکزی و تدوین 
طرح کس��ب و کار و چشم انداز آن در یزد نیز نام برخی دیگر از این دوره های 
آموزشی است. عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و حضور در 

این وبینارها به آدرس اینترنتی  bizservices.ir  مراجعه کنند.

یک مجموعه فناور آزمایشگاهی با استفاده از تجهیزات پیشرفته، تجهیزات 
پزشکی ایران ساخت و وارداتی را کیفیت سنجی می کند.

 نوش��ین محم��دزاده، مدیر مجموع��ه فناور 
کیفی��ت گس��تر س��بز از آزمایش و س��نجش 
کیفی��ت در زمین��ه آزم��ون، مش��اوره، آموزش 
تجهیزات پزش��کی و آزمایشگاهی گفت فعاالن 
فناور این مجموعه آزمایش��گاهی در حوزه های 
 IP بیوالکتریک، بیومکانیک، شرایط محیطی و
به ش��رکت های دانش بنیان و پژوهشگران حوزه 
تجهیزات پزش��کی خدمات فناوران��ه در زمینه 
آزمون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی براساس 

استانداردهای درخواستی ارائه می کنند.
محمدزاده، به خدمات آزمایش��گاهی ارائه 
شده توسط فعاالن آزمایشگاه کیفیت گستر 
س��بز اش��اره کرد و افزود: در ای��ن مجموعه، 

خدم��ات فنی و مهندس��ی، خدمات آزمون تجهیزات پزش��کی، خدمات 
آزمون تجهیزات آزمایش��گاهی، خدمات آزمون خ��ودرو آمبوالنس ارائه 
می شود. همچنین شرکت های دانش بنیان و مجموعه های فناور، از خدمات 

تخصصی در این حوزه بهره مند می شوند. این فعال فناور، درباره خدمات 
آزمایشگاهی ارائه شده در آزمایشگاه بیوالکتریک کیفیت گستر سبز بیان 
کرد: با در اختیار داش��تن توانمندی تس��ت 
تجهیزات الکتریکی پزشکی و آزمایشگاهی 
براساس استانداردهای عمومی و اختصاصی 
مربوط به هر تجهیز، تالش کردیم در مسیر 
افزایش کیفیت تجهیزات پزش��کی و ایجاد 
بس��تر صادرات آنها به کشورهای دیگر گام 

برداریم.
مدیر مجموعه فناور کیفیت گس��تر س��بز 
به فعالیت های آزمایش��گاه بیومکانیک اش��اره 
ک��رد و افزود: ای��ن توانمندی وج��ود دارد که 
در زمینه تس��ت تجهیزات مکانیکی پزش��کی 
براساس اس��تانداردهای اختصاصی مربوط به 
هر تجهیز خدم��ات را ارائه دهیم. همچنین از 
تجهیزات این آزمایشگاه در دوره های آموزشی برگزار شده برای مدیران کنترل 
کیفیت تولیدکنندگان تجهیزات پزش��کی و آزمایشگاهی برای ارتقای دانش 

شرکت کنندگان در این آموزش ها استفاده می شود.

 کارگاه های آموزشی ویژه صنایع نرم و خالق
برگزار می شود

خدمات فناورانه کیفیت و کارایی تجهیزات پزشکی داخلی را 
افزایش داد

مهاجرت فرصت ارزش��مندی برای پراکنش و گس��ترش ایده ها، اطالعات و 
آش��نایی با سبک های متنوع زیستن فراهم می آورد که بر ذهنیت افراد اثرات 

درازمدتی می گذارد.
در ادبیات نوین مهاجرت از »چرخه تحرک مکانی« یاد می شود که حرکت 
جمعیت های انسانی را یک فرآیند چندوجهی دانسته که می  توان آن را در سه 
بعد مورد تحلیل قرار داد. غالب پژوهش های  صورت گرفته با تمرکز صرف بر 
نخستین بعد این چرخه »برون کوچی« به اثرات منفی مهاجرت های بین المللی 
معطوف بوده و بر تاثیرات مخرب خروج متخصصان و تحصیلکردگان از کشور 
تاکید داشته اند. از این منظر مهاجرت نیروی انسانی تعادل جمعیتی را به هم 
می زند و باعث می ش��ود تا توس��عه پایدار برای کشورهای جنوب امری دست 

نیافتنی قلمداد شود.
 مهاجرت بین المللی به یک فرصت تبدیل می شود

 در س��ال های اخیر چرخش مفهومی گس��ترده ای در ادبیات مهاجرت  های 
بین المللی صورت پذیرفته است که در نتیجه آن به جای داشتن نگاه بدبینانه و 
تقلیل گرایانه به مقوله برون کوچی متخصصان، بر تغییر رویکرد سیاست گذاران 
در جهت بهره مندی هرچه بیش��تر از دانش و س��رمایه مهاجران در راس��تای 
مناف��ع ملی و بهبود وضعیت کش��ور مبدأ تاکید ش��ده و مهاج��ران به عنوان 

مشارکت کنندگان در توسعه زادگاهی معرفی شده اند.
در حقیقت کش��ورهای مهاجرفرس��ت، با تاکید بر نقش »چرخش مغزها« 
Brain circulation  در توس��عه س��رزمین مادری و با اتخاذ سیاست های 
مطلوب در حوزه گردش بین المللی متخصصان و بسط زیرساخت های پژوهش 
و نوآوری به جذب اس��تعدادهای برتر در راس��تای نقش آفرینی آنها در توسعه 
کش��ور مبادرت می ورزند. مهمترین پیش شرط بهره مندی جمهوری اسالمی 
ایران از س��رمایه انسانی دیاسپورا ش��ناخت مختصات، ویژگی ها و روایت های 
مس��تور مهاجران ایرانی اس��ت. به نظر می رس��د فهم مختصات دیاس��پورای 
ایران��ی نه تنها به افزایش بهره مندی از س��رمایه انس��انی مهاج��ران از طریق 
رواب��ط فراملی گرایانه می انجامد بلکه بسترس��از بازگش��ت به عن��وان یکی از 
اس��تراتژی های این افراد در ارتباط با کش��ور مبدأ خواهد بود.  جمعیت های 
دیاس��پوریک به عنوان گروه هایی رهاش��ده در جایی بین مرزهای بین المللی 
و فرهنگ ه��ای مهاجرت��ی قرار گرفته اند و در ص��دد بازخوانش دوباره فضا در 
اشکال جدید هستند.  زمان مهاجرت، دالیل مهاجرت، مرزبندی های قومیتی، 
سیاسی، مذهبی، شغلی و اقامتی ایرانیان به شکل گیری دیاسپورایی چهل تکه 
منجر شده که در مصرف فرهنگی مهاجران هم نمود یافته و به ضعف هویت 
دیاس��پوریک و تعامالت درون دیاسپورا منجر شده است. بی شک ارتباط پویا، 
دوطرفه و س��ازنده دیاس��پورای ایرانی با کشور مبدأ به انتقال معانی فرهنگی 
به نس��ل بعد و مدیریت بهتر روابط درون نهاد خانواده کمک ش��ایانی خواهد 
کرد. شکل گیری و تقویت این تعامل دوجانبه با گسترش روابط فراملی گرایانه 
مهاجران با کش��ور مبدأ به انتقال سرمایه انس��انی در جهت توسعه زادگاهی 
در حوزه های آموزش��ی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی منجر خواهد شد. این 
جمعیت مهاجر متخصص و تحصیلکرده با ایجاد سازمان ها و انجمن های قومی 
به تقویت هویت جمعی به ویژه در میان نسل دوم و سوم خود در کشور مقصد 
می پردازند. همچنین تش��کیل انجمن های زادگاهی در کشورهای مختلف به 
عنوان اس��تراتژی مهاجران در جهت حفظ فرهنگ مل��ی و زبان مادری خود 
اس��ت و زنان مهاجر ایرانی نیز با ایجاد و تقویت تش��کل های جمعی در اقصی 

نقاط جهان به حفظ فرهنگ ایرانی به ویژه در میان نسل دوم و سوم مهاجران 
کمک شایانی می کنند.  به رسمیت شناختن نقش تاثیرگذار مهاجران ایرانی در 
دیاسپورا نه تنها به توسعه پایدار در کشور مبدأ می انجامد بلکه به تاثیرگذاری 
مستقیم و غیرمستقیم این اجتماعات به نفع سیاست خارجی کشور مبدأ نیز 

خواهد انجامید که به آن »دیپلماسی دیاسپور« می گویند.
 استفاده از نخبگان و سرمایه های انسانی

استفاده بهینه از انباشت سرمایه های علمی و اقتصادی دیاسپورای مهاجران 
ایرانی نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار در کشور مبدأ دارد چرا که بسیاری 
از مهاج��ران ایرانی پیوندهای خود را با س��رزمین مادری به صورت حقیقی و 
مجازی از طریق مسافرت های متعدد به ایران و سفر اقوام شان به خارج از کشور 
و همین طور از طریق موج گسترده ای از ادبیات و فعالیت های فرهنگی، علمی، 
رس��انه ای و ... حفظ کرده اند. سفرهای دیداری رفت و برگشتی )کوتاه مدت( 
و مهاجرت بازگش��تی)درازمدت( نوعی جریان یابی سرمایه از کشور مقصد به 
سمت کشور فرستنده است که یک فعالیت فراملی گرایانه قلمداد شده و سفر 

به کشور مبدأ به معنای بخشی از فرآیند خودشناسی است.
نخب��گان و متخصصان ب��ه عنوان ثروت ملی هر س��رزمین تاثیر مهمی در 
فرآیند توس��عه دارند. سیاست جذب و مشارکت متخصصان به عنوان یکی از 
شاخص های اصلی سرمایه فکری به ارتباط مفهومی مهاجرت و توسعه زادگاهی 
به دو ش��یوه مهاجرت بازگشتی مهاجران و همچنین بسیج نیروهای خارج از 

کشور و همکاری آنها از راه دور در فعالیت های توسعه کشور روی می دهد.
 ضرورت چرخش در مهاجرت

در روش دوم هدف، س��رمایه گذاری بر مهاجرانی اس��ت که اگرچه احتمال 
ضعیف��ی در بازگش��ت به س��رزمین مادری دارن��د اما ممکن اس��ت به دلیل 
وابستگی های فرهنگی، خانوادگی و اقتصادی به توسعه کشور عالقه مند باشند 
که به ش��یوه برقراری ارتباطاتی است که از طریق آن مهاجران بتوانند به طور 
موثر و یا بدون حضور فیزیکی در توسعه کشورشان مشارکت کنند. بحث وجوه 
ارس��الی غیرمادی که اولین بار توسط لویت ارائه شد کاربرد زیادی در ارتباط 
با دیاس��پورای ایرانی دارد و به معنای انتقال ابعاد فرهنگی، اجتماعی، ارزشی، 
ایده ها، دانش و مهارت های مهاجران به جامعه مبدأ بوده که لزوما به بازگشت 
فیزیکی نیازی ندارد و با گسترش فناوری های نوین به سهولت انجام می شود 
که از آن می توان به فراملی گرایی میکروالکترونیک یاد کرد. دسترسی به دانش 
تولید شده مهاجران، همچنین شبکه های اجتماعی مرتبط با حرفه مهاجران 
می تواند به رش��د و توسعه علمی کشور کمک شایانی کند. براساس تحقیقات 
صورت گرفته نرخ ماندگاری مهاجران با س��طح تحصی��الت دکترا و باالتر در 
کش��ور مقصد بیش از تمایل آنها به بازگشت به کشور مبدأ می باشد. این نرخ 
ماندگاری با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور مبدأ در نوسان است و 
هر اندازه بی ثباتی سیاسی در کشور بیشتر شود نرخ ماندگاری متخصصان در 
کشورهای مقصد به صورت معناداری افزایش می یابد. اگرچه سیاست تشویق 
بازگش��ت مهاجران به کش��ور فرصت های زیادی را در امر توسعه کشور ایجاد 
می کند اما به نظر می رس��د با داش��تن نگاه واقع        بینانه این سیاست در کوتاه 
مدت قابلیت دستیابی پایینی دارد؛ در نتیجه تمرکز بر سیاست های مشارکت 
متخصصان در توسعه زادگاهی می تواند به عنوان استراتژی مناسب و عقالنی در 
راستای منافع ملی ایران مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این یک حقیقت روشن 
است که خروج نیروهای آموزش دیده و ماهر به خروج سرمایه، مهارت و دانش 
می  انجامد، اما با اتخاذ تدابیر صحیح و بلندمدت می توان با تس��هیل بازگشت 
متخصص��ان و یا تدوین راه    های ارتباط دوس��ویه با مهاجران از س��رمایه های 

فرهنگی و اقتصادی مهاجران در توسعه کشور بهره مند شد. 

جف بزوس که در هفته های اخیر برای صدرنشینی در لیست ثروتمندترین فرد جهان 
با ایالن ماسـک رقابت داشـت، در کتاب جدید خود به اهمیت برنامه ریزی سـه ساله و 
همچنین تصمیمات روزانه کم اشـاره کرده اسـت. به گزارش دیجیاتو، در کتاب جدید 
بـزوس که »Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos« نام 
دارد، نوشـته شده مدیرعامل آمازون به همراه پرسـنل ارشدش همیشه در آینده کار 
می کنند. بزوس در این کتاب نوشـته: »زمانی که گزارش مالی سـه ماهه خوبی داریم، 
در کنفرانس با وال اسـتریت، مردم به خاطر این سـه ماهه به مـن تبریک می گویند و 
من تشـکر می کنم، اما به چیزی که واقعا فکر می کنم این اسـت که این عملکرد سـه 
سـال پیش برنامه ریزی شـده بود.« برای مثال در حال حاضـر، جف بزوس و تیمش در 

حال کار روی برنامه هایی هسـتند که در گزارش مالی 2024 شـاهدش خواهیم بود. در 
این کتاب نوشـته شده که برای سـه سال دیگر باید فکر کرد. مدیرعامل آمازون گفته: 
»زمانی که در حال مدیریت یک کمپانی با ارزش بازار بیش از یک تریلیون دالر مشابه 
آمازون هسـتید، باید چنین کاری را انجام دهید.« بزوس در سـال 2017 گفته بود که 
رویکرد تفکر بلندمدت، به کسـب و کارها در تمرکـز روی برنامه ریزی و جایی که باید 
سرمایه گذاری و انرژی صرف کنند، کمک می کند. بزوس به عنوان مدیرعامل، در طول 

روز تصمیمات کمی می گیرد:
»به عنوان یک مدیر اجرایی ارشـد، واقعا برای چه کاری حقوق می گیرید؟ شما برای 

تعداد کمی تصمیم باکیفیت حقوق دریافت می کنید.«

درک تحرک مکانی در جابه جایی های بین المللی

جف بزوس در کتاب جدیدش از اهمیت برنامه ریزی ۳ ساله می گوید

دریچــه

۲۲5 ش��رکت دانش بنیان در تالش هس��تند تا با نوآوری ها و خالقیت های 
فناوران خود، هوش مصنوعی را در کشور توسعه دهند.

ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری یکی از نهادهایی اس��ت که برای کاربردی کردن 
فن��اوری ه��وش مصنوعی  تالش می کن��د. این کار را هم با اس��تفاده از توان 

دانشی و تخصصی شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور انجام می دهد.
بر همین اس��اس هم تاکنون ۲۲5 ش��رکت دانش بنیان در این حوزه شکل 
گرفته اس��ت؛ شرکت هایی که با اس��تفاده از فناوری های نوین سعی می کنند 

این حوزه کاربردی و راهبردی را توسعه دهند.

توسعه هوش مصنوعی با فعالیت 
225 دانش بنیان شتاب گرفت

سعیده سعیدی
پژوهشگر حوزه مهاجرت

دو شنبه
29 دی 1399

شماره 1708
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محققان کش��ور با حمایت ستاد توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد 
پیش��رفته و ساخت موفق به تولید دستگاهی برای تش��خیص آلودگی آب و 

غذا شدند. حمیده احتسابی، عضو هیأت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی گفت: کار با این دستگاه 
قابل حمل و ارزان قیمت برای کاربر بسیار آسان 
است. این دس��تگاه می تواند آلودگی محصوالت 

کشاورزی یا آب را با دقت باالیی نشان دهد.
احتسابی افزود: در حال حاضر جامعه، نسبت 
به س��المت آب و موادغذایی حساس��یت باالیی 
دارد. مصرف کنن��ده می تواند با این دس��تگاه به 
عنوان مث��ال از نبود نیترات در آب آش��امیدنی 
اطمینان حاصل کند یا شیر مصرفی را از لحاظ 

آلودگی های آنتی بیوتیکی مورد پایش قرار دهد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
در ادام��ه ضمن توضیح در مورد تحقیقات انجام 

گرفته برای تولید این دستگاه گفت: از جمله دیگر مصرف کنندگان این دستگاه 
می توانند بازرس��ان و افرادی باش��ند که ارزیابی های محیطی انجام می دهند. 
ای��ن افراد می توانن��د چرخه تولید محصوالت کش��اورزی و دیگر مواد غذایی 

را از نظ��ر آلودگی به کمک این دس��تگاه بس��نجند. کاربر دیگر این محصول 
پرورش دهندگان ماهی و فعاالن حوزه شیالت هستند.

وی همچنی��ن بی��ان ک��رد: این اف��راد نیز 
می توانند به کمک این دس��تگاه از سالمت آب 
موجود در استخرهای پرورش ماهی، مطمئن 
شوند. این دستگاه به کمک یک  نرم افزار نصب 
ش��ده بر روی تلف��ن هم��راه کار می کند. این 
موضوع نقطه قوت این دستگاه است، زیرا دیگر 
نیازی به استفاده از دستگاه های بزرگ و حجیم 
قدیمی نیس��ت و اس��تفاده از آن نیز برعکس 

بسیاری از نمونه های قدیمی، دشوارتر نیست.
احتس��ابی ضمن توضیح حمایت های انجام 
گرفت��ه از س��وی س��تاد توس��عه فناوری های 
فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، گفت: 
قیمت این دستگاه با نمونه های مشابه خارجی 
قابل قیاس نیست و بسیار کمتر است. این وسیله در لبه تجاری سازی قرار دارد 
و با کمک ستاد، امیدوار هستیم که بتوانیم آن را به تولید انبوه برسانیم و در 

داخل کشور عرضه کنیم.

دستگاه اتوکالوهای کاربردی در صنایع مختلف توسط یکی از شرکت های 
دانش بنیان به تولید رسید تا بازار داخلی این محصوالت داخلی داغ شود.

 
شرکت سازگر از سال 7۱ در زمینه طراحی و 
ساخت اتوکالوهای مدرن و پیشرفته بیمارستانی، 
پزش��کی، صنعتی، آزمایشگاهی، فعالیت خود را 
آغاز کرد. این مجموعه فناور توانس��ت در مدت 
کوتاه��ی انواع این اتوکالوه��ا را تولید کند و در 

اختیار صنایع قرار دهد.
محمدعلی بنوعزی��زی ف��رد، مدیرعامل این 
ش��رکت دانش بنیان درباره محصوالت شرکت، 
گفت: دستگاه اتوکالو یکی از مهمترین دستگاه ها 
و تجهیزات آزمایش��گاهی است که با استفاده از 
حرارت بخار آب تحت فشار، برای استریل کردن 
به کار می رود. اتوکالو صنعتی دس��تگاهی است 

برای از بی��ن بردن و نابود کردن میکروب ها و باکتری ها. این دس��تگاه نوعی 
اس��تریل کننده به حساب می آید که بیش��ترین کاربرد و استفاده را در مراکز 

بهداشتی و درمانی دارد.

وی افزود: اتوکالو اتیلن اکساید در ظرفیت های مختلف از 75 تا 3۰۰ هزار 
لیتر و دارای قابلیت اس��تفاده از سیس��تم بخار مرکزی مجتمع و ارائه با مولد 
بخار برقی یا دارای هر دو قابلیت )دو منظوره( 
یکی از تولیدات مجموعه ما است. این اتوکالو 
مصارف بیمارس��تانی، دارویی، آزمایشگاهی و 
صنعتی دارد و برای استریل اقالم یکبار مصرف 

و حساس به حرارت استفاده می شود.
به گفته عزیزی فرد، اتوکالوهای بخار از نوع 
پیش خأل برای مصارف بیمارس��تانی و دارویی، 
اتوکالوه��ای بی خطرس��از زباله ه��ای عفونی 
بیمارستانی، دستگاه های اس��تریل برای انواع 
ظروف دربس��ته دارویی و ویال های حساس به 

حرارت و ... هم از دیگر محصوالت ما است.
این فع��ال فناور همچنین بیان کرد: اتوکالو 
پ��ری وکیوم و ات��وکالو دارویی پ��ری وکیوم، 
دیگر محصوالت دانش بنیان این ش��رکت اس��ت. همه تولیدات مان منطبق با 
اس��تانداردهای بین المللی است و تاییدیه وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزشکی و وزارت صمت را دارد.

 دقت تشخیص آلودگی آب و غذا باال رفت و سالمت جامعه
ارتقا یافت

 صنایع با استریل کننده های ایران ساخت
به جنگ میکروب ها و باکتری ها می رود

یک ش��رکت فناور خدمات س��نجش س��المت فرآورده های دام، طیور، آبزیان را 
به ش��رکت های دانش بنیان و صنعتگران ارائه می کند. ش��هناز عدالت جمیلی، مدیر 
مجموعه پرتوآزمون جوانه خراسان، از ارائه خدمات آزمون با تجهیزات آزمایشگاهی 
پیش��رفته و ایران ساخت در کنار ارائه خدمات مشاوره را برای توسعه صنایع غذایی، 
زیست فناوری و دیگر حوزه های فناورانه مرتبط با سالمت غذا خبر داد و گفت: دانش 
فنی بومی و تجهیزات آزمایشگاهي ایران ساخت، خدمات سنجش و آنالیز ویتامین ها، 
مواد معدنی و دیگر فرآورده های صنعت غذا مانند مکمل های غذایی دام و طیور را ارائه 
می دهد. مدیر این مجموعه آزمایشگاهی با اشاره به فعالیت در حوزه صنایع غذایی، 
کشاورزی، موادمعدنی و آب به عنوان مهمترین محورهای ارائه خدمات این مجموعه 
فناور، ادامه داد: با ظرفیت هایی که در آزمایش��گاه فیزیکوشیمیایي، آزمایشگاه آنالیز 
دستگاهي، آزمایش��گاه میکروبي، آزمایشگاه تغذیه، آزمایشگاه سرولوژی، آزمایشگاه 
بافت شناس��ی وج��ود دارد، کیفیت، وجود آلودگی ه��ای احتمالی و می��زان آن در 
فرآورده های یادشده شناسایی می شود. وی با بیان اینکه آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی، 
از جدیدترین روش ها و استانداردهاي ملي و بین المللي بهره می برد، افزود: این بخش 
یکي از کامل ترین و مجهزترین آزمایشگاه ها در زمینه خوراک، مکمل هاي دام، طیور 
و آبزیان به شمار می رود و از امکان انجام آزمون و آنالیزهای متنوعی برخوردار است.

 گامی برای افزایش کیفیت فرآورده ها
عدالت جمیلی، با بیان اینکه کنترل و افزایش کیفیت محصوالت تولیدي و مواد 
اولیه مصرفي یک ضرورت مهم و حیاتی در س��المت و حیات جامعه است، افزود:  
آزمون تعیین درصد خلوص مواد معدني مورد استفاده در خوراک و مکمل های دام 
و طیور و آبزیان، آزمون های ش��یمیایی مواد غذایی و محصوالت کشاورزی، آنالیز 
کامل آب و پساب فاضالب، آنالیز کامل شیر و همچنین تعیین ماهیت محصوالت 

وارداتی و صادراتی گمرک بخشی از فعالیت های این آزمایشگاه به شمار می رود.
این فعال فناور، درباره خدمات آنالیز دس��تگاهی ای��ن مجموعه توضیح داد: با 
هدف ارائه خدمات گس��ترده و دقیق تر، این آزمایش��گاه با دستگاه هاي پیشرفته 
آزمایش��گاهی HPLC و ICP مجهز شده است و در حال حاضر تنها دارنده این 

تجهیزات دانش بنیان در شرق کشور هستیم.
 از انجام آزمون های میکروبی تا بیماری دام، طیور و آبزیان

عدالت جمیلی، با بیان اینکه واحد آزمایشگاه میکروبي بر روي مکمل ها، خوراک 
دام و طیور و صنایع غذایي آزمایش انجام می دهد، ادامه داد: این فرآورده ها شامل 
کپک و مخمر، سالمونال، استا فیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلي هستند. همچنین 
آزمون های میکروبی آب، نمونه های دامپزشکی، تضمین عملکرد محیط های کشت 
میکروبی، انجام آزمون های االیزا و آزمون NIC & MBC تنها بخشی از خدمات 
آزمایشگاه میکروبی آزمایش��گاه پرتو آزمون جوانه خراسان است.  وی با اشاره به 
فعالیت هاي آزمایش��گاه تغذیه پرتو آزمون جوانه خراسان گفت: انجام آزمون هاي 
تخصصي بر روي خوراک و مکمل ها مانند پروتئین، چربی، فیبر ، TVN بخش 
از خدمات آزمایش��گاه تغذیه است. این فعال فناور، به مجموعه خدمات گوناگون 
آزمایش��گاه س��رولوژی اش��اره کرد و ادامه داد: در حوزه طیور، آزمایش HI برای 
نیوکاس��ل، مایکوپالس��موزیز )MG(، آنفلوآنزای پرن��دگان )AI(، آزمایش االیزا 
برای گامبرو، MG، MS، ART، ORT، برونش��یت عفونی، مایکوتوکس��ین ها، 
الرنگوتراکئی��ت و کم خون��ی عفونی، آزمای��ش RSA برای مایکوپالس��ما گالی 
سپتیکوم )MG(، مایکوپالسما سینویه و سالمونال پلوروم، آزمایش ELISA برای 
بیماری ه��ای یون، لوکوز، BVD-MD، جداس��ازی و آنتی بیوگرام باکتری های 

عامل ورم پستان در آزمایشگاه سرولوژی ارائه می شود.

3 دانش بنیان به حوزه تولید تابلوهای VMS و ترافیکی و سامانه های هوشمند 
اعالم نام ایستگاه ها ورود کردند تا فناوری های کاربردی آن را بومی سازی کنند.

ام��روز ترافیک جزئی جدایی ناپذیر از زندگی ش��هری اس��ت؛ گره های کوری که 
کالفه کننده و مالل آورند و گاهی مسیری کوتاه را برای رانندگان و مسافرانش طوالنی 
و کشدار می کنند، اما بعضا این ترافیک های شهری به دلیل برخی ناهماهنگی ها و 
نبود عالئم درس��ت راهنمایی و رانندگی بروز می کند؛ اتفاقی که تنها با استفاده از 
 vms برخی تابلوها و عالئم راهنمایی قابل رفع و رجوع هستند. مثال تابلو پیام متغیر
که وسیله ای است برای کنترل ترافیک و نمایش پیام، یکی از این ابزارهای کاربردی 
در این حوزه اس��ت. این تابلوها و س��امانه های هوشمند اعالم نام ایستگاه ها یکی از 
وسایلی است که با تالش 3 شرکت دانش بنیان طراحی و ساخته شده و در اختیار 
صنایع قرار گرفته است. این محصوالت با حمایت ستاد توسعه فناوری های فضایی 
و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به بازار رسیده اند؛ 
ابزاری که برای کنترل ترافیک و تس��هیل ترددهای شهری تولید بومی شده اند. در 

ادامه این گزارش با محصوالت دانش بنیان این شرکت ها بیشتر آشنا می شویم.
1. طراحی سامانه بی سیم اطالع رسانی

امیدان منظومه گسترش اطالعات یکی از این شرکت ها است. شرکتی پیشرو در 
حوزه فناوری های نوین که قابلیت تولید محصوالت یکپارچه در کالس جهانی با 

کیفیت تضمین شده در زمینه  شبیه سازی و سیستم های نمایش را دارد.
متخصصان ش��رکت امگا با ب��ه کارگیري فناوری روز دنی��ا و ترکیب آن با دانش 
و توانمندي هاي بومي اقدام به تولید سیس��تم هاي نوآورانه نمایش��ي و س��امانه هاي 
شبیه سازي در حوزه هایي همچون دفاع و امنیت، صنایع تولیدی و توزیعی، حمل ونقل 
و ترافیک، کنترل و مانیتورینگ، تبلیغات و بازاریابي، رسانه و رادیو تلویزیون، معماري 
و هنر دیجیتال، بازی و س��رگرمی، آموزش و پژوهش و ... کرده اند. س��امانه بی سیم 

Wi- محصول این شرکت دانش بنیان است. این سامانه در بستر infotainment
Fi قابلیت پخش فیلم، موس��یقی، کانال های تلویزیون، خبرهای برگزیده و هرگونه 
محتوای سازمانی را بر روی تلفن همراه، تبلت و بقیه تجهیزات دارای این فناوری را 
فراهم می کند. این سامانه عالوه بر فراهم کردن محیطی برای سرگرمی و اطالع رسانی 
کاربران، بستر تبلیغات متنی و ویدئویی را برای شرکت های تبلیغاتی مهیا کرده است.
2. کنترل اتوماسیون ناوگان های حمل ونقل جاده ای و درون شهری

شرکت افزار پرداز توسعه نیز شرکت دیگری است در این حوزه فناورانه. این شرکت سال 
78 تاس��یس ش��د و طراحي و تولید محصوالت متنوعي را در زمینه الکترونیک، کامپیوتر 
در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت.  ازجمله محصوالت تولیدي این ش��رکت می توان به 
 ،)AVL( اش��اره کرد. موقعیت یاب اتوماتیک وسیله نقلیه AVL سیس��تم های مبتنی بر
دستگاهی است که از سیستم موقعیت یابی جهانی )GPS( استفاده می کند تا شرکت ها یا 
س��ازمان ها بتوانند از طریق اینترنت، از راه دور مکان وسیله نقلیه موردنظر خود را ردیابی 
کنند. این وسایل ترکیبی از فناوری GPS، ارتباطات تلفن همراه، نقشه برداری خیابان و یک 
رابط کاربری بصری است. سیستم های مرتبط با مکان یابي و کنترل و اتوماسیون ناوگان هاي 
حمل ونقل جاده اي و درون شهري هم محصوالت دیگر شرکت است. این مجموعه ابزارهایی 
هوش��مند در حوزه  تولید تابلوهای VMS و ترافیکی و س��امانه های هوش��مند اعالم نام 

ایستگاه ها طراحی و تولید کرده و بازار این حوزه فناورانه را ارتقا داده است.
 3. بازی در زمین فناوری های هوشمند

ش��رکت توسعه ارتباطات هوشمند مبتکر شاهرود نیز با اتکا به توان متخصصان 
داخلی به این حوزه ورود کرده است و نقش تاثیرگذاری در ارتقای فناوری های حوزه 
س��خت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک داش��ته است. این شرکت هم با 
تولید محصوالتی در حوزه تابلوهای VMS و ترافیکی و سامانه های هوشمند تولید 

کرده است؛ محصوالتی فناورانه که در اختیار نهادها و مراکز متقاضی قرار دارد.

حال کار روی برنامه هایی هسـتند که در گزارش مالی 2024 شـاهدش خواهیم بود. در 
این کتاب نوشـته شده که برای سـه سال دیگر باید فکر کرد. مدیرعامل آمازون گفته: 
»زمانی که در حال مدیریت یک کمپانی با ارزش بازار بیش از یک تریلیون دالر مشابه 
آمازون هسـتید، باید چنین کاری را انجام دهید.« بزوس در سـال 2017 گفته بود که 
رویکرد تفکر بلندمدت، به کسـب و کارها در تمرکـز روی برنامه ریزی و جایی که باید 
سرمایه گذاری و انرژی صرف کنند، کمک می کند. بزوس به عنوان مدیرعامل، در طول 

روز تصمیمات کمی می گیرد:
»به عنوان یک مدیر اجرایی ارشـد، واقعا برای چه کاری حقوق می گیرید؟ شما برای 

تعداد کمی تصمیم باکیفیت حقوق دریافت می کنید.«

بـه گفته بـزوس، تنها سـه تصمیم خوب در یـک روز کافی اسـت و باید بـه اندازه 
تصمیماتی که من می گیریم، کیفیت باالیی داشـته باشند. در حالی مدیرعامل آمازون 
به سـه تصمیم مهم در روز اشـاره کرده که در زمان راه اندازی این شـرکت مجبور بود 
روزانه صدها تصمیم بگیرد و حتی بسـته ها را برای ارسـال به مشـتریان آماده کند و 
به دفتر پسـت ببرد. سـهام آمازون در سـال 1997 به طور عمومی عرضه شد و تعداد 
کارکنان آن افزایش چشـمگیری پیدا کرد و حاال در سـطح جهان بیش از یک میلیون 
کارمند دارد. بزوس برای تصمیم گیری از فلسفه تصمیم گیری میلیاردر مشهور، »وارن 
بافت« الگوبرداری کرده. بافت به تنها سـه تصمیم گیری در سال اشاره کرده که بزوس 

هم آن را باور دارد.

سنجش مواد غذایی کیفیت تولیدات داخلی را افزایش داد

3 شرکتی که کنترل ترافیک را هوشمند کرد کدامند؟

جف بزوس در کتاب جدیدش از اهمیت برنامه ریزی ۳ ساله می گوید

یادداشـت

به توان دانشی فناوران کشور اعتماد کنید. آنها می توانند تک تک داروهای 
موردنیاز نظام بهداشت و درمان کشور را یک ساله تولید کنند. مصطفی قانعی، 
دبیر س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
اعالم این مطلب درباره توان تولید داروهای موردنیاز کشور توسط متخصصان، 
گفت: داروی�ی نیس�ت ک�ه در م�دت ی�ک س�ال در کش�ور تولی�د نش�ود. این 

موضوع با ساخت داروی کرونا به اثبات رسیده است.
وی افزود: فناوران کش��ور در حوزه س��اخت و تولید انواع داروهای زیستی 
توانمن��دی باالیی دارند و این ت��وان باال در روزهای تحری��م که واردات دارو 

به کشور ممنوع بود، ایران را از بروز بحران های دارویی و درمانی نجات داد.

هر دارویی که کشور نیاز دارد با تالش 
یک ساله محققان تامین می شود



تبلیغات ابزار مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب 
می ش��ود. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان اقدام به 
طراحی کمپین ه��ای مختلف با محوریت موضوع��ات گوناگون می کنند. 
مفهوم تبلیغات همه ش��مول شاید برای بسیاری از بازاریاب ها و طراح های 
تبلیغاتی تازه باش��د، اما در طول همین م��دت زمان اندک بدل به ترندی 
مهم ش��ده است. براساس گزارش وبالگ تخصصی مایکروسافت در زمینه 
بازاریابی و تبلیغات، 64 درصد از مردم واکنش بس��یار بهتری از محتوای 
تبلیغاتی برندها در صورت پوشش تنوع سلیقه، نژاد و رفتارهای مردم نشان 

می دهند. این امر نوعی واقع گرایی در عرصه بازاریابی را شامل می شود.
بس��یاری از برندهای بزرگ در دهه های گذشته بر روی نمایش جلوه ای 
حرفه ای از کس��ب و کار و ترس��یم الگوی بی نهایت مطلوب از مش��تریان 
تمرکز داش��ته اند. این امر با اس��تفاده از انواع بازیگران و مدل های اروپایی 
رواج پیدا کرد. اکنون برندها و بازاریاب ها باید به دنبال استفاده از بازیگران 
و مدل هایی به منظور بازنمایی تنوع فرهنگی در سراسر جهان و بازارهای 
مدنظرش��ان باشند. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی 

مخاطب هدف از بین خواهد رفت. 
بس��یاری از برندها در طول یک دهه اخیر با ریزش ش��دید مش��تریان 
مواجه ش��ده اند. این امر همراه ب��ا کاهش انگیزه کاربران برای مش��اهده 
محتوای تبلیغاتی چنین برندهایی یک بحران اساس��ی را نمایش می دهد. 
راهکار مناسب برای غلبه بر چنین مشکالتی تالش برای نمایش جلوه ای 

واقع گرایانه تر از زندگی در تبلیغات برند است. 
بس��یاری از برندها تا مدت ها از مدل های سیاه پوست در زمینه بازاریابی 
و تبلیغ��ات اس��تفاده نمی کردند. این امر ش��کایت بس��یاری از گروه ها و 
سازمان های مخالف تبعیض نژادی را به همراه داشته است. امروزه نمایش 
تنوع نژادی و فرهنگی در عرصه تبلیغات دارای اهمیت بسیار زیادی شده 
اس��ت بنابراین دیگر امکان بازگش��ت به چند دهه قبل ب��رای بازاریابی و 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف وجود نخواهد داشت. 
هزینه های عرصه تبلیغات به طور قابل مالحظه ای رو به رش��د اس��ت. 
برخی از برندهای بزرگ در این میان سرمایه گذاری های هنگفتی بر روی 
عرصه بازاریابی و تبلیغ��ات انجام می دهند. نکته مهم در این میان تالش 
برای س��رمایه گذاری درس��ت در حوزه تبلیغات به منظور رقابت با س��ایر 
برندهاس��ت. این امر ش��اید در نگاه نخست بسیار س��اده به نظر برسد، اما 
ب��ه دلیل پیش فرض های کارآفرینان در زمینه بازاریابی و تبلیغات بدل به 

چالشی اساسی می شود. 
بس��یاری از بازاریاب ها برای طراحی کمپین اقدام به استفاده از مدل ها 
و س��بک زندگی اروپایی می کنند. این امر موجب عدم سازگاری محتوای 
موردنظر با س��لیقه مردم سایر نقاط جهان و همچنین مهاجران ساکن در 
اروپا می ش��ود. اگر ای��ن نکته مهم مدنظر بازاریاب ها برای به روز رس��انی 
مناس��ب کمپین های شان قرار نداشته باش��د، فرآیند تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به شدت سخت خواهد شد. 
برخی از برندها در طول س��ال های اخیر به دلیل بی توجهی نس��بت به 
مس��ئله همه ش��مولی در تبلیغات با واکنش های منفی مشتریان مواجه 
ش��ده اند. این امر موجب ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ش��ده است. استفاده از تکنیک های برتر در این راستا اهمیت بسیار 
زیادی دارد. برند مایکروسافت به عنوان یکی از شرکت های موفق در زمینه 
بازاریابی همیشه عملکرد مناسبی در زمینه نمایش تنوع قومی و فرهنگی 
در تبلیغاتش داشته است. این امر موجب توجه بسیاری از برندها به مسئله 
فعالیت بازاریابی و تبلیغات همه ش��مول شده است. هدف اصلی در ادامه 
مقاله کنونی بررسی این موضوع با استفاده از توصیه های بخش بازاریابی و 
تبلیغات مایکروسافت است. در ادامه این موضوع را در قالب چند نکته مهم 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
نمایش تنوع انسانی در تبلیغات

انسان ها در کشورها و مناطق مختلفی زندگی می کنند. بدون تردید هر 
منطقه دارای فرهنگ و رس��وم خاص خودش است. این امر بازاریابی برای 
مشتریان هر بازار را دشوار می سازد. برندها باید آشنایی مناسبی با وضعیت 
بازارها داشته باشند. در غیر این صورت امکان استفاده از المان هایی واحد 
ب��رای مناطق جغرافیایی مختلف فراهم می ش��ود. نتیجه این امر واکنش 

منفی اغلب مشتریان به کمپین های بازاریابی برند خواهد بود. 
یکی از راهکارهای مناسب برای جلب نظر دامنه وسیعی ای از مشتریان 
در بازارها و مناطق مختلف تالش برای نمایش تنوع انس��انی در محتوای 
تبلیغاتی اس��ت. این امر به س��ادگی ام��کان پیاده س��ازی دارد. برخی از 
برندها برای نمایش ای��ن امر اقدام به همکاری با بازیگرانی از قومیت های 
مختل��ف می کنند. امروزه حضور گروهی از افراد با تنوع قومی و نژادی در 
کمپین های بازاریابی رواج یافته است. این امر با هدف تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به منظور تبلیغات همه شمول صورت می گیرد. 
بدون تردید اس��تفاده از تنوع انسانی در حوزه بازاریابی و تبلیغات فقط 
مربوط به مسائل ظاهری افراد حاضر در ویدئوهای بازاریابی نیست. برخی 
از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به اکتفا به برخی از 
نکات ساده می کنند. اگر یک برند توانایی استفاده از نشانه های مربوط به 
فرهنگ های بومی بازار مورد نظرش را داش��ته باشد، تاثیرگذاری محتوای 
موردنظ��ر به طور قابل مالحظه ای افزایش خواه��د یافت. این نکته دارای 

اهمیت بسیار زیادی از نقطه نظر بازاریابی است. 
طراحی صفحه اصلی مناسب برای مشتریان مختلف

اغلب کاربران پس از مش��اهده محت��وای تبلیغاتی یک برند، در صورت 
تمای��ل اقدام به بازدید از صفحه تبلیغ موردنظر در س��ایت رس��می برند 
خواهن��د کرد. این امر به معنای تمایل ب��االی کاربران برای تعامل با برند 
خواهد بود. متاس��فانه برخی از کس��ب و کارها پ��س از طراحی محتوایی 
جذاب برای مخاطب هدف دیگر توجهی به س��ایت اصلی ندارند. این امر 
موج��ب مواجهه کاربران با تضادی عجیب میان محتوای همه ش��مول و 
س��ایت بس��یار ساده و کلیش��ه ای می  ش��ود. اگر یک برند به دنبال بهبود 
وضعیتش در زمینه بازاریابی و تبلیغات همه ش��مول اس��ت، باید در تمام 
بخش ه��ای برن��دش این نکته را مدنظر قرار ده��د. در غیر این صورت در 
یک لحظه مهم وضعیت بازاریابی برند با مشکل شدید مواجه خواهد شد. 

براساس گزارش مایکروسافت، 64 درصد از مردم پس از مشاهده فعالیت 
همه شمول برندها اقدام به خرید از آنها خواهند کرد. این امر اهمیت بسیار 
زیادی در حوزه بازاریابی دارند. کس��ب و کارها باید به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف باتوجه به چنین نکاتی باش��ند. در غیر این صورت 
وضعیت بازاریابی ش��ان به ش��دت بره��م خواهد خورد. مایکروس��افت در 
طول دهه های اخیر به طور مداوم از افراد و نمادهای مختلفی در س��ایت 
رسمی اش استفاده کرده است. این امر حتی در زمینه شخصی سازی ظاهر 
س��ایت برای کاربرانی با مناطق جغرافیایی متفاوت نیز روی داده است، با 
این حس��اب چنین برندهایی شانس بسیار بیش��تری برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف دارند. 
اگر محتوای س��ایت رس��می یک برند دارای هماهنگی الزم با ش��رایط 
همه شمول تبلیغاتی نباشد، تاثیرگذاری اولیه محتوای تبلیغاتی نیز از بین 
خواهد رفت. این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای تبلیغات و بازاریابی به 
همراه خواهد داشت. برخی از برندها در این راستا اقدام به استفاده از نکات 
کارشناسی دیگر موسسه ها می  کنند. این امر عالوه بر هزینه بسیار زیاد تا 
حدودی با شرایط خاص هر برند نیز سازگاری ندارد بنابراین در نهایت هر 
کسب و کار باید به دنبال استفاده از شرایط موردنظر برای تاثیرگذاری بهتر 
بر روی مخاطب هدف باشد. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
اس��تفاده از کلیدواژه های متنوع یکی از نکات اساسی در زمینه تبلیغات 
همه ش��مول است. دامنه مختلف مش��تریان از کلیدواژه های متنوع برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده می کنند. با این حساب کسب و 
کارها باید از کلیدواژه های مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اس��تفاده نمایند. در غیر این صورت توانایی مناس��بی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
بازنمایی احساسات مختلف در محتوای تبلیغاتی

محتوای تبلیغاتی از طریق تاثیرگذاری احساسی بر روی مخاطب هدف 
موجب ترغیب آنها به خرید می شود. این امر باید در زمینه تبلیغات همه 
شمول نیز رعایت شود. مردم اغلب اوقات شعارها و صحبت های بازاریاب ها 
را فراموش می کنند، با این حال احساسات نهفته در کمپین ها را به خوبی 
در ذهن خواهند داش��ت. این امر اهمیت بس��یار زیادی ب��رای برندها به 
همراه دارد. اگر یک برند در زمینه بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف عملکرد مناس��بی نداشته باش��د، بخش قابل مالحظه ای از فعالیت 

بازاریابی اش بی نتیجه باقی خواهد ماند. 
اغلب مردم تجربه مشاهده محتوای بازاریابی بی روح و کلیشه ای را دارند. 
چنین محتواهایی اغلب توجهی به بعد احساسی ماجرای تبلیغات ندارند. 
برخی از مهمترین احساسات در زمینه تبلیغات همه شمول به شرح ذیل 

است:
• ش��ادکامی: بازاریابی و تبلیغات برای مناسبت های مهم همیشه مدنظر 
بازاریاب ها قرار داشته است. اگر یک مناسبت مهم برای مشتریان یک بازار 
پیش روی اس��ت، آیا کسب و کار شما کمپینی با حال و هوای مناسبتی 

برای آن بازار تهیه کرده است؟
• امیدبخشی: شرایط ناگوار در عرصه زندگی روزمره همیشه وجود دارد. 
بسیاری از برندها شهرت باالیی در زمینه روحیه بخشی به مشتریان دارند. 
اگر مش��تریان در یک بازار مشخص با مشکالت متعددی مواجه هستند، 
تالش برای امیدبخشی به آنها اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. متاسفانه 
برخی از برندها نسبت به رویدادهای مختلف در عرصه کسب و کار بی توجه 
هس��تند بنابراین توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به سادگی 

از دست می دهند. 
• انگیزه باالی کاری: مش��تریان همیشه برندهای دارای انگیزه باال برای 
کار را دوست دارند. این امر موجب ایجاد احساس بسیار خوشایند در میان 
مشتریان می شود. هرچه نمایش میزان عالقه اعضای شرکت به حوزه کاری 
بیشتر و بهتر صورت گیرد، نتیجه نهایی در حوزه بازاریابی بهتر خواهد بود. 

این امر نوعی گرایش عمومی در میان مشتریان محسوب می شود. 
• آرامش خاطر: مشتریان پس از خرید یک محصول نیاز به آرامش دارند. 
خرید از برخی برندها همیشه موجب دردسر است بنابراین مشتریان باید به 
طور مداوم به دنبال تعویض محصول موردنظر یا رفع ایرادات احتمالی اش 
باشند. این امر مشکالت بسیار زیادی پیش روی کسب و کارها برای تعامل 
با مخاطب هدف قرار می دهد. اگر برند شما توانایی بازنمایی آرامش خاطر 
برای مش��تریان را نداش��ته باشد، مشکالت بس��یار زیادی پیش روی تان 
قرار خواهد گرفت. یکی از مش��کالت اساس��ی در این می��ان ناتوانی برای 
تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان و همچنین مراجعه مشتریان به دیگر 

برندها خواهد بود. 
اعتماد به نفس: مش��تریان باید اس��اس اعتماد به نفس در   •
تعامل با برند ش��ما را داشته باشند. این امر در مورد برخی از برندها مانند 
نایک به خوبی قابل مشاهده است. مشتریان به هنگام تعامل با برند نایک 
ی��ا خرید از آن به خوبی احس��اس اعتماد به نف��س پیدا می کنند. همین 
امر نوع��ی مزیت رقابتی برای محصوالت نایک در بازارهای مختلف ایجاد 

می کند. 
استفاده از معیارهای همه شمولی

استفاده از مفهوم همه شمولی در عرصه بازاریابی و تبلیغات امر ساده ای 
نیست. برندها باید برخی از نکات مهم برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
را در ذهن داشته باشند. به عنوان مثال، رفتار دوستانه با مشتریان در تمام 
س��طوح امری ض��روری خواهد بود. برخی از برندها ب��ه دلیل تالش برای 
بازاریابی بدون توجه به س��لیقه های متفاوت مش��تریان به طور مداوم در 
این حوزه با مش��کل مواجه می شوند. اگر برندها فاصله زیادی با مشتریان 
داشته باشند، در عمل شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان موردنظر 
نخواهند یافت. این امر مش��کالت بس��یار زیادی پی��ش روی برندها قرار 
می ده��د. همچنین بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف را نیز بدل به امری 

دشوار خواهد کرد. 
اس��تفاده از معیارهای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
صورت همه ش��مول مرتبط با طراحی یک فهرست کامل و دقیق نیست. 
همانطور که اغلب مردم در تعامل روزمره با هم از لحن صمیمانه و واژگان 
خودمانی اس��تفاده می کنن��د، در حوزه تبلیغات نیز باید همین ش��یوه را 
مدنظر قرار داد. این امر موجب بهبود توانایی تاثیرگذاری کسب و کارها بر 
روی مخاطب هدف خواهد شد. امروزه برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف از همین شیوه ساده استفاده می کنند. 
مش��تریان در اغلب بازارها نس��بت به برخی از رفتارها از سوی برندها 
واکنش منفی نش��ان می دهند. به عنوان مثال، رفتار بی روح، اس��تفاده 
از عبارت های تخصص��ی و همچنین بی توجهی به ایجاد توازن در میان 
مش��تریان دارای فرهنگ های مختلف همیشه کیفیت کمپین بازاریابی 
را کاهش خواهد داد. این امر همراه واکنش های منفی از سوی کاربران 
زم��ان و هزینه زیادی از برندها برای اثبات عمدی نبودن کیفیت پایین 
کمپین را به همراه خواهد داشت بنابراین استفاده از معیارهای مناسب 
مانن��د لحن صمیمانه، حمایت از مش��تریان، نمایش دغدغه نس��بت به 
نکات مه��م برای مش��تریان و همچنین اعتماد ب��ه محصوالت اهمیت 

باالیی خواهد داشت. 
استفاده از تصاویر همه شمول

کمپین های بازاریابی اغلب شامل تصاویر متعددی می شود. امروزه عرصه 
تبلیغات بدون محتوای بصری، عکس و ویدئو، قابل تصور نیس��ت. یکی از 
نکات مهم در این راستا تالش برای استفاده از المان های برابر از گروه های 
مختلف اس��ت. بر این اس��اس باید از ترکیب جنسیتی، نژادی و همچنین 
س��لیقه ای مناس��ب در تصاویر تبلیغاتی برند اس��تفاده ک��رد. اگر تصاویر 
تبلیغاتی یک برند فقط شامل مردان سفیدپوست اروپایی باشد، در زمینه 
جلب نظر مخاطب گس��ترده جهانی با مش��کل مواجه خواهد شد. امروزه 
کس��ب و کارها باید برای تمام مشتریان برنامه مشخصی داشته باشند. در 
غیر این صورت مشکالت بسیار زیادی در زمینه بازاریابی و تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف پیش روی شان قرار می گیرد. 
اگر تیم بازاریابی ش��ما در زمینه استفاده درس��ت از ترکیب المان های 
مختل��ف در تصاوی��ر تبلیغات��ی اش مه��ارت باالی��ی ندارد، هم��کاری با 
کارش��ناس های بخش های مختلف ش��رکت امری ضروری خواهد بود. این 
امر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس شیوه های مناسب را 
به همراه خواهد داش��ت. گاهی اوقات افراد فاقد مهارت در حوزه بازاریابی 
بهترین ناظران بی طرف برای برندها هس��تند. بنابراین باید از مهارت این 
افراد برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف نهایت استفاده را برد. 

یافتن نقاط ضعف در تبلیغات قبلی
هر برندی در زمینه تبلیغات با مش��کالتی مواجه است. برخی از برندها 
توانایی تاثیرگذاری مناسب برای مخاطب هدف را ندارند. برخی دیگر نیز 
به طور مداوم به گروهی خاص از مش��تریان توجه بیشتری می کنند. اگر 
بهبود و به روز رس��انی مداوم کمپین های بازاریابی مدنظر بازاریاب ها قرار 
نداشته باشد، کیفیت محتوای بازاریابی به شدت کاهش خواهد یافت. این 

امر مشکالت بسیار زیادی پیش روی هر بازاریابی قرار می دهد. 
ارزیاب��ی انتق��ادی کمپین های تبلیغات��ی قبلی یک برند کار س��اده ای 
نیست. بسیاری از بازاریاب ها دارای چشم انداز متفاوت ضروری برای انتقاد 
از کمپین های ش��ان نیس��تند. همین امر موجب تلقی بی عیب و نقص از 
کمپین موردنظر می شود. ارزیابی انتقادی محتوای تبلیغاتی باید با تقلید 
از برندهای موفق صورت گیرد. این امر ش��امل نمایش محتوای پیشین به 
برخی از طرفدارهای برند و درخواس��ت بازخورد از آنها می شود. همچنین 
س��ایر کارمندان شرکت، فاقد تخصص در زمینه بازاریابی، در مورد محتوا 
نظراتی را مطرح می کنند. این امور نقش مهمی در بهبود توانایی کس��ب 
و کاره��ا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داش��ت. دریافت 
اطالعات دقیق از مخاطب هدف همیش��ه اقدام مناس��بی اس��ت. این امر 
بستگی به میزان تعامل صمیمانه میان برندها و مشتریان شان دارد بنابراین 
باید پیش از تالش برای استفاده از این توصیه نسبت به رابطه مناسب میان 

برند و مخاطب هدف اطمینان حاصل کرد. 
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 استراتژی پپسی
برای بازاریابی در مسابقه سوپربال

برند پپس��ی اخیرا از کمپین بازاریابی اش برای مس��ابقه سوپربال 
رونمای��ی کرده اس��ت. بس��یاری از برنده��ا برای بازاریاب��ی در این 
مس��ابقه مه��م با هم رقابت می کنند. پپس��ی نی��ز در این میان هر 
س��ال برنامه های جذابی برای مخاطب هدف دارد. امس��ال این برند 
به مناس��بت دهمین سالگرد آغاز اسپانسری اش از مسابقه سوپربال 
برنامه ویژه ای را ترتیب داده اس��ت. بر این اس��اس امسال خبری از 
نمایش کمپین تبلیغاتی در اطراف زمین مس��ابقه نیست. در عوض 
پپس��ی تبلیغ کوتاهی برای نمایش در یکی از زمان های اس��تراحت 

بازی را ترتیب داده است. 
اس��تودیوهای ورزش��ی همیش��ه در زمان اس��تراحت اصلی بازی 
سوپربال مشغول تحلیل و ارزیابی عملکرد هر یک از تیم ها هستند. 
پپسی در این میان تمایل به ارائه تجربه ای جذاب از مشاهده پشت 
صحنه آمادگی تیم ها در طول وقت اس��تراحت دارد. همچنین برای 
شبیه س��ازی هرچه واقعی تر از بازی در شرایط حضور تعداد اندکی 
از هواداران در اس��تادیوم اقدام به استفاده از فناوری واقعیت افزوده 
کرده است. با این حساب کابران امکان مشاهده صحنه های مختلف 
ب��ازی در قالبی جذاب و مانند درون اس��تادیوم را خواهند داش��ت. 
همچنین فیلترهای پپس��ی در شبکه های اجتماعی نیز امکان ثبت 
تصاویر سلفی از سوی کاربران با پس زمینه ورزشگاه محل برگزاری 

مسابقه را فراهم می کند. 
marketingdive.com :منبع

 رونمایی منحصر به فرد فورد
از خودروی جدیدش

ش��رکت فورد یکی از محبوب ترین برندهای بازار ایاالت متحده و 
جهان محس��وب می ش��ود. خودروی برونکو این برند در سراسر دنیا 
طرفداره��ای پر و پا قرص��ی دارد. اکنون این برن��د در تالش برای 
رونمایی از س��ری جدید خودروهای برونکو از المان های خالقانه و 
نوآورانه ای استفاده کرده است. مفهوم »بهترین تمام دوران ها« یکی 
از عبارت های رایج برای اش��اره به پدیده های عجیب در میان مردم 
اس��ت. این امر موج��ب تاکید فورد بر روی ای��ن مفهوم در کمپین 
تازه اش ش��ده اس��ت. قرابت معنایی میان عبارت GOAT )مخفف 
عبارت بهترین تمام دوران( با واژه بز در زبان انگلیس��ی محور اصلی 

ویدئوی بازاریابی فورد را شکل داده است. 
داستان س��رایی فورد برای کمپین ت��ازه اش به طور کامال منحصر 
به فردی صورت گرفته اس��ت. بازاریاب های این برند از بز به عنوان 
حیوانی سرس��خت در محیط های کوهس��تانی برای معرفی س��ری 
جدی��د برونکو اس��تفاده کرده اند. این امر موجب جل��ب نظر دامنه 
وس��یعی از کاربران به ویدئوی موردنظر ش��ده است. نمونه فورد به 
خوبی امکان موفقیت بازاریابی در صورت س��رمایه گذاری خالقانه بر 

روی مفهومی رایج را نشان می دهد. 
marketingdive.com :منبع

رونمایی از لوگو و شعار جدید برند کیا

لوگوی جدید کیا به شکل یک سری حروف به هم پیوسته حالتی 
ش��بیه به یک امضای دس��تی دارد. این لوگوی جدید در راس��تای 
اج��رای اس��تراتژی پلن اس برن��د طراحی و در س��ال ۲۰۲۰ از آن 

رونمایی شد.
به گزارش ام بی ای نیوز به گفته این خودروس��از کره ای، لوگوی 
جدید نمایانگر آرزو های شرکت مبنی بر قرار گرفتن در مقام رهبری 
در آینده است. ش��عار جدید برند این است: »حرکت و جنبشی که 

الهام بخش می شود.«
براس��اس پل��ن اس، این خودروس��از بزرگ ب��ر روی خودرو های 
الکتریکی و خدمات مختلف در حوزه حمل و نقل به طور سفارش��ی 

برای افراد مختلف در بازار های محلی مختلف تمرکز می کند.
در قال��ب عملکرد ش��رکت، کیا در گینس ی��ک رکورد جهانی در 
زمینه »چندین آتش بازی همزمان توس��ط چند عدد پهپاد« را ثبت 
کرد. برای انج��ام صد ها آتش بازی به طور همزمان در یک لحظه از 

3۰3 پیرودرون استفاده شد.
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س��ال ۲۰۲۰ همراه با ریسک ها و چالش های بسیار زیادی برای کسب 
و کارها بود. بسیاری از برندها در طول یک سال گذشته عالوه بر کاهش 
سرمایه گذاری ش��ان بر روی حوزه کس��ب و کار به طور قابل مالحظه ای 
می��زان هزینه بازاریابی ش��ان را نیز کاهش داده اند. اغل��ب کارآفرینان و 
بازاریاب ها هنوز آمادگی مواجهه با دوران پس��اکرونا را ندارند. اگرچه موج 
دوم کرونا در بس��یاری از کشورها آغاز ش��د است، اما شرایط دیگر مانند 
ابتدای همه گیری کرونا نیست. هیچ کسب و کاری امکان تعطیلی مداوم 
فعالیت هایش را ندارد بنابراین باید دست کم در برخی از بازارها شروع به 

فعالیت نماید. این اقدام از سوی برخی از برندها دنبال شده است. 
بازاریاب��ی به عنوان مهمترین فعالی��ت برندها برای جلب نظر مخاطب 
هدف دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. برخی از برندها به طور مداوم 
در این راس��تا با مش��کالت متعدد مواجه هس��تند. دلیل این امر تالش 
برای بازاریابی در ش��رایط کنونی براساس الگوها و پیشفرض های پیش از 
دوران کروناست. اکنون شرایط کسب و کار به طور کلی تغییر کرده است 
بنابراین کسب و کارها باید نسبت به بروز رسانی شیوه های بازاریابی شان 
اقدام نمایند. در ادامه برخی از مهمترین ترندهای بازاریابی در بازه زمانی 
کنونی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این امر به بازاریاب ها برای فعالیت 

بهینه و جلب نظر مخاطب هدف در شرایط کنونی کمک خواهد کرد. 
1. اهمیت یافتن الیو استریم و محتوای تولیدی اینفلوئنسرها

هم��کاری با اینفلوئنس��رها امر تازه ای نیس��ت. بس��یاری از بازاریاب ها 
در ت��الش ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف اق��دام به همکاری 
با اینفلوئنس��رهای مختلف می کنند. همچنی��ن در زمینه تولید محتوای 
بازاریابی نیز شمار گسترده ای از بازاریاب ها به دنبال استفاده از ویدئوهای 
الیو هستند. ویدئوهای الیو به دلیل فراهم سازی فضای تعاملی محبوبیت 
بسیار زیادی دارد. اغلب کاربران در ویدئوهای الیو برندهای مختلف اقدام 
به طرح پرس��ش های مختلف و همچنین تعامل قابل مالحظه می کنند. 
این امر موجب تقویت انگیزه بازاریاب ها برای اجرای الیو استریم می شود. 
نمایش پشت صحنه کسب و کار همیشه ایده جذابی برای بازاریابی بوده 
است. یکی از گزینه های مناسب برای اجرای این ایده تهیه الیو استریم از 
خط تولید یا به طور کلی فرآیند فعالیت اعضای ش��رکت است. شاید این 
امر در ابتدا بس��یار ساده به نظر برسد، اما در بلندمدت تاثیرگذاری بسیار 

مطلوبی بر روی مخاطب هدف در پی خواهد داشت. 
اغلب مردم در طول یک س��ال اخیر بیش��تر زمان شان در خانه سپری 
ش��ده اس��ت. این امر به معنای زمان بیشتر برای جس��ت وجو در فضای 
اینترنت اس��ت. اینفلوئنسرها در فضای وب و به طور مشخص شبکه های 
اجتماعی س��ر و صدای بس��یار زیادی به پا کرده اند. دلیل این امر اعتماد 
باالی کاربران به آنها و جذابیت همکاری بازاریابی با برندهاس��ت. این امر 
موجب تولید محتوای جذاب برای مخاطب هدف می ش��ود. بس��یاری از 
برندها در طول یک س��ال گذش��ته امکان بازاریاب��ی حضوری و محیطی 
را از دس��ت داده اند. این امر موجب تمرکز هرچه بیشتر بر روی بازاریابی 
دیجیتال و آنالین ش��ده اس��ت. همکاری با اینفلوئنس��رها در این میان 
نقش مهمی برای موفقیت برندها ایفا می کند بنابراین کس��ب و کارها در 
طول س��ال جاری هرچه بیشتر به سوی همکاری با اینفلوئنسرها گرایش 
پیدا خواهند کرد. این امر نوعی ترند عمومی برای س��ال جدید محسوب 
می شود. بنابراین بازاریاب ها باید هرچه بیشتر نسبت به استفاده دقیق از 

این ترند اقدام نمایند. 
2. ضرورت تعیین تعهدات دقیق تر

کس��ب و کارها همیشه در کنار مشتریان حضور دارند یا دست کم باید 
حضور داش��ته باشند. بس��یاری از برندها در طول سال های اخیر اقدام به 
تعیین اهداف مش��خص برای کمک به ارتقای زندگی مشتریان کرده اند. 
این امر موجب انتظارات باالی مشتریان از برندها شده است. وقوع بحران 
کرونا وقفه قابل مالحظه ای در وضعیت بازاریابی برندها ایجاد کرده است. 
ای��ن امر موجب پدیدار ش��دن فاصله ای معنادار می��ان برندها و مخاطب 
هدف ش��ان شده است. وظیفه اصلی هر برندی در شرایط موردنظر تالش 

برای بهبود شرایط در کمترین زمان ممکن است. 
برندها برای جلب نظر مخاطب هدف و ارتقای جایگاه شان در بازار اقدام 
به تعیین اهداف و تعهدات مختلف می کنند. اگر کس��ب و کار ش��ما در 
طول یک سال گذشته تعهد مشخصی را برعهده نگرفته است، باید نسبت 
به وضعیت تان حساس��یت نشان دهید. بسیاری از کسب و کارها در عمل 
در طول س��ال ۲۰۲۰ دامنه وس��یعی از مشتریان را از دست داده اند. این 
امر مش��کالت مالی بسیار مهمی برای آنها در ادامه سال جدید به همراه 

خواهد داشت. 
تعامل مش��تریان با برندها همیش��ه براس��اس چش��م انداز آتی صورت 
می گیرد. وقتی مش��تریان در تالش برای خرید یک محصول هستند، به 
تعهدات و به طور کلی اهداف برند موردنظر توجه ویژه ای دارند. درس��ت 
ب��ه همین خاطر برندهای بزرگ  با تعه��دات جذاب در زمینه جلب نظر 

مخاطب هدف عملکرد بسیار بهتری دارند. 

اع��الم تعهدات مختلف در حوزه کس��ب و کار باید همراه با واقع نگری 
باش��د. برخی از برنده��ا در ابتدای امر تعهدات بس��یار بزرگ��ی را اعالم 
می کنند. مهمترین مس��ئله در ای��ن میان ناتوانی اغلب کس��ب و کارها 
برای عمل به تعهدات شان است. نتیجه این امر ناامیدی مشتریان از برند 
موردنظ��ر خواهد بود بنابراین در ص��ورت ناتوانی برای عمل به یک تعهد 

نباید به سراغش رفت. 
3. استفاده وسیع تر از محتوای تولیدی کاربران

استفاده از محتوای تولیدی کاربران ایده تازه ای نیست. بسیاری از برندها 
در زمینه بازاریابی از محتوای تولیدی کاربران استفاده می کنند. دلیل این 
امر صرفه جویی در هزینه های بازاریابی و امکان جلب نظر مخاطب هدف 
برای تولید محتوای بیش��تر پیرامون برندهاس��ت. هرچه رابطه میان یک 
برند و مخاطب هدفش بهتر باشد، فرآیند بازاریابی براساس تولید محتوای 
بازاریابی جذاب بهبود خواهد یافت. امروزه برخی از برندها در عمل برای 
جلب نظر مخاطب هدف اقدام به تعیین هدیه و جایزه های مختلف برای 

تولید محتوا می کنند. 
اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران در طول یک سال گذشته اهمیت 
بس��یار بیش��تری پیدا کرده است. ش��اید این امر در ابتدا عجیب باشد، اما 
بازاریاب ها در طول یک س��ال اخیر به غیر از کرون��ا موضوع دیگری برای 
پرداختن نداش��ته   ان��د. بنابراین کس��ب و کارها در عمل نی��از به دریافت 
راهنمایی و اطالع دقیق از سلیقه مخاطب هدف دارند. اگر این امر مدنظر 
برندها قرار نگیرد، به سرعت مشکالت بازاریابی برندها افزایش خواهد یافت. 
ام��روزه برخ��ی از کس��ب و کاره��ا دارای انجمن ه��ای خ��اص برای 
مشتریان ش��ان هس��تند. این انجمن ها فرآیند بازاریابی را به شدت ساده 
می کنند. تعامل بهینه با مش��تریان در انجمن های مختلف موجب بهبود 
توانایی برن��د برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می ش��ود. اگر این 
نکته مدنظر برندها قرار گیرد، وضعیت بازاریابی شان به طور قابل توجهی 
بهبود خواهد یافت. ایراد اصلی برندها و بازاریاب ها ناآگاهی از توانایی ها و 
مزیت های شان است بنابراین در عمل بدون توجه به مزیت های موردنظر 

اقدام به بازاریابی می کنند. 
اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران امر پیچیده ای نیس��ت. متاسفانه 
برخی از کاربران بدون هیچ گونه علت مشخصی اقدام به پیچیده ساختن 
این فرآیند می کنند. مهمترین مسئله در این میان توجه به رعایت سادگی 
و اختص��ار در زمینه بازنش��ر محتوای تولیدی کاربران اس��ت. همچنین 
قدردانی از کاربران برای تولید محتوا پیرامون برند را نیز باید مدنظر قرار 
دهی��م. این نکات به طور قابل مالحظه ای موجب بهبود وضعیت برند در 

حوزه بازاریابی و تعامل با مشتریان می شود. 
4. اهمیت روزافزون ثبات در عرصه بازاریابی

اس��تفاده از شیوه های مختلف بازاریابی امر مطلوبی از نگاه کارشناسانه 
است. مهمترین مس��ئله در این میان عدم ثبات کسب و کارها در زمینه 
بازاریابی اس��ت. اغلب مشتریان تجربه مش��اهده یک برند با سر و صدای 
زیاد در حوزه بازاریابی را دارند. این امر مش��کالت بس��یار زیادی از نقطه 
نظ��ر بازاریابی به همراه خواهد داش��ت. عنصر ثبات در طول یک س��ال 
اخیر در عرصه بازاریابی گم ش��ده است. این امر به دلیل مشکالت ناشی 
از کرونا بدل به امری رایج شده است با این حساب مشاهده فقدان ثبات 

و وقفه های طوالنی در فعالیت بازاریابی برندها امر دور از ذهنی نیست. 
کسب و کارها برای تعامل بهینه با مخاطب هدف باید در شرایط دشوار 
نسبت به حضور در کنار مشتریان اقدام نمایند. یکی از نکات مهم در این 
میان ضرورت عملکرد مناس��ب در حوزه بازاریابی در شرایط دشوار است. 
مشتریان هرگز برندهای موفق در شرایط دشوار را فراموش نخواهند کرد 

بنابراین باید نسبت به بهبود ثبات برند در عرصه بازاریابی اقدام کرد. 
ایده های بازاریابی در ش��رایط کرونایی ب��ه طور کامل با ایده های پیش 
از کرون��ا تفاوت دارد بنابراین باید در عمل به دنب��ال ایده های تازه برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بود. در غیر این صورت هیچ مشکلی از 

وضعیت کسب و کار حل و فصل نخواهد شد. 
یک��ی از کمپین های جالب در زمینه بازاریابی مربوط به یک ش��رکت 
تولیدکننده عینک طبی است. این برند با توجه به شیوع کرونا و ضرورت 
اس��تفاده از ماس��ک در تم��ام محیط ه��ای عمومی اقدام ب��ه رونمایی از 
یک کمپین بازاریابی جذاب کرد. بر این اس��اس مش��تریان امکان خرید 
عینک ه��ای ضدبخار برای اس��تفاده همزمان از ماس��ک را پیدا کرده اند. 
افراد عینکی در طول دوران کرونا ش��رایط بس��یار دش��واری را پشت سر 
گذاشته اند. اکنون وضعیت برای آنها به طور قابل مالحظه ای متفاوت شده 
است. ایده های خالقانه برای طراحی محصوالت و بازاریابی درست چنین 
ویژگی را نیاز دارد. الگوبرداری از برندهای موفق در طول دوران کرونا یکی 

از ایده های مناسب برای بازاریابی محسوب می شود. 
5. تالش برای جلب نظر دامنه خاص مشتریان

تاثیرگذاری بر روی تمام مشتریان بازار هرگز ایده جذابی نیست. بسیاری 
از برندها در طول دهه های متمادی با هدف جلب نظر تمام مش��تریان در 
بازاره��ای مختلف اقدام به فعالیت بازاریاب��ی کرده اند. چنین اقدامی اغلب 
اوقات با شکس��ت های نامناسب همراه شده اس��ت. هرچه دامنه مشتریان 
هدف یک برند محدودتر باش��د، ش��انس باالتری برای تاثیرگذاری بر روی 

آنها وجود خواهد داش��ت. دلیل این امر تفاوت در س��لیقه مشتریان است.  
مشتریان با سلیقه های مختلف به یک کمپین بازاریابی جلب نخواهند شد. 
بنابراین در عمل برندها و بازاریاب ها باید بر روی دامنه مشخصی از مشتریان 
سرمایه گذاری نمایند. در غیر این صورت مشکالت بسیار زیادی پیش روی 
آنها قرار خواهد گرفت. یکی از مشکالت رایج در این میان مربوط به مسئله 
بحران مالی اس��ت. وقتی برندها قصد بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی دامنه 
وس��یعی از مش��تریان را دارند، هزینه های بازاریابی نیز به ش��دت افزایش 
خواهد یافت. نکته مهم در این میان عدم بازگشت سرمایه گذاری برندها در 
چنین حوزه ای اس��ت. بنابراین برندها در عمل با مشکالت بازاریابی بسیار 
گس��ترده ای مواجه می شوند.  اگر کسب و کار شما پیش از دوران کرونا بر 
روی دامنه محدودی از مش��تریان س��رمایه گذاری می کرد، اکنون نیز باید 
همی��ن اس��تراتژی را در پیش گیرید. برخی از بازاریاب ها به اش��تباه برای 
جبران خسارت های ناشی از کرونا به سوی الگوی بازاریابی توده ای گرایش 
پیدا کرده  اند. این امر هزینه های بازاریابی را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
می ده��د. اگر یک برند در این میان ب��ه برنامه قبلی بازاریابی اش در زمینه 
تمرک��ز بر روی دامنه محدودی از مش��تریان وف��ادار باقی بماند، نتیجه به 

مراتب بهتری در انتظارش خواهد بود. 
6. تقویت جست وجوی صوتی

مشتریان دیگر مانند گذشته به صورت متنی در موتورهای جست وجو 
نس��بت به مش��اهده محتوای مورد عالقه ش��ان اقدام نمی کنند. وضعیت 
بازاریاب��ی در حوزه ه��ای مختلف ب��ه طور قابل مالحظ��ه ای تغییر کرده 
اس��ت. دیگر خبری از جست وجوی متنی به طور گسترده نیست. توسعه 
دس��تیارهای صوتی و هوش��مند نیاز کاربران برای تایپ کردن را کاهش 
داده اس��ت. اگر بازاریاب ها با این روند هماهنگی مناسبی پیدا نکنند، در 

کوتاه مدت با مشکل ریزش مخاطب هدف مواجه خواهند شد. 
بس��یاری از بازاریاب ه��ا بای��د به س��رعت نس��بت به بهب��ود وضعیت 
بازاریابی ش��ان اق��دام نمایند. این امر حوزه های بس��یار زیادی را ش��امل 
می ش��ود. ش��اید یکی از مهمترین حوزه ه��ای موردنظ��ر در این بخش 
جس��ت وجوی صوتی و تصویری باش��د. گاه��ی اوقات کارب��ران تصاویر 
مش��خصی از محصول دلخواه ش��ان دارند. اگر در ای��ن میان نام محصول 
مش��خص نباشد، جست وجوی تصویری بهترین گزینه خواهد بود. امروزه 
برخ��ی از برنده��ا ب��رای ارائه خدمات بهت��ر به مشتریان ش��ان از الگوی 
جست وجوی تصویری نیز پشتیبانی می کنند. گوگل به عنوان بزرگ ترین 
موتور جس��ت وجو اقدام به پشتیبانی از جست وجوی تصویری برای مدت 
زمانی طوالنی کرده است بنابراین بازاریاب ها امکان سرمایه گذاری در این 

حوزه بدون دغدغه های جانبی را خواهند داشت. 
نیاز اصلی در زمینه توجه به جس��ت وجوی صوتی و تصویری مربوط به 
تغییر نگاه به کلیدواژه هاس��ت. وقتی کاربران به صورت متنی جست وجو 
می کردند، کلیدواژه ها نیز متنی بود. اکنون شرایط به طور کامل متفاوت 
ش��ده است. کاربران با اس��تفاده از عبارت های خودمانی در جست وجوی 
صوت��ی به دنبال محتوای مورد نظرش��ان هس��تند بنابرای��ن برندها باید 
کلیدواژه ه��ای صوتی را نیز مد نظر قرار دهند. ش��اید اس��تفاده از چنین 
کلیدواژه   ها دشوار باشد، اما با اندکی تمرین و الگوبرداری از برندهای بزرگ 

بدل به کاری ساده خواهد شد. 
7.تولید محتوایی با امکان خرید ساده

اغلب ش��بکه های اجتماعی از قابلیت خرید درون برنامه ای پش��تیبانی 
می کنند. این امر توسعه مهمی در زمینه بازاریابی محسوب می شود. پیش 
از ای��ن برندها برای جلب نظر مخاطب ه��دف مجبور به درج لینک های 
جانبی بودند. این امر امروزه بسیار ساده تر شده است. بارگذاری مستقیم 
پس��ت های فروش در ش��بکه های اجتماعی انگیزه کاربران برای خرید را 
نیز دوچندان کرده است بنابراین دیگر نیازی به نگرانی در مورد وضعیت 

خرید کاربران از برندها نیست. 
وضعی��ت کرونایی خرید آنالین را بدل به گزینه ای جذاب کرده اس��ت. 
بس��یاری از برندها در طور س��ال های اخیر به س��وی بازاریابی و فروش 
آنالین ترغیب شده اند. با وضعیت کنونی بازاریابی و فروش در شبکه های 
اجتماعی نیز نوعی ترند مهم محسوب می شود. اگر کسب و کارها در این 
حوزه سرمایه گذاری مناس��بی انجام دهند، وضعیت شان حتی در دوران 

نامطلوب کرونا نیز دستخوش تغییر خواهد شد. 
بس��یاری از بازاریاب ها با امید ایجاد تحول در عرصه کس��ب و کار وارد 
سال ۲۰۲۱ شده اند. نکته مهم در این میان ضرورت ایجاد تغییر از سوی 
برندهاس��ت. هیچ عامل بیرونی وضعیت کس��ب و کارها را تغییر نخواهد 
داد بنابراین سازگاری با شرایط کنونی و تالش برای استفاده از ترندهای 
مناس��ب مهمترین وظیفه برندها خواهد ب��ود. حوزه بازاریابی پس از یک 
وقف��ه 6 ماهه از ابتدای ش��یوع کرونا به آرام��ی در تالش برای جلب نظر 
مخاطب هدف اس��ت. این فرآیند در س��ال ۲۰۲۱ باید شدت بیشتری به 
خ��ود بگیرد. در غیر این صورت مش��کالت مالی کس��ب و کارها به طور 
روزافزونی بیش��تر خواهد شد. اس��تفاده از توصیه های مورد بحث در این 
مقاله گام مهمی برای بهبود وضعیت بازاریابی در طول س��ال پیش روی 

خواهد بود. 
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به قلم: خوزه آنجلو گالگوس کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

نقش هوش مصنوعی در آینده بازاریابی
هوش مصنوع��ی )AI( به بخش جدایی ناپذی��ر زندگی ما تبدیل 
ش��ده است. وابستگی ما به AI نه تنها در دنیای تجاری و حرفه ای 
بلکه در زندگی عادی روزمره به تدریج در حال افزایش اس��ت. یکی 
از نمونه های آن گوشی هوشمند است که باعث شده AI تبدیل به 
همراه ما ش��ود. هوش مصنوعی یعنی هوش ماشین به همراهی مغز 
انس��ان. ماش��ین ها با AI قادر به انجام کارهایی هس��تند که شامل 
هوش مشابه انسان می شود از جمله در تصمیم گیری، درک بصری، 
شناسایی گفتار، استدالل، برنامه ریزی و یادگیری. دقت ماشین های 

مبتنی بر AI قطعی و بی چون و چراست.
ح��وزه بازاریابی تا حد زیادی تحت تاثیر AI قرار گرفته. بازاریابی 
ش��امل برنامه ری��زی، تصمیم گیری زیاد، کنار آمدن ب��ا ناپایداری و 
اجرای درس��ت اس��ت. ثابت ش��ده که AI بهترین سیس��تم حامی 
تصمیم گیری است زیرا باعث می ش��ود تصمیم گیرنده بهتر ورودی 
موردنیاز رسیدن به نتیجه را به دست آورد، پیش بینی را ارائه کند، 
داده و رون��د را آنالیز کند، اطالع��ات به روز ارائه دهد، بار اطالعاتی 

را کاهش دهد و ... . 
هوش مصنوعی نقش مهم��ی در بازاریابی آینده دارد. چگونه؟ از 

طریق راه های زیر:
اتوماسیون بازاریابی

تنها مس��ئولیت و در اصل مس��ئولیت کلی بازاریابی، شناس��ایی 
مش��تریان بالقوه به منظور تولید محصول درس��ت در زمان و مکان 
درست است. اتوماسیون AI نظارت زمان حقیقی برای درک تقاضا 

دارد.
شرکت ها با استفاده از سیستم های الگوریتم داده کاوی می توانند 
به اطالعات مرتبط دسترس��ی داش��ته باشند که در غیر این صورت 
مالل آور، زمانبر و البته در صورتی که به طور ش��خصی انجام شود، 
شامل هزینه بیش��تر هستند. AI به سادگی ویژگی های اجتماعی-

اقتصادی و اطالعاتی در مورد سابقه خرید مشتری و تعامل اولیه با 
مشتری را فراهم می کند.

توزیع خودکار
 AI توزیع محصوالت در اصل وابسته به اطالعات درست است. با
به راحتی می توان جریان محصوالت و تقاضای محصول را رهگیری 
کرد. بهترین نمونه خرید سیس��تم های کیوا از طریق آمازون است. 
ربات های کیوا س��فارش می گیرند، موجودی محص��والت را فراهم 
می کنن��د و همچنین می توانند بار س��نگینی را راحت تر بلند کنند 

و در نتیجه بهره وری شرکت را افزایش دهند.
آنالیز شبکه های اجتماعی

رس��انه اجتماعی ب��رای بازاریاب ها حک��م ورودی کلیدی را دارد. 
بازاریاب ه��ا از داده ه��ای ش��بکه های اجتماعی ب��رای درک روند و 
ذهنی��ت افراد اس��تفاده می کنند. این به آنها کم��ک می کند رفتار 
مش��تری را بشناس��ند که برای درک بازار و بخش های آن ضروری 
اس��ت. AI می تواند به سادگی و به طور موثر این کار را انجام دهد. 
ش��کوفا شدن فروشگاه های آنالین بهترین نمونه حداکثر استفاده از 

نتایج به دست آمده بعد از آنالیز شبکه های اجتماعی است.

داده کاوی
داده کاوی یعن��ی کاوش داده از اعم��اق وب گس��ترده. داده کاوی 
نقش مهمی در ش��کل گیری اس��تراتژی بازاریاب��ی دارد. فقط تصور 
کنید انجام کار به صورت شخصی برای یک نفر چقدر زمانبر است.

AI با س��رعت نور این کار را انجام می دهد و با آنالیز رفتار، افکار، 
منش و احساسات مردم نسبت به نهادها، مسائل، رویدادها، ارزیابی، 
ویژگی ه��ا و همینطور از طریق آنالیز عناوی��ن گوناگون داده کاوی، 
 AI ش��رایط را آنالیز می کند. موتورهای جس��ت وجو بهترین نمونه
برای انجام کار فوق هستند. چنین آنالیزی در تصمیم گیری پیچیده 

به بازاریاب ها کمک می کند.
)IoT( اینترنت اشیا

اینترن��ت اش��یا آینده بازاریابی اس��ت. AI به ش��کل IoT برای 
ش��رکت ها نعمت بزرگی است. اینترنت اش��یا یک وب عظیم است 
که افراد را به همدیگر، به اش��یا و اشیا را به اشیا مرتبط می کند. به 
طور خالصه، IoT یک ش��بکه بزرگ اس��ت که همه چیز را به هم 
مرتب��ط می کند و فرصت های بی نهایتی ب��ه بازاریاب ها برای گوش 
کردن و پاس��خ دادن به رفتار مشتریان می دهد. IoT امکان مبادله 
داده های فروش را فراهم می کند، آنالیز هوش��مندی روی مش��تری 
انج��ام می دهد، محصوالت یا تاریخ انقضای آن را اعالم می کند و به 
بازاریاب ه��ا اجازه می دهد با مش��تریان به صورت مجازی در تماس 

باشند.
هدف هوش مصنوعی تغییر و شکل دهی آینده بازاریابی از طریق 

مزایای چند وجهی است که شامل کاهش هزینه نیز می شود.
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سخنرانی برای بسیاری از مردم کار دشواری است. این امر به دلیل ترس 
از حضور در مقابل جمعیت گس��ترده و همچنین تجربه های ناگوار قبلی 
روی می دهد. اگر شما هم تجربه نامطلوبی در زمینه سخنرانی داشته  اید، 
باید نس��بت به بهبود ش��رایط اقدام نمایید. امروزه در عرصه کسب و کار 
امکان فرار از س��خنرانی در جمع های هرچند کوچک فراهم نیس��ت. هر 
کارآفرین یا حتی کارمندی باید در مقابل مدیران ارشد نسبت به سخنرانی 
و بی��ان دیدگاه ه��ای بخش هایش اق��دام کند. در غیر این صورت ش��اید 
دیدگاه ها و منافع بخش های مختلف ش��رکت در فرآیند تصمیم گیری از 

سوی کارآفرینان لحاظ نشود. 
بدون ش��ک س��خنرانی امر ساده ای نیس��ت. طراحی متن، تمرین و در 
نهایت حضور در میان دیگران شاید در همان ابتدا کار سختی باشد. امروزه 
سخنران های حرفه ای حتی بدون تمرین نیز توانایی بیان نکات مناسب و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را دارند. من نخس��تین بار سخنرانی را 
در دوران دبیرس��تان به طور حرفه ای تجربه کردم. آن زمان نگرانی بسیار 
زیادی برای س��خنرانی در برابر همکالس��ی های خود داش��تم. بسیاری از 
کارآفرینان در محیط کسب و کار نیز چنین شرایطی را دارند. هدف اصلی 
در ادامه مقاله کنونی بررسی برخی از نکات مهم برای سخنرانی موفق در 

محیط کاری است. 
1. شناخت مخاطب هدف

ش��ناخت کلی از مخاطب هدف س��خنرانی دارای اهمیت باالیی است. 
اگر یک فرد نس��بت به شناس��ایی افراد حاضر در جلس��ه اقدام نکند، در 
عمل مش��کالت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
خواهد داش��ت. این امر ش��امل ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف براساس سلیقه اش خواهد بود. شاید این امر اندکی شباهت به حوزه 
بازاریابی داش��ته باش��د. نکته مهم اینکه س��خنرانی جذاب در واقع نوعی 
بازاریابی برای پذیرش ایده مان از سوی مخاطب هدف است. مدیران ارشد 
یک ش��رکت برای پذیرش یک پیشنهاد از سوی بخشی از کارمندان باید 
دالیل کافی را مشاهده نمایند. سخنرانی در قالب حرفه ای کمک شایانی به 

تاثیرگذاری بر روی مدیران خواهد کرد. 
یکی از مهمترین نکات در زمینه جلب نظر مدیران ارشد شرکت مربوط 
به آگاهی از نکات مورد توجه ش��ان اس��ت. مدیران به طور معمول دارای 
نگرانی های بس��یار بیشتری در مقایسه با کارمندان هستند بنابراین شاید 
اعضای یک تیم کوچک از شرکت امکان طراحی متن سخنرانی مطابق با 
انتظارات مدیران را نداش��ته باش��د. این امر در بسیاری از موارد مشکالت 
زی��ادی برای کس��ب و کارها ایجاد می کند. بهترین راه��کار در این میان 
قرار دادن خودمان در ش��رایط مدیران است. بی تردید این امر سختی های 
زیادی دارد، اما دس��ت کم چش��م انداز مدیریتی به ما خواهد داد بنابراین 
امکان تاثیرگذاری بر روی مدیران براساس سلیقه و نگرانی های شان فراهم 
خواهد ش��د.  بررسی مشکالت کسب و کار و تالش برای ارجاع به آنها در 
هنگام س��خنرانی تاثیرگذاری بسیار زیادی دارد. هر جلسه مربوط به برند 
در راستای حل یکی از مشکالت صورت می گیرد بنابراین اعضای کسب و 
کارها باید انگیزه کافی برای شناس��ایی مشکالت نشان دهند. وقتی نوبت 
به سخنرانی ش��ما می رسد، باید نسبت به مشکالت اساسی و چالش های 

پنهان برند صحبت نماید. 
بی تردید یافتن مشکالت کسب و کار امر ساده ای نیست. اگر امکان یافتن 
مشکالت به ساده ترین شکل ممکن فراهم بود، دامنه وسیعی از کارآفرینان با 
مشکالت کاری مواجه نمی شدند. شاید در وهله نخست تاکید بر روی مشکالت 
اساسی شرکت امکان پذیر نباشد و بنابراین باید به دنبال راهکار جایگزین در این 
شرایط بود. توصیه اصلی در بخش کنونی شروع از مشکالت بخش خودمان 
اس��ت. این امر امکان جلب اعتماد تیم مدیریتی را فراهم می کند. مهمترین 
مسئله در این میان عدم اغراق در بیان مشکالت است. این امر موجب تردید 

مدیران نسبت به صحت ادعای سخنران ها می شود. 
2. ضرورت برنامه ریزی 

سخنرانی در محیط کاری بدون برنامه ریزی امکان پذیر نیست. بسیاری 
از افراد پیش از سخنرانی دارای ایده های بسیار زیادی برای بیان هستند، 
اما به دلیل عدم یادداشت آنها یا دست کم برنامه ریزی برای بیان به ترتیب 
ه��ر ایده به هنگام صحبت تمام آنها را فراموش می کنند. بدترین وضعیت 
در س��خنرانی فراموشی نکات اساسی است. این امر موجب بروز مشکالت 
بسیار زیادی برای سخنران ها می شود. بسیاری از مدیران ارشد در صورت 
مشاهده سیگنال هایی مبنی بر فراموشی نکات از سوی سخنران به سرعت 
نس��بت به قطع ارائه اقدام می کنند. دلیل این امر ارزش��مندی زمان برای 
مدیران اس��ت بنابراین به هنگام س��خنرانی باید تمام نکات را از پیش در 

ذهن داشته باشیم. 
برنامه ریزی برای ارائه سخنرانی به معنای همراه داشتن یک برگه کامل 

برای روخوانی نیس��ت. بسیاری از کارآفرینان این نکته را مورد توجه قرار 
نمی دهند. به همین خاطر در عمل بس��یاری از س��خنرانی های مهم بدل 
به روخوانی از متن های آماده می ش��ود. اگر قرار بر روخوانی از متن باشد، 
امکان ارسال متن موردنظر برای مدیران فراهم خواهد بود. سخنرانی باید 
همراه با نگاه مس��تقیم به مخاطب هدف صورت گیرد. در غیر این صورت 

تاثیرگذاری الزم را به همراه ندارد. 
وقتی س��خنران های حرف��ه ای در تالش برای برنامه ریزی هس��تند، به 
عبارت های کامل و اس��تاندارد از نظر دستور زبان توجهی ندارند. این امر 
موجب س��هولت برنامه ریزی برای سخنرانی می ش��ود. ویژگی اصلی یک 
برنامه مناس��ب ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف و بیان دقیق 
هر نکته در جای مناس��ب است. این امر در صورت بی توجهی کارآفرینان 

مشکالت بسیار زیادی در زمینه ارائه نکات به همراه خواهد داشت. 
اگر ش��ما در زمینه برنامه ریزی برای ارائه س��خنرانی گام های نخست را 
برداش��ته اید، یکی از توصیه های اساسی مربوط به تخمین زمان موردنیاز 
برای هر بخش از برنامه است. این امر امکان مدیریت بهینه زمان را فراهم 
خواهد کرد. اگر این نکته مهم مدنظر سخنران ها قرار نداشته باشد، فرآیند 
سخنرانی در عمل بیش از اندازه طول خواهد کشید. بسیاری از برندها در 
این ش��رایط با مشکالت بسیار وس��یعی از نظر مدیریت ارائه های مختلف 
مواجه می ش��وند. اگر زمان در دس��ترس برای ارائه و س��خنرانی شما ۱5 
دقیقه اس��ت، باید درس��ت در همان زمان ارائه تان تمام شود. در غیر این 
صورت شاید دیگر فرصتی برای سخنرانی در جلسات آینده نداشته باشید. 

3. سازماندهی مطالب موردنظر
بیان دامنه وسیعی از مطالب به هنگام سخنرانی ایده جالبی نیست. شاید 
یک س��خنران در ۱5 دقیقه مطالب بس��یار زیادی را بیان کند، اما میزان 
تاثیرگذاری آنها به دلیل در هم بودن ش��ان بس��یار پایین باشد. مهمترین 
مس��ئله در این میان تالش برای طبقه بندی نکات و س��پس بیان شان به 
صورت تاثیرگذار اس��ت. نظم و سازماندهی مناسب مطالب دارای اهمیت 
بس��یار زیادی اس��ت. این امر موجب بهبود وضعیت کس��ب و کارها، در 

جلسات مربوط به صنف های کاری می شود. 
س��ازماندهی مطالب موردنظر هر س��خنران باید براس��اس اولویت های 
مراس��م صورت گیرد. جلس��ات کاری و دیگر رویدادهای مرتبط همیشه 
دارای یک عنوان اصلی اس��ت. این امر کمک ش��ایانی به سخنران ها برای 
ایجاد ارتباط میان نکات مدنظرش��ان با دغدغه های مدیران ارشد خواهد 
کرد. مش��کل برخی از س��خنران ها تالش برای بیان برخی از نکات فرعی 
به صورت گسترده اس��ت. این امر اغلب موجب پرداخت بیش از اندازه به 

جزییات و ناتوانی از بیان نکات اساسی می شود. 
اگر سخنران ها نسبت به توانایی شان برای اشاره گذرا به برخی از نکات 
اطمینان ندارند، باید انحراف از بحث را به عنوان یک مشکل اساسی مورد 
شناس��ایی قرار دهند بنابراین در س��اماندهی بحث باید تا جای ممکن از 
این امر پرهیز کرد. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. 
ام��روزه مطالعات مربوط به حافظه و اس��تعداد یادگیری انس��ان کمک 
شایانی به سخنران های حرفه ای می کند. بر این اساس اغلب افراد به هنگام 
حفظ یک متن ابتدا و انتهایش را به خوبی در ذهن خواهند داشت. مشکل 
اساسی اغلب برای بیان بخش میانی مطلب روی می دهد. این امر به معنای 
ض��رورت اختصاص زمان بیش��تر برای یادگیری و حف��ظ نکات میانی در 
عرصه س��خنرانی اس��ت. اگر این امر مدنظر بازاریاب ها و سخنران ها قرار 
نداش��ته باشد، با مشکالت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف مواجه خواهیم شد. 
4. اختصار را رعایت کنید

سخنرانی در فضای کاری باید همیشه مختصر صورت گیرد. تالش برای 
بیان نکات متعدد همیشه با ناکامی همراه است. بسیاری از افراد در ابتدای 
س��خنرانی تمایل به اش��اره به نکات متعدد دارند، با ای��ن حال هرچه به 
پایان زمان موردنظر نزدیک می  ش��ویم، عجله سخنران های تازه کار برای 
جمع بندی بحث بیش��تر به چشم می  خورد. این نکته دارای اهمیت بسیار 

زیادی از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
س��خنرانی در قالب های کوتاه و مختصر همیشه به معنای تاثیرگذاری 
اندک بر روی مخاطب هدف نیس��ت. بس��یاری از برندها در عمل توانایی 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را در قالب پیام ه��ای بازاریابی کوتاه 
دارند. این امر در مورد سخنرانی نیز مصداق پیدا می کند. سخنرانی کوتاه 
اما همراه با نکات تاثیرگذاری موجب جلب نظر مدیران ارشد خواهد شد. 
این امر باید همیش��ه مدنظر سخنران های حرفه ای قرار گیرد. در غیر این 
صورت مشکالت بس��یار زیادی از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

پیش خواهد آمد. 
وقتی برنامه کلی سخنرانی تمام شد، باید یک بار نسبت به زمان تقریبی 
م��ورد نیاز برای بیان نکات فکر کرد. اگر نکات بس��یار زی��ادی در برنامه 
س��خنرانی تان دارید، باید نس��بت به اصالح اش اق��دام نمایید. در غیر این 

صورت زمان کافی برای بیان تمام نکات را نخواهید داش��ت. بس��یاری از 
برندها در عرصه بازاریابی با همین مشکل مواجه هستند بنابراین در صورت 
تمایل برای بیان درس��ت مطالب و مدیریت زمان به صورت کاربردی باید 
نکات اضافی را حذف کرد. بدون تردید این امر مشکالت بسیار زیادی برای 

کارآفرینان به همراه خواهد داشت. 
برخی از س��خنران ها تمایل به اس��تفاده از داده  ه��ا و اطالعات مختلف 
در فرآیند س��خنرانی دارند. این امر در صورت بی توجهی نس��بت به زمان 
در دس��ترس شاید تمام فرآیند سخنرانی را بی نظم س��ازد. اگر در خالل 
س��خنرانی نیاز به اش��اره به برخی از نکات اساس��ی دارید، باید آنها را در 
قالب��ی کوتاه و مختصر بیان نمایید. در غیر این صورت بحران زمان پیش 

روی تان خواهد بود. 
5. بررسی تجهیزات سخنرانی

ام��روزه اغل��ب س��خنرانی ها به ص��ورت آنالین صورت می گی��رد. بروز 
مش��کالت فنی در زمینه س��خنرانی های آنالین امر رایجی است. اگرچه 
بخش فنی و همچنین سخنران ها امکان پرهیز از بروز برخی از مشکالت را 
دارند، اما در طول سخنرانی باید نسبت به بازخورد حاضران توجه نماییم. 
اگ��ر بازخورد مخاطب پس از چند دقیقه ب��ه طور قابل مالحظه ای تغییر 
کرد، طرح پرسش نسبت به کیفیت صدا یا حتی در دسترس بودن تصویر 
وبکم منطقی اس��ت. این امر موجب صرفه جویی در زمان در دس��ترس به 
منظور حل مشکالت فنی می  شود. در غیر این صورت شاید چند دقیقه از 

وقت مان به دلیل مشکالت فنی از دست برود. 
همیش��ه پیش از س��خنرانی باید نس��بت به کارکرد درست تجهیزات 
اطمین��ان حاصل ک��رد. این امر در م��ورد تجهیزات س��خنرانی آنالین و 
حضوری به یک صورت مصداق دارد. اغلب اوقات سخنران ها در نمونه های 
حضوری اقدام به استفاده از پاورپوینت می کنند. اگر در این میان سیستم 
نورپردازی و رایانه های بخش مش��کل داشته باشد، کیفیت ارائه به شدت 

کاهش پیدا می کند. 
6. استفاده از محتوای بصری در سخنرانی

استفاده از محتوای بصری در فرآیند سخنرانی اهمیت بسیار زیادی دارد. 
برخی از س��خنران ها در اس��تفاده از المان های بصری دارای ضعف بسیار 
زیادی هستند. امروز مردم به محتوای بصری توجه بسیار بیشتری نسبت 
به متن یا صوت نش��ان می دهند. این امر یک اصل بازاریابی است بنابراین 
باید به بهترین شکل ممکن از آن در حوزه سخنرانی حرفه ای استفاده کرد. 
در غیر این صورت کسب و کار شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف نخواهند داشت. 
طراحی جلوه های بصری جذاب برای س��خنرانی همیشه ایده مناسبی 
است. مهمترین مسئله در این میان ضرورت رعایت سادگی در طرح های 
بصری اس��ت. اگر طرح های موردنظر بسیار شلوغ باشد، شانس برند برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد 
کرد. این امر موجب بروز مش��کالت بس��یار زیادی از نقطه نظر بازاریابی و 

تاثیرگذاری بر روی حاضران خواهد شد. 
امروزه سایت های بسیار زیادی تصاویر، آیکون و افکت های رایگان برای 
طراحی جلوه های بصری در دس��ترس قرار می دهند بنابراین اس��تفاده از 
نمونه های س��اده چنی��ن س��ایت هایی بهترین گزینه خواه��د بود. اغلب 
س��خنران ها مهارت و زمان الزم برای طراحی تصاویر موردنیازشان به طور 

کامل را ندارند بنابراین نباید در دام چنین ایده هایی افتاد. 
7.توجه به نتایج

مدیران در زمینه ارزیابی س��خنرانی ها و پیش��نهادهای کاری همیشه 
به نتیجه نهایی توجه دارند. این امر مش��کالت بس��یار زیادی پیش روی 
کارآفرینان قرار می دهد. س��خنران های حرفه ای همیش��ه به نکات مهم و 
اساس��ی برای مخاطب هدف اشاره می کنند. این امر شاید در نگاه نخست 
بس��یار س��اده به نظر برس��د، اما اغلب اوقات از دید سخنران های تازه کار 
پنهان می ماند. همین امر مشکالت بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. 

طرح پرسش هایی در مورد دغدغه های تیم مدیریتی همیشه نکته مهمی 
اس��ت. برخی از سخنران ها با استفاده از همین تکنیک امکان پرداختن به 
مش��کالت اساسی و مهم را پیدا می کنند. ش��اید در ابتدا طراحی پرسش 
از س��وی کارآفرینان بس��یار سخت و همراه با مش��کالت فراوان باشد، اما 
به مرور زم��ان توانایی آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بهبود 

خواهد یافت. 
8. نمایش اعتماد به نفس در سخنرانی

برخی از افراد به هنگام ارائه س��خنرانی همیش��ه مشکل دارند. این امر 
ش��امل ناتوانی برای بیان درست نکات و همچنین استرس فراوان درست 
پس از ش��روع نخستین جمله است. مهمترین مسئله در این میان تالش 
برای نمایش اعتماد به نفس در زمینه سخنرانی است. مدیران ارشد اغلب 
س��ابقه ارائه س��خنرانی دارند. همین امر آنها را بدل به کارش��ناس هایی 
حرفه ای در این راس��تا می کند. اگر ش��ما توانایی اختصاص زمان مناسب 
برای تمرین س��خنرانی را نداش��ته باش��ید، بدون تردید در زم��ان ارائه با 

نقدهای کوبنده مدیران ارش��د مواجه خواهید شد. برخی از سخنران های 
تازه کار حتی توانایی پایان دادن به صحبت های شان در نخستین سخنرانی 
را ندارند. این امر اغلب موجب ناامیدی کامل آنها برای ارائه درست نکات 
خواهد ش��د. مهمترین مسئله در این میان بهبود توانایی کارآفرینان برای 
بیان هرچه بهتر نکات است. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، به 

زودی با مشکالت بسیار اساسی مواجه خواهند شد. 
امروزه راهکارهای بسیار زیادی برای سخنرانی مناسب وجود دارد. یکی 
از بهترین شیوه ها در این میان استفاده از زبان بدن است. وقتی سخنران ها 
از زبان بدن استفاده می کنند، میزان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
طور قابل مالحظه ای افزایش می یابد. این امر حتی در مورد مدیران ارشد 
با سابقه ارائه سخنرانی نیز مصداق دارد بنابراین هرچه توانایی سخنران ها 
برای اس��تفاده از زبان بدن بیشتر باشد، باید توجه نهایی به مسئله بهبود 
پیدا کند. در غیر این صورت کارآفرینان شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهند داشت. 
امروزه دوره های آموزش��ی بس��یار زی��ادی در ارتباط با زب��ان بدن در 
دس��ترس قرار دارد. استفاده از این دوره های اغلب برای ارائه سخنرانی به 
طور حرفه ای کافی خواهد بود. همچنین بر روی شیوه ارتباط با دیگران در 

زندگی روزمره نیز تاثیر مناسبی دارد. 
9. گوش دادن به سخنرانی

سخنرانی های مهم باید از هر نظر ارزیابی شود. تهیه متن اولیه برای ارائه 
س��خنرانی ایده جذابی خواهد بود، با این حال به تنهایی برای موفقیت و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب کافی نیس��ت. امروزه سخنران ها حتی نیاز به 
گوش دادن به نمونه های اولیه سخنرانی ش��ان را نیز دارند. این امر کمک 

شایانی به یافتن نقاط ضعف می کند. 
مهمترین مسئله در زمینه گوش دادن چندباره به فایل صوتی سخنرانی 
پیش از ارائه نهایی مربوط به عدم تمایل افراد برای گوش دادن به صدای 
خودش��ان است. بدون تردید بس��یاری از افراد گوش دادن به صدای خود 
را دش��وار ارزیابی می کنند. این امر در صورت اندکی تمرین موجب عادت 
کردن به صدای خودمان می  شود. این امر در صورت بی     توجهی مداوم نیاز 
به اس��تفاده از کمک دیگران برای گوش دادن به س��خنرانی مان را ایجاد 
خواهد کرد. چنین امری نیازمند صرف هزینه مش��خصی اس��ت بنابراین 
بهترین راهکار تالش برای سازگاری با گوش دادن به صدای خودمان است. 

10. در تله پاورپوینت گیر نکنید
اس��تفاده از پاورپوینت برای ارائه بهتر امری ضروری اس��ت. بسیاری از 
کارآفرین��ان برای بی��ان هرچه بهتر نکات اقدام به اس��تفاده از پاورپوینت 
می کنند. ش��اید در نگاه نخس��ت صحبت از تله پاورپوینت امری عجیب 
باش��د. مهمترین مس��ئله در این میان اتکای بیش از اندازه س��خنران ها 
به این ابزار اس��ت. بنابراین نقش خودش��ان در فرآیند س��خنرانی به طور 
کامل گم می ش��ود. امروزه بس��یاری از افراد برای سخنرانی مناسب اقدام 
به نمایش برخی از نکات اساس��ی در قال��ب پاورپوینت می کنند. این امر 
اهمیت بسیار زیادی دارد. درج موضوعات اصلی و سپس بیان سایر بحث 
از سوی سخنران بهترین ایده در این میان خواهد بود. در غیر این صورت 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در فرآیند سخنرانی باقی 

نخواهد ماند.
یکی دیگر از نکات مهم در زمینه بیان س��خنرانی  ها مربوط به استفاده 
از قالب های پاورپوینت ساده است. اگر قالب های دارای طرح های گرافیکی 
بسیار زیادی باشد، تمرکز اصلی از محتوا به قالب منحرف خواهد شد. این 
امر موجب بروز حواس��پرتی به طور مداوم خواهد ش��د. بدون ش��ک هیچ 
سخنرانی تمایل به مشاهده حواسپرتی مخاطب هدفش ندارد بنابراین باید 
فکری اساس��ی برای استفاده از قالب های ساده در زمینه تهیه پاورپوینت 

نماییم. 
11. توجه به واکنش حاضران

واکنش حاضران در جلسه به صحبت های سخنران اصلی دارای اهمیت 
بس��یار زیادی است. این امر مرتبط با توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و همچنین تحلیل در لحظه بازخورد آنهاست. بسیاری از سخنران ها 
به این نکات مهم وجه الزم را ندارند بنابراین در عمل واکنش حاضران هیچ 
تاثیری بر روی کیفیت سخنرانی ش��ان بر جای نخواهد گذاشت. این نکته 

یکی از مهمترین ایرادهای هر سخنرانی حرفه ای خواهد بود. 
امروزه س��خنرانی در مراس��م ها و جلس��ات کاری مهمترین دغدغه هر 
کارآفرینی محس��وب می ش��ود. به ویژه اگر پای س��خنرانی برای مدیران 
ارشد شرکت در میان باشد. مسئله اساسی در این میان تالش برای بهبود 
توانایی های س��خنرانی با استفاده از تکنیک  های تاثیرگذار است. برخی از 
مهمترین مس��ائل در این زمینه در مقاله کنونی مورد بررسی قرار گرفت. 
اس��تفاده درس��ت از این نکات اهمیت بسیار زیادی در بهبود توانایی بیان 
مطالب از س��وی س��خنران ها و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد 

داشت. 
blog.hubspot.com :منبع

بررسی نکات طالیی سخنرانی

سخنرانی موفق برای مدیران ارشد شرکت

به قلم: مارتینا برتوس کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی
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اخبار

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از 
حمایت شرکت های داخلی برای دانش اندوزی و توانمندسازی در 
تعمیرات خطوط لوله انتقال گاز خبر داد.  مهدی جمشیدی دانا در 
جمع پیمانکاران پیگرانی هوشمند که در ساختمان شرکت انتقال 
گاز برگزار شــد، با بیان اینکه سالیانه امکان پیمان سپاری 5 هزار 
کیلومتر پیگرانی هوشــمند خطوط لوله فشار قوی گاز وجود دارد، 
گفت: اســتفاده از تجربه و دانش شرکت های بومی و دانش بنیان، 
اولویت نخست این شرکت است. جمشیدی دانا افزود: این شرکت 
رتبه نخســت در بین شــرکت های نفتی و گازی از نظر کیفیت، 
سرعت و دقت در اجرای پیگرانی هوشمند را دارد و انجام یک هزار 
و صد کیلومتر پیگرانی هوشــمند طی 4 ماه در سال جاری نشان 
دهنده توان علمی و تخصصی کارشناسان مجموعه شرکت انتقال 
گاز است که می توان گفت در این زمینه رکورد تازه بین المللی ثبت 
شده اســت.   جمشیدی دانا در ادامه پیمانکاران را شریک تجاری 
عنوان کرد و گفت: شــرکت انتقال گاز ایران به عنوان بهره بردار، 

آمادگی کامل در استفاده از دانش و تجربه و رشد و بالندگی شرکت 
های دانش بنیان را دارد و شــرکت های داخلی نیز می بایســت 
صالحیــت و تجهیزات خود را ارتقاء دهند. وی با اشــاره به اینکه 
بیش از 37 هزار کیلومتر خط لوله فشــار قوی گاز در سطح کشور 
وجود دارد، بیان داشت: 35 هزار کیلومتر قابلیت پیگرانی هوشمند 

دارد که بر اســاس دستورالعمل ها و اولویت بندی ها، هر خط لوله 
بین 5 الی 7 سال می بایست پیگرانی شود.   جمشدی دانا وظیفه 
شرکت انتقال گاز ایران را انتقال و فشار افزائی گاز طبیعی از مبادی 
تولید به مبادی تعیین شده مصارف داخلی و پایانه های صادراتی 
عنوان کرد و گفت: ســه هزار و 800 کیلومتر پیگرانی هوشمند در 
اواخر سال جاری و اوایل سال 1400 پیمان سپاری خواهد شد. وی 
اظهار داشــت: هدف ما جلوگیری از خروج ارز و سرمایه از کشور و 
توانمندسازی شرکت های داخلی است و امیدواریم روز به روز شاهد 
تاثیرگذاری بیشتر پیمانکاران و سازندگان داخلی در توسعه و آبادانی 
کشــورمان باشیم. وی با اشاره به اینکه پیگرانی هوشمند، بازرسی 
فنی خطوط لوله اســت که نتیجه آن گزارش پیگرانی است، گفت: 
معیارهای ارزیابی مالی، تجربه و دانش و حسن سابقه از مهمترین 
ارزیابی و مالک انتخاب پیمانکاران است. الزم به ذکر است در ادامه 
جلسه هر یک از پیمانکاران نقطه نظرات و پیشنهادها و چالش های 

خود را مطرح کردند.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: دکتر محمداسماعیل هنرمند 
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن جزییات اجرای مانور تعمیرات 
و بهینه سازی با محوریت صیانت از حریم شبکه های توزیع برق 
را ارائه کرد. وی در حاشیه مراسم آغاز این مانور که بصورت ویدئو 
کنفرانس با شرکت توانیر برگزار شد اظهار داشت:  محوریت اجرای 
این مانور تعدیل روشنایي معابر ، شناسایی  و جمع آوری برق ها 
و رمز ارزهای غیر مجاز ، عملیات شــاخه زنی و رفع حریم و جمع 
آوری بنرها اســت که در استان گیالن همزمان با سراسر کشور به 
همــت 80 اکیپ عملیاتی به اجرا درآمــد. هنرمند گفت: در این 
مانور 80 اکیپ اجرایی ،  169 نفر از کارکنان اجرایی  با 688 نفر 
ساعت   در 20 امور توزیع برق استان به فعالیت و انجام امور محوله 
پرداختند. مدیرعامل توزیع برق گیالن خاطرنشــان کرد:  اجرای 
عملیات شــاخه زنی با  ظرفیت 14  اکیپ ،اعزام  20 اکیپ برای 
شناســایی برق های  غیر مجاز و رمز ارزهــای  در طرح کاهش 

پیک زمســتانی، اجرای طرح تعدیل معابر  با 15 اکیپ ، اعزام 12 
اکیپ از امور های استان  جهت جمع آوری بنر ها و صدور  اخطار 

به متجاوزین حرائم، اجــرای  اقدامات رفع کانون خطر آفرین در  
سطح 8 امور  استان  با 10 اکیپ ، اصالح فلش و باز آرایی شبکه 
بــا ظرفیت 9 اکیپ در قالب طرح تاب آوری  فشــار متوســط  و 
اصالح شبکه های فشار ضعیف، بخشی از اقدامات کارکنان خدوم 
و پرتالش شــرکت طی این مانور است. هنرمند به طرح جهادی 
افزایش تاب آوری شبکه های فشار متوسط که از ابتدای سال در 
ســطح استان در حال اجراست اشاره کرد و افزود:  تا کنون  278 
مرحله از این طرح با فعالیت 1351 اکیپ اجرایی با اعتباری بیش 
از 130 میلیارد ریال اجرا شــده اســت و طی آن  562 کیلومتر 
شبکه اصالح و بهسازی شده است. وی تاکید کرد: در سال جاری 
براســاس برنامه ریزی انجام شــده  1000کیلومتر از شبکه های 
فرســوده استان گیالن باید به کابل خودنگهدار مجهز شوند که تا 
کنون با اعتباری معادل 120 میلیارد تومان  بیش از  923 کیلومتر 

آن اجرایی شده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم بر تدوین یک نقشه 
راهبــردی برای اقدامات فرهنگی شــهرداری قــم و برنامه محور 
شــدن حرکت فرهنگی در این نهاد تاکید کــرد. به گزارش روابط 
عمومی شــهرداری قم، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در جلسه 
شورای سازمان فرهنگی هنری ورزشــی شهرداری قم با اشاره به 
اینکه حرکت فرهنگی نیاز به پرداختن به ریشه مسائل دارد اظهار 
داشــت: وقتی قرار است کار فرهنگی انجام دهیم، باید ابتدا بدانیم 
که چه اولویت هایی در شهر وجود دارد. وی به ضرورت تدوین طرح 
جامع فرهنگی برای شــهرداری قم اشــاره کرد و افزود: این طرح 
به مــا می گوید که چه اولویت هایی بایــد در کار فرهنگی در نظر 
گرفته شود. شهردار قم بر لزوم احصای نقاط ضعف و قوت عملکرد 
ســازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم تاکید کرد و افزود: اگر این 

کار صورت نگیرد، دچــار اقدامات عکس العملی در حوزه فرهنگ 
شده و از اهداف واقعی دور می شویم. وی با اشاره به گسترده بودن 
مقولــه فرهنگ و وجود کارهای زیاد در این حــوزه ادامه داد: باید 
هم اولویت ها و هم ظرفیت های ما مشخص باشد تا بدانیم به کدام 

مسائل می توانیم بهتر رسیدگی کنیم و در کدام حوزه ها می توانیم 
اثرگذار باشــیم. دکتر سقائیان نژاد پرهیز از موازی کاری را یکی از 
موضوعات بســیار مهم در حیطه کارهای فرهنگی دانست و عنوان 
کرد: در شهر مجموعه های بسیاری کار فرهنگی انجام می دهند که 
نباید مــوازی کاری در این حیطه صورت بگیرد. وی به بودجه 11 
میلیارد تومانی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم اشاره کرد اما 
رقم واقعی هزینه ای که در شهر برای این موضوع صورت می گیرد 
را بسیار فراتر از این ارقام دانست. شهردار قم گفت: اعتبار فرهنگی 
در شهرداری قم تنها به بودجه های سازمان فرهنگی ورزشی محدود 
نمی شود بلکه وقتی یک پروژه با کاربری فرهنگی اجرا میکنیم شاید 
ظاهر کار عمرانی باشد اما در واقع این بودجه مصرف فرهنگی پیدا 

کرده و در این حیطه باید ثبت شود.

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس بازرســی فنی شــرکت 
پاالیش گاز ایالم با اشــاره به اینکه پایداری تولید در سایه سالمت 
تجهیزات و ابزارآالت محقق می شود، گفت: این واحد فنی با استفاده 
از علم روز ، دانش و تخصص ، سالمت تجهیزات برای پایداری تولید 
را تضمین می کنــد. به گزارش روابط عمومی، " بهزاد پرچم پور" 
افزود: بازرسی فنی این واحد صنعتی برای اطمینان از صحت عملکرد 
تجهیزات در راســتای تولید پایدار در سال جهش تولید با استفاده 
از نیروهای متخصص داخلی اقدامات قابــل توجهی انجام داده که 
خروجی آن در تولیدات این شــرکت، نمود عینی پیدا کرده است. 
رئیس بازرســی فنی شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه در 
9 ماهه اول ســال جاری بازرســی ، صدور دستورالعمل تعمیراتی و 
صدور گواهینامه برای 43 تجهیز ثابت انجام شــده اســت،تصریح 
کرد: بازرســی و صدور گواهینامه برای 122 تجهیز باالبری و کمک 
باالبری به منظور جلوگیری از نصب تجهیزات غیر اســتاندارد انجام 
شده است. وی خاطرنشــان کرد: بازرسی تست و کالیبراسیون 71 

شیر اطمینان و صدور گواهینامه آنها، 398 مورد بازرسی از تجهیزات 
برقــی و ابزار دقیقی شــامل ترانس و ســرکابلهای قدرت،کیتهای 
عایقی،ترموولها،سوییچها،تابلوهای کنترلی و UPS ها از دیگر اقدامات 
بازرسی فنی در طول 9 ماهه گذشته بوده است. رئیس بازرسی فنی 
شــرکت پاالیش گاز ایالم به صدور دستورالعمل جوشکاری جهت 
یکهزارو 942  اینچ جوش و نظارت بر صحت انجام آن اشــاره کرد و 
گفت: بیش از یکهزارو 286 اینچ رادیوگرافی از جوشهای انجام شده 

برای اطمینان از ســالم بودن آنها زیر نظر بازرسان فنی انجام شده 
است. پرچم پور افزود: انجام بیش از سه هزار و 500 نقطه ضخامت 
سنجی از لوله ها و تجهیزات برای اطمینان از مناسب بودن ضخامت 
آنها، انجام تســتهای غیر مخرب برای شناسایی عیوب همچون 52 
متر مربع تست فراصوتی ، تست نشت میدان مغناطیسی و غیره از 
دیگر اقدامات برای تولید پایدار بوده اســت. وی اظهار داشت: تهیه 
و انعقاد 4 مورد پیمان در زمینه خدمات کلی بازرســی فنی ،انجام 
تست نشت شار مغناطیسی، پایش خوردگی خطوط لوله و صالحیت 
ادامه ســرویس )FFS(، صدور دستورالعمل رنگ آمیزی برای 200 
متر مربع و نظارت بر صحت انجام آن و همچنین تعویض 17 مورد 
کوپن خوردگی و 108 مورد بازرسی از سیستمهای حفاظت کاتدی 
بــرای اطمینان از صحت عملکرد آنها، از دیگــر اقدامات در 9 ماهه 
گذشته بوده است. رئیس بازرسی فنی شرکت پاالیش گاز ایالم خاطر 
نشــان کرد: در مجموع در تمام حیطه های بازرسی فنی 108 مورد 

دستورالعمل تعمیراتی صادر گردیده است.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیر کل پست استان آذربایجان شرقی 
از ایجاد نخســتین خانه موزه تمبر ایران در تبریز خبر داد. محمد 
پوربزرگ در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شــرقی با 
اشــاره به پیگیری و پیشنهاد ایجاد نخستین خانه موزه تمبر ایران 
در خانه مجتهدی ها تبریز توسط وزیر ارتباطات، اظهار کرد: با توجه 
به پیشینه تاریخی و فرهنگی تبریز همچنین فعالیت موزه های غنی 
و متنوع در این کهن شــهر، به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فن آوری 
نخســتین خانه موزه تمبر ایران در خانه مجتهدی ها تبریز ایجاد 
خواهد شد. وی با بیان اینکه ایجاد خانه موزه تمبر ایران با مشارکت 
اداره کل میراث فرهنگی استان محقق خواهد بود، گفت: خانه موزه 
تمبر ایران در خانه تاریخی مجتهدی ها که قدمت آن متعلق به دوره 
قاجار بوده و در بافت جهانی و تاریخی کهن شهر قرار دارد، پس از 

تهیه و آماده سازی محتوای موزه ایجاد خواهد شد. پوربزرگ گفت: 
در راســتای راه اندازی خانه موزه تمبر ایران، یک هزار و 700 تمبر 
ملی و بین المللی برای به نمایش درآمدن در این محل آماده شده 

و پس از آماده ســازی این خانه تاریخی به نمایش در خواهد آمد.« 
احمد حمزه زاده مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی نیز در 
این نشست با اعالم آمادگی برای تسهیل روند راه اندازی خانه موزه 
تمبر ایران، گفت: خانه موزه ها مکان هایی هویت ساز، روزآمد و پویا 
در فضای شهری محسوب می شوند که دارای ظرفیت های پژوهشی 
و آموزشــی پیرامون موضوعات محوری هر موزه نیز هستند، لذا با 
ایجاد خانه موزه تمبر ایران فرصت آشنایی و پژوهشی با مجموعه 
تمبرها که ســفیر فرهنگی جوامع هستند، فراهم خواهد شد. وی 
اظهار کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
آذربایجان شرقی آماده است تا در راستای راه اندازی خانه موزه تمبر 
ایران در مراحل تهیه محتوا، آماده سازی و ساماندهی خانه تاریخی 

مجتهدی ها با اداره کل پست استان اقدامات الزم را انجام دهد.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: برای نخستین بار واحد درمانی 
جهاد دانشــگاهی قزوین واقع در خیابان فردوســی جنوبی از سوی 
مدیران و کارشناسان معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین 
بازدیــد و تامین موارد ایمنی و رفع مشــکالت فنی آن به مدیریت 
آن واحد درمانی اعالم شــد. کیومرث فدایی فر ، سرپرست معاونت 

شهرسازی ومعماری شــهرداری قزوین با بیان خبر فوق افزود: این 
بازدید در راستای اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و با هدف 
تامین امکان استفاده بهینه و مطلوب معلوالن و کم توانان جسمی- 
حرکتی و سالمندان انجام شده است. سرپرست معاونت شهرسازی 
درپایان تصریح کرد : به روز رسانی و کنترل دستورالعمل ها و قوانین 

مربوط به ایمنی و حریق در ســاختمان های بلند و ضوابط مناسب 
سازی، بازدیدهای دوره ای و مستمر از پروژه های در حال احداث و 
یا آماده بهره برداری با انواع کاربری های مسکونی، تجاری، اداری و یا 
آموزشی در دستور کار کمیته مشترک ایمنی و مناسب سازی فضاها 

و زیر ساخت های شهری شهرداری قزوین قرار دارد

جمشیدی دانا:

بهره مندی از شركت های دانش بنیان اولویت نخست شركت انتقال گاز ایران است 

همزمان با سراسر کشور در توزیع برق گیالن صورت پذیرفت:

مانور تعمیرات و بهینه سازی با محوریت صیانت از حریم شبكه های توزیع برق

نقشه راهبردی اقدامات فرهنگی شهرداری قم تدوین شود

رئیس بازرسی فنی پاالیشگاه گاز ایالم:

پایداری تولید در سایه سالمت تجهیزات محقق می شود

مدیر کل پست استان آذربایجان شرقی خبر داد؛

ایجاد نخستین خانه موزه تمبر ایران در تبریز

سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین:

واحد درمانی جهاددانشگاهی قزوین بازدید شد

در ۹ماهه سال جاری در بندرامیرآباد محقق شد:
رشد بیش از 1۰۰ درصدی حمل ریلی کاال 

ســاری – دهقان : مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با بیان اینکه در 9 ماهه 
آغازین سال جاری میزان تخلیه و بارگیری کاال در بندرامیرآباد بیش از یک میلیون 
و 850 هزار تن کاال بوده است اظهار داشت در این مدت ، حمل ریلی کاال با رشد 
چشــمگیری در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل ، به بیش از 61 هزار و 200 تن 
افزایش یافت. محمدعلی اصل سعیدی پور در گفتگو با واحد روابط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوردی امیرآباد با اعالم این خبر گفت از آغاز ســال 99 ، میزان تخلیه و 
بارگیری کاال یک میلیون و 857 تن بوده ، که از این میزان بیش از یک میلیون و 430 هزار تن تخلیه و بیش از 426 هزار تن 
کاال از این بندر به کشورهای حوزه CIS صادر شده است. وی بندرامیرآباد را قطب مهم و یکی از حلقه های طالیی زنجیره تأمین 
کاالهای اساسی در کشور برشمرد و گفت در سال جاری یک میلیون و 300 هزار تن کاالهای اساسی از قبیل گندم ، جو ، ذرت 
، روغن خوراکی و ... در این بندر تخلیه و به بازار هدف ارسال شده است . مدیرکل بندرامیرآباد در ادامه تبیین بخشی از عملکرد 
9 ماهه سال جاری این بندر به رشد بیش از 100 درصدی حمل ریلی کاال اشاره کرد و از سیاست افزایش تنوع کاال ، با توجه به 
اتصال بندر  به شبکه سراسری راه آهن ، بهره برداری از اسکله رو – رو ریلی در آینده نزدیک ، استفاده از ظرفیت بالقوه استان در 
تولید مرکبات و محصوالت کشاورزی و صادرات آن به کشورهای حوزه دریای خزر خبر داد. سعیدی پورهمچنین یکی از مزیت 
ها و جذابیت های بندرامیرآباد را که صاحبان کاال را به مراودات کاال و مناسبات اقتصادی از این بندر ترغیب می کند برخورداری 
از حمل و نقل چند وجهی و تجهیزات مدرن این بندر برشمرد و افزود رشد 125 درصدی ترانزیت کاال در سال جاری در مقایسه 

آن با مدت مشابه سال قبل ، بیانگر این واقعیت می باشد. 

شهرداری شاهرود با برنامه های ویژه به استقبال بهار 1۴۰۰ می رود
 شاهرود - حســین بابامحمدی: شهردارشــاهرود درگفتگوبا 
خبرنگارما گفت: شهرداری شاهرود درنظر داردبرای برنامه های پیش رو 
مخصوصا دهه مبارک فجر ومراسم برگزاری جشن پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی در22 بهمن و همچنین استقبال ازبهار 1400 درخصوص 
ایجادنشاط اجتماعی وزیباسازی تالش مضاعفی راداشته باشد . مهندس 
حاجی محمدعلی درادامه بیان داشت؛ دراین راستا برنامه های مفصل و 
ویژه ای برای شهروندان عزیز شاهرودی تدوین و طراحی گردیده است . مهندس حاجی محمدعلی شهردار شاهرود با اشاره به 
اینکه جلب رضایت مردم و تعامل برای حل مشکالت و خدمات به آحاد مردم از اولویت برنامه های مدیریت شهری است، گفت: 
ارتقاء سطح کمی و کیفی پاسخگویی، افزایش سطح روحی و روانی کارکنان، آموزش کارکنان، تعیین روشهای انجام کار و تسهیل 
در امر پاسخگویی و استفاده از روشهای منطقی و علمی در ارائه خدمات و پاسخگویی به مردم از شاخص های رضایتمندی مردم 
در مدیریت شهری شاهرود است. شهردارشاهرود درادامه اظهارداشت؛ 16هزار درخت مثمر در پروژه باغ راه شاهرود کاشته می 

شود واین درختان شامل خرمالو، سیب، قطره طال،گیالس، انار،عناب، زیتون، شاتوت، توت سفید، گردو و… می باشد

صدور قبض رایگان برق برای ۹1 هزار مشترک در هرمزگان
 بندرعباس - خبرنــگار فرصت امروز: از صدور قبض رایگان برای 91 هزار 
مشــترک در طرح برق امید خبــر داد. مهندس هاجر عبدی گفت: طرح برق امید 
و رایگان شــدن قبض برق مشــترکین کم مصرف از آبان ماه امسال آغاز شد و در 
نخستین دوره آن 91 هزار مشترک که 18.5  درصد مشترکین خانگی را شامل می 
شود مشمول طرح برق امید شده و صورتحساب آنها رایگان محاسبه می شود. عبدی 
اظهار داشت: برق امید، برای اصالح مصرف و حمایت از مشترکان خانگی کم مصرف 
طراحی و پیاده ســازی شــده است. در این طرح مشترکانی که از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه مصرف برق ماهانه آنها کمتر از 
400 کیلووات باشد قبض آنها رایگان می شود. از ابتدای دی ماه نیز باتوجه به تغییر تعرفه برق در زمستان، مشترکانی که مصرف 
آنها کمتر از 80 کیلووات باشد شامل این طرح می شود. به گفته وی، استان هرمزگان هم اکنون دارای 721 هزار مشترک است 
که 588 هزار مشترک آن خانگی هستند. در این طرح مشترکان به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تفکیک می 
شوند که برای هر دسته از مشترکان الگوی مصرف مصرف تعیین شده است. مدیرعامل شرکت توزیع برق بیان کرد: انتظار می 
رود با اصالح میزان مصرف مشترکان خوش مصرف به تعداد مشترکان کم مصرف اضافه شده و با این وضعیت، میزان مصرف برق 

مشترکان خانگی کاهش یابد تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن :
1۰۴ هزار خانوار مشمول تعرفه تشویقی وزارت نیرو می شوند

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن گفت: 
با بررسی سوابق مشــترکین خانگی 104 هزار خانوار شهری و روستایی استان به 
دلیل رعایت الگوی مصرف، مشمول تعرفه تشویقی وزارت نیرو می شوند. به گزارش 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیالن؛ سید محسن حسینی 
امروز با اشــاره به اینکه 11 درصد مشترکین خانگی استان از طرح تشویقی »آب 
امید« برخوردار خواهند شــد، افزود: از این میزان، سهم مشترکین حوزه شهری 7 
درصد و حوزه روستایی 4 درصد خواهد بود. وی از اعمال تخفیف تشویقی برای مشترکان کم مصرف خبر داد و گفت: با همیاری 
بیشتر مردم عالوه بر کاهش هزینه های مربوط به تولید و انتقال آب، هزینه سبد خانوارها نیز مدیریت شده و رضایت بیشتری برای 

آنان فراهم می شود. در زمان حاضر گیالن دارای بیش از 888 هزار مشترک آب شرب در حوزه خانگی است.

احداث خط لوله جدید انتقال نفت در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
اهواز - شبنم قجاوند: عملیات احداث و تعویض 17000  متر خط لوله انتقال 
نفت واحد بهره برداری لب ســفید به اهواز توســط شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان در حال انجام است . مدیر مهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان با اعالم این خبر افزود : این خط لوله با قطر 12 اینچ عمدتاً 
به صورت زیر زمینی بمنظور بهسازی نقاط فرسوده خط لوله نفت ارسالی از واحد 
بهره برداری لب سفید به اهواز در حال اجرا می باشد . مهندس مهرداد آقابیگی در 
ادامه گفت : این پروژه با نظر و درخواست مدیریت عملیات و بمنظور جلوگیری از هرگونه وقفه در امر تولید و کاهش مخاطرات 
زیست محیطی توسط این مدیریت تعریف و با هماهنگی اداره بازرسی فنی در حال اجرا می باشد . وی با عنوان اینکه این پروژه 
هم اینک 59 درصد پیشرفت فیزیکی دارد افزود : با جدیت همکاران ، تالش  می شود این پروژه تانیمه ی نخست سال 1400 

به اتمام رسیده و عملیاتی گردد .

بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از روند احداث 
مخزن ذخیره 1۰ هزار مترمكعبی آب در شبانكاره 

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: اجرای مخزن ذخیره آب 10 هزار متر مکعبی 
در شــبانکاره اظهار داشت: این مخزن که در مسیر خط آبرسانی کوثر قرار دارد به 
ظرفیت 10 هزار متر مکعب اجراء می شود که با تکمیل آن میزان آبدهی در شبکه 
آبرسانی بوشهر افزایش می یابد. عبدالحمید حمزه پور اجرای پروژه بهسازی بستر و 
احداث مخزن 10 هزار متر مکعبی شبانکاره را با هدف تکمیل فرآیند افزایش ظرفیت آب شهر بوشهر دانست و تصریح کرد:پروژه 
مذکور دارای 2 بخش اســت که بخش نخســت بهسازی بستر شامل اجرای 91 شمع بتنی و 566 عدد ستون شنی و به ارتفاع 
میانگین شش متر ،که این بخش صد در صد اجراء و انجام شده است. وی مبلغ اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را 2/8 میلیارد 
تومان عنوان نمود. وی، بخش  دوم این پروژه را شامل احداث مخزن 10 هزار مکعبی بتنی دانست و گفت: اجرای این دو بخش در 
مجموع با مبلغ بالغ بر 180 میلیارد ریال اجراء می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اینکه پیشرفت 
فیزیکی پروژه حدود 40 درصد است خاطر نشان کرد:پیش بینی می شود در صورت تامین اعتبار به موقع حداکثر تا خرداد ماه 

سال آینده پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.
الیروبی دو حلقه چاه مجتمع آبرسانی سدیج

 بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب شهرستان جاسک از الیروبی چاه های تخریبی این شهرستان 
برای افزایش ظرفیت تولید خبر داد. علی زارعی افزود: در این راستا دو حلقه چاه واقع در مجتمع سدیچ که پس از سیل دي ماه 
سال 98 کامال تخریب شده بود، الیروبی شد. وی افزود: این چاه ها تامین کننده آب 16 روستا و شهر لیردف است که با وارد مدار 
شدن این دو چاه ظرفیت تامین آب این روستاها افزایش یافت. به گفته مدیر امور آب و فاضالب شهرستان جاسک، در این راستا 
پس از الیروبی چاه تمامی تجهیزات آن نوسازی و مجددا وارد مدار بهره برداری شد. زارعی افزود: با تخریب این دو حلقه چاه، آب 

مناطق یاد شده از منابع جایگزین واقع در چاه های حاشیه رودخانه سدیج تامین می شد.
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در روز ۲۲ مه س��ال ۲۰۱۰، یک توس��عه دهنده به نام »الزلو هانیش« 
چیزی را خرید که به نظر گران قیمت ترین غذا در تاریخ بشریت به حساب 
می آی��د. او به یک نفر ۱۰ هزار بی��ت کوین داد تا دو پیتزا برای او تحویل 
گرفته و به دستش برساند. با توجه به اینکه بیت کوین امروز بیش از 3۰ 
ه��زار دالر ارزش دارد، هزین��ه آن پیتزاها مع��ادل 3۰۰ میلیون دالر بوده 

است.
البته که این روزها هیچ کس برای چیزی بسیار دم دستی مانند پیتزا به 
فکر بذل و بخشش بیت  کوین نمی افتد و همه نخست به این فکر می کنند 
که در آینده چه پول کالنی را از دس��ت خواهند داد. در س��ال های بعد از 
ماج��رای پیتزای هانیش، بیت کوی��ن از یک آزمایش جالب در حوزه امور 
مالی تمرکززدایی شده، تبدیل به یکی از ارزشمندترین متعلقات جهان شد 
و رش��د ۱۰ میلیون درصدی از س��ال ۲۰۱۰ و رشد ۲۲۰ درصدی از سال 

گذشته میالدی تاکنون را تجربه کرده است.
در تم��ام وب س��ایت های مالی جهان، یک بخش ب��ه قیمت بیت کوین 
اختصاص داده شده اس��ت. سرمایه گذاران افس��انه ای مانند پاول تودور-
جونز، استنلی دراکنمیلر و بیل میلر در تایید آن لب به سخن گشوده اند  و 
شرکت هایی مانند Square و MicroStrategy هم بخش زیادی از پول 
سازمانی خود را صرف س��رمایه گذاری روی بیت کوین کرده اند. علی رغم 
ناپای��داری و خطرات فراوانش -همانطور که در کاهش ارزش ۲5 درصدی 
طی هفته گذشته شاهد بودیم- بیت کوین به عنوان یک ارز پذیرفته شده 
و بس��یاری آن را حتی رقیبی برای سایر منابع محدود مانند طال و الماس 
می دانند، اما در این مسیر یک اتفاقی افتاده است: وجود بیت کوین دیگر 

به همان دلیلی نیست که به خاطرش به وجود آمد.
بیت کوین هیچ وقت طراحی نش��ده بود ک��ه نوعی دارایی پرمخاطره به 
حس��اب آید. بیت کوین قرار بود یک ارز باش��د، ی��ک مدیوم جدید برای 
مبادله های مالی که مردم به صورت روزانه برای کسب وکارهای خود از آن 
اس��تفاده می کنند. به همین خاطر است که به آن رمزارز می گوییم. وقتی 
بیت کوین در س��ال ۲۰۰8 به جهان معرفی شد، خالق مرموزش که خود 
را »ساتوشی ناکاموتو« معرفی کرده توضیح داد که بیت کوین »نسخه ای 
همتا-به-همتا از پول الکترونیکی است که اجازه می دهد مبادالت مالی به 
صورت مس��تقیم میان دو شخص انجام شوند و نیازی به عبور پول از یک 

موسسه مالی نباشد.«
او گفت بیت کوین یک »سیستم پرداخت الکترونیک است که به جای 
اعتماد، بر اثبات رمزنگارانه اتکا دارد و به دو شخص اجازه می دهد که بدون 

نیاز به یک ش��خص ثالث مورد اعتماد، با یکدیگر مبادله داشته باشند« و 
منظور از ش��خص ثالث، یک بانک یا خدمات دهن��ده کارت های اعتباری 
اس��ت و این دقیقا همان کاری بود که هاینش در آن روز از س��ال ۲۰۱۰ 
انجام داد: یک پرداخت الکترونیکی از س��مت خودش به س��مت شخصی 
دیگر، بدون اینکه یک ش��خص ثالث در تمام پروسه دخیل باشد. او شاید 
به صورت ناخواسته و ندانسته دست به تصمیمی احمقانه زده باشد، اما او 
داشت از بیت کوین به همان شکلی استفاده می کرد که این رمزارز برایش 

طراحی شده بود.
فرام��وش کردنش اکنون آس��ان ش��ده، اما وعده غایی بی��ت کوین در 
نخستین روزها این بود که با ارزی جدید مواجه خواهیم شد که پول های 
کاغذی مانند دالر )که توسط دولت ها چاپ و توزیع می شوند( را به چالش 
می کشد. بیت کوین یک پول غیرقابل ردیابی بود که به مردم اجازه می داد 
به ش��کلی ارزان و ناشناس، به امور مالی خود رسیدگی کنند. و از آنجایی 
که بیت کوین به گونه ای طراحی ش��ده بود که مقادیر مشخصی از کوین 
داشته باشد )۲۱ میلیون کوین تا سال ۲۱4۰ میالدی و نه بیشتر(، مردم 
می توانس��تند از آن اس��تفاده کنند و نگران تورمی که ارزش اش را کاهش 

می دهد نباشند.
با نوعی فانتزی س��ایبرپانک مواجه بودیم که بس��یاری را مجذوب خود 
کرده بود. در مدت زمانی نه چندان دور و طی سال ۲۰۱8، جک دورسی، 
مدیرعامل توییتر و موسس Square گفت: »در نهایت جهان تنها یک ارز 
خواهد داش��ت. من ش��خصا باور دارم که آن ارز، بیت کوین است.« حتی 
امروز هم افراد زیادی را می یابید که بر طبل انقالبی بودن احتماالت بیت 
کوین می کوبند و می گویند پش��تیبانی امثال پی پل از ارزهای دیجیتال، 
نشان دهنده این است که در آینده نه چندان دور شاهد تغییراتی رادیکالی 

در سیستم های مالی جهان خواهیم بود.
اما حقیقت این است که بیت کوین هیچ وقت عملکردی مثل یک ارز رایج 
نداش��ت. تقریبا از همان ابتدا، درصد بسیار اندکی از مبادالت بیت کوین 
با هدف پرداخت پول در ازای محصوالت و س��رویس های مختلف صورت 
گرفته ان��د - و البته که بس��یاری از همان مب��ادالت متعلق به محصوالت 
و س��رویس های غیرقانونی مانند مواد مخدر و قمار آنالین بوده اند. عمده 
مبادالتی که با بیت کوین انجام می ش��ود، در اصل معاوضه اس��ت: مردم 
صرفا بیت کوین را می خرند یا آن  را می فروشند. برای مثال شرکت تحلیلی 
Chainalysis دریافت که طی چهار ماه نخست ۲۰۱9،  تنها ۱.3 درصد 

از مبادالت بیت کوین در ازای خرید کاال صورت گرفته است.

و با باال رفتن ارزش بیت کوین، این ترند گس��ترده و گس��ترده تر شده 
اس��ت. علی رغم تمام گمانه زنی ه��ای مثبتی که پیرام��ون بیت کوین به 
گوش می رس��د، مجموع مبادالت نیز طی دو س��ال اخیر رش��دی بسیار 
اندک داش��ته اند و رقم نهایی آنقدر در قیاس با مبادالت الکترونیکی بانک 
و مبادالت کارت های اعتباری کوچک است که اصال ارزش اشاره کردن هم 
ن��دارد. اکنون به صورت میانگین در هر روز -و با درنظرگیری معاوضه ها- 
حدودا 3۲5 هزار مبادله بیت کوین داریم. همین رقم برای مبادالت روزانه 

با کارت های اعتباری، به میلیارد می رسد.
برخی از دالیل شکست بیت کوین در تحقق وعده اش برای تبدیل شدن 
به یک ارز، به مشکالت عملی کارکرد آن باز می گردد و یکی از واضح ترین 
دالیل این حقیقت است که طراحی بیت کوین باعث می شود در پردازش 
مبادالت مالی بس��یار کند باشد. برای مثال ویزا در هر ثانیه حدود 6۰۰۰ 
هزار تراکنش مالی را پردازش می کند و ظرفیت الزم برای چند برابر مبادله 
بیشتر را نیز دارد. بیت کوین در هر ثانیه قادر به پردازش 7 تراکنش است 
بنابراین تراکنش های بیت کوین زمان زیادی می برند تا تکمیل شوند و این 
یعن��ی اگر از بیت کوین در یک فروش��گاه معمولی یا هنگام خرید آنالین 

استفاده کنید، با دردسر مواجه خواهید شد.
کارم��زد تراکنش های بی��ت کوین هم گاهی به ش��کلی غافلگیرکننده 
زیاد بوده اس��ت. در جریان آخرین رش��د انفجاری بیت کوین طی س��ال 
۲۰۱7، کارمزدها به رقم حیرت انگیز 55 دالر به ازای هر تراکنش رس��ید 
و اگرچه سپس شاهد کاهش این رقم بودیم، اما کماکان خرید هر چیزی 
با بیت کوین، 6 دالر اضافه روی دس��ت تان هزینه می گذارد. اگر مش��غول 
سرمایه گذاری باشید این مشکل آنقدرها بزرگ نیست، اما همین مسئله به 

مانعی بزرگ برای خرید پیتزا با بیت کوین تبدیل می شود.
مشکل بنیادین تر بیت کوین به عنوان یک ارز نیز به همان چیزی مربوط 
می ش��ود که مردم بیشترین تمایل را به صحبت درباره اش نشان می دهند 
- اینکه منابع بیت کوین کنترل شده و محدود هستند. به خاطر محدود 
بودن منابع، وقتی تقاضا برای بیت کوین افزایش می یابد )مثال بیایید فرض 
کنیم زمانی که مردم متقاعد شده اند با خرید بیت کوین می توانند خیلی 
سریع پولدار ش��وند(، ارزش آن هم افزایش خواهد یافت بنابراین اگر باور 
داش��ته باشید که بیت کوین تان قرار است حس��ابی محبوب شود، کاری 

احمقانه خواهد بود که از آن برای خرید پیتزا استفاده کنید.
کار منطقی این است که کوین های تان را نگه داشته و وقتی قیمت ها باال 
رفت، آنها را بفروشید و از آنجایی که زندگی بدون خرج کردن بیت کوین 

غیرممکن نیست، هیچ چیز شما را مجبور به دست کشیدن از احتکار بیت 
کوین های تان نمی کند. هرچه مردم بیت کوین های بیش��تری پیش خود 
نگه دارند و به آن به چش��م ی��ک دارایی پرخطر نگاه کنند، کمتر قادر به 

استفاده از بیت کوین به عنوان ارز هستیم.
اف��زون بر این، بی ثباتی حیرت انگیز قیمت بیت کوین -که همانطور که 
طی هفته گذش��ته دیدیم، می تواند یک ش��به ۱۰ الی ۲۰ درصد کاهش 
یابد- باعث می ش��ود کسب وکارها و اش��خاص حقیقی حاضر به پذیرش 
بیت کوین در ازای محصوالت و کاالهای واقعی نباش��ند. هیچ کس دلش 
نمی خواهد پولی دریافت کند که تا فردا ۱۰ درصد از ارزش اش کم ش��ده 
اس��ت. البته که می تواند ۱۰ درصد ارزشمندتر باشد، اما اکثر کسب وکارها 

حاضر به قمار کردن روی چنین چیزی نیستند.
به عبارت دیگر، تغییر ماهیت بیت کوین از یک ارز عمومی به یک دارایی 
پرخطر از همان ابتدا در سیستم قابل مشاهده بوده است. این مسیری بود 
که بیت کوین همیش��ه طی می کرد. البته اکن��ون رمزارزهای دیگری نیز 
به جز بیت کوین داریم که با طراحی بهتر، عملکردی ش��بیه تر به ارزهای 
معمولی از خود به نمایش می گذارند، اما پارادوکس ماجرا این اس��ت که 

کمتر از بیت کوین به محبوبیت رسیده اند.
اگرچ��ه بی��ت کوین به عنوان یک سیس��تم پرداخ��ت و مدیومی برای 
مبادالت مالی طراحی ش��ده بود، به ش��کلی اجتناب ناپذی��ر، اصلی ترین 
جاذب��ه اش چیزی بود که اقتصاددانان ب��ه آن »ذخیره ارزش« می گویند؛ 
یک جور جایگزین دیجیتالی برای طالی آنالوگ. درس��ت مثل طال، بیت 
کوین به همان اندازه ای ارزشمند است که مردم آن را ارزشمند می پندارند. 
ش��ما آن را می خرید چون فکر می کنید یک نفر در آینده پول بیش��تری 
برایش خواهد پرداخت و درست مثل طال، ارزش آن توسط بانک مرکزی 

دچار تورم نمی شود.
این حقیقت که بیت کوین برخالف س��هام یا اوراق بهادار، ارزش درونی 
ندارد باعث نمی شود که در مسیر بی ارزش شدن کامل باشد. موضوع صرفا 
از این قرار اس��ت که بیت کوین کامال از هدف و ماهیت ابتدایی خود دور 
ش��ده. آنچه قرار بود زندگی مالی و روزمره مردم را دگرگون کند، حاال به 
راهی سریع برای ثروتمند شدن یا فقیر شدن تبدیل شده یا در سناریوهای 
ای��ده آل، م��ردم از بیت کوین برای محافظت از ثروت خ��ود در برابر تورم 
استفاده می کنند. بیت کوین راهش را به عنوان یک »رمزارز« شروع کرد 

و آن را به عنوان یک »رمزدارایی« به پایان رساند.
digiato :منبع

رویای بیت کوین در حال مرگ است چون ما از این رمزارز درست استفاده نمی کنیم
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معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد گفت به دنبال ایجاد 
بازار دیجیتال هستیم تا کاالهای دانشگاه را در این شبکه معرفی کنیم 

و به فروش برسانیم.
به گزارش مهر به نقل از دانش��گاه آزاد اسالمی، جلسه مشترک دکتر 
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه 
آزاد اس��المی و اعضای هیأت رئیس��ه واحد مالیر ب��ا فعاالن، صاحبان 
صنایع و اعضای هیأت مدیره بازار مبل منبت مالیر، به میزبانی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد مالیر برگزار شد.
دهقان��ی فیروزآبادی با اش��اره به ط��رح ایجاد س��راهای نوآوری در 
دانش��گاه آزاد اسالمی، اظهار داشت: دانش��گاه آزاد اسالمی می خواهد 
همانط��ور که تولیدکنندگان مبل براس��اس نیاز بازار، مبل می س��ازند، 
دانشگاه هم نیاز جامعه و این صنعت را شناسایی کند تا متناسب با آن 

در واحد مالیر و سرای نوآوری آزاد، دانشجو تربیت کند.
وی افزود: س��رای نوآوری مانند دانشکده اس��ت، اما از عنوان سرای 
نوآوری برای آن استفاده می کنیم، چراکه دانشکده ها موضوعی هستند، 
اما س��راها تخصصی، مانند مبل و منبت و فرآورده های انگور در مالیر 
که از ظرفیت های این شهرس��تان به حساب می آید، در این مدل سعی 
می کنیم در کنار صنعتگران و هنرمندان، فضای آموزش��ی ایجاد کنیم 
که دانش��جویان متناس��ب با نیاز صنعت مه��ارت بیاموزند و زمانی که 
فارغ التحصیل می ش��وند به این باور برس��ند که به مهارت و دانش آنها 

افزوده شده است و می توانند کارآفرین باشند.
سرای نوآوری را با همکاری ترکیبی صنعتگران و دانشگاه 

طراحی، مدیریت و اجرایی می کنیم
وی با بیان اینکه س��رای نوآوری را با هم��کاری ترکیبی صنعتگران 
و دانش��گاه طراحی، مدیریت و اجرایی می کنیم، گفت: س��رای نوآوری 
مبل و منبت س��ومین س��رای نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی در کشور 
اس��ت که امیدوارم این س��را بتواند در حوزه کار خود موفق و در کشور 

پیشتاز باشد.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با اش��اره به کارکرد دانشگاه ها در نسل های 
مختلف، اظهار داشت: دانشگاه در نسل اول خود افراد دیوان ساالر برای 
پست ها و مشاغل دولتی تربیت می کرد و مردم هم با این هدف هزینه 
می کردند تا فرزندان شان را به دانشگاه بفرستند، اما پس از اشباع شدن 
مش��اغل دولتی، صنایع نیاز به پژوهش پیدا کردند و دانش��گاه ها برای 
پاس��خگویی به این نیاز، وارد برگ��زاری دوره های تحصیالت تکمیلی و 
ایجاد آزمایش��گاه های تخصصی ش��دند و نسل دوم دانشگاه ها به وجود 

آمد.
وی افزود: این روند ادامه داش��ت تا اینکه کش��ور با حجم انبوهی از 
فارغ التحصیالن دوره کارشناس��ی ارشد و دکترا مواجه شد و نتوانست 
اش��تغال آنها را ایجاد کند و وارد فضایی ش��دیم که جوانی اگر مدرک 
دکترا هم داش��ته باشد، مش��اغل دولتی و کارخانجات آنها را استخدام 

نمی کنند، چون نیروی تحصیلکرده و پژوهش��گر در گذش��ته به اندازه 
کافی جذب مش��اغل ش��ده اس��ت و دانش��گاه نس��ل اول و دوم دیگر 
کارکرد خود در اش��تغال را از دس��ت داده، اما هنوز کارکرد شخصیت 
اجتماعی س��از را دارد ک��ه م��ردم ترجی��ح می دهند فرزندان ش��ان به 

دانشگاه های با کیفیت کمتر و هزینه کمتر بروند.
عضو هیأت رئیس��ه دانش��گاه آزاد اسالمی، با اشاره به چالش اشتغال 
برای دانش��جویان و فارغ التحصیالن، گفت: با توج��ه به کارآمد نبودن 
مدارک دانش��گاهی در دوره جدید، دانش��گاه های نسل سوم به عنوان 
دانش��گاه های کارآفرین پدی��د آمدند. افرادی از این دانش��گاه ها خارج 
می ش��وند که می توانند کس��ب وکار راه اندازی کنند و ایده های خود را 

عملی کنند.
دانشگاه آزاد با ایجاد سراهای نوآوری به دنبال تبدیل شدن به 

دانشگاه نسل سوم است
دهقان��ی فیروزآبادی تأکید کرد: اکنون دیگر باید با دانش��گاه نس��ل 
دوم خداحافظی کنیم، دانش��گاه آزاد اسالمی با ایجاد سراهای نوآوری 
به دنبال تبدیل ش��دن به دانش��گاه نس��ل سوم اس��ت تا مدرکی که به 
دانش��جویان خود می دهد، مدرک کارآفرینی، فناوری و نوآوری باشد و 

بتواند کارآفرینی و اشتغال زایی جوانان را تأمین کند.
وی با اش��اره به عدم موفقیت هنرس��تان ها در تربیت افراد حرفه ای، 
تصریح کرد: اگر هنرس��تان ها در تربیت دانش��جویان خود موفق بودند 
به دلیل آن اس��ت که معلمان و اس��اتیدی که در هنرستان ها تدریس 
می کردند، خودشان صنعتگر و هنرمند نبودند و تجربه عملی نداشتند، 
اما دانش��گاه آزاد اس��المی در مدل س��رای نوآوری خود می خواهد از 
اس��اتید باتجربه و دارای مهارت اجرایی استفاده کند، بنابراین دانشگاه 
نس��ل س��وم فقط مدرک نمی دهد، بلکه منجر به ایجاد و تقویت کسب 

و کار می شود.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: دانشگاه نسل سوم، هنرستان پیشرفته 
نیس��ت که از آن افرادی فارغ التحصیل شوند که هنر می دانند و مدرک 
دارند، بلکه دانش��گاه نس��ل سوم، دانشگاهی اس��ت که از آن شرکت و 
فناوری خارج می شود. به عنوان مثال در سرای نوآوری یک استارت آپ 
ش��کل می گی��رد که تیم اس��ت و بر فروش محصول مب��ل و منبت در 
بازار عراق تمرکز دارد، این اس��تارت آپ صنعت مبل را می شناس��د، با 
برندینگ و استانداردسازی آشناست، بازار خارجی و حقوق تجارت آن 
را می دان��د و به صفر تا صد صادرات اش��راف دارد. این تیم، مبل تولید 
نمی کن��د، اما می تواند به بازاریابی و ف��روش محصوالت کمک فراوانی 

کند. چنین مدلی تاکنون در کشور وجود نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه نسل سوم، اکوسیستم را بزرگ می کند، 
در بحث مونتاژ کردن چوب برای ساخت مبل که در بازدید از کارگاه ها 
دیدیم، یک شرکت دانش بنیان یا استارت آپ می تواند سرعت و کیفیت 
مونت��اژ را دو برابر کند، همانطور که تولید دس��تگاه سی ان س��ی باعث 

سرعت بخشیدن به تولید مبل شد و به کمک صنعتگران آمد.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی ادامه داد: 
مدل س��راهای نوآوری با دانش��گاه متفاوت اس��ت، چراکه هیچ کدام از 
صنعتگران و کارگران حاضر نیس��تند با صرف چهار س��ال ۱4۰ واحد 
درس��ی بگذرانند تا در نهایت مدرک لیسانس بگیرند، بنابراین باید این 
افراد را با ش��رایط ویژه به عنوان اس��تاد و دانشجو در سراهای نوآوری 
جذب کنیم. دکتر دهقانی فیروزآبادی با اشاره به موفقیت صنعت مبل 
و منبت در شهرس��تان مالیر و حمایت صاحبان صنایع از این صنعت، 
اظهار داشت: مبل و منبت در مالیر پابرجا ماند، به دلیل آنکه دلسوزان 
مالی��ر این صنع��ت آن را مدیریت و دلس��وزانه از آن حمایت کردند تا 
زمین نخورد، کارهایی که این افراد انجام دادند بس��یاری از دکترها که 
از دانشگاه فارغ التحصیل ش��ده اند، نمی توانستند انجام دهند که جای 

تبریک و خدا قوت دارد.
وی اف��زود: ما امید داریم همانطور که صنعتگران و دلس��وزان مالیر، 
این شهرس��تان را تبدی��ل به پایگاه مبل و منبت ای��ران کردند، با این 
همت می توانند س��رای نوآوری مبل و منبت دانش��گاه آزاد اسالمی را 
حمایت و هدایت کنند تا به علمی ش��دن این صنعت و توسعه منطقه 

کمک کند.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی تاکید کرد: 
باید روزی برسد که اساتید روش فروش، مارکتینگ و… برای تدریس 
به مالیر بیایند. س��رای نوآوری این توان را دارد که دوباره دانش��گاه را 
پررفت و آمد کند. مطمئن هستم که همت، باور، صبر، از خودگذشتگی 
ک��ه در این جمع می بینم، می تواند مدل س��رای نوآوری مبل و منبت 

را اجرایی کرد.
عضو هیأت رئیس��ه دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به ظرفیت های این 
دانش��گاه در برندس��ازی، معرفی و فروش محصوالت، گفت: دانش��گاه 
آزاد اسالمی دو برابر دانش��گاه های دولتی دانشجو، 4۰۰ واحد و مرکز 
دانشگاهی، هزار مدرسه و آموزشگاه سما و 7۰ هزار عضو هیأت علمی و 
کارمند دارد که خانواده 6 میلیون نفری را تشکیل می دهد، بنابراین از 
وزارتخانه های علوم، بهداش��ت، آموزش و پرورش و کار و رفاه اجتماعی 
بزرگ تر است و می تواند این ظرفیت را برای معرفی محصوالت و کمک 

به صنایع به کار گیرد.
دکتر دهقانی فیروزآبادی اضافه کرد: ما می توانیم سرای نوآوری مبل 
و منبت را در واحدهای دانش��گاه آزاد اس��المی تبلی��غ کنیم و از این 

طریق به برندسازی مبل و منبت مالیر کمک کنیم.
وی اف��زود: برای معرف��ی صنایع، خدمات و محص��والت دانش بنیان 
دانشگاه آزاد اسالمی به دنبال ایجاد دیجی کاالی دانشگاه آزاد اسالمی 
هس��تیم تا کاالهای دانش��گاه را در این شبکه معرفی کنیم و به فروش 
برسانیم. همچنین می توانیم استارت آپ های تخصصی در حوزه مبل و 
منب��ت برگزار کنیم، به عنوان مثال برای تس��هیل در خرید و انتخاب 

مبلمان، می شود یک اپلیکیشن ساخت که خریداران از منزل خودشان 
عک��س بگیرند و با اس��تفاده از این اپلیکیش��ن مبل موردنظرش��ان را 

متناسب به منزل خود انتخاب کنند.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی با اشاره به 
رایزنی ه��ای خود با بخش های مختل��ف دولتی برای حمایت از صنایع، 
اظهار داشت: بنده پیش از سفر به مالیر با دکتر ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور جلسه داشتم و ظرفیت های شهرستان را مطرح 
و قول گرفتم که هر هس��ته و واحد فناوری که در حوزه مبل و منبت 
راه اندازی شود بتواند از ۱۱۰ امتیاز برند خالق معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری استفاده کند، همچنین قرار شد به هسته های فناوری 

هم که در این حوزه راه اندازی می شود یک میلیارد تومان اعطا شود.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه ادبیات تجارت جهان با ادبیات 
تجارت 3۰ س��ال گذشته بسیار فرق کرده است، گفت: صنعتگران باید 
ادبیات جدید جهان را بشناس��ند و دانش��گاهیان هم باید کاری کنیم 
جوان مالیری حتی برای تحصیل در رش��ته های پزش��کی هم از مالیر 
نرود و کسب دانش و مهارت آموزی در صنعت مبل و منبت شهرستان 

خود را به رشته پزشکی ترجیح دهد.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی با اشاره به 
پیش��نهاد تعدادی از اعضای جلسه مبنی بر ورود دانشگاه آزاد اسالمی 
ب��ه حوزه ارائه مجوز و اس��تاندارد در حوزه مب��ل و منبت، گفت: بحث 
استاندارد نکته بسیار مهمی است که دانشگاه می تواند کمک جدی در 
این عرصه به صنایع داشته باشد، برای این کار ابتدا باید استانداردهای 
مبل و منبت کشورهای پیشروی جهان مانند ایتالیا را بررسی و مطالعه 

کنیم تا به یک استاندارد تکمیلی و بومی برسیم.
وی ادامه داد: اگر مالیر می خواهد در حوزه مبل و منبت دس��ت اول 
بماند، باید به حوزه استاندارد کردن و مرجع مجوز شدن ورود کند، هر 
کش��وری که توانسته صنعتی را در اختیار بگیرد، متولی صدور مجوز و 

استاندارد آن صنعت هم شده است.
دکت��ر دهقان��ی فیروزآبادی تصری��ح کرد: یک��ی از نکاتی که ممکن 
اس��ت تخریب کننده باشد، اقدامات افراد س��ودجو است که با کارهای 
بی کیفیت نام  محصول شهرستان را بد می کنند، مالیر می تواند متولی 
صدور مجوز در حوزه مبل و منبت و تبدیل به یک برند شناخته ش��ده 
 شود تا مردم با اطمینان این استاندارد و مجوز، اقدام به خرید محصول 

کنند.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی با تأکید بر 
اصالح روند فروش و صادرات محصوالت، اظهار داشت: پورت صادراتی 
مب��ل و منبت باید در کش��ور مقصد باش��د و در داخ��ل مالیر به افراد 
خارج��ی فروخته نش��ود، چراکه با این کار عالوه ب��ر آنکه محصول در 
داخ��ل به قیم��ت ارزان فروخته نمی ش��ود، می توان در کش��ور مقصد 

محصول را به قیمت ارزی فروخت و ارزآوری کرد.

دانشگاه آزاد بازار دیجیتال راه اندازی می کند
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آیا گاهی اوقات احساس سردرگمی می کنید؟ نمی دانید 
چطور روی کارتان تمرکز کنید و از انجامش لذت ببرید؟

حتم��ا س��عی می کنی��د رو به جل��و حرک��ت کنید ولی 
انگیزه ای برای ش��روع بزرگ تری��ن و مهمترین پروژه های 
خود ندارید. همین حِس به تعویق انداختن کارها، به ش��ما 
غلب��ه می کند و قب��ل از اینکه به خودت��ان بیایید، متوجه 

می شوید که کل روز، هیچ کاری انجام نداده اید. 
شما هم قبال تجربه اش کرده اید، نه؟

ای��ن اتفاق برای خیلی از افراد پیش آمده اس��ت. بعد از 
کار کردن با بسیاری از افراد شاغل، فهمیدم که سریع ترین 
روش ب��رای غلبه به این عادت، به اصط��الح، تحِت »کاله 

ذهنیت« قرار گرفتن است.
از هر زاویه که به این قضیه نگاه کنید، می فهمید موانعی 
که هنگام انجام کارهای تان سر راه خود می بینید، در واقع 

به خاطر همین عادت »امروز فردا کردن« است.
در ادامه، 4 راه حل مختصری که می توانید با انجامش به 

این عادت غلبه کنید، فهرست کرده ایم.
1. برای خود، یک ایده آل غیرممکن و نشدنی نسازید

وقتی برای خ��ود هدفی تعیین می کنیم، در خیاالت مان 
برای خود آینده ای ایده آل می س��ازیم. بعد هم طبق همین 
خیاالت، مراحل بعدی رس��یدن به آن هدف را پش��ت هم 
می چینیم. در این حالت، دو مس��ئله پی��ش می آید. اغلب 
ایده آل های م��ا، با موقعیت کنونی ما بس��یار تفاوت دارند 
و دور و دس��ت نیافتنی هس��تند. این آینده  نگری، در واقع 
بدون اینکه درباره  آن خوب فکر ش��ده باشد، شکل گرفته 
اس��ت. هیچ مقدمه ای برای آن وجود ندارد و به الزمه های 
رس��یدن به این ایده آل، فکر نش��ده اس��ت. اینجاست که 
دچار مش��کل می شویم و هی امروز و فردا می کنیم و حتی 
گاه��ی اوقات برای رس��یدن ب��ه آن ایده آل، هیچ تالش��ی 
نمی کنیم و اینجاست که ایده آل های مان روز به روز دورتر 

و دست نیافتنی تر می شوند.
بگذاری��د این گونه توضیح بدهم؛ وقت��ی مقدار کاری که 

امروز انجام داده اید را با آنچه که برای رسیدن به هدف تان 
در آینده باید انجام دهید مقایس��ه کنید، ناامید می شوید. 
تمرکز زیاد روی ایده آل ها، جلوی پیشرفت تان را می گیرد.

برای حل این مشکل، فقط کافی است که طرز تفکر خود 
را تغییر دهید. به جای مقایس��ه وضعیت االن خود با آینده، 
میزان پیش��رفت امروزتان را با روز اول مقایسه کنید. وقتی 
وضعیت خود را با گذشته مقایسه  کنید، میزان پیشرفت تان 

را خواهید دید.
این روش می تواند دو دلی ش��ما را برطرف کند و اعتماد 
ب��ه نفس تان را برای رس��یدن به اه��داف بزرگتر، باال ببرد. 
این گونه به جای انتقاد از خودتان، با پیش��رفتی که به دست 

آورده اید، احساس بهتری خواهید داشت.
2. فکر نکنید که هیچ چیز خوب پیش نمی رود

کمالگرایی و داش��تن یک ذهنیت مقایسه گر، شما را دو 
دل می کند. وقتی زمان زیادی را در ش��بکه های اجتماعی 
می گذرانید، در استوری ها و تصاویر دوستان و همساالن به  

نظر »موفق« خود غرق می شوید.
ش��اید دوس��تان، ارتباطات، پول و فالوورهای بیش��تری 
نس��بت به شما داش��ته باش��ند. ممکن اس��ت همساالن، 
دوس��تان و اینفلوئنس��رها )influencers( در شبکه های 
اجتماع��ی بگویند کل��ی کار انجام می ده��د و پول زیادی 
درمی آورند، که خب طبیعتا باعث می شود شرایط خودتان 
را با ش��رایط آنها مقایس��ه کنید و همین هم باعث شک و 

دودلی شما می شود.
افسرده می شوید و از خودتان می پرسید چرا برعکس آنها 
به جایگاه دلخواه تان نرس��یده اید، اما شما از آنچه در پشت 
صحنه اتفاق می افتد، بی خبرید. شما از زندگی و شغل آنها 
اطالعی ندارید، پس هیچ گاه خودتان را با دیگران مقایس��ه 
نکنید. اهداف خودتان را مش��خص کرده و مس��یر خودتان 

را طی کنید.
هم��ه  موفقیت های ت��ان را جش��ن بگیری��د و ق��دردان 

چیزهایی باشید که به دست آورده اید.

3. اهداف دقیق و سنجیده ای تعیین کنید
وقتی از آینده  خود، تصویر واضحی نداشته باشید و برای 
خ��ود هیچ هدف دقیقی مش��خص نکرده باش��ید، بیش از 
پیش، امروز و فردا می کنید. چون نمی دانید باید چه کاری 
کنید و همین باعث س��ردرگمی ش��ما می شود. برای غلبه 
به اهمال کاری، اهداف بلندپروازانه اما واقع گرایانه داش��ته 
باش��ید و روش های رس��یدن به آن را تعیین کنید. هم به 
بلندمدت فکر کنید و هم اهداف کوتاه مدت 9۰ روزه تعیین 
کنید. این گونه تمرکز و اعتماد به نفستان بیشتر می شود و 

همین به نوبه خود، توانایی شما را افزایش می دهد.
در ص��ورت نداش��تن هدف��ی مش��خص، به هی��چ وجه 

نمی توانید کاری از پیش ببرید.
برای شروع، 5 هدف واضح و قابل سنجش مشخص کنید 

و سعی کنید تا در 9۰ روز آینده، به آن برسید.
4. هدف اصلی خود را مشخص کنید

داش��تن انگیزه و اعتماد به نفس، بسیار مهم است. وقتی 
نمی دانید قرار اس��ت برای چه کاری ت��الش کنید یا بهتر 
اس��ت بگویم؛ وقتی نمی دانید هدف تان چیست، با مشکل 
مواجه می ش��وید و ش��روع می کنید به بهانه جویی و پشت 

گوش انداختن کارهای تان.
تعام��ل احساس��ی و عاطفی، به ش��ما انگیزه  برداش��تن 
قدم های بعدی برای اهداف تان را می دهد. وقتی جایی گیر 
کردید، از خودتان بپرس��ید »اصال چرا می خواستم به این 

هدف برسم؟« و دوباره دالیل خودتان را مرور کنید.
انگیزه های اصلی ش��ما هرچ��ه که باش��د، وقتی دیدید 
مسیرتان سخت ش��ده و دیگر پیشرفتی نمی کنید، نگاهی 
به خودتان بیندازید و ب��ه خود یادآوری کنید که در وهله  
اول ، برای چه می خواس��تید به این هدف برسید. مرور این 
دالیل به ش��ما کمک خواهد کرد ت��ا تعلل و بهانه جویی را 

کنار بگذارید و با انگیزه  بیشتری ادامه بدهید.
حاال توانستید متوجه دلیل امروز و فردا کردن تان شوید؟
PickTheBrain/ucan :منبع

4 راه  حل ساده برای اینکه کارهای تان را به تعویق نیندازید

موفقیت در استفاده تجاری از شبکه های اجتماعی با 7 قانون طالیی

در حال حاضر ش��بکه های اجتماع��ی در صدر توجهات افراد قرار دارد. درواقع این امر بس��یار محتمل 
اس��ت که در طول روز تلویزیون مش��اهده نکنید یا از خانه بیرون نروید که با مواردی نظیر بیلبوردهای 
تبلیغاتی مواجه شوید، با این حال آمارها حاکی از آن است که افراد حداقل یک ساعت از شبانه روز خود 
را به ش��بکه های اجتماعی اختصاص می دهند. این امر باعث خواهد ش��د تا در کنار از بین رفتن مرزها، 
شانس دیده شدن بسیار باالیی را داشته باشید، با این حال نباید تصور کنید که وجود پتانسیل خوب به 
معنای آن است که تنها با حضور فعال، می توان به موفقیت دست پیدا کرد. واقعیت این است که بسیاری 
از صفحات تجاری، دس��تاورد قابل توجهی نداش��ته و این امر باعث شده است تا در این مقاله به 7 قانون 

موفقیت در استفاده تجاری از شبکه های اجتماعی بپردازیم. 
1-هر فعالیتی به بودجه نیاز دارد 

رایگان بودن بس��تر شبکه های اجتماعی باعث شده است تا بسیاری از افراد از اهمیت اختصاص بودجه 
غافل ش��وند. درواقع نمی توان برندی را متصور شد که یک فرد غیرحرفه ای به تنهایی بر روی آن فعالیت 
نماید. در این زمینه ش��ما به تولید محتوا نیاز خواهید داش��ت که برای آن یک تیم مناسب را می خواهید. 
درواقع اگر محتواهای منحصر به فرد خود را نداشته باشید، دلیلی نیز جهت دنبال کردن شما وجود ندارد. 
در این زمینه کیفیت کار بس��یار مهم بوده و بدترین اقدام این اس��ت که صرفا با گوشی تلفن همراه خود 
و بدون آگاهی از تکنیک های عکاس��ی و فیلم برداری، در این زمینه اقدام کنید. این نکته را هم به خاطر 
داش��ته باش��ید که در حال حاضر، مهمترین فعالیت بازاریابی تولید محتوا بوده و به همین خاطر توصیه 
می ش��ود که س��ایر روش های پرهزینه که کارآمدی خود را از دست داده اند، کنار گذاشته و تمرکز اصلی 
خود را بر این بخش قر ار دهید. در نهایت فراموش نکنید که بودجه بندی یک مهارت بوده و تکنیک آن 
با توجه به حوزه کاری و ش��رایط برند ش��ما تفاوت هایی را خواهد داشت. به همین خاطر کپی برداری در 

این رابطه ابدا کاربردی را ندارد. 
2-اهداف خود را بشناسید 

هنگامی که نس��بت به اهداف خود آگاه نباش��ید، این موضوع باعث خواهد ش��د تا قادر به همگام سازی 
اقدامات نباشید. در این راستا توصیه می شود که قبل از تعیین استراتژی و اقدامات، چندین هدف اصلی 
را شناس��ایی نمایید. در این راس��تا تک هدفی بودن، منجر به اتفاقات بس��یار بد خواهد شد. برای تعیین 
اهداف، شناس��ایی درست نیازها، امری کامال ضروری خواهد بود. در زمینه انتخاب اهداف، صرفا توجه به 
نیازهای خودتان کافی نبوده و الزم اس��ت تا نگاهی به وضعیت جامعه هدف داش��ته باشید. درواقع تعیین 

اهداف، قبل از هر اقدام عملی باید انجام گیرد. 
3-موارد کارآمد و بی نتیجه را بشناسید 

این امر یک واقعیت است که تصور شما ممکن است با واقعیت موجود، تفاوت های بسیار زیادی را داشته 
باشد. در این راستا فراموش نکنید که روش مناسب سال گذشته ممکن است دیگر کاربردی نداشته باشد. 
به همین خاطر ضروری اس��ت تا فهرس��تی را ایجاد کنید که براس��اس آن بتوان موارد کاربردی و آنهایی 
را که دیگر نتیجه بخش نیس��تند، به خوبی بشناس��ید. در این راستا فراموش نکنید که این اقدام شما باید 
به صورت مداوم تکرار ش��ود. این امر باعث خواهد ش��د تا همواره موارد بهتری را بیابید. در این راس��تا با 
تمرکز بر روی تغییرات برندهای برتر، می توان نسبت به الزامات جدید، در مدت کمتری به آگاهی دست 

پیدا کرد.  
4-رقبای خود را بشناسید 

یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید این است که رقبای خود در عرصه ای که فعالیت 
دارید را به خوبی زیر ذره بین قرار دهید. در این راستا حتی یک صفحه در شبکه اجتماعی موردنظر شما 
نباید فراموش ش��ود. این موضوع نه تنها ش��ما را به درک بهتری از شرایط می رساند، بلکه زمینه بسیاری 
از اتفاقات ناگوار را از بین خواهد برد. برای مثال ممکن اس��ت یکی از رقبا، مطلبی را منتش��ر کرده باشد 

که طعنه به شما بوده و در صورت عدم پاسخگویی سریع، اعتبار شما تا حد زیادی تخریب خواهد شد.
5-از تناسب بخش های مختلف با اهداف خود اطمینان داشته باشید 

تیمی که در شبکه موردنظر شما فعالیت دارد و سطح بودجه، باید متناسب با اهداف شما باشد. درواقع 
ضعف در هر یک از آنها باعث می ش��ود تا با مش��کالت بسیاری مواجه شده و به نتایج موردنظر دست پیدا 
نکنید. در کنار این موضوع فراموش نکنید که شما باید آینده نگری داشته باشید. برای مثال ممکن است 
برای س��ال آینده، ش��ما به دو برابر کردن تیم مدیریت صفحه خود نیاز داش��ته باشید. بدون شک اگر از 

همین امروز برای آن برنامه ریزی نکنید، ممکن است با مواردی نظیر کسری بودجه مواجه شوید. 
6-تفاوت صفحات تجاری و شخصی را درک کنید 

یکی از اش��تباهات بس��یار رایج این اس��ت که افراد ضرورت تفاوت صفحه تجاری و ش��خصی را درک 
نکرده اند. همین امر باعث می شود تا شانس رشد آنها بسیار محدود باشد. درواقع در یک صفحه شخصی، 
ش��ما هر آن چیزی را که دوس��ت دارید به اش��تراک خواهید گذاش��ت، با این حال در صفحات تجاری، 

خواست مشتری مهمترین اصل محسوب می شود. 
7-ارتباط الزم را ایجاد کنید 

در نهایت نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تمامی بخش های کسب و کار شما باید 
با یکدیگر ارتباط داش��ته باشد. برای مثال صفحه ش��ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام باید معرف سایت، 
محل کار و کارمندان ش��ما نیز باشد. بدون این ارتباطات، بدون شک نتایج شما نیز بسیار محدود خواهد 
بود. همچنین فراموش نکنید که ش��ما باید تنوع باالیی را داش��ته و با افراد معتبر همکاری نمایید. در این 
راس��تا همکاری با بهترین افراد حوزه کاری شما در کنار تعامل با اینفلوئنسرها، وضعیت شما را در زمانی 

کم، به مراتب بهبود خواهد بخشید.
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