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مجلس چه طرحی برای تجمیع یارانه ها در سال آینده دارد؟

سناریوهای یارانه 1400
در حالی بهمن ماه امسال صد و بیستمین مرحله یارانه نقدی واریز می شود که از تصویب یک فوریت این قانون در 
مجلس ۱۲ سال می گذرد. الیحه هدفمند شدن یارانه ها با ۱۲۷ رأی مثبت، ۸۵ مخالف و ۷ ممتنع از مجموع ۲۲۰ 
نفر نماینده در جلسه روز ۱۰ دی ۱3۸۷ به تصویب رسید و حاال نمایندگان مجلس به دنبال تغییرات اساسی در آن 
هستند، چنانچه رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از تعیین دو سقف پرداخت برای یارانه نقدی در سال 
آینده خبر داده و گفته: »در صورت تأیید مصوبه کمیسیون در صحن مجلس، در سال آینده یارانه نقدی در ۲سقف 
پرداخت می  شود که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون تا سقف ۸۰ میلیون نفر مبلغ کمتری دریافت خواهند 
کرد. منبع پیش بینی شده برای پرداخت یارانه ها در قالب تبصره ۱4 الیحه بودجه سال آینده 463هزار میلیارد تومان  
است.« البته در روزهای گذشته به جز سخنان سخنگوی کمیسیون تلفیق، سناریوهای دیگری هم برای پرداخت یارانه 
در سال آینده مطرح شده است. پیگیری از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حاکی از آن است که این کمیسیون قصد 

دارد یارانه نقدی و یارانه معیشتی )بنزینی( و یارانه جدیدی که می خواهد به مردم بدهد، تجمیع کند و صرفا یک...

کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب تر است؟

 بازدهی بازارها
 در 30 ماه گذشته
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چرا کانال مالی ویژه اروپا در احیای برجام ناموفق بود؟

نجات نافرجام برجام با اینستکس

مگاترندهای اقتصاد دیجیتال معاصر
اولین ریبرندینگ برگرکینگ پس از 20 سال

آغاز به کار داوری جشنواره وب و موبایل
درس های روابط عمومی از ایالن ماسک

4 ویژگی فروشنده های موفق
راهکارهایی برای تعامل بهتر با مخاطب هدف

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 رئیس و وارث سامسونگ
دوباره راهی زندان شد

4

کاهـش قیمـت دالر در روزهـای اخیر باعث بازگشـت این 
اسـکناس آمریکایی به قیمت دو سـال گذشـته خود شده 
اسـت. شـهریورماه 9۷ بـود کـه بـا اعـالم شـروع تحریم 

حداکثـری آمریکا و در اوج التهابات اقتصادی و در 
حالی که کمتر از دو ماه از ورود عبدالناصر همتی...

قیمت دالر تا کجا می ریزد؟

زمزمه دالر 20 هزار تومانی

دریچـه
برندسازی بر سالمت مالی 

شرکت ها اثر مثبت دارد
 از برندسازی
تا برندسوزی

فرصت امروز: هفته گذش��ته 
و پ��س از صحبت ه��ای معاون 
اول رئیس جمه��ور در مراس��م 
روز ملی ص��ادرات بود که خأل 
ایران��ی در  ب��زرگ  برنده��ای 
بازاره��ای صادرات��ی، بار دیگر 
به بحث روز جامعه بدل ش��د 
و در میانه این هفته نیز رئیس 
از  بخ��ش خصوصی  پارلم��ان 
سیاس��ت های غلطی که باعث 
ش��ده،  ای��ران  در  برندُکش��ی 
غالمحس��ین  ک��رد.  صحب��ت 
شافعی در بیس��ت و پنجمین 
نماین��دگان  هی��أت  جلس��ه 
را  برندُکش��ی  مش��هد،  ات��اق 
غل��ط  سیاس��ت های  معل��ول 
و  متع��دد  بخش��نامه های  و 
خلق الس��اعه دانس��ت و گفت 
ک��ه »در ایران برندُکش��ی راه 

انداخته ایم.«
در  برندس��ازی  موض��وع 
س��ال های گذش��ته باره��ا در 
ارتب��اط ب��ا بح��ث ص��ادرات 
کاالهای ایرانی مطرح ش��ده و 
ه��ر بار که خبره��ای مختلفی 
از ص��ادرات محصوالت��ی نظیر 
زعفران، پس��ته، فرش و دیگر 
محصوالت شناخته شده ایرانی 
با نام و برن��د خارجی به میان 
آمده اس��ت، انتقادات از انفعال 

ایرانی  صادرکنندگان 
3و سوءاستفاده...
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فرصت امروز: در حالی که دولت از برخورد جدی با استفاده کنندگان 
غیرمجاز برق برای اس��تخراج بیت کوین خبر داده، سخنگوی صنعت 
برق از پرداخت جایزه ۲۰ میلیون تومانی برای معرفی مزارع بیت کوین 
غیر مجاز سخن گفته است. حال سوال این است که سهم دستگاه های 
مجوزدار اس��تخراج رمزارزها از جمله بیت کوین و ماینرهای غیرمجاز 
در خاموشی های اخیر چقدر است و همچنین سرمایه گذاران خارجی 
رمزارز چقدر از برق غیریارانه ای اس��تفاده می کنند؟ آیا همانطور که 
ش��ایعه ش��ده، ماینرهای چینی در حال بلعیدن مصرف برق کش��ور 

هستند و خاموشی های اخیر به همین علت رخ داده است؟
پاسخ این سؤال را می توان در ارقام مصرف برق کشور یافت. مصرف 
برق کش��ور در فصل زمستان معموال کمتر از توان تولید آن است. با 
نگاهی به آمار ش��رکت مدیریت شبکه برق ایران می توان دریافت که 
س��ال گذشته در ۲3 دی ماه پیک برق )اوج مصرف( برابر با 36 هزار 
و۱3۱ م��گاوات بود و امس��ال در ۲3 دی ماه یعن��ی همان روزی که 
خاموش��ی های پراکنده در سراسر کشور اتفاق افتاد، مصرف برق 4۱ 
ه��زار و 4۵۷ مگاوات بود. تقریبا میانگی��ن ۲3 روز ابتدای دی ماه دو 
س��ال ۱39۸ و ۱399 نیز نزدیک به همین ارقام است. این امر نشان 
می دهد که رشد مصرف امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ 
هزار مگاوات است، اما با توجه به توان تولید ۵9 هزار مگاواتی صنعت 

برق هنوز فاصله معناداری میان توان تولید و مصرف ۲3 دی ماه وجود 
دارد و به همین خاطر خاموش��ی ها ناش��ی از ناتوانی صنعت برق در 
تولید نبوده است. اما در خصوص ماینرها و استخراج ارزهای دیجیتال 
باید گف��ت، 3۱۰ مگاوات از این مصرف 4۱ هزار مگاواتی را مزرعه یا 
»فارم« های مجاز و شناس��ایی شده به خود اختصاص می دهند که به 
گفته شرکت توانیر، اگر شرکتی خارجی مانند چینی ها با فعاالن ایرانی 
جوینت ش��ده باشند و در ایران فعالیت کنند، جزو این 3۱۰ مگاوات 
)۲4 مرکز اس��تخراج رمزارز( هستند و از آنجایی که تعرفه برق همه 
مش��ترکین استخراج رمزارز با میانگین قیمت برق صادراتی محاسبه 
می شود، مانند این است که به آن کشور در حال صادرات برق باشیم.

البته مسئله استفاده کنندگان غیرمجاز نیز در این خصوص مطرح 
اس��ت؛ مزارعی که هنوز شناسایی نش��ده اند و دولت با جدیت دنبال 
شناسایی 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 استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز بپردازد. این درحالی است 
که مدیرکل دفتر امور طرح های وزارت صمت، س��هم سرمایه گذاران 
خارج��ی رمزارز از مصرف برق کش��ور را ناچی��ز می داند و می گوید: 
براساس اطالعات سامانه، تعداد سرمایه گذاران غیرایرانی در این زمینه 
در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز است، اما براساس اعالم وزارت نیرو، 

حدود 4۵ درصد قراردادهای برق غیریارانه ای، معادل ۱4۰ مگاوات در 
زمینه استخراج رمزارز، مربوط به سرمایه گذاران خارجی است.

علیرضا ه��ادی درباره تعداد صدور جواز اس��تخراج بیت کوین در 
کشور به ایسنا، گفت: صدور جواز تأسیس استخراج رمزارز از تاریخ ۲۸ 
آبان ماه س��ال گذشته در سامانه بهین یاب آغار شده و تاکنون ۱3۸۰ 
فقره جواز تأسیس صادر شده است تا متقاضیان بتوانند زیرساخت های 
موردنیاز مانند زمین، س��اختمان، برق و ... را فراهم کرده و تجهیزات 
الزم را خریداری کنند و پس از آن با دریافت پروانه بهره برداری، امکان 
آغاز فعالیت مجاز داشته باشند. در حال حاضر هیچ یک از متقاضیان 
پروانه بهره برداری دریافت نکرده اند. او همچنین درباره کش��ورهایی 
که در زمینه اس��تخراج بیت کوی��ن در ایران فعالیت می کنند، افزود: 
صرفاً دارندگان شناسه ملی )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( امکان 
دریافت مجوز در سامانه را دارند و براساس دستورالعمل صدور مجوز 
فعالیت اس��تخراج رمزارز مورخ ۲۸ آبان س��ال گذشته وزارت متبوع، 
اش��خاص غیرایرانی در قالب اش��خاص حقوقی امکان سرمایه گذاری 
دارند. براس��اس اطالعات سامانه، تعداد س��رمایه گذاران غیرایرانی در 
این زمینه در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز است. البته براساس اعالم 
وزارت نی��رو، حدود 4۵ درصد قراردادهای ب��رق غیریارانه ای )با نرخ 
متوس��ط 96۵۰ ریال برای هر کیلووات-ساعت( معادل ۱4۰ مگاوات 

در زمینه استخراج رمزارز، مربوط به سرمایه گذاران خارجی است. برای 
مقایس��ه ابعاد این عدد با مقدار مصرف برق کش��ور باید گفت که در 
روزهای تابستان امسال که اوج مصرف برق است، رکورد روزانه مصرف 
برق بالغ بر ۵3 هزار مگاوات بوده اس��ت. به گفته مدیرکل دفتر امور 
طرح های وزارت صمت نرخ برق غیریارانه ای براس��اس مصوبه هیأت 
وزیران به ش��ماره ۵۸۱44/ت۵۵63۷ه�  در تاریخ ۱3 مرداد ۱39۸به 
نرخ متوسط صادراتی در نظر گرفته شده که براساس محاسبه وزارت 
نیرو به طور متوس��ط 96۵ تومان برای هر کیلوات-ساعت است و بالغ 
ب��ر ۱4 برابر نرخ برق صنعتی اس��ت. البته تخفیف��ات تعرفه ای فنی 
نظیر ولت��اژ اتصال و تخفیف مصرف در ماه های غیرگرم نیز توس��ط 
وزارت نیرو اعمال می شود که نرخ را در هشت ماه غیرگرم، به حدود 
4۸۰ توم��ان )بیش از ۷ برابر نرخ برق صنعتی( کاهش می دهد. همه 
مصرف کنندگان اعم از ایرانی و غیرایرانی مش��مول پرداخت این نرخ 
غیریارانه ای هس��تند. او با بیان اینکه متقاضیان اس��تخراج رمزارز در 
سراسر کش��ور جواز تأس��یس دریافت کرده اند، گفت: در استان های 
خراسان رضوی ۲۵۱ فقره )۱۸ درصد کل جوازها(، تهران با ۱4۸ فقره 
)۱۱ درصد کل جوازه��ا(، زنجان با ۱۰9فقره )۸ درصد کل جوازها(، 
آذربایجان شرقی ۱۰۸ فقره )۸ درصد کل جوازها( آذربایجان غربی 9۵ 
فقره )۷ درصد کل جوازها( جواز تأس��یس صادره ش��ده است. هادی 

درباره انتقاداتی که نسبت به سختی شرایط دریافت مجوز تولید بیت 
کوین مطرح ش��ده نیز تصریح ک��رد: صدور مجوز اس��تخراج رمزارز 
به صورت کامالً الکترونیکی و از طریق سامانه بهین یاب با سهولت در 
حال انجام اس��ت و هیچ گونه محدودیت و یا دش��واری در این زمینه 
وج��ود ن��دارد و از آذر ۱39۸ تاکنون ۱3۸۰ فقره جواز تأس��یس در 
س��امانه صادر ش��ده و همچنان ادامه دارد. گفتنی است در پی قطع 
گسترده برق در چند کالنشهر ایران در هفته گذشته، گزارش هایی از 
حضور چینی ها برای استخراج بیت کوین در ایران منتشر شد و سپس 
این گمانه زنی مطرح شد که یکی از دالیل قطعی گسترده برق در سال 
99، افزایش چشمگیر استخراج رمزارزها به صورت قانونی و غیرقانونی 
اس��ت بنابرای��ن در روزهای گذش��ته اخباری از برخ��ورد با برخی از 
ماینرهای غیرمجاز منتشر و اعالم شد که در راستای مدیریت مصرف 
برق و جلوگیری از خاموشی با استخراج کنندگان رمزارز مجاز مذاکره 
شد تا در این زمان فعالیت خود را متوقف کنند و در این راستا فعالیت 
استخراج کنندگان رمزارز چینی هم متوقف شده است. هرچند قطع 
برق منازل مس��کونی به گستردگی هفته گذشته در این هفته ادامه 
نیافت، اما همچنان برق مشترکان پرمصرف و حتی واحدهای تولیدی 
در شهرک های صنعتی در س��اعاتی از روز قطع می شود، با این حال 
تاکنون توضیح قانع کننده ای درباره چرایی قطع برق اعالم نشده است.

بحران کرونا دردس��رهای زیادی در جه��ان ایجاد کرده که یکی از 
مهمترین آنها، افزایش نرخ بیکاری اس��ت و البته زنان در این زمینه 
بی��ش از مردان آس��یب دیده ان��د. حوزه فن��اوری نی��ز از این قاعده 
مس��تثنی نیس��ت و در بحران کرونا، زنان شاغل در این بخش بسیار 
 Harvard بیشتر از مردان آسیب دیده اند. تازه ترین گزارش مؤسسه
Business نشان می دهد در سال ۲۰۲۰ میالدی زنان ۱.6 بار بیشتر 
از مردان همکارشان در حوزه تکنولوژی شغل خود را از دست داده اند 
که نماد بارز نابرابری و شکاف جنسیتی به شمار می رود، اما محققان 
در همین گزارش مدعی ش��ده اند که بحران کرونا می تواند زمینه ساز 
اشتغال پایدار برای زنان در آینده نیز باشد، به شرط آنکه به حوزه علم، 

پژوهش و فناوری)STEM( و هوش مصنوعی ورود کنند.
سوال اما این است که چرا اشتغال زنان در حوزه فناوری تا این حد 
شکننده بوده است؟ در بحران کرونا زنان بسیار بیشتر از مردان آسیب 
دیده اند که برخی کارشناس��ان، دلیل این موضوع را آن می دانند که 
از پذیرش زنان برای فعالیت در حوزه فناوری زمان زیادی نگذش��ته 
اس��ت. برخی دیگر هم می گویند هرچند حاال دیگر زنان بیشتری در 
حال تالش برای کاهش شکاف در شغل های علمی، فنی، مهندسی و 
ریاضیات هستند ولی در دوران کرونا و به دلیل دورکاری، مسئولیت 
تعداد زیادی از آنها در خانه بس��یار زیاد ش��ده ت��ا جایی که مدیران 
تصمیم به حذف آنها گرفتند. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و معتقدند 
اگر اوضاع به همین منوال پیش برود وضعیت اش��تغال زنان در حوزه 
فناوری ۱۰ سال به عقب بازمی گردد. در سوی مقابل، عده دیگری عدم 
تمایل زنان به تحصیل و فعالیت در مشاغل فناوری و کم تعداد بودن 
آنها در محل کار را عامل تعدیل بیشتر زنان نسبت به مردان می دانند. 
مطالعات مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰ نشان می دهد درحالی 

که ۵۵ درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه ها در جهان زنان هستند ولی 
حدود یک سوم آنها رشته های STEM را انتخاب می کنند که در این 
میان، 3 درصد زنان در رش��ته آی سی تی، ۵ درصد در رشته های علم 

و ریاضیات و ۸ درصد هم در رشته های مهندسی تحصیل می کنند.
از س��وی دیگر، مردان در رده های باالی ش��غلی فن��اوری به طور 
متوس��ط حقوق ۷3 ه��زار دالری دارند درحالی ک��ه این مبلغ برای 
زنان 6۵ هزار و 3۰۰ دالر اس��ت و این رقم نش��ان دهنده یک شکاف 
۱۱درصدی است. البته گفتن این نکته ضروری است که حقوق زنان 
در مشاغل STEM حدود 3۵ درصد بیشتر از سایر فرصت های شغلی 
است و همین موضوع می تواند عاملی برای تشویق زنان برای ورود به 
تحصیل و کار در این حوزه باشد. همچنین تحقیقات مؤسسه پژوهشی 
TrustRadius  نش��ان می دهد در سال ۲۰۲۰ عمدتا شغل فناوری 
زنان جوانی که به تازگی به محل کار وارد شده بودند از دست رفت و 
در این بین، زنان رنگین پوست، بیشترین آسیب را به ویژه در آمریکا 

دیده اند.
با اینکه بحران کرونا بر اغلب کسب و کارها و صنایع تاثیر مخربی 
داش��ته و تع��داد زیادی ش��غل را از بین برده اس��ت، اما یک صنعت 
تاب آوری باالیی داش��ت و حتی شاهد رشد آن در بحبوحه کرونا نیز 
بوده ایم که آن هم هوش مصنوعی)AI( است و بسیاری برای مشاغل 
مرتبط با آن، آینده ای بس��یار مناسب و خوب پیش بینی می کنند. در 
ح��ال حاضر، می��زان تقاضا برای افراد دارای مه��ارت در حوزه هوش 
مصنوع��ی، روندی صع��ودی و حتی انفج��اری دارد. طبق مطالعات 
مؤسس��ه  Harvard Business، ب��ازار هوش مصنوعی در س��ال 
۲۰۲۱ رش��د ۱6 درصدی خواهد داشت و به موازات توسعه بازار کار 
و اش��تغال، فرصت های شغلی برای زنان نیز در حوزه هوش مصنوعی 

وجود دارد. درحال حاضر همچون سایر بخش های فناوری، در حوزه 
هوش مصنوعی نیز با نابرابری جنسیتی مواجه هستیم به گونه ای که 
کمتر از ۲6 درصد شغل های هوش مصنوعی در اختیار زنان قرار دارد. 
کم تعداد بودن زنان شاغل در این حوزه در کنار افزایش ظرفیت شغلی، 
پنجره ای به سوی اش��تغال زنان می گشاید تا به فناوری روی خوش 
نش��ان دهند. محققان این مؤسس��ه معتقدند زنان نقش کلیدی در 
توسعه فناوری هوش مصنوعی و علم داده)دیتا( دارند و برای پاسخ به 
تقاضای کار در حوزه هوش مصنوعی، باید زنان بیشتری از فرهنگ ها و 
سنین مختلف تشویق شده و وارد رشته های فناوری و هوش مصنوعی 
شوند. بنابراین باید دختران را از سن پایین به علم و ریاضیات ترغیب 
کرد تا دریچه ای از فرصت ها به روی آنان باز شود و در آینده، شغل های 
مناسبی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری به دست بیاورند و به این 
ترتیب، تعداد زنان ش��اغل در این بخش افزای��ش یافته و نابرابری و 
ش��کاف جنسیتی روز به روز کمتر شود. زنان شاغل در حوزه فناوری 
ه��م می توانند آموزش ه��ای الزم را ببینند و به هوش مصنوعی ورود 
کنند که در این زمینه استفاده از Google AI بهترین راهکار است 

تا مهارت های اساسی هوش مصنوعی را از راه دور یاد بگیرند.
ریتیکا گون��ار، معاون داده و هوش مصنوعی کمپانیIBM در این 
باره گفت: »پاندمی کرونا سبب عدم اطمینان زیاد و باال رفتن میزان 
تقاضا برای هوش مصنوعی در جهان ش��ده اس��ت که این روند ادامه 
خواهد داشت. تاکنون برای مقابله با کرونا از هوش مصنوعی استفاده 
زیادی شده و هنوز هم می توان از آن بهره بیشتری برد. بیمارستان ها از 
هوش مصنوعی برای شناسایی بیماران استفاده می کنند و دولت ها هم 
در اپ های ردیابی بیماران کرونایی از این فناوری پرکار بهره می برند. 
در ای��ن م��دت کمپانی های کوچک و بزرگ ه��م از هوش مصنوعی 

اس��تفاده کردند تا بتوانند برای نخستین بار در تاریخ همه کارمندان 
خود را دورکار کنند.«

به اعتقاد گونار، »برای رفع تبعیض ها باید زنان بیشتری به 
 STEM حوزه علم و تکنولوژی ورود کرده و در رشته های
تحصی��ل کنند. طبق تحقیق  IBM ح��دود ۸۵ درصد از 
متخصصان حوزه هوش مصنوعی معتقدند که در این صنعت 
در س��ال های اخیر تنوع جنس��یتی بهتری نسبت به سایر 
بخش های فناوری ایجاد ش��ده و این موضوع تأثیر مثبتی 
بر تکنولوژی داشته است. ۸6 درصد از 3 هزار و ۲۰۰ نفری 
که در آمریکای ش��مالی، اروپا و هندوستان در نظرسنجی 
این کمپانی شرکت کردند گفتند که بدون هیچ تعصبی به 
توانایی های هوش مصنوعی در تصمیم گیری اعتماد دارند 
ولی باید تالش بیشتری انجام شود تا دختران از سن کم با 
حوزه هوش مصنوعی آش��نا شوند. در حالی که 46 درصد 
مردان حاضر در این نظرسنجی از دوران دبیرستان یا حتی 
زودتر به فناوری عالقه مند بوده اند ولی ۵3 درصد زنان تنها 

به عنوان یک مدرک به آن نگاه می کرده اند.
اهمیت موضوع ش��کاف جنسیتی در حوزه فناوری تا آنجاست که 
مجمع جهانی اقتصاد سال گذشته بر لزوم پیوستن زنان به برنامه های 
متمرک��ز بر ش��غل هایSTEM تأکی��د کرد و س��پس کمپین های 
بین المللی در این زمینه در چندین کش��ور ایجاد شد. از کمپانی های 
ب��زرگ فناوری فعال در ای��ن زمینه می توان ب��ه  IBM،IPsoft  و 
مایکروس��افت اشاره کرد. از استرالیا تا عربس��تان و کانادا رهبران زن 
موف��ق در حوزه هوش مصنوع��ی و STEM  دخت��ران و زنان را به 
این موضوع تش��ویق کرده اند تا فرصت های ش��غلی مهندسی، هوش 

مصنوعی و علم را اش��غال کنند. در کاخ س��فید نیز ایوانکا ترامپ در 
قال��ب برنامه ابتکاری WGDP  تالش هایی برای جذب زنان به این 
حوزه انجام داده اس��ت. در قالب این برنامه قرار اس��ت تا سال ۲۰۲۵ 
حدود ۵۰میلیون زن در جوامع در حال توس��عه به ش��غل های حوزه 
تکنولوژی ورود کنند که با آموزش و اعطای وام تا پایان سال ۲۰۲۰، 
ای��ن موضوع برای حدود ۱۲میلیون نفر تحق��ق پیدا کرد. این برنامه 
بیش��تر در جوامعی اجرا می شود که نابرابری جنسیتی در آنها بیشتر 

دیده می شود.
جالب اس��ت بدانید هرچند در بسیاری از کشورهای جهان شاهد 
اخراج و تعدیل زنان در حوزه فناوری هستیم، اما در بریتانیا وضعیت 
دیگری را شاهد هستیم. در کمال ناباوری تعداد زنان شاغل در حوزه 
آی تی در بریتانیا در س��ال ۲۰۲۰ بیش از س��ال ۲۰۱9 بوده است. با 
وجودی که در بیشتر نقاط دنیا زنان در صنایع گوناگون و صنعت آی 
تی بیش از مردان شغل خود را از دست داده اند، اما در بریتانیا درصد 
زنان ش��اغل در حوزه تکنولوژی ۲۰درصد افزایش داشت درحالی که 

این رقم افزایش در سال ۲۰۱9 حدود ۱9درصد بود.
هندوس��تان نیز از دیگر کشورهایی اس��ت که زنان فعال در حوزه 
تکنول��وژی از بح��ران کرونا آس��یب زی��ادی ندیده اند. ش��یوع کرونا 
زمینه ساز تغییرات مثبتی برای زنان در صنعت سرویس های تکنولوژی 
هندوس��تان به ارزش ۲۰۰ میلیارد دالر شده است. در جامعه سنتی 
هندوس��تان دورکاری هرگز پذیرفته نش��ده بود و بس��یاری از زنان 
تحصیلکرده نیز به دلیل ش��رایط زندگی خ��ود و اجبار به مراقبت از 
کودکان یا س��المندان گاه مجبور بودند قی��د کار را بزنند، اما حاال با 
توجه به پذیرش دورکاری به عنوان شیوه نوین اشتغال، سدها و موانع 

زیادی از مقابل زنان هندی برداشته شده است.

زنان بیشتر از مردان شغل خود را در حوزه فناوری از دست داده اند

شکاف جنسیتی در بحران کرونا

سهم سرمایه گذاران خارجی رمزارز از مصرف برق ایران چقدر است؟

علیه ماینرهای غیرمجاز



فرص��ت امروز: ت��اب آوری اقتصاده��ای دنیا برای مقابله ب��ا بحران های 
اقتص��ادی و طبیع��ی مختلف، یکی از فاکتورهای مهم اقتصادی اس��ت و 
موضوعی اس��ت که در س��ال های اخیر بارها مورد توجه پژوهشگران قرار 
گرفته اس��ت. سؤال این است که یک کش��ور چگونه می تواند قدرت خود 
را برای مواجهه با بحران های اقتصادی و طبیعی پیش بینی نش��ده افزایش 
دهد و در صورت آسیب دیدن بتواند به سرعت به وضعیت عادی بازگردد؟ 
بدون شک دارا بودن زیرساخت های توسعه یافته یک عامل بسیار مهم است 
ول��ی عامل مهم تر را می توان در برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی خطرات 
و احتماالت مختلف در صورت وقوع مش��کالت پیش بینی نش��ده دانست؛ 

مسئله ای که نیاز به آموزش، مهارت و توانمندی دارد.
در این راس��تا، مرک��ز مطالعات »کارف��ون ویرهاوس« اخی��را اقدام به 
رده بندی 3۰ کش��ور برمبنای س��طح تاب آوری اقتصادی آنها کرده است. 
در ابتدای این گزارش در مورد ش��اخصی صحبت ش��د که به این موسسه 
امکان می داد تا کش��ورها را با هم مقایسه کند و در تهیه این شاخص ۱۵ 
زیربخش مهم مورد بررس��ی قرار گرفت. امتیاز هر فاکتور بین صفر تا ده 
بود و مجموع امتیاز این ۱۵ ش��اخص برای هر کشور می توانست شاخص 
تاب آوری اقتصادی را ایجاد کند. این شاخص عددی بین ۰ تا ۱۵۰ بود و 
هرچه به ۱۵۰ نزدیک تر بود نش��ان دهنده قدرت بیشتر کشور برای مقابله 
با بحران های آتی بود. نکته مهم این است که هیچ یک از کشورها به عدد 
۱۵۰ نزدیک هم نش��ده اند و تنها پنج کشور توانسته اند شاخص تاب آوری 

اقتصادی باالتر از ۱۰۰ را به خود اختصاص دهند.
شاخص تاب آوری چگونه محاسبه می شود؟

برای بررس��ی شاخص تاب آوری اقتصادی، وضعیت کشورها از دو جنبه 
مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت. از یک طرف، قدرت مقابله آنها با بحران ها 
در آینده نزدیک یعنی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده در نظر گرفته شده و از طرف 
دیگر قدرت آنها برای مقابله با تحوالت پیش بینی نشده در آینده دورتر از 
۲۰ سال بررسی شده است. کشورهایی که از نظر زیرساخت های فیزیکی 
و تکنولوژیکی در س��طح باالیی قرار داشته باش��ند و سرمایه های الزم در 
این حوزه ها را در اختیار داشته باشند، می توانند در مقابل چالش های آتی 

مقاومت کنند.
برای تهیه ش��اخص تاب آوری اقتصادی، فاکتورهای مختلفی در اقتصاد 
کش��ورها در نظر گرفته شده که عبارتند از توس��عه زیرساختی، ارتباطات 
و تکنولوژی، سیاس��ت های زیس��ت محیطی، حقوق انسانی، سیاست های 
اقتصادی و زیرس��اخت های بهداشتی و درمانی. این فاکتورها برای ارزیابی 
میزان تاب آوری اقتصادی کشورها در آینده نزدیک یا به تعبیر بهتر، میزان 
آمادگی کنونی آنها ب��رای مقابله با حوادث غیرقابل پیش بینی مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت و فاکتورهای دیگر برای تعیین شاخصی که توانایی آنها 
ب��رای مقابله با تحوالت منفی آتی را مورد مطالعه قرار می دهد، اس��تفاده 

شده است.
فاکتورهایی که برای تهیه ش��اخص تاب آوری اقتصادی کش��ورها در 
آینده یا پتانس��یل آنها برای مقابل با بحران های آتی استفاده  شده است 
می توان به س��طح توسعه یافتگی زیرساخت های س��ایبری در کشورها، 
زیرس��اخت های نظامی، ش��اخص صلح جهانی، نرخ رک��ود اقتصادی و 
میزان ذخایر طبیعی موجود در کش��ورها که به آنها امکان کسب درآمد 
در ش��رایط سخت اقتصادی را می دهد، اشاره کرد. از طرف دیگر، سطح 
احتمال مواجهه با ش��رایط نامناسب جوی و بحران های طبیعی، امنیت 
بهداشتی و در نهایت شمار تلفن های موجود در کشورها به ازای هر یک 
از س��اکنین آنها نیز از دیگر فاکتورهایی اس��ت که در تهیه این شاخص 

مدنظر قرار گرفته است.
مرکز مطالعاتی »کارفون ویرهاوس« در گزارش خود نوشت: »تاب آوری 
به معنای میزان مقاومت اقتصادی یک کشور در برابر حوادث طبیعی یا 
بحران های بزرگ است. این شاخص به بررسی این مسئله می پردازد که 
بعد از یک بحران چقدر طول می کش��د تا اقتصاد یک کشور به وضعیت 
عادی بازگردد و از بحران خارج ش��ود. س��رعت احیای اقتصاد کشورها 
بعد از تجربه بحران ها فاکتور مهمی اس��ت به خصوص در این روزها که 
تغییرات جوی چالش بزرگی برای دنیا ایجاد کرده است و احتمال وقوع 
سیل ها و توفان های مختلف می تواند کار و زندگی در بسیاری از شهرها 
و مراکز را برای مدت های زیادی تعطیل کند. کش��ورها موظف هستند 
زیرس��اخت های اقتصادی و تکنولوژیکی خود را به گونه ای توسعه دهند 
که در شرایط بحرانی برنامه جایگزینی برای کار وجود داشته باشد. یکی 
از این ابزارهای جایگزین امکان دورکاری و استفاده از دنیای تکنولوژی 
برای انجام کار است که با شیوع کرونا از آن استفاده شد. امکان تدریس 
به صورت آنالین و امکان برگزاری جلس��ات با استفاده از امکانات به روز 
تکنولوژیکی از مسائلی اس��ت که می تواند قدرت تاب آوری اقتصادها را 

در برابر بحران ها بیشتر کند.«

نروژ باالترین میزان تاب آوری در جهان را دارد
در سال ۲۰۲۰ نروژ به عنوان کشوری که باالترین تاب آوری را برای مقابله 
با بحران های آتی دارد، معرفی شده است. این کشور در جریان همه گیری 
کرونا هم آسیب زیادی متحمل نشد و با استفاده از سیاست های اقتصادی 
صحیح توانست از تشدید رکود اقتصادی جلوگیری کند. این کشور از نظر 
شاخص های مرتبط با سیاست های زیست محیطی، منابع طبیعی و توانایی 
مقابله با ش��رایط سخت جوی در سطح باالیی قرار دارد و به همین دلیل 
توانسته جایگاه اول فهرست را به خود اختصاص دهد. نروژ توانسته است از 
نظر سیاست های مرتبط با محیط زیست و حقوق بشر امتیاز ۱۰ را کسب 
کند و از نظر سیاست های اقتصادی و تکنولوژی های ارتباطی و مخابراتی 

به ترتیب امتیاز 9.۲9 و 9.۲۸ را به خود اختصاص داده است.
در جایگاه دوم این فهرست کشور کانادا قرار دارد که از نظر عملکرد بخش 
منابع طبیعی، زیرس��اخت های س��ایبری و در نهایت کارایی سیاست های 
اقتصادی در سطح باالیی قرار دارد و توانسته در صدر کشورهای قاره آمریکا 
قرار بگیرد. باالترین امتیاز این کش��ور در حوزه زیرس��اخت های سایبری 
اس��ت )امتیاز 9.۵9(. در سومین جایگاه این فهرست، فرانسه قرار دارد. در 
این کش��ور شمار گوشی های هوش��مند به ازای هر فرد بسیار زیاد است و 
زیرس��اخت های بهداشت و درمان بسیار توسعه یافته است. زیرساخت های 
توسعه یافته ش��هری و صنعتی و حجم باالی منابع طبیعی در این کشور 
باعث شده است تا جایگاه سوم به این کشور اروپایی اختصاص داشته باشد. 
کش��ور آلمان هم در این رده بندی جایگاه چهارم را دارد و توانس��ته است 
در ش��مار زیادی از فاکتورهای سازنده ش��اخص، سطوح باالیی را به خود 
اختصاص دهد. این کشور از نظر زیرساخت های سایبری، شهری و صنعتی 
بسیار توسعه یافته است و سیاست های اقتصادی در این کشور با درایت و 
در زمان مناسب وضع و اجرا می شود. این کشور توانایی باالیی برای مقابله 
با شرایط بد جوی و حتی وضعیت بد سالمتی دارد و توسعه یافتگی سیستم 
بهداش��ت و درمان هم در این کش��ور صنعتی اروپایی باعث جذاب شدن 

اقتصاد آن برای سرمایه گذاری شده است.
 اس��ترالیا در این رده بندی جایگاه پنجم را دارد و از نظر توسعه یافتگی 
زیرس��اخت ها و وضعیت بهداش��ت و درمان در میان برترین کش��ورهای 
دنیاس��ت ولی ش��اخص ارتباطات و تکنولوژی در این کشور از ۱۰ برابر با 
۸ است و شاخص سیاست های اقتصادی و زیرساخت های سایبری هم در 
همین سطح قرار دارد. نکته مهم این است که حداکثر شاخص تاب آوری 
برابر با ۱۵۰ اس��ت و تنها ۵ کش��ور نروژ، کانادا، فرانسه، آلمان و استرالیا 

توانسته اند شاخص باالتر از ۱۰۰ را به دست آورند.
جایگاه پنجم تا دهم متعلق به کدام کشورهاست؟

 کشور سوییس در این رده بندی جایگاه ششم را به خود اختصاص داده 
و شاخص تاب آوری این کشور 99.44 است. این کشور یکی از کشورهای 
طرفدار صلح در دنیاس��ت و همین مس��ئله باعث شده تا موقعیت خوبی 
داشته باشد، اما کم بودن حجم منابع طبیعی موجود در این کشور باعث 
شده است تا نتواند در میان پنج کشور اول فهرست قرار بگیرد. این کشور 
از نظر نوع سیاس��ت های اقتصادی اجراش��ده در کشور و توانایی باال برای 
مقابله با ش��رایط بد جوی وضعیت بس��یار خوبی دارد. هلند نیز هفتمین 
کش��ور این فهرس��ت اس��ت که س��طح باالی تکنولوژی های ارتباطاتی و 
مخابراتی، کارآمدی سیاس��ت های اقتص��ادی و حجم باالی منابع طبیعی 
باعث قرار گرفتن این کش��ور در این جایگاه ش��ده است. این کشور از نظر 
س��طح خدمات رسانی در حوزه بهداش��ت و درمان نیز در میان کشورهای 

برجسته دنیاست.
بریتانیا در این رده بندی جایگاه هش��تم را دارد و از نظر توس��عه یافتگی 
زیرساخت ها، سطح تکنولوژی های مخابراتی و اطالعاتی و زیرساخت های 
سایبری کشوری قدرتمند است. در جایگاه نهم سنگاپور قرار گرفته است 
که تنها کشوری بعد از نروژ است که در بیش از یکی از فاکتورهای سازنده 
شاخص تاب آوری اقتصادی توانسته است امتیاز ۱۰ را به دست آورد و این 
امتیاز برای آمادگی کشور برای تغییرات ناگهانی جوی و وضع سیاست های 
مناسب اقتصادی و در سریع ترین زمان ممکن کسب کرده است. این کشور 
زیرساخت های توس��عه یافته ای دارد و از نظر سطح تکنولوژی و مخابراتی 
هم بسیار پیشرفته است. اسپانیا نیز در این رده بندی جایگاه دهم را دارد 
و امتیاز کامل را از نظر توس��عه یافتگی زیرساخت ها دارد. امتیاز این کشور 

برای زیرساخت های بهداشت و درمان 9 است.
آمریکا از نظر ش��اخص تاب آوری اقتصادی جایگاه یازدهم دنیا را دارد و 
این ش��اخص برای آمریکا ۸9.9۵ اس��ت. این کشور از نظر تکنولوژی های 
مخابراتی و اطالعاتی و س��طح خدمات رس��انی در حوزه بهداشت و درمان 
جای��گاه خوب��ی دارد ولی از نظر س��طح توس��عه یافتگی زیرس��اخت ها با 
کشورهای اول این فهرست قابل مقایسه نیست. جذب سرمایه گذاری کلید 
موفقیت این کش��ور در توسعه زیرس��اخت ها و افزایش شاخص تاب آوری 

اقتصادی اس��ت. کره جنوبی سیزدهمین کشور فهرست است و امارات با 
داشتن شاخص ۷۲.9۵ توانست جایگاه پانزدهم را به خود اختصاص دهد. 
ژاپن ش��انزدهمین کشور این فهرست است و کشورهای ترکیه و چین به 
ترتیب جایگاه های بیس��ت ویک و بیس��ت و دوم را دارند. بزرگی شاخص 
تاب آوری اقتصادی برای کش��ور ترکیه 66.9۰ است و برای چین به سطح 
66.۵۱ رس��یده است. همچنین عربس��تان جایگاه بیست و چهارم و هند 

جایگاه بیست و پنجم را دارد.
مرکز مطالعاتی »کارفون ویرهاوس« برای تهیه این گزارش 3۰ کش��ور 
را مورد مطالعه قرار داد و بزرگی اقتصاد این کش��ورها در س��ال ۲۰3۰ را 
به عنوان فاکتوری مهم برای مطالعه قدرت آنها برای مقابله با تحوالت آتی 
در نظر گرفت، اما سه کشوری که در انتهای این فهرست قرار دارند یعنی 
جایگاه های بیست و هشتم تا سی ام را دارند عبارتند از بنگالدش، نیجریه 
و گوایانا که هر سه اقتصادی بسیار ضعیف و زیرساخت های آسیب دیده ای 

دارند.
کشورها چگونه می توانند برای آینده آماده شوند؟

آماده ش��دن برای آینده ب��ه معنای فراهم کردن زیرس��اخت های الزم 
ب��رای مواجهه با چالش های غیرقابل پیش بینی اس��ت. این زیرس��اخت ها 
ش��امل زیرساخت های ش��هری، ارتباطاتی، اطالعاتی و تکنولوژیکی است 
و توس��عه یافتگی این زیرس��اخت ها کام��اًل در ارتباط مس��تقیم با میزان 
س��رمایه گذاری در ای��ن بخش ها اس��ت. به عنوان مثال، کش��ورهایی که 
بیش��ترین سرمایه گذاری را در حوزه افزایش دسترسی به تکنولوژی نسل 
پنجم یا ۵G انجام می دهد یا کشورهایی که بیشترین سرمایه گذاری را در 
افزایش ضریب نفوذ گوشی های هوشمند در جامعه دارند و تالش می کنند 
تا بخش وسیع تری از جمعیت کشور به اینترنت و خدمات آنالین دسترسی 

داشته باشند، همه در زمره کشورهایی هستند که برای آینده آماده اند.
مطالعات نش��ان می دهد س��نگاپور پیش��گام ترین کش��ور دنی��ا از نظر 
س��رمایه گذاری در حوزه زیرساختی است و کش��ورهای نروژ و فرانسه در 
رده ه��ای بع��دی قرار دارند. از میان 3۰ کش��ور م��ورد مطالعه نیز آمریکا 
کمترین س��رمایه گذاری در حوزه زیرساختی را انجام می دهد درحالی که 
از نظر س��طح توسعه یافتگی زیرس��اخت ها ضعف های زیادی دارد و چین 
هم از نظر میزان اندک س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها بع��د از آمریکا، 
پایین ترین جایگاه را دارد. در حوزه س��طح توس��عه یافتگی تکنولوژی های 
اطالعاتی و مخابراتی، امارات جایگاه اول را دارد و کش��ورهای کره جنوبی 
و نروژ به ترتیب جایگاه دوم و س��وم را دارند. پایین ترین کش��ورها از نظر 
س��طح توسعه یافتگی تکنولوژی ها و مخابراتی کش��ورهای اتیوپی، هند و 

روآندا هستند.
متیو گریفی��ن، یکی از پژوهش��گران حوزه آینده پژوهی معتقد اس��ت 
برای اینکه برای مواجهه با دنیای آینده آماده ش��ویم باید با علم روز دنیا 
و دنیای کامپیوتر بیش��تر خو بگیریم و این کامپیوترهای توس��عه یافته و 
تکنولوژی های مرتبط با آن به اولین و اصلی ترین وسیله موردنیاز ما برای 
کار و زندگی تبدیل شود. ازجمله کشورهایی که برای حرکت به این سمت 
سرمایه گذاری های زیادی کرده اند می توان به چین، عربستان، سنگاپور و 
امارات اشاره کرد. به عنوان مثال، عربستان ۵۰۰ میلیارد دالر برای ساخت 
ش��هر هوش��مند Meon س��رمایه گذاری کرده و در دوبی و سنگاپور هم 
سیستم تاکسی های رباتی به کار گرفته شده است تا برای دنیای آینده و 

خودروهای بدون راننده آماده شوند.
البته سیاست ها سنگ بنای هر کشور هستند. از سیاست های مرتبط با 
محیط زیست گرفته تا سیاست های اقتصادی و سیاست های حوزه بهداشت 
و درمان. هر کشوری که سیاست های بهتری وضع کند و قدرت اجرای آنها 
را داشته باشد می تواند قدرت بیشتری برای مقابله با چالش های آتی دنیا در 
خود ایجاد کند. مطالعات نشان داده کشورهایی می توانند برای مواجهه با 
چالش های آینده آمادگی بیشتری داشته باشند که سیاست های بهتری در 
حوزه اقتصاد و محیط زیست وضع و اجرا کنند، مثال سنگاپور از کشورهایی 
اس��ت که برترین سیاست های اقتصادی را اجرا کرده و کشورهای آلمان و 
س��وییس از این نظر در رده های بعدی قرار دارند. در انتهای این فهرست 
کش��ور گوایانا قرار دارد که یک کش��ور کوچک در آمریکای جنوبی است. 
از نظر وضع و اجرای سیاس��ت های زیس��ت محیطی که این روزها از آنها 
به عنوان مهمترین مسئله دنیا نام برده می شود، نروژ جایگاه اول را دارد و 
سوییس و برزیل به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. 
دلیل ق��رار گفتن برزیل در جایگاه س��وم را هم می توان س��رمایه گذاری 
کالن این کش��ور در تولید انرژی های احیاش��دنی دانست که باعث شد تا 
وابستگی این کشور به سوخت های آالینده و فسیلی برای تأمین نیاز انرژی 
کش��ور کمتر شود. کش��وری که از نظر وضع و اجرای سیاست های حافظ 
محیط زیست در انتهای فهرست قرار دارد، امارات است و این ضعف امارات 

زمینه را برای کاهش کیفیت هوا در این کشور فراهم کرده است.

کدام کشورها باالترین شاخص تاب آوری را دارند؟

درجه تاب آوری اقتصادها
نگاه

اقتصاد ایران چگونه در مقابل تحریم و کرونا تاب آورد؟
 تاب آوری اقتصادی ایران
به روایت علی سرزعیم

ای��ن روزها در کنار تحریم و ش��یوع بیم��اری کرونا و تبعات 
آن ب��ر تولید و اقتصاد عده ای از رونق تولید س��خن می گویند، 
اما وضعیت امروز اقتصاد ایران چگونه اس��ت؟ در پاسخ به این 
س��وال، یک اقتصاددان می گوید: افت نسبتاً کم تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت در دو سال گذشته و عدم افت جدی اشتغال 
نش��ان داد که اقتصاد ایران در براب��ر تحریم مقاوم تر از چیزی 
اس��ت که در ابتدا به نظر می رس��ید. برخی از تهدیدها که در 
ش��رایط عادی به ض��رر اقتصاد اس��ت، در دوره بحران فرصت 

تاب آوری را باال برد.
علی سرزعیم در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، از تاب آوری 
اقتصاد سخن می گوید و می افزاید: اقتصاد ایران در برابر تحریم 
مجدد آمریکا و پدیده کرونا تاب آوری خوبی داشته که هم باید 

مورد توجه و تقدیر قرار گیرد و هم باید تحلیل شود.
به اعتقاد سرزعیم، افت نسبتاً کِم تولید ناخالص داخلی بدون 
نفت در دو سال گذشته و عدم افت جدی اشتغال نشان داد که 
اقتصاد ایران در برابر تحریم مقاوم تر از چیزی است که در ابتدا 
به نظر می رس��ید. در قضیه کرونا اگرچ��ه در ابتدای امر نوعی 
س��ردرگمی بود اما نظام تصمیم گیری به س��رعت به خود آمد 
و موفق ش��د وضعیت را مدیریت کند. عدم غارت فروشگاه ها و 
وفور اجناس نش��ان از این داشت که تدابیر به کار گرفته شده 

در ایران موفق تر از کشورهای توسعه یافته بوده است.
ب��ه غیر از نقاط ق��وت اقتصاد ایران، ناکارایی ها و اش��کاالتی 
که در نظام اقتصادی ایران وجود داش��ته چیست و چگونه این 
ناکارایی ها در مقابل تاب آوری اقتصاد قرار نگرفته اس��ت؟ این 
اقتصاددان پاس��خ می ده��د: یکی از مهمترین اش��کاالت نظام 
سیاس��ت گذاری ایران، تثبیت نرخ ارز در ش��رایط تورمی بوده 
اس��ت. این امر موجب تضعیف تولید داخ��ل و ترغیب واردات 
بوده اس��ت. پیامد مس��تقیم این امر تضعیف جامعه مهندسی 
و تولیدکنندگان داخلی بوده اس��ت. جهش ش��دید نرخ ارز که 
به تبع تحریم رخ داد موجب شد واردات گران شود و همچنین 
ارس��ال آن به ایران با مش��کل مواجه ش��ود، اما همین مسئله 
زمین��ه ای را فراهم کرد تا بنگاه ها برای تأمین این اقالم متوجه 
داخل شوند و از توان مهندسی موجود در بنگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان یاری بخواهند. نتیجه این وضعیت رونقی ش��د که 
به این واس��طه در برخی صنایع به وجود آمد و به شرکت های 

دانش بنیان خون تازه ای تزریق کرد.
یعنی باید در آینده دوباره نرخ ارز س��رکوب ش��ود؟ سرزعیم 
پاس��خ می دهد: اگر تحریم ها مرتفع ش��د، اصال صالح نیس��ت 
سیاس��ت گذار به دنبال کاهش نرخ ارز برود، بلکه بهتر اس��ت 
مزیت ایجادش��ده را حفظ کند و بر تثبیت نرخ ارز در ش��رایط 

تورمی اصرار نورزد.
او س��پس به انبارداری اشاره می کند و در گفت وگو با پایگاه 
خبری اتاق ای��ران ادامه می دهد: یکی از پدیده های عجیب در 
اقتصاد ایران، انباشت مواد اولیه در انبارهاست. این امر به دلیل 
هراس از تأمین آن به واس��طه تحریم و همچنین نگرانی نسبت 
ب��ه تحوالت نرخ ارز صورت می گی��رد. پیامد منفی این امر آن 
است که بخشی از سرمایه در گردش بنگاه ها به این شکل قفل 
می ش��ود زیرا بنگاه ها بیش از مقدار بهینه، مواد اولیه نگهداری 
می کنند. این اشکال در شرایط خاص کرونا به داد اقتصاد ایران 
آم��د زیرا در ش��رایطی که زنجیره تأمین مواد اولیه به واس��طه 
کرونا قطع  شده به صنایع ایران کمک کرده تا کماکان تولیدات 
خود را انجام دهند و از این پدیده متأثر نشوند. تا وقتی شرایط 
تحریمی اس��ت چاره ای جز آن نیست اما به محض مرتفع شدن 

تحریم، باید این وضعیت اصالح شود.
س��رزعیم با اش��اره به فرصت ها و تهدیده��ای همزمان مازاد 
نیروی انس��انی می گوید: یکی از مش��کالت دول��ت، بنگاه های 
دولت��ی و عمومی این اس��ت که با پدیده نیروی انس��انی مازاد 
مواجه اس��ت. این امر هزینه های دولت را در س��رفصل جاری 
زی��اد کرده و در مقابل منابع ناچیزی برای هزینه عمرانی باقی 
گذاشته اس��ت. در سطح بنگاه پیامد این وضعیت آن است که 
هزینه های بنگاه باال رفته و بنگاه با کمبود سرمایه در گردش یا 
کمبود منابع برای س��رمایه گذاری مواجه می شود. این وضعیت 
در وضعی��ت کرونا به کار کش��ورداری و بنگاه داری می آید زیرا 
به س��ادگی می توان با ش��یفتی کردن کارکن��ان، تداوم تولید و 
فعالی��ت اقتصادی را تضمین ک��رد و درعین حال خطر ابتالی 
کرونا پایین باشد و نیازی به حضور همه افراد در جامعه نباشد.

به اعتقاد وی، باید بخش دولتی را چابک کرد و بنگاه ها را از 
ش��ر نیروی مازاد رها کرد. برای این مقصود ضروری اس��ت که 
نظام بیمه بیکاری اصالح شود. از سوی دیگر، شیوه رایج دولت 
در تأمین مالی کس��ری بودجه، استقراض از بانک مرکزی بوده 
اس��ت. این امر همواره موجب شده تا نرخ تورم ایران تک رقمی 

نشود یا تک رقمی نماند.
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی ادام��ه می دهد: ش��یوه صحیح 
اس��تقراض دولت، انتش��ار اوراق بدهی اس��ت. تا پیش از این، 
دولت خیلی از این امکان اس��تفاده نکرد. در شرایط تحریم که 
نرخ تورم به نزدیک ۵۰ درصد رس��ید، تداوم این روند چندان 
به صالح نبود زیرا می توانس��ت کشور را به مرز تورم های شدید 
بکش��اند. به همین دلیل دولت، از راه بدیل یعنی انتشار اوراق 
برای تأمین مالی کس��ری بودجه استفاده کرد و تاکنون از این 

راه مشکالت خود را حل کرده است.
اما آیا صالح است که این مسیر همچنان ادامه یابد؟ سرزعیم 
پاس��خ می دهد: قطعاً انتشار اوراق مس��یر درستی است اگر با 
عملیات بازار باز همراه باش��د و منابع حاصل از آن صرف ایجاد 
زیرساخت های توسعه ای ش��ود تا بتواند ظرفیت رشدی ایجاد 
کند که دولت از محل مالیات آن پول و سود اوراق را برگرداند. 
درصورتی که اگر عملیات بازار باز صورت نگیرد این امر موجب 
باالرفت��ن نرخ به��ره و اف��ت فعالیت های اقتصادی می ش��ود. 
همچنین اگ��ر منابع حاصل از اوراق ص��رف هزینه های جاری 
شود، دولت از یکجا به بعد در بازپرداخت اصل و سود این اوراق 

دچار مشکل خواهد شد.
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فرص��ت امروز: ب��ا اینکه بورس در هفته های گذش��ته افت زیادی کرده 
است و از کاهش نرخ دالر تا قیمت گذاری دستوری فوالد به عنوان عوامل 
دخیل در این ریزش یاد می شود، اما بازار سرمایه همچنان در رتبه نخست 
بازدهی بازارهای مالی ایستاده و چند برابر بازارهای دیگر رشد کرده است. 
بررس��ی بازارها از ابتدای تابستان 9۷ تا پایان پاییز 99 نشان می دهد بازار 
س��رمایه با 64۲ درصد، مسکن با ۱43 درصد، س��که با 9۸ درصد و بازار 
ارز ب��ا ۵۷ درصد به ترتیب بیش��ترین بازدهی را در طول دو س��ال و نیم 
گذش��ته داشته اند و در این بین، بیش��ترین بازدهی با اختالفی چشمگیر 
به بازار س��رمایه تعلق دارد. به عبارت دیگر، بازار سهام در 3۰ ماه گذشته 
4.4 برابر رش��د بازار مسکن، ۱۱.۲ برابر رشد بازار ارز، 6.۵ برابر رشد بازار 
س��که و ۱۷.۸ برابر رشد تورم نقطه به نقطه رشد کرده است. در طول دو 
س��ال و نیم گذشته س��طح عمومی قیمت ها تا حد قابل توجهی افزایش 
یافت، تورم نقطه به نقطه که در سال ۱396 تا ۷ درصد کاهش یافته بود، 
در س��ال ۱39۷ از ۵3 درصد هم عبور کرد. هرچند در س��ال ۱39۸ روند 
نزولی نرخ تورم دوباره آغاز ش��د، اما تورم در سال ۱399 دوباره به آستانه 

۵۰درصد رسید.
مسکن با رشد 143 درصدی در رتبه دوم ایستاد

افزایش نرخ تورم هرچند در قالب گرانی کاالها و خدمات خود را نشان 
داده اس��ت، اما روی دیگر سکه افزایش تورم، افزایش قیمت دارایی ها بوده 
است. بنابراین افزایش سطح عمومی قیمت ها در دو سال گذشته یعنی از 
تابس��تان 9۷ تا پاییز 99 در رشد قابل توجه بازدهی بازارهای مسکن، ارز، 
سکه و بورس موثر بوده است. در این بین، مسکن پس از بازار سرمایه در 

رتبه دوم بازدهی بازارها در دو سال گذشته ایستاده است.
بازار مسکن در سال های اخیر از دو جهت افزایش داشته است؛ نخست، 
کاهش محس��وس عرضه یا س��اخت و س��از و دوم، افزای��ش هزینه های 
ساختمانی. البته بین سال های ۱39۷ تا ۱399 میانگین تعداد پروانه های 
احداث س��اختمان ح��دود 4۰ هزار واحد بود که با توجه به اضافه ش��دن 
س��االنه حدود ۵۰۰ تا یک میلیون متقاضی مس��کن در بازار مسکن، عدد 
قاب��ل توجهی به ش��مار نمی آید. هرچند همه تقاضای مس��کن از طریق 
واحدهای جدید پوش��ش داده نمی شود اما با توجه به رشد هر ساله تقاضا 
باید روند رو به رشدی در عرضه مسکن وجود داشته باشد. از سوی دیگر، 
شاخص قیمت نهاده های ساختمانی نیز در همین بازه زمانی )جدیدترین 
آمار منتشرش��ده( بیش از ۱۲۰درصد رش��د داشته است. به عبارت دیگر، 
هزینه س��اخت مسکن طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده است. بر 

این اس��اس، طبیعی اس��ت که درجا زدن پروانه های احداث ساختمان در 
کنار افزایش محس��وس ش��اخص قیمت نهاده های ساختمانی، به افزایش 
قیمت مس��کن منجر شود. آمارهای رس��می از افزایش قیمت مسکن نیز 
نشان می دهد بر اثر عوامل یادشده )کمبود عرضه و افزایش شاخص قیمت 
نهاده ها( از تابستان 9۷ تا پاییز 99 قیمت هر متر مربع خانه ۲۸۵ درصد 

افزایش یافته است.
وقتی قیمت سکه از نرخ دالر پیروی می کند

زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا می کند، قدرت خرید مردم در برابر ارزها 
کاهش پیدا می کند؛ یعنی وقتی یک سبد کاالیی در دو کشور با n تومان 
خریداری می ش��ود، بعد از وقوع تورم در یکی از این کش��ورها، آن کشور 
برای تهیه همان سبد کاالیی، بیشتر از n تومان باید هزینه کند بنابراین 
قدرت خرید پول در کش��وری که تورم داش��ته کاه��ش می یابد. برهمین 
اساس، زمانی که تورم رخ می دهد ارزش پول ملی به طور خودکار کاهش 
پیدا می کند. با این حال، اگر دولت ها با افزایش عرضه ارز یا سیاست های 
دس��توری مانع تغییر نرخ برابری ارزها ش��وند، یعنی از کاهش ارزش پول 
داخلی در برابر ارزهای خارجی جلوگیری کنند، به طور کوتاه مدت عوارض 
کاه��ش ارزش پول پنهان می ماند، هرچند این سیاس��ت منجر به جهش 

قیمتی در بازه های میان مدت یا بلندمدت خواهد شد.
با توجه به این توضیحات، افزایش قابل توجه نرخ تورم از سال 9۷ تا 99 
موجب افزایش قیمت دالر از حدود ۱۰ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان شد؛ 
البته بین س��ال های 9۲ تا 96 نیز افزایش تورم وجود داشت، اما با عرضه 
گسترده ارز در بازار، نرخ ها پایین نگه داشته شده بود. در این شرایط، بروز 
ش��وک ارزی مانع پایداری نرخ ها شد. طبق بررسی های صورت گرفته، در 
بازه ای که تورم قابل توجهی وجود داشت )۱3۸6 تا ۱39۷( نرخ ارز تقریبا 
ثابت ماند و دلیل این اتفاق هم عرضه باالی ارز )سرکوب قیمتی( در بازار 
بود. همچنین در س��ال های ۱3۸۲ و ۱39۲ که نرخ ارز در بازار تقریبا به 
طور آزاد تعیین می شد، شاهد کمترین مداخالت دولتی )ارزپاشی( بوده ایم. 
با توجه به اینکه قیمت سکه بهار آزادی متأثر از قیمت طالی جهانی است 
و برای تبدیل نرخ جهانی به ریال، از قیمت دالر استفاده می شود، می توان 
گفت که تغییر قیمت دالر تاثیر مستقیمی بر تغییر قیمت سکه می گذارد. 
از این رو در دو سال اخیر یعنی از تابستان 9۷ تا پاییز امسال، قیمت سکه 

از ۵ میلیون تومان به مرز ۱۱.۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
بیشترین بازدهی ۲ سال اخیر به بورس رسید

همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، بازار سرمایه با اختالف بسیار 

باالیی بیش��ترین بازدهی را در بین بازارها داش��ته است. ارزش بازار در دو 
س��ال گذش��ته یعنی از تابس��تان 9۷ تا پاییز 99 نزدیک به ۱۱۰۰ درصد 
افزایش یافته اس��ت. رش��د قابل توجه بازار سرمایه مرهون ورود نقدینگی 
مردم به بورس )افزایش تقاضا(، سوددهی برخی شرکت های بزرگ بورسی 
)نظیر شرکت های پتروشیمی( و تاثیر افزایش قیمت های جهانی )در بازار 
کامودیتی ها مانند سنگ آهن، اس��لب، مس و روی( از جمله دالیل رشد 
قابل توجه بورس بوده اند. همچنین ش��اخص های قیمت، قیمت هم وزن، 
صنعت، مالی و کل هم در این بازه زمانی به طور محسوسی افزایش یافتند. 
به عنوان نمونه، شاخص کل بورس تهران که در تابستان 9۷ بیش از ۱۱۲ 
ه��زار واحد بود، در پاییز امس��ال به یک میلی��ون و 439 هزار واحد ارتقا 
یافت تا بیش از ۱۲.۸ برابر شده باشد. هرچند در فصل آخر مورد بررسی 
یعنی پاییز سال جاری بازار سرمایه با افت مواجه شد، اما به طور کلی، در 
بازه تابس��تان 9۷ تا پاییز 99، شاخص قیمت 99۷ درصد، شاخص قیمت 
هم وزن ۲۰3۸ درصد، ش��اخص صنعت ۱۱4۵ درصد و شاخص مالی نیز 
۱۱۱۰ درصد رشد کردند. بنابراین در دو سال و نیم اخیر بازارهای مسکن، 
س��که، دالر و بورس رشد قابل توجهی داشتند. این رشد برای هر بازار، تا 
ح��دی مرهون افزایش تورم و تا حدی هم عوام��ل درون زا بود. به عبارت 
بهتر، تمام بازدهی در این بازارها به دلیل تورم نبوده اس��ت؛ به طور مثال 
کاهش عرضه ارز و کاهش عرضه مس��کن روی قیم��ت این دو بازار تاثیر 
گذاشت. از طرف دیگر، سوددهی و عوامل بنیادی برخی شرکت ها نیز در 
رش��د بازار سرمایه موثر واقع شد؛ ضمن اینکه در برخی موارد قیمت های 
جهان��ی هم بر نرخ داخلی اثرگذار بود )مانند تاثیر قیمت اونس جهانی بر 
نرخ سکه(. یکی از دالیل اینکه بازدهی همه این بازارها بیشتر از نرخ تورم 
بوده نیز همین اس��ت. در واقع، اختالف رش��د در این بازارها با نرخ تورم، 

نشان دهنده میزان بازدهی واقعی این بازارهاست.
نگاهی کلی به بازدهی این بازارها نش��ان می دهد که بازارهای مس��کن، 
ارز، سکه و سرمایه به ترتیب با ۱43 درصد، ۵۷ درصد، 9۸ درصد و 64۲ 
درصد بازدهی متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته اند که با توجه به میانگین 
36 درصدی نرخ تورم در دو سال اخیر، می توان گفت بازدهی واقعی همه 
این بازارها مثبت بوده است. در این بین، بیشترین رشد با اختالف باالیی 
به بازار س��رمایه اختصاص داش��ته و این بازار با بازدهی 64۲ درصدی در 
طول دو س��ال و نیم گذشته 4.4 برابر رشد بازار مسکن، ۱۱.۲ برابر رشد 
بازار ارز، 6.۵ برابر رش��د بازار س��که و ۱۷.۸ برابر رشد تورم نقطه به نقطه 

رشد کرده است.

کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب تر است؟

بازدهی بازارها در 30 ماه گذشته

در حالی بهمن ماه امس��ال صد و بیس��تمین مرحله یارانه نقدی واریز 
می شود که از تصویب یک فوریت این قانون در مجلس ۱۲ سال می گذرد. 
الیحه هدفمند شدن یارانه ها با ۱۲۷ رأی مثبت، ۸۵ مخالف و ۷ ممتنع از 
مجموع ۲۲۰ نفر نماینده در جلسه روز ۱۰ دی ۱3۸۷ به تصویب رسید و 
حاال نمایندگان مجلس به دنبال تغییرات اساسی در آن هستند، چنانچه 
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از تعیین دو سقف پرداخت 
برای یارانه نقدی در سال آینده خبر داده و گفته: »در صورت تأیید مصوبه 
کمیسیون در صحن مجلس، در سال آینده یارانه نقدی در ۲سقف پرداخت 
می  شود که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون تا سقف ۸۰ میلیون 
نفر مبلغ کمتری دریافت خواهند کرد. منبع پیش بینی شده برای پرداخت 
یارانه ها در قالب تبصره ۱4 الیحه بودجه سال آینده 463هزار میلیارد تومان  

است.«
البته در روزهای گذش��ته به جز س��خنان سخنگوی کمیسیون تلفیق، 
س��ناریوهای دیگری هم برای پرداخت یارانه در س��ال آینده مطرح شده 
اس��ت. پیگیری از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حاکی از آن است که 
این کمیس��یون قصد دارد یارانه نقدی و یارانه معیشتی )بنزینی( و یارانه 
جدیدی که می خواهد به مردم بدهد، تجمیع کند و صرفا یک یارانه برای 
مردم واریز ش��ود. ب��ا توجه به اینکه مجموع منابع پیش بینی ش��ده بابت 
پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در بخش »مصارف« در جدول تبصره ۱4 
الیحه بودجه ۱4۰۰ حدود ۷4 هزار میلیارد تومان است و همچنین ۱۰6 
هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت ناش��ی از محاسبه ۸ میلیارد دالر 
از منابع نفتی با ارز 4۲۰۰ تا ۱۷۵۰۰ تومانی در الیحه بودجه سال آینده 
ایجاد می ش��ود، انتظار می رود میزان بودجه ای که سال آینده بابت توزیع 
یارانه نقدی در بین مردم اختصاص خواهد یافت حداکثر حدود ۱۸۰ هزار 
میلیارد تومان باشد. البته از آنجایی که بابت مدیریت هزینه های ناشی از 

حذف ارز 4۲۰۰ تومانی دارو، بخش��ی از منابع جدید ایجاد ش��ده باید به 
بخش سالمت یعنی بیمه ها اختصاص یابد، این احتمال وجود دارد که رقم 

مذکور به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
در این بین، چند سناریو مطرح است؛ طبق سناریو اول، پرداخت یارانه 
به صورت مساوی انجام می شود و بر این اساس به تمامی یارانه بگیران فعلی 
که طبق آمارهای رسمی بالغ بر ۷۷ میلیون نفر هستند، یارانه ای به صورت 
مس��اوی پرداخت می شود. در این حالت، قرار است به هر فرد ماهانه ۱۵۰ 
هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود و مجموعا حدود ۱3۸.۵ هزار میلیارد 
تومان در سال بابت پرداخت یارانه به مردم اختصاص می یابد. در این حالت 
یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی گیرند )حدود ۱۷ میلیون نفر(، بیش 
از سه برابر شده ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی 

هستند )حدود 6۰ میلیون نفر(، حداقل ۵۰ درصد افزایش می یابد.
در س��ناریو دوم نیز صرف��ا افزایش یارانه افرادی که یارانه معیش��تی 
می گیرن��د، لحاظ می ش��ود. مطابق این س��ناریو، ۱۷ میلیون نفری که 
صرف��ا یارانه نق��دی 4۵۵۰۰ تومانی می گیرند، همچن��ان این یارانه را 
دریافت می کنند )بار مالی س��االنه حدود 9.۲ هزار میلیارد تومان( ولی 
میزان یارانه افرادی که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیش��تی می گیرند 
و ح��دود 6۰ میلیون نفر هس��تند، به ۲۰۰ هزار توم��ان در ماه افزایش 
می یابد. مجموعا بار مالی اجرای این س��ناریو، حدود ۱۵3 هزار میلیارد 
تومان اس��ت. در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیش��تی نمی گیرند 
)حدود ۱۷ میلی��ون نفر(، ثابت باقی می ماند ولی یارانه افرادی که جزو 
دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند )حدود 6۰ میلیون نفر(، حداقل 

۲ برابر می شود.
همچنین در س��ناریو س��وم، پرداخت یارانه متناس��ب با وضعیت مالی 
خانواره��ا خواهد بود. البته طبق این س��ناریو، یارانه ب��ه صورت پله ای به 

گروه های سه گانه پرداخت می شود. در گروه اول، افرادی هستند که یارانه 
کمک معیش��ت کرونا نمی گیرند. این گروه از افراد حدود 43 میلیون نفر 
هس��تند. یارانه ای��ن افراد به ۱۰۰ هزار تومان در م��اه افزایش می یابد. در 
واقع، یارانه نیمی از این افراد که »صرفا« یارانه نقدی می گرفتند ۲.۲ برابر 
می ش��ود و یارانه نیمی دیگر از این افراد که ه��م یارانه نقدی و هم یارانه 

معیشتی می گرفتند، حداقل ۵۰ درصد افزایش می یابد.
در گروه دوم نیز افرادی قرار دارند که هم یارانه نقدی و معیشتی و هم 
به صورت موقت یارانه کمک معیش��ت کرونا می گیرند ولی تحت پوشش 
بهزیس��تی و کمیته امداد قرار ندارند. این افراد که اخیرا شناسایی شده اند 
و اولین مرحله از یارانه کمک معیش��ت کرونا به آنها پرداخت شده است، 
حدود ۲۵ میلیون نفر هس��تند. این افراد، بیمه و درآمد ثابت نداش��تند و 
از نظر دهک های بانکی در ش��رایط پایین جامع��ه بوده اند. یارانه این افراد 

به ۲۰۰ هزار تومان در ماه افزایش می یابد یعنی حداقل ۲ برابر می شود.
نهایتا در گروه سوم، افرادی هستند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته 
امداد قرار دارند و هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت یارانه 
کمک معیش��ت کرون��ا می گیرند. این گروه از افراد ه��م حدود 9 میلیون 
نفر هس��تند. یاران��ه این افراد به ۲۵۰ هزار توم��ان در ماه افزایش می یابد 
یعنی حداقل ۲.۵ برابر می شود. مجموعا بار مالی اجرای این سناریو حدود 

۱49.۵ هزار میلیارد تومان است.
البته در س��ال های گذشته هم شاهد بوده ایم که نمایندگان مجلس در 
زمان بررس��ی الیحه بودجه درباره تغییرات یارانه س��ناریوهای متعددی 
را پیش��نهاد داده اند ولی درنهایت ب��ه روش اول که همان پرداخت نقدی 
4۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اس��ت، عمل شده و تغییری صورت نگرفته؛ حال 
بای��د دید آیا نمایندگان مجلس یازدهم تغییری در پرداخت یارانه صورت 

می دهند یا همه این حرف ها صرفا گمانه زنی است.

مجلس چه طرحی برای تجمیع یارانه ها در سال آینده دارد؟
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برندسازی بر سالمت مالی شرکت ها اثر مثبت دارد
از برندسازی تا برندسوزی

فرص��ت امروز: هفته گذش��ته و پس از صحبت ه��ای معاون اول 
رئیس جمه��ور در مراس��م روز ملی صادرات بود ک��ه خأل برندهای 
بزرگ ایران��ی در بازارهای صادراتی، بار دیگ��ر به بحث روز جامعه 
بدل شد و در میانه این هفته نیز رئیس پارلمان بخش خصوصی از 
سیاست های غلطی که باعث برندُکشی در ایران شده، صحبت کرد. 
غالمحس��ین شافعی در بیس��ت و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان 
اتاق مشهد، برندُکش��ی را معلول سیاست های غلط و بخشنامه های 
متعدد و خلق الس��اعه دانس��ت و گفت که »در ایران برندُکش��ی راه 

انداخته ایم.«
موضوع برندس��ازی در سال های گذش��ته بارها در ارتباط با بحث 
صادرات کاالهای ایرانی مطرح ش��ده و هر بار که خبرهای مختلفی 
از صادرات محصوالتی نظیر زعفران، پسته، فرش و دیگر محصوالت 
ش��ناخته ش��ده ایرانی با نام و برن��د خارجی به میان آمده اس��ت، 
انتقادات از انفعال صادرکنندگان ایرانی و سوءاس��تفاده کش��ورهای 
خارج��ی در حوزه های��ی که ب��ه نام ایران ش��ناخته می ش��ود، باال 
می گیرد. کما اینکه هفته گذش��ته و در مراس��م روز ملی صادرات، 
اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور به تحریم روس��یه از 
س��وی آمریکا و نیاز این کش��ور به تامین برخی مواد اولیه و غذایی 
از دیگر کش��ورها اشاره کرد و گفت که »اگر ایران برندی جهانی یا 
بزرگ داش��ت که امکان رقابت با دیگر کشورها را به وجود می آورد، 
امکان اس��تفاده از این بازار و س��ایر بازارهای ب��زرگ بیش از پیش 

فراهم می شد.«
پس از گذش��ت یک هفته از سخنان جهانگیری، روز دوشنبه رئیس 
اتاق بازرگانی ایران نیز گفت که »دلیل نبود برندهای بزرگ در کشور 
را باید در سیاست های غلط و مشکالت طوالنی گذشته دید.« شافعی 
با اش��اره به برندُکشی به جای برندسازی در ایران گفت که »متأسفانه 
به جای برندس��ازی در کش��ور ما، برندُکش��ی رقم می خورد. به دفعات 
دیده ایم و شنیده ایم که یک فعال اقتصادی، عمر خود را صرف توسعه 
و حضور در یک بازار بین المللی و جلب اعتماد مشتریان خارجی خود 
نموده اما یک مقررات یا بخش��نامه یا دستورالعمل جدید )بی توجه به 
ش��رایط بخش خصوصی( صادرات کاالی او را ممنوع و تجارت وی را 
نابود کرده اس��ت. همین حاال هم نمی دانیم اگر امش��ب س��ر بر بالین 
بگذاریم، فردا صبح با چه شوک جدیدی مواجه خواهیم شد. در چنین 
شرایطی، س��رمایه گذاری الزم برای ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی 
و برندس��ازی در این عرصه، پرریسک تلقی می شود و طبیعتا افراد به 

سمت وسوی آن نمی روند.«
به اعتقاد ش��افعی، »تا سیاس��ت گذاری های ما از بی ریشگی رنج 
می برد، ظرفیت تازه و ش��اخصی در عرصه سرمایه گذاری و صادرات 
ش��کل نمی گیرد. مش��کالت موج��ود در حوزه سیاس��ت گذاری و 
بخش��نامه های غیرکارشناسی و خلق الس��اعه به برندکشی و حذف 
بازارهای صادراتی منجر می ش��ود و چنان ریس��ک های غیرمترقبه 
و جدی��د به فع��االن اقتصادی وارد می کند ک��ه فرصتی برای ایجاد 
ظرفیت تازه در عرصه س��رمایه گذاری، صادرات و برندس��ازی ایجاد 

نمی شود.«
س��ال ها پی��ش عل��ی رضاقلی کتاب��ی به ن��ام »جامعه شناس��ی 
نخبه کش��ی« نوشت که به چاپ های متعدد رسید. او در این کتاب، 
ریش��ه های تاریخ��ی را دلیل اصلی عقب ماندگی و توس��عه نیافتگی 
ایران معرفی ک��رد و از قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و محمد مصدق 
به عنوان مصداق های روشنی از نخبگان ایرانی یاد کرد که مغضوب 
عرصه سیاس��ت شده و با دسیس��ه های داخلی و خارجی از صحنه 
قدرت حذف شدند. به نظر می رسد موضوع برندکشی نیز بی ارتباط 
ب��ا این بحث نیس��ت و مقایس��ه این دو مفه��وم آنقدرها هم قیاس 
مع الفارق به حس��اب نمی آید، چراکه در مقوله برندس��ازی نیز این 
تالش نخبگان اقتصادی یک جامعه است که به خلق برند در بازارها 

می انجامد.
نبود برندهای بزرگ و ش��ناخته شده در سطح کشور در شرایطی 
اس��ت که لزوم مطالعه و پژوهش در این زمینه به ش��دت احساس 
می شود. برند در سال های گذشته به یکی از داغ ترین موضوعات در 
بازاریابی تبدیل ش��ده و مطالعات نشان می دهد برند، نوعی دارایی 
نامشهود شرکت هاست که سرمایه گذاری بر آن می تواند بر سالمت 
مالی ش��رکت ها هم اثر مثبت بگذارد. در این راس��تا، یک پژوهش، 
تاثیر س��رمایه گذاری بر نام تجاری یا همان برند را بر سالمت مالی 
آتی ش��رکت ها بررس��ی کرده اس��ت. پژوهش��گران در این تحقیق 
وضعیت شرکت ها از سال ۱3۸6 تا ۱39۵ را بررسی کردند و به این 
نتیجه رس��یدند که برند یکی از ارزشمندترین دارایی های نامشهود 
هر شرکت است که مدیریت مناسب آن می تواند راه را برای رسیدن 
به س��هم بیشتر بازار و نقدینگی بیش��تر در هر صنعتی هموار کند. 
تبلیغات و س��رمایه گذاری های دیگر برای برند و بهبود س��هام برند 
مشتری محور، افزایش جریان نقدی و سالمت مالی شرکت در آینده 

را به دنبال خواهد داشت.
پژوهش��گران همچنی��ن دریافتند که بین س��رمایه گذاری بر نام 
تجاری ش��رکت با نس��بت بدهی ش��رکت ها رابطه معناداری وجود 
دارد. یکی از باارزش ترین دارایی های شرکت برای افزایش بهره وری 
برنامه ه��ای بازاریابی، داش��تن برندی اس��ت که بر اث��ر برنامه های 

بازاریابی شرکت در ذهن مصرف کننده ایجاد شده است.
نویس��ندگان این پژوهش در ادامه بررسی خود یک فرضیه دیگر 
را هم آزمودند. فرضیه س��وم آنها این بود که بین سرمایه گذاری بر 
نام تجاری با ارزش بازار س��هام ش��رکت رابطه معن��ادار وجود دارد 
و ای��ن فرضه هم تایید ش��ده اس��ت. یافته های آنها نش��ان می دهد 
س��رمایه گذاری ش��رکت ها بر برند آنها بدون تردید بر سالمت مالی 
آنها اثرگذار اس��ت و غفلت ش��رکت ها از برند، به معنای محرومیت 
آنها از آثار مثبت سرمایه گذاری بر آن است. دارایی های نامشهود از 
ریشه های خلق ارزش برای شرکت هاست. در واقع، این دارایی ها به 
عنوان محرک اصلی رش��د و ایجاد ارزش در بس��یاری از بخش های 
اقتصادی در نظر گرفته می ش��ود. پژوهشگران می گویند ارزش برند 
و وفاداری نمایندگان فروش ارتباط معنادار وجود دارد. بین کیفیت 
برند و وفاداری نماین��دگان فروش ارتباط معناداری وجود دارد. در 
م��ورد بعضی کس��ب وکارها مثل هتل ها و رس��توران ها نیز برند به 
تنهایی می تواند بار وفاداری مشتری را به دوش بکشد. عالقه مندان 
ب��رای مطالعه بیش��تر می توانند به مقاله »اثر س��رمایه گذاری روی 
نام تجاری بر س��المت آتی ش��رکت ها« مراجعه کنند که در نشریه 
تحقیقات حسابداری و حسابرسی در پاییز امسال منتشر شده است.
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نگاهی به مزایای کیف پول بانک پاسارگاد
کیپاد و خاطری که آرام تر می شود

با تشدید رقابت بین بانک ها در ارائه خدمات خالقانه و نوین، بانکی موفق تر 
خواه��د بود که بتواند به اکثر نیازهای مالی و بانکی مش��تریان در هر نقطه 
مکان��ی و در کمترین زمان ممکن پاس��خ بدهد و بخش��ی از دغدغه ذهنی 

مشتریان را در این زمینه رفع کند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در راستای ربودن گوی رقابت از رقبا، اکثر 
بانک ه��ا، این ضرورت یعنی ارائه خدم��ات خالقانه و جدید را درک کرده اند، 
ام��ا الزاماً درک موضوع به معنای موفقیت در انجام آن کار نیس��ت و بانکی 
توانس��ته س��هم خود را از بازار رقابت به دست آورد که نیازسنجی درستی از 
خواس��ته های مشتریان انجام داده و در اجرا س��ریع تر و دقیق تر عمل کرده 
اس��ت. بانک پاس��ارگاد از جمله بانک هایی اس��ت که از همان بدو تأسیس، 
چشم اندازهایی آینده نگرانه و مطابق با نیازهای حال و آینده مشتریان طراحی 
ک��رده و با آینده نگری به حوزه ه��ای نوین ورود کرده  اس��ت و البته در این 
حوزه ها، موفقیت های خوبی نیز به دس��ت آورده که نمونه آنها، طراحی کیف 
پول الکترونیک با عالمت اختصاری »کیپاد« است. کیپاد، خدمتی است که با 
اتکا به توان و دانش بومی جوانان فعال در گروه  مالی  پاسارگاد، با هدف ایجاد 
تحول در عرصه پرداخت های خرد روزمره، عرضه شده که البته فقط مختص 
مش��تریان این بانک خصوصی نیست و همه عالقه مندان دارای کارت بانکی 

هر یک از بانک ها، می توانند نسبت به نصب و بهره برداری از آن اقدام کنند.
با این کیف پول، مش��تریان و مخاطبان می توانند به راحتی و بدون اتالف 
وقت، پرداختی سریع، امن و خوشایند را در حوزه  های گوناگون تجربه کنند و 
با خاطری آرام به اداره امور خود بپردازند. در حقیقت اپلیکیشن کیپاد امنیت 
پول و تسهیل خدمات را به صورت همزمان برای مشتریان به همراه می آورد 
و با به کارگیری سطوح احراز هویت قوی براساس شناخت از مشتریان و عدم 
نیاز به  ذخیره سازی اطالعات بانکی در تلفن همراه و عدم نیاز به ورود رمز در 

هر تراکنش، امنیت را برای حفظ پول و تراکنش های افراد افزایش می دهد.
همچنین با توجه به اینکه خدمات این اپلیکیشن از طریق تلفن همراه ارائه 
می شود و تلفن همراه همواره به عنوان یک وسیله  شخصی در دسترس دارنده  
کیف پول الکترونیک است، امکان پرداخت در همه جا برای دارنده این کیف 
پول فراهم است و این امر کمک می کند فرد تماس کمتری با شکل فیزیکی 
پول و کارت بانکی داش��ته باش��د. در عین حال، این یک مزیت به خصوص 
برای ش��رایط کنونی شیوع بیماری کرونا اس��ت و خطر گسترش بیماری از 
طریق تبادل شکل فیزیکی پول را از بین می برد. کیپاد، از نظر اقتصادی هم 
منافع ملی و فردی زیادی را به همراه دارد و باعث صرفه جویی در هزینه های 
میلیاردی اس��تهالک اسکناس در هر سال می ش��ود ضمن اینکه افرادی که 
قباًل همواره از پول و کارت بانکی اس��تفاده می کردند دیگر نگران گم شدن یا 
ضدعفونی کردن آنها نیس��تند و این کیف پول، هزینه های جانبی به دارنده، 
تحمیل نخواهد کرد. از جمله نقاط قوت کیپاد قابلیت های متنوع و کاربردی 

آن است. از جمله این قابلیت ها می توان به موارد زیر اشاره داشت:
* انتق��ال وج��ه کارت به کارت: امکان انتقال وج��ه کارت  به  کارت در این 
نرم افزار به سادگی در اختیار افراد قرار گرفته  است. برای این کار، کافی  است 
ش��ماره کارت مبدأ، کارت مقصد و مبلغ دلخ��واه انتقال وجه را وارد کنید و 

انتقال وجه خود را انجام دهید.
* مدیری��ت و ف��روش س��هام عدالت: در ای��ن نرم افزار ب��ا انتخاب گزینه 
س��هام عدالت، امکان مشاهده و مدیریت س��بد دارایی سهام، ارزش و قیمت 
روز آن برای مش��مولینی که روش سهامداری مستقیم را انتخاب نموده اند، 

فراهم شده  است.
*پرداخت آنالین ع��وارض آزادراه ها: مالکان خودروهایی که قصد عبور از 
آزادراه های مجهز به س��امانه پرداخت  الکترونیکی عوارض آزادراهی را دارند، 
می توانن��د با نصب اپلیکیش��ن کیپاد، ضمن ثبت ش��ماره پ��الک خودرو یا 
خودروه��ای خود و انتخاب آزادراه های عبوری، نس��بت به پرداخت عوارض 
آزادراه ها اقدام  کرده و با خیالی آسوده از گذرگاه های الکترونیکی عبور کنند.

* اس��تعالم رایگان و پرداخت خالفی خ��ودرو: جریمه رانندگی، از جمله 
مواردی اس��ت که هر روز تعداد زیادی از راننده ها با آن س��ر و کار دارند. با 
ثبت بار کد پش��ت کارت خودرو و یا اس��کن آن در قسمت خالفی، می توان 
نس��بت به اس��تعالم رایگان خالفی خودرو اقدام و در نهایت خالفی خودرو 

را پرداخت کرد.
* انتقال به حس��اب: یکی از قابلیت های منحصر به فرد اپلیکیشن کیپاد، 
انتقال موجودی کیف پول به حس��اب کاربر اس��ت. با این قابلیت می توان در 
صورت لزوم با مراجعه به قس��مت انتقال حساب، مبلغ اعتبار کیف پول را از 
طریق کد شبا )ثبت شده در قسمت پروفایل(، به حساب بانکی خود انتقال داد.

*پرداخ��ت عوارض طرح ترافیک: از آنجایی ک��ه در طول روز افراد زیادی 
جهت انجام امور روزمره خود نیاز به رفت و آمد در محدوده طرح ترافیک و 
یا آلودگی هوا را دارند؛ اپلیکیش��ن کیپاد امکان پرداخت بدهی عوارض طرح 
ترافیک را فراهم کرده اس��ت. از این طری��ق می توان به راحتی با مراجعه به 
قسمت عوارض طرح ترافیک، پالک خودروی خود را ثبت کرده و نسبت به 

استعالم و پرداخت بدهی اقدام شود.
*پرداخت مبتنی بر کد تصوی��ری: پرداخت از طریق کدQR، یکی دیگر 
از خدمات کیف پول همراه پاس��ارگاد اس��ت که با هدف حذف پول نقد در 
پرداخت های خرد روزمره، امکان خرید از فروش��گاه  های تحت پوش��ش و یا 

پرداخت هزینه وسایل حمل ونقل عمومی را فراهم کرده  است.
* انتق��ال پول به دیگر کاربران: انتقال اعتبار به کاربری دیگر بدون انتقال 
به درگاه پرداخت و تنها با انتخاب فرد موردنظر از فهرست تماس ها و یا وارد 
کردن شماره تماس فرد موردنظر، قابلیتی است که کیپاد برای کاربران خود 

فراهم ساخته  است.
*ش��ارژ کارت های شهروندی: در صورتی که گوشی موبایل شما مجهز به 
فناوری NFC باش��د، می توانید با استفاده از کیپاد کارت شهروندی خود را 
در شهرهای مشهد و قزوین شارژ کنید. برای این کار کافی است با استفاده از 
گزینه خرید شارژ، مبلغ موردنیاز خود را وارد کنید و پس از کسر مبلغ شارژ 
از کیف پول، کارت ش��هروندی خود را به پشت تلفن همراه نزدیک کنید تا 
بدون نیاز به مراجعه کیوسک های شارژ بتوانید کارت های بلیت خود را شارژ 
کنید. الزم به ذکر اس��ت ش��ارژ کیف پول و یا انتقال اعتبار نیاز به پرداخت 
کارمزد ندارد و امکان ارائه این خدمت به شهروندان دیگر شهرهای کشور نیز 

در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.
* اش��تراک و پخش آنالین فیلم و س��ریال آیو: در اپلیکیشن کیپاد عالوه 
بر خرید اشتراک آیو این امکان وجود دارد که تنها با یک کلیک، برنامه  های 
اولین تلویزیون اینترنتی ایران )آیو( را مش��اهده کنید. اپلیکیش��ن کیپاد را 
می ت��وان از طریق برنامه های مجاز ارائه نرم افزار، س��ایت بانک پاس��ارگاد به 
نشانیbpi.ir و سایت کیپاد به نشانی kipod.ir دریافت کرد. همچنین برای 
کسب اطالعات بیشتر درخصوص جزییات خدمات ارائه شده در این برنامه، 
مرکز تماس مشتریان شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به شماره ۲3۵۰۵ 

آماده پاسخگویی به سؤاالت شما هستند.

بانکنامه

فرصت امروز: آخرین سال از دهه 9۰ شاید دشوارترین سال برای اقتصاد 
ایران باش��د. اگر ایران در س��ال های گذشته به صورت جسته و گریخته با 
تبعات تحریم روبه رو بود و در دو سه سال گذشته این تحریم اقتصادی به 
واس��طه خروج آمریکا از برجام به جنگ اقتصادی تبدیل شد، حاال اقتصاد 
ایران در انتهای این دهه دشوار عالوه بر مسئله تحریم ها با رکود ناشی از 
شیوع کرونا نیز دست به گریبان است. آنچه در گزارش اخیر بانک جهانی از 
دورنمای اقتصادی جهان در پایان سال ۲۰۲۰ نیز هویدا بود و بانک جهانی 
بحران کرونا و تغییرات ژئوپلیتیکی را مهمترین ریسک های اقتصاد ایران 

در سال ۲۰۲۱ معرفی کرد.
آخرین بودجه قرن در حالی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم 
هم اکنون در حال جرح و تعدیل اس��ت که دولت حسن روحانی در الیحه 
بودجه سال ۱4۰۰ به دنبال بازگشت به مسیرهای عادی تامین مالی است 
و به تعبیری در س��ال پایانی فعالیتش سیاسی ترین بودجه خود را تدوین 
کرده است. اعداد و ارقام بودجه ۱4۰۰، مفهوم چندگانه ای را در خود جای 
داده اند که باید آن را فراتر از تعریف سیاست های اقتصادی در سال آینده 
دانست. پس از سه سال ریاضت اقتصادی در دخل و خرج ساالنه که تامین 
منابع بودجه از راه های غیرمعمول را به دنبال داش��ت، دولت برای س��ال 
آینده به ریل اصلی بازگشته است و روش های مرسوم تامین مالی ازجمله 

فروش نفت را به کار گرفته است.
از خروج آمریکا از برجام تا تولد اینستکس

ابتدای سال 9۷ بود که با خروج آمریکا از برجام به دستور دونالد ترامپ، 
توافق هسته ای س��ال ۲۰۱۵ به محاق رفت و آمریکا تحریم های گسترده 
نفت��ی و بانکی بار دیگر علی��ه ایران بازگرداند. ترامپ برج��ام را توافق بد 
می نامی��د و با خروج از آن مترصد توافقی جدید با ایران بود. در این بین، 
تروئی��کای اروپایی با خروج آمریکا از برجام تالش کردند تا با طراحی یک 
کانال مالی ویژه موسوم به اینستکس، توافق برجام را زنده نگه دارند. حاال 
ای��ن کانال مالی ویژه که قرار بود نجات دهنده برجام باش��د، هم اکنون به 
محل مجادله ایران و اروپا تبدیل شده است، به طوری که چند روز پیش 
بان��ک مرکزی در واکنش به ادعاهای قائم مق��ام وزارت امور خارجه آلمان 
در رابطه با متهم کردن ایران برای عملیاتی نش��دن س��ازوکار اینستکس 
اعالم کرد: »کانال اینستکس برای نجات برجام کار نکرد چون کشورهای 
اروپایی شجاعت کافی برای اعمال قدرت اقتصادی ملی و مستقل خویش 

را نداشتند.«
قائم مق��ام وزارت امور خارج��ه آلمان اخیرا ادعا کرده، س��ازوکار مالی 
اینستکس که دو سال پیش با هدف میسر کردن مبادله تجاری بین اروپا و 
ایران ایجاد شده بود، مؤثر نبوده و ایران مسئول عملکرد ناموفق اینستکس 
اس��ت چون با معامالت آن موافقت نکرده اس��ت. در همین ارتباط بانک 

مرکزی روز دوش��نبه در حساب رس��می توئیتری خود ضمن رد این ادعا 
نوش��ت: »کانال اینس��تکس برای نجات برجام طراحی ش��د، اما کار نکرد 
چون کش��ورهای اروپایی شجاعت کافی برای اعمال قدرت اقتصادی ملی 
و مس��تقل خویش را نداشتند. همچنین آنان هیچ راهی برای تأمین مالی 
اینستکس نیافتند. مشخص است که ایران تنها برای حفظ کانال اروپایی 
و واردات کاالهایی که قادر اس��ت از کانال های دیگر تأمین کند، حاضر به 
جابه جایی منابع مالی خود نیست. اینستکس قرار بود روابط تجاری ایران 
و اروپا را فارغ از تحریم های آمریکا شکل دهد نه آنکه آن را تحت تحریم ها 

تعریف کند.«
 Instrument in Support مخفف عبارت )INSTEX( اینستکس
of Trade Exchanges به معنای »ابزار پش��تیبانی مبادالت تجاری« 
اس��ت. اینستکس از ابتدا بانک محسوب نمی ش��د و یک »شرکت تسویه 
مالی« بود. به عبارت دیگر، این شرکت قرار بود وظیفه تسویه حساب بین 
ش��رکت های ایرانی و اروپایی که در زمینه صادرات و واردات به یکی از دو 
مقصد را دارند به عهده گیرد. اینستکس ۱4 ماه پس از ایجاد و در مارس 
۲۰۲۰ توانست اولین و تنها تراکنش خود را با ایران درخصوص تجهیزات 

درمانی انجام دهد.
ب��ا این حال از ابتدای ثبت اینس��تکس، این نکته که عملیاتی ش��دن آن 
زمانبر خواهد بود، هم برای مس��ئوالن و هم فعاالن اقتصادی مش��خص بود. 
بانک مرکزی ایران نیز قرار بود همچون اروپایی ها ش��رکتی در تهران ایجاد 
کند که طرف حساب اینستکس باشد. برهمین اساس، شرکت سازوکار ویژه 
تجارت و تامین مالی ایران و اروپا )ساتما( با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال و 
به مدیرعاملی »علی اصغر نوری«، نهم اردیبهشت سال گذشته در تهران به 
ثبت رسید. اگرچه آغاز به کار مبادالت مالی میان ساتما و اینستکس متأثر 
از مسائل سیاسی بود، اما به گفته علی اصغر نوری، هماهنگی های عملیاتی و 
رفع موانع فنی نیز الزمه آغاز همکاری بوده است، چراکه »برای یک معامله 
تجاری صحیح، استانداردهایی در سطح دنیا تعریف شده است که مهمترین 
آنها مربوط به تطبیق و راس��تی آزمایی اس��ت؛ در حال حاضر هم بانک های 
ایرانی این اس��تانداردها را رعایت می کنند و فراتر از آن در کش��ورهای دنیا، 

شرکت های بزرگ نیز ملزم به تبعیت از این استانداردها هستند.«
عالوه بر این، همان طور که در بیانیه اروپایی ها نیز آمده بود، اینستکس 
قرار بود در چارچوب قوانین مربوط به ش��فافیت مالی عمل کند و از این 
رو ایران باید برای بهره گیری از خدمات این نهاد جدید، برنامه اقدام خود 
در زمین��ه گروه کاری اق��دام مالی )FATF(  را اجرا کند. در این راس��تا، 
س��ال ۱396 دول��ت لوایح چهارگانه »اصالح قانون مب��ارزه با تأمین مالی 
تروریس��م«، »اصالح قوانین مبارزه با پولش��ویی« ،»الحاق به کنوانسیون 
پالرم��و« و همچنین »الحاق به کنوانس��یون بین المللی منع تأمین مالی 

تروریس��م« را به مجلس ارائه کرد که پس از چند بار رفت وبرگشت میان 
مجل��س و ش��ورای نگهبان در نهای��ت دو الیحه »مبارزه ب��ا تأمین مالی 
تروریس��م« و »مبارزه با پولش��ویی« مورد تأیید قرار گرفت، اما سرنوشت 
دو الیحه دیگر به شکلی دیگر رقم نخورد و به دلیل اختالف میان مجلس 
و ش��ورای نگهبان، بررسی این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
سپرده شد. تا اینکه دوم اسفندماه پارسال با اتمام فرصت گروه ویژه اقدام 
مالی به ایران، کش��ورمان در لیست سیاه FATF قرار گرفت. با این حال، 
پنجم آذرماه امسال لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت 
مقام معظم رهبری با درخواس��ت دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح 

»اف ای تی اف« خبر داد.
فاصله اینستکس با انتظارات فعاالن اقتصادی

فعاالن بخش خصوصی از همان ابتدا اعالم کردند اینستکس یک تعامل 
دو طرفه است که نیاز به همراهی شرکت های اروپایی دارد و تنها حمایت 
دولت ها برای فعالیت آن کافی نیست. اگر موانع فعالیت آن برطرف شود، 
بخش خصوصی ایران آماده فعالیت با این ساز و کار است، با این حال آنها 
تاکید داشتند این مکانیزم نخستین باری است که در دنیا پیش بینی شده 
و تجربه مش��ابه قبلی در این زمینه تاکنون وجود نداش��ته است بنابراین 
اجرایی کردن آن مس��تلزم جزییاتی اس��ت که به  سادگی میسر نیست و 
ب��ا چالش های اجرایی رو به رو خواهد بود. از جمله فریال مس��توفی، عضو 
هیأت نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی نوشت: »از چالش های عملیاتی 
شدن اینستکس، پذیرفتن ریسک تجارت با ایران توسط شرکت های بزرگ 
اروپایی اس��ت که ب��ه دلیل ترس از جریمه های آمریکا یا از دس��ت دادن 
ب��ازار خود در آمریکا، صورت نمی پذیرد بنابراین باید پذیرفت که مراودات 
اینس��تکس با ایران در سطح ش��رکت های کوچک و متوسط اروپایی که 

مراوده خاصی با آمریکا ندارند، انجام پذیر خواهد بود.«
اینکه اینس��تکس کاالهایی را که تحت تحریم آمریکا هس��تند پوشش 
نمی دهد، از جمله موضوعاتی بود که فعاالن اقتصادی با تکیه بر آن معتقد 
بودند این س��ازوکار حتی اگر عملیاتی هم ش��ود، فاصل��ه قابل توجهی با 
انتظ��ارات فع��االن اقتصادی دارد، چراکه نف��ت و فرآورده های نفتی که با 
اختالف فاحش نسبت به سایر کاالها مهمترین اقالم صادراتی ایران به اروپا 
محسوب بوده اند نیز اکنون در فهرست کاالهای تحریمی قرار دارند بنابراین 
ایران باید پافشاری کند که اینستکس به جز اقالم بشردوستانه اقالم دیگر 
را نیز پوشش دهد و مکانیزمی باشد که امکان تجارت همه کاالهای مجاز 
طبق برجام فراهم ش��ود و این انتظاری است که تجار ایرانی از اینستکس 
دارند. بر همین اساس از همان ابتدا موضع فعاالن اقتصادی که اینستکس 
نفت در برابر غذا نیست، مشخص بود؛ چون به دلیل تحریم ها نفتی در آن 

فروخته نمی شد که پولش به غذا یا چیز دیگر تبدیل شود.

چرا کانال مالی ویژه اروپا در احیای برجام ناموفق بود؟

نجات نافرجام برجام با اینستکس

کاه��ش قیم��ت دالر در روزهای اخیر باعث بازگش��ت این اس��کناس 
آمریکایی به قیمت دو سال گذشته خود شده است. شهریورماه 9۷ بود که 
با اعالم ش��روع تحریم حداکثری آمریکا و در اوج التهابات اقتصادی و در 
حالی که کمتر از دو ماه از ورود عبدالناصر همتی به ساختمان الجوردی 
بانک مرکزی در میرداماد گذش��ته بود، دالر در بازار آزاد به مرز ۱9 هزار 
تومان رس��ید. اغلب فعاالن اقتصادی، کنترل بازار ارز در آن دوره حساس 
را امری دشوار برای مدیریت جدید بانک مرکزی می دانستند، اما تا میانه 
آبان ماه قیمت دالر تثبیت ش��د. علت این موضوع به اعتقاد کارشناسان، 
اقدامات س��ریع بانک مرکزی در تعیین و ابالغ سیاست های جدید ارزی، 
راه ان��دازی بازار ثانویه و مدیریت توأمان ب��ازار ارز و پول خصوصا در حوزه 
تراکنش های ریالی بود که به تدریج بانک مرکزی را به بازار مسلط و نرخ 
ارز را تعدی��ل ک��رد به گونه ای که تا ماه ها پ��س از آن نرخ ارز در محدوده 
۱۱ تا ۱۲ هزار تومان تثبیت ش��د. ام��ا در ماه های اخیر، بازار ارز بار دیگر 

التهاب قیمتی را تجربه کرد و قیمت ها در بازار ارز برخالف ماه های گذشته 
باال رفت. کارشناس��ان علت این امر را در چند موضوع می دانند؛ از جمله 
افزایش قیمت بنزین و التهابات ناشی از آن و متعاقب آن قرار گرفتن ایران 
در لیس��ت س��یاه FATF. این موضوعات قیمت ارز را متأثر کرد و سپس 
از ابتدای س��ال 99 ش��یوع کرونا و کاهش قیمت نفت در کنار قفل شدن 
منابع بانک مرکزی در خارج از کش��ور موجب التهابات جدید در بازار ارز 
ش��د. از سوی دیگر، رشد انتظارات تورمی و رشد نجومی و شتابان قیمت 
سهام در بازار بورس و سایر دارایی ها نیز مزید بر علت شدند و رشد نرخ ارز 
را به نوبه خود تقویت کردند، با این حال بار دیگر قیمت ارز کاهش یافت 
و ب��ه کنترل بانک مرکزی درآمد. کارشناس��ان معتقدند که با پایان دوره 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم اکنون اقتصاد ایران در انتهای راه فشار 
حداکثری قرار گرفته اس��ت و با کاهش انتظ��ارات تورمی و روند تحوالت 
سیاسی در آمریکا و احتمال کاهش فشارها، به نظر می رسد که به تدریج 

بانک مرکزی بتواند سیاست های ارزی خود را همانند سال 9۷ در راستای 
ثبات بخشی بازار ارز پیش ببرد. حاال که قیمت دالر در این روزها به کانال 
۲۱ هزار تومان وارد ش��ده و به قیمت خود در تابس��تان سال 9۷ نزدیک 
شده است، باید منتظر ماند و دید این بار بانک مرکزی در چه نرخی بازار 
ارز را تثبیت خواهد کرد.  در این بین، زمزمه دالر ۲۰ هزار تومانی نیز در 
این روزها به گوش می رس��د و به نظ��ر می آید دالر می تواند تا قیمت های 
بیش��تری نیز )همانطور که رئیس جمهوری چند روز قبل به دالر ۱۵ هزار 
تومانی اشاره کرد( پایین بیاید، کما اینکه نرخ دالر روز گذشته )سه شنبه( 
در آستانه ورود به کانال ۲۰ هزار تومانی قرار گرفت. هر دالر در این روز در 
صرافی های بانکی ۲۱ هزار و 39۰ تومان معامله شد که قیمت آن نسبت 
به روز دوشنبه 6۱۰ تومان کاهش داشت و نرخ هر یورو نیز به ۲۵ هزار و 
9۰۰ تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز در آخرین روز دی ماه با کاهش 

۷۰۰ تومانی نسبت به روز قبل به ۲۵ هزار و 9۰۰ تومان رسید.

قیمت دالر تا کجا می ریزد؟

زمزمه دالر 20 هزار تومانی
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اتفاق غیرمنتظره در بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس استعفا داد

اس��تعفای حسن قالیباف اصل، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تهران 
تقدیم وزیر اقتصاد ش��د. حس��ن قالیباف اصل در نامه استعفای خود یادآوری 
کرده که او یک بار دیگر در روز چهارم آذرماه نیز استعفا داده بود و هم اکنون 
به دلیل فراهم نش��دن شرایط حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه گذاران 
درخواست کناره گیری دارد. استعفای رئیس سازمان بورس در حالی است که 
بورس شرایط پرنوسانی را سپری می کند و در روزهای اخیر سهامداران خرد و 

زیاندیده بارها دست به تجمع زده اند.

روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
شورای عالی بورس تصمیم گیری کند

رئیس جمهور در یکصد و نود و هفتمین جلس��ه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت گفت شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت 
و صیانت از حقوق س��رمایه گذاران تصمیم��ات الزم را اتخاذ و اجرایی کند. در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز سه شنبه به ریاست حسن روحانی 
برگزار ش��د، ابتدا گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از تحوالت بازار س��رمایه 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور نیز پس از این گزارش تاکید کرد: 
شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت 
از حقوق س��رمایه گذاران تصمیمات الزم را اتخاذ و اجرایی کند. در این جلسه 
همچنین سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از تامین 
و توزیع دارو و تجهیزات پزش��کی و نحوه تخصیص ارز ترجیحی بابت مصارف 
کاالهای دارویی و تجهیزات پزش��کی ارائه کرد که پس از تبادل نظر درباره آن 
تصمیم گیری شد. براساس این گزارش به منظور کنترل قیمت دارو و تجهیزات 
پزشکی و شفافیت در حوزه توزیع و مقابله با سوءاستفاده ها در این زمینه، تمام 
فهرس��ت های ثبت سفارش ارس��الی به بانک مرکزی و تخصیص ارز در سایت 
سازمان غذا و دارو بارگذاری می شود تا همه فعاالن این عرصه به آن دسترسی 
داش��ته و مصرف کننده، واردکننده و فروش��نده از فرآیند تولید و عرضه دارو و 
تجهیزات پزشکی اطالع داشته باشند. رئیس جمهوری با تاکید بر اهتمام دولت 
در زمینه تامین نیازهای ضروری بخش بهداشت و درمان و سالمت مردم، گفت: 
دولت برای اختصاص ارز مورد نیاز بخش دارو و تجهیزات پزشکی اولویت خاصی 
قائل اس��ت. او ش��فافیت فرآیند تامین و توزیع دارو را امری ضروری خواند و با 
اشاره به راهبرد کالن دولت و برنامه ریزی های صورت گرفته برای افزایش تولید 
در حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی گفت: دولت سیاس��ت اصلی خود را در این 
حوزه برمبنای تولید دارو در داخل کشور قرار داده و به همین دلیل خوشبختانه 
در س��ال جاری مص��ارف ارزی در واردات دارو کاهش یافته و عمده اقدامات به 
سمت تولید داخل سوق داده شده است. در ادامه این جلسه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت گزارش��ی از تامین کاالهای اساس��ی ارائه کرد. براساس این گزارش با 
اقدامات انجام ش��ده درخصوص تولید و واردات روغن خوراکی، نیاز مصرفی و 
ذخیره استراتژیک روغن تامین شده است. رئیس جمهوری پس از این گزارش 

دستور داد برای ترخیص و حمل و توزیع روغن فوریت های الزم اعمال گردد.

در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس چه گذشت؟
وعده قالیباف برای پیگیری وضعیت بورس

یک عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به جلس��ه فوق العاده این 
کمیس��یون برای بررس��ی آخرین وضعیت بورس که روز گذشته برگزار شد، 
گفت که رئیس مجلس از پیگیری موضوع در جلس��ه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا خبر داد. مجتبی توانگر در صفحه شخصی خود در توییتر 
نوشت: » هم اکنون بررسی وضعیت بورس و بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی 
با حضور دکتر قالیباف رئیس  مجلس، وزیر اقتصاد و مس��ئوالن بازار س��رمایه. 
نمی گذاریم سرمایه های مردم با اعتماد به حرف های مسئوالن دولتی، ساعت 
به س��اعت آب شود. رئیس  مجلس در جلس��ه کمیسیون اقتصادی با موضوع 
بررس��ی وضعیت بازار سرمایه خطاب به تیم اقتصادی دولت:  هیچ توجیهی را 
نمی پذیریم کارنامه شما همین نوسان بی حساب و کتاب بورس است و قاطعانه 
برخورد می کنیم. موضوع را در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا حتما پیگیری خواهم کرد. در ماه های گذش��ته مجلس یازدهم به صورت  
مداوم مسئله بورس را پیگیری  کرده است و هر اختیار و ابزاری که وزیر اقتصاد 
و سازمان بورس نیاز داشتند به آنها داده شد. 4۰ روز پیش هم به وزیر اقتصاد 
گفتم بازار سرمایه دچار س��وءمدیریت است و باید اصالح شود. چطور ممکن 
است وقتی قیمت ارز باال می رود بازار سرمایه دچار آسیب شود و وقتی قیمت 
ارز کاهش می یابد هم این آس��یب وجود داش��ته باشد؟ این جز سوءمدیریت 
اس��ت؟ رئیس دولت رس��ما از مردم دعوت کرده و به آنها اطمینان داده است، 

مردم باید این بودن دولت را احساس کنند.«

خبرخوان

فرصت امروز: شاخص بورس تهران سرانجام پس از چهار روز افت متوالي 
وارد مدار صعودی شد و در آخرین روز دی ماه به رشد 3۸۵ واحدی بسنده 
کرد. فعاالن بازار سرمایه، کاهش قیمت دالر را عامل عمده افت این روزهای 
بورس می دانند. به اعتقاد آنه��ا، کاهش نرخ ارز به افت پیش بیني درآمدي 
شرکت هاي بزرگ و تاثیرگذار حاضر در بورس که عمدتا بازار صادراتي دارند، 
منجر شده و از این رو سهامداران پیش بیني مي کنند که درآمد آنها در روزها 
و ماه هاي آینده افت کند. به موازات این دیدگاه، برخی دیگر از کارشناسان 
نیز قیمت گذاری دستوری فوالد توس��ط وزارت صمت را دلیل ورود بورس 
به فاز اصالح می دانند. آنها به ریزش بورس در تابس��تان امس��ال به واسطه 
اخت��الف نظر وزارت نف��ت و اقتصاد در عرضه صندوق موس��وم به دارایکم 
اشاره می کنند و می گویند مشابه این اختالف نظر حاال میان وزارت صمت 
و متولی بازار س��رمایه ایجاد ش��ده و همین باعث از دست رفتن کانال یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی در ابتدای این هفته ش��ده اس��ت. روز گذشته 
)سه شنبه( همچنین رئیس س��ازمان بورس استعفا کرد و استعفای خود را 
تقدیم وزیر اقتصاد کرد. حسن قالیباف اصل در نامه استعفای خود یادآوری 
کرده که او یک بار دیگر در روز چهارم آذرماه نیز اس��تعفا داده بود و اکنون 
به دلیل فراهم نشدن شرایط حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه گذاران 
درخواس��ت کناره گیری دارد. این اس��تعفا در حالی است که بورس شرایط 
پرنوسانی را سپری می کند و در چند روز گذشته برخی از سهامداران خرد 

و زیاندیده مقابل سازمان بورس دست به تجمع زده اند.
بورس به رشد 385 واحدی بسنده کرد

بازار سرمایه در آخرین روز دی ماه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت 
و در حالی که ش��اخص کل در س��اعات میانی تا یک میلیون و ۱۲9 هزار 
واحد کاهش یافته بود، در ساعات پایانی سه شنبه روندی صعودی به خود 
گرفت و به رقم یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد رس��ید. نهایتا شاخص کل 
دیروز به رش��د 3۸۵ واحدی بس��نده کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۱۵۰ 
هزار واحد ایستاد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 6 هزار و 46۲ واحد 
کاهش به 43۰ هزار و 4۲۰ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 4 هزار و 
۲۲۸ واحد افت به ۲۸۱ هزار و 6۲۸ واحد رسید. شاخص بازار اول ۷ هزار و 
699 واحد افزایش و شاخص بازار دوم ۲۵ هزار و ۱6۸ واحد کاهش داشت. 
در معامالت روز سه ش��نبه بیش از ۱۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون سهم، حق 

تقدم و اوراق بهادار به ارزش 9۸ هزار و 3۸6 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲ هزار و 46 واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با ۸63 واحد، معدنی و صنعتی 
گل گه��ر )کگل( با ۸۵9 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۷۱۰ 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با 6۸۱ واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با 6۵۲ 
واحد، پتروشیمی پردیس )ش��پدیس( با ۵49 واحد، سرمایه گذاری غدیر 
)وغدی��ر( ب��ا 4۸۸ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 46۸ واحد 
و پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 4۵۷ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۲ 
هزار و ۱۷ واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( با 4۰4 واحد، فوالد خوزستان 
)فخس( با 36۱ واحد، گروه صنعتی پاکش��و )پاکشو( با 33۱ واحد، مبین 
انرژی خلیج فارس )مبین( با 33۰ واحد، تولیدی فوالد س��پید فراب کویر 
)کوی��ر( با ۲9۰ واحد، گ��روه بهمن )خبهمن( با ۲۸۸ واحد، کش��تیرانی 
جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۲۵4 واحد و بانک تجارت )وتجارت( 

با ۲۲4 واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنین شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ملی صنایع 
مس ایران )فملی(، س��ایپا )خساپا(، بانک تجارت )وتجارت(، گروه دارویی 
برک��ت )برکت(، پاالیش نفت تهران )ش��تران( و بهس��از کاش��انه تهران 
)ثبهس��از( از جمله نمادهای پربیننده بودند. گروه خودرو هم در معامالت 
این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 3میلیارد و 
3۵4 هزار برگه سهم به ارزش ۱3 هزار و 4۸4 میلیارد ریال داد و ستد شد.

در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 94 واحد افزایش 
داش��ت و ب��ر روی کانال ۱۷ ه��زار و ۵3۰ واحد ثابت مان��د. در این بازار 
۲میلیارد و 3۵3 هزار برگه س��هم به ارزش ۵۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد ریال 
داد و س��تد شد. نمادهای پلیمر آریا ساسول )آریا(، سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، هلدینگ 
صنای��ع معدنی خاورمیان��ه )میدکو(، ف��والد هرمزگان جن��وب )هرمز(، 
سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان( با 
تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند. همچنین نمادهای پتروشیمی 
مارون )مارون(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، بیمه کوثر 

)کوثر(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، توریل )توکاریل(، صنعتی مینو 
)غصینو(، توس��عه و عمران اس��تان کرمان )کرمان( و صنایع ماشین های 

اداری ایران )مادیرا( تاثیر منفی بر شاخص این بازار را داشتند.
تقابل تازه دولت و مجلس در زمین بورس

افت شدید شاخص س��هام در روزهای گذشته سبب شده تا بسیاری از 
سهامداران خرد با افت شدید قیمت سهام خود مواجه شده و بخش عمده ای 
از س��رمایه های خود را از دست بدهند؛ به خصوص اینکه تحلیلگران بازار 
سرمایه بر این باورند که افت کنونی شاخص، مبنای تکنیکال یا فاندامنتال 
ندارد. به همین دلیل بسیاری از سهامداران معتقدند که افت ادامه دار بازار 
س��رمایه با هیچ منطق اقتصادی همخوانی نداش��ته و نمادهایی وارد صف 
فروش ش��ده اند که گویی تازه ش��روع ریزش در شاخص ۲میلیون و ۱۰۰ 
هزار واحدی اس��ت. بر این اساس برخی از سهامداران بورسی روز دوشنبه 
مقابل شرکت بورس تهران تجمع کردند و در نهایت علی صحرایی به میان 

تجمع کنندگان آمد و با آنها صحبت کرد.
در این زمینه، مصطفی صفاری، کارش��ناس بازار سرمایه درباره وضعیت 
حاکم بر بورس به خبرآنالین، گفت: تا دعوای دولت و مجلس حل نش��ود 
وضعیت همین خواهد بود. مجلس به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان 
رئیس ش��ورای بورس اس��ت. از آن طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
دنبال قیمت های دس��توری در بورس کاال است. مجموع اینها باعث شده 
که بورس از ش��رایط داخلی بترسد. اگرچه ریسک بین المللی کمتر شده، 
نرخ ارز کاهش پیدا کرده اما ترس بر اکثر سهامداران مستولی شده است.

او ابراز امیدواری کرد که مسئوالن سریع تر دخالت کنند و دولت هم الزم است 
سیاس��ت های حمایتی خود را از بازار اعالم کند، چراکه به عنوان مثال پاالیش 
یکم را به مردم فروخته و این همه ضرر را به سهامداران تحمیل کرده است و از 

این رو الزم است اقداماتی برای حمایت از بازار در دستور کار قرار گیرد.
ب��ه گفته صفاری، از لحاظ بنیادی همه ش��رکت ها در ب��ازار می ارزند و 
س��ودآوری خیلی خوبی دارند. هیچ اتفاق  ناگواری در ش��رکت ها نیست، 
اما اختالفات سیاس��ی باعث ش��ده که بازار منفی شود. امیدوارم که زودتر 
از مقام��ات باالیی نظام دخالت و جری��ان را کنترل کنند. اگر بتوانیم این 
اختالفات را کاهش دهیم حتما بازار تا انتهای سال جریان مثبتی خواهد 

داشت.

بورس تهران دیروز نزولی آغاز شد و صعودی به پایان رسید

سبزپوشی بورس در آخرین روز دی

در هفته های گذشته و با کاهش ارزش شاخص بازار سرمایه، التهاب ها در 
این بازار دوباره افزایش یافته است. اگرچه که به نظر می رسد التهاب های 
فعلی بیش از هر چیز ناش��ی از هیجان و ترس حاکم بر رفتار سهامداران 
اس��ت. در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه می گوید: کاهش نرخ 
ارز، خروج نقدینگی سرمایه گذاران حقیقی، رفتار هیجانی سرمایه گذاران 
خرد و افزایش بی اعتمادی به بازار س��رمایه، مهمترین دالیل افت شاخص 
در روزهای اخیر هستند. قیمت  بسیاری از سهم ها در شرایط فعلی بسیار 
ارزنده هس��تند و اکنون بیش از هر زمان دیگ��ری، فرصت خرید در بازار 

است.
محبوبه ابراهیمی به رفتار هیجانی و غیرحرفه ای برخی از سرمایه گذاران 
اش��اره ک��رد و به ایرن��ا، گفت: »بازار س��رمایه یک بازار حرفه ای اس��ت و 
س��رمایه گذاری مس��تقیم در این بازار نیاز به دانش و مهارت هایی خاص 
و تخصصی دارد و ورود مس��تقیم و بدون دانش  و مهارت مناسب، منطقی 
نیس��ت. به کس��انی که دانش و مهارت کافی ندارند، توصیه می ش��ود که 
به س��مت س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم بروند. منظور از س��رمایه گذاری 
غیرمستقیم، سرمایه گذاری در صندوق های متنوع بازار سرمایه یا دریافت 
خدمات سبدگردانی از شرکت های دارای مجوز است، اما اکثر سرمایه گذاران 
عالقه مند هستند تا شخصا دست به سرمایه گذاری در بازار سرمایه بزنند. 
برخی افراد متاس��فانه به خود یک »پیش اعتماد« دارند و تصور می کنند 
که خود آنها بیش از هر کس��ی درباره بازار سرمایه دانش دارند. در نتیجه 

ترجیح می دهند ریسک سرمایه گذاری مستقیم را بپذیرند.«
این کارش��ناس بازار سرمایه افزود: »پیش��نهاد تمامی کارشناسان بازار 
س��رمایه به افرادی ک��ه دانش و مهارت کافی را در حوزه س��رمایه گذاری 
ندارند، اما عالقه دارند تا خود دس��ت به سرمایه گذاری بزنند، آن است که 
حداقل دیدگاهی بلندمدت داش��ته باشند. منظور از دیدگاه بلندمدت آن 
اس��ت که سرمایه گذاران دست کم افقی یک س��اله را مدنظر قرار دهند.« 
وی ضمن تش��ریح روش های کس��ب س��ود در این بازار گفت: »باید این 
نکته را تاکید کرد که سرمایه گذاران از دو طریق از سرمایه گذاری در بازار 
سرمایه منتفع می شوند: روش اول سودی است که از طریق نرخ ها حاصل 
می شود و روش دوم نیز دریافت سود از شرکت ها است. شرکت ها براساس 
عملکرد خود سودی سالیانه به سرمایه گذاران خود پرداخت می کنند. اگر 
سرمایه گذار بر روی سهام ش��رکتی قدرتمند و دارای بنیاد مالی، سودآور 
و دارای عملکرد مناس��ب سرمایه گذاری کند، شرکت مذکور نیز می تواند 

سودآور باشد و به سرمایه گذار خود سود مناسبی پرداخت کند.«
ابراهیمی ادامه داد: »س��رمایه گذاری که دید بلندمدت داشته باشد، هم 
می تواند از تغییر قیمت سهام در یک سال سود به دست آورد و هم از سود 
حاصل از عملکرد ش��رکت ها بهره مند شود. در مقابل افرادی که به صورت 

کوتاه مدت سرمایه گذاری می کنند، به آسانی تحت تاثیر هیجانات بازار قرار 
می گیرند و احساسی رفتار می کنند. تاثیر شایعات و مسائل سیاسی بر بازار 
سرمایه در همه جهان دیده می شود، اما رفتار و عملکرد سرمایه گذاران در 
نوس��انات بازار است که باعث می ش��ود که فرد سود کسب کند. اگر افراد 
سهم مناس��بی و بنیادی را انتخاب کرده باش��ند و بتوانند رفتار هیجانی 
خود را مهار کنند، می توانند به سود برسند. زمانی که افراد با بازار هیجانی 
برخورد کنند، نمی توانند تصمیم درس��تی بگیرند. این افراد به س��رعت و 
بدون بررس��ی عملکرد یک شرکت، دست به خرید و فروش می زنند و در 

نهایت متضرر می شوند.«
این کارش��ناس بازار س��رمایه ضمن اشاره به اثرات مخرب نگاه هیجانی 
به بازار س��رمایه گفت: »یک معضل دیگر آن اس��ت که اف��راد دارای دید 
کوتاه م��دت، آرام��ش خ��ود را از دس��ت می دهند. ف��رد غیرمتخصص و 
غیرحرفه ای این توان را ندارد که هر روز و در س��اعات معامالت، قیمت ها 
را ارزیابی کند و نگاه مداوم به قیمت ها برای وی فش��ار روانی زیادی را به 
همراه م��ی آورد. در عین حال کارمزد معامالت نیز مس��ئله قابل توجهی 
اس��ت. خرید و فروش هر سهم با کارمزد معامالت همراه است. در نتیجه 
در صورت��ی که یک فرد بدون دلیل و به صورت مداوم دس��ت به خرید و 
فروش س��هام بزند، در نهایت حجم قابل توجهی از س��رمایه خود را برای 
پرداخت کارمزد معامالت را از دس��ت خواهد داد. در نتیجه بازدهی واقعی 
این سرمایه گذاران پس از معامالت مکرر، منفی خواهد بود.« این کارشناس 
بازار س��رمایه، سرمایه گذاری غیرمس��تقیم را به سهامداران غیرمتخصص 
پیش��نهاد کرد و گف��ت: »به افراد دارای س��رمایه های محدود پیش��نهاد 
می شود تا در صندوق های متنوع بازار، سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاران 
برحسب میزان ریسک پذیری خود می توانند صندوق های متفاوتی را برای 
س��رمایه گذاری انتخاب کنند. به طور مثال اگر فردی، محافظه کار اس��ت 
و ترجی��ح می دهد بازدهی های ماهانه قاب��ل قبولی دریافت کند، می تواند 
در صندوق های با س��ود ثابت سرمایه گذاری کند، اما اگر افراد ریسک  پذیر 
هستند، می توانند به سراغ صندوق های سهامی بروند. صندوق ها از سوی 
افراد حرفه ای و دارای مجوز بازار سرمایه اداره می شود و این افراد به طور 
حتم تخصص و توان الزم برای سرمایه گذاری در بازار را دارند و می توانند 
بهت��ر از افراد عادی در این بازار س��رمایه گذاری کنن��د. این صندوق ها را 

مدیران و تیم های حرفه ای اداره می کنند.«
ابراهیمی در پایان به آینده بورس اش��اره کرد و گفت: »بازار سرمایه در 
دید بلندمدت در مقایس��ه با س��ایر بازارهای موازی، در ۲۰ سال گذشته 
همواره بازار برتر بوده است و سود بیشتری را به همراه آورده است. اکنون 
نیز می توان گفت بازار س��رمایه در دید بلندمدت، باز هم به جایگاه قبلی 
خود باز خواهد گش��ت. با صبر، دقت بیشتر و عدم تصمیم گیری عجوالنه 

می توان به هدف مورد نظر رس��ید.« این کارشناس گفت: »انتظار می رود 
با انتشار گزارش های 9 ماهه شرکت ها و صنایع و مشخص شدن عملکرد 
ایده آل ش��رکت های س��ودآور، تعیین تکلیف الیحه بودجه و تثبیت نرخ 
دالر، بازار روند صعودی خود را بازیابد.« این کارش��ناس بازار س��رمایه در 
پایان گفت: »بنده همچنان به بازار خوش��بین هستم. مطمئن هستم بازار 
سرمایه پس از کاهش ریسک های سیاسی و اقتصادی در ماه های آینده و 
با بازگشت اعتماد به بازار، اگرچه نه به صورت شتابان، اما دوباره مسیر خود 
را پیدا خواهد کرد و روند آن صعودی خواهد شد، اگرچه این روند، روندی 

معقول تر و آرام تری نسبت به گذشته خواهد بود.«

بورس با افت قیمت دالر به کدام سو می رود؟

آب سرد ارز بر کالبد بورس
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 قیمت هر شانه تخم مرغ
به 36 هزار تومان رسید

مدیرعامل اتحادیه مرغ��داران میهن گفت با توجه به توزیع روزانه 
3۰۰ تا 3۵۰ تن تخم مرغ، قیمت هر ش��انه تخم مرغ با افت 3۰ هزار 

تومانی به 36 هزار تومان رسیده است.
هدایت اله اصغری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش 
قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: با توجه به حجم گس��ترده 
توزیع تخم مرغ پیش بینی می ش��ود که تا پایان هفته بازار تخم مرغ 

به تعادل برسد.
او افزود: گرچه سازمان حمایت قیمت تخم مرغ بسته بندی را اعالم 
نکرده، اما قیمت هر بس��ته تخم مرغ 3۰ تایی، 36 هزار تومان اعالم  

می شود.
عرضه روزانه تخم مرغ به 350 تن رسید

اصغری از توزیع روزانه 3۰۰ تا 3۵۰ تن تخم مرغ در میادین میوه و 
تره بار خبر داد و گفت: با توجه به افزایش توزیع، قیمت تخم مرغ در 
بازار افت محسوسی داشته به طوری که هر شانه 3۰ تایی تخم مرغ، 

3۰ هزار تومان کاهش داشته است.
این مقام مس��ئول ادامه داد: با توج��ه به افزایش هزینه های تولید، 
قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ از دیدگاه اتحادیه ۱۵ هزار و ۷33 
تومان درب مرغداری است که با احتساب سود مغازه  دار هر شانه تخم 

مرغ با نرخ 34 تا 36 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.
او با بیان اینکه توزیع نهاده های دامی کماکان با مشکل روبه روست، 
گفت: معاونت امور دام باید همکاری بیشتری داشته باشد چراکه در 

شرایط فعلی توزیع نهاده مطلوب نیست.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در پایان با انتقاد از نبود آمار و 
اطالعات دقیق توزیع نهاده ه��ای دامی تصریح کرد: با توجه به آنکه 
نرخ مصوب برمبنای توزیع ۱۰۰ درصدی نهاده های دامی اعالم شده 
است، اما مرغدار اذعان می کند که تمامی نهاده را نگرفته است که با 
ای��ن وجود قیمت گذاری برمبنای توزی��ع نهاده باید صورت گیرد که 

متاسفانه معاونت امور دام سطح دسترسی در اختیار ما نداده است.

دولت فوالد را تضمینی خریداری کند
رئیس کمیس��یون معادن اتاق بازرگانی ایران گفت دولت یا جلوی 
نابس��امانی را در ب��ازار فوالد بگی��رد یا از تولیدکنن��دگان به صورت 

تضمینی فوالد بخرد.
بهرام ش��کوری، رئیس کمیس��یون معادن اتاق بازرگانی ایران در 
گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران جوان، درخص��وص راهکار های حل 
مش��کالت بازار بورس در حوزه فوالد اظهار ک��رد: در حال حاضر در 
بس��یاری از محصوالتی که از طریق معادن سنگی فرآوری می شوند 
مانن��د روی و مس مازاد تولی��د داریم، اما به دلیل دخالت های دولت 
در زمینه تولید و صادرات، نمی توانیم از آنها اس��تفاده کنیم و درآمد 

ارزی داشته باشیم.
او اف��زود: در صورت��ی که دولت اج��ازه صادرات ی��ک محصول را  
نمی ده��د و آن را ممن��وع می کند، باید از تولی��د آن نیز تا حدودی 
جلوگیری کند و دست از تشویق به تولید آن بردارد چراکه محصول با 

هزینه های سنگین تولید می شود و هیچ ارزش افزوده ای ندارد.
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: دولت یا یک 
هارمون��ی میان تولید و مصرف داخل ایجاد کند تا مازاد بر نیاز تولید 
نداش��ته باشیم و یا محصول نهایی تولیدش��ده را با نرخ های مصوب 

همانند گندم خریداری کند.
ش��کوری ادامه داد: خام فروش��ی در برخی از موارد نیز بد نیس��ت 
به طور مثال در حال حاضر مصرف س��نگ های معدنی در کش��ور تا 
حد چش��مگیری کاهش پیدا کرده به طوری که در ساختمان سازی 
و نمای س��اختمان از این محصول استفاده نمی شود پس در صورتی 
که ما حجم زیادی از س��نگ را در کشور ذخیره کنیم به هیچ دردی 

نمی خورد.
او مطرح کرد: در شرایط فعلی باید آن حجم از سنگ های استخراج 
شده که در کشور مصرف می شوند را فرآوری کنیم تا مابقی به صورت 
خام صادر شوند به طوری که هم اکنون کشور هایی مانند ایتالیا، هند 
و ترکیه به ترتیب ۲۲، 33 و ۷4 درصد از س��نگ های اس��تخراجی را 

صادر می کنند.
به گفته رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، برآورد می شود 
که ۵ میلیارد دالر ساالنه از این طریق ارزآوری به کشور داشته باشیم.

شکوری در پایان تصریح کرد: بهتر است این مهم صورت گیرد و از 
ارز های حاصله در زمینه های مرتبط استفاده کرد در غیر این صورت 
تا چند س��ال آینده و با پیشرفت علم و استفاده از محصوالت درگیر، 
هیچ استفاده ای از سنگ معدنی صورت نمی گیرد و ذخایر بدین شکل 

زیر زمین باقی خواهند ماند.

 تفاوت ارز آزاد و ترجیحی
کمتر از 10 درصد باشد

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، گفت 
سیاست گذاری در راستای توزیع و تخصیص ارز ترجیحی برای تامین 
کاالهای اساس��ی کشور موجب ش��د تا اقتصاد ایران دولتی تر شود و 

سهم شرکت های دولتی در فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا کند.
به گزارش ایس��نا، محمدعلی ضیغمی ب��ا تاکید بر ضرورت اصالح 
توزی��ع یارانه حاصل از تخصیص ارز ترجیح��ی برای تامین کاالهای 
اساسی، اظهار کرد: تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای 
اساس��ی نه تنها به بهبود شرایط معیش��تی دهک های پایین جامعه 
کم��ک نکرد، بلکه منجر به ایجاد عدم ش��فافیت و انحراف در برخی 

فعالیت های تجاری شد.
وی افزود: تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد با  ارز ترجیحی موجب شده 

تا بخش دولتی به سمت دولتی تر کردن اقتصاد حرکت کند.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، ادامه 
داد: بخ��ش دولتی با اس��تناد به اینکه در توزی��ع ارز با نرخ ترجیحی 
امکان بروز خطا و سوءاس��تفاده از سوی شرکت های بخش خصوصی 
وجود دارد، حضور خود در فعالیت های اقتصادی را نسبت به گذشته 
گسترده تر کرده است، به عنوان مثال در بازار واردات نهاده های دامی 
در سال 96 سهم شرکت پشتیبانی امور دام بین ۱3 تا ۱4 درصد بود 

که این رقم در سال های 99-9۸ به بیش از 3۰ درصد رسید.

اخبـــار

در حالی مشکالت صنعت حمل و نقل به بازرگان محصوالت کشاورزی 
دامن زده که استاندار یزد از پیگیری برای راه اندازی خطوط هوایی ایرانی 

- روسیه جهت رفع پاره ای از این مشکالت در این استان خبر می دهد.
تجارت محصوالت کش��اورزی یکی از بخش ه��ای مهم اقتصادی یزد با 
توجه به جایگاه قابل توجه اس��تان در صادرات محصوالت کش��اورزی به 
شمار می رود ولی این مهم، نیازمند تجهیز و توسعه زیرساخت های مربوطه 
است که یکی از مهمترین این زیرساخت ها، صنعت حمل و نقل است که 
به صورت قابل توجهی با حوزه تجارت گره خورده و مشکالت آن منجر به 

اختالل در بخش بازرگانی یزد می شود.
البته این معضل را به مراتب در سیس��تم سنتی حمل و نقل کشورمان 
ش��اهد هستیم ولی اس��تاندار یزد در این باره معتقد اس��ت که راه اندازی 
سیس��تم حمل و نقل هوای��ی می تواند پایانی بر پاره ای از این مش��کالت 
باش��د و نه تنها مشکالت یزد، بلکه س��ایر صادرکنندگان این حوزه را نیز 

مرتفع کند.
»محمدعلی طالبی« دیروز در نشست شورای گفت وگوی استان با بخش 
خصوص��ی با بیان این مطلب، می گوید: پیگیر راه اندازی خط هوایی ایران 

– روسیه هستیم.
اس��تاندار در این باره تصریح می کند: برای ارسال محصوالت گلخانه ای 
به کش��ور روسیه پیگیر ایجاد خط هوایی هستیم و با توجه به اینکه یزد، 

مرکز محصوالت گلخانه ای صادراتی اس��ت می تواند پایگاهی برای ارسال 
مرسوالت دیگر استان ها و شهرها نیز باشد.

وی با بیان اینکه باید درخصوص مسائل حمل و نقل شرکت گلخانه داران 
با راهداری جلسات مشترکی داشته باشند، تاکید می کند: گلخانه داران باید 
شرکتی تعاونی داشته باشند و از ظرفیت  ستاد تسهیل برای رفع مشکالت 

حمل و نقل استفاده کنند.
طالبی خاطرنش��ان می کند: شرکت تعاونی حمل و نقل استان می تواند 
با تامین سیس��تم حمل و نقل یخچال دار و ورود کامیون ها و کانتینرهای 
مجهز به رفع مشکالت کنونی کمک کند و منجر به افزایش ظرفیت های 

استان در این بخش شود.
هرچند یکی از مشکالت عمده در بخش بازرگانی محصوالت کشاورزی 
ی��زد اعم از صادرات و واردات مربوط به حمل و نقل اس��ت ولی مس��ئله 
دیگر، دیپلماسی اقتصادی است که متاسفانه از نگاه بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی با ضعف بس��یار زیادی در ایران همراه اس��ت ولی هرچند بارها 
ضعف کشور در این زمینه مورد تاکید نمایندگان یزد قرار گرفته، هنوز هم 

دامنگیر بخش خصوصی است.
 سکوت مسئوالن به جای حمایت از تجار ایرانی

»مهدی دهقانی اش��کذری« رئیس اتحادیه گلخانه داران اس��تان هم در 
این نشس��ت با بیان اینکه دولت درخصوص مشکالت حمل و نقل از تجار 

ایرانی حمایتی نداشته است، می گوید: دوران بازار قبل از کریسمس، دوران 
قتل و عمل تجار ایرانی بود. وی از مشکالت و محدودیت های اعمال شده 
توس��ط کش��ور آذربایجان یاد می کند و می گوید: زمانی که راه های کشور 
ارمنس��تان بسته شد، تنها راه برای ارس��ال محصوالت به روسیه از طریق 
کش��ور آذربایجان بود، اما این کش��ور با اعمال قوانین شدید، خودروهای 
یخچال دار ایرانی را چند روز در صف های طوالنی نگه داش��ت و س��پس با 

اسکورت پلیس، راهی کشور روسیه کرد.
دهقانی با بیان اینکه اقدامات مذکور زمان رس��یدن به کشور روسیه را 
شش روز از حد معمول افزایش داد، بیان می کند: مسیری که در پنج روز 
طی می شد به ۱۲ روز افزایش یافت و همین مسئله به ضرر و زیان بسیار 

زیاد تجار ایرانی انجامید.
این مسئول با اشاره به سکوت مسئوالن کشورمان در جریان این بحران، 
تصریح می کند: یزد که صادرکننده محصوالت گلخانه ای به کشور روسیه 
بود، در این برهه زیان قابل توجهی دید، اما اینجا پایان مس��ئله نبود و در 
ش��ب ژانویه به دلیل مس��ائل متعددی که از سوی کشور روسیه با اعمال 
قوانین جدید مقطعی به وجود آمد، باز هم تجار ایرانی متحمل زیان شدند.
وی از س��کوت دوباره مس��ئوالن در قبال این مس��ئله نیز یاد و عنوان 
می کند: این در حالی است که مسئوالن می توانستند با گفتمان و مذاکره 

این مسائل را برای بازرگانان و تجار رفع کنند اما هیچ حمایتی نشدند.

پیگیر راه اندازی تجارت هوایی بین ایران و روسیه هستیم

اصناف و مصرف کنندگانی که قصد خرید تلفن  همراه دارند، باید قبل 
از خرید، حتماً استعالم اصالت کنند.

 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، پیرو هش��دار های متعدد سامانه 
شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق و با توجه به ادامه رفتار های متخلفانه 
از س��وی برخی قاچاقچیان تلفن  همراه، شناس��ایی و برخورد پیوسته با 
تلفن های همراهی که با سوءاس��تفاده از رویه مسافری ثبت شده بودند، 

در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به رویکرد این س��امانه جهت پیشگیری از تخلف و همچنین 
وساطت اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن  همراه 
ته��ران، ای��ن برخورد ها به صورت حداقلی و در ابعاد محدود انجام ش��د 
که متأس��فانه به دلیل س��ودجویی عده ای محدود، این برخورد حداقلی 

دستاورد مورد انتظار را در پی نداشت.
پ��س از برخورد ه��ای صورت گرفته، عده ای از متخلف��ان با مراجعه به 

اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن  همراه تهران، 
خواستار رفع مسدودی گوش��ی های قاچاق خود شدند. در همین راستا 
فهرستی شامل ۲6 تلفن  همراه از طرف اتحادیه فروشندگان دستگاه های 
صوتی و تصویری و تلفن  همراه تهران در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه 
با کاالی قاچاق قرار گرفت. با بررس��ی مجدد این فهرس��ت )که در وهله 
اول، ش��امل تخلفی در ابعاد چندصد دستگاه بود( مشخص شد، افرادی 
به صورت سازمان یافته و حرفه ای )مطابق بند »س« و »ش« ماده ۱ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز( اقدام به تطهیر هزاران کاالی قاچاق از طریق 
رویه مس��افری کرده اند. همچنین برخی اصناف با علم به این موضوع و 
غیرقابل انتقال بودن گوشی ها در سامانه همتا به منظور سودجویی اقدام 

به خرید این گوشی ها کردند.
بر این اس��اس مراتب جهت اقدامات تکمیلی و شناسایی سرشبکه ها و 

افراد اصلی فعال، در اختیار مراجع امنیتی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، خرید و فروش یا سوءاستفاده از اطالعات مسافران جهت 
ثبت گوشی قاچاق جرم است و طبق ماده 6 قانون جرائم رایانه ای، ورود 
اطالع��ات خالف واقع در س��امانه های ملی، می تواند یک الی پنج س��ال 
حبس در پی داشته باشد. همچنین طبق مواد ۲9 و 3۲ قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، قاچاق حرفه ای و سازمان یافته، عالوه بر جزای نقدی و 

شالق تعزیری، مشمول 3 ماه الی ۲ سال حبس نیز خواهد بود.
در پایان، کمافی الس��ابق به اصناف و مصرف کنندگانی که قصد خرید 
تلفن  همراه دارند، توصیه می شود قبل از خرید، حتماً از طریق ۷۷۷۷#* 
استعالم اصالت کرده و در صورت مسافری یا غیرقانونی بودن تلفن همراه، 
از خرید امتناع کنند، چراکه ثبت تلفن  همراه از طریق رویه مس��افری، 
صرفاً توسط ش��خص مس��افر، برای مصارف غیرتجاری مجاز بوده و هر 
زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز ش��ود، تلفن همراه مذکور 

مسدود خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه و تجارت گفت در 9 ماهه ابتدای سال نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته، صادرات ایران به کشور های اوراسیا ۲ 

درصد رشد داشته است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حمید زادب��وم در نوزدهمین 
نشس��ت هی��أت نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تهران اظهار ک��رد: چهار 
موافقت نام��ه چندجانب��ه و حدود ۱۰ موافقت نامه دوجانبه در کش��ور 
داری��م ک��ه موفق آمیز ترین آن برای کش��ور، موافقت نام��ه چندجانبه 

اوراسیا است که همچنان نیز ادامه دارد.
وی اف��زود: یک��ی از دالیل موفقیت آمی��ز بودن تجارت ب��ا اتحادیه 
اقتصادی اوراس��یا این اس��ت که حدود ۲۰ سال قبل از تشکیل نهایی 

آن، تحقیق  و مطالعه بر روی آن انجام شده است.
رئیس سازمان توسعه و تجارت بیان کرد: این اتحادیه با هدف ایجاد 
پنجره واحد اقتصادی، توس��عه بازار های مشترک و بین   المللی، ترویج 
رقابت سالم در  بازار ها و ترویج سیاست های مشترک کشاورزی، انرژی، 

فناوری و حمل و نقل تشکیل شد.
زادب��وم ادام��ه داد: اتحادیه کش��ورهای اوراس��یا ۱۸3 میلیون نفر 
جمعی��ت دارد که با درآمد س��رانه ۲۷ هزار دالر و ن��رخ بیکاری ۵.4 

حدود ۱4 و نیم درصد از جمعیت جهان را دربر می گیرد.
وی تصریح کرد: از دس��تاورد های ای��ن اتحادیه می توان به رتبه اول 
استخراج نفت و گاز در جهان، رتبه چهارم تولید انرژی برق، رتبه سوم 

ط��ول خط آهن، رتبه چهارم تولی��د آهن و رتبه پنجم تولید فوالد در 
جهان اشاره کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ابراز کرد: در حال حاضر نباید اتحادیه 
اوراسیا را با اتحادیه اروپا مقایسه کرد چراکه هم اکنون فاصله زیادی با 
یکدیگر دارند و اتحادیه اروپا بسیار کامل تر و باتجربه تر است و اعضای 

اتحادیه اوراسیا نیز باید در جهت تکمیل و توسعه حرکت کنند.
زادبوم درخصوص تجارت اوراسیا با جهان عنوان کرد: ۸۵۰ میلیارد 
دالر حجم کل تجارت اوراس��یا با جهان است که ۵۱۸ میلیارد دالر از 
آن مربوط به صادرات این اتحادیه و 33۱ میلیارد دالر از آن مربوط به 

واردات اوراسیا از جهان می شود.
وی افزود: در سال ۲۰۱9 بیش از ۸۲۰ میلیون دالر صادرات از ایران 
به کشور های عضو اوراسیا صورت گرفته همچنین بالغ بر ۱.6 میلیارد 

دالر نیز واردات به ایران انجام شده است.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت اظهار کرد: در 9 ماهه ابتدای سال 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته، تجارت ایران با اوراسیا ۲ درصد 
رش��د پیدا کرده به طوری که حجم صادرات ایران به این اتحادیه ۲3 

میلیون دالر افزایش یافته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد صادرات 
اوراس��یا به ایران یعنی بال��غ بر 9۰۰ میلیون توم��ان از آن مربوط به 
محصوالت کش��اورزی و غالت اس��ت و 63 درصد از صادرات ایران به 

اوراسیا نیز شامل محصوالت کشاورزی می شود. زادبوم افزود: در سال 
۲۰۱۵ که اتحادیه اقتصادی اوراس��یا ش��روع به کار ک��رد، ایران جزو 
اولین کش��ور هایی بود که وارد موافقت نامه تجاری با این اتحادیه ش��د 
و مذاکرات مربوطه در دی ماه سال 94 به طور رسمی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: موافقت نامه مربوطه در اردیبهش��ت ماه س��ال 9۷ 
توسط تمام اعضای این اتحادیه به امضا رسید و رسما تجارت خارجی 
میان ایران و این کش��ور ها با ش��رایط ویژه و مخص��وص این اتحادیه 

شکل گرفت.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت بیان کرد: روند پیشرفت تجارت در 
اوراس��یا همچنان ادامه دارد به طوری که طبق توافقات اخیر، از آبان 

ماه سال ۱4۰۱ تجارت آزاد میان کشور ها شکل خواهد گرفت.
زادبوم ادامه داد: در اتحادیه اقتصادی اوراسیا قواعد و قوانین خاصی 
پیروی می ش��ود که از جمله آنها می توان به تش��کیل و فعالیت مرتب 
در کارگروه های مش��ترک، شفاف س��ازی، رعایت اهداف هر ملیت و... 

اشاره کرد.
وی اب��راز کرد: با اج��رای موافقت نامه های جدیدی ک��ه در اتحادیه 
اوراس��یا در حال انجام است، سازمان های جدیدی از جمله استاندارد، 
حف��ظ نبات��ات، اداره گم��رک و بخش های خصوصی مانن��د اتاق های 
بازرگانی، مش��ارکت و در تصمیم گیری های این اتحادیه نقش خواهند 

داشت.

پیش از خرید تلفن همراه استعالم بگیرید

ارجاع فهرست متخلفان به مراجع امنیتی

رشد 2 درصدی تجارت ایران با اوراسیا از ابتدای سال

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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عقب نشینی شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو
افزایش قیمت 3 ماهه منتفی شد

در پی مخالفت س��ازمان بازرس��ی با فرمول جدید ش��ورای 
رقاب��ت برای گرانی خودرو و با توجه ب��ه روند نزولی نرخ ارز، 
افزایش قیمت خودرو برای 3 ماهه آخر س��ال منتفی ش��د و 
ش��ورای رقابت از موضع خود برای رشد مداوم قیمت خودرو 
عقب نشینی کرد. در عین حال قیمت گذاری خودروهای جدید 

نیز به کمیته خودرو واگذار شد.
ش��ورای رقابت اخیراً فرمول جدیدی ب��رای افزایش قیمت 
خودروهای داخلی مصوب کرد که براس��اس آن قیمت گذاری 
۵۵ درصد تولید خودروس��ازان ک��ه خودرو های اقتصادی تر و 
مورد تقاضای عامه مردم اس��ت از دستورالعمل قیمت گذاری 
ش��ورای رقاب��ت تبعیت می ک��رد و 4۵ درص��د خودرو ها نیز 

مشمول فرمول جدید قیمت گذاری می شدند.
این دستورالعمل شورای رقابت مورد انتقاد سازمان بازرسی 
قرار گرفت و امروز شاهد عقب نشینی شورای رقابت از فرمول 

جدید قیمت  گذاری خودروها هستیم.
ب��ه گزارش فرت��اک نیوز، در ای��ن مورد رضا ش��یوا، رئیس 
ش��ورای رقابت با بی��ان اینکه قیمت گذاری س��ه ماهه خودرو 
از دستور کار خارج ش��د، گفت: قیمت خودرو های داخلی در 

فصل زمستان با همان نرخ پاییز عرضه خواهد شد.
وی افزود: با توجه به ثبات نس��بی قیمت ها و تورم بخش��ی 
اعالم شده از سوی بانک مرکزی، شورای رقابت تصمیم گرفت 

قیمت های فروش زمستان کارخانه ها افزایش نیابد.
ش��یوا افزود:  از این پس قیمت گذاری خودرو ها به جای سه 

ماهه، هر شش ماه یا ساالنه تعیین خواهد شد.
وی گف��ت: بانک مرکزی تورم بخش��ی پایی��ز را حدود ۱4 
درصد اعالم کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره وری 
و کیفی��ت، تصمیم گرفت قیم��ت کارخانه ها برای زمس��تان 

افزایشی نداشته باشد.
رئیس ش��ورای رقابت در مورد فرم��ول جدید قیمت گذاری 
هم گفت: این فرمول ش��رط افزایش ۵۰ درصدی داش��ت، لذا 
ت��ا زمانی ک��ه افزایش ۵۰ درصدی اعمال نش��ود، این فرمول 

اجرایی نخواهد شد.
 وی افزود: شرکت س��ایپا اعالم کرده با فرمول جدید، توان 
افزایش تولید نخواهد داش��ت و ای��ران خودرو هم اعالم کرده 
برای افزایش تولید خواس��تار تغییرات اس��ت، لذا این فرمول 

اجرایی نخواهد شد.
ش��یوا درخص��وص اینکه خودروس��از ها ای��ن قیمت گذاری 
را قب��ول دارند یا خیر، گفت: ش��ورا مس��تقل عمل می کند و 

خودروساز ها موظف هستند به آن عمل کنند.
 وی ب��ا تاکی��د بر اینکه همه خودرو هایی که س��ابقه قیمت 
داش��ته اند، هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال نخواهند داشت، 
گف��ت: قیمت گذاری خودرو های جدی��د هم در کمیته خودرو 

بررسی می شود.
رئیس ش��ورای رقابت درخصوص اینکه آیا سازمان بازرسی 
مصوبه قبلی ش��ورا را لغو کرده اس��ت؟ افزود: سازمان بازرسی 
هرگز مصوبه ش��ورا را لغو نکرده و از نظر قانونی مجوز این کار 

را ندارد و فقط درخواست تجدیدنظر کرده است.
وی با اعالم اینکه تورم بخش��ی س��ه ماهه پاییز برای ایران 
خ��ودرو ۱4.۱ و س��ایپا ۱4.۷۵ بوده اس��ت، گفت: چنانچه در 
پی تغییرات سیاس��ی و اقتصادی ایران و جهان، تورم بخشی 
طی ماهه های آینده کاهش پیدا کند، براساس فرمول موجود، 

قیمت های کارخانه نیز کاهش خواهد یافت.
ش��یوا گفت: فعال تا پایان فروردین س��ال آینده، قیمت های 

کارخانه ای تغییری نخواهد کرد.
ش��یوا افزود: ت��ا زمانی که تولی��د افزایش یاب��د و عرضه و 
تقاضا خودرو متناس��ب با یکدیگر شوند، مدل عرضه خودرو با 

قرعه کشی ادامه خواهد یافت.
 رضا شیوا، رئیس شورای رقابت پیشتر در مورد دستورالعمل 
جدید ش��ورای رقابت گفته بود: ۱۸ خودرو مش��مول فرمول 
جدید قیمت گذاری می ش��وند که شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ 
اتومات، پژو ۲۰۷ دس��تی، سمند سورن پالس، رانا پالس، رانا 
پالسTU۵، دنا پالس توربو شارژ، دنا پالس توبوشارژ اتومات، 
هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، 

شاهین، آریا، برلیانس و چانگان می شود.
دس��تورالعمل جدید ش��ورای رقابت عالوه بر افزایش قیمت 
کارخان��ه ای خودروها عاملی برای رش��د قیمت ها در بازار نیز 

شد و در نهایت واکنش سازمان بازرسی را به همراه داشت.
اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی 
در این مورد با بیان اینکه دس��تورالعمل جدید شورای رقابت 
برای قیمت گذاری خودرو باعث ش��وک قیمتی در بازار ش��د، 
گفت��ه بود: در صحبتی که با مس��ئوالن وزارت صنعت و حتی 
معاون وزیر صنعت داش��تیم، گفتند که فرمول جدید شورای 
رقاب��ت یک فضای تصاعدی را در ب��ازار خودرو ایجاد می کند 
و باعث فش��ار به مردم خواهد ش��د، گرچه آنه��ا نیز به دنبال 
افزایش قیمت هس��تند اما نمی خواهند به مردم فش��اری وارد 

شود.
به گفته وی، در مصوبه ش��ورای رقاب��ت به تولید به صورت 
عام و کلی اش��اره ش��ده، اما در مورد عرضه، اشاره ای صورت 

نگرفته است.
میرمحمدی با اش��اره ب��ه تأثیر روند نزول��ی قیمت دالر بر 
بازار خ��ودرو گفته بود: در کنار این موض��وع، کاهش ارزبری 
قطعات و داخلی سازی نیز صورت گرفته که بر این مبنا قیمت 
خودروها باید مورد بازنگری قرار گیرد. اینطور نیس��ت که نرخ 
تورم  بخشی صنعت خودرو همچنان شیب مثبت داشته باشد.

وی گفت��ه بود: پیش از اینکه رئیس ش��ورای رقابت در روز 
سه ش��نبه هفته گذشته فرمول جدید ش��ورای رقابت را اعالم 
کن��د ما روز دوم دی م��اه طی نامه ای به وزی��ر صنعت که به 
رئیس ش��ورای رقابت نیز رونوشت ش��د، خواستیم تا با توجه 
به اینکه کش��ور در وضعیت بحرانی و الته��اب قرار دارد برای 
تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری و بازار خودرو، کارشناسی 
الزم صورت گیرد، اما دیدیم که فرمول جدید یک ش��به اعالم 

شد و کارشناسی الزم در این مورد صورت نگرفت.

طبق اعالم رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در 
وضعیت بازار خودرو و تغییرات آن نسبت به هفته گذشته، بازار همچنان 
آرام ب��وده و ری��زش قیمت ها ادامه دارد؛ این در حالی اس��ت که س��طح 

معامالت کامال به صفر رسیده و هیچ خریداری در بازار نیست.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه بازار خودرو در 
حال حاضر در آرامش مطلق به سر می برد، اظهار کرد: در حقیقت بازار در 
خواب کامل فرو رفته اس��ت؛ چراکه معامالت به نقطه صفر رسیده است و 
تا زمانی که نرخ ارز در مبلغی مشخص، ثابت نماند، مشتری خرید خود را 
انجام نمی دهد و منتظر کاهش بیشتر قیمت ها می ماند تا خودرو موردنظر 

خود را در ارزان ترین حالت ممکن خریداری کند.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: از 
س��وی دیگر فروشنده در بازار بسیار است و می خواهد خودرو در اختیار را 
بفروشد اما خریداری وجود ندارد بنابراین باتوجه به اینکه معامله ای انجام 
نمی ش��ود، درصد ریزش، پس از همان ۱۰درص��د عالوه برای کاهش 3۲ 

درصدی آبان ماه به بعد، هنوز عدد مش��خص ندارد و هفته آینده دقیق تر 
می توان در مورد میزان کاهش قیمت صحبت کرد، اما روند نزولی قیمت ها 

همچنان ادامه دارد.
وی افزود: به طور مثال س��مند LX و پ��ژو GLX 4۰۵ در کانال ۱۷۰ 
میلیون تومان، پ��ژو ۲۰6 تیپ ۲ در محدوده ۱۸۰ تا ۱۸۲ میلیون تومان 
قرار دارند. همچنین در گروه محصوالت سایپا نیز پراید حدود 9۵ میلیون 
تومان، تیبا کمتر ۱۱۵ میلیون تومان و س��اینا حدود ۱۲6 میلیون تومان 
قیم��ت دارند، اما همانطور که اش��اره ش��د، به دلیل اینک��ه معامله انجام 
نمی شود، قیمت مشخصی هم وجود ندارد اما مشخص است که قیمت ها 

در حال کاهش است.
موتمن��ی تاکید ک��رد: چناچه نرخ ارز به م��دت دو هفته در یک قیمت 
تثبیت ش��ود، بازار مجدد فعال شده و معامالت از سر گرفته خواهد شد و 
راحت ت��ر می توان در مورد تغییرات آن صحبت کرد. زمانی که در ماه های 
گذشته ارز در کانال ۲۵ هزار تومان برای مدتی ایستاد، با حضور فروشنده 

و خریدار در بازار معامالت صورت می گرفت و اکنون خریدار منتظر کاهش 
بیشتر در قیمت هاست بنابراین خرید خود را انجام نمی دهد.

محصوالت ۲ خودروساز اصلی هنوز پایین تر از بازار
ای��ن مقام صنفی در پاس��خ به اینکه آیا قیم��ت  خودروها به زیر قیمت 
کارخانه ای آنها نیز رسیده است؟ گفت: تنها در محصوالت مدیران خودرو، 
کاهش قیمت ها حتی تا به زیر قیمت کارخانه ای دیده می ش��ود، اما هنوز 

برای محصوالت پرتیراژ دو خودروساز اصلی این اتفاق نیفتاده است.
موتمن��ی همچنین در پاس��خ به اینک��ه آیا با اعالم قیم��ت  ۱۸ خودرو 
مش��مول تغییر فرم��ول قیمت گذاری و اعالم و اعم��ال قیمت های جدید 
مصوب شورای رقابت در بهمن ماه، این امکان وجود دارد که شاهد نوسان 
افزایشی یا تغییرات عمده در بازار خودرو باشیم نیز تصریح کرد: فعال بازار 
به همین شکل نزولی پیش بینی می ش��ود و تا پایان سال جاری، افزایش 
قیمت در بازار خودرو نخواهیم داشت و احتمال کاهش بیشتر وجود دارد 

و افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

آرامش مطلق در بازار خودرو

 فعال قیمت ها نزولی است

در ش��رایطی که دولت واردات خودروه��ای صفر را که رقیب جدی 
ب��رای تولیدات داخل نیس��ت را ممنوع کرده اس��ت آیا اجازه می دهد 
واردات خودروهای دس��ت دوم که رقیب بالمن��ازع برای تولید داخل 

است عملی شود؟
به گزارش پرش��ین خودرو، اواس��ط دی ماه بود که یکی از مصوبات 
خودرویی کمیس��یون تلفیق مجلس س��روصدای زی��ادی به پا کرد و 
موجب واکنش هایی از سوی برخی فعاالن و کارشناسان حوزه واردات 
ش��د؛ مصوب��ه ای که اعضای کمیس��یون تلفیق تا به ام��روز تمایلی به 

اظهارنظر در مورد آن نداشتند.
واردات خودرو دست دوم از مناطق آزاد و پیش  بینی درآمد ۱۰ هزار 
میلیاردی، مصوبه ای اس��ت که با وجود ابهامات زیادی که درخصوص 
اجرای آن مطرح اس��ت اما همچنان این مسئله واکنش ها و اظهاراتی 
را از س��وی برخی مسئوالن به همراه دارد؛ در جدیدترین اظهارنظر به 
مصوبه کمیسیون تلفیق، واکنش رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی 
دفتر مقام معظم رهبری اس��ت که واردات خودروهای دس��ت دوم از 

مناطق آزاد را شایعه ای بیشتر نمی داند.
آقامحمدی در حالی واردات خودروهای دس��ت دوم را شایعه عنوان 
می کند که در یکی دو س��ال اخیر همواره پیش��نهادات و راهکارهایی 
درخصوص واردات خودروی دس��ت دوم برای تنظیم بازار از گوش��ه و 
کنار مجلس و دولت به گوش می رس��ید، اما هر بار مسئوالن دولتی و 

وکالی ملت این خبر را تنها در حد شایعه عنوان می کردند.
ب��ا این ح��ال به دنبال مصوبه کمیس��یون تلفی��ق در نیمه های دی 

ماه، س��خنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعالم کرده که در مصوبه این 
کمیس��یون به  منظور تنظیم بازار خودروه��ای وارداتی، دولت مکلف 
است ضمن شناس��ایی خودروهای خارجی »غیرآمریکایی« موجود در 
مناطق آزاد، اقدامات الزم برای ثبت س��فارش و ورود آنها به س��رزمین 
اصل��ی را انجام دهد. در واقع براس��اس این تصمی��م واردات خودرو از 
مناط��ق آزاد به منطقه اصلی، مجاز می ش��ود. ای��ن تصمیم در حالی 
فع��االن و واردکنندگان را س��ردرگم و غافلگیر کرده اس��ت که از یک 
سو از ورود خودروهای صفر به کشور جلوگیری کرده و از سوی دیگر 
کمیس��یون تلفیق زمینه ورود خودروهای کارکرده به کشور را فراهم 
می کن��د.  البت��ه دولت در الیح��ه بودجه ۱4۰۰ درآم��دی را از محل 
واردات خودرو در نظر گرفته است که به گفته سخنگوی ستاد بودجه 
سال ۱4۰۰ مصوبه اخیر تلفیق در مورد واردات خودرو از مناطق آزاد 
و درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی این خودروها ارتباطی با 

آن حقوق ورودی ۲۰4۰ میلیاردی در الیحه ندارد!
اما این تصمیمات تا چه میزان قابل اجراس��ت و در صورتی که این 
شایعه به واقعیت تبدیل شود چه سرنوشتی برای بازار خودرو خارجی 

رقم خواهد خورد ؟
مهدی دادف��ر، دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو، در گفت و گو با 
خبرنگار پرشین خودرو، اظهار کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق به عنوان 
بخش��ی از الیحه بودجه دولت است و لذا تا این الیحه در صحن علنی 
مورد بررس��ی و تایید قرار نگیرد در حد یک پیش��نهاد و ایده از سوی 
اعضای کمیسیون تلفیق است. وی با توجه به تصمیم اخیر کمیسیون 

تلفیق درخصوص واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد، گفت: 
واردات خودروهای دست دوم به هیچ وجه به کشور انجام نخواهد شد 

و مسئوالن اجازه نخواهند داد.
دادف��ر تاکید کرد: در ش��رایطی که دول��ت واردات خودروهای صفر 
را که رقیب جدی برای تولیدات داخل نیس��ت را ممنوع کرده اس��ت 
آیا اج��ازه می دهد واردات خودروهای دس��ت دوم که رقیب بالمنازع 
برای تولید داخلی اس��ت عملی شود؟ مس��لما چنین مجوزی از سوی 

مسئوالن صادر نخواهد شد.
به گفته دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو، اظهارات مس��ئوالن در 
جلوگیری از واردات خودرو اگرچه با عنوان جهش و رونق تولید مطرح 

می شود اما از شعار تا عمل فاصله زیادی وجود دارد.
دادفر افزود: حدود س��ه سال است که واردات خودرو به کلی ممنوع 
اس��ت؛ لذا خودروی صفر کیلومتر در مناط��ق آزاد وجود ندارد. ضمن 
اینکه برای واردات خودرو به کش��ور مطابق قانون واردات خودروهای 
کمت��ر از ی��ک س��ال از زمان تولی��د خودروهای خارجی به کش��ور و 
همچنین ش��ماره گذاری خودروه��ای کارکرده نیز ممنوع اس��ت؛ لذا 

بایستی همه این قوانین برداشته و اصالح شود.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: در صورتی ک��ه دولت مجوز واردات 
خودروهای صفر که حداقل پنج س��ال از تولید آنها گذش��ته را صادر 
کن��د بدون ش��ک ورود این خودروها تغییرات زی��ادی در بازار خودرو 
ایجاد می کند و قیم��ت خودروهای وارداتی حداقل 4۰ درصد کاهش 

خواهد یافت.

اگ��ر واردات خودرو می توان��د به بازار و آین��ده اش کمک کند، چرا 
مجوز قطعی آن صادر نمی ش��ود؟ اگر صدور مجوز ممکن نیست، چرا 
صحبت از واردات محدود می ش��ود؟ این دو س��وال مهمی است که در 
میان مردم و کارشناس��ان حوزه خودرو مطرح شده و به نظر در میان 
مسئوالن پاسخ دقیقی ندارد. به گزارش اقتصادآنالین، موضوع واردات 
خودرو در ایران، از سال ها قبل با اما و  اگر محدودیت مواجه بوده است. 
نبود یک سیاست کالن و ثابت در مشخص کردن نحوه ورود دولت به 
عرصه بازارهای اقتصادی باعث ش��ده، ن��ه قیمت گذاری آزاد و فعالیت 
بدون محدودیت بازارها به رسمیت شناخته شود و نه همه چیز به طور 
کامل در اختیار دولت باش��د تا دیگر چیزی به نام ضرر و زیان فعاالن 
اقتصادی مطرح نباش��د. همین موضوع باعث شده که در اقتصاد ایران 
بازاری مانند مس��کن، به شکلی آزاد در مراحل و قیمت گذاری فعالیت 
کند اما در بازاری مانند خودرو، چه در تولید و چه در عرضه، دولت به 

عنوان متصدی اصلی نقشی پررنگ دارد.
در دهه های گذش��ته و در دولت های مختلف، یک سیاست به عنوان 
بخش جدانش��دنی برنامه های اقتصادی تم��ام تیم های اجرایی خود را 
نش��ان داده و آن تاکید بر لزوم حمایت از صنعت خودروس��ازی کشور 
بوده اس��ت. هرچند ص��رف صحبت از حمایت این س��وال را به وجود 
می آورد که فرمولی میزان و نحوه آن را مشخص خواهد کرد، اما آنچه 

که در عمل اتفاق افتاده تاکید بر لزوم حمایت از خودروس��ازان داخلی 
و حفظ بازار آنها بوده است. مسئوالن مختلف در وزارت صمت و سایر 
نهاده��ای مرتبط با این صنعت از این گفته ان��د که در صنعت خودرو 
ایران مس��تقیم و غیرمستقیم، چند ده هزار کارگر و نیروی متخصص 
مشغول به کار است و اگر بنا باشد با کنار گذاشتن حمایت ها، حکم به 
تعطیلی این واحدها بدهیم نه تنها این افراد بیکار می ش��وند که کشور 

با هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی رو به رو خواهد شد.
در چنین بس��تری، سیاس��ت حمایت از خودروسازان داخلی با یک 
پیشفرض بسیار ساده اجرایی شده است. خودروسازان برای بقا نیاز به 
فروش محصوالت خود دارند و اگر بنا باش��د خودروهای خارجی بدون 
محدودی��ت به ایران بیایند، این ب��ازار در اختیار تولیدکنندگان داخل 
قرار نمی گیرد و از این رو باید در مسیر واردات محدودیت ایجاد کرد. 
این نخس��تین مبنای غلط در بازار خودرو ایران است و البته اصرار به 
اج��رای آن تا حدی پی��ش  رفته که امروز این بازار انحصاری ش��ده و 
خود دولت برای کاهش این انحصار، ش��ورای رقابت را مسئول نظارت 
بر آن کرده اس��ت. از سوی دیگر پس از این حمایت در محدود کردن 
ب��ازار، دولت برای آنکه ثابت کند روش��ی که ب��ه کار گرفته اجرایی و 
مفید اس��ت، به خودروس��ازان اجازه قیمت گذاری آزاد نیز نداده تا هم 
بازار از ش��رایط عادی رقابت خارج ش��ود و ه��م تولیدکنندگان امکان 

قیمت گذاری محصوالت ش��ان براس��اس واقعیت های اقتصادی را پیدا 
نکنند تا بازار به جایی برس��د که امروز بسیاری از کارشناسان از آن به 

عنوان یک فاجعه یاد می کنند.
اگر در دوره های قبل، محدود کردن واردات از طریق وضع تعرفه های 
س��نگین گمرکی در دستور کار بود، از حدود سه سال قبل و همزمان 
با بازگشت تحریم های آمریکا، دولت حکم به ممنوعیت واردات خودرو 
داد. هرچند این ممنوعیت تنها مربوط به خودرو نبود و بیش از ۲۰۰۰ 
قل��م کاالی دیگر را نی��ز در برگرفت اما در عمل بازار ملتهب خودرو با 
کنار رفتن همان مجوزه��ای نیم بند واردات، عمال وارد دوره ای جدید 

از انحصار و افزایش قیمت به طور خاص در خودروهای وارداتی شد.
هرچند به نظر می رس��ید این تصمیم دولت با هدف مدیریت منابع 
ارزی کش��ور در دوره تحریم گرفته شده و قاعدتا تا زمانی که تغییری 
در شرایط تحریمی به وجود نیاید، نمی توان انتظار داشت در این حوزه 
سیاست ها تغییر کند، اما در الیحه بودجه، عددی برای واردات خودرو 
در نظر گرفته ش��ده بود که ابتدا این امی��د را در میان فعاالن صنعت 
خ��ودرو ایج��اد کرد که دولت قصد عقب نش��ینی دارد، ام��ا در نهایت 
مش��خص ش��د این ردیف درآمدی برای ترخیص احتمالی خودروهای 
باقی مانده در گمرک در نظر گرفته ش��ده و ارتباطی با ثبت س��فارش 

جدید ندارد.

آیا مسئوالن مجوز واردات خودروهای دست دوم را صادر می کنند؟

ظرفیت مناطق آزاد معجزه می کند؟

 یک بام و دو هوای صدور مجوز واردات خودرو
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فن های محوری برگشت پذیر دود دو جهته، با تالش یک شرکت دانش بنیان 
تولید شد تا تهویه هوا در تونل های مترو با این فناوری بهینه تر شود.

ش��رکت مهندس��ی پیش��گامان رفیع ایرانی��ان )مپ��را( مجموعه ای 
دانش بنی��ان اس��ت ک��ه ب��ا به کارگی��ری 
فناوری های بوم��ی، بازار واردات محصوالت 
کارب��ردی در ایس��تگاه های مترو را کس��اد 
کرده و با تولید تجهیزات ایران س��اخت و با 
تکیه به توان دانش��ی متخصصان داخلی به 
حوزه طراحی و س��اخت این تجهیزات ورود 

کرده است.
به گفته رضا ناظریه، مدیرعامل این ش��رکت 
دانش بنیان، فن های محوری برگشت پذیر دود دو 
جهته از جمله محصوالت دانش بنیان این شرکت 
است که با طراحی خاص و ویژه در تهویه تونل ها 
و ایستگاه های خطوط مترو کاربردی است. همه 
اجزای این تهویه ها ساخت داخل است و ساختار 

آن هم متناسب با مترو طراحی شده است. این تجهیزات، تهویه مناسبی برای 
خطوط مترو ایجاد کرده است.

این فعال فناور ادامه داد: در ایستگاه های مترو برای تهویه هوا، خنک کردن و 

رفع هوای دم کرده و آلوده و تامین هوای تازه برای مسافران در حالت اضطراری 
از هواسازها و هواکش ها استفاده می شود. سیستم تهویه مکانیکی مترو شرایط 
محیطی در ایستگاه ها و تونل ها را در دما و رطوبت مناسب حفظ و هوای تازه و 

مناسب برای مسافرن تامین می کند.
وی افزود: یکی دیگر از حوزه های فعالیت ما 
شبکه های هوشمند کنترل تردد است. از آنجا 
که این فناوری در انحصار چند شرکت اروپایی 
بود با اراده به قطع وابستگی به صنایع بیگانه و 
ایجاد بازار کار مناسب برای متخصصان داخلی، 
توانس��تیم تمامی اجزای این سیس��تم ها را با 

دانش فنی خود بومی کنیم.
ای��ن فعال فن��اور ادام��ه داد: این سیس��تم 
متشکل از گیت های الکترومکانیکی به همراه 
س��خت افزار و نرم افزاره��ای کارب��ردی اس��ت 
که براس��اس روش های متع��ددی چون کارت 
هوشمند غیرتماسی، اثر انگشت، چهره نگاری، 
کارت ملی، دوربین پالک خوان، تگ های RFID، ریموت کنترل، شناسایی از 
طریق کلمه عبور، کلید فشاری و ... ، صدور مجوز عبور و کنترل هوشمندانه 

را انجام می دهد.

شرکتی دانش بنیان با استفاده از ایستگاه تامین کننده گاز طبیعی فشرده، این ماده 
حیاتی را به شهرها و روستاهای کوچک و مناطق صعب العبور رساند.

پارس ام س��ی اس یکی از مجموعه های فناوری است که در زمینه تولید و تامین 
مخازن تحت فشار فعالیت می کند. این شرکت موفق 
به ایجاد ایستگاه تامین کننده گاز طبیعی فشرده و 
ایستگاه س��رویس دهنده برای گازرسانی به مناطق 

صعب العبور شده است.
به گفته نوید خاصه باف، مدیرعامل این ش��رکت 
دانش بنیان، در برخی از شهرهای کوچک، روستاها 
و یا مناطق صنعتی به دلیل جمعیت کم، صعب العبور 
بودن یا س��ایر مشکالت، احداث خطوط انتقال گاز 
امری بس��یار دشوار و هزینه بر اس��ت. وی افزود: در 
روش ایس��تگاه تامین کننده گاز طبیعی فش��رده، 
این ماده حیاتی توس��ط تریلر حام��ل مخازن گاز 
طبیعی فشرده به مناطق فاقد گاز منتقل می شود. 
در این روش برای ش��هر، روستا یا منطقه صنعتی 

س��رویس گیرنده یک شبکه داخلی لوله کشی تعبیه می شود که توسط یک پایانه 
به مخازن گاز طبیعی فش��رده متصل است. این مخازن حاوی گاز طبیعی فشرده 
توسط خودروهایی مستقر در ایستگاه مبدأ بارگیری شده و به مناطق موردنظر ارسال 

می شوند. این فعال فناور ادامه داد: در این روش گاز طبیعی فشرده به وسیله تریلرهای 
حاوی مخازن مخصوصCNG به مناطق فاقد خط لوله گاز حمل و پس از تقلیل 
فشار در ایستگاه مقصد به شبکه داخلی گاز آن منطقه متصل می شود. وی با اشاره 
به مزایای این نوع گازرسانی، گفت: اجرای این طرح 
از ارسال گاز مایع به صورت کپسول برای مصارف 
خانگی و صنعتی جلوگی��ری می کند که این امر 
با توجه به کمبود منابع گاز مایع در کش��ور امری 
مطلوب به شمار می رود. این فعال دانش بنیان تاکید 
کرد: بسیاری از روستاهای حاشیه جنگل ها برای 
زمستان و مصارف خانگی از سوخت های فسیلی 
مانند نفت و گازوئیل استفاده یا با قطع درختان نیاز 
خود را رفع می کنند بنابراین استفاده از این روش 
گازرسانی، فواید زیست محیطی نیز به دنبال خواهد 
داشت. خاصه باف همچنین بیان کرد: در این طرح، 
گاز طبیعی در مناطق دارای خط لوله به ایستگاه 
مادر می رود و در آنجا به صورت فشرده درمی آید. 
سپس به داخل مخازن موجود بر روی تریلرهای حمل گاز تزریق و ذخیره می شود. 
گاز طبیعی فشرده توسط تریلر به محل مصرف )که فاقد خط لوله گاز است( انتقال 
می یابد و بعد از کاهش فشار به شبکه توزیع تزریق و به مصرف کننده تحویل می گردد.

دانش بنیان ها تالش کردند و گاز طبیعی به مناطق صعب العبور کشور رسیدفن های محوری به یاری تهویه هوای تونل های مترو آمد

ب��ا حمایت معاونت علمی و فناوری، محصوالت حوزه ژئوماتیک تجاری س��ازی ش��د؛ 
کاری که تا امروز ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای دانش بنیان ها داشته است. محصوالت 
ژئوماتیک طیف وس��یعی از حوزه های فناورانه را دربر می گیرد؛ فناوری هایی کاربردی در 
علوم زمین شناسی، سنجش از دور، نقشه برداری، ناوبری و سامانه تعیین موقعیت جهانی، 
هواشناس��ی و ... . این حوزه فناورانه در دنیا س��ال ها است که روندی رو به رشد دارد و در 
علوم مختلف به کار می رود. ایران هم چند س��الی است که به این حوزه ورود کرده است. 
توسعه این حوزه فناورانه هم با ایجاد ۱۰۰ شرکت دانش بنیان، یک شتاب دهنده و ۵ مرکز 
نوآوری روندی صعودی دارد. گروه توسعه فناوری های ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز تالش می کند 
شبکه ای از این خدمات و فناوری ها در کشور شکل گیرد. تاکنون ۱۰ شرکت دانش بنیان 
موفق ش��ده اند محصوالت خود را تجاری س��ازی کنند و به بازار برسانند. این شرکت ها و 

محصوالت کدامند؟
 1. طراحی گیرنده های کاربردی در صنایع مختلف

مکان پرداز رایمند یکی از شرکت های فعال این حوزه است که با طراحی و تولید انواع 
مختلف گیرنده ه��ای GNSS خود را به بازار معرفی کرده اس��ت. گیرنده هایی کاربردی 
در حوزه کش��اورزی، صنعت برق، س��اخت و س��از و راهس��ازی، خطوط لوله نفت و گاز، 

زمین شناسی و معدن، صنایع آب و فاضالب، کاربری شهری و زمین شناسی و معدن.
 2. تعیین مناطق دارای پتانسیل شیوع بیماری

س��نجش از دور و مدیریت داده موج نگار خاوران)س��امد( نیز از جمله این ش��رکت ها 
اس��ت. حوزه کاری اصلی این مجموعه تولید الگوریتم های موردنیاز )در آزمایش��گاه و در 
میدان( برای استخراج اطالعات از تصاویر ماهواره های مختلف و مدیریت داده در زمینه های 
گوناگونی همچون کشاورزی، معدن، محیط زیست، آب و خاک، آلودگی هوا، پارامترهای 
جوی، کاداستر و نقشه برداری پهپادی است. از جمله محصوالت تجاری شده این شرکت 
می توان به »سیستم سنجش از دور و مدیریت داده تصاویر ماهواره ای در حوزه های مختلف 
معدن، کشاورزی، سالمت و پزشکی، مدیریت شهری، هواشناسی، مکان یابی معادن مواد 
مختلف با اس��تفاده از تصاویر ماهواره ای«، »تولید روزانه نقش��ه مناطق شیوع زنگ گندم 
با اس��تفاده از تصاویر ماهواره ای«، »شکارس��ازی تنش های گیاهی و پیش بینی برداشت 
محصول«، »تولید نقشه تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره ای« و »تعیین مناطق 

دارای پتانسیل شیوع بیماری« اشاره کرد.
3. سرویس یکپارچه نقشه و اطالعات مکانی

ش��رکت مهندسی فرانگاشت نوآور نیز با طراحی س��رویس یکپارچه نقشه و اطالعات 
مکانی به جرگه این ش��رکت ها پیوسته است. »عدم استفاده از موتورهای تجاری و تولید 
در شرکت فرانگاشت برمبنای منابع متن باز«، »ارائه سرویس های مکانی متنوع )نمایش، 
ویرایش و جس��ت وجو( به کلیه س��امانه ها«، »هزینه پایین تر فروش و پش��تیبانی نسبت 
به نمونه های خارجی«، »فارس��ی بودن زبان برای کشورها و مناطق همزبان )افغانستان، 
تاجیکس��تان، اقلیم کردستان(« و »اپلیکیش��ن موبایل برای استفاده روی دستگاه های با 
سیستم عامل اندروید« از جمله مزایای این سیستم است. مرکز تبادل اطالعات مکانی هم 
محصول تجاری شده دیگر این شرکت است که شبکه ای برای به اشتراک گذاری اطالعات 
مکانی بین سازمان ها محسوب می شود. سامانه مکانی تملک اراضی هم توسط فناوران این 

مجموعه طراحی و تولید شده است.
 4. سامانه پایش ماهواره ای

دورکاو پایش زیمان هم مجموعه دیگری است که با تولید محصوالت فناورانه خود در 
 ،GIS تالش برای توس��عه این حوزه کاربردی در کش��ور است. این شرکت در پنج بخش
س��نجش از دور، نرم افزار، فتوگرامتری و نقشه برداری فعالیت می کند.  »سامانه شناسایی 
زیرس��طحی«، »س��امانه پایش ماهواره ای«، »س��امانه مدیریت و ارزش گذاری امالک« و 
»خدمات حقوقی و قضایی مبتنی بر فناوری اطالعات مکانی« نیز محصوالتی اس��ت که 

توسط این شرکت به بازار عرضه شده است.
 5. تولید محصوالت نقشه برداری

هیرو نگار پارس با هدف تولید گیرنده GNSS/GPS تاسیس شده و با تحقیق و توسعه 

 S۱۰( به فناوری تولید محصوالت نقشه برداری رسیده است. گیرنده نقشه برداری ماهواره ای
Xima(، ردی��اب HIRO A۱۰ و موبایل GIS دقیق M۱۰ از جمله محصوالت تولیدی 
این شرکت است که با قیمتی پایین تر از محصوالت مشابه خارجی به بازار عرضه شده است.

6. خودکار کردن تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره ای
بوم نگاران هوش��مند امی��د نیز در زمینه پ��ردازش تصاویر ماه��واره ای و هوایی برای 
استفاده کشاورزی و شهری فعالیت می کند. از جمله محصوالت تجاری شده این شرکت 
فناور می توان به پردازش خودکار کل کش��ور )امکان پیاده س��ازی این مدل در کشورهای 
همس��ایه(، داشبورد مدیریتی برای مدیریت هوشمند مزارع و استفاده از مدل های هوش 
مصنوعی اش��اره کرد. این ش��رکت با اس��تفاده از هوش مصنوعی مانند روش های بینایی 
ماشین، یادگیری ماشین و پردازش تصویر، به دنبال خودکار کردن تحلیل تصاویر هوایی 

و ماهواره ای است.
 ۷. طراحی سیستم هوشمند مکان محور نگهبانی

ش��رکت موج آفرینان اندیش��مند در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای 
رایانه ای فعالیت دارد. این مجموعه فناور با تجاری س��ازی »سیستم هوشمند مکان محور 
نگهبانی، گش��ت و بازرسی )سهنگ(«، »سیستم هوش��مند مکان محور ناوگان خودرویی 
س��ازمانی )سهند(«، »سیستم جامع مکان محور مدیریت جلسات و دستورات )مجلس(« 
و »دس��تگاه مترس��ک الکترونیکی )برای دور کردن حیوانات و پرن��دگان(« نیز از جمله 

مجموعه های فناورانه ای است که به این حوزه ورود کرده است.
 8. سامانه پایش سیل و آتش سوزی

موسس��ه س��نجش از دور بصیر شرکتی اس��ت که با طراحی »س��امانه پایش سیل و 
آتش س��وزی«، »سامانه ستیا«، »داشبورد مدیریتی« پیام رسان سازمانی رایکا« و »سامانه 

پرداز« در تالش برای توسعه فناوری های ژئوماتیک در کشور است.
این موسسه نخستین و تنها شرکت خصوصی ایرانی عضو جامعه بین المللی فتوگرامتری 
و سنجش از دور )ISPRS( است که با هدف توسعه علوم نوین در حوزه هایی نظیر سنجش 
از دور، سیستم های اطالعات مکانی، محیط زیست و ژئوفیزیک )زلزله شناسی و مهندسی 

زلزله و اکتشاف منابع زیرزمینی(، انتقال دانش فنی و مشاوره علمی آغاز کرده است.
 9. توانمندسازي بافت هاي فرسوده

ح��وزه اصلي فعالیت کاوش راه اندیش��ه، ارائه خدمات به پروژه هایی اس��ت که تولید، 
استفاده و مدیریت نقشه و داده های مکانی نقشی اساسی در تحقق آنها دارند. این شرکت 
خدم��ات خود را در حوزه های مختلفی مانند »نقش��ه برداری«، »شهرس��ازی«، »طراحی 
ش��هری«، »معماری«، »ساماندهی و توانمندس��ازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های 
غیررس��می«، »شبکه های آبیاری و زه کش��ی«، »عمران«، »راه و ترابری«، »نفت و گاز«، 
»آمار«، »محیط زیس��ت« و »خدمات کامپیوتری« ارائه می کند. س��امانه اطالعات مکانی 
تحت وب کارا مبتنی بر دانش داخلی و توان متخصصان ایرانی و استفاده از استانداردهاي 
بین المللي و فناوري متن باز از جمله محصوالت تجاری ش��ده این ش��رکت اس��ت. این 
محصول »امکان استقرار و نصب سریع«، »امکان توسعه سریع براساس اعالم نیاز کاربر«، 
»س��رعت پردازش باال«، »سهولت استفاده از سیستم توسط کاربران«، »امکان استفاده از 
داده های غیرساختاریافته«، »مدیریت پایگاه داده مکانی یکپارچه حجیم مستقل از حجم 

داده ها« و ... را دارد.
 10. تولید ربات های پرنده

 گروه صنعتی فرابرد با قریب به یک دهه فعالیت پیشرو در طراحی و تولید ربات های 
پرن��ده با بهره گی��ری از توان متخصصان این حوزه موفق به طراحی و س��اخت ربات های 
بدون سرنشین پرنده در کشور شده است. ربات های پرنده این مجموعه فناور با کیفیت و 
قدرت بسیار باال و در سطوح گوناگون در رقابت با بهترین برندهای دنیا تولید شده است. 
»پهپاد فتوگرامتری توکا«، »پهپاد فتوگرامتری اس��تورم ۲«، »پهپاد فتوگرامتری استورم 
۲«، »ویژن«، »پهپاد فتوگرامتری استورم3«، »پهپاد پلیکان ۱ سمپاش«، »پهپاد پلیکان 
۲ سمپاش« و »پهپاد درنا )ویتول(« محصوالت دانش بنیان تجاری شده این گروه فناورانه 
اس��ت. مداومت پروازی باال بیشتر از محصوالت مش��ابه خارجی و قیمت مناسب با تمام 

امکانات از جمله مزایای این محصوالت است.

لی جائه-یونگ که در کشـورهای غربی با نام جای وای-لی شناخته می شود، به جرم 
پرداخت رشوه به مدت دو سال و نیم راهی زندان می شود.

به گزارش زومیت به نقل از  Engadget، رئیس و وارث سامسـونگ چهار سال پیش 
به اتهام پرداخت رشوه بازداشت شد و دادگاه او را به 5 سال زندان محکوم کرد، اما او 
یک سـال بعد پس از معلق شدن رأی دادگاه، آزاد شد، اما دادگاه عالی کره جنوبی در 

سال 2019 دوباره روند محاکمه را شروع کرد.

 متهم شـدن رئیس سامسونگ تنها بخشی از رسوایی فساد گسترده در کره جنوبی 
بود که با محوریت پارک گون-هه، رئیس  جمهور وقت این کشور رخ  داد. البته او هم به 
20 سـال زندان محکوم شد. رئیس سامسونگ متهم شده است که با استفاده از ثروت 
خـود بر رئیس جمهور سـابق کره جنوبی اعمال نفوذ کرده تا کسـب وکار سامسـونگ 
گسـترش پیدا کند. ابتدا قرار بود حکم جائه-یونگ 12 سال زندان باشد تا نشان داده 
شـود که سامسـونگ باالتر از قانون نیست. رئیس سامسـونگ در طول مدت زمانی  که 

10 شرکتی که فناوری های مکان محور را توسعه دادند بشناسیم

رئیس و وارث سامسونگ دوباره راهی زندان شد

دریچــه

معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری تا س��قف ۲۰۰ میلیون ریال 
تس��هیالت بالعوض طراحی صنعتی و بس��ته بندی به محصوالت دانش بنیان 

ارائه می کند.
طراح��ی صنعتی محصوالت و بس��ته بندی در فروش و گس��ترش بازار هر 
محصولی نقش بس��زایی دارد. عدم آگاهی بس��یاری از ش��رکت ها، از اهمیت 
این موضوع، باعث ش��ده اس��ت که برای طراحی بسته بندی همسان و سازگار 
با محصول تولیدی ش��رکت، هزینه ای پرداخت نکنند. این در حالی اس��ت که 
اس��تفاده از طراحان  صنعتی و تولید یک بسته بندی جدید، برای محصوالت 

شرکت، می تواند، باعث ایجاد فرصت های بازاریابی جدیدی شود.

تسهیالت 50 درصدی برای طراحی 
بسته بندی به دانش بنیان ها تعلق گرفت

چهارشنبه
1 بهمن 1399

شماره 1710
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به استان قم رفت تا با افتتاح حجره 
نوآوری و خالقیت اشراق راه توسعه زیست بوم نوآوری این استان فراهم شود.

 سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نخستین بخش 
از س��فر به اس��تان قم، برای بازدی��د به یکی از 
ش��رکت های دانش بنیان فعال در حوزه شیمی 
می رود و با فعاالن فناور این شرکت ها گفت وگو 
می کند. شرکت دانش بنیان تولیدی معصوم در 
حوزه تولید انواع پی وی سی و آمیزه های پلیمری 
فعالیت می کند، برای نخس��تین بار در کش��ور 
توانس��ت گرانول pvc پزشکی ایران ساخت را به 
تولید انبوه برس��اند. همچنین  تولید پلیمرهای 
موردنی��از در س��یم، کابل، کف��ش، و  همچنین 
آمیزه های پیش��رفته از دس��تاوردهای ش��رکت 

تولیدی معصوم به شمار می رود.
 شرکت دانش بنیان ابزار طب پویا مقصد بعدی 
بازدیدهای معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

در سفر یک روزه به استان قم است. این شرکت دانش بنیان در حوزه طراحی و 
تولید تجهیزات چشم پزشکی فعالیت می کند و توانسته است ضمن تامین نیاز 

داخلی، تولیدات ایران ساخت خود را به کشورهای خارجی صادر کند.

س��تاری در ادامه به ش��رکت دانش بنیان صنایع شیمی گستر نیما 
می رود و از دس��تاوردهای فعاالن فناور مس��تقر در این شرکت بازدید 
می کن��د. این ش��رکت دانش بنیان ب��ا ظرفیت تولید س��االنه بیش از 
۱۸ ه��زار تن گلیس��یرین بزرگترین واحد 
تولیدی این ماده اولیه در کش��ور به شمار 

می رود.
افتتاح 3 مرکز نوآوری و خالقیت در قم

همچنین در بخش��ی از این س��فر مرکز 
خالقیت و نوآوری های فرهنگی اشراق، که 
توس��عه ایده های نوآورانه و خالق حوزوی 
را دنب��ال می کند، با حض��ور معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری افتتاح می شود. 
این مرکز نوآوری و خالقیت، با برنامه های 
پیش شتابدهی، شتابدهی و پساشتابدهی، 
آم��وزش، هدای��ت و حمای��ت از طالب و 
تی��م ایده های ح��وزوی، راه را برای ایجاد 
و توس��عه شرکت های خالق و فرهنگی در حوزه های فرهنگی و دینی 
هم��وار و زمینه را برای طراحی کس��ب و کار خ��ود و حل چالش های 

اولیه یک استارت آپ ایجاد می کند.

س��رویس تبلیغات دیجیتال مبتنی بر رفتار کاربران برای اولین بار در ایران 
توسط یکتانت رونمایی شد. با این سرویس می توان کاربران را براساس رفتار در 

وب دسته بندی کرد و تبلیغات متناسب را به آنها نمایش داد.
ب��ه گزارش زومیت، اگ��ر در حوزه مارکتینگ 
و فروش مش��غول به فعالیت هس��تید، به خوبی 
می دانید که کالس بن��دی کاربران برای نمایش 
تبلیغات اهمیت ویژه ای دارد و تا چه حد می تواند 
با بهینه س��ازی بودجه کمپی��ن  به کمک تمرکز 
روی مش��تریان بالقوه، تأثیر تبلیغات را افزایش 
بدهد. به طور مثال اگر محصولی دارید که مختص 
خانم ها است، احتماال به دنبال روشی هستید که 

تبلیغات خود را تنها به خانم ها نمایش بدهید.
تبلیغات دیجیتال توانس��ته اس��ت با استفاده 
از دیت��ا و هوش مصنوع��ی، ابزارهایی در اختیار 
کاربران وب ق��رار دهد که کاربران هدف خود را 
بیابند و تبلیغات دقیق تری به  آنها نمایش بدهند. 

سرویس ارائه شده توسط یکتانت در پاسخ به این نیاز طراحی شده است.
س��رویس تبلیغات رفتارمحور با اس��تفاده از هوش مصنوعی و آنالیز رفتار 
کاربران در وب س��ایت های ناش��ر تبلیغات، آنها را در کالس های مشخصی جا 

می دهد. تعداد وب سایت های نمایش دهنده و توانایی آنالیز دقیق، امکان ایجاد 
کالس ه��ای دقیق با تعداد کاربران قابل توجه را فراهم می کند. در حال حاضر 
دو نوع کالس براس��اس ویژگی های دموگراف��ی و ویژگی های رفتاری کاربران 

ایجاد شده است.
در گ��روه کالس های دموگرافی  	•
امکان تفکیک کاربران براساس جنسیت وجود 
دارد و تبلیغ کننده ه��ا می توانند انتخاب کنند 
که تبلیغات خود را به خانم ها، آقایان یا هر دو 

نمایش بدهند.
بع��د و در گ��روه  در مرحل��ه  	•
کالس های رفت��اری، تبلیغ کننده ها می توانند 
انتخاب کنند که تبلیغات خود را به کالس های 
فع��االن اقتص��ادی، عالقه من��دان تکنولوژی، 
عالقه من��دان مد و زیبایی، خانم های خانه دار و 

تناسب اندام نمایش بدهند.
این نوع سگمنتیش��ن نیاز به ای��ن دارد که 
تبلیغ کننده ها ش��ناخت خوبی از پرس��ونای هدف هر کمپین داشته باشند و 
براس��اس این شناخت تصمیم بگیرند کدام کالس را برای تبلیغات هدف قرار 

بدهند.

سرویس تبلیغات براساس رفتار کاربران برای اولین بار در ایران ارائه می شودصنایع خالق و فرهنگی قم به زیست بوم فناوری پیوند می خورد

یکی از اولویت های ما در حوزه سالمت تقویت زیرساخت های فناورانه است؛ کاری 
که به افزایش تولید محصوالت در این حوزه منجر می ش��ود. حوزه سالمت یکی از 
مهمترین بخش هایی اس��ت که با کمک فناوری های نوین روند تولید محصوالتش 
صعودی می ش��ود. عرصه ای که اگر بتوانیم نوآوری، خالقیت و فناوری را چاش��نی 
آن کنیم، قطعا مزایای آن عائد مردم و جامعه خواهد شد. این حوزه فناورانه شامل 
بخش های مختلفی چون تولید داروهای زیس��تی، واکس��ن های انسانی، تجهیزات 
پزش��کی، آرایشی و بهداشتی، طب بازساختی و پروبیوتیک ها می شود. محصوالتی 
که نقش��ی اثرگذار در توس��عه نظام بهداشت و درمان کش��ور دارند. بی توجهی به 
این حوزه هم عوارض جانبی زیادی برای بهداش��ت و س��المت کش��ور دارد. ما در 
ستاد توسعه زیست فناوری ریاس��ت جمهوری برای پیشبرد این اهداف در تالشیم 
که ش��تاب دهنده هایی در ای��ن زمینه ایجاد کنیم. حاصل این ت��الش نیز ایجاد ۸ 

ش��تاب دهنده بود که از تولید ۱۰۰ محصول حمایت کرده است. محصوالتی که به 
نظام بهداشت و درمان کشور تزریق شده و درمان بیماران را شتاب داده است. این 
عرصه فناورانه اهمیت باالیی در تامین س��المت کش��ور دارد. روزهای کرونایی هم 
مهر تاییدی اس��ت بر این ادعا که اگر در حوزه س��المت کوتاهی کنیم، کل کشور 
از این موضوع لطمه خواهد دید. توانمندی دانش��مندان کش��ور نیز به حدی باال و 
قابل اتکا اس��ت که محصوالت تولیدی در حوزه سالمت کشور کامال قابل رقابت با 
محصوالت مشابه خارجی اس��ت و برخی از این محصوالت در بازارهای جهانی نیز 
به فروش می رس��ند و برای خود مشتریان ثابتی دارند. ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این راستا تالش کرده تا با حمایت از 
تولید و تجاری سازی این محصوالت قدم بزرگی بردارد. این کار را هم با حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و فناور ادامه می دهد تا همه نیازهای کشور به صورت روزآمد 
و کامال منطبق با شرایط تامین شود. تاکنون ستاد توسعه زیست فناوری از تولید 9۰ 
محصول در حوزه س��المت به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان حمایت کرده است که در 

گام های اولیه ۲۷۰ میلیون دالر کاهش ارزبری به همراه خواهد داشت.

دهمین نشس��ت هیأت امنای پارک فناوری پردیس با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوری و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری برگزار شد.

این نشس��ت در کارخانه نوآوری »های وی« پارک برگزار شد و  در حاشیه آن از 
فعالیت های این مرکز نوآوری هم بازدید شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع موانع پیش 
روی پارک های علم و فناوری، ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها در کشور 
گفت: برخی از این موانع، موانع مادی نیس��ت بلکه سوءتفاهم هایی است که تبدیل 
به مس��ئله شده و الزم اس��ت با دستگاه های مس��ئول مذاکره و این مسائل حل و 
فصل ش��ود. معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به بازدید خود از کارخانه نوآوری 
»های وی« از ش��عبه های پارک فناوری پردیس بیان کرد: این کارخانه مجموعه ای 
از جوانان خالق و نوآور را دور هم جمع کرده اس��ت و مشغول فعالیت های خالقانه 

و جدید هستند.
 بزرگترین سرمایه مغز و دانش جوانان است

جهانگی��ری ادامه داد: مجموعه فعالیت های دانش بنی��ان و حضور جوانان خالق 
در کارخان��ه فناوری »ه��ای وی« این پیام را به جامعه می دهد که اگر زمانی تصور 
می ش��د که ثروت اصلی ایران نفت، گاز، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی است، 
امروز بزرگترین س��رمایه مغز و دانش جوانان اس��ت که برای کش��ور ارزش افزوده 

ایجاد می کند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین افزود: به همین دلیل است که جهت گیری 
اصلی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر دستگاه های متولی این است که 
شرایطی فراهم کنند تا تحوالت علمی کشور با تحوالت علمی دنیا سازگاری داشته 

باشد و دانش در کشور به ارزش افزوده تبدیل شود تا جامعه آن را لمس کند.
به گفته جهانگیری، پارک های علم و فناوری، نهادهای واسط مناسبی هستند که 
از یک سو به تولید علم و فناوری اهتمام دارند و از طرف دیگر به بازار و جامعه متصل 
هستند و خوشبختانه تعداد این پارک ها و شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر 

از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اند.
 جهت گیری دولت حمایت از شرکت های دانش بنیان است

مع��اون اول رئیس جمهوری خاطرنش��ان ک��رد: در همین چند س��ال اخیر که 
جهت گیری دولت حمایت از ش��رکت های دانش بنیان ب��وده و یکی از رویکردهای 
اصلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان کردن اقتصاد است، تعداد شرکت های دانش بنیان 

و میزان فروش محصوالت آنها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

جهانگیری با اشاره به دغدغه های مطرح شده از سوی جوانان در حین بازدید از 
کارخانه فناوری »های وی« افزود: یکی از مهمترین موانع پیش روی ش��رکت های 
دانش بنیان بوروکراسی اداری است که متأسفانه همواره در کشور به عنوان معضلی 
پیش روی س��رمایه گذاران بوده است و این مشکل برای شرکت های دانش بنیان به 
مراتب پیچیده تر است که الزم است مقررات و آیین نامه های اداری متناسب با شرایط 

امروز کشور اصالح و موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان برطرف شود.
مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره به گزارش دکتر س��تاری معاون علمی و 
فن��اوری رئیس جمهور مبنی بر روند معکوس مهاجرت نخبگان گفت: جهت گیری 
سال های اخیر مبنی بر تقویت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان باعث شده که 
مهاجرت نخبگان روندی معکوس داش��ته باشد و خوشبختانه براساس گزارش های 
اعالم ش��ده تعداد قابل توجهی از نخبگان به کش��ور بازگشته و مشغول کار علمی 
و تولید محصوالت دانش بنیان هس��تند و ۲۰۰ نفر از آنها نیز ش��رکت دانش بنیان 

راه اندازی کرده اند.
جهانگی��ری با اش��اره به مزیت های متعدد ش��رکت های دانش بنی��ان و فعالیت 
استارت آپ ها افزود: آنچه مهم است این است که راه اندازی و فعالیت در شرکت های 
دانش بنیان نیاز چندانی به اعتبارات مالی ندارد چراکه فعالیت این شرکت ها متکی 

به دانش و خالقیت جوانان و نخبگان کشور است.
 تسهیل اشتغال و کسب و کار

همچنین در این جلسه که معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی 
کشور و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری  نیز حضور داشتند، مهدی صفاری 
نیا رئیس پارک فناوری پردیس گزارشی از توسعه اراضی و فعالیت های پارک و نیز 
کارخان��ه نوآوری های وی ارائه کرد و گفت: در ح��ال حاضر 3 هزار و ۵6۲ عضو به 
عنوان ش��رکت های دانش بنیان تحت پوش��ش خانواده پارک فناوری پردیس فعال 

هستند.
وی همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای هم افزایی پارک فناوری 
پردیس با دس��تگاه های اجرایی و دانش��گاه ها ارائه کرد و به تش��ریح خدمات پارک 
فناوری پردیس برای تس��هیل اش��تغال و کس��ب و کار و حمایت از ش��رکت های 

دانش بنیان جهت حضور در مناقصات پرداخت.
صفاری نیا به نقش آفرینی ملی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش بنیان اشاره 
و خاطرنشان کرد: پارک فناوری پردیس در سال گذشته 3۰ درصد از صادرات کل 
پارک ها، ۸۵ درصد از فروش پارک ها و ۱۰ درصد از کل شاغلین در پارک های علم 

و فناوری کشور را به خود اختصاص داده است.

 متهم شـدن رئیس سامسونگ تنها بخشی از رسوایی فساد گسترده در کره جنوبی 
بود که با محوریت پارک گون-هه، رئیس  جمهور وقت این کشور رخ  داد. البته او هم به 
20 سـال زندان محکوم شد. رئیس سامسونگ متهم شده است که با استفاده از ثروت 
خـود بر رئیس جمهور سـابق کره جنوبی اعمال نفوذ کرده تا کسـب وکار سامسـونگ 
گسـترش پیدا کند. ابتدا قرار بود حکم جائه-یونگ 12 سال زندان باشد تا نشان داده 
شـود که سامسـونگ باالتر از قانون نیست. رئیس سامسـونگ در طول مدت زمانی  که 

در زندان خواهد بود، نمی تواند در تصمیم های مهم این شـرکت حضور داشـته باشـد. 
در حال حاضر با توجه  به رابط آمریکا و چین، سامسـونگ و کره جنوبی جایگاه خاصی 
پیدا کرده اند و نقش پررنگ تری در حوزه های مختلف ایفا می کنند. لی جائه-یونگ در 
دادگاه معذرت خواهی کرد و قول داد سامسونگ جدیدی به وجود بیاورد و مواردی که 
در دادگاه به آنها اشـاره شـد برطرف کند. او همچنین اعالم کرد که در آینده قدرت را 

به فرزندانش نخواهد داد. 

سالمت با چاشنی فناوری

رفع موانع پیش روی دانش بنیان ها ضروری است

رئیس و وارث سامسونگ دوباره راهی زندان شد

یادداشـت

یک شرکت دانش بنیان با به کارگیری فناوری نانو برای تولید یک محصول 
موفق به ایجاد تحول در راهسازی شد.

فرش��ید مومنی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان دنا پارس آژند، گفت: این 
ش��رکت به ص��ورت کلی در حوزه تولی��د مواد نانو و مواد ش��یمیایی مختلف 

فعالیت دارد. زمینه اصلی کار این شرکت، تولید پلیمرهای مختلف است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان دنا پارس آژند، ادامه داد: یکی از محصوالت این 
ش��رکت، محصول نانویی است که آس��فالت و قیر را به شکل چشمگیری بهبود 
می بخش��د. یکی از مشکالت راهسازی، فرسودگی، ترک خوردگی، تغییر شکل و 

دیگر مشکالتی است که برای آسفالت جاده ها و خیابان ها پیش می آید. 

محصول دانش بنیان عمر آسفالت ها 
را افزایش می دهد

حمیدرضا ذوالفقاری
رئیس گروه تولید تجاری سازی و بازار ستاد توسعه فناوری معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری



ایالن ماسک در طول سال های اخیر عرصه کسب و کار را به طور قابل 
مالحظه ای تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از کارآفرینان از شیوه های 
مدیری��ت کس��ب و کار، بازاریابی و برندس��ازی وی الگوب��رداری کرده اند. 
ایالن ماسک به عنوان یک کارآفرین موفق و مشهور در حوزه خودروهای 
الکتریکی اعتبار باالیی به دست آورده است. با این حال شهرت اصلی وی 
محدود به این عرصه نیست. ایالن ماسک در حوزه های مختلف فناوری نیز 
نقش مهمی ایفا کرده است. یکی از نکات جالب در مورد ایالن ماسک نگاه 
متفاوتش به حوزه روابط عمومی اس��ت. بدون تردید مقاالت و تحلیل های 
بس��یار زیادی در مورد نحوه فعالیت ایالن ماس��ک در دسترس قرار دارد. 
هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی چند نکته مهم روابط عمومی با تمرکز 
بر روی تجربه ایالن ماس��ک اس��ت بنابراین کارآفرین��ان و برندها فرصت 

فعالیت مانند ایالن ماسک را پیدا خواهند کرد. 
1. پذیرش اشتباهات

ایالن ماس��ک در زمینه پذیرش اش��تباهات یکی از نمونه های اساسی 
محسوب می شود. کارمندان شرکت تسال در مورد نحوه بررسی مشکالت 
از س��وی ایالن ماسک صحبت های بسیار زیادی را مطرح کرده اند. یکی از 
ویدئوهای مشهور از ایالن ماسک در فضای آنالین مربوط به پرتاب یک تکه 
س��نگ به سمت شیشه یکی از خودروهای تسال به منظور آزمایش میزان 
مقاومتش است. نکته جالب در این میان عادت ایالن ماسک برای نمایش 
میزان مقاومت خودروهای تسال در برخی از مراسم های مهم است. وی در 
یکی از مراسم های ساالنه تسال وقتی ضربه ای به شیشه خودرو زد، برخالف 
انتظار شیش��ه موردنظر خرد ش��د. این امر در مراسم های مهم کمتر روی 
می دهد. همچنین اغلب کارآفرینان در صورت مواجهه با چنین مش��کلی 
اقدام به تعویض خودروی موردنظر در نمایش می کنند. چنین نکته ای در 
اغلب اوقات موجب بروز وقفه در ارائه س��خنرانی می شود. این امر در مورد 
ایالن ماس��ک به صورت متفاوتی دنبال شد. بر این اساس ایالن ماسک به 
جای ایجاد تغییر اساسی در نحوه بیان کنفرانس اقدام به ادامه صحبت با 
وجود خودروی آس��یب دیده در پشت سرش کرد. در نهایت نیز نسبت به 

مشکل پیش آمده از تمام حاضران در مراسم عذرخواهی کرد. 
بس��یاری از مدیران در زمینه پذیرش اش��تباه های کسب و کارشان به 
دنبال یافتن مقصر دیگری هس��تند. اگر ش��ما به عنوان مدیر اصلی یک 
شرکت مشغول به فعالیت هستید، باید نسبت به تمام فعالیت  های کسب 
و کارتان احس��اس مسئولیت داشته باش��ید. در غیر این صورت وضعیت 
کس��ب و کارتان به ش��دت تحت تاثیر قرار خواهد گرف��ت. کارمندان در 
صورت مشاهده عدم مسئولیت پذیری مدیر اصلی انگیزه شان برای پذیرش 
مسئولیت حوزه کارشان به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. ایالن 
ماسک با پذیرش مسئولیت اشتباهات کسب و کارش به خوبی این پیام را 

برای تمام کارمندان و حتی مشتریان مخابره کرده است. 
2. ارسال خودرو به فضا

ایالن ماسک در زمینه روابط عمومی و به طور کلی کسب و کار همیشه 
خارج از چارچوب های ترس��یم شده فکر کرده است. این امر شاید در نگاه 
نخست عجیب به نظر برسد، اما تاثیرگذاری بسیار مطلوبی بر روی وضعیت 
کسب و کارها داشته است. ایالن ماسک در سال ۲۰۱۸ پروژه حیرت انگیز 
ارس��ال یک خودرو به مدار فضایی را امتحان کرد. بدون تردید این پروژه 
برای بسیاری از کارآفرینان و حتی شرکت های فعال در زمینه خودروسازی 
عجیب بود. اینکه یک برند خودروی تولیدی اش را به مدار فضایی ارس��ال 

کن��د، دور از ذهن هر ناظری قرار دارد. ایالن ماس��ک با این کار در تالش 
برای جلب نظر مش��تریان به ش��یوه های متفاوت ب��ود. نتیجه این امر نیز 
تاثیرگذاری قابل مالحظه بر روی مش��تریان ش��رکت بود. این امر در نگاه 
نخست مشکالت بسیار زیادی برای تسال به همراه داشت. نکته مهم اینکه 
پروژه موردنظر در نهایت با نقص فنی موجب نوعی شکس��ت برای تس��ال 
ش��د. با این حال تفکر خارج از چارچوب ایالن ماسک کمک بسیار زیادی 
به افزایش شهرت و اعتبار تسال در بازارهای مختلف کرد. ارسال خودروی 
تسال به مدار فضایی در س��ال ۲۰۱۸ در اغلب شبکه های اجتماعی بحث 
گسترده ای را به پا کرد. بحث گسترده پیرامون برند برای هر کسب و کاری 
امر مهمی محسوب می ش��ود. برخی از برندها در طول زمان با استفاده از 
س��رمایه گذاری های مداوم در پی دستیابی به چنین نتیجه ای هستند، اما 
تسال با یک ایده خارج از چارچوب به سادگی و در مدت زمانی اندک این 

هدف را به دست آورد. 
3. یافتن نقطه تعادل میان خالقیت و دیوانگی

فعالیت خالقانه در عرصه بازاریابی و روابط عمومی اهمیت بسیار زیادی 
دارد، اما وقتی پای ایالن ماس��ک در میان باشد، یافتن مرز میان خالقیت 
و دیوانگی دشوار خواهد شد. برخی از فعالیت های اساسی در حوزه روابط 
عمومی نوعی دیوانگی محس��وب می ش��ود بنابراین باید نسبت به ویژگی 
واقع گرایانه ایده های روابط عمومی حساسیت نشان داد. ایالن ماسک نیز از 
همان ابتدا دارای ایده های جذاب و تاثیرگذار در حوزه روابط عمومی نبود. 
بس��یاری از فعالیت های وی در عرصه روابط عمومی ابتدا با شکس��ت های 
بس��یار سخت مواجه شد. مهمترین درس در این بخش تالش برای یافتن 
نقطه تعادل میان ایده های خالقانه و فعالیت های همراه با اندکی دیوانگی 
است. این نکته دارای اهمیت بسیار زیادی از نقطه نظر ثبات و حفظ تعادل 

کسب و کار است.
برخی از کسب و کارهای تازه تاسیس به دنبال کسب موفقیت در مدت 
زمانی اندک در عمل ایده های بسیار عجیبی را در عرصه کسب و کار پیاده 
می کنند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها در همان ابتدای مسیر 
فعالیت ش��ان ایجاد می کند. اغلب کسب و کارها برای این منظور دست به 
طراحی و اجرای ایده های عجیب و غریب می زنند. این امر در عمل برندها 
را با مش��کالت بسیار زیادی مواجه می سازد. برند تسال در طول سال های 
متمادی فعالیت در عرصه کس��ب و کار کمتر به دنبال ایده های عجیب و 
غریب بوده است. البته این امر به معنای فقدان خالقیت در حوزه بازاریابی 
و روابط عمومی نیس��ت، بلکه به یافتن درست مرز میان ایده های خالقانه 

و دیوانه وار اشاره دارد. 
4. تعامل با طرفداران برند در شبکه های اجتماعی

حضور در ش��بکه های اجتماعی برای هر برندی ضروری اس��ت. امروزه 
کسب و کارها فقط برای بازاریابی و تبلیغات از شبکه های اجتماعی استفاده 
نمی کنند. بسیاری از حوزه های مدیریت برند و تعامل با مخاطب هدف نیز 
به شبکه های اجتماعی انتقال پیدا کرده است. برند تسال دارای طرفدارهای 
بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی مختلف است. نکته مهم در این میان 
فعالیت مناسب بازاریاب های تسال برای تعامل با طرفداران برند است. این 
امر وضعیت کس��ب و کار تسال را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشیده 

است. 
بس��یاری از برنده��ا در زمینه تعامل با مخاطب هدف دچار مش��کالت 
اساسی هستند. یکی از مش��کالت عمده در این میان ناتوانی برای کسب 
و کارها برای ایجاد ارتباط مناس��ب با مخاطب هدف اس��ت. بر این اساس 
به طور مداوم ایده های نامرتبط با سلیقه مخاطب هدف برای ترغیب شان 
ب��ه س��وی تعامل با برن��د مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. مطالع��ه رفتار 

مشتریان در ش��بکه های اجتماعی مهمترین عامل برای بازاریابی مناسب 
محس��وب می شود. شاید برخی از برندها نس��بت به رعایت این نکته نگاه 
س��اده انگارانه ای داشته باشند، اما در صورت بی توجهی کامل به این حوزه 

نتیجه بسیار نامناسبی دریافت خواهند کرد.
ایالن ماسک عالوه بر برند تسال در قالب برند شخصی نیز در شبکه های 
اجتماعی حض��ور دارد. برخی از برندها با تمرکز ب��ر روی وجهه حرفه ای 
و اعتبار موسس های ش��ان اقدام به بازاریاب��ی و جلب نظر مخاطب هدف 
می کنند. برند تسال در این زمینه موفقیت بسیار زیادی جلب کرده است. 
چهره ایالن ماس��ک در ش��بکه های اجتماعی کامال ش��ناخته شده است. 
همین امر موجب تقویت انگیزه کاربران برای تعامل با برند تسال می شود. 
همچنی��ن باید فعالیت های برندس��ازی ایالن ماس��ک در این میان را نیز 
مدنظر قرار دهیم. وی در مواجهه با هر رویداد مهمی اقدام به انتشار رشته 
توییت های مهم می کند. چنین عملکردی از س��وی ایالن ماسک اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. امروزه ح��وزه روابط عمومی پیوند نزدیکی با وضعیت 
فعالیت صاحبان یک برند در ش��بکه های اجتماعی پیدا کرده اس��ت. این 
نکته امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را به همراه می آورد.

5. عالقه به حوزه کسب و کار
برخی از کارآفرینان نس��بت به حوزه فعالیت ش��ان عالقه بسیار زیادی 
دارند. ایالن ماس��ک نیز در این دس��ته جای می گیرد. برخی از کارمندان 
ب��ه طور مداوم نس��بت به عدم س��ازگاری میان جایگاه کاری با س��لیقه 
شخصی شان شکایت هایی را مطرح می کنند. ایالن ماسک به خوبی زمینه 
مورد عالقه اش را پیدا کرده است. یکی از دالیل موفقیت وی نیز همین امر 
است. اگر کارآفرینان یا کارشناس های روابط عمومی در حوزه هایی به غیر 
از عالقه شان فعالیت کنند، کسب موفقیت بدل به امر دشواری خواهد شد. 
ش��اید در نگاه نخس��ت برخی از صحبت های ایالن ماس��ک در مورد 
س��فرهای فضایی دور و دراز بس��یار عجیب باشد. نکته مهم درخصوص 
وی مرب��وط به اطمینانش از ام��کان تحقق ایده های م��ورد نظر، با هر 
میزانی از س��ختی اس��ت. عالقه ایالن ماس��ک به حوزه فناوری موجب 
اختصاص س��اعت های طوالنی برای کار شده است. حوزه روابط عمومی 
نیز درس��ت به همین صورت اس��ت. اگر اف��راد دارای عالقه کافی برای 
فعالیت در این حوزه نباش��ند، مشکالت بس��یار زیادی برای آنها ایجاد 
خواهد شد. هر حوزه ای از فعالیت اگر با عالقه کافی دنبال شود، موجب 
یادگیری نکات تازه خواهد ش��د. این ام��ر در مورد نوآوری های خالقانه 
نی��ز مصداق پیدا می کند. ایالن ماس��ک در حوزه های بس��یار زیادی از 
فناوری دارای نوآوری های متعدد است. این امر دلیلی به جز عالقه این 

کارآفرین به حوزه فعالیتش ندارد. 
امروزه حوزه روابط عمومی دارای اهمیت بس��یار زیادی است. برخی 
از کارآفرین��ان به دنب��ال یافت��ن راهکارهایی برای س��اماندهی هرچه 
بهت��ر حوزه موردنظر هس��تند. در این میان بررس��ی برخی از ایده های 
مناس��ب با الگوب��رداری از ایالن ماس��ک به عنوان یک��ی از موفق ترین 
کارآفرینان دنیا دارای اهمیت زیادی اس��ت. ایالن ماسک بی دلیل یکی 
از موفق ترین کارآفرینان دنیای کس��ب و کار نیس��ت. بسیاری از برندها 
نس��بت به توانایی ش��ان در حوزه روابط عمومی و به طور کلی کس��ب 
و کار خوش بین��ی بس��یار زی��ادی دارند. با این حال پ��س از مواجهه با 
یک شکس��ت کوچک از عرصه کس��ب و کار خارج می شوند. مواجهه با 
شکس��ت در حوزه روابط عمومی امری طبیعی اس��ت. مهمترین مسئله 
تداوم حضور در این عرصه پس از هر شکست است. در غیر این صورت 

وضعیت کسب و کار با چالش های بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 
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اولین ریبرندینگ برگرکینگ پس از 20 سال
برگرکین��گ از هویت برن��د جدید خود رونمای��ی و آن را تبدیل 
به اولین ریبرندینگ پس از گذش��ت ۲۰ س��ال کرده اس��ت. اعالم 
ای��ن خبر، حکایت از تعه��د برند به اولین اب��راز و تجلی دیجیتال، 
اخی��را بهب��ود در طع��م و کیفیت غ��ذا از طریق ح��ذف رنگ ها و 
طعم دهنده  ه��ای مصنوعی از منوی خود و همچنین دادن یک قول 

و وعده بلندپروازانه به حفظ محیط زیست داشت.
به گفته رافائل ابرو، رئیس بین المللی دیزاین برند های رس��توران 
در برگرکین��گ، دیزاین یکی از ضروری ترین ابزار هایی اس��ت که ما 
ب��رای برقراری ارتباط، ابراز هویت و ش��رح ارزش ها و اعتقادات مان 
به آن دسترس��ی داری��م. طراحی نقش��ی حیات��ی در زمینه ایجاد 
عالقه برای چش��یدن طعم غذا های ما و به حداکثر رس��اندن تعداد 
مش��تریان مان ایفا می کند. ما در صدد استفاده از هنر دیزاین برای 
ب��ه هوس انداختن مردم، تش��ویق آنها به آش��نایی با کیفیت باالی 
غذا های کبابی خود و مهمتر از همه چش��یدن طعم فوق  العاده عالی 

این غذا های هوس انگیز هستیم.
هوی��ت جدید برن��د برگرکینگ با تصویرس��ازی مجدد هر یک از 
عناص��ر قبلی، در عین تجس��م ویژگی های منحصر ب��ه فرد آن، به 
بازتاب بهتر س��فر غذایی برند نیز می پردازد: اش��تهابرانگیز، بزرگ و 
برجس��ته، جسور، بی پروا و با افتخار درس��ت. لوگوی مینیمالیستی 
جدی��د ضمن پاس��خگویی بی عیب و نقص به تح��ول برند در همه 
دوران ه��ا، با یک دیزاین ناب و شس��ته رفته به می��راث برند، یعنی 
اعتماد به نفس، سادگی و سرگرم کنندگی نیز ادای احترام می کند. 
رنگ ه��ای منتخب با غنای باال و برجس��تگی ف��راوان خود از کباب 
کردن غذا بر روی ش��عله آتش در برگرکینگ الهام گرفته ش��ده اند. 
در ادامه یک فونت جدید با الهام از فرم دایره-ای ش��کل، برجس��ته 
و قابل توج��ه برگر های برگرکینگ طراحی گردید. ش��کل ظاهری 
منحصر به فرد و چش��مگیر برگر های برند توجه همگان را به سوی 

خود جلب می کند.
مشتریان از ابتدای سال ۲۰۲۱ کم کم چشم شان به هویت بصری 
جدید برند عادت کرد. در حالی کارمندان رس��توران بر یونیفرم های 
جدید برگرکینگ صحه می گذارند که بر روی بسته بندی های جدید 
لوگوی جدید همراه با تصاویری ش��اد از مواد اولیه غذا ها خودنمایی 

می کنند.

آغاز به کار داوری جشنواره وب و موبایل
دش��واری داوری س��یزدهمین جش��نواره وب و موبای��ل ایران از 
۲۸ دی 99 ب��ه مدت ۲ روز به صورت آنالین به بررس��ی و انتخاب 
کاندیدای س��ایت ها و اپلیکیشن های ش��رکت کننده در سیزدهمین 
جش��نواره وب و موبایل ایران می پردازد. ش��ورای داوری هر س��ال 
پ��س از پایان مرحل��ه اول داوری، در هر گروه از میان س��ایت ها و 
اپلیکیش��ن هایی که بیش��ترین تعداد رأی را دارند ۵ اثر را به عنوان 

کاندیدای بهترین سایت و اپلیکیشن سال انتخاب می کند.
مرحله اول داوری ۱ آذر 99 آغاز ش��د و تا تاریخ ۲۷ دی ۱399 
ادامه داش��ت. در این مرحله از بین ۲۰3۵ اثر تایید ش��ده و شرکت 
کرده در س��یزدهمین جش��نواره وب و موبایل ایران، ۱۸۸۱ اثر در 
66 گروه توس��ط ۲۵۱۲ داور و با ثبت ۱۱94۵۱ رأی مورد ارزیابی 

قرار گرفته است.
در مرحله اول داوری از یکسو به پیشنهاد داوران عمومی ۱۵9 اثر 
از داوری خارج شدند و از سوی دیگر ۵93 اثر نیز به دلیل دارانبودن 

حد نصاب )۲۵درصد رأی مثبت( حذف شدند.
در ادام��ه ۱۲ اثر هر گروه که بیش��ترین رأی را کس��ب کردند به 
عنوان کاندیداهای پیش��نهادی به ش��ورای داوری ارائه ش��دند. در 
همین راستا ش��ورای داوری امروز و فردا با بررسی دقیق آثار از هر 

گروه حداکثر ۵ اثر را به عنوان کاندیدا معرفی خواهد کرد.
در ادامه با شروع مرحله سوم داوری از اول بهمن 99، تمام داوران 
عموم��ی می توانند ب��ا مراجعه به پنل داوری مج��دد در رأی گیری 
مش��ارکت کرده و از میان ۵ کاندیدای هر گروه یک اثر را به عناون 
برترین اثر انتخاب و معرفی کنند. در نهایت در ۱ اس��فند ۱399 در 
هر گروه یک برنده به عنوان بهترین س��ایت یا بهترین اپلیکیش��ن 

معرفی خواهد شد.
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تمام��ی تالش ه��ای یک برند در نهای��ت برای فروش خواه��د بود و به 
همین خاطر نقش افراد فعال در این زمینه بس��یار مهم بوده و الزم است 
تا از ویژگی های خاصی برخوردار باش��ند. در این راستا فراموش نکنید که 
امروزه شیوه های فروش متنوع شده و این امر باعث می شود تا مهارت های 
فروش��ندگی، به مراتب ارزشمندتر باشد. برای مثال این امر که مشتری را 
به خرید اینترنتی درس��ت زمانی که هنوز محصول را حتی لمس نکرده، 
ترغیب نمایید، یکی از رایج ترین چالش های موجود محسوب می شود. در 

این راستا 4 ویژگی فروشندگان موفق را بررسی خواهیم کرد. 
1-توانایی حفظ آرامش در شرایط سخت را دارید 

این امر یک واقعیت است که در زمینه فروش کمتر شرایطی وجود دارد که 
شرایط باب میل شما باشد. به همین خاطر نیز ضروری است تا قدرت تحمل 
سختی ها را داشته باشید. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که بازاریاب ها همواره تحت فشار زیادی بوده و معموال با پاسخ های 
منفی بسیاری مواجه می شوند و این مسئله می تواند افرادی که روحیه حساس 
دارند را کامال نابود نماید. در این راستا فراموش نکنید که حتی ممکن است شما 
در لحظه مجبور به تغییر استراتژی خود باشید. تمامی این موارد بیانگر آن است 
که شما باید عالقه مند به تجربه شرایط جدید را داشته باشید. این مسئله باعث 
خواهد شد تا این تغییرات مداوم، با احساس بد همراه نباشد، با این حال این 
امر به معنای آن نخواهد بود که یک بازاریاب موفق همواره شاد است. درواقع 
ممکن است روزهای بسیار سختی را نیز تجربه نمایید، با این حال اگر توانایی 
حفظ آرامش و تمایل به تجربه اتفاقات جدید را نداش��ته باشید، هر روز برای 

شما یک کابوس خواهد بود. 
2-بر روی فرآیند به خوبی متمرکز می شوید 

تصور ش��رایطی را داشته باشید که ش��ما با یک خریدار جلسه دارید و 
متنی را برای آن آماده کرده اید، با این حال مشتری ممکن است به صورت 

مداوم صحبت شما را قطع نماید. آیا موارد از ذهن شما خارج خواهد شد؟ 
همچنین ممکن اس��ت حتی تا انتها نش��انه ای از عالقه مندی را مشاهده 
نکنید. تحت این شرایط آیا همه چیز را از دست رفته تصور کرده و قادر به 
تمرکز نخواهید بود؟ این امر دو ضعف بسیار مهمی است که باعث خواهد 
شد تا به سطح فروشنده های حرفه ای نرسید. در این راستا فراموش نکنید 
که فروش، از دل یکسری اقدامات درست پدید می آید. درواقع عدم رعایت 
حت��ی یک م��ورد الزامی، می تواند نتایجی کام��ال دور از تصور را به همراه 
داشته باش��د. برای مثال بسیاری از بازاریاب ها قبل از صحبت از فروش با 
اقداماتی نظیر داستان سرایی، در تالش برای ایجاد انگیزه الزم جهت خرید 
هستند. همچنین فراموش نکنید که مشتری باید چند مزیت برای خرید 
خود را حس نماید. درواقع اگر نس��بت به برندهای دیگر مزیتی را نداشته 
باش��ید، فروش شما ابدا قطعی نخواهد بود. درواقع تنها فروش مهم نبوده 
و هنر واقعی این اس��ت که افراد را به مشتری دائم خود تبدیل نمایید. به 
همین خاطر عدم وجود مزیت، باعث خواهد ش��د تا احتمال تکرار خرید، 
به مراتب کمتر ش��ود. همچنین فراموش نکنید که جهان در چند س��ال 
اخیر با تغییرات گس��ترده ای مواجه ش��ده و به همی��ن خاطر دیگر صرفا 
تجربه نمی تواند کافی باشد. آمارها نیز در این زمینه حاکی از آن است که 
بازاریاب های جوان، عملکرد به مراتب بهتری داشته اند. علت این امر به این 
خاطر اس��ت که آنها در مسیر یادگیری بوده و این امر باعث می شود تا به 

موارد جدیدتر و بهتری دست پیدا کنند. 
3-از روحیه یک مبارز برخوردار هستید 

اگ��ر بخواهیم در رابطه با آمارهای جهان��ی صحبت کنیم، ۸۰ درصد از 
تالش های ش��ما منجر به فروش نخواهد ش��د. این مسئله می تواند کامال 
ناامیدکنن��ده ب��ه نظر برس��د، با این ح��ال چه عواملی باعث می ش��ود تا 
بازاریاب های موفق، آماری به مراتب بهتر را داش��ته باشند. راز این امر در 
ناامید نشدن است. درواقع هنگامی که دیگران تصور می کنند که معامله از 
دست رفته است، بازاریاب های موفق، همچنان در حال پیگیری های الزم 
بوده و این امر باعث می ش��ود تا در دقایق آخر، تصمیمات جدید از سوی 

مش��تری اتخاذ ش��ود. چنین روحیه ای تنها در افرادی وجود دارد که از به 
چالش کش��یدن خود و مواجهه با شرایط سخت، واهمه ندارند. همچنین 
فراموش نکنید که در بازار، معامله هایی س��خت است که منجر به رشد و 
ترقی س��ریع شما خواهد شد. به همین خاطر نیز نباید خود را در منطقه 
امن قرار دهید. درواقع معامله ای که هر فرد دیگری بتواند آن را انجام دهد، 
ابدا ارزش��مند نخواهد بود. در کنار این موضوع شما همواره باید وضعیت 
رقبای خود را تحلیل کرده و به دنبال پیش��ی گرفتن از آنها باش��ید. این 
موضوع اگرچه مخالفان��ی را نیز دارد، با این حال یک مورد کامال ضروری 
محس��وب می ش��ود و می توانید آن را در تمامی بازاریابی های کاربردی و 

موفق، مشاهده کنید. 
4-شما به ساعت کاری مشخص اعتقادی ندارید 

اگر تصور می کنید که بازاریابی به معنای ش��غلی با ساعت کاری مشخص 
است، بدون شک راه را اشتباه پیموده اید. در این رابطه نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باشید این است که ساعت کاری یک بازاریاب تمام ۲4 ساعت 
ش��بانه روز است. بدون شک اگر با این موضوع مشکل دارید، توصیه می شود 
که به دنبال شغل دیگری باشید، با این حال مزیت دیگر بازاریابی این است که 
در کمتر زمانی نیاز به حضور در شرکت بوده و تنها کافی است تا دسترسی به 
ش��ما در هر شرایطی امکان پذیر باشد. به صورت کلی افرادی که به دورکاری 
عالقه مند هستند، شانس تبدیل شدن به بازاریابی بهتر را دارند. این نکته را 
فراموش نکنید که در بازار، ارائه خالقیت نیز بس��یار مهم بوده و بنا بر آمارها، 
احتمال بروز آن در بین دورکارها به مراتب بیشتر است. در نهایت یک بازاریاب 
باید فردی باش��د که خود قادر به مدیریت همه چیز است. درواقع اگر روحیه 

کارمندی دارید، این شغل ابدا مناسب شما نخواهد بود.
این موارد ممکن اس��ت باعث ش��ود تا تصور کنید که شغل بازاریابی به 
صرفه نیست با این حال فراموش نکنید که درآمد یک معامله بازاریاب در 
شرکت، حتی ممکن است از حقوق چند سال یک کارمند بیشتر باشد. به 
همین خاطر نیز ابدا نباید آن را با شغل های دیگر در شرکت مقایسه کنید. 
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تعام��ل با مخاطب هدف در عرصه بازاریابی اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
اس��تارت آپ ها برای توسعه و س��هم خواهی از بازارها باید به دنبال ترغیب 
مخاطب هدف به س��وی تعامل و گفت وگو باشند. امروزه اغلب برندها در 
فضای آنالین به دنبال تعامل با مشتریان ش��ان هستند. این امر با توجه به 
ش��یوع کرونا و افزایش تمایل مردم ب��رای حضور در فضای آنالین به طور 

قابل مالحظه ای بدل به ترندی تاثیرگذار شده است. 
امروزه بازاریاب ها از داده های مختلفی درباره رفتار کاربران در فضای آنالین 
برای طراحی کمپین های بازاریابی استفاده می کنند. این امر شاید در گام های 
نخس��ت بسیار سخت باشد، اما تاثیرگذاری به مراتب بیشتری در مقایسه با 
الگوهای س��نتی بازاریابی در پی دارد. هدف اصلی در مقاله کنونی بررس��ی 
برخی از نکات مهم در زمینه تعامل و گفت وگوی تاثیرگذار با مخاطب هدف 

است. این امر در ادامه در قالب چند معیار اساسی بررسی خواهد شد. 
طراحی کمپین های منحصر به فرد

تعام��ل و ترغیب کاربران به گفت وگو نی��از به تکنیک های خاصی دارد. 
یکی از تکنیک های تاثیرگذار در این میان مربوط به طراحی کمپین های 
منحصر به فرد است. بسیاری از برندها در زمینه طراحی کمپین به دنبال 
راهکارهای کلیش��ه ای برای افزایش جذابیت محتوای ش��ان هستند. این 
امر باید به طور اساس��ی مورد بازبینی قرار گیرد. اگر بازاریاب ها به دنبال 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف هس��تند، بای��د این کار را به 

شیوه های منحصر به فرد انجام دهند. 
اشاره به المان های جذاب برای مخاطب هدف یکی از راهکارهای مناسب 
برای شخصی سازی کمپین است. چنین نکته ای به طور گسترده در ارتباط 
ب��ا توانایی یک برند برای دسترس��ی به داده های معتبر ارزیابی می ش��ود 
بنابراین در صورت عدم اس��تفاده شما از ابزارهای ارزیابی رفتار کاربران در 
شبکه های اجتماعی یا تعامل با برند باید هرچه زودتر نسبت به انتخاب یک 

یا چند ابزار مناسب اقدام کنید. 
طراحی کمپین براس��اس سلیقه مخاطب هدف گام نهایی برای ترغیب 
آنها به س��وی تعامل با برند نیس��ت. یکی دیگر از نکات مهم در این راستا 
توجه به موضوعات بحث برانگیز اس��ت. برخ��ی از موضوعات هماهنگ با 
رویدادهای روز قابلیت بیش��تری برای جلب نظر مخاطب هدف دارد. این 

امر در صورت بی توجهی برندها باعث دردسرهای گسترده تیم بازاریابی در 
راس��تای جلب تعامل کاربران می شود. آگاهی از رویدادهای پیرامون برند 
مهمترین نکته در راس��تای افزودن المان های بحث برانگیز به کمپین های 

بازاریابی خواهد بود. 
کسب اعتبار در میان کاربران

امروزه کاربران پیش از خرید یک محصول اقدام به جست وجوی آنالین 
برای اطالع از آخرین دستاوردهای حوزه فناوری و محصوالت تازه می کنند. 
موتورهای جست وجو براساس معیارهای متنوع اقدام به رتبه بندی سایت ها 
می کنند. مدیریت سئو برای کسب رتبه های برتر از سوی برندها راهکاری 
برای جلب نظر کاربران محس��وب می شود. س��اده ترین تکنیک در حوزه 
مدیریت سئو استفاده از کلیدواژه های پرکاربرد است. این امر موجب کسب 

رتبه های برتر از سوی سایت برند در زمینه مدیریت سئو می شود. 
امروزه موتورهای جست وجو و سایت های خرده فروشی مانند آمازون در 
مورد هر برند نظرسنجی هایی برگزار می کنند. این امر در ساده ترین شیوه 
ش��امل درخواست از کاربران برای درج نظر پیرامون یک برند است. اغلب 
اوق��ات نظرخواهی ها در قالب درج یک تا پنج س��تاره برای برندها صورت 
می گیرد. این نظرس��نجی های به ظاهر س��اده نقش مهمی در رتبه بندی 
برندها در موتورهای جس��ت وجو و همچنین س��ایت های خرده فروش��ی 
دارد. یک��ی از مهمتری��ن نکات در این راس��تا تولید محت��وای جذاب در 
س��ایت های خرده فروش��ی پیرامون محصوالت اس��ت. برخی از برندها در 
خرده فروش��ی های آنالین محتوای بسیار ساده ای در مورد محصوالت شان 
بارگذاری می کنند. این امر در نگاه نخس��ت رویکردی معمولی از س��وی 
برندها محسوب می ش��ود، اما در بلندمدت موجب کاهش تمایل کاربران 

برای تعامل با برند خواهد شد. 
سرمایه گذاری بر روی مخاطب های جدید

بازاریاب��ی آنالین در حوزه ه��ای مختلفی صورت می گیرد. بس��یاری از 
برندها در راس��تای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده 
از چند رویکرد محدود می کنند. این امر ش��امل بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی و در نهایت به روز رس��انی مداوم س��ایت رس��می برند می شود. 
همچنین برخی از برندها به طور روزافزونی در حال سرمایه گذاری بر روی 
مشتریان قدیمی شان هستند. این امر به دلیل مزیت های مشتریان وفادار 
برای برندها دنبال می شود. اگرچه مشتریان وفادار دارای مزیت های بسیار 
زیادی برای برندها هس��تند، اما این امر به معنای چشم پوشی از مشتریان 

تازه نیست. تمرکز صرف بر روی انجمن یا باشگاه مشتریان در عمل ورود 
مشتریان تازه را دشوار خواهد کرد. 

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی و به طور کلی فضای اینترنت باید به 
طور متعادل برای حفظ مشتریان قدیمی و جلب نظر مشتریان تازه صورت 
گیرد. اگر این نکات مدنظر برندها قرار نداشته باشد، در نهایت دچار مشکل 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهند شد. چنین مشکالتی در 

عرصه بازاریابی به سادگی حل نخواهد شد. 
استفاده از چهره های مطرح

برخی از افراد دارای تاثیرگذاری بس��یار باالیی در فضای آنالین هستند. 
چنین افرادی فقط در قالب اینفلوئنسر یا سلبریتی تعریف نمی شوند. گاهی 
اوقات برخی از فروش��ندگان برند توانایی تعامل باالیی با مشتریان دارند. 
اگر کس��ب و کار شما از چنین فروشندگانی بهره مند است، باید در حوزه 

بازاریابی از حضور وی نهایت استفاده را ببرید. 
امروزه شمار باالیی از برندها توانایی پرداخت هزینه بازاریابی با همکاری 
اینفلوئنس��رها یا س��لبریتی ها را ندارند. این امر با توجه به بحران کرونا و 
بودجه ه��ای محدود کس��ب و کارهای کوچک طبیعی قلمداد می ش��ود. 
توس��عه چهره های درون شرکت برای بهره گیری از آنها در حوزه بازاریابی 
استراتژی جدید محسوب می شود. برخی از شرکت ها به طور قابل توجهی 
به شخصیت و شهرت مدیران شان وابسته هستند. این امر در مورد تسال، 
مایکروسافت و اپل مصداق دارد. ایالن ماسک به عنوان یک کارآفرین موفق 
حضور گسترده ای در شبکه های اجتماعی دارد. همین امر به عنوان نوعی 

مزیت بازاریابی برای برند تسال محسوب می شود. 
امروزه تعامل با مش��تریان اهمیت بسیار زیادی در حوزه بازاریابی دارد. 
اگر برندها به این مسئله مهم توجه کافی نداشته باشند، با مشکالت بسیار 
عمیقی مواجه خواهند شد. یکی از مشکالت اساسی در این زمینه ریزش 
شدید مشتریان برند است بنابراین باید همیشه نسبت به دامنه مشتریان 
برن��د توجه الزم را نش��ان دهی��م. طراحی کمپین ه��ای بازاریابی جذاب، 
اس��تفاده از المان های بحث برانگیز و همچنین همکاری با افراد مطرح در 
حوزه کس��ب و کار برخی از اس��تراتژی های مهم در این راس��تا محسوب 
می ش��ود. هر کس��ب و کاری برای موفقیت باید این نکات مهم را مدنظر 
قرار دهد، در غیر این صورت شانس بسیار اندکی برای موفقیت در زمینه 

ترغیب مخاطب هدفش برای تعامل و گفت وگو خواهد داشت. 
smallbusinessbonfire.com :منبع
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ضرورت نگاه تخصصی به بازاریابی محصوالت 
فرهنگی و هنری

هنرمن��د ب��ه فراخور ذوق و تخصص خود، ب��ه یک فعالیت خاص 
هن��ری روی می آورد و اقدام به خلق یک محصول می کند. محصول 
ه��م می توان��د یک کاال )مثل یک تابلوی نقاش��ی( ی��ا یک خدمت 
)مانند نواختن یک س��از و ارائه یک موس��یقی به مخاطب( باش��د. 
مس��ئله ای که بس��یاری از هنرمندان عزیز کشور به درستی مدنظر 
ق��رار نمی دهند و یا فرصت پرداختن به آن را ندارند، این اس��ت که 
ب��ه ضرورت برنامه ریزی برای بازاریاب��ی محصول فرهنگی و هنری، 

توجهی ندارند.
توجه داش��ته باش��یم زمانی از بازاریابی صحبت می کنیم، منظور 
ایجاد یک سیس��تم برای عرضه محصول هنری به بازار هدف است. 
به عنوان مثال، یک هنرمند تولیدکننده محصول هنری دست س��از 
)مثاًل یک تابلوی نقاش��ی(، باید برای خود سیس��تمی منحصربه فرد 
ب��رای بازاریابی طراحی کند؛ نه اینکه صرف داش��تن یک ابزار تلفن 
هم��راه یا فضایی برای نمای��ش آثارش، تصور کن��د بازاریابی انجام 

داده است.
در واقع تحق��ق فروش تولیدات هنری، منوط به اجرای درس��ت 
بازاریابی تخصصی محصوالت هنری اس��ت. این فرآیند، به ش��دت 
تخصص��ی، نیازمند تفکر و بررس��ی همه جانبه ب��رای هر هنرمند به 

فراخور شرایط اختصاصی اوست.
اج��ازه بدهی��د نگاه مان را کالن ت��ر کنیم: ما با فرآین��د بازاریابی 
محصوالت فرهنگی س��روکار داریم. امروزه شاهد هستیم بخشی از 
این فرآیند در بس��تر شبکه های اجتماعی، همانند اینستاگرام اتفاق 
می افتد، اما در عین حال، بسیاری از هنرمندان کماکان گالیه دارند 
چرا نمی فروش��ند و یا به اندازه مطلوب، از زمان صرف شده، فروشی 

حاصل نمی شود.
اگر در ابتدای نگاه مان به بازاریابی محصوالت هنری توجه داشته 
باش��یم که با س��خت ترین ن��وِع محصول جه��ت بازاریابی و فروش 
س��روکار داریم، آن وق��ت نگاه مان محدود به فرآیندهای س��طحی 
در ابزاره��ای موبایل��ی نمی ش��ود. هنرمندان بای��د بپذیرند نگرش 
ذهنی ایش��ان، چندان متناسب با ساختارهای کسب وکارگونه برای 
بازاریابی محصوالت ش��ان نیست. به همین دلیل، می بایست فرآیند 
تجاری کردن یک محص��ول هنری، به متخصص مربوطه آن ارجاع 
داده ش��ود؛ به عنوان مثال، برندینگ محصوالت هنری یک فرآیند 
مس��تمر، علم��ی و البته با راهکارهایی اجرایی اس��ت که مس��تلزم 
مطالعه و بررس��ی میدانی، تحلیل عوامل مؤث��ر، ویژگی های فردی 
هنرمن��د و... عوامل متعدد دیگر اس��ت که در ای��ن مختصر مجال 

پرداخت به آنها نیست.
هنرمن��د بای��د رفت��ار مصرف کنن��ده را به درس��تی تحلیل و 
شناس��ایی کند. اگر این شناس��ایی درست انجام نشود، محصول 
هنری در س��بد محصوالت مصرفی جامعه هدف قرار نمی گیرد. 
در نتیج��ه انگیزه هنرمند کاهش پی��دا می کند و به جهت عدم 
توفیق در بازاریابی مؤثر محصولش)یعنی فروش(، ادامه مسیر را 
توجیه پذیر نمی بیند و یا برای کسب معیشت، رو به فعالیت های 
دیگ��ر می رود که نه با روحیاتش س��ازگار اس��ت و نه با فعالیت 

هنری اش.
بررس��ی اندازه ب��ازار و چگونگی قیمت گ��ذاری، بخش دیگری از 
فرآیند بازاریابی محصوالت هنری اس��ت. این بررسی باعث می شود 
هنرمند در زمان حیات و البته به موقع، از مزایای فروش محصوالتش 
بهره مند ش��ود؛ وگرنه بازاریاب��ی موفق و فروش این محصوالت، بعد 

از مرگ و یا در زمان غیرمناسب، چقدر جذابیت خواهد داشت؟
اجرایی نمودن سیس��تم بازاریابی عرضه ی��ک محصول به جامعه 
ه��دف، پیش نیازهای��ی را طل��ب می کند؛ یکی از ای��ن پیش نیازها، 
ارزش گذاری دقیق محصول متناس��ب ب��ا رویکردهای فروش نهایی 
به مش��تریان هدف اس��ت. پیش نیاز دیگر، حذف دالالن و واسطه ها 
از تمامی فرآیند بازاریابی و فروش محصول تولیدی هنرمند اس��ت. 

پیش نیاز مهم دیگر عبارتند از:
۱ - تحلی��ل تقاض��ای محصول مدنظر: هنرمند باید مراقب باش��د 

زمانش را به مشتریان با تقاضای صفر، اختصاص ندهد.
۲ - تحلیل صحیح ارزش محصول: که در باال اش��اره کوتاهی شد؛ 
به این معنا که باید نیازهای پنهان و از دیگر انگیزه های مش��تریان، 

نهایت بهره را به درستی برد.
3 - شناسایی درس��ت ارزش ها و نیازمندی طیف وسیع مشتریان 

بالقوه با تکیه بر تحلیل مورد اشاره شده در بند ۱.
4 - تقس��یم بندی بازار هدف برای محصول به منظور برنامه ریزی، 
هزینه و اجرای درس��ت ب��رای اجرای عملی��ات بازاریابی تخصصی: 
اگر مش��تریان درست دسته بندی نش��وند، هزینه گزاف زمان بدون 

خروجی نصیب هنرمند خواهد شد.
۵ - قیمت گذاری صحیح: یکی از پرچالش ترین پیش نیازهاس��ت. 
شکست بس��یاری از بازاریابی و فروش های محصوالت هنری، ریشه 

در این عامل دارد که اصوالً نوبت دیگر عوامل نمی رسد! 
6 - جایگاه یابی و ایجاد تمایز

پس می بایست برای بازاریابی صحیح، محصوالت هنری به صورت 
حداکث��ری در معرض دید عموم قرار گیرد. این امر، مس��تلزم یک 
روابط عمومی منس��جم در مقیاس نوع هنر است؛ حتی اگر هنرمند 
یک نقاش س��اده باشد، باید اهمیت روابط عمومی بهینه شده برای 

حوزه تخصصی خود را درک نماید و آن را به کار بگیرد.
پ��س نتیج��ه می گیریم هر هنرمن��د، باید الگوی��ی منحصربه فرد 
برای فرآیند بازاریابی خود ایجاد و آن را پیاده س��ازی کند. این الگو، 
می تواند محقق کننده فروش و در مراحل بعدی، صادرات محصوالت 
هنری باش��د. اگر این الگو به درستی شناسایی و ایجاد نشود، زمان 
و هزینه هنرمند در مس��یرهایی تلف خواهد شد که او را به مقصود 

اصلی یعنی فروش محصول نمی رساند.
ش��ما هنرمند خوبی هس��تید، اما الزام��اً قرار نیس��ت بازاریاب و 
فروش��نده خوبی هم باش��ید! ش��ما می خواهید که زمان بیش��تری 
را صرف س��اختن چیزهای بیش��تر کنید؛ نه ایج��اد مزاحمت برای 
دیگران. در ضمن، این قوی ترین خصیصه ش��ما هم نیس��ت؛ قبول 
داری��د؟ پس همین امروز، موض��وع بازاریابی محصوالت هنری خود 
را جدی ت��ر بگیرید و از متخصص مربوط��ه، کمک حرفه ای دریافت 

کنید.

سجاد رحیمی مدیسه
پژوهشگر و مشاور حوزه مدیریت کسب وکار

به قلم: جودا اچ کارشناس بازاریابی آنالین
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پاسخ به پرسشی اساسی در حوزه کسب و کار:
چرا یافتن راه حل مشکالت در عرصه کسب و 

کار بسیار دشوار است؟

حل مشکالت در عرصه کسب و کار یکی از مهمترین دغدغه های 
کارآفرینان محسوب می شود. اس��تارت آپ ها همیشه برای حل یک 
مش��کل ایجاد می شوند. وضعیت در مورد حوزه های کسب و کار نیز 
به همین ترتیب است. اگر یک حوزه کسب و کار در تالش برای حل 
مشکالت مشتریان است، باید به فکر مشکالت داخلی اش نیز باشد. 
این امر فرآیند حل مسئله و مشکل در سراسر روز را به دنبال خواهد 
داشت. بسیاری از برندهای موفق و بزرگ در عمل کارشان را با حل 

برخی از مشکالت ساده شروع کرده اند. 
حل مشکالت عرصه کسب و کار همیشه کار سختی است. ادعای 
مقاله کنونی ساده بودن مش��کالت عرصه کسب و کار نیست، بلکه 
بیش��تر معطوف به ساده س��ازی فرآیند حل مسئله از سوی کسب و 
کارهاست. در ادامه به برخی از نکات مهم در این راستا اشاره دقیق تر 

خواهیم داشت. 
چالش حل مشکالت و تغییر

حل مش��کالت عرصه کس��ب و کار از نگاه بی طرفان امر ساده ای 
است. کس��ب و کارها باید ریشه اصلی مش��کل را شناسایی کرده و 
سپس اقدام به تغییر آن نمایند. اگر در عمل نسبت به ایجاد تغییرات 
برای حل مش��کالت صحبت کنیم، ابتدا باید نس��بت به تاثیر تغییر 
موردنظ��ر بر روی فعالیت کلی برند توجه نش��ان دهیم. در غیر این 
صورت نگاه حرفه ای به موضوع نخواهیم داش��ت. بس��یاری از برندها 
در عمل به دلیل دردس��رهای تغییر از حل برخی از مشکالت طفره 
می روند بنابراین در صورت مواجهه با مشکلی اساسی باید هزینه تغییر 

را نیز مدنظر قرار داد. 
اغلب اوقات کسب و کارها در مواجهه با مشکالت کوچک اقدام به 
قبول هزینه تغییر نمی کنند. این امر موجب انباش��ت شمار باالیی از 
مش��کالت و در نهایت ناتوانی برای بهبود کیفیت برند در بلندمدت 
می ش��ود بنابراین ش��اید بهترین گزینه برای برنده��ا ارزیابی مداوم 
مشکالت پیش روی شان باشد. همچنین باید نسبت به تقویت انگیزه 
برندها برای حل مشکالت شان، هرچند کوچک و خرد نیز اقدام کرد. 
در غیر این صورت تاثیرگذاری مناس��ب در حوزه کس��ب و کار پدید 

نخواهد آمد. 
شناسایی مشکل، نه پاسخ 

وقتی در تالش برای حل و فصل یک مش��کل هس��تیم، باید ابتدا 
درک درستی از مسئله داشته باشیم. بسیاری از برندها در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی وضعیت ش��ان به طور مداوم به دنبال پاسخ هایی 
برای مشکالت ش��ان هس��تند. این امر در عمل موجب بی توجهی به 

مسئله اصلی می شود. 
اگر کسب و کارها نسبت به شناسایی درست مشکل پیش روی شان 
توجه نشان ندهند، مشکالت بسیار زیادی پیش روی شان قرار خواهد 
گرفت. وقتی مش��کل پیش روی کسب و کارها به درستی شناسایی 
نشود، ارائه راه حل ها براس��اس شانس خواهد بود. درست به همین 
خاطر بس��یاری از برندها در بلندمدت با مش��کالتی مش��ابه مواجه 

هستند.
فرآیند حل مشکالت کسب و کار باید به طور درست پیش برود. اگر 
مس��ئله مورد نظر به خوبی شناسایی نشود، ساماندهی اش امر بسیار 
دش��واری خواهد بود. بسیاری از برندها در عمل منطق اساسی حل 
مش��کالت را درک نکرده اند. به همین خاطر حتی پیش از شناسایی 

دقیق مشکل به دنبال راهکارهایی برای حل مسئله هستند. 
باتوجه به م��وارد مورد بحث در دو بخش ابتدایی باید نس��بت به 
شناسایی برخی از راهکارها و تکنیک های مناسب برای حل مشکالت 
کسب و کارها اقدام کرد. در ادامه برخی از توصیه های کاربردی برای 

غلبه بر مشکالت کسب و کار را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
پایداری در زمینه حل مسئله

بسیاری از برندها پس از کار کوتاه مدت بر روی برخی از مسائل و 
مشکالت شان به سرعت از نتیجه گیری ناامید می شوند بنابراین کار 
را به صورت نیمه رها می کنند. این امر نه تنها کمکی به حل مسئله 
نمی کند، بلکه کار را در آینده نیز دشوارتر خواهد کرد. یکی از نکات 
مهم در زمینه حل مشکالت کسب و کار پایداری در زمینه پیشبرد 

فرآیند است. 
برخی از برندها در زمینه کار بر روی مشکالت بزرگ با فقدان زمان 
کافی مواجه هس��تند. بهترین راهکار در این ش��رایط کوچک کردن 
مش��کالت و مسائل بزرگ اس��ت. این امر امکان کاهش ریسک های 
مربوط به ناامیدی از حل مش��کالت در میانه مسیر را به همراه دارد. 
وقتی مشکالت بزرگ به چند مسئله کوچک تر تقسیم می شود، امکان 
کار بر روی آنها بدون نیاز به دغدغه های فراگیر نیز فراهم خواهد شد. 

دریافت کمک از دیگران
بدون تردید هیچ کارآفرین و حتی کس��ب و کار توانایی حل تمام 
مش��کالتش را ندارند. بسیاری از برندها در عمل نیازمند کمک های 
فوری از سوی دیگران هستند. در غیر این صورت حتی بقای شان در 

عرصه کسب و کار نیز با مشکل مواجه خواهد شد. 
خوشبختانه امروزه موسس��ه های بسیار زیادی در زمینه کمک به 
برندها برای حل مشکالت شان فعالیت دارند. دریافت کمک از برخی 
موسسه های معتبر امکان حل و فصل برخی از مشکالت اساسی برای 
همیش��ه را به همراه خواهد داش��ت. این نکته دارای اهمیت بسیار 
زیادی برای کسب و کارها خواهد بود. متاسفانه برخی از برندها بدون 
هیچ دلیل موجهی نسبت به دریافت کمک از دیگران امتناع می کنند. 
این امر شاید نوعی حفظ وجهه حرفه ای قلمداد شود، اما در بلندمدت 
موجب افزایش سریع مشکالت و چالش های کسب و کار خواهد شد. 

استفاده از روش های تازه برای حل مشکالت
حل مش��کالت عرصه کسب و کار همیش��ه به یک صورت انجام 
نمی شود. مشکل برخی از برندها تالش برای حل مسئله با استفاده از 
یک روش ثابت است. این امر اغلب اوقات خود به عنوان یک مشکل 
اساسی نمایان می ش��ود. میزان انعطاف پذیری هر کسب و کار برای 
اخذ ش��یوه های جدید در زمینه حل مسائل پیش روی نقش موثری 
در موفقیت نهایی اش خواهد داش��ت بنابراین در عمل باید نسبت به 
تقویت انعطاف پذیری برند برای استفاده از راهکارهای تازه در زمینه 

حل مشکالت توجه داشته باشیم. 
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بی��ان این نکته که در حال زندگی در دنیا و اقتصاد دیجیتال هس��تیم، 
در نگاه نخس��ت کلیش��ه ای به نظر می رسد. اغلب کسب و کارها به خوبی 
از حض��ور در دنیای دیجیتال و ضرورت اس��تفاده از ترندهای هماهنگ با 
این شرایط آگاهی دارند. مهمترین مسئله در این میان عدم رعایت نکات 
موردنیاز در این حوزه از سوی برخی از کسب و کارهاست. برخی از کسب 
و کارها در مدت زمانی کوتاه احساس فقدان هماهنگی الزم با شرایط بازار 
را پیدا می کنند. ش��اید کسب و کار ش��ما در طول یک دهه اخیر فروش 
بس��یار باالیی داشته اس��ت، اما در کمتر از 9۰ روز با شرایط ناگوار مواجه 
ش��ود. این امر به دلیل ماهیت اقتصاد دیجیتال معاصر است. تغییر سریع 
وضعیت کس��ب و کار امری طبیعی در میان برندهای مختلف محس��وب 
می شود بنابراین باید برای مدیریت بهینه این شرایط آمادگی الزم را داشته 

باشیم. 
امروزه کس��ب و کاره��ای دیجیتال در مقایس��ه با نمونه های س��نتی 
س��رعت رشد بس��یار باالتری را تجربه می کنند. براساس گزارش موسسه 
Entrepreneur، خرده فروشی های آنالین آمریکایی در سه ماهه نخست 
س��ال ۲۰۲۰ به اندازه ۱۰ سال خرده فروشی های حضوری رشد داشته اند. 
این امر بدون ش��ک ناش��ی از تاثیر بحران کرونا نیز هس��ت، با این حال 
وضعیت کسب و کارهای دیجیتال در مقایسه با نمونه های سنتی به طور 

قابل مالحظه ای بهتر شده است. 
کارآفرینی در ش��رایط کنونی چندان س��اده نیس��ت. کارآفرینان برای 
موفقیت در بازارهای مختلف نیازمند توجه به نکات مختلفی هستند. اگر 
این امر مدنظر بازاریاب ها قرار نداشته باشد، شاید استارت آپ شان در همان 
وهله نخست با شکست مواجه شود. امروزه بسیاری از کسب و کارهای تازه 
تاس��یس سال نخست فعالیت ش��ان را به پایان نمی رسانند. این امر بیانگر 
حجم باالی رقابت در میان برندهای مختلف است. اگر رقابت موردنظر به 
طور مناسب مدیریت نش��ود، کارآفرینان دورنمای بسیار چالش برانگیزی 

برای حضور در بازارهای مختلف خواهند داشت. 

حضور در اقتصاد دیجیتال نیازمند اس��تفاده از تمام مزیت های رقابتی 
اس��ت. این امر در صورت بی توجهی کس��ب و کارها موجب ناتوانی برای 
رقابت با برندهای بزرگ می ش��ود. کس��ب و کارهای ب��زرگ و بین المللی 
همیش��ه نسبت به اس��تفاده از مزیت های تازه در قالب ترندهای کسب و 
کار هوشیار هستند. اگرچه استفاده از ترندهای برتر در زمینه کسب و کار 
اقتصاد دیجیتال اهمیت دارد، اما برخی از نکات در این راستا فراتر از ترند 
هستند. مفهوم مگاترند به الگوها و اصول پایدار در حوزه کسب و کار اشاره 
دارد. ش��اید در نگاه نخست صحبت از مگاترند در عرصه اقتصاد دیجیتال 
عجیب باش��د، اما این حوزه نیز دارای برخی اصول و نکات اساس��ی برای 
فعالیت برندهاس��ت. در ادامه برخی از مگاترندهای مهم در عرصه اقتصاد 

دیجیتال را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
انقالبی دیجیتال بدون کدنویسی

طراحی نرم اف��زار برای عرضه به بازار به طور س��نتی نیازمند آگاهی از 
ش��یوه های کدنویسی است. این فرآیند اغلب از سوی مهندسان کارکشته 
و دارای مدارک آموزشی معتبر صورت می گیرد. کارآفرینان تا همین یک 
ده��ه پیش ب��رای ورود به عرصه طراحی نرم اف��زار نیازمند طی دوره های 

مختلف بودند، با این حال دیگر شرایط به این صورت نیست.
کسب و کارها برای طراحی نرم افزار با دو راهکار مختلف مواجه هستند. 
راهکار نخس��ت ت��الش برای یادگیری اص��ول طراحی نرم افزار از س��وی 
کارمندان فعلی شرکت و دیگری استخدام نیروی کار دارای مهارت کافی 
اس��ت. امروزه راهکار س��ومی نیز به این ماجرا اضافه شده است. برخی از 
نرم افزاره��ای پایه امکان طراح��ی نرم افزار بدون نیاز ب��ه آگاهی از اصول 
برنامه نویسی و طراحی کدهای مختلف را فراهم کرده است بنابراین عرصه 
طراحی نرم افزار دیگر حوزه ای تخصصی و امکان ناپذیر برای حضور دیگران 

نیست. 
ابزارهای در دسترس کسب و کارها در طول سال های اخیر به طور قابل 
مالحظه ای توسعه پیدا کرده است. توسعه فناوری هوش مصنوعی در این 
راس��تا بس��یاری از فرآیندها را بدون نیاز به دخالت عامل انسانی سازمانی 
می کن��د. چنین نکته ای در مورد عرصه طراح��ی نرم افزار با ورود ابزارهای 

ساده سازی طراحی کد و برنامه به طور وسیعی به چشم می خورد. 

توسعه ربات های هوشمند
همانطور که در بخش قبل اش��اره شد، فناوری هوش مصنوعی در طول 
سال های اخیر توسعه بس��یار زیادی داشته است. یکی از نمودهای اصلی 
توسعه این فناوری افزایش تعداد ربات های در دسترس کسب و کارهاست. 
ب��دون تردید وقتی از ربات ها صحبت می کنیم، بس��یاری از مردم به خط 
تولید تمام اتوماتیک برندهای مختلف فکر می کنند. نکته مهم در این میان 
وضعیت منحصر به فرد ربات های دیجیتال اس��ت. اس��تفاده از ربات های 
هوشمند برای س��اماندهی فرآیندهایی نظیر ثبت سفارشات، پاسخگویی 
به پرسش های مختلف مشتریان و همچنین محاسبه برخی از امور مربوط 
به حسابداری کاربرد دارد.  امروزه استفاده از ربات های هوشمند در زمینه 
مدیریت کسب و کار و تعامل با مشتریان یکی از نیازهای روز کسب و کارها 
محسوب می ش��ود. اگر این نکته به طور مشخص مدنظر کارآفرینان تازه 

کار قرار نگیرد، ورودشان به عرصه کسب و کار بسیار دشوار خواهد شد. 
ایجاد

پادکس��ت ها در حال ایجاد انفجار اطالعاتی هستند. بسیاری از کاربران 
آنالی��ن دس��ت کم به یک پادکس��ت گ��وش می دهند. این ام��ر با ظهور 
پادکس��ت های تازه و انتشار میلیون ها نسخه تازه از مجموعه های مختلف 
در هر هفته یا ماه گزینه جذابی برای بازاریابی و تبلیغات در اختیار برندها 
قرار داده اس��ت.  کس��ب و کارها همیشه در زمینه استفاده از فناوری های 
نوین به منظور تعامل بهینه با مشتریان پیشقدم بوده اند. این امر در مورد 
پدیده پادکس��ت نیز باید رعایت ش��ود. این امر امکان تعامل بهینه میان 
برندها و مخاطب هدف را به همراه خواهد داشت. همچنین باید به ماهیت 
تاثیرگذاری غیرمس��تقیم بر روی مش��تریان در پی همکاری با مجموعه 

پادکست های مشهور اشاره کرد. 
برخی از کسب و کارها به جای همکاری با مجموعه پادکست های مشهور 
اقدام به راه اندازی پادکست خودشان می کنند. این امر موجب تاثیرگذاری 
بسیار بهتر بر روی مخاطب هدف می شود. البته پیش شرط اصلی این امر 
وجود دامنه مشخصی از مشتریان وفادار برای برند است. در غیر این صورت 

پادکست کسب و کارمان با استقبال اولیه مناسبی رو به رو نخواهد شد. 
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مدیریت کس��ب و کار فرآیند پیچیده و چندبعدی است. توصیه سنتی 
ارسطو، فیلسوف یونانی، در مورد مدیریت و رهبری در طول قرن ها توجه 
کارآفرینان و به طور کلی تمام مردم را جلب کرد است. براساس اظهارنظر 
ارسطو »آنکه پیرو خوبی نباشد، هرگز رهبر خوبی نیز نخواهد بود.« شاید 
این نقل قول در نگاه نخس��ت ارتباط چندانی با حوزه کسب و کار نداشته 
باش��د. اغلب مدیران به صورت س��نتی در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
کارمندان و بازار براس��اس ایده های خودش��ان هستند. در این میان توجه 
کافی به وضعیت کلی عرصه کسب و کار و توصیه های دیگران نیز ندارند. 
براس��اس گزارش کیم پیترز و الکس��اندر هاس��الم، پژوهشگران حوزه 
مدیریت، ام��روزه بیش از هر زمان دیگری مدیران نیازمند گوش دادن به 
ایده ها و اظهارنظرات کارمندان ش��ان هستند. اگر این امر مدنظر مدیران و 
رهبران تجاری قرار نداشته باشد، فرآیند مدیریت کسب و کار با مشکالت 

بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 
بدون تردی��د گوش دادن به کارمندان و افراد خ��ارج از دامنه مدیریت 
کس��ب و کار ب��رای هر رهبر تجاری س��خت خواهد بود. ای��ن امر به طور 
ویژه ای برای رهبران تجاری باسابقه و ناآشنا با ترندهای تازه حوزه مدیریت 
مصداق پیدا می  کند. ش��اید با چند اشاره کوتاه به مزیت های گوش دادن 
ب��ه توصیه های دیگران امکان جلب نظر مدی��ران به این نکته مهم فراهم 
نشود بنابراین در ادامه به بررسی دقیق تر این موضوع در قالب چند مزیت 
اساسی گوش دادن به دیگران در عرصه مدیریت و رهبری تجاری خواهیم 

پرداخت. 
کاهش میزان خودخواهی در عرصه مدیریت

توجه به وضعیت خود در حوزه مدیریت هرگز ایده جذابی نیست. اغلب 
مدیران برای تاثیرگذاری بر روی مجموعه شرکت نیازمند ایده  های دارای 
ش��مولیت هس��تند بنابراین تمام بخش های برند باید توانایی استفاده از 
توصیه های مورد نظر را داش��ته باش��د. در غیر این صورت موج اعتراض ها 

شروع خواهد شد. 
امروزه برای دسترس��ی به منافع تمام بخش های شرکت و لحاظ کردن 
آن در برنامه مدیریتی چاره ای جز تشکیل جلسات گفت وگو نیست. برخی 
از مدی��ران در تالش برای مدیریت حوزه کس��ب و کار بدون توجه به این 
نکات هس��تند. چنین امری مشکالت بس��یار زیادی برای کسب و کارها 
ایجاد خواهد کرد. مهمترین اصل در اس��تفاده از نظرات دیگران توجه به 
کانال های ارتباطی است. اگر این امر مدنظر مدیران قرار نداشته باشد، در 
عمل کارمندان ش��رایط الزم برای تبادل نظر ب��ا تیم مدیریتی را نخواهد 

داشت. 

ام��روزه برخی از مدی��ران در زمینه تعامل با کارمن��دان بر روی بخش 
مدیریت میانی تاکید دارند. این امر به معنای دریافت گزارش ها از س��وی 
مدیران میانی و س��پس انتقال ش��ان به تیم مدیریت ارش��د است. چنین 
فرآین��دی به ط��ور معمول پیام اصل��ی کارمندان را دس��تخوش تغییر و 
تحول می کن��د بنابراین هرچه فاصله میان بیان ایده از س��وی کارمندان 
و ارزیابی اش از س��وی مدیران ارش��د کاهش پیدا کند، نتیجه نهایی بهتر 

خواهد بود. 
مدیران برای حضور هرچه بهتر در بازارهای مختلف نیاز به راهنمایی های 
فنی و تخصصی دارند. این امر گاهی از س��وی کارمندان ش��رکت و گاهی 
هم از س��وی دیگر افراد و کارشناس ها ارائه می شود. مهمترین مسئله در 
این میان ضرورت توجه به پذی��رش ایده های مختلف و ارزیابی آنها برای 

کاربست در حوزه کسب و کار است. 
داوری های باکیفیت

امروزه کارمندان نسبت به تاثیرپذیری از مدیران دارای معیارهای بسیار 
مختلفی هستند. گاهی اوقات مدیران به دلیل تصمیم گیری های نادرست 
در طول زمان و بی توجهی به ایده های کارمندان در عمل اعتبارش��ان را از 
دس��ت می دهند. نتیجه این امر ناتوانی مدی��ران برای تاثیرگذاری بر روی 
اعضای شرکت است. شاید این امر با تغییر برخی از کارمندان برای مدت 
زمانی کوتاه رفع شود، اما در بلندمدت نتایج بسیار ناگواری به همراه خواهد 
داش��ت. وقتی یک مدیر در عرصه کسب و کار به عنوان فردی بی توجه به 
توصیه دیگران ش��ناخته ش��ود، کمتر کارمندی تمایل به همکاری با وی 
خواهد داشت. این امر در عمل مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها 

به همراه می آورد. 
داوری در م��ورد ایده های مختلف در عرصه کس��ب و کار بدون آگاهی 
از تعداد هرچه بیش��تر ایده ها امکان پذیر نیس��ت بنابراین در عمل گوش 
دادن ب��ه ایده ها و توصیه های دیگران امکان داوری بهتر در مورد ایده های 
مختلف را به همراه خواهد داش��ت. این نکته گاهی اوقات مورد بی توجهی 
مدیران قرار می گیرد. بنابراین براساس سلیقه شخصی شان اقدام به انتخاب 
یک اس��تراتژی برای مدیریت برند می کنند. این امر در بلندمدت موجب 
ناامیدی و دلس��ردی کارمندان نس��بت به حضور در ش��رکت خواهد شد 
بنابراین مواجهه با ترک شرکت از سوی کارمندان در چنین موقعیت هایی 

امری طبیعی خواهد بود. 
بهبود وضعیت وفاداری و تعهد کارمندان

امروزه هر کارمندی تمایل به ارتقای س��ازمانی و کاربست ایده هایش از 
سوی بدنه مدیریتی سازمان دارد. اگر این امر از سوی تیم مدیریت شرکت 
به طور مناسب مدنظر قرار نگیرد، وضعیت کسب و کار پیچیده خواهد شد. 
کارمندان به دلیل مواجه نزدیکتر با شرایط مشتریان دارای ایده های جذابی 
هستند. اس��تفاده از ایده های آنها برای بهبود وضعیت کسب و کار بخش 

همیشگی برنامه برندهای بزرگ محسوب می شود. 
هرچه کارمندان توانایی تاثیرگذاری بیش��تر بر روی اس��تراتژی شرکت 
از طریق بیان ایده های ش��ان را داشته باش��ند، تمایل باالتری برای حضور 
ماندگار در ش��رکت خواهند داش��ت. هر کس��ب و کار با توج��ه به تعداد 
کارمن��دان وفادارش مورد ارزیابی قرار می گی��رد بنابراین هرچه یک برند 
دامنه وس��یع تری از کارمندان باسابقه و وفادار داشته باشد، در بازار بیشتر 
مورد توجه مش��تریان قرار خواهد گرف��ت. اگر به وضعیت برندهایی نظیر 
مایکروس��افت یا گوگل نگاه کنید، هرگز کارمندان ش��ان را در کوتاه مدت 
از دس��ت نمی دهند. البته وضعیت کارمن��دان دارای عملکرد پایین از این 

بحث جداست. 
تعامل بهتر در محیط کار

ایجاد تمایز میان بخش های مختلف ش��رکت استراتژی نامناسبی برای 
رقابت بهتر در بازار اس��ت. برندهای بزرگ دارای بخش های به هم مرتبط 
در عرصه کس��ب و کار هس��تند. این امر به آنها برای بهره گیری از نظرات 
و ایده های مختلف کمک ش��ایانی می کند. اگر تعامل مناس��ب در فضای 
شرکت وجود نداشته باشد، وضعیت کسب و کارها با چالش زیادی مواجه 
خواهد شد. یکی از مهمترین چالش ها در این میان بروز اشتباهات به دلیل 
فقدان ارتباط مناس��ب در میان بخش های مختلف اس��ت. این امر گاهی 

اوقات هزینه های بسیار زیادی برای برندها به همراه دارد. 
ایجاد فضای تعامل مناس��ب برای برندها در طول مدت زمانی کوتاه به 
دست نمی آید. کسب و کارها باید فرهنگ تعامل میان بخش ها و کارمندان 
مختلف را تقویت نمایند. اگر کسب و کار شما با مشکل تعامل کارمندان 
مواجه اس��ت، باید م��دت زمانی طوالنی برای بهب��ود این وضعیت تالش 
نمایی��د. در غیر این صورت هیچ نتیجه مثبتی از فرآیند کس��ب و کارتان 
حاصل نخواهد شد. اشتباه برخی از مدیران تالش برای ایجاد فضای تعاملی 
به صورت فش��رده و در کوتاه مدت اس��ت. این امر نوعی تخطی از فرآیند 

گوش دادن به اعضای شرکت محسوب می شود. 
شفافیت و صداقت درون سازمانی

وقت��ی مدیران به ایده ها و نظرات اعضای ش��رکت توجه نمایند، میزان 
صداقت درون س��ازمانی ب��ه طور قابل مالحظه ای افزای��ش خواهد یافت. 
امروزه یکی از نگرانی های مدیران ارشد در بخش درون سازمانی مربوط به 
بحث شفافیت و صداقت است. این نکته پیوند نزدیکی با دیدگاه کارمندان 
به تیم مدیریتی شرکت دارد. بدون تردید وقتی از توجه مدیران به ایده های 
کارمندان صحبت می کنیم، معنایی مانند تغییر جایگاه مدیریت و کارمند 
را مدنظر قرار نمی دهیم. مهمترین مسئله بیان دلیل پذیرش یا رد ایده های 
مختلف است. این امر شفافیت و صداقت در میان اعضای شرکت را به طور 

قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. 
entrepreneur.com :منبع

چرا مدیران باید به ایده های کارمندان توجه نمایند؟ 
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اخبار

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل آبفای گیالن در 
بازدید مدیرکل آموزش و پرورش اســتان از تصفیه خانه بزرگ آب 
گیــالن: آموزش و پرورش در انتقــال فرهنگ مدیریت مصرف آب 
بسیار اثرگذار است. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن، مدیرعامل این شرکت در بازدید 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن 
گفت: بنا به نظر محققان مهمترین نهاد در ساخت جامعه آموزش 
و پرورش است که در انتقال فرهنگ بسیار اثر گذارند. سید محسن 
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن در این بازدید 
با اشاره به اینکه بعد از هوا، اصلی ترین نیاز انسان به آب است افزود: 
برای تأمین آب استان از منابع زیرزمینی بصورت حفر چاه و منابع 
آب ســطحی پس از تصفیه کامل استفاده می نمائیم. وی علیرغم 
پرباران بودن اســتان گیالن، تأمین آب شــرب مورد نیاز استان را 
دشــوار دانست و افزود: مناطق جلگه ای از آب زیرزمینی با کیفیت 
مناسب برخوردار نیستند و امکان حفر چاه با توجه به کیفیت آب، 
میســر نیست. مهندس حسینی  با اشاره به وارد مدار شدن فاز اول 
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن در سال 1378 با ظرفیت 3000 لیتر 
در ثانیه افزود: عملیات اجرایی فاز دوم تصفیه خانه در سال 1393 
آغاز شد و تا پایان سال، با ظرفیت کامل 3000 لیتر در ثانیه به بهره 
برداری خواهد رســید و در مجمــوع ظرفیت تولید تصفیه خانه به 

6000 لیتر در ثانیه افزایش خواهد یافت. مدیرعامل آبفای گیالن با 
اعالم شهرهای برخوردار از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن تصریح کرد: 
شهرهای رشــت، خمام، انزلی، الهیجان، سیاهکل، آستانه اشرفیه، 
کیاشهر، لنگرود، کومله، شلمان، اطاقور و همینک چاف و چمخاله و 
روستاهای در مسیر خط انتقال نیز از آب این تصفیه خانه بهره مند 
می باشــند و تأمین آب مورد نیاز این مناطق تا سال 1425 از این 
تصفیه خانه پیش بینی شده است. وی با اشاره به اینکه تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن میزبان بازدیدکنندگان بسیاری است تصریح کرد: 
بــا توجه به اهمیت ویژه آمــوزش در مدیریت مصرف آب و جامعه 

مخاطبین اداره کل آمــوزش و پرورش اعم از دانش آموزان و اولیاء 
آنها ، بخش اعظم جامعه هدف ما در حوزه فرهنگ سازی مدیریت 
مصرف آب را تشکیل می دهند که دعوت می کنیم با بازدید از این 
تصفیه خانه، ضمن  مشاهده روند تصفیه آب با مشکالت و پیچیدگی 
های این حوزه آشنا شوند و ما را در اشاعه این فرهنگ یاری نمایند.

مدیرعامل آبفای گیالن همچنین یادآور شد: سنوات گذشته این 
شرکت و اداره کل آموزش و پرورش، همکاری مناسبی در برگزاری 
جشنواره من مراقب آبم و همچنین جشنواره فراگیری نخستین واژه 
آب ویژه دانش آموزان داشتند که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و 
انتظار می رود با انعقاد تفاهم نامه همکاری، اجرای این برنامه ها تداوم 
یابد و با توجه به کمبود منابع آبی در کشور، ما بعنوان امانتداران این 
نعمت الهی بتوانیم با مدیریت مصرف از این ثروت خدادادی حفاظت 
نمائیم. وی در ادامه از طرح جدید وزارت نیرو با عنوان آب امید یاد 
کرد و افزود: در این طرح مشــترکینی که کمتر از یک سوم الگوی 
مصرف، یعنی 5 مترمکعب آب مصرف نمایند قبوض آب آنها صفر 
خواهد شــد و با توجه به 888 هزار مشــترک خانگی ، 104 هزار، 
معادل 11 درصد مشترکین، مشمول این طرح تشویقی خواهند بود. 
سپس رحمتی مدیرکل آموزش و پرورش استان گیالن ضمن تقدیر 
از خدمات شرکت آبفای گیالن اظهار داشت: آب مایه حیات است و 
هرجا که باشد باعث آبادانی است و ارزش آن بر کسی پوشیده نیست.

اهواز – شبنم قجاوند: سرپرست امور بهره برداری شیمی 
فاز یک و 2 نیروگاه رامین اهواز از اسیدشــویی کندانسور واحد 
305 مگاواتــی نیروگاه بــا تالش متخصصان بومــی خبر داد. 
اسماعیل جمال پور سرپرست امور بهره برداری شیمی فاز یک و 
2 نیروگاه رامین اهواز گفت: متخصصان بومی نیروگاه توانستند 
پــس از تحقیقات متعدد و آنالیز های تخصصــی برای اولین بار 
اقدام به اســتفاده از ممانعت کننده خوردگی ســاخت داخل در 
عملیات اسیدشــویی کندانســور واحد 305 مگاواتی شماره 3 
همراه با اسیدکلریدریک کنند. او با بیان اینکه کندانسور یکی از 
اصلی ترین تجهیزات در سیکل نیروگاه های بخار است که با ایجاد 
خالء باعث بهبود راندمان حرارتی شده و نقش زیادی در پایداری 
واحد و میزان تولید انرژی برق ایفاء می کند، افزود: رسوب امالح 
موجود در آب در طول زمان منجر به تشکیل الیه رسوبی درون 
لوله های کندانسور می شــود که این موضوع باعث جلوگیری از 
انتقال حرارت در لوله های کندانســور و کاهش خالء و در نهایت 

باعث کاهش در تولید انرژی برق خواهد شــد. جمال پور هدف 
از اسیدشــویی را پیشگیری از بروز مشکالت فنی و جلوگیری از 
کاهش تولید همزمان با تعمیرات میان دوره ای این واحد عنوان 
کرد و اظهار داشــت: استفاده از اســیدکلریدریک در این پروژه 
ســبب سرعت بخشیدن به انحالل مواد رسوب شده در این ماده 

شیمیایی می شود. سرپرست امور بهره برداری شیمی فاز یک و 2 
نیروگاه رامین اهواز با بیان اینکه تولید این مواد شیمیایی با تالش 
شرکت های ایرانی انجام شده اســت، ادامه داد: اثرگذاری باال به 
منظور حذف رسوبات، کاهش خرید این مواد شیمیایی و حذف 
تامین کنندگان خارجی از دیگر مزیت های استفاده از این ماده به 
منظور حذف رسوبات و رفع مسدودی لوله های کندانسور به شمار 
می رود. این مقام مســئول به نتایج حاصــل از این پروژه در یک 
شاخه از لوله های کندانسور پرداخت و میزان انحالل رسوب بعد از 
اسیدشویی را 84 درصد و در شاخه دیگر 62 درصد اعالم کرد و 
بیان داشت: بازدهی مطلوب استفاده از این ماده شیمیایی نسبت 
به استفاده از سایرمواد شیمیایی همچون اسید سیتریک بیشتر 
است. نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت 
یک هزار و 850 مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور 
است و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز مردم و پشتیبانی از 

شبکه سراسری برق کشور ایفاء می کند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون آموزش وپرورش استان قم 
با اشــاره به اجرای طرح تحولی مدارس خوانا در 59 مدرسه استان 
گفت: تقویت خواندن و تسلط بر روخوانی، ارتقاء سواد دانش آموزان 
برای درک مطلب و تمرکز بر مهارت های زندگی اجتماعی از اهداف 
طرح است. به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش قم، مریم سادات پناهنده در گفت وگو یی، با اشاره به اهمیت 
و لزوم اجرای این طرح در شرایط کرونایی اظهار داشت: بسته تحولی 
خوانا، پاسخی به بخشی از رسالت های آموزش ابتدایی است که به 
شاخصه های اصلی نرسیده، بنابراین در راستای برنامه های آموزشی با 
تمرکز بیشتر در بحث خواندن، نوشتن و حساب کردن و مهارت های 
اجتماعی که در این روزها تحت الشعاع قرارگرفته از همین رو از طرف 
وزارت خانه طرح تحولی مدارس خوانا ابالغ شده است. معاون آموزش 
ابتدایی آموزش وپرورش استان قم تصریح کرد: مدیریت، راهبری و 

دبیرخانه کشوری این طرح با نظارت معاونت ابتدایی وزارت بر عهده 
استان قم محول شده که اجرای آن به صورت متمرکز و مدون از اول 
دی ماه هم زمان با سراسر کشور استارت خورده، هرچند این برنامه، 
قبالً در فعالیت آموزشــی مدارس به نوعی به شکل ضعیف در حال 

اجرا بوده است. 

نبود برنامه مدون آزمون پایان ترم اول، در مقطع ابتدایی 
به گفته پناهنده پرداختن به ســه مؤلفــه ادب، جرئت ورزی و 
مسئولیت پذیری در آینده برای رشد مهارت های زندگی اجتماعی 
دانش آموزان بســیار مؤثر خواهد بود چراکه جامعه ما به این گونه 
افراد نیاز دارد تا ضمن رعایت ادب، قدرت گاهی، نه گفتن را داشته 
باشند و با بعضی از جریانات هنجارشکن، منطقی و مؤدبانه مخالفت 
کنند چه بســا همین امر منجر به کاهش بســیاری از آسیب های 
اجتماعی می شــود. وی بابیان وضعیت استان در اجرای این برنامه 
یادآور شد: 59 آموزشگاه به صورت پایلوت با همکاری 370 آموزگار، 
باقوت مشغول اجرای طرح مذکور هستند البته بسیاری از همکاران 
فرهنگــی ما نیز به صورت خودجوش این برنامــه را دنبال کرده اند 
البته آموزش های تکمیلی در راستای چگونگی و نحوه ارائه مباحث 

آموزشی، با عمق بیشتر به دانش آموزان را فراگرفته اند.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: فرهاد فرزانه معاونت امور 
عمرانی استانداری همدان به همراه صوفی شهردار همدان، دهبانی 
صابر مدیر منطقه یک و علی ضمیر معاون خدمات شهری از روند 
اجرایی پروژه هایی مانند احداث پارک فرامنطقه ای والیت، سایت 
موزه میدان امام )ره( و ســاختمان چندمنظوره کوی مدرس در 
ســطح منطقه یک بازدید کردند. معاون امور عمرانی استانداری 
همدان با اشاره به توسعه نگاه انسان محوری و ایجاد پیوستهای 
فرهنگی و اجتماعی حرکت شهر همدان را به سمت یک شهر ایده 
آل برای شهروندان دانست و گفت: شهر همدان دارای خصوصیات 
و ویژگی خاصی از منظر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی و بایستی 
در اجرای تمامی پروژه ها چنین ویژگی هایی لحاظ شــوند که 
در این صورت شاهد استقبال مردم از این پروژه ها خواهیم بود. 
وی ادامه داد: خوشبختانه طی سالیان اخیر شهرداری همدان با 
استفاده از پرسنل جوان، متعهد و متخصص خود توانسته است 

این رویکرد را در شهر همدان توسعه دهد که خروجی آن رضایت 
همشــهریان می باشد. فرزانه گفت: اقدامات و پروژه های بزرگی 
در شــهر همدان  در حال اجراست که  می توان به پروژه هایی 
همچون استانداردســازی و پیاده رو سازی های گسترده معابر، 
احداث سایت موزه میدان امام )ره( که یک نقطه تاریخی در شهر 

همدان محســوب می گردد و احداث پارک فرامنطقه ای مانند 
پارک والیت اشاره کرد و عالوه بر اینکه نشان دهنده ی نگاه مثبت 
شــهرداری به شهر و بافت تاریخی آن می باشد نشان دهنده ی 
توجه شهرداری به فضای سبز و حرایم شهری نیز هست. صوفی 
شهردار همدان نیز با بیان پارک فرا منطقه ای والیت با توجه به 
مساحت گسترده ای که دارد می تواند یکی از پارکهای راهبردی 
شهر همدان باشد گفت: تا کنون اقدامات مناسبی در زمینه احداث 
راه های دسترسی این پارک صورت پذیرفته است. شهردار همدان 
گفت موزه مرکزی میدان امام )ره( در بافت تاریخی شــهر و بازار 
قدیمی همدان می تواند بیش از پیش به جذب بیشتر گردشگر 
داخلی و خارجی کمک کند گفت: احداث این موزه اهمیت ویژه 
ای برای شهروندان همدانی دارد. از این رو در تابستان سالجاری 
احداث این ســایت موزه به منطقه یک شهرداری واگذار شد تا 

شاهد تکمیل شدن هرچه سریعتر آن باشیم.

بندرعباس - خبرنــگار فرصت امروز: مدیــر کل بنادر و 
دریانــوردی هرمزگان گفت: اجرای پروژه »روســازی بتنی  معابر و 
تقاطعات« اراضی پشتیبانی و محورهای اصلی بندر شهیدرجایی به 
منظور ارتقای کیفیت عبور و مرور وســایل نقلیه سنگین در بندر 
شــهید رجایی عملیاتی شــده و هم اکنون با جدیت  درحال اجرا 
می باشــد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل بنــادر و دریانودی 
هرمزگان،"علی رضا محمدی کرجی ران "با اشــاره به انجام پروژه 
»روسازی بتنی  معابر و تقاطعات« اراضی پشتیبانی و محورهای اصلی 
بندر شهیدرجایی  اظهارداشت: این پروژه در راستای ارتقای کیفیت 
عبور و مرور وســایل نقلیه سنگین در بندر شهید رجایی عملیاتی 
شــده و هم اکنون درحال انجام است . وی درخصوص تکنیک بکار 
رفته در اجراو دالیل انتخاب این روسازی » بتنی غیرمسلح درز دار« 
بیان کرد:  از آنجا که بندر شهید رجایی دارای بیشترین تردد بارهای 

سنگین در میان بنادر کشور بوده و از طرفی به دلیل  آب و هوای

گرم بندر و ریــزش مواد خورنده و حالل قیر، با مطالعات دقیق، 
روســازی بتنی بهترین  گزینه انتخابی برای اجرا در بندر تشخیص 

داده شد.
مدیــر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان بابیان اینکه با یک پایش 

دقیق و مبتنی بر اصول تخصصی مدیریت روسازی، سطح خدمت 
دهی روسازی آسفالتی موجود بندر مورد ارزیابی قرار گرفت  تصریح 
کرد: این ارزیابی  به صورت جزء به جزء بررســی شــده و بر اساس 
ســطوح خدمت )پی ســی آی( اقدام به اولویت بندی جهت تغییر 
روســازی  از آسفالت به بتنی شد . محمدی کرجی ران به مقایسه 
هزینه های اجرای این نوع روسازی با روسازی های متداول نیز اشاره 
ای داشــت و گفت: هزینه اجرای این نوع روسازی تنها کمی بیشتر 
از روسازی های آســفالتی است اما عمر مفید آن فقط با احتساب  

نگهداری سالیانه بسیار کم هزینه و به 25 سال می رسد .
وی اضافه کرد: این موضوع باعث می شود که این نوع روسازی در 
بلند مدت بسیار مقرون به صرفه تر از روسازی آسفالتی باشد. مدیر 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی گفت: این پروژه در فاز اول 
خــود بیش از 18 کیلومتر از معابر اصلــی  و 25 هزار متر مربع از 

تقاطعات را شامل  می شود.

مدیرعامل آبفای گیالن :

آموزش و پرورش مهمترین نهاد در ساخت جامعه و انتقال فرهنگ است

برای اولین بار؛

اسیدشویی کندانسور واحد ۳۰5 مگاواتی نیروگاه رامین اهواز با استفاده از مواد ساخت داخل

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قم خبر داد:

طرح تحولی مدارس خوانا در 5۹ آموزشگاه قم اجرا می شود

 معاون امور عمرانی استانداری همدان در بازدید از پروژه های منطقه یک شهرداری:

رویکرد انسان محوری شهرداری همدان در اجرای پروژه ها

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد:

روسازی محورهای اصلی بندرشهید رجایی به منظور ارتقاء کیفیت عبورو مرور 

حافظی: برنامه راهبردی و عملیاتی 5 ساله شهر دوستدار کودک در قزوین در دست تهیه است
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان 
خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: شهرپدیده ای سازمان یافته و منتج از درهم 
آمیختگی رفتارهای انسانی در محلی کالبدی است و ترکیب خیابان ها و ساختمان ها، 
جوهر شهرسازی و عامل شکل دهی الگوی محیطی است.  به گزارش روابط عمومی 
سازمان خدمات طراحی شــهرداری قزوین؛ حافظی گفت: انسان در شهر به دنبال 
مکانی جهت آسودن، آزادسازی فشار روحی روانی و تعامالت اجتماعی است.یکی از 
مکان هایی که بستراصلی شکل گیری و تقویت ارتباطات اجتماعی در جهت برقراری حس امنیت و اعتماد در فضای عمومی است 
فضاهای شهری است. این فضاها مؤلفه ی اساسی در بهبود و افزایش میزان سرمایه اجتماعی درساختارشهر به شمار می رود. این 
مسئول بیان کرد: یکی از عوامل موثر در کیفیت زندگی شهرها کیفیت فضاهای شهری است که متاسفانه در طراحی و برنامه ریزی 
این فضاها نیازهای تمام گروه های سنی و جنسی مورد توجه قرار نگرفته است. در بین تمام گروه های سنی، کودکان بیش از سایر 
گروه ها مورد بی توجهی قرار گرفته اند در حالیکه بیش از یک سوم جمعیت جهان زیر 18 سال سن دارند و بخش عمده جمعیت 
شهری را تشکیل می دهند و این گروه سنی تنها ارتباط دهنده نسل های گذشته با آینده می باشند. به همین دلیل مناسب بودن 
فضاهای شهری برای کودکان از اهمیت باالیی برخوردار است تا کودکان بتوانند در آن رشد کرده و نیازهای خود را برطرف کنند.  
وی ادامه داد: جهت بهبود وضعیت شهرها رویکرد " شهردوستدار کودک"مطرح گردیده است که هدف آن ضمانت حقوق کودکان 
در زمینه های مختلف شهری است. حافظی توضیح داد: امروزه سازمان های مرتبط با موضوع "شهردوستدارکودک" چه در سطح 
جهانی و چه در داخل ایران، رویکردهای نوین و فعالیت های مرتبط با بهبود شرایط و وضعیت شهرها در راستای تحقق اهداف 
شهردوستدار کودک داشته اند، اما این برنامه ها در ایران تنها به عنوان یک محرک جهت گسترش ایده "شهردوستدار کودک " 

بوده است و نتوانسته در سطح شهرها به صورت عملیاتی پیاده شود. 

سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان ؛
سامانه پرتو شهردای سمنان راه اندازی شد

سمنان -حسین بابامحمدی:سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان 
از طراحی و آغاز به کار بستر یکپارچه سازی و تجمیع کارگاه جوشکاری » سامانه پرتو « خبر داد. 
وحید پرویزی با اعالم این خبر گفت: با توجه به راه اندازی سرویس های مدیریت و ایجاد زیرساخت ها 
و طراحی فرآیند های الزم به درخواســت معاونت خدمات شهری با عنوان، » سامانه پرتو« توسط 
ســازمان فاوا شهرداری سمنان پیاده سازی شــد و به مرحله بهره برداری رسید. وی تصریح کرد: 
از ابتدای همه گیری بیماری کرونا، تمهیدات گوناگونی در راســتای کاهش تجمع افراد و مراجعات 
حضوری کارکنان شهرداری در نظر گرفته شده است. به ویژه در این مدت جهت ایجاد فضایی بدور از خطرات آلودگی برای مدیران 
و کارشناسان شهرداری، سامانه پرتو که یکی از سامانه های داخلی شهرداری می باشد راه اندازی شده است ، در این سامانه کلیه 
کارگاه های جوشکاری مناطق 3 گانه شهرداری بصورت یکپارچه و با مدیریت مرکزی کار می کنند. پرویزی با اشاره به ویژگی های 
این سامانه گفت: این سامانه قابلیت پیگیری امور برای معاونت خدمات شهری مناطق در سریعترین زمان ممکن را فراهم می نماید 

و با این روش خدمت رسانی در زمینه های مرتبط به شهروندان تسریع خواهد شد . 

پایش گسترده دمای ادارات، مدارس و نهادهای دولتی گیالن ادامه دارد
رشت - خبرنگار فرصت امروز: در راستای مدیریت بهینه مصرف گاز در حوزه های مختلف 
مصرف، شرکت گاز استان گیالن هم راستا با سایر شرکت های گاز استانی اقدام به اجرای طرح پایش 
دمای ادارات و نهادهای دولتی کرده است. روابط عمومی گاز گیالن - حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با اعالم انجام بیش از 13 هزار بازدید و پایش دمای ادارات، مدارس، بانک ها و سایر 
نهادهای دولتی اســتان از ابتدای دی ماه سال جاری تاکنون، گفت: مهم ترین هدف از اجرای این 
طرح، نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در بخش های مختلف جامعه است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان این موضوع اظهار داشت: ماحصل این تعداد بازدید و پایش، اعالم اخطار به حدود 2 هزار 
و نهصد نهاد پرمصرف و ثبت بیش از یک هزار و دویست مورد قطع گاز سازمان ها می باشد. حسین اکبر با اشاره به برودت هوا و 
افزایش شدید مصرف گاز در روزهای گذشته اظهار داشت: متاسفانه بعلت حفظ پایداری جریان گاز در حوزه خانگی، مجبور به قطع 
و یا اعمال محدودیت مصرف برای مشترکین سایر حوزه ها هستیم. وی در همین راستا افزود: به علت کاهش میزان گاز تحویلی 
به نیروگاه های تولید برق، شاهد وقوع قطعی های موردی برق در مناطق مختلف هستیم که این مشکل با صرفه جویی در مصرف 

گاز و رعایت دمای آسایش )18  الی 21 درجه( توسط مشترکین به راحتی برطرف خواهد شد. 

تداوم اجرای طرح پاکسازی زمین های خالی از سوی شهرداری گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: موســی الرضا صفری معاون خدمات شهری شــهرداری گرگان اظهار کرد: طرح پاکسازی 
زمین های خالی به طور ویژه در فضاهای شهری به منظور ارتقای سطح سالمت و محیط زیست شهری و حذف نازیبای های بصری 
به صورت گسترده در سطح مناطق سه گانه در حال انجام است.صفری افزود: تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی در محیط شهری 
عالوه بر اینکه چهره شــهر را نازیبا می کند موجب ازدیاد حشرات و حیوانات موذی می شده و سالمت شهروندان را به خطر می 
اندازد.وی خاطر نشــان کرد: از اقدامات دیگر شهرداری ایجاد دو ایستگاه موقت جهت تخلیه خاک و نخاله در جنب پل نصر آباد 
جهت خودروهای سبک و معدن توسکستان در کیلومتر سه جاده توسکستان جهت خودروهای سنگین در نظر گرفته شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان بیان کرد: در حال حاضر هر هفته 100 کامیون خاک و نخاله تخلیه شده در ایستگاه موقت 
نصر آباد به معدن توسکستان منتقل می شود.صفری از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله 

در محیط شهر با سامانه 137 تماس برقرار کنند.

کاشت چندین نهال در محل شرکت آب منطقه ای مازندران به منظور زنده 
نگهداشتن یاد و خاطره شهدای واالمقام

ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب منطقه ای مازندران به 
مناسبت 29 دی ماه روز هوای پاک و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و به ویژه سردار شهید 
ســپهبد حاج قاسم سلیمانی چندین اصله نهال به نام این شهید واالمقام و همچنین شهید دکتر 
فخری زاده دانشمند هسته ای کشور، در ورودی ساختمان شرکت آب منطقه ای مازندران کاشته 
شد. در این مراسم که با حضور معاونین و همکاران برگزار گردید فرزندان شهید شاغل در شرکت آب 
منطقه ای مازندران نیز هرکدام یک اصله نهال به نام پدر شهید خویش کاشتند. درپایان این مراسم 
با اشاره به اینکه ما اقتدار امروزمان را به شهدا مدیونیم و احترام به شهدا وظیفه تک تک افراد این 

جامعه و ملت است  بر فرهنگ سازی بیشتر  درجهت کمک به سالمت محیط و جامعه تاکید شد.

بارگیری سولفور از پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند برای اولین بار
اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه آهن اراک گفت: بخش اعظم مازوت کم گوگرد)سولفور( تولیدی پاالیشگاه امام 
خمینی)ره( شازند که قباًل به صورت حمل ترکیبی جاده و ریل به مقصد بندرعباس ارسال می شد، در داخل پاالیشگاه و خطوط 
بارگیری ریلی، مستقیماً در واگن های مخزن دار بارگیری و حمل شد.حمید گوگوچانی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اراک از 
بارگیری مازوت کم گوگرد)سولفور( از پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند برای اولین بار خبر داد و اظهار کرد: بخش اعظم مازوت کم 
گوگرد)سولفور( تولیدی پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند که قبالً به صورت حمل ترکیبی جاده و ریل به مقصد بندرعباس ارسال 
می شد، در داخل پاالیشگاه و خطوط بارگیری ریلی، مستقیماً در واگن های مخزن دار بارگیری و حمل شد.وی افزود: با این اقدام 
شاهد کاهش هزینه های بارگیری،افزایش ایمنی حمل مواد خطرناک،کاهش آلودگی محیط زیست و افزایش تعدد مراکز بارگیری بر 

اساس دستورالعمل های پدافند غیرعامل خواهیم بود

۷۰۰ مسکن محرومان در سطح استان بوشهر ساخته و تحویل شد
 بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر با تاکید بر 
تکمیل پروژه های مسکن مهر گفت: 985 مسکن محرومان در سطح استان بوشهر عملیاتی اجرایی آن 
آغاز و تاکنون 700 واحد آن تحویل متقاضیان شده است. به گزارش روابط عمومي اداره کل  حمید 
حیدری بریدی در جمع خبرنگاران در بوشهر، تامین مسکن محرومان را یکی از رسالت های بنیاد مسکن 
دانست و اظهار داشت: در این راستا طرح های مهمی در سطح شهرها و روستاهای استان بوشهر اجرا 
شده است. وی، از آغاز عملیات اجرایی 985 مسکن محرومان در سطح استان بوشهر خبر داد و بیان 
کرد: این پروژه با اعتبار افزون بر 300 میلیارد تومان ساخته می شود که 70 درصد این واحدها به تعداد 
700 واحد مسکونی تکمیل و تحویل خانواده های محروم شده است. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر با بیان اینکه 
زمین های این واحدها به صورت رایگان از وزارت راه و شهرسازی تملک شده است گفت: در این راستا فاز نخست پروژه 48 واحدی 
مســکن محرومان خورموج در حال ساخت است که 90 میلیون تومان هزینه تمام شده هر واحد ارزیابی شده و این در حالی است 
که در بازار آزاد 280 میلیون تومان خرید و فروش می شــود. حیدری زیربنای هر کدام از این واحدها را 90 مترمربع دانســت و بیان 
کرد: این واحدها در بلوک 4 واحدی و بر اساس استانداردهای ملی ساختمان احداث شده و رضایت مندی خوبی در پی داشته است. 
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زندگ��ی همیش��ه آنطور ک��ه دل م��ان می خواهد پیش 
نمی رود. گاهی ممکن است درحالی که احساس خوشبختی 
زی��ادی دارید، زندگی روی دیگری نش��ان تان دهد و تمام 

رویاهای تان به باد برود. 
فرض کنید در ش��رکتی مش��غول کار هستید که رئیس 
آن در حال بازنشستگی اس��ت و ظاهرا تنها گزینه  موجود 
برای جایگزینی رئیس، ش��مایید. بعد از کنار رفتن رئیس، 
ناگهان متوجه می ش��وید فرد دیگری از بیرون شرکت و با 
پارتی بازی و بدون اینکه شایس��تگی الزم را داش��ته باشد، 
رئیس می شود و تمام امید و آرزوهای شما را بر باد می دهد.
بدشانسی و ناامیدی می تواند در زندگی مشترک هم دیده 
شود. فرض کنید در کنار همس��رتان احساس خوشبختی 
می کنید. ناگهان عالئم بارداری به سراغ تان می آید و سریعا 
آزمای��ش می دهید. جواب آزمایش بارداری مثبت اس��ت و 
تصمیم می گیرید این خبر خوش را به همسرتان بدهید اما 
در همین زمان متوجه می ش��وید او به شما خیانت کرده و 

پای زن دیگری در زندگی تان است.
در این مواقع معموال احساس��ی که به س��راغ تان می آید، 
احس��اس شکست و افس��ردگی اس��ت. وقتی زندگی ساز 
مخال��ف می زند و ش��ما را در بدترین ش��رایط ممکن قرار 
می دهد، مهمترین مس��ئله ای که وجود دارد این است که 
»چگونه باید به سالمت از این شرایط سخت گذر کنید؟«

در ادامه مقاله، چند راهکار برای عبور از ش��رایط سخت 
زندگی ارائه می دهیم:

1. خیلی مسئله را بزرگ نکنید
اینکه ش��ما رئیس نش��ده اید یا همسرتان به شما خیانت 
کرده اس��ت، مسئله  بزرگی اس��ت، اما نباید خیلی هم این 
مش��کل را بزرگ جل��وه دهید. زندگی در جریان اس��ت و 
مشکالت این چنینی به معنای پایان زندگی نیستند. نباید 
انتظار داش��ته باش��ید به تمام  چیزهایی ک��ه می خواهید 
برس��ید و تمام لحظات زندگی آنطوری که دوس��ت دارید 
س��پری شوند. ش��ما برای مواجهه با این مشکالت راه های 
زی��ادی پی��ش رو دارید. مثال می توانید به س��راغ داروهای 
ضدافس��ردگی بروید و دست از کار و زندگی بردارید یا در 
مقابل، می توانید آرامش خود را حفظ کرده و برای رسیدن 

به خوشبختی دوباره تالش کنید.
در هر صورت، مهم این اس��ت که خودتان را نبازید و در 
می��دان نبرد باقی بمانید. کنار کش��یدن از زندگی و پیش 
گرفتن ناامیدی و افس��ردگی تنها به ضررتان است و کسی 

جز خود شما متضرر نخواهد شد.
2. به خود بگویید این بدترین اتفاقی نیست که 

می توانست بیفتد
همیش��ه وقتی اتفاق بدی در زندگی تان می افتد، س��عی 

کنید آن را از بی��رون و از منظر دیگران نگاه کنید. پس از 
چش��مان دیگران به زندگی خود و شرایطی که در آن قرار 
دارید نگاه کنید. مطمئن باشید در اغلب موارد این بدترین 

اتفاقی نیست که ممکن بود در زندگی شما بیفتد.
شاید داستان کشاورز و اسب گمشده را شنیده باشید:

کش��اورزی اس��ب خود را گم کرد. تمام همسایه ها به او 
گفتند که عجب اتفاق بدی رخ داده.

کش��اورز گفت: بله می تواند بد باش��د و هم خوب باشد. 
نمی دانم.

بعد از چند روز اسب او پیدا شد. همسایه ها گفتند: عجب 
اتفاق خوبی.

کش��اورز گفت: می تواند خوب باش��د و یا بد باشد. هنوز 
نمی دانم.

پسر کشاورز سوار اسب شد و افتاد و پایش شکست. همه 
همسایگان باز گفتند عجب اتفاق بدی.

کشاورز دوباره همان جواب را داد.
بعد از چند روز جنگ ش��د و پس��ر کش��اورز را به خاطر 
اینکه پایش شکس��ته بود به جنگ نبردند. باز همس��ایه ها 
همان حرف را زدند و کش��اورز هم همان جواب همیشگی 

را داد.
کشاورز فرد سخت گیری بود و به سواالت پاسخ درست و 
حس��ابی نمی داد، اما در اغلب مواقع تمام اتفاقاتی که برای 
ما می افتد همینطور است و ممکن است بیشتر از آنچه فکر 

کنیم برای مان ضرر دارد، سودمند باشد.
3. برای مقابله با مشکالت خیلی تالش نکنید

در اغل��ب اوقات وقتی مش��کلی برای مان پیش می آید و 
سعی می کنیم این اتفاق نیفتد، شکست می خوریم و بیشتر 
ناراحت و غصه دار می ش��ویم، اما در بیش��تر مواقع کائنات 
قوی تر از ماست و مقابله کردن با آن تنها به ضرر خودمان 
است. در این شرایط بهتر است از مبارزه بی مورد خودداری 

کرده و حقیقت را بپذیریم و به زندگی مان ادامه دهیم.
4. فکرهای منفی و بی حاصل را رها کنید

وقتی ظلم یا خیانتی به ما می ش��ود معموال این سواالت 
در ذهن مان شکل می گیرد:

•	چطور تونست چنین ظلمی در حق من کند؟
•	آنها مرا چه فرض کرده اند؟

•	با این کار در حق من نامردی کرد.
و سواالت این چنینی.

این س��واالت معموال هی��چ جوابی ندارن��د و تنها باعث 
هدررفت��ن وقت و انرژی و روحیه تان می ش��ود. انرژی خود 
را صرف پاس��خ دادن به این س��واالت نکنید و آن را برای 
پیم��ودن راه موفقیت و ادامه مس��یر خرج کنید. حتی اگر 
پاس��خی به این س��واالت بدهید، باز هم سودی نصیب تان 

نخواهد شد.
5. سواالت مناسبی از خود بپرسید

به جای این سواالت بی معنا که حتی پاسخ دادن به آنها 
هم فایده ای ندارد می توانید سواالت بهتری از خود بپرسید:

به جای اینکه بگویید: چرا این اتفاق برای من افتاد؟
بهتر اس��ت بگویید: چه کار کنم ای��ن اتفاق دوباره برایم 

نیفتد؟
ب��ه جای اینکه بگویید:  چطور تونس��ت چنین کاری در 

حق من بکند؟
بهتر اس��ت بگویید: چه کار کنم فرد دیگری جرأت نکند 

در آینده این کار را با من بکند؟
و...

6. مثبت اندیش باشید
اخیرا کار خود را از دس��ت داده اید؟ اتفاق تلخی است اما 
ممکن است باعث شود به کار دیگری مشغول شده و آینده 
بهتری را برای خود رقم بزنید. آیا مطمئن هس��تید اگر در 

کار قبلی باقی می ماندید همین آینده در انتظارتان بود؟
همسرتان به شما خیانت کرده است؟ واقعا سخت است، 
اما شاید از او جدا شده و با فرد بهتری آشنا شوید و زندگی 

شیرین تری داشته باشید.
۷. به اندازه بزرگی شکستی که خورده اید، غصه دار 

نشوید
کامال طبیعی اس��ت که برای مش��کلی ک��ه پیش آمده 
ناراحت باش��ید. چند روزی را به عزاداری برای این مشکل 
اختص��اص دهید و هر طور دل تان می خواهد این چند روز 
را س��پری کنید. می توانید گریه کنید، یک جا بنشینید، با 
کسی حرف نزنید، به مس��افرت بروید، با دوستان تان وقت 
بگذرانی��د و ... . مهم نیس��ت چطور با این مس��ئله برخورد 
می کنی��د. مهم این اس��ت که بعد از چن��د روز ناراحتی و 

عزاداری، به روال عادی زندگی برگردید.
8. فکر انتقام نباشید

ب��رای انتقام گرفتن از کس��ی که به ش��ما ب��دی کرده، 
برنامه ری��زی نکنی��د و وقت ت��ان را صرف ای��ن کار نکنید. 
ش��اید در آینده اتفاقی بیفتد و به ص��ورت طبیعی بتوانید 
انتق��ام این مش��کل را از ف��رد مقابل بگیرید، ام��ا تا وقتی 
چنین اتفاقی به صورت طبیعی رخ نداده اس��ت، فکر خود 
را مشغول برنامه ریزی برای انتقام نکنید. به این فکر باشید 
که پیش��رفت و شکست نخوردن شما بهترین انتقام ممکن 

خواهد بود.
انتقام نگرفتن به معنای بخشیدن نیست. نبخشید و البته 
فراموش هم نکنید، اما هیچ وقت انرژی خود را صرف نقشه 
کش��یدن و برنامه ری��زی برای انتقام نکنید و به مس��یرتان 

ادامه دهید.

8 راهکار برای پشت سر گذاشتن شرایط سخت زندگی

B2B بررسی تاثیر تکنولوژی بر عرصه بازاریابی
بازاریابی B2B با کمک تکنولوژی های جدید

تکنولوژی نحوه تعامل میان برندها و مشتریان را به طور کامل تغییر داده است. امروزه دیگر بدون توجه 
به ترندهای عرصه تکنولوژی و دستاوردهای تازه در این حوزه امکان تعامل مناسب با مشتریان وجود ندارد. 
بسیاری از برندها برای جلب نظر مشتریان در عصر کنونی بر روی استفاده از تازه ترین تکنولوژی های ممکن 
سرمایه گذاری می کنند. حوزه بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین بخش های تعامل با مخاطب هدف دارای 
اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. بازاریاب ها در طول یک دهه اخیر به منظور تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب 
هدف اقدام به اس��تفاده از فناوری اتوماس��یون کرده اند. این فناوری امکان س��اماندهی برخی از بخش های 
بازاریابی بدون نیاز به دخالت عامل انس��انی را به همراه دارد. نتیجه این امر امکان تخصیص زمان بیش��تر 
از س��وی بازاریاب ها بر روی فرآیندهای نظیر ایده یابی خالقانه اس��ت.  عرصه بازاریابی B۲B به طور سنتی 
دارای چالش های بس��یار بیش��تری در مقایسه با حوزه بازاریابی B۲C است. همین امر توجه به این حوزه از 
نظر کاربست تکنولوژی های تازه برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را حساس تر کرده است. هدف اصلی در 
این مقاله بررسی برخی از نکات مهم برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان در قالب ترندهای دنیای تکنولوژی 

است. این امر وجهه حرفه ای برندها و همچنین تعامل شان با مشتریان را بهبود می بخشد. 
استفاده از قالب های ترغیب کننده

کسب و کارها همیشه به دنبال تعامل بیشتر با مشتریان هستند. حتی اگر در این میان بر روی برخی 
از کاربران س��اده سایت برند نیز سرمایه گذاری کنیم، امکان دریافت نتیجه بهتر فراهم خواهد بود. امروزه 
بازاریاب ها در سایت رسمی برند گزینه درج ایمیل، شماره همراه و دیگر اطالعات دلخواه از سوی کاربران 
را اضافه می کنند. این اطالعات کاربرد بسیار زیادی برای بازاریاب ها به منظور تاثیرگذاری مناسب بر روی 
مخاطب هدف دارد. شاید در ابتدا برخی از بازاریاب ها نسبت به این نکته روی خوش نشان ندهند، اما به 
لطف فناوری هوش مصنوعی و پدیده اتوماسیون بازاریابی گردآوری داده های موردنظر و طبقه بندی شان 
بدل به امری ساده و تاثیرگذار شده است.  استفاده از قالب  های ترغیب کننده برای تعامل بهتر با مشتریان 
امر ساده ای نیست. بسیاری از برندها در این مسیر با مشکالت جدی مواجه می شوند. گاهی اوقات مفاهیم 
موردنظر برندها دارای وجهه بسیار حرفه ای است بنابراین در عمل نیاز به ساده سازی مفاهیم به طور قابل 
مالحظه ای احساس می شود. اگر این امر مهم مدنظر برندها قرار نداشته باشد، باید به طور کامل نسبت به 
فعالیت برند تجدیدنظر صورت گیرد. اس��تفاده از فرمت ویدئو یا حتی برگزاری وبینار برای توضیح برخی 
از مفاهیم اساس��ی در حوزه کسب و کار گزینه جذابی خواهد بود. همچنین امکان رونمایی از محصوالت 
به صورت آنالین و پاسخگویی به پرسش های مشتریان نیز دور از ذهن نیست.  کسب و کارها برای جلب 
نظر مش��تریان از طریق سایت شان باید به نکات متعددی توجه نمایند. گاهی اوقات یک برند برای تبلیغ 
مربوط به رویدادش اقدام به نمایش محتوای تبلیغاتی بسیار زیادی در سایت خود می کند. این امر بیشتر 
موجب دلسردی کاربران نسبت به حضور در سامانه موردنظر و حتی تعامل بیشتر با برند می شود بنابراین 

باید سادگی را در تمام بخش های تعامل با مخاطب هدف در ذهن داشته باشیم. 
استفاده از اتوماسیون در بازاریابی ایمیلی

استفاده از ایمیل به عنوان یک ابزار بازاریابی هنوز هم طرفدارهای بسیار زیادی دارد. دلیل این امر تاثیرگذاری 
باالی این الگوی بازاریابی است. خوشبختانه دیگر نیازی به استفاده از شیوه های سنتی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف در قالب بازاریابی ایمیلی نیست. هوش مصنوعی و تکنولوژی اتوماسیون کمک بسیار زیادی به 
برندها کرده است. این امر موجب ترغیب شمار باالیی از کسب و کارها به سمت شروع دوباره فرآیند بازاریابی 
ایمیلی ش��ده است. مهمترین مس��ئله در این میان کاهش نیاز به ارزیابی مداوم وضعیت کمپین با استفاده از 
سامانه های اتوماسیون است. نتیجه این امر صرفه جویی قابل مالحظه در زمان بازاریاب ها خواهد بود. همچنین 

دیگر نیازی به حضور مداوم بازاریاب ها و نظارت شان بر وضعیت کمپین نیست. 
تولید محتوا براساس سلیقه مشتریان

مش��تریان در بازارهای مختلف دارای س��لیقه های متفاوتی هستند. یکی از اشتباهات اساسی در زمینه 
بازاریابی B۲B مربوط به تالش برای کاربست بدون تغییر الگوهای عرصه B۲C است. محتوای بازاریابی 
در عرصه B۲B باید به پرس��ش های تخصصی از سوی مشتریان پاسخ دهد. از آنهایی که برندها در حوزه 
B۲B بیش��تر با ش��رکت ها و موسس��ه های تجاری به عنوان مشتری نهایی مواجه هس��تند، باید نسبت به 
ارائه پاس��خ های دقیق و قانع کننده به طرف مقابل اقدام نمایند. در غیر این صورت شانس��ی برای فروش 
مناس��ب به مش��تریان نخواهند داش��ت. این امر در بلندمدت تاثیر به شدت منفی بر روی وضعیت برندها 
بر جای می گذارد.  اس��تفاده از داده های مرتبط با س��لیقه مشتریان کار س��ختی نیست. برندها به عنوان 
عنصری مهم در عرصه بازاریابی B۲B رفتاری مش��ابه مش��تریان حقیقی دارند. این امر امکان استفاده از 
شیوه های ارزیابی رفتار برندها در زمینه خرید محصوالت موردنیازشان را فراهم می  سازد. دنیای تکنولوژی 
در این زمینه نیز به کمک بازاریاب ها آمده اس��ت. امروزه پلتفرم های بس��یار زیادی نظیر گوگل اطالعات 
مهم��ی در اختیار برندها برای بازاریابی در قالب B۲B و B۲C قرار می دهند بنابراین نیازی به نگرانی در 
زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود.  استفاده از داده های تاثیرگذار برای بهبود وضعیت 
بازاریاب��ی امری ضروری در تمام حوزه هاس��ت بنابرای��ن باید پیش از نمایش عموم��ی محتوای بازاریابی 
دس��ت کم دو ب��ار آن را م��ورد ارزیابی دوباره قرار داد. در غیر این صورت امکان بروز هر خطا و شکس��تی 
وجود دارد. بس��یاری از برندها به دلیل عدم رعایت این نکته به ظاهر س��اده با مشکالت زیادی در زمینه 

پاسخگویی به مشتریان مواجه می شوند. 
استفاده درست از لینکدین

بازاریابی B۲B دارای وجهه بسیار رسمی تری در مقایسه با دیگر الگوهاست. برندها باید برای تعامل با دیگر 
کس��ب و کارها در این عرصه وجهه رس��می و حرفه ای از خودشان نشان دهند. یکی از بهترین پلتفرم ها برای 
بازاریابی B۲B لینکدین است. دلیل این انتخاب ماهیت کسب و کارمحور لینکدین است. بازاریابی در این پلتفرم 
امکان یافتن مخاطب هدف به سادگی هرچه تمام تر را در پی دارد.  اگر برندها در شبکه های اجتماعی رایج مانند 
اینستاگرام در تالش برای بازاریابی B۲B باشند، نتیجه دلخواه شان بسیار سخت و دیر به دست می آید. درست 
به همین خاطر بسیاری از کسب و کارهای فعال در عرصه B۲B هرگز به فکر بازاریابی آنالین نمی افتند. این 
امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت.  امروزه دنیای بازاریابی دستخوش تغییرات بسیار 
زیادی شده است. برخی از برندها در این میان توانایی انطباق پذیری بهتری با تغییرات پیش روی دارند. عرصه 
B۲B به دلیل دش��واری های سنتی که در مقایسه با دیگر حوزه های بازاریابی دارد، به طور معمول کمتر مورد 
توجه کارشناس ها قرار می گیرد. اگر به نکات ذیل در زمینه بازاریابی توجه ویژه ای نماییم، امکان بهبود وضعیت 
بازاریابی برند در بلندمدت فراهم خواهد شد. امروزه گریزی از کاربست تکنولوژی های نوین در عرصه بازاریابی 

و به طور کلی کسب و کار نیست بنابراین باید نسبت به استفاده از ترندها و دستاوردهای تازه اقدام نماییم.
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