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شاخص بورس در هفته پایانی دی ماه به بازدهی منفی 3درصدی رسید

2 نیمه متفاوت 
بورس تهران

فرص��ت امروز: ب��ورس تهران در هفته ای که گذش��ت، یک روز معامالتی کمتر داش��ت و همین امر معامالت 
بورس تهران را به دو نیمه متفاوت تقس��یم کرد؛ یک نیمه با افت حدود 6.5 درصدی نماگر اصلی بازار س��هام 
به پایان رس��ید و نیمه دیگر ش��اهد رشد 2.9 درصدی شاخص کل بودیم. برآیند این رفت و برگشت نیز کاهش 

3.7 درصدی شاخص بورس بود و در هفته پایانی دی ماه از شتاب افت بورس کاسته شد. در این هفته که...

افزایش صادرات نفت ایران تایید شد
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دالر به کانال ۲1 هزار تومان برگشت 

حباب سکه ترکید

باشگاه مشتریان، تعامل دوسویه بین سازمان و مشتریان
والمارت به مشتریانش نزدیک تر شد

با پرتقاضاترین مشاغل حوزه امنیت آشنا شوید
هنر مدیریت انتظارات مشتریان

آشنایی با مفهوم مبلغ برند در حوزه بازاریابی
بازاریابی داده محور در شبکه های اجتماعی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 پایان غیبت »جک ما«
پس از 3 ماه، ارزش سهام 

علی بابا را 8 درصد افزایش داد

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

یادداشت
وجه التزام؛ تضمین 

تعهدات مالی و غیرمالی 
تسهیالت بانکی

وج��ه الت��زام چیس��ت و چه 
تفاوتی با خس��ارت تاخیر دارد؟ 
قرارداده��ای  در  آن  کارب��رد 
بانک��ی  تس��هیالت و خدم��ات 
چگون��ه اس��ت و چ��را مراج��ع 
قضای��ی تاکن��ون آرای متفاوتی 
در مورد وجه التزام داش��ته اند؟ 
تازه تری��ن رأی وح��دت روی��ه 
دیوان عالی کش��ور، تا حدودی 
ابهامات حقوقی این س��واالت را 
برطرف کرده اس��ت. طبق خبر 
دیوان  س��ایت  در  منتشرش��ده 
عالی کش��ور، »موضوع از طریق 
معاون��ت هیأت عموم��ی دیوان 
عال��ی کش��ور به جه��ت صدور 
رأی وح��دت روی��ه به ریاس��ت 
دیوان عالی کش��ور گ��زارش و 
در جلس��ه )16 دی ماه 1399( 
هیأت عمومی دیوان مطرح شد. 
براس��اس نظر اکثری��ت اعضای 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
با توجه به ذیل ماده 522 قانون 
آیین دادرس��ی مدن��ی و اطالق 
ماده 230 قان��ون مدنی، تعیین 
وجه التزام در تعهدات قراردادی 
گرچ��ه بی��ش از ش��اخص نرخ 
تورم اعالمی باش��د، معتبر است 
و دادگاه ها باید براس��اس توافق 

انجام شده رأی صادر کنند.«
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه 
طبع��ا رأی جدی��د مهمترین مرجع قضایی کش��ور، این س��وال را مطرح 
می کند که وجه التزام چیس��ت و چ��را و چگونه طرفین قرارداد می توانند در 
قراردادهای ش��ان، میزان وجه التزام را بیش از ش��اخص نرخ تورم تعیین و در 
م��ورد آن توافق کنند و آیا درباره تعیی��ن وجه التزام در قراردادهای بانکی به 
همی��ن اندازه آزادی اراده وج��ود دارد یا نه؟ در مورد وجه التزام و تفاوت های 
آن با خس��ارت تاخیر، توجه به این نکته حقوقی ضروری اس��ت که براساس 
مقررات ماده 10 قانون مدنی، »قراردادهای خصوصی نس��بت به کس��انی که 
آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.« 
بنابراین قانونگذار اجازه داده است که مردم قراردادهای خود را با هر شرط و یا 
شرایطی که مورد نظرشان است، تنظیم کنند و خود را براساس قرارداد متعهد 
س��ازند و در مقابل از حقوق و مزایای قرارداد بهره ببرند. تنها شرط قانونگذار 
در این باره آن است که قرارداد خصوصی نبایستی با قوانین موجود مخالفت 
صریح داشته باشد. تاکید می شود مخالفت صریح! پس استنباط مغایرت یک 
قرارداد با فالن قانون، آن را از حوزه شمول ماده 10 قانون مدنی خارج نمی کند 
و قرارداد معتبر است. به عنوان مثال، بستن قرارداد برای مشارکت در راه اندازی 
میخانه مجاز نیس��ت، زیرا اساسا چنین موضوعی از نظر قوانین مجاز نیست. 
همچنین نمی توان ملکی را فروخت ولی در ضمن قرارداد شرط کرد که خریدار 
به طور موقت یا نامحدود مالک ملک مورد معامله نش��ود، زیرا در قرارداد بیع 
یا خرید و فروش انتقال مالکیت مبیع از فروش��نده به خریدار جزو آثار اصلی 
و اجتناب ناپذیر عقد بیع اس��ت که در علم حقوق و فقه به این ویژگی عقود 

مقتضای عقد می گویند.
هر قرارداد بسته به طبیعت و مقتضای ذات با خود حقوق و در عین حال 
تعهدات��ی برای طرفین قرارداد به ارمغان می آورد، زیرا هر طرف قرارداد بدون 
انگیزه تعهدات قرارداد و شروط آن را می پذیرد و به شروط قراردادی متعهد و 
پایبند می شود که طرف مقابل نیز متقابال تعهداتی را به نفع وی برعهده گیرد. 
مثال ساده این موضوع، قرارداد اجاره امالک است. براساس قرارداد اجاره، مالک 
ملک )موجر( موافقت می کند منافع ملک خود را به مدتی مشخص به مستاجر 
بدهد و اصطالحا به وی تملیک منافع کند. مستاجر نیز تعهد می کند که اجاره 
بهای ملک اس��تیجاری را یکجا یا به طور اقس��اطی به موجر پرداخت نماید. 
بدین ترتیب، قراردادها فی نفسه با خود حقوق و تعهدات قراردادی را به همراه 
دارند که طرفین قرارداد بدان ش��روط متعهد و ملتزم ش��ده اند. طبیعی است 
از نظر مردم، قراردادی قابل اتکاس��ت که دارای چنان چارچوب مستحکمی 
باشد که طرفین قرارداد به آسانی نتوانند پیمانشکنی پیشه کنند و از تعهدات 
قراردادی خویش سر باز زنند. علم حقوق برای حل این موضوع، دو راهکار و 
نهاد حقوقی طراحی کرده است؛ وجه التزام و خسارت تاخیر که هر یک از آنها 
دارای س��اختار و رژیم حقوقی خاص خود هستند، اما وجه مشترک هر دوی 
آنها، تعیین مبلغی برای ضمانت اجرای تعهدات قراردادی اس��ت. به عبارتی، 
براساس شروطی که در قراردادها گنجانده می شود، طرفین می پذیرند و تعهد 
می کنند که اگر پیمانشکنی کنند و تعهدات قراردادی خود را به نحو احسن 
اجرا نکنند بایستی مبلغی را به عنوان وجه التزام یا به عنوان خسارت تاخیر 

به طرف مقابل بپردازند.
البته خس��ارت تاخیر بیش��تر در تعهدات مالی کاربرد دارد. مفهوم س��اده 
خس��ارت تاخیر آن است که طرف قرارداد می پذیرد که اگر در تعهدات مالی 
خود تاخیر و یا بدهی خود را به موقع نپردازند و در اثر این تاخیر، خس��ارتی 
ب��ه طرف دیگر قرارداد وارد آید، برای جبران این خس��ارت مبلغی را به طور 
مقطوع به عنوان خسارات وارده به طرف قرارداد که از تاخیر در اجرای تعهدات 

دچار خسارت شده، پرداخت نماید. طبعا در فرضیه و تاسیس حقوقی خسارت 
تاخیر، فرض طرفین آن است که اگر در اجرای قرارداد تاخیر انجام شود لزوما 
خسارتی به طرف مقابل وارد شده و موجب ضرر وی خواهد شد. به بیان دیگر، 
در پدیده خسارت تاخیر، ورود خسارت به طلبکار، حتمی تلقی می شود. بدین 
لحاظ خسارت تاخیر، نوعی ضمانت کیفری مالی برای جلوگیری از پیمانشکنی 

در قراردادهاست.
اما نکته حقوقی مشترک بین وجه التزام و خسارت تاخیر، آن است که هر 
دوی این نهاد حقوقی باید به صورت ش��رط ضمن عقد در قرارداد آورده شود 
بنابراین در نظام حقوقی ایران، وجه التزام یا خس��ارت تاخیر به صورت شرط 
مستقل از قرارداد کاربرد ندارد. از دیدگاه فقهی نیز شروط مستقل از قرارداد 
)اصطالحا ش��روط ابتدایی( نیز قابلیت اجرا ندارد و بدون درج در قرارداد الزم 
الرعایه نیست. البته موضوع خس��ارت تاخیر در تعهدات مالی همواره با اما و 
اگرهای شرعی زیادی مواجه بوده است. بسیاری از فقها و مراجع عالی تقلید، 
گرفتن خس��ارت تاخیر در تعهدات مالی )یا همان بدهی( را جایز و ش��رعی 
نمی دانند و اکثرا به حرمت خسارت تاخیر حکم داده اند. برمبنای این فتوا، از 
نظر شرعی بستانکار و بدهکار نمی توانند توافق کنند که بدهکار متعهد شود 
مبلغی اضافه بر اصل بدهی به بس��تانکار پرداخت نماید. به اعتقاد این فقها، 
خسارت تاخیر از مصادیق ربای قرضی محسوب می شود بنابراین حکم تکلیفی 
خس��ارت تاخیر، حرمت و حکم وضعی آن، بطالن ش��رط مربوط به خسارت 
تاخیر است. به همین جهت، بطالن شرط خسارت تاخیر موجب بطالن اصل 
قرارداد نخواهد ش��د و شرط خسارت تاخیر از نظر شرعی فقط باطل و بالثر 
است، اما مبطل اصل قرارداد نیست. با توجه به مغایرت شرعی خسارت تاخیر 
در تعهدات مالی، در حال حاضر نمی توان از این تاس��یس حقوقی »خسارت 
تاخیر« به عنوان راهکاری برای تضمین تعهدات مالی طرفین قرارداد تسهیالت 
بانکی اس��تفاده نمود، ضمن آنکه دایره شمول خسارت تاخیر صرفا تعهدات 
مالی است و سایر تعهدات قراردادی را دربر نمی گیرد، حال آنکه قراردادهای 
تسهیالت مشارکتی نوعا دربردارنده تعهدات مالی و همچنین تعهدات غیرمالی 
اس��ت. مثال در قرارداد مش��ارکت مدنی، س��ازنده تعهد دارد که پروژه مورد 
مش��ارکت را در مدتی مشخص و با مش��خصات فنی خاص به اتمام رساند و 
تحویل دهد و یا آنکه برای پیش پرداختی که از شریک خود دریافت می کند، 
تضمین مناسب یا ضمانت نامه بانکی دهد. اینها همگی تعهداتی هستند که 
در حوزه ش��مول تاسیس حقوقی »خسارت تاخیر« جای نمی گیرند بنابراین 
بایستی برای تضمین تعهدات غیرمالی از نهاد حقوقی دیگری استفاده کرد که 
از نظر مقررات ش��رعی، تحریم نشده باشد و یا آنکه همه تعهدات قراردادی و 
اعم از تعهدات مالی و غیرمالی را تحت پوشش قرار دهد. در حال حاضر، این 
تاسیس حقوقی پرکاربرد در قراردادهای بانکی، وجه التزام است. وجه التزام در 
واقع، مکانیزم حقوقی مناسبی است که حسن اجرای بخشی یا تمامی تعهدات 
قراردادی را تحت پوشش خود قرار می دهد، اما تفاوت بنیانی خسارت تاخیر 
با وجه التزام، همانند تفاوت عقد ضمان با ضمانت نامه بانکی اس��ت، زیرا عقد 
ضمان فقط تعهدات مالی بدهکار را تحت پوش��ش می دهد و س��ایر تعهدات 
قراردادی بدهکار در حوزه عقد ضمان نیست، در حالی که ضمانت نامه بانکی 
همه تعهدات مالی و غیرمالی طرف قرارداد را به مدت و مبلغ مشخص تحت 
پوش��ش قرار می دهد. لذا عده ای از فقها، ضمانت نامه بانکی را از نظر شرعی، 
نوعی کفالت محسوب کرده اند، در حالی که تضمین به مفهوم خاص خود یعنی 

تضمین بدهی مبتنی بر عقد ضمان است.
ناگفت��ه نماند که در میزان و مبلغ وجه الت��زام و اینکه آیا طرفین قرارداد 
می توانن��د ه��ر مبلغی را به عن��وان مبلغ وجه التزام تواف��ق نمایند و یا آنکه 

فقط حداکثر تا مبلغ ش��اخص تورم مجاز به تعیین مبلغ وجه التزام هستند، 
سال هاس��ت که مباحث حقوقی مختلفی مطرح بوده است. ماده 230 قانون 
مدنی در این زمینه مقرر کرده اس��ت: »اگر در ضمن معامله شرط شده باشد 
که در صورت تخلف متخلف، مبلغی به عنوان خس��ارت تادیه نماید، محکمه 
نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم است، محکوم نماید.« معنای ماده 
230 قانون مدنی آن است که مثال اگر شما در قرارداد شرط کرده باشید که 
اگر طرف مقابل تخلف نماید، به ازای هر روز تاخیر بایستی مبلغ یک میلیون 
تومان به عنوان وجه التزام پرداخت نماید، دادگاه دقیقا بایستی همین مبلغ 
مورد توافق را حکم نماید و به کمتر یا بیشتر از مبلغی که بین طرفین توافق 
شده، حکم ندهد. اما برعکس قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی در مورد 
وجه التزام در دعاوی که موضوع آن، تعهد مالی یا بدهی است، حکم دیگری 
داده اس��ت. ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی گفته است: »در دعاویی که 
موض��وع آن، دِ ین و از نوع وجه رایج ب��وده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، 
مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه 
از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت 
تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به 
نحو دیگری مصالحه نمایند.« پس براس��اس مقررات قانون آیین دادرسی در 
مورد تعهدات مالی »تغییر نرخ ش��اخص ساالنه توسط بانک مرکزی«، مالک 
محاس��به میزان وجه التزام اس��ت و دادگاه ها بایستی براساس آن رأی دهند 
ک��ه نتیجه آن، مغایرت م��اده 230 قانون مدنی با مق��ررات ماده 523 آیین 
دادرسی مدنی است. درنتیجه این مغایرت، این پرسش مطرح خواهد شد که 
آیا دادگاه ها و مراجع قضایی در مورد وجه التزام مربوط به تعهدات مالی بایستی 
براس��اس مقررات قانون مدنی رأی دهند یا براس��اس مقررات آیین دادرسی 
مدن��ی؟ تاکنون مغایرت قانون مدنی با قانون آیین دادرس��ی مدنی در مورد 
میزان وجه التزام قراردادی موجب صدور آرای متعارض در مراجع قضایی شده 
اس��ت، به طوری که یک محکمه برمبنای قانون مدنی رأی می دهد و دادگاه 
دیگر برمبنای ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی خود را صادر می کند.

دیوان عالی کش��ور برای حل این اختالف نظر حقوقی بین مراجع قضایی 
سرانجام وارد شده و رأِی نهایی خود را صادر کرده است: »براساس نظر اکثریت 
اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور، با توجه ب��ه ذیل ماده 522 قانون 
مذکور و اطالق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی 
گرچه بیش از ش��اخص نرخ تورم اعالمی باش��د، معتبر است و دادگاه ها باید 
براساس توافق انجام شده رأی صادر کنند.« بدین ترتیب، براساس رأی دیوان 
عالی کشور در مورد وجه التزام قراردادی ولو در تعهدات مالی می توان خارج 
از نرخ ش��اخص تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود، توافق نمود و در 
قرارداد درج کرد و مراجع قضایی نیز براساس رأی دیوان عالی کشور بایستی 
توافق طرفین قرارداد در مورد میزان وجه التزام را محترم ش��مارند و براساس 
آن رأی خود را صادر نمایند. اگرچه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور قانونا 
بر مراجع قضایی الزم االتباع اس��ت، اما پرسش آن است که رعایت مفاد رأی 
جدید دیوان عالی کشور توسط بانک ها و موسسات اعتباری چگونه باید باشد؟ 
الزم به توضیح اس��ت که براس��اس مقررات تبصره ذیل ماده 23 قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1390، فرم قراردادهای انواع 
تسهیالت مبادله ای و مشارکتی بانکی به صورت تیپ و متحدالشکل به تصویب 
شورای پول و اعتبار رسیده و توسط بانک مرکزی جهت اجرا به شبکه بانکی 
کشور ابالغ شده است. قراردادهای بانکی نیز همانند سایر قراردادها دربردارنده 
تعهدات مالی و غیرمالی بانک و تسهیالتگیرندگان است و به دو صورت داخلی 

و یا ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به توافق بانک ها و تسهیالتگیرندگان 
می رسد و نهایی می شود. با توجه به این توضیحات، حال این سوال مطرح است 
که آیا بانک ها نیز مانند س��ایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی و به استناد رأی 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور می توانند در مورد نرخ وجه التزام با مشتریان 
به توافق برس��ند و ای��ن توافق را در قراردادهای تس��هیالت و تعهدات بانکی 

بگنجانند؟ در پاسخ بدین پرسش باید به چند نکته توجه کرد:
اول؛ از نظر پیشینه تاریخی، در دی ماه 1396 دولت با تصویب مصوبه ای 
گرفتن »جریمه تاخی��ر« را برای بانک ها ممنوع اعالم کرد. منظور از جریمه 
تاخیر در این مصوبه همان خس��ارت تاخیر اس��ت، ام��ا در عمل این مصوبه 
مورد سوءاس��تفاده فراوان بدهکاران بانکی قرار گرفت و موجب افزایش حجم 
مطالبات معوق بانک ها ش��د. دو سال بعد در آبان ماه 13۸۸، هیأت دولت بنا 
به پیش��نهاد مش��ترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مجددا آیین نامه وصول 
مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری )ریالی 
و ارزی( را در 26 م��اده تصوی��ب و آن را جایگزین مصوبه قبلی خود نمود. در 
مصوب��ه جدید برخالف مصوبه قبلی، دریافت آنچه از آن به عنوان وجه التزام 
)جریمه تاخیر تأدیه( نامیده شده، مجاز اعالم شد و مبلغ آن به روش پلکانی 
حتی تا 1۴ درصد افزایش یافت، در حالی که تا قبل از آن 6 درصد بود. ضمنا 
در مصوبه قبلی هیأت دولت، دریافت جریمه دیرکرد از بدهکاران بانکی مطلقا 
ممنوع اعالم شده بود. در قراردادهای تیپ تسهیالت بانکی ابالغ شده توسط 
بانک مرکزی نیز از اصطالح )وجه التزام تاخیر تأدیه دین( استفاده شده است. 
بدین ترتیب، موضوع خس��ارت تاخیر و وجه التزام در عملیات بانکی، فراز و 
فرودهای زیادی داشته است. دوم؛ برخالف تصور عامه، قراردادهای تسهیالت 
و خدمات بانکی صرفا ناظر به تعهدات مالی تسهیالت گیرنده نیست، بلکه این 
گونه قراردادها هم دربردارنده تعهدات مالی و هم دربردارنده تعهدات غیرمالی 
است. مثال در تسهیالت مش��ارکت مدنی، تسهیالت گیرنده متعهد است که 
موضوع مورد مشارکت با بانک را در مدت مشخص اتمام کرده و سهم الشرکه 
بانک را تحویل دهد یا آنکه وی متعهد است که مبلغ تسهیالت مشارکت را 

فقط در پروژه مورد مشارکت مصرف کند 
تا پروژه تمام شود. پس قراردادهای بانکی 

صرفا ناظر به تعهدات مالی نیست.
سوم؛ با توجه به رأی اخیر دیوان عالی 
کشور راجع به قانونی بودن تعیین میزان 
وجه التزام بیش از نرخ ش��اخص تورم، از 
نظر حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری 
نیز مانند هر شخص حقوقی و یا حقیقی 
دیگر قاعدت��ا حق دارند به اس��تناد آرای 
دیوان عالی کش��ور با مش��تریان خویش 
در م��ورد وج��ه التزام تعه��دات غیرمالی 
توافق نمایند، مگر آنک��ه قوانین موجود، 
محدودیتها و شرایط خاصی در مورد وجه 
الت��زام و میزان و مبل��غ آن برای بانک ها 

ایجاد کرده باشند.
چه��ارم؛ بانک مرکزی، ش��رط مربوط 
ب��ه وجه الت��زام در قرارداده��ای بانکی و 
می��زان آن را اینچنی��ن به ش��بکه بانکی 
کش��ور ابالغ ک��رده اس��ت: »...در صورت 
ع��دم پرداخت وجوه در سررس��ید مقرر، 

از تاریخ سررس��ید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/مؤسسه اعتباري و همچنین 
در مواردي که ش��ریک در اثناي مدت این قرارداد به تشخیص بانک/مؤسسه 
اعتب��اري از مفاد این قرارداد تخلف نماید، از تاریخ اعالم تخلف اخیر توس��ط 
بانک/مؤسسه اعتباري، مبلغي عالوه بر وجوه تأدیه نشده خود، به عنوان وجه 
التزام تأخیر تأدیه دین، که براساس مفاد »آیین نامه مطالبات سررسید گذشته، 
معوق و مش��کوک الوصول مؤسس��ات اعتباري«، موضوع تصویب نامه شماره 
/153965ت۴1۴9۸ه� مورخ 13۸۸/۸/3 هیأت وزیران و طبق فرمولی توسط 
بانک/مؤسسه اعتباري محاس��به و اعالم مي گردد، پرداخت نماید.« به خوبی 
می توان استنباط کرد که این شرط بیشتر ناظر به تعهدات مالی تسهیالتگیرنده 

است و تعهدات غیرمالی تسهیالتگیرنده را پوشش نمی دهد.
حال ب��ا توجه به مفاد رأی جدید دیوان عالی کش��ور، دو راه حل برای 
این مشکل حقوقی در قراردادهای بانکی متصور است: نخست، جداسازی 
و تمایز بین تعهدات مالی و غیرمالی مشتریان و نیز بانکها در قراردادهای 
بانکی و تعیین وجه التزام متفاوت برای هر یک از این دو نوع تعهد و دوم، 
اصالح ش��رط مربوط به وجه التزام در قرارداده��ای بانکی، به گونه ای که 
هم تعهدات مالی و هم تعهدات غیرمالی مش��تریان و بانک ها را دربرگیرد. 
البته در اصالح قراردادهای بانکی، عملکرد انفرادی و غیرمش��ترک هر یک 
از بانک ها عمال موجب شکل گیری رویههای متفاوت در شبکه بانکی درباره 
ش��رط وجه التزام و میزان آن در قراردادهای تس��هیالت و خدمات بانکی 
خواهد ش��د و در این وضعیت غیرهماهنگ بروز پدیده اجحاف قراردادی 
بر مش��تریان بانک ها دور از انتظار نخواهد بود؛ حال آنکه قرارداد مطلوب، 
قراردادی است که در آن تا حد امکان، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد به 
صورت متوازن باشد و در مرحله اجرا، حقوق مشتریان بانک ها تضییع نشود 
بنابراین »شورای هماهنگی بانک های دولتی« و »کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی« باید برای رفع این ابهام حقوقی، پیشنهاد مشترک خود 
را ب��ه بانک مرکزی ارائه دهند تا رویه واحدی در این زمینه بین بانک ها و 

موسسات اعتباری ایجاد شود.

وجه التزام؛ تضمین تعهدات مالی و غیرمالی تسهیالت بانکی

انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی
آرامش در کسب و کارتان را با ما تجربه کنید
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فرصت امروز: اقتصاد خاورمیانه وابسته به طالی سیاه است و افت قیمت 
نفت باعث می ش��ود تا توان رش��د اقتصادی در کش��ورهای این منطقه از 
جهان وجود نداشته باشد. صندوق بین المللی پول معتقد است که گذر از 
بحران کرونا در کشورهای خاورمیانه تنها به مدیریت دولت ها بستگی دارد 
و درصورتی ک��ه دولت ها بتوانند با مدیریت صحیح و توجه به اصول علمی 
و پیش��نهادهای س��ازمان های جهانی، تاثیرات مخرب همه گیری کرونا بر 
اقتصاد خود را به حداقل برس��انند، خواهند توانست با سرعت بیشتری از 

این دوره پرتنش اقتصادی عبور کنند.
به گزارش صندوق بین المللی پول، کش��ورهای خاورمیانه برای مقابله با 
شیوع کرونا سیاست های سخت گیرانه ای را اجرا کرده اند؛ سیاست هایی که 
توانست تا اندازه زیادی مانع از توسعه ویروس در این کشورها شود. از طرف 
دیگر، اقتصادهای این منطقه در نتیجه همه گیری کرونا با باالترین کسری 
بودجه روبه رو ش��ده اند. این کس��ری ها برای کشورهایی که بنیه اقتصادی 
نسبتا ضعیفی داشته اند و اقتصادشان وابسته به فروش نفت است، می تواند 
بسیار آسیب رسان باشد بنابراین این کشورها چشم به افزایش قیمت نفت 
و افزایش درآمد خود دوخته اند تا از زیر بار بدهی ها خارج ش��وند، هرچند 
مطالعات نشان می دهد در خوش بینانه ترین حالت متوسط قیمت جهانی 

نفت در سال 2021 بین ۴0 تا 50 دالر خواهد بود.
شوربختی اقتصادهای نفتی در بحران کرونا

اقتصاد کش��ورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2019 با نرخ 0.۸ 
درصد رش��د کرده بود و پیش بینی ها از رش��د مثبت اقتصادی برای سال 
2020 حکایت داش��ت، ولی پاندمی کووید19- همه معادالت اقتصادی را 
به هم زد و نرخ انقباض کشورهای خاورمیانه را به 6.6 درصد رساند. جهاد 
آزور، رئیس دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول 
در این باره می گوید: »اقتصادهای خاورمیانه در سال 2020 باالترین نرخ 
انقباض را تجربه کردند. ما انتظار داریم نرخ انقباض اقتصادی کش��ورهای 
صادرکننده نفت در این منطقه 6.6 درصد باش��د، درحالی که کش��ورهای 

واردکننده نفت نیز با نرخ 2.1 درصد منقبض می شوند.«
مس��ئله مهم برای کش��ورهای خاورمیانه، قیمت نفت اس��ت و تنها در 
صورتی اقتصادهای خاورمیانه می توانند بازسازی اقتصادی را تجربه کنند 
که قیمت نفت در دنیا رش��د کند. این مس��ئله برای اقتصادهای نفت خیز 
خاورمیانه به خصوص کشورهای عربستان، ایران، امارات، بحرین، کویت و 
عراق از اهمیت باالتری برخوردار است زیرا سهم اعظم درآمد این کشورها 
از صادرات نفت تأمین می ش��ود و از بین رفتن این درآمد صادراتی هم به 
دلیل کاهش تقاضا و هم به دلیل کاهش قیمت نفت در بازار می تواند تأثیر 

مخربی در اقتصاد آنها داشته باشد.
مطالعات صندوق بین المللی پول نشان می دهد که انتظار نمی رود به این 
زودی ها ش��اهد افزایش قیمت نفت و احیای بازار نفت باشیم. جدیدترین 
برآورد این است که قیمت هر بشکه نفت در سال 2021 میالدی بین ۴0 
تا 50 دالر خواهد بود که هنوز نصف قیمت هر بشکه نفت در سال 2019 
اس��ت )در سال 2019 هر بش��که نفت با قیمت ۸0 دالر مبادله می شد(. 
قیمت ۸0 دالری نفت قیمتی اس��ت که هر یک از کشورهای عضو اوپک 
ب��رای ایجاد تعادل در بودجه به آن نیاز دارند. به گفته صندوق بین المللی 
پول، »با وجود اینکه قیمت س��ر به سری کشورهای صادرکننده نفت در 
خاورمیانه با هم متفاوت است ولی در شرایط فعلی اقتصادی اغلب کشورها 
نی��از به فروش نفت بیش از 70 ت��ا ۸0 دالر دارند تا بتوانند از این بحران 
اقتصادی برهند. قیمتی که به نظر نمی رس��د در س��ال 2021 هم محقق 
شود و حتی تردیدهای زیادی برای مشاهده این قیمت تا سال 202۴ نیز 
وجود دارد. حال سؤال این است کشورهای صادرکننده نفت در منطقه چه 
مشکالتی را ش��اهد خواهند بود و با چه سرعتی می توانند از این روزهای 

سخت اقتصادی رهایی یابند؟«
سمت و سوی تقاضای نفت در سال ۲0۲1

به اعتقاد جهاد آزور، »فاکتور مهم، احیای تقاضای نفت است. اگر تقاضای 
نفت در دنیا رشد کند، کشورهای صادرکننده نفت می توانند افزایش درآمد 
را ش��اهد باشند. مطالعات ما نشان داده است در سال 2021 هم تقاضا به 
س��طحی که قبل از پاندمی بود بازنمی گ��ردد و دالیل مختلفی برای این 
پیش بین��ی وجود دارد. اول اینکه پاندمی باعث ش��د ت��ا مردم دنیا توجه 
بیش��تری به مسائل زیست محیطی بکنند و انتش��ار کربن در اثر استفاده 

از س��وخت های فسیلی را به عنوان یک فاکتور منفی قلمداد کنند. در این 
شرایط سرمایه گذاری برای تولید انرژی های پاک در دنیا و کاهش مصرف 
انرژی افزایش  یافته است و این مسئله می تواند مانع از رشد تقاضای نفت 
شود. دوم اینکه به دلیل تنش های اقتصادی در سال 2020 و حتی با فرض 
اینکه از نیمه دوم س��ال 2021 ما دیگر ش��اهد نگرانی مردم در مورد ابتال 
به کرونا نباشیم بازهم رشد تقاضا را شاهد نخواهیم بود. زیرا بیزینس ها از 
توان مالی کمتری برخوردار هستند و سفرهای کاری کاهش خواهد یافت. 
از طرف دیگر توسعه تکنولوژی در دنیا هم فرصت انجام بسیاری از کارها 
به صورت آنالین و بدون نیاز به س��فر را فراهم کرده اس��ت. مردم هم که 
در س��ال 2020 با فشارهای مالی زیادی روبه رو بوده اند، در سال های آتی 
کمتر از قبل به سفرهای خارجی خواهند رفت و این مسئله باعث می شود 
تا تقاضای نفت با س��رعت باالیی احیا نش��ود. در این ش��رایط باید گزینه 
افزایش تقاضای نفت را گزینه ای س��وخته در نظر گرفت.« با این تفاصیل 
در س��ال 2021 کش��ورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه رشد درآمد را 
شاهد نخواهند بود زیرا هم قیمت رشد نمی کند و هم شاهد افزایش تقاضا 

نخواهیم بود.
اما سؤال دیگری که وجود دارد، این است که تقاضای نفت چقدر خواهد 
بود؟ آژانس بین المللی انرژی گزارش داده در س��ال 2020 تقاضای روزانه 
نفت به 91.7 میلیون بش��که برس��د که نسبت به س��ال قبل ۸.۴ میلیون 
بش��که در روز کمتر خواهد بود. در س��ال 2021 هم تقاضای نفت در دنیا 
در خوش بینانه ترین حالت 3.2 میلیون بش��که در روز رشد خواهد کرد و 

تا رسیدن به سطحی که قبل از کرونا وجود داشت، فاصله زیادی دارد.
البته اوپک برآورد بدتری در مورد تقاضای نفت ارائه داده و گفته است که 
تقاضای نفت در سال 2020 به مرز 90.2 میلیون بشکه در روز می رسد که 
9.5 میلیون بشکه در روز کمتر از سال 2019 خواهد بود. به اعتقاد اوپک، 
وضعیت تقاضای نفت در دنیا بحرانی اس��ت و انتظار می رود ریس��ک های 
موجود در بازار نفت تا انتهای سال 2021 باقی بماند و حتی شاهد افزایش 
تنش ها و ریسک های اقتصادی در بازار نفت و اقتصادهای نفت خیز باشیم. 
همچنین یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت، صنعت حمل ونقل هوایی 
اس��ت که در جریان همه گیری کرونا تقریباً این صنعت تعطیل شد. نکته 
مهم این است که پیش بینی نمی شود تا انتهای سال 2023 شاهد احیای 
صنعت حمل ونقل هوایی در دنیا باشیم و این پیش بینی تأیید می کند که 

رشد تقاضای نفت در آینده نزدیک امکان پذیر نیست.
بزرگترین چالش اقتصادهای خاورمیانه چیست؟

سال 2020 سال سختی برای تمام کشورهای دنیا بود، ولی کشورهایی 
که بیشترین درآمد خود را از فروش نفت به دست می آورند، در این سال 
با چالش های زیادتری روبه رو شدند. در سال 2020 درآمد نفتی کشورهای 
صادرکننده نفت در خاورمیانه 22۴ میلیارد دالر کمتر از برآوردهای قبلی 
ب��ود که رقمی معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی آنها اس��ت. از طرف 
دیگر در برخی از کشورها میزان کسری بودجه به باالترین سطح طی 20 
سال اخیر رسیده و به همین دلیل انتظار می رود تأثیر پاندمی روی اقتصاد 
این کش��ورها عمیق تر از بحران های اقتصادی قبلی باشد و مدت زمانی که 
اقتصاده��ای این منطقه برای خروج از این دوره بحرانی نیاز دارند بیش از 

7 سال پیش بینی  شده است.
کاهش نرخ رش��د اقتصادی، افزایش ن��رخ بیکاری در تمامی بخش های 
اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ فقر و گرسنگی در این کشورها مسئله ای 
بس��یار جدی اس��ت. برآوردها نشان می دهد در س��ال 2020 نرخ فقر در 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا با نرخ 3.5 درصد رش��د می کند. در این سال و 
سال 2021 افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان را شاهد خواهیم بود و از 
افزایش نابرابری اقتصادی در داخل کشورها رنج خواهیم برد. این مسئله در 
سطح جهان هم مشاهده می شود به عنوان مثال فاصله اقتصادی کشورهای 
درحال توس��عه و فقیر دنیا با کش��ورهای صنعتی بیش��تر می ش��ود زیرا 
کشورهای صنعتی منابع مالی بیشتری در اختیار دارند که با بهره گیری از 
آنها می توانند رشد اقتصادی را تجربه کنند و با سرعت بیشتری از مشکالت 
ناش��ی از همه گیری کرونا رها ش��وند ولی کشورهای فقیر این منابع را در 
اختیار ندارند و زخم های ناشی از کرونا سال ها بر اقتصاد آنها باقی می ماند.

در این میان، بانک جهانی برای تش��ریح وضعیت فقر اقدام به رده بندی 
نرخ فقر کرده است. اولین رده از نرخ فقر، نرخ فقر مطلق است که افرادی 

در ای��ن گروه قرار دارن��د که روزانه کمت��ر از 1.90 دالر درآمد دارند. این 
گروه سخت ترین وضعیت را دارند و هم اکنون 10 درصد مردم دنیا در این 
ش��رایط زندگی می کنند. دومین رده از نرخ فقر، نرخ فقر میانی نام گذاری 
ش��ده است و در این دس��ته افرادی قرار دارند که روزانه بین 1.90 دالر تا 
3.20 دالر درآم��د دارن��د و 2۴.1 درصد از مردم دنی��ا در این گروه جای 
گرفته اند. س��ومین دس��ته هم نرخ فقر باالیی نام گذاری شده است که بر 
طب��ق این طبقه بندی افرادی که روزانه بین 3.20 دالر تا 5.5 دالر درآمد 
دارند، در این گروه جای می گیرند و ۴3.6 درصد از جمعیت زمین در این 

گروه جای گرفته اند.
تحوالت فقر در قبل و بعد از بحران کووید-19

آمارهای بانک جهانی نش��ان می دهد از سال 1990 تاکنون نرخ فقر در 
دنیا کاهش یافته اس��ت ولی همه گیری کرونا باعث شده این روند اندکی 
تغییر کند. در سال 1990 حدود 55 درصد از مردم دنیا در رده میانی نرخ 
فقر قرار دارند و سهم آنها در سال 2002 به ۴7 درصد رسید. روند کاهش 
نرخ فقر در دنیا در قرن بیس��ت و یکم میالدی س��رعت گرفت تا اینکه در 
س��ال 2017 توانستیم شاهد رسیدن نرخ فقر به مرز 2۴ درصد باشیم. با 
احتساب این آمار هم اکنون 1.۸11 میلیارد نفر در دنیا روزانه کمتر از 3.3 
دالر درآمد دارند. در رده بندی نرخ فقر باالیی، این آمار نگران کننده تر است. 
در سال 2017 یعنی آخرین سالی که اطالعات آن در گزارش بانک جهانی 
ارائه  ش��ده است ۴3.6 درصد مردم دنیا درآمدی کمتر از 5.5 دالر در روز 

داشتند و شمار این افراد 3.2 میلیارد نفر بود.
خاورمیانه و شمال آفریقا ازجمله مناطقی است که در سال های اخیر با 
مشکل فقر دست به گریبان بوده است. آمارها نشان می دهد در سال 1990 
می��الدی 27 درصد از مردم این منطقه در رده میانی فقر قرار داش��تند و 
درآمد آنها بین 3.2 دالر تا 1.9 دالر در روز بود. این نرخ در طول س��الیان 
کاهش پیدا کرد ولی س��رعت کاهش چش��مگیر نبود و در س��ال 201۸ 
میالدی 20 درصد از مردم این منطقه در این رده از فقر قرار گرفته اند. از 
201۴ نرخ فقر در این منطقه رش��د کرده اس��ت و همه گیری کرونا باعث 
تش��دید این بحران در منطقه خاورمیانه شد. در سال 201۴ میالدی 13 
درصد از مردم خاورمیانه درآمدی کمتر از 3.2 دالر در روز داش��تند ولی 
در س��ال 201۸ سهم این افراد به جمعیت منطقه به 20 درصد رسید. با 
در نظر گرفتن این آمار متوجه می ش��ویم 7۸.6 میلیون نفر در خاورمیانه 
و شمال آفریقا درآمدی بین 1.9 دالر تا 3.2 دالر در روز دارند درحالی که 

شمار این افراد در سال 201۴ به ۴9.9 میلیون نفر رسیده بود.
اما در رده باالیی فقر یعنی افرادی که درآمدشان بین 3.2 دالر تا 5.5 
دالر اس��ت هم آمار نگران کننده دیگ��ری وجود دارد. طبق گزارش های 
موجود در س��ال 201۸ میالدی ۴5 درصد از مردم این منطقه در رده 
باالی��ی فقر قرار داش��تند که معادل 17۴.5 میلیون نفر اس��ت. این در 
حالی اس��ت که ش��مار افرادی که با کمت��ر از 5.5 دالر در روز زندگی 
می کردن��د 1۴9.7 میلیون نفر بود. در س��ال 1990 میالدی 59 درصد 
از مردم خاورمیانه و ش��مال آفریقا مع��ادل 135.5 میلیون نفر در خط 
فقر باالیی قرار داش��تند و توان برخورداری از امکانات رفاهی و امنیتی 
و آموزش��ی الزم برای زندگی را نداش��تند. این گروه تنها توانایی تأمین 
بخشی از نیازهای غذایی را دارند و بعضاً در تأمین سرپناه هم با مشکل 

روبه رو هستند.
صندوق بین المللی پول متوس��ط نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو 
ش��ورای هم��کاری خلیج فارس در فاصل��ه س��ال های 2000 تا 2016 
میالدی را ۴.7 درصد در هر س��ال اعالم کرد و نرخ رش��د غیرنفتی در 
اقتصادهای این کش��ورها را 6.۴ درصد اعالم نمود. به اعتقاد جهاد آزور، 
»طرح ایجاد تنوع در اقتصاد از سال ها قبل برای خاورمیانه و کشورهای 
صادرکننده نفت مطرح  ش��ده اس��ت و همه گیری کرونا هم باعث ش��د 
تا تاکید بیش��تری روی آن ش��ود. خاورمیانه اقتصادی وابس��ته به نفت 
دارد و ه��ر مس��ئله ای که باعث افت قیمت نفت ی��ا کاهش تقاضای آن 
ش��ود، زندگی مردم این منطقه را به ش��دت تحت تأثیر قرار می دهد. در 
شرایط فعلی ایجاد تنوع در اقتصاد یک طرح برای حمایت از اقتصاد در 
س��ال های آتی نیست بلکه تنها طرحی است که می تواند سرعت احیای 
اقتصاد در روزهای کرونایی را افزایش دهد و تاثیرات مخرب همه گیری 

را نیز به حداقل برساند.«

اقتصادهای نفتی چطور بحران کرونا را پشت سر می گذارند؟

آتش کرونا در اقتصاد خاورمیانه
دریچه

کرونا، بازار فناوری های پوشیدنی را دوچندان کرد
از چسب های هوشمند تا ردیاب های سالمت

با ش��یوع کرونا، بازار فناوری های پوش��یدنی در س��ال 2020 میالدی، 
رونق ویژه ای پیدا کرد و حاال مؤسس��ه پژوهش��ی گارتنر پیش بینی کرده 
ک��ه ارزش این بازار در س��ال 2021 به بی��ش از ۸1 میلیارد دالر خواهد 
رس��ید. از همان ابتدای پاندمی کرونا، کس��ب و کارها در سراسر جهان به 
سوی دورکاری گرایش پیدا کردند و در این بین، بازار فناوری های مرتبط 
با دورکاری نیز داغ شد. این تحول نه تنها تمامی کامپیوترهای خانگی، لپ 
تاپ، دوربین و س��ایر وسایل دیجیتال را دربر می گرفت، بلکه سهم عمده 
آن به فناوری های پوشیدنی اختصاص یافت. رانتیج اتول، محقق مؤسسه 
پژوهش��ی گارتنر در این ب��اره می گوید: »عالقه زیاد کاربران و اس��تقبال 
مناس��ب آنان از فناوری های پوشیدنی درس��ت مانند یک کاتالیزور برای 
رشد این بازار عمل کرده و انتظار می رود در سال 2021 رقمی که کاربران 
جهان برای این فناوری هزینه می کنند حدود 1۸.1درصد نسبت به سال 

2020 افزایش یابد.«
یکی دیگر از دالیل افزایش اس��تقبال مردم از فناوری های پوشیدنی در 
س��ال کرونایی 2020، آن بوده که س��ازندگان این فناوری های پوشیدنی 
بر افزایش دقت سنس��ورها تمرکزی ویژه داشته اند. تالش برای کوچک تر 
و مینیاتوری شدن سنس��ورها هم در تحریک بازار فناوری های پوشیدنی 
بی تأثی��ر نبوده اس��ت. به اعتقاد اتول، این سنس��ورهای بس��یار کوچک 
در فناوری های پوش��یدنی ازجمله انگش��تر و برچس��ب های سالمت و... 
ب��ه کار رفته اند. گارتنر پیش بینی می کند که تا س��ال 202۴ قابلیت های 
کوچک س��ازی فناوری های پوش��یدنی رشدی چش��مگیر خواهد یافت و 

10درصد این فناوری های پوشیدنی تقریبا نامرئی خواهد شد.
چنین فناوری های پوشیدنی می تواند جامعه سالمندان که نیاز به برخی 
ابزارهای پزشکی دارند اما نمی خواهند این ابزارها به چشم بیایند و کسی 
متوجه آنها ش��ود بس��یار پرطرفدار خواهد بود. به عنوان مثال، بسیاری از 
س��المندان به س��معک نیاز دارند ولی ترجیح می دهند با مش��کالت کم 
ش��نوایی کنار بیایند اما از سمعک هایی که در گوش آنها کامال مشخص 
است استفاده نکنند و چنین فناوری های پوشیدنی مینیاتوری می تواند به 

راحتی مشکل آنها را حل کند.
یکی از بخش های فناوری پوش��یدنی که امس��ال برای نخستین بار در 
گزارش گارتنر نقشی پررنگ داشته و به عنوان یک گروه جدید در جدول 
برترین های این فناوری معرفی ش��ده، چس��ب های هوش��مند است که 
انتظار می رود در سال 2021 روند رشد مناسبی داشته باشد. چسب های 
هوشمند، سنس��ورهای غیرتهاجمی ناظر بر سالمت هستند که به سطح 
پوس��ت می چس��بند و برای رصد و اندازه گیری دمای بدن، میزان ضربان 
قلب، قند خون و سایر عالئم حیاتی بدن مورد استفاده قرار می گیرند. این 
چس��ب ها به ویژه برای افراد دیابتی که انس��ولین مصرف می کنند، بسیار 
کارآمد اس��ت و پزش��ک می تواند از راه دور متوجه وضعیت بیمار و میزان 
مصرف انس��ولین توسط وی ش��ود. اتول درباره این چسب های هوشمند 
می گوید: »چسب های هوشمند تاکنون هم در سطح جهان مورد استفاده 
قرار داشت ولی به دلیل مقاومت کاربران و همچنین کادر درمان، پذیرش 
آن در میان مردم بس��یار آهس��ته بود اما با شیوع کرونا و حرکت مردم به 
سوی سالمت الکترونیک، بسیاری از کاربران و کادر درمان به قابلیت های 
آن ایمان آوردند و میزان تقاضا برای این چس��ب های هوشمند در جهان 
افزای��ش یافت، به گون��ه ای که بازار 3.9 میلی��ارد دالری این فناوری های 
پوشیدنی در سال 2019 به بازار ۴.69 میلیارد دالری در سال 2020 رسید 
و انتظار می رود ارزش این بازار در سال 2021 به حدود 5.9 میلیارد دالر 
برس��د. گارتنر پیش بینی می کند که این بازار در سال 2022 هم روندی 
صعودی داشته باشد و در همین راستا پیش بینی کرده که ارزش بازار آن 

به 7.1 میلیارد دالر خواهد رسید.«
اما بیشترین ارزش بازار فناوری های پوشیدنی به کدام یک از محصوالت 
اختص��اص دارد؟ در س��ال 2020 به دلی��ل دورکاری بس��یاری از مردم و 
خانه نشینی آنها و همچنین بسته بودن باشگاه ها، بخش عمده این بازار از 
نظر ارزش به ساعت های هوشمند و ردیاب های سالمت اختصاص داشت 
و گارتنر پیش بینی کرده که این موضوع در سال 2021 هم ادامه خواهد 
داشت. گارتنر همچنین در گزارش خود نوشته است که کل جهان در سال 
201۸ حدود 1۸.5میلیارد دالر برای س��اعت های هوشمند هزینه کردند، 
در حالی که این رقم در س��ال 2019 حدود 1۸.5میلیارد دالر و در س��ال 
2020 نیز با رشد 17.6درصدی نسبت به سال قبل از آن، 21.75 میلیارد 
دالر بوده است. گارتنر پیش بینی کرده است که در سال 2021 این رقم به 
25.۸ میلیارد دالر و در سال 2022 به رقم 31.3 میلیارد دالر برسد. رشد 
بازار س��اعت های هوشمند در نتیجه ورود کاربران جدید به این بازار است 
که در سال 2021 به موازات توسعه تکنولوژی های پردازشگرهای جدید و 
نسل جدید باتری ها با طول عمر بیشتر و کمتر شدن تعداد دفعات شارژ به 

ساعت های هوشمند روی خوش نشان می دهند.
در گزارش گارتنر همچنین به این موضوع اش��اره ش��ده که وس��ایل و 
فناوری های پوش��یدنی مرتبط با گوش و همچنین ساعت های هوشمند 
رش��دی بس��یار خیره کننده داش��تند، چراک��ه کاربران ب��رای دورکاری، 
فعالیت ه��ای ورزش��ی و همچنین ردیابی های س��المت، از این وس��ایل 
بیش��ترین اس��تفاده را می کردند. میزان هزینه مردم جهان برای وسایل و 
فناوری های پوشیدنی مرتبط با گوش ازجمله هدست ها و هدفون ها هم تا 
حدود 12۴درصد نس��بت به سال 2019 افزایش داشته است. این میزان 
از 32.7 میلیارد دالر س��ال 2020 به 39.2 میلیارد دالر در2021 رسیده 
و انتظار می رود این رقم در س��ال 2022 به ۴۴.1 میلیارد دالر برس��د. در 
سال 2019 هم این رقم معادل 1۴.5 میلیارد دالر بوده است. این رشد در 
نتیجه دورکاری و برگزاری ویدئوکنفرانس ها و درنتیجه نیاز بیشتر کاربران 

به آپدیت کردن هدفون ها و همچنین تلفن های هوشمند رخ داده است.
براساس گزارش گارتنر، دستبندهای هوشمند نیز در سال 2019 بازار 5 
میلیارد دالری داشت، اما این رقم افول داشت و در 2020 به ۴.9 میلیارد 
دالر رسید هرچند انتظار می رود در سال های 2021 و 2022 هم به ترتیب 
بازاری معادل ۴.9 و ۴.7 میلیارد دالر داشته باشد. بازار لباس های هوشمند 
هم در سال 2019 معادل 1.3میلیارد دالر در جهان بوده که روندی روبه 
رشد داشته و در س��ال 2020 ارزش آن به 1.۴میلیارد دالر رسید. ارزش 
این بازار به موازات بحران کرونا افزایش یافته و پیش بینی می شود در سال 

2021 به 1.5میلیارد دالر و در سال 2022 به 2.16 میلیارد دالر برسد.
یکی  دیگ��ر از فناوری های پوش��یدنی مورد توجه در گ��زارش گارتنر، 
نمایش��گرهایی هستند که روی سر نصب می ش��وند و از آنها می توان به 
هدست های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده اشاره کرد. با توسعه صنعت 
گیم در سال 2020 به موازات ادامه دار شدن بحران کرونا و اعمال قرنطینه 
در بیش��تر نقاط جهان، بازار این فناوری رشدی چشمگیر یافت. البته این 
هدست ها تنها در صنعت گیم کاربرد ندارند و در آموزش آنالین به ویژه در 

رشته های پزشکی نیز بسیار پرکاربرد هستند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
روز گذش��ته با ش��عار »نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی« آغاز به کار کرد. 
نمایشگاه نفت امس��ال که به دلیل شیوع کرونا در تاریخ معمول هر ساله 
خود یعنی اردیبهش��ت ماه برگزار نش��ده بود، صبح دیروز )جمعه، س��وم 
بهمن ماه( با حضور وزیر نفت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و س��فیران کش��ورهای خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران گش��ایش یافت. هرچند بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی هر روزه از ساعت 9 صبح تا 17 عصر دایر است و 
ششم بهمن ماه به کار خود پایان می دهد، اما بازدید از آن تنها براساس ارائه 
کارت دعوت امکان پذیر است و وزارت نفت، پروتکل های سختگیرانه ای را 
برای حفظ سالمتی مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان نمایشگاه در نظر 

گرفته است.
وزی��ر نف��ت در آیین گش��ایش بیس��ت وپنجمین دوره این نمایش��گاه 
به چالش های صادرات نفت ایران در س��ه س��ال گذشته اش��اره کرد و از 
افزایش صادرات نفت و دسترس��ی به درآمدهای نفت��ی در روزهای اخیر 
خبر داد. بیژن زنگنه با بیان اینکه داغ صفر ش��دن صادرات نفت بر جگر 
دشمنان ایران ماند، گفت که دشمنان می خواستند صادرات  نفت ما را به 
صفر برس��انند، اما با فداکاری همکاران م��ان، باالترین رکوردهای صادرات 
فرآورده های نفتی را در دوران تحریم  شکس��تیم و داغ این را که صادرات 

نفت به صفر برسد بر جگرشان  گذاشتیم.
رکورد صادرات نفت در اوج تحریم شکسته شد

وزیر نفت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
ایران به تنگنای تحریم و کرونا اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر مشکل 
س��رمایه گذاری داشتیم و دشمن به دنبال نابودی مان بود اما ما در همین 

دوران باالترین رکورد صادرات فرآورده نفتی را داشتیم.
زنگن��ه با اش��اره به اینکه پس از ش��یوع کرونا در اس��فندماه پارس��ال 
نمی توانستیم تولید نفت و گاز و بهره برداری از پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 
را متوق��ف کنیم، ادامه داد: جریان زندگی مردم باید تداوم می یافت و اگر 
گاز، نفت و س��وخت تولید نمی ش��د، چرخ  کارخانه ه��ا و زندگی مردم از 

حرکت بازمی ایستاد.
او با بیان اینکه وزارت نفت در ش��رایط کرونا، اصل را بر این گذاشت که 
با رعایت پروتکل های بهداش��تی و حداکثر دغدغه برای سالمت کارکنان 
جریان تولید را متوقف نکند، افزود: به این منظور، از اس��فندماه پارس��ال 
کارگروهی تش��کیل شد و دستورالعمل هایی را دقیق تر و مشخص تر برای 
صنعت نفت تدوین و ابالغ کردیم و بر اجرای آن هم نظارت س��ختگیرانه 
داشتیم و واحدهای اچ اس ئی )بهداشت، ایمنی و محیط زیست( شرکت های 
تابع مکلف به اجرای آن و نظارت بر اجرای آنها شدند که اثر بسیار مطلوب 

و موفقی نیز داشت.

وزیر نفت با اش��اره به اینکه این نمایشگاه نیز بخشی از زندگی ماست و 
همانند ش��اخه های دیگر زندگی مردم و بخش های دیگر صنعت نفت که 
ت��داوم یافت، کار با تولیدکنندگان نی��ز باید ادامه یابد، گفت: نمی توان در 
س��ال جهش تولید رابطه میان تولیدکننده و متقاضی و کارفرماها را قطع 
کرد. نمایشگاه نفت امسال به دلیل عبور از اوج فشار شیوع ویروس کرونا 
ب��ه تعویق افت��اد، اما به هر حال الزم بود این رابط��ه بماند، در نتیجه این 

نمایشگاه با رعایت همه پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
وی به نام گذاری امسال به نام سال »جهش تولید« از سوی مقام معظم 
رهبری اشاره کرد و گفت: وزارت نفت ابتدای سال یک بار دیگر اقدام های 
خ��ود ب��رای تحقق این ش��عار را مرور و محورهای مش��خصی را تعیین و 

تصویب کرد.
وزی��ر نفت به دیدار مقام معظم رهبری با س��ران ق��وا در چهارم آذرماه 
امسال اشاره کرد و افزود: ایشان با بیان برخی راه حل ها از سوی کارشناسان 
و متخصصان برای اقدام هایی همچون افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه 
ب��ر دانش بنیان کردن صنایع، ابراز امیدواری کردند با اجرای این راهکارها 

آثار مثبتی در زندگی مردم و کشور پدید بیاید.
زنگنه با اش��اره به سیاست های وزارت نفت برای حمایت از تولید کاالها 
و خدمات مهندس��ی موردنیاز صنعت نفت، گفت: شعار نمایشگاه امسال 
هوش��مندانه اس��ت؛ »نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی«. امسال در آستانه 
هفتادمین س��الروز ملی شدن صنعت نفت هستیم و این ملی شدن جز با 

تکمیل توانمندی در ارکان اقتدار این صنعت تکمیل نمی شود.
او ب��ا تأکید ب��ر اینکه در این نمایش��گاه درخص��وص حمایت جدی از 
ش��رکت های دانش بنیان و تکیه بر آنها برای توس��عه صنعت نفت بس��یار 
تالش شده است، افزود: مهمترین رکن برای تقویت فناوری و بومی کردن 
فناوری ملی، شرکت های پیمانکار عمومی )GC( است،  اکنون شرکت های 
اکتش��اف و تولید )E&P( را هم اضافه می کنم که اگر این شرکت ها فعال 

شوند و کار کنند، همه زیردست های آنها هم فعال می شوند.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه این شرکت ها محرک و مولد تقاضا هستند، 
گفت: مهمترین عاملی که صنعت و شاخه های مختلف تولید داخلی نفت 
و کاالها و تجهیزات موردنیاز را فعال می کند تقاضاس��ت. این ش��رکت ها 
می توانن��د مولد ده ها هزار میلیارد کاال و خدمات در ش��اخه های مختلفی 
که ش��ما کار می کنید باش��ند، هم می توانند تأمین مالی کنند و هم این 
پروژه ه��ا را می توانند بگیرند و میان پیمانکاران تقس��یم کنند و نظارت و 
مدیریت کالن در اجرا دارند و بازگش��ت پول شان نیز تا حدودی تضمین 
ش��ده است. این ش��رکت ها به معنای واقعی از دانش بنیان ها هستند، زیرا 
 دانش بنیان، شرکتی است که تکیه اصلی بر دانش فنی و توانایی مدیریتی 

و راهبری است.
او به ابتکار وزارت نفت برای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان اش��اره 

کرد و گفت: نش��انه آن ایجاد پارک فناوری نف��ت و گاز ری در زمینی به 
وسعت 25 هکتار در نزدیک پاالیشگاه تهران است و همه کارهایش انجام و 
تصویب شده و رئیس آن هم تعیین شده و فعال است. امیدواریم که نه تنها 
در تهران، بلکه در کشور این پارک بتواند ایفای نقش کند، زیرا ما در حال 
همکاری با دانش��گاه های تهران، شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی 
اصفهان، چمران، صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت برای احداث مراکز 
نوآوری یا کارخانه های نوآوری با هدف ارتقای فناوری هس��تیم. همچنین 
تأس��یس صن��دوق پژوهش و فناوری نفت بس��یار مهم اس��ت و می تواند 

بسیاری از ضمانت ها را به شرکت ها بدهد و حمایت های مالی کند.
ترامپ و پمپئو مردند و به زباله دان تاریخ پیوستند

زنگنه از تعریف 200 موضوع فناورانه در بخش باالدستی نفت خبر داد 
و گفت: امس��ال در الیحه بودجه ۸00 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت 
از منابع داخلی ش��رکت های تابع نفت به منظور کمک به س��رمایه گذاری 
ش��رکت های خطرپذیر، حمایت از س��اخت داخل و طرح های توس��عه ای 
اش��تغال آفرین، تولید بار نخست و کمک های بالعوض و وجوه اداره شده و 
تس��هیالت ارزی پیشنهاد کردیم که امیدواریم در مجلس شورای اسالمی 
تصویب شود. البته شاید این ۸00 میلیارد تومان هفت تا هشت برابر بتواند 

آثار مالی داشته باشد.
او سپس به کمک برای ایجاد شتاب دهنده ها با هدف توسعه استارت آپ ها 
اشاره کرد و گفت: برای استقرار استارت آپ ها در مراکز فناوری در پارک های 
نوآوری و در پارک ری، امکانات الزم داریم و دعوت می کنیم ش��رکت های 
دانش بنیان در این پارک فناوری نفت و گاز ری مس��تقر شوند. همچنین 
بیش از 200 موضوع فناورانه از کاال و خدمات در بخش باالدس��تی نفت 
برای واگذاری به شرکت های دانش تعریف و مشخص شده است. البته به 
این قانع نیستم که شرکت های ایران تنها کاالیی را بسازند، بلکه باید برند 

ایجاد و با صادرات محصوالت شان برای مردم ارزش آفرینی کنند.
به گفته وی، دش��منان دنبال ای��ن بودند ما را نابود کنند که ما بمیریم 
و صادرات ما به صفر برس��د، اما نه تنها صادرات نفت ما به صفر نرس��ید، 
بلک��ه با فداکاری همکاران مان باالترین رکورده��ای صادرات فرآورده های 
نفتی را در دوران تحریم ثبت کردیم و داغ اینکه صادرات نفت را به صفر 
برسانند بر جگرشان گذاش��تیم. ترامپ و پمپئو مردند و خودشان و افکار 
جنایتکارانه ش��ان به زباله دان تاریخ پیوست، اما ما زنده ایم و با امید بیشتر 

برای ساختن کشور تالش خواهیم کرد.
وزیر نفت همچنین در پایان خواس��تار صرفه جویی در مصرف گاز شد و 
گفت: باالترین رقم های افزایش تولید گاز را در این سال ها داشته ایم؛ تولید 
گاز در پارس جنوبی 2.5 برابر ش��ده و تولید روزانه گاز خام کش��ور از مرز 
هزار میلیون مترمکعب گذشته، اما رشد مصرف بیش از اینها بوده است و 

به همین دلیل، مصارف صنایع را محدود کرده ایم.

وزیر نفت در آیین گشایش بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی مطرح کرد

سرگذشت نفتی ایران در تنگنای تحریم

شاید از ابتدا که کلنگ پروژه مسکن مهر به زمین زده شد کمتر کسی 
فکرش را می کرد که این طرح 1۴ س��ال طول بکش��د، اما اینگونه ش��د و 
با اینکه مسئوالن گفته اند امس��ال پرونده این پروژه بسته می شود، آماده 
نب��ودن تعداد کم��ی از واحدها در پردیس، عمر این طرح را به 1۴ س��ال 

می رساند.
به گزارش ایسنا، مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی قول داده اند امسال 
تمام��ی واحدهای مس��کن مهر، به جز حدود 12 هزار واحد ش��هر جدید 
پردیس که سال آینده تکمیل می شود را تحویل دهند. البته وعده قیچی 
شدن ربان مسکن مهر حداقل در چهار سال گذشته دائما تجدید شده اما 
با توجه به اینکه تتمه این پروژه باقی مانده است، احتمال دارد امسال قول 

بسته شدن پرونده آن رنگ واقعیت به خود بگیرد.
محمد اس��المی به عنوان وزیر راه و شهرس��ازی بارها اعالم کرده است 
که طرح مس��کن مهر امس��ال به اتمام می رسد. او چند روز قبل نیز گفت 
که با افتخار باقیمانده مس��کن مهر را تا پایان امس��ال و اوایل سال آینده 
تحویل می دهیم. اخیرا هم قائم مقام او در جریان بازدید از شهر جدید پرند 
گفته است که پایان امسال آخرین مهلت پیمانکاران برای اتمام پروژه های 
مس��کن مهر در کشور است. احمد اصغری مهرآبادی در حالی این قول را 

داده که اتمام دس��ت کم 12 هزار واحد مسکن مهر پردیس به سال آینده 
موکول شده است. در سال 13۸6 که پروژه مسکن مهر کلنگ خورد این 
تصور از سوی مسئوالن القا شد که واحدها 1۸ ماهه تحویل می شود. حدود 
۴5 هزار میلیارد تومان تسهیالت با سود ۴ درصد برای آن در نظر گرفته 
ش��د که در مجموع با زیرساختای آن هزینه ای بیش از 100 هزار میلیارد 
تومان روی دست دو دولت روحانی گذاشت و البته همواره طی این سال ها 

متقاضیان در بیم و امید خانه دار شدن قرار داشتند.
به هر حال آمار و ارقام نش��ان می دهد که پروژه مسکن مهر به روزهای 
تکمیل نزدیک شده است. طبق آماری که اواسط آذرماه امسال ارائه شد، از 
2 میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر 2 میلیون و ۴5 هزار واحد معادل 
93 درصد از کل پروژه به بهره برداری رس��یده اس��ت. 120 هزار واحد از 
تعداد باقی مانده در مراحل نازک کاری، نصب انشعابات و 60 هزار واحد نیز 
در مراحل مختلف پیش��رفت فیزیکی قرار دارند. 90 هزار مسکن مهر هم 

دارای مشکالت حقوقی بوده و پرونده آن در محاکم قضایی است.
از کل پروژه مسکن مهر، سهم دولت احمدی نژاد از تحویل واحدها 690 
هزار واحد معادل 31 درصد و تاکنون سهم دولت روحانی حدود 62 درصد 
بوده و مابقی در مرحله ساخت قرار دارد. عمده واحدهای تکمیل نشده در 

ش��هرهای اطراف تهران است که به نقل از روابط عمومی این شرکت، 12 
هزار واحد در پردیس و مابقی قرار است تا قبل سال جاری به بهره برداری 
برسد. در پردیس ۸2 هزار واحد تعریف شده که تاکنون 60 هزار واحد به 

افتتاح رسیده و 10 هزار واحد قرار است اسفندماه تحویل شود.
در ش��هر جدید پرند 90 هزار واحد مس��کن مهر وجود دارد که حدود 
10 هزار واحد آن باقی مانده است. در فازهای ۸ و 9 پروژه کیسون حدود 
7000 واح��د نیمه کاره وج��ود دارد که مهرآبادی قول داده تا پایان بهمن 
ماه سال جاری به اتمام برسد. می ماند 3000 واحد که پیمانکاران متعهد 

شده اند تا پایان امسال این تعداد را تحویل دهند.
در شهر جدید هشتگرد در استان البرز هم از ابتدا 50 هزار واحد مسکن 
مهر تعریف ش��ده بود که 35 ه��زار دارای متقاضی موثر بود. از این تعداد 
تاکنون 21 هزار واحد تحویل شده و طبق گفته مدیرعامل شرکت عمران 
هش��تگرد 12 ه��زار و 291 مورد در قالب خودمالک��ی و طرح اقدام ملی 
مس��کن قرار گرفته اس��ت. عملیات نازک کاری 1۸00 واحد باقی مانده به 
پایان نرس��یده که با اتمام واحدهای فعال، پرونده مسکن مهر شهر جدید 
هشتگرد تا پایان سال بسته می شود. عمده این 1۸00 واحد دارای بیش از 

75 درصد پیشرفت فیزیکی است.

غائله مسکن مهر امسال تمام می شود؟

شاید وقتی دیگر

خبرخوان

مرکز آمار ایران گزارش داد
رشد 46درصدی هزینه خانوارها در دی

خانواره��ای ایرانی در ماه گذش��ته بیش از ۴6 درصد نس��بت به 
پارس��ال افزایش هزینه داش��تند. گزارش��ی که اخیرا مرکز آمار در 
رابط��ه با وضعیت تورم در دی ماه منتش��ر ک��رد از افزایش قیمتها 
حکایت داش��ت. این در حالی اس��ت که نرخ تورم نقطه به نقطه که 
نش��ان دهنده تغییر شاخص نس��بت به ماه مشابه سال قبل است با 
افزایش 1.۴ درصدی نسبت به آذرماه مواجه شده و به ۴6.2 درصد 
رس��یده است. بر این اس��اس هزینه خانوارها به طور میانگین برای 
خرید کاال و خدمات تا ۴6.2 درصد نسبت به دی ماه سال گذشته 

افزایش دارد.
در بی��ن کاال و خدم��ات مورد اس��تفاده مردم نی��ز هزینه خرید 
خوراکی ها و آشامیدنی ها به طور میانگین 60 درصد رشد دارد و در 
بین آنه��ا باالترین افزایش قیمت با 90درصد به روغن ها و چربی ها 
و بعد از آن با 73 درصد به گروه ش��یر، پنیر و تخم مرغ اختصاص 
دارد. در س��ایر کاالها و خدمات نیز گروه مبلمان و لوازم خانگی با 
6۴ درص��د و همچنین حمل و نقل با 62 درصد افزایش بیش��تری 

نسبت به سایرین در مقایسه با پارسال دارد.
بررس��ی ش��اخص تورم نش��ان می دهد که هیچ ی��ک از کاالها و 
خدمات در مقایس��ه با دی ماه سال گذشته با کاهش قیمت مواجه 
نشده اند، اما تورم ماهانه که بیانگر تغییر شاخص نسبت به ماه قبل  
اس��ت کاهش داش��ته و 1.۸ درصد گزارش ش��ده است. در دی ماه 
گروه گوشت قرمز و سفید و همچنین گوشت قرمز و گوشت ماکیان 
به ترتیب 6.9 درصد و ۸.5 درصد کاهش قیمت داش��ته اس��ت. از 
س��ویی گروه س��بزیجات نیز 9 درصد و آب و برق و سوخت تا 2.6 
درصد ارزان شده است. در مورد تورم ساالنه نیز نرخ تورم به 32.2 
درصد در دی ماه رس��یده که نس��بت به آذرماه 1.7درصد افزایش 
دارد. در بین کاالها و خدمات هم باالترین تورم س��االنه به حمل و 

نقل با 65 درصد اختصاص دارد.

نیمی از درآمد خانوار شهری از بورس و اجاره بهاست
جغرافیای درآمدی دهک ها

بررس��ی  آمارهای وزارت کار نشان می دهد 51.۴ درصد درآمد 
خانوار ش��هری در س��ال 9۸ از محل درآمدهای متفرقه ناشی از 
افزای��ش اجاره بهای مس��کن و تحوالت بازار بورس بوده اس��ت. 
متوس��ط درآمد اظهار ده س��الیانه یک خانوار ش��هری در سال 
گذشته برابر 5۴ میلیون و 100 هزار تومان بوده است که نسبت 
به س��ال قبل از آن یعنی س��ال 97 برابر با 2۴.۴ درصد رش��د 

داشته است.
درآمد خانوار از س��ه بخ��ش درآمد حاصل از مش��اغل مزد و 
حقوق بگی��ری، مش��اغل آزاد کش��اورزی و غی��ر کش��اورزی و 
درآمدهای متفرقه تشکیل ش��ده است. منظور از درآمد متفرقه 
خانوار حقوق بازنشستگی، یارانه نقدی خانوار، برآورد اجاره بهای 
مسکن ش��خصی، درآمدهای بورسی، حساب سپرده بانکی، ارث 

و نظایر آن است.
بررس��ی آخرین آمار اعالمی مرکز آم��ار و اطالعات راهبردی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته نشان می دهد 
که 32.5 درصد درآمد سالیانه از مشاغل حقوق بگیری به دست 
آمده اس��ت. همچنین 16.1 درصد درآمدهای سالیانه از مشاغل 
آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 51.۴ درصد از محل درآمدهای 
متفرقه تامین ش��ده است. در عین حال، در سال گذشته درآمد 
حاصل از مش��اغل مزد و حقوق بگیری 21 درصد، درآمد مشاغل 
آزاد کش��اورزی و غیرکش��اورزی 17 درصد و درآمد متفرقه 2۸ 
درصد در س��طح ش��هری افزایش داشته اس��ت. طبق این آمار 
بیشترین افزایش درآمد، در بخش درآمدهای متفرقه بوده است 
که می توان آن را ناش��ی از افزایش اجاره بهای مسکن و تحوالت 

بازار بورس در سال گذشته دانست.
خانواده ها براس��اس مجم��وع درآمد و هزینه س��الیانه در 10 
گروه دسته بندی می شوند. دهک نخست، کم درآمدترین گروه و 
دهک دهم پردرآمدترین گروه از خانواده ها را تشکیل می دهند. 
مجموع درآمد پولی سالیانه دهک نخست 9 میلیون و 351 هزار 
و 700 توم��ان، دهک دوم 17 میلیون و ۸۸۴ هزار تومان، دهک 
سوم 22 میلیون و ۴37 هزار تومان، دهک چهارم 26 میلیون و 
۸۴6 هزار توم��ان و دهک پنجم 31 میلیون و 7۸0 هزار تومان 
است. درآمد پولی سالیانه دهک های ششم، هفتم، هشتم، نهم و 
دهم نیز به ترتیب 36 میلیون و 73۴ هزار تومان، ۴2 میلیون و 
509 ه��زار تومان، ۴9 میلیون و ۴61 هزار تومان، 60 میلیون و 

6۸7 هزار تومان و 96 میلیون و 70۸ هزار تومان است.
طبق آخرین داده های آم��اری مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار، در س��ال 9۸ در چه��ار ده��ک نخس��ت درآم��دی، 
بیشترین درآمد پولی سالیانه خانوار شهری از محل حقوق بگیری 
بخش خصوصی و تعاونی اس��ت. از دهک پنجم به بعد، بیشترین 
درآمد پولی از درآمدهای متفرقه بدون احتس��اب یارانه و کمک 
هزینه از جمله حقوق بازنشس��تگی، اجاره بهای مسکن شخصی 
و درآمدهای بورس��ی، س��پرده بانکی، ارث و موارد دیگر است. با 
توج��ه به این اطالعات اهمیت معامالت بورس، س��ود حاصل از 
سپرده های بانکی و درآمد حاصل از اجاره بهای مسکن در زندگی 
افراد در دهک های مختلف آش��کار می ش��ود و باید این نکته را 
خاطرنش��ان کرد که با حذف این منابع درآمدی از زندگی، افراد 

تا چه میزان در دهک های درآمدی جابه جا خواهند شد.
همچنی��ن 1۴.6 درص��د درآمد خانوار ش��هری واقع در دهک 
نخس��ت و 9 درص��د درآمد خانوار ش��هری ده��ک دوم از محل 
یارانه های دولتی اس��ت. 19.6 درصد درآمد خانوار شهری دهک 
اول و 7.1 درص��د درآمد خانوار دهک دوم از محل کمک هزینه 
اس��ت. مطابق ای��ن داده ها، هر فرد در دهک س��وم س��الیانه به 
طور متوس��ط از محل یارانه ه��ا 51۸ هزار تومان درآمد دارد که 
بیش��ترین درآمد یارانه ای اس��ت و در مقابل فردی که در دهک 
ده��م قرار دارد، فقط 321 هزار تومان درآمد از یارانه ها کس��ب 
می کند. نکته جالب در این داده ها این است که در سال گذشته 
هر فرد در ده��ک اول و دوم به عنوان نیازمندترین افراد جامعه 
از نظ��ر مالی در بین دهک های مختلف درآمد به ترتیب ۴95 و 

502 هزار تومان درآمد داشته است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
4 بهمن 1399

شماره 1711



دالر به کانال ۲1 هزار تومان برگشت 
حباب سکه ترکید

پ��س از گذش��ت ماه ها که بازار ارز روند صع��ودی به خود گرفته 
ب��ود، حاال با کاهش انتظارات تورم��ی دالر به کانال 21 هزار تومان 
رس��یده اس��ت. پس از آنکه قیمت دالر در نیمه دوم امس��ال دچار 
افزایش شدید و قابل توجه قیمت شد و از مرز 30 هزار تومان عبور 
کرد، بانک مرکزی برای مدیریت نوس��ان بازار ارز، اقدامات مختلفی 
انجام داد که ش��امل افزایش س��قف خرید در بازار متشکل ارزی و 
عرض��ه روزان��ه 50 میلیون دالر در بازار اس��کناس ارز بود. پیش از 
این اقدام��ات، بانک مرکزی افزایش عرضه در بازار ثانویه ارز )نیما( 
را هدف قرار داده بود؛ به گونه ای برای تس��هیل و تس��ریع تامین ارز 
واردکنندگان در این بازار، به پتروش��یمی ها، فوالدی ها و معدنی ها 
اعالم کرد که آنها نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را عالوه 
بر صرافی های بانکی، مس��تقیم ب��ه صرافی های مجاز جهت واردات 
کاالهای دارای تخصیص ارز بفروش��ند و با این اقدامات روند عرضه 

و معامالت حواله های ارزی در بازار دوم بهتر شد. 
ب��ه مرور زم��ان و با پیروزی بایدن در انتخابات س��وم نوامبر )13 آبان(، 
انتظارات تورمی کاسته شد و قیمت دالر به سمت سراشیبی قیمتی حرکت 
کرد. حاال با برگش��ت دالر به کانال 20 تا 22 هزار تومان، عده زیادی این 
کاهش قیمت دالر را تحت تاثیر گفته های رئیس جمهور می دانند؛ درحالی 
که کارشناس��ان، ای��ن روند را ثمره تغییر قدرت در کاخ س��فید و کاهش 
انتظارات تورمی به دنبال آن برمی شمارند. از آنجا که اقتصاد ایران برمبنای 
دالر حرکت می کند و قیمت در سایر بازارها نیز طبق قیمت دالر کم و زیاد 
می شود، با کاهش قیمت در بازار ارز در آینده نزدیک شاهد روند کاهشی 

در سایر بازارها خواهیم بود.
به موازات کاهش قیمت دالر، قیمت سکه و طال نیز افت پیدا کرد و در 
آخرین گام در هفته ای که گذش��ت، حباب سکه 550 هزار تومان کاهش 
یافت و به 300 هزار تومان رسید. البته علیرغم افزایش ۴1 دالری قیمت 
اونس جهانی در طول یک هفته اخیر اما مقایس��ه قیمت ها در طول هفته 
نشان می دهد که تغییر چندانی در قیمت سکه و طالی داخلی ایجاد نشده 
اس��ت؛ بلکه اثر تغییرات پارامترهای موثر، خود را در تخلیه حباب س��که 
نشان داده است؛ به گونه ای که در طول هفته حباب سکه 550 هزار تومان 

کاهش یافته و به 300 رسیده است.
در همین باره محمدکشتی آرای، نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر 
تهران در تحلیل تحوالت هفته گذش��ته بازار س��که و طال به ایسنا، گفت: 
تغییرات در طول هفته ای که گذش��ت بدین صورت بوده است که قیمت 
جهانی طال افزایش ۴1 دالر داشته است، اما در آخرین معامالت هفته یعنی 
روز پنجشنبه دیده شد که قیمت ها نسبت به ابتدای هفته تغییری نداشته 
است. این در حالی است که قیمت هر اونس جهانی به طور متوسط تا روز 
پنجش��نبه ۴1 دالر افزایش یافته و قیمت ارز هم به نس��بت ابتدای هفته 

تغییری چندانی نداشته است.
حال این س��وال مطرح می شود که این افزایش ۴1 دالری قیمت اونس 
جهانی چگونه در قیمت سکه ها تغییری ایجاد نکرده است؟ اتفاقی که افتاده 
این است که قسمتی از حباب انواع سکه ها )سکه طرح جدید و قدیم، نیم 
س��که، ربع سکه و س��که های یک گرمی( تخلیه شده است، اما باتوجه به 
افزایش قیمت طالی جهانی، هر مثقال طال حدود 100 هزار تومان  و هر 
گرم طالی 1۸ عیار طال هم به نسبت ابتدای هفته، گرمی 23 هزار تومان 

افزایش قیمت داشته است. 
مقایسه قیمت انواع سکه در طول هفته اخیر، تغییری را نشان نمی دهد. 
این در حالی است که اواسط هفته، قیمت انواع سکه به میزان قابل توجهی 
کاه��ش پیدا کرد که علت آن هم کاهش ش��دید نرخ ارز بود که به کانال 
22 هزار تومان رس��یده بود و قیمت سکه را هم به کانال 9 میلیون تومان 
کشانده بود، اما در روزهای پایانی هفته، مجدد قیمت ها افزایش پیدا کرد. 
در حقیقت قیمت ها از ابتدای هفته تا اوسط هفته کاهشی و پس از مجدد 
افزایش��ی پیش رفت؛ بدین ترتیب تغییر چندانی در قیمت های معامالت 

پایانی هفته نسبت به ابتدای هفته دیده نمی شود.
کش��تی آرای در رابطه با تخلیه حباب س��که در هفته ای که گذشت، با 
یادآوری اینکه حباب سکه در مهرماه امسال تا 2 میلیون تومان و در آذرماه 
ت��ا یک میلیون و 200 هزار تومان هم پیش رفته بود، گفت: در طول یک 
هفته اخیر می توان گفت که حباب س��که تخلیه ش��د، چنانچه حباب هر 
قطعه سکه که تا اواسط هفته به ۸50 هزار تومان رسیده بود، از میانه هفته 
به بعد نیز مجدد 550 هزار تومان کاهش یافت و روز پنجش��نبه برای هر 

قطعه سکه به 300 هزار تومان رسید.
در حال حاضر قیمت س��که تمام ط��رح جدید 10 میلیون و 500 هزار 
تومان، س��که تمام طرح قدیم 10 میلیون و 200 هزار تومان، نیم س��که 
5 میلیون و 600 هزار تومان، ربع س��که 3 میلی��ون و 600 هزار تومان و 
سکه های یک گرمی نیز 2میلیون و 250 هزار تومان قیمت دارند. همچنین 
هر گرم طالی 1۸ عیار با افزایش 23 هزار تومانی در طول هفته، اکنون یک 
میلی��ون و 50 هزار تومان و هر مثقال طالی 17 عیار هم با افزایش 100 
هزار تومانی نسبه به اوایل هفته، ۴ میلیون و 550 هزار تومان قیمت خورده 

است. آخرین نرخ ثبت شده برای هر اونس جهانی نیز 1۸70 دالر است.

در نامه ای به رئیس جمهور
6 تشکل بخش خصوصی خواستار حذف ارز 

ترجیحی شدند
6 تش��کل بخش خصوصی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار حذف 
ارز ترجیحی شدند. کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن 
صنای��ع فرآورده های لبنی ای��ران، کانون انجمن های صنف��ی کارفرمایی 
گاوداران ایران، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی ایران، انجمن صنایع 
خوراک دام، طی��ور و آبزیان و انجمن صنف��ی کارفرمایی تولیدکنندگان 
شیرخشک صنعتی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار حذف ارز ترجیحی 
از کل زنجیره صنعت از بودجه س��ال آینده، تخصیص منابع به دهک های 
پایین جامعه، متعادل سازی نظام تعرفه ای صادرات و واردات فرآورده های 
بسته بندی ش��ده لبنی در راستای توس��عه صادرات و حذف قیمتگذاری 

دستوری از کاالهای مشمول این امر شدند.
ازجمله پیش��نهادهای این تش��کل ها می توان به ح��ذف تخصیص ارز 
مرجع از کل زنجیره صنعت از بودجه س��ال آین��ده، تخصیص منابع آزاد 
ش��ده از مابه التفاوت ارز مرجع و ارز آزاد به حمایت کاالیی از س��ه دهک 
محروم جامعه، متعادل سازی نظام تعرفه ای واردات و صادرات فرآورده های 
بسته بندی شده لبنی در راستای گسترش صادرات و به رسمیت شناختن 
نظام عرضه و تقاضا و منع دخالت در بازار و خروج 10 قلم گروه یک کاالیی 

مشمول قیمتگذاری دستوری اشاره کرد.

بازارهایمالی

اس��تعفای رئیس سازمان بورس و خبرهای ضدونقیض درباره استیضاح 
وزیر اقتصاد بر تالطم های بازار سرمایه افزوده است. شاخص بورس تهران 
درحالی از میانه تابس��تان تاکنون پله پله از کانال 2میلیون واحدی پایین 
آمده است که در آخرین گام روز چهارشنبه گذشته با رشد 33 هزار واحدی 
به رقم یک میلیون و 1۸3 هزار واحد رسید. در چند ماه گذشته سهامداران 
مالباخته بارها مقابل سازمان بورس و یا ساختمان مجلس تجمع کرده اند و 
نسبت به ضعف مدیریت بازار سهام معترض هستند. آخرین تجمع آنها در 
میانه هفته گذشته مقابل ساختمان متولی بازار سرمایه برپا شد و فردای 
آن روز در البه الی خبرهایی که از نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با 
وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان بورس در رسانه ها به گوش می رسید، خبر 

استعفای حسن قالیباف اصل منتشر شد.
کارشناس��ان، ریزش بازار س��رمایه را نتیجه اقدامات نس��نجیده دولت 
می دانند که به سلب اعتماد مردم و بحران اعتماد در این بازار منتهی شده 
است. پس از آنکه در میانه مردادماه و در اوج روند صعودی بورس، اختالف 
نظ��ر وزارت نفت و وزارت اقتصاد در عرضه س��هام پاالیش��ی دولت باعث 
ورود بورس به فاز اصالح و عقب نش��ینی از رکورد 2میلیون واحدی ش��د، 
حاال اختالف نظر وزارت صمت و متولی بازار سرمایه در قیمتگذاری فوالد 
موجب ریزش دوباره ش��اخص بورس شده است. منتقدان می گویند دولت 
درحالی مردم را برای درآمدزایی و جبران کسری بودجه روانه بورس کرده 
و بر آتش اش��تیاق و سرمایهگذاری در بازار سهام دمیده که هیچ حمایتی 
از این ورود میلیونی در بورس به عمل نیاورده و پس از کسب درآمدهای 

سرشار و بورس بازی، سهامداران را به حال خود رها کرده است.
در آخرین سال قرن بر بازار سهام چه گذشت؟

در آخرین روز دی ماه بود که یک روز پس از تجمع اعتراضی سهامداران 
مقابل ساختمان سازمان بورس، خبر استعفای حسن قالیباف اصل، رئیس 
این سازمان منتشر شد و حاشیه های بازار سرمایه کامل شد. استعفایی که 
گویا پیش از این در آذرماه نیز انجام ش��ده بود و حاال به واسطه آنچه عدم 

حمایت از بازار سرمایه خوانده شده، بار دیگر تقدیم وزیر اقتصاد شده است. 
از س��وی دیگر، چند هفته ای اس��ت که زمزمه های استیضاح وزیر اقتصاد 
در صحن بهارس��تان به گوش می رس��د و در گرماگرم همین شایعه ها بود 
که اس��تعفای رئیس سازمان بورس از راه رس��ید. در این راستا و به دنبال 
ریزش های مس��تمر ش��اخص بورس تهران از نیمه دوم مردادماه تاکنون و 
همینطور ضعف دولت و نهاد ناظر بازار سرمایه، روز سه شنبه هفته گذشته 
کمیس��یون اقتصادی مجلس، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و حسن قالیباف 
اصل رئیس س��ازمان بورس را فرا خواند و همزمان با برگزاری این نشست 
بود که نامه استعفای رئیس سازمان بورس در رسانه ها منتشر شد و در پایان 
نشست نیز رئیس مجلس وعده داد که وضعیت بورس را در جلسه سران قوا 
پیگیری خواهد کرد. دولت دوازدهم از ابتدای امسال با حمایتی که از بازار 
سرمایه به عمل آورد عمال توانست نقدینگی زیادی را وارد این بازار کند و به 
طور ناخودآگاه شهروندانی که همیشه چشم شان به دنبال سرمایه گذاری در 
بازارهای ارز، سکه و مسکن بود، ناگهان متوجه بازار سرمایه شدند و سرمایه 
خود را وارد بورس کردند، اما بعد از گذشت چند ماه خبری از حمایت های 
دولتمردانی که مردم را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب کرده بودند، نشد 
و این گونه بود که اعتماد س��هامداران خدشه دار شد. هم اکنون شاخص کل 
در کانال یک میلیون و 100 هزار واحد به سر می برد و در هفته پایانی دی 
ماه تنها اندکی از شتاب افت شاخص بورس کاسته شد، به طوری که اگر دو 
هفته قبل بازدهی منفی بورس حدود 6 درصد بود، در هفته ای که گذشت، 

این بازدهی منفی به حدود 3 درصد رسید.
به اعتقاد کارشناسان، ریزش شاخص بورس به دلیل سیاست گذاری های 
نادرست دولت بوده و فرداي روزي که وزیر صمت تصمیم گرفت تا قیمت 
ش��مش فوالد را کاهش دهد، بازار سرمایه وارد فاز منفي شد. البته پایان 
عصر ترامپ و ورود بایدن به کاخ سفید، بازگشت احتمالی آمریکا به برجام 
و احتمال لغو تحریم ها و کاهش قیمت دالر نیز در چشم انداز کاهشی بازار 
س��هام بی تاثیر نبوده اس��ت. در حال حاضر، بیش از 60 درصد از جمعیت 
ایران با احتس��اب سهام عدالت، س��هامدار بورس هستند و بنابراین افت و 
خیزهای شاخص بورس به یکی از مهمترین دغدغه های مردم تبدیل شده 
است. سهامداران هم اکنون چشم به حمایت دولت دوخته اند و رخدادهای 

بازار س��رمایه را پس از استعفای حس��ن قالیباف اصل از ریاست سازمان 
بورس بیش از پیش دنبال می کنند.

رئیس سازمان بورس چرا و چگونه استعفا داد؟
حس��ن قالیباف اصل در نامه اس��تعفای خود، علت استعفایش را فراهم 
نشدن شرایط اعالمي جهت حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه گذاران 
برش��مرده است. او فروردین ماه امسال جانش��ین شاپور محمدي، رئیس 
پیشین سازمان بورس شد و به این ترتیب عمر مدیریتی وی به یک سال 
هم نرس��ید. هرچند در زمان این جابه جایی گفته ش��د که دلیل برکناري 
شاپور محمدي، اختالف نظر او با وزیر اقتصاد بوده است، اما فرهاد دژپسند 
در جلسه با نمایندگان مجلس، این موضوع را رد کرد و استعفای محمدی 

را به خاطر مسائل شخصی دانست.
قالیباف  اصل در نامه استعفاي خود خطاب به وزیر اقتصاد نوشته است: 
»بنده در سخت ترین شرایط که مردم دعوت عمومي به بازار سرمایه شده 
بودن��د، این وظیف��ه خطیر را برعهده گرفتم و در ط��ول چند ماه خدمت 
در دش��وارترین ش��رایط به دنبال توس��عه بازار بودم.« او با انتقاد از آنچه 
»دخالت هاي سیاسي و ورود غیرحرفه اي مسئوالن« خوانده است، گفته که 
»در کمترین زمان بزرگترین کارها در بازار سرمایه انجام شد ولي متاسفانه 
به  واس��طه اقدامات سیاس��ي و ورود غیرحرفه اي و بیش  از حد اشخاص و 
مسئوالن به مباحث بازار سرمایه و بروز افت وخیز شدید شاخص کل بورس 
تهران، هیچ گاه دیده نش��د.« در حال حاضر از اسالمي  بیگدلي، زالی پور و 
امید قائمي به عنوان گزینه هاي سرپرستي سازمان بورس نام برده مي شود. 
اس��تعفاي قالیباف اصل در حال��ی صورت گرفته که وزی��ر اقتصاد تحت 
ش��دیدترین انتقادها درباره مدیریت بورس قرار دارد و گفته مي شود 120 

نماینده مجلس نامه استیضاح او را به هیأت رئیسه مجلس ارائه داده اند.
در هر حال، دولت متهم اصلی اتفاقات اخیر بازار سرمایه به شمار می رود 
و ضعف مدیریتی دولتمردان در ریزش ش��اخص بورس به هیچ وجه قابل 
کتمان نیست. در مجموع می توان گفت، اتخاذ سیاست های پولی و هدایت 
نقدینگی س��رگردان به س��مت بورس به دلیل عدم تطابق زیرساخت های 
بازار سرمایه برای جذب ۴0میلیون سهامدار جدید، از جمله عوامل اصلی 

شکل گیری وضعیت کنونی بورس بوده است.

»فرصت امروز« بررسی کرد

نقش دولت در ریزش بازار سرمایه

فرص��ت ام��روز: طب��ق اعالم بان��ک مرکزی، از یکش��نبه آین��ده تمام 
تراکنش های بانکی فاقد کد ش��هاب در ساتنا برگش��ت می خورند و افراد 
حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناس��ه ملی خود را به بانک اظهار نکرده 
باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند. بانک مرکزی در چند سال 
اخیر تالش کرده اس��ت تا هویت صاحبان تراکنش های بانکی با قاطعیت 
هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی »سامانه 
نه��اب« با همکاری س��ازمان هایی از جمله »ثبت احوال کش��ور«، »ثبت 
ش��رکت ها«، »وزارت کشور« و س��ایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است. 
ب��ر این اس��اس و به منظور عمل ب��ه تکلیف قانون��ی، از روز 5 بهمن ماه، 
تمام تراکنش های فاقد »کد شهاب« در »ساتنا« برگشت می خورند. »کد 
ش��هاب« همان کدملی برای اش��خاص »حقیقی« و »شناسه ملی« برای 

اشخاص حقوقی است.
از ای��ن رو بانک مرک��زی به عنوان نهاد سیاس��ت گذار پولی و بانکی، با 
جدیت هرچه تمام ت��ر فرآیند جلوگیری از انجام تراکنش هایی که به یک 
ش��خص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این 
مهم بالفاصله در س��ایر سامانه های بین بانکی و پس از آن در سامانه های 
درون بانکی اجرا می ش��ود بنابرای��ن افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا 

شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی توانند از خدمات بانکی 
بهره مند ش��وند. بانک مرکزی یادآور شده این اقدام بر فعالیت مشتریانی 
که اطالعات هویتی ایش��ان نزد بانک ها و موسسات اعتباری موجود است، 
تاثیری نخواهد داشت و صرفا حساب ها و تراکنش هایی را که فاقد شناسه 
ملی هستند را برگش��ت می زند. به گفته بانک مرکزی، با توجه به مهلت 
طوالنی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته ش��ده، زمان تعیین ش��ده 

تمدید نخواهد شد.
در همی��ن حال، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز از برگش��ت 
خوردن تراکنش های بانکی بدون کد ملی از فردا )یکش��نبه( سخن گفته 
و در صفحه ش��خصی خود نوش��ت: از 5 بهمن ماه تراکنش های بدون کد 
ملی برای شخص حقیقی یا شناسه ملی برای شخص حقوقی در »ساتنا« 
برگشت می خورد. به نوشته مهران محرمیان، این اقدام تأثیری بر فعالیت 
مش��تریانی که اطالعات هویتی ایش��ان نزد بانک ها موجود است نخواهد 
داش��ت و هشداری است برای اشخاصی که کد یا شناسه ملی ندارند یا به 

بانک اعالم نکرده اند.
مع��اون فناوری های نوین بان��ک مرکزی پیش از ای��ن نیز درخصوص 
شناس��ایی هویت تراکنش های بانکی گفته بود: در راس��تای اجرای قانون 

از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش های بانکی 
مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش هایی که مشخص نیست به کدام 
شخص حقیقی یا حقوقی مربوط هستند جلوگیری کنیم و در این زمینه، 
تاکنون فعالیت ها و اقدامات زیادی به ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال، 
س��ازمان ثبت شرکت ها، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی ربط انجام شده 
اس��ت. او ب��ا بیان اینکه مقدمات اجرای کامل قانون فراهم ش��ده اس��ت، 
گفت: در صورتی که تراکنش ساتنای هم وطنان گرامی برگشت داده شد، 
می توانند مشکل را از طریق بانک مبدأ پیگیری و بانک موظف به راهنمایی 
و همکاری برای حل مشکل است. گفتنی است ساتنا سامانه ای الکترونیکی 
است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت های 
فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می دهد. در این س��امانه مشتریانی 
که در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب )جاری، پس انداز و کوتاه مدت( 
هستند، می توانند نسبت به انتقال وجوه )مبالغ بیش از 15 میلیون تومان( 
به حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانک ها اقدام کنند. سامانه ذکرشده 
به مشتریان یک بانک این امکان را می دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود 
و یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حواله هایی با مبالغ بیش از 15 میلیون 

تومان را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند.

تراکنش های بانکی فاقد کد شهاب در ساتنا برگشت می خورند

شرط جدید پذیرش تراکنش های بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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امکان انتقال سهام عدالت افراد متوفی به وراث وجود دارد
مراقب پیامک های جعلی باشید

پیامکهایی در مورد ثبت نام در س��امانه سجام برای برخی 
مش��مولین سهام عدالت ارسال شده و در آن گفته شده است 
که اگر در زمان مش��خصی در س��جام ثبت نام نکنند، س��ود 
سهام را دریافت نخواهند کرد؛ درحالی که این موضوع صحت 

ندارد.
افرادی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت 
خود انتخاب کرده بودند سهامدار شرکت های سرمایهگذاری 
استانی محسوب می شوند که زمان ثبت نام سهام عدالت آنجا 
س��اکن بوده اند. در نتیجه ش��رکت های همان استان مدیریت 
سهام ش��ان را برعهده دارد. بر این اس��اس چندی پیش اعالم 
ش��د که افراد مذکور الزم است در س��امانه سجام )به نشانی 
sejam. Ir( ثب��ت نام کرده و کد بورس��ی خ��ود را دریافت 
کند. در این شرایط این افراد از منافع آزادسازی سهام عدالت 
برخوردار می  وند و در این شرایط می توانند سود ساالنه خود 
را دریافت کنند. در واقع، س��ود ساالنه س��هام عدالت به این 
اف��راد تعلق می گی��رد اما فقط زمانی می توانند س��ود خود را 

دریافت کنند که سجامی شده باشند.
در این راس��تا، اخیرا پیامکهایی در مورد ثبت نام در سامانه 
س��جام برای برخی مش��مولین س��هام عدالت ارسال و در آن 
اعالم ش��ده اس��ت که اگر در زمان مش��خصی در سجام ثبت 
نام نکنند، س��ود س��هام را دریافت نخواهند کرد؛ درحالی که 
این موضوع صحت ندارد؛ زیرا برای ثبت نام در س��امانه سجام 

مهلتی در نظر گرفته نشده است.
به گفته محمدرضا پوررضایی، مش��اور اجرایی سهام عدالت 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی، این پیامک ها قانونی نیست 
و س��هامداران عدال��ت نبای��د به آنه��ا توجه کنن��د. او تاکید 
کرده اس��ت که این پیامک ها از طرف برخی از ش��رکت های 
سرمایهگذاری استانی ارسال شده تا افراد با ثبت نام در سامانه 
سجام بتوانند در مجامع این شرکت ها شرکت کنند، زیرا لزوم 
برگزاری مجامع به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان است. 
س��هامداران س��هام عدالت که روش غیرمس��تقیم را انتخاب 
کردن��د باید در س��امانه س��جام ثبت نام کنند ت��ا از مزایایی 
همچون شرکت در مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی 
اس��تفاده کنند. با ثبت نام در سامانه سجام مشکلی در واریز 

سود و نقل و انتقال سهام افراد ایجاد نمی شود.
گفتنی اس��ت افراد بعد از ثبت نام در سامانه سجام باید در 
یکی از دفاتر پیش��خوان دولت، بانک ه��ا و کارگزاری ها احراز 
هویت ش��وند که در ش��رایط کرونا افراد می توانند به صورت 

آنالین احراز هویت شوند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بورس تهران در هفته ای که گذشت، یک روز معامالتی 
کمتر داش��ت و همین امر معامالت بورس تهران را به دو نیمه متفاوت 
تقسیم کرد؛ یک نیمه با افت حدود 6.5 درصدی نماگر اصلی بازار سهام 
به پایان رسید و نیمه دیگر شاهد رشد 2.9 درصدی شاخص کل بودیم. 
برآیند این رفت و برگشت نیز کاهش 3.7 درصدی شاخص بورس بود و 
در هفته پایانی دی ماه از شتاب افت بورس کاسته شد. در این هفته که 
با تجمع اعتراضی سهامداران و همچنین استعفای رئیس سازمان بورس 
همراه بود، بر تالطم های بازار سرمایه افزوده شد و تمامی صنایع بورسی 
هفته را سرخ پوش به پایان رساندند، به طوری که تنها یک صنعت تک 

سهم بدون تغییر ماند.
هفته پایانی دی ماه به جرأت یکی از پرنوس��ان ترین هفته های بورس 
در سال 99 بود و شاخص بورس تهران، معامالت هفتگی خود را با یک 
میلی��ون و 260 هزار واحد کار خود را آغ��از کرد، اما با افتی 130 هزار 
واحدی در س��ه روز ابتدایی هفته رو به رو ش��د. در روز پایانی هفته نیز 
ش��اخص کل با رش��د همراه بود و به یک میلیون و 1۸0 هزار واحدی 
رس��ید. ش��اخص فرابورس هم با نوسانی مشابه همراه شد و تا آستانه از 

دست دادن کانال 1۸000 واحدی عقب نشینی کرد.
برندگان و بازندگان بورس در هفته پایانی دی

برآیند دو نیمه متفاوت بورس تهران در هفته ای که گذش��ت، کاهش 
شتاب افت بورس تهران بود و در انتهای هفته شاهد توقف ریزش و رشد 
نماگر بازار سرمایه بودیم. دومین روز هفته گذشته تعطیل رسمی بود و 
تعطیلی روز یکش��نبه باعث شد تا معامالت هفتگی بورس تهران در دو 
نیمه متفاوت س��پری شود؛ یک نیمه با افت 6.5 درصدی و یک نیمه با 
رش��د 2.9 درصدی نماگر بازار س��هام به پایان رسید. برآیند این رفت و 
برگش��ت اما کاهش 3.7 درصدی شاخص در هفته منتهی به اول بهمن 
ماه بود. تمامی صنایع بورس��ی نیز هفته گذش��ته را سرخ پوش به پایان 

رساندند و تنها یک صنعت تک سهم بدون تغییر باقی ماند.
در این هفته گروه کاش��ی و س��رامیک ک��ه در هفته های پیش گوی 
سبقت را در کسب سود از دیگر گروه ها ربوده بود، با افت 12.۸ درصدی 
مواجه شد. این گروه حتی در دوره اصالح ۴ ماهه بورس تهران نیز افت 
چندان��ی را تجربه نکرده بود اما به نظر می رس��د افزایش قیمت س��هام 
زیرمجموعه این گروه، موجی از شناس��ایی س��ود را میان سهامدارانش 
فع��ال کرده اس��ت. دومین گ��روه پرزیان بورس ته��ران در هفته ای که 
گذش��ت، تک س��هم بود. به این ترتیب، گروه س��ایر معادن با تک نماد 
»کماس��ه« نیز معامالت هفتگی خود را با کاهش قیمت 12.۸ درصدی 
به پایان رس��اند. دو گروه دیگر در قعر جدول بازدهی هفتگی بورس نیز 
تک نماد بود. در این راستا، گروه وسایل ارتباطی با تک سهم »لپارس« 
و محصوالت چرمی با تک نماد »وملی« به ترتیب با افت 11.۸ درصدی 

و 11.1 درصدی مواجه شدند و این هفته را به پایان رساندند.
اما کمترین زیان ها به کدام گروه ها رس��ید؟ بررسی ها نشان می دهد، 
س��رمایه گذاری ها معامالت ای��ن هفته خود را با اف��ت 0.۴ درصدی به 
پایان رس��اندند تا کمترین میزان زیان در هفته ای که گذش��ت را از آن 
س��هامداران خود کنند. گروه اس��تخراج نفت و گاز نیز در هفته گذشته 
کاهش 0.۸ درصدی را ثبت کرد. گروه س��ایر مالی و زغال سنگ نیز در 
هفت��ه منتهی به یک بهمن به ترتیب افت 1.3 درصدی و 1.6 درصدی 

مواجه شدند.

در می��ان گروه ه��ای کاالیی نیز هرچند در دو روز پایانی هفته با رش��د 
قیمت همراه شدند، اما مجموع معامالت هفتگی را منفی به پایان رساندند. 
در این بین، بیشترین افت هفتگی از آن گروه محصوالت شیمیایی با افت 
5.6 درصدی شد. فلزی ها نیز این هفته با افت 3.۸ درصدی مواجه شدند. 
پاالیش��ی ها نیز وضعیتی مشابه داش��تند و در هفته منتهی به یک بهمن 
ماه ش��اهد کاهش 3.3 درصدی میانگین قیمت س��هام زیرمجموعه خود 
بودند. معدنی ها نیز هرچند کمتر اما قرمزپوش بودند و افت 2.۴ درصدی 
در مقیاس هفت��ه را ثبت کردند. کمترین کاهش قیمت هفتگی اما از آن 
صنعت شرکت های چند رشته ای صنعتی ش��د. این گروه در هفته ای که 
گذشت، بهترین عملکرد در میان کاالیی ها را رقم زد و به افت 1.7درصدی 

بسنده کرد.
ریزش قیمت دالر و هفته پرنوسان بورس

ابتدای هفته ای که گذش��ت با سردی بازار سرمایه و ریزش قیمت دالر 
همراه شد، اما در پایان هفته اوضاع تا حدی تغییر کرد و هفته پایانی دی 
به یکی از پرنوسان ترین هفته های بورس تبدیل شد. پویا بهمنی، کارشناس 
بازار سرمایه در تحلیل هفتگی بورس تهران می گوید: »در سه روز ابتدایی 

هفته شاهد عرضه های شدیدی در تمامی گروه ها و صنایع بودیم که طی 
ای��ن عرضه ها حدود ۴۸00 میلیارد پول از س��وی بخ��ش حقیقی از بازار 
خارج شده و حقوقی ها بیشترین نقش حمایتی را از بازار داشتند. یکی از 
موثرترین عوامل در ایجاد شرایط موجود، نوسانات کاهشی نرخ ارز است که 
قطعا متأثر از تغییر رویکرد فعاالن این حوزه نسبت به چشم انداز سیاسی و 
اقتصادی کشور و سیاست های پولی بانک مرکزی است. عامل موثر دیگر، 
تغییر در نرخ بهره بین بانکی اس��ت. عامل سوم که شاید این روزها بیش 
از عوام��ل دیگر صحبت از آن به میان می آید، افزایش ریس��ک بازار بر اثر 
تغییر در سیاستگذاری های بورسی و مداخالت غیرحرفهای در بازار سرمایه 

است.«
به اعتق��اد بهمنی، »مج��ادالت حول صن��دوق پاالیش��ی و همچنین 
قیمتگذاری های دس��توری دو نمونه از این دست موارد است که شاید به 
طور مستقیم و آنی در قیمت یک نماد موثر نباشد، ولی اثرات میان مدت 
و بلندمدت آن می تواند بیش از سایر عوامل ذکر شده تاثیرگذار باشد. در 
این بین برخی رخدادهای غیرمنتظره مانند استعفای رئیس سازمان بورس 
نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک بازار شده و سرمایه گذاران بالقوه 
را به س��مت بازارهای موازی و کم ریسک تر می کشاند. در کنار این عوامل 
این نکته نیز باید ذکر ش��ود که الگو و رفتار عرضه و تقاضا در بازار بورس 
تهران مانند تمام بازارهای س��هام در کش��ورهای دیگ��ر، از اصولی پیروی 
می کند که چندان با شرایط فعلی بازار مغایر نیست. به بیان دیگر، شاخص 
بورس تهران پس از رشد خیرهکننده ای که طی 3 سال اخیر داشت، نیاز 
به یک دوره بازیابی و اس��تراحت قیمتی و زمانی دارد که اصوال این دوره 
ممکن است طوالنی مدت و طاقت فرسا باشد؛ ولی نمی توان برای آن دلیل 
مشخصی ذکر کرد یا با آن جنگید، بلکه باید آن را جزئی از طبیعت بازار 

دانست.«
این کارش��ناس بازار سرمایه در تش��ریح وضعیت بورس تهران در هفته 
پیش رو می افزاید: »هرچند آمار و ارقام از بازگش��ت ش��اخص ها به مدار 
مثب��ت حکایت دارد اما تداوم این روند طی روزهای آتی برای فعاالن بازار 
سرمایه همچنان در ابهام است، چراکه طبیعت عرضه و تقاضا و همچنین 
برخورد قیمتها با سطوح حمایتی خود موجب ایجاد هیجان خرید و واکنش 
مثبت می شود، ولی ممکن است که در ادامه روزهای معامالتی، همزمان با 
فروکش کردن جو روانی، بازار در مسیر کاهشی خود قرار می گیرد. البته با 
کاهش قیمت ها، افزایش قابل پیشبینی سودآوری شرکت ها در گزارش های 
9 ماهه و افزایش قیمت کامودیتی ها برای ش��رکت های کامودیتی محور، 
نسبت قیمت به سود )p/e( فعلی و آینده برای بسیاری از شرکت ها بسیار 
جذاب ش��ده و خرید این نمادها در نواحی قیمت��ی فعلی کامال به لحاظ 
بنیادی قابل توجیه اس��ت که این موضوع نی��ز می تواند از دالیل افزایش 

تقاضا در بسیاری از نمادهای ارزنده بازار بوده باشد.«

شاخص بورس در هفته پایانی دی ماه به بازدهی منفی 3درصدی رسید

2 نیمه متفاوت بورس تهران
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جزییات واردات 707 هزار تنی برنج
در 9 ماهه ابتدای امسال بیش از 707 هزار تن برنج وارد کشور 
ش��ده است که البته در مقایسه با پارسال 30 درصد کاهش نشان 

می دهد.
به گزارش ایسنا، آخرین گزارش گمرک ایران از وضعیت واردات 
کاال در سال جاری از این حکایت داشت که از ابتدای سال تا پایان 
آذرماه بیش از 17.۴ میلیون تن کاال با ارزشی بالغ بر ۸.7 میلیون 

تن در 25 گروه کاالیی وارد کشور شده است.
اما بررس��ی جزییات واردات در این دوره از این حکایت دارد که 
سهم برنج بیش از 776 هزار تن با ارزشی حدود 707 میلیون دالر 
بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که در 9 ماه ابتدای سال گذشته 
حدود 1.1 میلیون ت��ن برنج با ارزش بیش از یک میلیارد و 175 

میلیون دالر وارد شده بود.
بر این اس��اس واردات برنج در س��ال جاری از لحاظ ارزش ۴0 
درصد و وزن تا 30 درصد کاهش داشته است. این کاهش می تواند 
ب��ه دلی��ل افزایش تولید داخل و از س��ویی موانعی که در مقطعی 

برای ترخیص این کاال وجود داشت باشد.
جری��ان واردات و ترخیص برن��ج و دپوی بیش از چند هزار تنی 
آن در دوره ای در س��ال جاری با حواش��ی همراه ب��ود؛ به گونه ای 
که حدود 230 هزار تن برنج از س��ال گذش��ته در گمرک و بنادر 
انباشت شده بود ولی با وجود اظهار به گمرک به دلیل عدم تامین 

ارز و صدور کد رهگیری بانک امکان ترخیص نداشت.
حتی در این بین زمانی که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
این مجوز به گمرک داده شد که کاالهای اساسی از جمله برنج را 
به صورت درصدی ترخیص کند این امکان به دلیل مس��ائل ارزی 
فراهم نش��د؛ تا اینکه با انتقادات مطرح شده نسبت به این موضوع 
و  اعالم صاحبان کاال مبنی بر اینکه برنج های مانده در شرایط آب 
و هوایی جنوب در حال فاسدش��دن هستند، دستگاه های مربوطه 
نس��بت به تعیی��ن تکلیف آن ورود کرده و با ص��دور کد رهگیری 

بانک مرکزی ترخیص برنج درآبان ماه آغاز شد.
برنج از جمله اقالم وارداتی است که تامین ارز آن با نرخ ۴200 
تومان انجام می ش��د ولی از ابتدای س��ال جال ارز ترجیحی از این 
کاال حذف و با ارز نیمایی که نرخی نزدیک به بازار آزاد دارد تامین 
ارز می ش��ود، تغیی��ری که از نظر فعاالن بازار بر رش��د قابل توجه 

قیمت آن موثر بوده بود.

ایران به دنبال تصاحب بازارهای جدید عراق
یک خبرگزاری آمریکایی نوش��ت: هر ساله هزاران زائر ایرانی از 
ش��هرهای نجف و کربال دیدن می کنند ک��ه در تقویت درآمدهای 
ارزی گردش��گری عراق نقش بس��زایی دارد. روزان��ه حدود 100 
کامیون ایرانی حامل تجهیزات و مصالح ساختمانی، مواد غذایی و 

دارو راهی عراق می شوند. 
به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، در شمال عراق مراکز 
خریدی وجود دارد که در آن فرش های دس��تباف ایرانی به چشم 
می خورد. یک نمایش��گاه دار فرش ایرانی در ای��ن رابطه می گوید: 
ب��ا توجه به کاهش ارزش ری��ال از نظر مالی به نفع ما اس��ت که 
محصوالت م��ان را در اینجا عرضه کنیم. پولی که دریافت می کنیم 

چه دالر باشد چه دینار عراق از ریال با ارزش تر است. 
به نوشته این خبرگزاری آمریکایی، 2۴ کسب و کار ایرانی از 15 
ش��هر این کشور نمایشگاهی را در شهر دهوک در کردستان عراق 
برگزار کردند. ایران یکی از اصلی ترین ش��رکای تجاری عراق است 
و از سال 201۸ که ترامپ از توافق هسته ای خارج شد و تحریم ها 
را تش��دید کرد، همکاری های دو طرف بیشتر شده است. هر ساله 
هزاران زائر ایرانی از ش��هرهای نجف و کربال دیدن می کنند که در 
تقویت درآمدهای ارزی گردشگری عراق نقش بسزایی دارد. روزانه 
حدود 100 کامیون ایرانی حامل تجهیزات و مصالح س��اختمانی، 

مواد غذایی و دارو راهی عراق می شوند. 
ش��هر س��لیمانیه که هم مرز ب��ا ایران اس��ت هر س��اله میزبان 
نمایشگاه های ایرانی می شود اما امسال نخستین بار است که چنین 
رویدادی در دهوک که به طور سنتی با ترکیه روابط نزدیکی دارد 
برگزار می ش��ود. برخی از فعاالن ایرانی امیدوارند بتوانند بخشی از 

سهم برندهای ترک را در این منطقه تصرف کنند.
یکی از اصلی ترین مش��کالت روابط ایران و عراق آن اس��ت که 
عراق نیز مشکالت اقتصادی خود را دارد. نمایشگاه ایران جمعیت 
زی��ادی را جذب کرد اما خیل��ی از عراقی ها پول کافی برای خرید 
اقالم این نمایش��گاه را ندارند. عراق پس از کاهش ش��دید قیمت 
نفت در بازارهای جهانی با مش��کل مالی کم سابقه ای مواجه شده 
اس��ت که این مسئله دولت را وادار به استقراض از بانک مرکزی و 

کاهش ارزش پول ملی کرد.

رشد جمعی مجوزهای صادره حوزه تجارت 
الکترونیک در 9 ماهه ابتدای امسال

رواب��ط عموم��ی وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از افزایش 
ص��دور مجوزهای حوزه تجارت الکترونیک ش��امل گواهی امضای 
الکترونیک��ی )دیجیتال( و نماد اعتماد الکترونیکی )ای نماد( در 9 
ماهه ابتدای امس��ال خبر داد. به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط 
عمومی وزارت صنعت، معدن  تجارت، رش��د جمعی اعالم ش��ده 
در راس��تای برنامه های دولت و وزارت صمت درخصوص توس��عه 
هرچه بیش��تر دولت الکترونیک و کاهش بوروکراس��ی های اداری 

انجام شده است.
براس��اس آمار ارائه شده از س��وی دفتر آمار و فرآوری داده های 
معاون��ت طرح و برنام��ه وزارت صمت، در 9 ماهه ابتدای امس��ال 
173 هزار و 33۸ فقره گواهی امضای الکترونیکی)دیجیتال( صادر 
ش��د که رشد ۴9.9 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
)139۸( داشته است. در 9 ماهه ابتدای سال گذشته 115 هزار و 
632 فقره گواهی امضای الکترونیکی صادر شده بود. همچنین در 
زمینه صدور نماد اعتماد الکترونیکی)E-Namad(  افزایش 199 
درصدی ثبت شده اس��ت. بر این اساس در 9 ماهه ابتدای امسال 
2۴ هزار و 20۴ فقره نماد اعتماد الکترونیکی صادر شد و این رقم 

در مدت مشابه پارسال ۸ هزار و 95 فقره بوده است.

اخبـــار

وزیر نفت با اشاره به شکست تحریم ها علیه صنعت نفت گفت صادرات 
نفت ایران در روزهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است.

به گ��زارش روز جمعه خبرن��گار اقتصادی ایرنا، بی��ژن زنگنه در جمع 
خبرنگاران در حاشیه مراسم افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز ، 
پاالیش و پتروشیمی در پاسخ به ایرنا گفت: صادرات نفت ایران و دسترسی 

به پول آن در روزهای اخیر به شدت افزایش داشته است.
زنگنه ادامه داد: ش��رکت ها با امید زیادی در نمایش��گاه حضور دارند و 
نمایشگاه نمایانگر شکست تحریم ها علیه صنعت نفت است زیرا اگر زنده 
نبود این نمایش��گاه کاری از پیش نمی برد. شرکت های ایرانی تقاضا برای 
خدمات می دهند  و می توانند کار کنند. حتی تقاضا برای کار بیشتر دارند 

و ما هم قبول داریم.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه صنعت نفت به سرمایه گذاری بیشتر و منابع 
مالی نیاز دارد، گفت: تا بتوانیم از تمام ظرفیت این مجموعه صیانت کرده 
و طرح ه��ا را ب��ا اتکا به تجهی��زات ایرانی پیش ببری��م . در حال حاضر در 

پروژه های باالدستی در خشکی نزدیک ۸0 درصد تجهیزات از داخل تامین 
می ش��ود و در قراردادها تصریح ش��ده که پیمانکاران حق خرید از خارج 
ندارن��د. در بخش هایی ضعف داریم یکی از بخش ها تامین لوله های بدون 

درز فشار باال و لوله های سی.آر.اس است.
س��اخت این لوله ها در داخل به دلیل تحریم به عق��ب افتاد، اما دوباره 
فعال کردیم. در یک پاالیشگاه یا پتروشیمی نیز 65 تا 70 درصد تجهیزات 
س��اخت داخل اس��ت. زنگنه وضعیت گازرس��انی به اس��تان سیستان و 
بلوچس��تان را مطلوب دانس��ت و ادامه داد: در ماه های اول سال آینده گاز 

منطقه زابل وصل می شود.
وی یکی از دالیل تعویق در گازرس��انی به سیس��تان و و بلوچس��تان را 
تمرکز لوله س��ازان برای تامین لوله های گوره جاس��ک عنوان کرد و گفت: 
ظرفیت لوله سازان محدود است و اولویت با گروه جاسک بود. با این حال، 

گازرسانی داخل شهرها در جریان است و تاخیر جدی ندارد.
وی تاکید کرد: براساس احتماالت کار می کنیم اما اعالم عمومی نمی کنم. 

البت��ه نگران بازیافتن بازارهای از دس��ت رفته نیس��تیم زیرا اگر تحریم ها 
برداش��ته شود بازار به س��راغ ما می آید زیرا به دنبال تنوع در فروشندگان 
هس��تند. وزیر نفت با اشاره به اینکه در جریان تحریم تجربه های جدیدی 
به دس��ت آوردیم، افزود: درخصوص بازاریابی و انتقال پول در صورت رفع 

تحریم ها در کوتاه ترین زمان به شرایط پیش از تحریم می رسیم.
از آنج��ا که جن��گ اقتصادی هنوز تمام نش��ده، آمار ص��ادرات نفت را 
نمی ده��م. وی درخصوص وضعیت صادرات نفت و رفع تحریم ها در دولت 
جدید آمریکا و ریاس��ت جمهوری جو بایدن گفت: من پیشگو نیستم اما 

مقامات سیاسی ما پیام ها را روشن داده اند.
وزیر نفت همچنین تصرح کرد: مذاکره ای برای تهاتر نفت نبوده است.

به گفته زنگنه پیش از تحریم ها، با جمهوری آذربایجان پیش��رفت های 
خوبی داش��تیم که با تحریم ها دچار اشکال شد، اما اگر تحریم ها برطرف 
ش��ود این مشکالت نیز حل خواهد شد.  فاز 11 برای زمستان سال آینده 

به برداشت 15 میلیون متر مکعب می رسد.

زنگنه در پاسخ به ایرنا:

افزایش صادرات نفت ایران تایید شد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت با مذاکرات 
صورت گرفته در تلفیق و تالش های کمیس��یون امسال از محل تبصره 
1۴، پیش��نهاد 90 ه��زار میلیارد ری��ال مابه  والتف��اوت یارانه به بخش 

کشاورزی داده شده است.
به گزارش ایرنا، س��یدجواد ساداتی نژادی شامگاه پنجشنبه در بازدید 
از طرح های کش��اورزی منطقه ش��رق اس��تان هرمزگان افزود: در سال 
1۴00 می توانی��م باالی 350 هزار میلی��ارد ریال از این محل به غیر از 
تس��هیالت بانک کشاورزی، تس��هیالت ارزان قیمت را به توسعه گلخانه 
و آبزی پروری اضافه کنیم که بخش��ی از آن به اس��تان هرمزگان تعلق 

می گیرد.
وی اظهار داش��ت: برای توسعه محصوالت کشاورزی یک فراموشی و 

عقب ماندگی در حوزه س��رمایه گذاری کشاورزی وجود دارد که بایستی 
جبران ش��ود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی اظهار 
داش��ت: در اولویت نخست بایس��تی قطب های مهم کشاورزی کشور را 
دید تا بتوان مس��ائل و مش��کالت آن را در حوزه نظ��ارت و قانونگذاری 

مجلس احصا کرد.
وی اف��زود: با توجه به عزم کمیس��یون کش��اورزی و ن��گاه این دوره 
مجلس به کش��اورزی، تمام تالش مان را در ایجاد فرصت برای کمک به 

توسعه کشاورزی می کنیم.
س��اداتی نژادی ادامه داد: در سه ماه نخس��ت مجلس یازدهم احصای 
خرید تضمینی گندم اتفاق افتاد که این نشان دهنده نقش مهم مجلس 

در حوزه اقتصاد کشاورزی دارد.

شرق هرمزگان مهمترین قطب کشاورزی کشور 
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، شرق استان 
هرمزگان یکی از مهمترین قطب های کشاورزی کشور در زمینه میوه های 
گرمس��یری و آبزیان اس��ت. وی  با بیان اینکه در شهرستان رودان از توابع 
هرم��زگان ظرفیت های خوب��ی برای فعالیت های کش��اورزی وجود دارد و 
تاکنون اقدامات بسیار خوبی نیز انجام شده است، خاطرنشان کرد: با توجه 
به شرایط آب و هوایی ظرفیت بسیار باالتری در تولید محصوالت گلخانه ها 
وجود دارد و مطالبه بازار هدف برای این گونه محصوالت نیز بسیار باالست. 
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: بعد از بازدید از منطقه ش��رق هرمزگان 
جمع بندی نهایی در استانداری انجام می شود تا در 2 هفته آینده، اتفاقات 

خوبی نصیب کشاورزی این منطقه شود.

رئی��س کمیته معدن کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت طرح ساماندهی بازار فوالد در خانه ملت در حال تصویب 
اس��ت  و مراح��ل نهایی را طی می کن��د. به گزارش ایرن��ا، »اله وردی 
دهقانی« عصر پنجش��نبه در جریان س��فر 2 روزه اعضای کمیس��یون 
صنایع و معاون مجلس به استان مرکزی و در حاشیه بازدید از شرکت 
هپکو در گفت و گو با ایرنا افزود: تکمیل زنجیره های تولید، ساماندهی 
بازار،  تامین نیاز کش��ور و رفع مشکالت حوزه فوالد در اولویت کاری 

این کمیته قرار دارد.
وی تاکید کرد: نخست باید فوالد موردنیاز کشور تامین شود و مازاد 

بر تولید به خارج از کشور صادر شود.
رئی��س کمیته معدن کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی بیان داش��ت: معافیت ه��ای مالیاتی حوزه معدن ب��ه غیر از 
محصوالت نهایی، برداش��ته ش��ده چراکه این مهم برای کشور ارزش 

افزوده، ایجاد اشتغال و افزایش ثروت را به همراه دارد.
دهقان��ی از دیگ��ر اقدامات در حال پیگی��ری را اصالح قانون معادن 
عن��وان کرد و گف��ت: قانون معادن خأل و کاس��تی های زیادی دارد به 

طوری که حقوق معادن بلوکه شده به شهرستان ها پرداخت نمی شود، 
معادن خام فروشی می کنند و درآمد حاصل، در تولید، اشتغال و صنایع 

پایین دستی هزینه نمی شود.
نماینده ورزقان ادامه داد: برخی س��ازمان ها برای راه اندازی معادن و 
استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت این  واحدها، مشکالتی ایجاد  و 
در مس��یر معدنکاران و سرمایه گذاران فعال در این حوزه سنگ اندازی 
می کنند، در حالی که باید ش��رایط برای فع��االن اقتصادی این عرصه 
به گونه ای تس��هیل ش��ود که ایران به یکی از 10 کش��ور برتر دنیا در 
ای��ن زمینه تبدیل ش��ود. دهقانی در بخش دیگری از س��خنان خود، 
درخصوص بازدید دو روزه از واحدهای تولیدی اس��تان مرکزی گفت: 
این استان صنعتی از ظرفیت قابل قبول و مناسبی برخوردار است ولی 

متاسفانه صنعت استان به زمین خورده است.
وی اظهار داش��ت: ظرفیت ه��ای واحدهای تولیدی اس��تان مرکزی 
سرمایه مردم و بیت المال است و چنانچه اکنون بخواهیم تاسیساتی با 

این ظرفیت ایجاد کنیم، نیازمند هزاران میلیارد اعتبار هستیم.
وی هدف از س��فرهای این کمیس��یون را بازدی��د از توانمندی ها و 

ظرفیت واحدهای تولیدی و رفع مشکالت آنها دانست و افزود: با توجه 
به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای جهش و افزایش تولید در 
کشور باید به مقوله خودکفایی و تولید محصوالت پایین دستی صنایع 

و معادن توجه ویژه داشته باشیم.
رئی��س کمیته معدن کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی درخصوص رفع مش��کالت واحدهای تولیدی استان مرکزی 
نیز گفت: نشس��تی ب��ا مس��ئوالن عالی رتبه کش��وری و نمایندگان و 
مس��ئوالن ارشد استان مرکزی در اسرع وقت برگزار می شود و پس از 
یک جمع بندی نهایی به طور حتم راهکارهای ویژه ای در راستای رفع 
مش��کالت تولیدی اس��تان ارائه خواهیم داد تا پایتخت صنعتی کشور 

دوباره به چرخه تولید برگردد و نیاز کشور را تامین کند.
براس��اس اطالعات موجود، کلیات طرح توس��عه و تولید پایدار زنجیره 
فوالد با س��اماندهی وضعیت بازار فوالد کشور با رویکرد اصالح سیاست ها 

در 23 دی ماه سال جاری مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.
اس��تان مرکزی ب��ا دارا بودن ح��دود 3 هزار واح��د صنعتی بزرگ، 

متوسط و کوچک به عنوان  پایتخت صنعتی ایران شناخته می شود.

مع��اون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت زمانی که اقتصاد بدون 
نفت در کش��ور دچار رشد منفی ش��د، اقتصاد دانش بنیان در ایران رشد 

مثبت 6.۴ درصد را تجربه کرد.
به گزارش ایرنا، امیر ناظمی در آیین اختتامیه رویداد سکوی پرتاب یزد 
با بیان اینکه رویای تحقق نوآوری اکنون در کشور به واقعیت مبدل شد، 
افزود:  دلیل این موفقیت در اقتصاد دانش بنیان، وجود افراد باانگیزه و نگاه 

بین بخشی است.
وی اظهار کرد: دولت در این اقتصاد سعی کرد کمترین دخالت را داشته 

باشد و همکاری چند نهاد برای تحقق آن  از رمزهای موفقیت آن است.
رئیس س��ازمان فناوری اطالع��ات ایران تصریح کرد: امروز کش��ور به 
جایگاهی دس��ت پیدا ک��رد که رویاهای دیروز محق��ق و در حال تحقق 
رویاهای امروز اس��ت و به زودی به رویاه��ای بزرگتری در عرصه نوآوری 

می رسد. مجموعا 291 تیم در رویداد سکوی پرتاب یزد ثبت نام کردند که 
هیأت داوران از مجموع این طرح ها، 5۸ مورد را انتخاب کرد.

در مراسم اختتامیه 37 تیم استارت آپ از استان یزد انتخاب و موفق به 
جذب ۴0 میلیارد و ۸0 میلیون تومان سرمایه شدند.

 پیام رویداد یادشده این است که مسئوالن شرکت های نوآور و دانش بنیان 
که س��ال ها مشغول فعالیت هستند، ایده های خود را تجاری سازی کنند، 

وارد مرحله بزرگتری شوند و جذب سرمایه کنند.
ش��رکت های حاضر در این رویداد اغلب تخصصی اند که عالوه بر آورده 
مادی فواید غیرمادی نیز برای ش��رکت های دانش بنیان و نوآور به همراه 
دارد و مجریان آن با توجه به تبحر و حضور موفقی که در بازار دارند، کمک 

بسیار خوبی برای شرکت ها هستند. 
 رویداد یادش��ده با کم��ک صندوق پژوهش و فن��اوری یزد و حمایت 

کاروان سرمایه گذاری استانی 100 استارت آپ و پارک علم و فناوری یزد و 
برخی نهادها و دانشگاه های استان برگزار شد . در استان یزد ۴50 شرکت 
ن��وآور وجود دارد که 320 مورد آنها در پارک علم و فناوری یزد مس��تقر 
اس��ت.   »100 استار ت آپ« برنامه پیوس��ته سرمایه گذاری و شتاب دهی 
غیرمتمرکز با همکاری شبکه ای از راهبران نام آشنای زیست بوم کارآفرینی، 
ش��تاب دهنده های همکار و نهادهای خصوصی و دولتی است که فعالیت 
آن از یک س��ال گذشته آغاز ش��د و تالش می کند، فرآیند شتاب گیری 

شرکت های نوپا را پیگیری و تسهیل کند. 
استارت آپ یا شرکت های نوپا، کسب و کاری است که عموماً حول محور 
فناوری ش��کل گرفته و ظرفیت رشد باالیی دارد و کاروان سرمایه گذاری 
استانی 100 شرکت نوپا یا کمک نوآور تاکنون به استان های گیالن، قم، 

اصفهان، کردستان و یزد سفر کرد ه اند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

90 هزار میلیارد ریال مابه التفاوت یارانه به بخش کشاورزی پیشنهاد شد

نماینده مجلس: 

طرح ساماندهی بازار فوالد در مراحل نهایی تصویب است

معاون وزیر ارتباطات: اقتصاد دانش بنیان رشد 6.4 درصد را تجربه کرد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار
مرکز مدیریت راه های کشور اعالم کرد

کاهش 1۲درصدی تردد در محورهای 
برون شهری

مرکز مدیریت راه های کشور اعالم کرد آخرین اطالعات دریافتی 
از 2هزار و 313 دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون شهری، 
12 درصد کاهش تردد را در ش��بانه  روز گذشته نسبت به روز قبل 
نشان می دهد. به گزارش روز جمعه ایرنا از مرکز مدیریت راه های 
کشور، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران- 
شمال و آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

براس��اس این گزارش، محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخالت 
جوی اس��ت و برخی از محورهای اس��تان های خراس��ان شمالی و 

خراسان رضوی با بارش پراکنده برف و باران همراه است.
از محورهای مسدود شریانی می توان به محورهای شهمیرزاد – 
کیاسر، شاهرود – آزادش��هر،  کالت – مشهد، شهداد – نهبندان، 
خرم آباد – پلدختر اشاره کرد. براساس اعالم این مرکز، محورهای 
قزوین – همدان )کیلومتر 110( مسدود بوده و تردد از الین روبه 
رو ب��ه صورت دوطرفه انجام می ش��ود. محور شمش��ک – دیزین، 
اولنگ – ش��هرود، س��ی س��خت – پادنا، گنجنامه – تویسرکان، 
س��روآباد – پ��اوه، وازک – بلده، پونل – خلخ��ال جزو محورهای 

دارای انسداد فصلی هستند.

روش اخذ عوارض الکترونیکی تردد از 
آزادراه ها باز هم تغییر کرد

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
بار دیگر از برقراری سیس��تمی جدید برای اخذ عوارض آزادراهی 
خب��ر داد. به گزارش صدا وس��یما، خیراهلل خادم��ی گفت: در این 
روش برای خودروهایی که از آزادراه ها اس��تفاده می کنند برچسب 
هوش��مندی تهیه ش��ده تا هنگام عبور از دوربین های پالک خوان، 
عوارض موردنظر از کیف پول آنها کس��ر شود. وی افزود: این مدل 
در آزادراه غدیر )کنارگذر جنوبی تهران( به صورت آزمایش��ی اجرا 
می شود و اگر جواب بدهد در دیگر آزادراه ها نیز آن را اجرا خواهیم 
کرد. مدیرعامل ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل 
کشور در توضیح بیشتر فرآیند جدید دریافت عوارض در آزادراه ها 
افزود: در این روش پیش از آنکه مردم به دوربین های پالک خوان 
محاس��به و دریافت عوارض برس��ند باید کیف پول خود را ش��ارژ 
کنند و در این ش��رایط دوربین های تعبیه شده پالک را می خواند. 
ش��ماره پالک پیش از این به کیف پول تعیین شده توسط راننده 
متصل ش��ده است و نهایتاً براس��اس نرخ عوارض تعیین شده مبلغ 
از حس��اب رانندگان کسر خواهد ش��د. خادمی با اشاره به اینکه با 
اس��تفاده از این روش رانندگان پیش از عبور یا در هنگام عبور از 
آزادراه ع��وارض آن را پرداخ��ت می کنند و نی��ازی به پرداخت از 
طریق اپلیکیش��ن ها و روش های معمول دیگر نیس��ت، افزود: این 
روش جدی��د دریاف��ت عوارض آزادراهی هم ب��رای راحتی عبور و 
مرور رانندگان و هم برای بازگشت سریع تر سرمایه سرمایه گذاران 
مزایای بس��یاری دارد و نیازی به پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم 
از سوی رانندگان نیست چراکه کافی است کیف پول تعریف شده 
یک بار شارژ شود و به میزان مبلغی که در آن شارژ شده و تعداد 

دفعات عبور و مرور از آزادراه می توان تردد کرد.

هر خودرو ۲۲ میلیون تومان هزینه فوالد دارد
مع��اون صنایع وزارت صمت گفت در بیلت ها با ۸ تا 10 میلیون 
تن مازاد تولید مواجه هس��تیم، اما در ورق های فوالدی با مش��کل 
کمبود مواجهیم. مهدی صادق��ی نیارکی در گفت وگو با  خبرنگار 
صنع��ت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران 
جوان، درب��اره تاثیر قیمت فوالد محص��والت صنعتی اظهار کرد: 
ف��والد را می توان به دو بخش بیلت و اس��لب تقس��یم بندی کرد. 
بیلت ها عموما به میلگرد، کالف و تیرآهن تبدیل می شود که عمدتا 
کاربرد عمرانی دارد، اما اسلب ها به ورق گرم، ورق سرد و در نهایت 
به ورق های گالوانیزه و رنگی تبدیل می شود که عمده مصرف آنها 
به بخش های صنعتی مربوط می شود. او ادامه داد: عمده ورق های 
گرم در صنایع لوله و پروفیل مورد استفاده قرار می گیرید ورق های 
سرد هم در خودروسازی، قطعه سازی، بشکه سازی و صنعت لوازم 
خانگی و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد. نیارکی 
گف��ت: اگر میزان فوالد به کار رفته در ه��ر خودرو را حدود ۸50 
کیلوگ��رم و در لوازم خانگی بزرگ بین 15 تا 25 کیلوگرم در نظر 
بگیرید در کمترین حالت اگر قیمت هر کیلو فوالد را 25 کیلوگرم 
در نظ��ر بگیریم حدود 22 میلیون تومان از هزینه تمام ش��ده هر 
خودرو هزینه فوالد آن خواهد بود. این قیمت تنها هزینه فوالد به 
کار رفته در بدنه بوده و با محاس��به قطعات به کار رفته در خودرو 
هزینه بیش��تری اعمال خواهد ش��د. ورق به عن��وان یکی از مواد 
اصل��ی و حجیم به کار رفته در تولید محصوالت مختلف تاثیرگذار 
خواهد بود. معاون صنایع وزارت صمت با اشاره به محدودیت های 
ایجادش��ده برای ش��رکت های متخلف در عرضه فوالد، بیان کرد: 
ش��یوه نامه س��اماندهی بازار فوالد به صراحت بیان کرده است که 
ف��والد باید تنه��ا در بورس عرضه ش��ده و وارد بازار آزاد نش��ود، 
همچنین مجوز های صادراتی ش��رکت های ف��والدی هم منوط بر 
رعایت کف عرضه ش��ده است. او تاکید کرد: علی رغم تولید مازاد 
فوالد در کش��ور با مشکل در تامین ورق مواجه بوده و در بیلت ها 
با ۸ تا 10 میلیون تن مازاد تولید مواجه هس��تیم، اما در ورق های 
فوالدی با مش��کل کمبود مواجهیم. نسبت به پروانه های صادره و 
رش��د تولیدی که در لوازم خانگی و خ��ودرو داریم با کمبود ورق 
مواجه ش��ده ایم. با توجه به تقاضایی که در حوزه ورق های فوالدی 
وجود دارد باید میزان عرضه آن بسیار کنترل شده و مرتب باشد تا 
تولید کننده ها هم بتوانند برای تولید برنامه ریزی کنند. او با اشاره 
به تاثیرات ش��یوه نامه مدیریت صنعت فوالد گفت: باید تمام فوالد 
تولیدی کش��ور وارد بورس شده و تمام زنجیره فرآوری و استفاده 
از آن روی س��امانه جامع تجارت ثبت شود. در صورت تحقق این 
فرآیند امکان بروز فساد و عرضه خارج از شبکه به حداقل می رسد 
یا باید بازار را رها کنیم یا باید با کنترل عرضه و تقاضا قیمت ها را 
متعادل تر نگه داریم. خودرو و لوازم خانگی با توجه به حساس��یت 

زیادی که دارند باید به طور مداوم مورد بررسی قرار بگیرند.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کشور گفت  شورای پول و اعتبار با پرداخت 5هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به خودروسازان موافقت کرد، مشروط بر اینکه ۸0 درصد آن معادل ۴هزار 
میلیارد تومان به عنوان بازپرداخت بخش��ی از بدهی های ش��ان در اختیار 

قطعه سازان قرار گیرد.
به گ��زارش ایرنا، اکنون مجموع بدهی خودروس��ازان به زنجیره تامین 
داخلی به ۴0 هزار میلیارد تومان رسیده و مانده بدهی معوق تعیین تکلیف 

نشده خودروسازان به قطعه سازان بیش از 10 هزار میلیارد تومان است.
در همین زمینه، محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
گفت: اواخر پارس��ال خودروس��ازان نیمی از تس��هیالت 10 هزار میلیارد 
تومانی مصوب ش��ده از سوی ش��ورای پول و اعتبار را دریافت کرده و بین 

قطعه سازان تقسیم کردند.

وی بیان داش��ت: اکنون 5هزار میلیارد توم��ان آن باقی  مانده که نیاز به 
مصوبه جدیدی نداشته و فقط باید تاریخ مصوبه قبلی از سوی بانک مرکزی 

برای پرداخت، تمدید می شد.
نجفی منش خاطرنش��ان کرد: در جلسه اخیر با مسئوالن بانک مرکزی، 
مقرر ش��د باقی مانده 5هزار میلیارد تومان به صورت تسهیالت در اختیار 
دو خودروس��از بزرگ کش��ور یعنی ایران خودرو و سایپا قرار بگیرد، با این 

پیش شرط که ۸0 درصد این مبلغ را به قطعه سازان بدهند.
وی تصریح  کرد: به طور قطع تحقیق تسهیالت یادشده در ایام باقی مانده 
تا پایان سال می تواند موجب رونق قطعه سازی و خودروسازی شده و ما را 

در تحقق شعار »جهش تولید« یاری کند.
عملیاتی شدن اوراق گام

ای��ن مقام صنفی همچنی��ن از عملیاتی ش��دن اس��تفاده از اوراق گام 
برای قطعه س��ازان خبر داد و افزود: مقرر ش��ده که این مهم اجرایی شود 

ش��رکت هایی که خواستار استفاده از این شیوه هس��تند باید کد بورسی 
سجام دریافت کنند.

وی یادآور ش��د: اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( یک ابزار بازار محور و با 
قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه است که تسهیالت جدید را 

برای تامین مالی بدون تورم بنگاه های تولیدی فراهم می کند.
نجفی من��ش ادامه  داد: به ات��کای این اوراق، تولیدکنن��دگان برمبنای 
فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل، درخواست انتشار و تضمین 
گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل 
می دهند و دارنده این اوراق می تواند گواهی را تا زمان سررس��ید نزد خود 

نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه بدهد.
به گزارش ایرنا، اکنون از حدود یک هزار و 200 قطعه س��از رسمی فعال 
در رده ه��ای 1، 2 و 3 با جمعیت حدود 550 هزار نفری، نزدیک به ۴00 

واحد تعطیل و 300 واحد نیمه تعطیل هستند.

در راستای حمایت از ساخت داخل و تحقق جهش تولید

قطعه سازان ۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت می گیرند

وزی��ر صنعت،  معدن و تجارت گفت با افزایش س��طح تولید خودرو 
در کش��ور، خودروهای داخلی تا 30درصد و خودروهای خارجی تا 50 

درصد افت قیمت داشته است.
به گزارش ایس��نا، علیرضا رزم حس��ینی در دیدار با آیت اهلل س��ید 
هاش��م حسینی بوش��هری،  رئیس جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم، 
عنوان ک��رد:  هم اکنون نیز با افزایش س��طح تولید خودرو در کش��ور 
قیم��ت این محصول در حال کاهش ب��وده و خودروهای داخلی تا 30 

درصد و خودروهای خارجی تا 50 درصد افت قیمت داشته است.
وی اف��زود: وزارت صمت با افزایش س��طح تولید محصوالت داخلی 
و همچنین تامی��ن به موقع کاالهای اساس��ی موردنیاز مردم،  راهبرد 
عرض��ه فراوان محصوالت به بازار برای متعادل س��ازی قیمت کاالها را 

دنبال می کند.

وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن وزارتخانه نق��ش مهمی در خنثی س��ازی 
تحریم ه��ای ظالمانه دش��منان داش��ته و به عنوان یک خط ش��کن، 
کاالهای موردنیاز مردم را به بازار عرضه می کند، اظهار کرد: در بخش 
تنظیم بازار مس��ئولیت کار به اس��تانداران داده ش��ده است که در قم 
مس��ئوالن اس��تان در تنظیم بازار بس��یار خوب عمل کردند که هدف 
از این اقدام ها گس��ترش رضایتمندی مردم و نشان دادن ظرفیت های 

انقالب اسالمی در ابعاد مختلف با وجود تحریم های شدید است.
وی با اش��اره بر اینکه امروز با وجود همه مش��کل ها از جمله بحث 
تحریم و ش��یوع ویروس کرونا،  تراز بازرگان��ی ایرانی 57 میلیارد دالر 
اس��ت و بخش صنعت و معدن رشد 6 درصدی را تجربه می کند، بیان 
کرد: در 29 رش��ته صنعتی رش��د بس��یار خوبی تا صددرصد افزایش 
تولید داشتیم،  حتی در برخی اقالم بیش از ۴00 درصد رشد تولید را 

شاهد بودیم. وی افزود: در تولید لوازم خانگی پس از رفتن شرکت های 
خارجی رش��د خوبی داش��تیم و اگر تحریم ها برداش��ته ش��ود هم با 
توس��عه صورت گرفته قابلیت رقابت ب��ا محصوالت خارجی و صادرات 
لوازم خانگی س��اخت ای��ران را داریم، قطعات موردنی��از این بخش را 
هم خودم��ان تولید می کنیم. وی ادام��ه داد: هم اکنون در بخش های 
مختلف صنعتی از جمله تولید فوالد و خودرو به ترتیب رشد 10 و 2۸ 
درصدی را تجربه می کنیم و تالش ما در مسیر افزایش تولید و فراوانی 

کاال که موجب کاهش قیمت ها می شود، خواهد بود.
رزم حس��ینی گفت: امروز صادرکننده شریف ما مجاز است ارز خود 
را به دولت بفروشد یا برای واردات کاالهای اساسی اقدام کند و بدین 
صورت بس��یاری از مش��کل های قضایی ناش��ی از بازگرداندن ارزها و 

تشکیل پرونده های قضایی حل می شود.

یک ش��رکت دانش بنیان برای نخس��تین بار با تکیه بر توان داخلی 
موفق به دس��تیابی به دانش فنی، بومی س��ازی و تولید مجموعه کامل 
سیستم های هیدرولیکی ترمز ماشین آالت سنگین در کشور، مطابق با 

استانداردهای روز دنیا شد.
به گزارش ایرنا »ایمان علیزاده«، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان 
روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار دانش��گاه وآموزش درخصوص این 
محصول دانش بنیان افزود: این شرکت در حال توسعه، تولید و تکمیل 
مجموعه کامل سیس��تم های هیدرولیکی ترمز ماشین آالت سنگین و 

خطوط فرآوری و تولید مواد معدنی است.
علیزاده گفت: این ش��رکت به صورت متمرکز در زمینه سیستم های 
هیدرولیکی ترمز و قس��مت باری ماشین آالت سنگین معدنی فعالیت 
می کند تا بتواند طیف گس��ترده ای از برندهای وارداتی این محصول را 

تحت پوشش قرار دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر این شرکت دانش بنیان موفق شده این 

محصول حس��اس و فوق ایمنی را تولید کن��د. این محصول اکنون بر 
روی تراک های TEREX 100 )ماش��ین آالت سنگین معدن(  نصب  
و در تراک های معدن یک و س��ه ش��رکت صنعت��ی و معدنی گل گهر 
راه اندازی ش��ده است. مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان یادآور شد: 
طراحی، س��اخت و انجام موفق تس��ت های آزمایش��گاهی و عملیاتی 
ای��ن محصول به صورت کامال تخصصی  توس��ط متخصصان ش��رکت 
با دقت باال انجام  ش��ده اس��ت. علیزاده گفت: عملکرد تا فش��ار کاری 
 Carlisle 2۴1 بار، مهندس��ی معک��وس بر طبق تکنولوژی ش��رکت
آمری��کا، کیفیت ب��اال و هم تراز ب��ا نمونه آمریکایی برای س��ری های  
2101-2106، امکان سرویس دهی آسان و کاهش هزینه های تعمیر و 
نگهداری، مقرون به صرفه نسبت به نمونه های آمریکایی و نیز گارانتی 
معتبر و ارائه خدمات پس از فروش توس��ط شرکت از ویژگی های این 
محص��ول دانش بنیان اس��ت.  وی تاکید کرد: این محصول قابل رقابت 
با ش��رکت های مطرح دنیا است. مجموعه سیس��تم هیدرولیکی ترمز 

این ش��رکت مقرون به صرفه ترین و باالترین کیفیت موجود را در بازار 
داخلی کش��ور در مقایسه با نمونه های خارجی دارد. این فناور با اشاره 
ب��ه اینکه این محصول پیش از این کامال وارداتی بوده و نمونه داخلی 
ندارد، افزود: به دلیل وجود تحریم ها واردات این محصول مش��کل شد 
و قیمت باالی آن نیز باعث شده این محصول داخلی  اهمیت ویژه ای 

در صنایع مختلف پیدا کند.
علیزاده تصریح کرد: مهمترین دستاورد این شرکت در این محصول 
دانش بنیان دس��تیابی به دانش فنی، سیس��تم های هیدرولیکی است. 
این سیس��تم در صنایع دیگر نیز کاربرد دارد بنابراین قابلیت تغییر و 
اجرا روی ماشین آالت سنگین دیگر صنایع از قبیل راهداری را دارد. 

وی گفت: سیس��تم هیدرولیکی ماش��ین آالت سنگین یک مجموعه 
پیچیده است، هر کدام از بخش های آن نیاز به دانش فنی مجزا دارد و 
در مجموع تولید کل این مجموعه سخت بوده و برای اولین بار توسط 

افراد متخصص این شرکت دانش بنیان در کشور تولید شده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت گفت با نرخ کنونی 
ارز، قیمت خودروهای داخلی بین 10 تا 20 میلیون تومان دیگر جای 

ریزش دارد.
به گزارش ایرنا،»سعید موتمنی« درخصوص اعالم ثابت ماندن قیمت 
خودروها تا پایان س��ال از سوی شورای رقابت، افزود:  با افت قیمت ارز 
در هفته های گذشته، مشخص بود که دیگر نمی توان همچون ماه های 

گذشته به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داد.
وی ب��ا بیان اینکه تا پایان س��ال دیگر افزای��ش قیمت ها در بازار را 
ش��اهد نخواهیم بود، به خودروهای چینی اش��اره کرد که در ماه های 
گذشته آنقدر افزایش قیمت داشتند که این روزها زیر قیمت کارخانه 

هم خریدار ندارند.
به گفته این مقام صنفی، اگر ارز همچون چند هفته گذشته در نرخ 
مش��خصی تثبیت ش��ود، آنگاه اثر آن را در بازار و روی قیمت ها شاهد 

خواهیم بود.

وی با اش��اره به رس��یدن نرخ ارز به کانال 22 هزار تومان که مشابه 
س��ی ام مردادماه امسال است، یادآور شد: در آن زمان پژو ۴05 جی. 
ال. ایک��س به 1۴6 میلیون تومان، پ��ژو 206 تیپ 2 به 165 میلیون 
تومان، پژو 206 تیپ 5 به 203 میلیون تومان، پژو 206 صندوق دار به 
193 میلیون تومان و پراید 131 به ۸3 میلیون تومان قیمت داشتند.
موتمنی ادامه  داد: مقایسه قیمت این خودروها با قیمت های کنونی 
بازار نش��ان می دهد که هنوز بین 10 تا 20 میلیون تومان دیگر جای 

کاهش قیمت وجود دارد.
وی خاطرنشان  کرد:  این روزها معامالت در بازار در حد صفر است و 
خریداران با احتمال افت بیش از پیش نرخ ارز به زیر 20 هزار تومان و 

در نتیجه کاهش قیمت های خودرو، دست از خرید کشیده اند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت با اشاره به روی کار 
آمدن دولت جدی��د در آمریکا و احتمال کاهش تحریم ها، گفت: همه 
این مس��ائل سبب ش��ده تا هیچ افزایشی در قیمت خودرو دست کم تا 

پایان امسال متصور نباشیم، مگر اینکه نوسان های ارزی مانع شود.
وی اظهار داش��ت: افزایش نرخ ارز تورم زاس��ت و اثرش را با افزایش 
قیمت ها نشان می دهد، اما اگر در یک نرخ ثابت شود، معامالت به راه 

خواهد افتاد.
موتمن��ی تاکید کرد:  خ��ودرو یک کاالی مصرفی اس��ت و نباید دو 
نرخی باش��د و ابراز امیدواری کرد تولید و عرض��ه خودرو به اندازه ای 

باشد که نیازهای بازار را پاسخ بدهد.
وی معتقد اس��ت که فروش��ندگان هن��وز قیمت ه��ای باالیی برای 
خودروه��ای خود در س��ایت ها و فضای مجازی مطالب��ه می کنند که 
واقعی نیستند و هفته آینده با شفافیت بیشتری در این موضوع مواجه 

خواهیم شد.
روز گذش��ته رئیس شورای رقابت گفت: با توجه به روند نزولی بازار 
خودرو در روزهای گذش��ته، این شورا تصمیم گرفت که هیچ افزایش 

قیمتی درخصوص خودروها تا پایان سال اعمال نشود.

وزیر صمت گفت:

خودروی داخلی تا 30درصد افت قیمت داشته است

سیستم  هیدرولیکی ترمز ماشین آالت سنگین بومی سازی شد

خودرو بین 10 تا ۲0 میلیون تومان دیگر باید ارزان شود
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نتفلیکس،  س��رویس پخش آنالین فیلم و سریال در سال 2020 موفق 
به جذب 37 میلیون مش��ترک جدید شد و با این حساب تعداد کاربران 
این سرویس محبوب در سال 2020 از مرز 200 میلیون کاربر گذشت و 

رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش دیجیاتو، نتفلیکس در نامه ای به 
س��رمایه گذاران از رکورد جدید 200 میلیون 
مش��ترک خود خبر داد. این سرویس آنالین، 
تنها در فصل س��وم سال گذش��ته میالدی، 
موفق به جذب ۸.5 میلیون کاربر جدید شده 

بود.
همزمان ب��ا ش��یوع کرونا و خانه نش��ینی 
بسیاری از شهروندان در سراسر جهان، تعداد 
مش��ترکان نتفلیکس با جهشی بزرگ مواجه 
شد و طی سه ماهه اول سال 2020 در حدود 
15.۸ میلیون مش��ترک جدید به نتفلیکس 
پیوستند که دو برابر بیشتر از پیش بینی های 

انجام ش��ده توسط این ش��رکت مبنی بر جذب 7.2 میلیون کاربر جدید 
بود. نتفلیکس با درآمد حاصل از این تعداد مشترک جدید دیگر نیازی به 
افزایش بودجه های خارجی ندارد و انتظار می رود در س��ال 2021 بتواند 

درآمد بیش��تری داشته باشد. سرویس پخش آنالین نتفلیکس در تالش 
است تا استراتژی های فعلی را ادامه دهد و بتواند با بهبود وضعیت فعلی 
به جذب مشترکان بیشتری کمک کند. این سرویس آنالین پخش فیلم و 
سریال قصد دارد به منظور افزایش جذابیت 
برای کاربرانی که عالقه مند به مشاهده فیلم 
هس��تند، در سال 2021 هر هفته یک فیلم 
جدید به اشتراک بگذارد و پیش بینی می کند 
که در س��ه ماهه اول سال جاری میالدی 6 

میلیون کاربر جدید دیگر را جذب کند.
پس از آنک��ه نتفلیکس پیش بینی  خود 
را در م��ورد جذب کاربران جدید منتش��ر 
کرد؛  ارزش سهام این شرکت از 502 دالر 
به 563 دالر افزایش یافت. با ش��یوع کرونا 
بس��یاری از ش��رکت ها با ضرر مالی مواجه 
شدند، اما این اتفاق برای نتفلیکس و برخی 
ش��رکت های دیگر نیفتاد و توانست درآمد 
و محبوبیت خود را افزایش دهد. بی ش��ک زمانی که مردم خانه نش��ین 
شوند، نیاز به سرگرمی دارند که فیلم و سریال از مهمترین آنها محسوب 

می شوند.

مایکروسافت با سرمایه گذاری 2 میلیارد دالری در شرکت کروز، برای اولین 
بار به صورت جدی وارد بازار خودروهای خودران می ش��ود. به دنبال تصمیم 
ردموندی ها ارزش شرکت کروز به 30 میلیارد دالر رسید و سهام جنرال موتورز 

یکی از اصلی ترین سهامداران این شرکت، بیش 
از 9.5 درصد افزایش یافت.

س��رمایه گذاری در ک��روز اولین اق��دام مهم 
مایکروس��افت در ح��وزه خودروه��ای خودران 
محسوب می شود. هرچند این شرکت در زمینه 
تج��ارت خودروهای متصل نی��ز فعالیت کرده و 
شاس��ی دیجیتال و خدمات ابری برای فولکس 

واگن، بی ام و و فورد تأمین می کند.
براس��اس اعالم »س��اتیا ن��ادال«، مدیرعامل 
مایکروس��افت شرکت های کروز و جنرال موتورز 
از پلتفرم رایانش ابری مایکروس��افت آژور برای 

توسعه خودروی خودران استفاده خواهند کرد.
مایکروسافت قصد دارد با این همکاری جدید، 

وارد رقابت تازه ای با گوگل و درواقع ش��رکت ویمو شود. سال گذشته شرکت 
ویمو موفق به جذب سرمایه 3.2 میلیارد دالری شد. اکنون کروز نیز با جذب 
سرمایه جدید از این زاویه هم تراز ویمو می شود. »ماری بارا«، مدیرعامل جنرال 

موتورز می گوید: »بزرگترین شرکت خودروسازی آمریکا با توسعه 30 خودروی 
الکتریکی جدید تا س��ال 2025، نه تنها نقش موثری در رش��د و توسعه این 
صنعت بر دوش خواهد داشت، بلکه به افزایش اشتغال زایی کمک خواهد کرد.«
وی اضاف��ه کرد که این ش��رکت از خدمات 
سامانه های ابری نیز اس��تفاده می کند. سافت 
بانک یکی دیگر از سرمایه گذاران کروز است که 
در س��ال 201۸ رقمی در حدود 2.25 میلیارد 
دالر در آن سرمایه گذاری کرد تا ارزش کروز به 
رقمی بالغ بر 11.5 میلیارد دالر برسد. مجددا 
با س��رمایه گذاری بعدی س��افت بانک در سال 
2019 ارزش کروز به 19 میلیارد دالر افزایش 
یافت. استارت آپ کروز در سال 2013 کار خود 
را با سرمایه گذاری مش��ترک جنرال موتورز و 
هوندا آغاز کرد. در سال 2016، جنرال موتورز با 
سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد دالری خود 
عمال به یکی از س��هامداران بزرگ این شرکت 
تبدیل شد. در آن مقطع زمانی کروز تنها ۴0 نفر کارمند داشت، اما اکنون بیش 
از 2000 نفر در این شرکت مشغول فعالیت هستند و بیش از ۴0 درصد ارزش 

سرمایه 71.5 میلیارد دالری جنرال موتورز متعلق به کروز است.

ورود مایکروسافت به حوزه خودروهای خودران با سرمایه گذاری ۲ تعداد مشترکان نتفلیکس از مرز ۲00 میلیون کاربر گذشت
میلیارد دالری در یک استارت آپ

یکی از پایه های اصلی فعالیت های اقتصادی ارتباط با بخش خارجی اس��ت 
و مبادالت این بخش تحت اس��تانداردی به نام تراز پرداخت ها ثبت می شوند. 
در حقیقت تراز پرداخت ها به معنای ثبت تمامی مبادالت میان یک کشور با 
دنیای خارج اس��ت که معموالً در بازه های ساالنه مشخص می شوند. این تراز 
ش��امل پرداخت های الزم برای ص��ادرات و واردات، خرید و فروش دارایی ها و 
انتقاالت مالی اس��ت. زمانی که یک کش��ور وجوه��ی را از یک منبع خارجی 

دریافت می کند، یک ورودی برای تراز پرداخت ها ثبت می شود.
منابع ورودی ش��امل صادرات، اخذ وام، س��رمایه گذاری و درآمد ناش��ی از 
دارایی های خارج از کش��ور است. از سوی دیگر هر زمان که یک کشور جریان 
خروجی وجوه از کش��ور داشته باشد، مانند واردات کاال و خدمات یا زمانی که 
در دارایی های خارجی سرمایه گذاری می کند، این عمل به عنوان یک خروجی 

ی��ا بده��ی در ت��راز پرداخت ها ثبت 
می شود.

زمانی ک��ه تمام��ی اج��زای تراز 
پرداخت ها به درس��تی ثبت ش��وند، 
تراز پرداخت ها می بایست صفر شود، 
یعنی هیچ م��ازاد یا کس��ری وجود 
نداش��ته باش��د، مثاًل زمانی که یک 
کش��ور بیش از میزان صادرات خود 
واردات داشته باشد، یعنی کسری تراز 
تجاری، این کسری از طرق دیگر تراز 
خواهد شد، مثل وجوه سرمایه گذاری 
خارجی، کاهش ذخایر بانک مرکزی 
یا اخ��ذ وام از دیگر کش��ورها. صفر 
ب��ودن مجم��وع ت��راز پرداخت ها به 
لحاظ نظری از تعادل بازارهای ارزی 
نشأت می گیرد و به لحاظ حسابداری 
به دلیل قواعد حس��ابداری مبادالت 

بین المللی مثل حسابداری دوگانه.
 مفاهی��م جریان خروجی س��رمایه و فرار س��رمایه در اقتصاد چه تعبیری 
دارند؟ همان طور که بیان ش��د، جریان خروجی س��رمایه شامل هر مبادله ای 
با کش��ورهای خارجی است که متضمن یک خروجی وجوه باشد، در حقیقت 
واردات، سرمایه گذاری دارایی های خارجی و هرگونه جریان خروجی دیگر تحت 
عنوان جریان خروجی سرمایه شناخته می شود، اما فرار سرمایه یا آنچه در ایران 

بعضاً با نام »خروج سرمایه« شناخته می شود، مفهومی متفاوت است.
 تعریف متفاوت خروج و فرار سرمایه

نخست بایست در نظر داشت که فرار سرمایه یک کمیت تخمینی است که 
روش های متفاوتی برای تخمین آن وجود دارد که بعضاً نتایج بسیار متفاوتی را 
در پی دارد. نگاه های مختلفی به فرار سرمایه وجود دارد، نگاه گسترده به فرار 
سرمایه هر گونه جریان خروجی سرمایه که موجب کاهش مطلوبیت ملی شود 

را فرار سرمایه تعبیر می کند.
برخی دیگر فرار سرمایه را تغییر در دارایی های بین المللی یک جامعه می دانند 
که در پاسخ به پیش بینی منفی و غیرمعمول از بازده و ریسک دارایی های آن 
کشور رخ می دهد که معموالً در حالت وجود تعارض میان انگیزه سرمایه گذاران 

و دولت ها ظهور پیدا می کند. برخی دیگر نیز فرار سرمایه را به عنوان معامالت 
غیرقانونی تعریف می کنند و آن را حالتی می دانند که بازرگانان سرمایه ها را به 
وسیله دستکاری اسناد تجاری در خارج از کشور نگهداری می کنند. البته این 
تعابیر مختلف لزوماً با همدیگر متعارض نیستند، بلکه هر کدام جنبه ای از فرار 
سرمایه را مورد توجه قرار می دهند. روش های متعددی برای اندازه گیری فرار 
س��رمایه وجود دارد که مجال توضیح آن در اینجا وجود ندارد، فقط به عنوان 

مثال به دو روش اشاره می شود.
به عنوان مثال روش »کادینگتون« متضمن اندازه گیری اکتساب دارایی های 
خارجی توسط بانک ها و افراد به عالوه اشتباهات و از قلم افتادگی های موجود 
در تراز پرداخت ها است. روش »پول سوزان« تغییر در سرمایه کوتاه مدت بخش 
خصوصی و اش��تباهات و از قلم افتادگی ها را مدنظر قرار می دهد و نس��بت به 

روش قبلی محدودتر است.
اما این روش ها در حقیقت چه اتفاقاتی را پوشش می دهد و چه معنایی را به 
همراه دارد؟ مهاجرت و خرید دارایی های غیرمنقول در خارج از کشور در کجای 

این معادالت قرار دارد؟
در کوتاه و میان مدت بخش اعظم 
رقم فرار س��رمایه می تواند ناش��ی از 
اعمالی ش��امل خرید و نگهداری ارز 
توسط افراد، قاچاق ورودی به کشور، 
مهاج��رت و خرید دارایی در خارج از 
کشور باش��د. البته باید توجه داشت 
اس��تفاده از برخ��ی روش ها موجب 
می ش��ود مبادالت بخ��ش دولتی و 
عموم��ی نیز به عنوان فرار س��رمایه 
در نظر گرفته شود که استفاده از آن 

روش ها منطقی نیست.
پ��س باید چن��د نکت��ه را در نظر 
داش��ت، نخس��ت اینک��ه روش های 
متفاوتی برای تخمین فرار س��رمایه 
وجود دارد، فرار سرمایه از آنجایی که 
اغلب ش��امل جزئی به نام اشتباهات 
و از قل��م افتادگی ها اس��ت، صرفاً به 
معنای خروج س��رمایه به دلی��ل مهاجرت و خرید دارایی در خارج از کش��ور 
نیس��ت، زیرا بحث قاچ��اق ورودی و خروجی و همچنین نگهداری ارز خانگی 
کاماًل بر این رقم موثر هس��تند، همچنین برخی از روش ها بخش��ی از افزایش 

ذخایر ارزی دولت ها را نیز به حساب می آورند.
اما فرار سرمایه چه مقدار است و چه حجمی از آن مربوط به مهاجرت و خرید 
دارایی غیرمنقول در خارج اس��ت؟ همان طور که بیان شد روش های مختلف 
تخمین های متفاوتی را به دس��ت می دهند و حجم فرار سرمایه در سال های 
مختلف به هیچ وجه با یکدیگر برابر نیست، اما روند فرار سرمایه به دست آمده 
از روش های مختلف تقریباً الگوی یکسانی دارد به این معنا که سری زمانی آنها 
رفتار کاماًل مشابهی دارد. به عنوان مثال احتماالً تمامی روش های فرار سرمایه 
سال 1390 را به عنوان بیشترین فرار سرمایه در سال های اخیر نشان می دهند. 
طبق محاسباتی که صورت پذیرفته است، فرار سرمایه با تعریف محدود در 20 
سال گذشته به صورت متوسط س��االنه حدود 10میلیارد دالر است. احتماالً 
نیمی از حجم متوسط فرار سرمایه سالیانه از ایران می تواند مربوط به مهاجرت 

و خرید دارایی های غیرمنقول خارج از کشور باشد.

»جـک ما« میلیاردر و کارآفرین حاشیه سـاز چین پس از حدود سـه ماه غیبت در یک 
تماس ویدئویی ظاهر شـد. پس از انتشار این خبر ارزش سهام شرکت تجارت الکترونیک 

او یعنی »علی بابا« بیش از 8 درصد افزایش یافت.
به گزارش دیجیاتو، جک ما از طریق تماس ویدئویی با معلمان روستایی در چین صحبت 
کرد. فیلم این تماس ویدئویی اولین بار توسـط خبرگزاری Zjol وابسـته به دولت استان 
»چجیانگ« منتشـر شـد که مقر شـرکت علی بابا نیز در آن قرار دارد. سخنگوی علی بابا 

صحت ویدئو را تأیید کرده است.
مـا در ایـن کلیپ 50 ثانیه ای 100 معلم روسـتایی را که به خاطر فعالیت های درخشـان 
از بنیاد او جایزه گرفته اند خطاب قرار می دهد و به نظر می رسـد آرام و راضی اسـت. در 
بخشـی از ویدئو او در حال بازدید از مدرسـه ای در اسـتان چجیانـگ در 10 روز قبل )10 

ژانویه( به تصویر کشیده می شود.
اواسـط دی ماه شـایعاتی پیرامون ناپدید شـدن جک ما به خاطر انتقـاد از دولت چین 
مطرح شـد. دو شـرکت معظـم او یعنـی Ant Group و علی بابا در ماه هـای اخیر هدف 
سـختگیری شدید دولت چین قرار گرفته اند چون ما در یک کنفرانس خبری که چند ماه 
قبل برگزار شد از سیستم رگوالتوری مالی چین در برابر مقامات بلندپایه این کشور انتقاد 
کرد. این انتقاد سبب شد تا دولت چین مانع از عرضه اولیه سهام گروه Ant شوند؛ اتفاقی 

که می توانست بزرگترین IPO تاریخ را رقم بزند.
گـروه Ant پـس از این اتفاق ناگوار مجبور شـد تـا خود را با قوانیـن مالی جدید چین 
تطبیق دهد و در حال پشـت سـر گذاشـتن اصالحات اسـت. بزرگتریـن پلتفرم تجارت 
الکترونیک چین یعنی علی بابا نیز از خشم دولت چین در امان نماند و پرونده ای علیه آن 

مهاجرت بین المللی و خروج سرمایه را بشناسیم

پایان غیبت »جک ما« پس از 3 ماه، ارزش سهام علی بابا را ۸ درصد افزایش داد

دریچــه

»اینوتن« عنوان یکی از برنامه های س��تاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی 
و فناوری و متولی اجرای چالش های نوآوری است.

به تازگی نیز برای ارتقای س��تاپ های آزمایشگاهی به تجهیزات تجاری این 
برنامه چالش��ی را راه اندازی کرده اس��ت. حمایت از ارتقا و تبدیل ستاپ های 
آزمایشگاهی برآمده از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی به تجهیز تجاری هدف 
از این چالش است که به دنبال توسعه و بومی سازی تجهیزات راهبردی حوزه 
فناوری نانو اس��ت. پس می توان گفت این برنامه تالش دارد تا از طریق پیوند 
ایده ه��ا و طرح های نوآوران��ه توانمندی های صنعتی حوزه فن��اوری نانو را به 

چرخه تولید پیوند دهد.

بومی سازی تجهیزات راهبردی فناوری نانو؛ 
توانمندی های صنعتی به چرخه تولید می رسد

علی افضلی
پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران
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برخی خدمات عرضه شده به شرکت های دانش بنیان در راستای رفع نیازهای 
فناورانه آنها است. این خدمات ویژه با تمرکز بر ارائه پاسخ های فناورانه به نیازهای 
صنایع و تولیدکنندگان بزرگ، از طریق تش��ویق شرکت های فناور و دانش بنیان 

به ت��الش در این عرصه، عرضه می ش��ود. در این 
راستا، مرکز ش��رکت ها و موسسات دانش بنیان با 
جمع آوری نیازهای فناورانه دس��تگاه ها، ارگان ها، 
شرکت ها، صنایع و مجموعه های تولیدی و اجرایی 
ای��ن نیازه��ا را در قالب یک لیس��ت مش��خص و 
منسجم به شرکت های فناور و دانش بنیان عرضه 

می کند.
شرکت های دانش بنیان، با مراجعه به این لیست 
می توانن��د با تولی��د این مواد و تجهی��زات و ارائه 
خدمات دانش بنیان در راستای رفع نیازهای کشور 
گام بردارن��د. در نهایت نیز ش��رکت های توانمند 
دانش بنیان که توانسته اند رضایت دستگاه کارفرما 
را جلب کنند، ب��رای عقد قرارداد ارائه محصول یا 

خدمت دانش بنیان مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قرار 
می گیرد. در حال حاضر فهرس��تی، بالغ بر ۴00 نیاز فناورانه مختلف در س��امانه 
اینترنتی وابسته به مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان قرار گرفته است. عالوه 

بر این فهرس��ت، این مرکز هر س��اله ده ها فراخوان برای رفع نیازهای فناورانه و 
شرکت در چالش های رفع فناوری منتشر می کند. همچنین تعدادی کارگزار تحت 
عنوان کارگزاران رفع فناوری، به صورت رس��می با این مرکز همکاری می کنند. 
محور اصلی این کارگزاران، ایجاد اتصال و ارتباط 
بین ش��رکت های دانش بنی��ان و مجموعه های 
ب��زرگ صنعت��ی و اجرایی اس��ت. ای��ن ارتباط 
می تواند به رفع نیازهای فناورانه، منتهی ش��ود. 
در ح��ال حاضر حداقل 15 کارگزار فعال در این 
عرصه مشغول به خدمت رسانی هستند. آدرس و 
راه های ارتباطی با کارگزاران هر استان به تفکیک 
در سایت مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
موجود است و شرکت های دانش بنیان می توانند 
با این کارگزاران ارتباط بگیرند. در خدمتی دیگر، 
شرکت ها و موسسات صنعتی، تولیدی و اجرایی، 
در صورت نیاز به ارتباط فناورانه با ش��رکت های 
دانش بنی��ان به منظور رف��ع نیازمندی و چالش 
فناورانه، خرید محصول، سرمایه گذاری و دیگر موارد همکاری، می توانند به سامانه 
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

مراجعه کنند و با پر کردن فرم های مربوطه، اعالم نیاز کنند.

شرکتی دانش بنیان با تولید قیرهای امولوسیونی پیشرفته گامی فناورانه 
برای بهسازی و مرمت راه های کشور برداشت.

گروه بهبود صنعت بیرجند فعالیت خود را از سال ۸5 در زمینه تولید 
ان��واع قیر و آس��فالت آغاز کرد. این ش��رکت 
امروز با احداث پایانه ص��ادرات قیر به عنوان 
یک تامین کننده منطقه ای و جهانی شناخته 
می شود. این مجموعه فناور با تولید قیرهای 
امولوسیونی به جرگه شرکت های دانش بنیان 

پیوسته است.
امولوس��یون قیری؛ مخلوطی مرکب از قیر 
و آب اس��ت که به کمک ماده امولوسیون  ساز 
ساخته می ش��ود. در این مخلوط، قیر در آب 
حل نمی ش��ود بلکه به ص��ورت گلبول هایی 
بس��یار ری��ز در آب ش��ناور می ش��ود. رنگ 
امولوسیون قیری قبل از مصرف قهوه ای است 

و بعد از شکستن و تبخیر آب سیاه می شود.
ایمان علی دوس��ت، مدیرعامل این ش��رکت فن��اور در توضیح فناوری 
قیر امولوس��یونی، گفت: به مخلوط دو مای��ع غیرقابل ترکیب با یکدیگر 
امولوسیون گفته می شود. با توجه به این تعریف، امولوسیون قیر نیز عبارت 

اس��ت از مخلوط قیر و آب به همراه یک عامل امولوس��یون کننده. عامل 
امولوسیون کننده ماده ای است که از چسبیدن ذرات قیر در آب به یکدیگر 

جلوگیری می کند و باعث می شود قیر به طور کامل در آب پراکنده شود.
وی افزود: ش��رکت ما با توان داخلی و به 
کم��ک متخصصان خود، قیر امولوس��یونی 
پیش��رفته تولید کرده است تا با کمک این 
محص��ول، قیره��ای کارب��ردی در صنایع، 
کیفیت باالتری داشته باشد. در راهسازی از 
امولوسیون های قیر برای تهیه مخلوط های 
قی��ری، تثبیت خاک و ماس��ه و اندودکاری 
اس��تفاده می ش��ود. این قیرها اقتصادی تر، 

بادوام تر و ایمن تر است.
این فعال فن��اور همچنین گفت: قیرهای 
امولوسیونی در روکش نازک راه ها و سطوح 
آس��فالت  درزگیری،  لکه گی��ری،  خاک��ی، 
سطحی، آس��فالت جاده های شنی، آسفالت 
بازیافتی، تثبیت شن های روان، اندود آب بندی با ماسه، دوغاب آب بندی، 
دوغاب آب بندی بدون سنگدانه، آسفالت حفاظتی بسیار نازک و ... کاربرد 

دارد.

 دانش بنیان ها قیرهای پیشرفته تولید کردندارائه خدمات گسترش یافت تا دانش بنیان ها نیازها را رفع کنند
تا گامی برای مرمت راه های کشور باشد

تفاهم نامه همکاری صندوق پژوهش فناوری کریمه و ستاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق امضا شد.

این تفاهم نامه همکاری در جریان س��فر س��ورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری به اس��تان قم برای دس��تیابی به اهداف مشترک 
در زمینه های توسعه فناوری های فرهنگی و کسب و کارهای خالق امضا 
شد و به امضای پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
و توسعه صنایع نرم و علیرضا باباخان مدیرعامل صندوق غیردولتی کریمه 

رسید.
 نقش کلیدی صنایع خالق و فناوری های نرم در اقتدارآفرینی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حاشیه امضای این تفاهم نامه 
همکاری با اشاره به نقش صنایع خالق، نرم و فرهنگی در توسعه اقتصاد و 
اقتدار کشور گفت: توسعه یک مفهوم فرهنگی است و اگر فرهنگ اصالح 
ش��ود، اقتصاد دانش بنیان راه خود را برای توس��عه و اقتدار کشور خواهد 

یافت.
س��تاری، با تأکید بر ش��کل گیری ش��رکت های خ��الق و صنایع نرم و 
فرهنگی برای بهره گیری از ظرفیت های نهفته علوم انس��انی در توس��عه 
کس��ب و کاره��ای دانش بنیان، ادام��ه داد: بخش قابل توجه��ی از رونق 
شرکت های دانش بنیان به حوزه علوم انسانی، تولید محتوا و فناوری های 
خالق و فرهنگی تکیه دارد. مهمترین خأل در حوزه تجاری سازی و انتقال 
مفاهیم فرهنگی است که البته حل آن، زمانبر است و به اصالحات فکری 

در اندیشه ها و افراد نیاز دارد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه شرکت های خالق 
و صنایع فرهنگی می توانند بار تحول فرهنگی و توسعه اقتصاد را به دوش 
بکشند، افزود: این حوزه از اهمیتی راهبردی برخوردار است و در صورتی 
که به صنایع خالق، نرم و فرهنگی میدان دهیم ضمن کسب اقتدار برای 

کشور می توانیم رونق اقتصادی قابل توجهی در این حوزه شاهد باشیم.
تأمین منابع مالی و توسعه شرکت های خالق از طریق صدور ضمانت نامه 
پیش پرداخت، حس��ن انجام کار، تعهد پرداخت با شرایط آسان، لیزینگ 
محصوالت و خدمات صنایع خالق از طریق اعطای تسهیالت به خریداران 
محصوالت و خدمات، اختصاص دادن سرمایه در گردش و سرمایه گذاری 
در اج��رای پروژه ه��ا ب��ا روش های مختل��ف و همچنین شناس��ایی و به 
کارگی��ری ابزارهای جدید مالی، برگزاری روی��داد و حضور در رویدادها و 
شتاب دهنده های حوزه صنایع خالق و تأمین مالی پروژه ها و شرکت های 

خالق از محورهای این تفاهم نامه همکاری است.
آغاز فرآیند احداث کارخانه نوآوری قم

س��تاری در ادامه سفر به اس��تان قم از فرآیند احداث کارخانه نوآوری 
این استان بازدید کرد و در جریان روند پیشرفت کار قرار گرفت. براساس 
تفاهم نامه ای که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میان 
پارک علم و فناوری اس��تان قم، دانش��گاه ادیان و مذاهب و مرکز توسعه 
فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسیده، 
این پارک فناوری به زودی وارد مرحله اجرایی می- ش��ود. این پارک علم 
و فناوری در ابعاد یک هکتار و در محل دانش��گاه ادیان و مذاهب احداث 

خواهد شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، مرکز نوآوری دانش��کده فنی و 
مهندسی دانشگاه قم را افتتاح کرد. همچنین موافقت در راستای تاسیس 
پردیس خالقیت و نوآوری جهان اسالم با مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

کشور، بخش دیگری از سفر ستاری به استان قم بود.
در بخش دیگری از این س��فر، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
از نمایشگاه محصوالت دانش بنیان، خالق و فرهنگی جهاد دانشگاهی قم 

بازدید کرد و با فعاالن فناور این واحدها به گفت و گو نشست.

مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری، 17 دستورالعمل 
حمایتی برای توانمندس��ازی و توس��عه صادراتی شرکت های خالق اجرایی کرده 
است. روح اهلل استیری، مدیرکل دفتر توسعه کسب وکار بین المللی مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره به 
برنامه های این مرکز برای توس��عه کسب وکار بین المللی شرکت های خالق گفت: 
از دو سال پیش برای شرکت های خالق برنامه هایی در نظر گرفته  شد. بر همین 
اس��اس اخیرا نیز طبق توافق با س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه 

صنایع نرم و خالق، در تالشیم تا توان صادراتی این شرکت ها را تقویت کنیم.
وی افزود: این کار همچنان ادامه دارد و این خدمات برمبنای 17 دستورالعمل 
حمایتی توس��ط مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
از طریق کریدور توس��عه صادرات و تبادل فناوری و صندوق توسعه صادرات ارائه 
می شود. این حمایت ها در حوزه توانمندسازی صادراتی، تبلیغات و بازاریابی، توسعه 

بازار و ورود به بازارهای جدید به شرکت های خالق ارائه می شود.
استیری ادامه داد: درگاه حمایتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از تایید صالحیت به روی شرکت های این 
حوزه باز می ش��ود. ما در 3 بخش از آنها حمایت می کنیم. تقویت توان صادراتی 
یکی از این حمایت ها است که شرکت ها می توانند برای توسعه ابزارهای تبلیغاتی 

خود از کمک های بالعوض مرکز استفاده کنند.
 ارائه سرویس های رایگان مشاوره صادراتی

مدیرکل دفتر توس��عه کس��ب وکار بین المللی مرکز تعام��الت بین المللی علم 
و فن��اوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری همچنی��ن بیان کرد: اخذ 

استانداردهای صادراتی که خود ابزاری رقابتی برای ورود به بازار بین الملل است نیز 
در کنار سایر خدمات همچون حمایت برای شرکت در دوره های آموزشی بازرگانی 
بین المللی و انتقال فناوری و انجام مطالعات و تحقیقات بازاریابی توسط مرکز ارائه 
می ش��ود. وی افزود: کمک هزینه حضور در این برنامه ها توس��ط کریدور توسعه 
صادرات و تبادل فناوری ارائه می ش��ود. در این کریدور شبکه ای از مشاوران خبره 
حوزه بازرگانی بین الملل ایجاد ش��ده است که شرکت های خالق می توانند از این 

شبکه، سرویس های رایگان مشاوره را به صورت حضوری یا آنالین دریافت کنند.
استیری حضور در نمایشگاه های بین المللی و پاویون ایران را فرصت دیگری برای 
معرفی و ارائه توانمندی های و توسعه فعالیت های صادراتی این شرکت ها دانست 
و بیان کرد: حضور در نمایش��گاه های جهانی و ش��رکت در نشست های تجاری و 
فناوری هم فرصت دیگری است که مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری شرایط حضور این شرکت ها در آنها را تسهیل 
کرده است. مدیرکل دفتر توسعه کسب وکار بین المللی مرکز تعامالت بین المللی 
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: بخش کوچکی 
از هزینه حضور در این رویدادها به عهده ش��رکت ها است و بخش اعظم آن مورد 
حمایت قرار می گیرد. این خدمات توس��ط شبکه کارگزاران و سرویس دهندگان 
همکار با ما ارائه می ش��ود. در حال حاضر نیز یکصد ش��رکت سرویس دهنده با ما 

همکاری می کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: امسال نیز مقرر است تا پایان سال 
دو نشس��ت در کشورهای ارمنس��تان و سوریه برگزار شود که فرصت خوبی برای 

حضور شرکت های خالق به شمار می رود.

ژانویه( به تصویر کشیده می شود.
اواسـط دی ماه شـایعاتی پیرامون ناپدید شـدن جک ما به خاطر انتقـاد از دولت چین 
مطرح شـد. دو شـرکت معظـم او یعنـی Ant Group و علی بابا در ماه هـای اخیر هدف 
سـختگیری شدید دولت چین قرار گرفته اند چون ما در یک کنفرانس خبری که چند ماه 
قبل برگزار شد از سیستم رگوالتوری مالی چین در برابر مقامات بلندپایه این کشور انتقاد 
کرد. این انتقاد سبب شد تا دولت چین مانع از عرضه اولیه سهام گروه Ant شوند؛ اتفاقی 

که می توانست بزرگترین IPO تاریخ را رقم بزند.
گـروه Ant پـس از این اتفاق ناگوار مجبور شـد تـا خود را با قوانیـن مالی جدید چین 
تطبیق دهد و در حال پشـت سـر گذاشـتن اصالحات اسـت. بزرگتریـن پلتفرم تجارت 
الکترونیک چین یعنی علی بابا نیز از خشم دولت چین در امان نماند و پرونده ای علیه آن 

برای بررسی احتمال اتخاذ سیاست های انحصارطلبانه باز شد.
برخی کارشناسـان معتقدند سـختگیری دولت چین بر امپراتوری اینترنتی ما به خاطر 
نگرانی پکن از قوی تر شـدن کارآفرینـان و ثروتمندان  بخش خصوصی اسـت. نیویورک 
تایمز در این رابطه می نویسـد: »حاال علی بابا و رقیب شماره یک آن یعنی تنسنت بیشتر 
از گوگل، فیس بوک و دیگر شرکت های فناوری آمریکایی داده های شخصی را کنترل کرده 
و با زندگی روزانه مردم چین گره خورده اند. این غول ها درست مثل رقبای آمریکایی خود 

برخی اوقات برای شرکت های کوچکتر قلدری کرده و نوآوری را از بین می برند.«
ما اواسط سال ۲019 رسمًا از سمت رئیس هیأت مدیره علی بابا کناره گیری و بازنشستگی 
خـود را اعالم کرد. او کارش را با تدریس زبان انگلیسـی شـروع کـرد و در پروفایلش در 

شبکه Weibo خود را »سفیر معلمان روستایی« معرفی کرده است.

ستاری: »اقتدار« و »رونق اقتصاد« ارمغان این فناوری ها است

17 دستورالعمل حمایتی؛ توان صادراتی شرکت های خالق تقویت می شود

پایان غیبت »جک ما« پس از 3 ماه، ارزش سهام علی بابا را ۸ درصد افزایش داد

یادداشـت

بخش قابل توجهی از اعضای ش��بکه آزمایش��گاهی را دانش��گاه ها و مراکز 
پژوهشی تش��کیل می دهند که باعث رونق ارائه خدمات دانشگاه ها به صنعت 
ش��ده است.  رضا اسدی فرد، مدیر ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره به این مطلب، گفت: ما 
از بدو تاس��یس با ایجاد ش��بکه ای از فعالیت ها و مراکز مرتبط، س��عی بر این 
داشتیم که بتوانیم ارائه خدمات آزمایشگاهی در کشور را توسعه دهیم و همه 
بخش ه��ای مرتبط با این خدمات را زیر یک س��قف جم��ع کنیم. وی افزود: 
حاصل این تالش، عضویت بیش از ۸00 مجموعه ذیل ش��بکه آزمایش��گاهی 
فناوری های راهبردی اس��ت. بخش قابل توجهی از این مراکز را دانش��گاه ها و 

مراکز پژوهشی تشکیل می دهند.

ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشگاه ها رونق 
گرفت تا پیوند دانش و صنعت قوی تر شود



بازاریابی به شیوه سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای متعدد برندها نیست. 
همین امر نوآوری در عرصه بازاریابی را سرعت می بخشد. امروزه الگوهای 
بازاریابی و توس��عه برند تنوع بسیار زیادی پیدا کرده است، با این حساب 
ناتوانی کس��ب و کارها برای آش��نایی با تمام الگوه��ای مورد بحث امری 
طبیعی خواهد بود. کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نیاز به استفاده از ش��یوه های تاثیرگذاری و کارآمد بازاریابی دارند. الگوی 
همکاری با مبلغ های برند گامی اساسی در زمینه بهبود نگاه مشتریان به 

محتوای بازاریابی برندهاست. 
ام��روزه بس��یاری از برندها از الگ��وی انتخاب مبلغ برای برند اس��تفاده 
می کنند. این امر شاید در ابتدا عجیب باشد، اما همراه با مزیت های بسیار 
زیادی اس��ت. برخی از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اقدام به همکاری با سلبریتی ها و اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی 
می کنند. ش��یوه های مورد بحث علی رغ��م مزیت هایی که دارند، نیازمند 
صرف هزینه گزاف و همچنین همراه با باورپذیری اندک از سوی مخاطب 
هدف اس��ت بنابراین فعالیت متفاوت در ح��وزه بازاریابی و تبلیغات امری 

ضروری خواهد بود. 
مبلغ های برند ش��امل افراد دارای ش��خصیت حقوقی مشخص نیستند. 
اغلب کس��ب و کارها در این حوزه بر روی مش��تریان ع��ادی و در برخی 
از موارد اینفلوئنس��رهای محلی س��رمایه گذاری می کنند. این امر موجب 

باورپذیری هرچه بیشتر محتوای بازاریابی برای مخاطب هدف می شود. 
چرا همکاری با مبلغ های برند؟

هم��کاری با مبلغ های برند فاصله میان عرص��ه بازاریابی و فروش را پر 
می کند. بس��یاری از برندها در زمینه بازاریاب��ی ایده های جذابی دارند، اما 
فعالیت موردنظر در نهایت به فروش منجر نمی ش��ود بنابراین بسیاری از 
برندها در عمل مشکل تعامل با مخاطب هدف در عرصه بازاریابی و ناتوانی 
برای تبدیل آن به فروش مواجه هستند. این امر اغلب اوقات نوعی معمای 
حل ناش��دنی محسوب می ش��ود. همکاری با مبلغ های برند امکان تعامل 
بهینه میان برندها و مشتریان شان در راستای فروش محصوالت را فراهم 
می س��ازد. یکی از مهمترین مسائل در این میان ناتوانی برندها برای جلب 

نظر مشتریان به منظور تبدیل شان به مبلغ برند در قالب پرداخت مستقیم 
حقوق است. 

تفاوت میان مبلغ های برند با سلبریتی های طرف قرارداد کسب و کارها 
کامال مش��هود است. کسب و کارها باید توجه ویژه ای به وضعیت بازاریابی 
و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته باشند. اگر یک برند در تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از الگوی مبلغ محور 
است، باید در ابتدا اعتماد عمیق دامنه محدودی از مشتریان را جلب نماید. 

در غیر این صورت خبری از موفقیت در عرصه بازاریابی نخواهد بود. 
یکی از مزیت های مشخص اس��تفاده از مبلغ های برند مربوط به بهبود 
وجهه کس��ب و کار است. بس��یاری از برندها فقط با هدف بهبود وضعیت 
فعالیت برندش��ان اقدام به استفاده از این تکنیک بازاریابی می کنند. نکته 
مهم در اینجا توجه به تصویر بزرگتر برندمان در ذهن مش��تریان اس��ت. 
امروزه مش��تریان توصیه های کاربران عادی یا حتی دوستان شان در مورد 
ی��ک برند را بس��یار راحت تر از صحبت های مربوط به س��لبریتی ها قبول 

می کنند. 
همکاری در زمینه تولید محتوا

س��رمایه گذاری بر روی بازخورد مناسب مشتریان نسبت به محتوای 
بازاریاب��ی دارای اهمی��ت بس��یار زیادی اس��ت. برخ��ی از برندها برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف ب��ر روی تولید محت��وای جذاب 
س��رمایه گذاری می کنند. ش��اید این امر در نگاه نخس��ت اقدامی کافی 
برای موفقیت بازاریابی باشد، اما امروزه دیگر کاربردهای سابق را ندارد. 
بس��یاری از مش��تریان در بازارهای مختلف دیگر توجه��ی به الگوهای 
سنتی بازاریابی ندارند. این امر شامل استفاده از ابزارهای مسدودسازی 
تبلیغات و همچنین بی توجهی به پیش��نهادهای تبلیغاتی برندهاس��ت 
بنابراین راهکاری تازه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف موردنیاز 
اس��ت. راهکار موردنظر در قالب همکاری با افرادی تازه در زمینه تولید 

محتوای بازاریابی نهفته است. 
همکاری با مشتریان، سایت های خبری یا سرگرمی و همچنین گروه های 
مشاوره ای گزینه های جذابی برای ایجاد تغییرات اساسی در زمینه تعامل 
با مخاطب هدف محس��وب می شود. امروزه بس��یاری از برندها در عمل با 
رسانه های بزرگ و کوچک برای معرفی محصوالت شان همکاری می کنند. 
ای��ن امر در قالب بخش های معرفی محصوالت از س��وی رس��انه ها دنبال 

می ش��ود. دلیل این امر پذیرش بس��یار بهتر توصیه های مربوط به خرید 
محصوالت از سوی مخاطب هدف در قالب چنین الگوهایی است. 

تعیین سفیر برند
امروزه برخی از کس��ب و کارها اقدام به تعیین س��فیر برای برندش��ان 
می کنند. این امر اغلب اوقات در قالب همکاری با س��لبریتی های مش��هور 
ص��ورت می گیرد، اما اخیرا برخی از برندها اقدامات تازه ای در این راس��تا 
صورت داده اند. همکاری با برخی از اینفلوئنسرهای محلی گزینه ای جذاب 
برای بازاریابی بهتر اس��ت. بس��یاری از مردم در قالب بالگر یا یوتیوبر در 
تالش برای جلب نظر مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی هستند. بدون 
تردید همکاری با اینفلوئنسرهای بزرگ و بین المللی نیازمند صرف هزینه 
بسیار زیادی است، اما نمونه های محلی و کمتر شناخته شده اینفلوئنسرها 

شرایط ساده  تری برای همکاری با برندها دارند. 
انتخاب برخی از اینفلوئنس��رهای مناسب برای توسعه برند و جلب نظر 
مخاطب هدف اقدام بس��یار جذابی خوهد بود. همچنین استفاده از برخی 
کارمندان مس��تعد ش��رکت نیز گزینه دور از ذهنی نخواهد بود. برخی از 
مشتریان نیز در صورت فراهم س��ازی شرایط مناسب دارای تمایل باالیی 
برای همکاری با برندها هس��تند. این امر نظر بس��یاری از برندها را برای 
همکاری با مش��تریان وفادارش��ان در زمینه تعیین سفیر برند جلب کرده 
اس��ت. مهمترین مسئله در این میان در اختیار داشتن دامنه مشخصی از 
مشتریان وفادار است. در غیر این صورت انتخاب یکی از مشتریان ریسک 
بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. همچنین همیشه باید نسبت به عالقه 
ف��رد مورد نظر برای همکاری با برند نیز اطمینان حاصل کرد. در غیر این 

صورت شرایط همکاری به شدت دشوار خواهد شد. 
ام��روزه برندها در تالش ب��رای بهبود وضعیت بازاریابی ش��ان ایده های 
متنوع��ی را مدنظر قرار می دهن��د. بدون تردید انتخ��اب مبلغ برای برند 
ساده ترین گزینه پیش روی بازاریاب ها نیست، اما از نظر میزان تاثیرگذاری 
یکی از گزینه های بسیار جذاب محسوب می شود. این امر موجب گرایش 
بس��یاری از برندها به سوی همکاری با مش��تریان وفادار، اینفلوئنسرهای 
محلی و حت��ی دیگر برندها برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف 
شده است. استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله به عنوان شروع 

مسیر تعیین مبلغ برای برند مناسب خواهد بود. 
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هنر مدیریت انتظارات مشتریان

یک��ی از چالش های بس��یار س��خت اکث��ر مدیران این اس��ت که 
انتظارات مشتریان خود را در سطحی نگه دارند که قادر به برآورده 
کردن آن باشند. در این راستا برخی از مدیران به مراتب بدتر عمل 
کرده و ابدا به انتظارات مشتریان خود توجهی ندارند. اگرچه ممکن 
اس��ت تصور کنید که قدم گذاشتن در این مسیر بیش از حد دشوار 
و زمانبر است، با این حال انجمن کارآفرین های جوان، چند تکنیک 
را معرفی کرده است که با اولویت قرار دادن آنها می توانید مدیریت 

انتظارات مشتریان را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. 
1-از مشتری سوال نمایید 

یکی از نکات بس��یار ساده ای که اکثر مدیران از آن غافل هستند 
این است که برای پیدا کردن موارد موردنیاز، از خود مشتریان سوال 
بپرسند. درواقع ش��ما می توانید در هر فضایی نظیر صفحه خود در 
ش��بکه های اجتماعی، اقدام به نظرس��نجی کرده و تصورات خود را 
به نی��از اصلی، نزدیک نمایید. این اقدام باعث می ش��ود تا مخاطب 
نیز خود را مهم تصور کرده و وفاداری بیش��تری نیز شکل گیرد. در 
نهایت رعایت آنچه خواس��ت خود مشتری بوده است، باعث خواهد 
ش��د تا دیگر بهانه ای جهت شکایت از شما وجود نداشته باشد. این 
امر در وقت و بودجه ش��ما نیز منجر به صرفه جویی ش��دید خواهد 

شد. 
۲-برنامه هفتگی داشته باشید 

اقدام بدون برنامه، باعث خواهد ش��د تا زمان زیادی را از دس��ت 
بدهی��د. همچنین تحت این ش��رایط اقدامات ش��ما هماهنگی الزم 
را نیز نخواهد داش��ت. در این راس��تا الزامی ترین آن، برنامه هفتگی 
بوده و باعث خواهد ش��د تا بتوانید به خوبی اقدام نمایید. همچنین 
می توانید برنامه خود را با مشتری به اشتراک بگذارید تا آنها بدانند 
که شما مشغول انجام چه طرح هایی هستید. این امر باعث می شود 
تا آنها ش��ما را درگیر برای بهبود مداوم تصور کنند که خود زمینه 

شکایت و تقاضاهای بیشتر را از بین می برد. 
3-فعال باشید 

بدون تردید در بازار برندی موفق اس��ت که قادر باشد تا نیازهای 
آت��ی مش��تری را پیش بینی نمای��د. برای این امر ضروری اس��ت تا 
فعالیت مناس��بی را داشته باش��ید. توصیه می شود که تکنیک های 
جدید را از مقاالت و سخنرانی ها استخراج کرده و همواره نیم نگاهی 
ب��ه فعالیت برندهای برتر در حوزه های مختلف داش��ته باش��ید. به 
صورت کلی با توجه به این امر که مش��تریان ش��ما از افراد مختلف 
تشکیل شده است، الزم است تا تنوع در اقدامات وجود داشته باشد. 

4-ارتباطات خود را بهبود بخشید 
در یک مکالمه نمی توان به چند هدف دست پیدا کرد، با این حال 
اگر برنامه ریزی داش��ته باشید می توانید یک روند منطقی و درست 
را طی کنید. در این راستا اگرچه بهبود روابط با مشتری بسیار مهم 
اس��ت، با این حال باید پلکانی باش��د. تحت این شرایط رسیدن به 
ه��ر هدفی امکان پذیر خواهد بود. نکته دیگری که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این است که ارتباطات شما باید به صورت شخصی و 
گروهی باش��د. درواقع بدترین حالت آن اس��ت که بخواهید به یک 
باره تمامی مش��تریان را مخاطب قرار دهی��د. آمارها در این زمینه 
حاکی از آن اس��ت که افراد نس��بت به برندهایی که ارتباط خوبی با 
آنها برقرار ش��ده است، با انعطاف پذیری باالتری رفتار می کنند. این 
امر خود باعث خواهد شد که حتی در صورت بروز مشکل، مشتری 

خود را از دست ندهید. 
5-تمرین داشته باشید 

هر اس��تراتژی که مدنظر دارید الزم اس��ت تا توسط تمامی افراد 
تیم تمرین شود. در غیر این صورت نمی توان نسبت به نتیجه بخش 
بودن آن اطمینان داش��ت. در کنار ای��ن موضوع فراموش نکنید که 
ش��ما تعیین کننده سطح توقع مشتری خواهید بود. به همین خاطر 
برای شروعی درخشان نباید خدمتی را عرضه کنید که قادر به ادامه 
دادن آن نیستید. همچنین اگر همواره حداقل کمی بیشتر از سطح 
توقع رایج ظاهر ش��وید، باعث خواهد شد تا در صورت بروز مشکل، 

احتمال شکایت و از دست رفتن مشتری به مراتب کمتر باشد. 
6-از آموزش مشتری غافل نشوید 

این امر که صرفا خود را به تیم شرکت محدود نمایید، بدون شک 
کافی نبوده و الزم اس��ت تا مشتری خود را نیز آموزش داده و آگاه 
س��ازید. این مورد ممکن است گیج کننده به نظر برسد، با این حال 
مشتری آگاه، درک بهتری را نیز خواهد داشت. برای مثال برندهایی 
که مش��تریان خود را به خوبی نس��بت به چالش های دوران کرونا، 
آگاه کرده اند با درک باالتری نیز مواجه ش��ده و این مس��ئله بسیار 
ارزش��مند است. در کنار این موضوع هنگامی که از مشتریان آگاهی 
داش��ته باشید، با راهکارها و پیشنهادهای بسیار خوبی از جانب آنها 

نیز مواجه خواهید شد. 
7-همه چیز را مشخص کنید 

توصیه می شود که یک آیین نامه برای خود ایجاد کنید که در آن 
تمامی تعهدهای شما مشخص ش��ده باشد. درواقع مشخص نبودن 
یکی از دالیلی است که باعث خواهد شد تا مشتری دقیقا نداند که 
چه سطح از توقعی را باید داشته باشد، با این حال این امر به معنای 
دائمی بودن اقدامات نبوده و ش��ما بای��د در تالش برای بهبودهایی 
باش��ید. با این حال تعیین اس��تانداردی که تحت هر شرایط قادر به 
اجرای آن هستید، بدون شک شما را در منطقه امن قرار خواهد داد. 
allbusiness.com :منبع

به قلم: انجمن کارآفرینان جوان 
مترجم: امیر آل علی

شنبه
4 بهمن 1399

شماره 1711



بازاریابی آنالین یکی از گزینه های محبوب برای برندها محسوب می شود. 
امروزه شمار باالیی از برندها در شبکه های اجتماعی دارای حساب کاربری 
رسمی هستند. این امر با هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و کاهش 
هزینه های بازاریابی دنبال می شود. شاید در نگاه نخست هزینه های کمتر 
بازاریاب��ی در ش��بکه های اجتماعی همراه با کاهش تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف باشد، اما واقعیت خالف این ادعا را اثبات می کند. شبکه های 
اجتماعی فرصت قابل مالحظه ای در اختیار برندها برای بازاریابی و جلب 
نظ��ر مخاطب هدف قرار می دهد. این امر در کنار امکانات گس��ترده برای 
شخصی سازی محتوای بازاریابی بدل به گزینه ای جذاب برای برندها شده 

است. 
جلب نظر مخاطب هدف در ش��بکه های اجتماعی امری ساده است، اما 
به معنای عدم نیاز به تالش برای تحقق چنین هدفی نیس��ت. بسیاری از 
برندها در طول س��ال توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را پیدا 
نمی کنند. بدون شک این امر با توجه به تاکید ما بر روی سادگی بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی، در مقایسه با دیگر الگوها، عجیب به نظر می رسد. 
مهمترین مس��ئله در این میان ضرورت اس��تفاده از داده های معتبر برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. اگر برندها ب��ه این نکته مهم 
توجه الزم را نداشته باشند، به طور مداوم با مشکالتی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف مواجه خواهند شد. امروزه برخی از برندها در راستای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نیاز ب��ه داده های دقیق دارند. این امر 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس سلیقه اش را به همراه دارد. 
ام��روزه توصیه های بس��یار زیادی ب��رای بازاریابی بهتر در ش��بکه های 
اجتماعی وجود دارد، با این حال بسیاری از توصیه های موردنظر در عمل 
کارایی ندارد. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین توصیه ها 
در زمین��ه اس��تفاده از داده های معتبر برای بازاریابی بهتر در ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت. این امر نقش مهمی در توس��عه توانایی بازاریاب ها برای 
تعامل با مشتریان خواهد داشت. در ادامه این بحث را در قالب 7 نکته به 

هم مرتبط مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. ارزیابی ایده های کاربردی و غیرکاربردی

بازاریاب ها در حوزه بازاریابی از ایده های بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف استفاده می کنند. هر محتوای بازاریابی برای تحقق 
هدفی مشخص تولید می شود. امروزه بازاریاب ها در تالش برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف نیاز ب��ه ارزیابی نکات مختلف دارن��د. اهداف هر 
کمپین بازاریابی باید براساس نیاز کسب و کار طراحی شود. در نهایت نیز 
ارزیابی هر کمپین براس��اس میزان موفقیت در زمینه دستیابی به اهداف 

موردنظر صورت می گیرد. 
کمپین های بازاریابی به طور کلی در راستای تحقق چند هدف مشخص 

تولید می شود. مهمترین اهداف به شرح ذیل است:
• جلب نظر مشتریان جدید

• ایجاد انتظارات مشخص در میان مشتریان برند
• ترغیب مشتریان برای خرید هرچه بیشتر یا خرید محصوالت تازه

• آموزش نکاتی خاص به مشتریان
• ترغیب مشتریان برای معرفی برند و محصوالتش به دیگران 

بدون تردید برندها مسیر بسیار دشواری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در پیش دارند. این امر با توجه به کاهش انگیزه مشتریان برای تعامل 
با برندها به طور قابل مالحظه ای منطقی است. متاسفانه بسیاری از برندها 
با عملکرد نامناس��ب در حوزه بازاریابی بس��یاری از مشتریان را نسبت به 
کیفی��ت عملکرد دیگر برندها نیز ناامید کرده اند بنابراین کس��ب و کارها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مسیر دشواری را پیش روی دارند. 
مهمترین مسئله در زمینه بازاریابی ارزیابی هماهنگی میان طرح اولیه هر 
کمپین با هدفش است. گاهی اوقات بازاریاب ها نسبت به هماهنگی این دو 
حوزه توجه الزم را نشان نمی دهند. نتیجه این امر مواجهه با کمپین هایی 
همراه با نتایج غیرمنتظره است. شاید نتیجه غیرمنتظره یک کمپین برای 
بازاریاب ها خوشایند باش��د، اما به معنای ناتوانی برای پیش بینی عملکرد 
ایده ها خواهد بود. این امر در بلندمدت نتایج بس��یار ناگواری برای برندها 

به همراه خواهد داشت. 
۲. یافتن بهترین پست های برند

بارگذاری پست های مختلف در شبکه های اجتماعی امری رایج محسوب 
می ش��ود. هیچ کاربری تمایل به مش��اهده اکانت برندها همراه با یک نوع 
مشخص از محتوا ندارند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها 
به همراه خواهد داش��ت. برخی از برندها در مسیر بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاط��ب هدف از ایده های متنوع جهت آزمون و خطا اس��تفاده 

می کنند. این امر در نگاه نخست ایده بسیار جذابی محسوب می شود، اما 
در بلندمدت موجب کاهش اعتماد مشتریان به برند خواهد شد. دلیل این 

امر ناتوانی برندها برای شناسایی ایده های برتر است. 
بازاریاب ها باید تاکید بسیار بیشتری بر روی ایده های موفق شان داشته 
باشند. این امر به طور معمول پس از مدتی آزمون و خطا در زمینه بازاریابی 
روی می دهد. متاسفانه برخی از برندها به رویکرد آزمون و خطا در زمینه 
بازاریاب��ی عادت می کنند بنابراین در عمل دیگر تمایلی برای شناس��ایی 
ایده های برتر و س��رمایه گذاری مشخص بر روی آنها نشان نمی دهند. این 

امر مهمترین ضربه را به فرآیند بازاریابی برندها وارد خواهد کرد. 
خوشبختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای ارزیابی میزان تاثیرگذاری 
هر پست در ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. بسیاری از برندها از چنین 
راهکاری برای یافتن ایده های مورد عالقه مش��تریان اس��تفاده می کنند. 
چنین نکته ای باید به طور مش��خص برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف دنبال ش��ود. س��اده ترین ابزاره��ای آماری مربوط ب��ه پلتفرم های 
اجتماعی است. اینستاگرام، به عنوان مثال، دارای ابزار درون برنامه ای برای 
ارائه اطالعات ضروری بازاریابی به اکانت های تجاری اس��ت. این اطالعات 
ش��امل میزان الیک و کامنت هر پست می شود. همچنین دامنه کاربران 
عالقه مند به هر پس��ت را نیز براس��اس معیارهای مختلف نشان می دهد. 
برخ��ی از برندها در بلندمدت برای اس��تفاده از الگوی بازاریابی تاثیرگذار 
بر روی مخاطب هدف از چنین ابزارهایی استفاده می کنند. البته همیشه 
ام��کان بهره گیری از ابزارهای پول��ی و حرفه ای نیز وجود دارد. انتخاب در 
این زمینه باید براساس توانایی مالی کسب و کار صورت گیرد. در غیر این 

صورت مشکالت بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. 
3. ارزیابی پست های ضعیف برند

بی ش��ک تمام پست های برند دارای کیفیت یکس��انی نیستند. این امر 
حتی برای برندهای بزرگ نیز روی می دهد. شکست در حوزه بازاریابی به 
معنای پایان راه کسب و کارها نیست. بسیاری از برندها در طول دهه های 
مختلف شکست بازاریابی را تجربه کرده اند. مهمترین مسئله در این میان 
تالش برای بهبود وضعیت براس��اس تالش دوباره بازاریابی است. اگر این 
امر به خوبی مدنظر بازاریاب ها قرار گیرد، امکان بهبود سریع شرایط فراهم 

خواهد شد. 
بس��یاری از برندها تمایلی برای ارزیابی پس��ت های ضعیف شان ندارند. 
آنها شکس��ت را مربوط به گذش��ته می دانند. این امر نوعی ترس از مرور 
اشتباهات محسوب می شود. امروزه برندهای بزرگ برای موفقیت بازاریابی 
نیازمند ارزیابی دقیق تجربه های ناموفق ش��ان هستند. در غیر این صورت 
به طور مداوم با چرخه های شکست بازاریابی مواجه خواهند شد. برخی از 
برندها در این مسیر برای بهبود کیفیت بازاریابی شان حتی از موسسه های 
مش��اوره نیز کمک می گیرند. بدون تردید راهکار اخیر نیازمند سطح قابل 
مالحظه ای از بودجه مالی است بنابراین شاید بهترین گزینه برای برندهای 

تازه تاسیس نباشد. 
پس��ت های ضعیف هر برند براس��اس آمارهای دقیق مشخص می شود. 
استفاده از داده های معتبر در این زمینه اهمیت باالیی دارد. شاید در نگاه 
نخس��ت استفاده از داده های معتبر برای بازاریابی دقیق امر سختی باشد. 
نکته مهم در این راس��تا تالش برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
براس��اس استفاده از داده های تولیدی ش��رکت خودمان است. این امر در 
صورت اس��تفاده از ابزارهای بازاریابی مناس��ب همراه با دردسرهای بسیار 

اندکی خواهد بود. 
اش��تباه برخی از برندها تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
براساس تولید داده های معتبر بدون استفاده از هرگونه ابزار کمکی است. 
ای��ن امر در عمل نیازمند زمان بس��یار زیادی خواهد ب��ود بنابراین امکان 
اجرایی اش در حوزه بازاریابی همیشه با مشکل همراه است. بهترین راهکار 
در این میان س��رمایه گذاری بر روی ایده های ساده و سریع است. این امر 
موجب تاثیرگذاری به مراتب بهتر ایده های بازاریابی بر روی مخاطب هدف 
خواهد شد. همچنین کیفیت داده های در دسترس برند نیز بیشتر خواهد 
بود. اشتباه برخی از برندها تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
براساس شیوه های نامناسب است. یکی از این شیوه ها خرید داده ها از دیگر 
برندها محس��وب می شود. این امر اغلب اوقات همراه با مشکالت بازاریابی 
دنباله دار اس��ت. اعتبار داده های خریداری شده همیشه حل تردید خواهد 

بود. 
4. توجه به وضعیت تعامل مشتریان با برند

امروزه کاربران در ش��بکه های اجتماعی رفتارهای متفاوتی در مواجهه با 
برندها انجام می دهند. این امر شامل نادیده انگاری برندها یا تعامل مناسب 
با آنهاست. درک دلیل این تنوع رفتار با برندها وظیفه اصلی تیم بازاریابی 
خواهد بود. برندها همیشه در زمینه تعامل مناسب با مشتریان موفق عمل 
نمی کنند. ش��اید دالیل تعامل اندک مش��تریان با یک برند به طور کامل 

مربوط به حوزه بازاریابی نباش��د، اما تاثی��ر انکارناپذیری بر روی این حوزه 
برجای می گ��ذارد.  تالش برای ارزیابی وضعیت کل��ی تعامل میان برند و 
مشتریان در طول یک سال گذشته داده های مهمی در اختیار برندها قرار 
می دهد. بس��یاری از برندها در این راستا تمایل به بیان نکات دقیق ندارند. 
این امر به دلیل سختی ارزیابی مجدد وضعیت کمپین های قبلی و همچنین 
تالش برای ترس��یم چش��م اندازی کلی از اوضاع بازاریابی برند است، با این 
حال اگر س��ختی های موردنظر به جان خریده ش��ود، در نهایت داده های 
بسیار مهمی در حوزه بازاریابی پیش روی کسب و کارها قرار خواهد گرفت. 
برندها همیشه بهترین ایده ها برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی 
را ندارند. این امر مشکالت بسیار زیادی پیش روی برندها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف قرار می دهد. برخی از برندها در این راس��تا به طور 
م��داوم به ایده های تی��م مدیریت برند اتکا دارند. ای��ن امر اگرچه موجب 
ایجاد سلس��له مراتب و نظم در حوزه بازاریابی می ش��ود، اما فرآیند تولید 
ایده های تازه را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از 
برندها در این مس��یر از ایده های تازه کارمندان شان نیز بهره می برند. این 
امر نشان دهنده ناتوانی برای سلسله بندی ایده های بازاریابی است. اگر تیم 
مدیریتی نس��بت به ایده های بازاریابی دیگر اعضا بی توجه باشد، عالوه بر 
مشکالت بازاریابی، در زمینه مدیریت داخلی برند نیز با چالش های اساسی 

مواجه خواهد شد. 
تعامل مشتریان با برند نکات مهمی درخصوص سلیقه مشتریان را بیان 
می کند. برندهای بزرگ به طور معمول از ارزیابی تعامل های قبلی برندشان 
با مشتریان نسبت به نتیجه گیری های تازه اقدام می کنند. این امر همیشه 
همراه با اظهارنظرهای مس��تقیم کاربران نیست. گاهی اوقات کاربران در 
ذی��ل یکی از پس��ت های برند چند اموجی قرار می دهند. ش��اید برخی از 
بازاریاب ها اموجی ها را فاقد هرگونه پیام مشخص ارزیابی کنند، اما در عمل 

چنین گونه ای پیام های تعاملی بیشتری اهمیت را دارد. 
مش��تریان به طور معمول با اس��تفاده از ش��یوه های غیرمستقیم اقدام 
ب��ه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می کنند. این امر براس��اس دالیل 
متعددی صورت می گیرد. نخس��تین دلیل در این میان نگرانی نسبت به 
پیام های بعدی بازاریاب های برند اس��ت. اگر یک کاربر به طور مس��تقیم 
نسبت به کیفیت یک پست یا محصول انتقاد نماید، بازاریاب ها به سرعت 
اقدام به نظرخواهی از وی خواهند کرد. بنابراین استفاده از اموجی ها راهکار 
بی دردس��ری محسوب می ش��ود. این امر در طول بازه های زمانی طوالنی 

موجب کاهش میزان تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی می شود. 
5. الگوبرداری از ابزار تحلیلی گوگل

گوگل در زمینه کمک به بازاریاب ها سابقه بسیار مناسبی دارد. بسیاری 
از ابزارهای حرفه ای بازاریابی در ابتدا یکی از خدمات رایگان گوگل بوده اند. 
 Google این امر به طور مش��خص در مورد ابزار تحلیل گوگل موسوم به
Analytics صحت دارد. این اب��زار گوگل، برخالف دیگر ابزارهای پولی، 
به طور رایگان برخی از اطالعات طبقه بندی ش��ده در مورد رفتار عمومی 
کارب��ران را گزارش می دهد. نکته مهم در این میان انطباق میان اطالعات 
و گزارش ه��ای گوگل با قوانین مربوط به حریم خصوصی کاربران اس��ت 
بنابراین در این میان هیچ سرقتی از کاربران صورت نمی گیرد. بسیاری از 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از چنین داده هایی استفاده 

می کنند. 
امروز بخ��ش قابل مالحظ��ه ای از کاربران در ش��بکه های اجتماعی از 
داده ه��ای مربوط به بازاریابی گوگل ابراز رضایت می کنند. ش��اید این امر 
عجیب باش��د. کاربران به طور معمول تمایلی برای دسترس��ی برندها به 
داده های شخصی ش��ان ندارند. این امر در مورد گ��وگل در ارتباط با ارائه 
خدمات بهتر معنا می ش��ود. بنابراین دلیلی برای نگرانی در مورد کیفیت 

خدمات گوگل و همچنین ارزیابی رفتار کاربران نیست. 
الگوب��رداری از گوگل در زمینه تهیه داده ه��ای معتبر بازاریابی اهمیت 
باالیی دارد. بس��یاری از برندها در عمل توانایی جلب نظر مخاطب هدف 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی وی را ندارند. این امر در بلندمدت مش��کالت 
بسیار زیادی ایجاد می کند. یکی از مشکالت اساسی در این رابطه مربوط 
به ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یا جلب رضایتش 

به منظور استفاده از داده هایش در حوزه بازاریابی است.
هرچه تعامل میان برندها و مش��تریان بیشتر باش��د، فرآیند استفاده از 
داده های آنها س��اده تر خواهد شد. این امر حتی در مورد برندهای کوچک 
نی��ز صح��ت دارد. برندهای بزرگ به طور معمول نیاز به طی مس��یرهای 
متعددی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تند. این امر اغلب 
انگی��زه بازاریاب ها را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. خبر خوش 
در این میان امکان طرح پرس��ش های س��اده و مس��تقیم از هر کاربر در 
راستای استفاده از داده هایش است. این امر سختی های فرآیند دسترسی 
به داده های کاربران برای تهیه اطالعات معتبر بازاریابی را به شدت کاهش 

می دهد. اگر یک کسب و کار سابقه مناسبی در زمینه حفاظت از داده های 
کاربران و عدم سوءاس��تفاده از آنها داش��ته باش��د، اغلب کاربران مشکلی 
با دسترس��ی برند به برخی از داده های ش��ان برای شخصی س��ازی فرآیند 

بازاریابی نخواهند داشت. 
6. ورود به بحث های مربوط به برند

کاربران در ش��بکه های اجتماعی گفت وگوهای متعددی را س��اماندهی 
می کنند. کاربرد اصلی ش��بکه های اجتماعی نیز همین امر است. بنابراین 
مواجهه با گفت وگوهای متعدد در مورد برند امری طبیعی در ش��بکه های 
اجتماعی محس��وب می ش��ود. برندها در صورت تمایل برای تعامل بیشتر 
ب��ا مخاطب ه��دف باید ب��ه بحث های مرتب��ط با محص��والت یا کیفیت 
خدمات شان ورود پیدا کنند. این امر به معنای پاسخگویی به توییت، پست 

یا حتی پیام های خصوصی کاربران به اکانت رسمی برند است. 
متاسفانه برخی از برندها حضور بسیار کمرنگی در شبکه های اجتماعی 
دارند. این امر موجب افزایش نارضایتی ها از برند موردنظر می شود. امروزه 
هر برند باید براس��اس توانایی اش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اقدام به بازاریابی نمایند. در غیر این صورت مشکالت به شدت گسترده ای 

پیش رویش قرار خواهد گرفت. 
گفت وگوهای عمومی در فیس بوک یا توییتر گزینه مناسبی برای ورود 
بازاریاب ها به بحث اس��ت. مهمترین مس��ئله در این می��ان رعایت رفتار 
حرف��ه ای در مواجه��ه با مخاطب ه��دف خواهد بود. در غی��ر این صورت 
مش��کالت بس��یار زیادی برای برندها ایجاد خواهد ش��د. امروزه برخی از 
برنده��ا در عمل ورود انتقادی به بحث کاربران دارند. چنین امری موجب 
کاهش اعتماد کاربران به برند مورد نظر می شود. اگر یک گفت وگو همراه 
با انتقادهای وس��یعی پیرامون برند است، باید دالیل این انتقادها را جویا 
شویم. گفت وگوی صمیمانه با کاربران و درخواست برای طرح مشکل شان 
بهتری��ن گزینه خواهد بود. البته در نهایت باید پاس��خ های مناس��ب نیز 
به کاربران ارائه ش��ود. اگر گفت وگو با مش��تریان و کاربران در شبکه های 
اجتماعی بدون هرگونه تاثیر مس��تقیمی بر روی وضعیت برند باش��د، در 

نهایت همراه با کاهش اعتبارمان خواهد بود. 
اقدام برای بهبود وضعیت عمل نیازی ضروری از س��وی تمام کس��ب و 
کارها محس��وب می ش��ود. اگر این نکته به طور قاب��ل مالحظه ای مدنظر 
برندها قرار نگیرد، در مدت زمانی کوتاه تمام س��رمایه گذاری های کس��ب 
و کار بر باد خواهد رفت. امروزه س��رمایه گذاری در حوزه بازاریابی به طور 
قابل مالحظه ای افزایش یافته است. شکست در زمینه بازاریابی به معنای 
هزینه ه��ای س��نگین بر روی دوش برن��د خواهد بود. ای��ن امر همچنین 
مشکالت بس��یار زیادی از نظر سطح دسترسی به مخاطب هدف و جلب 

نظرش به همراه دارد. 
7. توجه به داده های رقبا

رقابت بخش جدایی ناپذیری از عرصه کس��ب و کار محس��وب می شود. 
بس��یاری از برندها برای بقا در حوزه کس��ب و کار اق��دام به رقابت هرچه 
فشرده تر با دیگر برندها می کنند. اگر یک برند از نظر بازاریابی از رقبایش 
عق��ب افتاده باش��د، در زمینه ف��روش و به طور کلی رقابت با مش��کالت 
دامن��ه داری مواجه خواهد ش��د. امروزه بس��یاری از برندها در تالش برای 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از داده های 
مربوط به رقبای شان می کنند. این امر شاید در نگاه نخست عجیب باشد، 
اما موجب بهبود س��طح بازاریابی برندها می شود. دلیل این امر مربوط به 

امکان درس گرفتن از تجربه موفق و ناموفق دیگران است. 
اگ��ر ی��ک برند در طول زم��ان گزارش های منظم��ی در مورد وضعیت 
بازاریابی اش منتش��ر می کند، هیچ مانعی در مسیر اس��تفاده از آنها برای 
بازاریابی بهتر از سوی رقبا وجود نخواهد داشت. نکته جالب اینکه چنین 
کاری در عمل هزینه های بازاریابی را نیز به شدت کاهش می دهد بنابراین 

همراه با مزیت های بسیار زیادی از نظر بازاریابی خواهد بود. 
مشتریان به طور معمول درخواست های بسیار زیادی از برندها دارند. اگر 
یکی از رقبا در زمینه مدیریت درخواست ها و انتظارات مشتریان عملکرد 
بسیار مطلوبی دارد، باید نسبت به ارزیابی نحوه عملکرد وی اقدام نماییم. 
ای��ن امر در حوزه بازاریابی موجب بهبود وضعیت بازاریابی برندها و امکان 
کسب موفقیت های مش��ابه با رقبا می شود بنابراین بدون نیاز به پرداخت 
هرگونه هزینه ای توانایی بازاریاب برندمان به طور قابل مالحظه ای افزایش 

پیدا خواهد کرد. 
امروزه اس��تفاده از داده های معتبر در حوزه بازاریابی اهمیت روزافزونی 
پیدا کرده است. استفاده از داده های موسسه های بازاریابی به دالیل مالی و 
همچنین اعتبارشان رو به کاهش است بنابراین برندها باید خودشان نسبت 
به تولید داده اقدام نمایند. این امر در صورت توجه به 7 توصیه مورد بحث 

در این مقاله به طور ساده تری از سوی کسب و کارها دنبال خواهد شد. 
sproutsocial.com :منبع
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افزایش فروش نایک در دوران کرونا با 
محوریت اپ رسمی اش

اپ رس��می برند نایک در ط��ول دوران کرونا کمک ش��ایانی به 
افزای��ش میزان ف��روش این برند در بازارهای مختلف کرده اس��ت. 
بس��یاری از برندها با آغاز بح��ران کرونا ضررهای هنگفتی را تجربه 
کرده اند. این امر در مورد برند نایک به طور برعکس روی داده است. 
این امر به دلیل استفاده درست از فناوری های در دسترس برند به 
منظور ادامه تعامل با مش��تریان و عرضه محصوالت موردنیازش��ان 
صورت گرفته است. برند نایکی دارای شعبه های فروش حضوری در 
بسیاری از بازارهای دنیاست. این امر در نگاه نخست نایک را برندی 
بی توجه به ف��روش آنالین تصویر می کند. نکت��ه مهم درخصوص 
نایک توجه ویژه اش به شرایط بازارهای جهانی و همچنین ترندهای 
تازه در حوزه فروش اس��ت. همین امر از چند س��ال پیش موجب 

سرمایه گذاری نایک بر روی اپ رسمی اش شده است. 
ش��روع بحران کرونا به معنای وقت گذرانی هرچه بیشتر مردم در 
خانه و کاهش تمایل شان برای حضور در خرده فروشی ها و شعبه های 
رس��می برندها، حتی پس از بازگش��ایی آنها، است بنابراین برندها 
برای ت��داوم تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و ادامه روند فروش 
نیازمند راهکارهای تازه ای هس��تند. نایک در این راس��تا به سرعت 
فروش مس��تقیم از طریق اپ رس��می اش را در دستور کار قرار داد. 
اگر از مش��تریان نایک باشید، به خوبی از نقش اپ رسمی این برند 
در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف آگاهی دارید. برند نایک عالوه 
بر فروش محصوالتش در اپ رس��می خود اق��دام به ارائه خدمات 
مربوط به تناسب اندام و انواع ورزش های حرفه ای می کند. بسیاری 
از اینفلوئنسرها نسبت به معرفی ویژگی های اپ نایک در زمینه ارائه 
برنامه تمرینی اقدام کرده اند بنابراین اپ رسمی این برند فقط یک 
پلتفرم فروش ساده نیست. این اپ نقش مهمی در تعامل با مشتریان 

و افراد عالقه مند به حوزه ورزش بازی می کند. 
براس��اس گزارش رسمی نایک، س��ود ناشی از فروش محصوالت 
این برند در ماه نوامبر نس��بت به ابتدای ش��روع بح��ران کرونا ۸۴ 
درصد افزایش داشته است. این امر به معنای مدیریت بهینه شرایط 
کرونایی از س��وی نایک اس��ت. بدون تردید این امر با اس��تفاده از 
تکنیک های مختلفی روی داده اس��ت. در ای��ن میان محوریت اپ 
رسمی نایک مش��خص ترین نماد نوآوری آنها در طول دوران کرونا 

محسوب می شود. 
براس��اس اعالم نظر جان دناهو، مدیرعام��ل و رئیس برند نایک، 
مهمترین هنجار جدید عرصه کس��ب و کار مربوط به اس��تفاده از 
فناوری های دیجیتال اس��ت: »فناوری دیجیتال در رفتار مشتریان 
نقش مهمی را ایفا می کند. امروزه مشتریان دیگر براساس الگوهای 
سنتی خرید نمی کنند. این امر در حوزه تعامل با برندها نیز معطوف 
به استفاده هرچه وسیع تر از فناوری های دیجیتال برای تجربه خرید 

ساده تر شده است.«
برن��د نایک در ط��ول دهه های متمادی همیش��ه در تالش برای 
حضور در کنار مش��تریان بوده اس��ت. این امر در طول دوران کرونا 
با مش��کالت بسیار زیادی همراه ش��د. بدون شک نگاهی کوتاه به 
وضعیت عرصه کس��ب و کار نمایانگر چالش های گسترده کسب و 
کارهای مختلف برای تداوم وضعیت مطلوب ش��ان اس��ت. نایک در 
این میان بر روی اپ رس��می اش برای تداوم ارتباط با مش��تریان و 
حضور در کنارش��ان استفاده کرده است. این امر فقط شامل فروش 
محصوالت با اس��تفاده از اپ رسمی نیست، بلکه پیگیری وضعیت 
مش��تریان و ارائه توصیه های پزشکی به آنها نیز در دستور کار قرار 
گرفته اس��ت. این نکات نقش مهم��ی در موفقیت بازاریابی نایک و 

همچنین افزایش سودش در طول ماه های اخیر داشته است. 
اپ رسمی نایک در اپ استور به عنوان دوازدهمین اپ در جدول 
دانلودها قرار دارد. این رتبه برای یک اپ تجاری بسیار مطلوب است. 
تولید محتوای جذاب برای کاربران در قالب اپ نایک بر محبوبیتش 
افزوده اس��ت، با این حس��اب بازاریاب های نایک به جای تمرکز بر 
روی سایر بخش های بازاریابی مانند سایت رسمی یا وبالگ به سوی 
توجه فزاینده به اپ رسمی گرایش پیدا کرده اند. این امر هماهنگ با 
تغییرات در رفتار کاربران در طول دوران کروناست. بسیاری از مردم 
در طول دوران کرونا تمایلی برای تعامل با برندها نشان نمی دهند. 
این امر ناشی از بی انگیزگی برای مراجعه به سایت رسمی برند و طی 
سیر طوالنی ثبت نام در آن است. نایک امکان ورود به اپ رسمی اش 
با حس��اب گوگل، یاهو و مایکروسافت را فراهم کرده است بنابراین 

فرآیند عضویت کاربران بسیار ساده و سریع صورت می گیرد.
برنده��ای بزرگ به طور معمول دسترس��ی پی��ش از موعد برای 
محصوالت تازه ش��ان را بدل به ش��یوه ای تبلیغاتی می کنند. نایک 
نی��ز برای افزای��ش توجه کاربران به اپ رس��می اش اقدام به عرضه 
برخ��ی از محصوالت جدیدش به صورت پیش از موعد در آن کرده 
است. بنابراین کاربران در صورت ثبت نام در اپ رسمی نایک امکان 
خرید زودتر از موعد محصوالت این غول عرصه تجهیزت ورزش��ی 
را خواهند یافت.  امروزه بس��یاری از مردم در سراسر دنیا از اپ های 
ورزش��ی برای کاهش وزن و حفظ تناس��ب اندام استفاده می کنند. 
نای��ک در این میان نقش مهمی برای اپ رس��می اش تعریف کرده 
اس��ت. بر این اس��اس کاربران امکان بهره مندی از انواع تمرین های 
مختلف برای ورزش در خانه را دارند. مهمترین مسئله در این میان 
توجه نایک به خانه نشینی مردم در طول زمان  ای فراغت شان است 
بنابرای��ن تمرین در خانه مهمترین نکت��ه برای جلب نظر مخاطب 

هدف محسوب می شود. 
اس��تفاده از مربی های ورزشی و ورزش��کاران حرفه ای به منظور 
طراحی برنامه های مختلف ورزشی اهمیت بسیار زیادی دارد. نایک 
در این زمینه عملکرد مناسبی از خود نشان داده است. تمرین های 
اپ رس��می این برند براساس نظارت مستقیم ورزشکاران حرفه ای 
و مربیان آنها طراحی ش��ده است. همین امر موجب افزایش تمایل 
کاربران برای اس��تفاده از تمرین های مختلف اپ نایک شده است. 
ای��ن نکته در بلندمدت ب��رای نایک اهمیت بس��یار زیادی خواهد 
داش��ت. بس��یاری از برندها در طول زمان تغییرات مهمی در نحوه 
بازاریابی شان ایجاد می کنند. نایک نیز در این میان با سرمایه گذاری 
درست بر روی همکاری با مربی های ورزشی برای ارائه تمرین های 

ورزشی اقدام به جلب نظر کاربران گسترده کرده است. 
retaildive.com :منبع
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در س��ال 2020 میالدی، کس��ب وکارها س��رمایه گذاری بیشتری روی 
تکنولوژی های امنیتی داش��تند، قوانینی تازه در راستای حفاظت از حریم 
ش��خصی کاربران به تصویب رس��ید و تهدیدهای سایبری هم پیچیده تر 
از همیشه ش��دند. برای برطرف ش��دن تقاضای رو به رشد کسب وکارها، 
تخمین ها نشان می دهند که کشوری مانند ایاالت متحده نیازمند افزایش 

62 درصدی نیروی کاری خود در حوزه امنیت سایبری خواهند بود.
درحالی که مشاغل مربوط به امنیت سایبری به شدت مورد تقاضا هستند 
و تعداد متخصصان ماهر نیز بسیار کمتر است، بسیاری از کمپانی ها حاال 
لیست های اس��تخدام خود را به روزرسانی کرده اند، اما کدام مشاغل حوزه 
امنیت سایبری در سال 2021 بیشترین تقاضا را دارند؟ بنابر تحلیل های 

صورت گرفته، ایده هایی کلی راجع به به این موضوع به دست آورده ایم.
مشاغلی که پایین تر تشریح شده اند، می توانند به دانشجویان کمک کنند 
تا فرصت هایی که پیش روی شان قرار دارند را شناسایی نمایند و از طرف 
دیگر، افراد ماهر هم قادر به یافتن فرصت های درس��ت برای تغییر ش��غل 

هستند.
مدیر امنیت سایبری / ادمین

اگرچه سمت شغلی مدیر امنیت سایبری یا ادمین نسبت به سال پیش 2 
رده باالتر آمده، اما همچنان در لیست 5 شغل پرتقاضا به چشم می خورد. 
مدیران امنیت س��ایبری معموال مسئولیت پیاده سازی برنامه های امنیتی 
س��ایبری یک سیستم و ش��بکه را برعهده دارند و سپس به نظارت بر آنها 
می پردازند. بسیاری از سازمان های امروزی نیازمند چند ادمین هستند تا 
اجزای مختلف برنامه امنیتی شرکت، مورد پوشش قرار داده شود. ادمین ها 
معم��وال باید به پایش نقطه تمرکز خود بپردازند، به اس��تفاده از ابزارهای 
درست بپردازند، با آخرین قوانین و رویکردها آشنا باشند، برنامه های شان 

را ارتقا دهند و آگاهی نسبت به امنیت سایبری را در شرکت باال ببرند.
بس��یاری از شرکت ها، نقش مدیر امنیت س��ایبری را به دو دسته بندی 
تقس��یم می کنند: مدیر برنامه امنیتی که کارش معموال مدیریت ریسک 
برنامه ها و تعدیل کردن ابعاد مختلف آنهاس��ت و مدیر امنیت فنی که بر 
سیس��تم های خاص و تیم هایی که مدیریت آن  سیستم ها را برعهده دارند 

نظارت می کند. )برای مثال چیزهایی مانند فایروال ها، رمزنگاری و ...(.
همانطور که از نام این س��مت شغلی پیداست، مدیر امنیت سایبری یا 
ادمین باید به انبوهی تجربه کاری و دانش فنی دسترس��ی داشته باشد و 
بسیاری از کارفرمایان به دنبال متخصصانی می گردند که در حوزه امنیت 

سایبری یا حوزه های مشابه، مدارک معتبر دریافت کرده باشند.
میانگین درآمد: 105 هزار دالر در سال

مشاور امنیت سایبری
س��مت شغلی مش��اور امنیت، برای دومین س��ال پیاپی در رده چهارمین 
ش��غل پرتقاضا به چشم می خورد. مشاور امنیت سایبری هم نقش مهاجم و 
هم مدافع یک کمپانی را ایفا می کند تا قادر به سوءاستفاده از آسیب پذیری ها 
بوده و ضعف های موجود در شبکه ها، سیستم ها و اپلیکیشن های کامپیوتری 
یک سازمان را شناسایی نماید. معموال این سمت شغلی به هیچ یک از اعضای 

تیم امنیت داخلی یک سازمان نمی رسد. یک مشاور امنیت سایبری معموال یا 
خویش فرما است و به صورت قراردادی کار می کند، یا به همکاری با شرکت های 

مشاوره امنیت شخص ثالث مثالFocalPoint( (می پردازد.
نقش مش��اور امنیت سایبری، بس��ته به فرصت های شغلی متغیر است: 
بنابراین مشاوران امنیت س��ایبری هم می توانند سر از مشاغل رده پایین 
و هم مشاغل میان رده درآورند. اکثر کارفرمایان نیز خواستار مشاهده یک 
مدرک در حوزه ای مشخص، مهارت های فنی، جوازهای خاص و تجربه کار 

روی وظایف مشابه هستند.
از آنجایی که تهدیدهای سایبری دائما تغییر می کنند، جای تعجب ندارد 
که تقاضا برای این س��مت ش��غلی اینقدر زیاد است. همینطور که تقاضا 
برای کارگران حوزه امنیت س��ایبری به شکلی انفجاری افزایش می یابد و 
کمپانی ها نیز برای پیدا کردن کارمندان مناسب به مشکل برمی خورند، اتکا 
بر شرکت های مشاوره امنیت سایبری افزایش می یابد تا آنها به بزرگترین 
و پیچیده ترین پروژه های س��ازمانی رس��یدگی کنن��د. در نتیجه، نیاز به 
مشاورهای امنیت سایبری میان شرکت های خدمات امنیتی حرفه ای نیز 

افزایش می یابد.
میانگین درآمد: 91 هزار دالر

مهندس شبکه / معمار
س��مت ش��علی مهندس ش��بکه یا معمار، برای اولین بار راه خود را به 
لیس��ت 5 شغل پرتقاضا در حوزه امنیت س��ایبری باز کرده است. در این 
سمت شغلی سطح پیشرفته، متخصصان مسئولیت پیاده سازی و طراحی 
 ،WAN و LAN شبکه های کامپیوتری مقرون به صرفه مانند شبکه های
اتصاالت اینترنت، اینترانت و دیگر سیستم های ارتباطی را برعهده دارند و 

ابعاد امنیتی را در آنها به آزمایش می گذارند.
مهندس��ان ش��بکه یا معم��اران موظف ب��ه به روزرس��انی نرم افزارها و 
س��خت افزارها و همینطور برنامه ریزی برای چگونگی استفاده از پیچ های 
امنیتی یا دیگر تدابیر تدافعی هس��تند تا از ش��بکه سازمان خود در برابر 
آس��یب پذیری ها مقاومت کنند. پژوهش روی تکنولوژی های شبکه سازی 
جدید برای آنالیز بهتر داده ها و تخمین زدن اینکه رشد آتی سازمان ممکن 
است چه تاثیری روی شبکه آن بگذارد هم از دیگر اجزای مهم این سمت 

شغلی به حساب می آید.
اکثر سازمان هایی که به استخدام مهندسان شبکه می پردازند خواستار 
تجربه 5 الی 10 ساله در این حوزه و مدارک سطح باال )که گاهی حتی به 
Ph.D هم می رس��د( می شوند، بنابراین داریم درباره یکی از پردرآمدترین 
مشاغل موجود در دنیای امنیت سایبری صحبت می کنیم. متخصصان این 
حوزه معموال تجارب قبلی خود را در حوزه هایی مانند مدیریت دیتابیس، 
تحلیل سیستم های کامپیوتری یا مدیریت شبکه به دست آورده اند. ناگفته 
نماند که یکی از مهمترین اجزای شغل مهندس شبکه، برقراری ارتباط با 
مدیران ارش��د و صحبت راجع به این اس��ت که فاکتورهای امنیت شبکه 
چطور درون استراتژی های کسب وکار جای می گیرند، بنابراین مهارت در 

برقراری ارتباط سازنده نیز حیاتی است.

میانگین درآمد: 113 هزار دالر
تحلیلگر امنیت سایبری

برای دومین سال پیاپی، سمت شغلی تحلیلگر امنیت سایبری در جایگاه دوم 
پرتقاضاترین مشاغل این حوزه به چشم می خورد. تحلیلگران امنیت شبکه در 
خط مقدم استراتژی دفاع سایبری یک سازمان حضور دارند. با توجه به اینکه 
تعداد رخنه های امنیتی در سال های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته، 
تحلیلگران امنیت سایبری باید با آخرین تهدیدات آشنا باشند و در عین حال 
به پایش مداوم شبکه سازمان های خود بپردازند تا هرگونه آسیب پذیری امنیتی 
بالقوه شناسایی شود. با استفاده از اطالعات جمع آوری شده از طریق ابزارهای 
پایش تهدید و دیگر منابع، آنها به شناسایی و تحلیل وقایعی می پردازند که 

ممکن است درون شبکه رخ دهد.
در س��ال 201۸ میالدی پیش بینی شد که بین س��ال های 201۸ الی 
202۸،  بازار آمریکا رش��د 32 درصدی از نظر نی��از به تحلیلگران امنیت 
سایبری را تجربه خواهد کرد که به مراتب باالتر از میانگین افزایش تقاضا 

برای دیگر مشاغل موجود در این لیست به حساب می آید.
بس��یاری از تحلیلگران امنیت س��ایبری در نهایت جایگاهی بهتر از این 
سمت یافته و مشاغلی تخصصی تر در حوزه مهندسی یا تست رخنه پذیری 
می یابند. همین پتانس��یل ها باعث می ش��ود که تحلیلگر امنیت سایبری 

جایگاهی خواستنی در دنیای امنیت به شمار آید.
میانگین درآمد: 95 هزار دالر

مهندس امنیت سایبری
مهندس امنیت س��ایبری برای سه س��ال پیاپی، پرتقاضاترین شغل در 
دنیای امنیت بوده اس��ت. داریم درباره س��متی ش��غلی صحبت می کنیم 
که درون س��ازمان های مختلف، از پایین تری��ن رده ممکن تا باالترین رده 
موردنیاز اس��ت. مهندس��ان امنیت س��ایبری وظیفه دارند که رویکردی 
مهندس��ی در قبال طراحی و پیاده سازی سیس��تم های امنیتی در پیش 

بگیرند و از وقوع حمالت پیشرفته جلوگیری کنند.
برخالف تحلیلگران که به صورت عمده به پایش و دنبال کردن تهدیدها 
می پردازند، مهندسان امنیت سایبری معموال موظف به توسعه برنامه ها و 
خط مشی های امنیتی هستند. آنها باید راه حل بیابند، آسیب پذیری ها را 
برطرف کنند، به بررسی ابعاد مختلف رخنه ها بپردازند و به حوادث امنیتی 
واکنش نش��ان دهند و همینط��ور که کمیت و ش��دت تهدیدات امنیتی 
افزایش می یابد، نیاز به مهندس��ان امنیت س��ایبری نیز بیشتر می شود تا 

سیستم هایی برای مقابله با تهدیدات طراحی کنند.
این س��مت ش��غلی نیاز گستره وسیعی از دانش فنی اس��ت تا بتوان از 
سیس��تم ها نگه��داری کرد، آس��یب پذیری ها را تش��خیص داد، به پایش 
مش��کالت پرداخت و اتوماس��یون را بهبود بخشید. اکثر مهندسان امنیت 
سایبری باید حداقل سه سال تجربه حرفه ای داشته باشند و انتظار می رود 

مدارک پیشرفته مانند CEH یا CISSP را دریافت نموده باشند.
میانگین درآمد: 106 هزار دالر

digiato :منبع

با پرتقاضاترین مشاغل حوزه امنیت آشنا شوید
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســتاد شــهر هوشمند 
شــهرداری قم گفت: رویداد ملی شتاب محیط زیست و خدمات 
شــهری با مشــارکت جوانان ایده پرداز فناورانه و شــرکت های 
دانش بنیان در اســفندماه ســال جاری برگزار می شود. همایون 
یزدان پناه در گفتگویی، با اشــاره به برگزاری رویداد ملی شتاب 
محیط زیســت و خدمات شــهری در قم اظهار داشت: ایده های 
فناورانه نقش مهمی در رفع معضالت مدیریت شهری دارد و باید 
از این ایده ها حمایت کرد. رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری 
قم افزود: با توجــه به اهمیت این موضوع، رویداد ملی شــتاب 
محیط زیســت و خدمات شهری با مشــارکت جوانان ایده پرداز 
فناورانه و شــرکت های دانش بنیان برگزار می شــود. وی تصریح 
کرد: در ایــن رویداد بر آنیم تا ایده های نوآورانه در حوزه محیط 
زیســت و خدمات شهری را مراکز رشد و شتاب دهنده ها معرفی 
کنیم و از طریق صندوق های ســرمایه گــذاری این تیم ها مورد 
حمایــت قرار گیرند. یزدان پناه عنوان کرد: مدیریت هوشــمند 

خدمات شــهری و اســتفاده از راهکارهای فناورانه و بهره گیری از 
مشارکت های مردمی و استفاده از ایده های فناورانه و توسعه خدمات 
الکترونیکی و هوشمند هر یک موضوعات مهمی در مدیریت شهری 
اســت که می تواند به خوبی در این رویداد مورد ارزیابی قرار بگیرد 

و به نتایج خوبی دســت یابیم. وی خاطرنشان کرد: “شهر خالق و 
هوشمند ” یکی از برنامه های مهم راهبردی در توسعه شهر است و 
بهره گیری از نخبگان و ایده پردازان می تواند بسیاری از اهداف را در 
مسیر رفع معضالت شهری تحقق سازد. رئیس ستاد شهر هوشمند 
شهرداری قم بیان کرد: بســیاری از مسائل پیرامون حوزه خدمات 
شهری و محیط زیست در اتاق های فکر احصاء شده و باید برای آن 
به دنبال راهکارهای خالقانه و فناورانه باشــیم. وی گفت: هر یک از 
ایده های خالقانه و فناورانه می تواند راهکاری مهم در رفع مشکالت 
در حوزه مدیریت شهری و مسائل زیست محیطی و هوشمندسازی 
و سهولت در ارائه خدمات باشد و بهره وری و صرفه جویی اقتصادی 
را به وجود بیاورد. یزدان پناه تصریح کرد: فرصت های بیشماری در 
توسعه و تحول مدیریت شــهری در گرو استفاده از ابزارهای نوین 
و شیوه های خالقانه و فناورانه اســت و این رویداد اهداف زیادی را 
در حوزه مدیریت شــهری و ارتقای سطح زندگی و رفع مشکالت 

دنبال می کند.

اصفهان - قاسم اسد: نوزدهمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات 
سرمایشی و گرمایشی و نهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب 
و فاضالب اصفهان طی روزهای ششــم تا دهم بهمن ماه امسال در 
محل دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار 
می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان، حضور بالغ بر 70 شرکت از هشت استان اصفهان، 
تهران، البرز، زنجان، فارس، خراســان رضــوی، قم و چهارمحال و 
بختیاری در این دو رویداد صنعتی قطعی شــده است.  شرکت های 
فعــال در زمینه محصوالت و خدمات تخصصی همچون تجهیزات 
سردخانه ای و برودتی، انواع سیســتم های تاسیساتی، تجهیزات و 
سیستم های سرمایشــی و تهویه مطبوع، تجهیزات و سیستم های 
گرمایشــی و لوله و اتصاالت چدني، فلــزي و پلي اتیلن و دوجداره، 
سیستم هاي تصفیه آب و فاضالب، آب شیرین کن و مواد شیمیایي 
مرتبط، انواع شیرآالت صنعتي، پمپ هاي صنعتي و اتصاالت مرتبط،  
فیلترهاي صنعتي، مخازن و... در این نمایشگاه حضور خواهند داشت 
و محصوالت، خدمات و دســتاوردهای خود را برای متخصصان به 

نمایش می گذارند. یکی از اهداف برگزاری این نمایشــگاه، گرد هم 
آوردن فعاالن صنایع تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و 
همچنین صنعت آب و فاضالب اعم از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، 
خریداران و مصرف کنندگان در یــک زمان و یک مکان و توجه به 
ظرفیت های تولید داخل است. همچنین ایجاد بستری مناسب برای 
تبادل تجربیات میان مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان، آشنایی 

ســرمایه گذاران با ظرفیت های موجود برای حضور در فعالیت های 
اقتصادی کشور، ایفای نقش به عنوان یک ابزار بازاریابی در خدمت 
صنعت تاسیسات و آب و ایجاد فرصت سرمایه گذاری مشترک میان 
فعاالن این صنعت قدرتمند از جمله دیگر اهدافی به شمار می رود که 
نمایشگاه تاسیسات و آب اصفهان بر اساس آن پایه گذاری و برگزار 
خواهد شد. در کنار این نمایشگاه، مسابقات ملی مهارت فناوری آب 
و مکاترونیک با هدف آموزش تخصصی عالقه مندان توسط سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان برگزار و اجرا خواهد شد. 
نوزدهمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 
و نهمین نمایشــگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب اصفهان 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی و به صورت تخصصی و ویژه 
متخصصان برگزار می شــود و کارشناســان، فعاالن و متخصصان 
حوزه های مرتبط با آن می توانند از ساعت 10 تا 18 روزهای ششم تا 
دهم دی ماه به محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی اصفهان 

واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.
انتهای پیام/

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار هرمزگان با 
همراهی شهردار بندرعباس از چند پروژه عمران شهری بازدید کرد 
و از نزدیک روند فعالیت های اجرایی این پروژه ها را مورد بررســی 
قرار داد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
بندرعباس، عباس امینی زاده پیش از ظهر امروز)جمعه( در حاشیه 
بازدید اســتاندار هرمزگان از پروژه های عمران شــهری اظهار کرد: 
تمرکز فعالیت های عمرانی شهرداری در سال جاری بر روی اجرای 
پروژه های رفع نقاط آبگیر شهر حین بارندگی است. وی با اشاره به 
اینکه عالوه بر این پروژه ها عملیات اجرایی فازهای تکمیلی کوهستان 
پارک پنجه علی نیز در دســتور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: در 

مجموع 1۵ پروژه عمرانی شــاخص در شــهر بندرعباس در حال 
اجراســت که این پروژه ها اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال 

را به خود اختصاص داده اســت. این مقام مسئول همچنین عنوان 
کرد: اجرای چهار پارک و مجموعه فضای سبز مجموعا به میزان ۴0 
هکتار، جزو دیگر اقدامات اجرایی شهرداری بندرعباس است که در 
تالشیم این پروژه ها تا قبل از پایان سال جاری به بهره برداری برسد. 
شــهردار بندرعباس با اشاره به پیشرفت 70 درصدی بلوار ساحلی 
جدید در بخش شرقی این شهر، گفت: اجرای این پروژه به دو دلیل 
شامل برقراری و بهره مندی بیشتر از ساحل و توجه به نیازهای حوزه 
پدافند غیر عامل در حال اجرا است. وی تصریح کرد: در تالشیم تا 
قبل از پایان ســال جاری، بخش عمده این بلوار بزرگ که مجموعا 

دارای ۲۴ کیلومتر طول است، به بهره برداری برسد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: »بهمن داراب زاده« با اشاره به 
نقش مهم و حیاتی پست الهیجان۲ در تامین برق مشترکین این 
منطقه گفت: پست الهیجان ۲ با بار حدود 36 مگاولت آمپر، تامین 
انرژی برق مشــترکین بخش زیادی از مرکز شهرستان الهیجان و 
نواحی اطراف آن را برعهده دارد. حدود 1۴ پایه و ســیم های خط 
این پست قدیمی تر بوده و در بارش های سنگین برف در سال های 
83، 86، 96 و 98 به شدت آسیب دیده اند. وی افزود: با پیش بینی 
اینکه در بارش های احتمالی برف امسال این خط دچار مشکل شود 
و منجر به اخالل در امر تغذیه پست و بی برقی بخشی از مشترکان 
شــود، پروژه ای تحت عنوان برکناری و سیم کشی هادی های 1۴ 
پایه از خط دو مداره الهیجان ۲ – سیاهگلده، الهیجان ۲ – الکان 
به طول تقریبی ۵/3 کیلومتر تعریف شــد. مدیرعامل شرکت برق 

منطقه اي گیالن گفت: با توجه به اهمیت این خط، عملیات اجرایی 
این پروژه توسط پیمانکار پروژه آغاز شده است و پیش بینی می شود 
در بهمن ماه امســال این پروژه اتمام و به بهره برداری برسد. داراب 

زاده گفت:شرایط بسیار پیچیده ای از نظر اجرای پروژه ها در استان 
به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص استان، وجود دارد. شروع فصل 
بارندگی و تعدد روزهای بارانی، شالیزار بودن منطقه و عدم دسترسی 
آســان ماشــین آالت به پای دکل ها از جمله مشکالت اساسی در 

اجرای این پروژه می باشد.
گفتنی اســت که پارگی سیم فاز وسط خط الکان مابین دکل ۲ 
و 3 که کلمپ شــده است، پارگی سیم فاز باالی خط الکان مابین 
دکل ۴ و ۵، پارگی سیم فاز باالی سیاهگلده و فاز باال و پایین الکان 
ما بین دکل ۵ و 6، پارگی سیم فاز وسط و پایین خط الکان مابین 
دکل 6 و 7 و پارگی سیم های دو فاز در سه نقطه و بانداژ شدن آن 
در چند نقطه از جمله مشــکالت اساسی این خط بود که منجر به 

تعریف پروژه برکناری سیم های این خط شد.

گــرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق گلستان از کشــف و جمع آوری ۲30 دستگاه استخراج 
بیت کوین)ماینر( غیرمجاز در سطح استان خبر داد.علی اکبر نصیری 
اظهارکرد: در مانور سراسری تعدیل روشنایی معابر، طی بازرسی صورت 
گرفته شده ۲30 دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و ضبط شد.وی 
توضیح داد: این تعداد دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال، حدود ۵۵0 
کیلوولت مصرف داشته که در وضعیت کنونی، باعث بروز مشکالتی 
در شبکه توزیع می شود.نصیری با بیان این که دستگاه های استخراج 

ارز دیجیتال را از جمله عوامل افزایش مصرف برق اعالم کرد و گفت: از 
ابتدای سال چندین دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و شناسایی 
شده است که با کشفیات امروز  به تعداد ماینرهای ضبط شده افزوده 
شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان، اظهارکرد: تعدیل 
روشــنایی بلوارها از جمله اقدامات انجام شده در این مانور به شمار 
می رود.وی در ادامه به خاموشــی های اخیر که به علت کمبود گاز در 
نیروگاه های کشور رخ داد اشاره کرد و گفت: در همین راستا اقداماتی 
به منظور مدیریت بار صورت گرفت تا خاموشی ها را به حداقل کاهش 

دهیم.نصیری همچنین از ادارات و ســازمان ها و بانک ها خواست از 
دیزل ژنراتورهای موجود در ادارات اســتفاده کرده و در مصرف برق 
صرفه جویی کنند.وی بر کاهش حداکثری روشنایی میادین، پارک ها 
و بوستان ها در شب و کاهش حداکثری روشنایی مساجد، بقاع متبرک 
امامزادگان و دیگر اماکن متبرک در شب تاکید کرد.گفتنی است در 
هفته گذشته به دلیل کمبود سوخت نیروگاه های برق خاموشی چند 
ســاعته در گلستان ایجاد شده بود که هم اکنون به خاموشی برق در 

بخش صنعت از خاموشی خانگی جلوگیری شده است.

 ساری – دهقان : انتشار و بازنشر اخبار کرونایی 
غیر واقعی و جعلی در فضای مجازی، موجب سلب 
آرامش جامعه و تشویش اذهان عمومی خواهد شد.  
امروز از قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
در فضای مجازی مطلبی منتشر شد که چند مورد 
مشکوک ابتال به ویروس کرونای انگلیسی در استان 
مشاهده شده و هفته آینده پاسخ آزمایشات، نتیجه 
را مشــخص می کند. دکتر سیمین بابایی مدیر 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 

همین رابطه با تاکید بر این که مطلب منتشر شده 
در خصوص مشاهده کرونای انگلیسی در مازندران 
نادرســت بوده با انتقاد از برخی کانال های فضای 
مجازی که بدون راستی آزمایی، از طریق منابع غیر 
موثق خبرهای حوزه سالمت را منتشر می کنند،  
تاکید کرد؛ دامن زدن به اینگونه شایعات و بازنشر 
اخبار جعلی و غیر واقعی از حوزه سالمت آرامش 
جامعه را بر هم می زند . دکتر بابایی با بیان اینکه 
این استان در حال ورود به پیک سوم بیماری است، 

ضمن تقدیر از همکاری نزدیک اصحاب رسانه ها 
در اطالع رسانی و انتشــار اخبار دانشگاه و حوزه 
سالمت با اشــاره به اینکه ویروس کرونا ویروس 
ناشناخته ای است و تغییر رفتار می دهد گفت: با 
توجه به این که مازندران در وضعیت قرمز و نارنجی 
کرونایی قرار دارد الزم است تا همه افراد موثر در 
فضای مجازی و مردم جهت دریافت اخبار و انواع 
محتوی آموزشی پیشگیری و مقابله با این بیماری 
از طریق سامانه های اطالع رسانی وزارت بهداشت، 

صدا و سیما ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ستاد 
استانی مقابله با ویروس کرونا مازندران و دبیرخانه 

شورای اطالع رسانی دولت در استان اقدام کنند .

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم:

رویداد ملی شتاب محیط زیست و خدمات شهری با مشارکت جوانان ایده پرداز 
فناورانه و شرکت های دانش بنیان برگزار می شود

از 6 تا 10 بهمن ماه و به مدت 5 روز انجام می شود

گردهمایی برندهای مطرح سرمایشی گرمایشی و صنعت آب در نمایشگاه اصفهان

بازدید استاندار هرمزگان از پروژه های عمران شهری بندرعباس؛

امینی زاده خبر داد: احداث ۴0 هکتار بوستان و فضای سبز تا پایان سال جاری

عملیات اجرایی پروژه تعویض سیم های خط دومداره پست الهیجان 2 آغاز شد

کشف 2۳0 دستگاه ماینر نتیجه مانور 2 روزه در گلستان

هشدار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به انتشار برخی 
اخبار بدون پشتوانه و غیر موثق حوزه سالمت

اتان با خلوص 98 درصد در پاالیشگاه گاز ایالم تولید می شود
ایالم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت:گاز اتان 
با خلوص 98 درصد در این واحد صنعتی تولید می شود و در حال حاضر تحویل واحد 
الفین پتروشیمی ایالم می گردد. دکتر " روح اله نوریان" افزود: اتان یکی از محصوالت 
با ارزش پاالیشگاه گاز ایالم است که در طراحی اولیه بعنوان خوراک پتروشیمی ایالم 
در نظر گرفته شده است. وی اظهار داشت: قبل از راه اندازی واحد الفین پتروشیمی 
ایالم ، این محصول بعنوان گاز سوخت پاالیشگاه و مابقی آن به همراه گاز طبیعی به 
خط سراسری تزریق می گردید. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم خاطر نشان کرد: اتان یکی از ۵ محصول پاالیشگاه گاز ایالم 
می باشد که بر اساس طراحی به همراه دو محصول میعانات گاز و گاز مایع خام برای ایجاد ارزش افزوده به عنوان خوراک در اختیار 
پتروشیمی ایالم قرار می گیرد . نوریان با اشاره به اینکه این محصول توسط خط لوله 1۲ کیلومتری به پتروشیمی ارسال می شود، 
گفت: ظرفیت طراحی پاالیشگاه گاز ایالم در فاز اول به میزان 330 هزار مترمکعب در روز و در فاز دوم ۵۵0 هزار مترمکعب در روز 

است. وی ادامه داد: این ماده در پتروشیمی ایالم به محصول با ارزش اتیلن تبدیل خواهد شد.

فرسودگی ماشین آالت راهداری گیالن/ میانگین عمر ناوگان ۳0 سال است
رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه گیالن سومین استان پرتراکم کشور است، بیان کرد: بیش از 
13 هزار کیلومتر راه در استان گیالن داریم که این موضوع انجام عملیات راهداری با 
توجه به بارش ها را دچار مشکالتی می کند. وی با اشاره به اینکه 3۵1 دستگاه انواع 
ماشین آالت راهداری در قالب 160 اکیپ و ۵۴۵ نفر از راهداران در جاده های استان 
فعال هســتند، افزود: 1۵ دستگاه انواع ماشین شامل انواع لودر و گریدر به سیستم 
راهداری اســتان اضافه شده است. مدیرکل راهداری گیالن به وجود ۲۵ راهدارخانه 
ثابت در این استان اشاره و اضافه کرد: سه نقطه برای راهدارخانه سیار در استان پیش بینی شده تا بتوانیم عملیات راهداری را بهتر 
انجام دهیم، همچنین دپوی شن و نمک جهت تسریع در عملیات راهداری نیز پیش بینی شده است. مرادی با بیان اینکه میانگین 
عمر ناوگان راهداری استان گیالن بیش از 30 سال است، بیان کرد: این دستگاه ها در طول سال برای موقعیت های مختلف مورد 
استفاده قرار می گیرند و بر اساس معیارهای فنی نیز باید نوسازی شوند. مدیرکل راهداری گیالن گفت: امسال از نظر نوسازی و 
میزان عمر ناوگان راهداری تغییری نداشتیم و تقریباً با همان امکانات سال گذشته به استقبال زمستان می رویم. وی از مردم خواست 
که جهت جلوگیری از بروز اتفاقات ناگوار با دستگاه های مسئول در زمان بحران همکاری الزم را داشته باشند، ادامه داد: شهروندان 

از سفر در هنگام برف بدون تجهیزات زمستانی و سوخت کافی خودداری کنند.

فرمانده بسیج شرکت برق منطقه ای خوزستان معارفه شد
اهواز - شبنم قجاوند: یعقوب دانشی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین )ع( شرکت برق منطقه ای 

خوزستان معارفه شد.
با حضور مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان، رئیس سازمان بسیج ادارات خوزستان و فرمانده بسیج شهید عباسپور 
صنعت آب و برق خوزستان یعقوب دانشی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین )ع( شرکت برق منطقه ای 
خوزستان معارفه شد. یعقوب دانشی رئیس اداره رسیدگی به حساب های شرکت برق منطقه ای خوزستان است و با حفظ سمت 

به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین )ع( انتخاب شده است.
در حکم صادره از ســوی سرگرد پاسدار نادر محمدمیسی مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه ولیعصر )عج( استان 
خوزستان برای یعقوب دانشی آمده است: بنا به پیشنهاد فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج ادارات و کارمندی شهید عباسپور 
بدینوسیله جنابعالی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین )ع( شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب 
می شوید. بر اساس این گزارش پیش از این، موسی احمدی راد مسئولیت فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین )ع( 

شرکت برق منطقه ای خوزستان را بر عهده داشته است.

اخذ سند تک برگی بخشی از امالک مازاد شرکت آب منطقه ای قزوین
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: با تالش و پیگیری های فراوان همکاران شرکت آب مطقه ای قزوین و با همکاری اداره ثبت 

اسناد امالک استان سند تک برگی بخشی از امالک مازاد این شرکت اخذ گردید.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای قزوین مهندس ملکی مدیر عامل این شرکت اظهار داشت: اخذ اسناد امالک 
مازاد شــرکت با هدف بررســی امکان استفاده بهینه از دارائی های جاری شــرکت جهت تامین منابع مالی برای کمک به روند 
اجرایی پروژه های عمرانی شرکت در دستور کار قرار گرفته و در همین خصوص نیز با پیگیری های متعدد و همکاری نمایندگان 
 اداره ثبت اســناد و امالک اســتان سند تک برگی بخشــی از امالک مازاد شرکت به مســاحت ۲۲ هزار متر مربع اخذ گردید. 

     مهندس ملکی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه عنوان داشت: هدف اصلی ما از ساخت پروژه 
های عمرانی همچون سد، خط انتقال و تصفیه خانه تامین آب موردنیاز مصارف شرب، صنعت، خدمات و کشاورزی می باشد، که 
متاسفانه بدلیل عدم تامین منابع مالی مشکالتی درروند اجرائی این پروژه ها حادث گردیده اما این شرکت جهت پاسخگویی به 
تعهدات خود به مردم شریف استان درصدد آن برآمده تا با اخذ سند امالک مازاد و فروش آنها بخشی از این منابع مالی را تامین 
نماید، که سند اخذ شده اخیر نیز اقدامی در این راستا می باشد. وی همچنین ابراز امیدواری نمود با کمک مقامات استانی و تامین 
باقی مانده  منابع مالی پروژه ها، مشکالت و چالش های پیش روی پروژه های عمرانی شرکت که جزء پروژه های زیر بنایی استان 

نیز محسوب می گردند، حل شود.  

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خبر دادا:
تعدیل روشنایی ۴ هزار چراغ معابر در مانور کاهش مصرف برق زمستان

بندرعیاس - خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی 
برق هرمزگان از تعدیل روشنایی ۴ هزارو 6۲9 چراغ روشنایی در مانور کاهش مصرف 

برق زمستان خبر داد.
حمید ساعدپناه گفت: مانور کاهش مصرف برق در فصل زمستان به مدت دو روز 
همزمان با سراسر کشور در استان برگزار شد. در این مانور که به منظور بهینه سازی 
مصرف برق اجرا شد، چراغ های روشنایی معابر اصلی شهرها به صورت یک درمیان 

خاموش شد.
این طرح در همه شهرهای استان اجرا شد که تالش می شود با تعدیل روشنایی معابر درون شهری مصرف برق در فصل زمستان 
کاهش یابد. سومین مانور اصالح مصرف انرژی با حضور 188 نفر در قالب 69 اکیپ عملیاتی، تست و بازرسی و وصول مطالبات 
برگزار شد که عالوه بر تعدیل روشنایی معابر، انشابهای غیرمجاز و مراکز غیرمجاز تولید ارز دیجیتال شناسایی و جمع آوری شدند.

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق اظهار داشت: با اجرای طرح تعدیل روشنایی معابر بار شبکه یکهزار کیلووات ساعت 
کاهش یافت

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از پروژه های در دست 
اجرای گنبد کاووس

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : با توجه به وسعت زیاد شهرستان گنبد 
کاووس ، طرح های اجرایی با نگاه ویژه ای برداشت و اجرا می گردد که این طح ها با رویکرد تقویت زیرساخت های این منطقه 
است.علی اکبر نصیری  در حاشیه بازدید از پروژه های گنبد اظهار داشت :تاکنون در رابطه با رفع ضعف ولتاژ ،توسعه فیدر و تامین 
برق پایدار برای مشترکین اقدامات اساسی در این شهرستان انجام شده که بازهم نیاز به توجه بیشتر به این منطقه است.وی افزود: 
مورد دیگری که دلیل اصلی مراجعات مردم شرق استان بخصوص گنبد کاووس با اینجانب در دیدار مالقات عمومی مطرح می 
کنند مربوط به حریم خطوط ۲0 کیلوولت و فشار ضعیف برق است که از سالیان قبل وجود داشته که جهت رفع حریم نیازمند 

اعتبار چند ده میلیاردی است .
نصیری اضافه کرد : نمایندگان مردم گلستان در مجلس شورای اسالمی می توانند بیش از پیش در جهت پیگیری و تخصیص 
اعتبارات زیرساختی برای استان نقش مهمی را ایفا کنند که در واقع با تخصیص این اعتبارات کمک بزرگی به مردم استان خواهد 
شد.در ادامه نماینده مردم گنبد کاووس در خانه ملت گفت : صنعت برق یک صنعت پیشرو و یکی از زیرساخت های اصلی بشمار 
می آید که انصافا تا کنون اقدامات خوبی انجام شده که جای تشکر دارد. امانقلیچ شادمهر اضافه کرد :صنعت برق جزوء سرفصل 
های اصلی گام دوم انقالب و توسعه در بخش برنامه و بودجه بوده که نگاه ویژه ایی به نقاط محروم دارد.وی افزود :گنبد کاووس 
بعنوان دومین شهر استان نیازمند توجه ویژه بوده و حتی شرایط الزم جهت تبدیل شدن به دو مدیریت توزیع نیروی برق استان 
تحت عنوان شمال گنبد و جنوب گنبد را دارد که با این اقدام اکثر مشکالت مردم رفع می گردد.شایان ذکر است که معاون بهره 
برداری ،معاون مشــترکین ،مدیر دفتر حراست و مدیر دفتر روابط عمومی ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان را در این 

بازدید همراهی نمودند.

شنبه
4 بهمن 1399

شماره 1713



کسـب و کار نویـن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

نتایج یک تحقیق انجام ش��ده در دوران همه  گیری کووید-19 نش��ان 
می دهد که ش��اید امکان اجرای یک طرح پیش��نهادی عضویت وفاداری 
جدید وجود داش��ته باش��د اما عمل به آن می تواند جل��وی تحقق وعده 

»قیمت های پایین هر روز هفته« را بگیرد.
والمارت، خرده فروش برتر از نگاه وب سایت خبری تحلیلی »ریتیل دایو« 
در سال 2019، حداقل تاکنون طی دوران شیوع کرونا به جایگاهی باال تر 

از سایر رقبای خود دست یافته است.
آمار فروش این خرده فروش��ی در سه ماه نخست سال افزایش پیدا کرد: 
درآمد کل والمارت با ۸.6 درصد رشد یا حدود 11 میلیارد دالر افزایش به 
رقم 13۴ میلیارد و 600 میلیون دالر رسید. در مقایسه با آن، آمار فروش 
در همان مدت مشابه در ایاالت متحده آمریکا 10 درصد و در حوزه تجارت 
الکترونیک در این کشور 7۴ درصد رشد کرد. این غول خرده فروشی چند 
س��ال گذش��ته را صرف فعالیت جاه طلبانه در عرصه تجارت الکترونیک و 
تالش برای جذب مشتریان جدید کرده است. با این وجود به نظر می رسد 
که این همه گیری و نه حرکت های انجام شده مشتریانی را به سوی خود 
جلب کرده است که پیش از این هرگز تصور نمی کردند از آنجا خرید کنند.

به گفته مدیرعامل موسس��ه تحقیقات بازار »گلوبال دیتا ریتیل«، نیل 
س��اندرز، در ط��ول دوران اپیدمی در حالی مش��تریان وف��ادار از ویترین 
فروش��گاه ها دس��ت کش��یدند که آمار فروش در میان مشتریان باال رفت 
زیرا ه��دف از انجام این کار تامین مایحتاج روزانه بود. این ش��رایط برای 
والمارت بسیار فایده داشت زیرا به عنوان بزرگترین خواربارفروشی با رد پای 
گسترده، تبدیل به مقصد نهایی انواع مختلف مشتریان شد. این امر شامل 
عده زیادی از افراد می ش��د که معموال برای خرید مواد غذایی به فروشگاه 

مراجعه نمی کنند.
والمارت به لطف ش��عب فراوان، س��رویس بارگیری درون فروش��گاهی 
پیش��رفته خود و ترکیب عرضه و تقاضا به واسطه شیوع کرونا، در سه ماه 
نخست س��ال، آمازون را تحت الش��عاع قرار داد. به گفته مقامات شرکت، 
در فاصله 16 کیلومتری 90 درصد از آمریکایی ها یک فروش��گاه والمارت 
وج��ود دارد. به عنوان یک غول تج��ارت الکترونیک، با تعطیلی و کمبود 
فروش��گاه های فیزیکی، والمارت از تحقق وعده خود مبنی بر تحویل یک 
روزه محموله پا پس کش��ید. والمارت از 2500 ش��عبه  مختلف خود برای 

تحویل موقتی کاال به مشتریان دم درب منازل شان استفاده کرد. تعداد این 
فروشگاه ها نسبت به گذشته 200 مورد افزایش یافته است.

به گفته جیس��ون گلدبرگ، مدیر ارش��د اس��تراتژی تجارت در شرکت 
بازاریابی »پابلیک کامیونیکیشن«، به موجب آن والمارت از آمازون متمایز 
شد. آمازون یک سال پیش با رونمایی از خدمات تحویل یک روزه انتظارات 

را باال برد.
با این وجود، وب سایت والمارت شاید آماده جذب مشتریانی ثروتمندتر 
از مشتریان سنتی خود باشد که تاکنون در فروشگاه-های والمارت نمونه 
مش��ابه آن مش��اهده نشده است. علی رغم رش��د زیاد تجارت الکترونیک 
والمارت، این ش��رکت به طور س��نتی در تغییر رویکرد آمریکایی هایی با 
درآمد متوس��ط و باال تر ضعیف تر از آمازون عمل کرده است. شیوع کرونا 
بسیاری از افراد را به سوی سایت فروش آنالین والمارت سوق داد و احتماال 
ع��ده زیادی از افراد نیز همچن��ان در آینده نیز از این خدمات اس��تفاده 

خواهند کرد.
اگرچ��ه کرونا در کنار افزایش آمار مرگ و میر، رکود اقتصادی، افزایش 
آمار بیکاری و نابودی صنعت خرده فروش��ی را در پی داش��ت اما به اعتقاد 
گلدبرگ، والمارت و دیگر فعاالن بزرگ دنیای کسب و کار از این همه گیری 
بهره بردند. کووید-19 منجر به خلق فرصت تازه ای ش��د و نسل جدیدی 
از مشتریان را به سوی والمارت جذب کرد اما احتماال گروه چندان بزرگی 

را دربر نخواهد گرفت.
آیا این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد؟

تحلیلگران گروه مش��اوره »تلس��ی« بر این باورند که والمارت به لطف 
س��رمایه گذاری در فضای آنالین و آفالین، موفق به گرفتن سهمی از بازار 

در سال های 2020 و 2021 خواهد شد.
به طور کلی والمارت با تمرکز فراوان بر روی مشتری، توانایی استفاده از 
استعدادهای درخشان، فناوری، ارتباط با فروشنده و امور مالی انعطاف پذیر، 
می تواند جایگاه فعلی خود را در میان معدود خرده فروشانی حفظ کند که 
در جه��ت اثبات موفقیت آمیز بودن یک م��دل جامع و چند کانالی کامال 
یکپارچ��ه و موثر گام برداش��ته اند. عالوه بر این، پیش بینی می ش��ود که 
والمارت یک اکوسیس��تم گسترده تر را توس��عه دهد که شامل پرداخت و 
تبلیغات دیجیتال با هدف ارتقا و تبدیل شدن به یک شرکت فراتر از یک 

خرده فروشی صرف، می شود.
بعضی از مشتریان جدید والمارت به مشتریان دائمی آن تبدیل خواهند 
شد، با این حال با فروکش کردن ترس از خرید آفالین در میان مشتریان، 

بسیاری از آنها به عادات قبلی خود بازخواهند گشت.
جذب مشتریان وفادار با کاهش قیمت ها

 با کاهش قیمت خواربار، نرخ س��ود ناخالص تلفیقی 66 واحد افت پیدا 
کرد. والمارت همچنین در تالش برای پاس��خگویی به تقاضای بی س��ابقه 
مشتریان، دست به استخدام بیش از 235 هزار نفر همکار جدید طی مدت 
س��ه ماه زد. تالش های جدید این ش��رکت فقط محدود به پاسخگویی به 
تقاضا ها نمی شود بلکه توسعه خدمات تحویل کاال و چندین وظیفه دیگر را 

دربر می گیرد که در گذشته توسط خود مشتریان انجام می شد.
س��ود حاصل از تجارت الکترونیک به طور کلی کمتر از تجارت آفالین 
است که در آن خریدار پس از مراجعه به فروشگاه و تامین مایحتاج روزانه 
به خانه برمی گردد. در مدل تجارت الکترونیک ش��ما طی فرآیند تحویل 
کاال از نی��روی کار و تجهیزات خودتان کم��ک می گیرید. در مدل خرید 
سنتی، خریدار برای انتقال اجناس به منزل، از اتومبیل و سوخت مصرفی 
خود استفاده می کند. در تجارت آنالین فشار به خرده فروش وارد می شود.

با پرداخت سالیانه 9۸ دالر )معادل ماهیانه 13 دالر( می توان از خدمات 
طرح وفاداری، شامل تحویل نامحدود و رایگان کاال در همان روز استفاده 
ک��رد. از دیگر خدمات این طرح می توان از ارائه تخفیف حین زدن بنزین 
در پمپ بنزین های والمارت و دسترسی زودهنگام به »معامالت محصول« 

)ارائه تخفیف با توجه به تعداد سفارش های ثبت شده( نام برد.
این اتفاق می تواند به جبران برخی هزینه-های اضافه شده بابت تجارت 
الکترونیک، به ویژه مشتریان مواد غذایی، کمک کند. در ادامه تحقق وعده 
دیرینه والمارت مبنی بر »ارائه قیمت همیشه پایین« به اعتقاد تحلیلگران 
باید به ش��رکت فرصت تحکیم رابطه خود با مشتریان را بدهد و به عنوان 
یک خرده فروش ارائه دهنده قیمت های پایین، آن را به یک برنده بلندمدت 
تبدیل کند، هرچند ممکن است به این ترتیب والمارت از بخشی از سهم 

بازار و سود خود صرف نظر نماید.
اگرچه در حال حاضر نش��انه هایی مبنی ب��ر احتمال تالش والمارت در 
راس��تای جذب مش��تریان وفادار آمازون به چش��م می خورد، اما از تالش 

متقابل آمازون برای جذب مش��تریان والمارت نیز نمی توان چشم پوشید. 
برای مثال، این غول تجارت الکترونیک در صدد اس��ت تا آذوقه موردنیاز 
را به دس��ت مصرف کنندگانی برساند که به اندازه مش��تریان وفادار خود 
ثروتمند نیس��تند. از آن جمله می توان به دانشجویان، افراد زیرمجموعه و 

ذی نفعان برنامه های کمکی فدرال اشاره کرد.
با این وجود به گفته برخی تحلیلگران به علت شیوع کرونا، موج گسترده 
و جدیدی از مش��تریان در ماه های اخیر به سوی فروشگاه ها یا وب سایت 

والمارت جذب شده اند.
به طور کلی همه گیری کووید-19 به والمارت کمک کرده اس��ت. پیش 
از بحران، والمارت یک خرده فروش شناخته شده در سراسر ایاالت متحده 
آمری��کا بود، حاال جایگاه او در میان مردم این کش��ور ریش��ه دارتر از قبل 

شده است.
www.retaildive.com/mbanews

والمارت به مشتریانش نزدیک تر شد
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فرص��ت امروز: ایجاد تعامل و همراه��ی در هر ارتباطی پدیدآورنده یک 
رابطه دوس��تانه و اس��تحکام رابطه خواهد بود. امروزه وجود پل ارتباطی 
ق��وی بین نیازهای موجود و خدمات و محصوالت برای تس��ریع در کارها 
به یک ضرورت همه جانبه تبدیل شده  است.  همین امر صاحبان مشاغل 
و کس��ب و کارها را به سمت نوآوری در ارائه خدمات ترغیب کرده  است. نام 
پدیده ای با عنوان »باش��گاه مش��تریان« چند صباحی است که در سطح 
جامعه به گوش می رس��د. پدیده ای که با ش��کل گرفت��ن آن نحوه برقرار 
شدن ارتباط میان مشتریان و صاحبان کسب وکارها دستخوش تغییر شده 
 اس��ت. در واقع ایجاد این س��رویس را می توان یک قدم رو به جلو برای هر 

نام تجاری ای دانست.
اما باید توجه داش��ت که باشگاه مشتریان زمانی معنای و مفهوم واقعی 
به خود می گیرد که بتواند تعامل مناس��بی می��ان ارائه دهنده محصوالت 
ی��ا خدمات و مش��تری به وجود آورد. نحوه ارتباط گیری میان مش��تری و 
ارائه دهنده خدمات بس��یار حائز اهمیت است. فلسفه  باشگاه مشتریان نیز 
بر همین مبنا طرح ریزی و توس��عه داده شده  است. در واقع در این روش 
بازاریابی نوین، بین طرفین فرصتی نو برای تعامل بیش��تر ایجاد می شود 
که جنس آن با س��ایر روش های بازاریابی متفاوت است. تعاملی که از آن 
می توان به عنوان یک رابطه  عمیق دوس��تانه و در عین حال دوجانبه یاد 

کرد.
وقتی به نمونه های موفق باشگاه های مشتریان در دنیا نگاه می کنیم، به 

خوبی ش��اهد این تعامل دو طرفه هستیم. تعاملی که عامل اساسی رابطه  
مداوم میان مش��تری و نام تجاری شده  اس��ت. هم اکنون تمامی مشاغل 
در س��طوح بزرگ بین المللی حضور مشتریان خود در باشگاه مشتریان را 
غنیمت می خوانند و برای حفظ دائمی چنین تعاملی امتیازات ارزشمندی 
را به مش��تریان می دهند. هم اکنون بس��یاری از کس��ب وکارها و برندهای 
ایرانی نیز اقدام به راه اندازی باشگاه مشتریان کرده اند. زمانی که مشتریان 
شما در قالب اعضای باشگاه مشتریان به شما می پیوندند قدم اول را برای 
وفادار کردن مش��تری برداش��ته اید، اما مهم تر از آن نحوه فعالیت شما در 
باشگاه مش��تریان مجموعه تان اس��ت. در واقع برای آن که تعامل شما با 
مش��تریان خود همیشگی باشد باید فعالیتی درخور مشتریان خود داشته 

باشید و خدماتی ویژه و باارزش را برای مشتریان تان در نظر بگیرید.
ب��ه عنوان یک نمونه موفق داخلی می توان به باش��گاه مش��تریان بانک 
پاسارگاد اشاره کرد. بانک  پاسارگاد؛ به عنوان بانکی پیشرو در ارائه خدمات 
بانکداری الکترونیک، همواره در حال ارتقا و بهبود خدمات خود بوده و در 
این مس��یر همیشه موفق عمل کرده  اس��ت. این بار نیز به وضوح می توان 
موفقیت و ایجاد تعامل میان س��امانه باش��گاه مشتریان با مشتریان بانک 
 پاسارگاد را مشاهده کرد. این عاملی است که می توان از آن به عنوان دلیلی 

برای موفق بودن این سامانه یاد کرد.
از جمله اهداف اصلی باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد می توان به مواردی 

به شرح زیر اشاره کرد:

ایج��اد یک تعامل دوس��ویه و مؤثر بین بانک و مش��تریان، درک نیازها 
و خواس��ته های مش��تریان و ارائه محصوالت و خدمات ویژه متناس��ب با 
نیازهای آنها، افزایش میزان رضایتمندی مشتریان، ارتقا و توسعه بانکداری 
الکترونیکی، بازاریابی اثربخش خدمات نوین بانکی، تشویق مشتریان جهت 

جمع آوری امتیازات.
بانک پاسارگاد، خدمات متنوعی را در باشگاه مشتریان خود به مشتریان 
ارائه می دهد. از جمله طرح های ارائه شده در این باشگاه می توان به »طرح 

مشتریان وفادار« اشاره داشت.
در »طرح مشتریان وفادار«، بانک پاسارگاد با هدف ارج نهادن به اعتماد 
و همراهی مش��تریان، به ویژه مش��تریان خاص و وفادار اقدام به راه اندازی 

نظام امتیاز دهی متناسب با میزان تعامل مشتریان با بانک نموده است.  
از جمله معیارهای کس��ب امتیاز می توان به موجودی انواع سپرده های 
سرمایه گذاری، تراکنش حساب های کارت، تراکنش های بانکداری مجازی، 
میزان اس��تفاده از کارت های اعتباری، دریافت تسهیالت و ایفای به موقع 
تعهدات، تعداد و مبلغ ضمانت نامه های صادره، گشایش اعتبارات اسنادی، 

سابقه فعالیت با بانک، عدم وجود چک برگشتی و ...اشاره کرد. 
 براساس معیار های مذکور مشتریان به چهار گروه فرین، زرین، سیمین 
و بلورین طبقه بندی ش��ده اند. هر س��ال در س��ه مرتبه سطح بندی اعضا 
صورت می پذیرد. این س��طح بندی در پایان تیر، آبان و اس��فند هر س��ال 

انجام می شود. 

خدمات ارائه شده در باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد
اعضای باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد می توانند به محض احراز شرایط 
عضویت در هر یک از رده های فرین، زرین و سیمین ضمن برخورداری از 
خدمات تکریمی در ش��عبه های بانک از خدمات ویژه رفاهی به شرح ذیل 

بهره مند گردند:
خدم��ات وی��ژه رفاهی با توجه ب��ه رده بندی اعضا در ابت��دای هر دوره 
تخصیص می یابد و شامل اس��تفاده از خدمات دوره ای ارائه شده از طرف 
باش��گاه به اعضای محترم، استفاده از خدمات ویژه مسافرتی و فرودگاهی 
ش��امل انجام کلیه تش��ریفات فرودگاهی در جایگاه تشریفات اختصاصی 
فرودگاه بین المللی امام خمین��ی )ره(، بهره مندی از خدمات اجاره خودرو 
در داخل و خارج از کشور توسط شرکت بین المللی اجاره خودرو یوروپکار 
در ایران، بهره مندی از امتیازات ویژه در زمینه بیمه های درمان مسافرتی، 
حوادث انفرادی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه آتش س��وزی و بیمه مسئولیت 
مدنی حرفه ای و عمومی، بهره مندی از خدمات اقامتی و پذیرایی در هتل 
نگین پاسارگاد مش��هد مقدس،  برگزاری اکران اختصاصی جشنواره فیلم 

فجر و... است.
کلیه اعضای محترم باش��گاه و مش��تریان محترم بانک پاسارگاد جهت 
دریافت اطالعات تکمیلی می توانند به س��ایت باش��گاه مش��تریان بانک 
پاس��ارگاد ب��ه آدرس club.bpi.ir مراجع��ه و یا با مرکز تماس باش��گاه 

مشتریان با شماره ۸2۸90 تماس حاصل نمایند.
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ش��اید برای ش��ما هم ش��رایطی خاص،  پرتنش و ظاهرا 
غیرقاب��ل تحمل پیش آمده باش��د ک��ه در آن موقعیت ها، 
کنترل همه چیز را از دس��ت داده ای��د. چگونه می توان در 
چنین شرایطی کماکان با ذهنی قدرتمند،  اقتدار امور را در 

دست گرفت و میدان را خالی نگذاشت؟
گاه��ی اوق��ات به دالیل ش��رایط بیرونی، احس��اس های 
مختلف��ی از جمله وحش��ت، گیجی، س��ردرگمی، تنهایی، 
غ��م، ناراحت��ی و بس��یاری از حالت ه��ا و احس��اس های 
غیرقاب��ل تحمل همچون س��یلی تخریب کننده به س��مت 
م��ا هجوم می آورند. اگ��ر از قدرت الزم ب��رای رویارویی با 
چنین سیل های س��نگینی برخوردار نباشیم، ممکن است 

ضربه های جدی تری بخوریم.
اقتدار ذهنی یکی از موضوعات مهمی اس��ت که می تواند 
به ما کمک کند تا در چنین ش��رایطی بتوانیم با سختی ها 

مبارزه کنیم و پیروز میدان زندگی  مان شویم.
در این مقاله چند راهکار ساده اما کاربردی که به اقتدار 

ذهنی در شرایط خاص کمک می کند ،  اشاره شده است:
فکر و خیال کردن بیش از حد را کنار بگذارید

وقت��ی بیش از ح��د در مورد موضوع��ات مختلف فکر و 
خیال می کنیم،  استرس و تنش بیشتری را تجربه خواهیم 
کرد. اگر مش��کلی دارید آن را به ص��ورت عقالنی تجزیه و 
تحلیل کنی��د، اما فکر و خیال بیش از ح��د نه تنها کاری 
از پی��ش نمی برد، بلکه باعث هدر رفتن انرژی ذهنی ش��ما 

می شود.
یکی از راهکارهایی که به ش��ما کم��ک می کند تا بیش 
از ح��د فکر و خیال نکنید،  نوش��تن افکار خودتان اس��ت. 
دغدغه ها را یادداش��ت کنید. س��عی کنید دچار نش��خوار 
ذهنی نش��وید ک��ه نتیج��ه آن ابتال به افس��ردگی خواهد 
ب��ود. حدود 10 الی 15 دقیق��ه هر فکر ناراحت کننده ای را 
یادداشت کنید و سپس خود را برای یک مبارزه تمام عیار 

با مشکالت آماده کنید.
می توانی��د در مورد مش��کالت خودتان با دوس��تی قابل 
اعتماد هم مش��ورت کنید، اما حواس تان باشد که این کار 
را برای گرفتن مش��ورت و حل مس��ئله انجام بدهید. وقتی 
مش��کالت را یادداش��ت می کنید از بار ذهنی شما کاسته 

می شود و قدمی در جهت حل آنها برمی دارید.
احساسات خود را نادیده نگیرید

گاهی اوقات وقتی مشکلی پیش می آید دیگران با جمالت 
فانت��زی مثبت س��عی می کنند به فردی که دچار مش��کل 
شده کمک کنند. حال آنکه وی در وضعیتی است که توان 
ش��نیدن چنین صحبت های زیبایی را ندارد. کلیش��ه هایی 
مث��ل »روی مثبت قضیه را ببین.«، » خ��وش بین باش.«، 
»ممک��ن بود بدت��ر از این پیش بیای��د« و جمالتی از این 
دست که اتفاقا تحت برخی ش��رایط می تواند کمک کننده 

باشد ولی همیشه اینطور نیست.
گاهی الزم اس��ت فرد با احساس��ات واقع��ی خود روبه رو 
ش��ود و بپذیرد که مش��کلی رخ داده و باید با اقتدار از آن 
عبور کند. مثبت اندیشی خوب است ولی همیشه نمی تواند 
فرد را از چاله ای که در آن افتاده بیرون بکش��د و باید اون 
با مش��کل رو در رو مواجه ش��ود. آن را بپذیرد و برای حل 

مشکل راهکاری پیدا کند.
در پس هر مش��کلی چراهایی وج��ود دارد ،  به آنها توجه 

کنید
وقتی مشکلی پیش می آید، معموال به صورت پیش فرض 
در مورد چرای��ی وقوع آن اتفاق توضی��ح می دهیم. گاهی 
خوش بینانه و گاهی بدبینانه در مورد چرایی وقوع حادثه ها 
صحبت می کنیم. به س��بک خودتان در مورد توضیح علت 

وقوع آن حادثه دقت کنید.
آی��ا اوضاع را تحت کنترل خ��ود می بینید؟ آیا همه چیز 
از کنترل خارج ش��ده اس��ت؟ با اعتماد به نفس موضوع را 

توضی��ح می دهید یا خود را فردی ضعیف می دانید که قادر 
به عبور از این مسئله نیست؟

اف��رادی ک��ه عموما با س��بک بدبینانه وقای��ع را توضیح 
می دهن��د،  اغلب اقتدار الزم را روی ش��رایط به وجود آمده 
ندارند و احس��اس ضعف می کنند که بهتر اس��ت با تقویت 

اعتماد به نفس سعی کنند بر این ضعف غلبه کنند.
امید داشته باشید

یک��ی از بزرگترین و مهمترین پارامترهایی که به ش��ما 
کمک می کند بتوانید تحت هر ش��رایطی دوام بیاورید و در 

میدان مبارزه زندگی کم نیاورید،  داشتن امید است.
گاهی اوقات احساسات منفی باعث می شود، نور امید در 
وجودمان کمرنگ ش��ود،  اما آگاهی به این موضوع که امید 
اس��لحه ای قدرتمند برای عبور موفق از مسائل و مشکالت 
زندگی اس��ت، باعث می ش��ود انرژی از دست رفته به شما 

بازگردد.
احساسات منفی در مورد حادثه یا مسئله رخ داده وجود 
دارند و نمی توان منکر آن ش��د، اما در پس همه اینها امید 

وجود دارد. امیدوارانه به سمت اهداف خود حرکت کنید.
برای آنکه بتوانید امیدوارانه حرکت کنید این سواالت را 

از خودتان بپرسید:
اول: از خودتان بپرس��ید برای چه چیزی تالش می کنم؟ 

هدفم چیست؟
دوم: االن کجا هستم؟ امروز چه شکلی است؟ چه چیزی 

باعث شده به هدفم نرسم؟
سوم: برای برداشتن موانع چه کارهایی باید انجام بدهم؟ 

چه کسی می تواند به من کمک کند؟ چطور؟
اگر به این نتیجه رس��یدید که نمی توانی��د به تنهایی از 
پس مسائل بربیایید حتما از کمک مشاور حرفه ای استفاده 

کنید تا اقتدار ذهنی از دست رفته مجددا بازگردد.
forbes/digiato :منبع

چگونه در برخورد با مشکالت غیرمنتظره، ذهنی قدرتمند داشته باشیم؟

چالش مرجوعی محصوالت در خرده فروشی های آنالین

مدیریت مش��تریان و مهارت های س��ازمانی دو فرآیند متفاوت محس��وب می ش��ود. خرده فروش��ی ها به دلیل 
سازماندهی مناسب درونی شان امکان خوش بینی بیش از اندازه نسبت به وضعیت مشتریان را ندارند. امروزه اغلب 
خرده فروش��ی ها دارای س��ایت رسمی و نسخه آنالین نیز هس��تند. این امر در واکنش به تحوالت مربوط به رفتار 
مش��تریان و به طور مشخص شیوع کرونا روی داده است. مدیران ارشد خرده فروشی ها اغلب فقط به دنبال جلب 
نظر کاربران و ساماندهی فروش هرچه بیشتر هستند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای خرده فروشی ها به همراه 
دارد. دلیل اصلی ماجرا نیز محوریت اموری بسیار مهمتر از صرف فروش است. ساده ترین مثال در این رابطه بحث 
خریدهای مرجوعی است. وقتی مشتریان یک کاال را خریداری می کنند، به هر دلیلی امکان مرجوع کردن برخی 
از سفارشات وجود خواهد داشت. اگر خرده فروشی ها برای مدیریت محصوالت مرجوعی برنامه ای نداشته باشند، 
اعتبارشان به شدت خدشه دار خواهد شد.  مشتریان امروزه انتظارات مشخصی از برندها دارند. این امر شامل تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و همچنین جلب نظر مشتریان در بازارهای مختلف است. یکی از مهمترین 
نکات برای ارزیابی هر فروشگاه آنالینی نحوه رسیدگی اش به سفارشات مرجوعی است. اگر این نکته به طور قابل 
مالحظه ای مدنظر مدیران ارشد قرار نداشته باشد، شرایط بازاریابی و فروش خرده فروشی ها به طور قابل مالحظه ای 
همراه با س��ختی خواهد شد.  اش��تباهات حوزه مدیریت کاالهای مرجوعی همیشه در دنیای کسب و کار وجود 
داشته است. در ادامه برخی از مهمترین نکات پیرامون محصوالت مرجوعی خرده فروشی ها را مرور خواهیم کرد. 
این امر به طور مشخص به اشتباهات رایج خرده فروشی ها در زمینه مدیریت کاالهای مرجوعی اشاره خواهد داشت. 

قوانین مرجوعی نامشخص یا پیچیده
وقتی مش��تریان به صورت غیرحضوری اقدام به خرید محصوالت می کنند. همیش��ه امکان بروز مشکالت 
وجود دارد. البته این امر بسته به میزان مدیریت بسته بندی و ارسال مرسوالت دارای تفاوت است بنابراین تمام 
خرده فروش��ی های به یک میزان از این امر متضرر نمی شوند.  مهمترین گام برای مدیریت کاالهای مرجوعی 
مربوط به تعریف قوانین مشخص است. مشتریان وقتی با کاالیی خراب یا دارای کیفیت پایین مواجه می شوند، 
به سراغ مرجوع ساختنش می روند. اگر در این میان شرایط مرجوعی بسیار دشوار باشد، در عمل امکان تجربه ای 
مطلوب برای مشتریان فراهم نخواهد شد. این نکته تاثیر بسیار منفی بر روی وضعیت برند دارد.  تعریف قوانین 
مربوط به مرجوع ساختن کاال و خدمات کار دشواری نیست. مهمترین نکته در این میان تالش برای ساده سازی 
شرایط است. اغلب برندها به طور معمول شماره تماسی برای ارتباط میان مشتریان و بخش مرجوعی سفارشات 
تعیین می کنند. سپس باید نسبت به دریافت اطالعات مربوط به نقص محصوالت اقدام کرد. در گام پایانی نیز 
دریافت محصول دارای ایراد و تعویض اش با نمونه ای س��الم مدنظر قرار خواهد گرفت.  ش��اید در نگاه نخست 
فرآیندهای مورد بحث در سطر فوق به اندازه کافی ساده باشد، اما بسیاری از برندها در عمل توانایی تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف براساس همین شیوه های ساده را ندارند. 
عدم تعیین زمان مشخص برای دریافت سفارشات مرجوعی

اغلب مشتریان انتظار مشخصی از برندها برای مراجعه به منزل یا محل کارشان به منظور دریافت کاالی دارای 
نقص دارند. با این حساب اگر یک خرده فروشی از مشتریان تقاضای ارسال پستی محصوالت دارای مشکل را 
نماید، به طور قابل مالحظه ای مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. مسئولیت هر برند در زمینه دریافت سفارش های 
دارای مشکل مشخص است. جمع آوری محصوالت مرجوعی باید در کمترین زمان ممکن در دستور کار قرار 
گیرد.  نخستین گام برای جمع آوری سفارشات مرجوعی تعیین زمان مشخص برای مراجعه به مشتریان است. 
اگر زمان مشخصی برای این کار در نظر گرفته نشود، مشتریان انتظار مراجعه شما را نخواهند داشت بنابراین 
ش��اید در عمل با عدم حضور مش��تریان در خانه برای تحویل دادن محصوالت مواجه شویم.  اطالع رسانی در 
مورد زمان مراجعه به مشتریان برای دریافت محصوالت دارای نقص اهمیت باالیی دارد. این امر با یک تماس 
تلفنی ساده، ارسال ایمیل یا حتی اطالع رسانی در سایت رسمی برند امکان پذیر است بنابراین در صورت عدم 

اطالع رسانی درست برند هیچ بهانه و عذری پذیرفته نخواهد بود. 
فقدان نیروی کار برای رسیدگی به محصوالت مرجوعی

وقتی مش��تریان کاالیی را مرجوع می کنند، باید تعداد مش��خصی نیروی کار در ش��رکت برای رسیدگی به 
وضعیت موردنظر وجود داش��ته باشد. ایراد برخی از برندها تلقی مدیریت سفارشات مرجوعی به عنوان کاری 
کوچک و کوتاه مدت در میان س��ایر کارهای اصلی اس��ت. مسئله مهم در این میان ضرورت تشکیل یک تیم 
مشخص برای مدیریت سفارش های مرجوعی است. در غیر این صورت شاید رسیدگی به یک کاالی مرجوعی 
ساده مدت ها زمان نیاز داشته باشد.  مشتریان به طور معمول کمتر از یک هفته به خرده فروشی ها برای دریافت 
کاالی مرجوعی و سپس تحویل نمونه سالم فرصت می دهند. در غیر این صورت تقاضای دریافت هزینه شان را 
خواهند داشت. اگر یک خرده فروشی شهرت مشخصی در زمینه تاخیر در ارسال سفارشات جایگزین مرجوعی 
پیدا کند، ریزش قابل توجهی در تعداد مشتریانش خواهد داشت.  تشکیل یک تیم مشخص برای بخش مدیریت 
س��فارش های مرجوعی کار س��اده ای است. نخس��ت باید از هر تیم اصلی شرکت یک عضو در بخش مدیریت 
س��فارش های مرجوعی تعیین نماییم. این امر به دلیل نیاز به مهارت های مختلف در تیم موردنظر اس��ت. گام 
بعدی مدیریت سفارش های مرجوعی برساس اولویت زمانی و نوع کاالست. اگر یک کاال برای مناسبتی از سوی 
مشتریان خریداری می شود، باید پیش از سررسید مناسبت موردنظر نمونه سالم را به آنها تحویل دهیم. در غیر 

این صورت تجربه فاجعه باری از برندمان نزد مشتریان شکل خواهد گرفت. 
دریافت هزینه ارسال کاالی سالم

وقتی یک برند اش��تباهی در زمینه ارس��ال س��فارش همراه با ایراد و نقص مرتکب می شود، باید نسبت به بهبود 
وضعیت ایجادشده اقدام نماید. یکی از ایرادات اصلی برندها در چنین شرایطی ارسال کاالی سالم و دریافت هزینه 
ارسال است. این امر همیشه از سوی مشتریان با انتقادهای اساسی مواجه می شود. وقتی یک برند اشتباهی در زمینه 
ارس��ال محصول دارای ایراد مرتکب می ش��ود، دیگر دریافت هزینه ارسال کاالی سالم معنایی ندارد.  برندها باید به 
مسئله ارسال کاالهای سالم به عنوان جایگزین نمونه های مرجوعی به عنوان تالش برای حفظ اعتبارشان نگاه کنند. 
در غیر این صورت مشکالت بسیار گسترده ای برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان ناراضی خواهند داشت. برندهایی 
نظیر آمازون یا eBay در صورت مواجهه با شکایت مشتریان نسبت به کاالهای بی کیفیت اقدامات گسترده و کامال 

رایگانی برای بهبود اوضاع انجام می دهند بنابراین دریافت هزینه در این شرایط بدترین انتخاب ممکن خواهد بود. 
جمع بندی

مدیریت خرده فروش��ی های آنالین فقط معطوف به ارائه تخفیف های گسترده نیست. کسب و کارها باید در 
عمل نسبت به تمام جنبه های تعامل مشتریان با برندشان توجه نشان دهند. یکی از این حوزه های مربوط به 
مرجوعی سفارش��ات است. اگر کسب و کارها به این نکته مهم بی توجه باشند، مشتریان به سادگی نسبت به 
انتخاب خرده فروشی های دیگر برای خریدهای آتی شان اقدام خواهند کرد. این امر مشکالت گسترده مالی پیش 
روی خرده فروشی ها قرار می دهد بنابراین همیشه باید نسبت به وضعیت خرده فروشی مان در زمینه محصوالت 

مرجوعی حساسیت مشخصی نشان دهیم. 
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