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سهم رفتارهای هیجانی در ریزش بازار سرمایه چقدر است؟

 از بازی بورس
تا بورس بازی

تجمع سهامداران و به دنبال آن استعفای رئیس سازمان بورس در هفته گذشته، تازه ترین پرده از تالطم بازار سرمایه 
است. در حالی کمتر از دو ماه تا آخرین سال قرن باقی است که این سال به جرأت پرنوسان ترین سال در بازار سرمایه 
ایران بوده است. پس از آنکه در میانه مردادماه امسال شاخص بورس به قله تاریخی 2 میلیون واحدی رسید، اختالف 
نظر وزارت نفت و اقتصاد در عرضه سهام پاالیشی دولت باعث ریزش شاخص بورس شد و پله پله کانال هایی که فتح 
شده بود از دست رفت. سپس از میانه آبان ماه و با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که چشم انداز...

 دالر در چه قیمتی
سال 99 را به پایان می برد؟

 سیگنال دالری
در آخرین سال قرن
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قیمت کدام کاالها در دی ماه امسال بیشتر افزایش یافت؟

فراز و فرود 10 ساله تورم

راز موفقیت کسب و کارهای اینترنتی در بحران کرونا
چالش حفظ خالقیت تیم فروش در تعطیالت کریسمس

تبلیغ رمزآلود چیتوز برای مسابقه سوپربال
4 اشتباه رایج فروشندگان

روابط عمومی برای دوران پساکرونا
راهنمای قدم به قدم طراحی ویدئو بالگ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

استخدام عجیب تسال 
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فرصت امروز: شـاخص بورس تهران پس از رشـد 38 هزار 

واحدی در اولین روز هفته، در دومین روز هفته نیز 
سبزپوش ماند و به رشد 12 هزار واحدی...

شاخص بورس صعود کرد، شاخص فرابورس عقب رفت

 سبزپوشی بورس
در پنجمین روز بهمن

یادداشت
 بازی تحریم

با صنایع الکترونیک

با افزایش فش��ار تحریم ها، 
س��اخت داخ��ل در صنای��ع 
توج��ه  م��ورد  الکترونی��ک 
اج��رای  و   گرف��ت  ق��رار 
سیاس��ت هایی مث��ل ع��دم 
واردات کاالی مش��ابه داخل 
ب��ه کش��ور از مصادیق توجه 
بیش��تر دول��ت ب��ه صنای��ع 
داخل��ی ب��ود. در دو س��ال 
گذش��ته ش��رایط به گونه ای 
پی��ش رف��ت که بخش��ی از 
فع��االن صنای��ع الکترونیک 
دریافتن��د اگ��ر وارد بح��ث 
تولید نشوند، کسب وکار آنها 
مختل می ش��ود. با این حال، 
همیش��ه این نگران��ی وجود 
دارد ک��ه با لغ��و تحریم ها و 
تغییر سیاس��ت ها چه بر سر 

کسب وکارشان خواهد آمد.
فعال اقتص��ادی با دریافت 
را  تولید  س��نگین  وام ه��ای 
آغ��از ک��رده اس��ت. هرچند 
ب��ه ط��ور اس��می صاح��ب 
کارخانه اس��ت ام��ا به دلیل 
دریافت تس��هیالت، کارخانه 
در واق��ع متعل��ق ب��ه دولت 
همچنی��ن  بانک هاس��ت.  و 
واحدهای تولیدی باید جهت 

فناوری  به  دستیابی 
2برای تحقیق...
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فرص��ت ام��روز: هم اکنون حدود ۶ ه��زار ماهواره 
به دور زمین می چرخند ک��ه حدود ۶۰ درصد آنها 
غیرفع��ال و از کار افتاده هس��تند. قطعا تصور اینکه 
آواری از زباله ه��ای فضای��ی پیرامون زمین در حال 
چرخش اس��ت و نهایتا محتوم به فرود بر سر دنیای 
ما هس��تند، تصور هولناک و نگران کننده ای اس��ت. 
کما اینکه گزارش آژان��س فضایی اروپا )ESA( در 
ابتدای س��ال 2۰2۱ نش��ان میدهد که اگر انس��ان 
بخواه��د فعالیت فضای��ی خود را به همین ش��کل 
کنونی ادام��ه دهد، در یک دهه آینده باید ش��اهد 
باران زباله های فضایی در راه زمین باش��یم. تصویر 
هولن��اک و کابوس واری که هرچند بی ش��باهت به 
داستان های علمی-تخیلی نیست، اما تجربه پاندمی 
کرونا ثابت کرده اس��ت که مرز داس��تان و واقعیت 

باریک تر از این حرف هاست.
ماهواره ه��ا در فضا ب��ه دور زمی��ن می چرخند و 
وظیف��ه ناوب��ری، پیش بین��ی وضعی��ت آب و هوا، 
مشاهده زمین و ارسال س��یگنال های تلویزیونی را 
انج��ام می دهند، اما ماهواره ه��ا چطور به ارتفاع باال 
می رس��ند و چط��ور در آنجا باق��ی می مانند؟ فرض 
کنید یک گلوله توپ ب��ه صورت افقی از باالی یک 
کوه ش��لیک ش��ود. گلوله توپ مدتی به طور موازی 
با س��طح زمین پرواز می کند تا اینکه سرانجام بر اثر 
نیروی جاذبه به زمین می افتد. حال اگر قدرت توپ 
را بیش��تر کنیم، گلوله توپ پس از ش��لیک فاصله 
بیش��تری را طی می کند، یعنی با افزایش س��رعت 
ش��لیک، مس��یر حرکت گلوله توپ ب��رای مدتی با 
انحنای زمین یکس��ان می ش��ود و س��پس گلوله به 
دلیل وجود جاذبه و اصطکاک هوا به زمین می افتد.

ماهواره ها چگونه در فضا باقی می مانند؟
ح��ال اگر این گلول��ه توپ را در ک��ره ماه پرتاب 
کنی��م، آنجا هیچ هوای��ی وجود ندارد که س��رعت 
گلول��ه را کم کند و در نتیجه مس��یر حرکت گلوله 
کامال منطبق بر انحنای سطح کره ماه خواهد شد و 
گلوله پس از یک دور چرخش به دور ماه، از پش��ت 
ب��ه توپ برخورد خواهد ک��رد. یعنی گلوله در حین 
این چرخش دائما در حال افتادن است، اما به دلیل 
انحنای س��طح کره ماه هرگز به س��طح ماه برخورد 
نمی کند! عجیب اس��ت، نه؟ این فک��ر که اولین بار 
توس��ط نیوتن مطرح شد، اولین قدم برای دستیابی 

به توانایی ارسال ماهواره به مدار زمین بود.
هرچند انس��ان می تواند ماهواره های��ی در ارتفاع 
بس��یار پایین به فضا بفرس��تد که ب��ه دور کره ماه 
بچرخن��د و حت��ی می توان از یک ت��وپ جنگی نیز 
برای پرتاب آنها اس��تفاده کرد، اما این کار در مورد 
زمین به همین س��ادگی نیس��ت، چ��ون ابتدا باید 
ماهواره ه��ا به ارتفاع باالیی برس��ند ت��ا از جو زمین 

خارج ش��ده و س��پس بتوانند در فضا به دور زمین 
بچرخند. ارتف��اع الزم برای چرخ��ش ماهواره ها به 
دور زمی��ن حدود۳2۰ کیلومتر اس��ت. ب��رای این 
منظور ماهواره ها روی موش��ک های ماهواره بر سوار 
می شوند. این موشک ها ابتدا برای مدت کوتاهی به 
طور عمودی به س��مت باال پرواز می کنند و س��پس 
به آرامی مسیر حرکت شان انحنا می یابد و موازی با 
سطح زمین می شود. پس از رسیدن به ارتفاع الزم، 
جاذبه زمین ماهواره را به س��مت پایین می کش��د و 
س��رعت ماهواره آن را به جلو می برد. نهایتا بسته به 
ارتفاع مدار موردنظر، یافتن حد تعادل بین س��رعت 

ماهواره و قدرت جاذبه زمین، امری حیاتی است.
بیش��تر ماهواره ه��ا در مدار پایی��ن و در ارتفاعی 
بی��ن ۱5۰ ت��ا 2۰۰۰ کیلومت��ر حرک��ت می کنند. 
ماهواره های��ی که در ارتف��اع ۳۰۰ کیلومتری پرواز 
می کنن��د، برای باق��ی ماندن در ای��ن ارتفاع باید با 
س��رعت 28 هزار کیلومتر بر س��اعت به دور زمین 
بچرخن��د، در حالی که ماهواره های��ی که در ارتفاع 
یک هزار کیلومتری هستند باید با سرعت 25 هزار 
کیلومت��ر بر س��اعت حرکت کنن��د. در نهایت همه 
ماهواره ها به یک سرنوش��ت دچار می شوند. پس از 
آنکه مدت زمان عمر مفید ماهواره به پایان رس��ید، 
ماهواره ها توس��ط موتور پیش��ران به ارتفاع باالتری 
هدای��ت می ش��وند و در م��داری به نام قبرس��تان 
ماهواره ه��ا ق��رار می گیرن��د ت��ا در مس��یر حرکت 
ماهواره ه��ای دیگر خلل��ی ایجاد نکنن��د. این مدار 
ح��دود ۳۰۰ کیلومتر باالتر از دورترین ماهواره های 
فع��ال ق��رار دارد. از آنجا که هم��ه ماهواره ها تحت 
تاثی��ر جو زمین هس��تند، در آین��ده دور با کاهش 
ارتف��اع به س��طح زمین باز خواهند گش��ت. در این 
بی��ن، ماهواره های موج��ود در مدارهای پایین پس 
از یک��ی دو س��ال به جو زمین وارد می ش��وند، ولی 
ماهواره هایی که در ارتف��اع باالتر حرکت می کنند، 
ممکن اس��ت ده ها و یا صدها سال طول بکشد تا به 
جو زمین برسند، هرچند بیشتر ماهواره های کوچک 
پس از ورود به جو به دلیل داش��تن س��رعت باال در 
مواجهه با اصطکاک هوا داغ می ش��وند و می سوزند، 
ام��ا این امر در م��ورد ماهواره ه��ای بزرگ تر صدق 

نمی کند.
باران زباله های فضایی در راه زمین است

آژانس فضایی اروپا )ESA( در جدیدترین گزارش 
خود نس��بت به وضعیت زباله های فضایی رهاش��ده 
هش��دار داد و اع��الم کرد ک��ه اگر انس��ان بخواهد 
فعالیت ه��ای فضایی خود را به همین ش��کل دنبال 
کن��د، در یک ده��ه پیش رو باید ش��اهد باران هایی 
از زباله ه��ای فضایی به س��مت زمین باش��یم. طبق 
گزارش آژانس فضایی اروپ��ا، در حال حاضر حدود 

2 ه��زار و 4۰۰ ماهواره فع��ال در حال چرخش در 
اطراف زمین هستند که در کنار آنها بیش از ۳ هزار 
و ۶۰۰ ماه��واره فضایی غیرفعال نیز رها ش��ده اند. 
عالوه ب��ر این، در مدار زمین و اط��راف آن بیش از 
۳4 هزار قطعه زباله فضایی بزرگتر از ۱۰ سانتیمتر 
و میلیون ها قطعه کوچکتر از آن وجود دارد که اگر 
هر کدام از آنها به شی دیگری برخورد کنند، فاجعه 

جبران ناپذیری به وجود می آید.
زباله های فضایی در اصل نتیجه پرتاب ماهواره های 
مختلف از زمین هس��تند که تا زمان ورود مجدد به 
جو در مدار زمین باقی می مانند. برخی از این اش��یا 
که در آسمان رها شده اند در مدار پایین و در فاصله 
چند صد کیلومتری کره زمین با سرعت باال در حال 
چرخش هستند و در بیش��تر موارد پس از گذشت 
چند س��ال وارد جو زمین می ش��وند که البته پیش 
از رس��یدن به سطح کره زمین می س��وزند. در این 
میان، ماهواره هایی که زمانی با اهداف ارتباطی و یا 
آب و هوایی پرتاب شده بودند و هم اکنون مأموریت 
آنها پایان یافته اس��ت، در فاصل��ه بیش از ۳۶ هزار 
کیلومتر از سطح زمین می توانند صدها و یا هزاران 

سال دور کره زمین بچرخند.
ب��ه گفته آژان��س فضای��ی اروپا، از س��ال ۱975 
می��الدی که انس��ان نخس��تین ماهواره خ��ود را به 
فض��ا پرت��اب کرد، تاکن��ون بیش از 5 ه��زار راکت 
پرتاب کننده ماهواره در مدار زمین قرار گرفته است 
که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می ش��ود. زمانی 
که راکت ه��ا و ماهواره ها به مدار زمین می رس��ند، 
در مراح��ل مختلف انج��ام مأموریت ه��ای فضایی، 
بخش های مختلفی از بدنه آنها جدا می ش��ود و این 
فرآیند باعث شده تا هم اکنون بیش از ۱28 میلیون 
قطعه زبال��ه فضایی با اندازه کمت��ر از یک میلیمتر 
در مدار زمین س��رگردان باش��ند. آژان��س فضایی 
اروپا پیش بینی کرده ک��ه یک مورد از هر ۱۰ هزار 
زبال��ه فضایی که در مدار زمین رها ش��ده اند، خطر 
برخورد با ماهواره های فع��ال را دارند که این اتفاق 
بسیار خطرناک اس��ت. این مسئله در چندین مورد 
خطری جدی ایجاد کرده اس��ت و از این رو ایستگاه 
بین الملل��ی فضایی )ISS( بین س��ال های ۱999 تا 
2۰2۰ میالدی مجبور ش��د 25 عملیات مختلف را 
برای انه��دام زباله های فضایی و عدم برخورد با این 

مرکز انجام دهد.
همچنی��ن در یازدهم مه 2۰2۰ یک قطعه بزرگ 
زبال��ه فضایی پ��س از عبور از آس��مان لس آنجلس 
و پ��ارک مرک��زی ش��هر نیوی��ورک، در اقیان��وس 
اطلس س��قوط کرد و این اتفاق زن��گ خطری بود 
تا س��ازمان های فضایی برای زباله های رهاش��ده در 
آس��مان تمهیدی بیندیش��ند. این اتف��اق هولناک، 

چند س��اعت پراضطراب و نگران��ی را برای مراکزی 
که مس��یر ورود ای��ن زباله فضایی به ج��و زمین را 
ردیاب��ی می کردن��د، به وج��ود آورد و در نهایت نیز 
هیچ سازمانی نتوانس��ت محل دقیق برخورد آن به 

سطح زمین را تخمین بزند.
ی��ک هفته قبل از این اتفاق یعنی در تاریخ پنجم 
مه س��ال 2۰2۰ نی��ز چین از مرک��ز پرتاب فضایی 
خود ی��ک فضاپیمای ب��دون سرنش��ین را به مدار 
زمین فرس��تاد که وزن آن حدود ۱8 تن بود و چند 
روز پس از این اتفاق، هس��ته خال��ی راکت فضایی 
به عنوان چهارمین زباله فضایی بزرگ س��قوط کرده 
به زمی��ن و بزرگترین زباله فضایی پس از س��قوط 
س��ال ۱99۱ در اقیانوس اطلس س��قوط کرد. زباله  
فضای��ی بزرگتری که پیش از ای��ن با زمین برخورد 
کرده بود، در س��ال ۱979 می��الدی رخ داد که در 
آن زمان راکت ماهواره بر »اسکای لب« به علت نقص 
فنی به زمین سقوط کرد و البته سقوط راکت دیگر 
»اس��کای لب« در سال ۱975 و »س��الیوت 7« در 
سال ۱99۱ میالدی نیز اتفاقات مشابهی را رقم زد.

از سقوط آزاد به زمین تا پاکسازی فضایی
آژانس فضایی اروپا در گزارش خود نوش��ته است: 
برای اجس��ام بزرگ��ی مانند راکت چینی که س��ال 
2۰2۰ به جو زمین برگشت باید توجه کنیم قطعات 
موتورهای موشکی به واسطه نوع ویژه طراحی خود 
می توانن��د پ��س از ورود مجدد به ج��و، بدون آتش 
گرفتن و سوختن به س��طح زمین برسند. هنگامی 
که ای��ن قطعات فلزی غول پیکر به س��طح پایین تر 
جو می رس��ند، س��رعت حرکت آنها کمتر می شود 
و بنابرای��ن بدتری��ن اتفاق ممکن این اس��ت که در 

مناطق مسکونی زمین سقوط کنند.
در این راس��تا، س��ازمان ملل متحد 
از همه ش��رکت های فضایی خواسته 
اس��ت ک��ه 25 س��ال پ��س از پرتاب 
ماهواره های مختلف به فضا و با پایان 
یافتن مأموریت آنها، بقایای ماهواره از 
کار افتاده خ��ود را جمع کنند و فضا 
را پاکسازی نمایند. البته انجام چنین 
عملیاتی بسیار دشوار و پرهزینه است 
و بس��یاری از پروژه ه��ای جمع آوری 
زباله های فضایی نی��ز تا همین امروز 
ب��دون نتیج��ه و بازخ��وردی به حال 
خود رها شده اند، هرچند شرکت های 
بزرگ با س��رمایه گذاری های گسترده 
در تالش��ند ت��ا راهکاره��ای جدیدی 
ب��رای جم��ع آوری زباله ه��ای فضایی 
ب��ه کار گیرن��د. از جمل��ه پروژه هایی 
که شرکت ها و س��ازمان های مختلف 

این روزه��ا دنبال می کنند می ت��وان به جمع آوری 
ماهواره ه��ای از کار افتاده در م��دار زمین و انتقال 
آنها به جو زمین اش��اره کرد تا در جریان این پروژه 
به ص��ورت خودکار آتش بگیرند و از بین بروند. برای 
انج��ام این پ��روژه آژانس فضایی اس��ِپیس اکس به 
تازگی یک تور فضایی ش��بیه به تورهای ماهیگیری 
طراح��ی کرده اس��ت ک��ه ب��ا اس��تفاده از نیروی 
مغناطیس��ی، ماهواره ه��ای از کار افت��اده و قطعات 
ریز فلزی رهاش��ده در م��دار زمین را در خود جمع 
می کن��د و در نهایت آنها را به جو زمین می رس��اند. 
در ای��ن پروژه همچنین از اس��لحه های لیزری برای 
ش��لیک به قطعات فلزی رها شده در فضا و سیستم 

افزایش کشش اتمسفر نیز استفاده می شود.
همانط��ور که گفت��ه ش��د، ماهواره ه��ا به صورت 
برنامه ه��ای  پخ��ش  ارتباط��ات،  ب��رای  گس��ترده 
تلویزیون��ی، ناوبری و پیش بینی هواشناس��ی مورد 
استفاده قرار می گیرند و متخصصان فضایی در حال 
بررسی گزینه های مختلف برای جمع آوری و کاهش 
زباله ه��ای فضایی هس��تند. در مجم��وع، از ۶ هزار 
ماه��واره در حال چرخش بر م��دار زمین هم اکنون 
حدود ۶۰ درصد آنها اس��تفاده نمی ش��وند و از آنها 
به عنوان زباله فضایی یاد می شود. برآورد شده که در 
یک دهه پیش رو بیش از 99۰ ماهواره به مدار زمین 
پرتاب می شود و تعداد کلی ماهواره های موجود در 
مدار زمین تا س��ال 2۰28 میالدی به ۱5 هزار عدد 
خواهد رسید. شرکت اسپیس اکس متعلق به »ایالن 
ماس��ک« به تنهای��ی تاکنون 9۰۰ ماه��واره پرتاب 
ک��رده و قص��د دارد هزاران ماه��واره دیگر را هم به 

مدار زمین بفرستد.

قبرستان ماهواره های از کار افتاده کجاست؟

آوار زباله های فضایی بر دنیای ما

نسیم توکل
فعال صنایع الکترونیک



فرصت امروز: نرخ تورم براس��اس گروه های هزین��ه ای به صورت ماهانه 
سنجیده و اعالم می شود که البته هر یک از گروه ها دارای ضرایب اهمیت 
متفاوتی هس��تند. از بی��ن ۱4 گروه عمده هزینه، 4 گروه »مس��کن، آب، 
برق، گاز و س��ایر س��وخت ها«، »خوراکی ها، آش��امیدنی ها«، »بهداشت و 
درمان« و »حمل ونقل« به ترتیب دارای بیش��ترین وزن در س��بد خانوار 
هس��تند، به طوری که بیش از 7۶ درصد از ضریب اهمیت س��بد کاالها و 
خدمات موردنیاز خانواده های ایرانی در مناطق شهری و روستایی را به خود 
اختصاص داده اند که البته از این میان، س��هم دو گروه »مسکن، آب، برق، 
گاز و س��ایر سوخت ها« و »خوراکی ها، آش��امیدنی ها« بیش از 59 درصد 
اس��ت. براساس گزارش��ی که مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار از 
شاخص های تأثیرگذار بر افزایش نرخ تورم در دی ماه امسال منتشر کرده 
اس��ت، گروه های »شیر، پنیر و تخم مرغ« با 8.7 درصد و گروه »روغن ها و 
چربی ه��ا« با 8.۳ درصد باالترین نرخ تورم ماهانه را داش��ته اند که به نظر 
می رسد افزایش هزینه های تولید ناشی از باالرفتن قیمت نهاده های دامی و 
تغییر نحوه ارز تخصیصی به واردات مواد اولیه روغن در افزایش قیمت این 
اقالم تأثیرگذار بوده است. همچنین گروه »گوشت قرمز و گوشت ماکیان« 
با منفی 8.5 درصد، گروه »آب، برق و سوخت« با منفی 2.۶ درصد و گروه 
»سبزیجات« با منفی ۰.9 درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را در اولین ماه 

زمستان داشته اند.
چه عاملی بیشترین تأثیر را بر رشد تورم داشت؟

در دی ماه امسال گروه های »روغن ها و چربی ها« با 9۰ درصد، »میوه و 
خشکبار« با 78.7 درصد و »شیر، پنیر و تخم مرغ« با 7۳.4 درصد باالترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه را داش��ته اند که در مقایسه با ماه قبل یعنی آذرماه، 

گروه »ش��یر، پنیر و تخم مرغ« جایگزین گروه »حمل ونقل« ش��ده است. 
همچنین گروه »آب، برق و س��وخت« ب��ا ۱5.۱ درصد کمترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه را داش��ته اس��ت. همچنین طی ۱2 ماه��ه منتهی به دی ماه 
امسال، گروه های »حمل ونقل« با ۶5.4 درصد، »چای، قهوه، کاکائو، نوشابه 
و آب میوه )نوش��ابه های غیرالکلی(« با 4۳ درصد و »نان و غالت« با 42.7 
درصد باالترین نرخ تورم ۱2 ماهه را داش��ته اند که در مقایس��ه با آذرماه 
تغییری نداش��ته است. در س��وی مقابل، گروه های »آب، برق و سوخت« 
با 8.8 درصد و »محصوالت خوراکی طبقه بندی نش��ده در جای دیگر« با 

۱2.5 درصد کمترین نرخ تورم ۱2 ماهه را داشته اند.
در نخس��تین ماه زمس��تان همچنین گروه های »اجاره«، »شیر، پنیر و 
تخم مرغ« و »بهداشت و درمان« بیشترین ضریب تأثیر را در افزایش تورم 
ماهانه داش��ته اند. گروه های »اجاره« و »حمل ونقل« نیز بیشترین ضریب 
تأثیر را در افزایش تورم نقطه به نقطه داشته اند. در دی ماه امسال همچنین 
گروه های »اجاره« و »حمل ونقل« بیشترین ضریب تأثیر را در افزایش نرخ 

تورم ۱2 ماهه داشته اند که این امر نسبت به آذرماه تفاوتی نکرده است.
به طور کلی، افزایش تورم در چند س��ال گذش��ته حاصل 4 عامل بوده 
اس��ت: افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دالر، افزایش تورم انتظاری 
که تورم کاذب را در پی داشته است و افزایش تقاضای یکباره برای برخی 

از اقالم مانند مرکبات و مواد شوینده به علت شیوع کرونا.
فراز و نشیب نرخ تورم در یک دهه گذشته

به گفته مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، موج نخست افزایش 
تورم در س��ال ۱۳87 را می توان حاصل افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران 
دانست. موج دوم تورم نیز در سال های ۱۳9۰ تا ۱۳92 را باید به دور اول 

تحریم ها مرتبط دانست. شایان توجه است که از دهه ۱۳8۰ تاکنون نرخ 
تورم تک رقمی فقط در دو س��ال پیاپی ۱۳95 و ۱۳9۶ در مناطق شهری 
و روس��تایی ثبت ش��ده است. همچنین نرخ تورم روس��تایی در سال های 
۱۳87 تا ۱۳92 و نیز سال های ۱۳95 تا ۱۳98 از نرخ تورم شهری پیشی 
گرفته است که به نظر می رسد به دلیل وابسته تر شدن روستاها به شهرها 
و افزایش شدت آن در شرایط تورمی خاص است. در هر صورت تأثیر تورم 

در این سال ها بر خانوارهای روستایی بیشتر بوده است.
در مناطق شهری نیز گروه »مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها« دارای 
بیش��ترین وزن بوده، درحالی که در مناطق روس��تایی گروه »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها« بیشترین وزن در سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. 
ازاین رو می توان گفت هرگونه تغییر قیمت در این بخش ها اثرات متفاوتی بر 
خانوارهای روستایی و شهری دارد؛ کما اینکه افزایش هزینه های حمل ونقل 
)به واس��طه افزایش قیمت سوخت و افزایش قیمت قطعات خودرو( به طور 
غیرمس��تقیم بر افزایش قیمت ها در مناطق روس��تایی اثر بیشتری دارد.  
براس��اس این گزارش، منفی ش��دن تورم ماهانه در اردیبهش��ت، خرداد و 
شهریورماه ۱۳9۶ در مناطق روستایی و نیز اردیبهشت ۱۳9۶ در مناطق 
شهری حاکی از نزدیک شدن کشور به شرایط بسیار مطلوب از نظر تورم 
بود. همچنین از اردیبهش��ت ۱۳97 ت��ورم ماهانه با جهت های فزاینده ای 
مواجه ش��ده است که اصلی ترین علت آن را می توان تأثیر روانی تحریم ها 
دانست. در سال ۱۳99 نیز عالوه بر ادامه تحریم ها و بروز نوسانات نرخ ارز، 
شیوع کرونا با تأثیراتی که بر عرضه و تقاضای برخی اقالم خوراکی، شوینده 
و همچنین بس��ته شدن مرزها و متعاقبا تغییر در نحوه صادرات و واردات 

کاالها و اقالم ایجاد کرد، سبب بروز نوسانات و جهش های تورمی شد.

قیمت کدام کاالها در دی ماه امسال بیشتر افزایش یافت؟

فراز و فرود 10 ساله تورم

رئیس جمهور، هدف کارگردانان شکس��ت خورده جنگ اقتصادی را 
بره��م زدن آرامش اقتصاد کش��ور عنوان کرد و گف��ت نگاه طرف های 
تجاری ایران تغییر یافته و مناس��بات اقتصادی کشور در حال ورود به 

مرحله جدیدی است.
حس��ن روحانی روز یکشنبه در یکصد و نود و ششمین نشست ستاد 
هماهنگی اقتصادی دول��ت، با تاکید بر اینکه همه باید تالش کنند به 
نحو موثر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی در جهت 
رونق اقتصادی کشور و جبران لطمات تحریم ها بهره ببرند، افزود: برای 
دولت مس��جل و اثبات شده است که هدف کارگردانان شکست خورده 
جنگ اقتصادی، برهم زدن آرامش اقتصادی کشور است و امروز تالش 
می کنن��د پیروزی ملت در جنگ اقتصادی را بی ثمر و به کام مردم تلخ 

کنند.
رئیس جمهوری ادامه داد: من مطمئنم که فعاالن اقتصادی کش��ور 
و مردم با روش��ن بینی، به ای��ن نوع اظهارات و اقدام��ات توجه و اعتنا 
نمی کنند و با اطمینان، آرامش و امید به افق روش��ن اقتصاد کشور به 

فعالیت های خود با قدرت ادامه می دهند.
روحانی با بی��ان اینکه با فروکش کردن انتظ��ارات تورمی و روند رو 
به رش��د صادرات نفتی و غیرنفتی ش��رایط اقتصادی کش��ور به سمت 
بهترش��دن حرکت می کند، گفت: اهمیت بازاره��ای اقتصادی ایجاب 
می کن��د آرام��ش الزم در این بازارها برقرار باش��د. دش��منان عصبانی 
تالش می کنند روند مثبت را متوقف یا کند س��ازند و با تبلیغات وسیع 
رس��انه های معاند و جنگ روانی، عمدتا به دنبال این هس��تند که روند 

کاهش نرخ ارز و قیمت کاالها را شرطی کنند.
او با بیان اینکه با شکس��ت جنگ اقتص��ادی ترامپ، نگاه طرف های 
تجاری ایران تغییر یافته و مناس��بات اقتصادی کشور در حال ورود به 
مرحله جدیدی اس��ت، تصریح کرد: همه باید کمک کنند که بازارهای 
حس��اس نظیر ارز در چارچوب سیاس��ت هایی که بانک مرکزی اعمال 

می کند مدیریت و به تعادل برسد.
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند بررسی و تغییراتی 
که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در منابع و مصارف الیحه 
بودجه ۱4۰۰ داده اس��ت، گزارش��ی ارائه کرد و تبعات و عوارض ناشی 
از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش منابع درآمدی و 

مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم بررسی شد.

بسیاری از کس��ب وکارها به برگزارِی رویدادهای حضوری نیاز دارند. 
برای مث��ال، ورزش فوتب��ال نیازمند رویدادی بزرگ اس��ت که در آن 
هواداران برای تش��ویق بازیکنان مورد عالقه شان حضور پیدا کنند، اما 
در شرایط کرونا، چنین کسب وکارهایی بدون برگزارِی رویدادهای زنده 

چطور به حیات خود ادامه خواهند داد؟
به گزارش اکونومیس��ت، همین چند وقت پی��ش قرار بود بزرگترین 
رویداد نمایش��گاهی در بریتانیا برگزار ش��ود. این رویداد همیش��ه یک 
جش��ن بزرگ به ش��مار می آمد، اما مرکز این نمایشگاه به جای اینکه 
با بادکنک ها و خوراکی های خوش��مزه و لوازم نمایشگاه پر شود، مملو 
از تخت های بیمارس��تانی است. بله، کووید-۱9 تمام برنامه ها را به هم 
ریخت��ه و تمامِی نقش��ه ها را نقش بر آب کرده  اس��ت. به همین دلیل 
است که دولت یکی از مهمترین مراکز نمایشگاهی این کشور را به یک 

بیمارستان بزرگ تبدیل کرده  است. 
قواع��د فاصله گ��ذارِی اجتماع��ی، م��ردم را وادار کرده  اس��ت در هر 
کس��ب وکاری از یکدیگ��ر دوری کنند. کس��ب وکارها بای��د از راه دور، 
مش��تریان خود را راضی نگه دارند، اما در مورد رویدادهای زنده ای که 
مردم را دور هم جمع می کرد، اکنون مشکالتی ایجاد شده  است. دیگر 
نمی ت��وان مردم را یک جا دور هم جمع کرد. به هر حال ش��رکت ها به 
دنبال این هس��تند که مردم را دور هم جمع کنند اما حاال نمی توانند 
ای��ن کار را انجام دهن��د. به خاطر کرونا تمام��ِی نمایش های تجاری و 
کنفرانس ها و نشست های کاری، ارزش خود را از دست داده اند. حضور 
در رویدادها به یک مس��ئله مهم و بغرنج تبدیل شده  است. کنسرت ها 
به تنهایی کیف نمی دهند و ب��ا حضور دیگران هم امکان برگزارِی آنها 

نیست. در استادیوم های ورزشی هم گل زدن دیگر هیجان و لذت زیادی 
ندارد. گویی بدون حضور تماشاگران، بازی ها هیچ لطفی ندارند. آنها باید 
باش��ند، فریاد بکش��ند و کوالک کنند. هرچند بسیاری از کسب وکارها 
توانس��ته اند دوباره ب��ه عرصه بازگردند، اما کس��ب وکارهایی که نیاز به 

حضور آدم ها و برگزارِی رویدادها دارند به کلی درمانده اند.
البته برخی از کسب وکارهایی که نیاز به برگزارِی رویدادهای مختلف 
دارند، توانسته اند به نوعی مشکل خود را حل کنند، اما فشار کرونا هر بار 
بیش��تر می شود و شرایط برای این کسب وکارها هم پیچیده تر می شود. 
به این ترتیب، آن دسته ای که کارشان را در این مدت پیش برده اند هم 
متوجه شده اند که این روند موقتی بوده  است. هنوز ضربه های سنگینی 
در راه است. بررس��ی های اکونومیست نشان می دهد درآمِد بسیاری از 
این ش��رکت ها و کس��ب وکارها کاهش پیدا کرده  است. نکته اینجاست 
که چشم انداز هم چندان مش��خص و روشن نیست. برخی تحلیلگران 

می گویند احتماال شرایط در سال آینده سخت تر خواهد شد. 
به بسیاری از اماکنی فکر کنید که رویدادهای مختلف در آنها برگزار 
می ش��د. همه آنها اکنون تعطیل و خالی هستند. آن دسته از مراکزی 
هم که هنوز تعطیل نش��ده اند، با قوانین و محدودیت های خاصی پیش 
می رون��د. برخی س��ازمان ها ت��الش می کنند به ش��یوه های آنالین به 
نوعی بر این مش��کل فائق آیند. مثال برخ��ی از رویدادها حتی تنهایی 
و در خانه برگزار شدن ش��ان می تواند بهتر باشد، مثال رویداد ملِی تهیه 
کیک در انگلس��تان. مردم راحت تر در خانه خودش��ان کیک درس��ت 
می کردند، اما حتی ش��بکه ارتباطات زوم هم نواقصی دارد و نمی تواند 
هر موقعیتی را پوش��ش دهد.  آنچه در حال حاضر جلوی ورشکستگی 

کسب وکارهایی که نیاز به برگزارِی رویدادهای جمعی دارند را می گیرد، 
همین پیشرفت های دیجیتالی اس��ت. صنعت دیجیتالی به کمک این 
کس��ب وکارها آمده  اس��ت تا آنه��ا بتوانند به صورت موق��ت به حیات 
خ��ود ادامه دهند، اما راس��تش را بخواهید نمی توان تم��ام رویدادها را 
مثل »آمازون« برگزار کرد. نمی توان همه چیز را آنالین کرد. در نتیجه 
باید ب��رای درازمدت به فکر راهکارهای دیگری فراتر از پیش��رفت های 
دیجیتال��ی بود، اما به صورت کلی، کس��انی که دس��ت اندرکار برگزارِی 
رویدادهای حضوری هس��تند، می گویند دنیای دیجیتال تا حد زیادی 
وارد رویدادها خواهد شد. شاید بتواند وضعیت را کمی شبیه به گذشته 

کرد اما در واقع نمی توان به وضعیت عادِی گذشته بازگشت. 
به هر حال برخی از کس��ب وکارها توانسته اند به نوعی به حیات خود 
ادامه دهند. مثل رویدادهای ورزش��ی که بدون حضور تماشاگران یا به 
صورت محدود، برگزار می ش��وند، اما جریان واقعا به این سادگی نیست 
و نمی توان انتظار داش��ت همه کس��ب وکارهایی که ای��ن فضا را دارند 
بتوانن��د بدون حضور افراد، به حیات خود ادامه دهند. بس��یاری از آنها 
فقط در ش��رایطی معنا پیدا می کنند که انس��ان ها حضور داشته باشند. 
ش��اید این کس��ب وکارها برای همیشه بمیرند یا دس��ت کم تا زمانی که 
راهی برای مهار کرونا پیدا ش��ود. حتی در مورد ورزش هم، همین حاال 
تعداد کس��انی  که آن را دنب��ال می کنند کاهش پیدا کرده  اس��ت. این 
یعنی چنین صنایع و کس��ب وکارهایی باید به کلی متحول شوند. شاید 
هم ش��کل های جدیدی از این تفریحات، س��رگرمی ها و رویدادها ابداع 
ش��ود و دیگر هیچ وقت نیازی به اینها نباش��د. به هر حال فعال خبری از 

جمعیت نیست.

روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

مناسبات اقتصادی کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است

فاصله گذاری اجتماعی چطور کسب وکارها را متحول کرد؟

تجربه آنالین زندگی

یادداشت

بازی تحریم با صنایع الکترونیک

با افزایش فشار تحریم ها، ساخت داخل در صنایع الکترونیک 
مورد توجه قرار گرفت و  اجرای سیاست هایی مثل عدم واردات 
کاالی مش��ابه داخل به کشور از مصادیق توجه بیشتر دولت به 
صنایع داخلی بود. در دو سال گذشته شرایط به گونه ای پیش 
رفت که بخش��ی از فعاالن صنایع الکترونیک دریافتند اگر وارد 
بحث تولید نشوند، کسب وکار آنها مختل می شود. با این حال، 
همیش��ه این نگرانی وج��ود دارد که با لغ��و تحریم ها و تغییر 

سیاست ها چه بر سر کسب وکارشان خواهد آمد.
فع��ال اقتص��ادی با دریافت وام های س��نگین تولی��د را آغاز 
کرده اس��ت. هرچند به طور اس��می صاحب کارخانه است اما 
به دلیل دریافت تس��هیالت، کارخانه در واقع متعلق به دولت و 
بانک هاس��ت. همچنین واحدهای تولیدی باید جهت دستیابی 
به فناوری برای تحقیق و توس��عه هزین��ه کنند چراکه تحریم 
برای محدودیت دسترس��ی به دانش فنی است که اعمال شده 

است.
با وج��ود کلید زدن تولی��د داخل راهی ج��ز واردات بعضی 
قطعات الکترونیکی نداریم، چراکه امروز قطع کامل وابس��تگی 
صنایع الکترونیک به خارج معنایی ندارد و حتی ش��رکت ها در 
چی��ن و آمریکا هم مجبورند بخش��ی از قطعات مورد نیاز خود 
را وارد کنند. فعال اقتصادی با دش��واری بسیار قطعاتی را وارد 
می کند و فرآیند تولید را پیش می برد، اما مش��خص نیست که 
ف��ردای پس از لغو تحریم ها، با تغییر سیاس��ت ها و باز ش��دن 
دست دولت برای واردات انواع تجهیزات، چه بر سر او می آید.

روایت یک تجربه کمک می کند تا به درک بهتری از شرایط 
صنای��ع در دوره تحری��م و پس از آن برس��یم. در س��ال 9۰ با 
تحریم قطع��ات الکترونیک موردنیاز صنایع خودروس��ازی، به 
عنوان ش��ریک س��وم یک ش��رکت دیگر برای تولید وارد گود 
ش��دیم. تحریم ها به واس��طه برجام لغو ش��د و خودروس��ازان 
فرانس��وی به ایران آمدند و خودروس��از ایران��ی خرید قطعات 
س��اخت داخل را متوقف کرد. قطعات در انبار ش��رکت همکار 
ما تلنبار ش��د و قیمت ارز از 4 ه��زار تومان به ۱5 هزار تومان 
رسید. ما مجبور شدیم در آن سال برای بازپرداخت تسهیالتی 
که از بانک گرفتیم، بخش��ی از دارایی شرکت را بفروشیم و به 
عنوان تولیدکننده داخلی در آن س��ال از لغو تحریم ها و تغییر 
سیاس��ت های دولت بدون توجه به مناف��ع تولیدکننده داخلی 

زیان دیدیم.
این تجربه باعث ش��د بخش��ی از صنایع الکترونیک در کشور، 
استراتژی تولید بدون کارخانه یا OEM را در پیش بگیرد. به این 
معنا که با دستیابی به دانش فنی ساخت یک محصول مشخص، 
ساخت اجزای آن را در کارخانه های دیگر دنبال کند. این سبک از 
تولید نزدیک به دو دهه است که در اروپا و آمریکا دنبال می شود. 
در این اس��تراتژی، صاحب دانش فنی براساس قیمت تمام شده 
محص��ول و ارزش افزوده اجزای محص��ول را در دیگر کارخانه ها 
تولید می کند. استفاده از این روش در تولید تجهیزات الکترونیک 
با توجه به هدف نهایی تحریم ها که همان محدودیت دسترسی به 
دانش فنی است و با توجه به چالش های پس از لغو تحریم، به نفع 

تولیدکنندگان داخلی است.
در این میان، تجربه س��ال های گذشته و زیان تولیدکنندگان 
حتی دولت را به فکر تغییر سیاس��ت ها انداخته اس��ت. دولت 
دس��ت کم در ظاه��ر ادعا می کند که نمی خواهد ش��رایطی که 
پس از برجام بر تولیدکننده ایرانی تحمیل شد دوباره رخ دهد. 
حتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای دستیابی 
ب��ه فناوری و کاهش وابس��تگی از نظر دان��ش فنی به خارج از 
کش��ور پرچمدار توسعه شرکت های دانش بنیان شده است، اما 
ک��دام روش برای غلبه بر چالش های ناش��ی از بودن یا نبودن 

تحریم اثربخش است و تجربه دیگر کشورها چیست؟
می گوین��د در چین فاصله یک فرد عادی تا یک تولیدکننده 
این اس��ت که آن فرد بخواهد تولیدکننده بش��ود. تولیدکننده 
ش��دن در چین به همین آسانی است، چراکه دولت پول را در 
اختیار فعال اقتصادی قرار می دهد، نوس��انات ارزی را مدیریت 
می کن��د و ریس��ک آن را می پذیرد. ای��ن بزرگترین حمایت از 
بخش تولید است. همچنین در این کشور واردات کاالی مشابه 
ممنوع یا تعرفه واردات بس��یار باالس��ت تا قیمت تمام ش��ده 

کاالی داخلی برای مردم جذاب شود.
در کش��ورهای دیگر مثل اروپا و آمریکا نیز رقابت شرکت ها 
در بازار آزاد در جریان اس��ت و مردم براس��اس سلیقه، قیمت 
و برن��د محصوالت را می خرن��د. بنابر این تجربه، بس��یاری از 
اقتصاددانان باور دارند وجود بازار رقابتی اس��ت که به کیفیت 
می انجامد. کارنامه خودروسازی ایران نشان می دهد این باور تا 
چه اندازه درست است. خودروسازی ایران با چالش های جدی 
در بهره وری و کیفیت دست و پنجه نرم می کند چراکه رقیبی 
در داخل ندارد. بی رقیبی صنایع داخلی باعث می شود محصول 
داخلی به محض باز ش��دن درهای کشور از سبد خرید ایرانیان 

حذف شود.
بنابراین ترکیبی از روش ها با توجه به شرایط کشور می تواند 
ب��ه عنوان راه حل ب��رای حمایت از صنایع داخلی اجرا ش��ود.  
به نظر می رس��د باز بودن درهای کش��ور در عین حمایت های 
سیاس��ت گذار از تولیدکننده داخلی برای رساندن سطح تنوع 
و کیفیت به نمونه های مش��ابه خارجی، راه حل مناسبی است، 
چراک��ه تولیدکننده به دنبال کیفیت و برندس��ازی اس��ت و نه 
تحمی��ل کاالی خ��ود به مردمی ک��ه چاره ای ج��ز خرید از او 
ندارند. نکته دیگ��ر، اراده فعال اقتص��ادی داخلی برای تبدیل 
شدن به تولیدکننده ای قابل برای رقابت با شرکت های خارجی 
اس��ت. تولیدکنندگان بنا به تجربه تاریخی، موج س��وار شده اند 
و فرهنگ ش��کل دهی به س��اختارها برای ترس��یم چشم انداز 
به عن��وان تولیدکننده و در نهای��ت صادرکننده، کمتر در آنها 
وجود دارد. بخش عمده ای از فعاالن اقتصادی گامی در مس��یر 
تولی��د برنمی دارند و می خواهند از تحوالت به طور موقت پول 
دربیاورن��د، اما نکته مهمتر، س��هم باالی سیاس��ت گذاری در 

حمایت از صنایع است.
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قیم��ت هر دالر آمریکا حاال در کانال 22 هزار تومان در حال پا س��فت 
کردن اس��ت، اما نه تنها کارشناس��ان که حتی صرافان نیز معتقدند روند 
حاکم بر بازار ارز در صورت ادامه ش��رایط کنونی روندی کاهش��ی خواهد 
بود. بس��یاری از کارشناس��ان و فعاالن بازار ارز معتقدند قیمت دالر حتی 
در ش��رایط کنونی امکان عقب رفتن از س��د مقاومتی و بسیار محکم 2۰ 
هزار تومان را داراس��ت. در سوی مقابل، ش��ماری از تحلیلگران باور دارند 
قیمت دالر نمی تواند در ش��رایط فعلی به کمتر از 2۰ هزار تومان برس��د 
و حتی عقب نش��ینی تا این مقطع نیز کوتاه مدت خواهد بود. حال س��وال 
این اس��ت که قیمت واقع��ی دالر در بازار چقدر اس��ت و دالر با توجه به 
چش��م انداز لغو تحریم ها و تخلیه حباب قیمتی در چه نرخی س��ال 99 را 

به پایان می رساند؟
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، بازار ارز ح��اال کم کم در ح��ال هضم واقعیت 
پای��ان دوره کاری ترام��پ به عنوان یکی از عجیب ترین روس��ای جمهور 
آمریکاس��ت. اغلب ناظران قیمت دالر را اتفاق��ا بین 2۰ تا 22 هزار تومان 
اعالم می کنند و معتقدند قیمت فعل��ی دالر چندان تفاوتی با نرخ واقعی 
آن ندارد و عقب نشینی تا محدوده 2۰ هزار تومان می تواند محتمل باشد، 
اما نکته اساسی اینجاست که برخی صرافان از دالر ۱5 هزار تومانی سخن 
می گوین��د و معتقدند دالر می تواند حتی روی ۱۶ ه��زار تومان را ببیند. 

استناد این دسته البته سخنان رئیس جمهوری ایران است.
حسن روحانی در بیست و چهارمین روز دی ماه گفت: »امروز می دانید 
که منابع ارزی ما بلوکه شده و اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد 
قیمت دالر به ۱۶ و ۱7 هزار تومان می رسد.« به گفته رئیس جمهور، »این 
قیمت دالر در س��امانه نیما و بازار واقعی نیس��ت و بانک مرکزی هم برای 

اعمال سیاست دستش بسته است.«
این نکته البته از سوی عبدالناصر همتی نیز تایید شده است. رئیس کل 
بانک مرکزی البته بدون نام بردن از رقم خاصی می گوید قیمت ها در بازار 
واقعی نیست و پیش از این نیز بارها سرمایه گذاران را از حضور در بازار ارز 
برحذر داشته بود. او البته سیاست های اجرایی بانک مرکزی را در کاهش 
نرخ ارز دخیل دانس��ته و گفته است: »اگر ارزپاشی می کردیم، دالر به 5۰ 
هزار تومان و نرخ تورم به ۱2۰ درصد می رسید.« رئیس کل بانک مرکزی 
البته به سیاسی ها نیز هشدار داد که بهتر است اتفاقات رخ داده را مصادره 
به مطلوب نکنند: »انتظارم از فعاالن سیاسی این است، رقابت های حزبی 
و جناح��ی خود را به تالش های بانک مرکزی برای بهبود ش��رایط اقتصاد 

و اس��تفاده از فرصت های بین المللی برای خنثی سازی و کاهش تحریم و 
تقویت ارزش پول ملی وصل نکنند.«

در حالی که بس��یاری پایان ریاس��ت جمهوری ترام��پ را عامل تغییر 
مناسبات بازار ارز می دانند، بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی 
معتقد است که بررس��ی مجدد اف ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام ش��رایط را بیش از هر عنص��ر دیگری تحت تاثیر قرار داده اس��ت. 
این کارش��ناس اقتصادی می گوید: »هر تغییری حتی لغو تحریم ها بدون 
پیوس��تن ایران به اف ای تی اف و برخورداری از دسترس��ی به شبکه بانکی 

نمی تواند موثر باشد.«
او درب��اره قیمت واقعی دالر نی��ز می گوید: »در مجموع برخی فاکتورها 
مانن��د تورم پ��ول داخلی، تورم پول خارجی، تعداد س��ال هایی که تعدیل 
نشده، عرضه و تقاضا و حجم نقدینگی که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد 
را باید در نظر گرفت که در نهایت کارشناس��ان قیمت ارز را زیر 2۰ هزار 
تومان در نظ��ر می گیرند که به اعتقاده بنده این عدد بین ۱5 تا 2۰ هزار 
تومان خواهد بود و اگر ایران با پیوستن به اف ای تی اف شرایط عادی بانکی 
را پی��دا کند و تحریم نیز در دور جدید مذاکرات رفع ش��ود چنین اتفاقی 

رخ خواهد داد.«
از سوی دیگر اما اسدی نیا، کارشناس اقتصادی می گوید: »قیمت دالر در 
شرایط فعلی با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران باید بین 22 تا 
2۳ هزار تومان باش��د و حتی اگر ما بتوانیم روزانه یک میلیون بشکه نفت 

صادر کنیم باز هم همین رقم قیمت تعادلی دالر خواهد بود.«
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی نیز اعتقاد دارد: »محاسبات انجام 
شده توسط فعاالن اقتصادی، کارشناسان و بانک مرکزی نشان می دهد که 
نرخ ارز باید بین ۱۱ تا ۱7 هزار تومان باش��د بنابراین نرخ ارز بس��تگی به 
این دارد که کدامیک از محاسبات را بپذیریم و کدام برآورد را قبول داشته 
باشیم. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که این نرخ ها براساس معادله 
ریاضی تعیین نشده، بلکه براساس محاسبات، تخمین و پیش بینی برآورد 

شده است و به عبارتی این نرخ یک طیف است.«
او در پاس��خ به این س��ؤال که آیا نرخ ارز قابل برگشت به قیمت ۱۱ تا 
۱7 هزار تومان است، می گوید: »بله، حتما قابل برگشت است، اما برگشت 
ب��ه این نرخ ها الزاماتی دارد و اولین الزام نیز عزم جدی اس��ت و اینکه ما 
ای��ن موضوع را با برخورد اقتصادی حل کنیم. ح��دود 4۰ میلیارد دالر و 
حتی بیش��تر پول در خارج از کش��ور و در کش��ورهایی مانند چین، کره، 

ع��راق و امثال آنها داریم ک��ه در حال حاضر در رابطه با این پول ها قدرت 
مان��ور نداریم، اما اگر به جریان بیفتد، حتما قیمت دالر به ۱۳ تا ۱4 هزار 

تومان می رسد.«
در همین حال، تیمور رحمانی، کارشناس اقتصادی نیز می گوید: »کافی 
اس��ت که فروش نفت افزایش یابد و دسترسی به آن مهیا شود تا همانند 
دهه ۱۳8۰ و با وجود تداوم رشدهای باالی نقدینگی نرخ ارز بسیار پایین تر 
از آنچه نظریه پولی پیش بینی می کند، قرار گیرد و تحت آن ش��رایط نرخ 
ارز می توان��د پایین تر از 2۰ هزار تومان قرار گیرد و مدت ها نیز پایین تر از 

آن دوام آورد.«
همچنین سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می گوید: 
»قیمت ارز در بهترین ش��رایط نمی تواند کمتر از 2۰ هزار تومان باش��د و 

محدوده عقب نشینی نیز بین 2۰ تا 22 هزار تومان خواهد بود.«
تیمور رحمانی نیز معتقد اس��ت: »با کاهش ریس��ک های بیرونی، نرخ 
ارز می تواند به رقم های پایین تر از مقدار فعلی برس��د.« این اقتصاددان در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: »مطلبی منتشر شده است 
که نظر بنده آن اس��ت که نرخ بنیادین دالر حدود 2۰ هزار تومان اس��ت؛ 
ضمن اینکه این نظر ش��خصی است و ضمن اینکه مطالعه براساس روابط 
بلندمدت نقدینگی و نرخ ارز با احتس��اب رانت منابع طبیعی مدنظر بوده 
است؛ به هیچ وجه بدان معنا نیست که نرخ نمی تواند پایین تر از این قرار 
گیرد. بر این اساس اینکه تحریم ها کم و بیش در همین حدود کنونی باشد 
و آن هم براساس نظریه پولی این عدد ذکر شده است که طبیعتاً می تواند 
پیش بینی های آن محل اشکال باشد؛ بنابراین کافی است که فروش نفت 
افزایش یابد و دسترسی به آن مهیا شود تا همانند دهه ۱۳8۰ و با وجود 
تداوم رشدهای باالی نقدینگی نرخ ارز بسیار پایین تر از آنچه نظریه پولی 
پیش بینی می کند، قرار گیرد و تحت آن شرایط نرخ ارز می تواند پایین تر 
از 2۰ هزار تومان قرار گیرد و مدت ها نیز پایین تر از آن دوام آورد بنابراین 
با کاهش ریس��ک های بیرونی نرخ ارز که مثل بقیه قیمت ها دچار جهش 
بیش از حد یا اورش��ات ش��ده بود، می تواند به رقم های پایین تر از مقدار 

فعلی برسد.«
به نظر می رس��د با توجه به پراکندگ��ی نظرات نتوان پیش بینی دقیقی 
درب��اره س��یگنال دالری در ماه های پیش رو داش��ت، خصوصا که تکلیف 
بودجه ۱4۰۰ نیز همچنان در گیر و دار اختالف دولت و مجلس نامشخص 

است.

دالر در چه قیمتی سال 99 را به پایان می برد؟

سیگنال دالری در آخرین سال قرن

28 دی ماه ۱۳98 بود که نخس��تین معامله رس��می بانک مرکزی در 
چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید اوراق انجام شد. حاال نزدیک به 
یک س��ال از این اتفاق گذشته است و این سوال مطرح است که عملیات 

بازار باز چقدر در یک سال گذشته در مهار تورم موفق بوده است؟
به گزارش ایرناپالس، »عملیات بازار باز« مهمترین ابزار سیاست گذاری 
پولی بانک های مرکزی اس��ت که اواخر دهه ۱۳4۰ برای نخستین بار در 
ایران اجرایی ش��د؛ ابزاری که در کشورهای مختلف با تأثیرگذاری بر پایه 
پولی توانسته نرخ  بهره کوتاه مدت و بلندمدت را تحت تأثیر قرار دهد و در 
نهایت با هدف گذاری نرخ تورم، ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی را به دنبال 

داشته باشد.
در عملی��ات بازار باز، بانک مرکزی با ورود ب��ه بازار بین بانکی، اقدام به 
بازارس��ازی برای اوراق قرضه دولتی و همچنین خریدوفروش آن می کند. 
در واق��ع بانک ه��ا در پایان هر روز، به وجوهی برای تس��ویه تراکنش های 
بین بانکی نیاز دارند. این تسویه در صورتی که بانک، ذخایر کافی نزد بانک 
مرکزی داشته باشد، از محل این ذخایر انجام می شود. در غیر این صورت 
برای تأمین این کسری، در بازار بین بانکی از سایر بانک ها با نرخی که در 
این بازار تعیین می شود، استقراض انجام می شود. در صورتی که یک بانک 
نتواند منابع موردنیاز خود را از بازار بین بانکی تأمین کند، به استقراض از 
بان��ک مرکزی و با نرخی باالتر از نرخ بهره بین بانکی روی می آورد که به 

عنوان اضافه برداشت از بانک مرکزی شناخته می شود.
ش��اید برای بسیاری س��وال باش��د که عملیات بازار باز چیست؟ روش 
جایگزینی که می تواند مانع اضافه برداشت بانک ها شود، استفاده از عملیات 
بازار باز است. در صورتی که تقاضا برای وام بین بانکی وجود داشته باشد، 
بان��ک مرکزی با خرید اوراق نزد بانک ها، منابع موردنیاز برای تس��ویه در 
ب��ازار بین بانک��ی را به آنها تزریق می کند و از طرف دیگر، بانک مرکزی با 
فروش اوراق می تواند عرضه منابع مازاد در بازار بین بانکی را کاهش دهد 

و از این روش می تواند به اهداف سیاستی خود، یعنی تنظیم نرخ بهره بین 
بانکی دست پیدا کند بنابراین بانک های مرکزی در دنیا با استفاده از ابزار 
عملیات بازار باز، از مس��یر تنظیم ذخایر بانک ها تالش می کنند پایه پولی 
را در س��طح موردنظر کنترل کرده و به دنبال آن، به هدف گذاری تورمی 

دست پیدا کنند.
ب��ا وجود مزایای عملی��ات بازار باز در تأثیرگ��ذاری بر متغیرهای کالن 
اقتص��ادی همچون پایه پولی و نرخ تورم، با تصویب قانون بانکداری بدون 
ربا، خرید اوراق قرضه توس��ط بانک ها و عملیات بازار باز از س��وی شورای 
پول و اعتبار تا س��ال ۱۳98 متوقف شده بود. در این سال شاهد تصویب 
دس��تورالعمل »انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه 

توسط بانک مرکزی« بودیم.
در دی ماه س��ال گذش��ته بود که رئیس کل بانک مرک��زی در پنجاه و 
نهمی��ن مجمع بانک مرکزی خبر از آغاز عملیات ب��ازار باز داد. بر همین 
اس��اس، در 28 دی ماه ۱۳98 نخس��تین معامله رسمی بانک مرکزی در 
چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید اوراق انجام شد. به این ترتیب 
اوراق خزانه بعد از 4۰ سال قابل معامله شد و پس از آن فرآیند حراج خرید 
مدت دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، به صورت هفتگی در بازار 

بین بانکی به اجرا درآمد.
بررسی گزارش های عملیات بازار باز بانک مرکزی نشان می دهد از هشتم 
بهمن سال گذش��ته تا اواسط مهرماه امسال، با وجود امکان هفتگی ثبت 
سفارش بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین بانکی، 
س��فارش فروش قطعی اوراق بدهی دولتی، تنها در چهار هفته انجام شده 
و در دیگر هفته ها یا سفارش��ی از طرف بانک ها و مؤسس��ه های اعتباری 
غیربانکی برای فروش اوراق وجود نداشته یا قیمت پیشنهادی باال بوده که 
به تعبیر بانک مرکزی، نش��ان از کفایت منابع در بازار بین بانکی داشته و 

معامله ای انجام نشده است.

در اواخر مهرماه امسال در کنار عملیات بازار باز، قرارداد بازخرید یا ریپو 
نیز به عنوان دیگر ابزار سیاس��ت پولی معرفی ش��د. در این قرارداد، بانک 
اوراق در اختیار خود را به بانک مرکزی می فروشد تا بتواند کسری ذخایر 
خود را برای تس��ویه شبانه پوش��ش دهد. همچنین بانک متعهد می شود 
همان اوراق را در آینده با قیمت باالتری دوباره از بانک مرکزی خریداری 

کند.
گزارش های منتشرش��ده عملیات بازار باز حدود یک ماه پس از معرفی 
ریپ��و، ش��امل آمارهای ارزش ثبت س��فارش فروش اوراق از س��وی بانک  
مرکزی و ارزش موافقت  شده برای خرید از سوی باالترین نهاد پولی کشور 
هس��تند. بر این اس��اس، از 2۱ آبان تاکنون در مجموع بیش از 79 هزار 
میلیارد تومان س��فارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق ریپو توس��ط 
بانک ها ثبت ش��ده و بانک مرکزی با بی��ش از 42 هزار میلیارد تومان آن 
موافقت کرده است. بیشترین سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب 
ریپ��و در مجموع به ارزش ۱2 ه��زار و 5۰۰ میلیارد تومان از طرف هفت 
بانک در ۱7 دی ماه بوده که 4۱ درصد آن در سررسید ۱4 روزه با حداقل 

نرخ 2۰ درصد مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفت.
این موضوع که بانک مرکزی توانست پس از گذشت 4۰ سال، بار دیگر 
عملیات بازار باز را به عنوان ابزار سیاس��ت گذاری پولی مورد استفاده قرار 
دهد، اقدام قابل توجهی در زمینه سیاس��ت گذاری پولی است که می تواند 
با درنظر گرفتن چند نکته، بیش از پیش مؤثر واقع شود. در شرایطی که 
تورم رو به افزایش اس��ت، انتظار می رود بانک مرکزی با توقف خرید اوراق 
از بانک ه��ا، کاه��ش تزریق منابع در بازار بین بانک��ی و افزایش نرخ بهره، 
از افزای��ش پایه پولی و نرخ ت��ورم جلوگیری کند. با این تغییرات می توان 
احتمال دس��تیابی به هدف گذاری تورمی بانک مرکزی را نیز افزایش داد. 
عالوه بر این، افزایش حجم اوراق منتش��ر ش��ده توسط وزارت اقتصاد نیز 

می تواند به عمق بخشی این بازار کمک کند.

عملیات بازار باز چقدر در مهار تورم موفق بود؟

مالحظات یک سالگی عملیات بازار باز

حملونقلریلی

با تصویب کمیسیون تلفیق
یارانه نقدی سال آینده 2 برابر می شود
با مصوبه کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی سال آینده دو برابر خواهد شد.

به گفته مجتبی توانگر، عضو کمیس��یون تلفیق بودجه، این کمیسیون در 
جریان بررس��ی مصارف تبصره ۱4 الیحه بودجه در بخش هدفمندی یارانه ها 
مصوب کرد که در س��ال ۱4۰۰ ماهانه 2۶7 هزار تومان برای ۱۰ میلیون نفر 
)مددجویان کمیته امداد و بهزیس��تی(، ۱88 هزار تومان برای 25 میلیون نفر 
اقشار ضعیف و دریافت کنندگان یارانه معیشتی ، ۱۳۶ هزار تومان برای یارانه 
بنزی��ن به 2۳ میلیون نفر و 9۱ هزار تومان یارانه نقدی هدفمندی یارانه ها به 

2۰ میلیون نفر پرداخت شود.
همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱4۰۰ جزییات مصوبه 
این کمیسیون در مورد هدفمندی یارانه ها در سال ۱4۰۰ را تشریح کرد و گفت 

که در سال آینده یارانه همه یارانه بگیران دو برابر خواهد شد.
رحیم زارع در نشس��ت خبری روز یکش��نبه خود گفت: براس��اس مصوبات 
کمیسیون تلفیق، یارانه تمام افراد یارانه بگیر در سال آینده دو برابر خواهد شد 
و هر شخصی در حال حاضر یارانه 45 هزار و 5۰۰ تومانی دریافت می کند رقم 

یارانه او در سال آینده به 9۱ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: به موجب مصوبه کمیس��یون تلفیق در س��ال آینده 2۰ هزار 
میلیارد تومان برای افزایش یارانه ۳5 میلیون نفر اقشار متوسط و ضعیف و ۱۰ 
هزار میلیارد تومان برای افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
در نظر گرفته ش��د. سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان اضافه کرد: دولت در 
الیحه بودجه، 7۳ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه در نظر گرفته 
بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۱47 هزار میلیارد تومان افزایش داد. همچنین 
به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند امکان ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و 
همچنین معیشتی و سایر یارانه ها را برای کلیه افرادی که ثبت نام نکردند، افراد 

جدید و افرادی که منصرف شدند، فراهم کنند.

با حکم وزیر اقتصاد
رئیس جدید سازمان خصوصی سازی مشخص شد

وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی طی حکمی »حس��نعلی قنبری ممان« را به 
سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد. به گزارش 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپس��ند در ای��ن حکم بر اولویت های 
برنامه ای از جمله، دستیابی به اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، شفاف س��ازی و ارتقای نظام ارزش گذاری دارایی های 
مش��مول واگذاری، ساختاردهی مجدد و تفکیک وظایف حاکمیتی شرکت ها 
به منظور آماده سازی واگذاری، تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری در 
ترتیبات حقوقی و قراردادی واگذاری ها و استفاده از روش های علمی و نوین در 
طراحی روش های جدید و ترکیبی واگذاری ها تاکید کرده است. گفتنی است 
رئیس جدید س��ازمان خصوصی س��ازی، تا مقاطع دکترای تخصصی در رشته 
اقتص��اد تحصیل کرده و در کارنامه ش��غلی خود نیز ع��الوه بر عضویت هیأت 
علمی دانشگاه شهید بهشتی، عهده دار مسئولیت هایی چون مدیرعاملی گروه 
سرمایه گذاری امید، مدیرعاملی بانک سپه و عضویت در هیأت مدیره بانک های 
دی، حکمت ایرانیان و پس��ت بانک ایران بوده اس��ت. پیش از این، »حس��ن 
عالیی« سرپرست سازمان خصوصی سازی بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد 
از موافقت با اس��تعفای »علیرضا صالح«، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، 

حسن عالیی را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرده بود.

فراز و فرود سهام عدالت با نوسان بورس
ارزش واقعی سهام عدالت چقدر است؟

ارزش واقعی س��هام عدالت با ارزش اولیه حدود 5۰۰ هزار تومان که 
چندی پیش تا زیر ۱۰ میلیون تومان نیز رسیده بود، دوباره تحت تاثیر 
روند صعودی بورس تا حدود ۱۳ میلیون افزایش یافت. البته ارزش این 
س��هام تحت تاثیر نوسانات بازار سرمایه افزایشی یا کاهشی می شود و 
در هفته گذش��ته ارزش واقعی س��هام عدالت با ارزش اولیه 5۳2 هزار 
توم��ان حتی تا 8 میلیون تومان هم کاهش یافت، هرچند در روزهای 
چهارش��نبه و شنبه گذشته با روند صعودی بازار سرمایه، ارزش واقعی 

سهام عدالت نیز رو به افزایش رفت.
ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومان، روز شنبه 
27 دی ماه، ۱7 میلیون و 4۰۰ هزار تومان، روز دوش��نبه 29 دی ماه 
۱۶ میلیون و ۶9۰ هزار تومان، روز سه ش��نبه ۳۰ دی ماه ۱8 میلیون 
و 8۰۰ هزار تومان، روز چهارش��نبه یکم بهمن ماه ۱7 میلیون و 54۰ 
تومان و روز شنبه ۱8 میلیون و ۱7۰ هزار تومان بود. ارزش واقعی سهام 
عدالت به ارزش اولیه 5۳2 هزار تومان نیز در روزهای شنبه، دوشنبه، 
سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته نیز به ترتیب 9 میلیون و 2۳۰ هزار 
توم��ان، 8 میلیون و 85۰ هزار تومان، 8 میلی��ون و 9۱۰ هزار تومان، 
9 میلی��ون و ۳۱۰ هزار تومان بود. البته ای��ن مباحث درحالی مطرح 
می شود که سهامداران شخاص امکان معامله سهام خود را ندارند. پس 
از آزادسازی سهام عدالت بود که مشموالنی که روش مستقیم را برای 
مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، توانستند با مراجعه به سامانه 
www.sahamedalat.ir  ارزش واقعی سهام و جزییات دارایی خود 

را مشاهده کنند.

بانک ها می توانند سهام شرکت های تامین 
سرمایه را بخرند

طبق اعالم بانک مرکزی، بانک ها و موسس��ات اعتباری براس��اس 
ضوابطی که طراحی خواهد شد، می توانند واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق س��رمایه گذاری و شرکت های تامین س��رمایه را خریداری 

کنند.
بان��ک مرکزی در بخش��نامه ای به بانک ها و موسس��ات اعتباری 
اصالحیه دس��تورالعمل س��رمایه گذاری در ب��ورس اوراق بهادار که 
25 آذرماه امس��ال به تصویب ش��ورای پول و اعتبار رس��یده بود را 
ابالغ کرد. گفتنی اس��ت که این اصالحیه در قالب تبصره 2 ماده 2 
این دس��تورالعمل قرار می گیرد و در این تبصره آمده است: »تملک 
واحدهای س��رمایه گذاری یک صندوق س��رمایه گذاری »اختصاصی 
بازارگردانی« و همچنین تملک س��هام یک ش��رکت تأمین سرمایه 
توسط بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین 
و مقررات موض�وعه و با رعایت حدود مقرر این دس��تورالعمل و در 
چارچ��وب ضوابط اجرایی این تبصره که توس��ط هیأت عامل بانک 

مرکزی تعیین می شود، خواهد بود.«

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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نوبت دهی هوشمند در عصر فاصله گذاری اجتماعی
 خدمتی دیگر از بانک پاسارگاد

در دوران کرونا
همه گیری ویروس کووید۱9- و تداوم وضعیت فاصله گذاری اجتماعی، 
ل��زوم ارائه خدمات بانک��داری به صورت غیرحضوری را بیش از همیش��ه 
افزایش داده اس��ت. به حداقل رساندن مراجعه حضوری به شعبه بانک ها 
می تواند تأثیر بسزایی در حفظ سالمت جامعه داشته باشد. در این میان، 

گاهی مراجعه حضوری به شعبه های بانک، اجتناب ناپذیر است.
به گزارش پارسینه، در این شرایط رعایت برخی موارد نظیر جلوگیری از 
تجمع مشتریان در شعبه ها، حداقل کردن زمان حضور مشتریان از طریق 
مدیریت زمان و همچنین حذف روش های لمسی نوبت گیری در شعبه ها 

می تواند بخش عمده ای از خطرات را کاهش دهد.
در این راستا، بانک  پاسارگاد به  منظور جلوگیری از انتقال ویروس و حفظ 
س��المت مشتریان خود در سال جاری اکثریت شعبه های خود در سراسر 
کش��ور را مجهز به دستگاه  های اخذ نوبت با سنسورهای حرکتی یا پدالی 
کرده  است. سامانه نوبت دهی هوشمند بانک  پاسارگاد نیز خدمت دیگری 
است که پیش از این در این بانک ارائه می  شد و بهره  مندی از آن در دوران 
شیوع ویروس کرونا می  تواند در قطع زنجیره انتقال این ویروس مؤثر باشد. 
عالوه بر این، سامانه نوبت  دهی هوشمند، امکان برنامه ریزی، مدیریت زمان 

و صرفه جویی در وقت و هزینه را برای مشتریان گرامی فراهم می   کند.
مش��تریان گرامی بانک پاس��ارگاد می توانن��د با بهره گیری از س��امانه 
نوبت  دهی هوشمند، قبل از مراجعه به شعبه، از طریق پیامک، نوبت خود را 
در صف مشتریان منتظر دریافت خدمت، رزرو کرده و براساس شماره نوبت 
دریافتی، وقت خود را برنامه ریزی کنند. برای این کار کافی است کد شعبه 
موردنظر به ش��ماره ۱۰۰۰8289 ارسال شود. پس از لحظاتی، این سامانه 
پیامکی را حاوی شماره نوبت در صف شعبه، تعداد افراد حاضر در صف و 
زمان تقریبی انتظار برای متقاضی ارس��ال می کند. به این ترتیب مشتریان 
قادر خواهند بود چند دقیقه قبل از زمان اعالم شده، برای دریافت خدمات 
در ش��عبه حضور داشته باشند. گفتنی اس��ت هموطنان گرامی می توانند 
www.bpi. برای کسب اطالعات بیشتر به سایت بانک  پاسارگاد به نشانی

ir مراجعه و یا با مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی به شماره 8289۰ تماس 
حاصل کنند.

قیمت دالر در صرافی های بانکی ثابت ماند
سکه در کانال 10 میلیونی

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز یکشنبه با افزایش 44۰ 
هزار تومانی نس��بت به روز شنبه به ۱۰ میلیون و 72۰ هزار تومان رسید. 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و 5۰۰ هزار تومان معامله 
شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 8۰۰ هزار تومان، ربع سکه 
۳ میلیون و 8۰۰ هزار تومان و س��که یک گرمی هم در برابر 2 میلیون و 
25۰ هزار تومان معامله شد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار 
به یک میلیون و ۶۱ هزار تومان و هر مثقال طال به 4 میلیون و 597 هزار 
تومان رسید. انس جهانی طال نیز روز یکشنبه یک هزار و 85۶ دالر و 5۰ 

سنت فروخته شد.
روند نزولی نرخ دالر نیز که از اوایل هفته گذش��ته ش��تاب گرفت و نرخ 
اس��کناس آمریکایی از کانال 2۶ هزار تومانی به س��وی نرخ های پایین تر 
رسید، در آخرین گام، در پنجمین روز بهمن ماه در صرافی های بانکی 22 
هزار و 4۳۰ تومان معامله ش��د که قیمت آن نس��بت به روز نخست هفته 
ثابت ماند. نرخ هر یورو هم به 27 هزار و ۳۰۰ تومان رسید. بر این اساس، 
نرخ فروش دالر در صرافی های بانکی  22 هزار و 4۳۰ تومان اعالم ش��د. 
قیمت فروش یورو نیز با کاهش 5۰ تومانی نسبت به روز شنبه به 27 هزار 
و ۳۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت خرید هر دالر 2۱ هزار و 48۰ تومان 

و قیمت خرید هر یورو نیز 2۶ هزار و ۳5۰ تومان اعالم شد.
مشخصات ظاهری چک های جدید 

با توجه به اینکه چک های جدید از ابتدای سال آینده وارد بازار می شوند، 
مع��اون اداره نظام ه��ای پرداخت بان��ک مرکزی ضمن بی��ان جزییاتی از 
مش��خصات ظاهری این چک ها، گفت چک های صی��اد صورتی و بنفش 

هستند. 
به گزارش ایس��نا، در راستای اجرای قانون جدید چک تاکنون به دلیل 
عدم فرهنگ س��ازی و آماده نبودن، ثبت اختیاری چک در س��امانه صیاد 
عملیاتی شده است و از ابتدای سال آینده چک های جدید در بازار توزیع 

می شوند. 
در این زمینه، آمن��ه نادعلی زاده مع��اون اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی درباره مشخصات ظاهری چک های جدید گفت: هر بانکی با لوگوی 
خود چک را چاپ می کند و در اختیار مشتریانش قرار می دهد اما چک ها 

به لحاظ رنگ و محتوا یکسان سازی شده اند. 
وی اف��زود: ب��ر روی چک های جدید لوگوی بانک مرکزی را مش��اهده 
نمی کنید و فقط آرم س��امانه صیاد را در سمت چک مشاهده می کنید و 

لوگوی بانک مربوطه نیز در قسمت فوقانی چک قرار دارد. 
نادعلی زاده درباره رنگ چک های جدید توضیح داد: رنگ چک های صیاد 
صورتی و بنفش خواهند بود و در کنار داشتن شناسه ۱۶ رقمی یک عبارت 
تاکیدی شامل »کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال 
آن در سامانه صیاد است« می شود. همچنین، در ظهر چک یک بارکد دو 
بعدی تعبیه ش��ده است تا وضعیت اعتباری چک را در سامانه صیاد مورد 

ارزیابی قرار دهند. 
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صادرکننده 
چک باید چک را در سامانه صیاد ثبت کند، گفت: اگر چکی در این سامانه 

ثبت نشود، بانک نمی تواند وجه آن را پرداخت کند.
گفتنی است؛ صادرکنندگان و گیرندگان چک چگونه اطالعات چک خود 
را در س��امانه صیاد ثبت کنند که صادرکننده چک می تواند با در اختیار 
داش��تن یکی از کارت های بانکی صادرشده از سوی بانکی که دسته چک 
وی را صادر کرده و با استفاده از سیم کارت متعلق به خود از طریق برنامک 
موبایلی، با وارد کردن اطالعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه 
چک که قصد صدور آن را دارد، وارد منوی ثبت چک شده و اطالعات چک 

صادره خود شامل تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع را وارد کند.
گیرنده چک نیز می تواند با در اختیار داشتن هر یک از کارت های بانکی 
خود و س��یم کارت متعلق به خود، از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن 
اطالعات شناس��ه صیادی ۱۶ رقمی من��درج در برگه چک دریافتی، وارد 
منوی تایید چک شده و اطالعات چک ثبت شده به نفع خود را با اطالعات 
من��درج در برگه چک تطبیق داده و مراتب تایی��د و یا عدم تایید خود را 
اعالم کند. پس از تایید چک، گیرنده می تواند چک ثبت شده را به ذی نفع 

جدید منتقل کند.

بانکنامه

تجمع سهامداران و به دنبال آن استعفای رئیس سازمان بورس در هفته 
گذش��ته، تازه ترین پرده از تالطم بازار س��رمایه است. در حالی کمتر از دو 
ماه تا آخرین س��ال قرن باقی اس��ت که این سال به جرأت پرنوسان ترین 
س��ال در بازار س��رمایه ایران بوده اس��ت. پس از آنک��ه در میانه مردادماه 
امسال شاخص بورس به قله تاریخی 2 میلیون واحدی رسید، اختالف نظر 
وزارت نفت و اقتصاد در عرضه سهام پاالیشی دولت باعث ریزش شاخص 
بورس ش��د و پله پله کانال هایی که فتح شده بود از دست رفت. سپس از 
میانه آبان ماه و با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 
چش��م انداز لغو تحریم ها پدیدار گشت، ورق بورس بازگشت و شاخص کل 
مجددا رش��د خود را بازیافت، اما اختالف نظر وزارت صمت و متولی بازار 
سرمایه در قیمت گذاری فوالد بار دیگر همان سناریوی گذشته را به دنبال 
داش��ت و پیامد این اختالف، حس بی اعتم��ادی و عدم امنیت و ثبات در 
سرمایه گذاری بود. از سوی دیگر، اقبال عمومی به بازار سرمایه در سال 99 
و آنچه که به پدیده »مال استریت« در بازار سهام معروف شد، تجربه جدید 
و خام دستانه ای بود که در انتهای این سال به تجمع چندباره سهامداران 
مال باخته و نهایتا استعفای نمادین رئیس سازمان بورس منجر شده است. 
حال س��وال این است که س��هم رفتارهای هیجانی در ریزش بازار سرمایه 
چقدر است و افت و خیزهای بورس تهران در این آخرین سال قرن چقدر 

مرهون بازی بورس و چقدر مرهون بورس بازی بوده است؟
در آخرین سال قرن بر بازار سهام چه گذشت؟

اوایل مردادماه و پیش از ش��روع ریزش شاخص بورس از مرز 2 میلیون 
واحدی بود که پدیده »مال اس��تریت« در بازار س��هام س��وژه رسانه ها و 
ش��بکه های اجتماعی شد. روستای »مال مال« در 4 کیلومتری شهر لنده 
در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد که برخی به ش��وخی و طنز آن را »مال 
استریت« )متأثر از وال استریت( نامیدند و تصویر روستاییان پیر و جوانی 
که زیر درخت کنار کهنس��ال روستا به عنوان خاص ترین تاالر بورس دنیا 

گردهم آمده و به جای کش��اورزی، دامداری، قالی بافی و یا هر کار معمول 
دیگری به خریدوفروش سهام مشغول هستند.

هم��ان زمان زنگ ه��ای خطر به ص��دا درآمد که این اقب��ال جمعی و 
بیمارگونه به بازار سرمایه و اینکه کسانی تمام سرمایه و خانه و کاشانه خود 
را به قصد سرمایه گذاری در بورس بفروشند نمی تواند عاقبت خوبی داشته 
باش��د. به ویژه از این جهت که این خیل عظیم تازه واردان بورس��ی فاقد 
تجربه و آشنایی قبلی با بورس بوده و هیچ سررشته ای از قواعد و بازی های 
بازار نداشتند. در واقع، روستای »مال مال« در کهگیلویه و بویراحمد تصویر 
کوچکی بود از آنچه در کلیت جامعه ایرانی در اقبال عمومی به بازار سهام 

رخ داده بود.
به موازات این اتفاق، دولت نیز بر آتش سرمایه گذاری در بورس دمید و 
با حمایتی که از بازار سرمایه به عمل آورد توانست منابع زیادی را وارد این 
بازار سرمایه کند. در نتیجه مردمی که همیشه به طور ناخودآگاه چشم شان 
به دنبال سرمایه گذاری در بازار دالر، طال و مسکن بود ناگهان متوجه بازار 
نوظهوری شدند که نس��بت به بازارهای موازی بازدهی بیشتری داشت و 
این گونه بود که به واسطه حمایت کالمی و عملی دولت، سونامی نقدینگی 
به س��مت بورس سرازیر شد، اما پس از شروع روند ریزشی شاخص کل و 
خ��روج نقدینگی از بورس هرچند حمایت های لفظی دولت کماکان ادامه 
داشت، ولی در غیاب اقدامی عملی و فقدان ابزاری حمایتی، اعتماد عمومی 
و س��رمایه اجتماعی خدش��ه دار ش��د. این گونه بود که تجمع سهامداران 
زیان دیده مقابل سازمان بورس و یا ساختمان مجلس به اتفاقی تکراری در 
چند ماه اخیر بدل شد و بسیاری را به یاد حوادثی آورد که چند سال پیش 
در ماجرای موسسات مالی و اعتباري غیرمجاز رخ داده بود. آخرین تجمع 
سهامداران نیز میانه هفته گذشته و مقابل ساختمان سازمان بورس انجام 
شد و فردای آن روز و البه الی خبرهایی که از نشست کمیسیون اقتصادی 
مجلس با حضور وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان بورس در بررسی وضعیت 
بازار سرمایه منتشر می شد، یکی هم خبر استعفای حسن قالیباف اصل از 

ریاست سازمان بورس بود.
رئیس سازمان بورس چرا و چگونه استعفا داد؟

در آخرین روز دی ماه بود که یک روز پس از تجمع اعتراضی سهامداران، 
نامه استعفای رئیس سازمان بورس منتشر شد و حاشیه های بازار سرمایه 
کامل شد. استعفایی که گویا پیش از این یک بار در آذرماه نیز انجام شده 
بود و حاال به واسطه آنچه قالیباف اصل، فراهم نشدن شرایط اعالمي جهت 
حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه گذاران خوانده، برای بار دوم تقدیم 
وزیر اقتصاد ش��د. او فروردین ماه امسال جانشین شاپور محمدي، رئیس 
پیشین سازمان بورس شده بود و به این ترتیب شوربختانه عمر مدیریتی 

وی به یک سال هم نرسید. 
قالیب��اف  اصل در نامه اس��تعفاي خود خطاب به وزیر اقتصاد نوش��ت: 
»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 شرایط به دنبال توس��عه بازار بودم.« او همچنین از آنچه 
»دخالت هاي سیاس��ي و ورود غیرحرفه اي مسئوالن« خوانده، انتقاد کرده 
و گفته که »در کمترین زمان بزرگ ترین کارها در بازار سرمایه انجام شد 
ولي متاسفانه به  واسطه اقدامات سیاسي 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 نشد.«
ب��ه گفت��ه کارشناس��ان، ریزش اخیر ب��ازار س��رمایه عمدتا ب��ه دلیل 
سیاست گذاری های نادرس��ت بوده و فرداي روزي که وزیر صمت تصمیم 
گرفت تا قیمت ش��مش فوالد را کاهش دهد، بورس وارد فاز منفي ش��د، 
هرچند پایان عصر ترامپ و ورود بایدن به کاخ س��فید، بازگشت احتمالی 
آمری��کا به برجام و احتمال لغو تحریم ها، کاهش قیم��ت دالر و ... نیز در 
چشم انداز کاهشی بازار سهام بی تاثیر نبوده است. در حال حاضر، بیش از 
۶۰ درصد از جمعیت ایران با احتساب سهام عدالت، سهامدار بورس هستند 
و بنابرای��ن افت و خیزهای ب��ورس تهران به یکی از مهمترین دغدغه های 
مردم تبدیل شده است. سهامداران هم اکنون چشم به حمایت دولتمردان 
دوخته اند و رخدادهای بازار سرمایه را پس از استعفای حسن قالیباف اصل 

از ریاست سازمان بورس با دقت و نگرانی بیشتری دنبال می کنند.

سهم رفتارهای هیجانی در ریزش بازار سرمایه چقدر است؟

از بازی بورس تا بورس بازی

ب��ه اعتقاد یک کارش��ناس اقتصادی، این تحلیل که افزایش نرخ س��ود 
بازار بین بانکی عامل س��قوط بازار سهام تلقی می شود، کارشناسی نیست، 
بلکه عواملی همچ��ون از بین رفتن انتظارات تورمی و رفع نگرانی از بابت 
کسری بودجه و گشایش های خوش بینانه در عرصه اقتصاد، موجب تعدیل 
انتظارات تورمی و متعاقبا کاهش قیمت تمام دارایی ها در بازار سهام شده 

است.
رضا بوس��تانی درباره کاهش شاخص بورس با بیان اینکه تحلیل دقیق 
سقوط بازار سهام نیازمند شناسایی عواملی است که در ابتدا باعث جهش 
س��ریع قیمت ها در این بازار شد، به ایسنا گفت: عامل اصلی رشد شاخص 
بورس در س��ال های ۱۳97 و ۱۳98 انتظارات تورمی ناش��ی از جهش ارز 
بود. در این س��ال ها، به واسطه محدودیت های بین المللی، نرخ ارز افزایش 
یاف��ت و این انتظار در میان فعاالن بازار س��هام تقویت ش��د که تورم نیز 
افزایش خواهد یافت و شرکت ها در آینده درآمدها و سودهای بیشتری را 

شناسایی خواهند کرد.
او موضوع کسری بودجه و تاثیر آن بر رشد پایه پولی و تورم را از دیگر 
عوام��ل  جهش قیم��ت دارایی ها در بورس عنوان ک��رد و افزود: از انتهای 
س��ال ۱۳98 و ابتدای س��ال ۱۳99، بحث کس��ری بودجه مطرح شد که 

عامل جدید تقویت انتظارات تورمی بود. در بودجه ۱۳99، انتشار 88 هزار 
میلیارد تومان اوراق برای جبران کسری بودجه پیش بینی شده بود. البته، 
بازار پیش بینی می کرد که کس��ری بودجه از 88 هزار میلیارد تومان فراتر 
رود؛ زیرا در قانون بودجه فرض شده بود صادرات نفت ۱.5 میلیون بشکه 
در روز باش��د که با توجه به محدودیت ها فرض خوش بینانه ای بود. از این 
رو، بازار انتظار کسری بودجه بیشتری داشت و با توجه به عملکرد سال های 
گذشته پیش بینی می شد دولت نتواند کل کسری بودجه را با انتشار اوراق 
بدهی جبران کند، پس ناگزیر کس��ری بودجه به رش��د پایه پولی و تورم 
منجر خواهد شد. گس��ترش این انتظارات در جامعه، باعث جهش قیمت 

دارایی ها از جمله سهام و مسکن شد.
بوس��تانی در پاس��خ به اینکه چرا این انتظارات در واقعیت محقق نشد؟ 
گفت: وزارت اقتصاد از اواسط خردادماه اقدام به انتشار اوراق بدهی دولتی 
کرد. اگرچه این اقدام با تاخیر انجام شد، اما اثرات مثبت خود را به تدریج 
نشان داد. بانک مرکزی سازوکار حراج هفتگی را برای فروش اوراق بدهی 
دولتی طراحی و اجرا کرد و به صورت ش��فاف نتایج هر حراج را به اطالع 
عموم رس��اند. در ابتدا همچنان بازار نس��بت به روند ف��روش اوراق تردید 

داشت و گمان می رفت که به سرعت تقاضا برای اوراق کاهش می یابد.

به گفته وی، حراج های هفتگی ادامه داشت و علی رغم کم و زیاد شدن 
تقاضا در بازار اولیه، مش��خص شد که بخش عمده  کسری بودجه می تواند 

از این محل تامین شود.
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه وزارت اقتصاد عالوه بر حراج های 
هفتگی از روش های دیگری مانند فروش تدریجی به عموم و پذیره نویسی 
ب��رای فروش اوراق بدهی اس��تفاده کرد، گفت:  این وزارتخانه نرخ س��ود 
اس��می اوراق را از ۱5 درصد در برخی اوراق به ۱8 درصد افزایش داد؛ به 
گونه ای که نرخ بازده موثر اوراق با سررسید سه و چهار سال از ۱5 درصد 
در خردادماه به 22 درصد در مهرماه رس��ید. با این اقدامات وزارت اقتصاد 
توانسته است بیش از 9۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد که قابل 

مقایسه با فروش اوراق در سال های گذشته نیست.
او در پای��ان درخصوص دالیل تعدیل ش��دن انتظارات تورمی نیز گفت: 
تامی��ن کس��ری بودجه از محل ف��روش اوراق بدهی و در ادامه شکس��ت 
دولت های متخاصم در اعمال فشار حداکثری، باعث شد تا انتظارات تورمی 
تعدیل شود و به تدریج اثر خود را بر قیمت دارایی ها نشان داد. نرخ دالر از 
۳۳ هزار تومان به کمتر از 2۳ هزار تومان کاهش یافت؛ رشد قیمت مسکن 

متوقف شد و شاخص ها در بورس سقوط کردند.

دلیل کاهش جذابیت بورس از دیدگاه کارشناسی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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دریچه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران پس از رش��د ۳8 هزار واحدی در 
اولین روز هفته، در دومین روز هفته نیز سبزپوش ماند و به رشد ۱2 هزار 
واحدی دس��ت یافت. رشد ش��اخص کل بورس درحالی در پنجمین روز 
بهمن ماه رقم خورد که ش��اخص کل با معیار هم وزن نزولی بود بنابراین 
می توان گفت که سهامداران شرکت های بزرگ دیروز برخالف شرکت های 
کوچک از سود بیشتری برخوردار شدند. شاخص کل با این رشد ۱2 هزار 
و 598 واحدی به عدد یک میلیون و 2۳4 هزار واحد رس��ید. شاخص کل 
)ه��م  وزن( نیز با 2 ه��زار و 8۱۶ واحد کاهش به 4۳7 هزار و 57۰ واحد 
و ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 842 واحد افت به 28۶ هزار و 
۱8۱ واحد رس��ید. شاخص بازار اول ۱2 هزار و 979 واحد و شاخص بازار 
دوم ۱2 هزار و ۳44 واحد افزایش داش��ت. در معامالت یکش��نبه بیش از 
۱7 میلیارد و 2۱۰ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱5۶ 
هزار و 52۱ میلیارد ریال داد و س��تد شد. نمادهای سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا(، ایران خودرو )خودرو(، س��ایپا )خساپا(، پاالیش نفت 
اصفهان )شپنا(، ملی صنایع مس ایران )فملی(،  بانک تجارت )وتجارت( و 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(  ازجمله نمادهای پربیننده بودند. گروه خودرو 
هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 4 میلیارد و 
949 میلیون برگه سهم به ارزش ۱9 هزار و 9۱7 میلیارد ریال داد و ستد 
شد. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس ۱49 واحد عقب رفت 
و بر روی کانال ۱8 هزار و 297 واحد ایستاد. در این بازار ۳میلیارد و 42۳ 
میلیون برگه سهم به ارزش 79 هزار و 84۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

چرا بورس در اولین ماه زمستان منفی بود؟
شاخص بورس در دی ماه برخالف آذرماه عملکرد چندان خوبی نداشت 
و در هفته پایانی این ماه به بازدهی منفی ۳ درصدی رسید. با این حال، در 
سه روز کاری که از شروع بهمن ماه می گذرد، شاخص بورس روند صعودی 
داشت و در روز چهارشنبه اول بهمن بیش از ۳۳ هزار واحد، در روز شنبه 
چهارم بهمن بیش از ۳8 هزار واحد و در روز یکشنبه پنجم بهمن بیش از 
۱2 هزار واحد رشد کرد. در این بین، یک کارشناس بازار سرمایه با تشریح 
علت روند منفی بازار سرمایه در دی ماه، از احتمال بازگشت روند صعودی 

معام��الت بورس در ماه  بهمن خبر داد. پیم��ان حدادی به روند معامالت 
بورس در ماه دی اش��اره کرد و به ایرنا گفت: »ش��اخص بورس در دی ماه 
حدود 2۰ درصد افت را تجربه کرد و معامالت این بازار در دی ماه به عنوان 

منفی ترین ماه در سال 99 تلقی می شود.«
او به عوامل تاثیرگذار ریزش شاخص بورس در ماه دی اشاره کرد و ادامه 
داد: »نخستین عامل، ترس بازار سهام از قیمت گذاری برخی از کاالها بود 
که این موضوع از محصوالت فلزی و فوالدی آغاز شد و باعث شد تا در بازار 
سهام چنین ابهامی وجود داشته باشد که ممکن است نتیجه قیمت گذاری 

دستوری در بازار دیگر کاالها مانند پتروشیمی تاثیرگذار باشد.«
حدادی به دیگر عامل تاثیرگذار در ایجاد اصالح سنگین معامالت بورس 
اش��اره کرد و افزود: »موضوع دیگر که باعث افت ش��اخص بورس در دی 
ماه ش��د کاهش قیمت دالر بود که در کنار موضوع اول باعث شتاب افت 
شاخص بورس در بازار ماه گذشته شد. همچنین عدم تعیین تکلیف الیحه 
بودجه ۱4۰۰ که به عنوان مسئله ای مهم برای فعاالن بازار تلقی می شود 
در رون��د معامالت بازار س��هام تاثیرگذار بود، به ای��ن دلیل که در بودجه 
مشخص می شود مبلغ و میزان تامین مالی دولت از بازار سرمایه از طریق 

اوراق بدهی و بازار سهام به چه میزان است.«
به گفت��ه وی، »از نظر تحلی��ل تکنیکالی از دس��ت دادن حمایت های 
شاخص بورس باعث افزایش فشار فروش در دی ماه شد. هرچند در هفته 
پایانی دی ماه با توجه به اینکه هر س��ال ش��اهد انتش��ار گزارش 9 ماهه 
شرکت ها هستیم؛ بنابراین بازگشت رشد به معامالت این بازار پیش بینی 
شده بود که در روز پایانی معامالت هفته گذشته شاهد این اتفاق بودیم.«

این کارشناس بازار س��رمایه به نکات منفی معامالت بورس در دی ماه 
اش��اره کرد و گفت: »وجود ترس س��رمایه گذاران برای سرمایه گذاری در 
این بازار باعث ش��د تا ماه دی به عنوان یکی از بدترین ماه های قرن برای 
بازار س��رمایه شناخته شود که امیدوار هس��تیم تا حدودی در بهمن ماه 
مس��یر معامالت بورس تغییر کند و ش��اهد بازگشت روند صعودی به این 

بازار باشیم.«
وی بر وجود نشانه هایی مبنی بر از بین رفتن برخی از عوامل نگرانی برای 

سرمایه گذاری در بورس تاکید و خاطرنشان کرد: »قیمت دالر که در چند 
روز گذشته افت شدیدی را تجربه کرد اکنون در حال افزایش است و بازار 
نس��بت به این موضوع آگاهی دارد که نهایت افت قیمت دالر در بازار نرخ 
2۰ هزار تومان خواهد بود. از طرف دیگر گزارش 9 ماهه شرکت ها برخالف 
انتظارها بس��یار مثبت بوده است و با س��ودآوری قابل قبولی همراه بودند. 
نکته دیگر این اس��ت که افرادی که به دنبال خروج از بازار بودند و باعث 
افزایش عرضه و ایجاد فش��ار فروش در بازار شده بودند اکنون دیگر از این 
بازار خارج ش��دند، از طرف دیگر صحبت هایی که در چند روز گذشته در 
مجلس مطرح شده بود و نیز استعفای رئیس سازمان بورس از جمله موارد 
حاشیه ای است که می تواند کمک کننده برای تداوم روند صعودی شاخص 
بورس باش��د.« این کارشناس بازار س��رمایه با اشاره به اینکه »سهامداران 
نباید از بازار چنین انتظاری را داش��ته باش��د که روند معامالت آن هر روز 
مثبت باشد«، افزود: »براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد 
بهمن نس��بت به چند ماهی که بازار اف��ت زیادی را تجربه کرد ماه خوبی 

برای بازار سرمایه باشد.«
حدادی به صنایعی که مورد اقبال س��هامداران در بهمن ماه قرار خواهد 
گرفت، تاکید کرد و گفت: »اکنون صنایع پاالیشگاهی، پتروشیمی و فلزات 

جزو صنایعی هستند که ممکن است بازار به سمت آنها اقبال پیدا کند.«
این کارشناس بازار سرمایه به مسائل تاثیرگذار در بهبود روند معامالت 
بورس اش��اره ک��رد و افزود: »یکی از مهمترین مس��ائل تاثیرگذار، تعیین 
تکلیف بودجه سال ۱4۰۰ است، موضوع دیگر فرد جایگزین برای ریاست 
سازمان بورس است، فرد انتخاب شونده باید فردی باشد که مورد پذیرش 
اهالی بازار س��رمایه باش��د و از آشنایی الزم نس��بت به ساختار و مکانیزم 
بازار س��رمایه برخوردار باش��د. اکن��ون با توجه به وضع حاک��م در بازار با 
انتخاب یک فرد می توان اعتماد را به بازار بازگرداند. همچنین اظهارنظرها 
نسبت به معامالت بورس باید کاهش پیدا کند زیرا وقتی مسئولی درباره 
ب��ازار اظهارنظر کند باعث ایجاد انتظار در بازار می ش��ود و در صورت عدم 
برطرف شدن انتظارها، بازار به شدت تحت تاثیر منفی قرار می گیرد و اثر 

تخریب کننده ای را در بازار خواهد گذاشت.«

شاخص بورس صعود کرد، شاخص فرابورس عقب رفت

سبزپوشی بورس در پنجمین روز بهمن

بازارهای جهانی این هفته چندان پرنوس��ان ظاهر نشدند. آمار 
مبتالی��ان به کرونا و فوتی های ناش��ی از آن در جهان همچنان 
در ح��ال افزایش اس��ت. بایدن رئیس جمه��ور آمریکا در هفته 
گذش��ته اعالم کرده اس��ت که ریس��ک رکود اقتصادی به قوت 
خود باقی است بنابراین انتظار می رود که سیاست های انبساطی 
پولی ادامه پی��دا کند. دولت های اروپایی هم به دنبال تش��دید 
سیاس��ت های انبساطی پولی هس��تند. به گزارش پایگاه خبری 
بازار س��رمایه، در هفته گذش��ته کاری، بازارهای س��هام آمریکا 
تقریبا در یک محدوده خنثی در س��قف تاریخی خود در نوسان 
بودن��د. دالر آمریکا در برابر س��ایر ارزها ضعیف ش��د که عامل 
حمایت از قیمت کاالها ب��ود. قیمت کاالها و نرخ بازدهی اوراق 

قرضه نیز با نوسانات اندکی همراه بودند.
حبس بازه ای طال

فلز زرد هفته ای که گذشت را با بازدهی هفتگی ۱.۶ درصد به 
پای��ان برد تا کار خود را در هفته آتی با قیمت یک هزار و 855 
دالری آغاز کند. به رغم اینکه طال از پشتوانه های قوی برای آغاز 
یک روند صعودی برخوردار اس��ت، اما مدت ها است که در بازه 

میان دو مرز ۱8۰۰ دالر و ۱9۰۰ دالر گیر افتاده است.
در هفته گذشته و در روز چهارشنبه یعنی روزی که جو بایدن 
به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا رس��ما وارد کاخ سفید شد، 
ط��ال با جهش ۱.7 درصدی اس��تقبال مثبت��ی از رئیس جمهور 
جدید داش��ت؛ با جهش روز چهارشنبه ارزش طال تا قیمت یک 
هزار و 87۰ دالری نیز باال رفت اما پس از آن مشخص شد این 
م��رز به یک��ی از خطوط مقاومتی جدید برای طال تبدیل ش��ده 
است. تحلیلگران بازار بر این باورند که بسته هزار و 9۰۰ میلیارد 
دالری مدنظ��ر جو بای��دن می تواند کاتالی��زور قدرتمندی برای 
افزایش قیمت طال باشد؛ به ویژه اینکه کمیته مالی مجلس سنا 
ب��ه اتفاق آرا نامزدی جنت یلن ب��رای تصدی وزارت خزانه داری 
آمریکا را تایید کرده اس��ت. قیمت نفت در هفته گذشته با افت 
ناچیز ۰.۰2 درصدی در محدوده 55 دالر نوس��ان کرد. کاهش 

حدود 4.4 میلیون بشکه ای نفت خام آمریکا در حالی که انتظار 
می رفت افت ۱.2 میلیون بش��که ای را ثبت کند، حاکی از سطح 
خ��وب تقاضا در آمریکا بوده اس��ت. در راس��تای سیاس��ت های 
بایدن، احداث چاه های جدید نفت برای 2 ماه متوقف شده است 
که خبری خوب در س��مت عرضه نفت است، اما تعداد دکل های 
نفتی فعال این کش��ور با 2 واحد افزایش به 289 واحد رس��یده 
اس��ت. پیش بینی ها برای قیمت نفت در سال 2۰2۱ با توجه به 
حمایت عربس��تان که منجر به کاهش هزینه حمل دریایی شده 
و همچنین انتظار برای تقویت تقاضا، در حدود ۶۰ دالر ارزیابی 
ش��ده اس��ت. با این حال با توجه به باال ب��ودن آمار مبتالیان به 
کرونا در جهان، ریسک های این صنعت را مانند سایر بخش های 

اقتصاد جهانی تهدید می کند.
مسیر آتی بازار مس؟

در بازار جهانی فلزات، س��رب رشد 2.8 درصدی را ثبت کرد و 
مجددا از 2ه��زار دالر بر هر تن فراتر رفت. روی و آلومینیوم به 
ترتیب شاهد افزایش یک و ۰.۶ درصدی قیمت های جهانی خود 
بودن��د. در بازار مس اما فلز طالی رنگی به رش��د ۰.۶ درصدی 
بس��نده ک��رد و در حالی ک��ه میانه های هفته مجددا توانس��ته 
ب��ود کانال 8هزار دالری را بازپس گی��رد، اما مجددا به زیر این 
س��طح نزول کرد. گلدمن ساکس یادداش��تی بسیار خوشبینانه 
درخص��وص مس منتش��ر ک��رد و در آن عنوان ک��رده مقاومت 
فعلی قیم��ت مس تنها اولین مرحله از یک بازار گاوی به لحاظ 
ساختاری اس��ت. گلدمن تقاضای فزاینده و محدودیت عرضه را 
عام��ل به افزایش قیم��ت می داند. به عقیده آنه��ا بازار مس در 
حالی وارد س��ال 2۰2۱ می شود که با رقابتی ترین بازار طی یک 
دهه گذش��ته روبه رو شده است. این روند در سال های 2۰22 و 
2۰2۳ میالدی هم ادامه خواهد یافت و بسیار محتمل است که 
فلز قرمز اوج تاریخی س��ال 2۰۱۱ یعنی ۱۰ هزار و ۱7۰ دالر را 
دوباره بیازماید. گلدمن در گ��زارش دیگری حدود دو ماه پیش 
متوس��ط قیمت س��ال 2۰2۱ را 8 ه��زار و ۶25 دالر پیش بینی 

ک��رد و هدف 9 هزار و 5۰۰ دالر را هم برای ۱۰ ماه آینده قابل 
دسترس دانست.

نوسان آرام در بازارهای جهانی
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عضو سابق هیأت مدیره سازمان بورس مطرح کرد
علیه مداخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه

عضو س��ابق هیأت مدیره س��ازمان ب��ورس با تأکید بر اینک��ه نتیجه تمام 
تصمیم گیری های اقتصادی روی تابلوهای بورس خود را نشان می دهد، گفت 
هر کس��ی که رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار باش��د، نمی توان��د با اراده 
ش��خصی و به ش��کل مصنوعی، ش��اخص ها را باال و پایین کند، زیرا تابلوهای 

بورس بازتاب دهنده اقدامات و تصمیمات همه ارکان اقتصادی کشور است.
علی سعیدی در گفت و گو با سنا، با اشاره به ماهیت تخصصی بازار سرمایه، 
اظهار کرد: خیلی از مواقع، مس��ئوالن سیاس��ی ناآشنا به ریزساختارهای بازار 
سرمایه آشنایی، برای اظهارنظر بورسی ناچار می شوند از مشاوران خود استفاده 
کنند و گاهی به نظر می رس��د، این مشاوران دچار تضاد منافع هستند. یعنی 
ممکن است یک مسئول سیاس��ی و یک نماینده مجلس از روی خیرخواهی 
نظراتی بورسی اعالم کنند، اما آیا چنین مقاماتی اطمینان دارند که توصیه های 

مشاوران شان خیرخواهانه است و برخاسته از تضاد منافع نیست؟
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: مداخالت غیرقانونی مقامات نهادهای 
گوناگون در تصمیم گیری های سازمان بورس، عیارسنجی کارنامه این سازمان 
را بسیار دشوار می کند، مانند شرایط کنونی که مشخص نیست، وضعیت فعلی 
ش��اخص ها، ناش��ی از واکنش طبیعی بازار به رخدادهای مؤثر است یا نتیجه 
عملکرد و تصمیم گیری های مقامات بورس��ی و یا خروجی ناگزیر دخالت های 
برخی نهادها و مقامات غیربورسی؟ به دلیل همین آشفتگی، امکان تعیین سهم 

هر یک از این متغیرها هم ممکن نیست.
نقش بانک مرکزی در اتفاقات اقتصادی

وی در ادامه به نقش بانک مرکزی اشاره کرد و یادآور شد: نقش بانک مرکزی 
در اتفاقات اقتصادی نکته ای است که نباید از نظر دور داشت. در اقتصاد، نهادی 
که باید ثبات اقتصادی ایجاد کند بانک مرکزی است، همچنین وظیفه حفظ 
ارزش پ��ول، کنترل بازار ارز، مدیریت و کنت��رل و نظارت بازار طال و ابزارهای 
پولی، مالی، کنترل حجم نقدینگی و ... هم برعهده بانک مرکزی است. عالوه 
بر این، تصمیمات وزارتخانه های اقتصادی ش��امل وزارت اقتصاد، وزارت نفت، 
وزارت صم��ت و چند وزارتخانه دیگر، از متغیرهای تأثیرگذار در افول و صعود 
شاخص های بورسی هستند. شیوه تنظیم متغیرهای اقتصادی که به نرخ تورم 
منتهی می شود، تنظیم مقررات برای بازار پول، شامل تعیین نرخ ها و تخصیص 
ارز، شیوه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها، شیوه قیمت گذاری 
محص��والت کارخانجات فلزی، نرخ بهره مالکانه دوات روی معادن و ... همگی 
ب��ر باال و پایین رفتن ارقام تابلوی بورس مؤثرند. س��عیدی تصریح کرد: اینکه 
نماین��دگان مجلس یا وزرا در مورد مس��ائل داخلی س��ازمان بورس و ازجمله 
رفت وآمدهای روس��ای س��ازمان بورس دخالت کنند، تأثیر منفی شدیدی بر 
استقالل این سازمان دارد و اقدامی خالف قانون است. یادمان باشد که رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، نه منتخب مجلس است، نه وزیر و نه شورای عالی 
بورس، بلکه رئیس این سازمان را هیأت مدیره سازمان بورس انتخاب می کند. 
اعضای هیأت مدیره نیز به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با تصویب شورای عالی بورس 
انتخاب می شوند و س��پس فردی از مجموعه اعضای هیأت مدیره را به عنوان 
»رئیس« س��ازمان انتخاب می کنند بنابرای��ن، باید به قوانین و اصول راهبری، 
حداقل، ظاهری احترام گذاشت. عضو سابق هیأت مدیره سازمان بورس افزود: 
ب��ه  طور کلی نهادهای ناظ��ر در جهان و در ایران با تأکید بر اس��تقالل ایجاد 
می شوند و این استقالل باید در میدان عمل و اجرا، مجال بروز و ظهور داشته 
باش��ند. س��ازمان بورس نیز به عنوان یک نهاد ناظر، حتماً باید مستقل باشد. 
براین اس��اس، در ماده 5 قانون اوراق بهادار نیز س��ازمان بورس به عنوان یک 
»موسسه عمومی غیردولتی« تعریف شده است. همچنین در ماده ۶ این قانون 
تأکید شده که اعضای هیأت مدیره سازمان باید منحصراً از کارشناسان بخش 
غیردولتی باش��ند. حتی دقت در ترکیب شورای عالی بورس هم نشان دهنده 

حضور پررنگ بخش غیردولتی و غیرحاکمیتی در این شورا است.
شکایت خود را در شورای عالی بورس مطرح کنید

وی تصریح کرد: بند 8 و بند 9 این قانون تأکید می کند سه نفر خبره مالی 
و یک نفر خبره در ش��ورای عالی بورس، منحصراً، از بخش خصوصی باش��د؛ 
بنابراین، تشکیالت سازمان اوراق بهادار مطابق قانون بازار اوراق بهادار، بر اصل 
غیردولتی بودن این سازمان، تأکید مکرر دارد، زیرا قانونگذار در زمان تصویب 
قانون، اجرای این اصل را ضروری دانسته و اگر ما امروز هم بخواهیم براساس 
قانون عمل کنیم، سازمان بورس باید استقالل عمل داشته باشد. لذا، هرگونه 
دخالتی در فعالیت و مأموریت قانونی سازمان بورس در تضاد با روح قانون است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه مکانیزم هایی نیز در نظر گرفته  
ش��ده تا بر بورس  نظارت ش��ود، گفت: اگر کسی از س��ازمان بورس شکایتی 
دارد، می تواند در ش��ورای عالی بورس، شکایت خود را مطرح و پیگیری کند، 
زیرا یکی از وظایف ش��ورا، طبق ماده 4 قانون، رسیدگی به شکایات از سازمان 
بورس است تا نظارت بر عملکرد این سازمان نیز امکان پذیر شود. درعین حال، 
در همین قانون برای بورس و برای ش��ورای عالی بورس وظایف جداگانه ای در 

نظر گرفته شده است.
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معدوم سازی بیش از 925 هزار قطعه طیور
 2 واحد طیور بومی درگیر آنفلوآنزا شدند

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت تاکنون 925 
هزار و ۱9۶ هزار قطعه طیور درگیر آنفلوآنزای حاد پرندگان شده اند.

بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی در 
گفت وگو با   باش��گاه خبرنگاران جوان، از درگیری 2 استان دیگر به 
آنفلوآن��زای حاد پرندگان خبر داد و اظه��ار کرد: اخیرا 2 واحد طیور 
بومی در اس��تان های آذربایجان غرب��ی و البرز گرفتار آنفلوآنزای حاد 
پرندگان شدند. او افزود: بنابر آخرین آمار ۳۱ کانون در 8 استان کشور 
همچون مازندران، مرکزی، اردبیل، تهران، خراسان جنوبی، کرمانشاه، 
آذربایجان غرب��ی و اردبیل گرفتار آنفلوآنزا ش��دند. نقیبی ادامه داد: 
تاکنون 925 هزار و ۱9۶ قطعه طیور درگیر آنفلوآنزای حاد پرندگان 
معدوم ش��ده اند. معاون بهداشتی و پیشگیری س��ازمان دامپزشکی 
با بیان اینک��ه امکان پیش بینی خاصی درخص��وص آنفلوآنزای حاد 
پرن��دگان وجود ن��دارد، گفت: میزان تلفات طیور بومی اس��تان های 
البرز و آذربایجان غربی بالفاصله اعالم شدند و همچنین تشخیص و 

معدوم سازی هم صورت گرفت.
معاون بهداش��تی و پیشگیری سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه 
روند ش��یوع بیم��اری آنفلوآنزای حاد پرندگان ط��ی 2 دهه اخیر در 
دنیا بی س��ابقه بوده است، بیان کرد: طی یک تا دو ماه اخیر، بیماری 
آغاز شده و تقریبا تمامی کشور های اروپایی، شرق آسیا و کشور های 
همس��ایه ما درگیر این بیماری شدند که در سایه شیوع این بیماری 

آسیب جدی به صنعت طیور وارد شده است.
نقیبی در پایان با بیان اینکه مدیران واحد های صنعتی از پنهانکاری 
اجتن��اب کنند، تصریح کرد: در واحد های صنعتی، مدیران واحد ها و 
مس��ئوالن فنی بهداش��تی افت مصرف دان، آب یا تولید و یا تلفات 
غیرعادی را در اس��رع وقت به دامپزش��کی اطالع رس��انی کنند و از 
پنهانکاری بپرهیزند چراکه س��یر بیماری به گونه ای است که امکان 

پنهانکاری برای مدت طوالنی وجود ندارد.

قیمت هر کیلو خرما در مبدأ 22 هزار تومان
رئیس انجمن خرما گفت علی رغم افزایش 4 تا 5 برابری نهاده های 
تولید، قیمت خرما نس��بت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته 

است.
محس��ن رش��ید فرخی، رئیس انجمن خرما در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه امسال موجود ی انبار خرما بیش 
از س��ال گذشته اس��ت، اظهار کرد: شرایط تحریم، کووید۱9- و عدم 
اعتماد صادرکنندگان به تصمیمات دولت بر روی صادرات خرما تاثیر 

گذاشته است.
او افزود: اتخاذ تصمیمات خلق الساعه دولت و مشکالت بازگشت ارز 
منجر به ممنوعیت صادرات شد که امیدواریم ازدیاد تقاضا برای خرید 

خرما در ماه رمضان از موجودی محصول در انبار ها بکاهد.
رشید فرخی ادامه داد: در برخی سال ها 5 تا ۱۰ درصد و در برخی 
سال ها ۱5 درصد محصول در انبار ها باقی می ماند، به همین خاطر از 
دولت تقاضا داریم که با توزیع خرما در سبد حمایتی اقشار آسیب پذیر 

به کاهش موجودی انبار کمک کند.
قیمت خرما تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است

رئیس انجمن خرما از ثبات قیمت خرما نسبت به سال قبل در بازار 
خب��ر داد و گفت: علی رغم افزایش 4 تا 5 برابری قیمت نهاده ها، اما 
قیمت خرما تغییری نداش��ته است، در حالی که شرایط بازار باید به 

گونه ای باشد که تولید صرفه اقتصادی داشته باشد.
او در پای��ان قیمت هر کیلو خرما در ب��ازار را 2۰ تا 22 هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: اگر خرما با نرخ های باالیی در مغازه و فروشگاه های 
زنجیره ای عرضه می ش��ود، ستاد تنظیم بازار باید بررسی کند که آیا 

لحاظ سود 4۶درصدی عادالنه است یا خیر؟

بارش های اخیر تاثیری در جبران کمبود 
بارش های فصلی ندارد

رئیس مرکز خشکسالی کشور گفت بنابر آمار از ابتدای سال زراعی 
تاکنون، میزان بارش ها 25 درصد کمتر از نرمال بوده است.

احد وظیفه، رئیس مرکز خشکس��الی کشور در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، از اس��تمرار کم بارشی ها در هفته های آتی خبر داد 
و گفت: مدل های اقلیمی نشان می دهند که طی 4 تا 5 هفته آینده 

بارش ها به ویژه در شرق کشور کمتر از نرمال است.
او با اشاره به اینکه میزان بارش ها تاکنون 25 درصد کمتر از نرمال 
اس��ت، افزود: بنابر آمار کمبود بارش در ش��رق و جنوب کشور بسیار 
چش��مگیر است. وظیفه ادامه داد: اس��تان های هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان، کرمان و جنوب فارس بیشترین نابهنجاری یا بی هنجاری 
بارش را دارند. رئیس مرکز خشکس��الی با اشاره به اینکه طی دو ماه 
باقی مانده سال کم بارشی استمرار خواهد داشت، بیان کرد: چندین 
مدل اقلیمی نشان می دهد که بارش ها تا حد قابل مالحظه ای کمتر 
از نرمال است که این موضوع کمی نگران کننده است، چراکه اگر در 
ماه های اسفند و فروردین کمبود بارش جبران نشود، خشکسالی قابل 

مالحظه ای در بسیاری از نقاط پیش روست.
او با بیان اینکه بارش ب��رف و باران اخیر تاثیری در جبران کمبود 
بارش فصلی ندارد، گفت: بارش های اخیر مربوط به پیش بینی کوتاه 
مدت است که به هیچ عنوان نمی تواند کمبود بارش فصلی را جبران 
کند، ضمن اینکه این بارش ها عمدتا در نوار ش��مالی کش��ور است و 

مابقی نقاط، بارش چندانی ندارند.
رئیس مرکز خشکس��الی افزود: با وضعیت بارش ها از ابتدای سال 
زراع��ی تاکنون به ط��ور متوس��ط 25 درصد و در برخی اس��تان ها 
بی هنجاری بارش به 85 درصد هم  می رسد که در مجموع پیش بینی 
می ش��ود س��ال آبی را تا عید با احتمال زیاد با کم بارشی گسترده به 

پایان برسانیم.
به گفته این مقام مسئول، بارندگی ها در اغلب نقاط به ویژه جنوب 

و جنوب شرق، کمتر از بلندمدت و نرمال است.
وظیفه در پایان با اش��اره به اینکه تا پایان فصل زمستان دما نرمال 
و باالت��ر از نرمال خواهد بود، تصریح کرد: مدل ها نش��ان  می دهد که 
از لحاظ دمایی، دما در نیمه غربی کش��ور باالی نرمال و دما در نیمه 

شرقی نرمال و زیر نرمال است.

اخبـــار

رئیس جمهور پس از گزارش وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی 
و صنعت، معدن و تجارت از وضعیت اقتصادی کش��ور با اشاره به اقدامات 
موثر دولت و نتایج و دستاوردهای مثبت در ماه های اخیر، گفت کشور در 
ش��رایط فعلی نیازمند آرامش و ثبات در فضای کس��ب و کار و اقتصاد به 
ویژه بازار سرمایه است و نباید با اظهارات نسنجیده، غیرمنطقی، شتابزده و 
بدون پشتوانه علمی و صرفا با اهداف کوتاه مدت سیاسی موجبات صدمه و 

لطمه به اعتماد و آرامش مردم و فعاالن اقتصادی را فراهم کرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه 
در جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تاکید بر این نکته که همه 
باید تالش کنند ب��ه نحو موثر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی 
اقتصادی در جهت رونق اقتصادی کش��ور و جبران لطمات تحریم ها بهره 
ببرند، افزود: برای دولت مس��جل و اثبات شده است که هدف کارگردانان 
شکست خورده جنگ اقتصادی، برهم زدن آرامش اقتصادی کشور است و 

ام��روز تالش می کنند پیروزی ملت در جنگ اقتصادی را بی ثمر و به کام 
مردم تلخ کنند.

روحان��ی افزود: م��ن مطمئنم که فع��االن اقتصادی کش��ور و مردم با 
روش��ن بینی، ب��ه این نوع اظهارات و اقدامات توج��ه و اعتنا نمی کنند و با 
اطمینان، آرامش و امید به افق روشن اقتصاد کشور به فعالیت های خود با 

قدرت ادامه می دهند.
رئی��س جمهور با بیان اینکه با فروکش ک��ردن انتظارات تورمی و روند 
رو به رش��د صادرات نفتی و غیرنفتی ش��رایط اقتصادی کش��ور به سمت 
بهتر شدن حرکت می کند، اظهار داشت: اهمیت بازارهای اقتصادی ایجاب 

می کند آرامش الزم در این بازارها برقرار باشد.
 روحانی تاکید کرد: دش��منان عصبانی ت��الش می کنند روند مثبت را 
متوقف یا کند س��ازند و با تبلیغات وسیع رسانه های معاند و جنگ روانی، 
عمدت��ا به دنبال این هس��تند که روند کاهش ن��رخ ارز و قیمت کاالها را 

شرطی نمایند.
رئی��س جمهور با بیان اینکه با شکس��ت جنگ اقتص��ادی ترامپ، نگاه 
طرف های تجاری ایران تغییر یافته و مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود 
به مرحله جدیدی اس��ت، تصریح کرد: همه باید کمک کنند که بازارهای 
حساس نظیر ارز در چارچوب سیاست هایی که بانک مرکزی اعمال می کند 

مدیریت و به تعادل برسد.
در ادامه این جلس��ه رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از روند بررس��ی و 
تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در منابع و مصارف 

الیحه بودجه ۱4۰۰ داده است، گزارشی ارائه کرد.
براساس گزارش ارائه ش��ده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
تبعات و عوارض ناشی از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش 
منابع درآمدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، بررسی 

شد.

مردم نسبت به  افق روشن آینده اقتصاد کشور اطمینان داشته باشند

رئی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری از تمدید ممنوعی��ت پرواز به 
انگلس��تان و ژاپن تا پایان بهمن ماه امس��ال خب��ر داد و گفت قرنطینه 
۱4 روزه مس��افرانی که از مقاصد اروپایی و با دالیل توجیه پذیر به ایران 

می آیند نیز همچنان انجام می شود.
به گزارش ایس��نا، در پی ش��یوع ویروس کرونای انگلیس��ی پروازهای 
مسافری در جهان برای دومین بار طی یک سال اخیر با محدودیت های 
جدیدی رو به رو شد و به غیر از ممنوعیت و محدودیت پروازهای مختلف 
به این کشور، دولت انگلستان نیز شدیدترین محدودیت های کرونایی را 
در کش��ورش اجرایی ک��رد. در این میان ایران نی��ز پروازهای خود را به 

انگلستان و پس از آن ژاپن ممنوع و چندین بار آن را تمدید کرد.
تورج دهقان زنگنه –رئیس سازمان هواپیمایی کشوری – در گفت وگو 
با ایسنا در این باره اظهار کرد: با توجه به درخواست ستاد ملی مقابله با 
کرونا ممنوعیت پرواز به انگلستان و ژاپن برای چندمین بار تا پایان بهمن 

ماه تمدید شد و هیچ پرواز مسافری به این مقاصد انجام نمی شود.
وی اف��زود: ت��ا هر زمانی که ب��ه ما بگویند این محدودیت ه��ا را ادامه 

خواهیم داد و پروتکل های بهداشتی را به دقت اجرایی خواهیم کرد.
رئیس سازمان هواپیمایی کش��وری ادامه داد: با توجه به پروتکل های 
ابالغ شده جدید، هر مسافری از اتحادیه اروپا به ایران سفر کند باید تا ۱4 

روز در قرنطینه باقی بمانند. در متن این پروتکل تاکیدشده که مسافرانی 
که از اتباع جمهوری اس��المی ایران هستند و با توجیه سفرشان توسط 
س��فرات ایران در کش��ورهای مبدأ تایید شده باشند می توانند از مقاصد 
اروپایی به ایران سفر کنند. همچنین مسافران اروپایی وارده باید متعهد 
به قرنطینه ۱4 روزه به محض ورود به کشور و همکاری کامل با تیم های 

بهداشتی و امنیتی طبق دستورات باشند.
دهقان زنگنه گفت: این مس��افران باید قبل از حرکت به س��مت ایران 
نتیجه منفی تست کووید-۱9 را با تاریخ کمتر از 9۶ ساعت قبل از پرواز 

انجام داده باشند.  

از زمان ابالغ شیوه نامه تاکنون تعداد ۱۳5 هزار و ۱۰7 مورد بازرسی 
از انبارها و مراکز نگهداری کاال انجام ش��ده که در این بررسی ها تعداد 
۳۱87 مورد واحد متخلف شناس��ایی و پرون��ده تخلف این واحدها به 
ارزش بیش از 9۰4 میلیارد تومان تش��کیل و جهت صدور رأی نهایی 

به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ها ارسال شده است.  
به گزارش ایس��نا، براس��اس اطالعات منتشرش��ده از سوی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در راس��تای ابالغ شیوه نامه 
بازرس��ی از انباره��ا و مراکز نگهداری کاال و با ه��دف مقابله با احتکار 
احتمال��ی کاال، در آذرماه امس��ال بیش از 8۰۰۰ بازرس��ی از انبارها و 
مراکز نگهداری کاال در سراس��ر کش��ور توسط بازرس��ان سازمان های 

صنعت، معدن و تجارت انجام شده است. براساس این گزارش طی این 
م��دت 28۱ پرونده تخلف به ارزش ریالی بیش از ۱۱2 میلیارد تومان 

تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است.
به طور کلی بعد از ابالغ ش��یوه نامه تاکنون تعداد ۱۳5 هزار و ۱۰7 
مورد بازرس��ی از انبارها و مراکز نگهداری کاال انجام ش��ده که در این 
بررس��ی ها تعداد ۳۱87 مورد واحد متخلف شناسایی و پرونده تخلف 
ای��ن واحدها ب��ه ارزش بیش از 9۰4 میلیارد تومان تش��کیل و جهت 
صدور رأی نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی اس��تان ها ارسال شده 

است.  
ش��یوه نامه بازرس��ی از انبارها و مراکز نگه��داری کاال اواخر آبان ماه 

سال گذشته ابالغ شد که براساس آن  ۱۰ قلم کاال برای رصد و پایش 
مس��تمر و الزام به انباش��ت ش��امل برنج، ذرت دامی، شکر، الستیک، 
چای، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه، کنجاله س��ویا، گندم، جو و روغن 
موتور دارای اولویت اس��ت و بس��ته به اینکه واحد مورد بازرسی دارای 
اق��الم مش��مول تبصره 4 م��اده ۱8 قانون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
ب��وده یا خیر و اینکه کاالهای مش��مول در س��امانه جامع انبارها ثبت 
ش��ده است یا خیر، براساس ضوابط این شیوه نامه برخورد الزم صورت 
می گیرد. همچنین در ش��یوه نامه یادشده از تمامی واحدهای مشمول 
خواسته شد تا ضمن ثبت نام و ثبت بارنامه های صادره در سامانه جامع 

انبارها و مراکز نگهداری کاال اقدام کنند.

ادامه ممنوعیت پرواز به انگلستان و ژاپن و قرنطینه مسافران اروپایی

تخلف 900 میلیارد تومانی انبارها

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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ادامه روند افزایشی قیمت خودرو
 پراید به 107 میلیون تومان رسید

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو اظهار داشت نسبت 
به چهارشنبه گذشته قیمت خودروها به طور جزئی افزایش داشته 
اس��ت. هر خودرو بسته به قیمت خود حدود 2 تا 5 میلیون تومان 

گران تر شده است.
اسد کرمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به نرخ 
روز خودرو تصریح کرد: قیمت پراید از ۱۰5 میلیون تومان به ۱۰7 
میلیون تومان رس��یده اس��ت. قیمت تیبا صندوقدار ۱۱8 میلیون 
توم��ان، تیبا هاچ ب��ک ۱28 میلیون تومان، س��اینا ۱۳۰ میلیون 

تومان، پژو 4۰5 حدود ۱85 میلیون تومان است.
وی همچنی��ن ادامه داد: پژو 2۰۶ تی��پ 2 حدود ۱9۰ میلیون 
تومان و تیپ 5 حدود 245 میلیون تومان، پژو V8 2۰۶ نیز 245 
میلی��ون تومان، پژو 2۰7 دنده ای 272 میلیون تومان و اتوماتیک 
4۰5 میلیون تومان، س��مند LX ۱8۳ میلیون تومان، هایما 8۰۰ 
میلیون تومان و جک 8۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

دولت با توسعه مراکز توسعه به یاری 
خودروسازی بشتابد

مش��اور وزیر اس��بق صنعت، معدن و تجارت معتقد است دولت 
می تواند با ایجاد و گس��ترش مراکز توسعه به جای تمرکز در تولید 

خودرو، به یاری این صنعت بشتابد.
ب��ه گزارش خبرن��گار اقتص��ادی ایرنا، »بی��وک علیمرادلو« روز 
یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه داخلی سازی محصوالت گروه 
بهمن در جمع خبرنگاران با اش��اره به تجرب��ه موفق کره جنوبی، 
اف��زود: اکنون ۳8 مرکز تحقیقاتی دولتی ک��ه با بودجه دولت نیز 
اداره می ش��وند، در کره جنوبی شکل گرفته که به انجام تحقیقات 
مشغولند. مدیرعامل گروه بهمن بیان  داشت: نتیجه تحقیقات آنها 

نیز در اختیار صنایع مختلف قرار می گیرد تا توسعه یابند.
علیمرادلو خاطرنشان  کرد:  اگر امروز شاهد حضور پررنگ کره ای ها در 
بازار خودروی کش��ورمان هستیم، دولت آن نیز یکپارچه و منسجم در 
خدمت صنعت خودروی خصوصی شان است. مشاور وزیر اسبق صنعت 
با تاکید بر اینکه نظیر این اتفاق باید در خودروس��ازی کش��ورمان نیز 
رخ دهد، ادامه  داد: مراکز تحقیقات بازار باید شکل گرفته و به مطالعه 
استراتژی خودرو بپردازند. وی یادآور شد: در سال های گذشته مرکزی 
تحت عنوان مرکز تس��ت جاده در کشور با بودجه خودروسازان ایجاد 
ش��د، اما امروز اثری از آن نیس��ت، در حالی که اگر به دنبال توس��عه 
خودروسازی هستیم باید یک سری امکانات آزمایشگاهی و استاندارد را 
در اختیار داشته باشیم. علیمرادلو اظهار داشت: دولت باید شرکت هایی 
ایج��اد کند که نه روی خ��ودرو، بلکه روی فن��اوری تولید خودرو کار 
کنند. وی در پاس��خ به ایرنا درباره تاکی��د وزیر صنعت بر رفع انحصار 
از دو خودروس��از بزرگ کشور، خاطرنشان کرد:  از این موضوع استقبال 
می کنیم و خوشحالیم که سایر خودروسازان کوچک داخلی نیز مورد 
توج��ه قرار گرفته ان��د. مدیرعامل گروه بهمن بیان  داش��ت: این گروه 
خودروس��ازی با وجود تحریم ها و سایر مشکالت، بر تولید محصوالت 
جدید تجاری و س��واری و داخلی سازی محصوالت تمرکز کرده است. 
وی ابراز امیدواری کرد: دولت می تواند در بخش تحقیقات و فناوری به 
قطعه س��ازان و خودروسازان کمک کند تا آحاد جامعه و صنایع از این 
خدمات بهره مند شوند. علیمرادلو تصریح  کرد: وزارت صنعت با برداشتن 
گام های سنجیده و حمایت از بخش خصوصی، می تواند به ارتقای این 
صنعت و خروج خودروس��ازی از انحصار کمک کن��د، اما هنوز جاری 
کار زیادی در خودروس��ازی وجود دارد. وی ادامه  داد: این نمایشگاه با 
هدف توسعه زنجیره تامین و ارتقای داخلی سازی دو محصول سواری 
این گروه برگزار شده و با توجه به شرایط قیمت و کیفیت قطعه سازان 
داخلی، نس��بت به هم��کاری با آنها اقدام خواهیم ک��رد. به گفته وی، 
در یکی از محصوالت یادش��ده که مالکیت معن��وی پلتفرم آن نیز در 
اختیار گرفته شده، به دنبال ارتقای داخلی سازی به 5۰ درصد هستیم. 
مدیرعامل گروه بهمن اضافه  کرد: برنامه های داخلی س��ازی این گروه 
براس��اس سیاس��ت های وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. به 
گزارش ایرنا، این نمایشگاه تا روز چهارشنبه )هشتم بهمن ماه( همه روزه 

از ساعت ۱۰ تا ۱۶ پذیرای قطعه سازان و عالقه مندان است.

قطعه سازی کروز در زمینه نوآوری قدم های الزم را برداشته است
می خواهیم صاحب صنعت قطعه سازی باشیم

مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهور گفت ک��روز در زمینه 
نوآوری صنعت قطعه سازی قدم های الزم را برداشته است.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از اقتصادآنالین، 
س��ورنا س��تاری معاون علم��ی و فناوری رئیس جمه��ور در جمع 
خبرنگاران و پاس��خ به س��والی درخصوص اهمی��ت افتتاح مرکز 
تحقیقات و نوآوری گروه قطعه س��ازی کروز و اینکه چه جایگاهی 
در زمینه تحقیق و نوآوری در ایران می تواند داش��ته باشد، گفت: 
با حرکت کروز به س��مت مراکز نوآوری، حتما حمایت های الزم را 
از این مجموعه انجام می دهیم. وی افزود: خوشبختانه قطعه سازی 
کروز در این زمینه قدم های الزم را برداش��ته اس��ت؛ به بیان دیگر 
اگر بخواهند مدل توس��عه مرکز نوآوری را در داخل شرکت پیاده 
کنن��د، اتفاق��ات خوبی برای ای��ن مجموعه خواهد افت��اد. وی در 
ادام��ه گفت: من فکر می کنم این یک ش��روع حرک��ت بزرگ در 
صنعت خودروس��ازی اس��ت، ما زمانی صاحب صنعت هستیم که 
خودمان طراحی کنیم و به دنبال این هس��تیم که صاحب صنعت 

قطعه سازی شویم.
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور با ابراز امیدواری که باید 
این مراکز نوآوری توس��عه یابد و بیش از گذش��ته با دانش��گاه ها و 
ش��رکت های دانش بنیان ها ارتباط داشته باش��ند، تصریح کرد: به 
طوری که این مراکز مبدأیی برای شتاب دهی استارت آپ ها شوند 
و از پتانس��یل نیروی های جوان و استادان موفقی که در حوزه های 

صنعت خودرو کار می کنند بیش از گذشته استفاده شود.
س��تاری در پاس��خ به جایگاه بین المللی مراکز تحقیقاتی ایران 
و جای��گاه صادرات گفت: در حوزه ص��ادرات به صورت جدی کار 
می کنیم و همین هفته نیز برای راه اندازی مرکز تحقیقاتی سفری 
به کنیا خواهم داش��ت، اگر رویکرد صادرات محور داش��ته باشیم 

آفریقا پتانسیل خوبی در این زمینه داشته باشد.

با وج��ود مکاتبات صورت گرفت��ه برای ترانزی��ت خودروهای لوکس و 
آمریکای��ی در مناطق آزاد، معاون فنی گمرک ایران می گوید »با توجه به 
اینکه اغلب این درخواست ها از مناطق فاقد شعاع تردد مانند کیش و قشم 
به س��مت مناطقی با ش��عاع محدود از جمله ارس و انزلی بوده و موجب 
ورود آنها به ش��هرهای پرجمعیت اطراف خواهد ش��د و در شرایط کنونی 
تبعات اجتماعی به همراه دارد، گمرک ایران با ترانزیت خودروهای لوکس 
و آمریکایی بین مناطق مخالف است، در این بین ممنوعیت های مربوط به 

خودروهای آمریکایی نیز مورد توجه قرار دارد.«
به گزارش ایس��نا، از س��ال ۱۳97 و همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش 
و واردات خودرو به کش��ور این ممنوعیت ش��امل مناطق آزاد هم شد، اما 
براس��اس تفاهم نامه آبان ماه ۱۳98 بین شورای عالی مناطق آزاد و پلیس 
راهور ناجا ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد در صورت موافقت سازمان های 
متبوعه با رعایت ش��رایط و ضوابط مرتبط با ش��ماره گذاری بالمانع اعالم 

شده است.
با این وجود مناط��ق در اقدام برای جابه جایی خودرو فی مابین خود با 
موانعی از س��وی گمرک ایران مواجه شده و در این رابطه مکاتباتی با این 

سازمان و البته سایر مراجع داشته اند.
مکاتبات پی در پی برای حل مشکل ترانزیت خودروهای آمریکایی

در ش��هریورماه امسال از س��وی معاونت اقتصادی شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی مکاتبه ای با معاونت فنی گمرک ایران انجام و تاکید 
می ش��ود که مس��تند به تفاهم نامه بین این دبیرخانه و پلیس راهور ناجا، 
برخی مناطق از جمله کیش و ارس خواهان جابه جایی خودرو هستند که 
با موانعی مواجه ش��ده اند، از این رو  از گمرک خواسته می شود تا ترتیبی 
برای حل موانع اتخاذ کند، اما گمرک اعالم می کند که ترانزیت خودرو با 

رعایت موارد اعالمی در شیوه نامه ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد-تنظیمی 
از س��وی گمرک-بالمانع اس��ت که در یکی از بنده��ای آن بر ممنوعیت 

ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی تاکید شده بود.
به دنبال آن معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در مکاتب��ه ای با معاون حقوقی رئیس جمهور موضوع ترانزیت خودروهای 
آمریکایی را مطرح و اعالم می کند که »با وجود نظر معاونت حقوقی رئیس 
جمهور درباره ممنوعیت خودروهای تولید آمریکا، دارای برند شرکت های 
آمریکایی و ساخته شده برای مصرف در آمریکا و خریداری شده از دالالن 
و توزیع کنندگان تبعه آن کش��ور، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران 
با استناد به این  نامه، انتقال  خودرو با چنین مشخصاتی  بین مناطق آزاد 

کشور را امکان پذیر نمی داند.«
 نامه نگاری ه��ا ب��ه اینجا خت��م نمی ش��ود و در اواخر آذرم��اه مرتضی 
بانک - دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
-نی��ز در نامه ای به مع��اون حقوقی رئیس جمهور ضم��ن تاکید بر اینکه 
گمرک ایران یک نهاد مجری و نه سیاس��ت گذار اس��ت اعالم می کند که 
»این س��ازمان با صدور بخش��نامه ای ترانزیت خودرو فی مابین مناطق را 
مشمول محدودیت هایی کرده است،« در این مکاتبه بر رفع موانع ترانزیت 

خودروهای آمریکایی تاکید می شود.
در حال��ی در این مدت گمرک توضیحی راجع به ش��رایط تعیین ش��ده 
برای ترانزی��ت خودروهای لوکس و آمریکایی بین مناطق آزاد ارائه نکرده 
بود که در گفت و گوی ایسنا با مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی گمرک 
ایران- ماجرای مکاتبات صورت گرفته و همچنین دالیل مخالفت گمرک 
ایران با ترانزیت خودروهای لوکس و به ویژه آمریکایی مورد بررس��ی قرار 

گرفته است.

چرا گمرک شرط تعیین کرد؟
این مقام مسئول در گمرک ایران درباره چرایی صدور بخشنامه با وجود 
تفاهم نامه بین شورای عالی مناطق آزاد و پلیس راهور توضیح داد: گمرک 
ایران مس��ئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر 
قوانی��ن و مقررات مربوط به ص��ادرات و واردات و عبور)ترانزیت( و وصول 
حقوق ورودی و الزامات فنی و تس��هیل تجارت بوده و اعمال سیاست های 
دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کاال، کنترل و نظارت بر امر عبور 
کاال از قلمرو کش��ور و انجام س��ایر وظایف گمرکی به موجب قانون امور 
گمرکی و یا س��ایر قوانین و مقررات، گوش��ه ای از وظایف و اختیارات این 

سازمان است که در قوانین مربوطه نیز به این موارد تصریح شده است.
ارونق��ی ادامه داد: این در حالی بود که درخواس��ت های متعددی برای 
ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد مطرح بود ولی با توجه به اینکه نحوه اقدام 
در این رابطه برای گمرک و مناطق آزاد مشخص نبود و رویه واحدی وجود 
نداشت، گمرک ایران در شیوه نامه ای این رویه را مشخص و ترانزیت خودرو 

بین مناطق را با رعایت مفاد آن بالمانع اعالم کرد.
وی با اش��اره به مفاد مندرج در شیوه نامه اعالمی از سوی گمرک ایران 
گفت: خودروهایی قابل نقل و انتقال مابین مناطق آزاد هستند که قبال در 
یکی از مناطق با رعایت مقررات مربوطه وارد و در آن منطقه شماره گذاری 
ش��ده باشد. از س��ویی ارائه  موافقت کتبی سازمان های مناطق آزاد مبدأ و 
مقصد به گمرک مبدأ ترانزیت الزامی اس��ت. معاون فنی گمرک ایران به 
بند مربوط به خودروهای ممنوعه برای ترانزیت بین مناطق آزاد نیز اشاره 
ک��رد و افزود: ما اعالم کردیم که انتقال خ��ودرو با برندهای المبورگینی، 
فراری، پورش��ه، هامر، مازراتی و بوگاتی همچنین سایر خودروهای دارای 

برند آمریکایی، ساخت و یا با مبدأ آمریکا امکان پذیر نیست.

ترانزیت خودروهای آمریکایی در مناطق آزاد تبعات دارد و با آن مخالفیم

دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان معتقد اس��ت ک��ه خودروس��ازان از 
قیمت گذاری ش��ورای رقاب��ت زیاده دیده و از ابتدا اعتراض داش��تند. 
درحالی که عرضه و تقاضا یک اصل اقتصادی است که در خودروسازی 
عرض��ه به اندازه کاف��ی وجود دارد و ب��رای کاهش انگی��زه دالالن و 
متعادل سازی تقاضا باید قیمت خودرو آزادسازی شود تا شاهد کاهش 

قیمت ها باشیم.
به گزارش اقتصادآنالین، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان 
در رابط��ه ب��ا قیمت گذاری ش��ورای رقابت گفت: م��ا انتقادات جدی 
نس��بت به تصمیم ش��ورای رقابت درخصوص قیمت گذاری خودروها 

داریم؛ ش��رکت های ایران خودرو و س��ایپا به علت قیمت های تحمیلی 
و دس��توری از ابتدای س��ال تاکن��ون بالغ بر ۱۶ه��زار و 5۰۰میلیارد 
تومان زیان کرده اند که باتوجه به حسابرس��ی شش ماهه ایران خودرو 
7هزار و 9۰۰میلیارد تومان و سایپا حدود 5 الی ۶هزار میلیارد تومان 
زیان دیده اس��ت؛ در حسابرس��ی 9ماهه نیز این زیان حدود ۱۶هزار و 

5۰۰میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: ما از ابتدا به فرمول ش��ورای رقابت انتقاد داش��تیم؛ از 
سال 9۱ و با ورود شورای رقابت ما همواره زیان دیده ایم؛ علت آن نیز 
این موضوع اس��ت که در اسفند س��ال9۰ که قیمت گذاری در سازمان 

حمایت انجام می ش��د، طبق بررس��ی ها گفته ش��د قیمت خودرو باید 
2۰درصد افزایش داشته باشد، اما به علت تاثیر احتمالی افزایش قیمت 
خودرو در س��ایر کاالها تنها ۶درصد آن در سال9۰ اعمال و مقرر شد 
۱4درصد دیگر در سال بعد اجرا شود که پس از آن شورای رقابت در 

این مسئله ورود یافت.
دبیر انجمن خودروسازان در ادامه توضیح داد: با ورود شورای رقابت 
۱4درص��دی که در زمان س��ازمان حمایت اعمال نش��ده بود، در نظر 
گرفته نشد و قیمت مبنای شورای رقابت بدون در نظر گرفتن افزایش 
۱4درصدی بود؛ از این رو شورای رقابت از ابتدا فرمول غلطی داشت.

سیدعلی موسوی گفت چون نتوانستیم خودرو را داخلی سازی کنیم 
باید انحصار را بش��کنیم. باید به ش��رکت های دیگر هم اجازه دهیم تا 

برای تولید ورود پیدا کنند.
برنامه »صبح و گفت وگو« رادیو گفت وگو با موضوع خودرو و شورای 
رقابت با س��یدعلی موس��وی عضو کمیس��یون صنایع مجلس شورای 
اسالمی و مهندس مرتضی شجاعی کارشناس صنعت خودرو و مناطق 

آزاد به صورت تلفنی گفت وگو کرد.
س��یدعلی موسوی با اظهار به اینکه متاس��فانه قیمت گذاری خودرو 
تبدیل به یک بحث چالشی تبدیل شده است، تصریح کرد: یک زمانی 
می گوییم باید ش��ورای رقابت قیمت گذاری کن��د و یک بار می گوییم 
ب��ازار تعیین کند و ی��ک زمانی هم می گوییم ب��رای تعیین قیمت به 
بورس ببریم. در این زمینه اختالف نظرها و سالیق مختلفی را مشاهده 

می کنیم.
وی اف��زود: با توجه ب��ه اینکه خودرو در انحصار دو ش��رکت داخلی 
است، انحصارگرایی نتیجه ای جز این ندارد و نمی توانیم قاعده خاصی 
را تعریف کنیم. یک راهکار اصلی و مردم پسند و علمی را بگوییم باید 
انحصار شکسته شود و مافیایی که در پشت قضیه است برداشته شود.

عضو کمیس��یون صنایع مجلس ب��ا بیان اینکه عوام��ل مختلفی بر 
قیمت گذاری خودرو تاثیرگذار هس��تند، عنوان کرد: نوس��انات ارزی، 
واردات مواد اولیه و قطعات از بهانه هایی اس��ت که برای گرانی خودرو 

آورده می شود. وی متذکر شد: چون نتوانستیم خودرو را داخلی سازی 
کنیم باید انحصار را بشکنیم. باید به شرکت های دیگر هم اجازه دهیم 
تا ب��رای تولید ورود پی��دا کنند. در این صورت هم انحصار شکس��ته 

می شود و هم بر میزان تولید افزوده می شود.
موسوی با اشاره به اینکه متاسفانه امروزه خودرو از کاالی مصرفی به 
کاالی س��رمایه ای تبدیل شده است، افزود: با این تغییر رویه می بینیم 
اف��راد که به یک خودرو نیاز دارند چندی��ن خودرو خریداری کرده اند 

چون می خواهد سرمایه اش را حفظ کند.
وی با رد نظر خودروسازان مبنی بر تعیین قیمت خودرو توسط بازار 
گفت: این نظر خودروس��ازان است و می گویند دیگر ما ضرر نمی کنیم 
ولی در این شرایط که ما در وضعیت تحریم هستیم و برای تامین ارز 
با مش��کل مواجهی��م نمی توانیم بگوییم بازار قیم��ت را تعیین کند. از 
ط��رف دیگر احتمال دالل بازی و س��فته بازی در این نوع قیمت گذاری 

وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: باید تیراژ تولید خودرو را 
باال ببریم تا قیمت تمام شده سرشکن و عدد پایین تر شود و از طرفی 

داخلی سازی را هم جدی بگیریم.
در ادامه مرتضی ش��جاعی با اش��اره به گالیه ایران خودرو نسبت به 
قیمت گذاری توسط شورای رقابت گفت: این گالیه تا حدی بحق است 
چون قیمت محصوالت ش��رکت خودروس��ازی سایپا نسبت به شرکت 

خودروسازی ایران خودرو باالتر است. ایران خودرو معتقد است زیانده 
است.

وی با تاکید بر اینکه خودروساز توان کاهش هزینه تمام شده و توان 
کمتر کردن بار قیمتی از دوش مصرف کننده را داش��ته اس��ت، گفت: 
خودروس��ازان داخلی بعد از اینکه تحریم می ش��ود دست به اقداماتی 
می زند ت��ا خألهای خودش را جبران کن��د و نمونه مصداق آن موتور 
سه سیلندری اس��ت که اخیرا رونمایی کردند. گیربکس اتومات شش 
س��رعته که بر روی دنا گذاش��تند و جواب داده است، اما خودروسازها 
فقط به واسطه اینکه بعد از ۳۰ سال توان تولید یک گیربکس اتومبیل 
هم نداش��تیم تقریبا 4۰ درصد محصوالت ش��ان به واس��طه وابستگی 
گیربک��س و قطعات های تک بع��د از تحریم از خط تولید کنار می رود 

و این می شود همان تنشی که خودروساز دارد به بازار وارد می کند.
کارش��ناس صنعت خ��ودرو و مناطق آزاد افزود: اگر خودروس��ازان 
داخل��ی بخواهند با همان دس��ت فرمان قبلی جل��و بروند حتی اگر بر 
فرض بگیریم که تحریم ها بخواهد برداش��ته ش��ود مجددا امکان ورود 

تنش به بازار است.
وی به وجود دس��ت های پنهان و مس��ائل پش��ت پرده اشاره کرد و 
گفت: ب��ا توجه به تقوی��ت ارزش ریال در هفته ه��ای اخیر، می بینیم 
ب��ازار خودرو با توجه و متناس��ب با افزایش ریال ری��زش ندارد و این 

نشان دهنده این است که همچنان کف بازار خألهایی وجود دارد.

 قیمت کارخانه باید به حاشیه بازار برسد

حل چالش قیمت خودرو از طریق انحصارشکنی امکان پذیر است
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به کمک شرکت های دانش بنیان خدمات باکیفیت پزشکی در دورترین نقاط 
کشور و مناطق محروم در دسترس قرار می گیرد.

محسن شایگان صدر، مدیرعامل شرکت دانش بنیان سالمت هوشمند طاهران 
گفت: این شرکت، خدمات دیجیتال حوزه درمان 
و سالمت را تحت عنوان برند درمانکده به جامعه 
عرضه می کند. در این سامانه، تمام خدماتی که 
یک شهروند می تواند از یک بیمارستان تخصصی 
عال��ی دریافت کند، به صورت دیجیتال و برخط 
در تمام نقاط کش��ور در دس��ترس ق��رار دارد.  
مدیرعامل شرکت دانش بنیان سالمت هوشمند 
طاه��ران، در ادام��ه افزود: تمام خدم��ات اعم از 
ویزیت پزشک، داروخانه، تصویربرداری پزشکی و 
آزمایشگاه به صورت برخط به بیمار ارائه می شود. 
در حال حاضر در تهران با ۱۰۰۰ پزشک در همه 

شاخه های تخصصی همکاری می کنیم.
به گفته وی، بیمار با مراجعه به این س��امانه، 

می تواند  اطالعات و ش��رح حال خود را به پزشک موردنظر ارائه کند و توسط 
این پزش��ک ویزیت ش��ود. حق ویزیت در این س��امانه نیز به صورت معمول، 

چیزی در حدود ۳۰ درصد از مراجعه حضوری ارزان تر است.

 ش��ایگان صدر، ضمن توضیح فعالیت های دانش بنیان صورت گرفته 
در این مجموعه افزود: در ادامه، در صورتی که مثاًل ش��خص بیمار به 
خدمات تصویربرداری نیاز داش��ته باش��د، با مراجعه به سامانه، مطلع 
می ش��ود که چه مراک��زی از ظرفیت ارائه 
خدمات به وی برخوردار هستند. در حال 
حاضر در ماه، ح��دود 8۰۰۰ نوبت آنالین 

در این سایت ثبت می شود.
این فع��ال دانش بنی��ان در ادامه گفت: 
یک��ی از برنامه ه��ای در دس��ت اقدام این 
ش��رکت برای زمان پیش رو، آنالین کردن 
مطب ه��ا اس��ت. در ح��ال حاض��ر، ورود 
تصویرب��رداری  عک��س  که  کلیش��ه هایی 
پزش��کی ب��ر روی آن چاپ می ش��ود، به 
خاطر تحریم با چالش مواجه ش��ده است. 
در خدمات جدید، اطالعات تصویربرداری 
به ص��ورت آنالین برای پزش��ک موردنظر 
بیمار ارسال می شود و نیاز به کلیشه حذف می شود، با توجه به اینکه 
25 تا ۳۰ درصد از هزینه تصویربرداری مربوط به این کلیش��ه اس��ت، 

این موضوع از نظر اقتصادی نیز به نفع بیمار است.

یک نماینده مجلس بر حمایت از ش��رکت های خالق و نوآور در برنامه 
هفتم توسعه تاکید کرد.

محمدصال��ح جوکار، نماینده یزد در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
موضوع شرکت های دانش بنیان، خالق و نوآور 
به عنوان سیاست های نظام پذیرفته شده است 
و از س��وی رهبر انقالب نیز ابالغ شده است. 
بی شک، دستگاه های متولی باید تمام تالش 
خود را به کار گیرند تا زمینه رش��د و توسعه 

این شرکت های نوآور را فراهم کنند.
جوکار در ادامه افزود: برنامه شش��م توسعه 
رو به اتمام است و برنامه هفتم باید به تصویب 
برسد. یقیناً یکی از محورهای برنامه هفتم و 
احکام مرتبط با آن باید حمایت از شرکت های 
خالق و نوآور باش��د. همچنین در بودجه های 
س��االنه نیز با توجه به حوزه کاری گس��ترده 
شرکت های خالق، باید حمایت های مناسبی 

به آنها اختصاص یابد.
وی با اشاره به ظرفیت ها و تمایل مجلس شورای اسالمی به حمایت از 
این گونه شرکت ها افزود: با توجه به تصویب قوانین حمایت از شرکت های 

دانش بنیان، می توان حمایت از ش��رکت های خ��الق را نیز در این قانون 
منظور کرد تا این جوانان خالق و نوآور بتوانند در س��ایه این حمایت ها، 
شرکت ها و استارت آپ های خود را به مولدهای محلی اشتغال و درآمدزایی 

تبدیل کنند.
 ج��وکار همچنین بیان کرد: در صورتی 
که بخواهیم در کش��ور به استقالل برسیم 
و وابس��تگی اقتصاد به بیگانگان را مرتفع 
کنیم، چ��اره ای جز تکیه ب��ه این جوانان 
خالق و زیس��ت بوم نوآوری و خالقیت در 
کش��ور نداریم حوزه هایی مانند پزش��کی، 
آی ت��ی، صنای��ع دی��داری و ش��نیداری، 
گردش��گری و ده ها حوزه و رشته مستعد 
دیگ��ر وجود دارد که می تواند به بس��تری 
برای تولد کس��ب و کاره��ای نوین، پویا و 
بالنده تبدیل ش��ود. فع��االن صنایع نرم و 
خ��الق و نوآوران، باید احس��اس کنند که 
زمینه کار برای آنها به درس��تی فراهم ش��ده اس��ت و از نظر مالی  و 
تسهیالت نیز دغدغه ای نداشته باشند تا بتوانند به یک محور قابل اتکا 

در اقتصاد کشور، تبدیل شوند.

شرکت های خالق مسیر توسعه کشور را هموار می کننددانش بنیان ها خدمات تخصصی پزشکی را به نقاط محروم می برند

در دهه های اخیر با افزایش مش��کالت اجتماعی در کشورهای توسعه یافته 
و در حال توس��عه، کارآفرینی اجتماعی به عنوان مسیری برای حل مشکالت 
اجتماعی، ایجاد ارزش اجتماعی و افزایش رفاه انس��ان، اهمیت بیشتری یافته 
اس��ت. پژوهش هایی که از س��ال 2۰۰۰ به بعد پیرامون کارآفرینی اجتماعی 
انجام شده است، از کارآفرینی به مثابه راه حلی مفید در زمینه تخفیف، تعدیل 
و کاه��ش آالم و مش��کالت اف��راد گروه های خاص نام می برد. از س��وی دیگر 
کارآفرینی اجتماع��ی به مثابه نوعی بازنگری در فعالیت های اقتصادی جامعه 
است که می تواند خروجی ها و پیامدهای مثبتی را در عرصه اجتماعی به دنبال 
داش��ته باشد. کارآفرینان اجتماعی افرادی هس��تند که با راه اندازی بنگاه های 
اجتماعی به بازبینی منابع و س��رمایه های موج��ود، ایجاد نهادها و جنبه های 
موردنیاز در بستر جامعه می پردازند و راه های جدیدی برای کاهش هزینه های 
اجتماعی، هزینه  های زیس��ت محیطی، هزینه های توسعه اجتماعات محلی و 
... ارائ��ه می دهند. ضمن اینکه کارآفرین��ان و بنگاه های اجتماعی در کمک به 
جوامع محروم محلی و بهبود شایس��تگی اجتماعی و اقتصادی و ظرفیت های 
اشتغال محلی نیز نقشی اساسی ایفا می کنند. کارآفرینی در اجتماع محلی به 
بازسازی هویتی نیمی از افراد جامعه زنان کمک کرده و با ظهور استعدادها و 
نمایش توانایی های ایشان هویت برابر و همسایه با مردان را برای آنها رقم زده 
است. در سطح کالن نیز می توان مشاهده کرد که ایجاد هویت فرهنگی، ایجاد 
فرصت هایی برای تعامل اجتماعی، ایجاد ش��بکه های سازمانی جدید و اعتماد 

درون سازمانی از جمله نتایج اجتماعی توسعه کارآفرینی است.
شاید بتوان از فعالیت های محمد یونس در بنگالدش به عنوان اولین نمونه 
مشخص کارآفرینی اجتماعی یاد کرد که با تاسیس گرامین بانک و اعطای وام 
به اعتبارات خرد زنان روستایی، توانمندسازی ایشان را تسهیل کرد و گامی در 
جهت فقرزدایی آنها برداشت. بیل درایتون مثال دیگری از کارآفرینی اجتماعی 
در ایاالت متحده آمریکا اس��ت که به قدرت نوآوری فردی در حل مش��کالت 
اجتماعی پی برد و بنیاد آشوکا را تاسیس کرد. این بنیاد، کارآفرینان اجتماعی 
برجسته را که ایده های مهمی برای ایجاد تغییر در جامعه خود دارند، شناسایی 

کرده و با سرمایه گذاری بر روی ایده های شان از آنها حمایت می کنند.
مثال دیگر ابراهیم ابوالعیش در تاسیس سیکم در مناطق بکر و دست نخورده 
مصر اس��ت. ابوالعیش موفق ش��د حدود 7۰ هکتار از زمین ه��ای بیابانی را با 
اس��تفاده از روش های کش��اورزی احیا کند. سیکم نشان داد که چطور کسب 
و کاره��ای مدرن می توانند منافع و موفقیت های اقتص��اد در بازار جهانی را با 
شرایط بومی ترکیب کنند و در زمینه احترام به مسائل زیست محیطی رویکرد 
معنوی و انس��انی شکل می گیرد. او کس��ب و کار کشاورزی را گسترش داد و 
در سال 2۰۰۳ از سوی بنیاد شواب به عنوان کارآفرین اجتماعی برتر برگزیده 
ش��د. نوآوری او مبتنی بر حمایت چندجانبه از فعالیت های کشاورزی صنعتی 
ش��رکت ها و سمن ها بود که موجب شد تا به او جایزه معیشت درست را اعطا 

کنند که از آن به عنوان شبه جایزه نوبل یاد می شود.
جنبش کمربند س��بز نمونه دیگری اس��ت که به وس��یله وانگری ماتای و 
موسس��ه ملی زنان کنیا تاسیس ش��د. این جنبش با به کارگیری برنامه های 
کاش��ت درخت و آموزش ش��هروندی برای ایجاد مهارت های محلی اقدام کرد 
و توانس��ت 2 میلیون درخت در کنیا ب��کارد و 5۰ هزار خانوار کنیایی را برای 

محافظت از محیط زیست و بهبود رفاه خودشان بسیج کند.
همه این موارد نمونه هایی از کارآفرینی اجتماعی در بستری غیرفناورانه بود، 

اما از آنجایی که دنیا در مسیر تحول دیجیتال و توسعه روزافزون فناوری قرار 
دارد شکل مش��اغل و ارائه خدمات نیز تغییر کرده است. امروزه اکثر کسب و 
کارها خصوصا در بحث نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی، بر بستر فناوری 

قرار دارند که کسب و کارهای نوپا یا استارت آپ ها از انواع آن هستند.
درواق��ع فناوری می تواند به مثاب��ه یک جریان و ابزار برای توانمندس��ازی 
اقش��ار ضعیف و کم درآمد باش��د، اما وج��ود فناوری در کش��ورهای در حال 
توس��عه یا در روس��تاها و مناطق کم بهره از امکانات، به تنهایی کافی نیست و 
نیازمند زیرس��اخت های الزم است. به عنوان مثال مي توان از شرکت اسمارت 
)Essmart( ی��اد ک��رد که از طریق ایجاد زیرس��اخت های توزیع یک پلتفرم 
آنالین برای خرید و فروش محصوالتی مانند چراغ هاي خورشیدي، اجاق زیست 
ت�وده و ... برای روستاییان در هند ایجاد کرده است تا از این طریق ساکنان و 
مصرف کنندگان این محصوالت در ش��هرهای کوچک و روستاها نیز از مزایای 
تکنولوژی بهره برند. این اقدام اسمارت نه تنها باعث اشتغال زایی در روستاهای 
هند شد، بلکه دانش افراد درگیر در این زنجیره را در رابطه با فناوری های جدید 
نیز افزایش داد. از س��وی دیگر، دیانا جو از بنیانگذاران این اس��تارت آپ بیان 
کرده اس��ت که »اگرچه در زنجیره توزیع، جنسیت مشکل محسوب نمی شود 
ب��ا این ح��ال ما می خواهیم توجهات را به این موض��وع جلب کنیم.« در واقع 
او با این اقدام س��عی در مبارزه با کلیش��ه های جنس��یتی غالب که زنان را از 
برخی مشاغل حذف میکنند داشت و در این راستا زنان را به اندازه مردان در 
سیستم توزیع مشارکت داد. در این طرح خرده فروشان به حاشیه سود بیشتری 
دست یافتند؛ مصرف کنندگان از دسترسی محلی به فناوری های ضروری سود 
بردند و تولیدکنندگان نیز به بازارهای جدید دس��ت یافتند. لذا می توان گفت 
شرکت اسمارت عالوه بر ایجاد سیستم توزیع محصوالت روشنایی و گرمایشی 
در روس��تاهای هند برای پر کردن شکاف میان تولیدکنندگان این محصوالت 
کم هزینه و روستاییان که ماموریت اصلی این شرکت بود، موجب ارتقای دانش 
فناورانه افراد درگیر در این زنجیره نیز شد. ضمن اینکه گامی در جهت مبارزه 
با جنسیت زدگی در هند به عنوان یک کشور با تعصبات جنسیتی نیز برداشت.

طبق گزارش��ی که در وب سایت رسمی این شرکت منتشر شده است تا به 
ح��ال 585 هزار نف��ر از این طرح تاثیر پذیرفته اند؛ ۱4۳ هزار و 8۱7 محصول 
فروخته شده است؛ 2 هزار و 7۱4 فروشگاه نیز در شبکه های این شرکت ایجاد 

شده و 8 میلیون و 75۰ هزار ساعت در بهره وری صرفه جویی شده است.
بنابراین کارآفرینی اجتماعی در پاسخ به یک نیاز اجتماعی شکل می گیرد 
و فصل مش��ترک تمام کارآفرینان اجتماعی اغلب یک نیاز اجتماعی است که  
آنها درتالشند تا به آن پاسخ دهند، اما در ترسیم مکانیسم اثرگذاری کارآفرینی 

اجتماعی و در اجتماع محلی، توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
اول؛ شناسایی ظرفیت ها و سرمایه های محلی نیازمند آن است که کارآفرینان 
اجتماعی از مسائل اجتماعی محلی آگاه باشند و از رویکردی نوآورانه در حل 
مش��کالت موجود استفاده کنند. دوم؛ توجه به بافت محلی و بومی در ترسیم 
مکانیس��م اثرگذاری کارآفرینی اجتماعی در توسعه محلی حائز اهمیت است، 
زی��را بافت و زمینه اجتماع محلی فرصت هایی را برای ش��کل دهی به پروژه ها 
و اقدام��ات ح��وزه کارآفرینی اجتماع��ی و تعیین اس��تراتژی ها و تاکتیک ها  
فراهم می آورد. س��وم؛ کارآفرین اجتماعی عالوه بر پیامدهای ملموس��ی چون 
اشتغال زایی و افزایش درآمد، به درآمدهای غیرمستقیمی چون افزایش اعتماد 
به نفس اف��راد محلی، شبکه س��ازی، اعتماد و به کارگیری ش��بکه تعامالتی 
می انجامد که هم بر توسعه محلی اثر می گذارد و هم توسعه در سطوح ملی و 
کالن تر را تحت تاثیر قرار می دهد تا آنجا که می توان از آن به عنوان استراتژی، 

ابزار و فرصتی جایگزین برای توسعه یاد کرد.

بـه قلم: کریـس هولت / خبرنـگار - مترجم: امیـر آل علی: برند تسـال فراخوان 
اسـتخدام جدید خود را منتشـر کرده است که در این فهرسـت یک شغل عجیب 
به چشـم می خورد. پاسخ دادن به انتقادها نسبت به ایالن ماسک در توییتر، عنوان 
آن بوده که در رسـانه ها با واکنش های مختلفی همراه شده است. در این راستا ذکر 
این نکته ضروری اسـت که سال گذشته برای ایالن ماسک توأم با انواع موفقیت ها 
بوده اسـت. همین امر باعث شـده تا وی در بین تمامی کارآفرین ها بیشـتر از همه 

دیده شـود. تحت این شـرایط طبیعی اسـت که نظرات پیرامـون وی به حدی زیاد 
شـود که حتی ادمین ها نیز نتوانند رسـیدگی الزم را داشته باشند. به همین خاطر 
نیز قرار اسـت تا افرادی برای پوشـش این نیاز، استخدام شوند، با این حال این امر 
تنها وظیفه نیروهای جدید نبوده و در بخش های دیگر نیز از آنها استفاده می شود. 
از دیگر نکات جالب این اسـت که سـال گذشته ایالن ماسـک اعالم کرد که بخش 
روابط عمومی تسـال به کار خود پایان خواهد داد. به همین خاطر چنین استخدامی 

پاسخی از جنس کارآفرینی به نیازهای اجتماعی

استخدام عجیب تسال 

دریچــه

دوره ه��ای آموزش��ی تولید محتوا با حمایت س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود.

ب��ا توجه به افزایش عرصه های تولید محتوا در فضای آنالین و ش��بکه های 
مجازی هر روز اس��تارت آپ ها و شرکت های خالق بیشتری به این رشته روی 
می آورند. بر این اس��اس، س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه 
صنای��ع نرم و خالق با حمایت از دوره های آموزش��ی مختلف در زمینه تولید 
محتوا، تالش دارد تا فعاالن صنایع نرم و خالق با پش��توانه علمی و قوی تری، 

وارد این عرصه شوند.
یکی از دوره های آموزش��ی برگزارشده در این زمینه توسط مرکز نوآوری و 

فرهنگی امید و با حمایت این ستاد برنامه ریزی شده است.

فعاالن خالق روش های تولید محتوا 
را آموزش می بینند

فاطمه سادات فهری
دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران

دوشنبه
6 بهمن 1399

شماره 1713
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شرکتی دانش بنیان به حوزه طراحی و تولید مجموعه کامل سیستم های 
هیدرولیکی ماشین آالت سنگین ورود کرد و این سیستم برای نخستین 

بار در کشور تولید شد.
ش��رکت دانش بنی��ان مپس��ام ب��ه عنوان 
مجموع��ه ای فن��اور در حال توس��عه، تولید 
و تکمی��ل مجموع��ه کام��ل سیس��تم های 
و  س��نگین«  »ماش��ین آالت  هیدرولیک��ی 
»خط��وط ف��رآوری و تولی��د م��واد معدنی« 
است. این شرکت به صورت متمرکز در حوزه 
طراحی و تولید سیستم های هیدرولیکی ترمز 
ماشین آالت سنگین معدنی فعالیت می کند تا 
بتواند طیف گسترده ای از خودروهای سنگین 
با مدل های کوماتسو، بالز، ترکس و کاترپیالر 
را تح��ت پوش��ش ق��رار ده��د. هیدرولیک، 
ب��ه معنای اس��تفاده مهندس��ی از مایعات و 
خاصیت های فیزیکی آنها به صورت گسترده 

در ان��واع ماش��ین آالت از جمله خودرو برای انتق��ال و افزایش قدرت. به 
زبان س��اده تر، فنی که انتقال و تبدیل نیرو را توس��ط مایعات انجام دهد 
هیدرولیک نام دارد. ایمان علیزاده عصار، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان 

مپس��ام درباره محصول تولیدی این شرکت، گفت: در تالشی فناورانه با 
همکاری شرکت جهاد نصر کرمان موفق به ساخت سیستم هیدرولیکی 
ترمز ماشین آالت سنگین که دانش فنی آن در انحصار شرکتی آمریکایی 

بود، شدیم.
 وی افزود: ترمز طراحی شده در مجموعه 
ما حدود یک س��وم قیمت مدل های مشابه 
ژاپن��ی و آمریکای��ی موجود در بازار اس��ت. 
این سیس��تم ایمنی ترمز را ارتقا داده است 
و کیفیت باالیی دارد. با توجه به اینکه ترمز 
یک��ی از مهمترین قطع��ات در خودروهای 
س��نگین اس��ت، تولید این قطعه در کشور 
گام��ی بزرگ برای توس��عه فناورانه صنعت 

خودروسازی محسوب می شود.  
این فعال دانش بنی��ان ادامه داد: طراحی، 
ساخت و انجام تست های موفق آزمایشگاهی 
و عملیاتی به صورت کامل توسط متخصصان 
شرکت مپسام با دقت باال انجام  شده است. در حال حاضر نیز این محصول 
حس��اس و ایمن بر روی تراک های TEREX۱۰۰ معدن ۱ و ۳ شرکت 

صنعتی و معدنی گل گهر استفاده می شود.

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری از فرآیند احداث پارک علم و 
فناوری ایرانیان در شهر تازه تاسیس آیلند بازدید کرد.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این بازدید با 
بیان اینکه راه ایجاد نخستین شهر هوشمند 
کشور هموار شده است، گفت: ظرفیت ایجاد 
ش��ده برای پارک علم و فناوری موجب شده 
اس��ت روند ش��کل گیری یک شهر هوشمند 

شتاب بگیرد.
 ش��هر اقامتی تفریحی و تج��اری آیلند، با 
ظرفیت ۱4۰۰ هکت��ار، مجموعه ای از مراکز 
تفریح��ی، اقامت��ی و فن��اور را در خود جای 
داده اس��ت. 4۳ هکت��ار از ای��ن مجموعه به 
پارک علم و فن��اوری ایرانیان اختصاص دارد 
و از ظرفیت استقرار شرکت های دانش بنیان، 
ش��تاب دهنده های فناوری و صنایع خالق و 

فرهنگی برخوردار است.
ستاری با اش��اره به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از توس��عه زیرساخت های دانش بنیان در کشور، افزود: هدف از این بازدید 
حمایت از توسعه زیس��ت بوم نوآوری و فناوری برای شرکت ها و افرادی 

اس��ت که در مسیر حل مشکالت جامعه با خدمات و راهکارهای نوآورانه 
گام برمی دارند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به پیگیری 
و جدیت برای اس��تقرار شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و صنایع 
خالق در پارک علم و فناوری ایرانیان گفت: 
با حمای��ت از ای��ن مجموعه فن��اور تالش 
می کنیم ضمن شکوفا ش��دن ظرفیت های 
شهر هوشمند، راه برای توسعه فناوری های 

پیشرفته در این فضا فراهم شود.
همچنین واگذاری زمین به 25 مجموعه 
فناور انجام شده و با توجه به ظرفیت منطقه 
اقتصادی و منطق��ه آزاد تجاری، راه را برای 
توس��عه عرضه و تجاری سازی محصوالت و 

خدمات دانش بنیان فراهم می کند.
ایجاد منطق��ه ش��رکت های دانش بنیان 
زیس��تی و دارویی در قالب ش��هر واکسن از 
برنامه های آینده پارک علم و فناوری ایرانیان 
اس��ت. با تکمیل این شهر هوشمند، 297۰۰ شغل فناور ایجاد می شود و 
خلق ارزش افزوده از محل تجاری سازی محصوالت دانش بنیان و خدمات 

فناورانه محقق خواهد شد.

ایمنی ترمز خودروهای سنگین با محصولی دانش بنیان ارتقا یافت و 
انحصار شرکت های خارجی شکست

 ستاری: زیست بوم نوآوری با نخستین شهر هوشمند کشور
گسترده تر می شود

پروبیوتیک ها را نسل جدیدی از داروهای زنده می نامند که کیفیت زندگی را افزایش 
می دهند و به باال بردن ایمنی بدن کمک می کنند.

بیش از یک قرن اس��ت ک��ه از پروبیوتیک ها به عنوان یک روش درمانی اس��تفاده 
می ش��وند. این میکروارگانیس��م های زنده در درمان طیف وس��یعی از بیماری ها موثر 
هستند و ش��واهد و مس��تندات علمی زیادی برای اثرات درمانی آنها ارائه شده است. 

بیماری های گوارشی از جمله امراضی است که با پروبیوتیک ها درمان پذیر شده اند.
میکروب های خوب از خانواده ای که همیشه نام شان با بیماری گره خورده بود؛ اما این 
بار این موجودات ریز به جای بیماری زایی بر صندلی درمان بیماری ها تکیه زده اند. این 
میکروب ها سیس��تم ایمنی بدن را ارتقا می دهند و به توسعه و تکامل سطوح مخاطی 
بدن کمک می کنند. پس کیفیت زندگی را از طریق رقابت با ارگانیس��م هاي بیماري زا 
بهبود می دهند. خاستگاه لغوی پروبیوتیک یونانی است این کلمه از »پرو« و »بایوس« 
تشکیل شده و ترکیبی است به مفهوم »برای زندگی«. یعنی میکروارگانیسم هایی که 
زندگی می بخشند. الی مچینکف، دانشمند روس و برنده جایزه نوبل را نخستین کسی 
می دانند که موضوع میکروب های درمانی را مطرح کرد. این دانشمند روس اوایل قرن 
بیستم اعالم کرد که امکان جایگزینی میکروارگانیسم های مضر با میکروارگانیسم های 
س��ودمند برای درمان بیماری روده وجود دارد. محققان و پزش��کان، پروبیوتیک ها را 
عام��ل برطرف کننده ناراحتی های روده ای و متعادل کنن��ده میکروفلور روده می دانند 
که اختالالت روده ای را بهبود می بخش��ند و یا مانع ایجاد آنها می ش��وند. زخم معده، 
اس��هال، عفونت ناشی از هلیکوباکتر پایلوری، عدم تحمل الکتوز، بیماری های التهابی 
روده، یبوس��ت، نفخ ش��کم و بیماری های کبدی از جمله امراضی هستند که با کمک 

پروبیوتیک ها درمان می شوند.
البته تحقیقات نش��ان می دهد که این میکروارگانیسم های زنده می توانند در درمان 
سرطان، بیماری های عفونی و سایر امراض متابولیکی موثر باشند و چند سالی است که 
تحقیقات بر روی صحت و سقم این موضوع آغاز شده است، اما در چند سال اخیر بر 
روی مزایا و اثرات درمانی پروبیوتیک ها پژوهش های زیادی انجام ش��ده است و نتیجه 
این تحقیقات انتخاب این ماده به عنوان یک روش درمانی در بیماری ها و جایگزینی آن 

به جای برخی داروهای شیمیایی است.

معروف ترین میکروارگانیسم هاي پروبیوتیک به سه گروه باکتری ها، قارچ ها و مخمرها 
تقسیم می شوند. این ماده را می توان برحسب نوع بیماری و عامل به وجودآورنده آن، 

به  تنهایی یا به همراه آنتی بیوتیک های مرتبط و پری بیوتیک های خاص به کار برد.
ب��ا توجه ب��ه نتایج درمانی این م��اده در حال حاضر انواع مختلف��ی از فرآورده های 
پروبیوتیکی در بازار موجود است. این میکروارگانیسم های زنده را به انواع نوشیدنی مانند 
ش��یر، دوغ، پنیر، ماست، خامه، بستنی و ... افزوده اند و محصوالت پروبیوتیکی را روانه 
بازار کرده اند. این تولیدات، به نوعی درمان و یک داروی طبیعی نیز محسوب می شوند.
علیرضا خاکدامن، کارشناس ستاد توس��عه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری درب��اره وضعیت ایران در زمینه پروبیوتیک ها، گفت: ش��رکت های 
دانش بنی��ان در یک دهه اخیر، ورود جدی به حوزه پروبیوتیک ها داش��ته اند. در حال 
حاضر بیش از ۱۰ ش��رکت بزرگ در زمینه های مختلف تولید مکمل های پروبیوتیک 

فعالیت می  کنند و بازار مناسبی نیز در کشور به وجود آمده است.
وی افزود: با این همه، شناخت مردم از نقش پروبیوتیک ها در سالمتی بدن همچنان 
محدود اس��ت و یکی از مهمترین گلوگاه های این حوزه، بازارسازی برای محصوالت و 
جایگزینی آنها با آنتی بیوتیک ها اس��ت. در س��ال های گذشته، صدها محصول نیز در 

حوزه های پروبیوتیک مورد حمایت قرار گرفته و وارد بازار شدند.
خاکدام��ن ادامه داد: »انواع اس��تارترهای لبنی که تا پی��ش از این به صورت کامل 
از خارج کشور خریداری می ش��دند«، »پروبیوتیک های مکمل در درمان بیماری های 
مختلف از جمله پارکینس��ون، بیماری های ریوی، مقابله با س��رطان مع��ده«، »انواع 
محص��والت مکمل غذای مادر و کودک« و »محصوالت گوارش��ی برای س��المندان« 
از جمله این محصوالت هس��تند. این کارش��ناس همچنین بیان ک��رد: از طرف دیگر 
پروبیوتیک ها به عنوان مکمل غذای دام، طیور و آبزیان نیز مورد استفاده قرار می گیرند 
ک��ه عالوه بر افزایش کیفیت محصوالت، آنتی بیوتیک های باقی مانده در بدن حیوانات 

برای مصرف انسان را نیز کاهش می دهند.
به گفته خاکدامن، محصوالت مختلفی از قبیل توکسین بایندرها، امروزه نقش مهمی 
در س��المت محصوالت صنعت دام دارند و استفاده از آنها با توجه به مشکالت واردات 

نهاده، در ماه های گذشته افزایش نیز داشته است.

یک شرکت فناور فعال در حوزه بهینه سازی انرژی تولیدات احتراق را به کمک تجهیزات 
ایران ساخت سنجش و میزان آالینده ها را کاهش می دهد. بخش قابل توجهی از آسیب های 
زیس��ت محیطی ناشی از آالینده های هوا است. آالینده هایی که منشأ و ریشه های گوناگونی 
دارند. از موتورخانه ها تا خودروهای سنگین هر یک سهمی در تیره تر کردن آسمان دارند و 
ریه های جامعه را از عناصر سمی و مخرب پر می کنند. اما راهکارهایی نیز برای این معضل به 
میدان آمده است. تجهیزات احتراق و تولیدکننده شعله، خود سهمی بزرگ در آالیندگی و 
خطرات زیست محیطی دارند و ارائه راهکارها، تجهیزات و روش هایی برای بهینه سازی، تست 
و اندازه گیری میزان آالیندگی تجهیزات احتراقی می تواند به کاهش آالینده ها و سالمت هوا 
کمک کند. بر همین اساس است که بهینه سازان صنعت تجهیزات، یک شرکت فناور فعال 
در زمینه سوخت، احتراق و تجهیزات حرارتی خانگی و صنعتی مهمترین محور فعالیت هایش 
را بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش میزان آالینده های ناشی از عملکرد تجهیزات احتراق 
قرار داده است. سهیال خوشنویسان، مدیر مجموعه فناور و آزمایشگاهی بهینه سازان صنعتی 
تاسیسات، سنجش گازهای آالینده موتورخانه ها و ارائه راهکارهای کاهش این آالیندگی را 
یکی از فعالیت ها برای سالمت محیط زیست دانست و گفت: بخش قابل توجهی از آالینده ها 
از طریق موتورخانه ها در هوا منتش��ر می ش��ود و تنظیم دقیق مشعل و بهینه سازی احتراق 
مطابق با اس��تانداردها به کاهش این آالیندگی کمک می کند. این کار را با کمک دس��تگاه 
آنالیز دود  انجام می دهیم که مهمترین دستاورد این کار، کاهش مصرف سوخت به میزان 
حداقل ۱5درصد و کاهش گازهای آالینده به ویژه مونواکسید کربن به میزان 95 درصد است.
این فعال فناور با اشاره به برخورداری از تجهیزات فناور مشعل، دیگ، رادیاتور و گرمکن های 

صنعتی، عنوان کرد: تجهیزات اشتعالی مانند مشعل های گازوئیل سوز دمنده دار، دیگ های 
مخصوص گرمایش مرکزی و آب گرم مصرفی جزو تجهیزاتی هس��تند که با اندازه گیری و 

ارائه راهکارهای کاهش میزان آالیندگی شان می توان انتظار داشت آلودگی هوا کاهش یابد.
مدیر مجموعه آزمایشگاهی بهینه سازان صنعت تاسیسات، با اشاره به انجام ده ها پروژه در 
حوزه کیفیت س��نجی و ارزیابی صنایع گفت: از مهمترین این پروژه های فناورانه می توان به  
مشاوره ممیزی فنی انرژی برای آماده سازی برای دریافت گواهینامه سیستم مدیریت انرژی 
رح آزمایشی بهینه سازی و افزایش کارایی موتورخانه های اداری و مسکونی با حمایت معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله این  طرح ها است.
خوشنویسان با بیان اینکه کاهش میزان آالینده های تجهیزات انرژی بر و احتراقی می تواند 
ت��ا ۳4 درص��د از میزان آالینده های محیطی بکاهد، ادامه داد: برای اجرای طرح آزمایش��ی 
ارتقای کارایی موتورخانه های 2۰۰ ساختمان در شهر تهران با کمک تجهیزات دانش بنیان 
ایران س��اخت توانس��تیم محصوالت و خدمات خود را در مسیر کاهش آالینده ها هوا به کار 
ببندیم. وی با بیان اینکه س��اخت، راه اندازی و نظارت بر ساخت آزمایشگاه های تحقیقاتی، 
استاندارد و محیط زیست یکی دیگر از خدمات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات است، 
ادامه داد: تجهیزات گوناگونی در زمینه سنجش و ارزیابی مشعل، دیگ، گرمکن های صنعتی، 
مش��عل های تابشی توسط شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات راه اندازی و به بهره برداری 
رس��یده اس��ت. این محصوالت توانسته  ضمن کاهش خروج ارز از کش��ور به واسطه مسیر 
هزینه بر و دش��وار آزمایش ها امکان انجام ارزیابی ها برای رس��یدن به اس��تانداردهای ملی و 

بین المللی را با خدمات داخل کشور فراهم کند.

دیده شـود. تحت این شـرایط طبیعی اسـت که نظرات پیرامـون وی به حدی زیاد 
شـود که حتی ادمین ها نیز نتوانند رسـیدگی الزم را داشته باشند. به همین خاطر 
نیز قرار اسـت تا افرادی برای پوشـش این نیاز، استخدام شوند، با این حال این امر 
تنها وظیفه نیروهای جدید نبوده و در بخش های دیگر نیز از آنها استفاده می شود. 
از دیگر نکات جالب این اسـت که سـال گذشته ایالن ماسـک اعالم کرد که بخش 
روابط عمومی تسـال به کار خود پایان خواهد داد. به همین خاطر چنین استخدامی 

می تواند کامال هوشـمندانه باشـد. در این راستا به نظر می رسد که وی قصد دارد تا 
با پاسـخ دادن به نظـرات کاربران، محبوبیت خود را افزایش دهد. در این راسـتا او 
طی چند هفته اخیر موفق شـده بود تا عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به دسـت 
آورد که طی مدت زمانی کوتاه، جف بزوس)موسـس آمازون( موفق به باز پس گیری 

عنوان خود شد. 
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طیف وسیعی از بیماری ها به کمک میکروب های زنده درمان می شود

کیفیت و کارایی تجهیزات احتراق افزایش می یابد

استخدام عجیب تسال 

یادداشـت

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از چند ش��رکت دانش بنیان پیشرو در غرب 
و جنوب غرب اس��تان تهران بازدید کرد. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری، س��فر استانی خود به استان تهران و البرز را با بازدید از شرکت دانش بنیان 
توس��عه تعمی��رات هوایی س��یمرغ در شهرس��تان گرم��دره آغاز کرد. ای��ن مجموعه 
دانش بنی��ان در زمینه تعمی��رات تخصصی انواع هواپیماهای تج��اری از قبیل هواپیما 
و بالگ��رد فعالیت دارد. همچنین این ش��رکت، در زمینه تعمی��ر انواع قطعات از جمله 
قطع��ات هیدرولیک، نیوماتیک، اویونیک،  قطعات الکتری��ک،  تجهیزات ایمنی، انواع 
باتری و چرخ ترمز نیز تخصص یافته است. شرکت دانش بنیان تعمیرات هوایی سیمرغ 
به عنوان یک ش��رکت خدماتی، اولین مجموعه خصوصی در کش��ور اس��ت که موفق 
ش��ده است کارگاه های پیش��رفته نیوماتیک و هیدرولیک در حوزه تعمیرات تخصصی 

هوایی تاسیس کند.

بومی سازی قطعات سرعت گرفت



فروش��ندگی یکی از پراسترس ترین شغل های جهان محسوب می شود، 
با این حال آیا این موضوع ویژگی این حرفه اس��ت و یا افراد با عادت های 
خود، منجر به خلق چنین اتفاقی می شوند؟ در این راستا اگرچه نمی توان 
منکر اس��ترس های این حوزه به عنوان مهمترین بخش یک شرکت شد، 
ب��ا این حال نمی توان نقش عادت های غلط را هم نادیده گرفت. آمارها در 
این زمینه حاکی از آن اس��ت که هر فروشنده با تغییرات ساده می تواند تا 
5۰ درصد از فش��ارهای کاری خود را کاهش دهد. همین امر باعث ش��ده 
است تا در این مقاله، این موارد را تحت عنوان 4 اشتباه رایج فروشندگان، 

مورد بررسی قرار دهیم. 
1-صحبت کردن بیش از حد 

یکی از دالیلی که باعث می ش��ود تا فروش��ندگان موفق نشوند تا انرژی 
خود را به خوبی مدیریت کنند و بیش از حد زود خس��ته می ش��وند این 
است که تصور می کنند هرچه بیشتر صحبت کنند، شانس فروش باالتری 
را نیز خواهند داش��ت. این امر در حالی است که چنین اقدامی تنها باعث 
ایجاد واکنش های منفی در مخاطبین خواهد ش��د. در این راس��تا توصیه 
می ش��ود که به مخاطب خود نی��ز اجازه صحبت داده و ب��ا این اقدام، به 
اطالعات موردنیاز خود در مدت زمان کمتری دس��ت پیدا کنید. درواقع به 
هر میزان که اطالعات شما بیشتر باشد، بدون شک استراتژی های بهتری 
را نیز اتخاذ خواهید کرد. در کنار این موضوع فراموش نکنید که برخی از 
افراد ابدا شرایط الزم را برای خرید نداشته و شما تنها باید در تالش برای 
ایجاد تمایل باش��ید، با این حال افراد را در تصمیم گیری نهایی خود آزاد 

بگذارید. این امر باعث خواهد شد تا احتمال خرید آنها در روزهای آینده، به 
مراتب بیشتر باشد. چنین اقدامی کمک خواهد کرد تا مکالمات به مراتب 
بهتری شکل گیرد و نیاز به صرف انرژی کمتری هم داشته باشید. آمارها 
نیز حاکی از آن اس��ت که چنین سیاستی، تاثیر اقدامات را افزایش داده و 

شانس فروش را به مراتب بیشتر می کند. 
2-فشار بیش از حد 

بس��یاری از فروشندگان به خود فشاری غیرمنطقی را وارد می کنند. برای 
مثال خواسته آنها این است که در یک هفته، فروشی باالتر از یک سال را داشته 
باشند. این امر حداقل در ابتدای راه غیرممکن بوده و تنها باعث خواهد شد تا 
سریعا خسته شوید. این نکته را فراموش نکنید که شما برای فروش باید فردی 
سرحال باشید و ذهن شما آمادگی الزم برای ارائه روش های خالقانه را داشته 
باشد که بدون شک فردی که بیش از حد خسته است، چنین امکانی را نخواهد 
داشت. در این راستا برنامه طوالنی مدت، می تواند شما را نجات دهد. در این 
رابطه خودشناسی و تالش برای طی کردن یک روند منطقی، کمک خواهد 
کرد که همواره در مسیر رشد باشید. در کنار این موضوع فشار واردکردن به 
مشتری نیز ابدا درست نبوده و شما تنها باید با تکنیک های مختلف، تمایل و 
احس��اس نیاز را افزایش دهید. برای مثال یکی از روش های بسیار جالبی که 
چند سال گذشته توسط یک بازاریابی وسایل کوهنوردی به اجرا درآمده این 
اس��ت که وی در برخورد اول ابدا از محصوالت خود صحبتی نمی کرد و تنها 
یک مستند جذاب از کوهنوردی را در اختیار افراد قرار می داد. این مسئله باعث 
می شود که پس از مشاهده آن، افراد خود با آمادگی و تمایل اولیه جهت خرید، 
به سراغ فرد بازاریاب بروند. تحت این شرایط با اجرای چند تکنیک دیگر، شانس 
فروش بسیار باال خواهد بود. این امر در حالی است که اگر بخواهید خریدار را 
به آمادگی الزم جهت خرید برسانید، ممکن است ساعت ها درگیر باشید و در 

نهایت هم تضمینی برای تاثیرگذار بودن اقدام شما وجود ندارد. به صورت کلی 
ش��ما باید به دنبال تکنیک هایی باشید که در کنار کاهش حجم کاری شما، 
تاثیرات بیشتری را هم دارند. درواقع یک بازاریاب موفق فردی است که به این 
جمله باور داشته باش��د  که همواره روش های بهتری نیز وجود دارد. این امر 
کمک خواهد کرد تا به اصول کاری سنتی، اعتقاد بیش از حد نداشته باشید. 

3-صحبت در رابطه با بودجه افراد 
این اقدام اگرچه بسیار رایج است، با این حال کامال اشتباه است. فراموش 
نکنید که ابدا تفاوتی ندارد که مشتری در حال حاضر چه بودجه ای را برای 
خرید خود کنار گذاشته باشد. هنر واقعی این است که به حدی تاثیرگذار 
باشید که این میزان افزایش پیدا کند. همچنین افراد هیچ گاه تمایل ندارند 
تا در رابطه با بودجه خود صحبت کنند. این امر می تواند دلخوری هایی را 
نیز به همراه داش��ته باشد. درواقع شما ابدا نباید اجازه دهید که مشتری، 
احساس بدی را پیدا کند. در این راستا شما باید شرایطی را ایجاد نمایید 
که مشتری به شما اعتماد کرده و احساس خوبی را داشته باشد. همچنین 
یک بازاریاب موفق الزم است تا روش های متنوعی را برای پرداخت هزینه 
داش��ته باش��د. برای مثال این امر که به افراد بگویی��د با پیدا کردن چند 
مشتری دیگر می توانند تخفیف ویژه داشته باشند، یکی از رایج ترین و در 
عین حال تاثیرگذارترین روش ها محس��وب می شود. در کنار این موضوع 
نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که شما نباید 
تص��ورات غیرواقعی را در مخاطب خود ایجاد نمایید. این امر باعث خواهد 
ش��د که حتی در صورت نهایی شدن خرید، مشتری ایجادشده همیشگی 
نباشد و طبیعتا تبلیغ شما را نیز نکند. درواقع هدف یک بازاریاب ابدا نباید 

فروش از هر طریق ممکن باشد. 
allbusiness.com :منبع

همه گیری کرونا تمام کس��ب و کارها در سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار 
داده است. شرکت های دارای بودجه های چند میلیون دالری نیز در طول 
یک سال اخیر شرایط بسیار دشواری را پش سر گذاشته اند. این امر برای 
بسیاری از کسب و کارها به مثابه تعطیلی، هرچند موقت، کسب و کار بود. 
اکنون با گذشت چند ماه از بازگشایی برخی از کسب و کارها توجه به نقش 

روابط عمومی در بهبود جایگاه برندها ضروری خواهد بود. 
کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بلندمدت بر روی مشتریان همیشه به 
استفاده از تکنیک های روابط عمومی گرایش دارند. اگر روابط عمومی یک 
شرکت در تعامل با مشتریانش مناسب نباشد، امکان جلب نظر مشتریان 
و تبدیل شان به مشتریان وفادار برند فراهم نخواهد شد. بسیاری از برندها 
در شرایط سخت کنونی اقدام به استفاده از راهکارهای کاهش هزینه های 
کسب و کار می کنند. اگر شما نیز در تالش برای کاهش هزینه های کسب 
و کارتان هستید، پیش از شروع این فرآیند با بخش روابط عمومی باید به 
چند نکته مهم توجه نمایید. در ادامه این نکات را برای تصمیم گیری هرچه 

منطقی تر در حوزه کسب و کار مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
آیا برنامه روابط عمومی با اهداف کسب و کار هماهنگی دارد؟

پیش از شروع برنامه روابط عمومی باید نسبت به هماهنگی اش با اهداف 
اصلی کس��ب و کار اطمینان حاصل کنیم. بس��یاری از کسب و کارها در 
عم��ل توانایی ایج��اد هماهنگی میان این دو بخش مهم را ندارند. ش��اید 

این امر در ابتدا بس��یار عجیب به نظر برس��د، اما بیش از آنکه ناش��ی از 
مهارت اندک کارآفرینان باشد، مربوط به بی توجهی شان است. برنامه های 
مختلف شرکت باید در راستای تاثیرگذاری بر روی اهداف اصلی ساماندهی 
ش��ود. در غیر این صورت کس��ب و کارها ش��انس چندانی برای موفقیت 
عملی نخواهند داشت. این امر در مورد عرصه روابط عمومی شامل تالش 
برای آشنا ساختن مشتریان با حوزه فعالیت کسب و کار و پاسخگویی به 

پرسش های آنهاست. 
مهمترین مزیت بخش روابط عمومی کمک به بازگش��ت سرمایه گذاری 
کس��ب و کارهاس��ت. برخی از برندها به طور مداوم در تالش برای تولید 
محص��والت بهتر هس��تند، اما از تعامل با مخاطب هدف غافل می ش��وند. 
این امر مش��کالت بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. دلیل 
اصلی آن نیز تمایل مش��تریان برای تعامل با برندها فراتر از بحث خرید و 
فروش است بنابراین کسب و کارها باید به این خواسته مشتریان در قالب 

برنامه های روابط عمومی پاسخ دهند. 
توسعه فرهنگ برند در شرایط دشوار

اغلب کس��ب و کارها دس��ت  کم یک بار در دوران فعالیت شان با شرایط 
دشوار مواجه می شوند. این امر در طول یک سال اخیر به طور مداوم برای 
برخی از کس��ب و کارها تکرار ش��ده است. اگر کس��ب و کارها در شرایط 
دشوار نسبت به محدود ساختن دسترسی شان به حوزه های مختلف کسب 
و کار اقدام نکنند، شرایط بسیار ناگواری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف خواهند داشت. مشتریان همیشه در شرایط دشوار برندها را به خاطر 
می س��پارند بنابراین در صورت بی توجهی کسب و کارها به این نکته مهم 

در عمل ش��رایط برای تعامل با مش��تریان پس از پایان بحرا ن های کاری 
سخت خواهد شد. 

امروزه هر کسب و کار دارای یک فرهنگ منحصر به فرد است. این امر 
موجب تمایل مش��تریان برای تعامل با کس��ب و کارها می شود. برندهای 
بزرگ در طول س��ال های متمادی اقدام به س��رمایه گذاری بر روی بخش 
روابط عمومی کرده اند. این امر با هدف توسعه فرهنگ خاص برند صورت 
گرفته است. درست به همین خاطر اکنون چنین برندهایی دارای شرایط 
بس��یار مطلوبی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مشتریان و تعامل با آنها 

هستند. 
اهمیت روزافزون ارتباطات با رسانه ها

رسانه ها نقش مهمی در اطالع رسانی به مردم ایفا می کنند. امروزه دامنه 
رس��انه های در دس��ترس برندها برای تعامل با مشتریان به شدت افزایش 
یافته اس��ت. شبکه های اجتماعی به عنوان رس��انه هایی نوین بخش قابل 
مالحظ��ه ای از فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف برای برندها را 
شکل میدهند بنابراین باید از شبکه های اجتماعی به بهترین شکل ممکن 
بهره برد.  رس��انه های س��نتی مانند خبرگزاری ها نیز ب��رای برندها دارای 
اهمیتند. دلیل این امر تداوم توجه کاربران به فعالیت رسانه هاست بنابراین 
کسب و کارها در صورت تعامل نزدیک با رسانه ها امکان جلب نظر دامنه 
وسیعی از مخاطب هدف شان را خواهند داشت. این استراتژی شاید در نگاه 
نخست بسیار ساده به نظر برسد، اما در بلندمدت موجب توسعه هرچه بهتر 

کسب و کار در بعد محلی یا بینالمللی می شود. 
smallbusinessbonfire.com :منبع
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چالش حفظ خالقیت تیم فروش در تعطیالت 
کریسمس

یکی از دغدغه های همیش��گی مدیران این اس��ت ک��ه پس از یک 
تعطیالت طوالنی، کارمندان خود را به س��طح همیش��گی برگردانند. 
درواقع این امر یک واقعیت است که اگر مدتی از یک روند دور بمانید، 
به وضعیت جدید عادت خواهید کرد. در این راس��تا اهمیت جلوگیری 
از این اتفاق برای تیم فروش شرکت به مراتب باالتر است. علت این امر 
به این خاطر است که تمامی تالش ها در نهایت برای فروش محصوالت 
بوده و ضعف در این زمینه می تواند همه چیز را نابود نماید. در این رابطه 
بسیاری از برندها قبل از عید تعداد زیادی از محصول را انبار می کنند. 
این امر باعث می ش��ود که حتی در صورت کاه��ش راندمان کاری در 
هفته های اول، مشکلی پیش نیاید، با این حال آیا برای تیم فروش نیز 
می توان چنین سیاس��تی را پیاده کرد؟ بدون شک پاسخ منفی بوده و 
به همین خاطر نیز در این مقاله راهکارهایی را بررسی خواهیم کرد که 
باعث خواهد ش��د تا بتوانید حتی در کریسمس نیز خالقیت تیم خود 
را حفظ نمایید. در این رابطه اگر موارد را به خوبی رعایت کنید، حتی 

ممکن است شاهد رشدهایی نیز باشید. 
1-تحلیل نمایید 

از زمان حال حاضر برای آموزش و نگاهی به گذش��ته استفاده کنید. 
درواقع کافی است تا از تیم خود بخواهید که در حین استراحت، چند 
کتاب، س��خنرانی، مقاله و هر چیز آموزشی دیگری را مدنظر خود قرار 
دهند. همچنین بررسی وضعیت گذشته خصوصا یک سال قبل، به آنها 
کم��ک خواهد کرد تا به ایده ها و درک بهت��ری از اقداماتی که باید در 
سال آینده انجام شود، دست پیدا کنند. تحت این شرایط پس از پایان 
تعطیالت، از همان روز اول تیمی را در اختیار خواهید داشت که کامال 
آماده شروع مجدد اقدامات خود هستند. در این راستا از آنها بخواهید 
که به دنبال راهکارهایی باشند که در سال آینده بتوانید عملکرد بهتری 
را داشته باشید. در این زمینه پیدا کردن مشکالت نیز یک راهکار خوب 
محسوب می شود. تقسیم وظایف نیز کمک خواهد کرد تا تعطیالت به 
کابوسی برای کارمندان تبدیل نشود. برای مثال اگر تیم فروش سه نفره 
اس��ت، تنها یک نفر را مس��ئول پیدا کردن مشکالت در یک سال قبل 
و یا مدت زمان بیش��تر نمایید. با این اقدام امکان بررسی عمیق تر نیز 

مهیا خواهد بود. 
2-اقدامات خالقانه برندهای دیگر را به اشتراک بگذارید 

حف��ظ ارتباط با تیم فروش یکی از اقدامات بس��یار مهم محس��وب 
می ش��ود. در این راس��تا توصیه می ش��ود که یک گروه در شبکه های 
ارتباطی نظیر واتس اپ ایجاد کنید. پس از آن الزم است تا فهرستی از 
اقدامات خالقانه برندهای دیگر در سال های گذشته در زمینه فروش را 
به صورت مرتب به اش��تراک بگذارید. در این راستا هر یک از افراد نیز 
می توانند در پیدا کردن این موارد به شما کمک نمایند. مشاهده چنین 
مواردی می تواند الهام بخش ایده های جدید باش��د، با این حال در این 
زمینه به زمان نیز توجه داشته باشید. درواقع اگر هر روز تیم فروش را 
با چندین ویدئو مواجه سازید، بدون شک احتمال دیدن آنها به مراتب 
کمتر خواهد شد. درواقع شما هیچ گاه نباید فراموش کنید که تیم شما 

در حال گذراندن تعطیالت هستند. 
3-یک وبینار برگزار نمایید 

توصیه می ش��ود که چن��د روز قبل از پایان تعطی��الت، وبیناری را 
ایجاد نمایید. با این اقدام می توانید وضعیت تیم خود را بررس��ی کرده 
و تصمیم های جدید را برای س��ال نو، جمع بندی نمایید. درواقع وجود 
فرصتی که افراد بتوانند از دستاوردهای خود صحبت نمایند، درست به 
مانند کالس��ی آموزشی برای سایرین خواهد بود. در این وبینار توصیه 
می شود که تیم خود را تشویق کرده و جوایزی را تعیین نمایید تا تیم 

تمایل کافی برای نمایش بهترین ورژن خود را داشته باشند. 
allbusiness.com :منبع

تبلیغ رمزآلود چیتوز برای مسابقه سوپربال

برند چیتوز در زمینه تولید انواع تنقالت برای نس��ل های مختلف 
مردم در سراس��ر دنیا دارای شهرت است. این امر در طول سال های 
اخی��ر با توج��ه به ظهور رقبای گس��ترده برای چیت��وز بیش از هر 
زمان دیگری مورد توجه بازاریاب های این برند قرار داش��ته اس��ت. 
تبلیغات در مس��ابقه س��وپربال یکی از س��نت های بازاریابی قدیمی 
در ای��االت متحده محس��وب می ش��ود. نکته جالب اینک��ه به دلیل 
بینندگان بین المللی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب جهانی نیز 
وجود دارد. چیتوز یکی از برندهای ثابت در زمینه تبلیغات سوپربال 
محس��وب می شود. نکته مهم در این میان وقفه های یک ساله میان 
حضور چیتوز در تبلیغات س��وپربال است. این امر در طول دهه های 
گذشته با هدف تاثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب هدف و پرهیز از 
ایجاد یکنواختی در زمینه مش��اهده چیتوز در این رقابت ها پیگیری 
می شد، با این حال امسال استراتژی چیتوز به طور کلی تغییر کرده 
اس��ت.  چیتوز امسال برای دومین س��ال پیاپی در تبلیغات مسابقه 
س��وپربال حضور دارد. کمپین جدید چیتوز برای سوپربال با حضور 
اش��تون کاتچر، بازیگر مش��هور هالیوودی، طراحی ش��ده است. در 
ویدئوی رس��می این کمپین اشتون در حال خیره شدن به دوربین 
مشاهده می شود. بسته پاپ کورن نیز در کنار وی کامال خالی است. 
شاید این شروع برای یک تبلیغ تا حد زیادی کلیشه ای باشد، اما در 
ادامه چیتوز شوک اصلی را به مخاطب انتقال می دهد. وقتی دوربین 
بر روی صفحه ای که اش��تون بر روی آن خیره بود می چرخد، زمان 
پخش مسابقه س��وپربال نمایش داده می شود. بر این اساس چیتوز 
به طور رس��می اعالم سورپرایزی بزرگ برای س��ال جدید را اعالم 
می کند.  منتظر نگه داش��تن مشتریان یکی از راهکارهای همیشگی 
برای بازاریابی بهتر اس��ت. برند چیتوز در این میان به بهترین شکل 
ممکن از این اس��تراتژی اس��تفاده کرده است. شاید این امر در نگاه 
نخست بسیار کلیش��ه ای به نظر برسد، اما در بلندمدت تاثیر بسیار 

مطلوبی بر روی مشتریان بر جای می گذارد. 
marketingdive.com :منبع
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افزای��ش تمایل کاربران اینترنت برای اس��تفاده از محتوای ویدئویی امر 
تازه ای نیس��ت. این روند از یک دهه پیش از افزایش س��رعت اینترنت در 
س��طح جهانی و همچنین تولید ویدئوهای باکیفیت تر از سوی بازاریاب ها 
شروع شده است. اکنون اغلب برندها برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف از الگوی ویدئویی استفاده می کنند. یوتیوب به عنوان یکی 
از پلتفرم های تخصصی برای انتشار محتوای ویدئویی ساالنه میزبان شمار 
باالی��ی از ویدئوهای تبلیغاتی و بازاریابی اس��ت. ب��دون تردید وقتی یک 
الگوی بازاریابی شهرت و رواج باالیی پیدا می کند، بسیاری از بازاریاب ها به 
دنبال اس��تفاده از آن خواهند بود. مهمترین مسئله در این میان کاربست 
ش��یوه های تازه برای بازاریابی است. بازاریابی ویدئویی نیز مانند هر حوزه 

دیگر از بازاریابی دارای شیوه های بسیار زیادی برای اجراست. 
یکی از شیوه های جذاب برای بازاریابی ویدئویی تحت عنوان ویدئو بالگ 
یا وی الگ شناخته می شود. چنین وبالگ هایی به طور تخصصی با تمرکز 
بر روی محتوای ویدئویی اقدام به تعامل با مخاطب هدف می کند. این امر 
دارای اهمیت بسیار زیادی برای مخاطب هدف است. همانطور که پیش از 
این نیز بیان کردیم، بازاریاب ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از 
شیوه های زیادی استفاده می کنند. توجه به سلیقه مخاطب هدف در این 
میان دارای اهمیتی حیاتی است. بازاریابی ویدئویی در قالب وی الگ یکی 
از ترندهای روز عرصه بازاریابی و تبلیغات محسوب می شود بنابراین تالش 
برای کاربس��ت تکنیک های درس��ت در این ح��وزه دارای ضرورت خواهد 
بود. هدف اصلی در ادامه مقاله کنونی بررس��ی این نکته مهم خواهد بود 
بنابراین در ادامه در قالب 7 بخش مجزا به بررسی هرچه دقیق تر بازاریابی 

با استفاده از وبالگ خواهیم پرداخت.
1. ارزیابی سطح رقابت و شناسایی مخاطب هدف

امروزه س��طح رقابت در حوزه بازاریابی بسیار زیاد است. همین امر باید 
موجب ورود همراه با احتیاط کس��ب و کارها به این حوزه شود. متاسفانه 
برخ��ی از برندها پس از مدت زمانی اندک حضور در عرصه کس��ب و کار 
اقدام به س��رمایه گذاری های هنگفت بر روی حوزه بازاریابی می کنند. این 
امر شاید در نگاه نخس��ت نوعی جسارت باشد، اما در بلندمدت مشکالت 
بس��یار زیادی برای کسب و کارها ایجاد خواهد کرد. کسب و کارهای تازه 
تاس��یس باید ارزیابی درس��تی از عرصه بازاریابی داشته باشند. برندهای 
ب��زرگ عالوه بر بودجه های کالن دارای تجرب��ه باالیی در زمینه بازاریابی 
هستند بنابراین یکی از نخستین اقدامات هر کسب و کار یا کارآفرین برای 
ورود به عرصه بازاریابی استفاده از تجربیات دیگر برندها خواهد بود. این امر 
مزیت های بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه دارد. نخستین مزیت 
این امر امکان پرهیز از بروز شکست های مشابه برای آنهاست. ساالنه شمار 
بسیار زیادی از برندها، نه فقط در حوزه بازاریابی، دچار اشتباهات تکراری 
می شوند. این اشتباهات با ارزیابی وضعیت رقبا و تالش برای درس گرفتن 

از آنها بهبود پیدا خواهد کرد. 
پ��س از اینکه یک برند س��طح رقاب��ت در عرصه بازاریاب��ی و بازارهای 
موردنظرش را ارزیابی کرد، باید نس��بت به شناس��ایی مخاطب هدف نیز 
اقدام نماید. بدون تردید امکان سرمایه گذاری بر روی تمام مشتریان حاضر 
در یک بازار برای برندها وجود ندارد. این امر فقط موجب هدررفتن بودجه 
مالی کس��ب و کار و فقدان ثمربخش��ی خواهد ش��د بنابراین باید از میان 
مشتریان گوناگون و کاربران حاضر در شبکه های اجتماعی اقدام به انتخاب 
دامنه مش��خصی نماییم. این امر باید با توجه به معیارها و نکات متعددی 
صورت گیرد. متاس��فانه برخی از برندها بدون توجه به این نکات اقدام به 
بازاریاب��ی و تبلیغات می کنند. نتیجه نهایی چنی��ن اقداماتی نیز از پیش 
مشخص است. مواجهه با شکست و ناتوانی برای ساماندهی شرایط کسب 
و کار یکی از نتایج طبیعی در پی عدم توجه به مخاطب هدف خواهد بود. 
بدون تردید توصیه های بس��یار زیادی برای شناس��ایی درست مخاطب 
هدف از س��وی برندها وجود دارد. برخی از مهمترین نکات در این راس��تا 

به شرح ذیل است:
• ارزیاب��ی میزان تقاضا ب��رای محتوای برند: هر ن��وع محتوای بازاریابی 
براساس ایده اصلی و فرهنگ جاری در بازار موردنظر نوع متفاوتی از واکنش 
را در پی خواهد داشت. برخی از برندها برای ارزیابی وضعیت محتوای شان 
اقدام به استفاده از ابزار کوگل ترندز می کنند. این امر بیانگر میزان انطباق 
ای��ده اصلی بازاریابی برند با س��لیقه عمومی کاربران اس��ت. امروزه گوگل 
مهمترین ابزارهای کمکی برای بازاریاب ها را طراحی کرده است. استفاده 
از گوگل ترندز و ابزار تحلیلی گوگل )Google Analysis( امکان آگاهی 
هرچه دقیق تر از وضعیت بازار را به همراه دارد. متاس��فانه برخی از برندها 
با اتکا به تجربه های قبلی ش��ان در تالش برای بازاریابی هس��تند. این امر 
اغلب اوقات با شکست مواجه می شود. دلیل این امر نیز بسیار ساده است: 
موفقیت های قبلی بازاریابی هرگز تضمینی برای موفقیت در آینده نخواهد 

بود.
• ارزیابی عملکرد رقبا: ارزیابی عملکرد رقبا اهمیت بس��یار زیادی برای 
کسب و کارها دارد. این امر امکان آگاهی از برخی ترندهای مطرح در عرصه 
کس��ب و کار بدون نیاز به صرف هزینه یا اختصاص زمان مش��خصی را به 
همراه دارد. آگاهی از عملکرد رقبا امکان برنامه ریزی برای غلبه بر مشکالت 

ناش��ی از س��طح باالی رقابت را نیز به همراه دارد. یکی از مشکالت اصلی 
کسب و کارها فقدان برنامه برای رقابت با دیگر برندها و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف است. این امر در بلندمدت موجب کلیشه ای شدن ایده های 
برند در عرصه بازاریابی می شود. هرچه میزان رقابت در میان برندها بیشتر 
باشد، مش��تریان ایده های جذاب تری در حوزه بازاریابی مشاهده خواهند 

کرد. 
2.  توسعه استراتژی محتوایی

اکنون پس از شناسایی مخاطب هدف باید نسبت به طراحی استراتژی 
محتوایی اقدام نماییم. اغلب ویدئوهای بازاریابی دارای تم و پیام مشخصی 
هستند. ش��اید در نگاه نخس��ت هر پیام بازاریابی برند با دیگری متفاوت 
باشد، اما در برنامه ریزی بازاریابی اهداف منسجم و دارای هماهنگی مدنظر 
قرار می گیرد. این امر امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را 
به همراه دارد. هرچه انسجام برنامه بازاریابی محتوایی بیشتر باشد، نتیجه 

نهایی بهتر خواهد آمد. 
وقتی صحبت از توسعه استراتژی محتوایی می شود، بسیاری از بازاریاب ها 
نگران پیچیدگی بیش از اندازه موضوع هس��تند. این نگرانی کامال طبیعی 
محسوب می شود. گاهی اوقات برندها برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف از برنامه های پیچیده و فاقد وضوح الزم اس��تفاده می کنند. 
نتیجه این امر س��ردرگمی بازاریاب ها و ناتوانی شان برای یافتن نقاط قوت 

برنامه بازاریابی به منظور اجرای درستش است. 
مرک��ز اصلی اس��تراتژی محتوایی تالش برای توس��عه یک پیام واحد و 
تعدادی پیام مکمل در حوزه بازاریابی اس��ت. این امر موجب تاثیرگذاری 
هرچه بهتر محتوای بازاریابی بر روی مخاطب هدف می ش��ود. بدون شک 
صحبت از توس��عه اس��تراتژی محتوایی در بعد نظری بس��یار س��اده تر از 
عرصه عمل است بنابراین بسیاری از برندها فقط در سطح نظری اقدام به 
توس��عه استراتژی محتوایی می کنند. اگر کسب و کار شما در تالش برای 
ایجاد تغییری اساس��ی در حوزه بازاریابی اش است، باید نسبت به طراحی 

استراتژی محتوایی اقدام نماید.
استراتژی محتوایی با ایجاد شاخص های مشخص برای تولید کمپین های 
مختل��ف موجب نوعی پیوند میان هر کدام از کمپین های برند می ش��ود. 
همی��ن نکته نظر مخاطب هدف برای ادامه تعامل با برند را جلب می کند. 
اگر برندها در هر کمپین بازاریابی شان اقدام به جلب نظر دامنه متفاوتی از 
مخاطب هدف و همچنین کاربست پیام های متضاد نمایند، در بلندمدت 
توانای��ی جلب نظر مخاطب هدف را نخواهند یافت. این امر اغلب اوقات با 
پدیده ای مانند ریزش مخاطب هدف ش��ناخته می ش��ود بنابراین کسب و 
کارها باید توجه بس��یار زیادی به نحوه ساماندهی پیام های بازاریابی شان 

داشته باشند. 
طراحی کمپین های بازاریابی دنبال��ه دار ایده تازه ای در عرصه تبلیغات 
نیس��ت. پیش از این برندهای بس��یار زیادی از الگوی بازاریابی و تبلیغات 
دنباله دار اس��تفاده کرده اند. اگر یک برند به دنبال توس��عه پیامی واحد در 
عرصه بازاریابی اس��ت، بهترین راهکار طراحی کمپین های دنباله دار است. 
این امر موجب آش��نایی هرچه بهتر مخاطب هدف با حوزه فعالیت برند و 
همچنین انتقال مناسب پیام های بازاریابی می شود. مهمترین نکته در این 
میان توج��ه به تفاوت میان طراحی کمپین دنبال��ه دار با فقدان ایده های 
متفاوت اس��ت. پیام اصلی برند باید در قالب ایده های متفاوت توسعه پیدا 
نماید. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

باقی نخواهد ماند. 
توس��عه اس��تراتژی محتوایی باید پی��ش از ضبط نخس��تین محتوای 
ویدئویی صورت گیرد. متاس��فانه برخ��ی از برندها اقدام به ضبط محتوای 
ویدئویی و س��پس طراحی استراتژی می کنند. این امر در عمل به معنای 
انطباق ضروری استراتژی با محتوای موجود است بنابراین هیچ نوآوری و 

برنامه ریزی بلندمدتی در این میان مطرح نخواهد بود. 
3.سرمایه گذاری بر روی تجهیزات

ضبط محتوای ویدئوی امر س��اده ای نیست. بس��یاری از برندها فقط از 
دوربین گوشی هوشمند برای ضبط ویدئو استفاده می کنند. این امر شاید 
در نگاه نخس��ت صرفه جویی مالی قابل مالحظه ای باشد، اما در بلندمدت 
نیاز به تجهیزات حرفه ای کامال مشخص است. برخی از برندها حتی برای 
بهبود کیفیت ویدئوهای ش��ان نیز هزینه اضافی صورت نمی دهند، با این 
حساب انتظار تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بسیار رویایی خواهد بود. 
دوربین های حرفه ای عکاسی امکان ضبط ویدئوهای باکیفیت را نیز فراهم 
می کنند. این امر بس��یاری از عکاس های حرفه ای را بدل به فیلم بردارهای 
ماهری  کرده است. اگر یکی از اعضای شرکت دارای دوربین عکاسی است، 
باید از آن برای بهبود کیفیت محتوای ویدئویی استفاده کرد. همچنین در 
زمینه نورپردازی نیز استفاده از انواع تجهیزات روشنایی حرفه ای ضروری 
خواهد بود. شاید این امر در نگاه نخست برای کسب و کارها هزینه باالیی 
داش��ته باش��د، اما در بلندمدت کیفیت محتوای بازاریابی شان را به شدت 

افزایش خواهد داد. 
ضبط ص��دا در وی الک اغلب مورد غفلت قرار می گیرد. اگر ویدئوهای 
بازاریابی دارای کیفیت باالیی باش��د، اما کیفیت صدا همراه با ضعف های 
مشخص گردد، امکان جلب نظر مخاطب هدف به طور کامل از بین خواهد 
رفت. این امر مش��کالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد 
آورد. وقت��ی کاربران صدای باکیفیتی، به ویژه در مورد محتوای بازاریابی، 

دریافت نکنند، به شدت نسبت به ادامه مشاهده محتوا دلسرد خواهند شد. 
بس��یاری از برندها در عمل به دلیل همین مش��کل از تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باز می مانند. اگر کس��ب و کارها بازنگری اساسی در بحث 
س��رمایه گذاری بر روی تجهیزات موردنیاز ب��رای ضبط ویدئوهای جذاب 
صورت ندهند، به زودی با ریزش شدید مخاطب هدف مواجه خواهند شد. 

4. ضبط یکباره تمام ویدئوها
یکی از مزیت های اصلی برنامه ریزی محتوایی امکان ضبط چندین وی 
الگ به طور یکباره است. فیلم های دنباله دار امکان صرفه جویی در زمان و 
هزینه برندها را به همراه دارد. اغلب برندها در تالش برای تهیه ویدئوهای 
بازاریابی کوتاه هر یک هفته بخشی از قسمت ها را ضبط می کنند. این امر 
نیازمند صرف زمان و هزینه بسیار زیادی است. یکی از نمونه های مناسب 
ب��رای تهیه تمام بخش ه��ای ویدئویی به صورت یکب��اره حوزه ویدئوهای 
آموزشی است. بس��یاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف اقدام به 
اس��تفاده از این تکنیک می کنند. نکته جال��ب اینکه اغلب اوقات تکنیک 
موردنظر کاربرد بسیار باالیی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف دارد. اگر 
تمام بخش های ویدئوهای آموزشی برند به صورت یکبار ضبط شود، امکان 
بارگذاری تدریجی محتوا بدون نیاز به صرف زمان اضافه فراهم خواهد شد. 
امروزه بس��یاری از برندها در عم��ل از ایده ویدئوهای بازاریابی دنباله دار 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��تفاده می کنند. جالب اینکه 
جهت گی��ری آنها ب��رای اس��تفاده از ویدئوهای دنبال��ه دار در قالب ضبط 
یکباره شان به شدت افزایش یافته است بنابراین کسب و کار شما نباید در 
این میان از چنین ایده ای استفاده نماید. در غیر این صورت امکان رقابت 

موثر با دیگر برندها فراهم نخواهد شد. 
5. بهینه سازی کانال وی الگ

پ��س از اینکه ویدئوه��ای موردنظرتان را ضبط کردی��د، باید به دنبال 
ویرایش آنها باش��ید. بخش ویرایش محت��وای ویدئویی یکی از مهمترین 
فرآیندها را ش��کل می دهد. اغلب محتوای ویدئویی در ابتدا بس��یار ساده 
و غیرحرفه ای اس��ت. این امر با اعمال انواع فیلتر و اصالح برخی بخش ها 
بدل به ویدئوی بازاریابی جذابی می ش��ود. با این حساب همیشه باید برای 
جلب نظر مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از انواع نرم افزارهای ویرایشگر 

ویدئو کرد. 
ویرای��ش محتوای ویدئوی��ی در زمینه وی الگ فق��ط مربوط به بهبود 
نورپ��ردازی و همچنی��ن کادربندی بهتر نیس��ت. بحث س��ئو در زمینه 
دسترسی کاربران به محتوای برند بسیار مهم است. برخی از برندها نسبت 
به این نکته مهم توجه الزم را ندارند بنابراین محتوای بازاریابی شان به طور 
مداوم با بی توجهی مخاطب هدف مواجه می شود. هر ویدئوی بازاریابی باید 
دارای یک تیتر مشخص، توضیحات جانبی و همچنین کلیدواژه های مهم 
در قالب هشتگ باشد. در غیر این صورت نوعی محتوای بی نام و نشان در 

میان میلیون ها محتوای دیگر در سطح اینترنت خواهد بود. 
6. اهمیت تداوم در عرصه بازاریابی ویدئویی

بس��یاری از برندها دارای ایده های بازاریابی بسیار جذابی هستند، اما با 
فاصله های زمانی بس��یار طوالنی اقدام به تولید و انتش��ار محتوا می کنند. 
این امر تاثیرگذاری محتوای موردنظر بر روی مخاطب هدف را به ش��دت 
کاهش می دهد. بس��یاری از برندها در صورت انتش��ار مداوم محتوا امکان 
توس��عه جایگاه برندشان در میان کاربران را دارند، اما فقدان توجه به این 
نکته مهم موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می شود. 
یک��ی از بهترین راهکاره��ا برای تولید مداوم و هم��راه با نظم محتوای 
ویدئویی طراحی جدول زمانی اس��ت. این ام��ر امکان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را به ط��ور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. جدول زمانی 
ب��رای بارگذاری محتوای ویدئویی ام��کان برنامه ریزی برای تولید محتوا و 
انتش��ارش در زمان مقرر را فراهم می س��ازد. نیاز اصلی اغلب بازاریاب ها و 
برندها در زمینه بازاریابی اندکی نظم بیش��تر اس��ت بنابراین با استفاده از 
چنین ابزارهای س��اده ای میزان تاثیرگذاری تان بر روی مخاطب هدف به 

طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
7. ارزیابی مداوم معیارهای تولید محتوا

پس از هر بار انتش��ار محتوای بازاریابی باید نس��بت به ارزیابی انتقادی 
معیارهای برند اقدام نماییم. این امر اهمیت بسیار زیادی برای حفظ سطح 
مطلوب کیفی محتواس��ت. برخی از برندها در ت��الش برای تعامل هرچه 
بیش��تر با مخاطب هدف اقدام به استفاده از شیوه های ثابت برای بازاریابی 
می کنند. ش��اید این امر در نگاه نخست مشکل مهمی محسوب نشود، اما 
فقدان به روز رسانی معیارهای تولید محتوا در عمل به معنای ناتوانی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
ارزیابی انتقادی نس��بت به کیفیت محتوای بازاریابی امری حیاتی برای 
برندها محسوب می ش��ود. اگر این نکته مدنظر کسب و کارها قرار نگیرد، 
به زودی محتوای بازاریابی ش��ان ماهیت به شدت کلیشه ای برای مخاطب 
ه��دف پیدا خواهد کرد بنابراین برای حفظ س��طح تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاط��ب هدف باید کیفیت محتوا را به طور مداوم چک نماییم. برخی از 
برندها در این راس��تا دچار مشکالتی هستند. بهترین توصیه در این میان 
استفاده از نظرات افراد خارج از شرکت در مورد معیارهای برند برای تولید 
محتواست. این امر امکان بهره مندی از نظرات افراد بی طرف و دارای زاویه 

دید متفاوت را به همراه خواهد داشت. 
 blog.hubspot.com :منبع
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4 نکته بازاریابی مهم که از یوتیوبرهای جوان 
می توان آموخت

تا ۳۰ سال قبل، ابدا تصور نمی شد که کودکان و نوجوانان قادر به 
کسب درآمدهای بسیار باال باشند، با این حال در جهان حال حاضر 
به لطف پیشرفت تکنولوژی، این گروه ها حتی از افراد بزرگسال نیز 
بهتر عمل کرده اند. درواقع اکنون باید آنها را به عنوان الگویی برای 
خود دانس��ت. آنها دغدغه های کمتری را دارند و از س��طح انرژی به 
مرات��ب باالتری نیز برخوردار هس��تند. همین امر باعث می ش��ود تا 
کامال جسورانه رفتار کنند. در این راستا اگرچه می توان نمونه هایی 
نظیر گراهام استفان را نام برد، با این حال در این مقاله تالش شده 
است تا نگاهی جمعی به آنها داشته باشیم. در ادامه 4 نکته بازاریابی 

مهم را بررسی خواهیم کرد. 
1-عالقه 

مهمتری��ن اصل این اس��ت که مس��یری را انتخ��اب کنید که به 
آن عالقه مند هس��تید. برای مثال ممکن اس��ت به تکنولوژی عالقه 
زیادی داش��ته باشید و تحت این شرایط می توانید خود را به عنوان 
ی��ک یوتیوبر معرفی، نقد و بررس��ی و حت��ی آموزش دهنده مطرح 
نمایی��د. در این زمین��ه حتی بازی های رایانه ای نی��ز می تواند برای 
ش��ما درآمدهای باالیی را داشته باش��د. علت اهمیت عالقه به این 
خاطر اس��ت که شما باید در س��طحی قرار بگیرید که دنبال کردن 
ش��ما جذابیت الزم را داش��ته باشد. بدون ش��ک عالقه عاملی است 
که باعث خواهد ش��د که از اختصاص زمان زیاد، واهمه نداش��ته و 
تفکر ش��ما این باش��د که در حال تفریح کردن هستید. در کنار این 
موض��وع یوتیوبرهای جوان، دغدغه مالی به مراتب کمتری داش��ته 
و این مس��ئله باعث می ش��ود تا تمرکز بیش��تری بر روی محتوایی 
که تولید می کنند داش��ته باش��ند. همچنین آنه��ا از امتحان کردن 
مس��یرهای جدید نیز واهمه ندارند. این امر در حالی است که افراد 

بزرگتر، به روش های امن تاکید دارند. 
2-صداقت 

یوتیوبرهای جوان با سیاست به مراتب کمتری نسبت به مخاطبان 
خود رفتار می کنند. این امر باعث ش��ده اس��ت تا صمیمیت بس��یار 
خوب��ی میان آنها و طرفداران ش��کل گیرد. این امر در حالی اس��ت 
که س��ایرین تالش می کنند کامال رسمی به نظر برسند. نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این است که استفاده از اینترنت در 
بین کودکان و نوجوان ها به مراتب بیش��تر از س��ایر گروه های سنی 
ب��وده و ب��ه همین خاطر نیز ضروری اس��ت تولید محتوا به س��بک 
جدی��د را امتحان نمایی��د. در کنار این موض��وع یوتیوبرهای جوان 
ب��ه خوبی مخاطبان خ��ود را درگیر می کنند. درواق��ع آنها حتی از 
برگزاری رویدادها در مکان هایی مش��خص نیز خ��ودداری نکرده و 
ب��ه طریق مختلف، ارتباط خ��ود را با مخاطب��ان افزایش می دهند. 
فرام��وش نکنید ک��ه اکثر چالش ه��ای حال حاضر در ش��بکه های 
اجتماعی، توسط این گروه سنی ایجاد می شود، با این حال بسیاری 
از افراد دیگر یوتیوبر بودن را به عنوان شغل دوم خود نگاه می کنند 
ک��ه این امر باعث می ش��ود تا زمان کاف��ی را نتوانند به این موضوع 

اختصاص دهند. 
3-یادگیری مدام 

تنه��ا درصد کمی از یوتیوبرهای جوان، فیلم های خود را ش��خصا 
ادیت نمی کنند. درواقع بسیاری از افراد حتی از تیم فیلمبرداری نیز 
استفاده می کنند. این مس��ئله خالقیت شما را محدود خواهد کرد. 
درواقع یکی از بخش های بسیار جذاب، آموزش ادیت هایی است که 
بر روی کلیپ های مختلف اعمال ش��ده که بدون شک یوتیوبرهایی 
ک��ه دانش کافی را ندارند، در این زمینه حرفی برای گفتن نخواهند 
داش��ت. در کنار این موض��وع با توجه به این امر ک��ه دغدغه مالی 
در بین یوتیوبرهای نوجوان بس��یار کمتر اس��ت، آنها از همکاری با 
حتی رقبای خود احس��اس بدی نداش��ته و این امر باعث می شود تا 
شانس رشدی سریع را داش��ته باشند. به صورت کلی میزان تمایل 
ب��ه یادگیری و امتحان روش های جدی��د در بین یوتیوبرهای جوان 

به مراتب بیشتر است. 
4-تنوع باال 

ن��وع نگ��رش یوتیوبرهای جوان به این ش��بکه با س��ایرین کامال 
متفاوت اس��ت. درواقع آنها این بستر را صرفا برای اقدامات تبلیغاتی 
و کس��ب درآمد نمی بینند. همین امر باعث می ش��ود تا تنوع خوبی 
در موضوعات خود داش��ته باشند. برای مثال ممکن است فیلمی را 
از اتفاقات روزمره خود نیز منتش��ر نمایند. این امر باعث می شود تا 
مخاط��ب خود را در فاصله کمتری با فردی که دنبال می کند، حس 
نماید. در کنار این موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته 
باشید این است که یوتیوبرهای جوان برای رسیدن به شهرت الزم، 
ابدا عجله ای نداش��ته و این امر باعث می شود تا روند طبیعی رشد، 

به بهترین شکل طی شود. 
ب��ه صورت کلی ب��ه تمامی اف��رادی که عالقه مند هس��تند تا در 
زمینه تولید محتوا کار خود را ش��روع نمایند، توصیه می شود که به 
جوان های فعال در ش��بکه موردنظر خود، توجه بیش��تری را داشته 
باش��ند و س��عی کنند تا دالیل موفقیت آنها را به کار گیرند، با این 
ح��ال به صورت کلی اگر صرفا مقلد باش��ید، نتیجه ای را به دس��ت 
نخواهی��د آورد. درواقع ت��ا زمانی که به ایده ای جدید دس��ت پیدا 

نکرده اید، بهتر است که کار خود را شروع نکنید. 
allbusiness.com :منبع
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راز موفقیت کسب و کارهای اینترنتی در 
بحران کرونا

امسال اگرچه برای اکثر کسب و کارها فاجعه بار سپری شد، با 
این حال کسب و کارهای آنالین حتی رشد نیز داشته اند. همین 
امر باعث شده است تا بسیاری از افراد به سمت فروش اینترنتی، 
س��وق پیدا کنند. با این حال آیا تاکنون از خود نسبت به دالیل 
این امر س��وال کرده اید؟ درواقع چه عواملی باعث شده است تا 
اینترنت به راه نجات در شرایط بحرانی حال حاضر تبدیل شود. 
در این راستا ۳ مورد انتخاب شده که با هم بررسی خواهیم کرد. 

1-امنیت همه چیز است
بدون شک برای هر فردی سالمتی مهمترین دارایی محسوب 
شده و هیچ کس تمایلی برای به خطر انداختن آن ندارد. در این 
راس��تا توصیه های جهانی این اس��ت که تا زمان بهبود شرایط، 
تا حد امکان از خانه خود خارج نش��ویم، با این حال این امر به 
معنای از بین رفتن نیاز افراد نبوده و همه ما تحت هر شرایطی 
نیاز به خرید ک��ردن داریم. به همین خاطر نیز فروش اینترنتی 
کمک کرده اس��ت تا افراد در بستری امن بتوانند نیازهای خود 
را تامی��ن کنند، با این حال با نگاه��ی واقع بینانه پی به این امر 
خواهید برد که حتی در ش��رایط عادی نی��ز دلیلی برای خارج 
ش��دن از خانه صرفا برای خرید وجود نداش��ته و می توان از این 
قابلیت به خوبی اس��تفاده نمود. درواق��ع پیش بینی ها حاکی از 
آن اس��ت که تا ۱۰ س��ال آین��ده حتی فروش��گاه ها نیز از بین 
برود و همه چیز به انبار برای ارس��ال سفارش��ات آنالین تبدیل 
ش��ود. تجربه کرونا این نکته را به خوبی نشان داده است که در 
شرایط بحرانی، برندهایی که شیوه های جدید فروش را انتخاب 

کرده اند، صدمه ای نخواهند دید. 
2-ارتباطات بهتری شکل گرفته است

تصور کنید که وارد یک مغازه پر از مش��تری ش��ده اید. بدون 
ش��ک امکان ارتباط الزم ش��کل نخواهد گرف��ت. همچنین اگر 
فروش��نده روز بدی را سپری کرده باشد، بدون شک این مسئله 
در نحوه ارتباط با ش��ما نیز تاثیر خواهد داش��ت، با این حال در 
بس��تر اینترنت امکان چت های طوالن��ی مهیا بوده و افراد حتی 
می توانند بدون خارج ش��دن از خانه خود، عکس ها و فیلم های 
محص��ول را مش��اهده کنند. ای��ن امر آس��ودگی خاطر باالتری 
را برای مش��تری به هم��راه دارد. همچنین حم��ل کاال یکی از 
دغدغه های افراد اس��ت. این امر خصوصا اگر خریدهای دیگری 
نیز داشته باشید، یک معضل بزرگ خواهد بود. این امر در حالی 
اس��ت که در س��فارش آنالین معموال برای خریدهایی باالتر از 
یک س��قف مشخص، ارس��ال رایگان را خواهید داشت. در کنار 
این مسائل شما باید هزینه رفت و برگشت را نیز محاسبه کنید 
که با صرفه جویی در آن، امکان انجام فعالیت های بیش��تر، مهیا 
خواهد ب��ود. همچنین در فروش اینترنتی مرزها از بین می رود. 
درواقع اگر یک فروش��گاه داشته باشید، در بهترین حالت شاید 
بتوانی��د منطقه خود را پوش��ش دهید، با این ح��ال در فروش 
اینترنتی، ش��ما حتی می توانید مشتری هایی از کشورهای دیگر 
را نیز داش��ته باشید. همین امر باعث می شود تا احتمال آن که 
دچار رکود مشتری شوید، بسیار کم باشد. در این راستا نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که در بحران کرونا 
به علت قرنطینه خانگی، میزان اس��تفاده افراد از بستر اینترنت 
چندین برابر ش��ده و طبیعتا زمان بیش��تری برای مکالمه وجود 
دارد. ب��ه همین خاطر نی��ز افراد به خوبی با کس��ب و کارهای 

آنالین خو گرفته اند. 
3-هزینه ها کاهش پیدا می کند 

ف��روش اینترنتی ه��م برای مش��تری و هم برای فروش��نده 
مزیت های��ی را به همراه دارد. درواقع فروش��نده دیگر نیازی به 
تاس��یس نمایندگی های مختلف و حتی یک فروشگاه نداشته و 
این امر به معنای ذخیره درآمد اس��ت. همچنین به کارمندان به 
مراتب کمتری هم نیاز خواهد بود. همین امر باعث می ش��ود تا 
بتوان محصول را با قیمت مناسب تری به مشتری رساند. نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که بحران کرونا 
بیشتر از همه، مردم عادی را با مشکل مواجه ساخته است و به 
همین خاطر وجود بستری برای خرید ارزان قیمت تر، بدون شک 

موردتوجه جدی قرار می گیرد. 
entrepreneur.com :منبع
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اتصال رایانه ها به هم براس��اس فناوری ابری یک��ی از تغییرات مهم در 
دنیای کس��ب و کار کنونی محس��وب می شود. بس��یاری از برندها امکان 
همکاری با کارش��ناس ها و حتی نیروی کار بس��یار دورت��ر از محل دفتر 
اصلی ش��ان را پیدا کرده اند. پیش از این ارس��ال اطالعات مهم و اساس��ی 
ش��رکت برای افراد خارج از ش��رکت امری بسیار حساس بود. سرقت های 
اطالعاتی بسیار مهمی در طول چند دهه اخیر از برندهای بزرگ و کوچک 
صورت گرفت اس��ت بنابراین امنیت اطالعات یکی از بحث های مهم برای 

هر شرکتی محسوب می شود. 
رایانه های ابری با ایجاد فرصت مناسب برای اتصال کاربران به پایگاه های 
داده و اطالعات طبقه بندی شده شرکت سرعت مدیریت پروژه ها را افزایش 
می دهد. این رایانه ها و فناوری مورد اس��تفاده در آنها دنیای کس��ب و کار 
را به صورت های مختلف تغییر داده اس��ت. ه��دف اصلی در مقاله کنونی 
بررسی برخی از تغییرات عرصه کسب و کار در پی رواج استفاده از چنین 
فناوری ای است. در ادامه این بحث را در قالب ۶ بخش مورد بررسی دقیق 

قرار خواهیم داد. 
1. عدم نیاز به زیرساخت های خاص

یک��ی از مهمترین مزیت های فناوری ابری عدم نیاز به زیرس��اخت های 
خاص برای اس��تفاده از آن اس��ت. شرکت ها در صورت استفاده از خدمات 
رایگان حوزه فضای ابری مانند گوگل درایو یا خرید حجم اضافی از همین 
سرویس دهندگان امکان اتصال رایانه های شان به فضای ابری را دارند. پیش 
از این برای به اشتراک گذاری داده های مهم و کاربردی در میان کارمندان 
نیاز به استفاده از زیرساخت های بسیار زیادی بود. این امر فرآیند کسب و 
کار را بدل به امری پیچیده و زمانبر می کرد. مسئله زیرساخت ها در حوزه 
کسب و کار همیشه با نیاز برای صرف هزینه بیشتر همراه است. بسیاری از 
برندها در این میان تمایلی برای سرمایه گذاری در حوزه های فرعی کسب و 
کار را ندارند بنابراین فناوری فضای ابری بهترین گزینه برای چنین کسب 

و کارهایی خواهد بود. 
شرکت های فعال در زمینه تولید انیمیشن به طور معمول برای ارزیابی 
نهای��ی و اصالح نقطه ضعف های بصری نیاز به همکاری با موسس��ه های 
حرفه ای دارند. این امر بدون استفاده از فناوری ابری نزدیک به ۶ ماه تاخیر 
در نمای��ش انیمیش��ن ها را به همراه دارد. امروزه با اس��تفاده از رایانه های 
ابری امکان اتصال به س��رورهای اصلی استودیوهای تولید انیمیشن و رفع 
مشکالت عنوان های سینمایی در کمترین زمان ممکن فراهم شده است. 
نکته مهم اینکه اغلب موسسه های حرفه ای تدوین انیمیشن دیگر پس از 
پایان استودیوها اقدام به ش��روع تدوین نمی کنند، بلکه در طول پیشبرد 

انیمیشن از سوی استودیو این کار را ساماندهی می کنند. 
2. هزینه های کمتر

اس��تفاده از فناوری فضای ابری به معنای کاهش هزینه های برند برای 
خرید یا نگهداری از تجهیزات س��خت افزاری ذخیره سازی اطالعات است. 

بسیاری از برندها با حجم فزآینده ای از اطالعات مواجه هستند. نگهداری 
از چنین اطالعاتی بدل به چالش��ی اساسی ش��ده است. خرید تجهیزات 
نگه��داری داده هزینه های قابل مالحظه ای به همراه دارد. این امر به طور 
ویژه ای در مورد کس��ب و کارهای حوزه دیجیت��ال مصداق پیدا می کند. 
اس��تفاده از فضای ابری به معنای دسترسی به حجم نامحدودی از فضای 
ذخیره سازی است. همچنین دیگر خبری از کاربرد زیرساخت های متعدد 

برای اتصال کاربران شرکت به بانک داده برند نخواهد بود. 
هزینه های پایین اس��تفاده از فناوری فضای ابری به دلیل صنعتی شدن 
این فناوری از سوی شرکت های بزرگ است بنابراین هزینه های نگهداری از 
داده ها به صورت ابری بسیار پایین تر از خرید تجهیزات فیزیکی شده است. 
ش��رکت های بزرگ پیش از توسعه فناوری فضای ابری نیازمند استفاده از 
یک بانک اطالعاتی با س��خت افزارهای گران قیم��ت بودند. این امر امکان 
دسترس��ی کاربران درون شرکت، با س��خت افزارهای خاص، به اطالعات 
موردنیازش��ان را فراهم می کرد. اکنون با تغییرات ش��رایط دیگر نیازی به 

صرف هزینه های باال برای زیرساخت های موردنظر نیست. 
3. محل کار انعطاف پذیر

توسعه دهندگان برنامه و مدیران پروژه های مختلف دیگر نیازی به حضور 
در محل شرکت براساس ساماندهی پروژه ها ندارند. این امر انعطاف پذیری 
فض��ای کار را به همراه آورده اس��ت. با توجه به ش��یوع ویروس کرونا در 
طول یک س��ال اخیر بسیاری از برندها اقدام به استفاده از شیوه دورکاری 
کرده اند. این شیوه مزیت های بسیار زیادی از نظر پیشگیری از ابتال به کرونا 
دارد، اما دسترسی به داده های موردنیاز اعضای هر تیم شرکت برای فعالیت 

کاری مناسب را محدود می کند. 
امروزه اس��تفاده از فن��اوری فضای ابری در قال��ب رایانه ها امکان کار از 
نقاط بسیار دور از دفتر شرکت را به همراه دارد. این امر پیش از این نوعی 
رویا برای برندهای مختلف بود، با این حال اکنون بدل به واقعیت و امری 
رایج در عرصه کس��ب و کار شده اس��ت. انعطاف پذیری محل کار یکی از 
معیارهای اصلی کارآفرینان برجسته برای همکاری با شرکت های مختلف 
اس��ت بنابراین در صورت تمایل برای اس��تخدام یا همکاری با نیروی کار 
حرفه ای باید نس��بت به اس��تفاده از فناوری فضای ابری اقدام نماییم. در 
غیر این صورت به طور مداوم ش��انس همکاری ب��ا برخی از کارآفرینان و 

کارمندان حرفه ای را از دست خواهیم داد. 
4. فضای نامحدود و امنیت باال

بحث فضای ذخیره سازی داده برای هر شرکتی مهم است. خرید مداوم 
س��خت افزارهای ذخیره س��ازی داده از نظر مالی هزینه زی��ادی به همراه 
دارد. این امر برای بس��یاری از ش��رکت ها به معن��ای کاهش هزینه ها در 
س��ایر بخش ها به منظور ذخیره س��ازی اطالعات است. برخی از برندها در 
طول سال های اخیر از رایانه های ابری برای کاهش نیاز به سخت افزارهای 
مش��خص و بهبود وضعیت ذخیره سازی اطالعات اس��تفاده کرده اند. این 
امر دسترس��ی به فضای ذخیره س��ازی نامحدود را به همراه آورده اس��ت. 
سرویس های ارائه دهنده فضای ابری در قبال دریافت مبالغ منطقی اقدام به 

ارائه خدمات گسترده به شرکت ها و حتی افراد حقیقی می کنند. 

یکی از تردیدهای جدی در میان کارآفرینان در راستای استفاده از فناوری 
فضای ابری به بحث امنیت اطالعات برمی گردد. این امر در طول یک دهه 
اخیر با افزایش سرقت اطالعات و درز داده های کاربران شرکت های بزرگ 
به بیرون اهمیت بس��یار بیشتری پیدا کرده اس��ت. سرویس های بزرگ و 
معتب��ر ارائه خدمات ابری به طور مداوم امنیت سرورهای ش��ان را ارزیابی 
می کنن��د بنابراین هرگون��ه احتمال درز اطالعات پیش از بدل ش��دن به 
بحرانی فراگیر مدیریت می شود. همکاری با موسسه های امنیت اطالعات 
از سوی سرویس های بزرگی نظیر گوگل و توسعه تیم های امنیتی از سوی 
خود آنها تضمین معتبری برای برندها محسوب می شود بنابراین در زمینه 

استفاده از خدمات این برندها نیاز به نگرانی بیش از اندازه نیست. 
افزایش حجم داده های در دس��ترس برندها همیش��ه مسئله س��از بوده 
اس��ت. بسیاری از برندها در عمل توانایی مالی برای خرید سخت افزارهای 
ذخیره س��ازی داده های مهم کاری ش��ان را از دست می دهند. بدون تردید 
ص��رف نظر از داده های مهم به دلیل محدودیت های مالی برای هر برندی 
دشوار است. امروزه با استفاده از فناوری رایانه های ابری امکان تجدیدنظر 
اساسی در زمینه شیوه ذخیره سازی اطالعات و ضریب امنیت بسیار باالتر 

آنها فراهم شده است. 
5. بی نیازی از به روز رسانی مداوم سخت افزارها

ذخیره س��ازی اطالعات در قالب هارد به صورت فیزیکی مش��کالت بسیار 
زیادی برای کس��ب و کارها به همراه دارد. یکی از مش��کالت اساسی در این 
راستا معرفی هاردهای دارای فناوری های نوین و نیاز کسب و کارها برای تغییر 
کامل س��خت افزارهای در دسترس شان است. این امر با هدف افزایش سرعت 
ذخیره س��ازی و بارگیری اطالعات در کنار افزایش فضای در دسترس صورت 
می گیرد. بدون شک کمتر برندی توانایی صرف هزینه های گسترده برای تغییر 
کامل س��خت افزارهای ذخیره سازی اش را دارد بنابراین در عرصه کسب و کار 
بدون استفاده از فضای ابری شاهد بروز هزینه های اضافی خواهیم بود. استفاده 
از فض��ای ابری هزینه های مربوط به ارتقای س��خت افزارهای به طور مداوم را 
کاهش می دهد. این امر به معنای صرفه جویی مالی بیشتر برای کسب و کارها 

و امکان ذخیره سازی هرچه بهتر منابع مالی است. 
6. تولید محصوالت هوشمند

محصوالت هوشمند یکی از نیازهای روز مشتریان در بازارهای مختلف 
محسوب می ش��ود. منظور از محصوالت هوشمند آن دسته از محصوالت 
دیجیتال دارای دسترس��ی به هوش مصنوعی و فضای ذخیره سازی ابری 
اس��ت. اغلب دس��تیارهای صوتی دارای این امکانات هستند. سود سرشار 
تولید چنین محصوالتی بر هیچ کارآفرینی پوش��یده نیس��ت. همین امر 
موجب سرمایه گذاری گسترده کسب و کارها بر روی این حوزه شده است. 
دستیارهای صوتی نظیر الکسا با استفاده از همین فناوری موفق به جلب 
نظر دامنه گس��ترده ای از مشتریان شده اند. دستیارهای صوتی هوشمند و 
دارای دسترسی به فضای ابری آینده حوزه فناوری را شکل می دهد، با این 
حساب استفاده از چنین فناوری برای تولید محصوالت هرچه هوشمندتر 

برای هر کسب و کاری ضروری خواهد بود. 
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بررسی 6 نکته مهم برای پاسخ به سوالی کاربردی

رایانه های ابری چطور عرصه کسب و کار را تغییر می دهند؟
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اخبار

اصفهان – قاسم اسد: آیین انعقاد دو تفاهم نامه )ارزی و ریالی( 
فــی مابین بانک تجارت ایران و ذوب آهن اصفهان، یکم بهمن ماه 
با حضور رضا دولت آبادی مدیرعامل این بانک و منصور یزدی زاده 
مدیرعامل ذوب آهن در حضور جمعی از مسئولین این دو سازمان 
مبادله شــد. رضا دولت آبادی در حاشیه این آیین، در مصاحبه با 
خبرنــگار ما گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده 
فوالد کشور جایگاه خاصی در ابعاد مختلف دارد و توانسته با صادرات 
محصوالت  خود که منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا است، 
ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند و  این موضوع دستاورد 
بزرگی به ویژه در دوران تحریم به شمار می رود. وی افزود: بازدید 
بســیاری خوبی از بخش های مختلف کارخانه امروز انجام گرفت 
و مــا به عنوان بانک تجارت آمادگی خــود را برای همکاری با این 
مجتمع عظیم صنعتی اعالم می کنیــم. مدیرعامل بانک تجارت 

ایران خاطرنشان کرد: بانک ها مشاوران خوبی برای تولید کنندگان 
محسوب می شــوند و لذا  می توان از طریق تعامالت دو سویه در 
زمینه های مختلف همکاری های مناسب و نتایج سودمندی گرفت 

. منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز گفت: وارد 56  
سالگی ذوب آهن اصفهان شدیم و این تفاهم نامه که نزدیک به روز 
بیست و سوم دی ماه سالروز انعقاد قرارداد کارخانه، تبادل شد را به 
فال نیک می گیریم. وی افزود: هر آنچه در چرخه تولید نیاز داریم 
به ســرمایه در گردش باز می گردد و بانک ها ارکان بسیار موثری 
در این راستا محسوب می شوند. مدیر عامل شرکت اظهار داشت: 
ذوب آهن اصفهان نخستین تولید کننده مقاطع ساختمانی کشور 
و تنها تولید کننده ریل در غرب آسیا به شما می رود و هم اکنون 
این محصول دارای ارزش افزوده باال در پنج محور راه آهن کشــور 
مورد استفاده قرار می گیرد. وی گفت: ذوب آهن اصفهان نیازمند 
یک پشتوانه مالی است و بانک تجارت ایران که برای همکاری  اعالم 
آمادگی نموده اســت، می تواند یک شریک راهبردی و موثر برای 

ذوب آهن  در راستای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات شرکت، باشد.

کرج - خبرنگار فرصت امروز: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان البرز گفت: آسیب شناسی و عارضه یابی 
مشکالت و مسائل پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان  در دستور 
کار اتاق بازرگانی  البرز قرار گرفته است. به گزارش پرهام رضایی در 
نشست با مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی البرز که با حضور 
نائب رئیس ، رئیس کمیســیون جوانان، کارآفرین و دانش بنیان و 
دبیرکل اتاق بازرگانی البرز همراه بود، اظهار داشــت: البرز با وجود 
شهرک های صنعتی متعدد هنوز با مشــکالت زیادی در مواردی 
از جمله تامین زیرســاخت ها در این نقاط صنعتی مواجه اســت و 
واحدهای صنعتی زیادی دراستان البرز تحت تاثیر شرایط اقتصادی 
کنونی به مرحله ورشکستگی و تعطیلی رسیده است. وی با اشاره به 
اینکه حدود یک چهارم اعضای اتاق بازرگانی البرز در شهرک صنعتی 
اشــتهارد فعالیت دارند، افزود: در قالب بررسی مسائل و مشکالت 
واحدهای صنعتی بازدیدهای ادواری از شهرکهای صنعتی استان را 
آغاز کردیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
البرز بیان کرد: درســت است که اتاق بازرگانی قدرت اجرایی ندارد 
اما هدف آن آسیب شناسی و عارضه یابی مشکالت و مسائل پیش 
روی صنعتگران و تولیدکنندگان  است تا در قالب مشورت به بخش 

دولتی گامی در راستای حل این معضالت برداشته شود. وی عنوان 
کرد: در قالــب بازدیدهای ادواری از واحدهای صنعتی فعال، نیمه 
فعال و حتی تعطیل در شهرک های صنعتی استان بازدید می کنیم. 
رضایــی تصریح کــرد : اتاق بازرگانی البــرز از بخش خصوصی به 
همراه شرکت شهرک های صنعتی استان از بخش دولتی می توانند 
بازدیدهای مشترکی از شهرک های صنعتی استان انجام دهند چرا 
که این همســویی در نهایت منجر به پرشدن خالء های موجود در 
بخش خصوصی در راســتای دستیابی به کاهش معضالت صنعت 
استان می شود. وی از تدوین برنامه سال 1400 اتاق بازرگانی البرز 

خبر داد و گفت: به منظور پیاده سازی برنامه های عملیاتی سال آتی 
اتاق به یقین کارهای مشترکی با شرکت شهرک های صنعتی البرز 
پیش برده می شود. رئیس اتاق بازرگانی البرز با این توضیح که در 
ســال های گذشته فشار زیادی به بخش خصوصی وارد شده است، 
عنوان کرد : جهش صادراتی در البرز می تواند محقق شود، چون این 
استان زیرساخت های آن را دارد و با تغییرات حرفه ای و هوشمندانه 
آمارهای صادرات بیشتر از حد کنونی هم ارتقا داده می شود. وی با 
تاکید بر اقدامات خوبی که در حوزه گمرک البرز در دو سال گذشته 
صورت گرفته و منجر به رشــد خوب صادرات اســتان شده است، 
افزود: این مهم نشان از این دارد که اقدامات جهادی توسط مدیری 
توانمند در حوزه مدیریت گمرک انجام شده است و اگر این فرهنگ 
در دیگر بخش ها هم مورد توجه قرار داده شود طی کوتاه ترین زمان 
به رشد خوبی می رسیم. رضایی با این توضیح که ایجاد پل ارتباطی 
میان بخش خصوصی و دولتی به عنوان یک هدف مطرح اســت، 
بیان کرد: با ریشــه یابی مشکالت حوزه صنعت به نقاطی مشترک 
می رسیم که این نقاط باید عارضه یابی شود. رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی اســتان البرز گفت: نمایندگان کنونی 

مجلس در استان در مجلس هم تعامل مناسبی تاکنون داشته اند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان قم از 
افتتاح پنج پروژه در زمینه گازرسانی، سرمایه گذاری و عمرانی خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، علیرضا نصیری گفت: 
این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 1۲00 میلیارد ریال به مناسبت دهه فجر 
سال جاری افتتاح و آغاز به کار خواهد کرد. وی گازرسانی به صنایع را 
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید، یکی 
از اولویت ها و اهداف شرکت گاز استان قم در سال 1۳۹۹ ذکر نمود و 
بیان داشت: به مناسبت دهه فجر امسال گازرسانی به صنایع مشمول 
بند ق به تعداد ۹0 واحد صنعتی به بهره برداری رسیده و این واحدها از 
انرژی پاک بهره مند خواهند شد. ایشان افزود: اجرای این طرح منجر به 
صرفه جویی سوخت مایع به میزان ۸,5 میلیون لیتر در طی 10 ماهه 
ســال جاری می شود. مدیر عامل شرکت گاز استان قم گازرسانی به 

روستای خرم آباد و پیش بینی تأمین گاز فاز ۳ منطقه ویژه اقتصادی 
سلفچگان را از جمله این پروژه ها عنوان کرد و افزود: این پروژه شامل 
خطوط تغذیه و شبکه توزیع به طول ۹600 متر، ۲5 انشعاب )علمک(، 
یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار به ظرفیت 400 متر مکعب بر ساعت 

می باشد. وی با اشاره به اهمیت و کیفیت این پروژه افزود: این طرح با 
اعتباری بالغ بر ۳0 میلیارد ریال اجرایی و به چرخه گازرسانی استان 
افزوده خواهد شــد. نصیری خاطرنشان کرد: تهیه و تأمین ایستگاه 
C.G.S و اقالم پروژه طرح توسعه فاز ۳ شهرک های صنعتی شکوهیه 
و فاز ۲ محمودآباد و نیز تهیه و تأمین ایستگاه C.G.S و اقالم پروژه 
شــهرک جدید صنعتی الغدیر و انجام مناقصه جهت جذب پیمانکار 
اجرایی از دیگر پروژه های دهه فجر ۹۹ می باشد. وی جذب پیمانکار 
عملیات تکمیلی ساختمان امداد و حوادث منطقه یک به مبلغ ۲10 
میلیارد ریال را از دیگر طرح هایی عنوان کرد که در زمان مذکور آغاز 
به کار خواهد کرد. ایشــان در پایان اضافه کرد: اجرای شبکه توزیع و 
تغذیــه به میزان 60 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 100 میلیارد ریال از 

دیگر برنامه های دهه مبارک فجر می باشد.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز گفت: 
بهبــود 40 مگاواتــی تولید بــرق در واحد شــماره ۳ بزرگ ترین 
نیروگاه بخاری کشــور حاصل تعمیرات فنی و تخصصی به دست 
متخصصان بومی اســت.  خلیل محمدی مدیرعامل این نیروگاه و 
بزرگترین نیروگاه بخاری کشور گفت: متخصصان نیروگاه توانستند 
با اجرای تعمیرات تخصصی، رفع محدودیت ها و بهبود فرآیند بهره 
برداری ظرفیت تولید انرژی برق واحد ۳05 مگاواتی شــماره ۳ که 
دچار محدودیت شــده بود را به میزان 40 مگاوات بهبود دهند. او 
بهبود 40 مگاواتی واحد شــماره ۳ را بخشی از برنامه و اهداف این 
مجموعه به منظور بهبود ســطح آمادگــی و تامین برق مورد نیاز 
مردم و صنایع به ویژه در تابستان آتی عنوان کرد و افزود: عملیات 
نگهداری، تعمیــرات و بهره برداری از واحد های تولید برق نیروگاه 
رامین نسبت به سایر نیروگاه های کشور از پیچیدگی و چالش های 
متفاوت، حساس و متعددی برخوردار است. محمدی با بیان اینکه 
با تکیه بر دانش و تجربه همکاران خود ضمن نگهداری، تعمیرات 
اضظراری و پیشگیرانه توانستیم با تولید پایدار این انرژی حیاتی و 

توســعه محور، نقش مهمی در خدمت رسانی به مردم و پشتیبانی 
از شــبکه سراسری برق کشــور ایفا کنیم، اظهار داشت: این واحد 
به دلیل بهره برداری و تولید مســتمر انرژی برق طی ســال های 
اخیر دچار مشــکالت فنی و محدودیت های متعددی شده که این 
موضوع سطح تولید این واحد را به ۲۳0 مگاوات ساعت رسانده بود. 
مدیرعامل عامل نیروگاه رامین اهواز عمر باال، فرسودگی تجهیزات 
بــه ویژه بخش بویلر ها را از چالش هــای عمده این نیروگاه بخاری 

دانســت و بیان کرد: پس از بررســی های فنی و کارشناسی شده، 
عملیات رفع محدودیت ها و تعمیرات این واحد را در دستور کار قرار 
دادیم و توانستیم با این اقدامات سطح تولید این واحد را به میزان 
40 مگاوات ســاعت بهبود دهیم و هم اکنون این واحد تولیدی با 
ظرفیت تقریبی ۲۷0 مگاوات ســاعت در مدار قرار دارد. این مقام 
مسئول مهمترین اقدامات تعمیراتی و اصالحی بروی این واحد را 
بهبود خال کندانسور با اجرای عملیات رسوب زدایی ۲0 هزار شاخه 
لوله کندانسور با اســتفاده از مواد ضد خوردگی و اسیدکلریدریک 
ســاخت داخل، رفع اشکال از آب بندی توربوفیدپمپ، تعویض ۲۸ 
شاخه لوله بویلر، تعویض پین های معیوب ایرهیتر، شست و شوی 
شــیمیایی مبدل های حرارتی روغن روانکاری توربین و همچنین 
تعمیر و رفع تعدادی از تجهیرات مکانیکی، الکتریکی و ابزاردقیقی 
این واحد عنوان کرد. نیروگاه رامین اهواز بزرگ ترین نیروگاه بخاری 
کشور، تأمین کننده بیش از ۳0 درصد برق استان خوزستان است 
و نقش مهمی را در تقویت، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق 

کشور ایفا می کند.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: علی رغم قطع بارش برف، اکیپ 
های عملیاتی به صورت شبانه روزی اوضاع را پایش می کنند و پای 
کار هستند. بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن 
گفت: در شرایط یخبندانی که روزهای آتی با آن مواجه ایم، مدیریت 
مصرف برق و گاز کمک شایانی به امر خدمات رسانی در حوزه حامل 
های انرژی خواهد کرد. داراب زاده گفت: با اعالم پیش بینی هواشناسی 
مبنی بر وجود یخبندان در روزهای آتی، به منظور بهره مندی تمامی 
هموطنان از انواع انرژی، انتظار می رود مشترکین عزیز و محترم در 
استفاده بهینه از حامل های انرژی، هوشمندانه عمل کنند تا مشکلی 
در خدمات دهی به هموطنان گرامی ایجاد نشود.  وی افزود: در بارش 
برف که از شب گذشته در استان آغاز و در برخی نقاط استان از شدت 

بیشتری نیز برخوردار بود با تالش کارکنان شرکت، گروه های عملیاتی 
و اجرایی و پیمانکاران پســت ها و خطوط ، هیچگونه مشکلی برای 
مشــترکین محترم ایجاد نکرد. داراب زاده افزود: در برخی از نواحی 

کوچصفهان ، آســتانه و الهیجان به دلیل ریزش یکباره برف از روی 
هــادی ها و در هم تنیدگی آنها در مناطق بادخیز چند مورد قطعی 
کوتاه مدت به وجود آمد که با حضور به موقع عوامل اجرایی در سریع 
ترین زمان ممکن مشــکل برطرف شد .  داراب زاده گفت:همچنین 
پست میرزا کوچک در شهرک صنعتی رشت یک مرحله بی برق شد 
که در کمتر از 15 دقیقه مجدداً برق دار شــد و در حال حاضر هیچ 
مشکلی در بخش فوق توزیع و انتقال نداریم. مدیر عامل شرکت برق 
منطقه ای گیالن گفت: علی رغم قطع بارش برف، اکیپ های عملیاتی 
به صورت شبانه روزی اوضاع را پایش می کنند و پای کار هستند تا 
در صورت بروز هر گونه اتفاقی، در اســرع وقت آن را برطرف کرده تا 

مشکلی برای هم استانی های شریف و فهیم ایجاد نشود.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: معاون مشــارکت های مردمی 
بهزیســتی گلســتان اظهار کرد: اعتبار کمک هزینه هــای بیمه های 
خویش فرمایی به مددجویان واجد شــرایط سریع تر باید پرداخت شود. 
فرشته کابوســی معاون مشــارکت های مردمی بهزیستی گلستان بر 

پرداخت سریع کمک هزینه های بیمه های خویش فرمایی به مددجویان 
واجد شــرایط تأکید کرد و گفت: این موضوع تأکید معاونت اســت تا 
ســریع تر انجام شود.کابوسی با اشاره به بحث مسکن مددجویان افزود: 
در این حوزه باید نیازسنجی ها صورت بگیرد و کسانی که واجد شرایط 

هستند، لیست آن ها آماده شده تا به صورت پشت نوبت در اختیار اداره کل 
قرار بگیرند.معاون مشارکت های مردمی بهزیستی گلستان تصریح کرد: 
معاونت مشارکت های مردمی بهزیستی بر بازدید مستمر بر طرح های 

اشتغال زایی و طرح هایی که به آن ها تسهیالت اختصاص یافته است.

در آیین انعقاد دو تفاهم نامه فی مابین بانک تجارت ایران و ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

بانک تجارت شریک راهبردی ذوب آهن اصفهان برای ارتقاء تولید

آسیب شناسی و عارضه یابی مشکالت و مسائل پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان  در دستور کار اتاق بازرگانی  البرز

پروژه های شرکت گاز استان قم در دهه مبارک فجر 1۳۹۹

مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز:

بهبود 40 مگاواتی تولید برق در واحد سوم نیروگاه رامین اهواز

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:

مصرف بهینه برق وگاز، در روزهای سرد و یخبندان فعلی بسیار ضروری است

پرداخت سریع کمک هزینه های بیمه های خویش فرمایی مددجویان واجد شرایط بهزیستی

بازدیدمشترک شرکت گازوشرکت توزیع برق استان مرکزی ازمیزان 
مصرف وتاسیسات مربوط به انرژی ادارات شهرستان اراک 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: درپی نشســت مشــترک مدیرعامل شرکت 
گازومدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان مرکزی وتصمیمات اتخاذشــده جهت 
برگزاری مانورمشترک بین دوشرکت درخصوص صرفه جویی ورعایت الگوی مصرف 
گازطبیعی وبرق ، بازدید وکنترل مصرف ادارات دولتی درســطح شهرســتان اراک 
ازادارات دولتی سطح شهرستان اراک به عمل آمد.  به گزارش روابط عمومی شرکت 
گازاستان مرکزی حمید رمضانی معاون بهره برداری شرکت گازاستان مرکزی دراین 
خصوص گفت:درپی افزایش مصرف گازطبیعی درکشــوروبا توجه به عدم توازن درشــبکه گاز وبرق کشــوروبا توجه به مصوبه 
دولت جهت رعایت وکاهش مصرف وخاموش نمودن سیســتم های گرمایشــی خود درساعات غیراداری، به همین منظور این 
شــرکت ازابتدای ابالغ مصوبه دولت اقدام به پایش مصرف گاز طبیعی ادارات سطح استان نموداست و طی همکاری وبازدیدبه 
عمل آمده وپایش ازچنداداره دولتی درسطح شهرستان اراک،ضمن مشاهده ازطبقات،کریدور،موتورخانه ،محیط اداری ،محلهای 
پرتردد،اتاقهاومحلهای انتظار هریک ازادارات پایش شده ،به سنجش میزان انرژی مصرفی پرداخته وموردآزمایش واندازه گیری  
قرارگرفته است. ایشان درادامه گفت:دراین بازدیدها ضمن همکاری وراهنمایی های ادارات مربوطه ازروند وچگونگی صرفه جویی 
،پیشنهادات وراهکارهای پیش روی جهت کنترل وکاهش مصرف انرژی تبادل نظرنمودندوموانع پیش روی راموردبررسی وارزیابی 
قرارداده وهمچنین راه کارهای برون رفت ازبحران رابه شوروتبادل گذاردند.  وضمن بازدیدازاتاقها وسنجش دما ونور،ازموتورخانه 
هاوازلحاظ مکانیکی وتاسیساتی موردارزیابی قرارگرفت ونیز مصرف کنتوروگیج های موردنظربررسی وبازدیده عمل آمدوبه ادارات 

پرمصرف نیزتذکرات الزم ابالغ شد.

شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین؛
80 پرونده در کمیسیون هیات تشخیص مزاحمت های شغلی سازمان 

ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین بررسی شد
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: علیرضا شمسینی، رئیس سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری شــهرداری قزوین از بررسی ۸0 پرونده در کمیسیون بند ۲0 ماده 
55 سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین خبر داد و گفت: این تعداد 
پرونده طی دو ماه گذشــته توســط، اعضای کمیســیون بند ۲0 ماده 55 سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری مورد بررسي و منجر به صدور رای شده است.  به گزارش 
روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
قزوین؛ شمســینی  گفت: قانون کمســیون بند ۲0 ماده 55 قانون شهرداری های 
کشور در خصوص رعایت نکردن هر یک از صنوفی که ایجاد مزاحمت، سروصدا، تولید دود، عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران 
نماینــد، ابتــدا دو بار اخطار و در صورت رعایت نکردن آن واحد صنفی را پلمپ نماید. وی ادامه داد: تمام اخطارها و پلمپ های 
صورت گرفته به تصمیم اعضای کمیسیون هیات تشخیص مزاحمت های شغلی است و چنانچه شخص یا ارگانی بدون هماهنگی 
این کمیسیون اقدام نماید، مطابق قانون برخورد خواهد شد.  رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین تاکید کرد: 
از تمامی کسبه سطح شهر قزوین اعم از مغازها، مجتمع ها، فروشکاه ها، کارگاه ها، گاراژ ها، و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی 
که ایجاد مزاحمت و سروصدا می کنند یا تولید، عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران می نمایند، خواستار شد ضوابط و مقررات 

کمسیون بند ۲0 ماده 55 قانون شهرداری ها را رعایت کنند تا سازمان مجبور به پلمپ واحدی نشود.

تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400 آبفای گیالن در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت
رشت - خبرنگار فرصت امروز: جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن بصورت ویدئوکنفرانسی به ریاست معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برای تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 1400 شرکت تشکیل و به تصویب مجمع عمومی رسید. به گزارش 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، در جلسه 
بررسی تصویب بودجه پیشنهادی ســال 1400 که به صورت ویدیو کنفرانس ، با 
حضور دکتر خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفای کشور بعنوان نماینده ریاست مجمع و همچنین 
 مهندس حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن، اعضای هیأت مدیره، معاونین و صاحبان 
سهام شرکت آب و فاضالب استان گیالن برگزار شد، بودجه پیشنهادی سال 1400 این شرکت به تصویب مجمع رسید. در ابتدا 
سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن گزارشی از عملکرد و فعالیت هیأت 
مدیره این شــرکت در خصوص برنامه های پیش بینی شده برای یکســال مالی، اعم از درآمدها ، اعتبارات دولتی ، سایر منابع 
تامین اعتبار و برآورد هزینه ها جهت تحقق سیاستها و نیل به اهداف شرکت آب و فاضالب گیالن، ارائه نمود و در نهایت پس 
از تجزیه و تحلیل درخصوص درآمد های جاری و ســرمایه ای و هزینه های شرکت، بودجه پیشنهادی سال 1400 به تصویب 

مجمع عمومی رسید.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان  خبر داد:
مشکل آب مناطق زلزله زده شهرستان بندرلنگه مرتفع شد

بندرعباس - خبرنــگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان از رفع مشکل آب مناطق زلزله زده بخش مهران شهرستان بندرلنگه خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب هرمزگان، 
امین قصمی افزود: از زمان وقوع زلزله 5,5 ریشــتری بندرلنگه، نیروهای عملیاتی 
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان در شهرستان های بندرلنگه، بندرعباس، قشم و 
خمیر برای خدمات رسانی به حالت آماده باش در آمدند. وی افزود: پس از بررسی 
های اولیه، قطعی آب در منطقه دژگان بخش مهران شهرستان بندرلنگه گزارش شد که عملیات الزم برای رفع مشکل آب منطقه 
در دستور کار قرار گرفت. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان افزود: در پی این حادثه آب 10 روستای بخش مهران به 
دلیل باال رفتن کدورت آب شش حلقه چاه خام دو سایت آبشیرین کن، از مدار تولید خارج که با اقدامات انجام شده پس از شش 
ساعت تالش، مشکل مرتفع و آبرسانی به این مناطق از سر گرفته شد. به گفته قصمی، در پی وقوع زلزله بامداد شنبه، چاه های 
تولید آب خام دو سایت ۲۳00 و ۳00 متر مکعبی آب شیرین کن دژگان دچار مشکل و از مدار تولید خارج که با ورود به موقع 
اکیپ اتفاقات شهرستان بندرلنگه با پشتیبانی های سایر تیم های عملیاتی استان مشکل مرتفع شد. وی در پایان گفت: آبرسانی 

سیار به روستای سایه خوش به دلیل اسکان در مدارس و مساجد بصورت سیار در حال انجام است.

 داغ بودن عملیات اجرایی پروژه های منطقه یک شهرداری همدان در روزهای سرد سال
همدان - خبرنگار فرصت امروز: صوفی شهردار همدان به همراه دهبانی صابر مدیر منطقه یک، فتحیان نسب معاون شهرسازی 
و علیضمیر معاون خدمات شهری شهرداری از روند عملیات اجرایی پروژه هایی چون احداث زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی 
شهدای شهرداری، استانداردسازی و پیاده رو سازی بلوار شهید اسالمیان، احداث کندرو و پیاده رو خیابان سعدیه، پارکهای نواری پل 
نیازمند و هنرستان در سطح منطقه یک بازدید کردند. شهردار همدان گفت در سالیان گذشته با فرا رسیدن فصل زمستان شاهد 
کاهش عملیات عمرانی و یا حتی تعطیلی پروژه ها در سطح شهر بودیم اما در طی بازدیدی که در روز جاری از پروژه های منطقه یک 
صورت پذیرفت با وجود تعطیلی رسمی و فصل سرد سال، تمهیدات الزم برای اجرای مناسب پروژه ها در این فصل اندیشیده شده 
و تمامی پروژه ها با توان و ظرفیت باالیی در حال انجام هستند که همین امر باعث افزایش سرعت در تحویل پروژه ها به شهروندان 
خواهد بود وی ادامه داد با توجه به شرایط آب و هوایی شهر همدان، یکی از نکات مهم در افزایش بهره وری و سرعت پروژه ها افزایش 
فصول کاری است که با فعال کردن پروژه ها در فصل های سرد سال مانند پاییز و زمستان امکان پذیر است و منطقه یک شهرداری 
توانسته است این مهم را به خوبی در اجرای پروژه ها به نمایش بگذارد0. دهبانی صابر مدیر منطقه یک شهرداری عنوان کرد عملیات 
اجرایی پروژه احداث زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهدای شهرداری  5  هزار متر مربع است که از ابتدای آذر ماه با اعتباری 
5۳ میلیارد ریالی آغاز شده و هم اکنون مراحل انتهایی خاکبرداری آن در حال انجام است، که پس از آن عملیات بتن ریزی و الیه 
های زهکش اجرا خواهند شد.  مدیر منطقه یک با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم در منطقه یک ایجاد فضایی مناسب برای تفریح و 
سرگرمی خانواده ها به همراه کودکانشان است عنوان کرد در سالجاری عملیات اجرایی دو پارک نواری در هنرستان و پل نیازمند آغاز 
شد که هم اکنون در مراحل پایانی به سر می برند. دهبانی صابر گفت مساحت پارک نواری کمال آباد و هنرستان هفت هزار متر مربع 
می باشد که با اعتباری 1۳0 میلیارد ریالی در حال انجام است و می  تواند با افزایش سرانه فضای سبز شهروندان تاثیر به سزایی در 
سالمت جسمی و روانی آنها داشته باشد. مدیر منطقه یک همچنین از اجرای عملیات نهایی زیرسازی و پیاده رو سازی پارک نواری 
پل نیازمند خبر داد و گفت این پارک مساحتی بیش از ده هزار متر مربع دارد و با توجه به اینکه به موازات خیابان جهان نما است 
می تواند مسیر مناسبی برای پیاده روی شهروندان در تمامی ایام سال باشد، گفتنی است این پارک با اعتباری 140 میلیارد ریالی در 
حال انجام است. دهبانی صابر با بیان اینکه از دیگر پروژه های در حال اجرا می توان به احداث کندرو خیابان سعیدیه اشاره کرد گفت 
یکی از مشکالت ترافیکی که شهروندان طی سالیان اخیر با آن روبرو بودند ورودی خیابان سعیدیه از سمت بلوار ارم بود که به دلیل 
سرعت باالی خودروها هنگام ورود به این خیابان دچار سانحه می شدند، از این رو عملیات اجرایی این کندرو در حال اجراست و با 

اتمام این پروژه شاهد تسهیل عبور و مرور شهروندان از این خیابان خواهیم بود.
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ایمیل ، گزارش ها ، پس��ت های وبالگی، توییت ه��ا ، مقاالت و هر آنچه 
که در محل کار خود می نویسید، درباره شما و کسب وکارتان پیام های 

زیادی برای مخاطب به همراه دارد.
ش��فاف و مرتبط نوشتن باعث می شود تا افراد برای دریافت اطالعات 
بیشتر باز هم به ش��ما بازگردند. نوشتن مطالب پیچیده و کسل کننده، 
تاثیر عکس خواهد داش��ت: افراد از مطالعه آن خسته می شوند، صفحه 
را می بندند و شاید هیچ وقت دیگر به سایت یا وبالگ شما باز نگردند.

در کس��ب و کار، بعد از درک بازار هدف،  نوشتن پست های تاثیر گذار، 
کلید موفقیت ش��ما خواه��د بود. چنین چیزی تحق��ق نمی یابد مگر با 
دانش به اینکه خوانندگان تان واقعا می خواهند درباره چه چیزی بدانند؟
پژوهش های انجام ش��ده در برخی کش��ورها نش��ان می دهد، مهارت  
و دان��ش ادبی ح��دود 4۰درصد از مردم عادی در ح��د تحصیالت پایه 
ی��ا حتی کمتر از آن اس��ت. در چنین ش��رایطی ش��اید آنه��ا در درک 
صورت حس��اب خرید روزانه یا حتی محتوای نوشته شده روی بسته های 

مواد غذایی هم با مشکل مواجه شوند، چه برسد به درک نوشته شما!
به عبارت س��اده تر ، اگر با مخاطب ع��ام صحبت می کنید ، باید طوری 

بنویسید که او به سادگی بتواند مفهوم موردنظر شما را درک کند.
نوش��ته  تاثیرگذار ب��ه راحتی افراد را جذب خود می کند و متناس��ب 
با نحوه و س��رعت خواندن افراد نوش��ته می ش��ود. اس��تفاده از جمالت 
کوتاه، واژگان رایج و دستورزبان ساده، روش های خوبی برای تولید یک 
محتوای جذاب و قابل هضم اس��ت. به  عالوه باید به گونه ای بنویس��ید 
که مخاطب بتواند به س��رعت اطالعات موردنی��ازش را پیدا کند و این 
مس��تلزم آن اس��ت که نوش��ته به راحتی خوانده و درک شود و بتواند 

مخاطب را به سوی هدفش هدایت کند.
چگونه نوشته خود را خواناتر کنید؟

خبر خوب این اس��ت که مهارت نوشتن موثر می تواند درون هر کس 
ب��ه  صورت بالقوه وجود داش��ته باش��د. زیرا نگارش خوان��ا و قابل درک 
ی��ک مطلب نیازی به اس��تفاده از ترفندهای هوش��مندانه و نظریه های 
دانش��گاهی ن��دارد. کافی اس��ت در نگارش به حاش��یه نروید و به اصل 

مطلب بپردازید.
در ادامه می آموزید چگونه محتوایی تاثیرگذار و جذاب بنویسید؟  

1.از زبان یک فرد معمولی بنویسید، نه از زبان یک کارمند اداری
نگارش درباره کسب و کار آن هم به شیوه سنتی واقعا خواننده را به ستوه 
می آورد چراکه بسیار رسمی و خشک است، اما یک راهکار آسان این است 

که از زبان اول ش��خص بنویسید. در این صورت خواننده خود را به عنوان 
شخصیت اصلی نوشته ش��ما می پندارد و به شدت جذب آن می شود. )در 

مقایسه با سوم شخص که سرد و دور از احساس مخاطب است(
به این جمله ای که با ادبیات کالس��یک اداری و از زبان س��وم شخص 

نوشته شده توجه کنید:
»هامب��رت و هرب��رت، یک نمایندگی امالک مس��کونی اس��ت که به 
مش��تریان توصیه های دوس��تانه  و ش��فاف، در زمینه خری��د خانه ارائه 

می دهد.«
حال به این جمله که از زبان اول ش��خص و کمی گرم تر و صمیمی تر 

نوشته شده است، دقت کنید:
»ما آماده ایم تا توصیه های ش��فاف و دوس��تانه ای برای خرید خانه در 

اختیارتان قرار بدهیم.«
از اینکه جمالت تان را با واژگان و عبارات امری مثل »دریافت کنید«، 
»دانلود کنید«،  »عضو ش��وید« و ... ش��روع کنید، نترسید. این عبارات 
س��اخته شدند تا نوشته ش��ما را واضح تر و جذاب تر کنند. درست مثل 

صحبت های روزمره ما در زندگی واقعی .
بهتری��ن راه برای خالص ش��دن از بن��د »ادبیات رس��می و اداری«، 
خواندن مطلب  نوش��ته شده، با صدای بلند است. اگر برای شما طبیعی 
و قابل درک )یا ثقیل و پیچیده( به نظر برسد، احتماالً خوانندگان شما 

هم همین برداشت را خواهند داشت.
2. پیچیدگی ها را حذف کنید

استفاده از عبارات ثقیل و پیچیده معموال خارج از عادت و گیج کننده 
اس��ت و مخاطب را از خواندن مطلب س��رد و دل��زده می کند، بنابراین 
کلم��ات و عبارات کوتاه تر و آش��ناتر را با کلم��ات و عبارات طوالنی تر و 
پیچیده تر جایگزین کنید. سعی کنید مفاهیم را به روشی توضیح دهید 

که برای مخاطب قابل درک باشد.
3.نوشته خود را در یک نگاه، قابل دیدن کنید

این روزها، بیش��تر نوشته های ش��ما روی یک صفحه )احتماالً صفحه 
کوچ��ک تلفن همراه( از طری��ق ایمیل و رس��انه های اجتماعی خوانده 
خواهد ش��د. ممکن است مخاطب شما بسیار پرمشغله،  حواس پرت و یا 
در حال حرکت باش��د، بنابراین بهتر است نوش��ته شما به سرعت و در 
یک نگاه، برای مخاطب قابل مشاهده و خواندن باشد. شما از این طریق 

می توانید نظر مخاطب تان را جلب کرده و او را با خود همراه کنید.
نتایج پژوهش های متخصصی در حوزه کاربردپذیری س��ایت، نش��ان 

می دهد؛ تنها حدود ۱۶درصد از کاربران سایت هستند که لغت به لغت 
یک مطلب منتشرش��ده را مطالعه می کنند. این درحالی  است که بخش 
قابل توجهی از کاربران س��ایت نگاهی اجمالی به کل صفحه انداخته و 

تنها بعضی عبارات و جمالت را می خوانند.
»»قالب بن��دی«، بهترین روش برای کمک به خوانندگانی اس��ت که 
می خواهند س��ریع و در نگاهی اجمالی، مفهوم و مقصود کلی مطلب را 
دریابند، بنابراین سعی کنید از زیرعنوان هایی با اطالعات مفید، از عالئم 
نگارش��ی مثل بولت پوینت  ها برای نمایش بخش های مهم و فهرست  ها 
استفاده کنید. به عالوه ارائه اطالعات مهم در قالب نمودار و جدول هم 
می توانند خوانندگان پرمش��غله را به س��مت پیام محتوای شما هدایت 

کند.
جمالت و پاراگراف های کوتاه در س��رعت خواندن و درک مطلب تان 
بس��یار تاثیرگذارند. سعی نکنید همه ایده ها و افکارتان را در یک جمله 
مطرح کنید. این کار باعث می ش��ود خواننده گیج ش��ود و مطلب را رها 

کند، در عوض در هر جمله تنها یک مفهوم موردنظر را بیان کنید.
4. به اصل مطلب بپردازید

ف��رض نکنید که کارب��ران موظفند همه آنچه در نوش��ته خود به آن 
می پردازی��د را بخوانند. مقدمه چینی نکنی��د. محتوای موردنیاز کاربر را 
باالی متن و در جایی قابل دس��ترس و در معرض دید او قرار دهید. تا 

به راحتی آن را ببیند و بخواند.
مث��ل یک روزنامه ن��گار فکر کنید: از خودتان بپرس��ید؛ اولین چیزی 
ک��ه خواننده نی��از دارد درباره آن بداند چیس��ت؟ اول به همان مفهوم 
بپردازید. بعد همان مفهوم را بس��ط و توس��عه دهی��د. مهم ترین نکات 

درباره آن را در باالی متن نگه دارید.
5. درباره فواید انسانی محصول صحبت کنید، نه درباره ویژگی ها
رن��گ و لعاب دادن به محت��وای تبلیغاتی محصول ک��ه صرفا درباره 
ویژگی ه��ای آن صحب��ت می کند، مخاطب را خس��ته و دلزده می کند. 
اس��تفاده از چاشنی ویژگی های محصول در محتوای تبلیغاتی نمی تواند 
کمک کنن��ده باش��د. این روزها اف��راد وقت کافی ب��رای مطالعه درباره 

ویژگی ها و جزییات خاص را ندارند.
مثال اگر محصول ش��ما یک تی ش��رِت باکیفیت و تهیه ش��ده از الیاِف 
نخ و پنبه اس��ت، کافی اس��ت در محتوای خود به این عبارت بپردازید: 
»محصولی ش��یک و راحت، تهیه شده از الیاف نخ و پنبه«. اما چرا بیان 

چنین چیزی برای مخاطب شما مهم است؟

مزایایی که می تواند چالش ها و دغدغه مخاطب تان را برطرف کند، به 
دقت توضیح دهید. مثال در مورد این محصول بگویید: »لباس��ی راحت 
ک��ه ب��ه  خاطر ترکیب الیاف نخ و پنبه، ش��ما را در زمس��تان گرم و در 

تابستان خنک نگه می دارد.«
مخاطب خود را تجسم کنید و برای او بنویسید

قبل از ش��روع به نوش��تن، باید به دقت درباره اف��رادی که برای آنها 
می نویس��ید، فکر کنی��د. حتی اگر ای��ن ایمیل به 5،۰۰۰ نفر ارس��ال 
می ش��ود، تص��ور کنید که فقط ب��رای یک نفر می نویس��ید. از خودتان 
بپرسید مخاطب من چه کسانی هستند و از این ایمیل واقعا چه چیزی 

می خواهند؟
»وارن بافت«، معروف ترین ایمیل ساالنه شرکت خود را با تصور کردن 
خواهرانش، »دوریس« و »برتی« در ذهن به عنوان مخاطب می نویسد. 
آنها افراد باهوش��ی هس��تند، اما در زمینه س��رمایه گذاری یا امور مالی 
تخص��ص ندارند. او با تصور کردن خواهران خود به عنوان مخاطب قادر 
است متن ایمیل را به گونه ای بنویسد که عالوه بر دربر داشتن اطالعات 

مفید برای مخاطب قابل درک باشد.

درباره کسب وکارتان بنویسید، اما مخاطب را خسته نکنید!
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ب��ه نظ��ر می رس��د ک��ه س��ال 2۰2۱ میالدی، س��ال 
هیجان انگیزی برای کارآفرینی است. ساختن فرصت های 
بی سابقه برای بنیانگذاران استارت آپ ها، یکی از پیامدهای 
پاندمی کرونا بود و هس��ت. دش��واری های س��ال گذشته 
میالدی برای برخی از صنایع مثل زلزله بود و آنها را وادار 
ک��رد تا برای ادامه حیات و رش��د خود تغییر کنند. عبدو 
ریانی، فعال اس��تارت آپی در مطلبی برای»فوربس« از 4 
تغییر مهم در سال گذشته میالدی نوشته است. تغییراتی 
ک��ه فرصت های ت��ازه ای برای موفقیت اس��تارت آپ ها در 
سال 2۰2۱ فراهم ساخته اس��ت. این تغییرات چهارگانه 
شامل سازگاری بیشتر مردم با ارتباطات دیجیتال، عادی 
شدن دورکاری، سرمایه گذاری بیشتر در هوش مصنوعی 

و تبدیل پایایی به مهمترین موضوع تجارت است.
به نوش��ته این فعال اس��تارت آپی، مطالعات نشان داده 
مردم در س��ال 2۰2۰ نس��بت به س��ال 2۰۱9 سازگاری 

بیشتری با ارتباطات دیجیتال از خود نشان داده اند. برای 
کارآفرینانی که محصوالت فناوری محور تولید یا خدمات 
فناوری را عرض��ه می کنند، این تغییر رفتار مصرف کننده 
به معنای فرصت س��ازی بی نظیر در بازار است. خریداران 
بیش از همیش��ه با فناوری دوس��ت شده اند. این تغییر به 
معن��ای افزایش اهمیت فن��اوری و ارتباطات دیجیتال در 
خدمات رسانی به مش��تریان است و ربطی به مدل کسب 

وکار یا صنعت هم ندارد.
از س��وی دیگر، بیش از 4۰ درصد از م��ردم آمریکا در 
خانه ه��ا کار می کنند. مدی��ران انتظار دارن��د ۳۶ درصد 
از کل کارکن��ان آن��ان تا ژانویه س��ال 2۰22 در وضعیت 
دورکاری باق��ی بمانن��د. براس��اس یک نظرس��نجی که 
دلویت انجام داده، ۶۰ درصد از مدیران ش��رکت ها، تحول 
در وضعیت کاری ش��رکت را در س��ال 2۰2۱ در اولویت 
قرار داده اند و بر دس��تیابی به نتای��ج متفاوت و تازه کاری 

در ترکیب فناوری و منابع انس��انی تمرک��ز کرده اند. این 
بازنگ��ری درباره محیط کار با در نظ��ر گرفتن دورکاری، 
اس��تخدام از راه دور و همکاری انجام می شود. همزمان با 
شرکت هایی که در سیاست های دورکاری تغییرات دائمی 
ایجاد کردند، بی��ش از ۱۰۰ محصول دیجیتال تازه برای 
رفع نیازهای ش��رکت ها و مش��تریان آنها تا آگوست سال 
گذش��ته میالدی عرضه شده است. البته این فرآیند پیش 
از اپیدمی کرونا آغاز ش��ده بود، اما حرکت آن کند بود و 
همه گیری به جا افتادن فرهنگ دورکاری در فضای کسب 
وکار سرعت بخشید. بسیاری از شرکت ها مجبور شدند از 
خدمات دیجیتالی اس��تارت آپ ها برای مدیریت دورکاری 
اس��تفاده کنند. هرچند فناوری محصوالت بسیاری برای 
هم��کاری و مدیریت دورکاری عرضه ک��رده، اما هنوز به 
راه حل های جدیدی برای اثربخش��ی بیشتر نیاز داریم. ما 
در دنیایی زندگی می کنیم که راه اندازی یک شرکت چند 

میلیارد دالری از راه دور برای هر کارآفرین سخت کوشی 
در همه جای جهان ممکن شده است.

ای��ن در حالی اس��ت ک��ه آینده فضای کس��ب وکار به 
س��ازگاری هرچه بیش��تر با هوش مصنوع��ی گره خورده 
اس��ت. هرچن��د 58 درص��د از س��ازمان ها در آمری��کا از 
فن��اوری ه��وش مصنوعی ب��رای بهبود م��داوم و کیفیت 
بخشیدن به کار اس��تفاده می کنند، اما تنها 2۶ درصد از 
آنه��ا هوش مصنوعی را برای بهره وری بیش��تر به خدمت 
گرفته اند. بیش��تر ش��رکت ها به دنبال توس��عه استفاده از 
هوش مصنوعی اند و همین به فرصتی برای استارت آپ ها 
تبدیل ش��ده است. شرکت های بزرگ در بخش هایی مثل 
امالک و مس��تغالت، س��المت، تج��ارت الکترونیک، فین 
تک، سرگرمی، زنجیره تامین و حمل و نقل به استفاده از 
راه حلهای ارزش آفرین هوش مصنوعی تمایل پیدا کردند. 
برای ایجاد استارت آپ هایی که در زمینه هوش مصنوعی 

کار کنند، هیچ زمانی بهتر از امروز وجود ندارد.  
در همی��ن حال، محیط زیس��ت، حکمرانی و مس��ائل 
اجتماعی و شرکت هایی که در فعالیت خود این سه عامل 
را در نظر می گیرند، مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته 
است. س��رمایه گذاری در دارایی های پایدار و شرکت هایی 
که فعالیت آنها در س��تیز با محیط زیس��ت و فعالیت های 
س��بز نیست، از ۱2 تریلیون دالر در سال 2۰۱8 به ۱7.۱ 
تریلیون دالر در سال 2۰2۰ رسید. تمایل سرمایه گذاران 
به کس��ب وکاره��ای پایدار ب��ا حمایت بیش��تر دولت ها 
و افزای��ش عالیق مش��تریان به خدمات آنها بیش��تر هم 
می شود. استارت آپ ها در سال 2۰2۱ این فرصت را دارند 
ت��ا در زمینه فناوری های مربوط ب��ه آب و هوا و تغییرات 
اقلیمی خودی نش��ان بدهند. تحرک و حمل و نقل، غذا، 
کشاورزی، اس��تفاده از زمین و انرژی از بخش هایی است 

که یافتن راه حل های فوری را دنبال می کند.

کرونا چه تغییراتی را به نفع استارت آپ ها در سال 2021 رقم می زند؟

نسبت کرونا و کارآفرینی
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در حال حاضر در سراس��ر جهان افراد بس��یاری به صورت 
دورکار مشغول فعالیت هستند. مهارت های نرم برای برقراری 
ارتباط موثر در دوران دورکاری اهمیت بسزایی دارد و در این 
مطلب به چهار روش تقویت مهارت های نرم برای فریلنسرها 
و افراد دورکار اشاره کرده ایم. یادگیری مهارت های نرم مانند 
مهارت همکاری، مدیریت زمان، مهارت های ارتباطی و تفکر 
انتقادی می تواند به ارتقا و بهبود موقعیت ش��غلی کارمندان 
کمک کند. نکته مهم آن است که نه تنها کارمندان تمام وقت 
و حضوری الزم است به چنین مهارت هایی مسلط باشند؛ بلکه 
فریلنسرها نیز باید به مهارت های نرم تسلط پیدا کنند. برای 
مثال هر فردی که در مجموعه کاری مش��غول فعالیت است، 
باید بتواند کارها را به درستی برنامه ریزی و اولویت بندی کند. 
حتی افرادی که در شغل های آزاد مشغول فعالیت هستند نیز 
باید مهارت های نرم را در خود تقویت کنند. کارفرمایان نیز در 
هنگام اس��تخدام نیروهای کاری به تسلط فرد به مهارت های 
نرم توجه نش��ان می دهد. اگ��ر در حال حاضر در مجموعه ای 
مشغول فعالیت هس��تید یا در جست وجوی شغلی مناسب، 

بررس��ی  را  احتمال��ی  گزینه ه��ای 
می کنید، تسلط و تقویت مهارت های 
نرم می تواند در ارتقای شغل فعلی یا 
استخدام در موقعیت شغلی مناسب 

به شما کمک کند.
یادداشت برداری کنید

در ارتب��اط ب��ا س��ایر کارمن��دان، 
مش��تریان یا همکاران خ��ود،  با دقت 
به صحبت ه��ا گوش بدهی��د و نکات 
مه��م را یادداش��ت برداری کنید. یکی 
از مشکالت معمول در برخی مشاغل 
آن اس��ت که برخی جزییات ارزشمند 
کاری به راحتی از دس��ت می روند که 
با درست ش��نیدن و یادداشت برداری 
می ت��وان از ب��روز مش��کالت ج��دی 
جلوگی��ری کرد. انتظ��ارات کارفرما یا 
مشتریان را با دقت بشنوید و نکات مهم 
موردنظ��ر آنها را یادداش��ت کنید. اگر 
دورکار هس��تید،  پس از پایان جلسات 
کاری غیرحضوری و آنالین، موضوعات 
و ن��کات مهمی که یادداش��ت برداری 
کرده اید،  از طریق ایمیل برای مخاطب 
ارس��ال کنید تا دقیقا مش��خص شود 
روی چ��ه مواردی اتف��اق نظر صورت 
گرفته است. انجام چنین کاری نشان 
می دهد ک��ه اف��راد دورکار با دقت در 
جلسه حضور داشته اند و همه روال ها 

کامال شفاف است.

بازخورد بگیرید
یک��ی از کارهایی که اف��راد دورکار می توانن��د انجام بدهند، 
گرفتن بازخورد از مش��تریان و کارفرما اس��ت. ب��ا این رویکرد 
این ش��انس در اختیار قرار می گیرد تا بتوانند انتقادات سازنده 
را بش��نوند و کاری را که در آن مش��غول فعالیت هستند ارتقا 
بدهند. بی شک هیچ کس بی عیب و نقص نیست. اگر از این زاویه 
به موضوع نگاه کنید از انتقادهای بجا و س��ازنده دیگر ناراحت 
نخواهید شد. فیدبک های معقول و درست را بشنوید و با استفاده 
از آنها موقیعت شغلی خود را ارتقا بدهید. وقتی کسی به کار شما 
فیدبک می دهد، موضوع را شخصی نبینید و با روی باز پذیرای 
نظرات آنها باش��ید. در نظر داشته باشید که بازخورد درست و 
منطق��ی می تواند به افزایش کیفیت کار کم��ک کند. در واقع 
بازخورد منصفانه و درست باعث می شود در کار پیشرفت کنید. 
حتی اگر مشتریان تان به شما بازخورد نمی دهند، از آنها بخواهید 

چنین کنند. دانستن نظر آنها بسیار اهمیت دارد.
مهارت مدیریت زمان را تقویت کنید

اگ��ر به ص��ورت دورکار مش��غول فعالیت هس��تید، باید همچون 

نیروهای حض��وری بتوانید کاره��ا را با اولویت بن��دی و زمان بندی 
مش��خص پیش ببری��د. به موقع بیدار ش��وید، به موقع و براس��اس 
اولویت ها کارها را پیش ببرید و تحویل کارفرما یا مشتری بدهید. با 
تقویت مهارت مدیریت زمان، از میزان استرس و تنش در کار کاسته 
می شود. بهتر اس��ت کارها را به شکلی برنامه ریزی کنید که قبل از 
رس��یدن موعد تحویل کار، آنها را به پایان برسانید. رضایت مشتری 
و کارفرما را در نظر بگیرید تا به عنوان یک نیروی دورکار بتوانید به 

امتداد کار خود امیدوار باشید.
همواره در حال یادگیری باشید

هیچ کس کامل نیس��ت. هر چقدر بیش��تر ب��ه دنبال فرصت های 
یادگیری باشید، قدرتمندتر می توانید در کسب و کار حضور فعالیت 
داش��ته باش��ید. به دنبال یادگیری باشید و سعی کنید مهارت هایی 
مرتبط با کار خود یاد بگیرید. از طرفی تقویت مهارت های نرم کمک 
می کند تا به فردی قدرتمندتر در بازار کار تبدیل شوید. اگر تازه وارد 
بازار کار شده اید که یادگیری مستمر قطعا برای شما موضوعی مهم 
محس��وب می شود و کمک می کند تا به س��رعت به فردی حرفه ای 
businessinsider :تبدیل شوید.                               منبع
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چالش طراحی دوباره سایت در میان برندها
طراحی مجدد سایت برند بدون ضربه به رتبه سئو

بسیاری از کسب و کارها در طول زمان به فکر طراحی دوباره سایت رسمی شان می افتند. شاید تنها مشکل در این میان 
عدم اطمینان نسبت به شیوه های اجرای این امر باشد. همچنین برخی از نگرانی ها در مورد واکنش کاربران و به هم خوردن 
رتبه سئو برند در این میان وجود دارد. شاید گزینه آخر، یعنی به هم خوردن رتبه سئو سایت، اهمیت بسیار بیشتری در 
مقایسه با دیگر دالیل دست نگه داشتن از طراحی دوباره سایت باشد. کسب و کارها برای کسب رتبه های برتر در موتورهای 
جست وجو هزینه های بسیار زیادی را پرداخت می کنند. این امر در کنار بار مالی و تالش های گسترده تیم بازاریابی هرگونه 
تغییری را بدل به تهدید احتمالی خواهد کرد. بس��یاری از برندها در طول زمان دیگر به دنبال طراحی دوباره سایت ش��ان 
نیستند. این امر با هدف ثبات هرچه بیشتر در رتبه اصلی سایت برند صورت می گیرد. نکته جالب اینکه چنین رویکردی 
در زمینه پرهیز از به روز رس��انی وضعیت س��ایت بی دلیل است. بازاریاب ها و کارآفرینان حتی اگر در وهله نخست طراحی 
نامناسبی برای سایت شان صورت دهند، باز هم فرصت جبران خواهند داشت. امروزه به روز رسانی مشکالت سایت و رفع 
آنها اقدام دشواری نیست. در ادامه برخی از نکات اساسی برای طراحی دوباره سایت رسمی برند بدون دغدغه های مربوط 

به مدیریت سئو را مدنظر قرار خواهیم داد. 
1. استفاده از معیارهای درست برای ارزیابی سایت

پیش از اینکه دست به کار طراحی دوباره سایت شویم، باید نسبت به مشکالت سایت فعلی ارزیابی دقیقی صورت دهیم. 
بس��یاری از کارآفرینان با گذشت زمان نسبت به بازطراحی سایت رسمی برندشان اقدام می کنند. نکته جالب اینکه اغلب 
اوقات اقدام برای طراحی دوباره با به روز رس��انی سایت براساس معیارهای دقیق صورت نمی گیرد. این امر موجب افزایش 
هزینه های کسب و کار می گردد. بنابراین مهمترین اقدام در راستای طراحی دوباره سایت ارزیابی دقیق وضعیت آن است. اگر 
وضعیت سایت برند مطلوب ارزیابی شد، دیگر نیازی به طراحی دوباره و پرداخت هزینه های گزاف آن نخواهد بود. بسیاری 
از برندها در بلندمدت نسبت به بهبود وضعیت برندشان اقدام می کنند. این امر اگر با ارزیابی دقیق از وضعیت برند صورت 

گیرد، عالوه بر مزیت های مربوط به آپدیت سایت و استراتژی بازاریابی برند همراه با هزینه های کمتری نیز خواهد بود. 
وقتی سایت برند دارای ایرادات واضحی در زمینه تجربه کاربری، بارگذاری محتوا و همچنین رتبه بندی از سوی موتورهای 
جست وجو مانند گوگل است، باید نسبت به طراحی دوباره یا ترمیم برخی از بخش های آن اقدام نماییم. این امر شاید در 
نگاه نخست بیش از اندازه پیچیده به نظر برسد، اما در کوتاه مدت امکان اجرای ساده را به همراه دارد. مهمترین مسئله در 

این میان اختصاص زمان مناسب برای ارزیابی تمام بخش های کسب و کار است. 
2. طراحی متفاوت سایت

وقتی یک س��ایت دارای مش��کالتی است، باید نسبت به طراحی مجدد با استفاده از ایده های نو اقدام کرد. امروزه عرصه 
طراحی سایت نیز مانند سایر حوزه ها دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است. این امر امکان طراحی سایت با فناوری های 
تازه را به همراه دارد. اگر کارآفرینان نسبت به شیوه های نوین طراحی سایت آگاهی داشته باشند، وضعیت بهتری از نظر 

مدیریت سئو تجربه خواهند کرد. 
ام��روزه یک��ی از معیارهای صل��ی الگوریتم گوگل برای رتبه بندی س��ایت ها توجه به میزان به روز بودن ش��ان در حوزه 
فناوری های طراحی سایت است بنابراین هرچند وقت یکبار دست کم نسبت به ترمیم برخی از ایرادات سایت اقدام نمایید. 
این ایرادات شاید در نگاه نخست بی اهمیت به نظر برسد، اما به دلیل ورود فناوری های جدید به عرصه مدیریت و طراحی 

سایت موجب کاهش رتبه سئو برند خواهد شد. 
3. کوتاه سازی لینک ها

گاهی اوقات لینک های مربوط به سایت دارای عبارت های بسیار طوالنی هستند. امروزه سایت های جدید دارای لینک های 
بسیار کوتاه هستند. این امر در زمینه جلب نظر کاربران و به اشتراک گذاری ساده آنها کمک می کند. وقتی سایت یک برند 
لینک های کوتاه را معرفی می کند، الگوریتم گوگل در سریع ترین زمان ممکن واکنش نشان می دهد. این تغییر بیانگر یک 

گام رو به جلوی سایت خواهد بود بنابراین بهبود وضعیت سئو امری طبیعی در این وضعیت خواهد بود. 
بس��یاری از برندهای بزرگ به طور مداوم نس��بت به کوتاه ساختن لینک های سایت شان اقدام می کنند. این امر با هدف 
ساده س��ازی فرآیند به اش��تراک گذاری لینک ها در ش��بکه های اجتماعی صورت می گیرد بنابراین اگر س��ایت شما دارای 
لینک های طوالنی است، دست کم برای بازاریابی بهتر در شبکه های اجتماعی باید آنها را کوتاه نمایید.  یکی از اشتباهات 
برندها در زمینه کوتاه ساختن لینک های شان استفاده از ابزارهای مختلف برای کوتاه نمودن لینک است. این امر به معنای 
عدم ایجاد تغییر در ساختار سایت و فقط ایجاد لینک جانبی بسیار کوتاه برای هدایت کاربران به لینک اصلی است. وقتی 
از لینک کوتاه صحبت می کنیم، دست کم باید نام اصلی سایت در آن مشخص باشد بنابراین استفاده از ابزارهای فشرده ساز 

لینک ایده جذابی نخواهد بود. دلیل این امر مخدوش شدن نام اصلی سایت در فرآیند فشرده سازی لینک هاست. 
4. ایجاد لینک های داخلی تازه

وقتی سایت شما آماده طراحی جدید است، باید نسبت به اصالح برخی از آدرس های درون سایت نیز اقدام نمایید. این 
امر دسترسی کاربران و همچنین ارزیابی الگوریتم گوگل از میزان سهولت استفاده کاربران را بهبود می بخشد. بسیاری از 
برندها پس از به روز رسانی سایت شان اقدام به تغییر آدرس لینک های داخلی نمی کنند. این امر شاید در نگاه نخست هیچ 

ایرادی نداشته باشد، اما به مرور زمان به رتبه سئوی برند آسیب جدی خواهد زد. 
امروزه مدیریت س��ئو بیش��تر در ارتباط با نکات جزئی، ساده و در عین حال مهم اس��ت بنابراین کارآفرینان در ارزیابی 
وضعیت سایت شان نیاز به تیزبینی فراوانی خواهند داشت. این امر در ابتدا برای کارآفرینان بسیار مشکل خواهد بود، اما به 

مرور زمان بدل به نوعی عادت خواهد شد. 
5. همکاری با آژانس های بازاریابی دیجیتال در صورت نیاز

بدون تردید کس��ب و کارها نس��بت به بحث های تخصصی در زمینه مدیریت سئو نکات بس��یار زیادی را نمی دانند. این 
امر نوعی ایراد برای کسب و کارها، به ویژه استارت آپ های کوچک، نیست. امروزه حوزه های مختلف کسب و کار به شدت 
تخصصی ش��ده اند بنابراین کسب مهارت در تمام بخش ها امری غیرممکن به نظر می رسد. اگر کسب و کار شما در فرآیند 
طراحی دوباره س��ایت به مش��کالت مهمی برخورد کرد، مش��اوره با آژانس های بازاریابی دیجیتال ضروری خواهد بود. این 
آژانس ها به طور معمول کارشناس های حرفه ای در حوزه سئو دارند. همچنین با نگاه بازاریابی به طراحی دوباره سایت امکان 
توسعه هرچه بهتر سایت را فراهم می کنند. یکی از مشکالت اصلی در زمینه طراحی سیات مربوط به فقدان برنامه کارآفرینان 
برای مرحله پس از طراحی مجدد است.  اغلب کسب و کارها پس از طراحی مجدد سایت با وقفه ای طوالنی برای پیگیری 
فعالیت های اطالع رسانی و بازاریابی شان مواجه می شوند. دلیل این امر تالش برای آشنایی با حال و هوای سایت جدید است. 
این امر ضربه بسیار ناگواری به اعتبار برندها می زند بنابراین باید از همان روز نخست راه اندازی و طراحی سایت جدید نسبت 
به بارگذاری محتوا در آن اقدام کنیم.  امروزه سایت رسمی برندها دارای اهمیت بسیار زیادی است. هرگونه ایرادی در سایت 
برندها موجب کاهش تعامل مخاطب هدف و همچنین افت رتبه س��ئو آنها خواهد ش��د بنابراین واکنش مناسب به هرگونه 
تغییری در وضعیت سایت ضروری خواهد بود. بسیاری از برندها به دلیل تمایل برای حفظ رتبه مطلوب شان در حوزه سئو 
هرگونه اقدامی برای ایجاد تغییرات در سایت را موکول به آینده می کنند. استفاده از نکات مورد بررسی در این مقاله امکان 
به روز رس��انی و طراحی دوباره س��ایت برند بدون ایجاد ضربه به رتبه سئو آن را به همراه دارد بنابراین در صورت مواجهه با 

مشکالتی از سوی سایت رسمی برند باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع آنها اقدام نماییم. 
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