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 مركز آمار ایران از شاخص بهاي كاالي صادراتي و وارداتي
در سال گذشته گزارش داد

تصویر تورم تجاری
فرصت امروز: گزارش های مركز آمار نشان می دهد كه تورم كاالي صادراتي و وارداتي در سال گذشته عملکرد خوب 
و مطلوبی را پشت سر نگذاشته اند، چنانکه تورم كاالي وارداتي در سال گذشته 133 درصد نسبت به سال قبل رشد 
داشته و در بخش صادراتي نيز رشد 8.4 درصدي اتفاق افتاده است. آن گونه كه مركز آمار ايران مي گويد: تورم كاالي 
صادراتي در س��ال 97 بالغ بر 79.2 درصد بوده اس��ت. اين رقم در س��ال 98 به 87.5 درصد افزايش پيدا كرده است. 
البته مركز آمار ايران عنوان كرده كه اين ارقام براساس »داده هاي ريالي« به دست آمده و اگر داده هاي »دالري« معيار 
س��نجش تجارت خارجي ايران قرار گيرد، مي توان ديد كه شاخص بهاي كاالي صادراتي در سال 98 نسبت به سال 
97 نزديك به 7 درصد نيز كاهش پيدا كرده اس��ت. در واقع پول »كاهش ارزش پول ملي« به جيب صادركنندگاني 
رفته كه به صورت »دالري« كاالي خود را در بازار عمدتا كشورهاي همسايه عرضه كرده اند و به دليل قيمت پايين...
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دیوان عالی كشور ابهام حقوقی تعیین وجه التزام را برطرف كرد

مالحظات حقوقی وجه التزام

چرا رستوران ها شکست می خورند؟ 
چرا بر روی مسائل كم  اهمیت، بیشتر تمركز می كنیم؟
چالش ارائه مطالب در جلسات كاری به صورت مجازی

شکست بزرگ اینستاگرام 
درس هایی كه باید از رویکرد تسال در قبال نوآوری آموخت

جذب مخاطب در روزهای كرونایی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 حمایت ایالن ماسک
از شبکه ارتباطی سیگنال 

باشگاهاقتصاددانان

از اقتصاد كالتسکی تا 
اقتصاد كینز

انقالب كینزی را 
فراموش كن

اقتصاددانی  كالتسکی،  ميخا 
لهس��تانی ب��ود ك��ه در زمينه 
ماركس��ی،  اقتصادی  انديش��ه 
آث��ار فراوانی نوش��ت و تقريبا 
تم��ام زندگ��ی خ��ود را وقف 
در  سوسياليس��تی  جنب��ش 
جه��ان ك��رد. علی رغ��م اي��ن 
واقعي��ت ك��ه كالتس��کی آثار 
نظری اقتصادی زيادی نوشت، 
عالق��ه او ب��ه اقتص��اد بيش از 
مس��ائل آكادمي��ك معط��وف 
زمينه ه��ای عمل��ی ب��ود. اين 
مس��ئله را می توان از آثار او در 
مهندس��ی، ژورناليسم، تحقيق 
در اعتبارات، استفاده از آمار و 
مشاهدات در عمليات اقتصادی 
و چيزهايی از اين دست فهميد. 
او كه مدرک دانشگاهی الزم را 
نداشت تنها در 13 سال پايانی 
كار خود ب��ه تدريس تمام وقت 
ب��ا  او  پرداخ��ت.  دانش��گاه  در 
بود  انتزاع��ی مخالف  تحقيقات 
و درخواس��ت كينز برای انجام 
نقدی بر چرخه اقتصادس��نجِی 
ك��رد.  رد  را  تينبرگ��ن  ژان 
كالتسکی در روزهای پايانی بهار 
1899 در ووچ لهس��تان به دنيا 
آمد. اين بخش از كنگره لهستان 
در آن زمان بخشی از امپراتوری 
روسيه بود. اطالعات كافی درباره 

دوران كودكی او خيلی 
2در دسترس...

12 جمادی الثانی 1442 - سـال هفتم
شماره   1714- 16صفحه - 50000 ریال

Tue.26  Jan 2021

فرص��ت ام��روز: مع��اون اول رئيس جمهور در جلس��ه 
كارگروه رفع موانع جهش توليد بر جلوگيری از رانت های 
ناش��ی از قرعه كشی خودرو تاكيد كرد و گفت »روش های 
ف��روش خودرو در چارچ��وب منطقی و ب��ا رعايت حقوق 
توليدكنن��ده و مصرف كنن��ده انجام ش��ود ن��ه به صورت 
قرعه كش��ی.« اسحاق جهانگيری در جلس��ه كارگروه رفع 
موانع جهش توليد كه روز گذش��ته )دوش��نبه( با موضوع 
بس��ته سياس��تی جهش توليد در زنجي��ره صنعت خودرو 
برگزار ش��د، نس��بت به مس��دود كردن رانت های ناشی از 
فروش خودرو به صورت قرعه كشی، ابراز اميدواری كرد كه 
خودرو با قيمت مناسب در اختيار مصرف كننده واقعی قرار 
گيرد و دست رانت جويان كوتاه شود. به گفته جهانگيری، 
»روش های فروش خودرو بايس��تی در چارچوب منطقی و 
با رعايت حقوق توليدكننده و مصرف كننده انجام ش��ود و 

نه به صورت قرعه كشی.«
البته جلسه كارگروه رفع موانع جهش توليد تنها نشست 
خودرويی روز دوش��نبه نب��ود و ني��ره پيروزبخت، رئيس 
س��ازمان ملی استاندارد نيز روز گذشته در نشستی خبری 
از ممنوعيت واردات خ��ودروی آمريکايی خبر داد و گفت 
كه »با توجه به دستور مقام معظم رهبری امکان ترخيص 

خودروهای آمريکايی از گمرک وجود ندارد.«
فروش منطقی خودرو به جای فروش بخت آزمايی

اس��حاق جهانگيری در جلسه كارگروه رفع موانع جهش 
توليد با موضوع بس��ته سياس��تی جهش توليد در زنجيره 
صنعت خودرو، از فروش منطقی خودرو به جای قرعه كشی 
آن سخن گفت و افزود: »يکی از مصاديق جهش توليد كه 
در س��خنان رهبر معظم انقالب به طور خاص به آن اشاره 

ش��د، موضوع جهش توليد در صنعت خودرو بود؛ صنعتی 
كه نقش پيش��ران در راه اندازی صدها بن��گاه اقتصادی و 

صنعتی را در كشور دارد.«
معاون اول رئيس جمهور به اش��تغال صدها هزار نفر در 
حوزه ه��ای طراحی، قطعه س��ازی و خدمات پس از فروش 
اش��اره كرد و ادامه داد: »براس��اس گزارش ها حدود 9۰۰ 
هزار نفر در صنعت خودرو و رش��ته های وابس��ته اشتغال 
دارن��د و بايد تالش كنيم ت��ا با جهش توليد در اين بخش 
موجب اميدواری و ايجاد آينده ای روشن برای صدها واحد 
توليدی ش��ويم كه س��هم مهمی در اشتغال و توليد كشور 

دارند.«
او همچني��ن ب��ه برخ��ی از اش��کاالت قيمت گ��ذاری و 
كيفيت خودروهای تولي��دی و موضوعاتی نظير زيان دهی 
دو خودروس��از بزرگ كشور اش��اره كرد و گفت: »در كنار 
اي��ن مس��ائل، حركت صنعت خودرو كش��ور رو به رش��د 
اس��ت و اگر با ديده انصاف نگريسته شود، توليدكنندگان 
خودرو توانس��ته اند بخش زيادی از نياز داخلی كشور را در 
ش��رايط دشوار تحريم برآورده كنند.« جهانگيری سپس با 
تجليل از قطعه سازان كشور كه تعدادی از آنها توانسته اند 
توليدات��ی متن��وع و منطبق ب��ا اس��تانداردهای روز دنيا 
تولي��د كنند، افزود: »بايد برنامه ريزی ما در جهتی باش��د 
كه ش��ركت های قطعه س��از كه عموماً در سال های اخير و 
ب��ا مديريت افراد تحصيلکرده ش��کل گرفته بيش از پيش 
تقوي��ت و به ش��بکه های جهانی متصل ش��وند كه به  طور 

روشن يکی از زمينه های مهم صادراتی كشور است.«
معاون اول رئيس جمهوری همچنين بر برنامه ريزی برای 
مس��دودكردن رانت های ناشی از فروش خودرو به صورت 

قرعه كشی، ابراز اميدواری كرد با تدوين راهکارهای مناسب 
مطالبات توليدكننده و مصرف كننده خودرو برآورده ش��ود 
كه خودرو با قيمت مناسب در اختيار مصرف كننده واقعی 
قرار گيرد و توليدكننده دچار زيان هنگفت نشود و دست 

رانت جويان كوتاه شود.
در جلس��ه ديروز كارگروه رفع موان��ع جهش توليد كه 
ع��الوه بر نمايندگان قوای مقننه و قضائيه، وزرای صنعت، 
معدن و تجارت و اقتصاد، رئيس كل بانك مركزی، مديران 
عامل شركت های ايران خودرو و سايپا نيز حضور داشتند، 
صالحی نيا رئيس هيأت عامل س��ازمان گسترش و نوسازی 
صنايع ايران گزارشی از فروش ساالنه ميزان توليد خودرو 
در س��ال 1399، تعداد ش��اغالن مس��تقيم و غيرمستقيم 
اي��ن صنعت و چالش ها و راهکاره��ای مطرح برای جهش 
توليد در زنجيره صنعت خودرو ارائه كرد. همچنين پس از 
بح��ث و تبادل نظر پيرامون موضوعاتی نظير قيمت گذاری 
دستوری، رشد نهاده های توليد، كمبود نقدينگی و كاهش 
وابستگی و افزايش صادرات مقرر شد با تشکيل كارگروهی 
تا پايان بهمن ماه امس��ال بس��ته كامل راهکارهای جهش 
توليد در زنجيره صنعت خودرو ارائه شود كه در آن عالوه 
بر تامين نظر خودروسازان، شورای رقابت و نهادهای موثر، 

منافع مصرف كنندگان نيز در نظر گرفته شود.
واردات خودروی آمريکايی به كشور ممنوع است

اما جلس��ه كارگ��روه رفع موان��ع جهش تنها نشس��ت 
خودرويی روز گذش��ته نبود و در بخشی از نشست خبری 
رئيس س��ازمان ملی اس��تاندارد، نيره پيروزبخت با اشاره 
به دس��تور مقام معظم رهب��ری گفت كه »امکان ترخيص 
خودروه��ای آمريکايی از گم��رک وجود ن��دارد.« رئيس 

س��ازمان ملی اس��تاندارد در اين نشس��ت خب��ری درباره 
وضعي��ت ترخي��ص خودروه��ا از گمرک اف��زود: »عموما 
مش��کالت ترخيص كاالها در گمركات، مربوط به مس��ائل 
بانکی يا نداش��تن ثبت سفارش است. در بحث خودروهای 
بنز، بی ام دبليو و پورش��ه كه اخيرا خبرساز شد هم فقط 
بحث اس��تاندارد نب��وده و قواني��ن و مقرراتی ه��م مانند 
مقررات گمركی يا اظهار نش��دن كاال هم دخيل هس��تند. 
همچنين براس��اس دس��تور صريح مقام معظ��م رهبری، 
خودروی آمريکايی حتی اگر در كشور ديگری توليد شده 
باش��د يا اگر خودرويی محصول كشور ديگری باشد اما در 
آمريکا توليد ش��ده باش��د، اجازه ورود به كشور ندارد كه 
اين موضوع به صورت بخش��نامه به گمركات كش��ور ابالغ 

شده است.«
پيروزبخت ادام��ه داد: »يکی از اف��رادی كه در مجلس 
نام و نش��انی دارد از من س��وال كرد كه چرا اجازه واردات 
خودروه��ای آمريکايی را نمی دهيد؟ من در پاس��خ گفتم 
اگر فردی اين ماش��ين ها را در خيابان ببيند به س��ازمان 
اس��تاندارد اي��راد می گيرد كه چرا خالف دس��تور رهبری 
عمل كرده است. به همين دليل هر چقدر هم يك خودرو 
استاندارد باش��د نمی توانيم برخالف ضوابط اجازه واردات 
بدهيم. همچنين در مورد خودروهای با حجم موتور باالی 
25۰۰ سی س��ی من��ع قانونی وج��ود دارد و نمی توانيم با 

واردات آنها موافقت كنيم.«
او ب��ا بي��ان اينکه »س��ازمان مل��ی اس��تاندارد يکی از 
س��ازمان هايی است كه كمترين مش��کل را در اين رابطه 
دارد، چراك��ه كاالی واردات��ی را س��ريع تعيي��ن تکلي��ف 
می كني��م و با انج��ام آزمايش ها و كنترل ه��ای الزم، اگر 

كااليی از اس��تاندارد الزم برخوردار نباش��د مشمول عدم 
انطب��اق ب��ا اس��تاندارد ش��ده و از واردات آن جلوگي��ری 
می شود«، گفت: »آمار بااليی برای استاندارد در اين زمينه 
وجود ن��دارد مگر اينکه موردی مانن��د واردات 14۰ هزار 
تن ذرت غيراس��تاندارد مطرح باش��د كه چند سال پيش 
اتفاق افتاد و با توجه به اينکه اين ذرت ها به سالمت مردم 
لطمه می زنند، اگر 1۰۰ س��ال ديگ��ر هم در گمرک باقی 
بمانند با ترخيص آنها موافقت نخواهيم كرد كه اين مسئله 
ماندگاری كاال محسوب نمی شود. اين موضوع درس خوبی 
ش��د و بعد از آن فق��ط 1۰ هزار تن نه��اده دامی مغاير با 

استاندارد به كشور وارد شد.«
به گفته وی، »س��ازمان ملی اس��تاندارد آمادگی دارد تا 
نس��بت به ورود خودروهايی كه محدوديت های يادشده را 
نداشته و در عين حال اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه را 
پاس می كنند، با همکاری ساير دستگاه های ذی ربط اجازه 
ده��د.« پيروزبخت همچنين درباره ديگر موضوع مهم اين 
روزها يعنی آلودگی هوای كالنشهرها نيز گفت: »در حوزه 
هوای پاک و مقابله با آلودگی هوا چندين اس��تاندارد برای 
س��وخت گاز طبيعی و روغن موتور در دس��ت تهيه بوده و 
همچنين اس��تاندارد ملی راهبری و نگهداری ايستگاه های 
پايش آلودگی هوا تدوين ش��ده اس��ت. در 9 ماهه امسال 
نزدي��ك به 77 هزار دس��تگاه نازل های س��وخت مايع در 
كشور مورد بازرسی قرار گرفتند و بيش از 98 هزار دستگاه 
وس��ايل توزين سبك نيز در واحدهای صنفی بازرسی شد. 
در اين مدت همچنين 4127 دس��تگاه نازل های سی. ان. 
ج��ی و 1۰ ه��زار و 1۰۰ دس��تگاه باس��کول های جاده ای 

سنگين بازرسی شدند.«

ب��ه نظ��ر می رس��د ك��ه س��ال 2۰21 مي��الدی، س��ال 
هيجان انگيزی برای دنيای كارآفرينی و استارت آپ هاس��ت. 
ساختن فرصت های بی سابقه برای بنيانگذاران استارت آپ ها، 
يکی از پيامدهای پاندمی كرونا بوده و هست. دشواری های 
سال گذش��ته ميالدی برای برخی از صنايع مثل زلزله بود 
و آنه��ا را وادار ك��رد تا برای ادامه حيات و رش��د كس��ب و 
كار خ��ود به روز ش��وند و با روح زمانه خ��ود حركت كنند. 
عبدو ريانی، فعال اس��تارت آپی در مطلبی برای»فوربس« از 
4 تغيير مهم در سال گذشته ميالدی نوشته است. تغييراتی 
كه دنيای استارت آپی را دگرگون كرده و فرصت های تازه ای 
برای موفقيت اس��تارت آپ ها در سال 2۰21 فراهم ساخته 
اس��ت. اين تغييرات چهارگانه شامل سازگاری بيشتر مردم 
با ارتباطات ديجيتال، عادی شدن دوركاری، سرمايه گذاری 
بيش��تر در هوش مصنوع��ی و تبديل پايايی ب��ه مهمترين 

موضوع تجارت است.
به گفته اين فعال اس��تارت آپی، مطالعات نشان داده مردم 

در س��ال 2۰2۰، نسبت به س��ال 2۰19 سازگاری بيشتری با 
ارتباطات ديجيتال از خود نشان داده اند. برای كارآفرينانی كه 
محص��والت فناوری محور توليد يا خدم��ات فناوری را عرضه 
می كنند، اين تغيير رفتار مصرف كننده به معنای فرصت سازی 
بی نظير در بازار اس��ت. خريداران بيش از هميش��ه با فناوری 
دوست شده اند. اين تغيير به معنای افزايش اهميت فناوری و 
ارتباطات ديجيتال در خدمات رسانی به مشتريان است و ربطی 
به مدل كس��ب وكار يا صنعت هم ندارد. امروزه توانايی كسب 

وكارها در استفاده از برنامه های ديجيتال در اولويت است.
از س��وی ديگ��ر، بي��ش از 4۰ درصد از م��ردم در اياالت 
متحده آمريکا در خانه ها كار می كنند. مديران انتظار دارند 
36 درص��د از كل كاركن��ان آنان تا ژانويه س��ال 2۰22 در 
وضعيت دوركاری باقی بمانند. براساس يك نظرسنجی كه 
دلويت انجام داده اس��ت، 6۰ درصد از مديران ش��ركت ها، 
تحول در وضعيت كاری خود را در س��ال 2۰21 در اولويت 
قرار داده اند و بر دس��تيابی به نتايج متفاوت يا تازه كاری در 

تركيب فناوری و منابع انسانی تمركز كرده اند. اين بازنگری 
درب��اره محيط كار با در نظر گرفتن دوركاری، اس��تخدام از 
راه دور و هم��کاری انجام می ش��ود. همچني��ن همزمان با 
ش��ركت هايی كه در سياست های دوركاری تغييرات دائمی 
ايج��اد كرده اند، بيش از 1۰۰ محص��ول ديجيتال تازه برای 
رفع نيازهای ش��ركت ها و مش��تريان آنها تا آگوس��ت سال 
گذشته ميالدی عرضه شده است. البته اين فرآيند پيش از 
همه گيری كرونا آغاز شده بود، اما حركت آن كند و آهسته 
بود، اما همه گيری ويروس كوويد-19 به جا افتادن فرهنگ 
دوركاری در فضای كس��ب وكار سرعت بخشيد. بسياری از 
شركت ها مجبور ش��دند از خدمات ديجيتالی استارت آپ ها 
ب��رای مديريت دوركاری اس��تفاده كنن��د. هرچند فناوری 
محصوالت بس��ياری ب��رای همکاری و مديري��ت دوركاری 
عرضه كرده اس��ت، اما هنوز ب��ه ارائه راه حل های تازه برای 
اثربخشی بيش��تر نياز داريم. ما در دنيايی زندگی می كنيم 
كه راه اندازی يك ش��ركت چند ميلي��ارد دالری از راه دور 

برای هر كارآفرين سختکوش��ی در همه جای جهان ممکن 
شده است.

همه اينها در حالی اس��ت كه آينده فضای كس��ب وكار 
به س��ازگاری هرچه بيش��تر با هوش مصنوعی گره خورده 
اس��ت. هرچند 58 درصد از س��ازمان ها در اياالت متحده 
آمري��کا از فناوری ه��وش مصنوعی برای بهب��ود مداوم و 
كيفيت بخش��يدن به كار خود اس��تفاده می كنند، اما تنها 
26 درصد از آنها هوش مصنوعی را برای بهره وری بيش��تر 
به خدمت گرفته اند. البته بيشتر شركت ها به دنبال توسعه 
استفاده از هوش مصنوعی هستند و همين امر به فرصتی 
مناس��ب برای استارت آپ ها تبديل شده است. شركت های 
بزرگ در بخش هايی نظير امالک و مس��تغالت، س��المت، 
تجارت الکترونيك، فين تك، س��رگرمی، زنجيره تامين و 
حمل و نقل به اس��تفاده از راه حل های ارزش آفرين هوش 
مصنوع��ی تمايل پي��دا كرده اند. برای ايج��اد و راه اندازی 
اس��تارت آپ هايی كه در زمينه هوش مصنوعی كار كنند، 

هي��چ زمانی بهت��ر از همين امروز وجود ن��دارد. در همين 
حال، »محيط زيس��ت«، »حکمرانی«، »مسائل اجتماعی« 
و ش��ركت هايی كه در فعاليت خود اين عوامل س��ه گانه را 
در نظر می گيرند، بيشتر از قبل مورد توجه سرمايه گذاران 
قرار گرفته اند. كم��ا اينکه س��رمايه گذاری در دارايی های 
پايدار و ش��ركت هايی كه فعاليت آنها در س��تيز با محيط 
زيس��ت و فعاليت های سبز نيست، از 12 تريليون دالر در 
سال 2۰18 ميالدی به 17.1 تريليون دالر در سال 2۰2۰ 
رس��يده اس��ت. تمايل س��رمايه گذاران به كسب وكارهای 
پايدار با حمايت بيشتر دولت ها و افزايش عاليق مشتريان 
به خدمات آنها بيش��تر هم می شود. استارت آپ ها در سال 
2۰21 اين فرصت را دارند تا در زمينه فناوری های مربوط 
به آب و هوا و تغييرات اقليمی خودی نشان بدهند. تحرک 
و حمل و نقل، غذا، كش��اورزی، استفاده از زمين و انرژی 
از جمله بخش هايی اس��ت كه يافتن راه حل های فوری را 

دنبال می كند.

كرونا چه تحوالتی را به نفع استارت آپ ها در سال 2021 رقم می زند؟

نسبت كرونا و كارآفرینی

جهانگیری بر فروش منطقی خودرو به جای قرعه كشی تاكید كرد

علیه بخت آزمایی خودرو

 مركز آمار از رشد قیمت ساخت مسکن
و بانک مركزی از رشد معامالت مسکن گزارش داد
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فرص��ت امروز: گزارش های مركز آمار نش��ان می دهد ك��ه تورم كاالي 
صادراتي و وارداتي در س��ال گذش��ته عملکرد خوب و مطلوبی را پش��ت 
س��ر نگذاشته اند، چنانکه تورم كاالي وارداتي در سال گذشته 133 درصد 
نسبت به سال قبل رشد داشته و در بخش صادراتي نيز رشد 8.4 درصدي 
اتف��اق افتاده اس��ت. آن گونه كه مرك��ز آمار ايران مي گوي��د: تورم كاالي 
صادراتي در س��ال 97 بالغ بر 79.2 درصد بوده اس��ت. اين رقم در س��ال 
98 به 87.5 درصد افزايش پيدا كرده اس��ت. البته مركز آمار ايران عنوان 
كرده كه اين ارقام براساس »داده هاي ريالي« به دست آمده و اگر داده هاي 
»دالري« معيار سنجش تجارت خارجي ايران قرار گيرد، مي توان ديد كه 
شاخص بهاي كاالي صادراتي در سال 98 نسبت به سال 97 نزديك به 7 
درصد نيز كاهش پيدا كرده است. در واقع پول »كاهش ارزش پول ملي« 
به جيب صادركنندگاني رفته كه به صورت »دالري« كاالي خود را در بازار 
عمدتا كشورهاي همسايه عرضه كرده اند و به دليل قيمت پايين توانسته اند 

در بازار »باقي« بمانند.
در س��وی مقابل و در ارتباط با ش��اخص قيمت كاالي وارداتي نيز اين 
شاخص از نظر داده هاي ريالي 133 درصد در سال گذشته رشد پيدا كرده 
است و از نظر داده هاي دالري هم جهش 3۰ درصدی داشته كه به معنای 
زيان »مصرف كننده داخلي« از »كاهش ارزش پول ملي« است، يعنی اگر 
ش��وک ارزي براي بخ��ش صادرات، درآمدزايی به ارمغ��ان آورده، اما براي 

مصرف كننده رهاوردی جز »گراني و تورم« به همراه نداشته است.
چشم انداز صادراتی ایران در سال گذشته

مركز آمار ايران ابتدای اين هفته، گزارش دو شاخص مهم تجارت خارجي 
را منتشر كرد. ابتدا به وضعيت شاخص بهاي كاالي صادراتي در گزارش آمار 
می پردازيم. اين شاخص ازجمله شاخص هاي قيمت است كه تغييرات سطح 
عمومي قيمت كاالهاي غيرنفتي صادراتي را نشان مي دهد. نحوه تعيين اين 
شاخص هم به اين صورت است كه قيمت ارزي كاالهاي صادرشده را به قيمت 
ريالي تبديل مي كنند و تغييرات اين شاخص نشانگر تغييرات قيمت كاالهاي 
صادرشده در بازارهاي جهاني و نوسان نرخ ارز است. افزايش شاخص كاالهاي 
صادراتي به اين معناس��ت كه قيمت تمام  شده كاالي صادراتي افزايش يافته 
و اي��ن موضوع نهايتا به كاهش قدرت رقابت پذيري كاالهاي صادراتي در بازار 
داخلی و كاهش ميزان س��ودآوري صادرات منجر می شود، يعنی هرچه نرخ 
تورم افزايش پيدا می كند، هزينه هاي توليد يك محصول هم افزايش مي يابد 

و اين افزايش هزينه هاي توليد در نهايت منجر به باالرفتن قيمت تمام  شده 
كاال مي ش��ود. با افزايش قيمت تمام  شده كاال، حاشيه سود توليدكنندگان و 
صادركنندگان نيز كاهش مي يابد بنابراين اين گزاره كه شاخص قيمت كاالي 
صادراتي در يك دوره زماني افزايش يافته، به اين معناس��ت كه كاالي توليد 
شده در يك كشور با قيمت بااليي به دست مصرف كننده خارجي رسيده و اين 
موضوع باعث شده قدرت رقابت پذيري كاالي صادراتي در بازار جهاني به خطر 
بيفتد. در اين صورت، صادركننده و تاجري كه كاالي خود را به بازار خارجي 

برده، كار دشواری براي فروش آن داشته است.
طبق گزارش مركز آمار ايران، تورم كاالي صادراتي در سال 97 برابر با 79.2 
درصد بوده كه اين رقم در س��ال 98 به 87.5 درصد افزايش پيدا كرده است. 
البته مركز آمار ايران گفته كه اين ارقام براساس داده هاي ريالي به دست آمده 
و اگر داده هاي دالري، معيار سنجش تجارت خارجي ايران قرار بگيرد، نشان 
می دهد كه ش��اخص بهاي كاالي صادراتي در س��ال 98 نسبت به سال 97 
نزديك به 7 درصد كاهش پيدا كرده است؛ يعنی پول )كاهش ارزش پول ملي( 
به جيب صادركنندگاني رفته كه كاالي خود را به صورت دالری در بازارهای 
عمدتا كشورهاي همسايه عرضه كرده اند و به دليل قيمت پايين توانسته اند در 
بازار باقي بمانند. اگر به حضور دالالن و واس��طه ها در بازار دادوستد كاالهاي 
ايراني توجه كنيم، به اين نتيجه می رسيم كه برنده بزرگ افزايش قيمت ارز در 
ش��رايط شوک ارزی، بخش صادراتي كشور و چرخه اي نامشخص از دالالن و 
قاچاقچيان كاال به كشورهاي همسايه بوده است. البته پرواضح است كه وضعيت 
صادرات ايران در يکی دو س��ال گذش��ته با مشکالت و چالش های زيادی به 

واسطه تحريم روبه رو بوده است.
جزييات گزارش بهاي كاالي صادراتي در سال گذشته نشان می دهد كه 
ش��اخص بهاي كاالي صادراتي در بخش محصوالت شيميايي 8.4 درصد، 
محص��والت معدني حدود 8 درصد، محص��والت غذايي حدود 6 درصد و 
محصوالت نباتي 2.5 درصد نس��بت به س��ال 97 كاهش پيدا كرده است، 
يعنی صادركنندگان اين قبيل كاالها س��ودآوری خوبی از ش��وک قيمت 
ارز به دس��ت آورده اند و هم كاالي خود را به واس��طه كاهش ارزش پول 
ملي توانسته اند گران تر از داخل ايران بفروشند و هم به دليل شوک ارزي 

توانسته اند از پس رقيبان خارجي بربيايند.
چشم انداز وارداتی ایران در سال گذشته

ح��ال به بخش گزارش مرك��ز آمار ايران يعني ش��اخص قيمت كاالي 

وارداتي می پردازيم. اغلب مخاطبان می دانند كه ش��اخص قيمت كاال هاي 
وارداتي بر تورم داخلي تاثير مي گذارد، يعنی يکي از عوامل به وجودآورنده 
تورم داخلي، تورم وارداتي است و اين تورم به معناي انتقال و سرايت تورم 
جهاني به اقتصاد كشورهاس��ت. البته اين نوع تورم زماني رخ مي دهد كه 
قيمت برخي كاالها )كه كاال هاي اساسي و تعيين كننده در توليد يا مصرف 
مردم در سطح جهاني است( به علت عوامل طبيعي و يا تصميمات سياسي 
و اقتصادي افزايش پيدا می كند. نرخ كاال هاي وارداتي متأثر از دو عامل نرخ 
ارز و نرخ تورم جهاني است. اگر نرخ تسعير دالر به ريال پايين باشد طبعا 
كاال هاي وارداتي بر حسب ريال براي مصرف كننده داخلي ارزان تر خواهد 
بود. همواره اين گزاره مطرح شده كه اگر نرخ تسعير دالر را در سطح پايين 
تعيين كنيم نه تنها كاال هاي وارداتي ارزان تر تمام مي ش��ود بلکه كاال هاي 
توليدش��ده داخلي كه به  طور مس��تقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير واردات 
ق��رار دارند نيز كم هزينه تر توليد مي ش��ود. در اين بين گزارش مركز آمار 
نشان مي دهد كه از نظر داده هاي ريالي اين شاخص 133 درصد در سال 
98 نسبت به سال قبلش رشد پيدا كرده است. از نظر داده هاي دالري نيز 
اين ش��اخص بيش از 3۰ درصد جهش داش��ته است. معناي چنين اعداد 
و ارقامي، زيان مصرف كننده داخلي از كاهش ارزش پول ملي اس��ت و در 
حالی شوک ارزي براي بخش صادرات ايران، درآمد و سود به همراه داشته 
كه ارمغان آن براي مصرف كننده چيزي به غير از گراني و تورم نبوده است.
جزييات گزارش بهاي كاالي وارداتی در سال گذشته نشان می دهد كه 
ش��اخص قيمت كاالي وارداتي در بخش محصوالت شيميايي حدود 29 
درص��د، كفش و كاله حدود 43 درصد، مصنوعات س��اختماني حدود 2۰ 
درصد، سنگ هاي گرانبها 3۰ درصد، ماشين آالت و لوازم برقي بيش از 65 
درصد، دس��تگاه هاي عکاس��ي و تصويربرداري حدود 6۰ درصد و كاالها و 

مصنوعات بيش از 15درصد در سال 98 رشد پيدا كرده اند.
نکته جالب اينجاست كه شاخص بهاي كاالي وارداتي در دهه 9۰ هيچ 
وق��ت از 111 درص��د عبور نک��رده و آخرين بار در س��ال 97 بود كه اين 
شاخص به رشد 111 درصدي دست يافت. حاال با گزارش تازه مركز آمار 
مي توان گفت كه اتفاق مهمی افتاده اس��ت، چراكه ش��اخص بهاي كاالي 
وارداتي در س��ال 98 حدود 163 درصد رش��د داشته است، يعنی در سال 
گذشته شرايط تورمي كاالي وارداتي در باالترين سطح دهه 9۰ قرار گرفته 

و فشار زيادي به بخش مصرفي جامعه وارد شده است.

مركز آمار ایران از شاخص بهاي كاالي صادراتي و وارداتي در سال گذشته گزارش داد

تصویر تورم تجاری

اقتصاد ايران پس از پايان عصر ترامپ به كجا می رود؟ اين سوالی است 
كه خبرگزاری »بلومب��رگ« در جديدترين گزارش خود مطرح كرده و 
در پاس��خ به آن نوشته اس��ت: »بازار ارز ايران، هدف اصلی كارزار فشار 
حداكثری دولت دونالد ترامپ بود، اما حاال با رفتن ترامپ شرايط عوض 

شده است.«
خبرگ��زاری »بلومب��رگ« در گ��زارش اخي��ر خود به تحليل فش��ار 
حداكثری دوره رياس��ت جمهوری ترامپ بر اقتص��اد ايران پرداخت و 
نوشت: »ايران تازه داشت از مزايای اقتصادی جهانی بهره مند می شد كه 
ترامپ از توافق برجام خارج شد و با اعمال تحريم های سخت و گسترده، 
اين كش��ور را به چالش كش��يد. جو بايدن كه چهارشنبه هفته گذشته 
به عنوان چهل و ششمين رئيس جمهور آمريکا سوگند ياد كرد برخی 
از تصميمات جنجالی ترامپ را ملغی س��اخته است، از جمله بازگشت 
به توافق اقليمی پاريس و اتخ��اذ رويکرد مهاجرتی متضاد با ترامپ. او 
همچنين وعده داده اس��ت كه ارتباط با ايران را مجددا برقرار كند و در 
اين راس��تا، برخی از معماران توافق هس��ته ای را در سمت های كليدی 

منصوب كرده است.«
به گفته »بلومبرگ«، »حتی اگر دامنه تحريم ها به تدريج كم ش��وند 
مسير ايران برای احيای اقتصادش دشوارتر از دفعه قبل خواهد بود. در 
سال های رياست جمهوری دونالد ترامپ اقتصاد ايران شروع به كوچك 
ش��دن كرد و به دنبال اعمال تحريم های جديد، اين كش��ور نتوانست 
بخش زيادی از نفت خود را بفروش��د. در عوض دولت ايران ش��روع به 
صادرات محصوالت ديگری كرد، توليد داخلی را توس��عه داد و تجارت 

بيش��تری با همسايگانش را در دس��تور كار قرار داد. اين مسائل كمك 
كردند تا كمی از تاثير تحريم ها كاس��ته ش��ود و به عالوه وقتی شيوع 
كرونا در جهان تقاضا برای نفت را به ش��دت تحت تاثير قرار داد، ايران 
از نظر اقتصادی آمادگی بيش��تری برای مواجهه با شرايط در مقايسه با 

همسايگانش داشت.«
»بلومب��رگ« در ادامه اين گزارش به كاهش ارزش ريال در 4 س��ال 
گذشته اشاره كرد و ادامه داد: »بزرگترين آسيب كارزار فشار حداكثری 
متوجه ريال شد كه حدود 8۰ درصد ارزش خود مقابل دالر را طی چهار 
سال از دست داد. اين مسئله به نوبه خود باعث افزايش تورم و كاهش 
قدرت خريد ش��هروندان ايرانی ش��د. با كاهش ارزش ريال بازار س��هام 
ش��اهد رش��د عجيبی بود، به طوری كه از ژانويه 2۰19 شاخص بورس 
تهران باالی 6۰۰ درصد رش��د داشت و شمار سرمايه گذارانی كه برای 
حفظ ارزش سرمايه شان وارد اين بازار شدند، ركورد جديدی زد، با اين 
ح��ال با تقويت ارزش ري��ال و روی كار آمدن دولت بايدن، روند ريزش 

بورس تهران آغاز شده است.«
به نوشته خبرگزاری »بلومبرگ«، »تا پيش از تحريم های سال 2۰12 
اتحاديه اروپا بزرگترين شريك تجاری ايران بود، اما پس از آن چين اين 
جايگاه را تصاحب كرد، به طوری كه چين تنها مشتری بزرگ نفت ايران 
در دوران بازگش��ت تحريم ها توسط ترامپ بود. اتحاديه اروپا نيز اگرچه 
تالش كرد تا توافق هسته ای را زنده نگه دارد، اما كار سختی برای حفظ 
مناس��بات اقتصادی با ايران در مواجهه با جريمه های نقض تحريم های 
آمريکا پيش رو داش��ت. در ژانويه س��ال 2۰17 ايران روزانه 2ميليون و 

6۰۰ هزار بش��که نفت صادر می كرد، اما با اتمام معافيت های ترامپ در 
م��ه 2۰19 اين ميزان به 29۰ هزار بش��که در روز كاهش يافت. ايران 

هم اكنون خود را آماده افزايش توليد نفت می كند.«
گفتنی اس��ت دونال��د ترامپ در حال��ی در س��ال 2۰18 از توافق 
برجام خارج ش��د و سياست »فش��ار حداكثری« را عليه ايران اعمال 
كرد كه اين امر به اعتقاد نوآم چامس��کی فيلسوف مطرح آمريکايی، 
مخاط��رات جهانی را افزايش داده اس��ت. چامس��کی ب��ه تازگی در 
گفت وگو با روزنامه آلمانی »وس��ر كيورير« به ش��رح عملکرد مخرب 
رئيس جمهور پيش��ين آمريکا عليه اي��ران پرداخت و آن را از جمله 
اقدام��ات تحريك آميزی تلقی كرد كه خطر جنگ را در چند س��ال 
گذش��ته افزايش داده اس��ت. او در بخش��ی از اين گفت و گو با شرح 
دستاوردهای مخرب عملکرد دونالد ترامپ در زمينه های مختلف در 
پاس��خ به اين س��وال كه چه چيزی موجب افزاي��ش خطر وقوع يك 
جنگ فاجعه بار هسته ای در زمان رياست جمهوری ترامپ شد، گفت: 
»يك مقررات كنترل تس��ليحاتی با زحمت زي��اد در طی تقريبا 6۰ 
س��ال وضع شد، اما ترامپ آن را از هم گسيخت. تقريبا به طور كامل 
از بين رفته اس��ت. عالوه بر اين، ترامپ و ديگر اقدامات موجب توليد 
و توسعه تسليحات هسته ای جديد و بسيار خطرناک تر شدند. همراه 
ش��دن اين موضوع با اقداماتی تحريك آميز در ديگر جاهای جهان و 
طيفی از حمالت توجيه نشده عليه ايران از ترور گرفته تا خرابکاری، 
جنگ س��ايبری و تحريم های فلج كننده تا حد زيادی موجب افزايش 

خطر جنگ هسته ای شده است.«

گزارش »بلومبرگ« از چشم انداز اقتصادی ایران با شروع به كار دولت بایدن

اقتصاد ایران پس از ترامپ

باشگاهاقتصاددانان

از اقتصاد كالتسکی تا اقتصاد كینز
انقالب كینزی را فراموش كن

ميخا كالتس��کی، اقتصاددانی لهس��تانی بود كه در زمينه انديشه 
اقتصادی ماركس��ی، آثار فراوانی نوش��ت و تقريبا تمام زندگی خود 
را وقف جنبش سوسياليس��تی در جهان كرد. علی رغم اين واقعيت 
كه كالتسکی آثار نظری اقتصادی زيادی نوشت، عالقه او به اقتصاد 
بيش از مسائل آكادميك معطوف زمينه های عملی بود. اين مسئله 
را می توان از آثار او در مهندس��ی، ژورناليسم، تحقيق در اعتبارات، 
استفاده از آمار و مشاهدات در عمليات اقتصادی و چيزهايی از اين 
دس��ت فهميد. او كه مدرک دانش��گاهی الزم را نداشت تنها در 13 
سال پايانی كار خود به تدريس تمام وقت در دانشگاه پرداخت. او با 
تحقيقات انتزاعی مخالف بود و درخواس��ت كينز برای انجام نقدی 

بر چرخه اقتصادسنجِی ژان تينبرگن را رد كرد.
كالتس��کی در روزهای پايانی بهار 1899 در ووچ لهستان به دنيا 
آمد. اين بخش از كنگره لهس��تان در آن زمان بخشی از امپراتوری 
روس��يه بود. اطالع��ات كافی درب��اره دوران كودك��ی او خيلی در 
دس��ترس نيس��ت و بخش اعظم آن هم در سال های اشغال نازی ها 
مفقود ش��ده اس��ت. البته اين مسئله روشن اس��ت كه ووچ در آن 
زم��ان قلب صنعتی لهس��تان به حس��اب می آمد و همين مس��ئله 
در ش��کل گيری ديدگاه های او در آينده تاثيرگذار بود. كالتس��کی 
در س��ال 1917 برای تحصيل در رش��ته مهندسی ساختمان وارد 
پلی تکنيك ورشو ش��د. در همان سال ها نشان داد كه ذهنی بسيار 
برجس��ته در رياضيات دارد و به دليل نياز مالی بالفاصله به عنوان 
حس��ابدار مشغول كار شد. كالتس��کی كه تمام عمر با جنبش های 
سوسياليس��تی دني��ا ارتب��اط داش��ت در آوريل 197۰، در ورش��و 

جمهوری خلق لهستان درگذشت.
كالتس��کی روی اين مسئله پافشاری خاصی داشت كه مدل های 
رش��د اقتصادی اصلی بر اين فرض س��اخته شده اند كه يك اقتصاد 
س��رمايه داری لس��ه فری اي��ده آل داريم و هيچ ي��ك از اين مدل ها 
نقش قابل توجه بخش دولتی را كه اهميتی حياتی دارد به ش��کلی 
تجرب��ی در نظر نگرفته ان��د و جدای از آن درب��اره مداخله دولت و 
تعامل بخ��ش خصوصی و دولت��ی هم حرفی برای گفت��ن ندارند. 
كالتس��کی در تبيين اين ديدگاه خود در سال 1943 نوشت: »نظم 
در كارخانه« و »پايداری سياس��ی« ب��رای رهبران اقتصادی مهمتر 
از س��ود اس��ت. غريزه طبقاتی آنها باعث می شود فکر كنند اشتغال 
كامل بلندمدت امری پراش��تباه اس��ت و از نقط��ه نظر آنها بيکاری 
بخش��ی ضروری از يك نظام س��رمايه داری نرمال است.« بنابراين 
سرمايه داران می خواهند مداخله دولت و هزينه اين نهاد را به عنوان 
اختالل در لس��ه فر محدود كنند زيرا اين مسئله »اعتماد به نفس« 
آنه��ا در عملکرد اقتصادی را كاهش می دهد و تنها اس��تثنای اين 
مسئله هزينه های نظامی و سياست هايی است كه منجر به افزايش 

هزينه های نظامی می شود.
اقتصاد كالتس��کی روش��ن تر و نظام مندتر از اقتصاد كينز بر اصل 
چرخ��ه حيات��ی درآمد كه ريش��ه اش در انديش��ه های فيزيوكراتی 
فرانس��وا كنه نهفته بود، بنا ش��ده  است. براس��اس اين اصل، درآمد 
از طري��ق تصميمات هزينه ای تعيين می ش��ود و نه از طريق تبادل 
منابع )كار يا س��رمايه(. كالتسکی و كينز ادعا كردند كه در اقتصاد 
سرمايه داری، س��طح توليد و اشتغال )تعادل اقتصادی( بيش از هر 
چيز توس��ط ميزان سرمايه گذاری تش��کيالت اقتصادی )يعنی رانه 
حياتی چرخه كس��ب و كار( تعيين می شود و توسط انعطاف پذيری 
قيمت و دس��تمزد. پس اندازه��ا از طريق س��رمايه گذاری ها تعيين 
می ش��وند، و نه برعکس. كالتس��کی برخالف اقتصاد نئوكالسيك، 
ريکاردويی و ماركس��ی بر اي��ن باور بود كه دس��تمزد باالتر منجر 
به اش��تغال كامل تر می ش��ود. نظريه پولی او ريشه در نظريه چرخه 
كس��ب وكار نات ويکس��ل داش��ت. حال كه می بينيم كالتسکی در 
بسياری از نظرات خود با كينز مقايسه می شود، بد نيست اندكی به 

دوران انقالبی كالتسکی و كينز برگرديم.
اي��ن دوره نام فعاليت نظری دو اقتصاددان در حد فاصل س��ال های 
1933 و 1939 است. كالتسکی در سال 1933 مقاله  مشهوری تحت 
عنوان »تالش��ی در نظريه چرخه كس��ب وكار« نوشت و در اين نظريه 
بسياری از مسائلی را مطرح كرد كه باقی عمرش ذهن او را درگير خود 
كرده  بودند. كالتس��کی در اين مقاله ب��رای اولين بار نظريه ای جامع از 
چرخه های كسب وكار ارائه كرد. بنيادهای نظريه اقتصاد كالِن تقاضای 
موثر كه در اين مقاله ارائه ش��ده  ب��ود، ايده هايی را پيش بينی می كرد 
كه سه سال بعد توسط جان مينارد كينز در »نظريه عمومی« مطرح 
شد. براساس نظر الرنس كالين، كالتسکی »نظامی را ساخت كه تمام 
مس��ائل مهم نظام كينزی را دربر می گرفت و چيزهای بيش��تری هم 
داشت.« جوان رابينسون، در مقدمه ای بر ترجمه انگليسی اين مقاله در 
سال 1966 نوشت: »گزاره های متمركز و هوشمندانه او مقدمه ای بهتر 
به نظريه عمومی اشتغال، بهره و پول از تمام متون نوشته شده تا آن 

زمان، به دست می دهد.«
آثار منتشرش��ده كالتس��کی در زبان لهس��تانی، ب��ه غير از ميان 
تعداد اندكی اقتصاددان )به طور مش��خص آن دس��ته كه در زمينه 
اقتصادسنجی فعاليت می كردند( كه با آثار او آشنا هستند، نتوانست 
شهرت خاصی پيدا كند. او مقاله خود را در اكتبر 1933 در انجمن 
اقتصادسنجی جهان در اليدن ارائه كرد و در سال 1935 آن را در 
دو ژورنال معتبر جهان منتشر كرد. خوانندگان اين دو مجله خيلی 
تح��ت تاثير اين مقاله ق��رار نگرفتند، ام��ا اقتصاددان های مطرحی 

چون راگنار فريش و ژان تينبرگن نظر مطلوبی به او ارائه كردند.
اگرچه كالتس��کی پيش از كينز توانسته بود اين نوع ديدگاه ها را 
مطرح كرده و صورت بندی كند و هميش��ه كشمکشی درباره ريشه 
اصل��ی اين نظريه وجود داش��ت، ام��ا خود او پذيرف��ت كه نام اين 
انقالب، »انقالب كينزی« گذاش��ته ش��ود، زيرا ب��ا توجه به جايگاه 
جاافتاده كينز و اهميت اين جايگاه، اين نام را برای يك جنبش در 

علم اقتصاد مناسب تر می دانست.
از جمله آثار كالتسکی، كتاب »نظريه ديناميك اقتصادی« است كه 
البته عنوان فرعی اين مجموعه مقاله »جستاری در تغييرات چرخه ای 
و بلندم��دت اقتصاد س��رمايه داری« نام دارد. به طور كلی بد نيس��ت 
بدانيم برخالف كينز كه رويکرد تعادل بخشی را دنبال می كرد، از نظر 
كالتس��کی ديناميك مترادف چرخه كسب وكار بود كه در آن »جريان 
چرخه ای درآمد تغييراتی انباش��ته را از دوره ای ب��ه دوره ديگر ايجاد 
می كرد.« كالتسکی ادعا می كرد كه سرمايه داری واقعا موجود بايد هم 
در كشورهای پيشرفته و هم در حال توسعه تحليل شود و پس از آن 

نظريه پردازی صورت گرفته و تجويزهايی ارائه شوند.
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فرصت امروز: با اينکه حجم معامالت و قيمت مسکن در دی ماه امسال 
اندكی باالتر رفته است، اما همچنان بازار مسکن در ركود به سر می برد و 
رش��د قيمت ساخت مسکن نيز بر دامنه اين ركود افزوده است. مركز آمار 
ايران در حالی اين هفته از رشد 48 درصدی قيمت ساخت مسکن در پاييز 
امسال گزارش داده است كه به موازات آن، گزارش بانك مركزی از تحوالت 
بازار مسکن ش��هر تهران در دی ماه امسال نشان می دهد متوسط قيمت 
يك متر مربع مسکن در شهر تهران در اين ماه به 27 ميليون و 39۰ هزار 
تومان رس��يده كه نس��بت به آذرماه امس��ال 8 درصد و نسبت به دی ماه 
پارسال 98 درصد افزايش را نشان می دهد. به گفته بانك مركزی، در اولين 
ماه زمستان 3هزار و 515 فقره معامله مسکن به ثبت رسيد كه نسبت به 
آذرماه )با 2 هزار و 555 فقره( رش��دی 37 درصدی و نس��بت به دی ماه 
پارسال )با 1۰ هزار و 687 فقره( كاهش 67 درصدی داشته است. در ميان 
مناطق بيست ودو گانه شهر تهران نيز بيشترين متوسط قيمت هر متر خانه 
حدود 6۰ ميليون تومان در منطقه يك و كمترين آن با 12 ميليون و 15۰ 
هزار تومان در منطقه 18 بوده است كه هر يك از آنها با رشد 99 درصدی 

در منطقه يك و رشد 86 درصدی در منطقه 18 مواجه شده اند.
رشد 48 درصدی قیمت ساخت مسکن در پاییز

در ش��رايطی كه توليد س��يمان به دليل اجبار كارخانه ها برای استفاده 
از مازوت پيچيده تر ش��ده و قيمت آن در چند هفته گذشته افزايش پيدا 
كرده اس��ت، از سوی ديگر بر س��ر قيمت گذاری فوالد در ماه های گذشته 
بحث های مختلفی ش��کل گرفته است. در همين حال، گزارش مركز آمار 
ايران نشان می دهد كه ميانگين قيمت نهاده های ساختمان های مسکونی 
در فصل پاييز امس��ال 21.6درصد نس��بت به فصل قب��ل افزايش يافته و 
عمال قيمت توليد مس��کن گران شده است. براس��اس گزارش مركز آمار، 
در پاييز امسال ركورد بيشترين افزايش قيمت به گروه سيمان، بتن، شن 
و ماس��ه اختصاص دارد كه ميانگين رش��د قيمت آن فقط در فصل پاييز 
48.2درصدی بوده است. البته اين افزايش قيمت ساخت در شرايطی رخ 
می دهد كه مسکن هم به اعتقاد كارشناسان وارد دوره ركود سنگينی شده 
و هم حجم معامالت مس��کن و هم قيمت آن افت كرده است. بسياری از 
فعاالن بازار مس��کن می گويند كه خريد و فروش مسکن عمال به كمترين 

ميزان خود رسيده و حتی در برخی از مناطق بيست ودوگانه پايتخت عمال 
متوقف ش��ده است. در نتيجه با توجه به ركود فراگير در بازار مسکن، اين 
گرانتر ش��دن توليد مس��کن می تواند به دامنه ركود مسکن بيش از پيش 
دامن بزند. عالوه بر اين، گران ش��دن قيمت توليد مس��کن باعث می شود 
كه بس��ياری از فعاالن اين حوزه كه سرمايه در گردش چندانی در اختيار 
ندارند، بازار مس��کن را ترک كنند و بسياری از پروژه های ساخت مسکن 

نيز نيمه تمام باقی بماند و يا ادامه روند ساخت آن با خلل مواجه شود.
جزييات اطالعات منتشرشده از سوی مركز آمار ايران از تحوالت قيمت 
نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در فصل پاييز  امسال نشان 
می دهد كه در س��ومين فصل از آخرين س��ال قرن، ش��اخص كل قيمت 
نهاده های ساختمانی 21.6درصد نسبت به فصل تابستان رشد كرده   و تورم 
نقطه به نقطه نهاده های ساختمانی نيز در پاييز امسال نسبت به پاييز سال 
قبل به 1۰1 درصد رسيده است. به عبارت ديگر، سازندگان ساختمان های 
مس��کونی شهر تهران در پاييز امسال بايد برای تأمين يك سبد يکسان از 
مجموعه نهاده های ساختمانی موردنياز برای ساخت مسکن، 1۰1 درصد 
پول بيش��تری نسبت به پاييز پارس��ال بپردازند و اين يعنی هزينه توليد 

مسکن فقط در حوزه ساخت بيش از دو برابر رشد كرده است.
ع��الوه ب��ر اينها آمارهای رس��می نش��ان می دهد كه تركي��ب افزايش 
هزينه های ساخت وساز در فصل پاييز امسال نسبت به فصل های قبل تغيير 
كرده و اين  بار با فروكش كردن تورم گروه فوالد در س��ايه تثبيت نس��بی 
نرخ ارز، رش��د قيمت گروه »س��يمان، بتن، شن و ماس��ه« تاثير اصلی را 
بر ش��اخص تورم نهاده های ساختمانی داش��ته است. براساس اعالم مركز 
آم��ار ايران، در فصل پاييز در ميان كل گروه های مؤثر بر هزينه س��اخت  
و س��از مسکونی شهر تهران، بيشترين درصد تغيير فصلی مربوط به گروه 
»سيمان، بتن، شن و ماسه« با 48.2درصد افزايش بوده و كمترين درصد 
تغيير نيز به گروه اجرايی »خدمات« با 5.5 درصد افزايش اختصاص داشته 
است. ميانگين قيمت مسکن شهر تهران در سه سال گذشته يعنی از ميانه 
سال  96 تاكنون حدود5۰۰ درصد رشد كرده و متوسط قيمت هر مترمربع 
زيربنای مسکونی در اين دوره زمانی از محدوده 4 تا 4.5ميليون تومان به 

باالی 26ميليون تومان رسيده است.

رشد معامالت و قیمت مسکن در ابتدای زمستان
طبق اعالم بانك مركزی، متوس��ط قيمت يك متر مربع مس��کن شهر 
تهران در دی ماه به 27 ميليون و 39۰ هزار تومان رس��يد كه نس��بت به 
دی ماه پارس��ال 98 درصد و نس��بت به آذرماه امسال 8 درصد رشد دارد. 
تع��داد معام��الت انجام ش��ده در دی ماه نيز 3ه��زار و 515 فقره بود كه 
نس��بت به آذرماه امسال رش��دی 37 درصدی و نسبت به دی ماه پارسال 
كاهش 67 درصدی داشته است. همچنين بررسی توزيع تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيك عمر بنا حاكی از آن است 
كه واحدهای تا پنج س��ال س��اخت با س��هم 39 درصد بيشترين سهم را 
به خود اختصاص داده اند. در بين مناطق بيس��ت ودو گانه ش��هر تهران هم 
بيشترين متوسط قيمت هر متر خانه حدود 6۰ ميليون تومان در منطقه 
ي��ك و كمترين آن با حدود 12 ميليون و 15۰ هزار تومان در منطقه 18 
بود كه هر يك از آنها با افزايش 99 درصدی در منطقه يك و 86 درصدی 

در منطقه 18 مواجه شدند.
همچني��ن در 1۰ ماه��ه ابتدای امس��ال حدود 74 ه��زار و 1۰۰ واحد 
مسکونی معامله شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بيش از 23 
درصد افزايش دارد. در اين مدت متوس��ط قيمت يك مترمربع بنای واحد 
مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 22 
ميليون و 77۰ هزار تومان بوده كه افزايش 76 درصدی را نشان می دهد. 
همچنين واحدهای مسکونی در دامنه قيمتی 14 تا 16 ميليون تومان به 
ازای هر مترمربع بنا با س��هم 7.7 درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت 
ش��هر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قيمتی 16 تا 18 ميليون 
ب��ا 7.2 درص��د و دامنه قيمتی 12 تا 14 ميليون با 7.1 درصد س��هم در 
رتبه های بعدی قرار دارند. از س��وی ديگ��ر توزيع فراوانی تعداد واحدهای 
مس��کونی معامله شده براس��اس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است كه 
واحدهای مسکونی با ارزش 6۰۰ تا 85۰ ميليون تومان با اختصاص سهم 
14.4 درصد بيشترين سهم از معامالت انجام شده را داشته اند. همچنين 
توزيع معامالت انجام شده مسکن براساس مناطق شهری در تهران حاكی 
از آن اس��ت كه منطقه 5 با 11.3 درصد از كل معامالت، بيش��ترين سهم 

معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

مركز آمار از رشد قیمت ساخت مسکن و بانک مركزی از رشد معامالت مسکن گزارش داد
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در ه��ر برنامه ای، زمان در زمره مهمتري��ن عناصر قرار می گيرد به ويژه 
برنامه مالی دولت كه بسياری چشم به آن دوخته اند تا از بالتکليفی رهايی 
يابند، چنانکه به گفته سيدكمال سيدعلی معاون ارزی اسبق بانك مركزی، 
تعلل در تعيين تکليف بودجه 14۰۰ بدترين سيگنال ها را به بازار می دهد.

به گزارش ايرن��ا، ماده 186 آيين نامه داخلی مجلس می گويد كه دولت 
موظف اس��ت بودجه ساالنه كل كش��ور برای سال آينده را نيمه آذرماه به 
مجلس ارائه دهد. هرچند كه زمان ارائه اليحه بودجه به مجلس، پانزدهم 
آذرم��اه و زمان اج��رای قانون بودجه از ابتدای فروردين ماه اس��ت، اما در 
دولت های گذشته مکررا شاهد آن بوديم كه اين زمان بندی ها رعايت نشده 

و بودجه با وضعيت چند دوازدهم پيش رفته است.     
اما دولت يازده��م و دوازدهم از اين نظر، منضبط ترين دولت ها در ادوار 
گذش��ته بوده به طوری در مدت اين هشت س��ال نه تنها تاخيری در ارائه 
اليحه بودجه به مجلس نداشته بلکه زودتر از موعد هم اليحه بودجه را به 
نمايندگان تقديم كرده  است و شاهد آن بوديم كه امسال هم سه روز مانده 

به موعد مقرر يعنی 12 آذرماه اليحه بودجه را به خانه ملت برد.
بودجه 14۰۰ آخرين برنامه مالی دولت دوازدهم برای سال آينده و اولين 
تجربه مجلس يازدهم در بررسی اليحه بودجه كل ساالنه كشور است. روند 
بررسی اليحه بودجه در مجلس تا به امروز و اظهارنظرهای عجوالنه برخی 
از بهارستان نش��ين ها درباره برنامه مالی دولت باعث ش��ده برخی بگويند 
اين مجلس از جنس دولت نهم و دهم بوده و اساس��ا مهمترين فاكتور هر 

برنامه ريزی كه بحث زمان است برای اين مجلس حائز اهميت نيست.
تاخير در تصويب بودجه يا تطويل بررس��ی اليحه به هر دليل می تواند 
تبعات بسيار منفی به همراه داشته  باشد كه طبق گفته كارشناسان بدترين 

س��يگنال تاخير و تطويل در زمان بررسی بودجه، بالتکليفی بازارها است، 
چراكه بودجه تکليف بس��ياری از موضوعات به ويژه در بخش ارز را روشن 
می كند و به همين دليل بسياری از مردم به ويژه سرمايه گذاران و فعاالن 

اقتصادی چشم به تصميم مجلسی ها دوخته اند.       
در اين زمينه، سيدكمال سيدعلی كارشناس اقتصادی درباره تبعات و آثار 
طوالنی ش��دن روند بررس��ی اليحه بودجه در مجلس گفت: »اليحه بودجه 
س��ال 14۰۰ را می توان يك بودجه اميدواركننده نسبت به شرايط اقتصادی 
سال آينده دانست چراكه پيام هايی مبنی بر برگشت به برجام، افزايش فروش 
 FATF نفت و كاهش فشار تحريم ها و حتی رفع موانع تحريم های مربوط به
از متن اليحه ديده می ش��ود و مجلس مدعی  اس��ت نگران تعهداتی شده كه 
بودجه پيشنهادی دولت دوازدهم برای دولت سيزدهم ايجاد می كند. اظهارات 
نمايندگان مجلس مبنی بر اين اس��ت كه مجلس تالش می كند با بررس��ی 
بودجه در س��ال آينده، دولت بعد با كسری بودجه مواجه نشود. می دانيم كه 
يکی از راه های جبران اين كس��ری بودجه استقراض است، همچنين كسری 
بودجه از محل ماليات هم به عوامل متعددی بستگی دارد. در مجموع به نظر 
نمی رسد كه مجلس بتواند تغييرات آنچنانی و وسيع در اليحه پيشنهادی دولت 
برای بودجه 14۰۰ انجام دهد، چراكه هرگونه تغييرات و ايجاد تعهدات بيشتر 

گريبانگير دولت بعد خواهد شد.«
او با اش��اره به آثار منفی طوالنی شدن تصويب بودجه در مجلس ادامه 
داد: »در بلندمدت ترين زمان ممکن و تا كمتر از دو ماه ديگر مجلس بايد 
در تمام ابعاد و بخش های بودجه س��ال آينده تصميم بگيرد و با تغيير يا 
بدون تغيير بودجه 14۰۰ را به تصويب برس��اند و برنامه مالی دولت برای 
يك سال بعد بايد تعيين تکليف شود، اما اين روند طوالنی عالمت غلط و 

سيگنال منفی كه به كشور می دهد اين است كه فعاالن اقتصادی و بازارها 
را بالتکليف می كند و قدرت پيش بينی از وضعيت و ش��رايط اقتصادی را 

برای جامعه و اقشار مختلف كاهش می دهد.«
وی با بيان اينکه »به طور قطع تطويل در تصويب بودجه آسيب هايی را 
به دنبال خواهد داش��ت«، افزود: »بخشی از جامعه يعنی فعاالن اقتصادی 
نگاه ش��ان به بودجه است و می دانيم بودجه سال آينده می تواند بر نرخ ارز 
و شرايط برای سرمايه گذاری به طور موثر اثرگذار باشد. آنچه اهميت دارد 
اين است كه نمايندگان مجلس به ويژه رئيس مجلس در اين مدت زمان تا 
نهايی شدن بودجه و تصويب آن، چه اظهارنظرهايی داشته باشند، چراكه 
هرگونه موضع گيری چه از سوی دولت و چه مجلس درباره بودجه می تواند 

باعث ايجاد التهاب در بازارها شود.«
ب��ه اعتقاد س��يدعلی، »بودجه س��ال 14۰۰ تيغ دو لبه اس��ت، چراكه 
پيش بينی از دولت بعد بسيار سخت است و دولت سيزدهم بايد در اختيار 
افرادی باشد كه توان اجرای بودجه را داشته باشد و بودجه عملياتی شود. 
اگر مجلس می خواهد اليحه بودجه را رد كند به طور قطع بايد پاسخگوی 
اين س��وال باش��د كه چه راهکاری ب��رای بهبود ش��رايط دارد اگر نگاه به 
بازگشت به برجام يا تصويب FATF است كه بايد همين بودجه پيشنهاد 
دولت به تصويب برس��د و نگاه مثبت و اميدوارانه ای كه دولت به وضعيت 
س��ال آينده دارد را اعمال كنند وگرنه بايد محل مشخصی برای تغييرات 
احتمالی در بودجه معرفی كنن��د. اگر مجلس به دنبال افزايش در بخش 
يارانه ها و اين دست از موضوعات است بايد محل تامين آن در بخش درآمد 
را هم مش��خص كند در غير اين صورت اقدامی جز افزايش كسری بودجه 

انجام نشده  است.«

سیگنال هایی كه تعلل در تصویب بودجه به بازارها می دهد
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خبرخوان

عیدی كارگران بین 3.8 تا 5.7 میلیون تومان است
جزییات عیدی سال 1400 كارگران

مطاب��ق قان��ون كار حداقل عي��دی كارگران برای يك س��ال كار 
حداق��ل مع��ادل 6۰ روز و حداكثر 9۰ روز اس��ت. بر اين اس��اس، 
امس��ال حداقل عيدی پرداختی به كارگ��ران بين 3ميليون و 82۰ 
ه��زار تومان ت��ا 5 ميليون و 731 هزار تومان خواهد بود. براس��اس 
ماده واحده قانون كار كه در پايان ش��هريورماه 137۰ اصالح ش��د، 
تمام كارگاه های مش��مول قان��ون كار مکلفند به هر يك از كارگران 
خود به نس��بت يك س��ال كار معادل 6۰ روز آخرين مزد، به عنوان 

عيدی و پاداش بپردازند.
برای محاسبه حداقل عيدی بايد دستمزد روزانه مصوب امسال را 
در 6۰ روز ضرب كنيم. با توجه به اينکه دستمزد روزانه 63 هزار و 
68۰ تومان است، حداقل عيدی كه بايد پرداخت شود 3 ميليون و 
82۰ هزار تومان است. در ماده واحده قانون كار آمده است كه مبلغ 
پرداخت عيدی كاركن��ان نبايد از 9۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز 
كند. بر اين اساس حداكثر عيدی كه كارگران دريافت می كنند هم 

5 ميليون و 731 هزار تومان است.
در مي��ان جامع��ه كارگ��ری برخی اف��راد عيدی كام��ل دريافت 
نمی كنند. برای افرادی كه كمتر از يك س��ال كار كرده باش��ند هم 
براس��اس 6۰ روز كار و نسبت ايام كاركرد محاسبه می شود. به اين 
ش��کل كه حداقل مزد ماهيانه در عدد 2 ضرب و بر تعداد روزهای 
كاری تقسيم می شود. )حداقل مزد ضربدر 2 تقسيم بر 12 و ضربدر 
تعداد ماه كاركرد( برای نمونه چنانچه فرد يك ماه كار كرده باش��د 
318 ه��زار و 5۰۰ تومان و با دو م��اه كار 637 هزار تومان دريافت 
می كن��د. همچني��ن چنانچه ف��ردی نيمی از س��ال را در كارگاهی 
مشغول به كار باشد يك ميليون و 911 هزار تومان عيدی می گيرد. 
در قانون، زمان قطعی برای پرداخت عيدی كاركنان مشخص نشده 
اس��ت و براس��اس عرف كارگاه ها، كارفرمايان در دو ماه پايانی سال 
عيدی كارگران خود را پرداخت می كنند و معموال س��قف پرداخت 

عيدی كاركنان پايان اسفندماه است.

بازنشستگان تامین اجتماعی دیروز تجمع كردند
گزارش نوبخت از همسان سازی حقوق 

بازنشستگان
صبح دوشنبه تعدادی از بازنشستگان تامين اجتماعی و كارگران در 
مقابل درب س��ازمان برنامه و بودجه درباره عدم اجرای همسان سازی 
حق��وق خود تجمع كردند. پ��س از اين تجمع به دس��تور محمدباقر 
نوبخت، درب س��ازمان برنامه و بودجه به روی تجمع كنندگان گشوده 
ش��د و او با حضور در جمع بازنشس��تگان تامين اجتماعی و كارگران، 

صحبت ها و مطالبه های آنها را شنيد.
رئي��س س��ازمان برنامه و بودج��ه در جمع حاضران ب��ا بيان اينکه 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و كشوری، 1۰۰درصد انجام 
شده است، گفت: مطلع شدم كه در مورد بازنشستگان تامين اجتماعی، 
فق��ط 3۰ درصد اين موضوع انجام ش��ده اس��ت. با ارس��ال اليحه ای 
دوفوريتی به مجلس زمينه تقنينی همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامين اجتماعی را فراهم كرديم و همچنين منابع مالی قابل مالحظه ای 
را برای آن در بودجه 14۰۰ در نظر گرفتيم. اين سخنان نوبخت با فرياد 
اهلل اكبر و تش��ويق تجمع كنندگان روبه رو شد و رئيس سازمان برنامه و 
بودجه از نمايندگان بازنشستگان تامين اجتماعی دعوت كرد تا همچون 
نمايندگان بازنشستگان لشگری و كشوری، جلسات هفتگی مستمری 
با وی داشته باشند تا متناسب سازی حقوق شان را تا حصول به نتيجه 
دنب��ال كنند. نوبخت پيش از اين نيز در گفت وگوی اينس��تاگرامی با 
بازنشس��تگان درباره همسان س��ازی حقوق بازنشستگان گفته بود كه 
بزرگترين بودجه برای بازنشس��تگان در اليحه 14۰۰ گنجانده شده تا 
آنچه از متناسب سازی حقوق آنها باقی مانده، اجرايی شود. به گفته وی 
حتی برای كسانی كه عضو غيرهيأت علمی فرهنگيان هستند نيز اين 
موضوع اعمال خواهد شد. اين اقدام غيرقابل بازگشت است زيرا قانون 
شده است و حتی اگر دوره قانون برنامه تمام شود، آثار حقوقی و قانونی 

آن متوقف نمی شود.

شرایط پرداخت یارانه به 78 میلیون ایرانی مشخص شد
آخرین خبرهای كمیسیون تلفیق از یارانه ها

سخنگوی كميسيون تلفيق بودجه، چگونگی پرداخت يارانه نقدی به 
78 ميلي��ون ايرانی در اليحه بودج��ه 14۰۰ را توضيح داد و گفت 35 
ميليون نفر كه اقشار زير متوسط جامعه هستند، هر ماه مبلغ 183 هزار 

تومان يارانه دريافت خواهند كرد.
رحيم زارع روز دوش��نبه در نشستی خبری از تعيين تکليف تبصره 
14 )مربوط به يارانه های نقدی( خبر داد و گفت: براس��اس اين تبصره 
35 ميليون نفر از جمعيت كشور كه اقشار زير متوسط جامعه هستند، 
هر ماه مبلغ 183 هزار تومان يارانه دريافت خواهند كرد. عالوه بر اين 
23 ميليون نفر هر ماه مبلغ 136 هزار تومان و 2۰ ميليون نفر نيز هر 

ماه مبلغ 91 هزار تومان از يارانه برخوردار خواهند شد.
س��خنگوی كميس��يون تلفيق با بيان اينکه از بين اين 35 ميليون 
نفر 1۰ ميليون نفر تحت پوش��ش كميته امداد خمينی)ره( و سازمان 
بهزيس��تی كش��ور هس��تند، افزود: عالوه بر 183 هزار توم��ان يارائه 
اختص��اص يافته، 19 هزار ميليارد توم��ان در اختيار اين دو نهاد برای 
مستمری در نظر گرفته شده است كه اين مبلغ عالوه بر يارانه خواهد 
ب��ود. اين رقم 7 هزار و 8۰۰ ميليارد تومان بود كه به 19 هزار ميليارد 
تومان افزايش يافته است كه اين رقم برای پايداری منابع اين قشر در 

نظر گرفته شده است.
به گفته وی همچنين به كميته امداد امام خمينی و سازمان بهزيستی 
براساس مصوبه كميسيون تلفيق اجازه داده شد حدود 2 ميليون نفر كه 
تمکن مالی ندارند را تحت پوشش قرار دهد. از سوی ديگر، كميسيون 
تلفيق مصوب كرد مبلغ 13 ه��زار و 4۰۰ ميليارد تومان برای كاهش 
فقر مطلق به سازمان بهزيستی و كميته امداد امام خمينی تعلق گيرد.
سخنگوی كميسيون تلفيق ادامه داد: براساس مصوبه كميسيون 2 
هزار ميليارد توم��ان در اختيار آموزش و پرورش قرار می گيرد تا برای 
خريد تبلت، عينك، سمعك و تامين تجهيزات مدارس، هنرستان ها و 
مدارس شبانه روزی در مناطق محروم صرف شود. عالوه بر اين مصوب 
شد 3 هزار و 2۰۰ ميليارد تومان برای كاهش آسيب های اجتماعی در 

نظر گرفته شود.
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كاهش 140 هزار تومانی قیمت سکه
نوسان دالر در كانال 22 هزار تومان

هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جديد در روز دوش��نبه با 
كاهش 14۰ هزار تومانی نس��بت به روز يکش��نبه به 1۰ ميليون و 
66۰ هزار تومان رس��يد. س��که تمام بهار آزادی طرح قديم نيز 1۰ 
ميليون و 5۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنين نيم سکه بهار آزادی 
5 ميليون و 8۰۰ هزار تومان، ربع سکه 3ميليون و 8۰۰ هزار تومان 
و س��که يك گرمی هم 2 ميليون و 25۰ هزار تومان معامله شد. در 
ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم طالی 18 عيار به يك ميليون و 63 هزار 
تومان و هر مثقال طال به 4ميليون و 6۰5 هزار تومان رس��يد. انس 

جهانی طال نيز يك هزار و 856 دالر و 23 سنت فروخته شد.
همچنين ه��ر دالر در صرافی های بانکی 22 ه��زار و 87۰ تومان 
معامله ش��د كه قيمت آن نسبت به روز قبل با افزايش 44۰ تومانی 
همراه شد و نرخ هر يورو نيز به 27 هزار و85۰ تومان رسيد. بر اين 
اساس، نرخ فروش دالر در صرافی های بانکی 22 هزار و 87۰ تومان 
اعالم ش��د. قيمت فروش يورو نيز با افزايش 55۰ تومانی نس��بت به 
روز قبل به 27 هزار و 85۰ تومان رس��يد. قيمت خريد هر دالر نيز 
21 ه��زار و 48۰ توم��ان و نرخ خريد هر يورو ه��م 26 هزار و 46۰ 

تومان اعالم شد.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک:
خدمات بانکی به دارندگان چک برگشتی 

ارائه نمی شود
سخنگوی اجرای قانون جديد چك با بيان اينکه در قانون جديد به 
افراد دارای چك برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی شود، گفت قانون 
جديد چك ناظر به اقدامات پيش��گيرانه است و نگاه سخت گيرانه ای 

نسبت به افراد دارای چك برگشتی دارد.
ب��ه گزارش بان��ك مركزی، آمن��ه نادعل��ی زاده از ممنوعيت ارائه 
خدمات بانکی به افراد دارای چك برگش��تی خبر داد و گفت: بر اين 
اساس افتتاح حس��اب جديد بانکی برای آنها انجام نمی شود، كارت 
بانک��ی جديد به آنها اعطا نش��ده و ضمانت نام��ه ارزی و ريالی برای 
آنها صادر نمی ش��ود و حتی تس��هيالت بانکی نيز به اين افراد اعطا 
نمی ش��ود. به گفته س��خنگوی اجرای قانون جديد چك، در اقدامی 
س��ختگيرانه اگر شخصی دارای چك برگشتی باشد به ميزان كسری 
مبل��غ چك آن فرد، وجوهی ك��ه در بانك های ديگر دارد مس��دود 
می ش��ود و تا زمانی كه اين موضوع، تعيين تکليف نش��ود، حساب ها 
در انسداد باقی می ماند. اكنون و براساس دستورالعمل هايی كه بانك 
مركزی صادر ك��رده، در صورتی كه موجودی حس��اب صادركننده 
كمتر از مبلغ چك باشد، دارنده آن چك می تواند از بانك تقاضا كند 
كه وجه چك را از ساير حساب های انفرادی آن فرد در همان بانك، 
پرداخ��ت كند، اما اگر باز هم وجه چك تکميل نش��د، دارنده چك 
می توان��د از بانك تقاضای صدور گواهی ع��دم پرداخت كند و البته 
بايس��تی دقت كند كه اين گواهی حتماً دارای كد رهگيری باشد تا 
بتواند با استفاده از آن در مراجع قضايی حقوق خود را پيگيری كند.

نادعل��ی زاده خاطرنش��ان ك��رد: در قان��ون جدي��د چ��ك، برای 
صادركننده چك اين وظيفه تعيين ش��ده است كه اطالعات مربوط 
ب��ه »تاريخ«، »مبلغ« و »هويت گيرنده چك« را كه بر روی فيزيك 
چ��ك درج می كند در س��امانه »صياد« نيز ثبت كند.  س��خنگوی 
اجرای قانون چك با اش��اره به اينکه چك های قديمی به روال سابق 
پذيرش و پردازش می ش��وند، اما قرار است از سال 14۰۰ چك های 
جديدی روانه بازار شود كه اين چك ها ويژگی های متمايزی نسبت 
به چك ه��ای قبلی دارند، اف��زود: رنگ چك ه��ای جديد صورتی و 
بنف��ش خواهد بود و عبارتی با اين مفه��وم در زير اين چك ها ثبت 
ش��ده است كه كارس��ازی اين چك به طور حتم بايد از طريق ثبت 
در س��امانه صي��اد انجام ش��ود، يعنی اگر ثبت چك ه��ای جديد در 
س��امانه صياد انجام نشود، فاقد اعتبار هستند. لذا اگر ثبت چك های 
جديد در س��امانه انجام نش��ود، پرداخت وجه آن اتفاق نمی افتد، اما 
چك ه��ای قبلی می توانند بدون ثبت در س��امانه صياد همچنان در 

بانك پردازش شود و وجه آن در بانك پرداخت می شود.
وی با تاكيد بر اينکه براساس قانون جديد چك، صادركننده چك 
بايد آن را در سامانه صياد ثبت كند و بعد آن را تحويل گيرنده چك 
دهد، گفت: گيرنده نيز بايد با مراجعه به سامانه صياد، استعالم الزم 
را به عمل آورد و از اين موضوع كه چك برای او ثبت ش��ده اس��ت، 
اطمين��ان حاصل كند و اگر مواردی كه ب��ر روی فيزيك چك درج 
ش��ده، با آنچه در سامانه ثبت شده، تطابق داشته باشد، مراتب تأييد 
خ��ود را اعالم كن��د و در صورت عدم تأييد، مرات��ب را اعالم كند و 
برگه چك را تحويل صادركننده بدهد تا اصالحات انجام ش��ود. پس 
از اينک��ه گيرن��ده مراحل تأييد چك را در س��امانه صياد انجام داد، 
می توان��د به بانك برود و آن را نقد كند يا آن را به ش��خص ديگری 

منتقل كند.

سکویا حقوق كاركنانش را با بیت كوین می دهد
نوسان بیت كوین در كانال 32 هزار دالر

يك ش��ركت توس��عه دهنده نرم افزار بخشی از دس��تمزد كاركنان 
را ب��ا ارز رمزنگاری ش��ده پرداخت می كند. س��کويا كه عرضه كننده 
س��رويس های توسعه دهنده نرم افزار است، به كاركنان خود پيشنهاد 
كرده دستمزدهای شان را در قالب رمزارز دريافت كنند. براساس اين 
پيشنهاد، كاركنان می توانند بخشی از دستمزد خود را به بيت كوين، 
بيت كوين كش يا اتريوم بگيرند. ريچارد اس��تروپ، مديرعامل سکويا 
می گوي��د: »رمزارز يك جايگزي��ن خوب برای س��رمايه گذاری های 
س��نتی مثل س��هام و اوراق قرضه اس��ت. ما به پرداخت دستمزد به 
كاركنان خود با رمزارز و س��رمايه گذاری آس��ان آنها در اين ارزها  و 

كمك به پس اندازشان افتخار می كنيم.«
شركت سکويا برای سرمايه گذاری و پرداخت دستمزد كاركنان به 
ارزهای رمزنگاری ش��ده با يك ش��ركت ديگر به عنوان شريك سوم 
همکاری می كند. ارزش بيت كوين در سه ماه گذشته به ميزان قابل 
توجهی افزايش يافته اس��ت. بيت كوين س��ه م��اه پيش كمتر از 15 
هزار دالر قيمت داشت، اما ارزش آن در ژانويه سال 2۰21 به بيش 
از 4۰ هزار دالر هم رس��يد، با اين حال پرچمدار بازار با افت 8 هزار 
دالری اكنون در كانال 32 هزار دالر معامله می ش��ود و نوس��ان های 

جزئی آن ادامه دارد.

بانکنامه

ديوان عالی كش��ور به عنوان مهمترين مرجع قضايی در شانزدهم دی ماه 
امس��ال به اختالف نظرها درباره تعيين »وجه التزام« پايان داد و ابهام حقوقی 
آن را برطرف كرد. طبق گفته ديوان عالی كش��ور، »موضوع از طريق معاونت 
هيأت عمومی ديوان عالی كشور به جهت صدور رأی وحدت رويه به رياست 
ديوان عالی كشور گزارش و در جلسه هيأت عمومی ديوان مطرح شد. براساس 
نظر اكثريت اعضای هيأت عمومی ديوان عالی كشور با توجه به ذيل ماده 522 
قانون آيين دادرسی مدنی و اطالق ماده 23۰ قانون مدنی، تعيين وجه التزام در 
تعهدات قراردادی گرچه بيش از شاخص نرخ تورم اعالمی باشد، معتبر است و 

دادگاه ها بايد براساس توافق انجام شده رأی صادر كنند.«
طبع��ا رأی جديد مهمترين مرجع قضايی كش��ور، اين س��وال را پيش 
می كشد كه وجه التزام چيست؟ چرا و چطور طرفين قرارداد می توانند در 
قراردادهای شان، ميزان وجه التزام را بيش از شاخص نرخ تورم تعيين كنند 
و در م��ورد آن توافق نمايند؟ آيا درب��اره تعيين وجه التزام در قراردادهای 
بانک��ی به همين اندازه آزادی اراده وجود دارد يا نه؟ در گزارش پيش��ين، 
اين س��واالت را با علی نظافتيان، دبير كميس��يون حقوقی كانون بانك ها 
و موسس��ات اعتباری خصوصی در ميان گذاش��ته و تفاوت وجه التزام با 
خس��ارت تاخير و مشابهت های آن را موش��کافی كرديم. حال در گزارش 
حاضر به چگونگی ورود ديوان عالی كش��ور به ماجرای تعيين وجه التزام 
می پردازي��م و ن��کات حقوقی رأی دي��وان عالی كش��ور را در گفت وگو با 

نظافتيان پی می گيريم.
سمت و سوی حقوقی وجه التزام در قراردادها

گفتيم كه درباره ميزان وجه التزام و اينکه آيا طرفين قرارداد می توانند 
ه��ر مبلغی را به عنوان مبلغ وجه الت��زام توافق كنند و يا آنکه حداكثر تا 
مبلغ شاخص تورم مجاز به تعيين مبلغ وجه التزام هستند، سال هاست كه 
مباحث حقوقی مختلفی مطرح بوده است. دبير كميسيون حقوقی كانون 
بانك ها ابتدا به ماده 23۰ قانون مدنی اشاره می كند و می گويد: ماده 23۰ 
قانون مدنی نوش��ته اس��ت كه »اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه 
در صورت تخلف متخلف، مبلغی به عنوان خس��ارت تأديه نمايد، محکمه 
نمی تواند او را بيش��تر يا كمتر از آنچه ملزم است، محکوم نمايد.« معنای 
ماده 23۰ قانون مدنی اين اس��ت كه مثال اگر شما در قرارداد شرط كرده 
باشيد كه اگر طرف مقابل تخلف نمايد، به ازای هر روز تاخير بايستی مبلغ 
يك ميليون تومان به عنوان وجه التزام پرداخت نمايد، دادگاه دقيقا بايستی 
همين مبلغ مورد توافق را حکم نمايد و به كمتر يا بيشتر از مبلغی كه بين 

طرفين توافق شده، حکم ندهد.
اما در س��وی مقابل و برخالف قانون مدنی، قانون آيين دادرس��ی مدنی 
در مورد وجه التزام در دعاوی كه موضوع آن، تعهد مالی و بدهی اس��ت، 
حکم ديگری داده و گفته است: »در دعاويی كه موضوع آن، دِ ين و از نوع 
وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمکن مديون، مديون امتناع از پرداخت 
نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت ساالنه از زمان سررسيد تا 
هن��گام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناس��ب تغيير 
ش��اخص ساالنه كه توس��ط  بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران تعيين 
می گ��ردد، محاس��به و مورد حکم قرار خواه��د داد، مگر اينکه طرفين به 
نحو ديگری مصالحه نمايند.« پس براس��اس مقررات قانون آيين دادرسی 
در مورد تعهدات مالی »تغيير نرخ ش��اخص ساالنه توسط بانك مركزی«، 
مالک محاسبه ميزان وجه التزام است و دادگاه ها بايستی براساس آن رأی 
دهن��د كه نتيجه آن، مغايرت ماده 23۰ قانون مدنی با مقررات ماده 523 

آيين دادرسی مدنی است.
نظافتيان با اشاره به مغايرت حقوقی ماده 23۰ قانون مدنی و ماده 523 
قانون آيين دادرس��ی مدنی، اين سوال را مطرح می كند كه آيا دادگاه ها و 
مراجع قضايی در مورد وجه التزام مربوط به تعهدات مالی بايستی براساس 
مقررات قانون مدنی رأی دهند يا براساس مقررات آيين دادرسی مدنی؟ به 

گفته او، تاكنون مغايرت قانون مدنی با قانون آيين دادرسی مدنی در مورد 
ميزان وجه التزام قراردادی موجب صدور آرای متعارض در مراجع قضايی 
شده اس��ت، به طوری كه يك محکمه برمبنای قانون مدنی رأی می دهد 
و دادگاه ديگر برمبنای ماده 523 قانون آيين دادرسی مدنی، رأی خود را 
صادر می كند. اينجاست كه ديوان عالی كشور برای حل اين اختالف نظر 
حقوقی بين مراجع قضايی وارد شد و به اختالف نظرها درباره تعيين »وجه 
التزام« پايان داد، به طوری كه »براساس نظر اكثريت اعضای هيأت عمومی 
ديوان عالی كش��ور، با توجه به ذيل ماده 522 قانون مذكور و اطالق ماده 
23۰ قان��ون مدنی، تعيين وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بيش از 
شاخص نرخ تورم اعالمی باشد، معتبر است و دادگاه ها بايد براساس توافق 

انجام شده رأی صادر كنند.«
به اين ترتيب، براس��اس رأی ديوان عالی كش��ور در م��ورد وجه التزام 
قراردادی ولو در تعهدات مالی می توان خارج از نرخ شاخص تورم كه توسط 
بانك مركزی اعالم می ش��ود، توافق نم��ود و در قرارداد درج كرد و مراجع 
قضايی نيز براساس رأی ديوان عالی كشور بايستی توافق طرفين قرارداد در 
مورد ميزان وجه التزام را محترم شمارند و براساس آن رأی خود را صادر 
نمايند. اگرچه آرای وحدت رويه ديوان عالی كشور قانونا بر مراجع قضايی 
الزم االتباع است، اما سوال اين است كه رعايت مفاد رأی جديد ديوان عالی 

كشور توسط بانك ها و موسسات اعتباری بايد به چه صورتی باشد؟
نظافتيان البته به اين نکته اش��اره می كند كه براس��اس مقررات تبصره 
ذيل ماده 23 قانون بهبود مس��تمر محيط كسب و كار مصوب 16 بهمن 
ماه 139۰، فرم قراردادهای انواع تس��هيالت مبادله ای و مشاركتی بانکی 
به صورت تيپ و متحدالش��کل به تصويب ش��ورای پول و اعتبار رسيده و 
توس��ط بانك مركزی جهت اجرا به شبکه بانکی كش��ور ابالغ شده است 
بنابراين قراردادهای بانکی نيز همانند س��اير قراردادها دربردارنده تعهدات 
مالی و غيرمالی بانك و تسهيالت گيرندگان است و به دو صورت داخلی و 
يا ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به توافق بانك ها و تسهيالت گيرندگان 
می رسد و نهايی می شود. حال با توجه به اين توضيحات، اين پرسش مطرح 
است كه آيا بانك ها نيز مانند ساير اشخاص حقيقی و يا حقوقی و به استناد 
رأی هيأت عمومی ديوان عالی كشور می توانند در مورد نرخ وجه التزام با 
مشتريان به توافق برسند و اين توافق را در قراردادهای تسهيالت و تعهدات 

بانکی بگنجانند؟
مالحظات چهارگانه وجه التزام در نظام بانکی

دبير كميسيون حقوقی كانون بانك ها در پاسخ به اين سوال، مالحظات 
چهارگانه ای را برمی ش��مارد و می گويد: در جواب اين پرسش بايد به چند 
نکته توجه كرد. نخس��ت اينکه از نظر پيشينه تاريخی، در دی ماه 1396 
دولت با تصويب مصوبه ای گرفتن »جريمه تاخير« را برای بانك ها ممنوع 
اع��الم كرد. منظور از جريمه تاخير در اين مصوبه همان خس��ارت تاخير 
است، اما در عمل اين مصوبه مورد سوءاستفاده فراوان بدهکاران بانکی قرار 
گرفت و موجب افزايش حجم مطالبات معوق بانك ها شد. دو سال بعد در 
آبان ماه س��ال 1388، هيأت دولت بنا به پيشنهاد مشترک وزارت اقتصاد 
و بانك مركزی مجددا آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و 
مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری )ريالی و ارزی( را در 26 ماده تصويب 
و آن را جايگزين مصوبه قبلی خود نمود. در مصوبه جديد برخالف مصوبه 
قبلی، دريافت آنچه از آن به عنوان وجه التزام )جريمه تاخير تأديه( ناميده 
شده، مجاز اعالم شد و مبلغ آن به روش پلکانی حتی تا 14درصد افزايش 
يافت، در حالی كه تا قبل از آن 6درصد بود. ضمنا در مصوبه قبلی هيأت 
دولت، دريافت جريمه ديركرد از بدهکاران بانکی مطلقا ممنوع اعالم شده 
بود. در قراردادهای تيپ تسهيالت بانکی ابالغ شده توسط بانك مركزی نيز 
از اصطالح )وجه التزام تاخير تأديه دين( استفاده شده است. بدين ترتيب، 
موضوع خس��ارت تاخير و وجه التزام در عملي��ات بانکی، فراز و فرودهای 

زيادی داشته است.
ب��ه اعتقاد نظافتيان، دومين نکته اين اس��ت كه برخالف تصور عامه، 
قراردادهای تس��هيالت و خدم��ات بانکی صرفا ناظر ب��ه تعهدات مالی 

تسهيالت  گيرنده نيست، بلکه اين گونه قراردادها هم دربردارنده تعهدات 
مالی و هم دربردارنده تعهدات غيرمالی است. مثال در تسهيالت مشاركت 
مدنی، تس��هيالت گيرنده متعهد است كه موضوع مورد مشاركت با بانك 
را در مدت مش��خص اتمام كرده و سهم الش��ركه بانك را تحويل دهد يا 
آنکه وی متعهد اس��ت كه مبلغ تس��هيالت مش��اركت را فقط در پروژه 
مورد مش��اركت مصرف كند تا پروژه تمام شود. پس قراردادهای بانکی 
صرف��ا ناظر به تعهدات مالی نيس��ت. نکته ديگر اينک��ه با توجه به رأی 
اخير ديوان عالی كش��ور راجع به قانونی بودن تعيين ميزان وجه التزام 
بيش از نرخ ش��اخص تورم، از نظر حقوقی بانك ها و موسسات اعتباری 
نيز مانند هر ش��خص حقوقی و يا حقيق��ی ديگری قاعدتا حق دارند به 
اس��تناد آرای ديوان عالی كشور با مشتريان خويش در مورد وجه التزام 
تعه��دات غيرمالی توافق كنند، مگر آنک��ه قوانين موجود، محدوديت ها 
و ش��رايط خاصی در مورد وجه الت��زام و ميزان و مبلغ آن برای بانك ها 

ايجاد كرده باشند.
او در ادامه به مالحظه چهارم يعنی ش��رط وجه التزام در قراردادهای 
بانکی توس��ط بانك مركزی اش��اره می كند و می افزاي��د: بانك مركزی، 
شرط مربوط به وجه التزام در قراردادهای بانکی و ميزان آن را اين چنين 
به ش��بکه بانکی كش��ور ابالغ كرده: »در صورت عدم پرداخت وجوه در 
سررس��يد مقرر، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل با بانك/مؤسسه 
اعتباري و همچنين در مواردي كه ش��ريك در اثناي مدت اين قرارداد 
به تش��خيص بانك/مؤسسه اعتباري از مفاد اين قرارداد تخلف نمايد، از 
تاريخ اعالم تخلف اخير توس��ط بانك/مؤسسه اعتباري، مبلغي عالوه بر 
وجوه تأديه نشده خود، به عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين، كه براساس 
مفاد »آيين نامه مطالبات سررس��يد گذش��ته، معوق و مشکوک الوصول 
مؤسسات اعتباري«، موضوع تصويب نامه شماره /153965ت41498ه� 
مورخ 1388/8/3 هيأت وزيران و طبق فرمولی توس��ط بانك/مؤسس��ه 
اعتباري محاس��به و اعالم مي گردد، پرداخت نمايد.« البته به گفته دبير 
كميس��يون حقوقی كانون بانك ها، به خوبی می توان اس��تنباط كرد كه 
اين شرط بيشتر ناظر به تعهدات مالی تسهيالت گيرنده است و تعهدات 

غيرمالی تسهيالت گيرنده را پوشش نمی دهد.
تضمین تعهدات مالی و غیرمالی تسهیالت بانکی

حاال با توجه به اين توضيحات و مفاد رأی جديد ديوان عالی كشور، دو 
راه حل برای اين مش��کل حقوقی در قراردادهای بانکی متصور است: اول، 
»جداسازی و تمايز بين تعهدات مالی و غيرمالی مشتريان و نيز بانك ها در 
قراردادهای بانکی و تعيين وجه التزام متفاوت برای هر يك از اين دو نوع 
تعهد« و دوم، »اصالح ش��رط مربوط به وجه التزام در قراردادهای بانکی، 
به گونه ای كه هم تعهدات مالی و هم تعهدات غيرمالی مشتريان و بانك ها 

را در برگيرد.«
نظافتيان سپس در اصالح قراردادهای بانکی به اين نکته اشاره می كند 
ك��ه عملک��رد انفرادی و غيرمش��ترک هر ي��ك از بانك ه��ا عمال موجب 
ش��کل گيری رويه های متفاوت در ش��بکه بانکی درباره شرط وجه التزام و 
ميزان آن در قراردادهای تس��هيالت و خدمات بانکی خواهد شد و در اين 
وضعيت غيرهماهنگ بروز پديده اجحاف قراردادی بر مشتريان بانك ها نيز 
دور از انتظار نخواهد بود؛ حال آنکه قرارداد مطلوب، قراردادی است كه در 
آن تا حد امکان، حقوق و تعهدات طرفين قرارداد به صورت متوازن باشد و 

در مرحله اجرا، حقوق مشتريان بانك ها تضييع نشود.
بنابراين پايان بخش صحبت های او، پيش��نهادی است كه جهت ايجاد 
رويه ای واحد در شبکه بانکی برای »شورای هماهنگی بانك های دولتی« و 
»كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی« دارد و آن تشريك مساعی 
اي��ن دو نهاد صنف��ی برای رفع اين ابهام حقوقی اس��ت. نظافتيان در اين 
باره می گويد: »ش��ورای هماهنگی بانك ه��ای دولتی« و »كانون بانك ها و 
موسسات اعتباری خصوصی« بايستی برای رفع اين ابهام حقوقی، پيشنهاد 
مش��ترک خود را به بانك مركزی ارائه دهند تا رويه واحدی در اين زمينه 

بين بانك ها و موسسات اعتباری شکل بگيرد.

دیوان عالی كشور ابهام حقوقی تعیین وجه التزام را برطرف كرد

مالحظات حقوقی وجه التزام

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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آیا ریسک بیشتر به معنای بازدهی بیشتر است؟
برندگان بازی ترس و طمع در بورس

از آنجايی كه بيشتر شدن بازدهی نسبت به ميانگين، به نوعی ريسك 
مطلوب برای س��رمايه گذاران محسوب می شود، در دوره های صعودی 
شاخص بورس، سرمايه گذاران كمتر احساس خطر می كنند و به حضور 
فع��ال خود در بازار ادامه می دهند، اما غافل از اينکه پذيرش ريس��ك 
باالتر همواره به معنای بازدهی بيش��تر نيست. پس چگونه می توان از 

بازی ترس و طمع، برنده بيرون آمد؟
به گ��زارش ايرناپالس، ريس��ك تعاريف گوناگونی دارد، ام��ا در ادبيات 
اقتصادی و به زبان س��اده می توان ريس��ك را به صورت فاصله بازده مورد 
انتظار از بازده واقعی تعريف كرد. فرض كنيد حساب سپرده سرمايه گذاری 
با نرخ سود 18درصد در بانك باز كنيد. بازدهی مورد انتظار شما در زمان 
سررسيد چند درصد است؟ 18درصد. بازدهی واقعی نيز در زمان سررسيد، 
18درصد خواهد بود بنابراين ريس��ك اين سرمايه گذاری صفر است يا به 
عبارت ديگر، يك س��رمايه گذاری بدون ريس��ك با سپرده گذاری در بانك 
انجام داده ايد. اگر س��رمايه گذاری را در بازار ديگری بررسی كنيم، باز هم 
بدون ريسك خواهد بود؟ بررسی بازار سهام نشان می دهد سرمايه گذاری 
هميشه بدون ريسك نيس��ت يا به عبارت ديگر، در اين بازار بين بازدهی 
موردانتظ��ار و بازده��ی واقعی، فاصله وجود دارد. اي��ن فاصله می تواند در 
جهت مثبت باشد، يعنی بازدهی واقعی از بازدهی مورد انتظار، باالتر باشد 
بنابراين سرمايه گذار با پذيرش ريسك، توانسته سود كسب كند. از طرف 
ديگر ممکن اس��ت بازدهی واقعی از بازدهی مورد انتظار كمتر باش��د. در 
مواقعی كه فاصله بازدهی واقعی و مورد انتظار بسيار زياد باشد، ممکن است 
سرمايه گذاران دچار ضرر و زيان شوند. البته ممکن است بازدهی موردانتظار 
افراد، با توجه به تحليل خود از بازار و همچنين پيش بينی نسبت به آينده، 
با يکديگر متفاوت باشد و اندازه گيری ريسك را با دشواری هايی همراه كند. 
به همين دليل علم آمار به كمك علم اقتصاد می آيد و محاسبه ريسك را 
ممکن می كند. ميانگي��ن بازدهی واقعی در بازارهای مختلف، در بازه های 
زمانی متفاوت قابل اندازه گيری است بنابراين هر چقدر پراكندگی بازدهی 
نس��بت به ميانگين بيشتر باشد، ريسك بيشتری در مقابل سرمايه گذاران 
قرار دارد. پراكندگی نس��بت به ميانگين در علم آمار، با ش��اخصی به نام 
»واريانس« قابل اندازه گيری اس��ت و علم  اقتصاد با محاس��به واريانس در 
بازارهای مختلف می تواند ريس��ك بازارها را تحليل و بررسی كند. بررسی 
بازاری مانند بازار س��هام نشان می دهد فاصله بازدهی اين بازار از ميانگين 
خود، به معنای تحميل ريس��ك بيشتر به سرمايه گذاران است. اين فاصله 
می تواند هم به معنای بيش��تر ش��دن بازدهی نسبت به ميانگين و صعود 
شتابان ش��اخص های بورس و هم به معنای كمترشدن بازدهی نسبت به 
ميانگين و سقوط شاخص ها باشد. با اين حال، از آنجايی كه بيشتر شدن 
بازدهی نسبت به ميانگين به نوعی ريس��ك مطلوب برای سرمايه گذاران 
محس��وب می شود، در دوره های صعودی ش��اخص بورس، سرمايه گذاران 
كمتر احساس خطر می كنند و به حضور فعال خود در بازار ادامه می دهند، 
غافل از اينکه پذيرش ريسك باالتر همواره به معنای بازدهی بيشتر نيست.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در شش��مين روز بهمن ماه، روزی 
پرنوس��ان را پشت سر گذاش��ت و در حالی كه در ساعات ميانی معامالت 
دوش��نبه تا يك ميليون و 221 هزار واحد كاه��ش يافته بود، با صعودی 
دوباره تا رقم يك ميليون و 236 هزار واحد باال رفت و نهايتا با رش��د يك 
هزار و 345 واحدی به ارتفاع يك ميليون و 235 هزار واحد رسيد. اين در 
حالی بود كه شاخص كل با معيار هم وزن بيش از 5 هزار واحد افت داشت 
و در آن س��وی بازار سرمايه نيز شاخص فرابورس با 95 واحد افت بر روی 

كانال 18 هزار و 2۰2 واحد ايستاد.
در مجموع، ش��اخص كل در سومين روز هفته با رشد يك هزار و 345 
واحد به عدد يك ميليون و 235 هزار واحد رسيد. شاخص كل هم وزن با 5 
هزار و 63 واحد كاهش به 432 هزار و 5۰9 واحد و شاخص قيمت هم وزن 
با 3هزار و 311 واحد افت به 282 هزار و 871 واحد رس��يد. شاخص بازار 
اول 4هزار و 114 واحد افزايش و ش��اخص بازار دوم 8 هزار و 235 واحد 
كاهش داش��ت. در معامالت دوش��نبه بيش از 1۰ ميليارد و 56۰ ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 1۰4 هزار و 5۰5 ميليارد ريال داد 
و ستد شد. نمادهای شركت سرمايه گذاری تامين اجتماعی )شستا(، ايران 
خودرو )خودرو(، سايپا )خساپا(، ملی صنايع مس ايران )فملی(، گسترش 
سرمايه گذاری ايران خودرو )خگستر(، گروه دارويی بركت )بركت( و فوالد 
مباركه اصفهان )فوالد( ازجمله نمادهای پربيننده بودند. گروه خودرو هم 
صدرنش��ين برترين گروه های صنعت شد و در اين گروه 3ميليارد و 263 

هزار برگه سهم به ارزش 12 هزار و 463 ميليارد ريال داد و ستد شد.
حال بورس تهران چگونه خوب می شود؟

تعادل بازار س��رمايه تحت تاثي��ر تصميمات و عوامل بيرونی مختلف در 
ماه های گذشته از بين رفته و شاخص كل كه بعد از ريزش ميانه مردادماه 
به يك ميليون و 5۰۰ هزار واحد رسيده بود، حاال در كانال يك ميليون و 
2۰۰ هزار واحد به س��ر می برد. در اين باره، مهدی سوری كارشناس بازار 
سرمايه به عوامل تاثيرگذار در روند بازار سرمايه اشاره كرد و به ايسنا، گفت: 
»عوامل درونی تاثيرگذار در بازار سرمايه همان عملکرد شركت هاست كه 
حداقل نسبت به يك سال گذشته از شرايط خوبی برخوردار هستند. البته 
برخی نگران نرخ دالر هستند اما كاهش نرخ دالر با افزايش قيمت كاالهای 
جهانی و افزايش مقدار فروش ش��ركت ها جبران خواهد ش��د و شركت ها 
مش��کل س��وددهی ندارند. از س��وی ديگر انتظار نداريم ش��رايط فروش 

شركت ها بدتر شود.«
ب��ه اعتقاد وی، »به جز عوامل درونی، عوامل بيرونی هس��تند كه باعث 
ايجاد فضای دلس��ردی و نااطمينانی در س��هامداران شده اند. برخوردهای 
سياسی با بورس، فضای سرمايه گذاری در بورس را دچار چالش كرده و در 
چنين ش��رايطی طبيعی است كه سهم ها به راحتی تبديل به صف فروش 

يا صف خريد شوند.«
اين تحليلگر بازار س��رمايه با بيان اينکه »دولت در بودجه س��ال جاری 
پيش بينی كرده بود 11 هزار و 5۰۰ ميليارد تومان سهم به فروش برساند«، 
گفت: »اين در حالی اس��ت كه دولت ط��ی 8 ماه، 3۰ هزار ميليارد تومان 
فروش س��هم داشته كه حدود سه برابر ميزان پيش بينی در كل سال بود. 
برای س��ال 14۰۰ اين ميزان را به 95 هزار ميليارد تومان افزايش داده اند 
بنابراي��ن دولت مقدار زيادی پول در اين قالب از بازار خارج كرده اس��ت. 

عالوه بر اين مقدار زيادی پول هم ماليات معامالت روزانه س��هام بوده كه 
از بازار خارج شده است بنابراين مقداری از پولی كه دولت بی محابا از بازار 

سرمايه خارج كرده است، بايد به اين بازار برگردد.«

س��وری با تاكيد بر اينکه »بازار س��رمايه توانايی اين ميزان تامين مالی 
را نداش��ته اس��ت«، ادامه داد: »برای بهبود وضعيت بازار س��رمايه بايد به 
سهامداران اطمينان داده و از تصميمات ناگهانی جلوگيری شود، اگر افراد 
غيركارشناس��ی كه اكثرا خارج از بازار س��رمايه هستند اما سمت سياسی 
دارند، می خواهند در مورد بازار س��رمايه تصميمی بگيرند بايد با خبرگان 
اين حوزه مش��ورت كنند و تا زمان��ی كه از تبعات صحبت و تصميم خود 

مطمئن نشده اند آن را در افکار عمومی اعالم نکنند.«
او در پاسخ به اين سوال كه دولت بايد به بازار سرمايه پولی تزريق كند 
يا نه، گفت: »ش��رايط بازار سرمايه به بحران رس��يده و در باالترين ارگان 
حکومتی بايد تصميماتی با رويکرد حمايتی گرفته شود. من با تزريق پول 
از س��وی دولت به بازار س��رمايه در طول يك سال گذشته مخالف بودم و 
حتی اعتقاد داش��تم يك تزريق درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبيت بازار نوعی دستکاری در روند عادی معامالت است. حمايت از بازار 
س��رمايه نبايد با خريد مستقيم س��هام صورت بگيرد و اصالح بازار بايد از 
طريق ش��فاف و روان شدن روند معامالت باشد، اما در حال حاضر نه تنها 
با تزريق پول مستقيم موافق هستم بلکه بايد رخ دهد زيرا شرايط بحرانی 

است و عوامل بيرونی كه به بازار لطمه زده اند بايد از بازار كنار بکشند.«
اين تحليلگر بازار س��رمايه در انتها با اش��اره به آزادسازی سهام عدالت 
و صندوق های ETF نيز گفت: »ابزارهای غيراس��تاندارد مانند آزادسازی 

سهام عدالت و ETF ها در بازار تاثيرگذار بود. دولت بايد عرضه صندوق ها 
و مجلس موضوع جاماندگان سهام عدالت را متوقف كنند.«

پيش بينی روند حركتی بورس تا پايان سال
همچنين علی س��عدوندی، كارشناس اقتصادی با اش��اره به اينکه بازار 
س��رمايه تا پايان سال جاری در همين وضعيت فعلی باقی می ماند، گفت: 
»وضعيت بورس در سال آينده نيز به اين بستگی دارد كه بودجه تورمی، 

بسيار تورمی يا ركودی بسته شود يا خير؟«
سعدوندی در صفحه شخصی اينستاگرام خود به صورت زنده به سواالت 
مخاطبان درباره وضعيت بازار س��رمايه پاسخ داد و گفت: »اگر اوراق سلف 
نفتی به صورت گس��ترده در بودجه س��ال آينده به تصويب برسد، شرايط 
خوبی در بازار  س��رمايه نخواهيم داش��ت و در كوتاه مدت هم جلوی تورم 
گرفته می شود زيرا نرخ ضمنی اين اوراق بسيار باال است، اما در بلندمدت 
تورم برمی گردد و اتفاقات ناگواری خواهد داش��ت. اگر اوراق س��لف نفتی 
نباشد و به منابع نفتی دسترسی داشته باشيم و اين منابع وارد بازار داخل 
شود، قيمت ارز كاهش پيدا می كند كه در پی اين امر سودآوری شركت ها 
كم می ش��ود و دولت می خواهد  قيمت ارز را به 15 هزار تومان برس��اند 
و اگر تحريم ها برداش��ته ش��ود، دولت می تواند نرخ ارز را به زير 15 هزار 

تومان برساند.«
به گفته وی، »در صورتی كه تحريم ها كج دار و مريز برداش��ته ش��ود و 
نفت فروخته شود، اما منابع نفتی در دسترس نباشد، منابع ارزی در داخل 
توزيع نمی ش��ود و شرايط به س��متی می رود كه به بهانه درآمدهای نفتی 
از پايه پولی اس��تقراض می ش��ود و در اين شرايط در نيمه دوم سال آينده 
شرايط تورمی گسترده خواهيم داشت و بدين ترتيب بازار سرمايه در اين 

زمان به دوران مثبت برمی گردد.«
اين تحليلگر اقتصادی به نرخ دالر اشاره كرد و ادامه داد: »قيمت دالر اگر 
دسترسی به منابع ارزی ايجاد شود و تا زمان انتخابات می توانند قيمت دالر 
را كاهش دهند، اما تاكنون كش��ور به منابع ارزی خود دسترس��ی نداشته 
است. آينده بازار سرمايه تا پايان سال جاری در همين وضعيت فعلی باقی 
می ماند و در سال آينده به اين بستگی دارد كه بودجه تورمی، بسيار تورمی 

يا ركودی بسته شود يا خير؟«
او درباره حداقل و حداكثر قيمت دالر در سال آينده نيز گفت: »حداقل 
قيمت اين ارز 12 هزار تومان و حداكثر آن معادل 35 هزار تومان است.«

وی ب��ا بيان اينک��ه »در كوتاه م��دت بورس وضعيت مناس��بی نخواهد 
داش��ت«، افزود: »قيمت اوراق س��لف نفتی به نرخ دالر بس��تگی دارد كه 
ممکن اس��ت صعودی و س��ود بااليی داشته باشد، اما برای كشور و بورس 
بسيار مضر خواهد بود. در شرايط تورمی سهام بانکی بسيار خوب و سودده 
اس��ت. سياست انبساطی بايدن تا ش��ش ماهه ديگر دوام نخواهد يافت و 

مشخص نيست بعد از اين چه می شود.«

شاخص بورس با رشد یک هزار واحدی در محدوده حمایتی باقی ماند
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افزایش قیمت سیمان در بازار منطقی است
دبير ستاد تنظيم بازار گفت در جلسه ستاد تنظيم بازار قيمت سيمان 
و فوالد بررس��ی شد كه شاهد كاهش قيمت ها در بازار فوالد و افزايش 
قيمت منطقی سيمان بوديم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس 
قبادی در نشست اين ستاد اظهار كرد: با اشاره به ثبات نسبی در بازار 
لبنيات بيان كرد: قيمت گوشت قرمز و گوشت مرغ در اين جلسه مورد 
بررس��ی قرار گرفت، قاچاق دام يکی از داليلی است كه می تواند باعث 
بروز اختالل در بازار گوش��ت قرمز شود. آنفلوآنزای پرندگان هم مورد 
بررس��ی قرار گرفت و گزارش ها حاكی از كنترل مناس��ب اين بيماری 
نس��بت به كشور های همس��ايه بود. او ادامه داد: تسهيل واردات كاغذ 
نيز مورد بررسی قرار گرفت. در هفته های گذشته شاهد افزايش قيمت 
در بازار كاغذ بوديم و تس��هيل واردات  قيمت ها را كنترل خواهد كرد. 
قيمت س��يمان و فوالد هم بررس��ی شد كه شاهد كاهش قيمت ها در 
بازار فوالد و افزايش قيمت منطقی در س��يمان بوديم. گزارش سازمان 
بنادر حاكی از وجود 7 هزار و 2۰۰ تن كاال در بنادر است. قبادی گفت: 
ورود كاال های بااهميت از جمله نهاده ها مطلوب است و نويد بازاری آرام 
برای آينده را می دهد، همچنين مقرر ش��د موضوع قيمت گذاری مواد 
سلولوزی به هفته آينده موكول شود. با همکاری تمام عزيزان حاضر در 

جلسه ستاد، بازاری آرام را در روزهای آينده داريم.

 ازسرگیری پروازهای عراق
با پروتکل های مشترک

رئيس سازمان هواپيمايی كشوری از آغاز مجدد پروازهای ايران با مقاصد 
مختلف عراق از جمله نجف و بغداد خبر داد و گفت ايرالين ها می توانند با 
رعايت ضوابط و پروتکل های بهداشتی برای هر روزی كه می خواهند مجوز 

پرواز اين كشور را دريافت كنند.
به گزارش ايسنا، پس از شيوع ويروس كرونا در جهان و محدوديت های 
سفر از طرق مختلف زمينی، دريايی و هوايی، كشورهای مختلفی با مذاكره 
و توافق با يکديگر پروتکل های دو و چندجانبه ای برای برقراری روابط خود 
به ويژه در زمينه پروازهای مس��افری تعيين كردند. در اين ميان نيز ايران 
به غير از چند مقصد خارجی به اكثر كش��ورهايی كه پيش از شيوع كرونا 
پرواز داشت، س��فرهای هوايی خود را البته با رعايت پروتکل های كرونايی 
ازسرگرفته است. تورج دهقان زنگنه –رئيس سازمان هواپيمايی كشوری- 
در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت پروازهای خارجی و ازسرگيری 
پروازه��ای اي��ران و عراق اظهار ك��رد: در حال حاضر به غي��ر از پروازهای 
انگلس��تان، ژاپن و چند مقصد آفريقايی، پروازهای ايران به همه مقاصدی 
كه پيش از ش��يوع ويروس كرونا وجود داش��ت، انجام می شود و به غير از 

پروتکل های بهداشتی و كرونايی محدوديت ديگری در اين زمينه نداريم.
وی افزود: طی روزهای گذشته مذاكراتی با مقامات عراقی داشتيم و نهايتا 
مقرر ش��د تا پروازهای ش��ركت  هواپيمايی اين كشور به ايران از سر گرفته 
شود و ايرالين های ايرانی نيز بتوانند مسافران و زائران خود را به اين كشور 
همس��ايه ببرند. رئيس سازمان هواپيمايی كشوری ادامه داد: شنبه گذشته 
پرواز ايرالين عراقی به تهران و مش��هد انجام ش��د و البته نظارت بسياری 
زيادی بر اين پرواز از نظر پروتکل های بهداش��تی داش��تيم و ش��ركت های 
هواپيماي��ی ايرانی نيز می توانند برای ه��ر روزی از هفته كه می خواهند و 
از س��وی مردم تقاضا برای آن وجود دارد، درخواست بدهند تا مجوز پرواز 
ب��ه نجف و بغداد را برای آنها صادر كنيم. دهقان زنگنه گفت: پروتکل های 
بهداشتی برای اين پرواز مانند ديگر پروازهای خارجی رعايت شده و می توان 
به غربالگری مسافران و رصد مبتاليان به ويروس كرونا برای ممانعت از سفر 
هوايی آنها و ... اشاره كرد و مسافران نيز بايد تست PCR  با نتيجه منفی را 

مطابق ديگر پروازهای خارجی در اختيار داشته باشند.

گرانی قیمت برنج در ایام پایانی سال 
بازارگرمی كاذب است

دبير انجمن برنج كشور گفت با توجه به توليد حداقل 2 هزار و 5۰۰ تن 
برنج، بيان اظهاراتی همچون گرانی برنج در ايام  پايانی سال بازارگرمی كاذب 
است. جميل علی زاده شايق در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، وضعيت 
توليد برنج را مساعد دانست و گفت: علی رغم افزايش توليد برنج نسبت به 
سال قبل، اما واردكنندگان از هر فرصتی برای واردات استفاده می كنند به 
طوری كه در اوايل دی اعالم كردند كه تا پايان سال 7۰۰ هزار تن كسری 
دارند. او افزود: با توجه به بارندگی های مناس��ب در دو سال اخير، حداكثر 
كسری برنج 7۰۰ هزار تن است و حال چطور می شود كه در دی ماه اعالم 
كنيم تا پايان س��ال 7۰۰ هزار تن كسری داريم. پس اين ميزان برنج های 

وارداتی در ابتدای سال چه بوده است؟
علی زاده شايق ادامه داد: گويا واردكنندگان، حساب و كتاب شان ضعيف 
است چراكه اعالم  می كنند ارتش، بسيج، بيمارستان و سپاه چه می شود؟ در 
حالی كه مجموع جمعيت كشور 83 ميليون نفر است كه با مصرف ساليانه 
3 ميليون تن برنج و حداقل توليد 2 ميليون و 5۰۰ هزار تن، كسری بيش 
از 5۰۰ هزار تن نيس��ت، اما باز هم با فرض اشتباه در محاسبات و افزايش 
سرانه مصرف برخی خانوار و احتساب ذخاير استراتژيك، كسری نياز كشور 
را 7۰۰ هزار تن اعالم كردند. اين  مقام  مس��ئول با بيان اينکه در س��ه ماهه 
نخس��ت س��ال به ميزان كافی برنج وارد كشور ش��ده است، گفت: با وجود 
اصرار واردكنندگان بر واردات، به ش��ك می افتي��م كه اين ميزان واردات را 
برای چه می خواهند؟ در حالی كه ميزان مصرف ما معلوم اس��ت و در پی  
گرانی قيمت، افراد نمی گذارند كه برنج هدر رود. او در واكنش به اظهارنظر 
برخی فروش��ندگان مبنی بر گرانی قيمت برنج ايرانی در ايام پايانی س��ال 
بيان كرد: بار ها اعالم كرده ايم كه 25۰۰ س��ال نوروز و 14۰۰ سال رمضان 
داشته ايم كه تغييری در ميزان مصرف حاصل نمی شود و فردی كه بخواهد 
نذری بدهد، از قبل برنامه ريزی های الزم را داش��ته و بيان چنين اظهاراتی 
بازارگرمی كاذب است، چراكه تنها به علت نبود نظارت، گرانی هايی در بازار 
رخ می دهد. علی زاده ش��ايق قيمت كنونی هر كيلو برنج باكيفيت و خالص 
بدون درصد خرده در اس��تان های ش��مالی را 28 هزار تومان اعالم كرد و 
گفت: اين در حالی اس��ت كه در داخل فروش��گاه ها به علت نبود نظارت، 
هر كيلو برنج ايرانی كه از لحاظ كيفيت هم با برنج ش��مال قابل مقايس��ه 
نيست، با نرخ های باالتری عرضه می شود. دبير انجمن برنج در پايان تصريح 
كرد: گرچه قرار بود برنج های وارداتی از لحاظ اس��تاندارد بررس��ی نشوند، 
اما وزير جهاد كش��اورزی نس��بت به اين امر موضع گرفت و در نامه ای به 
س��ازمان استاندارد نوشت كه به چه علت نبايد استاندارد برنج های وارداتی 
رعايت نشود كه وزارت صمت هم سريعا اعالم كرد اين موضوع تنها در حد 

پيشنهاد بوده است.

اخبـــار

دبي��ر قرارگاه عملياتی س��تاد مقابله با كرونا از برگزاری هش��تمين 
جلس��ه اين قرارگاه به رياس��ت دكت��ر رحمانی فضلی، وزير كش��ور و 
فرمانده قرارگاه عملياتی در روز سه ش��نبه 7 بهمن ماه در محل وزارت 

كشور خبر داد.
به گزارش ايس��نا و بنابر اعالم پايگاه اطالع رس��انی وزارت كش��ور، 
بابك دين پرس��ت معاون توسعه منطقه ای وزارت كشور و دبير قرارگاه 
عملياتی س��تاد مقابله با كرونا با اعالم اين خبر، گفت: عالوه بر ارائه و 
بررس��ی گزارش روند اجرای مصوبات هفتمين جلسه قرارگاه عملياتی 
ستاد ملی مبارزه با كرونا؛ گزارش كميته امنيتی، اجتماعی و انتظامی 

س��تاد، درخصوص تمهي��دات متخذه در راس��تای مديريت تعطيالت 
پايان س��ال و برنامه مس��افرت ها، فعاليت صنوف، برپايی بازارچه ها و 
نمايش��گاه های فصلی فروش كاال، فعاليت دستفروشان و... با همکاری 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف كشور ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: آخرين وضعيت تأمين و واردات واكسن بيماری كرونا 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه و 

بانك مركزی ارائه می شود.
دين پرس��ت افزود: گزارش آخرين وضعيت تأمين اعتبارات و نيروی 
انس��انی موردنياز وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در اين 

جلس��ه  ارائه خواهد ش��د.  همچنين توس��ط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش روند اجرای 
مصوبات ابالغی به كميته تداركات و پش��تيبانی ستاد در حوزه تامين 
امکان��ات و تجهيزات، ماس��ك، ملت بلون، تعيي��ن تکليف تجهيزات و 

ماسك های مازاد بر نياز ارائه خواهد شد.
دبي��ر قرارگاه عملياتی تصريح كرد: مطابق روال هر جلس��ه قرارگاه، 
نماينده وزارت بهداش��ت و درمان نيز گزارشی از كميته عالی نظارت، 
از روند اجرای دس��تورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی در كشور ارائه 

خواهد كرد.

هشتمین جلسه قرارگاه عملیاتی كرونا

بررسی مدیریت تعطیالت پایان سال و مسافرت ها

رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل گفت كاالهای 
اساس��ی بدون كمبود تا پايان سال در فروشگاه ها و مجموعه های صنفی 

توزيع می شود و مردم نبايد در اين زمينه نگرانی داشته باشند.
رامين صادقی در جلسه تنظيم بازار در اردبيل اظهار كرد: در هفته های 
اخير به اندازه كافی كاالهای اساسی و مايحتاج ضروری مردم حتی بيشتر 
از نياز استان تأمين و ذخيره سازی شده و هيچ مشکل و كمبودی در اين 

زمينه وجود ندارد.
وی تصريح كرد:  با درخواس��ت اس��تان به اندازه كافی روغن خوراكی،  
شکر و برنج برای تنظيم بازار در اختيار فروشگاه های معتبر قرار گرفته تا 

نسبت به توزيع آن در بين مردم اقدام كنند.
رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل گفت: اهالی به 
ان��دازه نياز خود بايد در خريد اين كااله��ا اقدام كرده و از هرگونه خريد 
مازاد جلوگيری كنند، چراكه در ماه های آينده نيز برای تأمين بازار كاالها 

ذخيره سازی شده و در اختيار آنها قرار می گيرد.
صادقی افزود: وزارت صمت حتی بيشتر از ميزان مصرف سرانه استان 
تخصي��ص اين كااله��ا را انجام داده به طوری ك��ه يك هزار تن روغن به 
عن��وان مصرف خانگی و همچنين صنوف مختل��ف تأمين و با همکاری 

مباشر در حال توزيع است.
وی در بخش ديگری از سخنان خود خاطرنشان كرد: ما هيچ كمبودی 
را در ب��ازار نداري��م، اما برخی از افراد تالش می كنن��د تا با دامن زدن به 
برخی شايعات مردم را نگران تأمين كاالهای اساسی و موردنياز كنند كه 

اميدواريم شهروندان به اين شايعات توجه نکنند.
صادق��ی به تأمين ش��کر موردنياز ني��ز اضافه كرد: ش��کر موردنياز در 
بس��ته های ي��ك كيلويی با هدف تنظيم بازار و ب��ه قيمت 8هزار و 7۰۰ 

تومان تأمين شده و در اختيار فروشگاه هاست.
وی بي��ان كرد: در دو ماه پايانی س��ال با توج��ه به ضرورت تأمين نياز 

مردم، اكيپ های بازرسی ما و تعزيرات با هماهنگی بيشتر اقدام به رصد 
و پايش وضعيت بازار خواهند كرد تا با هرگونه گران فروشی، كم فروشی و 

احتکار نابجا برخورد شود.
صادقی ادامه داد: هرچند عده ای سعی می كنند تا با داللی و سودجويی 
عرضه و تقاضا و همچنين شرايط آرام بازار را به هم بزنند، اما با افزايش 
نظارت ها س��عی و تالش م��ان بر اين اس��ت تا دغدغه های م��ردم را در 
تأمين كاالهای اساس��ی برطرف كرده و به نوعی جلوی س��ودجويی ها و 

فرصت طلبی های مقطعی را بگيريم.
رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اردبيل از تالش اين 
س��ازمان با همکاری مجموعه جهاد كشاورزی برای توزيع اقالم موردنياز 
م��ردم به ويژه م��واد پروتئينی خبر داد و اظهار ك��رد: در روزهای آينده 
كاهش قيمت تخم مرغ و مرغ اتفاق می افتد تا يك شرايط آرام و باثباتی 

را در تأمين نياز بازار شاهد باشيم.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد گفت هرگونه اخباری كه در فضای 
مجازی با عنوان بی كيفيت بودن كاال ها مطرح می ش��ود، دروغ محض 

است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وحيد مرندی مقدم گفت: بيش 
از 9۰ درصد اخباری كه در مورد كاالها مطرح می شود، شايعه و كذب 
اس��ت. اينکه می گويند داخل كيك قرص گذاشته اند يا در سوسيس-

كالباس كرم است، امکان پذير نيست.
او بيان كرد: هرگونه اخباری كه در فضای مجازی با عنوان بی كيفيت 
بودن كاالها مطرح می ش��ود، دروغ محض است. اسقاط موتورسيکلت 
ربطی به س��ازمان ملی اس��تاندارد ندارد و پليس راهنمايی و رانندگی 
بايد آن را پيگيری كند، درخصوص خودرو و موتورس��يکلت س��نجش 

آاليندگی با محيط زيست است.
مرندی مقدم ادامه داد: مس��ئوليت اسقاط با وزارت كشور است و به 
س��ازمان ملی اس��تاندارد ارتباطی ندارد. در ماده 18 قانون هوای پاک 
جلوگيری از واردات س��وخت و بنزين به عهده سازمان ملی استاندارد 

است.
مع��اون نظارت بر اجرای اس��تاندارد ادامه داد: اكنون نه تنها واردات 
بنزي��ن نداريم بلکه صادرات هم داريم. بنزينی كه توليد می ش��ود، در 
مجلس كميس��يون اصل 9۰ و دادستانی مطرح شد و می گويند بنزين 
تولي��دی مطابق اس��تاندارد يورو 4 اس��ت و اكنون برنام��ه يورو 5 نيز 
تدوين ش��ده است و اگر مش��کالت حل ش��ود از نظر آاليندگی ارتقا 

خواهيم يافت.

او گفت: در فصل منابع ثابت به منابع متحرک اضافه می شود، مانند 
پااليش��گاه ها و نيروگاه و پکيج  ها، اين رويه باعث می شود آلودگی هوا 
در زمس��تان بيشتر ش��ود و اينکه آن را به بنزين ربط می دهند اشتباه 

است، هر هيدروكربن كه مصرف شود، آلودگی بيشتر می شود.
مرندی مقدم گفت: حتی اگر خودرو ها يورو 5 هم ش��ود، اما در كنار 
آن تعداد زيادی موتورس��يکلت و خودرو نيز در سطح شهر وجود دارد 
ك��ه همين عامل باعث بروز مش��کل آلودگی می ش��ود، منابع آالينده 

متفاوت است.
او درخصوص استاندارد خودرو های جديد ايران خودرو و سايپا، گفت: 
ت��ارا و ش��اهين تازه م��دارک خودروهای جديد را ارائ��ه داده اند و اگر 

شرايط استاندارد الزم را داشتند اطالع رسانی می كنيم.

توزیع كاالهای اساسی بدون كمبود تا پایان سال

وجود كرم در كالباس و قرص در كیک شایعه است
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اخبار

پیشنهاد صادرات موتورهای بنزینی به 
افغانستان

رئيس انجمن توليدكنندگان موتورسيکلت گفت موتورسيکلت های بنزينی 
موجود را می توانيم به عنوان سرمايه به كشورهايی مانند افغانستان صادر كنيم.
به گزارش پايگاه خبری عصر خودرو، حجازی درباره توسعه موتورسيکلت های 
برقی، اظهار كرد: عمر دولت فعلی كه رو به پايان است و نمی توان برای كارهای 
نو از آن انتظاری داشت ولی حركت های ابتدايی در زمانی كه آغاز به كار كرد، 

خوب بود.
وی افزود: بنده چندين بار طرحی را به دولت ارائه دادم اما توجه چندانی به 
اين موضوعات نش��د؛ ما ايده ای داشتيم كه براساس آن می شد طی 7 سال 4 
ميليون موتور برقی را جايگزين موتورهای بنزينی كرد بدون اينکه دولت ريالی 

از منابع ملی هزينه كند.
رئيس انجمن توليدكنندگان موتورس��يکلت تصريح كرد: طرح مذكور يك 
طرح توجيهی بود كه طبق آن واحدهای توليدی س��رمايه گذاری می كردند و 
بانك عامل نيز به دستور هيأت دولت موظف به همکاری می شد. در اين طرح 
پيشنهاد سود كم بانکی و مبلغ پايين اقساط هم مطرح بود كه برای متقاضی 

انگيزه ايجاد می كرد. 
وی با ذكر يك مثال ادامه داد: اگر به يك فرد كه در بافت فرس��وده س��اكن 
باشد بگويند در صورت نوس��ازی ملك فرسوده عوارض ساخت و ساز دريافت 
نمی شود، انگيزه الزم ايجاد نمی شود، الزم است كنار آن ارائه تسهيالت ديگری 
مانند وام يا اجازه س��اخت طبقه اضافی داده ش��ود. اين امر ش��ايد در مقطعی 
درآمد ش��هرداری را كاهش دهد، اما در صورت وقوع زلزله 5۰ برابر منابع ملی 

هزينه نمی شود.
حجازی اظهار كرد: برای موتورهای برقی نيز بايد تدابير جذابی انديش��يده 
ش��ود چراكه بيش از 6۰ درصد افراد موتورس��وار تهران از قشر ضعيف جامعه 
هستند كه موتور برای شان وسيله كار، تردد و سرمايه است بنابراين بايد در اين 

قشر انگيزه الزم ايجاد شود.
وی با اش��اره به اينکه در حال حاضر قيمت موتورهای برقی بين 25 تا 4۰ 
ميليون تومان است، خاطرنشان كرد: سال ها پيش آلمان خطوط تلفن ها را به 
صورت سيستماتيك تغيير داد و بسياری از تلفن های دست دوم وارد ايران شد 
يا اتوبوس های دس��ت دوم كشورهای اروپايی توسط شهرداری خريداری شد. 
موتورسيکلت های بنزينی موجود را می توانيم به عنوان سرمايه به كشورهايی 

مانند افغانستان صادر كنيم.
رئيس انجمن توليدكنندگان موتورس��يکلت با بيان اينکه توسعه استفاده از 
موتورهای برقی نشدنی نيست، ادامه داد: تفاوت قيمت موتورهای برقی كه به 
آن اشاره كردم به كيفيت آنها ارتباطی ندارد بلکه به مدل و ظاهر آنها بستگی 
دارد. 9۰ درصد موتورهای برقی در يك سطح قرار دارند و 1۰ درصد توان آنها با 
يکديگر تفاوت دارد. موتور 25 ميليونی برای فردی كه از موتور به عنوان وسيله 

كار استفاده می كند، جوابگو است.

ضمن احترام به انتخاب مردم، اولویت ما 
حمایت از خودروسازهای داخلی است

معاون س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اش��اره به حمايت دولت 
از خودروس��ازهای داخل��ی گفت ضم��ن احترامی كه برای انتخ��اب مردم در 
بخش اس��تفاده از خودرو قائل هستيم، اما انتخاب ما توليد داخل و حمايت از 

خودروسازهای داخلی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ايلنا، مهران قربانی در مراسم تحويل خودروهای 
طرح نوسازی ناوگان سواری كرايه بين شهری با بيان اينکه خودرو عنصر بسيار 
مهمی است كه كيفيت جابه جايی و حمل و نقل را شکل می دهد، اظهار داشت: 
خودرو نقش موثری در ايمنی و آرامش سفر دارد و از جمله عناصر اصلی است 
كه يوتيليتی و انتخاب يك مد را ش��کل می دهد. وی با اش��اره به سهم ناوگان 
كرايه س��واری در جابه جايی و حمل و نقل عمومی گفت: س��هم سواری كرايه 
2۰ درصد از حمل و نقل است كه جزو مدهای حمل و نقل محسوب می شود. 
معاون حمل و نقل س��ازمان راهداری تاكيد كرد: عمر ناوگان سواری كرايه در  
داخل كشور 11 سال است اما استاندارد تعريف شده 1۰ سال تعيين شده است 
و عبور از عدد 1۰ سال برای ما عالمتی است كه بايد بحث نوسازی ناوگان را با 
شدت بيشتری دنبال كنيم. قربانی گفت: سياست ما و دولت در بحث نوسازی 
اس��تفاده از پتانسيل های داخلی است و از طريق توليد داخل شرايط ناوگان را 

ارتقا می دهيم.

درخواست آلمان از تایوان برای جبران كمبود 
تراشه های نیمه هادی صنعت خودرو

»پيتر آلتماير« وزير اقتصاد آلمان روز گذشته از همتای تايوانی خود »وانگ 
مای هوا« خواس��ت تا با مذاكره با بزرگترين توليدكننده تراش��ه يعنی شركت 

TSMC، ظرفيت اضافی برای تامين خودروسازان آلمانی در نظر بگيرند.
آلمان از تايوان خواس��ته اس��ت تا توليدكنندگان تايوانی را متقاعد كند تا 
كمبود تراشه های نيمه هادی را برای صنعت خودرو جبران و اين امر مانع بهود 
اقتصادی در شيوع كرونا نشود. خودروسازان در سراسر جهان به دليل مشکالت 
موجود در تامين نيمه هادی ها، خطوط توليد خود را به زودی متوقف می كنند. 
اين چالش در پی تصميم دولت ترامپ عليه توليد كارخانه های تراشه در چين 
وضع كرده اس��ت. اين كمبود خودروسازانی مانند فولکس واگن، فورد موتور، 

سوبارو، تويوتا، نيسان و فيات را به چالش كشيده است.
روز گذشته پيتر آلتماير، وزير اقتصاد آلمان از همتای تايوانی خود وانگ مای 
 ،TSMC هوا خواست تا با مذاكره با بزرگترين توليدكننده تراشه يعنی شركت

ظرفيت اضافی برای تامين خودروسازان آلمانی در نظر بگيرند.
آلتماي��ر گفت كه هدف اين اس��ت كه ظرفيت های اضاف��ی و تحويل نيمه 

هادی ها در كوتاه مدت و ميان مدت فراهم شود.
وی اف��زود: صنعت خودرو آلمان در حال مذاكره مس��تقيم درخصوص ارائه 

نيازهای خود برای توليد و تامين تراشه ها است.
سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان گفت كه اوضاع را بسيار دقيق رصد می كند 
و در ح��ال مذاكره درباره اين موضوع با صنعت خودرو اس��ت. از س��ويی برای 
كاهش وابستگی تامين كنندگان آسيايی و پيشگيری از ايجاد مشکالت فعلی 
در آينده، در حال تدوين برنامه ای برای افزايش ظرفيت تامين نيمه هادی در 

آلمان و اروپا است.
وزارت اقتص��اد تاي��وان اع��الم ك��رد كه از طري��ق كانال ه��ای ديپلماتيك 
درخواس��ت هايی را ب��رای كم��ك به كاهش كمبود تراش��ه خ��ودرو دريافت 
كرده اس��ت بنابراي��ن مذاكره با تامين كنندگان داخلی در تاي��وان را آغاز و به 

درخواست های دريافت شده نيز پاسخ مثبت جهت كمك كامل خواهد داد.
اين وزارت بيان كرده اس��ت كه وضعيت عرضه و تقاضا مربوط نيز با برنامه  

توليدكنندگان تراشه خودرو برای كاهش فشار موجود ارتباط دارد.

پيروز بخت گفت:در حال حاضر در كش��ور 44 تله كابين داريم كه 11 
مورد دارای مجوز و 26 مورد مجوز استاندارد ندارند.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،نيره پيروز بخت رئيس سازمان ملی 
اس��تاندارد گفت: در سال 99 در ش��رايط حادی قرار داشتيم، چرا كه در 
ابتدای س��ال مقام معظم رهبری نام امسال را جهش توليد گذاشتند و ما 

بايد در اين راه قدم بر می داشتيم.
او بيان كرد: در همين سال با ويروس كرونا مواجه شديم و بحث تنگ تر 
ش��دن تحريم ها عليه كشور و فضای سياس��ی به طبع در حوزه اقتصادی 
اثر گذاش��ت. در سازمان استاندارد سعی بر اين است كه از مصرف كننده 

حمايت كنيم.
پيروز بخت ادامه داد:بحث ايمنی مواد غذايی بس��يار مهم است، به ويژه 
در ش��رايط كوويد 19، متاسفانه در ماه های اخير می بينيم كه كليپ ها و 
اخبار نامناس��ب و دروغی در مورد مواد غذايی س��اخت داخل  در فضای 

مجازی منتشر شده است.
رئيس سازمان ملی استاندارد تش��ريح كرد:از همه رسانه ها درخواست 
داريم، همه را آگاهی كنند، اين اخبار در فضای مجازی درس��ت نيس��ت. 
امسال روی بحث واردات مواد غذايی تمركز ويژه داشتيم كه طرح كنترل 
بازار اس��ت، در شرايطی كه حضور فيزيکی در اين بازار سخت است، اما تا 

جايی كه توانستيم بازار را رها نکرديم .
او بي��ان ك��رد: چند وقت پيش خبری در مورد كلوچه ش��نيديم كه در 
آلمان از آن ايراد گرفته بودند، اما بررس��ی كرديم و متوجه ش��ديم ماجرا 
چيز ديگری بود، استاندارد آن ها مطابق استاندارد ما نبود و ما آزمايش های 
خيلی زيادی در اين راس��تا انجام داده بوديم، بر اساس استاندارد روز دنيا 

و ايران هيچ مش��کلی وجود نداش��ت. پيروز بخت ادامه داد:س��ازمان ملی 
اس��تاندارد روی مباحث روز تاكيد بسيار دارد به عنوان مثال در خصوص 
مواد غذايی از 34 هزار استانداردی كه در سازمان استاندارد تدوين شده 4 
هزار واحد استانداردهای الزم را داشتند. او ادامه داد:از حدود هزار فراورده 
كه مش��مول استاندارد هستند، 378 مورد صنايع غذايی است كه بيش از 
يك س��وم محصوالت را شامل می ش��ود. از كل پروانه های استاندارد كه 
تاكنون برای واحد های مختلف صادر ش��ده، 11 ه��زار و 76۰ مورد برای 

واحدهای مواد غذايی است.
رئيس س��ازمان ملی اس��تاندارد تش��ريح كرد: از حدود 27 هزار واحد 
تولي��دی كه مجوز اس��تاندارد دريافت كردند، 5 ه��زار 838 واحد صنايع 
غذايی و كش��اورزی هس��تند. برای اولين بار ش��ركت های گواهی كننده 
سيس��تم غذاي��ی را تاييد صالحيت كرديم.در حال حاضر 7 ش��ركت می 

توانند گواهی سيستم ايمنی غذا صادر كنند.
او بيان كرد: در 9 ماه اخير برای 124 هزار واحد كش��اورزی، گواهينامه 
حد مجاز آالينده ها با كمك جهاد كش��اورزی ص��ادر كرديم. تنها مرجع 
صدور حالل س��ازمان ملی اس��تاندارد اس��ت. برای 45 كاال گواهی حالل 

صادر شده است.
پيروز بخت ادامه داد: 18،5 درصد تجارت كاال ها در س��طح دنيا كاهش 
پيدا كرده است كه اين موضوع ناشی از انتشار ويروس كرونا است، كاهش 
واردات ب��رای ما بد نيس��ت، ام��ا در مجموع بحث تجارت مطرح اس��ت و 

می توان گفت صادرات افزايش يافته است.
رئيس س��ازمان ملی اس��تاندارد تشريح كرد: امس��ال آيتم نامه مشاغل 
خانگ��ی ب��ا وزارت كار و امور اجتماعی تصويب كردي��م كه به موجب آن  

مش��اغل روس��تايی می توانند گواهی انطباق دريافت كنن��د كه آن برای 
شركت های دانش بنيان هم كاربرد دارد.

او افزود: از نظر س��ازمان ملی استاندارد بايد به شركت های دانش بنيان 
اهميت داد كه اكنون 67 گواهی برای اين شركت ها صادر شده است.

پي��روز بخت گفت:در بح��ث آلودگی هوا، همانطور ك��ه همه می دانند 
سازمان استاندارد فقط به صورت همکار فعاليت دارد، طبق آيين نامه فنی 

چندين ماده برای سوخت روغن موتور تدوين كرده ايم.
رئيس س��ازمان ملی استاندارد گفت: استاندارد مازوت و بنزين با كمك 
ش��ركت نفت در حال كار اس��ت و اگر مش��کلی باش��د در جلسات حتما 
مشکالت برطرف خواهد شد.در 9 ماه نخست سال حدود 77 هزار دستگاه 

نازل سوخت  و   4 هزار و 127 نازل سی ان جی را كنترل كرديم.
او افزود: يکی از مواردی كه سازمان ملی استاندارد روی آن تمركز دارد 
بحث وسايل ورزشی و شهربازی ها است، برخی از اين وسايل با دستورات 
مقام اس��تانی بازگشايی می ش��وند در صورتی كه وسايل استاندارد الزم را 
ندارند، از مسئوالن استانی  درخواست داريم جان مردم را به خطر نيندازند. 
در حال حاضر در كشور 44 تله كابين داريم كه 11 مورد مجوز دارد و 26 

مورد مجوز استاندارد ندارند.
پيروز بخت رئيس س��ازمان ملی اس��تاندارد در پاسخ به سوال خبرنگار 
باش��گاه خبرنگاران جوان، مبنی بر بحث اس��تاندارد خودرو های خارجی 
كه مطرح ش��ده، اينکه چطور پرايد اس��تاندارد دارد، ولی در بحث واردات 
می گويند بنز و بی ام وی اس��تاندارد نمی گيرد، گفت: بحث اس��تاندارد را 
در اي��ن خودرو ه��ا جدا كنيد. ما يك بحث اس��تاندارد يك بحث قوانين و 

مقررات را داريم.

26 تله كابین در كشور مجوز استاندارد ندارند

خودرو های باالی ۲۵۰۰ سی سی اجازه ورود به کشور را ندارند

كارش��ناس صنعت خودرو با بيان اينکه مطرح ش��دن مجدد واردات 
اتوبوس دس��ت دوم با ساختار اقتصادی و فنی كشور همخوانی ندارد، 
گفت اگر نقدينگی برای واردات وجود دارد چرا آن را در اختيار توليد 

داخلی قرار نمی دهيم.
اميرحس��ن كاكايی در گفت وگو با بورس نيوز، درباره مباحث مطرح 
شده درباره واردات اتوبوس دست دوم اظهار كرد: مشکل در اين است 
ك��ه ما انج��ام برخی از كار ها را به حدی طوالنی می كنيم كه اش��کال 
در بخش ه��ای ديگر به وجود می آيد و به جای اصالح تصميم، تصميم 

جديدی را جايگزين می كنيم.
كارشناس صنعت خودرو افزود: موضوع خودرو های فرسوده سنگين 
به ويژه اتوبوس به يك معضل تبديل ش��ده است كه به دليل تعلل در 

تصميم گيری طی سال گذشته بوده است.
وی گف��ت: يک��ی از مش��کالت در بخش اتوبوس های ش��هری عدم 

اختصاص بودجه از س��وی دولت برای اين بخش اس��ت و طی حدود 
15 سال گذشته همواره اين مشکل بوده و دولت اولويتی برای آن در 
نظر نمی گرفته است. كاكايی بيان كرد: با عدم اختصاص بودجه به اين 
بخش، خودروسازان داخلی فعال در توليد اتوبوس به تدريج ورشکست 

شدند و ظرفيت ها كاهش يافت.
كارشناس صنعت خودرو با بيان اينکه مدافعان واردات اتوبوس های 
دس��ت دوم نياز فوری كش��ور را عامل اين ادعا می دانند، خاطرنش��ان 
كرد: حدود 15 تا 17 خودروس��از سنگين در كشور داريم، اما به علت 

عجله ای كه وجود دارد فرصت برای توليد به آنها نمی دهند.
وی با اش��اره به ايرادات واردات خودرو های دس��ت دوم و كاركرده، 
تصريح كرد: واردات خودرو دست دوم دردسر های زيادی دارد، يکی از 
اين موارد تشخيص ميزان كاركرد و سالمت خودرو است كه به آسانی 
قابل تش��خيص نيست و نمی توان مشخص كرد عمر مفيد اين خودرو 

چند س��ال ديگر خواهد بود. كاكايی تاكيد كرد: اگر قرار باش��د بعد از 
مدتی خودرو های دست دوم بازسازی و بهينه شوند چرا اين اقدام را بر 
روی خودرو های فرسوده داخلی كه هم اكنون در حال فعاليت هستند 
انج��ام نمی دهيم در حالی كه مراكز آن نيز در كش��ور وجود دارند كه 
می توانن��د قطعات موتور را تعوي��ض كنند و هزينه آن از واردات كمتر 
خواهد بود. كارش��ناس صنعت خودرو افزود: در كشور هايی كه دارای 
صنعت خودرو هس��تند برای حمايت از صنعت كش��ور به هيچ عنوان 

اجازه واردات خودرو دست دوم را نمی دهند.
وی با بيان اينکه مطرح شدن مجدد اين بحث پوپوليستی است و با 
ساختار اقتصادی و فنی كشور همخوانی ندارد، گفت: مشکل اصلی در 
اين بخش عدم تامين مالی بوده است، اگر نقدينگی برای واردات وجود 
دارد چرا آن را در اختيار توليد قرار نمی دهيم كه با توجه به ظرفيتی 

كه خودروسازان داخلی داريم می توانيم نياز داخل را تامين كنيم.

كيفي��ت خودروه��ای توليدی هم��واره يکی از دغدغه ه��ای اصلی 
مصرف كنندگان محس��وب می شود، حال آنکه ريشه اصلی اين چالش 

را بايد در خطوط توليد شركت های قطعه  ساز جست و جو كرد.
ب��ه گزارش پاي��گاه خبری »عصر خودرو«، بر اين اس��اس ش��ركت 
بازرس��ی كيفيت و اس��تاندارد ايران در گزارشی مربوط به سال 98 به 
عارضه يابی كيفی در فرآيند توليدی ش��ركت های قطعه س��از پرداخته 
است. كارشناسان شركت بازرسی در بررسی خطوط توليد شركت های 
قطعه س��از هفت عارضه را شناس��ايی كرده اند كه بيشترين تاثير را در 

افت كيفيت خودروهای توليدی دارد.
بخش اول اين عارضه مربوط به فرس��ودگی تجهيزات قطعه س��ازان 
اس��ت. آنچه مشخص اس��ت توليد خودروهای قديمی سال هاست كه 
مانع از نوس��ازی تجهيزات فرس��وده قطعه س��ازان ش��ده است. بر اين 
اساس شركت بازرسی كيفيت در آديت فرآيند قطعه سازان دريافته كه 
دليل اصلی بی كيفيتی قطعات مربوط به پايين بودن قابليت تجهيزات 
توليدی است. براساس برآورد كارشناسان اين شركت اين مسئله سهم 
25 درص��دی را در عارضه های قابل شناس��ايی به خود اختصاص داده 

است.
در همين راس��تا »مش��کالت مواد ورودی« با 15 درصد و همچنين 
»ضعف در طراحی و تکوين محصول« با 1۰ درصد در رتبه های بعدی 
دالي��ل بی كيفيتی قطعات توليدی قرار دارند. آنچه مش��خص اس��ت 

ش��ركت های قطعه ساز در دوران تحريم در تامين مواد اوليه درجه يك 
و هم��کاری با منابع اصلی تامين اين مواد ب��ا محدوديت هايی روبه رو 
ش��دند. »مشکالت مواد ورودی« باعث می شود تا قطعات توليدی آنها 

از كيفيت الزم برخوردار نباشد.
»ضعف در طراحی و تکوين محصول« نيز چالش ديگری اس��ت كه 
بخش��ی از آن به واسطه قطع همکاری با ش��ركای بين المللی گريبان 
ش��ركت های قطعه س��از را گرفته اس��ت. اين بخش البته يکی از نقاط 
ضعف شركت های قطعه ساز نيز ش��ناخته می شود كه به گفته فعاالن 
اي��ن صنعت بخش��ی از آن به عدم تزريق نقدينگی به موقع از س��وی 
ش��ركت های خودروس��از مربوط اس��ت. بده��کاری خودروس��ازان به 
قطعه س��ازان مس��ئله جديدی نيست و سال هاس��ت كه خودروسازان 
به دليل حضور نهادهای غيرمرتبط با توليد )مانند ش��ورای رقابت( در 
فرآين��د تعيين قيمت فروش محصوالت خود ب��ه توليد همراه با زيان 
مشغول هس��تند. توليد همراه با زيان خودروسازان باعث می شود آنها 
در تامي��ن نقدينگی موردنياز خود دچار مش��کالت عديده ای ش��وند؛ 
به طوری  كه شركت های قطعه ساز نيز از تركش های سياست پراشتباه 

قيمت گذاری دستوری در امان نيستند.
آنطور كه فعاالن قطعه ساز می گويند در حال حاضر 1۰ هزار ميليارد 
تومان از طلب های سررسيده ش��ده آنها توسط خودروسازان پرداخت 
نشده است. نگاهی دوباره به گزارش شركت بازرسی كيفيت و استاندارد 

نشان می دهد دو چالش »عدم استفاده از خطوط اتوماسيون در فرآيند 
توليد« و همچنين »عدم وجود يا نقص در تجهيزات كنترلی« از ديگر 

داليل پايين بودن كيفيت قطعات است.
آنطور كه در گزارش يادشده آمده عدم استفاده از خطوط اتوماسيون 
2۰ درص��د و عدم وجود يا نبود تجهيزات كنترلی 17 درصد در پايين 
بودن كيفيت قطعات تزريقی به خطوط توليد ش��ركت های خودروساز 
نقش دارند. آنطور كه كارشناس��ان س��ازمان بازرسی در گزارش خود 
اعالم كرده اند »آموزش« يکی از موارد اثرگذار در پايين بودن كيفيت 
قطعات توليدی توس��ط ش��ركت های قطعه س��از اس��ت. عدم آموزش 
مناس��ب به پرسنل حاضر در خطوط توليد شركت های قطعه ساز ديگر 
نه ناشی از نبود نقدينگی كافی است نه ناشی از تحريم بلکه به نحوی 

به مديريت اين شركت ها مربوط می شود.
يک��ی ديگر از داليل افت كيفيت قطعات مورد اس��تفاده در خطوط 
توليد خودروس��ازان به »عدم اعالم كامل ايراد از طرف خودروس��از« 

مربوط می شود.
در واقع ش��ركت های خودروس��از چندان وسواس��ی در اس��تفاده از 
قطع��ات باكيفيت در خط��وط توليد از خود نش��ان نمی دهند. آنها از 
هر قطعه ای كه از س��وی شركت های قطعه س��از به خطوط توليد آنها 
تزريق می ش��ود چنانچه بتواند حداقل استانداردهای الزم را پاس كند 

استفاده می كنند.

تناقص واردات اتوبوس دست دوم با »تولید ملی«

مسیر راهیابی قطعات بی كیفیت به خطوط تولید
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فناوری های نوين حوزه حمل ونقل در دومين نمايش��گاه شهر هوشمند عرضه 
شد. معاونت علمی و فناوری از نمايش اين محصوالت و تجهيزات را حمايت كرده 
است. كمك به فرهنگ سازی، ترويج و عرضه محصوالت نوين حوزه هوشمندسازی 

بهانه ای ش��د تا ستاد توسعه فناوری های فضايی و 
حمل ونقل پيش��رفته معاونت علم��ی و فناوری به 
عن��وان يکی از حاميان دومين نمايش��گاه ش��هر 
هوش��مند پا به ميدان بگذارد. نمايش��گاهی برای 
توس��عه بازار اي��ن حوزه و بهب��ود كيفيت زندگی 
در ش��هرها. يکی از بخش های مهم اين نمايشگاه 
را ح��وزه حمل ونقل هوش��مند تش��کيل می دهد. 
منوچهر منطقی، دبير س��تاد توسعه فناوری های 
فضاي��ی و حمل ونقل پيش��رفته معاونت علمی و 
فناوری درباره اين نمايشگاه، گفت: نمايشگاه شهر 
هوشمند فرصتی مناسب برای معرفی و استفاده از 
ظرفيت و توانمندی نخبگان ملی و بين المللی در 
حوزه فناوری های مرتبط با اين حوزه اس��ت. چند 

محصول فناورانه از شركت های دانش بنيان حوزه حمل ونقل هوشمند نيز با حمايت 
س��تاد در اين نمايش��گاه عرضه شده اس��ت. وی افزود: برگزاری اين نمايشگاه به 
مديران ش��هری كمك می كند تا توانمندی نخبگان و صاحبان ايده در اين حوزه 

را شناس��ايی كنند و با فناوری های نوين آن آشنا شوند. اين كار آنها را ترغيب به 
اس��تفاده از اين ظرفيت ها در بخش های مرتبط با مديريت شهری می كند. يکی 
از اين حوزه ها، بخش حمل ونقل هوش��مند است. دبير ستاد توسعه فناوری های 
فضاي��ی و حمل ونقل پيش��رفته معاونت علمی 
و فناوری رياس��ت جمه��وری همچنين، گفت: 
در اين نمايش��گاه مفاهيم نوين مرتبط با ش��هر 
هوشمند ارائه شده اس��ت و در بخش ديگری از 
آن، محصوالت فناورانه حمل ونقل هوش��مند نيز 
برای عالقه من��دان و فعاالن اين حوزه به نمايش 
گذاش��ته شد. در اين فضا، ش��رايط برای معرفی 
توانمن��دی نخبگان كش��ور به م��ردم و مديران 
فراهم اس��ت. ش��هاب خدامرادی، مسئول حوزه 
هوشمندسازی ستاد توسعه فناوری های فضايی 
و حمل و نقل پيشرفته معاونت علمی و فناوری 
رياس��ت جمهوری نيز با بي��ان اينکه حمل ونقل 
هوشمند يکی از اجزای شهر هوشمند است، بيان 
كرد: ستاد در اين نمايشگاه برخی دستاوردها و توانمندی های خود را معرفی و ارائه 
كرده است. همچنين غرفه اين ستاد در نمايشگاه، ميزبان 3 شركت فعال در حوزه 

حمل ونقل هوشمند برای ارائه محصوالت و فعاليت های شان است.

ش��عبه دوم فضای كار اش��تراكی كارمانا در مركز نوآوری برق دانشگاه اميركبير 
افتتاح شد. مراسم افتتاح شعبه دوم فضای كار اشتراكی كارمانا در دانشگاه اميركبير 
صبح ديروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. به گزارش ديجياتو »علی نيکبخت«، 

مدير فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه اميركبير در 
اين مراس��م تاكيد كرد كه دانشگاه ها بايد همکاری 
ويژه ای را با كسب وكارهای نوپا انجام دهند. او ضمن 
ابراز اميدواری نس��بت به همکاری مشتركی كه با 
اكوسيستم نوآوری داشته باور دارد كه پهنه فناوری 
دانش��گاه اميركبير روز به روز گس��ترش بيشتری 
پيدا می كند: »زيرس��اخت فناوری و ن��وآوری برای 
اين دانش��گاه در نظر گرفتيم. اينکه يك مجموعه 
خصوص��ی در دل ي��ك بخش دولتی ق��رار بگيرد 
نويدبخش همکاری قدرتمندی است و هر دو سمت 
از مزايای يکديگر بهره مند می ش��وند.« نيکبخت با 
تاكيد بر برنامه های مركز فناوری و نوآوری دانشگاه 
برای توسعه همکاری  با بازيگران تاثيرگذار اكوسيستم 

اس��تارت آپی كشور گفت: »رشد كمی و كيفی تيم های مختلف نوآوری مهمترين 
برنامه ما در س��ال های پيش روست و برنامه امروز در راستای تحقق چنين هدفی 
اس��ت. از طرفی صندوق پژوهش و فناوری دانش��گاه در حال راه اندازی اس��ت و در 

صورت راه افتادن اين صندوق امکان حمايت های س��رمايه ای و مالی هم از طرح ها 
و ايده های استارت آپی مستقر در اين فضای كار اشتراكی تازه تاسيس فراهم خواهد 
شد.« به گفته نيکبخت در حال حاضر 23 تيم در شعبه دوم كارمانا مستقر شده اند 
ك��ه در ايام كرونا بس��ياری از آنها در محل حضور 
ندارند، هرچند تمهيدات كرونايی كامال فراهم شده 
اس��ت. »حميدرضا هنركار«، مديرعامل شركت 
سرمايه گذاری رايان ونچرز در ادامه اين نشست با 
ذكر اين نکته كه فضای كار اشتراكی در همه نقاط 
دنيا سال هاست كه فعاليت دارد و عمر كوتاه آن در 
ايران باعث ش��ده كه چندان به چشم نيايد گفت 
كه آنها در كارمانا سعی كردند كه مسير متفاوتی را 
نسبت به ديگر محل های كار اشتراكی پيش بگيرند: 
»ما فقط به يك فضای كار اشتراكی فکر نمی كنيم 
و روی تيم ه��ای حاضر در كارمانا در صورت خوب 
بودن تيم و ايده ش��ان س��رمايه گذاری می كنيم و 
در واقع امکان س��رمايه گذاری را فراهم می كنيم. 
همچنين شتابدهی و منتورينگ تيم ها را خواهيم داشت تا در راه شان موفق تر ظاهر 
شوند. در نهايت كالس های آموزشی متعددی نيز برای تيم ها برگزار می كنيم كه همه 

زمينه ها را شامل می شود و برای ادامه راه شان كاربردی خواهد بود.«

آخرین فناوری های حمل و نقل هوشمند به نمایش درآمد تا این صنعت به 
دانش روز مجهز شود

فضای كار اشتراكی كارمانا در دانشگاه امیركبیر افتتاح شد

تفاهم نامه راه اندازی مركز نوآوری موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم امضا شد 
تا فضايی برای هم افزايی رسانه، فناوری و نوآوری ايجاد شود.

مركز نوآوری موسس��ه فرهنگ��ی مطبوعاتی جام جم با هدف توس��عه فعاليت 
استارت آپ ها، شركت های دانش بنيان و خالق رسانه ای و تسهيالت و حمايت های 
تبليغی و ترويجی نش��ان ايرانی ايران س��اخت به امضای پرويز كرمی دبير س��تاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنيان معاونت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری و 

محمدعلی قندهاری مديرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم رسيد .
اين تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های فرهنگ سازی در راستای نوآوری و 
شتاب دهی حوزه رسانه با ماموريت توسعه استارت آپ ها و شركت های دانش بنيان 
و خ��الق فع��ال اين حوزه به امضا رس��يد. همچنين در برنامه مش��ترک ديگری 
تحت عنوان نشان ايرانی ايران ساخت با هدف معرفی و تبليغ رايگان شركت های 

دانش بنيان و خالق توسط موسسه جام جم و زيرمجموعه های آن اجرايی شد.
كرمی در اين مراسم، گفت: سال 95 بود كه مقام معظم رهبری حمايت از توليد 
داخلی را به يك گفتمان و وظيفه همگانی بدل كردند. ما هم در معاونت علمی و 
فناوری در راستای انجام اين وظيفه اقدام به طراحی و برگزاری »جشنواره دوساالنه 

ملی فرهنگی هنری ايران ساخت« كرديم.
دبير س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنيان معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری افزود: اين جشنواره و نمايشگاه تاكنون تحت عنوان نمايشگاه تجهيزات 
آزمايش��گاهی ايران ساخت در 8 دوره برگزار شده اس��ت كه در دور اول آن 1۰۰ 
ش��ركت حضور داشتند، اما در سال جاری 35۰ ش��ركت و 1۰ هزار محصول در 

آن حضور دارند.
به گفته كرمی، معاونت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری در اين نمايش��گاه 
تالش می كند با »پشتيبانی از شركت ها« در كنار »تحريك تقاضا و بازارسازی به 
ساخت تجهيزات و ارتقای محصوالت و خدمات ارائه شده«، »خريد اين تجهيزات 
و محصوالت« برای مراكز علمی و پژوهشی كشور، حمايت از توليدات ايران ساخت 

را محقق كند.
مش��اور معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری در ادامه بيان كرد: با برگزاری 
8 دوره اين نمايشگاه، 1۰ هزار محصول و تجهيزات با فناوری باالی ايران ساخت 
به نمايش درآمد و به دانش��گاه ها، مراكز پژوهش��ی و آموزشی با سوبسيد و يارانه 

فروخته شد .
كرمی همچنين بيان كرد: معاونت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری در كنار 
حمايت از توليد اين محصوالت با ايجاد كريدور صادرات و توسعه فناوری، تسخير 
بازار جهانی اين محصوالت را نيز هدف گرفته است. در حال حاضر 15 كريدور با 
حمايت معاونت علمی و فناوری در كش��ورهايی چون كره، چين، اسپانيا، سوريه، 

آفريقا و آمريکای جنوبی ايجاد شده است.
دبير ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان و توسعه صنايع نرم و خالق معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری در ادامه با اشاره به رونمايی از طرح نشان ايرانی 
ايران  ساخت موسسه جام جم، گفت: اين كار، فکری بکر برای حمايت از شركت های 
دانش بنيان، خالق و نوآور اس��ت كه در كشور فعاليت می كنند و برای تبليغ كار، 
محصول و خدمت خود به حمايت نياز دارند كه با كمك موسسعه جام جم و ستاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنيان و توس��عه صنايع نرم و خالق معاونت علمی و 

فناوری رياست جمهوری می توانند از اين تسهيالت بهره مند شوند.
كرمی ادامه داد: معاونت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری نيز در قالب برنامه 
حمايت از زيس��ت بوم صنايع نرم و خالق از فعاليت های نوآورانه حوزه هايی چون 
صنايع دس��تی، مد و لباس، اسباب بازی و گيم، س��ينما، طراحی و دكوراسيون، 
گردش��گری، ميراث فرهنگی، انيميشن، آموزش و رسانه های ديداری و شنيداری 

حمايت می كند.
رئي��س مركز روابط عمومی و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری رياس��ت 
جمه��وری در ادام��ه بي��ان ك��رد: بايد رس��انه های ما به س��مت ايج��اد مراكز و 

ش��تاب دهنده های نوآوری حركت كنند. اگر رسانه ای از نوآوری و فناوری های روز 
برای توس��عه خود استفاده نکند، شکست خواهند خورد. همه بنگاه های رسانه ای 

دنيا نيز از اين نوآوری ها بهره می برند.
كرمی با اش��اره ب��ه وجود نيروی انس��انی خوب و متخصص در دانش��گاه ها و 
بنگاه های فعال حوزه رسانه در كشور، گفت: اين نيروها نيازمند دريافت مشاوره و 
حمايت هستند و اين كار در مراكز نوآوری و شتاب دهنده های تخصصی امکان پذير 
اس��ت. اينکه موسسات رس��انه ای ضرورت ايجاد اين مراكز را درک و به راه اندازی 

آن اقدام كنند.
 دبير ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنيان معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری در ادامه تاكيد كرد: معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از فعاليت 
استارت آپ ها و شركت هايی كه از دل مراكز نوآوری رسانه های فعال كشور بيرون 

بيايند حمايت می كند.
كرمی ادامه داد: اميدوارم »نشان ايرانی ايران ساخت« بر روی شركت های فعال 
و خالق كشور بدرخش��د. امروز در كشور 5 هزار و 5۰۰ شركت دانش بنيان، يك 
هزار و 4۰۰ شركت خالق فعال هستند كه حدود 1۰۰ ميليارد تومان گردش مالی 
داشته و 3۰۰ هزار اشتغال مستقيم ايجاد كرده اند. بايد از اين توانمندی فناورانه و 

نوآورانه در كشور بهره ببريم.
محمدعلی قندهاری، مديرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم نيز در اين 
مراسم، گفت: طرح نشان ايرانی 1 كه سال گذشته كار خود را شروع كرد در تالش 
بود تا كمك حال شركت ها و فناورانی باشد كه در شرايط سخت اقتصادی فعاليت 

می كنند و مجال تبليغ و توسعه كار خود را ندارند.
وی افزود: مجموعه جام جم با عنايت به دستور مقام معظم رهبری برای حمايت 
از توليد ملی و كاال و خدمات ايران س��اخت اقدام به اجرای طرح نش��ان ايرانی 1 
كرد تا حمايتی باش��د از ش��ركت های خصوصی فعال كشور. نش��ان ايرانی 2 نيز 
كه امروز ش��اهد رونمايی آن هس��تيم در ادامه همان طرح و با هدف حمايت از 
شركت های دانش بنيان ، خالق و مخترعانی فعاليت می كند كه برای ادامه فعاليت 
خود به تبليغات نياز دارند. با اين كار گامی در حد بضاعت خود در حوزه حمايت 

از توليدات ايرانی برداشتيم.
قندهاری ادامه داد: اين كار از جايی به ما ابالغ نش��د بلکه خودمان بر حس��ب 
وظيفه ذاتی مان به اين حوزه ورود كرديم تا بتوانيم فضايی مناسب برای حمايت از 
مجموعه های فناور و فعال كشور ايجاد كنيم. در طرح نشان ايرانی 2 نيز حمايت از 
شركت های فعال رسانه ای را هدف گرفتيم تا با همکاری معاونت علمی و فناوری 

رياست جمهوری مجالی برای توسعه فعاليت رسانه ها در كشور فراهم كنيم.
مديرعامل موسس��ه جام جم همچنين گفت: ام��روز به كمك معاونت علمی و 
فناوری رياست جمهوری، مركز نوآوری رسانه جام جم را عملياتی می كنيم و تالش 

داريم از استارت آپ های اين حوزه از اين طريق حمايت و بهره برداری كنيم.
همچنين در اين مراس��م محس��ن طارميان، مدير طرح نشان ايرانی 
روزنامه جام جم با اش��اره به ضرورت اجرايی ش��دن طرح نشان ايرانی 
در اين موسس��ه، گفت: هر بنگاه اقتصادی ب��رای فعاليت و حيات نياز 
ب��ه تبليغ دارد. برای يك كار اقتصادی هزين��ه ای كه بابت تبليغ داده 
می ش��ود در رده س��رمايه گذاری قرار می گيرد به اي��ن دليل كه از آن 
محل، ميزان فروش و س��ود افزايش می يابد. بازاريابی و تبليغات حرف 

اول را برای فروش محصوالت می زند.
وی افزود: بايد توجه داش��ت در ش��رايط ركود اقتص��ادی و وضعيت بنگاه های 
توليدی هزينه تبليغات ديگر يك اولويت نيس��ت. اين موض��وع در ديدار فعاالن 
اقتصادی با رهبر معظم انقالب مطرح شد. از اين رو موسسه فرهنگی و مطبوعاتی 
جام ج��م به تأس��ی از فرمايش��ات مقام معظم رهبری و سياس��ت های س��ازمان 
صداوسيمای جمهوری اس��المی ايران دست به ايده ای زد تا بتواند به جای شعار 

درباره رونق توليد، وارد ميدان عمل شود.

به قلم: شـدیپ دالیوال / خبرنـگار - مترجم: امیر آل علی: ایالن ماسـک همواره به 
خاطر اظهارنظرهای جنجالی خود معروف اسـت. وی سـال گذشته بارها افراد مطرحی 
نظیر بیل گیتس و مارک زاكربرگ را مورد انتقاد قرار داده و در بین شبکه های اجتماعی 
تنها با توییتر مشـکلی نداشته اسـت، با این حال جدیدترین اظهارنظر وی باعث شده 
اسـت تا به این فهرست یک گزینه دیگر نیز اضافه شـود. سیگنال نام شبکه ارتباطی 

اسـت كه در چند هفته اخیر به واسـطه سیاسـت جدید واتس اپ و مشـکالت امنیتی 
متعددی كه داشـته، با اسـتقبال چشـمگیر كاربران مواجه شده اسـت. درواقع از این 
شبکه به عنوان امن ترین بستر ارتباطی نام برده می شود كه حتی ادوارد اسنودن نیز از 
آن اسـتفاده می كند. در این راستا حمایت ایالن ماسک به عنوان موفق ترین كارآفرین 
سـال 2020، باعث شده است تا شـاهد موج جدیدی از كاربران برای این شبکه باشیم. 

كرمی: رسانه ها باید از فناوری و نوآوری های روز بهره مند شوند

حمایت ایالن ماسک از شبکه ارتباطی سیگنال 

دریچــه

ش��ركتی دانش بني��ان با ه��دف ارتقای س��المت جامع��ه اقدام ب��ه توليد 
ش��يرين كننده های طبيعی كرد؛ محصولی جايگزين شکر و ديگر افزودنی های 
ش��يرين كننده. ش��ركت كرانه نيلگون افق با اتکا به فن��اوری داخلی و دانش 
متخصصان ايرانی برای نخس��تين بار در كش��ور موفق به راه اندازی خط توليد 
اس��تحصال ش��يرين كننده های گياه با ظرفيت 1۰ تن در س��ال ش��ده است؛ 
محصول��ی كاربردی برای بيماران ديابتی و كس��انی  ك��ه از رژيم های غذايی 
اس��تفاده می كنند. اس��تحصال گليکزيد ه��ای طبيعی گياه اس��تويا به عنوان 
ش��يرين كننده يکی از صنايع نوينی است كه به صورت رسمی از سال 2۰۰8 
در كش��ورهای پيشرفته جهان پايه گذاری شده اس��ت. استويا )Stevia( يك 

گياه چند ساله  علفی است كه بومی كشور پاراگوئه است.

محصولی طبیعی و دانش بنیان به تولید رسید 
تا مصرف شیرین كننده های مضر كاهش یابد

سه شنبه
7 بهمن 1399

شماره 1714
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براس��اس آخرين آمار س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی 
كشور، ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور از 15۰درصد فراتر رفت.

به گزارش ديجياتو، س��ازمان رگوالتوری گزارش وضعيت ارتباطات 
كش��ور تا پايان س��ه ماهه فصل س��وم 99 
را منتش��ر كرد و براس��اس آخرين آمارها، 
تعداد مشتركين تلفن همراه از 93 ميليون 
در س��ال 97 اكن��ون از م��رز 125 ميليون 
مشترک گذشته و طبق آخرين آمار درصد 
نفوذ تلفن همراه در كشور به 151.8درصد 
رس��يده است. س��ال 92 و قبل از روی كار 
آم��دن دولت تدبي��ر و امي��د، ضريب نفوذ 
تلفن همراه در كشور حدود 8۰ درصد )6۰ 
ميلي��ون نف��ر( بود. پ��س از روی كار آمدن 
دولت توسعه اينترنت پهن باند سيار، ثابت و 
ضريب نفوذ تلفن همراه سرعت بيشتری به 
خود گرفت. در اين گزارش گفته ش��ده كه 

خطوط فعال همراه اول 68 ميليون و 175 هزار و 656 عدد هس��تند 
و اين آمار در ايرانس��ل به 55 ميليون و 297 و 618 س��يم كارت فعال 

می رسد. رايتل نيز 4 ميليون و 151 هزار و 677 خط فعال دارد.

بر اين اس��اس همراه اول با نزديك 54 درصد از سهم بازار رتبه اول 
را ب��ه خ��ود اختصاص داده، رتبه دوم با بي��ش از 42 درصد متعلق به 
ايرانس��ل اس��ت. رايتل با س��هم 3.32 درصدی در رده سوم قرار دارد. 
سهم سازمان منطقه آزاد كيش نيز كمتر 

از ۰.۰1 درصد است.
از آن سو اينترنت موبايل مانند هميشه 
پيش��روی خوب��ی كرده و حاال با داش��تن 
77 ميليون و 7۰6 هزار و 885 مش��ترک 
و ضري��ب نفوذ 92.47 درص��دی در آمار 

رگوالتوری ظاهر شده است.
وضعيت اينترن��ت ثابت همچنان اوضاع 
و اح��وال خوبی ندارد و تعداد مش��تركين 
پهن بان��د ثابت به ع��دد 9 ميليون و 778 
هزار و 365 مورد رس��يده اس��ت كه يك 
ضري��ب نف��وذ 11.64درص��دی را با خود 
دارد. ناگفت��ه نمان��د بيش��ترين جمعيت 
مش��تركين اينترنت ثابت س��رعت بين 2۰48 تا 1۰24۰ كيلوبيت بر 
ثاني��ه را دارند كه جمعيتی معادل 4 ميليون و 161 هزار مش��ترک را 

تشکيل می دهد.

طبق س��خنرانی جديدی كه ه��وآوی از بنيانگذارش منتش��ر كرده، »رن 
ژنگفی« خواس��تار تمركززدايی عمليات ها، ساده سازی خطوط توليد، تمركز 
روی س��وددهی و عدم تغيير حقوق ها برای سه تا پنج سال آينده شده تا اين 

كمپانی بتواند از تحريم های اياالت متحده آمريکا 
جان سالم به در ببرد.

به گزارش ديجياتو، سخنرانی ژنگفی در ژوئن 
2۰2۰ انجام شده، اما هوآوی به تازگی و چندين 
روز پ��س از تغيير دولت اي��االت متحده آمريکا 
تصميم به انتشار صحبت های بنيانگذارش گرفته 
است. هوآوی در شش ماه اخير با مشکالت زيادی 
مواجه ش��ده كه می توان به عدم دسترس��ی به 
محصوالتی كه از فناوری های آمريکايی استفاده 
می كنند، اشاره كرد. اين كمپانی همچنين مجبور 

به فروش برند آنر شده است.
ژنگف��ی به اي��ن موضوع اش��اره كرد كه 
محدوديت های اياالت متحده آمريکا اجرای 

برنامه ه��ای اصلی اين كمپانی مبنی بر جهانی ش��دن را با مش��کالتی 
مواجه كرده و اين ش��ركت مجبور به ايج��اد خطوط توليد اختصاصی 
شده. بنيانگذار هوآوی گفت: »اختالف زيادی ميان توانايی و استراتژی 

م��ا وجود دارد و مجبوريم مانند دانش آموزان ابتدايی كارمان را از اول 
شروع كنيم.«

دولت ترامپ فشارهای زيادی به هوآوی وارد كرد و مانع از همکاری بسياری 
از ش��ركت ها با آن ش��د. با وجود اينکه شاهد 
صدور چندين مجوز برای همکاری مجدد ميان 
اين كمپانی ها بودي��م، برخی منابع به موضوع 
اش��اره كرده اند كه دولت آمريکا به دنبال باطل 

كردن اين مجوزها بوده است.
دول��ت ترام��پ ب��ه بهان��ه تهدي��د امنيت 
مل��ی، تحريم ه��ای زيادی را علي��ه بزرگترين 
توليدكننده تجهي��زات مخابراتی جهان وضع 
كرد و آسيب های زيادی به آن زد. اين فشارها 
باع��ث تمركز اي��ن غول فن��اوری چينی روی 
بخش های ديگر مانند نرم افزار، س��رويس های 

ابری و خودروهای هوشمند شد.
حاال دولت جديد در آمريکا س��ركار آمده و 
شايد سياست های اين كشور در قبال دولت پکن و كمپانی های چينی تغيير 
كند. اين احتمال وجود دارد كه با استقرار دولت جديد، شاهد مذاكرات ميان 

پکن و واشنگتن باشيم و فشارها روی هوآوی كمی كاهش پيدا كند.

با 127 میلیون سیم كارت فعال، ضریب نفوذ موبایل در كشور از 150درصد 
فراتر رفت

 بنیانگذار هوآوی خواستار تمركز روی سوددهی
برای عبور از تحریم های آمریکا شد

مصطفی قانعی / دبير ستاد توسعه زيست فناوری معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری: ايران از جمله كشورهايی است كه به حوزه توليد واكسن 
كرونا ورود كرده اس��ت و نام ايران در ليس��ت كشورهای توليدكننده اين 
واكس��ن ها ق��رار دارد. از ابتدای ش��يوع بيماری كرونا در دنيا به واس��طه 
ناش��ناخته بودن اين ويروس، كش��ورهای زيادی س��اخت واكسن را آغاز 
كردند تا بتوانند با كمك آن دنيا را از ش��ر اين ويروس نجات دهند. ايران 
يکی از اين كشورها است كه با وجود همه مشکالت و تحريم های دارويی 
به اين حوزه ورود و س��اخت واكسن را به همت چند شركت دانش بنيان 

شروع كرد.
ش��ايد هجمه ها عليه اين كار زياد بود و برخی كش��ورها مانورهايی بر 
بی اثر بودن يا ناموفق بودن اين كار دادند، اما با وجود همه اين مشکالت، 
شركت ها با اتکا به توان داخلی و بومی خودمان اقدام به ساخت اين واكسن 

كردند و موفقيت هايی نيز در اين زمينه كسب كردند.
توليد واكسن كرونا در كشور يك حركت فناورانه در مرز دانش بود برای 

اثبات توانمندی های علمی جوانان و متخصصان كشورمان در سطح داخلی 
و بين المللی. حاصل اين تالش ها نيز تاكنون منجر به توليد واكسن كرونا 

و تست انسانی آن شده است.
برنام��ه اي��ران در اين حوزه، توليد 25/5 ميليون دوز واكس��ن اس��ت؛ 
كاری كه در شرايط سخت تحريم ها تنها با اتکا به توانمندی دانشمندان 
جوان كشورمان محقق شده است. اين توليدات به زودی به مرحله توليد 
انبوه خواهد رس��يد. البته برخی كشورها واكسيناسيون عمومی خود را با 
محصوالت توليدی شان آغاز كرده اند. در ايران نيز اقداماتی صورت گرفته 
اس��ت و به زودی شاهد واكسيناس��يون عمومی آن خواهيم بود. ايران با 

كمك نيروهای متخصص خود امکان توليد انبوه اين واكسن ها را دارد.
ستاد توسعه زيست فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری نيز 
در اين حوزه با حمايت از شركت های توليدكننده واكسن به ميدان آمده 
است تا حامی اين تالش فناورانه باشد و بازار كشور را با تزريق واكسن های 

ايران ساخت اشباع كند.

تفاهم نامه همکاری ميان معاونت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری و 
نهاد كتابخانه های عمومی كشور امضا شد تا نسل جديدی از كتابخانه ها 
در كش��ور شکل گيرد. تفاهم نامه همکاری ميان معاونت علمی و فناوری 
رياس��ت جمهوری و نهاد كتابخانه های عمومی كشور با هدف »توسعه و 
تنوع بخشی به سبد خدمات كتابخانه های عمومی كشور« به امضای پيمان 
صالحی معاون نوآوری و تجاری س��ازی فن��اوری معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری و عليرضا مختارپور دبيركل نهاد كتابخانه های عمومی 
كش��ور رس��يد. اين تفاهم نامه فرصتی برای »حمايت از توسعه نسل  های 
جديد كتابخانه  ها« و »ايجاد الگوهای جايگزين كاربست فناوری  های نوين 
در مديريت كتابخانه  ها )از قبيل كتابخانه بدون كتاب(« و »كمك به توسعه 
فعاليت های استارت آپ  ها، واحدها و موسسات فناور از طريق ساماندهی و 

هم افزايی ظرفيت های موجود« است.
صالحی در اين مراس��م با اش��اره به نگاه ويژه معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری به توسعه فناوری، گفت: يکی از تالش های معاونت علمی 
در اين حوزه، حمايت از فناوری های نوظهوری است كه برای نخستين بار 
در كش��ور به كار گرفته می ش��ود كه در اين راستا معاونت از شركت های 

دانش بنيان، فناور و خالق حمايت می كند.
وی افزود: يکی از مثال های برجس��ته اي��ن كار در موضوع محصوالت 
ضدعفونی كننده كتب و تجهيزات كتابخانه  ای نمود يافت. اين محصوالت 
با حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری در حال بررسی برای 
توليد و نهايی ش��دن است. معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت 
علمی و فناوری رياس��ت جمهوری در ادامه بيان كرد: در ش��يوع بيماری 
كرونا نيز معاونت از شركت ها برای توليد محصوالت مرتبط با حوزه كرونا 
حمايت كرد تا شركت ها روند توليد اين محصوالت كاربردی را طی و آنها 
را ب��ه بازار عرضه كنند. به گفته صالحی، بايد با »به كارگيری ظرفيت ها و 
بهره برداری از امکانات زيرساختی، قانونی و اعتباری« و »تقويت و گسترش 
همکاری ها و فعاليت های مش��ترک«، توسعه زيست بوم نوآوری و فناوری 
حوزه نش��ر و كتاب را محقق سازيم. وی همچنين گفت: ديگر ماموريت 
معاون��ت علمی و فناوری ايجاد زيرس��اخت-های فناورانه در اقصی نقاط 
كشور و توسعه زيست بوم نوآوری در مناطق كمتر برخوردار است تا همه 
شهرها و روستاها در دورترين نقاط كشور نيز به اين زيرساخت ها و امکانات 
دسترس��ی داشته باش��ند. صالحی افزود: معاونت علمی و فناوری رياست 

جمهوری در تالش اس��ت تا بس��ترهای الزم برای توسعه نظام نوآوری با 
بهره  گيری از ظرفيت نهاد كتابخانه ها را در كشور ايجاد كند. اين كار روند 
ورود و توس��عه فناوری در كل كشور را تسهيل می كند. معاون نوآوری و 
تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری رئيس جمهوری با اشاره به 
اضافه ش��دن يك ميليون متر مربع به فضای زيس��ت بوم نوآوری كشور، 
تاكيد كرد: با تالش معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری در حمايت از 
مراكز رشد، مراكز نوآوری و پارک های علم و فناوری، اين فضا به زيست بوم 
نوآوری كشور افزوده شده است. وی ادامه داد: استفاده از فناوری در حوزه 
كتابخانه كش��ور و توس��عه كتاب های الکترونيکی ضروری است و در اين 
تفاهم نامه هم��کاری تالش می كنيم با كمك فناوری، نظ��ام نوآوری در 
كتابخانه  های عمومی را در كل كش��ور تس��ری دهيم.  كمك به توس��عه 
اس��تارت آپ ها، واحدها و موسس��ات فناور از طريق ساماندهی، هم افزايی 
و ارتق��ای ظرفيت های موجود، حمايت های م��ادی و معنوی هدفمند و 
اثربخش از كس��ب و كارهای فناورانه و نوآورانه در زيس��ت بوم فناوری و 
نوآوری، حمايت از توسعه نسل های جديد كتابخانه ها و الگوهای جايگزين 
به كارگيری فناوری های نوين در مديريت كتابخانه ها، از جمله اهداف اين 
تفاهم نامه همکاری اس��ت. از ديگر اهداف اين همکاری مشترک، می توان 
ب��ه هدايت و بهره  گيری زيرس��اخت  ها و ظرفيت  های موجود در فضاهای 
كتابخانه های عمومی متناسب با ظرفيت ها و پتانسيل  های سطح كشور با 
اولويت مناطق روستايی و كمتر برخوردار، سوق دهی به مشاغل دانش پايه 
در راستای توسعه و شکل  گيری دانش و كسب و كارهای نوين اشاره كرد .
همچنين عليرضا مختارپور، دبيركل نهاد كتابخانه های عمومی كش��ور 
نيز در اين مراس��م، گفت: هر فعاليت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بايد 
مبتنی بر علم و پژوهش باش��د. اگر در اين فعاليت  ها از فناوری های نوين 
اس��تفاده نشود، محکوم به شکست هستند. وی ادامه داد: بايد تمهيداتی 
باشد تا امکانات و زيرساخت های فناورانه در همه كشور ايجاد شود تا همه 
به صورت عادالنه از خدمات نظام برخوردار باشند. در اين تفاهم نامه بايد به 
دنبال رفع محروميت ها از شهرهای كوچك و محروم كشور باشيم و نهاد 
كتابخانه های كشور تالش می كند كه دسترسی مناطق دوردست كشور به 
خدمات اين نهاد، تسهيل شود. وی افزود: يکی از نيازمندی  های ما در اين 
حوزه، توس��عه كتاب های الکترونيکی است. اين محصول به برخی داليل 

هنوز به جايگاه درست خود نرسيده است .

اسـت كه در چند هفته اخیر به واسـطه سیاسـت جدید واتس اپ و مشـکالت امنیتی 
متعددی كه داشـته، با اسـتقبال چشـمگیر كاربران مواجه شده اسـت. درواقع از این 
شبکه به عنوان امن ترین بستر ارتباطی نام برده می شود كه حتی ادوارد اسنودن نیز از 
آن اسـتفاده می كند. در این راستا حمایت ایالن ماسک به عنوان موفق ترین كارآفرین 
سـال 2020، باعث شده است تا شـاهد موج جدیدی از كاربران برای این شبکه باشیم. 

در این راسـتا وی حتی اعالم كرده اسـت كه كمک های مالی الزم را برای گسترش این 
شـبکه اختصاص خواهد داد. این امر در حالی اسـت كه وی چند ماه قبل فیس بوک را 
بی مصـرف عنوان كرده بود. حـال باید دید كه آیا این شـبکه می تواند به رقیب اصلی 

واتس اپ تبدیل شود؟ 
yahoo.com :منبع

تولید 25 میلیون دوز واكسن كرونا

فناوری به حوزه نشر و كتاب نفوذ می كند؛ تفاهم نامه امضا شد

حمایت ایالن ماسک از شبکه ارتباطی سیگنال 

یادداشـت

رئيس س��ازمان اسناد و امالک كشور دستورالعمل اجرايی ثبت شركت های 
تجارتی را ابالغ كرد.

پذيرش در بازار س��رمايه يکی از روش  های تامين مالی شركت  ها است و از 
لوازم اين ورود، تبديل اين شركت ها به سهامی عام با رعايت مقررات سازمان 
بورس و اوراق بهادار اس��ت. عدم امکان تبديل وضعيت بس��ياری از متقاضيان 
ورود به بازارهای بورس و فرابورس به ويژه از مس��ئوليت محدود به س��هامی، 
چالش بزرگی بر سر راه آنها بود كه با ابالغ اين دستورالعمل محدوديت تبديل 
ش��دن به سهامی عام برداشته و مس��ير اقدام برای شركت های متقاضی ورود 

به بازار سرمايه هموار شد.

دستورالعمل اجرایی تبدیل شركت های 
تجارتی به یکدیگر ابالغ شد



ش��ركت های معدودی به اندازه تس��ال هم حقير انگاشته شده اند و هم 
مورد تمجيد قرار گرفته اند. زمانی كه تس��ال محصولی مانند س��ايبرتراک 
را عرض��ه می كند، واكنش ها معموال ضد و نقيض اس��ت: منتقدين چنين 
محصولی را نش��انه ای ديگر از اينکه ايالن ماسك دركی از جهان حقيقی 
ندارد و محکوم به شکس��ت اس��ت می بينند، اما حاميان ش��روع به خريد 
می كنند - در واقع طی تنها يك ماه، تسال شاهد ثبت 2۰۰ هزار سفارش 
پيش خريد برای س��ايبرتراک بود. اين را با فورد-15۰ مقايس��ه كنيد كه 
پرفروش ترين اتومبيل س��ال 2۰18 بود و در آن سال اندكی بيشتر از يك 

ميليون واحد فروخت.
اختالف نظرها را كه كنار بگذاريم، هيچ ش��کی نيست كه كمپانی تسال 
توانسته صنعت اتومبيل سازی را به سمت توليد خودروهای الکتريکی سوق 
دهد و خود نيز به صورت مداوم به افزايش درآمد نس��بت به قبل دس��ت 
يافته است. در ابتدای سال 2۰2۰، تسال از نظر بازگشت پول، رشد فروش 
و ارزش طوالنی مدت سهام، بهترين عملکرد را در ميان تمام كمپانی های 
اتومبيل سازی داش��ت بنابراين بدون ترديد، متدی در تسال به كار گرفته 

شده كه به نظر خيلی ها، ديوانگی مطلق به نظر می رسد.
در اين مقاله به بررسی اين پرداخته ايم كه نوآوران چطور تکنولوژی های 
جديد خود را تجاری س��ازی می كنند و به مرور مصاحبه های انجام شده با 
ايالن ماس��ك، جی. بی. استرابل، هم موسس تسال و ديگر اعضای برجسته 
تيم اين كمپانی می پردازيم. آنچه در اين مقاله به آن پی می بريم اين است 
كه زير پوس��ته به ظاهر آشوب زده اش، اس��تراتژی نوآوری تسال -كه روی 
تغيير دادن چش��م انداز صنعت خودروسازی به صورت كل متمركز است- 
درس هاي��ی ب��زرگ برای مبتکران به هم��راه دارد. خصوصا از اين نظر كه 
چطور می توان نظر حاميان را به تنها يك ايده جلب كرد و چطور می توان 

تکنولوژی های تازه را به بازار آورد.
برای درک استراتژی تسال، نخست بايد دو ركن اصلی اين كمپانی را از 
يکديگر تفکيك كرد: حركاتی مانند معرفی و عرضه سايبرتراک يا رودستر 
2 كه باعث می شود سرتيتر خبرگزاری ها مال تسال شود و قمارهای بزرگ 
روی اتومبيل ه��ای اصلی كمپانی مانند مدل های اس، اكس و 3. اينها دو 
هدف متفاوت هس��تند كه به دنبال خروجی متفاوت می گردند: به دست 
آوردن منابع الزم برای تجاری س��ازی در برابر تجاری سازی واقعی ايده، اما 
هر دو ركن قرار اس��ت يك هدف واحد را امکان پذير كنند: آوردن ابداعات 

تازه به بازار.
بياييد كار را با نخس��تين بخش از اين استراتژی آغاز كنيم. محصوالتی 
مانند س��ايبرتراک اساسا برای درآمدزايی ساخته نشده اند: اين محصوالت 
قرار است به جلب توجه ها بپردازند و اثبات كنند كه تسال يکی از نوآورترين 
كمپانی های جهان است، خصوصا با هدف اينکه تسال قادر به جلب حمايت 
و س��رمايه سهامداران باشد - اين چيزی اس��ت كه نام سرمايه نوآوری را 

برايش انتخاب می كنيم.
محققان در جري��ان پژوهش های آكادميك، مصاحب��ه با بيش از 1۰۰ 
ش��خص نوآور و تحليل های كمی و كيفی كمپانی های نوآور، به بررس��ی 
چگونگی دستيابی به سرمايه نوآوری پرداخته اند. سرمايه نوآوری از چهار 

فاكتور تشکيل می شود:
1. هويت ش��ما چيست - ظرفيت شما برای آينده نگری، حل مشکل به 

صورت خالقانه و متقاعدسازی

2. چه كس��ی را می شناسيد - ارتباطات اجتماعی شما با افرادی كه به 
منابع ارزشمند برای دست زدن به نوآوری دسترسی دارند

3. چه كرده ايد - س��ابقه كار ش��ما و ميزان شهرت تان در دست زدن به 
ابتکار عمل

4. كارهاي��ی ك��ه می كنيد، توجه ها را به جلب ك��رده و به جذب اعتبار 
برای شما و ايده های تان منجر می شود. سياست مدارانی كه سرمايه سياسی 
دارن��د می توانند ديگران را به دنبال كردن اهداف مش��ابه به اهداف خود 
ترغيب كنند: به صورت مشابه،  رهبران كسب وكارهايی كه سرمايه نوآوری 

دارند نيز می توانند منابع موردنياز برای شکفتن نوآوری ها را جذب كنند.
با بررسی رويکردهای كمپانی تسال، متوجه می شويم كه ايالن ماسك در 
س��اخت سرمايه نوآوری و استفاده از آن برای به دست آوردن حامی برای 
ايده هايش نبوغ فراوان دارد. او نه تنها از موفقيت های پيشين خود با پی پل 
و اسپيس اكس در راستای به دست آوردن حامی برای پروژه های آتی خود 
استفاده می كند، بلکه از چيزی كه نامش را »آمپيلی فايرهای تاثيرگذاری« 

می گذاريم برای همراه كردن سهامداران با خود بهره می برد.
برای مثال وقتی ايالن ماسك روی استيج ايستاده و از سايبرتراک پرده 
برمی دارد، صرفا به صحبت درب��اره ايده ای جديد نمی پردازد، بلکه تحقق 
اي��ده را نيز در فرم فيزيکی به نمايش درمی آورد تا هرگونه منفی نگری را 
از بين ببرد. )او با پارک كردن موش��ك اسپيس اكس در مقابل موزه ملی 
هوا و فضا نيز چنين كاری كرد(. او ضمنا با كاری مانند نمايش سايبرتراک 
در عمل، ايده خود را به رس��انه های بزرگ مخابره می كند و بدين ترتيب، 

اشخاص ثالث هم شروع به صحبت راجع به كمپانی می كنند.
به صورت مش��ابه، وقتی ماسك در توييتی خطاب به 28 ميليون فالوور 
خود می نويس��د كه »رودس��تر ش��امل حدود 1۰ رانشگر كوچك موشك 
است« و اضافه می كند كه »شايد اين رانشگرها باعث شوند تسال به پرواز 

درآيد«، در حال صحبت به شکلی جدی نيست.
ام��ا او دارد با بهره گيری از آمپيلی فايرهای تاثيرگذاری، تصويری مثبت 
از تسال می سازد: او مشغول مقايسه نوآوری جديد با برخی از نوآوری های 
موفقيت آميز قبلی اس��ت يا در كمترين حالت، ارتباط ميان آنها را نش��ان 
می دهد. اين مقايسه باعث می شود در ذهن مخاطب، ارتباطی ميان برتری 
فنی تسال و علم موشك برقرار شود. اين تکنيك ها منجر به ساخت سرمايه 
نوآوری برای ماس��ك و تسال می شوند تا بتوانند از حمايت سرمايه گذاران، 
مصرف كنندگان و كارمندان برخوردار ش��وند و چرخ های تسال به گردش 

درآيد.
اما تکليف بخش دوم استراتژی تسال چيست؟ يعنی اتومبيل هايی مانند 
مانن��د مدل اس و مدل اكس كه در قالب محصوالت اصلی كمپانی ظاهر 
می ش��وند و به بيشترين س��رمايه گذاری نياز دارند؟ اينها قمارهايی بزرگ 
هستند كه قرار است يك صنعت را دگرگون كنند و نيازمند جلب توجه ها 

نه فقط به يك محصول واحد، بلکه تمام اكوسيستم محصوالت هستند.
آنچه اين استراتژی را حقيقتا منحصر به فرد می كند اين است كه تسال 
نه تنها ب��ه توليد اتومبيل های الکتريکی می پ��ردازد، بلکه از يك معماری 
سخت افزار و نرم افزار جديد پرده برمی دارد. برای مثال يك اتومبيل تسال، 
ويژگی های نرم افزاری بيش��تری نس��بت به اتومبيل ه��ای معمولی دارد و 
همه چيز پيرامون يك معماری نرم افزاری مركزی بنا ش��ده اس��ت. اگرچه 
تقريبا اكثر اتومبيل های سنتی امروزی نيز نرم افزار دارند، اما اين جنبه از 

اتومبيل كمرنگ تر است و نرم افزارها نيز برمبنای معماری كامال متفاوتی 
كار می كنند كه باعث می شود تقليد از به روزرسانی های نرم افزاری تسال كه 

عملکرد خودرو را بهينه تر می كنند دشوار گردد.
معماری س��خت افزاری تس��ال -يك پك ش��امل باتری هايی در پايه، دو 
موتور الکتريکی )در جلو و عقب( و بدون جعبه دنده- باعث می ش��ود اين 
كمپانی از مزيت هاي��ی در برابر اتومبيل های الکتريکی رقيب كه برمبنای 
معماری اتومبيل های سنتی ساخته ش��ده اند برخوردار باشد: مزيت هايی 
مانن��د گرانيگاه پايين تر، تراكم انرژی باالتر و مديريت بهينه تر باتری. اين 
يعنی در تمام موارد، تس��ال قادر به كنار زدن رقبايی است كه می خواهند 
با بهره گيری از اجزای معماری احتراق در يك اتومبيل قديمی )مانند قرار 

دادن باتری ها در صندوق عقب به جای زير دستگاه( به موفقيت برسند.
در ظاهر، تقليد از يك اس��تراتژی و س��اخت يك معماری جديد كاری 
آس��ان به نظر می رس��د، اما تحقيقات قبلی نشان داده اند كه چنين كاری 
اتفاقا بس��يار دش��وار اس��ت: چنين كاری وقت و تالش زيادی می طلبد،  
زيرا به معنای كنار گذاش��تن روش های قديمی ب��ه صورت تمام و كمال 
و توس��عه قابليت های تازه اس��ت. يکی از مديران سابق يك شركت بزرگ 
اتومبيل سازی كه برای تهيه اين مقاله با او مصاحبه شده می گويد: »چنين 
كاری برای ما س��خت اس��ت، زيرا ما در طول تاريخ مهندس��ان مکانيك 
معركه ای بوده ايم، نه مهندسان نرم افزار، اما الزم است كه ما هم تبديل به 

مهندسان نرم افزار شويم.«
اكوسيستم استراتژی تسال ضمنا در سطح سيستمی پياده سازی می شود:  
يعنی تس��ال تمام اجزای موردنياز برای اينکه مصرف كنندگان ش��روع به 
استفاده از محصوالتش كنند را از نظر رد می كند. به همين خاطر است كه 
اين كمپانی شبکه ای از داک های شارژ اتومبيل هايش را در آمريکا ساخته.
عملکرد س��ريع باعث ش��د تس��ال تنها اتومبيل الکتريکی باش��د كه 
می تواند مس��افت هايی طوالن��ی را بپيمايد، زيرا زيرس��اخت الزم برای 
چنين كاری از پيش مهيا بود. اگر س��اير توليدكنندگان اتومبيل نيز در 
آينده ش��بکه داک های شارژ خود را بس��ازند، اين مزيت از دست تسال 
خواهد رفت، اما در برهه كنونی، تس��ال اس��ت كه دس��ت باال را دارد و 
اتفاقا می خواهد ش��بکه خود را با شبکه های از پيش موجود ديگر مانند 

EVgo ادغام كند.
فارغ از اينکه نظرتان راجع به ميزان موفقيت تسال در آينده چيست، اين 
كمپانی توانسته يك استراتژی چندبعدی و بسيار جالب توجه برای ايجاد 
تغييرات بنيادين در يك صنعت تدارک ببيند. استراتژی اصلی، المان هايی 
منحصر به فرد در هر س��طح از اكوسيس��تم دارد: اين ش��ركت معماری 
محصول را دگرگون كرده، دست به نوآوری هايی زده كه رقبا حداقل فعال 
از پياده س��ازی آنها عاجزند و محدوديت های سطح سيستمی كه منجر به 

كندشدن روند رشد می شوند را كنار زده.
به صورت همزمان، اين كمپانی رويکردی موثر در قبال ساخت سرمايه 
ن��وآوری در پي��ش گرفته تا بتوان��د به منابع و حماي��ت الزم برای تحقق 
ايده هايش دس��ت پيدا كند. درحالی كه ارزش بازار كمپانی حاال از ارزش 
بازار سه شركت جنرال موتور، فورد و فيات-كرايسلر به صورت كل بيشتر 
است، سرمايه گذاران در حال مشاهده پتانسيل های فراوان در آينده تسال 

هستند. نوآوران بايد از اين رويکردها درس بگيرند.
Harvard Business Review/digiato :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

درس هایی که باید از رویکرد تسال در قبال نوآوری آموخت

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

شکست بزرگ اینستاگرام 

مديرعامل اينس��تاگرام در اقدامی تعجب برانگيز اعالم كرده است كه ابدا از 
قابليت جديد خود به نام Reels رضايت نداش��ته و به نظر می رس��د كه اين 
طرح با شکس��ت مواجه شده است. درواقع هدف اينس��تاگرام از راه اندازی اين 
بخش رقابت مستقيم با تيك تاک بوده كه در حال حاضر با تحريم های آمريکا، 
روزهای سختی را سپری می كند. در اين راستا ذكر اين نکته ضروری است كه 
ش��بکه اجتماعی چينی تيك تاک، اكثر ركوردها را جا به جا كرده اس��ت. اين 
امر در حالی است كه شروع فعاليت آنها از سال 2۰16 بوده و تازه كار محسوب 
می شود، با اين حال شيوه كار آنها مبتنی بر ايجاد چالش های مختلف و تمركز 
بر ويدئوهای كوتاه است كه باعث شده تا در تمام جهان، محبوبيت فوق العاده ای 
را پيدا كند. نکته ای كه در اين رابطه نبايد فراموش ش��ود اين است كه كشور 
چين با جمعيت بيش از يك ميليارد نفری خود، در سرعت رشد اين شبکه نيز 
بی تاثير نبوده است. در اين راستا آدام موسری اعالم كرده كه اين آمار به معنای 
نااميد شدن تيم اينستاگرام نبوده و به زودی كاربران شاهد طرح جديد خواهند 
بود. در اين رابطه بسياری از تحليلگران بر اين باور هستند كه تيم اينستاگرام 
بايد به دنبال ارائه طرحی جديد باشد و با تالش برای كپی كردن اقدامات تيك 
تاک، نمی تواند جايگاه آن را در بازار تصاحب نمايد. حال بايد ديد كه رقابت اين 

دو شبکه در سال جديد به چه شکل خواهد بود. 
hypebeast.com :منبع

بررسی اقدام برندسازی تازه برند كیا
تغییر نام و لوگوی برند كیا موتورز

صنعت توليد خودرو در طول سال های اخير تحوالت بسيار زيادی را تجربه 
كرده اس��ت. بسياری از برندها در طول سال های اخير اقدام به بهبود وضعيت 
فعاليت ش��ان و توس��عه محصوالت توليدی خود كرده اند. اين امر صرف نظر از 
مديريت بهتر بحران های مالی مربوط به توس��عه دامنه كسب و كار نيز هست. 
برند كيا موتورز در طول يك دهه اخير مش��کالت مالی بسيار زيادی را پشت 
س��ر گذاشته است. همين امر شروع سال 2۰21 را بدل به فرصتی برای تغيير 
ش��رايط از سوی تيم مديريت اين برند كرد. برند كيا موتورز در تازه ترين اقدام 
برندسازی اش نسبت به تغيير نام، لوگو و حتی شعار اصلی اش اقدام كرده است. 
بر اين اس��اس ديگر پس��وند موتورز در كنار نام اين برند وجود نخواهد داشت. 
همچنين طرح تازه ای برای لوگوی اين برند كره ای در نظر گرفته ش��ده است. 
هدف اصلی از تغيير موردنظر گستردش دامنه فعاليت های برند كياست. برند 
كيا در ادامه حضورش در بازارهای جهانی قصد تمركز بر روی بازارها متنوعی 
را دارد. بنابراين تمايلی برای شناس��ايی به عنوان يك برند تخصصی در زمينه 

توليد صرف خودرو ندارد. 
بازارهای تازه مد نظر كيا برای س��ال های پي��ش روی خدمات حمل و نقل 
الکتريکی، توليد خودروهايی با س��وخت پاک و همچنين توليد دس��تگاه های 
هوش��مند برای كمك به جا به جايی ساده مردم در مسيرهای مختلف است. 
بدون ترديد در نگاه نخست زمينه تخصصی فعاليت كيا هنوز هم عرصه خودرو 
خواهد بود، اما دامنه توليدات اين برند نس��بت به گذشته تنوع بسيار بيشری 

را شامل می شود. 
هو سونگ سانگ، رئيس و مدير اجرايی شركت كيا، در مورد استراتژی تازه 
اين برند اينگونه اظهارنظر كرده اس��ت: »چش��م انداز ما حل مشکالت حمل و 
نقل با ارائه راهکارهای پايدار است. دامنه فعاليت شركت كيا پس از چند سال 
توجه به بازارهای داخلی دوباره به بعد بين المللی باز خواهد گشت. ما از امروز 
چش��م انداز تازه مان را در حوزه كسب و كار پياده خواهيم كرد.« اين اظهارنظر 
نقطه عطف تازه ای در فعاليت ش��ركت كيا محسوب می شود. برنامه اصلی كيا 
رونمايی از محصوالت تازه اش در حوزه های مختلف برای سه ماهه نخست سال 
2۰21 است. بنابراين غافلگيری های كيا  برای مشتريانش ادامه  دار خواهد بود. 
مديران ارشد شركت كيا به تازگی تاييديه های الزم برای تغيير نام و لوگوی 
اين برند را دريافت كرده اند. بر اين اساس ديگر خبری از نام كيا موتورز نخواهد 
بود، بلکه برای رعايت اختصار از نام كيا استفاده می شود. همچنين لوگو اين برند 
نيز از طرحی مفهومی تر سود خواهد برد. اين اقدام در راستای نمايش جلوه ای 
تازه و هماهنگ با فناوری های نوين از سوی برند كره ای اتخاذ شده است. شعار 
تبليغاتی تازه كيا نيز جذابيت بااليی دارد. ش��عار »حركتی برای الهام بخشی« 
از ماه آينده به عنوان ش��عار تبليغاتی تازه كي��ا در كمپين های بازاريابی مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. بدون شك مديران كيا با استراتژی برندسازی شان 
ريسك های زيادی را پذيرفته اند. شايد تنها راهکار برای آگاهی از ميزان موفقيت 

اين برند اندكی صبر و شکيبايی برای مشاهده اقدامات بعدی كيا باشد. 
marketingdive.com :منبع

كوچ بزرگ ال جی

در حالی كه تا چند س��ال گذش��ته ال جی يک��ی از 5 برند برتر 
توليد گوشی های هوشمند بود، با اين حال طی دو سال اخير حضور 
آنها در اين عرصه كمرنگ ش��ده و همين امر گمانه زنی ها را نسبت 
به خروج اين ش��ركت افزايش داده اس��ت. با اين حال اكنون به نظر 
می رس��د كه اين س��ناريو بيش از هر زمانی به واقعيت نزديك شده 
و يکی از مقام های اين ش��ركت اعالم كرده اس��ت كه خروج از بازار 
گوش��ی های تلفن همراه، مورد توجه جدی مس��ئوالن ال جی قرار 
گرفته است. آمارها در اين زمينه حاكی از آن است كه اين بخش از 
برند بزرگ ال جی، در مسير سود قرار نداشته و بحران كرونا نيز به 
وخامت بيش��تر اوضاع منجر شده است. در اين راستا ذكر اين نکته 
ضروری است كه ال جی در زمينه های ديگر نظير توليد لوازم برقی 
خانگی نيز فعاليت دارد، با اين حال هنوز مشخص نيست كه خروج 
از اي��ن عرصه منجر به تمركز بيش��تر در كدام بخش خواهد ش��د. 
در اين راس��تا به نظر می رسد كه ش��اهد پايان رقابت چندين ساله 
سامس��ونگ و ال جی باش��يم. حال بايد ديد كه اين استراتژی، چه 

زمانی به صورت رسمی تاييد می شود. 
yahoo.com :منبع

به قلم: كالرا مالی  خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

به قلم: پیتر آدامز كارشناس بازاريابی و تبليغات
ترجمه: علی آل علی

به قلم: دنیل كوپر خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

سه شنبه
7 بهمن 1399

شماره 1714



س��ئو يك روش مؤثر برای جذب مش��تری اس��ت و بيشتر شركت ها و 
كس��ب وكارهای آنالين، اگر از آن به  درس��تی اس��تفاده كنند، می توانند 
بيش��ترين نتيجه مثبت را بگيرند. در اين سال ها، س��ئو به طور مداوم در 
حال پيشرفت بوده و آگاهی از جديدترين به روزرسانی ها و ترندها در سئو 

همواره كاری چالش برانگيز برای سئوكارها بوده است.
طبق س��ال های گذش��ته، در س��ال جديد ميالدی )2۰21( شاهد اين 
هس��تيم كه درباره اهميت س��ئو و كارهايی كه بايد انجام ش��ود، صحبت 
می شود و بيشتر افراد در اينترنت به دنبال مقاله هايی درباره ترندهای سئو 
در سال جديد هستند. به همين خاطر تصميم گرفتيم در اين مقاله درباره 
جديدترين تکنيك های س��ئو، عوامل رتبه بندی كه طی دو سال گذشته 
ظهور كرده اند و ترندهای س��ئو كه در س��ال جديد انتظار ما را می كشند، 

صحبت كنيم.
تجربه كاربری بر رتبه بندی اثر می گذارد

در ماه مه س��ال 2۰2۰، گوگل Core Web Vital را معرفی كرد؛ 3 
معي��ار جديدی كه با كمك آنها می توان مي��زان رضايت از تجربه كاربری 
را اندازه گي��ری كرد. ه��ر 3 معيار اندازه گيری، تا حدودی درباره س��رعت 
وب سايت هستند: سرعت لود س��ايت، سرعت تعامل كاربر با و ب سايت و 

برقراری ارتباط و پايداری سايت در هنگام لود.
معیارهای اندازه گیری تجربه كاربری در سال 2021

گوگل اخيراً اعالم كرده است كه Core Web Vital در ماه مه 2۰21 
به معيارهای اصلی رتبه بندی وب سايت تبديل می شود و  سايت ها بايد اين 
معيارها را در اولويت خود قرار دهند. اهميت دادن به اين معيارها عالوه بر 
رتبه گرفتن می تواند مانند وسيله ای برای رسيدن كاربر به هدف عمل كند.

ع��الوه ب��ر اي��ن، Core Web Vital به عنوان فيلت��ری برای تعيين 
صالحيت محتواها برای نمايش در Top Stories Google عمل خواهد 
 Top Stories می توانس��تند در AMP كرد. پيش از اين، تنها صفحات
 Core گوگل ظاهر شوند. اكنون كه گوگل می تواند سرعت را با استفاده از
Web Vital اندازه گي��ری كن��د، اين فرصت به تمام وب س��ايت ها داده 
می ش��ود كه محتوای خود را برای بيش��تر ديده شدن با اين معيار بهينه 

كنند.
به طور كلی، گوگل در حال برنامه ريزی برای نشانه گذاری وب سايت هايی 
با تجربه كاربری بهتر است. در اين صورت، كاربران می توانند خيلی سريع 

صفحات با سرعت باال را از صفحات ُكند تشخيص دهند.
ایندكس شدن صفحات در موبایل برای تمام وب سایت ها اجباری 

می شود
از س��ال 2۰16 گوگل ش��روع به تغيير الگوريتم خ��ود در مورد نمايش 
وب س��ايت ها در موبايل كرده اس��ت. بدين معنا كه تصميم گرفته شد كه 
وب سايت ها براساس نسخه موبايل به جای نسخه دسکتاپ خود رتبه بندی 

شوند.
درس��ته كه اين موضوع روند كندی داشته اس��ت، اما روزبه روز اهميت 
آن بيش��تر شد و وب س��ايت ها مجبور ش��دند كه آن را برای رتبه گرفتن 
جدی بگيرند. 4 سال بعد، روند كار تقريباً كامل شد، اما هنوز هم بخشی 
از وب سايت هايی كه از س��ال های قبل، كار خود را آغاز كردند نتوانستند 

صفحات وب سايت خود را برای موبايل بهينه كنند.
هوش مصنوعی نقش مهمی بر روی تمام جست وجوها خواهد داشت

ب��ا ش��روع الگوريتم RankBrain در س��ال 2۰15 و به اوج رس��يدن 
الگوريتم BERT در س��ال 2۰19، گوگل جهش��ی عظيم در اس��تفاده از 
هوش مصنوعی برای تفس��ير س��ؤاالت كاربران و نتايج آن در جست وجو 
 ،BERT ايج��اد كرد. فقط در مدت يك س��ال از زمان اج��رای الگوريتم
كاربران از 1۰درصد به 1۰۰درصد اس��تفاده از كلمات پيشنهادی به زبان 

انگليسی رسيدند.
الگوريت��م BERT به طور كامل به كاربران برای رس��يدن به كلمات و 
عبارات درست كمك كرد. اين الگوريتم توانست ابهام در پيدا كردن واژگان 

را ح��ل كند، به كاربران كلمات جديدی ياد دهد، غلط اماليی را تصحيح 
كن��د و پيدا كردن مترادف را آس��ان كند. در مث��ال زير تنها يك نمونه از 

كارايی الگوريتم BERT را مشاهده خواهيد كرد.
نقش الگوریتم BERT در رتبه بندی سایت ها

BERT همچنين الگوريتمی است كه كلمات را متناسب با آنچه هدف 
كاربر اس��ت، پيدا می كند. كاری كه انجام می دهد اين اس��ت كه می تواند 
محتوای مورد نظر را از ميان صدها يا هزاران صفحه نامربوط و غيرمرتبط 

بيرون بکشاند.
BERT پيدا كردن كلمات موردنظر كاربران توسط الگوريتم

هوش مصنوعی همچنين به گ��وگل كمك می كند ويدئو و آهنگ ها را 
تنها با زمزمه كردن پيدا كند كه اين مورد درباره زمزمه های بس��يار مبهم 

نيز اجرا می شود.
فاكتورهای EAT ممکن است نقش بیشتری در سئو داشته باشند

فاكتورهای تخص��ص، قدرت دامين يا آتوريت��ی و قابل اطمينان بودن 
)EAT( موضوعی بحث برانگيز در ميان سئوكاران است. برخی می گويند 
EAT يك س��يگنال در رتبه بندی وب س��ايت ها اس��ت. برخی ديگر ادعا 
می كنن��د هيچ راهی وج��ود ندارد كه گوگل حتی بتوان��د EAT را برای 

وب سايت ها براساس الگوريتم خود اندازه گيری كند.
گوگل احتماالً نمی تواند به بس��ياری از سؤاالت EAT مستقيماً پاسخ 
دهد. نمی تواند بررسی كند كه آيا اطالعات از نظر علمی دقيق هستند يا 
اينکه تشخيص دهد آيا نويسنده فردی متخصص در مورد محتوا است يا 
خير، اما گوگل باز هم می تواند سيگنال های غيرمستقيم EAT را بررسی 
كن��د. به عنوان مثال، اگر در صفحه تمام موضوعات مرتبط با محتوا وجود 
داش��ته باشد و س��ؤاالت پاسخ داده ش��ود، احتماالً آن محتوا دقيق است. 
اگر نام نويس��نده در محتوا ش��ناخته شده باش��د، احتمال اينکه در ميان 

نويسندگان متخصص قرار بگيرد زياد است.
اي��ن قابليت ه��ا روزبه روز بهب��ود می يابند. با كمك ه��وش مصنوعی و 
نموداره��ای گوگل می توان تصور كرد كه به زودی اين موتور جس��ت وجو 
قادر خواهد بود EAT را با اطمينان اندازه گيری كند؛ موضوعی كه با توجه 

به افزايش روزافزون محتواهای زرد و بی كيفيت، بيشتر به آن نياز است.
گوگل، كاربر را به هدف خود از جست وجو می رساند

با استفاده از الگوريتم BERT، گوگل اكنون می تواند هم صفحات و هم 
بخش های كوچکی از محتواها را در نتايج جس��ت وجو نشان دهد تا كاربر 
به طور كامل به هدف خود از جس��ت وجو برسد. به عنوان مثال، در گوگل 
اين سؤال جست وجو شده است كه »آيا فيل ها می توانند بپرند« گوگل در 
پاسخ به اين سؤال دقيقاً پاراگرافی از محتوای يك وب سايت را برای پاسخ 
دادن به اين س��ؤال به كاربر نش��ان داده است كه به طور كامل در راستای 

هدف كاربر از جست وجو )Search Intent( است.
كارایی الگوریتم BERT در نشان دادن محتوای موردنظر كاربر

در گوگل جست وجو شده بود كه »چگونه چاقو را تيز كنيم؟« و گوگل 
به ج��ای نش��ان دادن محتواهای طوالن��ی، ويدئويی آموزش��ی را به كاربر 

پيشنهاد می دهد كه به سؤال او كاماًل پاسخ می دهد.
نمايش محتوای ويدئويی به كاربر برای پاس��خ به سؤال »چگونه چاقو را 

تيز كنيم؟«
گوگل در اين نوع پاس��خ دهی به س��ؤاالت كاربر، عالوه بر ارائه محتوای 

ويدئويی، نمودارها، جداول و آمارها را نيز او نشان می دهد.
نمایش جدول، نمودار و آمار برای پاسخ به سؤاالت كاربر

امنیت وب سایت
اينکه گوگل هنگام بررس��ی وب س��ايت برای رتبه گرفتن امنيت آن را 
بررسی كند، چيز جديدی نيست بنابراين اگر می خواهيد استراتژی سئوی 
موفقيت آميزی داشته باشيد، بهتر است از افزونه های امنيتی و روش های 
باالبردن امنيت وب س��ايت و گواهينامه های SSL استفاده كنيد و به آنها 

اهميت دهيد.

در سال 2۰21، با مخاطبانی روبه رو هستيد كه بيشتر از قبل به امنيت 
وس��ايل ارتباطی )Device( خود اهميت می دهند. به اين ترتيب يکی از 
ترندهای س��ال جديد به اين موضوع ارتباط دارد. از اين گذشته، اگر افراد 
هنگام دسترس��ی به صفحات وب س��ايت شما احساس امنيت نکنند، نرخ 
كليك و همچنين رتبه بندی شما در نتايج جست وجو كاهش پيدا می كند.

محتوای طوالنی
E.A.T ك��ه درباره آن صحبت كرديم، در دنيای بازاريابی محتوا بس��يار 

مورد توجه قرار می گيرد و دارای اهميت است.
بهتري��ن راه برای گرفتن رتبه اين اس��ت كه به كاربران اين اطمينان را 
بدهيد كه محتوای توليدش��ده برای آنها جامع ترين و قابل اطمينان ترين 
اس��ت. يکی از مهمترين كارها، س��رمايه گذاری در توليد محتوای طوالنی 

و البته مفيد است.
در مطالعه ای عنوان ش��ده اس��ت كه خواندن محتوای طوالنی بيش از 
3۰۰۰ كلمه، 3 برابر بيش��تر كليك و 5/3 برابر بيش��تر از مقاالت متوسط 

)9۰1-12۰۰ كلمه( بازديدكننده داشته است.
تجزیه و تحلیل مشتری و نگهداری مادام العمر آنها

تا س��ال ها قبل، سئو تنها به افزايش ترافيك و كليك مربوط می شد، اما 
ترند جديد درباره اهميت مشتری و نگه داشت او در سايت می گويد.

در سال 2۰21 بايد به دنبال اين باشيد كه ترافيك بيشتری ايجاد كنيد 
تا بازگشت سرمايه و درآمد را بيشتر كنيد. برای اين كار تيم سئو و ديگر 
تيم ها بايد سخت تر از سال های قبل كار كنند و با يکديگر همکاری داشته 

باشند.
رشد گوگل و اهميت دادن آن به مشتری و جلب رضايت آن، مسئوليت 
افراد در ش��ركت ها را فراتر از افزايش بازديد، تجربه كاربری، نرخ تبديل و 
درآمد كرده اس��ت. مطابق قبل در س��ئو تجزيه و تحليل كلمات كليدی 
را داري��م، اما بايد فهميد كه رفتار مش��تری در زمان جس��ت وجو چگونه 
اس��ت، چگونه جست وجو انجام می دهد و چگونه می توانيم آنها را سريع تر 
به خواسته ش��ان برس��انيم و در نهايت مهندسی معکوس را برای محتوای 

توليدشده انجام دهيم.
با توليد محتوای باارزش می توانيد مشکالت و سؤاالت مشتريان را بعد از 
خريد پاسخ دهيد. همچنين با سئو می توانيد اين محتواها را در معرض ديد 

افراد بيشتری قرار دهيد تا در آينده به مشتری تبديل شوند.
جست وجوی صوتی برجسته تر از قبل می شود

به لطف نوآوری هايی مانند دستيار گوگل، سيری اپل و الکسای آمازون، 
فناوری جست وجوی صوتی پيشرفت زيادی كرده است. همانطور كه اين 
نوع فناوری روز به روز پيشرفت می كند، محبوبيت آن نيز بيشتر می شود 

و استفاده از اين دستيارهای صوتی رواج پيدا می كند.
برای بهينه س��ازی كلمات در جست وجوی صوتی بايد به دنبال كلمات 
طوالنی تر و مناسب هدف كاربر باشيد و آنها را هدف قرار دهيد. معموالً در 
جست وجوی صوتی، افراد از جمالت و كلمات طوالنی تر استفاده می كنند. 
در حالی كه در زمان نوش��تن يا تايپ كردن، كلمات كوتاه تر می شوند. به 
عنوان مثال، ممکن اس��ت فردی در جست وجوی صوتی، »ترندهای سئو 
در سال 2۰21 چه هستند؟« را بگويد، اما در زمان جست وجوی نوشتاری 

تنها به نوشتن »جديدترين ترند سئو 2۰21« اكتفا كند.
سخن پایانی

همانطور كه مش��اهده می كنيد، س��ئو روزبه روز نسبت به قبل پيچيده تر 
می شود و هرچه جلوتر می رويم به اين نتيجه می رسيم كه اين فرآيند چيزی 
فراتر از بهينه سازی كلمات كليدی است. در سال جديد ميالدی بايد بيشترين 
تمركز خود را بر روی اين ترندها بگذاريد، چراكه اين موارد بيش��تر اس��تفاده 
می شوند و جايگاه مهمتری در رتبه گرفتن وب سايت ها دارند. معيارهای سئو 
به طور مداوم در حال تغيير هس��تند و مهم است كه خود را هميشه در مورد 

جديدترين ترندها و تغييرات در سئو به روز نگه داريد.
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ایستگاهبازاریابی

سئو در سال ۲۰۲۱: چگونه رتبه گوگل سایت خود را بهتر کنیم؟

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

جذب مخاطب در روزهای كرونایی

بدون ش��ك كرون��ا عجيب ترين بيم��اری حداقل در 1۰۰ س��ال 
گذش��ته محسوب می ش��ود كه تمام جهان را درگير كرده و شرايط 
خاصی را به وجود آورده است. همين امر باعث شده است كه حتی 
ش��اهد تعطيلی بس��ياری از برندها باش��يم با اين حال شرايط حال 
حاض��ر ابدی نبوده و به زودی آن را س��پری خواهي��م كرد، با اين 
حال اگر اقدامات خود را متوقف كنيد، امکان ش��روع مجدد بس��يار 
س��خت خواهد ش��د. نکته ای كه بايد به آن توجه داشته باشيد اين 
اس��ت كه در حال حاضر فروش اينترنتی، با اس��تقبال فوق العاده ای 
همراه بوده و برندهايی كه در اين زمينه فعال نيس��تند، بدون شك 
در مع��رض خطری جدی قرار دارند، با اين حال برای اين ش��يوه از 
فروش، اعتمادسازی فرآيندی پيچيده بوده و به همين خاطر شما به 
توليد محتوا و بهبود ارتباط خود با جامعه هدف نياز خواهيد داشت. 
بدون ش��ك چند اقدام در س��ايت و صفحات ش��ما در ش��بکه های 
اجتماعی می تواند باعث ش��ود كه در شرايط سخت حال حاضر، در 
مركز توجهات قرار بگيريد. در اين راس��تا 4 مورد منتخب را بررسی 

خواهيم كرد. 
1-پوشش اخبار

در حال حاضر تمركز تمام جهان به سمت آخرين اخبار مرتبط با 
ويروس كرونا است. به همين خاطر نيز ضروری است تا شما هم به 
اين مسئله توجهی ويژه داشته باشيد. در اين راستا مهمترين اصل، 
اعتبار باالی محتواها اس��ت. درواقع مخاطب بايد اطمينان داش��ته 
باش��د كه می تواند به اخبار و مقاالت ش��ما در رابطه با اين موضوع، 
اعتماد نمايد. در اين رابطه صحبت از اقداماتی كه برای حفظ امنيت 
و كم��ك به كاه��ش احتمال ابتالی مردم به كرون��ا كرده ايد، باعث 

خواهد شد تا وجهه خوبی از برند شما شکل گيرد. 
2-گوش دادن 

با توجه به اين امر كه ميزان اس��تفاده اف��راد از اينترنت به خاطر 
ش��رايطی نظير قرنطينه خانگی، به مراتب بيشتر شده است، با اين 
حال اين امر به معنای آن نيس��ت كه مخاط��ب صرفا بازديدكننده 
اقدامات شما باشد. در اين راستا نکته ای كه بايد به آن توجه داشته 
باشيد اين است كه با توجه به زمان به مراتب بيشتری كه مخاطب 
در شرايط حال حاضر در اختيار دارد، تمايل آنها به برقراری ارتباط 
ني��ز افزايش پيدا كرده اس��ت. به همين خاطر اكنون الزم اس��ت تا 
نقش يك شنونده را نيز ايفا نماييد. در اين رابطه توصيه می شود كه 
صبر و آس��تانه تحمل بااليی را داشته باشيد. درواقع مخاطبان شما 
ممکن است حتی تندترين انتقادها را نيز داشته باشند، با اين حال 
ش��ما نبايد واكنشی را از خود نش��ان دهيد كه به اعتبار برند ضربه 
می زن��د. در نهايت اگر در زمينه ايج��اد ارتباطات بهتر گام برداريد، 

پساكرونا برای شما توأم با موفقيت های زيادی خواهد شد. 
3-صداقت 

بس��ياری از مديران تصور می كنند كه در شرايط حال حاضر، بايد 
تمام تالش خود را انجام دهند تا اوضاع را كامال آرام نشان داده و به 
اين طريق، اطمينان مخاطبان خود را از دس��ت ندهند، با اين حال 
اين امر تنها باعث خواهد ش��د تا با مشکالت بيشتری مواجه شويد. 
در اين راس��تا بهترين اقدام، صداقت بوده و الزم است تا در رابطه با 
مشکالت حال حاضر، مخاطبان و مشتريان خود را آگاه سازيد. اين 
ام��ر كمك خواهد كرد تا امکان درک متقابل ش��کل گيرد. در كنار 
اين موضوع نکته ديگری كه بايد به آن توجه داشته باشيد اين است 
كه صحبت از مش��کالت تنها زمانی تاثيرگذار است كه شما افراد را 
به آينده ای بهتر، اميدوار نگه داريد. برای مثال می توانيد به مشتری 
اي��ن اطمينان را بدهيد كه پس از طی كردن اين ش��رايط س��خت، 
قدردانی الزم را از افرادی كه حمايت كرده اند، خواهيد داش��ت. اين 
نکته را همواره به خاطر داشته باشيد كه در بازار هيچ چيز به اندازه 

صداقت، تاثيرگذار نخواهد بود. 
4-فروش را در مرحله دوم قرار دهید 

مشتری در ش��رايط حال حاضر با انواع ترديدها و حتی مشکالت 
مالی مواجه است. درواقع تمايل به خريد به صورت كلی كاهش پيدا 
كرده و در اين ش��رايط اگر بر روی اين موضوع تاكيد داشته باشيد، 
بدون شك همه چيز را از دست خواهيد داد. نکته ای كه بايد به آن 
توجه داشته باشيد اين است كه در حال حاضر شما بايد بر روی رفع 
نيازه��ا و كمك كردن تمركز كنيد كه نتيجه آن، خريد خواهد بود. 
درواقع هيچ گونه تبليغی در شرايط حال حاضر، نتيجه بخش نبوده و 
شما بايد به خوبی اين موضوع را ثابت كنيد كه انتخاب شما، نتايج 
فوق الع��اده ای را به همراه دارد. در اين راس��تا آموزش رايگان، يکی 
از بهترين اس��تراتژی ها محسوب می ش��ود. در اين راستا بسياری از 
برندها، خود را برای ش��رايط پساكرونا آماده می كنند. درواقع اكنون 
ب��ا توجه به كاه��ش تقاضا، بهترين زمان برای پوش��ش ضعف هايی 

است كه تاكنون زمانی برای رفع آنها نداشته ايد.
allbusiness.com :منبع

به قلم: كریک شولتز كارشناس حوزه بازاريابی
مترجم: امیر آل علی

سه شنبه
7 بهمن 1399

شماره 1714



چالش ارائه مطالب در جلسات كاری به 
صورت مجازی

مديريت كس��ب و كار و كارآفرينی به ط��ور قابل مالحظه ای 
بس��تگی به توانايی ارتباطی افراد دارد. بس��ياری از كارآفرينان 
در ش��رايط كرونايی تواناي��ی ارائه مطالب در جلس��ات مهم به 
صورت مجازی را ندارند. اين امر مش��کالت اساسی از نظر سطح 
تاثيرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد داش��ت. بر 
همين اساس در ادامه به بررسی برخی از نکات مهم برای بهبود 
كيفيت و تاثيرگذاری سخنرانی و ارائه مطالب به صورت مجازی 

خواهيم پرداخت. 
غافلگيری در همان نقطه شروع

اغلب كارآفرينان دارای ش��يوه ای يکس��ان برای شروع بحث و 
ارائه شان هستند. اين امر مخاطب هدف را از همان نقطه شروع 
بی حوصله خواهد كرد. بسياری از كارآفرينان مهارت های شروع 
بحث را مورد توجه قرار نمی دهند. ش��روع بحث همراه با عنصر 
غافلگيری مهمترين نکته برای جلب نظر مخاطب هدف خواهد 
بود. اين امر به طور ويژه ای برای ارائه مطالب به صورت مجازی 
دارای اهميت است. بس��ياری از حاضران در جلسات آنالين در 
صورت مش��اهده كليش��ه های تکراری در شروع بحث به سرعت 
حواس شان پرت می شود بنابراين بايد در كوتاه ترين زمان ممکن 

نسبت به تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام كرد. 
تغيير سريع جهت سخنرانی

پرداختن به موضوعات مورد بحث از چش��م اندازهای مختلف 
هميشه تاثيرگذاری قابل مالحظه ای بر روی مخاطب هدف دارد. 
اين امر بس��ياری از اوقات برای مخاطب هدف نيز جذاب است. 
امروزه اغلب موضوعات حوزه كس��ب و كار از وجه های مختلف 
قابل بررس��ی است بنابراين بايد نس��بت به تمام وجه های مورد 
نظر توجه نش��ان داد. سخنرانی و ارائه های مناسب هميشه اين 
ويژگی را به همراه دارند. اگر به س��خنرانی های برتر مراس��م تد 
توجه نماييد، اغلب سخنران ها موضوع مدنظرشان را از وجه های 
مختلف مورد بررسی قرار می د  هند. همين امر موجب جلب نظر 
مخاطب هدف و پيشبرد بحث به بهترين شکل ممکن می شود. 

استفاده از ابزار وايت برد
نماي��ش محتوا به صورت بص��ری برای تاثيرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف ضروری است. بسياری از افراد در صورت مشاهده 
يك تصوير تاثيرپذيری بس��يار بهتری خواهند داشت. امروزه در 
زمينه ارائه آنالين امکان اس��تفاده از دامنه متنوعی از ابزارهای 
جايگزين وايت ب��رد وجود دارد بنابراين بايد از اين امکان جديد 
نهايت استفاده را ببريم. در غير اين صورت تاثيرگذاری مناسب 

بر روی مخاطب هدف پديدار نخواهد شد. 
اهميت ارتباط تصويری

برخ��ی از افراد به هن��گام بيان مطالب در جلس��ات كاری از 
وبکم ش��ان اس��تفاده نمی كنند. اين به معنای پخش صدای آنها 
بدون هرگونه نمايش تصويرش��ان است. شايد اين امر تا به حال 
برای ش��ما چندان جدی به نظر نرسيده باشد، اما دارای اهميت 
بااليی از نظر ارتباط و تعامل با مخاطب هدف است. سخنران ها 
در مراس��م تد هميشه ارتباط چش��می با مخاطب هدف برقرار 
می كنند. اين امر در جلسات آنالين در قالب روشن كردن وبکم 
و تالش برای مشاهده مستقيم به دوربين روی می دهد بنابراين 

بايد اين امر را در تمام طول ارائه مطالب مدنظر قرار دهيم. 
entrepreneur.com :منبع

رسوایی بزرگ اپل 

بنا بر جديدترين اطالعات منتشرش��ده، اپل به مدت سه سال 
از اقدام غيرقانونی يکی از شركت های تامين كننده قطعات خود 
مبنی بر اس��تخدام افراد زير سن قانونی، باخبر بوده و به خاطر 
منافع اقتصادی هيچ گونه واكنش��ی را نشان نداده است. همين 
امر باعث ش��ده است تا بسياری از رس��انه ها از آن تحت عنوان 
رس��وايی بزرگ اپل نام ببرند. نام اين برند س��ايين الکترونيکس 
بوده و در چند روز اخير، مديران اپل طی بيانيه ای اعالم كرده اند 
كه ديگر هم��کاری ای با اين برند نخواهند داش��ت، با اين حال 
هن��وز هم بس��ياری از تحليلگران بر اين باور هس��تند كه بعيد 
اس��ت اپل از وضعيت برندهايی ك��ه با آنها همکاری دارد، باخبر 
نبوده باش��د، با اين حال اين برند تنها ش��ركت متخلف نبوده و 
موارد بيش��تری نيز به چشم می خورد. تقريبا تمامی آنها متعلق 
به برندهای آس��يايی است كه با برند اول جهان، همکاری دارند. 
درواقع نوک پيکان اين اتهامات به سمت دو كشور چين و هند 
اس��ت كه به علت جمعيت باال، نيروی كار ارزان قيمتی داشته و 
حقوق كارگران ابدا رعايت نمی ش��ود. حال بايد ديد كه واكنش 

تيم كوک به اين اتهام بزرگ چه خواهد بود. 
businessinsider.com :منبع
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با همه گير شدن بيماری كرونا، اولويت های بسياری از ما در زندگی تغيير 
كرده اس��ت. خيلی از ما در حال حاضر )در مقايس��ه با قبل از اين بحران( 
حتی اگر تمام وقت هم كار كنيم، احتماالً زمان بيشتری در اختيار داريم. 
چون قبل از بحران كرونا، در محل كار اغلب ساعت های كاری برای حواشی 

و تصميم گيری های بی اهميت هدر می رفت!
مثاًل اينکه برای ارائه حضوری در يك جلسه كاری از چه قالب و رنگی در 
پاورپوينت )Power Point( استفاده كنيم؟ يا برای ديدار با يك مشتری، 

پيراهن آبی بپوشيم يا سفيد؟
اگر ش��ما ه��م وقت زيادی را صرف فکر كردن به پاس��خ اين س��ؤال ها 
 )Law of Triviality( كرده ايد، احتم��االً دچار قانون پيش پا افتادگ��ی

شده ايد!
در اين مقاله توضيح می دهيم كه قانون پيش پا افتادگی چيست و چگونه 
می توانيم از ب��ه  هدر رفتن زمان خود برای تمركز بر روی امور كم اهميت 

جلوگيری كنيم.
قانون پیش پا افتادگی چیست و چگونه اتفاق می افتد؟

تص��ور كنيد در محل كار خود جلس��ه ای ترتيب داده ايد ت��ا درباره دو 
موضوع مهم بحث كنيد. اولين مس��ئله درباره راه هايی اس��ت كه شركت 
می تواند ميزان انتشار كربن را كاهش دهد. موضوع دوم بحث درباره خريد 
ميزهای جديد برای ش��ركت اس��ت. واضح است كه مسئله اول، اهميت و 
پيچيدگی بيش��تری دارد، اما صحبت درباره خريد كردن يا خريد نکردن 

ميز های جديد نسبت به مسئله اول، بسيار راحت تر است.
در نتيجه بخش عمده ای از زمان جلسه ممکن است به امور كم اهميت تر 
اختصاص پيدا كند. اين تخصيص نامتناسب زمان به  قانون پيش پا افتادگی 
معروف است و باعث می شود موارد پيچيده، كمتر مورد توجه قرار بگيرند. 
در واقع ما تمايل داريم زمان بيش��تری را صرف مسائل كم اهميت كنيم؛ 
در حال��ی كه امور مهمتر را ناديده می گيريم. پس ميزان بحث درباره يك 
موضوع با پيچيدگی و اهميت آن موضوع نس��بت عک��س دارد. به عبارت 
ديگر، هرچه يك موضوع، پيچيدگی و اهميت كمتری داشته باشد، زمان 

بيشتری صرف بحث و گفت وگو درباره آن می شود.
 Cyril( اين قانون اولين بار توس��ط س��يريل نورث كوت پاركينس��ون
Northcote Parkinson( مطرح ش��د. او اين مفهوم را در سال 1957 
در كت��اب خود با عنوان »قانون پاركينس��ون و س��اير مطالعات در زمينه 

مديريت« بيان كرد.
همچنين دو س��ال قبل يعنی در س��ال 1955 نظريه ای را درباره ميزان 
زمان��ی كه صرف يك كار می ش��ود، مطرح كرد كه به قانون پاركينس��ون 

مشهور است. در قانون پاركينسون گفته می شود:
هر كار به اندازه زمانی كه برای آن تخصيص داده شده طول می كشد.

به اين معنا كه اگر به فردی يك هفته فرصت داده ش��ود تا يك كار را 
انج��ام دهد، انجام آن كار يك هفته طول می كش��د، با اين حال اگر برای 
انجام همان كار دو هفته به او فرصت داده ش��ود، اتمام كار دو هفته كامل 

طول خواهد كشيد.
با توجه به قانون پاركينس��ون، مدي��ران )به خصوص مديران فنی( برای 
اطمينان از اينکه كارها با عملکرد بااليی انجام می ش��وند، بايد ابتدا مهلت 
)Deadline( برای اتمام كار تعيين كرده و س��پس فرآيند های سازمانی 
را تعريف كنند. پاركينسون براساس اين نظريه، استنباط ها و برداشت های 

مختلفی كرد كه يکی از نتايج آن، قانون پيش پا افتادگی بود.
اصط��الح بايك ِش��دينگ )Bikeshedding( يا »س��اختن پاركينگ 
دوچرخه« هم به قانون پيش پا افتادگی اشاره دارد كه در كتاب پاركينسون 
با يك مثال توضيح داده شده است. در اين مثال، يك كميته فرضی وظيفه 

دارد درباره 3 موضوع بحث كند:
• طرح برای ساخت يك رآكتور بزرگ هسته ای

• ساخت پاركينگ دوچرخه
• بودجه ساالنه قهوه برای جلسات

ساخت رآكتور هسته ای يك مسئله پيچيده است و تعداد كمی از اعضای 
كميته با اين موضوع آشنا هستند. در نتيجه فقط اين افراد درک بيشتری 
برای اين موضوع دارند و می توانند به راحتی در بحث ها شركت كنند، اما از 
آنجايی كه بقيه اعضای كميته نظری درباره اين مسئله ندارند، نمی توانند 
در بحث ها شركت كنند و به راحتی با نظر جمع كنار می آيند بنابراين پس 
از گذشت تنها 5/2 دقيقه از جلسه سريعاً طرح مربوط به رآكتور هسته ای 

تأييد می شود!
ب��ا اين حال، هنوز جلس��ه تم��ام نش��ده و اعضای كميته باي��د درباره 
موضوع ه��ای ديگر هم تصميم   بگيرند. مس��ئله بعدی س��اخت پاركينگ 
دوچرخه اس��ت و بايد درب��اره آن تصميم گيری ش��ود. از آنجايی كه اين 
موض��وع را اكثر افراد به خوبی درک می كنند، پس زمان زيادی از جلس��ه 
حول بحث درباره پاركينگ دوچرخه می چرخد. س��رانجام اعضای كميته 
پس از 45 دقيقه بحث درباره دوچرخه باالخره راهی برای صرفه جويی در 

هزينه ها پيدا می كنند.
اكن��ون نوبت آخرين موضوع در ليس��ت جلس��ه اس��ت. اي��ن موضوع، 
كم اهميت ترين و آسان ترين موضوعی اس��ت كه در دستور كار قرار دارد. 
به همين دليل، آنها بيش از يك س��اعت به ط��ور كامل درباره بودجه قهوه 

بحث می كنند.
تقريباً هيچ يك از اعضای كميته، صحبت ها و بحث های پيرامون ساخت 
رآكتور را نمی فهميدند. درباره ساخت پاركينگ دوچرخه هم فقط برخی 
از اعضای كميته موضوع را درک می كردند، اما همه افراد در جلسه تا حد 

زيادی می توانستند درباره بودجه ساالنه قهوه اظهارنظر كنند.
اين مثال نش��ان می ده��د كه طبق اصل پيش پاافتادگی پاركينس��ون، 
بسياری از افراد عالقه دارند كه درباره موضوعات كم اهميت و پيش پاافتاده 
بحث كنند. ش��ايد ريش��ه اصلی اين عالقه ترس افراد از بی س��واد به نظر 
آمدن يا تنبلی بيش  از حد برای تفکر درباره موضوع های مهم باشد. چنين 
رفتارها و رويکردهايی را می توان در هر جنبه از زندگی به ويژه در شركت ها 
و جلسه های سازمانی مشاهده كرد كه همواره از درگير شدن در بحث های 

تخصصی و عميق فراری هستند!
چرا قانون پیش پا افتادگی مهم است؟

آگاهی از اين پدي��ده به ما كمك می كند تا زمان باارزش خود را صرف 
ام��ور بی ارزش نکنيم. پيش پا افتادگی به معنای اين اس��ت كه ما عملکرد 
بهينه ای در كارها نداريم و ممکن اس��ت به آن مسائلی كه اهميت بااليی 

دارند نپردازيم.
پيش پا افتادگی هم در كار های ش��خصی )امور و اهداف فردی( و هم در 
كار های گروهی ما تأثير دارد. به طور كلی، اين قانون هر جنبه از زندگی مان 
را تحت تأثير قرار می دهد و بايد با اثرات آن مقابله كنيم. همچنين می تواند 
بر روی بهره وری ما تأثير بگذارد؛ چون با پرداختن به كار های آسان از مسير 

اصلی خارج می شويم.
به عنوان مثال، تصور كنيد كه از ش��ما خواس��ته ش��ده مقاله ای درباره 
نظريه نسبيت اينشتين بنويسيد. درک نظريه نسبيت دشوار است بنابراين 
ش��ما بخش های زيادی از مقاله را صرف زندگی شخصی آلبرت اينشتين 
می كنيد و فقط چند سطر راجع به مسائل علمی می نويسيد. در اين حالت 
ش��ما در مقاله خود به مس��ائل پيش پا افتاده و جزئی پرداخته ايد كه درک 
آنها برای عموم آسان است و ممکن است دانش خواننده را افزايش ندهد.

پيش پا افتادگی ممکن اس��ت تأثيرات جدی تری هم در كارهای گروهی 
داشته باشد. در يك گروه وقتی يك نفر درباره مسئله ساده ای نظر می دهد، 
افراد ديگر هم درباره آن اظهار نظر می كنند. با توجه به اثر گلوله برفی ممکن 
است همه اعضای گروه درگير و قربانی بحث درباره اين موضوع كم اهميت 
شوند و در نتيجه زمان به صورت بهينه مديريت نشده و بسياری از مباحث 

پراهميت مورد غفلت قرار می گيرند.
برای جلوگيری از پيش پا افتادگی در زندگی ش��خصی چه راهکارهايی 

وجود دارد؟
1- از ابزارهای ارزیابی عینی )Objective( استفاده كنید

فرض كنيد يك مسئله به قدری مهم است كه بايد زمان زيادی برای آن 
صرف كنيد. عينی سازی اين مس��ئله می تواند به روند تصميم گيری شما 

 )Subjective( كم��ك كند. مغز ما به طور كلی تمايل به قض��اوت ذهنی
دارد، اما قضاوت های ذهنی بی نتيجه است. بايد از معيار های عينی استفاده 

كنيد تا موقعيت شفاف شود.
ب��رای مثال، اگر می خواهيد در يك جلس��ه  درباره موضوع های مختلف 
صحبت كنيد، بسته به اهميت هر موضوع، زمان معينی تعريف كنيد. اين 
زمان اختصاص داده شده يك ابزار عينی و معياری است كه به شما كمك 

می كند دچار قانون پيش پاافتادگی نشويد.
2- درباره چیزی صحبت نکنید؛ مگر اینکه آماده شنیدن نظرات 

دیگران درباره آن باشید
همه دوس��ت دارند درباره مس��ائل پيش پاافتاده  و كم اهميت اظهار نظر 
كنند، اما بايد بدانيد كه اگر ش��ما در جلسه ای، اين مسائل جزئی و ناچيز 
را مط��رح كنيد، به ديگران هم اين حالت القا می ش��ود كه بايد درباره آن 
صحبت كنند. در نتيجه ممکن اس��ت كنترل از دست خارج شود و به آن 

نتيجه ای كه می خواهيد نرسيد.
3- لیست20/80 تهیه كنید

از اص��ل پارتو ب��رای تهيه ليس��ت 2۰/8۰ اس��تفاده كنيد ت��ا بتوانيد 
اولويت بندی خوبی از موضوع ها داش��ته باشيد و كارهای مهم و مشکالت 
كم اهميت و پيش پا افتاده را از يکديگر تفکيك و شناس��ايی كنيد. در اين 

حالت با صرف انرژی كمتر به هدف تان نزديك تر می شويد.
4- مشکالت و مسائل اصلی خود را انتخاب كنید

مشکالت پيش پا افتاده زيادی وجود دارند كه می توانيد به آنها فکر كنيد، 
اما اين چيزی نيس��ت كه واقعاً به شما كمك كند. وقتی روی كاری زمان 
می گذاريد، می خواهيد بهترين گزينه  را بررس��ی كنيد، اما ممکن اس��ت 
ب��ا تعدد گزينه ها روبه رو ش��ويد كه اين عامل، اضطراب ش��ما را هم زياد 
می  كند بنابراين سعی كنيد بين مشکالت مختلف، آنهايی را كه اصلی ترين، 

كليدی ترين و مهمترين موضوع ها هستند، انتخاب كنيد.
5- یک گزینه را انتخاب كنید و پیش بروید

اگر تصميم شما در طوالنی مدت اثر خاصی ندارد، فقط كافی است يك 
گزينه  را انتخاب كنيد و به كارتان ادامه دهيد. هميشه درباره تعدد گزينه ها 
اين معضل وجود دارد. ممکن اس��ت در آينده خيلی مهم نباش��د كه شما 
برای يك جلس��ه، لباس سبزرنگ انتخاب كرديد يا زرد. پس زمان زيادی 

به آن اختصاص ندهيد.
رهبران برای جلوگيری از پيش پاافتادگی و اتالف وقت چه كار كنند؟

تکنيك ه��ای مختلفی وج��ود دارند كه رهبران می توانن��د از آنها برای 
جلوگيری از پيش پا افتادگی اس��تفاده كنند و عملکرد گروه يا تيم شان را 
در زمانی مشخص افزايش دهند. در اين بخش به بعضی از آنها به  صورت 

كلی اشاره می كنيم:
• انتظ��ارات و محدوديت های زمانی هر دس��تور  كار را تعيين كنيد و به 

آنها پايبند باشيد.
• اگر مسئله ای پيچيده است، قبل از شروع جلسه، اطالعات مربوط به موضوع 

را به  اشتراک بگذاريد تا شركت كنندگان برای بحث درباره آن آماده شوند.
• موضوعات پيش پا افتاده را به افراد يا تيم های كوچك تر بدهيد و به آنها 

اين اختيار را دهيد تا كارها را بدون بحث و بررسی انجام دهند.
• محيطی را فراهم كنيد كه كارمندان و اعضای گروه را به سؤال كردن 
و پرس��ش درباره موضوع، تش��ويق كند و برای اين كار هم پاداش و امتياز 
در نظر بگيريد. در واقع به افرادتان نشان دهيد كه نا آگاهی نسبت به يك 
پروژه يا ايده جديد هيچ ايرادی ندارد و آنها را برای پرسش تشويق كنيد تا 

ناآگاهی خود را نسبت به آن موضوع برطرف كنند.
سخن پايانی

قانون پيش پا افتادگی، مس��ئله بس��يار مهمی اس��ت كه بر هر جنبه از 
زندگ��ی تأثير می گذارد. درک اين مفهوم به م��ا كمك می كند تا بتوانيم 
موضوع ه��ای پيش پاافتاده و كم اهميت را تش��خيص دهيم و زمان زيادی 
را صرف پرداختن به اين مسائل نکنيم. برای جلوگيری از اين پديده بايد 
در ابتدا ش��رايط و داليل اصلی بروز اين رفتار را شناس��ايی كنيم و سپس 

به دنبال راه حل ها و راهکارهای ممکن باشيم.
techrasa :منبع

:)Law of Triviality( قانون پیش  پا افتادگی

چرا بر روی مسائل کم  اهمیت، بیشتر تمرکز می کنیم؟

نویسنده: زهرا اشرفی

به قلم: جیل پرتز
ترجمه علی آل علی

به قلم: تیلور سونامکر خبرنگار
مترجم: امیر آل علی
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اخبار

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: عبدالحمیــد حمزه پور 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان بوشهر با حضور درپایگاه 
خبری خلیج فارس بوشــهر اظهار داشت: برای پایداری تامین آب 
آشامیدنی درسطح استان بوشهر طرح های مهم ومتنوعی از جمله 
تامین آب از طریق شیرین سازی آب دریا ،نوسازی وبازسازی شبکه 
ها وتاسیســات فرســوده ،احداث وافزایش ظرفیت مخازن ذخیره 
آب،قطع انشــعابات غیرمجاز، را با حمایت ها وپشتیبانی استاندار 
محترم بوشــهرووزارت نیرو دردســت اجرا وبرنامه داریم . وی در 
خصوص اجرای پروژه های آبشیرین کن دراستان گفت: هم اکنون 
در شهرها و روســتاهای مختلف در راستای تامین آب آشامیدنی 
استان تعدادی پروژه  آب شیرین کن عملیاتی شده است. وی با بیان 
اینکه نخستین پروژه آب شیرین کن روستایی استان بوشهر امسال 
وارد مــدار بهره برداری شــد گفت: این پروژه در روســتای زیارت 
ساحلی شهرستان دشتی با مشارکت بخش خصوصی اجرا و افتتاح 
شــد و روزانه ۶۰۰ مترمکعب آب از طریق شیرین  ســازی آب دریا 
تولید می کند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان 
اینکه اکنون در دیگر روستاهای استان بوشهر پروژه آب شیرین کن 
در حال اجرا اســت افزود: در این راستا برای منطقه شیف، هلیله و 
بندرگاه آب شیرین کن های ۱۰۰۰ مترمکعبی در حال ساخت است. 
حمزه پور اجرای پروژه آب شــیرین کن در نوار ساحلی تنگستان را 
مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در این راستا آب شیرین کن ۲۵۰۰ 
و ۷۵۰۰ مترمکعبی در حال اجرا اســت که با تکمیل آن مشــکل 
آب شــهرها و روستاهای نوار ســاحلی تنگستان برطرف می شود. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر، هزینه تامین آب 
از آب شــیرین کن ها و انتقال آب از خطــوط طوالنی ۷۰۰ تا ۸۰۰ 
کیلومتر را برای دولت بســیار باال دانست و بیان کرد: پایداری آب 
شــرب از اولویت های مهم اســتان بوشهر اســت که در این راستا 
استاندار، نمایندگان مردم در مجلس، فرمانداران و دیگر مسئوالن 
استان بوشهر همدل در تامین آب شرب استان تالش می کنند. وی، 
کم کردن وابستگی استان بوشهر به دیگر استان ها در تامین آب را 

مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: توسعه پروژه ها آب شیرین کن یکی 
از این برنامه ها است که اکنون ۱۰ درصد آب مصرفی استان بوشهر 
به میزان ۳۵ هزار متر مکعب از طریق پروژه های آب شیرین کن در 
شــهرهای بوشهر و کنگان تامین می شود. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه پروژه آب شیرین کن به ظرفیت 
۱۰۰ هزار مترمکعب در دست اجرا است گفت: آب شیرین کن های 
۳۵ هزار متر مکعبی بوشــهر، ۲۸ هزار مترمکعبی سیراف - جم، و 
۱۷ هزار مترمکعبی فاز ۳ تامین کننده آب شهر برازجان به عنوان 
بزرگترین پروژه های آب شیرین کن در دست اجرا استان محسوب 
می شوند. حمزه پور، از وارد مدار شدن فاز نخست آب شیرین کن های 
۳۵ هزار مترمکعب بوشــهر و ۲۸ هزار مترمکعب سیراف - جم تا 
قبل از فصل تابســتان سال ۱۴۰۰ خبر داد و بیان کرد: پروژه های 
آب شــیرین کن که با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا است 
بر اســاس تعهد آنهــا در زمانبندی تعیین شــده وارد مدار تولید 
می شــود. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان 
اینکه پروژه آب شــیرین کن شــیف، هلیله و بندرگاه بوشهر سال 
آینده تکمیل می  شود افزود: آب شیرین کن ۱۷ هزار مترمکعبی تا 
سال آینده ۵۰ درصد آن و پروژه های آب شیرین کن وحدتیه سال 
آینده وارد مدار تولید می شــود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان بوشهر از اجرای طرح نشــت یابی و کاهش هدررفت آب از 
شبکه های فرسوده در بوشهر و کنگان خبر داد و تصریح کرد: این 
پروژه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان برای نخستین باردرکشــور برای 
بررسی نشت یابی ۵۰۰ کیلومتر شبکه آبرسانی درحال اجرا است. 
حمزه پور تاکید کرد: با تکمیل طرح یاد شده ۵۰۰ لیتر در ثانیه از 
هدر رفت آب در شبکه های بوشــهر و کنگان جلوگیری می شود. 
وی، میزان کاهش هدررفت آب در بوشــهر را ۱۷ درصد دانست و 
افزود: با تکمیل این پروژه میزان هدررفت آب به کمتر از ۱۰ درصد 
کاهش می یابد. حمزه پور با اشــاره به اینکه در نوسازی شبکه های 
آبرسانی شهرهای استان بوشهر عقب افتادگی تاریخی داریم گفت: 
با توجه به اینکه اعتبارات دولتی پاسخگویی نیاز بازسازی شبکه ها 

نیســت از این نظر طرح های مهمی از جمله نشت یابی شبکه در 
دســتور کار قرار دارد. حمزه پور، از بازسازی تصفیه خانه بوشیگان 
کازرون، تامین کننده آب استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: برای 
بازسازی این پروژه ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر خارج شدن تمام نقاط شهر 
بوشــهر از جیره بندی توزیع آب را مــورد تاکید قرار داد و تصریح 
کرد: اکنون بخش عمده ای از شهر بوشهر از حالت نوبت بندی خارج 
شــده و مابقی شهر هم با نوسازی شبکه آبرسانی محقق می شود. 
وی همچنین خط انتقال ســیراف به جم را مورد اشــاره قرار داد 
و تصریح کــرد: این پروژه با مشــارکت وزارت نفت در حال اجرا 
اســت که تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و ۱۵۰ میلیارد 
تومــان دیگر هم برای تکمیل آن نیاز دارد که با تکمیل این خط، 
پروژه آب شیرین کن، مخازن و تصفیه خانه های آن مشکل تاریخی 
شهرستان جم، روستاها و شهرک های نفت و پتروشیمی در حوزه 
تامین آب آشــامیدنی برطرف می کند. وی، با اشاره به اجرای ۱۰ 
مجتمع آبرسانی روستایی در استان بوشهر خاطر نشان کرد: امسال 
۴۰ میلیــارد تومان برای تســریع در تکمیل آنها اعتبار تخصیص 
یافته و مخزن ذخیره آب به ظرفیت ۵ هزار مترمکعب در دســت 
اجرا است. وی با قدردانی از اصحاب رسانه استان بوشهر درراستای 
تحقق اهداف شــرکت آبفای استان گفت : اقدامات خوب وموثری 
درراســتای افزایش رضایت مندی مردم طی ۲ سال گذشته انجام 
شــده است که دراین راســتا نقش مهم مردم و اصحاب رسانه در 
فرهنگ بهینه مصرف آّب بســیار حائز اهمیت بوده است که جای 

قدردانی دارد.

اصفهان – قاسم اسد: مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهــان گفت:دردهــه فجر۱۶ پروژه در بخــش آب و فاضالب با 
اعتباری بالغ بر ۲۴۵میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال در ســطح استان 
به بهره برداری می رســد. هاشــم امینی اعالم کرد: در دهه فجر 
ســال جاری ۱۴ پــروژه در بخش آب به بهره برداری می رســد و 
پروژه کلکتور فاضالب شــاهین شهر و منطقه ۶ اصفهان در بخش 
فاضــالب در مدار بهره برداری قرار می گیرند. وی با بیان اینکه در 
دهــه فجر ۴ مخزن آب در مدار بهره برداری قرار می گیرد تصریح 

کرد: مخزن هزار مترمکعب در شــهر دامنه در شهرستان فریدن، 
مخزن دوهزارمترمکعبی در دهق نجف آباد، مخزن ۱۰۰ مترمکعبی 
روستای چیرمان کوهپایه، مخزن ۵۰ مترمکعبی روستای آبچویه 
کوهپایه در این ایام در مدار بهره برداری قرار می گیرند، همچنین 
بازســازی مخزن ۱۰۰ مترمکعبی روستای ازونبالغ در شهرستان 
فریــدن به پایان رســیده و در بهمن ماه بهره برداری می شــود. 
مدیرعامل شرکت آبفا  استان اصفهان با اشاره به افتتاح آزمایشگاه 
میکروبیولوژی در شهر نجف آباد اظهار داشت:  از آنجائیکه ارتقای 
کیفی آب شرب مردم برای فعاالن صنعت بسیار حائز اهمیت است 
راه اندازی آزمایشــگاه میکروبیولوژی در دســتور کار قرار گرفت. 
مهندس هاشــم امینی به بهــره برداری از سیســتم تله متری و 
مانیتورینگ منابع آبی روســتاهای بخش بن رود پرداخت و بیان 
داشت: در این ایام مبارک، سیستم تله متری و مانیتورینگ منابع 
آبی ۱۷ روستای بخش بن رود عملیاتی می شود تا از این پس آب 

شــرب عادالنه میان روستاییان توزیع گردد.  وی ادامه داد: در دهه 
فجر سال جاری با بهره برداری از ۱۲ کیلومتر خط انتقال آب، اهالی 
روستای جشوقان منطقه کوهپایه ازآب شرب پایدار بهره مند می 
شوند .  امینی  تقویت منابع آب محلی را در سطح استان بسیار حائز 
اهمیت برشــمرد و خاطرنشان ساخت: به منظور تقویت منابع آب 
محلی حفر چاه در برخی از نقاط استان در دستور کار قرارگرفت، که 
در دهه فجر ۵ حلقه چاه جدیدالحفر افتتاح می گردند. همچنین ۴ 
حلقه چاه در منطقه ۶ اصفهان و یک حلقه در شاهین شهر در مدار 
بهره برداری قرار می گیرند. مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان 
با بیان اینکه با یکپارچه ســازی شرکتهای آبفا شهری و روستایی 
یکی از اولویت ها اصالح و بازسازی شبکه فرسوده آب در روستاها 
بوده اســت، اعالم کرد:   ۱9.۵  کیلومتر شبکه فرسوده آب در خور 
وبیانک، پس از بازسازی و اصالح در دهه فجر امسال در مدار بهره 

برداری قرار می گیرد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس گیالن در جلسه بررسی شاخص های مدیریت سبز، 
برنامه ها و فعالیت اداره کل، افزود: حفاظت از محیط زیست وظیفه 
همگانی است. به گزارش روابط عمومی، جمعی از کارشناسان اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان گیالن در راستای ارزیابی اجرای 
مدیریت ســبز با حضور در اداره کل نوســازی مدارس گیالن طی 
نشســتی با مهندس دقیق مدیر کل محترم و مهندس جاذب نیکو 
مسئول محترم دفتر فنی، عملکرد اداره کل را براساس محورهای؛ 
مدیریت مصرف انرژی)آب، برق وگاز(، مدیریت مصرف کاغذ، پسماند 
و آموزش، فرهنگ ســازی و همچنین شاخص های مدیریت سبز، 
برنامه ها و فعالیت مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.  مهندس علی  
دقیق مدیر کل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس گیالن درابتدای 
این جلســه با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی 

است، افزود: اجرای برنامه های مدیریت سبز با هدف کاهش هزینه 
ها و به حداقل رســاندن مصرف انرژی و حفظ و صیانت از محیط 
زیســت از برنامه ها و اولویت های اصلی ما در اداره کل می باشــد. 
وی با اشــاره به اینکه حرکت به سمت مدیریت سبز یک ضرورت 

اجتناب ناپذیر است، تصریح نمود: مدیریت سبز در واقع اتخاذ تدابیر 
و سیاست های موثر و بسیج تمامی منابع در جهت رسیدن به اهداف 
و رسالت زیست محیطی می باشــد. مدیر کل نوسازی مدارس در 
ادامه با تشریح ضرورت توجه به مدیریت سبز در جهان امروزی تاکید 
کرد: اداره کل نوسازی مدارس خود را موظف می داند با اجرای برنامه 
های مدیریت ســبز و استفاده از فناوری های نوین سازگار با محیط 
زیست اقدامی ماندگار در زمینه حفاظت از محیط زیست در حوزه 
مدرسه ســازی از خود به یادگار بگذارد. وی تشریح نمود: اتفاقات 
خوبی در اداره کل نوســازی مدارس در این راستا رقم خورد و امروز 
کاهش هزینه ها و صرفه جویی را  در مصرف آب ، برق ، گاز شاهد 
بودیم و این سیاســت را با برنامه ای مدون تر ادامه خواهیم داد. در 
ادامه این جلسه از بخش های مختلف ساختمان اداره کل نوسازی 

مدارس و پروژه ۱۲ کالسه حسن حجتی رشت نیز بازدید نمودند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: از رؤسای منطقه پردیسان و بانوان 
کمیته امداد اســتان قم که در برنامه ارزیابی عملکرد 9 ماهه ادارات 
اجرائی این نهاد در قم، حائز رتبه های اول و دوم شدند قدردانی شد. 
رئیس کمیته امداد، در هم اندیشی و جلسه پرسش و پاسخ با مددکاران 
کمیته امداد استان قم شرکت و سخنرانی کرد. به گزارش پایگاه اطالع 
رســانی کمیته امداد، سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در 
بخشی از تقدیرنامه خود آورده است: بی شک توفیق خدمتگزاری به 
محرومین و نیازمندان جامعه اسالمی از نهضت های ماندگار دینی و 
سیره عملی ائمه اطهار )ع( است که عالوه بر حالوت معنوی و سعادت 

دنیوی، به عنوان ذخیره ای گرانقدر خواهد ماند. اینک که با تالش و 
زحمات مجّدانه در برنامه ارزیابی عملکرد نه ماهه ادارات اجرائی حائز 
رتبه گردیده اید، از جنابعالی و ســایر همکاران آن اداره قدردانی می 
کنم. وی در بخشی از سخنرانی خود در جمع مددکاران کمیته امداد 
استان قم، با اشاره به اهمیت مددکاری در این نهاد گفت: هدف همه ما 
خدمت بهتر به جامعه هدف و ولینعمتان جامعه است و باید این فرصت 
را مغتنم بشماریم. آقای علی نقی حبیبی رئیس اداره پردیسان و خانم 
زهرا کرمی رئیس اداره بانوان استان قم به ترتیب حائز رتبه های اول و 

دوم رؤسای ادارات اجرایی استان قم شدند.

مشهد - صابر ابراهیم بای : مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
گفت: مشترکان می توانند با صرفه جویی از مزایایی طرح تشویقی گاز 
رایگان یا اعمال تخفیف بهره مند شوند.  حسن افتخاری با اعالم این 
مطلب افزود: با توجه به بخشنامه آذرماه امسال هیات وزیران، برای همه 

واحدهای خانگی که مصرف ماهانه آنها در ماه های سرد سال از ابتدای 
دی ماه 99 تا نیمه اول فروردین کمتر از ۲۰۰ متر مکعب باشد قبض 
رایگان صادر می شود. وی گفت: برای واحدهای خانگی که در محدوده 
قبض رایگان قرار نگیرند نیز چنانچه مصرف خود را نسبت به میانگین 
مصارف ماههای مشابه سال های 9۶ و 9۷ بیش از ۱۰ درصد کاهش 
دهند گازبهای آنها با ۱۵ درصد تخفیف محاســبه خواهد شد. مدیر 
عامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: برای واحدهای خانگی که 
مصرف ماهانه آنها ۱۵ درصد بیشتر از میانگین مصرف ماههای مشابه 
در ســالهای 9۶ و 9۷ باشد گاز بهای آنها با ۱۵ درصد اضافه محاسبه 

می شود. افتخاری ادامه داد : برای ساختمانهایی که مصرف دوره مرجع 
آنها در ســال 9۶ کامل نیست مبنای محاسبه مقادیر مصرف و دمای 
دوره مرجع سال 9۷ اســت. مدیر عامل شرکت گاز استان ادامه داد: 
برای ساختمانهایی که تنها در سال 9۸ دارای سابقه مصرف گاز طبیعی 
باشــند مبنای محاســبه مصرف و دمای دوره مرجع سال 9۸ بوده و 
مشترکانی که از سال 99 یا پس از آن گازرسانی می شوند هم از سال 
بعد از گازرســانی بر مبنای مصرف گاز سال قبل شامل این تخفیف 
خواهند شد. یادآور می شود؛ دو میلیون و ۴۴۰ هزار مشترک در استان 

خراسان رضوی از خدمات شرکت گاز استفاده می کنند.

 حضور مدیرعامل شرکت آبفای استان بوشهر 
در پایگاه خبری خلیج فارس بوشهر

دردهه فجر صورت می گیرد؛

افتتاح 16 پروژه آبفا  در استان اصفهان

مدیر کل نوسازی مدارس گیالن در جلسه بررسی شاخص های مدیریت سبزعنوان نمود:

حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است

از رؤسای برتر ادارات کمیته امداد استان قم، قدردانی شد

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی  خبر دادا:

شهروندان گاز رایگان مصرف کنند

در ادامه بررسی های گروه معین منطقه:
وضعیت عملیات انبار نفت شهید رجایی بندرعباس توسط کارشناسان 

پایش شد
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: پس از دوهفته حضور گروه معین در بخش 
های مختلف انبار نفت شهید رجایی بندرعباس جلسه جمعبندی این بازرسی ها تشکیل 
و تصمیم های الزم برای بهبود روند عملیات اتخاذ شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان، گروه معین منطقه متشکل از کارشناسان حوزه 
های عملیاتی ، خدمات مهندسی سامانه هوشمند، مکانیزه ، HSE ، مالی و اداری،  به 
مدت دوهفته با حضور در انبار نفت شهید رجایی بندرعباس وضعیت این انبار نفت بزرگ 
را پایش کردند. در این بازرسی که با هدف بهبود فرآیند عملیات ، شناسایی کمبودها و 
اشکاالت و شناخت پتانسیل ها و ظرفیت های افزایشی انجام شد؛ کارکنان این انبار ضمن ارائه توضیحات و مستندات همکاری بسیار 
خوبی با کارشناسان داشتند. در ابتدای جلسه جمع بندی یافته ها، علی چنانی سرپرست تیم کارشناسان نتایج بررسی های انجام شده را 
به تفکیک حوزه های مختلف ارایه داد و از همکاری رئیس و کارکنان انبارنفت شهید رجایی بندرعباس با کارشناسان گروه معین منطقه 
هرمزگان تشکر کرد.  در ادامه مرتضی عابدینی معاون فنی و عملیاتی منطقه و امین تاجیان رئیس انبار نفت شهید رجایی بندرعباس 
گزارش های الزم را به مدیر منطقه ارائه کردند. مدیر منطقه هرمزگان در این جلسه با تاکید بر رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برای 
حفاظت از سالمت کارکنان گفت: اهمیت این تاسیسات در امر سوخت رسانی موجب شده است که همه ما با حساسیت های بسیار 
باالیی روند عملیات ارسال و دریافت فرآورده را کنترل کنیم. عبداهلل احمدی کمرپشتی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به 
حجم باالی بارگیری فرآورده در انبار نفت شهید رجایی گفت: راه اندازی سیستم نوبت دهی مکانیزه برای تسریع امور و تسهیل کار 
رانندگان زحمتکش حمل فرآورده های نفتی از اولویت های ماست. در این جلسه همچنین حکم انتصاب منصور ترکی زاده به سمت دبیر 
گروه معین منطقه هرمزگان به وی اعطا شد. گفتنی است گروه معین در مناطق پخش فرآورده های نفتی از تعدادی از کارشناسان خبره 
در تخصص های مختلف تشکیل شده است که در بازه های زمانی تصادفی با حضور در نواحی و تاسیسات فرآیند عملیات، مهندسی، 

اداری و مالی را بررسی و یافته های خود را برای اتخاذ تصمیمات بهینه در اختیار مسولین قرار می دهند.

در دی ماه 99 محقق شد؛
رشد 24 درصدی تولید انرژی الکتریکی خالص در نیروگاه شهید رجایی 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: نیروگاه شــهید رجایی با تولید بیش از یک 
میلیارد کیلووات ســاعت انرژی خالص در دی ماه امسال، ۲۴ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت 
تولید برق شهید رجایی، در دهمین ماه سال جاری، یک میلیارد و هفتاد میلیون و 
چهارصد و هفده هزار کیلووات ســاعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل 
ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است. از این میزان انرژی، 
چهارصد وپنجاه میلیون و ششــصد و پنجاه و هشت هزار کیلووات ساعت انرژی در 
واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ششصد و نوزده میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه 
بخار تولید شده است. با تولید این میزان انرژی خالص در دی ماه، این نیروگاه شاهد رشد ۲۴ درصدی تولید انرژی نسبت به دی 

ماه سال گذشته بوده است.

یک پست برق در دزفول وارد مدار می شود
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: فاز اول 
پست و خط سردشت دزفول، تکمیل و آماده بهره برداری است. محمود دشت بزرگ 
اظهار کرد: فاز اول پست سیار ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت سردشت دزفول با ۱۲ مگاولت 
آمپر ظرفیت و یک فیدر خروجی ۳۳ کیلو ولت تکمیل و در ماه جاری به بهره برداری 
می رســد. وی بیان کرد: برای برقداری این پست نیز یک خط دو مداره به طول ۳۵ 
کیلومتر از پست ۴۰۰ کیلوولت دزفول به پست سردشت متصل و نهایی شده است. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ارزش سرمایه گذاری این پروژه را بیش از ۴۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: هدف از 
ساخت این پست تامین برق سردشت دزفول و اصالح افت ولتاژ در این منطقه است. به گفته دشت بزرگ عملیات خاکی فاز نهایی 

پست سردشت دزفول نیز انجام شده و پروژه در حال حاضر فعال و در حال اجرا است.

نشست صمیمی کمیته پژوهش پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن با 
دانشگاه آزاد شهرستان الهیجان انجام شد

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: در راســتای نهادینه کردن و تقویت ارتباط 
صنعت نفت و مراکز دانشگاهی ، نشست صمیمی فی ما بین کمیته پژوهش پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن و دانشــگاه آزاد شهرستان الهیجان انجام شد . به 
گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ؛ اجرای 
پایان نامه های مرتبط با فعالیت شرکت ، کاهش مصرف سوخت های فسیلی ، حفظ 
محیط زیست ، جلوگیری از آلودگی هوا و منابع زیرزمینی توسط فرآورده های نفتی 
و استفاده از انرژی خورشیدی و بادی برای تولید برق از جمله اهم مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
. گفتنی اســت باتوجه باینکه همکاری صنعت نفت و مراکز دانشــگاهی می تواند مسیر توسعه و پیشرفت علمی را هموار سازد ؛ 
درخصوص  ایجاد رشته های مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه و استفاده همکاران از ظرفیت  آموزشی دانشگاه برای انجام پروژه ها 

و ادامه تحصیل از دیگر مواردی بود که صحبت شد . 

بازدید مدیر مخابرات منطقه گلستان از پروژه ها و مراکز مخابرات 
روستایی شهرستان علی آباد کتول

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلســتان از مراکز تلفن شهرهای سنگدوین ، مزرعه کتول و همچنین 
روستاهای حاجی کالته و رحمت آباد بازدید کرد .مهندس غالمعلی شهمرادی از مراکز تلفن شهرهای سنگدوین و مزرعه کتول و 
روستاهای رحمت آباد و حاجی کالته از توابع شهرستان علی آباد کتول بازدید و از نزدیک تجهیزات فنی سخت افزاری و نرم افزاری 
را مورد بررسی قرارداد .مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر اینکه ارائه خدمات مطلوب به مشریان مستلزم داشتن امکانات 
مناسب است گفت : توسعه و بروززسانی تجهیزات موجب خواهد شد تا سرویسها و خدمات با کیفیت تری در اختیار متقاضیان قرار 
گیرد.وی با همکاران مخابراتی در این مراکز تلفن به تبادل نظر پرداخت و با اشاره به اینکه نیاز مشتریان روز به روز در حال تغییر و 
افزایش است بر همسو شدن با خواسته مشتریان تاکید کرد .همچنین در دیدار چهره به چهره مهندس غالمعلی شهمرادی با مردم 
واعضای  شورای شهر های سنگدوین و مزرعه کتول و دهیار روستاهای رحمت آباد و حاجی کالته از نزدیک نسبت به نیاز های 
مخابراتی مردم آگاهی و در راستای تامین آنها هماهنگی ها و دستورات الزم صادر شد.مهندس غالمعلی شهمرادی در ادامه برنامه 
بازدید از پروژه های مخابرات ، از نزدیک در جریان روند تاسیس سایت  روستای رحمت آباد قرار گرفت و با تاکید بر اینکه سایت 
تلفن همراه روستای رحمت آباد با تالش کارشناسان ارتباطات سیار راه اندازی شد گفت : تاسیس این سایت ، موجب خواهد شد 
ارتباطات همراه اول مردم روستای رحمت آباد و توابع آن با پوشش کامل و کیفیت حداکثری همراه باشد.الزم به ذکر است سایت 

تلفن همراه روستای رحمت آباد در قالب عملیات فاز ۸ توسعه ارتباطات سیار در استان گلستان انجام شده است .

  سرپرست فرمانداری شاهرود:
برنامه های دهه فجر فرصتی برای بیان ماموریت های انقالب اسالمی در 

گام دوم به دانش آموزان
شاهرود - حسین بابامحمدی: دکترابوطالب جاللی در نشست شورای آموزش 
و پرورش شهرستان شاهرود در تاالر والیت فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه در 
خصوص توسعه آموزش ، نقش و اهمیت آن باید بازنگری شود، افزود:  کشورهایی که 
در حوزه های مختلف جایگاه خوبی دارند به نظام آموزش و پرورش نگاه ویژه داشته اند 
. وی با اشاره به اینکه تا قبل از شیوع ویروس کرونا به آموزش های مجازی توجه کافی 
نشــده بود، اظهار داشت : برای ارائه آموزش مجازی  ، توسعه نرم افزاری، اینترنت و 
خدمات فناوری اطالعات ضروری  است ، معلمان و مربیان هم  باید به تولید محتوا  وقت بیشتری صرف کنند.سرپرست فرمانداری 
ویژه شاهرودگفت : مشارکت حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی و معدن  برای آموزش دانش آموزان  ضروری است ، باید بخشی 
از ظرفیت های معطل مانده آموزش و پرورش در قالب قراردادهای مشارکتی به بخش غیر دولتی واگذار شود. دکترجاللی تاکید 

کرد: برنامه های دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان ماموریت های انقالب اسالمی در گام دوم برای دانش آموزان است.

سه شنبه
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س��رمايه گذارها در دوره كنونی به دنبال امری فراتر از همکاری سودآوری 
با كارآفرينان هس��تند. بس��ياری از كارآفرينان به دليل پيگيری ش��يوه های 
سنتی در زمينه تعامل با سرمايه گذارها دچار مشکالت بسيار زيادی می شوند 
بنابراين بررس��ی برخی از انتظارات جديد س��رمايه گذارها از كارآفرينان امر 
ضروری خواهد بود. اين امر همکاری ميان دو طرف را ساماندهی خواهد كرد. 
همچنين از بروز برخی مشکالت مالی و قراردادی نيز پيشگيری می كند. در 
ادامه برخی از انتظارات مهم سرمايه گذارها از كارآفرينان را مرور خواهيم كرد. 

1. نیاز به افراد باانگیزه
انگي��زه باال در حوزه كس��ب و كار نقش مهمی در موفقي��ت افراد دارد. 

بس��ياری از كارآفرين��ان توانايی جل��ب نظر مخاطب ه��دف و همينطور 
سرمايه گذارها برای همکاری را ندارند. اين امر ناشی از نوع نگاه كارآفرينان 
به حوزه فعاليت شان است. اگر يك كارآفرين نگاه موقت و سطحی به عرصه 
كسب و كارش داشته باشد، بی اعتمادی سرمايه گذارها به وی امری طبيعی 
خواهد بود. امروزه اغلب كارآفرينان تازه كار برای جلب نظر سرمايه گذارها 
اقدام به نمايش جلوه ای فعال و پويا از كس��ب و كارشان می كنند. اگر در 
اين ميان انگيزه خودمان را به سرمايه گذارها نشان دهيم، شانس مان برای 

جلب نظر مثبت شان در زمينه همکاری به شدت افزايش خواهد يافت. 
2. راهکارهای تازه

كس��ب و كارها بايد هميشه راهکارهای تاثيرگذاری برای حل مشکالت 
مشتريان داشته باشند. اين امر پيوند اجتناب ناپذيری با نوآوری و استفاده 
از رويکردهای تازه دارد بنابراين موفق ترين كارآفرينان هميش��ه در زمينه 

اس��تفاده از رويکردهای تازه مهارت به خرج می دهند. وقتی يك كسب و 
كار در ميان رقبای متعددش از يك ش��يوه تازه استفاده می كند، در عمل 

مزيتی رقابتی را توسعه می دهد. 
وقتی سرمايه گذارها در جلسات مشترک با كارآفرينان شركت می كنند، 
اغلب به دنبال راهکارهای تازه و تاثيرگذار هستند. اگر اين راهکارها برای 
س��رمايه گذارها جذابيت كافی داشته باشد، فرآيند همکاری شروع خواهد 
شد. جلب نظر س��رمايه گذارها فرآيندی به همين سادگی و روشنی دارد. 
نکته مهم در اين ميان تالش برای توجه مستقيم به نيازهای سرمايه گذارها 

و پرهيز از رويکردهای پيچيده برای معرفی ايده های كاری است. 
3. شفافیت در عملکرد

كسب و كارها بايد عملکرد شفافی، به ويژه در حوزه مالی، داشته باشند. 
اين امر يکی از اصول اساس��ی برای موفقيت هر كس��ب و كاری محسوب 

می ش��ود. س��رمايه گذارها تمايلی برای همکاری با برندهای مش��کوک به 
فعاليت های مالی غيرقانونی ندارند. درست به همين خاطر برندهای بزرگ 
به طور مداوم گزارش های مالی شان را به روز نگه می دارند. اگر حتی يك 
روز تاخير در ارائه گزارش های مالی صورت گيرد، اعتماد دامنه وسيعی از 
سرمايه گذارها سلب خواهد شد بنابراين رعايت شفافيت مالی رمز موفقيت 

در جلب نظر سرمايه گذارها  محسوب می شود. 
بازارهای مالی در طول يك س��ال اخير فراز و فرودهای بس��يار زيادی 
را تجرب��ه كرده اس��ت. اين امر موج��ب عملکرد همراه ب��ا احتياط اغلب 
سرمايه گذارها در حوزه مالی شده است بنابراين ارائه پيشنهادهای روشن 
و از نظر مالی شفاف برای جلب نظر سرمايه گذارها امری ضروری محسوب 

می شود. 
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سرمایه گذارها به دنبال چه كارآفرینانی هستند؟

شغل رستوران داری يکی از حوزه های محبوب در تمامی نقاط جهان محسوب 
می شود. درواقع اين امر يك واقعيت است كه افراد حتی در بدترين شرايط هم 
نياز به رفع گرسنگی داشته و اين مسئله نياز هر روز آنها محسوب می شود. اين 
امر در حالی است كه افراد ممکن است كه تا چند ماه اقدام به خريد موارد ديگر 
نظير لباس نکنند. اگرچه اين صنعت از نظر بسياری از افراد كامال بدون ريسك 
محسوب می ش��ود، با اين حال آمارها حاكی از آن است كه بيش از 5۰ درصد 
رستوران های تازه كار، حتی قادر نيستند كه سال اول خود را سپری كنند. همين 

امر باعث شده است تا در اين مقاله به بررسی 3 دليل رايج اين اتفاق بپردازيم.

1-شروع بیش از حد سریع 
بس��ياری از افرادی كه تمايل به ايجاد يك رس��توران دارند، اين اقدام را در 
كمترين زمان ممکن به اجرا درمی آورند. اين امر در حالی است كه شما نياز 
به تست ايده و محصوالت خود داريد تا نسبت به واكنش های مثبت، اطمينان 
داش��ته باشيد. اين اقدام بايد حتی قبل از اضافه كردن غذاهای جديد به منو 
نيز انجام شود. همچنين شما بايد محدوديت های منطقه ای را از بين ببريد. 
برای اين موضوع فروش آنالين يك گزينه بسيار خوب محسوب شده و باعث 
می شود كه افراد صرفا به حضور در رستوران شما محدود نباشند، با اين حال 
برای اين امر كه اعتماد الزم شکل گيرد، توصيه می شود كه حتی آموزش نحوه 
پخت را در س��ايت و صفحات خود در شبکه های اجتماعی داشته باشيد. به 
صورت كلی افراد به هر ميزان كه تصاوير و فيلم های بيشتری را از شما مشاهده 

كنند، احتمال خريد نيز افزايش پيدا خواهد كرد. 
2-قیمت گذاری نادرست

قيمت گذاری شما بايد كامال با توجه به شرايط بازار باشد. برای مثال يك 
غذايی را كه برندهای ديگر با 3۰ دالر به فروش می رسانند، شما نمی توانيد 
قيمت 1۰۰ دالر را بر روی آن بگذاريد. اين امر تنها زمانی امکان پذير است 
كه مزيت هايی را داش��ته باشيد، با اين حال به صورت كلی بهتر است كه 
قيمت خود را رقابتی نگه داش��ته و از طريق اقدامات فرعی، درآمد خود را 
افزايش دهيد. برای مثال ممکن است شما تنوع سس های خود را افزايش 
دهيد، اين اقدام باعث خواهد شد تا امکان كسب درآمد نيز بيشتر باشد، با 
اين حال فراموش نکنيد كه در يك صنعت، بهتر است كه منابع درآمدی 
متنوعی را داشته باشيد تا در صورت بروز يك مشکل، وارد بحران نشويد. 

3-عدم توجه به مقوله مدیریت 
بس��ياری از افراد تصور می كنند كه به علت توانايی پخت باال، می توانند 
تا يك رستوران موفق را داشته باشند. اين امر در حالی است كه مديريت 
ي��ك مجموعه، توانايی های خاص خود را نياز دارد. در اين راس��تا توصيه 
می شود كه دانش خود را افزايش داده و يا از فردی حرفه ای كمك بگيريد. 
همچنين فراموش نکنيد كه بر طبق يك استاندارد جهانی، شما به حداقل 
س��ه س��ال زمان برای موفقيت كس��ب و كار خود نياز خواهيد داشت. به 
همين خاطر الزم است تا صبر بااليی را نيز داشته باشيد. در نهايت مطالعه 
داس��تان رس��توران های موفق جهان و ترندهای جديد اين حوزه، به شما 

كمك خواهد كرد تا با مشکالت به مراتب كمتری مواجه باشيد. 
allbusiness.com :منبع

چرا رستوران ها شکست می خورند؟ 
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مهم نيس��ت كه چطور زندگی كنيد، چ��ه والدين خانه دار 
باش��يد، چه هميشه در حال سفر كردن دور دنيا باشيد و چه 
مدير يك ش��ركت بزرگ باش��يد، هميشه افرادی هستند كه 
شما و كارتان را قضاوت كنند.  واقعا مهم نيست كه چه كسی 
هس��تيد و چه كار می كنيد، هميش��ه فردی شما را زير نظر 
دارد و از ش��ما انتقاد می كند. در اكثر مواقع مردم نه به خاطر 
خصومت های شخصی، بلکه به خاطر ضعف های خودشان، از 
ش��ما انتقاد می كنند. آنها منفی نگری و ترس های خود را به 
شما انتقال می دهند و در نهايت، شما نمی توانيد هيچ جوره آن 
را متوقف كنيد. تنها كاری كه می توانيد انجام دهيد اين است 

كه با آن مقابله كنيد.
حاال سوال اينجا است كه چگونه؟

بزرگترین منتقد
جروبحث در مورد انتقادهای بيرونی كار آس��انی است، اما 
آي��ا تا به حال به درون خود نگاه��ی انداخته ايد تا بزرگترين 
منتق��د خود را بيابيد؟ بی ش��ك بزرگترين منتقد زندگی، در 
درون خود ش��ما اس��ت. هر بار كه جرأت انج��ام دادن كاری 
را پيدا می كنيد و س��عی می كني��د به جلو حركت كنيد، اين 
خودانتقادی به س��راغ تان می آيد و جلوی ش��ما را می گيرد. 
هنگام��ی كه به خودانتقادی عادت كنيد ، ديگر انتقاد ديگران 

برای تان ناراحت كننده نيست.
درب��اره اش فکر كنيد. وقتی يك ايده  فوق العاده به ذهن تان 
می رسد، چه كار می كنيد؟ آيا فورا به تمام دوستان نزديك تان 
ايده  خ��ود را می گوييد؟ يا آن را پيش خ��ود نگه می داريد و 
قبل از اينکه به كسی چيزی بگوييد، می خواهيد ايده  خود را 
عملی كنيد؟ به احتمال زياد، گزينه  دوم جواب ش��ما است و 
من می خواهم به دليلش فکر كنيد. دليلش اين است كه شما 
نگران واكنش ديگران هس��تيد. گذشته از اينها، شما خودتان 

هم در ذهن خود، يك منتقد ساخته ايد.
در حالی كه بس��ياری از مردم امروزه وبالگ دارند، پس��ت 
گذاش��تن برای اغلب آنها سخت اس��ت. اينکه خودتان را در 
معرض انتقاد و قضاوت ديگران قرار دهيد، بس��يار ترس��ناک 
است. بسياری از مردم پس��ت می نويسند، اما آن را به عنوان 
پيش نويس ذخيره می كنند و هفته ها طول می كشد تا شهامت 
انتش��ار آن پست را پيدا كنند. حتی برخی افراد ممکن است 
بخش نظرات پس��ت خود را به خاطر ترس از پاسخ هايی كه 

دريافت خواهند كرد، ببندند.
ش��ما هم می توانيد اجازه دهيد كه ترس و انتقاد درونی تان 
از پيشرفت شما جلوگيری كند يا می توانيد بدون توجه به آن، 
كارتان را بکنيد. به طور كلی، هر كاری هم كه بکنيد، مردم از 

روش شما انتقاد می كنند و به راه خود ادامه می دهند.
تنها كاری كه بايد انجام دهيد، اين اس��ت كه آنها را ناديده 

بگيريد.
بله، گفتنش، آن هم وقتی می خواهيد كسی كارتان را تاييد 
كند، بسيار راحت تر است تا عمل كردن به آن بنابراين چگونه 

بايد با افرادی كه از ش��ما و كارت��ان انتقاد می كنند، برخورد 
كنيد؟

انتقاد ها را به خودتان نگیرید
احتماال عمل كردن به اين نصيحت، سخت ترين كار ممکن 
است. شما نبايد قضاوت و انتقاد ديگران را به خودتان بگيريد، 
هرچن��د به نظر می رس��د در آن لحظه طرف مقابل با ش��ما 
خصومت شخصی دارد. ما به سادگی فکر می كنيم چون كسی 
دارد از »ما« انتقاد می كند، پس حتما با خود ما مشکل دارد.

با اين حال، واقعيت اين اس��ت كه مردم از همه چيز انتقاد 
می كنند، از جمله خودشان. آنها طوری رفتار می كنند كه انگار 
همه چيز را می دانند، همه چيز دارند و بهترين انس��ان روی 
زمين هس��تند، اما واقعيت اين است كه آنها اين طور احساس 
نمی كنند، فق��ط اين گونه رفتار می كنند تا ضعف های درونی 

خود را بپوشانند.
وقتی كسی از شما يا كارتان انتقاد می كند، يادتان باشد كه 

بيشتر دارد از خود حقيقی اش انتقاد می كند تا شما.
به آنها ترحم كنید

هيچ ك��س از اول منتقد نبوده. هيچ ك��س از اول آدم بدی 
به دنيا نيامده. اين يك ويژگی اكتس��ابی اس��ت كه ما از افراد 
دور و بر خود يا جامعه می گيريم. وقتی به قضيه از اين زاويه 
ن��گاه كني��د و با خود بگوييد چه بر س��ر ط��رف مقابل آمده 
كه تا اين حد ش��رور و منتقد ش��ده است، خيلی راحت به او 
ترحم می كنيد. مطمئنم االن چشم غره می رويد و با خودتان 
می گوييد چرا بايد برای كسی كه همه را قضاوت می كند، دل 
بس��وزانم؟ شما نمی توانيد نحوه  رفتار ديگران را تغيير دهيد، 
فقط می توانيد واكنش خود را تغيير دهيد. آيا بهترين گزينه، 

دلسوزی نيست؟
اين ديگر به شما بستگی دارد كه راه باال را انتخاب كنيد يا 
راه ديگری. فکرش را هم نمی كنيد كه دلسوزی و ترحم، تا چه 

حد بر تعامالت آتی آنها تاثير می گذارد.
درس عبرت بگیرید

زندگی، يك درس است و وقتی با قضاوت و انتقاد رو به رو شديد، 
بايد از آن درسی بگيريد. اگر افراد منتقد را به عنوان درس  عبرتی 
كه بايد ياد بگيريد و چالش های سختی كه بايد پشت سر بگذاريد 

نگاه كنيد، برخورد با افراد آنها برای تان بسيار آسان تر می شود.
آيا منفی را با منفی پاس��خ می دهيد؟ يا بهتر اس��ت از آن 

بگذريد و فرد بهتری باشيد؟
امکان ندارد در طول زندگی به افراد منتقد برنخوريد و حتی 
شايد خودتان هم يك زمانی همه را قضاوت می كرديد بنابراين 

چاره ای جز درس گرفتن و ادامه دادن زندگی تان نداريد.
از حرف های شان بگذرید

تا كس��ی از ش��ما انتقاد می كند، غريزه  ش��ما می گويد از 
خودتان محافظت كنيد و حالت دفاعی بگيريد. حتی ممکن 
اس��ت برای دفاع از خود، به آنها حمله كنيد. اما صرف نظر از 
آن حال خوبی كه حاضر جوابی در آن لحظه به شما می دهد، 

شخصيت شما را به اندازه  شخصيت فرد منتقد، پايين می كشد 
و به همان اندازه بد می كند. اگر رفتار آنها را دوس��ت نداريد، 
نبايد تس��ليم خواس��ته های لحظه ای خود شويد و مانند آنها 

رفتار كنيد. اين گونه داريد آنها را به خواسته شان می رسانيد.
اكثريت افراد منتقد، به شدت خودانتقادند. شما نمی دانيد 
كه آنها چه افکار منفی  ای در سر خود می پرورانند. برای مثال، 
فردی كه اضافه وزن دارد، هميشه از بقيه افرادی كه اضافه وزن 
دارند، انتقاد می كند. آنها می خندند و می گويند چون خودشان 
هم اضافه وزن دارند، می توانند كمی ش��وخی كنند، اما صرفا 
اين حرف ها را می زنند تا اضافه وزن خودش��ان يادش��ان برود. 
گاهی اوقات ديگران با انتقاد از بقيه، در واقع دارند از خودشان 

انتقاد می كنند.
با آنها مثل خودشان رفتار كنید

رئيس تان بيس��ت و چهار ساعت روز و هفت روز هفته دارد 
از شما انتقاد می كند. انگار اگر از شما انتقاد نکند، روزش شب 
نمی ش��ود. اين هر كسی را خسته می كند، به خصوص وقتی 

بايد پنج روز هفته را با همين فرد سپری كنيد.
با اين حال، ش��ما می توانيد اين وضعيت و نحوه  تفکرتان را 
تغيير دهيد. به جای تمركز بر انتقادات، به اين فکر كنيد كه 
چقدر خوش شانس هستيد كه با همکارانی به اين خوبی، داريد 
اينجا كار می كني��د. روی قضاوت ها تمركز نکنيد، بلکه روی 
نکات مثبت آن تمركز كنيد. به جای تمركز بر قضاوت ديگران، 

می توانيد بر روی توجه و حمايت اطرافيان تان تمركز كنيد.
باالخره بحث به رفتار ش��ما رس��يد. رفتار شما بايد حاكی 
از قدردانی باشد. ش��ما می توانيد از اين حقيقت كه يك فرد 

گوش تلخ، عصبانی و منتقد نيستيد، شکرگزار باشيد.
شما بايد از اينکه والدين تان شما را به مرز جنون نرساندند 
و به يك فرد منتقد تبديل تان نکرده اند، سپاس��گزار باشيد. با 
اينکه س��خت اس��ت ، اگر كمی دقت كنيد، حتی در بدترين 

شرايط هم چيز خوبی نصيب تان می شود.
حرف آخر

شايد اين مهمترين توصيه  من به شما باشد. فقط چون يك 
نفر قضاوت تان می كند، دليل نمی شود كه حتما درست بگويد. 
چون كسی شما را احمق خواند، دليل نمی شود احمق باشيد. 
چون كسی به شما گفت نااليق، دليل نمی شود نااليق باشيد.

چون يکی به شما گفت بازنده، دليل نمی شود بازنده باشيد. 
اين فقط نظر يك نفر اس��ت. هرگز فکر نکنيد كه همه  عقايد 
كس��ی درست است، به خصوص زمانی كه هيچ مدركی برای 
اثبات حرف هايش ندارد. نگذاريد حرف های منفی  ديگران در 
شما نفوذ كند. بگذاريد اگر می خواهند، قضاوت تان كنند، اما 
خودتان آتش بيار معركه نباش��يد. قدرت حرف ها و انتقادات 
ديگ��ران، به همان اندازه ای اس��ت كه ش��ما ب��ه آن پر و بال 

می دهيد.
اجازه ندهيد اين حرف ها، زندگی شما را تغيير دهد.
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چگونه با افرادی كه از شما و كارتان انتقاد می كنند ، برخورد كنید

7 اشتباه بزرگ در استفاده تجاری از اینستاگرام 

در ح��ال حاضر اينس��تاگرام را بايد مهمترين ش��بکه اجتماع��ی جهان تلقی نمود. حضور بس��ياری از افراد 
سرشناس و برندهای مطرح، در كنار يك ميليارد كاربر فعال ماهانه باعث شده است تا بستری مناسب جهت 
اقدامات تجاری ش��کل گي��رد. با اين حال آيا تمامی افراد و برندها از اين موقعيت بهترين اس��تفاده را دارند؟ 
بدون ش��ك پاس��خ منفی بوده و در ادامه 7 مورد از بزرگترين اشتباهات رايج در اين شبکه را بررسی می كنيم 

كه بدون شك می تواند در بهبود سطح شما، تاثير معجزه آسايی را داشته باشد. 
1-ضعف در برنامه ریزی

اولين پرسشی كه بايد به آن پاسخ دهيد اين است كه چرا از شبکه اجتماعی اينستاگرام استفاده می كنيد؟ 
درواقع هدف شما تعيين كننده برنامه ها خواهد بود. در اين راستا نکته ای كه بايد به آن توجه داشته باشيد اين 
اس��ت كه تنها با يك برنامه نمی توان مخاطب جذب كرد. درواقع ش��ما بايد تنوع خوبی را داشته باشيد. با اين 
حال تعيين اولويت ها نيز بس��يار مهم اس��ت. به صورت كلی ضعف در برنامه ريزی و فعاليت بر طبق يك اصول 
مشخص، عمده ترين دليلی است كه بسياری از برندها نمی توانند از بستر اينستاگرام نهايت استفاده را ببرند. 

2-محتوای ضعیف
اگر محتوای ش��ما جذاب و در عين حال ارزش��مند نباش��د، بدون ش��ك ناديده گرفته خواهيد شد. درواقع 
ش��ما حداقل به يك امتياز نياز داريد تا شناس��ی را داشته باشيد. در اين راستا توجه به اقدامات انجام شده از 
س��وی س��اير برندها می تواند راهنمای عمل بسيار خوبی برای شما باشد، با اين حال فراموش نکنيد كه انجام 
اقدامی تکراری، بدون ش��ك نتيج��ه الزم را به همراه ندارد. همچنين اين موضوع را همواره به خاطر داش��ته 
باشيد كه نياز جامعه هدف ممکن است با تصورات شما تفاوت های زيادی را داشته باشد. به همين خاطر نيز 
ضروری اس��ت تا با توجه به خواس��ت مخاطب، اقدام به توليد محتوا نماييد. در اين زمينه دو عامل جذابيت و 
كيفيت، الزم اس��ت تا در كنار يکديگر وجود داش��ته باشد. در غير اين صورت به سادگی مورد بی توجهی قرار 

خواهيد گرفت. 
3-عدم تداوم 

يکی ديگر از اش��تباهات رايج اين اس��ت كه افراد در اقدامات خود نظم و تداوم كافی را ندارند. درواقع هر 
هدفی برای به نتيجه رس��يدن نياز به زمان داش��ته و اگر سريعا نااميد شويد، بدون شك همه چيز را از دست 
خواهيد داد. نکته ديگری كه بايد به آن توجه داش��ته باش��يد اين است كه همواره نظرسنجی داشته باشيد تا 
م��وارد ضعي��ف را بتوانيد حذف كرده و برای آنها جايگزين های بهتری را پي��دا كنيد. به صورت كلی اگر نظم 
و تداوم الزم را نداش��ته باش��يد، حتی اگر در ابتدا مخاطبان زيادی را به دس��ت آورده باشيد، پس از مدتی با 
ريزش ش��ديد آنها مواجه خواهيد ش��د. همچنين فراموش نکنيد كه جذابيت حوزه ها با يکديگر متفاوت است. 
به همين خاطر مقايس��ه خود با صفحه ای از يك كس��ب و كار ديگر، ابدا هوشمندانه نخواهد بود. درواقع شما 
تنها بايد به اين نکته توجه داش��ته باش��يد كه آيا وضعيت بهتری نسبت به ماه گذشته داريد و يا در حال طی 

كردن يك روند نزولی هستيد. 
4-عدم استفاده از هشتگ ها و اینفلوئنسرها 

در ش��بکه اجتماعی اينستاگرام افراد براساس هشتگ ها اقدام به جست و جو می كنند. به همين خاطر 
نيز الزم است تا از آنها نهايت استفاده را داشته باشيد. با اين حال اين امر به معنای استفاده بيش از حد 
و موارد غيرمرتبط نيس��ت. درواقع ش��ما نياز داريد كه نس��بت به ارتباط موارد با پست ها و حوزه كسب و 
كار خود نيز توجه داش��ته باش��يد. در غير اين صورت وجهه برند خود را تخريب كرده ايد. درواقع بدترين 
اقدام اين اس��ت كه به هر طريق ممکن تالش نماييد كه ديده ش��ويد. به صورت كلی استانداردها در اين 
زمينه حاكی از آن اس��ت كه ش��ما برای هر پست خود بايد بيش از 15 هشتگ را انتخاب كنيد. همچنين 
اگر حداقل 5 هشتگ ثابت داشته باشيد، نتايج بهتری را نيز به دست خواهيد آورد. نکته ديگری كه الزم 
اس��ت تا آن را مورد توجه خود قرار دهيد اين اس��ت كه در اينستاگرام، اينفلوئنسرها مركز توجهات را در 
اختيار دارند. به همين خاطر نيز ضروری اس��ت تا با آنها همکاری داش��ته باش��يد، با اين حال بهتر است 
كه برای چنين تبليغاتی س��ناريو داشته باش��يد. درواقع بهترين موارد آنهايی هستند كه به صورت تبليغ 
غيرمس��تقيم باش��ند. اين موضوع ماندگاری در ذهن را افزايش می دهند. درواقع تمايل ها به مشاهده يك 
تبليغ بس��يار پايين بوده و به همين خاطر چنين اقدامی می تواند احتمال مورد توجه قرار گرفتن ش��ما و 

تاثير اقدام را كاهش دهد. 
5-خرید الیک و فالوور

يکی از اقدامات بس��يار رايج و در عين حال كامال اش��تباه اين است كه افراد برای آنکه برند خود را مطرح تر 
نش��ان دهند، اقدام به خريد اليك و فالوور می كنند. با اين حال آيا تاكنون به اين موضوع فکر كرده ايد كه از 
چنين اقدامی چه نتيجه ای را به دس��ت خواهيد آورد؟ درواقع امروزه ديگر اين دو پارامتر اهميتی نداش��ته و 
نرخ تعامل مطرح اس��ت. برای مثال ميزان مشاهده استوری ها و پيام هايی كه در دايركت فرستاده می شود، از 
جمله اين موارد اس��ت. در اين راس��تا بهتر است كه به جای صرف بودجه برای چنين اقدام بيهوده ای كه تنها 
باعث می ش��ود تا نتوانيد آمارهای درستی را داشته باش��يد تا براساس آن وضعيت را تحليل نماييد، بودجه را 

صرف اقدامات نتيجه بخش نظير افزايش كيفيت محتواها و يا استخدام ادمين نماييد.
6-عدم استفاده از مخاطبان 

اگر برنامه ای برای تعامل و درگير كردن مخاطبان با برند خودتان نداشته باشيد، ديگر تفاوتی ندارد كه صد 
و يا يك ميليون فالوور را در اختيار داريد. درواقع مخاطب حال حاضر ابدا تمايل ندارد كه صرفا بازديدكننده 
اقدامات باشد. به همين خاطر نيز شما بايد برنامه های متنوعی جهت درگير نگه داشتن آنها داشته باشيد. اين 
امر باعث خواهد شد تا احتمال ماندگاری آنها كامال باال باشد. نمونه آن را می توان در انواع چالش ها مشاهده 
كرد. نکته ديگری كه الزم اس��ت تا به آن توجه داش��ته باشيد اين است كه مخاطب های شما از افراد گوناگون 
تشکيل يافته است كه سليقه های متنوعی نيز دارند. به همين خاطر الزم است تا تنوع بااليی را رعايت نماييد. 

به صورت كلی شما بايد هر ماه به دنبال روش های جديدتر برای افزايش تعامل با مخاطبان خود باشيد.
7-فعالیت بیش از حد 

ش��ايد اين مورد بيش از حد عجيب به نظر برس��د، با اين حال واقعيت اين است كه فعاليت بيش از حد نيز 
برخ��الف تص��ور غالب افراد، نتيجه عک��س را به همراه دارد. درواقع اگرچه اين موضوع به نوع كس��ب و كار و 
س��طح شركت ش��ما بستگی دارد، با اين حال هيچ فردی تمايل به دنبال كردن يك صفحه نخواهد داشت كه 
مداوم در حال پس��ت و استوری گذاشتن است. در اين راس��تا شما بايد آستانه تحمل مخاطبان را نيز مدنظر 
قرار دهيد. همچنين س��رعت باال باعث می ش��ود تا امکان رعايت كيفيت كاهش پيدا كند. به همين خاطر نيز 
ضروری اس��ت تا يك اس��تاندارد منطقی را برای خود پيدا كنيد. اين امر كمك خواهد كرد تا جذابيت ش��ما 

برای مخاطب بيشتر شود. 
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