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رشد بدهی های دولت چه تاثیری بر عملکرد اقتصادی دارد؟

 پیدا و پنهان
بدهی دولتی

فرصت امروز: هرچند ایران از زمره کشورهایی است که بدهی خارجی ناچیزی در سطح جهان دارد و به گفته 
محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد، »هم اکنون حجم بدهی های خارجی ایران به دلیل محدودیت هایی 
که وجود داشته، فوق العاده ناچیز و به صفر میل می کند.« اما به موازات حجم تقریبا صفر بدهی خارجی، همواره 

از دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی نام برده می شود؛ کما اینکه تازه ترین آمارهای بانک مرکزی نشان...

مجلس با کلیات بودجه سال آینده مخالفت کرد و آن را به دولت بازگرداند

رأی منفی مجلس به بودجه 1۴۰۰
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2

۴

حجم نقدینگی برای اولین بار به دامنه 3۰۰۰ هزار میلیارد تومانی رسید

رصد بازار پول در پایان پاییز

راهنمای کامل آغاز کسب و کار

بهترین روش تبلیغات برای کسب وکارهای نوپا

ماجرای جالب مروارید مراسم تحلیف

1۰ ایده تولید محتوا که شما را متمایز می کند

راز موفقیت برندهای برتر در اینستاگرام 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک: نورالینک به 
میمون ها توانایی اجرای ذهنی 
بازی های ویدئویی را می دهد

5
فرصـت امروز: بازار سـرمایه دیروز برای دومیـن روز متوالی 

قرمزپوش شد. در این روز همه شاخص ها عملکردی 
نزولی داشتند و شاخص کل با افت 28 هزار واحدی...

شاخص بورس به ابتدای کانال یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد رسید

 افت 28 هزار واحدی
بورس تهران

یادداشت
مردم قربانی پروژه های 

نیمه تمام

بدهی دولت به پیمانکاران با 
سوءمدیریت س��اخته می شود. 
زیادی  تع��داد  هم��واره  دولت 
برنام��ه عمران��ی دارد که باید 
آنها را در مدت زمان مش��خص 
به سرانجام برساند. منبع تأمین 
بودج��ه این برنامه ه��ا از نفت، 
ع��وارض و مالیات هاس��ت، اما 
زمانی که منبع��ی برای تأمین 
بودج��ه ای��ن برنامه ه��ا وجود 
نداش��ته باش��د؛ مثال مالیات ها 
کم باش��د و یا درآم��د حاصل 
از فروش نفت پایین باش��د؛ در 
این صورت این پروژه به  صورت 
بده��ی پیمانکارانی محس��وب 
می ش��ود که اجرای پروژه را به 

عهده گرفته اند.
حاال بدهی س��اخته ش��ده و 
دولت برای تأمی��ن این بدهی 
چند راه بیشتر ندارد؛ مثال باید 
از طری��ق اوراق قرض��ه تأمین 
مالی کن��د. در این روش اوراق 
توس��ط کارگزاری ه��ا فروخته 
می شوند و چند سال بعد با یک 
درصد سود مشخص و در تاریخ 
مقرر بازخرید می شوند. در این 
م��دت مبلغی که ب��ه پیمانکار 
گ��ردش  در  پرداخت ش��ده 
اقتصادی قرار می گیرد و چون 

از طریق  ای��ن مبل��غ 
2منابع اقتصادی...
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بررسی ها نشان می دهد که کمیت، کیفیت و تعامالت علمی ایران در سال 
۲۰۲۰ رش��د داشته و تعداد مدارک علمی نمایه ش��ده ایران در این سال در 
اسکوپوس در حالی به 7۲ هزار و 839 مورد رسیده است که این رقم در سال 

۲۰۱9 میالدی 64 هزار و 788 مدرک بود.
ب��ه گفته دکتر محمدجواد دهقانی سرپرس��ت ISC، در حالی که مقاالت 
علمی و آخرین یافته های پژوهشی محققان ایرانی در سال ۲۰۱9 حدود ۱3 
درصد بیش از متوسط بین المللی استناد دریافت می کرد، در سال ۲۰۲۰ این 
رقم به ۲۵ درصد افزایش یافته است بنابراین تحقیقات و پژوهش های انجام 
ش��ده محققان ایرانی در سال ۲۰۲۰ کیفی تر شده اند. همچنین فعالیت های 
پژوهشی حاصل از مشارکت بین المللی ایران در سال ۲۰۱9 حدود ۲7 درصد 
بود که در س��ال ۲۰۲۰ به 3۱ درصد افزایش یافت. سهم مقاالت یک درصد 
برتر پراستناد ایران در سال ۲۰۱9 به میزان ۱.9 درصد بود که در سال ۲۰۲۰ 
به بیش از  ۲ درصد رس��ید. این گروه از مقاالت بیشترین تعداد استنادها در 
دنیای علم را کسب می کنند. همچنین سهم مقاالت ایران از نشریات Q۱ در 
س��ال ۲۰۲۰ به حدود 43 درصد رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱9 

حدود 39 درصد بود.
بررسی ها نشان می دهد که کل مدارک علمی نمایه شده در پایگاه استنادی 
اس��کوپوس از ایران در طول تاری��خ )۲۰۲۰-۱8۱8( حدود 63۰ هزار و 768 
م��ورد بوده که 4۰9 هزار مورد آن یعنی 6۵ درصد آن در س��ال های اخیر و 
در ش��رایط تحریم بوده اس��ت، هرچند هنوز اطالعات ۲۰۲۰ در پایگاه های 
استنادی در حال تکمیل است و این رقم می تواند بیشتر شود. رشد ایران در 
سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱9 حدود ۱۲ درصد است. ترکیه از لحاظ رشد 
تعداد مدارک در اسکوپوس در جایگاه نخست قرار دارد و در سال ۲۰۲۰ تعداد 
۵6 هزار و 9۵۵ مدرک علمی منتشر کرد. از ترکیه در سال ۲۰۱9 تعداد 49 
هزار و 6۰7 مدرک در مجالت پایگاه اس��تنادی اس��کوپوس نمایه شده است 
بنابراین رش��د این کشور ۱4 درصد اس��ت. اسپانیا، ایتالیا، دانمارک و بلژیک 
کشورهای دیگری هستند که در سال ۲۰۲۰ در رده های بعدی از لحاظ رشد 

کمیت علم قرار می گیرند.
متوسط استناد نرمال شده مقاالت ایران در اسکوپوس در سال ۲۰۲۰ هم 
اکنون ۱.۲۵ اس��ت. این بدان معناس��ت که مقاالت ایران ۲۵ درصد بیش از 
متوسط بین المللی استناد دریافت می کنند. استنادها به صورت مرتب در حال 
تغییر هستند بنابراین این شاخص نیز به صورت مرتب در حال تغییر است. 
هم اکنون میزان شاخص متوسط استناد نرمال شده برای مقاالت ایران در سال 
۲۰۱9 در اسکوپوس ۱.۱3 است. این بدان معناست که مقاالت ایران در سال 
۲۰۱9 حدود ۱3 درصد بیش از متوس��ط بین المللی استناد دریافت کرده اند 
بنابراین در س��ال ۲۰۲۰ مقاالت ایران ۱۲ درصد بیش از سال ۲۰۱9 استناد 
دریافت کرده اند. اگر این مقدار را به تعداد اس��تنادها تبدیل کنیم، می بینیم 
که میزان اس��تنادهای سال ۲۰۲۰ کمتر از سال ۲۰۱9 است، اما در شاخص 
 Field weighted متوس��ط استناد نرمال شده که در اس��کوپوس با عنوان
citation impact معرفی شده است تعداد استنادها بر حسب رشته و سال 
انتش��ار مقاله نرمال سازی می ش��ود. مقاله ای که در سال ۲۰۱9 منتشر شده 
با مقاالت ۲۰۱9 و مقاله ای که در س��ال ۲۰۲۰ منتش��ر شده با مقاالت سال 
۲۰۲۰ مقایس��ه می شود. به عبارت دیگر، مقاله ای که در سال ۲۰۱9 منتشر 
شده فرصت بیشتری برای دریافت استناد داشته تا مقاله ای که در سال ۲۰۲۰ 

منتشر شده است.
بررس��ی رتبه جهانی ایران از نظر شاخص استناد نرمال شده در طول ۱۰ 
گذش��ته نش��ان می دهد که کشور در س��ال ۲۰۱۱ در جایگاه ۲3 بود که به 

تدریج این جایگاه بهبود یافته اس��ت. به طوری که در سال ۲۰۱8 در جایگاه 
هجدهم، در سال ۲۰۱9 به جایگاه چهاردهم و نهایتا در سال ۲۰۲۰ به  جایگاه 
دوازدهم ارتقا یافته اس��ت بنابراین ایران در بعد کیفیت پژوهش در طول ۱۰ 
سال گذشته  ۱۱ پله ارتقا داشته است.  این درحالی است که جایگاه کشور از 
نظر کمیت و حجم انتشارات علمی در همین سال پانزدهم است و این حاکی 
از توجه بیشتر و تاکید بر کیفیت در مقایسه با کمیت و حجم تولیدات علمی 

در سال های اخیر است.
با اینکه این آمارها نشان می دهد که ایران به سرعت در حال رشد است، اما 
به هر ترتیب کش��ورمان نیازمند تقویت خود در حوزه مرجعیت علمی است. 
ایران براس��اس استناد نرمال ش��ده در سال ۲۰۱9 رتبه ۱4 و در سال ۲۰۲۰ 
رتبه ۱۲ دنیا را در اختیار دارد. کش��ورهای دانمارک، هلند، سوئیس، بلژیک، 
س��وئد، استرالیا، انگلس��تان، کانادا، ایتالیا، آمریکا، آلمان، اسپانیا و فرانسه به 
مراتب استنادهای بیشتری نسبت به ایران دریافت می کنند. مرجعیت علمی 
اولین بند از سند سیاست های علم و فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری 
را تشکیل می دهد و تقویت آن با هدف توسعه قلمروهای علم کشور از اهمیت 
برخوردار است. به هر حال رشد ایران و همچنین رتبه استنادی کشور نشان 

می دهد که تالش روزافزون در جهت کسب مرجعیت در حال رشد است.
یکی دیگر از شاخص های رشد مشارکت علمی در سطح بین المللی، انجام 
تحقیقات مشترک بین دو یا چند کشور است که در نهایت از طریق مقاالت 
با توجه به وابستگی سازمانی ذکرشده بر روی آنها قابل شمارش است. ایران 
در سال ۲۰۲۰ حدود یک سوم مقاالتش در اسکوپوس با مشارکت بین المللی 
به رش��ته تحریر درآمده اند که به صورت دقیق این رقم 3۱ درصد اس��ت. در 
س��ال ۲۰۱9 میزان مقاالت با مشارکت بین الملل ایران به ۲7 درصد رسیده 
بود بنابراین در مقایس��ه با س��ال ۲۰۱9 پژوهشگران ایران حدود 4 درصد به 
مشارکت های بین المللی شان اضافه شده است. باید در نظر داشت که در سال 
۲۰۲۰ مقاالت بیشتری در سطح بین المللی از پژوهشگران ایرانی منتشر شده 

است ولی با این حال میزان مشارکت های بین المللی افزایش یافته است.
همچنین س��هم مقاالت ای��ران از مق��االت یک درصد برتر پراس��تناد در 
اس��کوپوس در سال ۲۰۲۰ به ۲ درصد رسیده است. این رقم در سال ۲۰۱9 
حدود ۱.9 درصد بود بنابراین تعداد مقاالت یک درصد برتر پراس��تناد ایران 
ح��دود ۰.۱ درصد افزایش یافته اس��ت. برای انتخاب مقاالت یک درصد برتر 
پراس��تناد در گام نخست اسکوپوس، مقاالت را برحسب رشته های موضوعی 
در هر س��ال تفکیک می کند. علت این امر تفاوت تعداد استنادهای دریافتی 
در رشته های مختلف است. اندازه و فرهنگ در رشته های مختلف عامل اصلی 

تفاوت در تعداد استنادهای دریافتی است.
 Q۱ در س��ال ۲۰۲۰ همچنین حدود 43 درصد مقاالت ایران در نشریات
اسکوپوس منتشر شده اند. سهم مقاالت ایران در مجالت Q۱ در سال ۲۰۱9 
حدود 39 درصد بود بنابراین پژوهش��گران ایرانی در س��ال ۲۰۲۰ نسبت به 
۲۰۱9 حدود 4 درصد بیشتر در نشریات Q۱ مقاله منتشر کرده اند. براساس 
گزارش پایگاه اس��تنادی علوم جهان اس��الم )ISC(؛ هرچند انتش��ار نتایج 
پژوهش در معتبرترین مجالت بین المللی نشان از قدرت علمی اعضای هیأت 
علمی کشور دارد، اما براساس سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی توسط 
مقام معظم رهبری، کمیت تولید علم تنها یکی از ابعاد توسعه علمی است. بر 
همین اساس توجه به سایر ارکان تولید علم شامل دیپلماسی علمی، کیفیت 
تولیدات علمی و اثرگذاری فناورانه و نوآورانه از عوامل بسیار بااهمیتی هستند 
که نباید نادیده انگاش��ته ش��وند. به هر ترتیب، مهمترین مسئله حال حاضر 

کشور هدایت مقاالت علمی به سمت نیازهای جامعه است.

طبق اعالم ISC در 1۰ سال گذشته رخ داد

ارتقای 11 پله ای کیفیت پژوهش های ایرانی

آلبرت بغزیان
اقتصاددان



فرصت امروز: هرچند ایران از زمره کش��ورهایی است که بدهی خارجی 
ناچی��زی در س��طح جه��ان دارد و به گفت��ه محمدعلی دهق��ان دهنوی 
مع��اون وزیر اقتصاد، »هم اکنون حجم بدهی ه��ای خارجی ایران به دلیل 
محدودیت هایی که وجود داشته، فوق العاده ناچیز و به صفر میل می کند.« 
ام��ا به موازات حجم تقریبا صفر بدهی خارجی، همواره از دولت به عنوان 
بزرگترین بدهکار بانکی نام برده می شود؛ کما اینکه تازه ترین آمارهای بانک 
مرکزی نشان می دهد که بدهی دولت به این بانک در پایان آذرماه امسال 

رشدی 46 درصدی داشته است.
البته بانک مرکزی و س��ایر طلبکاران دول��ت، تنها قربانیان این بدهکار 
بزرگ نیستند و آثار بدهی های دولت در شاخص های اقتصادی و عملکرد 
اقتصاد کالن نشان می دهد که این آسیب همگانی است. وقتی دخل وخرج 
دول��ت نمی خوان��د و مجبور به قرض گرفتن می ش��ود، ت��اوان آن را همه 
می پردازند. دولت با اس��تقراض از بانک ها و بان��ک مرکزی و ندادن طلب 
پیمانکاران، بحران خود را میان همه تقس��یم می کند. بروز کسری بودجه 
و افزایش بدهی های دولت تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ تورم می گذارد. 
رش��د این شاخص نیز به معنای کوچک تر شدن سبد مصرفی خانوارهایی 
است که درآمد ثابت دارند. از سوی دیگر، پرداخت نکردن پول پیمانکاران، 
شرایط را برای افزایش فعالیت های عمرانی بخش خصوصی دشوار می کند. 
همین موضوع کاهش س��رمایه گذاری ها را به دنب��ال دارد که نتیجه آن، 
افت رش��د اقتصادی و افزایش بیکاری است. گزاره های اقتصادی مرتبط با 
بدهی دولت نشان می دهد که نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی به عنوان 

شاخص های کلیدی اقتصاد از بدهی دولت متأثر می شوند.
دورنمای بدهی دولت در اقتصاد ایران و جهان

بررس��ی رویدادهای تاریخی در اقتصاد نشان می دهد تا پیش از فراگیر 
شدن نظریات جان مینارد کینز، قرض دولت در ادبیات اقتصادی به زمان 
جنگ اختصاص داشت. دولت ها در زمان جنگ بیش از درآمد خود هزینه 
می کردند و بدهکار می ش��دند، این بدهی در زمان صلح جبران می ش��د. 
چنانکه متوسط بدهی کشورهای توسعه یافته در زمان جنگ جهانی اول و 
دوم به حدود 8۰ و ۱۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی شان رسید که در 

تاریخ این کشورها کم سابقه است.

اقتصاد ایران البته پیش از جنگ اقتصادی نیز تجربه استقراض را داشت. 
در جریان جنگ تحمیلی و پس ازآن هیچ گاه استقراض دولت متوقف نشد. 
در سال های دهه 9۰ نیز به واسطه دو نوبت تحریم و افول درآمدهای نفتی، 
مس��یر برای افزایش کس��ری بودجه و رش��د بدهی های دولت هموار شد. 
مجموع رقم بدهی های دولت و ش��رکت های دولتی تا نیمه س��ال ۱398 
به یک هزار و ۲۵ هزار میلیارد تومان رس��یده که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
آن مرب��وط به بدهی ه��ای دولت و ۵۲۵ هزار میلی��ارد تومان آن به بدهی 
ش��رکت های دولتی اختصاص دارد. در این بین، مجموع بدهی های دولت 
در پایان س��ال ۱396 معادل 6۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. این 
موضوع نش��ان می دهد بدهی ها در یک س��ال و نیم حدود 64 درصد رشد 
کرده است. در سال هایی که شدیدترین تحریم های نفتی و مالی اعمال شد، 
دست دولت برای تامین هزینه ها خالی تر از همیشه بود. به همین دلیل رشد 
بدهی های دولت در این سال ها سرعت بیشتری نسبت به گذشته از ابتدای 
س��ال 97 تا نیمه سال 98 داشته و 4۰۰ هزار میلیارد تومان به بدهی های 
دولت اضافه شده است. اگر آمار نیمه دوم پارسال و نیمه نخست امسال نیز 
لحاظ شود، اعداد بزرگتری نمایان خواهد شد، چراکه شرایط تامین بودجه 
در یک س��ال گذش��ته دشوارتر ش��ده و افت فروش نفت و رکود اقتصادی 
ناش��ی از شیوع کرونا، کسری بودجه را افزایش داده است.  بررسی ها نشان 
می دهد، در س��ال های ۱3۵3 تا ۱3۵7 و در دو دهه پس  از انقالب تا سال 
۱378 خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیشترین سهم را در 
رش��د پایه پولی داشته است. در برنامه سوم توسعه به منظور کنترل تورم 
و استقالل بانک مرکزی، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی ممنوع 
شد. این ممنوعیت در برنامه های توسعه بعد از آن نیز تکرار شد. درنتیجه 
این ممنوعیت اس��تفاده از اهرم انتشار پول در میان دولت ها کاهش یافت، 
اما به جهت آنکه هزینه های دولت کاهش نیافته بود و راه های تأمین مالی 
صحیح نظیر انواع مالیات به مقدار نیاز گس��ترش داده نش��ده بود کسری 
بودجه دولت همچنان پابرجا بود. استفاده از درآمد ارزی حاصل از صادرات 
نفت کانال دومی بود که دولت ها برای تأمین مالی کس��ری بودجه خود به 
آن متوسل ش��دند. در ترازنامه بانک مرکزی در سال های ۱379 تا ۱388 
خالص دارایی های خارجی بیشترین سهم را در ایجاد پایه پولی داشت. بعد 

از س��ال ۱388 به ویژه از ابتدای دهه 9۰ تحریم های نفتی موجب کاهش 
درآمدهای نفتی شد. با کاهش ذخایر ارزی و درآمدهای حاصل از نفت در 
اواخر این دوره، دولت ها برای تأمین مالی کسری بودجه خود به کانال سوم 
یعنی استقراض از بانک های تجاری دولتی روی آوردند. در این سال ها یعنی 
از س��ال ۱389 تا ۱39۵ بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیش��ترین سهم را 
در افزایش پایه پولی داش��ته اس��ت. در این دوره همچنین دولت بخشی از 
کسری بودجه خود را از طریق خصوصی سازی یعنی واگذاری شرکت های 
دولتی تأمین کرده است. از سال ۱394 نقش اوراق مالی اسالمی در تأمین 
کسری بودجه دولت پررنگ شده است بنابراین طی سال های اخیر دو کانال 
اصلی تأمین مالی کسری بودجه یعنی استقراض از بانک های دولتی و ایجاد 
بده��ی به بخش داخلی غیربانکی مهمترین منبع تامین کس��ری بودجه و 

ایجاد بدهی آتی برای دولت بوده است.
مخاطرات نکول بدهی دولت در اقتصاد جهانی

افزایش بدهی های دولت با شتابی که در سال های اخیر اتفاق افتاده، خطر 
بزرگی را برای آینده ایجاد می کند. استقراض بیش از اندازه دولت می تواند 
موجب ناتوانی برای بازپرداخت بدهی ها و اعالم نکول دولت ش��ود. نکول 
در حالت اس��تقراض فزاینده دولت برای پوش��ش دخل وخرج دائمی خود 
محتمل تر است و سریع تر رخ می دهد. در این صورت دولت از بازپرداخت 
اصل یا سود بدهی های خود امتناع کرده و با طلبکاران برای مهلت گرفتن 
یا تخفیف وارد مذاکره می ش��ود. نکول بدهی های دولت معموالً با اعتراض 
و هزینه همراه است. مطالعات اقتصادی نشان داده که با نکول دولت رشد 
اقتصادی، اعتبار دولت، تجارت بین المللی و... آسیب  دیده و فرار سرمایه رخ 
می دهد. در تاریخ سیاست گذاری اقتصادی نکول های فراوانی اعم از نکول 
بدهی های خارجی و داخلی برای دولت های مختلف ثبت شده است. نکول 
بدهی های دولت آرژانتین، لبنان و یونان ازجمله مهمترین نکول های اخیر 
در جهان هستند. بخش عمده نکول های ثبت شده در کشورهای مختلف 
مربوط به بدهی های ارزی خارجی اس��ت، ول��ی بدهی های داخلی نیز در 
شرایطی از طریق افزایش ریسک اعتماد به دولت و افزایش نرخ بهره همراه 
با افزایش بدهی و اختالل در سایر بازارها می توانند منجر به نکول یا ایجاد 

بحران در اقتصاد شوند.

رشد بدهی های دولت چه تاثیری بر عملکرد اقتصادی دارد؟

پیدا و پنهان بدهی دولتی

عموم طلبکاران دولت، بخش هایی هس��تند که با اقتصاد دولتی گره 
 خورده اند. بانک مرکزی، بانک ها و سازمان تأمین اجتماعی که در صدر 
طلبکاران دولت قرار دارند، روابط سازمانی با دولت دارند. بخش عمومی 
غیردولتی نیز به عنوان بخش شبه دولتی اقتصاد ایران شناخته می شود 
که در دسته طلبکاران دولت شمرده می شود. در میان طلبکاران بزرگ 
دول��ت، تنها پیمانکاران پروژه های دولتی هس��تند که به  عنوان بخش 
خصوصی اقتصاد ایران فعالیت می کنند. بدهی دولت به بخش خصوصی 
تبعات زیادی برای فعاالن اقتصادی داش��ته است؛ بخشی که فشارهای 
تحریمی زیادی را در س��ال های اخیر تحمل کرده است، برای دریافت 

مطالباتش از دولت نیز با چالش مواجه است.
بخ��ش قابل توجه��ی از کاالها و خدم��ات موردنیاز دول��ت از بخش 
خصوصی خریداری می ش��ود. دولت با ع��دم پرداخت تعهدات خود به 
ازای کاال و خدمات دریافت شده به اشخاص حقوقی خصوصی بدهکار 
می ش��ود. با ع��دم پرداخت تعه��دات دولت به ازای کااله��ا و خدمات 
تولیدش��ده توس��ط این بنگاه ها برای دولت، منابع مالی این بنگاه ها با 
تنگنای جدی روبه رو می ش��ود. این اق��دام دولت موجب کمبود منابع 
مالی بنگاه ها و درنتیجه از بین رفتن فرصت های س��رمایه گذاری جدید 
از محل منابع داخلی خواهد شد. عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاه ها، 
موجب ایجاد مشکل در بازپرداخت تسهیالت آنها و کاهش رتبه اعتباری 
بنگاه در نظام بانکی می شود. از سوی دیگر تنگنای مالی ایجادشده در 
بس��یاری از موارد منجر به اخالل در امور جاری بنگاه ش��ده و پرداخت 

حقوق و دستمزد و هزینه های انرژی را نیز با مشکل مواجه می کند.
دولت در س��ال های اخیر با تصویب و اجرای س��ازوکار تهاتر طلب بخش 
خصوصی از دولت با بدهی های آنها به بانک ها و مؤسسات اعتباری در قانون 
بودجه سال ۱397 و انعکاس دوباره آن در قانون بودجه سال های بعد موجب 
شد تا بخشی از بدهی های دولت به بخش خصوصی با سازوکار تهاتر صرفاً با 
تغییر ترکیب و بدون افزایش پایه پولی به بدهی های دولت به بانک مرکزی 

تبدیل شود و حلقه های واسطه درگیر در این فرآیند حذف شوند.
ب��ه زبان س��اده می ت��وان گفت ک��ه دولت به  ان��دازه کاال ی��ا خدمت 

خریداری ش��ده از بخ��ش خصوص��ی، مناب��ع مالی تأمی��ن نمی کند و به 
پیمان��کاران بدهکار می ش��ود اما از نظر فنی ماجرای ش��کل گیری بدهی 
رس��می و از پیش تعیین شده این گونه اس��ت که دستگاه دولتی با مبادله 
موافقت نامه مجوز کس��ب می کند تا به  اندازه س��قف مبلغ تعیین شده در 
موافقت نامه با پیمانکاران قرارداد بس��ته و برای چند سال آتی تعهد ایجاد 
کند. زمانی پیش می آید که دس��تگاه مطابق با مجوزهای قانونی در سقف 
موافقت نام��ه خود تعه��د ایجاد می کند، ولی به دالیل��ی، پرداختی نهایی 
دولت به دس��تگاه کمتر از سقف اولیه اس��ت، عدم ایفای این تعهدات به 
ایجاد بدهی منجر می شود. در حقیقت در نظام فعلی اجرای بودجه، دولت 
تعهدات ایجادش��ده توسط دستگاه ها را مدیریت نمی کند، بلکه در فرآیند 
تخصیص و هنگامی  که این تعهدات سررسید شده و نیاز به پرداخت دارند، 
دولت پرداختی خود را با توجه به منابع مالی موجود مدیریت می کند. این 
نحوه مدیریت باعث می ش��ود تا دستگاه های اجرایی فارغ از وضعیت مالی 
دولت و برمبنای موافقت نامه اولیه مبادله ش��ده اقدام به ایجاد تعهد کرده 
و ازآنجایی که عمدتاً منابع پیش بینی ش��ده دولت به  صورت کامل محقق 

نمی شوند بنابراین از محل این عدم تحقق منابع، بدهی ایجاد می شود.
مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش در گزارشی، مراحل مختلف 
فرآیند تخصیص به پیمان��کاران را که طی آن برای دولت بدهی ایجاد 
می ش��ود، 7 مورد اعالم کرده اس��ت. تفاوت منابع مالی تعیین شده در 
موافقت نامه برای سال های آتی با منابع تخصیص داده شده در اصالحیه 
موافقت نامه هر س��ال، اولین مورد آن اس��ت. دومین دلیل ایجاد بدهی 
از تفاوت مبلغ واریزش��ده به  حس��اب دستگاه با اعتبار مصوب در قانون 
بودجه و اصالحیه موافقت نامه، ناش��ی می شود. افزایش مقیاس و حجم 
پروژه در طول اجرای پروژه در توافق بین دستگاه و پیمانکار و ارجاع آن 
به س��ازمان برنامه در قالب اصالح موافقت نامه و یا اصالح در قرارداد به 
دالیلی نظیر آزادسازی حریم و خرید زمین، سومین دلیل ایجاد بدهی 
به پیمانکاران اس��ت. چهارمین دلیل ایجاد این نوع بدهی، درخواس��ت 
مبالغ مازاد بر قرارداد توس��ط پیمانکار بعد از اتمام طرح از مسیر ارجاع 
به کمیته داوری یا تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان 

برنامه، است. تعدیل قراردادهای موجود ناشی از تغییرات نرخ تورم و ارز، 
پنجمین دلیل ایجاد بدهی به بخش خصوصی است.

ششمین مورد از دالیل ایجاد بدهی مربوط به تعهدات مازاد بر سقف 
ک��ه به معنای انعقاد ق��رارداد بیش از مبلغ مبادله موافقت نامه اس��ت. 
هفتمی��ن دلیل ایجاد این نوع بدهی، به مش��ارکت عمومی- خصوصی 
بازمی گردد. به این مفهوم که سازوکاری برای همکاری طرف عمومی و 
خصوصی به  منظور به انجام رساندن و بهره برداری پروژه های زیرساختی 
یا توس��عه ای، تأمی��ن محصوالت در ش��رح وظایف ط��رف عمومی یا 
مولدس��ازی دارایی های متعلق به وی با اس��تفاده از سرمایه های فنی، 
مدیریتی، بازرگانی یا مالی طرف خصوصی است. این موضوع می تواند در 
صورت نبود قاعده مشخص برای پایش تعهدات به مجرای اصلی ایجاد 
بدهی دولت به بخش خصوصی تبدیل شود. زمانی که دولت طرح های 
تملک را به روش س��نتی اجرا می کرد تعه��دات دولت در طول اجرای 
آن در سند موافقت نامه ظاهر می شود، اما مطابق قراردادهای مشارکت 
عمومی- خصوصی به رغم اینکه تعهدات قابل پیش بینی دولت در زمان 
انعقاد قرارداد مش��خص می ش��ود بااین وجود ایفای آنها عمدتاً در زمان 
بهره برداری از پروژه خواهد بود بنابراین عدم پیش بینی منابع الزم برای 
ایفای تعهدات آتی دولت که از این محل ایجاد می شوند، می تواند یکی 

از مجراهای اصلی ایجاد بدهی دولت به بخش خصوصی باشد.
ب��ه گفت��ه مرکز پژوهش ه��ا، عامل اصل��ی عدم پرداخ��ت مطالبات 
پیمانکاران یا طرف خصوصی در طرح های مشارکتی توسط دولت، نبود 
مدیریت تعهدات صحیح اس��ت به این صورت ک��ه دولت باید پیش از 
ایجاد هر تعه��دی از وجود منابع مالی برای ایفای آن اطمینان حاصل 
کند. درحالی که در روند فعلی ابتدا دستگاه های اجرایی با انعقاد قرارداد 
ب��ا پیمانکاران تعهد ایجاد کرده و س��پس به دنب��ال تأمین منابع مالی 
موردنیاز می روند بنابراین بخش قابل توجهی از تعهدات ایجادش��ده به 
بدهی تبدیل می شوند. برای حل این مسئله باید سازمان برنامه وبودجه، 
تعه��دات دولت را در مرحله ایجاد، مدیریت کرده و برمبنای پیش بینی 

واقعی منابع مالی مجوز انعقاد قرارداد به دستگاه ها بدهد.

بدهی دولت به پیمانکاران چه پیامدهایی دارد؟

بخش خصوصی، طلبکار بزرگ

یادداشت

مردم قربانی پروژه های نیمه تمام

بدهی دولت به پیمانکاران با س��وءمدیریت س��اخته می ش��ود. 
دولت هم��واره تعداد زیادی برنامه عمران��ی دارد که باید آنها را 
در مدت زمان مش��خص به سرانجام برس��اند. منبع تأمین بودجه 
ای��ن برنامه ه��ا از نفت، عوارض و مالیات هاس��ت، ام��ا زمانی که 
منبعی برای تأمین بودجه این برنامه ها وجود نداشته باشد؛ مثال 
مالیات ها کم باشد و یا درآمد حاصل از فروش نفت پایین باشد؛ 
در این صورت این پروژه به  صورت بدهی پیمانکارانی محس��وب 

می شود که اجرای پروژه را به عهده گرفته اند.
حاال بدهی س��اخته ش��ده و دولت برای تأمین این بدهی چند 
راه بیشتر ندارد؛ مثال باید از طریق اوراق قرضه تأمین مالی کند. 
در این روش اوراق توس��ط کارگزاری ها فروخته می شوند و چند 
س��ال بعد با یک درصد سود مش��خص و در تاریخ مقرر بازخرید 
می ش��وند. در این مدت مبلغی که به پیمانکار پرداخت ش��ده در 
گردش اقتص��ادی قرار می گیرد و چون این مبلغ از طریق منابع 
اقتصادی جمع ش��ده تورم زا نخواهد بود بنابراین دولت ها ترجیح 
می دهن��د برای جلوگیری از باالرفت��ن نقدینگی از این روش که 
به آن عملیات بازار باز گفته می ش��ود اس��تفاده کنند. این اوراق 
می تواند وارد بورس و تا زمان سررس��ید ک��ه موعد بازخرید آن 

است خریدوفروش شود.
اما روش دیگر،  روش مخربی است. در این شیوه، دولت براساس 
اس��تقراض از بانک مرکزی که همان افزایش پایه پولی اس��ت و 
درنهایت تبدیل به نقدینگی بیشتر می شود، این بودجه را تأمین 
می کند. استفاده از این روش زمانی که اقتصاد در شرایط تحریم 
به س��ر می برد، ایجاد تورم می کن��د. یعنی زمانی که بخش مولد 
اقتصاد ضعیف است، مبلغی بدون پشتوانه  وارد اقتصاد می شود تا 
به پیمانکار از طریق استقراض از بانک مرکزی پرداخت شود. این 
امر باعث افزایش هزینه دولت و پیمانکار ش��ده و درنهایت بدهی 
بیشتری در دوره های بعد برای دولت های بعدی خواهد ساخت.

بده��ی دولت ب��ه پیمانکاران و درواقع بدحس��ابی دولت باعث 
می شود که پیمانکاران در قراردادهای بعدی این موارد را در نظر 
بگیرن��د و هزینه باالتری برای انجام پروژه ها از دولت طلب کنند 
و ریس��ک تأخیر پروژه را در مبلغ تمام ش��ده پروژه منظور کنند 
و این س��رمایه مردم را به باد خواهد داد. عموما این آثار مخرب 
ت��ا زمانی که پروژه ای تمام نش��ود خود را نش��ان نخواهد داد و 
آثار کوتاه مدت آن این اس��ت که روزبه روز و سال به سال به تعداد 

پروژه های ناتمام افزوده می شود.
در چنین شرایطی، س��ازمان برنامه وبودجه کشور باید اولویت 
انج��ام پروژه ه��ای ناتمام را تعیین کند. بر این اس��اس که اتمام 
کدام پروژه زودتر می تواند جهش تولید ایجاد کند. متاسفانه فکر 
نمی کنم که س��ازمان برنامه وبودجه با این وس��عت و کارشناسان 
زبده ای که در اختیار دارد هنوز به لیست بهینه ای رسیده باشند. 
اولین ش��اهد مثال این ادعا، پایدار بودِن این معضل در طول این 
3۰ و اندی س��ال است که نش��ان دهنده نبود اراده ای برای حل 
آن اس��ت. به نظر می رسد منافعی در کار است که مانع حل این 

معضل می شود.
بعض��ی از تحریم ه��ا ب��ه  عن��وان عام��ل بدهی س��از دولت به 
پیمان��کاران نام می برن��د درحالی که تحریم تاثی��ری در افزایش 
بدهی ها نگذاش��ته اس��ت. تحریم تنها با کاهش درآمدهای ارزی 
و نفتی ما باعث ش��ده است که این سوءمدیریت ها آشکار شود و 

انگار یک اتاق شیشه ای برای این بحران قدیمی ساخته است.
با وجود پایدار بودن این معضل اما شرایط اقتصادی به گونه ای 
است که پیمانکارها قبول پروژه از دولت را به بیکار شدن ترجیح 
می دهن��د زیرا ای��ن اطمینان وجود دارد که دول��ت باالخره این 
بدهی ه��ا را پرداخت خواهد ک��رد. بنابراین پیمان��کاران ترجیح 
می دهن��د که پروژه را اصطالحا زخمی و دولت را بدهکار کنند و 
درنهایت این بدهی را تهات��ر کنند یا در قالب پروژه ای دیگر آن 

را دریافت کنند.
دولت وقتی این بدهی را به آینده موکول می کند در واقع این 
بده��ی را از س��ر خود باز کرده و به گ��ردن دولت بعد می اندازد. 
مخصوصا وقتی دولت در سال آخر مسئولیتش باشد بیشتر سعی 
می کن��د دولت بعدی را گرفتار این بدهی ها کند و دولت بعد هم 
این مش��کل را به دولت بعد و بعدی ها منتقل می کند و درنهایت 
این نس��ل آینده اس��ت که باید این هزینه ها را بپردازد. کس��انی 
ک��ه درنهای��ت در این حوزه متضرر می ش��وند، مردمی هس��تند 
که از یک س��و حقوق ثابت دریافت می کنند و از س��وی دیگر، با 
قیمت هایی مواجه می ش��وند که امروز به  صورت افسارگس��یخته 

باال می رود.
البت��ه نباید فراموش کنی��م که عمده این مش��کالت گریبان 
بخش خصوصی را می گیرد. پیمانکاران اگر دولتی باش��ند دولت 
ب��ه نحوی با آنه��ا کنار می آید، اما بیش��تر پیمانکارانی که دولت 
به آنها بدهی دارد خصوصی هس��تند، چراک��ه در مورد پیمانکار 
دولت��ی، دولت می توان��د با واگذار کردن ش��رکتی به آنها بدهی 

خود را تهاتر کند.
در پایان باید گفت که ش��روع اصالح این روند از زمانی ممکن 
می ش��ود که س��ازمان برنامه وبودج��ه کش��ور اراده اولویت بندی 
پروژه ه��ا و بهین��ه کردن درآمدهای نفتی را داش��ته باش��د که 
متاس��فانه فک��ر نمی کنم اتفاق خاصی رخ بدهد و در س��ال های 
آینده نیز این موضوع وجود خواهد داش��ت. البته بدهی دولت ها 
مختص به ایران نیس��ت و دولت آمریکا و دولت های اروپایی هم 
به  عنوان کشورهای توس��عه یافته بدهکار هستند، اما بدهی آنها 
به س��مت تولید هدایت می ش��ود و نه تورم. به  طور مثال، پروژه 
س��اخت یک جاده را در نظر بگیرید. وقتی پروژه تکمیل می شود 
مردم از این جاده اس��تفاده می کنن��د و بخش خصوصی از اتمام 
این پروژه منتفع می شود و درنتیجه مالیات خود را هم پرداخت 
می کند، اما زمانی که پروژه ساخت یک جاده تکمیل نشود فقط 
یک پروژه نیمه تمام اس��ت که با باالرفتن هزینه ها، گاهی دولت 
مجبور می ش��ود برای یک تکمیل ۱۰ درصدی باقی مانده پروژه، 
هزینه ای برابر 9۰ درصد انجام شده را پرداخت کند. بر کسی هم 

پوشیده نیست که محل این پرداخت ها از بیت المال است.
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کلیات بودجه س��ال ۱4۰۰ روز گذشته در صحن علني مجلس رد شد 
و به این ترتیب، دولت دو هفته مهلت دارد تا الیحه بودجه س��ال آینده را 
اصالح کند. هفتاد و دو روز از پاییز گذش��ته بود که دولت دوازدهم الیحه 
بودج��ه ۱4۰۰ را به مجلس ارائه کرد و ب��ا اینکه نمایندگان مجلس ابتدا 
از احتمال رد کلیات بودجه س��خن می گفتند، اما در ادامه آخرین بودجه 
قرن در فاصله پاس��تور تا بهارستان چنان تغییری کرد که داد دولتمردان 
را درآورد، به طوری که از سخنگوی دولت گرفته تا شخص رئیس جمهور 
بارها از تغییراتي که در شاکله بودجه ۱4۰۰ از سوی مجلس صورت گرفته، 
انتقاد کردند. حس��ن روحانی صبح سه ش��نبه و به موازات بررسی کلیات 
بودجه در صحن علنی مجلس نیز بار دیگر درباره عواقب تغییر در شاکله 
بودج��ه ۱4۰۰ هش��دار داد و گفت که »از نظر دولت تغییر در ش��اکله و 
محورهای اصلی الیحه بودجه ۱4۰۰ می تواند صدمات جدی به معیش��ت 

مردم و مسیر توسعه و مدیریت اقتصاد کشور وارد کند.«
ای��ن س��خنان روحانی اما درنهایت چاره س��از نش��د و پس از س��خنان 
نمایندگان موافق و مخالف بودجه و همچنین صحبت های رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و رئیس کمیس��یون تلفی��ق در صحن مجلس، رأی گیری 
درباره کلیات الیحه بودجه ۱4۰۰ آغاز شد و نمایندگان با 99 رأی موافق، 
۱48 مخالف و ۱۲ ممتنع از مجموع ۲6۱ نماینده حاضر با کلیات بودجه 
س��ال آینده مخالفت کردند. به این ترتیب، پس از گذش��ت حدود دو ماه 

الیحه بودجه سال ۱4۰۰ بار دیگر به دولت بازگردانده شد.
دیروز در صحن علنی مجلس چه گذشت؟

روز دوازدهم آذرماه بود که دولت دوازدهم آخرین الیحه بودجه خود را 
توسط حسینعلی امیری، معاونت پارلمانی رئیس جمهوری تقدیم مجلس 
کرد. اینکه آخرین بودجه قرن در این روز در غیاب روسای دولت و مجلس 
در صحن بهارس��تان رونمایی شد، به اندازه کافی نشان می دهد که چقدر 
افتراق سیاس��ی بین دولت دوازدهم و مجلس یازدهم وجود دارد؛ اختالف 
نظری که شوربختانه به زمین بودجه هم کشید و از همان زمان نقدها به 
بودجه و هزینه های آن ش��روع شد. از یک سو، دولتمردان از الیحه بودجه 
خود دفاع می کردند و از س��وی دیگ��ر، نمایندگان مجلس نقدهای تند و 
آتش��ینی به بودجه سال آینده داش��تند. درنهایت نمایندگان مجلس روز 
سه ش��نبه به کلیات بودجه س��ال ۱4۰۰ رأی مثبت ندادن��د و از آنجا که 

محمدباق��ر قالیباف، رئیس مجلس پی��ش از رأی گیری گفته بود که »اگر 
کلیات الیحه بودجه رأی بیاورد، وارد بررسی جزییات می شویم و اگر رأی 
نیاورد الیحه بار دیگر به دولت بازگردانده می ش��ود«، الیحه بودجه س��ال 
آینده به دولت برگش��ت داده ش��د و حاال دولت دو هفته مهلت دارد که 

بودجه سال ۱4۰۰ را اصالح نماید.
جلس��ه ای که البته خالی از حاش��یه و جنجال نبود و بار دیگر سونامی 
نطق ها و تذکرهای آتش��ین و پرطمطراق علیه دولت ب��ه راه افتاد. اولین 
نکته ای که در جلس��ه بررس��ی کلیات بودجه جلب توجه می کرد، غیبت 
دوباره حس��ن روحانی بود؛ موضوعی که پیش از این هم بارها در جلسات 
رأی اعتماد مجلس مطرح شده بود و ساکنان بهارستان غیبت رئیس جمهور 
را نش��انه بی اعتنایی دولت به جایگاه مجلس خواندند. دولت نیز در پاسخ 
گفته بود که برخالف مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا عمل نخواهد کرد؛ با 
این وجود، محمدرضا صباغیان در جلس��ه علنی دیروز مجلس در تذکری 
شفاهی گفت: »براساس قانون، رئیس جمهور امروز باید برای بررسی کلیات 
بودجه در مجلس ش��ورای اس��المی حضور می یافت. انتظار ما این بود که 
رئیس جمهور در مجلس حاضر شود، درباره مسائل مهمی چون یارانه و نرخ 

ارز، مباحث خود را مطرح کند و از بودجه دولت دفاع کند.«
به گفته صباغیان، »حضور رئیس جمهور در صحن مجلس هم به نفع دولت 
و هم به نفع مجلس بود، چراکه باعث می ش��د ابهام��ات بودجه برطرف و از 
سوی دیگر، اعتماد بیشتر شود. همچنین گزارش شرکت ها و مؤسسات در قالب 

جداول الیحه بودجه نیامده و این نوع بودجه نویسی درست نیست.«
البته این صحبت صباغیان بدون پاس��خ نماند و محمدباقر قالیباف که 
ریاس��ت جلسه را به عهده داشت، گفت: »طبق قانون، رئیس جمهور امروز 
بای��د در دفاع از الیحه بودجه در مجلس حضور پیدا می کرد. بنده وظیفه 
خود را انجام داده و از ۱۰ روز قبل نامه کتبی نوشتم، از وی دعوت کردم 
اما اجابت نشد. درباره جداول بودجه هم باید بگویم که تنظیم همه جداول 

در زمان کم امکان پذیر نبود و به مرور زمان انجام خواهد شد.«
مناظره نوبخت و قالیباف در صحن علنی مجلس

پس از این تذکر شفاهی، انتقادات نمایندگان یکی بعد از دیگری از پشت 
تریبون مجلس گفته شد و حتی آنهایی که می خواستند در موافقت با کلیات 
بودجه صحبت کنند، از این فرصت برای انتقاد از دولت استفاده کردند. در این 
بین، یکی الیحه بودجه را سیاسی خواند و دیگری آن را غیرعملیاتی دانست. 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و نایب رئیس مجلس نیز 
گفت: »شخصا بر این باورم که مجلس نباید در اصالح الیحه ورود می کرد و 

کلیات بودجه باید در کمیس��یون تلفیق و بعد از آن در صحن رد می شد، اما 
مالحظه همکاران ما در کمیسیون تلفیق مجلس این است که دولت اراده ای بر 
اصالح الیحه ندارد و اگر بودجه را رد کنیم تنها مردم زیان خواهند دید و بودجه 

دولت نهایتا اصالح نخواهد شد.«
محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه نیز در این جلس��ه با 
اش��اره به تغییرات صورت گرفته در الیحه بودجه گفت: »کار بودجه تمام 
نمی ش��ود و با فرافکنی نباید صورت مسئله را پاک کرد؛ رد الیحه بودجه 
یعن��ی ما اقدام��ات خود را در مورد بودجه انجام داده ایم و ش��ما نیز برای 
بررسی آن ساعت ها وقت گذاشتید و بررسی کردید، اما در نهایت با رد آن 

گویا هیچ کاری انجام نشده است.«
معاون رئی��س جمهور با بیان اینکه »آنچه تح��ت عنوان کلیات الیحه 
بودج��ه رد یا تأیید می ش��ود، الیحه بودج��ه دولت نیس��ت«، ادامه داد: 
»الیحه ای که به رأی گذاش��ته می شود گزارش، ارقام و احکام کمیسیون 
تلفیق است.« او سپس خطاب به رئیس مجلس گفت: »گزارشات محرمانه 
خزان��ه هر هفته و هر ماه تقدیم تان می ش��ود. آیا دول��ت 66 هزار و 4۰۰ 

میلیارد تومان برای طرح های عمرانی تخصیص نداده است؟«
محمدباقر قالیباف نیز در جریان بررس��ی کلیات بودجه و در پاس��خ به 
صحبت های نوبخت گف��ت: »آقای نوبخت چندین مرتبه نام بنده را برای 
تایید موضوعی اعالم کردند که الزم دانستم نسبت به آن توضیحاتی را ارائه 
دهم. نوبخت در اظهارات خود به اسناد فوق سری درباره نفت اشاره کرد که 
فقط به دست روسای قوا می رسد. جهت اطالع نمایندگان در بحث مربوط 
ب��ه نفت، این را می گویم اگر ما می دانیم ک��ه صادرات نفت مان در فروش 
حداقلی است، سوال اینجاست که چطور دولت در الیحه بودجه پیش بینی 

فروش ۲ میلیون و 3۰۰ هزار بشکه نفت را کرده است؟«
از دیگ��ر حواش��ی جلس��ه دی��روز مجل��س همچنین بحث ش��فافیت 
آرای نماین��دگان ب��ه کلیات بودجه بود و تع��دادی از نمایندگان از جمله 
سیدمحسن دهنوی، احمد امیرآبادی فراهانی، جبار کوچکی نژاد و روح اهلل 
متفکر آزاد طی درخواس��تی از هیأت رئیسه خواستند تا طبق ماده  ۱۲۰ 
آیین نامه داخلی مجلس، رأی گیری درباره کلیات الیحه بودجه سال ۱4۰۰ 
به صورت علنی انجام شود. در هر حال، نمایندگان به کلیات الیحه بودجه 
سال آینده رأی مثبت ندادند و با 99  رأی موافق، ۱48  رأی مخالف و ۱۲ 
 رأی ممتن��ع از مجموع ۲6۱ نماینده حاضر در صح��ن مجلس، آن را رد 
کردند. حال باید منتظر ماند و دید دولت در دو هفته پیش رو چه اصالحی 

در بودجه انجام خواهد داد.

مجلس با کلیات بودجه سال آینده مخالفت کرد و آن را به دولت بازگرداند

رأی منفی مجلس به بودجه ۱۴۰۰

در پ��ی رد کلی��ات الیح��ه بودج��ه ۱4۰۰ نمایندگان عن��وان کردند 
که اختالف برداش��تی در مورد به رأی گذاش��تن الیح��ه بودجه دولت یا 
گزارش کمیسیون تلفیق ایجاد شده است. محمد خدابخشی نایب رئیس 
کمیس��یون برنامه و بودجه در این باره به ایس��نا، گفت: »برداش��ت ها در 
این زمینه متفاوت بود برداش��ت ما این بود که گزارش کمیس��یون تلفیق 
بودجه به رأی گذاش��ته می شود همانطور که سال های قبل هم اینچنین 
بود ولی بعضی برداشت شان این بود که الیحه به رأی گذاشته خواهد شد. 
نمایندگان هم در موافقت و مخالفت با گزارش کمیس��یون تلفیق صحبت 

کردند، اما در نهایت الیحه بودجه به رأی گذاشته شد.«
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز 
گفت: »من از تریبون مجلس ش��ورای اسالمی گفتم که کلیات بودجه به 
رأی گذاش��ته شده اس��ت قبل از آن نمایندگان پرسیدند که این گزارش 
بودجه است و من از رئیس مجلس شورای اسالمی این را سوال کردم که 

ایشان گفتند کلیات بودجه است.«
او در پاسخ به این سوال که آیا گزارش کمیسیون تلفیق به رأی مجلس 
گذاشته شده یا الیحه بودجه، افزود: »کلیات بودجه تلفیقی از این گزارش 
یا الیحه اس��ت در آیین نامه هم آمده که کلیات بودجه به رأی گذاش��ته 
می ش��ود. گزارش کمیسیون تلفیق هم تلفیقی از الیحه بودجه و اقداماتی 

است که کمیسیون تلفیق انجام می دهد.«
محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
نیز گفت: »در کمیسیون تلفیق هم الیحه بودجه به بحث گذاشته شده و 
اگ��ر کلیات رأی می آورد گزارش تلفیق مبنا قرار می گرفت. در واقع دولت 
الیحه را ارائه می دهد و کمیسیون ها بررسی می کنند و نهایتا کلیات الیحه 
به رأی گذاشته می شود. اگر مجلس شورای اسالمی آن را نپذیرفت الیحه 

به دولت برمی گردد و اگر رأی آورد الیحه مبنا قرار می گیرد. روال معمول 
براساس آیین نامه هم همین بوده که الیحه به رأی گذاشته شود.«

ناصر موسوی الرگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز گفت: »چند سال پیش 
که آیین نامه اصالح نشده بود روال بر این بود که همان زمانی که رئیس جمهور 
بودجه را تحویل می دهد کلیات بودجه در صحن مطرح شود اگر رأی نمی آورد 
به دولت برمی گشت و اگر رأی می آورد به کمیسیون تلفیق می رفت و بررسی ها 
درباره  آن انجام می شد. با تغییر آیین نامه بودجه ابتدا به کمیسیون تلفیق می رود 
و بعد کلیات آن به صحن مجلس ش��ورای اس��المی ارائه می شود اگر کلیات 
تصویب شد مجلس وارد جزییاتی می شود که کمیسیون تلفیق آن را تصویب 
کرده است.« به گفته موسوی الرگانی، »تصمیم هیأت رئیسه مجلس این بوده 

که کلیات الیحه بودجه به رأی مجلس گذاشته شود.«
اختالف برداشت نمایندگان در مورد رد کلیات بودجه تنها حاشیه دیروز 
مجلس نبود و علی رغم اینکه انتظار می رفت بررسی کلیات بودجه اولین 
دستور کار نمایندگان در صبح سه شنبه باشد، گزارش کمیسیون اصل 9۰ 
در خصوص واکس��ن کرونا به عنوان اولین دس��تور به بحث گذاشته شد. 
سپس با گذشت نیم ساعت از جلسه علنی مجلس، با حضور رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و معاون پارلمانی رئیس جمهور در صحن مجلس، بررسی 
گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص الیحه بودجه سال ۱4۰۰ در دستور 

کار نمایندگان قرار گرفت.
احمد امیرآبادی فرهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس در ابتدا روند بررسی 
الیحه بودجه را تش��ریح کرد و گفت: »براس��اس آیین نامه داخلی مجلس 
س��خنگوی کمیسیون تلفیق مجلس 3۰ دقیقه فرصت دارد که در ابتدا و 
انتها از گزارش کمیسیون دفاع کند و سپس ۵ موافق و ۵ مخالف هر کدام 
ب��ه مدت ۱۰ دقیقه می توانند نظرات خود را مط��رح کرده و در پایان نیز 

نماینده دولت ۲۰ دقیقه فرصت دارد تا از کلیات الیحه دولت دفاع کند.«
پس از آغاز ارائه گزارش کمیسیون تلفیق از سوی سخنگوی کمیسیون، 
تجمعاتی از نمایندگان در صحن مجلس به چش��م خورد که هر کدام به 
ص��ورت گروهی در ح��ال بحث با یکدیگر بودند. بع��د از اتمام بخش اول 
صحبت های سخنگوی کمیسیون تلفیق، نوبت به صحبت نمایندگان موافق 
و مخالف کلیات الیحه بودجه رسید که برخی از آنان نوبت خود را با سایر 
نمایندگان تقسیم کرده و در مجموع 7 نماینده در مخالفت با کلیات و 8 

نماینده در موافقت با کلیات الیحه بودجه اظهارنظر کردند.
در بی��ن صحبت های نماین��دگان موافق کلیات بودج��ه بعضا فریاد دو 
دو از نمایندگان برمی خواس��ت که حاکی از مخالفت نمایندگان با کلیات 
الیح��ه بود. در بین صحبت های نمایندگان موافق و مخالف چندین تن از 
نمایندگان در قالب اخطار و تذکر از عدم حضور رئیس جمهور برای دفاع 
از الیحه بودجه در مجلس انتقاد کرده و آن را خالف قانون دانستند. رئیس 
مجلس نیز در واکنش به انتقادات نمایندگان از عدم حضور رئیس جمهور 
گفت: »بنده ۱۰ روز قبل نامه کتبی برای ایش��ان نوشته و رسما از ایشان 
ب��رای حضور در مجل��س برای دفاع از الیحه بودج��ه دولت دعوت کردم؛ 

ایشان این دعوت را اجابت نکردند اما بنده وظیفه خود را انجام داده ام.«
پ��س از آغاز رأی گی��ری اکثریت نماین��دگان از روی صندلی های خود 
برخاس��ته و فری��اد دو دو که حاکی از رأی مخال��ف نمایندگان به کلیات 
الیحه بودجه بود، س��ر دادن��د. در نهایت نمایندگان ب��ا 99 رأی موافق و 
۱48 رأی مخال��ف ب��ا کلیات الیحه بودجه س��ال ۱4۰۰ مخالفت کردند. 
قالیباف نیز پس از اتمام رأی گیری ابراز امیدواری کرد که دولت از فرصت 
کنونی برای اصالح بودجه اس��تفاده کند و هرچه سریع تر الیحه بودجه را 

به مجلس ارائه نماید.

مجلس به کلیات بودجه رأی منفی داد یا به گزارش کمیسیون تلفیق؟

حواشی رد کلیات بودجه

خبرخوان

مخالف خوانی نمایندگان در صحن علنی مجلس
آخرین بودجه قرن برگشت خورد

آخرین الیحه بودجه دولت دوازدهم با رأی منفی نمایندگان مجلس 
رد شد تا پروسه بررسی آخرین بودجه قرن، طوالنی تر از سنت مالوف 
ش��ود. به این ترتیب، این سومین باری اس��ت که دولت دوازدهم با رد 
کلیات الیحه بودجه مواجه می ش��ود. پیش از این لوایح بودجه س��ال 
۱397 و ۱399 از س��وی نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی رد شد 
و ح��اال برای س��ومین بار رد این الیحه در کارنام��ه دولت دوازدهم به 
ثبت رس��ید. دیروز صف موافقان و مخالفان الیحه بودجه طوالنی بود. 
بسیاری معتقد بودند تغییراتی که از سوی کمیسیون تلفیق در الیحه 
صورت گرفته مشکالت را در سال آینده بیشتر می کند و برخی نیز بر 
این عقیده بودند که الیحه اصالحی از سوی اعضای کمیسیون تلفیق 
می تواند ابرتورمی را در سال آینده به همراه بیاورد. نکته مهم اما شکل 
موافقت ها و مخالفت ها بود و بسیاری از موافقان الیحه بودجه منتقدان 
جدی دولت بودند و انتقاد از دولت را دستمایه موافقت با الیحه بودجه 

می کردند.
به گزارش خبرآنالین، ابتدا محمدحسن آصفری در موافقت با الیحه 
بودجه ۱4۰۰ گف��ت: »دغدغه همکاران در مخالفت با بودجه را درک 
می کن��م و آنها را قابل قب��ول می دانم، اما باید نگاه��ی به تالش های 
شبانه روزی کمیسیون تلفیق بودجه داشته باشیم. کمیسیونی که شاید 
بهترین عملکرد را داشته و نتیجه ای بهتر از الیحه فعلی از هیچ جمعی 
بیرون نمی آمد، چراکه بودجه دولت یک بودجه سیاسی بود تا بودجه ای 

اجرایی و عملیاتی.«
سید کاظم دلخوش نیز در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق 
درباره بودجه ۱4۰۰ گفت: »شما همکاران نماینده کلیات الیحه بودجه 
دول��ت را تایید کردید و حاال آنچه می خواهید بررس��ی کنید گزارش 
کمیس��یون تلفیق اس��ت. آیا می خواهید بعد از ای��ن همه تالش این 
گزارش را رد کنید؟ نتیجه اش این خواهد شد که الیحه بودجه به دولت 
برمی گردد و دولت نهایتا آن را بزک می کند و تحویل مجلس می دهد 
لذا نتیجه ای نمی گیرید. وی با بیان اینکه فرصت یک ماه کمیس��یون 
تلفیق برای اصالح ساختار بودجه فرصت کافی نیست، گفت: نباید شعار 

دهیم و باید در عمل متوجه مشکالت جامعه باشیم.«
محمد رش��یدی نیز در موافقت با این الیح��ه گفت: »بودجه ای که 
دولت فرس��تاده بود شفاف نبود و نواقصی داشت که کمیسیون تلفیق 
اصالحات��ی در آن اعمال ک��رد از جمله آنکه پنج واحد درصد معافیت 
مالیاتی به واحدهای تولیدی داد معافیت اسناد تا ۱۰۰ میلیون تومان 
در س��ال معاف شد، تس��هیالت ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان رسید و 
حقوق سربازان یک میلیون و 8۰۰ هزار تومان مقرر شد. همچنین آب، 
برق و گاز برای کم مصرف ها و کم درآمدها رایگان شد و یارانه ها به نفع 

مردم تا چهار برابر افزایش یافت.«
احمد امیرآبادی فراهانی نیز از در مخالفت درآمد اما در قامت موافق 
صحبت ک��رد و گفت: »نمایندگان قطعا با الیح��ه دولت و کلیات آن 
مخالف هستیم و من هم در کمیسیون تلفیق به عنوان مخالف کلیات 
صحبت کردم، اما آنچه االن مورد بحث است و نمایندگان پیشنهادات 
خود را درباره آن ارائه کردند گزارش کمیس��یون تلفیق اس��ت که 4۵ 
نفر از همکاران ش��ما یک ماه ش��بانه روز و در سه شیفت روی آن کار 
کردند. کلیات الیحه دولت را بررس��ی کردند، وارد جزییات ش��دند و 

بخش عمده ای از آن را تغییر دادند.«
حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی نیز در موافقت با کلیات 
بودجه ۱4۰۰ گفت: »دولت بیش از 6 ماه روی الیحه بودجه کار کرده 
و آن را به مجلس ش��ورای اسالمی فرس��تاده و مجلس هم دو ماه در 
کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق روی آن وقت گذاشته تا 
امروز که آن را به مجلس شورای اسالمی تحویل داده است. وی ادامه 
داد: بودجه سند مالی یک ساله کشور است مگر می شود کشور را بدون 
بودجه اداره کرد. بودجه یک دوازدهم و س��ه دوازدهم هم برای شرایط 
بحرانی و زمان هایی اس��ت که فرصت بررسی و تصویب نداشته باشیم. 
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: اگر ما کلیات بودجه 
را تصویب کنیم جامعه را به سمت بحران نبرده ایم و دست خود را هم 

باز کرده ایم. خیلی از موارد را می توان در صحن اصالح و حذف کرد.«
همچنی��ن احد آزادی خواه در موافقت با کلیات الیحه بودجه س��ال 
۱4۰۰، گفت: »اگرچه من و بسیاری از همکاران مخالف الیحه بودجه 
هستیم، اما موافقت امروز ما در راستای موافقت با خروجی کمیسیون 

تلفیق بودجه است.«
در سوی مقابل نیز محسن زنگنه در مخالفت با کلیات الیحه بودجه 
۱4۰۰، گفت: »برای بررسی بودجه باید با معیار صحبت شود نه اینکه 
صرفاً وارد بحث های سیاس��ی شویم. وی افزود: دولت با صراحت اعالم 
کرده که مصوبات تلفیق را اجرا نمی کند و در این راستا عزمی هم ندارد. 
بدون ش��ک نباید در مورد الیحه بودجه احساس��ی رفتار کنیم؛ البته 
کمیسیون تلفیق زحمت زیادی برای اصالح الیحه پیشنهادی کشیده 

است اما بنیان بودجه ارائه شده مشکل دارد.«
محمدرضا پورابراهیمی نیز در مخالفت با بودجه سال ۱4۰۰ گفت: 
»بنده از زحماتی که کمیس��یون تلفیق برای اصالح س��اختار بودجه 
کش��یده اند سپاس��گزارم اما بنده می خواهم به این س��وال پاسخ دهم 
که چرا اساس��ا گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص بودجه این میزان 
حائز اهمیت اس��ت؟ اگر ما به دنبال دالی��ل وضعیت کنونی در حوزه 
اش��تغال و تورم حاکم در کشور هستیم یکی از محورهای مهم و موثر 
آن بحث بودجه ای است که در سالیان گذشته به تصویب رسیده است. 
اصالح س��اختار بودجه برای حذف ناترازی و عدم کسری بودجه یکی 
از بحث های اساس��ی است که در دس��تور کار مجلس شورای اسالمی 

بوده است.«
جب��ار کوچکی نژاد نیز به عنوان مخالف کلیات الیحه بودجه س��ال 
۱4۰۰ گفت: »در ش��رایطی بودجه سال ۱4۰۰ را بررسی می کنیم که 
این قرار است در دو دولت اجرا شود بعد از رهنمود رهبری در نامه ارائه 
ش��ده و موضوع مربوط به تبصره 4 انتظار می رفت کمیس��یون تلفیق 
بودجه را رد می کرد. بودجه ای که مثل مریض اورژانسی بود و تلفیق آن 
را دوا نکرد و دردش بدتر ش��د. دولت اعالم می کند که بودجه را قبول 
ندارد و این بودجه گرانی به مردم تحمیل می کند حرف هایی که در ایام 

انتخابات شروع می شود و یک جنگ روانی است.«
کمال علیپور خنک��داری، نماینده مردم قائمش��هر نیز در مخالفت 
ب��ا کلیات الیحه بودج��ه ۱4۰۰ گفت: »ما در اولی��ن گام دوم انقالب 
اسالمی در حال تصویب الیحه بودجه ای هستیم که باید دارای شرایطی 
باشد، باید توجه کنیم که در سال آینده با چند رویداد مواجه هستیم، 
انتخابات س��ال آت��ی، تغییر دولت، تورم جاری کش��ور، بحران کرونا و 

افزایش نامتوازن مالیات از جمله این رویدادها است.«
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کاهش سود بین بانکی چه تاثیری بر سود تسهیالت و 
سپرده ها می گذارد؟

زمان سنجی کاهش نرخ بهره بین بانکی
درحال��ی رئی��س کل بانک مرک��زی می گوید نرخ بهره بی��ن بانکی در 
روزه��ای آتی به ۱8 تا ۱8.۵ درصد می رس��د ک��ه یک تحلیلگر اقتصادی 
معتقد است بانک مرکزی نباید اجازه دهد این نرخ کاهش یابد زیرا اثرات 
تورمی ش��دیدی دارد و اگر ن��رخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، 
موجب کاهش سود سپرده های بانکی می شود، اما بانک ها به دلیل قدرت 
انحصاری خود، نرخ سود تسهیالت را پایین نمی آورند زیرا با باالبودن نرخ 

بهره تسهیالت می توانند زیان های خود را جبران کنند. 
به گزارش ایسنا، نرخ بهره در بازار بین بانکی یکی از انواع نرخ های بهره 
در بازار پول است که به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد 
که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاس��ت و زمانی که آنها در پایان 
دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می شوند، 
از س��ایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند 
بنابراین نرخی که بانک ها در این ش��رایط به ذخایر یا پایه پولی دسترسی 
پیدا می کنند، نرخ بهره بین بانکی است که آمارها نشان می دهد این نرخ 
در ماهای خرداد، مرداد، شهریور و مهر به ترتیب ۱۰ درصد، ۱4.8 درصد، 
۱7 درص��د و ۲۰ درصد بوده اس��ت. عبدالناصر همت��ی، رئیس کل بانک 
مرکزی نیز در جدیدترین اظهارات خود یکشنبه شب در گفت وگوی ویژه 
خبری بیان کرد که این بانک قصد دارد تا نرخ بهره بین بانکی را به ۱8 تا 

۱8.۵ درصد برساند.
در این راستا، کامران ندری، کارشناس اقتصادی به بررسی تاثیر کاهش 
س��ود بین بانکی بر سود تسهیالت و سپرده ها پرداخت و گفت: از آنجا که 
انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده اس��ت و انتظار مردم این اس��ت که در 
ماه های آینده افزایش قیمت ش��دیدی نخواهیم داشت. همچنین، حجم 
مبادالت هم کم ش��ده است، نیاز بانک ها به ذخایر برای تسویه بین بانکی 
هم کمتر می شود که با این امر، در بازار بین بانکی نرخ بهره یا قیمت ذخایر 
ت��ا حدودی کاه��ش پیدا می کند. الزم به ذکر اس��ت که رئیس کل بانک 
مرک��زی پیش از اینکه آینده نرخ بهره بانکی را اعالم کند، باید پیش بینی 

خود از تورم را مطرح کند.
به اعتقاد وی، اگر در یک سال آینده پیش بینی شود که نرخ تورم باالیی 
داریم طبیعتا در این شرایط حتی اگر نرخ بهره بانکی به صورت طبیعی هم 
در بازار کاهش پیدا کند، بانک مرکزی باید مداخله کند و اجازه ندهد این 
کاهش اتفاق بیفتد. هر تصمیمی درباره نرخ بهره بانکی به این وابسته است 
که پیش بینی نرخ تورم در آینده چگونه است؟ اگر بخواهیم با توجه به نرخ 
تورم ماهانه محقق شده نظر بدهیم، نباید نرخ بهره بانکی کاهش یابد زیرا، 

کاهش این متغیر می تواند تورم را تشدید کند. 
این تحلیلگر اقتصادی با بی��ان اینکه زمان کاهش نرخ بهره بین بانکی 
نیس��ت، ادامه داد: براس��اس نرخ تورم ماهانه پیش بینی می شود که زمان 
مناس��بی برای کاهش نرخ بهره بین بانکی نیس��ت زیرا، نرخ بهره پایین 
می تواند در ماه های بعد اثرات تورمی داش��ته باشد. فعال زمان کاهش نرخ 
بهره بین بانکی نیست. اگر نرخ تورم به مقدار قابل مالحظه ای کاهش پیدا 
کرد، در آن زمان می توان درباره کاهش نرخ بهره بین بانکی صحبت کرد. 
طبق گفته ن��دری، نرخ بهره بین بانکی نرخ بهره مرجع در نظام بانکی 
اس��ت و کاهش یا افزایش آن ب��ر تمام نرخ های بهره )نرخ بهره س��پرده، 
تس��هیالت، اوراق دولتی و...( در بازارها تاثیر می گ��ذارد، اما از آنجا که در 
اقتصاد ایران چون نرخ بهره سپرده و تسهیالت به صورت دستوری تعیین 
می شود، این تاثیرات قابل مشاهده نیست مگر اینکه بانک مرکزی تصمیم 
بگیرد که تعیین نرخ بهره در بانک ها را آزاد کند و به اختیار بانک ها بگذارد. 
او س��پس به جبران زیان بانک ها با نرخ بهره باالی تسهیالت اشاره کرد 
و گفت: همچنین نرخ بهره اوراق هم باید متناسب با بازار تعیین شود، اما 
تحت تاثیر فشارهای سیاسی است بنابراین مکانیزم انتقالی نرخ بهره بین 
بانکی به دلیل مداخالت دس��توری درس��ت عمل نمی کند. اگر نرخ بهره 
بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند باعث می ش��ود تا نرخ بهره سپرده های 
بانکی هم کم شود و بانک ها به دلیل قدرت انحصاری که دارند، نرخ سود 
تسهیالت را پایین نمی آورند، زیرا با باالبودن نرخ بهره تسهیالت می توانند 

زیان های خود را جبران کنند. 

خبرنــامه

فرصت امروز: افزایش پایه پولی، رشد 46 درصدی بدهی دولت به بانک 
مرک��زی، افزایش قابل توجه بدهی بانک ها ب��ه بانک مرکزی، ورود حجم 
نقدینگی به دامنه 3۰۰۰ هزار میلیارد تومانی و... ازجمله محورهای گزارش 
بازار پول در پایان آذرماه امس��ال است. در این بین، حجم نقدینگی برای 
اولین بار به دامنه 3۰۰۰ هزار میلیارد تومانی وارد شد و در پایان آذرماه با 
رشدی ۲6 درصدی نسبت به آذرماه پارسال به 3 هزار و ۱3۰ هزار میلیارد 
تومان رسید. حجم پایه پولی نیز با رشد ۲9 درصدی به 4۰7 هزار و ۵4۰ 

میلیارد تومان رسید.
طبق آمارهای بانک مرکزی در پایان آذرماه امس��ال، حجم نقدینگی با 
۲6.6 درصد رشد به 3 هزار و ۱3۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از این 
رقم، س��هم شبه پول ۲۵۱۲ هزار و 99۰ میلیارد تومان و سهم پول 6۱7 
هزار و 3۰ میلیارد تومان اس��ت و در یک سال منتهی به آذرماه شبه پول 
رشدی ۲۲.9 درصدی و پول رشدی 44.4 درصدی داشته است. همچنین 
حجم پایه پولی 4۰7 هزار و ۵4۰ میلیارد تومان شده که نسبت به آذرماه 
سال گذشته ۲9.7 درصد و در مقایسه با ابتدای سال جاری ۱۵.۵ درصد 
رشد داشته است. ضریب فزاینده نیز در پایان آذرماه به عدد 7.68 رسیده 
که نسبت به ابتدای سال 9.6 درصد رشد داشته است. این در حالی است 

که در اسفندماه 98 ضریب فزاینده 7.۰۰6 بوده است.
88 درصد چک های صادره در آذرماه پاس شد

همچنین طبق تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک 
منتش��ر کرده، در آذرماه امس��ال 9.۵ میلیون فقره چک به ارزش حدود 
۱8۵ هزار و 9۰۰ میلیارد تومان مبادله ش��ده اس��ت که از نظر تعداد ۱8 
درصد افزایش و از نظر مبلغ تا ۲.۲ درصد نسبت به آبان ماه کاهش دارد. 
ب��ه گفته بانک مرکزی، در این ماه بالغ بر 893 هزار فقره چک برگش��ت 
خورده که این تعداد 3۱ درصد نس��بت به آب��ان ماه افزایش دارد و ارزش 
چک های برگشتی نیز به ۲3 هزار و 3۰۰ میلیارد تومان رسیده که رشدی 

۵ درصدی داشته است. 

در آذرماه امس��ال 48 درصد از تعداد چک های مبادله ای کش��ور در سه 
اس��تان تهران، اصفهان و خراس��ان رضوی مبادله شده است که به ترتیب 
با 3۰ درصد، ۱۰ درصد و 7 درصد بیش��ترین س��هم را در مقایسه با سایر 
اس��تان ها دارا بوده اند. همچنین 6۱ درصد از ارزش چک های فوق در سه 
استان تهران )48 درصد(، اصفهان )7 درصد( و خراسان رضوی )6 درصد( 
مبادله ش��ده است که بیشترین سهم را در مقایس��ه با سایر استان ها دارا 

بوده اند.
حدود 8 میلیون و 6۰۰ هزار فقره چک به ارزش��ی بالغ بر ۱.6۲6 هزار 
میلیارد ریال در آذرماه در کل کش��ور وصول شد که نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد ۱6 درصد افزایش و از نظر مبلغ 3 درصد کاهش نشان می دهد. 
از کل تع��داد و مبلغ چک های مبادله ش��ده در م��اه مذکور به ترتیب 9۰ 
درصد و 87 درصد وصول ش��ده است. این درحالی است که درصد تعداد 
و مبلغ چک های وصول شده در آبان ماه امسال به ترتیب 9۱ درصد و 88 
درصد و در آذرماه پارسال به ترتیب 9۱ درصد و 89 درصد بوده است. در 
آذرماه امسال در استان تهران بالغ بر ۲ میلیون و 6۰۰ هزار فقره چک به 
ارزشی حدود 79۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد 9۱ درصد 

و از نظر ارزش 89 درصد از کل چک های مبادله ای وصول شده است.
در بین س��ایر اس��تان های کشور نیز بیشترین نس��بت تعداد چک های 
وصولی به کل چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های گیالن 
)93.4 درصد(، مازندران )9۲.۲ درصد( و گلستان )9۱.8 درصد( اختصاص 
داشته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد )8۲.4 درصد(، کردستان 
)86.۵ درصد( و لرستان )86.9 درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های 
وصول��ی به کل چک های مبادله ش��ده در اس��تان را به خ��ود اختصاص 
داده اند. همچنین بیش��ترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش 
چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های گیالن )9۰.3 درصد(، 
البرز )88.4 درصد( و خوزس��تان )88.۲ درصد( اختصاص یافته اس��ت و 
اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد )8۰.9 درصد(، خراسان جنوبی )8۲.۱ 

درصد( و لرس��تان )8۲.۵ درصد( کمترین نسبت ارزش چک های وصولی 
به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

تعداد و مبلغ چک های برگشتی بیشتر شد
براس��اس این گزارش، حدود 893 هزار فقره چک به ارزش حدود ۲33 
هزار میلیارد ریال در آذرماه امسال در سراسر کشور برگشت داده شد که 
نس��بت ب��ه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتی��ب 3۱ درصد و ۵ درصد 
افزایش نش��ان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه 
مذکور به ترتیب 9 درصد و ۱۲ درصد برگش��ت داده ش��ده است. این در 
حالی اس��ت که درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در آبان 
ماه امسال به ترتیب 8 درصد و ۱۱ درصد و در آذرماه پارسال به ترتیب 8 

درصد و ۱۰ درصد بوده است.
در آذرماه امس��ال در اس��تان تهران نیز حدود ۲6۱ هزار فقره چک به 
ارزش��ی حدود 99 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 9 
درصد و از نظر ارزش ۱۱ درصد از کل چک های مبادله ای برگش��ت داده 
شده است. در این ماه همچنین در بین سایر استان های کشور، بیشترین 
نس��بت تعداد چک های برگش��تی به کل چک های مبادله ای در استان به 
ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد )۱7.6 درصد(، کردستان )۱3.۵ 
درصد( و لرستان )۱3.۱ درصد( اختصاص یافته است و استان های گیالن 
)6.6 درص��د(، مازندران )7.8 درصد( و گلس��تان )8.۲ درصد( پایین ترین 
نس��بت تعداد چک های برگش��تی به کل تعداد چک های مبادله شده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.
بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله 
شده در اس��تان نیز به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد )۱9.۱ 
درصد(، خراسان جنوبی )۱7.9 درصد( و لرستان )۱7.۵ درصد( اختصاص 
داش��ته اس��ت و اس��تان های گیالن )9.7 درصد(، الب��رز )۱۱.6 درصد( و 
خوزستان )۱۱.8 درصد( کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل 

ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

حجم نقدینگی برای اولین بار به دامنه 3۰۰۰ هزار میلیارد تومانی رسید
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معاون سازمان خصوصی سازی خبر داد
 احتمال عرضه سهام پرسپولیس

در فرابورس
معاون س��ازمان خصوصی سازی، ضمن بررس��ی آخرین جزییات 
عرضه سهام اس��تقالل و پرسپولیس در فرابورس، از احتمال عرضه 

سهام پرسپولیس در فرابورس تا چند روز آینده خبر داد.
ابوالقاس��م ش��مس جامخان��ه به آخری��ن وضعیت عرضه س��هام 
اس��تقالل و پرس��پولیس در شرکت فرابورس اش��اره کرد و به ایرنا، 
گفت:  دوش��نبه هفته گذش��ته جلسه معارفه پرس��پولیس )پیش از 
ط��رح در هیأت پذیرش( در فرابورس برگزار ش��د، بدین صورت که 
مدیران شرکت پرسپولیس و همکاران مالی این شرکت، این باشگاه 
را با توجه به صورت های مالی و فعالیت هایی را که در دس��تور کار 

دارند معرفی کردند.
او با اشاره به برگزاری این جلسه، ادامه  داد: شرکت فرابورس یک 
سری نواقص از اطالعات شرکت پرسپولیس را مطرح کرد تا پس از 
تکمیل اطالعات و ارائه گزارش حسابرسی دوره مالی 6 ماهه منتهی 

به 3۰ آذرماه، موضوع در هیأت پذیرش فرابورس مطرح شود.
به گفته ش��مس، اطالعاتی شامل درخواس��ت پذیرش باشگاه در 
فراب��ورس، پرداخت حق پذیرش، تکمی��ل اطالعات درباره برخی از 
قرارداده��ای کادر فن��ی و بازیکنان و اس��ناد مالکیت مجموعه های 
ورزشی، از جمله مدارکی هستند که ناقص بودند و قرار شد تا پس 

از تکمیل آنها در اختیار شرکت فرابورس قرار بگیرد.
مع��اون س��ازمان خصوصی س��ازی افزود: باش��گاه پرس��پولیس 
صورت ه��ای مال��ی 6 ماه منتهی به 3۰ آذرماه را تهیه کرده اس��ت 
و حس��ابرس و بازرس قانونی ش��رکت هم اکنون در شرکت مستقر 
و انجام حسابرس��ی هس��تند. پس از این اقدامات، شرکت فرابورس 
بررسی های الزم را انجام و گزارشی را تهیه می کند تا برای طرح در 

اختیار هیأت پذیرش قرار گیرد.
او با اشاره به احتمال عرضه سهام پرسپولیس به فرابورس تا چند 
روز آینده، تاکید کرد: همه سعی ما این است تا هرچه زودتر سهام 
پرس��پولیس در فرابورس پذیرش شود، زیرا کارهای اصلی آن انجام 
ش��ده و باقی کارها کار سختی نیست که بخواهد عرضه را با تاخیر 
زیادی مواجه کند. عرضه سهام سرخابی ها در فرابورس پس از اخذ 
مصوبه هیأت پذیرش فرابورس عملیاتی خواهد ش��د، بدین صورت 
که پس از پذیرش باید درج نماد انجام ش��ود و سپس شاهد عرضه 

اولیه خواهیم بود.
به گفته وی، فعالیت های باش��گاه پرس��پولیس به خوبی در حال 
انجام است، اما باش��گاه استقالل تا حدودی با تاخیر فعالیت همراه 
اس��ت و با یک یا دو هفته تاخیر اطالعات��ش به فرابورس ارائه داده 
ش��ده و قرار اس��ت امروز جلس��ه معارفه )پیش از ط��رح در هیأت 

پذیرش ( استقالل در فرابورس انجام شود.

خبرخوان

فرصت امروز: بازار سرمایه دیروز برای دومین روز متوالی قرمزپوش شد. 
در این روز همه شاخص ها عملکردی نزولی داشتند و شاخص کل با افت 
۲8 ه��زار واحدی به ابتدای کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رس��ید. 
شاخص بورس در همان شروع معامالت سه شنبه ریزشی ۱۵ هزار واحدی 
داش��ت و نهایتا با افت ۲8 هزار و ۲38 واحدی تا رقم یک میلیون و ۲۰۵ 
هزار واحد عقب رفت. شاخص کل هم وزن نیز با ۲ هزار و 8۲ واحد کاهش 
به 4۲7 هزار و ۵4۵ واحد و ش��اخص قیم��ت هم وزن با یک هزار و 36۲ 
واحد افت به ۲79 هزار و 6۲۵ واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول ۲۵ هزار و 
۵7۵ واحد و ش��اخص بازار دوم 39 هزار و 96۱ واحد کاهش داش��ت. در 
معامالت این روز بیش از ۱۲ میلیارد و ۵۱8 میلیون س��هم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش ۱۱4 هزار و ۵۵9 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، سایپا )خساپا(،  ایران 
خ��ودرو )خودرو(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، بانک تجارت )وتجارت(، 
لیزینگ پارس��یان )ولپارس( و گس��ترش س��رمایه گذاری ای��ران خودرو 
)خگس��تر( ازجمله نمادهای پربیننده بودند. گروه خودرو هم در معامالت 
سه شنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 4 میلیارد 
و 3۲7 میلی��ون برگه س��هم به ارزش ۱6ه��زار و ۱۵4 میلیارد ریال داد و 
ستد شد. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود ۱67 واحد 
کاهش داشت و بر روی کانال ۱7 هزار و 669 واحد ثابت ماند. در این بازار 
۲ میلیارد و ۲64 میلیون برگه سهم به ارزش ۵۲ هزار و 7۵ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
نگاه سهامداران به بورس باید بلندمدت باشد

پس از آنکه شاخص بورس تهران در روز شنبه بیش از 39 هزار واحد و 
در روز یکشنبه بیش از 3 هزار واحد رشد کرد و به نیمه کانال یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحد رس��ید، در روز دوشنبه روندی نزولی داشت و ۱7 هزار 
واحد افت کرد. این روند در روز سه ش��نبه نیز تکرار ش��د و نماگر بازار این 
بار با افت ۲8 هزار واحدی در ابتدای کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 
ایستاد. در این بین، کارشناسان بازار سرمایه به سهامداران توصیه می کنند 
که نگاه شان به بازار بلندمدت باشد و از نگاه کوتاه مدت به سرمایه گذاری 
در بورس دوری کنند، چراکه بازار س��رمایه بازاری کوتاه مدت برای مدت 
یک یا دو ماه نیس��ت، بلکه بازاری بلندمدت اس��ت که سهامداران باید با 
نگاه میان مدت س��ه ساله یا بلندمدت پنج س��اله برای سرمایه گذاری به 

این بازار نگاه کنند.
در این زمینه، سیروان امینی کارشناس بازار سرمایه به عوامل تاثیرگذار 
در افت ش��اخص بورس اشاره کرد و به ایرنا، گفت: »ریزش اخیر بورس را 
باید از دو دیدگاه داخلی و خارجی مورد بررس��ی قرار داد. از دید داخلی، 
مطرح ش��دن بحث بودجه و تغییرات ایجاد شده در حوزه کالن اقتصادی 
برای س��ال آینده که در متغیرهای بودجه خود را نش��ان داده است باعث 

تحت تاثیر قرار گرفتن بازار سهام شد.«
به اعتقاد امینی، یکی از متغیرهای اصلی که به شدت بازار را تحت تاثیر 
قرار داد بحث نامشخص بودن وضعیت انتخاباتی آمریکا بود که می توانست 

به شدت آینده سیاس��ی ایران را تحت الشعاع قرار دهد، این موضوع برای 
مدتی بازار را تحت تاثیر قرار داد و زمینه اصالح پرش��تاب شاخص بورس 

را فراهم کرده بود.«
این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه با بی��ان اینکه »مطرح ش��دن موضوع 
نرخ ه��ای جهانی که در ارزهای دیجیت��ال رخ داده بود، زمینه پیش بردن 
سرمایه گذاری ها را به آن سمت فراهم کرد« ادامه داد: »به طور طبیعی این 
موضوع  بر بحث بازار سرمایه تاثیرگذار بود و تمایل بیشتری در جامعه در 
آن حوزه به عنوان منبع جدید برای سرمایه گذاری مطرح شد که در بخش 
عمده  ای از جامعه تاثیر گذاش��ت. روند نزولی شاخص بورس از مدت های 
قبل، عدم همسان بودن و عدم ثبات رویه در عملکرد متولیان بورس، بازار 
سهام را تحت تاثیر قرار داد زیرا باعث شد تا برنامه مدونی که بتواند بازار 
را تح��ت تاثیر مثبت قرار دهد و باعث روزهای خوش در این بازار ش��ود، 

وجود نداشت.«
به گفته وی، »همه این عوامل دس��ت به دس��ت یکدیگر داد تا سرمایه 
گذاران خرد انتظاری را که از این بازار از ابتدای سال با آنها همراه بودند از 
دست بدهند و به مرور ضمن خروج سرمایه های خود از بازار، دیگر تمایلی 

برای اینکه منابع خود را در این بازار حفظ کنند نداشته باشند.«
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه »مهمترین عاملی که باعث 
تفاوت س��رمایه گذاری در بورس با دیگر بازارها ش��ده اس��ت، طول مدت 
سرمایه گذاری در این بازار است«، افزود: »این بازار، بازاری کوتاه مدت برای 
مدت یک یا دو ماهه نیست بلکه بازار بلندمدتی است که باید سهامداران با 
نگاه میان مدت سه ساله یا بلندمدت پنج ساله به این بازار نگاه کنند. اگر 
از همان ابتدا چنین مسائلی را به عنوان آموزشی به افراد اعالم می کردیم 

دیگر شاهد فشار فروش های سنگین از طرف سهامداران  نبودیم.«
چه عواملی باعث فشار فروش در بازار شد؟

امین��ی ادام��ه داد: »ابزارهایی مانند اوراق تبعه ک��ه در بازار برای مردم 
تعریف شده اس��ت برای حرفه ای های بازار بوده است، اما برای افرادی که 
مبلغ اندکی را وارد این بازار کرده اند این اوراق نمی تواند مانند دیگر ابزارها 
کمک کننده برای حفظ تعادل در بازار  باشد. به طور کلی، نگاه بلندمدت به 
سرمایه گذاری در بورس، سهامداران را با ضرر و زیان همراه نمی کند و بازار 
با تغییر و اصالح شدید مواجه نمی شود. این در حالی است که گزارش هایی 
که شرکت ها در مورد عملکرد 9 ماهه خود می دهند گزارش بسیار خوبی 

هستند که به طور حتم بر روند بازار تاثیرگذار خواهد بود.«
به عقیده او، »اگر سهامداران در چند ماه اصالح بازار صبوری می کردند 
و زمینه ایجاد این فشار فروش در بازار فراهم نمی شد، به طور حتم اکنون 
س��هامداران در کنار انتشار گزارش مثبت شرکت ها،  قیمت ارز و افزایش 

قیمت کامودیتی ها  بازدهی مثبتی را از این بازار کسب می کردند.«
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه »فشار فروش در چند ماه اخیر 
به شدت بازار را تحت تاثیر قرار داد و باعث ریزش شدید بازار شد«، گفت: 
»اگ��ر چنین اتفاقی رخ نمی داد بازار می توانس��ت با توجه به موقعیتی که 
اکنون دارد متعادل تر باشد و دیگر شاهد این ریزش های شدید در شاخص 

کل نبودیم. البته پیش بینی از بازار بستگی به سیاست ها یا متغیرهای کالن 
داخلی و بیرون کشور دارد.«

 امینی با اش��اره به اینکه »انتخاب رئیس جمهور آمریکا که بیش از ۲۰ 
درصد اقتصاد دنیار را در اختیار دارد در یک سال آینده در بازارهای جهانی 
تاثیرگ��ذار خواهد بود«، خاطرنش��ان کرد: »جدا کردن کش��ور از اقتصاد 
جهانی و بازگش��ت دوباره به این اقتصاد، نویدهای خوبی را به کشورهایی 
می دهد که تا چند وقت گذش��ته تحت تاثیر سیاس��ت های ناصحیح قرار 
گرفته بودند، این موضوع به طور حتم بر برخی از صنایع کشور تاثیرگذار 
خواهد بود. روشن تر شدن قضیه بودجه برای سال آینده و انتخابات ریاست 
جمهوری ایران نویدهایی را برای بازار سهام می دهد و می تواند زمینه رشد 

بازار را فراهم کند.«

شاخص بورس به ابتدای کانال یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد رسید

افت 28 هزار واحدی بورس تهران
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روغن خام تامین شد
 آغاز عرضه مرغ گرم از دیروز

رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعالم 
اینکه عرضه مرغ گرم به نرخ مصوب از روز گذش��ته در شبکه توزیع 
منتخب آغاز ش��ده، از اتخاذ تصمیمات جدید برای واردات موز خبر 
داد و گف��ت با توجه به تأمی��ن روغن خام، توزیع روغن مایع و جامد 
در حداقل زمان ممکن انجام خواهد شد و مشکلی برای تأمین وجود 

ندارد.
به گزارش ایسنا، عباس تابش در حاشیه همایش برگزاری طرح ویژه 
بازرس��ی نوروز ۱4۰۰، درخصوص تأمین مرغ و تخم مرغ اظهار کرد: 
دیروز در جلس��ه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که هر واحد بسته بندی 
م��رغ و تخم مرغ به یک واح��د تولید مرغ وصل ش��ود تا تأمین این 
محصول بدون مش��کل صورت گیرد و ام��روز طی تماس تلفنی که 
با معاون وزارت جهاد کش��اورزی داشتم، اعالم شد که عرضه مرغ به 

قیمت مصوب در میدان بهمن به عدد معقولی رسیده است.
همچنین به گفته وی از دیروز تخم مرغ واحدهای بسته بندی توسط 
وزارت جهاد کش��اورزی تحویل می شود. عرضه مرغ گرم نیز از دیروز 

توسط شرکت پشتیبانی امور دام آغاز شده است.
 مشکل تامین ارز و انتظارات تورمی، عامل کمیابی روغن

تابش در پاس��خ به س��وال ایس��نا درباره کمبود روغ��ن نیز گفت: 
بازرس��ان در واحدهای تولید روغن حضور دارند و محور بازرسی نیز 
مراکز تولید، انبارها، بنکداری ها و ش��رکت های پخش است بنابراین 
روغن خام تحویل داده ش��ده به واحدهای تولی��دی باید در حداقل 
زمان ممکن تبدیل به روغن های بس��ته بندی مصرفی خانوار شده و 

به کف بازار برسد.
رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با 
توجه به تأمین روغن خام، توزیع روغن مایع و جامد در حداقل زمان 

ممکن انجام خواهد شد و مشکلی برای تأمین وجود ندارد.
به گفته این مقام مسئول در حدود دو ماه پیش مشکل تامین ارز 
برای واردات روغن خام وجود داشت. از طرف دیگر این انتظار در بازار 
که قرار اس��ت ارز تخصیصی به روغن خام از ارز 4۲۰۰ تومانی به ارز 
نیمایی تغییر کند، منجر به انتظارات تورمی و احتکار خانگی ش��ده 
بود، اما در حال حاضر روغن خام به اندازه کافی تامین و به واحدهای 

تولیدی تحویل داده شده و توزیع آنها رصد خواهد شد.
تصمیمات جدید برای واردات موز

وی همچنین درباره قیمت موز گفت: س��تاد تنظی��م بازار به این 
موضوع ورود کرد و مقرر شد همه موزهای موجود در بنادر ترخیص 
ش��وند. همچنین کس��انی که در طول س��ال جاری صادرات سیب 
داش��تند، امکان واردات موز خواهند داشت. امیدواریم با تدابیر ستاد 

تنظیم بازار که به گمرک نیز ابالغ شد، قیمت ها تعدیل شود.
معاون وزیر صمت همچنین درباره ذخیره س��ازی میوه ش��ب عید 
اظهار کرد: س��یب و پرتقال به اندازه کافی ذخیره ش��ده و حداکثر تا 
اواخر بهمن و اوایل اسفندماه در سازمان های صمت استان ها مستقر 
خواهند ش��د و با تاریخ مشخصی که از سوی ستاد تنظیم بازار اعالم 

می شود، عرضه کلیه میوه های شب عید آغاز خواهد شد.
وی همچنین از انجام 3 میلیون و ۵۰۰ هزار بازرسی در سال جاری 
خبر داد و گفت: برخالف س��ال های گذش��ته که شروع طرح نظارت 
بر بازار ش��ب عید ۱۵ اسفند بود امس��ال از ۱۵ بهمن ماه بازرسی ها 
به ش��کل خاصی آغاز خواهد شد. همچنین به جای ارسال برگه های 
شکایت به سازمان تعزیرات، از طریق سامانه »سیمبا« پرونده ها بدون 

تلف شدن زمان به این سازمان ارسال می شود.

پیگیری وزارت ارتباطات برای رایگان شدن 
اینترنت معلوالن

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش به درخواس��ت یک 
کارآفرین، از پیگیری برای رایگان ش��دن اینترنت برای معلولین خبر 
داد. به گزارش ایس��نا، پیش��رفت فناوری، زندگی در دنیای امروز را 
بسیار آسان تر کرده اس��ت. در سال های اخیر، فناوری های پیشرفته 
ب��ه منظور افزایش توانمندی های انس��ان و برط��رف کردن نواقص و 
کمبودهای انس��انی به کار گرفته می شود و در این میان فناوری های 
بسیاری ساخته ش��ده که می تواند تجربه فعالیت عادی را برای افراد 

کم توان فراهم آورد.
پی��ش از ای��ن، امی��ر ناظمی- رئیس س��ازمان فن��اوری اطالعات 
ای��ران، درخص��وص نقش اس��تفاده از فناوری های جدی��د در ایجاد 
دس��ترس پذیری اظهار کرده بود: وقتی از دسترس پذیری صحبت به 
میان می آید، بدین معناست که افراد با نیازمندی های خاص بتوانند از 

امکاناتی که به طور عمومی فراهم شده  است، استفاده کنند.
از این حیث، دس��ترس پذیری از دو جنبه حائز اهمیت است، یکی 
از منظر ارزشی و اخالقی که جزو حقوق افراد به شمار می رود. جنبه 
دیگر که اغلب اوقات نادیده گرفته می ش��ود، این اس��ت که براساس 
مطالعات انجام ش��ده، 7۰درصد انس��ان ها در دوره ای از زندگی دچار 
نیازمندی های خاص می ش��وند. بنابراین، ایجاد دس��ترس پذیری در 

سایت های اینترنتی، نیازمند رعایت مجموعه ای از استانداردهاست.
وحید رجبلو،  کارآفرین ایرانی و بنیانگذار یک استارت آپ است که 
تنها ۲درصد بدنش توانایی حرکت دارد و توانسته بیش از ۲۰۰ سایت 
را طراحی کند. استارت آپ وی به عنوان پل ارتباطی میان توان جویان 
و خدمات رسانان مورد اس��تفاده قرار می گیرد و با این کار شغل های 

مستقیم و غیرمستقیم بسیاری ایجاد کرده است.
»توانیتو« اکنون نزدیک به ۱۰۰۰ خدمات دهنده فعال دارد که در 
حوزه های سالمت، پزشکی، توانبخشی، آموزش و خدمات عمومی به 
شهروندان ایرانی و از طریق این پلتفرم سرویس دهی می کنند. وحید 
رجبلو توانس��ته  است فرصتی پدید آورد که بیش از ۱4هزار شهروند 

دارای معلولیت و بدون معلولیت از خدمات آنالین استفاده کنند.
این کارآفرین در سال ۱399 توسط کمیته غیرانتفاعی بین المللی 
جوانان جه��ان )Junior Chamber International( به عنوان 
یکی از ۱۰ چهره تأثیرگذار در دنیا شناخته شده و این اولین بار است 

که یک ایرانی در جمع جوانان تأثیرگذار جهان قرار می گیرد.
رجبلو به  تازگی در توئیتر نوشته بود: لطفا اینترنت را برای معلولین 
رایگان کنید. مستمری ماهی ۱۲۰ هزار تومان بهزیستی کفاف خرید 
اینترنت را حتی برای یادگیری مهارتی نمی دهد. افراد معلول با انواع 
مش��کالت اجتماعی و تبعیض ها و ش��هر نامناس��ب در خانه حبس 

هستند. تنها راه ارتباط ما اینترنت است، لطفا برای ما کاری کنید.

اخبـــار

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت )صمت( رون��د تغییر قیمت ها در بازار 
خودرو، لوازم خانگی و پوش��اک را کاهش��ی توصیف ک��رد و با تاکید بر 
اینکه کمبودی در بازار وج��ود ندارد، گفت در حال حاضر گرانی وجود 
دارد، اما مهم این اس��ت که گران فروشی یعنی بی ثباتی قیمت مردم را 

رنج می دهد.
به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی در همایش برگزاری طرح ویژه 
بازرس��ی ن��وروز ۱4۰۰ با بیان اینکه نظارت و بازرس��ی در بازار نش��ان 
می ده��د بازار رها نش��ده و تاثیرگذار خواهد بود، گف��ت: روند قیمت ها 
کاهنده اس��ت و ثبات نس��بی در بازار ایجاد شده اس��ت. انتظار داریم با 
تامین مناس��ب کاال از سوی ما و وزارت جهاد کشاورزی این روند ادامه 
داشته باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر تامین کاال صورت می گیرد، 

اما در توزیع مش��کالتی وجود دارد که باید در بخش نظارت و بازرس��ی 
کنترل شود.

البته به گفته وی در مواردی با احتکار هم مواجه هستیم که سازمان 
تعزی��رات حکومتی باید در این زمینه به کمک س��ازمان های بازرس��ی 
بیاید. این مقام مس��ئول در ادامه تاکید کرد که در آستانه نوروز ۱4۰۰، 
نس��بت به تامین کاال اقدام ش��ده و موجودی خوبی در زمینه کاالهای 
راهبردی در انبارها، بنادر، در حال ترخیص و یا در راه ورود به کش��ور 
هس��تند و مش��کلی در زمین��ه کمب��ود کاال نداریم بنابرای��ن ضرورتی 
ب��رای احتکار وجود ندارد، چراکه قیمت ها تعادل نس��بی خود را دنبال 
می کنند. در حال حاضر ش��رایط تامین ارز هم خیلی بهتر ش��ده و ثبت 
سفارش مرتبا انجام می ش��ود. وی افزود: عده ای افراد سودجو کاالها را 

احتکار می کنند که س��ازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت به آن 
رس��یدگی می کند، اما نظارت و بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بیش��تر مربوط به کنترل قیمت ها و نظارت مستمر بر روند بازار است. با 
توجه به موجوی کافی کاالها در انبارها و بنادر از احتکار ش��دن برخی 
کاالها تعجب می کنم. رزم حسینی همچنین از فعالیت دو و سه شیفت 
کارخانه ها خبر داد و گفت: بنابراین امیدوارم روز به روز ش��اهد کاهش 
و متعادل شدن قیمت ها باشیم. در حال حاضر هم روند تغییر قیمت ها 
در بازار خودرو، لوازم خانگی و اقالم دیگری مانند پوشاک کاهنده است 
و به س��مت قیمت واقعی پیش می روند که حاکی از انتظارات مثبت در 
اقتصاد ناشی از افزایش تولید است. تمرکز ما هم افزایش تولید و عرضه 

در بازار است.

گرانی داریم، اما گرانفروشی مردم را رنج می دهد!

ب��ا وجود ممنوعیت واردات الکل اتیلیک، اما در 8 ماه ابتدای امس��ال 
بیش از 9 میلیون دالر این کاال ها به کشور وارد شده است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، اخیرا گمرک ایران آمار واردات 8 
ماه ابتدای امس��ال را در پرتال رس��می خود منتشر کرده که در این آمار 
کاال های وارداتی به چشم می خورد که هیچ نیازی به واردات آنها نیست و 

توان تولیدی های ایرانی تمام نیاز داخل را برطرف می کند.
همچنی��ن در این بین کاال هایی به کش��ور وارد ش��ده اند که پیش از 
امسال واردات آنها ممنوع اعالم شده بود به عنوان مثال در آخرین لیست 
منتش��ره از سوی گمرک، واردات الکل اتیلیک به چشم می خورد این در 

حالی اس��ت که این کاال در لیست کاال های ممنوع ورود به کشور وجود 
دارد.

لیس��ت کاال ه��ای ممن��وع ب��رای واردات در حالی تنظیم ش��ده که 
کارشناس��ان نهاد های مختلف دولتی و خصوصی تشخیص داده اند هیچ 
نیازی به دلیل توان های داخلی، به واردات کاالی مورد نظر وجود ندارد. 
پس ورود آن از کش��ور های دیگر می تواند به بخش تولید و توزیع کشور 

ضربه وارد کند.
در 8 ماه ابتدای امسال بیش از 9 میلیون دالر الکل اتیلیک با حجم 6 
ه��زار و ۱۵۵ ت��ن و ارزش ریالی ۲89 میلیارد و ۵9 میلیون و 797 هزار 

و 8۰ ریال از ۱۰ کش��ور از جمله بالروس گرجس��تان و روسیه به کشور 
وارد ش��ده اس��ت. این واردات ممنوعه در حالی است که حجم زیادی از 
آن در مناطق ویژه اقتصادی ترخیص ش��ده است پس بدان معناست که 
افرادی سودجو از این مناطق سوءاستفاده کرده و اقدام به واردات کاال های 
ممنوعه می کنند و کاال نهایتا وارد مناطق دیگری از کشور می شود و به 

فروش می رسد.
براساس این گزارش، شاید این 9 میلیون دالر در نگاه اول در مقایسه 
با واردات های پرحجم دیگر کم به نظر برس��د، اما می تواند سرمایه قابل 

توجهی برای راه اندازی واحد تولیدی باشد.

نایب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران گفت هم اکنون حداقل قیمت هر 
کیلو زعفران 7 میلیون تومان و حداکثر ۱۵ میلیون تومان است.

غالمرض��ا میری در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش 
قیمت طالی س��رخ در ب��ازار خبر داد و گف��ت: هم اکنون حداقل نرخ 

هر کیلو زعفران 7 میلیون تومان و حداکثر ۱۵ میلیون تومان است.
او افزود: با توجه به تعطیلی بازار های اروپا، مش��کالت بازگشت ارز و 
همچنین تعطیلی بازار چین در کنار کاهش قیمت ارز، صادرکنندگان 

در فروش هر کیلو زعفران ۲ تا 4 میلیون تومان متضرر شدند.

می��ری ادامه داد: با بازگش��ایی بازار های اروپا به کش��اورزان توصیه 
می ش��ود که در فروش زعفران عجله نکنند چراکه ازدیاد تقاضا منجر 
به کاهش قیمت می شود. نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره تاثیر 
ویروس کرونا بر بازار داخل بیان کرد: با گسترش ویروس کرونا، فروش 
زعف��ران به علت عدم برگزاری مناس��بت ها و کاهش مصرف در داخل 
افت کرده اس��ت، ضم��ن آنکه با کاهش قدرت خری��د خانوار، زعفران 
به عنوان کاالی لوکس در س��بد خانوار محس��وب می ش��ود. او سطح 
زیرکش��ت زعف��ران را ۱۵۰ هزار هکتار اعالم ک��رد و گفت: با توجه به 

بحث فرآوری، صادرات و ارزآوری باالی این محصول انتظار می رود که 
با فرهنگ سازی مصرف زعفران در کشور افزایش یابد که با این وجود 
دیگر نگران مازاد تولید در س��ال های آتی نیستیم. نایب رئیس شورای 
ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، 
قیمت های کنونی زعفران جوابگوی هزینه کشاورزان نیست که انتظار 
می رود با رفع موانع صادراتی، قیمت زعفران به نرخ منطقی خود برسد 
تا کش��اورزان به امر تولید دلگرم شوند، چراکه تولید زعفران کیفی در 

رونق صادرات تاثیر بسزایی دارد.

واردات 9 میلیون دالر کاالی ممنوعه با نام سایر!

طالی سرخ ارزان شد

 سایه ویروس کرونا بر بازار داخلی زعفران
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اخبار

جریمه 2۰۰ هزار تومانی بیش از 6۰ هزار 
خودرو در یک شب

نی��روی انتظامی از جریمه ۲۰۰ هزار تومان��ی بیش از 6۰ هزار 
خودرو در ش��ب گذش��ته با اجرای طرح محدودیت تردد ش��بانه 
خب��ر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، عملک��رد ناجا در 
اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در روز دوش��نبه 
با همکاری 3۲6۵ نفر در ۱9۵8 نقطه اجرای طرح ش��امل جریمه 
)طرح محدودیت شبانه( 6۰۰۰7 خودرو است. در مناطق نارنجی 
در روز دوش��نبه ه��م 8۱۱ خودرو جریمه ش��د و جریمه مناطق 
قرمز هم وجود ندارد. در روز گذش��ته 3۵68۱ پیامک به رانندگان 
خاطی ارس��ال و افزایش 4 درصدی تردد خودرو ها هم نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل هم گزارش شده اس��ت. تذکر لسانی به 
رانندگان ۱89۵3 خودرو داده ش��د و 9۰37 خودرو هم به مقصد 
برگش��ت داده ش��د. اقدامات انتظامی مرتبط با صنوف هم شامل 
بازدی��د 8۲43 مورد و تذکر در 4483 م��ورد و پلمب ۱۲9 واحد 

صنفی بوده است.

بازار خودرو در حال متعادل  شدن است
وزیر صمت با تأکی��د بر اینکه تمرکز وزارتخانه بر افزایش تولید 
و عرضه کاال در بازار است، گفت روند افزایشی قیمت ها کند شده 
اس��ت و با تعادل در بازار ارز و تأمی��ن و توزیع کاال، نگرانی مردم 
نیز رفع می شود. به گزارش اقتصادآنالین به نقل از تسنیم، علیرضا 
رزم حسینی در نشست هماهنگی طرح ویژه بازرسی و نظارت ایام 
پایانی س��ال 99 با اشاره به اینکه گرانی وجود دارد ولی نکته مهم 
گران فروش��ی اس��ت که برای مردم مشکل ساز ش��ده است، اظهار 
داش��ت: بی ثبات��ی قیمت مردم را اذیت می کن��د و باید از ظرفیت 
اصناف و انجمن ها برای حل این مش��کل استفاده کرد. وی با بیان 
اینکه روند افزایش��ی قیمت ها کند شده اس��ت و اگر ارز به تعادل 
برس��د و تأمین و توزیع کاال از س��وی وزارت صنعت و کش��اورزی 
به موقع انجام ش��ود مشکالت حل خواهد شد، ادامه داد: امیدواریم 
تأمین و توزیع کاال به همراه نظارت و بازرسی مناسب، برای تعادل 
در بازار فراهم ش��ود و مس��یر تولید تا توزیع بررس��ی ش��ود. وزیر 
صم��ت ادامه داد: موجودی کاالهای راهبردی مناس��ب و به اندازه 
نیاز اس��ت و هیچ مشکلی در این رابطه نداریم، همچنین کاالهایی 
نیز در حال ترخیص است، بنابراین در تأمین مشکلی وجود ندارد. 
براس��اس توافقی که با بانک مرکزی انجام شده است، مشکلی در 

تأمین ارز نیز نیست و شرایط خیلی بهتر از قبل شده است.

بیش از 8۰ هزار خودروی غیربومی از 
مازندران برگشت داده شدند

8۰ ه��زار و 8۰۰ خ��ودرو در راس��تای اجرای ط��رح ممنوعیت 
تردد تاکنون از مبادی ورودی مازندران برگش��ت داده شده اند. به 
گزارش شمال نیوز، علیرضا قدمی رئیس پلیس راه مازندران گفت: 
ماموران پلیس راه اس��تان در راستای اجرای طرح محدودیت های 
کرونای��ی، از اول آذرماه تاکن��ون از ورود بیش از 8۰ هزار و 8۰۰ 
خودرو به داخل اس��تان جلوگیری کرده اند. او افزود: رانندگان 4۰ 
هزار و 9۰۰ خودرو که قصد ورود به مناطقی غیر از محل سکونت 
خ��ود را داش��تند با جریمه های یک میلیون ت��ا ۵۰۰ هزار تومانی 
اعمال قانون ش��دند. رئیس پلیس راه مازن��دران ادامه داد: نیروی 
انتظام��ی و راهنمای��ی و رانندگی از در ۵7 نقطه از س��طح ش��هر 
مس��تقر و نس��بت به اعمال قانون اقدام می کنند. رئیس پلیس راه 
مازندران افزود: تردد غیرمجاز در جاده های مازندران در شهر های 
قرمز تا یک میلیون تومان و در شهر های نارنجی نیز تا ۵۰۰ هزار 

تومان جریمه به همراه خواهد داشت.

افزایش تولید خودروسازان با حذف موانع 
پیش روی آنان میسر خواهد شد

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی الزمه 
افزای��ش تولید خودرو را تامین نقدینگی، نیازهای ارزی و همت و 

تالش خودروسازان دانست.
مصطف��ی طاهری در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، اظهار 
داش��ت: به منظور افزایش تولید خودروس��ازان مش��کلی از جهت 
تقاضا وجود ندارد و می توان با حذف موانع پیش روی خودروسازان 
افزایش تولید را محقق کرد. یکی از این موانع مش��کالت نقدینگی 
خودروسازان اس��ت که با پرداخت وام می توان سرمایه در گردش 

آنها را تامین کرد.
وی ادام��ه داد: در کنار تامین نقدینگی خودروس��ازان مس��ئله 
بعدی همت خود خودروس��ازان است که خوشبختانه در مقاطعی 
توانس��تند به افزایش تولید دست پیدا کنند، اما این تالش ها باید 
مس��تمر باش��د. لذا با توجه به نیروی انسانی و تخصص موجود در 
صنعت خودرو، خودروس��ازان با همت عالی خود می توانند افزایش 

تولید را محقق کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: 
در حال حاضر خودروس��ازان همانند گذش��ته با مش��کالت ارزی 
مواجه نیس��تند و اگر به آنها کمک شود و بتوانند برای تولید ۲/۵ 
میلیون دس��تگاه خودرو در س��ال هدف گذاری کنند بخش زیادی 
از عط��ش جامعه از بین م��ی رود و عرضه و تقاضا به تعادل خواهد 
رس��ید بنابراین ب��ا تامین نقدینگی و نیازه��ای ارزی و هزینه های 
مربوط به واحدهای تحقیق و توس��عه خودروسازان وابستگی ارزی 
آنها کاهش خواهد یافت و با همت و جدیت مدیران ش��رکت های 

خودروسازی می توان به افزایش تولید دست یافت.
طاه��ری خاطرنش��ان ک��رد: مجلس نیز ب��رای افزای��ش تولید 
خودروسازان در موضع قانون گذاری خود پیشنهادی مبنی بر ارائه 
وام به خودروس��ازان از منابع به دس��ت آم��ده را دارد تا با تامین 
سرمایه در گردش خودروسازان مطالبات قطعه سازان نیز پرداخت 
ش��ود و بدین ترتیب با افزایش تولید قطعه سازان تولید خودرو نیز 
افزایش یابد، چراکه در حال حاضر مهمترین معضل خودروسازان 
بدهی آنان به قطعه سازان از سال 96 و کاهش ارزش پولی زنجیره 

تامین است که موجب ورشکستگی قطعه سازان شده است.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت اکنون با 
توجه به قرارگیری نرخ دالر بر یک مدار ثابت قیمت خودرو نیز به تبعیت 

از آن به ثبات رسیده و فرصت مناسبی برای خرید خودرو است.
نعمت اهلل کاش��انی نسب در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
تاثیر اعالم رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تداوم ممنوعیت واردات خودرو 
بر بازار اظهار داش��ت: ممنوعی��ت واردات بر قیم��ت خودروهای خارجی 
موج��ود در بازار می تواند اثرگذار باش��د، اما تاثیرپذی��ری بازار خودروهای 
داخلی از لحاظ خرید و فروش و قیمت به دلیل بهای باالی این خودروها 
مردود اس��ت. وی با اش��اره به ممنوعیت چهار س��اله واردات خودروهای 
خارجی به بازار داخلی گفت: اعالم ضرورت آزادسازی واردات ممکن است 
بر بازار اثرگذار باشد، اما با توجه به ممنوعیت چندین ساله واردات این کاال، 

سخنانی از این دست نمی تواند بازار خودرو را تحت تاثیر خود قرار دهد.
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو ضمن اعالم 
رکود در بازار خودروهای خارجی گفت: خودروهای وارداتی افزایش قیمت 
ش��دیدی را به خود دیده بود و علی رغم افت 3۰ تا 4۰ درصدی نرخ این 

خودروها، همچنان رکود بر بازار این محصول حاکم است.
کاش��انی نسب با توجه به کاهش و به دنبال آن، افزایش یک تا دو هزار 
تومانی نرخ ارز در روزهای اخیر و تاثیر آن بر بازار بیان کرد: به طور تقریبی 
آرامش بر بازار حاکم است و قیمت ها نیز تثبیت شده و پیش بینی  ها حاکی 

از این است که صعود قیمتی در بازار اتفاق نمی افتد.
وی با اش��اره به حض��ور خریداران واقعی در بازار خ��ودرو در بازه زمانی 
کنونی گفت: سرمایه گذاری در بازار خودرو، جذابیت خود را از دست داده 

است. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو افزود: اکنون 
میزان خرید و فروش در بازار بسیار اندک بوده و محدود به مصرف کنندگان 
واقعی اس��ت. کاشانی نسب درخصوص اشاره روز گذشته رئیس کل بانک 
مرک��زی مبنی بر نزولی ش��دن نرخ ارز به کمت��ر از ۲۰ هزار تومان گفت: 
کاهش نرخ ارز تاثیر خود را بر بازار خودرو می گذارد، اما با توجه به اینکه 
در حال حاضر نرخ دالر بر یک مدار ثابت قرار گرفته، قیمت خودرو نیز به 
تبعیت از آن به ثبات رس��یده و باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه تغییراتی 
در نرخ ارز رخ می ده��د. وی در پایان درخصوص پیش بینی   ها از وضعیت 
بازار خودرو تا ابتدای سال آینده خاطرنشان کرد: در صورتی که روند فعلی 
بازار ادامه داشته باشد، فرصت مناسبی برای ورود مصرف کنندگان واقعی 

به بازار خودرو است.

خریداران واقعی خودرو عجله کنند

تغییرات خلق الس��اعه مصوب��ات و دس��تورالعمل های خودرویی در 
ش��رایطی به  عنوان یکی از چالش های جدی تولیدکنندگان ش��ناخته 
می ش��ود که این موضوع امکان هر نوع برنامه ریزی و ابتکار عمل را از 

مدیران خودروساز سلب کرده است.
ب��ه گزارش پ��دال نیوز، آنچه مش��خص اس��ت تح��والت مدیریتی 
در کن��ار تغییرات خلق الس��اعه مصوبات، خودروس��ازان را س��ردرگم 
ک��رده به طوری که برخالف رویه جهانی، این ش��رکت ها حتی قادر به 
برنامه ریزی ماهانه برای فروش و تولید نیستند حال آنکه خودروسازان 
دنیا اس��تراتژی دهه های آت��ی خود را نیز عموم��ی می کنند. هرچند 
صنعت خودروی کش��ورمان در دهه 8۰ صاحب استراتژی بود و برنامه 
ای��ن صنع��ت تا افق ۱4۰4 رونمایی ش��د با این ح��ال هیچ قدمی در 
راس��تای تحقق بندهای این استراتژی برداشته نشده که دالیل اصلی 
آن دخالت دولت در خودروسازی، تحوالت مدیریتی در این شرکت ها 
و همچنین تغییرات مصوبات خودرویی از س��وی سیاست گذار که هر 

آن مسیر این صنعت را تغییر می دهد، تلقی می شود.
تغییرات عنوان ش��ده اما همراه با اعمال تحریم های بین المللی طی 
دو س��ال و نیم گذش��ته در راستای گشایش مش��کالت خودروسازان 
تشدید شده که نتیجه آن س��ردرگمی در زنجیره خودروسازی کشور 
اس��ت، اما نتیجه بی برنامگی در ابالغ دس��تورالعمل های خودرویی را 
می ت��وان در مصوبه اخیر وزارت صمت و همچنین ش��ورای رقابت به 

عینه مش��اهده کرد. آنچه مشخص اس��ت سیاست گذار خودرویی ذیل 
برنامه جهش تولید به مدیران ارش��د خودروس��از تکلیف کرد تا پایان 

سال، تولید خود را ۵۰درصد افزایش دهند.
در همین راس��تا از یکسو علیرضا رزم حسینی وزیر صمت بسته ای را 
در ارتباط با آزادسازی قیمت خودرو به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
ارائه کرد و ش��ورای رقابت نیز زمینه واگذاری تعیین قیمت محصوالت 
کم تیراژ به خودروسازان و افزایش قیمت زمستانه را در دستور کار قرار 
داد. به این ترتیب مدیران خودروساز نیز دلخوش به طرح سیاست گذار 
خودرویی برای آزادس��ازی قیمت به برنامه ریزی ب��رای اجرای تکلیف 
جهش تولی��د پرداختند. ای��ن برنامه ریزی به وض��وح در برآوردی که 
خودروس��ازان برای فروش سه ماهه پایانی س��ال در صورت های مالی 
منتش��ر شده خود در سایت کدال س��ازمان بورس، ارائه داده اند، دیده 
می شود. به طوری که س��ه خودروساز بزرگ کشور در مجموع رشد ۵۰ 
درصدی فروش را در سه ماهه پایانی سال به نسبت میزان فروشی که 
تا پایان آذرماه انجام داده اند، به عنوان برآورد خود در صورت های مالی 
ثبت کرده اند. طبق گزارش هایی که خودروسازان به بورس ارائه کردند 
با توجه به برنامه ریزی سیاس��ت گذار خودرو جهت رش��د ۵۰ درصدی 
تولید تا پایان سال، تولیدکنندگان با پیش بینی مصوبات شورای رقابت 
و همچنین بسته ارائه شده به ستاد اقتصادی دولت، فروش ۲97 هزار و 
۲۲3 دستگاهی را در جدول صورت های مالی ارائه شده به بورس درج 

کردند. این در شرایطی است که تولیدکنندگان از ابتدای سال تا آذرماه 
۵9۰ هزار و 77۱ دس��تگاه خودرو به فروش رس��انده اند بنابراین رشد 
بیش از ۵۰ درصدی فروش همراه با پیش بینی آزادس��ازی قیمت ها از 
سوی سیاست گذار خودرو و شورای رقابت، در نظر گرفته شده است. به 
این ترتیب در شرایطی که فعاالن زنجیره خودروسازی منتظر بودند تا 
مس��یر آزادسازی قیمت خودرو حداقل برای محصوالت کم تیراژ هموار 
ش��ود تا جهش ۵۰ درصدی را محقق کنند، ناگهان رضا ش��یوا رئیس 
ش��ورای رقابت در آخرین روز دی ماه طی یک نشست خبری، نه تنها 
مجوز آزادسازی قیمت محصوالت کم تیراژ را تعلیق کرد بلکه در همان 
نشست اعالم کرد شورای رقابت مجوزی برای افزایش قیمت محصوالت 
پرتیراژ خودروس��ازان در سه ماهه پایانی س��ال نیز نخواهد داد. آنطور 
که رئیس ش��ورای رقابت به مدیران خودروساز اعالم کرد خودروسازان 
به رغم تورم بخش��ی خودرو که حول و حوش ۱4درصد اس��ت، موظف 
هس��تند در سه ماهه پایانی س��ال براساس قیمت های پاییز محصوالت 
تولیدی خود را عرضه کنند. از س��وی دیگر ظاهرا پرونده بس��ته ای که 
رزم حسینی به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد نیز بسته شده و به گفته 
برخی از منابع آگاه دولت فعال اجرای این بس��ته را به صالح نمی داند. 
به این ترتیب در شرایطی آزادسازی قیمت برخی محصوالت و افزایش 
زمستانه قیمت ها به حالت تعلیق درآمد که دولت برای تحقق رشد ۵۰ 

درصدی تولید به سرعت تسهیالت را جایگزین کرد.

در کش��ورهای مختلف مثل تیغ دولبه عمل کرده است. کشورهایی 
که سیاست گذار صنعتی در آنها به دنبال »تولد خودروسازان در کالس 
جهانی« بوده، تعرفه واردات به س��کوی جهش تولید تبدیل شد. ژاپن 
در خط مقدم این دس��ته از کش��ورها ق��رار دارد؛ به طوری که با تعرفه 
»صفر« واردات، بازترین بازار خودروی جهان محسوب می شود. دسته 
دیگر اما تعرفه را به کلی��د »تولید گلخانه ای خودرو« تبدیل کرده اند. 
در ایران دس��ت کم به یک دلیل مش��خص و مهم وق��ت تخریب دیوار 
تعرفه خودرویی فرا رسیده اس��ت. کاهش تعرفه رالی رقابت در تولید 

را استارت می زند.
به رغم توقف سه ساله واردات، معامله خودروهای خارجی در بازار رونق 
زیادی دارد، به طوری که از تعداد نمایشگاه های خودروهای وارداتی، به 
واس��طه ممنوعیت واردات نه تنها کاسته نشده بلکه تعداد آن افزایشی 
هم بوده است که مهمترین دلیل آن سود زیاد واسطه گری در این بازار 

است. آنچه مشخص است همراه با محدودیت های وارداتی و همچنین 
صعود ن��رخ ارز طی بازه زمانی مذکور، خودروهای خارجی قیمت های 
ش��گفت آوری به خود دید. هرچند با نزول نرخ ارز از آبان س��ال جاری 
ت��ا حدودی از حباب قیمتی وارداتی ها کاس��ته ش��د اما توقف واردات 
همچنان مانع اصلی واقعی ش��دن قیمت این نوع خودروها محس��وب 
می ش��ود. محدودیت ورود محصوالت خودروی��ی به منظور حمایت از 
تولید داخلی سال هاس��ت که در دس��تور کار سیاست گذاران صنعتی 
کش��ور قرار داش��ته، این در شرایطی اس��ت که طی سه سال گذشته 
به واس��طه تحریم ها و با هدف س��اماندهی مناب��ع ارزی، محدودیت ها 
در نهای��ت به توقف واردات منجر ش��ده اس��ت. به ای��ن ترتیب دولت 
سال هاس��ت که حاش��یه امنی برای تولید و عرضه هر نوع محصولی با 
ه��ر کیفیتی را برای خودروس��ازان داخلی آن هم ب��ا افزایش تعرفه ها 
یا ممانعت از واردات ایجاد کرده اس��ت، با این حال در س��ال هایی که 

واردات خودرو در کش��ور برقرار بوده، دولت با حمایت های تعرفه ای بر 
گستردگی بازار انحصاری خودروسازان افزوده و تولیدکنندگان داخلی 
را بی��ش از پیش منفعل کرده اس��ت. به این ترتیب در ش��رایطی که 
واردات خودرو به کش��ور متوقف است بسیاری از کارشناسان و فعاالن 
بازار تاکید دارند که دولت می تواند همراه با تناسب س��ازی تعرفه ها با 
نرخ کنونی ارز، نس��بت به کاه��ش تعرفه ها اقدام کند که همین عامل 
خ��ود می تواند از لحاظ روانی زمینه کاهش بیش��تر قیمت محصوالت 
واردات��ی در بازار را فراهم کند. از س��وی دیگ��ر تعرفه نقش مهمی در 
فعال کردن یا منفعل شدن تولیدکنندگان خودرو در هر کشوری دارد 
به ط��وری که با کاهش تعرفه ها و گش��ودن دروازه ها، ش��رکت ها برای 
ارتقای بهره  وری خود تحت فش��ار قرار می گیرن��د و ناگزیر به کاهش 
قیمت ها می  شوند، در سوی دیگر خریدار خودرو قادر است با هزینه ای 

کمتر، خودرویی با استانداردهای باال براند.

پیش بینی فروش 3۰۰ هزار دستگاهی خودرو در 3 ماه پایانی سال محقق می شود؟

موعد تخریب دیوار خودرویی
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گوگل اعالم کرد که دو استودیوی بازی سازی خود را تعطیل می کند و قصد 
ندارد برای سرویس استادیا بازی انحصاری بسازد.

به گزارش زومیت به نقل از TheVerge، گوگل اس��تودیوهای بازی سازی 
خود را تعطیل می کند. این اس��تودیوها قرار بود 
برای س��رویس استادیا به  صورت انحصاری بازی 
تولی��د کنند. گوگل اعالم کرد که به  جای اینکه 
خود برای اس��تادیا بازی تولی��د کند، همکاری 
نزدیک تری با بازی سازان در پیش خواهد گرفت.

فیل هریسون، مدیرعامل و مدیر ارشد سرویس 
استادیا، به این موضوع اشاره کرده است:

ساخت بازی هایی با کالس جهانی چند سالی 
طول می کش��د و نیاز به س��رمایه گذاری زیاد و 
هزین��ه باالیی دارد. به  جای اینکه خودمان برای 
استادیا بازی انحصاری بسازیم، تصمیم گرفتیم 
تمرکز این سرویس را روی خلق تکنولوژی های 
جدید برای بازی س��ازان و همکاران تجاری خود 

بگذاریم.
این تغییرات باعث ش��د گوگل تصمیم بگیرد دو اس��تودیوی بازی س��ازی 
در لس آنجلس و مونترال را تعطیل کند. براس��اس گفته های گوگل، بیش��تر 

کارمندان این دو اس��تودیو در سمت های جدید به فعالیت ادامه می دهند، اما 
جید ریموند، خالق مجموعه بازی های Assassin’s Creed که س��ابقه کار 
در شرکت های یوبی سافت و الکترونیک آرتز دارد و به عنوان رهبر استودیوهای 
بازی سازی گوگل فعالیت می کرد، از گوگل جدا 

خواهد شد.
برای اس��تفاده از سرویس اس��تادیاپرو باید 
ماهان��ه 9٫99 دالر پرداخ��ت کنی��د. البت��ه 
بازی های این س��رویس را باید جداگانه بخرید. 
تعطیل شدن اس��تودیوهای بازی سازی گوگل 
انگی��زه کارب��ران برای تجربه این س��رویس را 
کم می کند. حاال باید منتظر باش��یم و ببینیم 
گ��وگل چه بازی هایی را به  ص��ورت انحصاری 
زمانی برای خود در نظر می گیرد. تعطیل شدن 
اس��تودیوهای بازی سازی گوگل نشان می دهد 
که این ش��رکت آنطور که ادعا می کرد، انگیزه 
زیادی برای فعالیت در حوزه گیم ندارد. ساخت 
بازی نیاز به دانش فنی دارد، اما به سرمایه گذاری بسیار زیاد هم نیازمند است. 
گوگل در ابتدا اعالم کرده بود که برای توس��عه استادیا سرمایه گذاری زیادی 

روی استودیوهای بازی سازی خود می کند.

با تالشی فناورانه سیستم اتوماسیون اداری به تولید رسید. این سیستم به 
یاری کاهش بوروکراسی و بهبود فرآیند کارهای اداری آمده است.

ش��رکت گام الکترونیک مجموعه ای دانش بنیان است که در حوزه تولید و 
پش��تیبانی انواع نرم افزارها، آم��وزش و پژوهش 
فعالیت می کند. این ش��رکت با طراحی و تولید 
سیستم اتوماسیون اداری در تالش است تا روند 

کارهای اداری را سرعت دهد.
محصول دانش بنیان این ش��رکت، »سیستم 
اتوماس��یون اداری و فرآینده��ای مبتنی بر وب 
الماس گام« است که با به کارگیری ابزار مناسب 
و فراگی��ر و بهره گی��ری از فناوری ه��ای روز در 
سازمان های بزرگ و شرکت های پیشرو، کاربرد 

دارد.
به گفته امیرحسین سعیدی نائینی، الماس گام 
با گذش��ت بیش از یک دهه از تولید نخس��تین 
نسخه خود، مدیران پیشرو و تحولگرا را در ایجاد 

تغییر بنیادین در فرآیند رو به رشد بهبود روش های کاری، کاهش بوروکراسی 
و پاسخگویی سریع و شفاف به ارباب رجوع و شهروندان یاری کرده است.

وی افزود: نگهداری اسناد در سازمان هایی که به روش سنتی اداره می شوند 

به گونه ای اس��ت ک��ه نگرانی هایی ایجاد می کند و باعث از بین رفتن اس��ناد 
اداری می شود. استفاده از یک سیستم مدیریت آرشیو الکترونیکی کارآمد پاسخ 
مناس��بی به این پرسش ها اس��ت و این نگرانی ها را برطرف می کند. سیستم 
مدیریت آرش��یو الکترونیک اسناد و مدارک از 
اس��ناد یک سازمان با اس��کن آنها یک نسخه 
الکترونیک تهیه می کند و مزایای مختلفی برای 

استفاده کنندگان دارد.
این فع��ال دانش بنیان ادامه داد: آزادش��دن 
فضاهای اشغال شده توسط اسناد، پیشگیری از 
گم شدن اسناد، کاهش خطا در بایگانی اسناد، 
امکان دسترسی به اسناد در هر زمان و مکان، 
شفاف س��ازی، صرفه جویی در کاغذ )حفاظت 
از محیط زیس��ت( و بهبود روش های کاری از 

جمله مزایای این کار است.
سعیدی ادامه داد: محصول دانش بنیان دیگر 
شرکت، سیستم قرآن نگار است که به حفظ و 
پاس��داری از رسم الخط و خوشنویس��ی قرآن و نگارش فارسی کمک می کند. 
با کمک این سیس��تم امکان کتاب��ت و چاپ مکانیزه قرآن، با خط اس��تادان 

خوشنویسی و با خطوط متنوع نسخ، ثلث و نستعلیق فراهم می شود.

گوگل استودیوهای بازی سازی خود را تعطیل می کند

 آیا استادیا به پایان راه رسید؟
دانش بنیان ها سیستم اتوماسیون اداری تولید کردند تا پاسخگویی به 

ارباب رجوع شتاب گیرد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ایام دهه فجر در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری حضور یافت و گزارشی از روند توسعه فناورانه کشور ارائه کرد.

سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با حضور در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری، بر روند ش��کل گیری زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در 
کشور گریزی زد و گسترش این زیست بوم را تالشی برای رفع نیازهای کشور 
دانس��ت. ستاری با اشاره به اینکه اتفاق بزرگی در چند سال گذشته در حوزه 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان روی داده اس��ت، گفت: تغییر جهت گیری 
دانش��گاه ها در حوزه علم و فناوری، موج��ب بروز تغییرات خوب و مطلوب در 
اقتصاد کشور شده است. وی ادامه داد: سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 
فروش ش��رکت های دانش بنیان بود و بیش از 4۰ ش��رکت نیز در بورس فعال 
ش��ده اند. در حال حاضر ۲47 مرکز نوآوری، یک هزار و 4۰۰ ش��رکت خالق، 
۱44 ش��تاب دهنده، بی��ش از ۵۰ پارک، 6 هزار اس��تارت آپ و ۵ هزار و 7۰۰ 
شرکت دانش بنیان در کشور ایجاد شده است. ستاری همچنین بیان کرد: طی 
این 7 س��ال لغات و اصطالحاتی به ادبیات جامعه افزوده شده است که پیش 
از این مرس��وم نبود. مثال مفهوم استارت آپ ها، صندوق های خطرپذیر، مراکز 
نوآوری، ش��هرهای هوشمند و ... که همه اینها نشانه تغییر فرهنگ کشور در 

حوزه توسعه اقتصادی است.
اضافه شدن یک میلیون متر مربع به فضای نوآوری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه یک میلیون متر 
مربع به فضای نوآوری در کشور افزوده شده است، گفت: این فضاها برای توسعه 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کش��ور ایجاد شده اند و تمرکز آنها بر استفاده 

بهینه از نیروی انسانی متخصص و دانشی در کشور است.
ستاری ادامه داد: 9 کارخانه نوآوری در کشور ایجاد شده یا در حال راه اندازی 
است. صفر تا صد همه این کارخانجات با سرمایه گذاری بخش خصوصی شکل 
گرفته است. این به معنای تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بر روی 
زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور است. این کارخانجات در اماکن قدیمی و 

متروکه شهری ایجاد شده اند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری معتقد است که کارخانجات نوآوری 
در کنار خانه های خالق زایش��گاه ش��رکت های دانش بنیان هستند و به نوعی 
نظام تامین مالی کشور به سمت سرمایه گذاری روی مفاهیم فناورانه خطرپذیر 

سوق یافته است.
رشد قابل توجه ایران در حوزه زیست فناوری

رئیس ستاد توسعه زیست فناوری افزود: کسب وکار های نوپا در حوزه زیست 
فناوری رشد بس��یار خوبی داشته اند و نمونه آن را در ماه های گذشته دیدیم. 
شکل گیری و ایجاد روزانه آپ های جدید بیانگر رشد چشمگیر استارت آپ های 
کشور است؛ این رشد در حوزه زیست فناوری بیشتر از سایر بخش ها خودنمایی 

می کند.
س��تاری همچنین بیان کرد: زیست بوم فناوری و نوآوری کارکرد خود را در 
روزهای ش��یوع کرونا به جامعه اثبات کرد. روزهایی که در مدت کوتاهی همه 
نیازهای کشور تامین شد و هیچ نیازی به واردات تجهیزات و داروهای موردنیاز 

از دیگر کشورها نداشتیم.
پذیرش زیست بوم فناوری و نوآوری توسط بانک ها

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه پرداخت مبلغ قابل 
توجه وام بانکی به ش��رکت های دانش بنیان کش��ور، تاکی��د کرد: این موضوع 
نشان می دهد که سیس��تم سنتی بانکی کشور به ظرفیت ارزشی و اقتصادی 
ش��رکت های دانش بنیان و خ��الق اعتماد کرده اس��ت. همچنین نتیجه این 
اعتمادها به حضور بیش از 4۰ ش��رکت در تابلوی بورس با ۲4۰ هزار میلیارد 

تومان ارزش مالی منجر شده است.
س��تاری افزود: امروز ش��رکت های دانش بنیانی در کش��ور داریم که در یک 
فضای ۲۰ متری چند ده هزار میلیارد تومان درآمد دارند؛ مجموعه های فناوری 
که با کمترین دارایی فیزیکی بیشترین درآمدها را برای خود ایجاد کرده اند. در 

این زیست بوم حدود 3۰۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
بازگشت بیش از 2 هزار نخبه از 1۰۰ دانشگاه برتر جهان

رئی��س بنی��اد ملی نخب��گان در ادامه با بی��ان اینکه ایران نیروی انس��انی 
فوق الع��اده ای دارد، بیان کرد: کمتر کش��وری را در جهان س��راغ داریم که 4 
میلیون دانش��جو و حدود ۱3 میلیون تحصیلکرده داش��ته باشد. ایران از نظر 

نیروی انسانی تحصیلکرده شرایط فوق العاده خوبی دارد.
ستاری ادامه داد: برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین المللی که 
از 4 سال پیش در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شده منجر 
به بازگش��ت بیش از ۲ هزار نفر به کشور ش��ده است یعنی سالی حدود 6۵۰ 
نفر. کسانی که اثرگذاری در جامعه را هدف قرار داده اند و در ایران با فعالیت در 

شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور، به این هدف خود رسیده اند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به ایجاد ۲8۵ استارت آپ 
توس��ط نخبگان بازگشته به کشور، گفت: این افراد یا استارت آپ خود را ایجاد 
کرده اند یا در ش��رکت های دانش بنیان مش��غول به فعالیت هستند. همه این 

فعالیت ها به شکل گیری بزرگترین استارت آپ های منطقه منجر شده است.
گسترش قدرت نرم افزاری زبان فارسی

رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق، 
زب��ان فارس��ی را یکی از ۱۰ زبان برت��ر اینترنتی عنوان ک��رد و گفت: قدرت 
نرم افزاری ایران در دنیا توسعه یافته است. تولید محتوای فارسی در دنیا روند 

رو به رشدی دارد. باید از این فضا به خوبی استفاده کنیم.
وی با اشاره به انجام روزانه میلیون ها تراکنش بانکی بدون بروز خطا، تاکید 
کرد: همه این تراکنش ها با نرم افزارهای داخلی انجام می شود؛ کاری که شاید 

سال ها پیش تصور اجرایی شدن آن را هم نداشتیم.
ستاری افزود: در اقتصاد دانش بنیان به دنبال ایجاد فرهنگی عمومی هستیم. 
یعنی تالش می کنیم برخی دیدگاه ها نسبت به کسب وکارهای نوآورانه را تغییر 
دهیم. مثال در این فرهنگ نیاز به دانشگاه های نسل 3 و 4 داریم که در جامعه 
اثرگذار باشند و بخشی از درآمد آنها از محل فروش محصول و قرارداد با صنعت 

کسب شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: دانش��گاهی که با جامعه 
ارتباط نداش��ته باشد و با نیازهای جامعه آشنا نباشد نمی تواند نیروی انسانی 
اثرگ��ذار به جامعه تحویل دهد. باید اثر آموزش بین ۵ تا ۱۰ س��ال در جامعه 

نمایان شود. در غیر این صورت این آموزش کارآمد نیست.
تفاوت صنعت با کارخانه داری

وی ب��ر تفاوت صنعت و کارخانه داری تاکید کرد و گفت: نباید کارخانه داری 
و مونتاژکاری را به غلط صنعت بنامیم. صنعت زاینده اس��ت و با دانش بومی 
خودمان تولیدکننده و طراح دستگاه ها و تجهیزات هستیم، نه واردکننده صرف 

ماشین آالت و خطوط تولید.
ستاری افزود: کارخانه به نیروی دانشگاهی نیاز ندارد، اما صنعت تنها بر مدار 
توان تخصصی و دانش��ی نیروی انس��انی تحصیلکرده می چرخد و کشور را از 

واردات به سمت صادرات سوق می دهد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: این صنعت اس��ت که به 
ایران کمک کرد تا در ش��رایط بروز کرونا در فاصله ۲۵ روز خط تولید ماسک 

راه اندازی کند؛ چیزی که پیش از آن اصال در کشور نداشتیم.

ایالن ماسـک تا به امـروز ادعاهای زیادی را مطرح کرده که شـماری از آنها حقیقت 
داشـته اند. ادعـای جدید ماسـک مربوط به اسـتارت آپ نورالینک می شـود. به گفته 
مدیرعامل تسـال، نورالینک موفق به قرار دادن ایمپلنت مغزی در یک میمون شده که 

امکان اجرای بازی ویدئویی توسط ذهن را برای آن فراهم می کند.
بـه گـزارش دیجیاتـو، ایـالن ماسـک در مصاحبـه ای کـه در شـبکه اجتماعـی 
»ClubHouse« داشـته، ادعاهای مختلفی را مطـرح کرده که هر کدام از آنها در نوع 
خود جالب هستند، با این حال در سال های گذشته استارت آپ نورالینک این کارآفرین 
میلیاردر موردتوجه زیادی قرار داشته و حتی سال گذشته میالدی از یک چیپ مغزی 

رونمایی کرد بنابراین بسـیاری پیشـرفت ها و دستاوردهای این اسـتارت آپ را دنبال 
می کنند. هدف اصلی و واقعی نورالینک کمک به افرادی اسـت که با مشـکالت مغزی 
و سـتون فقرات دسـت و پنجه نرم می کنند. ماسک می خواهد یک رابط عصبی مغز به 
ماشـین توسعه دهد که عملکرد انسان را بهبود می دهد، البته در این مسیر پروژه های 
دیگـری هـم دنبال می کند. پیـش از اینکه بتـوان از چنین ایمپلنت هـای مغزی برای 
انسان ها استفاده کرد، آنها را باید روی حیوانات آزمایش کرد. در گذشته شاهد چنین 
کاری روی خوک ها بودیم و حاال ایالن ماسک از یک ایمپلنت مغزی برای میمون ها خبر 
داده اسـت. ایالن ماسک در مصاحبه اخیرش به این موضوع اشاره داشته که نورالینک 

ستاری: 3۰۰ هزار شغل مستقیم در زیست بوم نوآوری کشور ایجاد شد

 نخبگان بازگشته به کشور 285 استارت آپ راه اندازی کردند

ایالن ماسک: نورالینک به میمون ها توانایی اجرای ذهنی بازی های ویدئویی را می دهد

دریچــه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با صدور پیامی روز زن را به همه مادران 
این س��رزمین به  ویژه زنان فناور تبریک گفت. متن پیام س��ورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری به این ش��رح اس��ت: »در گردش ماه ها و روزها، 
۲۰ جمادی الثانی که مزین به میالد مبارک حضرت فاطمه زهرا )س( اس��ت فرا 
رس��ید؛ روزی که به یمن آن، روز زن و مادر نام گرفته است. او که زادبوم زندگی 
است و مظهر امید، خالقیت و زایندگی.« »بی تردید امروز، جایگاه زنان و مادران 
به واسطه نقش پرمسئولیت ش��ان در خانواده و همچنین تالش فراوان، شایسته 
و خس��تگی ناپذیر در عرصه های علم و فناوری رفیع و ستودنی است؛ تالشی که 
چش��م انداز حضور زنان در جامعه را روش��ن و پرامید ترس��یم کرده است و افق 

اثرگذاری آنان در روند توسعه کشور را پرفروغ نشان می  دهد.«

ستاری: افق اثرگذاری زنان در روند 
توسعه کشور پرفروغ است

چهارشنبه
15 بهمن 1399

شماره 1720
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محصول��ی دانش بنی��ان به تولید رس��ید تا به حفظ غ��ذا کمک کند. 
گلیس��یرین گیاهی خوراکی محصولی کاربردی در تغذیه سالم محسوب 
می شود. مجتمع صنایع شیمی گستر نیما مجموعه ای دانش بنیان است 

که بیش از ۱۱ س��ال سابقه فعالیت در حوزه 
تولید گلیس��یرین دارد و سالیانه بیش از ۱8 
هزار تن گلیسیرین تولید می کند و در اختیار 
صنایع قرار می دهد. گلیسیرین به عنوان ماده 
اولیه در همه صنایع کشور مورد استفاده قرار 

می گیرد.
محصول دانش بنیان این مجتمع، گلیسیرین 
خوراکی و بهداشتی است. گلیسیرین در غذاها 
و نوشیدنی ها به عنوان حالل و شیرین کننده 
عمل می کند و دارای طعمی ش��یرین و گرم 

است.
به گفته امیر سوری، مدیرعامل این شرکت 
دانش بنیان، گلیس��یرین به حفظ غذا  کمک 

می کند و توس��ط آکادمی تغذیه و رژیم غذایی در دسته کربوهیدرات ها 
قرار می گیرد. این محصل به عنوان یک شیرین کننده سازگار با رژیم های 

با کربوهیدرات کم در رژیم های غذایی کاربرد دارد.

وی افزود: محصول دانش بنیان دیگر ش��رکت، گلیسیرین کاربردی در 
محصوالت مراقبت از پوست و مو است. این محصول در تولید صابون های 
شفاف و به عنوان اسانس در عطر و ژل ها کاربرد دارد. همچنین گلیسیرین 
بهداشتی ش��رکت در تولید ش��وینده های 
بهداش��تی، خمیردندان و کرم های صورت 
در صنایع آرایشی و بهداشتی به کار می رود.
ب��ه گفته این فع��ال دانش بنیان، مجتمع 
صنایع ش��یمی گستر نیما در تالش است با 
بهره گیری از آخرین فناوری روز دنیا ظرفیت 
تولید خود را به 3۲ هزار تن در سال برساند 
تا عالوه بر تامین نیاز کل کش��ور بخشی از 
تولی��دات خود را ب��ه بازارهای جهانی صادر 

کند.
سوری همچنین بیان کرد: مجتمع صنایع 
ش��یمی گس��تر نیما با اس��تفاده از فرآیند 
استخراج مناسب، گلیسیرین گیاهی خالص 
تولید می کند. در این فرآیند گلیسیرین از انواع روغن ها و اسیدهای چرب 
طبیعی مانند نارگیل، نخل خرما، دانه آفتابگردان، سویا، هسته انگور و ... 

استخراج می شود.

پس از تنش های پیش آمده میان گوگل و دولت اس��ترالیا، مایکروسافت به 
مقام های این کش��ور پیشنهاد داده اس��ت که می تواند جایگزینی برای موتور 
جس��ت وجوی این ش��رکت ارائه دهد. به گزارش زومیت، اکنون مدتی اس��ت 

که گوگل و دولت اس��ترالیا با یکدیگر به  مشکل 
برخورده اند. بحث اصلی سر این مسئله است: آیا 
این شرکت وظیفه دارد به تولیدکنندگان محتوای 
خبری اس��ترالیایی پول بدهد یا این درخواست 
خالف سیاست های گوگل است؟ براساس ادعای 
دولت این کشور، گوگل حتی برای لینک دادن به 
این وب سایت های خبری نیز به پرداخت هزینه 
مجوز نیاز دارد. اگر گوگل درنهایت درباره هزینه 
نتواند مذاکره کند ، قاضی داوری اس��ترالیا مبلغ 
عادالنه ای تعیین خواهد ک��رد. گوگل در مقابل 
این ادعای استرالیا ساکت ننشسته و تهدید کرده 
است که اگر دولت استرالیا به  منظور استفاده از 
محتواهای خبری آن را مجبور به پرداخت هزینه 

کند، از بازار این کشور خارج خواهد شد. به تازگی گزارشی منتشر شده است که 
طبق آن، مایکروسافت برای جایگزینی گوگل در استرالیا اعالم آمادگی کرده 
است. براساس گزارش mspoweruser، ساتیا نادال، مدیرعامل مایکروسافت، 

در پی تهدیدهای گوگل با اس��کات موریسون، نخست وزیر استرالیا، گفت وگو 
کرده است. در  حال  حاضر، دولت استرالیا به تسلیم در  برابر تهدیدهای گوگل 
تمایلی ندارد. موریسون در این  باره گفت: بگذارید صریح بگویم، استرالیا قوانین 
کارهای��ی را وضع می کند که می توانیم در این 
کش��ور انجام دهیم . این عملیات در پارلمان و 
به  وسیله دولت ما انجام می شود. این نحوه کار 
در استرالیا است. افرادی که می خواهند با توجه 
 به این ش��رایط با اس��ترالیا کار کنند، با آغوش 
باز می پذیریم، اما به تهدیدها پاسخ نمی دهیم.

البته گوگل نیز در مس��یرش تنها نیس��ت و 
دول��ت ایاالت متحده آمریکا از این غول دنیای 
فن��اوری و موتورهای جس��ت وجو پش��تیبانی 
می کن��د. نماینده تجارت آمری��کا ۱۵ ژانویه از 
استرالیا درخواست کرد که موضوع مطرح شده 
را بار  دیگر بررس��ی کن��د و تهدیدهای بالقوه 
چنی��ن تصمیم��ی را متوج��ه ش��ود. پیش تر 
گزارشگران بدون مرز اینترنت استرالیا را به  دلیل وجود محدودیت های مختلف 
ب��رای کاربران »تحت نظ��ارت« خطاب کرده اند. باید دی��د که درنهایت دولت 

استرالیا چه تصمیمی برای آیند ه موتور جست وجو در کشورش می گیرد.

گلیسیرین خوراکی گیاهی ایران ساخت به تولید رسید و کیفیت غذا را 
ارتقا داد

مایکروسافت قصد دارد در استرالیا جایگزین گوگل شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در س��فر به استان خراسان 
رضوی مرکز نوآوری صنایع خالق شتاب ایده را افتتاح کرد.

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم 
گش��ایش این مرکز نوآوری با اش��اره به نقش شرکت های دانش بنیان 
و صنایع خالق در پیش��رفت پایدار استان ها گفت: یکی از بخش  های 
مهم  زیس��ت بوم کارآفرینی و رونق آن وجود پارک های علم و فناوری 
است که کمک می کند ایده های جوانان خالق و بومی استان به کسب 

و کارهای فناورانه و دانش بنیان بدل شود.
 وی توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری شرکت های دانش بنیان 
و صنای��ع خ��الق را یک ض��رورت حیاتی ب��رای حمای��ت از جوانان 
بومی و حل مش��کالت دانس��ت و افزود: رونق این زیست بوم نیازمند 
حمایت همه بخش های اس��تانی اس��ت و تالش می کنیم تا با حمایت 
س��خت افزاری و نرم افزاری، پارک علم و فن��اوری به مثابه یک مفهوم 
نرم افزاری، فراتر از محیط فیزیکی به همه نوآوران در س��طح اس��تان 

خدمت ارائه کند.
 رئی��س بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه زمینه های بالقوه بس��یاری 
برای توس��عه فناوری ها در استان خراس��ان رضوی نهفته است، ادامه 
داد: این اس��تان ظرفیت های بالقوه بس��یاری در توس��عه فناوری های 
پیش��رفته دارد و اکنون محیط مشهد آماده برای هوشمندشدن است. 
هوشمندی این شهر، با اقدامات خوب استانی در مساعدکردن محیط 
برای ش��رکت های دانش بنیان و صنایع خالق، همچنین فراهم کردن 
حضور س��رمایه گذار بخش خصوص��ی، بیش از هر زم��ان دیگری به 

واقعیت نزدیک شده است.
 از صفر تا صد ایجاد صنایع خالق

تاکنون بیش از ۱7۲ ایده در قالب برگزاری ۵ رویداد نوآورانه برگزار 
ش��ده به مرکز »شتاب ایده« رس��یده و زمینه را برای تشکیل تیم های 
نوآور و جذب س��رمایه های س��رگردان، در راس��تای تشکیل کسب و 

کارهای بین المللی فراهم کرده است.
حمایت از کارآفرینان و ایده پردازان جوان کش��ور، حمایت و هدایت 
کسب و کارهای نوپا و صاحب ایده در حوزه هنر، معماری، شهرسازی، 
صنایع س��اختمانی، طراحی صنعتی و گردشگری مهمترین هدف این 

مرکز نوآوری است.
 رونمایی از محصوالت نوآورانه پارک علم و فناوری مشهد

س��تاری در ادامه این سفر یک روزه، به پارک علم و فناوری استان 
رفت تا از دو محصول ایران ساختی که توسط معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در قالب طرح کالن ملی از تولید آنها حمایت شده 
اس��ت رونمایی کند. یکی از این محصوالت دستگاه ضدعفونی کننده 
س��طوح و محیط بخار آب اکس��یژنه پالسمایی است که با آن اجسام، 

محیط و تجهیزات پزشکی ضدعفونی می شود.
همچنی��ن بازدید از کارخانه نوآوری مش��هد، افتت��اح مرکز نوآوری 
و ش��تابدهی کالومی��ن و حضور در جم��ع فعاالن فن��اور و کارآفرین 
اس��تان خراس��ان رضوی از دیگر برنامه های مع��اون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری در این سفر یک روزه است.
محصوالت با فناوری پیشرفته رونمایی می شود و مراکز 

نوآوری و خالق استان گشایش می یابد
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با استقبال مسئوالن استانی 
وارد خراس��ان رضوی ش��د تا با افتت��اح مراکز ن��وآوری، فعالیت های 

فناورانه شتابدهی شود.
ابتدای س��فر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
با بازدید از نمایش��گاه دستاوردهای تولید داخل در حوزه حمل و نقل 

شرکت قطار شهری مشهد همراه است.
پس از آن س��تاری به ش��هرک صنعت��ی طوس م��ی رود و در این 
شهرک از دستاوردهای شرکت فناور احیا درمان پیشرفته درخصوص 
بومی سازی قطعات بخش سی تی اس��کن بازدید می کند. رونمایی از 

دستگاه ونتیالتور بخش دیگر برنامه ها در این بخش است.
از 2 محصول فناورانه رونمایی می شود

پارک علم و فناوری خراس��ان رض��وی مقصد بعدی معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری اس��ت. در این پ��ارک از دو محصول فناورانه 
که در قالب طرح کالن ملی از تولید آنها حمایت ش��ده است رونمایی 
می ش��ود. یکی از این محصوالت دس��تگاه ضدعفونی کننده سطوح و 
محیط بخار آب اکس��یژنه پالس��مایی اس��ت که با آن اجسام، محیط 
و تجهیزات پزش��کی ضدعفونی می ش��ود. فناوری آن پیشرفته است 
و با این اقدام نام ایران پس از آمریکا به عنوان دومین کش��ور دارنده 
فناوری ثبت شد. پمپ فشار قوی آب شیرین کن دریا محصول دیگری 

است که رونمایی از آن انجام می شود.
همچنین در این پارک مجتمع کارگاهی ش��هید س��تاری گشایش 
می یابد تا محلی برای اس��تقرار ش��رکت های در حال رش��د باشد. در 
حال حاضر ۱۰ ش��رکت در این مجموعه مستقر هستند و ۱۲ کارگاه 
نیز در حال س��اخت است. افتتاح ساختمان فناوری های نوین شرکت 
طاها قالب توس برنامه دیگری اس��ت که در پارک انجام می ش��ود. در 
این مجموعه فناوری لیزر برای تولید صفحات مبدل حرارتی توس��عه 

می یابد و نیاز تمام صنایع را رفع می کند.
افتتاح آزمایشگاه هوشمندسازی دیسپاچینگ و رونمایی از توربین 
بادی ۲۵۰ کیلووات نیز از دیگر برنامه های این س��فر در پارک علم و 

فناوری خراسان رضوی است.
 کارخانه نوآوری مشهد میزبان ایده پردازان می شود

س��تاری در این س��فر از کارخانه نوآوری مشهد نیز بازدید می کند؛ 
کارخانه ای که قرار اس��ت محلی برای حمایت از ایده پردازان اس��تان 
باشد و از دل آن محصوالت فناورانه وارد بازار شود. این کارخانه دارای 
مس��احت ۱۰ هزار متر مربع است. مرکز رصد شهری با مساحت 3۰۰ 
متر مربع یکی از بخش های آن اس��ت که شرکت ها و استارت آپ های 
فعال در حوزه داده های ش��هری در آن مس��تقر می شوند. فضای کار 
اش��تراکی یا ظرفیت ۱۰۰ نفر یکی دیگ��ر از بخش های این کارخانه 
نوآوری اس��ت. همچنین ۲3 دفتر کار برای واگذاری به ش��رکت ها در 
آن وج��ود دارد. اتاق گفت وگو و 4 اتاق جلس��ه نیز از بخش های این 

کارخانه است.
همچنی��ن در این س��فر مرکز نوآوری و ش��تابدهی کالومین افتتاح 
می ش��ود. مرکزی که در حوزه صنعت و خدمات فعالیت می کند و در 
حال حاضر بیش از ۱۰ استارت آپ در آن مستقر هستند. افتتاح مرکز 
شتابدهی ش��تاب ایده نیز بخش دیگری از برنامه های این سفر است. 
مرکزی که از اس��تارت آپ ها و ایده پردازان در حوزه انرژی، ساختمان 
و معم��اری حمایت می کند تا محصول خ��ود را روانه بازار کنند. ۱۲ 
اس��تارت آپ در این مرکز مستقر هس��تند. در این سفر مرکز نوآوری 

جواهرات و گوهرسنگ ها نیز افتتاح می شود.

رونمایی کرد بنابراین بسـیاری پیشـرفت ها و دستاوردهای این اسـتارت آپ را دنبال 
می کنند. هدف اصلی و واقعی نورالینک کمک به افرادی اسـت که با مشـکالت مغزی 
و سـتون فقرات دسـت و پنجه نرم می کنند. ماسک می خواهد یک رابط عصبی مغز به 
ماشـین توسعه دهد که عملکرد انسان را بهبود می دهد، البته در این مسیر پروژه های 
دیگـری هـم دنبال می کند. پیـش از اینکه بتـوان از چنین ایمپلنت هـای مغزی برای 
انسان ها استفاده کرد، آنها را باید روی حیوانات آزمایش کرد. در گذشته شاهد چنین 
کاری روی خوک ها بودیم و حاال ایالن ماسک از یک ایمپلنت مغزی برای میمون ها خبر 
داده اسـت. ایالن ماسک در مصاحبه اخیرش به این موضوع اشاره داشته که نورالینک 

توانسـته با موفقیت یـک ایمپلنت را به یک میمون برای اجـرای ذهنی بازی »پونگ« 
وصـل کند. با وجود عـدم ارائه جزییات دربـاره این ایمپلنت یا نحوه کار آن، ماسـک 
تایید کرده که با یک میمون خوشـحال سروکار داریم و این حیوان به علت استفاده از 

ایمپلنت از شرایط ناراضی نیست.
فناوری های نورالینک می توانند اسـتفاده های مختلفی داشـته باشند و حتی برخی 
از کاربردهـای آنها شـبیه به فیلم هـای علمی-تخیلی به نظر می رسـند، با این حال با 
اسـتفاده از یک رابط مغز به ماشـین، افـراد دارای معلولیت می تواننـد به جای ارتباط 

فیزیکی، با ذهن خود وسایل مختلفی مانند ماشین ها و کامپیوترها را کنترل کنند.

 ستاری: مشهد آماده هوشمند و خالق شدن
با کمک فناوری های بومی است

ایالن ماسک: نورالینک به میمون ها توانایی اجرای ذهنی بازی های ویدئویی را می دهد

یادداشـت

هشتمین استاندارد بین المللی تدوین شده با سرپرستی ایران در حوزه فناوری 
نانو منتشر شد. این استاندارد بین المللی در زمینه اثر نانومواد بر پروتئین ها با عنوان 
»فناوری نانو – ارزیابی ساختار ثانویه پروتئین در زمان برهم کنش با نانومواد، با 
استفاده از رنگ تابی دورانی ماورای بنفش« است که هشتمین استاندارد بین المللی 
تدوین شده با سرپرستی ایران در حوزه فناوری نانو، پس از 3 سال تالش مستمر 
گروه کاری تشکیل شده زیر نظر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری 
محسوب می شود. این استاندارد  سال ۱396 به سازمان بین المللی استاندارد )ایزو( 
پیشنهاد شد. پس از تایید و تصویب پیشنهاد ایران از سوی کشورهای عضو کمیته 
فنی اس��تاندارد فناوری نانو ایزو، مطالعات مختلف و گسترده ای انجام و جلسات 

متعدد کارشناسی با متخصصان داخلی و خارجی برگزار شد. 

ایران هشتمین استاندارد بین المللی 
نانو را تدوین کرد



ویلیام بِرنَبک )William Bernbach( از اسطوره های تبلیغات جهان 
می گوید: 

بیش از 8۵درصد از آگهی های تبلیغاتی را اصاًل کسی نگاه نمی کند!
این جمله  یکی از سرش��ناس ترین اسطوره های خالقیت و تبلیغات دنیا 
در دهه 8۰ میالدی اس��ت؛ زمانی که مخاطبان از رس��انه هایی محدودی 
مانند روزنامه یا تلویزیون بمباران تبلیغاتی می ش��دند. گفته وی حاکی از 
واقعیت هایی است که حداقل تبلیغاتچی ها کمتر عالقه مند هستند آن را 

بازگو کنند؛ مگر اینکه کسی مثل بِرنَبک باشد!
یک آگهی تبلیغاتی کوچک در رسانه ای پرمخاطب به سادگی می تواند 
بودجه بازاریابی یک ساله شرکت را بدون اینکه بازخوردی داشته باشد، دور 
بریزد. این قسمت خوب ماجراست؛ یعنی وقتی که بودجه ای برای تبلیغات 

وجود داشته باشد. زمانی که بودجه ای نیست، باید چه کرد؟
نق��ل قول باال بدین معنا نیس��ت که تبلیغات تأثیر ن��دارد. بلکه یادآور 
این اس��ت که تبلیغات به س��رعت در هر کس��ب و کاری ب��ه مرکز هزینه 
تبدیل می ش��ود؛ صرف نظر از اینکه آن کسب وکار آنالین باشد یا آفالین، 
قدیمی باش��د یا نوپا. کمبود بودجه چالشی اس��ت که همواره پیش روی 

کسب وکارهای نوپای اینترنتی )استارت آپ  ها( قرار دارد.
ایده  جدیدی که انتظار می رود در قالب استارت آپ مشکلی را حل کند و 
آرزوهای زیادی را تحقق بخشد، در ذات خود با صدها چالش و ابهام مواجه 
است. تبلیغاِت اصولی نه تنها می تواند از این ابهامات کم کند، بلکه می تواند 

بسیاری از چالش های فروش و بازاریابی را نیز تسهیل خواهد بخشد.
تبلیغات غیراصولی در مورد کس��ب وکارهای دارای پیش��ینه یا سنتی، 
فقط در چاه ریختن هزینه هاست، اما در مورد استارت آپ ها موضوع کاماًل 
متفاوت اس��ت. ممکن است مس��یر حرکت یک ایده با تبلیغات درست یا 
غلط تغییر اساس��ی کند. در این مقاله به بهترین روش های تبلیغات برای 
کسب وکارهای نوپا می پردازیم تا بتوانند این مسیر را به درستی طی کنند.

بهترین روش تبلیغات برای یک استارت آپ چیست؟
برای پاسخ به این سوال، واشکافی دو مفهوم تبلیغات و استارت آپ کمک 

می کند تا به درک دقیق تر و سریع تری از یک روش کارآمد برسیم.
 6 عنصر مهم و اساسی در تبلیغات وجود دارد:

• هدف
• رسانه

• مخاطب
• پیام

• بودجه
• بازخورد

 در دنیای اس��تارت آپ ها عناصر از پیش تعریف شده  دقیقی مانند این 
موارد وجود ندارد، اما چالش های تقریباً ثابتی در اکثر استارت آپ ها وجود 

دارد که آنها را معادل عناصر مهم تبلیغات در نظر می گیریم: 
• کمبود نقدینگی

• عدم شناخت کافی از بازار هدف و مخاطب
• ابهامات ارسال پیام

• روش های متفاوت ارزیابی بازخوردها
چالش های اصلی استارت آپ ها در تبلیغات

یک کس��ب وکار می تواند هر یک از 6 عنص��ر مهم تبلیغات را به عنوان 
نقطه ش��روع در نظر بگیرد، اما این تطابق در مورد اس��تارت آپ ها مصداق 
ن��دارد. به این دلیل که معموالً به ان��دازه کافی نقدینگی ندارند و ابهامات 
زیادی در مورد موفقیت کار آنها وجود دارد. پس بهترین گزینه تمرکز روی 
بس��تری است که با حداقل هزینه ممکن و دقیق ترین بازخورد، بیشترین 

بازدهی را داشته باشد.
یک تیر و چند نشان برای تبلیغات

رس��انه  های اجتماعی و به مفهوم دقیق  و جزئی تر شبکه های اجتماعی، 
بهترین بستری اس��ت که امکان معرفی و تبلیغ محصول استارت آپ ها را 
فراهم می کند. همچنین واقعی ترین بازخورد را از مشتریان به تیم اجرایی 
منعکس خواهد کرد. دالیل زیادی در توجیه پذیری شبکه های اجتماعی به 

عنوان بستر اصلی تبلیغات برای کسبوکارهای نوپا وجود دارد.
ش��روع بازاریابی پیش از موعد یا مقدمه چینی برای ورود به بازار، اولین 
دلیل است. ش��ما می توانید در شبکه های اجتماعی خدمات و محصوالت 
خودت��ان را قبل از ارائه معرفی کنید؛ بدون اینکه نگران به س��رقت رفتن 
ایده یا ماهیت کار خودتان باش��ید. تبلیغات شما بازخوردهای مختلفی را 
به همراه خواهد داشت. از تحسین و تمجیدهای کاذب اطرافیان گرفته تا 
انتقادات کاربران و موضع گیری رقبا. اینکه چه زمانی شروع کنید و از کدام 
رسانه، بستگی خیلی زیادی به مدل کسب وکار استارت آپ شما دارد. قانون 

ثابتی برای آن نمی توان در نظر گرفت.
مدیریت بودجه و هزینه تبلیغاتی

دومین عام��ل توجیه کننده تبلی��غ در ش��بکه های اجتماعی مدیریت 
هزینه ها و بودجه اس��ت. حتی اگر بودجه کاف��ی در اختیار دارید، در نظر 
داش��ته باش��ید که بازگش��ت هزینه اولیه در تبلیغات اهمی��ت زیادی در 
ش��کل گیری تبلیغات بعدی دارد. شرکت ها و سازمان ها با اهداف مختلفی 
اقدام به تبلیغ می کنند که فروش اصلی ترین هدف است. اولین سود حاصل 

از فروش باید صرف بازگشت هزینه  تبلیغات شود.
یک استارت آپ معلوم نیس��ت چه زمانی به فروش پایدار دست خواهد 
 یافت. در بس��یاری از ایده های نوظهور اس��تارت آپی پیش نیازی به اس��م 
بازارس��ازی وجود دارد که برای مدتی مستلزم ارائه خدمات رایگان است. 
فعالیت در شبکه های اجتماعی نیازی به پرداخت هزینه مستقیم ندارد و 
خرده رسانه های آن به نسبت مخاطبی که دارند، قیمت های کمتری برای 

تبلیغات درخواست می کنند. 
ارزیابی و بازخوردهای سرنوشت ساز

سومین مزیت شبکه های اجتماعی برای استارت آپ ها، درک نیاز واقعی 
کاربران و ارزیابی میزان اس��تقبال از ایده ای است که کسب و کار خود را بر 
پایه آن راه اندازی کرده اند. بازخوردگیری تبلیغات برای کس��ب وکاری که 
س��همی از بازار را به دس��ت آورده می تواند برآوردی از موفقیت فروش آن 
محصول در قبال تبلیغ انجام ش��ده باشد، اما در مورد کسب وکارهای نوپا 

اینگونه نیست.
میزان استقبال از تبلیغ انجام شده مستقیماً به جایگاه واقعی ارزشی که 
استارت آپ خلق می کند، بازمی گردد. شبکه های اجتماعی امکان ارائه آمار 
دقیق بر حسب دسته بندی  و امکانات از پیش تعریف شده را دارا هستند. 
هر ش��بکه  اجتماعی بر حسب امکانات به صورت رایگان قابلیت استخراج 

آمارهای��ی را دارد که جمع آوری آن از مش��تریان واقعی به زمان و هزینه 
زیادی نیاز اس��ت. به همین دلیل بس��یاری از برندهای بزرگ بخش قابل 

توجهی از تحقیقات بازار خود را در رسانه های اجتماعی انجام می دهند.
رسانه  اختصاصی خودتان را داشته باشید

ش��اید اگر ۱۰ سال پیش از داشتن رسانه اختصاصی صحبت می شد، با 
نگاه های خیره تعجب آمیز زیادی مواجه می ش��دید، چراکه امکان داشتن 
روزنامه، رادیو و تلویزیون اختصاصی برای همه امکان پذیر نیست. داشتن 
رسانه اختصاصی عامل بعدی بسیار مهم در استفاده از شبکه های اجتماعی 

برای معرفی مزیت های یک کسب وکار است.
امروزه حتی کس��انی که تجارت مس��تقیم یا کسب وکاری هم ندارند به 
فکر رسانه اختصاصی خودشان هستند. تبلیغات یک فرآیند دائِم آمیخته 
با تجارت است و هر کسب وکاری برای همیشه به تبلیغات نیاز دارد. پس 
چه بهتر که این امر در رسانه اختصاصی کسب وکار خودتان دنبال شود و 
مخاطب اختصاصی خودتان را داشته باشید. بسته به اینکه مخاطب شما از 
کدام شبکه های اجتماعی بیشتر استفاده می کند، رسانه تخصصی خودتان 

را ایجاد کنید.
یک قدم فراتر از تبلیغات

ش��اید با وضعیت فعلی ش��بکه های اجتماعی در ایران زیاد قابل تصور 
نباشد که کاربری بدون مراجعه به سایت یا برنامه اصلی، مستقیم از همان 
رس��انه خرید کند، اما امکان این نیاز بدیهی دیر یا زود فراهم خواهد شد؛ 
همان طور که در بس��یاری از کشورهای دنیا انجام شده است. بسیاری از 
مشتریان اینترنتی از شبکه های اجتماعی، کاال و محصول خود را انتخاب 
می کنن��د. به خصوص در مورد محصوالت خرد، تمایل خریداران به خرید 

مستقیم بیشتر است.
از االن فروش مستقیم در شبکه های اجتماعی را در نظر داشته باشید؛ 
بدون نگرانی از زیرساخت ها. آینده بسیاری از فروشگاه ها و کسب وکارهای 
اینترنتی بر بس��تر ش��بکه های اجتماعی ش��کل خواهد گرفت. جایی که 
فروشگاه، مخاطب و رسانه را همزمان در اختیار خواهید داشت. پس یک 
قدم فراتر از تبلیغات قدم بردارید و کاربران خود را با لینک مستقیم دعوت 

به خرید کنید.
برنامه ریزی را شروع کنید

تیم های اس��تارت آپی در روزهای نخست کار سخت و مداومی را تجربه 
می کنند که بخش اعظم آن معطوف به توس��عه فنی و اجرایی وب سایت 
یا اپلیکیشن است. این توسعه فنی دامی است که آنها را از فعالیت مهمی 
مثل بازاریابی غافل می کند. همزمان و به موازات پیش��رفت کار، ارزیابی و 

مطالعه بازار را از شبکه های اجتماعی شروع کنید.
صرف نظر از ماهیت و قالب شبکه های اجتماعی، نگاهی کاماًل جدی به 
آنها داش��ته باشید و استفاده از آن را به آخرین لحظه، یعنی زمان فروش 
موکول نکنید. بلوغ تجاری یک استارت آپ، از توسعه فنی اهمیت بیشتری 
دارد. فراموش نکنید برنده بازی در میان اس��تارت آپ ها، تیمی نیست که 
وب سایت یا اپلیکیشن بهتری تولید کند؛ تیمی است که مشتری بیشتری 
دارد و تحق��ق این کار بدون اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی س��خت و 

پرهزینه است.
techrasa :منبع
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ماجرای جالب مروارید مراسم تحلیف
چندی��ن گ��روه مختلف در فیس بوک با طرح درخواس��ت از زنان 
برای اس��تفاده از جواهرات محبوب کامال هری��س در روز برگزاری 
مراس��م تحلیف ریاس��ت جمهوری در ۲۰ ژانوی��ه، موفق به جذب 

هزاران عضو جدید شدند.
وقتی »هوپ آلوای« با هدف تش��ویق زنان به استفاده از مروارید 
در مراس��م تحلیف معاون اول رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، 
یک گ��روه جدید را در فیس بوک  راه اندازی کرد، متوجه نش��د که 
این نوع جواهر نزد س��ناتور س��ابق، کامال هریس، از اهمیت ویژه  ای 

برخوردار است.
آلوای در مصاحبه با وب س��ایت خب��ری »TODAY« گفت که 
دلیل تمایل هریس به س��مت مروارید این اس��ت ک��ه او آن را ابزار 
قدرت زن می داند. وی در این راس��تا عضو گروه »بیس��ت مروارید« 
دانشگاه »آلفا کاپا آلفا« شده است که اعضایش ذهنیت مشابهی در 
سر دارند. موسسان گروه هر یک از ۲9۰ هزار عضو خود را به مثابه 
مرواریدی درخش��ان می دانند. بار ها و بار ه��ا او با مروارید-هایی به 

سبک های مختلف به تصویر کشیده شده است.
آلوای، یک کهنه س��وار 46 س��اله در فلوریدا علت تش��بیه زن به 
مروارید را به این ترتیب بیان می کند: »مروارید به این دلیل ش��بیه 
به زن اس��ت که با عبور از س��ختی ها و مصائب ف��راوان، در نهایت 
درخشان ظاهر می ش��ود. مروارید صرف نظر از رنگ، شکل و اندازه 

خود، همواره زیبا است.«
ب��ه اعتقاد آل��وای، هدف از راه اندازی این گروه در وهله نخس��ت، 
طرح راه حل و پیشنهادی برای قدرت بخشیدن زنان به یکدیگر بود. 
در عی��ن حال تحلیف کامال هریس به عن��وان اولین زن آمریکایی-
آفریقایی تب��ار معاون ریاس��ت جمهوری آمریکا نیز گرامی داش��ته 
می ش��د. از زمان راه اندازی گروه، تاکن��ون جذب بیش از 43۰ هزار 
عض��و جدی��د، آن را به مکانی برای حمایت روزان��ه زنان از یکدیگر 
تبدیل کرده اس��ت. طیف س��نی اعضای گروه از ۱3 تا ۱۰۰ س��ال 
متغیر اس��ت و اعضایش تقریبا از ۱۰۰ کش��ور جهان گردهم جمع 

شده اند.
بس��یاری از اعضای گروه پیش��نهاد داده بودند که به آن دسته از 
افرادی که مرواریدی برای به گردن انداختن در تاریخ بیستم ژانویه 

در اختیار ندارند، مروارید اهدا شود.
یکی از اعضای سیاه پوس��ت گروه به نام »استک«، تماشای کامال 
هری��س در حال انجام مذاکره را بس��یار هیجان انگیز می داند زیرا او 
را به درس��تی نماینده خود به عنوان فردی دو رگه می بیند. حضور 
پرقدرت هریس در صحنه سیاس��ت و تماشای او به عنوان کسی که 
به میراث خود افتخار می کند، لحظه-ای نفس��گیر و هیجان انگیز به 
ش��مار می رود. این در حالی است که سکان دنیای سیاست را بیش 

از همه، مردان سفیدپوست در دست دارند.
از نظ��ر اس��تک، مروارید ه��ا هن��گام مواجهه با مش��کالت، نماد 
مرغوبیت، کالس باال و متانت هستند. ار نگاه مادرش، ماهیت کروی 
یک مروارید، مفهوم وحدت را در ذهن تداعی می کند. در این راستا، 
یک س��ری قطعات بس��یار کوچک در کنار هم، دست به خلق اثری 

زیبا و شگفت انگیز می زنند.
نیکس��ون، یکی از دوس��تان مادر هریس، شیامال گوپاالن هریس، 
ت��ا حدودی به خاطر این رابطه دوس��تانه، در تاریخ بیس��تم ژانویه، 
گردنبن��دی از مروارید بر گردن می آوی��زد. او گفت اغلب اوقات به 
عکس��ی قدیمی فکر می کند که م��ادر کامال هریس در آن گردنبند 

مروارید بر گردن آویخته است.
او از نح��وه تربیت دخت��ران به عنوان یک زن مهاجر از ش��یامال 
هریس الگو گرفته اس��ت. به عقیده نیکسون، اگر او توانسته از عهده 
ای��ن کار برآید، نیکس��ون نیز حتما خواهد توانس��ت مثل او مادری 

موفق باشد.
نیکس��ون به فرهنگ و پیش��ینه تاریخی خود افتخار می کند. در 
همین حال او همچنان در صدد اس��ت تا فرصت رشد و پیشرفت را 
برای فرزندانش به وجود آورد تا به آنها بگوید که در ش��رایط کنونی 

باید آمریکا را به عنوان خانه خود بپذیرند.
گروه آلوای تنها گروهی نیست که در فیس بوک زنان را به افتخار 
تحلیف هریس به اس��تفاده از جواهرات محبوب او تشویق می کند. 
فیلیش��یا چیک، س��اکن آتالنتا مدیر گروهی به نام »روز چاکس و 
مروارید« است. این اس��م اشاره به مواقعی دارد که هریس با کفش 
کتانی »چاکس تیلور«، محص��ول »کانورس« )Converse( دیده 
ش��ده است. دوس��ت دبیرس��تانی چیک، ژانت دوان، ساکن آستین 

تگزاس، گروه را راه اندازی کرد.
به گفته چیک، این کفش ها و مروارید ها نش��ان از س��ادگی کامال 
هری��س دارند. او روحی��ه و طبعی آزاد و رها دارد ولی در عین حال 

بسیار مطمئن، بی پروا و از جذابیت خود آگاه است.
وقت��ی درباره موفقیت این گروه با بیش از 7۲ هزار عضو از چیک 
سوال شد، او توضیح داد که مردم از شنیدن و دیدن هر چیز مثبت 
و جدیدی به وجد می -آیند. آنها آماده اس��تقبال از چیزی هس��تند 

که بتوانند آن را حفظ کنند و قدرش را بدانند.
چیک معتقد اس��ت که باید منتظر چی��زی بزرگتر از این هم نیز 
بود. او امیدوار اس��ت که هیجان ناشی از این انتصاب همچنان ادامه 
یابد. اعضای گروه بای��د واقعا بفهمند که چگونه می توانند در آینده 

کشور خود سهیم باشند.
today/mbanews :منبع

چهارشنبه
15 بهمن 1399

شماره 1720



آیا با این مشکل روبه رو شده اید که نمی دانید چه نوع محتوایی را باید در 
ش��بکه اجتماعی کسب وکارتان منتشر کنید؟ نگران نباشید. در این مقاله 
می خواهیم به ۱۰ ایده تولید محتوا بپردازیم که باعث برجسته شدن شبکه 

اجتماعی تان می شود.
تعداد کاربران ش��بکه اجتماعی در س��ال ۲۰۲۰ تقریباً به 3 بیلیون نفر 
در سراسر جهان رسیده است که از پلتفرم های آنالین برای ایجاد ارتباط، 

انتشار محتوا و معرفی خودشان استفاده می کنند.
اگر می خواهید کس��ب وکاری یونیکورن )ب��ا ارزش بیش از یک میلیارد 
دالر( داش��ته باش��ید، ضروری اس��ت که محتوای مناس��بی را در شبکه 

اجتماعی خودتان منتشر کنید.
انتش��ار محتوا در شبکه اجتماعی باعث افزایش تعامل کاربران، افزایش 
دسترس��ی به مخاطبان هدف و متمایز ش��دن کس��ب وکارتان در شبکه 

اجتماعی می شود.
بارها و بارها این جمله را ش��نیده ایم: »صاحبان کس��ب وکارها، ش��بکه 
اجتماعی دارند و می دانند که باید از قابلیت این ش��بکه استفاده کنند، اما 
آنها نمی دانند چه نوع محتوایی را باید در شبکه اجتماعی منتشر کنند تا 

برای برندشان مفید و سودمند باشد.«
پاس��خ به این س��ؤال که چه نوع محتوایی را باید در ش��بکه اجتماعی 
کسب وکارمان منتشر کنیم، قطعاً به دلیل تنوع بسیار زیاد محتوای شبکه 
اجتماعی بسیار دشوار است. در این مقاله می خواهیم به شما کمک کنیم 

که راحت تر بتوانید محتوای خودتان را انتخاب و منتشر کنید.
اگر هنوز به دنبال پیش��ی گرفتن از رقبای خود هس��تید و می خواهید 
کسب وکارتان را متمایز و برجسته کنید، شما را به خواندن ۱۰ ایده و روش 

تولید محتوا در شبکه اجتماعی دعوت می کنیم.
۱۰ ایده تولید محتوای جذاب در شبکه اجتماعی

راه های بس��یاری برای جذب مشتریان جدید و تعامل با مشتریان فعلی 
در شبکه اجتماعی وجود دارند که شما می توانید از آنها در کسب وکارتان 
اس��تفاده کنید. در ادامه به چند ایده جذاب اش��اره می کنیم که می توانید 

از آنها شروع کنید.
1- داستان کسب وکارتان را منتشر کنید

همه کسب وکارها یک داستانی دارند. داستانی که مشتریان بالقوه شان را 
جذب کرده و آنها را به یادگیری و دانستن بیشتر تشویق می کند.

انتش��ار داس��تان کس��ب وکارتان یک روش عالی برای محتوای شبکه 
اجتماعی تان است. ش��ما می توانید داستان کسب وکارتان را در بخش بیو 

)Bio( یا درباره )About( منتشر کنید.
همچنین می توانید مجموع��ه ای از عکس یا ویدئو را تولید کنید که به 
تدریج داس��تان شکل گیری کسب وکارتان را نش��ان می دهد یا می توانید 
داستان شکل گیری کسب وکارتان را از طریق شبکه های مختلف اجتماعی 

منتشر کنید.
انتشار داستان تان در شبکه اجتماعی یک راه مؤثر و کارآمد برای ایجاد 

وفاداری و تعامل با مشتریان کسب وکارتان است.
2- عکس ها و ویدئوهایی از پشت صحنه کسب وکارتان منتشر 

کنید
مش��تریان در اکثر مواق��ع نمی دانند که چه اتفاقاتی در پش��ت صحنه 
کس��ب وکارها رخ می دهد و به ندرت با افرادی که کس��ب وکار را ش��کل 
داده اند، آش��نا هستند. آنها دوست دارند بدانند، شما چه کارهایی را انجام 
می دهید. به همین دلیل، اطالعاتی از فعالیت کس��ب وکارتان را برای آنها 

به اشتراک بگذارید.
انتش��ار عکس ها و ویدئوهایی از پش��ت صحنه کسب وکارتان در شبکه 
اجتماعی موجب می ش��ود که مش��تریان احس��اس نزدیکی و صمیمیت 

بیشتری با شما داشته باشند.
آیا شما جشن تعطیالت ساالنه در دفترتان برگزار می کنید؟ با انتشار این 

عکس ها به مشتریان تان نشان دهید که چقدر پرنشاط هستید.
آیا کسب وکارتان هر ماه در کارهای داوطلبانه شرکت می کند؟ از کارهای 
کارمندان تان که تالش می کنند شهر و محله تان را تغییر  دهند، ویدئوهایی 

منتشر کنید و به مشتریان تان وجهه خیرخواهانه خود را نشان دهید.
شما با نمایش کارهایی که کارمندان تان انجام می دهند و پشت صحنه 
کس��ب وکارتان در ش��بکه اجتماعی می توانید بر جنبه مردمی و انس��انی 

کسب وکارتان تأکید کنید.

3- اطالعاتی درباره محصول و خدمات کسب وکارتان منتشر کنید
در حالی که انتش��ار اطالعات درب��اره محصوالت و خدمات تان یک ایده 
کاماًل مش��خص است، اما برای محتوای ش��بکه اجتماعی بسیار کاربردی 

و مفید است.
ش��بکه های اجتماعی به سادگی قابل دسترس هستند و مشتریان شما 
وق��ت زیادی را در این ش��بکه می گذرانند. در حقیقت، بس��یاری از افراد 
عالقه مند هستند تا از محتوای ارائه شده در شبکه اجتماعی برای یادگیری 
و آگاهی بیشتر استفاده کنند، مثاًل دریافت اخبار از شبکه های اجتماعی. به 
همین دلیل است که اغلب شبکه اجتماعی، اطالعات را به شیوه ای کارآمد 

و سریع نمایش می دهد.
محت��وای ویدئویی ی��ا اینفوگرافیک های جذاب ی��ک روش عالی برای 
انتشار اطالعات درباره محصوالت و خدمات به مشتریان است؛ به خصوص 
مشتریانی که از طریق شبکه اجتماعی با کسب وکارتان در ارتباط هستند.

از امکانات ش��بکه های اجتماعی برای انتشار اطالعات درباره محصول و 
خدمات تان به مشتریان استفاده کنید. برای مثال، ربات مکالمه فیس بوک 
)Facebook Messenger Chatbot( ی��ک روش عالی برای انتش��ار 
اطالعات درباره محصول و خدمات به مش��تریان است. این ربات می تواند 

اطالعات کسب وکارتان را در اختیار مشتریان تان قرار دهد.
۴- نظرات مثبت مشتریان خود را منتشر کنید

مش��تریان، نظرات سایر مش��تریان را باور می کنند. اگر شما با بازخورد 
مثبت مشتریان قبلی تان می خواهید دسترسی به مخاطبان هدف بیشتری 
دسترسی پیدا کرده و سرنخ های )لیدهای( جدیدی را ایجاد کنید، انتشار 
نظرات مثبت مش��تریان تان را در ش��بکه اجتماعی کسب وکارتان در نظر 

بگیرید.
نظرات مثبت مش��تریان می تواند در قالب ه��ای گوناگون مانند تصویر 

گرافیکی، ویدئو و … منتشر شود.
شما می توانید از مشتریان بخواهید تا فرم نظرسنجی را پر کنند یا اگر 
مطمئن هستید که یک مشتری تجربه بسیار عالی از کسب وکارتان دارد، 

به طور خاص از او بخواهید تا نظر مثبت خود را بیان کند.
انتش��ار نظرات مثبت مشتریان در ش��بکه اجتماعی نشان می دهد که 
کس��ب وکارتان در بین مشتریان چقدر محبوبیت دارد و مشتریان دیگر را 

تحت تأثیر قرار می دهید.
5- نظرسنجی های به دست آمده از مشتریان را منتشر کنید

بازخوردهای مش��تریان برای رشد یک کسب وکار بسیار مهم است. این 
بازخوردها به تصمیم های آینده یک کسب وکار کمک می کنند. همچنین با 
این کار، بخش های موردنیاز برای اصالح مشخص می شوند و تعامل افزایش 
پی��دا می کند. عالوه بر این، بازخوردهای مش��تریان ی��ک ایده عالی برای 
استفاده در محتوای شبکه اجتماعی است. اکثر پلتفرم های شبکه اجتماعی 
این امکان را به شما می دهند تا محتوای نظرسنجی یا پرسش از مشتریان 
را در صفحه خودتان منتشر کنید. برای مثال، در استوری شبکه اجتماعی 
اینس��تاگرام می توانید به طراحی نظرسنجی یا پرس��ش از فالوورها اقدام 
کنید. این فرم های نظرس��نجی و پرسش از فالوورها، روش های عالی برای 
گردآوری بازخوردهای مش��تریان هس��تند. نکته مثبت این است که شما 
بازخوردها را از مش��تریانی که بیشترین تعامل را با شما دارند، جمع آوری 
می کنید. به طور کلی، این یک روش خوب است که از طریق آن می توانید 

بفهمید که مشتریان چه احساسی نسبت به کسب وکارتان دارند.
نظرس��نجی و پرس��ش ها صرفاً برای جمع آوری بازخوردها نیست. این 
روش محتوایی می تواند به عنوان س��رگرمی برای تعامل با فالوورهای تان 

به کار گرفته شود.
6- هشتگ های محبوب را دنبال کنید

ش��بکه اجتماعی به خاطر قابلیت گردآوری افراد با عالیق مش��ترک در 
کنار یکدیگر شناخته شده است که اغلب در هشتگ ها منعکس می شود.

هشتگ ها، تگ هایی با قابلیت کلیک هستند که به کمک آنها محتوای 
شبکه اجتماعی در یک گروه یا دسته قرار می گیرند.

زمانی که ش��ما روی یک هش��تگ خاص کلیک می کنید، پس��ت های 
منتشرشده  ای را که از این هشتگ استفاده کرده اند، خواهید دید.

محت��وای دارای هش��تگ ی��ک روش عالی برای افزایش دسترس��ی به 
مخاطبان و نیز تعامل با آنهاست.

استفاده از هشتگ ها در محتوای شبکه اجتماعی باعث افزایش دسترسی 

به مخاطبان خواهد شد. همچنین نرخ تعامل و سرنخ را نیز افزایش خواهد 
داد.

7- مسابقه برگزار کنید
مردم به مسابقه عالقه دارند. برگزاری مسابقه نه تنها یک ایده عالی برای 
تولید محتوا در ش��بکه اجتماعی کسب وکارتان است؛ بلکه باعث تعامل با 
مشتریان و افزایش دسترسی به مخاطبان جدید خواهد شد. شما می توانید 

از راه های مختلفی در شبکه اجتماعی مسابقه برگزار کنید.
مس��ابقه ی��ک راه عالی برای ترکی��ب کردن ایده های محتوای ش��بکه 
اجتماعی اس��ت که ش��ما در حال حاضر از آنها اس��تفاده می کنید، مثاًل 
کسب وکارتان می تواند محتوایی در قالب عکس منتشر کند. در این محتوا 
از مشتریان خواسته می شود که یک محتوای ویدئویی از خودشان منتشر 
کنند که در آن توضیح دهند، چرا محصول یا خدمت شما را دوست دارند؟
سپس مش��تریان می توانند از یک هشتگ خاص در محتوای خودشان 
اس��تفاده کنند تا امکان مشاهده افراد شرکت کننده در مسابقه برای شما 

آسان تر شود.
شما می توانید بهترین محتوای منتشرشده از سوی مشتریان خود را در 
صفحه شبکه اجتماعی تان منتشر کنید. این کار باعث ایجاد محتوای شبکه 
اجتماعی بیش��تر برای شما خواهد ش��د و نیز هدیه ای از طرف شما برای 

تعامل با مشتریان تان است.
بعد از پایان مسابقه می توانید برندگان مسابقه را انتخاب کنید و به آنها 

تخفیف یا محصول رایگان بدهید.
8- پیشنهادهای خودتان را تبلیغ و ترویج کنید

یک روش دیگر این است که کسب وکارتان تمام ایده های محتوای شبکه 
اجتماعی قبلی را برای افزایش تعامل و فروش ترکیب کند.

پیش��نهادهای تبلیغاتی، روش مورد عالقه مشتریان برای دسترسی به 
محصوالت است.

ش��ما می توانید پیش��نهادهای تبلیغاتی را از طریق پس��ت های شبکه 
اجتماعی منتشر کنید.

ش��اید برندگان مسابقه  ش��ما بتوانند از پیشنهادهای خاص تان استفاده 
کنند یا مشتریانی که نظرات خودشان را درباره کسب وکارتان می فرستند، 

بتوانند این پیشنهادها را به عنوان هدیه از سوی شما دریافت کنند.
راه های زیادی برای ایجاد تعامل با مشتریان از طریق پیشنهادهای خاص 

تبلیغاتی وجود دارد. فقط الزم است که خالق باشید.
9- وبینار برگزار کنید

وبینارها یک روش کارآمد برای کمک به تعداد زیادی از مش��تریان در 
یک زمان هستند. آنها همچنین محتوای مفیدی برای شبکه اجتماعی به 

حساب می آیند.
وبینارهای��ی برگ��زار کنی��د که نحوه اس��تفاده از محص��ول یا خدمات 

کسب وکارتان را به مشتریان آموزش می دهد.
ش��ما می توانید وبیناره��ای خاصی درباره کس��ب وکارتان برگزار کنید. 
همینط��ور می توانید در ای��ن وبینارها از یک س��خنران مهمان بخواهید 
تا درب��اره موضوع��ات مختلف مانند مفاهی��م جدید و جال��ب بازاریابی، 

تکنولوژی های جدید یا محصوالت سرگرمی صحبت کند.
1۰- اخبار سازمان تان را به اشتراک بگذارید

اخبار جالب درباره سازمان تان را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید، اما 
دقت داشته باشید که این اخبار مرتبط با سازمان تان باشد. به  عنوان مثال، 
ش��ما می توانید یک عکس از موفقیت های تیم تان )جایزه ها و قراردادهای 
بزرگ(، معرفی محصول جدید یا یک استخدام مهم را به اشتراک بگذارید. 

به جای اینکه فقط یک لینک به سایت های مطبوعاتی و خبری بدهید.
سخن پایانی

قطعاً انتش��ار محتوای جذاب در ش��بکه اجتماعی تان، تعامل مشتریان 
با کس��ب وکارتان را افزایش خواه��د داد. افزایش تعامل به معنای افزایش 

دسترسی به مخاطبان بیشتر و نیز افزایش فروش است.
اگر می خواهید از رقبای خودتان پیش��ی بگیرید، بس��یار مهم است که 

تغییراتی در محتوای شبکه اجتماعی کسب وکارتان بدهید.
ت��الش کنید ک��ه برخی از ای��ن ایده های محتوای ش��بکه اجتماعی را 
در کس��ب وکارتان امتح��ان کنید. س��پس از میان آنه��ا ایده های خاص 

کسب وکارتان را پیدا کنید و آنها را به کار بگیرید.
inc/techrasa :منبع
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راز موفقیت برندهای برتر در اینستاگرام 

اینس��تاگرام به عنوان یک ش��بکه اجتماعی به حدی موفق عمل 
کرده ک��ه در حال حاضر بس��تر اصلی جه��ت بازاریاب��ی اینترنتی 
محس��وب می شود. درواقع کمتر برندی وجود دارد که صفحه ای در 
این شبکه نداشته باشد، با این حال بسیاری از برندها نیز با استقبال 
الزم مواجه نمی شوند. همین امر باعث شده است تا در این مقاله به 
دنبال راز موفقیت برندهای برتر این ش��بکه باش��یم. در ادامه این 6 

برند منتخب را بررسی خواهیم کرد. 
1-اینستاگرام 

ب��ا بی��ش از 3۰۰ میلی��ون دنبال کنن��ده، برند خود اینس��تاگرام 
محبوب ترین برند محس��وب می ش��ود. مهمترین نکته ای که در این 
صفحه می توان مشاهده کرد این است که خود را به موضوعی خاص 
محدود نکرده و این امر باعث می شود تا از هر طیفی بتواند مخاطب 
جذب نماید. در کنار این موضوع سیاست اصلی مدیران این صفحه 
در بهب��ود ارتباط با کاربران خالصه می ش��ود. به همین خاطر انواع 
طرح ها برای افزایش تعامل مش��اهده می شود. در این راستا بازنشر 
مطالب منتخب از کاربران این ش��بکه باعث ش��ده است تا بسیاری 
از کاربران امیدوار باش��ند که روزی مورد توجه قرار خواهند گرفت. 
ای��ن امر یک نوع امی��د را در دل مخاطب زنده نگه می دارد و بیانگر 
آن است که صرفا بازدیدکننده محسوب نشده و توجه زیادی نسبت 

به آنها وجود دارد.
2-نشنال جئوگرافیک 

این امر که بهترین عکاس های سراس��ر جهان را استخدام نمایید 
ت��ا تصاوی��ری فوق الع��اده را تهیه کنن��د، خود دلیل��ی کافی برای 
دنبال کنندگان بیش از ۱۰۰ میلیون این صفحه جذاب است. درواقع 
تصاوی��ر موجود در این صفح��ه از حیات وحش و نقاط مختلف کره 
زمین، تجربه ای فوق العاده را به وجود آورده که بدون شک برای هر 
فردی بس��یار جذاب است. در کنار این مسئله با تنها مشاهده یکی 
از کپش��ن ها متوجه این امر خواهید ش��د که تیم��ی حرفه ای برای 
هر پس��ت، داستان سرایی درس��ت را داشته و این امر باعث می شود 
ک��ه تنها تصاویر خارق العاده، دلیل دنبال کردن این صفحه نباش��د. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که نشنال 
جئوگرافیک یک برند جهانی و قابل اعتماد در زمینه علوم جغرافیا، 
باستان شناس��ی، تاریخ و فرهنگ اس��ت. درواقع شهرت آنها تنها به 
خاطر فعالیت در اینستاگرام نبوده و این مسئله در کسب طرفداران 

بیشتر نیز کمک بسیاری را کرده است. 
3-نایک 

نایک به عنوان برند اول ورزشی جهان، طرفداران بسیاری را دارد، 
ب��ا این حال اگر به صفح��ه این برند نگاهی بیندازی��د می توانید به 
س��ادگی راز دنبال کنندگان بیش از ۱۰۰ میلیونی آن را پیدا کنید. 
درواقع اس��تفاده از بهترین و محبوب ترین چهره های ورزش��ی، راز 
اصلی این صفحه محسوب می ش��ود. هر یک از این افراد طرفداران 
جهانی داشته و این مسئله باعث شده است تا فروشی همواره رو به 

رشد را نیز داشته باشند.
۴-رئال مادرید 

پردرآمدتری��ن و پرافتخارترین تیم جهان، بدون ش��ک طرفداران 
بس��یار زیادی را نیز دارد. توجه ویژه به طرفداران و پوش��ش کامل 
اخبار و اتفاقات باش��گاه، باعث شده است تا دنبال کردن این صفحه 
برای تمامی طرفداران تیم اول اس��پانیا، کامال واجب باش��د. درواقع 
ادمین های صفحه رئال، بر روی طرفدارس��ازی توجه ویژه ای دارند. 
در کنار این مس��ئله هر یک از ستارگان این تیم، خود بهانه ای برای 

دنبال کردن صفحه باشگاه محسوب می شوند.
5-بارسلونا 

 نه تنها در زمینه فوتبال، بلکه در اینس��تاگرام نیز این دو باشگاه 
اسپانیایی شانه به ش��انه یکدیگر پیش می روند. در این زمینه نکته 
جالب این اس��ت که از زمان جدا شدن کریس��تیانو رونالدو، صفحه 
باش��گاه رئال با سرعت رش��د بسیار پایینی مواجه شده و با توجه به 
این امر که هنوز لیونل مس��ی در تیم بارس��لونا حضور دارد، به نظر 
می رسد که تا ۲ سال آینده، بارسلونا می تواند عنوان پرطرفدارترین 
تیم باش��گاهی در اینستاگرام را به دس��ت آورد. با توجه به این امر 
ک��ه برعکس رئال، این تیم در جنبه ه��ای دیگر نظیر فوتبال بانوان، 
هندبال، بس��کتبال، فوتس��ال و تیم پایه کامال موفق اس��ت پوشش 
اخبار آنها را نیز به خوبی انجام می دهد که خود دلیلی برای افزایش 
مخاطبان آنها است. همچنین این ادمین های این تیم برعکس رئال، 

از لحن دوستانه برای ارتباط با مخاطبان خود استفاده می کنند. 
9GAG -6

این صفحه با گردآوری مطالب طنز موفق ش��ده اس��ت تا بیش از 
۵۰ میلیون دنبال کننده به دس��ت آورد. این موضوع یک نکته مهم 
را به اثبات می رس��اند. درواقع در بین تمامی محتواها، مطالب طنز 
باالترین میزان جذابیت را برای عموم مردم دارد. در این راستا توجه 
به اتفاقات جدید، باعث شده است تا امکان ارتباط گرفتن با پست ها 
و ش��وخی هایی که انجام می شود، بسیار باال باشد. در این صفحه از 

قابلیت استوری، به صورت کامال خالقانه استفاده شده است. 
hubspot.com :منبع
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چگونه کسب و کار خود را آغاز کنیم؛ راهنمای قدم به قدم برای تبدیل 
ایده  بزرگ به کسب و کاری موفق. 

محدودیتی برای کارآفرین ش��دن وجود ندارد. لزوم��اً نیازی به مدرک 
دانشگاهی، پول زیاد و یا حتی تجربه  برای آغاز کسب و کاری موفق ندارید، 
با این حال چیز هایی که به آن  نیاز خواهید داشت یک برنامه قوی و انگیزه  

دنبال کردن آن است.
در ادامه به معرفی راهنمای قدم به قدم برای آغاز کسب و کار می پردازیم.

۱.خود را ارزیابی کنید
چرا می خواهید کسب و کاری را آغاز کنید؟ از این سؤال برای راهنمای 
پیدا کردن کسب و کاری که می خواهید استفاده کنید برای مثال اگر قصد 
جمع آوری پول اضافه دارید، می توانید کس��ب و کار جانبی ایجاد کنید و 
یا اگر آزادی ش��غلی بیش��تری می خواهید می توانید شغل خود با ساعات 

طوالنی را رها کرد و کاری جدید را آغاز کنید.
هنگامی که دلیل کس��ب و کار خود را پیدا کردید، از خود س��ؤال های 
بیشتری بپرسید تا به شما در پیداکردن نوع کسب و کاری که قصد آغاز 

آن را دارید و یا اینکه در توان شما است یا خیر به شما کمک کند.
• چه مهارت هایی دارید؟

 • شور و اشتیاق تان در چه چیزی است؟
 • در چه زمینه ای متخصص اید؟

 • تا چه حدی می توانید خرج کنید؟
 • چه زندگی ای دوست دارید داشته باشید؟

 • آیا برای کارآفرین شدن آمادگی دارید؟
جواب های صادقانه به این سوال ها بدهید.

۲. به یک ایده  کسب و کار فکر کنید
 آیا هم اکنون ایده  کس��ب و کاری عالی در ذهن خود دارید؟ اگر اینطور 
اس��ت به ش��ما تبریک می گویم، می توانید به مرحله  بعدی بروید، اما اگر 
هنوز ایده  خود را پیدا نکردید راه های زیادی برای ایده پردازی وجود دارد:

• از خود بپرس��ید مرحله بعد چیس��ت. چه تکنولوژی و یا پیشرفتی در 
آینده به وجود می آید و چگونه در کسب و کارها تأثیر خواهد گذاشت. آیا 

می توانید از این تغییر پیشی بگیرید.
 • نی��ازی را برطرف کنید. افراد معموال ترجیح می دهند از چیزهای بد 
کم داشته باشند تا اینکه از چیزهای خوب بیشتر داشته باشند. اگر کسب 
و کارتان مشکلی را برای مشتریان برطرف می کنند، آنها از شما سپاسگزار 

خواهند بود .
 مهارت خود را در زمینه ای جدید به کار بگیرید. بس��یاری از کس��ب و 
کارها و صنایع کارش��ان  را به یک شکل انجام می دهند زیرا همیشه از آن 
روش استفاده کرده اند. در این موارد چشم انداز و روش های جدید می تواند 

تغییرات زیادی ایجاد  کند.
 • از رویکرد بهتر، ارزان تر و س��ریع تر اس��تفاده کنید. آیا ایده  کس��ب و 
کارتان ایده ای جدید و تازه نیست؟ اگر اینطور است بر پیداکردن بهترین، 

ارزان ترین و سریع ترین رویکرد تمرکز کنید.
ش��ما همچنین می توانید بیرون بروید و از دیگران س��ؤال بپرس��ید، از 
کارآفرینان دیگر مشورت بجویید،  ایده های آنالین را مطالعه کنید و یا از 

بهترین ایده ای که برای تان معنابخش است استفاده کنید.
3. در مورد بازار تحقیق کنید

آیا کاری که شما قصد انجام آن را دارید توسط شخص دیگری هم اکنون 
در حال انجام است؟ اگر نه آیا دلیل خوبی برای آن وجود دارد؟

در مورد رقیب های احتمالی خود تحقیق کنید. برای تحقیق می توانید از 
روش هایی مانند انجام مصاحبه تلفنی یا رو در رو و یا نظرسنجی با پرسیدن 
سؤاالتی مانند  »هنگام خرید این محصول یا خدمات چه عواملی را در نظر 

می گیرید؟« و یا »چه مناطقی برای بهبود شما پیشنهاد می کنید؟«
 افراد معموال در تحقیق بازار مرتکب سه اشتباه می شوند. این سه اشتباه 

شامل:
۱. استفاده فقط از تحقیقات ثانویه

 ۲. استفاده فقط از منابع آنالین
 3. نظرسنجی فقط از افرادی که می شناسید.

4. بازخورد  بگیرید
اجازه دهید افراد با محصول و یا خدمات ش��ما ارتباط داش��ته باشند و 
نظرش��ان را بپرس��ید. نظرات جدید می تواند در پیداکردن نقص هایی که 
قباًل به چشم تان نمی آمد به شما کمک کنند. به عالوه، اگر به نظرات شان 
گوش کنید و آنها از محصول و یا خدمات شما خوش شان بیاید این افراد 

از مشتریان شما خواهند شد.
یک��ی از آس��ان ترین روش ه��ای گرفت��ن بازخ��ورد اس��تفاده از روش 
نمونه سازی، آزمایش و چرخش است. با بیرون دادن یک محصول، گرفتن 
بازخورد و انجام تغییرات در محصول بعدی ش��ما می توانید به طور مدام 

خود را تقویت کرده و پیشرفت کنید.
فقط توجه داش��ته باشید که بعضی از نظرات کاربردی نیستند بنابراین 

برای دریافت بازخورد باید برنامه داشته باشید.
در ادامه به معرفی 6 گام برای  گرفتن بازخورد می پردازیم:

۱. متوقف شوید. مغز شما در هنگام دریافت بازخورد به احتمال زیاد در 
حالت هیجان خواهد بود و ممکن اس��ت نتایج بدی را بگیرد. آرام شوید و 

زمانی را به تحلیل دقیق نظری که شنیدید اختصاص دهید.
 ۲. از آنها تشکر کنید. افرادی که نظرات منفی می دهند انتظار تشکر از 
شما نخواهند داشت، اما با انجام این کار به شما احترام  خواهند گذاشت و 

باعث صادق بودن آنها در آینده خواهد شد.
3. دنبال حقیقت باشید. اگر شخصی ایده ای را دوست ندارد، به این معنا 
نیست که از هر چیزی که شما گفتید متنفر است. به یاد داشته باشید که 
این افراد فقط قصد کمک به شما را دارند و با اشاره به مشکالت در جهت 

پیشرفت شما نقش مهمی را ایفا می کنند.
 4. دنبال الگو باشید. اگر نظر ثابتی را مدام می شنوید زمان آن است که 

دست به کار شوید و تغییراتی ایجاد کنید.
 ۵. با کنجکاوی گوش فرا دهید. خواهان ورود به گفت و گویی باشید که 

در آن  مشتری کنترل را در دست گرفته است.
 6. س��ؤال بپرسید. س��عی کنید بفهمید که چرا یک شخص چیزی را 
دوس��ت دارد و یا ندارد. چگون��ه می توانید آن را بهتر کنید؟ کدام راه حل 

بهترین است؟
۵. کسب و کار خود را رسمی کنید

 تم��ام جنبه های قانون��ی آن را هرچه زودتر انجام دهید. در این صورت 
دیگر نگران مشکالت قانونی آن نخواهید بود.

 چیزهایی که به آن نیاز خواهید داشت شامل:

۱. نام کسب و کار
۲. کسب و کار خود را ثبت کنید

3. شناسه مالیات فدرال
4. شناسه مالیاتی ایالتی

۵. مجوز
6. حساب بانکی ضروری

7. عالئم تجاری، کپی رایت یا حق ثبت.
در حال��ی که می توانید بعض��ی از کارها را خودتان انجام دهید، اما بهتر 
اس��ت با یک وکیل مش��ورت کرده تا از انجام صحیح  تمام کارها مطمئن 

باشید.
6. برنامه  کسب و کار خود را یادداشت کنید

یک برنامه  کسب و کار شامل یک نوشته از توضیحات تکامل کسب و کار 
از زمان آغاز آن تا پایان محصول می شود.

س��رمایه گذار و بنیان گ��ذار کمپانی فناوری تیم برری می گوید: »ش��ما 
ب��ه احتمال زی��اد می توانید همه  مطالب را در ۲۰ ت��ا 3۰صفحه به عالوه 
۱۰ صفحه ش��امل ضمیمه پیش بینی های ماهانه، مدیریت رزومه و سایر 
جزییات پوش��ش دهید. اگر برنامه ای دارید که بیشتر از 4۰ صفحه است 

احتماالً به درستی آن را خالصه نویسی نکرده اید.
اموری که باید در برنامه  کسب و کار به آن بپردازید شامل:

۱. صفحه عنوان: با نوش��تن اس��م 
کس��ب و کار خود آغاز کنید. این کار 
س��خت تر از آنچه که فک��ر می کنید 

است.
 ۲. خالصه اجرایی: این بخش شامل 
خالصه ای با سطح باال از مطالب برنامه 
است که  مشکلی که این کسب و کار 
آن را برط��رف می کند، راه حل و ... را 

پوشش می دهد.
 3. شرح کسب و کار: قصد آغاز چه 
نوع کسب و کاری دارید؟ صنعت شما 
چگونه است؟ در آینده چگونه خواهد 

بود؟
 4. اس��تراتژی های بازار: کدام بازار 
مخاطب شما است؟ و چگونه می توانید 
در این بازار بهترین فروش را داش��ته 

باشید؟
 ۵. تجزی��ه و تحلیل رقیب ها: نقطه  
ضعف و ق��وت رقیبان تان چیس��ت؟ 
چگونه می توانید از آنها پیشی بگیرید؟

 6. برنامه  طرح و توسعه: محصول و 
یا خدماتی که می خواهید ارائه دهید 
چ��ه هس��تند و چگونه توس��عه پیدا 
خواهند کرد؟ سپس برای آن محصول 

و یا خدمات بودجه ای تعیین کنید.
 7. طرح عملیات و مدیریت: عملکرد روزانه  کسب و کار چگونه است؟

 8. عوامل مالی: پول از کجا، کی و چگونه می آید؟ چه نوع پیش بینی هایی 
باید ایجاد کنید و چه عواملی را باید در نظر بگیرید؟

برای هر سؤال یک تا سه صفحه کنار بگذارید. به یاد داشته باشید، برنامه  
کس��ب و کار یک سند زنده اس��ت و با گذشت زمان کسب و کارتان رشد 

می کند و بالغ می شود و شما باید این برنامه را به روز رسانی کنید.
7. کسب و کار خود را از لحاظ مالی تأمین کنید

روش های بس��یار زیادی برای گرفتن منابعی که در آغاز کسب و کار به 
آن نیاز خواهید داشت وجود دارند.

س��رمایه گذار مارتین زیلینگ که ش��رکت های حرفه ای اش به کسب و 
کارهای کوچک تازه راه اندازی ش��ده محصول و خدمات ارائه می دهد، ۱۰ 
راه قابل اعتماد برای تأمین مالی کس��ب و کار معرفی می کند. نگاهی به 
آن بیندازید و با توجه به منابع، ش��رایط و وضعیت زندگی خود بهترین را 

انتخاب کنید.
۱. اس��تارت آپ را خودتان تأمین مالی کنید. تأمین کس��ب و کار خود 
ممکن است بیشتر طول بکشد، اما خوبی آن این است که سرنوشت کسب 

و کار در دستان خودتان خواهد بود.
 ۲. از خانواده و دوس��تان خود کمک بگیرید. جدا کردن کسب و کار از 
زندگی ش��خصی می تواند دشوار باشد، اما اگر قصد قرض گرفتن دارید از 

خانواده و دوستان می توانید کمک بگیرید.
 3. درخواس��ت کمک مالی کس��ب و کار کوچک کنی��د. منابع زیادی 
برای برنامه های کمک مالی فدرال آنالین وجود دارند. ممکن است پروسه  

طوالنی داشته باشد ولی هزینه ای نخواهد داشت.
 4. کمپین جمع آوری کمک مالی آنالین ایجاد کنید. گاهی اوقات قدرت 
در تعداد است و یک دسته از سرمایه گذاری های کوچک می تواند به کاری 

مهم مبدل شود.
 از گروه های س��رمایه گذار محلی درخواست کمک کنید. سیستم های 
عامل ه��ای آنالی��ن مانن��د Gust و AngelList و ش��بکه های محلی 
می توانند به شما در پیدا کردن سرمایه گذاران بالقوه که به صنعت و عالقه 

شما مرتبط هستند کمک کنند.
 ۵. از سرمایه گذاران بزرگ درخواست کنید. این سرمایه گذاران  معموالً 
به دنبال فرصت های بزرگ برای گروه های اثبات شده ای که نیاز به کمک 

مالی یک میلیون دالری و یا بیشتر دارند هستند.
 6. به یک ش��تاب دهند ه  استارت آپ ملحق ش��وید. این شرکت ها برای 
کمک به کس��ب و کارهای جدید یا اس��تارت آپ طراحی ش��ده اند. اکثر 
مناب��ع رایگان ارائه می دهند، از جمله امکانات اداری و مش��اوره، همراه با 

فرصت های شبکه و رویدادها.
 7. از ش��رکا و یا مش��تری درخواست مساعده کنید. اگر شخصی آنقدر  
محصول و یا خدمات شما را بخواهد که برای آن خرج کند احتمال تأمین 

کردن آن  نیز توسط آنها وجود دارد.
 8. برای کمک به استارت آپ خدماتی ارائه دهید. برای مثال می توانید  
از یک سیستم کامپیوتری برای مستاجران اداری در مقابل فضای دفتری 
رایگان حمایت کنید.   ش��ما ممکن است برای این پول دریافت نکنید، اما 

شما مجبور نیستید برای یک دفتر نیز خرج کنید.
 9. از بانک وام  بگیرید. برای حمایت مالی از کسب و کار خود می توانید 

با وام گرفتن از بانک کمک بگیرید.

8. محصول و یا خدمات خود را ایجاد کنید
پس از تمام زحمت هایی که برای آغاز کس��ب و کار خود کش��یده اید، 
دیدن به واقعیت تبدیل ش��دن ایده تان حس بسیار خوبی به شما خواهد 
داد، اما به خاطر داش��ته باشید که تولید یک محصول نیازمند افراد بسیار 
زیاد است. اگر می خواهید یک برنامه ایجاد کنید و یک مهندس نیستید، 
باید به یک فرد فنی متصل شوید. یا اگر شما نیاز به تولید انبوه دارید، باید 

با یک تولیدکننده همکاری داشته باشید.
در اینج��ا یک لیس��ت هف��ت مرحله -از جمل��ه پیداکردن س��ازنده و 
استراتژی های قیمت گذاری– معرفی می شود که شما می توانید برای ایجاد 

محصول خود از آن استفاده کنید.
نکته اصلی این مقاله این است که زمانی که شما در حال تولید محصول 
هس��تید، باید به دو مورد تمرکز کنید: س��ادگی و کیفیت. بهترین گزینه 
ش��ما لزوما ارزان ترین محصول نیس��ت، حتی اگر هزینه تولید را کاهش 
دهد. همچنین، ش��ما باید مطمئن شوید که محصول می تواند به سرعت 

توجه ها را جلب کند.
هنگامی که آمادگی برای توس��عه محص��ول و برخی از وظایف خارجی 

خود دارید، اطمینان حاصل کنید  که:
۱. کنترل محصول را حفظ کنید و به طور مداوم یاد بگیرید. اگر توسعه 
را به ش��خصی دیگر یا شرکت دیگری بدون نظارت بسپارید، ممکن است 
چی��زی را ک��ه پیش بین��ی کرده اید 

دریافت نکنید.
 ۲. اج��رای چ��ک و تع��ادل برای 
کاهش خطر. اگ��ر تنها یک مهندس 
فریلنسر را استخدام کنید، این شانس 
وجود دارد که هیچ کس قادر به بررسی 
کار او نخواهد بود. اگر قصد استخدام  
فریلنس��ر داری��د، از چندین مهندس 

استفاده کنید.
 3. متخص��ص اس��تخدام کنی��د. 
اف��رادی را ک��ه دقیق��ا در چیزی که 
می خواهی��د تخصص دارن��د را جذب 

کنید، نه همه کاره ها.
 4. تم��ام امید خ��ود را در یک جا 
قرار ندهید. مطمئن شوید که اگر یک 
فریلنسر اس��تعفا داد و یا یک قرارداد 

فسخ شد پیشرفت شما مختل نشود.
ب��رای  را  محص��ول  توس��عه    .۵  
صرفه جویی در هزینه مدیریت کنید. 
نرخ ها می توانند برای مهندسان بسته 
به تخصص های خود متفاوت باش��ند، 
بنابراین مطمئن ش��وید که شما برای 
یک مهن��دس با کیفیت ب��اال هزینه  
بیش از حد صرف نکنید، در حالی که 

می توانید همان نتیجه را برای قیمت بسیار پایین تر داشته باشید.
ب��رای داش��تن خیال راح��ت، تا آنجایی ک��ه می توانی��د در مورد خط 
تولی��د اطالعات کس��ب کنید، در این صورت ش��ما می توانی��د فرآیند و 

تصمیم گیری های استخدام خود را در طول زمان بهبود بخشید.
این فرآیند برای کارآفرین هایی که خدمات ارائه می  دهند متفاوت است. 
ش��ما مهارت های مختلفی دارید که مردم حاضر به پرداخت پول در ازای 

آن هستند.
چگونه می توان توانایی های خود را ثابت کرد؟ شما می توانید یک نمونه 
کار از کار خود را ایجاد کنید - اگر یک هنرمند هس��تید، یک وب س��ایت 
برای نشان دادن آثار هنری خود ایجاد کنید، اگر نویسنده یا طراح هستید 

یک نوشته و یا طرح به نمایش بگذارید.
همچنین اطمینان حاصل کنید که گواهی های الزم یا مدارک آموزشی 
را داش��ته باشید، به طوری که وقتی کس��ی در مورد خدمات شما سؤال 

می کند، آماده  باشید.
9. تیم خود را بسازید

برای بزرگ کردن کسب و کار خود، نیاز به واگذار کردن مسئولیت های تان 
به افراد دیگر دارید؛ شما به یک تیم نیاز دارید.

اینکه آیا ش��ما به یک ش��ریک، کارمند و فریلنس��ر نیاز دارید، این سه 
راهنمایی می تواند به ش��ما در پیداکردن یک تیم مناسب و خوب کمک 

کند:
۱. اهداف خود را به وضوح مشخص کنید. اطمینان حاصل کنید که همه 

چشم انداز و نقش خود را در این مأموریت از همان ابتدا درک می کنند.
 ۲. از پروتکل اس��تخدام پیروی کنید. هنگام ش��روع فرآیند استخدام، 
باید چیزهای زیادی را در نظر بگیرید. سؤاالت درست بپرسید و فرم های 

مناسب داشته باشید .
 3.  ی��ک ش��رکت با فرهنگ ق��وی ایجاد کنید. چ��ه چیزی باعث یک 
فرهنگ عالی می ش��ود؟ برخی از موانع این کار چه هستند؟ یک فرهنگ 
عالی در مورد احترام و توانمندسازی کارکنان از طریق راه های مختلف، از 

جمله آموزش و مشاوره امکان پذیر می شود.
۱۰. موقعیت مکانی پیدا کنید

این موقعیت مکانی می تواند یک دفتر یا یک فروشگاه باشد. اولویت های 
ش��ما بسته به نیاز متفاوت خواهد بود، اما در اینجا ۱۰ چیز اساسی را که 

باید نظر بگیرید بیان می کنیم:
۱. سبک عملیات: اطمینان حاصل کنید که مکان شما با سبک و تصویر 

خاص شما سازگار است.
 ۲. جمعیت شناس��ی: با در نظر گرفتن مش��تریان خود، ش��روع کنید. 
نزدیک بودن آنها به مکان ش��ما چقدر مهم است؟ اگر شما خرده فروشی 
هس��تید که بر جامعه محلی متکی اس��ت، نزدیک بودن مشتریان امری 
حیاتی تلقی می ش��ود، اما برای مدل های دیگر کس��ب و کار ممکن است 

امری ضروری نباشد.
 3. ترافیک پیاده: اگر نیاز دارید مردم به فروشگاه شما بیایند، اطمینان 
حاصل کنید که پیداکردن آن آس��ان اس��ت. به یاد داش��ته باشید: حتی 

بهترین مناطق خرده فروشی دارای نقاط مرده هستند.
 4. دسترس��ی پذیری و پارکینگ: آیا ساختمان شما در دسترس است؟ 
به مش��تریان دلیلی برای رفتن به جایی دیگر  ندهید زیرا آنها نمی دانند 

کجا پارک کنند.
 ۵. رقابت: گاهی اوقات نزدیک رقیبان بودن چیز خوبی است. در موارد 

دیگر، ممکن اس��ت نباشد. ش��ما تحقیقات بازار را انجام داده اید بنابراین 
می دانید که بهترین راه برای کسب و کار برای شما چیست.

 6. نزدیکی به کس��ب و کارها و خدمات دیگر: نگاهی به اینکه کسب و 
کارهای مجاور می توانند کیفیت کس��ب و کار شما را نیز افزایش دهند یا 

خیر داشته باشید.
 7. تصوی��ر و تاری��خ مکان: این آدرس در مورد کس��ب و کار ش��ما چه 
می گوید؟ آیا کس��ب و کارهای دیگر در آنجا شکس��ت خوردند؟ آیا مکان 

موردنظر تصویری که در ذهن دارید را به واقعیت تبدیل می کند؟
 8. دس��تورالعمل ها: بس��ته به کس��ب و کارتان، این می تواند به ش��ما 
کمک کند یا مانع ش��ما شود. به عنوان مثال، اگر شما یک مرکز مراقبت 
روزانه را تأس��یس می کنید، مقرراتی شامل اینکه هیچ کس نمی تواند یک 
سیگارفروش��ی را در این نزدیکی بسازد ممکن است سطح ایمنی را برای 
شما افزایش دهد. فقط مطمئن شوید که شما در تالش برای ساخت یک 

سیگارفروشی نیستید.
 9. زیرس��اخت ساختمان: به ویژه اگر قصد اس��تفاده از یک ساختمان 
قدیمی تر را دارید و یا اگر ش��روع به کسب و کار آنالین کرده اید، مطمئن 
ش��وید که این فضا بتواند نیازهای پیشرفته شما را پشتیبانی کند. اگر در 
مورد استفاده از یک س��اختمان تصمیم جدی گرفته اید، یک مهندس را 

استخدام کنید تا بتوانید از موقعیت مکانی یک ارزیابی داشته باشید.
 ۱۰. اج��اره، هزینه  آب و برق و س��ایر هزینه ها: اجاره بزرگترین هزینه 
امکانات است، اما هزینه  آب و برق را نیز فراموش نکنید. دقت داشته باشید 
که آیا هزینه  آب و برق مش��مول اجاره می شوند یا خیر. همه  اطالعات را 
کسب کنید تا نخواهید با قیمتی شروع کنید و بعداً متوجه شوید که آن 

قیمت بیشتر است.
هنگامی که می دانید دنبال چه هستید وقت آن رسیده است که شروع 
به جست وجو برای یک مکان متناسب با تمام مدارک خود باشد کنید، این 

چهار راهنمایی می توانند به شما در این مسیر کمک کنند.
۱. به زمان بندی خود فکر کنید. صاحب ملک ها اجاره نامه های بلندمدت 
ارائه می دهند. در صورتی که برای کسب و کار شما منطقی نباشد، در یک 

اجاره بلند مدت گیر نیفتید.
 ۲. در تمام زمینه ها جست و جو کنید. انواع مکان ها برای استفاده وجود 
دارند - فضاهای کاری، مراکز تجاری اداری، اجاره آپارتمان ها و موارد دیگر. 

گزینه های خود را محدود نکنید.
 3. در اینترنت نیز جس��ت و جو کنید. ش��ما ممکن است با استفاده از 

منابع آنالین بتوانید محل مناسبی را پیدا کنید.
 4. معامله را براس��اس شرایط خود انجام دهید. شما گزینه های زیادی 

دارید به چیزی که موجب ناراحتی شما می شود راضی نشوید.
بعد از اینکه یک مکان مناسب یافتید، می توانید بر روی زیبایی شناسی 
متمرکز شوید. شما می توانید چند ایده طراحی را در اینترنت بخوانید و یا 

ویدئو برای الهام گرفتن تماشا کنید.
۱۱. فروش را آغاز کنید 

مهم نیس��ت که محصول یا خدمات ش��ما چه هس��تند، آینده کسب و 
کارتان به درآمد و فروش بس��تگی دارد. استیو جابز این را می دانست - به 
همین دلیل، وقتی او اپل را آغاز کرد، روزها در گاراژ خود به سرمایه گذاران 

زنگ می زد.
استراتژی ها و تکنیک های فروش مختلفی برای به کار گیری وجود دارد، 

اما در اینجا چهار اصل آن را معرفی می کنیم:
۱. گوش دهید. سرمایه گذار و کارآفرین جان رمپتون می گوید: »هنگامی 
که به مش��تریان خود گوش می دهید، آنچ��ه را که آنها می خواهند و نیاز 

دارند و چگونگی انجام این کار را درک خواهید کرد.«
 ۲. درخواست تعهد کنید، اما زیاد آن را تحمیل نکنید. شما نباید برای 
درخواس��ت قدم بعدی در نزدیک ش��دن بیش از حد خجالتی باشید، اما 
همچنین نباید کاری کنید که مش��تریان احساس کنند مجبور به خرید 

هستند.
 3.  از شنیدن »نه« نترسید. تیمو رین می گوید: »بسیاری از مردم بسیار 
مؤدب هستند و حتی اگر عالقه ای به خرید نداشته باشند به صحبت های 
ش��ما گ��وش می دهند، اما این خود یک مش��کل بزرگ اس��ت زیرا زمان 

مهمترین منبع شماست.«
 4. آن را ی��ک اولویت ق��رار دهید. گری وایننچ��وک، کارآفرین موفق 
می گوید: »در واقع ایجاد درآمد و اجرای یک کس��ب و کار س��ودآور، یک 

استراتژی خوب برای کسب و کار است.«
اما چگون��ه این فروش ها را انج��ام می دهید؟ با شناس��ایی اهدافی که 
محصول یا خدمات شما را می خواهند، آغاز کنید. افرادی را که در زمینه 
کس��ب و کار شما هستند پیدا کنید، پایه مش��تری خود را رشد دهید یا 
تبلیغاتی را برای یافتن افرادی که برای کسب و کار شما مناسب هستند، 
ارائه دهید. سپس، استراتژی و یا تکنیک مناسب فروش که می تواند اینها 

را به درآمد تبدیل کند را کشف کنید.
۱۲. کسب و کار خود را رشد دهید

یک میلیون راه مختلف برای رشد وجود دارد. شما می توانید کسب و کار 
دیگری به دست بیاورید، شروع به هدف قرار دادن یک بازار جدید کنید، 
محصوالت خود را گس��ترش دهید و ... ، اما هیچ برنامه رش��دی ارزشمند 
نخواهد بود اگر شما دو ویژگی کلیدی که در همه شرکت های حال رشد 

مشترک است را نداشته باشید.
اول، آنه��ا یک برنامه برای فروش خود دارند، آنها از طریق رس��انه های 
اجتماعی به  طور مؤثر  مبارزات تأثیرگذار انجام می دهند. آنها یک لیست 
ایمیل دارند و می دانند که چگونه از آن استفاده کنند. آنها دقیقاً می دانند 

در کمپین بازاریابی  چه کسانی را هدف قرار دهند .
س��پس، هنگامی که یک مشتری جدید دارند، آنها می دانند که چگونه 
باید آنها را حفظ کنند. ش��ما احتماالً از مردم  ش��نیده اید که س��اده ترین 

مشتری برای فروش آن شخصی است که شما در حال حاضر دارید.
س��پس، هنگامی که یک مشتری جدید دارند، می دانند که چگونه آنها 
را حفظ کنند. ش��ما احتماالً از بس��یاری از مردم شنیده اید که ساده ترین 

مشتری برای فروش مشتری ای است در حال حاضر دارید.
با اس��تفاده از این اس��تراتژی ها که ش��امل س��رمایه گذاری در خدمات 
مش��تریان و شخصی سازی می شوند، شروع کنید، اما یادتان باشد که کار 
شما هیچ وقت تمام نمی شود. شما دائما برای این مشتریان در بازار رقابت 
می کنید و هرگز نمی توانید استراحت کنید. تحقیق در بازار، استخدام افراد 
خوب و ایجاد یک محصول برتر را ادامه دهید و در راه ساختن امپراتوری 

که همیشه رویای آن را داشتید، قدم بگذارید.
Entrepreneur/ucan :منبع

راهنمای کامل آغاز کسب و کار
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر ریســک شرکت 
نفت ســتاره خلیج  فارس از کاهش نرخ ریســک پاالیشگاه ستاره 
خلیج فــارس از 1.35 به 1.2 در روندی دوســاله خبر داد و افزود: 
اگــر با همین روند پیش برویم می توانیم تا دو ســال آینده به نرخ 
ریسک 1.1 برسیم که در نوع اقدامی سترگ است. به گزارش روابط 
عمومی شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، »مهدی علیزاده« بیان 
داشــت: از همان ابتدای ورودم به شرکت، بیمه پاالیشگاه برای من 
بسیار موضوع حیاتی بود و نیاز می دیدم که آن را بررسی کنم. وی 
افزود: در همین راستا در وهله ی نخست بیمه نامه درمانی کارکنان را 
مطالعه کردیم و به این موضوع رسیدیم که نوع قرارداد، با آیین نامه ی 
بیمه ی مرکزی مغایرت دارد و این موضوع به ضرر شرکت و کارکنان 
است. مدیر ریسک شرکت نفت ستاره خلیج فارس ادامه داد: در این 
وضعت موضوعات را اصالح کردیــم و ضمن اعالم موارد اصالحی 
به بیمه گر، قراردادی جدید بر اســاس نظرات کارشناسی ما منعقد 
شــد و توانستیم قرارداد را تا جای ممکن بدون قید و شرط کنیم. 

وی اضافه کرد: در بیمه ی اموال شــرکت نیز نرخ ریسک پاالیشگاه 
و همچنین نسخه ی پیش نویســی که برای همه ی پاالیشگاه های 
کشور از سوی بیمه گر و در شــرایط غیرتحریمی و به زبان التین 
نوشته شــده بود، توجهمان را جلب کرد و تالش کردیم تا نواقص 
موجود در آن را برطرف کنیم. علیزاده با بیان این که نرخ ریســک 
در هزینه ی بیمه بسیار تأثیرگذار اســت، تشریح کرد: هرچه نرخ 

ریسک پایین تر بیاید حق بیمه ی پرداختی نیز کاهش خواهد یافت. 
از مدیر ریســک شرکت نفت ستاره خلیج فارس درباره نرخ ریسک 
پاالیشگاه پرســیدیم که وی گفت: نرخ ریسک پاالیشگاه در سال 
1396 1.35 بود که توانستیم آن را در ماه های پایانی سال 1397 
به 1.3 برسانیم و در سال 1398 نیز با حفظ همین رویکرد، تالش 
خود را بیشــتر کردیم و توانستیم نرخ ریســک را از 1.3 به 1.25 
برسانیم. وی با اشاره به این که کاهش ریسک تنها مبتنی بر فعالیت 
مدیریت ریســک نیست، تأکید کرد: کار ما معرفی کامل مجموعه 
اقدامات اصولی صورت گرفته در سطح پاالیشگاه به بیمه گر است و 
این روند نزولی ریسک نتیجه ی تالش بی وقفه و زحمات و اقدامات 
همکاران مان در حوزه های مختلف اســت. علیزاده افزود: در پایان 
ســال گذشته نیز نرخ ریسک پاالیشگاه را به 1.2 رساندیم و اگر با 
همین روند پیش برویم می توانیم تا دو ســال آینده به نرخ ریسک 
1.1 برسیم که در نوع خود اقدامی سترگ در جوان ترین پاالیشگاه 

کشور است.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: جلسه شــورای فرهنگی و 
ستاد اقامه نماز شرکت آب منطقه ای گیالن با حضور اعضاء شورای 
فرهنگــی برگزار گردید.  به گــزارش روابط عمومی آب منطقه ای 
گیــالن مهندس وحید خّرمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آب 
منطقه ای گیالن در جلسه شورای فرهنگی و اقامه نماز این شرکت 
که در اولین روز از دهه گرامی فجر برگزار شــد، ضمن تبریک فرا 
رسیدن این ایام گفت: پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهمن 1357 
زمینه استفاده بیشتر از توان علمی و مهارت های مهندسین جوان 
ایران را که شــمار قابل مالحظــه ای از آنان نیز از فارغ التحصیالن 
دانشگاه های معتبر داخل کشور بودند، فراهم نمود. مهندس خّرمی 
مدیرعامل آب گیالن افزود: سالهای آغازین عمر جمهوری اسالمی 
ایران، همینطور دوران دفاع مقدس و پس از آن نوســازی کشور و 

ایجاد زیر ساخت های جدید مورد نیاز بویژه در خصوص سازه های 
آبی آوردگاهی بودند تا مهندسان ایرانی در این میادین علم و عمل 
زیر چتر جمهوری اسالمی ایران بالنده تر شود. حجت االسالم ابراهیم 

کمالی دبیر شورای فرهنگی آب منطقه ای گیالن نیز با تبریک ایام 
اهلل دهه فجر و همچنین فرا رسیدن سالروز والدت با سعادت حضرت 
فاطمه )س( و روز زن و مادر گفت: انقالب اســالمی ایران که یادگار 
بنیانگذار فقید جمهوری اســالمی ایران امام خمینی )ره( اســت 
توانسته است طی این سالها با هدایت رهبر فرزانه انقالب، سیمای 
درخشانی از حکومت اســالمی را در سطح جهان اسالم به نمایش 
بگذارد.  دبیر شورای فرهنگی آب منطقه ای گیالن تأثیرات انقالب 
اسالمی ایران را در داخل و خارج از مرز های ایران متنوع و کم نظیر 
دانست و گفت: تربیت چهره نورانی ای همچون سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی بعنوان شخصیتی بی بدیل در جهان اسالم خود نمونه 
ای از این تأثیرات مهم است. گفتنی است در این جلسه موضوعات 

مختلف به تبادل نظر گذاشته و تصمیمات مقتضی نیز اخذ شد.

اهواز - شبنم قجاوند: کارمند شرکت برق منطقه ای خوزستان 
به عنوان ناظر فنی فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران انتخاب 
شد. با پایان یافتن کالس تربیت ناظران فنی، مربیان و باشگاه های 
ایران، اسماعیل اسفندیاری کارمند شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با پشــت سر گذاشتن موفقیت آمیز آزمون های فنی و تخصصی از 
طرف فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران به عنوان ناظر فنی 

برگزیده شد.
دوره تربیت ناظران فنی برکار باشگاه های ورزشی با هدف رسیدن 
به اهداف عالیه فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران در استفاده 
از نیروهای زبده و آموزش دیده و به قصد باال بردن نظارت بر عملکرد 
فنی مربیان و باشگاه های ایران برگزار شده و اسماعیل اسفندیاری با 

گذراندن این دوره و کسب باالترین نمره، به عنوان ناظر فنی انتخاب 
شده است.

ارتقای کیفیت آموزش، اصالح فضای باشــگاه ها و آموزشگاه ها، 
افزایش کرامت انسانی و ارزشی جامعه ورزش بویژه مربیان و تکواندو 
کاران از اهم ماموریت ویژه ناظران فنی اســت که باید در انجام آن 

کوشا باشند.
بر اســاس این گزارش، اسماعیل اسفندیاری از کارمندان شاغل 
در روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان و رییس کمیته 
داوران تکواندو استان خوزستان و مربی بین المللی دانش آموخته از 
آکادمی کوکی وان کره جنوبی است. در کارنامه ورزشی اسفندیاری 
هت تریک HAT-TRICK بهترین داور مسابقات قهرمانی اروپا طی 
ســه دوره متوالی دیده می شود و تا کنون افتخارات متعددی را در 

عرصه بین المللی و کشوری به ثبت رسانده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: جشــن آزادی زندانیان جرایم 
غیــر عمد از محل عواید موقوفات و به مناســبت دهه فجر انقالب 
با محوریت حرم مطهر امامزاده علی بن جعفر)ع( برگزار خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، 
به مناسبت فرا رسیدن سالروز میالد بانوی دو عالم حضرت فاطمه 
زهــرا)س( و چهل و دومین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب 
اسالمی، برنامه های مختلفی با محوریت بقاع متبرکه شاخص نواحی 

دوگانه استان قم تدارک دیده شده است. از جمله این بقاع می توان به 
حرم مطهر امامزاده علی بن جعفر)ع( اشاره کرد. برنامه های این بقعه 
در چند بخش اجرایی می شوند که نخستین مورد، برگزاری جشن 
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد است که از محل عواید موقوفاتی با 
همین نیت صورت می گیرد. همچنین قرار است به مناسبت سالروز 
میالد حضرت زهرا)س( از خدام افتخاری خواهر در این بقعه تجلیل 
شــود. طبخ و توزیع دو هزار پرس غذای گرم به مناسبت دهه فجر 

انقالب، از دیگر برنامه های آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر)ع( 
است که با حضور عوامل اجرایی بقعه صورت می گیرد.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد استان 
بوشهرگفت: کمیته امداد اســتان با جمع آوری 14 میلیارد تومان 

زکات در سال جاری رتبه سوم کشوری جذب زکات را کسب کرد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، صبح امروز جلسه شورای 
زکات اســتانی با حضور اعضای این شورا به شکل حضوری و ویدئو 
کنفرانسی با موضوع تشکیل کمیته تبلیغ و فرهنگ سازی زکات در 
کمیته امداد استان بوشهر برگزار شد. احمد لطفی مدیر کل کمیته 
امداد اســتان بوشهر در این جلسه اظهار داشت: مردم دیندار و نوع 
دوست هم استانی  از ابتدای سال جاری تا کنون 14 میلیارد تومان 
زکات شــامل زکات فطریه، زکات مال و زکات مستحبی پرداخت 
کردند که در جهت رفع مشــکالت خانوارهای نیازمندی که از قبل 
شناسایی شد هزینه شده است. وی در با بیان اینکه زکات امسال 40 

درصد نســبت به زکات سال 98 رشد داشته است گفت: 6 میلیارد 
تومان از این مقدار زکات جمع آوری شــده مربوط به زکات فطره و 

8 میلیارد تومان دیگر زکات مال و مستحبی بوده است. دبیر شورای 
زکات استان بوشهر خاطرنشان کرد: همه زکات جمع آوری شده در 
جهت رفع مشکالت نیازمندان همان منطقه از قبیل مسکن، جهیزیه 
عروس، درمان و تحصیلی دانش آموزان نیازمند به ویژه تهیه  3 هزار 
تبلت دانش آموزی هزینه شــده است. وی تبلیغ، ترویج و فرهنگ 
سازی زکات را از موضوعات بسیار مهم عنوان کرد و گفت: در سال 
1400 با تشــکیل  کمیته تبلیغ و فرهنگ سازی زکات با مدیریت 
و راهنمایی های ارزنده حضرت  آیت اهلل صفایی بوشــهر به عنوان 
رئیس شــورای زکات استان برنامه جذب بیش از 16 میلیارد زکات 
را با کمک مردم، خیران و به ویژه مودیان زکات خواهیم داشت. وی 
در پایان از تالشگران عرصه تبلیغ زکات و همچنین از مودیان فعال 

زکات در استان تقدیر و تشکر کرد.

شهرقدس - خبرنگار فرصت امروز: معاون توسعه مدیریت و 
منابع استانداری تهران در آیین افتتاح و کلنگ زنی 6 پروژه  عمرانی 
و زیربنایی شهرستان قدس گفت: در دهه فجر امسال 1200 پروژه 
عمرانی با صرف اعتبار 16 هزار میلیارد تومان در اســتان تهران به 
بهره برداری می رسد که سهم شهرستان قدس از این تعداد، 15 پروژه 

عمرانی با اعتبار 600 میلیارد تومان می باشد.      
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــورای اســالمی و 
شهرداری قدس، همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر، مراسم افتتاح و 
بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرستان قدس با حضور غالمرضا 
عباس پاشــا، معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری تهران، 
همچنین امام جمعه، فرماندار، شــهردار، رئیس و اعضای شــورای 

اسالمی شهر برگزار گردید.
بنا بر این گزارش، در مراسم امروز روبان افتتاح چهار  پروژه شامل 

بوستان فرهنگ و هنر و سه مرکز آموزشی توسط مسئولین بریده و 
کلنگ احداث دو مرکز آموزشی نیز به زمین زده شد.

غالمرضا پاشا معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران در 

حاشیه این مراســم، با بیان اینکه شهرستان قدس از ظرفیت های 
فراوانــی برخوردار بوده و در عین حال پیچیدگی های خاص خود را 
نیز دارد، اظهار داشــت: شهرستان قدس در سالیان گذشته شاهد 
مهاجرت پذیری باالیی بوده که شرایط ویژه ای را ایجاد نموده  است، 
لذا رشد و توسعه این شهرستان نیازمند رویکرد و نگاه ویژه ای است 
و باید توسعه پذیری این منطقه مطابق و متناسب با مهاجرت پذیری 

آن باشد.
وی ســهم شهرستان قدس از این تعداد پروژه را 15 پروژه عنوان 
کرد و گفت: در شهرستان قدس نیز شاهد افتتاح 15 پروژه عمرانی 
و زیربنایی خواهیم بود که اعتبار صرف شده برای این پروژه ها 600 
میلیارد تومان بوده و یکهزار فرصت شغلی را در این شهرستان ایجاد 
نموده اســت. الزم به ذکر اســت که از این تعداد، امروز 4 پروژه به 

بهره برداری رسید.

مدیر ریسک شرکت نفت ستاره خلیج  فارس خبر داد:

کاهش نرخ ریسک پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس

مدیر عامل آب منطقه ای گیالن در جلسه شورای فرهنگی عنوان نمود :

انقالب اسالمی ایران خودباوری در مهندسین ایرانی را تقویت کرد

انتخاب کارمند برق منطقه ای خوزستان به عنوان ناظر فنی فدراسیون تکواندو

آزادی زندانیان جرایم غیر عمد به مناسبت دهه فجر 
از محل عواید موقوفات استان قم 

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در جلسه شورای زکات استان مطرح کرد:
14 میلیارد تومان زکات در سال جاری جمع آوری شد 

 برگزاری آیین افتتاح و کلنگ زنی  پروژه  های عمرانی و زیربنایی در شهرستان قدس

بهره برداری از 15 پروژه عمرانی با اعتبار 600 میلیارد تومان در شهرستان قدس در دهه فجر 99

شرکت توزیع نیروی برق مازندران به عنوان دبیرخانه دائمی کمیته 
مدیریت بار شرکتهای توزیع نیروی برق کشور معرفی شد

ساری – دهقان : مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق مازندران گفت:نظر به 
اهمیت مدیریت متمرکز بار شرکتهای توزیع برق کشور،از سوی معاونت هماهنگی 
توزیع شرکت توانیر ؛شــرکت توزیع نیروی برق مازندران به عنوان دبیرخانه دائمی 
مدیریت بار فیدرهای فشار متوسط معرفی و انتخاب گردید. فرامرز سپری اظهار داشت 
:با عنایت به محوریت شــرکت توزیع نیروی برق مازندران در تدوین دستورالعمل و 
نرم افزار مدیریت بار فیدرهای فشار متوسط شبکه توزیع برق ، مسئولیت دبیرخانه 
مدیریت بار فیدرهای فشار متوسط شبکه توزیع برق به مدت 2 سال به شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران واگذار شــد. وی تصریح کرد : شرکت توزیع برق مازندران می 
بایست با همکاری سایر شرکت های توزیع برق در خصوص تهیه داشبورد مدیریتی جهت رصد بهنگام وضعیت مدیریت بار شبکه 

توزیع به تفکیک مصارف، فیدرها و .... جهت بهبود شاخص های قابلیت اطمینان شبکه اقدام اقدامات الزم را بعمل آورد.

گازرسانی به 23 روستای کوهستانی گیالن در دهه فجر 99
رشت - خبرنگار فرصت امروز: شرکت گاز استان گیالن علیرغم بهره 
مند سازی بیش از 98 درصد از خانوارهای شهری و روستایی استان از نعمت 
گاز طبیعی، با همت و جدیت فراوان به دنبال گازرسانی به مناطق باقیمانده 
و روستاهای صعب العبور و کوهستانی می باشد. روابط عمومی گاز گیالن 
– حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم خبر گازرسانی به 
23 روستای صعب العبور و کوهستانی در دهه فجر امسال، گفت: با گازرسانی 
به این روستاها، مجموع روستاهای بهره مند از گاز در گیالن به 2 هزار و 80 
روستا افزایش می یابد. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان این که 
برای گازرسانی به این روستاها بیش از 13 میلیارد تومان هزینه شده است، اظهار داشت: شهرستان رودسر با 13روستا، بیشترین 
روســتای آماده گازرســانی در دهه فجر را دارا بوده و پس از آن، شهرســتان لنگرود با 4 روستا، شهرستان سیاهکل با 3 روستا و 
شهرستان های رودبار، الهیجان و املش هر کدام با یک روستا قرار دارند. حسین اکبر افزود: این روستاهای کوهستانی در مجموع 
دارای یک هزار و 300 خانوار بوده و با گازدار شدن آنها در دهه مبارک فجر، درصد بهره مندی گاز روستایی گیالن به حدود 96 
درصد افزایش می یابد. وی در ادامه با اشاره به تاکید ویژه دولت محترم مبنی بر حمایت حداکثری از صنایع و تولید اظهار داشت: 
در دهه فجر امسال 29 صنعت با هزینه ای بالغ بر 7/7 میلیارد ریال و حجم جایگزینی گاز 8 هزار مترمکعب بر ساعت بهره مند 
از گاز طبیعی می شوند. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان گفت: با گازدار شدن روستاهای جدید در دهه فجر، مجموع 
مشترکین گاز طبیعی در استان به حدود یک میلیون و 130 هزار مشترک افزایش می یابد و این مسئله لزوم مصرف بهینه و ایمن 

گاز طبیعی توسط همه مصرف کنندگان را بیش از پیش مهم و ضروری می سازد.

ویژه برنامه های دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان برای 
گرامیداشت مقام زن

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: ویژه برنامه های گرامیداشت مقام زن از سوی دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان اعالم 
شد.دکتر فاطمه رضایی مشاور امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان در خصوص این برنامه ها اظهار کرد: به مناسبت سالروز والدت با 
سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( که با روز مادر و روز زن مقارن شده است، جشن تکریم بانوان شاغل در مجموعه شهرداری گرگان 
با عنوان »مادر؛ آراِم جان« برگزار می شود.وی افزود: یکی دیگر از برنامه های ارزشی این ایام که به همت کارکنان شهرداری اجرا می 
شود »پویش مهر فاطمی« است که بر اساس آن کمک های نقدی واریز شده به شماره حساب اعالمی، در اختیار 135 بانوی سرپرست 
خانوار که پیشتر عملیات شناسایی آنها انجام شده است، قرار می گیرد.دکتر رضایی در ادامه به ویژه برنامه »بانوی نور« اشاره و بیان 
کرد: در راستای این مناسبت فرخنده در نظر داریم روز چهارشنبه 15 بهمن از 55 نفر از بانوانی که طی دو سال اخیر موفق به حفظ 
کل قرآن کریم شده اند و همچنین فرزندان کارکنان سادات که »فاطمه« نام دارند تجلیل کنیم.وی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته 
به مناسبت سالروز تکریم مادران و همسران شهدا، ویژه برنامه های شعرخوانی شاعران آیینی استان با عنوان »عصر شعر مادران انتظار« 

و کاشت نهال و نصب پالک یادمان شهدای گرگان را با حضور مادران، همسران و خانواده شهدا در تپه نورالشهدا برگزار کرده ایم.

حیدری پوری خبر داد:
آغاز عضوگیری جدید انجمن علمی پدافند غیرعامل استان هرمزگان

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: نائب رئیس انجمن علمی پدافند 
غیرعامل استان هرمزگان از آغاز عضوگیری جدید این انجمن از میان اساتید 
دانشــگاه، دانشجویان و ســایر عالقمندان خبر داد. بر اساس این گزارش، 
حمیدرضا حیدری پوری با اعالم این خبر اظهار کرد: کســانی که عالقمند 
به مباحث پدافند غیرعامل هســتند، می توانند عضو این انجمن شوند. وی 
با اشــاره به زمینه های فعالیت این انجمن، افزود: فناوری اطالعات، محیط 
زیست، انرژی، کشاورزی، فرهنگی و هنری، راه و شهرسازی، ارتباطات و سایر 
زمینه های فعالیتی از شاخه های فعالیتی این انجمن است، که عالقمندان 
می توانند در شاخه مورد نظر عضو شده و فعالیت های پدافند غیرعاملی را انجام دهند. نائب رئیس انجمن علمی پدافند غیرعامل 
اســتان هرمزگان خاطرنشــان کرد: داوطلبین عضویت در کمیته های مختلف این انجمن می توانند با مراجعه به اداره کل پدافند 
غیرعامل اســتان نســبت به ثبت نام خود اقدام کنند. حیدری پوری در ادامه ســخنانش نیز با اشاره به برخی دیگر از فعالیت ها و 
برنامه های انجمن علمی پدافند غیرعامل استان تصریح کرد: برگزاری دوره های تخصصی پدافند غیرعامل و شناسایی نخبگان علمی 
که دارای جایگاه و رتبه الزم باشند، از دیگر برنامه های این انجمن است. نائب رئیس انجمن علمی پدافند غیرعامل استان هرمزگان 
گفت: در این انجمن به دنبال این هستیم که با فرهنگسازی پدافند غیرعامل در جامعه، فضایی به وجود بیاوریم که همه بخش های 

جامعه اهمیت این مقوله مهم را درک کرده و با آن آشنا شوند. 

درافشانی به مناسبت بزرگداشت چهل و دومین بهار انقالب اسالمی ایران خبر داد:
تجلیل از همسران جانبازان قطع نخاعی به همراه اجرای برنامه های متنوع 

فرهنگی در دهه مبارک فجر
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: درافشــانی،رئیس ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر شهرداری قزوین از اجرای برنامه های 
متنوع فرهنگی به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در سطح شهر قزوین خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛محمد درافشانی با اعالم این خبر افزود:ایام اهلل دهه فجر فرصت مناسبی برای 
تقویت اعتماد عمومی و تبیین درست دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی است. وی اظهار کرد:برنامه های متعددی به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در سه حوزه فرهنگی،ورزشی و فضا سازی شهردر نظر گرفته شده است که نصب بنر با 
موضوعات چهل و دومین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران  آذین بندی سطح شهر از اقدامات تبلیغات محیطی سطح شهر است. 
رئیس ســتاد بزرگداشــت دهه مبارک فجر شهرداری قزوین اضافه کرد:امسال با توجه به شیوع  ویروس کرونا و تصمیمات ستاد 
ملی و استانی مقابله با ویروس کرونا مبنی بر غیر تجمعی بودن مراسم های ایام اهلل فجر، بیشتر برنامه های این ایام در بستر فضای 
مجازی برگزار می شود و تعداد اندکی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به صورت برنامه ای انجام خواهد شد. تجلیل از همسران 
جانبازان قطع نخاعی شــهر »آیینه های استقامت«  رئیس ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر شهرداری قزوین افزود:ویژه برنامه 
»تجلیل از همسران جانبازان قطع نخاعی شهر« از جمله برنامه های شاخص سازمان است که با مشارکت اداره کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران قزوین به مناسبت دهه مبارک فجر تدارک دیده شده که در آن از 10 همسر معزز جانباز و 5 همسر جانبازی که به 

افتخار شهادت نائل شدند، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تجلیل می شود.

به پاس تالش کارکنان واحد فنی و عملیاتی در ساخت کشنده ریلی 
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران از کارکنان این 

واحد تقدیر کرد 
اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، از عملکرد کارکنان واحد فنی و عملیاتی 
منطقه استان مرکزی تقدیر کرد .  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی ، مهندس ویس 
کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، با اهدای لوح تقدیر، از زحمات و تالش آقایان یوسف روشنی معاون فنی 
و عملیاتی منطقه ، علیرضا متولی رئیس تاسیسات و عملیات انبار ، محسن علیایی رئیس تعمیرات و نگهداشت انبار نفت و همچنین 
 مسعود صوفی مهندس تعمیرات مکانیک انبار نفت منطقه استان مرکزی، به خاطر تالش و همکاری در ساخت کشنده ریلی تقدیر کرد . 
گفتنی است به منظور تسهیل در جابجایی مخزندار ها، یک دستگاه کشنده ریلی برای اولین بار در دی ماه 1399به کمک یک 

دستگاه تراکتور طراحی و آماده بهره برداری شده است . 
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من می خواس��تم که باستان ش��ناس ش��وم. از همان زمان که خیلی 
کوچک  بودم، مصمم بودم که باستان ش��ناس ش��وم. قصدم این بود که 

حتماً باستان شناس شوم. هیچ گزینه  انتخابی دیگری وجود نداشت.
االن هم که بالغ شدم و باستان شناس نیستم.

منظورم را اش��تباه برداش��ت نکنید، زندگی من عالی اس��ت. حتی با 
اینکه در یونان در حال حفاری مناطق س��فالی نیستم، اما آن زمانی که 
متوجه ش��دم رویایم به حقیقت نمی پیوندد خیلی ناراحت شدم. دالیل 
زیادی برای باستان ش��ناس نش��دنم وجود داش��ت، اما مهمترین آن به 

روزی برمی گردد که من را از کالج بیرون انداختند.
هیچ وقت خوابش را هم نمی دیدم که نتوانم تحصیلم را تمام کنم. اگر 

بگویم که یک فاجعه بود، اصاًل اغراق نکرده ام.
به ط��رز باورنکردنی ای برایم دردناک بود، اما چون مادر ش��ده بودم، 
بای��د برای فرزندانم آماده می ش��دم و به آنها رس��یدگی می کردم. برای 
اینکه خودم را از ناراحتی این موضوع برهانم، دست به کار جدیدی زدم.
مس��یر ش��غلی تازه ای را در پیش گرفتم. هر بار که ش��رکتی را ترک 
می ک��ردم ی��ا حکم ترفی��ع درجه می گرفت��م یا کار جدیدی را ش��روع 
می ک��ردم، این فرآیند را در پیش می گرفتم: نس��خه  گذش��ته  خودم را 
پش��ت س��ر می گذاش��تم تا بتوانم کار جدید و چیزهای جدید را شروع 

کنم.
چطور این کار را انجام دادم؟

م��ن خود گذش��ته ام را رها کردم تا بتوانم مس��یر رو به جلویی را در 
پیش بگیرم.

پش��ت سر گذاش��تن نس��خه های مختلف خودمان، یکی از رایج ترین 
کارها اس��ت. وقتی می خواهیم مس��یر رو به جلویی را برای رسیدن به 
چیزی که خوب اس��ت پی��ش بگیریم، چطور می توانیم احساس��ی جز 

مثبت اندیشی و نشاط داشته باشیم؟ 
مهمت��ر از همه، هم��ه  افراد در زندگی ما می خواهن��د در مورد اینکه 
چق��در تغییر خوب اس��ت صحبت کنند. پس طبیعی اس��ت که ما هم 

بخواهیم خودمان را وقف این نوع عقیده و رفتار کنیم.
وقت هایی دیگری هم هس��ت که این کار را انجام می دهیم، مخصوصاً 
اوقات��ی که تغییر عم��ده ای در زندگی ما اتفاق افتاده یا دچار مش��کل 
خاصی ش��ده ایم. اتفاقاتی نظیر یک رابطه  عاطفی س��می، آتش گرفتن 

خانه، حتی باردار شدن یا ازدواج کردن از این قبیل است.
به این خاطر که به مرحله  جدیدی از زندگی مان وارد می شویم، تمایل 
داریم به بخش مثبت آن موضوع بیشتر از بقیه قسمت های آن بپردازیم. 
س��عی خود را بر این می گذاریم که گذش��ته خود را همان جا رها کنیم 
تا یک نس��خه  جدید از خودمان را رونمایی کنیم. این نس��خه  جدید ما، 

رویاهای جدید می طلبد و اتفاقات جدیدی هم دارد.
خودم را گم کرده بودم.

بل��ه قطعاً ای��ن فرآیند برای اینکه در آن واح��د زندگی خود را تغییر 
دهید، تاثیر لحظه ای خواهد گذاشت، اما متاسفانه وقتی صحبت از حل 
و فصل گذش��ته می شود خیلی هم تاثیرگذار نخواهد بود. همچنین این 

توانایی شما برای بهبود بخشیدن آینده تان را محدود می کند.
چیزی که با گذش��ت زمان متوجه آن ش��دم، این ب��ود که هر بار که 
زندگ��ی خودم را تغییر م��ی دادم، هر تصمیمی که می گرفتم، هر بار که 
گذش��ته  خودم را ترک می ک��ردم و وارد فاز جدی��دی از زندگی خودم 
می ش��دم یا تا بهترین جای ممکن مسیر رو به جلو در پیش می گرفتم، 
در واقع بخش��ی از نیاز های خودم را نادیده می گرفتم و آن را س��رکوب 

می کردم.
این بی توجهی از طریق تمرکز روی احساس��ات مثبتی که درگیر آن 
می ش��دم تا فرآیند را راحت تر کنم، به وجود می آمد. تمرکز بر روی این 
عواطف منجر به دور شدن از هر نوع احساسات متفاوت دیگری می شد.

که در نهایت اصاًل هم مثبت نبود.
عوارض نادیده گرفتن غم و اندوه

به مرور زمان درگیر حاالت عاطفی خودم ش��دم. آن هم به این دلیل 
که هیچ وقت برای گذشته  خودم وقت نگذاشتم و آن را به راحتی کنار 

گذاشتم.
هیچ وقت برای رویاهایی که هیچ وقت به حقیقت نپیوس��ت یا اهدافی 
ک��ه هیچ وقت به آنها نرس��یدم یا حتی جوامعی که از دست ش��ان دادم 
س��وگواری نکردم. به این نتیجه رسیدم که اگر واقعاً می خواهم از خودم 
راضی باشم و با خودم آشتی کنم، در وهله  اول باید برای گذشته  خودم 

هم ارزش قائل شوم.
سوگواری معموالً در نور مثبت قابل دیدن نیست

در حقیقت واژه  س��وگواری یادآور تصویر لباس مشکی و مرگ است، 
اما س��وگواری چیزی فراتر از این اس��ت. س��وگواری یک فرآیند سالم 
باورنکردنی و چیزی اس��ت که همه  ما انس��ان ها باید آن را با آغوش باز 

بپذیریم.
در ابتدا باید بگویم که س��وگواری در هر شخصی متفاوت است. پس 
اگر می خواهید که یاد گذش��ته  خود را با نس��خه های قبلی خود گرامی 
بداری��د، خودتان بای��د بدانید که چطور انجامش بدهید، درس��ت طبق 
عادات س��وگواری نوع خاص خودتان، اما اگر هم زمان با اینکه این متن 
را می خوانید از خودتان می پرسید که حاال چطور برای خودم سوگواری 
کنم، در زیر چند راه سریع انجام این فرآیند را برای تان شرح می دهم.

۵ قدم برای سوگواری برای خودتان
م��دل معمولی س��وگواری کردن که معموالً اف��راد آن را قبول دارند، 
مدل کوبلر-راس است که ۵ قدم برای سوگواری را از آن برداشت کردم.
این قدم ها انکار، خش��م، چانه زنی، افسردگی و در آخر پذیرفتن است. 
چرخه ای از س��وگواری. زمانی که به گذش��ته  خود ب��از می گردید و به 
تغییرات بزرگی که آن زمان در زندگی خود ایجاد کردید فکر می کنید، 
این قدم ها برای شما به صورت ناخودآگاه تکرار می شود، اما در آن زمان 

خودتان نمی دانستید.
اگر تغییر بزرگی در حال رخ دادن در زندگی ش��ما اس��ت و با نسخه  
جدیدی از خودتان روبه رو هس��تید، این مدل می تواند برای شما مفید 

واقع شود.

برای احساس��ات خ��ود وقت بگذاری��د و آنها را گرام��ی بدارید برای 
این کار می توانید آنها را یادداش��ت کنید، با دوس��تی در میان بگذارید 
ی��ا خیلی س��اده فقط گریه کنید. ب��ه خودتان این اج��ازه را بدهید که 
احساس��ات مختلف را تجرب��ه کنید، حتی اگر معتقدی��د که نباید این 

احساسات را داشته باشید.
 احساسات شما حقیقی و ارزشمند هستند. با گرامی شمردن آنها، به 

حرکت رو به جلوی خود ادامه خواهید داد.
بل��ه، حتی تغییرات مثبت هم نتیجه  س��وگواری هس��تند. این کاماًل 

طبیعی است.
اگر امروز پس از سال ها گذر از نسخه  پیشین و حوادث پیشین خود، 
هیچ وقت زمانی برای س��وگواری گذشته  خود اختصاص نداده اید و حال 
همانن��د من دچار اضطراب هس��تید، با مدل کوبل��ر-راس پیش  رفتن 
کار بس��یار دشواری اس��ت. به این خاطر که در قلب حادثه ای که باعث 

سوگواری شما شده، قرار نگرفته اید.
ش��ما هنوز هم فرصت گرامی ش��مردن ش��خصی )یا اش��خاصی( که 

بوده اید را دارید.
از سوگواری با آغوش باز استقبال کنید

بهترین کاری که برای شروع می توانید انجام دهید، بخشیدن خودتان 
اس��ت. اغلب ما خودمان را به طور بی رحمانه ای س��زاوار و مسئول همه 
دردهایی که کشیدیم می دانیم، اما در پس این کینه  ها هیچ چیز خوبی 

نخواهد بود.
هر روز در آینه به چش��مان خود زل بزنی��د- به خودتان نگاه کنید و 

بابت همه چیز خود را ببخشید.
 می توانی از این جمله در آینه اس��تفاده کنی: » تو را می بخشم چون 

»)...(
با این روند نس��خه های قبل��ی ات، صدایت را می ش��نوند و فراخوانده 

می شوند.
س��پس همه  آن  نس��خه های قبلی ات را به یاد آور، آنها را صدا بزن و 
از آنها تش��کر کن. برای آ ها بنویس یا خودت را در گذش��ته  خود تصور 
کن و با خودت صحبت کن. به خودت این اجازه را بده که احساس��ات 
ناخوشایند را تجربه کنی، زیراکه شما سزاوار این هستید که حرکت رو 

به جلو، به سمت آینده ای مثبت را در پیش بگیرید.
سوگواری به من صراحت بخشید

به محض اینکه به س��وگواری کردن برای گذشته ام عادت کرده بودم، 
متوجه ش��دم گره هایی از زندگی ام که تا آن روز نامش��خص شد، برایم 
واضح شد. از اضطراب بیش از حد دست برداشتم، زیراکه از غرق شدن 
در احس��اس گناهی که قباًل می کردم دس��ت کشیدم. حال دیگر بیشتر 

خودم بودم و احساس بهتری به خودم داشتم.
 دیگر به خودم تلقین نمی کردم که چه احساس��ی باید داش��ته باشم، 

بلکه با عواطفی که تجربه می کردم راحت بودم.
 به خاطر بس��پارید که س��وگواری اصاًل چیز بدی نیس��ت. همینطور 
عواطفی مانند غمگینی، خشم یا هر حس ناخوشایند و سنگین دیگری 

ه��م اصاًل بد نیس��تند. در واقع اگ��ر به خودتان اج��ازه  دهید همه  این 
عواطف را به ش��یوه  س��المی تجرب��ه کنید، یکی از بهتری��ن راه ها برای 
آش��تی با خودتان است. حال نوبت آن است که خود واقعی تان باشید و 

از آن لذت ببرید.
goalcast/ucan :منبع 

 

5 مرحله  سوگواری کردن برای رها کردن گذشته 

وقتی کوچک تر بودید، دوست داشتید چه کاره شوید؟ 
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اهمیت ضبط مکالمات مشتریان

یکی از عادت های رایج حال حاضر بس��یاری از کس��ب و کارها این اس��ت که مکالمات خود با مشتریان 
را ضبط می کنند، با این حال آیا تاکنون نس��بت به دلیل این اقدام فکر کرده اید؟ این اقدام اگرچه بس��یار 
ساده است و بسیاری از مدیران تصور می کنند که تنها در راستای یک هدف است، با این حال می توان از 
آن برای خلق اتفاقات بس��یار ویژه ای اس��تفاده کرد. بدون شک این موضوع موجب شگفتی شما شده و به 
همین خاطر در این مقاله توضیحات الزم را ارائه خواهیم کرد. در این راس��تا نکته ویژه ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که ضبط مکالمه در تمامی کشورها امری مجاز نبوده و الزم است که نسبت 

به قانون منطقه ای که در آن فعالیت دارید، کامال آگاه باشید.
۱-تحلیل شرایط 

از ضب��ط مکالمات ضروری اس��ت تا اطالعات مختلفی را اس��تخراج نمایید. برای مثال مقایس��ه تعداد 
مش��تریان راضی و ناراضی، یکی از س��اده ترین این موارد محسوب می ش��ود. نکته دیگری که باید به آن 
توجه داش��ته باش��ید این است که ضبط مکالمات به شما این امکان را می دهد تا نسبت به مشتریان خود 
نیز ش��ناخت باالتری را پیدا کنید. این امر کمک خواهد کرد تا به لحن و ش��یوه رفتار مناس��ب تر دس��ت 

پیدا کنید. 
۲-تمرین 

یک��ی از اقدامات کامال ضروری این اس��ت که مکالمات را برای تمامی تی��م خود پخش کرده و نظرات 
را جویا ش��وید. درواقع می توانید از نقاط ضعف و قدرت موجود اس��تفاده کرده و تمرینی را جهت کس��ب 
آمادگی بیش��تر انجام دهید. نکته دیگری که اهمیت این مس��ئله را افزایش می دهد این است که ویس ها 
حجم کمی را اش��غال می کنند و می توان به س��ادگی آنها را ذخیره کرد. تحت این شرایط امکان مقایسه 

عملکرد شما در ماه های گذشته نیز امکان پذیر خواهد بود. 
3-کاهش مشکالت

در نهایت با اس��تفاده از این اقدام شما می توانید خود را از آسیب های احتمالی در امان نگه دارید. برای 
مثال ممکن اس��ت یک مش��تری به دروغ اعالم کند که کارمند ش��ما مطلبی دروغ و یا توهینی را داشته 
اس��ت. بدون ش��ک ضبط مکالمات احتمال درگیر شدن با مش��کالت حقوقی را به بسیار کم خواهد کرد. 
همچنین می توانید با تحلیل مداوم، در صورتی که برخی از کارمندان عملکرد الزم را ندارند، س��ریعا آنها 

را شناسایی کرده و اجازه ندهید که شرایط بر شما سخت شود. 
entrepreneur.com :منبع

حذف تبلیغات کرونا با محتوای تبعیض جنسیتی
روند یک آگهی تبلیغاتی دولت انگلستان به دلیل نمایش کلیشه های منسوخ جنسیتی متوقف شد.

به گزارش ام بی ای نیوز، انتقاد از آگهی های تبلیغاتی با تم تش��ویق مردم به ماندن در قرنطینه، دولت 
این کش��ور را بر آن داش��ت تا برای دومین بار در کمتر از دو هفته جلوی انتشار آنها را بگیرد. دلیل اصلی 

این انتقاد، نمایش کلیشه های جنسیتی عنوان شده است.
ای��ن آگهی تبلیغاتی در رس��انه های اجتماعی ک��ه زنان را در حال انجام کار های خانه نش��ان می دهد، 
توجه زیادی را به سوی خود جلب کرد و در آنجا با ادعا-هایی مبنی بر تبعیض جنسیتی روبه رو شد. در 
این تصاویر زنان در حالی مش��غول اتو کردن، آموزش دروس به فرزندان یا نظافت منزل دیده می ش��وند 
که مرد ها در اتاق نش��یمن بر روی مبل نشس��ته اند و استراحت می کنند. مسئولیت تولید آگهی تبلیغاتی 

برعهده آژانس خالقیت و دیجیتال »تافام گوئرین« بوده است.
منتقدان بر این باورند که هدف از ساخت این آگهی تبلیغاتی تقویت و تاکید بر روی این دیدگاه است 

که تمیز کردن و مراقبت از کودکان در خانه فقط وظیفه زنان است.
در ادامه این سوال مطرح می شود که آیا مردان خارج از خانه مشغول مبارزه در میدان نبرد هستند که 

در خانه جز استراحت و تجدید قوا هیچ وظیفه یا مسئولیتی برعهده آنها نیست؟
سخنگوی نخست وزیری بریتانیا گفت: »هدف از ساخت این آگهی تبلیغاتی اطالع رسانی به عموم مردم 
در دوران شیوع کرونا است. از آنجا که این آگهی تبلیغاتی به هیچ وجه دیدگاه ما در مورد زنان را منعکس 

نمی کند، ما جلوی انتشار آن را گرفتیم.«
در حالی که صنعت تبلیغات س��ابقه ای بس طوالنی در زمینه به تصویر کش��یدن کلیش��ه های فاحش 
جنس��یتی دارد، سازمان اس��تاندارد های تبلیغات )ASA( نقشی اساسی در حذف آنها ایفا کرده است. در 
ژوئن ۲۰۱9، این سازمان قوانین محدودی را بر علیه کلیشه های جنسیتی در دنیای تبلیغات اعمال کرد. 
از آن جمل��ه می ت��وان به حضور دائمی و اجباری زن در آش��پزخانه یا مردی ک��ه برای انجام کار هایش از 
هیچ کس کمک نمی گیرد، اشاره کرد. در نتیجه، این آگهی  های تبلیغاتی با عنوان »در خانه بمانید« ناقض 

قوانین فوق به شمار می-روند.
در پی دریافت ش��کایات متعدد از افرادی که این ش��کل پیام رس��انی را بیش از حد خشک و متعصبانه 

دانستند، دفتر کابینه دولت مجبور شد تا از پخش یک آگهی تبلیغاتی رادیویی دست بردارد.
این آگهی تبلیغاتی رادیویی با هدف قرار دادن افرادی که در پارک مشغول دویدن هستند یا استخدام 
ش��ده اند که چند س��اعت در طول روز س��گ ها را به گردش ببرند، به این موضوع اش��اره می کند که آنها 
احتماال مبتال به کووید-۱9 هس��تند. در ادامه س��ازمان اس��تاندارد های تبلیغات به دقت در حال بررسی 
آگهی های تبلیغاتی بیشتری است. از آن جمله می توان به یک کمپین تبلیغاتی در قالب یک پوستر اشاره 
ک��رد که با اصرار فراوان از خوانندگان می-خواهد »اجازه ندهند که ایس��تادن در صف برای خریدن یک 

فنجان قهوه در دوران شیوع کرونا به بهای از دست دادن جان شان تمام شود.«

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت
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روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   چهار شنبه   15 بهمن 1399    شماره 172۰   صفحه16  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز، پالک149

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

88936651


