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اختالف نظر دولت و مجلس بر سر بودجه به نااطمینانی اقتصادی دامن می زند

 دوراهه تفریق
در بودجه ۱۴۰۰

فرصت امروز: الیحه بودجه سال 1400 سه شنبه گذشته در صحن علني مجلس رد شد و نمایندگان آن را به دولت 
بازگرداندند. دوازدهم آذرماه بود که دولت دوازدهم الیحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کرد و با اینکه نمایندگان 
ابتدا از احتمال رد کلیات بودجه سخن می گفتند، اما در ادامه آخرین بودجه قرن در فاصله پاستور تا بهارستان چنان 
تغییری کرد که داد دولتمردان را درآورد. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نزدیک به دو ماه بر روی سند مالی سال...

 اصالح شاخص بورس تهران
 در هفته دوم بهمن ماه

 بزرگان بورس
عقب نشستند
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وقتی شاخص بورس با فراز و فرود قیمت ارز باال و پایین می رود

سنگینی بار دالر روی دوش بورس

تفاوت های دورکاری و کار از خانه در عرصه کسب و کار
6 روش برای هدایت مسیر شغلی در بحران کرونا

برترین ترندهای حوزه روابط عمومی کدامند؟
کمپین اولد اسپایس برای مقابله با کرونا

توصیه های بازاریابی در اینستاگرام
اپل و رکوردشکنی در زمینه سودآوری در سال 2021

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

  مرور 25 سال مدیریت
جف بزوس بر آمازون
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فرصت امروز: آخرین آمارها نشـان می دهد که بدهي دولت 
به بانك مرکزي در 7 سال اخیر 6 برابر شده است، به طوری 

کـه در تیرمـاه 1392 میزان بدهـي دولت به بانك 
مرکزي 18.9 هزار میلیارد تومان بود که در آذرماه...

بدهي دولت به بانك مرکزي در 7 سال گذشته 6 برابر شد

دومینوی بدهی

سرمقاله
تعامل بیشتر با مشتریان 

بدهکار بانك ها

مش��تریان بانک ها ول��و آنکه 
بدهکار باشند، همچنان مشتری 
بانک هس��تند و رعای��ت احترام 
و حق��وق آنان الزم اس��ت و باید 
درب��اره پرداخت بده��ی با آنان 
تعام��ل کرد، اما چگونه؟ ش��اید 
برای بسیاری از مردم، واژه بیگانه 
»امهال« چندان آشنا و شناخته 
شده نباش��د، اما همکاران بانکی 
به خوبی در جریان هس��تند که 
بان��ک مرکزی در س��ال 1۳۹۸ 
دس��تورالعمل  نس��خه  اولی��ن 
امه��ال تس��هیالت بانک��ی را به 
ش��بکه بانکی کش��ور ابالغ کرد؛ 
دس��تورالعملی که تایید شورای 
فقهی بان��ک مرکزی را به همراه 
داشت تا فرآیندهای بانکی آلوده 
ب��ه مبانی رب��وی نش��ود. تقریبا 
یک س��ال بعد در مهرماه 1۳۹۹ 
نس��خه اصالحی دس��تورالعمل 
مورد اش��اره نیز به شبکه بانکی 
کش��ور ابالغ شد. دس��تورالعمل 
جمل��ه  از  تس��هیالت  امه��ال 
اقدامات مفید و راهگشای بانک 
مرکزی اس��ت که نح��وه تعیین 
تکلیف تسهیالت بانکی معوق را 
مدیریت و ساماندهی کرده است. 
اما به راستی »امهال« چیست و 
چه تاثیری در روابط مشتریان و 

بانک ها دارد؟ 
ادامه در همین صفحه

23 جمادی الثانی 1442 - سـال هفتم
شماره   1721- 16صفحه - 50000 ریال

Sat.6 Feb 2021

ادامه از همین صفحه
ش��اید اولین نکت��ه انتقادی ب��ر این دس��تورالعمل، نام 
غیرفارس��ی آن اس��ت که فهم عمومی از آن را با مش��کل 
مواجه می س��ازد. ب��ه زبان س��اده و از منظ��ر نتیجه کار، 
تس��هیالتی ک��ه بانک ها پرداخ��ت می کنند، ب��ر دو گونه 

هستند:
اول؛ تس��هیالتی که براس��اس عرف و فرآیندهای بانکی 
پس از پایان مدت قرارداد بایس��تی به تس��هیالتی جدید 
تبدیل ش��وند. مانند تس��هیالت مش��ارکت مدن��ی که در 
صورت درخواس��ت تسهیالت گیرنده و ناتوانی وی از خرید 
نقدی س��هم الش��رکه بانک، می تواند به تسهیالت فروش 
اقس��اطی سهم الش��رکه بانک و ی��ا به تس��هیالت مرابحه 
تبدیل ش��ود. به عبارتی، در این فرآیند بانکی تس��هیالت 
مش��ارکتی به تس��هیالت مبادله ای تغییر ماهیت می دهد. 
پس در فرآیند تبدیل مطالبات بانک به قرارداد تسهیالت 
جدید، به حیات قرارداد سابق یعنی مشارکت مدنی خاتمه 
داده می شود و ضامنین و متعهدات تسهیالت تسویه شده 
دیگر مسئولیتی در مقابل بانک تسهیالت دهنده نخواهند 

داشت.
دوم؛ تس��هیالتی که بنا به هر دلیل در پرداخت اقساط 
آن تاخی��ر روی می ده��د و ب��ه اصط��الح بده��ی جاری 
تس��هیالت گیرنده تبدی��ل به بدهی غیرجاری می ش��ود و 

مشکل مطالبات معوق را برای بانک ها به وجود می آورد.
در مورد نوع اول تس��هیالت، مش��کل اجرایی و حقوقی 
قابل توجهی وجود ندارد. تسهیالت یا تمدید می شود و یا 
به نوعی جدید از تس��هیالت تبدیل خواهد شد. اما مشکل 
اصلی در مورد تس��هیالت معوق و غیرجاری اس��ت. نکته 
قابل توجه در این زمینه آن اس��ت که در تسهیالت معوق 
برای بانک ها فقط دو راهکار متصور اس��ت: شروع به اقدام 
قضایی و ثبتی برای وصول مطالبات معوق و یا فرصت دهی 
به مشتری بدهکار برای پرداخت بدهی. اقدامات قضایی و 
ثبتی نهایتا منتهی به تملک رهینه تسهیالت توسط بانک 

خواهد شد. پدیده ای که چندان مطلوب تسهیالت گیرنده، 
راهنین و ضامنین تس��هیالت نیس��ت. ب��رای بانک ها نیز 
تملک وثایق آغاز مش��کالت اس��ت. پس باید به مش��تری 
بده��کار فرص��ت داد تا بدهی خود را پرداخ��ت نماید، اما 
س��وال این اس��ت که در این مهم چگونه بای��د اقدام کرد 
که به مش��تری بدهکار اجحاف نش��ود و بانک ها نیز متهم 
به اخذ بهره یا س��ود مرکب نشوند؟ دس��تورالعمل امهال، 
راه��کار ش��رعی و قانونی ای��ن فرآیند را مش��خص کرده 
است. پس برای مس��اعدت به مشتری بدهکار بایستی در 
چارچوب موازین دس��تورالعمل امهال اقدام نمود. در این 
بین، اش��اره به مهمترین بخش های دس��تورالعمل امهال، 

خالی از لطف نیست:
اول؛ امهال تسهیالتی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری 
ش��ده، فق��ط ب��رای یک ب��ار و تنها ب��ه مدت پنج س��ال 

امکان پذیر است.
دوم؛ برابر مقررات ماده ۳ دس��تورالعمل امهال مطالبات 
توس��ط مؤسس��ه اعتباري جز در موارد قانونی صرفا براي 
مش��تریاني امکان پذیر اس���ت ک�ه ب�ه تشخیص مؤسسه 
اعتباري و در چارچوب ضوابط داخلي مصوب هیأت مدیره 
و برمبنای اعتبارسنجی انج�ام شده، مطالبات امهال شده 
در سررس��یدهاي مقرر با درجه اطمین��ان معق�ول، قاب�ل 
وص�ول باش��د. این مطلب بدان معناس��ت که مس��ئولیت 
اح��راز قابلیت وصول مطالبات معوق امهال ش��ده برعهده 

بانک و موسسه اعتباری تسهیالت دهنده خواهد بود.
سوم؛ امهال تسهیالت معوق مستلزم تعیین تکلیف وجه 
التزام تاخیر و هزینه های مترتب بر آن اس��ت، ولی در هر 
حال، به وجه التزام تأخیر تأدیه دین، س��ود یا وجه التزام 
تأخی��ر تأدیه دین تعلق نمي گیرد. پ��س مبلغ وجه التزام 
تعلق گرفته اساس��ا به همراه اصل و س��ود مطالبات معوق 

قابل امهال نیست.
چهارم؛ از نظر شکلی امهال مطالبات به دو صورت ادامه 
قرارداد فعلي )تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد( یا انعقاد 

ق��رارداد جدید امکان پذیر اس��ت. بدین ترتیب، مؤسس��ه 
اعتباري مي تواند براساس درخواست مشتری بدهکار بانک 
از طریق تقس��یط مج��دد بدون انعق�اد ق���رارداد جدی�د، 
اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلق�ه اقس�اط 
سررس�یدش�ده قرارداده�اي مبتن�ي ب�ر عق�ود مبادله ای 
و غیرمشارکتي را محاس��به و از مشتري  بدهکار دریافت 

نماید.
پنج��م؛ امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به 
ه��ر یک از روش هاي تجدید ق���رارداد و تب�دیل ق�رارداد 
در چارچوب مفاد دس��تورالعمل امهال امکان پذیر اس��ت. 
در تمدی��د قرارداد مش��ارکت مدني، مؤسس��ه اعتباري و 
مشتري مي توانند درخصوص مف�اد دیگ�ر ق�رارداد ازجمله 
میزان سهم الش��رکه پرداختي، نسبت تقسیم سود و وثایق 
مأخوذه توافقات جدیدي نمایند، اما در مش��ارکت مدني، 
تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیالتي فروش اقس�اطي، 
مرابح�ه، اج�اره ب�ه ش���رط تملیک، س��لف و خرید دین 
مجاز است، اما در امهال تسهیالت مضاربه فقط از طری�ق 
عق�ود تس�هیالتي فروش اقساطي، مرابحه، اجاره به شرط 

تملیک، سلف و خرید دین امکان پذیر است.
شش��م؛ در قرارداده��اي مبتن��ي بر عق��ود مبادله ای و 
غیرمش��ارکتي، امهال مطالبات از طریق تقس��یط مجدد، 
تجدی��د و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد دس��تورالعمل 
امکان پذیر اس��ت، اما باید توجه داش��ت امه��ال مطالبات 
تس��هیالت معوق فروش اقساطي، اجاره به شرط تملی�ک، 
مرابح�ه کاال و یا تس��هیالت استصناع با استفاده از تجدید 
قرارداد در صورتي مجاز است که عین مال/کاالي موضوع 
ق���رارداد موجود بوده و حصول انتف��اع از اموال و کاال در 
آینده ممکن باش��د. پس در تس��هیالت مبادله ای که عین 
کاالی مورد معامله موجود نیست، امهال در قالب عقودی 
مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک امکان پذیر 

نخواهد بود.
هفت��م؛ پدیده جدی��د در دس��تورالعمل امه��ال، ابداع 

قرارداد تس��هیالتی نسبتا ناآش��نا به نام مشارکت کاهنده 
اس��ت. دس��تورالعمل در این زمینه گفته است: در امهال 
مطالب��ات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مش��ارکت 
مدني کاهنده، مؤسسه اعتباري براساس قرارداد شرکتنامه 
)منعقده با مشتري( به میزان مطالبات خود در کسب و کار 
مش��تري ش�ریک م�ي گ�ردد و سهم الشرکه وي به صورت 
تدریجي/یکجا براساس جدول زمان بندي با تأیید مؤسسه 
اعتباري ب�ه مش���تري واگذار مي ش��ود، اما متاسفانه عقد 
ابداعی مشارکت کاهنده نه تایید مجلس و نه تایید شورای 
نگهب��ان را به همراه ندارد و این ابهام حقوقی در مورد آن 
وج��ود دارد که در پروژه مورد مش��ارکت که اجرای پروژه 
مدتی طول خواهد کش��ید تا پروژه تمام شده و به مرحله 
بهره برداری و یا فروش رس��د، بان��ک چگونه می تواند هم 
شریک تسهیالت گیرنده شده و هم به تدریج سهم الشرکه 
ناتمام بانک را ب��ه وی فروخت. این مهم از جمله ابهامات 
حقوقی قرارداد نوظهور مشارکت کاهنده است که تاکنون 

پاسخی علمی بدین ابهامات داده نشده است.
هش��تم؛ امهال مطالبات ناشي از تس��هیالت اعطایي در 
قالب عقد خرید دین از طری�ق تب�دیل ق�رارداد ب�ه عق�ود 
مش��ارکت مدني کاهنده، اجاره به ش��رط تملیک، سلف و 

خرید دین دیگر مجاز است.
نهم؛ برابر مقررات بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک ها 
به س��ه طبقه مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و 
مطالبات مش��کوک الوصول تقس��یم می شود. پرسش این 
اس��ت که آی��ا امهال بده��ی غیرجاری منته��ی به تبدیل 
بدهی به جاری می ش��ود یا خی��ر؟ در این زمینه ماده ۳۵ 
دستورالعمل مقرر کرده اس��ت: مؤسسه اعتباري مي تواند 
صرفا پس از وصول حداقل ٢0درصد از کل مبلغ مطالبات 
امهال شده و به ازاي ه�ر شش ماه بازپرداخت منظم و به 
موقع مطالبات مزب�ور در ه�ر ی�ک از طبق�ات سررس���ید 
گذش���ته، مع�وق و مش��کوک الوصول از جانب مش��تري، 
مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالي باالتر منتقل نماید.

دهم؛ و نکت��ه آخر آنکه چنانچه مش��تري بدهی امهال 
ش��ده را بی��ش از ۶0 روز از موع�د/مواع�د مق�رر به بانک 
بازپرداخ���ت ننمای�د، مش���مول ممنوعیت ه��اي ناظر بر 
اش��خاص داراي بده��ي غیرجاري مي گ��ردد و از دریافت 

خدمات بانکی محروم خواهد شد.
در ه��ر ح��ال، امهال فرآیند بانکی مناس��بی اس��ت که 
فرص��ت تعامل بیش��تر بین بان��ک و مش��تری بدهکار را 
فراه��م م��ی آورد و به تس��هیالت گیرنده بده��کار فرصتی 
مجدد برای پرداخت و تس��ویه بدهی اش به بانک می دهد. 
بانک تس��هیالت دهنده نیز اطمینان می یابد که تسهیالت 
معوق غیرجاری بدین ترتیب وصول می ش��ود و قس��متی 
از مش��کالت مطالبات معوق حل خواهد ش��د. پس امهال 
تس��هیالت معوق از حیث مدارا با مش��تری بدهکار، تدبیر 
بانکی مناسب تری اس��ت، اما نباید فراموش کرد که ادامه 
فعالیت بانک ها و قدرت تس��هیالت دهی آنها به بازگش��ت 
اصل و سود تس��هیالت پرداخت شده بستگی دارد، ضمن 
آنکه اگر اقساط تسهیالت وصول نشود، بانک ها به هر حال 
مسئول پرداخت سود علی الحس��اب سپرده های بانکی به 
س��پرده گذاران خواهند بود بنابراین منصفانه نیس��ت که 
پرداخت تس��هیالت را مس��ئولیت و یا ب��ه عبارتی وظیفه 
بانک ها دانس��ت، اما اقدام بانک ها برای وصول مطالبات را 
در جامعه گناهی نابخشودنی و از مصادیق رباخواری جلوه 
داد. اگر پاره ای از صاحب نظران، امهال تسهیالت معوق در 
چارچوب موازین دس��تورالعمل امه��ال را مغایر با موازین 
شرعی و یا قانونی می دانند، بهتر است نظریات کارشناسی 
خود را با بانک مرکزی و شورای فقهی آن مطرح نمایند و 
اجازه دهند بانک ها و موسسات اعتباری، امهال تسهیالت 
معوق را فقط در چارچ��وب مصوبات ابالغی بانک مرکزی 
انج��ام دهند و از برداش��ت های ش��خصی در این زمینه و 
تخلف از مقررات ابالغ ش��ده بان��ک مرکزی دوری نمایند. 
در صنع��ت بانکداری، مدارا با مش��تری و پرهیز از هرگونه 

اجحاف به آنان، یک اصل است.

روز چهارشنبه گذشته بود که از طرح جدید چک در بانک مرکزی 
رونمایی شد و رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم از ثبت چک در 
س��امانه صیاد از ابتدای سال 1400 خبر داد. بر این اساس، از ابتدای 
س��ال آینده ثبت چک های جدید در سامانه صیاد اجباری می شود و 
بان��ک مرکزی در آینده، چک های موجود را جمع آوری و با چک های 
جدید جایگزین می کند که در این خصوص، فرجه زمانی مناس��ب را 
در اختیار مشتریان قرار می دهد تا مشکلی به وجود نیاید.  البته این 
موضوع به معنای عدم اعتبار چک های موجود در سطح جامعه نیست 
و به گفته عبدالناصر همتی، چک هایی که هم اکنون در اختیار مردم 
اس��ت تا زمانی که اطالع رسانی شود دارای اعتبار هستند، هرچند او 
به افرادی که دارای چک هستند و یا به دنبال دریافت چک هستند، 
توصیه کرد که به تدریج به س��مت چک های جدید بروند. رئیس کل 

بانک مرکزی با بیان اینکه امیدوارم مردم هرچه زودتر با روش صدور 
چک آشنا شوند، گفت: اکنون دو ماه فرصت داریم تا مردم خود را با 
روش جدید آشنا کنند تا از ابتدای سال آینده در فعالیت های اقتصادی 
و نقل و انتقاالت مالی خود دچار مشکل نشوند. امیدوارم با اجرای این 
سیس��تم، تحول مهمی در صدور و پرداخت چک ایجاد شود و شاهد 

کاهش چک های برگشتی و بازگشت اعتبار به چک باشیم. 
او با بیان اینکه از ابتدای 1400 دیگر چک حامل نخواهیم داشت، 
افزود: از این تاریخ چک هایی که با طرح جدید به بازار عرضه می شوند 
هنگام صدور باید در س��امانه صیاد ثبت شود و فرد دریافت کننده نیز 
در سامانه صیاد اعتبار صادرکننده را کنترل می کند و در صورتی که 
مشکلی نداشت، چک را قبول می کند. همتی همچنین از مجلس به 
خاطر تالش��ی که برای اصالح قانون چک داش��ت و از بانک مرکزی 

به خاطر پیگیری و به نتیجه رس��یدن این قانون تش��کر کرد و گفت: 
خواسته ما از بانک ها این است که تا کمتر از دو ماه آینده، اطالع رسانی 
درست به مردم در این زمینه انجام شود. به این ترتیب، از ابتدای سال 
آینده ثبت چک های جدید در س��امانه صیاد اجباری می شود و بانک 
مرک��زی در آینده، چک های موجود را جمع آوری کرده و با چک های 
جدید جایگزین می کند. البته تا زمان اجرایی شدن کامل قانون جدید 
چک، چک های فعلی در شبکه بانکی کشور طبق روال سابق کارسازی 
می ش��وند. در این میان، با توجه به اجرایی ش��دن قانون جدید چک 
در آینده نزدیک، مجموعه س��واالت متداول ش��هروندان درخصوص 
تغییرات قانونی اعمال شده در استفاده از چک در پایگاه اطالع رسانی 
بانک مرکزی )بخش پرس��ش های متداول( به روزرس��انی شده است.  
اولین سوالی که اغلب شهروندان در مورد آن ابهام دارند، زمان اجرای 

ثبت چک در سامانه صیاد است و اینکه از چه زمانی ثبت چک ها در 
سامانه صیاد اجباری می شود؟ همانطور که در ابتدای گزارش نیز اشاره 
شد، از آغاز سال آینده ثبت چک های جدید در سامانه صیاد اجباری 
می شود و چک های موجود نیز هم اکنون می توانند به صورت اختیاری 
در س��امانه صیاد ثبت شوند. دومین سوالی که در بخش پرسش های 
متداول مطرح شده، این است که اگر بانک عامل اپلیکیشن یا نرم افزار 
نداش��ته باشد، مشتریانی که دارای چک جدید صیاد هستند چگونه 
می توانن��د چک خود را در س��امانه صیاد ثبت کنند؟ در پاس��خ باید 
گفت، آنها می توانند به شعبه مراجعه کنند و یا از طریق اپلیکیشن های 

پرداخت عمومی برای دسترسی به سامانه صیاد استفاده کنند.
سومین پرسش این است که پشت نویسی چک برای انتقال به چه 
روالی انجام می شود؟  پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی در پاسخ به این 

سوال نوشته است: پشتنویس��ی چک های موجود برای انتقال، طبق 
روال قبلی ادامه دارد، اما انتقال چک های جدید باید از طریق سامانه 
صیاد انجام شود. اما سوالی که شاید برای بیشتر مخاطبان ایجاد شده 
باشد، این اس��ت که اگر چک های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد 
ثبت نشود چه اتفاقی برای شان می افتد؟ بانک مرکزی در جواب گفته 
است: این چک ها مشمول الزام ها و سازوکارهای مقرر در قانون صدور 
چک نمی ش��وند و صرفا نقش یک سند مدنی دارد که نشان می دهد 

از شخصی طلب دارید.
سوال پایانی بخش پرسش های متداول نیز این است که وظیفه ثبت 
چک در سامانه صیاد برعهده چه شخصی است؟ بانک مرکزی پاسخ 
داده اس��ت: صادرکننده چک، چک را در سامانه صیاد ثبت می کند و 

ذی نفع چک نیز آن را تایید می نماید.

از سال آینده ثبت چك در سامانه صیاد اجباری می شود

چك بر مدار صیاد از ابتدای 1400

تعامل بیشتر با مشتریان بدهکار بانك ها

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانك ها



فرص��ت امروز: آخرین آمارها نش��ان می دهد که بده��ي دولت به بانک 
مرکزي در 7 س��ال اخیر ۶ برابر شده است، به طوری که در تیرماه 1۳۹٢ 
می��زان بدهي دولت به بان��ک مرکزي 1۸.۹ هزار میلی��ارد تومان بود که 
در آذرماه امس��ال ب��ه 111.۵ هزار میلیارد توم��ان افزایش یافت، هرچند 
دلیل عمده این رش��د بدهی عموما به خاطر استقراض هاي دولت از بانک 
مرکزي بوده اس��ت. طبق آخرین آماره��ای بانک مرکزی، بدهي دولت به 
این بانک در پایان پاییز امس��ال از مرز 111 هزار میلیارد تومان گذشت و 
این یعنی بدهي دولت به بانک مرکزي در 7 س��ال اخیر نس��بت به پایان 
دولت دهم ۶ برابر ش��ده است. به عبارت دیگر، هر چقدر دولت در اقتصاد 
ایران، بدهکار بزرگی است و عنوان بزرگترین بدهکار بانکی را با خود یدک 
می کش��د، به همان اندازه بانک مرک��زی بزرگترین طلبکار کنونی اقتصاد 
ایران اس��ت. به طور کلی، بدهی جزء همیش��گی مع��ادالت اقتصاد ایران 
در س��ال ها و دهه های گذشته بوده و هست و این جریان بدهی صدالبته 
تبعات و پیامدهای خطرناکی نیز به دنبال دارد، چراکه دولت برای جبران 
بدهی های خود در تنگنای درآمدی، دست در منابع بانک مرکزی می کند 
و به دنبال چاپ پول و اس��تقراض از بانک مرکزی، سطح تورم به نرخ های 

سرسام آوری می رسد.
دولت چقدر به منابع بانك مرکزی دست زد؟

هر چقدر دولت بدهکار بزرگی اس��ت، بانک ها در ردیف نخست و بانک 
مرک��زی در ردیف دوم مهمترین طلبکاران دول��ت قرار می گیرند. حوالی 
ش��هریورماه امسال گزارشی منتشر ش��د که از رشد ۳٢۶ درصدی بدهی 
دولت به بانک مرکزی در هش��ت س��ال گذش��ته حکایت داشت، هرچند 
س��اعتی بعد بانک مرکزی اع��الم کرد، هیچ اقدامی ک��ه منتهی به خلق 
پول ش��ود در این بازه زمانی انجام نش��ده و آنچه منتشرشده صرفا تغییر 
طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت های دولتی و بانک ها و 

یا به  واسطه استناد به تعهد دولت بوده است.
طب��ق گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.4 هزار 
میلی��ارد تومان در پایان تیرماه 1۳۹7 به ۹7 هزار میلیارد تومان در پایان 
خردادماه امسال رسید که افزایشی حدود ۶1.۶ هزار میلیارد تومان را نشان 
می دهد. به دنبال آن دولتمردان اعالم کردند که دستبردی به منابع بانک 
مرکزی نزده و اس��تقراضی انجام نشده است. هرچند شاید روی کاغذ این 
ادعا درست به نظر برس��د، اما واقعیت این است که منابع مالی بانک های 
دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه ها و یا تسهیالت موردنیاز دولت 
مورد استفاده قرار گرفته و حتی در مواردی که بانک های دولتی نقدینگی 
الزم ب��رای اجرای دس��تورات دولت را نداش��تند، به مناب��ع بانک مرکزی 
دس��ت درازی کرده اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه های 

قابل توجه این اتفاق است.
روند آینده فروشی سال هاست که از سوی دولت ها در خالل این سال ها 
ادامه دارد و در الیحه بودجه س��ال ۹۹، مجوز انتش��ار 10۹ هزار میلیارد 
تومان انواع اوراق بدهی ریالی به دولت، ش��رکت های دولتی و شهرداری ها 
داده شده است. همین رقم در سال ۹۸ حدودا 40 درصد کمتر و ۶4 هزار 
میلیارد تومان بود. از سوی دیگر به واسطه شرایط سخت اقتصادی ناشی از 

فشارهای تحریم و کرونا، بدهی دولت به بانک ها رشد تصاعدی پیدا کرده 
و به اعداد بزرگتری رسیده است.

براساس این گزارش، عمده بدهی های دولت به بخش عمومی غیردولتی 
با سهم ٢7 درصد، بانک مرکزی با سهم 1۹ درصد، دارندگان اوراق بهادار 
با س��هم 1۵ درصد، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی با سهم 14 درصد 
و بانک ها و مؤسس��ات اعتباری خصوصی با س��هم 11 درصد، تعلق دارد. 
این در حالی اس��ت که ساختار بدهی شرکت های دولتی با دولت متفاوت 
است. عمده بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی با سهم ۳1 درصد، 
بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با سهم ٢1 درصد و بخش عمومی 
غیردولتی با س��هم 1۹ درصد تعل��ق دارد، اما امروز میزان بدهی دولت به 
بانک مرکزی چقدر است؟ براساس آمار بانک مرکزی، در حال حاضر این 
بدهی ۹7 هزار میلیارد تومان است که البته با کسِر مالیات ۹ هزار و ۸00 
میلیارد تومانی )پرداختی دولت به بانک مرکزی(، تنخواه ٢0 هزار میلیارد 
تومانی بودجه س��ال ۹۹ و پرداخت 10 هزار میلیارد تومانی س��هم دولت 
در صندوق بین المللی پول، ب��ه ۵۶ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه 

امسال می رسد.
برداش��ت از منابع بانک مرکزی و چاپ پول، به س��رعت تبدیل به تورم 
می شود اما تورم تنها یکی از سکانس های این سریال است. تبعاِت ناشی از 
تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی، ترازنامه بانک های دولتی 
را تضعیف می کند، قدرت وام دهی و کس��ب س��ود آنها را کاهش می دهد 
و درنتیجه این اتفاق فرصت س��رمایه گذاری بخش خصوصی به پش��توانه 

تسهیالت بانک ها از بین می رود.
پیامدهای استقراض معوق شده دولت به بخش های مختلف به خصوص 
بانک مرکزی، هزینه های س��نگینی را برای اقتصاد کش��ور به دنبال دارد. 
گرچه دولت می تواند از جامعه به  صورت فروش اوراق مشارکت استقراض 
کن��د یا اینکه از بانک ها و بان��ک مرکزی وام بگیرد، اما این روند نمی تواند 
به صورت مدت دار ادامه داش��ته باش��د؛ اقتصاد ایران در این چرخه باطل 
روزبه روز شکننده تر می شود. به خصوص اگر این استقراض بدون پشتوانه و 
با خلق پول انجام شود. ادامه این وضعیت می تواند به ورشکستگی بسیاری 
از بنگاه ها، انباشت بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی و تعمیق 
رکود بینجامد، چراکه در نهایت دولت ها می کوشند برای تأمین بخشی از 
این بدهی های شان متوسل به افزایش قیمت حامل های انرژی و ارز شوند 
که این اقدامات منجر به رشد تورم خواهد شد و دومینوی کسری بودجه 

تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد.
مجاری هفت گانه ایجاد بدهی به بانك مرکزی

بانک مرکزی بزرگترین طلبکار دولت است و بارها مورد رجوع دولت ها و 
بانک ها قرار گرفته است. طبق گزارش مرکز پژوهش ها، بدهی های دولت و 
شرکت های دولتی به بانک مرکزی از هفت مسیر می گذرد. ضمانت دولت 
برای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه ها و شرکت های دولتی، یکی از 
دالیل ایجاد بدهی به بانک مرکزی است. بخش قابل توجهی از بدهی های 
دولت و ش��رکت های دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت 
برای گش��ایش اعتبار اسنادی برای دستگاه ها، ش��رکت ها و سازمان های 

دولتی ایجاد می ش��ود. در ماده ۶٢ قانون محاسبات عمومی وزارتخانه ها، 
مؤسسات و شرکت های دولتی مجاز به افتتاح اعتبار اسنادی برای کاالهای 
وارداتی خود هس��تند. در این ماده به بانک مرکزی اجازه داده شده که با 
تعهد سازمان برنامه وبودجه اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کند. وزارتخانه ها، 
ش��رکت ها و سازمان های دولتی معموال اعتبار دریافت شده را بازپرداخت 
نمی کنند و سازمان برنامه وبودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی ها در 
قوانین بودجه پیش بینی نمی کند. درنتیجه از این محل بدهی قابل توجهی 
ب��رای آنها ایجاد می ش��ود. به عنوان مثال وزارت علوم ط��ی دو قرارداد در 
س��ال های 1۳۸0 و 1۳۸۵ با اس��تفاده از گش��ایش اعتبار اسنادی توسط 
بانک مرکزی اقدام به خرید اقالم و تجهیزات موردنیاز برای پژوهشگاه ها و 
دانش��گاه ها از خارج کشور کرده است. با توجه به عدم بازپرداخت تعهدات 
این وزارتخانه از این محل بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش  یافته است.

دومین محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی، به بدهی های ناشی از مصوبات 
دول��ت برمی گردد. در این بخش ش��رایط به این گونه اس��ت که بخش��ی از 
بدهی ه��ای دولت به بانک مرک��زی درنتیجه مصوبات هی��أت دولت ایجاد 
می ش��ود، به این ترتیب که به موجب تصویب نامه هیأت دولت، بانک مرکزی 
مکلف به پرداخت وام به یک ش��رکت دولتی می شود. البته این اختیار برای 
هیأت دولت در قانون در نظر گرفته  ش��ده است. سومین محل ایجاد بدهی 
به بانک مرکزی نیز از طریق تسهیالت پرداخت شده به شرکت های دولتی با 
تضمین دولت است. وام هایی که عمدتا شرکت های دولتی نظیر شرکت ملی 
نفت با تضمین دولت دریافت می کنند. همچنین چهارمین منشأ ایجاد بدهی 
به بانک مرکزی ناش��ی از تهاتر انجام شده در قوانین بودجه است. در بودجه 
سال ۹7 و ۹۸ موضوع تهاتر بدهی ها به قانون تبدیل شد بر این اساس بدهی 
دولت به طلبکاران با بدهی این اشخاص به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی تس��ویه می ش��ود و درنهایت بدهی دولت به بانک مرکزی جانشین 

بدهی بانک ها به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی می شود.
پنجمین مجرای ایجاد بدهی به بانک مرکزی ناش��ی از برداش��ت سود 
س��هام و مالیات علی الحساب بانک مرکزی اس��ت. در برخی سال ها سود 
بانک مرکزی به میزان پیش بینی ش��ده در قوانین بودجه محقق نمی شود. 
با توجه به اینکه این سود و مالیات در طول سال یک دوازدهم و به صورت 
علی الحساب دریافت می شود، دولت به میزان دریافتی مازاد از محل سود 
سهام و مالیات بانک مرکزی در طول سال به بانک مرکزی بدهکار می شود. 
ششمین دلیل ایجاد بدهی به بانک مرکزی هم استقراض مستقیم دولت 
از بانک مرکزی است. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در سالیان 
گذشته عمدتاً به منظور پوشش کسری بودجه دولت انجام می شد. با توجه 
به پیامدهای نامطلوب این موضوع ممنوعیتی برای دولت در قانون برنامه 
س��وم، چهارم و پنجم ایجاد ش��د که این ممنوعیت در برنامه ششم تکرار 
نش��ده است بنابراین منع قانونی برای استقراض مستقیم از بانک مرکزی 
ندارد. نهایتا عدم بازپرداخت تنخواه دریافت شده توسط دولت، گروه هفتم 
از بدهی های دولت به بانک مرکزی ناشی از انباشت و عدم پرداخت تنخواه 
سنوات گذشته دولت هس��تند. برای مثال تنخواه دریافتی دولت از بانک 

مرکزی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از این موارد است.

بدهي دولت به بانك مرکزي در 7 سال گذشته 6 برابر شد

دومینوی بدهی

آخری��ن آماره��ا از افزایش تصاعدی بدهی بانک ه��ا به بانک مرکزی 
حکایت دارد. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، میزان بدهی بانک ها 
به این بانک در آذرماه امس��ال به 1٢7 هزار میلیارد تومان رس��ید، در 
حالی که این رقم در اس��فندماه سال گذشته 111 هزار میلیارد تومان 
بود و جالب اینکه در آذرماه پارسال نیز همین عدد به ثبت رسید، یعنی 
در فاصل��ه آذر تا اس��فندماه ۹۸، بانک ها بدهی خود به بانک مرکزی را 
بدون تغییر نگه داشته بودند، اما از ابتدای امسال 1۶هزار میلیارد تومان 

به بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزوده شده است.
به گزارش مهر، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی می تواند زنگ 
خطری برای ورود بانک ها به فاز جدید بنگاه داری باشد، هرچند رئیس 
کل بانک مرکزی هفته گذش��ته در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، این 
امر را به دلیل خرید س��هام از سوی بانک ها در حمایت از بازار سرمایه 
دانست. همتی گفت که حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه ادامه دارد 
و اکنون به موازات آن، روند واگذاری اموال مازاد بانک ها نیز متوقف شده 
است چراکه اگر قرار بود بانک ها به این موضوع همچون گذشته سفت 
و س��خت ورود کنند، حتما به بازار سرمایه آسیب وارد می شد؛ چراکه 
ممکن بود سطح عرضه باالتر از تقاضا باشد و این خود اثرگذاری منفی 

بر شاخص داشته باشد.
نکته دیگر در آمار بانک مرکزی، افزایش س��یالیت نقدینگی یا همان 
نسبت پول به شبه پول است؛ به این معنا که شاخص سیالیت نقدینگی 
در آذرماه امس��ال به ٢4.۶ درصد رسیده که این رقم در اسفندماه سال 

گذش��ته ٢0 درصد و در مدت مشابه س��ال قبل 1۹ درصد بوده است. 
عامل مس��لط در رش��د ٢7 درصدی حجم نقدینگی در آذرماه امسال 
نسبت به پایان سال ۹۸ همین افزایش پایه پولی بوده که به موازات آن، 
اثر ضریب فزاینده در رش��د نقدینگی را ب��ه ٢۶.۶ درصد در آذرماه ۹۹ 
رسانده است که سهم پایه پولی از این رقم 1۶.۳ درصد و سهم ضریب 

فزاینده نقدینگی 10.4 درصد بوده است.
مروری بر ترکیب نقدینگی نیز حکایت از آن دارد که در آذرماه امسال 
می��زان نقدینگی به ۳ ه��زار و 1۳0 هزار میلیارد تومان رس��ید که در 
مقایسه با ٢ هزار و 47٢ هزار میلیارد تومان رقم عجیب و غریبی است 
ک��ه باید دولت ب��رای کنترل آن فکری صورت ده��د. نکته مهم دیگر، 
افزایش 4۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه نس��بت به 
پایان س��ال ۹۸ است که این خود عاملی نگران کننده به شمار می رود؛ 

اگرچه بانک مرکزی هم برای خود استدالالتی در این حوزه دارد.
آمارها حکایت از آن دارد که در آذرماه امس��ال بدهی دولت به بانک 
مرکزی به 111 هزار میلیارد تومان رسید. البته این میزان بدهی دولت 
به بانک مرکزی در حالی اس��ت که سپرده دولت نزد بانک مرکزی نیز 
از ۹4.۶ هزار میلیارد تومان در اسفند سال ۹۸ به 1٢7.۵ هزار میلیارد 
تومان در آذرماه امس��ال رس��ید. بانک مرکزی مدعی است که افزایش 
بدهی دولت به بانک مرکزی، به واسطه انتقال بخشی از »بدهی بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی به بانک مرک��زی« به »بدهی دولت به 
بانک مرکزی« است بنابراین میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی 

به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه 
صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بدهی 

دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
بانک مرکزی مدعی اس��ت که بخش��ی از این افزایش ها هم به دلیل 
انتق��ال بدهی برخی از ش��رکت های دولتی به بان��ک مرکزی به بدهی 
دولت به بانک مرکزی شامل شرکت های مادر تخصصی توانیر، بازرگانی 
دولتی، پش��تیبانی امور دام کش��ور و سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها 
براس��اس مصوبات هیأت وزیران، مبتنی بر اص��ول 1٢7 و 1۳۸ قانون 
اساسی است که در عمل تنها تغییر طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی 

محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.
نکت��ه حائز اهمیت دیگری که بانک مرکزی ب��ر روی آن تکیه دارد، 
تبص��ره )1( قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت اس��ت که به 
ماده ٢4 قانون محاس��بات عمومی کشور الحاق گردیده و برمبنای آن، 
هر س��اله دولت می تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را به صورت 
تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی اس��تقراض ک��رده و آن را در پایان 
س��ال تس��ویه کند؛ هرچند که میزان تعیین شده ۳ درصدی در قانون 
همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، 
ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه گردان خزانه نیز افزایش می یابد. 
به هر حال اعداد و ارقام در اقتصاد ایران کمی نگران کننده است و باید 
سیاست گذار برای مدیریت تک تک آنها برنامه های جدی داشته باشد تا 

لطمه آن بیش از این متوجه مردم و اقتصاد خانوارها نگردد.

نقدینگی از مرز 3 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد

تصویر بازار پول در پایان پاییز

بانکنامه

قیمت دالر با رشد 23 درصدی به 25 هزار تومان رسید
فراز و فرود دالر در پاییز

نگاهی به فراز و فرود قیمتی دالر در فصل پاییز امسال نشان 
می دهد که قیمت فروش این ارز در بازار آزاد نس��بت به فصل 

تابستان امسال تقریبا ٢۳درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی در گزارشی نرخ فروش دالر در بازار بین بانکی 
و ب��ازار آزاد در پاییز س��ال ۹۹ را اعالم ک��رده که طبق آن در 
مهرم��اه دالر در بازار بین بانک��ی معادل 4٢00 تومان فروخته 
شد و در بازار آزاد نیز به قیمت ٢۹ هزار و ٢4۳ تومان فروخته 
ش��ده اس��ت. عالوه بر این، در آبان امسال نیز نرخ فروش دالر 
در ب��ازار بین بانکی همچن��ان 4٢00 تومان و در بازار آزاد ٢۶ 
هزار و ۹۳٢ تومان بوده اس��ت. به گفته بانک مرکزی همچنین 
دالر در آذرماه امس��ال در بازار بی��ن بانکی 4٢00 تومان و در 
بازار آزاد به قیمت ٢۵ هزار و ۵1۳ تومان فروخته ش��ده است 
بنابراین دالر در بازار بین بانکی با نرخ 4٢00 تومان و در بازار 
آزاد ب��ا میانگی��ن نرخ ٢7 هزار و ٢٢۹ تومان در پاییز امس��ال 

معامله شده است.
از آنجا که در تابس��تان امس��ال نرخ فروش دالر در بازار بین 
بانکی 4٢00 تومان و در بازار آزاد نیز به طور متوسط ٢٢ هزار 
و ۶۳٢ تومان بوده است، در مقایسه با پاییز امسال در بازار آزاد 
تقریبا با ٢۳ درصد رشد مواجه شده است. عالوه بر این، در این 
مدت نرخ این ارز در بازار بین بانکی نیز نسبت به تابستان سال 
جاری تغییری نکرده و ثابت مانده اس��ت. همچنین نرخ فروش 
دالر در مهرماه فصل پاییز بیش��ترین قیمت نسبت به ماه های 

دیگر این فصل را به خود دیده است.

در پاییز امسال 
چقدر اسکناس و مسکوک منتشر شد؟ 

میزان اس��کناس و مس��کوک تا پایان آذر امس��ال معادل 7٢ 
هزار و ۶00 میلیارد تومان بوده که در مقایس��ه با س��ال قبل به 
اندازه 11.۳ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در پایان 
پاییز امس��ال معادل 7٢ هزار و ۶00 میلیارد تومان اس��کناس 
و مس��کوک منتشر شده که نس��بت به مدت زمان مشابه سال 
گذش��ته با 11.۳ درصد افزایش مواجه ش��ده و در مقایس��ه با 

اسفندماه پارسال نیز 1.٢ درصد رشد کرده است. 
از این میزان اسکناس و مسکوک خلق شده، ۶4 هزار و ٢00 
میلیارد تومان آن در دس��ت اش��خاص قرار دارد که اسکناس و 
مس��کوک در دست اش��خاص در مقایس��ه با مدت زمان مشابه 
س��ال قبل و اس��فند پارس��ال به ترتیب ٢1 درصد و ۵ درصد 
افزای��ش یافته اس��ت. همچنین معادل 7 ه��زار و ۵00 میلیارد 
تومان از 7٢۶ میلیارد تومان اس��کناس و مسکوک منتشر شده 
نزد بانک ها اس��ت که این میزان نسبت به آذر و اسفند پارسال 
به ترتیب با ٢۶ درصد و  1۶ درصد کاهش مواجه ش��ده است. 
عالوه بر این، حدود ۸00 میلیارد تومان از اسکناس و مسکوک 
منتش��ر ش��ده نزد بانک مرکزی است که در مقایس��ه با آذر و 
اس��فند سال گذشته ۶1 درصد و 4۵ درصد کاهش یافته است. 
از س��وی دیگر، آمارهای بانک مرکزی در پایان آذرماه امس��ال 
بیانگر این اس��ت که حج��م نقدینگی با ٢۶ درصد افزایش به ۳ 
هزار و 1۳0 هزار میلیارد تومان رسیده و از این رقم سهم شبه 
پول ٢۵1٢ هزار و ۹۹0 میلیارد تومان و س��هم پول ۶17 هزار 
و ۳0 میلیارد تومان است. همچنین حجم پایه پولی 407 هزار 
و ۵40 میلیارد تومان ش��ده که نس��بت به آذرماه سال گذشته 
٢۹.7 درصد و در مقایس��ه با ابتدای س��ال جاری 1۵.۵ درصد 

رشد داشته است.

تا پایان آذرماه امسال
چقدر اوراق مالی اسالمی منتشر شد؟

بانک مرکزی در گزارش��ی وضعیت انتشار اوراق مالی اسالمی 
در ۹ ماهه امس��ال را منتشر کرد که براس��اس آن، 14۹ هزار و 
700 میلیارد تومان اوراق بدهی منتش��ر شده است. اوراق مالی 
اس��المی، اوراقی بهادار با ارزش مالی یکس��ان و قابل معامله در 
بازارهای مالی هستند که طراحی آنها بر پایه یکی از قراردادهای 
مورد تایید اس��الم بوده اس��ت. در بودجه س��ال جاری به دولت 
اجازه داده ش��ده تا ۵0 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اس��المی 
)ریالی و ارزی( و شرکت های دولتی نیز تا ۶ هزار و ۵00 میلیارد 
تومان منتشر کنند. همچنین شهرداری های کشور و سازمان های 
وابس��ته به آنها می توانند با تایید وزارت کشور تا سقف ۵0 هزار 
میلیارد اوراق مالی اس��المی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل 
و سود آن توسط همان ش��هرداری ها منتشر کنند و حداقل ۵0 
درصد از س��قف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری 
و حم��ل و نقل ش��هری تعلق می یابد. تضمین اصل و س��ود این 
اوراق برای اجرای طرح های قطار ش��هری و حمل و نقل شهری 
به نس��بت ۵0 درصد دولت و ۵0 درصد ش��هرداری ها اس��ت که 
تضمین ۵0 درصد س��هم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه 

کشور است.
در این زمینه، بررسی وضعیت انتشار اوراق مالی اسالمی در ۹ 
ماهه ابتدای امس��ال نشان می دهد که در کل 14۹ هزار و 700 
میلیارد تومان اوراق بدهی منتش��ر ش��ده که سهم اوراق بدهی 
دولت��ی از این میزان 1٢0 ه��زار و ۵00 میلیارد تومان بوده و با 
رش��د ۹0 درصدی نسبت به ۹ ماهه س��ال گذشته مواجه شده 
اس��ت. در این مدت معادل ٢۹ ه��زار و 700 میلیارد تومان نیز 
اس��ناد خزانه اسالمی منتشر شده که در مقایسه با سال گذشته 
۳٢ درصد کاهش یافته و اوراق س��لف موازی استاندار و منفعت 
منتشر نش��ده است. همچنین به میزان ۹0 هزار و ۸00 میلیارد 
توم��ان اوراق مراجع��ه و مع��ادل ۵ ه��زار و ٢00 میلیارد تومان 
اوراق بدهی ش��هرداری منتشر شده است که انتشار اوراق بدهی 
ش��هرداری با ۳٢ درصد کاهش مواجه ش��ده است. عالوه بر این، 
انتش��ار اوراق بدهی ش��رکتی نیز با ۸۸۶ درصد رشد به رقم ٢۳ 

هزار و ۹00 میلیارد تومان رسیده است.
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فرصت امروز: الیحه بودجه سال 1400 سه شنبه گذشته در صحن علني 
مجلس رد ش��د و نمایندگان آن را به دول��ت بازگرداندند. دوازدهم آذرماه 
بود که دولت دوازدهم الیحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کرد و با 
اینکه نمایندگان ابتدا از احتمال رد کلیات بودجه سخن می گفتند، اما در 
ادامه آخرین بودجه قرن در فاصله پاستور تا بهارستان چنان تغییری کرد 
که داد دولتمردان را درآورد. کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس نزدیک به 
دو ماه بر روی س��ند مالی سال آینده کار کرد و سخنگوی این کمیسیون 
نیز هر روز در نشس��ت خبری آخرین تغییرات بودجه 1400 را به گوش 
رسانه ها رساند، اما دست آخر نمایندگان مجلس الیحه بودجه سال آینده 
را رد کردند و آن را به دولت بازگرداندند. این اتفاق بار دیگر نشان داد که 
چقدر افتراق سیاسی و اختالف نظر اقتصادی بین دولت دوازدهم و مجلس 
یازده��م وجود دارد و ح��اال دولت دو هفته فرصت دارد تا الیحه بودجه را 
اصالح کند و یا آنکه بودجه چند دوازدهم به مجلس ارائه نماید. این اتفاق 
البت��ه از جنبه ای دیگر به نااطمینانی اقتص��ادی دامن می زند و مهمترین 
پیامد نبود برنامه مالی، تشدید پدیده انتظار در جامعه و بازارهای مختلف 
است. مترادف حالت انتظاری در بازارها هم شکل گیری احتکار و رکود و در 

بازار ایران، رکود همراه با تورم است.
اصالح الیحه بودجه یا بودجه چند دوازدهم؟

سه شنبه هفته گذشته صحن علنی مجلس شاهد اتفاق بی سابقه ای بود. 
در ای��ن روز پس از بررس��ی و تصویب کلیات الیح��ه بودجه 1400 که با 
تغییرات گسترده ای در کمیسیون تلفیق مجلس انجام شده بود، بایستی 
طبق آیین نامه داخلی مجلس، اصالحات کمیسیون تلفیق در الیحه بودجه 
به رأی نمایندگان مجلس گذاش��ته می ش��د، اما در ای��ن بین، محمدباقر 
قالیب��اف رئیس مجلس اعالم کرد که کلی��ات الیحه بودجه دولت به رأی 
گذاش��ته می شود. به این ترتیب پس از ارائه گزارش سخنگوی کمیسیون 
تلفیق و سخنان نمایندگان مخالف و موافق، رأی گیری نهایی انجام شد که 
نهایتا با ۹۹ رأی موافق، 14۸ رأی مخالف و 1٢ رأی ممتنع از مجموع ٢۶1 
نماینده حاضر، کلیات الیحه بودجه به تصویب نرس��ید بنابراین در حالی 
که باید نمایندگان به اصالحات کمیس��یون تلفیق رأی مثبت و یا منفی 
می دادند، یکباره ورق برگشت و کلیات الیحه بودجه به رأی گذاشته شد. 
در این راستا و پس از گذشت نزدیک به دو ماه که الیحه بودجه در دست 
مجلس می توانس��ت صرف اصالح و تصویب آن ش��ود، سرآخر نمایندگان 

مردم به آن رأی منفی دادند و نکته عجیب در این ماجرا آنجا بود که برخی 
از نمایندگان مجلس در صحن علنی نمی دانستند به اصالحات کمیسیون 
تلفیق رأی می دهند و یا به کلیات بودجه. این سردرگمی نمایندگان بازتاب 
منفی در رس��انه ها داش��ت و حاال در آخرین سال قرن باید از میان اصالح 
بودجه ظرف دو هفته از س��وی دولت یا بودجه چند دوازدهم یکی اتفاق 

بیفتد.
در این زمینه، علی قنبری، کارشناس اقتصادی درباره رأی منفی مجلس 
به بودجه می گوید: »مجلس کلیات الیحه بودجه کمیس��یون تلفیق را رد 
کرد. برای توضیح این وضعیت باید گفت که اصاًل مشخص نیست مجلس 
چه کاری می خواهد انجام ش��ود و البته روشن و شفاف هم کار نمی کنند. 
آنها الیحه ای را رد کردند که تغییر کرده و درواقع از کمیسیون تلفیق که 

خود مجلسی ها در آن هستند بیرون آمده بود.«
به گفته قنبری، »عدم تصویب الیحه بودجه باعث می شود وضع کشور 
مقداری بهم بریزد. به این ترتیب وضع مالی دولت در یک س��ال آینده که 
شامل درآمدها و هزینه ها می شود نامشخص می ماند. برای حل این مشکل، 
دو راه��کار وجود دارد. اولین راهکار این اس��ت که دولت به الیحه بودجه 
دس��ت نزن��د و با همین وضع تا نیمه دوم س��ال که دول��ت در اختیارش 
اس��ت، کار را ادامه دهد. از لحاظ قانونی دولت می تواند برای سه دوازدهم 
که فصل اول س��ال 1400 می شود، این مسیر را طی کند، اما این بدترین 
راه حل اس��ت، چراکه برنامه و دخل وخرج مش��خص نیس��ت و مردم ضرر 
می کنن��د. از مردادماه ه��م که دولت بعدی بر س��رکار می آید و روند کار 
نامعلوم باقی می ماند. در این وضعیت مردم دچار نوسان اقتصادی می شوند 
و شاخص های اقتصادی بهم می ریزد. همچنین در این وضعیت، تورم باال 
می رود و نرخ بیکاری وضعیت نامطلوبی را طی خواهد کرد و به طور کلی، 

بی نظمی حاکم خواهد شد.«
او سپس به راهکار دوم اشاره می کند و می افزاید: »این راهکاری بهتر و 
منطقی تر است و در این مسیر مجلس باید دست از روش شعارگونه بردارد 
و با دولت همکاری کنند تا ۵0 روز باقی مانده از س��ال، بودجه مورد توافق 
به تصویب برس��د، چراکه بدون تصویب بودجه، وضعیت اقتصادی کش��ور 
بهم می ریزد. طی همین دو ماهی که الیحه بودجه تقدیم مجلس ش��د و 
کمیس��یون تلفیق روی آن کار می کرد، یکس��ری ایرادات گرفته و درست 
ش��د، اما این مجلس به همان الیحه کمیسیون تلفیق خود هم رأی نداد؛ 

الیحه ای که به مرات��ب وضعیت بودجه را بدتر از آن چیزی کرد که دولت 
ارائه داده بود.«

آیا رأی منفی مجلس به بودجه سیاسی بود؟
ب��ه این ترتیب، پس از گذش��ت ۶۵ روز از تقدیم الیحه بودجه توس��ط 
دولت به مجلس و با وجود اعمال تغییرات گس��ترده  کمیس��یون تلفیق، 
الیحه بودجه سال 1400 رد شد. پس از این اتفاق این گمانه در رسانه ها 
شکل گرفت که برخی از نمایندگان مجلس با رد کلیات الیحه بودجه قصد 
داش��تند به دولت نشان دهند که الیحه ای که ارائه داده، اقتصادی نیست، 
اما بس��یاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رفتار نه تنها حاوی 
این پیام نبود بلکه در بررسی ها از سوی کمیسیون تلفیق نمی توان رد پای 

تحلیل های اقتصادی و علمی را دید.
همچنین رد کلیات بودجه اثرات منفی بر کسب و کارها و بازارها دارد. 
اگر به نمونه هایی از بررسی الیحه بودجه سال 1400 در کمیسیون تلفیق 
مجلس توجه داش��ته باشیم، می بینیم که نمایندگان در قبال ایراداتی که 
مطرح می کردند نه تنها راهکار درس��ت و علمی مطرح نکردند بلکه قصد 
اصالح یک غلط را با یک غلط دیگر داش��تند. برای مثال در طول دو ماه 
بررسی الیحه همواره گفته می شد که الیحه با کسری بودجه قابل توجهی 
مواجه اس��ت، اما همین نمایندگان پیشنهاد افزایش سقف بودجه عمومی 

از ۸40 هزار میلیارد تومان به هزار و 1٢0 هزار میلیارد تومان را داشتند.
یا وقتی که از حذف نش��دن دهک های با درآمد باال برای دریافت یارانه 
حرف می زدند، خود پیشنهاد یارانه نقدی دوم برای اکثریت جمعیت کشور 
با سقف دو برابری نسبت به یارانه 4۵ هزار و ۵00 تومانی را دادند. یا اینکه 
وقت��ی از تورم زایی الیحه بودجه 1400 ح��رف می زدند، قصد تغییر نرخ 
ارز ترجیحی 4٢00 تومان را به 17 هزار و ۵00 تومان داش��تند و حداقل 

می توان 10 مثال دیگر از این جنس زد.
به همین خاطر، برخی از کارشناس��ان بر این باورند که نمایندگان دوره 
یازدهم مجلس رأی سیاسی به الیحه بودجه داده اند. این در حالی است که 
فعاالن اقتصادی با توجه به تأثیر بودجه بر فضای کسب وکار کشور، انتظار 
دارند بودجه ای منطبق با واقعیت های اقتصادی کشور و بدون تأخیر برای 
س��ال آینده به تصویب برسد تا بتوانند براساس پیش بینی های خود برای 
س��ال آینده تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند و از این شرایط نااطمینانی 

اقتصادی خارج شوند.

اختالف نظر دولت و مجلس بر سر بودجه به نااطمینانی اقتصادی دامن می زند

دوراهه تفریق در بودجه ۱۴۰۰

با وجود آنکه به دلیل رکود معامالتی، ظرفیت رشد قیمت در بازار مسکن 
وجود ندارد هنوز بس��یاری از مالکان از قیمت های حباب گونه قبل کوتاه 
نیامده اند؛ هرچند نرخ های نجومی در س��ایت ها قابل مشاهده نیست، اما 

قیمت سازی ها به عنوان یک عامل آزاردهنده در بازار وجود دارد.
به گزارش ایس��نا، صرف نظر از نوس��انات جزئی ماهانه، بازار مسکن در 
حال��ت کلی به ثبات قیمت و رکود معامالتی رس��یده اس��ت، با این حال 
هنوز سایه نرخ های کاذب بر این بازار سنگینی می کند. از جمله ابزارهای 
در اختیار دالالن، قیمت س��ازی در فضای مجازی و معامالت صوری است. 
البته قیمت های باالتر از عرف مناطق در س��ایتها قابل مشاهده نیست، اما 
تعداد فایل های با نرخ های نجومی هنوز باالست. برخی نمایندگان مجلس 
از جمله اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران � معامالت صوری 

و قیمت سازی کاذب را زمینه ساز افزایش قیمت مسکن می دانند.
البته کارشناس��ان معتقدند درج قیمت در س��ایت های فروش مسکن و 
خودرو که پس از هشت ماه ممنوعیت از حدود یک ماه پیش، مجددا آزاد 
شد تنها علت رشد قیمتها نیست، اما می تواند به نابسامانی بازار دامن بزند. 
از عوامل اصلی رش��د قیمت مسکن، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت زمین و 
افزایش نرخ مصالح ساختمانی است که هنوز آنطور که باید و شاید فکری 
برای این س��ه مولفه نشده اس��ت؛ هرچند در ماه های اخیر جلساتی بین 
نماین��دگان مجلس و وزیر صمت برای ایج��اد آرامش در بازارهای فوالد و 
سیمان برگزار شده که به اذعان رئیس کمیسیون عمران مجلس، بی نتیجه 

بوده است.
با این وجود هنوز درخصوص امکان مش��اهده یا عدم مش��اهده قیمت 
مس��کن در س��ایت های اینترنتی، اختالف نظر وجود دارد. برخی افراد از 
جمله اس��المی وزیر راه و شهرس��ازی، خس��روی رئیس اتحادیه امالک و 

بعضی نمایندگان مجلس مخالف درج قیمت در س��ایت ها هس��تند و آن 
را عاملی ب��رای ایجاد رقابت کاذب و ایجاد نرخ ه��ای کذایی می دانند. در 
س��وی مقابل برخی کارشناسان معتقدند وقتی نرخ ها را از آگهی ها حذف 
می کنیم چش��م متقاضیان را به وضعیت واقعی ب��ازار می بندیم و همین 

مسئله زمینه ساز رشد قیمتها می شود.
 از طرف دیگر بازار مسکن از حدود دو ماه قبل به رکود معامالت و ثبات 
قیمتی رس��یده است. در این ش��رایط برخی سازندگان و مالکان آپارتمان 
تخفیف هایی ارائه می دهند؛ تخفیف هایی که بیش از آنکه به نفع خریداران 
واقعی باش��د، بازار بخر و بفروش ها را گرم کرده و بنا به گفته واسطه های 
ملکی، دالالن هوش��یارتر از گذشته در کمین فایل های زیرقیمت هستند. 
جال��ب آنکه این دالالن هیچ نوع مالیات��ی پرداخت نمی کنند و طرح های 
مالیات��ی مثل مالیات خانه های خالی، عایدی س��رمایه و مالیات خانه های 

لوکس هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است.
اوایل س��ال جاری یکی از کارشناسان معماری و شهرسازی مدعی شده 
ب��ود که برج س��ازها ۵ تا 7 برابر هزینه هایی که متحمل می ش��وند از بازار 
مسکن س��ود می برند. ابوالحسن میرعمادی گفته بود: هزینه ساخت یک 
واحد مسکونی اس��تاندارد در تهران حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان است که 
با احتس��اب قیمت زمین و هزینه انشعابات متری ۹ تا 10 میلیون تومان 
می ش��ود. متاسفانه س��رمایه گذاران با اضافه کردن تزئینات غیرضروری و 
لوکس مثل گچ بری، نما، شیرآالت، سرامیک و ... هزینه ها را باال می برند و 

واحد مسکونی را متری ۵0 تا 7۵ میلیون تومان هم می فروشند.
او البته بانک ها را هم در گرانی زمین و مسکن مقصر دانسته و گفته بود: 
بانک ها باید از یک محلی، بهره های 1۸ درصدی سپرده ها را تامین کنند و 
چه جایی بهتر از امالک و مستغالت؟ عده ای سازمان بزرگ و سرمایه گذار 

نیز در حال رواج لوکس سازی هستند. مردم هم از فرهنگ غلطی که این 
گروه ها رواج داده اند پیروی می کنند تا به اصطالح امروزی باشند.

به هر حال بازار مسکن در عین حال که به آرامش رسیده، تهدیدهایی 
را از جانب دیگر متغیرها احس��اس می کند، اما شاید هیچ یک از متغیرها 
به اندازه نرخ ارز بر این بازار تاثیرگذار نباش��د. در حال حاضر چش��م انداز 
امیدوارکننده ای که در زمینه توافق هس��ته ای ایجاد شده به ثبات نرخ ارز 

در محدوده ٢۳ هزار تومان انجامیده است.
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، ادامه وضعیت کنونی را مشروط 
به آرامش بازار ارز و شرایط سیاست خارجی دانست و گفت: مقطع کنونی 
می تواند آغاز یک دوره رکود س��ه تا پنج س��اله برای بازار مسکن باشد؛ به 
ش��رطی که این بازار از ناحیه س��ایر متغیرها همچون شرایط بین المللی 
دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت ارز و طال نباشیم. بعد ممکن است 
به تدریج سرمایه ها به بخش مسکن بیاید و معامالت کم کم افزایش پیدا 
کند. بخش��ی از این ورود نقدینگی از بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل روند 

کاهشی بازار سرمایه، سهامداران دچار دلزدگی شده اند.
او با بیان اینکه بخش مس��کن با کمبود تولید مواجه است که می تواند 
فش��ار تقاضا و رشد قیمت مجدد را در پی داشته باشد، گفت: دولت برای 
جلوگیری از افزایش قیمت مسکن باید نگرش ها به حوزه ساخت و ساز را 
تغییر دهد. توزیع ساخت در مناطق دارای تقاضای واقعی و کوچک سازی 
می تواند بخش��ی از این تغییر باشد. مس��کن باید از یک کاالی سرمایه ای 
ب��ه کاالی مصرفی تبدیل ش��ود تا به آرامش برس��د. در بخش تولید باید 
تمهیدات، تس��هیالت الزم فراهم شود تا سازندگانی که هم اکنون به دلیل 
نااطمینان��ی از ش��رایط اقتصاد کالن و تورم حاکم بر این بخش، ریس��ک 

سرمایه گذاری را نمی پذیرند برای تعریف پروژه های جدید ترغیب شوند.

معضل قیمت سازی کاذب در بازار مسکن ادامه دارد

از معامالت صوری تا قیمت سازی مجازی

خبرخوان

توقف افزایش چند برابری یارانه های نقدی
یارانه 120 در راه است

صد و بیستمین یارانه نقدی طی روزهای آینده بار دیگر با همان 
مبلغ 4۵ هزار و ۵00 تومان به حساب خانوارها واریز می شود، آنچه 
ک��ه مجلس درباره افزایش چند برابری یارانه نقدی در س��ال آینده 
پیش بینی کرده بود با رد کلیات الیحه بودجه فعال منتفی اس��ت و 
مش��خص نیست که با اصالح الیحه و مصوبات جدید چه اقدامی در 

رابطه با نحوه  پرداخت یارانه نقدی صورت می گیرد.
به گزارش ایس��نا، س��اعت ٢4 روز بیس��تم بهمن ماه )دوش��نبه( 
پرداخت یارانه نقدی به حس��اب سرپرستان خانوار 7۸ میلیون نفر 
انجام خواهد شد. این روال تکراری از 10 سال پیش در دستور کار 
دولت ه��ا بوده و مبلغ 4۵ هزار و ۵00 تومان تغییری نکرده اس��ت. 
از س��ویی با وجود تکالیف قانون بودجه و اختالف نظرها و انتقاداتی 
که در مورد پرداخت همگانی یارانه نقدی وجود داش��ت هیچ گاه به 
طور جدی این اصالحات صورت نگرفت و دولت به هر دلیلی از آن 
عقب نش��ینی کرد و همچنان توزی��ع نقدی برای بیش از ۹۵ درصد 

ایرانی ها ادامه دارد.
مجلس که طی س��ال های اخیر اغل��ب از منتقدان نحوه پرداخت 
یارانه ه��ای نقدی  بود در س��ال جاری و در جریان بررس��ی الیحه 
بودجه س��ال 1400 در کمیس��یون تلفیق دست به اقداماتی زد که 
بسیار پرحاش��یه پیش رفت. برای تصمیم گیری در مورد ارز 4٢00 
توم��ان به اق��الم باقی مانده دریافت کننده که پن��ج قلم از کاالهای 
اساسی و نهاده های تولید بود، این نرخ و همچنین 11 هزار و ۵00 
تومان تسعیر ارز را حذف و 17 هزار و ۵00 تومان را جایگزین کرد 

که با مخالفت هایی از سوی دولت و برخی کارشناسان همراه شد.
 در نتیجه تغییرات ایجادشده، منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها 
از ٢۶7هزار میلی��ارد به 4٢۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که 
ناش��ی از مص��رف فرآورده های نفتی در داخ��ل و افزایش صادرات 
فرآورده ها و مش��تقات آن بود، از سویی از حذف ارز 4٢00 تومانی 
و مابه التفاوت آن با نرخ 17 هزار و ۵00 تومانی از محل ۸ میلیارد 
دالری ک��ه برای تامین کاالی اساس��ی و دارو در بودجه پیش بینی 
ش��ده بود، حدود 10۶ ه��زار میلیارد تومان منابع ایجاد می ش��ود 
ک��ه 77 هزار میلیارد تومان آن برای برگش��ت به م��ردم در قالب 
یارانه ه��ای نقدی و ۳۳ هزار میلیارد توم��ان آن برای دارو در نظر 

گرفته شد.
آنچه که برای بازگش��ت منابع به مردم پیش بینی ش��د، افزایش 
پرداخت های نقدی بود ولی نه به صورت هدفمند و پوش��ش آسیب  
نیازمندان بلکه کل 7۸ میلیون نفر یارانه بگیر از نیازمند تا پردرآمد 
بود؛ به طوری که براس��اس مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۵ میلیون نفر 
اول بیش از 1۸0 هزار تومان، حدود ٢۳ میلیون نفر دیگر 1۳۸ هزار 
تومان یاران��ه دریافت می کنند و مابقی که ح��دود ٢0 میلیون نفر 

هستند هم ۹1 هزار تومان در ماه، یارانه دریافت می کنند.
این مصوبات از نظر کارشناس��ان نیز چندان پذیرفته ش��ده نبود، 
چراکه از س��ویی ارز 4٢00 تومانی از پنج قلم کاالی اساسی حذف 
ش��ده بود که می توانس��ت در تامین اغلب کاالهای موردنیاز مردم 
موث��ر بوده و قیمت ها را در ب��ازار افزایش دهد ولی توزیع منابع آن 

تضمین کننده پوشش آثار و تبعات آن از کاالهای اساسی نبود.
ب��ا این ح��ال آنچه که در قالب الیحه بودج��ه و گزارش اصالحی 
کمیس��یون تلفیق برای بررس��ی به صحن علنی آمد در همان ابتدا 
بدون اینکه بررس��ی در جزییات صورت بگیرد، از سوی نمایندگان 
مجل��س رد ش��د و مورد موافق��ت ق��رار نگرفت که البت��ه یکی از 
محوره��ای م��ورد تاکید برای رد کلیات همی��ن مصوبه  ارز 4٢00 

و یارانه نقدی بود.
اکن��ون با رد کلیات الیحه بودجه قرار اس��ت دولت بودجه اصالح 
ش��ده را ارائه کند و بار دیگر مورد بررس��ی قرار گیرد که می تواند با 
تغییراتی در بخش های مختلف به ویژه نرخ ارز و یارانه نقدی همراه 
باش��د و هیچ یک از مصوبات اخیر کمیس��یون تلفیق در این رابطه 

مطرح و اجرایی نشود.

نفت در باالترین قیمت یك سال اخیر ایستاد
برنت در آستانه 60 دالر

قیم��ت نفت روز جمعه به باالترین حد در یک س��ال اخیر صعود 
کرد و به روند افزایشی روزهای اخیر که تحت تاثیر نشانه های رشد 
اقتصادی آمری��کا و پایبندی اوپک پالس به محدودیت عرضه روی 

داده است، ادامه داد.
بهای معامالت نفت برنت 40 س��نت مع��ادل 0.7 درصد افزایش 
یافت و به ۵۹ دالر و ٢4 س��نت در هر بش��که رسید. نفت برنت در 
مس��یر ثبت ۶ درصد رش��د هفتگی قرار دارد. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا ٢4 سنت معادل 0.۸ درصد افزایش یافت 
و به ۵۶ دالر و ۶۵ س��نت در هر بشکه رسید. این شاخص در مسیر 
رش��د هفتگی حدود ۹ درصد قرار دارد که بزرگترین رش��د هفتگی 

از اکتبر خواهد بود.
واندانا هاری، تحلیلگر انرژی در ش��رکت واندا اینس��ایتس اظهار 
کرد: اعتماد رو به رش��د ب��ه بهبود اقتصادی و احی��ای تقاضا برای 
نفت عامل مهمی در حمایت از قیمت ها بوده اس��ت. در حال حاضر 
محدودیت عرضه به دلیل کاهش یکجانبه تولید عربس��تان سعودی 
به پش��تیبانی از رشد قیمت ها کمک کرده است و نفت برنت ممکن 

است رکورد قیمت ۶0 دالر را بشکند.
بازاره��ا از رش��د بهتر از حد مطلوب س��فارش ها ب��رای کاالهای 
آمریکایی در دس��امبر که نش��انه تحکیم بخش تولید است، دلگرم 
ش��دند و امیدوارند بس��ته کمک کرونایی 1.۹ تریلیون دالری که از 
سوی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده، سریعا تصویب 

شود.
مایکل مک کارتی، استراتژیس��ت ارش��د بازار در ش��رکت سی ام 
سی مارکتش با اشاره به اوپک و متحدانش، گفت: دیسیپلین اوپک 
پالس واقعا مثبت بوده اس��ت. این گ��روه هفته جاری حمایت خود 
از کاهش عمیق تولید را که به کاهش س��طح ذخایر جهانی کمک 

کرده، مورد تاکید مجدد قرار داد.
این گروه با وجود اینکه برآوردش از رش��د تقاضا را پایین آورده، 
انتظار دارد کاهش تولید اوپک پالس، بازار را تا پایان س��ال ٢0٢1 
در کمب��ود عرضه نگ��ه دارد. البته تقاضای چی��ن برای نفت هم به 

حمایت از بازار کمک کرده است.

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

شماره 1721



دالر به 23 هزار تومان و سکه به 10 میلیون رسید
بازار سکه و ارز در هفته ای که گذشت

ب��ازار ارز در هفته گذش��ته در واکنش به نش��انه های مثبت از تحوالت 
دیپلماتیک کشور، روند نزولی به خود گرفت؛ روندی که در نهایت توانست 
قیم��ت دالر و یورو را به ترتیب به کانال های ٢۳ و ٢۸ هزار تومان کاهش 
دهد. همچنین با توجه به کاهش 40 دالری اونس جهانی و روند کاهشی 
نرخ ارز، هر قطعه سکه ۳۵0 هزار تومان و هر گرم طالی 1۸ عیار ٢۶ هزار 

تومان در هفته گذشته ارزان شد.
به گزارش ایرنا، بازگش��ت روند نزولی به ب��ازار ارز را  می توان مهمترین 
تحول این بازار در هفته ای که گذشت دانست. این تحول در حالی در این 
ب��ازار اتفاق افتاد که از ابتدای بهمن م��اه، این بازار روندی صعودی به خود 
گرفت��ه بود و قیمت دالر در بازار آزاد از کانال ٢1 هزار تومان به کانال ٢4 

هزار تومان رسیده بود.
ب��ازار ارز اولین روز هفته را در ش��رایطی آغاز ک��رد که مقاومت بازار در 
پنجشنبه پیشین باعث شده بود قیمت دالر به کانال ٢۳ هزار تومان کاهش 
پیدا کند و در آخرین معامالت هفته قیمت ٢۳ هزار و 7۵0 تومان را ثبت 
کند، اما اولین معامالت روز شنبه، نشان از تحولی اساسی در بازار داشت، 
چراکه دالر با افزایش هزار تومانی، در قیمت ٢4 هزار و 7۵0 تومان، معامله 
شد. این افزایش شدید قیمت برای یورو هم مصداق داشت و این ارز در بازار 

آزاد کانال ۳0هزار تومانی را در اولین ساعات اولین روز هفته، تجربه کرد.
این شوک افزایشی در ادامه روند معامالت روز شنبه، به سرعت شکسته 
شد و قیمت ها با شیبی تند کاهش یافت. تا جایی که در آخرین ساعات روز 
ش��نبه قیمت دالر 700تومان و بهای یورو ۹00 تومان یورو کاهش یافت، 
اما دالالن و نوس��انگیران بازار در روز یکشنبه برای بار دوم تالش کردند تا 
به بازار شوک افزایشی وارد سازند و در اولین ساعات معامالت این روز باری 
دیگ��ر دالر در قیم��ت ٢4 هزار و 700 تومان و یورو نیز با بهای ٢۹ هزار و 

۹00 تومان معامله شد.
به مانند روز ش��نبه، تالش این گروه از فعالن بازار ارز باز هم ناکام ماند 
و در ادامه معامالت روزهای یکشنبه و البته در طول روز دوشنبه، بازار باز 
هم شاهد روند آرام کاهش قیمت ها بود و در آخرین ساعات روز معامالتی 
دوشنبه قیمت دالر و یورو به ترتیب به کف کانال های ٢4 و ٢۹ هزار تومانی 
رس��ید، اما با شروع روز معامالتی سه شنبه، برای سومین بار در این هفته، 
قیمت ارز با شوک ناگهانی مواجه شد و در اولین ساعات معامالت این روز، 
دالر با قیمت ٢4 هزار و 400 تومان و یورو با قیمت ٢۹ هزار و 400 تومان 

در بازار آزاد معامله شد.
این تالش نیز کامیاب نبودند تا نش��ان داده ش��ود عزم بازار برای 
کاهش قیمت جدی اس��ت و تمایلی به معامله در قیمت های باالتر 
وجود ندارد. روندی که در نهایت توانس��ت در روز چهارشنبه قیمت 
یورو را وارد کانال ٢۸ هزار تومان و در روز پنجشنبه قیمت دالر را 
به کانال ٢۳ هزار تومان وارد کند. بر این اس��اس در پایان معامالت 
ب��ازار آزاد ارز در هفته ای که گذش��ت، قیمت دالر در محدوده ٢۳ 
هزار و ۹۵0 تومان و قیمت یورو در محدوده ٢۸ هزار و ۸00 تومان 
خرید و فروش ش��د. در این هفته همچنین تالش چندباره سفته بازان و 
نوسان گیران بازار برای صعودی کردن روند قیمت ها در بازار در حالی ناکام 
ماند که، به اعتقاد کارشناسان، فعاالن بازار در انتظار دریافت سیگنالی قوی 

از مسئوالن کشور در عرصه دیپلماسی هستند.

خبرنــامه

وابس��تگی روند حرکت بازار سرمایه به نرخ دالر باعث می شود که با هر 
وعده سیاس��ت گذاران و دولتمردان در مورد قیمت این ارز، ش��اخص کل 
بورس هم باال و پایین برود، به طوری که پیش بینی مسئوالن از نرخ دالر 
1۵ هزار تومانی و یا حتی ٢0 هزار تومانی به روند نزولی بورس دامن زد تا 

عمر چراغ قرمز این بازار به درازا بکشد.
به گزارش ایس��نا، بازار سرمایه س��الی پرتالطم را پشت سر می گذارد و 
درحالی که ش��اخص کل این بازار در پنج ماهه نخس��ت سال جاری برای 
نخستین مرتبه تا قله ٢ میلیون واحدی افزایش یافت، اما با آغاز روند نزولی 
بورس از اواخر مردادماه، ش��اهد کاهش این شاخص تا کانال یک میلیون 
و 100 ه��زار واحد نیز بودیم. در این میان، مس��ائل و موضوعات مختلفی 
باعث س��قوط شاخص بورس شده است؛ اتفاقاتی که اعتماد سهامداران را 
از بین می برد و به نظر می رس��د که این رخدادها تمامی داش��ته باشند. از 
اختالف دو وزیر بر سر دومین ETF دولتی گرفته تا مصائب قیمت گذاری 
دس��توری در صنایع مختلف و وعده و وعیدهای سیاست گذاران در مورد 

کاهش نرخ ارز.

نرخ دالر به زیر 20 هزار تومان می رسد؟
هنوز یک ماه از وعده دالر 1۵ هزار تومانی رئیس جمهور نگذشته است 
که رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
از دالر ٢0 هزار تومانی صحبت می کند. در واقع، ماجرا از این قرار است که 
زمان��ی که نرخ دالر نیمایی حدود ٢4 تا ٢۵ هزار تومان بود، یعنی حدودا 
یک ماه قبل، حسن روحانی اعالم کرد اگر 7 میلیارد دالر ایران که نزد کره 
جنوبی اس��ت آزاد ش��ود، دالر تا مرز 1۵ هزار تومان کاهش خواهد یافت. 
در آن روزها ترمز روند افزایشی دالر کشیده شد و نرخ این ارز تا ٢1 هزار 
تومان نیز کاهش یافت. البته مش��خص اس��ت که دالر به 1۵ هزار تومان 
نرس��ید، اما این سیگنال از س��وی دولت به بازار سرمایه داده شد که دالر 
ارزان خواهد شد و بنابراین این امر تاثیر منفی خود را روی بورس گذاشت.
در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که حتی اگر 
به غیر از 7 میلیارد دالر ایران که نزد کره جنوبی است، منابع ارزی دیگر 
ایران نیز آزاد شود، دالر 1۵ هزار تومانی محقق نخواهد شد. در هر صورت 
دالر تا ٢1 هزار تومان کاهش یافت و بعد از مدت کوتاهی دوباره به حدود 
٢۵ هزار تومان رس��ید. در چنین ش��رایطی عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی به عنوان یک سیاست گذار و صاحب نظر، دالر زیر ٢0 هزار 
تومانی را مطرح کرده است؛ موضوعی که باعث شد برخی شرکت های لیدر 
در بازار، فروش خود را با دالر ٢0 هزار تومانی پیش بینی کنند و این اتفاق 

هم به هیجانات بازار سرمایه دامن زد.

از لغو تحریم ها تا بازگشت ارز به کشور
این وعده در حالی مطرح ش��ده اس��ت که بر همگان واضح اس��ت که 
همیشه چشم انداز کاهشی یا افزایشی نرخ دالر بر روی بازار سرمایه تاثیر 
می گذارد تا بازار در بلندمدت خود را با نرخ دالر وفق دهد. از سوی دیگر، 
بحث برداشتن تحریم و مذاکره مطرح است، هرچند که زمان آن مشخص 
نیس��ت اما در نهای��ت با توجه به روی کار آمدن دول��ت بایدن در آمریکا، 
انتظ��ار می رود که آمریکا به توافق برج��ام بازگردد و درنتیجه تحریم های 
نفتی و بانکی لغو ش��وند بنابراین چش��م انداز پیش رو، چشم انداز کاهش 
تحریم است و نخستین سیگنال کاهش تحریم نیز آزادسازی منابع ارزی 
بلوکه ش��ده ایران در کش��ورهای دیگر و بازگشت ارز به کشور است. البته 
نباید از این موضوع غافل ش��د که اگر تحریم ها کاهش یابند، روی مقدار 
فروش ش��رکت ها نیز تاثیرگذار اس��ت و این شرکت ها می توانند بخشی از 
صادرات از دس��ت رفته خود را که به واسطه تحریم ها از دست داده بودند 
به دست بیاورند. البته شاید نرخ فروش با کاهش نرخ دالر کاهش یابد اما 
مقدار فروش می تواند افزایش یابد. در نهایت باید گفت چنانچه نرخ دالر در 
کشور کاهش یابد، باعث خوشحالی همه از جمله سهامداران بورسی است، 
اما آنچه که باعث ناخشنودی این افراد می شود همان کاهش دستوری نرخ 
دالر و عدم ثبات در قیمت این ارز اس��ت، زیرا با چنین نوس��اناتی، امکان 
تحلیل وضعیت مالی شرکت ها از سهامداران بورسی برای افق حداقل ۶ ماه 

تا یک سال گرفته خواهد شد.

وقتی شاخص بورس با فراز و فرود قیمت ارز باال و پایین می رود

سنگینی بار دالر روی دوش بورس

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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یك کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
بورس این هفته به مدار رشد باز می گردد

یک کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به افت شاخص بورس در هفته دوم 
بهمن ماه گفت با توجه به ارزش��مندی سهام ش��رکت ها و قیمت ها به نظر 

می رسد بازار سهام از اواسط هفته آینده از حالت منفی خارج شود.
هومن عمیدی با اشاره به روند معامالت بورس در هفته  ای که گذشت، به 
ایرنا گفت: در هفته س��پری شده شاهد افت دوباره شاخص بورس به کانال 
کمتر از  یک میلیون و ٢00 هزار واحد بودیم که شاخص کل به عدد یک 
میلیون و 17۳ هزار واحد رسید. ابهامات موجود در  بحث بودجه مسئله ای 
تاثیرگذار بر روند بازار بود که اختالف نظرهای موجود بین دولت، مجلس و 
کمیس��یون تلفیق برای تصویب آن از جمله مواردی است که بازار را نگران 

و موجب اصالح بازار شده است.
عمی��دی با بیان اینکه بازار س��رمایه ب��ه دلیل تصمیم ه��ای مدنظر در 
زمینه بودجه در حالت نامش��خصی قرار دارد، به همین دلیل س��هامداران 
تصمیم قطعی در زمینه فروش سهام اتخاذ می کنند، افزود: در این شرایط 
س��هامداران س��عی به حفظ نقدینگی و تبدیل س��هام به پول نقد می کنند 
تا در آینده و در ش��رایطی آرام و ش��فاف اقدام به تصمیم گیری درخصوص 

سرمایه خود کنند.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، مهمترین مس��ئله ای که 
درخصوص بودجه مطرح شد بحث پنج برابر شدن هزینه های انرژی 
و سوخت شرکت ها بود که مورد بسیار موثری است و بازار می تواند 
نس��بت به این موضوع عکس العمل منفی داشته باشد. مطرح شدن 
این رایزنی ها بدون در نظر گرفتن تصویب این موارد، بازار را نگران 
خواهد ک��رد و عالوه بر ایجاد عکس العمل ه��ای متفاوت در صنایع 
مختلف باعث خروج تصمیم گیریهای منطقی توس��ط سهامداران و 

افزایش عرضه در بازار خواهد شد.
عمیدی خاطرنش��ان ک��رد: موضوعی دیگر که بر روند ب��ازار اثرگذار بود 
موضوع رایزنی بر سر مذاکرات احتمالی با دولت جدید آمریکا بود که باید با 
توجه به ایجاد امیدواری ها در س��هولت شرایط صادرات، افزایش درآمدهای 
ناش��ی از صادرات و ورود تکنولوژی های جدید به کشور با حذف تحریم ها 
م��وج مثبتی را در روند بازار ایجاد کن��د، اما از جهت روانی اثری بر قیمت 
دالر داشت و دالر را در منطقه ٢٢ تا ٢4هزار تومان قرار داد که این موضوع 

می تواند تاثیر منفی بر شرکت های صادرات محور داشته باشد.
او ب��ا اع��الم اینکه اکنون برآیند همه پارامترهای موث��ر بر بازار برآیندی 
منف��ی  اس��ت، گفت: باید منتظر ش��فافیت مس��ائل تاثیرگذار ب��ر بازار به 
خص��وص مبحث بودجه بود تا آثار تصویب بودجه و موارد مطرح ش��ده در 

آن بر صنایع دیده شود.
وی با بیان اینک��ه مهمترین اختالفی که دولت و مجلس بر روی بودجه 
دارند محقق نش��دن بودجه با فروش روزانه ٢ میلیون و ۳00 هزار بش��که 
نفت اس��ت، افزود: از دید مجلس کشور نمی تواند بیش از یک تا یک و نیم 
میلیون بش��که نفت در طول روز به فروش برساند و از نظر مجلس رقم در 

نظر گرفته شده توسط دولت عددی خوش بینانه تلقی می شود.

دریچه

فرصت امروز: ش��اخص کل بورس ته��ران در معامالت هفته دوم بهمن 
ماه ۳4 هزار واحد کاهش یافت و افت ٢.۹ درصدی را ثبت کرد. همچنین 
ش��اخص کل هم وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد، معامالت 
هفتگی خود را با افت 0.4 درصدی به پایان رس��اند. بررسی ها از عملکرد 
هفتگی صنایع سی وهش��ت گانه بورس��ی نیز نش��ان از رشد قیمت سهام 
کوچک بازار در مقابل عقب نش��ینی بزرگان دارد. در حالی ش��اخص کل 
بورس هفته ای منفی را تجربه کرد که گروه محصوالت چوبی با تک نماد 
»چفیب��ر« رش��دی 17 درصدی را ثبت ک��رد و از این منظر برترین گروه 
بورس��ی در هفته گذش��ته بود. پس از آن زراعتی ها با رش��د هفتگی 14 
درصدی همراه شدند و رتبه دوم را به خود اختصاص دادند. دیگر گروه های 
کوچک بازار از جمله حمل  و نقل، قند و شکر، سیمان، محصوالت دارویی، 
منسوجات، سایر معادن و تامین آب و برق از دیگر صنایعی بودند که این 
هفته با صعود میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود همراه شدند. سیمان 
هم که در هفته گذشته صعود بیش از 4 درصدی را تجربه کرد، معامالت 
داغی داش��ت و انتظار برای افزایش ن��رخ انرژی و به دنبال آن، نرخ جدید 
س��یمان از مهمترین دالیل افزایش دادوستد س��هام در این گروه قلمداد 

می شود.
اصالح بورس تهران در هفته ای که گذشت

ش��اخص کل در پایان روز چهارش��نبه )۸ بهمن م��اه( در حالی با رقم 
ی��ک میلیون و ٢07 هزار واحد به معامالت خود پایان داد که این رقم در 
روز چهارش��نبه )1۵ بهمن ماه( به یک میلیون و 17۳ هزار واحد رس��ید. 
همچنین شاخص کل هم وزن از رقم 4٢4 هزار و 71۹ واحد به 4٢۳ هزار 
و 1۶٢ واحد و ش��اخص قیمت هم وزن از ٢77 هزار و 777 واحد به عدد 
٢7۶ هزار و 747 واحد رس��ید. در پنج روز معامالتی این هفته، نمادهای 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا 
)خساپا(، لیزینگ پارسیان )ولپارس( و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( ازجمله 

نمادهای پربیننده قرار داشتند.
براس��اس این گزارش، در هفته گذش��ته بزرگان بورسی خبرساز بودند؛ 
از انتش��ار پیش بینی سود برخی از زیرمجموعه های کاالیی گرفته تا تداوم 
عقبگ��رد قیمت ها در ای��ن صنایع. به این ترتیب هفته گذش��ته در میان 
گروه های کامودیتی محور، گروه فلزات اساسی با افت ۶ درصدی مواجه شد 
و این روند در زیرمجموعه های گروه فرآورده های نفتی با کاهش ۵ درصدی 
میانگین س��هام پاالیشی دنبال شد. دیگر گروه های کاالیی بورس نیز این 
هفته قرمزپوش بودند. در این راس��تا کانه ه��ای فلزی کاهش 4 درصدی، 
محصوالت ش��یمیایی افت ۳ درصدی و شرکت های چندرشته ای صنعتی 

ریزش 0.1 درصدی را ثبت کردند.
از گزارش های حاشیه ساز هفته گذشته می توان به انتشار EPS شرکت 
ملی مس ایران اش��اره کرد. این ش��رکت براس��اس متغیرهای مختلف دو 

گ��زارش متفاوت روانه کدال کرد. »فملی« در گزارش نخس��ت با در نظر 
گرفتن دالر 1۹هزار تومانی و مس 7هزار دالری، س��ود 100۶ ریالی برای 
هر س��هم پیش بینی کرد و در گزارش بعدی خود ن��رخ ارز برآوردی را به 
٢٢ه��زار توم��ان افزایش داد و هر تن مس جهان��ی را 7700 دالر در نظر 
گرفت که با تخمین های جدید، پیش بینی س��ود هر س��هم فملی 11۹7 
ریال افزایش یافت. به این ترتیب »فملی« با برآوردهای جدید از نرخ دالر 
و مس، س��ود سه ماهه زمستان را با رش��د 1۳7 درصدی از 1۳۸ ریال به 

۳٢۸ ریال ارتقا داد.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز با ارسال اطالعیه ای روی سامانه کدال 
اعالم کرد با عنایت به عملکرد 10 ماهه ش��رکت و برآورد ٢ ماه آتی ۹۹، 
مبلغ 1۶40 ریال س��ود به ازای هر س��هم  برای سال مالی به پایان اسفند 
۹۹ پیش بینی می شود. به این ترتیب »فوالد« که در سه ماهه پایی 47۹ 
ریال س��وخته محقق کرده بود، سود زمستانه خود را با رشد ۳۵ درصدی، 

۶4۹ ریال پیش بینی کرد.
سمت و سوی بورس با بودجه چند دوازدهم

هفته گذشته الیحه بودجه 1400 از سوی نمایندگان مجلس رد شد و 
این موضوع بی تردید بر چش��م انداز بازارها و از جمله بازار سرمایه بی تاثیر 
نیس��ت، چراکه عدم تصویب الیحه بودج��ه و احتمال اجرای بودجه چند 
دوازده��م، عالوه بر افزای��ش ابهام و نگرانی در بازار، ب��ه طور حتم میزان 

افزایش عرضه ها در بازار را فراهم می کند.
در این زمینه، رس��ول جاویدی کارشناس بازار سرمایه به اجرای بودجه 

چند دوازدهم و تاثیر آن بر معامالت بورس اشاره کرد و به ایرنا گفت: »بازار 
از چند وقت گذش��ته تا حدودی در انتظار تعیین تکلیف بودجه بود زیرا 
روشن شدن این موضوع باعث می شود تا هرچه زودتر تکلیف بازار سهام و 

مسیر معامالتی آن مشخص شود.«
او ن��رخ ارز را از جمله مس��ائل مهم تاثیرگذار ب��ر روند معامالت بورس 
دانست و افزود: »نرخ دالر توسط مجلس 17 هزار و ۵00 تومان و در دولت 
1۵ هزار  تومان پیش بینی ش��ده بود که حال مجلس با رد الیحه بودجه 
دست رد به بودجه دولت زد و این موضوع به طور حتم تاثیر متفاوتی را در 

بازارهای مختلف سرمایه گذاری خواهد گذاشت.«
جاویدی با بیان اینکه »با رد الیحه بودجه توس��ط مجلس، گمانه زنی ها  
در خصوص ابهام های موجود در بازار بیشتر شده است«، ادامه داد: »یکی 
از مسائل قابل اهمیت، موضوع افزایش نرخ انرژی مانند گاز، برق بوده است 
که در بازار شایعاتی در زمینه افزایش قیمت چند برابری آنها وجود دارد، 
ب��ا توجه به چنین وضعیتی انتظار می رفت این مورد در بودجه مش��خص 
ش��ود، اما با توجه به رد آن این ابهام همچنان در بازار وجود دارد و باعث 
تاثیرگذاری بر معامالت خواهد ش��د. همچنین یک��ی دیگر از مواردی که 
برای بازار مهم بود تعیین تکلیف تامین کسری بودجه بود تا از این طریق 
مشخص شود که دولت برای رفع کسری بودجه چه برنامه هایی دارد و آیا 
مانند امس��ال برای تامین کس��ری بودجه به بازار سهام اکتفا می کند یا از 

طریق انتشار اوراق تامین مالی اقدام به پر کردن خألهای مالی می کند.«
 وی با اش��اره به اینکه »عدم تصویب الیحه بودجه زمینه افزایش ابهام 
و ت��رس در بازار را فراهم می کند«، گفت: »این موضوع به طور حتم باعث 
افزایش میزان عرضه ها در بازار می ش��ود و بهتر بود تا در چنین موقعیتی، 
اقدامی بهتر برای تصویب الیحه بودجه در دستور کار قرار می گرفت. البته 
انتظار می رود افزایش عرضه ها در بازار زیاد دوام نداش��ته باشد و در ادامه 

شاهد قدرت نمایی خریداران در بازار باشیم.
او با اشاره به اینکه بازار در حالی این روزها درگیر افت است که در چند 
روز گذش��ته به مدار صعودی بازگشته بود، گفت: »این افزایش شاخص به 
کمک س��هام پاالیش��ی ها رخ داد و بعد از مدت ها سبب لیدری آنها شد. 
افزایش قیمت در این س��هام زمینه افزایش عرضه ای��ن نمادها در بازار را 
فراهم کرد و باعث شد تا کلیت بازار به دلیل اینکه پاالیشی ها را به عنوان 
لیدر بازار قبول داشتند و عرضه ها در آنها زیاد شد زمینه افت سنگین بازار 

و فشار فروش نسبی در بازار بیشتر شود.«
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، »اظهارنظرهای مختلف درخصوص 
آینده سیاسی و اقتصادی سبب ابهام در بازار شده است که این ابهام باعث 
عدم تصمیمگیری مناسب سرمایه گذاران شد و هر یک از افراد با توجه به 
دید خاصی که دارند و وزنی که به اخبار منفی می دهند بر آن اس��اس در 

بازار برای معامله تصمیم گیری می کنند.«

اصالح شاخص بورس تهران در هفته دوم بهمن ماه

بزرگان بورس عقب نشستند
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بزرگترین جزیره خلیج فارس به شبکه گاز 
ایران وصل می شود

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از اجرای بزرگترین عملیات حفاری 
افق��ی جه��ت دار »اچ. دی. دی« جهان برای برای س��اخت خط لوله 
گاز »بندرعباس-الفت-گورزین« با هدف اتصال جزیره قشم به شبکه 
سراسری گاز و تامین خوراک صنایع پتروشیمی در بزرگترین جزیره 

خلیج فارس خبر داد.
به گزارش ایس��نا، حس��ن منتظر تربتی، با اشاره به استفاده از بند 
)ق( تبصره ٢ قانون بودجه س��ال 1۳۹۳ برای توس��عه ش��بکه گاز با 
هدف جایگزین��ی گاز طبیعی با فرآورده های نفت��ی، گفت: از محل 
گازرس��انی به صنایع، نیروگاه های برق، روس��تاها و شهرها و از محل 

فروش فرآورده های نفتی مازاد، هزینه های گازرسانی تامین می شود.
وی ب��ا بیان اینکه یکی از برنامه های در دس��ت اجرا اتصال قش��م 
به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس به ش��بکه سراسری گاز است، 
تصری��ح کرد: بر این اس��اس، طراحی و س��اخت خ��ط لوله ۳0 اینچ 
بندرعباس، الفت، گورزین و انشعاب 1۶ اینچ شهرک صنعتی خلیج 

فارس در دستور کار شرکت ملی گاز قرار گرفته است.
معاون وزیر نفت در امور گاز درباره جزییات بیشتر ساخت این خط 
لوله گاز هم توضیح داد: به منظور گازرسانی به جزیره قشم نسبت به 
احداث خط لوله ۳0 اینچ بندرعباس-الفت – گورزین )قشم( منشعب 
از خط هفتم سراس��ری گاز به طول تقریبی ۵۸ کیلومتر )شامل سه 
کیلومتر بخ��ش عبور دریایی به روش HDD( و انش��عاب 1۶ اینچ 

شهرک صنعتی خلیج فارس به طول 14 کیلومتر آغاز شده است.
ای��ن مقام مس��ئول ظرفیت انتق��ال این خط لول��ه را ٢۵ میلیون 
مترمکعب در روز عنوان ک��رد و افزود: یکی از مهمترین ویژگی های 
ساخت این خط لوله گاز و وجه متمایز این پروژه مربوط به عملیات 
HDD برای گازرسانی به جزیره قشم و عبور از عمق آب های خلیج 
فارس )انجام حفاری افقی جهت دار( اس��ت که برای نخستین بار در 
جه��ان این متراژ طول به می��زان ۳ کیلومتر به صورت حفاری افقی 

انجام می گیرد.
به گفته وی پیش بینی می شود بخش اول پروژه جهت گازرسانی به 
ش��هرک صنعتی خلیج فارس تا سه ماهه اول سال 1400 تزریق گاز 
شود؛ گازرسانی به جزیره قشم نیز تا انتهای سال 1400 تکمیل شود.

تربتی با یادآوری اینکه با ساخت و توسعه این خط لوله انتقال گاز 
زمینه ش��کوفایی توس��عه صنایع به ویژه پتروشیمی در جزیره قشم 
فراهم می شود، خاطرنشان کرد: با ساخت خط لوله گاز زمینه تامین 

پایدار و مطمئن خوراک صنایع پتروشیمی در قشم فراهم می شود.

استقرار شرکت های دانش بنیان در 
شهرک های صنعتی ممکن شد

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت شهرک های صنعتی 
ای��ران گفت طی توافق با رئیس اتاق اصناف ایران و معاون وزیر علوم، 
شرکت های دانش بنیان و صنوف کوچک تولیدی در اراضی شهرک های 
صنعتی نزدیک شهرهای بزرگ مستقر می شوند تا از فرصت و مزایای 
ش��هرک ها برای توس��عه تولید خود بهره گیرند. به گزارش ایرنا، علی 
رس��ولیان در نشس��ت وزیر صنعت، معدن و تج��ارت با فعاالن بخش 
خصوصی خراس��ان رضوی در محل اتاق بازرگانی مش��هد افزود: یکی 
از مطالبات جدی فعاالن اقتصادی به ویژه در خراس��ان رضوی امکان 
ص��دور پروانه بهره برداری در یک پالک مرب��وط به واگذاری اراضی در 
شهرک های صنعتی بوده که این مهم عملیاتی می شود و اراضی مازاد 
در اختی��ار واحدهای تولیدی در ش��هرک های صنعت��ی به طرح های 
صنعتی دارای پروانه بهره برداری واگذار می شود. وی با تاکید بر استفاده 
از نقط��ه نظرات بخش خصوصی در ح��وزه مدیریتی خود گفت: یک 
ش��ورای مش��ورتی با بهره گیری از فعاالن بخش خصوصی در سازمان 
صنایع کوچک شکل می گیرد تا همه تصمیمات در این حوزه مبتنی بر 
نظر بخش خصوصی باشد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
شرکت شهرک های صنعتی و س��ازمان صنایع کوچک، فقط سازمان 
صنایع کوچک خواهد بود زیرا مسئولیت خود را توسعه صنعت می داند 
و هدفش زمین فروش��ی نیست و نخواهد بود. رسولیان افزود: از زمانی 
که زمین در ش��هرک های صنعتی به س��رمایه گذاران واگذار می شود 
هم��ه اقدامات آنان رصد ش��ده و تحت نظارت قرار می گیرد همچنین 
مشکالت سرمایه گذاران بررسی می شود و این گره گشایی از مشکالت 
فقط مختص واحدهای تولیدی داخل ش��هرک ها نیست و شامل همه 

واحدهای اطراف شهرک ها نیز می شود.

اخبـــار

تامی��ن و عرض��ه کاال از جمله اولویت های دولت بوده که در س��ال های 
اخیر بدون وقفه انجام ش��ده اس��ت و این روند در زمان شیوع کرونا نیز به 
خوبی انجام شد، به طوری که حتی بیش از نیاز عمومی، اقالم در دسترس 

مردم قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در چند سال اخیر با افزایش تحریم ها 
و سیاست فش��ار حداکثری آمریکا، دولت دوازدهم نیز اقتصاد مقاومتی و 

تامین کافی نیازهای داخلی را در دستور کار خود قرار داد.
با این وجود به  طور مداوم ش��ایعه هایی مبن��ی بر کمبود کاال و کاهش 
تولید، زمینه تشویش بازار را فراهم می کرد تا براساس آن نه فقط مردم به 
خرید بیش از نیاز و انبار کردن اقالم خوراکی روی بیاورند، بلکه ش��رایط 
برای افزایش بی رویه قیمت ها از سوی سودجویان هموار شود؛ با این وجود 
تاکن��ون هیچ یک از این اخبار حقیقت نیاف��ت و کمبودی در تامین نیاز 

عمومی دیده نشد.
از اواخر سال ۹۸ ویروس کرونا با سرعت باال گسترش یافت و موجب شد 

کشور در شرایطی قرار بگیرد که تا پیش از این روبه رو نشده بود.
به موجب ش��یوع گسترده این ویروس در کشور، دولت مجبور به اعمال 
محدودیت هایی در ترددهای ش��هری و تعطیلی اماکن عمومی شد که در 
آستانه یک سالگی کرونا نیز برخی از این تعطیلی ها و محدودیت ها ادامه 

دارد.
از همان آغاز ش��یوع کرونا در کش��ور برخی مردم ب��رای کاهش نیاز به 
خروج از منازل و تردد در شهر،  اقدام به خرید گسترده کاالهای مور نیاز 
خ��ود کردند و دولت با توجه به افزای��ش بی رویه و قابل توجه خرید اقالم 
موردنیاز، تالش کرد تا کاالها و اقالم موردنیاز مردم را تامین کند. همچنین 
ب��ا برنامه ریزی افزایش تولید و تامین ذخای��ر کافی کاالیی، به طور روزانه 
محصوالت را در اختیار عرضه کنندگان گذاشت تا مردم در هیچ منطقه و 

شهری با کمبودی مواجه نشوند.
البته در این میان برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت توسط 

س��ودجویان، بازرسی های ش��بانه روزی در همه نقاط کشور در دستور کار 
قرار گرفت تا تخلفات را شناسایی و برای رفاه عمومی با آنها برخورد الزم 

انجام شود.
بر همین اساس، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرد که در نیمه نخست امسال ۸۵۸ هزار و ۹۵7 فقره بازرسی از کاالها و 
خدمات اولویت دار توسط بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت در 
سراسر کشور انجام شد که منجر به تشکیل ۳۸ هزار و ۵۹۳ فقره پرونده 

شده است.
تامین کاالی اساسی اولویت دولت دوازدهم

در هفته های گذش��ته رئی��س جمهوری بر تامین کااله��ای ضروری و 
موردنی��از مردم و کنترل و مدیریت قیم��ت آنها تاکید و این موضوع را به 

عنوان اولویت نخست دولت معرفی کرد.
بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سیاست 
این وزارتخانه عرضه و فراوانی کاال برای حفظ تعادل قیمتی در بازار است، 
اعالم کرد: شرایط تامین، تولید کاالها و اقالم موردنیاز مردم مناسب است 
و پیش بینی های الزم برای ذخیره س��ازی ش��ب عید و همچنین تش��دید 

نظارت ها در ایام پایانی سال انجام شده است.
همچنین »س��عید صارمی« مع��اون دفتر برنامه ری��زی تامین، توزیع و 
تنظی��م بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت به تامین ۶0 میلیون تن کاال 
مصرفی س��الیانه کشور اشاره و تصریح  کرد: در ۹ ماه آغازین سال اقالمی 
که در بازار با کمبود مواجه بودند، از ذخایر استراتژیک تامین شد تا مشکلی 

برای مردم ایجاد نشود.
صارمی گفت: در یک س��ال اخیر با وجود مش��کالت تحریم و ش��یوع 
گس��ترده ویروس کووی��د 1۹، در زمینه تامین و توزیع کاالی اساس��ی با 
موفقیت عمل کردیم و تاکنون با مشکلی برای کمبود کاال مواجه نشده ایم.

ترخیص فوری کاال در یك ماه برای کنترل قیمت در بازار
از مهرماه امسال با سفر معاون اول رئیس جمهوری به استان هرمزگان، 

برای کاهش انبار شدن کاالها در گمرک دستورالعمل های جدیدی صادر 
ش��د تا صاحبان کاال بتوانن��د در کمترین زمان ممک��ن کاالهای خود را 
حداکثر تا سقف ۹0 درصد بدون نیاز به کد رهگیری بانک ترخیص کنند.

بر همین اس��اس از نیمه آبان ماه س��رعت خروج کاال از گمرک افزایش 
چشمگیری پیدا کرد تا 4 میلیون تن کاالی اساسی باقی مانده در گمرک 
به بازار عرضه شود، به طوری که در کمتر از یک هفته ٢ میلیون تن از این 

اقالم مجوز خروج دریافت کردند و این روند همچنان ادامه دارد.
در ۹ ماهه امس��ال با وجود تحریم ها و گسترش شیوع ویروس کرونا در 
کشور که بسته بودن چندماهه مرزها را به دنبال داشت،  ٢۵ میلیون تن 
کاال به ارزش ٢۶ میلیارد و ۸00 میلیون دالر کاال وارد کش��ور شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته فقط یک درصد از نظر وزنی و 14 

درصد از نظر ارزشی کاهش را نشان می دهد.
کمبود کاالی اساسی وجود ندارد

با وجود انتشار مداوم شایعه هایی مبنی بر کمبود برخی کاالها، دولت از 
تریبون های مختلف استفاده کرده تا اعالم کند برنامه ریزی های الزم برای 
تامین و عرضه کاالهای اساس��ی تا پایان و بعد از آن انجام ش��ده است تا 

کشور دچار کمبود مواد غذایی یا اقالم اساسی نشود.
تاکنون نیز در بازار کاال به اندازه کافی وجود داش��ته اس��ت و براس��اس 
گزارش ها، انبارها انباشته از اقالم موردنیاز عموم مردم است و تامین مواد 
اولیه کارخانجات برای محصوالت داخلی نیز به طور مداوم انجام می شود، 
واردات کاالهای اساسی با تعرفه گروه یک کاالیی نیز همچنان ادامه دارد 
و در س��ه ماهه فصل پاییز بارگیری، تخلیه و ترخیص در سریع ترین زمان 

ممکن انجام شده است.
رصد و پایش تولید و واردات کاالهای اساسی و موردنیاز مردم و چگونگی 
توزی��ع و نظارت بر قیمت ها به طور مداوم انجام می ش��ود تا نگرانی ها رفع 
شود، زیرا اطمینان خاطر مردم از تامین نیازها اولویت اصلی کشور است و 

دولت همراه با واحدهای تولیدی به  طور شبانه روزی فعالیت خواهد کرد.

تامین بی وقفه کاالها در دوران کرونا در دستور کار دولت

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت از ابتدای امسال تا دی ماه 
یک میلیون و ۹00 هزار تن کود اوره توسط وزارت جهاد کشاورزی توزیع شده 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳00 هزار تن افزایش داشته است.
»حمید رسولی« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به مناسبت دهه 
مبارک فجر افزود: طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی امسال حدود ۳ میلیون 
تن کود یارانه ای ازته، فسفاته و پتاسه باید توسط تامین و توزیع شود که از این 
میزان ٢میلیون و 400 هزارتن کود ازته )اوره( و ۶00 هزارتن کودهای فسفاته 

و پتاسه است.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کش��اورزی اظهار داشت: در 10 سال 
اخیر برنامه بخش کش��اورزی برای تامین کود اوره حدود ٢ میلیون تن و در 
سال های اخیر این میزان به ٢ میلیون و ٢00 هزارتن رسیده بود، اما امسال با 
پیگیری های انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی این عدد به ٢ میلیون و 
400 هزار تن  رسیده که ٢00 هزارتن افزایش نسبت به سال قبل داشته است.

 وی تصریح کرد: هرچند که نیاز بخش کشاورزی حدود ۳ میلیون تن کود 
اوره در س��ال است، اما همین که نسبت به س��ال های گذشته افزایش ٢00 

هزارتنی پیدا کرده است جای خوشحالی دارد.
رسولی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از یک میلیون و ۹00 هزارتن کود 
اوره توسط شرکت های پتروشیمی تحویل بخش کشاورزی شده که این عدد 

نس��بت به مدت مشابه سال گذشته که یک میلیون و ۶00 هزارتن بود، رقم 
۳00 هزارتن افزایش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: امسال علی رغم اینکه در مقطع کوتاهی به دلیل سرما و 
برودت هوا گاز شرکت های پتروشیمی قطع شد، اما با پیگیری های وزیر جهاد 
کشاورزی و دستور رئیس جمهوری و معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت، 
شرکت های پتروشیمی سریع تر گازشان وصل شد و شرکت های مذکور به مدار 

تولید رسیدند و ما از برنامه عقب نیستیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه اوج تامین و تحویل کود اوره مربوط به ماه های 
بهمن و اسفند و متعاقب آن فروردین ماه برای کشت بهاره است، اظهار داشت: 
طبق توافقی که در ابتدای سال با شرکت های پتروشیمی داشتیم کود را طی 
ماه های آتی طبق برنامه تحویل خواهیم گرفت و هماهنگی های الزم به عمل 
آمده است. وی افزود: در بهمن ماه و اسفندماه هر سال برای مصرف کشت بهاره 
مناطق گرمسیر، معتدل و سردسیر که به تدریج وارد مدار تولید می شوند، باید 
۶00 هزارتن )یعنی  هر ماه۳00هزار تن( کود اوره را تدارک و توزیع کنیم تا 

بتوانیم پاسخگوی نیاز مناطق باشیم.
رسولی گفت: بنابراین در 11 روز اول بهمن ماه توانستیم سهمیه ها را طبق 

برنامه از شرکت های پتروشیمی طرف قرارداد تحویل بگیریم.
رشد 45 درصدی تامین و توزیع کود اوره در 10 ساله اخیر 

وی اضافه کرد: در بحث تامین، تدارک و توزیع کود اوره امسال نسبت به سال 
گذشته )سال ۹۸ ( نزدیک به ۳0 درصد و نسبت به میانگین 10 ساله بیش از 

4۵ درصد رشد داشته ایم.
140 هزار تن ذخایر کود اوره کشور

مدیرعامل ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی افزود: ذخایر استراتژیک 
کاالهای اساس��ی برای حفظ امنیت غذایی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت بنابراین اکنون بیش از 140 هزارتن کود اوره برای ذخایر اس��تراتژیک 

موجود است و جایی برای نگرانی نداریم.
وی اضافه کرد: این ذخایر به صورت مستمر به روزرسانی می شود و در صورت 

نیاز برای امنیت بخش کشاورزی به بازار تزریق خواهد شد.
نرخ کود اوره فقط حدود 19درصد رشد یافت

رس��ولی درباره قیمت کود اوره در س��ال جاری گفت: قیمت هر کیسه ۵0 
کیلویی کود اوره از ابتدای دی ماه و پس از یک و نیم سال کمی افزایش یافت 
و به قیمت ۶۵ هزارتومان به دست کشاورزان می رسد که کمتر از ٢0 درصد 

نسبت به سال قبل رشد را نشان می دهد.
به گفته وی، س��ال گذش��ته قیمت هر کیس��ه ۵0 کیلویی کود اوره ۵۵ 
هزارتومان بود یعنی هر کیلوگرم کود اوره نسبت به سال قبل تنها ٢00 تومن 
افزایش داش��ته است که نسبت به سایر نهاده های کشاورزی کمترین میزان 

رشد را داشته است.
وی اظهار داش��ت: دولت و وزارت جهاد کش��اورزی ب��رای حمایت ویژه از 
کش��اورزان به دنبال تامین و تدارک کود اوره تولید داخل و با قیمت مناسب 
است به طوری که اجازه نداند کود اوره موردنیاز بخش کشاورزی افزایش قیمت 

چندانی مانند سایر نهاده ها و خدمات کشاورزی داشته باشد.
ورود 2 شرکت پتروشیمی جدید به مدار تولید کود اوره 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: اکنون شرکت خدمات 
حمایتی کش��اورزی ک��وداوره موردنیاز بخش کش��اورزی را از ش��رکت های 
پتروشیمی عسلویه، رازی بندر امام خمینی، شیراز، خراسان و کرمانشاه تامین 

می کند.
وی تصریح کرد: میزان تولید کود اوره این ش��رکت های پتروشیمی ساالنه 
بیش از ۶ میلیون تن است که حدود ٢ میلیون و 400 هزارتن آن به شرکت 
خدمات حمایتی کشاورزی تحویل داده می شود و بیش از ۳.۶ میلیون تن از 

این محصول نیز به کشورهای هدف صادر می شود.  

رئی��س انجمن تولیدکنندگان شیرخش��ک از کاهش تقاضای خرید 
شیر خام و دپوی ۳0 هزار تن شیرخشک مازاد در انبار ها خبر داد.

سیاوش س��لیمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک در گفت 
و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، با بیان اینکه صادرات شیرخش��ک طی ٢.۵ س��ال 
گذشته ممنوع بوده است، اظهار کرد: امسال ۳ محموله شیرخشک به 
بازار های هدف صادر ش��د که ٢ محموله آن ۵ هزار تنی و یک محموله 

10 هزار تنی بوده است.
وی افزود: در ش��رایط فعلی که شیرخام تولیدی جذب کارخانجات 
نمی شود، به سمت کارخانه های شیرخشک سرازیر می شود، به همین 

خاطر کارخانجات شیرخشک با ترافیک بار روبه رو هستند.
س��لیمی با اش��اره به اینکه ماهانه حداقل ٢۵ هزار تن شیرخش��ک 
تولید می ش��ود، بیان کرد: بیش از ۳0 هزار تن موجودی شیرخش��ک 
اعالم ش��ده، درحالی که حداکثر مصرف سالیانه شیرخشک کشور 70 

هزار تن است.
رئی��س انجمن صنف��ی تولیدکنندگان شیرخش��ک با بی��ان اینکه 

واحد ه��ای تولی��دی اجازه ص��ادرات ندارن��د، گفت: در ح��ال حاضر 
واحد های تولیدی اجازه ص��ادرات ندارند، به همین خاطر قاچاقچیان 

اقدام به قاچاق شیرخشک به بازار های هدف می کنند.
س��لیمی ادام��ه داد: بنابر آم��ار یک ماه اخیر، بی��ش از ۳0 هزار تن 
موجودی شیرخش��ک کارخانجات بوده اس��ت که این میزان جدای از 
می��زان ذخیره کارخانه ها برای مصرف خود اس��ت که اگر به این آمار 

اضافه شود، موجودی کشور به بیش از ۵0 هزار تن می رسد.
ای��ن مقام مس��ئول کاهش قدرت خرید خان��وار را علت اصلی مازاد 
شیرخش��ک دانس��ت و گفت: با کاهش قدرت خرید خانوار، ش��یرخام 
تولیدی روانه کارخانه های شیرخشک می شود که با این وجود با مازاد 

تولید روبه رو هستیم.
وی در پای��ان ب��ا بیان اینکه اطالعی از واردات شیرخش��ک با تغییر 
کد تعرفه ندارم، تصریح کرد: گرچه آمار هایی از واردات شیرخش��ک با 
تغییر کد تعرفه داده می ش��ود، اما بن��ده اطالعی از این موضوع ندارم. 
هرچند واردات شیرخش��ک در ش��رایطی ک��ه با م��ازاد تولید روبه رو 

هستیم، جای تأسف دارد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد

افزایش 300 هزار تنی توزیع کود اوره در سال 99

دپوی30 هزار تن شیرخشك مازاد در انبارها

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

پیش بینی وزیر صمت از قیمت خودرو
وزیر صمت گفت قیمت خودرو ضمن کاهش در حال رسیدن به یک تعادل 
است و دالالن در حال حذف شدن هستند. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
علیرضا رزم حس��ینی با بیان اینکه صنعت خودرو در ایران دچار انحصار، عدم 
رقابت و هزینه های سربار است، گفت: هم اکنون سیاست جامع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در جهت رقابتی کردن تولیدات این صنعت است. وی ادامه داد: 
ساخت داخل در صنعت خودرو در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
و قطعه سازان هم اکنون در یک شرایط مناسب کاری در دو تا سه شیفت فعال 
هستند و رشد تولیدات ملموس است. وزیر صمت تصریح کرد: قیمت خودرو 
ضمن کاهش در حال رسیدن به یک تعادل است و دالالن در حال حذف شدن 
هستند. رزم حسینی تصریح کرد: با افزایش عرضه، قیمت در حال کاهش است 
و در آینده نزدیک خودروهای با کیفیت تارا و شاهین نیز وارد بازار خواهند شد 

و می توانند در جلب رضایت مشتریان موثر باشند.

خبر مهم سایپا برای متقاضیان خرید خودرو
گروه خودروس��ازی سایپا با هدف تسریع و تس��هیل در مشارکت متقاضیان 
خرید محصوالت این گروه خودروس��ازی، برای اولی��ن بار و به صورت همزمان 
دو ط��رح ف��روش فوق العاده و پیش فروش محصوالت خود را به مناس��بت دهه 
مب��ارک فجر اجرا می کند. به گزارش س��ایپانیوز، معاون بازاریابی و فروش گروه 
خودروس��ازی سایپا ضمن اعالم این خبر، افزود: در این شیوه فروش ابتکاری، ۶ 
مدل از محصوالت س��ایپا به صورت فروش فوق العاده و ۹ مدل از محصوالت به 
صورت پیش فروش یک ساله عرضه می شود و مشتریان امکان مشارکت در یک یا 
هر دو طرح عرضه را دارند. حسین کاظمی توضیح داد: فرآیند ثبت نام مشتریان 
در این شیوه عرضه محصوالت به شکلی طراحی شده که مشتریان می توانند در 
هر یک از طرح ها یا هر دو طرح فروش ثبت نام کنند و در روز قرعه کشی، ابتدا 
منتخبین فروش فوق العاده مشخص می شود و سپس سایر ثبت نام کنندگان در 
قرعه کشی طرح پیش فروش با موعد تحویل یک ساله شرکت داده خواهند شد.

به گفته کاظمی متقاضیان مش��ارکت در این طرح های فروش می توانند 
از س��اعت 14 روز ش��نبه 1۸ بهمن ماه به مدت س��ه روز و به صورت ٢4 
س��اعته با ورود به س��ایت فروش اینترنتی محصوالت گروه خودروس��ازی 
س��ایپا به آدرس https://saipa.iranecar.com اطالعات ش��خصی را 
وارد ک��رده و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور، نس��بت به ثبت نام و 
انتخ��اب نوع خودرو اقدام کنند. معاون بازاریابی و فروش س��ایپا ادامه داد: 
در این طرح های فروش خودروهای س��ایپا1۵1، تیب��ا صندوقدار و تیبا٢، 
س��اینا و کوییک دنده ای به هم��راه کوییک.آر در طرح ف��روش فوق العاده 
و خودروهای ش��اهین، تیب��ا صندوقدار و تیبا٢، س��اینا و کوییک دنده ای، 
س��ایپا1۵1، کوییک.اس، ساینا.اس و کوییک.آر نیز در طرح پیش فروش با 
موعد تحویل حداکثر یک ساله عرضه خواهند شد. کاظمی در پایان گفت: 
با هدف عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی و کم کردن نقش واسطه ها 
در بازار خودرو، محدودیت های قبلی برای ثبت نام در این طرح های فروش 
نیز در نظر گرفته ش��ده اس��ت. هموطنان می توانند برای کس��ب اطالعات 
بیش��تر پیرامون این طرح های فروش به ش��بکه نمایندگی های مجاز گروه 

خودروسازی سایپا در سراسر کشور مراجعه کنند.

دناپالس توربو اولین خودرو تمام ایرانی 5 ستاره
گروه صنعتی ایران خودرو به اس��تناد آخری��ن ارزیابی کیفی خودروهای 
س��اخت داخل شرکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران، دنا پالس توربو 
اتوماتیک که محصولی تمام ایرانی اس��ت، در اولین حضور خود در جدول 

ارزشیابی کیفی، موفق به کسب پنج ستاره کیفیت شد.
به گزارش ایس��نا، نوع دنده دس��تی دناپالس ها از ابت��دا با کیفیت چهار 
ستاره کیفی وارد جدول ارزشیابی کیفی خودروها شد و اکنون نیز کیفیت 

نوع اتوماتیک آن در میان خودروهای ایرانی، سرآمد شناخته شده است.
طب��ق اعالم گ��روه صنعتی ایران خودرو، این برای نخس��تین بار اس��ت که 
محصولی تمام ایرانی، موفق به کس��ب پنج س��تاره کیفیت می شود. همچنین 
طبق آخرین گزارش کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، پژو 40۵ 
تولیدی کارخانه ایران خودرو خراسان به جمع خودروهای سه ستاره اضافه شده 
و به این ترتیب، در سبد محصوالت این گروه صنعتی، محصولی با کیفیت کمتر 
از س��ه س��تاره وجود ندارد؛ این در حالی است که طبق ابالغیه وزارت صمت، 
هدف کیفی خودروها دس��ت کم دو ستاره تعیین ش��ده است. در سال جاری 
و براس��اس ابالغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، کس��ب ستاره های کیفی، 
عالوه بر ارزش��یابی محصول، به نتایج ش��اخص IQS که نتیجه نظرسنجی از 
مشتریان است نیز وابستگی دارد. در ارزشیابی کیفیت خودروهای داخلی که به 
صورت ماهانه توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد  ایران ) ISQI( انجام 
می گیرد، در ماه هایی که پژو ٢00۸ ایران خودرو تولید و مورد ارزیابی قرار گرفته، 
تنها محصولی بوده که همیشه موفق به کسب پنج ستاره کیفی به صورت کامل 
شده است؛ اکنون با تولید دنا پالس توربو اتوماتیک، این گروه صنعتی دارای دو 

خودرو پنج ستاره در سبد محصوالت خود است.

صرفه جویی بیش از 2 میلیون یورو در شرکت 
مالیبل سایپا با قطع وابستگی به واردات

در پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو، 
ش��رکت مالیبل سایپا دس��تاوردهای خود در حوزه داخلی سازی را به نمایش 
گذاش��ت. به گزارش خبرگزاری تس��نیم به نقل از سایپا نیوز، شرکت مالیبل 
س��ایپا که بزرگترین ش��رکت ریخته گری در صنعت خودروسازی کشور است 
در نمایش��گاه بین المللی قطعات، ل��وازم و مجموعه های خ��ودرو محصوالت 
تولیدی خود در بخش های ریخته گری چدن و آلومینیوم و همچنین قطعات 
ماشین کاری شده را در معرض دید عموم قرار داد. بخش دیگری از محصوالت 
تولیدی مالیبل که در نمایشگاه قطعات خودرو عرضه شد، اختصاص به قطعات 
ریخته گری خودروی ش��اهین اس��ت که با تکیه بر دانش روز و توانمندی های 
کارشناسان و کارکنان مالیبل تولید شده است. ارائه دستاوردهای داخلی سازی 
که باعث بی اثر کردن تحریم ها و کاهش ارزبری شده است نیز از دیگر بخش های 
غرفه مالیبل سایپا در این نمایشگاه بود. توجه به ظرفیت های درونی برای تحقق 
جهش تولید و قطع وابس��تگی های خارجی موجب شد تا شرکت مالیبل طی 

اقداماتی مهم و موثر، صرفه جویی بیش از ٢ میلیون یورویی را رقم بزند.
در شرایطی که تحریم صنعت کشور را هدف گرفته بود مجموعه مالیبل 
سایپا با عزم جزم مهندس��ان داخلی توانست تحریم های دشمنان را بی اثر 

کند و در راستای تحقق جهش تولید و اقتصاد مقاومتی گام بردارد.
شرکت مالیبل به همراه تعدادی دیگر از شرکت های زنجیره تامین گروه 
خودروسازی س��ایپا در پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی، قطعات، لوازم و 

مجموعه های خودرو حضور یافته است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو با اش��اره 
به کاهش تیراژ خودروس��ازان در روزهای اخیر، افزود مشکل آنجاست که 
خودروس��ازان از نقدینگی کافی برای تسویه بدهی قطعه سازان برخوردار 
نبوده و از س��وی دیگر قطعه س��ازان نیز بیش از این توان مالی برای ادامه 
کار برخوردار نیستند. به گزارش ایرنا، این روزها شمارگان تولید روزانه در 
دو خودروس��از بزرگ کشور با روزهای اوج امسال فاصله گرفته، به طوری 
که س��ایپا که در خردادماه امس��ال روزانه بیش از ٢هزار و ٢00 دس��تگاه 
تولید داشت به یک هزار و ۸00 دستگاه افت کرد و ایران خودرو که عنوان 
بزرگترین خودروس��از کشور را یدک می کش��د، این روزها به تیراژ ٢ هزار 

دستگاه رسیده است.
در همی��ن زمینه، »آرش محبی نژاد« روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، افزود:  این روزها یکی پس از دیگری ش��اهد توقف تولید و 
تعطیلی قطعه س��ازان هستیم و تامین قطعه از سوی آنها با اختالل شدید 

مواجه شده است.
این مقام صنفی یادآور شد: اکنون بخش زیادی از خودروها نیز به صورت 

ناقص و با کمبود برخی قطعات در حال تولید است که این مسئله می تواند 
هدف »جهش تولید«  را تا پایان سال با مشکل مواجه کند.

به گزارش ایرنا، شنیده ها حاکی است بیش از 70 هزار دستگاه خودروی 
ناقص در کف پارکینگ خودروسازان وجود دارد که سهم ایران خودرو 40 

هزار و سایپا ۳0 هزار دستگاه است.
وی بیان  داش��ت: اکنون مجموع مطالبات قطعه سازان و زنجیره تامین 
خودروس��ازی به بیش از 40 هزار میلیارد تومان رسیده که فقط 10 هزار 

میلیارد تومان آن مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.
محبی ن��ژاد ادامه  داد: تاکنون تعدیل قیمت ه��ا و قراردادها برای بخش 
کوچکی از  جامعه قطعه س��ازان اتفاق افتاده و اگر تعدیالت انجام ش��ود، 

دست کم ۳0 درصد دیگر به مطالبات معوق یادشده اضافه خواهد شد.
وی گف��ت:  این در حالی اس��ت که پرداخت مطالبات قطعه س��ازان از 
س��وی خودروسازان به صورت قطره چکانی انجام می شود و مطرح شدن 
اوراق »گام« برای پرداخت بخش��ی از مطالبات نیز در عمل با مشکالتی 

مواجه است.

اوراق گواه��ی اعتبار مولد )گام( یک اب��زار بازار محور و با قابلیت نقل و 
انتقال در بازارهای پول و سرمایه است که تسهیالت جدید را برای تامین 
مالی بدون ت��ورم بنگاه های تولیدی فراهم می کند. ب��ه اتکای این اوراق، 
تولیدکنن��دگان برمبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واس��ط از بانک عامل، 
درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه 
فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. دارنده این اوراق می تواند گواهی را تا 

زمان سررسید نزد خود نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه بدهد.
دبی��ر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خ��ودرو یادآور 
ش��د: اواخر پارس��ال خودروس��ازان نیمی از تس��هیالت 10 هزار میلیارد 
تومانی مصوب ش��ده از سوی ش��ورای پول و اعتبار را دریافت کرده و بین 
قطعه س��ازان تقسیم کردند، اکنون ۵ هزار میلیارد تومان آن باقی مانده که 
نیاز به مصوبه جدیدی نداشته و فقط باید تاریخ مصوبه قبلی، تمدید شود.
به گزارش ایرنا، اکنون از حدود یک هزار و ٢00 قطعه س��از رسمی فعال 
در رده ه��ای 1، ٢ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵0 هزار نفری، نزدیک به 400 

واحد تعطیل و ۳00 واحد نیمه تعطیل هستند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی مطرح کرد

افزایش تیراژ خودروسازان نیازمند نقدینگی کافی

با توجه به آمار ارائه شده توسط یکی از کارشناسان صنعت خودرو در 
نیمه دوم  س��ال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، ۵0درصد 
افزایش تولید خودرو در کش��ور اتفاق خواهد افتاد که می توان ش��اهد 

اثرات مثبت آن در بازار خودرو بود.
به گزارش »اخبار خودرو«، در ش��رایطی که ب��ازار خودرو هر روز با 
نوس��ان قیمتی همراه است اما مس��ئوالن صنعت خودرو درتالشند با 
افزایش بیش��تر تولی��د و کاهش قیمت، بازار را رقابتی کرده و دس��ت 
دالالن و واسطه گران را کوتاه کنند. این در حالی است که وزیر صمت 
به  تازگی در مصاحبه ای اعالم کرد روند قیمت در بازار کاهشی بوده و 
سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار و حذف دالالن و واسطه های 

بین مصرف کننده و تولیدکننده است.
از ابت��دای حض��ور وزی��ر جدید صم��ت در وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت، برنامه افزایش تولید خودرو آغاز ش��د و به رغم مش��کالت 

گریبانگیر صنعت خودرو این اقدام همچنان در حال اجراست.
همچنین به  تازگی خودروسازان موفق شدند با همکاری رئیس بانک 
 مرکزی، بس��ته مالی مناسبی را به  منظور حمایت از تولید تهیه کنند. 
ازآنجاکه اکنون قیمت خودرو روند کاهش��ی را طی می کند، سیاس��ت 
وزارت صمت رقابتی کردن بازار خودرو و حذف دالالن و واس��طه هایی 

است که بین تولیدکننده و مصرف کننده قرار دارند.
با توجه به آمار ارائه ش��ده توسط یکی از کارشناسان صنعت خودرو 

در نیم��ه دوم  س��ال و حداکث��ر تا پایان اردیبهش��ت ماه س��ال آینده، 
۵0درصد افزایش تولید خودرو در کشور اتفاق خواهد افتاد که می توان 
ش��اهد اثرات مثبت آن در بازار خودرو بود. البته عالوه  بر جهش تولید 
باید خودروس��ازان تعهدات معوق نداشته باشند و در تحویل خودرو به 

مشتریان توقفی ایجاد نشود تا بازار عرضه و تقاضا  همخوان باشد.
البته همخوانی عرضه  و تقاضا در بازار خودرو ملزم به تحویل  به موقع 
است که شاید در شرایطی که فروش خودرو به صورت قرعه کشی انجام 
می شود، چندان موفق به  نظر نرسد. به هرحال باید تا اوایل سال آینده 

و افزایش ۵0 درصدی ظرفیت تولید خودروسازان منتظر ماند.
با توجه به گزارش های بازار در هفته جاری، شیب مالیم قیمت ها برای 
اکثر خودروهای داخلی گزارش ش��ده اس��ت، اما در روز گذش��ته برخی 
خودروهای داخلی نسبت به اوایل هفته  کاهش قیمت  را تجربه کرده اند. 
به رغم این اتفاق در بازار خودروهای داخلی اما خودروهای وارداتی با ثبات 
قیمت مواجه هستند و روزهای آرامی در این بخش بازار سپری می شود. 
البته باید گفت این بازار رکود س��نگین تری نسبت به خودروهای داخلی 
دارد و مهمتری��ن دلیل آن، ممنوعیت واردات اس��ت که در کنار افزایش 
نرخ ارز باعث شد بیشتر خودروهای وارداتی با قیمت های نجومی در بازار 

مشتری نداشته باشند و روند آرام تری را تجربه کنند.
در ش��رایط فعلی بازار، برخی کارشناسان خودرویی معتقدند شورای 
رقابت وظیفه دارد دس��تورالعمل قیمت گ��ذاری کاالهای انحصاری را 

اع��الم کند. البته پیش از این قرار بود هر س��ه  ماه یک بار و باتوجه به 
نرخ تورم بخشی قیمت خودرو افزایش یابد اما اکنون با توجه به ریزش 
قیمت ها در بازار آزاد، نزدیک ش��دن بهای کارخانه به بازار و همچنین 
کاه��ش نرخ ارز احتم��ال می رود برنامه افزایش قیم��ت از ۳ به ۶ ماه 

یک بار تغییر پیدا کند. 
در ای��ن زمینه یک کارش��ناس گفت: »در حال  حاض��ر اگر صنعت 
خودرو به ط��ور کامل به بخش خصوصی واگذار ش��ود احتمال  آن که 
بتوان به آینده آن خوش بین بود، بس��یار زیاد است. هرچند دولت تنها 
٢0درصد در خودروس��ازی س��هم دارد، اما مدیریت این صنعت را به 

دست گرفته است.
البته در حال  حاضر نیز خودروس��ازان خصوصی هستند چون دولت 
کمت��ر از ٢0درص��د در ای��ن صنعت س��هم دارد، پس از نظ��ر قانونی 
خودروس��ازان دولتی نیستند و خصوصی به ش��مار می روند، اما اینکه 
چ��را بخش خصوصی مدیریت آن را برعهده ندارد، یک پرس��ش مهم 

و اساسی است.
خصوصی س��ازی یعنی دولت باید س��هم خود را به بخش خصوصی 
واگ��ذار کن��د با این حال براس��اس قانون مجلس ش��ورای اس��المی، 
خودروس��ازی جزو صنایعی است که دولت می تواند تا ٢0درصد سهم 
در آن را داش��ته باش��د، اما همان طور که گفته ش��د به رغم این میزان 

سهام مدیریت آن را به دست گرفته است.«

کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ضمن مخالفت با احتساب 
ت��ورم بخش��ی 14 درصدی ب��رای محصوالت خودروس��ازان در فصل 

زمستان بر لزوم کاهش قیمت تمام شده خودرو تاکید کرد.
عادل نجف زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: یک 
آنالیز ش��فاف از قیمت دقیق نهاده های تولید خودرو و بهای تمام شده 
آن در دس��ت نداریم و این موضوع یکی از محورهای مورد بررسی در 
طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس در جهت تنویر افکار عمومی 
بوده که به تازگی آغاز ش��ده اس��ت. وی افزود: ب��ه دلیل اینکه بخش 

عمده ای از نهاده های تولید خ��ودرو نظیر ورق آلومینیوم، آهن، مس، 
مواد پتروشیمی و پالس��تیک عموما در داخل کشور تامین می شود و 
یارانه ای نیز از این بابت از سوی دولت به خودروسازان اختصاص داده 
ش��ده، قاعدتا قیمت خودرو در کشور باید بسیار پایین تر از بهای فعلی 
آن باش��د. نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس ش��ورای اسالمی 
درخصوص عدم اعمال تورم بخشی 14 درصدی اعالمی از سوی بانک 
مرکزی برای محصوالت خودروس��ازان در سه ماهه پایانی سال گفت: 
مخالفت شورای نگهبان برای پرهیز از بروز التهاب در بازار خودرو یک 

بحث منطقی اس��ت. نجف زاده با تاکید بر حمایت جدی از تولیدکننده 
بیان کرد: می بایس��ت به جای صادرات نهاده های فلزی از قبیل آهن و 
مس، این نهاده ها با قیمت پایین تر در اختیار خودروسازان قرار بگیرد.

وی در پای��ان ضمن مخالفت با احتس��اب ت��ورم 14 درصدی برای 
خودروس��ازان خاطرنش��ان کرد: به اعتقاد بنده ب��ه منظور حمایت از 
مصرف کننده می بایس��ت عناصر فلزی و غیرفلزی تولید شده در داخل 
کش��ور با قیمت دولتی و متعارف در اختیار خودروساز قرار داده شود 

تا توازن قیمتی برقرار شود.

نوسان در بازار خودرو تمامی ندارد

رقابتی کردن بازار و حذف دالالن؛ هدف اصلی وزارت صمت

ضرورت عرضه نهاده های تولید به خودروسازان با نرخ دولتی
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کسب و کارامـروز8
از کتاب فروشی تا ستون فقرات اینترنت

 مرور ۲۵ سال مدیریت جف بزوس بر آمازون
 کناره گیری جف بزوس از مسئولیت های روزمره مدیریت آمازون به این معناست که برای نخستین بار در 26 سال گذشته، موسس این کمپانی نقش مدیرعامل را ایفا نمی کند. بزوس آمازون را از یك کتاب فروشی آنالین به غول خرده فروشی امروزی تبدیل کرد

 که در حوزه های پردازش ابری، خواربار، خرده فروشی فیزیکی، دیوایس های الکترونیکی شخصی، تلویزیون و تولید فیلم و بازی ویدیویی نیز دستی بر آتش دارد. برای اینکه بفهمیم آمازون دقیقا چقدر مدیون بزوس است، بیایید مروری کنیم
بر تاریخچه فعالیت های او در این کمپانی. در این مسیر ضمنا متوجه خواهیم شد که او دقیقا چه میراثی از خود به جای می گذارد.

سرآغاز
در سال 1۹۹4 میالدی، جف بزوس ۳0 ساله که نایب رئیس یک صندوق سرمایه گذاری 
بود از س��مت خ��ود در کمپان��ی D. E. Shaw & Co کناره گرفت تا یک کتاب فروش��ی 
اینترنتی راه بیندازد. این وب سایت در ماه جوالی 1۹۹۵ باال آمد و نخستین کتابی که فروش 
 Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of ،رف��ت
the Fundamental Mechanisms of Thought بود. در عرض دو ماه، این کمپانی 
در ۵0 ایال��ت مختل��ف کتاب فروخته بود، اما در قیاس با غول های صنعت انتش��ارات نظیر 

Barnes و Noble و Borders، همچنان بازیگری خرده پا به حساب می آمد.
در م��اه ج��والی 1۹۹۶، آم��ازون از برنام��ه افیلیت خ��ود رونمایی کرد ک��ه در واقع به 
وب س��ایت هایی که ترافیک خ��ود را روانه کتاب های آمازون می کردن��د پاداش می داد. این 
برنامه تا همین امروز ادامه یافته و عنصری کلیدی در رویکردهای آمازون در دنیای بازرگانی 

الکترونیک به حساب می آید.
در روز 1۵ مه س��ال 1۹۹7، آمازون دس��ت به عرضه اولیه س��هام خود و هر سهم اندکی 
کمتر از 1۸ دالر ارزش داش��ت )درحالی که این مقاله نوش��ته می ش��ود، س��هام آمازون به 
قیمت ۳۳۸0 دالر به ازای هر س��هم مبادله می شود(. در آن زمان آمازون هنوز داشت ضرر 
می داد، آن هم در حالی که با افزایش درآمد ۸00 درصدی نسبت به سال قبل روبه رو شده 
بود، اما بزوس به س��هامداران گفت که کمپانی بر س��رمایه گذاری های طوالنی مدت متمرکز 
اس��ت و تنها به دنبال س��ود کوتاه مدت نمی گردد. اواخر همان س��ال آمازون از دکمه خرید 
»1 کلیکی« که پتنتش را نیز به ثبت رس��انده رونمایی کرد. این قابلیت به مش��تریان اجازه 
می دهد که تنها با فش��ردن یک دکمه، از آم��ازون کتاب بخرند و آنها را درب منزل تحویل 

بگیرند.
در س��ال 1۹۹۸، آمازون وب س��ایت Internet Movie Database )که احتماال با نام 
اختصار IMDb می شناس��یدش( را به قیمت حدودا ۵۵ میلیون دالر خرید و این نخستین 
خرید بزرگ کمپانی به حس��اب می آمد. به این ترتیب، فعالیت های آمازون نیز گس��ترده تر 
ش��د و این کمپانی حاال عالوه  بر کتاب، س��ی دی و دی وی دی نی��ز می فروخت. طی ماه ها 
و س��ال های بعدی، کمپانی فقط رش��د کرد و هر بار دس��ته بندی های جدیدی به لیس��ت 

محصوالت خود می افزود.
در س��ال ٢000، آم��ازون مارکت پلیس ش��روع ب��ه کار کرد که به دیگ��ران اجازه می داد 
محصوالت ش��ان را در ای��ن س��ایت بفروش��ند. در کنار صفح��ات خود آم��ازون، مردم هم 
می توانس��تند کتاب ها، دی وی دی ها و دیگر محصوالت دست دوم خود را بفروشند. در سال 
٢00۳، آمازون برای نخس��تین بار در تاریخچه اش به س��ود ساالنه 7۵ میلیون دالری دست 

پیدا کرد.

دوران اوج
در س��ال ٢00۵، آمازون پرایم معرفی ش��د که اشتراکی س��االنه به قیمت 7۹ دالر برای 
کش��ورهای قاره آمریکا بود و ارس��ال رای��گان دو روزه را برای آنها ب��ه ارمغان می آورد. این 
نخس��تین تالش آمازون در دنیای س��رویس های اش��تراکی به ش��مار می رفت و خیلی زود 
تبدیل به یکی از شناخته  شده ترین محصوالت کمپانی شد. پرایم جایگاه آمازون را در صنعت 
خرده فروش��ی تثبیت کرد و به لطف ارس��ال دو روزه، خرید محصوالت و کتاب ها از آمازون، 

کاری به مراتب آسان تر از رفتن به فروشگاه های خرده فروشی فیزیکی به حساب می آمد.
در س��ال ٢00۶، آمازون یکی از برجسته ترین محصوالت خود را عرضه کرد: وب سروری 
که بعدا تحت عنوان Amazon Web Services )یا به اختصار AWS( ش��ناخته ش��د. 
AWS محصول��ی تج��اری بود که س��تون فقرات موردنی��از کمپانی ها ب��رای دنبال کردن 
کس��ب وکارهای اینترنتی شان در فضای ابری را فراهم می آورد. ارائه زودهنگام این سرویس 
ضمنا باعث ش��د آمازون سال ها از رقبای آتی خود مانند مایکروسافت آژور )که سال ٢010 

از راه رسید( و گوگل کالد )در سال ٢00۸( جلو جلوتر بیفتد.
در ماه س��پتامبر ٢007، آمازون پا به جهان موس��یقی دیجیتال گذاش��ت و از فروش��گاه 
موزیک آنالین Amazon MP۳ رونمایی کرد. فروش��گاه آمازون فایل های MP۳ را بدون 
فناوری مدیریت حقوق دیجیتال )یاDRM( می فروخت و بنابراین با نخس��تین فروش��گاه 
موسیقی جهان روبه رو بودیم که نسخه بدون قفل موسیقی های هر چهار ناشر بزرگ جهان 

را در یک جا ارائه می کرد.
در ماه نوامبر ٢007، نخستین محصول سخت افزاری مهم آمازون در دسترس قرار گرفت: 
کتابخ��وان Amazon Kindle-e اگرچ��ه کتابخوان های مبتنی ب��ر جوهر الکترونیکی از 
مدت ها پیش در آن س��وی آب ها به محبوبیت رس��یده بودند، کتابخوان Kindle همراه با 
اس��تور کیندل برای خرید کتاب هایی الکترونیکی که معموال تخفیف های فراوان نس��بت به 
همتایان کاغذ و قلمی خود دارند- باعث شد این کانسپت در بازار ایاالت متحده نیز محبوب 
شود. شرکتی که در یک سایت دیجیتال شروع به فروش کتاب های فیزیکی کرده بود، حاال 

دیوایس هایی فیزیکی برای مطالعه کتاب های دیجیتالی می فروخت.
در آگوس��ت ٢007، Amazon Fresh در س��یاتل از راه رس��ید ک��ه ی��ک س��رویس 
دعوت نام��ه ای ب��رای دلیوری محلی خواربار بود. این س��رویس در نهایت طی س��ال ٢01۳ 
گس��ترش یافت و راهش را به شش شهر دیگر باز کرد. فاصله زمانی شش ساله تا زمانی که 
آمازون س��رویس Fresh را گسترش دهد نشان دهنده فروش خواربار تازه در ابعاد وسیع و 

به صورت اینترنتی بود. این چالش طی سال های بعدی نیز همواره گریبانگیر آمازون بود.
در سپتامبر ٢00۹، برند AmazonBasics از راه رسید که بزرگترین تالش آمازون برای 
ساخت مجموعه ای از محصوالت که به عنوان »لوازم جانبی ضروری« معرفی می شدند بود. 
این لیبل به موضوعی بحث برانگیز میان برخی فروشندگان مارکت پلیس آمازون تبدیل شد 
 ،AmazonBasics که عقیده داش��تند این کمپانی دارد مش��تریان را به خرید محصوالت
به جای محصوالت آنها س��وق می دهد. از س��وی دیگر این اتهام مطرح ش��د که آمازون از 
محصوالت شخص ثالث کپی می کند تا موفقیت برند AmazonBasics را افزایش دهد.

در جوالی ٢00۹، آمازون شرکت Zappos را به قیمت ۹٢۸ میلیون دالر خرید. در ماه 
ژوئن ٢010، شرکت Woot نیز به قیمت 110 میلیون دالر خریداری شد. این دو خرید به 

آمازون اجازه دادند که کنترلی گسترده تر بر بازرگانی اینترنتی داشته باشد.
طی فوریه ٢011، آمازون س��رویس ویدئوهای دیجیتال خود را گس��ترش داد و آن را به 
Amazon Prime Instant Video تبدی��ل ک��رد. به این ترتیب، جای پای کمپانی در 
بازار اس��تریم محتوا نیز تقویت ش��د. افزون بر امکان خرید فیلم ها و سریال های تلویزیونی، 
مش��ترکین آمازون پرایم می توانستند به استریم محتوا از کتابخانه ای شامل بیش از ۵000 

فیلم و سریال بپردازند.

در مارس ٢011، آمازون از اپ  استور مخصوص خود برای سیستم عامل اندروید 
رونمایی کرد. اگرچه گوگل پلی اس��تور کماکان موفق ترین و پرمخاطب ترین استور 
اندروید بود، اپ استور آمازون هم راهی تازه برای توسعه دهندگان به حساب می آمد 
تا قادر به فروش اپلیکیش��ن های خود برای دیوایس های موبایل باشند. اواخر همان 
 Kindle Fire سال، کمپانی از نخستین تبلت اندرویدی خود نیز رونمایی کرد که
نام داش��ت، 1۹۹ دالر قیمت گذاری ش��د و نخستین محصول در خانواده تبلت های 

اندرویدی اقتصادی آمازون به حساب می آمد.
در آپریل ٢01٢، موسسه آماری DeepField در یک گزارش به این نتیجه رسید 
که 1 درصد از تمام مصرف کنندگان ترافیک اینترنتی با س��رورهای AWS تعامل 
دارند و یک س��وم از کاربران اینترنت، روزانه حداقل یک بار از س��رورهای آمازون 
اس��تفاده می کنند. تا آن زمان، ش��رکت های مهمی نظی��ر نت فلیکس، دراپ باکس، 

اینستاگرام، پینترست و زینگا شروع متکی بر سرورهای آمازون بودند.
در آپریل ٢01۳ آمازون نخستین محتوای قابل استریم و اورجینال خود را منتشر 
کرد: 14 سریال که توسط استودیوهای آمازون تولید شده بودند. البته این سریال ها 

در اکثریت مواقع بسیار ضعیف ظاهر شدند.
در روز یک��م دس��امبر ٢01۳، بزوس رس��ما در برنامه تلویزی��ون »۶0 دقیقه« از 

سرویس Prime Air رونمایی کرد. 
پرای��م ایر یک برنامه ش��دیدا جاه طلبانه بود ک��ه از پهپادهای دلیوری مینیاتوری 
برای رساندن مرسوله ها به دست مشتریان، آن هم در کمتر از نیم ساعت، استفاده 

می کرد. 
ای��ن برنامه حتی همین امروز هم به کار نیفت��اده و یکی از بزرگترین محصوالت 

ناتمام دوران مدیریت بزوس به حساب می آید.

شنبه
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از کتاب فروشی تا ستون فقرات اینترنت

 مرور ۲۵ سال مدیریت جف بزوس بر آمازون
 کناره گیری جف بزوس از مسئولیت های روزمره مدیریت آمازون به این معناست که برای نخستین بار در 26 سال گذشته، موسس این کمپانی نقش مدیرعامل را ایفا نمی کند. بزوس آمازون را از یك کتاب فروشی آنالین به غول خرده فروشی امروزی تبدیل کرد

 که در حوزه های پردازش ابری، خواربار، خرده فروشی فیزیکی، دیوایس های الکترونیکی شخصی، تلویزیون و تولید فیلم و بازی ویدیویی نیز دستی بر آتش دارد. برای اینکه بفهمیم آمازون دقیقا چقدر مدیون بزوس است، بیایید مروری کنیم
بر تاریخچه فعالیت های او در این کمپانی. در این مسیر ضمنا متوجه خواهیم شد که او دقیقا چه میراثی از خود به جای می گذارد.

برای جش��ن گرفتن سالگرد ٢0 س��الگی کمپانی، نخستین رویداد Prime Day در روز 
1۵ جوالی ٢01۵ برگزار شد: ترکیبی از فروش تخلیه انبار و فروشی با استایل بلک فرایدی. 

از آن سال به بعد، این رویداد هر سال برگزار شده و هر بار،  آمازون رکوردشکنی می کند.
در م��اه س��پتامبر ٢01۵ آم��ازون اعالم کرد که تولی��د موبای��ل Fire Phone متوقف 
می ش��ود، آن هم در حالی که تنها اندکی بیش��تر از یک س��ال از زمان معرفی آن گذش��ته 
ب��ود. ای��ن محصول در جلب توجه مصرف کنندگان و منتقدین ناکام بود و تا همین امروز به 
عنوان یکی از برجس��ته ترین شکست های آمازون به حس��اب آمده است. این کمپانی دیگر 
هیچ وقت دس��ت به تولید اسمارت فونی دیگر نزد. در ماه نوامبر ٢01۵،  بعد از آغاز حیات به 
عنوان یک کتاب فروشی دیجیتال، آمازون نخستین کتاب فروشی فیزیکی خود را در سیاتل 
تاس��یس کرد که Amazon Books نام داش��ت. از آن زمان به بعد، شاهد افزایش شمار 

فروشگاه های Amazon Books در سراسر ایاالت متحده بوده ایم.

 Amazon Music با از راه رس��یدن Amazon Music در اکتبر ٢01۶، س��رویس
Unlimited گس��ترش یافت. این یک س��رویس اس��تریم محتوای تم��ام و کمال بود که 
برای رقابت با محصوالتی نظیر اس��پاتیفای و اپل موزیک طراحی شده بود. به هنگام عرضه، 
این س��رویس برای مش��ترکین پرایم 7.۹۹ دالر در ماه، یا ۳.۹۹ دالر در ماه برای صاحبان 

دیوایس های Echo قیمت گذاری شد.
در دسامبر ٢01۶ نخستین فروشگاه Amazon Go در سیاتل افتتاج شد. این فروشگاه 
از دوربین ه��ا و سنس��ورهای مختلف برای پای��ش محصوالتی که توس��ط مصرف کنندگان 
برداش��ته ش��ده اند استفاده و به صورت خودکار پول را از حس��اب آنها کسر می کند. به این 

ترتیب نیازی به ایستادن در صف گیشه های پرداخت نیست.
در هش��تاد و هفتمین مراس��م اهدای جوایز آکادمی، آمازون تبدیل به نخس��تین س��رویس 
 Manchester اس��تریم محتوا شد که جایزه اس��کار دریافت کرد. این کمپانی به خاطر فیلم
By the Sea )که نامزد بهترین فیلم س��ال هم ش��ده بود( دو جای��زه »بهترین بازیگر مرد« و 
»بهترین فیلمنامه« را با خود به خانه برد. از سوی دیگر نیز آمازون موفق به دریافت یک جایزه 
اسکار برای فیلم »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی در دسته بندی »بهترین فیلم خارجی« شد.

در ماه ژوئن ٢017، آمازون دس��ت به بزرگترین خرید تاریخ زد و Whole Foods را با 
پرداخ��ت 1۳.7 میلیارد دالر تحت مالکیت خود درآورد. این زنجیره فروش غذا اما با برندی 
ت��ازه به عنوان یک��ی از محصوالت آمازون به کارش ادامه نداد و در عوض با س��رویس های 

دلیوری خواربار آمازون مانند Prime Now ادغام شد.
در س��پتامبر ٢017 آمازون از برنامه هایش برای تاسیس یک مقر ثانویه گفت. در بخشی 
از این اعالمیه، کمپانی غول خرده فروش��ی از تمام ش��هرهای آمریکای ش��مالی خواست که 
ارائه ای راجع به اینکه این مقر باید در کدام نقطه تاس��یس شود فراهم آورد. در سال بعد از 
این ماجرا، ش��هرهای مختلف آمریکا، مزایا، معافیت های مالیاتی و سوبسیدهای گسترده را 
به آمازون پیش��نهاد دادند و اساسا برای اینکه میزبان مقر جدید کمپانی باشند سر و دست 
می ش��کاندند. س��پس در ماه نوامبر ٢01۸ آمازون اعالم کرد که مقر ثانویه اش را میان شهر 

النگ  آیلند در نیویورک و کریستال سیتی در ویریجینیا تقسیم می کند.

در ماه فوریه ٢01۸ آمازون ش��رکت Ring که در حوزه امنیت خانگی فعالیت داش��ت را به قیمت 
ی��ک میلی��ارد دالر خرید. با این خری��د، آمازون نه تنها به تقویت جایگاه خ��ود در بازار امنیت خانگی 
پرداخت، بلکه توانس��ت تجارت گجت های هوش��مند خانگی خود که برمبنای دس��تیار صوتی الکسا 
س��اخته می ش��وند را گس��ترش دهد. از زمان خریده شدن از س��وی آمازون، Ring به خاطر ارتباط 
نزدیکش با آژانس های قضایی و فراهم آوردن دسترسی به ویدئوهای ضبط شده با دوربین هایش برای 

نیروهای پلیس یا آتش نشانی، مورد انتقاد فراوان قرار گرفته.
در ماه س��پتامبر ٢01۸، ارزش بازار آمازون برای اولین  بار و به ش��کلی کوتاه مدت از مرز 
یک تریلیون دالر گذاش��ت. به این ترتیب، آمازون به س��ومین کمپانی در تاریخ تبدیل شد 

که چنین ارزشی می یابد.
در م��اه آپری��ل ٢01۹، آمازون اعالم کرد که می خواهد به بهبود هرچه بیش��تر س��رویس دلیوری 
Prime خ��ود بپردازد: به جای ارس��ال دو روزه محصوالت، آمازون اکنون مرس��وله ها را یک روزه به 
دست مشترکین Prime می رساند. این سرمایه گذاری اگرچه بسیار پرهزینه بود، اما در طوالنی مدت 

حسابی جواب داد و به افزایش مشترکین پرایم و همینطور مجموع فروش شد.
در فوریه ٢01۹، آمازون برنامه اش برای س��اخت مقر در نیویورک را کنس��ل کرد، عمدتا به خاطر 
اینکه با انتقادات س��اکنین و سیاستمداران محلی روبه رو ش��د. آنها به این اعتراض کردند که آمازون 
وعده داده بود با تاس��یس مقر تازه اش، به اش��تغال زایی در منطقه کمک می کند، اما محلی ها نگران 
بودند که مقر تازه آمازون به از راه رسیدن خیل تازه کارگران خارجی منجر شود که ساکنین پیشین 

را بیرون می راندند و به افزایش هزینه های زندگی در کویینز منجر می شد.
در روز پنج��م ماه مه ٢0٢0، آمازون بازی ویدئویی Crucible که برای چندین س��ال در دس��ت 
توس��عه بود را عرضه کرد. این بازی برای اندکی بیش��تر از یک ماه در دسترس قرار گرفت، اما سپس 
از فروش��گا ه ها حذف شد تا تیم توس��عه دهنده به بهبود هرچه بیشتر آن بپردازد. سپس در ماه اکتبر 
ش��نیدیم که Crucible به صورت کامل کنس��ل شده اس��ت. این لحظه ای بسیار مهم در برنامه های 
 Amazon Game جاه طلبانه آمازون در حوزه گیمینگ بود. علی رغم س��ال ها س��رمایه گذاری روی
Studios و همینط��ور تمل��ک توییچ که بزرگتری��ن فضای اجتماعی گیمرها در اینترنت به حس��اب 

می آید، آمازون بار دیگر در تاثیرگذاری بر این بازار شکست خورد.
در ماه آگوست ٢0٢0، آمازون نخستین فروشگاه خواربار خود با برند »Amazon Fresh« را در 
وودلند هیلز کالیفرنیا به کار انداخت. این اس��تور یکی از فروش��گاه های Whole Foods نبود و در 

عوض طراحی شد تا یک جایگزین ارزان قیمت تر برای آنها باشد.
در پایان ماه س��پتامبر ٢0٢0 نی��ز آمازون از Luna رونمایی کرد. درس��ت مانند گوگل 
اس��تیدیا، Luna سرویسی برای اس��تریم بازی های ویدئویی است و از بک اند ابری کمپانی 
 Luna برای استریم بازی از طریق اینترنت روی تقریبا هر دیوایسی استفاده می کند. البته
صرف��ا پلتفرمی برای تجربه بازی های ترد پارتی به حس��اب می آید و بنابراین از مزایایی که 

برای مثال کنسول های بازی سنتی با خود به همراه می آورند بهره مند نیست.
و در روز دوم فوریه ٢0٢1 بزوس اعالم کرد که اواخر سال ٢0٢1 از سمت خود به عنوان 
مدیرعام��ل آمازون کن��اره خواهد گرفت و به این ترتیب دوران تص��دی او به عنوان رئیس 
کمپانی به پایان خواهد رسید.                                                             منبع: ورج

کسی جلودار نیست
سال ٢014، مهمترین سال برای سخت افزارهای مصرف کنندگان آمازون بود. این کمپانی 
م��اه آپری��ل را با Fire TV آغاز کرد، یک س��ت تاپ باکس ۹۹ دالری که طراحی ش��د تا 
مس��تقیما به رقاب��ت با محصوالت اپل و روکو بپردازد. بعد از س��ال ها ش��ایعه و گمانه زنی، 
آمازون در ماه جوالی ٢014 از بزرگترین قمار سخت افزاری خود پرده برداشت: اسمارت فون 
اندروی��دی Amazon Fire Phone که دروازه ای به تمام س��رویس های فروش��گاهی و 
اس��تریم محتوای آمازون نیز بود. برجس��ته ترین ویژگی این موبایل، ساختار منحصر به فرد 
 Firefly دوربینش بود که از قابلیت پایش حرکات س��ر بهره می برد و ضمنا از اپلیکیش��ن

می شد برای اسکن و خرید محصوالت مختلف در آمازون استفاده کرد.
در آگوس��ت ٢014، آمازون اعالم کرد که در حال نهایی کردن فرآیند خرید وب س��ایت 

شدیدا محبوب توییچ برای استریم بازی های ویدئویی به قیمت ۹70 میلیون دالر است.
در روز شش��م نوامبر ٢014، آم��ازون از Echo رونمایی کرد، اس��پیکری مجهز به چند 
میکروفون که به کاربران اجازه می داد با دس��تیار صوتی الکسا تعامل کنند. Echo در ابتدا 
تنها در اختیار اعضای سرویس پرایم قرار گرفت، اما در روز ٢۳ ژوئن ٢01۵، آمازون امکان 
خرید آن را برای عموم مردم مهیا کرد. اسپیکر Echo موفقیتی بزرگ را برای آمازون رقم 
زد و اساس��ا به شکل گیری بازار اس��پیکرهای هوشمند منجر شد. امروز Echo تنها یکی از 
بی شمار اسپیکرهای هوشمند بازار به حساب می آید و گوگل و اپل هم محصوالتی باکیفیت 

برای رقابت در این بازار ساخته اند.
آمازون سال ٢01۵ را با یک جایزه گلدن گلوب برای سریال Transparent که در سرویس 
پرایم منتشر شده بود آغاز کرد. این نخستین جایزه بزرگی بود که به یکی از محتویات اورجینال 
کمپان��ی تعلق می گرفت. در عرض دو س��ال، آمازون از ش��رکتی که انبوهی س��ریال ضعیف و 

بی کیفیت می ساخت، تبدیل به سازنده برخی از بهترین سریال های تلویزیون شد.



عرصه روابط عمومی مهمترین بخش برای تعامل با مشتریان محسوب 
می شود. بسیاری از برندها برای تعامل بهینه با مشتریان اقدام به استفاده 
از ترنده��ای مختل��ف در این حوزه می کنند. آگاه��ی از ترندهای برتر در 
حوزه روابط عمومی همیشه موجب بهبود عملکرد برندها و تیم های روابط 
عمومی می شود بنابراین باید نسبت به آگاهی از ترندهای برتر و یادگیری 
شیوه های اجرای آنها در کسب و کار توجه نشان دهیم. در ادامه برخی از 
مهمترین ترندهای روابط عمومی برای سال ٢0٢1 و ایجاد تغییر در تعامل 

با مشتریان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. نمایش جلوه ای انسانی

هر کس��ب و کار باید توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��تریانش را داشته 
باشد. این امر یکی از اصول اساسی در عرصه کسب و کار محسوب می شود. 
شاید امروزه نگاهی به وضعیت کسب و کارهای مختلف عکس این مسئله 
را نشان دهد بنابراین باید ایرادی در کار باشد. متاسفانه بسیاری از برندها 
توانایی نمایش جلوه ای انس��انی از خود را ندارند. درس��ت به همین خاطر 
مش��تریان انگیزه زی��ادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نش��ان 

نمی دهند. 
یک��ی از ترندهای برت��ر در حوزه روابط عمومی مرب��وط به تالش برای 
نمایش جلوه ای انسانی از کسب و کار است. این امر در ابتدا بسیار دشوار، 
به ویژه برای کسب و کارهای صنعتی، به نظر می رسد. اگر یک برند برای 
مدت زمانی زیاد خود را از مش��تریانش دور نگه داشته باشد، ایجاد تغییر 
در کوتاه مدت غیرممکن خواهد بود. با این حساب باید راهکارهای دیگری 
برای بهبود وضعیت کس��ب و کار مدنظر قرار دهیم. این امر شامل تالش 
ب��رای بهبود س��طح تعامل با مش��تریان و تالش برای ایج��اد پیوند میان 
ارزش ها و اهداف کسب و کارمان با سلیقه و انتظارات مشتریان است. اگر 
این امر مدنظر تیم روابط عمومی قرار گیرد، س��اماندهی تمام بخش های 

شرکت در راستای موفقیت کاری ساده تر از هر زمانی خواهد شد. 
2. تولید ویدئوها در بخش استوری

محتوای کوتاه ویدئویی در شبکه های اجتماعی همچنان شهرت باالیی 
دارد. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به 
استفاده از محتوای ویدئویی می کنند. مهمترین مسئله در این میان تالش 
برای رعایت اختصار اس��ت. امروزه مش��تریان حوصله مشاهده ویدئوهای 
بازاریابی طوالن��ی را ندارند بنابراین تالش برای نمایش چنین ویدئوهایی 
به آنها همیشه با شکس��ت همراه خواهد بود. راهکار مناسب برای رعایت 
اختصار در زمینه تولید محتوای ویدئویی توجه به بخش استوری است. این 
بخش محدودیت خاصی برای ویدئوها قرار می دهد. اینستاگرام و فیس بوک 
به عنوان دو پلتفرم محبوب در میان کاربران اجازه انتشار محتوای ویدئویی 
حداکثر 1۵ ثانیه ای در بخش استوری را می دهند. این امر به معنای امکان 
کاهش بخش های اضافی هر ویدئ��و و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

براساس نیازهای اساسی کسب و کار است. 
فعالی��ت در ح��وزه روابط عموم��ی دارای تفاوت های بنی��ادی با حوزه 
بازاریابی اس��ت بنابراین برندها نیازی به استفاده از تکنیک های بازاریابی 
در ای��ن حوزه ندارند. یکی از ایرادات تیم ه��ای روابط عمومی تالش برای 
طراحی ویدئوهای جذاب با اس��تفاده از تکنیک های بازاریابی اس��ت. این 
ام��ر اغلب اوقات به معنای نمایش ویدئوهای طوالنی برای مخاطب هدف 
خواهد بود. همانطور که پیش از این اش��اره شد، اغلب کاربران در صورت 

مواجهه با محتوای بازاریابی بیش از اندازه طوالنی، به ویژه در بخش هایی 
به غیر از بازاریابی و تبلیغات، واکنش منفی نشان خواهند داد بنابراین باید 
تالش کس��ب و کارها بر روی نمایش ویدئوهای کوتاه در بخش اس��توری 

برای بهبود وضعیت روابط عمومی باشد. 
3. اهمیت روزافزون محتوا

تعامل با مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی بدون تالش برای تولید 
محتوا امکان ناپذیر اس��ت. امروزه اغلب مردم ساعت های متمادی در طول 
روز را صرف استفاده از ابزارها و خدمات دیجیتال می کنند. برندهایی نظیر 
گوگل و آمازون به دلیل گستردگی خدمات شان به طور مداوم مورد توجه 
کارب��ران قرار دارند. این امر باید موج��ب ارزیابی دوباره در وضعیت روابط 
عمومی کس��ب و کارها ش��ود. بس��یاری از برندها هنوز هم به طور سنتی 
مش��غول فعالیت در عرصه روابط عمومی هستند. این امر مشکالت بسیار 

زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. 
اگر یک برند به دنبال حضور در شبکه های اجتماعی برای تولید محتوا و 
تعامل با مخاطب هدفش نیست، فرصت های بسیار زیادی را از دست داده 
است. نکته مهم تالش برای استفاده از فرصت های پیش روی است بنابراین 
باید هرچه زودتر نسبت به ایجاد حساب رسمی در شبکه های اجتماعی و 

تولید محتوا برای تعامل با مخاطب هدف اقدام کرد. 
4. جایگزینی مالقات های حضوری با نمونه های آنالین

شاید اگر یک س��ال پیش از توسعه مالقات های آنالین در حوزه کسب 
و کار و حت��ی روابط ش��خصی اف��راد صحبت می کردی��م، نوعی بدبینی 
نس��بت به کاه��ش تمایل مردم ب��رای تعامل واقعی با ه��م را بیان کرده 
بودیم. ش��یوع ویروس کرونا اس��تفاده از فناوری های نوین را به طور قابل 
مالحظه ای توسعه داده است. یکی از فناوری های مهم در این میان مربوط 
به مالقات های آنالین اس��ت. بدون تردید س��امانه های بسیار زیادی برای 
میزبانی از مالقات های آنالین در دسترس کارآفرینان قرار دارد. مهمترین 
مسئله در این میان استفاده از چنین مالقات هایی برای تعامل با مشتریان 

است. 
بس��یاری از برنده��ا همزمان با ش��یوع وی��روس کرونا به ط��ور کامل 
مشتریان شان را فراموش کرده اند. این امر صدمات جبران ناپذیری به اعتبار 
و س��ود س��االنه کسب و کارها وارد می سازد. مش��تریان انتظار همراهی و 
حض��ور م��داوم برندها در کنار خود را دارند. این نکت��ه به طور ویژه ای در 
بازه های زمانی دش��وار اهمیت پیدا می کند. اگر تیم روابط عمومی برند به 
خوبی توانایی مدیریت این حوزه را داشته باشد، موفقیت نهایی در زمینه 
تعامل با مشتریان موجب بهبود جایگاه کسب و کار خواهد شد. در غیر این 
صورت ریزش مشتریان و سقوط آزاد از نقطه نظر اعتبار در نگاه مخاطب 

هدف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
یک��ی از ن��کات مهم برای مالقات ه��ای آنالین توجه به وجهه انس��انی 
ماجراس��ت. برخی از کس��ب و کارها مالقات های آنالین را بدون توجه به 
بازت��اب روابط واقعی در آن مدیریت می کنند. خوش��بختانه امروزه اغلب 
کارب��ران به وبکم دسترس��ی دارند بنابراین برای بهب��ود فضای گفت وگو 
درخواست از کاربران برای روشن کردن وبکم ضروری است. این امر اندکی 

حال و هوای خشک و بی روح جلسات را بهبود خواهد بخشید. 
5. تغییر در عادت های تعامل با مشتریان

ب��دون تردید تعامل با مش��تریان در بلندمدت برای هر برند عادت هایی 
را ایج��اد می کند. امروزه بس��یاری از برندها بدون اعم��ال تغییر در نحوه 
مدیریت مش��تریان اقدام به پیگیری بخش روابط عمومی می کنند. شاید 
این امر در بازه های زمانی عادی هیچ مشکلی به همراه نداشته باشد، اما در 

دوران کنونی با توجه به وضعیت کرونا در سراسر جهان همراه با مشکالت 
بسیار زیادی خواهد بود بنابراین کسب و کارها باید در برخی از عادت های 

رایج شان در حوزه روابط عمومی تغییرات ایجاد نمایند. 
تالش برای درک شرایط دشوار مشتریان برای اعضای تیم روابط عمومی 
دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. برخی از کارش��ناس ها بدون توجه به 
وضعیت حوزه رواب��ط عمومی اقدام به ادامه فعالیت به مانند دوران پیش 
از کرونا می کنند. ریش��ه اغلب مش��کالت روابط عمومی در دوران کنونی 
از همین نوع نگاه سرچش��مه می گیرد. هرچه تعامل نزدیک میان برند و 
مش��تریان بیشتر باشد، آگاهی از ضرورت اعمال تغییر در تمام بخش های 
کسب و کار و به طور ویژه روابط عمومی ساده تر خواهد بود بنابراین کسب 
و کارها باید همیش��ه در متن تحوالت بازار و مشتریان قرار داشته باشند. 
در غیر این صورت امکان تعامل بهینه با مشتریان را از دست خواهند داد. 

6. توجه ویژه به شبکه های اجتماعی
ش��اید پی��ش از این بخش رواب��ط عمومی توجه زیادی به ش��بکه های 
اجتماعی نداش��ت، ام��ا امروزه بای��د برنامه های ویژه ای ب��رای حضور در 
شبکه های اجتماعی طراحی کنیم. بسیاری از برندها بخش روابط عمومی 
را فق��ط مخصوص حوزه بازاریابی و تبلیغ��ات می دانند. نکته مهم در این 
میان پیوند نزدیک میان حوزه بازاریابی و روابط عمومی است بنابراین در 
عمل باید کمپین های بازاریابی را از نقطه نظر روابط عمومی نیز مدنظر قرار 
دهیم. در غیر این صورت امکان بهبود وضعیت کسب و کار از سوی بخش 

روابط عمومی فراهم نخواهد شد. 
اغل��ب برندها دارای تیم کاملی برای بخش روابط عمومی هس��تند. اگر 
کس��ب و کار شما نیز دارای یک تیم کامل برای روابط عمومی است، باید 
دست کم ایجاد یک تیم کوچکتر برای شبکه های اجتماعی را مدنظر قرار 
دهی��د. در غیر این ص��ورت امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب 
هدف را از دس��ت خواهید داد. دلیل این امر نیز حضور روزافزون کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. اگر در این میان یک برند به پلتفرم های 
اجتماع��ی بی توجه باش��د، در نهایت هیچ مخاطب هدفی برای کس��ب و 

کارش باقی نخواهد ماند. 
7. ضرورت ایجاد پیوند میان اهداف برند و استراتژی روابط عمومی

برخی از برندها در حوزه روابط عمومی عملکردی متفاوت با اهداف اصلی شان 
دارند. این امر به دلیل ناتوانی برای ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف 
سازمان روی می دهد. بهترین راهکار در این میان توجه به اهداف اصلی برند 
در زمینه کس��ب و کار است. اگر این نکته در زمینه طراحی استراتژی روابط 
عمومی مدنظر قرار گیرد، بس��یاری از اشتباهات و کاستی های محاسباتی در 
زمینه طراحی یا انتخاب استراتژی روابط عمومی از بین خواهد رفت. مهمترین 
نکته در این میان ارتباط نزدیک میان تیم مدیریتی ش��رکت با بخش روابط 
عمومی است. گاهی اوقات کارشناس های روابط عمومی برداشت نادرستی از 
اهداف اصلی شرکت دارند. دلیل این امر عدم تمایل مدیران ارشد برای بیان 
دقیق اهداف برند در زمینه کسب و کار است. این امر نه تنها در حوزه روابط 

عمومی، بلکه در سایر حوزه ها نیز دردسرساز خواهد شد. 
عرصه روابط عمومی در طول دهه های متمادی تغییر کرده اس��ت. این 
حوزه در طول یک سال اخیر به دلیل شرایط ناشی از کرونا و تالش کسب 
و کارها برای حفظ روابط با مش��تریان به س��رعت تغییر کرد است. با این 
حس��اب برندها نیاز به اس��تفاده از ترندهای مناس��ب روابط عمومی برای 
ماندگاری در این حوزه از کس��ب و کار دارند. ترندهای مورد بحث در این 
مقاله گزینه ای مناسب برای شروع فعالیت کسب و کارها محسوب می شود. 
prdaily.com :منبع

بررسی 7 ترند روابط عمومی برای تغییر در حوزه کسب و کارBRANDکارگاهبرندینگ

برترین ترندهای حوزه روابط عمومی کدامند؟

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

به قلم: اولگا فلمینگ و کورتنی واکر خبرنگار و کارشناس حوزه روابط عمومی
ترجمه: علی آل علی

 اپل و رکوردشکنی در زمینه سودآوری
در سال 2021

براس��اس گزارش رس��می اپل، این برند در سه ماهه نخست سال 
٢0٢1 موفق به ثبت رکورد 114.4 میلیارد دالر کس��ب س��ود شده 
است. نکته جالب در این میان گذشت یک سوم از سه ماهه نخست 
س��ال ٢0٢1 اس��ت. این امر به معنای احتم��ال افزایش این رکورد 
در دو ماه باقی مانده اس��ت. اپل در میان معدود برندهای موفق در 
زمین��ه عبور از بحران مالی کرونا قرار دارد. این برند در مقایس��ه با 

سال گذشته رشد ٢1 درصدی در سوددهی را تجربه کرده است. 
ف��روش جهانی آیف��ون، به عنوان محبوب تری��ن محصول اپل، در 
س��ال جاری 17 درصد افزایش داش��ته اس��ت. بر این اساس آیفون 
1٢ در س��ال ٢0٢1 نزدی��ک ب��ه ۶۶ میلیارد دالر ب��رای این برند 
س��ودآوری داشته است. اگر از طرفدارهای برند اپل باشید، به خوبی 
از فعالیت این برند در زمینه خدمات مربوط به تلویزیون هوش��مند 
و همچنی��ن راه اندازی درگاه پرداخت ویژه اپل پی اطالع دارید. این 
خدمات اپل در س��ال ٢0٢1 با ٢4 درصد افزایش سوددهی مواجه 
بوده اس��ت. این امر به معنای پایان بحران مالی کرونا برای یکی از 
بزرگترین برندهای دیجیتال محس��وب می ش��ود. نکته جالب اینکه 
سایر غول های عرصه دیجیتال نیز به تدریج در حال ایجاد تغییرات 
اساس��ی در وضعیت مالی ش��ان هس��تند. این امر به معنای فعالیت 

هرچه بهتر غول های دنیای دیجیتال در سال ٢0٢1 خواهد بود. 
اپ��ل در طول دوران کرونا با کاهش ش��دید در زمینه س��ودآوری 
و ف��روش مواجه ش��ده بود. این امر ضرره��ای هنگفتی به این غول 
دنیای دیجیتال زد، با این حال اس��تراتژی اپل برای سال ٢0٢1 تا 
به اینجا همراه با موفقیت بس��یار زیادی بوده است. براساس گزارش 
خبرگ��زاری CNBC، اپل در راس��تای تعامل مناس��ب با مخاطب 
ه��دف اقدام به ایجاد تغییرات اساس��ی در فعالیت تبلیغاتی اش نیز 
کرده اس��ت. این تغییرات برای نخس��تین بار در بهار س��ال ٢0٢1 
رونمای��ی خواهد ش��د. بنابرای��ن طرفدارهای برند اپ��ل باید منتظر 

تغییرات بسیار زیادی در حوزه تبلیغات این برند باشند. 
marketingdive.com :منبع

کمپین اولد اسپایس برای مقابله با کرونا

برن��د اولد اس��پایس در تازه ترین کمپین بازاریاب��ی اش به دنبال 
روحیه بخش��ی به مش��تریانش اس��ت. براس��اس گزارش موسس��ه 
بیزینس وایر، بسیاری از مشتریان در طول دوران کرونا درگیر انواع 
افس��ردگی شده اند. این امر وظیفه برندها برای تعامل با مشتریان و 
روحیه  بخشی به آنها را تش��دید می کند. کمپین این برند در تالش 
برای روحیه بخش��ی به مش��تریان تصویر یک فرد دارای مش��کالت 
روحی و افس��ردگی ناشی از کرونا را ترس��یم می کند. زمان انتخاب 
شده برای نمایش این کمپین بین نیمه مسابقه سوپربال است. دلیل 
این امر تالش برای جلب نظر دامنه هرچه وس��یع تری از مش��تریان 

عنوان شده است. 
کمپین اولد اس��پایس با محوریت انواع ش��وخی ها برای مس��ابقه 
سوپربال آماده شده اس��ت. این کمپین، برخالف دیگر کمپین های 
اولد اس��پایس، تا به حال جزییات بس��یار اندکی فاش ش��ده است 
بنابرای��ن باید انتظار یک غافلگیری مهم برای مش��تریان را داش��ته 
 NFL باش��یم. برند اولد اسپایس یکی از اسپانس��رهای اصلی لیگ
اس��ت. با این حساب رونمایی از یک کمپین غافلگیرکننده از سوی 
تیم بازاریابی این ش��رکت در مسابقه س��وپربال امر عجیبی نخواهد 
ب��ود، با این حال اگر جذابیت این غافلگیری به اندازه کافی نباش��د، 

نتیجه فرآیند بازاریابی اولد اسپایس شکست سختی خواهد بود. 
اغلب مش��تریان در بازه های زمانی خاص مانند س��وپربال انتظار 
بهتری��ن کمپین های بازاریابی را دارند بنابرای��ن عملکرد برندها در 
این زمان به ش��دت زیر ذره بین خواهد بود. برند اولد اس��پایس به 
طور معمول چنین غافلگیری هایی را موکول به مس��ابقه س��وپربال 
نمی کرد، با این حال امس��ال به دلیل کاهش شدید درآمد این برند 
شرایط به طور کامل متفاوت است. همین امر حساسیت ها در مورد 
کمپین بازاریابی امس��ال اولد اسپایس و همچنین مسابقه سوپربال 

را افزایش داده است. 
marketingdive.com :منبع
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بازاریابی در اینس��تاگرام برای هر کس��ب و کاری دارای اهمیت اس��ت. 
بس��یاری از برندها برای موفقیت بازاریابی در فضای اینس��تاگرام به دنبال 
راهکارهای سریع و مطمئن هستند. بدون تردید موفقیت بازاریابی یک امر 
کوتاه مدت نیس��ت بنابراین کسب و کارها باید در تالش برای برنامه ریزی 
و عملکرد مناس��ب در بازه های زمانی طوالنی باش��ند. در غیر این صورت 
چالش های بسیار زیادی پیش روی آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف خواهد بود. 
شروع فرآیند بازاریابی در اینستاگرام ساده به نظر می رسد. ایجاد حساب 
کاربری رسمی برای برند و تبدیل آن به حساب تجاری برای ایجاد اعتبار 
کافی خواهد بود. س��پس ام��کان تولید محتوای بازاریاب��ی و تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف وجود خواهد داشت. اگر در این میان از 
توصیه های حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده کنیم، 
فرآیند بازاریابی مان همراه با تاثیرگذاری بیشتر و هزینه کمتر خواهد بود. 
بحث هزینه برای بس��یاری از برندها دارای اهمیت باالیی اس��ت. برخی از 
کسب و کارها به دلیل ارزیابی بازاریابی در اینستاگرام به عنوان یک فرآیند 
نیازمن��د بودجه فراوان در عمل از آن صرف نظر می کنند. هدف اصلی در 
ادامه مقاله کنونی بررسی برخی از مهمترین توصیه ها برای بازاریابی بهینه 

در اینستاگرام بدون نیاز به هزینه باال خواهد بود. 
شناخت مخاطب هدف

اگر تا به حال در ش��بکه های اجتماعی کمپین بازاریابی اجرا نکرده اید، 
باید نکات بس��یار زیادی را یاد بگیرید. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف نیاز به یادگیری اصول متعددی دارند. یکی از اصول 
اساس��ی در زمینه بازاریابی شناخت درست مخاطب هدف است. هر برند 
براس��اس زمینه فعالیتش دارای دامنه مش��خصی از مخاطب هدف است. 
تالش برای شناخت سلیقه مخاطب هدف و تولید محتوا براساس موجب 

افزایش تاثیرگذاری محتوای بازاریابی برند خواهد شد. 
گردآوری اطالعات کاربردی در مورد مخاطب هدف کار سختی نیست. 
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به اطالعات 

پایه و بنیادی دارند. برخی از نکات مهم در این میان به شرح ذیل است:
• دامنه سنی 

• موقعیت مکانی یا محل سکونت
• حوزه های اصلی فعالیت شغلی

• جنسیت
• هر آنچه در زمینه کاری آنها را جلب می کند

• نکات جذاب و تعامل برانگیز در زمان استراحت
• مشکالت اصلی که آنها دارند

• منابع کسب اطالعات مخاطب هدف در زمینه خرید محصوالت مختلف
• هرگونه اطالعات اضافی که به نظرتان در فرآیند تولید محتوا کاربردی 

خواهد بود
بس��یاری از بازاریاب  ها در فرآیند جلب نظر مخاطب هدف به این نکات 
مه��م توجه الزم را ندارند بنابراین ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف امر عجیب��ی نخواهد بود. وقتی یک برن��د پیش از تولید 
محتوا نس��بت به گردآوری اطالعات مورد بحث در سطر فوق اقدام کند، 
نظم خاصی در فرآیند بازاریابی اش ایجاد خواهد ش��د. بس��یاری از برندها 
ابتدا اقدام به تولید محتوا و س��پس گردآوری اطالعات پیرامون مشتریان 
می کنن��د. این امر هیچ تاثیری بر روی بهبود کیفی��ت محتوای بازاریابی 
نخواهد داشت. کسب و کارها باید پیش از تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نس��بت به ش��ناخت آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت 

اطالعات گردآوری شده هیچ کاربردی نخواهد داشت. 
توجه به بخش بیوگرافی

وقتی کاربران به اکانت یک برند یا موسسه مراجعه می کنند، ابتدا بخش 
بیوگرافی را مدنظر قرار می دهند. این امر تمام مشخصات یک کسب و کار 
را بازنمایی می کند. اگر کسب و کارها به این بخش توجه مناسب را نشان 
دهند، امکان معرفی کس��ب و کار به صورت جذاب را خواهند داش��ت. در 
غیر این صورت باید با سطح پایین مراجعه کاربران دست و پنجه نرم کنند. 
بدون تردید بخش بیوگرافی ام��کان نگارش متن های طوالنی را فراهم 
نمی کن��د. همین امر موجب ضرورت خالصه نویس��ی و انتقال مفاهیم در 
قالب کاراکترهای کوتاه می شود. یکی از نکات جالب در این میان استفاده 
برخ��ی از برنده��ا از اموجی برای بخش بیوگرافی اس��ت. اگر اموجی های 
مدنظر ش��ما امکان بیان مفاهیم به طور مس��تقیم را ایجاد می کند، باید 
از آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��تفاده کرد. در غیر این 

صورت اموجی ها فقط موجب سردرگمی مخاطب هدف می شود. 
خوش��بختانه امروزه برندهای بسیار زیادی در اینستاگرام فعالیت دارند. 
این امر به معنای امکان استفاده از تجربه دیگر برندها برای بهبود وضعیت 

بیوگرافی برند خودمان اس��ت. برندهای بزرگ به طور معمول نیازی برای 
معرف��ی خود در بخ��ش بیوگرافی ندارند. این امر به دلیل ش��هرت باالی 
آنها روی می دهد. چنین کس��ب و کارهایی به جای معرفی خود اقدام به 
ثبت شعار تبلیغاتی اصلی شان در بخش بیوگرافی می کنند. این امر موجب 
آش��نایی سریع مخاطب با برند آنها می شود. به عنوان مثال، برند نایک را 
در نظر بگیرید. ش��عار »فقط انجامش بده« به خوبی از س��وی هر کاربری 
در ش��بکه های اجتماعی مورد شناسایی قرار می گیرد بنابراین استفاده از 
آن ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای 

افزایش خواهد داد. 
استفاده از هشتگ های مرتبط

اس��تفاده از هش��تگ ها نقش مهمی در دسترسی مناس��ب کاربران به 
محتوای بازاریاب��ی برندها دارد. امروزه اینس��تاگرام به عنوان یک پلتفرم 
تعاملی دارای جذابیت های بس��یار زیادی برای مخاطب هدف اس��ت. این 
امر موجب تولید محتوای متعدد در این پلتفرم می ش��ود بنابراین استفاده 
از هشتگ های کاربردی و مرتبط با کسب و کار موجب جست وجوی ساده 

آنها از سوی کاربران خواهد شد.
یکی از اش��تباهات رایج بازاریاب ها برای جلب نظر مخاطب هدف تالش 
برای کاربرد هش��تگ های متعدد است. اینس��تاگرام برای هر پست امکان 
اس��تفاده از حداکثر ۳0 هشتگ را تعیین کرده اس��ت. این امر به معنای 
ضرورت اس��تفاده از ۳0 هشتگ در هر پست نیست. اغلب برندها به طور 
معمول از ۳ تا ۵ هشتگ برای هر پست استفاده می کنند بنابراین استفاده 
درست از هشتگ ها نقش مهمی در موفقیت کسب و کارها خواهد داشت. 
اگر یک برند از هشتگ های غیرمرتبط با عرصه کسب و کارش استفاده 
کند، واکنش بس��یار منفی از س��وی کاربران دریافت خواهد کرد. این امر 
موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد شد بنابراین 
باید تعداد مش��خص و البته مرتبط با موض��وع فعالیت برند را مدنظر قرار 

دهیم. 
یکی از راهکارهای ساده برای یافتن هشتگ های مناسب در زمینه کسب 
و کارمان مراجعه به اکانت رسمی رقبای مان است. این امر بدون هیچ گونه 
هزینه و زمان اضافی امکان آشنایی با برخی هشتگ های مرتبط با کسب 
و کارم��ان را فراهم خواه��د کرد. امروزه بس��یاری از برندها توانایی کافی 
طراحی پروژه های مطالعاتی برای یافتن هش��تگ های مناسب بازاریابی را 
ندارند بنابراین باید تا جای ممکن از راهکارهای جایگزین استفاده نماییم. 
بدون تردید عرصه کسب و کار B٢B با B٢C دارای تفاوت های زیادی 
اس��ت. این امر استفاده از هش��تگ های متفاوت از سوی کسب و کارها را 
ضروری می  س��ازد. اگر برخی از کس��ب و کارها نسبت به این نکته توجه 
الزم را نش��ان ندهند، در عمل برای جلب نظر مخاطب هدف مش��کالت 
زیادی خواهند داشت. همچنین در برخی از موارد بازاریاب ها هشتگ های 
اش��تباهی از نظر انطباق با ساختار کسب و کارش��ان را انتخاب می کنند 
بنابراین نظرخواهی از برخی کارشناس ها یا همکاران در بخش بازاریابی و 
تبلیغات گزینه مناسبی به منظور کاهش اشتباهات این چنینی خواهد بود. 

تعامل با مخاطب هدف
کمپین های بازاریابی باید تعامل برانگیز باشند. این نکته در مورد بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به اطالعات مش��خصی دارند. این 
اطالع��ات بدون تعامل نزدیک ب��ا مخاطب هدف به دس��ت نخواهد آمد 
بنابراین در هر موقعیتی باید نس��بت به تعام��ل نزدیک با مخاطب هدف 
اقدام نماییم. در غیر این صورت احتمال تولید محتوای بازاریابی متفاوت از 

سلیقه و انتظارات مخاطب هدف زیاد خواهد بود. 
تعامل با مخاطب هدف موجب بهبود جایگاه برند در بازار نیز می ش��ود. 
این امر از مدت ها پیش مدنظر بازاریاب ها قرار داش��ته اس��ت. شبکه های 
اجتماع��ی فضایی برای تعام��ل میان کاربران اس��ت بنابراین تالش برای 
بازاریابی به ش��یوه های سنتی در این فضا هرگز همراه با موفقیت نخواهد 
بود. بس��یاری از برندها هنوز هم به ش��یوه های س��نتی ب��رای بازاریابی و 
جلب نظر مخاطب هدف اقدام می کنند. این امر مش��کالت بس��یار زیادی 
برای کس��ب و کارها به همراه خواهد داشت. یکی از مشکالت ابتدایی در 
این راس��تا کاهش ش��دید تمایل کاربران برای مشاهده محتوای برندهای 
موردنظر خواهد بود. درست به همین خاطر امروزه برندهایی با دامنه بسیار 

محدود مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی بسیار زیاد است. 
ایجاد تعامل با مخاطب هدف همیشه امری دشوار است. این نکته به طور 
ویژه ای برای برندها مصداق دارد. کاربران در فضای ش��بکه های اجتماعی 
تعامل بسیار ساده تری با یکدیگر دارند، با این حال وقتی پای یک برند در 
میان باش��د، همیشه موضع گیری های خاص وجود خواهد داشت بنابراین 
یک برند باید جلوه ای انسانی یا به عبارت دیگر حقیقی از خود به نمایش 
بگذارد. این امر در زمینه انتخاب س��فیر برای برند به خوبی قابل مشاهده 
است. استفاده از سلبریتی های مختلف و همچنین تالش برای همکاری با 
آنها در شبکه های اجتماعی گزینه بسیار مطلوبی خواهد بود. بدون تردید 

این امر هزینه های بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه دارد بنابراین 
کسب و کاره های کوچک و دارای بودجه های محدود امکان بهره گیری از 

این گزینه را نخواهند داشت. 
انتخاب جایگزین همکاری با سلبریتی ها شامل تعامل با اینفلوئنسرهای 
محلی است. این امر هزینه های بسیار کمتری برای کسب و کارها به همراه 
دارد. همچنی��ن امکان تاثیرگذاری بهتر ب��ر روی مخاطب هدف محلی را 
نیز فراهم می سازد بنابراین کسب و کارهای دارای بودجه های محدود نیز 
امکان بازاریابی و همکاری مناسب با چهره های شناخته شده در اینستاگرام 

را دارند. 
همکاری با دیگر برندها برای اعطای هدیه به مشتریان

اعطای هدیه به مش��تریان )Give Away( یکی از راهکارهای مناسب 
برای جلب نظر مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. اغلب اوقات کسب و 
کارها برای اعطای هدیه به مشتریان نوعی مسابقه یا دست کم فرآیندهای 
مش��خصی را تعیین می کنند. کاربران به این ترتیب با طی مراحل تعیین 
شده امکان شرکت در قرعه کشی یا برنده شدن جوایز به صورت مستقیم 
را خواهن��د داش��ت. مزیت اصلی هدیه های موردنظ��ر امکان جلب تعامل 
مخاطب هدف و همچنین ماندگاری طوالنی مدت در ذهن مشتریان است 
بنابراین باید نسبت به این نکته به مثابه یک راهکار بازاریابی مناسب نگاه 
کنیم. در غیر این صورت شاید فقط هدیه هایی بدون تاثیرگذاری مناسب 

بر روی مخاطب هدف به آنها اعطا نماییم. 
همکاری ب��ا دیگر برندها برای اعطای هدیه به مش��تریان در ابتدا ایده 
عجیبی به نظر می رس��د. بس��یاری از برندها به تنهای نیز امکان انتخاب 
هدیه های جذاب برای مشتریان را ندارند بنابراین همکاری با دیگر برندها 
امر عجیبی به نظر می رس��د. بدون شک هر برند دارای دامنه مشخصی از 
مشتریان است. اکنون اگر در زمینه اعطای هدیه اقدام به همکاری با یک 
برند دارای زنجیره تولید مشترک با کسب و کارمان کنیم، در عمل امکان 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی آن مشتریان را نیز خواهیم داشت. این نکته 
برای بس��یاری از برندها به معنای دسترس��ی به دامنه تازه ای از مشتریان 
خواهد بود. نکته جال��ب اینکه چنین همکاریای برای تمام طرفین ماجرا 
س��ودآور محسوب می ش��ود بنابراین دلیلی برای مخالفت از سوی برخی 
از برندها با این مس��ئله نخواهد بود. البته ای��ن امر به معنای تالش برای 
همکاری با برندهای بسیار بزرگ و بین المللی در این زمینه نیست. دلیل 
ای��ن امر ع��دم تمایل چنین برندهایی برای همکاری با کس��ب و کارهای 
کوچک و محلی است. با این حساب همیشه باید به هماهنگی اندازه کسب 
و کارها در زمینه همکاری برای اعطای هدیه به مش��تریان توجه کرد. در 
غیر این صورت با پاس��خ های منفی در نتیجه ارائه درخواست مان رو به رو 

خواهیم شد. 
انتقال کاربران به سایت رسمی برند

استفاده از لینک ها در اینستاگرام ماجرای جالبی دارد. اینستاگرام برای 
تاکید بر روی اجتماع کاربران در پلتفرمش از بارگذاری لینک های جانبی 
در قالب پس��ت جلوگیری می کند. تنها لینک هایی که اکانت ها توانایی به 
اش��تراک گذاری آنه��ا را دارند، در بخش بیوگرافی و اس��توری اکانت های 
تجاری دارای بیش از 10 هزار فالوور اس��ت بنابراین اینس��تاگرام فضایی 
بس��یار محدود برای به اش��تراک گذاری محتوای خارج از خودش طراحی 

کرده است. 
اغلب کسب و کارها دارای سایت رسمی هستند. تولید محتوا در سایت 
رسمی یکی از راهکارهای جذاب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
محس��وب می ش��ود. این امر امکانات تازه ای برای نمایش محتوا و تعامل 

نزدیک با مخاطب هدف را به همراه خواهد داشت. 
اغلب کس��ب و کارها در بخش استوری اخبار مهم سایت شان را بازنشر 
می کنند. این امر ش��امل درج مهمترین ن��کات و همچنین افزودن لینک 
مطلب اصلی در س��ایت خواهد ب��ود. کاربران به این ترتیب امکان مطالعه 
بخشی از مطلب و باال کشیدن صفحه برای مراجعه به سایت رسمی برند 

را خواهند داشت. 
افزایش ترافیک س��ایت رسمی برندها دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
این امر موجب بهبود رتبه بندی سایت ها در موتورهای جست وجو می شود 
بنابرای��ن باید تمام ن��کات را در این رابطه مدنظر قرار داد. ش��اید در نگاه 
نخس��ت تولید محتوا در سایت رس��می برند در ارتباط با مسئله کوتاهی 
مطلب نباشد، اما واقعیت متفاوت از این امر است. محتوای بازاریابی در هر 
قالبی باید به اندازه کافی کوتاه باش��د. در غیر این صورت مخاطب هدف 

حوصله مطالعه محتوا را نخواهد داشت. 
همکاری با اینفلوئنسرها

همکاری با اینفلوئنسرها در زمینه بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی 
است. برخی از برندها برای تعامل با مخاطب هدف نیاز به ایده های جذاب 
و اس��تفاده از چهره های شناخته شده دارند. این مزیت در قالب همکاری 
با اینفلوئنس��رها فراهم می شود. شاید در نگاه نخست بازاریابی با همکاری 
اینفلوئنسرها نیازمند هزینه بسیار زیادی باشد. این امر در مورد همکاری با 

چهره های جهانی صحت دارد. با این حال اگر اینفلوئنسرهای محلی مدنظر 
کسب و کارمان قرار گیرند، ماجرا به طور کلی متفاوت خواهد بود. این امر 
شامل همکاری با اینفلوئنسرهای محلی برای جلب نظر مشتریان بازارهای 
خاص است. بدون شک این امر مزیت های جلب نظر دامنه وسیع مشتریان 

در قالب همکاری با اینفلوئنسرهای بین الملی را نخواهد داشت. 
یکی از نکات مهم در زمینه همکاری با اینفلوئنس��رها در اینس��تاگرام 
توجه به اهداف مدنظر کسب و کارمان است. اگر یک برند در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در یک بازار محلی اس��ت، نباید به س��راغ 
اینفلوئنسرهای بین المللی برود. این امر هزینه های فراوان و نتیجه بخشی 
اندک��ی به هم��راه خواهد داش��ت. بنابرای��ن در همه م��وارد همکاری با 

اینفلوئنسرها یا چهره های بسیار مشهور ایده جذابی نخواهد بود. 
تعیین اهداف مشخص و دقیق

تعیی��ن هدف به فرآیند بازاریابی هر برندی نظم خواهد داد. این امر در 
مورد کسب و کارهای بزرگ و کوچک به یک اندازه صحت دارد. برندهای 
بزرگ به طور معمول از یک ماه مانده به شروع سال جدید میالدی اقدام به 
برنامه ریزی برای سال جدید می کنند. این امر امکان تعیین اهداف مشخص 
برای تمام سال و س��پس طراحی کمپین های دنباله دار را فراهم می کند. 
بسیاری از برندها در زمینه طراحی کمپین های بازاریابی در اینستاگرام به 
طور مداوم با مشکالتی در زمینه ارتباط معنایی میان کمپین های مختلف 
مواجه هس��تند. این امر انگیزه مخاطب هدف برای دنبال کردن محتوای 
بازاریابی برند را ب��ه طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. بهترین راهکار 
در این میان توجه به اهداف اصلی برند و طراحی کمپین حول آنهاس��ت. 
این امر موجب افزایش جذابیت کمپین های بازاریابی و همچنین جلب نظر 

مخاطب هدف برای دنبال کردن کمپین برند خواهد شد. 
اعطای چهره انسانی به برند

  کس��ب و کارها همیشه در مقایس��ه با شخصیت های حقیقی دارای 
مش��کالت بیش��تری برای تعامل با مخاطب هدف هس��تند. این امر در 
مقایس��ه میان برندها و سلبریتی ها به خوبی نمایان می شود. درست به 
همین خاطر اغلب برندها برای اعطای چهره انسانی به کسب و کارشان 

به دنبال همکاری با سلبریتی ها هستند. 
همانط��ور که پی��ش از این نیز بحث ش��د، همکاری با س��لبریتی ها 
مشکالت بس��یار زیادی برای کسب و کارها به همراه دارد. این امر نیاز 
به اس��تفاده از راهکارهای جایگزین را مطرح می س��ازد. یکی از بهترین 
گزینه ها در این میان تالش برای اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران 
پیرامون برند است. چنین امری بدون نیاز به صرف هزینه اضافی امکان 

ارتقای جلوه انسانی کسب و کار را به همراه خواهد داشت. 
اینستاگرام مانند دیگر پلتفرم ها امکان بازنشر مستقیم محتوا را فراهم 
نمی کند. بنابراین استفاده از اپ های خاص برای این کار ضروری خواهد 
بود. همچنین باید تگ کردن کاربران در ذیل پست های بازنشری را نیز 
مدنظر قرار دهیم. در غیر این صورت آنها نسبت به بازنشر محتوای شان 

از سوی برند آگاهی نخواهند یافت. 
استفاده از آمارهای اینستاگرام

اکانت های تجاری در اینس��تاگرام امکان اس��تفاده از آمارهای جانبی 
را دارند. این امر به معنای دسترس��ی ب��ه داده های معتبر در مورد برند 
خواهد بود. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نی��از به داده های معتبر دارند. یکی از مش��کالت اس��تفاده از داده های 
معتبر مربوط به بحث پردازش شان است بنابراین استفاده از اطالعات و 
آمارهای معتبر اینستاگرام دارای اهمیت بسیار زیادی خواهد بود. شاید 
این امر در نگاه نخست بسیار ساده باشد، اما نباید موجب تردید نسبت 
ب��ه کیفیت این اطالعات ش��ود. امروزه برندهای ب��زرگ نیز از اطالعات 
اینس��تاگرام برای بهبود فرآیند بازاریابی شان استفاده می کنند بنابراین 
تردید نسبت به صحت اطالعات اینستاگرام فقط به معنای نیاز به صرف 

هزینه برای همکاری با آژانس های بازاریابی خواهد بود. 
دعوت به همکاری کاربران

کاربران در فضای اینس��تاگرام تمایل باالیی برای تعامل با برندها دارند. 
این امر در صورت س��رمایه گذاری درس��ت از سوی برندها موفقیت بسیار 
زیادی به همراه خواهد داشت. برندهایی که توانایی اجرای کمپین بازاریابی 
ب��ا کمک مخاطب هدف را دارند، همیش��ه مورد توجه وی��ژه کاربران قرار 
می گیرند. این امر در فضای اینس��تاگرام نیز دارای اهمیت اس��ت بنابراین 
باید به طور رسمی از مشتریان وفادار یا کاربران اینستاگرام برای همکاری 

در قالب کمپین بازاریابی تان دعوت به عمل آورید. 
امروزه بازاریابی در اینستاگرام نیاز به استفاده از توصیه ها و تکنیک های 
خاص��ی دارد. هدف اصلی این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین توصیه ها 
برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف بود. با اس��تفاده از نکات 
م��ورد بحث در بخش های فوق امکان بازاریابی و تاثیرگذاری بهتر بر روی 

مخاطب هدف در اینستاگرام فراهم خواهد شد. 
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 6 روش برای هدایت مسیر شغلی
در بحران کرونا

در دوران همه گی��ری کرون��ا پیدا کردن ش��غل جدید و قرار دادن 
خود در شبکه های ارتباطی، آسان نیست. در چنین شرایطی چگونه 
بای��د روحیه باالی خود را حفظ کنید و مثب��ت باقی بمانید؟ چقدر 
خوش بین هس��تید و اطمینان دارید که  رو به جلو حرکت می کنید؟ 
وقتی شرایط کاماًل نامطمئن است، چگونه ابهام ها را تحمل می کنید؟
پاس��خ این سواالت در دیدگاه و عملکرد شما نهفته است. در ادامه 

چند راهکار را به شما پیشنهاد می کنیم:
اول: روی بینش و باورهای خودتان تمرکز کنید:

1-واقع بین باشید:
واقع بین باش��ید. احتم��اال برخی از توصیه های روانش��ناختی این 
اس��ت که به هر قیمتی ش��ده نگرش مثبت خود را حفظ کنید، اما 
مثبت اندیشی بیش از اندازه، جایی که احساسات منفی خود را انکار 
کنید و واقعیت ها را نادیده بگیرید، می تواند نتیجه معکوس داش��ته 
باشد. به جای امیدواری های کاذب به خود اجازه تالش بیشتر بدهید 

و قبول کنید که شرایط دشوار است.
در یک مطالعه علمی، عملکرد داوطلبانی که سعی در ایجاد تغییر 
در س��بک زندگی خود داش��تند و دش��واری  های مس��یر را پذیرفته 
بودند، کارآمدتر از آنهایی بود که صرفا با پیام های تشویقی چون »تو 
می توانی انجامش دهی« در حرکت بودند. اگر در زمان های س��خت 
ت��الش نمی کنید، خود را فری��ب می دهید. باید مدام به خود بگویید 

که باید دست از بی خیال بودن برداشت و این شرایط را تغییر داد.
2-توانایی های خود را ارتقا دهید:

بعد از اینکه پذیرفتید کارها تا چه اندازه می تواند مش��کل باش��د، 
سعی کنید خود را باال بکشید و به مسیر ادامه دهید. بین احساسات 
منفی و واقعیت های موجود تعادل ایجاد کنید. شاید به دنبال فرصتی 
هس��تید تا احساس��ات واقعی خود را عمیق��ا درک کنید، اما مراقب 
باش��ید که در آنها غرق نشوید. »همیشه بهترین راه خروج، گذشتن 
از آن اس��ت« بنابراین از لحظه های منفی به عنوان خروجی استفاده 
کنید و س��پس عزم خود را برای ادامه مسیر به کار گیرید. مهارت ها 
و استعدادهای خود را به خود یادآوری کنید. تمام موفقیت هایی که 

تاکنون داشته اید را به یاد بیاورید و ادامه دهید.
3-روی آینده تمرکز کنید:

به خود یادآوری کنید که این نیز می گذرد و از پس آن برخواهید 
آمد. شرایط سخت موجود را به عنوان فرصتی طالیی برای یادگیری، 
تقوی��ت قدرت اراده و ش��جاعت خود در نظر بگیری��د. خوش بین و 
امیدوار باش��ید و برنامه فعالیت های خ��ود را روزانه دنبال کنید. این 
کار بیش��ترین تفاوت ها را در نتیجه نهایی ایجاد خواهد کرد. با نگاه 
به یک آینده امیدبخش، به آنچه که امروز بیش��ترین تأثیرگذاری را 

در رسیدن به هدف تان دارد عمل کنید و ثابت قدم باشید.
دوم: روی شبکه سازی و فعالیت در کنار دیگران تمرکز کنید:

عالوه بر دیدگاه خود، باید ش��بکه ارتباطی برای کاریابی را هم در 
نظ��ر بگیرید. تالش ها و رویکردهایی که هر کدام بیش��ترین تأثیر را 

برای طی کردن این مسیر به همراه دارند را دنبال کنید.
1-به تالش و تأثیر افراد در روابط توجه کنید:

هنگامی که تصمیم می گیرید ش��بکه های ارتباطی خود را با افراد 
افزایش دهید به جای تهیه فهرستی طوالنی از افرادی که می توانید 
ب��ا آنها ارتب��اط برقرار کنید، طرح ارتباط با کس��انی ک��ه می توانند 
بیش��ترین کمک را داشته باشند، طراحی کنید. برخی از افرادی که 
مالقات می کنید، می توانند بیش��تر از دیگران به شما کمک کنند. به 
دنبال گذراندن وقت با افرادی باش��ید که می توانند بیشترین تمایل 
به همکاری را براس��اس نقش های ش��ان داشته باشند و به توانمندی 

روابط کمک کنند.
برقراری هر ارتباط جدید، سرمایه زمانی و حتی بیشتر از آن انرژی 
ش��ما را می گیرد بنابراین در مورد افرادی که به دنبال ارتباط با آنها 

هستید هوشیارتر عمل کنید.
2-رویکرد خود را مدیریت کنید:

آنچه شبکه س��ازی را بس��یار پیچیده و خس��ته کننده می کند این 
است که چیزهای زیادی از کنترل شما خارج است. افرادی که باید با 
آنها ارتباط برقرار کنید ممکن است وقتی برای شما نداشته باشند یا 
شاید موفق به تماس با کسی که تمایل دارید با او در ارتباط باشید، 
نش��وید. با کنترل آنچه ک��ه می توانید انجام دهی��د، دوباره به خود 
ان��رژی دهید. از افرادی که باید با آنها ارتباط برقرار کنید فهرس��ت 
تهیه کنید. وقت خود را مدیریت کنید. مکالمات خود را برنامه ریزی 
کنید. قدم های کوچک و ساده می توانند موثر باشند و از طرف دیگر 
می توانند به شما کمک کنند تا در این شرایط دشوار احساس کنترل 

بیشتری روی اوضاع داشته باشید.
3-هدفمند باشید:

وقت خود را در مس��یر خودتان و با افرادی که از ش��ما حمایت 
می کنن��د بگذرانی��د. مطمئ��ن ش��وید ک��ه طرح��ی برای مس��یر 
توانمندش��دن و ارتقای خود دارید. افرادی را پیدا کنید که به شما 
ایم��ان دارند، ش��ما را هدایت و حمایت می کنن��د. تجربیاتی را که 
دوس��ت دارید پیدا کنید. به دنبال فعالیت هایی باش��ید که شما را 
وادار به کش��ش و تمری��ن بدنی کند. حتی اگر کوه نورد نیس��تید، 
حرکات س��خت ی��وگا را به ط��ور کامل انجام دهید یا یک مس��یر 
ناهم��وار را پیاده روی کنید. فعالیتهای بدنی چالش برانگیز می تواند 
به شما کمک کند در سایر زمینه های زندگی خود توانایی و قدرت 
بیشتری داشته باشید. زنگ تفریح و رفتن به دوچرخه سواری بسیار 
خوب اس��ت. برای اثبات قدرت و توانایی خود مسیرتان را با تالش 

به پایان برسانید.
ش��اید در هیچ زمانی شبکه سازی با سایر افراد به دشواری شرایط 
کنونی نبوده باشد، اما با دیدگاه ها و عملکردهای مناسب می توانید از 
پس آن برآیید و فرصت عالی خود را برای آینده پیدا کنید. واقع بین 
باشید، خودتان را باال بکشید و روی آینده تمرکز کنید. عالوه بر این، 
اولویت های خود را براساس تالش و تأثیر تعیین کنید. با برنامه ریزی 
رویک��رد خود،  کنترل را پس بگیری��د و در مورد توانمندکردن خود 
تعامل کنید. این استراتژی ها به شما کمک می کند تا عالوه بر حفظ 
خود و توانمندی های تان در این روزهای بحرانی، بهترین فرصت های 

جدید شغلی خود را نیز جست وجو کنید.
forbes/modirinfo :منبع
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کار از خانه و دورکاری ترندهای برتر در حوزه های مختلف کس��ب و کار 
محس��وب می شود. شرایط ناشی از ش��یوع کرونا وضعیت بسیاری از برندها 
را دش��وار کرده است. امروزه ش��مار باالیی از کسب و کارها به دلیل تمایل 
برای رعایت نکات بهداش��تی و همچنین کاهش هزینه های مدیریت دفتر 
کار اقدام به استفاده از استراتژی دورکاری یا کار از خانه می کنند. شاید در 
نگاه نخست دو مفهوم فوق دارای یک معنا باشند. بسیاری از کارشناس های 
کس��ب و کار نیز همین عقیده را دارند، با ای��ن حال اگر با نگاهی دقیق به 
حوزه کسب و کار نگاه کنیم، وضعیت به طور دیگری خواهد بود. دورکاری و 
کار از خانه دارای تفاوت های معناداری هستند. اگر کسب و کارها نسبت به 
این تفاوت ها آگاهی دقیقی نداشته باشند، امکان استفاد درست از هر کدام 
را نخواهن��د یافت بنابراین پرداختن به مفه��وم هر کدام از موارد فوق امری 
ضروری خواهد بود. هدف اصلی در این مقاله بررسی تفاوت میان دورکاری و 
کار از خانه در عرصه کسب و کار است. در ادامه هر کدام را به طور جداگانه 
مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در نهایت نیز تفاوت میان آن دو را بررس��ی 

خواهیم کرد. 
دورکاری: فعالیت کاری از هر نقطه ای در جهان

همانط��ور که از نام دورکاری برمی آی��د، فعالیت کاری از هر نقطه جهان 
در این مفهوم جای می گیرد. بسیاری از برندها نیاز به نیروی کار تخصصی 
دارن��د، اما توانای��ی ارائه پیش��نهادهای مالی جذاب به منظ��ور جلب نظر 
کارمندان موردنظر برای جا به جایی به محل اس��تقرار دفتر رسمی ش��ان را 
نخواهند داشت. این امر موجب تقویت ایده های مربوط به دورکاری در میان 
کس��ب و کارهای مختلف شده اس��ت. نکته مهم اینکه در فرآیند دورکاری 
محل استقرار نیروی کار مورد نظر همیشه خانه نیست. گاهی اوقات از یک 
کافه یا دفتر کار اش��تراکی فرآیند همکاری ص��ورت می گیرد بنابراین ایده 
همپوشانی میان دورکاری و کار از خانه را باید از همین ابتدا فراموش کنیم. 
یک��ی از نکات مهم درخصوص دورکاری عدم نیاز به رعایت س��اعت های 
کاری مشخص و انعطاف ناپذیر است. بسیاری از برندها برای فرآیند دورکاری 
زمان کار مشخصی تعیین نمی کنند. نحوه همکاری در این شرایط براساس 
تعیین مدت زمان مش��خص برای تحویل پروژه ها صورت می گیرد بنابراین 
کارمندان ش��اغل در حوزه دورکاری امکان فعالیت کاری در هر س��اعتی از 
شبانه روز را خواهند داشت. مزیت اصلی این شیوه امکان برنامه ریزی برای 
سفر یا استفاده از تعطیالت دلخواه در هر زمان است. درست به همین خاطر 
در طول س��ال های اخیر و حتی پیش از شیوع کرونا بحث دورکاری مدنظر 

بسیاری از کارآفرینان قرار گرفته است. 
بدون تردید دورکاری به عنوان یک ش��یوه برای س��اماندهی فعالیت های 
کاری دارای برخی مزیت های مشخص است. اگرچه در سطر فوق به برخی 
از مزیت ه��ای واضح این فرآیند پرداختیم، ام��ا باید مزیت های کامل آن را 
نیز مدنظر قرار دهیم. برخی از مزیت های مهم و اساس��ی دورکاری به شرح 

ذیل است:
• وقتی کارمن��دان در قالب دورکاری فعالیت دارن��د، نیازی برای نگرانی 
نسبت به حضور در محلی خاص نیست. این امر به ویژه در مورد ساعت های 
کاری خ��اص مص��داق دارد. تاخیر کارمندان برای حضور در دفتر ش��رکت 
همیشه یکی از دغدغه های مدیران ارشد است. فرآیند دورکاری این دغدغه 

را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. 
• ش��رایط کرونایی برای بس��یاری از کارمندان به معنای نیاز به مراقبت 
بیشتر از خانواده است. اگر کارمندان هر روز به مدت دست کم ۸ ساعت در 
محل کار حضور پیدا کنند، دیگر فرصتی برای مراقبت مفید از خانواده شان 
نخواهند داشت بنابراین باید نسبت به ایجاد تغییرات اساسی در ساعت های 
کاری و نحوه همکاری با شرکت ها کرد. این امر در حوزه دورکاری به خوبی 

مدنظر قرار می گیرد. 
• یکی از مزیت های واضح دورکاری برای کسب و کارها مربوط به کاهش 
محدودیت های استخدامی است. وقتی محدودیت جغرافیایی مدنظر نباشد، 
امکان بهبود ش��رایط برای اس��تخدام نیروی های ماهر و دارای مهارت های 
موردنیاز فراهم خواهد ش��د. حتی اگر در این میان فرد موردنظر در ش��هر 
محل اس��تقرار دفتر رس��می برند نیز سکونت نداشته باشد، باز هم مشکلی 

پیش روی کسب و کارها نخواهد بود. 
• هم��کاری کوتاه مدت با برخی از کارآفرینان یا کارمندان برای کس��ب و 
کارها گزینه جذابی اس��ت. این امر به معنای امکان آزمایش کیفیت کاری 
دامنه وس��یعی از افراد خواهد بود. بدون تردید این امر در مورد استخدام و 
عقد قراردادهای همکاری طوالنی مدت امکان پذیر نخواهد بود. اغلب کسب 
و کارها و کارمندان در زمینه دورکاری بیش��تر مایل به همکاری های کوتاه 
مدت و سپس تمدید مدت زمان قراردادشان هستند بنابراین چنین مزیتی 

برای کسب و کارها به مثابه فرصتی طالیی خواهد بود. 
بی تردید هر ایده ای برای ساماندهی فعالیت های کارمندان با محدودیت های 
مشخصی رو به رو خواهد بود. این امر در مورد نقطه ضعف های رویکردهای 
مختلف به عرصه کسب و کار نیز صحت دارد بنابراین باید به برخی از نقاط 
ضعف فرآیند دورکاری نیز اش��اره کنیم. برخی از مهمترین نقاط ضعف این 

رویکرد به شرح ذیل است:
• فعالی��ت به عنوان یک کارمند در قالب دورکاری به معنای ناتوانی برای 
مالقات حضوری همکاران و مدیران شرکت است. این امر همیشه احساس 
بیرون ماندن از فرآیندهای اصلی شرکت را به همراه خواهد داشت بنابراین 
برخی از کارآفرینان فرآیند دورکاری را در اولویت نخست شان قرار نمی دهند. 
• کارمندان در قالب دورکاری باید انرژی و فعالیت بسیار بیشتری داشته 
باشند. در غیر این صورت امکان هماهنگی با دیگر اعضای تیم کاری شان را 
نخواهند داشت. این امر در مورد بسیاری از شرکت ها مصداق دارد. بنابراین 
کار بیش��تر همیشه مانعی بر س��ر راه انتخاب دورکاری به عنوان گزینه ای 

جذاب خواهد بود. 
• بس��یاری از برندها در زمینه حساس و نیازمند تبادل اطالعات ارزشمند 
اق��دام ب��ه دورکاری با کارمندان نمی کنند. این امر ب��ه معنای ناتوانی برای 
ارتقای ش��غلی در فرآیند دورکاری خواهد ب��ود بنابراین اغلب کارآفرینان و 
حتی کارمندان به این فرآیند به مثابه ش��غلی همراه با آینده درخشان نگاه 

نمی کنند. 
• ناتوان��ی ب��رای تعامل نزدیک با تیم مدیریت در اغل��ب موارد برای افراد 
درگی��ر دورکاری دردسرس��از می ش��ود بنابراین بس��یاری از کارآفرینان و 

کارمندان به این گزینه به عنوان یک فعالیت جدی نگاه نمی کنند. 
کار از خانه

یکی دیگر از استراتژی های مدیریت کسب و کار و کارمندان شرکت تحت 
عنوان کار از خانه شناخته می شود. این استراتژی به طور گسترده ای همزمان 
با شیوع ویروس کرونا مدنظر برندها قرار گرفت. استفاده از استراتژی کار از 

خانه به کس��ب و کارها فرصت کافی برای فعالیت بهینه کارمندان و حفظ 
شرایط بهداشتی مورد نیاز را می دهد. بسیاری از کسب و کارها در ماه های 
نخست شیوع کرونا به طور کامل تعطیل شدند. این امر ضررهای مالی بسیار 
هنگفتی برای کس��ب و کارهای مختلف ایجاد کرد. اس��تراتژی کار از خانه 

امکان ادامه فعالیت برندها، علی رغم تمام دشواری ها را فراهم می سازد. 
اکنون با بهبود وضعیت ش��یوع کرونا و مدیریتش از س��وی کش��ورهای 
مختلف فرآیند بازگش��ت کارمندان به دفترهای کاری آغاز شده است. نکته 
مهم در این میان حضور کمتر کارمندان در محیط کار است. بر این اساس 
روزهای هفته میان حضور در دفتر کار و کار از خانه تقسیم شده است. این 
امر موجب کاهش بار سنگین کاری و رعایت هرچه بهتر نکات بهداشتی از 

سوی کارمندان می شود. 
مزیت های کار از خانه برای بسیاری از کارمندان شرکت های بزرگ مشهود 

است. در این میان برخی از نکات مهم به شرح ذیل است:
• درس��ت مانند فرآین��د دورکاری، در اینجا نی��ز مهمترین مزیت امکان 
کاهش ترافیک ساعت های کاری است. بسیاری از برندها با تقسیم کارمندان 
ب��ه دو گروه در طول ماه به طور متناوب از برخی در دفتر و برخی دیگر در 
خانه هایشان استفاده می کنند. این امر حضور جمعیت باال در دفترهای کار و 

احتمال بروز مشکالت در زمینه ابتال به کرونا را کاهش می دهد. 
• ب��دون ش��ک کار از خانه تعادل مناس��بی میان زندگی ش��خصی و 
حرفه ای کارمندان ایجاد خواهد کرد. بس��یاری از کارمندان حرفه ای با 
این ش��رایط به ویژه در صورت تقس��یم روزهای هفته میان کار از خانه 
و حضور در دفتر ش��رکت موافق هس��تند. یکی از مهمترین نگرانی های 
کارمندان در ش��رایط کرونایی تعادل میان زندگی خصوصی و حوزه کار 
اس��ت. این امر با برنامه ریزی درس��ت از س��وی برندها به خوبی حل و 

فصل خواهد شد. 
• کار از خانه امکان شخصی سازی محیط کار را فراهم می کند. بسیاری از 
کارمندان در فرآیند کار از خانه اقدام به تبدیل یکی از اتاق های خانه شان به 
دفتر کار شخصی می کنند. این امر رویای اغلب کارمندان برای داشتن دفتر 

کاری مستقل را به واقعیت بدل می سازد. 
• کار از خانه اجازه در میان گروه ماندن و احساس همبستگی باال را فراهم 
می کند. این امر در مورد دورکاری هرگز شکل نمی گیرد. کارمندان دورکار 
همیش��ه با حضور کنار هم کارمندان دیگر و ناتوانی خود برای پیوس��تن به 

آنها مواجه هستند. 
بی تردی��د کار از خانه نیز مانن��د دورکاری دارای برخی نقطه ضعف های 

مشخص است. مهمترین نکات در این میان بدین شرح است:
• تمام کارها توانایی انطباق با شرایط کار از خانه را ندارند. این امر در مورد 
کارهایی نظی��ر فعالیت های صنعتی بیش از هر حوزه دیگری مصداق دارد. 
کارمندان اداری و همچنین کارگران شرکت های صنعتی امکان کار از خانه 
ندارن��د. همچنین در مورد برخی از کارهای تخصصی در تعامل با داده های 
امنیتی برندها امکان کار از خانه وجود ندارد. دلیل این امر مشکالت ناشی 

از درز اطالعات است.
• کار از خانه همیشه همراه با مشکالت ناشی از ارتباطات است. اگر ارتباط 
آنالین میان اعضای مختلف تیم های کاری قطع شود، در عمل پروژه ها برای 
مدت زمانی نامشخص متوقف خواهد شد. این امر برای کسب و کارها هزینه 

بسیار زیادی به همراه دارد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

تفاوت های دورکاری و کار از خانه در عرصه کسب و کار
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اخبار

ســاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران در دیدار و نشست مشترک 
مدیــران عامل آب منطقه ای مازندران و آب و فاضالب اســتان با 
نماینده مقام معظم رهبری در اســتان، حضرت آیت اهلل الئینی بر 
صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد و گفت: باید گام های اساسی 
برای تفکیک آب شــرب از بهداشت و خدمات برداشته شود. وی با 
بیان اینکه در هر منطقه آب نقش محوری در امر توسعه دارد گفت: 
اســتان مازندران و دیگر استان های شمالی به لحاظ محوریت آن 
ها در تولید برنج و همچنین شــرایط آن ها برای توریست پذیری 
نیازمند توجه ویژه دولت به بخش آب اســت که باید با هم افزایی 
و پیگیری های مشــترک از سوی مجمع نمایندگان، استانداران و 
نمایندگان ولی فقیه استان های شمالی مسائل و مشکالت مان را 
حل و فصل کنیم. حضرت آیت اهلل الئینی با اشاره به مشکالت مردم 
استان در بخش آب کشاورزی و همچنین ضرورت ارتقاء آب شرب 
شهرها و مدیریت و تصفیه فاضالب ها بر تسریع در ساخت سدهای 
مخزنی بخصوص هراز و گلورد و شبکه آبیاری و زهکشی در دست 
اجرا تاکید کرد. در این نشســت ابتدا دکتر محمدابراهیم یخکشی 
با تشــریح وضعیت منابع آب استان گفت: میزان بارش در مقایسه 
با سال گذشــته حدود 18 درصد کاهش دارد. وی افزود: ظرفیت 
سدهای استان که امکان ذخیره سازی ومدیریت حدود 10 درصد از 

آب های سطحی استان را دارد تاکنون 60 درصد آبگیری شد که در 
صورت وقوع کم بارشی با محدودیت ها و مشکالتی در فصل زراعی 
مواجه خواهیم شــد. وی با ارائه گزارشی از روند پیشرفت سدهای 
مخزنی هراز و گلورد و همچنین شبکه های آبیاری و زهکشی البرز، 
هراز و گلورد از شروع عملیات اجرایی سد زارم رود در حوزه تجن در 
آینده نزدیک خبر داد وتصریح کرد: در حال حاضر عمده مشکل این 
طرح ها محدودیت منابع مالی است که برای برون رفت مدل مالی 
مبتنی بر مشــارکت بخش خصوصی و بهره برداران را تهیه کردیم 
که نیازمند حمایت مسئولین ارشد استان از جمله جنابعالی و دیگر 
ائمه جمعه هستیم. یخکشــی با بیان وضعیت طرح های آبرسانی 
استان گفت: قبل از سال 96 بیش از 95 درصد از منابع تامین آب 

شرب استان از آب زیرزمینی بوده که با تهیه طرح جامع آب شرب 
اســتان و محدودیت آب زیرزمینی، اتکا آب شرب از زیرزمینی به 
ســطحی تغییر می کند به گونه ای که با اجرای 9 طرح آبرسانی 
ســهم آب ســطحی از 5درصد به حدود 70درصد خواهد رسید. 
مهندس عبداللهی مدیرعامل آب و فاضالب استان نیز در این جلسه 
با اشــاره به محدودیت های تامین آب شرب استان گفت: درحال 
حاضر میزان برخورداری جمعیت شهری استان از آب شرب سالم 
و بهداشتی بالغ بر 99درصد و میزان برخورداری جمعیت روستایی 
بالغ بر 77درصد می باشد که در مقایسه با شاخص متوسط کشوری 
میزان برخورداری روستاهای ما حدود 2درصد بیشتر است که البته 
این توفیق را مدیون عنایت مقام معظم رهبری می دانیم. چرا که در 
سال92 میزان برخورداری روستاهای ما 67درصد بود و با دریافت 
اعتبارات از محل صندوق توسعه این عقب ماندگی جبران شد. وی 
افزود: از سال 92 تا کنون  از 2400 روستای باالی 20 خانوار استان  
در 709  روستا پروژه آبرسانی اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت 
که تــالش ها همچنان ادامه دارد . عبداللهی در پایان با تشــریح 
پروژه فاضالب این اســتان از افتتاح فاز دوم تصفیه خانه فاضالب 
ســاری تا پایان سال خبر داد. گفت : میزان برخورداری شهروندان 
ساروری به دو برابر شرایط فعلی که رقمی در حدود 35 درصد است 

افزایش می یابد

اهواز - خبرنگار فرصت امروز: مراســم بزرگداشــت والدت با 
ســعادت حضرت فاطمه زهرا )س(، روز زن و چهل و دومین سالگرد 
شــکوهمند پیروزی انقالب اســالمی، با حضور وزیر نیرو به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شــد. مراسم بزرگداشــت والدت با سعادت 
حضرت فاطمه زهرا )س(، روز زن و مادر و چهل و دومین ســالگرد 
شکوهمند پیروزی انقالب اسالمی در محل سالن اجتماعات طرح های 
توسعه برق شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد و مشاورین 
شــرکت های صنعت آب و برق خوزســتان در این مراسم به دعوت 
شهناز احمدی روزبهانی دبیر کمیته انسجام بخشی امور زنان و خانواده 
شــرکت های صنعت آب و برق استان، حضور داشتند. وزیر نیرو در 
این مراســم به صورت ویدئو کنفرانــس برای مجموعه صنعت آب و 
برق کشور ســخنرانی کرد و با تبریک و گرامیداشت روز زن، حضور 

بانوان شایســته در عرصه مدیریت های میانی و ارشد وزارت نیرو را، 
قابل مالحظه توصیف کرده است. رضا اردکانیان گفته است: در بخش 
فعالیت امور بانوان، بویژه در دولت دوازدهم، وزارت نیرو به وظایف خود 

به نحو مناسبی عمل کرده و حضور بانوان شایسته ما در عرصه مدیریت  
های میانی و ارشد وزارت نیرو قابل مالحظه است. وی افزود: امیداریم 
بخشنامه حضور بانوان شایسته در مدیریت شرکت  ها و هیات  مدیره  ها 
به جد توسط شرکت  های مادر تخصصی دنبال شود و در پایان سال 
طبق وعده بتوانیم گزارش مناســبی از این حیث عرضه کنیم. وزیر 
نیرو بیان کرد: دهه فجر انقالب اسالمی مناسبتی است که به ویژه به 
خاطرات ارزشمند آن ایام در 42 سال پیش بازگردیم و با بهره گیری 
از آن مجموعــه آثار و فضای بهمن 57 برای ادامه راه و قدردانی های 
عملی از فرصت خدمت به مردم انرژی و انگیزه بگیریم. اردکانیان در 
بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: وزارت نیرو در تامین 
دو کاالی راهبردی و مهم آب و برق توانسته از همه توشه و توان خود 

استفاده کند و رضایت نسبی مردم از این حیث فراهم است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: ســردار فالح زاده: پیروزی های 
جبهه مقاومت و نابودی داعش، از برکت و هنر نقش والیت فقیه 
است. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم، سردار »محمدرضا فالح زاده« معاون هماهنگ کننده 
نیروی قدس سپاه پاسداران در مراسم پنجمین یادواره شهدای 
مدافع حرم استان قم با گرامیداشت ایام دهه فجر و مناسبت های 
حماسی ماه بهمن، اظهار داشت: ورود حضرت امام )ره( به میهن 
اسالمی و پیروزی انقالب اســالمی، عملیات والفجر 8 و سالروز 
عملیات آزادســازی شــهرک های شیعه نشــین نبل و الزهرا از 
مناسبت هایی اســت که هر کدام باید به طور ویژه مورد توجه و 
بررسی قرار گیرد. وی افزود: سیدالشهدا )ع( برای امر به معروف 
و نهی از منکر و احیاء ســیره جدش رسول اهلل )ص( قیام کرد و 
حضرت امام )ره( فلسفه قیام و نهضت را احیاء سنت پیامبر )ص( 
و سیره سیدالشهدا )ع( عنوان کرد. معاون هماهنگ کننده نیروی 
قدس سپاه پاسداران ادامه داد: در عصر حاضر، این امام خمینی 
)ره( بود که در استمرار قیام سیدالشهدا )ع(، اسالم را در جهان و 

شیعه را در ایران زنده و سربلند کرد. وی افزود: حضرت امام )ره(، 
به مستضعفان عالم عزت بخشید و آنان را در مقابل ظلم و ستم 
بیدار کرد و چهره ظلم و بیداد را رســوا نمود. فالح زاده با مقایسه 
آماری پیشرفت های ایران اسالمی نسبت به دوران قبل از انقالب 
اسالمی، تاکید کرد: اگر شاه خائن در ایران بود، اکنون چیزی به 
نام شــیعه و فرهنگ اهل بیت )ع( و اســالم ناب محمدی )ص( 
وجود نداشت و از این شکوهی که امروز در حرم های اهل بیت )ع(، 

نماز های جمعه و برگزاری جلسات دعا و نیایش مشاهده می کنیم، 
خبری نبود. وی عنوان کرد: اگر حضرت امام )ره( و علمای همراه 
ایشان و نیز فرماندهان شجاعی همچون شهید زین الدین در لشکر 
17 و دیگر فرماندهان رشــید نیرو های مسلح در جبهه نبودند، 
صدام تا عمق خــاک ایران نفوذ می کرد. فرمانده ارشــد جبهه 
مقاومت ادامه داد: امروز هم چنانچه پیشتازی مردم و روحانیت 
و رشــادت جبهه مقاومت نبود، داعش، ســوریه و عراق را فتح و 
حرم ها را با خاک یکســان می کرد و تا عمق کشور های اسالمی 
پیش می رفت. معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه افزود: 
این افتخارات که موجب سرافراز ایران اسالمی و جهان اسالم شده 
از هنر و برکت والیت فقیه است. وی با ذکر این نکته که آمریکا و 
رژیم صهیونیستی به طور مستمر در حال طرح ریزی توطئه علیه 
ما هستند، تصریح کرد: ما وارث سیدالشهدا )ع( و گوش به فرمان 
رهبر عزیزمان هستیم و همانگونه که امام بزرگوارمان وعده فتح 
سنگر های کلیدی جهان توسط اسالم را دادند، ان شاءاهلل پرچم 

اسالم را در سرتاسر جهان به اهتزاز در خواهیم آورد.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت برق 
منطقه اي گیالن با اشــاره به ظرفیت بزرگ استان در بخش انرژی 
بادی و خورشیدی ، از توانمندی استان گیالن به عنوان قطب تولید 
انرژی بادی و خورشیدی در منطقه خاورمیانه خبر داد. »بهمن داراب 
زاده« مدیرعامل شــرکت برق منطقه اي گیالن در سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی ایران، در گفتگو با صدا و سیمای مرکز 
گیالن گفت: استان گیالن از نظر برخورداری از مواهب طبیعی مثل 
آب،  باد و خورشــید از موقعیت ممتاز، ویژه و استراتژیکی در کشور 
برخوردار بوده و مثال زدنی است. وی با اشاره به نیروگاه بادی منجیل 
گیالن به  عنوان اولین و بزرگترین نیروگاه بادی ایران گفت: ظرفیت 
نامی نیروگاه بادی منجیل 92.2 مگاوات می باشد. اما پتانسیل استان 
گیالن در زمینه تولید انرژی برق در این زمینه بســیار بیشتر بوده 
و عالوه بر شهرســتان منجیل، در جای جای نقاط اســتان گیالن، 
از جمله نوار ســاحلی دریای خزر و ارتفاعات شــرق و غرب استان 
پتانسیل شگفت انگیزی در زمینه تولید برق از انرژی بادی وجود دارد. 

مدیرعامل شرکت برق منطقه اي گیالن گفت: در دوران قبل از انقالب 
حتی تصور تولید برق از انرژی بادی وجود نداشت، اما امروز، عالوه بر 
احداث نیروگاه بادی منجیل، به  عنوان اولین و بزرگترین نیروگاه بادی 
ایران، پتانسیل بسیار باالیی در زمینه تولید برق از انرژی بادی وجود 
دارد. وی افزود: با تالش متخصصین کشور عزیزمان در زمینه تولید 
توربین های بادی و با توجه به ظرفیت باالی استان گیالن در زمینه 

انرژی بادی وخورشیدی ، چنانچه از این ظرفیت عظیم به نحو مطلوبی 
اســتفاده کنیم، استان گیالن می تواند به قطب تولید انرژی بادی و 
خورشــیدی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود. داراب زاده با اشاره به 
محاســن تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر آبی، بادی و خورشیدی 
گفت: ســوخت های فسیلی که در نیروگاه های حرارتی بکار میرود 
عالوه بر آلودگی ، روزی تمام خواهند شــد و ما ناگزیر به استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر هستیم. وی افزود: عالوه بر این مزیت، آلوده 
نکردن محیط زیست از فواید عمده استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
می باشــد. در واقع حیاتی ترین و مهمترین مزیت استفاده از انرژی 
های تجدیدپذیر، که انرژی پاک نیز به آن اطالق میشــود،  حفظ و 
صیانت از محیط زیست می باشد. مدیرعامل شرکت برق منطقه اي 
گیالن گفت: آمادگی کامل برای اســتقبال از سرمایه گذاران جهت 
ســرمایه گذاری در زمینه تولید بــرق از انرژی های تجدید پذیر در 
اســتان وجود دارد و از هیچ کمک و تالشــی برای این منظور دریغ 

نخواهیم کرد و حمایت و مساعدت الزم از آن ها انجام خواهد شد.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با آغاز دهه مبارک 
فجر مدیر مخابرات منطقه گلستان با صدا وسیمای مرکز گلستان 
گفتگو کرد.مهندس غالمعلی شهمرادی با اشاره به پروژه های آماده 
بهره برداری مخابرات منطقه گلستان در ایام دهه مبارک فجر گفت : 
این پروژه ها منجر به افزایش کیفیت شبکه و زیرساختهای مخابراتی 
خواهد شد و بهبود بیش از پیش ارتباطات مخابراتی را در پی خواهد 

داشت  که مقرر شده است بصورت متمرکز همزمان در سراسر کشور 
افتتاح شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام تالش مجموعه مخابرات در راســتای 
ایجاد و توسعه امکانات مخابراتی است گفت : جهت رفاه حال مردم 
استان ، خدمات مخابرات بصورت غیر حضوری ارائه می شود و مردم 
می توانند با استفاده از درگاههای خدمات رسانی مخابرات نیازهای 

خود را مرتفع نمایند.وی سامانه پاسخگویی 2021 را در راستای ارائه 
خدمات و پشتیبانی اینترنت ، سامانه 20117 را جهت اطالع از رفع 
خرابی ، سامانه 2000 جهت پرداخت غیر حضوری قبض با قابلیت 
وصل ســریع و رایگان ، و کد دستوری *2020#  راجهت دریافت 
تمامی خدمات ازطریق تلفن همراه معرفی و بر استفاده از آنها توسط 

مردم تاکید کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در استان مازندران در نشست مشترک مدیرعامل آب منطقه ای استان :

باید گام های اساسی برای تفکیک آب شرب از بهداشت و 
خدمات برداشته شود

وزیر نیرو در مراسم بزرگداشت روز زن و دهه فجر:

حضور بانوان در عرصه های مدیریتی وزارت نیرو قابل مالحظه است

معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه:
افتخارات جبهه مقاومت از برکت والیت فقیه است

مدیرعامل شرکت برق منطقه اي گیالن در گفتگو با صداو سیمای مرکز گیالن:

 استان گیالن می تواند قطب تولید انرژی بادی و خورشیدی 
در منطقه خاورمیانه باشد

گفتگو مدیر مخابرات منطقه گلستان با صدا وسیمای مرکز گلستان

رییس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک خبر داد:
نصب المان و ریسه پرچمی در شهر اراک، به مناسبت چهل و دومین 

سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
اراک - خبرنــگار فرصت امروز: به گزارش اداره ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری اراک، احمد حسنی رئیس سازمان ســیما، منظر و فضلی سبز شهری 
شهرداری، ضمن تبریک چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، از 
فضاسازی سطح شهر اراک به مناسبت ایام اهلل مبارک دهه فجر خبر داد و گفت: در 
این راستا 1000 عدد پرچم نیزه ای، 25 هزار متر ریسه پرچمی، 500 عدد پرچم دو 
سر چوب ایران و 50 عدد پرچم 5 متری ایران، به مناسبت گرامیداشت این ایام مبارک 
در بلوارها، میادین و حاشیه خیابان های شهر اراک نصب گردیده است. وی در ادامه 
از طراحی، نصب و جانمایی 60  المان انقالبی در میادین سطح شهر اراک خبر داد و 
افزود: تمام مراحل اجرا و نصب این المانها توسط عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری انجام و تالش شده که در 
طراحی اکثر المان ها از ایده های جدید و متناسب با این ایام  استفاده گردد. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
اراک گفت: میادین سرداران، شهدا، الزهرا، امام خمینی)ره(، انقالب، فرمانداری، صنعت، نماز، بسیج، ولیعصر)عج(، فراهان، صنعت، 
تقاطع غیر همسطح شهیدان رجایی، خیابان دانشگاه، سردشت و خیابان شهیدان جهان پناه از جمله نقاطی می باشند که نصب 
المان های مناسبتی ویژه ایام مبارک دهه مبارک فجر در آنها انجام شده و همچنین میادین امام حسن)ع(، انقالب، شورا، شهدا، 
حافظیه، سرداران، شهدای ناجا، مادر، فاطمیه، ولیعصر)عج(، قرآن، چهار سرباز، ساعت، هفت تیر، صنعت، دارایی، مقاومت، آزادگان 
و خیابان های شــهید شیرودی،شهید بهشتی، آیت اهلل طالقانی، دانشگاه و آیت اهلل میرزای شیرازی و تقاطع های غیر همسطح 
شهیدان رجایی، شهید کاوه نبیری، شریعتی و پل شهید صیدی، پل شهید فتحی،بلوار آیت اهلل اراکی، بلوار وحدت اسالمی، مصلی 
بیت المقدس اراک، کوی صنعتی، بلوار 15 خرداد، بلوار مصدق، شهرداری اراک، محوطه بیرونی ساختمان شورای اسالمی کالنشهر 

اراک و ... توسط ریسه های رنگی و پرچم ایران آذین بندی گردیده است.

در دیدار مدیران بنادر و دریانوردی و کشتی سازی هرمزگان تبیین شد؛
بهره گیری از ظرفیت های داخلی و استفاده از توان متخصان ایرانی با 

هدف اشتغال پایدار
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی در 
دیدار با مدیر عامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو ( 
بر لزوم تقویت و تعمیق تعامالت فی مابین دستگاههای همکار با التزام عملی 
به شــعار جهش تولید تاکید  و بهره گیری از توان و دانش ایرانی را عامل 
مهمی در برون رفت از شرایط تحریم عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، "علی رضا محمدی کرجی ران" 
در دیدار با "حمید رضائیان اصل" مدیر عامل مجتمع کشتی سازی و صنایع 
فراساحل ایران )ایزوایکو ( برلزوم بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت های مجموعه های داخلی در زمینه ساخت و تعمیر کشتی 
با تکیه بر توان و دانش ایرانی اشاره کرد و اظهارداشت: ضرورت انجام مطالعه در ارتباط با علل و عوامل ساخت و تعمیرات کشتی 
هاي خارج از کشور و تدوین یک برنامه نظامند به منظور معرفی ظرفیتها و پتانسیل های مجموعه های توانمند داخلی می تواند 
کمک شایانی به حفظ و گسترش اشتغال مولد در شرایط موجود نماید . مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: تمام تالش 
مجموعه سازمان بنادر بر این است تا بتواند عالوه برانجام وظایف حاکمیتی خود که تسهیل تجارت دریایی  و ایجاد بستر مناسب 
مبادالت بین المللی در دریاها است ، با التزام به شعار جهش تولید، نیازهای دریایی و بندری خود را با تکیه بر توان داخلی تا جایی 
که امکان دارد از مجموعه های داخلی تامین نماید . حمید رضائیان اصل مدیر عامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 
)ایزوایکو( نیز در این دیدار ضمن تبریک انتصاب "علی رضا محمدی کرجی ران" به سمت مدیر کلی بنادر و دریانوردی هرمزگان با 
بیان ظرفیتها موجود در منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی گفت: این منطقه ویژه در محدوده ای به مساحت 1100 هکتار ایجاد 

شده که 5200 نفر نیروی متخصص  و کارگری در آن مشغول فعالیت می باشند .

طرح های شبکه جمع آوری فاضالب بوشهر با ۲1۰ میلیارد ریال افتتاح و یا 
ساخت آن آغاز شد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
آبفا اســتان بوشهر : مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
با بیان اینکه این پروژه در منطقه جاللی وشــغاب بوشــهر آغاز شده 
است اظهار داشت: این پروژه قادر این روزانه 600 مترمکعب فاضالب 
جمع آوری و به ایستگاه مرکزی و تصفیه خانه منتقل کند. عبدالحمید 
حمزه پور هزینه اجرای این پروژه را 60 میلیارد ریال دانست و گفت: 
ایستگاه پمپاژ فاضالب منطقه جاللی و شغاب 600 مشترک فاضالب 
را تحت پوشش قرار می دهد. وی از آغاز عملیات اجرایی فاضالب شهرک بهمن بوشهر خبرداد و بیان کرد: این پروژه که با 150 
میلیارد ریال عملیات اجرایی آن آغاز شده قادر است روزانه 2 هزار مترمکعب فاضالب منطقه و شهرک بهمن بوشهر را جمع آوری 
و به ایســتگاه مرکزی و تصفیه خانه انتقال دهد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر تعداد مشترکان فاضالب شهرک 
بهمن را 3 هزار مشترک دانست و تصریح کرد: این طرح که با هدف جمع آوری و انتقال بخشی از فاضالب منطقه 530 هکتاری 
شهرک های بهمن و نیایش بوشهر اجرا شده در سال 1401 وارد مدار بهره برداری می شود. وی در ادامه با قدردانی از شورایاران در 
همکاری  با این شرکت در اجرای پروژه ها افزود: از حمایت های فرماندار بوشهر در اجرای پروژه های آبرسانی و شبکه های فاضالب 
قدردانی می شود. حمزه پور اجرای طرح های آب شیرین کن در شهر بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: اکنون به ظرفیت 52 
هزار مترمکعب پروژه آب شیرین کن در شهر بوشهر در حال اجرا و این در حالی است که با اجرای پروژه های مختلف مناطق جنوبی 
شهر بوشهر از حالت نوبت بندی خارج شده و تالش می شود مابقی محالت شهر بوشهر از جیره بندی آب خارج شوند. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر افزود: کارهای مهم و بزرگی در حوزه تامین آب آشامیدنی در استان به ویژه شهر بوشهر انجام 
شده که با بهره برداری از آنها مشکل تاریخی این شهر برطرف می شود. فرماندار بوشهر هم با قدردانی از تالش های شرکت آبفای 
استان گفت: از زمانی که آقای حمزه پور در استان بوشهر حضور یافتند، خدمات و تحوالت مهمی در حوزه آبرسانی ایجاد شده که 

خدمات وی در ابعاد اجرای طرح های آبرسانی و شبکه فاضالب قابل تحسین است.

افتتاح 43 پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای در دهه فجر
 رشت - خبرنگار فرصت امروز: فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای اســتان گیالن از افتتــاح 43 پروژه در دهه 
فجر امسال خبر داد. فریبرز مرادی ایام دهه فجر را فرصتی ارزنده در 
راستای میثاق مجدد با آرمان های امام راحل، شهدا، والیت و رهبری و 
تبیین دستاورد های نظام مقدس جمهوری اسالمی دانست و افزود: 43 
پروژه  در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اعتباری بالغ 
بر 426 میلیارد ریال در        دهه فجر سالجاری مورد بهره برداری قرار 
می گیرد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن  بهره برداری از1 مجتمع خدماتی- رفاهی ، 9 پروژه ایمن سازی و 
رفع نقاط پرحادثه راههای استان، بهره برداری از 16 پروژه بهسازی و روکش آسفالت در محورهای اصلی ،فرعی و روستایی استان و 
بهره برداری از 17 پروژه ابنیه فنی راهها را از پروژه های حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در دهه فجر امسال بیان نمود.

شهردار بندرعباس مطرح کرد:
کمک به اقتصاد خانواده ها، مهمترین هدف پیوستن به شبکه جهانی 

شهرهای خالق
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندرعباس گفت: یکی از مهمترین 
اهداف پیوستن بندرعباس به شبکه جهانی شهرهای خالق یونسکو، کمک به اقتصاد 
خانواده است. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
عباس امینی زاده در بازدید از مرکز خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اظهار 
کرد: یکی از اهداف اصلی پیوســتن بندرعباس به شهرهای خالق یونسکو، کمک 
به اقتصاد و معیشت فعالین این بخش ها است. شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه 
راه اندازی بازار مجازی صنایع دستی نخستین گام تحقق این هدف است، افزود: تا 
پیش از شروع بیماری کرونا، بازارچه هفتگی فروش صنایع دستی نیز دایر بود که موقتا ناچار به تعطیلی آن شده ایم. امینی زاده اضافه 

کرد: این اقدام بسترساز معرفی و فروش صنایع دستی خانگی بندرعباس به خریداران در سراسر جهان 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.
مسیر شغلی تازه ای را در پیش گرفتم. هر بار که شرکتی را ترک می کردم 
یا حکم ترفیع درجه می گرفتم یا کار جدیدی را شروع می کردم، این فرآیند 
را در پیش می گرفتم: نسخه  گذشته  خودم را پشت سر می گذاشتم 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 شدم. 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 نسخه های قبلی ات، صدایت را می شنوند 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 
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تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

چگونه از احساس شکست فاصله بگیریم 

بدون شک همه ما در زندگی خود بارها با احساس شکست مواجه شده ایم و این مسئله می تواند در درازمدت مشکالتی نظیر افسردگی شدید 
را به همراه داشته باشد. تحت این شرایط سوال اصلی این است که چگونه می توان از چنین حسی فاصله گرفت؟ در این زمینه بدون شک علت 

روانشناسی می تواند کارآمدترین راهکارها را پیشنهاد دهد که در ادامه ۸ توصیه برتر را بررسی خواهیم کرد.
1-همه چیز را بنویسید

در زمانی که با احساسات منفی مواجه هستید، افکاری همسو با حال خود را خواهید داشت. در این راستا تا زمانی که ذهن شما تغییر نکند، 
هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. به همین خاطر الزم است تا زنجیره این افکار را پاره کنید. در این راستا توصیه می شود که تمامی مواردی 
که به ذهن شما خطور می کند را یادداشت کنید. این امر باعث می شود تا دیگر دلیلی برای ماندن آنها در خاطر شما وجود نداشته باشد و کنار 
گذشتن آنها، به مراتب ساده تر شود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که تاثیر جمالت بسیار قوی است. در این زمینه 
مطالعاتی انجام شده است که در آن دانش آموزان برای یکدیگر نامه های تشکرآمیز می فرستادند. این مسئله باعث شد تا طی یک ماه، نه تنها 
ارتباط تمامی دانش آموزان با یکدیکر فوق العاده بهتر شود، بلکه حتی در زمینه درسی نیز پیشرفت های خارق العاده ای داشته باشند. درواقع یک 
راه بسیار موثر در شرایطی که با احساسات منفی احاطه شده اید این است که از جمالتی با بار معنایی مثبت به صورت مکرر استفاده نمایید. 

این امر باعث می شود تا حس بد، امری کامال گذرا شود. 
2-استراحت نمایید 

تا زمامی که احس��اس بدی را دارید، از فعالیت های خود نتیجه الزم را به دس��ت نخواهید آورد. در این راستا توصیه می شود که فشار بیش 
از حد را از خود دور نمایید. درواقع هر فردی از یک آستانه تحمل خاص برخوردار است. تحت این شرایط مقایسه خود با دیگران امری بدون 
فایده خواهد بود. درواقع شما باید بدانید که تا چه حد فشار را می توانید تحمل نمایید. همچنین فراموش نکنید که پس از یک دوره سخت 
که با احساسات منفی بسیاری همراه است، توصیه می شود که یک استراحت نسبتا طوالنی را داشته باشید. این امر درست دلیل به مسافرت 
فرستادن کارمندان پس از یک پروژه طوالنی است. مهمترین اصل در زمینه استراحت این است که برطبق یک نظم رفتار کنید. این مسئله 

تاثیر اقدام شما را به مراتب بیشتر خواهد کرد.
3-مربی داشته باشید 

یکی از اشتباهات رایج افراد این است که تالش می کنند تا مشکالت خود را به تنهایی حل نمایند. این امر در حالی است که در بسیاری از 
شرایط، توانایی الزم را ندارید که این امر باعث می شود تا احتمال تصمیم گیری های نادرست که تنها مشکالت را بیشتر می کند، افزایش یابد. 
در این راستا توصیه می شود که فردی را به عنوان مربی خود انتخاب نمایید تا به شما کمک نماید. فراموش نکنید که یک فرد جدید می تواند 
مسائل را از زاویه ای متفاوت ببیند که تاکنون از نظر شما پنهان مانده است، با این حال در انتخاب مربی خود الزم است تا دقت عمل بسیاری 
را داشته باشید. مثال بارز این امر را می توان ورزشکارهایی دانست که با تغییر مربی خود، به سطحی جدید دست پیدا می کنند. در نهایت یک 

مربی می  تواند کمک کند تا شما با مشکالت کمتری مواجه شده و خود را تنها تصور نکنید. 
4-مدیتیشن را جدی بگیرید 

در زمینه استرس و درگیر شدن با افسردگی، ذهن افراد بزرگترین نقش را ایفا می کند. در این راستا توصیه می شود که ذهن خود را تقویت 
کرده و آرامش بیشتری را به آن منتقل نمایید. در این زمینه مدیتیشن بهترین راهکار حال حاضر محسوب می شود. این امر اقدامی است که 

شما باید هر روز و حتی برای چندین بار تکرار نمایید. درواقع برای یک ذهن آرام، هیچ مشکلی، یک فاجعه تلقی نخواهد شد.
5-با خودتان مهربان باشید 

یکی از اقدامات رایج افراد در هنگام مواجهه با شکست، تحقیر کردن مداوم خودشان است، با این حال این اتفاق کامال طبیعی بوده و حتی 
موفق ترین ها نیز بارها با شکست مواجه می شوند. دلیل این امر نیز به این خاطر است که هیچ فردی در باالترین حد قرار نداشته و این امر باعث 
می شود تا همه ما دارای ضعف هایی باشیم. تحت این شرایط الزم است تا با خودتان مهربان باشید تا بتوانید سریعا برای شروعی مجدد خود را 

آماده نمایید. درواقع فردی می تواند از شکست عبور نماید که به جای مالمت و انتقاد از خود، به بزرگترین مشوق تبدیل شود.
6-خود را سرگرم نمایید 

در این راستا بهترین اقدام این است که آموزش را در دستور کار خود قرار دهید. خوشبختانه امروزه این اقدام بسیار ساده گشته و می توانید 
در بستر اینترنت نیز این اقدام را انجام دهید. درواقع هنگامی که مشغله داشته باشید، مجال کمتری برای فکر کردن به موارد مخرب را خواهید 
داشت. همچنین تالش برای بهبود وضعیت، خود باعث می شود تا نگرانی های شما کاهش پیدا کرده و اعتماد به نفس باالتری را نیز به دست 

آورید. 
7-هدفی جدی داشته باشید 

داشتن یک هدف اصلی برای زندگی تمامی افراد کامال الزامی است. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که هدف 
شما باید بدون انتها باشد. این امر باعث خواهد شد تا همواره خود را در مسیر رسیدن به آن تصور نمایید. برای مثال تبدیل شدن به بهترین 
بازیکن جهان، امری یک ساله نبوده و شما باید تا پایان دوران بازی خود، به دنبال بهترشدن باشید. در غیر این صورت جایگاه خود را به فردی 
دیگر واگذار خواهید کرد. درواقع شما باید همواره این موضوع را مورد توجه خود قرار دهید که تنها نیستید و در جهان رقبای دیگری نیز وجود 

دارد که اگر به آنها بی توجه باشید، بدون شک رسیدن به هدف امری کامال سخت خواهد شد. 
8-سالم بمانید 

برای این امر که سالمت خود را تضمین نمایید دو مورد بسیار ضروری خواهد بود. نخست الزم است تا از مواد و رژیم غذایی سالم استفاده 
نمایید و دیگری آن که به صورت مداوم ورزش نمایید. این مسئله در روحیه شما تاثیرگذار بوده و باعث می شود تا آستانه تحمل شما افزایش 
پیدا کند. در کنار این موضوع موارد دیگری نظیر خواب کافی، باعث می ش��ود تا احس��اس رضایت باالتری را داشته و احتمال درگیر شدن با 

افسردگی کاهش پیدا کند.
در نهایت نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که برای دستیابی به باالترین حد نتایج الزم است تا تمامی این موارد را به 
lifehack.org :صورت همزمان مورد توجه خود قرار دهید. این امر باعث می شود تا بدون شک بتوانید بر مشکل خود غلبه کنید.         منبع
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