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شاخص مدیران خرید در ابتدای زمستان نشان می دهد

کاهش دامنه رکود 
در اقتصاد ایران

فرصت امروز: از میان شاخص های متنوع و گوناگونی که توسط کشورها و سازمان های بین المللی منتشر می شوند، 
ش��اخص مدیران خرید )Purchasing Manager’s Index( ازجمله مهمترین ش��اخص های اقتصادی است که 
مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دارد و در حال حاضر برای حدود 29 هزار بنگاه بخش 
خصوصی در بیش از 40 کش��ور دنیا محاس��به می شود. این شاخص در فارسی به اختصار »شامخ« نامگذاری شده و 
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاسبه و انتشار آن را به عهده دارد. آخرین وضعیت شاخص مدیران...

از ریزش بازارهای دارایی تا صعود دوباره مسکن
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نوسان نرخ ارز برای بانک ها هم خوب نیست

ورشکستگی خاموش

12 اصل مهم برای برقراری رابطه مثبت با خود

چرا تعطیالت در فرآیند دورکاری مهم است؟

6 روش برای هدایت مسیر شغلی در بحران کرونا

چالش دسته بندی مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی

بازاریابی سبز، راهکاری نوین برای جلب نظر مخاطب هدف

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جانشین جف بزوس از 
استودیوی بازی سازی آمازون 

پشتیبانی می کند
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فرصت امروز: بورس تهران در نخسـتین روز هفته، عملکردی 

نزولی داشت و با افت بیش از 3۷ هزار واحدی به رقم 
یک میلیون و 135 هزار واحد رسید. به نظر می رسد...

حرکت شاخص بورس به سمت کانال یک میلیون واحدی

 شاخص های بورسی
ترمز بریده اند

باشگاهاقتصاددانان

آیا نظام سرمایه داری 
اصالح پذیر است؟
تصویر یک 

سوسیالیست 
ضدمارکس

مارت��ا بئاتریس پات��ر که به 
دلی��ل ازدواج��ش با س��یدنی 
وب در سراس��ر جه��ان ب��ا نام 
بئاتریس وب شناخته می شود، 
اقتص��اددان  و  جامعه ش��ناس 
و  بریتانیای��ی  سوسیالیس��ت 
ی��ک فع��ال اجتماعی ب��ود. او 
ک��ه یک��ی از بنیان گذاره��ای 
بود  لن��دن  اقتصادی  مدرس��ه 
و  فابیانیس��م  در ش��کل گیری 
»چانه زنی  مفهوم  صورت بندی 
جمع��ی« تاثیر بس��یار زیادی 
داش��ت. پی��ش از اینک��ه وارد 
او در  تاثی��ر  ای��ن دو حیط��ه 
اجتماعی  و  اقتصادی  اندیش��ه 
ش��ویم، بهت��ر اس��ت اندک��ی 
و  او  فعالی��ت  پس زمین��ه  ب��ا 
همسرش آشنا شویم. بئاتریس 
پاتر در م��اه ابتدایی 1858 در 
گلوکسترشایر انگلستان به دنیا 
آمد. او یکی از 9 دختر ریچارد 
پات��ر و کوچک تری��ن آنها بود. 
پ��درش تاجر ب��ود و پدربزرگ 
م��ادری اش دخت��ر ی��ک تاجر 
پدری  پدربزرگ  بود.  لیورپولی 
او ه��م یک��ی از س��وی حزب 
لیب��رال ای��ن کش��ور نماینده 
پارلم��ان بود. او که از س��نین 

خودآم��وزی  پایی��ن 
2می کرد تحت تاثیر...
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دوازدهم آذرماه بود که دولت دوازدهم الیحه بودجه س��ال 1400 را به 
مجل��س یازدهم ارائه کرد و با اینکه نمایندگان ابتدا از احتمال رد کلیات 
بودجه صحبت می کردند، اما در ادامه آخرین بودجه قرن در فاصله پاستور 
تا بهارستان و در بازه زمانی 62 روزه چنان تغییری کرد که باعث اعتراض 
دولتمردان شد. نهایتا سه شنبه گذشته )14 بهمن ماه( بودجه سال آینده 
ب��ا 99 رأی موافق و 148 رأی مخالف در صحن علني مجلس رد ش��د و 
بار دیگر به دولت بازگش��ت. این اتفاق نشان داد که چقدر افتراق سیاسی 
و اختالف نظر اقتصادی بین پاس��تور و بهارستان وجود دارد و حاال آنطور 
که از دولت خبر می رس��د، به نظر می رس��د دولت به دنبال اصالح بودجه 
در مهلت دو هفته ای خود اس��ت. هرچند انتق��ادات به نحوه بودجه ریزی 
دولت در س��ال های گذشته نیز مطرح بوده، اما این بار کمتر کسی تصور 
می کرد با توجه به ابعاد تغییرات صورت گرفته در سند مالی سال آینده، 
نمایندگان به بودجه 1400 رأی منفی بدهند. دولت از یک سو معتقد بود 
که الیحه ای کارشناسی شده از بدنه سازمان برنامه و بودجه خارج شده، اما 
از سوی دیگر مجلس نظر دیگری داشت و دست به تغییرات عمده ای در 
متن بودجه زد. با این حال، این تغییرات مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت 
و پس از 62 روز الیحه بودجه بار دیگر به پاس��تور بازگش��ت. »ایسنا« در 
گزارشی مهمترین تغییرات اعمال شده در اعداد و ارقام بودجه از پاستور تا 

بهارستان را مرور کرده است.
از رشد 55 درصدی منابع تا تراز عملیاتی منفی

مجم��وع منابع عمومی دولت به هم��راه درآمدهای اختصاصی بودجه 
عمومی را تش��کیل می دهد ک��ه بودجه عمومی به اضاف��ه منابع بودجه 
شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها سقف کلی 
بودجه یعنی رقم 24۳5 هزار میلیاردی الیحه را ش��امل می شد ولی بعد 
از بررسی در کمیسیون و تلفیق با رشد 12.۷ درصدی به 2۷44 میلیارد 
تومان افزایش یافت. منابع عمومی شامل درآمدها )مالیات و سایر درآمدها( 
و همچنین واگذاری دارایی های سرمایه ای )درآمدهای نفتی و فرآورده های 
آن و واگ��ذاری ام��وال دولت( و واگذاری دارایی های مالی )فروش س��هام 
شرکت های دولتی و انتشار اوراق( می شود که در الیحه 841 هزار میلیارد 

تومان بود و با افزایش ۳5.9 درصدی به 114۳ هزار میلیارد تومان رسید.
در بررسی الیحه در کمیسیون تلفیق درآمدها از ۳1۷ هزار میلیارد به 
4۳9 هزار میلیارد افزایش یافت که رش��د ۳8.4 درصدی داشت. واگذاری 
دارایی های س��رمایه ای از 225 هزار به ۳49 هزار میلیارد تومان با رش��د 
55 درصدی رس��ید که در آن درآمدهای نفتی از 199 هزار به 2۳0 هزار 
میلیارد تومان افزایش یاف��ت. همچنین در بخش دارایی های مالی منابع 
از 298 هزار میلیارد با رش��د 18.9 درصدی به ۳54 هزار میلیارد تومان 
افزایش یافت، اما درآمدهای اختصاصی با رش��د ۷.8 درصدی از 88 هزار 
میلیارد به 95 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع بودجه عمومی 
دولت ۳۳ درصد رش��د ک��رد و از 929 هزار میلیارد تومان به 12۳8 هزار 
میلی��ارد افزایش پیدا کرد. بودجه ش��رکت های دولتی و بانک ها نیز هیچ 
تغییری نداش��ت و در 1561 هزار میلیارد تومان ثابت ماند، در حالی که 
مجل��س معتقد بود که ای��ن بودجه ش��رکت ها دارای ریخت و پاش های 
بس��یاری اس��ت. همچنین در بخش مصارف نیز با توجه به افزایش منابع 
رش��د وجود داش��ت و مصارف عمومی دولت از 841 هزار میلیارد با رشد 
۳02 ه��زار میلیارد تومانی به 114۳ هزار میلیارد تومان رس��ید ولی رقم 
بودجه های عمرانی راضی کننده نبود و عمده افزایش به سمت هزینه های 
جاری رفت که عاملی برای منفی تر شدن تراز عملیاتی بودجه بود، اما تراز 
عملیاتی که نش��ان می دهد چه ان��دازه از هزینه ها که عمده آن پرداخت 
حقوق و دستمزد است، از محل درآمدها )مالیات و سایر درآمدها( تامین 
می کند در جریان بررسی الیحه افزایش یافت و از منفی ۳20 هزار میلیارد 
تومان با رش��د 15۷ ه��زار میلیاردی به منفی 4۷۷ ه��زار میلیارد تومان 
رسید. این در حالی است که قانون برنامه  توسعه بر کاهش تراز عملیاتی و 

برنامه ریزی برای صفر شدن آن تاکید دارد.
از افزایش یارانه نقدی تا تصمیم پرحاشیه ارزی

در کنار منابع و مصارف در برخی تبصره های بودجه نیز تغییرات قابل 
توجهی به چش��م می خورد ک��ه در اهم آن مس��ائل ارزی و یارانه ای قرار 
داش��ت؛ در بخش ارزی موضوع مورد توجه به تغییرات نرخ تس��عیر ارز و 
ح��ذف ارز 4200 توم��ان برمی گردد. این در حالی اس��ت که دولت برای 

چند قلم دریافت کننده کاالی اساسی 8 میلیارد دالر در بودجه پیش بینی 
و تصمیم گیری در مورد تغییرات پرداخت ارز 4200 تومان را به نوعی به 
مجلس واگذار کرد که کمیس��یون تلفیق دس��ت به حذف این ارز از پنج 
قلم کاالی اساس��ی باقی مانده دریافت کننده زد. از س��ویی نرخ 11 هزار و 
500 تومان تسعیر ارز که مبنای تبدیل درآمد ارزی به ریال است، حذف 
و در مجموع نرخ واحد 1۷ هزار و 500 تومان  تعیین شد که این موضوع 
موجب درآمد حدود 106 هزار میلیارد تومانی از حذف ارز 4200 تومانی 
ش��د. همچنین در کمیسیون تلفیق حذف آخرین مرحله از پرداخت های 
ارز 4200 تومانی که از ابتدای سال 1۳9۷ در دستور کار بود اتفاق افتاد و 
در نتیجه درآمد ایجادشده از محل حذف 4200 این مبلغ به یارانه منتقل 
ش��د. دولت در الیحه پیش بینی کرده بود که پرداخت یارانه نقدی با نرخ 
45 هزار و 500 تومان ادامه داشته باشد، اما آنچه که در کمیسیون تلفیق 
مجلس مصوب شد افزایش مبلغ یارانه بود؛ به طوری که براساس مصوبه 
کمیسیون تلفیق ۳5 میلیون نفر اول بیش از 180 هزار تومان، حدود 2۳ 
میلیون نفر دیگر 1۳8 هزار تومان یارانه دریافت می کنند و مابقی که حدود 
20 میلیون نفر هستند هم 91 هزار تومان در ماه، یارانه دریافت می کنند. 
این تغییر در حالی اعمال ش��د که با رد کلیات بودجه و اصالحات جدید 
ادامه و اجرای این روند تضمین شده نیست و فعال مبنا همان نرخ 45 هزار 
و 500 تومان است. از سوی دیگر، در منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها 
در تبصره »14« تغییراتی اعمال شد که براساس آن رقم منابع و مصارفی 
که دولت در الیحه پیش بینی کرده بود بالغ بر 26۷ هزار میلیارد تومان در 
کمیسیون تلفیق با رشد 16۳ هزار میلیاردی به 4۳0 هزار میلیارد تومان 
افزایش یافت. این افزایش از محل حذف ارز 4200 تومان و منابع ناش��ی 
از افزایش فروش فرآورده های نفتی در داخل و خارج و گاز طبیعی داخلی 
بود. در بخش مصارف هدفمندی نیز این افزایش در مواردی از جمله رشد 
یارانه 45 هزار و 500 تومانی افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته 

امام و بهزیستی، حقوق سربازان، یارانه دارو پیش بینی شده بود.
اما در بخش نفت آنچه اتفاق افتاد ترکیبی از تغییرات در درآمد ارزی و 
س��هم صندوق توسعه ملی بود؛ دولت در الیحه فروش 2.۳ میلیون بشکه 

در روز با نرخ تسعیر 11 هزار و 500 تومان پیش بینی کرد که درآمد 199 
هزار میلیارد تومانی را پیش بینی می کرد، از سویی پیشنهاد شد که از سهم 
۳8 درصدی صندوق توس��عه ملی 20 درصد واریز و 18 درصد به دولت 
واگذار ش��ود.  بعد از ارائه درخواست رئیس جمهور از مقام معظم رهبری 
برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ایشان شرایط استفاده از منابع 
صندوق برای دولت را اعالم کردند؛ به گونه ای که سهم صندوق توسعه ملی 
برای فروش نفت خام، معیانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه نفت در 
روز ۳8 درصد منظور شده و کلیه تسهیالت سررسید شده دولت از سهم 
صندوق از محل سهم دولت از این مازاد بازپرداخت شود. در نهایت مجلس 
تغییراتی در منابع نفتی ایجاد کرد و آنچه مورد تصویب کمیسیون تلفیق 
قرار گرفت این بود که در سال آینده از فروش تا سقف یک میلیون بشکه 
نفت در روز 65.5 درصد سهم دولت، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی 
و 14.5 درصد س��هم وزارت نفت  اس��ت، اما از یک میلیون نفت تا سقف 
1.5 میلیون بشکه سهم دولت از صندوق توسعه ملی قطع شده و  4۷.5 
درصد سهم دولت می شود که باید از محل آن بازپرداخت بدهی به صندوق 
توسعه که گفته می شود برای سال آینده حدود ۳000 میلیارد تومان است 
پرداخت ش��ود بنابراین از مازاد بر یک میلیون تا 1.5 میلیون بش��که ۳8 

درصد سهم صندوق توسعه و 14.5 درصد سهم وزارت نفت خواهد بود.
برای بیش از 1.5 میلیون تا 2.۳ میلیون بش��که نفت هم برنامه تعیین 
ش��ده اس��ت که از 800 هزار بش��که باقی مانده 4۷.5 درصد سهم دولت 
می ش��ود که باید برای معیشت، س��المت و حمایت از تولید و طرح های 
تملک دارایی حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد و مابقی نیز به صندوق 
توس��عه ملی و ش��رکت ملی نفت اختص��اص پیدا می کن��د. این افزایش 
درآمدی دولت در نتیجه افزایش نرخ ارز از 11 هزار و 500 به 1۷ هزار و 

500 تومان اتفاق افتاده بود.
از واردات خودرو تا رشد حقوق کارکنان و 

بازنشستگان
جریان واردات خودرو که بارها در سال های اخیر مطرح و دولت نپذیرفته 
ب��ود در الیحه بودجه س��ر و ص��دای خاص خود را داش��ت، زمانی که در 

الیحه بودجه سال 1400 پیش بینی شد که برای سال آینده دولت 2040 
میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو درآمد کسب کند، شائبه هایی 
در مورد آزاد شدن واردات خودرو در سال آینده مطرح شد، ولی آنچه که 
س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرد از این حکایت داش��ت که این حقوق 
ورودی به معنای آزادسازی واردات خودرو نیست و در حال حاضر تعدادی 
از خودروها به دالیلی از جمله مش��کل قضایی در گمرک دپو ش��ده است 
که هنوز در موارد ترخیص آنها تصمیم گیری نشده و ممکن است در سال 
آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس حقوق ورودی آن به عنوان 
یکی از محل های درآمدی دولت در الیحه بودجه پیش بینی ش��ده است. 
در جریان بررسی الیحه در کمیسیون تلفیق، نمایندگان پیشنهادی مطرح 
کردند که قابل تأمل بود، بر این اساس جهت تنظیم بازار خودرو این مجوز 
صادر ش��ده که امکان واردات خودروهای وارداتی غیرآمریکایی مستقر در 
مناطق آزاد که فقط امکان تردد در محدوده اطراف آن را دارند با پرداخت 
حقوق ورودی و تعویض پالک به سرزمین اصلی فراهم شود. از این محل 
حداقل 10 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شد، ولی دولت 

با آن موافق نبود و نسبت به تبعات این تصمیم گیری هشدار داده بود.
در ای��ن بین، در حالی از اهم اختالف نظرهای دولت و مجلس در لوایح 
بودجه به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته ها برمی گردد که برای سال 
آینده در بودجه رشد 25 درصدی پیش بینی شد و در نهایت هم این افزایش 
مصوب ش��د، البته در مواردی از جمله همسان سازی حقوق اعضای هیأت 
علمی وزارت علوم پیشنهاد دولت مورد تایید قرار نگرفت، ولی در مجموع 
پیش بینی های دولت در بخش حقوق با تغییر عمده ای مواجه نشد، اما در 
مجموع این تغییرات به همراه تغیی��رات دیگر الیحه بودجه در تلفیق، به 
سرانجام نرسید و با ورود به مجلس نمایندگان نظر مخالف خود را اعالم کرد 
و کلیات الیحه در 14 بهمن ماه رد ش��د و بار دیگر دولت بودجه اصالحی 
ارائ��ه خواهد کرد. به هر صورت هم الیحهای که دولت ارائه کرد در برخی 
بخشها مورد نقد بود هم آنچه تلفیق مصوب کرد و این گونه نبود که ایرادات 
بودجه برطرف شده و نسخه ای از تلفیق خارج شده باشد که تضمین کننده 

عدم کسری و تورم زایی و روال مناسبی در معیشت مردم باشد.

در آینده نزدیک شاید ارائه مدرک دیجیتالی منفی بودن نتیجه آزمایش 
کرونا یا مدرکی برای واکسینه ش��دن در برابر این ویروس برای مس��افرت 
اجباری باشد. به گزارش »نیویورک تایمز«، مدتی است عبارت جدیدی را 
از زبان مقامات کشورهای مختلف و کارکنان صنعت گردشگری می شنویم: 
»گذرنامه واکسن«. فرمان های اجرایی »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
برای کنترل همه گیری کرونا شامل درخواست از سازمان های دولتی برای 
درنظرگرفتن امکان متصل کردن گواهی واکس��ن کرونا به مدارک س��ایر 

واکسن ها در قالب یک مدرک دیجیتالی می شود.
در این بین، دولت دانمارک روز چهارشنبه اعالم کرد طی سه یا چهار 
م��اه آینده، گذرنامه ه��ای دیجیتالی صادر خواهد کرد که ش��هروندانش 
به واس��طه آن می توانند ثابت کنند واکس��ینه ش��ده اند. فقط دولت های 
کشورهای مختلف نیستند که از ایده »گذرنامه واکسن« استقبال کرده اند. 
طی هفته های آینده ش��رکت های هواپیمایی »اتحاد ایرویز« و »امارات« 
استفاده از گذرنامه های دیجیتالی سفر را آغاز می کنند که توسط »انجمن 

بین المللی حمل و نقل هوایی« ایجاد ش��ده است. این گذرنامه ها با هدف 
کمک به مسافران برای مدیریت برنامه های سفری و همچنین ارائه مدارکی 
درباره واکس��ینه بودن و نتیجه آزمایش کرونا به ش��رکت های هواپیمایی 
و کش��ورهای مختلف ایجاد خواهد شد. چالش کنونی، ساخت مدرک یا 
اپلیکیشنی اس��ت که در تمام نقاط جهان پذیرفته شود و عالوه بر حفظ 
حریم خصوصی، بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی و امکانات موبایل های 

هوشمند، دسترسی به آن برای تمامی افراد امکان پذیر باشد.
»گذرنامه واکس��ن« مدرکی اس��ت که نش��ان می دهد آیا فرد دارنده 
گذرنامه در برابر کرونا واکس��ینه ش��ده است یا خیر. همچنین انواع دیگر 
این گذرنامه می توانند برای س��هولت س��فر اطالعاتی درباره نتیجه منفی 
آزمای��ش کرونا ارائه دهند. انواعی از »گذرنامه های واکس��ن« که در حال 
حاضر ش��رکت های هواپیمایی، گروه های صنعتی مختلف، ش��رکت های 
فناوری و غیردولتی در تالش برای تهیه آنها هستند چیزی شبیه به یک 
اپلیکیش��ن خواهند بود که بر روی گوش��ی های موبایل نصب می شوند یا 

بخشی از کیف پول دیجیتالی مسافر خواهند بود. نیک کارین، معاون اول 
انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی می گوید: »این اقدام تالش��ی برای 
دیجیتالی کردن روند کنونی اس��ت. به این ترتیب هماهنگی و س��هولت 
بیشتری شکل می گیرد و مسافرت بین کشوری برای مردم بی آن که مجبور 
باشند برگه های کاغذ مختلف برای کشورهای مختلف و مدارک مختلف 

برای ایستگاه های بازرسی مختلف ارائه کنند راحت تر خواهد بود.«
انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یکی از چندین س��ازمانی اس��ت 
که سال هاست سعی دارد راه حل های دیجیتالی برای ارائه اعتبارنامه های 
س��فری ارائه دهد. در طول ش��یوع کرونا، چنین گروه هایی به گنجاندن 
وضعیت واکسینه ش��دن افراد در گذرنامه تمرکز داشته اند. ایده کلی این 
اس��ت که اگر قرار باش��د تمامی اطالعات الزم در گوشی همراه گردآوری 
ش��ود، به طور قابل توجهی در زمان صرفه جویی خواهد ش��د. همچنین 
شرکت »آی بی ام« در نظر دارد گذرنامه سفری دیجیتالی دیگری صادر 
کند که افراد با اس��تفاده از آن می توانند ب��رای حضور در اماکن عمومی 

همچون اس��تادیوم های ورزشی، هواپیما، دانش��گاه و محل کار واکسینه 
شدن ش��ان را ثابت کنند. اما لزوم در اختیار داش��تن »گذرنامه واکسن« 
چیس��ت؟ آیا برای س��فرهای بین المللی، دولت ها و مسئوالن بهداشت از 
مسافران درخواست ارائه مدرک واکسینه شدن را خواهند داشت یا اینکه 
از مس��افران می خواهند مدرکی از منفی بودن نتیجه آزمایش کرونا ارائه 
کنند؟ در حال حاضر بسیاری از کشورها ورود مسافران را مشروط به ارائه 
مدرک منفی بودن آزمایش کرونا اعالم کرده اند. سوال دیگر این است که 
آیا پیش تر ارائه مدرک واکسینه شدن در برابر بیماری سابقه داشته است؟ 
ارائه مدرک واکسینه بودن برای شرکت در یک فعالیت بخصوص یا حضور 
در یک کش��ور مشخص مسئله جدیدی نیست. دهه های متوالی است که 
کسانی که قصد دارند به برخی از کشورها سفر کنند باید مدرک واکسینه 
شدن در برابر ابتال به بیماری هایی همچون وبا، تب زرد و سرخجه را ارائه 
کنند. اما تفاوت بزرگ بین ُمهر تاییدکننده واکس��ینه شدن و مدرکی که 
این روزها کشورهای مختلف به دنبال صدور آن هستند، دیجیتالی بودن 

آن است که دیجیتالی بودن نگرانی هایی درباره مراقبت از حریم شخصی 
و دسترس��ی به آن را به دنبال دارد. بنیاد »لینکوس« با همکاری گروهی 
متش��کل از بیش از ۳00 نفر از پنج قاره سعی دارد استانداردهای جهانی 
الزم برای اپلیکیشن اعتبارنامه واکس��ن را ارتقا ببخشد، اما آیا »گذرنامه 
واکسن« حتما باید به صورت دیجیتال باشد؟ دیجیتالی بودن گذرنامه های 
واکسن اجباری نیست، اما مسلما روند مسافرت با کمک گذرنامه دیجیتالی 
راحت ت��ر خواه��د بود. در جهانی که یک میلیارد نف��ر به دلیل در اختیار 
نداش��تن گذرنامه، گواهی تولد، گواهینام��ه رانندگی و کارت ملی قادر به 
اثبات هویت شان نیستند، لزوم ارائه مدارک دیجیتالی برای ارائه وضعیت 
واکسینه شدن افراد می تواند نابرابری را افزایش دهد و بسیاری از افراد را 
تحت پوشش قرار ندهد. کارشناسان فناوری و صنعت گردشگری معتقدند 
با اینکه می شود با کمک فناوری از یک اپلیکیشن برای ارائه اطالعات جامع 
استفاده کرد یا سیستم هایی ایجاد کرد که امکان ذخیره اطالعات مسافران 
و یا پیگیری آنها وجود نداشته باشد اما این کار زمان طوالنی احتیاج دارد.

چالش های صدور گذرنامه های دیجیتالی

»گذرنامه واکسن« در راه است؟

رفت و برگشت یک بودجه جنجالی در 62 روز

آنچه بر آخرین بودجه قرن گذشت



فرص��ت ام��روز: از میان ش��اخص های متن��وع و گوناگونی که توس��ط 
کشورها و سازمان های بین المللی منتشر می شوند، شاخص مدیران خرید 
)Purchasing Manager’s Index( ازجمله مهمترین شاخص های 
اقتصادی اس��ت که مورد پذیرش اکثر کش��ورهای توسعه یافته و در حال 
توسعه قرار دارد و در حال حاضر برای حدود 29 هزار بنگاه بخش خصوصی 
در بیش از 40 کش��ور دنیا محاس��به می شود. این ش��اخص در فارسی به 
اختصار »ش��امخ« نامگذاری شده و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران 

ماموریت محاسبه و انتشار آن را به عهده دارد.
آخرین وضعیت شاخص مدیران خرید در دی ماه امسال نشان می دهد 
که هرچند این ش��اخص نس��بت به ماه قبل یعنی آذرماه با بهبود اندکی 
مواجه ش��ده اس��ت، اما همچنان زیر رقم 50 واحد و در محدوده رکود و 
انقباض قرار دارد. به گفته مرکز پژوهش های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد 
ایران در دی ماه امس��ال به 48.8۳ واحد رس��ید که 1.06 واحد نسبت به 
آذرماه بهتر شده است، اما همچنان با شیب کمتری از رکود در فعالیت های 
اقتصادی حکایت دارد. در این ماه شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم تولید 
به بیش��ترین مقدار در 16 ماه گذش��ته رسید و شاخص انتظارات تولید و 
میزان خوش بینی نس��بت به رونق فعالیت ها در ماه بعد نیز رشد مساعد و 

امیدوارکننده ای داشت.
شامخ چیست و چگونه محاسبه می شود؟

شاخص مدیران خرید یا همان ش��امخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دس��ت می آید و تصویر جامع و ملموسی از ش��رایط اقتصاد کالن به ویژه 
وضعی��ت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدم��ات ارائه می دهد. در 
طرح شامخ از پاسخ دهندگان خواسته می شود به 12 پرسش مطرح شده 
در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده و یا 
تغییری نکرده اس��ت( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه 
قب��ل: عدد ی��ک، گزینه بدون تغییر: عدد 0.5 و گزین��ه کمتر از ماه قبل: 
عدد صفر برای آن پرس��ش ثبت می ش��ود. مجم��وع حاصل ضرب درصد 
پاسخگویان به هر یک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ 
در آن پرس��ش است. در نهایت، معیار س��نجش این شاخص عددی بین 
صفر تا صد اس��ت. عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن است که 100 
درصد پاسخگویان گزینه »بدتر شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب 
کرده اند. عدد 50 نیز نش��ان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، 
باالی 50 نش��انه بهبود وضعیت نس��بت به ماه قب��ل و زیر 50 به معنای 

بدتر ش��دن وضعیت نسبت به ماه قبل اس��ت. در این راستا، چنانچه عدد 
محاسبه شده زیر 50 باشد، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، 
نشان می دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت کاهش یافته است. در مقابل، 
چنانچه عدد محاسبه شده باالی 50 باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، 
نش��ان می دهد که س��رعت بهبود وضعیت در مقایس��ه با ماه قبل کاهش 

یافته است.
حاال براس��اس آنچه مرکز پژوهش های اتاق ایران از شامخ کل اقتصاد و 
شامخ بخش صنعت در ابتدای زمستان گزارش داده است، وضعیت شامخ 
کل اقتصاد و ش��امخ بخش صنعت در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل با 
اندکی بهبود مواجه شده اما همچنان زیر رقم 50 واحد و در محدوده رکود 

و انقباض قرار دارد.
شامخ کل اقتصاد به 48.83 واحد رسید

براساس اطالعات حاصل از نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی 
کش��ور، در دی ماه امس��ال ش��اخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران 
48.8۳ واحد اعالم شده که هرچند همچنان وضعیت رکود در کل اقتصاد 
را نشان می دهد اما شدت رکود آن نسبت به آذرماه )4۷.۷۷( کمتر شده و 
رو به بهبود است. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، 
ش��اخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دی ماه 48.8۳ واحد به 
دس��ت آمده اس��ت و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی طی 8 ماه گذشته 
کمترین نرخ کاهش در ش��اخص کل اقتصاد را ثبت کرده اند. نتایج نشان 
می دهد بیشترین تأثیر کم شدن نرخ کاهشی شاخص کل ناشی از بخش 
ساختمان بوده است در حالی که در این ماه فعالیت ها در بخش خدمات و 

کشاورزی با رکود بیشتری روبه رو بوده اند.
شاخص میزان فعالیت های کس��ب وکار در دی ماه )50.01( نسبت به 
آذرماه )46.۷5( افزایش داشته است و طی ۷ماه گذشته به بیشترین مقدار 
خود رس��یده است که این افزایش در ش��اخص فعالیت ها عمدتا به دلیل 
افزایش فعالیت ها در بخش س��اختمان اس��ت. در این ماه شاخص میزان 
سفارش��ات جدید مشتریان )4۳.99( نس��بت به آذر )44.11( نیز کاهش 
جزئی داش��ته یافته و همچنان تقاضای مشتریان در کل اقتصاد به سطح 
مطلوب نرسیده است. از سوی دیگر، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده )49.4۷( طی 16 ماه از ابتدای شروع طرح بیشترین مقدار 
خود را به ثبت رسانده که بیشتر متأثر از میزان موجودی در بخش خدمات 

و کشاورزی است. 

شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز )48.09( نسبت 
به آذرماه )51.۳0( کاهش داشته، علی رغم افزایش این شاخص در بخش 
س��اختمان و صنعت، در بخش خدمات و کشاورزی با کاهش مواجه بوده 
است. بسیاری از بخش های خدماتی همراه با افزایش هزینه ها و به منظور 
جبران آن به ناچار از میزان اس��تخدام و به کارگیری نیروی انس��انی خود 
کاسته اند. همچنین شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی 
در ماه آینده )60.95( نس��بت به ماه گذش��ته )56.۳8( با شیب بیشتری 
افزایش داشته است و بیشترین مقدار خود را از شروع طرح به ثبت رسانده 
که خوش بینی فعاالن اقتصادی به بهبود فعالیت ها در بهمن ماه را نش��ان 
می دهد. به طور کلی، در دی ماه کاهش میزان سفارشات به دالیلی نظیر 
کمبود نقدینگی و انتظارات کاهش قیمت ها همراه با کاهش نرخ ارز مرتبط 
بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که انتظارات مثبت فع��االن اقتصادی به 
تحوالت سیاسی در آمریکا از یک سو و نزدیک شدن به پایان سال و اثرات 
فصلی افزایش تقاضا از سوی دیگر، باعث شده که شاخص انتظارات تولید 
و میزان خوش بینی در میان فعاالن اقتصادی نسبت به رونق فعالیت ها در 
ماه بعد یعنی بهمن ماه در باالترین س��طح خود از ابتدای شروع این طرح 

قرار بگیرد.
شامخ بخش صنعت به 49.۷9 واحد رسید

در دی ماه امسال، رقم ش��اخص مدیران خرید صنعت 49.۷9 محاسبه 
ش��ده اس��ت؛ اگرچه همچنان فع��االن اقتصادی در بخ��ش صنعت برای 
سومین ماه پیاپی رقم کمتر از 50 را گزارش کرده اند، اما این شاخص روند 
صعودی داش��ته و انتظارات اکثر صنایع ب��رای بهبود فعالیت در بهمن ماه 
و خروج از رکود، مثبت ارزیابی ش��ده اس��ت. در این ماه ش��اخص مقدار 
تولید محصوالت )48.65( نس��بت به ماه قبل )50.۷5( تا حدودی کاسته 
ش��ده که به نظر می رسد همراه با کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی، تولید 
برخی صنایع اثرگذار نیز کمتر ش��ده اس��ت. در این میان، شاخص میزان 
اس��تخدام و به کارگیری نیروی انسانی )5۳.94( نسبت به دی ماه )51.0( 
افزایش بیشتری داشته است و انتظار می رود که فعالیت اقتصادی صنایع 
در ماه های پایانی سال افزایش یابد. همچنین در ارتباط با شاخص قیمت 
محص��والت تولیدش��ده )50.86( هرچند قیمت محص��والت در این ماه 
افزایش��ی بوده، اما به کمترین مقدار خود طی 9 ماه گذشته رسیده است 
بنابراین به نظر می رس��د کاهش تقاضای مشتریان و کاهش قیمت ارز در 

بازار در این موضوع نقش داشته است.

شاخص مدیران خرید در ابتدای زمستان نشان می دهد

کاهش دامنه رکود در اقتصاد ایران

پاندمی کرونا سرانجام تمام خواهد شد، اما اینکه چطور با دنیای بعد 
از کرونا کنار بیاییم، برای همه جهانیان جای سؤال دارد.

به گزارش گاردین، بیش��تر ما می توانیم در یک زمان، افکار متناقضی 
در سرمان داشته باشیم؛ این شرایط اولیه پیش از انجام هر کاری است. 
در مواجهه با هر کاری حتی امور پیش پاافتاده،  نخس��تین عکس العمل 
من تقریبا همیشه این است که نمی خواهم آن را انجام دهم، اما به  دنبال 
آن خیلی دلم می خواهد که انجام ش��ود. حرکت از حالی به حال دیگر 
نوعی درگیری ذهنی ایجاد می کند. به این فکر می کنم که آن س��وی 
این حرکت چه چیز خوش��ایندی وجود خواهد داش��ت؛ تصور می کنم 
که اگر به  س��ادگی این کار را انجام ندهم چه اتفاقی خواهد افتاد؛ چه 
تیپ افرادی نمی توانند با این موقعیت کنار بیایند و مانند آنکه با حالت 
وحشیانه خاصی هفته پیش برایم اتفاق افتاد؛ بعد شنیدن خبر واکسن 
آسترازنکای آکسفورد. سه فکر متناقض به ذهن من خطور کرد: باالخره 
به پایان این همه گیری نزدیک شده ایم؛ نرخ ابتال به این بیماری  از االن 
تا آن موقع،  به رش��د صعودی ادامه خواهد داد و بسیاری آدم های دیگر 
خواهند مرد  و شگفت انگیزترین آنها اینکه مطمئن نیستم برای بازگشتن 

به دنیای سابق آمادگی داشته باشم.
یک کلم��ه ترکیبی در زبان آلمانی وجود دارد به معنای پیش��گیری 
از نوس��تالژی آینده که در جوار کودکان به  شدت احساس می شود. به 
خودم نگاه  می کنم، در این زمان، با رسیدن به نقطه عطف اولیه و تجربه 
غلیان حسی مانند ازدست دادن: این امر مسلم که، در زمان نامعلومی در 
آینده، این دوران بخش  بزرگی از حافظه بلندمدت من را اشغال خواهد 
کرد. من برای آنچه آمده  و رفته است غمگین خواهم شد. من می دانم 
که فشردگی این دوران، بسیاری از آنچه در تقال برای تنها آویزان ماندن 

بدون امیدی برای صعود بر باد رفت،  در 10 یا 20 سال آینده چهره ای 
متفاوت خواهد داش��ت. چنین احساسی است که با نگاه کردن به سال 
آینده و ناگزیر ش��روع دوباره  چیزی مانن��د زندگی عادی پدید می آید. 
چیزهای زیادی پیش رو اس��ت که بتوان برای آنها خوشحال بود: اینکه 
می توانم دوباره مس��افرت کنم و اعضای خانواده ام را ببینیم؛ لذت های 
ساده ای مانند دیدار دوستان برای یک عصرانه بدون پرسیدن این سوال 
از خودت که آیا این سهل انگاری تو را خواهد کشت؛ اینکه کودکانم را به 
مدرسه واقعی بفرستم؛  اخبار را بخوانم بدون آنکه چشمم به  دنبال تعداد 
درگذشتگان این بیماری باشد و افرادی را تصور کنم که در تنهایی در 
بخش کرونا می میرند. اما بعد چیز دیگری شبیه به دلهره همه اینها را 
بی ارزش می کند. احتماال افرادی هستند که هر روز صبح از رختخواب 
بیرون می پرند و با شادمانی و شتاب درون روز جدید شیرجه می روند. 
کسان دیگری هم هس��تند )مطمئنا اکثریت( که هر بندی از فهرست 
کارهای��ی که باید انجام دهند برای ش��ان به  معنای مب��ارزه ای بزرگ با 
بی حوصلگی های یک نفر اس��ت. در طول ای��ن همه گیری، زنگ اعالم 
لغو یک جلسه،  صفر شدن مسافرت ها، فرصت های بی پایان برای پرهیز 
از کس��انی که به دیدن شان بی میل هس��تید و بهانه های روزمره برای 
دوش نگرفتن امری وحشتناک،  سرگیجه آور، افسرده کننده و ایجادکننده 
ترس بوده اس��ت، اما بیایید بپذیریم که برخی جنبه های این وضعیت 

به معنای برآورده شدن عنان گسیخته ترین رویاهای مان بوده است.
دوس��تی برایم نوشت: ما تماس تلفنی نداشتیم، »می خواهم دور و بر 
کس��انی باشم که نمی خواهند با من همکالم شوند؛  چنین کاری انرژی 
زیادی می گیرد.« من دقیقا فهمیدم که منظور او چیست. چند روز بعد، 
من جلس��ه ای با نرم افزار زوم داش��تم،  وضعیت تحمیلی وحشتناک که 

من را ملزم می کرد تا قیافه ش��اد و شنگولی از خودم به نمایش بگذارم 
درحالی که به من این اجازه را هم می داد تا با موهای نَشسته در جلسه 
ظاهر ش��وم. نفر مقابل کمتر از پنج مایل دورتر در بروکلین بود و این 
واقعیت که مجبور نبودم برای دیدن او س��وار مترو ش��وم مانند هدیه  

کوچکی از جانب خداوند بود.
یک جنبه این تعارض )می خواهم به زندگی سابقم برگردم؛ نمی خواهم 
به زندگی قبلی برگردم( یک اجتماع ناپذیری ساده است. این روزها من 
برنامه ها و فیلم های تلویزیونی را با ترسی غیرارادی نسبت به صحنه هایی 
که جمعیت زیادی بدون ماسک در آن حضور دارند می بینم. یک سال 
زندگی کردن با معضل مبتال ش��دن به یک بیماری کشنده به این حس 
ش��کنندگی فراگیر دامن زده اس��ت که برای همه گیری هیچ کاری از 
دس��ت مان برنمی آی��د. این ایده که در وضعیت کنون��ی یک پرواز پنج 
ساعته داشته باشم تا ماموریتی را ۳ هزار مایل دور از فرزندانم به انجام 
برسانم، غیرقابل تصور است. اگر هواپیما سقوط کند چه؟ )من همیشه 
به این فکر کرده ام، اما می شود فکرش را از سر بیرون کرد اما برای یک 
بیماری همه گیر چه؟( چطور می توانم در مورد همه گیری ریسک کنم 
وقتی خطرهای زیادی شناخته شده و واقعی بودن شان اثبات شده است؟

همه اینها می گذرد. طی یک س��ال یا چندی دیگر، اگر خوش شانس 
باش��یم،  بیشترمان تمام و کمال بر س��ر کار معمول خود برمی گردیم. 
این دوران عجیب وغریب،  مضحک و تنها به همین دلیل به ش��کل یک 
نوستالژی بزرگ )نه به این دلیل که آنچه اتفاق افتاده خوب بوده است 
بلکه چون منحصر به فرد بوده اس��ت( نمود خواهد کرد. سال گذشته از 
بسیاری جهات وحشتناک بوده است، اما با دانستن اینکه ما را در تاریخ 

ثبت خواهد کرد، بخشی از وجود من نمی خواهد که تمام شود.

چقدر برای بازگشت به زندگی قبل از کرونا آماده ایم؟

چگونگی بازگشت به زندگی عادی

باشگاهاقتصاددانان

آیا نظام سرمایه داری اصالح پذیر است؟
تصویر یک سوسیالیست ضدمارکس

مارت��ا بئاتریس پات��ر که به دلی��ل ازدواجش با س��یدنی وب در 
سراس��ر جهان با نام بئاتریس وب ش��ناخته می شود، جامعه شناس 
و اقتصاددان سوسیالیس��ت بریتانیای��ی و یک فعال اجتماعی بود. او 
که یکی از بنیان گذارهای مدرسه اقتصادی لندن بود در شکل گیری 
فابیانیس��م و صورت بن��دی مفهوم »چانه زنی جمعی« تاثیر بس��یار 
زیادی داش��ت. پیش از اینکه وارد این دو حیطه تاثیر او در اندیشه 
اقتصادی و اجتماعی ش��ویم، بهتر است اندکی با پس زمینه فعالیت 

او و همسرش آشنا شویم.
بئاتریس پاتر در ماه ابتدایی 1858 در گلوکسترش��ایر انگلس��تان 
ب��ه دنیا آمد. او یکی از 9 دختر ریچارد پاتر و کوچک ترین آنها بود. 
پدرش تاجر بود و پدربزرگ مادری اش دختر یک تاجر لیورپولی بود. 
پدربزرگ پدری او هم یکی از سوی حزب لیبرال این کشور نماینده 
پارلمان بود. او که از س��نین پایی��ن خودآموزی می کرد تحت تاثیر 
هربرت اسپنسر و جنبش تعاونی بود. او که از همان ابتدا در محافل 
بزرگ آمدوش��د داشت، در سال 1892 با س��یدنی وب ازدواج کرد. 
این زوج از دوس��تان نزدیک برتراند راسل بودند. بئاتریس نهایتا در 

بهار 194۳ در سن 85سالگی درگذشت.
س��عید رهنم��ا در یادداش��تی تح��ت عن��وان »سوسیالیس��م 
مارکسیس��تی در بریتانی��ا« ای��ن زوج را چنی��ن معرف��ی می کند: 
»س��یدنی وب، اقتصاددان، مصلح سوسیالیست و پایه گذار مدرسه  
عال��ی اقتص��ادی لندن، از جوان��ی ضمن تحصیل ش��بانه و کار، به 
فعالیت ه��ای اجتماعی و عدالت خواهانه پرداخت. س��یدنی با برنارد 
شاو آش��نا شد و شاو او را با انجمن تازه تاس��یِس فابیان آشنا کرد. 
س��یدنی در یکی از س��خنرانی هایش با همس��ر و همکار آینده اش 
بئاتریس پاتر آش��نا ش��د. این ازدواج از هر جهت موقعیت سیدنی 
ِوب را بهبود بخش��ید. بئاتریس به رغم آنکه از یک خانواده  ثروتمند 
ب��ود و ارثیه  هنگفتی به او رس��یده  بود، به زندگی زحمتکش��ان و 
تالش برای بهبود زندگی آنها سخت عالقه مند بود و کتاب »جنبش 
تعاونی در بریتانی��ا« را تألیف کرده  بود. به زودی هر دو با همکاری 
و همفکری یکدیگر در میان فعاالن مترقی انگلس��تان هرچه بیشتر 
مطرح ش��دند. از اولین کار های مشترک شان، دو جلد کتاِب »تاریخ 
اتحادیه گرایی« و »دموکراسی صنعتی« )کتابی که بعدا لنین آن را 
به روس��ی ترجمه کرد( بود. سیدنی تحت تاثیر افکار جان استوارت 
میل و اگوس��ت کنت و اقتصاددانان کالس��یک بود. با سوسیالیسِم 
مارکس��ی سخت مخالف بود و معتقد بود که سوسیالیسم هیچ پایه  
ِعلمی چه در اقتصاد و چه اخالقیات ندارد، بلکه نظریه  یک ساختار 
اجتماعی اس��ت که با س��عادت بش��ر همخوانی دارد. زمانی که در 
1885 ب��ه عضویت انجم��ن فابیان درآمد، به  تدری��ج از مخالفتش 
با سوسیالیس��م بریتانیایی دست برداشت. فاصله گرفتِن فابیان ها از 
مارکسیسم هم، به گفته  وولف، تا حدی تحت تاثیر نظرات ِوب بود. 
وی در یک س��خنرانی در 1886 گفت »من خود را سوسیالیس��ت 
می خوان��م، چراک��ه آرزو دارم که ای��ن تمایل س��رمایه دار را که از 
س��رمایه تنها به نفع خودش اس��تفاده کند، از بین ببرم.« به نظر او 
انتخاب بین مالکیت عمومی س��رمایه و اخالقی کردن سرمایه داری، 
برای سوسیالیس��ت ها بحثی باز است. در 1914 سیدنی و بئاتریس 
ِوب به حزب کارگر پیوس��تند و به  سرعت در سلسله  مراتب حزبی 
باال رفتند. در 1922 س��یدنی با حمایت فدراس��یون معدنچیان در 
انتخابات پارلمان برنده ش��د و در دو دولت کارگر به وزارت رسید و 

سرانجام عضو مجلس اشراف شد.«
درس��ت پس از مرگ مارکس در لندن، انجمن فابیان با رویکردی 
اصالح طلبان��ه و غیرانقالب��ی جه��ت از بی��ن ب��ردن تدریجی نظام 
سرمایه داری و برپا کردن نظام سوسیالیستی تشکیل شد. چهره های 
ش��ناخته ش��ده این انجمن جرج برنارد شاو، سیدنی وب و بئاتریس 
وب بودند. این انجمن بعدها در ش��کل  دادن به حزب کارگر بریتانیا 

تاثیر بسیار زیادی داشت.
حال بهتر است به عبارت »چانه زنی جمعی« بپردازیم. »چانه زنی 
جمع��ی« فرآیندی از مذاکره بین کارفرمایان و گروهی از کارمندان 
است، با هدف رسیدن به دستمزد، شرایط، مزایا و دیگر وجوه حقوقی 
کارگران. منافع کارمندان عمدتا توس��ط نماینده های اتحادیه کاری 
که کارمندان عضو آن هس��تند، بیان می شود. توافق هایی جمعی که 
از طریق این مذاکرات به دس��ت می آین��د معموال مقیاس حقوق ها، 
س��اعات کاری، آموزش، بهداش��ت و ایمنی، اضافه کاری، س��ازوکار 

انتقادی و حق مشارکت در کارهای شرکت را تعیین می کنند.
عبارت »چانه زنی جمعی« برای اولین بار در س��ال 1891 توسط 
بئاتریس وب وضع شد. وب در آن زمان مشغول ایجاد زمینه روابط 
صنعت��ی در بریتانیا ب��ود. این عبارت در ادبی��ات وب به توافق ها و 
مذاک��رات که از زمان وجود اتحادیه ها از قرن هجدهم ایجاد ش��ده 
 بودن��د، اش��اره دارد. برخ��ی یافته های تجربی نش��ان می دهند که 
اعض��ای اتحادیه و دیگ��ر کارگرانی که از طری��ق چانه زنی جمعی 
نمایندگی می ش��وند در کش��ورهای صنعتی تقریبا 5 تا 10 درصد 
بیش��تر از همتایان خ��ود که چنی��ن وضعیتی ندارن��د، در تعیین 
دستمزدها موفق تر هستند. از سوی دیگر یافته ها نشان می دهد که 
اتحادی��ه یک گرایش عمومی به برابر کردن توزیع درآمد، مخصوصا 
بین نیروی کار ماهر و غیرماهر دارند. تقریبا چیزی بین 0.2 تا 0.5 
درصد از تولید ناخالص داخلی به شکل »رفاه ازدست رفته« مربوط 
به اتحادیه ها اس��ت و این نسبت بسیار شبیه به رفاه از دست رفته 

ناشی از وجود انحصار در بازار محصوالت است.
این نوع دیدگاه های بئاتریس وب باعث ش��د که او در زمینه های 
دیگری نظیر توس��عه نظریه تعاونی هم چهره ای شناخته شده باشد. 
او در س��ال 1891 کتابی ب��ا عنوان »جنبش تعاون��ی در بریتانیای 
کبیر« نوش��ت که در این زمینه تاثیر بسیار زیادی داشت. همچنین 
از دیگر آثار او »دموکراس��ی صنعتی« اس��ت. این کتاب س��ه سال 
پس از کتاب مش��هور »تاریخچه اتحادیه گرایی« نوش��ته ش��د. این 
کتاب متش��کل از سه بخش اس��ت. اولین بخش مربوط به ساختار 
اتحادیه هاست و نتیجه می گیرد که »اتحادیه ها دموکراسی هستند؛ 
یعنی اصول درونی آن بر اصل »حکومت مردم بر مردم برای مردم« 
اس��توار اس��ت.« بخش دوم درباره کارک��رد اتحادیه های کارگری و 
مخصوص��ا روش چانه زنی جمعی اس��ت. بخش س��وم هم مربوط به 
نظریه اتحادیه های کارگری است. این کتاب در حال حاضر به عنوان 
یک��ی از منابع تاثیرگذار در تحلیل رواب��ط صنعتی جاافتاده و مورد 
اس��تفاده قرار می گی��رد. بئاتریس این کتاب را همراه همس��ر خود 

سیدنی وب نوشت.
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فرصت امروز: چند روز پس از آنکه بانک مرکزی گزارش »تحوالت بازار 
مسکن پایتخت در دی ماه« را منتشر کرد، مرکز آمار ایران نیز به بررسي 
تورم بازار مس��کن تا دي ماه امس��ال پرداخت و از رکوردزني تورم مسکن 
در ابتدای زمس��تان گزارش داد. در این راس��تا، تورم قیمت مسکن که در 
آخرین ماه پاییز در پایین ترین س��طح خود نسبت به فروردین ماه 1۳96 
قرار داشت، بار دیگر تغییر کرده و به نظر می رسد با ریزش بازارهای موازی 

از جمله بورس، بازار مسکن دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
طب��ق گزارش مرکز آمار، ت��ورم 12 ماه منتهي به دي ماه، ۷1.8 درصد 
اعالم ش��ده که بیشترین تورم س��االنه از ابتداي سال 1۳99 است. رکورد 
بیش��ترین تورم ساالنه در بازار مسکن از اس��فندماه 96 تا دی ماه امسال 
مربوط به مردادماه 1۳98 اس��ت که 90.6 درصد برآورد شده بود. نکته اي 
که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، باال بودن تورم س��االنه در دي ماه با 
وجود کاهش آهنگ رش��د قیمتی در بازار مسکن از آبان ماه است. به نظر 
مي رس��د روند کوتاه مدت قیمت ها در این بازار، کاهشي است، اما قیمت ها 

در بلندمدت همچنان افزایشي هستند. 
در بازار مسکن شهر تهران چه می گذرد؟

با اس��تناد به آخرین گ��زارش بانک مرکزي از »تحوالت بازار مس��کن 
پایتخت در دي ماه«، متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکوني در شهر 
تهران به 2۷ میلیون و ۳86 هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل و ماه 
مش��ابه س��ال قبل به ترتیب 1.8 درصد و 98.۳ درصد افزایش دارد. طبق 
اعالم بانک مرکزی همچنین تعداد معامالت انجام شده در دی ماه امسال 
۳ هزار و 515 فقره بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 6۷ درصد 

کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۳۷ افزایش را نشان می دهد.
براس��اس این گزارش، متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مس��کوني در 
پایتخت در حالی به 2۷ میلیون و ۳86 هزار تومان رس��ید که نس��بت به 
دي ماه سال هاي 1۳96 و 1۳98 به ترتیب  افزایش 422 درصدی و 98.۳ 
درصدي داش��ته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکوني در دي 
ماه 1۳96 حدود 5 میلیون و 241 هزار تومان گزارش ش��د که بیشترین 
میانگین قیمتي را همانند دي ماه امس��ال ب��ه منطقه یک با 11 میلیون 
توم��ان و کمترین میانگین قیمتي نی��ز به منطقه 18 با 2 میلیون و 400 
هزار تومان تعلق داشت. در دي ماه 1۳96 نیز 19 هزار و 4 فقره و در دی 
ماه امسال ۳ هزار و 515 فقره خانه معامله شد. مقایسه این اعداد و ارقام 
در دو سال یادشده نشان مي دهد که با جهش نرخ ارز عالوه بر اینکه تورم 
کل کش��ور افزایش پیدا کرده، مس��کن به کاالیي سرمایه اي و نه مصرفي 
تبدیل شده است که بیش��تر متقاضیان واقعي آن از بازار خارج مي شوند. 
نمود عیني این وضعیت، کاهش 81.5 درصدي معامله مسکن در سه سال 

منتهي به دي ماه امسال است.
حاال آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داده است، شاخص قیمت مسکن 
از فروردی��ن 1۳95 تا دي ماه 1۳99 توس��ط مرجع آماری کش��ور مورد 
بررسي قرار گرفته که نشان مي دهد از فروردین ماه 1۳95 تا آذرماه 1۳96 
ش��اخص قیمت ها در این بازار روندي ثابت داش��ت و جهش هاي ناگهاني 
و زیادي در آن دیده نمي ش��د. س��پس از خردادماه 1۳9۷ شیب شاخص 
قیمت ها روند صعودي به خود گرفت، هرچند شدیدترین افزایش قیمت در 
این بازار طي بازه فروردین تا مهرماه امسال رقم خورد که شاخص قیمتي از 
۳۷8 واحد به 6۳6 واحد رسید؛ افزایشي حدود ۷0 درصدي در ۷ ماه. این 
در حالي است که از فروردین تا اسفندماه 1۳98 تغییرات شاخص قیمتي 

مسکن ۳۷ درصد بود و از 2۷6 واحد به ۳۷9 واحد رسیده بود.
این اعداد و ارقام مرکز آمار نش��ان مي دهد که میانگین تورم ماهانه در 
س��ال 1۳96 حدود 1.85 درصد بود که در س��ال هاي 1۳9۷ و 1۳98 به 
ترتیب به 6.6 درصد و ۳.1۷ درصد رسید. به نظر مي رسد شوک ناگهاني 
قیمت ارز در سال 1۳9۷ تاثیرات حداکثري بر قیمت مسکن داشته است. 
میانگین تورم ماهانه در سال 1۳99 نیز 4.6 درصد گزارش شده است. این 
در حالی است که از فروردین 1۳96 تا دي 1۳99 در چهار ماه تورم ماهانه 

دو رقمي داشته؛ یعنی اردیبهشت 1۳98، خرداد، تیر و مرداد 1۳99. 
مرکز آمار چطور قیمت مسکن را محاسبه می کند؟

قیمت مس��کن پایتخت که در پایان پاییز با ریزش مواجه شده بود، در 
نخس��تین ماه زمس��تان بار دیگر با نوسان همراه ش��د و رشد کرد. طبق 
گزارش مرکز آمار ایران از ش��اخص قیمت امالک مس��کونی ش��هر تهران 
در دی امس��ال، تورم ماهانه مس��کن که در آذرماه به پایین ترین حد خود 
از س��ال 1۳96 تاکنون یعنی منفی 8.5 درصد رسیده بود، با افزایش 16 
واح��د درصدی به 8.2 درصد در دی ماه رس��ید. این یعنی در آخرین ماه 
پاییز، کاهش تقاضا و به  دنبال آن سقوط تعداد معامالت نیز بر کاهش تورم 
مسکن پایتخت مؤثر بوده است، روندی که در دی تا حدودی جبران شد. 
براساس آمارهای منتشرش��ده بانک مرکزی، 2 هزار و 555 معامله خرید 
مس��کن در آخرین ماه پاییز ثبت ش��د که نسبت به مدت مشابه پارسال، 
کاهش ۷۳ درصدی را نشان می دهد، با این حال تعداد معامالت دی ماه به 
۳ هزار و 515 معامله خرید رسیده که نسبت به آذرماه، افزایش حدود ۳8 
درصدی را نشان می دهد و می تواند توضیح دهنده بخشی از افزایش قیمت 

مسکن پایتخت در این ماه باشد.
به گزارش ایرناپالس، از آنجایی که در گزارش مرکز آمار از روش هدانیک 
)تقاضای دوگانه( استفاده شده، می توان گفت اثر دیگر عوامل بر میانگین 
قیمت مس��کن ش��هر تهران حذف ش��ده و تصویری بدون روتوش از بازار 

مسکن پایتخت به نمایش گذاشته شده است. دو دیدگاه کلی در روش های 
برآورد قیمت مس��کن وجود دارد. در یک دیدگاه، مس��کن کاالیی همگن 
در نظر گرفته می ش��ود که قیمت آن در اثر تغییر در عواملی مانند تقاضا 
و س��طح درآمد تغییر می کند. در دیدگاه دیگر، مسکن کاالیی غیرهمگن 

است و ویژگی های هر واحد مسکونی بر قیمت آن تأثیرگذار است.
گزارش مرکز آمار نیز برای محاس��به ش��اخص قیمت امالک مسکونی 
ش��هر ته��ران از روش هدانیک و اطالعات خام موجود در س��امانه امالک 
و مس��تغالت اس��تفاده کرده و در اث��ر آن تفاوت ویژگی ه��ای واحدهای 
فروش رفته در دوره های مختلف یا همان ویژگی های کیفی، کنار می رود. 
به عنوان مثال، ممکن است تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره 
بس��یار بیش��تر از دوره قبلی باشد و در این حالت، متوسط قیمت دو دوره 
متوالی، قابل مقایس��ه نخواهد بود و روش هدانیک می تواند این مشکل را 

برطرف کند.
براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه ای قیمت مسکن در دی ماه 1۳99 
به عدد 90.4 درصد رس��یده؛ یعنی خریداران واحدهای مسکونی در شهر 
تهران در دی ماه امسال 90.4 درصد بیشتر نسبت به دی ماه سال گذشته 
پرداخت کرده اند. بر این اساس، عدد شاخص قیمت مسکن در شهر تهران، 
براس��اس ماه پایه فروردین 1۳95 به 68۳.۳ رس��ید که نسبت به آذرماه 
امسال 8.2 درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین نرخ تورم سالیانه که 
نش��ان دهنده درصد تغییر میانگین شاخص قیمت در یک سال منتهی به 
دی ماه، نس��بت به شاخص دوره مش��ابه سال گذشته را نشان می دهد، به 

عدد ۷1.8 درصد رسیده که افزایش ۳.6 واحد درصدی را نشان می دهد.
نقش ریزش بازارهای دارایی در صعود مسکن

بررسی دیگر گزارش رسمی از بازار مسکن پایتخت نیز افزایش قیمت ها 
در این بازار را تأیید می کند. براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت 
فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران در دی ماه برابر با 
2۷ میلیون و ۳90 هزار تومان بوده که نس��بت به ماه آذرماه، افزایش 1.8 
درصدی را نش��ان می دهد. البته دلیل افزایش تقاضا در بازار مسکن شهر 
ته��ران را که از داده های بانک مرکزی و نی��ز افزایش نرخ تورم خانه های 
پایتخت که از گزارش مرکز آمار اس��تخراج می ش��ود، می توان در سقوط 
دیگر بازارهای دارایی مشاهده کرد. در این بازه زمانی بازدهی بازار سهام با 
افت 20 درصدی ش��اخص بورس کاهش یافته و در بازار طال، قیمت سکه 
کاهش 14 درصدی داش��ته اس��ت بنابراین بازار مسکن بار دیگر به عنوان 
بازاری با ریس��ک کمتر در مقایسه با بازارهای رقیب مورد توجه افراد قرار 
گرفت��ه و ع��الوه بر افزایش حجم معامالت با افزایش ش��اخص قیمت نیز 

مواجه بوده است.

از ریزش بازارهای دارایی تا صعود دوباره مسکن

تورم مسكن در دي ماه رکورد زد

آخرین تغییرات قیمت اوراق مس��کن از ای��ن حکایت دارد که زوج های 
تهرانی می توانند با پرداخت 2۷ میلیون و ۷44 هزار تومان، 240 میلیون 

تومان وام مسکن دریافت کنند.
به گزارش ایس��نا، بررس��ی آخرین وضعیت قیمت اوراق مس��کن نشان 
می دهد که تس��ه )اوراق( س��ال گذش��ته برای فروردین 59 هزار تومان، 
اردیبهش��ت 59 هزار و 600 تومان و خردادماه نیز 59 هزار تومان قیمت 
دارند. هر برگ اوراق تس��هیالت مس��کن در تیر با قیمت 5۷ هزار و 100 
تومان، مرداد 59 هزار و 600 تومان و در شهریور با قیمت 56 هزار و 800 
تومان داد و س��تد می ش��ود. همچنین قیمت اوراق مهر، آبان و آذر س��ال 
گذشته نیز به ترتیب 59 هزار و ۷00 تومان، 56 هزار و 800 تومان و 5۷ 
هزار و 200 تومان بوده و هر برگ اوراق تس��هیالت مسکن در دی، بهمن 
و اسفند نیز با قیمت های 5۷ هزار و 800 تومان، 5۷ هزار و ۳00 تومان و 

58 هزار تومان داد و ستد می شود.
بررسی قیمت تسه از فروردین تا دی ماه امسال نشان می دهد که تسه 
فروردین 58 هزار و 200 تومان و اردیبهش��ت و خردادماه نیز 58 هزار و 

۷00 تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن 
در تیرماه 1۳99 با قیمت 59 هزار تومان، مردادماه 5۷ هزار و 900 تومان 
و در ش��هریورماه 58 هزار و 600 تومان داد و س��تد می شود. این اوراق در 
مهرماه 59 هزار و ۷00 تومان، آبان ماه 59 هزار و 100 تومان و در آذرماه 
58 هزار  تومان قیمت داش��ته اند. قیمت این اوراق در دی امسال نیز 5۷ 
هزار و 800 تومان اس��ت که این گزارش نیز براساس همین قیمت نوشته 

شده است.
حال قیمت اوراق ب��رای مجردها و متأهل های تهرانی چقدر درمی آید؟ 
با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا 140 میلیون تومان 
تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل 100 میلیون تومان تسهیالت خرید 
مس��کن و 40میلیون تومان جعاله می ش��ود، برای دریافت 100 میلیون 
تومان تس��هیالت باید 200 برگه تس��هیالت مس��کن خریداری کنند که 
هزینه این تعداد اوراق با تس��ه 5۷ هزار و 800 تومانی برابر با 11 میلیون 
و 560 هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 40 میلیون تومان 
وام جعال��ه که برای آن باید 80 ورق به مبلغ 4میلیون و 624 هزار تومان 

خری��داری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق ب��ه 16 میلیون و 184 هزار 
تومان می رسد.

زوج های تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا س��قف 240 میلیون 
تومان ش��امل 100 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 
40 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند بنابراین زوجین باید 400 برگه 
تس��هیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه آن 2۳ میلیون و 120هزار 
تومان می ش��ود که همراه با هزینه 4میلیون و 624 هزار تومان وام جعاله 
که برای آن باید 80برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 

2۷ میلیون و ۷44هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در س��ایر اس��تان ها نیز به این ترتیب اس��ت که سقف این 
تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 
به 80 میلیون تومان رسیده و برای آن باید 160 برگه خریداری شود که 
هزینه آن 9 میلیون و 248 هزار تومان اس��ت. این وام برای س��ایر مناطق 
شهری 60 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن 120 

برگه خریداری شود که هزینه آن 6 میلیون و 9۳6 هزار تومان می شود.

قیمت اوراق مسکن برای مجردها و متأهل ها 

اوراق مسکن چند؟

خبرخوان

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
این هفته واکسیناسیون آغاز می شود

رئیس جمهور با بیان اینکه از این هفته واکسیناس��یون در کشور 
آغ��از می ش��ود، گفت قب��ل از 22 بهمن و در همی��ن هفته و طبق 
اولویت های وزارت بهداش��ت کار واکسیناسیون با کادر درمان و بعد 

افراد دارای بیماری زمینه ای و مسن آغاز می شود.
حس��ن روحانی روز شنبه در جلسه س��تاد ملی مقابله با کرونا با 
بیان اینکه خوش��حالیم وضعیت کشور طوری اس��ت که می توانیم 
جلوی ایج��اد موج چهارم را بگیریم، افزود: مردم باید خیلی مراقب 
باش��ند. این ویروس قباًل س��ن و سال می شناخت و سراغ باالی 60 
س��ال می رفت، اما االن دیگر س��ن  و س��ال هم نمی شناسد و سراغ 
هر کس��ی می رود. همانطور که دیدیم در هفته های اخیر دو نفر از 
ورزشکاران ما آقایان میناوند و انصاریان را بر اثر ابتال به این ویروس 

از دست دادیم.
روحانی با یادآوری اینکه نزدیک به یک س��ال از ش��یوع ویروس 
کرونا در کش��ور می گذرد، ادام��ه داد: آماری که هفته پیش در این 
جلسه اعالم شد نشان داد که رعایت پروتکل های بهداشتی کاهش 
پیدا کرده و به 80 درصد رسیده و امروز نیز آمار رعایت پروتکل های 
بهداش��تی به ۷5 درصد رسیده اس��ت. اگر همینطور روند کاهشی 

ادامه پیدا کند، روند ابتال و سپس مرگ و میر افزایش می یابد.
رئیس جمهور به اهمیت درمان کرونا اش��اره کرد و گفت: تا امروز 
این ویروس درمان قطعی و موثری نداشته است. البته آن داروهایی 
که در دنیا می گویند موثر اس��ت را ما در ایران به دنبال س��اخت و 
سازش رفته ایم و آنها را در کشور داریم و به بیمارستان ها داده ایم.

او با اش��اره به آغاز روند واکسیناس��یون در جه��ان نیز گفت: اگر 
قرار بود روند رس��یدن به واکسن س��یر طبیعی را طی کند احتماالً 
باید یک یا دو س��ال دیگر هم صبر می کردی��م، اما به خاطر تلفات 
این ویروس، س��ازمان بهداش��ت مجوز اضطراری داد و االن 6 تا ۷ 
واکسن معروف در دنیا ساخته شده است که مصرف می شوند، اما 8 
میلیارد نفر را در دنیا بخواهیم واکسن بزنیم مدت ها طول می کشد. 
حتی اگر در هر کش��ور 80 درصد مردم بخواهند واکسن بزنند نیز 
باز کاری بزرگ و طوالنی اس��ت و مش��کالت خود را دارد. ما هم در 
ای��ران جمعی��ت 80 میلیونی داریم و نیاز به ع��دد قابل مالحظه ای 
از واکس��ن داریم. روحانی با بیان اینکه امکانات تزریق واکس��ن به 
گونه ای نیست که ظرف یکی دو روز کار واکسیناسیون انجام شود، 
افزود: اگر بر فرض واکسن آماده باشد یکی دو روزه که نمی توان کار 
واکسیناسیون را تمام کرد. این امر نیاز به شاید شش  ماه زمان دارد.

وی با بیان اینکه از این هفته واکسیناسیون در کشور آغاز می شود، 
گف��ت: قبل از 22 بهمن و در همین هفته و طبق اولویت های وزارت 
بهداش��ت کار واکسیناسیون با کادر درمان و بعد افراد دارای بیماری 
زمینه ای و مسن آغاز می شود. بخشی از محموله واکسن در ماه فوریه 
و بخش��ی دیگر در ماه مارس به دست ما خواهد رسید که امیدواریم 
تا اوایل فروردین این واکسیناس��یون انجام شود. همچنین امیدواریم 
که تا فصل بهار و تابس��تان واکس��ن های ایرانی هم آماده شوند و به 
دس��ت عموم برس��ند، اما حتی اگر این واکسیناسیون انجام شود ما 
ب��از هم باید بدانیم که الزم اس��ت تا یک س��ال آین��ده پروتکل های 
بهداش��تی را رعایت کنی��م، چراکه تاثیرگذاری واکس��ن 100ردصد 
نیس��ت و همچنان باید مراقبت ها انجام شود. به گفته رئیس جمهور، 
امر واکسیناسیون نباید موجب شود که ما در برابر کرونا باز هم دچار 
عادی سازی ش��ویم و بگوییم الحمدهلل واکسن رس��ید و یکی دو ماه 

دیگر نوبت ما می شود و دیگر الزم نیست رعایتی انجام دهیم.

همتی از پروژه جدید بانک مرکزی خبر داد
به سمت حذف تدریجی کارت خرید

رئی��س کل بانک  مرکزی از پروژه جدید بانک مرکزی برای حذف 
تدریج��ی کارت خری��د خب��ر داد و گفت بانک مرک��زی به منظور 
ایجاد تس��هیل در پرداخت های الکترونیکی به زودی از پروژه حذف 

تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید رونمایی می کند.
عبدالناص��ر همتی در جدیدترین یادداش��ت اینس��تاگرامی خود 
نوش��ت: »بانک مرکزی ب��ه منظور ایجاد تس��هیل در پرداخت های 
الکترونیکی به زودی از پروژه اس��تفاده از تلف��ن همراه برای انجام 
تراکنش ه��ای خری��د در فروش��گاه ها و ح��ذف تدریجی اس��تفاده 
از فیزی��ک کارت خری��د رونمای��ی می کند. ای��ن روش پرداخت با 
اس��تانداردهای معتبر بین المللی سازگار است و به  شکل کامال امن، 
این امکان را فراهم می س��ازد که مش��تریان بانک ها بتوانند با وارد 
کردن مشخصات کارت های خود به درون تلفن همراه، بدون تماس 
ب��ا کارتخوان تراکنش های الزم را انج��ام دهند. انجام تراکنش های 
خرید با اس��تفاده از تلفن همراه عالوه بر س��هولت کاربری می تواند 
در رعایت پروتکل های بهداش��تی در ش��رایط کرونایی مفید و مؤثر 
باش��د.« گفتنی اس��ت کارت خرید کارتی اس��ت با نام و قابل شارژ 
مجدد که امکان خرید از دس��تگاه های کارتخوان و فروش��گاه های 
اینترنتی را به دارنده آن می دهد. این کارت جایگزین مناسبی برای 
بن یا سبد کاال است که بسیاری از سازمان ها، نهادها و شرکت ها به 

کارکنان خود ارائه می دهند.

وزیر اقتصاد اعالم کرد
الیحه مالیاتی از دستور کار دولت خارج شد

به گفته وزیر اقتصاد، الیحه اصالح مالیات های مستقیم به هیأت 
دول��ت آمده، اما به دلی��ل همزمانی با بودجه از دس��تور کار دولت 

خارج شده است.
فرهاد دژپسند درباره سرنوش��ت الیحه اصالح قانون مالیات های 
مس��تقیم گفت: این الیحه به هیأت دولت آمد اما به دلیل همزمانی 
با الیحه بودجه 1400 از دس��تور کار دولت خارج شد بنابراین باید 
تالش کنیم تا این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار بگیرد.
وزی��ر اقتصاد همچنین درباره آیین نامه مالیات بر کاالهای لوکس 
ک��ه به گفته رئیس س��ازمان امور مالیاتی در کمیس��یون اقتصادی 
دولت به تصویب رس��یده است، گفت: این آیین نامه به هیأت دولت 

آمده و در آینده نزدیک کار تصویب آن انجام می شود.
او در پاس��خ به این س��وال که این آیین نامه چ��ه زمانی تصویب 
خواهد ش��د، گفت: پیگیر هستیم تا در هفته جاری کار بررسی آن 

در دولت انجام شود.
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بانک ها در 9 ماهه امسال چقدر وام داده اند؟ 
کارنامه تسهیالتی بانک ها در پایان پاییز

عملکرد بانک ها نشان می دهد که مبلغ کل تسهیالت اعطایی در آذرماه 
امس��ال در مقایسه با اسفندماه پارس��ال رشد ۳0 درصدی داشته است. 
براس��اس آمارهای بانک مرکزی، تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری تا پایان آذر امس��ال 2104 هزار و ۷00 میلیارد تومان بوده که 
نسبت به اسفندماه سال گذشته با رشد ۳0.8 درصدی مواجه شده است. 
همچنین تسهیالت قرض الحسنه با رقم 18۳ هزار و 400 میلیارد تومان 
در پایان آذرماه امس��ال 8.۷ درصد از کل تس��هیالت اعطایی بانک ها را 
تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیالتی بانک ها به مرابحه با 25.6 

درصد و فروش اقساطی با 25.4 درصد اختصاص داشته است.
ب��ه طور کل��ی، بانک های تج��اری ۳۳6 هزار و 900 میلی��ارد تومان 
تسهیالت پرداخت کرده اند که با رشد 24.6 درصدی مواجه شده و سهم 
وام های قرض الحس��نه از این میزان تسهیالت 45 هزار و 200 میلیارد 
تومان است که اعطای این وام از سوی بانک های تجاری نسبت به پایان 
س��ال گذشته ۷8.4 درصد افزایش یافته اس��ت. در واقع، 1۳.4درصد از 
وام های بانک های تجاری را قرض الحس��نه تش��کیل می دهد. همچنین 
در بانک های تجاری کش��ور نیز س��هم عمده تسهیالت پرداختی مانند 
س��ایر بانک ها و موسس��ات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان 
۳4.6 درصد اس��ت که رقم آن 116 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان 
آذرماه بوده اس��ت. عالوه بر این، 9.9 درصد تسهیالت بانک های تجاری 
ب��ه رقم ۳۳ ه��زار و 500 میلیارد تومان در پایان آذرماه به تس��هیالت 
جعاله اختصاص داش��ته که این رقم در اس��فند س��ال قبل 29 هزار و 
800 میلیارد تومان بوده اس��ت. به صورت کلی، سهم عمده تسهیالت 
پرداختی بانک های تجاری در پایان آذرماه به فروش اقس��اطی، جعاله و 

قرض الحسنه اختصاص یافته است.
عملک��رد بانک های تخصصی در پایان آذرماه نیز نش��ان می دهد که 
تس��هیالت اعطای��ی با 14.۷ درص��د افزایش از رقم ۳20 ه��زار و 900 
میلیارد تومان به عدد ۳68 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است که 
سهم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان تسهیالت اعطایی بانک های 
تخصصی مع��ادل 18 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که با افزایش 52 
درصدی در مقایسه با سال گذشته مواجه شده است. در واقع، 5درصد از 

وام های بانک های تخصصی را قرض الحسنه تشکیل می دهد.  
بزرگترین بخش تسهیالت پرداخت شده در بانک های تخصصی مربوط 
به فروش اقساطی است؛ به نحوی که 44 درصد کل تسهیالت اعطایی 
این بانک ها در انتهای آذرماه به رقم 164 هزار و 600 میلیارد تومان در 
بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفند ماه سال 1۳98 به میزان 
15۷ ه��زار و 200 میلیارد تومان بود. بانک های تخصصی نیز در بخش 
مش��ارکت مدنی تسهیالت قابل توجهی پرداخت کرده اند؛ به طوری که 
14 درصد کل منابع تس��هیالتی این بانک ها در پایان آذر به میزان 52 

هزار و 100 میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.
همچنین عملکرد بانک های غیردولتی و موسس��ات اعتباری نش��ان 
می دهد که تسهیالت این بانک ها با ۳۷ درصد رشد به رقم 1۳99 هزار و 
600 میلیارد تومان رسیده و سهم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان 
تس��هیالت 8.5 درصد ) 119 ه��زار و 600 میلیارد تومان( بوده که 5۳ 

درصد رشد داشته است.

خبرنــامه

فرصت امروز: بحران های بانکی در سه دهه گذشته دامن اقتصاد ایران را گرفته، 
اما به دلیل حمایت های دولت و بانک مرکزی در عمل ورشکستگی بانک ها چندان 
برجسته نشده است. از آنجایی که بانک ها نقش مهمی در تامین مالی شرکت های 
دولتی و خصوصی ایفا می کنند، ورشکستگی آنها به معنای تضعیف واردات است 
بنابرای��ن دولت ها در همه دوره ها برای حمای��ت از بانک ها تالش کرده اند. در بین 
بانک های فع��ال در بورس تهران، زیان بانک های ش��هر، تج��ارت، دی، صادرات، 
پارسیان، ایران زمین، اقتصاد نوین، پست بانک، گردشگری و قرض الحسنه رسالت 
روند فزاینده ای را در یک دهه گذش��ته س��پری کرده و همین امر به بی ثباتی در 
شبکه بانکی دامن زده است. به عبارت بهتر، نگاهی به عملکرد بانک های حاضر در 
بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد زیان انباشته بانک ها از مرز خطر فراتر رفته 

است که این امر ثبات شبکه بانکی را تهدید می کند. 
ازجمله دالیل افزایش زیان بانک ها، نوسان نرخ ارز و بی ثباتی مالی است، چراکه 
بی ثبات��ی مالی از طری��ق تضعیف توانایی های اقتصادی اثر نامطلوبی بر کس��ب و 
کار بانک ه��ا دارد و می تواند با خلق بحران های مالی زمینه ورشکس��تگی بانک ها 
را فراه��م کند. نوس��ان اقتصاد کالن با بی ثباتی مالی در بانک ها در ارتباط اس��ت 
و پژوهش های بس��یاری در س��طح ایران و جهان اثر بی ثباتی مالی بر کسب وکار 

بانک ها را بررسی کرده اند.
از نوسان اقتصاد کالن تا بی ثباتی مالی بانک ها

یافته های یک پژوهش در سال 1990 نشان می دهد که حصول سود با افزایش 
درآمد، کاهش هزینه بانک ها و تغییر نرخ ارز مرتبط است. در سال 1992 نیز یک 
بررسی نشان داد که اثر نوسان نرخ ارز بر عدم ثبات بانک ها مشهود است. همچنین 
در سال 9۷ پژوهشگران ایرانی اثر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران 
از س��ال 1۳88 تا 1۳9۳ را بررس��ی کردند. مطالعه آنان بیانگر آن است که نوسان 
نرخ ارز بر بازده دارایی بانک ها اثر دارد و از عوامل کلیدی در نسبت مطالبات معوق 
به کل تسهیالت پرداخت شده بانکی است. در این بین، یک پژوهش داخلی دیگر، 
وضعیت ۳1 بانک ایرانی از س��ال 1۳85 تا 1۳9۷ را بررسی کرده است. یافته های 
این پژوهش نشان می دهد با باال رفتن نرخ ارز و گذر از آستانه به دست آمده، ثبات 
مالی بانکی روند نزولی را در پیش می گیرد. در این بررسی، آستانه نرخ ارز به دست 

آمده به طور تقریبی 424۷ تومان ) 42 هزار و 4۷5 ریال( بوده است.
نکته قابل توجه اینکه این یافته ها ناشی از بررسی وضعیت بانک ها و روند رشد 
نرخ ارز تا سال 1۳9۷ است و به طور حتم، پس از این سال و پیچیده شدن شرایط 
اقتصادی کشور با خروج آمریکا از برجام و رشد نرخ ارز و گذر آن از مرز ۳0 هزار 
تومان، اوضاع برای بانک ها پیچیده تر هم ش��ده اس��ت. با توج��ه به اینکه بانک ها 
از بازیگران مهم فضای کس��ب وکار ایران به ش��مار می رون��د، بی ثباتی مالی آنها 
برای دیگر بخش ها هم چالش برانگیز است. عالوه بر این، شیوع کرونا از اسفندماه 
س��ال گذشته نیز شرایط را برای کسب وکارها دش��وار کرده که بیش از هر منبع 
دیگری برای تامین مالی به بانک ها تکیه کرده اند. بنابراین باید منتظر ماند و دید 
پژوهش هایی که وضعیت بانک ها را در س��ال های پس از 1۳9۷ و خروج آمریکا از 

برجام بررسی می کند، تا چه اندازه بر بحران بانکی صحه می گذارند.
همانطور که اش��اره ش��د، ازجمله پژوهش های قابل اعتنایی که در چند س��ال 
گذشته بر این موضوع متمرکز شده، مقاله »سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات 
مالی بانک های ایران« است که زمستان امسال در نشریه »راهبرد مدیریت مالی« 
منتشر شده اس��ت. به گفته نویسندگان این مطالعه، عملکرد بانک های حاضر در 
بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد زیان انباشته بانک ها از مرز خطر فراتر رفته 
است که این امر ثبات شبکه بانکی را تهدید می کند. برخالف تصور عامیانه، افزایش 
نرخ ارز وضعیت بانک ها را بهبود نمی دهد و پژوهش فعلی در جهت پاسخگویی به 
این پرسش تهیه شده است که آیا با افزایش نرخ ارز، بانک ها در شرایط باثبات مالی 

قرار خواهند گرفت، یا اینکه برای این امر آستانه مشخصی وجود دارد؟
هدف این پژوهش، بررس��ی ثبات مالی بانک ها و برآورد س��طح آستانه نرخ ارز 
اثرگذار بر آن است و به دلیل نقش کلیدی و لنگر بودن نرخ ارز در این مطالعه با 
تمرکز بر این متغیر از منظر جهت و اندازه تأثیر، س��طح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر 
ثبات مالی بانک ها برآورد شده است. در این راستا، تیمور محمدی، عباس شاکری، 
مهدی تقوی و حس��ن سامانی پور از دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی، با 

ب��ه کارگیری مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کالن از قبیل تورم، نرخ ارز، رش��د 
تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای ترازنامه ای بانک ها ازجمله سود، حقوق 
صاحبان س��هام، مطالبات غیرجاری و وام )تسهیالت( به بررسی ثبات مالی بانکی 

پرداخته اند.
آیا رشد نرخ ارز به ثبات مالی بانک ها می انجامد؟

طبق یافته های این پژوهش، الزاما افزایش بی حد و مرز نرخ ارز، وضعیت بانک ها 
را بهبود نمی دهد و با صعود نرخ ارز از 1200 تومان در س��ال 1۳91 میزان ثبات 
مالی بانک ها روند نسبتا ثابتی را طی می کند و با افزایش نرخ ارز تا سطح آستانه 
4560 تومان این روند ادامه می یابد، اما پس از این آستانه، ثبات مالی بانکی تغییر 
جهت می دهد، بدین معنا که عبور نرخ ارز پس از سطح آستانه 4560 تومان منجر 
به کاهش ثبات گردیده است. در این پژوهش برای برآورد پارامترهای مدل، روش 
گشتاورهای تعمیم یافته در قالب مدل پنل پویا استفاده شده و ۳1 بانک کشور در 

دوره زمانی سال های 1۳85 تا 1۳9۷ بررسی شده اند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که بی ثباتی مالی از طریق تضعیف توانایی های 
اقتصادی می تواند منجر به خلق بحران مالی شود و متعاقبا بحران های مالی، تشدید 
بی ثباتی و ورشکستگی بانک ها را به دنبال دارد. بنابراین ثبات اقتصاد کالن به ثبات 
مالی بانک ها مرتبط بوده و نتایج عملی از بحران های مالی در س��ه دهه گذش��ته 
آشکارا نش��ان می دهند که نوسان اقتصاد کالن به صورت قدرتمند با بی ثباتی در 
سیس��تم مالی و بانکی مرتبط است. به همین دلیل، بررسی ثبات مالی و بانکی از 

مقوله های مورد عالقه پژوهشگران مالی و بانکی در سراسر جهان است.
ش��کل گیری دوره ه��ای بی ثباتی مالی در سیس��تم بانکی منت��ج به پیامدهای 
نامطلوب و عدم ثبات به ش��کل های مختلف از جمله افزایش نرخ تورم، نرخ بهره 
بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و افزایش مطالبات معوق بانک ها می شود. یک 
سیس��تم بانکی سالم و سالمت بایس��تی از تخصیص بهینه منابع سرمایه ای خود 
اطمینان حاصل نماید تا از بحران های سیستم بانکی و اثرات ناشی از آن بر اقتصاد 
که هزینه باالیی نیز دارد، جلوگیری نماید. به واسطه همگرایی فعالیت های کسب 

وکار در زیربخش ه��ای نظام مالی، درهم تنیدگی خدم��ات و بازارهای مالی، ارائه 
دامنه وسیعی از خدمات توسط هر یک از زیربخش های نظام مالی منجر به تعامل 
شدید میان بانک ها و سایر زیربخش های نظام مالی، تاثیرپذیری متقابل بازار پول 
و سایر بازارهای نظام مالی و ایجاد چالش در آنها منجر به افزایش احتمال انتقال 
ریسک سیستمی به عنوان مهمترین نگرانی بانک های مرکزی شده است. این امر 
به دلیل ارتباط نزدیک تر بازارها و تش��دید آس��یب پذیری کشورها می تواند زمینه 

بحران های مالی را فراهم نماید.
ارزیابی ثبات مالی بانکی با شناسایی نشانگرهایی که مخاطرات سیستم بانکی را 
عالمت ده��ی می کنند، از عوامل مهم برای بانک های مرکزی و بخش های نظارتی 
آن است. در پژوهش فعلی، ثبات مالی بانکی و برآورد سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار 
بر آن بررس��ی شد. لذا ضمن تبیین مفهوم ثبات بانکی و به کارگیری مجموعه ای 
از متغیره��ای اقتص��اد کالن از قبیل تورم، نرخ ارز، رش��د تولید ناخالص داخلی و 
همچنین متغیره��ای ترازنامه ای بانک ها ازجمله س��ود، حقوق صاحبان س��هام، 
مطالبات غیرجاری و وام )تسهیالت( تخمین مدل صورت گرفت. در این ارتباط به 
دلیل نقش کلیدی و لنگر بودن نرخ ارز در مطالعه انجام شده توجه به تغییرات این 
متغیر و میزان اثر آن بر ثبات مالی نظام بانکی حائز اهمیت است بنابراین با تمرکز 
بر این متغیر از منظر جهت و اندازه تأثیر، س��طح آس��تانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات 

مالی بانک ها برآورد گردید.
فراز و فرود نرخ ارز و میزان ثبات مالی بانکی

در جمع بندی این مطالعه به 6 نکته اش��اره ش��ده اس��ت؛ نخست اینکه نرخ ارز 
به عنوان یک متغیر سیاس��ت گذاری با ش��اخص ثبات مالی رابطه مستقیم دارد، 
ب��ه طوری که با یک واحد صعود نرخ ارز، ش��اخص ثبات مالی به میزان 0.00۳5 
افزایش می یابد. دوم اینکه با افزایش نرخ ارز از سطح 1200 تومان در سال 1۳91 
میزان ثبات مالی بانکی روند نسبتا ثابتی را طی می کند. سوم اینکه رابطه نرخ ارز 
و ش��اخص ثبات مالی ش��بکه بانکی تا حد و آستانه مشخصی به صورت مستقیم 
اس��ت، اما نرخ ارز تا س��طح مزبور قابل افزایش است. نکته چهارم آنکه آستانه نرخ 
ارز به دس��ت آمده در این پژوهش به صورت تقریبی 424۷ تومان اس��ت. پنجم 
اینکه با باالرفتن نرخ ارز و گذر از آس��تانه به دس��ت آمده، ثبات مالی بانکی روند 
نزولی را در پیش می گیرد و نهایتا نکته ششم اینکه زیان انباشته 10 بانک شامل 
بانک های ش��هر، تجارت، دی، صادرات، پارسیان، ایران زمین، اقتصاد نوین، پست 
بانک، گردش��گری و قرض الحسنه رسالت در شش ماهه اول امسال اغلب بیش از 

رقم پایان سال 1۳9۷ است.
نتایج این مطالعه برای سیاس��تگذاری در اقتصاد کالن قابل اس��تفاده اس��ت و 
همانگونه که دیده ش��د، طی س��ال های 1۳85 تا 1۳9۷ با افزایش نرخ ارز، ثبات 
مالی بانکی به صورت روند نسبتا ثابتی است و این امر تا سطح آستانه نرخ 424۷ 
تومان  ادامه می یابد، اما با ادامه افزایش نرخ ارز از آس��تانه مورد اشاره، ثبات مالی 
بانکی کاهش می یابد. این امر در حیطه عمل می تواند مورد بهره برداری و استفاده 
عملی قرار گیرد بدین مفهوم که پیش��نهاد می شود سیاس��ت گذاران این نکته را 
مدنظ��ر قرار دهند که بی توجهی ثب��ات مالی بانک ها به ن��رخ ارز، دائمی نبوده و 
دارای آس��تانه مشخص 424۷ تومان اس��ت و پس از رسیدن به حد مزبور، شبکه 
بانکی دچار اختالل و عدم ثبات فزاینده شده که این موضوع به بی ثباتی در اقتصاد 
کالن و اثرات نامطلوب آن از قبیل افت بازار سرمایه، کاهش رشد اقتصادی و تورم 

منجر خواهد شد.

نوسان نرخ ارز برای بانک ها هم خوب نیست

ورشكستگی خاموش

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

19 بهمن 1399

شماره 1722



یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
 سایه بی ثباتی قیمت سهام شاخص ساز

بر نوسان بورس
یک کارشناس بازار س��رمایه می گوید تا زمانی که سهام بزرگ و 
شاخص س��از به ثبات نرسد و این س��هام، حرکت مطمئن صعودی 
خود را آغاز نکنند کلیت بازار همراه با نوس��ان خواهد بود. امیرعلی 
امیرباقری به روند فعلی معامالت بورس اشاره کرد و به ایرنا، گفت: 
معامالت بازار سهام در وضعیت فعلی به دو قطب سهام شاخص ساز 
و سهام شرکت های کوچک تبدیل شده است که اکنون شاهد نوسان 
س��فته بازانه در معامالت سهام شرکت های  کوچک در بازار هستیم. 
مهمترین نکته در روند فعلی معامالت بورس این است که تا زمانی 
که س��هام بزرگ و شاخص س��از به ثبات نرس��ند و حرکت مطمئن 
صعودی خود را آغاز نکنند کلیت بازار همراه با نوس��ان خواهد بود.  
امیرباقری با بیان اینکه نکته ای که باید مدنظر داش��ت ایفای نقش 
کلیدی نرخ ارز و تورم انتظاری در سهام بزرگ و شاخص ساز است، 
گفت: این س��هام وابسته به نرخ ارز هستند و به عنوان مأمنی برای 
پول های بزرگ در برابر تورم اس��تفاده می شوند. این کارشناس بازار 
سرمایه با اش��اره به کاهش تورم انتظاری خاطرنشان کرد: براساس 
پیش بینی های صورت گرفته تا پایان س��ال آینده به س��مت رکود 
کل��ی در اقتصاد کش��ور پیش خواهیم رف��ت و در این زمان نه تنها 
بازار س��رمایه بلکه همه بازارها با رکودی نسبی همراه خواهند شد 
و نبای��د انتظار روندی ق��وی را در معامالت بازار س��هام به صورت 
کوتاه مدت داش��ته باش��یم. او با تاکید بر اینکه اکنون بیش��تر بازار 
سرمایه تحت تاثیر مسائل سیاس��ی قرار گرفته است، گفت: بیشتر 
چش��م انداز این بازار معطوف به سیاست ش��ده است، زیرا سیاست 
خارجی با محوریت برجام، تحریم ها و آزاد ش��دن منابع بلوکه ارزی 
ت��ا ح��دودی منجر به کنترل نرخ ارز خواهند ش��د و در کوتاه مدت 
باعث کاهش قیمت ارز و رس��یدن آن به نرخ های پایین می ش��وند. 
امیرباقری با اش��اره به اینکه دولت در میان مدت و بلندمدت به این 
نتیجه رس��ید که دست از کنترل دستوری نرخ ارز برداشته و آن را 
در حد ت��ورم داخلی و خارجی نگه دارد، خاطرنش��ان کرد: در این 
صورت دیگر ش��اهد شوک های  ارزی که همیشه کلیت اقتصاد را با 
تهدید مواجه می کرد نیس��تیم بنابراین با توجه به اینکه تورم رو به 
کاهش است و نمونه آن را می توان در همه بازارهای سرمایه گذاری 
مش��اهده کرد به همین دلیل نباید انتظار روند صعودی پرشتاب را 
در بازارها داش��ته باشیم. این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
نوسان ایجادشده در برخی از سهام شرکت های بزرگ ناشی از ضعف 
تحلیل است، گفت: افراد با این تصور که برخی از سهام شرکت های 
بزرگ جزو سهام دولتی هستند و به دلیل حمایت حتمی دولت در 
مس��یر صعودی قرار می گیرند اقدام به سرمایه گذاری در این سهام 
می کنند، در حالی که رسالت بازار سرمایه تامین مالی است و دولت 
هم به بازار سرمایه به چشم فضایی برای تامین مالی نگاه می کند.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: بورس تهران در نخس��تین روز هفت��ه، عملکردی نزولی 
داش��ت و با اف��ت بیش از ۳۷ ه��زار واحدی به رقم ی��ک میلیون و 1۳5 
هزار واحد رس��ید. به نظر می رسد بورس در سراشیبی سقوط ترمز بریده 
و ش��اخص های بورسی در هفته ها و ماه های گذشته پله پله از رکوردهایی 
که در نیمه نخس��ت امسال به دست آورده بودند پایین می آیند؛ تا جایی 
که ش��اخص کل که 6 ماه پیش روی عدد 2 میلیون واحدی ایستاده بود 
ح��اال به کانال یک میلیون و 100 هزار واحد کاهش یافته یعنی در طول 
6 ماه حدود یک میلیون واحد ریزش کرده است. این روند نزولی از همان 
ساعت های ابتدایی روز شنبه به چشم خورد، به طوری که شاخص کل از 
ابتدای بازگش��ایی بازار تا ساعت 11 صبح یعنی در طول دو ساعت کاری 
حدود ۳2 هزار واحد ریخت و نهایتا تا رقم یک میلیون و 1۳5 هزار واحد 

عقب رفت. 
تحلیلگران تکنیکی می گویند چنانچه ش��اخص کل بورس به مرزهای 
پایین تر از یک میلیون  و 50هزار واحد نزول کند احتمال عمیق تر ش��دن 
دامنه بح��ران در بورس افزایش خواهد یافت. ب��ه اعتقاد این تحلیلگران، 
بازار سهام تحت تأثیر عواملی ازجمله عدم تصویب الیحه بودجه، نرخ بهره 
و تنش های سیاس��ی بین ایران و آمریکاس��ت و چون تکلیف هیچ یک از 
این عوامل مش��خص نیست س��وخت الزم برای رشد شاخص های بورس 

فراهم نمی  شود.
شاخص بورس تا یک میلیون واحد عقب می رود؟

به دنبال روند نزولی شاخص ها در روزهای گذشته به نظر می رسد بورس 
تهران ترمز بریده است. اگر شاخص کل بورس حدود 6 ماه پیش روی عدد 
2میلیون و 100 هزار واحد ایس��تاده بود حاال با افت ۳۷ هزار واحدی روز 
گذش��ته به یک میلیون و 1۳5 هزار واحد کاهش یافته یعنی در طول 6 
ماه حدود یک میلیون واحد ریخته است. در این راستا، با کاهش های پی 
در پی بورس در روزهای گذشته ارزش کل بازار به کمتر از 6 هزار میلیارد 
تومان سقوط کرده است. از مرداد امسال تاکنون ارزش کل بازار سهام بیش 
از ۳ هزار میلیارد تومان افت کرده یعنی ارزش کل بازار نصف ش��ده است. 
س��هامداران از 20مردادماه که روند نزولی بازار سهام آغاز شده تاکنون به  

طور میانگین 45درصد زیان کرده اند.
نگرانی تحلیلگران تکنیکی نش��ان می دهد چنانچه شاخص کل بورس 
تهران به مرزهای پایین تر از یک میلیون  و 50هزار واحد نزول کند احتمال 
عمیق تر ش��دن دامنه بحران در بورس افزایش خواهد یافت. به باور بعضی 

تحلیلگ��ران، بازار س��هام تحت تأثیر عواملی ازجمله ع��دم تصویب الیحه 
بودجه، نرخ بهره و تنش های سیاسی بین ایران و آمریکاست و چون تکلیف 
هیچ یک از این عوامل مشخص نیست سوخت الزم برای رشد بورس فراهم 
نمی  ش��ود و در این بین رفتارهای هیجانی سهامداران شرایط را برای تاالر 
سخت تر هم کرده است. البته برخی از کارشناسان هم معتقدند بازار سهام 
این روزها به  طور مستقیم تحت تأثیر سیاست های کالن اقتصادی در مورد 
نرخ س��ود بین بانکی است و جریان نقدینگی بین بانک مرکزی و بانک ها 
مهمترین عامل بر روند معامالت بورس است، چراکه چند روز پیش بود که 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ س��ود بین بانکی 

تا 18درصد خبر داد.
در این بین به اعتقاد کارشناس��ان تصویب نش��دن الیحه بودجه زمینه 
افزایش ابهام و ترس را در بازار فراهم کرده است. عالوه بر این سیاست های 
کالن اقتص��ادی ب��ا وجود اینکه در بورس حرف نخس��ت را می زند ولی با 
ابه��ام مواجه  اند و مهمترین عامل ریزش بازار، نرخ س��ود اس��ت. با وجود 
تکذیب هایی که درباره افزایش نیافتن نرخ س��ود مطرح می ش��ود، اما در 
واقعیت شاهد پرداخت سود با نرخ های باال در بانک ها هستیم. افزایش نرخ 
س��ود بانکی از اواسط تابستان آغاز ش��د و روزبه روز قدرت آن بیشتر شد. 
گزارش مهرماه بانک مرکزی حاکی اس��ت س��پرده بانکی در طول یک ماه 
140هزار میلیارد تومان افزایش یافته، این موضوع نشان می دهد نقدینگی 

به سمت سپرده بانکی حرکت کرده است.
افت 3۷ هزار واحدی بورس در اولین روز هفته

شاخص کل در هجدهمین روز بهمن ماه با افت ۳۷ هزار و 62۳ واحدی 
به عدد یک میلیون و 1۳5 هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن با ۷ هزار 
و 20 واحد کاهش به 416 هزار و 12۷ واحد و شاخص قیمت هم وزن با 
4هزار و 591 واحد افت به 2۷2 هزار و 146 واحد رسید. شاخص بازار اول 
۳1 هزار و 580 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم 61 هزار و 950 واحد کاهش 
داشت. در معامالت روز شنبه بیش از 6 میلیارد و 92۳ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷0 هزار و 911 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نمادهای تولید فوالد سپید فراب کویر )کویر( با 24۷ واحد، پتروشیمی 
ش��ازند )ش��اراک( با 1۳5 واحد، ملی کش��ت و صنعت و دامپروری پارس 
)زپارس( با 59 واحد، فنرسازی زر )خزر( با 41 واحد، بیمه ملت )ملت( با 
40 واحد، آهنگری تراکتورسازی ایران )خاهن( با ۳۷ واحد و نورد و قطعات 
فوالدی )فنورد( با ۳2 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 

در سوی مقابل، نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 2هزار 
و 814 واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( ب��ا 2هزار و 522 واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با 2 هزار و ۳6۳ واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با 2هزار و 1۳2 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با یک هزار و ۳84 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک 
ه��زار و 2۷0 واحد و نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 

12۷ واحد تاثیر منفی بر شاخص گذاشتند.
همچنی��ن نمادهای صنعتی زرماکارون )غ��زر(، ملی صنایع مس ایران 
)فملی(،  سایپا )خساپا(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(،  کاشی الوند )کلوند(، 
سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا( و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( ازجمبه 
نماده��ای پربینن��ده بودند. گروه فلزات اساس��ی هم صدرنش��ین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه 501 میلیون و ۳۷4 هزار برگه سهم 

به ارزش هفت و ۷56 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود 294 واحد کاهش 
داش��ت و ب��ر روی کانال 1۷ ه��زار و 1۳9 واحد ثابت مان��د. در این بازار 
یک میلیارد و 504 میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش 46 هزار و 5۷ میلیارد 
ریال داد و س��تد ش��د. نمادهای توزیع داروپخش )دتوزیع(،  قاس��م ایران 
)قاسم(، مجتمع صنایع الستیک یزد )پیزد(، سیمان ساوه )ساوه(، تولیدی 
و خدم��ات صنایع نوز توکا )وتوکا(، کلر پارس )کلر(،  س��رمایه گذاری پویا 
)وپوی��ا( و فرآورده های غذایی و قند چهارمح��ال )قچار(  با تاثیر مثبت بر 
شاخص این بازار همراه بودند. همچنین نمادهای پلیمر آریاساسول )آریا(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(،  سنگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی تندگویان 
)شگویا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 

)میدکو( هم تاثیر منفی بر شاخص این بازار داشتند.

حرکت شاخص بورس به سمت کانال یک میلیون واحدی

شاخص های بورسی ترمز بریده اند
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 پول نبود، 320 تن گوشت
۷ سال در گمرک ماند!

معاون س��ازمان اموال تملیکی می گوید ۳20 تن گوشتی که هفت 
سال پیش وارد گمرک شد، مجوز سازمان دامپزشکی را برای ترخیص 
دریافت نکرد و باید منهدم یا به صورت مصرف ثانویه تعیین تکلیف 
می ش��د، اما به دلیل هزینه باالی س��ردخانه و عدم پرداخت بودجه 
دولتی برای تامین هزینه های ش��خصی واردکننده، تحویل و تعیین 

تکلیف این محموله امکان پذیر نبوده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، اخی��را ماج��رای ۳20 تن گوش��ت وارداتی از 
مغولستان و دپو در گمرک از سال 1۳92، مطرح شد که بعد از هفت 

سال تعیین تکلیف آن در دستور کار قرار گرفته است.
مس��ئوالن گمرک ایران در این باره اعالم کردند که واردکننده در 
مرحله  اول نتوانسته به دالیلی از جمله مشکالت بانکی در زمان مقرر 
ترخیص را انجام دهد؛ از این رو گمرک طبق قانون، اظهارنامه متروکه 
را برای تعیین تکلیف به سازمان امالک تملیکی سپرده است، اما در 
ادامه صاحب کاال درخواست اعاده اظهارنامه و طی فرآیند ترخیص را 
داش��ته و این اقدام صورت می گیرد، ولی به دلیل عدم تایید سازمان 
دامپزش��کی و با توجه به تاریخ انقضای محموله امکان ترخیص پیدا 
نمی کن��د و بار دیگ��ر گمرک اظهارنامه متروکه را به س��ازمان اموال 
تملیکی می فرستد ولی این سازمان از سال 1۳9۳ نسبت به تحویل 

گوشت از گمرک اقدام نکرده است.
این که چرا در این مدت سازمان اموال تملیکی گوشت های متروکه 
را تحویل نگرفته، موضوعی است که میرمعینی - معاون بهره برداری 
و فروش سازمان اموال تملیکی - درباره آن به ایسنا توضیحاتی ارائه 

کرده است.
اظهارنامه آمد اما دوباره برگشت

این مقام مس��ئول در سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه طبق 
ماده 24 قانون امور گمرکی بعد از اینکه کاال از سوی گمرک متروکه 
اعالم می شود باید به سازمان اموال تملیکی ارسال شود، گفت: بر این 
اس��اس گمرک نیز طبق قانون اظهارنامه متروکه مربوط به این ۳20 
تن گوشت را برای ما ارسال کرد و در جریان بررسی برای اقدام نسبت 
به تحویل کاال بودیم که درخواس��ت اعاده طبق تبصره ذیل ماده ۳۳ 
قانون گمرکی به سازمان اموال تملیکی آمد و اعالم شد که اظهارنامه 
متروکه این محموله گوش��ت به گمرک برگردد تا تش��ریفات قانونی 

گمرک جهت صدور پروانه ثبت انجام شود.
وقتی گمرک اظهارنامه را فرستاد دیگر امکان استفاده از 

گوشت ها نبود
وی ادام��ه داد: س��ازمان ام��وال تملیکی اظهارنام��ه را به گمرک 
می فرستد ولی صاحب کاال نمی تواند مجوزهای الزم برای ترخیص به 
ویژه تایید س��ازمان دامپزشکی را دریافت کند و کاال در گمرک باقی 
می ماند. از این رو گمرک باید دوباره اظهارنامه متروکه را به س��ازمان 
اموال تملیکی باز می گرداند، اما زمانی به س��ازمان اعالم می شود که 

تاریخ مصرف گوشت ها منقضی شده بود.
میرمعین��ی درباره اینکه چرا س��ازمان اموال تملیکی بعد از اعالم 
گمرک ب��رای تحویل کاال اقدام نکرده اس��ت؟ توضی��ح داد: به هر 
صورت این گوش��ت ها در آن زمان فاس��د شده بودند و دیگر امکان 
اس��تفاده نداش��تند و باید منهدم می ش��دند. این در حالی است که 
برای تحویل گوش��ت ها که در سردخانه بودند باید هزینه سردخانه 
پرداخت می ش��د، ولی صاحب کاال از پرداخت هزینه انهدام امتناع 
ک��رد و از س��ویی امکان پرداخ��ت از بودجه عمومی ب��رای  تعیین 
تکلیف وجود نداش��ت و زمان طوالنی ش��د. به ه��ر حال بودجه ای 
برای پرداخت هزینه های اش��خاص حقیقی در نظر گرفته نش��ده و 
چرا باید دول��ت برای کاالی انهدامی ش��خصی از بیت المال هزینه 

پرداخت کند؟ 
40 تن با قیمت ناچیزی فروش رفت

معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه 
ط��ی رایزنی های صورت گرفته و ورود دادس��تان اس��تان و اقدامات 
گمرک تمهیداتی برای تعیین تکلیف این گوشت ها اندیشیده شد و 
سازمان اموال تملیکی نیز در این راستا اقدام کرده است، افزود: اخیرا 
کارخانه ای متقاضی دریافت بخشی از این محموله ۳20 تنی گوشت 
شده که می خواهد آن را خریداری و به مصرف ثانویه برساند که برنامه 
آن تبدیل به پودر برای غذای ماهی است، از این رو حدود 40 تن را 

به این کارخانه با قیمت ناچیزی فروخته شده است.
وی یادآور شد: این طور نیست که در حال حاضر متقاضیان زیادی 
برای خرید این محموله گوش��ت وجود داش��ته باشند، بلکه براساس 

تقاضایی که باشد به صورت تدریجی و مرحله ای به فروش می رود.

اخبـــار

 تا چند ماه پیش هیچ کس فکرش را نمی کرد که در خراس��ان جنوبی 
که یکی از مراکز اصلی تولید تخم مرغ در کشور است، یک بیماری حتی 
مهمتر از کرونا بر آن س��ایه افکند و نتوانی در بازارهایش یک ش��انه تخم 
مرغ بی دردسر بیابی. می گردی و می گردی اما دریغ از یک شانه تخم مرغ.

بازارها را می گردم، از عمده فروش��ی به خرده فروش��ی و از خرده فروشی  
به بازارهای روز بیرجند س��ر می زنم برای پیدا کردن یک کاالی اساس��ی؛ 
تخم مرغ. مس��ئوالن مدام اعالم می کنند که مش��کل تامین و تولید تخم 
مرغ وجود ندارد و ش��هروندان در این زمینه دغدغه ای نداش��ته باشند، اما 

در بازارها که می گردی انگار سراغ طالیی نایاب را از فروشنده می گیری.
به گزارش ایسنا، چند هفته ای است که یک بیماری نفسگیر وارد استان 
شده به نام آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و شاید این باشد دلیل تمام این 
کمبودها، اما نکته قابل تأمل اینجاست که خراسان جنوبی با حجم تولید 
بیش از مصرف که حتی بازارهای استان های مجاور را در این سال ها تامین 
می ک��رده نبای��د با وجود حتی بیماری نیز به این س��طح از کمبود و عدم 

دسترسی مردم برسد.
نمی دانم مش��کل از فروش��ندگان اس��ت یا تولیدکنندگان؛ مش��کل از 
عرضه کنندکان اس��ت یا این بیماری مهلک که گویی در خراسان جنوبی 
بیش��تر از سایر اس��تان ها خبرساز و پردردسر ش��ده، اما هرچه که هست 
اکنون بازار تخم مرغ در استان خوب نیست، جدا از اینکه نمی توانی آن را 
بیاب��ی، قیمتش نیز از هر مغازه به آن مغازه تغییر می کند، تفاوت قیمتی 

در شهرستان های مختلف استان نیز فاصله از زمین تا آسمان است؛ انگار 
هر کس در این آشفته بازار بیماری که خراسان جنوبی درگیرش شده بر 

اسب مراد خویش می تازد.
زیر و رو کردن مغازه ها برای پیدا کردن یک شانه تخم مرغ 

اکب��ری، یکی از ش��هروندان می گوید: برای خرید تخم مرغ س��وپرها و 
هایپرمارکت های زیادی را زیر و رو کردم، اما نیافتم تا اینکه دست آخر در 

یک فروشگاه زنجیره ای آن هم به مقدار کم توانستم خرید کنم.
وی افزود: عالوه بر توزیع نامناسب، قیمت تخم مرغ از باال تا پایین شهر 
و در عمده فروشی ها یا سوپرمارکت ها متفاوت است که این جای ابهام دارد.

وی با اشاره به اینکه استفاده از تخم مرغ محلی که پیش از این مصرف 
ما بود با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا درست نیست، بیان کرد: به نظر 
می رسد عده ای از این شرایط دارند به نفع خودشان بهره برداری می کنند 

که این امر مطلوب نیست.
این شهروند بیان کرد: نمی شود هر روز یک کاال گران شود و یا در توزیع 
مش��کلی پیش آید، این گونه حتی مردم نمی توانند کاالی اساس��ی را سر 

سفره خود بیاورند.
اکبری اظهار کرد: آنچه مسلم است این است که به هیچ عنوان نظارت 
دقیقی وجود ندارند و این امر مردم را در درازمدت با مشکل مواجه خواهد 
ساخت؛ مسئوالن می گویند در زمان کرونا خود را تقویت کنید، اما جالب 

اینجاست که ما حتی نمی توانیم یک تخم مرغ ساده بخریم.

تخم مرغ  کم است و پاسخگوی نیاز مصرف کننده نیست
یکی از فروش��ندگان بیرجندی به ایسنا، می گوید: برای تهیه تخم مرغ 
بس��یار پیگیری کردم و پس از پیگیری های مکرر، توانستم یک کارتن را 

بگیرم که پاسخگوی نیاز مشتریان نیست.
وی از س��ودجویی برخی از افراد از این شرایط خبر می دهد و می گوید: 
برخ��ی از عامالن توزیع به دلیل کمیاب ش��دن تخم مرغ، آن را به قیمت 
گزاف به قنادی ها می فروشند که همین امر یکی از عوامل در کمیاب شدن 

تخم مرغ است.
سودجویی در این اوضاع!

یکی دیگر از فروش��ندگان با بیان اینکه در گذشته براساس تقاضا تخم 
مرغ در اختیار فروش��ندگان قرار می گرفت، افزود: متاس��فانه چندین روز 
اس��ت برای تأمین تخم مرغ ب��ا عامل توزیع تماس می گی��رم، اما جوابی 
نمی گیرم و این یعنی کنار گذاش��تن عده ای از فروشندگان و فروش تخم 

مرغ به افرادی که سود بیشتری نصیب شان کند.
وی بیان کرد: عالوه بر این، برخی عامالن فروش، تقاضای قیمت باالتری 
می کنند که این امر برای فروش��نده نمی صرفد بنابراین از خرید منصرف 

می شود.
ب��رای پیدا کردن س��رنخ های این کمبود یا توزیع نامناس��ب به س��راغ 
مسئوالن امر رفتیم، اما متاسفانه بعضی توپ مشکالت را در زمین توزیع و 

برخی دیگر در زمین تولید انداختند.

دریغ از یک شانه تخم مرغ

گمرک ایران در مکاتبه ای با بانک مرکزی اعالم کرده که متولی اعالم 
»بیش ب��ود« ارزش کاال یا گران نمایی، دفتر تعیین ارزش گمرک ایران 

است و بانک های عامل از مکاتبه مستقیم خودداری کنند.
به گزارش ایس��نا، بیش بود ارزش کاال، عدم انطباق ارزش گذاری کاال 
با قیمتی اس��ت که از سوی صاحب کاال به گمرک اظهار شده است که  
خ��ود گاها می تواند موجب اختالف و ب��ه تاخیر افتادن جریان ترخیص 

کاال شود.
بانک ها از مکاتبه مستقیم خودداری کنند

اخیرا گمرک ایران طی مکاتبه ای با بانک مرکزی در رابطه با بیش بود 
ارزش کاال و اقدام بانک ها در این رابطه  مواردی را یادآور ش��ده اس��ت، 

ارونقی-مع��اون فن��ی گمرک ایران در نامه ای  ب��ه پناهی- معاون ارزی 
بانک مرکزی- اعالم کرده که به اس��تناد مجموعه مقررات ارزی درباره 
نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کاال، متولی اعالم بیش 
بود ارزش کاال یا گران نمایی آن دفتر تعیین ارزش گمرک ایران اس��ت، 
بر این اس��اس پس از رسیدگی های الزم نتیجه نهایی پرونده های بیش 
بود ارزش کاال به بانک های عامل، مدیریت امور بین الملل، مدیریت امور 

بازرسی و امور حقوقی بانک عامل اعالم می شود.
مع��اون فنی گمرک در ای��ن باره گفته که بانک های عامل در س��ایر 
م��وارد مغای��رت یا ابهام در مبلغ ارزی که در پروانه گمرکی درج ش��ده 
است با وجود پاسخگویی گمرکات اجرایی مراتب را مجددا یا به صورت 

موازی از دفتر ارزش استعالم و این دفتر درخصوص اختالف مراتب را به 
گمرکات محل ارجاع می کند که این موضوع باعث افزایش بوروکراس��ی 
اداری و طوالنی ش��دن رس��یدگی به پرونده های منجر به اعالم نتیجه 
قطعی جهت رفع تعهد ارزی و افزایش بی دلیل حجم پرونده ها می شود.

بر این اساس از معاونت ارزی بانک مرکزی خواسته شده تا به منظور 
جلوگی��ری از ایس��تایی در امور و تس��ریع در پاس��خگویی در مکاتبات 
ب��ه بانک های عامل اع��الم کند که از مکاتبات مس��تقیم با دفتر ارزش 
خودداری و کلیه استعالمات درخصوص بیش بود ارزش و موارد اختالف 
را از گمرک استعالم کند و  اعالم نظر گمرکات اجرایی درخصوص سایر 

موارد اختالفی به جز بیش بود ارزش کاال را مبنای اقدام قرار دهند.

جدیدترین تصمیمات س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
حاکی از رفع ممنوعیت صادرات آب ژاول و تسریع در ثبت سفارش ملت بلون 
اس��ت و همچنین برای درخواست سازمان غذا و دارو مبنی بر قیمت گذاری 
اقالم ضدعفونی کننده با پایه الکلی دارای پروانه دائم با کاربرد در مراکز درمانی 

و بیمارستانی نیز شرایطی در نظر گرفته شده است.
به  گزارش ایس��نا، براساس نتایج جلسه سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان درباره وضعیت تامین و توزیع اق��الم ضروری مبارزه با کرونا 
و بررسی درخواس��ت های دریافتی برای واردات و صادرات این اقالم، مصوب 
شده که اوال با توجه به معرفی 58 واحد تولیدی منتخب سازمان غذا و دارو 
برای دریافت س��همیه ملت بلون برای تولید ماس��ک مراکز درمانی و مصرف 
ش��هروندی، تامین پارچه این واحدهای منتخب با اولویت در دستور کار قرار 
گیرد و سازمان غذا و دارو نیز ضمن پیگیری الزم برای ثبت نام کلیه واحدهای 
منتخب در س��امانه جامع تجارت، فهرس��ت واحدهای متخلف را که ماسک 
را خارج از ش��بکه اعالمی یا باالت��ر از حداکثر نرخ مصوب توزیع می کنند به 

سازمان حمایت برای قطع سهمیه و اقدامات الزم منعکس کند.
همچنین درخواست سازمان توس��عه تجارت و معاونت امور صنایع وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت )صمت( برای تمدید رفع ممنوعیت صادراتی اقالم 
بهداشتی، صابون و تعرفه های ذیل آن و همچنین آب ژاول در این جلسه طرح 
شده، اما فقط با صادرات آب ژاول موافقت شده است. سعید عباسپور، مدیرکل 
دفتر مقررات صادرات و واردات نیز به گمرکات کشور اعالم کرده که صادرات 

آب ژاول با رعایت سایر مقررات مربوطه بالمانع است.
آب ژاول یک��ی از رایج ترین مواد ش��یمیایی ب��رای ضدعفونی و گندزدایی 
اس��ت که در صنایع مختلف و همچنین نظافت محیط های مس��کونی مورد 
استفاده قرار می گیرد. این ماده شیمیایی که کاربرد گسترده ای در تصفیه آب 

و فاضالب دارد، با نام های دیگری از قبیل مایع س��فیدکننده یا وایتکس نیز 
شناخته شده است.

براساس گزارش منتشرشده از نتایج جلسه یادشده، سازمان غذا و دارو نیز 
درخواستی در زمینه قیمت گذاری اقالم ضدعفونی کننده با پایه الکلی دارای 
پروانه دائم با کاربرد در مراکز درمانی و بیمارس��تانی داشته که در کمیسیون 
نرخ گذاری دارو طرح شده و با توجه به اینکه در حال حاضر برخی واحدهای 
تولیدکنن��ده اقالم مذکور به جای فروش محص��والت خود در مراکز درمانی، 
نس��بت به توزیع آنها در س��طح عرضه و داروخانه ها ب��ا قیمت هایی باالتر از 
نرخ های مصوب کمیته لجستیک مقابله با کرونا و مغایر با شبکه توزیع تعیین 
شده در این خصوص اقدام می کنند و به تبع آن موجب ایجاد رقابت ناسالم در 
بازار ش��دند، پذیرش پیشنهاد سازمان غذا و دارو منوط به ارائه فهرست اقالم 
مشمول برای تعیین نرخ در کمیسیون نرخ گذاری دارو و دالیل آن و همچنین 
ارائه شبکه توزیع منتخب از درب واحد تولیدی تا آخرین حلقه )مراکز درمانی( 

با هدف جلوگیری از توزیع آنها در سطح عرضه اعالم شد.
البته سازمان حمایت تاکید کرده که کماکان در صورت عرضه اقالم مذکور 
در س��طح عرضه و داروخانه ها، حداکثر قیمت های مصوب کمیته لجستیک 

مالک بررسی عملکرد واحدهای مذکور از سوی مراجع ذی ربط خواهد بود.
در این جلسه بروز مشکالت برای برخی سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان ها به واسطه اجرای بند 2 مصوبات جلس��ه مورخ نهم آذرماه کمیته 
لجس��تیک مقابله با کرونا که براساس آن مراجع ذی ربط باید تا اطالع ثانوی 
از ص��دور پروانه بهره برداری و با ص��دور هرگونه مجوز واحدهای تولیدکننده 
ماسک اعم از صنعتی و کارگاهی )صنفی( خودداری کنند، مطرح و مقرر شد 
در صورتی که تاریخ جواز تاسیس یا توسعه یا درخواست پروانه بهره برداری یا 

مجوز موضوعه قبل از مصوبه مذکور باشد، صدور مجوز بالمانع است.  

تذکر گمرک به بانک: مسئول اعالم گران نمایی ما هستیم

جدیدترین تصمیمات مرتبط با اقالم مبارزه با کرونا

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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بازار خودروی صفر، دست دالالن است
مصرف کننده واقعی به ندرت »صفر« می خرد

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل اهواز گفت بیشتر افرادی 
ک��ه خودروهای صف��ر خرید و فروش می کنند، نمایش��گاه داران و 

دالالن هستند.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری »عصر خ��ودرو« به نقل از ایس��نا، 
عبدالرضا عس��اکره با اشاره به وضعیت خودروهای تولید داخل در 
بازار، اظهار کرد: بیشتر افرادی که خودروهای صفر خرید و فروش 
می کنند، نمایشگاه داران و دالالن هستند و مصرف کنندگان واقعی 

به ندرت خودروی صفر می خرند.
وی گف��ت: تعداد معامالت خ��ودرو در ب��ازار، زمانی که قیمت 
خودرو و دالر افزایشی اس��ت بیشتر می شود و زمانی که قیمت ها 
ثابت باش��ند معامالت کاه��ش می یابند که این موض��وع در بازار 

خودروی ایران، برعکس تمام دنیا است.
رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران اتومبی��ل اه��واز با اش��اره به 
خودروه��ای محبوب تولید داخل در بازار افزود: اکنون خودرو پژو 
405 اس ال ایک��س با قیمت 190 میلی��ون تومان، پژو پارس ال 
ایک��س با قیمت 260 میلی��ون تومان، پژو پ��ارس با قیمت 225 
میلیون تومان و س��مند ال ایکس با قیمت 185 میلیون تومان در 

بازار آزاد از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

رشد 20درصدی تولید تایر در 10 ماهه امسال
طبق آمار اعالم ش��ده توسط تولیدکنندگان تایر، از ابتدای سال 
جاری تا پایان دی ماه، 225 هزار و 269 تن تایر تولید ش��ده است 
که نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته، 20 درصد افزایش یافته 

است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، بر این 
اس��اس طی 10 ماهه سال جاری 20 میلیون و 9۳1  هزار و 14۷ 
حلقه تایر معادل 225 هزار و 269 تن، در کشور تولید شده است 
که هم به لحاظ تعداد حلقه و هم به لحاظ وزنی رشد 21 درصدی 

را در مقایسه با 10 ماهه نخست سال گذشته نشان می دهد.
تا پایان دی ماه سال جاری، 1۳2 هزار و ۷41 تن تایر خودروی 
س��واری، 20 هزار و 695 تن تایر وانتی، 4۷ هزار و 859 تن تایر 
باری و اتوبوس��ی، 5284 تن تایر راه س��ازی و صنعتی، ۳609 تایر 
کش��اورزی س��بک  و 15 هزار و 81 تن تایر کشاورزی سنگین در 

کشور تولید شده است.
طبق آمار تایرهای تولیدی طی 10 ماهه امس��ال در مقایس��ه با 
مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب 24 درصد تایرهای سواری، 9 
درصد تایر وانت ها، 15 درصد تایرهای باری و اتوبوسی، 1۳ درصد 
تایرهای راه سازی و صنعتی، 49 درصد تایر کشاورزی سبک و 12 

درصد تایر کشاورزی سنگین رشد تولید داشته اند.
همچنین در 10 ماهه امس��ال با رش��د ۳2 درصدی 16 هزار و 
182 تن الس��تیک دوچرخه و موتورسیکلت و 9121 تن تیوب با 
رشد ۳8 درصدی نسبت به 10 ماهه سال 1۳98 در کشور توسط 

تولیدکنندگان داخلی تولید شده است.
عالوه  بر این از ابتدای سال 1۳99 تا پایان دی ماه، یک میلیون و 
9۷ هزار و ۷08 حلقه تسمه فلپ، نقاله، شیلنگ و ... معادل ۳965 

تن تولید شده کارخانه های تایرساز داخلی است.

60 درصد داخلی سازی تولید فرمان برقی
به زودی و براساس هدف گذاری های صورت گرفته، فرمان برقی 

خودرو با 60 درصد داخلی سازی در کشور تولید می شود.
به زودی و براساس هدف گذاری های صورت گرفته، فرمان برقی 

خودرو با 60 درصد داخلی سازی در کشور تولید می شود.
محمد ش��هپری، مدیرعامل گروه اتح��اد موتور، در گفت و گو با 
خبرنگار پرشین خودرو، با اعالم این خبر اظهار داشت: با مذاکرات 
صورت گرفته با ط��رف خارجی به زودی پروژه تولید فرمان برقی 

در کشور آغاز می شود.
وی اف��زود: در ح��ال حاضر تاییدیه الزم از س��وی ایران خودرو 
برای تولید فرمان برقی محصوالت این ش��رکت صادر ش��ده است 
و در آین��ده نزدیک با ورود و راه اندازی خ��ط تولید، پروژه فرمان 
برق��ی با حداقل 60 درصد داخلی س��ازی در گ��روه صنعتی اتحاد 

موتور آغاز خواهد شد.
مدیرعامل گروه اتحاد موتور همچنین با توجه به رونمایی از خط 
تولید موتور و مجموعه برف پاک کن خودرو »تارا« در این شرکت 
اظهار داش��ت: در حال حاضر ش��رکت اتحاد موتور ظرفیت تولید 
روزانه یک ه��زار مجموعه برف پاک کن برای خودرو تارا را دارد و 

در صورت تقاضا این رقم قابل افزایش است.
ش��هپری افزود: هم اکنون روزانه 40 هزار موتور DC و مجموعه 
ب��رف پاک کن ب��رای خودروه��ای مختلف در این ش��رکت تولید 
می ش��ود و امید اس��ت تا پایان امس��ال با خط تولیدی که افتتاح 
گردی��د به عددی باالتر از 50 هزار موتور و مجموعه برف پاک کن 

خودرو دست یابیم.
ب��ه گفت��ه وی بهره برداری از خط تولید موت��ور و مجموعه برف 
پاک ک��ن خودرو »تارا« با س��رمایه گذاری بالغ بر 1.5 میلیون دالر 
ص��ورت گرفته و برای ۳00 نفر به صورت مس��تقیم اش��تغال زایی 

شده است.

وی ب��ا اش��اره به اینکه طراح��ی و دانش فنی این خط توس��ط 
متخصصان گروه صنعتی اتحاد موتور صورت گرفته اس��ت، تصریح 
ک��رد: با تولید موتور و مجموعه برف پاک کن و تیغه خودرو »تارا« 
ح��دود 18 دالر صرفه جوی��ی ارزی برای هر خودرو حاصل خواهد 

شد.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان و مدیرعامل شرکت اتحاد 
موتور در ادامه داخلی س��ازی الس��تیک تیغه برف پاک کن و تولید 
پ��ودر لنت را از پروژه ه��ای آتی این مجموعه قطعه س��ازی اعالم 
کرد و افزود: طراحی الس��تیک تیغه ب��رف پاک کن در قالب طرح 
دانش بنی��ان در ش��رکت اتحاد موتور در حال اجراس��ت و تا پایان 

امسال وارد فاز تولید می شود .

یک کارش��ناس صنایع حمل ونقل و خودرو ضمن اشاره به میزان تاثیر 
عوامل متعدد بر قیمت خودرو، از تعادل تولید، عرضه و تقاضا در اواخر سال 

جاری و اوایل سال آینده خبر داد.
امیر جعفرپور در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص تاثیر تعویق 
آزادسازی قیمت خودرو بر کیفیت محصوالت، بازار و مصرف کننده اظهار 
داش��ت: قیمت خودرو عالوه بر بعد اقتصادی، از جنبه اجتماعی نیز حائز 
اهمیت بوده و این کاال همراه با مسکن، ارز و طال در تصمیمات اقتصادی 

مردم تاثیرگذار است.
وی افزود: از س��وی دیگر، خودروس��ازان به عنوان تولیدکنندگان اصلی 
خودرو، به دلیل عدم تناسب قیمت های دستوری اعالم شده با قیمت تمام 

شده خودرو، اعالم می دارند که تولیدات این صنعت با زیان همراه است.
کارش��ناس صنایع حمل ونقل و خودرو گفت: ضلع سوم صنعت خودرو 
به قطعه س��ازان به عنوان پش��تیبان برمی گردد که از جایگاه نسبتا مهمی 
در صنعت خودرو برخوردار هس��تند به نحوی که ساخت بیشترین حجم 
قطعات تشکیل دهنده خودرو را برعهده دارند و بخش کمی از تبدیل مواد 
اولیه به محصول آماده و مونتاژکاری به وسیله خودروسازان انجام می شود.

جعفرپور تصریح کرد: به دلیل خصوصی بودن صنعت قطعه سازی کشور، 
نمی توان قیمت تمام شده قطعات تولیدی و سود منطقی یا غیرمنطقی این 
بخش را به چالش کشید، اما در حوزه خودروسازی و تعیین قیمت خودرو، 

نهادها و سازمان های متعددی اعم از مجلس در قالب طرح های تحقیق و 
تفحص، دیوان محاسبات، قوه قضائیه، تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور 
و همچنین دولت و ایدرو به عنوان نماینده دولت و سهامدار خودروسازی ها 
در قالب حسابرس��ی های س��االنه و نیم سالی، به مبحث هزینه تمام شده 
تولید خودرو و رسیدگی به حساب های دو شرکت بزرگ خودروسازی ورود 
می کنند و اظهارات خالف واقع درخصوص هزینه ها از س��وی خودروساز 

غیرممکن است.
وی درخص��وص تاثیر نرخ مواد اولیه بر قیمت خودرو گفت: بخش��ی از 
مواد اولیه از سوی خودروساز تامین شده و در خطوط تولید به کار گرفته 
می شود و بخشی از قطعات، مجموعه ها و اجزای خودرو نیز از داخل کشور 
و یا از طریق واردات تامین می شود که البته بخش عمده آن داخلی است.
این کارش��ناس صنایع حمل ونقل و خودرو در ادامه بیان کرد: بررس��ی 
حس��اب ها و تفریغ بودجه سال های گذشته، نشانگر سودآوری قابل توجه 
در حوزه تامین مواد اولیه اعم از فوالد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی برای 
تامین کنندگان بوده که مایه خرس��ندی است، اما نباید شرایط به  نحوی 
باش��د که سوددهی بخشی از صنعت به زیان سایر صنایع از جمله صنعت 
خودرو تمام ش��ود زیرا مواد اولیه با قیمتی بس��یار باال و براساس نرخ دالر 
روز در بورس کاال عرضه و به خودروسازان و قطعه سازان فروخته می شود.

جعفرپور با اشاره به الزام قطعه سازان به پرداخت نقدی بهای مواد اولیه 

به حس��اب بورس کاال، 45 روز قبل از دریافت آن گفت: با توجه به اینکه 
تبدیل مواد اولیه به محصول از سوی قطعه سازان، نیازمند مهلتی یک تا دو 
ماهه است و از زمان تحویل قطعات به خودروسازان نیز پرداخت مطالبات 
آنها 120 روز تا بیش از یک س��ال ب��ه طول می انجامد بنابراین در نهایت 

قطعه سازان با تعویق یک ساله دریافت هزینه قطعات مواجه هستند.
وی ادامه داد: قیمت گذاری قطعات از س��وی قطعه س��ازان نیز با لحاظ 
کاهش ارزش پول و ریس��ک ناش��ی از آن و در نتیجه مدت زمان تعویق 
پرداخت مطالبات انجام می شود که نشان می دهد زنجیره تولید تا توزیع، 
یک زنجیره به هم پیوس��ته اس��ت و می بایست قیمت خودرو را با سرعت 
تبدیل مواد اولیه به قطعه، قطعه به پول برای قطعه ساز و همچنین تبدیل 

همان مواد اولیه به محصول خودرو برای خودروساز مرتبط بدانیم.
کارشناس صنایع حمل ونقل و خودرو گفت: شورای رقابت در روش های 
قیمت گذاری خودرو از روش کاست پالس که سازمان حمایت از آن تبعیت 
می کند، کمتر پیروی می کند و تورم سال گذشته به عنوان معیاری برای 
قیمت در س��ال آینده محاسبه می ش��ود و از این شیوه تعیین قیمت نیز 

دفاع می کند.
جعفرپور اذعان داشت: علی رغم تخصص و توان شورای رقابت اما به نظر 
می رس��د، پیش بینی آینده مبتنی بر گذش��ته، در فضای جنگ اقتصادی 

کنونی چندان مورد پذیرش نباشد.

فضای کنونی بازار نویدبخش روزهای خوش برای خودروسازان و خریداران است

رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران 
با اش��اره به کمبود اتوبوس در پایتخت اعالم کرد کالنشهر تهران به ۳ 

هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو« به نق��ل از ایرنا، محمد 
علیخانی روز شنبه در مراسم آغاز بهره برداری از 110 دستگاه اتوبوس 
و مینی بوس جدید در تهران افزود: دولت مصوبات مناس��بی در زمینه 
خرید و تأمین اتوبوس در کالنشهرها به ویژه تهران دارد، ولی متاسفانه 
تاکنون این مصوبات محقق نش��ده اس��ت که امیدواری��م با همکاری 

وزارت کشور این مسئله به سرانجام برسد.
وی اظهار داش��ت: امروز ش��اهد بهره برداری 110 دستگاه اتوبوس و 
مینی بوس جدید برای حمل و نقل عمومی تهران هس��تیم هرچند که 
نیازه��ا فراتر از این تعداد اس��ت ولی به هر ح��ال باید همین تعداد را 
هم غنیمت بشماریم، چراکه افزوده شدن اتوبوس ها در شرایط سخت 

ناشی از تحریم و شیوع کرونا است.

علیخانی با اشاره به مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا مبنی بر تحویل 5 
هزار اتوبوس به شهرهای کشور نیز گفت:  امیدواریم سهم تهران هرچه 
سریع تر تحویل داده شود و این موضوع محقق شود چراکه بسیاری از 

اتوبوس های پایتخت فرسوده است.
وی در بخش دیگری از س��خنانش به موضوع خرید 6۳0 دس��تگاه 
واگن مترو اشاره کرد و گفت:  امیدواریم این مسئله نیز با همت وزارت 

کشور هرچه سریع تر محقق شود.
رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای شهر تهران با بیان 
اینکه رانندگان تاکس��ی به واس��طه ارتباط با مردم و نحوه کارشان در 
ای��ن دوره کرونایی آس��یب دیده اند، گفت:  انتظار داریم به این قش��ر 
توجه بیش��تری شود همچنین وعده ش��هردار تهران مبنی بر پرداخت 
باقیمانده مطالبات اتوبوس��رانی نیز در دستور کار قرار گیرد و اجرایی 

شود.
وی تاکید کرد: هر چقدر تعداد اتوبوس ها و واگن های مترو بیش��تر 

باش��د رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شرایط کرونا بهتر خواهد بود 
و کیفیت خدمت رس��انی بهبود پیدا می کند که در این زمینه معاونت 
حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران برای پیگی��ری  قراردادهای 
جدید برای خرید اتوبوس و انعقاد قرارداد با شرکت ایران خودرو جدی 

است که امیدواریم این مسئله و کمبودها هرچه بیشتر مرتفع شود.
ب��ه گزارش ایرن��ا، آیی��ن بهره ب��رداری از 110 دس��تگاه اتوبوس و 
مینی بوس با حضور پیروز حناچی ش��هردار تهران، سید مناف هاشمی 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، محمد علیخانی رئیس 
کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای ش��هر تهران، فرشاد مقیمی 
مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو ، محس��ن هاش��می رئیس ش��ورای 
اس��المی ش��هر تهران و مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور و دیگر مدیران شهری 
پایتخت در بوس��تان گفت وگو، محل دائمی نمایش��گاه های شهرداری 

تهران برگزار شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران اعالم کرد نوس��ازی 
10 هزار دس��تگاه تاکسی فرسوده پایتخت در قالب ارائه تسهیالت 90 

میلیون تومانی به هر راننده تاکسی، در دستور کار قرار گرفته  است.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر بازار« به نقل از ایرنا، س��ید مناف 
هاش��می روز ش��نبه در آیین بهره برداری از 110 دس��تگاه اتوبوس و 
مینی بوس، ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع 
مقدس و انقالب اس��المی ای��ران، بیان کرد: خوش��حالم که در پایان 
چهل ودومین س��ال پیروزی انقالب اس��المی و ورود به چهل وسومین 
سال، دستاوردهای جمهوری اس��المی ایران را رصد می کنیم، در 10 
س��ال گذشته به ویژه شرایط س��خت کرونایی امسال، با توجه به همه 
تالش ها و پیگیری ها، اقداماتی جدی و اساس��ی در حوزه حمل و نقل 
عمومی صورت نگرفته که به اعتقاد مدیریت ش��هری می توانست بهتر 

از این باشد.

وی اظهار داش��ت: اگر امس��ال منابع مختلف مالی از طریق بانک ها، 
دول��ت و دیگر منابع وجود داش��ت به جای 250 دس��تگاه اتوبوس و 
مینی بوس، ش��اید هزار دستگاه نوسازی می شد، شهر تهران به بیش از 
۳ هزار دس��تگاه اتوبوس، بیش از یک هزار و 500 دستگاه واگن و 40 

هزار دستگاه تاکسی جدید نیاز دارد.
هاشمی ادامه داد: تا امروز ۳ هزار و 22۷ دستگاه تاکسی به بانک ها 
از محل وجوه اداره ش��ده معرفی ش��دند که 2 هزار و 206 دس��تگاه 
تاکس��ی نوس��ازی و پالک شده است، هرچند امس��ال انتظار می رفت 
که 5 هزار دس��تگاه تاکسی نوسازی شود اما بعید می دانم که تا پایان 

امسال به ۳ هزار دستگاه برسد، چراکه منابع شهرداری کافی نیست.
به گفته وی، البته یک توافق بسیار خوبی صورت گرفته که شهردار 
تهران و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آن را امضا کرده اند، 900 
میلی��ارد تومان اعتبار از دولت، صندوق کارآفرینی امید و ش��هرداری 

تهران در قالب نوس��ازی 10 هزار دستگاه تاکسی فرسوده پایتخت در 
دستور کار قرار گرفته است.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه تفاهم نامه مذکور امضا شده است، 
گفت: مدیریت ش��هری منتظر نخستین تخصیص منابع از دولت است 
که از اس��فند امسال نوس��ازی این 10 هزار دستگاه تاکسی فرسوده با 
وام 90 میلیون تومانی برای تاکسیرانان تهران آغاز می شود و حتما تا 

پایان سال 1400 به اتمام خواهد رسید.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش درباره اوره��ال واگن های مترو 
نیز گفت: تفاهم نامه جدید دیگری را ش��هردار تهران و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور به امضا رسانده اند که برمبنای آن ۳1 رام قطار با 
اعتبار 41۳ میلیارد تومان، اورهال خواهند شد. هرچند نتوانستیم که 
واگن جدیدی وارد ش��بکه مترو کنیم اما تالش می شود که واگن های 

فرسوده، اورهال شوند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران:

پایتخت به 3 هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد

تسهیالت 90 میلیون تومانی به تاکسیرانان پایتخت داده می شود
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ش��رکتی دانش بنیان بیش از 6 قلم ماده اولیه دارویی را تولید کرد تا با این 
کار، بازار داخلی این محصوالت داغ شود و واردات کاهش یابد.

ش��رکت مهبان شیمی سال به عنوان یک ش��رکت تولیدکننده مواد موثره 
دارویی تاس��یس شد. این مجموعه فعالیت خود 
را ب��ا تولید 9 قلم مواد اولیه دارویی توس��عه داد 
و امروز به عنوان یک��ی از تولیدکنندگان معتبر 
ماده موثره در صنایع دارویی شناخته شده است.

گروه داروی��ی مهبان به عنوان یک ش��رکت 
دارویی ش��ناخته شده با بیش از سه دهه تجربه 
در حوزه وسیعی از صنعت داروسازی شامل تولید 
محص��والت نهایی، مواد موث��ره دارویی، واردات 
محص��والت دارویی ت��ک نس��خه ای و فوریتی، 
مکمل های غذایی و آرایشی و بهداشتی، صادرات، 
توزیع و پخش محصوالت نهایی دارویی فعالیت 
می کن��د. محمدرضا ریاحی روح��ی، مدیرعامل 
این شرکت دانش بنیان، گفت: متخصصان مان با 

بهره گیری از توان خود توانس��ته اند دانش الزم برای تولید 6 محصول دارویی 
»متفورمین هیدروکلراید، سلکوکسیب، پرگابالین، ویتامین B1، اس سیتالوپرام 
و دیلیت��ازم هیدروکلرای��د« را کس��ب کنند. وی اف��زود: اصلی ترین محصول 

ش��رکت مان، متفورمین هیدروکلراید نام دارد که مهمترین داروی ضد دیابت 
جهان به ش��مار می رود. متخصصان این ش��رکت با بهینه کردن زمان تولید 
و بهینه س��ازی مقادیر حالل های مصرفی باعث  افزایش کیفیت این محصول 
ش��ده اند و با تولید انبوه این محصول و داروی 
ساخته ش��ده متفورمین می توان از خروج ۷0 

میلیون دالری ارز جلوگیری کرد.
این فع��ال دانش بنیان در ادام��ه بیان کرد: 
ش��رکت مهبان ش��یمی تاکید زیادی بر روی 
کیفیت محص��والت خود دارد. محصوالت ما با 
باالترین استانداردهای تولید و به صورت دقیق 
و جام��ع تحت آزمایش کنترل کیفیت مطابق 

با فارماکوپه های BP و USP تولید می شوند.
ریاحی همچنین گفت: گلی بن کالماید یکی 
از محصوالت تولیدی ش��رکت اس��ت که برای 
دیابت نوع 2 کارب��رد دارد. این دارو با تحریک 
سلول های بتای لوزالمعده بدن را وادار می کند 
تا انسولین بیشتری تولید کند. فاموتیدین نیز محصول بعدی ما است. از این 
دارو برای درمان سوزش معده )سر دل( و دیگر عالئمی که باعث ایجاد مقدار 

زیادی اسید در معده )سوءهاضمه اسیدی( می شوند استفاده می شود.

ش��رکتی دانش بنیان ب��ا فعالیت تخصصی در حوزه تولید دانش در رش��ته 
مکاترونیک، موفق ش��ده اس��ت تا ایده های اساتید دانش��گاه را به محصوالت 
فناورانه تبدیل کند. حجت علمداری، رئیس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان 

ب��ه رویان جوان��ه یاقوت، گفت: این ش��رکت به 
صورت تخصصی در ح��وزه مکانیک الکترونیک 
و مکاترونی��ک و برنامه نویس��ی فعالیت می کند. 
مش��تریان  ای��ن مجموعه دانش بنیان اس��اتید 
دانشگاه و فعاالن فناوری هستند که می خواهند 
یک محصول جدید را تولید یا بومی سازی کنند 
که ساخت آن و دستیابی به قطعات آن در بازار با 

چالش های زیادی مواجه است.
علم��داری ادامه داد: این ش��رکت با تمرکز بر 
این محصول، آن را در قالب یک نمونه آزمایشی 
تولی��د می کند. در واقع قالب ه��ای همکاری در 
این شرکت مختلف است و گاهی در تولید انبوه 
محصوالت نیز با فعاالن فناور، همکاری می کنیم. 

یکی دیگر از محصوالت فناورانه تولیدش��ده در این شرکت، دستگاه شبیه ساز 
رس��وب در لوله های نفتی اس��ت که در واقع پایان نامه مقطع دکترای یکی از 
دانش��جویان در دانشگاه شیراز بود. این دستگاه همان گونه که از نام آن معلوم 

است، فرآیند رسوب در لوله های نفتی را شبیه سازی می کند.
این فعال دانش بنیان با اش��اره به دیگر فعالیت ه��ای صورت گرفته در این 
مجموعه، افزود: زمانی که یک فعال فناور یک ایده ای دارد تا یک دستگاه جدید 
تولید کند یا یک محص��ول خاص را در داخل 
کشور، بومی سازی کند؛ این فعال فناور یا استاد 
دانشگاه در همکاری و مشارکت با  این شرکت، 
می توان��د ایده خود را به ی��ک محصول واقعی 
تبدیل کند. بخش دیگری از توان این شرکت بر 
روی شناسایی نیازهای فناورانه صنایع مختلف 
و برطرف کردن آنها و یا بهینه سازی فرآیندهای 

تولید متمرکز است.
رئیس هیأت مدیره ش��رکت دانش بنیان به 
رویان جوانه یاقوت، ضمن توضیح بیش��تر در 
رابطه با جزییات خدمات رس��انی این ش��رکت 
به حوزه فناوری در کش��ور، اف��زود: برای مثال 
یکی دیگر از محصوالت فناورانه این ش��رکت 
دس��تگاه رش��د بلور چاکرالسکی است. این دس��تگاه با تولید بلور تحت خأل، 
تک کریس��تاله ای را تولید می کند که در محصوالت مختلفی مانند پنل های 

خورشیدی، لنزهای دید در شب و یا جواهرات، کاربرد دارند.

مواد موثره دارویی به تولید رسید تا بهترین داروهای ایران ساخت به 
یاری بیماران بیاید

ایده  ها به محصوالت فناورانه تبدیل می شود و رفع چالش ها در بازار 
سرعت می گیرد

حاصل اعتماد به جوانان بااس��تعداد حوزه نانو فناوری باعث شده 
که امروز ما 6درصد تولیدات نانو فناوری در دنیا را داشته باشیم. با 
برنامه ریزی دقیقی که صورت گرفت، ایران در حوزه فناوری نانو یک 
جهش را تجربه کرد، ایران پس از چین و آمریکا س��ومین کشوری 
ب��ود که در حوزه نانو، سیاس��ت گذاری و توس��عه را آغ��از کرد و به 
 دلیل ش��روع به موقع، سیاست گذاری درست، نیروی انسانی کارآمد 
و جوانان بااس��تعداد، کش��ور ما در حوزه نانو در حد لیاقت خودش 
ظاهر ش��د، ای��ران در رتبه چهارم جهان در ح��وزه فناوری نانو قرار 
دارد. ما ابتدا که ش��روع کردیم برنامه ری��زی این بود که ایران طی 
یک دوره 10 ساله جزو 15 کشور برتر حوزه نانو فناوری قرار گیرد 
ک��ه آن موقع خیلی ها ما را مس��خره کردند و گفتند ایران را چه به 

رتبه پانزدهم.
س��ال 84 خدمت مقام معظم رهبری رفتیم و ایشان فرمودند چرا 
ب��رای این رتبه برنامه ریزی کردید؟ م��ا در جواب گفتیم با توجه به 
اینکه ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد بنا را بر این گذاشتیم 
ک��ه یک درص��د تولید علم نانو هم برای ایران محقق ش��ود که این 

مقدار معادل رتبه پانزدهم جهان است.
حضرت آقا در جواب فرمودند: این برای ایران کم اس��ت و شما 2 
درصد را هدف قرار دهید چون ما جمعیت جوان و بااستعداد داریم 

بنابراین شما هدف گذاری تان را باالتر ببرید.
ب��ا توج��ه به هدف گ��ذاری 2 درص��د، رهبری دس��تور دادند که 
بودجه س��تاد نانو معادل 2 درصد س��رمایه گذاری همه کش��ورهای 
جهان در حوزه نانو باش��د و این طی س��الیان کم نشود و با توجه به 

سرمایه گذاری جهانی این مقدار به ستاد نانو تخصیص یابد.
مجموعه ه��ای فناور حمایت می کنی��م، برای حضور در صنعت به 
ش��رکت ها کمک می کنیم حتی در زمینه صادرات به ش��رکت های 
کوچک کمک می کنیم. وظیفه ما، کمک به شرکت های دانش بنیان 
نوپاس��ت و گرفتن مالیات از این ش��رکت ها کار نادرستی است، در 
سال گذشته، حدود 4000 میلیارد تومان فروش محصوالت نانویی 
داش��تیم و فقط از محل مالیات بر ارزش افزوده حدود 400 میلیارد 
تومان به خزانه دولت واریز شد، آن وقت بودجه ستاد نانو حدود 60 
میلیارد تومان است، ما به دولت اعالم می کنیم که با سرمایه گذاری 
در حوزه نانو درآمدهای شما چندین برابر افزایش پیدا می کند، من 
پیش بینی می کنم که در س��ال 1۳99 فروش محصوالت نانویی ما 

حدود 9000 هزار میلیارد تومان باشد.

یک ش��رکت دانش بنیان موفق ش��د با یک روش جدید پس��اب های 
صنعتی را تصفیه کند.

محس��ن رزمجو، مدیرعامل شرکت دانش بنیان یاسین پژوه پارسیان 
ابتکار گفت: در کشور ما مقدار قابل توجهی از پساب ها و فاضالب های 
صنعتی تولید می ش��ود. ورود این مواد به محیط زیس��ت و سفره های 
آب زیرزمینی، می تواند مش��کالت قابل توجهی را ایجاد کند. در حال 
حاضر شرکت های مختلف با روش های گوناگونی، عمل تصفیه صنعتی 

را انجام می دهند.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان یاسین پژوه پارسیان ابتکار در ادامه 
افزود: این مجموعه دانش بنیان پس از انجام تحقیقات در واحد تحقیق 
و توس��عه ش��رکت و به کمک متخصص��ان جوان ای��ن مجموعه، یک 
دس��تگاه تصفیه پساب را تولید کرد که براساس امواج الکتریکی، عمل 
می کند. این دس��تگاه با اس��تفاده از انرژی الکتریسیته، باعث شکسته 
ش��دن مولکول های بزرگ می ش��ود و طی یک فرآین��د، باعث تصفیه 

پساب ها و جداسازی سموم و آالینده ها، می شود.
 این فعال دانش بنیان با اش��اره به فعالیت های پژوهشی انجام گرفته 
در این شرکت گفت: یکی از مسائل و چالش های استفاده از  این روش، 
ایجاد خوردگی در الکترودهای مورد اس��تفاده در دس��تگاه است. با از 
بی��ن رفتن این الکترودها، باید آنه��ا را جایگزین کرد و همین موضوع 

هزینه جاری نگهداری و استفاده از دستگاه را افزایش می دهد.
وی ضم��ن تش��ریح خصوصیات فن��ی این محصول، اف��زود: در این 
ش��رکت چالش خوردگی الکترودها حل شد و دیگر پساب های ورودی 

باع��ث ایج��اد خوردگ��ی در الکترودهای مورد اس��تفاده در دس��تگاه 
نمی ش��ود، همی��ن موضوع یک مزی��ت قابل توجه برای این دس��تگاه 
ایجاد کرده اس��ت. در تحقیقاتی که این ش��رکت انجام داد، مش��اهده 
شد، تنها کشوری که دستگاهی با این نوع از الکترودها، تولید می کند، 
کش��ور آمریکا است و ما نیز موفق ش��دیم تا این نوع از محصول را به 

مصرف کنندگان ایرانی ارائه کنیم.
رزمجو در ادامه گفت: دس��تگاه تولیدشده در این شرکت، با کیفیت 
بسیار باال و  با یک سوم قیمت محصول مشابه خارجی عرضه می شود، 
این دس��تگاه از ظرفیت تصفیه فاضالب های صنعتی در مقیاس بزرگ 
نیز برخوردار است و می تواند فاضالب یک شهرک صنعتی را نیز تحت 
پوش��ش قرار دهد، هرچند از نظر فنی بهتر است که فاضالب خروجی 

از هر کارخانه به صورت جداگانه تصفیه شود.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان یاسین پژوه پارسیان ابتکار، با اشاره 
به پیش��رفت کشورمان در این زمینه گفت: شرکت های مختلفی مانند 
شرکت فوالد مبارکه یا ش��رکت گل شیمی که در زمینه تولید سموم 
ش��یمیایی فعالیت می کن��د، از محصوالت این مجموع��ه برای تصفیه 
پس��اب استفاده کرده اند. ش��رکت ایران خودرو نیز برای تصفیه پساب 
حاصل از ماش��ین کاری، نیازمند یک سیستم ویژه تصفیه بود، زیرا این 
نوع از فاضالب، یک پس��اب خاص طلقی می شود که تصفیه آن راحت 
نیس��ت، بر این اساس، این ش��رکت دانش بنیان با ارائه یک دستگاه و 
محصول فناورانه موفق شد تا این پساب صنعتی را به شکل باکیفیتی، 

تصفیه کند.

 دانش بنیان ها روشی نوین
برای تصفیه پساب های صنعتی ارائه دادند

اندی جاسـی، جانشین آینده  جف بزوس برای سـمت مدیرعاملی در آمازون، متعهد 
شده است از استودیوی بازی سازی آمازون )AGS( حمایت کند.

بـه گزارش زومیـت، آمازون با وجود سلسـله ای از بازی های لغوشـده، اسـتودیوی 
بازی سـازی خـود را تعطیـل نخواهد کرد. براسـاس گـزارش GSMArena به  نقل از 
بلومبرگ، اندی جاسـی که آماده می شـود تا جایگاه جف بزوس بـه  عنوان مدیرعامل 
آمازون را بگیرد، متعهد شـده است از اسـتودیوی بازی سازی آمازون )AGS( حمایت 
کند. تصمیم اندی جاسـی پس از گزارش های گسـترده  بلومبرگ در مورد مشـکالتی 
است که استودیوی آمازون با آنها دست وپنجه نرم می کند. مایک فرازینی، مدیر بخش
AGS، گزارش های منتشرشده را تکذیب کرد و از مدیرعامل جدید پشتیبانی می کند.

AGS در ماه ژوئن سـال گذشـته، توسـعه  بازی Crucible را متوقف کرد و دو سال 
پیش بازی Intensity از مدار خارج شد. سال پیش از آن، پروژه  Breakaway لغو شد. 
عالوه  بر موارد یادشـده، بازی New World از اواسط سال 2020 با تأخیر مواجه بوده 
 Amazon Lumberyard است و اواسـط سال جاری منتشر خواهد شد. موتور بازی
که با خرید موتور کرایتک )CryTek( توسعه یافت، برای برخی از مشکالت پیش آمده 
 Breakaway، Crucible در روند توسـعه  بازی ها مقصر شناخته می شـود. بازی های
و New World مبتنی  بر Lumberyard هسـتند. رسـما، هیچ اظهارنظری از طرف 

آمازون درباره  موتور بازی بومی این شرکت ارائه نشده است.
کریستوف هارتمن که در سـال 2018 به عنوان نایب رئیس بخش AGS منصوب شد، 

اعتماد به جوانان؛ جهش در نانو فناوری

جانشین جف بزوس از استودیوی بازی سازی آمازون پشتیبانی می کند

دریچــه

روی��دادی فناورانه برای شناس��ایی اس��تعداد ذهن خالق ک��ودکان برگزار 
می ش��ود. این جشنواره به دنبال اس��تفاده از توانمندی کودکان در حوزه های 
مختلف اس��ت. »جایزه ملی خالقیت ذهن کارآفرین کودکان« بهانه ای اس��ت 
ب��رای اینکه اس��تعداد ک��ودکان در حوزه هایی چون پژوهش های پزش��کی، 
راهکاره��ای کودکان��ه در رابطه با راه ه��ای مقابله با کرونا، صنایع دس��تی و 

فرهنگی خالقانه، دست سازه های ورزشی کودکانه و ... را شناسایی کند.
ای��ن رویداد که با حمایت س��تاد توس��عه فناوری های اقتص��اد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط پارک ملی 
عل��وم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانش��گاهی برگزار می ش��ود 

محلی است برای بررسی و نمایش استعدادهای کودکانه.

ذهن خالق  کودکان ثروت آفرینی 
می کند و کارآفرینی گسترش می یابد

سعید سرکار
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

یکشنبه
19 بهمن 1399

شماره 1722



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

»رویداد ارائه نیازمندی های فناورانه صنعت لوازم خانگی« با مشارکت معاونت 
علمی و فناوری ریاست  جمهوری سوم و چهارم اسفندماه برگزار می شود.

ای��ن رویداد، نخس��تین رویداد از سلس��له رویدادهای ارتق��ای تاب آوری و 
رقابت پذی��ری زنجیره ه��ای ارزش اس��ت که با 
هدف شبکه سازی بین شرکت های دانش بنیان و 
صنایع استراتژیک کشور برگزار می شود. در این 
رویدادها، نیازمندی ها و اولویت های فناورانه هر 
زنجیره ارزش شناسایی شده است و از این طریق 

توسعه شرکت های دانش بنیان اتفاق می افتد.
این رویداده��ا با رویکرد مش��ارکت بازیگران 
اصلی هر زنجیره ارزش طراحی شده است و بعد 
از شناس��ایی و ارائه نیازمندی های موجود در هر 
زنجیره ارزش، شرکت های توانمند دانش بنیان و 
سایر فناوران امکان ارائه راه حل ها و فناوری خود 

و ارتباط با مجموعه متقاضی را خواهند داشت.
در برگ��زاری رویداد نیازمندی ه��ای فناورانه 

صنای��ع و متولیان صنع��ت لوازم خانگی ارائه می ش��ود. محورهای مدنظر این 
رویداد شامل »مواد اولیه«، »قطعات و تجهیزات گلوگاهی«، »هوشمندسازی 
و تکنولوژی س��اخت«، »زنجیره ارزش« و »مصرف انرژی« اس��ت. این رویداد 

به  منظور شبکه س��ازی و بهره مندی از توان شرکت های دانش بنیان برای رفع 
چالش های این حوزه برگزار خواهد شد.

ع��الوه بر ارائ��ه نیاز های فناورانه صنعت لوازم خانگی، جلس��ات پرس��ش و 
پاس��خ زنده و تش��ریح نحوه تعامل خریداران 
محص��والت مرتبط این حوزه با ش��رکت های 
دانش بنیان، مذاکرات تجاری رو در رو، برگزاری 
»پن��ل سیاس��تی و ارائ��ه برنامه ت��اب آوری و 
رقابت پذی��ری«، »ارائه نیازه��ای حوزه صنایع 
لوازم خانگ��ی« و معرف��ی حمایت ه��ای مرکز 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان و به هم رسانی 
عرضه و تقاضای فناوری نیز برگزار خواهد شد.         
حض��ور در ای��ن رویداد ب��رای عم��وم آزاد 
و رایگان اس��ت. سلس��له رویداده��ای معرفی 
نیاز های فناورانه صنایع، فرصتی برای شناسایی 
و رفع نیاز های فناورانه صنایع کش��ور است که 
با حضور واحد های صنعتی، شرکت های فناور 
و دانش بنیان و مراکز دانش��گاهی برگزار می ش��ود. این رویداد توس��ط مرکز 
ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان و با حمایت س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد 

دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود.

»سرمایه شناختی سازمان: ارزیابی و ارتقا« عنوان چالش ملی است که پنجم 
اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

پرداختن به مسائل سازمان ها در شرایط ابهام و بحران ناشی از شیوع بیماری 
کرونا رویکردی اس��ت که این چالش ملی دنبال 
می کن��د و زمان برگ��زاری آن همزمان با هفته 
»آگاهی از مغز« با حمایت س��تاد توسعه علوم و 

فناوری های شناختی معاونت علمی است.
همچنین این رویداد از س��وی گروه مدیریت 
شناختی موسس��ه آموزش عالی علوم شناختی 
و توس��ط صندوق پژوهش و فناوری گیالن که 
مجری برنامه ملی س��رمایه گذاری حوزه علوم و 

فناوری های شناختی است انجام می شود.
این چالش ملی بس��تری است تا ایده پردازان، 
اس��اتید، محقق��ان و متخصص��ان ح��وزه علم 
مدیریت، از علوم و فناوری  های ش��ناختی برای 
ح��ل معض��الت و بهب��ود فرآین��د مدیریت در 

سازمان ها استفاده کنند. این چالش در سطوح نگرش، کاربست و ابزارها و حول 
محورهای عملکرد س��ازمان و کارکنان، بهزیستی کارکنان، قابلیت سازمانی و 
شایستگی کارکنان برگزار می شود و برگزارکنندگان آن امیدوارند ضمن تبیین 

راهبردها و راهکارهایی در مواجهه با مس��ائل و مشکالت سازمان ها در مواقع 
بروز بحران هایی نظیر ش��یوع بیماری کرونا، ابزارهایی را برای حل مش��کالت 
مدیران در ش��رایط مشابه فراهم آورند. پذیرش طرح  ها در این چالش مبتنی 
بر اصول اخالقی، به کارگیری متناس��ب علوم 
و فناوری های شناختی، رویکرد محصول محور 
بودن، اثربخش��ی راهکار، ملموس بودن نتیجه 
و مقیاس پذیری آن، خالقان��ه و نوآورانه بودن 
راه��کار و تکرارپذیر بودن آن، از جمله معیارها 
و اولویت ه��ا برای پذیرش طرح ها برای ورود به 
رویداد علمی چالش سرمایه شناختی سازمان 
است. در این چالش عالوه بر تقدیر از تیم های 
برگزیده به صورت اهدای جوایز، سرمایه گذاران 
حاضر در چالش از جمل��ه صندوق پژوهش و 
فناوری گی��الن ب��رای اجرای طرح ه��ا آماده 
س��رمایه گذاری هس��تند و طرح های منتخب 
از حمایت صندوق نوآوری و ش��کوفایی، ستاد 
توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و صندوق پژوهش و فناوری 
گیالن به عنوان صندوق تخصصی حوزه علوم و فناوری های شناختی و مجری 

برنامه ملی سرمایه گذاری BRAINVEST برخوردار خواهند بود.

نیازمندی های صنعت لوازم خانگی ارائه می شود تا با ایده های فناورانه به 
آنها پاسخ داده شود

 پژوهشگران علوم شناختی به کمک سازمان ها
برای عبور از بحران کرونا می آیند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری مستعدان برتر را مبارزان 
فرهنگ دانش بنیان دانست.

نشس��ت معارفه بنیاد ملی نخبگان ویژه مس��تعدان برتر نوورود 
س��ال تحصیل��ی 1400-1۳99با حضور س��ورنا س��تاری، معاون 
علمی وفن��اوری رئیس جمه��وری و رئیس بنیاد مل��ی نخبگان به 

صورت مجازی برگزار شد.
در این نشس��ت، س��تاری با اش��اره به ل��زوم تغییر زیس��ت بوم 
نفتی کش��ور، گفت: در هفت س��ال گذش��ته مبارزه مداومی برای 
نهادینه کردن زیست بوم دانش بنیان در کشور آغاز شده که تا امروز 

نیز ادامه دارد.
 فرهنگ نفتی؛ مانعی بزرگ برای شکوفایی استعدادها

وی افزود: کش��ور بیش از 100 س��ال تحت سلطه فرهنگ نفتی 
ب��ود و این فرهنگ از مردم عادی تا بوروکراس��ی اداری، جامعه را 
تحت تأثیر خود قرار داد و مانعی بزرگ برای دیده شدن خالقیت و 
نوآوری و البته استعدادهای ذاتی بود. در واقع در طول 100 سال 

گذشته، کشور بیش از نفت، از فرهنگ نفت آسیب دیده است.
س��تاری مس��تعدان برتر را مبارزان فرهنگ دانش بنیان توصیف 
کرد و ادامه داد: در کش��ورهایی که برمبنای منابع زیرزمینی اداره 
می ش��وند، غالباً دولت ها چاق، بوروکراس��ی ها پیچی��ده و قوانین 
متعدد و مازاد هس��تند. مبارزه با چنین فرهنگی، امری س��خت و 

دشوار است اما باید دانست هیچ تغییری بدون هزینه نیست.
افراد تحت پوشش بنیاد بیشتر مستعدان برتر هستند و نه 

نخبگان
رئیس بنیاد ملی نخب��گان با تأکید بر اینکه این بنیاد یک مرکز 
رفاهی نیست و بنیاد ملی نخبگان عضو ندارد، ادامه داد: این بنیاد 
تالش می کند امکان��ات و ابزار الزم برای موفقیت مس��تعدان برتر 
در مس��یر اقتصاد و فرهن��گ دانش بنیان، نخبگ��ی، کارآفرینی و 
اثرگذاری را در قالب ارائه تسهیالت، به آنان اعطا کند و افراد تحت 

پوشش بیشتر مستعد برتر هستند و نه نخبه.
وی تصری��ح ک��رد: در فرهنگ دانش بنی��ان، س��رمایه افراد در 
مغزشان است و نه در جیب شان؛ این مهم یکی از اصول زیست بوم 

دانش بنیان است.
دانشگاه باید مبدأ اقتصاد و فرهنگ باشد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری عنوان کرد: در گذش��ته 
به دلیل اینکه مفاهیم پیش از ورود به فرهنگ ایرانی، بومی سازی 
نش��ده بودند، چالش ها و مشکالت بس��یاری را ایجاد کرده بودند. 
ایجاد دانش��گاه در کشور امری بس��یار پسندیده و ضروری بود که 
توس��ط افرادی دلس��وز و خبره انجام شده، اما باید مفهوم دانشگاه 
بومی می ش��د. ایران کشوری با 5 هزار سال تاریخ علم و تجارت و 
کس��ب وکار است و نیاز دارد مفاهیمی مانند دانشگاه و صنعت را با 

توجه به فرهنگ غنی اسالمی و ملی، بومی سازی کند.
 س��تاری اضافه کرد: وظیفه و رس��الت دانش��گاه صرف آموزش 
نیست بلکه دانش��گاه باید محل تحول مثبت جامعه باشد و اثرات 
خ��ود را در زندگی روزمره م��ردم بر جا بگذارد؛ دانش��گاه باید به 
عنوان مبدأ اقتصاد و فرهنگ و دیگر ش��ئون جامعه، نقش اثرگذار 

خود را ایفا کند.
 نخبه و دانشگاه مهمترین رکن برای تولید صنعت هستند

رئیس بنیاد ملی نخبگان خاطرنش��ان کرد: در زیست بوم نفتی و 
منبع محور، خط تولید وارد و س��پس یک شبکه مونتاژ محصوالت 
ایجاد می ش��ود؛ در این زیس��ت  بوم نه صنعت، بلکه کارخانه تولید 
می ش��ود و کارخان��ه نیز به نخبه و دانش��گاه نیازی ن��دارد اما در 
زیس��ت بوم دانش بنیان، نخبه و دانشگاه مهمترین رکن برای تولید 
صنعت هس��تند، چراکه صنعت تنها با نوآوری و خالقیت و دانش 
تولید می ش��ود و این م��وارد همگی در حوزه دانش��گاه و فرهنگ 

دانش بنیان محقق می شوند.
 کسب رتبه  برتر کنکور آغاز راه نخبگی

س��تاری کسب رتبه  برتر کنکور سراسری و یا المپیادهای علمی 
را اقدامی نخبگانی دانست و تصریح کرد: رسیدن به این موفقیت ها 
گرچه ارزشمند است، اما پایان کار نیست. مستعدبرتر فردی است 
که باید بتواند در آینده کش��ور را تحت تأثیر دانش و خالقیت خود 
قرار دهد و در مس��یر پیش��رفت، کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان 
اثرگذاری داش��ته باشد؛ به همین دلیل در فرهنگ نخبگی، نه تنها 
س��هم خواهی و طلبکاری از کشور و جامعه وجود ندارد بلکه افراد 
باید مس��ئولیت اجتماعی بیشتری را احساس کنند؛ در این مسیر 
بنیاد ملی نخبگان نیز امکانات و تس��هیالت الزم را برای رس��یدن 

مستعدبرتر به نخبگی، به او اعطا می کند.
 نخبه ایرانی در هر زمان و هر مکانی به کشور وفادار است

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری در ادامه گفت: همه 
افراد اجتماع نخبگانی باید در هر زمان و هر مکانی خود را مدیون 
جامعه بدانند و تحت هر ش��رایطی به کشور وفادار باشند؛ وفاداری 
به کش��ور یکی از اصول اساسی فرهنگ نخبگی است و فرد چه در 
ایران حضور داش��ته باشد و چه در خارج از ایران، حتی در زندگی 

روزمره اش نیز باید بر اصالت خود استوار بماند.
س��تاری تأکید کرد: ایران کش��وری اس��ت که در ط��ول تاریخ 
علی رغم همه مش��کالت و چالش ها، توانس��ته به حیات خود ادامه 
ده��د و خود را به عنوان مهد عل��م و دانش و تجارت و کارآفرینی 
مطرح کند پس چنین کش��وری به افراد وابس��ته نیست بلکه این 
اف��راد هس��تند که باید خ��ود را مدیون، نیازمند و بدهکار کش��ور 
بدانند. یک نخبه ایرانی در هر ش��رایطی به کش��ور و اصالت خود 

افتخار می کند.
 بالیدن به اصالت ایرانی، اصل نخبگی است

رئی��س بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه بالیدن به اصالت ایرانی، 
یک اصل اس��ت، افزود: خودبزرگ بینی و حس س��هم خواهی یکی 
از ش��اخصه های نخبه نفتی اس��ت در حالی که نخبه در زیست بوم 
دانش بنیان همواره خود را مسئولیت پذیر می داند و از همه امکانات 
موجود در کشور برای اثرگذاری مثبت و تحول در جامعه استفاده 

می کند و در این راه از هیچ ایثاری دریغ نمی کند.
وی خاطرنش��ان کرد: بنی��اد ملی نخبگان طرح ها و تس��هیالت 
متنوعی به مس��تعدان برتر ارائه می دهد که افراد با استفاده از آنها 
ت��وان و مهارت های خود را افزایش می دهند ت��ا در آینده بتوانند 

نخبگانی اثرگذار در زیست بوم دانش بنیان کشور باشند.
حس��ن س��االریه، معاون آینده س��ازان بنیاد ملی نخبگان، پرویز 
کرمی، مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان و کوچک زاده، رئیس بنیاد 

نخبگان استان تهران نیز در این نشست حضور داشتند.

AGS در ماه ژوئن سـال گذشـته، توسـعه  بازی Crucible را متوقف کرد و دو سال 
پیش بازی Intensity از مدار خارج شد. سال پیش از آن، پروژه  Breakaway لغو شد. 
عالوه  بر موارد یادشـده، بازی New World از اواسط سال 2020 با تأخیر مواجه بوده 
 Amazon Lumberyard است و اواسـط سال جاری منتشر خواهد شد. موتور بازی
که با خرید موتور کرایتک )CryTek( توسعه یافت، برای برخی از مشکالت پیش آمده 
 Breakaway، Crucible در روند توسـعه  بازی ها مقصر شناخته می شـود. بازی های
و New World مبتنی  بر Lumberyard هسـتند. رسـما، هیچ اظهارنظری از طرف 

آمازون درباره  موتور بازی بومی این شرکت ارائه نشده است.
کریستوف هارتمن که در سـال 2018 به عنوان نایب رئیس بخش AGS منصوب شد، 

الزام استفاده از موتور Lumberyard را کنار گذاشته است و براساس گزارش ها، برخی 
از تیم های حاضر در این اسـتودیو در حال کسـب تجربه با موتور Unreal هستند؛ در 
نتیجه Lumberyard لزوما از خطر نابودی محفوظ نیسـت. در حال  حاضر استودیوی 
بازی آمازون سعی می کند با تمامی مشکالت به کار ادامه بدهد. جاسی در ایمیلی که به 
کارمندان این شـرکت ارسال شد، نوشت: موفقیِت آنی، استرس کمتری به  دنبال دارد، 
اما هنگامی که ]برای کسـب موفقیت[ زمان بیشتری سپری می شود، اغلب دلنشین تر 
اسـت. رونـدی که آمازون در پیـش گرفته، کامال در تضاد با گوگل اسـت. غول صنعت 
جست وجو، استودیوی بازی سازی استادیا که حتی دو سال از زمان تأسیس آن سپری 

نشده بود تعطیل کرد؛ حال آنکه آمازون، AGS را در سال 2012 تأسیس کرده است.

 ستاری: مستعدان برتر مبارزان فرهنگ دانش بنیان هستند
هیچ تغییری بدون هزینه نیست

جانشین جف بزوس از استودیوی بازی سازی آمازون پشتیبانی می کند

یادداشـت

نخس��تین نمایشگاه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در پارک ملی علوم و 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی میزبان دستاوردهای شرکت های خالق شد.
پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع 
نرم و خالق در افتتاحیه این نمایشگاه که با شعار »به سوی آینده ای روشن« 
برگزار ش��د، بر ضرورت تش��کیل اکوسیس��تم اقتصاد خالق و تکمیل زنجیره 
ارزش صنای��ع نرم و فرهنگی تأکید کرد و افزود: فرهنگ  و تمدن غنی ایران 
اس��المی و پیش��ینه عمیق و میراثی کشور در صنایع خالق و فرهنگی، باید با 
ایجاد زیس��ت بومی پویا برای جوانان خالق این حوزه ش��کوفا شود؛ کاری که 
می توان��د فرصت های قابل اعتنای��ی را برای اقتصاد خالق و اش��تغال زایی به 

همراه داشته باشد.

کرمی: تکمیل زنجیره ارزش حوزه اقتصاد 
خالق ثروت آفرین و اشتغال زا می شود



دس��ته بندی مخاطب هدف در حوزه بازاریابی مفهوم تازه ای محسوب 
می ش��ود. هنوز بسیاری از بازاریاب ها نس��بت به این مفهوم تازه آگاهی 
دقیق��ی ندارند. همین امر موجب فعالیت بازاریاب ها و برندها به صورت 
س��نتی می ش��ود. فرآیند دس��ته بندی برای آگاهی بهتر از مشتریان و 
وضعیت ش��ان صورت می گیرد. این امر درس��ت مانند هر دس��ته بندی 
دیگری جریان دارد. امروزه رفتار مش��تریان ب��رای برندها و بازاریاب ها 
همراه با نکات مبهم بس��یار زیادی است. دس��ته بندی مشتریان امکان 

پیش بینی رفتار مشتریان را افزایش خواهد داد. 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف یکی دیگ��ر از دالیل گرایش به 
سوی دسته بندی مخاطب هدف است. بسیاری از برندها برای بازاریابی 
و تعام��ل با مخاط��ب هدف در ش��بکه های اجتماعی دچار مش��کالت 
اساس��ی هستند. این امر موجب ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف می ش��ود. همچنین ریزش مخاطب هدف نیز یکی دیگر 
از دردسرهای بازاریاب ها محس��وب می شود. اغلب کاربران در تعامل با 
برندها انتظار مش��اهده محتوای بازاریابی شخصی سازی ش��ده را دارند. 
اگر ش��ناخت درستی از کاربران در قالب دسته بندی آنها صورت نگیرد، 

امکان شخصی سازی محتوا تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. 
ش��اید در نگاه نخست دسته بندی مش��تریان فرآیند ساده ای به نظر 
برس��د. بس��یاری از برندها و بازاریاب ها چنین نظری نس��بت به فرآیند 
م��ورد بحث دارند، با این حال در عمل مش��کالت بس��یار زیادی پیش 
روی کس��ب و کاره��ا در این مس��یر وجود دارد. ه��دف اصلی در ادامه 
مقاله کنونی بررس��ی برخی از مزیت های دس��ته بندی مشتریان و ارائه 
راهکارهایی مناسب در این فرآیند است. بدون تردید بررسی دقیق این 

مسئه برای هر برندی مفید خواهد بود. 
دسته بندی کاربران در شبکه های اجتماعی به چه معناست؟

پی��ش از پرداختن ب��ه توصیه ها و مزیت های مربوط به دس��ته بندی 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی باید نگاه دقیقی به تعریف این مفهوم 
داش��ته باش��یم. بس��یاری از برندها در حوزه بازاریابی اق��دام به اجرای 
طرح هایی بدون آگاهی دقیقی از ماهیت ش��ان می کنند. این امر ش��اید 
در نگاه نخس��ت موجب یادگیری اصول بسیاری در طول فرآیند اجرای 
استراتژی شود، اما در عمل نتیجه ای به جز شکست برای کسب و کارها 

به همراه ندارد. 
تعریف س��اده فرآیند دسته بندی کاربران ش��امل ارزیابی ویژگی های 
کاربران و تالش برای طبقه بندی ش��ان براساس نوع رفتار یا سلیقه شان 
اس��ت. این امر با هدف دسترسی س��اده تر به مخاطب هدف و همچنین 
ام��کان بازاریاب��ی بهت��ر ص��ورت می گی��رد. بس��یاری از برنده��ا برای 
شخصی س��ازی محتوای بازاریابی و همچنین آگاهی از س��لیقه کاربران 
در بازاره��ای مختل��ف دس��ت ب��ه چنی��ن کاری می زنند. اس��تفاده از 
داده های دقیق یا حتی اطالعات معتبر اهمیت بس��یار زیادی در فرآیند 

دسته بندی کاربران دارد. 
اهمیت اصلی دس��ته بندی کاربران مربوط به افزایش شانس موفقیت 
بازاریاب��ی برندهاس��ت. بس��یاری از برنده��ا در ش��بکه های اجتماعی 
برنامه ه��ای بازاریابی مختلفی را اج��را می کنند. نکته مهم در این میان 
موفقیت تعداد اندکی از برندها در حوزه عملی بازاریابی اس��ت. بسیاری 
از برنده��ا هن��وز هم برای شخصی س��ازی محتوای بازاریابی یا کس��ب 
اطالع��ات مربوط به کارب��ران به ایده هایی نظیر طراحی پرسش��نامه یا 
ارتباط مس��تقیم با آنها اتکا دارند. این ام��ر یکی از ایده های قدیمی در 
حوزه بازاریابی محس��وب می ش��ود. اگر کسب و کار ش��ما هنوز هم از 
چنین ایده ای برای بازاریابی اس��تفاده می کند، باید تجدیدنظر اساس��ی 
در نحوه فعالیتش صورت دهد. در غیر این صورت شانسی برای موفقیت 

در حوزه بازاریابی نخواهد داشت. 
پ��س از بررس��ی اجمالی تعری��ف فرآیند دس��ته بندی کارب��ران در 
ش��بکه های اجتماعی باید به برخی از اس��تراتژی های کاربردی در این 
راستا نیز اش��اره کنیم. بدون ارزیابی ش��یوه اجرای فرآیند دسته بندی 
کارب��ران هیچ برند و بازاریابی امکان اس��تفاده عملی از مقاله کنونی را 
نخواهد داشت بنابراین در ادامه به برخی از استراتژی های اساسی برای 
اجرای مناس��ب دس��ته بندی کاربران در ش��بکه های اجتماعی خواهیم 

پرداخت. 
شناخت درست مخاطب هدف

درس��ت مانند هر اس��تراتژی بازاریابی دیگ��ری، در اینجا نیز باید درک 
درستی از مخاطب هدف مان داش��ته باشیم. وقتی از دسته بندی کاربران 
صحبت می کنیم، به طور غیرمستقیم به تفاوت میان آنها اشاره داریم. این 
امر موجب افزایش تمایل برندها برای دسته بندی کاربران به منظور تعامل 

س��اده تر با آنها می شود. امروزه دیگر بازاریابی با شیوه انتشار یک محتوای 
واحد برای تمام کاربران موفقیت آمیز نیس��ت. با این حساب باید پیش از 
پایان مهلت برندمان برای جلب نظر مخاطب هدف به شیوه ای تازه دست 

به کار شویم. 
دس��ته بندی کارب��ران در ش��بکه های اجتماع��ی نیازمن��د گردآوری 
اطالعات اساس��ی در مورد آنهاس��ت. در غیر این صورت دسته بندی ها 
هم��راه ب��ا حدس و گم��ان خواهد بود. بی ش��ک این نوع دس��ته بندی 
مشتریان هیچ تاثیری بر روی نحوه تعامل برندها با آنها نخواهد داشت. 
طراحی شخصیت هایی برای مشتریان به منظور طی فرآیند دسته بندی 
ایده رایجی محسوب می شود. هر برند براساس تجربه با دامنه مشخصی 
از مش��تریان در تعامل اس��ت. این امر ش��ناخت نس��بی از مشتریان و 
رفتارشان در اختیار بازاریاب ها قرار می دهد. دسته بندی اولیه مشتریان 
باید براساس همین اطالعات و شناخت نسبی صورت گیرد. در غیر این 
صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
برخی از برندها برای گردآوری داده های معتبر پیرامون کاربران اقدام 
به همکاری با آژانس های بازاریابی می کنند. اگر کسب و کار شما دارای 
بودجه محدودی برای بازاریابی اس��ت، باید گزینه های دیگری را مدنظر 
قرار دهید. این امر ش��امل اس��تفاده از اطالعات مربوط به سابقه خرید 
مش��تریان و همچنین تحلیل رفت��ار کاربران در ش��بکه های اجتماعی 
اس��ت. بی شک ش��یوه اخیر نیازمند زمان بیشتری اس��ت، اما در نهایت 

تاثیرگذاری بهتری برای برندها به همراه خواهد داشت. 
استفاده از ابزارهای درونی شبکه های اجتماعی

بس��یاری از ش��بکه های اجتماع��ی دارای بخ��ش درونی ب��رای ارائه 
اطالعات مربوط به برندها هس��تند. این امر کار برندها برای دسترس��ی 
به داده های ارزش��مند بازاریابی را ساده می کند. مهمترین نمونه در این 
میان پلتفرم اینس��تاگرام است. اکانت های تجاری در این پلتفرم امکان 
ارزیابی وضعیت کلی برندش��ان در این پلتفرم و همچنین رفتار کاربران 
در تعامل با محتوای ش��ان را دارند. نکته جالب اینکه دسترس��ی به این 
امکانات به صورت کامال رایگان عرضه می ش��ود. این امر با بودجه کسب 
و کاره��ای مختلف هماهنگی بس��یار زی��ادی دارد بنابراین نیازی برای 

نگرانی نسبت به وضعیت هزینه های بازاریابی نخواهد بود. 
بس��یاری از برندها برای بازاریابی بهتر اقدام به اس��تفاده از ابزارهای 
مختلف بازاریابی می کنند. این امر با هدف تاثیرگذاری مناس��ب بر روی 
مخاطب هدف صورت می گیرد. ش��اید در نگاه نخس��ت خرید ابزارهای 
کمکی بازاریابی ایده جذابی باشد، اما در صورت عدم توجه به تمرکز بر 
روی یک اب��زار امکان درگیری با چندین ابزار به صورت همزمان وجود 
خواهد داش��ت. این امر بیش از آنکه فک��رش را بکنیم، زمان مفید برند 
را ه��در می دهد بنابراین بای��د در صورت نیاز فقط به یک ابزار بازاریابی 
توجه نمایی��م. موسس��ه HubSpot یکی از قدیمی ترین موسس��ه ها 
در زمین��ه ارائه ابزارهای بازاریابی کاربردی اس��ت. اگ��ر ابزارهای درون 
برنامه ای پلتفرم های مختلف مانند اینس��تاگرام نیاز کس��ب و کار شما 
برای گردآوری اطالعات پیرامون کاربران را رفع نکرد، توجه به ابزار این 

موسسه گزینه ای منطقی خواهد بود. 
ایجاد گروه های کاربران

ش��بکه های اجتماعی به طور کام��ل پیرامون ارتباط می��ان کاربران 
جری��ان دارد. ه��ر برندی ب��رای موفقیت در ش��بکه های اجتماعی باید 
ماهی��ت تعامل محور آن را مدنظر قرار دهد. در غیر این صورت کاربران 
توج��ه چندانی به فعالیت برندها نش��ان نخواهن��د داد. امروزه برندهای 
بزرگ با اس��تفاده از تیم های بازاریابی در تالش برای دسته بندی هرچه 
دقیق تر کاربران براس��اس سلیقه شان هس��تند. این امر در نگاه نخست 
زمان بس��یار زی��ادی طلب می کند. یک��ی از نکات مه��م در این میان 
س��رمایه گذاری کس��ب و کارها بر روی فناوری هوش مصنوعی اس��ت. 
ابزارهای مدرن اغلب دارای هوش مصنوعی هستند بنابراین بازاریاب ها 
امکان اس��تفاده از ابزارهای کمکی برای دسته بندی هرچه بهتر کاربران 

را خواهند داشت. 
پس از گردآوری اطالعات مناس��ب در مورد رفتار کاربران در شبکه های 
اجتماعی نوبت به دسته بندی عملی آنها می رسد. برخی از برندها در این 
مرحله زمان بس��یار زیادی را صرف انتظار ب��رای داده های تازه می کنند. 
توصیه اصلی در این بخش ش��روع فرآیند دس��ته بندی کاربران و س��پس 
اص��الح آن ب��ا توجه به داده های تازه اس��ت. اگر این امر مدنظر کس��ب و 
کارها ق��رار نگیرد، امکان تاثیرگذاری به موقع ب��ر روی مخاطب هدف از 
میان می رود. همچنین دسته بندی کاربران از سوی برند نیز همیشه ناقص 

خواهد ماند. 
دس��ته بندی کاربران در شبکه های اجتماعی به معنای ایجاد گروه های 
بیش از اندازه نیست. مهمترین نکته در این میان تالش برای دسته بندی 
کاربران براس��اس معیارهای دقیق است. این امر کمک شایانی به کسب و 

کاره��ا برای تاثیرگذاری بر روی هر گروه مخاطب هدف می کند. س��پس 
باید مدیری برای ارزیابی و اصالح وضعیت هر گروه تعیین کرد. بی ش��ک 
گروه ه��ای مورد بحث برای کاربران معنایی ندارد بنابراین چنین مفهومی 
نوعی قرارداد میان بخش های بازاریابی برند است. طراحی محتوای بازاریابی 
و انتشار آن باید براساس توجه به دسته بندی کاربران صورت گیرد. در غیر 

این صورت فرآیند دسته بندی معنای اصلی اش را از دست خواهد داد. 
تهیه فهرست مخاطب هدف

اغلب بازاریاب ها با ایجاد فهرس��ت آش��نایی دارند. ای��ن امر به دلیل 
تجربه بازاریابی ایمیلی از س��وی اغلب بازاریاب های سراس��ر دنیاس��ت. 
یکی از نکات جالب در مورد لیس��ت های کاربران امکان بهبود وضعیت 
تعامل و گفت وگو با آنهاست. بسیاری از برندها فقط برای ارسال ایمیل 
از فهرست کاربران اس��تفاده می کنند. اگر فهرست های موردنظر دارای 
اطالعاتی نظیر شناس��ه کاربری افراد در ش��بکه های اجتماعی باش��د، 
ام��کان تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف به طور قاب��ل مالحظه ای 

افزایش خواهد یافت. 
امروزه ش��بکه های اجتماعی ام��کان تعامل کاربران براس��اس ایجاد 
فهرس��ت های مش��خص را ایجاد کرده اس��ت. این امر ب��ه معنای ایجاد 
گروه های ویژه برای دامنه مش��خصی از کاربران است. کاربرد اصلی این 
امکان ت��ازه در توییتر و فیس ب��وک هدایت هرچه بهت��ر کاربران برای 
تعامل در قالب بحث های مش��ترک اس��ت، با این حال برندها نیز امکان 
اس��تفاده از آن را دارند. مدیریت فهرست های مربوط به مخاطب هدف 
کار س��اده ای نیست. بس��یاری از برندها هرگز اقدام به آپدیت فهرست 
کارب��ران نمی کنند. این امر به معنای افزای��ش تعداد اکانت های حذف 
ش��ده یا غیرفعال در فهرست برندهاس��ت. یکی از توصیه های کاربردی 
در این میان به روز رس��انی فهرست کاربران در بازه های زمانی مشخص 
است. نیاز هر برند در این میان آپدیت ماهانه یا ساالنه را طلب می کند 
بنابراین در این راس��تا انتخاب به طور کامل براساس نیاز کسب و کارها 

صورت می گیرد. 
بارگذاری محتوا در ساعت های مختلف روز

بازاریاب ها برای بارگذاری محتوا ساعت های مشخصی در روز را انتخاب 
می کنند. این امر به دالیل مختلفی صورت می گیرد. یکی از دالیل اصلی در 
این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در بهترین زمان 
ممکن است. اغلب کاربران در میانه روز یا ساعت های پایانی شب بیش از 
زمان های دیگر آنالین هس��تند. با این حساب مشاهده بارگذاری محتوا از 
سوی برندها در چنین ساعت هایی امری طبیعی خواهد بود. یکی از نکات 
مهم در این میان تالش برای بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی در 
س��اعت های متفاوت است. دلیل این امر مربوط به سلیقه متفاوت کاربران 
اس��ت. بی شک تمام کاربران در ساعت های پایانی شب اقدام به حضور در 
شبکه های اجتماعی نمی کنند. با این حساب باید برای این گروه از کاربران 
نیز برنامه بازاریابی مش��خصی داشته باش��یم. در غیر این صورت وضعیت 

بازاریابی مان به شدت پیچیده خواهد شد. 
یکی از ش��کایت ها نس��بت به برندها در حوزه بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماع��ی مربوط به توجه صرف ب��ه برخی از کاربران اس��ت. این امر به 
دلیل طراحی یک الگوی ایده آل از مشتریان و سپس بی توجهی به دیگر 
گروه هاس��ت. اگر یک برند در حوزه بازاریابی چنین عملکردی را داش��ته 
باش��د، باید به طور اساسی نسبت به تغییر وضعیتش اقدام نماید. در غیر 
این صورت پس از مدت زمانی کوتاه فقط یک دامنه محدود از کاربران را 

در دسترس خواهد داشت. 
توجه به شبکه های اجتماعی مختلف

اش��تباهی که در مورد انتخاب یک ساعت مشخص برای بازاریابی روی 
می دهد، در س��ایر حوزه ها نیز تکرار می ش��ود. بسیاری از برندها در عمل 
فقط به یک پلتفرم اجتماعی برای بازاریابی توجه نش��ان می دهد. اگر یک 
یا چند گروه از کاربران برند در شبکه های اجتماعی دیگر عضویت داشته 
باش��ند، آنگاه تکلیف وضعیت بازاریابی چه خواهد شد؟ این پرسش اغلب 
اوقات با سکوت بازاریاب ها مواجه می شود. حضور در شبکه های اجتماعی 
پرطرفدار امری ضروری برای کس��ب و کارها محس��وب می شود. توجه به 
سلیقه مخاطب هدف در این میان یکی از نکات اساسی محسوب می شود. 
اگر این امر به طور مناسب مدنظر برندها قرار نگیرد، در بلندمدت مشکالت 

بسیار زیادی برای کسب و کار ایجاد خواهد شد. 
اگر کسب و کار ش��ما در حوزه پوشاک فعالیت دارد، به احتمال فراوان 
دامنه وس��یعی از مشتریانتان در اینس��تاگرام و تیک تاک حضور خواهند 
داشت. بی تردید این پیش بینی ها براساس وضعیت کلی برندهای بزرگ در 
هر حوزه صورت می گیرد. با این حساب هر کسب و کار در عمل باید این 
اطالعات مربوط به حضور در شبکه های اجتماعی مختلف را به طور مداوم 
به روز رسانی نماید. در غیر این صورت شاید فقط یکی از گروه های مخاطب 

هدفش را مورد توجه قرار دهد. 

استفاده از یک ابزار یکپارچه
یکی از نکات مهم در دسته بندی کاربران توجه به ابزارهای کمکی در این 
فرآیند اس��ت. بسیاری از برندها از ابزارهای متعدد برای ساماندهی فرآیند 
بازاریابی و دسته بندی کاربران استفاده می کنند. شاید این امر ابتدا بسیار 
عجیب به نظر برسد، اما بسیاری از کسب و کارها به جای تمرکز بر روی 
یک ابزار کامل و یکپارچه به دنبال ابزارهای متعدد هستند. این امر زمان 
بسیار زیادی از برندها را هدر می دهد. همچنین امکان تاثیرگذاری مناسب 
ب��ر روی مخاطب هدف را نیز کاه��ش خواهد داد.  اس��تفاده از ابزارهای 
متعدد برای ساماندهی وضعیت بازاریابی برند در طول یک دهه اخیر رواج 
زی��ادی یافته اس��ت. این امر برخی از اطالعات مهم کارب��ران و برند را در 
می��ان ابزارهای مختلف پراکنده می کند. اغلب تیم های بازاریابی به هنگام 
تصمیم گیری های مهم نیاز به اطالعات یکپارچه دارند. اگر در این میان از 
ابزارهای مختلفی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده نماییم، 
در نهای��ت باید زمان زیادی برای یکپارچه س��ازی داده ها و اطالعات مهم 
صرف نمایی��م. نکته مهم اینکه در صورت اس��تفاده از یک ابزار یکپارچه 
امکان ساده س��ازی فرآیند پردازش اطالعات نیز فراهم می شود. این امر به 
دلیل بهره مندی اغلب ابزارهای یکپارچه از هوش مصنوعی است. همین امر 
صرف نظر از ابزارهای منفرد را بدل به نقطه ضعف کسب و کارها می کند. 
دلیل این امر نیز عدم بهره گیری ابزارهای جداگانه از هوش مصنوعی است. 
یکی از ابزارهای یکپارچه برای مدیریت مخاطب هدف و دسته بندی اش 
در شبکه های اجتماعی Falcon.io اس��ت. این ابزار به طور یکپارچه ای 
در زمین��ه بازاریابی به برندها کمک می کند. نکته جالب اینکه اس��تفاده 
از این ابزار در ماه نخس��ت رایگان اس��ت. سپس براساس سطح استفاده از 
ابزار موردنظر باید هزینه اش��تراک پرداخت نماییم. این امر برای بسیاری 
از برندها به دلیل فرصت آزمایش ابزار موردنظر بسیار مطلوب خواهد بود. 

ارزیابی استراتژی ها
بدون تردید اس��تفاده از اس��تراتژی های مورد بحث در این مقاله نقش 
مهمی برای بازاریابی بهتر دارد. بس��یاری از برندها پس از آشنایی با چند 
اس��تراتژی دیگر به طور کامل استفاده از استراتژی های دیگر یا دست کم 
ارزیابی استراتژی های جاری ش��ان را فراموش می کنند. این امر مشکالت 

بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. 
ارزیاب��ی انتقادی وضعیت کمپین های بازاریابی همیش��ه یکی از نکات 
مهم برای بازاریاب هاس��ت. این امر باید در زمینه استفاده از استراتژی های 
مربوط به دسته بندی کاربران نیز مدنظر قرار گیرد. مخاطب هدف هر برند 
مهمترین بخش بازاریابی را شکل می دهد بنابراین بی توجهی به آنها نتیجه 
بسیار نامناسبی برای برندها در پی خواهد داشت. ارزیابی هرچند وقت یک 
بار استراتژی های بازاریابی برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف 

امری ضروری محسوب می شود. 
اگر بخشی از مخاطب هدف برند شما را بزرگساالن بین ۳5 تا 50 سال 
تش��کیل می دهند، باید به طور مداوم نسبت به ارزیابی شرایط آنها اقدام 
نمایید. این امر شامل ارزیابی دغدغه ها و نیازهای روز آنها در رابطه با کسب 
و کارمان اس��ت. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، به سرعت از 

تغییرات مربوط به سلیقه مشتریان جا خواهند ماند. 
ارزیاب��ی بازخورد کاربران در ش��بکه های اجتماعی یک��ی از راهکارهای 
جذاب برای تعامل بهینه با آنهاست. این امر نقش مهمی در به روز رسانی 
مداوم اس��تراتژی های بازاریابی هر برند بازی می کند. چنین نکته ای برای 
بسیاری از برندها به معنای توانایی تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف 
در طول زمان اس��ت. توجه به شبکه های اجتماعی مختلف در این رابطه 
دارای اهمیت اس��ت. برندها باید همیشه تنوع س��لیقه کاربران در زمینه 
انتخاب پلتفرم های اجتماع��ی را مدنظر قرار دهند. در غیر این صورت به 

سرعت با سلیقه مخاطب هدف بیگانه خواهند شد.
جمع بندی

کس��ب و کارهای مختلف با حوزه های تخصصی فعالیت همیش��ه نیاز 
به تعامل نزدیک با مخاطب هدف ش��ان دارند. این امر در طول س��ال های 
اخیر بدل به چالش��ی مهم برای بازاریاب ها ش��ده است. امروزه بسیاری از 
کارب��ران دیگر تمایلی برای تعامل با برندهای مختلف ندارند بنابراین باید 
ابتدا اقدام به جلب نظر مخاطب هدف در بازه های زمانی طوالنی و سپس 
تعامل همراه با موفقیت با آنها کرد. یکی از تکنیک های مهم در این میان 
دس��ته بندی مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی است. اگر این فرآیند 
به طور درس��ت صورت گیرد، شانس تاثیرگذاری برندها بر روی مخاطب 
هدف به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. اس��تراتژی های مورد 
بح��ث در این مقاله نقش مهمی در موفقی��ت برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف بازی خواهد کرد. نکته مهم در این میان تالش برای 
اجرای تمام اس��تراتژی ها به طور همزم��ان و همچنین تالش برای یافتن 

استراتژی های دیگر است. 
blog.hubspot.com :منبع
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چالش دسته بندی مخاطب هدف در شبكه های اجتماعی
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مس��ئله حفاظت از محیط زیست در طول س��ال های اخیر بیش از هر 
زمان دیگری مدنظر مش��تریان قرار گرفته است. امروزه مشتریان مایل به 
پرداخت هزینه بیش��تر برای استفاده از کاال و خدمات سبز هستند. وقتی 
از مفهوم سبز در عرصه کسب و کار استفاده می کنیم، باید مراقب کاربرد 
آن باشیم. هر نوع فعالیتی در حوزه کسب و کار امکان اطالق تحت عنوان 
این مفهوم را ندارد. کس��ب و کارها باید در عمل برای حفاظت از محیط 
زیس��ت شیوه های تولید محصوالت شان را دستخوش تغیر نمایند. در غیر 
این صورت شعارهای ش��ان برای بهبود وضعیت محیط زیس��ت باورپذیر 

نخواهد بود. 
شاید بسیاری از بازارها هنوز بحث فعالیت سبز را جدی نگرفته باشند، 
اما در عرصه بازاریابی این مفهوم دارای اهمیت بسیار زیادی است. بسیاری 
از برندهای بزرگ در عمل بر روی کیفیت باالی ساخت محصوالت شان در 
کنار ماهیت س��بز تولیدشان تاکید دارند. این امر بسیاری از مشتریان در 
بازارهای مختلف را جلب می کند. اکنون تقاضا برای عرضه محصوالت سبز 
در بازارهای مختلف به شدت افزایش پیدا کرده است. اگر کسب و کارهای 
محلی توان عرضه چنین محصوالتی را نداش��ته باشند، برندهای دیگر به 

سرعت وارد عرصه کسب و کارشان خواهند شد. 
بازاریابی سبز یکی از محورهای اصلی بازاریابی و تبلیغات در طول یک 
دهه اخیر بوده است. بدون تردید بسیاری از کسب و کارها برای حفاظت 
از محیط زیست تبلیغات و شعارهای مهمی را انتخاب می کنند. نکته مهم 
در این میان نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در نحوه فعالیت برند است. در 
غیر این صورت حتی با بهترین فعالیت ها برای حفاظت از محیط زیس��ت 
نیز امکان جلب نظر مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. این امر اغلب اوقات 
موجب بروز مشکالت جدی می شود. بازاریاب ها در الگوی بازاریابی سبز بر 
روی نکات زیست محیطی و تولید پایدار تمرکز می کنند بنابراین مهمترین 
محور در این الگوی بازاریابی توجه به نحوه تولید محصوالت و نمایش آن 

در عرصه بازاریابی است. 
تغییرات اقلیمی و زیست محیطی در بسیاری از کشورها شرایط زندگی 
مردم را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. این امر اهمیت فعالیت 
در قالب حفاظت از محیط زیس��ت را مطرح می س��ازد. برخی از کسب و 
کاره��ا برای جلب نظر مخاطب هدف نیاز به اجرای پروژه های مختلف به 
منظور بهبود شرایط کسب و کارشان دارند. این امر شرایط دشواری از نظر 
جلب نظر مخاطب هدف ایجاد خواهد کرد. بس��یاری از کسب و کارها در 
عمل برای جلب نظر مخاطب هدف نیاز به صرف هزینه های باال دارند. این 
امر در مورد اس��تفاده از تجهیزات تازه در خط تولید برای کاهش آلودگی 
زیست محیطی صورت می گیرد. نکته مهم اینکه اگر یک برند پس از صرف 
هزینه های قابل مالحظه توانایی جلب نظر مخاطب هدف به محصوالتش 
را نداش��ته باشد، با ضررهای بسیار زیادی مواجه خواهد شد. بنابراین باید 

در مقیاسی گسترده نسبت به بهبود وضعیت بازاریابی اش اقدام نمایند. 
کسب و کارها همیشه توانایی صرف هزینه های گزاف برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را ندارند. این امر مش��کالت بسیار زیادی برای آنها 
ایجاد نمی کند. بدون تردید انتظار مشتریان از یک برند تازه تاسیس صرف 
هزینه های گزاف در حوزه حفاظت از محیط زیست نیست. مهمترین نکته 
در این میان تالش برای همکاری با سازمان های حفاظت از محیط زیست 
یا دس��ت کم نمایش توجه برندمان به اخبار این حوزه است. این امر برای 

مشتریان دارای ارزش بسیار زیادی خواهد بود. 
امروزه برندها باید به هر ش��یوه ممکن اهمیت مس��ئله محیط زیست و 
تولید بدون آلودگی ش��دید محیط زیست را به مشتریان نشان دهند. در 
غیر این صورت کس��ب و کارشان برای مشتریان جذابیت چندانی نخواهد 
داشت. بدون تردید تفاوت هایی میان نحوه بازاریابی سبز با دیگر الگوهای 
مش��ابه وجود دارد. فعالیت مناسب در حوزه بازاریابی سبز بدون آگاهی از 

تفاوت های این حوزه با دیگر نمونه های مشابه غیرممکن خواهد بود. 
یکی از اش��تباهات رایج در زمینه بازاریابی س��بز تالش کسب و کارها 
برای نمایش جلوه ای غیرواقعی از برندش��ان است. این امر مشکالت بسیار 
زیادی برای هر کس��ب و کار به همراه خواهد داش��ت. شاید یک برند در 
کوتاه مدت توانایی جلب نظر مش��تریانش را داشته باشد، اما پس از مدت 
زمانی مش��خص اغلب مشتریان نس��بت به کیفیت متفاوت محصول برند 
موردنظر با تعهدات زیست محیطی اش اطالع پیدا خواهند کرد. آن زمان 

دیگر امکان توجیه عملکرد برند وجود ندارد. 
مهمترین رس��وایی در زمینه عملکرد س��بز در می��ان برندها مربوط به 
شرکت خودروسازی فولکس واگن است. این برند در طول یک دهه اخیر 
به دلیل اعالم میزان تولید آالینده های کمتر از مقدار واقعی خودروهایش 
مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. این امر همراه با کاهش میزان فروش 

فولکس واگن در بازارهای مختلف و حتی ممنوعیت فروش خودروهای این 
برند در برخی از کشورها بوده است. 

وقت��ی از بازاریابی س��بز صحبت می کنی��م، بس��یاری از کارآفرینان و 
بازاریاب ها دارای اطالعات کلی از آن هستند. اگر یک برند در تالش برای 
بازاریابی  کسب موفقیت در این حوزه است، باید اطالعات بسیار دقیق تری 
از حوزه فعالیتش داشته باشد. هدف اصلی در بخش پیش روی این مقاله 
بررسی برخی از نکات اساسی برای بازاریابی سبز است. همچنین به برخی 

از نمونه های موفق در این زمینه نیز اشاره خواهیم کرد. 
استراتژی بازاریابی سبز

نیاز به اخذ تاییدیه
بس��یاری از برندها در زمینه فعالی��ت کاری ادعای رعایت نکات مربوط 
به حفاظت از محیط زیس��ت را مطرح می کنند. این ادعاها اغلب از سوی 
برخی از موسسه های به طور رسمی تایید می شود بنابراین اگر کسب و کار 
شما عالقه مند به فعالیت و بازاریابی سبز است، باید با یکی از موسسه های 
ارزیابی کیفیت محص��والت و خط تولید همکاری نماید. نکته مهم اینکه 
چنی��ن همکاری هایی فقط یک بار برای همیش��ه صورت نمی گیرد، بلکه 
نیاز به ارس��ال نمونه محصوالت و بازدید مداوم کارشناس��ان موسسه های 

موردنظر از خط تولید شرکت دارد. 
بس��یاری از برندها فقط در ماه های ابتدایی ش��روع ب��ه اقدام به رعایت 
ن��کات مربوط به حفاظت از محیط زیس��ت می کنند. این امر اغلب اوقات 
موجب انتشار اعالمیه های رسمی موسسه های حفاظت از محیط زیست در 
راستای بیان خروج چنین کسب و کارهایی از فرآیند تولید سبز می شود. 
چنین وضعیتی برای هر کسب و کاری دشوار خواهد بود بنابراین باید در 
تالش برای تداوم فعالیت سبز در عرصه کسب و کار باشیم. اگر یک برند 
نس��بت به توانایی برای ادامه روند تولید س��بز در طوالنی مدت اطمینان 

ندارد، ورود به این عرصه فقط انتظارات مشتریان را افزایش خواهد داد. 
پس از اخذ تاییدیه مربوط به فعالیت س��بز در عرصه کس��ب و کار باید 
در حوزه بازاریابی نس��بت به این مزیت اشاره مستقیم کرد. این امر دامنه 
وسیع تری از مشتریان را به سوی کسب و کار برند جلب می کند. طراحی 
کمپین ه��ای بازاریابی جذاب برای مخاطب هدف کار س��اده ای نیس��ت. 
بسیاری از برندها توانایی بیان نکات اساسی در این حوزه را ندارند. درست 
به همین خاطر همیشه با مشکالتی برای جلب نظر مخاطب هدف مواجه 
می شوند. بهترین توصیه در این میان مرور برخی از کمپین های موفق در 
زمینه بازاریابی س��بز است. چنین امری تجربه دیگر برندها را پیش روی 

شما قرار خواهد داد. 
تبلیغات با اشاره به پیام سبز برند

پس از اینکه گواهی موسسه های ارزیابی کیفیت محصوالت و خط تولید 
اخذ شد، باید نسبت به فعالیت متفاوت اقدام نماییم. این امر اهمیت بسیار 
زیادی برای برندها دارد. اغلب کس��ب و کارها در عرصه تبلیغات بیشر بر 
روی س��طح قیمت و کیفیت محصوالت تمرکز می کنند. این امر شاید در 
نگاه نخس��ت جذابیت بس��یار زیادی برای مخاطب هدف داشته باشد، اما 
بدون تمرکز مناس��ب بر روی وضعیت کس��ب و کار در حوزه تولید س��بز 
محصوالت هی��چ تاثیری بر روی وضعیت برند به همراه نخواهد داش��ت. 
برخی از کس��ب و کارها برای جل��ب نظر مخاطب هدف به خوبی بر روی 
تولید محصوالت به صورت سبز تمرکز می کنند. این امر اگر از سوی دیگر 
برندها با موفقیت دنبال نش��ود، تاثیرگذاری موردنظر را به همراه نخواهد 

داشت. 
انتخ��اب پیام تبلیغاتی برای هر کمپینی ض��رورت دارد. یک برند بدون 
پیامی مش��خص برای مخاطب هدف توانایی تاثیرگ��ذاری بر روی آنها را 
نخواهد داش��ت. این امر در مورد اغلب برندها به یک صورت صحت دارد 
بنابراین باید در مقیاسی گسترده نسبت به انتخاب شعارهای جذاب برای 
مخاطب هدف اقدام نماییم. در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری بر روی 

آنها را از دست خواهیم داد. 
شعارهای تبلیغاتی همیش��ه کوتاه و واضح هستند بنابراین تالش برای 
طوالنی کردن پیام تبلیغات فقط موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف می ش��ود. این امر اغلب اوقات برندها را در شرایط دشواری 
ق��رار می دهد. اگر در وهله نخس��ت یک پیام تبلیغاتی بس��یار طوالنی را 
طراحی کرده اید، باید آن را به مرور زمان کوتاه سازید. مهمترین مسئله در 
این میان عدم استفاده از یک شعار تبلیغاتی پیش از کوتاه ساختنش است. 
این امر مش��کالت بس��یار زیادی از جمله ناتوانی برای جلب نظر مخاطب 

هدف به همراه خواهد داشت. 
توسعه فرهنگ سبز در میان مشتریان

وقت��ی یک برند وارد عرصه تولید محصوالت همراه با حفاظت از محیط 
زیس��ت می ش��ود، باید فرهنگ برندش را نیز توس��عه دهد. این امر اغلب 
اوقات مورد بی توجهی کسب و کارها قرار می گیرد. درست به همین خاطر 
بس��یاری از برندها در نهایت توانایی جلب نظر مخاطب هدف را از دس��ت 

می دهند. نحوه تعامل یک برند با مش��تریان نکات بس��یار زیادی را همراه 
دارد. اگر این تعامل براساس جلب نظر مشتریان به فعالیت های سبز برند و 
تشویق آنها به حفاظت از محیط زیست باشد، توسعه فرهنگ کسب و کار 
ب��ه خوبی صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت هیچ تغییری در نحوه 

تعامل برند با مشتریان پدیدار نمی شود. 
همکاری با موسسه ها و برندهای دیگر 

طرح های حفاظت از محیط زیست و فعالیت سبز در عرصه کسب و کار 
اغلب از سوی برندها و موسسه های مختلفی مدیریت می شود. این امر به 
معنای نیاز برای همکاری وسیع با دیگر برندها در عرصه توسعه پیام برند 
اس��ت. بدون تردید یک برند تازه وارد به عرصه تولید س��بز دارای شهرت 
کافی در میان مش��تریان نیس��ت بنابراین باید به همکاری با دیگر برندها 
و موسس��ه های دارای اعتبار در این حوزه دس��ت بزند. اگر این امر به طور 
مناسبی مدنظر کسب و کارها قرار نگیرد، شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
همکاری با دیگر برندها اغلب در س��طوح متفاوتی روی می دهد. یکی از 
دغدغه های مهم کس��ب و کارها  در عرصه بازاریابی عدم تمایل برندهای 
بزرگ برای همکاری با موسس��ه ها یا برندهای کوچک اس��ت. این امر در 
زمینه بازاریابی سبز به طور کامل متفاوت است. بر این اساس اغلب کسب 
و کارها برای توسعه اهداف زیست محیطی به سطح فعالیت یکدیگر کاری 
ندارن��د. همکاری میان برندهای بزرگ و کس��ب و کارهای محلی در این 
عرصه امری طبیعی محس��وب می ش��ود بنابراین نیازی به نگرانی نسبت 
به س��طح فعالیت برند نیست. بسیاری از کس��ب و کارها برای جلب نظر 
مخاط��ب هدف نیاز به همکاری با برندهای بزرگ دارند. این امر در زمینه 
بازاریابی س��بز به طور س��اده ای در دسترس قرار دارد. مسئله مهم در این 
میان نیاز به تعهد واقعی برای تولید س��بز است. در غیر این صورت حتی 
برندهای بزرگ نیز پس از مدت زمانی کوتاه از همکاری با شما صرف نظر 

خواهند کرد. 
توصیه های حرفه ای برای بازاریابی سبز

پایان استفاده از کاغذ
یکی از دغدغه های اصلی طرفداران حفاظت از محیط زیس��ت مربوط 
به مس��ئله کاغذ است. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی برای کسب و 
کارهای مختلف است. مشتریان وقتی با ادعای یک برند برای حفاظت از 
محیط زیست مواجه می شوند، تمایل به مشاهده تحقق عملی ادعاهای 
آن برند نیز دارند بنابراین هر برند در این عرصه باید نس��بت به تحقق 
برخی از ادعاها و ش��عارهایش اقدام نمایند. بدون تردید برخی از ادعاها 
و ش��عارهای برنده��ا در زمینه حفاظت از محیط زیس��ت در بلندمدت 
تحق��ق پیدا می کن��د بنابراین نیازی به فش��ار بیش از ان��دازه بر روی 
کس��ب و کارها نخواهد بود. اش��تباه برخ��ی از بازاریاب ها عدم توجه به 
ماهیت کوتاه یا بلندمدت تعهدات برندهاس��ت. نتیجه این امر برداشت 
اشتباه برخی از مشتریان نسبت به تعهدات کسب و کار موردنظر است. 
یک��ی از مثال های مناس��ب در زمینه تاکید ب��ر روی حمایت بلندمدت 
تعهدات زیس��ت محیطی برند مربوط به کوکا کوالست. این امر تا سال 
20۳0 نس��بت به توقف کامل اس��تفاده از پالستیک در بسته بندی های 
برندش اعالم موضع کرده است. این امر بدون تردید مزیت رقابتی قابل 
مالحظه ای برای کوکاکوال دارد. همچنین به دلیل اعالم رسمی و صریح 
بازه زمانی موردنظر برای تحقق تعهدش��ان تحت فشار فراوانی نخواهند 
بود. البته این امر به معنای فراموش کردن تعهدات موردنظر نیست. اگر 
این امر مدنظر بازاریاب ها و کس��ب و کارها قرار نداشته باشد، مشتریان 
پس از بازه زمانی موردنظر اعتراضات ش��دید نس��بت ب��ه عملکرد برند 
مطرح خواهند کرد. با این حس��اب تعیین زمان مش��خص برای تحقق 

شعارها و اهداف برند باید منطقی و با تأمل کافی صورت گیرد. 
اعطای هدیه های سبز به مشتریان

اعطای هدیه های جذاب به مشتریان یکی از استراتژی های رایج در میان 
کسب و کارها محسوب می شود. اغلب برندها در این راستا دارای استراتژی 
مش��خصی هس��تند، با این حال ش��اید برخی از برندها نسبت به ماهیت 
فعالیت سبزش��ان در این رابطه دچار اشتباه شوند. وقتی یک برند ادعای 
آشکاری برای حفاظت از محیط زیست دارد، باید هدیه های منطبق با این 
اصول را به مشتریان اعطا نمایند. اشتباه برخی از برندها انتخاب هدیه هایی 
با بسته بندی پالستیکی یا ماهیت مضر برای محیط زیست است. این امر 
ش��هرت و اعتبار برندها را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار خواهد 
داد بنابراین باید نسبت به اعطای هدیه های مناسب به مشتریان توجه الزم 

را داشته باشیم. 
برخی برندها برای اعطای هدیه به مش��تریان به دنبال محصوالت سبز 
هس��تند. این امر اگر پیرامون یکی از محصوالت برند صورت گیرد، امکان 
تبلیغ محصول موردنظر را نیز خواهد داشت. بسیاری از برندها برای اعطای 
هدیه به مش��تریان از همین استراتژی اس��تفاده می کنند. مزیت این امر 

کاهش هزینه های مربوط به کمپین اعطای هدیه به مشتریان و همچنین 
پایبندی به تعهدات کس��ب و کار اس��ت. اگر در این می��ان به نمونه های 
دارای ضرر برای محیط زیست از سوی دیگر برندها نیز اشاره کنیم، عالقه 

مشتریان برای خرید از رقبای مان به شدت کاهش خواهد یافت. 
برگزاری مراسم های کامال سبز

اغلب برندها در بازه های زمانی مش��خص نسبت به برگزاری مراسم های 
کاری اقدام می کنند. این امر گاهی اوقات دارای اهداف بازاریابی نیز هست. 
وقتی مشتریان هدف برند در مراسم های بازاریابی حضور پیدا می کنند، باید 
به بهترین صورت نسبت به بیان اهداف سبز کسب و کارمان اقدام نماییم. 
این امر اهمیت ویژه ای برای کسب و کارها خواهد داشت. وقتی مشتریان 
به طور مس��تقیم تعهد یک برند به حفاظت از محیط زیس��ت را مشاهده 
کنند، تمایل بس��یار بیشتری برای خرید خواهند داشت. امروزه این امر از 
سوی بسیاری از برندها مدنظر قرار می گیرد. همچنین برخی مراسم های 
بزرگ برای پذیرش برندهای مختلف شرط هایی مبنی بر حفاظت از محیط 
زیست مطرح می کنند. اگر یک کسب و کار در چنین مراسم هایی حضور 

پیدا کند، مزیت تبلیغاتی بسیار مهمی به دست خواهد آورد. 
نمونه های موفق بازاریابی سبز

استارباکس
اس��تارباکس به عن��وان یکی از برندهای موف��ق در زمینه حفاظت از 
محیط زیس��ت ش��ناخته می ش��ود. این برند به طور س��االنه بخشی از 
درآمدش را صرف پروژه های مرتبط با حفاظت از محیط زیست می کند. 
این امر در کنار رابطه نزدیک این برند با موسسه های خیریه و گروه های 
مدافع محیط زیست موجب شهرت باالیش شده است. براساس گزارش 
موسس��ه Investopeida، تازه ترین طرح اس��تارباکس سرمایه گذاری 
140 میلیون دالری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است. این امر نقش 
مهمی در بهبود جایگاه استارباکس در بازار و همچنین معرفی کسب و 
کارش به عنوان فعالیتی س��ازگار با محیط زیس��ت خواهد داشت. اغلب 
مشتریان برندهای فعال در عرصه غذا و نوشیدنی را با شهرهای مناسبی 
مورد شناس��ایی قرار نمی دهند، با این حس��اب فعالیت استارباکس گام 
مهم��ی ب��رای تغییر این برداش��ت عموم��ی از عرصه غذا و نوش��یدنی 

محسوب می شود. 
پاتاگونیا

پاتاگونیا در طول س��ال های متمادی به استفاده از الگوی بازاریابی سبز 
پرداخته اس��ت. این برند در سایت رسمی اش پیرامون حفاظت از محیط 
زیس��ت اینگونه اظهارنظر کرده است: »ما بخشی از جنبش خواهان تغییر 
هس��تیم. حمایت از فعاالن محیط زیست و افراد درگیر در فرآیند مبارزه 
برای کاهش آلودگی های زیس��ت محیطی بخشی از تعهدات ما را تشکیل 

می دهد.«
برخی از برندها در شرایط دشوار نسبت به حمایت از مشتریان یا پایبندی 
به تعهدات کسب و کارشان صرف نظر می کنند. این امر در مورد پاتاگونیا 
به طور عکس صحت دارد. این برند حتی در سخت ترین شرایط کاری نیز 
نسبت به اجرای تعهدات زیس��ت محیطی اش اقدام می کند. پاتاگونیا نیز 
مانند استارباکس ساالنه بخشی از درآمدش را صرف فعالیت های حفاظت 
از محیط زیست می کند. بنابراین مشاهده شهرت و محبوبیت بیشتر این 

برند در مقایسه با رقبایش امری طبیعی خواهد بود. 
Ben & Jerry

برن��د Ben & Jerry تعه��دات مهمی در رابطه ب��ا حفاظت از محیط 
زیس��ت دارد. فعالیت های بازاریابی این برند فقط محدود به بحث محیط 
زیست نیست. بازاریاب های این برند به طور کلی در مواجهه با هر رویداد 
اجتماع��ی مهم��ی اقدام به موضع گی��ری می کنند. همین ام��ر آنها را در 
میان مش��تریان محبوب ساخته است. بسیاری از برندها هیچ واکنشی به 
رویدادهای مختلف نش��ان نمی دهند. این امر با توجه به افزایش انتظارات 

مشتریان از برندها در بلندمدت دردسرساز خواهد شد.
مراجعه به وبالگ رس��می برند Ben & Jerry امکان آشنایی با دامنه 
وس��یعی از اقدامات آنها در راس��تای حفاظت از محیط زیست را به همراه 
دارد. همچنین برخی از درخواست ها برای همکاری با موسسه های مختلف 
به منظور فعالیت های داوطلبانه زیس��ت محیطی نیز در وبالگ رس��مس 

Ben & Jerry  درج می شود. 
امروزه بازاریابی سبز بدل به یکی از گزینه های جذاب برای برندها شده 
اس��ت. بسیاری از کس��ب و کارها برای جلب نظر مخاطب هدف و بهبود 
جایگاه ش��ان در بازار اقدام به اس��تفاده از این الگ��وی بازاریابی می کنند. 
اس��تفاده از نکات م��ورد بحث در این مقاله برای ش��روع فرآیند بازاریابی 
سبز مناسب خواهد بود. همچنین با الگوبرداری از برندهای مورد بحث در 
بخش اخیر امکان ساده س��ازی فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

فراهم خواهد شد. 
blog.hubspot.com :منبع

آشنایی با الگویی جدید در حوزه بازاریابی

بازاریابی سبز، راهكاری نوین برای جلب نظر مخاطب هدف
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6 روش برای هدایت مسیر شغلی در بحران کرونا

در دوران همه گی��ری کرونا پیدا کردن ش��غل جدید و قرار دادن 
خود در ش��بکه های ارتباطی، آس��ان نیس��ت. در چنین ش��رایطی 
چگونه باید روحیه ب��االی خود را حفظ کنید و مثبت باقی بمانید؟ 
چقدر خوش��بین هس��تید و اطمینان دارید ک��ه  رو به جلو حرکت 
می کنید؟ وقتی ش��رایط کاماًل نامطمئن اس��ت، چگون��ه ابهام ها را 

تحمل می کنید؟
پاسخ این سواالت در دیدگاه و عملکرد شما نهفته است. در ادامه 

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

1-واقع بین باشید:
واقع بین باش��ید. احتماال برخی از توصیه های روانشناختی به شما 
این است که به هر قیمتی که شده نگرش مثبت خود را حفظ کنید، 
اما مثبت اندیش��ی بیش از اندازه، جایی که احساس��ات منفی خود 
را ان��کار می کنید و واقعیت ها را نادی��ده می گیرید، می تواند نتیجه 
معکوس دهد. ب��ه جای امیدواری های کاذب ب��ه خود اجازه تالش 

بیشتر بدهید و قبول کنید که شرایط دشوار است.
در ی��ک مطالعه علمی، عملک��رد داوطلبانی که س��عی در ایجاد 
تغییر در س��بک زندگی  خود داشتند و سفرهای دشوار را پذیرفته 
بودند، موثرتر از آنهایی بود که صرفا با پیام های تش��ویقی چون »تو 
می توان��ی انجام دهی« رو به جلو در حرکت بودند. اگر در زمان های 
س��خت تالش نمی کنید، خ��ود را فریب می دهید. باید مدام به خود 
بگویید که باید دس��ت از بی خیال بودن برداش��ت و این ش��رایط را 

تغییر داد.
2-توانایی های خود را ارتقا دهید:

بعد از اینکه پذیرفتید که چقدر کارها مش��کل هس��تند، س��عی 
کنی��د خ��ود را باال بکش��ید و ادامه دهید. بین احساس��ات منفی و 
واقعیت ه��ای موج��ود تعادل ایجاد کنید. ش��اید ب��ه دنبال فرصتی 
هس��تید تا احساس��ات واقعی خود را عمیقا حس کنید، اما مراقب 
باش��ید که در آنها غرق نشوید. »همیشه بهترین راه خروج، گذشتن 
از آن اس��ت« بنابرای��ن از لحظه های منفی ب��ه عنوان یک خروجی 
اس��تفاده کنید و سپس روند و عزم خود را برای ادامه کار مشخص 
کنید. مهارت ها و اس��تعدادهای 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 
و تقویت قدرت اراده و ش��جاعت خود در نظر بگیرید. خوش��بین و 
امیدوار باش��ید و برنامه فعالیت خود را روزان��ه دنبال کنید، زیراکه 
بیش��ترین تف��اوت را خواهد داش��ت. با ن��گاه کردن ب��ه یک آینده 
امیدبخش، به آنچه که امروز بیشترین 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 
نظر 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 آنه��ا ارتباط برقرار کنید، ط��رح ارتباط با کس��انی که می توانند 
بیش��ترین کمک را داشته باشند، طراحی کنید. برخی از افرادی که 
مالقات می کنید، می توانند بیشتر 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 شان داشته باشند و به توانمندی 

روابط کمک کنند.
برق��راری هر ارتباط جدید، س��رمایه زمانی و حتی بیش��تر 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 بسیار پیچیده و خس��ته کننده می کند این 
اس��ت که چیزهای زیادی از کنترل ش��ما خارج اس��ت. افرادی که 
باید با آنها ارتباط برقرار کنید ممکن اس��ت وقتی برای شما نداشته 
باش��ند یا ش��اید موفق به تماس با کس��ی که تمایل دارید با او در 
ارتباط باش��ید، نش��وید. با کنترل آنچه که می توانی��د انجام دهید، 
دوب��اره به خود انرژی دهی��د. از افرادی که باید با آنها ارتباط برقرار 
کنید فهرست 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:

وق��ت خود را در مس��یر خودتان و با افرادی که از ش��ما حمایت 
می کنند بگذرانید. مطمئن شوید که طرحی برای مسیر توانمندشدن 
و ارتق��ای خود دارید. افرادی را پیدا کنید که به ش��ما ایمان دارند، 
ش��ما را هدای��ت و حمایت می کنند. تجربیاتی را که دوس��ت دارید 
پیدا کنید. به دنبال فعالیت هایی باش��ید که ش��ما را وادار به کشش 
و تمرین بدنی کند. حتی اگر کوه نورد نیس��تید، حرکات سخت یوگا 
را به طور کامل انجام دهید یا یک مسیر ناهموار را پیاده روی کنید. 
فعالیت های 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 س��واری بس��یار خوب اس��ت. برای اثبات 

قدرت و توانایی خود مسیرتان را با تالش به پایان برسانید.
ش��اید در هیچ زمانی شبکه سازی با س��ایر افراد به دشواری شرایط 
کنونی نبوده باش��د، اما با دیدگاه ها و عملکردهای مناسب می توانید از 
پس آن برآیی��د و فرصت عالی خود را برای آینده پیدا کنید. واقع بین 
باش��ید، خودتان را باال بکشید و روی آینده تمرکز کنید. عالوه بر این، 
اولویت های خود را براس��اس تالش و تأثیر تعیین کنید. با برنامه ریزی 
رویکرد خود،  کنترل را پس بگیرید و در مورد توانمندکردن خود تعامل 
کنید. این اس��تراتژی ها به شما کمک می کند تا عالوه بر حفظ خود و 
توانمندی های تان در ای��ن روزهای بحرانی، بهترین فرصت های جدید 

شغلی خود را نیز جست وجو کنید.
www.forbes.com/modirinfo  :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

اگر ش��ما مدیریت یک کسب و کار را برعهده دارید، به احتمال زیاد در 
طول دوران کرونا به فکر اس��تفاده از اس��تراتژی دورکاری افتاده اید. البته 
برخی از کس��ب و کارها پیش از ش��یوع کرونا نیز از این ش��یوه اس��تفاده 
می کردند. شاید در نگاه نخست دورکاری به دلیل فقدان نیاز برای حضور 
در دفتر کار گزینه بس��یار جذابی باش��د، با این ح��ال اغلب اوقات فرآیند 
دورکاری زمان بس��یار بیشتری از کارآفرینان می گیرد. بسیاری از مدیران 
برای س��اماندهی کس��ب و کارهای دورکاری اقدام به صرف نظر مداوم از 
تعطیالت شان می کنند. شاید این امر در نگاه نخست مشکالت چندانی به 
همراه نداش��ته باشند، اما در بلندمدت موجب خستگی مفرط و در نهایت 

تنفر افراد از حوزه کسب و کارشان خواهد شد. 
براس��اس گزارش موسس��ه فلکس جاب، میزان تمایل برای استفاده از 
شیوه های دورکاری در طول 12 سال گذشته نزدیک به 160 درصد رشد 
داشته اس��ت. این امر به معنای توجه کارآفرینان به دورکاری حتی پیش 
از ش��یوع ویروس کروناست. اگر شما در زمینه دورکاری نسبت به تعیین 
تعطیالت مشخص برای خود و کارمندان تان بی توجه هستید، به زودی با 
مشکالت زیادی مواجه خواهید شد. این امر در مورد برخی از برندها حتی 
موجب ورشکستگی کسب و کارشان نیز شده است. هدف اصلی در مقاله 
کنونی بررسی دالیل اهمیت تعطیالت در فرآیند دورکاری است. در ادامه 
این بحث را در قالب چند بخش کاربردی مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

1. وقتی دیگر کشش ذهنی نداریم
اگر ش��ما در زمینه کارآفرینی فعالیت دارید، کار مداوم همیش��ه نشانه 
موفقیت در نزدیک ش��دن به اهداف تان نیس��ت. بس��یاری از کارآفرینان 
ساعت های کاری بسیار طوالنی ای را تجربه می کنند، اما در نهایت توانایی 
دس��تیابی به اهداف مورد نظرش��ان را ندارند. دلیل ای��ن امر ناتوانی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس ایجاد تع��ادل میان زندگی 
ش��خصی و حرفه ای اس��ت. وقتی کارآفرینان بیش از اندازه کار می کنند، 
ذهن ش��ان از نظر تحلیلی تک بعدی خواهد شد. این امر به معنای ناتوانی 
برای درک چش��م انداز مش��تریان اس��ت. وقتی در ط��ول روز به کارهای 
ش��خصی نظیر آشپزی یا حتی اس��تراحت بی هدف می پردازیم، دست کم 

ذهن مان اندکی از کارهای روزمره رها خواهد شد. 
توانایی تصمیم گیری کارآفرینان در صورت عدم تجربه تعطیالت مناسب 
به ش��دت کاهش پیدا می کند. بسیاری از اوقات کارآفرینان توانایی اتخاذ 
تصمیم های درس��ت، علی رغم س��ادگی ظاهری ش��ان را ندارند. این امر 
همیش��ه برای کارآفرینان و کارش��ناس های کسب و کار محل بحث بوده 
است. امروزه پژوهش های روانشاختی دلیل این اشتباهات در تصمیم گیری 
را مرتبط با کمبود زمان اس��تراحت ارزیابی می کنن��د. این امر به معنای 
ضرورت اس��تراحت برای کارمندان و کارآفرین��ان حتی در صورت تمایل 

برای اضافه کاری است. 
یک��ی از نکات مهم در مورد دورکاری مرب��وط به حضور اغلب مردم در 
خانه های ش��ان است. این امر به معنای جا به جایی اندک در داخل منزل 
و حتی عدم تمایل برای خروج از آن اس��ت. شاید این امر در نگاه نخست 
هیچ ایرادی نداش��ته باشد، اما در بلندمدت موجب افسردگی افراد خواهد 
ش��د. اغلب اوق��ات کارمندان فعال در حوزه ه��ای دورکاری پس از اندکی 
فعالیت روزانه دیگر کشش ذهنی مناسب را ندارند. این امر به طور ویژه ای 
در ارتباط با فقدان استراحت و تعطیالت به معنای صرف نظر چند روزه از 

دغدغه های کاری است. 
2. امکان بازیابی دغدغه های اصلی کسب و کار

اغلب کسب و کارها در ابتدای شروع به فعالیت شان اهداف و دغدغه های 
بس��یار مهمی را مطرح می کنند. این امر موجب جلب نظر مش��تریان در 
گام های نخس��ت می ش��ود. متاسفانه ش��مار باالیی از برندها پس از اعالم 
اهداف و دغدغه های جذاب برای مشتریان در عمل از آنها عدول می کنند. 

این امر به معنای انحراف در وضعیت کسب و کار برند است. 
بدون تردید هرگونه انحرافی از س��وی اهداف اصلی کس��ب و کار برای 
مشتریان ناامیدکننده خواهد بود بنابراین مشاهده ریزش سریع مشتریان 
برند در پی ناتوانی برای ادامه مس��یر تعیین شده ش��ان از ابتدای شروع به 
کار طبیع��ی خواهد بود. یکی از راهکارهای س��اده برای پرهیز از هرگونه 
انحراف در زمینه مدیریت کس��ب و کار، به ویژه در دورکاری، اس��تفاده از 
تعطیالت مختلف اس��ت. این امر شاید در نگاه نخست بسیار دشوار باشد، 
اما پس از مدت زمانی کوتاه با مزیت های تعطیالت در عرصه کسب و کار 

آشنا خواهید شد. 
وقتی کارآفرینان و کارمندان برای چند روز هیچ دغدغه کاری نداش��ته 
باش��ند، امکان ارزیابی انتقادی وضعیت برند در پایان تعطیالت را خواهند 
یاف��ت. اغلب اوقات این امر با بررس��ی پیش��ینه فعالیت برن��د و آگاهی از 
تغیی��رات خرد صورت می گی��رد. کارآفرینان در فعالی��ت روزانه به دلیل 
درگیری مداوم با کسب و کار به ندرت انحراف و تغییرات جزئی را متوجه 
می شوند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای هر کسب و کاری به همراه 
خواهد داشت. نخستین مشکل در این میان مربوط به تبدیل انحراف های 
کوچک به تغییرات کلی است. این امر باید مدنظر هر کارآفرینی قرار داشته 
باشد. بهترین راهکار برای آگاهی به موقع از تغییرات در هر کسب و کار نیز 
شامل تالش برای استفاده از تعطیالت مناسب و بازاندیشی در شیوه های 

ساماندهی کسب و کار در قالب انتقادی است. 
3. بهبود کارایی و سطح تولید به هنگام بازگشت از تعطیالت

اغلب کارآفرینان پس از مدتی فعالیت کاری با خستگی مواجه می شوند. 
این امر برای بسیاری از کارآفرینان تجربه دردناکی محسوب می شود. نکته 
مه��م در این میان تصمیم گیری برای اس��تفاده از تعطیالتی کوتاه مدت 
یا ادامه فعالیت به ش��یوه جاری اس��ت. متاسفانه بس��یاری از کارآفرینان 
به کارش��ان، حتی در ش��رایط خس��تگی، ادامه می دهند. این امر در نگاه 
نخست میزان تعهد آنها به کسب و کار را نشان می دهد، اما در یک تحلیل 
دقیق تر بیانگر ترس آنها از هرگونه تغییری اس��ت. اگر کس��ب و کارها و 
کارآفرینان ش��ان به طور مداوم تغییر نکنند، توان ادامه فعالیت در بازار را 
نخواهند داشت بنابراین تالش برای اعمال تغییرات به طور مداوم برای هر 

کسب و کاری ضروری خواهد بود. 
بازگشت از تعطیالت همیشه به معنای خستگی بیشتر نیست. بسیاری 
از کارآفرینان این فرض عجیب را در مورد تعطیالت در نظر دارند بنابراین 
دوری از فعالیت کاری موجب کاهش بهره وری و سطح تولید کسب و کار 
در نگاه بسیاری از مدیران می شود. واقعیت های عرصه کسب و کار با این 
فرض عجیب و غریب در تضاد است. بر این اساس کارآفرینان پس از طی 
تعطیالتی مناس��ب و تاثیرگذاری امکان فعالیت بهینه را خواهند داش��ت. 
دلیل این امر نیاز به اس��تراحت و بازیابی روحیه از سوی کارآفرینان است. 
شاید در نگاه نخست کار سخت و پشت سر هم برای کارآفرینان همراه با 
ایده های تازه باشد، اما در دنیای واقعی فشار باالی کاری در نهایت موجب 

کاهش کیفیت عملکرد افراد می شود. 
اگر در طول دوران تعطیالت به دنبال ادامه فعالیت های کاری نباشیم، به 
هنگام بازگش��ت از تعطیالت روحیه ای مضاعف خواهیم داشت. این امر به 
معنای توانایی تاثیرگذاری بر روی کارهای پیش رو و محیط شرکت همراه 
با انگیزه ای بسیار بیشتر خواهد بود. بسیاری از کارآفرینان پس از تعطیالتی 
مناسب حتی ایده های تازه ای برای مدیریت کسب و کار نیز دارند بنابراین 
برندها باید برای استفاده از ایده های تازه نیز این امر را مدنظر قرار دهند. 

مدیران کس��ب و کارهای فعال در حوزه دورکاری اغلب اوقات سفرهای 
کاری را تجرب��ه نمی کنن��د بنابراین میزان آگاهی آنه��ا از وضعیت دنیای 
کس��ب و کار بس��یار محدود اس��ت. نکته مهم در این می��ان تالش برای 
یادگیری اصول تازه در دنیای کسب و کار با استفاده از موقعیت های سفر 
و تعطیالت اس��ت. این امر میزان آشنایی کارآفرینان با شرایط فعالیت در 
حوزه های مختلف را بیش��تر خواهد کرد. گاهی اوقات کارآفرینان در طول 
س��فر و تعطیالت با ایده های تازه ای برای فعالیت تجاری آش��نا می شوند 
بنابراین شاید حتی پس از یک سفر تعطیالتی نسبت به تغییر کامل حوزه 

فعالیت شان نیز اقدام نمایند. 
4. کاهش نگرانی ها

فش��ار روانی و نگرانی ها در حوزه بازاریابی برای بس��یاری از کارآفرینان 
باالست. این امر به معنای ضرورت دست و پنجه نرم کردن با فشار کاری 
باال به طور روزانه است. برخی از کارآفرینان در این رابطه مشکالت بسیار 
زیادی را تجربه می کنند. اگر شما به عنوان یک کارآفرین یا حتی کارمند 
س��اده دورکار مهارت های کاهش استرس را بلد نباشید، انواع بیماری های 
اعصاب و همچنین حمله های عصبی در انتظارتان خواهد بود. بدون تردید 
هی��چ فردی عالقه مند به مواجهه با بیماری های عصبی در نتیجه فعالیت 

کاری نیست. 
یکی از راهکارهای مناسب برای پرهیز از فشارهای عصبی بیش از اندازه 
استفاده از تعطیالت اس��ت. شرکت های دارای شمار باالیی از کارمندان و 
مدیران دورکار باید بیش از س��ایر کسب و کارها به این نکته توجه داشته 
باش��ند. وقتی مدیران و کارمندان در دفتر ش��رکت و کنار هم مشغول به 
فعالیت هستند، فشار کاری بسیار کمتری را تجربه خواهند کرد. این امر به 

معنای امکان مدیریت فشارهای کاری به صورت دسته جمعی است. بدوت 
تردید چنین گزینه ای برای کس��ب و کارهای دورکار وجود ندارد بنابراین 
شاید میزان فشار و استرس برای برخی از اعضای چنین شرکت هایی حتی 

فراتر از حد انتظار شود. 
تعطیالت و س��فرهای گوناگون در طول س��ال به کنترل سطح استرس 
اف��راد کمک خواهد کرد. درس��ت به همین خاطر س��فر یک��ی از عناصر 
مش��ترک در اغلب فرهنگ های مختلف محس��وب می ش��ود. بدون سفر 
مناس��ب امکان بازیابی توانای��ی افراد وجود نخواهد داش��ت بنابراین باید 
همیشه نسبت به تعیین زمان های مناسب برای تعطیالت اعضای شرکت 
توجه داش��ته باشیم. متاس��فانه برخی از برندها حتی در طول تعطیالتی 
مرسومی مانند کریسمس نیز از کارمندان شان تقاضای ادامه کار را مطرح 
می کنند. این امر تاثیر بسیار وحشتناکی بر روی کیفیت فعالیت آنها خواهد 
داش��ت بنابراین دس��ت کم باید در بازه های زمانی موردنظر از اقدام کاری 

بیشتر صرف نظر کرد. 
5. بهبود سطح سالمتی کارمندان

کارمندان در زمینه دورکاری اغلب مشکالت مربوط به سالمت بیشتری را 
تجربه می کنند. دلیل این امر حضور مداوم در خانه اس��ت. وقتی افراد بیشتر 
وقت ش��ان را در خانه باش��ند، تمایلی برای مراجعه به پزش��ک یا انجام دادن 
معاینه های فصلی را ندارند بنابراین احتمال ابتال به انواع بیماری یا کسالت های 
حاد افزایش پیدا می کند. کسب و کارهای دارای دامنه گسترده ای از کارمندان 
دورکار باید نسبت به سالمت آنها توجه باالیی نشان دهند. این امر یکی از نکات 
اساس��ی برای تقویت توانایی کارآفرینان برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان و 

ترغیب شان به سوی عملکرد بهتر خواهد بود. 
برندهای بزرگ اغلب اوقات از پزشک های مجرب برای بررسی وضعیت 
کارمندان ش��ان اس��تفاده می کنند. بدون تردید این ام��ر در مورد فرآیند 
دورکاری امکان پذی��ر نیس��ت بنابرای��ن باید ارزیابی درس��تی از وضعیت 
دورکاری و نیاز برای ارتقای س��طح س��المت کارمندان داشته باشیم. در 
غیر این ص��ورت کارمندان مان دچار مش��کالت فراوان��ی در حوزه حفظ 

سالمت شان خواهند شد. 
6. بهبود وضعیت زندگی شخصی

بس��یاری از کارآفرینان و کارمن��دان در حوزه دورکاری در عمل زندگی 
ش��خصی بسیار نامنظمی را تجربه می کنند. بدون تردید دورکاری یکی از 
ایده ه��ای جذاب برای کاهش هزینه های کس��ب و کار و همچنین رعایت 
نکات بهداش��تی در دوران کروناس��ت، اما نباید موجب ناتوانی کارآفرینان 
برای پرداختن به زندگی شخصی ش��ان ش��ود. کار مداوم برای ساعت های 
طوالنی در خانه امری رایج است. این امر موجب نارضایتی اغلب دوستان و 
اعضای خانواده کارآفرینان می شود. بنابراین باید فکری به حال ساعت های 

کاری طوالنی در این حوزه کرد. 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای کاهش اعتیاد اف��راد به کار فراوان در 
دوره دورکاری تعیین محدودیت زمانی است. همچنین تعیین فرصت هایی 
برای س��فر تعطیالتی نیز دارای اهمیت خواهد بود. این امر موجب بهبود 
سطح توانایی افراد در زمینه مدیریت زندگی شخصی شان خواهد شد. اغلب 
کارمندان و کارآفرینان دارای مش��کل در زندگی شخصی توانایی فعالیت 
مناس��ب در زندگی حرفه ای را نیز ندارن��د بنابراین باید به ارتباط نزدیک 

میان این دو حوزه توجه الزم را نشان دهیم. 
۷. تنظیم ساعت خواب

کار بیش از اندازه و بدون محدودیت زمانی مش��خص برای بس��یاری از 
کارآفرین��ان بی نظمی زیادی به هم��راه دارد. این امر حتی موجب کاهش 
کیفیت خواب آنها نیز می شود. شاید این امر در نگاه نخست بسیار عجیب 
باشد، اما کارآفرینان در فرآیند دورکاری بیش از هر زمان دیگری مشغول 
به فعالیت می ش��وند. این امر حتی تا نیمه شب ها  نیز ادامه دارد بنابراین 
کیفیت خواب آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از راهکارهای 
مناس��ب در این می��ان تالش برای تعیین بازه های زمانی برای س��فرهای 
تعطیالتی یا دست کم صرف نظر از فعالیت کاری به منظور تنظیم ساعت 
خواب کارآفرینان اس��ت. این امر موجب بهب��ود توانایی کارآفرینان برای 
مدیریت ش��رایط کاری خواهد ش��د.  امروزه کارآفرینان مش��کالت بسیار 
زیادی در زمینه فعالی��ت دورکاری دارند. این امر موجب بروز چالش های 
متعدد برای کسب و کارها می شود. هدف اصلی این مقاله نمایش اهمیت 
تعطیالت و س��فرهای گوناگون برای بهبود کیفیت فعالیت افراد در زمینه 
دورکاری بود. استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله شروع مناسبی برای 

فعالیت در این راستا محسوب می شود. 
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اخبار

خرم آبــاد - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل نوســازی، 
توسعه و تجهیزمدارس لرســتان از افتتاح ۳۱فضای آموزشی در 
دهــه فجر خبرداد و گفت :این فضا ها در قالب ۱۰۵کالس درس 
می باشــند که ۲هزار و ۲۴۲ دانش آمــوز در این مدارس درس 
خواهنــد خواهند. امیر غفوری نژاد افــزود: زیربنای این فضاهای 
آموزشــی ۱۶هزار و ۶۴متر مربع می باشــد که اعتباری بیش از 
۴۰میلیارد تومان بوده اســت که تغییر محسوســی در راستای 
افزایش سطح علمی دانش آموزان می باشد . غفوری نژاد تصریح 
کرد : نوســازی مدارس در مجموع بیــش از ۲۰۰ کالس درس 
امســال تحویل آموزش و پرورش داده اســت که امیدوارم تغییر 
محسوسی را در ســرانه فضای آموزشی در استان به واسطه این 
پروژه ها ایجاد شــود. وی  بیان کرد: در مجموع این ۲۰۰ کالس 
درس که  امسال تحویل آموزش و پرورش دادیم بیش از ۵ هزار و 
۲۰۰ نفر مشغول به تحصیل می باشند.  مدیر کل نوسازی ،توسعه 
و تجهیز مدارس لرستان گفت : بعد از حادثه شین آباد که دانش 
آموزان در آن آســیب دیدند، مجموعه نوسازی مدارس  اعتباری 
به عنوان استانداردســازی سیستم گرمایشی در دستور کار خود 
قرار داده که از ســال 9۲ تا پایان ســال گذشته یک هزار و ۲۲9 
فضای آموزشی در قالب هفت هزار و ۱۵۲ کالس  درس سیستم 
گرمایشی آنها استاندارد ســازی کرده ایم.  وی افزود: ۶۶ میلیارد 
تومان برای استانداردســازی این فضاها هزینه شده است که در 

سال گذشته ۶7۰ فضای آموزشی در قالب۲ هزار و 88۲  کالس 
درس سیستم آنها را استاندارد کردیم و  اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد 
تومان برای این مهم هزینه شــده است.  غفوری نژاد بیان کرد: از 
ابتدای سال جاری تا به امروز برنامه داشتیم که یک هزار و ۳۳9  
کالس درس را سیستم گرمایشی آن ها را استاندارد سازی کنیم 
که تاکنون بیــش از ۶۰ درصد این فضاها را اجرایی کرده ایم که 
کارهای ســخت آن انجام شده و امیدواریم تا پایان سال این مهم 
نیز صورت بگیرد.  وی تصریح کرد : بنیاد برکت در لرستان از بدو 
ورود در ســاخت  ۶8 فضای آموزشــی در لرستان مشارکت کند 
که از این تعداد ۲8 فضای آموزشــی در سال 98 بوده است. مدیر 
کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت:در حال حاضر 
نورآباد ۲۶ پروژه فعال دارد که تعداد قابل توجهی در سال جاری 

شروع شده است . وی افزود: هنرستان نورآباد با مشارکت کمیته 
امــداد اما خمینی )ره( بوده اســت که بیش از ۱۶ میلیارد تومان 
مبلغ اولیه پیمان آن می باشــد . وی تصریــح کرد : قرارگاه امام 
رضا به صورت جهادی وارد شــده که در منطقه کاکاوند ۴فضای 
آموزشی را از آبان ماه شــروع کرده که در مرحله اجرای اسکلت 
می باشــند. وی بیان کرد : بانک پاسارگاد ۱۱ پروژه دارد که ۴ تا 
از این پروژه ها  در شهرســتان دلفان اســت که روند اجرایی آنها 
شــروع خواهد شد . مدیر کل نوســازی ،توسعه و تجهیز مدارس 
لرســتان بیان کرد : توجه خاصی به شهرســتان نورآباد به خاطر 
اینکه وضعیت آموزشی نامساعدی داشته است شده است و تعداد 
پروژه های نورآباد جهش قابل توجهی به خاطر مشارکت خیرین 
داشته است. وی  اظهار کرد :۱۴ پروژه در الشتر داریم که مدرسه 
9 کالسه الشتر از ردیف اعتبارات ماده ۱۰ پروژه شروع شده است 
که از اعتبارات سیل و مدیریت بحران اعتبارات را جذب کرده ایم 
و در مرحله نصب اسکلت می باشند.  وی افزود: به دنبال خیرین 
هستیم که روند ادامه پروژه را پیش ببریم و شهرستان الشتر از آن 
۱۴ پروژه ،۱۰ پروژه در زمان مدیریت بنده می باشد که امیدواریم 
به ســرانجام برسانیم. مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس 
لرستان بیان کرد :مدرســه روستای دره تنگ  الشتر شهریورماه 
شروع شده که به خاطر برف  روند مناسبی نداشته است که انشاهلل 

تا پایان سال جاری  این پروژه تحویل دانش آموزان خواهیم داد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: کتاب »شقایق های باران خورده« 
با محتوای بررسی ارزش های انقالب اسالمی در وصیتنامه شهدای 
قم، در پنجمین یادواره شهدای مدافع حرم استان قم رونمایی شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
قم، موضوع کتاب پژوهشــی »شــقایق های باران خورده«، بررسی 
ارزش های انقالب اســالمی در وصیتنامه های شهدای قم است که 
به همت »مرضیه مهدیلو« به رشــته تحریر در آمده است. این اثر 
پژوهشی، برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده در دانشگاه 
شاهد است که اهداف اصلی شهدا برای حضور در جبهه های فرامرزی 
جغرافیایــی در چهار بخش ارزش سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به گفته نویسنده و 
پژوهشگر کتاب، شقایق های باران خورده به دنبال پاسخ به شبهات 
مطرح شــده در خصوص اهداف حضور شهدا و مدافعان حرم خارج 

از مرز های جغرافیای ایران از زبان خود شهدا یعنی وصیت نامه های 
آن ها است و با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه می رسد که 
اهداف شــهدا کامالً منطبق باارزش های انقالب اسالمی ایران بوده 
اســت و این نتیجه گیری به صورت علمی و با بررسی نظریه پردازان 

جامعه شــناختی به اثبات رسیده اســت. بررسی ارزش های انقالب 
اسالمی در وصیت نامه شهدا موضوع جدیدی است که از استان قم 
شروع شده و می تواند الگویی برای استان های دیگر باشد تا دیگران 
نیز با بررسی وصیت نامه های شهدای اســتان خود و انطباق آن ها 
باارزش های انقالب اسالمی ایران به صورت علمی و پژوهشی از اهداف 
مقدس شــهدا مدافع حرم دفاع کنند. کتاب مذکور با حمایت اداره 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قم و کنگره ملی 
شــهدای استان توسط انتشارات وثوق به چاپ رسید و در پنجمین 
یادواره شهدای مدافع حرم استان، با حضور سردار فالح زاده معاون 
هماهنگ کننده نیروی قدس ســپاه پاسداران رونمایی شد. حجت 
االســالم علی لقمانپور مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس استان قم در این مراسم، با اهداء لوحی از »مرضیه مهدیلو« 

نویسنده و پژوهشگر کتاب شقایق های باران خورده تقدیر کرد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار رشت در مراسم 
افتتاح "نخستین پســت موزه مدرسه کشور" عنوان کرد؛ بناهای 
تاریخی رشت هویت شهر هستند/ باید برای حفظ میراث فرهنگی 
تالش کنیم  ســید محمد احمدی بناهای تاریخی شــهر رشت 
را هویت شــهر و شــهروندانش خواند و گفت: حفظ و حراست از 
بناهــای تاریخی و ارج نهادن به میراث باقی مانده از گذشــتگان 
و رفع مشــکالت موجــود در این بخش هــا را از وظایف خود می 
دانیــم. به گزارش واحد خبر مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت امروز )شنبه 
۱8 بهمن( در مراسم افتتاح "نخستین پست موزه مدرسه کشور" 
که با حضور رمضانعلی سبحانی فر معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، 
نمایندگان مردم گیالن در مجلس، کیمیا تنهایی معاون توســعه 
مدیریت و منابع استانداری گیالن و مدیرکل پست گیالن برگزار 

شد، اظهار داشت: حفظ بناهای تاریخی مرکز شهر بسیار با اهمیت 
اســت و باید برای آن تالش کرد.  شــهردار رشت در این مراسم 
ضمن تبریک فرا رســیدن ایام اهلل دهه مبــارک فجر عنوان کرد: 
امیدواریم در ســایه تعامالت بسیار خوبی که در استان گیالن در 
حال شکل گرفتن است بتوانیم مشکالت مردم را به ویژه در شهر 

رشت با اولویت بندی که انجام گرفته حل و فصل کنیم. سید محمد 
احمدی ســاختمان های قدیمی بافت پیاده راه، را به نوعی هویت 
این شهر خواند و با بیان اینکه شهرداری در جهت زنده  نگهداشتن 
این هویت تالش و برنامه ریزی می کند، افزود: همه شــهروندان به 
این داشته ها افتخار می کنند و تمام هدف ما این است که بتوانیم 
از ظرفیت های ملی و اســتانی برای نگهداری از این ساختمان ها 
اســتفاده کنیم. وی خاطرنشان کرد: با پیگیری های انجام شده به 
زودی بناهای تاریخی مرکز شهر رشت یعنی ساختمان برج ساعت 
و ساختمان ســازمان فرهنگی و ورزشی تبدیل به موزه می شوند. 
شهردار رشت یادآور شد: حفظ و حراست از بناهای تاریخی و ارج 
نهادن به میراث باقی مانده از گذشــتگان و رفع مشکالت موجود 
در ایــن بخش هــا را از وظایف خود می دانیم و در همین راســتا 
جهت ایجاد جاذبه های بیشتر برای جذب گردشگر و داشتن شهری 

توسعه یافته نیز تالش می کنیم.

ایالم - منصوری: وزیراســبق نفت،مهندس رســتم قاسمی 
درنشســت با خبرنگاران رسانه درایالم بیان داشت: اقتصاد کشور 
امروز در وضعیت مناسبی قرار ندارد ومتاسفانه به مسایل سیاسی 
گره خورده اســت وباید دراین خصوص چاره ایی اندیشــده شود 
بنابراین باید توانمندیهای داخلی با اولویت ظرفیت موجود مورد 
توجه قرار گیرد    رســتم قاسمی افزود :  ایالم به واسطه داشتن 
۴۲۰ کیلومتر مرز مشــترک با کشور عراق می تواند مولفه جدی 
برای توسعه وپیشــرفت اقتصادی باشد.   وزیر نفت دولت دهم و 
معاون اقتصادی سپاه  قدس  در نشست خبری با اصحاب رسانه 
اســتان که در سالن جلسات هتل زاگرس برگزار شد گفت: ایالم 
با وجــود ظرفیت های نفت و گاز می تواند در حوزه باالدســتی 
نفت و پتروشــیمی به قطب نفتی کشور تبدیل شود.  وی افزود: 
بعد از جنگ تحمیلی قرارگاه خاتم به بازسازی و سازندگی کشور 
پرداخت و در زمینه ســاخت ســد، کارخانه هــا و غیره حضور 
فعال داشــت.  وی اظهار داشــت: در دولت دهم اقدامات مهمی 
در وزارت نفت انجام شــد و این امر بزرگ حاصل تالش خانواده 
بزرگ این وزارت است.  قاســمی ادامه داد: علیرغم تحریم های 

آمریکا کشور در سال های 9۰_9۱ به باالترین توسعه نفت دست 
یافت که این موضوع باالترین دســتاورد دولــت وقت بود.   وی 
بیان داشــت: یکی از مولفه های مهم روی میــز برای مذاکره با 
دنیا داشتن ســرمایه اجتماعی که همان مردم است می باشد و 
باید این موضوع تقویت شود.  معاون اقتصادی سپاه قدس گفت: 
تاکنون شخصی از اصولگرایان برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ به 
طور رســمی اعالم آمادگی نکرده است، در صورت انتخاب قطعا 
معرفی می شــود.  وزیر سابق نفت با بیان اینکه ایالم می تواند در 

آینده به یکی از قطب های نفتی کشور تبدیل شود گفت: چنگوله 
که یک میدان بزرگ نفتی است، نقش بسیار مهمی در این استان 
به منظور اشــتغال خواهد داشت و امید اســت باتوسعه میادین 
نفتی بخشــی از صنایع نفتی کشــور در ایالم مستقر شود .  وی 
افزود: این استان آینده ای روشــن را در پیش رو دارد؛ همچنین 
وجود مرز بین ایالم و عراق در توســعه اســتان و حتی صادرات 
کشــور موثر خواهد بود.  قاسمی گفت : پس از انقالب،باوجودی 
که استان ایالم وجودذخایرعظیم نفت وگاز وزمین های حاصلخیز 
کشاورزیســت،لذا دستاوردهای بزرگی به خصوص در ایالم انجام 
گرفته؛ اســتان ایالم در دفاع از این کشور به خوبی نقش خود را 
ایفا کرد به طوری که بخش عظیمی از فداکاری های جنگ توسط 
مردم ایالم رقم خورد.  قاســمی  با اشاره به اینکه تنها راه عبور و 
رسیدن به قله پیشرفت این است که در مقابل تحریم ها بایستیم، 
ادامه داد: گرچه تحریم ظلمی بزرگ از جانب آمریکایی ها بر مردم 
ایران اســت؛ اما ما راه نفوذ و مقابله با تحریم را یافته ایم، به قول 
رهبر انقالب اگر تحریم ها رفع شــود خوب است اما آمریکا ثابت 

کرده که هیچگاه به قول هایش پایبند نیست.

گــرگان - خبرنــگار فرصت امروز: شــهردار گــرگان از افتتاح و 
کلنگ زنی ۱۴ پروژه عمرانی به مناســبت دهه فجر در شهر گرگان 
خبر داد.عبدالرضا دادبود در نشست خبری اظهار داشت: در دهه فجر 
امســال ۱۴ پروژه عمرانی در دهه فجر در گرگان افتتاح یا کلنگ زنی 
می شــود. عالوه براین دو برنامه فرهنگی نیز در این ایام اجرا خواهد 
شــد.دادبود درباره برخی از پروژه های این ایام گفت: عملیات اجرایی 
احداث سورتمه با ۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در دهه فجر امسال 
آغاز می شــود و امیدواریم بتوانیم در بهار سال ۱۴۰۰ این پروژه را به 
بهره برداری برسانیم. مجوزهای الزم در این باره گرفته شده و تجهیزات 
موردنیاز آن از کشــور چین وارد خواهد شد.شهردار گرگان افزود: در 

دهه مبارک فجر امسال عملیات اجرایی زیرگذر سواره رو بین افسران 
و انجیرآب نیز آغاز می شود. هرچند اصالح هندسی میدان بسیج طرح 
کامل و مصوب شورای ترافیک بوده اما به علت موضوعاتی که به ویژه 
بعد از گرانی بنزین و به تبع آن افزایش هزینه تردد برای مردم ایجاد 
شــد، این پروژه را برای تسهیل دسترســی مردم اجرا می کنیم.وی 
خاطرنشان کرد: این پروژه در مدت ۶ ماه و با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان 
اجرایی می شود تا موضوعات اجتماعی به وجود آمده را برطرف کند.
دادبود بیان داشت: سالن ورزشی محله گرگان جدید با مشارکت سپاه 
افتتاح و دو سالن ورزشی دیگر در اوزینه و انجیرآب کلنگ زنی خواهد 
شد. اعتبار ســاخت و تجهیز سالن گرگان جدید ۳.۵ میلیارد تومان 

است.وی اجرای دو پروزه سرمایه گذاری با ۲۶۵ میلیارد تومان اعتبار، 
بهره برداری از فاز دوم پارکینگ اتوبوسرانی، راه اندازی مرکز فوریت 
های خدمات شــهری و تجهیز امکانات در معاونت خدمات شهری، 
بهره برداری از بخشــی از سیستم آبیاری تحت فشار و دیواره سنگی 
رودخانه ها را از دیگر پروژه های دهه فجر امسال در گرگان است.دادبود 
گفت: بهره برداری از پیاده رو سازی خیابان ولیعصر و افتتاح کافه بانو 
در پارک بانوان به همراه فضای مطالعه و نمایشــگاه صنایع دستی از 
دیگر اقدامات است.شــهردار گرگان افزود: کتاب نقش شهرداری در 
دوران دفاع مقدس در دهه فجر امسال رونمایی می شود ضمن اینکه 

نمایشگاه و فروشگاه مهدوی نیز راه اندازی خواهد شد.

به همت اداره کل نوسازی مدارس لرستان صورت میگیرد:

افتتاح ۳۱فضای اموزشی در دهه فجر

کتاب »شقایق های باران خورده« رونمایی شد

شهردار رشت در مراسم افتتاح "نخستین پست موزه مدرسه کشور" عنوان کرد؛ 
بناهای تاریخی رشت هویت شهر هستند

وزیراسبق نفت، مهندس رستم قاسمی درنشست با خبرنگاران رسانه درایالم بیان داشت: 

اقتصاد ایران به مسایل  سیاسی گره خورده است

شهردار گرگان :
14 پروژه عمران شهری ویژه دهه فجر در گرگان افتتاح و کلنگ زنی می شود

 رشد 1۹۰ درصدی بودجه شهرداری شاهرود 
برای سال 14۰۰ نسبت به سال 1۳۹۹

شاهرود - حســین بابامحمدی: تدوین کلیات بودجه 
۱۴۰۰ شهرداری شاهرود بدون احتساب بودجه سازمانها چهار 
هزار میلیارد ریال تصویب شد. مهندس علیرضا حاجی محمد 
علی، شهردار شاهرود، گفت: بودجه چهارصد میلیارد تومان 
ســال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود بر مبنای اهداف کالن برنامه 
راهبردی شــاهرود تدوین شد.  شهردار شاهرود بیان داشت: 
در ۱۰ماه گذشته شهرداری در تحقق بودجه به موفقیت های 
خوبی دست یافت و در رشد میزان بودجه و تحقق آن به نقطه 
مطلوب رسیده است. سال 99 بودجه شهرداری۲۱۰ میلیارد 
تومان و متمم بودجه شــهرداری پس از اصالح، بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان تصویب شد که بر اساس متمم تاکنون 8۰ درصد آن 
تحقق یافته؛ این در حالی اســت که امســال و اواخر سال گذشته شرایط خاصی در کشور حاکم شد و کرونا همه مسائل را تحت 
الشعاع خود قرار داد و شهرداری از این زاویه آسیب های زیادی دید. وی افزود؛سال جاری اتفاقات ناگواری چون کرونا، تعطیلی های 
مکرر، دورکاری کارکنان و مشکالت شدید اقتصادی، افزایش نرخ تورم در کشور و تحوالت جهانی شرایط بسیار سختی را به وجود 
آورد اما بودجه شهرداری شاهرود باهم افزایی و همکاری و تالش کارکنان در کل مجموعه مدیریت شهری تاکنون وضعیت خوبی 

نسبت به سایر شهرها داشته است.
 

آیین گرامیداشت والدت حضرت زهرا )س( ؛ 
هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر در شرکت توزیع برق مازندران 

برگزار شد
ساری – دهقان : آیین گرامیداشت والدت حضرت زهرا )س( ؛ هفته گرامیداشت مقام 
زن و روز مادر با حضور دکتر سپری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران؛ طوسی 
مدیرکل بانوان و امور خانواده استانداری مازندران و با تجلیل از بانوان نمونه شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران برگزار شد. دکتر سپری در این آیین  با تاکید بر اینکه امروزه نقش 
و تاثیرگذاری زنان در جامعه بیشتر و پررنگتر از گذشته است،  یادآور شد:یکی از شاخص 
های توسعه انسانی در هر کشوری حضور فعال زنان در آن جامعه است و از این رو زنان در 
کشورمان بعد از انقالب  با حفظ همه شعائر اسالم در صحنه های مختلف جامعه حضوری  
فعال داشته اند. وی  افزود: تربیت و توانمندسازی نسل آینده مهمترین وظیفه بانوان است.

مدیرکل بانوان و خانواده اســتانداری مازندران نیــز در این آیین  ضمن تبریک  ۲۰ 
جمادی الثانی والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و هفته گرامیداشت مقام مادر و روز زن 
گفت :  بانوان با توســل و توکل به حضرت زهرا)س( می توانند  مسئولیت تربیت نسل 
آینده را بخوبی انجام دهند. سمیه قاسمی طوسی یادآور شد: با توجه توانمندی که در 
بانوان شاغل وجود دارد می بایست  نقش خود را در چشم اندازی که ترسیم کرده اند به 

خوبی ایفا کرده و تمام تالش خود را برای دستیابی به ان به کار گیرند .

حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن در گفتگوی ویژه خبری ساعت 2۰ شبکه استانی باران
به مناسبت دهه مبارک فجر 5۹8 میلیارد ریال پروژه در بخش آب و 

فاضالب گیالن افتتاح می شود
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: به گــزارش دفتر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آبفای گیالن؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این 
شرکت دیشب در گفتگوی ویژه خبری ساعت ۲۰ شبکه باران از افتتاح ۴۱ 
پروژه آب و فاضالب این استان در ایام اهلل دهه فجر خبر داد و گفت: با بهره 
برداری از این پروژه ها شــاخص بهره مندی شهرهای استان از نعمت آب 
شرب سالم و بهداشتی ۰.۰۱ درصد و در حوزه روستایی ۲ درصد ارتقاء می 
یابد. سید محسن حسینی افزود: مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن  
نیز در هفته سوم اسفندماه سال جاری افتتاح می شود. وی با بیان اینکه تا قبل از انقالب اسالمی در تعدادی از شهرهای استان شبکه 
آب وجود داشت، افزود: در آن زمان آبرسانی به این شهرها توسط شهرداری ها انجام می شد. وی با اشاره به اینکه قبل از انقالب فقط 
۵ درصد از روستاهای استان تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار داشتند، گفت: با اقدامات ارزنده ای که پس از پیروزی انقالب اسالمی 
صورت گرفت شاخص بهره مندی شهرهای گیالن از آب شرب بهداشتی به 99.9۶ درصد و در حوزه روستایی این شاخص به 77.۳۲ 
درصد افزایش پیدا کرد. وی با اشاره به اینکه ۶ پروژه نیمه تمام در بخش آب و ۱۱ پروژه نیمه تمام در بخش فاضالب استان وجود 
دارد، افزود: هر ساله بر اساس اعتبارات تخصیصی، عملیات اجرایی این پروژه ها تکمیل می شود. حسینی با بیان اینکه آبرسانی به 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار استان در اولویت است، گفت: از ۲۰۶۰ روستای باالی ۲۰ خانوار گیالن تعداد ۱7۱۲ روستا از نعمت آب 
شرب مطلوب و بهداشتی برخوردارند. وی تصریح کرد: پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی گیالن در اسفندماه 
ســال 98 اقدامات خوبی جهت تامین آب شرب روستاهای فاقد انجام شد که تامین آب آشامیدنی ۲۳ روستای استان با استفاده از 
تاسیسات مشترک شهری و روستایی از مهم ترین آن هاست. حسینی با تاکید بر اجرای پروژه های مختلف جهت تقویت کمّیت و 
کیفیت آب شرب ۲۲۶ روستای استان در مدت یکساله پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی خاطرنشان کرد: با 
تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی، ساالنه ۲ درصد شاخص بهره مندی روستاهای استان از نعمت آب شرب افزایش خواهد یافت.  

با حضور مدیر عامل نفت و گاز مارون :
غبارروبی مزار شهید گمنام در مجتمع آموزش فنون اهواز انجام شد

اهواز - شبنم قجاوند: به مناسب دهه فجر، آیین غبارروبی مزار و ادای احترام 
به مقام شــهید گمنام که در مجتمع آموزش فنون به خاک سپرده شده است، با 
حضور مدیر عامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و جمعی از مدیران این 
شرکت برگزار شد .مدیر عامل این شرکت ضمن ادای احترام به بنیانگذار انقالب 
اســالمی، حضرت امام خمینی)ره( و شهدای انقالب ، گفت: عزت و اقتدار امروز 
ایران اسالمی مرهون خون شهداست و همواره بر ما واجب است تا مراتب احترام 
خود را به همه کسانی در راه انقالب جانفشانی کرده اند، تقدیم نماییم .مهندس 
حمید کاویان افزود: خانواده بزرگ صنعت نفت که به نوبه خود نقش موثری در پیروزی انقالب داشت، در حال حاضر نیز همه توان 
خود را بکار بسته است تا در مقابل هجمه های دشمنان ، اقتصاد کشور را پشتیبانی کرده و نقش خود به عنوان حلقه ی اتصال 
دهنده ی ســایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور به خوبی ادا کند .گفتنی است شهید گمنامی که در مجتمع آموزش فنون 
اهوازبه خاک سپرده شده، جوابی ۲۰ ساله بود که در عملیات کربالي چهار در منطقه ام الرصاص به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

مدیرعامل سازمان بنادر اعالم کرد:
ساخت ٦۰ شناور داخلی تا پایان سال در دستور کار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ســازمان بنادر و 
دریانوردی با اشاره به برنامه های توسعه ای این سازمان در راستای افزایش 
میزان تجارت دریایی و سرمایه گذاری بنادر شرق استان هرمزگان، گفت: 
با توجه به نیاز حوزه دریایی کشــور، هم اکنون ۲۶ فروند شناور درحال 
ســاخت داریم که تا پایان ســال؛ تعداد آن ها به ۶۰ و تا سال آینده؛ به 
8۳ فروند می رسد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، محمد راســتاد در بازدید از بنادر شرق هرمزگان اعم از تیاب، 
کالهی، کرگان و سیریک که با حضور رییسی؛ نماینده مردم شرق استان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی انجام شد، اظهار کرد: 
برنامه های توسعه ای مناسب و مختلفی در بنادر شرق استان هرمزگان از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است 
تا تجارت دریایی و سرمایه گذاری بیشتری در بنادر این بخش صورت گیرد. وی ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته، بندر تجاری 
سیریک از نظر ظرفیت، زیرساخت و روبناها؛ شرایط مناسبی خواهد داشت و در عین حال برنامه ریزی مدونی در راستای صادرات 
غیرنفتی و تجارت خارجی از این بندر مدنظر قرار گرفته است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری با اشاره به اینکه پروژه احداث 
اسکله بندر سیریک؛ 8۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان بهار سال آینده به بهره برداری 
می رسد، عنوان کرد: سامانه اطفا حریق بندر سیریک نیز پیشرفت مناسبی دارد. راستاد افزود: طرح جامع بندر سیریک در یک افق 
۱۵ ساله و در سه فاز پنج ساله مصوب شده است و در قالب طرح جامع این بندر، پروژه ها مشخص است تا با تکمیل روبناها؛ شاهد 

رونق فعالیت های اقتصادی و تجاری در بندر سیریک باشیم.

یکشنبه
19 بهمن 1399

شماره 1724



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

مهمترین رابطه در زندگی هر فرد، رابطه ای اس��ت که با خودش برقرار 
می کند. ارتباط درس��ت با خود، پایه و اساس هر چیزی حتی نوع دوستی 
اس��ت. افرادی که در برقراری رابطه خوب با خودشان مشکل دارند، قطعا 
در ارتب��اط برقرار کردن با دیگران و احس��اس هم��دردی با آنها نیز دچار 
مش��کل خواهند ش��د. با ما همراه باشید تا اصول رابطه خوب با خود را به 

شما معرفی کنیم.
برقراری ارتباط درس��ت با خود باعث رشد مهارت های فردی شده و به 
تقوی��ت اعتماد ب��ه نفس کمک می کند که عامل مهمی در دس��تیابی به 

موفقیت به حساب می آید.
داشتن ارتباط مثبت با خود، یکی از عوامل مهم برای تکامل و پیشرفت 
در زندگی اس��ت. این ارتباط می تواند ش��امل دوست داشتن خودمان هم 
باشد. اغلب شیوه  ارتباط با خود را از افراد مهم زندگی مان چون پدر و مادر، 
خواهر و برادر، دوستان و اقوام خود یاد می گیریم. اینکه به ما می گویند چه 
کاری خوب یا بد است یا چه انتظاراتی از ما دارند، می تواند روی ارتباطی 
که با خودمان یا دیگران برقرار می کنیم تاثیر بگذارد. همچنان که سن مان 
باال می رود و قد می کش��یم، همین گوشزدها و آموزش ها شخصیت مان را 

شکل می دهند.
برای مثال، اگر در خانواده ای بزرگ شده اید که پدر و مادر رفتار مناسبی 
با یکدیگر و فرزندان ش��ان دارند، قطعا فرزندان نیز در س��نین بزرگسالی 
همین تع��ادل رفتاری را خواهند داش��ت. اگر این تعادل وجود نداش��ته 
باشد، فرزندان هم یاد می گیرند انرژی و خواسته های خود را فدای تربیت 

فرزندان شان کنند و اهداف شخصی خود را نادیده بگیرند.
از خودتان مراقبت کنید

خودمراقبتی، کمک به خود، مدیتیش��ن و کارهای مش��ابه با این هدف 
انجام می ش��وند که رابطه  خوبی با خودتان برقرار کنید. باید به این درک 
برسید که داشتن یک رابطه  مثبت با خود به اندازه  برقراری ارتباط مناسب 
با دیگران اهمیت دارد. مهمترین فردی که هر لحظه همراه تان است خود 
ش��مایید، پس سعی کنید دوست خوبی برای خود باشید. ما در بین تمام 
انسان هایی که روی این کره خاکی زندگی می کنند، منحصر به فرد هستیم 

و باید نسبت به خودمان مسئولیت پذیر باشیم.
در ادامه مقاله، 12 اصل مهم برای برقراری ارتباط خوب با خود را بیان 

می کنیم:
1. برای خودتان هدف داشته باشید

هدف اصلی تان را به منظور رسیدن به ارتباط خوب با خود در یک بازه 
زمانی چند ساله تعیین کنید. باید به این درک برسید که ممکن است این 

امر طی این سال ها تغییر کند.

2. برای اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود برنامه ریزی کنید
برای اینکه بتوانید ارتباط خوبی با خودتان برقرار کنید، الزم است برای 
زندگی روزمره خود برنامه ریزی داشته باشید. اهداف مناسبی تعیین کنید، 
نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و گام به گام به سوی هدف تان پیش 

بروید. این کار به شما کمک می کند در مسیر درستی قرار بگیرید.
باید بدانید انگیزه در کارهای کوتاه مدت، به پاداش وابس��ته است، مثال 
احساس خوش��حالی که با ثبت نام در کالس موردعالقه تان در شما ایجاد 
می ش��ود، نوعی انگیزه اس��ت، اما در مورد اه��داف بلندمدت، انگیزه تاثیر 
کمت��ری دارد و باید عادات جدی��دی در خود ایجاد کنید و پایبند به آنها 
باشید. اجرای برنامه های بلندمدت نوعی سرمایه گذاری است و ممکن است 
انجام آن خیلی هم سخت باشد، اما رسیدن به اهداف کوتاه مدت به خاطر 

پاداش های فوری آسان تراست.
3. با تغییرات مواجه شوید

تغیی��ر در زندگی هر فردی پیش می آی��د، پس باید بدون هیچ ترس و 
ابایی با آنها مواجه شوید. طی زمان متوجه می شویم که خیلی از اتفاقات 
ثابت هس��تند و تنها به خودمان و دیگران نشان می دهند واقعا چه کسی 
هس��تیم. با این حال، مراقب تغییرات باش��ید و آنها را بپذیرید. تا وقتی از 
چیزی مطمئن نش��ده اید، تصمیم گیری نکنید. زیرا ممکن است احساس 

کنید مسیر درستی را انتخاب نکرده اید و دچار ناامیدی شوید.
4. خودمراقبتی را در اولویت های تان قرار دهید

خواب کافی و مناس��ب، داشتن تغذیه س��الم، استراحت کافی، تفریح و 
عادات ذهن��ی مثبت از اصول خودمراقبتی اند. دنب��ال کردن این رفتارها 
می توان��د در ایجاد یک رابط��ه  خوب با خودتان نقش موثری ایفا کند. اگر 
به نیازهای جس��می و روحی خود توجه کنید، روحیه و توانایی   تان بیشتر 

می شود و کارها را بهتر انجام خواهید داد.
طی زمان خودمراقبتی باعث ایجاد احس��اس اعتماد در ش��ما می شود. 
عادات ذهن��ی همانند هر رفتار دیگری می توانند با گذش��ت زمان تغییر 
کنند. باید عادات مناسبی را در خود نهادینه کنید. شاید حفظ این عادات 

کار آسانی به نظر برسد، اما در شرایط نامناسب بسیار مشکل خواهد بود.
5. با خودتان مهربان باشید

مهرب��ان بودن با خ��ود به این معنا نیس��ت که کاری انج��ام ندهید یا 
مسئولیت پذیر نباشید، بلکه بدین معناس��ت، وقتی کاری را اشتباه انجام 
می دهید خود را سرزنش نکنید. خیلی از افراد به خاطر هر چیزی خودشان 
را س��رزنش می کنند؛ در حالی که این کار اصال درست نیست و شرایط را 
بدتر می کند. باید اشتباهات خود را بپذیرید و در مقابل آنها مسئولیت پذیر 
باش��ید، اما برای رفع این اشتباهات خود را س��رزنش نکنید و با خودتان 

مهربان باشید، زیرا هر کسی ممکن است مرتکب خطا و اشتباه شود.
6. با کسانی ارتباط برقرار کنید که اهداف مشابه اهداف شما داشته اند

بودن در کنار کس��انی که رابطه  خوبی با خودشان دارند، به شما کمک 
می کند آسان تربه هدف تان برسید. زیرا این افراد نه تنها الگوی خوبی برای 
شما هس��تند، بلکه می توانند در رس��یدن به هدف نیز از شما پشتیبانی 
کنند. شاید فاصله گرفتن از افراد منفی باف کار سختی باشد، زیرا این افراد 
همه جا هستند، اما می توانید مراقب ارتباط با این افراد باشید و اجازه ندهید 

ارتباط با آنها به زندگی تان لطمه بزند.
۷. خوش بینی را در خود تقویت کنید

با داش��تن تفکر »همه یا هی��چ«، تغییر مناس��بی در زندگی تان اتفاق 
نخواهد افتاد. خیلی از افراد دوست دارند همه چیز را در زمان کوتاهی به 
دس��ت بیاورند، اما اغلب شکست می خورند و یا خود را مورد سرزنش قرار 
می دهند. این رفتارها باعث سوءاستفاده و تنبیه های بیجا می شود که برای 

ایجاد تغییرات سازنده و سالم مناسب نیست.
اهداف واقعی برای خود تعیین کنید و به خوبی آنها را به انجام برسانید. 
مثال اگر قرار است چهار روز در هفته به باشگاه بروید و به مدت یک ساعت 
ورزش کنید و هفته اول این کار را انجام ندادید، ناامید نشوید. هر روز نیم 

ساعت تمرین کنید و در هفته بعد این مدت را افزایش دهید.
8. الگویی برای مدیریت بحران داشته باشید

گاهی در زندگی با مشکالتی مواجه می شویم و زندگی روی خوشی به ما 
نشان نمی دهد. در همین مواقع است که به شدت آسیب پذیر می شویم و 
الگوهای رفتاری گذشته را از سر می گیریم و خودمان را سرزنش می کنیم. 
در این مواقع بهتر اس��ت یک الگوی مدیریت بحران برای خودتان داشته 
باشید. این الگو به شما یادآوری می کند که این شرایط را قبال هم تجربه 

کرده اید و براساس آن می دانید چگونه باید احساس تان را کنترل کنید.
بدی��ن ترتیب روی اهداف بلندمدت خود تمرکز کرده و مس��ئله ای که 
درگیرتان کرده اس��ت، حل خواهد ش��د. افکارتان را روی کاغذ بنویسید. 
اینکه چه کاری آرام تان می کند و چگونه می خواهید این مشکل حل شود. 
گاهی صحبت با افراد نزدیک می تواند به شما دید بهتری دهد و کمک تان 

کند، اما اگر دوست ندارید از کسی کمک بگیرید، به سراغ نوشتن بروید.
9. کارهای مفید و معنادار انجام دهید

به سراغ کارهایی بروید که باعث ایجاد احساس رضایت در شما می شود. 
گاهی هر آنچه دیگران دوست دارند، برای شما مناسب نخواهد بود. شاید 
ایج��اد یک تغییر کوچک در کارتان یا تمرک��ز روی نحوه  انجام آن بتواند 

باعث احساس رضایت بیشتری از کارتان شود.
اگر کارها را با کیفیت باال و به طور کامل انجام دهید، به یک چارچوب 

شخصیتی می رس��ید که در آن تمام کارها را به خوبی انجام خواهید داد. 
این چارچوب می تواند روی فعالیت هایی که در خارج از محیط کاری انجام 
می دهید )مانند س��رگرمی  ها، تفریحات و انج��ام فعالیت های داوطلبانه(، 
ش��خصیت و روابط دوس��تانه  ش��ما را تحت تاثیر قرار می دهد. ذهن شما 

سرشار از هیجان و سرگرمی است، پس از آن استفاده کنید.
10. عادات مثبتی در خود ایجاد کنید

عاداتی در زندگی روزمره خود پیاده کنید که به ش��ما احس��اس خوبی 
می دهند. این کار باعث می ش��ود انرژی کافی ب��رای انجام کارهای روزانه  
خود را داشته باشید و رابطه  خوبی هم با خودتان برقرار کنید. برخی افراد 
هر شب اهداف روز بعدی خود را روی کاغذ می نویسند و صبح اول وقت، 
همه  آن را مرور می کنند. برخی دیگر اهداف ش��ان را در حافظه  خود ثبت 
می کنند و در ذهن مرور می کنند. قطعا وقتی بعد از بیدار شدن این تمرین 
را انجام دهید، ذهن تان روی اهداف بلندمدت تمرکز می کند و طی روز به 

دنبال راهی برای رسیدن به آنها خواهد بود.
11. با خودتان درست حرف بزنید

وقت��ی با خودتان صحبت می کنید، به احس��اس خ��ود توجه کنید. آیا 
ضربان قلب تان در این مواقع باال می رود؟ آیا احس��اس هیجان می کنید؟ 
آی��ا با خودتان به صورت انتق��ادی حرف می زنید؟ درم��ورد اینکه باید با 
خودتان مهربان تر باشید فکر کنید، اجازه دهید کمی آرام شوید، وضعیت 
را بس��نجید و این کار را دوباره انجام دهید. برخی افراد می گویند وقتی با 
صدای بلند با خودش��ان حرف می زنند به آنها کمک می کند. اگر شرایط 

داد زدن را دارید، این روش را امتحان کنید؛ شاید برای تان مفید باشد.
12. تعریف درستی از خودخواهی داشته باشید

برخی ها تصور می کنند مراقبت از خود کار زشت و خودخواهانه ای است. 
البته اگر در هر شرایطی تنها به خودمان توجه کنیم روی روابط مان تاثیر 
منفی خواهیم گذاشت، اما گاهی ممکن است فکر کنیم اگر چیزی را برای 
خودمان بخواهیم زیاده خواهی اس��ت. باید بدانید هیچ چیز برای همیشه 
باقی نمی ماند و اگر داش��تن وسیله ای شما را خوشحال می کند، حتما آن 
را تهیه کنید. در برخی خانواده ها یا فرهنگ ها گفته می ش��ود خواس��تن 
چیزهایی برای خودمان خودخواهی است. گاهی ممکن است این یادآوری 
با تنبیهی روانشناس��ی همراه باشد؛ مثال تو آدم بدی هستی، تو خودخواه 
هستی. حتی ممکن اس��ت تنبیه با چیزهای دیگری همراه شود؛ مثال به 
اتاقت برو و بخواب، خبری از شام نیست. یادتان باشد برقراری رابطه درونی 
خوب با خودتان بسیار مهم است. این کار می تواند باعث رشد فردی شما 

شود. پس همیشه مراقب خودتان باشید.
psychologytoday/ucan :منبع 

12 اصل مهم برای برقراری رابطه مثبت با خود
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دنیای فناوری این روزها ش��اهد تعدیل هزاران نیرو در ش��رکت های 
بزرگ و کوچک داخلی و خارجی است. شرکت ها در بیانیه ها از تاثیرات 
منفی بحران کرونا بر کس��ب و کار و تعدیل از س��ر ناچاری س��خن به 
میان می آورند اما با نگاهی به س��ابقه IBM طی بحران »رکود بزرگ« 
می بینیم که اخراج نیروها همیش��ه بهترین ایده و راه حل نیس��ت. طی 
رکود بزرگ در دهه 19۳0 »توماس واتسون«، مدیرعامل IBM مسیری 
را در پی��ش گرفت که امروز می تواند الگویی برای ش��رکت های فناوری 
باش��د. وی جسورانه در برابر فش��ارها برای اخراج نیروها مقاومت کرده 

و در عوض با سرمایه گذاری پایه های رشدی سریع را بنیان گذاشت.
در دوران کرونا روزی نیس��ت که گزارش��ی مبنی بر تعدیل نیروها به 
 »PwC« گوش نرسد. براس��اس نتایج نظرسنجی موسس��ه بریتانیایی
حدود ۳2درصد ش��رکت ها انتظار اخراج کارکنان طی ماه آتی را دارند. 
در آمری��کا ب��ه عنوان مهد فناوری بیش از 20 میلی��ون نفر تنها در ماه 
گذشته کارشان را از دست داده اند و براساس گزارش کاخ سفید میزان 
بیکاری تا ماه آینده ممکن است به 20درصد برسد. در کشورهای دیگر 
هم اوضاع چندان بهتر نیس��ت، برای مثال در ای��ران طی بحران کرونا 

صدها نیروهای »الی گشت«، »علی بابا« و »پیاده« تعدیل شدند.
در عین حال تعدادی از ش��رکت های بزرگ فناوری مثل »سیسکو«، 
»انویدی��ا« و »ServiceNow« نیروهای ش��ان را حف��ظ کرده و حتی 
برخی از آنها از احتمال اس��تخدام افراد جدید خبر داده اند؛ مس��ئله ای 
که ش��اید از نظر برخی س��رمایه گذاران ناشی از توهم باشد، اما داستان 
IBM  خالف آن را اثبات می کند. قمار واتسون IBM را تا مرز نابودی 

پیش برد اما در نهایت باعث شد نیم قرن بر حوزه خود حکومت کند.
شنا برخالف جریان آب

اقتصاد آمریکا در نخس��تین سال های رکود بزرگ حال و روز خوشی 
نداش��ت و س��طح تولید ناخالص داخلی طی دو س��ال 10درصد کمتر 
ش��ده بود. بیش از ۳ هزار بانک ورشکسته شده بودند، میزان بیکاری به 
20درصد رس��یده بود و کس��ب و کارها روزگار تیره ای داشتند. هرچند 
IBM آن زم��ان با پانج ه��ای الکترومکانیکی به ش��رکت ها در مدیریت 
اطالعات کمک می کرد و حتی مبدع حوزه پردازش شناخته می شد اما 

چندان معروف یا بزرگ نبود.
بازار تخصصی این شرکت مشتریان خاص خود را داشت اما به واسطه 
رکود بزرگ تا نصف کاهش پیدا کرده بود. دس��تمزدها آنقدر کم ش��ده 
بود که ش��رکت ها ترجیح می دانند به جای خرید این دستگاه ها چندها 
نفر را مسئول مدیریت داده کنند. واتسون اما در این شرایط حرف هایی 
را طی یک مصاحبه با »فوربس« به زبان آورد که کمتر مدیری جسارت 

بیان آن را داشت:
»من نش��انه ای از رکود شدید نمی بینم و راستش را بخواهید به نظرم 

19۳0 سال بسیار خوبی از آب درمی آید.«
دیدگاه های وی تنها حرف نبود و در عمل هم با حفظ همه پرسنل و 
افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه آن را ثابت کرد. او پیش بینی 
کرد که با پایان یافتن بحران ش��رکت های بس��یاری به ماشین های آنها 
نیاز پیدا می کنند، بنابراین نه تنها خطوط تولید را س��رپا نگه داش��ته و 
محص��والت م��ازاد را انبار کرد. در واقع طی دورانی که ش��رکت ها یکی 
پس از دیگری از پا درمی آمدند، IBM طی س��ه س��ال تولیدش را یک 

سوم افزایش داد.
با ادامه رکود قمار واتس��ون به باخت نزدیک می ش��د. هزینه سنگین 
حف��ظ کارخانه و انب��ار قطعات ثب��ات مال��ی IBM را تهدید می کرد. 
واتس��ون حتی در این شرایط هم خودش را نباخته و خطاب به مدیران 

ارشد گفت:
»با بهتر ش��دن شرایط کش��ور توان فروش ما هم تقویت خواهد شد. 
پس از آن می توانیم داد و س��تد بیش��تری داش��ته باش��یم. من از تمام 

فرصت ها برای فروش هر چه بیشتر دستگاه استفاده خواهم کرد.«
در ژانویه 19۳2 واتسون از سرمایه گذاری یک میلیون دالری )تقریبا 
معادل 6 درصد از کل درآمد س��االنه ش��رکت( برای ساخت یک مرکز 
تحقیق و توس��عه در کالس جهانی خب��ر داد. این هزینه هنگفت باعث 
شد کفگیر شرکت به ته دیگ بخورد. سهام شرکت تا حد 11 سال قبل 

افت کرد و هیأت مدیره تصمیم به برکناری واتسون گرفت اما در نهایت 
از آن مصرف شدند.

ورق برمی گردد
آنه��ا بعدا نتیجه ای��ن تصمیم را هم  دیدند چراکه واتس��ون با جمع 
کردن مهندسان زبده در مرکز جدید طی دهه 19۳0 با تکیه بر نوآوری 
و ابداعات جدید محصوالت ارزنده ای را طراحی کرد و در نهایت فناوری 
 Remington را ب��ه ح��دی ارتقا داد که تم��ام رقبا از جمل��ه IBM

Rand را پشت سر گذاشتند.
آن زمان هنوز کسی نه از این آینده درخشان خبر داشت و نه از تاثیر 
طرح جدید رئیس جمه��ور »روزولت« برای تقویت اقتصاد. روزولت در 
همان س��ال 19۳2 طرحی را معرفی کرد که س��ه سال بعد به تصویب 
قانون »تامین اجتماعی« منجر  ش��د. براساس این قانون همه شرکت ها 
باید ساعات کاری کارکنان، دستمزد آنها و مبلغی را که باید به حساب 

تامین اجتماعی واریز می شد، رهگیری و ثبت می کردند.
به لطف این طرح دولت پس از پردازش میلیون ها گزارش و رهگیری 
مبالغ باید چک هایی را برای افراد مورد نظر ارسال می کرد. همین باعث 
ش��د یک شبه تقاضا برای ماش��ین های جدول بندی سر به فلک بکشد. 
ثبت این اس��ناد توس��ط ش��رکت ها برای تامین اجتماعی ساده نبود و 
س��االنه هزینه ای 250 هزار دالری را به آنها تحمیل می کرد که معادل 

5 میلیون دالر امروز است.
کس��ب و کارها و دولت همزمان به دنبال خرید دس��تگاه ها بودند اما 
تنها یک ش��رکت از پ��س تامین تقاضا برمی آم��د و آن هم IBM بود. 
انباره��ا مملو از ماش��ین و قطع��ات بودند و از آن طرف هم نه کس��ی 
اخراج ش��ده بود و نه خط تولید خوابیده بود، در نتیجه به سرعت تولید 
ماش��ین های جدید دنبال می ش��د. عالوه بر این سرمایه گذاری هنگفت 
واتس��ون روی تحقیق و توس��عه محصوالت ش��ان از نظر سرعت و ثبات 

فرسنگ ها جلوتر از رقبا بود.
س��طح درآمدها تنها در ۳ س��ال از 19 به ۳1 میلیون دالر رسید و تا 
45 س��ال پس از آن IBM در کس��ب و کار  پردازش داده حرف اول را 
می زد. نه واتسون و نه کس دیگری طرح دولت را پیش بینی نکرده بود. 
موفقیت وی در واقع نتیجه جسارت، خوش شانسی و سخت کوشی برای 

آماده بودن در زمانی است که شانس در خانه را می زند.
نتیجه گیری

بی تردی��د بح��ران کرون��ا ب��ه تغییراتی عم��ده در کس��ب و کارها و 
جامعه منجر ش��ده و حوزه های مختلف از س��المت و آموزش گرفته تا 
خرده فروش��ی و  تغذیه در حال بازس��ازی اس��ت. هرچند اوضاع تیره و 
تار اقتص��ادی برای میلیون ه��ا نیروی کار و کس��ب و کارهای کوچک 

در سراس��ر دنیا یک تراژدی اس��ت، اما تاریخ نشان داده تغییرات بزرگ 
فرصت های بزرگی را هم با خود به همراه دارند.

واتس��ون ثاب��ت کرد اگر مدیران جس��ارت کافی برای آماده س��ازی و 
سوار ش��دن بر موج فرصت ها را داشته باشند، تنها کمی خوش شانسی 

می  تواند ورق را به سود آنها برگرداند.
business insider/digiato :منبع
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حتما ش��ما هم قبول دارید، معاشرت با افراد مثبت اندیش 
چق��در لذت بخش تر از منفی نگرهاس��ت و بودن ب��ا این افراد 
چق��در متفاوت از وقتی اس��ت که با اف��راد منفی نگر تعامل 
داریم. تقریبا اکثر مردم دوست دارند اعضای خانواده، دوستان 
و اطرافیان ش��ان افراد مثبت اندیش باشند و همیشه نیمه  پر 
لیوان را ببینند، اما خودمان چه تفکری داریم؟ آیا همان فرد 
مثبت اندیشی هستیم که از دیگران انتظار داریم؟ با ما همراه 
باشید تا درباره تفاوت طرز فکر افراد مثبت اندیش و منفی گرا 

بیشتر بدانید.
1. شکست اجتناب ناپذیر است

اف��راد مثبت اندیش نگاه بلندی به شکس��ت دارند و آن را 
فرصت��ی می دانند ب��رای یادگیری و بهتر ش��دن. آنها به این 
درک رس��یده اند که شکست یک اتفاق است و هویت و آینده 
زندگی شان را تغییر نمی دهد. در مقابل، منفی نگرها شکست 
را نقطه پایان می دانند و بعد از شکست از پا درمی آیند، چون 
به شکس��ت اجازه می دهند هویت ف��ردی آنها را تغییر دهد. 
آنها این درک را ندارند که شکس��ت جزئی از مسیر یادگیری 

و پیشرفت است.
2. از عهده انجام کارهای سخت برمی آیم

مثبت اندیش ها دوس��ت دارند همیش��ه به چالش کشیده 
ش��وند. آنها باور دارند زندگی بدون چالش، به هیچ پیشرفتی 

نخواهد رسید.
افراد مثبت اندیش نگاه روشنی به سختی  ها دارند و با روی 
باز، به دنبال راه هایی برای غلبه بر آن هستند. در مقابل، افراد 
منفی نگر همیشه به دنبال راه های آسان و میانبر هستند. آنها 
موانع را بالیی برای رسیدن به اهداف  شان می دانند و معتقدند 
موانع، احتمال شکست آنها را باال می برد. برای افراد منفی نگر، 

سختی های زندگی سازنده نیستند، بلکه شکننده اند.
3. همیشه بیشترین تالشم را می کنم

مثبت اندیش ها به جای تمرکز روی اوضاع، روی تالش برای 
رسیدن به موفقیت متمرکزند. آنها می دانند چیزهای زیادی 
وجود دارد که از کنترل ش��ان خارج است، اما تالش  شاملش 
نمی ش��ود. افراد مثبت اندیش همواره بیشترین تالش خود را 
می کنن��د، حتی اگر خیلی زیاد نباش��د، اما افراد منفی نگر به 
دنبال راحتی اند و از کمترین تالش��ی دست می کشند. البته 
اگر قرار باشد تالشی هم بکنند، معتقدند کاری از دست شان 
برنمی آید و خیلی زود تسلیم می شوند. اگرچه این افراد وقتی 
احس��اس کنند زیر نظر دیگرانند، احتمال دارد تالش خود را 

دوچندان کنند.
4. از موفقیت دیگران استفاده می کنم

اف��راد مثبت اندیش از موفقیت دیگران الهام می گیرند، آنها 
اطرافیان ش��ان را زیر نظر می گیرند و از خود می پرسند: »چه 
چی��زی می توانم از او یاد بگیرم؟« اما منفی نگرها به موفقیت 
دیگران حس��ادت کرده و آن را تهدیدی برای خود می دانند. 

برای منفی نگرها، موفقیت دیگران یعنی شکست خودشان.

5. چه کارهایی را می توانم بهتر انجام دهم؟
افراد مثبت اندیش از دیگران نظرخواهی کرده و از بازخوردها 
اس��تقبال می کنند. آنها با هر چیزی که به مهارت های ش��ان 
بیفزاید با روی باز برخورد می کنند، زیرا همیش��ه می خواهند 
پیشرفت کنند، اما منفی نگرها وقتی مورد انتقاد دیگری قرار 
می گیرند یا بازخوردی دریافت می کنند، احس��اس بی ارزشی 
می کنند. افراد منفی نگر بازخ��ورد را ابزاری برای بهبود خود 

نمی دانند، بلکه نشانه ناشایستگی خود تلقی می کنند.
6. روی هر چیزی تمرکز کنم، به آن انرژی می دهم

اف��راد مثبت اندی��ش روی چیزهایی تمرک��ز می کنند که 
می توانن��د کنترل ش��ان کنند. رضایت این اف��راد در گرو نوع 
واکنش ش��ان به اتفاقات است. مثبت اندیش ها معتقدند به هر 
آنچه روی آن تمرکز کنند قدرت می دهند، پس با درایت از آن 
استفاده می کنند، اما منفی نگرها تمرکز خود را روی چیزهایی 
می گذارند ک��ه نمی توانند کنترل کنند. مث��ال اختالف خود 
با دیگران را مرور می کنند، خود را برای اش��تباهات گذش��ته 
س��رزنش می کنند و از آینده هراس دارند و به رویاهای ش��ان 

اجازه تحقق نمی دهند.
۷. همه می توانند تغییر کنند

مثبت اندیش ها ب��اور دارند تنها چیزی که تغییر نمی کند، 
خوِد تغییر اس��ت. آنها ب��اور دارند که می توانند تغییر کنند و 

دیگران هم می توانند تغییر کنند.
در مقاب��ل، اف��راد منفی نگ��ر می گویند آدم ها ش��خصیت 
ثابت��ی دارند و تغییرناپذیرند؛ پس هیچ تالش��ی برای بهبود 
رفتارهای ش��ان نمی کنند و با خود می گوین��د »چه فایده ای 
دارد؟« البته منفی نگرها به دیگران هم امکان تغییر نمی دهند. 
وقتی یک فرد منفی نگر به چیزی برچسب بزند، دیگر نمی تواند 

طور دیگری به آن نگاه کند.
8. چیزهای زیادی هست که می توانم یاد بگیرم

اف��راد مثبت اندیش از یادگیری لذت می برند. آنها می دانند 
اطالع��ات روز ب��ه روز تکامل می یابد و ممکن اس��ت چیزی 
که 10 س��ال پیش موثر بود، امروز هیچ اثری نداش��ته باشد. 
منفی نگرها فکر می کنند همه چیز را می دانند و اگر اطالعات 
جدید با دانسته های قبلی آنها در تضاد باشد، بعید است آن را 
بپذیرند. آنها قبل از اینکه تشخیص دهند چه چیزی درست یا 

غلط است، به گوینده  آن توجه می کنند.
9. باید کار بزرگی انجام دهم

مثبت اندیش ه��ا هی��چ ترس��ی از بلندپ��روازی ندارند، اما 
منفی نگره��ا تفکر محدودی دارند و همواره س��عی می کنند 

دیگران را متقاعد کنند که رویاهای شان دست نیافتنی است.
10. با تحقیر دیگران، من بزرگ نمی شوم

مثبت اندیش ها حتی پشت سِر دیگران هم سعی می کنند 
ش��خصیت آنها را باال ببرن��د، اما منفی نگرها بقی��ه را خراب 

می کنند تا خودشان احساس بزرگی پیدا کنند.
11. من بدترین دشمن یا بهترین دوست خودم هستم

افراد مثبت اندیش خودگویی های خوبی با خودشان دارند. 
آنها روی آنچه در ذهن ش��ان می گذرد کنترل دارند و به افکار 
خود اجازه نمی دهند دلسردش��ان کنند. همچنین، انتظارات 
واقع بینان��ه ای از خ��ود دارند. آنها در م��ورد نقاط ضعف خود 
و س��ختی موقعیت ش��ان به خود دروغ نمی گوین��د. بلکه به 

خودشان می گویند برای موفقیت چه کاری باید انجام داد؟
افراد منفی نگر بدترین دش��من خود هستند. آنها خوبی ها 
را نمی بینند و همیش��ه به نیمه  خالی لی��وان نگاه می کنند، 
حتی اگر واقعا به موفقیت رسیده باشند. آنها قادرند روی تمام 
جوان��ب منفی تمرکز کنند و با این کار، اعتماد به نفس خود 

را کاهش می دهند.
12. زبان بدن شان چه می گوید؟

مثبت اندیش ها با خودشان همانند قهرمان رفتار می کنند. با 
دیگران رفتار خوبی دارند و مثبت اندیشی از حالت چهره شان 
هویداست، اما افراد منفی نگر خود را کوچک می دانند و همیشه 
نگاه ش��ان به سمت پایین است. شاید در نگاه اول تصور کنید 
عقل شان کم است یا دچار افسردگی  اند یا حتی بی تفاوتند...؛ 
خالصه اینکه چهره ش��ان ناراحت اس��ت و اصال راضی به نظر 

نمی رسند.
13. بهترین نتیجه با کار گروهی به دست می آید

اف��راد مثبت اندی��ش عاش��ق کار گروهی هس��تند. آنها به 
ایده های��ی که از جانب خودش��ان مطرح نش��ده هم، اهمیت 
می دهند و از آن  حمایت می کنند، حتی اگر موافق آن ایده ها 
نباشند. در مقابل، منفی نگرها اگر به این نتیجه برسند ایده ای 

موفقیت آمیز نیست، هیچ حمایتی از آن نمی کنند.
افراد منفی نگر وقتی ایده ای به بن بست می رسد، از جمالتی 
مانند »من که از اول گفتم...« برای سرزنش طرف مقابل شان 

استفاده می کنند.
14. باید جوانب مثبت هر چیزی را ببینم

مثبت اندیش ها بس��یار قدردانند و در هر موقعیتی نیمه  پر 
لیوان را می بینن��د. افراد منفی نگر نمی توانند در س��ختی ها 
جوان��ب مثبت را در نظر بگیرند و اصال برای بررس��ی جوانب 

مثبت یک وضعیت وقت نمی گذارند.
15. کارهای خوب دیگران را تحسین می کنم

مثبت اندیش ها به دنبال آنند که مثبت اندیشی را گسترش 
دهند. وقتی طرف مقابل ش��ان کار خوبی انجام می دهد، به او 
توجه کرده و به س��رعت تحسینش می کنند، اما منفی نگرها 
می گوین��د: »چ��را ب��رای کاری ک��ه باید خوب انج��ام دهد، 
تحس��ینش کنم؟« آدم های منفی نگر به این درک نرسیده اند 
که تش��ویق و تحسین چقدر اهمیت دارد، بلکه فکر می کنند 
توج��ه کردن به دیگران اهمیت دارد. این در حالی اس��ت که 
یک تشویق ساده می تواند باعث تقویت و بهبود روابط شود و 
برای انجام بهتر کارها به فرد انگیزه دهد، اما مثبت اندیش ها به 

چنین درکی رسیده و به تاثیر و قدرت کلمات واقفند.
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تکنیک های کاربردی بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام 

اینستاگرام در طول سال های اخیر جایگاه مهمی در میان کاربران به عنوان پلتفرمی عکس محور داشته است. این شبکه 
اجتماعی عالوه بر عکس از انواع ویدئوهای بلند و کوتاه نیز میزبانی می کند. همین امر بسیاری از برندها را به سوی طراحی 
و بارگذاری محتوای ویدئویی در اینس��تاگرام ترغیب کرده است. بدون تردید شمار باالیی از برندها در اینستاگرام فعالیت 
بازاریابی دارند. این امر در نگاه نخست یک واقعیت انکارناپذیر محسوب می شود. نکته مهم در این میان افزایش سطح رقابت 
در پی حضور شمار باالیی از برندهاست بنابراین باید نسبت به این نکته توجه الزم را نشان دهیم. اگر برندها بدون توجه 
به سطح رقابت در حوزه کسب و کار اقدام به بازاریابی نمایند، در نهایت با شکست های بسیار شدیدی مواجه خواهند شد 

بنابراین توجه سطح رقابت در اینستاگرام برای بازاریابی ویدئویی ضروری خواهد بود. 
اغلب بازاریاب ها و کارآفرینان برای بازاریابی در اینستاگرام به دنبال ایده ها و تکنیک های متنوع هستند. مهمترین نکته 
در این میان انتخاب تکنیک های بازاریابی مطمئن در اینس��تاگرام اس��ت. در غیر این صورت سطح باالی رقابت موجب از 
میدان به در ش��دن کس��ب و کارمان می شود. در ادامه برخی از توصیه ها و تکنیک های بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تعیین هدف برای هر ویدئو

تعیین هدف یکی از نکات مهم در بازاریابی است. اغلب کسب و کارها بدون تغیین هدف و فقط برای جلب نظر کاربران 
اقدام به تولید محتوا می کنند. این امر در بلندمدت مش��کالت بس��یار زیادی را پیش می آورد. وقتی یک محتوای بازاریابی 
دارای هدف مشخصی باشد، بازاریاب ها در تالش برای تحقق هدف موردنظر دست به تغییراتی در وضعیت آن خواهند زد. 
بسیاری از برندهای بزرگ مدت کوتاهی پس از اجرای کمپین شان اقدام به آپدیت اش می کنند. شاید این امر در نگاه نخست 

غیرضروری به نظر برسد، اما تاثیرگذاری بسیار مطلوبی بر روی وضعیت کمپین های بازاریابی خواهد داشت. 
تعیین اهداف متعدد برای یک ویدئوی بازاریابی ش��اید ایده جذابی باش��د، اما در واقعیت امکان اجرایی شدن ندارد. هر 
ویدئوی بازاریابی باید در پی تحقق یک هدف مشخص باشد. نکته مهم در این میان تعیین هدف براساس نیاز کسب و کار 
است. برخی برندها در زمینه تعیین هدف به دنبال مسائل بسیار عجیب و دارای مقیاس بزرگ هستند. اغلب چنین اهدافی 

در نهایت محقق نخواهد شد بنابراین باید اهداف براساس توانایی و سطح نیاز هر کسب و کار تغییر پیدا کند. 
ش��اید ش��ما در زمینه انتخاب هدف برای محتوای بازاریابی تان تردید داشته باشید. توجه به اهداف ذیل در این صورت 

ضروری خواهد بود:
• ویدئوی دارای اطالعات مهم در مورد محصوالت برند به منظور جلب نظر مشتریان برای خرید

• ویدئویی برای رونمایی از یک رویداد یا جشنواره تخفیف مهم در حوزه کسب و کار
• ویدئوی آموزشی برای استفاده از یک محصول یا تعمیر آن از سوی مشتریان

• نمایش نظرات کاربران و مشتریان در قالب یک ویدئوی کوتاه
• تبلیغ سایت رسمی برند برای افزایش ترافیک آن

نکته مهم در زمینه طراحی ویدئوهای بازاریابی در اینس��تاگرام ضرورت رعایت اختصار اس��ت بنابراین امکان استفاده از 
ویدئوهای طوالنی در این حوزه وجود ندارد. هرچه ویدئو کوتاه تر باش��د، تاثیرگذاری بیش��تری نیز بر روی مخاطب هدف 

خواهد داشت. 
جلب نظر مخاطب هدف

فرصت بازاریاب ها برای جلب نظر مخاطب هدف در اینس��تاگرام بس��یار اندک اس��ت. کارب��ران پس از تنها چند صدم 
ثانیه اقدام به تصمیم گیری برای مشاهده یک ویدئو یا صرف نظر از آن می کنند، با این حساب بخش ابتدایی ویدئو برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف دارای اهمیت بس��یار زیادی خواهد بود. این امر ب��ه معنای ضرورت طراحی آغازهای 
جذاب اس��ت. برخی از برندها به بخش ابتدای ویدئوی ش��ان توجه الزم را نشان نمی دهند بنابراین به طور مداوم با کاهش 

بازدیدکننده مواجه هستند. 
یکی از راهکارهای ساده برای بهبود وضعیت ویدئوهای بازاریابی برند در زمینه جلب نظر مخاطب هدف تالش برای تقلید 
از برندهای بزرگ اس��ت. کس��ب و کارهای مشهور مانند نایک به خوبی امکان تولید محتوا و جلب نظر مخاطب هدف در 
اینستاگرام را دارند. شاید این امر در ابتدا برای بازاریاب ها بی معنا یا حتی دشوار باشد، اما با مرور چند باره تکنیک برندهای 

بزرگ امکان یادگیری برخی از نکات فراهم خواهد شد. 
برخی از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف اقدام به تولید ویدئوهای بازاریابی دنباله دار می کنند. این امر فقط در صورت 
داش��تن ایده ای جذاب برای جلب نظر مخاطب هدف در بلندمدت مناس��ب خواهد بود. در غیر این صورت کاربران پس از 

مشاهده یک قسمت از ویدئوها نسبت به مشاهده سایر بخش ها انگیزه ای نخواهند داشت. 
توجه به زیرنویس

بسیاری از کاربران تمایلی برای شنیدن صدای ویدئوها در اینستاگرام ندارند. این امر به معنای کاربرد کمتر دیالوگ ها در 
ویدئوهای بازاریابی خواهد بود. برخی از برندها در این راستا تمام دیالوگ های ممکن را حذف می کنند. این امر نتیجه کار را 
به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. راهکاری دیگر در این میان استفاده از زیرنویس است. این امر موجب آگاهی کاربران از 

ماهیت ویدئو حتی در صورت عدم تمایل برای زیادکردن صدا می شود. 
اگر کیفیت صدا و تصویر در ویدئوهای بازاریابی با هم انطباق نداشته باشد، وضعیت بازاریابی برندها به شدت دشوار خواهد 
شد. بسیاری از برندها به طور مداوم با مشکالتی در زمینه انطباق این دو بخش مواجه هستند. دلیل این امر توجه بیش از 
اندازه به ضبط ویدئو و طراحی دیالوگ های بسیار ساده و ابتدایی است. این امر تمام تالش های تیم بازاریابی را نابود می کند. 

ترکیب ایده های تازه
بدون تردید الگوبرداری از دیگر برندها برای جلب نظر مخاطب هدف کار ساده ای خواهد بود. امروزه بسیاری از تیم های 
بازاریابی برای تولید محتوای اینس��تاگرامی از این تکنیک اس��تفاده می کنند. نکته مهم در این میان نیاز به ایده های تازه 
پس از چند بار الگوبرداری از دیگر برندهاست. در غیر این صورت کاربران واکنش بسیار منفی به وضعیت بازاریابی برندها 

نشان خواهند داد. 
امروزه کسب و کارها برای طراحی محتوای ویدئویی بهتر اقدام به تولید محتوا در قالب های متفاوت می کنند. مهمترین 
مسئله در این میان نیاز به ترکیب ایده های تازه برای دستیابی به یک ایده برتر است. چنین امری برای بسیاری از برندها 
دست نیافتنی محسوب می شود. اگر در این راستا اندکی تمرین و مداومت به خرج دهیم، پس از مدت زمانی کوتاه امکان 

استفاده از ایده های ترکیبی برای طراحی ویدئو را خواهیم داشت. 
استفاده از نرم افزارهای ویرایش ویدئو

ویدئوهای خام همیش��ه دارای کیفیتی متفاوت از نتیجه نهایی کار هستند. این امر اهمیت نرم افزارهای ویرایشگر را به  
خوبی نش��ان می دهد. کار با چنین نرم افزارهایی اغلب نیاز به آموزش��ی س��اده و ابتدایی دارد بنابراین شرکت در دوره های 
یادگیری کار با نرم افزارهای ویرایش ویدئو ضروری خواهد بود. در غیر این صورت کیفیت ویدئوهای نهایی هر برند بسیار 
پایین خواهد بود.  خوشبختانه امروزه نرم افزارهای بسیار زیادی برای ویرایش ویدئو در دسترس برندها قرار دارد. هر کسب و 
کار براساس سطح نیازش امکان انتخاب یک نرم افزار را خواهد داشت. مهمترین مسئله در این میان توجه به نیازهای کسب 

و کار و انتظارات مان از یک نرم افزار مناسب است. 
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