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چرا پیمان های پولی ایران با روسیه، عراق و ترکیه به جایی نرسید؟

 مسیر پولی
عبور از تحریم

فرصت امروز: تحریم مهمترین مسئله اقتصاد ایران دست کم در دهه 90 بوده است. هرچند با پایان دوره ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن به عنوان چهل و شش��مین رئیس جمهور آمریکا، امیدها برای 
گش��ایش اقتصادی و لغو تحریم های نفتی و بانکی قوت گرفته اس��ت، اما هنوز تا رفع کامل تحریم ها راه زیادی 
باقی است. یکی از راهکارها برای عبور از تحریم، استفاده از پیمان های پولی و به کارگیری پول های ملی کشورها 

در مبادالت تجاری بین آنهاست. تجربیات جهانی نشان می دهد که کاهش آثار تحریم های اقتصادی، کاهش...

مهمترین متغیرهای تعیین قیمت مسکن

 در بازار مسکن پایتخت
چه می گذرد؟
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اقتصادهای خاورمیانه چگونه از بحران کرونا عبور می کنند؟

تلنگر کرونا به اقتصادهای نفتی

راز تبدیل شکست به پل پیروزی
کمپین چیتوز با حضور ستاره های هالیوود

نخستین همکاری فورد و گوگل 
7 راز یک سایت پربازدید

دیجیتال مارکتینگ زیر ذره بین متخصصان
نخستین همکاری فورد و گوگل 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اپل برند تحسین شده
سال 2020
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فرصت امروز: پس از آنکه شاخص بورس تهران در اولین روز 
این هفته بـا افت 37 هزار واحدی در آسـتانه ورود به کانال 

یـک میلیون واحـد قرار گرفـت، مدیران سـازمان 
بورس تالش کردند با سیاست گذاری جهت حرکت...

 بورس تهران به خبر تغییر دامنه نوسان
واکنش مثبت نشان داد

رشد دسته جمعی شاخص ها 

یادداشت

خالق نقدینگی

اس��تقراض دولت ه��ا از بانک 
مرک��زی، یک��ی از مهمتری��ن 
اقدامات تورم زا در ایران اس��ت. 
افزای��ش مطالبات بانک مرکزی 
از دول��ت در ترازنام��ه این بانک 
همیش��ه رون��د رو به رش��دی 
دارد و باع��ث افزایش پایه پولی 
کشور می شود. این افزایش پایه 
پولی باعث ورود پول های بدون 
پشتوانه به ش��بکه بانکی کشور 
می ش��ود و بانک ها هم با دادن 
امتی��از و وام از ه��ر ی��ک ریال 
گاهی می توانند تا ۸ برابر اعتبار 
یا نقدینگی خلق کنند. مشکل 
از همین جا ش��روع می شود؛ از 
آنجا ک��ه این نقدینگی مابه ازای 
کاال و خدم��ات ندارد، س��می و 
تورم زاست. فاکتور دیگر، افزایش 
بدهی بانک ه��ا به بانک مرکزی 
اس��ت. نگارنده بر این باور است 
که تورم در ایران همواره نتیجه 
افزای��ش حباب��ی و بی انضباطی 

مالی در این دو بخش است.
اگ��ر قرار ب��ود کاره��ا اصولی 
پی��ش رود، بانک مرکزی باید از 
بدهکار کردن دولت یا پرداخت 
اعتبار بدون پش��توانه به دولت 
جلوگیری می ک��رد. در مواقعی 
هم که مانند امروز کشور درگیر 
بحران ه��ای اقتصادی و کس��ری 

بودجه است، دولت باید 
4اوراق مشارکت یا اوراق...
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س��ال ها اس��ت که تبلیغ��ات و برندینگ در ش��بکه های 
اجتماع��ی به یک موضوع مهم در حوزه تبلیغات و بازاریابی 
تبدیل شده است. در کشورهایی که صنعت تبلیغات همپای 
بازار پیش رفته و رشد کرده، احاطه به شبکه های اجتماعی 
و تبلیغ��ات دیجیت��ال و انواع تولید محت��وا خود تبدیل به 
صنعتی مجزا ش��ده اس��ت. اما حاال چند ماهی است که به 
ضرب و زور خانه نشین شدن ها و تعطیلی های ناشی از شیوع 
بیماری کرونا، بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است 
که نهایتا دنیای دیجیتال ش��اید قرار اس��ت در عرصه های 
بس��یاری تبدیل ب��ه همان عرصه واقعی زندگی ما ش��وند؛ 
از آم��وزش گرفته تا کار روزمره، کامپیوترها و گوش��ی های 
هوشمند بودندکه می توانستند در زمانه شیوع، نفس نیم بند 
زندگی عادی را همچنان نگه دارند. همین شد که در میان 
کسب وکارها آنهایی که از پیش بسترهای دیجیتال را جدی 
گرفته بودند و یا اصوال کارش��ان براس��اس همین شبکه ها 
بنا شده بود ناگهان نش��ان دادند که در زمان بحران چطور 
می توانند خودشان را از رقبا جدا کنند و پیش بتازند. فرصتی 
که اینترنت و به صورت مشخص شبکه های اجتماعی ایجاد 
کرده اند البته نیازمند این است که کسب وکارها درس های 
تازه این محی��ط را تمرین کنند و یاد بگیرند که چطور در 
هزارتوی شبکه های مختلف و بسترهای متفاوت حاضر در 
اینترنت گیج نزنند. باید بلد شوند که هر یک از این محیط ها 
زبان و مخاطب خودش را دارد و براساس انتظاری که از آن 

فضا می رود باید وارد عمل شد.
آنچه در گزارش حاضر می خوانید، توصیه های چهارگانه ای 
درباره برندینگ و تبلیغات دیجیتال اس��ت که در نش��ریه 
کارآفرین آمریکا منتش��ر شده است. توصیه های این نشریه 
به شما این اس��ت: داستان و ارزش های برندتان را در میان 
بگذارید، اجتماعی بسازید و با مشتریان وارد گفت وگو شوید، 
محتوای تان را متناسب با کانال ها تعریف کنید و در نهایت، 

اطمینان پیدا کنید که کار معرفی برندتان باثبات می ماند.

ایجاد برند دیجیتال از نگاه یک کارآفرین
برندها تقریبا چند ثانیه فرصت دارند تا بتوانند به صورت 
آنالی��ن نظر اف��راد را به خود جلب کنند. ان��گاره خود این 
موضوع به اندازه کافی کار را س��خت نمی کرد که حاال باید 
بدانیم نحوه درک افراد از نام تجاری شما تعیین می کند که 
آیا به شما اعتماد خواهند کرد و مشتریان تان خواهند ماند 
یا خیر. خریداران آنالین معموال پول شان را صرف هر کسی 
نمی کنند بنابراین اینکه بتوانید از ابتدا برندتان را به خوبی 

معرفی کنید، کلید موفقیت است.
این نکت��ه را هیچ کس بهتر از کارولین چن، موس��س و 
مدیرعامل »ریس��ت بیوتی« نمی داند. او می گوید که قصد 
دارد این کار را از طریق به چالش کش��یدن استانداردهای 
قدیمی چند نسل انجام دهد، یعنی با توسل به استراتژی های 
دیجیت��ال برند که با مش��تریان مدرن ارتب��اط می گیرد و 
فراگیری، تنوع و س��رگرمی را تبلیغ می کند. سال گذشته 
»ریست بیوتی« دو برند زیبایی را معرفی کرد: اوروسا بیوتی، 
یک برند الک ناخن و وس��کا بیوتی، یک برند لوازم آرایشی. 
ه��ر دوی اینها وگان )تنها بر پایه م��واد گیاهی( و عاری از 

خشونت هستند.
چن با اش��اره به تبلیغات دیجیت��ال می افزاید: »تبلیغات 
دیجیت��ال قدرتمند در حوزه معرفی برند و هویت به ش��ما 
کم��ک می کن��د که مورد توجه مش��تریان ق��رار بگیرید و 
تیمی از هواداران بسازید که مارک و برند شما را به صورت 
ارگانیک با ش��بکه های دوستی خود به اشتراک می گذارند. 
این فرصتی است که با اس��تفاده از آن می توانید داستان و 
ارزش های برندتان را با مش��تریان بالقوه از سراسر جهان به 
اشتراک بگذارید و گروهی پویا از اشخاص بسازید که عالیق 

و ارزش های شما را قبول دارند.«
در مرک��ز خلق ی��ک حضور قوی دیجیتال ن��ام و دامین 
شرکت نشسته است. برای همین است که »ریست بیوتی« 
به دنبال دامین .inc رفت. چن می گوید: »ما در مورد دامین 

با آینده نگری پیش رفتیم و تصمیم گرفتیم از .inc استفاده 
کنیم چون خیلی مهم اس��ت که زود بتوانید دامین خوبی 
برای خودتان دس��ت و پا کنید. در مقایسه با سایر موارد در 
دسترس حس ما این بود که .inc به ما اجازه داد به هنگام 
ارتباط گرفتن با مش��تریان بالقوه و شرکای کاری حسی از 
مش��روعیت داشته باش��یم که بر روی کارمان تاثیر مثبت 
داشت.« چن راهنمایی هایی برای خلق برند دیجیتال دارد 

که می تواند در ذهن مشتری طنین انداز شود.
داستان و ارزش های برندتان را در میان بگذارید

مش��تریان هر روز و همواره در معرض برندهای جدید 
قرار می گیرند. داش��تن یک نام دامین که هم ساده فهم 
اس��ت و هم سریعا نام برند شما را مخابره می کند اولین 
گام مهم اس��ت. چن می گوید: »در مورد ریس��ت بیوتی، 
کلمه ریس��ت )ب��ه معنای تنظیم مج��دد( عامل کلیدی 
reset. پی��ام برند ما اس��ت. اطمینان از داش��تن دامین
inc ب��ه ما اج��ازه می دهد ک��ه خیلی راح��ت این پیام 
را بدون هیچ گونه س��ردرگمی با کس��انی ک��ه با این نام 
روبه رو می شوند در میان بگذاریم و هیچ حرف و عالمت 

اضافه ای در آدرس وجود ندارد.«
برای اینکه بیش��تر خودتان را از رقبا متمایز کنید، خیلی 
مهم است که بگویید چه چیزی برند شما را یگانه و متفاوت 
می کند. اعالم واضح ارزش های برند، رویکرد توسعه محصول 
و آن نوع صدایی که برای خود برمی گزینید بس��یار حیاتی 
هس��تند. به عنوان مثال در مورد اوروس��ا بیوتی، شرکت از 
محتواهای خ��ود و محتواهای معتبر تولیدش��ده توس��ط 
اس��تفاده کنندگان محصول در اس��توری های اینس��تاگرام 
استفاده می کند و سعی دارد توسط آنها ویژگی هایی مانند 
زود خشک شدن الک، درخشندگی و دوامش را تبلیغ کند: 
»عالوه بر این ما از ویدئوهای ارس��الی مش��تریان استفاده 
می کنیم که می گویند چقدر کار الک زدن ناخن های ش��ان 

در خانه برای شان ساده شده.«

اجتماعی بسازید و با مشتریان گفت وگو کنید
ایده اصلی این اس��ت که س��تونی از سفیران توانمند بنا 
بگذارید ک��ه از طریق محتواهای تولید کارب��ران بتوانند از 
طری��ق نقدهای مثبت، توصیه به دوس��تان و خان��واده و ... 
صدای برند ش��ما را به گوش آدم های بیش��تری در فضای 
دیجیتال برسانند. چن می گوید: »این شیوه از طریق کاهش 
هزینه های جذب مش��تری، به ایجاد یک گذرگاه به سمت 

رشد پایدار کمک می کند.«
از باز کردن بسته بندی محصول گرفته تا اینکه مشتریان 
چطور از این محصوالت اس��تفاده می کنند و چه رابطه ای با 
برند ش��ما از طریق خدمات مش��تریان دارند، نقاط کلیدی 
بسیاری هستند که مشتریان تان می توانند به صورت آنالین 
و بر روی شبکه های اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارند. 
چن می گوید: »ما اطمینان حاصل می کنیم که مش��تریان 
متوجه می شوند که این کار آنها چقدر برای ما مهم است و 
این کار را از طریق بازنشر محتواهای تولیدی آنها از طریق 
کانال های شرکت انجام می دهیم. این استراتژی به ما اجازه 
داده تا رابطه ارزش��مندی با کس��انی برقرار کنیم که حاال 

تبدیل به سفیران وفادار برند ما شده اند.«
محتوای تان را متناسب با کانال ها تعریف کنید

درک این نکته که چگونه مخاطبان در کانال های مختلف 
)فضاهای متفاوت در اینترن��ت( محتوا را دریافت می کنند 
بسیار مهم اس��ت، این فهم اجازه می دهد تا مطمئن شوید 
با موثرترین شیوه ممکن با مخاطبان تان در تماس هستید. 
برای مثال ویدئوهای کوتاه در محیط تیک تاک و در استوری 
اینستاگرام حرف ندارند، اما کسی که عضو خبرنامه ایمیلی 
شما می شود به احتمال بس��یار زیاد به دنبال اعالمیه های 
ف��روش، محت��وای وبالگ��ی و یا طرح تخفیف اس��ت. چن 
می گوید: »اصال خوب نیس��ت که با ارسال و یا پست کردن 
محتوای غیرجذاب مخاطبان تان را از دس��ت بدهید. اگر از 
هر بستری به شیوه ای موثر استفاده شود، می توانید نسبت 

به برند آگاهی به وجود آورید و زیربنایی از مخاطبان وفادار 
بس��ازید که با محتوای تولیدی شما ارتباط برقرار می کند و 
در مورد خدمات و محصوالت شما وارد گفت وگو می شود.«

هر تکه از محتوایی که به وجود می آورید باید به یک هدف 
دست پیدا کند، اهدافی مانند: دستیابی به دنبال کنندگان 
بیش��تر، تغییر، ارتب��اط گرفتن، آموزش در م��ورد برند و ... 
. ب��رای تحقیق در مورد فرمت ه��ای عمومی که معموال بر 
روی شبکه های مختلف خوب جواب می دهند وقت بگذارید 
و به آنچه رقبای ش��ما انجام می دهن��د و توجه کنید تا در 
مورد اینکه چه عملک��ردی بازتاب خوبی دارد ایده بگیرید. 
آنچه الزم دارید این است که یک استراتژی تولید محتوای 
اختصاصی برای هر بس��تر به وجود آورید و استراتژی های 
مختلف��ی را آزمای��ش کنید ت��ا ببینید ک��دام بهتر جواب 
می دهند و کدام موفق نیستند. به این می گویند »ارزیابی و 
وفق دادن«. چن می گوید: »شبکه های اجتماعی همواره در 
حال تغییرند و استراتژی های محتوایی شما باید همپای این 
تغییرات شود تا بتواند همچنان هیجان انگیز و به روز بماند.«
مطمئن شوید که کار معرفی برندتان باثبات می ماند

در عین حال که بریدن محتوا به قامت شبکه های مختلف 
و مخاطبان مهم است، حفظ برندینگ در سراسر پلتفرم های 
مختلف هم اوج کار اس��ت. چن می گوید: »بس��یار ضروری 
اس��ت که یک تجرب��ه قابل لمس برای مش��تریان جدید و 
آنهایی که دوباره به ش��ما مراجع��ه می کنند تعریف کنید؛ 
ح��اال از هر طریقی که قرار اس��ت به برند ش��ما بربخورند. 
مثال داش��تن المان های بصری فراتر از لوگوی شما، که روح 
برندتان را به تصویر می کشند، به شما این امکان را می دهند 
ک��ه بر اختالالت محی��ط )اینترنت( غلبه کنی��د و حواس 
مخاطب ت��ان را از آن خود کنید.« این المان ها پا را از لوگو 
فراتر می گذارند، می توانند رنگ و یا جنس پس زمینه باشند، 
ممکن است ش��یوه عکاسی شما از محصوالت تان باشند یا 

حتی تن یک صدای خاص.

این روزها اشتغال در استارت آپ ها به فرصتی ایده آل تبدیل شده و 
طرفداران زیادی دارد. کارکنان استارت آپ ها از سخت کار کردن لذت 
می برند، چراکه کار آنها با معنا و هیجان همراه است و بر زندگی بخش 
عم��ده ای از مردم اثر می گذارد. البت��ه گزینه های دیگری هم در این 
بین مطرح است، مثل مشارکت در سهام، تعطیالت نامحدود، میزهای 
پین��گ پونگ و امکان��ات دیگر در محیط کار. به نظر می رس��د هیچ 
مشکلی برای کار کردن در شرکت های نوپا وجود ندارد، اما چه عواملی 

ممکن است شما را از کار کردن در یک استارت آپ منصرف کند؟
بخش عمده ای از استارت آپ ها شکست می خورند و تعداد کمی از 
آنها به ثروت و موفقیتی که در خبرها می خوانید می رسند، چنانکه در 
اروپا ۸9 درصد از استارت آپ ها شکست می خورند. مسیر استارت آپ ها 
یک راه ناهموار با موانع و افت و خیزهای بس��یار اس��ت. یک روز شما 
نخستین مشتری خود را می بینید، از ساختن چیزی که می خواهید 

هیجان زده می شوید، گروهی را دور هم جمع می کنید و سرمایه کافی 
را جذب می کنید، اما روز بعد مش��تریان خود را از دس��ت می دهید، 
همکاران شما را تنها می گذارند و حساب و کتاب ها جور در نمی آید. به 
عنوان کسی که می خواهد در یک استارت آپ کار خود را شروع کند، 
باید بدانید کار کردن در یک شرکت نوپا مثل سوارِی ترن هوایی است.
از س��وی دیگر، س��اعت کار شما در یک اس��تارت آپ از 9 صبح تا 
پنج عصر نخواهد بود. کار زیاد بیش از آنچه به شما می گویند، تبدیل 
به رس��می در استارت آپ ها شده است. شما و همکاران تان برای وارد 
کردن یک ایده جاه طلبانه به زندگی و کمک به موفقیت شرکت تالش 
می کنید. هرچند بخش عمده ای از اس��تارت آپ ها، کارکنان ش��ان را 
به توازن در میزان کار و زندگی غیرکاری تش��ویق می کنند، اما باید 
انتظار ساعت های کاری نامعمول و طوالنی را هم داشته باشید. شاید 
ب��ه عنوان یک کارمند میانی در یک اس��تارت آپ، فکر کنید به دلیل 

جایگاه تان س��هم کمتری در موفقیت شرکت دارید. به هرحال، شما 
یکی از تکه های کلیدی پازل در کار استارت آپ به شمار می روید. کار 

شما چه بزرگ و چه کوچک بر موفقیت شرکت اثر دارد.
اس��تارت آپ ها همچنین در مراحل اولیه کار، یک هسته اصلی دارند 
ک��ه باید به نیازهایی مثل بازاریابی، فروش، پش��تیبانی و کارهای فنی 
پاس��خ دهد. گروه اصلی با مهارت و دانش��ی که دارد، بسیاری از کارها 
را پیش می برد. در این بین، ممکن است نقش شما به تناسب نیازهای 
کس��ب وکار تغییر کند. به عنوان کسی که می خواهد به جمع فعاالن 
اس��تارت آپی یا کارکنان یک اس��تارت آپ بپیوندد، بای��د با انجام دادن 
بعضی وظایف که خارج از ش��رح کار شماس��ت، راحت برخورد کنید. 
ممکن است وظیفه ای را به شما بدهند که خود را به اندازه کافی برای 
آن مناس��ب ندانید، مثل مدیریت، استخدام اعضای جدید یا صحبت با 
س��رمایه گذاران. اینطور کارها می تواند به احساس سردرگمی و گیجی 

بینجامد، اما باید خیلی س��ریع یاد بگیرید چط��ور می توان از پس این 
وظایف برآمد. غیر از این، ممکن اس��ت وظایفی را به شما واگذار کنند 
که تناسبی با توانایی های شما ندارد و از آن کمتر است. برای مثال، در 
روزهای نخست کار همه از جمله مدیرعامل باید به تلفن های مشتریان 
برای پش��تیبانی پاسخ دهند. در چنین شرایطی همه باید به پیشرفت 
کار کم��ک کنند. همچنین در مراحل اول، ظرفیت و زمان کافی برای 
خلق یک شرکت بدون نقص که سریع حرکت می کند، وجود ندارد. به 
همین دلیل، شرکت های نوپا در روزهای نخست فعالیت دچار بی نظمی 
هستند. در این مرحله، فرهنگ و فرآیندها در شرکت در حال تکمیل و 
اصالح است بنابراین قانون نوشته شده ای وجود ندارد. بعضی شرکت ها 
در روزهای نخست کار، اداره منابع انسانی و امور مالی هم ندارند. احتماال 
همه این کارها توس��ط یکی از موسسان استارت آپ انجام می شود که 
برنامه ش��لوغی هم دارد. هرچند نکته های زیادی برای یادگیری وجود 

دارد، اما کالس��ی برای شما برگزار نمی شود. هیچ کس توضیحی کافی 
برای هدایت امور به شما نمی دهد. همچنین استارت آپ ها از نظر مالی 
بهم ریخته و در فشارند. آنها تالش می کنند تا هزینه ها را کاهش دهند و 
با چابک کردن شرکت، سرعت بگیرند. در یک استارت آپ یاد می گیرید 
با تدبیر بیشتری بودجه ریزی کنید و البته باید با نرخ کمتری نسبت به 
بازار کار کنید. کار کردن در استارت آپ البته به معنای رد پیشنهاد کار 
در ش��رکت های دیگر و با حقوق باالتر است. به همین دلیل باید ایمان 
خود را به ماموریتی که در حال انجام آن هس��تید، تقویت کنید. ش��ما 
باید باور به کار را در خود، گروه و ش��رکت حتی در مواقع س��خت و در 
آستانه شکست، تقویت کنید. بسیاری از استارت آپ های موفق پیش از 
موفقیت، طعم چند شکس��ت را چشیده اند، اما همه آنها با اتکا به یک 
ویژگی مش��ترک موفق ش��دند که همان باور داشتن به کار شرکت در 

شرایط سخت و متعهدبودن همه اعضا به کار است.

از سطح باالی نااطمینانی تا ساعت کار طوالنی

آنچه شما را از کار در استارت آپ ها منصرف می کند

در دنیای برندینگ دیجیتال چطور هوادار بسازیم؟

برندینگ به سبک شبکه های اجتماعی

بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس بانکی



فرصت امروز: قیمت نفت به حوالی 60 دالر رسیده است و این مطمئنا 
خبر خوبی برای اقتصادهای نفتی خاورمیانه است. هرچند رقم مشخصی از 
صادرات نفت ایران وجود ندارد، اما با توجه به پایان دوره ریاست جمهوری 
ترامپ و کاه��ش احتمالی دامنه تحریم های نفتی در دولت بایدن به نظر 
می رس��د ایران می تواند به سیاق روزهای برجام دوباره به صادرات بیش از 
2 میلیون بش��که ای نفت برس��د. کما اینکه »واشنگتن پست« به تازگی از 
گزینه هاي احتمالي دولت بایدن در مورد ایران رونمایي کرده و از موافقت 
با وام درخواس��تي ایران از صندوق بین المللي پول، آزادسازي منابع مالي 
بلوکه شده ایران در کشورهاي خارجي و تمدید معافیت هاي خرید نفت از 

ایران به عنوان سه گزینه احتمالی آمریکا نام برده است.
ماجرا البته برای س��ایر اقتصادهای نفتی خاورمیانه چندان بهتر از ایران 
نیست و با بروز پاندمی کرونا و سقوط قیمت نفت، اقتصاد کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس دچار کسری بودجه و تنگنای درآمدی شد. در ابتدای 
س��ال 2020 میالدی بود که این کشورها براس��اس شاخص سختگیری 
آکسفورد به سرعت و قاطعانه از طریق قرنطینه نسبت به شوک همه  گیری 
کووید19- واکنش نش��ان دادند، هرچند به رغم از دست دادن درآمدهای 
نفتی و تحت فش��ار قرار گرفتن تامین مالی در مقایسه با سایر اقتصادها، 
نیاز کمتری به اعمال سیاست های مالی ضدچرخه  ای احساس شد. با این 
وج��ود، پرداخت مالیات ها به تعویق افتاد، بودجه  بخش س��المت افزایش 
یافت و سیاست های حمایتی از سوی دولت برای خانوارها و کسب و کارها 
 Chtham( ارائه شد. در این راستا، اتاق فکر امور بین  المللی چتم هاوس
House( ب��رای اقتصادهای منطقه خلیج ف��ارس مواردی را توصیه کرده 

است.
نقشه راه عبور از کرونا در اقتصادهای نفتی

O توول های خلیج فارس براس��اس شاخص سخت گیری آکسفورد -
ford Stringency Index(( س��ریعا از طریق قرنطینه نسبت به شوک 
پاندمی کرونا واکنش نش��ان دادند. شاخص سخت گیری آکسفورد، میزان 
ضریب سختگیری دولت ها در اعمال پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله 
اجتماعی را بررس��ی می کند و محورهای 9 گانه ای را می سنجد که شامل 
تعطیلی مدارس، تعطیلی مح��ل کار، لغو رویدادهای عمومی، محدودیت 
اجتماع��ات عمومی، تعطیلی حمل و نقل عمومی، ال��زام ماندن در خانه، 
کمپین های اطالع رس��انی، محدودیت ترددهای داخلی و کنترل سفرهای 

بین المللی است.
براساس آنچه معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی اتاق منعکس کرده، اگرچه 
سیاس��ت های اقتصادی به منظور حمایت از کس��ب و کارها و خانوارها از 
طریق کاهش نرخ های بهره بانک های مرکزی، تامین نقدینگی بانک ها و به 
تعویق انداختن پرداخت وام برای وام گیرندگان تس��هیل شده، اما سیاست 
مالی نیز نقش مهمی هرچند کمتر ایفا کرده است. همراه با از دست دادن 
درآمدهای نفتی و تحت فش��ار قرار گرفت��ن تامین مالی بخش عمومی و 
بس��یاری از افراد شاغل در این بخش، نیاز کمتری به اعمال سیاست های 
مالی ضد چرخ��ه ای Countercyclical Fiscal Policy(( بود. با این 
وج��ود، پرداخت مالیات به تعویق افتاد، منابعی برای هزینههای س��المت 
تخصیص یافت و پشتیبانی هدفمندی از طریق برنامه های حمایت از درآمد 

و اشتغال برای خانوارها ارائه شد.
تعطیلی های ناش��ی از کووید- 19 ب��ر اقتصادهای غیرنفتی منطقه نیز 
تاثیر ش��دیدی داش��ت. اگرچه اطالعات اخیر گزارش چشم انداز اقتصادی 
منطقه خاورمیانه صندوق بین المللی پول در اکتبر 2020، انقباض تقریبا 
کمت��ر از 5.7 درصدی را در س��ال 2020 پیش بینی ک��رد، اما این مقدار 
نیز همچنان قابل توجه بود. با توجه به کاهش س��طح ابتال به کرونا، آغاز 
واکسیناسیون، بازگشایی سفر و پشتیبانی اقتصادی قابل توجه برای سال 
2021 پیش بینی بهتری صورت گرفته، به گونه ای که پیش بینی می شود 
بخش غیرنفتی منطقه خلیج فارس، رشد 2.9 درصدی را در سال 2021 
تجربه کند )کمی بیشتر از رشد کلی تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده 
2.3 درصدی(، زیرا احتماال تولید نفت طبق توافقنامه اوپک پالس همچنان 

انقباضی خواهد بود.
اقدامات مهم و کلیدی در بحران های دوقلو 

منظور از بحران های دوقل��و، همزمانی بروز دو اتفاق همه گیری کرونا و 
کاهش ش��دید درآمدهای نفتی در اقتصادهای منطقه خلیج فارس است. 
همه گی��ری کرون��ا بار دیگر چالش ه��ای اقتصادی خلیج ف��ارس را تأیید 
ک��رده، اما آنها را تغییر نداده اس��ت. این موضوع مجددا اهمیت داش��تن 

ضربه گیره��ای قوی پولی و مالی برای کنترل تأثیر نوس��انات قیمت نفت 
و پیشبرد تالش های متنوع س��ازی در اقتصاد را تأیید و یادآوری می کند. 
اگرچه گام های مهمی برای ایجاد تعدیل موردنیاز در اقتصادهای بحرین و 
عمان در حال انجام اس��ت، ولی پویایی مالی کوتاه مدت در این اقتصادها 
قبل از بحران کرونا دشوار بوده و از آن زمان بیشتر هم شده است. با وجود 
اینکه پیش بینی می شود اوج درآمدهای نفتی برای همه کشورهای حاشیه 
خلیج فارس فقط برای دو دهه آینده ادامه خواهد داش��ت ولی در صورت 
ظهور بهبود جهانی »سبز«، ممکن است اقتصادهای مزبور زودتر از موعد 

پیش بینی شده با افت درآمدهای نفتی مواجه شوند.
چنانچه جذب سرمایه خارجی و نیروی متخصص ماهر خارجی دشوارتر 
ش��ود، تالش برای تغییر اقتصاد خلیج فارس چالش برانگیزتر خواهد بود و 
بخش های گردشگری و هتلداری کاربر )مبتنی بر نیروی کار( که در اکثر 
برنامه های متنوع س��ازی نقش اساسی دارند، تا زمانی که اطمینان نسبت 
به سفرها به طور کامل بازگردد، با مشکالت اساسی روبه رو خواهد شد، اما 
اهمیت ایجاد اقتصادی متنوع تر همچنان کمرنگ است بنابراین الزم است 
اصالحاتی که از زمان س��قوط قیمت نفت در س��ال 2014 در حال انجام 
است )تحت عنوان برنامه های گوناگون »چشم انداز«( با کاهش همه گیری 
کرون��ا همچنان ادامه یابند. س��رعت، ترتیب اهمی��ت و زمانبندی نیز در 

موفقیت انجام اصالحات اقتصادی موردنیاز نقش مهمی ایفا می کند.
ترازنامه های قوی بخش عمومی به اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
امکان انعطاف پذیری برای مدیریت کسری های مالی زیاد را در زمان بحران 
داده اس��ت. کسری مالی کل منطقه در س��ال 2020 حدود 9.2 درصد از 
تولید ناخالص داخلی تخمین زده ش��ده، در حالی که این رقم در س��ال 

2019 حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.
ضربه گیره��ای مال��ی که از محل کاه��ش توان دارایی ه��ا و اختصاص 
وام ه��ای جدید تأمین می ش��وند، تضمین الزم را در مقاب��ل لزوم اعمال 
سیاس��ت انقباضی مالی در روش ضدچرخه ای فراهم می کنند. دولت های 
خلیج فارس و نهادهای شبه دولتی از بزرگترین وام گیرندگان در بازارهای 
بین المللی در س��ال 2020 بودند، به طوری که بدهی دولت ها به تنهایی 
بیش از 50 میلیارد دالر بوده و کل بدهی نیز بیش از سه برابر این میزان 

است.
کدام موارد در اولویت اصالح قرار دارد؟

با کمرنگ ش��دن تأثیرات کووید19-، کسری های مالی باید کاهش یابد 
و س��اختار درآمد و هزینه ها دوباره تنظیم شود که این اقدام روابط دولت 
و ش��هروندان را نیز تغییر خواهد داد. معرف��ی مالیات های جدید )مالیات 
فروش، مالیات بر ارزش افزوده و احتماال مالیات بر درآمد، همانطور که در 
عمان اجرا شده است( حذف تدریجی یارانه های قیمت انرژی و در نهایت 
مقیاس بندی مجدد دستمزدهای باالی بخش عمومی، همگی برای اصالح 
بودج��ه دولت الزم اس��ت. کویت، قطر و امارات متح��ده عربی با توجه به 
درآمد سرانه باالتر، فضای مالی بیشتری برای انجام این کار دارند. کاهش 
در هزینه های س��رمایه ای نیز از توازن مالی در کش��ورهای عضو ش��ورای 
همکاری خلیج فارس پش��تیبانی می کند. کوچک کردن حجم پروژه های 
عمرانی بزرگ که به زیرساخت های اساسی کمک نمی کنند، معقول خواهد 
بود. در نهایت اگر متنوع س��ازی انجام شود، روابط بین دولت و بنگاه های 
خصوصی هم تغییر خواهد کرد. ش��رکت های خصوصی عادت کرده اند از 
طریق قراردادهای دولتی و یا با فروش کاالها و خدمات به خانوارها که به 
طور نامتناس��بی دریافت کنندگان دستمزد بخش عمومی هستند، کسب 

وکار خود را اداره و توسعه کنند.
اس��تفاده از نیروی کار خارجی با دس��تمزد پایین، موجب کس��ب سود 
ش��ده اما به طور عمومی بهره وری کم اس��ت و به نظر می رس��د طی دهه 
گذشته، کاهش بیشتری هم داشته است. برای بنگاه های خصوصی، نیروی 
کار خارجی جذاب تر از نیروی کار ملی اس��ت زیرا افراد خارجی س��اعات 
طوالنی تری را با دستمزد پایین تر کار می کنند و قدرت چانه زنی محدودی 
را تح��ت لوای قانون دارند. مش��وق ها برای بنگاه ها بیش��تر بر بخش های 
غیرتجاری متمرکز ش��ده اس��ت تا بر بخش های رقابتی تجاری. چالش ها 
ه��م به هم گره خورده اند، زیرا دول��ت همچنان اولین و آخرین کارفرمای 
نیروی کار ملی باقی می ماند که این امر پیش��رفت معنادار اصالحات مالی 

را دشوارتر می کند.
ب��دون ایجاد بخش خصوصی پویاتری که برای نیروی کار ش��غل ایجاد 
می کن��د، اصالحات اش��تغال عمومی از نظر اجتماعی یا سیاس��ی کارآمد 

نخواهد بود. الزم اس��ت سیاس��ت های بازار کار موجب شوند تا شهروندان 
را به کار در بخش خصوصی و اس��تخدام آنها توسط بنگاه ها تشویق کند، 
در حال��ی که همچنان ب��ه نیروی خارجی با مهارت ب��اال برای حمایت از 

برنامه های متنوع سازی هم مورد نیاز است.
دولت ه��ا می توانند تغییرات رفت��اری ایجاد کنند. آنه��ا باید به وضوح 
اع��الم کنند که فرصت های ش��غلی بخش عمومی در آین��ده با توجه به 
محدودیت های مالی محدود خواهد شد. این امر به کاهش سطح دستمزد 
مورد انتظار برای اشتغال در بخش خصوصی کمک می کند و به نوبه خود، 
از سیاست های ملی اشتغال پشتیبانی می کند. بنگاه های بخش خصوصی 
ه��م برای ارائه ش��رایط کاری جذاب، مانند آم��وزش در محل کار، انجام 
تمهیداتی در جهت انعطاف پذیرتر کردن کار و تمرکز بیش��تر بر پیشرفت 

شغلی باید کارهای بیشتری انجام دهند.
از مشارکت زنان در بازار کار تا تغییر نقش دولت

اصالحات برای تش��ویق مش��ارکت بیش��تر زنان در بازار کار ادامه دارد. 
اگرچه دستاوردهای مهمی در این زمینه به دست آمده، اما مشارکت زنان 
همچنان در اکثر کش��ورهای شورای همکاری خلیج فارس بسیار کم و به 
طور متوسط 32 درصد بوده، در حالی که این سهم برای مردان ۸2 درصد 
است. البته در پاییز 1399 نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در ایران به 
ترتیب 41.3 درصد و 14.1 درصد بوده که نرخ مشارکت زنان در ایران یک 
س��وم و نرخ مشارکت مردان هم نصف ارقام میانگین منطقه خلیج فارس 
اس��ت. از جنبه اقتصادی، مش��ارکت کم زنان در بازار کار منجر به کاهش 
قابل توجه تولید و درآمد ملی می شود. اصالحات مهم در جهت تشویق به 
داش��تن یک بازار عادالنه و رقابتی تر برای کارکنان خارج از کشور در حال 
انجام بوده و باید گسترش و تعمیق یابد. هرچند اصالحات قابل توجهی در 
قطر و عربس��تان سعودی انجام شده، اما میزان تغییرات واقعی، به اجرای 

عملی آنها بستگی دارد.
افزایش س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی با توجه به انتقال فناوری که 
می تواند به همراه داش��ته باشد، یک هدف اصلی است، اما ساکنان منطقه 
خلیج فارس دارایی های قابل توجهی را در خارج از کش��ور دارند که تحت 
ش��رایط مناس��ب، حداقل تا حدی می تواند برای تامین سرمایههای مالی 
و فیزیکی جذب ش��ود. این سرمایه گذاری ها می تواند باعث ایجاد مشاغل 
پردرآمد ش��ود که در صورت توس��عه همزمان مهارت ها و سرمایه انسانی، 

برای شهروندان جذاب است.
محیط ه��ای پایدار و قابل پیش بینی و همچنی��ن خطرات ژئوپلیتیکی 
کاه��ش یافته )توافقنامه اخیر صلح ش��ورای همکاری خلیج فارس از این 
نظر مهم اس��ت( که این امر به حداقل ک��ردن هزینه های معامله و فراهم 
آوردن محیط جذابی برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی کمک می کند.

امکان سرمایه گذاری خصوصی برای بازیابی سبزتر و پایدارتر که توسط 
دیجیتال سازی و فناوری های جدید پیش می رود، چشم انداز توسعه بخش 
خصوصی )که کمتر وابس��ته به دولت است( را در سراسر شورای همکاری 
خلیج فارس بیشتر بهبود می بخشد. این امر دولت ها را قادر می سازد تا از 
ایفای نقش های مالک، تولیدکننده و توزیع کننده به نقش های جدید داور، 

تنظیم کننده و تسهیلگر تبدیل شوند.
نقش دولت در توس��عه و متنوع س��ازی اقتصادی بس��یار حیاتی است. 
نهادهای دولتی برای انجام سرمایه گذاری های کالن و پذیرفتن ریسک ها، 
از قدرت مالی و پش��تیبانی سیاسی برخوردار هستند که بخش خصوصی 
قادر به انجام آنها نیست و  یا تمایلی به انجام آنها ندارد، اما همچنین آنها 
ممک��ن اس��ت پروژه هایی را انجام دهند که قب��ل از تعهد مبالغ هنگفت، 
ارزیابی بازار برای آنها وجود نداشته باشد. همچنین مداخله دولت ریسک 

کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد.
برقراری تعادل مناسب ضروری است. دولت در درجه اول باید تالش خود 
را بر تامین زیرساخت های باکیفیت، چارچوب قانونی و نظارتی مناسب و 
در صورت لزوم ایجاد انگیزه های مالی با محدودیت زمانی مش��خص برای 
سرمایه گذاران بخش خصوصی متمرکز کند. اگر قرار باشد سرمایه گذاری 
مستقیم توسط دولت انجام شود، باید در مناطقی باشد که بخش خصوصی 
در مراحل اولیه توس��عه قدم نمی گذارد، ضمن اینکه باید تجزیه و تحلیل 
دقیق هزینه- فایده انجام شود تا اطمینان حاصل گردد که آنها در مقایسه 
با منابع بخش عمومی استفاده شده، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند 
و در نهای��ت باید برنامه ای برای چگونگی خروج دولت و اجازه مش��ارکت 

بیشتر برای فعالیت بخش خصوصی تنظیم و عملیاتی شود.

اقتصادهای خاورمیانه چگونه از بحران کرونا عبور می کنند؟

تلنگر کرونا به اقتصادهای نفتی
دریچه

شمارش معکوس برای لغو تحریم های نفتی ایران
ایران آماده بازگشت به بازار نفت می شود

دول��ت جدید آمری��کا در حال ارزیاب��ی راه هایی ب��رای توافق با 
کش��ورهای اروپایی در راس��تای برداشتن فش��ارهای مالی از ایران 
و لغ��و تحریم ه��ای خردکنن��ده دول��ت قبلی این کش��ور خصوصا 
تحریم های فروش نفت و بازگشت به توافق هسته ای با ایران است.
به گزارش خبرآنالین، براس��اس اعالم ناظ��ران بین المللی، دولت 
بای��دن در پی یافت��ن راه هایی برای تعامل با ایران اس��ت به عنوان 
مث��ال، برخی از س��یگنال مهم آمریکا به صن��دوق بین المللی پول 
ب��رای پرداخت وام به ایران خبر می  دهند. از س��وی دیگر، اخباری 
درخصوص کاهش تحریم های نفتی ایران نیز به گوش می رس��د. به 
این ترتیب به نظر می رس��د که با تحقق این اهداف فشار سنگینی 
ک��ه بح��ران کرونا بر دوش اقتص��اد ایران نهاده اس��ت، تا حدودی 

جبران شود.
ایران حاال آماده بازگش��ت به بازار جهانی نفت است. بیژن زنگنه 
وزیر نفت نیز آمادگی ایران برای بازگش��ت به بازارهای جهانی نفت 
را اعالم کرده و البته تاکید کرده است که حجم صادرات محصوالت 
پتروشیمی ایران در دوره تحریم افزایشی بسیار قابل توجه را تجربه 

کرده است.
مجل��ه پیپل در گزارش اخیر خود نوش��ته اس��ت ک��ه جو بایدن 
می تواند با یک امضا تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از توافق برجام را 
منتفی کند و در حال حاضر لغو تحریم های نفتی ایران و بازگش��ت 
این کش��ور به بازار بین المللی نفت در حال پیگیری اس��ت. ناظران 
بین المللی بر این باورند که دولت بایدن به دنبال صدور مجوزهایی 
برای تس��هیل روند تجارت خارجی ایران با س��ایر کش��ورهای دنیا 
اس��ت و همچنین وزارت خزانه داری این کش��ور در صدد تاس��یس 
ی��ک کانال بشردوس��تانه برای نقل و انتقاالت مال��ی با ایران خارج 
از اینس��تکس اس��ت. از س��وی دیگر گفته ها حاکی از آن است که 
مذاکرات دول��ت کره جنوبی با آمریکا درخص��وص پول های بلوکه 

شده ایران در این کشور در مراحل پایانی است.
طی ماه های اخیر نه تنها در دولت بایدن و در میان دموکرات های 
آمریکایی بلکه در کشورهای اروپایی که طرف دیگر برجام هستند، 
صحبت ه��ای زیادی درخصوص کاهش فش��ار تحریم ها علیه ایران 
صورت گرفته اس��ت؛ الی گرانمایه که یکی از اعضای ارشد شورای 
روابط خارجی اروپا اس��ت، در این خصوص می گوید: »ایده های در 
حال بررس��ی در بین طرفین برجام اگر منجر به بازگشت آمریکا به 

برجام نشود نیز فشار مالی بر دوش ایران را کاهش خواهد داد.«
احی��ای توافق ایران یک��ی از س��خت ترین چالش های پیش روی 
دولت بایدن اس��ت. در عی��ن حال طرفداران ترام��پ مقابل دولت 
بایدن قرار گرفته اند؛ روز جمعه شورای امنیت ملی بایدن جلسه ای 
درباره مس��ائل خاورمیانه برگزار کرد و باورها بر این اس��ت که لغو 

تحریم های ایران محور اصلی این جلسه بوده است.
جنیف��ر رنه س��اکی، س��خنگوی کاخ س��فید در دول��ت بایدن و 
س��خنگوی اس��بق وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا درخصوص 
نشست جمعه گذش��ته در توییتر خود نوشت: »هنوز سیاست های 
کلی اخذ نشده اند و ما قبل از اخذ تصمیم نهایی با کنگره و شرکای 

اروپایی مشورت خواهیم کرد.«
بایدن ب��رای مدت ها به عن��وان مخالف خروج آمری��کا از برجام 
ش��ناخته می ش��د اما بازگش��ت به برجام برای این کش��ور نیاز به 
توافق های گس��ترده ای دارد؛ دولت بایدن تاکی��د دارد که ایران تا 
بازگشت آمریکا به برجام به این توافق پایبند بماند و آنتونی بلینکن 
وزی��ر امور خارجه آمریکا نیز بر این باور اس��ت که هنوز پیش روی 

آمریکا راه طوالنی برای بازگشت به برجام است.
همچنی��ن س��خنگوی وزارت امور خارجه آمری��کا، ند پرایس در 
ای��ن خصوص گفته اس��ت ک��ه از آنجا که خروج آمری��کا از برجام 
بدون مش��ورت با متح��دان خود یعنی کش��ورهای اروپایی صورت 
گرف��ت، ایاالت متحده آمری��کا در دوره بایدن می خواهد قبل از هر 
تصمیم نهایی با متحدان اروپایی خود مشورت کند. پرایس در ادامه 
سخنان خود گفت: »قبل از اعالم هرگونه تغییر در سیاست در این 
راس��تا، ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این مش��اوره ها را 

انجام داده ایم و اکنون در حال انجام آنها هستیم.«
ب��ا این وجود روزهای ابتدایی ریاس��ت جمهوری بایدن اس��ت و 
رابرت مالی که وکیل، کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی و کارش��ناس 
حل وفصل درگیری اهل ایاالت متحده آمریکا اس��ت، تازه در هفته 
گذش��ته به عنوان نماینده ویژه ایاالت متحده آمریکا در امور ایران 
معرفی ش��د و وندی ش��رمن نیز که برای تصدی قائم مقامی وزیر 
امور خارجه این کشور معرفی شده است هنوز جلسه استماع تایید 

سنا را نگذرانده است.
با پایان دوره ریاس��ت جمهوری دونالد ترام��پ و همزمان با آغاز 
ریاس��ت جمه��وری جو بایدن ب��ه عنوان چهل و شش��مین رئیس 
جمهور ایاالت متحده آمریکا، تولید و عرضه نفت ایران در بازارهای 
جهانی در حال افزایش است. با این وجود تولید و عرضه نفت ایران 
در حال حاضر بس��یار پایین تر از مقدار قب��ل از تحریم های ایاالت 
متحده است؛ طبق پیش بینی های انجام شده توسط راپیدان انرژی، 
عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی طی دو تا سه ماه آینده 500 

هزار بشکه دیگر در روز افزایش پیدا خواهد کرد.
در ای��ن بی��ن که تیم بای��دن می خواهد قدم به قدم و همس��و با 
اروپا درخصوص بازگش��ت به توافق برجام تصمی��م بگیرد، ایران و 
ایاالت متح��ده آمریکا در اواخر ماه فوریه به س��مت بحرانی پیش 
می روند که احیای توافق را دش��وارتر می کن��د چراکه این بار توپ 
در زمین آنهاس��ت؛ اخیرا ایران اعالم کرده است که در صورت رفع 
نش��دن تحریم ها نس��بت به لغو پروتکل الحاقی اقدام خواهد کرد و 
صحبت های وزیر امور خارجه کش��ورمان مبنی بر این است که اگر 
تحریم ها تا روز بیس��تم فوریه لغو نش��ود، ای��ران از پروتکل الحاقی 

خارج می شود.
روز گذشته )یکشنبه( نیز حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی 
ارتش، بازگش��ت ایران به تعهدات برجام��ی را منوط به لغو تمامی 
تحریم ها دانس��ت و گفت: »ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود 
بازخواهد گش��ت که آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف 
یا ب��ر روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راس��تی آزمایی 
ایران قرار گیرد. این، سیاس��ت قطعی و غیرقابل برگشت جمهوری 
اس��المی و مورد اتفاق همه مسئوالن است و هیچ کس از آن عدول 

نخواهد کرد.«
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فرصت امروز: بازار مس��کن پایتخت که در پای��ان پاییز با افت قیمت و 
حجم معامالت مواجه ش��ده بود، در نخس��تین ماه زمستان بار دیگر رشد 
کرد و به نظر می رسد با ریزش بازار سرمایه، مسکن ازجمله بازارهایی است 
که دوباره مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. طبق آخرین گزارش 
بانک مرکزي از »تحوالت بازار مسکن پایتخت در دي ماه«، متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مسکوني در شهر تهران به 27 میلیون و 3۸6 هزار تومان 
رس��ید که نسبت به آذرماه امسال 1.۸ درصد و نسبت به دی ماه پارسال 
9۸ درصد رش��د داشته است. همچنین حجم معامالت مسکن در دی ماه 
امس��ال 3 هزار و 515 فقره بوده اس��ت که نسبت به ماه مشابه سال قبل 

67 درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل 37 افزایش را نشان می دهد.
به فاصله چند روز پس از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز به بررس��ي 
تورم بازار مسکن تا دي ماه امسال پرداخت و از رکوردزني تورم مسکن در 
ابتدای زمستان خبر داد، به طوری که تورم قیمت مسکن که در آخرین ماه 
پاییز در پایین ترین س��طح خود نسبت به فروردین ماه 1396 قرار داشت، 
بار دیگر تغییر کرد و به بیشترین تورم ساالنه از ابتداي سال تاکنون رسید. 
طبق گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت امالک مسکونی شهر تهران 
در دی امس��ال، تورم ماهانه مس��کن که در آذرماه به پایین ترین حد خود 
از س��ال 1396 تاکنون یعنی منفی ۸.5 درصد رسیده بود، با افزایش 16 
واح��د درصدی به ۸.2 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 منتشرشده بانک مرکزی، 2 هزار و 555 معامله خرید 
مس��کن در آخرین ماه پاییز ثبت ش��د که نسبت به مدت مشابه پارسال، 
کاهش 73 درصدی را نش��ان می دهد، با این حال تعداد معامالت دی ماه 
به 3 هزار و 515 معامله خرید رس��یده است که نسبت به آذرماه، افزایش 
حدود 3۸ درصدی را نش��ان می دهد و می تواند توضیح دهنده بخش��ی از 
افزایش قیمت مس��کن پایتخت در این ماه باشد. همچنین به گفته مرکز 
آم��ار، نرخ تورم نقطه ای قیمت مس��کن در دی ماه امس��ال به رقم 90.4 
درصد رسید؛ یعنی خریداران واحدهای مسکونی در شهر تهران در دی ماه 
امسال 90.4 درصد هزینه بیشتری نسبت به دی ماه سال گذشته پرداخت 

کرده اند.

هرچند گرانی مسکن در چند سال گذشته و تبدیل آن از کاالیی مصرفی 
به کاالیی س��رمایه ای شاید برای ش��هروندان قابل توجه به نظر برسد، اما 
تحلیلگران و پژوهشگران این دوره گرانی را هم در ادامه چرخه های رونق 
و رکود مس��کن می دانند؛ چرخه هایی که در س��ال های گذش��ته ازجمله 
دهه های 70، ۸0 و 90 پیامد نوس��ان در متغیرهای مشخصی بوده است. 
بررس��ی ها نشان می دهد که رشد جمعیت ش��هری، درآمد خانوارها، نرخ 
بی��کاری، متوس��ط هزینه برای تولی��د یک متر مربع بنا، ت��ورم انتظاری، 
نابرابری درآمد، رش��د درآمدهای نفتی، نقدینگی و ن��رخ ارز از موثرترین 
متغیرها در الگوی قیمت مسکن در ایران است و هر زمان که یکی از این 
متغیرها دچار نوسان شود، به اندازه سهم خود بازار مسکن را هم متالطم 

کرده است.
ضری��ب جین��ی، درآمد نفت��ی و وضعی��ت بازارهای رقی��ب ازجمله 
مهمترین متغیرهای تعیین قیمت مس��کن در ایران هستند. اثرگذاری 
ضریب جینی در بازار مسکن یعنی اینکه نابرابری بیشتر درآمد و کاهش 
ق��درت خری��ِد کم درآمدها و می��ان درآمدها باعث می ش��ود واحدهای 
مس��کونی بیشتری توسط افراد پردرآمد خریداری شده و در نتیجه نرخ 
واحدهای مسکونی خالی افزایش پیدا کند. در این میان، افزایش درآمد 
خانوارهای ثروتمند قیمت تعادلی مس��کن را باالتر می برد چراکه قیمت 
در بازار امالک و دارایی مسکن تعیین می شود و در نتیجه، نسبت قیمت 
مسکن به درآمد با افزایش نابرابری درآمد، باال می رود. همچنین افزایش 
نابرابری درآمد یا به دلیل افزایش درآمد دهک های باالی درآمدی است 
ی��ا به دلیل کاهش درآم��د دهک های پایین درآم��دی رخ می دهد. در 
واقع، افزایش نابرابری درآمد، قیمت کاالهای مصرف ش��ده توسط فقرا 
را افزایش می دهد و عملکرد ثروتمندان در بازار مسکن بر روی تقاضای 

مسکن افراد کم درآمد تاثیر دارد.
از سوی دیگر، تحوالت بازارهای جهانی نفت نیز از جمله عوامل برونزایی 
اس��ت که بازار مس��کن در کش��ورهای صادرکننده نفت را متأثر می کند. 
براساس نظریه بیماری هلندی، با افزایش درآمدهای نفتی به علت تزریق 
پول نفت به اقتصاد، بازار مسکن با افزایش تقاضای افراد مواجه می شود و 
دولت نیز با واردات نمی تواند از آثار تورمی آن جلوگیری کند. در این حالت 
که اطمینان سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصاد پایین می آید، خرید 

و احداث مسکن نوعی سرمایه گذاری مطمئن به حساب می آید و در نتیجه 
مسکن از یک کاالی مصرفی به یک کاالی سرمایه ای تبدیل می شود. نکته 
مهم دیگر این اس��ت که در ایران به طور عمده مس��یر اثرگذاری سیاست 
مالی از نوسان های درآمدهای نفتی می گذرد، یعنی با ایجاد شوک نفتی و 
ورود این درآمدها در بودجه عمومی، تقاضای کل و درآمد حقیقی افزایش 
می یابد. به این ترتیب، شوک نفتی مثبت از طریق اثر درآمدی و در کنار 
آن فش��ار در جهت افزایش قیمت کااله��ای غیرمبادله ای می تواند باعث 

افزایش قیمت مسکن شود.
میزان بازدهی بازارهای موازی نیز در سمت و سوی قیمتی بازار مسکن 
اثرگذار است، به طوری که هر اندازه بازدهی بازارهای رقیب بیشتر شود، از 
تقاضا برای میزان مسکن کاسته می شود. البته از آنجا که مسکن عالوه بر 
مصرف جنبه سرمایه گذاری هم دارد، قیمت سایر دارایی ها نیز بر تقاضای 
آن اثرگذار است. بنابراین قیمت سکه، شاخص سهام و بازدهی نرخ ارز هم 

به عنوان متغیرهایی با اثر منفی بر قیمت مسکن در نظر گرفته می شود.
حال س��وال این اس��ت که در ای��ران کدامیک از ای��ن متغیرها وزن 
بیش��تری در رش��د قیمت مسکن داش��ته است؟ پژوهش��گران در یک 
مطالع��ه آماری ب��ا عن��وان »تعیین کننده های قوی قیمت مس��کن در 
ایران«، وضعیت بازار مسکن و 9 متغیر موثر بر قیمت مسکن را در بین 
س��ال های 1375 تا 1396 بررسی کرده اند. این پژوهشگران در بررسی 
خود به این نتیجه رسیده اند که نرخ رشد شهرنشینی بیشترین اثر را بر 
افزایش قیمت مسکن داشته است و بنابراین تعدیل جمعیت مثل تغییر 
حجم و س��اختار آن باید مورد توجه بیشتر سیاست گذاران و دولتمردان 
ق��رار بگیرد. به عبارت دیگر، اثر درآمد خانوارها به جز تقاضای مصرفی، 
تقاضای س��رمایه گذاری عظیمی را در بازار مس��کن ایجاد کرده اس��ت 
و توس��عه نامتعادل ش��هرها به تراکم جمعیت شهرنشینی در بعضی از 
بخش ها منجر ش��ده اس��ت که همین امر زمینه نوسان قیمت مسکن و 
رش��د افسارگس��یخته آن را فراهم می کند. همچنین رونق فعالیت های 
اقتصادی در مناطق کم برخوردار برای تعادل بخش��ی قیمت مسکن باید 
بیش از پیش مورد توجه سیاس��ت گذاران و مس��ئوالن قرار بگیرد تا اثر 
نابرابری درآمد بر دسترس��ی به مسکن کاهش پیدا کند و ثبات به بازار 

مسکن بازگردد.

مهمترین متغیرهای تعیین قیمت مسکن

در بازار مسکن پایتخت چه می گذرد؟

انباش��ت بدهی دولت به تأمین اجتماعی با سالمت مردم سروکار دارد. 
فارغ از بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت که محصول اس��تقراض ها و 
بدعهدی ها در سال های گذشته است، برآوردهای سال 99 نشان می دهد 
که بدهی جاری به تأمین اجتماعی ماهانه بیش از 3 هزار و 500 میلیارد 
تومان اس��ت. از س��وی دیگر، صندوق های بازنشس��تگی سومین طلبکار 
بزرگ دولت محسوب می شوند که عمده بدهی به این صندوق ها، ناشی از 
تکالیفی است که در قوانین و مقررات مختلف نظیر قوانین بودجه سنواتی 
و برخی قوانین دائمی برعهده این س��ازمان قرار می گیرد. بس��یاری از این 
تکالیف دارای بار مالی بوده و درصورتی که در قانون دولت موظف به جبران 
بار مالی شده باشد، با عدم ایفای تعهدات دولت در قبال این بار مالی، دولت 

به صندوق های بازنشستگی بدهکار می شود.
بررس��ی عملکرد دولت های مختلف در مقاطع تاریخی گوناگون نش��ان 
می دهد که دولت ها تمایل باالیی برای ایفای تعهدات خود به صندوق های 
بازنشستگی و بنگاه های خصوصی ندارند. این نوع بدهی در مقایسه با بدهی 
ایجادش��ده از محل انتشار اوراق بهادار بس��یار غیرشفاف است. زمانی که 
دولت به تعهدات خود در قبال صندوق ها و بنگاه ها عمل نمی کند این دو 
گروه با محدودیت مالی مواجه می شوند و به تعهدات خود به حلقه بعدی 
یعنی اشخاص حقیقی، بنگاه ها و بانک ها عمل نمی کنند. درنتیجه بخش 
زیادی از بدهی دولت از طریق معوقات بانکی یا عدم ایفای تعهدات بنگاه ها 
به  صورت اجباری به بانک ها، اشخاص حقیقی یا حقوقی و حلقه های بعدی 
منتقل می ش��ود. به عبارت بهتر، بدهی دولت عم��ال حلقه های متعددی 
از فع��االن اقتص��ادی را در این روند، دچار مش��کل می کند. این در حالی 
است که اگر این بدهی ها به  صورت اوراق باقابلیت معامله منتشر می شد، 

دارن��دگان اوراق در صورت تمایل یا نیاز به نقدینگی اقدام به فروش اوراق 
کرده و از منتقل شدن بدهی خود به حلقه های بعدی جلوگیری می کردند 
بنابرای��ن بدهی ه��ای نقدناپذیر دولت موجب تضعی��ف بخش خصوصی، 
افزایش طرح های سرمایه گذاری ناتمام، ناپایداری صندوق های بازنشستگی 
و... خواهد بود. بدهی سازی دولت به تأمین اجتماعی از دو مسیر می گذرد. 
مس��یر اول تقریبا از دولت نهم آغاز ش��ده و این مجرا مدام تقویت  ش��ده 
اس��ت. مجرای اول، تعهدی است که دولت به بیمه ش��دگان این سازمان 
دارد. براس��اس این تعهد دولت موظف است 3 درصد از حق بیمه هر یک 
از بیمه پردازان را به این سازمان پرداخت کند، محاسبات بیمه ای حاکم بر 
این س��ازمان معین کرده که سهم بیمه هر بیمه شده 30 درصد از حقوق 
و مزایای دریافتی اس��ت، ک��ه کارفرما 20 درصد، بیمه ش��ده 7 درصد و 
دولت نیز 3 درصد آن را پرداخت می کند. طی س��ال های گذش��ته دولت 
در پرداخ��ت این 3 درصد س��همش همواره کوتاهی ک��رده و در نهایت با 
این س��هل انگاری رقم بزرگی به س��ازمان تأمین اجتماعی بدهکار ش��ده 
است. تبعات اصلی این بدهی دستبرد سازمان به ذخایری است که با پول 
کارگران و کارمندان پابرجا بوده اند. مجرای دوم، بدهی دولت به س��ازمان 
تأمین اجتماعی تعهدات است؛ تعهداتی که دولت اجرای آنها را برعهده این 
سازمان می گذارد، مثل قانون نوسازی صنایع، بیمه خادمین مساجد، بیمه 
کارگران ساختمانی و... براساس قانون دولت این سازمان را مکلف می کند 
تا هر کدام از این وظایف را در قبال تأمین هزینه ها از سوی دولت به انجام 
برساند، اما با وجود اینکه تأمین اجتماعی این تعهدات را اجرا می کند دولت 
حاضر نمی ش��ود بودجه موردنظر برای اجرای تعهدات را در اختیار تأمین 

اجتماعی بگذارد تا صف بدهی های دولت روزبه روز طوالنی تر شود.

در این بین، سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور به تداوم فعالیت 
تأمین اجتماعی گره  خورده اس��ت. هر نوع س��هل انگاری و ایجاد مخاطره 
برای حیات این س��ازمان بر سرنوشت جمعیتی نزدیک به 40 میلیون نفر 
تأثیر می گذارد. اگر بنا باش��د س��ازمان تأمین اجتماعی هر سال به  دلیل 
مشکالت مالی ناچار به مراجعه به ذخایرش باشد در آینده ای نه چندان دور 
ذخایر این سازمان به پایان می رسد و بیمه شدگان بدون هیچ حمایتی به 
حال خود رها می شوند. هشدارهایی که سال هاست به دولت های مختلف 

داده می شود اما انگار گوشی بدهکار آنها نیست.
یکی از مهمترین تبعات بدهی دولت به س��ازمان تأمین اجتماعی امروز 
جاری و ساری است و نیاز به آینده نگری ندارد. امروز می بینیم که خدمات 
درخور شأن بیمه شدگان ارائه نمی شود و مسئوالن این سازمان می گویند 
نگاه س��نگین و منفی از طرف بیمه شدگان به این س��ازمان وجود دارد و 

همین نگاه تعامل بین دو گروه را بسیار سخت کرده است.
از سوی دیگر، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به  عنوان بزرگترین 
صندوق در این حوزه، برای پرداخت حقوق مس��تمری بگیران به  واس��طه 
بدهی های دولت، دچار مش��کل های جدی شده است تا جایی که مجبور 
به دریافت وام های کالن بانکی با س��ود 35 درص��د، فروش اموال و حراج 
دارایی ها شده است. بعضی اقتصاددان ها بر این باورند که اگر روند کنونی 
ادامه داشته باشد در کمتر از پنج سال دیگر این صندوق ورشکست شده و 
حقوق مستمری بگیران قطع می شود یا در پرداخت آن مشکالت جدی به 
وجود خواهد آمد و محصول این اتفاق، زمین گیر شدن 40 میلیون ایرانی 
است که عموماً جز این درآمد اندک ماهیانه، راه دیگری برای گذران امور 

خود ندارند.

دولت 300 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است

پیدا و پنهان بدهی دولت به تأمین اجتماعی

خبرخوان

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
الیحه بودجه 1400 اصالح می شود

دویس��ت و دومین جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتص��ادی دولت، روز 
یکشنبه به بررس��ی نحوه اقدام دولت در رابطه با الیحه بودجه 1400 
که از س��وی مجلس شورای اس��المی به دولت عودت داده شده است، 
اختصاص یافت. رئیس جمهور در این جلس��ه با اشاره به ارجاع بودجه 
س��ال آینده از مجلس، گفت: از آنجا که دولت همواره در تالش برای 
تعامل و گفت و گو با س��ایر قوا برای انجام امور کش��ور بوده اس��ت و 
در عین حال با توجه به ش��رایط خاص کشور درآستانه بهره گیری از 
ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی توان 
زمان و امور را صرف اختالف و چالش��ها کرد. حس��ن روحانی با بیان 
اینک��ه برخی اقداماتی که در بررس��ی و رد الیح��ه بودجه و ارجاع آن 
به دولت خالف قاعده مرس��وم و آیین نامه بوده است، گفت: در اولین 
فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص الیحه بودجه 1400به مجلس 
ارائه خواهد شد. در عین حال از فرصت باقی مانده برای گفت و گو های 
سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصالحیه الیحه بودجه استفاده 
خواهد شد. او با تاکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است الیحه 
بودجه ارائه ش��ده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده 
اس��ت، افزود: تاخیر در تصویب و جنجال بر س��ر موضوع مهمی چون 
الیحه بودجه، بی تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کش��ور داش��ته 
و خواهد داش��ت و از مجلس محترم انتظار م��ی رود، اصالحیه دولت 
به دور از تنش و در آرامش مورد بررس��ی ق��رار گیرد و درکوتاه ترین 
زمان به رای گذاشته ش��ود. تامین مالی طرح های زیربنایی و عمرانی 
ازجمله طرح های آزادراهی و ریلی کشور از طریق بازار سرمایه از دیگر 
موضوعات مطرح ش��ده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود 
که مورد بحث قرارگرفت. شفافیت، نقدشوندگی، تضمین سود و درآمد 
بیش��تر در مقایسه با سایر س��رمایه گذاری ها از مزایای این روش برای 
سرمایه گذاران خواهد بود. همچنین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با 
تشکیل صندوق پروژه و تامین مالی از بازار سرمایه برای پروژه های زیر 
ساختی راه و شهرسازی موافقت کرد و سازمان برنامه و بودجه، و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ماموریت یافتند که همکاری الزم 

را در این زمینه بعمل آورند.

با اولویت کادر درمان
واکسیناسیون کرونا از 21 بهمن آغاز می شود

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه واکسن معتبر و قابل اعتماد را به مردم 
تزریق می کنیم، از آغاز واکسیناسیون کرونا از روز سه شنبه، 21 بهمن 
ماه و با اولویت کادر درمان خبر داد. س��عید نمکی در مراسم رونمایی 
از کارآزمایی بالینی واکسن موسسه سرم و واکسن سازی رازی )واکسن 
رازی کوو پارس( با بیان اینکه واکس��ن امروز به یک کاالی سیاس��ی 
تبدیل شده اس��ت که برای در فشار قرار دادن کشورهایی که با برخی 
قطب های قدرت مشکل دارند، استفاده می شود، گفت: واکسیناسیون 
کرونا در کش��ور از روز سه ش��نبه و با اولویت کادر درمان آغاز می شود. 
بر این اس��اس، اولویت اول در کادر درمان شامل افرادی هستند که در 
ای سی یو کار می کنند. بعدازآن هم واکسیناسیون سایر کادر سالمت، 
گروه های آسیب پذیر در سرای سالمندان، سالمندان باالی 65 سال و 
...  مرحله به مرحله ش��روع می شود. طبق توضیحات نمکی، ایران اولین 
کشوری است که مذاکرات این واکسن را آغاز کرد، اما حاال پانزدهمین 
کش��وری اس��ت که آن را می خرد؛ او در این باره گف��ت: زیرا دو اصل 
داشتیم اول اینکه واکسن باید فاز سه مطالعه انسانی را گذارنده باشد، 
درحالی که کش��ورهای همس��ایه که حرف از واکسیناسیون زدند، فاز 
آزمایش بالینی را ش��روع کردند اما ما می خواستیم همه آزمایشات در 
بیرون از مرزها گذش��ته باشد. دومین شرط هم این بود که حتماً باید 
پنج شش کشور معتبر واکسن را ثبت کرده و تزریقشان را شروع کرده 
باش��ند تا ما خیالمان راحت باش��د که به مردم یک واکس��ن معتبر و 
قابل اعتماد را تزریق می کنیم. وزیر بهداش��ت در این آیین توضیح داد: 
ما سه راه را برای پوشش واکسیناسیون طی کردیم؛ اول تکیه بر دانش 
داخل و شرکت های دانش بنیان و بضاعت های موجود در این سرزمین، 
دومین راه انتقال دانش فنی از بیرون از مرزها با گروه ها و کشورهایی که 
با ما رفتاری دوستانه  از سایرین داشتند. البته نه اینکه دانشمندان سایر 
نقاط جهان نخواهند با ما ارتباط داشته باشند، گاهی مردم یک کشور 
در بالی اندیش��ه های ستم خیز و انحصارطلب، مجبور به فاصله گیری 
می ش��وند. نمکی اضافه ک��رد: فاصله ما با دانش��مندان آمریکا و غرب 
به دلیل نظام های س��لطه جویی اس��ت که اجازه دوستی و مودت بین 
قطب های دانش را نمی دهند. به همین دلیل سراغ کسانی رفتیم که هم 
صاحب دانش بودند و هم با ما رفتار دوستانه تری داشتند. انتقال دانش 
فنی از کوبا که درزمینه هپاتیت بی هم این تجربه را داشتیم و درزمینه 
پنوموکوک هم در پاستور این اقدام را دنبال می کنیم. همچنین با کشور 
روسیه که درزمینه تولید واکسن سابقه نسبتاً درخشانی دارند. راه سوم 
هم ورود واکسن از منابع مطمئن بود تا قبل از تولید واکسن در کشور 
خودمان از آن ها اس��تفاده کنیم. وزیر بهداشت همچنین درباره عرضه 
واکسن کرونای ایرانی نیز گفت: در اوایل بهار، اولین محصوالت واکسن 
ملی ما هم به بازار بیاید و بقیه فرآورده ها هم بتوانند تا اوایل تابس��تان 
به ای��ن مجموعه بپیوندند و عالوه بر تأمین واکس��ن موردنیاز داخلی 
بتوانیم به عنوان قطب صادرات واکس��ن به همه کش��ورهای منطقه و 
جهان شناخته شویم. گفتنی است هفته گذشته اولین محموله واکسن 
»اس��پوتنیک وی« ساخت مؤسسه گامالیا روسیه وارد ایران شد. نتایج 
مرحله آخر آزمایش انسانی واکسن اسپوتنیک روسیه نشان می دهد که 
این واکسن بی خطر و اثربخشی آن به گفته محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو 95 درصد است. عالوه بر این، خرید واکسن کواکس 
از سازمان جهانی بهداشت و همچنین چین، هند و ازجمله کشورهایی 
هستند که طبق اعالم محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری، برای 
خرید واکسن از این کشورها اقدام شده است. طبق اعالم بانک مرکزی، 
17 دی م��اه پیش پرداخت تعداد 16.۸ میلیون دوز واکس��ن کواکس 
به حساب کارگزار س��ازمان بهداشت جهانی واریز شد. رئیس کل بانک 
مرکزی پیش ازاین اعالم کرده بود آمریکایی ها برای خرید واکسن کرونا 
س��نگ اندازی می کنند و اعالم کرده بود انتقال پول از مسیرهای دیگر 
 FATF تحت پیگیری اس��ت. قرار گرفتن نام ایران در فهرس��ت سیاه
یکی از مهم ترین موانع خرید واکس��ن خارجی عنوان شده بود. زمانی 
که علی ربیعی سخنگوی دولت اعالم کرد: »نپیوستن به اف ای تی اف و 
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه آن، آثار خود را بر تراکنش های مالی 
و تأمین مالی نش��ان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع 

نمی شود متأسفانه اف ای تی اف این بهانه را ایجاد می کند.«
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خالق نقدینگی

استقراض دولت ها از بانک مرکزی، یکی از مهمترین اقدامات تورم زا 
در ایران است. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در ترازنامه این 
بانک همیش��ه روند رو به رشدی دارد و باعث افزایش پایه پولی کشور 
می ش��ود. این افزایش پایه پولی باعث ورود پول های بدون پشتوانه به 
شبکه بانکی کشور می شود و بانک ها هم با دادن امتیاز و وام از هر یک 
ریال گاهی می توانند تا ۸ برابر اعتبار یا نقدینگی خلق کنند. مش��کل 
از همین جا ش��روع می ش��ود؛ از آنجا که این نقدینگی مابه ازای کاال و 
خدمات ندارد، سمی و تورم زاست. فاکتور دیگر، افزایش بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی است. نگارنده بر این باور است که تورم در ایران همواره 

نتیجه افزایش حبابی و بی انضباطی مالی در این دو بخش است.
اگر ق��رار بود کارها اصولی پیش رود، بان��ک مرکزی باید از بدهکار 
کردن دول��ت یا پرداخت اعتبار بدون پش��توانه ب��ه دولت جلوگیری 
می کرد. در مواقعی هم که مانند امروز کشور درگیر بحران های اقتصادی 
و کس��ری بودجه است، دولت باید اوراق مشارکت یا اوراق قرضه صادر 
کند و از نقدینگی موجود در سیس��تم بانکی که متعلق به مشتریان و 
مردم است، اس��تفاده نماید. البته این رویه توسط دولت اتخاذ شد اما 
چون سیاست های پولی درستی وجود نداشت و سود اوراق قرضه پایین 
بود، مورد استقبال مردم قرار نگرفت. اساسا اگر دنبال جذب نقدینگی 
هستیم، سود اوراق یا سپرده نباید چنین اختالف فاحشی با نرخ تورم 

داشته باشد.
معضل اصلی که برای دولت بدهی س��ازی می کند، کس��ری بودجه 
است. دولت همیشه در بودجه ای که به عنوان بودجه عمرانی یا جاری 
تصویب می کنند دچار کسری می شود یا بحران هایی مثل همین کرونا 
پیش می آید که مزید بر علت می شود. دولت هم عموما راحت ترین راه 
را که همان اس��تقراض از بانک مرکزی اس��ت، انتخاب می کند. هزینه 
این راحت طلبی را اما در نهایت مردم پرداخت می کنند، به خصوص در 
این روزگار که نفت ارزان شده و درآمدهای نفتی ما به واسطه تحریم ها 
پایین آمده است. حتی بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت 
به راحتی به کشور برنمی گردد که این امر باز هم محصول سیاست غلط 
ارزی است که نرخ خرید ارز از صادرکننده ها یعنی نرخ نیمایی از نرخ 
بازار کمتر اس��ت و چون صادرکننده در صورت نیاز دوباره به تهیه ارز 
دچار مشکل می شود بنابراین ارزهای صادرات هم برنمی گردد. لذا هم 
کسری بودجه داریم و هم براساس سیاست های غلط چندنرخی ارز در 
این چندس��اله و با وجود کمبود ارز در بازار، ارزش پول ملی ما کاهش 

پیدا می کند.
با این ش��رایطی که فعال وج��ود دارد، من بعید می دانم دولت بتواند 
بدهی هایش را تس��ویه کند. در واقع نه تنه��ا نمی تواند بدهی هایش را 
بپردازد بلکه برای تأمین نیاز مالی س��ال آینده هم نیازمند استقراض 
دوباره است. رشد و انباشت شگفت انگیز نقدینگی ما در حد 3 هزار هزار 
میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی ما به همین شیوه ایجاد شده 
است و اگر استقراض دولت از بانک مرکزی و اضافه برداشت های بانک ها 
از بانک مرکزی تسویه می شد، امروز با این حجم از نقدینگی که بیشتر 

آن در مهرماه سال جاری اتفاق افتاد، مواجه نبودیم.
در پای��ان فک��ر می کنم که بیش از نیمی از مش��کالت اقتصادی ما 
مش��کالت مدیریتی است و درباره بدهی های دولت به بانک ها هم باید 
به سیاس��ت های پولی و مالِی گذارده شده، رجوع کرد. دولت )نه فقط 
این دولت که همه دولت ها( عموم��ا انضباط مالی ندارند و نمی توانند 
ی��ا نمی خواهند به ان��دازه بودجه ای که در اختی��ار دارند هزینه کنند. 
بدهی تراش��ی نباید راه اول که باید گزینه آخر باش��د. خصوصی سازی 
واقعی، آرزوی اقتصاد ایران ش��ده و بانک مرکزی هم در اختیار دولت 
است. تا این ساختار اصالح نشود، بدهی دولت نه فقط به بانک ها بلکه 
به همه بخش ها روزبه روز افزون تر می ش��ود و نخستین و فراگیرترین 
تبعات این روند، کاهش رفاه مردم، افزایش تورم، از بین رفتن بانک ها 
و منابع ش��ان و از دست رفتن همه ش��انس ها برای جذب سرمایه گذار 

خارجی است.

یادداشت

فرصت امروز: تحریم مهمترین مس��ئله اقتصاد ایران دست کم در دهه 90 بوده 
اس��ت. هرچند با پایان دوره ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ و روی کار آمدن جو 
بای��دن به عن��وان چهل و شش��مین رئیس جمهور آمریکا، امیدها برای گش��ایش 
اقتصادی و لغو تحریم های نفتی و بانکی قوت گرفته اس��ت، اما هنوز تا رفع کامل 
تحریم ه��ا راه زیادی باقی اس��ت. یکی از راهکارها برای عبور از تحریم، اس��تفاده 
از پیمان ه��ای پولی و به کارگیری پول های ملی کش��ورها در مبادالت تجاری بین 
آنهاس��ت. تجربیات جهانی نش��ان می دهد که کاهش آث��ار تحریم های اقتصادی، 
کاهش نوس��ان های ارزی، تس��هیل در ارائه خدمات بانکداری بین المللی و تقویت 
تجارت و س��رمایه گذاری و تس��هیل واردات و ص��ادرات ازجمله مهمترین مزایای 

پیمان های پولی است.
در اقتصاد ایران اگرچه در چند سال گذشته اقدامات گوناگونی برای استفاده از 
ظرفیت پیمان های پولی صورت گرفته، اما برخی از موانع و چالش ها موجب شده 
اس��ت تا به حد کافی از ظرفیت این پیمان ها استفاده نش��ود. با وجود اینکه ایران 
تاکنون با سه کشور روسیه، عراق و ترکیه برای اجرای پیمان دوجانبه پولی با هدف 
حذف دالر از مبادالت تجاری و استفاده از ارزهای ملی مذاکره کرده، اما بررسی ها 
از توقف این روند به دالیل مختلفی حکایت دارد؛ حال س��وال این اس��ت که چرا 
پیمان های دوجانبه ایران با این کش��ورها متوقف ش��ده و به جایی نرسیده است؟ 
چندی پیش بود که پژوهش��کده پولی و بانکی در یک گزارش تحلیلی به بررسی 
ماهیت و پیش��ینه پیمان های پولی پرداخت و از تحریم ها، تورم باال، نوسان ارزی، 
تنش های سیاسی و س��طح پایین استانداردهای شبکه بانکی به عنوان مهمترین 

چالش های استفاده از این سازوکار در نظام اقتصادی ایران نام برد.
از تحریم های اقتصادی تا محدودیت های پولی

یکی از موانع اصلی در توس��عه پیمان های پولی بین ایران و کش��ورهای دیگر، 
وجود تحریم های اقتصادی به  ویژه در روابط و مراودات بانکی در سطح بین المللی 
اس��ت که نه تنها موجب دش��وار بودن نقل وانتقال وجوه می شود، بلکه با اهرم های 
فشاری که در اختیار کشورهای تحریم کننده قرار دارد، ممکن است نهادهای مالی 
و به ویژه بانک مرکزی کشورهای طرف قرارداد را با مشکالتی روبه رو سازد. این امر 
موجب می ش��ود تا کش���ورهای طرف تجاری ایران از امض�ای پیم�ان های پول�ی 
امتناع ورزند یا انگیزه کافی برای ورود به توافقنامه ها نداش��ته باش��ند. همچنین 
وجود تحریم های اقتصادی موجب می ش��ود ت��ا محدودیت های دیگری در زمینه 
بیم��ه و حمل ونقل ایجاد ش��ود که حتی در صورت وجود پیم��ان پولی، به  دلیل 
ریس��کهای تجاری، مبادالت بازرگانان را تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین با توجه 
به ابعاد گسترده تحریم، حتی در صورت عملیاتی شدن پیمان های پولی، این نوع 
پیمان ها تنها در بحث تسویه حس��اب تجاری مطرح اس��ت و سایر محدودیتها که 
گاه از تسویه حس��اب نیز مهمتر است، پابرجا خواهد بود و باید در رابطه با آنها نیز 
چاره اندیشی صورت گیرد. نقش محوری تحریم های اقتصادی ایران در ایجاد چالش 
و خل��ل ب��رای انعقاد پیمان های پولی در این نکته نهفته اس��ت که در پیمان های 
پولی امضای تفاهم نامه ها توس��ط بانک های مرکزی صورت می گیرد و سپس طی 
بخشنامه ای به بانک های کارگزار ابالغ می شود؛ سپس این بانک ها با همتای خود 
در کش��ور دیگر، روابط کارگزاری برقرار و نس��بت به گش��ایش اعتبار اسنادی یا 
استمهال ارز به صورت حواله یا برات اقدام می کنند. حال چنانچه بانک خارجی که 
قرار اس��ت کارگزار ایرانی باش��د به دلیل تحریم نظام مالی و بانکی ایران نتواند کار 
کند، این تفاهم نامه مسکوت مانده و امکان اجرایی شدن خود را از دست می دهد. 
به زع��م بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی، محدودی��ت در نقل وانتقال پول به دلیل 
تحریم های اقتصادی یکی از مش��کالت اصلی  تجارت خارجی کشور است و باعث 
افزایش هزینه های تجارت شده است. اعمال تحریم و محدودیت علیه نظام بانکی 
موجب شده تا روش های تجارت بین المللی از کانال های رسمی بانکی ایران خارج 
ش��ود. در سال های اخیر برای اینکه تجارت کشور در نبود دسترسی به کانال های 
بانکی متوقف نش��ود، کانال های غیررسمی مانند شبکه صرافی ها جایگزین کانال 
بانکی ش��ده است؛ اگرچه شبکه صرافی های کشور با برقراری ارتباط با شبکه های 
مالی و صرافی خارج از کشور توانسته است بخشی عمده از مبادالت تجاری و مالی 
بین المللی کش��ور را پوشش دهد، اما اس��تفاده از صرافی ها در تجارت بین المللی 
مش��کالتی همچون کاهش ش��فافیت، هزینه بر بودن و محدودیت در انتقال ارقام 

عمده را در پی دارد.
برای عبور از تحریم های اقتصادی چه باید کرد؟

ازجمله راهکارها برای رفع تحریم های اقتصادی آن است که پیمان ه�ای پولی ب�ا 

کش���ورهایی منعقد شود که در بل�وک مقابل کشورهای تحریم کننده ق�رار دارند؛ 
به ویژه کش��ورهایی که خود نیز کم وبیش در معرض تحریم ها قرار می گیرند. برای 
مثال، درخصوص نظام تحریمی آمریکا می توان به کشورهایی مانند روس�یه، ترکیه 
و چین اش��اره کرد. با وجود این، سیطره اقتصادی آمریکا و هم پیمانان این کشور 
در عرصه تجارت جهانی به حدی است که نمی توان به  راحتی به کشورهای بلوک 
مقابل آمریکا در تمایل به ایجاد پیمان های پولی با کشور تحریم شده دلخوش بود. 
ازاین رو، استفاده از سازوکارهای انگیزشی برای ایجاد تمایل کشورها در این زمینه 
ضروری اس��ت. برای مثال، می توان کاالهای صادراتی را همراه با تخفی�ف ویژه با 
هدف افزایش رغبت کش�ورهای طرف پیمان پولی به آنها فروخت. البته در صورت 
صادرات کاالها توسط بخش خصوصی، الزم است دولت تا حد امکان مابه التفاوت 
تخفیف را تحت سازوکارهایی همچون اعطای یارانه یا تخفیف های مالیاتی به بخش 
تولیدکنن��ده داخلی مس��ترد کند که البته به طور قطع، ای��ن موضوع در مخارج و 
هزینه های کشور تحریم شده اثر افزایشی خواهد داشت. همچنین اگر مراد، صادرات 
تخفیف دار محصوالت دولتی )مثل صادرات نفت و گاز( باش��د، این اقدام می تواند 
در حجم درآمدهای دولتی کشور تحریم شده اثر کاهشی داشته باشد. روشن است 
که ثمره هر دو حالت بیان شده ایجاد و یا تشدید کسری بودجه دولت خواهد بود.

همچنین گس��ترش روابط کارگزاری بانکی و افزای��ش کانال های پرداخت بین 
کش��ورها، عاملی مهم در تقویت تجارت دوجانبه با پول های ملی به ش��مار می آید. 
البته پیمان های پولی جایگزین کاملی برای روابط کارگزاری بانکی به شمار نمی آیند 

و الزم اس��ت کانال های جایگزین نیز برای انتقال پول ایجاد ش��ود. باید به تدریج 
به س��مت سیس��تم پرداخت بین المللی حرکت کنیم که امکان پرداخت با ارزهای 
ملی را برای کاالهای مناسب ما در بازار جهانی فراهم سازد. همچنین باید با سایر 
کش��ورها کانال پرداخت ایجاد شود که حتی االمکان در انحصار یک یا چند کشور 
خاص نباشد. تصمیم آمریکا در سال 2012 برای حذف بانک های ایرانی از شبکه 
پرداخت سوئیفت، زنگ هشداری برای کشورهای دیگری بود که در معرض تهدید 
آمریکا قرار داشتند. وجود شبکه پرداخت جایگزین سوئیفت برای عبور از تحریم ها، 
می توانس��ت اولین گام در این مس��یر باش��د. ازاین رو، یک نظام پرداخت جدید با 
عنوان نظام پرداخت های بین بانکی برون مرزی )CIPS( در س��ال 2015 توس��ط 

چین طراحی شد.
از قابلیت ارزهای دیجیتال تا تأسیس بانک دوجانبه

ناگفته نماند برخی کش��ورهای منطقه همانند عراق، افغانس��تان، ترکمنستان، 
پاکستان، آذربایجان، عمان، سوریه و لبنان به طور طبیعی از آمادگی بیشتری برای 
پذیرش ریال ایران در تجارت برخوردارند. ازاین رو، می توان با اس��تفاده از ظرفیت 
پرداخت وام های ریالی به واردکنندگان کاالهای ایرانی در این کش��ورها، شرایط را 
برای تش��ویق آنها به خرید محصوالت ایرانی با ریال فراهم کرد. این اقدام به رونق 
اس��تفاده از ریال در کش��ورهای هدف منجر می ش��ود و نتیجه آن اقبال بیشتر به 

پذیرش ریال از گردشگران و واردکنندگان ایرانی است.
راه��کار دیگ��ر برای مقابله ب��ا تحریم های اقتص��ادی و بهره من��دی از ظرفیت 
پیمان های پولی، استفاده از ظرفیت فّناوری زنجیره بلوک به ویژه در زمینه ارزهای 
دیجیتال اس��ت. هرچند که اس��تفاده از این گونه ارزها در مبادالت بین المللی در 
ابت��دای راه قرار دارد و با چالش هایی همراه اس��ت ولی به عنوان گزینه ای ممکن، 
قابلیت بررسی و پژوهش مجزا را دارد. یکی از کشورها در این زمینه ونزوئالست که 
قصد دارد از ارز مجازی ال پترو ونزوئال که با پشتوانه ذخایر نفتی این کشور منتشر 

شده است، در مبادالت خود با کشورهایی همانند روسیه استفاده کند.
تأسیس بانک دوجانبه یا چندجانبه، رویکرد دیگری است که می تواند تجارت 
با پول های ملی را تس��هیل کند. ایجاد بانک های مشترک بین دو یا چند کشور 
مزایای گوناگونی همچون تسهیل و افزایش فرآیند تجارت و مبادالت اقتصادی و 
عملیات دوجانبه بانکی برای کشورهای طرف قرارداد به  همراه دارد. چنین بانکی 
با س��اختار سازمانی مناسب، پویا و سبک به  همراه مالکیت خصوصی و مدیریت 
تخصصی می تواند زمینه ایجاد زنجیره ارزش و افزایش سهم کشورها در بازارهای 
بین المللی، ارتقای روابط کارگزاری بانکی و ایفای نقش مؤثر در تجارت بین المللی 
توسط آنها را فراهم سازد. به  نظر می رسد تأسیس بانک چندملیتی توسط ایران، 
روس��یه و ترکیه می تواند در راس��تای گسترش تجارت چندجانبه بین آنها مؤثر 
باش��د. در عین حال، الزم است برخی ساختارهای اقتصادی کشور در حوزه های 
مختلف با تحول روبه رو شود، زیرا با وجود ساختارهای معیوب اقتصادی، حذف 
تحریم ه��ا نیز نمی تواند به تقویت تجارت خارج��ی و کاهش اتکا به ارز خارجی 

همچون دالر و یورو کمک کند.

چرا پیمان های پولی ایران با روسیه، عراق و ترکیه به جایی نرسید؟
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یک کارشناس بازار سرمایه پاسخ داد
چرایی افت بورس در روزهای گذشته

ش��اخص بورس تهران پس از آنکه در روز شنبه بیش از 37 هزار 
واحد افت کرد، در روز یکش��نبه به مدار رشد بازگشت و صعود 35 
هزار واحدی را رقم زد. در این زمینه، یک کارش��ناس بازار سرمایه 
به علت افت ش��اخص بورس در اولین روز هفته اشاره کرد و گفت: 
ب��ا ایجاد اعتماد به آینده بازار می توان ش��اهد کاهش نوس��ان های 

ایجادشده و بهبود وضعیت بازار سرمایه بود.
همایون دارابی درباره افت روز ش��نبه ش��اخص بورس تهران در 
گفت وگو ب��ا ایرنا، ادامه داد: روند اصالحی ش��اخص بورس از علت 
چندان معقولی برخوردار نیست و اکنون بازار وارد مرحله احساسی 

و هیجانی برای فروش شده است.
وی اظهار داشت: بررسی روند معامالت بازار در چند روز گذشته 
نش��ان دهنده افزای��ش می��زان فش��ار حقیقی ها و ورود بخش��ی از 
نقدینگی این افراد به س��مت صندوق های س��رمایه گذاری با درآمد 

ثابت و اوراق است.
دارابی خاطرنش��ان کرد:  این مدل حالتی از مدل شناخته شده از 
هیجان فروش اس��ت، بدین معنا که افراد اقدام به فروش س��هام و 
نگه��داری نقدینگی در اختیار خود می کنند، با این امید که بتوانند 
در آینده همان سهام را با قیمت های پایین خریداری کنند و دوباره 

به سمت سرمایه گذاری در بازار سهام بازگردانند.
کارش��ناس بازار سرمایه خاطرنش��ان کرد:  اکنون هیجان فروش 
حاکم شده در بازار قابل سرایت است، بدین معنا که زمانی که یک 
س��هم در صف فروش قرار می گیرد نمادهای دیگر در بازار به دلیل 
ترس حاکم ش��ده در بازار وارد صف فروش می ش��وند، این اتفاق را 
بارها ش��اهد بودیم که با ایجاد صف فروش چند نماد شاخص س��از 

باقی سهام وارد صف فروش شدند.
او ب��ا تاکید ب��ر اینکه بازار اکن��ون نیازمند اعتماد اس��ت، گفت: 
ب��ا ایجاد اعتماد به آینده بازار می توان ش��اهد کاهش نوس��ان های 

ایجادشده و بهبود وضعیت بازار بود.
دارابی اظهار داش��ت: اکنون یک سری از بالتکلیفی ها در مسائل 
کالن کش��ور مانند نرخ ارز و الیح��ه بودجه وجود دارد، در کنار آن 
س��طح نقدینگی در بازار کاهش پیدا کرده است و باید منبعی برای 
ورود نقدینگی در این بازار تامین ش��ود. این کارشناس بازار سرمایه 
خاطرنش��ان کرد:  به تازگی هیأت مدیره سازمان بورس جلسه ای را 
برگزار کرد و هشت بند را جهت حمایت از بازار سرمایه به تصویب 
رساند، اما به نظر می رسد منابع و تصمیمات بیشتری برای حمایت 
از بازار الزم است. وی به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت 
بورس اش��اره کرد و گفت: مهمتری��ن اقدامی که باید در این زمینه 
انجام شود، رفع ابهامات موجود در زمینه قیمت گذاری ها و نرخ ارز 
اس��ت. به گفته دارابی، با کاهش قیمت گذاری ها و تزریق نقدینگی 
به بازار می توان ش��اهد بهبود وضعیت بازار بود. این کارشناس بازار 
س��رمایه با اش��اره به اینکه هر س��ال با ورود به ماه اسفند به دلیل 
مواجه ش��دن با کاهش نقدینگی، این جو در بازار حاکم می ش��ود، 
اظهار داش��ت: با تزریق نقدینگی در ب��ازار می توان امیدوار به ایجاد 

تعادل در معامالت بازار بود.
وی در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه آیا احتمال بازگشت رشد 
به معامالت بورس تا پایان امس��ال وج��ود دارد یا خیر؟ گفت: این 
موضوع بس��تگی به این دارد که سیاست اقتصادی شفافی در کشور 
درباره نرخ بهره، نرخ ارز و الیحه بودجه وجود داشته باشد تا بتوان 
دورنمای روشنی را مقابل فعاالن بازار قرار دهیم. دارابی تاکید کرد: 
اکنون همه در بازار در انتظار مش��خص شدن این مسائل هستند و 

این امر باعث ایجاد چنین جوی در بازار شده است.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: پس از آنکه ش��اخص بورس ته��ران در اولین روز این 
هفت��ه با افت 37 هزار واحدی در آس��تانه ورود به کان��ال یک میلیون 
واحد قرار گرفت، مدیران سازمان بورس تالش کردند با سیاست گذاری 
جهت حرکت ش��اخص های بورس��ی را تغییر دهند. در این راستا، عصر 
ش��نبه و در ادامه سیاس��ت های ت��ازه برای نجات بازار س��رمایه، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار از تغییر دامنه نوسان ثابت به دامنه نوسان 
نامتقارن خبر داد و گفت که مقررات جدید از ش��نبه آینده )25 بهمن 
ماه( اجرا خواهد ش��د. هرچند مطابق این تصمیم از ابتدای هفته آینده 
قیمت س��هام ش��رکت های بورس در محدوده مثب��ت 6درصد و منفی 
2درصد نوس��ان خواهند کرد، اما به نظر می رس��د بورس تهران به این 
تغییر دامنه نوسان واکنش مثبتی نشان داده، چنانچه دیروز )یکشنبه( 
همه شاخص های بورسی پس از افت دسته جمعی روز شنبه، عملکردی 

صعودی داشتند و شاخص کل نیز بیش از 35 هزار واحد رشد کرد.
از بیستم مردادماه تاکنون شاخص کل بورس بیش از 50 درصد نزول 
کرده اس��ت و برای همین ش��ورای عالی بورس، مقررات تازه ای را برای 
دامنه نوس��ان قیمت سهام شرکت های بورس وضع کرده است. در حال 
حاضر، دامنه نوس��ان قیمت سهام شرکت های بورس به  صورت متقارن 
در محدوده مثبت و منفی 5 درصد است، اما در روش جدید و از شروع 
هفت��ه آینده، دامنه نزول قیمت س��هام ش��رکت های بورس به 2 درصد 
محدود می شود و در مقابل، دامنه رشد قیمت سهام شرکت های بورس 

تا 6 درصد افزایش می یابد.
تدابیر تازه جلوی ریزش بورس را می گیرد

ش��اخص کل ب��ورس در میانه مردادماه روی ع��دد 2میلیون واحدی 
ایستاده بود، اما حاال در کانال یک میلیون و 100 هزار واحد قرار دارد، 
یعنی نماگر بازار در طول 6 ماه حدود یک میلیون واحد ریخته اس��ت. 
در همین راس��تا، ش��ورای عالی بورس به تازگی مقررات تازه ای را برای 
دامنه نوس��ان قیمت سهام شرکت های بورس وضع کرده است. در حال 
حاضر، دامنه نوس��ان قیمت سهام شرکت های بورس به  صورت متقارن 
در مح��دوده مثب��ت و منفی 5 درصد اس��ت ام��ا در روش جدید که از 
روز ش��نبه آینده اجرا می ش��ود، دامنه نزول قیمت س��هام شرکت های 
بورس به 2 درصد محدود می  ش��ود و در مقابل دامنه رشد قیمت سهام 

شرکت های بورس تا 6 درصد افزایش می یابد.
به اعتقاد کارشناس��ان، این اقدام ب��رای جلوگیری از روند نزولی بازار 
س��هام می تواند تا حدودی موثر باش��د؛ اتفاقی که دی ماه سال گذشته 
هم در مقطعی اجرا ش��د و جلوی ریزش ش��اخص های بورس را گرفت. 
محمدعل��ی دهقان دهنوی، رئیس جدید س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
عصر شنبه در این باره گفت: براساس مصوبه شورای عالی بورس، دامنه 

نوس��ان خرید و فروش س��هام منفی 2درصد و مثب��ت 6 درصد خواهد 
بود. البته تصمیمات ش��ورای  عالی بورس پس از 72 ساعت قابلیت اجرا 
دارد و بر همین اس��اس، از روز ش��نبه 25 بهمن ماه، این تغییر اعمال 
خواهد شد. براساس تصمیم شورای  عالی بورس، تغییرات حجم مبنا در 
اختیارات سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی 
اعمال ش��ود. همچنین این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار داده 
شد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و سهامداران عمده 
الزام کند. عالوه بر این به گفته س��خنگوی ش��ورای  عالی بورس، اعتبار 

خرید کارگزاری ها هم به 60 درصد تغییر پیدا کرد.
تصمیم��ات جدید س��ازمان ب��ورس در حالی اعالم می ش��ود که این 
س��ازمان روز جمعه هم برای سامان دادن به ش��رایط مصوباتی داشت. 
طب��ق مصوبات روز جمعه در گام نخس��ت و به  منظ��ور حمایت از بازار 
سرمایه و تقویت طرف تقاضا، به صندوق توسعه بازار سرمایه اجازه داده 
شد تا سقف 3 هزار میلیارد تومان نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار 
اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند. همچنین مقرر شد تا ضریب 
تعدیل س��هام و حق تقدم آن در معامالت اعتباری از 45 درصد به 60 
درصد افزایش یابد. عالوه بر اینها با تصویب هیأت مدیره سازمان بورس، 
مقرر شد اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط بانک ها 

طی هفته پیش رو عملیاتی شود.
نگرانی تحلیلگران تکنیکی نشان می دهد چنانچه شاخص کل بورس 
ته��ران به مرزهای پایین ت��ر از یک میلیون  و 50ه��زار واحد نزول کند 
احتم��ال عمیق تر ش��دن دامنه بحران در ب��ورس افزایش خواهد یافت. 
ب��ه باور بعض��ی تحلیلگران، بازار س��هام تح��ت  تأثیر عوامل��ی ازجمله 
تصوی��ب الیحه بودجه، نرخ بهره وکاهش تنش های سیاس��ی بین ایران 
و آمریکاس��ت و چ��ون تکلیف هی��چ یک از این عوامل هنوز مش��خص 
نیس��ت، سوخت الزم برای رشد ش��اخص های بورس فراهم نمی  شود و 
البته رفتارهای هیجانی س��هامداران نیز ش��رایط را برای تاالر سخت تر 
کرده است. البته برخی از کارشناسان معتقدند بازار سهام این روزها به 
 طور مستقیم تحت تأثیر سیاست های کالن اقتصادی در مورد نرخ سود 
بین بانکی است و جریان نقدینگی بین بانک مرکزی و بانک ها مهمترین 
عام��ل بر روند معامالت بورس اس��ت. چند روز پیش عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ س��ود بین بانکی تا 1۸درصد خبر 
داد. به اعتقاد کارشناسان، تصویب نشدن الیحه بودجه سال 1400 نیز 

زمینه افزایش ابهام و ترس را در بورس فراهم کرده است.
همه شاخص ها به مدار صعود بازگشتند

در نوزدهمین روز بهمن ماه، شاخص کل 35 هزار و 151 واحد رشد 
کرد و در ارتفاع یک میلیون و 170 هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم 

وزن نی��ز ب��ا 4 هزار و 973 واحد افزایش ب��ه 420 هزار و 957 واحد و 
شاخص قیمت هم وزن با 3هزار و 252 واحد رشد به 275 هزار و 305 
واحد رسید. شاخص بازار اول 30 هزار و 7۸0 واحد و شاخص بازار دوم 
53 هزار و 435 واحد افزایش داش��ت. در معامالت یکش��نبه بیش از 6 
میلیارد و 209 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 69 هزار 

و 209 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با 2 هزار و ۸75 
واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 2هزار و 669 واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با 2هزار و 304  واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا( با یک هزار و 703 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( ب��ا یک هزار و 490 واح��د، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
ی��ک هزار و 251 واحد و نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک 
هزار و 61 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص بورس داش��تند. 
در س��وی مقابل، نمادهای گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( 
ب��ا 653 واحد، تولیدی فوالد س��پید فراب کویر )کوی��ر( با 2۸4 واحد، 
س��رمایه گذاری صدر تامی��ن )تاصیکو( با 240 واح��د، به پرداخت ملت 
)پرداخ��ت( با 142 واحد، داروپخش )وپخش( با 7۸ واحد با تاثیر منفی 

بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نماده��ای صنعتی زرم��اکارون )غزر(، لیزینگ پارس��یان 
)ولپارس(، ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، بیمه آسیا 
)آس��یا(، تامین سرمایه امین )امین(، بهساز کاش��انه تهران )ثبهساز( و 
توس��عه و عمران امید )ثامید( ازجمله نماده��ای پربیننده بودند. گروه 
خودرو هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه یک 
میلیارد و 22۸ هزار برگه س��هم به ارزش 6 ه��زار و 16۸ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 27۸ واحد 
افزایش داش��ت و ب��ر روی کانال 17 هزار و 413 واح��د ثابت ماند. در 
ای��ن بازار 2میلیارد و 664 هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 57 هزار و 651  
میلی��ارد ریال داد و س��تد ش��د. نماده��ای پلیمر آریا ساس��ول )آریا(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، سنگ 
آهن گهرزمی��ن )کگهر(، صنعت��ی مینو )غصینو(، س��هامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا( و سرمایه گذاری مالی 
سپهر صادرات )وسپهر(  با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند. 
همچنین نمادهای بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی )س��مگا(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکام(، توکاریل )توریل(، آسیا 
سیر ارس )حآسا(، ویتانا )غویتا(، بیمه کوثر )کوثر( و تجارت الکترونیک 
پارسیان کیش )تاپکیش( با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه بودند.

بورس تهران به خبر تغییر دامنه نوسان واکنش مثبت نشان داد

رشد دسته جمعی شاخص ها 
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مهلت دریافت وام جدید کرونا تا 15 اسفند 
تمدید شد

در حالی که پیش از این مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت وام کرونا 
برای برحی از بنگاه های حوزه گردش��گری، فرهنگ و هنر و ورزش و 
جوانان تا پایان دی و بهمن ماه اعالم ش��ده بود، س��تاد ملی مقابله با 
کرونا مهلت دریافت تسهیالت کرونایی برای هر سه بخش را تا نیمه 

اسفندماه تمدید کرد.
به گزارش ایسنا، براساس اعالم معاونت اقتصادی ریاست جمهوری 
با توجه به آنکه هنوز تمام منابع جذب نشده و از طرفی امکان مراجعه 
ب��ه بانک ها به دلیل تداوم محدودیت های ت��رددی در دی ماه وجود 
نداش��ته، فرصت مراجعه صاحبان بنگاه ها و کس��ب و کارهای حوزه 
گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان به بانک ها برای دریافت 

تسهیالت کرونایی تا نیمه اسفندماه تمدید شده است.
نهاوندیان به متقاضیان دریافت وام کرونا در هر س��ه بخش تاکید 
کرد که حتما برای دریافت وام در مهلت مذکور مراجعه کنند. شرایط 
و ویژگی های استفاده از تسهیالت کرونا طبق آیین نامه های مختلف 
به تصویب رسیده و بانک مرکزی نیز بخشنامه های الزم را به بانک ها 
ابالغ کرده اس��ت. پرداخت تس��هیالت جدید کرون��ا در مرحله دوم 
با رویکرد بنگاه محوری آغاز ش��ده و بر این اس��اس معاون اقتصادی 
رئیس جمهور اعالم کرده که در مرحله دوم، تسهیالت بنگاه محور به 

حوزه های صاحب اولویت پرداخت شده است.
به گفته وی تس��هیالت در حوزه فرهنگ و هنر با تشخیص وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل حال ناشران، مراکز نمایشی و سینمایی 
و تولیدکنندگان رس��انه ای شده اس��ت و در بخش گردشگری نیز به 
جهت آنکه این دسته مشاغل هم در عید سال 99 و هم در عید سال 
گذش��ته به دلیل وقوع حادثه س��یل در مناطق مختلف کشور عمال 
امکان کسب درآمد پیدا نکردند با تشخیص وزارت میراث فرهنگی و 

گردشگری پرداخت تسهیالت مذکور صورت گرفته است.
حوزه ورزش و جوانان یکی دیگر از سه بخش موردنظر برای دریافت 
تس��هیالت جدید کرونا معرفی ش��ده بود که بر این اساس بخشی از 
تس��هیالت مذکور به صاحبان بنگاه های ای��ن بخش از جمله اماکن 

ورزشی، پارک های آبی و باشگاه های سوارکاری پرداخت شده است.
در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشاغل و کسب وکارهای شدیدا 
آسیب دیده از کرونا، ستاد مقابله با کرونا پرداخت تسهیالت حمایتی 
به ش��اغلین و کسب و کارهای حوزه گردشگری، ورزشی و فرهنگ و 

هنر را تصویب کرد.
 در فاز نخس��ت پرداخت تس��هیالت حمایتی کرونا افراد متقاضی 
برای دریافت وام ثبت نام کردند و نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان 
تس��هیالت به کسب و کارهای آس��یب دیده از کرونا در کشور در 14 

رسته و بیش از ۸50 زیررسته پرداخت شد.
در مرحله دوم پرداخت وام کرونا، س��ه حوزه گردش��گری و صنایع 
دس��تی، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان م��ورد توجه قرار گرفت و 
رقم��ی در ح��دود ۸000 میلیارد تومان تس��هیالت به این بخش ها 
پرداخت خواهد شد که طبق مصوبات ستاد ملی کرونا 2000 میلیارد 
تومان به بخش گردشگری، 1700 میلیارد تومان به بخش فرهنگ و 
هنر و ۸00 میلیارد تومان به بخش ورزش اختصاص پیدا کرده است.
پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا با نرخ 12درصد بوده و متقاضیان 
برای بهره مندی از این تسهیالت ابتدا باید از طریق ثبت نام در سامانه 
کارای وزارت کار مراحل ثبت نام خود را دنبال و پس از تایید سامانه و 
معرفی به بانک، تسهیالت درخواستی را از طریق شعب بانک دریافت 

کنند.
به گزارش ایس��نا، پیش از این موعد مراجعه بنگاه های مش��مول 
دریافت تس��هیالت کرونایی تا پایان دی و بهمن اعالم ش��ده بود که 
ستاد ملی مقابله با کرونا با تمدید فرصت ثبت نام متقاضیان تا نیمه 

اسفندماه موافقت کرد.

شرایط برای واردات ورق های غذایی بهتر 
شده است

نای��ب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت در چند روز 
اخیر شرایط به سمت بهتر شدن پیش رفته است.  فروش نفت بیشتر 
ش��ده و ممکن است منابع مالی کشور آزاد شود، به طور کلی شرایط 

برای واردات ورق های غذایی بهتر شده است.
حس��ن حسینی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص مشکالت مربوط 
به کمبود ورق های غذایی در کشور و بسته بندی روغن در بسته های 
پالستیکی اظهار کرد: بخشی از ورق های غذایی در کشور تولید شده 
و برخی از خارج وارد کش��ور می ش��ود. با توجه به مشکالت در حوزه 
واردات در زمینه ورق های غذایی نیز ممکن است با مشکالتی مواجه 

باشیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوی خاطرنشان 
کرد: به اعتقاد بنده در چند روز اخیر شرایط به سمت بهتر شدن پیش 
رفته است.  فروش نفت بیشتر شده و ممکن است منابع مالی کشور 
آزاد شود. در صورتی که این اتفاقات رخ دهد افق را مثبت می بینیم، 

در غیر این  صورت ممکن است به مشکالت بیشتری برخورد کنیم.

1234 کارت بازرگانی رفع تعلیق شدند
رئیس س��ازمان توسعه تجارت می گوید با رفع تعلیق 1234 کارت 

بازرگانی، صاحبان آنها توانسته اند بار دیگر تجارت خود را آغاز کنند.
به گزارش ایسنا، در طول سه سال گذشته و تحت تاثیر تحریم های 
آمریکا، دولت ایران تالش کرده برای تضمین بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی به کش��ور، تعهداتی را برای صادرکنندگان تعریف 
کند تا آنها ملزم ش��وند ک��ه بخش مهمی از ارز حاص��ل از صادرات 

کاالهای خود را به کشور بازگردانند.
در س��ال  139۸، نح��وه اجرای این دس��تورالعمل به محلی برای 
اختالف جدی بانک مرکزی و فعاالن اقتصادی بدل شد، اما در نهایت 
با تعریف دستورالعملی که بخشی از ارز را به سامانه نیما و بخشی از 
آن را به واردات در ازای صادرات اختصاص می داد، فرآیند بازگش��ت 

ارز تسهیل شد.
با وجود این گمانه زنی های مثبت، از ابتدای سال جاری و با همزمان 
ش��دن تحریم و کرونا، بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات با ابهام های 
بیش��تری رو به رو ش��د و نتیجه این اتفاق، کاهش سرعت بازگشت 

اخبـــار

سخنگوی س��ازمان غذا و دارو، درباره جزییات واکسیناسیون با واکسن 
روسی، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور، در حاشیه آیین رونمایی از 
کارآزمایی بالینی واکس��ن مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی )کووپارس(، 
اظهار داشت: واکسن رازی کووپارس، نامزد واکسن، علیه بیماری کووید- 
19 است و با طی مراحل کارآزمایی بالینی می تواند به عنوان یک واکسن 

ثبت شده در کشور، مجوز مصرف و تولید انبوه را پیدا کند.
وی افزود: تاکنون این واکسن در مرحله آزمایشگاهی ساخته شده و در 
مراحل مختلف، مرحله پیش بالینی و حیوانی خود را با موفقیت طی کرده 
است و با مجوز سازمان غذا و دارو و اخذ کد اخالق از کمیته ملی اخالق در 
پژوهش پزشکی، امروز رسماً وارد فاز کارآزمایی بالینی در فاز یک می شود.

جهانپ��ور ادامه داد: در مرحله یک بی��ش از 130 نفر تحت مطالعه قرار 
می گیرند و مراحل بعدی هم تا فاز س��وم طی خواهد شد. بعد از طی این 
مراحل و در صورت تأیید و صدور مجوز س��ازمان غدا و دارو، این واکس��ن 

مجوز تولید انبوه و مصرف را خواهد گرفت. وی درباره تفاوت این واکسن 
با سایر پلتفرم های واکسن کرونا، گفت: واکسن کوو برکت ویروس غیرفعال 
ش��ده است و واکس��ن کووپارس بخشی از پروتئین اس��پایک یا آنتی ژن 
ویروس را به صورت نوترکیب بازس��ازی می کند و در دو فرم استنشاقی و 
تزریقی و ترکیبی از این دو در مطالعه بالینی مورد بررس��ی قرار می گیرد. 
نتیجه کارآزمایی بالینی، پروتکل نحوه اس��تفاده از واکس��ن را مش��خص 
خواهد کرد. جهانپور افزود: با توجه به اینکه در وضعیت همه گیری جهانی 
بیماری کووید-19 قرار داریم، قاعدتاً مسیرهای کارآزمایی بالینی واکسن ها 
در تمام دنیا خالصه شده است. به عنوان مثال فعاًل فاز چهارم به طور کامل 
نادیده گرفته ش��ده است و همزمان با استفاده عمومی انجام می شود. فاز 
یک، دو و سه هم به نوعی خالصه دنبال می شود، با این حال ساخت یک 
واکس��ن در کش��ور ما با وسواس و جدیتی که سازمان غذا و دارو و کمیته 
اخ��الق دارند، 5 تا 6 ماه از ابت��دای مرحله کارآزمایی بالینی تا انتهای آن 

طول می کشد.

وی درباره میزان ورود واکس��ن اسپوتنیک روس��ی به کشور نیز گفت: 
واکسن روسی در مرحله اول حدود چند 10 هزار دوز وارد شد و بخشی از 
آن هم برای نمونه برداری و تأیید نهایی و انطباق با اسناد فنی، به آزمایشگاه 
مرجع س��ازمان غذا و دارو خواهد رفت، با این حال با همین تعداد از روز 
سه شنبه 21 بهمن اولین تزریق واکسن کرونا با اولویت بندی که مشخص 

شده است، آغاز می شود.
جهانپور گفت: احتماالً این اقدام با یک مراس��م نمادین در تهران کلید 
خواه��د خورد و آغ��از واکسیناس��یون را ما با همین تع��داد در همکاران 

بخش های ICU بیمارستان های ریفرال شروع می کنیم.
وی افزود: واکسیناس��یون با روزانه 1000 نفر آغاز خواهد ش��د و سپس 
ب��ا توجه به ارزیابی مجدد سیس��تم، روزانه 5 ه��زار، 10 هزار و به صورت 
تصاعدی افزایش می یابد. البته واکس��ن در مرحله اول به کس��انی تزریق 
می ش��ود که تست مثبت PCR نداشته باشند، اما به طور کلی در پروسه 

واکسیناسیون منعی برای تزریق به افرادی که قباًل مبتال شده اند، نداریم.

آغاز واکسیناسیون کرونا با روزانه ۱۰۰۰ نفر

با کاهش نسبی نرخ ارز، مردم هم منتظر کاهش نسبی در قیمت کاالها 
هستند. یک کارشناس اقتصادی معتقد است که با کاهش نسبی نرخ ارز 
قیمت کاالهایی که رقابت در آنها زیاد است راحت تر کاهش پیدا می کند.
به گزارش ایس��نا، نرخ ارز در بازار آزاد در مهرماه امس��ال از 32 هزار 
تومان گذش��ت، اما حاال در کانال 23 هزار تومان اس��ت بنابراین انتظار 
می رود قیمت کاالهایی که در این مدت رشد داشته حاال با کاهش قیمت 
دالر نزولی ش��ود که در بعضی کااله��ا از جمله موبایل، تبلت و لپ تاپ 
محقق شده است؛ به طوری که گزارش ها حاکی از افت 12 تا 20درصدی 
انواع موبایل و  20 درصدی قیمت لپ تاپ، تبلت و قطعات در هفته های 
اخیر است، اما همچنان خبری از کاهش قیمت کاالهای اساسی نیست.

در این رابطه، میثم هاش��م خانی، کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو با 
ایس��نا، اظهار کرد: در تولید هر کاالیی اگر رقابت بیش��تر باش��د، قیمت 
کاهش و کیفیت بهبود پیدا می کند، اما اگر رقابت نباشد، انگیزه ای نیست 

که قیمت و کیفیت بهتر شود. 
بنابراین به گفته این کارشناس اقتصادی در پی کاهش نسبی نرخ ارز 
هم انتظار می رود قیمت کاالهایی که رقابت در آنها زیاد اس��ت راحت تر 

کاه��ش پیدا کند و قیمت کاالهایی هم که در تولید آنها رقابت نیس��ت 
کمتر کاهش پیدا کند. 

وی افزود: برای مثال وقتی واردات ذرت، ش��کر، برنج و گوش��ت بسیار 
انحصاری و رقابت در آن بس��یار پایین است، انتظار می رود واردکنندگان 
ب��ا وجود کاهش قیمت دالر قیمت این کاالها را کاهش ندهند و این در 
حالی است که ارز دولتی و امکانات دیگری دریافت کرده اند بنابراین هر 
محصول دیگری هم که به عنوان ماده خام از ذرت، سویا، گوشت و شکر 

استفاده می کند هم قیمتش پایین نمی آید.
این کارشناس اقتصادی پارامتر دیگری که در این زمینه تاثیرگذار است 
را چشم انداز و استرس صاحبان کسب و کار نسبت به آینده اقتصاد عنوان 
کرد و گفت: ریسک اینکه صاحبان کسب و کار نمی دانند آینده نرخ دالر 
و همچنین تورم چه خواهد بود، باعث می شود قیمت های خود را کاهش 
ندهند؛ چراکه از نظرشان این احتمال وجود دارد که بعدا دوباره مجبور به 

افزایش قیمت شوند و این موضوع اعتبار آنها را مخدوش می کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا افت ادامه دار یا ثبات نرخ ارز منجر به کاهش 
قیمت ها می شود یا نه نیز تصریح کرد: اگر افت قیمت دالر مستمر باشد 

و افراد احس��اس کنند که این کاهش نس��بی برقرار می ماند )برای مثال 
حدود یک س��ال نرخ دالر در کانال 20 ت��ا 22 هزار تومانی باقی بماند( 
قیمت ها کاهش پی��دا می کند اما کاهش قیمت در م��واردی که رقابت 
بیشتر است بیش��تر خواهد بود و قیمت کاالهایی که انحصاری تر باشند 
کمتر کاهش پیدا می کند. برای مثال رقابت در فروش مسکن بسیار زیاد 

است و احتماالً شاهد کاهش قیمت فروش در این بخش خواهیم بود. 
ام��ا به طور کلی به گفته این کارش��ناس اقتصادی، کاهش قیمت ارز 
تنها یکی از پارامترهایی اس��ت که بر قیمت کاالها و خدمات و نرخ تورم 
اثر می گذارد، اما طی 20 سال اخیر تقریباً در 14 سال قیمت دالر کامال 
ثابت بوده، اما قیمت کاالها در این سال ها هم ثابت نبوده و به طور مستمر 
افزایش داشته که علت آن رشد چاپ پول است. در واقع مهمترین علت 
تورم هم چاپ پول است نه نرخ ارز؛ بنابراین وقتی از کاهش قیمت کاالها 
در اث��ر کاهش نرخ ارز صحبت می کنیم به معنای کاهش قیمتی موقتی 
است و به سرعت به دلیل چاپ پول افزایش قیمت خواهیم داشت، چراکه 
موتور محرکه اصلی رشد قیمت ها چاپ پول است و تا زمانی که ماشین 

چاپ پول را خاموش نکنیم این تورم و گرانی را خواهیم داشت.

رئی��س اتحادیه مل��ی محصوالت کش��اورزی علت گران��ی خیار را 
س��رمازدگی جالیزهای خیار در جیرفت کرمان عنوان کرد و همچنین 
خب��ر داد ک��ه از دو هفته آین��ده تولید به روال عادی ب��از می گردد و 

قیمت ها نیز کاهش می یابد.
س��یدرضا نورانی در گفت و گو با ایس��نا، در پاس��خ به این سوال که 
چرا خیار در روزهای اخیر با افزایش قیمت چش��مگیری مواجه ش��ده 
اس��ت، گفت: علت کمبود خیار در س��ه هفته گذشته و سیر صعودی 
قیمت آن در بازار سرما و توفان شدید در  منطقه جیرفت کرمان است 
که به جالیزها و گلخانه های خیار آسیب وارد کرده و بوته های خیار با 

سرمازدگی مواجه شده اند.
وی ادامه داد: معموال در زمس��تان جیرفت کرمان مرکز تولید خیار 

بوته ای، جالیزی و گلخانه ای است که سرما باعث کاهش تولید شد.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی اضاف��ه کرد: در دو هفته 
آین��ده ش��رایط تولید به روال ع��ادی باز می گردد و قیم��ت خیار نیز 
کاه��ش می یاب��د. همچنین خی��ار گلخانه های ورامین نی��ز وارد بازار 

خواهند شد.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که برخ��ی صادرات را عل��ت افزایش 
قیمت ها می دانند و آیا صادرات در افزایش قیمت خیار تاثیر گذاش��ته 
است یا خیر؟ گفت: تنها یک نوع خیار خاصی که مصرف داخلی ندارد 
صادر می ش��ود. از طرفی صادرات آنقدر مویرگی است که هیچ تاثیری 
در ب��ازار داخلی ندارد. نورانی در ادامه گف��ت: گوجه فرنگی محصولی 
اس��ت که بیش��تر از خیار صادر می ش��ود، اما می بینیم که قیمت آن 

در ب��ازار به ش��دت کاهش یافته اس��ت، زیرا تولی��د آن انبوه و قیمت 
آن س��یر نزولی به خود گرفته اس��ت. در حال حاض��ر نیز در میادین 
عمده فروش��ی قیمت گوجه فرنگی گلخانه  ت��ا 4000تومان و بوته ای 
2000ت��ا 2500توم��ان فروخته می ش��ود که این قیمت ه��ا با هزینه 
سنگین تولید برای تولیدکنندگان ضرر است. وی در پایان اضافه کرد: 
تا محصولی گران می شود نباید پای صادرات را وسط کشید. وقتی در 
بازار کاهش تولید داش��ته باشیم قیمت ها صعودی می شود. به گزارش 
ایس��نا حدود دو هفته ای می ش��ود که برخی از انواع سبزی و  صیفی 
در بازار با افزایش قیمت مواجه ش��ده اند و در این اقالم خیار بیشترین 
میزان افزایش را داشته است؛ به طوری که در روزهای اخیر قیمت هر 

کیلو خیار به 20هزارتومان هم رسیده است.

آیا کاهش نرخ ارز، ترمز گرانی را می کشد؟

علت گرانی خیار

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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احتمال افزایش قیمت خودرو در یک هفته آینده
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودروی تهران اظهار داش��ت احتمال 
افزایش قیمت در هفته پیش رو وجود دارد، اما کاهش قیمت ممکن نیس��ت 
چراکه قیمت ها از یک هفته پیش ثابت مانده اس��ت. اسد کرمی در مورد بازار 
خودرو اظهار کرد: از هفته گذشته قیمت ها ثابت مانده و تغییری ایجاد نشده و 
خریدار نیز برای خودروهای داخلی بسیار کم است. مراجعه میزان خوبی دارد 
ام��ا خریدی صورت نمی گیرد و برای خودروه��ای خارجی نیز اصال خریداری 
وجود ندارد. وی ادامه داد:  حدود 5 روز پیش بازار کمی جنب و جوش داشت، 
تصور ما این بود که با نزدیک شدن به شب عید تقاضا افزایش پیدا کند. احتمال 
افزایش قیمت در هفته پیش رو وجود دارد، اما کاهش قیمت ممکن نیس��ت 
چراکه قیمت ها از یک هفته پیش ثابت مانده است. وی با اشاره به قیمت روز 
خودرو گفت: قیمت ها مانند چهارشنبه گذشته است؛ قیمت پراید 107 میلیون 
تومان، پژو 206 تیپ 2 حدود 190 میلیون تومان و تیپ 5 حدود 245 میلیون 
توم��ان، پژو 207 دن��ده ای 272 میلیون توم��ان و اتوماتیک آن 403 میلیون 
تومان، سمند LX حدود 1۸5 میلیون تومان، سمند 1۸3 میلیون تومان، تیبا 
صندوقدار 11۸ میلیون تومان، تیبا هاچ بک 12۸ میلیون تومان، س��اینا 130 
میلیون تومان، هایما و جک ۸00 میلیون تومان، پژو 405 حدود 1۸5 میلیون 
تومان و پژو پارس 205 میلیون تومان است. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی تهران در ادامه تصریح کرد: نمایش��گاه داران می گویند در یک هفته 
حدود 2 خودرو می فروش��ند که آنها نیز خودروهای س��بک مانند پژو 206 و 
پراید بوده است. خودروهای دست دوم بیشتر و خودروهای صفر کمتر معامله 
می شوند. وی خاطرنشان کرد: تصور ما بر این است که با نزدیکی به شب عید 
مقداری افزایش قیمت وجود داش��ته باش��د. همیشه شب عید قیمت ها رو به 
افزایش می رود، بیشتر مشتریان نیز دست نگه داشته اند که قیمت ها ثابت شود، 
شاید حدود 20 درصد آنها خرید خود را به خاطر نوسانات قیمت انجام نداده اند.

گازسوز شدن رایگان خودرو های عمومی
مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطق��ه گیالن بیش از 3هزار 
خودرو در گیالن، رایگان گازس��وز شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز 
گیالن، مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن گفت: 
از 24خ��رداد آغاز اجرای طرح دوگانه س��وز کردن رایگان خودروهای عمومی 
تاکنون، 3هزار و 59دستگاه خودرو در استان گازسوز شد.  کوروش باالدست با 
بیان اینکه بیشتر خودروهای عمومی استان گازسوز شده اند و مابقی نیز در حال 
دوگانه سوز شدن هستند، افزود: 53۸دستگاه خودروی عمومی در حال حاضر 
در انتظار گازسوز شدن هس��تند.  مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن از مالکان خودروهایی که تاکنون برای دوگانه س��وز کردن 
خودروهای ش��ان اقدام نکرده اند خواس��ت برای ثبت نام به نشانی الکترونیکی 

GCR.NIOPDC.IR  مراجعه کنند.

تضمین منافع خودروساز و خریدار در گرو 
آزادسازی قیمت و واردات

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گف�ت خروج 
از قیمت گذاری دس��توری و آزادسازی واردات منافع هر دو بخش 
تولید و تقاضا را تضمین کرده و موجب تعادل بازار خودرو می شود.
محم��د باقری در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص راهکار تولید 
و عرضه خودرو به ش��کلی که منافع تولیدکننده و مصرف کننده تضمین شود، 
اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری از جانب هر سازمان و نهادی مشکل زا بوده 
و برای اقتصاد کشور نیز زیانبار است. وی با بیان اینکه قیمت خودرو باید براساس 
عرضه و تقاضای واقعی به نحوی که س��ودجویان و دالالن مجالی برای ورود به 
بازار نیابند، مشخص شود، افزود: تعادل عرضه و تقاضا، قطعا جوابگو خواهد بود. 
نماینده مردم بناب در مجلس ش��ورای اس��المی درخصوص راهکارهای واقعی 
کردن تقاضا گفت: متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وفور نقدینگی 
در جامعه و همچنین بروز مشکل جدی عدم اعتماد از جانب مردم به ویژه در 
س��ال های اخیر، سرمایه گذاری در حوزه ارز، مس��کن، طال و در نهایت خودرو 
افزایش یافته اس��ت. باقری تاکید کرد: می بایس��ت با استفاده از مکانیزم هایی، 
افراد بدون خودرو رصد و شناس��ایی شوند و این کاال به مصرف کنندگان واقعی 
که به این کاال نیاز دارند، عرضه شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی در پایان با اشاره به ضرورت آزادسازی واردات خودرو خاطرنشان کرد: 
بازار خودرو نباید به شکل انحصاری صرفا تحت ید دو خودروساز باشد و به نظر 

می رسد، واردات موجب برقراری تعادل در بازار خودروهای داخلی نیز شود.

تشدید مشکالت صنعت خودرو با لغو مجوز 
قیمت گذاری 3 ماهه خودرو

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کش��ور ضمن انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر لغو مجوز افزایش قیمت 
سه ماهه خودرو و تغییر آن به شش ماه و یک سال این اقدام را عامل تشدید 
مشکالت قطعه س��ازان و خودروسازان خواند. احمدرضا رعنایی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: به طور کلی قیمت گذاری دستوری نه تنها 
در صنعت خودرو بلکه در تمام صنایع اقدام درستی نیست مگر اینکه نهاده های 
تولید نیز به صورت دس��توری قیمت گذاری ش��وند. اگر نهاده های تولید مانند 
فوالد، پتروشیمی،آلومینیوم نیز با قیمت گذاری ترجیحی و دستوری محاسبه 
و تحویل تولیدکننده داده ش��ود و از طرف دیگر عرضه خودرو براساس قیمت 
تمام ش��ده باش��د تصمیم عاقالنه تری خواهد بود. وی ادامه داد: اینکه قیمت 
نهاده های تولید شناور باش��د و تورم، افزایش قیمت دالر و مسائل بین المللی 
قیم��ت نهاده های تولی��د را افزایش دهد اما قیمت محصول نهایی دس��توری 
باشد و براساس قیمت نهاده های تولید تعیین نشود به تولیدکننده و در نهایت 
زنجیره تامین آن آس��یب وارد خواهد کرد. رئیس هیأت مدیره انجمن همگن 
قطعه سازان استان مرکزی با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر لغو مجوز 
افزایش س��ه ماهه قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت سه ماهه خودرو نزدیک 
به یقین بود، اما اگر قرار باشد افزایش قیمت ها 6 ماهه و ساالنه صورت بگیرد 
فش��ار بر قطعه س��ازان بیشتر خواهد ش��د و این تعدیالت مشکل زیادی برای 
خودروسازان و قطعه سازان ایجاد خواهد کرد. رعنایی خاطرنشان کرد: علی رغم 
اینکه شورای رقابت اخیرا فرمول جدیدی را برای قیمت گذاری اعالم کرد و بر 
این اس��اس قرار شد قیمت برخی خودروها آزاد شود اما مجددا شاهد تصمیم 
دیگری از سوی شورای رقابت مبنی بر قیمت گذاری دستوری خودرو هستیم 
و دلیل تعدد تصمیمات شورای رقابت هنوز مشخص نیست. خودروسازی عمال 
خصوصی است، اما مسائل مهم و قیمت گذاری آن را ارگان های دولتی به عهده 
دارند و این موضوع با اصول علم اقتصاد در تضاد است و به همین دلیل صنعت 

خودرو ما هیچ وقت پیشرفت نکرده است.

اس��تاندارد همه جای زندگی ما وج��ود دارد. از کیفیت غذایی که میل 
می کنید تا خودرو و کاالهای دیگری که مصرف می ش��ود. آنقدر س��یطره 
اس��تاندارد گس��ترده اس��ت که اگر یک روز این موارد را در نظر نگیریم، 

مشکالت زیادی برای مان به وجود می آید.
فرض کنید نظارت اس��تاندارد بر تولید بنزین و خودرو برداش��ته شود، 

همین دو مورد چه بالیی می تواند سر کشور بیاورد.
شاید واردات برنج و ذرت آلوده هنوز در ذهن بسیاری از افراد همچنان 
تداعی شود. اگر هم فراموش شده، موضوع کیک های آلوده قابل دسترس تر 
اس��ت و در همه این مراحل س��ازمان ملی اس��تاندارد بود که باید با این 

موضوعات برخورد کند.
در طول س��ال های پس از انقالب، مردان زیادی وارد این سازمان شدند 
و هر کدام از یک تا هش��ت س��ال بر صندلی این س��ازمان تکیه زدند، اما 
نیره پیروزبخت اولین زنی اس��ت که راهبری سازمان استاندارد را برعهده 

گرفته است.
پیروزبخت پس از 10 رئیس مرد در سازمان ملی استاندارد به این سمت 
در س��ال 92 منصوب ش��د و به کار خود ادامه می ده��د. به دنبال همین 
موضوع گفت و گویی با رئیس سازمان ملی استاندارد داشتیم که مشروح 

آن را در ادامه می خوانید.
فضای استاندارد ایران در یک دهه گذشته تغییر زیادی داشته و بررسی ها 
نشان می دهد مقاومت هایی در بخش های مختلف با استانداردهای جدید 

وجود داشته و دارد. اکنون فضای استانداردسازی در کشور چگونه است و 
چه چشم اندازی در این حوزه پیش بینی می کنید؟

مبحث استانداردسازی در 10س��ال گذشته زمانی که آغاز شد رویکرد 
نوینی داش��ت و کشورهای پیش��رفته در قرن حاضر میالدی آن را پیاده 
کرده بودند، اما این موضوع هنوز در ایران اجرا نش��ده بود. از ابتدای سال 
2000 میالدی رویکرد استانداردس��ازی در جهان تغییر کرد اما ایران در 
مس��یر بازمانده بود و درنهایت در کش��ور تصمیم گرفته ش��د تا مطالعات 
انج��ام ش��ده در زمینه اس��تاندارد در ایران رنگ و لع��اب دیگری به خود 
بگیرد. بر همین اس��اس طرحی در مرکز پژوهش های مجلس ارائه ش��د. 
مرک��ز پژوهش های مجلس هم روی این موض��وع کار کرد و من هم این 
موضوع را پیگیری می کردم. چون طرحی که به آن مرکز فرس��تاده شده 
بود به عنوان پیش نویس قانون محسوب می شد. رویکرد نوین را که مطرح 
کردم منوط به طرح تغییر نام و س��اختار سازمان ملی استاندارد بود. این 
طرح در سال ۸۸ در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد، بعد از آن هم 
در کمیس��یون های مختلف مجلس مورد بحث نمایندگان قرار گرفت اما 
مجلس وقت مقاومت های زیادی داش��ت تا اینکه بررس��ی به مجلس نهم 
و در نهایت مجلس دهم س��پرده ش��د. پس از کش و قوس های فراوان و 
بررسی های الزم در سال 95، مجلس تصویب کرد رویکرد استاندارد تغییر 
کند که در شورای نگهبان به کش و قوس هایی خوردیم. البته رویکرد نوین 
اس��تاندارد برای خیلی ها ناش��ناخته بود. )آذر سال 95نمایندگان مجلس 

مصوب کردند موسس��ه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به نام سازمان 
ملی استاندارد تغییر کند و فعالیت خود را با این نشان ادامه دهد.(

رویکرد نوین استاندارد در چه حوزه هایی ورود می کند؟
در رویکرد نوین چهار محور مورد توجه است؛ یکی محور استانداردسازی 
است که زیربنای خود مفهوم استانداردسازی در کشورهای مختلف است 
و در بخش تدوین اس��تانداردها و ارزیابی انطب��اق تاکید دارد. محورهای 
بع��دی ه��م تایید صالحیت و اندازه شناس��ی اس��ت. به همی��ن دلیل به 
مجم��ع تش��خیص مصلحت نظام رفت ک��ه در آن زم��ان مرحوم آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی ریاس��ت این مرکز را برعهده داشتند. نظارت و بررسی 
شخص آقای هاشمی ش��اهرودی باعث شد این کار در نهایت در سال 96 
به نتیجه برس��د. با این تفاس��یر ما باید دوران گذار را طی کنیم. در این 
زمان نگاه س��نتی به اس��تاندارد باید تغییر کند و رویکرد نوین در جامعه 
اجرا ش��ود اما متاسفانه این نگاه هنوز در خیلی از موارد جا نیفتاده  است. 
آن چی��زی که در صحبت های اولیه مطرح ش��د ک��ه مقاومت هایی وجود 
دارد یا اس��تاندارد برخورد انفعالی داش��ته باشد ناشی از همین نگاه است. 
در کشورهای پیشرفته استاندارد جزو زندگی مردم است. من در مطالعاتی 
که انجام داده ام کش��ورهای زیادی را بررسی کردم. آلمان در سند 2020 
سه محور را تنظیم کرده بود که از این سه محور دو محور به استاندارد و 
کیفیت وابسته بود. یک مورد آن جلوگیری از خام فروشی بود که ما اکنون 

با این خطر روبه رو هستیم. 

رئیس سازمان ملی استاندارد: 

خودروهای بی کیفیت منتظر سرنوشت پراید باشند

صنع��ت خودرو که از آن به  عنوان یکی از صنایع پیش��رو و محرک 
اقتصاد یاد می ش��ود، ارتباط گس��ترده ای با س��ایر صنایع کشور دارد؛ 
به طوری که رونق این صنعت می تواند تأثیر مس��تقیمی بر رش��د سایر 

صنایع داشته باشد.
به گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو«، هم اکن��ون، خودرو با 10 
صنعت بزرگ کشور ش��امل فوالد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم، رنگ 
و رزین، نس��اجی و چرم، ماشین آالت و ابزارسازی، شیشه، الستیک و 
کائوچ��و و برق و الکترونیک ارتباط نزدی��ک دارد و از محصوالت این 

صنایع استفاده می کند.
برهمین اساس، قیمت گذاری در صنعت خودرو باید برمبنای زنجیره 
تولید خودرو صورت گی��رد. به این معنا که در تعیین قیمت محصول 
نهای��ی خودرو باید قیم��ت محصوالتی که برای تولی��د آن خریداری 
می شود، محاس��به شود، اما فرمول های قیمت گذاری دستوری خودرو 
در ای��ران با نادیده گرفتن ای��ن زنجیره کلیدی، خروجی باورنکردنی و 
شگفت انگیزی دارد که مش��ابه آن را در هیچ کشور دیگری، نمی توان 

یافت.
به عبارت دیگر، در شرایطی که قیمت مواد مصرفی صنعت خودرو در 
سال های اخیر و به  ویژه، طی سال جاری، رشد شدیدی را تجربه کرده 
و ای��ن افزایش قیمت بر روی هزینه های تولید خودرو تأثیر مس��تقیم 
و »ی��ک  به  یک« دارد، بی توجهی ب��ه متغیر مهم هزینه مواد مصرفی، 
موجب زیان کالن خودروسازان و ضرر هنگفت سهامداران شرکت های 

خودروسازی شده است.
این نقص زمانی پررنگ تر می شود که روش قیمت گذاری در زنجیره 

تولید خودرو نیز تفاوت و اختالف فاحشی پیدا می کند. در شرایطی که 
قیم��ت اغلب مواد مصرفی صنعت خودرو مانند فوالد، آلومینیوم، مواد 
پتروشیمی و ... براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود، تعیین 
قیمت ها در صنعت خودرو، دس��توری است و به این ترتیب، تمام زیان 
ناش��ی از قیمت گذاری دستوری در حلقه آخر، یعنی خودروی تولیدی 
انباشته شده و به همین دلیل، برخالف صنعت خودرو که صورت های 
مالی س��ال های اخیر آن، حاکی از زیان هنگفتی است، در ابتدای این 
زنجیره و در صنایعی همچون فوالد و پتروش��یمی، شاهد کسب سود 

قابل توجهی هستیم.
قیمت گذاری دستوری حتی هزینه مواد مصرفی را تأمین نمی کند

در صنعت خودرو اصلی ترین بخش از هزینه ها متعلق به مواد مصرفی 
اس��ت که 71 درصد از کل هزینه ها را ش��امل می شود. همچنین 12 
درص��د هزینه ها مربوط به مالی، 11 درصد کارکنان، 4 درصد توزیع و 
فروش و 2 درصد هزینه های س��ربار و حق الزحمه س��ایت ها است. این 
در حالی اس��ت که با قیمت تعیین ش��ده خودرو توسط شورای رقابت، 
حتی هزینه خرید مواد مصرفی نیز به طور کامل پوشش داده نمی شود.
بدی��ن ترتیب، نق��ص در این زنجیره زیان 40 ه��زار میلیارد تومانی 

صنعت خودرو در سال های 1397 و 139۸ را به دنبال داشته است.
مقایسه رش��د قیمت خودرو با نهاده های تولید همان گونه که اشاره 
شد، تفاوت در روش قیمت گذاری خودرو که دستوری تعیین می شود 
و نهاده های تولید که براس��اس عرضه و تقاضا کش��ف می شود، باعث 

شده تا میزان زیاندهی صنعت خودرو افزایش یابد.
بررس��ی قیمت نهاده هایی که در تولید خودرو س��هم باالیی دارد در 

فاصله س��ال های 1396 تا 3 ماهه دوم س��ال جاری نشان می دهد که 
درصد رش��د نهاده های بیشتر از رش��د قیمت خودرو بوده است. البته 
در یک بازه 14 ماهه یعنی انتهای س��ال 1397 تا اوایل س��ال جاری، 
قیمت مصوب خودرو افزایشی نداشت، درحالی که نرخ نهاده های تولید 

براساس شرایط بازار افزایش یافته است.
درهمی��ن چارچوب، نرخ ارز تأمین ش��ده به یورو در س��ه ماهه دوم 
س��ال جاری در مقایسه با س��ال 1396 363 درصد رشد داشته است. 
همچنین ورق آهن در این مدت با رشد 375 درصدی و ورق گالوانیزه 
رول با رشد 449 درصدی روبه رو شده است. همچنین رنگ دو پوششه 
سفید، ورق سرد و ورق گرم نیز به ترتیب با افزایش قیمت 3۸3، 497 
و 537 درصدی همراه ش��ده اس��ت. در این مدت آلومینیوم نیز رشد 
447 درصدی، مس کاتدی رشد 551 درصدی و مواد پلیمری افزایش 
2۸6 درصدی داش��ته است. این در حالی است که باوجود تغییر دوره 
قیمت گذاری خودرو در س��ال جاری از س��االنه به فصلی که به دو بار 
رش��د قیمت در شش ماهه نخس��ت امسال منجر ش��د، باز هم میزان 
رشد قیمت انواع خودروی پرتیراژ عقب ماندگی شدیدی نسبت به مواد 
مصرفی تولید دارد. در این زمینه قیمت پژو 206 تیپ 2 در س��ه ماهه 
دوم س��ال جاری نسبت به سال 1396 برابر با 170 درصد رشد کرده 
است. س��مند ال ایکس نیز در این مدت 207 درصد، پژو پارس 16۸ 
درصد و پژو 405 با رش��د 173 درصدی همراه شده است. همان گونه 
که مشاهده می شود، هرچند قیمت کارخانه ای خودرو نیز در این مدت 
رشد قابل توجهی داشته است، اما در مقایسه با رشد باالی قیمت مواد 

مصرفی همچنان شکاف شدیدی وجود دارد.

رئی��س کل گمرک ای��ران با بیان اینکه دو تا س��ه ه��زار خودروی 
وارداتی در حال رس��یدگی در محاکم قضایی هس��تند، گفت مراودات 

تجاری ایران و اوراسیا به 2.6 میلیارد دالر رسیده است.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو« به نق��ل از مهر، مهدی 
میراش��رفی رئیس کل گمرک ایران روز گذش��ته در نشس��تی خبری 
به مناسبت س��الروز پیروزی انقالب اسالمی گفت: در سازمان گمرک 
کنترل ها را از کنترل ملموس و مزاحم به سمت کنترل های ناملموس 
و غیرمزاحم پیش بردیم تا خدمات تس��هیل یاب��د. در گمرک ما باید 
همزم��ان دو موض��وع متناق��ض را انجام دهیم. یکی کاهش س��رعت 

ترخیص کاال و دیگری افزایش دقت انجام تشریفات گمرکی.
وی افزود: در تجارت 25 سازمان تولی گری دارند. در کنار آن قوانین 
و مقررات، ویروس کرونا و تحریم ها به مش��کالت گمرک اضافه ش��ده 
است، بنابراین ما باید بین سرعت و دقت، تعریفی منطقی ایجاد کنیم 

و در کنار آن بر مشکالت تحریم و کرونا نیز فائق آییم.
رئی��س کل گمرک ایران تصریح کرد: ما توانس��تیم در بحث پنجره 

واحد رتبه لجستیک را 40 رتبه بهبود دهیم.
میراشرفی گفت: اهم اتفاقاتی که در گمرک رخ داده، کاهش نظارت 
ملموس از طریق ایجاد مکانیزاس��یون بوده اس��ت. در حال حاضر 14 
دستگاه ایکس ری کامیونی وجود دارد که این عدد باید به 50 برسد.

وی افزود: در گذشته تمامی ایکس ری ها اروپایی بودند اما با شروع 
تحریم ها، ایکس ری ها را از کش��ور چین خریداری کردیم، اما در حال 
حاض��ر توانس��تیم چند 10 میلیارد صرفه جویی کنیم و با اس��تفاده از 
توانمن��دی بخش خصوص��ی و با مدل مالی BOO که س��رمایه گذار 
بخش خصوصی را ترغیب به س��رمایه گذاری می کند، قرارداد س��اخت 

14 دستگاه ایکس ری جدید را نیز می بندیم.
رئی��س کل گم��رک تصریح کرد: یکی از ایک��س ری های داخلی به 

زودی در بندر شهید رجایی به بهره برداری می رسد.
میراشرفی درباره حجم ذرت های فاسد وارداتی گفت: از سال 92 تا 
97، 140 هزار تن ذرت فاس��د وارد ش��ده است که حدود ۸0 تا 100 
هزار تن از آنها به خارج از کشور مرجوع شده است. 40 هزار تن مورد 
اش��کال اس��ت و مالکیت آن مش��کل دارد که پرونده آن در دادگاه در 

حال بررسی است. حدود 6-5 هزار تن نیز دچار کسر وزن بوده اند.
وی در پاس��خ به س��وال خبرنگار مه��ر مبنی بر اینک��ه مذاکرات با 
اتحادیه اوراس��یا برای ایجاد تعرفه ترجیحی در چه مرحله ای اس��ت، 
گفت: اوراس��یا یک امکان بس��یار عالی اس��ت که پایه آن ایجاد تعرفه 

ترجیحی به مدت سه سال بین شرکت های عضو آن است.
رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در مدت یک س��ال و س��ه ماهی 
که عضویت موقت داریم، به رش��د قابل قبولی رسیده ایم، اما برخی از 

اقالمی که ما تعرفه ترجیحی دادیم، مورد استفاده طرفین قرار نگرفت 
و برخ��ی از تعرفه های ترجیحی که طرف مقابل به ما داد، مزیت قابل 

توجهی برای واردات نداشت.
میراشرفی گفت: با سازمان توسعه تجارت در حال همکاری هستیم 
تا بتوانیم به صورت دائم به عضویت این نهاد درآییم که در این صورت 

تمرینی برای عضویت در سازمان های جهانی خواهد بود.
وی درباره آمار واردات و صادرات با این کشورها گفت: در 10 ماهه 
س��ال 99، ۸24 میلیون دالر صادرات و ی��ک میلیارد و ۸00 میلیون 
دالر واردات از کش��ورهای اوراس��یا داش��ته ایم. البته ناگفته نماند که 
تمام��ی این مراودات تجاری با تعرفه ترجیحی همراه نبوده اس��ت، اما 
مراوداتی که تعرفه ترجیحی داشتند، ۸0 درصد نسبت به سال گذشته 

رشد داشته اند.
رئیس کل گمرک ایران درباره واردات خودروهای خارجی گفت: در 
س��ال گذش��ته موجودی خودروهای وارداتی 12 الی 13 هزار خودرو 
ب��ود، اما با مصوبات دول��ت و اختیاراتی که به گمرک داده ش��د، 10 
هزار عدد از این خودرو ترخیص ش��دند و 2 تا 3 هزار خودرو در حال 
رسیدگی در محاکم قضائی هستند که رئیس قوه قضائیه دستور دادند 
آنها هرچه س��ریع تر تعیین تکلیف ش��وند. این خودروها ممکن است 

مرجوع، ترخیص، متروکه یا ضبط شوند.

نادیده گرفتن هزینه تولید خودرو در قیمت گذاری دستوری

دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی
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تجهیزات پیش��رفته و روش های کیفیت سنجی بومی در یک شرکت فناور، 
زمینه را برای تولید فرآورده های غذایی باکیفیت فراهم کرد.

در دنی��ای رقابتی میان تولیدکنندگان و بهره ب��رداران فرآورده های غذایی، 
کمیت به تنهایی پاس��خگوی نیاز بازار نیس��ت 
و رقاب��ت جدی در تولی��د باکیفیت و منطبق با 
الزام های سالمت اس��ت. بر همین اساس، انجام 
آزمون و آنالیزهای کیفیت س��نجی و س��نجش 
میزان س��المت غذا ش��اید از فرآین��د تولید نیز 

اهمیتی فراتر داشته باشد.
با توجه ب��ه اینکه کنت��رل و افزایش کیفیت 
محص��والت تولیدی و مواد اولیه مصرفی یکی از 
الزامات غیرقابل انکار در بهبود روند مستمر تولید 
به ش��مار می رود و نقش حیاتی را در س��المت 
جامعه ایفا می کند، ی��ک مجموعه فناور زمینه 
را برای س��نجش کیفی��ت فرآورده های تولیدی 
صنعتگران حوزه غذای دام، طیور و آبزیان فراهم 

کرده است. مجموعه آزمایشگاه پرتوآزمون جوانه خراسان سعی کرده است با 
اس��تفاده از تجهیزات دانش بنیانی که بخشی از آنها ایران ساخت است، با کار 
آنالیز ویتامین ها و مواد معدنی در صنایع غذایی و مکمل های غذایی دام و طیور 

و ارزش تغذیه ای محصوالت خوراکی را تعیین کند. عالوه بر بخش های مختلف 
صنایع و ش��رکت های تولید، ش��رکت های دانش بنیان و فناور، پژوهش��گران 
و دانش��گاهیانی که در زمینه تولیدات و فرآورده های غذایی کار پژوهش��ی و 
تحقیقاتی انجام می دهند، از این مجموعه فناور 

خدمات دریافت می کنند.
یکی از زمینه های تولید فرآورده های غذایی 
س��الم و باکیفیت، اس��تفاده از مواد اولیه برای 
پرورش و تولید این فرآورده ها است. بر همین 
اساس، انجام سنجش بر روی مکمل ها و خوراک 
دام و طیور یکی از مهمترین بخش های فناورانه 
ش��رکت پرتو آزمون جوانه خراس��ان به شمار 
می رود. ش��ناخت آالینده هایی که سالمت غذا 
را به خطر می اندازند، یکی از بخش های مهم در 
ارائه فرآورده غذایی س��الم به جامعه است و بر 
همین اساس کار شناسایی آالینده هایی مانند 
باکتری ، ویروس و فرآورده های پروبیوتیک در 
کنار شناسایی میزان قابل استفاده در مکمل های دام، طیور و آبزیان، مواد اولیه 
و فرآورده های غذایی از مهمترین فعالیت های بخش میکروب شناسی در این 

مجموعه فناور است.

یک شرکت خالق موفق شد با ارائه پادکست، بازار داخلی این محصوالت را 
رونق دهد و تولید محتوای فاخر صوتی، فارسی زبان را توسعه بخشید.

امیرحس��ین مددی، مدیرعامل ش��رکت خالق بستر هوش��مند رسانه آوا، 
درب��اره این تالش، گفت: ای��ن مجموعه خالق، 
یک پلتفرم صوتی براساس فناوری پادکستینگ، 
تحت عنوان »شنوتو« ایجاد کرده است. در واقع 
شنوتو یک بستر نرم افزاری برای انتشار، پخش، 
به اشتراک گذاری، دانلود و خرید فایل های صوتی 
پادکس��ت و کتاب های صوت��ی در محیط وب و 

موبایل است.
این فعال خالق در ادامه گفت: محتوای عرضه 
شده در این بستر در دو قالب رایگان یا بهادار ارائه 
می ش��ود. محتوای فاخر فارسی زبان عرضه شده 
در قالب این پلتفرم، در حوزه های مختلفی ارائه 
می ش��ود. افراد حقیقی و حقوقی مختلف تحت 
عنوان تامین کننده، محتوای صوتی تولیدش��ده 

خ��ود را در این پلتفرم به اش��تراک می گذارند و مخاطبی��ن نیز از این محتوا 
استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت خالق بستر هوشمند رسانه آوا، ضمن توضیح فعالیت های 

نوآوران��ه انجام گرفته در این حوزه گفت: مضمون محتوای ارائه ش��ده در این 
بس��تر در حوزه هایی مانند مدیریت، کارآفرینی، روانشناسی، موسیقی و دیگر 
رشته ها و حوزه ها است. برای مثال روحانیون نیز محتوای منبرهای خود را در 
قالب یک فایل صوتی با مخاطبان خود در این 
پلتفرم به اشتراک می گذارند یا خبرگزاری های 
مختلف، مصاحبه های خود را به صورت صوتی 

در این قالب عرضه می کنند.
 مددی ضم��ن توضیح اس��تقبال مخاطب 
ایرانی از پادکس��ت فارس��ی گفت: در کش��ور 
استقبال قابل توجهی از پادکست ها و محتوای 
صوتی تولیدشده صورت گرفته است. در حال 
حاضر ما  هزار تامین کننده محتوای حقیقی و 
حقوقی داریم که در پلتفرم شنوتو فایل صوتی 

به اشتراک می گذارند.
 مدیرعامل ش��رکت خالق بس��تر هوشمند 
رس��انه آوا، افزود: یکی دیگ��ر از خدمات ما به 
تولیدکنندگان محتوای صوتی، ایجاد بس��تر صادرات محتوا و امکان استفاده 
مخاطب سامانه های معروف بین المللی از این محتوا است. آمار استفاده کنندگان 

خارجی نیز به صاحب اثر ارائه می شود.

تولید محتوای صوتی فارسی زبان توسعه یافت و بازار داخلی این آزمون های داخلی سنجش سالمت مواد غذایی را ارتقا داد
محصوالت داغ شد

5 اس��تارت آپ فعال در حوزه کارگزاری بیمه آنالین پروانه فعالیت 
خ��ود را از مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان 

بیمه مرکزی دریافت کردند.
مراسم اعطای پروانه استارت آپ های کارگزاری رسمی آنالین بیمه با 
حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، علیرضا 
س��لیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی و جمعی از استارت آپ های 

فعال در حوزه خدمات بیمه برگزار شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم با بیان اینکه 
تحول اساس��ی در حوزه بیمه به کمک اس��تارت آپ ها رخ داده است، 
گف��ت: با همکاری نزدی��ک بیمه مرکزی و معاون��ت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تحولی جدی و ارزشمند در حوزه خدمات بیمه و با 

کمک استارت آپ ها محقق شده است.
 س��تاری، با بیان اینکه توسعه، مفهومی فرهنگی و مستلزم ترویج و 
همکاری تمامی بخش ها برای حمایت شرکت های دانش بنیان و خالق 
اس��ت، ادامه داد:  در روزهای نخست تصور می کردیم مفهوم توسعه و 
تحول سخت افزاری است اما دیری نپایید که دریافتیم که توسعه امری 
نرم افزاری اس��ت. ضرورت هایی چون حمایت از کاالی ایران س��اخت، 
حمایت از کارآفرین داخلی ش��رکت های خالق و اهمیت بخشیدن به 
دارایی ه��ای فکری، ضرورتی فرهنگی اس��ت و بای��د فرزندان مان را با 

فرهنگ سازی و ترویج، به نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، توجه دهیم.
استارت آپ ها تحول بیمه را ممکن می کنند

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، اس��تارت آپ های آنالین 
ح��وزه مالی و بانکی را نمونه موفقی از خدمات ارزنده اس��تارت آپ ها  
برای جامعه دانس��ت و اف��زود:  فین تک ها امروز  به خوبی جای خالی 
خدمات در دسترس و کارآمد مالی را پر کرده و با میلیون ها تراکنش 
روزانه بدون خطا، ارزش گذاری و اعتماد به اس��تارت آپ ها را به خوبی 
پاس��خ گفتند. کسب و کارهای س��نتی بیمه نیز باید استارت آپ های 

خالق نوآور و فعال این حوزه را حمایت کند.
وی با بیان اینکه اس��تارت آپ های ح��وزه بیمه خدمات را کارآمد و 
در دسترس می کنند، ادامه داد: به مدد استارت آپ ها زمان دسترسی 

آسان به خدمات مورد نیاز  ارزان و کارآمد رسیده است.
 حمایت از استارت آپ ها و مزد ماندگاری خالقیت ها

رئی��س بنیاد ملی نخبگان، با اش��اره به نقش دانش��گاه ها در تربیت 
جامع��ه ای تحول آفرین و نوآور گفت:  نقش و رس��الت دانش��گاه ها از 
ابتدای راهشان، تحول آفرینی و تغییر در جامعه بود، اما دانشگاهی که 
نتوان��د با جامعه پیرامونی خود ارتباطی اثربخش برقرار کند نمی تواند 
ایفاگر چنین نقش��ی باشد بنابراین برای رسیدن به جامعه ای خالق و 
نوآور، دانشگاه ها باید نقش راهبردی خود یعنی تربیت جامعه نوآور و 

حامی خالقیت را ایفا کنند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه بای��د با حمایت از این اس��تارت آپ ها راه به 
بازار رس��یدن ایده ه��ای نوآورانه را هموار کنیم، ادام��ه داد: نمی توان 
راه نوآوری را س��د کرد و انتظار داشت جوانان خالق کشور در کشور 
ماندگار ش��وند. باید ب��ا حمایت از نوآوری ها، خدمات دس��ترس پذیر، 
کارآم��د و ارزان را ارمغ��ان جامعه کرده و راه را برای ایجاد اش��تغال 

نوآورانه هموار کنیم.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به تنوع ظرفیت های 
اس��تارت آپی در حوزه بیمه عن��وان کرد: بیمه کااله��ای دانش بنیان 
یکی از محورهایی اس��ت که معاونت علمی و فناوری آمادگی دارد از 

استارت آپ های بیمه ای فعال در این زمینه حمایت کند.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم توس��عه استارت آپ ها را محقق کنیم 
بای��د به دنبال ابزارهای نوین حمایت  مادی و معنوی باش��یم، عنوان 
کرد: صحیح ترین راه حمایت مالی از اس��تارت آپ ها، س��رمایه گذاری 
خطرپذیر اس��ت در همین راستا 13 صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 

با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بورس حضور دارند.
 س��تاری ب��ا بی��ان اینک��ه بیمه ه��ای س��رمایه گذاری، با پوش��ش 
س��رمایه گذاری خطرپذیر آن را به عنوان ی��ک فرهنگ ترویج کنند، 
اف��زود: بیمه ه��ای س��رمایه گذاری اس��تارت آپ ها و س��رمایه گذاری 
خطرپذی��ر آهنگ ه��ای قدیمی و ریش��ه دار این نوع س��رمایه گذاری، 
فرهن��گ غنی و ریش��ه دار این نوع س��رمایه گذاری را احیا و بار دیگر 

ترویج کنیم.
 ظرفیت ورود بیش از 80 استارت آپ به جمع کارگزاری های 

آنالین بیمه
همچنی��ن غالمرضا س��لیمانی امی��ری، مدیرعامل س��ازمان بیمه 
مرکزی با بیان اینکه در س��ال های اخیر تحوالت مثبتی در استفاده از 
فناوری های نوین برای دریافت خدمات بیمه صورت گرفته است، بیان 
کرد: با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در راستای 
س��اماندهی و نظارت بر فعالیت اس��تارت آپ های بیم��ه ای، تقویت و 
توسعه ش��بکه فروش و نیز تهیه پیشنویس مقررات برای فعالیت های 

استارت آپی، گام های مثبتی برداشته شده است.
 وی با اشاره به حمایت از فعالیت استارت آپ های کارگزاری رسمی 
بیم��ه به صورت برخط گفت: تعداد قاب��ل توجهی کارگزاری بیمه در 
کش��ور فعالیت می کند که امکان مقایس��ه می��ان قیمت ها و خدمات 
برای مش��تریان، امکان بازاریابی و ف��روش آنالین نمایندگان را فراهم 
می کنند. سلیمانی امیری با اشاره به اینکه تسهیالتی برای کارگزاران 
اس��تارت آپی بیمه در نظر گرفته ش��ده اس��ت، افزود: تسهیل شرایط 
ورود ب��ه عرصه اس��تارت آپ های بیمه زمینه را ب��رای خدمات برخط 

فراهم خواهد کرد.
 رئیس کل بیمه مرکزی، با اش��اره ب��ه صدور 5 پروانه فعالیت برای 
کارگزاری های آنالین بیمه گفت: پروانه کارگزاری بیمه برخط ارائه شد 
که از این میان 20 تقاضا به دلیل حائز شرایط نبودن از چرخه بررسی 
خارج شدند؛ از میان ۸0 تقاضای باقیمانده 14 مورد تاییدیه های اولیه 
را دریافت کردند و هشت تقاضا در مرحله رفع نواقص پرونده هستند، 
این در حالی اس��ت که ام��روز 5 کارگزاری آنالین بیم��ه پروانه  های 

فعالیت خود را دریافت می کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی بیمه، از گردش مالی قابل توجه این صنعت 
و نقش نوآوری اس��تارت آپ ها در افزایش س��هم کشورمان گفت: 25 
هزار میلیارد دالر دارایی ش��رکت های بیمه ای در س��طح جهان و 20 
هزار میلیارد دالر حجم س��رمایه گذاری در این صنعت است. با توجه 
ب��ه اینکه بای��د ضریب نفوذ صنعت بیمه در تولی��د ناخالص ملی را تا 
پایان برنامه شش��م توس��عه به 7 درصد برسانیم و این میزان در حال 
حاضر2.6 درصد اس��ت،  استارت آپ ها و ش��رکت های فناور می توانند 

تحقق این مهم اثرگذار باشد.
بیمه به عنوان یکی از بزرگترین صنایع خدماتی وارد دنیای فناوری 
شده است و کارگزاری های بیمه به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از این 
زنجی��ره  در ارائه خدم��ات مطلوب به جامعه ایف��ا می کند. بر همین 
اس��اس با تفاهم می��ان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
سازمان بیمه مرکزی زمینه برای ورود استارت آپ های آنالین به حوزه 

بیمه فراهم شده است.

به قلم: مایکل پوتاک  / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی: برای چهاردهمین بار متوالی، اپل موفق 
شـده است تا عنوان تحسین شده ترین شرکت سـال را به دست آورد. این رده بندی توسط مجله 
معتبر فورچن انجام گرفته و 1500 شرکت، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این راستا 9 معیار نیز برای 

این رده بندی وجود دارد که یکی از آنها میزان توانایی در جذب اسـتعدادها است. در این راستا به 
نظر می رسد که سایر برندها، شانس چندانی برای کسب این جایگاه در سال های آینده نخواهند 
داشت. نکته جالب دیگر این است که اگرچه وضعیت اقتصادی شرکت ها معیار نبوده است، با این 

ستاری: با استارت آپ ها تحولی جدی در انتظار حوزه بیمه است

اپل برند تحسین شده سال 2۰2۰

دریچــه

107 ش��رکت با فعالیت در حوزه امنیت سایبری، در تالشند تا فناوری های 
کاربردی در این صنعت را ارتقا دهند.

امنیت س��ایبری را »برنامه ریزی و اقدام برای حفاظت سیستم ها، شبکه ها، 
دیتابیس ها و برنامه ها از حمالت دیجیتال و سازماندهی یک استراتژی دفاعی 
علی��ه مجرمان اینترنتی و اقدام��ات مخرب آنها« تعری��ف می کنند. حوزه ای 
راهبردی که برای پاسداش��ت از دارایی  های ارزشمند سازمانی کاربرد فراوانی 
دارد. حف��ظ امنیت س��ایبری یکی از چالش های مهم دنیای مدرن به ش��مار 
می رود، چراکه تعداد وسایل الکترونیکی، از تعداد افراد بیشتر است و حمالت 

سایبری روز به روز خالقانه تر می شود.

با رونق فعالیت های دانش بنیانی؛ 
امنیت سایبری باال رفت

دوشنبه
20 بهمن 1399

شماره 1723
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سرپرست مرکز شرکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان از ایجاد نوع جدیدی از 
شرکت های دانش بنیان با عنوان »دانش بنیان نوع3« خبر داد. این اقدام برای 
اس��تفاده از ظرفیت های فناوری و نوآوری در حل مس��ائل کشور، حضور مؤثر 

دانش بنیان ها در مناطق کمتر برخوردار و توسعه 
صنایع خالق و علوم انسانی است.  محمدصادق 
خیاطیان در نشس��تی خبری ب��ا عنوان گزارش 
یک ده��ه اجرای قانون حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان گفت: در روزهای نخس��ت تصویب 
قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان، نقش 
این کسب وکارها نه تنها برای مردم جامعه حتی 
برای بسیاری از دست اندرکاران و سیاست گذاران 
ای��ن حوزه نامعلوم بود، اما ب��ا حمایت های ویژه 
مقام معظم رهبری، گفتمان اقتصاد دانش بنیان 
در کشور ش��کل گرفت و ترویج و توسعه آن به 

ضرورتی حیاتی برای جامعه بدل شد.
خیاطیان ادامه داد: ش��رکت های دانش بنیان 

توانسته اند در راستای رفع نیازهای کشور در بخش های مختلف به  خصوص در 
اپیدمی کرونا مؤثر واقع شوند؛ حتی اگر ما تحریم هم نبودیم شرایط به گونه ای 
نبود که اجازه داده ش��ود دستگاه ونتیالتور و بس��یاری از تجهیزات موردنیاز 

ب��رای مقابله با کرونا به  راحت��ی در اختیار ما قرار بگیرد چراکه نیاز جهانی به 
این تجهیزات بسیار زیاد بود و اگر شرکت های دانش بنیان در این عرصه ورود 
نمی کردند کش��ور با بحرانی جدی روبه رو می ش��د. عضو هیأت عامل صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی با اش��اره  به آمار ارزیابی و 
حمای��ت از ش��رکت های دانش بنیان گفت: در 
سال 1392 تنها 55 شرکت دانش بنیان داشتیم 
که این تعداد در بهمن 1399 به بیش از 5 هزار 
و 700 شرکت دانش بنیان رسیده است. وی با 
اشاره به تنوع و گستردگی سرفصل های قانون 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان ادامه داد: 
تاکنون بیش از 12091 ش��رکت توانس��ته اند 
از معافیت ه��ای مالیات��ی، 2600 ش��رکت از 
تسهیالت نظام وظیفه تخصصی، 626 شرکت 
معافیت های گمرکی، 1617 ش��رکت معافیت 
حق بیمه قراردادها، ۸49 شرکت جواز تأسیس 
و پروانه بهره برداری و 344 شرکت نیز توانستند 
دفاتر کاری خود را در اماکن مسکونی شهر تهران مستقر نمایند؛ همچنین 4 
هزار و 7۸4 خدمت در حوزه توانمندس��ازی و 5 هزار و ۸91 جلس��ه مشاوره 

تخصصی کسب وکار به شرکت های دانش بنیان ارائه شده است.

پیش نویس قانون آب پیش��نهادی وزارت نیرو توسط متخصصان آب مورد 
بررسی قرار گرفت. بیشتر شدن نقش نوآوری در این برنامه یکی از اصالحات 
اس��ت. کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت 

علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری با کمک 
جمعی از متخصصان حوزه آب کش��ور، آخرین 
نسخه پیش نویس قانون آب را مورد بررسی قرار 
داد و پیش��نهادات برای بهب��ود و اصالح آن، به 
دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت نیرو منعکس 
خواهد شد.  تاکنون در دو نوبت، مجموعه قوانینی 
در حوزه آب، تصویب ش��ده اس��ت. قانون آب و 
نحوه ملی ش��دن آن در سال 47 و قانون توزیع 
عادالنه آب در س��ال 61. وزارت نیرو با محوریت 
دفتر برنامه ری��زی کالن آب و آبفای وزارت نیرو 
برای سومین بار پیش نویس جدیدی از قانون آب 
را تدوین و آن را برای بررسی و اظهارنظر به همه 
دستگاه ها و مراکز مرتبط با حوزه آب ارسال کرده 

اس��ت. کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به عنوان متولی توسعه فناوری های آب، 
بررس��ی این پیش نویس را در دستور کار خود قرار داد و طی نشستی نظرات 

ارائه شده در کارگروه های تخصصی را جمع بندی کرد.
»عدم آسیب شناس��ی دو قانون قبلی در حوزه آب و درنتیجه انگیزه نگارش 
قان��ون جدید«، »عدم در نظر گرفتن هیچ گونه جایگاهی برای معاونت علمی 
و فناوری به عنوان متولی توس��عه فناوری در 
کشور در ساختار پیش بینی شده برای راهبری 
قانون جدید« و در نتیجه »عدم توجه مناسب 
به فناوری های نو در افزایش بهره وری« از جمله 
نظراتی اس��ت که برای اص��الح این قانون ارائه 

شد.
نگاه مالکانه به آب و عدم توجه به حکمرانی 
به معنای واقعی مشکل اصلی این پیش نویس 
پیشنهادی است؛ به گونه ای که وزارت نیرو به 
عنوان بخش��ی از قوه مجریه از قوای س��ه گانه 
حاکمیت، ب��ه عنوان متولی انحص��اری منابع 
آب در کش��ور در نظر گرفته شده است و حتی 
وزارت جهاد کش��اورزی به عن��وان بزرگترین 
مصرف کننده آب در کش��ور نیز هیچ گونه مشارکتی در فرآیند تخصیص آب 
نخواهد داش��ت. نظرات پیرامون این پیش نویس جمع بندی ش��ده است و به 

وزارت نیرو به عنوان پیشنهاددهنده این الیحه ارسال خواهد شد.

پیشنهادات اصالحی برای پیش نویس قانون آب ارائه شدحوزه صنایع خالق مسائل اساسی کشور را حل می کند

در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی کارآزمایی 
بالینی نخستین فرآورده تزریقی-استنشاقی کووید- 19 آغاز شد.

نخستین فرآورده آماده آزمایش بالینی تزریقی-استنشاقی پروتئین 
نوترکیب کووید ایران س��اخت با حضور س��ورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و مسعود پزشکیان عضو 

کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی رونمایی شد.
 ایران کشوری توانمند در ساخت واکسن

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این آیین، 
با اشاره به اینکه موسس��ه تحقیقات و سرم سازی رازی تاریخ پژوهش 
کش��ور است، گفت: این موسس��ه قدیمی ترین سازمان پژوهشی است 
که با س��اخت این واکس��ن به جایگاه واقعی خود در کش��ور و منطقه 

رسیده است.
س��تاری افزود: وزارت بهداش��ت از ابتدای ش��یوع کرونا ش��بانه روز 
جهادگونه در تالش بود تا هرچه زودتر این بیماری را در کشور کنترل 
کند. موسس��ه رازی نیز یکی از مجموعه هایی اس��ت که تالش زیادی 
برای ساخت واکسن داشت. ایران یکی از کشورهای پیشرو در ساخت 
واکسن است البته در مقاطعی اشتباه حرکت کردیم اما امروز با ساخت 

واکسن کرونا دوباره به راه اصلی برگشتیم.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان تولید واکس��ن با روش پروتئین نوترکیب 
را یک��ی از مطمئن ترین و بهترین روش ها در دنیا برای تولید واکس��ن 
کووید- 19 دانس��ت و گفت: موسس��ه رازی نیز ب��ا این روش اقدام به 

تولید واکسن کرده است .
س��تاری با بیان اینکه اس��تفاده از روش های مختلف برای س��اخت 
واکس��ن در ایران یک اتفاق خوب و اثرگذار اس��ت، بیان کرد: در ایران 
3 روش برای تولید واکس��ن کووید- 19 انتخاب ش��ده است  . همه این 
کارها نیز با اتکا به توان دانش��ی داخلی امکان پذیر شد. ایران در حوزه 

تولید دارو، واکسن و زیست فناوری توانمند است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود: بزرگترین شرکت های 
فعال حوزه زیس��ت فن��اوری در ایران فعالیت می کنند. ش��رکت های 
توانمن��دی که در بروز بحران ها به میدان می آیند و نیازهای داخلی را 

به شکلی مطمئن تامین می کنند.
س��تاری، تولید واکس��ن در ایران را یک افتخار ملی دانست و تاکید 
کرد: امروز با اتکا به توان دانش��ی جوانان مان انواع واکسن دام، طیور و 
انس��انی در کشور تولید می شود و ش��رایط برای توسعه آنها نیز فراهم 

است. باید از این جوانان حمایت کنیم.
 فرآورده آماده آزمایش بالینی تزریقی-استنشاقی پروتئین نوترکیب 
کووید- 19 دومین محصول ایران ساخت در حوزه مقابله با کرونا است 
که با نام کوو پارس توس��ط موسس��ه تحقیقات واکس��ن و سرم سازی 
رازی به مرحله کارآزمایی بالینی رس��یده اس��ت. این محصول تزریقی 
و استنش��اقی، پس از صدور مجوز از س��وی کمیته کشوری اخالق در 
پژوهش های علوم پزش��کی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، وارد 
مرحله آخر خود )آزمایش انس��انی( ش��د تا زمینه برای تولید انبوه آن 

فراهم شود.
در واکس��ن کوو پارس یک��ی از پروتئین های وی��روس کرونا به نام 
اسپایک استفاده شده و باتوجه به اینکه این پروتئین از نظر ساختاری 
کمتر دس��تخوش جهش می ش��ود، واکس��ن در برابر تغییرات ژنتیکی 

ویروس اثربخشی خود را از دست نمی دهد.
21 بهمن آغاز واکسیناسیون

همچنین در این مراس��م، س��عید نمک��ی وزیر بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی با اش��اره به عملیاتی شدن قولش، گفت: همانطور که 
به مردم قول داده بودیم، سه ش��نبه 21 بهمن ماه سال جاری پیش از 
فرا رس��یدن سالروز پیروزی انقالب اس��المی، نخستین واکسیناسیون 
با واکس��ن خارجی خریداری شده بر روی خط مقدم نظام بهداشت و 

درمان آغاز می شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: محصولی که امروز 
رونمایی ش��د در واقع فرآورده ای برای آغاز آزمایش بالینی روی انسان 

است و هنوز واکسن نهایی تولید نشده است.
وی افزود: ما 3 روش برای تولید واکس��ن کرونا انتخاب کردیم. اول 
به توانمندی دانش داخل تکیه کردیم، دوم انتقال دانش فنی از خارج 
مرزها و از کشورهایی که رفتار دوستانه تری با ما داشتند را در اولویت 
ق��رار دادیم و در نهایت خرید واکس��ن از منابع مطمئن خارجی را در 
برنام��ه گنجاندیم. به گفته نمکی، برای س��اخت واکس��ن داخلی نیز 
ش��رکت برکت با اس��تفاده از یکی از بهتری��ن و مطمئن ترین روش ها  
در حال نهایی کردن واکس��ن خود اس��ت. محصول امروز نیز با اتکا به 
پروتئین نوترکیب تولید ش��ده اس��ت که تزریفی است و دوز یادآوری 
استنش��اقی نیز دارد. ای��ن کار ناقل بودن فرد را از بی��ن می برد. وزیر 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه به زودی ایران به یکی 
از قطب های س��ازنده واکسن بدل می ش��ود، تاکید کرد: بروز بیماری 
کرونا بار دیگر آغازگر نهضت واکسن س��ازی در کش��ور شد و به زودی 
ایران یکی از کش��ورهای مطرح و بزرگ این حوزه در دنیا خواهد شد. 
نمکی در ادامه بیان کرد: برای خرید واکسن از دیگر کشورها دو شرط 
گذاش��تیم یکی اینکه حتما باید واکس��ن فاز 3 را گذرانده باشد و دوم 
اینکه حداقل 5 کشور معتبر آن را ثبت و تزریق آن را آغاز کرده باشند.

وزیر بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی همچنین بیان کرد: توان 
دانش��ی کمک کرد که س��ال گذش��ته ارزبری حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی کمتر از سال 97 باشد. اتکا و باور به توان متخصصان و جوانان 

داخلی بهترین روش ها برای توسعه کشور است.
 تولید واکسن با روشی مطمئن و پذیرفته شده در جهان

همچنین کاظم خاوازی، وزیر جهاد کش��اورزی نیز در این مراس��م 
گفت: این محص��ول با یکی از مطمئن ترین روش های پذیرفته ش��ده 
در جه��ان به تولید می رس��د. محص��ول رونمایی ش��ده حاصل تالش 

شبانه روزی جوانان و متخصصان کشور است.
وی اف��زود: ح��دود یکصد متخصص مرتبط با تولید واکس��ن در آن 
فعالی��ت دارند. این ف��رآورده تحت راهبری وزارت بهداش��ت  درمان و 
آموزش پزشکی تولید شده است و امیدواریم آزمون های بالینی 1 و 2 

را هم با موفقیت پشت سر بگذارد و به تولید نهایی برسد.
خودباوری رمز توسعه

در ادامه این مراس��م، مس��عود پزش��کیان عضو کمیسیون بهداشت 
مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید بر لزوم باور به توان جوانان کشور، 
گف��ت: برای گذر از همه بحران ها باید به ت��وان جوانان مان اتکا کنیم. 

حمایت از تولید واکسن کرونا نیز یکی از این  باورها است.
وی همچنین بیان کرد: این محصول با تالش��ی شبانه روزی به تولید 
رسیده است. باید از جوانان مان برای تولید این واکسن ها حمایت کنیم.

این رده بندی وجود دارد که یکی از آنها میزان توانایی در جذب اسـتعدادها است. در این راستا به 
نظر می رسد که سایر برندها، شانس چندانی برای کسب این جایگاه در سال های آینده نخواهند 
داشت. نکته جالب دیگر این است که اگرچه وضعیت اقتصادی شرکت ها معیار نبوده است، با این 

حال گزارش های مالی اپل در سال گذشته، از هر شرکتی بهتر بوده است. در این راستا اپل عنوان 
ارزشمندترین برند جهان در سال 2020 را نیز به دست آورده است. حال باید دید که سال جدید، 
9to5mac.com  :برای این برند موفق و محبوب چگونه سپری خواهد شد.                                    منبع

ستاری: با ساخت واکسن کرونا به جایگاه واقعی ایران در این 
صنعت بازمی گردیم

اپل برند تحسین شده سال 2۰2۰

یادداشـت

نتای��ج داوری دومین فراخوان مش��ترک صندوق حمایت از پژوهش��گران و 
فناوران معاونت علمی و بنیاد پژوهش های بنیادی روسیه اعالم شد.

براساس این فراخوان از 40 طرح پژوهشی مشترک محققان ایرانی و روسی 
حمایت می شود. پس از انتشار این فراخوان که با استقبال محققان دو کشور 
مواجه ش��د؛ آنها 3۸0 پروپزال را ارسال کردند. پس از داوری و ارزیابی نهایی 

طرح های پژوهشی برای حمایت مشخص شدند.
دومین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی 
و روسیه با هدف توسعه فعالیت های علمی و فناورانه میان محققان دو کشور 

منتشر شد.

 40 طرح پژوهشی محققان ایران و 
روسیه حمایت می شود



کمپین چیتوز با حضور ستاره های هالیوود

برند چیتوز سال گذشته یکی از بهترین کمپین های بازاریابی 
در مس��ابقه سوپربال را طراحی کرده بود. این امر انتظارات از 
کمپین امس��ال این برن��د بزرگ را به ط��ور قابل مالحظه ای 
افزایش داده اس��ت. کمپین امسال چیتوز به نام »من نبودم« 
با حضور برخی از ستاره های برتر هالیوود طراحی شده است. 
اشتون کوچر و میال کونیس در این کمپین حضور دارند. نکته 
جالب در مورد کمپین چیتوز مقدمه چینی این برند از ماه های 
پیش برای مس��ابقه س��وپربال بود. دلیل اصلی شهرت چیتوز 
در طول دهه های متمادی تولید تنقالت همراه با بس��ته بندی 
ویژه برای مس��ابقه سوپربال است. کمپین تازه این برند نیز بر 

محور جذابیت تنقالت این برند جریان دارد. 
کمپی��ن »من نبودم« ب��ه ماجرای س��رقت تنقالت چیتوز 
میان دوس��تان اش��اره دارد. این امر با ه��دف نمایش طعم و 
مزه منحصر به فرد چیتوز برای مشتریان صورت گرفته است. 
در این میان هر کدام از ش��خصیت های اصلی کمپین چیتوز 
در مورد س��رقت تنقالت یکدیگر اظه��ار بی اطالعی می کنند. 
ای��ن امر با عبارت »من نبودم« ب��رای مخاطب هدف نمایش 
داده می ش��ود. نکته جال��ب در این میان اس��تفاده از آهنگ 
پس زمینه ای با عبارت »من نبودم« در کمپین چیتوز اس��ت. 
با این حس��اب ح��س و حال موزی��کال به ای��ن ویدئو اضافه 
ش��ده است. بی تردید مش��تریان برای مسابقه سوپربال انتظار 
کمپین های بازاریابی جذاب و هیجان انگیزی را دارند. این امر 
بای��د به طور ویژه ای مدنظر بازاریاب ها قرار گیرد، در غیر این 
ص��ورت امکان تاثیرگذاری بر روی مش��تریان از میان خواهد 
رف��ت. کمپین ت��ازه چیتوز در تالش ب��رای تحقق این هدف 
مهم اس��ت. با توجه به حضور شخصیت های جذاب و طراحی 
داستانی مناسب شانس چیتوز برای تکرار موفقیتش در عرصه 

بازاریابی امسال باال خواهد بود. 
brandingforum.org :منبع

 نبرد مایکروسافت و گوگل
در خاک استرالیا 

استرالیا یکی از بازارهای اصلی گوگل است که اکثر کاربران 
آن از موتور جس��ت و جوگر این ش��رکت اس��تفاده می کنند، 
ب��ا این حال ط��ی چند هفته اخیر مش��کالتی ج��دی میان 
مس��ئوالن این کش��ور با مدیران گوگل به وجود آمده اس��ت. 
به همین خاطر نیز مدیران مایکروسافت به این فکر افتاده اند 
ت��ا از موقعیت پیش آمده اس��تفاده کرده و خ��ود را به عنوان 
جایگزینی برای گوگل، مطرح نمایند. مس��ئله اختالف نیز بر 
س��ر پرداخت هزینه به برندهای محلی کش��ور استرالیا است. 
درواقع به نظر مس��ئوالن، گوگل باید بخشی از درآمد خود را 
ب��ه افرادی اختصاص دهد که در خلف ای��ن مبالغ، تاثیرگذار 
هس��تند. در این راستا س��اتیا نادال )مدیرعامل مایکروسافت( 
بس��ته پیش��نهادی خود را مط��رح کرده که کامال همس��و با 
خواسته مسئوالن کشور استرالیا است. بدون شک تالش برای 
تصاحب بازار گوگل، با پاسخ مدیران این شرکت همراه خواهد 
ب��ود. به همین خاطر نیز بس��یاری از تحلیلگ��ران بر این باور 
هستند که طی چند هفته پیش رو، شاهد تنشی جدی میان 

این دو برند آمریکایی خواهیم بود. 
searchenginejournal.com :منبع

نخستین همکاری فورد و گوگل 

برطبق یک قرارداد 6 س��اله قرار اس��ت که از س��ال آینده، 
میلیون ه��ا خ��ودروی این ش��رکت مجهز به سیس��تم عامل 
اندروید ش��وند. این موض��وع باعث خواهد ش��د تا مدل های 
مختل��ف این برن��د، امکانات بیش��تری را بتوانن��د در اختیار 
مش��تریان خود ق��رار دهند. درواقع ترند ح��ال حاضر در این 
صنعت، هوشمندش��دن خودروها اس��ت که به نظر می رس��د 
ف��ورد، دیگ��ر ش��رکت آمریکایی را ب��ه عن��وان راه حل خود 
انتخاب کرده اس��ت. با این حال مدی��ران فورد اعالم کرده اند 
که این همکاری ش��کل ویژه ای داشته و طرفداران بزرگترین 
برند خودروس��ازی آمریکا، باید منتظر یک شگفتی باشند که 
این خبر باعث ش��ده تا ارزش سهام هر دو شرکت، رشد قابل 
توجهی را داش��ته باش��د. در این راستا استفاده از فضای ابری 
در خودرو، می تواند طرفداران بسیاری را پیدا کند، با این حال 
با توجه به این امر که این همکاری، طوالنی مدت محس��وب 
می شود، احتماال باید شاهد طرح های متنوع تری باشیم. حال 
بای��د دید که این همکاری بزرگ، تا چ��ه حد نتایج مثبت به 

همراه خواهد داشت. 
theverge.com :منبع

در اختیار داش��تن یک سایت برای اکثر کسب و کارها امری بسیار مهم 
اس��ت، با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چه دالیلی 
باعث می شود تا شانس باالیی برای جذب مخاطبان باال داشته باشید؟ در 
این راس��تا الزم است تا به نکات مختلفی توجه داشته باشید. درواقع تنها 
مسئله سئو نبوده و این موضوع به دالیل مختلفی بستگی دارد. در ادامه 7 
رازی را بررسی خواهیم کرد که بدون شک تحولی در وضعیت سایت شما 

را به همراه خواهد داشت. 
1-از کلمات کلیدی درست غافل نشوید 

تقریبا تمامی افراد نس��بت به ضرورت کلمات کلیدی آگاه هس��تند، با 
این حال اگر در زمینه انتخاب آنها اش��تباه کنید، باالترین حد نتایج را به 
دس��ت نخواهید آورد. به صورت کلی تصورات شما ممکن است با واقعیت 
موجود تفاوت های چش��مگیری داشته باش��د. به همین خاطر نیز توصیه 
می ش��ود که از نرم افزارهای موجود برای پیدا کردن محبوب ترین کلمات 
کلیدی در هر گروه، اس��تفاده نمایید. با این اقدام تنها کافی اس��ت از بین 
گزینه های موجود، موارد مرتبط با کس��ب و کار خود را جدا نمایید. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که توصیه می شود چند 
کلمه کلیدی مش��ترک را پیدا کرده و در کنار س��ایر موارد، برای هر اقدام 
خود حتما آنها را نیز بیاورید. این مس��ئله از نظر سئو سایت اقدامی کامال 

نتیجه بخش محسوب می شود. 
2-سرعت سایت را افزایش دهید 

برای بهبود س��رعت س��ایت، هیچ محدودیتی وجود نداشته و الزم است 
ت��ا به ص��ورت مداوم در این زمین��ه اقدام نمایید. همچنین الزم اس��ت تا 
پیوندهای الزم ش��کل گیرد تا دسترسی به سایت شما ساده تر شود. برای 

مثال پیوندهای داخلی صفحات، پرچس��ب تصاویر و پیدا کردن مشکالت 
موجود از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه خود قرار دهید. این موارد 
بدون ش��ک به دانش الزم نیاز داشته و به همین خاطر نیز توصیه می شود 
که از فردی حرفه ای استفاده نمایید. درواقع فراموش نکنید که اینترنت به 
مهمترین بستر جهت انجام اقدامات بازاریابی تبدیل شده و به همین خاطر 

نیز توصیه می شود که از اختصاص بودجه برای آن غافل نشوید. 
3-تنها به یک سایت محدود نباشید 

صفحات بیشتر باعث خواهد شد تا امکان گسترش نیز افزایش پیدا کند. 
در این راستا توصیه می شود که حتی از وبالگ ها نیز غافل نشوید، با این 
حال الزم است که در تمامی آنها، سایت اصلی ذکر شود تا تاثیر الزم را به 
همراه داش��ته باشند. این مسئله بهتر از آن است که سایتی با گزینه های 

بیش از حد متنوع را داشته باشید. 
4-از شبکه های اجتماعی غافل نشوید 

یکی از اشتباهات رایج افراد این است که تصور می کنند بهبود وضعیت 
سایت به معنای انجام اقداماتی در درون صفحه است. این نگاه محدود بدون 
شک شما را از رسیدن به باالترین نتایج ممکن دور خواهد ساخت. در این 
راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که شبکه های 
اجتماعی به بخش جدا نشدنی زندگی امروز افراد تبدیل شده است. در این 
زمینه کمتر کسی را می توان پیدا کرد که حداقل یک ساعت از زمان خود 
در طول شبانه روز را در شبکه های اجتماعی مختلف سپری نکند. 6 شبکه 
اصلی شامل: فیس بوک، اینستاگرام، یوتیوب، توییتر، لینکدین و تیک تاک 
است. در کنار این موارد فراموش نکنید که همواره اقدامات متنوعی جهت 
شانس کسب مخاطب بیشتر وجود دارد. برای مثال استراتژی پست مهمان 

و حضور در نقشه گوگل از جمله ساده ترین این موارد محسوب می شود. 
5-تیترهای جذاب انتخاب کنید 

برای بس��یاری از افراد تیتر صرفا خالصه ای از متن اس��ت، با این حال 

مهمترین واقعیت این است که مهمترین بخش محتوای شما است. درواقع 
مخاطب براساس آن تصمیم به مشاهده و یا رد شدن از محتوا خواهد کرد. 
در این راستا با مطالعه چند مقاله در رابطه با اصول انتخاب تیترهای جذاب 
و بررسی اقدامات انجام شده از سوی بهترین ها، می توانید به خوبی در این 
زمینه اقدام نمایید، با این حال به صورت یک اس��تاندارد کلی، شما زمانی 
می توانید تیتر مناس��ب را انتخاب کنید که جامعه هدف خود را به خوبی 

شناخته باشید و هیچ گاه از اصل اختصار خارج نشوید. 
6-از امکانات گوگل استفاده نمایید 

در نهای��ت برای این امر که ش��انس موفقیت باالیی را داش��ته باش��ید، 
اس��تفاده از امکانات تجاری گوگل، یک انتخاب کامال حرفه ای خواهد بود. 
ب��رای مثال تبلیغات گوگل، یک بخش کام��ال پربازدید و مقرون به صرفه 
محسوب می شود. دلیل این امر به این خاطر است که گزینه های مختلفی 
برای پرداخت وجود دارد. برای مثال می توانید تعیین کنید که تنها به ازای 
هر بار کلیک بر روی تبلیغ، مبلغی کثر گردد. نکته دیگری که الزم است به 
آن توجه نمایید این است که خود را تنها تصور نکرده و با افراد و صفحات 

تاثیرگذار، همکاری های الزم را داشته باشید. 
7-محتوای ارزشمند تولید نمایید 

این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که اقدامات صرفا تجاری، ابدا 
جذابیتی را برای مخاطب نخواهد داش��ت. تحت این شرایط شما به تولید 
محتوا نیاز خواهید داش��ت. این مس��ئله را باید مهمترین اقدام در زمینه 
بازاریابی در عصر حاضر دانس��ت. در این زمینه ارزش��مندبودن، مهمترین 
اصل بوده و پس از آن مواردی نظیر چش��م نوازی مطرح می ش��ود. در این 
راستا نیز بررسی اقدامات انجام شده از سوی بهترین ها، می تواند راهنمای 
عمل بس��یار خوبی برای ش��ما باش��د، با این حال ش��ما تنها زمانی نتایج 

فوق العاده ای را به دست خواهید آورد که از دایره تقلید، خارج شوید. 
wordstream.com :منبع

نام شرکت در زمینه های بسیاری از تجارت تاثیرگذار است. شرکتی که 
نام گیرا و خوبی داش��ته باش��د، هیچ گاه از اذهان عمومی پاک نمی شود و 
مشتری را به سمت خود جذب می کند. به همین دلیل نکاتی برای انتخاب 

اسم مناسب نیاز دارید که در این مقاله به آنها اشاره می کنیم:
جست وجو کردن در بازار هدف

1. تحقیقی راجع به بازار هدف انجام دهید 
مش��خص کنید که مش��تری هدف تان چه کسی اس��ت؟ آیا خدمات یا 
کاالهای��ی که عرضه می کنید آنقدر گران قیمت هس��تند ک��ه فقط افراد 
ثروتمند می توانند از آنها اس��تفاده کنند یا کس��انی که درآمد پایین تری 
دارند هم می توانند از خدمات شما بهره بگیرند؟ اینکه درآمد مشتری شما 

چقدر است، تاثیر زیادی بر نامی که برمی گزینید دارد.
2. چه پیامی مدنظرتان است؟

انتخ��اب یک نام می تواند حاوی یک پیام باش��د. به عن��وان مثال برای 
ش��رکتی که برای کمک به محیط زیست یا مردم فقیر تشکیل شده، باید 

اسمی انتخاب شود که این پیام را به آنها منتقل کند.
3. فهرستی از ویژگی های محصولی که دارید و یا خدماتی که 

عرضه می کنید، بنویسید
محصول شما چه ویژگی هایی نسبت به محصوالت سایر رقیبان تان دارد؟ 
ارزان تر است؟ آسان تر یا سریع تر است؟ یا برگه ضمانت طوالنی مدت دارد؟ 

پس از نوشتن ویژگی هایش، باید دنبال کلمات مترادف آن باشید.
4. با افزودن صفت، نام شرکت را جذاب کنید

ایده پرداز باش��ید و با اضافه کردن یک صفت به نام ش��رکت یا ترکیب 
کردن قس��متی از چند کلمه، اسمی بس��ازید که از ذهن هیچ فردی پاک 
نش��ود. توجه داشته باش��ید که نامی که در نهایت انتخاب می کنید نباید 

آنقدر ناآشنا باشد که به سختی بتوان متوجه معنای آن شد.
5. واج آرایی کنید

اگر نام شرکت ترکیبی از چند کلمه است، بهتر است حروف اول کلمات، 
مانند هم باش��ند. به عن��وان مثال Jamba Juice  از ذهن کس��ی پاک 

نمی شود.
6. از کلمات خاطره انگیز استفاده کنید

از کلماتی اس��تفاده کنید که ترکیب آنها برای مردم خاطره انگیز است. 
برای مثال به جای کلمه شهر بازی می توان از شهر اسرارآمیز استفاده کرد.

Smile & Scratch اصول
1. اصول SMILE را رعایت کنید

مطابق اصول SMILE یک نام باید در عین اینکه س��اده اس��ت، دارای 
معنا و مفهوم هم باش��د و با شنیدن آن، ذهن مخاطب درگیر یک تصویر 

شود و باعث ایجاد حس خوشایندی در او شود.
2. اصول SCRATCH را رعایت کنید

SCRATCH  به این معنا اس��ت که نام انتخاب ش��ده باید به راحتی 
تلفظ شود، دارای معنا و مفهوم باشد و مشابه شرکت های دیگر نباشد، مثال 

IVM را انتخاب نکنید، چراکه بسیار شبیه بهIBM  است.
نامی که انتخاب می کنید باید واضح و مبرهن باشد. برای مثال شرکت 

قرمز دارای ابهام اس��ت. با ش��نیدن این اس��م، فرد متوجه نمی ش��ود که 
محصول شرکت یادشده، تولید رنگ مو است و یا تولید رنگ روغن.

نکات بازاریابی
1. نامی انتخاب کنید که در ابتدای لیست الفبا قرار داشته باشد

عموما فهرس��ت شرکت ها براس��اس ترتیب حروف الفبا نوشته می شود. 
اگر ش��خصی یک اسم را در اینترنت جس��ت وجو کند و فرصت کمی هم 
داش��ته باشد، ش��رکتی را مدنظر قرار می دهد که در ابتدای فهرست قرار 

گرفته است.
2. کوتاه باشد

نام هایی که بلند هس��تند به س��ختی در ذهن ها باق��ی می مانند. نامی 
انتخاب کنید که کوتاه باشد.

 3. از انتخاب کردن نام مکان ها پرهیز کنید
امکان دارد که در آینده ش��رکت ش��ما توسعه پیدا کند. به همین دلیل 
بهتر است اسمی که انتخاب می کنید، حاوی نام یک شهر نباشد زیرا باعث 
محدودیت ش��ما می شود. برای مثال مصالح س��اختمانی مازندران، باعث 

می شود تا شما به یک منطقه خاص محدود شوید.
4. اسمی که انتخاب کردید را امتحان کنید

نظر خانواده یا دوس��ت و آش��ناهای تان را در مورد اس��می که انتخاب 
کرده اید، بپرس��ید. هرچه تحقیقات بیش��تری انجام دهید، اسم بهتری را 

برمی گزینید.
Wikihow/ucan :منبع

چگونه برای شرکت نام مناسب انتخاب کنیم؟
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هفتمین رویداد دیجیتال مارکتینگ در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته 
گذش��ته برگزار ش��د و در آن س��خنرانانی از تیم های مختلف اکوسیستم 
استارت آپی ایران حضور یافتند تا تجربیات خود در بازاریابی دیجیتال را با 

عالقه مندان این حوزه به اشتراک بگذارند.
روی��داد »DM Talk7« که قرار بود به صورت آنالین بر بس��تر ایوند 
برگزار شود در روز اول به علت استقبال باال از آن با اختالل فنی و تاخیری 
حدودا 2 س��اعته آغاز شد. همین موضوع باعث شد تا »مهدی اعتمادی«، 
مدیر بازاریابی اُکاال که اولین سخنران این مراسم بود، خاطره ای از اختالل 
در سرورهای اُکاال در سال 96 بیان کند که علت وقوع آن، ارائه کد تخفیف 

برای اولین بار و به تمام مشتریان این پلتفرم بود.
بی اعتمادی مدیران عامل به مدیران مارکتینگ

»مه��دی اعتمادی«، مدی��ر بازاریابی اُکاال در ابتدای س��خنان خود به 
تحقیقی که در س��ال 2012 انجام ش��ده بود اش��اره کرد که بنابر آن ۸0 
درص��د مدیران عامل به مدیران بازاریابی خود اعتماد ندارند؛ در حالی که 

این رقم برای مدیران بخش فنی، مالی و ... حدود 10درصد بوده است.
همچنین 74 درصد مدیران بازاریابی معتقدند که ابزار الزم برای هدایت 

یک سازمان به سمت اهداف از پیش تعیین شده اش را در اختیار ندارند.
این موارد باعث ش��ده تا مدیران مارکتینگ در مقایسه با سایر مدیران 
ارش��د شرکت ها، طول عمر ش��غلی کوتاه تری داشته باشند و طبق همان 
تحقیقات انجام ش��ده، حدود نیمی از مدیران بازاریابی طی کمتر از س��ه 
سال با مجموعه ای که در آن مشغول به فعالیت بودند، قطع همکاری کنند.

راهبر ارش��د بازاریابی اُکاال با اش��اره به اینکه هر مدیر کسب و کاری یک 
س��ری ماموریت و اهداف دارد که براس��اس آن توسط س��ازمان، منابعی در 
اختیارش قرار داده می شود، گفت: »طبق تحقیقات انجام شده معموال منابعی 
که در اختیار مدیران بازاریابی قرار داده می شود با خواسته های مجموعه آنها 
تناسبی ندارد و همین موضوع باعث شده تا شرکت به اهداف موردنظر خود 

نرسد و شاهد چنین آمارهایی درباره مدیران این بخش باشیم.«
او رش��د سازمان و افزایش فروش، تعیین اس��تراتژی مارکتینگ و برند 
ایمیج را به عنوان وظایف یک مدیر مارکتینگ برش��مرد و آنها را در س��ه 

نوع سود و زیانی )Wide(، استراتژی و تجاری دسته بندی کرد و گفت:
»ش��اخص ارزیابی مدیران بازاریابی Wide، فروش سودمند است. آنها 
حوزه کاری وسیع و اختیارات گسترده ای مانند قیمت گذاری روی محصول 
را دارند. وظیفه مدیران بازاریابی اس��تراتژی نیز طراحی اس��تراتژی برای 
توسعه سازمان است و مهمترین ماموریت آنها نوآوری و طراحی محصول 
است. نوع آخر نیز مدیران بازاریابی تجاری هستند که ابزارشان تبلیغات و 
شبکه های اجتماعی و وظیفه شان برگزاری رویدادها و کمپین های مختلف 

برای فروش بیشتر است.«
اعتمادی با اشاره به اینکه مدیر مارکتینگ هر شرکتی بایستی متناسب 
با نوع فعالیت آن س��ازمان باش��د، توضیح داد: »اگر در کسب و کار رفتار 
مش��تری نقش کلیدی دارد، رقبایی جدی در صنعت وجود دارد و رش��د 
آهسته و کندی را طی می کند، مدیر بازاریابی سود و زیانی یا استراتژی به 
کمک این سازمان می آید، اما در شرکت هایی که بخش فنی و مالی تاثیر 
زیادی در استراتژی سازمان دارد و در بازار جا افتاده است، مدیران بازاریابی 

تجاری به کار می آیند.«
وی در پایان به افراد توصیه کرد اگر تمایل دارند تا مدیریت مارکتینگ 
ی��ک مجموعه را ب��ه عهده بگیرند، بایس��تی حوزه وظایف خ��ود را برای 
مدیرعامل مش��خص ک��رده و در براب��ر انتظاراتی که از آنه��ا وجود دارد، 

درخواست دسترسی به ابزار مناسب را بدهند.
روایتی از کمپین »اسنپ جوابه«

در ادام��ه رویداد، »میثم مالش��ریفی« که معاونت بازاریابی اس��نپ را 
عهده دار اس��ت به روی صحنه آمد تا به ارائه آمار و ارقامی درباره کمپین 
اخیر اس��نپ بپردازد. وی در ابتدا به بیان تاریخچه  ش��کل گیری سوپر اپ 

پرداخت و گفت:
»سال 2010 در چین برای اولین بار کانسپت سوپر اپ شکل گرفت که 
علت موفقیت آن به دو چیز باز می گردد. اول اینکه برخالف اکثر کشورها، 
گس��ترش اینترنت در میان عموم با ورود موبایل بوده اس��ت پس این امر 
موجب ش��ده تا اپلیکیش��ن ها در چین از اهمیت باالیی برخوردار باشند. 
همچنین بازارهای شرق آسیا برخالف اروپا، پیچیدگی خاصی ندارند و با 
یک محصول می توانید پاسخگوی نیاز بسیاری از مشتریان باشید. پس یک 

پلتفرم چند سرویسی به نام سوپر اپ با وی چت شکل گرفت.«
مالش��ریفی خالصه ش��دن چند اپلیکیش��ن در یک پلتف��رم که باعث 
صرفه جویی در میزان حافظه مصرفی گوشی می شود، کاهش ریسک یک 
شرکت در برابر تهدیداتی مثل کرونا به علت داشتن سرویس های متنوع تر 
و عدم نیاز به ش��روع از صفر برای گس��ترش فعالیت را از مزایای سوپر اپ 
دانس��ت که همین امر باعث شد تا اس��نپ به سمت تبدیل شدن به یک 

سوپر اپ گام بردارد.
او در ادامه به کمپین »اس��نپ جوابه« اش��اره کرد و هدف اصلی آن را 
شناساندن سرویس های مختلف سوپر اپ اسنپ به مشتریان  و جذب آنها 

برای استفاده از این سرویس ها دانست.
به گفته معاون بازاریابی گروه اسنپ، این پویش تبلیغاتی به طور مداوم 
مورد بررسی قرار می گرفته تا در مسیر مشخص شده حرکت کند و به 3 
تجربه ای که از آن حاصل ش��د اش��اره کرد و گفت: »این کمپین در تبریز 
ب��ا توج��ه به فرهنگ و زبان آنه��ا جواب نداد چراکه تقریب��ا 40 درصد از 
مردم آن شهر، مفهوم »اسنپ جوابه« را متوجه نمی شدند. همچنین گاهی 
عملکرد ما اومد پایین به علت افزایش کاربران و کرونا نیز شرایط غیرقابل 

پیش بین��ی ای را رقم زده بود و هر بار محدودیت های مختلفی در کش��ور 
اعمال می ش��د، اما درسی که از آن گرفتیم این بود که بتوانیم پیش بینی 

دقیق تری نسبت به آنچه که اتفاق می افتد، داشته باشیم.«
وی در پایان اشاره کرد با برگزاری این کمپین، استفاده مشتریان از دو 

سرویس یا بیشتر سوپر اپ اسنپ به میزان 25درصد افزایش یافته است.
فرمولی برای یک رشد سودآور

»مهدی فروغی«، راهبر ارشد بازاریابی پلتفرم های بیمه آنالین »ازکی« 
و »بیمیتو«، سخنران بعدی این رویداد بود که توضیحاتی درباره بازاریابی 

برای مشتری ارائه کرد.
او با بیان اینکه رشد، سودآوری و بقا سه هدف اصلی هر کسب وکار است 

به اهمیت المان رشد در استارت آپ ها اشاره کرد.
فروغی با تاکید بر اینکه مفهوم وفاداری را نباید با تکرار خرید اش��تباه 
گرفت و آن را با نرخ ماندگاری مش��تریان س��نجید، به رابطه بین رش��د 
و مفه��وم وفاداری اش��اره ک��رد و گفت: »وفاداری تاثیر مس��تقیمی روی 
سودآوری و رشد یک ش��رکت دارد چراکه مشتری های وفادار کسب وکار 
ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی می کنند و سهم بیشتری از درآمد 

خود را سمت ما می آورند.«
او در ادامه با اشاره به مطالعه ای که توسط »فرد ریچلد« روی 6 صنعت 
مختلف و 14 ش��رکت برای سنجش وفاداری کاربران انجام شد، بیان کرد 
که بهترین س��وال برای رس��یدن به این هدف، آن است که چقدر امکان 
دارد ما را به دیگران معرفی کنید و با تطبیق آن با رفتار واقعی، سه دسته 
Promoter،  Passive و  Detractor تشکیل می شوند که پروموترها 
بیشترین و دترکتورها کمترین احتمال برای معرفی کسب وکار به دیگران 
را داده اند. این دسته بندی باعث خلق شاخصی به نام NPS شده که با آن 

می توان میزان وفاداری افراد را سنجید.
فروغی با اش��اره به اس��تارت آپ ازکی و بیمیتو گفت: »با توجه به ماهیت 
صنعت بیمه که وفاداری و تکرار خرید بس��یار اهمی��ت دارد از همین روی 
 NPS بحث وفاداری نیز برای ما مهم بوده و برای رشد خود به سراغ شاخص
رفته ایم و در حال حاضر این رقم برای شرکت ما باالتر از 70 درصد است.«

وی در پایان سخنان خود بیان کرد که رشد به معنای تمرکز صرف روی 
جذب مش��تری جدید نیست و تبدیل مش��تریان وفادار به جزئی از واحد 

مارکتینگ سازمان، تنها فرمول برای رشد سودآور شرکت ها است.
واکاوی رفتار مشتری براساس ترندها

»علیرضا اشکان«، راهبر ارش��د بازاریابی کافه بازار آخرین سخنران روز 
اول این رویداد بود که به واکاوی رفتار مشتریان براساس ترندها پرداخت 
و با اش��اره به ش��یوع کرونا که مدل های رفتاری مشتریان را تغییر داد، به 
مارکترها تاکید کرد که بایس��تی روی چنین مواردی توجه ویژه ای داشته 

باشند.
او فرهنگ، سلیقه شخصی، اثرهای گروهی، عوامل روانشناختی، شرایط 
اقتص��ادی و اجتماعی را به عنوان عوامل موثر در رفتار خریدار دانس��ت و 
برای نش��ان دادن تاثیر تحلیل رفتار مش��تریان بر میزان رش��د و افزایش 
درآمد مثالی از کاهش فاصله زمانی بین نصب تا اولین خرید در برنامه های 
سرگرمی و تفننی کافه بازار زد که با پایش این روند می توان به این نتیجه 
رسید که با ارائه کد تخفیف های زمان دار به مشتریان تازه وارد، آنها را برای 

انجام اولین خرید سریع تر مجاب کرد.
به گفته اشکان، مشتریان کسب وکار ها در 4 دسته خریدار عادی، تایید 
طلب، تنوع طلب و با رفتار پیچیده قرار می گیرند که هر کدام رفتار متفاوتی 
را از خود نشان می دهند که باید با هر یک از آنها به نوعی خاص رفتار کرد.

ارزش آفرینی برندها در شبکه های اجتماعی
روز دوم رویداد دیجیتال مارکتینگ DM Talk7 با سخنرانی »مهیار 
محمدی«، مدیر مارکتینگ فالیتیو آغاز شد که با مشابه سازی شبکه های 
اجتماعی و جامعه انسانی از نقش های مختلف افراد در سوشال مدیا سخن 
گفت و بیان کرد: »نقش��ی که ما در ش��بکه های اجتماعی بازی می کنیم 
و محتوای��ی ک��ه به اش��تراک می گذاری��م، می تواند ب��رای مخاطبان مان 
ارزش آفرینی کند. به طور مثال یک بالگر سفر با توجه به اینکه به مناطق 
مختلفی س��فر می کند، ب��رای دنبال کننده هایش که ام��کان رفتن به آن 

مکان ها را ندارند، ارزش خلق می کند.«
او در ادامه به مفهوم Social Currency اش��اره کرد و آن را این گونه 
تعریف کرد که افراد چقدر برای برند شما خرج می کنند. یعنی چقدر زمان 
صرف می کنند، چه میزان محتوای شما را به اشتراک می گذارند و چقدر 

با شما تعامل دارند؟
راهبر ارش��د بازاریابی فالیتیو تاکید کرد ک��ه Social Currency به 
صورت طبیعی به وجود می آید و با برگزاری کمپین و اهدای جایزه ایجاد 

نمی شود.
او در ادامه افزود: »ما با بررس��ی آمارهای صفحه اینس��تاگرامی مان، به 
این نکته رس��یدیم که دو دس��ته طراحی و فشن جزو عالیق مخاطبان ما 
هستند، اما هیچ پستی مرتبط با آن نداریم از همین روی طی دو روز، یک 
پست عادی و یک پست بنا بر سلیقه دنبال کنندگان مان منتشر کردیم که 
باعث افزایش قابل توجه تعامل مخاطبان ما شد و فاصله حرف تا عمل ما 

2779 درصد بود!«
محمدی در پایان به کمپین کریسمسی فالیتیو اشاره کرد که با دخیل 
کردن اینفلوئنس��رهای اینس��تاگرامی ایرانی در خارج از کش��ور و ایجاد 
صفحه ای برای تعامل با مخاطبان  توانس��تند رکوردهای جدیدی را برای 

صفحه اینستاگرام  خود رقم بزنند.
استراتژی های بازاریابی اسنپ فود

»امین س��میعی«، راهبر ارشد بازاریابی اس��نپ فود، دیگر سخنران این 
مراس��م بود که با اس��تقبال خوب کاربران در ش��بکه های اجتماعی رو به 

رو شد.
او با بیان اینکه خاصیت اتفاقات فاجعه بار برای انواع کس��ب وکارها این 
است که فکر می کنند این فاجعه از تیم ما خیلی دور است، گفت: »ما فکر 
می کردیم که هر صنعتی دچار مشکل شود، بحث غذا با چالش خاصی رو 
به رو نمی شود و نیاز همه است اما کرونا برای اسنپ فود شدیدا مشکل ساز 
شد و طی 3 روز با کاهش بیش از 50 درصدی سفارش ها رو به رو بودیم.«

س��میعی اشتباه اسنپ فود را در این دانست که 90درصد سرویس خود 
 Horizontal ،را به صنعت غذا وابس��ته کرده بود و راه حل این مش��کل
Growth و Portfolio Expansion ب��ود که ع��الوه بر غذا، دلیوری 

محصوالت دیگر از جمله نان، میوه، گوشت و ... را هم اضافه کرد.
وی از دیگر فواید این اقدام برای پلتفر م شان به افزایش فعالیت پیک های 
اسنپ در تایم های غیرپیک تحویل غذا، 5 بهانه جدید برای کاربر است تا 
به اپلیکیشن سر بزند و بازگشت 2۸ هزار نفر از کاربرانی که ریزش داشتند 
طی یک ماه اش��اره کرد و بیان داش��ت در بازه ش��ش ماهه سفارش نان 

اسنپ فود 3 برابر و سفارش میوه 2 برابر شده است.
مدیر بازاریابی اسنپ فود با بیان اینکه با اضافه شدن سرویس های دیگر 
به این پلتفرم، 1۸ درصد نس��بت سفارش به کاربران افزایش یافته است، 
گفت: »وقتی با شیوع کرونا بخش تحویل غذا آسیب می بیند، کاربر برای 
تولید غذا در خانه دس��ت به کار می ش��ود و به تهیه مواد اولیه خود نیاز 
دارد پس به سراغ سرویس های سفارش نان، میوه، سوپرمارکت و گوشت 

می رود که فرصت رشد را برای ما ایجاد می کند.«
سرمایه گذاری روی آینده نیز بخش دیگری از صحبت های سمیعی بود 
که با اشاره به اینکه از جمع آوری اطالعات کاربران مثل سن به این نتیجه 
رس��یده اند که تا چند سال آینده، بخشی از کاربران سرویس غذا، متأهل 
یا مس��تقل می شوند و به استفاده از سرویس های دیگر مانند میوه و مواد 

پروتئینی روی می آورند.
او در بخش آخر صحبت هایش به اقداماتی که برای اجرای کمپین »هر 

چی بخوای؛ اسنپ فود« انجام شده بود، اشاره کرد.
اسپم در ارتباط با مشتری

ادامه رویداد به ارائه »پوریا حمزه لویی«، راهبر ارشد بازاریابی ایران تلنت 
درباره دیجیتال مارکتینگ 2021، اینکه چطور بازاریابی نکنیم و ارس��ال 

اسپم اختصاص یافت.
او بیان کرد که کسب وکارها به چند طریق با کاربران خود ارتباط برقرار 
می کنند که برخی از آنها موجب تعرض به حریم خصوصی کاربر، ارس��ال 
اسپم می شوند که مضر هستند، اما بهترین نوع ارتباط گیری که با پختگی 

یک شرکت ارتباط مستقیم دارد، مدل گفت وگو است.
حمزه لویی با اش��اره به اینکه میزان زیاد پیام »ناخواس��ته« و »بی ربط« 
را اس��پم می گوین��د، به بیان علت اس��تفاده از آن پرداخ��ت: »با توجه به 
اینکه اس��تفاده از اس��پم ارزان تر و راحت تر است، نیازی به خالقیت برای 
پیاده س��ازی ندارد و در نهای��ت جواب می دهد و باعث اس��تفاده کاربر از 
کس��ب وکار ما می شود، به س��راغ آن می رویم اما نمی دانیم چه ضررهایی 

برای شرکت ما دارد.«
او ارس��ال تبلیغات بی ربط، فالو آنفالو، پاپ آپ و ... را از مصادیق اس��پم 
دانست و اعتقاد دارد هنگامی که یک کسب وکار برای تعامل با کاربرانش 
به سراغ گفت وگوی دو طرفه می رود، به علت دادن حق انتخاب به کاربر، 

احساس رضایت بیشتری برای مشتریانش ایجاد می شود.
مدیر مارکتینگ ایران تلنت توصیه کرد در طول ارتباط با مش��تری به 
سراغ تجربه  گیمیفای )gamify( بروید که هم به موفقیت کمپین کمک 

می کند و هم موجب بهتر شدن تجربه کاربر و مانع آزار او می شود.
پنل: چالش های مارکت  پلیس ها

پن��ل بررس��ی چالش ه��ای پی��ش روی کس��ب وکارهای پلتفرم��ی و 
مارکت پلیس ه��ا از دیگر بخش ه��ای این رویداد بود که ب��ا حضور »امیر 
مس��تکین«، س��ردبیر دیجیاتو، »هادی مرادی«، مدیر بازاریابی تیمچه و 
لندو، »امیر پاشا«، راهبر ارشد بازاریابی دیجی کاال، »رامین تسوجی«، مدیر 

بازاریابی شیپور و »امیرعلی صبور« مدیر بازاریابی باسالم برگزار شد.
امیر مس��تکین ب��ا اش��اره به اینک��ه یک��ی از مهمتری��ن چالش های 
مارکت پلیس های جدید آوردن هم زمان خریدار و فروشنده در پلتفرم است 
که به اصطالح بحث مرغ و تخم مرغ در این بازار معروف است، از حاضرین 
خواست تا درباره اینکه چطور مارکتینگ می تواند آغازگر این حرکت باشد 

توضیحاتی را ارائه کنند.
امی��ر پاش��ا اع��الم کرد ک��ه یک��ی از تاکتیک های��ی که ب��رای جذب 
خدمات دهنده ها جواب می دهد، بحث دادن گارانتی میزان فروش و درآمد 
به آنها است که چالش بزرگ سمت فروشنده را کنترل می کند و در بخش 

تقاضا نیز با تبلیغات می توان به جذب مشتری پرداخت.
ه��ادی مرادی نیز با اش��اره ب��ه اینکه برای چنی��ن موضوعی نمی توان 
برای همه نسخه ای یکس��ان پیچید، اظهار داشت: »بسیاری از خریداران 
و فروش��ندگان آنالین، عالقه مندند تا گزینه دومی به جای دیجی کاال نیز 
وجود داش��ته باش��د و ما س��عی کردیم تا خود را فروشگاهی به مخاطب 
معرفی کنیم که مانند دیجی کاال همه چیز در آن یافت می ش��ود و شروع 
ب��ه جذب خدمات دهنده ه��ا و گیرنده ها رفتیم.« او کاهش کمیس��یون و 
کوتاه کردن بازه های تس��ویه با فروش��نده ها را از مزایای فروشگاه تیمچه 
دانس��ت و بیان کرد این پلتفرم روزانه 30 هزار کاربر فعال داشته و میزان 

فروش آن از روزی یک میلیارد تومان عبور کرده است.

از سوی دیگر به گفته مدیر بازاریابی باسالم، با تعیین تکلیف کسب وکار 
که ذی نفع اصلی او کیس��ت به راحتی می توان چنین چالشی را حل کرد. 
تس��وجی از شیپور نیز راه حل این چالش را ایجاد ارزش و مزیتی رقابتی 
برای فروش��نده دانست که می توان با جذب عرضه کننده، سپس به سراغ 

کاربر خریدار رفت.
در ادامه راهبر ارش��د بازاریابی تیمچ��ه از برنامه این پلتفرم برای رقابت 
بازار فروشگاه های آنالین گفت و با اشاره به وجود 2 هزار فروشگاه اینترنتی 
دارای نم��اد اعتماد الکترونیکی از س��هم ریالی پایین این فروش��گاه ها در 
مقایسه با دیجی کاال سخن گفت که با وجود آنالین بودن تنها 2 درصد از 

کل بازار خرده فروشی ایران، ظرفیتی بزرگ برای آن وجود دارد.
مدیر بازاریابی دیجی کاال در پاسخ به سوالی درباره آمادگی این مجموعه 
برای مقیاس پذیری، مخصوصا با گسترش بیشتر در ایران و همینطور برنامه 
دیجی کاال برای ورود به بازارهای منطقه در سال آینده گفت:  »دیجی کاال 
ح��دود 3۸ میلیون کاربر یکت��ا دارد که با وجود اقتص��اد پرتالطم ایران، 

رسیدن به چنین مقیاسی در هر کجای دنیا تقریبا غیرممکن است.«
او با بیان اینکه نوس��انات مختلف نرخ ارز همیش��ه ش��ما را در چالش 
ساختگی احتکار یا گران فروشی نگه می دارد از سختی های متعادل سازی 
عرضه و تقاضا در چنین ش��رایطی س��خن گفت و عدم ش��فافیت در بازار 
عرضه را )به طور خاص بحث قاچاق( یکی از موانع رشد فروش اینترنتی در 
حوزه خرده فروشی دانست. به گفته پاشا دیجی کاال با آماده سازی ابزارهایی 

متناسب با شرایط ایران، آمادگی مقیاس پذیری و بزرگ شدن را دارد.
در بخش دیگری از این پنل، تسوجی از دو نگرانی عمده کاربران شیپور 
یعنی امنیت و نحوه ارس��ال کاال س��خن گفت که با اضافه کردن برخی از 
ویژگی ه��ای مارکت پلیس ها به این پلتفرم، بخ��ش اعظمی از این چالش 

حل شد.
به گفته او حدود 7 ماه است که قابلیت خرید امن با نام خرید اینترنتی 
به پلتفرم ش��یپور اضافه ش��ده و در حال حاضر 1۸ هزار کسب وکار احراز 
هویت شده در این پلتفرم وجود دارد که انواع کسب وکارها همانند خانگی 

و شرکتی را شامل می شوند.
از س��وی دیگر راهبر ارشد بازاریابی باسالم، در اظهارنظری بحث برانگیز 
در ش��بکه های اجتماعی، اعالم کرد که ورود به حوزه مارکت پلیس کاری 
بسیار دشوار است و او توصیه می کند که دیگران به این حوزه وارد نشوند. 
او در همین زمینه گفت: »پیش بینی من این است که همه بازیگران فعلی 
این حوزه نمی توانند ادامه فعالیت بدهند و با وجود اینکه بازار پرظرفیتی 
در پیش روی کس��ب وکارها وجود دارد اما گرفتن یک درصد از سهم بازار 

کار بسیار سختی است.«
صبور با اشاره به رشد 12 برابری باسالم در سال گذشته و پیش بینی 15 
برابری برای امس��ال، درخصوص چالش های پیش روی این پلتفرم اظهار 
داشت:  »چالش اصلی ما این است که به سایرین بفهمانیم که برخالف سایر 
پلتفرم ها، کس��ب وکارها در باسالم به فروشگاه اینترنتی تبدیل می شوند و 
کارب��ر از غرفه دار خرید خود را انجام می دهد و از ما محصول را خریداری 

نمی کنند.«
سردبیر دیجیاتو آخرین سوال این پنل را به آینده دیجیتال مارکتینگ 
در ای��ران ب��ا توجه به محدودیت های احتمالی برای اینس��تاگرام و فضای 
مجازی در آینده نزدیک اختصاص داد. راهبر ارش��د بازاریابی ش��یپور در 
جواب این پرسش به تحریم ها اشاره کرد که دیجیتال مارکتینگ در ایران 
به هیچ کجای دیگر جهان شباهتی ندارد و اتفاق مثبتی را برای این حوزه 

در سال 1400 پیش بینی نکرد.
مدیر بازاریابی تیمچه نیز با اشاره به تحریم ها گفت که این اتفاقات باعث 
ش��کل گیری برخی استارت آپ ها شده که آمده اند و ابزارهای مختلف این 
حوزه را س��اخته اند.  با این حال او از عدم وجود رقیب جدی برای آنها به 

عنوان معضلی در جهت عدم تالش کافی برای رشد، نام برد.
مدیر بازاریابی دیجی کاال نیز ابراز امیدواری کرد که برخالف س��ال 9۸ 

و تغییرات شدید نرخ ارز، بازاری آرام تر را در سال 1400 شاهد باشیم.
طول عمر مشتری یا شیشه عمر کسب و کار؟

آخرین س��خنرانی این رویداد توسط »آیس��ان صبوری«، مدیر بازاریابی 
آچ��اره انجام ش��د که درباره رابطه طول عمر مش��تری و یک کس��ب وکار 

پرداخت.
به گفته او با در نظر گرفتن اینکه در یک کسب وکار همه چیز سر جای 
خودش باش��د و فکر کنیم بار کل مجموعه ب��ه روی دوش مدیر بازاریابی 
اس��ت، می توان به جرأت گفت اس��تراتژی ای که مدیران مارکتینگ برای 

بازاریابی انتخاب می کنند، حکم مرگ و زندگی را برای آن بیزینس دارد.
صب��وری در ادام��ه به ارزش طول عمر مش��تری )CLV( اش��اره کرد 
و در تعری��ف آن گفت: »CLV یعنی میزان س��ودی ک��ه کاربر در طول 
همراهی اش با کسب وکارتان برای شما خلق می کند و علت مهم بودن آن 
این است که اگر ندانید مشتری در مدت زمانی که با بیزینس تان در تعامل 
است، چه میزان آورده و سود برای شما دارد، نمی توانید متوجه شوید که 

آیا فعالیت بازاریابی موفقی داشتید یا خیر؟«
 CLV او دسته بندی و اولویت بندی مشتریان را یکی از ثمرات محاسبه
دانس��ت تا مشتری وفادار را بتوان شناسایی کرد و برای او ارزش بیشتری 

قائل شد.
راهبر ارشد بازاریابی آچاره تاکید کرد تیم مارکتینگ به واسطه کانال های 
مختلفی که در اختیار دارد، قادر است بیشتر از بخش های دیگر یک شرکت 
از کاربران فیدبک دریافت کند و بایستی با ارائه مناسب گزارش  نارضایتی ها 

به واحدهای دیگر، نرخ ریزش کسب وکار را کاهش دهد.

گزارش کامل رویداد »دی ام تاک«

دیجیتال مارکتینگ زیر ذره بین متخصصان
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راز تبدیل شکست به پل پیروزی

هیچ برندی را نمی توان پیدا کرد که با شکس��ت مواجه نشده 
باش��د. این موضوع برای تمامی افراد جهان نیز صادق اس��ت. به 
همین خاطر نیز الزم اس��ت تا آن را یک مرحله کامال طبیعی از 
رشد دانست، با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید 
که چرا بس��یاری از اف��راد نمی توانند از مرحله شکس��ت فاصله 
گرفت��ه و موفقیت های الزم را به دس��ت آورند؟ دلیل اصلی این 
ام��ر رعایت نکردن اقداماتی اس��ت که در ادامه آنها را بررس��ی 

خواهیم کرد. 
1-شناخت دالیل شکست 

در رابط��ه با هر اتفاقی الزم اس��ت تا به دنبال دالیل وقوع آن 
باش��ید. در این راستا نکته بس��یار مهمی که الزم است تا آن را 
مورد توجه قرار دهید این است که در شکست ها، تنها یک دلیل 
وجود نداش��ته و الزم اس��ت تا به دنبال نگاهی چندجانبه برای 
تکمیل پازل خود باشید. پس از طی کردن این مرحله الزم است 
ت��ا دالیل را ردیف کرده و برنامه ریزی ه��ای الزم جهت برطرف 

نمودن هر یک از آنها را انجام دهید.
2-بخشیدن خودتان 

احساس گناه و سرزنش مداوم از جمله دالیلی است که باعث 
می ش��ود تا افراد جسارت شروع مجدد را نداشته باشند. در این 
راستا فراموش نکنید که تنها شما می توانید خود را نجات دهید. 
به همین خاطر الزم است تا با خودتان مهربان تر باشید. درواقع 
اشتباهات به معنای آن نیست که شما شایستگی الزم را ندارید. 
این موضوع تنها به این امر اش��اره دارد که هنوز آماده نیستید. 
در این راستا بخشیدن خودتان، مهمترین اقدامی است که برای 
تداوم مسیر رشد شما الزم خواهد بود. این مسئله ساده، امروزه 

مورد بی توجهی گسترده قرار گرفته است. 
3-درس گرفتن 

یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که از هر شکست می توان آموخته های بسیاری را داشت. در این 
راستا ش��ما حتی می توانید شکس��ت های دیگران را نیز تحلیل 
نموده و نکات خوبی را استخراج نمایید. نکته دیگری که باید به 
آن توجه داش��ته باشید این است که حتما این نکات را مکتوب 
نمایید. این امر باعث خواهد شد تا همواره امکان استفاده مجدد 
وجود داش��ته باش��د. به صورت کلی به جای آنکه زمان خود را 
صرف ناراحتی برای شکس��ت نمایید، الزم است تا به دنبال این 

باشید که چه نکاتی را می توان آموخت. 
4-تمرکز بر روی توانایی ها 

یک��ی از مهمترین دالیل ع��دم موفقیت افراد این اس��ت که 
توانایی های خود را نمی شناس��ند و اس��تعدادهای خود را کشف 
نمی کنند. همین امر باعث می شود تا در مسیرهایی قدم بردارند 
که نتیجه الزم را به همراه ندارد. در این راس��تا نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این است که توانایی اصلی شما تنها 
در یک حوزه خواه��د بود. درواقع اگر بخواهید چندین هدف را 
م��ورد توجه قرار دهید، حتی در یک��ی از آنها نیز نمی توانید به 
سطوح باال دست پیدا کنید. به صورت کلی، تا زمانی که بیشتر 
از ضعف ها به نقاط قوت خود توجه دارید، ش��انس موفقیت شما 

نیز بسیار باال خواهد بود.
5-تیم سازی

موفقیت به تنهایی اگرچه غیرممکن نیست، با این حال بسیار 
س��خت خواهد بود. در این راستا فراموش نکنید که این مسئله 
زمانبر هم بوده و همواره این احتمال وجود دارد که ایده ش��ما، 
توس��ط فردی دیگر سریعا به اجرا گذاشته ش��ود. در این راستا 
توصی��ه می ش��ود که اگر با شکس��ت مواجه ش��ده اید، حتما در 
زمینه ایجاد تیمی مناسب برای خود اقدام نمایید. در این راستا 
صرفا منتظر متحمل ش��دن شکس��ت برای این تصمیم نباشید. 
درواقع چنین اقدامی می تواند تاثیر پیشگیرانه نیز داشته باشد. 
همچنین در بس��یاری از مواقع نیاز اس��ت که تیم خود را تغییر 
دهید. درواقع کیفیت تیم نیز بس��یار مهم بوده و نباید صرفا به 
ایجاد آن دلخوش باش��ید. این تغییر به ظاهر ساده، در بسیاری 

از موارد منجر به نتایج کامال متفاوتی شده است. 
6-تداوم اقدامات 

یکی دیگر از نکات مهم این اس��ت که پس از محتمل ش��دن 
شکست، متوقف نشده و شروعی مجدد را داشته باشید. درواقع 
به هر میزان که شروع خود را به تاخیر بیندازید، به این وضعیت 
بیش��تر عادت خواهید کرد و در دای��ره تردیدهای خود گرفتار 
خواهید شد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که اگر در زمانی که اکثر افراد متوقف می ش��وند، به مسیر خود 
ادامه دهید. بدون ش��ک ش��انس باالتری برای رسیدن به هدف 

را خواهید داشت.
7-ایمان به خود 

آخرین گزینه ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است 
که پس از متحمل ش��دن شکس��ت، تحت فش��ار زی��ادی قرار 
خواهید گرفت، با این حال این مسئله نباید باعث شود تا نسبت 
به خ��ود حس عدم اعتماد پیدا کنید. درواق��ع همواره باید این 
موضوع را در خاطر خود داشته باشید که چنین شرایطی، کامال 
موقت��ی بوده و انگیزه خود را برای جبران، حفظ نمایید. درواقع 
برای خلق نتایج متفاوت، حفظ روحیه اصلی اساسی خواهد بود. 
lifehack.org :منبع
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اس��تاندارد حس��ابداری مجموعه ای از اصول، اس��تانداردها و رویه های 
مش��ترک است که اس��اس سیاس��ت های حس��ابداری مالی و شیوه های 
حس��ابداری را تعریف می کند. به عبارت دیگر استانداردهای حسابداری، 
مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند و به نوعی می توان 
آنها را قلمرو فعالیت حسابداران دانست. استانداردهای حسابداری شفافیت 
گزارش��گری مالی را در همه کش��ورها بهبود می بخش��د. اس��تانداردهای 
حسابداری معیارهایی رسمی و همگانی هستند که از سوی استانداردگذار 
قانونی وضع می ش��وند و همه ش��خصیت های حس��ابداری ی��ا واحدهای 
گزارش��گر موظ��ف به رعایت آنه��ا در انج��ام فعالیت های حس��ابداری و 

گزارشگری مالی هستند.
اس��تانداردهای گزارش��گری مالی بین المللی)IFRS(، به مجموعه ای از 
اس��تانداردهای حسابداری گفته می ش��ود که توسط هیأت استانداردهای 
حسابداری بین المللی )IASB( تدوین شده اند. هدف این استانداردها، تهیه 
صورت های مالی شرکت های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.

دارایی های نامش��هود عبارتند از دارایی های��ی که قابل لمس و فیزیکی 
نیس��تند؛ مانند نرم افزارها، مالکیت فکری، روش های کسب وکار و برند. در 
مقابل آنها، دارایی های مشهود قرار دارد که قابل لمس و فیزیکی هستند؛ 

مانند زمین، وسایل نقلیه، تجهیزات فنی و ماشین آالت.
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 3۸ درخصوص دارایی های 
نامشهود ش��رکت ها یا س��ازمان های تجاری اغلب برای تحصیل، توسعه، 
نگهداری یا بهبود منابع نامش��هود مانند دان��ش علمی یا فنی، طراحی و 
اجرای فرآیندها یا سیستم های جدید، حق امتیازها، دارایی فکری، دانش 
ب��ازار و عالئم تجاری )ش������امل نام تجاری و حق انتش��ار( که منابع را 

مصرف می کنند یا متحمل بدهی می شوند، کاربرد دارد.
از مثال ه��ای رایج از اقالم این س��رفصل های کلی می ت��وان به نرم افزار 
رایانه ای، حق اختراع، حق تکثیر، فیلم های پویانمایی، فهرست مشتریان، 
حقوق خدمات رهنی، مجوز ماهیگیری، س��همیه های واردات، فرانش��یز، 
روابط با مش��تری یا عرضه کننده، وفاداری مشتری، سهم از بازار و حقوق 
بازاریابی اش��اره کرد که در تفاوت با استاندارد شماره 17 حسابداری ایران 

که قباًل استفاده می شد.
از آنجایی که قابل تش��خیص بودن دارایی های نامش��هود از س��رفصل 
سرقفلی سؤال همیشگی کس��ب و کارها بوده که گاهی به اشتباه سرقفلی 
را به جای دارایی های نامش��هود شناس��ایی می کنند، در این اس��تاندارد 
بین المللی مقرر شده که وجه تمایز این دو با یکدیگر به وضوح تعیین شود. 
به این علت که موضوع س��رقفلی عموماً در کسب وکارهای نوپا و مجازی 
کاربرد نداشته و استفاده از سرفصل های دارایی های نامشهود مزایای بیشتر 

و بهتری را برای این کسب و کارها در پی دارد.
طب��ق بند 12 این اس��تاندارد دارایی های نامش��هود در دو صورت قابل 

تشخیص است:
1. دارایی قابل تفکیک باشد

یعنی قابلیت جدا بودن یا جدا ش��دن از ش��رکت یا س��ازمان به جهت 
ف��روش، انتقال، اعطای مج��وز، اجاره یا معاوضه ب��ا دارایی یا بدهی قابل 
تش��خیص را چه به صورت جداگانه یا همراه با قرارداد داشته باشد، صرف 
نظر از اینکه س��ازمان تجاری هدف انجام این کار را داش��ته باش��د؛ مانند 
نرم افزارها و اپلیکیش��ن هایی نظیر مدیریت ارتباط با مشتری )CRM( و 
… که در کس��ب وکارها استفاده می شود و با جداسازی آنها از فرآیندهای 

اجرایی هیچ خللی در روند امور جاری ایجاد نشود.
دارایی از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی شود،   .2
صرف نظر از اینکه حقوق مزبور قابل انتقال یا قابل تفکیک از واحد تجاری 
یا سایر حقوق و تعهدات باشد. منظور این است که بتوان برای آن تعاریف 

قانونی را لحاظ کرد.
شرایط کنترل منافع اقتصادی دارایی نامشهود توسط 

کسب وکارها
در این استاندارد بین المللی، ش��رکت ها یا سازمان ها زمانی دارایی های 
نامشهود را کنترل می نمایند که جهت کسب منافع اقتصادی آتی از آن و 
عدم دسترسی دیگران جهت استفاده از منافع دارایی مربوطه تسلط داشته 
باش��ند. شرکت ها و س��ازمان  های تجاری در زمان کنترل منافع اقتصادی 
دارایی نامشهود به طور معمول از حق قانونی قابل اعمال در مراجع قانونی 

برخوردار خواهند بود.
در این استاندارد همچنین تصریح شده که ممکن است سازمان تجاری 
مجموعه ای از مشتریان یا سهم از بازار را در اختیار داشته و به دلیل تالش 
برای برقراری ارتباط با مش��تریان و ایجاد وفاداری در آنها، انتظار داش��ته 
باشد مشتریان همچنان با سازمان تجاری دادوستد نمایند، اما در صورت 
نب��ود حقوق قانونی یا روش های کنترلی دیگ��ر برای حفاظت از ارتباط با 
مش��تریان یا وفاداری آنها نتواند به طور معم��ول بر منافع اقتصادی مورد 
انتظار ناشی از آن کنترل کافی داشته باشد، در نتیجه تعریف دارایی های 

نامشهود احراز نمی شود.
در نب��ود حق��وق قانونی برای محافظ��ت از ارتباط با مش��تریان )مانند 
مجموعه مش��تریان، س��هم از بازار، روابط با مشتریان و وفاداری مشتری( 
معامالت مبادله ای در روابط غیرقراردادی یکسان یا مشابه با مشتریان )به 

جز مواردی که بخش��ی از ترکیب تجاری اس��ت( شواهدی فراهم می کند 
که نش��ان می دهد سازمان تجاری با این شرایط هم توانایی کنترل منافع 

اقتصادی آتی مورد انتظار ناشی از روابط با مشتریان را دارا خواهد بود.
برای درک این موضوع با ذکر یک نمونه، بهتر اس��ت س��راغ سایت های 
خبری برویم که از حقوق قانونی برخوردارند و یک کسب و کار نمی تواند از 
محتوای آنها بدون ذکر منابع اس��تفاده نماید. همچنین در فضای مجازی 
پردازش��گرهای گوگل با چنین کاری مخالف هستند و امتیازات منفی در 
زمان استفاده از این گونه محتواهای استفاده شده در نظر خواهند گرفت. 
پس به راحتی می توان متوجه شد که موضوع برخورداری از حقوق قانونی 
توس��ط سایت گوگل در نظر گرفته ش��ده است. همچنین، از آنجا که این 
معامالت مبادله ای ش��واهدی از تفکیک پذیری روابط با مش��تریان را نیز 

فراهم می کند، این روابط تعریف دارایی نامشهود را احراز می کند.
منافع اقتصادی آتی ناشی از ایجاد دارایی نامشهود

جریان منافع اقتصادی آتی ناشی از ایجاد دارایی نامشهود، ممکن است 
شامل درآمد عملیاتی حاصل از فروش محصوالت یا خدمات، صرفه جویی 
در مخارج یا سایر منافع ناشی از استفاده دارایی توسط سازمان یا شرکت 

تجاری باشد.
به طور معمول، مبلغی که یک ش��رکت ب��رای تحصیل جداگانه دارایی 
نامش��هود پرداخت می کند، انتظارات و احتمال ورود منافع اقتصادی آتی 
نهفته در دارایی را به آن ش��رکت منعکس خواهد کرد. این موضوع دقیقاً 
در زمان تهیه )س��اخت( یک نرم افزار جهت تقویت زیرساخت های شرکت 
و بهب��ود و تکمیل آن نرم افزار و حتی آماده س��ازی آن جهت ارائه در بازار 

مشتریان نمایان است.
به عبارت دیگر، کس��ب وکار حتی اگر درباره زمان بندی یا مبلغ جریان 
ورودی پیش بینی یا برآورد نامطمئن داش��ته باشد، اما انتظار ورود جریان 
منافع اقتصادی را در آینده دارد بنابراین برای دارایی های نامش��هودی که 
جداگانه تحصیل می شود، همواره فرض می شود معیار شناخت مربوط به 
محتمل بودن شناخت دارایی نامشهود احراز می گردد. تعریف باال می تواند 
در زم��ان وج��ود یک دارایی نامش��هود در کس��ب وکارهای مجازی مانند 
اپلیکیش��ن در حال تکمیل و تبلیغات محیطی جه��ت جذب کاربر برای 

استفاده و توسعه آن اپلیکیشن کاربرد داشته باشد.
از موضوعات��ی ک��ه در زم��ان ثبت دارایی های نامش��هود گاهاً توس��ط 
حسابرسان مستقل و داخلی در اس��تاندارد شماره 17 حسابداری مقبول 

واقع نمی شد، می توان به سه موضوع زیر اشاره کرد:
• موضوع حق الزحمه های حرفه ای

• مخارج مزایای کارکنان مستقیم جهت رسیدن به شرایط بهره برداری
• هزینه ه��ای آزمون و راه اندازی برای س��نجش میزان مناس��ب بودن 

کارکرد دارایی نامشهود
در استاندارد بین المللی این گونه مخارج مستقیماً قابل انتساب به دارایی 
مربوطه اس��ت. تا پی��ش از این مخارج تبلیغ��ات و فعالیت های تبلیغاتی، 
مخ��ارج آموزش کارکنان و مخارج اداری و س��ایر مخارج س��ربار عمومی 
کس��ب وکارها و سازمان های تجاری طبق استاندارد شماره 17 حسابداری 
ایران تحت عنوان دارایی نامشهود در صورت های مالی نشان داده می شد، 
اما در استاندارد بین المللی، دارایی های نامشهود به عنوان بهای تمام شده 
دارای��ی مربوطه منظور نمی گردد. به طور مثال، کس��ب وکارهای مجازی 
هزینه های تبلیغاتی آنالین و آفالین خود را به علت تأثیر در محیط جامعه 
و جذب مش��تریان جدید به عنوان قس��متی از بهای تمام ش��ده در نظر 
می گرفتند که دیگر این موضوع در استاندارد بین المللی مورد تأیید نیست.

دارایی نامشهود مربوطه هرگاه در شرایط بهره برداری موردنظر مدیریت 
قرار گیرد، مخارج بعد از بهره برداری یا جابه جایی دارایی مربوطه به عنوان 
بهای تمام شده آن نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که توضیح 
داده خواه��د ش��د، پس از مرحله توس��عه و انجام تمام��ی اقدامات الزم، 
هزینه ها در کس��ب وکارهای گوناگون به بهای تمام ش��ده بسته می شود. 
به این معنا که، بایستی عملیات مربوطه متوقف و پس از شناسایی بهای 

تمام شده دارایی نامشهود، کلیه مخارج به حساب هزینه ها گذاشته شود.
مراحل تحقیق و توسعه دارایی های نامشهود

مهمترین مسئله در شناخت یک دارایی نامشهود وجود مرحله تحقیق و 
توسعه است که دربرگیرنده مفهوم گسترده تری است. طبق این استاندارد 
اگر مرحله تحقیق پروژه ایجاد دارایی نامش��هود را نتوان از مرحله توسعه 
تفکیک نمود، مخارج آن دارایی فقط در مرحله تحقیق محاس��به می شود 
یا به عنوان مخارج مرحله تحقیق در زمان وقوع بایس��تی به عنوان هزینه 
شناسایی گردد. بدین ترتیب کسب وکار جهت ایجاد یک دارایی نامشهود 
نیازمند ایجاد یک پروژه و برنامه های تجاری و اقتصادی اس��ت. در صورت 
عدم تعریف چنین پروژه ای با جزییات دقیق و کامل اصاًل نمی توان نسبت 
به ش��ناخت دارایی نامشهود موردنیاز اقدام نمود؛ چیزی که امروزه تقریباً 
کلیه کس��ب وکارهای مجازی و استارت آپ ها با آن تقریباً ناآشنا هستند و 
فقط از ارگان های نظارتی انتظار کمک و رعایت حقوق خود را خواستارند!

 مثال هایی از فعالیت های مرحله تحقیق
• فعالیت هایی با هدف کسب دانش جدید

• جست وجو، ارزیابی و انتخاب نهایی یا سایر دانش ها

• جس��ت وجوی جایگزین هایی برای مواد، ابزارها، محصوالت، فرآیندها، 
سیستم ها یا خدمات

• فرمول س��ازی، طراحی، ارزیابی و انتخاب نهایی جایگزین هایی ممکن 
ب��رای مواد، ابزارها، محصوالت، فرآیندها، سیس��تم ها یا خدمات جدید یا 

بهبودیافته
مثال هایی از فعالیت های مرحله توسعه

• طراحی، س��اخت و آزمایش نمونه ها و مدل ها پیش از تولید یا پیش از 
بهره برداری

• طراحی ابزارها، الگوها، قالب ها و پرچ ها براساس فناوری جدید
• طراحی، س��اخت و بهره ب��رداری از واحد آزمای��ش صنعتی که از نظر 

اقتصادی، تولید تجاری آن توجیه پذیر نیست
• طراحی، س��اخت و آزمایش جایگزین انتخابی ب��رای مواد، تجهیزات، 

محصوالت، فرآیندها، سیستم ها یا خدمات جدید یا بهبودیافته
با توجه به توضیحات باال این موضوع برداش��ت می شود که برای شروع 
و ساخت یک نوع دارایی نامشهود بایستی یک طرح یا پروژه قابل ارائه به 
مس��ئوالن نظارتی تهیه کرد که در آن از زمان ش��روع تا پایان پروژه کلیه 
جزییات وجود داشته و دقیقاً به عنوان یک طرح عملیاتی و تجاری به آن 

پرداخت.
عالئم تجاری، حق امتیاز روزنامه ها، حق انتشار، فهرست مشتریان و اقالم 
با ماهیت مشابه ایجادش��ده در داخل شرکت به علت اینکه از هزینه های 
توسعه فعالیت های تجاری کس��ب وکار به عنوان یک مجموعه واحد قابل 

تفکیک نیستند، به عنوان دارایی نامشهود شناسایی نمی شوند.
البته جهت ایجاد دارایی نامش��هود هم از مدل بهای تمام ش��ده که در 
باال نس��بت به توضیح و تشریح آن پرداخته شد، استفاده می شود و هم از 
مدل تجدید ارزیابی. این موضوع خود نشان دهنده این است که در صورت 
وجود دارایی نامش��هود از طریق بهای تمام ش��ده می توان در صورت لزوم 
از روش تجدید ارزیابی جهت ش��ناخت آن استفاده نمود. به عبارت دیگر، 
مدل تجدید ارزیابی پس از ش��ناخت اولیه دارایی نامش��هود به بهای تمام 
شده به کار گرفته می شود. در روش تجدید ارزیابی دارایی های نامشهود با 
نظر کارشناسان رسمی، ارزشی را باید در نظر گرفت که در پایان دوره مالی 
مبلغ مندرج در صورت های مالی تفاوت چندانی با ارزش منصفانه )قیمت 

بالقوه بازار( آن نداشته باشد.
کس��ب وکارها باید حتماً این موض��وع را نیز مدنظر قرار دهند که وجود 
بازاری فعال برای دارایی نامشهود معمول نیست؛ اگرچه این موضوع ممکن 
است به علت منحصربه فرد بودن دارایی نامشهود در برخی موارد و مناطق 

رخ دهد.
عمر مفید دارایی های نامشهود

از آنجایی که اس��تهالک دارایی نامشهود براساس عمر مفید آن تعیین 
می  گردد، س��ازمان تجاری باید محدود بودن ی��ا نامعین بودن عمر مفید 
دارای��ی مربوط��ه را ارزیابی نمای��د. در صورت محدودب��ودن عمر مفید، 
به صورت دقیق بایس��تی مش��خص گردد تا بتوان آن را مس��تهلک نمود. 
دارایی نامش��هود با عمر مفید نامعین قابلیت مس��تهلک کردن را نخواهد 
داشت. البته اصطالح نامعین به معنای نامحدود نیست؛ مانند ساختمان، 
ماشین آالت و تجهیزات که خود دارای عمر معینی برای استفاده هستند. 
به طور مثال عمر مفید یک نوع از ماش��ین آالت طبق قوانین مربوطه 10 
سال است و بعد از 10 سال آن ماشین یا اسقاط می گردد یا ارزش پایینی 
دارد. از آنجا که دارایی های نامشهود فیزیکی و قابل لمس نیستند، دارای 

عمر مفید نبوده و قابل استهالک نیز نیستند.
با توجه به احتمال تغییرات سریع در حوزه فناوری، نرم افزارهای رایانه ای 
و برخی از دارایی های نامشهود دیگر در معرض نامناسب بودن در سال های 
آینده هس��تند. بنابراین، احتمال دارد عمر مفید آنها کوتاه باش��د که این 
موضوع کاهش منافع اقتصادی آتی نهفته در دارایی نامش��هود را منعکس 

می کند.
یک از موضوعاتی که در اثبات عمر مفید دارایی نامشهود در سازمان های 
تجاری می تواند موردنظر قرار گیرد، دس��تیابی به آستانه درآمد است که 
درآمد حاصل می تواند مبنای مناس��بی برای محاسبه استهالک باشد. در 
زمان مستهلک کردن دارایی نامشهود با عمر مفید محدود ارزش باقیمانده 

آن صفر خواهد شد، مگر اینکه:
• شخص ثالثی برای خرید دارایی آن تعهد داشته باشد

• بازار فعالی برای دارایی وجود داشته باشد
که در این صورت با تکرار مدل تجدید ارزیابی نسبت به ثبت آن در دفاتر 

شرکت اقدام خواهد شد.
دوره اس��تهالک و روش استهالک )روش های خط مستقی یا نزولی( با 
عمر مفید محدود، باید حداقل در پایان هر سال مالی بازنگری گردد و در 

صورت تعدیل عمر مفید، دوره استهالک باید طبق آن تغییر نماید.
در زمانی که انتظار هیچ منافع اقتصادی آتی از اس��تفاده یا واگذاری و 
فروش دارایی نامش��هود وجود نداشته باشد، بایستی به قطع شناخت آن 
اقدام نمود. در نتیجه هزینه های انجام شده برای این دارایی نامشهود تحت 

سرفصل مربوطه باید به حساب سود یا زیان شناسایی شود.
techrasa :منبع

استاندارد بین المللی دارایی های نامشهود در کسب وکارهای مجازی
به قلم: مارتین النندانک  کارآفرین 
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اخبار

آذربایجان شــرقی - فالح: همزمان با آیین افتتاح اداره آب 
و فاضالب بخش آبش احمــد در دهه مبارک فجر، نماینده کلیبر، 
هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسالمی از مدیرعامل شرکت 

آبفا آذربایجان شرقی تقدیر کرد.
با حضور رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شــرقی، نماینده مردم شهرســتان های کلیبر، 
خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسالمی، فرماندار و جمعی از 
مسئولین و مقامات کشوری و نظامی، اداره آب و فاضالب بخش آبش 
احمد طی آیینی افتتاح شد. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی در این مراسم ضمن تقدیر 
و تشکر از مســاعدت های نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای 
اسالمی، در خصوص پروژه ها و اقدامات انجام یافته در سه شهرستان 
کلیبــر، خداآفرین و هوراند مــواردی را بیان کرد. مهندس علیرضا 
ایمانلو با اشــاره به تحت پوشش بودن 100 درصد جمعیت شهری 
و 73 درصدی جمعیت روستایی شهرستان های کلیبر، خداآفرین 
و هوراند و اقدامات انجام یافته در راستای بهبود کیفیت و خدمات 
رسانی در این مناطق، ابراز امیدواری کرد با جذب اعتبارات عمرانی، 

پروژه های باقی مانده نیز به اتمام برسد.
وی افزود: همت و توجه شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقی، خدمت شایســته و بی دریغ به هم استانی های عزیز می 
باشد که در خصوص آبرسانی به شهر آبش احمد با احداث مخزن 
و تکمیل و بهره برداری آن و همچنین با حفرچاه و اصالح شــبکه 
آبرسانی، مشکالت این عزیزان برطرف خواهد شد و افتتاح اداره آب 
و فاضالب آبش احمد از جمله اهم اقدامات برای توســعه و بهبود 
خدمت رسانی به مردم عزیز بخش آبش احمد می باشد. وی ادامه 
داد: در پروژه های مربوط به شهرهای کلیبر، آبش احمد و هوراند ) 
سه مجتمع آبرسانی آزادگان، ارس و شهید لشگری (  200 میلیارد 
ریال هزینه خواهد شد که در جهت تکمیل مجتمع آبرسانی شهید 
لشکری از اعتبارات داخلی هزینه هایی گردیده و قدم هایی برداشته 
شده است ولی الزامی است از منابع دولتی نیز به این سه مجتمع، 
اعتباراتــی تخصیص یابد که از نماینده محتــرم مردم منطقه در 
مجلس شورای اسالمی درخواست می گردد در تخصیص و تحقق 

حداکثری اعتبارات مورد نیاز، مساعدت های الزم انجام پذیرد.
مهندس ایمانلو ادامه داد: با تکمیل این سه پروژه و با آوردن به 
مدار بهره برداری، قصد داریم بار مجتمع شهید لشگری را کاهش 
داده و همزمان مجتمع آزادگان و ارس را نیز به اتمام برسانیم. این 
مقام مســوول اضافه کرد: تکمیل این پروژه ها و تضمین کیفیت 
آبرسانی و خدمت به هم استانی های عزیز، خواست قلبی و تعهد 

حرفه ای همه کارکنان و متخصصان خدوم شاغل در شرکت آب 
و فاضالب استان است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی با اشــاره به پروژه های عمرانی در بخش آبرسانی شهری، 
از تکمیل اجرای خط انتقــال به قطر 355  و به طول 6 کیلومتر 
و احــداث مخزن بتنی 500 مترمکعبــی و حفر و تجهیز چاه در 
شهرستان کلیبر خبر داد. مهندس ایمانلو گفت: در تداوم عملیاتی 
شــدن طرح های شرکت آب و فاضالب استان می توان به اصالح 
و توســعه شــبکه توزیع آب 5/1 کیلومتر، تجهیز یک حلقه چاه 
نیرورســانی و اجرای 3 کیلومتر خــط انتقال چاه 160 پلی اتیلن 
هوراند و احداث ســاختمان ســوله تصفیه خانــه، احداث مخزن 
بتنی 500 مترمکعبی، اجرای خط انتقال آبرســانی و نیرورسانی 
به تاسیســات آبرسانی اشــاره کرد. وی انجام پروژه های عمرانی 
روســتایی شامل؛ بازســازی تصفیه خانه مجتمع شهید لشکری، 
تامین آب آشــامیدنی روستاهای ایل یوردی، خانکندی، روستای 
لوله درق، روستای شاملو کلیبر و تامین آب آشامیدنی روستاهای 
کورن قتانلو، گنبدان و لغالن، بریجان، پشتاب هوراند و تامین آب 
آشامیدنی روستاهای گون، دینه ور وآوارسین، شرفه، ایری بوجاق، 
ازبک و صومعه خداآفرین را نمونه ای از اقدامات برجســته قلمداد 

کرد و به ثمر نشستن آن را مایه مسرت دانست.
آبفا آذربایجان شرقی؛ الگوی موفقی از خدمت رسانی

نماینده شهرســتان های کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این مراسم با اشاره به مصادف بودن ایام دهه 
مبارک فجر و برشمردن نعمات این دهه از انقالب اسالمی، عملکرد 
و اقدامات انجام یافته در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی را 
نمونه بارز و الگوی موفقی از خدمت رسانی و شکوفایی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران برشمرد. حاتمی از مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان در خصوص افتتاح اداره آب و فاضالب بخش آبش 
احمد در جهت رفع مشکالت و توسعه خدمات، تقدیر و تشکر کرد. 
الزم به ذکر است در این مراسم، لوح تقدیری از سوی نماینده مردم 

شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسالمی 
به پاس زحمات و اقدامات توفیقمندانه شرکت آب و فاضالب استان 
به مهندس علیرضا ایمانلو، رییس هیئــت مدیره و مدیرعامل آبفا 

آذربایجان شرقی اهدا شد. 
سرپرست جدید آبفای خداآفرین معرفی شد 

همچنین با حضور مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی، سرپرست جدید آبفای خداآفرین معرفی شد. بدل زاده طی 
حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی به عنوان سرپرست جدید آبفای خدآفرین معرفی و مشغول 
به کار شد. علیرضا ایمانلو، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در محل فرمانداری شهرستان 
خداآفرین، بدل زاده را به عنوان سرپرســت جدید آبفای خداآفرین 
معرفی کرد. وی در این مراسم اقدامات انجام یافته شرکت آبفا استان 
در شهرستان خداآفرین را تشریح کرد. علیرضا ایمانلو اظهار داشت: 
با در نظر گرفتن تعداد 2065 نفر جمعیت تحت پوشــش شــبکه 
آبرسانی در شهر و تعداد 30023 نفر جمعیت تحت پوشش شبکه 
آبرسانی در روستاها، می توان گفت 100 درصد جمعیت شهری و 
75 درصد جمعیت روســتایی استان، تحت پوشش شبکه آبرسانی 
می باشند. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان آذربایجان شــرقی اضافه کرد: در زمینه آبرسانی در بخش 
شــهری برنامه هایی در دست اقدام اســت که از آنجمله می توان 
به احداث ســاختمان سوله تصفیه خانه، احداث مخزن بتنی 500 
مترمکعبی، حفر و تجهیز دو حلقه چاه عمیق و اجرای خط انتقال 

آبرسانی اشاره کرد.
اجرای پروژه های عمرانی آبفا آذربایجان شرقی در 

بخش روستایی
ایمانلو خاطرنشــان کرد: در صورت به اتمام رساندن این طرح ها 
شاهد رفاه و آسایش هر چه بهتر شهروندان خداآفرین در زمینه آب 
شرب بهداشتی خواهیم بود. ایمانلو با اشاره به تعداد 21 حلقه چاه 
در مدار بهره برداری، ظرفیت تولیدی آب شــهر را 5/3 میلیون متر 
مکعب در سال عنوان کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
همچنین گفت: پروژه های عمرانی در بخش روستایی در حال اجرا 
می باشد که می تواند نویدبخش رفاه و بهره مندی روستائیان عزیز 
این منطقه و خطه از اســتان عزیزمان باشــد. ایمانلو از آبرسانی به 
مجتمع ارس، آبرسانی به روستای جابجا شده ی گرشان، تامین آب 
آشامیدنی روستای گون، دینه ور شرفه، ایری بوجاق، ازبک، صومعه 
و توسعه و بازسازی شبکه تاسیسات آبرسانی شهرستان خداآفرین 

در این راستا نام برد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز:  41 پروژه حوزه آب و فاضالب 
امروز با حضور استاندار گیالن از طریق ارتباط تصویری با شهرستانها 
، به صورت تجمیعی در شهر بندرانزلی افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و 
فاضالب اســتان گیالن؛ مدیرعامل این شرکت در آئین افتتاح این 
پروژه ها گفت: اعتباری بیش از 598 میلیارد ریال برای اجرای این 
41 پروژه هزینه شــد که تعداد 25 پروژه در بخش آب و 16 پروژه 
در بخش فاضالب است. سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان گیالن، با اشاره به اینکه 
اجرای پروژه هــای آب و فاضالب در افزایش کیفیت زندگی مردم 
نقش مهمی دارد، ساماندهی فاضالب نقاط مختلف استان به ویژه 

شهرستان بندرانزلی را بسیار حائز اهمیت برشمرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 7 پروژه فاضالب در بندرانزلی در 
دست اجراست، گفت: این پروژه ها شامل اجرای 5 شبکه جمع آوری 
فاضالب و احداث 2 باب ایستگاه پمپاژ فاضالب در منطقه غازیان و 
شــهر انزلی است. وی افزود: با بهره برداری از این 2 ایستگاه پمپاژ، 
به میزان 860 لیتر بر ثانیه فاضالب جمع آوری شده به تصفیه خانه 

فاضالب انزلی هدایت خواهد شد.
حسینی با اشاره به اینکه هم اکنون یک باب تصفیه خانه فاضالب 
با ظرفیت 20 هزار مترمکعب در شــبانه روز در شهر انزلی در مدار 
بهره برداری است، گفت: با احداث ایستگاه پمپاژ خیابان پرستار که 

در حال اجراســت، 70 کیلومتر از شبکه های فاضالب انزلی به این 
ایستگاه وارد می شــود. وی با اشاره به افتتاح پروژه ایستگاه پمپاژ 
و خــط انتقال فاضالب پارک ســاحلی بندرانزلی با ظرفیت 1800 
مترمکعب در شــبانه روز، افزود: اعتبــاری بالغ بر 20 میلیارد ریال 
بــرای این پروژه هزینه و جمعیتی بیــش از 10 هزار نفر از مزایای 

آن برخوردار شدند.
حســینی تصریح کرد: با بهــره برداری از این پروژه، بخشــی از 
فاضالب انزلی که وارد دریا می شد از طریق ایستگاه پمپاژ و خطوط 
انتقال وارد تصفیه خانه فاضالب شده و پس از فرایند تصفیه بعنوان 
آبی شفاف و فاقد آلودگی وارد مرداب می شود. محمود امیری مدیر 
امور آب و فاضالب شهرستان رشت نیز که همراه با دکتر فتح الهی 
فرماندار این شهرســتان جهت افتتاح طرح آبرسانی به 3 روستای 

شهرستان رشت در مجتمع آبرسانی بهدان حضور داشت، در ارتباط 
تصویری با استاندار گیالن گفت: اعتباری بیش از 18 میلیارد ریال 
برای آبرسانی به روستاهای بهدان، طالم سه شنبه و بیجارکنار هزینه 
شد. علی فتح الهی فرماندار رشت هم ضمن تقدیر از اقدامات انجام 
شــده پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی 
جهت تامین و تقویت آب شرب روستاهای این شهرستان، خواستار 

تخصیص اعتبارات بیشتر جهت آبرسانی به روستاهای رشت شد.
علیرضا غیاثی معاون بهره برداری و توســعه فاضالب شرکت آب 
و فاضالب گیالن نیز که به همراه فرماندار و نماینده مردم شــریف 
صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی در مسکن مهر این شهرستان 
حضور داشت، در ارتباط تصویری با ارسالن زارع گفت: به منظوردفع 
بهداشتی فاضالب یکهزار و 200 نفر از اهالی مسکن مهر این شهر، 
پکیج 200 مترمکعبی تصفیه فاضالب نصب و راه اندازی شــد و در 
مجموع اعتبار هزینه شده برای پروژه های این شهرستان بالغ بر 64 

میلیارد و 180 میلیون ریال می باشد.
اســتاندار گیالن نیز در سخنانی افتتاح پروژه های آب و فاضالب 
اســتان را در ارتقای شاخص های بهداشت و سالمت حائز اهمیت 
دانست و گفت: امیدواریم پروژه های تعریف شده در بخش فاضالب 
شهرستان انزلی در موعد مقرر اجرا شود. ارسالن زارع افزود: با اجرای 
چنین پروژه هایی رضایتمندی مردم از خدمات دولتمردان نیز بیشتر 

خواهد شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: اکران عمومی آثار جشنواره فیلم فجر 
در قم آغاز شــده و هر فیلم در یک روز دوبار نمایش خواهد داشت 
و ســینما ونوس در روزهای برگزاری جشنواره در چهار سانس 11، 
13:30، 16 و 18:30 پذیرای عالقه مندان به جشــنواره خواهد بود. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی، کاظم 
رضوانی رئیس اداره ســینمایی، سمعی بصری اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی استان قم در این خصوص گفت: در سه روز ابتدایی 
این جشنواره در قم فیلم های »بی همه چیز« به کارگردانی محسن 
قرایی، »تی تــی« به کارگردانی آیدا پناهنده، »ُرمانتیســم عماد و 
طوبا« به کارگردانی کاوه صباغ زاده، »ســتاره بازی« به کارگردانی 
هاتف علیمردانــی، »گیج گاه« به کارگردانی عادل تبریزی و »یدو« 

به کارگردانی مهدی جعفری به روی پرده رفته اند. وی ادامه داد: در 
این دوره بلیت فروشی از طریق سه سامانه ایران تیک، سینماتیکت 
و گیشــه هفت انجام خواهد شــد و قیمت بلیــت 20 هزار تومان 
تعیین شده اســت. در این دوره، فروش سری بلیت ها وجود ندارد 
و هر نفر با یک شماره همراه، امکان تهیه چهار بلیت برای هر فیلم 
را دارد. رضوانــی تصریح کرد: همچنین با توجه به شــرایط کرونا و 
فاصله گذاری های اجتماعی، حداکثر 30 درصد به ظرفیت میزبانی 
ســالن های سینماهای مردمی از جمله سینما ونوس فم اختصاص 
داده شــده اســت و موازین بهداشتی به طور کامل با حضور عباس 
اســکندری رابط بهداشــت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 
همه ســانس ها کنترل و پیگیری می شود. وی در ادامه خاطرنشان 

ساخت: همچنین جلسات نقد و بررســی آثار اکران شده با حضور 
برخی هنرمندان طلبه دفتر تبلیغات اسالمی و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار می شود. رئیس اداره سینمایی، سمعی بصری اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در پایان تاکید کرد: 10 فیلم 
دیگر حاضر در بخش سودای سیمرغ سی و نهمین جشنواره فیلم 

فجر نیز در روزهای آتی و طبق همان برنامه اکران خواهد شد.

گــرگان - خبرنــگار فرصت امــروز: معاون بهره بــرداری و 
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق گلستان از کشف و جمع 
آوری 20 دستگاه استخراج بیت کوین)ماینر( غیرمجاز در سطح 
شهرستان علی آباد کتول خبر داد.مهندس بهرام قائمی افزود: در 
مانور تعمیرات و بهینه سازی شبکه های توزیع برق، طی بازرسی 
صورت گرفته در شهرستان علی آباد کتول  20دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال کشف و ضبط شــد.وی دستگاه های استخراج ارز 
دیجیتــال را از جمله عوامل افزایش مصــرف برق اعالم کرد و 

گفت: از ابتدای سال278 دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف 
و شناسایی شده است که با کشفیات امروز  به تعداد ماینرهای 
ضبط شده افزوده گردید.معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی 
برق گلســتان، اظهار کرد: افزایش قابلیت اطمینان و تاب آوری 
شبکه، از جمله اقدامات انجام شده در این مانور به شمار می رود.

وی در ادامه به خاموشــی های اخیــر که به علت کمبود گاز در 
نیروگاه های کشــور رخ داد اشــاره کرد و گفت: در همین راستا 
اقداماتی به منظور مدیریت بار صورت گرفت تا خاموشی ها را به 

حداقل کاهش دهیم.قائمی همچنین آراستگی ظاهری شبکه و 
مبلمان شهری،استفاده هدفمند از اعتبارات بهره برداری،ارزیابی 
عملیاتی بهره برداری ،ارتقا ســطح آمادگی کارکنان به منظور 
مقابله با بحران و هم افزایی ایمنی و کاهش خسارت غیر مستقیم 
حوادث ناشی از اهداف دیگر این مانور در شهرستان عنوان نمود.

شایان ذکر است که طی این مانور یک روزه در بخش تعمیرات و 
بهینه سازی شبکه های توزیع برق 11 اکیپ کار با 99 نفرساعت 

فعالیت داشتند.

همزمان با افتتاح اداره آبفا آبش احمد در دهه فجر؛

 نماینده کلیبر در مجلس از مدیرعامل آبفا 
آذربایجان شرقی تقدیر کرد

 در هفتمین روز دهه مبارک فجر، 41 پروژه آب و فاضالب 
با حضور استاندار گیالن بصورت همزمان افتتاح شد

اکران 6 فیلم جشنواره فجر در قم

کشف ۲۰ دستگاه ماینر نتیجه مانور یک روزه در علی آباد کتول

شهردار بندرعباس:
انقالب همه زنجیرهای اسارت، وابستگی و استثمار را از کشور دور کرد

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندرعباس با بیان اینکه انقالب یک 
حرکــت کوبنده در مقابل رژیمی بود که تمام قدرت های دنیا از آن حمایت می کردند، 
گفت: انقالب همه زنجیرهای اسارت، وابستگی و استثمار را از کشور دور کرد. به گزارش 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده با گرامیداشت 
چهل و دومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی اظهار کرد: تمامی ارزش هایی که می توان 
برای یک انسان و جامعه در نظر گرفت، در تعالیم و معارف مکتب اسالم و اهل بیت)ع( 
وجود دارد و امام راحل )ره( در این مسیر بصیرت افزایی را سفارش کرده اند. وی با اشاره 
به اینکه هر کسی با اندکی تأمل و مطالعه وضعیت ایران پیش از انقالب و پس از آن را مورد بررسی قرار دهد، به این نتیجه می رسد 
که دستاوردهای انقالب اسالمی غیرقابل انکار است، افزود: انقالب یک حرکت کوبنده در مقابل رژیمی بود که تمام قدرت های دنیا از 
آن حمایت می کردند. شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: مردم در انقالب اسالمی ایران با دستان خالی به هدف بزرگ خود رسیدند 
و آنچه یک ملت رشید و قوی باید داشته باشد، به برکت پیروزی انقالب اسالمی برای ملت حاصل شد. امینی زاده با اظهار اینکه یکی 
از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی برای ملت ایران استقالل است، بیان کرد: این رخداد بزرگ، همه زنجیرهای اسارت، وابستگی 
و استثمار را از کشور دور کرد. این مقام مسئول تاکید کرد: هیچ کشوری به جز ایران نمی توانست زیر فشار و دشمنی های برخی 
قدرت ها 42 سال با اقتدار مقاومت کند و این میسر نمی شد، مگر با وحدت و اتکا به خداوند یکتا. وی ادامه داد: مردم و مسئولین نظام 
باید توجه کنند که اساس وارد شدن صدمه به انقالب، بروز هر گونه انحراف است و اگر گاهی اوقات شاهد برخی از اتفاقات هستیم، 
ناشی از کج فهمی عده ای، نفوذ و یا برخی از فعالیت های دشمنان است. امینی زاده تصریح کرد: 42 سال است که دشمنان درصدد 
تحریف و نابودی این انقالب هستند، اما تا کنون راهی از پیش نبرده اند، زیرا این انقالب حرکت روبه جلو دارد و ایران اسالمی طی این 
سالها توانسته در بخش های مختلفی ارتقا یابد. شهردار بندرعباس تاکید کرد: بر مبنای شعار سال»جهش تولید«، باید در همین راستا 

گام برداشت که این محکم ترین مشتی است که می توان بر اساس آن بر دهان استکبار کوبید.

در 1۰ ماهه نخست سال جاری صورت گرفت
ساخت بیش از 718 نوع قطعه صنعتي در نیروگاه رامین اهواز

اهواز - شــبنم قجاوند: به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز، خلیل محمدی 
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: با ساخت تعداد 102 نوع قطعه در دی ماه سال جاري ، 
مجموع قطعات ساخته شده در این نیروگاه طي 10 ماهه سال 99  به 718 نوع قطعه رسید. 
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به تحریم های ظالمانه دشمنان ایران اسالمی ، تالش 
وافر متخصصین جوان این نیروگاه در ساختن قطعات را نشانه عزم جدی آنها جهت خودکفایی 
و قطع وابستگی دانست و افزود: نقش آفرینی کارکنان نیروگاه رامین در این امر ، حرکت در 
مسیر فرمایشات رهبر فرزانه انقالب که همان حرکت جهادی میباشد است. شاهین شاهین 
زاده سرپرست نظارت بر کارگاه تراشکاري این نیروگاه نیز گفت: قطعات ساخته شده با رعایت 
کلیه اســتاندارها و کامال مشابه قطعات خارجی ساخته شده است. وي با اشاره به استفاده از 
متریال مستعمل و اسقاطی و کاهش محسوس میزان خرید متریال نو ، مجموع تعداد قطعات ساخته شده از این 718 نوع قطعه 

طي 10 ماهه سال جاري را 7423  قطعه اعالم نمود.

در روستای شهید آباد شهر آوج رخ داد:
افتتاح اولین طرح ارتقای کیفی آب آشامیدنی روستایی کشور با روش 

اکسیداسیون – انعقاد – ته نشی
قزوین - خبرنگار فرصت امروز:  مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی و دهه مبارک فجر، اولین طرح ارتقای کیفی آب 
آشامیدنی روستایی کشور با روش اکسیداسیون – انعقاد – ته نشینی و نیز مخزن 500 متر مکعبی آب آشامیدنی روستای شهید 
آباد از توابع شهرستان آوج با اعتبار 30 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی، در این مراسم که با 
حضور جمعی از مقام ها و نیز اهالی روستا برگزار شد، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین گفت: پروژه ارتقای کیفی آب 
آشامیدنی روستای یاد شده یکی از مطالبات دیرین مردم این منطقه بود که خوشبختانه یک سال پس از کلنگ زنی به بهره برداری 
رسید. داراب بیرنوندی تصریح کرد: برای این پروژه سه و نیم کیلومتر نیز شبکه و خط انتقال اجرا شده و در حال حاضر یک هزار و 
420 نفر از اهالی روستای شهید آباد از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شده اند. وی اظهار داشت: هم اکنون 100 
درصد جمعیت شهری و 86 درصد جمعیت روستایی، تحت پوشش شرکت آب و فاضالب هستند که باالتر از میانگین های کشوری 
است و امیدواریم که روند این خدمات ادامه یابد. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد که با وجود 
محدودیت های مالی و تحریمی دولت، در دهه فجر امسال چهار طرح در سطح استان قزوین با مجموع اعتبار 174 میلیارد به بهره 
برداری رسیده است. استان قزوین دارای 539 هزار مشترک آب شهری و روستایی و 271 هزار مشترک فاضالب بوده و شهرستان 

آوج به مرکزیت آوج دارای دو بخش مرکزی و آبگرم است و در جنوب غربی استان قزوین قرار دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خبر داد:
ترویج کشت علوفه دیم در راستای افزایش عملکرد تولید گندم

اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی استان مرکزی ،مهندس کیشانی مدیر زراعت سازمان 
جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان عملکرد بخش زراعت در سال زراعی گذشته گفت : در 9 ماهه گذشته حدود 420 هزار تن 
گندم در اســتان مرکزی تولید شــده که از این میزان گندم ، 343 هزار تن تحویل سیلوها شده است . وی با اشاره به افزایش 10 
درصدی گندم تحویلی به سیلوها گفت : طبق گزارش غله ، استان مرکزی رتبه هشتم را در کشور داشته است . مهندس کیشانی 
اضافه کرد : سال زراعی گذشته در استان مرکزی 180 هزار تن جو ، 2 هزار تن کلزا ، 88 هزار تن سیب زمینی ، 19 هزار تن گوجه 
فرنگی ، 34 هزار تن چغندرقند ، 475 هزار تن ذرت علوفه ای ، 36 هزار تن انواع لوبیا ، 260 هزار تن سایر علوفه ها و 240 هزار تن 
صیفی ، سبزی و جالیز در استان مرکزی تولید شده است . مدیر جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت : در ادامه از تولید بذر به عنوان 
یکی از اقدامات مهم نام برد و و افزود : تولید بذر گندم ، جو و حبوبات در استان سبب افزایش عملکرد و کارایی آب می شود . وی 
نفوذ بذر گواهی شده را در بین کشاورزان موثر ارزیابی کرد و گفت : در زمینه تولید بذر گندم 5 شرکت در استان مستقر که اقدام 
به تولید بذر گندم و جو می کنند و البته یک شرکت نیز در خمین در زمینه تولید بذر لوبیا فعالیت دارد . وی همچنین یادآور شد : 
در سال گذشته 9450 تن گندم اصالح شده ، بوجاری شده و همچنین سم زده شده تحویل کشاورزان استان شده است . مهندس 
کیشانی ادامه داد : در زمینه تولید بذر ، 2 هزار تن بذر جو نیز تولید و در بین کشاورزان توزیع شده است . وی توزیع 180 تن بذر 
انواع لوبیا شامل چیتی ، سفید قرمز را از دیگر اقدامات بخش زراعت ذکر کرد و گفت : امسال در خصوص تولید بذر هماهنگی هایی 
برای تولید بذر نخود با شرکت ها انجام داده ایم که امیدواریم در این زمینه هم بخشی از نیازهایمان تامین شود . وی در بخش دیگربه 
برنامه های کشتی سال زراعی اشاره کرد و افزود : استان مرکزی در سال زراعی جاری 245950 هکتار سطح زیر کشت گندم آبی و 
دیم دارد . مهندس کیشانی به برنامه بخش زراعت استان در جهت افزایش تولید در واحد سطح اشاره کرد و گفت : تولید بذر گواهی 
شده ، استفاده از روش های نوین آبیاری و همچنین روش های نوین بهزراعی از جمله اقدامات این بخش است . وی ادامه داد : در 
رابطه با برنامه کشت جو ، در سال زراعی جاری ، 62هزار هکتار سطح زیر کشت جو آبی و دیم داریم که با برنامه 100 درصد انجام 
شده است . همچنین در رابطه با کشت کلزا نیز 1650 هکتار کشت انجام شده است . وی انتقال کشت حبوبات بهاره با پاییزه با هدف 
استفاده از آب سبز و استفاده بیشتر از بارندگی ها از دیگر اهداف عنوان کرد و گفت : در این رابطه 1100 هکتار نخود دیم در سال 

جاری تقریبا به صورت پاییزه و انتظاری انجام داده ایم و 1100 هکتار کشت حبوبات دیم بهاره نیز به وقت خودانجام خواهد شد . 

از سوی بانک ملی استان بوشهر:
5۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند کمیته امداد اهدا شد

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از اهداء تبلت مورد نیاز دانش آموزان تحت حمایت این نهاد توسط بانک ملی استان خبر داد. 
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر درآیین اهدای 50 دستگاه تبلت از سوی 
مدیریت شعب بانک ملی استان به دانش آموزان نیازمند اظهار داشت: این نهاد با همکاری و مشارکت خیران 3 هزار تبلت برای 
دانش آموزان نیازمند تحت حمایت خریداری و توزیع کرده  است. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه تحصیل دانش آموزان بخاطر 
شیوع ویروس کرونا از طریق آموزش مجازی انجام می شود، این تبلت ها برای فراهم کردن زمینه آموزش دانش آموزان نیازمند تهیه 
شده است. لطفی با تقدیر از مجموعه بانک ملی استان به جهت اهداء 50 دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند گفت: کمیته امداد 
با همت خیران و استفاده از ظرفیت صنایع و پتروشیمی های استان توانست بخش زیادی از دانش آموزان نیازمند را صاحب تبلت 
و گوشی کند. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهردر ادامه از مردم و خیران هم استانی درخواست کرد همچنان به دانش آموزان 
نیازمند  در بخش های مختلف کمک شود تا با آرامش بیشتری سال تحصیلی جاری را به پایان برسانند. داریوش زراعتگر، مدیر 
شــعب بانک ملی در اســتان بوشهر نیز گفت: اهدای  تبلت به دانش آموزان نیازمند در اجرای مسئولیت اجتماعی برای کمک به 
آینده تحصیلی فرزندان این مرز و بوم است. مدیرشعب بانکی ملی در استان بوشهر گفت: با شیوع کرونا رسالت دیگری در حوزه 
مسئولیت اجتماعی به رسالت های این بانک اضافه شد تا به قشرهای مختلف مردم که در اثر شیوع این ویروس متضرر شدند، کمک 
کند. وی خاطرنشان کرد: بانک ملی بجز اینکه به دنبال سودآوری به عنوان یک بنگاه اقتصادی است، همواره تالش می کند تا برای 

مسئولیت های اجتماعی خود در کنار مردم باشد. 
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داشتن کارمندان نمونه، متعهد و سخت کوش برای پیشرفت هر مدیر 
و ش��رکتی بسیار ضروری اس��ت. این کارمندان می توانند تأثیر زیادی 
روی هدف ه��ای کاری خود، محل کار و حتی همکاران ش��ان داش��ته 
باش��ند، اما اگر کارمندی بیش از حد کار کند و تا جایی پیش برود که 
حت��ی وظایف دیگران را هم برعهده بگی��رد، آیا باز هم موجب رضایت 
رئیس��ش خواهد ش��د؟ با ما همراه باشید تا با یک نمونه واقعی و پاسخ 
کارشناس��ان به این سؤال، روش برخورد مناسب با چنین کارمندانی را 

بررسی کنیم.
»آلیسون گرین« )Alison Green( درباره مسائل کاری و مدیریت 
مقاله می نویسد. او در سایت inc.com به سؤاالتی که در این زمینه از 
او پرسیده می شود، پاسخ می دهد. یکی از خوانندگان وب سایت، سؤال 

زیر را مطرح کرده و در ادامه، گرین او را راهنمایی کرده است.
سؤال:

م��ن یک کارمن��د نمون��ه و همه فن حریف به ن��ام س��ارا دارم که با 
ذه��ن خالق خود، راهکارهای جالب و کاربردی ارائه می دهد. مش��کل 
اینجاس��ت که او گاهی کارهای مربوط به دیگران را هم انجام می دهد 
و در جواب می گوید: »آخه به نظرم این کار برای من آسان تر بود« یا با 
زبان طنزی که دارد می گوید تنها قصدش این بود که کار به  درس��تی 

انجام شود.
چندین بار ش��ده که او را حین انج��ام دادن وظایف دیگران دیده ام. 
حتی گاهی متوجه شده ام که سارا تا دیروقت مشغول به پایان  رساندن 
کارهایی اس��ت که مهلت تحویل آنها هفته های آینده اس��ت. من از او 
درباره علت رفتارش پرس��یده ام و باز هم با همان جواب مش��ابه روبه رو 
می ش��وم: »آخه حسابی س��رگرم کار بودم که فکر کردم تمام کارهای 
دیگر را هم انجام دهم.« مدتی بعد، متوجه می شوم که سارا به  صورت 
غیرمس��تقیم از اینک��ه روی پروژه ه��ای متعدد کار می کند ش��کایت 
دارد. همچنین، اگر کس��ی وارد بخش اداری ما ش��ود و سؤالی داشته 
باش��د، با اینکه من مدیر هس��تم، او زودتر از من می خواهد به سؤاالت 

مراجعه کننده پاسخ دهد.
م��ن پیش از این س��عی کردم ب��ا دقت و وس��واس خاصی که منجر 
ب��ه دلخور ش��دن چنی��ن کارمند بی نظیری نش��ود، ب��ا او در این باره 
صحب��ت کنم، اما نتیجه مذاک��ره زیاد خوب نب��ود. او به صحبت هایم 
گوش می کرد، سپس به گریه می افتاد و می گفت که برنامه اش را تغییر 
می ده��د و دیگر روی هیچ پروژه اضافی کار نخواهد کرد. باوجوداین، با 

گذشت 2 یا 3 هفته، دوباره همان آش و همان کاسه بود.
به  تازگی، این موضوع شدیدتر شده است. زمانی که با رئیسم مشغول 
صحبت درباره پروژه ای بودم که در دس��ت داش��تم، س��ارا مدام میان 
صحبت های من می پرید یا به  جای من به رئیس��م پاس��خ می داد. طی 
چند دقیقه، او رئیس��م را متقاعد کرد که روش متفاوتی با شیوه ای که 
من کار می کردم اتخاذ کنیم؛ این در حالی بود که او هیچ مشارکتی در 
آن پروژه نداشت. در آن لحظه گفتم: »من سه هفته روی این پروژه کار 
کرده ام. ما تنها یک روز تا تحویل کار به کارفرما فرصت داریم. این طور 
که مش��خص اس��ت تو بهتر می دانی چه کاری درست است و نیازهای 
مش��تری را می شناسی. پس چرا تو این کار را انجام نمی دهی؟« و اتاق 
را ترک کردم. شاید بهتر بود جلسه را ترک نمی کردم، اما دیدن چنین 
برخوردهایی از جانب س��ارا، آن هم در حضور رئیسم، حسابی من را به 

هم ریخته بود.
باقی روز، س��ارا م��دام می گفت: »من نمی دانم از کجا ش��روع کنم؟ 
تحویل پروژه برای فرداس��ت.« من زودت��ر از وقت اداری به خانه رفتم 
و نتوانس��تم کمکی کنم. می دانم که به عنوان یک مدیر رفتار درس��تی 
نداشتم، اما واقعا می خواستم که سارا متوجه عواقب رفتارش بشود. روز 
بعد که روز تحویل پروژه بود، او گفت که س��ردرد دارد و درخواس��ت 
مرخصی داد. ما هم از همان کارهایی که من طی سه هفته انجام داده 
بودم اس��تفاده کردیم. روز بعد سارا س��ر کار حاضر شد و جوری رفتار 

کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.

توصیه شما درباره برخورد صحیح با چنین کارمندی چیست؟
پاس��خ: این یک مثال عالی از زمانی است که مدیرها چگونه باید در 
مواقع لزوم با مس��ائل کاری به صورت مس��تقیم برخ��ورد کنند. گاهی 
چنین موقعیت هایی آنقدر پیچیده می ش��وند که اگر زودتر به ش��کلی 
صریح و روش��ن به آن پرداخته می ش��د، هرگز چنی��ن اتفاقاتی پیش 
نمی آم��د. رفتار ش��ما در آخری��ن موقعیتی که با کارمندتان داش��تید 
مناس��ب نبود. حدس می زنم ش��ما از قصد، کارمندتان را در موقعیتی 
قرار دادید که موجب شکس��ت او شود. شما به او نشان دادید که هیچ 
حس مس��ئولیت  پذیری در این ماجرا وجود ندارد )به او اجازه داده شد 
ک��ه خودش را از موقعیت خارج کند و طوری رفتار کند که انگار هرگز 
چنین اتفاقی نیفتاده اس��ت( و احتماال به نظر می رسد که او در مقابل 
رئیس ش��ما ضعیف دیده شده است. خروج شما با نارضایتی آشکارتان 

از آن مذاکره رفتار خوبی نبود.
من کامال متوجه حس نارضایتی شما از آن موقعیت هستم، اما کسی 
که می تواند این موقعیت را درست کند، خود شما هستید. وقتی راه حل 
س��اده تر، ش��فاف تر و آرام تری در دست دارید، عصبانی شدن شما معنا 
ندارد. این دقیقا همان اتفاقی اس��ت که وقتی مدیرها مشکالت مربوط 
به کارمندان را به درس��تی حل نمی کنند، رخ می دهد: آنها قدرت حل 
ک��ردن چنین موضوعی را خیل��ی پیش تر از اینها دارن��د، اما تا جایی 
پیش می روند که بس��یار ناراحت می شوند و خونسردی شان را از دست 

می دهند.
خب، شما باید این موضوع را حل کنید. راه حل آن هم صحبت کردن 
با قاطعیت با کارمندتان درباره موقعیت های درست و غلط است. اگر او 

واکنش احساسی از خود نشان داد، نباید عقب نشینی کنید.
در یک مکان آرام، کنار او بنشینید و اینها را بگویید: »ما قبال درباره 
قط��ع کردن مکالم��ه دیگران یا انج��ام دادن وظایف هم��کاران بدون 
هماهنگی قبل��ی صحبت کرده ایم. تو این م��وارد را چند هفته رعایت 
کردی، اما دوباره می بینم که همان اتفاق ها در حال تکرار ش��دن است. 
به خاطر موفقی��ت خودت و البته رابطه ات با هم��کاران، باید برای این 
موض��وع به دنبال راه حل باش��یم. دفعه پیش ک��ه باهم صحبت کردیم، 
فک��ر می کردم که به توافق رس��یده ایم. موضوعی هس��ت که من از آن 

خبر نداشته باشم؟«
اگر او احساس��اتی ش��د و ش��روع به گریه کرد، اجازه ندهید شما را 
تحت تأثیر قرار دهد. از او بپرسید اگر برای ادامه مکالمه به کمی زمان 
نیاز دارد، می توانید چند دقیقه صبر کنید. به او دستمال تعارف کنید، 
ی��ک لیوان آب برایش بریزید یا هر کاری را که به او حس��ی از اهمیت 

بدهد، انجام دهید و بعد مکالمه تان را ادامه دهید.
اگ��ر او دوباره گفت که دیگر کاری خ��ارج از وظایفش انجام نخواهد 
داد، به او بگویید: »این چیزی نیس��ت که من می خواهم. خواس��ته من 
این اس��ت که دیگر کار سایر کارمندان را انجام ندهی؛ چون این عمل 
باعث تضعیف روحیه دیگران می شود و ممکن است جریان کاری ما را 
مخت��ل کند. من تنها از ت��و می خواهم که روی وظایف خودت متمرکز 
باشی. من از اینکه بخواهی در حوزه تخصصی خودت تجربه های جدید 
به دست بیاوری استقبال می کنم، اما خواسته ای که دارم این است که 

وارد حیطه وظایفی نشوی که به دیگران محول شده است.«
در ضم��ن، فکر می کنم بهتر باش��د درب��اره توصیف س��ارا به عنوان 
»کارمن��د نمونه« بیش��تر فکر کنید. اگر به ی��ک کارمند نمونه بگویند 
که از انجام دادن وظایف همکارانش دس��ت بردارد، حرفی نمی زند که 
موجب رنجش آنها شود یا اگر نتوانند پروژه ای را کامل کنند، مرخصی 
نمی گیرند و طوری رفتار نمی کنند که انگار ش��تر دیدی، ندیدی! قطعا 
کارمندان نمونه هم بدون عیب نیس��تند، اما قانون کلی این اس��ت که 

آنها به بازخورد گوش می دهند و برای بهبود عملکرد تالش می کنند.
در حال حاضر، سارا یک کارمند نمونه به  حساب نمی آید. شما هم با 
طفره رفتن از داشتن این مکالمه  مهم با او، هیچ کمکی به این موقعیت 
و کارمندت��ان نکرده اید )و در نهایت خش��می که درب��اره این موضوع 

داشتید، باعث رخ دادن آن اتفاق شد(. اگر دیدگاه تان را با او درباره این 
موضوع و تغییراتی که الزم است رخ دهد در یک مکالمه آرام، بی پرده، 
ب��ا لحنی مهربان اما قاطع مطرح کنید و بتوانید او را در برابر قولی که 

می دهد متعهد کنید، لطف بزرگی به او خواهید کرد.

آیا ش��ما هم تجربه مش��ابهی در این زمینه دارید؟ اگر ش��ما چنین 
کارمندی داش��تید یا در موقعیت سارا بودید، چه برخوردی را مناسب 

می دانستید؟
inc/chetor:منبع

چطور از کارمندان مان بخواهیم فقط روی کارهای خودشان تمرکز کنند؟
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اگر جزو آن دس��ته مدیرانی هس��تید که نیروهای کاری 
خ��ود را زیر ذره بین گرفته اید و بیش از حد عملکرد آنها را 
تحت کنترل خ��ود قرار داده اید، باید با این واقعیت روبه رو 
ش��وید که نتیجه چنین رویک��ردی، نابودی و از بین رفتن 

تیم کاری خواهد بود.
س��ندرم »مدیری��ت ذره بین��ی« یا »میک��رو منجمنت« 
)Micro management( یک��ی از نش��انه های ضع��ف 
مدیری��ت محس��وب می ش��ود ک��ه در آن مدی��ران تصور 
می کنن��د کنترل کافی روی عملک��رد اعضای تیم ندارند و 
در جزئی ترین مسائل کاری وارد شده و می خواهند کنترل 
بیش��تری روی نیروهای خود داش��ته باش��ند. حال آنکه با 
این کار نه تنها به بهره وری سیس��تم کمک نمی کنند، بلکه 
چنین روشی نشان می دهد که باید به زودی منتظر نابودی 

تیم کاری باشند.
همه گیری ویروس کرونا باعث ش��ده اس��ت که پرس��نل 
برخی شرکت ها همانند گذشته به صورت متمرکز در دفاتر 
کاری مش��غول فعالیت نباش��ند و برخ��ی کارها به صورت 
دورکاری انجام ش��ود. در چنین ش��رایطی، برخی مدیران 
احس��اس خوبی ندارند و تص��ور می کنند ک��ه از وضعیت 
نیروه��ای کاری خود به خوبی مطلع نیس��تند و نمی دانند 

پرسنل دورکار به خوبی کارها را پیش می برند یا خیر.
برخی مدیران برای رف��ع نگرانی های خود، تغییراتی در 
سبک مدیریتی ایجاد کرده تا کنترل بیشتری روی اعضای 
تیم کاری داشته باشند، اما در این بین افراط و تفریط های 

زیادی دیده می شود که نتیجه معکوس می دهد.

احساس نداشتن کنترل روی اعضای تیم برای هیچ مدیری 
خوشایند نیست، اما مدیران هوشمند باید در وهله اول بتوانند 
این حس منفی و مخرب را که نیروها دیگر از دس��ت رفته و 
کنترلی روی آنها نیس��ت را از ذهن خود بیرون کنند. ش��اید 
تا حدی موضوع درس��ت باش��د، اما راهکار مدیریت بر اعضا 
در ش��رایط خاص همانند شرایط کرونایی، مدیریت ذره بینی 

نیست و باید به فکر راهکارهای دیگری بود.
طراحی نقش��ه راه درست، تقس��یم کار مناسب و اعتماد 
به تی��م کاری، به ج��ای افزایش مکانیزم ه��ای کنترلی بر 
پرس��نل جواب بهتری می دهد. عالوه بر این مدیران برای 
آنک��ه بتوانند ب��ر نگرانی های موجود فائ��ق آیند می توانند 

رویکردهای دیگری را نیز در پیش بگیرند.
شفافیت در ارتباطات کاری

از دی��دگاه عل��وم اعص��اب، مغز انس��ان دائما ب��ه دنبال 
ش��فافیت اس��ت. ش��فاف نبودن کارها، تی��م کاری را فلج 
می کند و باعث می شود کارها با خوبی پیش نرود. به عالوه 
روی خالقیت اعضای تیم نیز تاثیرگذار است. مدیران موفق 
بای��د بتوانند کارها،  نحوه انجام آنها و تقس��یم وظایف را به 

خوبی شفاف سازی کنند.
هم��ه چیز باید برای همه اعضای تیم ش��فاف و روش��ن 
باش��د و آنها بدانند دقیقا چه هدفی را دنبال می کنند و به 
چه س��متی حرکت می کنند. در جلسات کاری بهتر است 
دورنمای کارها به اعضای تیم اطالع رس��انی ش��ود و همه 
نکات گنگ و کور در کار مش��خص شود. همه اعضای تیم 
بای��د تا حدی در جریان چرخه ام��ور و کارها قرار بگیرند. 

وقتی کاری برای اعضای تی��م وضوح ندارد، بار متابولیکی 
مغ��ز افزایش پیدا می کند و در نهایت باعث می ش��ود اعضا 

نتوانند کارها را به درستی انجام بدهند.
به اعضای تیم کاری اعتماد کنید

یکی از موارد مهمی که باعث می شود اعضای تیم بتوانند 
در کن��ار یکدیگر با خروجی قاب��ل قبولی کار کنند، اعتماد 
بی��ن آنها و اعتم��اد مدیریت به اعضای تیم اس��ت. اعتماد 
باعث باالرفتن احس��اس امنیت در ذهن می ش��ود. به جای 
مدیریت ذره بین��ی و کنترل بیش از حد کارمندان، به آنها 

اعتماد کنید و این اعتماد را به آنها نشان بدهید.
در فضایی دوستانه در مورد نقاط قوت و ضعف تیم کاری 
صحب��ت کنید، اما در نهایت اعتماد کنید که آنها می توانند 
نقاط ضعف را به ق��وت تبدیل کنند و اگر این اتفاق افتاد، 

پاداش مناسب برای اعضا در نظر بگیرید.
مهارت های مذاکره موفق و ارتباطات موثر را در خود 

تقویت کنید
واقعیت این است که برخی از مدیران در برقراری ارتباط 
با همکاران خود مشکل دارند و نمی توانند جلسات مذاکره 
مطلوب و موفقی داش��ته باشند. همین مسئله باعث ایجاد 
حس ناامنی در نیروهای کاری می شود. تقویت مهارت های 
ارتب��اط موث��ر، مذاکره موفق حل مس��ئله، انتق��اد موثر و 
بسیاری دیگر از مهارت ها به مدیران کمک می کند به جای 
روی آوردن به سبک های مدیریتی مانند مدیریت ذره بینی 

بتوانند مسائل و دغدغه های خود را بهتر حل کنند.
fastcompany/digiato :منبع

سندرم مدیریت ذره بینی؛ رویکردی اشتباه که برخی مدیران در پیش می گیرند

3 نکته مهم و کاربردی برای تقویت قاطعیت زنان در محیط کار
در جوامع امروزی که زنان در کنار مردان مش��غول فعالیت هس��تند، زنان کماکان با مشکالت مختلفی 
همچون ناتوانی در دفاع از حقوق خود در محل کار، سکوت در برابر فرصت های شغلی، نادیده گرفته شدن 
و برخی مسائل دیگر رنج می برند که ریشه در عدم قاطعیت آنها دارد. در این مطلب سه نکته کاربردی و 

مهم که به افزایش قاطعیت زنان کمک می کند، اشاره شده است.
برخ��ی از زنان در قاطعیت ضع��ف دارند و به همین دلیل قدرت و توان الزم برای احقاق حقوق خود یا 
قرار گرفتن در جایگاه مناسب شغلی را ندارند و معموال در محیط کار سکوت می کنند. »لورن پاول« یکی 
از روانشناس��ان بالینی می گوید که برخی از خانم ها هیچ وقت درخواست گرفتن پست مدیریتی ندارند و 
هیچ وقت رویایی برای تصدی امور مدیریتی در س��ر نمی پرورانند و خود را مس��تحق چنین جایگاه هایی 

نمی دانند.
بسیاری از زنان، از استعداد، مهارت و توانایی های خوبی برخوردار هستند، اما در محیط کار در جایگاه 
مناسب شغلی قرار ندارند. بسیاری از خانم های شاغل برای آنکه بتوانند در موقعیت و جایگاه شغلی بهتر 

و مناسب تری قرار گیرند، الزم است قاطعیت بیشتری از خود نشان بدهند.
در این مطلب س��ه نکته مهم و کلیدی که به قاطعیت بیش��تر زنان در محیط کار کمک می کند، اشاره 

شده است:
به فکر توسعه برند شخصی خودتان باشید

زنان در محیط کار با موانع بسیاری روبه رو هستند. در برخی شرکت ها به نیروهای متخصص زن حقوق 
 ،»Payscale« و دس��تمزد کمتری نسبت به مردان داده می شود. در یکی از تحقیقات انجام شده توسط
اگ��ر مردان یک دالر دریافت کنند، همتایان مونث آنها 0.۸1 دالر دریافت می کنند که این رقم جزئی در 

بازه زمانی فعالیت شغلی زنان، رقم قابل توجهی می شود.
تحقیقات آماری از 1100 س��ازمان و ش��رکت در سراسر جهان نشان می دهد در حال حاضر تنها تعداد 
کمی از زنان در سمت های مدیریتی مشغول فعالیت هستند. آمارها حاکی از آن است که تنها 23 درصد 
از زنان در پس��ت های معاون ارشد مدیرعامل مشغول فعالیت هس��تند. برخی معتقدند که یکی از دالیل 
چنین اتفاقی، ضعف اعتماد به نفس خود زنان است. این مطالعات می گوید زنان خودشان هویت رهبری و 

مدیریت خود را نپذیرفته اند و قاطعیت الزم را برای رسیدن به موقعیت های شغلی باالتر ندارند.
در تحقیق انجام ش��ده به زنان توصیه می ش��ود که به تقویت اعتماد به نفس خود توجه نش��ان بدهند 
و به فکر برند ش��خصی و هویت مدیریتی خود باش��ند و برای برند ش��خصی خود تالش کنند تا موانع را 

کنار بزنند.
وقتی زنان خودشان به برندسازی خود فکر نمی کنند و برای آن برنامه ای ندارند از کسی کاری ساخته 

نیست. برای شروع می  توانید:
• اهداف کوچکی تعیین کرده و برای رسیدن به آنها در جلسات کاری صحبت کنید.

• با مدیریت در مورد برعهده گرفتن نقش های مدیریتی و توسعه کار خود صحبت کنید.
• اعتماد به نفس خود را تقویت کنید.

• کتاب ها، پادکس��ت ها و کارگاه های مربوط به تقویت مها رت های رهبری می تواند بس��یار کمک کننده 
باشد.

• قدر و ارزش خودتان را بدانید و خود را متعهد کنید که به جایگاه های شغلی خوبی دست پیدا کنید.

سواالت و درخواست های خود را شفاف و واضح مطرح کنید
برخی از زنان در محیط کار به دلیل اینکه به ارزش ها و استعدادهای خود باور ندارند، از صحبت کردن 
در جلس��ات، طرح نظرات و حتی مطرح کردن سواالت و درخواست های خود فرار می کنند و به جای آن 

سکوت اختیار می کنند.
سکوت زنان بدین معناست که نمی توانند در مورد مهارت ها و استعدادهای خود حرف بزنند و در نتیجه 
فرصت های کاری را از دست می دهند. »سیلور لینینگ« یکی از روانشناسان موفق معتقد است که وقتی 
کس��ی تمایلی به صحبت کردن ندارد، ارزش های او نادیده گرفته می ش��ود و ب��ا وجودی که می تواند در 

فعالیت های کاری نقش موثری داشته باشد، اما کسی توانمندی هایش را نمی بیند.
به زنان شاغل توصیه می شود سواالت و درخواست های کاری خود را شفاف و بدون ترس مطرح کنند. 

سکوت کردن نه تنها فایده ای ندارد، بلکه مانع پیشرفت آنها در محیط کار می شود.
به خودتان فرصت رشد و پیشرفت بدهید

برخی از خانم ها در محیط کار به دلیل ترس پنهانی که در وجود آنها از طرد شدن وجود دارد، توانایی 
نه گفتن به برخی کارها را ندارند. گاهی برخی توان صحبت کردن در مورد حقوق، مزایای شغلی خود را 
ندارند و و هر مس��ئله ای که در کار با آن مواجه هس��تند، نمی توانند با قاطعیت و به صورت شفاف مسائل 

را حل و فصل کنند.
در برخی فرهنگ ها به دختران از کودکی آموزش داده می شود که با محیط اطراف و نامالیمات زندگی 
سازگار باشند و صبوری کنند. برخی از زنان همین رویکرد را در محیط کار پیاده می کنند و در مقابل هر 

سختی و مشکلی در کار سکوت می کنند مبادا به عنوان فردی بی ادب شناخته شوند.
دکتر »شیوا عصار« روانشناس بالینی معتقد است زنان باید یاد بگیرند که به خودشان فرصت پیشرفت 

بدهند و مشکالت خود را با قاطعیت و شفاف مطرح کنند.
مطالعات نشان می دهد که زنان در محیط کار و زندگی بیشتر از مردان عذرخواهی می کنند. گاهی واقعا 
تقصیری ندارند ولی برای ختم شدن مشکالت، عذرخواهی می کنند. چنین عذرخواهی کردنی نشانه ضعف 
و ناتوانی است. حتی ادبیاتی که زنان به کار می برند الزم است اصالح شود. به جای گفتن »ببخشید دیر 

کردم.« بگویید »از صبر شما متشکرم.« یا »از اینکه منتظرم هستید متشکرم.«
به جای اینکه بگویید »ببخش��ید، ش��رمنده ام من صدای شما را نمی شنوم« ، بگویید: »متاسفانه صدای 

شما را نمی شنوم.«
به جای گفتن »ببخش��ید مزاحم ش��ما شدم. امکان دارد نامه را بفرس��تید« بگویید »لطفا نامه را برای 

من بفرستید.«
به عالوه بس��یاری از خانم ها در محیط کار زمان بیشتری را برای کارهای اضافی صرف می کنند. همین 
زمان گذاش��تن های بیش از حد و نادیده گرفته ش��دن ها باعث ایجاد استرس، ناامیدی و ضعف بیشتر در 
آنها می ش��ود. از امروز مرزها و حدود کاری خود را به صورت ش��فاف مش��خص کنید. تعادلی بین زندگی 

شخصی و شغلی تان ایجاد کنید.
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