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الیحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس چه تغییری کرد؟

 نقشه گسل
کسری بودجه

فرص��ت امروز: هرچن��د پس از رد کلیات بودجه 1400 در صحن علنی مجل��س، دولت با اصالح الیحه بودجه 
و مجلس با بررس��ی 10روزه آن موافقت کرده اس��ت، اما همچنان چشم انداز س��ند مالی سال آینده مبهم است. 
چنانکه به گفته نهاد پژوهشی مجلس، کسری بودجه سال 1400 به عنوان مهمترین هدف اصالح الیحه بودجه 
همچنان حل نشده باقیمانده است. مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش از سلسله گزارش های بودجه...

 قیمت دالر در هفته گذشته
 به کانال 25 هزار تومان

و سکه به 12 میلیون تومان رسید

نگاه دالر به برجام
4

3

2

آیا اقتصاد ایران دچار نفرین منابع شده است؟

افسون نفرین نفت

کدهای USSD خوب را بیشتر بشناسید
4 سناریوی مختلف مذاکره حقوق و مزایای شغلی

مدیریت سئو در کسب و کار امالک و مستغالت
تویوتا پرفروش ترین برند خودروسازی در 2020

انتقاد تیم کوک از فیس بوک
بازاریابی با هدف گذاری دوباره روی محتوای وبالگ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تحلیلگران معتقدند که اپل 
 جدی ترین رقیب تسال

 خواهد بود

علی نظافتیان 
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

5
فرصـت امـروز: از امروز شـنبه 25 بهمن مـاه طبق مصوبه 

شـورای عالـی بـورس، دامنـه نوسـان قیمت در 
معامالت روزانه از 10 درصد به 8درصد کاهش...

از امروز 25 بهمن ماه دامنه نوسان سهام تغییر می کند

 تحوالت دامنه نوسان
در بورس تهران

یادداشت
به سوی اجرای سیستمی 

مقررات قانون چک

هفته گذش��ته به کوش��ش اداره 
نظام ه��ای  اداره  نی��ز  و  آم��وزش 
پرداخ��ت بانک مرکزی، همایش��ی 
با عن��وان »آش��نایی ب��ا تغییرات و 
الزامات جدید قان��ون صدور چک« 
برگزار ش��د؛ همایشی که هدف آن، 
هماهنگ��ی بانک ها و آگاهی مدیران 
و کارشناس��ان بانک ه��ای دولت��ی 
و خصوص��ی از فرآینده��ای بانکی 
مربوط به اجرای مقررات جدید چک 
براساس مقررات پیش بینی شده در 
قان��ون اصالح ص��دور چک مصوب 
سال 1۳۹۷ مجلس شورای اسالمی 
ب��ود. در این همایش، س��رکار خانم 
نادعلی��زاده، مع��اون اداره نظام های 
پرداخت بان��ک مرکزی و همچنین 
سخنگوی اجرای قانون جدید چک 
گف��ت: »بانک ها مکلفن��د در قالب 
پیامک، بروش��ور و س��ایر روش های 
تبلیغاتی مش��تریان خ��ود را مطلع 
کنند و اطالع رسانی کافی را در این 
زمینه داشته باشند.« چنین به نظر 
می رس��د که عزم بانک مرکزی برای 
اج��رای کامل قانون ص��دور چک از 
14 فروردین ماه 1400 جدی است 
و به تب��ع آن، بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری نیز بایس��تی نس��بت به 
بروزرسانی سیستمهای سخت افزاری 
و نرم اف��زاری و آم��وزش کارکنان و 

مشتریانشان اقدام کنند.
ادامه در همین صفحه
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 بانک پاسارگاد در راستای ایفای رسالت های اجتماعی خود و در ادامه 
پروژه های س��اخت مدرسه و کتابخانه در نقاط مختلف کشور، همزمان با 
دهه مبارک فجر، عملیات احداث کتابخانه »پاسارگاد« را در استان فارس، 

شهرستان پاسارگاد آغاز کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در مراس��می که با حضور 
س��یداحمد احمدی زاده معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
فارس، صادق فالحی فرماندار شهرس��تان پاس��ارگاد، حجت االس��الم و 
المس��لمین پردل امام جمعه شهرس��تان پاس��ارگاد، روح اهلل منوچهری 

مدی��رکل نه��اد کتابخانه های اس��تان فارس، اس��ماعیل دوس��تی عضو 
هیأت عامل بانک  پاسارگاد، اعضای شورای شهر، مسئوالن منطقه، جمعی 
از مدیران بانک  پاسارگاد و اهالی محل برگزار شد، کلنگ احداث یک باب 

کتابخانه در شهرستان پاسارگاد به زمین زده شد.
در این مراس��م، مهندس دوس��تی عضو هیأت عامل بانک پاس��ارگاد با 
اشاره به اقدامات این بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت: »بانک 
پاس��ارگاد در عرصه ایفای رسالت های اجتماعی، در بین بانک های کشور 
پیشتاز است. این بانک با داشتن بیش از 1.5 میلیون نفر سهامدار، بانکی 

مردمی است.«
او با اش��اره به اقدامات بانک پاسارگاد در زمینه ایجاد اشتغال در کشور 
اف��زود: »این بانک تاکن��ون بیش از 26 مدرس��ه و 1۷ کتابخانه در نقاط 
مختلف کش��ور ساخته است و در سال آینده نیز 1۳ مدرسه دیگر به این 

تعداد افزوده خواهد شد.«
در این مراس��م همچنین دکتر احمدی زاده معاون سیاس��ی، امنیتی و 
اجتماعی اس��تانداری با اشاره به نقش مردم به عنوان محور تمام برنامه ها 
در نظام جمهوری اس��المی ایران، از اقداماتی که بانک پاسارگاد در جهت 

ارتقای کیفیت زندگی مردم انجام داده اس��ت، تقدیر ک��رد و عزم و اراده 
مدیران این بانک را در مسیر خدمت به مردم، ارزشمند خواند.

در ادامه دکتر فالحی، فرماندار شهرس��تان پاس��ارگاد 
از اقدامات فرهنگی و ارزش��مند بانک پاسارگاد در زمینه 
س��اخت کتابخانه تشکر کرد و گفت: »این اقدام شایسته 
بانک پاسارگاد می تواند الگویی برای سایر بانک ها باشد تا 
عالوه بر انجام امور اقتصادی و بانکداری، در حوزه مسائل 

فرهنگی نیز فعالیت داشته  باشند.«

حجت االس��الم و المس��لمین پردل، امام جمعه پاس��ارگاد نیز با اشاره 
به اهمیت س��رانه مطالعه و همچنین نهادینه س��ازی فرهنگ کتابخوانی 
در کش��ور، از بانک پاس��ارگاد به دلیل توجه به این حوزه قدردانی کرد و 
خواستار استمرار چنین اقدامات ارزشمندی شد. منوچهری، مدیرکل نهاد 
کتابخانه های فارس هم ضمن قدردانی از همراهی و همکاری ارزش��مند 
بانک پاس��ارگاد در احداث کتابخانه، از این بانک به  عنوان مجموعه  ای که 
در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی، اقدامات درخور تحسینی انجام 

داده است، یاد کرد.

ادامه از همین صفحه
بدین ترتیب باید با مفهوم س��نتی چک به عنوان یک س��ند کاغذی 
که دس��تور پرداخت به بانک است و به سادگی قابل نقل و انتقال است، 
اما چندان قابلیت ردیابی و شناس��ایی ظهرنویسان را ندارد، خداحافظی 
کرد. واقعیت آن است که قانون جدید چک محصول سال 1۳۹۷ مجلس 
شورای اس��المی به شدت سامانه محور است. براس��اس این قانون، همه 
فرآیندهای چک اعم از اعتبارسنجی و صدور دسته چک برای متقاضی، 
صدور و ثبت چک های صادره در س��امانه صیاد، پشت نویس��ی و به طور 
کلی، تمامی نقل و انتقاالت و مباحث قضایی مربوط به چک لزوما بایستی 
از طریق سامانه های بانکی انجام گیرد بنابراین تحقق ماموریت قانونگذار 
مس��تلزم هماهنگی کامل سیستمی بین بانک ها و موسسات اعتباری با 
بانک مرکزی، قوه قضائیه و س��ایر دس��تگاه های اجرایی ذی ربط و فراهم 
آوردن ابزاره��ای نرم اف��زاری و س��خت افزاری موردنیاز اس��ت. مهمتر از 
هماهنگی سیستمی، آموزش پرس��نل بانک هاست که به خوبی بتوانند 
ابهامات مشتریان بانک ها را برطرف نمایند تا مشتریان برای پاس کردن 
یا ظهرنویسی و نقل و انتقال چک های شان دچار سردرگمی نشوند. با هم 
مهمترین ویژگی قانون اصالح قانون صدور چک محصول س��ال 1۳۹۷ 

مجلس شورای اسالمی را مرور می کنیم.
اول: لزوم اعتبارس��نجی متقاضی دریافت دس��ته چک توس��ط بانک 
مرک��زی؛ بدین ترتیب، تصمیم در مورد دادن دس��ته چک به اش��خاص 
حقیقی و حقوقی منوط به تایید اعتبار مشتری در سامانه بانک مرکزی 

خواهد بود.
دوم: اب��داع چک الکترونیکی ب��رای اولین بار؛ چکی که برخالف چک 
کاغ��ذی فقط در سیس��تمهای الکترونیکی موجودیت دارد و براس��اس 
مقررات قانون جدید چک، »قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، 
راجع به چک هایی که به ش��کل الکترونیکی )داده پیام( صادر می شوند 

نیز الزم الرعایه است.«
س��وم: ابداع چک موردی برای اولین بار برای کس��انی که فاقد دسته 
چک هستند؛ البته ظاهرا چک موردی از فرآیند اعتبارسنجی صادرکننده 

چک مستثنی است.
چهارم: لزوم ثبت چک در زمان صدور در س��امانه صیاد بانک مرکزی 
و همچنین لزوم ثبت قبولی چک توس��ط ش��خصی که چک در وجه او 
صادر ش��ده است؛ الزم به توضیح است که در نتیجه ثبت چک و قبولی 
آن، مالکی��ت چک برای کس��ی که چک در وجه او صادر ش��ده، محقق 

خواهد شد.
پنجم: لزوم ثبت غیرقابل پرداخت بودن مبلغ چک یا بخشی از آن در 
س��امانه بانک مرکزی و انجام تنبیهات بانکی زیر برای صادرکننده چک 

بی محل در ظرف 24 ساعت توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور؛
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ 
متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسس��ه اعتباری 
دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی.

ج- عدم پرداخت هرگونه تس��هیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های 
ارزی یا ریالی.

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
ضمن��ا در صورتی ک��ه چک به وکالت یا نمایندگ��ی از طرف صاحب 
حس��اب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر ش��ود، اقدامات تنبیهی 
این قانون عالوه بر صاحب حس��اب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال 
می گردد، مگر اینکه وکیل یا نماینده در مرجع قضایی صالح اثبات نماید 
عدم پرداخت چک مس��تند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده 
بعدی او است. بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، 
در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را 

نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
ششم: صدور چک بی محل و برگشت چک موجب ایجاد اثر سوء برای 
صادرکننده چک در بانک مرکزی و همچنین سیستم بانکی کشور است، 

اما در هر یک از موارد زیر می توان از چک برگشتی رفع سوء اثر کرد:
الف- واریز کس��ری مبلغ چک به حس��اب جاری نزد بانک محال علیه 
و ارائه درخواس��ت مس��دودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن 
مسدودکردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت 
یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و 

قابل استناد به اطالع دارنده چک برساند.
ب- ارائه الشه چک به بانک محال علیه.

ج- ارائه رضایت نامه رسمی )تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده 
چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده 

چک(.
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صالح مبنی بر اتمام 

عملیات اجرایی درخصوص چک.
ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حس��اب درخصوص 

چک.
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت 
مش��روط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط 

دارنده.
هفت��م: در قانون قبلی صدور اجراییه چ��ک و تعقیب عملیات اجرا و 
وصول مبلغ چک فقط از طریق ادارات ثبت امکان پذیر بود، اما براس��اس 

قانون جدید، صدور اجراییه چک برگش��تی توس��ط اج��رای دادگاه نیز 
امکان پذیر شده است. قانون جدید در این زمینه می گوید: »دارنده چک 
می تواند با ارائه گواهینامه ع��دم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه 
نس��بت به کس��ری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را 
درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب 

مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:
الف– در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب– در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله 
یا تعهدی است.

ج– گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 
)16( این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.«

هشتم: مقررات ماده 14 قانون چک راجع به امکان مسدودکردن چک 
توسط ذی نفع همچنان برجاست. قانونی که به استناد آن، »صادرکننده 
چ��ک یا ذي نفع یا قائم مقام قانوني آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا 
سرقت یا جعل شده و یا از طریق کالهبرداري یا خیانت در امانت یا جرائم 
دیگري تحصیل گردیده مي تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را 
به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن 
خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهي عدم پرداخت 
را با ذکر علت اعالم شده صادر و تسلیم مي نماید.« بدین ترتیب، براساس 
ماده 14 قانون چک، چک مسدود شده بایستی در سامانه صیاد قفل شود 

تا بر روی آن هیچگونه اقدام بانکی امکان پذیر نباشد.
نهم: همکاران بانکی باید بدین نکته توجه داشته باشند که در صورت 
درخواست دارنده چک، بانک وظیفه دارد مبلغ چک را پرداخت کند، ولو 
آنکه موجودی حس��اب کمتر از مبلغ چک باش��د. به بیان دیگر، کمبود 
موجودی حس��اب، مجوز عدم پرداخت چک نیست. ماده 5 قانون چک 
در این باره به روش��نی صراحت دارد: »در صورتی که موجودی حس��اب 
صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باش��د، به تقاضای دارنده 
چک، بانک مکلف اس��ت مبلغ موجودی در حس��اب را ب��ه دارنده چک 
بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت ش��ده پش��ت چ��ک، آن را به بانک 
تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا کسری 
مبلغ چک را در س��امانه یکپارچه بانک مرک��زی وارد نماید و با دریافت 
ک��د رهگی��ری و درج آن در گواهینامه ای با مش��خصات مذکور در ماده 
قب��ل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در 
مراجع قضایی و ثبتی، ترتیب اثر داده نمی ش��ود. چک مزبور نس��بت به 
مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این 
مورد برای دارنده چک، جانش��ین اصل چک می شود. در مورد این ماده 
نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب 

ارسال نماید.«
دهم: شاید مهمترین ویژگی قانون جدید چک، مقررات ماده 21 مکرر 

آن است. براساس مقررات ماده قانونی مورد اشاره:
اوال؛ »بان��ک مرک��زی مکل��ف اس��ت ظرف م��دت دو س��ال پس از 
الزم االجراشدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت 
محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک 
و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری 
کرده و همچنین امکان استعالم آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل 
سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه  سال اخیر و میزان تعهدات 
چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، 
فراهم نماید.« تحقق این امر جز با هماهنگی سیستمی بانک مرکزی با 

قوه قضائیه امکان پذیر نیست.
ثانیا؛ »س��امانه مذکور به نحوی خواهد بود ک��ه صدور هر برگه چک 
مس��تلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه 
یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص 
دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای 
همان شناس��ه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختالف 

سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.«
ثالثا؛ »در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از الزم االجراشدن 
این قانون صادر می ش��وند، تس��ویه چک صرفا در س��امانه تسویه چک 
)چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در س��امانه و در وجه دارنده نهایی 
چک براساس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی  که 
مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و 
بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور 
و پشت نویس��ی چک در وجه حامل ممنوع اس��ت و ثبت انتقال چک در 
سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ 
صدور آنها قبل از زمان مذکور باش��د، تابع قانون زمان صدور می باشد.« 
بدین ترتیب، از 14 فروردین ماه 1400 دیگر امکان صدور چک به صورت 

در وجه حامل به کلی منتفی خواهد بود.
رابعا؛ »ممنوعیت های این ماده در مورد اش��خاص ورشکسته، معسر از 
پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت 
یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام 
می کنند نیز مجری است.« این بدان معناست که قوه قضائیه بایستی به 
طور سیستمی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را در جریان کلیه آرای 

قطعی شده ورشکستکی  یا اعسار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دهد.
از مجموع��ه مقررات قانون جدید اص��الح قانون صدور چک به خوبی 
می ت��وان پی برد که قانونگذار، نگاه ویژه ای به چک به عنوان یک س��ند 

بانکی دارد. به طور خالصه براساس مقررات جدید، صدور دسته چک برای 
مشتریان بانک ها منوط به اعتبارسنجی مشتری توسط بانک مرکزی شده 
است بنابراین امکان افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک به افراد فاقد 
اعتبار منتفی خواهد شد. صدور چک نیز بایستی در وجه شخص حقیقی 
و حقوقی با درج کد ملی وی در متن چک باشد بنابراین صدور در وجه 
حامل قابل ثبت و نقل و انتقال در سامانه صیاد نخواهد بود و بدین ترتیب 
باید با صدور چ��ک در وجه حامل خداحافظی کرد. همچنین فردی که 
چک در وجه وی صادر می ش��ود بایستی مراتب قبولی خود را در سامانه 
ثبت و اعالم نماید، وگرنه نقل و انتقال بعدی چک امکان پذیر نخواهد شد. 
بعد از قبولی چک، مالکیت چک محقق می شود. چک در مالکیت کسی 
است که در وجه او چک صادر می شود یا متعلق به کسی است که چک 

از طریق سامانه صیاد به وی منتقل شده است.
پیام تمامی این مقررات آن اس��ت که داشتن دسته چک، صدور چک 
در وجه اش��خاص حقیقی یا حقوقی و نقل و انتقاالت بعدی چک لزوما 
بایستی در سامانه های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور ثبت شود تا قابل 
ردیابی باش��د و در نتیجه چک به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم مالی 
یا پولشویی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و اعتبار بانکی خود را در جامعه 
بازیابد. پس تحقق این مصلحت اندیشی قانونگذار نیازمند هماهنگی کامل 
سیس��تمی بانک های دولتی و خصوصی با بان��ک مرکزی، قوه قضائیه و 
سیستمهای الکترونیکی سایر نهادهای اجرایی ذی ربط مانند سازمان ثبت 
احوال کشور است و در کنار آن، فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ عمومی 
جامعه و آموزش مشتریان بانک ها برای آگاهی از فرآیندهای بانکی مربوط 

به صدور یا پذیرش چک بسیار ضروری است. 
مهمت��ر از آن باید امکانات الزم فن��ی و ارتباطی فراهم آید تا مردم از 
تاریخ 14 فروردین ماه 1400 به راحتی بتوانند چک خود را در س��امانه 
صیاد ثب��ت نمایند و در این زمینه دچار س��ردرگمی نش��وند و تکلیف 
ظهرنویس��ی و نقدکردن چک های طرح س��ابق )چک های غیرصیادی( 
نیز دقیقا توس��ط بانک مرکزی مشخص ش��ود. البته نقش سازمان صدا 
و س��یما در این آگاهی بخشی عمومی، انکارناپذیر است. برای تحقق این 
برنامه، بانک ها و موسسات اعتباری بایستی هماهنگی سیستمی خود را با 
بانک مرکزی بهبود بخشند و به مشتریان خود آموزش های الزم راجع به 
چک را ارائه دهند و ثبت چک در سامانه صیاد را به کمک اپلیکیشنهای 
مناسب ساده و راحت سازند تا مردم در زمان اجرای مقررات جدید چک 
با مشکل ثبت چک در سامانه صیاد و پرداخت نشدن چک مواجه نشوند، 
زیرا اس��اس مقررات جدید چک، تس��هیل امور مردم و سرعت بخشی به 
نیازهای بانکی آنان و جلوگیری از سوء اس��تفاده از چک برای پولشویی و 

ارتکاب جرایم مالی است.

به سوی اجرای سیستمی مقررات قانون چک

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی

عملیات احداث کتابخانه پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد آغاز شد



باالخره نفت برای اقتصاد یک موهبت اس��ت یا نفرین؟ این پرس��ش از 
سال ها قبل با عنوان فرضیه »نفرین منابع طبیعی« از سوی اندیشمندان 
اقتصادی بررس��ی ش��ده اس��ت. فرضیه »نفرین منابع« از پیچیده تری��ن 
نظریاتی اس��ت ک��ه ب��ر اندیش��ه ابطال گرای��ی کارل پوپ��ر در عل��م 
اقتص��اد بنا ش����ده، ام��ا تجربی��ات متناق�ض در کش�ورهای مختل�ف 
عم��ال مانع از تبدی�ل ای���ن فرضی�ه ب�ه قان�ون و حت�ی تئ�وری ش���ده 
اس��ت. نگرانی درباره اثر منفی منابع طبیعی بر اقتصاد، اولین بار در میان 
اقتصاددانان توس��عه در دهه 1۹50 مطرح ش��د. سپس در دهه 1۹۷0 به 
دنبال ش��وک اول نفتی، توج��ه از حوزه صادرات م��واد اولیه به تجربیات 
صادرکنندگان نفت معطوف شد و مشکالت کشورهای نفتی باعث پیدایش 
این دیدگاه ش��د که درآمدهای سرشار نفتی، اثر بدی بر چشم انداز توسعه 
خواهد داشت. در سال 1۹۹4 بود که برای اولین بار فرضیه »بالی منابع« 
مطرح ش��د. منظور از »بال« در این فرضیه آن اس��ت که همه کشورهای 
دارای منابع طبیعی دارای عملکرد خوبی از نظر رشد و پیشرفت اقتصادی 
نیس��تند، با این حال، ای��ن فرضیه بارها مورد نقد قرار گرفت و از س��وی 
منتقدان رد ش��د. اقتصاددانان می گویند انقالب صنعتی در انگلس��تان و 
آلمان تنها به دلیل وجود ذخیره زیاد س��نگ معدن و زغال س��نگ امکان 
یافته و همچنین کش��ورهای مالزی، ن��روژ و آمریکا با اتکا به ذخایر منابع 
طبیعی خود توانسته اند به توسعه دست یابند. حال سوال این است که آیا 
این فرضیه درباره اقتصاد ایران جواب می دهد؟ آیا نفریِن نفت واقعی است 

و آیا اقتصاد ایران دچار نفرین منابع شده است؟
از درآمد سرشار نفتی تا توسعه دشوار اقتصادی

ش��اید باره��ا اصطالح »نفرین مناب��ع« و یا »بالی نف��ت« به گوش تان 
خورده است. ترکیب عجیب و متناقضی که در ادبیات اقتصادی کشورهای 
دارای منابع طبیعی سرش��ار به ویژه نفت، بس��امد باالیی دارد و در اشاره 
به وضعیتی به کار می رود که نفت به عنوان یک منبع درآمدی سرش��ار و 
ثروت خدادادی در برخی از کش��ورها به یک مانع توسعه تبدیل می شود، 
اما چه سازوکاری باعث می شود که یک منبع درآمدِی خدادادی به  جای 
موهبت به نفرین بدل می ش��ود؟ مگر نه آنکه این درآمدهای سرشار نفتی 
باید کاتالیزور رش��د و توسعه کش��ورها باشند؟ آیا منابع طبیعی فی نفسه 
مانع رش��د و توسعه اقتصادي هستند و بر انباشت سرمایه اجتماعی تاثیر 
منفی می گذارند؟ یا آنکه ش��یوه مدیریت این منابع از سوی دولت هاست 
ک��ه منابع را به بال تبدیل می کن��د؟ باالخره نفت علیه اقتصادها کار کرده 

است و یا به نفع آنها؟
پژوهش��گران در س��ال ها و دهه های گذش��ته تالش کرده اند با بررسی 
اثرگذاری نفت بر رش��د اقتصادی کش��ورها به این س��واالت پاسخ دهند. 
نخستین بار نگرانی ها درباره اثر منفی منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای 
تولیدکننده در  دهه های 1۹50 و 1۹60 در بین اقتصاددانان توسعه مطرح 
شد. نتایج بررسی ها نش��ان می داد صادرکنندگان مواد اولیه در تجارت با 
کش��ورهای صنعتی به علت بدتر ش��دن رابطه مبادله، مزیتهای خود را از 
دس��ت می دهند. س��پس اقتصاددانان دیگری هم به اث��ر منفی و محدود 
پیونده��ای صادرات مواد اولیه در مقایس��ه با صنعت پ��ی بردند. در دهه 
1۹۷0 ب��ه دنبال ش��وک اول نفتی، توجه از حوزه ص��ادرات مواد اولیه به 
مسائل و تجربیات صادرکنندگان نفت معطوف شد و مشکالت کشورهای 
نفتی باعث پیدایش این دیدگاه ش��د که درآمدهای فراوان حاصل از نفت، 
اثر بدی بر چشم انداز توسعه اقتصادی صادرکنندگان نفتی خواهد داشت.

در س��ال 1۹۹4 برای اولین بار فرضیه »بالی منابع« مطرح شد. منظور 
از »بال« در این فرضیه این اس��ت که همه کشورهای دارای منابع طبیعی 
دارای عملکرد خوبی از نظر رش��د و پیش��رفت اقتصادی نیستند، اما این 

فرضیه مورد نقد قرار گرفت و از س��وی منتقدان و اقتصاددانان رد ش��د، 
چراکه انقالب صنعتی در انگلس��تان و آلمان تنه��ا به دلیل وجود ذخیره 
زیاد سنگ معدن و زغال سنگ امکان یافت و همچنین کشورهای مالزی، 
اندونزی، نروژ و آمریکا با اتکا به ذخایر منابع طبیعی خود توانستند اقتصاد 
خ��ود را پیش ببرند. نکته کلیدی در ای��ن میان، مدیریت صحیح منابع و 
جریان ورودی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی اس��ت که به پیش��رفت 

اقتصادهای دارنده آن کمک می کند.
این نکته کلیدی از نظر پژوهش��گران، حلقه مفقوده اقتصاد ایران است 
و به دلیل فقدان آن، درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی مثل نفت 
باعث افزایش نابرابری و سرکوب مالی و کاهش رشد اقتصادی شده است. 
مطالعات علمی نش��ان می ده��د درآمدهای نفتی به تنهایی برای رش��د 
اقتصادها مضر نیس��ت و اثر مس��تقیم بر رش��د اقتصاد دارد، اما زمانی که 
درآمده��ای نفتی بر عواملی مثل س��رمایه گذاری فیزیکی، درجه باز بودن 
اقتصاد، رابطه مبادله و سرمایه انسانی اثر می گذارد و آن را تغییر می دهد، 
اثر کلی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا می کند و 

به کمتر از اندازه اولیه می رسد.
درآمدهای نفتی با ساختار اقتصاد چه می کنند؟

این موض��وع در مطالعه ای با عنوان »مس��یرهای اثرگذاری درآمدهای 
نفتی بر رش��د اقتصادی ایران از دیدگاه نفرین منابع طبیعی« در ش��ماره 
زمس��تان فصلنامه »سیاس��تهای راهبردی و کالن« )وابس��ته به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام( موشکافی شده است. در این مطالعه، کانال ه��ای 
اثرگ��ذاری درآمده��ای نفت��ی ب��ر رش��د اقتص��ادی ای�ران در فاصله 
س��ال های 1۳5۷ تا 1۳۹5 )با اس�تفاده از م�دل س�اکس و وارن�ر( بررسی 
ش��ده و یافته ها نش���ان می دهد که درآمده�ای نفت�ی به تنهای�ی ب�رای 
رش���د اقتص�ادی مض�ر نیس���تند و اث�ر مس���تقیم مثبت�ی ب�ر رش���د 
اقتص���ادی ای�ران دارن�د، ام�ا هنگام�ی ک�ه )طب�ق م�دل پیش���نهادی 
س���اکس و وارن�ر( متغیره�ای دیگ�ری نظیر س���رمایه گذاری فیزیک�ی، 
درجه ب�از ب�ودن اقتص�اد، رابطه مبادل��ه و س��رمایه انس��انی به عن��وان 
کانال ه��ای اثرگ��ذاری وارد م��دل می ش��وند، به دلی��ل اث�ر درآمده�ای 
نفت�ی ب�ر ای�ن متغیره�ا و س���پس اثرگ�ذاری منف�ی غیرمس���تقیم ب�ر 
رش�د اقتص�ادی، اث�ر کل درآمده�ای نفت�ی ب�ر رش�د به ش�دت کاه�ش 

می یاب�د و بس�یار کمت�ر از مق��دار اولیه می شود.
در ای��ن پژوهش، اثر درآمد نفت بر رش��د اقتصاد ایران به دو قس��مت 
مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شد و نهایتا مشخص گشت که اثر مستقیم 
درآمده��اي نفتي بر رش��د اقتصادي در دوره زماني مورد بررس��ی، مثبت 
)54.۷( اما اثر غیرمس��تقیم آن منفی )-۳0.2( اس��ت. هرچند یافتههای 
پژوهش حاکی از مقدار تأثیر مثبت و مس��تقیم درآمدهای نفتی بیش از 
تأثیر منفی و غیرمستقیم آن بر رشد اقتصادی ایران است. نتایج نشان داد 
که کانالهای اثرگذاری بیش از 55 درصد )که از تقسیم -۳0.2 بر 54.۷ به 
دست می آید( از اثر مثبت درآمدهای نفتی را خنثی می کنند و اثر مستقیم 

آن بر رشد اقتصادی را به شدت کاهش می دهند.
س��رمایه گذاری فیزیکی نی��ز از عوامل دیگر و مؤثر بر رش��د اقتصادي 
اس��ت. نتایج این پژوهش تأثیر مثبت س��رمایه گذاري را بر رشد اقتصادي 
ایران نمایان می کند؛ تا حدی که تأثیر س��رمایه گذاری بیش از تأثیر کلی 
درآمدهای نفتی اس��ت و همچنین افزای��ش حجم درآمد نفت در اقتصاد، 
میزان سرمایه گذاری نس��بت به تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد. 
کانال س��رمایه گذاری مهمترین کانال اثرگذاری اس��ت، زیرا همانطور که 
تخمین زده ش��د، 4۷ درصد از اثر منفی و غیرمس��تقیم درآمدهای نفتی 
بر رشد را شامل می شود. از سوی دیگر، رابطه مثبتی بین درجه باز بودن 
اقتصاد و رش��د اقتصادی ایران وجود دارد، به طوری که درآمدهای نفتی 
باعث بسته شدن اقتصاد ایران و کاهش درجه باز بودن اقتصاد ایران شده 
اس��ت بنابراین این کانال نیز 20 درصد از تأثیر منفی غیرمستقیم درآمد 

نفت بر رشد اقتصادی ایران را توضیح می دهد.
همچنین نتایج به دس��ت آمده نشانگر تأثیر منفی رابطه مبادله بر رشد 
اقتصادي ایران اس��ت. تأثیر رشد قیمت صادرات به قیمت واردات در دوره 
زماني 1۳5۷ تا 1۳۹5 بر رش��د اقتصادي ایران منفی برآورد شده است. از 
طرف دیگر، افزایش درآمدهای نفتی باعث می ش��ود شاخص رابطه مبادله 
ب��رای ایران افزایش یابد. درنتیجه درآم��د نفت از این کانال تأثیر منفی و 
قابل توجهی بر رشد اقتصادی ایران داشته است؛ به طوری که ۳۳ درصد 
از اثر منفی غیرمستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران مربوط به 
این کانال است. بر این اساس، اهمیت رابطه مبادله بیش از درجه باز بودن 
اقتصاد بوده و رش��د اقتصادی ایران با تهدید بیش��تری از طرف این کانال 

بین المللی مواجه است.
رابطه بین سرمایه انساني و رشد اقتصادي نیز مثبت است و این نتیجه 
گواه دیگري بر اهمیت س��رمایه انساني در رش��د اقتصادي است، اما بین 
درآمدهای نفتی و آموزش هم رابطه مثبتی برقرار است. این موضوع نشان 
می دهد درآمد نفت از این کانال تأثیر کوچک اما مثبت )به اندازه ۷ درصد 
اثر مثبت مستقیم درآمدهای نفتی بر رشد( بر رشد اقتصادی ایران داشته 

است.
تاثیر غیرمستقیم نفت مانع رشد اقتصادی است

ب��ه طور کلی، افزای��ش درآمدهاي نفتي، اثر مثبتی بر رش��د اقتصادی 
ایران دارد، اما کانال هاي اثرگذاري که همان اثر درآمدهاي نفتي بر س��ایر 
عوامل مؤثر بر رش��د است، باعث کاهش چشمگیر تأثیر مثبت درآمدهاي 
نفتي بر رشد اقتصادي شده است. این یعنی درآمدهای نفتی برای اقتصاد 
ایران »بال« نبوده اند، اما نتوانس��ته ایم از این موهبت الهی به مثابه نعمتی 
مغتنم و به درس��تی اس��تفاده کنیم. یافته های این مطالعه نشان می دهد 
افزایش س��رمایه گذاري فیزیکي، درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه انساني 
تأثیر مثب��ت و افزایش رابطه مبادله تأثیر منفي بر رش��د اقتصادي ایران 
داشته است. سرمایه گذاری فیزیکی نیز به عنوان مهمترین کانال و درجه 
باز بودن اقتصاد به عنوان کم اثرترین کانال اثرگذاری منفی و غیرمستقیم 
درآمدهای نفتی بر رش��د بوده است. همچنین تنها کانال آموزش بود که 
نش��ان داد درآمدهای نفتی از این طریق، اثر کوچک اما مثبتی بر رش��د 

اقتصادی ایران داشته است.
بنابرای��ن درآمده��اي نفتي در صورتي باعث افزایش رش��د اقتصادي 
ای��ران مي ش��ود که از اث��رات غیرمس��تقیم منفي ممکن دوري ش��ود؛ 
همچنی��ن وقتي کانال هاي اثرگذاري را لحاظ می کنیم، اثر کل تغییرات 
درآمدهاي نفتي بر رش��د اقتصادي به ش��دت کاهش می یابد و در این 
می��ان، کانال س��رمایه گذاري فیزیکی مهمترین کانال اس��ت. به عبارت 
بهتر، اثر مستقیم درآمدهای نفتی بیشتر از اثرات غیرمستقیم آن است 
و برآین��د هر ی��ک از این دو کان��ال در جهت مخالف یکدیگر اس��ت و 
55 درصد از اثر مثبت کانال مس��تقیم را کانال های غیرمستقیم خنثی 
می کنن��د. مهمترین کانال غیرمس��تقیم تأثیر درآمده��ای نفتی، کانال 
سرمایه گذاری اس��ت که درآمدهای نفتی شدیدا )4۷ درصد( از طریق 
ای��ن کانال تأثیر منفی بر رش��د اقتصادی دارن��د. همچنین درآمدهای 
نفتی عدم رِد فرضیه بیماری هلندی را از طریق تأثیر منفی آن بر درجه 
باز بودن اقتصاد نش��ان می دهد. همانطور ک��ه از تئوری و اعداد تجربی 
نیز آش��کار بود، افزایش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش ارزش حقیقی 
نف��ت در مقابل طال بعد از معاهده برتن وودز و درمقابل، افزایش ارزش 
حقیقی کاالهای با تکنولوژی پیش��رفته ش��دیدا از طریق رابطه مبادله 
اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. بعد از کانال سرمایه گذاری 
که بیشترین تأثیر منفی ارتباط بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی را 
نشان داد، در مقابل، سرمایه گذاری در منابع انسانی و آموزش بیشترین 
تأثیر مثبت را نش��ان می دهد، اما میزان این تأثیر )۷ درصد( در مقابل 

سرمایه گذاری )4۷ درصد( بسیار اندک است.

آیا اقتصاد ایران دچار نفرین منابع شده است؟

افسون نفرین نفت

اوپ��ک در جدیدترین گزارش خود از افزای��ش بیش از 5 دالری قیمت 
نفت ایران در نخستین ماه 2021 و افزایش 62 هزار بشکه ای تولید روزانه 
نفت ایران در این ماه خبر داده است. سازمان کشور های صادرکننده نفت 
در تازه ترین گزارش از سلسله گزارش های ماهانه خود اعالم کرد متوسط 
قیمت نفت این س��ازمان در س��ال 2020 به 54 دالر و ۳۸ س��نت رسید. 
قیمت نفت اوپک در این س��ال نس��بت به س��ال قبل از آن 10 دالر و ۷2 
س��نت کاهش داشته اس��ت. به گفته اوپک، متوسط قیمت نفت ایران در 

سال 2020 نیز ۸ دالر و 2۳ سنت کاهش داشته و به 54 دالر و ۳۸ سنت 
رس��یده است. در س��ال 201۹ متوس��ط قیمت نفت ایران 62 دالر و 61 
س��نت اعالم شده بود. با وجود افت بیش از ۸ دالری قیمت نفت ایران در 
س��ال 2020، با آغاز سال جدید میالدی قیمت جهانی نفت افزایش یافته 
و قیمت نفت ایران در نخس��تین ماه این سال با رشد 5 دالر و 1۸ سنتی 
نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده است. در حالی که طی دسامبر 2020 
هر بشکه نفت سنگین ایران 4۹ دالر و 20 سنت معامله می شد، این رقم 

در ژانویه 2021 به 54 دالر و ۳۸ سنت رسیده است. همچنین تولید نفت 
ایران در س��ال 2020 به یک میلیون و ۹۸5 هزار بش��که در روز رسید که 
این رقم نسبت به سال قبل از آن ۳۷1 هزار بشکه در روز کاهش داشت، اما 
در نخستین ماه سال جاری میالدی تولید روزانه نفت ایران 62 هزار بشکه 
افزایش یافته و به 2 میلیون و ۸4 هزار بش��که در روز رسیده است. تولید 
روزانه نفت اوپک در سال 2020 نیز با افت ۳ میلیون و 6۹2 هزار بشکه ای 

مواجه شد و به 25 میلیون و 645 هزار بشکه در روز رسید.

افت 10 دالری نفت اوپک در سال 2020

نفت ایران 5 دالر گران شد

نگاه

طالی سیاه چطور سقف یک ساله خود را شکست؟
تردید کرونایی در بازار نفت

قیمت نفت هفته گذش��ته از مقاومت روانی 60 دالر عبور کرد و 
به باالترین قیمت در یک سال گذشته رسید.

ب��ه گزارش »بلومبرگ«، در معامالت روز دوش��نبه بورس کاالی 
لندن قیمت هر بش��که نفت برنت دریای ش��مال برای اولین بار در 
بیش از یک سال اخیر تحت تأثیر اخبار مثبت واکسیناسیون کرونا 
در سراس��ر جه��ان از مرز 60 دالر عبور کرد. رس��یدن قیمت نفت 
به باالترین میزان آن در بیش از یک س��ال اخیر نش��انه ای دیگر از 
تداوم حرکت جهان به س��مت خروج از بحران کرونا است؛ بحرانی 
ک��ه دولت ها را به وضع مقررات محدودکنن��ده وادار کرده، اقتصاد 
جهانی را به ویرانی کش��انده و هواپیماها را زمین گیر کرده اس��ت. 
بازگش��ت رونق به بازار نفت، خبر خوبی برای ش��رکت های نفتی و 
کش��ورهای نفت خیز که سال گذشته دچار کس��ری بودجه شدید 

شدند، به شمار می رود.
ج��ان کیلداف از مؤسس��ان و مدیران ارش��د ش��رکت مش��اوره 
س��رمایه گذاری اگین کپیتال، در این خص��وص می گوید: »با توجه 
به روند س��ریع توزیع واکس��ن در جهان، امیدواری سرمایه گذاران 
به افزایش چش��مگیر تقاضای س��وخت )به دلی��ل کاهش احتمالی 

محدودیت ها( بیشتر شده است.«
تواف��ق تاریخی ائتالف نفتی موس��وم به اوپک پالس برای تمدید 
کاهش تولید نفت در اوج بحران کرونا که نتایج آن اکنون در قالب 
کاهش قابل توج��ه موجودی انبارهای نف��ت در اقصی نقاط جهان 
نمایان شده است، نقش بسیار مهمی در افزایش قیمت نفت داشته 
اس��ت. براس��اس آمارهای آژانس بین المللی انرژی، از زمان اجرای 
توافق اعضای اوپک پالس برای کاهش چش��مگیر تولید نفت خود 
)اردیبهش��ت ماه ۹۹( تاکن��ون موجودی نف��ت نفتکش ها و مخازن 
ش��ناور بر روی آب ۳00 میلیون بش��که کاهش یافته است. کاهش 
عرضه از یک س��و و افزایش تقاضای ناش��ی از توزیع واکسن کرونا 
از س��وی دیگر باعث ت��داوم روند صعودی قیم��ت نفت برنت طی 

هفته های اخیر شده است.
بهبود اقتصاد چین نیز یکی دیگر از عوامل محرک بازگشت بازار 
بوده اس��ت، چنانچه هفته قبل آمار ورود روزانه نفتکش ها به بنادر 
چی��ن به باالترین میزان خود در 6 ماه اخیر رس��د. بن ون بیوردن، 
مدیرعامل ش��رکت نفتی رویال داچ ش��ل نیز هفته گذش��ته اعالم 
کرد که نرخ رش��د تقاض��ای فرآورده های نفتی در چین به س��طح 
قابل توجهی رس��یده است. از سوی دیگر، تقاضای نفت هند نیز در 

حال نزدیک شدن به سطح پیش از بحران کرونا است.
پائوال رودریگز ماس��یو، معاون ش��رکت ریس��تاد ان��رژی در امور 
بازارهای نفت درخصوص بازگش��ت نفت به قیمت های باالتر از 60 
دالر تح��ت تأثیر این اخبار مثبت می گوید: »به نظر می رس��د بازار 
نفت با عبور از مرز 60 دالر باالخره توانسته است یک دوران سخت 

را پشت سر گذاشته و وارد دوران رونق شود.«
بازارهای مالی و بازار س��ایر کااله��ای خام نیز همچون بازار نفت 
در هفته ه��ای اخیر یک رون��د صعودی فراگی��ر را تجربه کرده اند، 
ام��ا با توجه به ش��یوع گونه جدیدی از وی��روس کرونا در آمریکا و 
ت��داوم محدودیت های مرتبط با همه گی��ری ویروس کرونا در دیگر 
کش��ورهای جهان، همچنان خط��رات زیادی بازاره��ای جهانی را 
تهدی��د می کنند. برخی معامله گ��ران حقوقی بزرگ ب��ازار نفت از 
جمله ش��رکت های ویت��ول و گانور اخیرا درب��اره احتمال معکوس 
ش��دن روند صعودی قیمت نفت هش��دار داده ان��د و اندیکاتورهای 
تکنی��کال نیز حکایت از ای��ن دارند که نفت در محدوده بیش خرید 
)overbought( قرار گرفته و انتظار می رود که روند نزولی قیمت 

آن به زودی آغاز شود.
توربیون تورنکویست، مدیرعامل شرکت گانور، تثبیت قیمت نفت 
در ارقامی باالتر از 60 دالر را بعید می داند، چراکه به گفته او، نفت 
60 دالری ش��رکت های نفتی را ترغیب خواهد کرد که تولید نفت 
خود را افزایش دهند و در این صورت بار دیگر اضافه عرضه در بازار 
رخ خواهد داد. مایک مولر، رئیس بخش بازارهای آس��یایی شرکت 
مبادل��ه انرژی و کااله��ای خام ویتول نیز در ای��ن رابطه می گوید: 
»ب��ازار به دلیل خوش بینی مفرط پس از توزیع واکس��ن کرونا، در 
حال حرکت کردن به س��مت قیمت هایی باالت��ر از ظرفیت کنونی 

خود است.«
شاخص میانگین متحرک 14 روزه قیمت نفت برنت و نفت سبک 
تگ��زاس هر دو به باالتر از ۷0 رس��یده و از لح��اظ تکنیکال این به 
معن��ای حالت بیش خرید اس��ت. عالوه بر این، نف��ت برنت و نفت 
س��بک تگزاس هر دو اکنون در کرانه باالیی باندهای بولینگر خرید 
و فروش می ش��وند که ای��ن وضعیت از نظ��ر معامله گران متکی به 
تحلی��ل تکنیکال، به معنای احتمال معکوس ش��دن روند صعودی 

در آینده نزدیک است.
ام��ا نورب��رت روکر، تحلیلگر بانک سوئیس��ی ژولی��وس بائر، نظر 
متفاوت��ی دارد و می گوید: »قیمت نفت به ارق��ام نزدیک به دوران 
قبل از همه گیری کرونا بازگشته است و به نظر می رسد که حمایت 
نفت در این قیمت ها قوی باشد. شواهد حاکی از این است که بازار 
به سرعت در حال سوزاندن مازاد عرضه ناشی از بحران کووید-1۹ 
اس��ت و احتماال در ماه های آتی امس��ال حتی با کمبود عرضه نیز 

مواجه خواهد شد.«
ب��ا توجه به گفته های اخیر جو بای��دن رئیس جمهور آمریکا، 
امیدواری ها به بازگش��ت صادرات نفت ایران به س��طح قبل از 
تحریم های دولت ترامپ بار دیگر کمرنگ ش��ده و این مس��ئله 
نیز ب��ه افزایش قیمت نفت کمک کرده اس��ت. ج��و بایدن به 
تازگ��ی در مصاحبه ای اعالم کرد که آمری��کا تحریم های خود 
علیه ایران را به منظور کش��اندن این کشور به پای میز مذاکره 
لغو نخواهد کرد. متقابال آی��ت اهلل خامنه ای، رهبر معظم ایران 
نیز تأکید کرده اس��ت که همه تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران 

باید برداشته شود.
در عی��ن ح��ال با افزایش قیم��ت نفت، تولیدکنن��دگان نفت در 
آمریکا ترغیب ش��ده اند که س��طح تولید خود را ب��ار دیگر افزایش 
دهن��د و این وضعیت می تواند به افزایش مجدد عرضه در بازار نفت 
منجر شود. براس��اس آمارهای ش��رکت خدمات انرژی بیکر هیوز، 
تعداد دکل های نفتی فعال در آمریکا که ش��اخصی برای تشخیص 
زودهنگام افزایش تولید نفت در این کش��ور است، هفته گذشته به 
باالترین س��طح خود از ماه مه سال گذش��ته میالدی )اردیبهشت 

۹۹( رسیده است.
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فرص��ت امروز: هرچند پ��س از رد کلیات بودجه 1400 در صحن علنی 
مجل��س، دولت با اصالح الیح��ه بودجه و مجلس با بررس��ی 10روزه آن 
موافقت کرده اس��ت، اما همچنان چش��م انداز سند مالی سال آینده مبهم 
است. چنانکه به گفته نهاد پژوهشی مجلس، کسری بودجه سال 1400 به 
عنوان مهمترین هدف اصالح الیحه بودجه همچنان حل نشده باقیمانده 
است. مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش از سلسله گزارش های 
بودجه 1400، این بار به تغییرات بودجه در کمیسیون تلفیق پرداخت و با 
اشاره به اصالحات انجام شده از سوی این کمیسیون، از کسری بودجه سال 
1400 به عنوان مهمترین هدف اصالح الیحه بودجه یاد کرد که همچنان 

حل نشده باقیمانده است. 
مرک��ز پژوهش ها در این گزارش، نقاط قوت مصوبه کمیس��یون تلفیق 
مجلس را اصالح منابع بودجه عمومی دولت و اصالحات انضباطی خوانده 
و نوشته: با توجه به ضرورت شناسایی منابع پایدار و تحقق پذیر در قانون 
بودجه س��ال 1400، بخ��ش قابل توجهی از مصوبات کمیس��یون تلفیق 
ب��ه انجام اصالحات در حوزه منابع بودجه اختصاص یافته اس��ت. ازجمله 
مصوبات مهم این کمیس��یون حذف قیمت گذاری ترجیحی ارز حاصل از 
صادرات نف��ت، گاز و میعانات گازی، حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد 
خام و نیمه خام، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، افزایش 
پلکان ه��ای مالیات بر حق��وق، کاهش معافیت ه��ای مالیاتی فعالیت های 
کمک آموزش��ی و هنری، اصالح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و 
اصالح نرخ سوخت صنایع پتروشیمی و فوالدی بوده که همگی در راستای 
رانت زدایی، جلوگیری از تخصیص نابهینه منابع و افزایش درآمدهای پایدار 

دولت است.
کسری بودجه 1400 کمتر شد اما باقی ماند

همچنین کاهش میزان فروش نفت از روزانه 2.۳ میلیون بشکه به روزانه 
1.5 میلیون بش��که و حذف پیش فروش نفت از مصوبات مهم کمیسیون 
تلفیق در راس��تای ح��ذف منابع صوری و تحقق ناپذی��ر بودجه بود، اما با 
این حال همچنان نگرانی های جدی هم درخصوص حجم کس��ری بودجه 
ساختاری و هم درباره میزان تحقق پذیری منابع در نظر گرفته شده وجود 
دارد. از س��وی دیگر، بخش دیگری از اقدامات مهم کمیس��یون تلفیق به 
اصالحات انضباطی شامل تقویت احکام انضباطی و قرار دادن ضمانت های 

اجرایی برای برخی احکام باز میگردد.
بازوی کارشناس��ی مجلس س��پس ب��ه مخاطرات بودجه س��ال آینده 
پرداخته و از مصارف بودجه و کس��ری بودجه س��اختاری به عنوان نقاط 

ضعف مصوبه کمیس��یون تلفیق نام برده است. به نوشته مرکز پژوهش ها، 
یکی از محورهای مهم تصمیم گیری درباره الیحه بودجه 1400، مدیریت 
هزینه های جاری دولت بود که بخش زیادی از بودجه را به  خود اختصاص 
داده بود. رشد 60 درصدی هزینه های جاری و رشد ۷6 درصدی اعتبارات 
اختصاص یافته به فصل جب��ران خدمات کارکنان دولت از ایرادهای مهم 
الیحه بودجه بود که ناش��ی از افزایش حقوق و متناسب سازی های صورت 
گرفته در س��ال 1۳۹۹ مازاد بر مجوزه��ای قانون بودجه و در نظر گرفتن 
نرخ رشد 25 درصدی حقوق شاغالن و بازنشستگان در الیحه بودجه سال 
1400 بود. به منظور اصالح این نابسامانی، الزم بود که کمیسیون تلفیق در 
چند محور اساسی، اقدامات اصالحی را دنبال کند که این موارد علی رغم 

مطرح شدن در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید.
ام��ا مهمترین بخش ای��ن گزارش به وضعیت کس��ری بودجه 1400 
بازمی گ��ردد و به اعتقاد مرک��ز پژوهش ها، تحوالت مربوط به کس��ری 
بودج��ه از دو منظر نیازمند تحلیل اس��ت؛ اول اینک��ه یکی از ایرادهای 
اساس��ی الیحه بودجه، باالبودن کسری بودجه ساختاری این الیحه بود 
که این موضوع در مصوبه کمیس��یون تلفیق نی��ز همچنان ادامه یافت. 
کس��ری بودجه ساختاری به این معناست که دولت برای تأمین مخارج 
خود، چه مقدار نیازمند اس��تفاده از منابع نفتی، اس��تقراض از صندوق 
توس��عه ملی یا فروش اوراق )منابع غیردرآمدی( اس��ت. محاس��به این 
کس��ری در الیحه بودجه سال 1400 نشانگر رقمی در حدود 455 هزار 
میلیارد تومان )5۳ درصد کس��ری س��اختاری( و در مصوبه کمیسیون 
تلفیق در حدود 524 هزار میلیارد تومان )4۸ درصد کسری ساختاری( 
است. لذا از لحاظ نسبت کسری بودجه به کل مصارف بودجه، وضعیت 
کس��ری س��اختاری بودجه اندکی بهبود یافته است، اما همچنان بسیار 
زیاد است. این کسری معادل منابعی است که باید از محل فروش نفت 

یا استقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران شود.
نکته دوم نیز کاهش 1۹درصدی کس��ری بودجه تامین نشده با مصوبه 
کمیس��یون تلفیق اس��ت. با فرض تحقق میانگین ۹0درصدی درآمدها، 
فروش اموال و واگذاری ش��رکت ها )ف��رض خوش بینانه ای که به خصوص 
در رابطه با فروش ۹5 هزار میلیارد تومان سهام دولت بسیار دور از انتظار 
اس��ت. در ۹ ماه ابتدایی سال 1۳۹۹ که بیش��ترین میزان واگذاری سهام 
دولت در مقایسه با سال های قبل صورت گرفته، میزان عملکرد این ردیف 
۳4 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت(، همچنی��ن فرض صادرات ۸00 هزار 
بش��که نفت و میعانات گازی )فرضی ک��ه در تحلیل الیحه بودجه در نظر 

گرفته شد(، پیش بینی مجموع کسری تأمین نشده و انتشار اوراق برابر با 
۳04 هزار میلیارد تومان است. این رقم در الیحه دولت ۳۷5 هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت. در مصوبه کمیسیون تلفیق پیش بینی شده است که از 
۳04 هزار میلیارد تومان کسری ذکرشده 1۷۸ هزار میلیارد تومان از محل 

انتشار اوراق تأمین شود.
کسری بودجه احتمالی مصوبه کمیسیون تلفیق

مرک��ز پژوهش ها در جمع بندی گ��زارش خود به رقم کس��ری بودجه 
احتمالی مصوبه کمیسیون تلفیق پرداخته و نوشته است: مجموع کسری 
بودج��ه احتمالی الیح��ه دولت ۳۷5 هزار میلیارد توم��ان بوده )در الیحه 
پیش بینی ش��ده بود که 55 هزار میلیارد تومان از این کس��ری با انتش��ار 
اوراق مالی اس��المی تأمین شود( که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به 
۳04 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. استفاده از اوراق مالی اسالمی 
محتمل ترین راه جبران کس��ری فوق خواهد بود که در مصوبه کمیسیون 
تلفیق نیز 1۷۸ هزار میلیارد تومان از کس��ری مذکور از این محل تأمین 

شده است.
ب��ا وجود این در ص��ورت عدم تغییر مقررات نگهداری اوراق، براس��اس 
پیش بینی های موجود در س��ال 1400 ش��بکه بانکی 2۸.2 هزار میلیارد 
تومان، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت ۳0.۹ هزار میلیارد تومان 
و دارندگان اوراق مالی دولت که در س��ال 1400 سررس��ید می شود، ۸0 
هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق مالی دولتی خواهند داشت که درمجموع 
1۳۹.1 هزار میلیارد تومان خواهد ش��د. ای��ن میزان تقاضای اوراق فاصله 
قاب��ل توجهی با ع��دد ۳04 هزار میلیارد تومان کس��ری بودجه احتمالی 
مصوبه کمیسیون تلفیق دارد )165 هزار میلیارد تومان( هرچند بخشی از 
کسری باقیمانده با عدم تخصیص های احتمالی جبران خواهد شد با وجود 
این، بخش��ی از این کسری الجرم به افزایش قابل توجه نرخ سود و هزینه 
تأمین مالی دولت در اقتصاد و یا رشد پایه پولی جهت جلوگیری از افزایش 

نرخ ها منجر خواهد شد.
از منظر نگاه به معیشت مردم، عمده ترین اقدام کمیسیون تلفیق، تغییر 
شیوه پرداخت یارانه کاالی اساسی از یارانه غیرمستقیم به واردات کاالها به 
یارانه مستقیم به مردم بوده که از لحاظ میزان دسترسی دهک های پایین 
درآمدی به منابع اختصاص یافته به این مسئله، اصابت به هدف و جلوگیری 
از رانت، اقدام مثبتی در جهت معیش��ت دهک ه��ای پایین درآمدی بوده 
اس��ت. هرچند این اقدام نیز به  دلیل مخالفت های دولت )علی رغم توافق 

اولیه قبلی( ممکن است به خوبی اجرا نشود.

الیحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس چه تغییری کرد؟

نقشه گسل کسری بودجه

بازار س��یاه خرید و فروش مجوزهای شغلی این روزها رونق زیادی دارد، 
به طوری که مجوز موسسه فرهنگی و هنری تا ۸0 میلیون تومان، سایت 
فروشگاهی تا 140 میلیون تومان و داروخانه تا 2 میلیارد و ۹00 میلیون 

تومان به فروش می رسد.
به گزارش ایرنا، پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب و کار از اسناد مهم 
اقتصاد اس��ت؛ سندی که از س��وی مراجع مربوطه صادر می شود و دارنده 
آن مجاز به فعالیت در حرفه ای معین خواهد بود. نظارت بر کسب و کارها 
نیز از طریق صدور مجوزهای مختلف انجام می شود که »پروانه کسب« نیز 
جزو این دس��ته است. پروانه های کسب از سوی اتحادیه های اصناف صادر 
می شود و مراحل صدور آن در هر شغلی متفاوت است. برای نمونه برخی 
مشاغل نیاز به مهارت خاصی دارد و باید گواهینامه معتبر از مراکز آموزشی 
مجاز اخذ ش��ود و س��پس به تایید یک س��ازمان دولتی نظارتی همچون 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای برسد.
آمارها نش��ان می دهد در ۹ ماهه امس��ال 440 هزار و 156 فقره پروانه 
کس��ب صادر شده که نسبت به سال گذشته 4۹ درصد رشد داشته است 
)در ۹ ماهه پارس��ال 2۹۳ هزار و 60۹ فقره پروانه کس��ب صادر ش��د(. با 
وجود این رش��د اما به دلیل روند طوالنی صدور مجوز و س��ختگیری در 
استعالمات موردنیاز برای ارائه مجوز، بازار سیاه خرید و فروش جواز کسب 

در سایت های اینترنتی و فضاهای مجازی به راه افتاده است.
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که جواز کسب پیشخوان دولت بین 
۹00 میلیون تا 2 میلیارد و 600 تومان، س��ایت خبری بین ۷00 میلیون 
تومان تا یک میلیارد و ۳00 میلیون تومان، سایت فروشگاهی 100 تا 140 
میلیون تومان،  موسس��ه حقوقی ۳0 میلیون تومان، داروخانه یک میلیارد 
تا 2 میلیارد و ۹00 میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی 100 تا 150 
میلیون تومان، موسسه فرهنگی و هنری 50 تا ۸0 میلیون تومان و شرکت 

خدمات پزشکی ۸0 تا 100 میلیون تومان فروخته می شود.
در ای��ن زمینه، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود 
محیط کس��ب و کار می گوید: »فروش مجوزهای کس��ب و کار به صورت 
کاالیی نیس��ت و معموال به شکل های مختلف این اقدام انجام می شود. در 
شیوه فروش وکالتی، مزایای جواز کسب وکار برای استفاده به فرد دیگری 
واگذار می ش��ود. در فروش مباشرتی مجوز کس��ب و کار نیز دارنده جواز 
مربوطه خود را از تمام مس��ئولیت های مج��وز عزل می کند. یکی دیگر از 
راه های فروش مجوز کس��ب و کار هم این است که فرد به سازمان مرجع 
صادرکنن��ده مجوز مراجعه و تغییر نام انجام می دهد و این جواز را به فرد 
موردنظر واگذار می کند و به این روش اصالح مجوز یا تغییرنام کسب وکار 

نیز می گویند.«
به گفته فیروزی، »موضوع مهمی که در بحث فروش جواز کسب و کار 
باید به آن توجه کرد این اس��ت که نمی توان جلوی این فرآیند طبیعی را 
گرفت زیرا در بحث عرضه مجوز مش��کل داریم. در فرآیند واگذاری مجوز 
کسب و کار در یک سو عرضه کننده و در سوی دیگر تقاضاکننده را داریم 
و تا زمانی که تقاضا زیاد باشد و عرضه محدود باشد قیمت خرید و فروش 
نامتعادل اس��ت و برای برگه  و س��ندی که مجوز نامیده می ش��ود مبادله 
می شود و بهای آن بیش از حد معمول خواهد بود بنابراین در هر شرایطی 
که موضوع صدور مجوز کس��ب و کار مطرح می شود به صورت بالقوه فضا 
برای فساد فراهم می شود و این به دلیل این است که فرد سندی دارد که 
دیگر متقاضیان آن به راحتی نمی توانند به آن دس��ت یابند و در واقع این 

سند، انحصاری است.«
او ب��ا بیان اینک��ه »انحصار صدور مجوز به دو ش��کل طبیعی و تصنعی 
اس��ت«، ادامه داد: »در شکل طبیعی، مجوز کسب وکار به منابع طبیعی 
بازمی گردد و با اخذ آن فرد می تواند به منبع طبیعی محدود همچون قطع 

درختان، صید ماهی و موارد از این دس��ت دسترس��ی داشته باشد و چون 
برداش��ت از این منابع محدود اس��ت صدور مجوز برای بهره برداری نیز با 
محدودیت و تعیین سقف انجام می شود. همچنین در انحصار تصنعی مجوز 
کسب و کار مجوزهای کسب و کار به منبع طبیعی ربط ندارد، اما مرجع 
صادرکننده مجوز نمی تواند ب��ه راحتی بر فعالیت دارندگان مجوز نظارت 
کن��د و ابزار الزم برای نظارت ن��دارد بنابراین برای رفع این نقصان، صدور 

مجوز را محدود می کند.«
وی با اش��اره به اینکه »ممکن اس��ت صدور مجوز کسب و کار با منافع 
برخی تعارض داش��ته باشد«، افزود: »گسترش بازار و ایجاد فضای رقابتی 
کسب و کارها ممکن اس��ت همسو با منافع برخی نباشد، بنابراین مرجع 
صادرکننده مجوز کس��ب و کار با تعیین ضوابط س��خت و دشوار اقدام به 
محدودک��ردن صدور مجوز می کند. در ش��رایطی که دسترس��ی به مجوز 
کس��ب وکار دشوار باش��د و تقاضا بیش از عرضه باشد، سند کسب و کار 
ارزشمند می شود بنابراین هزینه برای تهیه آن مقرون به صرفه خواهد بود 
بنابراین شاهد خواهیم بود که این مجوزها بین 10 میلیون تا ۷0 میلیارد 

تومان فروخته می شود.«
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کس��ب و کار با تاکید 
ب��ر اینکه »باید بازار باید رقابتی باش��د و به قواعد ب��ازار احترام بگذاریم«، 
گفت: »در بازار آزاد باید چارچوب نظری تعیین شود و بسیاری از کشورها 
استراتژی تجاری و صنعتی خود را تعیین کردند. همچون کشور چین که 
در آن میزان نفوذ کس��ب و کارها و فعالیت موردنیاز کش��ور و اس��تراتژی 
تجاری نیز مش��خص است. تهیه اس��تراتژی تجاری و صنعتی برای کشور 
ضروری اس��ت و براساس این دو سند اس��ت که می توانیم بازار رقابتی را 
ایجاد کنیم که نقش��ه راه سهولت کس��ب و کار، اولویت ها، منابع و الگوها 

نیز مشخص می شود.«

جواز داروخانه و سایت خبری و آموزشگاه زیبایی چند؟

بازار داغ مجوزفروشی

خبرخوان

آخرین خبرها از هزینه سبد معیشت کارگران
سبد معیشت 8 میلیون و 700 هزار تومان شد

به گفته رئیس کمیته دس��تمزد ش��ورای اسالمی کار، هزینه سبد معیشت 
کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه ۹۸ حدود ۳میلیون و ۷۹0 هزار 
تومان بیش��تر شده و پوشش سبد توسط دستمزد به ۳۸ درصد کاهش یافته 
است. فرامرز توفیقی درباره هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ به تسنیم 
گفت: اعداد و آماری که مرکز آمار ایران برای سبد معیشت کارگران اعالم کرده 
اس��ت قابل استناد نیست چراکه راس��تی آزمایی در این آمار ها صورت نگرفته 
اس��ت. خود مسئوالن و کارشناس��ان مرکز آمار ایران می دانند به هیچ عنوان 
اطالعات هزینه کرد خانوار راس��تی آزمایی نمی شود و به هیچ عنوان نمی توان 

به آن استناد کرد.
به گفته وی، هزینه کرد خانوار مشتمل بر یکسری اطالعات و داده های خام 
جمع آوری شده از سوی یک تعداد خانوار است و هیچ موقع اعداد و ارقامی که 
در آنجا درج می ش��ود مورد راستی آزمایی قرار نمی گیرد بلکه براساس آن یک 
میانگین ابتدایی ریاضی می گیرند و اعالم می کنند برای مثال درآمد خانوار ها 
A تومان و هزینهکردش��ان A-B تومان اس��ت. این نش��ان می دهد هر سال 
خانواده های ایرانی در حال ثروتمند تر شدن هستند حال سوال این است که آیا 
به واقع این چنین اس��ت؟ خیر، چون این اطالعات و آمار با واقعیت های جامعه 
فاصله بسیار زیادی دارد بنابراین به جای عددسازی یک بار هم که شده باید به 
واقعیت های جامعه رو آورد. این درحالی اس��ت که سبد معیشت سال گذشته 

حدود 5 میلیون تومان )4 میلیون و ۹40 هزار تومان( محاسبه شد.
او درباره سبد هزینه معیشت کارگران در سال جاری نیز گفت: این محاسبات 
به روال همیشگی و براساس داده های رسمی و قیمت های اعالمی اقالم، صورت 
گرفته و در نتیجه حداقلی اس��ت. اگر قیمت واقع��ی اقالم غیرخوراکی مانند 
مس��کن، درمان، آموزش و حمل و نقل را بخواهیم در نظر بگیریم، رقم نهایی 
بس��یار بیشتر می شود. باید در نظر داشته باش��یم که قرار بود راه های احصای 
قیمت این اقالم در کمیته دس��تمزد ذیل ش��ورای عالی کار، به بحث گذاشته 
شده و نهایی شود، اما هرگز دولتی ها و کارفرمایان حاضر به بحث در این رابطه 
نشدند بنابراین متر و معیار رسمی برای احصای قیمت اقالم غیرخوراکی سبد 
در دس��ت نیست و ناچاراً سبد معیش��ت را به روال همیشه، با مبنا قرار دادن 
همان سبد خوراکی ها و آشامیدنی های خانوار محاسبه می کنیم. رئیس کمیته 
دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه از آنجایی که براساس داده های رسمی 
مرکز آمار ایران اندازه خانوار متوسط ایرانی ۳.۳ نفر است، گفت: اگر 2۷۳0۸۸ 
را در ۳.۳ ضرب کنیم عدد به دست آمده ۹011۹0.4 است که رقم خوراکی ها 
و آش��امیدنی های یک روز خانوار را نش��ان می دهد بنابراین هزینه خوراکی ها 
و آش��امیدنی های ماهانه ی��ک خانواده اگ��ر ۹111۹0.04 را در ۳0 روز ضرب 
کنیم عدد به دس��ت آمده 2۷0۳5۷12 می ش��ود، بنابراین براساس داده های 
تورمی دی ماه، یک خانوار متوس��ط ایرانی فقط 2 میلیون و ۷0۳ هزار تومان 
هزینه خوراک��ی ماهیانه دارد. باید دقت کنیم که هزینه س��بد خوراکی ها به 
تنهایی، حدود 100هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که 2 میلیون و 611 
هزار تومان است، بیشتر است. توفیقی با اشاره به اینکه دستمزد 61 درصد از 
سبد عقب تر است، افزود: با این محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران در دی 
ماه حدود ۸ میلیون و ۷۳5 هزار تومان اس��ت که در مقایس��ه با سبد معیشت 
کارگران در بهمن ماه ۹۸ حدود ۳ میلیون و ۷۹0 هزار تومان بیش��تر اس��ت. 
پوشش سبد توسط دس��تمزد، فقط ۳۸ درصد است، یعنی دستمزد کارگران 
فقط ۳۸ درصد از هزینه های زندگی ماهانه را پوشش می دهد. فاصله بین درآمد 
یک کارگر در بهترین حالت و هزینه سبد معیشت حدود 5 میلیون و ۳۷4 هزار 
تومان است که در شرایط فعلی کارگران هیچ منبعی برای تأمین این کسری 

ندارد و با آبرو زندگی می کنند.

طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه
عیدی را با حقوق بهمن بگیرید

عی��دی 1.56 میلیون تومانی کارکنان با حق��وق بهمن ماه واریز 
خواهد شد. معموال عیدی کارکنان و بازنشسته ها همزمان و یا چند 
روزی فاصله با حقوق بهمن ماه واریز می ش��ود، این در حالی است 
که محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه وعده داده که 
عیدی امسال همزمان با پرداخت حقوق بهمن ماه خواهد بود. البته 
دولت در این س��ال ها عمدتا حقوق ها و عیدی کارکنان را در زمان 
مق��رر پرداخت کرده اس��ت. در بودجه 1۳۹۹عی��دی کارکنان یک 
میلیون و 200 هزار تومان تعیین ش��ده بود و میزان افزایش حقوق 
15 درصد ب��ود ولی رقم نهایی عیدی مصوب در هیأت دولت مبلغ 
عی��دی یک میلیون و 500 هزار تومان تعیین ش��د. این افزایش به 
اعم��ال فوق العاده 50 درصدی امتیاز قانونی برای حقوق کارکنان و 
بازنشسته ها در پایان سال گذشته  بر می گردد که در نتیجه بر تغییر 

ضریب و محاسبات عیدی موثر بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
 فاصله 500درصدی قیمت ساخت مسکن

با فروش
در حالی که معاون وزیر راه و شهرس��ازی، ش��کاف قیمتی هر مترمربع 
مس��کن س��اخته ش��ده با قیمت فروش آن را 500 درصد می داند، رئیس 
اتحادیه مش��اوران امالک بر این فاصله قیمتی صحه می گذارد و می گوید: 
ظاهرا سودهای هنگفت هم بعضی سازندگان را راضی نمی کند و از هر آب 
گل آلودی ماهی می گیرند. مصطفی قلی خس��روی در این باره به ایس��نا، 
گفت: در ش��رایطی که قیمت ها در بازار مسکن روند نزولی به خود گرفته 
بود اعالم رشد قیمت در دی ماه از سوی مراکز آماری به نوعی ترمز ریزش 
قیمت ها را کشید و باعث شد بازار به ثبات برسد. بانک مرکزی اعالم کرد 
ط��ی یک م��اه قیمت ها 1.۸ درصد باال رفته و مرکز آم��ار این عدد را ۸.2 
درصد عنوان کرد. هرچه ما تالش می کنیم قیمت ها را پایین بیاوریم برخی 
مراکز رش��ته های ما را پنبه می کنند. گرانی مسکن باعث رکود می شود و 
کار دفاتر امالک را کساد می کند. بنابراین مشاوران امالک تالش می کنند 
ب��ا داللت بر روی معامالت، قیمت ها را پایین بیاورند، اما در کمال تعجب 

می شنویم که مشاوران را عامل گرانی می دانند و آدرس اشتباه می دهند.
او سودهای باالیی که بساز و بفروش ها از بازار مسکن کسب می کنند را 
از عوامل گرانی قیمت خانه دانست و گفت: قیمت ساخت برای تعاونی های 
مس��کن حدودا متری 4 میلیون توم��ان و در حالت آزاد متری ۸ میلیون 
تومان تمام می ش��ود. چرا سازندگان، خانه ها را متری ۳0 میلیون تا 100 
میلیون تومان و بیشتر می فروشند؟ محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی 
اخیرا به نکته درس��تی اش��اره و اعالم کرده قیمت فروش مسکن با قیمت 
ساخت حدود 500 درصد فاصله دارد. ظاهرا سودهای هنگفت هم بعضی 

سازندگان را راضی نمی کند و از هر آب گل آلودی ماهی می گیرند.
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تعداد چک های رمزدار در آذرماه کاهش یافت
جغرافیای استانی چک

بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد 4۸۷ هزار فقره چک رمزدار 
به ارزش حدود ۹41 هزار میلیارد ریال در آذرماه امسال در کل کشور 
وصول ش��ده که نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.5 

درصد و 1۷.۸ درصد کاهش داشته است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، در استان تهران نیز حدود 154 هزار 
فقره چک رمزدار به ارزشی حدود 5۷5 هزار میلیارد ریال وصول شده 
اس��ت. در این ماه 4۸ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در س��ه 
اس��تان تهران )۳1.6 درصد(، اصفهان )۹.1 درصد( و خراس��ان رضوی 
)۷.۷ درصد( وصول ش��ده اس��ت که بیشترین س���هم را در مقایسه با 
سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین ۷1 درصد از ارزش چک های فوق 
در اس��تان های تهران )61.1 درصد(، اصفهان )5.5 درصد( و خراس��ان 

رضوی )4.4 درصد( وصول شده است.
چک های وصولی بر حس��ب عادی و رمزدار حدود ۹ میلیون و 100 
ه��زار فقره چک در آذرماه در کل کش��ور وصول ش��د که از این تعداد 
ح��دود ۸ میلی��ون و 600 هزار فق��ره عادی و ح��دود 500 هزار فقره 
رمزدار بوده اس��ت. بر این اساس درکل کشور ۹4.6 درصد از کل تعداد 
چک های وصولی، عادی و 5.4 درصد رمزدار بوده اس��ت. براساس آمار 
بانک مرکزی، در کل کش��ور بالغ بر 2 ه��زار و 56۷ هزار میلیارد ریال 
چک وصول ش��د که بیش از یک ه��زار و 626 هزار میلیارد ریال چک 
ع��ادی و بالغ بر ۹41 هزار میلیارد ریال چک رمزدار اس��ت. به عبارت 
دیگر، در سراس��ر کش��ور 6۳.۳ درصد از کل ارزش چک های وصولی، 

عادی و ۳6.۷ درصد رمزدار بوده است.

 چگونه می توان با سهام عدالت
کارت اعتباری گرفت؟

مذاکره ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی با بانک ها ب��رای ارائه کارت 
اعتباری به مشموالن سهام عدالت در جریان است و پیشبینی می شود 
قبل از پایان س��ال برخی بانک ه��ا بتوانند این کارت ه��ای اعتباری را 

ارائه دهند.
به گزارش ایس��نا، از زمان آزادسازی س��هام عدالت )اردیبهشت ماه( 
تاکنون 60 درصد این س��هام آزاد ش��ده اس��ت و آخرین اخبار حاکی 
از آن اس��ت که س��هامداران می توانند س��هام خ��ود را در توثیق بانک 
گذاشته و کارت اعتباری دریافت کنند. توثیق فرآیندی است که وقتی 
ف��رد می خواهد تس��هیالتی را از بانک ها دریافت کن��د در مقابل مبلغ 
ریالی، وثیقه ای به بانک ارائه می دهد بنابراین در حال حاضر سهامداران 
عدالت می توانند با وثیقه کردن برگه های س��هام خود این تسهیالت را 

دریافت کنند.
بر این اس��اس هم افرادی که روش مس��تقیم را برای مدیریت سهام 
خ��ود انتخاب کرده بودند و هم افرادی که روش غیرمس��تقیم را برای 
مدیریت سهام خود  انتخاب کرده بودند، می توانند با طی مراحل قانونی 
با وثیقه کردن همان 60 درصد س��هامی که آزاد ش��ده، کارت اعتباری 

دریافت کنند.
آخرین اخبار حاکی از آن اس��ت ک��ه تاکنون بیش از 10 بانک اعالم 
آمادگی کردند و در حال عملیاتی کردن این فرآیند هستند. متقاضیان 
دریافت کارت اعتباری باید به ش��عب بانک های مشخص شده مراجعه 
کنند. البته  در ابتدا باید احراز هویت توس��ط سجام انجام شود که این 
فرآین��د به صورت حضوری و غیرحضوری قابل انجام اس��ت و س��پس 
اقدام به توثیق س��هام می کنن��د. در مجموع همان ش��رایط عمومی و 
اختصاصی که هر فردی برای دریافت تسهیالت باید احراز کند در این 
خصوص هم باید اجرا شود و جایگزین ضامن در این پروسه اوراق سهام 
عدالت اس��ت. بعد از دریافت کارت اعتباری، افراد می توانند با مراجعه 
به فروش��گاه های مشخص شده اقدام به خرید کنند. همچنین با توجه 
به دارایی و ارزش ریالی س��هام عدالت اف��راد که تا این لحظه فقط 60 
درصد آن قابل معامله و آزاد شده و با توجه به قدرت بازپرداخت، بانک 
مش��خص می کند فرد چقدر می تواند وام دریافت کند. ضمانت در این 

فرآیند، برگه های سهام عدالت است.
اگر سهامداران نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، سهام عدالت آنها 
توس��ط بانک به فروش می رس��د، وقتی بازپرداخت و اقساط به صورت 
منظم پرداخت ش��ود، عایدی سهام مثل سود، حضور در مجمع و حق 

رأی متعلق به سهامدار است و می توانند از همه آنها استفاده کنند.

بانکنامه

فرصت امروز: بازارهای مالی در هفته گذش��ته بازدهی مثبتی داش��تند. 
در هفته ای که گذش��ت، بازار س��رمایه پس از هفته ه��ا به بازدهی مثبت 
رسید و قیمت دالر و سکه نیز عملکردی صعودی داشت. هرچند بازار ارز 
نخس��تین روز هفته گذشته را با افت قیمت ها آغاز کرد، اما تحوالت مهم 
سیاست خارجی در روز یکشنبه و سخنان دولتمردان آمریکا درباره برجام 
و تحریم ه��ا، این روند را معکوس کرد تا جایی که در پایان هفته، دالر در 
بازار آزاد با افزایش هزار و ۸00 تومانی قیمت مواجه ش��د. به این ترتیب، 
بازار ارز در هفته ای که گذش��ت برای پنجمین بار در ش��ش  ماه گذش��ته 
قیمت دالر را در کانال 25 هزار تومان و یورو را در کانال ۳0 هزار تومانی 
تجربه کرد. کانال هایی که با توجه به روند حاکم بر بازار در روزهای پایانی 

هفته، پیش بینی می شود در هفته پیش رو ثابت و پایدار باقی نماند.
چرخش قیمت ها در میانه هفته گذشته به واسطه اظهارنظر دولتمردان 
آمری��کا درباره تحریم ها و برجام نش��ان می دهد که قیمت ها در بازار ارز و 
س��که با نگاه به تحوالت برجام تعیین می ش��ود. یعنی هر بار که اخبار و 
تحوالت��ی رخ می دهد که احتمال احیای برجام را تقویت می کند، ش��یب 
قیمت ه��ا نزولی ش��ده و در نقطه مقابل، هر بار ک��ه بحث لغو تحریم ها و 
بازگشت احتمالی آمریکا به برجام ضعیف می شود، افزایش قیمتها در بازار 

ارز و سکه اتفاق می افتد.
دالر از مرز روانی 24 هزار تومان عبور کرد

بازار ارز در این هفته و در ادامه روند نزولی هفته پیش��ین شاهد کاهش 
آرام قیمت ه��ا در دو روز ابتدایی هفته بود، به طوری که دالر در بازار آزاد 
از قیمت 24 هزار و ۳00 تومان در ساعات ابتدایی روز شنبه به قیمت 24 
هزار و 100 تومان در پایان معامالت روز یکش��نبه رس��ید. این روند برای 
ی��ورو در ب��ازار آزاد نیز از 2۹ هزار و 100 تومان آغاز ش��د و به 2۸ هزار و 

۸00 تومان رسید.
اما این روند از ابتدای معامالت روز دوشنبه دچار تغییر شد. در این روز 
معام��الت دالر با قیمت 24 هزار و ۸00 تومان و یورو با قیمت 2۹ هزار و 
500 تومان آغاز شد که نشان دهنده افزایش یک باره ۷00 تومانی قیمت 
دالر و یک هزار و ۷00 تومانی قیمت یورو نسبت به آخرین قیمت معامله 
شده روز یکش��نبه بود. البته این قیمت ها در روز دوشنبه با مقاومت بازار 
مواجه شدند و چندان افزایش پیدا نکردند، ولی از روز سه شنبه با شکسته 
شدن این مقاومت و با وجود تعطیلی روز چهارشنبه، بازار شاهد رشد قابل 
توجه قیمت ها بود، به نحوی که در آخرین معامالت روز پنجش��نبه دالر 
در قیم��ت 25 هزار و ۹00 تومان و یورو در قیمت ۳1 هزار تومان معامله 
ش��د. بر این اساس در هفته ای که گذشت، قیمت دالر در بازار آزاد دامنه 
نوسان یک هزار و ۸00 تومانی و قیمت یورو هم بازه نوسان 2هزار و 200 

تومانی را تجربه کرد.
نرخ فروش ارز در صرافی های بانکی نیز روندی مشابه را تجربه کرد، به 
طوری که قیمت فروش دالر و یورو در روز ش��نبه به ترتیب از 2۳ هزار و 
۷50 تومان و 2۸ هزار و 600 تومان آغاز ش��د و در پایان روز یکش��نبه تا 
2۳ هزار ۷00 تومان و 2۸ هزار 450 تومان کاهش یافت، اما بعد از توقف 
قیمت در روز دوش��نبه، از روز سه شنبه روند افزایشی آغاز شد و در پایان 
هفته قیمت دالر به 24 هزار و ۷00 تومان و یورو به 2۹ هزار و ۹50 تومان 
رسید. برای خرید ارز هم در صرافی های بانکی در هفته گذشته قیمت دالر 

بازه 2۳ هزار و 200 تومان تا 24 هزار و 200 تومان را تجربه کرد.
تحوالت قیمتی دالر در هفته گذشته نشان می دهد قیمت ها در این بازار 
با نگاه به تحوالت برجام تعیین می ش��ود. یعنی هر زمان اخبار و تحوالتی 
رخ می ده��د که احتمال احیای برجام را تقویت می کند، ش��یب قیمت ها 
نزولی ش��ده و در حالت بالعکس افزایش قیمت ارز در بازار اتفاق می افتد. 
توجه فعاالن بازار ارز به برجام درحدی است که دیگر تحوالت مهم عرصه 
اقتصاد را کامال به حاشیه برده است. بر همین اساس عدم تصویب کلیات 
الیحه بودجه سال 1400 در مجلس نیز نتوانست تغییر خاصی را در روند 
معام��الت بازار ارز ایجاد کند. این در حالی بود که اگر کلیات الیحه تغییر 
یافته در کمیسیون تلفیق تصویب می شد، به اعتقاد کارشناسان به دلیل دو 
مولفه تعیین نرخ 1۷ هزار و 500 تومانی برای دالر دولتی و همچنین دو 

برابر شدن نرخ یارانه نقدی، شاخص های اقتصادی در سال 1400 تحوالت 
بنیادی��ن پیدا می کرد، اما گویا از نگاه فعاالن بازار ارز، در حال حاضر هیچ 

عاملی توان هماوردی با عامل برجام در آینده اقتصاد ایران را ندارد.
قیمت طال و سکه چگونه صعودی شد؟

در بازار طال و سکه نیز روند صعودی قیمت ها تحت تاثیر افزایش قیمت ارز 
مش��هود بود. هرچند قیمت جهانی طال علی رغم اینکه در طول هفته نوسان 
جزئی داشت، اما به طور متوسط 24 تا 2۷ دالر نسبت به ابتدای هفته افزایش 
قیمت پیدا کرد که علت آن به سبب تغییرات سیاسی بود که در آمریکا صورت 
گرفت و این تغییرات سبب نوسانات اونس جهانی و افزایش سهام شد. در بازار 
داخلی نیز بحث های سیاس��ی در نرخ ارز تاثیرگذار بود و در حالی که انتظار 
می رفت قیمت ارز کاهش پیدا کند، اما دالر به عنوان ش��اخص قیمت ارزها 
از کانال 2۳ هزار تومان به کانال 25 هزار تومان صعود کرد. این صعود قیمت 
دالر سبب شد که قیمت سکه و طال نیز سیر صعودی پیدا کند؛ به طوری که 
هر قطعه سکه به طور متوسط یک میلیون و 100 هزار تومان، هر مثقال طال 
حدود ۳50 هزار تومان و هر گرم طالی 1۸ عیار نیز ۷0 هزار تومان در طول 

هفته اخیر افزایش قیمت داشت.
این افزایش قیمت سکه و طال البته سبب افزایش حباب سکه در نتیجه 
افزایش تقاضا ش��د که همین افزایش تقاضا در سایه افزایش حباب، عامل 
دیگر صعودی ش��دن قیمت ها بود. ضمن اینکه در حال نزدیک ش��دن به 
روزهای پایانی س��ال هستیم و هر ساله در این ایام، معموال تقاضاهایی در 
بازار ایجاد می ش��ود بنابراین افزایش تقاضا باعث شد حباب سکه که تا دو 
هفته قبل تا 200 هزار تومان کاهش یافته بود، مجددا بزرگ ش��ده و در 

هفته گذشته به حدود 550 هزار تومان افزایش یابد.
از سوی دیگر، بازار مصنوعات طال همچنان با رکود همراه است و این در 
حالی است که ماه های رجب و شعبان در پیش روست و اکثر مراسم های 
جشن در این ماه ها و پیش از ماه رمضان صورت می گیرد و در نتیجه انتظار 
می رود که بازار خوب و پررونقی برای خرید مصنوعات طال شکل بگیرد، اما 
هنور نشانه هایی از این موضوع دیده نمی شود و هنوز تقاضایی این چنینی 
شکل نگرفته است. البته به گفته فعاالن بازار، به دلیل افزایش قیمت طال 
و کاهش قدرت خرید این روزها ش��اهد آن هس��تیم ک��ه زوج های جوان 
به جای خرید حلقه و س��رویس های طال اقدام به خرید بدلیجات  می کنند 
که نگران کننده اس��ت و به آنها توصیه می شود که به جای خرید بدلیجات 

که هیچگونه ارزش ریالی و ذاتی ندارد، طال با وزن هرچند پایین خریداری 
کنند. در هر حال، در آخرین روز هفته گذش��ته هر قطعه سکه تمام بهار 
ط��رح جدید 12 میلی��ون و 100 هزار تومان قیمت خورد که نس��بت به 
اوایل هفته یک میلی��ون و 100 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. 
هر قطعه س��که تمام طرح قدیم نیز 11 میلی��ون و ۸00 هزار تومان، نیم 
سکه 6 میلیون و 400 هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون و 400 هزار تومان 
و س��که های یک گرمی 2میلیون و 450 هزار تومان قیمتگذاری ش��دند. 
همچنین هر مثقال طال با ۳50 هزار تومان افزایش قیمت در طول هفته 
اخیر، 5میلیون و ۸0 هزار تومان و هر گرم طالی 1۸ عیار نیز با افزایش 65 
تا ۷0 هزار تومانی، یک میلیون و 120 هزار تومان قیمت خوردند. آخرین 

نرخ ثبت شده اونس جهانی هم 1۸1۸ دالر است.
نگاه فعاالن بازار ارز به تحوالت برجام

همانطور که اشاره شد، نگاه خیره دالر به برجام باعث چرخش قیمت ها 
در هفته گذش��ته ش��د. مهمترین اتفاق رخ داده درخصوص برجام در این 
هفت��ه، اعالم موضع قطعی ای��ران در موضوع برجام ب��ود. موضعی که به 
دلیل عهدش��کنی طرف آمریکایی و بدعهدی طرف های اروپایی برجام در 
گذشته، بازگشت به تعهدات برجامی از سوی ایران را موکول به رفع تمامی 
تحریم های آمریکایی و راس��تی آزمایی این مس��ئله از سوی ایران کرد. در 
سوی دیگر، رئیس جمهوری آمریکا در روز یکشنبه طی اولین اعالم موضع 
خود پس از قرار گرفتن در کاخ س��فید برای بازگشت این دولت به برجام 

پیش شرط هایی را مطرح کرد.
این دو موضع گیری سیاس��ی مهم از سوی دو طرف اصلی برجام، باعث 
شد تا فعاالن بازار با نگرانی بیشتری به روند احیای برجام بنگرند. نگرانی 
که تاثیر خود را در افزایش قیمت ارز نشان داد. البته به اعتقاد کارشناسان، 
همچنان فعاالن این بازار در انتظار رسیدن موعد دوم اسفندماه هستند و 
از انج��ام معامالت کالن در بازار خودداری می کنند. تاریخی که براس��اس 
قانون مصوب مجلس ش��ورای اسالمی اگر دولت جدید آمریکا تا آن زمان 
تحریم ه��ای ظالمانه خود علیه ایران را لغو نکرده باش��د، دولت ایران نیز 
مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. کارشناسان در 
نتیجه این تحوالت، روزهای پرالتهابی را برای بازار ارز در هفته های پیش 
رو پیش بین��ی می کنند؛ التهابی که بی��ش از هر عامل دیگری تحت تاثیر 

اتفاقاتی است که پیرامون برجام رخ می دهد.

قیمت دالر در هفته گذشته به کانال 25 هزار تومان و سکه به 12 میلیون تومان رسید

نگاه دالر به برجام
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بورس تهران در هفته ای که گذشت
بازگشت بورس به مدار صعود

مدت  مدیدی است که شاخص کل بورس بین دو کانال یک 
میلی��ون و 100 تا یک میلیون و 200 هزار واحد در نوس��ان 
اس��ت. در حالی که از طرفی یک س��ری عوامل جلوی ریزش 
بیشتر بازار سرمایه را می گیرند، از طرف دیگر عواملی هستند 

که به این نزول دامن می زنند.
به گزارش ایس��نا، بازار سرمایه در هفته گذشته نیز همانند 
چند هفته قبل پرنوس��ان و شاخص کل این بازار باز هم بین 
کان��ال یک میلیون و 100 ه��زار واحد تا یک میلیون و 200 
هزار واحد در حرکت بود؛ به طوری که ش��اخص کل در روز 
ش��نبه با ۳۷ هزار و 621 واحد کاهش در رقم یک میلیون و 
1۳5 هزار واحد ایستاد و از روز یکشنبه ورق بورس برگشت و 
چراغ سبز این بازار بعد از مدت ها روشن شد. در روز یکشنبه 
شاخص کل بورس ۳5 هزار و 152 واحد صعود کرد و تا رقم 
ی��ک میلیون و 1۷0 هزار واح��د پیش رفت. دامنه این صعود 
به روزهای دوش��نبه و سه شنبه نیز رس��ید و شاخص در روز 
دوش��نبه با 22 هزار و ۳02 واحد صعود و در روز سه ش��نبه 
با 21 ه��زار و 626 واحد صعود، به ترتی��ب در رقم های یک 
میلی��ون و 1۹2 هزار واحد و ی��ک میلیون و 214 هزار واحد 

ایستاد و بازدهی ۳.4 درصدی را ثبت کرد.
ای��ن نوس��ان در حال��ی ادام��ه دارد ک��ه ابهامات��ی مانند 
قیم��ت دالر، وضعیت مذاک��ره بین ای��ران و آمریکا، احتمال 
قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله خودرو و... 
باعث عقب نشینی س��هامداران بورسی و منتظر نشستن آنان 
شده است. همواره ابهام باعث حرکت بازار به سمت نزول بوده 
و این روزهای بازار نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��ت. البته 
مهمتر از همه موارد ذکرشده، از بین رفتن اعتماد سهامداران 
به بازار سرمایه است. سهامدارانی که در ماه های ابتدایی سال 
جاری با تش��ویق دولتمردان س��رمایه های خ��ود را به بورس 
سپردند اما با گذشت چند ماه و به دلیل برخی اتفاقات شاهد 

از بین رفتن سرمایه های خود در این بازار بودند.
روی دیگر این سکه اما به کارگیری و تغییر برخی قوانین از 
سوی سیاست گذاران برای سوق دادن بورس به سمت صعود 
اس��ت. برای مثال برای نخستین مرتبه در تاریخ بازار سرمایه 
ایران، قرار اس��ت از روز ش��نبه دامنه نوسان از حالت متقارن 
خارج ش��ده و به حالت نامتقارن تغییر پیدا کند و منفی 2 و 

مثبت 6 شود.
از دیگر تغییرات اعمال ش��ده در قوانین بورسی می توان به 
این اش��اره کرد که تغیی��رات حجم مبنا در اختیار س��ازمان 
بورس قرار گرفته تا متناس��ب با شرایط بازار تغییراتی اعمال 
ش��ود. همچنین این اختیار به س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
داده ش��د که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و 
س��هامداران عمده الزام کند. اعتبار خرید کارگزاری ها نیز به 
60 درص��د تغییر پیدا کرد. باید منتظر ماند و دید آیا قوانین 
جدید می تواند جلوی از بین رفتن س��رمایههای مردم در این 

بازار را بیش از این بگیرد یا خیر.

دریچه

فرصت امروز: از امروز ش��نبه 25 بهمن ماه طبق مصوبه ش��ورای عالی 
بورس، دامنه نوس��ان قیمت در معامالت روزان��ه از 10 درصد به ۸درصد 
کاهش خواهد یافت، یعنی دامنه نوسان از منفی و مثبت 5درصد به منفی 
2 و مثبت 6 درصد تغییر خواهد کرد. هجدهم بهمن ماه بود که محمدعلی 
دهقان دهنوی، رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از مصوبه 
ش��ورای عالی بورس برای تغییر دامنه نوس��ان خبر داد و گفت که دامنه 
نوسان قیمت از 10 درصد به ۸درصد تغییر خواهد کرد و این تغییرات از 

25 بهمن  اعمال خواهد شد.
رسانه ای شدن مصوبات شورای عالی بورس و از جمله تغییر دامنه نوسان 
در عصر شنبه گذشته باعث شد تا شاخص بورس تهران از فردای این روز 
)یکشنبه( به مدار صعودی بازگردد و در فاصله سه روز کانال یک میلیون 
و 200 ه��زار واحد را پس بگیرد. نهایتا ش��اخص بورس ته��ران در پایان 
معام��الت این هفته به عدد یک میلیون و 214 هزار واحد رس��ید که در 
مقایس��ه با پایان هفته گذشته حدود ۳.4 درصد رشد داشت. کارشناسان 
رش��د دوباره بازار سرمایه را به مصوبات شورای عالی بورس و در صدر آن، 
تغییر دامنه نوس��ان منوط می دانند. این در حالی است که سعید اسالمی 
بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای س��رمایهگذاری ایران، زمان محدودسازی 
دامنه نوسان سهام را یک ماهه می داند و می گوید: تصمیم محدود کردن 
دامن��ه نوس��ان در بورس های دنیا وج��ود دارد و برای کوت��اه مدت اتخاذ 

می شود.
دامنه نوسان چیست و محدودیت نوسان یعنی چه؟

قیمت سهام شرکت ها در بورس به عوامل مختلفی وابسته است. یکی از 
عوامل تعیین کننده قیمت  سهام شرکت های بورسی، عرضه و تقاضا برای 
آنهاست. با این حال ممکن است عرضه و تقاضا همیشه نتواند قیمت سهام 
را به  درستی نشان دهد و نوسان های شدیدی که در قیمت سهام  شرکت ها 
ایجاد می ش��ود به بحران مالی ختم شود. سقوط بازار سهام آمریکا در 1۹ 
اکتبر 1۹۸۷ )1۳66( که به دوشنبه سیاه معروف است نمونه ای از این گونه 
بحران هاس��ت که بازار دیگر کش��ورها را نیز تحت تأثیر قرار داد. شاخص 
بورس آمریکا یا داوجونز که از سال 1۹۸4 در مسیر صعودی قرار داشت و 
تا این تاریخ، تقریباً سه برابر شده بود، در یک روز بیش از 22 درصد ریزش 
کرد و یکی از بزرگترین س��قوط های تاریخی در بورس را رقم زد. پس از 
آن بود که قانون گذاران در بازارهای سهام، به  صورت گسترده تری به دنبال 
سازوکارهایی بودند تا این تغییرات شدید و ناگهانی را کنترل کنند و جلوی 

بحران های بعدی را بگیرند.
به  طور کلی، دو روش برای کنترل تغییرات قیمت سهام در بورس های 
جهان معرفی شده؛ روش اول توقف معامالت است؛ یعنی معامله یک سهم 
خاص، براساس تشخیص مس��ئوالن بازار و به دلیل نوسان قیمت شدید، 
متوقف می شود. توقف معامالت، روشی است که بیشتر در بورس های اوراق 
بهادار توس��عه یافته، دیده می شود. روش دوم نیز تعیین کمترین قیمت و 
بیش��ترین قیمت برای معامله سهام یا همان دامنه نوسان است. در روش 
دامنه نوس��ان، س��فارش های خریدوفروش��ی که در خارج از این محدوده 
باش��ند، ثبت نمی ش��وند و بنابراین، قیمت تنها در محدوده خاصی تغییر 

می کند و نوسان روزانه آن قابل کنترل است.
ت��ا پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در س��ال 1۳۸4 و تش��کیل 
سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان به شکل امروزی وجود نداشت. 

در آن زمان، س��ازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مسئولیت نظارت و 
عملیات بازار را برعهده داش��ت و دامنه نوسان براساس تشخیص دبیرکل 
این سازمان و بسته به مورد، برای یک سهم خاص، یک صنعت یا همه بازار 
اعمال می شد. سپس در اوایل دهه 1۳۸0 تصمیم گرفته شد دامنه نوسان 
براساس نسبت قیمت سهام به سود یا P بر E تعیین شود. پس از آن نیز 
با تغییرات مختلفی از طرف سازمان کارگزاران و سازمان بورس که در اویل 

سال 1۳۸5 مستقر شد، روبه رو بود.
پیامدهای تغییر دامنه نوسان در بورس تهران

به گزارش ایرناپالس، موافقان و مخالفان دامنه نوس��ان تالش می کنند 
مزای��ا و معایب این روش را پررنگ کنند. موافقان دامنه نوس��ان معتقدند 
قرار گرفتن قیمت س��هام در یک بازه مش��خص، از حرکات بیش از اندازه 
قیم��ت جلوگیری می کند و مانع صعود یا ریزش ش��دید قیمت ها در یک 
روز می ش��ود و می تواند به ثبات بازار کمک کند. در مقابل مخالفان دامنه 
نوس��ان معتقدند تعیین دامنه نوسان، نوعی مداخله در سازوکار بازار است 
که باعث می شود کشف قیمت با تأخیر انجام شود، قیمت ها به حد پایین 
یا باال تمایل پیدا کنند و صف های خریدوفروش تشکیل شود، نقدشوندگی 
بازار کاهش پیدا کند و در نهایت، کارایی بازار تضعیف ش��ود. با وجود این 
مزایا و معای��ب، نمی توان به راحتی درباره کاهش، افزایش یا حذف دامنه 
نوس��ان در بورس اوراق بهادار تهران تصمیم گیری کرد و پیش از آن الزم 
است سیاست گذار، هدف خود را تعیین کند و براساس آن، درباره تغییر یا 

حذف دامنه نوسان اقدام کند.
مطالعات دانش��گاهی مختلفی در زمینه علوم اقتص��ادی و مالی، دامنه 
نوس��ان در ب��ورس و اوراق به��ادار تهران را بررس��ی و ارزیاب��ی کرده اند. 
نتیجه یکی از این مطالعات نش��ان می دهد کاهش دامنه نوسان می تواند 
بر بیش واکنش��ی فعاالن بازار مؤثر باش��د. رفتار فعاالن بازار س��هام نشان 
می دهد آنها تمایل به واکنش بیش از اندازه نسبت به اخبار و اطالعات یا 
»بیش واکنش��ی« دارند. با بروز چنین رفتاری، قیمت ها باالتر یا پایین تر از 
سطح تعادلی قرار می گیرند. در این مقاله علمی، بیش واکنشی سهامداران 
برای دو دوره یعنی زمانی که دامنه نوسان مثبت و منفی 2 درصد و زمانی 
که دامنه نوسان، مثبت و منفی 5درصد تعیین شده بود، مورد مطالعه قرار 
گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد با کاهش دامنه نوسان، شدت 

واکنش بیش از اندازه فعاالن بورس نیز کاهش می یابد.
این در حالی است که مطالعه دیگری که درباره پیامدهای دامنه نوسان 
در ب��ورس و اوراق بهادار تهران انجام ش��ده اس��ت، توصیه می کند دامنه 
نوسان افزایش یابد. براس��اس نتایج یک مطالعه دانشگاهی، دامنه نوسان 
موجب تأخیر در کشف قیمت در بورس تهران و کاهش کارایی بازار شده 
است بنابراین توصیه می شود دامنه نوسان افزایش یابد تا اطالعات بتوانند 
به ص��ورت کاراتری در قیمت ها انعکاس پیدا کنند و قیمت های تعادلی در 
بازار سهام، به ارزش ذاتی خود نزدیک شوند، اما آیا می توان دامنه نوسان 

را برای سهام همه شرکت ها به یک اندازه افزایش داد؟
همچنین مطالعه دانش��گاهی دیگری درباره بورس و اوراق بهادار تهران 
نشان می دهد سهام شرکت های پرریس��ک، نوسان قیمتی بیشتری دارد 
و بنابراین به احتمال زیاد، به دفعات بیش��تری به حد نوس��ان روزانه خود 
می رسد. براساس نتایج یک مقاله علمی به قانون گذار توصیه می شود برای 
کنترل نوس��ان بازار، دامنه نوس��ان متفاوتی را براساس ریسک و ساختار 

شرکت، برای سهم های مختلف در نظر گیرد تا سازوکار دامنه نوسان کاراتر 
شود.

آیا دامنه نوسان از بورس تهران حذف می شود؟
اگر ساختار اقتصادی کشور به گونه ای باشد که شرکت های پذیرفته شده 
در بورس پرریس��ک نباشند، اظهارنظر درباره حذف دامنه نوسان، آسان تر 
می ش��ود. در این شرایط، ساختار اقتصادی بازار سهام را به گونه ای تنظیم 
می کند که نوسان قیمت روزانه در آن شدید نیست. در شرایطی که نوسان 
قیمت شدید نباشد، نیازی به روش های کنترلی مانند دامنه نوسان وجود 
نخواهد داش��ت یا دامنه نوس��ان بیش از آن است که سهام شرکت ها هر 
روز به حد باال یا حد پایین تعیین ش��ده برس��ند. مطالعات دانشگاهی نیز 
اثر س��اختار اقتصادی بر نوس��ان قیمت سهام ش��رکت ها و دامنه نوسان 
را تأیید می کنند. براس��اس یک مقاله علمی، در کش��ورهایی که عملکرد 
شاخص افشای تجاری، سطح فساد، ش��اخص آمادگی فناوری و استفاده 
از قوانین بهتر اس��ت، استفاده از قوانین نظارتی مانند دامنه نوسان، کمتر 
اس��ت بنابراین می توان گفت بهبود عملکرد در این شاخص های اقتصادی 

می تواند به افزایش دامنه نوسان و حذف آن منجر شود.
تغییرات دامنه نوسان از سال 1382 تاکنون

منفی 5 تا مثبت 5 درصد ۷ خرداد 1۳۸2  
منفی 2 تا مثبت 5 درصد 1۸ آبان 1۳۸4 
منفی 5 تا مثبت 5 درصد 1۳ آذر 1۳۸4 
منفی 2 تا مثبت 2 درصد 24 بهمن 1۳۸4 
منفی ۳ تا مثبت ۳ درصد 21 اردیبهشت 1۳۸۷ 
منفی ۳.5 تا مثبت ۳.5 درصد 16 آبان 1۳۸۸ 
منفی 4 تا مثبت 4 درصد 6 تیر 1۳۸۹ 
منفی 5 تا مثبت 5 درصد 2 خرداد 1۳۹4 
منفی 2 تا مثبت 6 درصد 25 بهمن 1۳۹۹ 

از امروز 25 بهمن ماه دامنه نوسان سهام تغییر می کند

تحوالت دامنه نوسان در بورس تهران
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افزایش مجدد قیمت مرغ
قیمت مرغ در خرده فروش��ی های سطح شهر تهران مجددا افزایش 

یافت.
به گزارش ایس��نا، براساس مشاهدات میدانی و گزارش های رسیده  
از برخی از محله های تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم آماده به طبخ در 

خرده فروشی ها 2۷ تا ۳0هزارتومان شده است.
گفتنی است که قیمت های مذکور حدودی بوده و مربوط به برخی 
از محالت تهران است و ممکن است در مناطق دیگر کمتر یا بیشتر 

باشد.
این دومین جهش قیمت مرغ در کمتر از یک ماه گذش��ته اس��ت 
و در دی م��اه نی��ز قیمت مرغ از 20ه��زار و 400تومان به حدود 2۳ 

هزارتومان رسیده بود.
این درحالی اس��ت که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر 

کیلو مرغ گرم 20هزار و400تومان است.

کاهش ارزبری میزهای ساخت داخل به 1.2 
میلیارد یورو تاکنون

رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( با اعالم اینکه برگزاری میزهای ساخت داخل 
تاکنون منجر به یک میلیارد و 200 میلیون یورو کاهش ارزبری شده، 
از تولیدکنندگان خواست که برای استفاده از قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی کشور، اطالعات خود را در سامانه توانیران 

ثبت کنند.
سیدمحمد مهدی هادوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تاکنون 
14 میز ساخت داخل برگزار و منجر به کاهش ارزبری یک میلیارد و 

200 میلیون یورو شده است.
به گفته وی در سال 1۳۹۸ سه میز ساخت داخل در حوزه خودرو، 
هر کدام به ارزش ۸5، ۹1 و ۹۹ میلیون یورو برگزار ش��ده اس��ت. در 
صنع��ت تجهیزات مخابرات، ب��رق و الکترونیک نیز دو میز با کاهش 
ارزبری 62 و 24 میلیون یورو در قالب قرارداد و 14 و 1۸ میلیون یورو 
هم در قابل تفاهم نامه اجرا ش��ده است. همچنین سه میز در صنعت 
پتروش��یمی منجر به ۳2 و 51 میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب 
قرارداد و 60 میلون یورو کاهش ارزبری در قالب تفاهم نامه شده است. 
میزهای س��اخت داخل در صنعت مس و فوالد نیز ۳۳ میلیون یورو 
کاهش ارزبری در قالب قرارداد و 410 میلیون یورو در قالب تفاهم نامه 

برگزار شده است.
این مقام مسئول درباره میزهای ساخت داخل برگزار شده در سال 
جاری نیز گفت: در سال جاری میزهای ساخت داخل منجر به کاهش 
ارزبری 60 میلیون یورویی در صنعت پتروش��یمی، ۸0 میلیون یورو 
در بخش پاالیش��گاه ها، 60 میلیون یورو در صنعت خودرو شده یک 
می��ز دیگر با ارزش 6۳ میلیون یورو آم��اده برگزاری در صنعت لوازم 

خانگی است.
بنابرای��ن به گفت��ه رئیس مرکز س��اخت داخل، ماشین س��ازی و 
تجهی��زات وزارت صمت، نتیجه برگزاری میزهای س��اخت داخل در 
سال گذشته 4۷۷ میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب قرارداد، 502 
میلی��ون یورو در قالب تفاهم نامه و امس��ال هم 26۳ میلیون یورو در 
قالب قرارداد بوده است و همچنان بخش فوالد و مس بیشترین سهم 

از کاهش ارزبری را به خود اختصاص داده اند.
تولیدکنندگان اطالعات خود را به روز کنند

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلساتی در ارتباط با قانون حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی با 
انجمن ها، تصریح کرد: تولیدکنندگان باید اطالعات خود را در سامانه 
توانیران به روز کنند چراکه مبنای مدیریت واردات در قانون حداکثر، 
اطالعاتی اس��ت که در این س��امانه وجود دارد بنابراین شرکت هایی 
که درخواس��ت کمک دارند تا کاالهایی که در داخل تولید می شود، 
خرید خارج نشود، حتما اطالعات تولیدی خود را در سامانه توانیران 

به روز کنند.
گفتنی است که سال گذشته برگزاری 10 میز داخلی سازی منجر 
به ۹۷۹ میلیون یورو کاهش ارزبری ش��د. البته این 10 میز به همراه 
پروژه داخلی س��ازی تولید لوله فلزی از تختال ف��والد، بیش از 222 
قطعه و تجهیز، داخلی سازی شده و یک میلیارد و 2۳0 میلیون یورو 
صرفه جویی ارزی حاصل ش��ده اس��ت. به طور کل��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت امسال برای داخلی سازی ۳.2 میلیارد دالر از قطعات 

و تجهیزات وارداتی موردنیاز حوزه صنعت برنامه ریزی کرده است.
قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت 
از کاالی ایرانی« که در سال 1۳۹1، در جهت حمایت از کاالی داخلی 
و افزایش توان تولیدکنندگان تصویب و ابالغ شده بود، در سال 1۳۹۸ 
در مجلس اصالح شد. این قانون می گوید که کننده کار و محل رجوع 
کار باید ایرانی باش��د، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود یعنی 51 
درصد ایران��ی و 4۹ درصد خارجی باید هیأت نظارت بر قانون آن را 
تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از 4۹ درصد بود، عالوه بر 

تایید هیأت نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.

صادرات حدود 300 میلیون دالر کاال از یزد
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت طی 10 
ماهه س��ال جاری 2416 هزار تن کاال به ارزش 2۹۷ میلیون دالر از 

گمرک استان یزد صادر شده است.
»محمدرضا علمدار یزدی« ضمن اعالم این خبر، افزود: انواع کاشی 
و س��رامیک، محصوالت ف��والدی، هیدرو کربن، انواع س��یم و کابل، 
انواع لوله و پروفیل، انواع نایلون و کیس��ه فریزر، پس��ته و مغز پسته، 
ظروف شیشه ای، اکسید مولیبدن و فرومولیبدن، شیشه ساختمانی و 

روفرشی عمده کاالهای صادراتی از استان یزد است.
وی همچنین 10 کش��ور برتر مقصد صادرات��ی را به ترتیب عراق، 
افغانستان، سوریه، پاکستان، امارات متحده عربی، آذربایجان، عمان، 
ارمنس��تان، ترکیه و بلژیک ذکر کرد. رئیس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ادام��ه داد: آمار واردات به گمرک اس��تان یزد طی 
10 ماه��ه س��ال ۹۹ به میزان 4۷ هزار تن و ب��ه ارزش 156 میلیون 
دالر است. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان صمت 
یزد، علمدار یزدی کاالهای عمده وارداتی را نیز ش��امل ماشین آالت 
واحدهای تولیدی، اجزا و قطعات، برق و الکترونیک، مواد شیمیایی و 

سلولزی و پلیمری عنوان کرد.

اخبـــار

جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنع��ت،  معدن و تجارت 
)صمت( نش��ان می دهد که در 10 ماهه س��ال ج��اری، از بین 2۹ کاالی 
منتخب صنعتی، تولید 20 کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل بین 0.۳ تا 
554 درصد افزایش یافته، تولید انواع لوازم خانگی با ۳۹.6 درصد افزایش 
به بیش از ۳.5 میلیون دس��تگاه رس��یده و مانند ماه های اخیر بیشترین 

کاهش تولید مربوط به روغن ساخته شده نباتی بوده است.
به گزارش ایس��نا، براس��اس این آمار در 10 ماهه سال جاری بیشترین 
افزایش تولید، مربوط به الیاف اکریلیک اس��ت که با 554.۳ درصد رش��د، 
تولید آن به 4۹00 تن رس��یده اس��ت. کمترین افزایش تولید نیز مربوط 
به پودر ش��وینده با 0.۳ درصد افزایش تولید بوده است. الیاف اکریلیک از 
مهمترین و پرمصرف ترین الیاف مصنوعی که در تهیه فرش ماشینی، پتو، 

لباس های زمستانی و کشباف های ضخیم استفاده می شود.
افزایش حدود 40درصدی تولید لوازم خانگی

بع��د از الی��اف اکریلیک، بیش��ترین افزای��ش تولید مربوط به ماش��ین 
لباسشویی و انواع تلویزیون است که تولیدشان با 5۳.2 و 44.۷ درصد در 
10 ماهه امسال به ترتیب به ۸۸0 هزار و 500 دستگاه و ۹۹5 هزار دستگاه 
رسیده است. تولید این دو محصول در مدت مشابه سال گذشته 5۷4 هزار 
و 6۷0 دس��تگاه و 6۸۷ هزار و 400 دس��تگاه بوده است. تولید یخچال و 
فریزر نیز در این مدت با افزایش ۳0.۸ درصدی از یک میلیون و 2۸۸ هزار 
دستگاه در 10 ماهه اول سال گذشته به بیش از یک میلیون و 6۸6 هزار 

دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
در مجموع در 10 ماهه امس��ال تولید انواع لوازم خانگی با ۳۹.6 درصد 

افزایش به بیش از ۳ میلیون و 500 هزار دستگاه رسیده است، اما با وجود 
افزایش چشمگیر تولید لوازم خانگی در سال جاری، در بازار شاهد کاهش 
قیمت نیستیم و اواخر شهریور ماه مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( در پاسخ به چرایی این روند گفته بود که 
برخی آمارها نش��ان می دهد میزان تولید با میزان نصب در منازل تطابق 
ندارد و وقتی میزان نصب کمتر است یعنی یا کاال در انبارها مانده یا افرادی 

لوازم خانگی را خریده اند و در گوشه ای احتکار کرده اند.
با این حال اخیرا مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیون��ی وعده داد که با عرضه 
اختصاصی ورق های ف��والدی به تولیدکنندگان لوازم خانگی در کش��ور، 

قیمت لوازم خانگی در بازار کاهش می یابد.
تولی��د کمباین نیز در این مدت با بی��ش از 44 درصد افزایش تولید به 
51۹ دستگاه رسیده است. الستیک خودرو و نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی 
الیاف مصنوعی نیز دو کاالیی هس��تند که تولیدش��ان بیش از 20 درصد 

افزایش داشته است.
در این میان تولید داروی انس��انی که در بیش��تر ماه های سال گذشته 
نس��بت به س��ال 1۳۹۷ بین 20 تا ۳0 درصد افزایش داشت، در 10 ماهه 
اول س��ال جاری فقط 0.5 درصد افزایش داش��ته و از 40 میلیارد و 500 
میلیون عدد در 10 ماهه اول سال قبل به 40 میلیارد و ۷00 میلیون عدد 

در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
تولید کدام کاالها کاهش یافت؟

تولید ۹ کاال نیز در مدت یادش��ده کاهش��ی و همانند دو ماه گذش��ته 

بیش��ترین کاهش تولید مربوط به روغن س��اخته ش��ده نباتی بوده که با 
1۸.6درصد کاهش از حدود یک میلیون و 4۹4 هزار تن در 10 ماهه سال 
گذشته به یک میلیون و 215 هزار تن در مدت مشابه امسال رسیده است. 
کمترین کاهش تولید در مدت یادش��ده نیز مربوط به انواع کاغذ بوده که 

تولید آن ۳.4 درصد کمتر شده است.
اواخر ش��هریورماه بود که عرضه روغن جامد در فروش��گاه  ها کم شد 
و قیم��ت آن نی��ز افزایش یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در 
بازار کمیاب ش��د؛ به طوری که این کاال یا در مغازه ها و فروش��گاه های 
ب��زرگ نبود یا به ه��ر نفر تنها یک روغن فروخته می ش��د. اگر چه بنا 
ب��ر وعده مس��ئوالن مربوطه قرار ب��ود از اوایل دی م��اه روغن در بازار 
توزیع و مش��کل این کاالی پرمصرف حل ش��ود،  اما به نظر می رس��د 
این وعده به ویژه در بخش روغن جامد هنوز عملیاتی نش��ده است؛ به 
طوری ک��ه مردم مجبورند برای تهیه روغن مصرفی خود یا س��اعت  ها 
در صف ه��ای طوالنی بایس��تند یا به��ای گزافی پرداخ��ت کنند یا در 
ازای خری��د کاالهای دیگر روغن موردنیازش��ان را خریداری کنند. در 
همین راس��تا همچنان گزارش هایی از فروش اجب��اری کاالهای دیگر 
برای عرضه روغن منتش��ر می ش��ود؛ به این معنا که برخی فروشگاه ها 
به شرطی روغن را به مشتری می فروشند که کاالهای مدنظر فروشگاه 
را خریداری کند. اخیرا هم مجددا گزارش هایی از کمیاب ش��دن روغن 
مایع در بازار منتشر شده بود، اما اخیرا رئیس سازمان حمایت از تأمین 
روغ��ن خام خبر و وعده داد که توزیع روغ��ن مایع و جامد در حداقل 

زمان ممکن انجام شود.

تولید لوازم خانگی از 3/5 میلیون دستگاه گذشت

نایب رئیس اتحادیه سکه و جواهر تهران، افزایش قیمت اونس جهانی، 
افزایش نرخ ارز در داخل که خود س��بب بزرگ تر شدن حباب سکه نیز 
شد، را عوامل تاثیرگذار در افزایش حدودا یک میلیون و 100 هزار تومانی 
هر قطعه س��که و 60 هزار تومانی هر گرم طال 1۸ عیار دانس��ت و گفت 
حباب سکه که تا 200 هزار تومان کاهش یافته بود، طی یک هفته اخیر 
مجدد رو به بزرگ ش��دن گذاش��ته و تا حدود 550 هزار تومان افزایش 

یافت.
محم��د کش��تی آرای در گفت وگو با ایس��نا، در تش��ریح وضعیت یک 
هفته اخیر بازار س��که و طالی داخلی، اظهار کرد: س��ه عامل تاثیرگذار 
در صعودی شدن قیمت سکه و طال در هفته ای که گذشت در این بازار 
مشهود بود؛ بدین صورت که قیمت جهانی طال علی رغم اینکه در طول 
هفته نوسانات جزئی داشت اما به طور متوسط 24 تا 2۷ دالر نسبت به 
ابتدای هفته افزایش قیمت پیدا کرد که علت آن نیز به س��بب تغییرات 
سیاس��ی بود که در آمریکا صورت گرفت و این تغییرات س��بب نوسانات 

اونس جهانی و افزایش سهام شد.
نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: در بازار داخلی 
نیز باتوجه به بحث های سیاسی که در کشور وجود داشت، تاثیرگذار در 
ن��رخ ارز ب��وده و در حالی که انتظار می رفت قیمت ارز کاهش پیدا کند، 
اما دالر به عنوان ش��اخص قیمت ارزها در کشور از کانال 2۳ هزار تومان 
ب��ه کانال 25 هزار توم��ان صعود کرد. این صعود ح��دود 1100 تومانی 
قیمت دالر، سبب شد که قیمت سکه و طال نیز سیر صعودی پیدا کند؛ 
به طوری که هر قطعه س��که  به طور متوس��ط یک میلیون و 100 هزار 

توم��ان، هر مثقال طال حدود ۳50 هزار تومان و هر گرم طالی 1۸ عیار 
نیز 65 الی ۷0 هزار تومان در طول هفته اخیر افزایش قیمت داشته است.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت سکه و طال، سبب افزایش حباب سکه، 
در نتیجه افزایش تقاضا ش��د که همین افزایش تقاضا در س��ایه افزایش 
حباب، عامل س��وم صعودی ش��دن قیمت ها بوده است. ضمن اینکه در 
حال نزدیک شدن به روزهای پایانی سال هستیم و هر ساله در این ایام، 
معموال تقاضاهایی در بازار ایجاد می ش��ود بنابراین افزایش تقاضا، باعث 
شد حباب س��که که تا هفته گذش��ته تا 200 هزار تومان کاهش یافته 
بود، مجدد بزرگ شده و این هفته حباب سکه تا حدود 550 هزار تومان 
افزایش یابد.  این مقام صنفی تقاضا برای خرید نیم س��که، ربع س��که و 
س��که های گرمی را یکی از نکات قابل توجه بازار هفته اخیر دانس��ت و 
اظهار کرد: طبیعتا با توجه به کاهش قدرت خرید، تقاضا برای این قطعات 
بیشتر ایجاد شده است. همچنین نکته دیگری که طی این هفته مشهود 
بود، افزایش تقاضا برای کارت های بانکی بوده است. در سال های گذشته 
بس��یاری از شرکت ها و موسسه ها در روزهای پایانی سال، اقدام به خرید 
انواع س��که ها برای کارمندهای خود می کردند اما طی س��ال های اخیر و 
به ویژه در س��ال جاری با توجه به افزایش قیمت س��که و طال، بیشتر به 

سمت وسوی کارت های هدیه بانکی رفته اند.
کش��تی آرای در رابطه با بازار مصنوع��ات طال نیز گفت: همچنان بازار 
مصنوعات طال با رکود همراه است. این در حالی است که ماه های رجب و 
شعبان را در پیش داریم و اکثر مراسم های جشن در این ماه ها و پیش از 
ماه رمضان صورت می گیرد و انتظار می رود که بازار خوب و پررونقی برای 

خرید مصنوعات طال داش��ته باش��یم، اما هنور نشانه هایی از این موضوع 
دیده نمی ش��ود و هنوز تقاضایی این چنینی شکل نگرفته است. امیدوار 

هستیم که روزها و هفته آینده این تقاضا ایجاد شود.
وی اف��زود: البته به دلیل افزایش قیمت ط��ال و کاهش قدرت خرید، 
این روزها ش��اهد این هس��تیم که زوج های جوان به جای خرید حلقه و 
سرویس های طال، اقدام به خرید بدلیجات  می کنند که نگران کننده است. 
توصیه ما این اس��ت که به جای خرید این بدلیجات که هیچ گونه ارزش 
ریال��ی و ذاتی برای آینده آنها ندارد، طال با وزن هرچند پایین خریداری 

کنند که می تواند سرمایه ای برای آینده آنها نیز باشد.  
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در رابطه با آخرین قیمت ها در 
بازار سکه و طال، اظهار کرد: در حال حاضر هر قطعه سکه تمام بهار طرح 
جدید 12 میلیون و 100 هزار تومان قیمت دارد که همانطور که اش��اره 
شد، نسبت به اوایل هفته به طور میانگین یک میلیون و 100 هزار تومان 
افزایش قیمت را تجربه کرده اس��ت. هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز 
11 میلیون و ۸00 هزار تومان، نیم س��که 6میلیون و 400 هزار تومان، 
ربع سکه 4میلیون و 400 هزار تومان و سکه های یک گرمی 2 میلیون و 

450 هزار تومان قیمت دارند.
کش��تی آرای ادام��ه داد: همچنین هر مثقال طال ب��ا ۳50 هزار تومان 
افزای��ش قیم��ت در طول هفته اخیر، 5 میلی��ون و ۸0 هزار تومان و هر 
گ��رم طالی 1۸ عیار نیز با افزایش 65 تا ۷0 هزار تومانی، یک میلیون و 
120 هزار تومان قیمت دارند. همچنین آخرین نرخ ثبت شده برای اونس 

جهانی نیز 1۸1۸ دالر است.

نهاد س��ازمان ملل متحد در گزارشی پیش بینی کرد احیای تجارت 
جهانی در س��ه ماهه نخست سال 2021 به دلیل مختل ماندن صنعت 

نفت تحت تاثیر همه گیری ویروس کرونا، دوباره ضعیف خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، کنفرانس تجارت و توس��عه س��ازمان ملل متحد 
)آنکت��اد( اع��الم کرد پ��س از اینکه قرنطینه ها باعث رش��د منفی 15 
درصدی تجارت جهانی در نیمه اول س��ال 2020 ش��د، در نیمه دوم 
س��ال روند تجارت بهبود یافت و در سه ماهه چهارم در مقایسه با سه 
ماهه سوم حدود ۸درصد رشد کرد، با این حال تجارت جهانی در سال 

2020 رشد منفی ۹ درصدی داشت.
رش��د تجارت در س��ه ماهه چهارم تا حدود زیادی تحت تاثیر رشد 
تجارت کش��ورهای در حال توس��عه به خصوص کشورهای شرق آسیا 
بود و تجارت کاالهای این منطقه در س��ه ماهه چهارم برمبنای ساالنه 

12درصد رشد کرد.
در گزارش آنکتاد آمده اس��ت: اقتصادهای ش��رق آسیا با رشد قوی 
صادرات و رش��د سهم بازار جهانی، روند احیا را هدایت می کنند. اکثر 
بخش ه��ای تولی��دی به جز انرژی و حمل و نقل در س��ه ماهه چهارم 

بهبود داش��تند، با این حال تجارت خدمات در س��طح مشابه سه ماهه 
س��وم ماند و صادرات خدمات از چین و تا حدودی کمتری هند نسبتا 

بهتر از کشورهای دیگر بود.
براس��اس گزارش رویترز، آنکتاد پیش بینی کرد تجارت کاال در س��ه 
ماهه نخست سال 2021 در مقایسه با سه ماه قبلی 1.5 درصد کاهش 
پی��دا می کند و تجارت خدمات ۷درصد کاهش خواهد داش��ت، با این 
حال اعالم کرد پیش بینی هایش به دلیل همه گیری و ابهامات پیرامون 

بسته های محرک مالی، مطمئن نیست.

عوامل صعودی شدن قیمت سکه و طال در بازار

احیای تجارت جهانی آهسته شد

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

طرح های خودرویی مجلس به کجا رسید؟
عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی از وضعیت طرح های خودرویی کمیسیون مبنی بر عرضه 

در بورس و تحقیق و تفحص از صنعت خودرو خبر داد.
علی ج��دی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
براساس تصمیم هیأت رئیسه کمیسیون، مقرر شد، دستور جلسات 
روزهای یکش��نبه و سه ش��نبه به ادامه بررسی طرح عرضه خودرو 
در ب��ورس کاال اختصاص یابد، همچنی��ن مباحثی نیز درخصوص 
طرح ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس دهم اعاده شده از 
ش��ورای نگهبان در این جلسات مطرح شد  تا بدین ترتیب بررسی 

پرونده بورسی شدن خودرو در کمیسیون بسته شود.
وی درخص��وص اینکه طرح تحقی��ق و تفحص در چه مرحله ای 
ق��رار دارد، گفت: با انتصاب آقای علی اکبر کریمی به عنوان رئیس 
کمیته، تقس��یم کار در جلسه اخیر انجام شد و بدین ترتیب عمال 
ورود به موضوع تحقیق و تفحص از صنعت خودرو آغاز شده است.

نماینده مردم ش��یروان در مجلس ش��ورای اسالمی درخصوص 
نامه ارس��الی از س��وی انجمن فوالد مبنی بر تعویق طرح زنجیره 
ف��والد تاکید کرد: این ط��رح پس از برگزاری جلس��ات متعدد با 
وزارت صمت، انجمن ها و تولیدکنندگان در جلس��ه روز یکش��نبه 
کمیس��یون صنایع مصوب و پرونده بسته ش��ده و به صحن علنی 
نیز ارجاع گردیده و دالیل ذکرش��ده از سوی این انجمن از جمله 
تغییر روس��ای معاونت امور معادن وزارت صمت و سازمان بورس، 

نمی تواند موجب معطلی مجلس و توقف بررسی این طرح باشد.
جدی در ادامه درخصوص عدم اعمال تورم بخشی 14 درصدی 
ب��ر روی قیمت خودرو برای س��ه ماهه پایانی س��ال جاری ضمن 
ابراز مخالفت با قیمت گذاری دس��توری ش��ورای رقابت بیان کرد: 
این ش��ورا نمی بایست در تعیین قیمت خودرو دخالت کند و نقش 

اصلی در این حوزه بر دوش تولیدکنندگان خودرو است.
وی با توجه به مخالفت وزیر صمت نس��بت به عرضه خودرو در 
بورس کاال و همچنین عدم حمایت وی از مصوبه آزادسازی شورای 
رقابت، درخصوص تنظیم بس��ته جهش تولید خودرو از سوی این 
وزارتخانه تصریح کرد: این طرح مبتنی بر آزادسازی قیمت بوده و 
بحث نظارت از بیرون چندان مورد پذیرش نیس��ت که مجلس نیز 
با این سبک قیمت گذاری و ملزم کردن خودروسازان به میزانی از 

تولید موافق نیست، بلکه قائل به یک روش بینابینی است.
ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس��المی تاکید کرد: می بایس��ت 
ش��رایطی فراهم ش��ود تا خودروس��ازان بتوانند در مبحث تعیین 
قیمت خ��ودرو ورود کنن��د و وزارت صمت نیز ب��ه عنوان متولی 
براس��اس قواعد تعریف ش��ده، نس��بت به قیمت گذاری و مدیریت 

فضا اقدام نماید.
جدی اذعان داش��ت: اینک��ه قیمت گذاری صرفا ب��ه هیأت مدیره 
خودروسازان واگذار ش��ود، به دلیل انحصاری بودن تولید و بازار این 
محصول اشکاالتی ایجاد خواهد کرد، اما در این میان، مجلس معتقد 
به احتساب سود تولید برای خودروسازان به منظور ایجاد انگیزه بوده 

نه اینکه خودرو کمتر از قیمت تمام شده به فروش برسد.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: اگر خودروسازان انگیزه ای برای 
فعالیت نداش��ته باش��ند، کاهش تولید و عرضه اتفاق می افتد و با 
توجه ب��ه افزایش دائم��ی تقاضا، چالش های بیش��تری گریبانگیر 

صنعت خودروی کشور خواهد شد.

سال 1400 بازار بهتری برای خرید خودرو است؟
این روز ها مصرف کنندگان دائما به این فکر می کنند که آینده بازار 
خودرو چه خواهد شد؟ آیا کاهش قیمت ها در راه است؟ آیا فاصله بین 
قیمت کارخانه تا ب��ازار آزاد کاهش خواهد یافت؟ چه زمانی می توان 
خودرو را تحوی��ل روز یا در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت کرد؟ آیا 

سال آینده واردات خودرو مجددا از سر گرفته می شود یا خیر؟
برای رسیدن به این سواالت، ابهامات زیادی وجود دارد، امسال 
س��ال هیجانی برای بازار خودرو بود، از اول س��ال تاکنون ش��اهد 
نوسانات زیاد قیمتی بودیم، خودرویی که در اول سال ۷0 میلیون 
تومان می خریدیم، اکنون به 110 میلیون تومان رس��یده اس��ت، 

نوسانات ارز یکی از اصلی ترین عوامل تغییرات قیمتی بود.
ج��دای از تغییرات نوس��انات ارزی، سیاس��ت های داخلی نقش 
زیادی در این تغییرات قیمتی داشت، قیمت گذاری دستوری نقش 
زیادی در این بازار داش��ت، حاال کارشناس��ان معتقد هستند بازار 
خودرو اکنون به ثبات قیمتی رس��یده و خریداران می توانند اقدام 
به خرید کنند، اما اینکه س��ال آینده چه اتفاقی می افتد، موضوعی 

است که در این گزارش به آن پرداخته ایم.
نوسانات بازار خودرو در سال آینده

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نوسانات بازار 
خودرو در س��ال آینده، گفت: آنچه مشخص و مبرهن است بخش 
بزرگی از بازار خودروی کش��ور در اختیار محصوالت خودروسازان 
داخلی و چینی است. از این میزان درصد آمار خاصی در دسترس 
نیس��ت. ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادامه داد: ول��ی داده ها 
نش��ان می دهند مثال در س��ال 1۳۹6 در حالی ک��ه میزان تولید 
خودروس��ازان داخلی یک میلیون و 5۳4 هزار دس��تگاه بوده، در 
همی��ن مدت مش��ابه و در طول حدود ۳65 روز ح��دود ۷0 هزار 
دستگاه خودرو به کشور وارد شده که با یک ضرب و تقسیم ساده 
درمی یابی��م این ضریب حتی در پروس��ه ای از زمان به کمتر از 1 

درصد رسیده و سهم خودرو های وارداتی ناچیز بوده است.
فرزانه گفت: حال که بیش از ۳ س��ال اس��ت ب��ه صورت کامل، 
واردات خودرو متوقف ش��ده اس��ت پس می توان دریافت که سهم 
خودرو های داخلی با افزایش دوباره ای روبه رو شده است. از طرفی 
افزایش قیمت نامتعادل خودرو های وارداتی س��بب ش��ده تا طی 
۳ س��ال اخیر بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان نگاه ش��ان به 
س��مت خودرو های داخل��ی و چینی و گروهی دیگ��ر خودرو های 

وارداتی کارکرده و قدیمی برود.
این کارش��ناس صنعت خودرو بیان کرد: اگرچه طی 6 ماه اخیر 
ب��ازار خ��ودرو در هر دو بخ��ش )داخلی و وارداتی( ب��ا رکود قابل 
توجهی مواجه بوده، اما با نزدیک ش��دن به هفته های پایانی سال 
در کنار تثبیت نسبی قیمت ارز و آرامش مقطعی در بازار خودرو، 
مصرف کنن��دکان در مقی��اس کوچکی به دنب��ال خرید خودروی 

موردنظر خود هستند.

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با رد 
خب��ر واردات خودرو های خارجی دس��ت دوم گفت این موضوع مرتبط با 
خودرو های کارکرده در مناطق آزاد و در بودجه 1400 است که این مسئله 

نیز با توجه به تصویب نشدن این الیحه مسکوت ماند.
آق��ای حجت اهلل فیروزی در گفت وگو با صدا و س��یما با اش��اره به طرح 
س��اماندهی خودرو که در دس��تور کار نمایندگان در کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اس��المی قرار گرفته اس��ت یا خیر؟ اظهار داشت: 
ابهامی که در س��طح رسانه ها با موضوع واردات خودرو های خارجی دست 
دوم مطرح ش��د مربوط به موضوعی در کمیس��یون تلفیق بودجه 1400 
است. وی افزود: موضوع خودرو های خارجی دست دوم شامل خودرو های 

کارکرده در مناطق آزاد است به این معنا که خودرو هایی که کارکرد داشته 
و مدتی در آن مناطق آزاد استفاده شده اند قابلیت وارد به شهر های داخل 
کش��ور را دارند و این موضوع، چون در الیحه 1400 مطرح بود پس از رد 
کلیات و بازگش��ت بودجه سال آینده به دولت نیز اکنون مسکوت خواهد 

ماند تا اینکه ببینیم الیحه دولت در این زمینه چه خواهد شد.
آقای فیروزی در ادامه با بیان اینکه ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس در دس��تور اس��ت، گفت: عرضه و تقاضای خودرو 
برای ما مهم اس��ت و در این زمینه در کمیسیون به دنبال متعادل کردن 

بازار خودرو هستیم.
نماینده مردم فس��ا در مجلس با تأکید بر اینک��ه از چند ظرفیت برای 

واردات خودرو استفاده می شود، گفت: یکی از آن ظرفیت ها این است که 
در ازای صادرات خودرو های داخلی می توانند خودروی خارجی وارد کنند 
همچنین آنها که قطعات خودرو های داخلی را صادر می کنند از محل این 

مورد نیز می توانند خودرو وارد کشور کنند.
آق��ای فیروزی با بی��ان اینکه افرادی ک��ه نیازی ب��ه ارز دولتی ندارند، 
می توانن��د واردات خودرو انجام دهند اضافه ک��رد: به موازات آن این افراد 
تعهدی نیز به دولت ندارند می توانند خودرو وارد کنند همچنین افرادی از 
جمهوری اسالمی نفت خریداری کنند و بتوانند در خارج به فروش برسانند 
می توانن��د از محل فروش خودرو وارد کنن��د و تأکید می کنم که موضوع 

واردات خودرو های خارجی دست  دوم صحت ندارد.

واردات خودرو های خارجی دست دوم صحت ندارد

اگرچه با کاهش تب و تاب نرخ دالر، قیمت خودرو نیز هیجان قبلی 
خود را از دس��ت داده و تا حدودی به ثبات رسیده است، اما مشکالت 
س��اختاری این صنعت همچنان پابرجا بوده و هر روز چهره جدیدی از 
خود نشان می دهد؛ به شکلی که به دلیل حواشی بسیار این صنعت در 
س��ال جاری که بیشترین زیان را نیز نصیب مصرف کننده اصلی کرده 
است، نهادهای مختلف از دولت گرفته تا مجلس و دستگاه های نظارتی 
قصد مداخله و طرح ریزی برای حل مش��کالت صنعت خودروسازی را 

داشته اند.
مجلس به دنباِل عرضه خودرو در بورس

یک��ی از مهمترین برنامه هایی که برای صنعت خودرو تدوین ش��د، 
طرح مجلس تحت عنوان »طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک« 
اس��ت. طراحان معتقدند با اجرای این طرح می توان به متعادل شدن 

قیمت ها و حذف رانت و واسطه گری امیدوار بود.
کلی��ات این طرح که ب��ا همکاری وزارت صمت و خودروس��ازان در 
دس��تور کار نمایندگان قرار گرفته اس��ت، چندی پیش مورد تصویب 
قرار گرفت؛ این در حالی اس��ت که رزم حسینی وزیر صمت از اساس 
مخالف یکی از مهمتری��ن محورهای این طرح یعنی عرضه خودرو در 
بورس بوده و راه حل دیگری را برای رفع مشکل عرضه خودرو در نظر 

داشته است.
حجت اهلل فیروزی س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به 
مه��ر، می گوید: با عرضه خودرو در بورس این محصول با قیمت واقعی 
به فروش خواهد رسید. در این صورت دیگر شاهد سوءاستفاده دالل ها 

و به وجود آمدن قیمت حاشیه بازار نخواهیم بود.
وی ب��ا بیان اینکه با عرضه خودرو در بورس ش��اهد افزایش کیفیت 
خ��ودرو هم خواهیم ب��ود، افزود: ب��ا عرضه خودرو در ب��ورس، تعداد 
خودروهای تولیدی کش��ور ه��م افزایش می یابد، عالوه بر آن ش��اهد 

افزای��ش کیفیت خودروهای تولی��دی هم خواهیم بود. س��رمایه های 
س��رگردان موجود در بازار که بعضاً در مسیر خرید و فروش طال و ارز 

قرار می گیرد هم مدیریت می شود.
بسته های وزارت صمت برای صنعت خودرو

اقدام��ات مجلس ب��رای نهایی کردن ط��رح تحول ب��ازار و صنعت 
خودروی س��بک در حالی است که وزارت صمت هم برنامه خود برای 

ساماندهی صنعت را تقدیم دولت کرده است.
برنام��ه وزارت صم��ت تحت عنوان »بس��ته جهش تولی��د و خروج 
ش��رکت های خودروس��از از زیان دهی« بود که چهارم آذرماه از سوی 
وزی��ر صمت ب��ه معاون اقتص��ادی رئیس جمهور ارائه و مقرر ش��د در 
ش��ورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شود و در صورت تأیید و 
تصویب، برای اجرا ابالغ ش��ود. عالوه ب��ر این برنامه  ایدرو )زیرمجموعه 
وزارت صم��ت( نیز برنامه موقتی مجزایی را برای قیمت گذاری خودرو 

طراحی کرده بود که البته مشخص نشد چه عاقبتی پیدا کرد.
آنطور که رزم حسینی گفته است این بسته شامل نحوه قیمت گذاری، 
حمایت مالی، تعمیق س��اخت داخل، افزایش تولید و شکست انحصار 

رقابتی کردن تولیدات خودرویی با کیفیت می شود.
شورای رقابت کجای کار است؟

عالوه  بر دولت و مجلس، ش��ورای رقابت که در س��ال های اخیر در 
مس��یر قیمت گذاری خودرو در رفت و برگش��ت بوده است نیز حضور 
دارد که طبق آخرین مصوبه قرار بود هر سه ماه یک بار قیمت خودرو 
را به روز کند که البته این برنامه برای زمس��تان لغو ش��د و رضا ش��یوا 
رئیس ش��ورای رقابت اعالم ک��رد که طبق برنامه جدی��د از این پس 
قیمت گذاری خودروها به جای سه ماهه، هر شش ماه یا ساالنه تعیین 

خواهد شد.
همچنین در کنار به روز رس��انی قیمت ها، شورای رقابت اعالم کرده 

ب��ود که تصمیم گرفت��ه قیمت خودروهای کم تیراژ ک��ه 45 درصد از 
محصوالت خودروس��ازی ها )1۸ محصول( را ش��امل می ش��ود را آزاد 
کند، اما با توجه به انتقادات نهادهایی همچون دادس��تانی کل کشور، 
شورای رقابت به ناگهان چندی پیش از تصمیم خود عقب نشینی کرد 
و مشخص نیست در نهایت این شورا چه تصمیمی برای قیمت گذاری 

خودرو خواهد گرفت.
 ورود دادستانی به قیمت گذاری خودرو

حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز چندی پیش 
در مورد صنعت خودروی کش��ور گفته بود: صنعت خودرو از سال ۹۳ 
تا امروز س��ند به روز ش��ده ای ندارد که ض��رورت دارد هدف گذاری و 
چش��م انداز م��ا در این صنعت، موانع، چالش ه��ا و رفع این چالش ها و 

متناسب با آنها برنامه اجرایی برای رفع این چالش ها تدوین شود.
وی گفته بود: س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور مخالف مصوبه وزارت 
صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در 
بازار است، گفت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش 

مجدد قیمت خودرو در بازار شود.
درویشیان تصریح کرده بود: نمی شود گفت برای تنظیم بازار یا برای 
حل مش��کالت تولیدکنندگان خودرو، قیمت خ��ودروی کارخانه باید 
به قیمت بازار نزدیک ش��ود. بس��یاری از هزینه هایی که امروز از جیب 
مردم برای خودرو پرداخت می ش��ود، هزینه های سربار است و هزینه 
واقعی تولید خودرو نیس��ت. باید اصالحی در س��اختار تولیدکنندگان 
خودرو ایجاد ش��ود و ش��رکت های خودروس��از از طرق مختلف مانند 
پاالیش نیروها در هزینه های شأن صرفه جویی کنند بنابراین اینکه ما 
قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش 
مناسبی برای کمک به خودروساز نیست چراکه ممکن است این امر به 

همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی گفت از وزارت بهداشت درخواست 
انجام تست کرونا برای ۳20 هزار نفر از رانندگان تاکسی را داشتیم.

ب��ه گزارش پای��گاه خب��ری »عصر خ��ودرو« به نقل از باش��گاه 
خبرن��گاران، مرتضی ضامن��ی مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های 
ش��هری کشور با اشاره به انجام  تس��ت کرونا در تاکسیرانی، اظهار 
کرد: بعد از ش��یوع کرونا و مشخص شدن چارچوب های بهداشتی، 
م��ا طبق برنامه پیش رفتیم و ش��هرداری ها ه��م همراه ما پای کار 

بودند.

وی ادامه داد: انجام تس��ت فراگی��ر کرونا برای همه رانندگان رخ 
نداد، اما بحث غربالگری توسط بسیاری از شهرداری ها اجرایی شد 

و رانندگانی که گاهی عالئم داشتند، تست کرونا دادند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با اشاره به وعده 
وزیر راه مبنی بر انجام تس��ت کرونا برای تمامی رانندگان، تصریح 
کرد: در صورتی که تست راننده موردنظر مثبت باشد، به آن اجازه 
فعالیت نخواهیم داد، تاکس��ی های برون ش��هری ما در حوزه وزارت 
راه و ترابری اس��ت و اینکه آقای اس��المی وزیر راه گفت که تست 

کرونا گرفته می ش��ود، مربوط به این حوزه با تعداد محدود است و 
به صورت کلی در این حوزه 20 تا ۳0 هزار دستگاه وجود دارد.

ضامن��ی تاکید کرد: در حوزه ش��هری تعداد ۳20 ه��زار ناوگان 
وجود دارد و ما از وزارت بهداشت درخواست تست کرونا برای این 
رانندگان را داش��تیم و اعالم آمادگی هم کردیم، اما هیچ پاس��خی 
مبن��ی بر موافق��ت و اعالم آمادگ��ی دریافت نکردی��م و در حوزه 
رانندگان تاکسی حدود یک هزار و 400 نفر به کرونا ویروس مبتال 

شدند که 152 نفر از آنها فوت کردند.

انتظار چند ماهه صنعت خودرو برای ریل گذاری

ماجرای تست کرونای رانندگان تاکسی به کجا رسید؟
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با آغاز دوره ریاست جمهوری »جو بایدن« در ایاالت متحده به نظر می رسد 
بحث جنجالی فروش اجباری تیک تاک به شرکت های آمریکایی نیز سرنوشت 
دیگری پیدا خواهد کرد. به گفته منابع آگاه، پروژه فروش اجباری تیک تاک به 

اوراکل تا زمانی نامعلوم متوقف شده است.
به گزارش دیجیاتو پاییز امسال،  دولت ترامپ 
طی فرمانی با تحت فش��ار قرار دادن ش��رکت 
»بایت دن��س« مالک تیک ت��اک در صدد بود 
کس��ب و کار این ش��بکه اجتماعی محبوب به 
شرکت هایی آمریکایی واگذار شود. دلیل صدور 
این فرمان، نگرانی در مورد همکاری این شرکت 
با پکن برای دسترس��ی غیرمج��از به اطالعات 
کاربران آمریکایی ب��ود. بایت  دنس برای فرار از 
تحریم های آمریکا با ش��رکت های »اوراکل« و 
»والمارت« بر سر فروش 20 درصد از سهامش 
در تیک  تاک به توافق رسید،. دولت ترامپ نیز 
این توافق را تایید ک��رد. از نظر چینی ها خطر 

جاسوسی یک بهانه بود و دولت ترامپ قصد داشت به بهانه به خطر افتادن 
امنیت، مانع رش��د تجاری یک کس��ب و کار موفق آنها شود.  شرکت بایت 
دن��س علی رغم مخالفت های اولیه مس��یرهای قانونی را ط��ی کرد و کار را 

پیش برد، اما با روی کار آمدن جو بایدن ظاهرا ورق برگش��ته است. با روی 
کار آمدن جو بایدن ظاهرا ورق برگش��ته اس��ت. »وال استریت ژورنال« در 
آخری��ن گزارش خود به نقل از منابع آگاه، اعالم کرده که پروژه فروش تیک 
ت��اک به ش��رکت های آمریکایی ب��رای مدت 
زمانی نامعلوم متوقف شده است. با این وجود 
مذاک��ره بین تیک تاک و مقامات امنیت ملی 
ایاالت متحده همچنان ادامه دارد تا نگرانی ها 
در مورد جمع آوری داده،  احتمال دس��تکاری 
و سانس��ور محتوای اپلیکیش��ن مرتفع شود. 
در عی��ن ح��ال، طبق گفته »امیل��ی هورن« 
سخنگوی شورای امنیت ملی، ایاالت متحده 
در حال بررس��ی تهدیدهای بالقوه برای حفظ 
حری��م خصوصی داده ه��ا و امنی��ت در برابر 
نف��وذ دولت های خارجی اس��ت. امیلی هورن 
می گوید: »قصد داری��م رویکردی جامع برای 
تامین امنیت داده های ای��االت متحده ایجاد 
کنیم. در نتیجه طیف گس��ترده ای از تهدیدها را مورد توجه قرار می دهیم. 
در این بین بررس��ی وضعیت اپلیکیشن های چینی و سایر نرم افزارهایی که 

در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کاربران در س��ال 2020 بالغ بر 10.۳ میلیارد دالر صرف 100 اپلیکیش��ن 
اشتراکی برتر در اپ استور کرده اند که 4 برابر از هزینه صرف شده روی 100 

اپ برتر گوگل پلی بیشتر است.
به گزارش دیجیاتو، برآوردهای موسس��ه 
تحقیقاتی »سنس��ور تاور« نش��ان می دهد 
که درآمد حاص��ل از برترین اپ  های خارج 
از حوزه گیم اپ اس��تور با رشد قابل توجه 
۳2 درصدی نسبت به سال گذشته به 10.۳ 
میلیارد دالر رسیده است. رشد 25 درصدی 
آمری��کا کمتر از میانگین جهانی اس��ت، اما 
4.5 میلیارد دالر از کل این مبلغ را ش��امل 

می شود.
هزین��ه ای که کاربران گ��وگل پلی صرف 
اپ های اش��تراکی کرده اند با رشد باالتر 42 
درصدی هم��راه بوده، ام��ا از نظر درآمد از 
2.۷ میلی��ون فراتر نمی رود؛ به عبارت دیگر 

درآمد توس��عه دهندگان گوگل پلی از 100 اپ اش��تراکی برتر تقریبا 
یک چهارم اپ اس��تور است. س��هم کاربران آمریکایی گوگل پلی 1.4 

میلیارد دالر بوده است.

در مجموع درآمد 100 اپ اش��تراکی غیرگیمینگ برتر با رشد سالیانه ۳4 
درصدی به 1۳ میلیارد دالر رس��یده که بخش��ی از آن ناشی از شیوع کرونا و 
خانه نشینی است که به افزایش استفاده کاربران از دنیای دیجیتال منجر شده 
است. این درآمد حدود 11.۷ درصد از کل 111 
میلیارد دالری اس��ت که س��ال گذشته صرف 
خرید آیتم های درون برنامه ای اپ ها شده است.

از نظ��ر رتبه بن��دی س��رویس  های مختلف 
کمپانی آلفابت بیشترین درآمد را داشته اند که 
در رأس آنها یوتیوب و گوگل وان قرار دارند. در 
رده بن��دی کلی هر دو مارکت »دیزنی پالس«، 
»تین��در«، »پان��دورا«، »تویی��چ«، »بامبل« و 
»HBOمکس« رتبه های درآم��دی برتر را از 

آن خود کرده اند.
از نظ��ر تاریخی اکوسیس��تم برنامه های اپل 
همیش��ه درآمد بیش��تری داش��ته و در مقابل 
گ��وگل پلی از نظر تعداد نصب برنامه ها در رده 
باالتری قرار گرفته اس��ت. سنسور تاور ماه گذشته در گزارشی درآمد کلی اپ 
اس��تور و پلی اس��تور در س��ال 2020 را به ترتیب ۷2.۳ و ۳۸.6 میلیارد دالر 

عنوان کرده بود.

درآمد ساالنه 100 اپلیکیشن اشتراکی برتر در اپ استور 4 برابر گوگل فروش اجباری تیک تاک به اوراکل متوقف شد
پلی است

دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق 
معاونت علمی و فناوری از جایگاه مطلوب ایران در شاخص های جهانی نوآوری 

گفت.
پرویز کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع 
نرم و خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به نقش نوآوری 
و صنایع خالق در حرکت کش��ورها به سوی پیش��رفت و توسعه پایدار گفت: 
میزان حرکت و موفقیت کش��ورها در مس��یر نوآوری، قدر و جایگاه آنها را در 
نبرد تنگاتنگ فناوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کشورهای جهان 

تعیین و تبیین می کند.
 دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق، 
با بیان اینکه یکی از معیارهای گوناگون برای درک جایگاه رو به رش��د ایران 
گزارش شاخص جهانی نوآوری است، عنوان کرد: سهم قابل توجه بازار کشورها 
از خالقیت و نوآوری، معیار و ش��اخص اصلی در  پیش��رفت اس��ت و در این 
مس��یر، حمایت از نیروی انسانی متخصص و توسعه زیست بوم نوآوری نقشی 

سرنوشت ساز ایفا می کند.
 »Gii« کرمی با اشاره به اینکه براساس گزارش شاخص های جهانی نوآوری
قرار گرفتن ایران در جمع 100 خوش��ه برتر علم و فناوری جهان، نش��انی از 
پیش��رفت نوآورانه و خالق کشور اس��ت، ادامه داد: گزارش اخیر شاخص های 
جهانی نوآوری بار دیگر توانمندی علمی و فناورانه ایران به نمایش گذاشت و 
قرار گرفتن تهران در جایگاه نهم مناطق یا همان خوشه های برتر علم و فناوری 
در کش��ورهای در حال توسعه نوظهور، نش��ان داد ایران در مسیر رو به جلوی 

نوآوری ها قرار دارد.
رشد قابل توجه ایران در شاخص ها

مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، روند رو به رش��د ایران در 
 »Gii«مس��یر خالقیت و نوآوری براساس گزارش شاخص های جهانی نوآوری
در سال های اخیر را نشان دهنده حرکت ارزشمند کشورمان به سوی پیشرفت 
دانست و افزود: رشد درخور توجه جایگاه ایران در گزارش های سال های اخیر 
شاخص های جهانی نوآوری نشان دهنده ریل گذاری صحیح و اولویت بخشی به 
این حوزه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست  جمهوری است. به طوری 
 که آغاز راه ایران در جایگاه 120 جهانی قرار داشت و امروز در رتبه 61 هستیم؛ 
موضوعی که ماحصل کار  که این مسئله نتیجه کار همه دانشگاه ها، شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها است.«
 بهبود روند پیشرفت کشور

کرمی با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تقویت 
زیست بوم فناوری و نوآوری از بهبود وضعیت کشور در مسیر پیشرفت گفت: 
با توجه به اهمیت نوآوری زیس��ت بومی ایجاد شد تا شرکت های دانش بنیان و 
خالق بتوانند با کمک و همکاری تمامی بخش های زنجیره ارزش، از دانشگاه ها، 
پارک های علم و فناوری، شتاب دهنده ها، کارخانه های نوآوری، خانه های خالق 
و مراک��ز نوآوری، در جهان پر تب و تاب رقابت نوآورانه توانمندی های نوآورانه 

خود را به جهان معرفی کنند.
دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق با 
 )Global Innovation Index( بیان اینکه گزارش شاخص جهانی نوآوری
که هر س��اله منتشر می شود، به وضعیت کش��ورها از حیث نوآوری با تکیه بر 
معیاره��ا و مبناهای گوناگون می پردازد ادام��ه داد: در این گزارش، فعالیت ها 
و تالش های 1۳1 کش��ور مورد بررسی قرار می گیرد. این کشورها بخش قابل 
توجهی از حرکت جهان را دربرمی گیرند همین موضوع موجب ش��ده اس��ت 
این گزارش ۹0درصد از جمعیت جهان و همچنین بیش از ۹5درصد از تولید 

ناخالص داخلی دنیا را مورد تبیین و تحلیل قرار بدهد.
 کرمی همچنین بیان کرد: شاخص جهانی نوآوری از ۷ شاخص تشکیل شده 
است که در دو دسته ورودی و خروجی دسته بندی شده اند. در دسته ورودی ها 
که نشان دهنده توانایی اقتصاد یک کشور به منظور انجام فعالیت های نوآورانه 
است، ارکان نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت ها، پیچیدگی بازار و 

پیچیدگی کسب و کار قرار دارند.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه تاکید کرد: در گروه 
خروجی ها که ماحصل تالش های فعالیت های نوآورانه کش��ورها را به نمایش 
می گذارد، خروجی های دانش��ی و فناورانه و خروجی خالقانه مورد توجه قرار 
می گیرند. ایران در این شاخص، جایگاه 120 جهانی را به خود اختصاص داده 
است؛ ایران در زیرشاخص های نهادی یعنی محیط سیاسی، محیط تنظیم گری 
و محیط کس��ب و کار به ترتی��ب در جای��گاه 106، 11۷ و 125 جهانی قرار 

گرفته است.
جایگاه خوب ایران در شاخص سرمایه انسانی و تحقیقات

کرمی افزود: براس��اس گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2020، ایران 
در ش��اخص س��رمایه انس��انی و تحقیقات که همواره از نقاط قوت کشور در 
این گزارش به ش��مار می رود، در جایگاه 46 جهانی ایس��تاده است. کشورمان 
در زیرش��اخص تحقیق و توس��عه، به رتبه 4۸ جهانی صعود کرده است و در 
زیرش��اخص تحصیالت جایگاه ۸۳ و در تحصیالت عالی  رتبه ۷ جهانی را قرار 
گرفت. همچنین ایران به جایگاه سوم جهانی در شاخص تعداد فارغ التحصیالن 

علوم و مهندسی دست یافت.
به گفته دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع 
نرم و خالق، در ش��اخص زیرساخت ها، ایران در جایگاه 6۹ قرار گرفته 
اس��ت. در زیرش��اخص فناوری اطالع��ات و ارتباطات رتب��ه ۸0 و در 
شاخص زیرساخت ها جایگاه ۳1 سهم ایران از این رقابت جهانی است. 
در زیرش��اخص پایداری زیس��ت محیطی، ایران در رده ۹2 جهان قرار 
گرفته اس��ت. کش��ورمان همچنین رتبه 10 را در شاخص شکل گیری 
س��رمایه ناخالص و همچنین رتبه ۳۹ در شاخص دسترسی به فناوری 

اطالعات و ارتباطات را از آن خود کرده است.
رئی��س مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری ادامه داد: یکی از ش��اخص های مه��م در گ��زارش GII توجه به 
پیچیدگی بازار اس��ت که ایران در این شاخص، جایگاه 10۸ جهانی را به خود 
اختصاص داده است. ایران همچنین رتبه ۷۷ را در زیرشاخص  اعتبارات کسب 
کرده و در تجارت، رقابت و اندازه بازار توانست جایگاه 10۷ را به خود اختصاص 
دهد. ایران در زیرش��اخص س��رمایه گذاری، به رتبه 115 جهانی رسیده است. 
هجدهمین کشور در شاخص مقیاس بازار داخلی در زیرشاخص تجارت، رقابت 
و اندازه بازار نیز یکی از دستاوردهای ایران است. در شاخص میانگین وزنی نرخ 

تعرفه واردات، ایران در جایگاه 12۹ دنیا قرار دارد.
 رتبه 112 ایران در شاخص پیچیدگی کسب و کار

مش��اور معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه 
ایران در ش��اخص پیچیدگی کس��ب و کار جای��گاه 112 جهانی را به 
خ��ود اختصاص داده اس��ت، گفت: در زیرش��اخص های کاش��اخصان 
دانش��ی و پیوندهای نوآوری به ترتیب رتبه 10۳ و 100 سهم ایران از 
شاخص های جهانی نوآوری بود و در زیرشاخص جذب دانش، در میان 
100 کشور نخس��ت دنیا جای دارد. در زیرشاخص پیوندهای نوآوری 
رتبه 11۷ و در ش��اخص همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت ایران به 

رتبه 122 رسید.

گفته می شود اپل با ورود به صنعت خودرو، بزرگترین رقیبی خواهد بود که تسال 
می تواند با آن روبه رو شود.

بـه گزارش زومیت به نقل از اپل اینسـایدر، جین مونسـتر بنیان گـذار و یکی از 
تحلیلگران شـرکت تحقیقاتی Loup Ventures در مصاحبه  اخیرش به بررسـی 
شـایعات پیرامون ورود اپل به صنعت خودرو پرداخته و ادعا کرده اسـت که غول 
دنیای فناوری می تواند به بزرگترین رقیب تسال تبدیل شود. مونستر در گفت وگو با 
برایان کولی از نشـریه  CNET می گوید: »اپل به  وضوح برای ساخت خودرو بسیار 

مصمم است، اما این هدف شش ماه پیش مشخص نبود.«
تحلیلگر Loup Ventures تعجب می  کند که سـهام تسـال تحت تأثیر افزایش 
شـایعات خودروی الکتریکی اپل قرار نگرفته و سهام اپل نیز به موجب آن افزایش 
نیافته است. وی در گوشه ای از سخنانش اذعان دارد که اپل بزرگترین رقیب تسال 
خواهد بود. مونسـتر می گوید هر دو شـرکت می توانند در آینده  بازار خودرو باقی 

بمانند و به رقابت با یکدیگر بپردازند.
گفته می شـود اپل و تسال می توانند چالشی بسـیار جدی برای کسب وکار سایر 
خودروسـازان باشند. اعتقاد بر این اسـت که انقالب بعدی وسایل نقلیه از صنعت 

فناوری ناشی خواهد شد. مونستر می گوید:

اپل رقیب تسـال خواهد بود و تسـال باید این قضیه را درک کند. یک دهه  دیگر، 
تسال می تواند به سهم 25درصد از سهم بازار جهانی خودروهای الکتریکی رضایت 

دهد و اپل 5 تا 15درصد از سهم بازار را داشته باشد.
با اسـتناد به شـایعات گذشـته، گمان می رود که کوپرتینویی ها با معرفی خودرو 
قصد دارند بازار انبوه را هدف قرار دهند. برخی از تحلیلگران خاطرنشان می کنند 
 Cruise و Waymo کـه اسـتراتژی اپل کامـال در تضاد بـا شـرکت هایی ماننـد
)متعلق به GM( اسـت که به سـمت توسعه خدمات اشـتراک رانندگی با استفاده 
از اتومبیل هـای خـودران حرکـت کرده اند. با ایـن اوصاف، جاه طلبی اپل بیشـتر 
شـبیه به اسـتراتژی تسـال خواهد بود که با تولید و عرضه  خودروهای الکتریکی 
خودران، موفقیت  بسـیاری کسـب کرده است. مونستر شـایعات مبنی بر احتمال 
ادغام تسـال و اپل را کمرنگ می داند و ادعا می کند که هر دو شـرکت در رابطه با 
کنترل محصوالت شان بیش از حد بی رحمانه عمل می کنند. وی با بیان آدرس پذیر 

بودن بازار می گوید:
ابعـاد دسـتورالعمل ها بزرگتر از هر چیـزی خواهد بود که اپل قبـال به  دنبال آن 
رفته اسـت. آنچه شرکت های فناوری را در رقابت نگه می دارد، رشد است. تاکنون 
اپـل هیچ توافق نامه ای را با خودروسـازان منعقـد نکرده، اما این امر، نقشـه  راه و 

کرمی: رشد 60 پله ای ایران در شاخص های جهانی نوآوری نمایانگر 
حرکت کشور در مسیر پیشرفت است

تحلیلگران معتقدند که اپل جدی ترین رقیب تسال خواهد بود

دریچــه

15 کارگروه تخصصی از کارشناس��ان حوزه های مختلف آزمایش��گاهی در شبکه فعال 
هس��تند و این یعنی تخص��ص و تجربه در این صنع��ت کاربردی جریان دارد. تش��کیل 
کارگروه های تخصصی در ش��بکه آزمایش��گاهی یکی از الزامات برای استفاده از تخصص 
و توان متخصصانی اس��ت که در این حوزه فعالیت می کنند و می توانند این خدمات را در 
مرز دانش پیش ببرند و ارتقا دهند. بر همین اس��اس نیز شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با کمک سرآمدان علمی در این حوزه 
اقدام به ایجاد 15 کارگروه تخصصی کرده است. رضا اسدی فرد، مدیر شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، درباره لزوم شکل گیری 
چنین کارگروه هایی گفت: یکی از اولویت های ش��بکه در این چند س��ال، توسعه پلتفرم 
جریان دانش بود که یکی از بهترین روش ها برای اجرایی شدن آن را حمایت از شکل گیری 

کارگروه های تخصصی می دانیم.

ابزار تخصصی به کمک ارتقای خدمات 
آزمایشگاهی آمد و کیفیت تحقیقات باال رفت

شنبه
25 بهمن 1399

شماره 1725



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

یک ش��رکت خالق موفق شد با تاسیس یک پلتفرم اختصاصی برای 
ادبیات داستانی و رمان، ماهانه میلیون ها بازدیدکننده جذب کند.

آرش یزدانی��ان عص��ر، مدیرعامل ش��رکت خالق داده پ��ردازان آی 
فر س��هند، گفت: این ش��رکت یک ش��بکه 
»لوکوب��وک«  عن��وان  تح��ت  اجتماع��ی 
راه ان��دازی کرده اس��ت که بیش��تر بر روی 
ح��وزه ادبیات داس��تانی و رم��ان، متمرکز 
اس��ت. در این پلتفرم، نویسندگان مختلف 
محت��وای داس��تانی و رم��ان خ��ود را ب��ه 
مخاطب��ان عرضه می کنن��د و مخاطب نیز 
نظر، نقد و پیش��نهادات خود را در این باره 

مطرح می کند.
 مدیرعامل شرکت خالق داده پردازان آی 
فر س��هند در ادامه افزود: س��ایر شبکه های 
اجتماعی متداول در کش��ور ما برای چنین 
موضوعی چندان مناس��ب نیستند، گذشته 

از فضای حاکم بر آنها، مس��ئله زیرس��اخت ها و فونت آنها نیز چندان 
با موضوع ادبیات داس��تانی منطبق نیس��ت. در ای��ن پلتفرم همچنین 
س��عی شده است تا مالکیت معنوی نویس��ندگان، حفظ شود و امکان 

کپی برداری تا حد زیادی از بین برود.
ای��ن فعال حوزه صنایع نرم و خالق، با اش��اره به بس��ترهای کاری 
فراهم ش��ده در این مجموعه خالق، گف��ت: این مجموعه همچنین با 
دعوت از ناش��ران، آنه��ا را ترغیب می کند 
تا کار نویس��ندگان مختل��ف را از نزدیک 
ببیند. گذش��ته از کیفی��ت کار، زمانی که 
ناشر میزان استقبال از یک نویسنده را در 
پلتفرم لوکوبوک می بیند، تشویق می شود 

تا با آن نویسنده خاص همکاری کند.
یزدانی��ان عص��ر ضم��ن توضی��ح دیگر 
ویژگی ه��ای فنی این پلتف��رم، بیان کرد: 
در ای��ن بس��تر، همچنی��ن امکاناتی برای 
گفت وگو ی��ا دنبال کردن، اعضای مختلف 
وجود دارد. بخش��ی نیز ب��ه معرفی کتاب 
اختص��اص پیدا کرده اس��ت. کتاب ها نیز 
عموم��اً در حوزه ادبیات داس��تانی و رمان 
هس��تند. اعض��ا همچنین می توانن��د در مورد این کتاب ه��ا نظرات و 
نقدهای خود را مطرح کنند و دیگران با استفاده از این نظرات تصمیم 

می گیرند که چه کتابی را در اولویت مطالعاتی خود قرار دهند.

یک شرکت خالق با تولید محصوالت خود بسیاری از امکانات تلفن 
همراه را به تلویزیون های هوش��مند و غیرهوشمند منتقل کرده است. 
س��یدرضا سجادی، مدیرعامل ش��رکت خالق فناوری و تدبیر هومان، 

گفت: این شرکت در دو حوزه سخت افزاری 
و نرم افزاری مش��غول به فعالیت اس��ت. در 
ح��وزه نرم افزاری یک پلتفرم به نام »هوما« 
را تولی��د کرده ای��م که مانند یک سیس��تم 
عامل، عمل می کند. وی ادامه داد: »هوما« 
بر روی  تی وی باکس ها، پیاده می شود که 
دس��تگاه هایی هس��تند که از طریق اتصال 
به تلویزیون ها، اکث��ر قابلیت های تلویزیون 
هوش��مند را به تلویزیون غیرهوشمند شما 
اضاف��ه می کنند. مدیرعامل ش��رکت خالق 
فناوری و تدبیر هومان، در ادامه افزود: این 
نرم افزار هم بر روی تی وی باکس های تولید 
این ش��رکت نصب می ش��ود و ه��م بر روی 

تجهیزات دیگر شرکت ها. کاربر می تواند با استفاده از این نرم افزار و تی 
وی باکس ها، انواع محتوا و برنامه ها مانند آشپزی، کتاب صوتی، امکان 
خرید آنالین و امکان س��رچ را بر روی تلویزیون خانگی خود داش��ته 

باشد. سجادی ضمن توضیح فعالیت های فناورانه صورت گرفته در این 
ش��رکت خالق، گفت: یک دس��تیار صوتی نیز برای این نرم افزار فعال 
شده اس��ت که شما با دس��تور دادن به آن مثاًل می توانید جدیدترین 
فیلم های نماوا، یا خالصه یک بازی فوتبال 
را س��رچ و تماش��ا کنید. اس��تقبال از این 
نرم افزار از ابتدای سال جاری بسیار خوب 
بوده اس��ت. در حال حاضر ای��ن نرم افزار 
بر روی تلویزیون های هوش��مند نیز قابل 
اجرا اس��ت. این فعال صنایع نرم و خالق 
همچنین بی��ان کرد: در ح��ال مذاکره با 
تلویزیون  تولیدکنن��ده  داخل��ی  برندهای 
هس��تیم تا از ابتدا، نرم اف��زار هوما را روی 
تلویزیون ه��ای تولید ش��ده توس��ط آنها 
نصب کنیم. خدمات ارائه ش��ده توسط این 
ش��رکت برای کاربر نهایی رایگان اس��ت و 
این ش��رکت خالق، هزینه این خدمت را 
از ش��رکت هایی مانند نماوا، که محتوای برخط ارائه می کنند، دریافت 
می کند. به گفته وی، بس��ترهای ارائه محتوا در کشور ما نیز همگام با 

دیگر کشورهای در حال توسعه و تغییر و تحول است. 

نویسندگان محتوای خود را عرضه می کنند و مخاطبان نقد خود را 
می گذارند

امکانات جدید نرم افزاری به تلویزیون ها هدیه شد

رویداد ارائه نیازهای فناورانه حوزه کاتالیست به همت معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری با ه��دف ارائه توانمن��دی  دانش بنیان ها 

برگزار شد.
س��تاد توس��عه فناوری های آب و ان��رژی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، سلس��له رویدادهای فناورانه ای برگ��زار می کند تا 
حلقه واسطی شود میان بازار عرضه و تقاضای فناوری های کاربردی و 
راهب��ردی در صنعت آب و انرژی. »رویداد ارائه نیازهای فناورانه حوزه 
کاتالیست« نخستین رویداد برگزارشده در این حوزه است که با حضور 

عرضه کنندگان و متقاضیان این عرصه فناورانه برگزار شد.
کاتالیس��ت ها در صنایع مختلف پتروش��یمی، پاالیش��گاهی، صنایع 
فل��زی مانند فوالد، حمل ونقل و ... نقش ج��دی بازی می کنند و جزء 
محص��والت با ارزبری و ارزآوری باال و گلوگاهی محس��وب می ش��وند. 
س��تاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری نیز برای توس��عه این محصول در تالش اس��ت تا از کمک 

شرکت های فناور و دانش بنیان استفاده کند.
 بهره مندی شرکت های دانش بنیان حوزه کاتالیست از حمایت ها

مهدی شریف زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری در رویداد ارائ��ه نیازهای فناورانه 
حوزه کاتالیس��ت با اش��اره به باز ش��دن فصل جدیدی از فعالیت های 
ستاد در چند ماه گذشته، گفت: ستاد مامور به اجرایی شدن 6 رسالت 

فناورانه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
وی افزود: »ایجاد مرجعیت علمی«، »شناسایی، تقویت و بومی سازی 
فناوری ه��ای نوی��ن«، »برنامه ریزی برای دس��تیابی ب��ه فناوری های 
راهب��ردی و کارب��ردی«، »تروی��ج فرهن��گ کارآفرین��ی و فرهن��گ 
دانش بنیان« و »توس��عه بازار دانش بنیان ها« و »تسهیل تبادل فناوری 
در داخل و خارج مرزها« شش ماموریت اصلی ستاد در معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری است.
به گفته ش��ریف زاده، کاتالیس��ت ها نقش مهم��ی در صنایع مختلف 
انرژی ب��ر دارند. این محص��ول جزو کاالهای کارب��ردی و راهبردی در 
صنایع مختلف اس��ت و باید به صورت دائمی تولید و روانه بازار شوند. 

کاتالیست ها تعیین کننده تجاری و اقتصادی بودن یک صنعت هستند.
وی ادامه داد: دکتر س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
از ابت��دای فعالیت خ��ود در معاونت علمی و فن��اوری اهتمام ویژه ای 
به توس��عه فناوری و تولید کاتالیس��ت در کش��ور داش��تند. بر همین 
اساس نیز حمایت  از شرکت های دانش بنیان و فناور این حوزه یکی از 
اولویت های این نهاد است. تاکنون شرکت های زیادی از این حمایت ها 

برای توسعه محصول خود بهره برده اند.
دبیر س��تاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با اشاره به وجود شرکت های توانمند دانش بنیان در 
حوزه کاتالیس��ت ها در کشور، تاکید کرد: این شرکت ها با اتکا به توان 
علمی و دانشی خود در بس��تر مناسب فناورانه ای که معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری ایجاد کرده است به توسعه محصوالت خود 
مش��غول هستند. وی به برنامه ستاد برای برگزاری سلسله رویدادهای 
فناورانه اش��اره کرد و گفت: این کار را با برگزاری رویداد ارائه نیازهای 
فناوران��ه ح��وزه کاتالیس��ت آغ��از کردیم و در تالش��یم ت��ا با کمک 
صنعتگران و نیروهای دانش��ی کشور، برای دیگر حوزه های فناورانه نیز 
چنی��ن رویدادهایی برگزار کنیم. این کار پل ارتباطی خواهد بود میان 

عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری و محصوالت فناورانه.
ش��ریف زاده ادامه داد: در این رویدادها ارتباط نزدیکی میان صنعت 
و دانشگاه برقرار می شود و ش��رکت های توانمند دانش بنیان، تخصص 
و توان خود را به صنعتگران ارائه می کنند تا مس��یر برای تجاری سازی 

این محصوالت تسهیل شود.
 دبیر س��تاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری همچنین بیان کرد: در تالشیم که این رویدادها به 
ش��کلی دائمی برگزار شود. با ایجاد وب س��ایت رویدادها که به آخرین 
فناوری های س��ه بعدی نیز مجهز اس��ت این کار را انجام می دهیم و به 
نوعی فضایی برای به روزرس��انی و به هم رس��انی تقاضا و عرضه ایجاد 
می ش��ود ک��ه بر پایه پلتفرم ایجاد ش��ده ب��ا عنوان نمایش��گاه دائمی 
فناوری ه��ای حوزه آب و ان��رژی تا برگزاری روی��داد بعدی به صورت 

مجازی ادامه می یابد.

یک شرکت خالق موفق شد تا از ضایعات دورریز میوه ها، محصوالت 
باکیفیت صادراتی تولید کند.

مختار یوس��فیان، مدیرعامل شرکت خالق آسپیان داروی سپهرگان 
ج��ی، گف��ت: این مجموعه ب��ا تحقیقات ب��ر روی ضایع��ات و دورریز 
میوه ها و ایجاد یک واحد تحقیق و توس��عه در این حوزه، موفق شد تا 
محصوالت تایید شده با کیفیتی در این زمینه تولید کند. یکی از مواد 

اولیه مورد استفاده در این مجموعه، هسته آلبالو است.
مدیرعامل ش��رکت خالق آسپیان داروی س��پهرگان جی، در ادامه 
افزود: هس��ته آلبالو پیش از این به عنوان ضایعات دور ریخته می شد. 
ای��ن دورری��ز در ح��ال حاضر با اس��تفاده از فن��اوری، به م��اده اولیه 
محصوالت متعددی تبدیل ش��ده اس��ت. در این شرکت چند محصول 
مختلف از هسته آلبالو تهیه می شود. یکی از این محصوالت، نوعی مام 

زیربغل است که برای رفع کبودی های بدن از آن استفاده می شود.
یوسفیان ادامه داد: یک محصول دیگر نیز برای رفع لک های صورت 
و الیه برداری پوست مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از این ماده 

معجزه آس��ا، یک کرم باکیفیت تولید ش��ده اس��ت که عالوه بر ایجاد 
شفافیت در پوس��ت، در درمان زخم های قدیمی نیز کاربرد دارد. یک 
نوع صابون 100 درصد طبیعی نیز از هسته آلبالو تولید می شود. تمام 
این محصوالت موفق شده اند تا تاییدیه های الزم را از مراجع ذی صالح 
اخذ کنند. این فعال خالق، با اش��اره به ارزآوری باالی این محصوالت 
گفت: این ش��رکت همچنین یک روغن ویژه مفاصل نیز تولید می کند 
که از توان جذب باالیی برخوردار اس��ت و برای تس��کین درد در این 
ناحیه به کار می رود. در حال حاضر محصول مش��ابه خارجی در ایران 
با قیمت یک میلیون و ۳00 هزار تومان عرضه می ش��ود، در حالی که 
محص��ول ما با قیمتی کمتر از 100هزار توم��ان به مصرف کننده ارائه 
می شود. مدیرعامل شرکت خالق آسپیان داروی سپهرگان جی، ضمن 
آنکه نوآوری را یک محور اساس��ی در فعالیت های این مجموعه خواند، 
بیان ک��رد: یک گروه از متخصصان ج��وان و باانگیزه در این مجموعه 
جمع ش��ده اند و مواد دورریز و کم اهمیت مانند ضایعات و هسته میوه 

را به محصوالت ارزشمند صادراتی تبدیل می کنند.

تبدیل ضایعات میوه به محصولی صادراتی

خالقیت ها به میدان آمد و ارزآوری رونق گرفت اپل رقیب تسـال خواهد بود و تسـال باید این قضیه را درک کند. یک دهه  دیگر، 
تسال می تواند به سهم 25درصد از سهم بازار جهانی خودروهای الکتریکی رضایت 

دهد و اپل 5 تا 15درصد از سهم بازار را داشته باشد.
با اسـتناد به شـایعات گذشـته، گمان می رود که کوپرتینویی ها با معرفی خودرو 
قصد دارند بازار انبوه را هدف قرار دهند. برخی از تحلیلگران خاطرنشان می کنند 
 Cruise و Waymo کـه اسـتراتژی اپل کامـال در تضاد بـا شـرکت هایی ماننـد
)متعلق به GM( اسـت که به سـمت توسعه خدمات اشـتراک رانندگی با استفاده 
از اتومبیل هـای خـودران حرکـت کرده اند. با ایـن اوصاف، جاه طلبی اپل بیشـتر 
شـبیه به اسـتراتژی تسـال خواهد بود که با تولید و عرضه  خودروهای الکتریکی 
خودران، موفقیت  بسـیاری کسـب کرده است. مونستر شـایعات مبنی بر احتمال 
ادغام تسـال و اپل را کمرنگ می داند و ادعا می کند که هر دو شـرکت در رابطه با 
کنترل محصوالت شان بیش از حد بی رحمانه عمل می کنند. وی با بیان آدرس پذیر 

بودن بازار می گوید:
ابعـاد دسـتورالعمل ها بزرگتر از هر چیـزی خواهد بود که اپل قبـال به  دنبال آن 
رفته اسـت. آنچه شرکت های فناوری را در رقابت نگه می دارد، رشد است. تاکنون 
اپـل هیچ توافق نامه ای را با خودروسـازان منعقـد نکرده، اما این امر، نقشـه  راه و 

دورنمـای اپل برای ورود به صنعت خودرو را تغییر نمی دهد. براسـاس گزارش های 
قبلـی، عالقه  اپل بـه ورود به صنعت خـودرو احتماال به بهبود تجربـه  رانندگی با 
ادغام سـخت افزار، نرم افزار و خدمات منجر خواهد شد. این شرکت می تواند وارد 
یک صنعت بزرگ با رشـد سـریع شود و به طرز چشـمگیری تجربه  کاربر را بهبود 
ببخشـد. تحلیلگران بر این باور هسـتند که فرصت کسـب درآمد اضافه از بخش 
خدمـات صنعت خودرو می توانـد حتی بیش از خود تجارت خودرو باشـد. به  طور 
کلـی، گزارش های اخیر حاکی از آن اسـت که اهالی کوپرتینو برای برون سـپاری 
تولید Apple Car در حال مذاکره با خودروسـازان ژاپنی از جمله نیسـان، هوندا 
و میتسوبیشـی هستند. شواهد نشـان می دهد که محتمل ترین زمان برای عرضه 

نخستین نسل از اتومبیل های اپل می تواند در بازه  زمانی 2024 رخ دهد.
اپل اخیرا برای دسـتیابی و خودکفایی در پنج فناوری اصلی سرمایه گذاری کرده 
اسـت که می تواند به پیشـرفت خودروی آنها در زمینه  سـاخت پردازنده، باتری، 
دوربین، سنسـورها و نمایشگر کمک شـایانی کند. عالوه بر این، محرک های رشد 
دیگری مانند فناوری واقعیت افزوده)AR(، سیسـتم های پرداخت  و بخش سالمت 
وجـود دارند که احتماال زودتر توسـعه و گسـترش می یابند؛ از ایـن رو افق زمانی 

چهارساله برای رونمایی از خودروی اپل واقع بینانه به نظر می رسد.

بازار عرضه و تقاضای فناوری های حوزه آب و انرژی رونق می گیرد

تحلیلگران معتقدند که اپل جدی ترین رقیب تسال خواهد بود

یادداشـت

اس��باب بازی های ش��ناختی برگزیده در ششمین جش��نواره ملی اسباب بازی 
انتخاب و معرفی شدند. در این رویداد در قالب تیم های تحقیقی و پژوهشی بیش 
از 100 اس��باب بازی در زمینه بازی های فکری و ش��ناختی به جشنواره ارائه شد 
که پس از داوری های تخصصی توسط نمایندگان ستاد توسعه علوم و فناوری های 
ش��ناختی معاونت علمی و فناوری و کانون پرورش فک��ری کودکان و نوجوانان، 
هفت تیم به عنوان برگزیده در حوزه بازی های شناختی انتخاب و معرفی شدند.  
تیم های برگزیده در حیطه بازی های ش��ناختی با حمایت س��تاد از جوایز نقدی، 
سوبسید فروش و نیز منتورینگ شناختی بهره مند می شوند. ششمین جشنواره 
ملی اس��باب بازی در پنج بخش رقابتی، نشست ها و کارگاه های علمی، ترویجی، 
نمایش��گاه تخصصی و بازار اسباب بازی از آذرماه امسال فعالیت خود را آغاز کرد. 

 اسباب بازی های شناختی
به بازار می آید



مدیریت سئو یکی از مهمترین نکات برای بازاریابی و تعامل مناسب با 
مش��تریان محسوب می شود. بسیاری از برندها از همان روزهای نخست 
فعالیت ش��ان به دنبال راهکارهایی برای فعالیت مناس��ب در این حوزه 
هس��تند. بدون تردید هیچ راهکار یگانه ای برای غلبه مش��کالت عرصه 
س��ئو و بهبود کوتاه مدت وضعیت کس��ب و کار وجود ندارد. این امر به 
طور ویژه ای در مورد کسب و کارهای تازه تاسیس مصداق پیدا می کند. 
ح��وزه امالک و مس��تغالت در طول یک دهه اخیر بیش از هر کس��ب 
و کار دیگری دس��تخوش تغییرات مربوط ب��ه انتقال به حوزه دیجیتال 

شده است. 
شاید پیش از این هیچ کارآفرینی پیگیری خدمات مربوط به مشاوره 
امالک در اینترنت را پیش بینی نمی کرد، با این حال امروزه بس��یاری از 
برنده��ا در ح��ال ارائه خدمات حرفه ای در این ح��وزه به صورت آنالین 
هستند. مدیریت سئو برای موفقیت هرچه بیشتر کسب و کارها در این 
زمینه حیاتی محسوب می شود. درست به همین خاطر در مقاله کنونی 
به س��راغ برخی از مهمترین تکنیک های مدیریت س��ئو برای موفقیت 

کسب و کارهای حوزه امالک و مستغالت خواهیم رفت. 
تولید محتوای جذاب

وق��ت صحبت از س��ئو می ش��ود، اغلب مردم ب��ه دنبال اس��تفاده از 
کلیدواژه ه��ای کارب��ردی و پرطرفدار هس��تند. این ام��ر نوعی رویکرد 
مش��ترک در میان کسب و کارهای مختلف محس��وب می شود. مسئله 
مه��م در ای��ن میان تالش ب��رای اس��تفاده از محت��وای باکیفیت برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. شاید این امر برای بازاریاب ها 
عجیب به نظر برس��د، اما مخاطب هدف بیش از هر نکته دیگری جذب 

محتوای باکیفیت می شود. 
حوزه مشاوره امالک به طور معمول دارای جذابیت های بسیار زیادی 
برای مش��تریان است. آشنایی با خانه های مختلف و ملک های گوناگون 
همیش��ه نظر هر مخاطبی را جلب خواهد کرد. شاید در این میان تعداد 
مش��تریان آژانس های حوزه امالک اندک باش��د، ام��ا مراجعه کنندگان 
بس��یار زیادی در دس��ترس ق��رار دارد. اگر یک برن��د در طول بازه های 
زمانی طوالنی اقدام به تولید محتوای باکیفیت و جذاب نماید، الگوریتم 

گوگل به طور خودکار براس��اس نظرات کاربران رتبه سایت موردنظر را 
ارتقا خواهد داد. این امر به معنای پیوند موفقیت بازاریابی، از نظر تولید 
محتوای جذاب و ارتقای رتبه س��ئو س��ایت است. چنین امری در مورد 

وضعیت اکانت رسمی برندها در شبکه های اجتماعی نیز صحت دارد. 
هدف گذاری بر روی مخاطب هدف مشخص

ب��دون تردید همه افراد حاضر در بازار امالک مش��تری خاص برند ما 
نیس��تند. امروزه کسب و کارها بیشتر تمایل به ارائه خدمات منحصر به 
فرد و شخصی س��ازی ش��ده دارند. همین امر تمایل کسب و کارها برای 
تمرکز بر روی دامنه مش��خص و محدودی از مشتریان افزایش می دهد. 
این امر باید همراه با پیگیری اهداف بازاریابی و مدیریت س��ئو مشخص 
همراه باش��د. در غیر این صورت تیم بازاریابی خدمات منحصر به فردی 
را برای دامنه خاصی از مشتریان در میان تمام مشتریان توسعه خواهد 

داد. این امر فقط هزینه بیشتر برای برندها به همراه خواهد داشت. 
ت��الش برای همکاری با مش��تریان خاص به معن��ای ضرورت ارزیابی 
وضعیت آنهاس��ت. این امر کار س��اده ای نیست. بس��یاری از برندها در 
میانه مس��یر هدف گذاری بر روی مش��تریان خاص به طور کامل ناامید 
می شوند بنابراین باید نسبت به تقویت اراده کسب و کارمان برای یافتن 
مشتریان خاص اقدام کنیم. مواجهه با شکست در زمینه هدف گذاری بر 
روی مش��تریان خاص امر رایجی است. نکته مهم تالش برای شناسایی 
رفتار مش��تریان در بازار اس��ت. این امر کمک شایانی به کسب و کارها 
برای همکاری با مش��تریان خواهد کرد. بدون تردید استفاده از خدمات 
مرب��وط به آژانس ه��ای بازاریابی در این میان در دس��ترس خواهد بود. 
نکته مهم کیفیت بهتر هدف گذاری بر روی مش��تریان در صورت اقدام 
مشخص کسب و کارهای حوزه امالک خواهد بود بنابراین کمک گرفتن 

از دیگر موسسه ها باید در اولویت دوم قرار گیرد. 
بهینه سازی سایت رسمی شرکت

امروزه تمام کسب و کارها دارای سایت رسمی هستند. سایت ها محل 
مناس��بی برای اطالع رسانی به مش��تریان و همچنین تعامل با مخاطب 
هدف اس��ت. انتش��ار محتوای بازاریابی در سایت رس��می برند یکی از 
اقدامات مناس��ب ب��رای جلب نظر کاربران محس��وب می ش��ود. هرچه 
توانایی یک برند برای انتش��ار محتوای جذاب و همچنین تقویت انگیزه 
کاربران برای حضور در سایت رسمی اش بیشتر باشد، در نهایت موفقیت 

بازاریابی بیشتری را تجربه خواهد کرد. 

الگوریت��م گوگل نس��بت به زمان حضور کاربران در هر س��ایت توجه 
ویژه ای دارد. بنابراین کس��ب و کارها باید به ای��ن نکته به مثابه عاملی 
برای ارتقای رتبه سئو سایت شان توجه نمایند. جلب نظر مخاطب هدف 
برای حضور گس��ترده و بلندمدت در س��ایت رس��می برند نیز نیازمند 
ارتقای وضعیت بازاریابی برند خواهد بود. بدون بازاریابی مناسب امکان 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف فقط رویایی دس��ت نیافتنی خواهد 
بود. درس��ت به همین خاطر اغلب کارآفرینان بر روی پیوند میان حوزه 

بازاریابی و سئو تاکید دارند. 
توجه به س��رعت بارگذاری صفحات سایت یکی از مهمترین نکات در 
حوزه س��ئو است. این امر به دلیل اهمیت سرعت بارگذاری صفحات در 
تحلیل نهایی کاربران نس��بت به حضور در س��ایت رس��می برند صورت 
می گیرد، با این حس��اب اگر سرعت بارگذاری صفحات سایت باال باشد، 
تمایل کاربران برای حضور در س��ایت نیز افزایش خواهد یافت. در غیر 
این صورت وضعیت برای کس��ب و کار امالک و مس��تغالت مان از نظر 
ارتقای رتبه سئو به شدت دشوار خواهد شد. یکی از راهکارهای مناسب 
در این میان تالش برای کاهش حجم باالی قالب س��ایت است. این امر 
سرعت بارگذاری صفحات را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. 

جست وجو برای کلیدواژه ها
جس��ت وجوی برای کلیدواژه ها اغلب در نخس��تین گام برای مدیریت 
س��ئو صورت می گیرد و ما در این مقاله جس��ت وجو برای کلیدواژه های 
س��ئو را به عنوان آخرین بخش مطرح می کنی��م. دلیل این امر مهارت 
باالی اغلب کارآفرینان و بازاریاب ها در این حوزه اس��ت. همچنین بحث 

از برخی موارد دیگر ماهیت کلیشه ای مقاله را کاهش خواهد داد. 
جس��ت وجوی کلیدواژه های مناس��ب برای حوزه امالک و مستغالت 
باید با نگاهی به دیگر س��ایت ها و همچنین استفاده از داده های مربوط 
ب��ه گوگل صورت گیرد. ای��ن امر امکان انتخاب بهتری��ن کلیدواژه ها را 
فراهم خواهد کرد. در غیر این صورت بسیاری از برندها در عمل توانایی 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست خواهند داد. 
 Keyword Planner گوگل دارای یک ابزار مناس��ب تحت عنوان
اس��ت. این ابزار به کسب و کارها برای طراحی کلیدواژه های مناسب در 
حوزه های مختلف کمک می کند بنابراین استفاده از ابزار موردنظر امکان 

طراحی و ساخت کلیدواژه های مناسب را افزایش خواهد داد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

مدیریت سئو در کسب و کار امالک و مستغالت

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

به قلم: دیزی ماس نویسنده و کارآفرین مستقل  
ترجمه: علی آل علی

تویوتا پرفروش ترین برند خودروسازی جهان 
در سال 2020

تویوت��ا مش��ابه چند س��ال اخی��ر بازهم موفق ش��د ت��ا عنوان 
پرفروش ترین برند خودروس��ازی س��ال را به دس��ت آورد. در این 
راستا حتی شیوع جهانی ویروس کرونا و کاهش تولید محصوالت، 
باعث نش��د تا این برند ژاپنی امسال را با موفقیت به پایان نرساند. 
آنها در این زمان س��خت، بیش از ۹ میلیون دس��تگاه را به فروش 
رس��اندند که در نوع خوب آمار قابل توجهی محسوب می شود. در 
این آمار فروش زیرمجموعه های این شرکت نیز مدنظر قرار گرفته 
که مهمترین آن لکس��وس است. در جایگاه دوم نیز فولکس واگن 
با زیرمجموعه های بس��یار مش��هور خود به نام ه��ای المبورگینی، 
پورشه، بنتلی، بوگاتی و آئودی قرار دارد که عدم توانایی در کسب 
رتبه نخس��ت با این نام ها بس��یار عجیب اس��ت. در این راستا ذکر 
ای��ن نکته ضروری اس��ت که تویوتا تنها تنه��ا مالک دو برند دیگر 
اس��ت. آمارها در این زمینه حاکی از آن اس��ت ک��ه فروش تویوتا 
در مقایس��ه با س��ال قبل 11.۳ درصد کاهش پی��دا کرده که این 
می��زان برای رقی��ب آلمانی، 15.2 درصد اس��ت. پیش بینی ها نیز 
حاکی از آن اس��ت که هر یک از برندها که بتواند در زمینه فروش 
مدل های برقی و هیبریدی به عنوان ترند جدید این حوزه، موفق تر 
ظاهر ش��ود، بدون شک سال 2021 را در جایگاه باالتری به اتمام 
خواهد رساند. همچنین احتماال برای سال آینده، تسال شگفتی ساز 

فهرست 10 برند پرفروش سال خواهد بود. 
reuters.com :منبع

انتقاد تیم کوک از فیس بوک

ط��ی چن��د روز اخیر دو برن��د آمریکایی اپ��ل و فیس بوک وارد 
جنگ با یکدیگر ش��ده اند. در این راستا مارک زاکربرگ به انتقاد از 
انحصارطلب��ی اپل پرداخته و تیم کوک نیز فروش اطالعات و عدم 
امنیت کاربران فیس بوک را مورد توجه قرار داده اس��ت. به عقیده 
مدیر اپل، روش کسب درآمد فیس بوک بی اعتمادی و هرج و مرج 
را در پی خواهد داش��ت. تحت این شرایط طبیعی است که شاهد 
افزایش جرم و از دست رفتن امنیت افراد باشیم. درواقع به عقیده 
وی جم��ع آوری داده کاربران، اقدامی غیراخالقی بوده و فیس بوک 
الزم اس��ت تا مدل کس��ب و کار خود را تغییر دهد. اگرچه در این 
انتقاد به صورت مستقیم نامی از فیس بوک برده نشده، با این حال 
هی��چ تردیدی وجود ندارد که مخاطب آن، این برند اس��ت که در 
حال حاضر مالکیت اینستاگرام و واتس اپ را نیز برعهده دارد. وی 
همچنین اعالم کرده که باید روشی برای جلوگیری از انتشار اخبار 
نادرس��ت در ش��بکه های اجتماعی وجود داشته باشد. نمونه آن را 
می توان اطالعات نادرست و گمراه کننده در رابطه با ویروس کرونا 
دانس��ت. در این زمینه اخبار منتشرش��ده حاکی از آن اس��ت که 
فیس بوک در ح��ال آماده کردن اتهامی به دادگاه بر علیه اپل بوده 
و این مس��ئله می تواند باعث شود که در آینده شاهد تنش های به 

مراتب جدی تری باشیم. 
cnbc.com :منبع

امکان کوچک سازی ویدئو اقدام جدید 
مایکروسافت 

یوتیوب به عنوان بزرگترین بستر اشتراک گذاری ویدئو، تصمیم 
گرفته اس��ت تا امکان جدی��دی را در اختیار تولیدکنندگان محتوا 
قرار ده��د. برطبق این طرح افراد قادر خواهند بود تا از ویدئوهای 
پخ��ش زنده خود، کلیپ��ی 60 ثانیه ای را تهی��ه نمایند. دلیل این 
امر نیز به خاطر آمارهای چند س��ال اخیر اس��ت. درواقع مخاطب 
ام��روز، چندان تمایلی به مش��اهده ویدئوهای طوالنی نداش��ته و 
همواره تردید نسبت به ارزش مشاهده وجود دارد. به همین خاطر 
نمونه ه��ای به مراتب کوچک تر می تواند احتمال دیده ش��دن را به 
مراتب افزایش دهد. همچنین این امر می تواند افراد را به اطمینان 
الزم برای مش��اهده نسخه کامل برس��اند. در این راستا بسیاری از 
تحلیلگران بر این باور هس��تند که تجرب��ه موفق تیک تاک، دلیل 
اصل��ی این تصمیم مهم بوده اس��ت، با این ح��ال این طرح اکنون 
مراحل آزمایش��ی خود را س��پری می کند و پیش بینی می شود که 
حداقل به دو ماه زمان نیاز خواهد داشت. نکته دیگری که اهمیت 
این اقدام را افزایش می دهد، امکان اش��تراک گذاری ساده در سایر 
شبکه های اجتماعی است. درواقع هیچ محدودیتی برای ویدئوهای 
یک دقیقه ای وجود ندارد. حال باید دید که این طرح جذاب، تا چه 

حد می تواند رضایت کاربران را به همراه داشته باشد. 
theverge.com :منبع
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بازاریاب ها وظایف بس��یار زیادی در کس��ب و کارها دارند. یکی از نکات 
مه��م در زمینه بازاریابی و طراحی محتوا مربوط به مدیریت زمان اس��ت. 
بس��یاری از تیم های بازاریابی دارای وظایف بس��یار گسترده و زمان اندک 
برای رسیدگی به کارهای شان هستند. این امر چالشی همه گیر در عرصه 
کسب و کار محسوب می شود و کمبود زمان برای تیم های کاری امر مهمی 
اس��ت. این امر در حوزه بازاریاب��ی موجب ناتوانی تیم ها برای تولید محتوا 

براساس انتظارات اصلی تیم مدیریت ارشد می شود. 
تولید محتوای بازاریابی باکیفیت همیش��ه کار ساده ای نیست. عالوه بر 
زم��ان و هزینه قابل مالحظه برای تولی��د محتوا، باید به ایده های تازه نیز 
دسترس��ی داش��ت. برخی از بازاریاب ها در بازه های زمانی پش��ت سر هم 
توانایی پ��ردازش ایده های برتر را ندارند. همی��ن امر موجب ناتوانی برای 
تاثیرگذاری مداوم بر روی مخاطب هدف خواهد ش��د. ش��اید این امر در 
نگاه نخست چندان مهم نباشد، اما در بلندمدت تاثیر بسیار منفی بر روی 
وضعیت کسب و کار برجای خواهد گذاشت. انتظار تیم مدیریت هر برند در 
حوزه بازاریابی تولید مداوم محتوای باکیفیت است. اگر این امر امکان پذیر 
نباش��د، اعضای تیم بازاریابی مورد اتهام پیرامون کم کاری یا ناتوانی برای 

تحقق اهداف برند قرار خواهند گرفت. 
اس��تفاده از محتوای قدیمی برای بازاریابی ایده تازه ای نیست. بسیاری 
از برندها به دنبال بازآفرینی محتوای قدیمی برندشان به منظور بازاریابی 
تاثیرگذار با هزینه اندک هس��تند. این امر اغلب اوقات در س��ایت رسمی 
برند صورت می گیرد. اگر از طرفدارهای حوزه بازاریابی دیجیتال باش��ید، 
به خوب��ی از اهمیت فرمت ویدئو برای جلب نظ��ر مخاطب هدف آگاهی 
داری��د. امروزه اغلب س��ایت ها در قالب محتوای متنی اق��دام به تعامل با 
مخاط��ب هدف می کنند. این ام��ر بازآفرینی محتوای قدیمی و همچنین 
تعریف اهداف دوباره برای آن را بس��یار دش��وار خواهد کرد. هدف اصلی 
در مقاله کنونی بررس��ی موضوع هدف گذاری دوباره محتوای قدیمی برند 
است. نکته مهم در این میان تمرکز بر روی محتوای وبالگ هاست. امروزه 
بس��یاری از برندها دارای وبالگ رسمی هس��تند. این امر به معنای تولید 
دامنه گس��ترده ای از محتوای وبالگی است. برخی از برندها در این راستا 
پس از انتشار یک محتوا در وبالگ شان دیگر به دنبال استفاده از آن برای 
اهداف بازاریابی دیگر نیس��تند. از آنجایی ک��ه اغلب محتوای بازاریابی در 
وبالگ ها دارای فرمت متنی هس��تند، استفاده از آنها در سایر پلتفرم ها یا 
هدف گذاری دوباره برای شان دشوار خواهد بود. در ادامه این موضوع را به 

طور دقیق مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
هدف گذاری دوباره بر روی محتوا چیست؟

اس��تفاده از محتوای قدیم��ی بازاریابی برای کاه��ش هزینه های تولید 
محتوای تازه امر رایجی اس��ت. یکی از اس��تراتژی های اصلی در این میان 
هدف گذاری دوباره بر روی محتواست. این امر به معنای استفاده دوباره از 
محتوای قدیمی برند برای بازاریابی است. نکته مهم در این میان دستکاری 
در هدف اصلی محتوای قدیمی به منظور انطباق آن با اهداف تازه اس��ت 
بنابراین هدف گذاری دوباره بر روی محتوای برند فراتر از کاربست داده های 
تازه در چارچوب قبلی محتواست. مزیت این امر امکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف و استفاده گسترده از محتوای موردنظر است. 
تکنیک های هدف گذاری دوباره بر روی محتوای وبالگ برند

بدون تردید کاهش هزینه ه��ای بازاریابی یکی از مهمترین دالیل برای 
جهت گیری به س��وی هدف گذاری دوباره بر روی محتوای وبالگ اس��ت. 
برخی از بازاریاب ها این فرآیند را بسیار ساده ارزیابی می کنند. مسئله مهم 
در این میان ضرورت اس��تفاده از تکنیک های کاربردی برای تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف است. در غیر این صورت محتوای بازیابی 
شده برندمان مورد بی توجهی گسترده قرار خواهد گرفت. در ادامه برخی 
از تکنیک ه��ای کاربردی برای هدف گذاری دوباره بر روی محتوای برند را 

مورد توجه قرار خواهیم داد. 
ایجاد ویدئو در یوتیوب

امروزه بسیاری از برندها مشغول بازاریابی در یوتیوب هستند. این امر به 
معنای تولید محت��وای ویدئویی برای تعامل هرچه بهتر با مخاطب هدف 
اس��ت. یکی از محبوب ترین گونه های ویدئ��و در یوتیوب مربوط به بخش 
آموزش است. بسیاری از کاربران به دنبال یادگیری مهارت یا شیوه کار با 
ابزارهای مختلف هس��تند. اگر کسب و کارها برای آموزش برخی از نکات 
به مخاطب هدف در وبالگ شان محتوایی را بارگذاری کرده باشند، امکان 

استفاده از آن برای تبدیل به ویدئو فراهم خواهد شد. 
بدون تردید تبدیل محتوای متنی به ویدئو کار ساده ای نیست. مهمترین 
توصیه در این میان استفاده از محتوای وبالگ به عنوان بدنه اصلی ویدئو 
است. اگر شما مقام کارگردان در زمینه طراحی ویدئوی بازاریابی را داشته 
باش��ید، محتوای متنی نقش فیلم نامه را بازی خواهد کرد بنابراین تبدیل 

محتوای متنی به ویدئو باید در قالب همین شیوه صورت گیرد. 

استفاده از اسالیدهای کاربردی
یکی دیگر از راهکارهای س��اده برای تبدی��ل محتوای متنی به گونه ای 
جذاب از محتوا برای مخاطب هدف در قالب اسالید مدنظر قرار می گیرد. 
بدون تردید استفاد از اسالید دارای کاربردهای بسیار زیادی در پلتفرم های 
مختلف اس��ت. البته این امر کمتر مورد توجه در وبالگ ها قرار می گیرد. 
دلیل این امر تمایل کاربران برای مطالعه محتوای متنی در وبالگ هاست. 
وقتی یک برند قصد معرفی محصولی را دارد، استفاده از اسالیدهای دقیق 
امر جذابی خواهد بود. این نکته برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف 

اهمیت بسیار زیادی دارد. 
مهمترین مسئله در زمینه طراحی اسالید توجه به اختصار است. بدون 
تردید محتوای متنی بسیار طوالنی تر از محتوای ویدئویی یا تصویری است. 
همین امر بحث حوصله بیشتر کاربران وبالگ ها را مطرح می سازد. مسئله 
اساسی در این میان توجه به حوصله کمتر کاربران در سایر پلتفرم هاست 
بنابراین اسالیدهای برند باید در نهایت اختصار و سادگی طراحی شود. در 
غیر این صورت کاربران حوصله کافی برای مطالعه اس��الیدها را نخواهند 

داشت. 
اس��تفاده از تصاویر و حت��ی ویدئوهای کوتاه در اس��الیدهای برند ایده 
جذابی اس��ت. البته این امر بیشتر در قالب بازاریابی ایمیلی اجرا می شود، 
با این حال اس��تفاده از آن در شبکه های اجتماعی نیز جذابیت های خاص 

خود را خواهد داشت. 
طراحی اینفوگرافی

اینفوگرافی ها همیشه دارای جذابیت های خاصی برای کاربران است. این 
امر مزیت های بسیار زیادی برای هر برند ایجاد می کند. اگر کسب و کارها 
نسبت به جلب نظر مخاطب هدف به شیوه های متنی عالقه داشته باشند، 
اس��تفاده از اینفوگرافی ها ضروری خواهد بود. دلیل محبوبیت اینفوگرافی 

امکان انتقال پیام های متعدد به صورت بسیار کوتاه و جذاب خواهد بود. 
طراحی اینفلوگرافی باید با همکاری دس��ت کم یک گرافیس��ت صورت 
گی��رد. در غیر این صورت ش��اید نتیجه نهایی کار ب��ه اندازه کافی جذاب 
نباش��د. این امر بسیاری از برندها را دس��تخوش شرایط ناگواری می کند. 
دلیل این امر عدم عالقه برندها برای همکاری با گرافیست هاست. ریشه این 
امر در تالش برای صرفه جویی در هزینه های برند نهفته است. خوشبختانه 
امروزه امکان ش��رکت در دوره های آموزشی بسیار زیادی برای بازاریابی و 
طراح��ی گرافیک وجود دارد بنابراین در صورت محدودیت مالی برند باید 

این دوره ها را مدنظر قرار داد. 
انتشار کتاب الکترونیکی

ب��دون تردید محت��وای بازاریابی یک برند در وب��الگ اش دارای ارتباط 
منطقی اس��ت. بنابراین امکان گردآوری برخی از آنها و تبدیل شان به یک 
کتاب وجود دارد. برخی از برندها در این رابطه حتی با یک انتشارات خاص 
نیز ق��رارداد دارند. این امر موجب ارتقای جایگاه برند در بازار و همچنین 

اعتماد بسیار بیشتر کاربران به برند خواهد شد. 
یک��ی از بهتری��ن نمونه ها در رابطه با تبدیل محت��وای وبالگ به کتاب 
الکترونیکی مربوط به موسس��ه Search Engine Journal است. این 
موسسه دارای وبالگ رس��می برای ارائه توصیه های مربوط به حوزه سئو 
اس��ت. جالب اینکه هر چند ماه یک بار مس��ئوالن ارش��د این موسسه با 
هدف گذاری دوباره بر روی محتوای قدیمی وبالگ ش��ان اقدام به انتش��ار 

کتاب های الکترونیکی می کنند. 
بدون تردید امکان انتشار کتاب به صورت فیزیکی نیز وجود دارد. نکته 
مه��م در این میان تمایل برندها ب��رای رعایت نکات مربوط به حفاظت از 
محیط زیست است. این امر تاثیر بسیار زیادی بر روی وجهه حرفه ای یک 
کس��ب و کار خواهد داشت بنابراین اس��تفاده از کاغذ باید تا جای ممکن 

کاهش پیدا کند. 
استفاده از نقل قول های مهم 

همیش��ه محتوای وبالگ ها همراه با برخی نقل قول های جذاب اس��ت. 
بدون تردید کاربرد نقل قول در متن های بازاریابی برای اش��اره به اهمیت 
یک موضوع از نگاه کارآفرینان بزرگ است بنابراین باید به این موضوع در 

ساختار یک متن توجه نماییم. 
هدف گذاری دوباره بر روی نقل قول  های یک متن وبالگی کار س��ختی 
نیس��ت. مهمترین مس��ئله یافتن تمام نقل قول ها و تالش برای استفاده 
درست از آنهاست. این امر تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف 
ب��ه همراه دارد. یکی از اش��تباهات برندها در زمین��ه بازاریابی و تعامل با 
مخاطب هدف مربوط به اس��تفاده از نقل قول ها به صورت اش��تباه است. 
این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت بنابراین 
باید همیش��ه نسبت به بازاریابی با شناخت درست از شرایط توجه داشت. 
در غی��ر این صورت نقل قول های مان تاثیرگذاری اندکی بر روی مخاطب 

هدف خواهد داشت. 
انتخاب شخصیت های مناسب برای بیان نقل قول نیز دارای اهمیت است. 
بدون تردید هیچ مشتری ای تمایل به مشاهده نقل قول از شخصیت های 
منفی تاریخ ندارد بنابراین باید همیش��ه به دنبال شخصیت های مناسب و 

هماهنگ با ماهیت برندمان باشیم. این امر اغلب اوقات به معنای انتخاب 
نق��ل قول ه��ای مربوط به کارآفرین��ان برجس��ته از دل متن های قدیمی 
وبالگ مان است. این امر همراه با درج لینک مطلب موردنظر امکان جلب 

نظر مخاطب به محتوای قدیمی برندمان را نیز به همراه خواهد داشت. 
تولید پادکست 

پادکس��ت در میان کارب��ران محبوبیت بس��یار زی��ادی دارد. برخی از 
کارش��ناس ها دلیل ای��ن محبوبیت را امکان گوش دادن به پادکس��ت در 
هر شرایطی می دانند. بدون تردید پادکست های برتر دنیا دارای اطالعات 
ارزندهای هس��تند. همچنین برخی از پادکس��ت ها در زمینه س��رگرمی 
فعالیت دارند. بازاریاب ها برای تعامل با مخاطب هدف باید راهکاری میانه 
را ترس��یم کنند. این امر ش��امل ارائه برخی اطالعات مهم و در عین حال 

افزودن اندکی سرگرمی به ماجراست. 
اس��تفاده از محتوای قدیمی وبالگ در این میان اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. برخی از برندها برای انتشار پادکست از محتوای قدیمی وبالگ شان 
به عنوان خوراک محتوایی استفاده می کنند. این امر درست مانند استفاده 
از محتوای وبالگ برای انتشار ویدئو در یوتیوب است بنابراین باید تمرکز 
کافی بر روی وضعیت برند برای انتشار محتوا در این رابطه داشته باشیم. 
در غی��ر این صورت امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف از 

بین خواهد رفت. 
ارتباط میان پادکس��ت ها و موضوعات کار ش��ده در وب��الگ برند باید 
مش��خص باش��د. نکته مهم انتخاب هدف های جداگانه است. بدون تردید 
اهداف بازاریابی در قالب تولید پادکست با تولید محتوا در وبالگ متفاوت 

است بنابراین باید نسبت به این تفاوت توجه نشان دهیم. 
هدف گذاری دوباره محتوا در شبکه های اجتماعی

اس��تفاده از محتوای وبالگ برند در ش��بکه های اجتماعی ایده عجیبی 
است. بسیاری از برندها برای تحقق این هدف سرمایه گذاری بسیار زیادی 
انجام می دهند. مهمترین مسئله در این میان توجه به اهداف بازاریابی مان 
در شبکه های اجتماعی است. در غیر این صورت محتوای متنی وبالگ مان 
هی��چ کمکی به ما نخواهد کرد. برخی از مهمترین تکنیک ها برای تبدیل 
محتوای متنی وبالگ به محتوای جذاب در شبکه های اجتماعی در ادامه 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
استفاده از تصاویر قدیمی به عنوان تصویر پس زمینه

پس��ت های وبالگ��ی همیش��ه دارای تصاویر اصلی اس��ت. ای��ن امر به 
انتق��ال بهتر پی��ام اصلی محتوا کمک می کند، با این حس��اب بازاریاب ها 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز ب��ه جلوه های بصری دارند. 
انتخاب تصویر پس زمینه برای بارگذاری محتوا در ش��بکه های اجتماعی 
همیشه دغدغه مهمی محسوب می شود. این امر از سوی برخی از برندها 
با مش��کالت بس��یار زیادی حل و فصل می شود. اگر کسب و کار شما نیز 
در زمینه یافتن تصاویر مناس��ب برای برند مش��کل دارد، امکان رسیدگی 
به این موضوع با اس��تفاده از محتوای قدیمی وبالگ وجود خواهد داشت. 
مزیت اصلی این امر عدم نیاز برای صرف هزینه به منظور خرید تصاویر و 

همچنین صرفه جویی در زمان است. 
بس��یاری از برندها پس از بارگذاری یک تصویر در وبالگ شان نسبت به 
ذخیره س��ازی اش در بخش آرش��یو برند اقدام می کنند. این امر دسترسی 
دوباره به تصاویر موردنظر را س��اده خواهد کرد. این امر باید مدنظر تمام 
کسب و کارها قرار داشته باشد. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
اگر در زمینه بارگذاری تصاویر از محدودیت حجم و سایز اینستاگرام و 
دیگر پلتفرم های اجتماعی پیروی کنید، هیچ مشکلی در زمینه بازاریابی 
نخواهید داش��ت. این امر مزیت های بس��یار زیادی برای کسب و کارها به 

همراه دارد. 
بارگذاری بخشی از ویدئوهای وبالگ

بدون تردید وبالگ محلی برای انتش��ار محتوی متنی است، با این حال 
برخ��ی برندها در ای��ن بخش از محتوای ویدئویی نیز اس��تفاده می کنند. 
تف��اوت اصلی محتوای ویدئویی در وبالگ و ش��بکه های اجتماعی مربوط 
به مدت زمان ش��ان اس��ت. بر این اس��اس محتوای ویدئویی در وبالگ ها 
بس��یار طوالنی تر نمونه های دیگر است. همین امر بازنشر مستقیم چنین 
ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی را دشوار می سازد بنابراین باید تغییراتی 
ب��ر روی چنین ویدئوهای��ی پیش از بارگذاری صورت گی��رد. در غیر این 

صورت مشکالت بسیار زیادی برای آنها ایجاد خواهد شد. 
اس��تفاده از بخش ه��ای خاصی از ویدئوهای وب��الگ بهترین ایده برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. ش��اید این امر در نگاه نخست 
جذابیت های بسیار زیادی برای مخاطب هدف نداشته باشد، اما در نهایت 
برندها را با ویدئوهایی تازه و دارای اهداف متفاوت از ویدئوی اولیه مواجه 

خواهد ساخت. 
استفاده از محتوای تولیدی کاربران

وبالگ ها نس��بت به بازنشر گروهی محتوای تولیدی کاربران توجه شان 
می دهند. این امر باید در شبکه های اجتماعی نیز مدنظر برندها قرار گیرد. 

متاس��فانه بسیاری از برندها به این نکته مهم توجه الزم را ندارند بنابراین 
کس��ب و کارها به طور مداوم با مش��کالتی در زمینه جلب نظر مخاطب 
هدف مواجه می ش��وند. این امر برای بسیاری از برندها به معنای ضرورت 
اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران است. بدون تردید ایجاد تغییرات در 
محتوای تولیدی کاربران ایده جالبی نیس��ت. دلیل این امر تمایل کاربران 

برای مشاهده محتوای اصلی شان بدون هرگونه تغییری است. 
طراح��ی ویدئوی��ی از محت��وای تولی��دی کارب��ران، مانن��د مجموعه 
کامنت های ش��ان در ذیل پست های برند، ایده جذابی است. این امر دامنه 
وس��یعی از محتوا را به مخاطب هدف نش��ان می دهد. اغلب اوقات برندها 
نس��بت به چنین محتواهایی واکنش بسیار بهتری نشان می دهد بنابراین 
ترکیب تمام محتوای مربوط به کاربران بدون ایجاد تغییرات اساس��ی در 

آنها ایده مناسبی خواهد بود.
بازنشر محتوا در شبکه های اجتماعی مختلف

کس��ب و کاره��ا در زمین��ه بازاریابی ب��ر روی ش��بکه های اجتماعی 
مختلفی س��رمایه گذاری می کنند. این امر یکی از جذابیت های بازاریابی 
و تعامل با مخاطب هدف را شامل می شود. یکی از ایده های ساده برای 
تعام��ل با مخاطب هدف در ش��بکه های اجتماع��ی مختلف تالش برای 
بازنش��ر محتوای اینس��تاگرامی برند در توییتر یا برعکس اس��ت. شاید 
این امر در نگاه نخست بسیار ساده باشد، اما جذابیت های بسیار زیادی 
ب��رای کاربران دارد. این امر به خوبی در اینس��تاگرام، به عنوان یکی از 
محبوب ترین پلتفرم های اجتماعی، قابل مش��اهده است. کاربران در این 
پلتفرم محتوایی تیک تاک، توییتر و یوتیوب را بازنشر می کنند. این امر 
نقش مهمی در افزایش جذابیت اینس��تاگرام برای کاربران دارد بنابراین 
برندها نیز باید از همین اس��تراتژی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��تفاده نمایند. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
ب��دون تردید تولید محت��وای اختصاصی برای هر کدام از ش��بکه های 
اجتماعی کار س��ختی محسوب می شود. بس��یاری از برندها دارای بودجه 
مال��ی مناس��ب به منظور پیگیری ای��ن هدف نیس��تند بنابراین در عمل 
باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از ش��یوه بازنش��ر محتوا در 
پلتفرم های مختلف اس��تفاده کنند. این امر در صورت ویرایش س��طحی 
محتوای موردنظر تاثیرگذاری بسیار مطلوبی بر روی مخاطب هدف خواهد 

داشت. 
هدف گذاری دوباره محتوای وبینار برند

هر کس��ب و کاری در طول س��ال وبینارهای متفاوتی برگزار می کند. 
ای��ن امر با هدف بهبود جلوه حرفه ای کس��ب و کار و همچنین جبران 
محدودیت های ناش��ی از کرونا صورت می گیرد. بس��یاری از برندها پس 
از برگ��زاری یک وبینار دیگر توجهی ب��ه محتوای آن ندارند. همین امر 
موجب ارزیابی کارآفرینان از هزینه های باالی برگزاری وبینار می ش��ود. 
اگر یک برند از محتوای قدیمی وبینارش به خوبی استفاده نماید، امکان 
تاثیرگذاری مطلوب بر روی مخاطب هدف را خواهد داش��ت. این امر در 

طول سال های اخیر مدنظر بسیاری از برندها قرار گرفته است. 
بارگ��ذاری فایل صوتی یا تصویری وبیناره��ا در وبالگ برند امری رایج 
محسوب می شود بنابراین کسب و کارها با توجه به محدودیت های عرصه 
تولید محتوای جدید باید بازنگری در فایل اصلی وبینارشان داشته باشند. 
این امر امکان اس��تفاده دوباره از آن فایل ها در حوزه بازاریابی را به همراه 
دارد. در ادامه برخی از تکنیک های این حوزه را مورد بررسی قرار خواهیم 

داد. 
طراحی پادکست و برنامه ویژه درباره محتوا

وقتی یک وبینار برگزار می ش��ود، اغلب اوقات تمام بحث ها در حوزه ای 
خاص صورت می گیرد. این امر امکان انتش��ار یک پادکست یا فایل صوتی 
ویژه برای جمع بندی وبینار را فراهم خواهد س��اخت. بس��یاری از برندها 
نس��بت به این نکته مهم توجه الزم را نش��ان نمی دهند بنابراین محتوای 

قدیمی وبینارشان همیشه در آرشیو باقی خواهد ماند. 
یک��ی از برترین برندها در زمینه تبدی��ل فایل وبینارهای قدیمی اش به 
پادکست های جذاب ادوبی است. این برند همیشه پس از گذشت چند ماه 
از برگزاری وبینارهایش اقدام به انتش��ار نسخه ویژه پادکست آن می کند. 
این امر نقش مهمی در جلب نظر مخاطب هدف و همچنین بیان کلیات 

هر وبینار دارد. 
امروزه استفاده از محتوای قدیمی برند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف امر رایجی محس��وب می شود. متاسفانه بس��یاری از برندها توانایی 
استفاده درست از محتوای قدیمی برندشان در این فرآیند را ندارند. همین 
امر مشکالت بس��یار زیادی برای کس��ب و کارها به همراه خواهد داشت 
بنابراین اس��تفاده از تکنیک های کاربردی برای هر برندی ضروری خواهد 
ب��ود. مطالب مورد بحث در این مقاله بخش��ی از نیازه��ای هر برند و تیم 
بازاریاب��ی برای هدف گذاری دوباره ب��ر روی محتوای قدیمی وبالگ اش را 

رفع خواهد کرد. 
blog.hubspot.com :منبع
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4 سناریوی مختلف مذاکره حقوق و مزایای 
شغلی که باید بدانید

حقوق و مزایای ش��غلی از موضوعات مهمی اس��ت که نه تنها 
برای استخدام شوندگان،  بلکه برای کارفرمایان نیز اهمیت دارد، 
اما س��وال مهم این است چگونه در مورد حقوق و مزایای شغلی 
مذاک��ره کنیم؟ عموما در مذاکره برای حقوق و مزایای ش��غلی 
چهار س��ناریوی مختلف ممکن اس��ت پیش بیای��د که در این 

مطلب،  سناریوها توضیح داده شده است.
هنگام مذاکره ممکن اس��ت شرایط مختلفی پیش بیاید و باید 
آمادگی الزم برای مذاکره در چنین ش��رایطی را داشته باشیم تا 

به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
ش��رایطی را تصور کنید که پیش��نهاد هیجان انگیزی دریافت 
کرده ای��د و حقوق پیش��نهادی باالتر از آن چیزی اس��ت که به 
آن فکر می کنید،  اما در حالی که از حقوق پیش��نهادی احساس 
رضایت خاطر می کنید متوجه می شوید که باید روزهای تعطیل 
سر کار بروید و شرکت هزینه ای برای آموزش های موردنیاز شما 
پرداخت نمی کند. آیا پیش��نهاد را قب��ول می کنید؟ آیا به زمان 

بیشتری برای فکر کردن نیاز دارید؟
در مذاکره برای حقوق و مزایای شغلی، روی رقم نهایی تمرکز 
کنید، اما س��ایر م��وارد را نیز در نظر بگیرید. م��وارد دیگری از 
جمله بیمه،  تعداد روزهای تعطیل، هزینه آموزش،  سایر امکانات 
و مزایای شغلی،  ساعات کاری قابل انعطاف،  دسترسی به برخی 
امکانات از جمله اینترنت پرسرعت، امکانات دورکاری و ... را نیز 

باید در نظر بگیرید.
سناریو اول: حقوق فعلی شما چقدر است؟

بسیاری از کارفرمایان س��عی می کنند حقوق فعلی کارمندان 
جدید را متوجه ش��وند و برمبنای همان پیشنهاد جدید بدهند. 
بهتر اس��ت تا ج��ای ممکن حقوق فعلی را مط��رح نکنید، مثال 
می توانی��د خیلی راحت بگویید: »پ��وزش می خواهم ولی راحت 

نیستم که حقوق فعلی خودم را با شما در میان بگذارم.«
مراقب باش��ید در دام این س��ناریو نیفتید و تا جای ممکن از 

جواب دادن به این سوال خودداری کنید.
سناریو دوم: حقوق مورد انتظارتان چقدر است؟

برخ��ی از ش��رکت ها از فردی که می خواهد در آنجا مش��غول 
به کار ش��ود می خواهند خودش رقم پیشنهادی برای حقوق را 
مطرح کند. سعی کنید پاسخ این سوال را نیز به کارفرما واگذار 
کنید و تا حد امکان پاسخی به این سوال ندهید، مثال در چنین 
شرایطی که با چنین س��والی مواجه می شوید،  می توانید خیلی 
راحت بگویید که براساس تناسب وضعیت شرکت، تعیین حقوق 
را به شما می سپارم و اعتماد دارم بهترین تصمیم را می گیرید.

از کارفرم��ا بخواهید براس��اس مهارت و دانش ش��ما خودش 
حق��وق و مزایا را ابتدا مش��خص کند. اگر کارفرم��ا باز هم این 
موضوع را به ش��ما واگذار ک��رد، از او بخواهید در مورد محدوده 

دریافتی افراد مشابه شما توضیح بدهد.
سناریو سوم: متأسفیم، نمی توانیم حقوق موردنظر شما را 

تامین کنیم
اگ��ر کارفرما حقوق موردنظر ش��ما را رد کرد، نش��انه خوبی 
نیست. ش��اید این شرکت توانایی تامین حقوق درخواستی شما 
را نداش��ته باش��د. هنگام مذاکره درباره حقوق، باید حدود 5 تا 
10 درصد بیشتر از حقوق موردنظر را مطرح کنید. اگر پیشنهاد 

اولیه رد شد می توانید روی رقم پایین تری مذاکره کنید.
س��ناریو چهارم: کارفرما حقوق را پیشنهاد می دهد و نظر شما 

را می پرسد
گاهی هم کارفرما رقمی را به شما پیشنهاد می دهد و باید نظر 
خود را بگویید. در این شرایط، ابراز تمایل برای پیوستن به تیم 
کاری آن مجموعه بس��یار اهمیت دارد. برخورد اولیه شما بسیار 
مهم است. باید رقم پیشنهادی را با دریافتی فعلی خود مقایسه 
کنید. اگر رقم پیشنهادی برابر با حقوق فعلی باشد که باید روی 

مزایای جانبی فکر کنید.
اگر الزم اس��ت در م��ورد افزایش حقوق صحب��ت کنید و به 
صورتی نرم به کارفرما بگویید که حقوق فعلی ش��ما بیش��تر از 
این اس��ت. اگر فردی توانمند و متخصص هستید با پیشنهادی 
کمتر از حقوق واقعی تان مواجه شده اید نباید بترسید. می توانید 
گزینه ه��ای دیگر کاری را بررس��ی کرده یا درخواس��ت حقوق 

بیشتری را مطرح کنید.
TNW/digiato :منبع

رهبری

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

فرص��ت ام��روز: با پیش��رفت فناوری ه��ا و ارائه خدمات جدید توس��ط 
سرویس دهندگان مختلف در دنیا، انجام خدمات مشتریان شکل جدیدی 
به خود گرفته است. چند سالی است که به خوبی می توان از تأثیر مثبت 
خدمات غیرحضوری بهره  برد و تغییرات ایجادش��ده را احساس کرد. حاال 
دیگر انجام بسیاری از امور، آن هم به صورت حضوری معنایی ندارد. انجام 
حضوری امور منجر به از دست رفتن زمان و انرژی شما خواهد شد. زمانی 
که ش��ما بتوانید انواع امور مربوط به زندگی شخصی خود را به سادگی و 
با سرعت باال انجام دهید، قطعاً دیگر به سمت روش های قدیمی نخواهید 

رفت.
نیاز به س��رعت و امنیت در کسب وکارها در شرایط فعلی روزگار، نیازی 
جدی و ضروری است. درصد باالیی از کسب وکارهای موفق، خود را همگام 
با نیاز مش��تری جلو می برند. مشتریان و کارفرمایان در این دوره زمانی به 
دنبال این هستند که نیازشان در کمترین زمان و با باالترین کیفیت انجام 
پذیرد. همین امر باعث شده تا در دهه فعلی شاهد ارائه خدمات جدیدی 
باشیم؛ خدماتی که می توانند سرعت را در کنار آسودگی خاطر برای ما به 

ارمغان بیاورند.
پیدا ش��دن کدهای دس��توری یا همان کدهای USSD در تغییر نحوه 

خدمات دهی تأثیر زیادی داشته است. اکنون شما می توانید انواع و اقسام 
خدمات بانکی، پرداخت قبض و ... را تنها با ش��ماره گیری کد دستوری در 
خانه خود انجام دهید. به لطف این فناوری حاال دیگر شما نه نیاز دارید که 
در صف دریافت خدمات منتظر بمانید و نه دیگر نگران این باشید که در 

چه ساعتی از شبانه روز قصد دریافت خدمات را دارید.
اصلی ترین مشخصه کدهای دس��توری USSD راحت شدن کار کاربر 
به حساب می آید. در واقع بعید است فردی تجربه انجام خدمات به کمک 
کدهای دس��توری را به دس��ت آورده باش��د و همچنان تصمیم بگیرد که 

خدمات را به صورت سنتی انجام بدهد.
امنیت باالی سامانه های کد دستوری یکی از ویژگی هایی است که باعث 
شده تا این سامانه ها به محبوبیت باالیی در دنیا برسند. در واقع مادامی که 
ش��ما از این کدهای دستوری استفاده می کنید، اگر ارائه دهنده آن سامانه 
یک مرجع معتبر باشد، خیال شما تا حد باالیی آسوده خواهد بود. وجود 
امنیت باال باعث شده است که بسیاری از ارگان های دولتی و بانک ها از این 

سامانه ها برای ارائه خدمات به مشتریان خود بهره برند.
یکی از سامانه های قوی و قابل اعتماد در ارائه خدمات کدهای دستوری 
USSD در ایران، آنی بانک پاس��ارگاد نام دارد. این سامانه با هدف ارتقای 

خدمات و راحتی حال مشتری راه اندازی شده است؛ سامانه ای که می توان 
از آن به  عنوان یکی از بهترین س��امانه های کدهای دستوری در ایران یاد 
کرد. این س��امانه خدمات جام��ع و کاملی را برای کارب��ران خود در نظر 

گرفته است. 
مشترکان تمام اپراتورهای شبکه تلفن همراه می توانند به صورت کامل 
از خدمات این سامانه بهره مند شوند. برای استفاده از این سامانه شما صرفا 

باید  کد  #۷20* را شماره گیری کنید. 
از جمله خدماتی که در سامانه آنی بانک پاسارگاد ) #۷20*( ارائه شده 
است می توان به استفاده از خدمات همبانک )رمز دو عاملی اینترنت بانک، 
مانده حساب، دریافت شناسه ش��با و رمز پویای کارت(، خرید انواع شارژ 
سیم کارت های اعتباری، پرداخت قبوض )موبایل، قبوض خدماتی و قبوض 
جریمه(، خرید بسته های اینترنت، دریافت رمز پویای کارت، دسترسی به 
نرم افزار و سایت کیپاد، بهره مندی از خدمات آنی رو )پرداخت الکترونیک 
عوارض بزرگراهی( و پرداخت کمک های خود به مؤسسه های خیریه اشاره 

نمود.
از این طریق فقط با ش��ماره گیری کد دستوری #۷20* مجموعه ای از 

خدمات بانکی را به راحتی در اختیار خواهید داشت.

در جریان بازدید از هند در سال 2014، جف بزوس، مدیرعامل آمازون 
خب��ری بزرگ اعالم کرد: کمپان��ی زیر نظر او در حال س��رمایه گذاری 2 
میلیارد دالری روی این کش��ور در جنوب آسیا بود، آن هم تنها یک سال 
بعد از اینکه آمازون عملیات های خود را در هند آغاز کرد. اعالمیه آمازون 
نشان داد که هند چقدر در باز کردن درهایش به روی کمپانی های خارجی 
موفق بوده اس��ت. این کشور از زمان استقالل در سال 1۹4۷ تا آزادی در 
سال 1۹۹1، درهایش را به روی غول های بین المللی بسته نگه داشته بود و 

اکنون توانسته خودش را تبدیل به بزرگترین بازار آزاد جهان کند.
ط��ی یک مصاحبه تلویزیونی در همان س��ال، بزوس گفت نگاه عمومی 
اینطور است که کسب وکار در کشور هند کاری آسان نیست، اما به عقیده 
او، رش��د آمازون در هند اثبات می کرد که این باوری اشتباه بوده است. او 
در بخش��ی از سخنانش گفت: »آیا مانعی وجود دارد؟ بله، همیشه موانعی 
وجود دارد. هر جایی که بروید، هر کشوری رگوالتوری  و قوانین مخصوص 

به خودش را دارد.«
ش��ش سال بعد و پس از 4.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری اضافه، آمازون 
ظاهرا اکنون با موانعی بیش��تر از همه در هند روبه رو شده؛ کشوری که از 
قضا دومین بازار بزرگ اینترنت با بیش از 600 میلیون کاربر نیز به حساب 
می آید. قوانینی که برای مدتی طوالنی پابرجا بوده اند، دس��ت آمازون -که 
هنوز به س��وددهی در این کشور نرس��یده- و دیگر کمپانی های بازرگانی 
الکترونیک را بسته و آنها قادر به ذخیره موجودی خود در انبارهای محلی 
یا فروش مس��تقیم محصوالت به مصرف کنندگان نیستند. برای دور زدن 
این چالش، کمپانی های بازرگانی الکترونیک وارد هزارتویی از همکاری های 
گسترده با کمپانی های محلی شده اند که در واقع نقش انباردار را برای آنها 

ایفا می کنند.
اواخ��ر س��ال 201۸، آمازون در صدد برطرف س��ازی این حفره برآمد و 
دست به حرکتی زد که در آن زمان، بزرگترین ضربه بر پیکره کمپانی های 
آمریکایی حاضر در این کشور به حساب می آمد. شرکت Flipkart هزاران 
محصول را از فروشگاه های این دو حذف کرد و باعث شد سرمایه گذاری های 

آنها روی شرکت های وابسته بسیار غیرمستقیم تر از سابق شود.
ح��اال هند می خواهد ای��ن رویکرد را حتی از قبل ه��م محدودتر کند. 
رویت��رز اخیراً گ��زارش کرد که دول��ت دهلی نو می خواه��د تغییراتی به 
وجود آورد که باعث می ش��وند شرکت های وابسته حتی قادر به نگهداری 
س��هام غیرمستقیم یک فروشنده، از طریق کمپانی های مادرشان نباشند. 
کنفدراسیون مبادالت سراسر هند، بدنه ای در دنیای تجار هند که مدعی 
نمایندگی بیش از ۸0 میلیون کسب وکار است، به نشریه رویترز می گوید 
ک��ه پیوش گویال، وزیر بازرگانی هند به آنه��ا اطمینان خاطر داده که در 
کوتاه مدت به نگرانی ها راجع به تخطی از قوانین کنونی رس��یدگی خواهد 

کرد.
تغیی��ر بالق��وه قوانین اما تنها یکی از بی ش��مار دردس��ری اس��ت که 
بزرگترین کمپانی بازرگانی الکترونیک جهان در هند تجربه کرده اس��ت. 
آمازون س��خت در تالش اس��ت که از عقد یک قرارداد میان شریک خود، 
Future Group و نیز Reliance Retail، بزرگترین خرده فروشی های 
هند جلوگیری کند. س��ال گذش��ته میالدی، فیوچر گروپ اعالم کرد که 
تجارت های خرده فروش��ی، لجس��تیک و انبارداری خ��ود را به قیمت ۳.4 
میلیارد دالر به Reliance Retail می فروش��د. آمازون هم که در س��ال 
201۹ س��هام یکی از ش��رکت های فهرست نش��ده فیوچر گروپ را خرید 
می گوید این ش��رکت هن��دی قرارداد را نقض کرده و دس��ت به زد و بند 

داخلی زده است.
علی رغم اینکه غول های تکنولوژی و س��رمایه گذاران طی دهه اخیر 20 
میلیارد دالر به بازار بازرگانی الکترونیک هند تزریق کرده اند، خرده فروشی 
آنالین هنوز س��همی تک رقمی از کیک خرده فروشی این کشور دارد. در 
س��ال های اخیر آمازون، والمارت و مجموعه ای از استارت آپ های مختلف 
شرایط را درک کرده و شروع به همکاری با فروشگاه های محلی کرده اند که 

ده ها هزار شهر و روستا در هند را به یکدیگر متصل می کنند.
ب��ا ورود Reliance Retail و Jio Platforms )غول��ی در ح��وزه 
ارتباطات مخابراتی) به ب��ازار بازرگانی الکترونیک( که هر دو زیرمجموعه 
 Reliance Industries یکی از بزرگترین س��ازمان های هن��د به ن��ام
هس��تند( و کسب حمایت غول های جهانی مانند گوگل و فیس بوک طی 
سال گذشته، خرید سهمی بزرگ از فیوچر گروپ، یکی از معدود راه های 

پیش روی آمازون برای شتاب دهی به روند رشد در هند بود.
این کمپانی خرده فروش��ی آمریکایی تا به ام��روز آنقدرها در جلوگیری 
از عقد قرارداد میان کمپانی های هندی موفق نبوده اس��ت. س��ال گذشته 
آمازون به س��راغ بدنه آنتی تراس��ت در هند، یعنی کمیسیون رقابت هند 
و همینطور SEBI، رگوالتور بازار این کش��ور، رفت تا از معامله موردنظر 
 Reliance جلوگی��ری کند، اما هر دو س��ازمان به نفع فیوچر گ��روپ و

Retail رأی دادند.
آم��ازون قطعا این خروجی را پیش بینی کرده بود، زیرا یک رویه قضایی 
موازی را در دادگاهی در سنگاپور نیز در پیش گرفت. جای غافلگیری ندارد 
که آمازون تصمیم گرفت مباحثات قانونی خود را در بیرون از مرز هند نیز 
دنبال کند. در سال های اخیر، اکثر پرونده هایی که سر از دادگاه حکمیت 
بین المللی سنگاپور درآورده اند، مربوط به هند بوده اند. وودافون که بیش از 
20 میلیارد دالر در هند سرمایه گذاری کرده و به پرداخت میلیاردها دالر 
مالیات از س��وی این کشور محکوم ش��ده نیز یکی دیگر از نام های بزرگی 
اس��ت که درب خانه س��نگاپور را زده. بعد از شکس��ت در هند، وودافون 

توانست در دادگاه حکمیت سنگاپور پیروز شود.
آمازون در روز دوش��نبه گذشته دادخواستی تازه در اختیار دادگاه عالی 
دهلی قرار داد و خواس��تار تقویت رأی دادگاه حکمیت سنگاپور )که سال 
گذش��ته گفت این قرارداد باید موقتا متوقف ش��ود( و جلوگیری از نهایی 
ش��دن روند ادغام دو کمپانی هندی براس��اس رأی بدنه های قانون گذاری 

در این کشور شد.
آمازون این بحث را پیش می کشد که فیوچر گروپ »به صورت عامدانه و 
بدخواهانه« از حکم بین المللی دادگاه حکمیت سنگاپور تخطی کرده است. 
در دادخواستش، آمازون ضمنا به دنبال بازداشت کیشور بیانی، موسس و 

رئیس هیأت مدیره فیوچر گروپ نیز بوده است.
صدایی برای بومی ها

همینطور که هند طی س��ال گذشته میالدی با ش��یوع گسترده کرونا 
ویروس دست و پنجه نرم می کرد، نارندرا مودی، نخست وزیر هند از 1.۳ 
میلیون شهروند این کشور خواست که وطن شان را »متکی بر خود« کنند 

و »صدایی برای بومی ها« باشند.
ای��ن حرکت به معن��ای تناقض فراوان با برجس��ته ترین وعده هایش در 
نخس��تین سال های رسیدن به قدرت بعد از سال 2014 بود. نخست وزیر 
هند وعده داد که این کشور بیشتر از هر زمان دیگر از کمپانی های خارجی 
استقبال خواهد کرد. در سال های اخیر، هند قوانینی را تصویب کرده که به 
شرکت های آمریکایی آسیب رسانده اند. با این همه به نظر نمی رسد هیچ 

شرکتی به اندازه آمازون آسیب دیده باشد.
سال گذشته میالدی، دهلی نو شروع به اعمال مالیات 2 درصدی روی 
تمام صورت حس��اب های مربوط به سرویس های دیجیتالی در کشور کرد. 
مقامات دفتر نماینده تجاری ای��االت متحده نیز اوایل ماه جاری میالدی 
گفتند که هند در حال دریافت مالیات از بی ش��مار دس��ته بندی مختلف 
در حوزه س��رویس های دیجیتال اس��ت »که در هیچ نقطه دیگر از جهان 
مشمول مالیات نمی شوند.« این دفتر دریافته است که مالیات کمپانی های 
آمریکایی در هند، می تواند به س��االنه بیش از ۳0 میلیون دالر برس��د. در 
مجموع، مش��خص ش��ده که مالیات دیجیتال هند شکلی غیریکپارچه با 
قواعد مالیات بین المللی دارد، غیرمنطقی است و بازرگانی آمریکا را محدود 

یا با چالش مواجه می کنند.
رویک��رد تازه ای که مودی برای هند در پیش گرفته،  حس��ابی به مذاق 

موک��ش آمبانی، رئیس هی��أت مدی��ره Reliance Industries که از 
متحدین اصلی نخست وزیر و ثروتمندترین مرد هند است خوش می آید. 
پی��ش از فروختن 20 میلیارد دالر از س��هام Jio Platforms و بیش از 
6 میلیارد دالر از س��هام Reliance Retail برای مقابله با سرمایه گذاران 
خارجی، آمبانی یک س��خنرانی معروف در سال 201۹ داشت و گفت که 

باید به شکلی میهن پرستانه، از اطالعات هندی ها محافظت کرد.
او در بخش��ی از س��خنانش گفت: »ما باید پویش هایی تازه برای مقابله 
ب��ا کلونیزه کردن داده راه بیندازیم. برای اینکه هند در این انقالب مبتنی 
ب��ر داده موفق باش��د، باید کنت��رل و مالکیت بر داده هن��دی را به خود 
هن��د بازگردانیم - به عبارت دیگر، ثروت هند را به دس��ت تمام هندی ها 

بازگردانیم.«
س��وال بزرگ این اس��ت که چرا بی ش��مار کمپانی مختلف تصمیم به 
س��رمایه گذاری روی یکی از زیرمجموعه ه��ای Reliance گرفته اند. یک 
مدیر ارش��د در یک شرکت آمریکایی به شرط ناش��ناس ماندن به رسانه 
TechCrunch می گوید که سرمایه گذاری روی Jio Platforms -که 
بزرگترین شبکه مخابراتی هند با بیش از 410 میلیون مشترک به حساب 
می آید- و Reliance Retail یک لحظه دژاوو بزرگ برای هند به حساب 
می آم��د. تا چن��د دهه پیش، تنها راه برای تجارت در این کش��ور این بود 
که با یکی از ش��رکت های بومی که نفوذ سیاس��ی فراوان داشت دست به 

همکاری بزنید.
در مجموع��ه ای از توییت ها، رامان چیما، یک��ی از مدیران قانون گذاری 
 Access پیش��ین گوگل و کسی که اکنون در سازمان وکالت غیرانتفاعی
Now فعالیت می کند می گوید کمپانی س��ازنده اندروید در سال 2011 و 
2012 به فکر سرمایه گذاری روی ش��رکت هایی مانند Reliance بود تا 

»خطرات سیاسی هند را کاهش دهد.«
ام��ا این ای��ده نگرانی هایی راجع به ارزش های گوگل ب��ه وجود آورد. او 
مدعی ش��ده که: »چند مدیر که در مباحثات دخالت داش��تند نسبت به 
ش��هرت Reliance اب��راز نگرانی کردند. خصوصا راج��ع به رویکردهای 
مشکل س��از این کمپانی برای تاثیرگذاری روی سیاست های قانون گذاران 
و سیاس��تمداران این کشور.« در ش��ایعات آمده که خود آمازون هم سال 
 Reliance Retail گذش��ته به خرید س��هامی چن��د میلی��ون دالر در
عالقه مند بوده، اما دو کمپانی از هرگونه همکاری در هر حوزه ای با یکدیگر 

دست کشیده اند.
درحالی که آمازون در پی برطرف س��ازی این مشکالت است، طی هفته 
گذش��ته یک ضربه دیگر به پیکره کمپانی وارد شد. یکی از مدیران ارشد 
 Amazon آمازون و همینطور سازندگان یک سریال کوتاه برای سرویس
Prime Video تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند. به این خاطر که حزب 
مودی به این نتیجه رسید که سریال مورد اشاره حاوی محتوای توهین آمیز 

به اکثریت هندو در کشور بوده است.
علت حقیقی پیگرد قضایی سازندگان »Tandav« احتماال این باشد که 
سریال مورد اشاره، آینه تمام قد جامعه هند و برخی از مشکالتی که معموال 
تقصیرشان به گرد دولت آقای مودی افتاده، است. در نخستین اپیزود، شاهد 
نمایش دانشجویان و کشاورزان معترض هستی که وقایع رخ داده طی  ماه های 
اخیر را بازتاب می دهند. Mirzapur هم یک س��ریال دیگر از آمازون است 
که طی هفته گذشته به خاطر آسیب زدن به احساسات سیاسی و منطقه ای 
هند مورد پیگرد قرار گرفت. دادگاه عالی هند اکنون برای سازندگان میرزاپور 

احضاریه فرستاده و به دنبال پاسخ است.
در جریان مصاحبه ای که ابتدای مقاله به آن اش��اره ش��د، بزوس گفت 
وظیفه آمازون این اس��ت ک��ه از تمام قوانین منحصر به فرد کش��ورهای 
مختلف پیروی کند و رویکردهای تجاری خود را با آن قوانین تطبیق دهد، 
اما اکنون این سوال مطرح است که آمازون تا چه میزان حاضر به تطبیق 

دادن رویکردهای تجاری خود با قوانین هند خواهد بود؟
TechCrunch/digiato :منبع

پیروزی را فراموش کنید، آیا آمازون اصال قادر به ادامه حیات در هند خواهد بود؟
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قم  - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف استان قم گفت: 
بازخوانی اهداف و آرمان های انقالب یکی از مهمترین کارها در دهه 
فجر است و می توان گفت تحقق اسالم ناب محمدی مهمترین هدف 
از نهضت خمینی کبیر بود. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان قم، حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری 
در هم اندیشــی بصیرتی فرماندهان بسیج ادارات استان که در این 
اداره کل برگزار شد اظهار کرد: در آستانه چهل و دو سالگی پیروزی 
انقالب اسالمی هســتیم و در ایام اهلل دهه فجر به سر می بریم، در 
این دهه باید اهداف انقالب اسالمی و دستاوردهای نظام جمهوری 
اسالمی را مرور کنیم. وی افزود: همچنین الزم است آسیب شناسی 
صورت بگیرد که به کدام هدف دســت نیافته ایم و دستاوردهای ما 
با چه کمبودهایی روبروست. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم 
با بیان اینکــه هر کس قلبش برای این نظام و انقالب می تپد باید 
در این زمینه پیشگام باشد گفت: نخستین هدفی که در انقالب مد 
نظر قرار داشت، دین اسالم بود، اگر به فرمایشات و اعالمیه های امام 
خمینــی)ره( در طول نهضت توجه کنیم در می بایم دغدغه اصلی 
ایشان مسئله دیانت بود. وی ادامه داد: سخن امام این بود که سران 
حکومت نه فقط دیندار نیستند بلکه اساسا با دین مشکل دارند و می 
خواهند کشور را به سمتی ببرند که هیچ رنگ و بویی از اسالم در آن 
نباشد. اسکندری با اشاره به قرائت خاص غربی ها و حکومت پهلوی 
از اســالم عنوان کرد: سابقه اسالم در ایران بسیار طوالنی است ولی 
شاه و حامیان غربی اش قصد داشتند قرائت خاصی از آن ارائه دهند 

ولی امام خمینی)ره( اسالم ناب محمدی، مخالف با استکبار جهانی 
و در یک کلمه اســالم انقالبی را ترویج می کردند. مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان قم گفت: در واقع آنچه امام راحل مد نظر داشتند، 
اســالم اهل بیتی بود، دینی خالص که از آموزه های آن بزرگواران 
تفسیر می شد و مبتنی بر فقه جواهری بود. وی با بیان اینکه حتی 
شاه هم خود را مسلمان و پادشاه شیعه می دانست و معتقد بود همه 
باید از او حمایت کنند خاطرنشــان کرد: امام خمینی)ره( شاخصه 
هایی از اسالم واقعی را معرفی می کرد که اهمیت زیادی داشت، ضد 
استکباری بودن و مبتنی بر سال ها تالش فقها و علمای شیعه که 
حقیقت ناب دین خدا را آشکار می کرد وگرنه اسالمی که تنها یک 
نماز و روزه بی روح باشد در بسیاری از کشورها وجود دارد. اسکندری 
عنوان کرد: اســالمی که در عرصه زندگی مردم و در همه شــؤون 
جامعه جریان داشته باشد در خیلی از کشورها دیده نمی شود و امام 

خمینی)ره( هم به دنبال همین نوع از دیانت بودند، اسالمی سازنده 
که موجب پیشرفت جامعه شود، این مهم تا حد زیادی در کشور ما 
اجرایی شده هر چند کوتاهی هایی هم وجود داشته و هنوز به همه 
اهداف انقالب اسالمی دست نیافته ایم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان قم با بیان اینکه نه اسالم تحجر عربستانی و نه اسالم سکوالر 
غربی مورد تایید نیستند گفت: اسالمی مورد تایید امام و ملت ایران 
بود که انقالبی و ضد اســتکباری است و از متن آن شهید مطهری 
ها، شهید بهشتی ها و شهید سلیمانی ها ظهور کنند، شهدایی که 
از ابتدای نهضت اسالمی همراه آن بودند و تا امروز جانشان را فدای 
تداوم آن می کنند. وی افزود: امروز دشــمنان با اصطالحات گمراه 
کننده و فریب دهنده وارد میدان شــده اند تا نسل امروز را از آرمان 
های اسالم اصیل و انقالب دور کنند بنابراین توجه به اهداف واقعی 
نهضت اسالمی می تواند توطئه های آنها را خنثی کند؛ ملت ایران 
همواره هزینه مبارزه با استکبار را داده اند و هنوز هم هزینه می دهند 
اما مفتخر هستند که به عنوان الگویی برای همه مظلومان و آزادگان 
جهان مطرح شده اند و با اقتدار به راه خود ادامه می دهند. اسکندری 
با اشــاره به تشکیل جبهه مقاومت در منطقه علیه استکبار جهانی 
تصریح کرد: مردم منطقه توانســته اند بــا الگوگیری از ملت ایران، 
کشورهایشان را از زیر سلطه غرب خارج کنند؛ یمن و بحرین حاضر 
نیستند تســلیم خودکامگی های مستکبران باشند، عراق و سوریه 
خود را از دست تکفیری های تروریست عامل غرب نجات داده اند و 

به این ترتیب انقالب اسالمی به همه جوامع صادر شده است.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: آرش رضایی مدیرکل 
راه و شهرســازی اســتان هرمزگان در حکمی سید ناصر اشرفی را 
به ســمت سرپرست معاونت مسکن و ســاختمان راه و شهرسازی 
هرمزگان منصوب کرد. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی 
راه و شهرســازی هرمزگان، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در 
آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت مسکن و ساختمان این اداره 
کل با اشاره به حساسیت و اهمیت وظایف این معاونت، عنوان کرد: 
بر اساس اولویت های مورد تاکید مهندس اسالمی مقام عالی وزارت 
راه و شهرسازی به صورت جدی پیگیر بهبود سطح عملکردی طرح 
اقدام ملی مسکن، بازآفرینی شهری و پروژه های مشارکتی باشید. 
وی افزود: باید از همه ظرفیت ها برای تحقق اهداف در دوره جدید 
مدیریت حوزه معاونت مسکن و ساختمان استفاده شود. رضایی با 

تاکید بر اهتمام ویژه جهت تکمیل طرح مســاکن مهر باقی مانده 
استان، گفت: برای حل مشکالت مسکن مهر پیگیری های الزم انجام 
پذیرد و در این بین از هیچ کوششــی دریغ نشود. مهندس اشرفی 

سرپرست جدید معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی 
هرمزگان نیز در این مراسم از اعتماد مهندس رضایی در سپردن این 
مسئولیت تشــکر و قدردانی نمود و افزود: سرعت بخشی به اجرای 
طرح اقدام ملی ســاخت مسکن، بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری و 
رســیدگی به مسائل حقوقی و رفع مشکالت پروژه های مشارکتی، 
از مهمترین اولویت های ما با توجه به برنامه ها و سیاست های دولت 
خواهد بود و انشاهلل به زودی موانع برطرف و پروژه ها به ثمر خواهد 
نشســت. گفتني است سید ناصر اشرفی پیش از این معاون امالک 
حقوقی راه و شهرسازی کرمان و هرمزگان را عهده دار بوده است.  در 
پایان این مراسم از تالش های مهندس جعفری تقدیر و حکم انتصاب 
مهندس اشرفی توســط مهندس رضایی مدیرکل راه و شهرسازی 

هرمزگان اعطا شد.

بوشهر  - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
وفاضالب استان بوشهر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
در نشست با مدیران این شرکت با تبریک ایام اهلل دهه فجر خدمات 
کارکنان در عرصه های مختلف را مورد ستایش قرار داد و اظهار داشت: 
افزایش رضایت مندی مردم در آبرســانی نشان از تالش شبانه روزی 
 کارکنان شرکت آب و فاضالب و تسریع در روند اجرای طرح ها است.
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکــه در ایام اهلل دهه فجر طرح های 
مختلفی در اســتان افتتاح شده اســت به وضعیت بارش باران در 
اســتان پرداخت و بیان کرد: امســال بارش باران نســبت به سال 
گذشــته تاکنون بین ۵۰ تــا ۶۰ درصد کمتر و شهرســتان های 
جنوبی در حد صفر بوده اســت و با توجه به وجود برخی چاه های 
 محلــی بارش بــاران تاثیــر مهمی در آبدهــی این چاه هــا دارد.
وی با تاکید بر برنامه ریزی جامع برای فصل تابستان در جلوگیری 

از مشکل در شهرها و روستاهای استان گفت: در این راستا اقدامات 
مهمی تدوین شده و با توجه به فرصت اندک تا فصل گرما، باید این ایام 
 با حداقل مشکل پشت سرگذاشته و الزم است طرح ها عملیاتی شود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر اجرای طرح های 
اضطراری را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید از هم اکنون ضمن شناسایی 
 مشکالت، اجرای طرح ها در شهرها و روستاها باید در اولویت قرار بگیرد.
حمزه پور با تاکید بر همکاری و تعامل ستاد با مدیران ابفای شهرستان ها 
در حل مشکالت گفت: باید اجرای طرح ها تا رسیدن به فصل گرما 
 مورد توجه قرار بگیرد تا مشکل مردم در کوتاه ترین زمان برطرف شود.

حمزه پور گفت : برای تأمین آب شرب، سه برنامه راهبردی را برای 
سه مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته 
ایــم گفت: برای مقطع کوتاه مدت بــا توجه به گرمای هوای فصل 
تابســتان و افزایش مصرف آب ، باید برای رفع نیــاز مردم در این 
شرایط تدبیر شود به گونه ای که مردم کمبودی را حس ننمایند.اما 
این امر بدون مشارکت همگان و تالش در بهره وری و مصرف صحیح 

و بهینه آب ممکن نیست.

رشــت  - خبرنگار فرصت امروز: در دهه مبارک فجر طرح 
گازرسانی به روستای کوهستانی موسی کالیه املش با حضور فرماندار 
و امام جمعه املش، مدیرعامل و مسئولین شرکت گاز استان گیالن 
و جمعی از مسئولین شهرستانی به بهره برداری رسید. روابط عمومی 
گاز گیالن – حســین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در 
مراسم افتتاح طرح گازرسانی به روستای موسی کالیه املش با تبریک 
تحقق فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت: پیش از 
انقالب هیچ یک از روستاهای گیالن بهره مند از گاز نبود ولی بحمداهلل 
پس از انقالب 2 هزار و 8۰ روستا در گیالن برخوردار از گاز شده اند 
که از این تعداد، یک هزار و 14 روستا با هزینه ای بالغ بر 98۰ میلیارد 
تومان در دولت تدبیر و امید گازدار شده است. مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن با اشاره به سختی های فراوان اجرای این پروژه گفت: 
برای گازرسانی به روستای کوهستانی موسی کالیه با جمعیت 318 

خانوار، بیش از 2.1 میلیارد تومان هزینه شده است. حسین اکبر بیان 
کرد: با گازرسانی به این روستا، بهره مندی گاز خانوارهای روستایی 
املــش به 92 درصد افزایش با این وجود این انتهای کار نیســت و 

شرکت گاز، طرح گازرسانی به 11 روستای دیگر در این شهرستان را 
در دستور کار دارد که عملیات اجرایی آن در ابتدای سال 14۰۰ آغاز 
می شود. وی در پایان از مردم روستای موسی کالیه درخواست کرد 
تا با رعایت نکات ایمنی و صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، شرکت 
گاز را در ارئه خدمات هرچه بهتر و رساندن گاز به سایر نقاط کشور 
و استان یاری رسانند. همچنین در این مراسم، محمد رنجبر فرماندار 
املش ضمن قدردانی از گازرسانی گسترده به روستاهای املش اظهار 
داشت: پس از انقالب شاخص برخورداری گاز روستایی املش به 92 
درصد رسیده است که این مهم با همت و تالش مدیریت و پرسنل 
شرکت گاز و همراهی سایر نهادهای مرتبط میسر شده است. فرماندار 
املش ارائه خدمات مختلف نظیر گاز، آب، برق و ... را از برکات نظام 
جمهوری اسالمی عنوان کرد و گفت: انجام این خدمات باید همانند 

گذشته با شتاب باال در سراسر شهرستان ادامه یابد. 

رشت  - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت آب منطقه 
ای گیالن گفت : تاکنون 7۵۶ میلیون متر مکعب آب پشــت سد 
ســفید رود ذخیره شــده و داده ها حاکی از ذخیره مطلوب آب در 

مخزن سد آیت اهلل بهجت )ره( شهر بیجار است .
 بــه گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن؛ مهندس وحید 
خّرمــی رئیس هیأت مدیره و  مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای 
گیالن با اشاره به مطلوب بودن وضعیت آبگیری سدهای مخزنی در 
گیالن و اعالم این خبر گفت: ورودی آب به ســد سفیدرود در حال 
حاضــر 94 متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن ۶ متر مکعب بر ثانیه 
است. مهندس خّرمی با اشاره به آبگیری 7۰ درصدی سد سفیدرود 
افزود: این سد به عنوان بزرگ ترین سد مخزنی گیالن در حال حاضر 
آب کشاورزی مورد نیاز 172 هزار هکتار از مجموع 238 هزار هکتار 
شالیزارهای استان را تأمین می کند که روی رودخانه سفیدرود و در 

پایین دســت محل تالقی دو رودخانه قزل اوزن و شــاهرود در 7۵ 
کیلومتری جنوب شهر رشــت و در مجاورت شهر منجیل احداث 

شده است.
مدیرعامل آب منطقه ای گیالن با اشاره به اهمیت سد شهربیجار 
بعنوان دیگر سد بسیار مهم گیالن نیز تصریح کرد: سد شهربیجار 
تأمین کننده آب آشــامیدنی 7۰ درصد جمعیت گیالن است که 
تاکنون 9۶ میلیون متر مکعب آب در مخزن خود ذخیره کرده است. 
رییــس هیأت مدیره آب منطقه ای گیــالن با بیان اینکه ورودی و 
خروجی این سد ۶ متر مکعب بر ثانیه است، افزود: سد شهربیجار با 

92 درصد آبگیری در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
گفتنی اســت: سد مخزنی شــهر بیجار )آیت اهلل بهجت( در 3۵ 
کیلومتری شهر رشت و بر روی رودخانه زیلکی با آب بسیار مناسب 
 CFRD به لحاظ کیفی واقع شده و از نوع سنگریزه ای با رویه بتنی

بوده و ارتفاع آن از پی 9۰.۵ متر، طول تاج 437 متر و عرض تاج آن 
11 متر می باشد حجم کل مخزن، یکصد و پنج میلیون مترمکعب و 

حجم آب قابل تنظیم ساالنه 1۶۵ میلیون مترمکعب است. 

مهمترین هدف انقالب تحقق اسالم ناب بود

با حکم مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان؛
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی هرمزگان منصوب شد

مدیرعامل شرکت آبفا بوشهر:
تدابیر وبرنامه ریزی مدیران جهت تامین آب درفصل تابستان ضروری است

با حضور فرماندار، امام جمعه و مدیرعامل و مسئولین شرکت گاز استان گیالن صورت گرفت:
برافروخته شدن شعله گاز در ارتفاعات املش 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن خبر داد:
ذخیره مطلوب سدهای مخزنی گیالن

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان عنوان کرد:
افزایش بیش از ۶ درصدی مصرف برق خوزستان در دی ماه

اهواز - شبنم قجاوند: مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
پیک دی ماه سال جاری سه هزار و 4۰2 مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در 
مدت مشابه سال قبل حدود ۶.7 درصد افزایش داشته است. فرامرز شادفر با اشاره 
به گزارش تولید و مصرف برق تا دی ماه ســال جاری، بیان کرد: کل تولید برق 
اســتان در ده ماهه ســال جاری 38 هزار و 449 گیگاوات ساعت بوده که سهم 
نیروگاه های برق آبی در این مدت 37 درصد، سهم نیروگاه های حرارتی و سیکل 
ترکیبی، ۶2.1 درصد و سهم نیروگاه های تولید پراکنده حدود ۰.9 درصد از کل 
انرژی تولیدی بوده است. وی افزود: از میزان برق تولیدی نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی، 42.8 درصد توسط بخش دولتی 
)نیروگاه رامین و ماهشهر( و ۵7.2 درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی )زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر( تولید و به 
شبکه تحویل شده است. مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: انرژی مصرفی در ده ماهه 1399 برابر با 33 
هزار و 843 گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود 3.2 درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است. 
شادفر از مردم خواست با توجه به افزایش مصرف گاز و احتمال محدودیت در سوخت رسانی به نیروگاه های تولید برق و کاهش 

میزان تولید، در مصرف گاز و برق صرفه جویی الزم را داشته باشند تا خاموشی ناخواسته ای در شبکه رخ ندهد.

معاون شرکت آب و فاضالب استان:
شبکه آب بافت تاریخی اصفهان بهسازی می شود

اصفهان – قاســم اســد: معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: شبکه آب بخشی از بافت 
تاریخی اصفهان حدفاصل میدان امام علی)ع( تا میدان نقش جهان با توجه به اهمیت جهانی آن بهسازی می شود.  ناصر اکبری 
افزود: این اقدام به دلیل فرســودگی بخش هایی از شبکه توزیع آب و با هدف ایمن سازی در راستای حفظ بناهای تاریخی و آثار 
میراث فرهنگی انجام می شود. وی با بیان اینکه عملیت بهسازی شبکه آب بازارهای تاریخی اطراف میدان نقش جهان و میدان امام 
علی )ع( انجام شد ادامه داد: از سوی دیگر توزیع آب در شبکه انتقال آن ناحیه بهبود خواهد یافت و به سود مشترکان خواهد بود. 
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب اصفهان طول مسیر مورد اشاره را حدود سه کیلومتر اعالم و خاطرنشان کرد: 
شهرداری عملیات عمرانی بهسازی سنگفرش ها را انجام می دهد. اکبری با اشاره به خیابان سپه در مناطق پیرامونی میدان تاریخی 
نقش جهان اصفهان اظهارداشت: عملیات اصالح شبکه آب آن خیابان نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی با بیان اینکه عملیات 
بهسازی شبکه آب خیابان سید علی خان از خیابان های فرعی گذر تاریخی چهارباغ افزود: اصالح شبکه این مسیر به طول ۶۰۰ متر 
انجام شد. پیش تر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان گفته بود این شرکت آماده است هر زمان و در هر مکانی که شبکه های 
آب و فاضالب تهدیدی احتمالی برای آثار باستانی و میراث فرهنگی داشته باشد با پذیرش مسئولیت اجتماعی برای حل مشکل 
وارد عمل شود. هاشم امینی با تاکید بر حفظ آثار تاریخی و ملی خاطرنشان کرد: بخشی از شبکه های فاضالب زیر بازار قیصریه، 
نواحی پشت مسجد شیخ لطف اهلل و مسجد جامع بررسی و آزمایش های مربوطه و ویدئومتری در عمق هفت متری انجام شد و 
مشاهده کردیم که هیچگونه رطوبتی از این شبکه ها به پی این آثار تاریخی نمی رسد و خطری از این حیث آنها را تهدید نمی کند.

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان:
آزادسازي 8 هکتار از اراضي صنعتی شهرکها و نواحی صنعتي قزوین

قزوین  - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین گفت: از ابتداي سالجاري تاکنون 2۰ قرارداد 
به لحاظ نقض تعهدات قرارداد واگذاری حق بهره برداری راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان فسخ شده است. به گزارش روابط 
عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، " حمیدرضا خانپور " در پایان جلسه هیئت حل اختالف و داوري با اعالم این مطلب 
افزود: در راستای فعال سازی قراردادهای راکد  مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي استان با برگزاري چهار جلسه هیئت حل اختالف و 
داوري با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک ایران برگزار شده در مجموع 7۶ پرونده قرارداد واگذاری راکد و ناقص تعهدات قراردادي 
مورد بررسي حقوقی قرار گرفت. وي با اشاره به مهلت اعطا شده به سرمایه گذاران اظهار داشت:  ۵۶ سرمایه گذار در شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان که زمان مقرر آنها برای ساخت و اجرای طرح های تولیدی خود به پایان رسیده بود، برای اجرای تعهدات  قراردادیشان 
در اراضی واگذار شده مهلت دوباره گرفتند و این سرمایه گذاران با ارایه دالیل خود در عدم اقدام برای اجرا و احداث واحدهای تولیدی 
مورد نظر، درخواست مهلت دوباره برای اجرای طرح های خود را داشتند. رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل در ادامه افزود: از 7۶ پرونده 
بررسي شده، 2۰ مورد به فسخ قطعی منجر شده و هشت هکتار از اراضي راکد صنعتی شهرکهای تقاضامحور آزادسازی و خلع ید شده 
و در راستای جذب سرمایه گذاران دارای اهلیت صنعتی، مجددا به متقاضیان واجد صالحیت واگذار و یا در مرحله واگذاری می باشد. 
خانپور یادآور شد: در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی سرمایه گذاران در مهلت تعیین شده، اراضی واگذار شده پس از سیر مراحل 
قانونی بازپس گرفته شده و قراردادهای منعقد شده آنان با شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین فسخ می شود. این مسئول با بیان 
اینکه برای آماده سازی اراضی در شهرک های صنعتی به منظور استقرار واحدهای تولیدی از اعتبارات دولتی هزینه شده است افزود: 
سرمایه گذارانی که به تعهدات خود برای ساخت و راه اندازی واحدهای تولیدی اقدام نمی کنند، منابع صرف شده در این اراضی را 
اتالف می نمایند بنابراین در صورت عدم اجرای تعهدات در مهلت های تعیین شده شامل اقدام برای اخذ مجوز ساخت و ساز و عملیات 

اجرایی، حق بهره برداري این اراضی از آنها خلع ید شده و به سرمایه گذاران جدید واجد صالحیت واگذار می شود.

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های آبرسانی در گنبد کاووس
گرگان  - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب گنبد کاووس از آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های آبرســانی 
شهرســتان گنبد کاووس و 7 روســتای تحت پوشش این شهرستان همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد .حسین سعیدی راد با 
اعالم این خبر افزود : با حضور مهندس غراوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ، فرماندار ، مدیران دستگاه های  
اجرایی استانی و شهرستانی آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های آبرسانی در شهرستان گنبد کاووس و 7 روستای تحت پوشش 
این شهرستان برگزار شد .مدیر امور آب و فاضالب گنبد کاووس از حجم پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی این شرکت در این 
شهرستان   گفت و اظهار داشت : کلنگ زنی 3 حلقه چاه آب شرب ، افتتاح و کلنگ زنی 3 باب مخزن ذخیره با حجم ۵۰۰متر 
مکعب ، اجرای عملیات خط انتقال آب شرب  به طول 23.7کیلومتر و اجرای عملیات شبکه توزیع به طول 18 کیلومتر با اعتباری 
بالغ بر 1۵۶.2میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی گردیده است . سعیدی راد در پایان اظهار داشت : با افتتاح این پروژه ها در شهرستان 
گنبد کاووس و  7 روستای کسگن قوجق ، حالی آخوند ، آق آباد قیزلر ، دماغ ، ایگدر علیا ،حسن آباد و آبادان تپه با جمعیتی بالغ 

بر 3۰ هزار و ۵۵2نفر از نعمت آب شرب پایدار ، سالم و بهداشتی بهره مند می گردند .

برگزاری جلسه مجازی کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی کالن 
منطقه یک کشور

 ســاری – دهقان : نشســت مجازی کارگروه مشــورتی امور فرهنگی 
و دانشجویی کالن منطقه یک کشــور به ریاست دکتر سید عباس موسوی 
رئیس کالن منطقه یک امایش ســالمت کشور و با حضور ویدئو کنفرانسی 
دکتر حسینی معاون مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی ودانشجویی وزارت 
بهداشت، با شرکت روئسا ومعاونین ومدیران فرهنگی ودانشجویی دانشگاه های 
علوم پزشکی مازندران ، سمنان ، گیالن ، شاهرود ، بابل ، گلستان  برگزار شد.  
رییس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران در این جلسه طی سخنانی خواستار 
شکل گیری کارگروه های ویژه و برگزاری مستمر نشست هایی درخصوص بررسی مسائل ورزشی ، رفاهی، مسابقات و ... دانشجویان با 
حضور  روئسا و مدیران شد و بر ارائه راهکارهای مناسب برای انجام استاندارد سیستم رتبه بندی در حوزه دانشجویی و حمایت الزم وزارت 
بهداشت و دانشگاه ها از برنامه های مصوب تاکید کرد.  در ادامه ، طرح ها و برنامه های پیشنهادی روسای دانشگاه ها و مدیران فرهنگی 
در خصوص موانع و مشکالت حوزه دانشجویی و نحوه تامین امکانات رفاهی دانشجویان مطرح و راه کارهای الزم بررسی و تبادل نظر شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبر داد:
مشعل گاز در هفت روستای شهرستان چرداول روشن شد

ایالم _منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از بهره برداری و افتتاح گازرسانی به 7 روستا در شهرستان چرداول به مناسبت 
ایام اهلل دهه فجر خبر داد و گفت: این روستاها شامل تنگ زرد فرخینوند، سرگل فرخینوند، پشت کبود، پلکیل، چقاشفیع، زیچ و مله 
شیرخان می باشند . به گزارش روابط عمومی؛ مهندس" عباس شمس اللهی " با بیان اینکه با گازرسانی به این روستاها بیش از 134 
خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند، افزود: دو روستای باریکه فرخینوند و چم بور فرخینوند از توابع شهرستان چرداول نیز 
در صورت رفع معارضین محلی، تا پایان سال جاری گازدار خواهند شد.  وی با اشاره به اینکه  برای اجرای گازرسانی به 7 روستای 
مذکور مبلغ 3۰ میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت گاز استان هزینه شده است، اظهار داشت: در این مناطق 23 کیلومتر شبکه 
توزیع پلی اتیلن انجام گردیده است. مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم از افتتاح و بهره برداری گازرسانی به ۶ واحد تولیدی و صنعتی 
شامل دو واحد مرغداری، دو واحد گاوداری صنعتی، یک واحد برنجکوبی صنعتی و یک واحد گلخانه صنعتی نیز در این شهرستان 
خبر داد و خاطرنشان کرد: برای گازرسانی به این واحدهای تولیدی و صنعتی مبلغ یک میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال از محل منابع 

داخلی شرکت گاز استان هزینه شده و در این راستا دو هزار و ۵۰۰ متر شبکه توزیع پلی اتیلن انجام شده است.
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انتظارات مشتریان نسل جوان از خرده فروشی های آنالین

فعالیت در حوزه خرده فروشی آنالین به دلیل نیاز به سرمایه اولیه پایین 
و همچنین امکان توسعه سریع کسب و کار مدنظر بسیاری از کارآفرینان 
ق��رار دارد. ب��دون تردید تعامل با مش��تریان در کس��ب و کارهای آنالین 
س��ختی های بسیار بیش��تری در مقایسه با دیگر انواع کس��ب و کار دارد. 
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در حوزه آنالین 
هزینه ه��ای بس��یار زیادی را صرف می کنند. این امر وقتی ش��امل تعامل 
و جلب نظر مخاطب نس��ل جوان می شود، حساسیت های بسیار بیشتری 
پیدا می کند. نسل جوان یا Z همیشه به دلیل دشواری تعامل و همچنین 
س��لیقه منحصر به فرد برای بازاریاب ها چالش آفری��ن بوده اند. این امر در 
کنار انتظارات متفاوت این نسل از برندها و خرده فروشی های آنالین محل 

بحث های طوالنی است. 
ش��اید تا یک دهه پیش کس��ب و کارها به راحتی امکان صرف نظر از 
مشتریان نسل Z را داشتند. دلیل این امر عدم ورود این دسته از مشتریان 
به حوزه کسب و کار و استقالل مالی شان از خانواده ها بود. اکنون وضعیت 
به طور قابل مالحظه ای متفاوت شده است. کسب و کارها باید تمرکز قابل 
مالحظه ای بر روی مخاطب هدف جوان داشته باشند. در غیر این صورت 

بخش قابل مالحظه ای از منبع درآمدشان از دست خواهد رفت. 
آگاهی از انتظارات نسل جوان از کسب و کارهای مختلف موضوع بسیار 

مهمی است. هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی انتظارات مشتریان نسل 
جوان از خرده فروشی های آنالین است. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی 
برای هر کس��ب و کاری اس��ت. همچنین توانایی برندها برای جلب نظر 
مخاطب هدف را نیز محل پرسش قرار می دهد. در ادامه به بررسی برخی 
از انتظارات اصلی مشتریان از خرده فروشی های آنالین خواهیم پرداخت. 

رضایت در لحظه
خری��د آنالین در طول دو دهه اخیر بدل به رفتاری رایج در میان مردم 
شده اس��ت. امروزه با توجه به ش��یوع ویروس کرونا انتخاب گزینه خرید 
آنالین محبوبیت بیش��تری نیز به دس��ت آورده است. شاید اکنون کسب 
و کارهای آنالین بهترین روزهای ش��ان را س��پری می کنند. نکته مهم در 
این رابطه انتظارات فزاینده نس��ل جوان از خرده فروشی های آنالین است. 
 Z رضایت در لحظه به یکی از ویژگی های منحصر به فرد مش��تریان نسل
اش��اره دارد. این مشتریان صبر و شکیبایی زیادی برای تعامل با مخاطب 
هدف ندارند بنابراین باید به س��رعت نس��بت به جلب رضایت و پرداختن 
به خواس��ته های آنها توجه نش��ان داد.  اغلب خرده فروشی های آنالین در 
طول مدت زمان چند روز سفارش��ات مش��تریان را تحویل می دهند. این 
امر برای مشتریان نسل جوان به معنای ناتوانی خرده فروشی ها برای جلب 
اعتمادشان اس��ت. هر برند باید دارای توانایی منحصر به فرد برای تعامل 
با مشتریان باشد. در غیر این صورت وضعیتش به شدت در معرض خطر 
خواهد بود. انتظار اصلی مش��تریان نسل جوان تحویل کمتر از نیم روزی 
سفارشات آنالین شان است. در غیر این صورت دیگر خرید از برند موردنظر 

انجام نخواهند داد. اگر کس��ب و کارها نسبت به این نکته مهم توجه الزم 
را نشان ندهند، به زودی ریزش شدید مشتریان را تجربه خواهند کرد. 

تجربه خرید اقتصادی و سبز
خرید س��بز در طول س��ال های اخی��ر طرفدارهای بس��یار زیادی پیدا 
کرده اس��ت. این مفهوم به معنای تمایل مشتریان برای خرید از برندهای 
دارای تعهدات گس��ترده زیس��ت محیطی است. نس��ل جوان نیز در این 
راس��تا پیشقدم اس��ت. اغلب برندهای سبز در فهرس��ت کسب و کارهای 
مورد عالقه مش��تریان قرار دارند. این امر در طول سال های اخیر بر میزان 
محبوبیت فعالیت س��بز در عرصه خرده فروشی افزوده است. دغدغه اصلی 
برای مش��تریان نس��ل جوان در ارتباط با خرده فروشی های آنالین مربوط 
به نحوه بس��ته بندی محصوالت اس��ت بنابراین اگر یک برند در این میان 
از ش��یوه های بسته بندی مناسب استفاده نماید، شانس بسیار باالیی برای 
جلب تعامل مش��تریان نسل جوان خواهد داشت.  خرید اقتصادی و ارزان 
برای هر مش��تری دارای اهمیت اس��ت. بس��یاری از برندها برای تعامل با 
مخاط��ب هدف جوان نیاز به کاهش هزینه محصوالت دارند. بدون تردید 
گاهی اوقات امکان ارائه تخفیف گزاف وجود ندارد بنابراین باید محصوالت 

ارزان را نیز در فهرست خرده فروشی مان جای دهیم. در غیر این صورت به 
زودی مشتریان جوان مان را از دست خواهیم داد. 

ایجاد تعادل میان تجربه آنالین و واقعی از برند
بسیاری از خرده فروش��ی های آنالین هیچ گاه به دنبال تعامل حضوری 
و واقعی با مش��تریان نیس��تند. این امر برای مشتریان نسل جوان دغدغه 
بسیار مهمی محسوب می شود. اگر خرده فروشی های آنالین در تالش برای 
تعامل بهتر با مشتریان این نسل هستند، باید دست کم هر چند ماه یک بار 
شیوه تعامل آنالین را تغییر دهند. این امر نقش مهمی در ارزیابی درست 
مش��تریان از برند خواهد داشت.  شخصی س��ازی تجربه مشتریان از برند 
دارای اهمیت بس��یار زیادی است. برخی از برندها برای تعامل با مخاطب 
هدف جوان اقدام به شخصی س��ازی محتوا براساس تجربه شان می کنند. 
این امر اغلب اوقات همراه با شکس��ت برای کسب و کارهاست. بسیاری از 
خرده فروش��ی ها برای تعامل با مخاطب هدف نسل جوان در عمل نیاز به 
مطالعه اختصاصی س��لیقه آنها دارند. در غیر این صورت فرآیند تعامل با 

آنها ناکام خواهد ماند. 
noobpreneur.com :منبع
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3 روش مؤثر برای ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش رضایت خاطر آنها

نیروی کار اگر خوش��حال باشد و از کارش راضی باشد، مولد هم خواهد 
بود و بر بهره وری س��ازمان خواهد افزود. برای داش��تن چنین کارکنانی 
در درجه اول باید به این فکر باش��یم که فرهنگ س��ازمانی در محیط کار 
خوب باش��د و باعث جلب عالقه نیروی کار ش��ود. اما چطور می توان این 
خواس��ته را محقق کرد؟ برای ایج��اد انگیزه در کارکنان چه نکاتی را باید 
مدنظر داش��ته باشیم؟ همراه ما باشید. در این مطلب با رجوع به اظهارات 
ماتیلدا کالی��ن به دنبال جوابی برای این س��ؤال ها خواهیم بود. او یکی از 
بنیان گذاران ش��رکت تجاری فرانت )Front( اس��ت، شرکتی که از سال 
201۳ فعالیتش را در حوزه کس��ب و کار در سان فرانسیس��کو آغاز کرده 

است.
پیش از هر چیز بیایید ببینیم چرا ایجاد انگیزه در نیروی کار مهم است 
و اساس��ا نیروی کار نسل های جدید با نسل های گذشته چه تفاوتی دارند. 
ماتیل��دا کالین در ای��ن باره می گوید: »طی چند دهه گذش��ته، انتظارات 
افراد از کارشان بیشتر و بیشتر شده است. در گذشته، همین که کسی کار 
پیدا می کرد، خوش��حال بود و چندوچون کار اهمیت زیادی نداش��ت؛ اما 
این روند به مرور دستخوش تغییر شد و افراد به پیدا کردن کارهایی روی 
آوردند که از آنها احساس رضایتمندی داشته باشند و بتوانند مهارت ها و 
توانایی های شان را بروز بدهند. انگیزه، هدف، معنا و احساس رضایتمندی 
مؤلفه هایی هس��تند که نیروی کار امروزی در شغلش جست وجو می کند. 
سازمان ها، اگر بخواهند دوام داشته باشند، باید در پی برآورده کردن این 

انتظارات نیروی کارشان باشند.«
ب��ه باور ماتیلدا کالین س��ه مؤلفه وجود دارد ک��ه باعث ایجاد انگیزه در 
کارکنان می ش��ود. در ادامه مطلب به معرفی و ذکر جزییات آنها خواهیم 

پرداخت.
1. کارکنان باید بدانند هدف و مأموریت سازمان چیست

مؤلفه اولی که باعث می ش��ود نیروی کار از کارش راضی باشد و انگیزه 
بیش��تری پیدا کند، درک هدف اصلی سازمان است. رعایت این مسئله و 
آگاه کردن نیروی کار از هدف سازمان در کسب و کارهای کوچک ساده تر 
اس��ت؛ چراکه مدیران این کسب وکارها معموال طی روندی روزانه اقدام به 

تصمیم گیری و پیشبرد فعالیت ها می کنند.
وقتی س��ازمان توس��عه پیدا می کند و بزرگ تر می ش��ود، مدیری قادر 
ب��ه حفظ رون��د موفقیت ها خواهد ب��ود که به جای آنکه خ��ودش تمامی 
تصمیم گیری ها را به عه��ده بگیرد، برای هدایت زیرمجموعه های مختلف 

سازمان، افراد مناسب را به خدمت بگیرد.
ماتیلدا کالین در این باره می گوید: »وقتی صحبت از استخدام کسی در 
پست های اجرایی و مدیریتی می شود، به جای آنکه به این فکر کنم که آیا 
ش��خصی که در نظر دارم توانایی به عهده گرفتن پس��تی بخصوص را دارد 
یا خیر، بر این مس��ئله تمرکز می کنم که آن ش��غل یا پست برای شخِص 

موردنظر مناسب است یا خیر.«
نکت��ه دیگری که مدیران س��ازمان ها برای ایجاد انگی��زه در نیروی کار 
بای��د به آن توجه کنند، اهمیت صحبت کردن با کارکنان درباره مأموریت 
س��ازمان اس��ت. مدیران باید زمان زیادی را به صحبت درباره این موضوع 
اختصاص بدهند و با انتقال شفاف و واضح پیام، از مطلع شدن کارکنان از 
مأموریت س��ازمان کسب اطمینان کنند. در غیر این صورت، ممکن است 
نیروی کار احس��اس کند در تاریکی نگه داش��ته ش��ده است و زحماتش 
ثمری ندارد؛ او در پی چنین احساسی، انگیزه اش را از دست خواهد داد.

راهکارهای آگاه سازی کارکنان از مأموریت سازمان
راه های محبوب و کارآمدی برای انتقال این پیام وجود دارد که در ادامه 

به آنها اشاره می کنیم:
• ارسال آخرین خبرها درباره تغییرات و اصالحات فعالیت ها در سازمان 

برای نیروی کار به صورت هفتگی؛
• به اشتراک گذاری نتایج جلسات هیأت مدیره با نیروی کار؛

• برگزاری جلساتی با حضور تمامی کارکنان سازمان.
دریاف��ت بازخورد نی��روی کار درباره مأموریت س��ازمان، هم در حضور 
کارکنان دیگر و هم به صورت خصوصی، راهکار دیگری اس��ت که مدیران 
می توانن��د برای درک بهتر مأموریت س��ازمان توس��ط نی��روی کار از آن 

استفاده کنند.
2. کارکن��ان بای��د بدانند می توانن��د از مهارت های منحصربه فردش��ان 

استفاده کنند
هر نی��روی کار خوب��ی دوس��ت دارد از مهارت ه��ای منحصربه فردش 

به گونه ای اس��تفاده کند که تأثیر آنها را در رش��د و پیش��رفت س��ازمان 
احس��اس کند. ماتیلدا کالین در ای��ن باره می گوید: »به باور من، مهم ترین 
س��ؤالی که هر انسانی می تواند از خودش بپرسد این است که چه مهارت 
منحصربه ف��ردی دارد که او را از دیگ��ران متمایز کند؛ چه کار بخصوصی 

است که او در انجام دادنش بهتر از دیگران است.«
متأسفانه مشغله ها و جلس��ه های کاری متعدد فرصتی برای نیروی کار 

باقی نمی گذارد که بخواهد به دنبال پاسخ چنین سؤال هایی باشد.
بع��د از چند هفته کار غیرمتمرک��ز ])کار غیرمتمرکز یعنی نتوان بدون 
وقفه روی فعالیتی بخصوص متمرکز شد و کارهای ریزودرشت دیگر روند 
ثاب��ت تمرکز بر آن را مخت��ل کنند([، احتماال ب��ار فعالیت ها روی دوش 
نیروی کار سنگینی خواهد کرد و به خاطر عقب افتادن از کارهای اصلی، از 
کارایی و انگیزه اش کاس��ته خواهد شد. مدیران سازمان ها برای جلوگیری 
از این مس��ئله و حفظ انگیزه نی��روی کار باید به فکر طرح ریزی برنامه ای 

برای مدیریت زمان کارکنان باشند.
پیش��نهاد ماتیلدا کالین در این باره این است که سعی کنیم این امکان 
را در اختیار نیروی کار بگذاریم که بیش��تر بر همان فعالیت هایی متمرکز 
باشد که در انجام دادن شان مهارت دارد و بهتر است؛ در نتیجه، او زمانش 
را صرف آن فعالیت ها می کند. جلس��ه های کاری و دیگر کارهای سازمان 
در بح��ث مدیریت زمان باید اولویت های بعدی مان باش��ند. به این طریق 

می توانیم به ایجاد انگیزه در کارکنان کمک بیشتری کرده باشیم.

۳. کارکنان باید بدانند فعالیت های شان ثمربخش و تأثیرگذار است
کس��ی که در انجام دادن کارش مهارت داش��ته باش��د، اگر نتواند تأثیر 
کارهای��ش را ب��ر محصول نهای��ی ببیند، به مرور دلس��رد می ش��ود؛ این 
احس��اس حتی ممکن اس��ت به ترک ش��غل بینجامد. چنین احساساتی 
در نیروی کار می تواند به ویژه برای س��ازمان هایی دردس��رآفرین باشد که 
سروکارش��ان بیش��تر با کارهای اطالعاتی است تا تولید محصوالت مادی؛ 
یعنی س��ازمان هایی که در آنها محصول نهایی ثمره زحمات تعداد زیادی 

از افراد است.
این مثال به درک بهتر موضوع کمک خواهد کرد:

نجار وقت و انرژی اش را صرف س��اخت میز یا چیزی شبیه آن می کند. 
پس از آماده شدن محصول نهایی، او کامال از نتیجه کارش راضی خواهد 
بود؛ چون آنچه درس��ت کرده ملموس است و تقریبا خودش به تنهایی آن 
را آماده کرده است. در مقابل، شرایط برای کسی که مثال به برنامه نویسی 
مش��غول است، به گونه دیگری است: کار برنامه نویس تنها جزء کوچکی از 
محصول نهایی را تش��کیل می دهد و به تنهایی منجر به تولید نمی ش��ود؛ 
افراد متخصص دیگر کار او را بازبینی می کنند، بعضی قس��مت ها را به روز 

می کنند و تغییر می دهند.
به باور ماتیلدا کالین، برای جلوگیری از دردسرس��از شدن این مسئله به 
شفاف س��ازی نیاز پیدا می کنیم: به این معنا که تمامی کارکنان، به وضوح 
بتوانند نتیجه فعالیت های شان را ببینند. به اشتراک گذاری آخرین تغییرات 

و نتایج و معیارهای کلیدی با تمامی اعضای س��ازمان، یکی از راهکارهای 
مناسب برای محقق کردن این هدف و ایجاد انگیزه در نیروی کار است.

ماتیل��دا کالی��ن در این باره می گوی��د: »به مرور که فعالیت های س��ازمان 
گس��ترده تر می شود، یکی از مس��ائلی که خیلی فکرم را مشغول می کند این 
اس��ت: چطور باید تمامی آنچ��ه را کارکنان نیاز دارند بدانن��د، به اطالع آنها 
برسانم؟ در نتیجه، به دنبال راهکارهایی برای آگاه نگه داشتن آنها می گردم.«

کالم آخر
کار کردن همیش��ه مطلقا مثب��ت و لذت بخش نخواهد بود. حتی گاهی 
نیروی کار مولد و باانگیزه، به فراخور ضرورت های کاری، مجبور می ش��ود 
وظیفه ای را به عهده بگیرد که برایش دش��وار و ناخوش��ایند است. گاهی 
هم ممکن اس��ت در هفته های پایانِی تکمیل پروژه ای بخصوص مجبور به 

تحمل اضافه کار شود؛ چون موعد تحویل محصول نزدیک است.
اینها ضرورت های کاری هس��تند؛ پس موقتی ان��د و با در پیش گرفتن 
رویکرد مناس��ب و در نظر داش��تن مواردی که در این مطلب برشمردیم، 
تأثی��ری بر کاهش انگیزه یا کارایی نیروی کار نخواهند گذاش��ت. مدیران 
س��ازمان ها بای��د با طرح ری��زی برنامه ه��ای منظم و دقیق می��ان زندگی 
ش��خصی ی��ا خانوادگی و زندگی کارِی نیروی کارش��ان تع��ادل به وجود 
بیاورند. مدیران باید به نیروی کار کمک کنند تا بداند چه زمانی باید یکی 

از این  دو را بر دیگری اولویت بدهد.
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بازاریاب��ی دیجیتال یکی از مهمترین راهکارها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اس��ت. وقتی از بازاریاب��ی دیجیتال صحبت می کنیم، اغلب افراد ب��ه دنبال تولید محتوای 
باکیفی��ت و ج��ذاب برای مخاطب هدف هس��تند. بدون تردید این رویکرد برای کس��ب و 
کارها جذابیت و تاثیرگذاری بس��یار زیادی دارد، اما به تنهایی تضمین کننده موفقیت آنها 
نیس��ت. امروز یکی از نکات مهم برای بازاریابی موفق توجه به شاخص های کلیدی ارزیابی 
کمپین هاس��ت. این ش��اخص ها برای ارزیابی کلی وضعیت بازاریابی برند و میزان موفقیت 
هر کمپین مورد اس��تفاده قرار می گیرد. در ادامه برخی از معیارهای مهم در این راس��تا را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
ترافیک سایت

ترافیک سایت یکی از نکات مهم برای ارزیابی وضعیت بازاریابی برندها محسوب می شود. 
بدون تردید برندهای موفق در زمینه بازاریابی دارای ترافیک س��ایت باالتری در مقایس��ه 
با دیگر رقبای ش��ان هس��تند. اغلب اوقات سایت رس��می یک برند به مثابه سفیر آنالینش 
ش��ناخته می شود بنابراین باید به طور مداوم نسبت به عملکرد سفیر آنالین برندمان توجه 
نش��ان دهیم. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهیم 

داشت. 
زمان حضور کاربران در صفحات سایت

هرچه زمان حضور کاربران در صفحات س��ایت برند بیش��تر باشد، امکان تاثیرگذاری بر 
روی آنه��ا نیز افزای��ش خواهد یافت. بدون تردید کاربران نس��بت به صفحات دارای نکات 
جذاب و سرگرم کننده واکنش نشان می دهند بنابراین باید حضور طوالنی مدت کاربران در 

صفحات س��ایت مان را نش��انه ای مثبت از عملکرد بازاریابی مان تفسیر کنیم. امروزه گوگل 
برای رتبه بندی س��ایت ها از معیارهای بسیار مختلفی استفاده می کند. یکی از معیارها در 

این میان مربوط به مدت زمان حضور کاربران در سایت رسمی برند است. 
نرخ تعامل و گفت وگو با کاربران

برندها به ش��یوه های مختلفی امکان تعامل و گفت وگو با مخاطب هدف را دارند. این امر 
اغلب اوقات در ش��بکه های اجتماعی روی می دهد بنابراین حضور در شبکه های اجتماعی 
یک��ی از مهمتری��ن اقدامات برندها در ح��وزه بازاریاب��ی خواهد بود. برخ��ی از برندها در 
شبکه های اجتماعی بیشتر به دنبال تولید محتوا هستند. این امر به معنای فقدان اهمیت 
تعامل با کاربران از نظر آنهاست. امروزه گوگل در رتبه بندی سایت ها از معیار میزان تعامل 
و گفت وگو استفاده می کند. همچنین یکی از راهکارهای جذب مشتریان وفادار نیز تعامل 
نزدی��ک با آنهاس��ت. هر کمپینی ک��ه در زمینه جلب نظر  تعام��ل مخاطب هدف بهترین 

عملکرد را داشته باشد، باید به عنوان کمپین موفق شناخته شود. 
میزان بازگشت سرمایه گذاری در حوزه تبلیغات

س��رمایه گذاری در ح��وزه تبلیغات یکی از رایج ترین اقدامات از س��وی برندهای مختلف 
است. این امر حتی در میان کسب و کارهای کوچک و تازه تاسیس نیز طرفدارهای زیادی 
دارد. برخی از برندها بدون توجه به نتیجه بازاریابی و تبلیغاتی شان نسبت به صرف هزینه 
در این حوزه اقدام می کنند. این امر مشکالت بسیاری زیادی برای هر کسب و کار به همراه 
خواهد داش��ت. یکی از رایج ترین مش��کالت در این رابطه صرف هزینه های بیش از اندازه و 
عدم دریافت نتیجه ای مشخص از حوزه تبلیغات است. امروزه تمام برندها باید صرفه جویی 
الزم در منابع مالی را در دس��تور کار قرار دهند. در غیر این صورت شانس��ی برای موفقیت 

بازاریابی نخواهند داشت. 
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شاخص های کلیدی ارزیابی کمپین های بازاریابی

قمار تسال روی بیت کوین: سرمایه گذاری خودروساز 
پاک در یک دارایی نه چندان پاک

تس��ال چند روز پیش در خبری غیرمنتظره از خرید بیت کوین ب��ه ارزش 1.5 میلیارد دالر خبر داد. به 
عقیده برخی کارشناسان تسال با این کار در حقیقت قسمت قابل توجهی از نقدینگی خود که از راه فروش 
اعتبارات اتومبیل های »پاک« به دس��ت آمده را در یکی از »ناپاک ترین« دارایی های دنیا س��رمایه گذاری 

کرده است.
به گزارش دیجیاتو اما چرا می گوییم ناپاک ترین؟ بهتر است پیش از هر چیز خبر چند روز پیش را مرور 
کنیم. تس��ال تغییراتی در سیاست های س��رمایه گذاری خود داده که به آن اجازه انعطاف پذیری بیشتر در 
سوددهی روی نقدینگی را می دهد. این تغییرات به خودروساز برقی ساکن سیلیکون ولی اجازه می دهند 

تا بیت کوین و دیگر رمزارزها را بخرد.
تس��ال به دنبال همین تغییر سیاس��ت از خرید 1.5 میلیارد دالر بیت کوین خبر داد و می خواهد آن را 
در آینده نزدیک به عنوان گزینه پرداخت برای محصوالت خود بپذیرد. تسال در سند خود فاش نکرد که 
ای��ن بیت کوین ها را چگونه خریده یا چطور ذخیره کرده اس��ت. همچنین نمی دانیم چه تعداد بیت کوین 
و با چه قیمتی خریداری ش��ده اس��ت. تنها چیزی که می دانیم این است که تسال بین اول ژانویه تا اوایل 

فوریه بیت کوین خریداری کرده است؛ یعنی زمانی که قیمت این رمزارز بین ۳0 تا 41 هزار دالر بود.
تسال می گوید مشتریانش در آینده نزدیک می توانند اتومبیل های این شرکت را با بیت کوین بخرند. در 
قسمتی از بیانیه تسال به این جمله اشاره شده: »بیت کوین ها ممکن است به محض دریافت نقد شوند.« 
این یعنی اگر مش��تری پول اتومبیل را با بیت کوین بپردازد، تسال احتماالً آن را به سرعت برای نقدکردن 

خواهد فروخت که معموالً از طریق یک پردازش کننده پرداخت انجام می شود.
در واقع تس��ال مشابه بسیاری از شرکت هایی که بیت کوین را به عنوان گزینه پرداخت می پذیرند، برای 
جلوگیری از تأثیرپذیری از طبیعت پرنوس��ان بیت کوین، آن را س��ریعاً نقد خواه��د کرد. به عبارت دیگر 
مش��تری پول اتومبیل را با بیت کوین می پردازد، اما در حقیق��ت در حال فروش بیت کوین خود و تبدیل 

کردن آن به پول بی پشتوانه )فیات( بوده و در نهایت همان پول نقد را به تسال می دهد.
خرید بیت کوین با فروش اعتبارات زیست محیطی

تس��ال به خاطر تبعیت از اس��تانداردهای مختلف زیس��ت محیطی مربوط به عدم انتشار کربن، گازهای 
 tradable( گلخانه ای، مصرف بهینه سوخت، انرژی تجدیدپذیر و سوخت پاک اعتبارات بانکی قابل مبادله
credits( از دولت آمریکا دریافت کرده و س��پس آنها را به اتومبیل سازانی که نمی توانند از استانداردهای 

مربوط به تصاعدات کربنی و مصرف سوخت تبعیت کنند، می فروشد.
تس��ال س��ال 2020 از طریق فروش همین اعتبارها از کس��ب درآمد 1.5۸ میلیارد دالری خبر داد، اما 
نکته جالب اینجاس��ت که تسال بدون فروش این اعتبارات نمی توانست به سوددهی برسد و ضرر می کرد. 
س��وال مهم تر اینکه تسال با پول ناشی از فروش اعتبارات چه کار می کند؟ خرید بیت کوین. اما چرا برخی 
کارشناسان نظر منفی در مورد سرمایه گذاری تسال در بیت کوین دارند؟ این رمزارز از لحاظ مصرف انرژی 
و مسائل زیست محیطی یک »فاجعه« است. براساس آمارهای مرکز امور مالی جایگزین دانشگاه کمبریج، 
شبکه بیت کوین در حال حاضر حدود 116.۸۷ تراوات-ساعت برق در هر سال مصرف می کند که به اندازه 

مصرف برق یک کشور کوچک یا هفت نیروگاه هسته ای است.
بدتر اینکه میزان مصرف انرژی بیت کوین همزمان با افزایش قیمت آن بیشتر می شود. به عبارت ساده تر  
وقتی قیمت این رمزارز باالتر می رود، کاربران بیشتری می خواهند آن را استخراج کنند که باعث باالرفتن 
 )ASIC( قابل توجه مصرف انرژی به خاطر بلعیده ش��دن برق توس��ط سیس��تم های مخصوص استخراج
می شود. نمی توان منکر این موضوع شد که انتقادهایی به بیت کوین مطرح است و عده ای عقیده دارند که 
بیت کوین عالوه بر مصرف افسارگسیخته برق، به خاطر تبدیل شدن به ارز محبوب اقتصادهای زیرزمینی 
نیز به یک واحد پولی »کثیف« تبدیل ش��ده. از طرفی اس��تدالل همین دسته از کارشناسان این است که 

اگر بیت کوین وجود نداشت احتماالً حمالت باج افزاری ریشه کن شده بود.
بازی ماسک با قیمت بیت کوین

دو س��ال قبل ماس��ک و تسال به خاطر توییت های مرموز ماس��ک در مورد سهامی خاص کردن تسال و 
ایجاد نوس��ان در بورس، 40 میلیون دالر به کمیس��یون بورس و اوراق بهادار آمریکا جریمه دادند. ماسک 
به خاطر کالهبرداری در بورس مجرم ش��ناخته شد و در توافق با دادگاه از هیأت مدیره تسال کناره گیری 

کرد ولی همچنان مدیرعامل آن باقی ماند.
ظاهراً ماسک از این اتفاق درس نگرفته است. ماه گذشته میالدی، یعنی درست همان موقعی که تسال 
احتماالً مخفیانه در حال خرید بیت کوین بوده، ماسک فقط با اضافه کردن کلمه »bitcoin« به بیوگرافی 
پروفایل خود در توییتر قیمت آن را 20 درصد باال برد. ماسک مدت کوتاهی پس از این کار گفت: »عطف 
بماس��بق، این اتفاق اجتناب ناپذیر بود.« از این توییت مرموز ماس��ک می توان اینطور برداشت که تسال در 

حال سرمایه گذاری در بیت کوین بوده است.
خبر دیروز سبب شد تا ارزش بیت کوین با جهش 1۸درصدی به بیش از 44 هزار دالر رسیده و رکورد 

جدیدی ثبت کند.
ماس��ک در هفته های اخیر با اعالم حمایت از بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر و حتی رمزارز )س��ابقاً 
ب��ی ارزش( دوج کوی��ن به نوعی در بازار اختالل ایجاد کرده و به نظر می رس��د در حال نقض توافق قبلی 
خود با کمیس��یون بورس و اوراق بهادار آمریکاس��ت. آیا او دوباره، این بار برای اختالل در بازار رمزارزها، 

به دادگاه می رود؟
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