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کشورها چه یارانه ای برای واردات کاالهای اساسی اختصاص می دهند؟

 اما و اگرهای
حذف ارز ترجیحی

فرصت امروز: با خروج آمریکا از برجام و بازگشت دور دوم تحریم ها بود که دولت برای حمایت از اقشار ضعیف 
جامع��ه، سیاس��ت ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کاالهای اساس��ی در نظ��ر گرفت. هدف گذاری این 
سیاس��ت، کنترل نوس��انات قیمتی و جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی و همچنین جبران رفاه ازدست 
رفته بخشی از اقشار جامعه بود. در این راستا، دولت دوازدهم سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را از مردادماه 

۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم کاال به عنوان کاالهای اساسی اجرا کرد که از همان ابتدا با مخالفت های کارشناسی...

چرا بین قیمت ساخت و فروش مسکن فاصله 3 تا 5 برابری وجود دارد؟

نامعادله بازار مسکن
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معاون وزیر اقتصاد از آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت خبر داد

جزییات کارت اعتباری سهام عدالت

 ایده هایی برای برگزاری مراسم دورهمی آنالین
در حوزه کسب و کار

بیمه عمر بیمه زندگی است
کمپین مک دونالد برای سال نو سنتی در آسیای شرقی
فاجعه مایکروسافت در به روز رسانی اخیر ویندوز 10

آشنایی با بازاریابی توجه محور 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیرعامل اوبر: 
پذیرش بیت کوین از مشتریان را 

مدنظر قرار می دهیم

5

فرصـت امروز: روند صعودی بازار سـرمایه که از میانه هفته 
گذشـته آغاز شـده بود، در اولین روز ایـن هفته و همزمان 

با تغییر دامنه نوسـان سـهام ادامـه یافت و به نظر 
می رسد تغییرات جدید شورای عالی بورس کارگر...

واکنش مثبت به تغییر دامنه نوسان قیمت سهام

چراغ سبز بورس روشن شد

یادداشت
تعامل سازنده با 
اقتصادهای بزرگ

کش��ورها هر چقدر شرکای 
داشته  قدرتمندتری  اقتصادی 
باشند، به همان نسبت از رشد 
اقتصادی باالتری هم برخوردار 
خواهند بود. در این مدل، یک 
رابط��ه مس��تقیم بی��ن متغیر 
اقتصادی و همکاری های  رشد 
تجاری با شرکای برتر و قوی تر 
از نظ��ر اقتصادی وج��ود دارد. 
تعام��ل با کش��ورهای مختلف 
و  صادرات  تولی��د،  هزینه های 
می ده��د،  کاه��ش  را  واردات 
تس��هیل  را  فن��اوری  انتق��ال 
می کند و ب��ه افزایش تعامالت 
فن��ی می انجامد. ای��ران نیز از 
این قاعده مس��تثنی نیست و 
به  ارتباط سازنده با کشورهای 
دارد.  نی��از  دنی��ا  مختل��ف 
بررسی ها نشان می دهد کشور 
م��ا در دوره ه��ای مختلف، هر 
زمان ک��ه تعامل بهتری با دنیا 
داش��ته و تنش های بین المللی 
کمتری را تجربه کرده اس��ت، 
سرمایه گذاری خارجی و تعامل 
تکنولوژی را شاهد بوده که در 
نهایت تاثیر محسوسی بر روی 
مثبت ش��دن رش��د اقتصادی، 
افزایش  بی��کاری،  نرخ  کاهش 

نرخ تش��کیل سرمایه 
2و... داشته است...
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فرص��ت امروز: ب��ا اینکه به یک س��الگی پاندم��ی کرونا 
رسیده ایم، اما میزان دانسته های ما درباره کرونا هنوز کمتر 
از حجم نادانسته های ماست. اینکه کرونا چطور ناگهان سر 
از بازار دریایی ش��هر ووهان چین درآورد و به فاصله اندکی 
تمام مرزهای دنیای ما را درنوردید، پرسشی است که هنوز 
پاس��خی قطعی و مطمئن ب��رای آن نیافته ای��م. به جرأت 
می توان گفت که شیوع کرونا بازار اخبار جعلی و گمانه های 
اش��تباه را هم به شدت داغ کرده اس��ت و به موازات شیوع 
ویروس کووید-۱۹، شیوع خبرهای جعلی و نادرست، مسئله 
دیگری است که در کنار واکسیناسیون کرونا بایستی افکار 

عمومی را از آفات و آسیب های آن در امان نگه داشت.
در این راستا، شبکه های اجتماعی مختلف تالش کرده اند 
تا ب��ا خبرهای جعلی و نادرس��ت کرونایی ب��ه  طور جدی 
برخورد کنند و از جمله فیس بوک به تازگی با تشکیل یک 
کمپین جهانی به جنگ با کرونا رفته است. البته فیس بوک 
به  دلیل دامنه گس��ترده کاربرانش در س��طح جهان بیشتر 
از سایر ش��بکه های اجتماعی توانسته است اخبار جعلی و 
نادرس��ت درباره بیماری، روش های درمانی، تعداد قربانیان 
و واکسیناس��یون کرونا را حذف کند. هرچند انگشت اتهام 
ع��ده ای به س��مت این پلتف��رم اجتماعی نش��انه رفته، اما 
فیس بوک موفقیت های بسیاری در این مسیر به  دست آورده 
اس��ت. کما اینکه در تازه ترین اقدامش از کمپین و کارزاری 
بزرگ برای مقابله با اطالعات نادرست درباره واکسن کرونا، 
ارتقای برنامه های ارتباطی با کاربران و همچنین تالش برای 

توزیع سریع تر واکسن در سطح جهان خبر داده است.
از هدیه ۱۲۰ میلیون دالری تا نقشه واکسیناسیون

فیس بوک برنامه هایی برای کمک به عرضه واکسن کرونا 
در جهان ارائه داده است و در نظر دارد تا همزمان با برنامه های 
واکسیناس��یون، کمپینی جهانی برای مب��ارزه با اطالعات 
نادرست درباره ویروس کووید-۱۹ برگزار کند. همان طور که 

پاک کردن اطالعات نادرست که می توانند تأثیرات مخربی 
بر سالمت بشر داشته باشند، مهم است، جمع آوری اطالعات 
از منابع رسمی و افزایش کانال های دسترسی مردم به این 
اطالعات نیز به همان اندازه حائز اهمیت اس��ت. در همین 
راستا، کانگ زینگ جین، رئیس حوزه بهداشت فیس بوک 
اخیرا در یک پست وبالگی نوشت: »این غول دنیای فناوری 
در حال گس��ترش تالش ه��ای خود برای ح��ذف ادعاهای 
نادرس��ت در فیس بوک و اینستاگرام در مورد کووید-۱۹ و 
واکس��ن های ارائه شده یا در حال س��اخت در جهان است. 
همچنین فیس بوک اکنون برای عقب راندن افراد خاطی که 
اطالعات غلط درباره واکسن کرونا منتشر می کنند، تبلیغات 
رایگان را به س��ازمان های بهداشتی ارائه می دهد. به همین 
منظور، فیس بوک به سازمان های غیرانتفاعی و آژانس های 
سازمان ملل متحد ۱۲۰ میلیون دالر اعتبار تبلیغاتی برای 
توزیع سریع تر واکسن و مشاوره های مراقبت های بهداشتی 
اهدا خواهد کرد. بی ش��ک اهدای چنین رقم نسبتا بزرگی 
می تواند کار خرید و توزیع واکس��ن در جوامع کمتر توسعه 

یافته و فقیر را بسیار راحت تر کند.«
رئیس حوزه بهداش��ت فیس ب��وک در ادامه مطلب خود 
افزوده اس��ت: »فیس بوک اکنون در حال آماده سازی راهی 
میانبر برای شناسایی اطالعات نادرست مربوط به کووید-۱۹ 
و حذف اطالعات جعلی مربوط به واکسن های این بیماری 
تنفس��ی است. این بدان معناست که ممکن است شروع به 
ح��ذف گروه ه��ا و صفحاتی کنیم که در آنه��ا ردپای اخبار 
ضد واکسن کرونا دیده می ش��ود. ما امروز به دنبال مشاوره 
با س��ازمان های بهداشتی برجسته از جمله سازمان جهانی 
بهداش��ت هس��تیم تا لیس��ت ادعاه��ای دروغ و همچنین 
ادعاه��ای اضافی درب��اره کووید-۱۹ و واکس��ن ها را بدون 

هیچ گونه تعصبی از پلتفرم خود حذف کنیم.«
فیس بوک همچنین با دانش��کده بهداشت عمومی جان 

هاپکین��ز و AARP در ای��االت متح��ده آمریکا همکاری 
می کن��د تا ارتباط��ات خود را با جوامعی که ممکن اس��ت 
مصرف واکس��ن در آنها کم باش��د، بهبود بخش��د. در یک 
نظرس��نجی که به تازگی توس��ط گ��روه تحقیقاتی دلفی 
دانش��گاه کارنگی ملون و دانشگاه مریلند انجام شده، بیش 
از ۵۰ میلیون پاس��خ در مورد ماسک زدن و واکسیناسیون 
دریافت ش��ده است. نتایج این تحقیق نش��ان می دهد که 
میزان تمایل کاربران در حوزه های جغرافیایی مختلف برای 
دریافت واکس��ن کووید-۱۹ بس��یار متفاوت است به عنوان 
مثال، ۹۰ درصد مردم دانمارک برای دریافت واکسن کرونا 
ابراز عالقه کرده اند و ای��ن رقم برای آرژانتین به ۷۱ درصد 
می رسد. این درحالی است که کمتر از 6۰ درصد شهروندان 
سیاه پوست و آمریکایی آفریقایی تبار نسبت به این موضوع 
ابراز تمایل کرده اند. فیس بوک می گوید که این پلتفرم تالش 
می کند تا با ارائه اطالعات درست، مردم نقاط محروم را که 
به دالیل واهی از دریافت واکس��ن کرونا امتناع می کنند، به 

استفاده از این واکسن ها تشویق نماید.
همچنی��ن یکی دیگ��ر از ایده های فیس ب��وک در کارزار 
جدیدش، ادغام داده های مرتب��ط با راه اندازی مراکز توزیع 
واکس��ن موجود در سراس��ر دنیا و ظرفیت عملکرد آنها در 
فناوری های موجود نقشه فیس بوک است. یعنی همان طور 
ک��ه فیس بوک در طول انتخابات ریاس��ت جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا در س��وم نوامبر ۲۰۲۰، نقش��ه های محلی را 
برای مردم در نظر گرفت تا ببینند کجا و چه زمانی می توانند 
رأی دهند، حاال برای اطالع رس��انی در زمینه مراکز توزیع 
واکس��ن نیز رویکرد مش��ابهی را انتخاب کرده است. به این 
ترتی��ب، هر یک از کاربران فیس بوک در هر گوش��ه از دنیا 
می توانند از نزدیک ترین محل توزیع یا تزریق واکسن مطلع 

شده و از امکانات آن استفاده کنند.
فیس بوک پیش از این در سال ۲۰۲۰ میالدی نیز نقشه 

عالئم کروناویروس در ایاالت متحده آمریکا را منتشر کرده 
بود، چنانکه کاربران این ش��بکه اجتماعی در نقاط مختلف 
آمریکا عالئم بیماری خود را روی نقشه مشخص می کردند 
که البته این اطالعات هر روز آپدیت می ش��د. نقشه عالئم 
فیس ب��وک که ب��رای پیش بینی میزان انتش��ار کرونا مورد 
اس��تفاده قرار گرف��ت، هم به کاربران کمک ک��رد تا زودتر 
متوجه بیماری خود ش��وند و هم سازندگان واکسن از این 
دیتا بیش��ترین به��ره را گرفتند تا با وج��ود جهش فراوان 
ویروس کووید-۱۹، واکسن مؤثری تولید کنند. این نقشه که 
ابتدا تنها برای آمریکا طراحی ش��ده بود، بعدتر برای برخی 
دیگر از کشورها که کاربران آن تعامل مناسبی با فیس بوک 

داشتند نیز اجرایی شد.
وقتی فیس بوک محبوب ترین شبکه اجتماعی است

اما چرا ورود جدی تر فیس بوک به ماجرای توزیع گسترده 
واکسن کرونا در جهان و تشکیل یک کارزار تا این حد مورد 
توجه س��ازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای بین المللی 
قرار گرفته اس��ت؟ پاس��خ این پرس��ش را بای��د در تعداد 
باالی کاربران این ش��بکه اجتماعی در عرصه های مختلف 
جغرافیایی جس��ت و جو کرد. طبق آخرین آمارها در س��ال 
۲۰۲۱، در ح��ال حاضر فیس بوک ماهانه بیش از ۲ میلیارد  
و ۷۴۰ میلیون کاربر فع��ال دارد که از افزایش ۱۲درصدی 
ساالنه تعداد کاربران حکایت دارد و این رقم بیش از مجموع 
کل جمعیت هندوستان و چین است. اگر فیس بوک بتواند 
با حذف اخبار جعلی درباره کرونا، بخش عمده ای از کاربران 
خود را از ش��ر منتشرکنندگان اخبار فیک و خرافات نجات 
دهد و آنها را به ماس��ک زدن و تزریق واکسن تشویق کند، 

کار بسیار بزرگی انجام داده است.
بررس��ی ها نش��ان می دهد آمریکا و کانادا درمجموع تنها 
۱۰درصد کاربران فعال روزانه فیس بوک را به خود اختصاص 
می دهند، در حالی که این رقم در اروپا به ۴۰ درصد می رسد، 

به گونه ای که در س��ال ۲۰۲۰ با شیوع بیماری کرونا تعداد 
کاربران فعال ماهانه فیس بوک در اروپا به ۴۱۰ میلیون نفر 
رسید. همچنین ۴۲ درصد از کاربران فعال ماهانه فیس بوک 
در منطقه آسیا-پاسیفیک سکونت دارند. این در حالی است 
که در کشور چین، این شبکه اجتماعی در کنار شبکه های 
دیگری نظیر واتس اپ، اینستاگرام، توئیتر و یوتیوب مسدود 
اس��ت بنابراین همه این اعداد و ارقام نش��اندهنده اهمیت 

فعالیت فیس بوک در بحران کروناست.
یکی دیگر از مواردی که گفته می شود می تواند به موفقیت 
فیس بوک در این کمپین جهانی کمک کند، این اس��ت که 
این شبکه اجتماعی یکی از محبوب ترین پلتفرم ها در میان 
خانوارهای کم درآمد به  شمار می رود. از سوی دیگر، هرچند 
هم��ه رده های س��نی از فیس بوک اس��تفاده می کنند ولی 
س��المندان وضعیتی جالب توجه دارند. با اینکه سالمندان 
کمترین گروه کاربران را در فیس بوک تشکیل می دهند ولی 
این گروه بیش��ترین رشد را در سال ۲۰۲۰ داشته اند، یعنی 
هر روز س��المندان بیشتری به فیس بوک جذب می شوند و 
همین موضوع برای فیس بوک، امری بس��یار حیاتی است، 
چراک��ه می توان��د در بحران کرون��ا بر زندگی آنها بس��یار 

تأثیرگذار باشد.
همچنین این گزارش نش��ان می ده��د که فیس بوک در 
مناطق روستایی بیشترین محبوبیت را در میان شبکه های 
اجتماع��ی دارد، به طوری که به عنوان مث��ال، 66 درصد از 
بزرگس��االن آمریکای��ی در مناطق روس��تایی از فیس بوک 
اس��تفاده می کنن��د و پ��س از آن یوتی��وب ب��ا 6۴ درصد 
و پینترس��ت با ۲6 درصد قرار دارن��د. با توجه به جمعیت 
روس��تاییان در سطح جهان، این پلتفرم اجتماعی می تواند 
بیشترین تأثیرگذاری و اطالع رسانی را برای آنها داشته باشد 
که در وضعیت حال حاضر جهان در بحران کرونا، موضوعی 

بسیار مهم است.

کریس اس��تگنر، بنیانگذار و مدیرعامل آژانس محصوالت دیجیتال 
»Very Big Things« است. او نزدیک به ۱۳ سال است که شرکت 
خود را اداره می کند و تجربه های زیادی از فضای کس��ب وکار کس��ب 
کرده است. در ادامه گزارش حاضر، خالصه ای از پنج درس را می خوانید 
که کریس اس��تگنر در سال های کارآفرینی اش آموخته و در »فوربس« 
منتشر شده است. درس های پنج گانه استگنر برای ساختن یک کسب و 
کار به شما این است: برای مشخص کردن ارزش های اصلی خود درنگ 
نکنید، محیط برنده ای بسازید، تجربیات معنادار ارائه دهید، اولویت های 

روشن را مشخص کنید و به شکست ها مثل یک دوست فکر کنید.
* تعیین ارزش های اصلی: دشوار است که درباره هویت و مسیر یک 
اس��تارت آپ بدون دانستن ارزش های اصلی آن چیزی بدانیم. پس برای 
مش��خص کردن ارزش های اصلی درنگ نکنید. این ارزش های مشخص 
می توان��د در تعیین اولویت ها هم به ش��ما کمک کند. ارزش های اصلی 

از هویت اس��تارت آپ شما سرچش��مه می گیرد. برای مثال، در شرکت 
من یکی از ارزش های اصلی ش��اد بودن گروه، ش��ادی مشتری و تولید 
محصوالت یا خدمات استثنایی است. به همین سادگی. ما هیچ وقت از 
این ارزش ها غافل نمی شویم. هرچه آنچه که انجام می دهیم و می گوییم، 
با نگاه به این ارزش هاست. به نظر من، بهتر است تعداد ارزش های اصلی 
شرکت خود را به سه مورد محدود کنید. در نهایت این ارزش ها به شما 

کمک می کند تا تصمیم هایی که الزم است را بگیرید.
* س��اختن محی��ط برن��ده: یک��ی از نکته ه��ای کلی��دی در کار 
اس��تارت آپ ها، ایج��اد محیطی اس��ت که همه اعضای گ��روه در آن 
ب��ه انگی��زه کافی ب��رای نوآوری برس��ند. گ��ردآوری گ��روه، یکی از 
هیجان انگیزتری��ن کارهای کارآفرینان اس��ت، اما نکات ظریفی برای 
انجام درس��ت این کار وجود دارد. برای افرادی که استخدام می کنید، 
اهمیت دارد که بدانند نقش آنها چیست تا به بهترین نحو، آن را ایفا 

کنند. این تالش آنها می تواند با تعیین مس��یر روش��ن برای کار آنها 
محقق شود. شما باید کسانی را استخدام کنید که می خواهند برنده 
شوند و حاضرند برای منافع شرکت، »منِ« خود را کنار بگذارند و در 
قالب گروه کار کنند. من همیش��ه ب��رای تعریف بهتر این نکته، یک 
گروه ورزش��ی را مثال می زنم. چه چیزی باعث می ش��ود تا یک گروه 
در مسابقه ورزشی پیروز شود؟ مسیر روشن، اشتیاق به برنده شدن و 
اینکه همه از نقش خود آگاهی دارند. وقتی ارزش های ش��رکت برای 

افراد توضیح داده شود، آنها بهتر می دانند برای چه کار می کنند.
* ارائه تجربه های معنادار: فرمول خلق ارزش در ش��رکت، توانایی 
ارائ��ه محص��والت یا تجربه های بامعن��ا به طور همزمان اس��ت. ارائه 
تجربه های معنادار بس��یار مهم اس��ت اما لزوما ب��ه ارائه محصوالتی 
با کیفیت باال محدود نمی ش��ود. به عنوان کس��ی که یک شرکت را 
رهبری می کن��د، در موارد متعددی می بینید که کیفیت محصوالت 

با آنچه انتظار داش��تید، همخوانی ندارد، اما اگر بدانید برای عمل به 
چه ارزشی تالش می کنید، به مسیر ادامه خواهید داد. باورش سخت 
است اما کیفیت خدمات یا محصوالتی که فراهم می کنید، اگر منجر 
به تجربه ای دردناک شود، هیچ ارزشی ندارد. تجربه به من ثابت کرده 
اس��ت که مردم حمایت عالی و محصوالت متوس��ط را به محصوالت 

عالی و پشتیبانی متوسط ترجیح می دهند.
* تعیین اولویت های روش��ن: این یکی از س��خت ترین درس هایی 
اس��ت که از کس��ب وکار می گیریم. تعریف چیزهایی که باید به آنها 
توج��ه کنیم و چیزهایی که می توانیم انجام آن را به تاخیر بیندازیم، 
ب��ه ما کم��ک می کند تا کس��ب وکار را به جایی که باید، برس��انیم. 
اگر ماموریت ش��ما تحویل بهترین کاال و خدمات به دنیاس��ت، پس 
اولویت ش��ما هم همین اس��ت و هر چیز دیگ��ری، در درجه دوم در 
اولویت بندی ش��ما قرار می گیرد. پ��س از تعیین ماموریت و انجام آن 

می توانی��د اولویت های بعدی را هم تعیی��ن کنید. برای مثال، پس از 
تقوی��ت گروهی که باید ماموریت اصلی را انجام دهند، بر روی بخش 

فروش و بازاریابی سرمایه گذاری کنید.
* دوست شدن با شکست ها: به گفته وارن بافت بزرگ، »امروز کسی 
زیر سایه ای نشسته، چراکه مدت ها پیش کسی درختی را کاشته است.« 
اگر می خواهید در حوزه کار خودتان به یک متخصص تبدیل شوید، باید 
دانه ای از دانش را بکارید و به آن اجازه رشد و تبدیل شدن به یک درخت 
را بدهید. شکس��ت بخورید و دوباره به پیم��ودن راه ادامه دهید. خود را 
محصولی بدانید که در حال تکمیل ش��دن اس��ت. ترس از شکست را از 
بین ببرید. به شکس��ت ها مثل یک دوست فکر کنید. این به شما کمک 
می کند که گام به گام به اهداف خود نزدیک شوید. بلندپرواز باشید و در 
مس��یری که حرکت می کنید، اس��تقامت به خرج دهید. این امر به شما 

کمک می کند که در جهان کسب وکار، زنده بمانید.

درس های پنج گانه برای ساختن یک کسب و کار

بلندپرواز بمانید

فیس بوک کمپینی جهانی برای مبارزه با کرونا راه می اندازد
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تعامل سازنده با اقتصادهای بزرگ

کشورها هر چقدر ش��رکای اقتصادی قدرتمندتری داشته باشند، 
به همان نس��بت از رش��د اقتصادی باالتری ه��م برخوردار خواهند 
ب��ود. در این مدل، یک رابطه مس��تقیم بین متغیر رش��د اقتصادی 
و همکاری ه��ای تجاری با ش��رکای برتر و قوی ت��ر از نظر اقتصادی 
وجود دارد. تعامل با کش��ورهای مختلف هزینه های تولید، صادرات 
و واردات را کاهش می دهد، انتقال فناوری را تس��هیل می کند و به 
افزای��ش تعامالت فنی می انجامد. ایران نیز از این قاعده مس��تثنی 
نیس��ت و به  ارتباط س��ازنده با کش��ورهای مختلف دنیا نیاز دارد. 
بررسی ها نشان می دهد کشور ما در دوره های مختلف، هر زمان که 
تعامل بهتری با دنیا داشته و تنش های بین المللی کمتری را تجربه 
کرده است، سرمایه گذاری خارجی و تعامل تکنولوژی را شاهد بوده 
که در نهایت تاثیر محسوس��ی بر روی مثبت شدن رشد اقتصادی، 

کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تشکیل سرمایه و... داشته است.
ام��ا پیش نیاز برقراری تعامل اقتصادی مناس��ب با دنیا، داش��تن 
یک رابطه مثبت سیاس��ی بین کشورهاست، به شکلی که هم شرکا 
بتوانند از ظرفیت های ایران در حوزه های مختلف از جمله ترانزیت، 
انرژی، زیرس��اخت های اقتص��ادی و صنعتی و نیروی کار متخصص 
بهره مند ش��وند و هم ایران بتواند به منافع موردنظر خود برسد. در 
واقع، مانعی که باعث ش��ده س��رمایه گذاری خارجی در ایران اتفاق 
نیفت��د، بی ثباتی سیاس��ی و رابطه تنش آمیزی اس��ت ک��ه به ویژه 
در یک دهه گذش��ته با دنی��ا تجربه کرده ایم. ح��وزه اقتصادی هم 
بیشترین آسیب را از این ارتباط نامناسب خورده است، به نحوی که 
افزایش هزینه تولید، مستعمل شدن صنایع و رشد هزینه تجارت را 
در پی داش��ته اس��ت. این آسیب ها به طور مستقیم خود را در رشد 
منفی اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم افسارگس��یخته نشان داده 
است بنابراین ش��رط الزم و نه کافی، داشتن رابطه تعاملی سیاسی 

مثبت با دنیا و کشورهای دارای قدرت اقتصادی و صنعتی است.
کشورمان در حال حاضر با بسیاری از کشورهای صاحب فناوری و 
قدرت اقتصادی، تعامل مثبتی ندارد و حتی با چین و روسیه هم که 
مشکل سیاسی جدی با ایران ندارند نیز به یک ادبیات مشترک در 
حوزه منافع فی  مابین نرسیده است، به نحوی که نهادهای ذی ربط 
موفق نش��ده اند دیپلماس��ی اقتصادی فعال را در پیش بگیرند تا از 
این طریق بتوان از ظرفیت های طرفین اس��تفاده بهینه برد. سرمایه 
بس��یار گریزپا و ترسوست و در ادبیات اقتصادی به آهو تشبیه شده 
اس��ت و کوچکترین تنش، نگرانی، چش��م انداز مبهم و نااطمینانی 
در یک کش��ور می توان��د آن را فراری دهد. در مورد کش��ور ما هم 
یقین��ا نوع تعامل کنونی با دنیا باعث می ش��ود که س��رمایه گذاری 

اتفاق نیفتد.
بخش��ی از مدیران و سیاس��ت گذاران کش��ور در سطوح مختلف، 
ن��گاه مثبت به تعامل اقتص��ادی با دنیا دارند و بخش��ی دیگر نگاه 
منفی، اما آنچه باعث ش��ده اس��ت جهت گیری کلی به سمت عدم 
س��رمایه گذاری خارجی شکل بگیرد و سطح سرمایه گذاری خارجی 
سال به س��ال کمتر شود، عدم توجه هس��ته اصلی سیاست گذاری 
کشور به سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک اولویت است. در واقع، 
سیاست ها به گونه ای نیست که با کاهش تنش ها به سمتی حرکت 
کنیم که ورود س��رمایه و فناوری به ش��کل موثری اتفاق بیفتد. در 
دنیای امروز، امنیت سیاس��ی و نظامی هر کشور به منافع مشترک 
با س��ایر کشورها گره خورده اس��ت. به عبارت دیگر، اگر حضور در 
زمین بازی یک کشور، منافع قدرت های سیاسی-اقتصادی را تامین 
کن��د به نحوی که آنها نتوانند از این منافع چشم پوش��ی کنند، آن 
زمان کش��ور میزبان نیز حاشیه امنیت جدی در حوزه های سیاسی، 
اقتص��ادی و نظامی پیدا خواهد ک��رد، چون هرگونه تنش برای این 
کش��ور در وهله نخست، منافع شرکایش را به خطر خواهد انداخت. 
برای مثال، اگر راه ابریشم از ایران عبور کند یا در بنادر و حوزه های 
نفتی کش��ور، س��رمایه گذاری خارجی جدی انجام ش��ود، آن زمان 
منافع اقتصادی و سیاس��ی قابل توجهی نصیب ایران خواهد ش��د. 
در نقطه مقابل، اگر این تعامل ایجاد نش��ود، کش��ورها به س��ادگی 
در معادالت سیاس��ی بین المللی نادیده گرفته خواهند شد و سطح 

امنیت اقتصادی-سیاسی به شکل قابل توجهی افت خواهد کرد.
اگر ای��ران بتواند با ش��رکت های بزرگ بین المللی و کش��ورهای 
صاحب صنعت دنیا به ش��کلی تعامل کند تا منافع مشترک طرفین 
به یکدیگر گره بخورد، افزایش امنیت اقتصادی-سیاس��ی را ش��اهد 
خواهد بود. امنیتی که به شکل قابل توجهی می تواند قدرت سیاسی 
ایران را در چانه زنی های بین المللی نیز افزایش دهد. این سیاس��ت 
در کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس، آمریکای التین و... هم دیده 
می ش��ود که به دلیل تعامل مناس��ب با س��ایر کش��ورهای بزرگ و 
قدرتمند اقتصادی از حمایت و پش��تیبانی آنها برخوردارند و منافع 

قابل توجهی نیز می برند.

فرصت امروز: با خروج آمریکا از برجام و بازگشت دور دوم تحریم ها بود 
که دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، سیاست ارز ترجیحی۴۲۰۰ 
تومان��ی را برای واردات کاالهای اساس��ی در نظر گرفت. هدف گذاری این 
سیاست، کنترل نوس��انات قیمتی و جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای 
اساس��ی و همچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از اقشار جامعه بود. 
در این راس��تا، دولت دوازدهم سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را از 
مردادماه ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم کاال به عنوان کاالهای اساسی اجرا کرد 
که از همان ابتدا با مخالفت های کارشناسی همراه شد. با این حال، اجرای 
این سیاست تا سال ۹۹ هم ادامه یافت، هرچند برخی از گروه های کاالیی 
از فهرس��ت کاالهای مش��مول دریافت ارز ترجیحی به مرور حذف شدند. 
با اینکه نمایندگان مجلس در جریان بررس��ی الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ 
نس��بت به ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصمم بودند، ام��ا نهایتا با رد کلیات 
بودجه در صحن علنی مجلس، تداوم این سیاس��ت در بودجه سال آینده 

همچنان مبهم و نامشخص است.
در همین حال، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به عنوان بازوی 
کارشناس��ی وزارت صمت در تازه ترین گزارش خود به بررس��ی تجربیات 
جهانی تخصیص ارز براي واردات کاالهاي اساسی و سیاست هاي مکمل و 
جایگزین آن پرداخته است. به اعتقاد این موسسه پژوهشی، اگرچه تداوم 
اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی می تواند هزینه ها و آسیب هایی را به 
دنبال داشته باشد، اما در شرایط حساس کنونی که اقتصاد ایران با تحریم و 
کرونا دست به گریبان است، حذف کامل آن به صالح نیست، چراکه توقف 
این سیاس��ت می تواند با افزایش بیش از پیش قیمت کاالهای اساسی به 

ملتهب شدن بازارها بینجامد.
تخصیص 41 درصدی ارز ترجیحی در سال گذشته

موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگانی در این گ��زارش با عنوان 
»بررس��ی تجربیات جهانی تخصی��ص ارز براي واردات کاالهاي اساس��ی 
و سیاس��ت هاي مکمل ی��ا جایگزین آن« به موش��کافی تجربیات جهانی 
تخصیص ارز با رویکرد مطالعه تطبیقی پرداخته و می نویس��د: بازگش��ت 
دور دوم تحریم ه��ا در س��ال ۱۳۹۷، کاه��ش درآمده��ای ارزی دولت و 
تشدید مش��کالت، موجب شد اقتصاد ایران نسبت به دور اول تحریم ها با 
چالش های بیش��تری مواجه ش��ود. در همین راستا، دولت در دو سه سال 
اخیر به  تدریج فهرست اقالم مشمول ارز ترجیحی را محدودتر کرده است. 
این فهرس��ت اکنون تنها ش��امل جو، ذرت، گندم، روغ��ن خام، دانه های 
روغنی )سویا( و نیز دارو و تجهیزات پزشکی می شود. در ماه های اخیر، با 
توجه به استمرار تحریم ها، محدودیت رشد تولید ناخالص داخلی و نیز افت 
س��طح فعالیت های اقتصادی در اثر شیوع کرونا، روند کاهشی درآمدهای 
دولت تش��دید شده است. این امر موجب ش��ده تأمین ارز موردنیاز برای 
واردات کاالهای اساس��ی با ارز ترجیحی با مشکالت متعددی مواجه شود، 
به طوری که طبق اع��الم بانک مرکزی، میزان ارز ترجیحی تخصیص یافته 
در هفت  ماهه امس��ال 6.۲ میلیارد ریال بوده ک��ه تنها معادل ۴۱ درصد 
رقم تخصیص یافته در کل س��ال ۱۳۹8 بوده است. این بدین معناست که 
میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده در سال ۹۹ کاهش یافته است. در 

چنین شرایطی تأمین بودجه موردنیاز برای اجرای سیاست تخصیص ارز 
ترجیحی با چالش روبه رو اس��ت. از سوی دیگر، حذف اجرای این سیاست 

نیز می تواند تبعات منفی خاص خود را به دنبال داشته باشد.
البت��ه دیدگاه های مختلفی درخص��وص اجرای سیاس��ت تخصیص ارز 
ترجیحی و یا حذف آن وجود دارد. واقعیت این اس��ت که همانند بس��یاری 
از سیاست های یارانه ای، این سیاست نیز واجد آسیب های اجتناب ناپذیری 
اس��ت که مورد تاکید مخالفان تداوم این سیاس��ت قرار می گیرد. مخالفان 
پیشنهاد می کنند این سیاست با سیاست های حمایتی از اقشار آسیب پذیر 
جایگزی��ن گردد. در مقابل، دیدگاه دیگر بر تداوم اجرای این سیاس��ت که 
هدف اصلی آن کنترل افزایش قیمت کاالهای اساسی در بازار در اثر نوسانات 

نرخ ارز و تأمین ذخایر راهبردی کاالهای اساسی است، تاکید دارد.
اگرچه تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، می تواند هزینه ها و 
آسیب هایی را به دنبال داشته باشد، اما در مقطع حساس کنونی که کشور 
با ش��رایط اقتصادی بحرانی روبه رو است، حذف کامل آن به صالح نیست، 
چراکه توقف این سیاس��ت می تواند با افزایش بیش ازپیش قیمت کاالهای 
اساس��ی، به بروز التهابات ش��دید در بازار بینجامد. عالوه بر این، بخش��ی 
از هزینه های اجرای این سیاس��ت اجتناب ناپذیر بوده و در راستای حفظ 
امنیت غذایی کشور و جلوگیری از کمبود کاالهای اساسی و نیز نگهداری 
ذخایر راهبردی محصوالت کشاورزی در سطوح بهینه ضروری است. البته 
از س��ال گذشته، دولت با در نظر گرفتن تبعات منفی تداوم این سیاست، 
به  تدریج اقالم مش��مول این ارز را محدود کرده اس��ت، اما چنانچه اشاره 
شد، حذف به یک باره این سیاست در شرایط کنونی می تواند تبعات منفی 
شدیدی را به دنبال داشته باشد. هرچند با تغییر شرایط، توقف اجرای این 

سیاست می تواند در میان مدت و حتی بلندمدت مدنظر قرار گیرد.
تجربیات لبنان، سوریه و ونزوئال در تخصیص ارز

تخصیص ارز با نرخ یارانه ای برای واردات کاالهای اساسی در کشورهایی 
که با مش��کالت اقتصادی و محدودیت ش��دید منابع ارزی مواجه اند، علی 
رغم تبعات آن امری اجتناب ناپذیر است. به عنوان نمونه، لبنان با مشکالت 
بحران اقتصادی و وابس��تگی باال به واردات کاالهای اساسی مواجه است. 
از یک س��و این کشور نیاز به واردات کاالهای اساسی برای تأمین نیازهای 
مصرفی جامعه داش��ته و از س��وی دیگر منابع ارزی کافی ب��رای واردات 
کاالهای اساس��ی و عرضه آن با قیمت پایین در بازار داخلی را در اختیار 
ندارد. بانک مرکزی لبنان از س��ال ۲۰۱۹، سیاست نرخ ارز ثابت را پس از 
۲۲ س��ال کنار گذاشت و سیاست نظام ارز چندنرخی را اتخاذ کرد. از آن 
زمان تاکنون، تخصیص ارز رسمی تنها برای واردات گندم، دارو و سوخت 
اختصاص می یافت که گفته می ش��ود به دلیل کمب��ود منابع ارزی بانک 
مرکزی، به  زودی متوقف خواهد ش��د. در سال جاری، سیاست تخصیص 
ارز سوبس��یدی )با نرخی بین نرخ رسمی و نرخ بازار( برای واردات سبدی 
متش��کل از ۳۰۰ قلم انواع مواد و محصوالت غذایی و نهاده های تولید به 
اجرا درآمده اس��ت. البته دولت به عنوان راه حل کوتاه مدت به این سیاست 
می نگرد و رویکرد اصلی آن در امنیت غذایی، تقویت تولیدات کش��اورزی 
داخلی و کاهش وابس��تگی به واردات اس��ت. برنامه های حمایت از اقشار 

آس��یب پذیر از س��ال ۲۰۱۱ در این کشور اجرا می ش��ود که یکی از آنها، 
ارائه کارت های الکترونیکی دریافت مواد غذایی در قالب پرداخت شبه نقد 
به افراد بس��یار فقیر است. درمجموع، سیاست دولت لبنان، در کوتاه مدت 
تخصیص ارز سوبس��یدی برای واردات سبد گس��ترده ای از مواد غذایی و 
نهاده ها، و همزمان با تداوم اجرای سیاس��ت های حمایتی با پرداخت شبه 
نقد برای افراد بس��یار فقیر اس��ت. در میان مدت و بلندمدت، اما دولت به 
دنب��ال محدودکردن هرچه بیش��تر تخصیص ارز سوبس��یدی و در عوض 

تقویت بخش کشاورزی است.
سوریه نیز به دلیل بحران های اقتصادی و محدودیت منابع ارزی، اقدام 
به اجرای سیستم تخصیص ارز رسمی و ارز ترجیحی برای واردات کاالهای 
اساسی و مواد اولیه موردنیاز صنعت و کشاورزی می کند. ارز رسمی برای 
واردات کاالهای موردنیاز شرکت دولتی بازرگانی سوریه تخصیص می یابد 
که این شرکت از طریق شبکه فروشگاهی خود اقدام به عرضه مواد غذایی 
با قیمت های سوبس��یدی به عموم جامع��ه می کند. ارز ترجیحی نیز برای 
واردات طیف متنوعی از انواع اقالم غذایی، کش��اورزی و صنعتی تخصیص 
داده می شود. دولت سوریه به  موازات اعطای ارز برای واردات اقالم اساسی، 
برنامه های گس��ترده جایگزین��ی واردات )به  منظور کاهش وابس��تگی به 

واردات اقالم مختلف( را به اجرا درمی آورد.
تجربه ونزوئال و توصیه های سیاستی برای ایران

ونزوئال هم در سال های اخیر با بحران های اقتصادی متعددی مواجه بوده 
که اعمال تحریم های آمریکا، آن را تش��دید کرده و به بحران غذایی دامن 
زده است. این کشور به دلیل سیاست های نادرست ازجمله واردات گسترده 
مواد غذایی ارزان قیمت با دالرهای نفتی، از توسعه بخش کشاورزی غفلت 
کرده و به این دلیل وابستگی باالیی به واردات انواع محصوالت کشاورزی 
و م��واد غذایی دارد. درگذش��ته دولت از نرخ ارز سوبس��یدی برای تأمین 
کاالهای اساسی غذایی، دارو و برخی فرآورده های نفتی بهره می برد ولی به 
دلیل تشدید مشکالت اقتصادی، این سیاست از سال ۲۰۱8 کنار گذاشته 
شد و نرخ ارز ش��ناور مدیریت شده )دیکوم( برای واردات کاالهای اساسی 
جایگزین آن ش��د. س��بد کاالهای مش��مول واردات با نرخ دیکوم به طور 

پیوسته در حال محدود شدن است. 
درمجموع با توجه به تجربه این کش��ور، می توان گفت وابستگی باال به 
واردات کاالهای اساسی و عدم توجه به توسعه بخش کشاورزی می تواند در 
بلندمدت خطرآفرین باشد. به خصوص در شرایطی که دولت با بحران های 
شدید مواجه بوده و در عمل منابع ارزی الزم برای تخصیص ارز سوبسیدی 
برای واردات کاالهای اساسی را در اختیار نداشته باشد. همچنین استمرار 
سیاست ارز ترجیحی تا زمان عبور از شرایط بحرانی و در عین حال اصالح 
آن، اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک بر بس��تر یک بانک اطالعاتی جامع، 
توجه به سیاست های حمایتی کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات، 
تنوع بخشیدن به سبد خوراک طیور، حمایت هدفمند از کشت و فرآوری 
دانه ه��ای روغن خوراکی، منطقی کردن قیم��ت خرید تضمینی گندم و 
تخصیص هدفمندتر یارانه ها به کش��اورزان از جمله توصیه های سیاستی 

در پایان این گزارش است.

کشورها چه یارانه ای برای واردات کاالهای اساسی اختصاص می دهند؟

اما و اگرهای حذف ارز ترجیحی

منطق��ی کردن قیمت خری��د تضمینی گندم و تخصی��ص هدفمندتر 
یارانه ها به کش��اورزان از جمله توصیه های سیاس��تی است که در گزارش 
تازه موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به عنوان سیاست جایگزین 
تخصیص ارز ترجیحی پیشنهاد شده است. این پیشنهاد بازوی کارشناسی 
وزارت صمت البته این س��وال را مطرح می کند که در حال حاضر، قیمت 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی چقدر منطقی است و آیا قانون خرید 
تضمینی محصوالت کش��اورزی توانس��ته خود را با تغییرات تورم اقتصاد 
سازگار کند و آیا قیمت تضمینی مصوب متناسب با افزایش هزینه ها و نرخ 
تورم تنظیم می ش��ود؟ مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق 
ایران در گزارش اخیر خود با عنوان »بررسی انطباق قیمت خرید تضمینی 

گندم با تورم« در جست وجوی پاسخ این سوال برآمده است.
قانون خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی در شهریورماه ۱۳68 
به  منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی کشاورزی به تصویب مجلس 
ش��ورای اس��المی رس��ید و در تیرماه ۱۳8۴ یک تبصره به آن اضافه شد 
که طی آن، تعیین قیمت خرید تضمینی باید به گونه ای باش��د که میزان 
افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی در همان 

سال کمتر نباشد )تبصره 6 قانون.( حال سوال این است که با توجه به تورم 
مزمن اقتصاد ایران که در برخی س��ال ها به ویژه سال های اخیر با افزایش 
افسارگس��یخته همراه بوده و به دنبال آن هزینه ه��ای تولید به ویژه برای 
محصول استراتژیکی مثل گندم به  ش��دت افزایش یافته، آیا قانون خرید 
تضمینی محصوالت کش��اورزی توانس��ته خود را با تغییرات تورم اقتصاد 
سازگار کند؟ بررسی ساالنه و کوتاه مدت قیمت تضمینی نشان می دهد که 
در اکثر سال ها اگرچه میزان قیمت تضمینی مصوب از قیمت محاسبه شده 
کمتر است، اما این اختالف چندان معنا دار نیست و در بیشترین مقدار در 
س��ال ۹۷-۱۳۹6 به ۱۲۴8 ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است. برآیند 
کل دوره نیز نش��ان می دهد به دلیل افزایش ش��دید قیمت تضمینی در 
برخی س��ال های محدود، در بلندمدت تبصره 6 قانون کاماًل رعایت ش��ده 

است و اختالف معنا داری وجود ندارد.
براساس این گزارش، کشاورزان به  طور متوسط در هر سال ۰.8 میلیون 
ریال درآمد به  واس��طه عدم رعایت قانون )تا س��ال زراعی ۹۹-۱۳۹8( از 
دس��ت  داده اند. این میزان به  طور متوس��ط ۱.۱ درصد از درآمد س��االنه 
کشاورزان را شامل می شود که بسیار ناچیز است. در محصول استراتژیک 

گندم ک��ه همواره بخش عمده محصول توس��ط دول��ت خرید تضمینی 
می شود چنانچه قیمت تضمینی مصوب سال 8۳-۱۳8۲ را برمبنای تورم 
س��ال ۱۳8۳ افزایش دهیم یعنی رشد قیمت تضمینی مصوب سال 8۴-
۱۳8۳ معادل تورم س��ال ۱۳8۳ باش��د، قیمت تضمینی آن سال به  جای 
۱8۷۰ ریاِل مصوب به ۱۹۵8 ریال افزایش می یابد. به همین ترتیب برای 
محاسبه قیمت تضمینی جدید در سال 8۵-۱۳8۴ از تورم سال ۱۳8۴ و 

قیمت مصوب سال 8۴-۱۳8۳ استفاده شده است.
بنابرای��ن از برآیند موضوعات بررسی ش��ده به نظ��ر می آید درخصوص 
محصول گندم، چنانچه عمل به تبصره 6 قانون خرید تضمینی محصوالت 
اساسی کش��اورزی به  طور س��االنه و در کوتاه مدت بررسی شود مشاهده 
می شود که در اکثر سال ها اگرچه میزان قیمت تضمینی مصوب از قیمت 
محاسبه ش��ده کمتر اس��ت، اما این اختالف چندان معنا دار نیس��ت و در 
بیش��ترین مقدار در س��ال ۹۷-۱۳۹6 به ۱۲۴8 ریال به ازای هر کیلوگرم 
رس��یده است. برآیند کل دوره نیز نش��ان می دهد به دلیل افزایش شدید 
قیمت تضمینی در برخی سال های محدود در بلندمدت قانون کاماًل رعایت 
شده است. البته این محاسبات بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول است.

آیا قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با تورم سازگار است؟

خرید تضمینی در آزمون تورم
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روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد
زنگ خطر آغاز موج چهارم کرونا

رئیس جمهور با بیان اینکه در هفته گذش��ته هیچ ش��هر قرمزی 
در کش��ور نبود، گفت امروز در خوزس��تان چند شهر قرمز شدند و 
ش��هرهایی هم در کشور از رنگ زرد به نارنجی تغییر یافتند و همه 

اینها یعنی زنگ خطر آغاز موج چهارم کرونا.
حجت االس��الم و المسلمین حس��ن روحانی در جلسه ستاد ملی 
مقابل��ه ب��ا کرونا با بی��ان اینکه هیچ کس در دنیا فک��ر نمی کرد که 
دیگ��ر حوادثی مانند پاندمی رخ دهد، افزود: تصور مواجهه با چنین 
مصیبت بزرگی که در طول قرن بی س��ابقه بوده آن هم با این  همه 
پیشرفت دانش پزش��کی برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود، اما ما 
هن��وز هم در جهان درگیر این بیماری هس��تیم و ده ها میلیون نفر 

گرفتار این بیماری شدند و صدها هزار نفر جان باختند.
به گفته وی، همه آرزوها این بود که بش��ر بتواند به دارویی برای 
این بیماری برس��د اما در نهایت معلوم شد هیچ یک از این داروهای 
اعالم  شده درمان دقیق و واقعی نیست. بشر هنوز نتوانسته درمانی 

برای این بیماری پیدا کند و امیدها به سمت تولید واکسن رفت.
رئیس جمهور یادآور ش��د: گاهی برای س��اخت واکسن دو، پنج 
یا حتی ۱۰ س��ال زمان الزم اس��ت اما ناچار ش��دند راه اضطرار را 
انتخاب کنند؛ چراکه مرگ ومیر زیاد ش��ده و چاره ای جز استفاده از 
این واکسن وجود ندارد، اما در زمینه کارآمدی این واکسن و اینکه 
چقدر تأثیرگ��ذار باقی می ماند هیچ اطالعات دقیقی در دس��ترس 

نیست.
روحانی با بیان اینکه معلوم نیس��ت این واکسن ها در برابر جهش 
ای��ن بیماری می تواند کارآمد باش��د ی��ا نه، ادام��ه داد: به هرحال 
واکسیناس��یون ش��روع شده و ما هم در کش��ورمان این کار را آغاز 
کرده ای��م و اینکه چه زمانی علم موفق ش��ود این بیماری را به طور 
کامل به زانو درآورد مش��خص نیست، هرچند تجربه تاریخی نشان 

داده که بشر در این زمینه پیروز خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه همچنان باید مراقبت های بهداش��تی را انجام 
دهی��م، گفت: هنوز هیچ راه حل بهتری از کاهش ترددها، تجمعات، 
شستن دس��ت ها و فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن نیست. کار 

واکسیناسیون هم در عین حال در حال انجام است .
رئی��س جمهور با تاکید بر اینکه مراقبت های ش��دید و دقیقی در 
زمینه ورود افراد به کشور باید اعمال و مراعات شود، افزود: چه افراد 
خوش شان بیاید و چه نیاید، همه باید بدانند که هر کسی وارد این 
کش��ور می شود باید با تست های بهداشتی مورد مراقبت قرار گیرند 
و اگر کسی آلوده باشد مقررات قرنطینه درباره اش عمل شود و همه 
دس��ت به دس��ت هم دهیم تا از ایجاد خیز چهارم کرونا جلوگیری 
ش��ود. برای ما مهم است که س��المت مردم حفظ شود و به سرعت 
موارد جهش یافته این ویروس و مبتالیان به آن را شناسایی کنیم.

روحانی با یادآوری اینکه در هفته گذش��ته هیچ ش��هر قرمزی در 
کش��ور نبود، تصریح کرد: اما امروز در خوزس��تان چند ش��هر قرمز 
شدند و شهرهایی هم در کشور از رنگ زرد به نارنجی تغییر یافتند 
و هم��ه اینها یعنی زنگ خطر آغاز م��وج چهارم کرونا. ما حداقل تا 
یک  س��ال آینده باید س��بک زندگی تازه ای که در پی ش��یوع این 
ویروس ش��کل گرفت را رعایت کنیم تا بتوانیم در سال ۱۴۰۰ سال 

مناسب تری را شروع کنیم.

تهران و البرز صدرنشین سفرهای جاده ای هستند
جغرافیای سفرهای جاده ای در میانه بهمن

در هفته گذش��ته ۱.۵ میلیون تردد روزانه وس��ایل نقلیه مختلف 
به صورت متوس��ط انجام شده که نس��بت به هفته قبل از آن روند 
کاهش��ی داشته، اما نسبت به س��ال گذشته با افزایش یک درصدی 
مواجه بوده اس��ت و در این می��ان خودروهای تهران و البرز در این 

آمار صدرنشین بوده اند.
براساس جدیدترین گزارش مرکز مدیریت اطالعات راه ها و حمل 
و نقل جاده ای کش��ور از تحلیل وضعیت تردد در بازه زمانی ۱۷ تا 
۲۳ بهم��ن ماه، به طور متوس��ط روزانه یک میلی��ون  و ۵۵8 هزار 
و ۵6۵ تردد بین اس��تانی انواع وس��ایل نقلیه انجام ش��ده است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته )بازه جمعه ۱8 تا پنجشنبه ۲۴ 
بهمن ۹8( افزایش یک درصدی را تجربه کرده، اما این آمار نسبت 
به مدت مش��ابه هفته گذش��ته )بازه ۱۰ ت��ا ۱6 بهمن ماه( کاهش 

۴درصدی داشته است.
تردد بین استانی وسایل نقلیه سبک در همین بازه زمانی نیز یک 
افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۳ درصد کاهش نسبت 
به مدت مش��ابه هفته گذشته را ثبت کرده است. استان های زنجان 
با ۵۳ درص��د، اردبیل با ۵۲ درصد و آذربایجان ش��رقی ۴۳ درصد 
بیشترین افزایش تردد را در هفته گذشته داشته اند و در استان های 
کهگیلویه و بویراحمد با منفی ۲8 درصد، چهار محال و بختیاری با 
۲6 درصد و فارس و هرمزگان با۲۰ درصد بیشترین کاهش تردد را 

برای خود به ثبت رسانده اند.
البته میزان ترددها و سفرهای جاده ای مردم نسبت به هفته قبل 
از این بررس��ی اینگونه اس��ت که ترددهای بین استانی استان های 
زنجان با ۱۵درصد، سیس��تان و بلوچستان با۱۰ درصد و آذربایجان 
شرقی با 8درصد بیشترین افزایش و استان های بوشهر با ۱۵ درصد 
ای��الم با ۱۴ درصد و هرمزگان و فارس نیز با ۱۱ درصد بیش��ترین 

کاهش را داشته اند.
نکت��ه جالب در این گزارش پالک های مش��اهده ش��ده در هفته 
منته��ی به ۲۳ بهمن ماه اس��ت که مجموعا به ح��دود 8 میلیون و 
۳۰۰ هزار پالک یکتا می رس��د که در این میان حدود  یک میلیون 
و 8۰۰ ه��زار پ��الک یکتا ب��ا مبدأ تهران و البرز ب��وده و پس از آن 
فارس، خراس��ان رضوی، مازندران، اصفه��ان و گیالن در رتبه های 

بعدی قرار می گیرند.
البته در ۱۰روزه منتهی به ۲۳ بهمن ماه بیش��ترین تخلیه وسایل 
نقلی��ه در تهران و الب��رز با ۱۳۰ هزار و ۵۲۲ وس��یله نقلیه در روز 
پنجش��نبه ۲۳ بهمن انجام شده است و این خودروها در استان های 
قم، مازندران، گیالن، مرکزی و اصفهان مشاهده شده اند. همچنین 
در همین روز بیش��ترین انباش��ت وس��ایل نقلیه در مازندران با ۲6 
ه��زار و ۲۷۵ وس��یله نقلیه و در گیالن با ۱۴ هزار و ۵۷۰ وس��یله 
نقلیه اتفاق افتاده اس��ت که تهران و البرز بیشترین سهم را در این 

آمار داشته اند.

فرص��ت ام��روز: افزایش قیمت مصالح س��اختمانی و به ویژه س��یمان، 
تازه ترین بهانه افزایش قیمت مسکن در این روزهاست. سازندگان مسکن، 
قیمت متوس��ط ساخت هر متر آپارتمان را حدود 8 میلیون تومان برآورد 
می کنن��د که با توجه به متوس��ط قیمت ۲۷ میلی��ون و ۳۰۰ هزارتومانی 
فروش هر متر آپارتمان در شهر تهران در دی ماه امسال طبق گزارش بانک 
مرکزی، قیمت فروش یک متر آپارتمان حدود ۲۳۷ درصد بیشتر از هزینه 
ساخت آن است. این یعنی فاصله دو تا سه برابری قیمت ساخت و فروش 
مسکن، هرچند معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شکاف 
قیمتی هر مترمربع مسکن ساخته شده با قیمت فروش آن را ۵۰۰ درصد 
اعالم کرده و گفته است که این تفاوت قیمتی »قابل تفسیر« نیست. حال 
س��وال این است که چرا بین قیمت ساخت و فروش مسکن چنین فاصله 

وحشتناکی وجود دارد؟
به نظر می رسد سوداگری سرمایه گذاران و سازندگان مسکن علت مهم 
این شکاف قیمتی است. چنانچه آمارها نشان می د هد در حال حاضر سود 
تولید مس��کن برای سرمایه گذاران بیش از ۵۰ درصد است. طبق آمارهای 
منتشرش��ده بانک مرکزی در گزارش فعالیت های بخش خصوصی س��ال 
۱۳۹۵، س��ود تولید مس��کن از ۷۰ درصد به ۱۲۰ درصد رس��یده و این 
موضوع منجر به رش��د ۵۰ درصدی سرمایه گذاری با یک تأخیر زمانی در 
س��ال ۱۳۹6 شده است. همچنین براساس گزارش وزارت راه وشهرسازی، 
میزان س��ود تولید مسکن برای سرمایه گذاران در س��ال ۹۰ معادل ۱۱6 
درصد اس��ت. این سود از سال ۹۱ تا ۹8 به ترتیب معادل ۱۱۰، ۷۳، ۷۳، 
۷۰، ۱۲۰، ۱۵۹، 6۴ و 6۰ درصد است. این یعنی به موازات افزایش هزینه 
ساخت مسکن در دهه ۹۰، سود تولید مسکن هم در این سال ها به بیش 

از ۵۰ درصد رسیده است.
در حال حاضر بازار مس��کن پس از سه ماه افت نرخ های پیشنهادی، در 
حالت رکود معامالتی و ثبات نسبی قیمت قرار گرفته که عوامل مختلفی 
از س��وی کارشناس��ان برای این موضوع عنوان می شود. به گزارش ایسنا، 
کارشناس��ان تحلیل های مختلفی درخصوص تغییر رفتار بازار مسکن در 
هفته های اخیر نس��بت به روند س��ه ماه قبل ارائه می دهند؛ تحلیل هایی 
که البته به موارد مشابهی اشاره دارد. توقف روند نزولی قیمت ارز و حتی 
باالرفتن نسبی قیمت ها در روزهای اخیر، رشد قیمت مصالح ساختمانی، 
قیمت ه��ای کاذب در بعض��ی آگهی ها، اختالف فاحش قیمت س��اخت با 
قیمت فروش و ارائه آمارهای متناقض درخصوص میزان رشد یک ماه اخیر 
قیمت مسکن از جمله مواردی است که کارشناسان از آن به عنوان عوامل 
تثبیت قیمت ها اشاره می کنند. هرچند در بهمن ماه به مانند سه ماه قبل 

از آن معامالت کس��اد است، اما فروشندگان از کاهش قیمت ها خودداری 
کردند. از نیمه آبان ماه به دنبال افت قیمت ارز متأثر از تحوالت سیاس��ی 
و امیدواری به احیای برجام، قیمت ها در بازار مس��کن روند نزولی به خود 
گرفت. بررس��ی ها نش��ان می دهد از آن زمان تا اوای��ل بهمن ماه نرخ های 
پیش��نهادی در ش��هر تهران حدود ۱۳ درصد افت کرده است. قیمت های 
قطع��ی نیز در آذرماه ۱.۱ درصد پایی��ن آمد، اما در دی ماه بانک مرکزی 
اعالم کرد که قیمت های قطعی ۱.8  درصد باال رفته و روند ریزش نرخ های 
پیش��نهادی نیز متوقف شده است. در هفته های اخیر، سیمان به معضلی 
برای س��ازندگان مس��کن تبدیل شده اس��ت. نرخ هر پاکت سیمان که تا 
حدود یک ماه قبل نهایتا ۳۰ هزار تومان بود در روزهای اخیر به ۴۵ هزار 
تومان افزایش پیدا کرده که نس��بت به ۱۰ هزار تومان سال گذشته رشد 
۳۵۰ درصدی را نشان می دهد. البته نمی توان انتظار داشت که به همین 
نسبت قیمت مسکن باال برود، چراکه سایر متغیرها همچون قیمت زمین، 
دستمزد، عوارض ش��هرداری و سایر مصالح ساختمانی، رشدی به مراتب 
کمتر از سیمان داشته اند. با این حال، افزایش قیمت سیمان به عنوان یک 

عامل روانی در جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت آپارتمان موثر بود.
از ط��رف دیگر، روند کاهش��ی قیم��ت ارز طی روزه��ای اخیر متوقف 
ش��ده اس��ت. از نیمه آبان ماه تحلی��ل فعاالن بازار ارز ای��ن بود که توافق 
زودهنگامی بین ایران و آمریکا صورت خواهد گرفت که باعث ش��د فشار 
عرض��ه در آذرم��اه و دی ماه افزای��ش پیدا کند، اما به تدریج و براس��اس 
صحبت های مقامات دو کشور، این گمانه زنی تقویت شده که توافق حداقل 
در زودهنگام انجام نخواهد ش��د. به همی��ن دلیل نرخ دالر که تا محدوده 
۲۱ ه��زار تومان پایین آم��ده بود روزهای اخیر به کان��ال ۲۵ هزار تومان 
وارد ش��د و شرایط س��ایر بازارها از جمله طال، مس��کن و خودرو را تحت 
تاثیر قرار داد. بررسی ها نشان می دهد طی دو هفته ابتدای بهمن ماه نرخ 
رشد قیمت های پیشنهادی مس��کن در آگهی های شهر تهران صفر بوده، 
در حالی که در س��ه بازه زمانی دو هفتگی قبل از آن به ترتیب ۵ درصد، 
۵.۵ درص��د و ۲.۲ درصد کاهش پیدا کرده بود. موضوع دیگر اینکه هنوز 
س��ایه نرخ های کاذب بر این بازار س��نگینی می کند. از جمله ابزارهای در 
اختیار دالالن، قیمت س��ازی در فضای مجازی و معامالت صوری اس��ت. 
البته قیمت های باالتر از عرف مناطق در سایت ها قابل مشاهده نیست اما 
تعداد فایل های با نرخ های نجومی هنوز باالست. البته کارشناسان معتقدند 
درج قیمت در س��ایت های فروش مس��کن و خودرو که پس از هشت ماه 
ممنوعیت از حدود یک ماه پیش، مجددا آزاد شد تنها علت رشد قیمت ها 
نیست اما می تواند به نابسامانی بازار دامن بزند. سودهای نامتعارف برخی 

فروشندگان نیز از عواملی است که اختالف فاحشی را بین قیمت ساخت 
و قیمت فروش رقم زده است. بنا به گفته محمود محمودزاده معاون وزیر 
راه و شهرسازی، قیمت هر متر مربع مسکن ساخته شده با قیمت فروش 
آن حدود ۵۰۰ درصد فاصله دارد که علت آن برخورد سرمایه ای با مسکن 
اس��ت. به همین دلیل از اواخر س��ال گذشته سامانه امالک و اسکان برای 
شناسایی واحدهای خالی انجام شد با این امید که مالکان، واحدهای خالی 
خود را به بازار عرضه کنند. اقدام دیگر، تکمیل طرح های مسکن مهر بود 
ک��ه از حدود ۲ میلی��ون و ۲۰۰ هزار واحد فقط ۵۰ هزار واحد باقی مانده 
که به زودی تحویل داده می شود. پس از کنار گذاشتن پروژه مسکن مهر، 
دولت از ش��هریورماه س��ال گذشته طرح اقدام ملی مس��کن را آغاز کرده 
اس��ت. البته با توجه به طوالنی ش��دن مسکن مهر به نظر می رسد اعتماد 
نسبت به طرح های دولتی کاهش پیدا کرده تا جایی که از ۴۰۰ هزار واحد 
برنامه ریزی شده، براساس اعالم محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، فقط 
۱۵۰ هزار نفر واریز وجه داشته اند. البته گفته می شود هم اکنون ۵۰۴ هزار 
واحد اقدام ملی در دست احداث است که تا پایان امسال افزایش می یابد. 
این آمار مش��مول تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با دستگاه های دولتی 
نیز می ش��ود که ظاهرا از پرداخت های منظم تری نسبت به قالب ثبت نام 

عمومی برخوردار است.
همچنین یکی دیگر از عوامل کش��یده ش��دن ترمز ریزش قیمت ها در 
بازار مس��کن، اعالم دو آمار متفاوت از سوی مراکز آماری بود. در شرایطی 
که دی ماه امس��ال بانک مرکزی گزارش داد که قیمت هر متر مسکن در 
تهران نسبت به آذرماه ۱.8 درصد باال رفته، مرکز آمار نرخ رشد ماهانه را 
8.۲ درصد اعالم کرد. به هر حال آنچه مس��لم اس��ت بنا به دالیلی که در 
این گزارش به آنها اش��اره ش��د قیمت ها در هر دو بخش معامالت قطعی 
و نرخ های پیش��نهادی فریز ش��ده و فعاالن بازار مسکن در انتظار شرایط 
ماه های آینده هس��تند، با این حال در روزهای منتهی به سال جدید هم 
که بازار امالکی ها رونق می گرفت شاهد بازاری آرام هستیم و واسطه های 
ملکی از کسادی کسب و کار خود سخن می گویند. گویی ماشین زمان در 

بازار مسکن متوقف شده است!
گفتنی است در دی امسال متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران 
۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه 
سال قبل به ترتیب ۱.8 درصد و ۹8 درصد افزایش دارد. طبق اعالم بانک 
مرکزی، همچنین تعداد معامالت انجام شده در دی ماه ۳.۵ هزار فقره بوده 
که نسبت به ماه مشابه سال قبل 6۷ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل 

۳۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

چرا بین قیمت ساخت و فروش مسکن فاصله 3 تا 5 برابری وجود دارد؟

نامعادله بازار مسکن

به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان »اصالح قانون 
اتاق بازرگانی ایران و الحاقات بعدی آن« ارائه کرده اند و در آن پیش��نهاد 
داده ان��د که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسس��ه غیرانتفاعی به 
موسس��ه عمومی غیردولت��ی تغییر یابد. این طرح م��ورد اعتراض فعاالن 
اقتص��ادی بخش خصوصی قرار گرفته اس��ت. آنها طرح اصالح قانون اتاق 
ایران را ناقص و ناکارآمد تلقی کرده و معتقدند که استقالل پارلمان بخش 
خصوصی کشور با طرح مجلس تضعیف می شود. ازجمله یک عضو هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نس��بت به تبعات این طرح هشدار می دهد 
و می گوید بالی فوتبال را بر س��ر اتاق بازرگانی نیاوریم! به اعتقاد حس��ن 
فروزان فرد، هرچند موضوع تغییر قانون این اتاق از سال ها پیش مطرح بوده 
و چگونگی پرداختن به آن اهمیت بسیار زیادی دارد، اما تمام اعضای این 
اتاق در رابطه با موارد اصالحی به جمع بندی نرسیده و تغییرات در فضای 

مجلس نیز به این بالتکلیفی دامن زده است.
فروزان فرد به ایسنا می گوید: قانون ابتدایی اتاق بازرگانی به سال  ۱۳6۹  
باز می گردد و هرچند چند س��ال بعد از آن یک اصالحیه ای نیز در آن به 
وجود آمد اما در واقع حدود سه دهه است که قانون اتاق بدون تغییر مانده 
و با توجه به سرعت باالی تحوالت در اقتصاد و ایرادات اجرایی که به قواعد 
موجود وارد ش��ده، به نظر می رسد یکی از گزینه های موجود اصالح قانون 

اتاق بازرگانی خواهد بود.
او با بیان اینکه اعضای اتاق بازرگانی، خود برای اصالح این قانون پیشقدم 
شده اند، توضیح داد: در دوره های مختلف، اعضای اتاق بازرگانی موضوعات 

مختلف��ی در رابطه ب��ا لزوم اصالح قانون اتاق بازرگان��ی مطرح کردند. در 
دوره های ۹۰ و ۹۴ نیز پیگیری هایی در این زمینه آغاز ش��د که متاسفانه 
نتیجه ای نداش��ت. حتی هیأت رئیس��ه فعلی اتاق بازرگان��ی نیز در میان 

برنامه های شان، وعده اصالح قانون اتاق بازرگانی را داده اند.
رئیس کمیس��ین حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران در پاس��خ به این 
س��وال که چرا با وج��ود تمام این پیگیری ها، اصالح قانون نهایی نش��ده، 
گفت: اتاق بازرگانی به پارلمان بخش خصوصی مش��هور اس��ت و ویژگی 
عمده پارلمان تضارب آرا و تفاوت دیدگاه های اعضای مختلف آن است. از 
این رو صحبت از لزوم تغییر قوانین از س��ال ها پیش مطرح بوده اما اینکه 
تمام اعضای اتاق در رابطه با موارد اصالحی به جمع بندی برسند به وجود 

نیامده و تغییرات در فضای مجلس نیز به این بالتکلیفی دامن زده است.
فروزان فرد با اشاره به انتظار اتاق برای جابه جایی میان دو مجلس ادامه 
داد: ب��ا توجه به اینکه تعداد زی��ادی از نمایندگان جدید مجلس پیش از 
این در بهارس��تان حضور نداش��تند، اتاق ترجیح داد طرح ها و برنامه های 
خود را پس از اس��تقرار نمایندگان و مشخص شدن نظرات و دیدگاه های 
کالن اقتصادی ارائه کند. وی با بیان اینکه طرح ارائه شده از سوی تعدادی 
از نماین��دگان برای اصالح قانون ات��اق، ارتباطی با برنامه های قبلی بخش 
خصوصی یا پیشنهادات بررسی شده از سوی اتاق ندارد، گفت: وقتی طرح 
ابتدایی از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شد و کلیات آن در صحن نیز 
مورد تایید قرار گرفت، اتاق بازرگانی تازه متوجه آن شد که همین امر برای 

اتاق تعجب برانگیز بود.

ب��ه گفته این فع��ال اقتصادی، اتاق بازرگانی براس��اس قوانین کش��ور، 
پناهگاه بخش خصوصی به شمار می رود و تنها نقطه ای است که فعاالن و 
سرمایه گذاران می توانند در آن نظرات خود را مطرح کرده و توقع پیگیری 
آن از دس��تگاه های حاکمیتی را داشته باش��ند. از سوی دیگر اتاق، محل 
مش��ورت از هر سه قوه اعالم شده که در مسائل اقتصادی می تواند نظرات 
خود را ارائه کند. از این رو بررس��ی قانونی برای تغییر ش��اکله اتاق بدون 

در نظر گرفتن نظر نمایندگان بخش خصوصی قدری تعجب برانگیز بود.
همچنین احمد پورفالح، مشاور رئیس اتاق ایران، طرح اصالحی مدنظر 
مجلس را ناکارآمد و ناقص ارزیابی می کند و می گوید: همانطور که پزشکان 
در تدوین قانون وزارت بهداشت و صنعتگران در تهیه قانون وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت دخالت نمی کنند، بخش خصوصی نیز انتظار دارد که در 
تهی��ه و اص��الح قانون مربوط به این حوزه، به صورت مس��تقل عمل کند 
هرچند بر جنبه های نظارتی کار واقف بوده و آن را اقدامی ضروری می داند.

او تدوی��ن طرح اص��الح قانون اتاق ای��ران را بدون مش��ورت خواهی از 
مصرف کنن��دگان این قانون، توس��ط مجلس، اقدامی غیرکارشناس��انه و 
نادرس��ت می خواند و می افزاید: آنچه انتظار می رف��ت تا از بازنگری قانون 
اتاق ایران به دست آید در طرح مذکور دیده نمی شود و متأسفانه این طرح 
تمرکز اصلی خود را روی تضعیف اس��تقالل این اتاق صرف کرده اس��ت. 
سیستم نظارتی بر عملکرد مالی اتاق ایران توسط شرکت های حسابرسی 
مالی انجام می ش��ود و از طرفی شورای عالی نظارت متشکل از نمایندگان 

دولتی نیز بر اقدامات اتاق ایران نظارت دارند.

بالی فوتبال را بر سر اتاق بازرگانی درنیاوریم

اعتراض بخش خصوصی به طرح مجلس

یکشنبه
26 بهمن 1399

شماره 1726



سکه در نزدیکی مرز کانال 12 میلیونی
دالر در بازار آزاد به 26 هزار تومان رسید

قیمت دالر در اولین روز هفته در بازار آزاد به کانال ۲6 هزار تومان رسید 
و قیمت سکه نیز در مرز کانال ۱۲ میلیون تومانی ایستاد. روز گذشته در 
بازار ارز هر دالر ۲6 هزار و ۱۰۰ تومان، یورو ۳۱ هزار و 6۰۰ تومان و درهم 
امارات ۷ هزار و ۱8۰ تومان قیمت خورد. در صرافی های بانکی نیز قیمت  
دالر و یورو نس��بت به روز کاری قبل افزای��ش یافت و قیمت فروش دالر 
۲۴ هزار و ۹8۰ تومان و قیمت خرید دالر از مردم ۲۴ هزار و ۴8۰ تومان 
تعیین ش��د. قیمت فروش یورو نیز ۳۰ هزار و ۲۷۰ تومان و قیمت خرید 

یورو هم ۲۹ هزار و ۷۷۰ تومان اعالم شد.
این افزایش نرخ ارز س��بب شد تا قیمت ها در بازار سکه و طال نیز روند 
صعودی را طی کنند به طوری که هر سکه امامی دیروز در مرز کانال ۱۲ 
میلیون ایستاد و با نرخ ۱۱ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان معامله شد. هر مثقال 
طال به عنوان مبنای قیمت گذاری نیز ۵ میلیون و۴۹ هزار تومان، هر گرم 
طالی ۱8 عیار یک میلیون و۱6۹ هزار و 6۰۰ تومان و هر گرم طالی ۲۴ 

عیار نیز یک میلیون و ۵۵6 هزار و ۹۰۰ تومان ارزش گذاری شد.
همچنین هر س��که بهار آزادی ۱۱ میلی��ون و 6۰۱ هزار و ۹۰۰ تومان، 
هر نیم سکه 6میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان و س��که های گرمی هم ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان قیمت خورد. 
هم اکنون حباب س��که امامی در بازار برابر با ۷۴۰ تومان، حباب سکه بهار 
آزادی ۴۴۱ هزار تومان، حباب نیم س��که یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، 
حباب ربع س��که یک میلیون و ۷۰8 هزار تومان و حباب سکه های گرمی 

هم معادل یک میلیون و ۱۳۴ هزار تومان است.

بانک مرکزی اعالم کرد
کاهش تعداد و مبلغ سفته و برات های 

برگشتی
مع��ادل ۴۰۰ برگ س��فته و برات به مبلغی مع��ادل ۲۰ میلیارد و 6۰۰ 
میلیون تومان در آذرماه امسال در شهر تهران برگشت خورده است که در 
مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۱ درصد و ۱6.۹ درصد 
کاهش داش��ت. به گفته بانک مرکزی، بالغ ب��ر ۷ میلیارد و ۴۱۰ میلیون 
تومان س��فته و برات در آذرماه سال جاری در شهر تهران فروخته شد که 
در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱8.۴ درصد و ۱۰.۳ 
درصد افزایش یافت. در ۹ ماهه ابتدای س��ال جاری بالغ بر ۵۹ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه 

با دوره مشابه سال قبل ۲۳.۴ درصد افزایش را نشان می دهد. 
همچنین، در آذرماه ۹۹ معادل ۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل 
۲۰ میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این 
ماه ش��اخص های تعداد و مبلغ سفته و برات برگشت خورده به ترتیب به 
اعداد ۵۱.۵ و ۱۰8.8 رس�ید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور 
به ترتیب ۳۱ درصد و ۱6.۹ درصد کاهش داش��ت و نس��بت به ماه مشابه 
سال قبل از لحاظ تعداد ۵۳.۱ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۴6.۲ درصد 

افزایش را نشان می دهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در آذرماه 
سال جاری نیز به عدد ۲۱۱.۱ رسید که عدد شاخص مذکور در آذرماه ۹8 

معادل 6۷.8 بوده است. 

بانکنامه

مع��اون وزیر اقتصاد از ش��روع پرداخت وام به دارندگان س��هام عدالت 
خبر داد و گفت از امروز بانک های ملی و تجارت آمادگی دارند به ش��کل 
الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری به دارندگان سهام عدالت ۵۰ درصد 
ارزش این سهام را توسط کارت اعتباری به مردم ارائه دهند که مدت زمان 
بازپرداخت این تسهیالت سه ساله است و هیچ گونه مدرک یا ضامنی غیر 
از مدارک هویتی نیاز نیس��ت و س��هام عدالت ضامن این وام خواهد ش��د 
بنابراین مردم بدون مراجعه به بانک می توانند سهام را در تضمین بانک قرار 
دهند و معادل ۵۰ درصد آن را به صورت کارت اعتباری از ۳هزار فروشگاه 

سطح شهر خرید کنند که به مرور سایر بانک ها هم اضافه خواهند شد.
عباس معمارنژاد روز گذشته )شنبه( در نشستی خبری در وزارت اقتصاد 
به عملکرد تسهیالتی بانک ها در ۱۰ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: نظام 
بانکی در ۱۰ ماهه امس��ال ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت 
کرده اس��ت که نس��بت به سال قبل ۲۵ درصد رش��د داشته است. از این 
میزان حدود ۷درصد آن به بخش کش��اورزی، ۳۰ درصد به بخش صنعت 
و ۱8 درصد به بخش بازرگانی پرداخت ش��ده است. همچنین معادل ۲۵ 
درصد تسهیالت اعطایی نظام بانکی برای سرمایه گذاری های جدید صورت 

گرفته است.
چقدر از اموال بانک ها تاکنون واگذار شده است؟

معاون وزیر اقتصاد درباره واگذاری امالک و سهام بانک های زیرمجموعه 
وزارت اقتص��اد نیز گفت: واگذاری امالک و س��هام بانک های زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد از ابتدای امس��ال تا دی ماه ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که 
س��هم بانک ها ۳۱۰۰ میلیارد تومان و سهم امالک ۷۹۰۰ میلیارد تومان 
بوده است. البته اگر شرایط بورس به ابتدای سال برگردد و به ثبات برسد، 
میزان واگذاری سهم بانک ها بیشتر می شد. در دو مقطع دو شرکت بزرگ 
گروه س��رمایه گذاری امید و توسعه مالی در بورس عرضه شد و با توجه به 
شرایط بورس نتوانستیم این سهم ها را به صورت بلوکی بفروشیم که منتظر 

شرایط مساعد و باثبات در بورس هستیم. 
به گفته وی، از ۱۰ ماهه س��ال ۹6 تا ۱۰ ماهه س��ال ۹۹ فروش س��هام 
و ام��الک بانک ها معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت که ۱۱ هزار 
میلیارد تومان در امس��ال محقق شده اس��ت. شعب نظام بانکی در کشور 
حدود ۲۲ هزار ش��عبه اس��ت درحالی که نیاز کشور حدود ۱۲ هزار شعبه 
بانکی و شعبی که اضافه هستند مربوط به بانک های دولتی و نیمه دولتی 

اس��ت.  معمارنژاد همچنین از توسعه استراتژی »فراگیری مالی« خبر داد 
و گفت: در این طرح به دنبال این هس��تیم تا برای خدمات مالی ش��امل 
خدمات بانکی، بیمه و بورس به تمام مردم کش��ور در تمام نقاط کش��ور 
دسترسی ایجاد کنیم. با توجه به ادغام بانک های نظامی این مسئولیت را 
برعهده بانک سپه گذاشتیم که اگر در منطقه ای شعب بانکی وجود نداشته 
باشد، این بانک با جا به جایی شعب بانکی خودش این امکان را فراهم کند. 
در سال جاری برنامه کاهش ۷۲۵ شعبه بانکی داشتیم که تا آذرماه امسال 
۳۴۴ ش��عبه کم شده اس��ت که دلیل اصلی آن فراگیری مالی است. برای 
سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۱۳۹۵ شعبه به تفکیک بانک ها باید تعدیل شوند.

او با اش��اره به اینکه ۹۲ درصد تراکنش ها غیرحضوری است، ادامه داد: 
در س��ال گذش��ته در بانک ملی 8۲ درصد تراکنش های بانکی به صورت 
الکترونیکی بوده است اما اکنون ۹۲ درصد تراکنش ها غیرحضوری است و 
مابقی حضوری است . تا قبل از خرداد سال آینده نسخه اجرایی بانکداری 

دیجیتال در بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد عملیاتی شود.
طبق گفته معاون وزیر اقتصاد، با ایجاد صندوق خسارت های بدنی اکنون 
هی��چ زندانی ای در زندان به خاطر خس��ارت مرتبط ب��ه حوادث رانندگی 
نداریم و تمام کس��انی که بیمه نداش��تند س��عی ش��ده از طریق صندوق 
خس��ارت بدنی خسارت آنها پرداخت ش��ود. معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
در ۱۰ ماهه امسال خسارت پرداخته شده است که ۱۴ درصد رشد داشته 
اس��ت. صندوق جدیدی که بیمه حوادث همگانی بالیای طبیعی است در 
گذش��ته اگر در یک استان یا چند اس��تان بالیای طبیعی رخ می داد، در 
صورت داش��تن بیمه، بیمه پرداخت می کرد یا دولت تامین مالی کرد اما 
حاال با راه اندازی این صندوق، این خس��ارات پرداخت می شود و در قانون 
بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است که بخشی از این حق بیمه را 

مردم و بخش دیگر را دولت تامین می کند.
معمارنژاد س��پس به سهامداران بانک های ادغامی اش��اره کرد و افزود: 
سهامداران بانک های ادغامی به دو بخش وابسته و غیروابسته به نیروهای 
مس��لح تقسیم ش��ده اند که در مورد غیروابس��ته ها که شامل حقیقی ها و 
حقوقی ها می شوند، براساس ارزش گذاری صورت گرفته و رشد ۲۵ تا ۵۰ 
درصدی که به س��هام به دلیل ش��رایط تورمی تمام مبالغ پرداخت شده و 

هیچ بدهی به اشخاص غیروابسته اعم از حقیقی و حقوقی نداریم.
ب��ه گفته معمارنژاد، برخی از س��هامداران صبر کردن��د تا ارزش گذاری 

صورت گیرد؛ بنابراین اش��خاص غیروابسته کال تسویه شده است ولی در 
وابسته ها، ارزش گذاری کانون رسمی دادگستری هم اکنون از سوی سازمان 
حسابرس��ی در حال انجام اس��ت و منتظر هستیم که این کار نهایی شود. 
البته ارزش گذاری هر پنج بانک باید روی هم ریخته ش��ود و برمبنای آن 
با س��هامداران وابسته به نیروهای نظامی در بانک ها تسویه حساب صورت 

گیرد.
وی با اش��اره به وجود ۴۲۴ ش��رکت دولتی توصیح داد: هم اکنون ۴۲۴ 
شرکت دولتی داریم که ۳۵۹ شرکت فعال، ۳۷ شرکت راکد و ۲8 شرکت 
در حال تصفیه هس��تند؛ همچنین ۳۳۰ ش��رکت دیگر نیز وجود دارد که 
دول��ت در آنه��ا کمتر از ۵۰ درصد در آنها س��هم دارند ک��ه دولتی تلقی 

نمی شوند ولی دولت در آنها سهم دارد.
ارزش اموال مازاد بانک ها 90 هزار میلیارد تومان است

معمارنژاد با بیان اینکه اگر ۱۰ شرکت عمده دولتی را پایش خوبی کنیم، 
8۵ درصد دارایی، بدهی و درآمدهای دولتی را از این ۱۰ ش��رکت کنترل 
خواهیم کرد، از تدوین الیحه نظام ش��رکت داری بخش عمومی خبر داد و 
گفت: این الیحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و این 
برای دولت در ابتدای س��ال جاری ارسال ش��ده که امیدواریم این الیحه 
تنظیم و به مجلس تقدیم شود تا بتوانیم برمبنای قانون و مقررات مشخص، 

شفاف و یکپارچه نحوه ساماندهی شرکت های دولتی را تعیین کنیم.
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در انتها با بیان اینکه ارزش اموال بانک ها 
روز به روز در حال تغییر است ولی برآوردها حکایت از آن دارد که ۹۰ هزار 
میلیارد تومان در بانک های زیرمجموعه دولت اموال و دارایی دارند، گفت: 
ارزش گذاری ها هر شش ماه یک بار به روز می شود که این برآورد ۹۰ هزار 
میلیارد تومانی برای یک سال قبل است و حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از 

آن به فروش رفته است که تحقق ۳6 درصدی را نشان می دهد.
او ادامه داد: برای مابقی بانک ها و ش��رکت های زیرمجموعه آگهی صادر 
شده است؛ در حالی که اگر بانک آگهی کند و مشتری وجود نداشته باشد، 
تکلیف از عهده او ساقط است؛ این در حالی است که بانک سپه تاکنون سه 
بار ش��رکت سرمایه گذاری امید را عرضه کرده است ولی برای آن مشتری 
وجود نداش��ته است بنابراین عددی که در این رابطه درخصوص واگذاری 
دارایی های مازاد اعالم می ش��ود، عددی است که ممکن است بیش از آن 

عرضه شده باشد ولی مشتری نداشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد از آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت خبر داد

جزییات کارت اعتباری سهام عدالت

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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نگاهی به معامالت بورس در هفته ای که گذشت
بازدهی 3.5 درصدی بورس در میانه بهمن

بورس تهران هرچند در هفته گذشته یک روز کاری کمتر داشت، اما توانست 
با رش��د ۳.۵ درصدی همراه ش��ود. در این میان گروه های بزرگ شاخص ساز 
بیشترین حمایت از شاخص کل را به عمل آوردند و در مقابل کوچک ترها رونق 

چندانی را شاهد نبودند.
به گزارش س��نا، نگاهی به عملکرد صنایع بورس��ی نشان می دهد که از ۳8 
گ��روه فعال بورس��ی، ۱۹ گروه با رش��د قیمت همراه ش��دند و در مقابل ۱۷ 
صنعت با افت میانگین قیمت س��هام زیرمجموعه خود مواجه شدند. در میان 
گروه های صدرنش��ین در کس��ب بازدهی، نام صنایع بزرگ کامودیتی محور به 

چشم می خورد.
به این ترتیب گروه فلزات اساس��ی رشد هفتگی ۷.6 درصدی را ثبت کرد و 
از این منظر در صدر جدول بازده هفتگی صنایع بورسی ایستاد. پاالیشی ها نیز 
وضعیت مشابهی را شاهد بودند. جایی که سهام زیرمجموعه گروه فرآورده های 
نفتی هفته منتهی به ۲۱ بهمن ماه با رشد میانگین ۵.8 درصدی همراه شدند. 
این شرایط سبب شد تا NAV صندوق پاالیشی یکم نیز به ۷هزار تومان برسد. 
هر واحد »پاالیش« نیز در هفته گذشته با رشد ۱۷.۴ درصدی به ۹۳۵۳ رسید.
دو گروه دیگر کاالیی یعنی کانه های فلزی و محصوالت شیمیایی نیز هرچند 
کمتر اما معامالت هفته گذشته را به ترتیب رشد ۴.8 درصدی و ۴.۷ درصدی 
را ثبت کردند، اما دو گره بزرگ غیردالری نیز از رش��د قیمت س��هام در هفته 
مورد بررس��ی جانماندند. در هفته منتهی به ۲۱ بهمن ماه ش��اهد رش��د ۵.۴ 
درص��دی خودرویی ها بودیم. بانکی ها نیز این هفته را با رش��د ۴.8 درصد به 
پایان رساندند. در آن سوی بازار گروه های کوچک و عمدتا تک سهم سودی به 
سهامداران خود نرساندند. در این خصوص گروه محصوالت چوبی با تک سهم 
»چفیبر« با کاهش قیمت ۱۳.۳ درصدی قعر جدول هفتگی صنایع بورس��ی 
را ب��ه خود اختصاص داد. گروه انتش��ار و چاپ با تک نماد »چافس��ت« دیگر 
گروهی بود که زیان ۷ درصدی به سهامداران خود تحمیل کرد. سایر معادن، 
ماش��ین آالت، محصوالت چرمی و زغال سنگ دیگر صنایع بورسی با بیشترین 

افت هفتگی بین ۴.۵ درصد تا ۵.8 درصد در هفته معامالتی گذشته بودند.
در میان خبرهای اثرگذار بر صنایع بورسی نیز سخنگوی کمیسیون صنایع 
مجلس شورای اسالمی، حجت اهلل فیروزی از آخرین جزییات از طرح فوالدی 
مجلس پرده برداش��ت و گفت: در طرح پیش بینی ش��ده ک��ه کمیته رصد و 
پایش بازار به ریاس��ت وزیر صمت و با حضور نماینده دادس��تانی، عضو ناظر 
مجلس و نماینده بورس تش��کیل شود. در این کمیته، محصوالت فوالدی هر 
تولیدکننده به دو دس��ته تقسیم می ش��ود یک دسته محصوالتی که از همان 
اول س��همیه عرضه در بورس می گیرند و دس��ته دیگر محصوالتی که سهمیه 
صادرات می گیرند؛ یعنی هر کارخانه فوالدی بخش��ی از محصوالت خود را به 
بورس عرضه می کند و بخش��ی دیگر را هم صادر می کند که میزان هر کدام 
هم مشخص خواهد شد. همچنین مقرر شد همین کمیته رصد و پایش، کف 
قیمتی را تعیین کند و سقف در رقابت مشخص خواهد شد. همچنین از دیگر 
اختیاراتی که به کمیته داده ش��ده این است که در مورد قیمت انرژی واحدها 

تصمیم گیری شود.

دریچه

فرصت امروز: روند صعودی بازار س��رمایه که از میانه هفته گذشته آغاز 
ش��ده بود، در اولین روز این هفته و همزمان با تغییر دامنه نوس��ان سهام 
ادامه یافت و به نظر می رسد تغییرات جدید شورای عالی بورس کارگر بوده 
است. از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه مقررات جدیدی شامل تغییر دامنه نوسان 
از متقارن به نامتقارن در بازار س��رمایه اجرا ش��د و طبق تصمیم ش��ورای 
بورس، دامنه نوسان قیمت س��هام شرکت های بورس می تواند روزانه تا 6 
درصد رشد کند، اما فقط اجازه دارند ۲درصد افت کنند. البته هنوز اثرات 
میان مدت و بلندمدت این مقررات جدید بر بازار سرمایه مشخص نیست، 
اما پرواضح اس��ت که مسئوالن بازار س��رمایه چنین تصمیمی را با هدف 
جلوگیری از تداوم افت شاخص بورس اجرا کرده اند و تاکنون هم این تدبیر 
بورس��ی موفق بوده است؛ هرچند بخشی از کارشناسان به تغییرات جدید 

چندان خوش بین نیستند.
دامنه نوسان پایین ترین تا باالترین قیمتی است که در آن دامنه طی یک 
یا چند جلسه  رسمی معامالتی بورس، قیمت سهم می تواند نوسان داشته 
باشد و برای جلوگیری از آشفتگی در بازار محدودیت نوسان قیمت اوراق 
بهادار وجود دارد. تا پیش از این دامنه نوسان در بازار سرمایه ایران، مثبت 
و منفی پنج بود که طبق تصمیم تازه ش��ورای عالی بورس از دیروز دامنه 

نوسان خرید و فروش سهام منفی ۲درصد و مثبت 6درصد شد.
روی خوش بورس تهران به تغییر دامنه نوسان

چراغ های قرمز پی در پی بازار سرمایه مسئوالن را بر آن داشت تا دست 
به تغییر قوانین این بازار بزنند و بر این اساس قرار شد دامنه تغییرات تغییر 
کند. اتفاقی که به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد چندی است بحث آن 
مطرح است و پیش از این نیز پیشنهاد منفی و مثبت دو برای دامنه نوسان 
مطرح شده بود اما رأی نیاورده بود. در نهایت تغییر دامنه نوسان از متقارن 

به نامتقارن در یکی از جلسات شورای عالی بورس تصویب شد.
همانطور که اشاره شد، دامنه نوسان پایین ترین تا باالترین قیمتی است 
که در آن دامنه، طی یک یا چند جلس��ه  رسمی معامالتی بورس، قیمت 
س��هم می تواند نوسان داشته باش��د و برای جلوگیری از آشفتگی در بازار 
محدودیت نوس��ان قیمت اوراق بهادار وجود دارد. تغییر دامنه نوس��ان از 
متقارن به نامتقارن در بازار سرمایه کشور اتفاق بی سابقه ای است. تا پیش 
از این دامنه نوسان در بازار سرمایه ایران، مثبت و منفی پنج بود که طبق 
تصمیمات ش��ورای عالی بورس از ابتدای این هفته دامنه نوس��ان خرید و 

فروش س��هام منفی ۲درصد و مثبت 6درصد گردید. تا پیش از این دامنه 
نوس��ان متقارن بود که حاال به حالت نامتق��ارن تغییر پیدا کرده و انتظار 
می رود این تصمیم در انگیزه فروش تاثیرگذار باشد و باعث کاهش سرعت 
افت بازار ش��ود زی��را به جای اینکه ارزش س��هم ها روزی ۵درصد کاهش 
یاب��د، روزی ۲درصد کاهش خواهند یافت و از طرف دیگر به جای رش��د 

۵درصدی در روز، 6درصد رشد خواهند کرد.
بعد از برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری در سال ۱۳8۴ 
بود که ش��اخص بورس تهران با افت س��نگینی مواجه ش��د و موجب شد 
مقامات وقت بازار سرمایه تصمیم بگیرند برای نخستین بار از دامنه نوسان 
نامتقارن در بازار س��رمایه استفاده کنند. در آن زمان دامنه نوسان قیمت 
سهام برخی شرکت ها به مثبت ۱۲.۵درصد و منفی ۲درصد تغییر کرد تا 
ش��اید جلوی نزول سنگین بورس گرفته شود، اما این اقدام به سفته  بازی 
در بورس دامن زد چنانکه بعد از چند روز صعود، صف های سنگینی برای 
فروش س��هام ش��رکت ها ایجاد شد و بساط دامنه نوس��ان نامتقارن را در 
بازارس��رمایه برچیده شد. مش��ابه همین تجربه در دهه۹۰ هم تکرار شد. 
هرچند محمدعلی دهقان دهنوی رئیس جدید سازمان بورس گفته، این 
تصمیم به  صورت موقتی و به  دلیل ش��رایط خاص بازار گرفته ش��ده و از 
زمان اجرا بازار رصد شده و گزارش بازار به شورای بورس ارسال و نتایج آن 
بررس��ی می شود. او همچنین گفت که در صورت رسیدن به شرایط ثبات 

اقتصادی، دامنه نوسان می تواند تغییرات دیگری را نیز تجربه کند.
البته برخی از کشورها تجربه این شرایط را داشته اند. برای مثال دامنه 
نوسان در بورس شنزن در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ یک بار مثبت یک 
و منفی پنج و یک بار منفی دو و مثبت پنج نامتقارن شد. در کشورهای 
حوزه خلیج فارس هم در سال گذشته به دلیل شرایطی که کرونا ایجاد 
ک��رد؛ این اتفاق در کوی��ت و ابوظبی افتاد. البت��ه صاحب نظران بر این 
باورند اعمال این تغییر در بازار س��رمایه باعث بازگشت تعادل بلندمدت 
در این بازار نخواهد ش��د و شاید مسکنی کوتاه مدت برای کشیدن ترمز 
نزول های پی در پی این بازار باش��د. عواملی نظیر ابهام در قیمت دالر، 
وضعیت مذاکره ایران و آمریکا، قیمت گذاری دستوری برخی صنایع در 
کنار بی اعتمادی س��هامداران باعث شده که در هفته های گذشته حتی 
س��هم های بنیادی زیر ارزش ذاتی خود معامله ش��وند و به نظر می رسد 
تا ابهامات یادش��ده برطرف نشود و اعتماد س��هامداران به بازار سرمایه 

بازنگردد، نمی توان انتظار رش��د ش��ارپی را داش��ت. برخی کارشناسان 
معتقدند ش��اید تغییر دامنه نوس��ان قیمت بتواند برای مدتی باعث رشد 
شود و در کوتاه مدت جلوی نزول شاخص های بورس را بگیرد، اما این فقط 
یک طرف ماجراس��ت و این مقررات با توجه به تجربه های قبلی می تواند 
بالفاصله به افزایش نوس��ان گیری و حتی نزول در بورس منجر ش��ود به 
 طوری که در روزهای نخست صف های خرید تشکیل دهد، اما پس از چند 
روز همین صف های خرید به  دلیل س��فته  بازی جای خود را به صف های 

سنگین فروش بدهند.
سرعت رشد شاخص بورس بیشتر شد

در بیست و پنجمین روز بهمن ماه شاخص کل با رشد ۴۷ هزار و ۷86 
واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۲6۲ هزار واحد رس��ید. ش��اخص کل هم 
وزن نی��ز ب��ا ۱۲ ه��زار و ۵۵۵ واحد افزایش به ۴۳۵ ه��زار و 6۱۵ واحد و 
ش��اخص قیمت هم وزن با 8هزار و ۲۱۱ واحد رش��د به ۲8۴ هزار و 8۹۱ 
واحد رسید. شاخص بازار اول ۳۹ هزار و 6۹۳ واحد و شاخص بازار دوم 8۰ 
هزار و ۱۴۹ واحد افزایش داش��ت. در معامالت این روز بیش از ۷ میلیارد 
و ۹6۱ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۳۴ هزار و ۳۴۴ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، صنعتی زر ماکارون 
)غزر(، توس��عه و عم��ران امید )ثامید(، لیزنگ پارس��یان )ولپارس(، بانک 
تجارت )وتجارت(، گروه دارویی برکت )برکت( و س��رمایه گذاری س��یمان 
تامین )سیتا( ازجمله نمادهای پربیننده بودند. گروه خودرو هم صدرنشین 
برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون 
برگه سهم به ارزش 6 هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال داد و ستد شد. در آن سوی 
بازار س��رمایه هم ش��اخص فرابورس حدود ۳۳۴ واحد افزایش داشت و بر 
روی کانال ۱۷ هزار و 8۷۳ واحد ثابت ماند. در این بازار ۲ میلیارد و ۷۰۲ 
میلیون برگه سهم به ارزش 86 هزار و 8۱۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.

واکنش مثبت به تغییر دامنه نوسان قیمت سهام

چراغ سبز بورس روشن شد
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بازار دو نرخی مرغ و سردرگمی 
مصرف کنندگان!

به نظر می رسد بی سروسامانی بازار مرغ و تخم مرغ که هیچ کس تقصیر 
آن را به گردن نمی گیرد، در کنار اعالم نرخ های مختلف از سوی مسئوالن، 

مصرف کنندگان را سردرگم می کند.
به گزارش ایس��نا، در پی افزایش دوباره قیمت به حدود ۳۰ هزار تومان، 
چن��دی پیش حبیب اس��داهلل نژاد،  نای��ب رئیس کان��ون انجمن صنفی 
مرغداران گوش��تی، گف��ت که قیمت واقعی م��رغ، قیمت مصوب تنظیم 
بازار یعنی ۲۰هزار و۴۰۰ تومان نیس��ت. قیم��ت واقعی مرغ زنده با توجه 
به افزایش مولفه های تولید براساس آنالیز تشکل ها ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان 
و قیم��ت مرغ گرم نیز ۲۴ تا ۲۵ هزارتومان می ش��ود و فروش مرغ بیش 
از ۲۷ هزارتومان گرانفروش��ی است. این اظهارات در حالی مطرح می شود 
که در س��ال جاری قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش 
یافته و در حال حاضر قیمت مصوب آن ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان است.  نگاه 
کوتاهی به بازار کاالهای اساس��ی در سال جاری نشان می دهد که بیشتر 
کاالهای اساسی و ضروری سبد خانوار با افزایش قیمت چند باره به صورت 
قانونی و با موافقت ستاد تنظیم بازار مواجه شده و در نهایت باز هم گران تر 
از نرخ مصوب عرضه ش��ده است. به طور خالصه در سال جاری با موافقت 
ستاد تنظیم بازار، از بین کاالهای اساسی خوراکی سه بار قیمت تخم مرغ 
و دو بار قیمت مرغ، دو بار قیمت لبنیات و از بین سایر کاالها دو بار قیمت 
انواع شوینده و دو بار قیمت لوازم خانگی افزایش یافت. همچنین براساس 
جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(  
قیمت ۲۰ قلم کاال از انواع خوراک دام و طیور، صیفی جات، میوه، حبوبات 
و برنج و همچنین آهن آالت در آبان ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش 
داش��ته و بین ۲ تا ۴.۵ برابر ش��ده و ۲۷ کاال هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد 

افزایش قیمت داشتند.
در میان کاالهای اساس��ی به نظر می رسد بازار مرغ و تخم مرغ از سایر 
کاالها بی سروسامان تر است، چراکه همانطور که اشاره شد با وجود افزایش 
چندین باره نرخ مصوب این کاالها، در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ در 
سطح خرده فروشی ها به ۳۰ هزار تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ به ۵۰ 
هزار تومان هم رس��یده اس��ت، اما قیمت مصوب این دو کاالی اساسی به 
ترتیب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان و ۳۲ هزار تومان اس��ت. این در حالی است 
که در سال های اخیر و با افزایش چشمگیر قیمت گوشت قرمز، برای اقشار 
ضعیف جایگزین آن ش��ده بود. دلیل این نابسامانی ها نیز دقیقا مشخص 
نیس��ت و وزارت صمت و جهاد کشاورزی همواره انگشت اتهام را به سوی 
یکدیگ��ر می گیرند. به طوری ک��ه وزارت صمت همواره از کمبود عرضه و 
تخل��ف برخی از واحدهایی که ارز دولتی دریافت کردند، اما کاالی خود را 
به قیمت مصوب عرضه نمی کنند گالیه دارد، اما وزارت جهاد کش��اورزی 
می گوید نهاده ها را در سامانه بازارگاه توزیع کرده و گران فروشی در سطح 
بازار اتفاق می افتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در همین شرایط 
مرغداران قبال عدم دریافت نهاده های تولید به قیمت مصوب را عامل گرانی 
مرغ می دانستند، حاال می گویند از آذرماه به بعد حدود 8۰ درصد نهاده های 
موردنیاز واحدهای مرغداری با قیمت مصوب دولتی تامین شده، اما باز هم 

قیمت تمام شده برای آنها بیش از نرخ مصوب است.
بنابراین وضعیت بازار مرغ و تخم مرغ کالف سردرگم و پیچیده ای شده 
که هیچ کس مس��ئولیت آن را قبول نمی کند و مصرف کننده نیز بیش از 

همه از این شرایط زیان می بیند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
لزوم توجه به حمل ونقل و ترانزیت کاال برای 

بهبود تجارت خارجی
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت نیازمند مدیریت صحیح و کارآمد از سوی وزیر 
راه وشهرس��ازی و معاونان مربوطه در بخش حمل ونقل و ترانزیت کاال برای بهبود 
تجارت خارجی هستیم.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، غالمحسین شافعی 
در نشست خبری اتاق بازرگانی با وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: ایران در بین 
کشور های منطقه از نظر ترانزیت کاال و انجام امور تجارت خارجی از جایگاه مناسبی 
برخوردار است، همچنین به عنوان شاهراه در انجام تجارت بین بسیاری از کشور ها 
معرفی ش��ده است. او افزود: اما در این بین رقبایی هستند که روز به روز در حال 
گسترش و پیشرفت بحث ترانزیت خود هستند که ممکن است در آینده نه چندان 
دور به ایران برسند و ترانزیت ایران را پشت سر بگذارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران 
بیان کرد: عقب افتادن در این رقابت از رقبای منطقه، یک امر بسیار مهم و تخصصی 
است که بخش خصوصی از این موضوع ابراز نگرانی می کند تا با کمک بخش های 
دولتی بتواند از این مشکل عبور کند. شافعی ادامه داد: به عنوان بخش خصوصی در 
انجام تجارت خارجی به خصوص با کشور های همسایه با مشکالتی مواجه هستیم 
که گمرکات مرزی، حمل و نقل خارجی و سوءمدیریت در گمرکات از مهمترین آنها 
هستند. او تصریح کرد: به طور جد نیازمند مدیریت صحیح و کارآمد از سوی وزیر 
راه و شهرسازی و معاونان مربوطه در بخش حمل و نقل و ترانزیت کاال هستیم تا 

تجارت خارجی کشور بهبود پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان ابراز کرد: همچنین خواستار بهره برداری رسمی 

از گذرگاه های جدید مرزی در کشور هستیم.

مشکل بذر علوفه مانده در گمرک تا یک 
هفته آینده حل می شود

معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار های کشاورزی گفت بنابر 
مکاتبات صورت گرفته حداکثر ظرف یک هفته آینده مش��کل بذر ها 
حل می ش��ود. امید گیالنپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و 
کار های کشاورزی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
آخرین وضعیت هزار و ۲۰۰ تن بذر پایه علوفه در گمرک اظهار کرد: 
با هماهنگی های صورت گرفته با بانک مرکزی و وزارت صمت، بذر ها 

از گمرک خارج شده و در اختیار بخش تولید قرار می گیرد.
او افزود: بنابر مکاتبات صورت گرفته حداکثر ظرف یک هفته آینده 
بذر ها در دستور کار کارگروه تنظیم بازار قرار می گیرند و مشکل حل 
می ش��ود. گیالنپور ادامه داد: با پرداخت مابه التفاوت ارز، ش��رکت ها 

نسبت به توزیع بذر اقدام می کنند.
معاون وزیر جهاد گفت: در ش��رایطی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم 
و ارز نهاده به نیما تبدیل ش��ده، مابه التفاوت آن باید پرداخت ش��ود. 
هرچند برای برخی نهاده های کشاورزی که قابلیت تحمل این شرایط 
را ندارن��د، حداقل در کوتاه مدت مجبور به حمایت هس��تیم تا تولید 

استمرار یابد.

اخبـــار

به دنبال پیگیری طرحی در مجلس ش��ورای اسالمی برای اصالح قانون 
ات��اق بازرگانی، نمایندگان بخش خصوصی انتق��ادات خود از این طرح را 

آغاز کرده اند.
به گزارش ایس��نا، براس��اس طرحی که تع��دادی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی آن را پیگیری می کنند، ماهیت اتاق بازرگانی ایران تغییر 
خواهد کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی طرحی را با 
عن��وان »اصالح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کش��اورزی ایران 
و الحاق��ات بع��دی آن« تقدیم مجلس کرده اند که ب��ه موجب ماده ۲ آن 
ماهی��ت حقوقی اتاق از یک موسس��ه غیرانتفاعی، موض��وع ماده ۲ قانون 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن مصوب اسفندماه ۱۳6۹، به موسسه عمومی 

غیردولتی تغییر یافته است.
هرچند مشخص نیست که سرنوشت این طرح به کجا خواهد رسید، اما 
احمد پورفالح – مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران – به ارائه ایرادات بخش 

خصوصی در رابطه با طرح جدید نمایندگان مجلس پرداخته است.
او گفت��ه همان ط��ور که پزش��کان در تدوین قانون وزارت بهداش��ت و 

صنعتگران در تهیه قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت دخالت نمی کنند، 
بخ��ش خصوصی نیز انتظار دارد که در تهیه و اصالح قانون مربوط به این 
حوزه، به صورت مستقل عمل کند هرچند بر جنبه های نظارتی کار واقف 

بوده و آن را اقدامی ضروری می داند.
ای��ن فع��ال اقتصادی تدوین ط��رح اصالح قان��ون اتاق ای��ران را بدون 
مش��ورت خواهی از مصرف کنن��دگان این قانون، توس��ط مجلس، اقدامی 
غیرکارشناسانه و نادرست خواند و گفت: آنچه انتظار می رفت تا از بازنگری 
قانون اتاق ایران به دست آید در طرح مذکور دیده نمی شود و متأسفانه این 
طرح تمرکز اصلی خود را روی تضعیف استقالل این اتاق صرف کرده است. 
سیستم نظارتی بر عملکرد مالی اتاق ایران توسط شرکت های حسابرسی 
مالی، انجام می شود و از طرفی شورای عالی نظارت متشکل از نمایندگان 

دولتی نیز بر اقدامات اتاق ایران نظارت دارند.
او تضعیف برخی مراکز و اتاق ها را از طریق طرح اصالح قانون اتاق ایران 
مورد توجه قرار داد و گفت: در اتاق، نواقصی وجود دارد که باید با بازنگری 
قانون، اصالح می شد؛ متأس��فانه طرح موردنظر به هیچ کدام از این نیازها 

پاسخ نمی دهد.
براس��اس اظهارات پورفالح ض��رورت دارد تا با بازنگری قانون اتاق ایران 
موض��وع س��همیه بندی ها، انتخابات، نح��وه حضور هی��أت نمایندگان در 
جلس��ات ماهانه و موضوعاتی از این دس��ت اصالح می شد، اما توجهی به 
این موضوعات صورت نگرفته است. از طرفی باید درباره تعداد نمایندگان 
دولتی در هیأت نمایندگان اتاق ایران و شیوه حضور آنها نیز بازنگری هایی 

صورت می گرفت.
او حض��ور قدرتمند اتاق ای��ران در مجامع بین المللی را مورد تأکید قرار 
داد و گفت: الزم است در قانون اتاق ایران نسبت به افزایش توان اتاق برای 
حضور در مجامع بین المللی نیز برنامه ریزی کرد. امروز بدون توجه به این 
اصل نمی توان مس��یر توس��عه را پیمود بنابراین توجه به جایگاه اتاق های 
مش��ترک نیز باید در اصالحیه مذکور مورد توجه ق��رار بگیرد، اما به غیر 
از مقدمه در متن اصالحی هیچ توجهی به این موضوعات نش��ده است. از 
طرفی الزم بود تا یک صندلی در هیأت نمایندگان برای اتاق های مشترک 

منظور می شد که نسبت به این مسئله نیز بی توجهی شده است.

ماهیت اتاق بازرگانی را برهم نزنید!

طب��ق اعالم معاون فنی گمرک ایران طی پیگیری های صورت گرفته، 
امکان ترخیص آن دس��ته از کاالهای گروه ۴ )واردات ممنوع( که دارای 
ثبت س��فارش بانکی بوده و قبل و یا حتی بعد از تاریخ ممنوعیت تأمین 
ارز شده باشند، بدون قید زمانی فراهم شده است، در مورد ترخیص ثبت 

سفارش های بدون انتقال ارز نیز به زودی تصمیم گیری می شود.
به گزارش ایسنا، از  سال ۱۳۹۷ و با تغییر شرایط ارزی و محدودیت های 
اعمال ش��ده، واردات کااله��ای گروه ۴ که عمدتاً مصرف��ی و غیرضرور 
هستند، ممنوع شد، اما قبل از ممنوعیت، بیش از ۷۰ میلیون یورو از این 
کاالها وارد گمرک و بنادر ش��ده بود که با توجه به محدودیت های ارزی، 

با واردات آنها مخالفت و متوقف شد.
در حالی انتقاداتی نس��بت به ترخیص این قبیل کاالها وجود داش��ت 
که مس��ئوالن گمرک اعالم کرده بودند تمام این اقالم قبل از ممنوعیت 
واردات به گمرک و بنادر آمده و صاحبان آنها علی رغم حقوق مکتس��به 
ایجادشده نتوانسته بودند در مهلت قانونی نسبت به ترخیص  اقدام کنند.

به هر صورت، طی مذاکرات صورت گرفته از س��ال گذش��ته و در ۲۹ 
بهمن س��ال ۱۳۹8 تا ۲6 شهریورماه امس��ال، در دو دوره زمانی فرصتی 
برای ترخیص کاالهای گروه ۴ طبق ش��رایطی تعیین ش��د که بخش��ی 
ترخی��ص و همچنان بخش دیگری باقی مان��ده بودند. در بین آنها اقالم 
با ثبت س��فارش بانکی و بدون انتقال ارز وجود داشت، در عین حال که 

خارج این اقالم نیز بودند کاالهای با ثبت سفارش بانکی که در ترخیص 
با ابهاماتی مواجه بود.

اما تازه ترین اعالم ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - به ایسنا از این 
حکایت دارد که در مورد ترخیص کاالهای گروه ۴ با ثبت سفارش بانکی 
تصمیماتی اتخاذ ش��ده و برای آن دس��ته که دارای ثبت سفارش بدون 

انتقال ارز نیز هستند در ادامه تصمیم گیری خواهد شد.
وی اع��الم کرد که با موافقت های صورت گرفت��ه، امکان ادامه فرآیند 
تجاری اعم از تمدید، ویرایش یا ترخیص برای آن دس��ته که دارای ثبت 
س��فارش بانکی بوده و چه قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت تأمین ارز شده 

باشند، فراهم شده است.
به گفته ارونقی، چنانچه بانک عامل به صورت کتبی و صراحتاً تأمین 
ارز را تأیید و در س��امانه تأمین ارز بانک مرکزی رویت شود، امکان ادامه 

فرآیند تجاری و ترخیص، به صورت بانکی مقرر خواهد بود.
وی تأکید کرد که ثبت سفارش��ات اخذشده از این محل مشمول قید 
زمانی برای ترخیص نیست و صاحبان کاال می توانند از روز شنبه )دیروز( 

همزمان با ۲۵ بهمن ماه برای ترخیص کاالهای خود اقدام کنند.
بدون انتقال ارزها هم به زودی تعیین تکلیف می شود

مع��اون فنی گمرک ایران در رابطه با اینکه وضعیت کاالهایی که ثبت 
سفارش آنها بدون انتقال ارز بوده، چگونه خواهد شد؟ نیز توضیح داد که 

در این رابطه و براساس مصوبه هیأت وزیران و اصالحیه بعدی آن در ۲۹ 
بهمن ماه سال گذشته، کاالهایی که دارای ثبت سفارش بوده و بارنامه یا 
قبض انبار آنها قبل از اردیبهشت ماه سال گذشته صادر شده بود امکان 
ترخیص به صورت بدون انتقال ارز را داشتند که صاحب کاال می توانست 
با پرداخت حقوق ورودی و دو برابر سود بازرگانی تا ۲6 شهریورماه نسبت 

به آن اقدام کند.
وی با بیان اینکه ادامه فرآیند ترخیص کاالهای گروه ۴ با ثبت سفارش 
بدون انتقال ارز از پایان مهلت تعیین شده دیگر امکانپذیر نبود یادآور شد 
ک��ه مذاکراتی در این رابطه ص��ورت گرفته که در صورت موافقت هیأت 
وزیران و تمدید زمان، امکان ترخیص این کاالها نیز وجود خواهد داشت.

گفتنی اس��ت در مدت اخیر در م��ورد کاالهایی که قبل از ممنوعیت 
وارد گمرک و بنادر ش��ده بودند حواش��ی وجود داش��ته و صاحبان کاال 
بارها خواس��تار تعیین تکلیف این کاالها ش��دند، این در حالی است که 
بع��د از ورود کاال ب��ه دلیل تغییر ش��رایط، با وج��ود مجوزهای صادره و  
حقوق مکتس��به ای که برای صاحب کاال ایجاد شده بود امکان ترخیص 
پی��دا نکردن��د. در کنار گروه ۴ اقالم گروه ۲۷ نیز ق��رار دارند که اولویت 
ارزی غیرفعال داشته و امکان ترخیص ندارند، در  بین اقالم این گروه ها 
کاالهای فاسدش��دنی نیز ق��رار دارد که در نتیجه عدم تعیین تکلیف در 

آستانه فساد قرار گرفته اند.

 چند ماهی اس��ت چشم مان به جمال روغن به خصوص روغن جامد 
که مصرف بیشتری در خراسان جنوبی دارد، با وجود نظارت مسئوالن 

روشن نمی شود.
به بازار که س��ر می زنی��م، در برخی از مغازه ها هی��چ اثری از روغن 
نیس��ت و در برخی دیگر چند روغن با فاصله زیاد از هم گذاشته شده 
تا کمی آن در قفسه ها به چشم نیاید و این یعنی ترس از نبود کاالیی 

اساسی در مغازه ها که مردم را به خرید بیشتر آن ترغیب می کند.
به گزارش ایس��نا، گاهی حتی در بازار روز شهر نیز نمی توانی نشانی 
از روغن بیابی و فروش��ندگان نیز نبود روغن را نرسیدن به دست شان 
توصیف می کنند. چیزی که آش��کار اس��ت این اس��ت که روغن مایع 
در تمام فروش��گاه های بیرجند وجود دارد، اما مردم از ش��ایعه کمبود 
روغ��ن، تعداد زیادی خرید در هر ب��ار انجام می دهند، اما روغن جامد 
در فروش��گاه ها با کمبود روبه رو اس��ت با اینکه مصرف این نوع روغن 
در خراسان جنوبی از متوس��ط کشوری باالتر بوده و مردم این استان 

بیشتر از روغن جامد به نسبت روغن مایع استفاده می کنند.
با بررس��ی های مسئوالن که بارها نیز بیان ش��ده، مشکل در توزیع 
است؛ توزیعی که یک مغازه را پر از روغن می کند و دیگری را خالی تر 

از خالی.

یکی از فروشندگان به ایسنا، می گوید: چند ماه است که روغن جامد 
یا مایع پخت و پز در شهر کمیاب شده است و همین ترس از کمیاب 

شدن، مردم بیش از نیاز خرید می کنند.
وی ب��ا بیان اینکه روغن س��رخ کردنی، ه��ر ۱۰ روز چند کارتن در 
اختیار ما ق��رار می گیرد، تصریح کرد: برخی از مردم عادت به خوردن 
روغن جامد کرده اند و هرچه پولش باش��د می خرند، اما قفسه مغازه ها 

از این روغن خالی است.
مس��ئوالن در چند ماه گذش��ته فروش��گاه های اینترنتی بس��یاری 
راه ان��دازی کرده ان��د، اما س��وال اینجاس��ت چند درص��د از مردم این 
فروشگاه ها را شناخته و یا استفاده می کنند؛ بیشتر مردم استان عادت 
ب��ه خرید حضوری کرده ان��د و به گفته مدیر فروش��گاه های اینترنتی، 
ان��گار مردم دوس��ت ندارند این تغییر در خرید را ب��اور کنند. به گفته 
مس��ئوالن، هرگونه تغییر یا افزایش قیمت اقالم اساسی از قبیل روغن 
خوراکی توسط س��ازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و در 
اختیار اصناف قرار می گیرد، اما برخی از افراد س��ودجو سهمیه خود را 
گران تر از حد معمول آن هم به عده خاصی می فروش��ند، اما تعزیرات 

با این امر مقابله می کنند.
علی تهوری، معاون بازرس��ی و حمایت از مصرف کنندگان س��ازمان 

صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این رابطه به ایسنا، گفت: 
بازرس��ان این س��ازمان به صورت ویژه و در قالب تیم های تخصصی و 
گشت های مشترک واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی مورد رصد 

و بازرسی قرار می دهند.
وی ادامه داد: واحدهای خرده فروش��ی ملزم به ارائه فاکتور خرید به 
بازرس��ان و صدور فاکتور یا صورتحس��اب فروش در صورت درخواست 

مشتری به مصرف کننده هستند.
الی��اس جویبان، مع��اون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز از جذب و توزیع 6۵۰ تن 

روغن خوراکی در این استان خبر داد.
وی افزود: این مقدار غیر از س��همیه شرکت های پخش روغن است 
و این ش��رکت ها نیز در هفته گذش��ته ۱۰۰ ت��ن روغن خوراکی را در 

استان توزیع کردند.
مع��اون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی از پیگیری جذب ۴۵۰ تن روغن خوراکی برای 
اس��تان خبر داد و افزود: از این رقم ۳۰۰ تن سهمیه صنایع و مصرف 
واحدهای تولید ش��یرینی و ۱۵۰ تن روغن خوراکی اس��ت که پیگیر 

جذب آن هستیم.

ترخیص کاالهای ممنوعه آزاد شد

یک مغازه پر از روغن و دیگری خالی تر از خالی!

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

جای خالی پلتفرم مشترک در خودروهای کار و تجاری 
خودروسازان خواستار طراحی پلتفرم 

مشترک کامیون در کشور شدند
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران با توجه به ظرفیت تولید ساالنه 
6۰ هزار دس��تگاه کامیون در کشور، خواستار اهتمام وزارت صمت 
به منظور اجرای پروژه طراحی و تولید پلتفرم مشترک خودروهای 
کار و تجاری و کامیون در کش��ور ش��د. به گزارش پرشین خودرو، 
در حالی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با درخواس��ت سازمان 
راه��داری و حمل و نقل ج��اده ای مبنی بر ص��دور مجوز واردات 
کامیون های دس��ت دوم موافقت کرد ک��ه همچنان مخالفت ها با 
واردات ای��ن نوع کامیون ها ادامه دارد. در تازه ترین این واکنش ها، 
رئی��س کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با اع��الم مخالفت با 
واردات خودروهای سنگین و کشنده دست دوم این امر را برخالف 
اقتصاد مقاومتی دانس��ت و عنوان کرد: »ه��ر وزیری که به دنبال 
اجرای این موضوع باش��د، باید در برابر مجلس و کمیسیون صنایع 

و معادن پاسخگو باشد.«
این اظهارات در حالی است که از مدت ها پیش و طبق ماده ۳۰ 
قانون احکام دائمی برنامه کش��ور، واردات کامیون های دست دوم 
به منظور نوس��ازی ناوگان حمل و نقل باری، مجاز ش��د و بر این 
اساس سه گروه شامل تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان رسمی 
و شرکت های حمل و نقل می توانند نسبت به واردات کامیون های 
حداکثر سه سال کارکرد اقدام کنند. با وجود اقدام قانونی دولت و 
س��ازمان راهداری و محیط زیست درخصوص واردات کامیون های 
دس��ت دوم، اما کماکان خودروسازان از واردات کامیون های دست 
دوم گالی��ه دارند. در همین زمینه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروس��ازان ای��ران، در گف��ت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو، 
اظهار داشت: با وجود اینکه همچنان خودروسازان مخالف واردات 
کامیون های دست دوم هستند اما متاسفانه این مسئله جزو قانون 
دائمی در کش��ور شده است و برنامه شش��م توسعه نیز بر این امر 
تاکید دارد که شرکت های حمل و نقل می توانند نسبت به واردات 

کامیون های حداکثر سه سال کارکرد اقدام کنند.
سازمان محیط زیست ملزم به اجرای قانون است

وی ب��ا توجه به موافقت محیط زیس��ت ب��ا واردات کامیون های 
دس��ت دوم تصریح کرد: اصوال س��ازمان محیط زیس��ت نمی تواند 
مخالف��ت کند، چراکه جزو دس��تگاه های اجرایی اس��ت و ملزم به 
عمل به قانون اس��ت. وی همچنین به اظهارات رئیس کمیس��یون 
صنایع مجلس و مخالفت با واردات کامیون و اتوبوس های دس��ت 
دوم اش��اره و خاطرنش��ان کرد: همان گونه که رئیس کمیس��یون 
صنایع مجلس مطرح کردند واردات کامیون و اتوبوس های دس��ت 
دوم ب��ا وجود ظرفیت داخلی، ضربه به تولید و خالف مصالح ملی، 
اقتص��اد مقاومتی اس��ت. انجمن خودروس��ازان نی��ز بارها واردات 
کامیون های دست دوم را خیانت به کشور اعالم کرده است، چراکه 
کامیون های ۳ سال کارکرده با توجه به اینکه در سه شیفت توسط 
ش��رکت های حمل و نقل در اروپا فعالیت دارند کارکرد آنها معادل 
۹ س��ال کار در ایران است. دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح 
کرد: با این حال طبق ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه کش��ور، 
واردات کامیون های دس��ت دوم به منظور نوس��ازی ناوگان حمل 
و نق��ل باری، مجاز بوده و س��ازمان محیط زیس��ت نیز نمی تواند 

برخالف قانون عمل کند.
با اصالح قانون واردات کامیون دست دوم ممنوع می شود

نعمت بخش اظهار داش��ت: خوشبختانه رئیس کمیسیون صنایع 
مجلس نیز جزو کس��انی هس��تند که س��ال ها در صنعت کش��ور 
فعالیت داش��تند و به این مسئله اش��راف دارند لذا اظهارنظرهای 
وی درخصوص واردات دس��ت دوم ها کامال درست و منطقی است 
ضمن اینکه رئیس کمیس��یون صنایع می تواند به سهولت با اعالم 
نظر و همکاری مجلس قانون را اصالح کنند. وی تاکید کرد: امید 
است در برنامه پنج سال بعدی این قانون اصالح شود و دیگر شاهد 

واردات کامیون های دست دوم به کشور نباشیم.
ظرفیت تولید ساالنه 60 هزار کامیون در کشور

وی در ادامه با توجه به توان و ظرفیت کشور برای تولید ساالنه 
6۰ هزار کامیون در کشور تصریح کرد: البته این ظرفیت به شرط 

سفارش گذاری و امکان تامین قطعات آن، فراهم می شود.

چرا دولت هنوز سهام خودروسازان را در 
قالب صندوق های ETF عرضه نکرده است؟

یک م��اه دیگر ب��ه پایان وع��ده دولت مبن��ی بر واگذاری س��هام 
خودروس��ازان باقی مانده حال آنکه در ش��رایط کنون��ی عزمی برای 
تحق��ق این وعده در مجموعه دولت دیده نمی ش��ود، با وجود این به 
نظر می رسد همراه با چشم انداز لغو تحریم ها شرایط مناسب تری برای 
واگذاری ها پیش روی دولت قرار دارد. به گزارش پدال نیوز، اواخر سال 
گذش��ته رضا رحمانی وزیر پیش��ین صنعت، معدن و تجارت از طرح 
واگذاری الباقی س��هام دولتی ش��رکت های خودروساز رونمایی کرد و 
طبق وعده وی دولت تا پایان س��ال ۹۹ تمامی سهام خودروسازان را 
واگذار خواهد کرد. هرچن��د وعده رحمانی تداعی کننده برنامه دولت 
یازدهم برای واگذاری سهام خودروسازی حتی به شرکت های خارجی 
بود، اما در نهایت مش��خص شد با توجه به شرایط اضطراری کشور و 
کس��ری بودجه دولت، شورای هماهنگی سران سه قوه با هدف کسب 
درآمد دولت از خصوصی سازی ش��رکت های دولتی، رأی به واگذاری 
سهام خودروسازان داده است. به این ترتیب واضح بود که دولت چندان 
توجهی به اصالح س��اختار بیمار شرکت های خودروساز نداشته بلکه 
آنچه در این واگذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده کسب درآمد از 
محل واگذاری سهام خودروسازی است. دولتمردان به  دنبال این بودند 
تا از محل واگذاری سهام خودروسازی که در اختیار داشتند مبلغ ۱۰ 
هزار میلیارد تومان کس��ب درآمد کنند تا به نوعی کسری درآمدهای 
نفتی را که به واسطه تحریم های اقتصادی گریبان دولت را گرفته بود، 
جبران کند. در این ارتباط طرح دولت در شورای هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه مطرح و مجوزهای واگذاری نیز صادر شد. رضا رحمانی 
نیز ذیل این مجوز، سه گام برای خصوصی سازی خودروسازان در نظر 
گرفت. گام اول واگذاری اموال مازاد این شرکت ها، گام دیگر واگذاری 
ش��رکت های زیانده زیرمجموعه خودروسازان و گام سوم و نهایی نیز 
واگذاری الباقی سهام دولتی شرکت های خودروساز در نظر گرفته شد. 

عضو هیأت علمی دانشکده مهندس��ی خودروی دانشگاه علم و صنعت 
ایران به تشریح موانع توسعه صادرات در صنعت خودرو پرداخت.

امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
موانع توس��عه صادراتی خودرو به چند دس��ته تقسیم می شود که یکی از 
بزرگترین آنها تحریم ها و قوانینFATF است. حتی به شرط لغو تحریم ها 
 FATF اگر بهترین محصول صادراتی را در اختیار داش��ته باشیم قوانین
مانعی بزرگ برای تبادالت مالی ما با دنیا است. نکته دیگر اینکه هدف هر 
کش��وری از صادرات سودآوری و کس��ب درآمد است و کشورهایی مانند 
چین و روس��یه که روابط سیاسی خوبی با ما دارند براساس منافع خود و 

سیاست های کالنی که در کل دنیا جاری است عمل می کنند.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن در ص��ورت لغو تحریم ه��ا و AFTF یکی از 
عمده ترین موانع توس��عه صادراتی خودرو در کش��ور م��ا عدم ثبات رویه 
در حوزه صادرات حداقل در ۲۰ س��ال گذشته است. ثبات رویه صادراتی 
در مورد محصولی پیچیده مانند خودرو بس��یار موضوع مهمی است. زیرا 
هنگامی که کاالیی را صادر می کنیم حداقل باید ۱۰ سال خدمات پس از 
فروش ارائه دهیم و اگر قرار باشد در ارائه خدمات پس از فروش ثبات رویه 

نداشته باشیم اعتماد بازار هدف از بین خواهد رفت.
این کارش��ناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر صادرات خودرو در 
کش��ور ما بسیار محدود اس��ت و در مورد قطعه نیز بیشتر قطعات یدکی 
صادر می شود که آن نیز ساختاریافته نیست. ضمن اینکه شرکای تجاری و 
خارجی ما مانند سوریه، عراق و ونزوئال که از بازارهای صادراتی ما هستند 
با موانعی مواجه ش��دند و این موضوع توس��عه صادرات��ی ما را تحت تاثیر 

قرار داده است. کاکایی با بیان اینکه حتی به شرط لغو تحریم ها و قوانین 
AFTF و ثب��ات رویه صادراتی مش��کالت دیگری برای ص��ادرات وجود 
دارد، تشریح کرد: برای صادرات داشتن محصول جدید از اهمیت بسزایی 
برخوردار اس��ت. کش��ور ما محصول جدید و با استانداردهای روز و قیمت 
اقتصادی در اختیار دارد، اما چون در کشور با کاهش عرضه خودرو مواجه 
هستیم بنابراین سازمان های نظارتی اجازه صادرات آن را نخواهند داد. در 
صورتی که برای برخورداری از جایگاه خوب میان غول های خودروساز دنیا 
بای��د به جای تولید داخل، ص��ادرات را در اولویت قرار دهیم. همانطور که 
خودروس��ازان بزرگ دنیا هر روز با هم متحد ش��ده و به غول های صنعتی 
جهان تبدیل می ش��وند. در حالی که کشور ما دارای دو خودروساز بزرگ 
است که مجموعا می توانند یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید 
کنند. وی خاطرنشان کرد: فرض کنیم محصول جدید و ظرفیت تولید آن 
را در اختیار داریم و قصد فتح بازار صادراتی دنیا را داریم. این اقدام در وهله 
اول نیازمند سرمایه گذاری، بازاریابی و برندسازی است که به راحتی ممکن 
نیست. بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا مانند چین وقتی برند محصولی را 
ندارند برای مدتی اقدام به فروش محصوالت خود به زیرقیمت یا اصطالحا 
دامپینگ می کنند بنابراین برای برندسازی باید برای مدتی توان زیرفروشی 
را داشته باشیم. به عنوان مثال صادرات خودرو به کشور افغانستان ظاهرا 
کار راحتی به نظر می رسد در صورتی که اینطور نیست. زیرا سطح درآمد 
در کشور افغانستان پایین اس��ت، جاده ها استاندارد نیستند و سوخت در 
این کشور گران است و اقشاری که درآمد باالیی دارند نیز حاضر به خرید 

خودروهای ما نیستند.

عضو هیأت علمی دانش��کده مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و صنعت 
ایران افزود: البته خودروسازان ما طی سال های گذشته اقدام به دامپینگ 
کردند اما به دلیل عدم ثبات رویه تا خواس��تند به س��ودآوری برس��ند به 
دلیل مش��کالت موجود خودش��ان و یا شرکای تجاری آنها مانند سوریه و 
عراق بازار را رها کردند و این امر نش��ان می دهد که ما بازار صادراتی قابل 

اطمینانی را انتخاب نکرده ایم.
کاکایی در پاس��خ به این س��وال که آیا منظور ش��ما این اس��ت که در 
شناس��ایی بازار هدف موفق عمل نکردیم، گفت: ای��ن موضوع را می توان 
از دو بعد تعبیر کرد. گاهی ممکن است تیم شناسایی کننده ضعیف عمل 
کرده و هدف گذاری مناسبی نکرده باشد اما ادعای تیم شناسایی کننده این 
است که بازار هدف نداریم. ضمن اینکه پس از انقالب ما همیشه در تحریم 
بوده ایم و به طور خاص در ۲۰ سال گذشته تحت تنش های سیاسی و در 
۱۰ سال گذشته کامال تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی بوده ایم بنابراین 
بهتر است بگوییم که به دلیل تحریم ها ما را در بازارهای صادراتی راه ندادند 

و یا در صورت ورود نمی توانستیم موفق عمل کنیم.
وی حمایت های بانکی را یکی از مهمترین عوامل توسعه صادراتی دانست 
و عنوان کرد: اکثر کش��ورهای دنیا خودرو را به صورت لیزینگ خریداری 
می کنند و این کار خودروساز نیست و وجود یک سیستم حمایتی لیزینگ 
ضروری به نظر می رس��د. اتحادهای تجاری در دنیا با هدف تقسیم بازار و 
حمایت از آنها تشکیل می شوند که گاهی اجازه ورود به بازار را می دهند، 
ام��ا حمایت نمی کنند بنابراین ما برای توس��عه ص��ادرات خودرو نیازمند 

حمایت های بانکی و سیستم حمایتی لیزینگ هستیم.

چه موانعی توسعه صادرات در صنعت خودروی کشور را به چالش کشیده است؟

فولکس واگن آلمان از توانایی ها و قابلیت های مایکروس��افت در حوزه 
»پلتفرم های مبتنی بر ابر« برای فناوری های خودران آینده و سامانه های 

کمک به راننده استفاده می کند.
به گزارش پدال نیوز، گروه خودروس��ازی فولک��س واگن، آجر دیگری 
روی بنای نرم افزاری خودران ها گذاشت. این خودروساز آلمانی از شراکت 
جدید خود با مایکروس��افت خب��ر داد که در آن قرار اس��ت پلتفرم های 
 cloud-based جدید س��اخت خودران ها از فناوری های مبتنی ب��ر ابر
platform اس��تفاده کند. البته بین فولکس و مایکروسافت شراکتی در 
سال ۲۰۱8 شکل گرفته، اما حاال دامنه کاربردها و همکاری های آن بسط 

و گسترش یافته اس��ت. هر آنچه که از زیرمجموعه نرم افزاری خودرویی 
گروه خودروسازی فولکس واگن موسوم به Car.Software بیرون بیاید 
می تواند در تمامی زیربرندهای این گروه خودروسازی قرار گیرد )در حال 
حاضر برندهای زیر چتر گروه خودروسازی آلمانی فولکس واگن عبارتند 
از: آئودی، س��ئات، اشکودا، بنتلی، بوگاتی، المبورگینی، پورشه، دوکاتی، 
اسکانیا و مان( با این قرارداد جدید همه زیربرندهای این گروه خودروسازی 
از پلتفرم آژور مایکروس��افت بهره مند می شوند. هدف نهایی از همکاری 
با صنعت فناوری و اس��تفاده از فناوری های دیجیتالی، ایجاد پلتفرم های 
خودران است که نیاز به راننده را به تدریج کاهش داده )و به صفر برساند( 

و عالوه بر افزایش بهره وری )اثربخش��ی و کارایی( فرآیند طراحی نرم افزار 
را س��اده تر خواهد کرد. همزمان با همکاری گروه خودروس��ازی فولکس 
واگن و مایکروس��افت، این گروه خودروس��ازی در حال س��رمایه گذاری 
ب��رای دیجیتالی ش��دن صنعت خودرو تا س��ال ۲۰۲۵ اس��ت. به کمک 
این س��رمایه گذاری، گروه خودروس��ازی فولکس واگن به توانایی نوشتن 
نرم افزارها در داخل کارخانه های خود می رس��د. یعنی دیگر الزم نیس��ت 
س��امانه های کمک به راننده و سامانه های ایمنی را از شرکت های سازنده 
بیرونی خریداری کند مخصوصاً که س��ازگار کردن آنها با اس��تانداردهای 

داخلی خودروسازان همیشه پرهزینه،  پرعیب و دشوار بوده است.

تس��ت های مربوط به خودروی ش��اهین در حال تکمیل شدن است و 
ان ش��اءاهلل در صورت احراز شرایط فنی و استانداردهای زیست محیطی 

مربوطه، مجوز خودروی شاهین برای پالک گذاری صادر خواهد شد.
به گزارش پرش��ین خودرو، س��ید محمد مهدی میرزایی قمی دبیر 
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای س��ازمان حفاظت محیط زیست، با 
بیان این مطلب درباره شماره گذاری خودروی شاهین و روندی که این 
خودرو در پالک گذاری خواهد داشت، گفت: اساساً اینکه گفته می شود 
سازمان حفاظت محیط زیست با پالک گذاری خودروی شاهین مخالف 

است، صحت ندارد و اشتباه است.
وی ادامه داد: روند اخذ مجوز زیست محیطی هر مدل خودرو توسط 
ش��رکت های خودروسازی این گونه اس��ت که براساس دستورالعمل ها، 
تس��ت ها و آزمون های زیس��ت محیطی را انج��ام می دهند و مدارک 
موردنیاز را به ش��رکت های بازرس��ی که مورد وثوق س��ازمان حفاظت 

محیط زیست هستند، ارسال می کنند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم س��ازمان حفاظت محیط زیست 
افزود: بعد از بررسی های فنی و تطابق با استانداردهای زیست محیطی 
توسط ش��رکت های بازرس��ی، گزارش ها به س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت ارس��ال می ش��ود و در صورت تایید رویه ها، ط��ی نامه ای به 
پلیس راهور، پالک گذاری بالمانع اعالم می ش��ود.  میرزایی قمی بیان 
کرد: تمام گزارش های فنی و مدارک مربوط به مس��ائل زیست محیطی 
خودروی ش��اهین قرار است هفته آتی به سازمان محیط زیست ارسال 
ش��ود تا بررس��ی های الزم صورت گیرد. وی گفت: با توجه به اینکه در 
نتایج برخی از آزمون اولیه زیس��ت محیطی خودروی ش��اهین که به 
صورت غیررسمی دریافت شده، مشکل خاصی مشاهده نشده، به نظر 
می رس��د، مجوزهای نهایی نیز برای پالک گذاری صادر شود؛ قطعا اگر 

مشکلی هم وجود داشته باشد، پیگیری شده و حل می شود.
دبیر کارگ��روه ملی کاهش آلودگی هوای س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت افزود: ارائه مجوز یک فرآیند اداری اس��ت و شایس��ته نیست 

در فض��ای عمومی و رس��انه ای درب��اره ممنوعیت ش��ماره گذاری یک 
خودرو صحبت ش��ود، چراکه با این گونه خبرها تنها برای مردم نگرانی 
خاط��ر ایجاد می کنیم. وی تصریح ک��رد: از طرفی وقتی هنوز مدارک 
به صورت کامل به س��ازمان حفاظت محیط زیست ارسال نشده است، 
چرا باید پیش داوری و اعالم کرد که سازمان حفاظت محیط زیست با 

شماره گذاری شاهین مخالف است.
 مخالف شماره گذاری نیستیم

 میرزایی قمی با بیان اینکه س��ازمان حفاظت محیط زیست مخالفتی 
با شماره گذاری شاهین یا هر خودرو دیگری ندارد، تاکید کرد: خودروی 
شاهین یک پروژه ملی است و در این پروژه از نیروی انسانی، مهندسان 
ایرانی و دانش فنی داخلی اس��تفاده ش��ده، از این رو س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت در چارچوب قوانین، ضوابط و دس��تورالعمل ها در کنار 
پروژه های ملی اس��ت و قطعا حمایت از پروژه ش��اهین مستثنی از این 

رویکرد نیست.

آغوش باز صنعت خودرو به روی صنعت فناوری

مجوز خودروی شاهین برای پالک گذاری صادر می شود
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با تشکیل ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق 
استارت آپ های مختلفی در سطح استان ها به شرکت خالق تبدیل شد. مرتضی 
نقیبی، مدیرعامل خانه خالق حیرانی و شرکت خالق الست مهر آریا گفت: ستاد 

فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع 
نرم و خالق، در تالش اس��ت تا با محوریت بخش 
خصوص��ی، خانه های خالق را در س��طح کش��ور 
گسترش دهد. خانه های خالق، به عنوان پایگاهی 
عمل می کنند که اس��تارت آپ های فعال در حوزه 
صنایع نرم و خالق را تحت پوش��ش قرار می دهند 
و آنها را برای ورود به بازار آماده می کنند. مدیرعامل 
خانه خالق حیرانی در اس��تان یزد، در ادامه افزود: 
ما به عنوان یک مجموعه از فعاالن خالق اس��تان 
یزد، با حمایت ستاد موفق شدیم تا یکی از بناهای 
تاریخی استان را به یک خانه خالق تبدیل کنیم. 
این بنا از لحاظ تاریخی بسیار ارزشمند است و جزو 
بناهای قاجاری محسوب می شود و یکی از بلندترین 

بادگیرهای شهر نیز متعلق به این بنا است. نقیبی همچنین گفت: این خانه خالق 
با ۱۲۰۰ متر زیربنا و با محیطی زیبا، استارت آپ های مختلف را دعوت کرده است 
تا از امکانات این مجموعه استفاده کنند. در حال حاضر در حدود ۱۲ استارت آپ و 

مجموعه خالق با این خانه خالق، همکاری می کنند. با آغاز به کار دوره جدید ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق و با کمک دبیرخانه 
برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق، فعالیت های استارت آپی خالق، در استان 

جانی تازه گرفت.
مدیرعامل خانه خالق حیرانی، در ادامه ضمن 
اش��اره به فعالیت های صورت گرفته توسط این 
مجموعه افزود: این خانه خالق، فضای کار مناسبی 
در اختیار اس��تارت آپ ها قرار می دهد، همچنین 
یک مجموعه تخصصی در اینجا حضور دارند که 
به استارت آپ ها کمک می کنند تا برای محصوالت 
و خدمات شان مش��تری بیابند و قرارداد منعقد 
کنند. سپس با حمایت ستاد، بسته های حمایتی 
مختلف تخصیص یافته توسط معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، به این استارت آپ ها، 
ارائه می ش��ود و در نهایت آنها برای تبدیل شدن 

به شرکت خالق معرفی می شوند.
وی همچنی��ن بیان کرد: با توجه به رونق گرفتن حمایت ها از س��وی س��تاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق، امیدوار هستیم در 

آینده بتوانیم شعبات بیشتری در دیگر شهرهای استان یزد نیز افتتاح کنیم.

یک نماینده مجلس گفت با توجه به حوزه فعالیت شرکت های خالق حمایت 
از آنها باید همچون حمایت از س��ایر ش��رکت های فناور در اولویت باشد. الهام 
آزاد، نماین��ده مردم از حوزه انتخابیه نائین، خور و بیابانک، در مجلس ش��ورای 

اس��المی گفت: مطمئن��اً یکی از دس��تاوردهای 
بزرگ انقالب اس��المی، ایجاد فرهنگ خودباوری 
علمی و آغاز حیات زیست بوم اقتصاد دانش بنیان 
و خالق در کش��ور اس��ت. در حال حاضر هزاران 
شرکت دانش بنیان، خالق و نوآور مشغول فعالیت 
هس��تند و این نشانگر عزم راس��خ نظام و جوانان 
مومن و نخبه ای است که تالش دارند کشور را از 
مسیر استقالل صنعتی و اقتصادی به سمت اعتال 
و ش��کوفایی هدایت کنند. صنایع سنتی غالباً به 
مونتاژ توجه دارن��د، در حالی که فعاالن خالق و 
دانش بنی��ان، بومی س��ازی را در مرکز توجه خود 
قرار داده اند. این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
در ادام��ه افزود: بی ش��ک تخصی��ص حمایت ها 

به ش��رکت های دانش بنیان، خالق و نوآور، وظیفه ای اس��ت که برعهده هر سه 
قوه مقننه، قضائیه و مجریه گذارده ش��ده اس��ت و هر یک باید به س��هم خود 
در این راه تالش کنند. قوه مقننه نیز در این بین آماده اس��ت تا از طریق ابزار 

قانون گذاری هر حمایت الزمی را برای تسهیل کار این شرکت ها تخصیص دهد. 
تشکیل فراکسیون حمایت از شرکت های دانش بنیان نیز نشانگر عزم این مجلس 
برای برداشتن گام های اساسی در این مسیر است.  این نماینده مجلس شورای 
اسالمی ضمن تشریح بیشتر حمایت های قانونی 
گفت: ش��رکت های خالق نیز با توجه به حوزه 
فعالیت آنها مانند کس��ب و کارهای دیجیتال و 
فضای مجازی، بازی، اس��باب بازی و سرگرمی، 
صنایع دستی، گردش��گری و میراث فرهنگی، 
صنایع دیداری و شنیداری، طراحی، یادگیری، 
چاپ و نش��ر، گیاه��ان دارویی و طب س��نتی، 
هنرهای تجسمی و نمایشی، می توانند اشتغال 
قابل توجهی ایجاد کنند و ثروت آفرین باش��ند.  
وی افزود: بی ش��ک این تنها فناوری نیست که 
باید در صدر اهمیت باشد و خالقیت نیز شریک 
کارآمد فناوری است، به همین دلیل حمایت از 
شرکت های خالق و فعاالن خالق و نوآور نیز باید 
یکی از سرفصل های قوانین حمایتی در این حوزه را شکل دهد. مجلس آمادگی 
دارد تا شرکت های خالق و جوانان مومن و نوآور فعال در این عرصه را نیز مانند 

شرکت های دانش بنیان در قانون حمایتی مورد تصویب بگنجاند.

مجلس با ابزار قانون گذاری مسیر حمایت از خالق ها را تسهیل می کندگسترش خانه های خالق؛ توسعه استارت آپ ها رونق گرفت

مولود پاکروان / تحلیلگر حوزه زنان: برخی از مهمترین منابع موردنیاز برای 
توس��عه مانند دانش و دسترسی به تکنولوژی ناملموس هستند. در جهان در 
حال توسعه، فناوری می تواند دسترسی به این منابع را تسهیل کند و نیازهای 
اصلی جوامع را برطرف س��ازد؛ از آموزش کش��اورزان گرفت��ه تا ارائه اطالعات 

بهداشتی و خدمات مالی مبتنی بر موبایل.
برخ��ی از این خدمات دسترس��ی به منابع را به ویژه برای زنان گس��ترش 
می دهن��د. در محیط  هایی ک��ه زنان از نظر اجتماع��ی و اقتصادی در معرض 
آس��یب قرار دارند، فن��اوری اطالعات و ارتباطات می  تواند زنان را قادر س��ازد 
اطالعات ارزش��مند کسب کنند، طیف وس��یع تری از فرصت های تجاری را به  
دست بیاورند، به بازارهای گسترده  تر دسترسی یابند. در برنامه  های آموزشی 
مش��ارکت کنند، تجربیات خود را با زنان دیگر به اش��تراک بگذارند و از زنان 

دیگر مشاوره بگیرند.
فرات��ر از ای��ن دنیای آرمانی اما در دنیای واقع��ی و به  ویژه در مناطق کمتر 
برخوردار، در دسترسی به فناوری شکاف جنسیتی عمیقی وجود دارد. آنگونه 
که گزارش GSMA در س��ال ۲۰۲۰ نش��ان می ده��د، ۵۴ درصد از زنان در 
کش��ورهای با درآمد کم یا متوس��ط از اینترنت اس��تفاده می  کنند و ش��کاف 
دیجیتال اندکی کم ش��ده است اما با وجود این پیشرفت، زنان 8 درصد کمتر 
از مردان به تلفن همراه و ۲۰ درصد کمتر به اینترنت موبایل دسترسی دارند. 
ای��ن یعنی ۳۰۰ میلیون زن کمت��ر از مردان قادر به اتصال به دنیای دیجیتال 
هستند. ورای دسترسی به فناوری، حضور آنها در مشاغل ICT ، مدیریت  های 
 ICT رده باال و مشاغل دانشگاهی کمرنگ است و چهار برابر کمتر از مردان در
تخصص دارند. تحلیلگران می  گویند موانع دسترسی، مقرون به صرفه  نبودن، 
نبود آموزش و نیز تعصبات ذاتی و هنجارهای فرهنگی-اجتماعی، توانایی زنان 
و دختران را برای استفاده از فرصت  های دنیای دیجیتال محدود می کند. عالوه 
بر این، ثبت نام نس��بتاً اندک دختران در رشته  هایی که به آنها امکان می دهد 
در این دنیا عملکرد خوبی داش��ته باش��ند – مانند علوم، فناوری، مهندسی و 
ریاضی��ات و ICT- در کنار محدودیت اس��تفاده زنان و دخت��ران از ابزارهای 

دیجیتال، می  تواند منجر به افزایش شکاف ها و نابرابری ها شود.
موانع کاهش شکاف دیجیتال جنسیتی

آن گونه که مطالعات بین المللی نشان می  دهد، چندین مانع بر سر راه کاهش 
شکاف دیجیتال جنسیتی وجود دارد؛ آگاهی از گزینه ها و کاربرد آنها، هزینه، 
هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، سطح تحصیالت، فرصت  های شغلی، پوشش و 
کیفیت زیرساخت ها، اعتماد به بازیگران/ عوامل، سیاست  های حمایت از برابری 
جنسیتی و سواد فنی و اعتماد به نفس. این موانع چه از نظر ماهیت فردی و 
در سطح سیستم، غالبا با هم مرتبط هستند. اگرچه برخی موانع )مانند هزینه( 
بر همه مصرف کنندگان تاثیر می گذارند، اما زنان به دلیل درآمد کمتر یا قدرت 

چانه زنی پایین تر در خانه از آن تاثیر نامطلوب بیشتری می پذیرند.
در رویکردهای جدید به رفع ش��کاف دیجیتال اما، »نوآوری های اجتماعی« 
در مرکز توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. نوآوری  های اجتماعی در واقع یک 
راه حل جدید، موثرتر، کارآمدتر، پایدارتر و درس��ت تر نس��بت به راه  حل های 
موجود برای مس��ائل اجتماعی هستند که ارزش ایجادشده توسط آنها به کل 
اف��راد جامعه و نه افراد خاص تعلق می گیرد. نوآوری های اجتماعی صرف نظر 
از شیوه تامین سرمایه یا افق زمانی رویکرد، می توانند توسط هر فرد، گروه یا 
س��ازمانی طراحی و تولید ش��ود و از کنشگری ها، اقدامات حمایتی یا کارهای 

سیاسی نشأت بگیرند.
 تجربه هند

با نگاهی به هند بهتر می توانیم کارکرد این نوآوری  های در کاهش ش��کاف 
جنسیتی دیجیتال را بررسی کنیم. تا سال ۲۰۱۵ در این کشور، 8۳ درصد از 
زنان به اینترنت دسترسی نداش��تند و ۵۵ درصد هرگز متنی را ارسال نکرده 

 Feminist approach to بودند. در دهلی نو، س��ازمانی غیردولتی به ن��ام
Technology یک مرکز فن��اوری راه اندازی کرد تا به یاری دختران محروم 
برود. هدف این س��ازمان اساس��ا رفع موانع فرهنگی کاربرد تکنولوژی توسط 
زنان، افزایش آگاهی از فرصت های آموزش عالی و تقویت مهارت  های رایانه ای 
در زنان اس��ت و برای راحتی کار، کارمندان این س��ازمان همگی زن هستند. 
این گروه در سطح باالتر به پشتیبانی از سیاست های حوزه زنان می  پردازد، از 
زنان در مش��اغل فنی و از آموزش فناوری فراگیر جنسیتی حمایت می کند و 
برای شکل  گیری سازمان های زنانه ظرفیت سازی می کند.   در مناطق روستایی 
هند زیرساخت های خدمات اینترنتی بسیار محدود است بنابراین نوآوری  های 
 Internet Saathi اجتماعی معموالً رویکرد دیگری اتخاذ می  کنند. برای مثال
پروژه ای که حاصل مشارکت گوگل و »تاتا تراست« است آموزش ابتدایی درباره 
کاربرد و مزایای اینترنت را از طریق چرخ های  دستی  مجهز به اینترنت که به 
طور ویژه برای روستاها طراحی شده اند، برای زنان روستایی فراهم کرده است. 
این چرخ های دستی، مجهز به سبدی از گوشی هوشمند و تبلت، به مدت ۴ تا 
6 ماه، دو روز تا دو هفته در هر روستا مستقر می  شوند. مربیان در جوامع خود 
شناخته شده اند و اعضای گروه  های خودیاری یا سازمان های غیردولتی هستند.
در س��ال ۲۰۱۵، هنگامی که این برنامه توس��عه یافت هدف آن دسترسی 
ب��ه ۴۵۰۰ روس��تا و ۵۰۰ هزار زن تا پایان س��ال بعد بود، ام��ا نتایج به طرز 
شگفت آوری بیش از حد انتظار شد. ۹ هزار مربی زن در ۵ ایالت هند توانستند 

بیش از یک میلیون زن را آموزش دهند.
از سوی دیگر »انجمن خوداشتغالی زنان در هند« نیز روی دسترسی و کاربرد 
موبایل توسط زنان شاغل کار می کند. هدف این انجمن، ارسال پیامک درباره 
قیمت روز و آتی کاالها در بازارهای مختلف است. این امر زنان را قادر می سازد 
تا بهای کاالی خود را به حداکثر برس��انند، برای کاشت و برداشت محصوالت 
خود موثرتر برنامه ریزی کنند و با دریافت اطالعات از طریق موبایل، در وقت و 
پول صرفه جویی کنند. روش جایگزینی هم برای کسانی که نمی توانند موبایل 
بخرند وجود دارد. در هر روستا تابلوی اعالنات دیجیتالی نصب شده و حتی به 

صورت صوتی تعاملی برای کسانی که سواد ندارند قیمت  ها را اعالم می  کند.
ابت��کار عمل در زمینه دولت الکترونیکی هند نیز در رفع ش��کاف دیجیتال 
نقش دارد. مراکز خدمات عمومی )CSC( در روستاهای این کشور به صورت 
کیوسک هس��تند. این کیوسک  ها توسط کارآفرینان محلی اداره می  شوند که 
هزینه های راه اندازی، دسترس��ی به رایانه و اینترنت را تأمین و دسترس��ی به 
سوابق شهروندان، بانک، بیمه، شارژ تلفن همراه، بلیت الکترونیکی، برنامه  های 
سواد دیجیتال زنان و برنامه  های اساسی سوادآموزی را تسهیل می کنند. اغلب 
این CSC ها توسط زنان اداره می شوند و درآمد بیشتری نسبت به CSC های 
اداره شده توسط مردان دارند.  تجربه هند نشان می دهد نوآوری های اجتماعی 
نق��ش قدرتمندی در رفع موانع برابری دیجیت��ال دارند اما با چالش  هایی هم 
روبه رو هس��تند. »هزینه« و »کمبود سرمایه انس��انی« از جمله این چالش ها 
هستند. تحلیلگران می گویند با توجه به این چالش ها، نوآوری اجتماعی مبتنی 
بر فناوری همراه با مش��ارکت اس��تراتژیک بین دولت، شرکت ها، سازمان های 
غیردولتی و کنش��گران اجتماعی ضروری اس��ت. دولت  ها حتی اگر مستقیماً 
درگیر این برنامه  ها نباش��ند نقش��ی حیات��ی دارند. س��رمایه  گذاری دولت در 
زیرساخت  ها بخشی از کلید معماست ضمن آنکه این سیاست های دولت است 
که حقوق قانونی، تحصیالت و فرصت های ش��غلی زنان و دختران را مشخص 
می کند. باید یادآور ش��ویم دسترس��ی به فناوری  ه��ای دیجیتال فرصت  های 
جدیدی برای بهبود شرایط فراهم می کند اما صرفا با اصالحات فنی نمی توان 
مش��کالت ساختاری که باعث ایجاد شکاف دیجیتال می شوند را برطرف کرد؛ 
برای تقویت مش��ارکت کام��ل زنان و دختران در اقتص��اد دیجیتال همزمان، 

اقداماتی برای افزایش آگاهی و رفع کلیشه های جنسیتی ضروری است. 

به نظر می رسد پس از اعالم خبر سرمایه گذاری شرکت تسال در بیت کوین و افزایش 
چشـمگیر قیمت آن در روزهای گذشـته، کمپانی های بیشـتری به سـمت پذیرش آن 
قدم برمی دارند. حاال »دارا خسروشـاهی«، مدیرعامـل اوبر اعالم کرده که این کمپانی 

پذیرش بیت کوین به عنوان یک ارز را مورد بررسی قرار می دهد.
به گزارش دیجیاتو، خسروشـاهی اخیرا در مصاحبه ای باCNBC، دیدگاه اوبر درباره 

افزودن بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت را بیان کرده:
»همانطـور که در کشـورهای مختلف ارزهـای محلی را قبول می کنیـم، می خواهیم 
رمزارزها و بیت کوین را به عنوان یک ارز برای پرداخت ها و معامله مورد بررسـی قرار 

دهیم. چنین کاری برای کسـب و کارمان، رانندگان و مشـتریان ما خوب اسـت و قطعا 
نگاهـی به آن خواهیم داشـت.« طبق گفتـه مدیرعامل اوبر، اگر چنیـن اقدامی دارای 
مزیت باشد، بیت کوین را به عنوان یک ارز و روش پرداخت قبول می کنند: »اگر در این 
میان مزیتی وجود داشـته باشـد یا اگر نیاز به چنین کاری باشد، آن را انجام می دهیم. 
مـا نمی خواهیم این کار را به عنوان بخشـی از یک تبلیـغ انجام دهیم.« این گفته پس 
از آن صورت می گیرد که مدیر ارشـد مالی توییتر در مصاحبه ای به این موضوع اشـاره 
کرد که این شبکه اجتماعی افزودن بیت کوین به ترازنامه مالی را مدنظر قرار می دهد.

رمزارزهـا در دوران اوج شـیوع ویروس کرونا با کاهش چشـمگیر ارزش خود مواجه 

پلی بر شکاف دیجیتال جنسیتی

مدیرعامل اوبر: پذیرش بیت کوین از مشتریان را مدنظر قرار می دهیم

دریچــه

تفاهم نام��ه همکاری میان معاونت علمی و فناوری و ف��رودگاه امام خمینی برای ارتقای 
کیفیت خدمات ارائه ش��ده به مسافران امضا ش��د. یک تفاهم نامه همکاری با موضوع تحقق 
اهداف سند توسعه هوافضای کشور برای ارتقای ظرفیت مسافر و بار در فرودگاه امام خمینی 
به امضای منوچهر منطقی دبیر س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیش��رفته 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و محمدمهدی کربالیی مدیرعامل شرکت شهر 
فرودگاهی امام خمینی رسید. »ارتقای سامانه های اتوماسیون عملیات فرودگاهی در راستای 
افزایش س��طح کیفی و کمی خدمات به مسافران مطابق با آخرین فناوری های روز دنیا« و 
»ایجاد مرکز تعمیر، نگهداری و اورهال جامع برای هواپیما توس��ط شرکت های دانش بنیان 
برای ارائه خدمات به ناوگان پروازی داخلی و خارجی«، »ایجاد سایت تبدیل کاربری هواپیما 
مسافربری به باربری« و نیز »ارتقای هواپیماهای موجود« از مفاد اصلی این تفاهم نامه است.

ظرفیت صنعت فرودگاهی با خالقیت ها ارتقا می یابد 
و کیفیت ارائه خدمات به مسافران بیشتر می شود
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با ش��یوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت ه��ا، در حال حاضر ۳۰درصد از 
دانشجویان بین المللی دارندگان ویزای دانشجویی استرالیا از ورود به این کشور 

بازمانده اند.
 Pienews به گزارش سایت خبری و تحلیلی
ش��یوع کرونا بر همه حوزه ها تاثیری گس��ترده 
داشت، از جمله حوزه مهاجرت. جمع قابل توجهی 
از دانش��جویان بین المللی که درخواس��ت های 
مهاجرت خود را پیگیری می کردند با مشکالت 
ج��دی روبه رو ش��دند. تقریبا ۱6۴ه��زار نفر از 
۵۴۲هزار دارنده ویزای دانشجویی استرالیا امکان 

ورود به این کشور و آغاز تحصیل ندارند.
انتظ��ار می رفت در نشس��ت کابینه ملی بین 
رهب��ران ایالت��ی و ف��درال، طیف��ی از اقدامات 
مربوط به س��فر و واکس��ن مربوط ب��ه کرونا، از 
جمله برنامه های پیش��نهادی برای بازگرداندن 
دانشجویان بین المللی، مورد بحث قرار بگیرد، با 

این حال پس از نشست اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا، هیچ اشاره ای 
به دانشجویان بین المللی و تاریخ بازگشت آنان نشده است.

وی اعالم کرد که این کشور از اواسط ماه فوریه میزان ورود خود را به مقصد 

این کش��ور، از حدود ۴۱۰۰ مورد به 6۳۰۰ نفر افزایش داده و مرکز قرنطینه 
هوارد اس��پرینگ را در س��رزمین شمالی گسترش می دهد تا ورود بین المللی 

بیشتری را برای دوره قرنطینه اجباری ۱۴ روزه انجام دهد.
 کمرن��گ ب��ودن امیده��ای دانش��جویان 

بین المللی برای تحصیل
ای��ن امکانات قباًل در تنها برنامه آزمایش��ی 
کشور برای بازگشت دانشجویان بین المللی به 
دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته بود که توسط 

دانشگاه چارلز داروین اجرا می شد.
امید بود اخبار مشخصی در مورد برنامه های 
ایالتی و ف��درال برای گش��ودن فضای حضور 
دانش��جویان بین المللی وجود داشته باشد، اما 
در برنامه های این کش��ور، بازگش��ت ۴۰هزار 
اس��ترالیایی که در خ��ارج از کش��ور مانده اند 

همچنان اولویت اصلی است.
به گفته نخس��ت وزیر استرالیا، یک بار دیگر 
توافق شد که بازگشت س��اکنان این کشور از نظر ورود به استرالیا در اولویت 
است و باید به یاد داشته باشیم که مرزهای ما بسته شده اند. هیچ کس نمی تواند 

به استرالیا بیاید.

خطوط تولید و فرآوری نیازمند سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری است 
که بتواند با کمترین میزان مصرف انرژی، تولیدات را افزایش دهد.

در خط��وط صنایع معدنی تجهیزاتی وجود دارند که وظیفه خردایش مواد 
معدنی را برعهده دارند که با توجه به اهمیت کار 
این، تجهیزات، بهینه سازی و کنترل عملکردشان 
برای صنایع حائز اهمیت باالیی است. حال یک 
ش��رکت داخلی توانس��ته اس��ت با تولید نمونه 
ایران ساخت این دستگاه، خردایش صنایع معدنی 

را بهینه کند.
عماد جمعه زاده، مدیرعامل ش��رکت پیش��رو 
صنعت دانش فراز با اش��اره به فعالیت مس��تمر 
جمعی از دانش آموختگان کش��ور ب��رای تولید 
این س��امانه گف��ت: با  ۱۵ س��ال کار تحقیقاتی 
روی حوزه خردایش توانس��تیم ب��ه دانش فنی 
کنترل و بهینه سازی بسیاری از تجهیزات مانند 

آسیاب های معدنی دست پیدا کنیم.
 این فعال فناور با بیان اینکه س��امانه یادشده می تواند آسیب های معدنی را 
کنترل و کارایی را افزایش دهد، ادامه داد: در این سامانه که مجموعه ای است 
یکپارچه از سخت افزارها و نرم افزارهای گوناگون، تجهیزات پایش در محل های 

گوناگون نصب می ش��وند تا پس از اندازه گیری معیارهای موردنیاز به صورت 
خودکار و آنالین، معیارهای بهینه خروجی را پیدا کنند و به دس��تگاه ها ارائه 
دهند. جمعه زاده درباره کارایی این س��امانه بهینه س��ازی و کنترل گفت: پس 
از دریافت معیارهای کارکرد بهینه، هر کدام از 
این معیارها به سیس��تم کنترل سامانه انتقال 
یافته و تجهیزات خط را در حالت بهینه کنترل 

می کنند.
مدیرعامل پیشرو صنعت دانش فراز، از تنوع 
ای��ن معیاره��ا و اهمیت ب��االی آن در کاهش 
هزینه ه��ا و ان��رژی گفت و ادام��ه داد: به طور 
مثال در آسیاب  های معدنی، ابعاد و وزن موادی 
که قرار اس��ت به آس��یاب برود، با دوربین ها و 
حس��گرهایی اندازه گیری می ش��ود؛ همچنین 
خ��وراک ورودی به خط، اندازه گیری ش��ده و 
س��ختی ماده معدنی ورودی به خط نیز مورد 

ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.
وی اف��زود: ب��ا توجه به دانش فنی که در این ارتباط کس��ب کردیم تمامی 
معیارها مانند خردایش ها، سرعت ها، نیروها، توان های موتور و آمپر، به میزان 

خروجی بهینه تنظیم می شوند.

محدودیت های استرالیا افزایش یافت و امید دانشجویان بین المللی برای 
تحصیل رنگ باخت

سامانه بهینه سازی و کنترل آسیاب های معدنی ایران ساخت شد و 
هدررفت این صنعت کاهش یافت

ش��کل گیری و تکامل زنجیره ارزش نیازمند بس��ترها و زیرساخت هایی 
اس��ت تا در کنار هم، زمینه را برای رساندن نوآوری به محصول یا خدمت 
فراهم کند. زمانه فناوری و نوآوری، پا را از تجهیزات پیش��رفته صنعتی و 
تجاری فراتر نهاده و به زندگی روزمره ما راه یافته است؛ فناوری هایی که بعد 
زمان و فاصله زمانی را در هم شکسته  و شبکه ای از فناوری ها، خالقیت ها و 
تجربه ها را ایجاد کرده  است، اما فناوری برای رشد و بلوغ به یک مجموعه 
یکپارچه از زیرس��اخت ها، ابزارها و نرم افزارهایی اس��ت که تقویتش کنند 
و پیش��رفت را ب��ه ارمغان بیاورند. مرز رقابت میان کس��ب وکارهای بزرگ 
و متوس��ط نیز با لب��ه ای به نام فن��اوری از یکدیگر تمایز داده می ش��ود. 
ش��رکت های بزرگ ملی و بین المللی به ه��ر میزانی که بتوانند بر لبه این 
فناوری آزادانه و ماهرانه حرکت کنند، باید از قابلیت های نوآورانه و فناورانه 
برخوردار باشند. این توانمندی، در شبکه وسیعی از عوامل مختلف، از جمله 
سیستم های مالکیت فکری، نظام تأمین مالی کارآمد و منابع انسانی ماهر 
عمل می کند و می تواند افزایش نرخ نوآوری های ملی را به دنبال داش��ته 
باشد. حال، جامعه ای که همه اجزایش در مسیر حمایت از نوآوری حرکت 
می کند و فناوری ها، به یاری جامعه می آید، می تواند پیشرفت را از هر زمانی 

بیشتر به خود نزدیک کند؛ پیشرفتی که مرهون زیست بوم نوآوری است.
 حمایت هایی که سخت افزاری نیستند

زیست بوم نوآوری مجموعه ای منس��جم، یکپارچه و هماهنگ است از 
زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و فکری که خلق پدیده از ایده ها 
را ممکن می کنند. این زیس��ت بوم باید تمامی عناص��ر زنجیره ارزش، از 
ایده پرداز، نوآفرین تا س��رمایه گذار و حمایتگر را گردهم بیاورد و مسیر را 

برای ارائه خدمات نوآورانه و دانش بنیان فراهم کند.
اما این روزها به موازات توسعه فناوری ها، خدمات و حمایت از فناوری ها 
نیز رنگ و بویی نوآورانه گرفته و صرفا به محدوده جغرافیایی خاصی نیست. 
بلکه یک زیرساخت نرم افزاری و غیرفیزیکی از تمامی این حمایتگر ها به 

یک پهنه گسترده و در قالب شبکه ای منسجم ارائه می شود.
 تهران بستری برای خالقیت ها

کالنش��هر تهران با پهنه گس��ترده ای از مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، 
کارخانه ه��ای نوآوری و خانه های خالق که به تازگی به جمع زیس��ت بوم 
نوآوری افزوده ش��ده اند، بستری مساعد برای فعالیت تعداد قابل توجهی 
از ش��رکت های دانش بنیان و صنایع خالق بوده است. این شهر با ظرفیت 
باالیی که در رشد و رونق این کسب و کارها دارد با روش ها و سازوکارهای 
گوناگون، ارائه خدمات حمایتی، راهبردی، شتابدهی و تجاری سازی را برای 
کسب و کارها فراهم کرده است. خدماتی که با وسعت دامنه حضور فعاالن 
فناور در نقاط گوناگون باید س��د محدودیت های فیزیکی و زیرساختی را 
می شکستند و راهی برای ارائه این خدمات و شبکه ای گسترده  از فعاالن 
زیس��ت بوم، فارغ از نقطه جغرافیایی حضورش��ان پیدا می کردند. معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با هدف رونق زیس��ت بوم نوآوری که 
به توانمندی شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و صنایع خالق منجر 
ش��ود، از ایجاد ش��بکه ای  منسجم و گس��ترده خدمات فناورانه و نوآورانه 

حمایت کرده است.
 شبکه ای برای حمایت بدون محدودیت

هدف مهم بارورس��ازی و رونق کس��ب و کارهای دانش بنیان و خالق با 
ایج��اد گروهی از  دانش آموختگان جوان، نخبه و مخترع یکی از رویکردها 
برای توس��عه اقتصاد دانش بنیان و خالق بود که با گام هایی مانند توسعه 
پهنه های نوآورانه و شبکه س��ازی میان فعاالن زنجیره ارزش ممکن شد. از 

دیگر هدف های این اقدام ها کمک به تجاري  شدن ایده های نوآورانه و ایجاد 
تعاملی میان تمامی عناصر این زیست بوم بود؛ کاری که با  ایجاد ش��بکه ای 
میان فعاالن زیس��ت بوم فناوري، نوآوري و کارآفرینی کشور، ممکن شد. 
با ش��کل گرفتن »ش���بکه نوآوري تهران« که جمع فعاالن ش��رکت های 
دانش بنیان و خالق را گردهم می آورد و بس��تری همدالنه میان آنها ایجاد 
می کند، حمایت های الزم برای توس��عه کسب و کارها از خدمات کسب و 
کار گرفته تا بازارهای مجازی بیمه و سالمت، فن بازار و جذب نیروی انسانی 
خالق و کارآمد، بخش��ی از خدماتی هستند که شبکه نوآوری تهران ارائه 
می دهد. حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان، افراد نوآور، مجتمع های 
فناوری و نوآوری، مزایا و حمایت های قانونی و خدمات تجاری سازی را به 
اعضای خود ارائه می  کند و بستر مناسبی برای توسعه زیست بوم فناوری و 
نوآوری و ظرفیت سازی برای توسعه دانش و هم افزایی زنجیره ایده تا بازار را 
فراهم می کند، اما این شبکه فقط به حمایت  های قانونی اکتفا نکرده و راه را 
برای تعامل و هم افزایی همه عناصر، با پیوند دادن سرمایه گذاران خطرپذیر 

توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری هموار می کند.
 پیوندی مستحکم میان فعاالن زیست بوم

شبکه نوآوری تهران که با هدف تعامل و پیوند میان فعاالن زیست بوم 
ن��وآوری و حرکت چرخ های زنجیره ارزش ش��کل یافته، چگونه کارش را 
انجام می دهد؟ ایده ایجاد شبکه برای پاسخگویی به نیازهای تمامی اعضای 
این زیت بوم مهم ترین رویکردی بود که شبکه نوآوری تهران برمبنای آن 
شکل گرفت، اما گام اصلی و نگاه بلندمدت این شبکه، ایجاد تعامل هایی 
در چن��د الیه گوناگون بود. ایجاد تعامل میان ش��رکت های دانش بنیان و 
خالق، فعاالن فناور با یکدیگر و نیز شرکت ها و افراد با بازار و مردم است. 
ک��ه در صورت ش��کل گیری این تعامالت و هم افزایی  ه��ای حاصل از آن، 
اهداف بلندمدت ش��بکه محقق خواهد ش��د. اما چه کسانی می توانند از 
موهبت های شبکه نوآوری تهران بهره مند شوند. فرد حقیقی و حقوقی که 
در زیس��ت بوم نوآوری و فناوری کشور فعالیت می کند، چه خدمت دهنده 
باش��د و چه خدمت گیرنده، چه ایده پرداز باش��د و چه خریدار ایده و یا به 
صورت گسترده تر هر فردی که تمایل به فعالیت در این زیست بوم را دارد 

می تواند عضوی از شبکه باشد.
دستاوردهای شبکه نوآوری

یکی از مهمترین دستاوردهای ش��بکه نوآوری تهران برای اعضای آن، 
یکپارچگی دسترسی به خدمات و یکپارچگی دسترسی به عناصر زیست 
بوم اس��ت؛ موضوعی که ارائه محصوالت و خدمات باکیفیت تر، ارزان تر و 
سریع تر را ممکن می کند. حضور اثرگذارتر برای معرفی شرکت های فناور 
و صنایع خالق بوده اس��ت. موضوعی که رشد شتابان و درخور توجه این 
کس��ب و کاره��ا را ممکن می کند. تاکنون بی��ش از 6 هزار عضو حقیقی 
و صدها ش��رکت دانش بنیان و خالق، از زیس��ت بوم توسعه یافته توسط 
ش��بکه نوآوری تهران بهره برده اند و حمایت های ارائه شده بر بستر قانون 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان را دریافت کرده اند. همچنین بستری 
فراهم ش��ده اس��ت تا ضمن برخورداری از حمایت های بیمه ای، گمرکی، 
معافیت های مالیاتی و سربازی،  مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی خدمات 
فناورانه و آزمایش��گاهی و تحقیقاتی را دریافت کنند؛ خدماتی که همگی 
هدف توسعه توانمندی ها و فناوری های بومی، تحرک بخشیدن به ابداعات، 
نوآوری  ها و کارآفرینی، حمایت از استعدادهای برتر، گردهم آوردن تمامی 
فعاالن عرصه فناوری و نوآوری را به مدد هموار کردن مسیر توسعه اقتصاد 

دانش بنیان ممکن می کند.

دهیم. چنین کاری برای کسـب و کارمان، رانندگان و مشـتریان ما خوب اسـت و قطعا 
نگاهـی به آن خواهیم داشـت.« طبق گفتـه مدیرعامل اوبر، اگر چنیـن اقدامی دارای 
مزیت باشد، بیت کوین را به عنوان یک ارز و روش پرداخت قبول می کنند: »اگر در این 
میان مزیتی وجود داشـته باشـد یا اگر نیاز به چنین کاری باشد، آن را انجام می دهیم. 
مـا نمی خواهیم این کار را به عنوان بخشـی از یک تبلیـغ انجام دهیم.« این گفته پس 
از آن صورت می گیرد که مدیر ارشـد مالی توییتر در مصاحبه ای به این موضوع اشـاره 
کرد که این شبکه اجتماعی افزودن بیت کوین به ترازنامه مالی را مدنظر قرار می دهد.

رمزارزهـا در دوران اوج شـیوع ویروس کرونا با کاهش چشـمگیر ارزش خود مواجه 

شـدند، امـا در ماه هـای پایانی 2020 ورق برگشـت و مورد توجه زیادی قـرار گرفتند. 
بیت کوین توانسـت در این بازه زمانی چندین بار رکوردشـکنی کنـد، اما پس از مدت 

کمی با کاهش قیمت مواجه شد.
این کاهش ارزش بیت کوین موقت بود، چراکه اعالم خبر سـرمایه گذاری 1.5 میلیارد 
دالری تسال قیمت آن را دوباره افزایش داد و ارزش بازار کل واحد های بیت کوین از یک 
تریلیون دالر عبور کرد. حاال انتظار می رود با پذیرش این رمزارز توسـط شـرکت های 
بیشـتر و سـرمایه گذاری در آن، بـا افزایش قیمت بیت کوین در ماه هـای آینده مواجه 

شویم، البته اگر این افزایش قیمت یک حباب بزرگ نباشد.

شبکه سازی خدمات نوآورانه چگونه زندگی بهتری به جامعه 
هدیه می دهد

مدیرعامل اوبر: پذیرش بیت کوین از مشتریان را مدنظر قرار می دهیم

یادداشـت

ش��رکتی دانش بنیان با تولید رنگ های ضدحریق عوارض جانی و مالی بروز 
حوادث را کاهش داد. صنایع مختلف از این رنگ ها بهره می برند.

نوید رنگ پدرام، مجموعه ای دانش بنیان اس��ت که در حوزه تولید و تامین 
انواع پوشش های صنعتی تحت لیسانس شرکت های معتبر بین المللی فعالیت 
می کند. محصوالت این ش��رکت در حوزه هایی چون نفت، گاز، پتروش��یمی، 

صنایع فوالد، آب، برق، خودروسازی و آتش نشانی کاربرد دارد.
این ش��رکت در زمینه تولید رنگ و کامپوزیت با فناوریهای نو فعال اس��ت. 
ام��روز رنگ در طرح های صنعتی و عمرانی دیگر تنها به عنوان یک پوش��ش 
تزئینی یا عایق مطرح نیس��ت بلکه کاربردهایی از قبیل حفاظت اس��تحکام و 

حتی ضدحریق بودن سازه را نیز دارا است.

رنگ های ضدحریق به تولید رسید تا مقاومت 
سازه ها در برابر عوامل تخریبی باالتر رود



طبق آخرین آمار تنها درصد کمی از ایرانی ها بیمه عمر دارند. این خبر 
از یک سو برای جامعه در حال توسعه ایران بسیار تأسف برانگیز و غمناک 
اس��ت و از سوی دیگر برای مدیران و فروش��ندگان بیمه عمر جای بسی 

خوشحالی است.
برخی از افراد بدبین با نگاهی نومیدانه می گویند ما در منطقه ای از جهان 
در زمینه فروش بیمه عمر کار می کنیم که هیچ آگاهی و دانایی و توجهی 
به بیمه عمر وجود ندارد، اما آیا در دل این تهدید یک فرصت عالی وجود 
ندارد؟ بگذارید مسئله را از آن سو نگاه کنیم. اگر همه مردم ایران از بیمه 

عمر  استفاده می کردند آیا فرصتی برای فروش بیمه عمر وجود داشت؟ 
ما بر این باوریم که در دریایی از فرصت ها زندگی می کنیم. آنقدر فرصت 
برای فروش بیمه عمر وجود دارد که حیرت انگیز است. شما به هر سازمان 
و اداره و ش��رکتی بروید می توانید با تعداد زیادی از افراد روبه رو شوید که 

بیمه عمر ندارند. 
داس��تان بیمه عمر در ایران ما را به یاد داس��تان فروش کفش توس��ط 
یک��ی از برندهای اروپایی می اندازد. مدیر بازاریابی ش��رکت به کش��وری 
آفریقایی می رود. در همان نگاه اول متوجه می ش��ود که در این منطقه از 
کره زمین انگار کس��ی کفش را نمی شناسد به طوری که همه پابرهنه راه 
می رفتند. وی در گزارش فعالیت بازاریابی به مدیر ارش��د گفت: متاسفانه 
در این منطقه امکان فروش کفش وجود ندارد زیرا هیچ کس اینجا کفش 
نمی پوش��د بنابراین امکان فروش میسر نیست. مدیر ارشد برای تحقیقات 
بیش��تر بازاریاب��ی مدی��ر دیگری را ب��دون اطالع قبلی ب��ه همان منطقه 
می فرس��تد. مدیر جدید به مح��ض ورود به این منطق��ه آنچنان به وجد 
می آید که سراسیمه به مدیر ارشد سازمان خود تلفن می کند و می گوید: 
ما به دریایی از فرصت طالیی دس��ت یافتیم. اینجا ما می توانیم به هر فرد 
یک جفت کفش بفروشیم چون هیچ کس کفش نمی پوشد. در این داستان 
دو ن��گاه وجود دارد. یکی از نگاه منفی و دیگری از نگاه مثبت به مس��ئله 

نگاه می کند. 
لطفا شما برای فروش بیمه عمر در ایران نگاه مثبت داشته باشید. جامعه 
ایرانی دریایی از فرصت های طالیی برای فروش بیمه عمر است. از همین 
حاال بهانه را کنار بگذارید و با انگیزه قوی وارد بازار ش��وید. همه مردم در 

انتظار شما هستند تا به محض ورود به شما برای بیمه عمر سالم کنند.
ش��اید این روزها به دلیل ش��یوع ویروس و مس��ائل اقتص��اد داخلی و 
نوس��ان های موجود و کاهش ارزش پول داخلی مردم بهانه های مختلفی 
برای بیمه نش��دن ارائه کنند اما یک فروش��نده حرفه ای می تواند با ارائه 

دالیل متقن رضایت مشتریان را فراهم کند. 
ظرفیت موجود برای تامین بیمه عمر در ایران بیش از چند ده میلیون 
نفر اس��ت. این عدد و رقم می تواند معجزه بزرگی در زندگی مردم و ش��ما 
به وجود بیاورد. وقتی مردم یک س��رزمین با بیمه عمر از امنیت و آرامش 
بیشتری برخوردار می ش��وند، اتفاق های خوب و مبارک در زندگی روزانه 
آنها اتفاق می افتد. این یک قانون کیهانی اس��ت که  افراد در همس��ویی 

آرامش بخش با نظام کیهانی می توانند به همه خواسته های خود برسند. 
بی تردی��د بیمه عمر می تواند بخش زی��ادی از نگرانی های مردم را برای 
رس��یدن به زندگی بهتر برطرف کند. وقتی نگرانی از زندگی رخت بربندد 
آرامش وارد می شود و آرامش مقدمه ای برای موفقیت های بزرگ زندگی و 

رسیدن به ثروت و سالمتی  و خوشبختی است. 
از س��وی دیگر وقتی همه مردم به بیمه عمر روی خوش نش��ان دهند 
شما با دریایی از ثروت روبه رو می شوید و زندگی شما به عنوان فروشنده، 

نماینده یا مدیر فروش بیمه عمر به س��مت شکوفایی ثروتمندانه حرکت 
می کند.

اگر تاکنون از ظرفیت های موجود در جامعه ایران برای بیمه عمر استفاده 
نشده به دلیل بی توجهی ماست. آیا ما توانستیم به شکل حرفه ای در این 
زمینه تحقیق کنیم؟ اگر کوتاهی از ماست پس از همین اکنون می توانیم 
جبران مافات کنیم و به ش��کل درس��ت وارد این بازار بکر و دست نخورده 

شویم. 
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که چش��م ما همیشه به دست دیگری 
اس��ت. اگر  مردم آرامش ندارند تک تک ما آدم ها مس��ئول این نگرانی و 
ناآرامی آنها هستیم. فروشندگان بیمه عمر در ایران هنوز نتوانستند رسالت 
واقعی خود را ادا کنند. مدیران بازاریابی و فروش بیمه عمر هنوز به درستی 
یاد نگرفتند که رس��الت آنها در فروش برای رسیدن به یک زندگی بهتر و 
زیباتر برای هر ایرانی است. شما باید در درون خود روزی هزار بار این جمله 
را تکرار کنید که من وظیفه دارم به س��هم خود برای بهتر ش��دن زندگی 

مردم ایران قدمی بردارم. 
رس��الت شما در فروش بیمه عمر ایجاد کش��وری امن و آباد و مردمانی 
شاد و خوشحال اس��ت. این را همه فروشندگان بیمه عمر نمی دانند. آنها 
تصور می کنند که کارشان به مانند فروش یک کاالی فیزیکی است. فروش 
بیمه عمر فروش امنیت است. فروش شادی است. فروش خوشبختی است. 
فروش بیمه عمر فروش رهایی اس��ت. فروش خنده و شادمانی است. شما 
لحظه ای را به یاد بیاورید که کودک لبخند شوق آمیزی بر لب دارد. همسر 
نگاه محبت آمیزی به شوهر دارد. شوهر نگاه شادی بخشی به خانواده دارد. 

اینها نتیجه و ارمغان کار شماست. 
فروش بیمه یک رس��الت عظیم انسانی اس��ت. فروش بیمه راهی برای 
آزادی و رهایی انسان ها از بند نگرانی و ترس و غم و بیماری است. فروش 
بیمه عمر کاری بزرگ و حیاتی اس��ت. ش��ما در همس��ویی با نظام الهی 
می خواهید جان و مال انسان ها را از ناامنی رها کنید، می خواهید بال های 
خوشبختی و شادی به آنها ببخشید. شما فروشندگان و مدیران بیمه  عمر 
کار بزرگی در  نظام کیهانی انجام می دهید. شما آفریده شدید تا به دیگران 
شادی بدهید، امنیت بدهید و عشق بدهید. لبخند هدیه کنید. کارتان را 

بزرگ بدانید. 
کسی که دستمال کاغذی می فروشد با شما که خوشبختی و مهربانی و 
امنیت می فروشید فرق دارد. تفاوت از ثری تا ثریاست. هیچ کاری در جهان 
لذت بخش تر از فروش بیمه عمر نیس��ت. شما فقط فروشنده نیستید شما 
فرشتگان مهربانی هستید که به انسان خدمت می کنید. شما رستگاری را 
به زندگی مردم هدیه می دهید. شما امنیت را وارد زندگی مردم می کنید. 
فرآیند فروش بیمه عمر مانند فروش یک کاالی فیزیکی یا خدمات صرفا 
درمانی نیس��ت. شما آرامش و خوش��بختی و شادمانی را برای هر خانواده 

به ارمغان می آورید. 
فروشنده ای می گفت من هر وقت یک بیمه عمر می فروشم اشک شوق از 
پهنای صورتم سرازیر می شود. گفتم: چرا؟ لبخندی زد و گفت: من با کار خود 
به آن فرد و خانواده اش امنیت دادم. آرامش دادم  و این کاری بزرگ اس��ت. از 
اینکه می بینم در آرامش مردم نقش��ی ولو اندک دارم خیلی خوشحالم. حالم 

خوب است. من حال دیگران را برای زندگی کردن خوب می کنم. 
تک تک شما فروشندگان و مدیران بیمه عمر کاری کارستان می کنید. 
ش��اید برخی هنوز ندانند که در چه دریای زیبایی از عشق و مهربانی کار 
می کنند. ش��ما کار می کنید پول درمی آورید، اما کار شما فقط فروختن و 
پول درآوردن نیس��ت. ش��ما زندگی مردم را از ناامنی و نگرانی و ترس و 

دلهره  نجات می دهید.
وقتی آدمی به آرامش برس��د دروازه های خوشبختی و ثروت و سالمتی 

به روی آنها باز می ش��ود. شما فکر می کنید چرا مردم بیمارند؟ آیا چیزی 
به نام بیماری در جهان واقعی وجود دارد؟ پاسخ منفی است. بیماری یک 
امر ذهنی است. زمانی که ذهن در وضعیت غیرتعادلی قرار می گیرد دچار 
بهم ریختگی می ش��ود و نمود آن در جس��م تجلی می کند. فرد بیمار یک 
ناهماهنگ��ی و بی توازنی ذهنی دارد. وقتی ش��ما با فروش بیمه عمر به او 
امنی��ت می دهید، آرامش می دهید ذهن در وضعیت تعادلی و توازنی قرار 
می گیرد و بدن س��المت خود را حفظ می کن��د، اما وقتی دلهره و نگرانی 

در جان آدمی باشد سیستم دفاعی بدن قدرت خود را از دست می دهد.
 شما با فروش بیمه عمر به انسان ها زندگی می دهید. سالمتی می دهید. 
این نعمت بزرگی اس��ت. ش��ما چند تا عدد و رقم نمی فروشید شما کاغذ 

نمی فروشید شما جان دوباره و حیات تازه به زندگی آدم ها می دهید. 
کس��ی که فکر می کند بازاریابی بیمه عمر مانند بازاریابی ماست و پنیر 
اس��ت لطفا همین امروز کارش را رها کند، چون تفاوت از زمین تا آسمان 
اس��ت. کاری ک��ه بیمه عمر می کند راهی به س��وی موفقی��ت و ثروت و 
سالمتی اس��ت. زیرا وقتی آدم ها آرامش داش��ته باشند به حس خوبی از 
زندگی می رس��ند و طبق نظر روانشناسان حس خوب اتفاق های خوب را 

در زندگی آدم رقم می زند. حال خوب زندگی خوبی برای آدم می آورد. 
کارمند ش��ریفی که نگران بازنشس��تگی خود و بیکاری فرزند و بیماری 
همس��ر اس��ت با بیمه عمر آرام می ش��ود. خیالش برای فردا راحت است. 
می دان��د که در زیر چت��ر بزرگ بیمه عمر می تواند ب��ه همه نگرانی ها در 
زمان الزم پاس��خ دهد. وقتی ذهنش آرام باشد شکوفایی و خالقیت از راه 
می رس��د. همین کارمند در آستانه بازنشس��تگی با ذهن آرام خود کاری 
خالقانه می کند دس��ت به آفرینش��گری می زند. کارآفرین می شود. فرزند 
او با انگیزه وارد میدان کار می ش��ود و چون سراس��ر شوق و مهربانی است 
کائنات نیز با او همس��و می ش��وند و او به سرعت در جایی مشغول به کار 
می شود. سیستم دفاعی بدن همس��ر به خاطر آرامش موجود در خانواده 
قوی می ش��ود و بیماری را از خانه وجودش بی��رون می کند. اینها معجزه 

بیمه عمر است. 
ش��ما با بیمه عمر معجزه می کنید و زندگی انسان ها را از ناامنی نجات 
می دهید. وظیفه شما در برخورد با آدم ها بسیار سنگین است. شما رسالتی 
بر دوش دارید ش��ما با بیمه عمر کردن آدم ه��ا به زندگی آنها، به خانواده 
آنها، به جامعه خود و به خود خدمت می کنید و اگر آنها را بیمه عمر نکنید 

کوتاهی کردید.
برای اینکه ش��ما چیزی می دانید که دیگ��ران نمی دانند. انگار در بیابان 
خشک و بی آب و علف شما چندین بشکه آب دارید و با قمقمه می توانید 
زندگی آدم ها را از تشنگی نجات دهید، اما در زیر درخت و کنار بشکه های 
آب خنک و سرد نشسته اید و انگار نه انگار که مردم تشنه آب زندگی اند در 

واقع  در انجام رسالت شغلی خود کوتاهی کردید. 
آب زندگی در دس��تان شماس��ت. ش��ما باید کوچه به کوچه بگردید و 
تشنگان آب را نجات دهید. از شما انتظار نجات دهندگی است. ما از مدیران 
و فروشندگان لوازم یدکی خودرو انتظار نداریم که زندگی مردم را از ناامنی 
و ترس و غم رها کنند، اما از ش��ما که هم آگاهی و دانایی دارید و وظیفه 
انتقال این آگاهی و دانایی بر دوش شماس��ت انتظار می رود کمی جدی تر 

به کار خود نگاه کنید. 
رویکرد ش��ما در برابر آدم ها باید نجات دهنگی باشد. شما نباید وقتی با 
مشتری روبه رو شدید ابتدا از پول و ثروت و سرمایه و پس انداز حرف بزنید 

شما باید دقیق و ظریف از نیازهای انسان امروز و نگرانی هایش بگویید.
بیمه عمر می تواند معجزه زندگی باشد اگر شما بتوانید این رسالت بزرگ 
را که بر دوش ش��ما فروش��ندگان و نمایندگان و مدیران فروش اس��ت به 

خوبی ادا کنید.

سخنی با فروشندگان بیمه عمرBRANDکارگاهبرندینگ

بیمه عمر بیمه زندگی است

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

محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی

کمپین مک دونالد برای سال نو سنتی در 
آسیای شرقی

برن��د م��ک دونال��د همیش��ه تاکید زی��ادی بر روی س��ال نو در 
فرهنگ ه��ای مختلف دارد. دلیل این امر امکان تاثیرگذاری بس��یار 
بیش��تر بر روی مخاطب هدف در چنین زمان هایی است. سال نو در 
فرهنگ آسیای شرقی منطبق با 8 فوریه است. شاید تا همین چند 
ده��ه پیش این امر برای برندهای اروپایی و آمریکایی دارای اهمیت 
نبود، اما امروزه به دلیل س��هم گسترده آسیای شرقی از محصوالت 

مختلف وضعیت متفاوت شده است. 
کمپین مک دونالد برای س��ال جدید میالدی ش��امل همکاری با 
برخی از هنرمندان بومی آس��یای شرقی به منظور طراحی ویدئو و 
همچنین تصاویر جذاب برای س��ال نو است. بی شک اغلب مردم در 
مورد افسانه های مختلف بومی در آسیای شرقی نکاتی را شنیده اند. 
این امر جذابیت های این فرهنگ برای مردم سراس��ر دنیا را افزایش 
می دهد. نکته جالب اینکه مک دونالد برای سال نو سنتی در آسیای 
ش��رقی برنامه تخفیف ویژه به مش��تریان را دارد. مش��تریان به این 
ترتی��ب با خرید هر کدام از برگرهای م��ک دونالد یک برگر رایگان 
به عنوان هدیه سال نو دریافت خواهند کرد و این امر جذابیت  های 

بازاریابی مک دونالد برای سال نو را افزایش داده است. 
انتخاب نام برای کمپین های بازاریابی همیش��ه امر دشواری بوده 
اس��ت. مک دونال��د در رابطه با انتخاب نام ب��رای کمپین جدید در 
آسیای شرقی بر روی نزدیک ساختن فرهنگ غربی و آسیای شرقی 
تمرکز کرده است. بر این اساس نام »شروع طالیی« بر روی کمپین 
تازه این برند گذاش��ته شده اس��ت. این نام بر روی شروع بهتر سال 
جدید، با توجه به بح��ران کرونا و همچنین همکاری نزدیکتر میان 
مک دونالد و برندهای فس��ت فود محلی در این منطقه تاکید دارد. 
با این حساب مک دونالد در زمینه انتخاب نام برای کمپین تازه اش 
نهایت دقت نظر را به خرج داده اس��ت. یکی از دیگر از نکات جالب 
در م��ورد کمپی��ن مک دونالد مربوط به اس��تفاده از بازیگران بومی 
در آن اس��ت. این امر نق��ش مهمی در تاثیرگ��ذاری بهینه کمپین 

خواهد داشت. 
marketingdive.com :منبع

فاجعه مایکروسافت در به روز رسانی اخیر 
ویندوز 10

ی��ک روز دیگر با ب��ه روز رس��انی فاجعه بار ویندوز ۱۰ از س��وی 
مایکروس��افت همراه شده اس��ت. کاربران ویندوز در طول سال های 
اخیر به نسخه های به روز رسانی فاجعه بار عادت کرده اند. نسخه های 
مختل��ف ویندوز ۱۰ هر چن��د هفته یک بار با آپدیتی دردسرس��از 
مواجه می ش��وند. تیم فنی مایکروس��افت آپدی��ت فوریه را با هدف 
کاه��ش برخی از ایرادات در نس��خه قبلی طراحی کرد، اما در عمل 
همین به روز رسانی مشکالت بیشتری برای کاربران به همراه داشته 

است. 
اگر سیستم شما نیز در پی به روز رسانی جدید مایکروسافت دچار 
مش��کالتی شده اس��ت، باید نس��بت به ورژن ویندوز ۱۰ تان توجه 
نمایید. براس��اس گزارش رس��می تیم فنی مایکروسافت ورژن های 
۱۹۰۹، ۲۰۰۴ و ۲۰H۲ در ب��ه روز رس��انی جدی��د وین��دوز دچار 
مشکالت قابل مالحظه ای شده اند. آپدیت ماه فوریه ویندوز با هدف 
رفع مش��کالت مربوط به نرم افزاره��ای NET Framework در 
نس��خه های ۳.۵ و ۴.8 طراحی ش��د، با این ح��ال خود موجب بروز 
مش��کالت جدی در سیس��تم کاربران می ش��ود. برخ��ی از کاربران 
مش��کل در باالآمدن ویندوز و حتی مواجهه ب��ا صفحه آبی ویندوز 

را گزارش کرده اند. 
یکی از نرم افزارهای دردسرس��از برای تیم طراحی و برنامه نویسی 
ویندوز Visual Studio ۱۰ اس��ت. مایکروس��افت نحوه طراحی 
اولیه این نرم افزار را دردسرس��از و دشوار برای توسعه بیشتر ارزیابی 
کرده اند، با این حساب به زودی شاهد تغییر شیوه برنامه نویسی این 
نرم افزار از سوی تیم فنی مایکروسافت خواهیم بود. متاسفانه مشکل 
موردنظر تنها ایراد موجود در ویندوز ۱۰ نیس��ت. تیم مایکروسافت 
برای پوش��ش ای��رادات جاری باید زمان بس��یار زیادی را اختصاص 
دهند. در غیر این صورت نارضایتی ها نسبت به ویندوز ۱۰ و کیفیت 

پایین به روز رسانی هایش ادامه خواهد داشت. 
tomsguide.com :منبع
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آیا تا به حال نس��بت به هزینه های ب��االی جلب نظر مخاطب هدف در 
عرصه بازاریابی فکر کرده اید؟ بس��یاری از برندها برای جلب نظر مخاطب 
هدف نیاز به طی مراحل مختلفی دارند. این امر مشکالت بازاریابی برندها 
را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. امروزه جلب نظر مخاطب هدف 
به دلیل افزایش سطح رقابت میان برندها بدل به امری دشوار شده است. 
اگر کس��ب و کارها برنامه و استراتژی مشخصی برای جلب نظر مخاطب 
هدف نداشته باشند، با مشکالت بسیار زیادی در این مسیر مواجه خواهند 

شد. 
بس��یاری از بازاریاب ها و کاربران عادی در سطح اینترنت در طول چند 
سال اخیر مفهوم بازاریابی توجه محور را شنیده اند. شاید پیش از این چنین 
مفهومی برای بازاریاب ها چندان جدی نبود. ش��مار باالیی از ش��یوه های 
بازاریابی نوآورانه در عمل تکرار همان الگوهای ثبات و پرطرفدار است. نکته 
مهم در این میان تفاوت بازاریابی توجه محور با دیگر الگوهای جاری است. 
بازاریاب��ی توجه محور بر روی س��لیقه و المان ه��ای جلب کننده توجه 
مشتریان تاکید دارد. بازاریاب ها با استفاده از این شیوه امکان تعامل هرچه 
بهت��ر با مخاطب هدف را پیدا می کنند. یکی از پیش��فرض های اصلی در 
دنیای بازاریابی و تبلیغات محدودیت توجه کاربران به نکات مختلف است. 
این امر برای بسیاری از بازاریاب ها مشکالت بسیار زیادی به همراه داشته 
است بنابراین بازاریابی توجه محور در تالش برای استفاده حداکثری از توان 

بازاریاب ها برای جلب نظر مخاطب هدف است. 
بسیاری از کمپین های بازاریابی در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف 
به شیوه های تهاجمی است. این امر به معنای هدف  گذاری برندها بر روی 
مخاطب هدف به منظور جلب نظر آنها با پیش��نهاد مس��تقیم محصوالت 
است. اگر کسب و کارها عالقه مند به استفاده از الگوی بازاریابی توجه محور 
باشند، باید مراجعه مستقیم به مشتریان را فراموش نمایند. این امر یکی 
از اصول اولیه بازاریابی توجه محور اس��ت بنابراین کس��ب و کارها باید بر 
روی نکات متفاوتی برای جلب نظر مخاطب هدف تمرکز داش��ته باشند. 
مهمترین مرحله در اینجا تالش برای شناسایی مخاطب هدف است. بدون 
شناخت درست از مشتریان امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی شان فراهم 

نخواهد شد. 
اصطالح بازاریابی توجه محور نخس��تین بار از سوی استیو جلی مطرح 
شد. هدف اصلی جلی بحث از شیوه های دیگر بازاریابی و تالش برای ایجاد 
تنوع هرچه بیشتر در فرآیند فعالیت بازاریابی برندها بود. امروزه بسیاری از 
کسب و کارها دیگر به دنبال شیوه های تهاجمی برای جلب نظر مخاطب 
هدف نیستند. این امر شامل کاهش تعداد تبلیغات آزاردهنده در اینترنت 
می شود. با این حساب آشنایی با الگوی بازاریابی توجه محور برای هر کسب 
و کار عالقه من��د به تغییر الگوی بازاریابی اش ضروری خواهد بود. در ادامه 
برخی از نکات و گام های مهم برای اجرای درس��ت بازاریابی توجه محور را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. تمرکز بر روی ویژگی پلتفرم ها

یکی از راهکارهای جالب برای جلب نظر مخاطب هدف نمایش محتوای 
بازاریابی برندها به صورت عادی در شبکه های اجتماعی است. بسیاری از 
برندها برای جلب نظر مخاطب هدف اقدام به استفاده از شیوه های عجیبی 
می کنن��د. پرداخت هزینه برای نمایش تبلیغات در بخش های منحصر به 
فرد شبکه های اجتماعی شاید در نگاه نخست ایده بسیار جذابی باشد، اما 
در مدت زمانی اندک موجب بی توجهی کاربران خواهد شد. در عوض اگر 
کاربران محتوای بازاریابی را به طور کامال عادی دریافت کنند، تمایل بسیار 
بیشتری برای تعامل با برندها نش��ان خواهند داد. این امر نوعی بازاریابی 
معکوس محسوب می ش��ود بنابراین در الگوی پیش روی تمرکز اصلی بر 
روی اس��تفاده معکوس از شیوه های بازاریابی رایج است. شاید این امر در 
ابتدا برای بازاریاب ها بس��یار دشوار باش��د، اما در بلندمدت بدل به مزیت 

رقابتی کمپین های شان خواهد شد. 

آش��نایی با فضای طبیعی ش��بکه های اجتماعی اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف نیاز به 
کارهای عجیب و غریب ندارند. در عوض باید آشنایی مناسبی با شبکه های 
اجتماعی داشته باشیم. این امر امکان استفاده از تمام جزییات و امکانات 
مختلف پلتفرم ه��ای اجتماعی را فراهم خواهد ک��رد. برخی از برندها در 
این مس��یر بر روی تولید محتوا به صورت عادی در اینس��تاگرام و توییتر 
تمرک��ز دارند. این امر امکان جلب نظر مخاط��ب هدف به طور فزاینده را 
به همراه دارد. همچنین در صورت آش��نایی با تمام جزییات اینس��تاگرام 
و توییتر شانس بازاریاب ها برای تولید محتوا به شیوه های منحصر به فرد 

افزایش می یابد. 
2. نگارش پیام های واضح 

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی و به طور کلی فضای آنالین نیازمند 
تمرکز بر روی پیام های واضح اس��ت. بسیاری از اوقات بازاریاب ها به دلیل 
عدم تمایل برای بیان محتوا و پیام واضح نتیجه بازاریابی مناسبی دریافت 
نمی کنن��د. بازاریابی توجه محور باید پیام مش��خصی برای مخاطب هدف 
داشته باشد. در غیر این صورت کاربران تمایلی برای تعامل با برند نخواهند 

داشت. 
جلب توجه مخاطب هدف همیشه با المان های ساده و در عین حال مهم 
برای آنها صورت می گیرد بنابراین در اینجا نیز باید از همین شیوه استفاده 
کرد. هرچه چشم انداز کلی کمپین بازاریابی برندمان ساده تر باشد، شانس 
باالتری برای جلب توجه مخاطب هدف خواهیم داش��ت. متاسفانه برخی 
از برندها بدون توجه به تفاوت سلیقه مشتریان در بازارهای مختلف اقدام 
به تولید محتوا می کنند. این امر همیشه مشکالتی برای کسب و کارها به 
همراه خواهد داشت، با این حساب شخصی سازی محتوای بازاریابی برای 
مخاطب هدف امری متفاوت از تولید محتوای ساده و همراه با پیام روشن 
است. این امر حتی در برخی از موارد برندها را به سوی ایجاد چند حساب 

کاربری رسمی در شبکه های اجتماعی ترغیب می کند. 
3. استفاده از محتوای چندرسانه ای

استفاده از محتوای چندرس��انه ای برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ایده جالبی اس��ت. این امر در طول سال های اخیر به دلیل 
پیشرفت فنی کسب و کارها و بهبود توانایی شان برای تولید محتوا براساس 
سلیقه مخاطب هدف توسعه قابل مالحظه ای داشته است. هدف اصلی در 
تولید محتوای چندرس��انه ای استفاده از تمام ظرفیت های تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف است. اشتباه برخی از برندها تمرکز بر روی یک فرمت 
خاص برای بازاریابی است. این امر در طول سال های اخیر با تمرکز بیش 

از اندازه برندها بر روی فرمت ویدئو شکل گرفته است. 
فرمت هایی نظیر گیف، پادکس��ت و همچنین متن برای مخاطب هدف 
هنوز هم جذابیت دارد بنابراین باید نسبت به استفاده درست از آنها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��تفاده نمایی��م. در غیر این صورت 

احتمال ریزش مخاطب هدف برند افزایش می یابد. 
وقتی کس��ب و کارهای بسیار زیادی در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با استفاده از شیوه بازاریابی ویدئویی هستند، توانایی جلب 
نظر هر برند به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. بهترین راهکار 
در این میان تالش برای اس��تفاده از ش��یوه های متفاوت است. درست به 
همین خاطر در طول یک دهه اخیر تمایل برندهای بزرگ برای استفاده از 
فرمت های محتوایی مختلف در حوزه بازاریابی به شدت افزایش یافته است. 
گاهی اوقات برندها برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف 
اقدام به انتش��ار محتوای بازاریاب��ی در قالب فرمت های مختلف می کنند. 
این امر به معنای انتشار یک محتوای خاص برای مخاطب هدف در قالب 
فرمت های صوتی، ویدئویی، متنی و تصویری اس��ت. مزیت اصلی این امر 
امکان تاثیرگذاری گسترده بر روی مخاطب هدف خواهد بود بنابراین دیگر 
نگرانی نس��بت به وضعیت برندها در فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و همچنین تمایل اندک کاربران به یک فرمت خاص مطرح نخواهد 

بود. 
4. تاکید بر بیان داستان

اس��تفاده از داس��تان های جذاب برای جلب نظر مخاطب هدف ش��یوه 
تازه ای نیس��ت. داستان س��رایی در عرصه کس��ب و کار و بازاریابی دارای 
قدمت بسیار زیادی است. اغلب رسانه ها نیز برای جلب نظر مخاطب هدف 
اقدام به بیان داستان های جذاب می کنند. درست به همین خاطر صنعت 
س��ینمای یکی از پرطرفدارترین حوزه های زندگی مردم را شکل می دهد. 
بازاریاب ها برای تاثیرگذاری و جلب نظر مخاطب هدف باید نسبت به بیان 
داستان های جذاب حساسیت نشان دهند. در غیر این صورت شانسی برای 
رقاب��ت موثر و جلب نظر مخاطب هدف نخواهند داش��ت. امروزه برخی از 
برندها برای تعامل با مخاطب هدف اهداف بس��یار دور و درازی را تدوین 
می کنند. این امر شاید در نگاه نخست به برنامه بازاریابی برند شکل و نظم 
خاصی دهد، اما در عمل موجب ناتوانی برای تمرکز بر روی اهداف جاری 
خواهد ش��د بنابراین بهترین راهکار ب��رای یک برند تمرکز بر روی اهداف 

جاری کسب و کار خواهد بود. 
داستان یک برند باید دست کم تا بخشی ریشه در واقعیت داشته باشد. 
استفاده از سرگذش��ت برند برای داستان سرایی همیشه ایده جذابی بوده 
اس��ت. شیوه های داستان س��رایی در طول س��ال های اخیر پیشرفت قابل 
مالحظه ای داش��ته است. اکنون برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از ایده های متنوعی اس��تفاده می کنند. ش��اید یک��ی از موفق ترین 
داس��تان های بازاریابی مربوط به برند نایک باش��د. این برند با استفاده از 
ش��عار »فقط انجامش بده« توجه میلیون  ها کاربر در سراسر دنیا را جلب 
کرده است. طراحی داستان های جذاب براساس داستان تعاملی برند نایک 
در ط��ول دهه های اخیر بیانگر اهمیت ریش��ه واقعی دغدغه های بازاریابی 

هر برند است. 
حض��ور در ش��بکه های اجتماعی متعدد در طول س��ال های اخیر برای 
برندها اهمیت باالیی پیدا کرده است. یکی از نکات مهم درخصوص حضور 
در ش��بکه های اجتماعی مختلف مربوط به نیاز به ایده های متعدد است. 
بدون تردید بازنش��ر دقیق یک محتوای اینستاگرامی در سایر شبکه های 
اجتماع��ی برای جلب نظر مخاطب هدف به هیچ وجه جذاب نخواهد بود 
بنابراین هر برند باید به دنبال شیوه های منحصر به فرد برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف باشد. این امر به معنای توسعه تیم بازاریابی به موازات 

تصمیم گیری برای حضور در شبکه های اجتماعی بیشتر است. 
استفاده از داستان های جذاب بدون دسترسی به ابزارها و تعداد بازاریاب 
کافی امکان پذیر نیست بنابراین تالش برای حضور در شبکه های اجتماعی 
متعدد با اس��تفاده از یک تیم بازاریابی محدود نتیجه ای به جز شکس��ت 
نخواهد داش��ت. توجه به بخش های مختلف ب��رای بازاریابی بهینه امری 
ض��روری در میان تمام برندها خواهد ب��ود. این امر بر روی کیفیت نهایی 

داستان یک برند نیز تاثیر خواهد داشت. 
5. توجه به بازاریابی احساسی

آیا تا به حال در مورد بازاریابی احساس��ی مطالعه داشته اید؟ بسیاری از 
بازاریاب ها حتی نام این ش��یوه بازاریابی را نیز نشنیده اند. این امر موجب 
بی توجهی مداوم بازاریاب ها به الگوی بازاریابی احساس��ی می شود. امروزه 
مشتریان وفادار هر برند دارای تعامل احساسی با آن مجموعه هستند. این 

امر مزیت های بسیار زیادی برای برندها به همراه دارد. 
تالش برای آگاهی از س��لیقه مخاطب هدف همیش��ه ب��ه همراه نوعی 
ارتباط عاطفی با آنهاس��ت. همین امر موجب تمایل مشتریان برای تکرار 
فرآیند خرید می شود. اگر هدف بازاریابی یک برند تمرکز بر روی المان های 
احساس��ی و مورد عالقه مخاطب هدف نباش��د، در نهایت مس��یر بسیار 
دشواری برای جلب نظر کاربران خواهد داشت بنابراین باید همیشه به این 

نکته مهم در عرصه بازاریابی توجه داشته باشیم. 
تعامل احساسی با مخاطب هدف بدون شناخت درست وی ممکن نیست 
و درس��ت به همین خاطر بسیاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف اقدام به تحلیل بلندمدت رفتار آنالین آنها می کنند. 
پیش از این بررسی رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی امر بسیار دشواری 
بود. با این حال اکنون این امر بدل به یکی از شیوه های ساده و تاثیرگذاری 
بر روی جلب نظر مخاطب هدف شده است. دلیل این امر توسعه ابزارهای 

دارای هوش مصنوعی در عرصه بازاریابی اس��ت. بس��یاری از برندها برای 
تعامل با مخاطب هدف نیاز به راهکارهای عجیب و غریب ندارند. انتخاب 
یک ابزار بازاریابی مناس��ب امکان دسترسی به دامنه وسیعی از داده های 
کارب��ردی را فراهم خواهد کرد. این امر در فرآیند همکاری با بازاریاب ها و 
یا آژانس های معتبر نیز شکل می گیرد بنابراین در هر مرحله ای از بازاریابی 

توجه محور، در صورت نیاز، باید با مشاوران حرفه ای تعامل داشت. 
6. توجه به مزیت های بازاریابی مشترک

بازاریابی مشترک به فرآیند همکاری میان دو یا چند برند گفته می شود. 
این فرآیند با هدف تاثیرگذاری ویژه بر روی مخاطب هدف شکل می گیرد. 
بسیاری از برندها برای تعامل با مخاطب هدف به تنهایی توانایی محدودی 
دارند. همین امر همکاری میان برندها را بدل به گزینه ای جذاب برای آنها 
می س��ازد. امروزه برخی از برندها در مسیر بازاریابی و جلب نظر مخاطب 
هدف اقدام به همکاری با برندهای دارای زمینه و زنجیره مش��تریان واحد 

می کنند. 
مهمترین مسئله در زمینه همکاری با دیگر برندها برای بازاریابی توجه 
به عدم رقابت مستقیم میان شان است. اگر دو برند دارای رقابت مستقیم 
با هم باش��ند، همکاری بازاریابی شان عجیب و دردسرساز خواهد بود. اگر 
کسب و کار شما در حوزه تولید لوازم خانگی مانند تلویزیون فعالیت دارد، 
همکاری با یک اس��تودیو تولید فیلم یا انیمیشن ایده جذابی خواهد بود. 
دلیل این امر عدم رقابت مس��تقیم برندهای حاض��ر در حوزه موردنظر و 

امکان تمرکز بر روی منافع مشترک است. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها برای تعامل با مخاطب هدف عجله بسیار 
زی��ادی دارند. این امر فرآیند همکاری ب��ا مخاطب هدف را بیش از اندازه 
دش��وار خواهد س��اخت. این امر شامل عجله برای همکاری یا حتی تولید 
محتوای بازاریابی است. اگر زمان کافی برای تولید محتوای بازاریابی را در 

نظر نگیریم، نتیجه بازاریابی برندمان فاجعه  بار خواهد بود. 
یکی از ایده های مناسب برای بازاریابی با همکاری دیگر برندها مربوط به 
حوزه اینفلوئنسر مارکتینگ است. بدون تردید بسیاری از برندها در تالش 
برای همکاری با اینفلوئنسرها هستند. این امر مزیت های قابل مالحظه ای 
برای برندها دارد. یکی از مزیت های این تکنیک امکان جلب نظر مخاطب 
هدف با توجه به اعتماد باالی آنها به اینفلوئنسرهاست. اگر یک کسب و کار 
عالقه مند به همکاری با اینفلوئنسرهاست، باید نسبت به زمینه تخصصی 
اف��راد مدنظر توجه نش��ان دهد. یکی از اش��تباهات رایج کس��ب و کارها 
همکاری با اینفلوئنسرها بدون تحقیق قبلی در مورد وضعیت فعالیت شان 
است. این امر همیشه همراه با مشکالت فراوانی خواهد بود. با این حساب 
هرچه مطالعه بیشتری در مورد گزینه های همکاری برندمان داشته باشیم، 

در نهایت شانس باالتری برای جلب نظرشان خواهیم داشت.
7. طراحی سایت کاربردی

بسیاری از برندها در زمینه طراحی سایت مشکالت زیادی دارند. تجربه 
مشترک اغلب مشتریان مواجهه با سایت های غیرکاربردی برندهاست. این 
امر به تنهایی امکان شکست همه جانبه فعالیت بازاریابی برندها را به همراه 
دارد بنابراین هر کسب و کار باید پیش از تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با اس��تفاده از شیوه بازاریابی توجه محور نسبت به وضعیت 
سایت رسمی اش توجه نشان دهد. این امر برای هر کسب و کاری ضروری 
خواهد بود. در غیر این صورت در میانه مس��یر بازاریابی مشکالت فراوانی 

برای هر برند ایجاد خواهد شد.
بازاریاب��ی توجه محور هنوز در ابتدای مس��یر قرار دارد بنابراین تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از شیوه های رایج در 
این حوزه امر جالبی خواهد بود. بسیاری از برندها استفاده از یک شیوه 
نوآورانه بازاریابی را نوعی ریسک تلقی می کنند. نکته مهم در این میان 
امکان یافتن مزیت های مش��خص در پی اس��تفاده از الگویی نوآورانه در 
حوزه بازاریابی اس��ت. اگر کس��ب و کار شما تمایل به استفاده از الگوی 
بازاریاب��ی توجه محور دارد، توصیه های م��ورد بحث در این مقاله کمک 

شایانی به آن خواهد کرد. 
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برگزاری مراس��م های آنالین در طول س��ال های اخیر ب��دل به ترندی 
محبوب در میان کس��ب و کارهای مختلف ش��ده است. بسیاری از برندها 
برای ایجاد تعامل و رابطه نزدیک با مشتریان، کارمندان و سهامداران اقدام 
ب��ه برگزاری چنین مراس��م هایی می کنند. بدون تردید ب��ا وجود ویروس 
کرونا و تهدید شیوع آن امکان برگزاری جلسات و دورهمی های حضور در 
دنیای کس��ب و کار نیست بنابراین باید به دنبال راهکارهایی برای انتقال 
این مراسم ها به فضایی امن مدنظر داشته باشیم. بهترین راهکار برگزاری 
دورهمی  ها به صورت آنالین است. این امر مانع انتقال ویروس کرونا شده 

و ارتباط میان اعضای شرکت را نیز حفظ خواهد کرد. 
اگر از طرفداران مجموعه های س��ریالی باش��ید، س��ریال کمدی »دفتر 
کار« یک��ی از گزینه ه��ای مورد عالقه تان خواهد بود. این س��ریال به طور 
کم��دی به دغدغه های کارمندان در یک دفتر کار کوچک می پردازد. یکی 
از قس��مت های مورد عالقه من در این سریال مربوط به برگزاری دورهمی 
دوس��تانه میان کارمندان اس��ت. ب��دون تردید برندهای ب��زرگ در طول 
دورهمی های کاری ش��ان عالقه ای به تقلید از س��ریال های کمدی ندارند، 
اما نباید تمام طول جلس��ه را نیز به طور کامال جدی س��پری کرد. برخی 
از برندها با همین اس��تراتژی شانس ش��ان برای تعامل بهتر با کارمندان، 
مش��تریان و س��هامداران را از دس��ت می دهند. هدف اصلی در این مقاله 
آش��نایی با گونه های دورهمی در محیط کار و مرور شیوه های اجرای آن 
اس��ت. در ادامه این بحث را در قالب ۷ ایده اساس��ی مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
1. سمینارهای کاربردی

وقتی از س��مینار صحبت می کنیم، نخس��تین نکته وجه آموزش��ی اش 
اس��ت بنابراین مخاطب هدف باید نکات قابل مالحظه ای را طی حضورش 
در س��مینار دریافت کند. یکی از ن��کات مهم در این میان توجه به وجهه 
حرفه ای برگزاری س��مینار در فضای آنالین است. بدون شک جلب توجه 
مخاطب هدف به صورت حضوری کار ساده تری در مقایسه با فضای آنالین 
است. این امر ضرورت جلب همکاری دیگران را مطرح می کند. سمینارهای 
آنالین باید همیش��ه بر روی مخاطب هدف به عنوان ش��خصیتی فراتر از 
ش��نونده صرف حساب کنند. این امر موجب افزایش تمایل مخاطب برای 
حضور مداوم در س��مینارهای برند و تعام��ل نزدیک با مهمان های اصلی 

می شود. 
گاهی اوقات س��مینارهای برند دارای ماهیتی بسیار حرفه ای است. این 
امر همکاری با برخی از مهمترین ش��خصیت های حوزه کس��ب و کار در 
طول چند روز پش��ت سر هم را مطرح می س��ازد. درست به همین خاطر 
باید نس��بت به برگزاری مراسم های کاری به صورت متفاوت اقدام نماییم. 
در غیر این صورت سمینار برندمان نیز مانند بسیاری از سمینارهای دیگر 
مورد بی توجهی مخاطب هدف قرار می گیرد. برخی از برندها برای افزایش 
جذابیت سمینارهای شان اقدام به همکاری با دیگر برندها می کنند. این امر 

نقش مهمی در افزایش جذابیت سمینار برند خواهد داشت. 
2. ایجاد دورهمی های مخصوص اعضای تیم شرکت

دورهمی های تیمی، همانطور که از نام شان پیداست، برای ایجاد رابطه ای 
نزدی��ک میان اعضای تیم مش��خصی از ش��رکت برگزار می ش��ود. امروزه 
بس��یاری از تیم های کاری به دلیل توس��عه فرآیند دورکاری دیگر ارتباط 
س��ابق را با هم ندارند. این نکته ش��اید در نگاه نخست امر مهمی نباشد، 
اما در درازمدت مش��کالت بسیار زیادی ایجاد خواهد کرد بنابراین کسب 
و کارها باید برای جلب نظر اعضای تیم شرکت و بهبود رابطه میان شان از 
چنین دورهمی هایی استفاده نمایند. دورکاری همیشه بهترین گزینه برای 
ش��رکت ها نیس��ت. وقتی کارمندان دور از هم به فعالیت مشغول هستند، 
فرآیند همکاری بس��یار سخت خواهد شد بنابراین باید بهبود رابطه میان 

کارمندان در این شرایط را مدنظر قرار داد.
دورهمی های مربوط به یک تیم خاص برند نباید همیشه ماهیتی جدی 
داش��ته باشد. بس��یاری از کارمندان در صورت ماهیت صرفا جدی جلسه 
تمایل��ی برای حضور در آن نخواهند داش��ت. مهمترین نکته در این میان 
تالش برای ایجاد فضایی صمیمی میان اعضای شرکت است. اگر این نکته 
به خوبی مدنظر مدیران ارش��د برند و اعضای اصلی تیم قرار گیرد، امکان 
فعالیت بهینه در حوزه کس��ب و کار فراهم خواهد ش��د. برخی از کسب و 
کاره��ا به طور مداوم این نکته را م��ورد بی توجهی قرار می دهند بنابراین 
وقتی با مشکل در زمینه اجرای همکاری با دیگران مواجه می شوند، تمام 
همکاران ش��ان را مقصر قلمداد می کنند. دورهمی های مربوط به یک تیم 
کاری حتی اگر به طور کامل به شوخی و سرگرمی بگذرد، دست کم امکان 
بهبود رابطه میان اعضا را دارد. این امر نقش مهمی در ادامه مناسب فرآیند 

دورکاری از سوی اعضای شرکت خواهد داشت. 
3. جلسه ویژه برای ایجاد تیم جدید

تش��کیل تیم های کاری برای بخش های مهم کسب و کار امر زمانبری 
است. بسیاری از شرکت ها در شرایط عادی جلسات متعددی برای تعیین 
نیاز به تیم های جدید در عرصه کس��ب و کار و همچنین انتخاب اعضای 
مناسب برای آن برگزار می کنند. نکته مهم در این میان شرایط کرونایی و 
دورکاری بس��یاری از برندهاست بنابراین برگزاری یک جلسه آنالین برای 

تصمیم گیری در مورد نیاز به تیم جدید کاری ضروری خواهد بود. 
بدون تردید در چنین دورهمی هایی نیاز به حضور تمام اعضای شرکت 
نیس��ت. مهمترین نکته دعوت از تمام مدیران ارش��د شرکت و حضور به 
موقع در جلسه اس��ت. ماهیت رسمی چنین جلسه هایی امکان شوخی و 
س��رگرمی را از بین می برد. یکی از گام های مناس��ب برای اجرای درست 
چنین برنامه ای اختصاص زمان مناسب به هر کدام از اعضا برای بیان نکات 
مدنظرش��ان اس��ت. در غیر این صورت عالقه برخی از مدیران برای ادامه 

حضور در چنین جلساتی به شدت کاهش خواهد یافت. 
برخی از جلسات مربوط به ایجاد تیم امکان بیان نکات آموزشی را فراهم 
می س��ازد. به عنوان مثال، برگزاری یک جلسه برای بیان اهمیت سالمت 
روان��ی در محیط کار ایده مناس��بی خواهد بود. چنین جلس��ه ای باید به 
طور کامل برای بیان دیدگاه های کاری هر کدام از مدیران ارش��د شرکت 
اختص��اص پیدا کند. س��پس در این میان بیان برخ��ی از نکات مربوط به 

سالمت روانی در محیط کار ضروری خواهد بود. 
4. بزرگداشت موفقیت برند

آیا کسب و کار شما به تازگی سود مناسبی کسب کرده است؟ شاید در 
یک رقابت جدی با برندهای دیگر موفقیت بزرگی را کسب کرده باشید. در 
این صورت باید مراسمی برای بزرگداشت موفقیت تان ترتیب دهید. این امر 
اهمیت بسیار زیادی برای کسب و کارها دارد. اگر این نکته در زمینه کسب 
و کار مورد توجه برندها قرار نداشته باشد، شمار باالیی از برندها با مشکل 
مواجه خواهند شد. روحیه اعضای شرکت پس از کسب موفقیت های بزرگ 
باید تقویت ش��ود. این امر فقط با ارائه دس��تمزدهای باالتر ممکن نیست 
بنابراین باید در عمل فکری برای تقویت روحیه اعضای ش��رکت کرد. در 

غیر این صورت امکان تکرار موفقیت های مشابه به شدت کاهش می یابد.
بدون تردید در مراس��م های آنالین مربوط به بزرگداشت موفقیت برند 
نیازی به بیان نکات جدی نیست. مهمترین نکته در این میان حضور تمام 
اعضای ش��رکت و برگزاری یک مراس��م جذاب برای همه است. این نکته 
امکان وقت گذرانی اعضای شرکت در کنار هم و تقویت روحیه را به همراه 
دارد. همچنین اگر یک یا دو روز مرخصی به اعضای ش��رکت داده ش��ود، 

تاثیر مثبتی بر روی روحیه شان برجای خواهد گذاشت. 
بس��یاری از برندها پیش از ش��یوع ویروس کرونا نس��بت ب��ه برگزاری 
مراس��م های واقعی برای تبریک موفقیت برند اقدام می کردند. این امر در 
دنیای کنونی باید به صورت آنالین برگزار شود. دعوت از برخی کمدین ها 
برای اجرای آنالین یا بیان ش��وخی های مناسب با اعضای مختلف شرکت 

ایده های مناسبی برای چنین مراسمی خواهد بود. بدون تردید هدف اصلی 
از اجرای چنین برنامه ای تقویت روحیه تمام اعضای شرکت است بنابراین 

نباید اهداف کاری و تخصصی در چنین فضایی بیان شود. 
5.  دورهمی رونمایی از محصوالت جدید

رونمای��ی از یک محصول یا پ��روژه ای تازه برای کس��ب و کارها دارای 
اهمیت است. این امر به طور معمول با برگزاری یک دورهمی آغاز می شود. 
اگر پروژه ای تازه یا محصولی جدید از س��وی برند طراحی شده است، باید 
رونمای��ی از آن را امری مهم قلمداد کرد. در غیر این صورت انگیزه کافی 
در میان اعضای ش��رکت برای تالش و کار س��خت وجود نخواهد داشت. 
بسیاری از برندها در طول زمان اقدام به رونمایی حضور از محصوالت شان 
می کردند، با این حال اکنون همه دورهمی ها و مراس��م های برند باید در 

فضای آنالین دنبال شود. 
دعوت از مش��تریان برای حضور در مراس��م آنالین رونمایی از محصول 
ضروری خواهد بود. اگر این نکته مورد توجه برند قرار نداشته باشد، شاید 
در نهایت فقط کارمندان شرکت در مراسم موردنظر حاضر شوند. این امر 
مش��کالت بسیار زیادی از نظر افزایش جذابیت های کسب و کارها خواهد 
داشت. امروزه برندهای بزرگ برای رونمایی از محصوالت تازه شان اقدام به 
برگزاری مراس��م های جذاب می کنند. بهترین نمونه در این میان سونی و 
مایکروسافت هستند. این دو برند برای رونمایی از کنسول های نسل جدید 
بازی ش��ان اقدام به برگزاری مراس��م های آنالین کردند. نکته جالب اینکه 
شمار باالیی از کاربران در مراسم آنالین این دو برند حضور پیدا کردند. با 
این حساب در صورت بازاریابی مناسب برای مراسم برند امکان جلب نظر 

گسترده مخاطب هدف فراهم می شود. 
وقت��ی یک برند رونمایی از محصولش را جدی تلقی نکند، انتظار توجه 
از سوی مشتریان بی معنا خواهد بود بنابراین هر برند باید برنامه مشخصی 
برای جلب نظر مخاطب هدف و تعامل نزدیک با وی داشته باشد. در غیر 
ای��ن صورت پس از م��دت زمانی کوتاه جذابیتش برای مش��تریان از بین 

خواهد رفت. 
6. دورهمی های خیریه

دورهمی های خیریه مربوط به برگزاری مراسمی برای جمع آوری هزینه 
به منظور اختصاص به کارهای عام المنفعه اس��ت. بس��یاری از برندها در 
این میان همکاری بلندمدتی با موسسه های خیریه دارند. این امر اهمیت 
بسیار زیادی برای بهبود جلوه و جایگاه برند در نگاه مشتریان دارد. وقتی 
یک برند در تالش برای برگزاری دورهمی خیریه اس��ت، باید نس��بت به 
حضور افراد مورد اعتماد مشتریان نیز اقدام نماید. در غیر این صورت شاید 

مشتریان نسبت به هدف اصلی برند برای جمع آوری پول تردید کنند. 
برگزاری برخی از مس��ابقات جذاب میان اعضای ش��رکت یا مش��تریان 
یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای گردآوری هزینه موردنیاز برای امور 
خیریه است. برخی از برندها در این میان به طور ساالنه مراسمی را برگزار 
می کنند. بدون تردید امس��ال شرایط برای برگزاری مراسم حضور مساعد 
نیست بنابراین باید به صورت آنالین مراسم خیریه برند را دنبال کرد. اگر 
کسب و کار شما هر سال مسابقاتی را ترتیب می داد، امکان تمرکز بر روی 
مس��ابقات آنالین برای حفظ هیجان مراسم وجود دارد. نکته مهم در این 
میان توجه به وجهه خیریه فرآیند است. در غیر این صورت شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. شاید در برخی موارد 
همکاری با برخی برندها دارای اهداف مشترک با ما نیز ایده مناسبی باشد. 
این امر جذابیت مراس��م کس��ب و کار را به طور قابل مالحظه ای افزایش 

خواهد داد. 
7. مراسم قدردانی

مراسم های بزرگداش��ت برای قدردانی از برخی شخصیت های برجسته 
ش��رکت یا مشتریان برگزار می شود. بسیاری از برندها پس از دستیابی به 
اهداف مش��خص اقدام به برگزاری چنین رویدادی می کنند. نکته مهم در 
این میان توجه به ذهنیت مش��تریان از برند است. بدون تردید مشتریان 

به طور مداوم نیاز به دریافت توجه از س��وی برندها دارند. با این حس��اب 
هر چند وقت یک بار باید نسبت به قدردانی از آنها اقدام کرد. در غیر این 
صورت کس��ب و کارها شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

نخواهند داشت. 
توجه به انتظارات مشتریان از برند امر بسیار مهمی است. برخی از کسب 
و کارها در این میان مش��کالت بسیار زیادی برای تعامل با مخاطب هدف 
دارن��د. دلیل این امر توجه مداوم به اهداف کاری و بی توجهی به نیازهای 
فزاینده مش��تریان است. این امر همیشه مش��کالت زیادی برای کسب و 

کارها به همراه خواهد داشت. 
برندهای موفق در برگزاری دورهمی های آنالین

Airbnb مراسم بی نقص
برند Airbnb همیش��ه به نوآوری در عرصه کسب و کار شهرت داشته 
اس��ت. این امر در طول سال های اخیر محبوبیت آنها در میان مشتریان را 
به طور قابل مالحظه ای افزایش داده اس��ت. بدون تردید ش��یوع ویروس 
کرونا بیش از همه برای برندهای فعال در زمینه سفر و گردشگری ضرر به 
همراه داشته است. برند Airbnb در این میان برای قدردانی از همکاری 
همکاران و مش��تریانش در طول دوران س��خت کرونایی اقدام به برگزاری 
یک مراسم جذاب به صورت آنالین کرد. ماهیت این مراسم بسیار ساده و 
روشن بود. هدف اصلی قدردانی از همکاران برند و مشتریان بود. شاید این 
امر برای هر کسب و کاری عجیب به نظر برسد، اما Airbnb به سادگی 
آن را ساماندهی کرد. دلیل این امر تالش Airbnb برای رهایی از تاثیرات 
نامناسب کرونا و جلوگیری از فراموشی کسب و کارش از سوی مشتریان 
 Airbnb بود. اگر با دقت این فرآین��د را مدنظر قرار دهیم، بازاریاب های

موفقیت قابل مالحظه ای در جلب نظر مخاطب هدف داشته اند. 
سمینارهای دیزنی

موسسه دیزنی یکی از شاخه های شرکت بزرگ دیزنی محسوب می شود. 
این موسس��ه برای بهبود کیفیت کاری تمام کس��ب و کارهای زیرشاخه 
دیزنی و همچنین افراد عالقه مند اقدام به برگزاری سمینار می کند. دوران 
کرونا یکی از ش��لوغ ترین برنامه های کاری این موسسه را شامل می شود. 
دلیل این امر تالش برای انتقال تجربیات از سوی این تیم به دیگر کسب و 
کارها بود. بسیاری از برندها در نتیجه شرایط کرونایی با ضررهای هنگفت 
مواجه ش��دند. بدون تردید این امر برای هیچ کسب و کاری ساده نیست 
بنابراین بسیاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به سوی یادگیری نکات تازه ترغیب شدند. دیزنی در این میان با برگزاری 
برخی از مراس��م های تخصصی عالوه بر رفع نیاز زیرشاخه هایش اقدام به 

کسب سود مناسب از طریق شرکت دیگر برندها نیز کرد. 
وبینارهای برند اسپلش

اس��پلش یکی از برندهای فعال در زمینه توس��عه نرم افزارهای برگزاری 
مراس��م آنالین است. بس��یاری از برندهای بزرگ در سراسر دنیا اقدام به 
همکاری با این برند می کنند. دلیل این امر پشتیبانی حرفه ای و همچنین 
ایرادات اندک نرم افزار اسپلش است. اگر کسب و کار شما تمایل به برگزاری 

مراسم های آنالین دارد، استفاده از خدمات این برند ضروری خواهد بود. 
یکی از نکات جالب در مورد اسپلش برگزاری وبینارهای تخصصی برای 
افزای��ش آگاهی برندها از نحوه برگزاری مراس��م های آنالین اس��ت. بدون 
تردید این وبینارها برای برندهای طرف قرارداد اس��پلش رایگان است، اما 
س��ایر عالقه مندان برای هزینه عضویت را پرداخت نمایند. معنای این امر 
استفاده اسپلش از ایده موردنظر برای درآمدزایی در کنار خدمت رسانی به 

مشتریانش است. 
امروزه برگزاری دور همی های آنالین پدیده رایجی محس��وب می ش��ود. 
برخی از کس��ب و کارها به طور مداوم در تالش برای برگزاری مراسم های 
اینچنین هس��تند. نکته مهم در این میان تالش برای استفاده از ایده های 

مناسب در راستای برگزاری مراسم ها به صورت هرچه بهتر است. 
blog.hubspot.com :منبع

ایده هایی برای برگزاری مراسم دورهمی آنالین در حوزه کسب و کار

HubSpot به قلم: ربکا ریزرباتو کارشناس بازاریابی در موسسه
ترجمه: علی آل علی
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اهواز – ش��بنم قجا.ند: مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان به 
صورت رسمی آغاز به فعالیت امور بهره برداری ناحیه ارجان این شرکت را 

در شهرستان بهبهان اعالم کرد.
محمود دش��ت بزرگ در آیی��ن افتتاح و آغاز فعالی��ت ناحیه ارجان در 
بهبهان که با حضور محمد طال مظلومی نماینده این شهرستان در مجلس 
و مسئولین محلی برگزار ش��د، با گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر، بیان 
ک��رد: پی��روزی انقالب یک حرکت جهادی از حضور م��ردم و امام امت به 
عنوان استوانه انقالب بوده و امروز ما نیز در سازمان ها و مسئولیت هایی که 

داریم باید این نوع نگرش جهادی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وی با اشاره به فرموده رهبر انقالب که امور کشور و این نظام به سامان 
نمی رس��د مگر مدیریت جهادی و اقدامات جهادی را س��رلوحه کار خود 
قرار دهیم، افزود: به عنوان یک س��ازمان دولتی این رویه عملکرد جهادی 
را سرلوحه عمل خود قرار می دهیم کما اینکه تالش کرده ایم در سنوات 
گذشته نیز آن را انجام بدهیم. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
تصریح کرد: در سازمان تالش کرده ایم که هم اقدامات درون نگری را انجام 
دهیم و هم بحث های برون نگری را پیش ببریم. یکی از بحث های درون 
نگری که مربوط به مالحظات سازمانی و بازنگری ساختارها است تصمیم 

به تشکیل امور بهره برداری ناحیه ارجان بوده است.
دشت بزرگ ادامه داد: در مطالعاتی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم 
که ظرفیت هایی که در مجموعه حوزه س��رزمینی بهبهان اس��ت ظرفیت 
باالیی دارد و می تواند یک اس��تقاللی را در حوزه عملکرد در بخش بهره 
برداری ش��بکه انتقال و فوق توزیع ایجاد کند. لذا تصمیم گرفته ش��د که 

س��اختار امور بهره ب��رداری ناحیه ارجان را تدوین و امروز در این مراس��م 
شروع فعالیت آن را اعالم کنیم.

وی اظهار داشت: پیش از ناحیه ارجان ۹ ناحیه در حوزه برق خوزستان 
فعالیت می کرد که با ملحق شدن امور بهره برداری ناحیه ارجان مجموع 
نواحی برق منطقه ای خوزس��تان ده ناحیه خواهد ش��د و شهرستان های 

بهبهان و لیکک در حوزه فعالیت ناحیه ارجان قرار می گیرد.
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان با بیان اینکه 
ناحیه ارجان از ناحیه ش��رق این ش��رکت ک��ه مرکزیت آن در 
امیدیه بوده جدا شده، عنوان کرد: ۱۳ پست انتقال و فوق توزیع 

در حوزه ناحیه ارجان )۵6 درصد( قرار می گیرد و تعداد پست 
های باقیمانده در ناحیه ش��رق ۱۰ پس��ت خواهد بود. مجموع 
ظرفی��ت تران��س های انتق��ال و فوق توزیع ارج��ان به بیش از 
۱۲۰۰ مگاولت آمپر می رس��د و ۵8 درصد خطوط ناحیه شرق 
در ناحیه ارجان قرار می گیرد. دش��ت بزرگ افزود: پیک ناحیه 
ارجان در س��ال جاری ۳۰۵ مگاوات بوده و برای س��ال آینده با 
رش��د مصرف برآورد ش��ده به ۳۱8 مگاوات خواهد رسید. نکته 
ای که در این زمنیه وجود دارد مقایس��ه بین مصرف و ظرفیت 
منصوبه در بخش فوق توزیع این ناحیه است که عدد ۴۲ درصد 
را نش��ان می دهد که زیر ۵۰ درصد و یک رقم بس��یار مناسب 

برای ناحیه است.
وی اعالم کرد: در موافقت نامه ای که با س��ازمان برنامه و بودجه تا افق 
۱۴۰۴ کش��ور داریم بیش از ده هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری در 
شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای خوزستان انجام دهیم که از این 
میزان هزار میلیارد تومان آن برای ناحیه ارجان خواهد بود یعنی ده درصد 
از کل سرمایه گذاری برق منطقه ای خوزستان که پروژه های آن مشخص 
و برنامه ریزی شده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه 
کرد: مهم ترین پروژه ای که اکنون در این ناحیه در دس��ت اجرا اس��ت و 
امیدواریم با بهبود وضعیت مالی به س��رانجام برسد پست ۴۰۰ کیلو ولت 
ارجان در همه س��طوح ولتاژی است که در حال اجرا است. کارهای بهینه 
سازی، سرویس و بهره برداری از تاسیسات موجود نیز در حال انجام است 

تا عبور موفقی از پیک ۱۴۰۰ داشته باشیم.

اصفهان – قاس��م اس��د: مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
در نشس��ت اعضای کمیته بحران آب استان با اشاره به تدوین استراتژی 
دس��تگاههای اجرایی،  پیرامون مصرف بهینه  آب در بخش کشاورزی، 
صنع��ت، ش��رب و فضای س��بز اعالم کرد: در س��ال آبی ج��اری میزان 
بارندگی در ایس��تگاه چلگرد به ۴۷۴ میلی متر رس��یده است و این رقم 
نسبت به ۴۰ سال گذشته ۳۷ درصد کاهش را نشان می دهد که بیانگر 

استمرار پدیده خشکسالی در استان اصفهان است.
منصور شیش��ه فروش ب��ا بیان اینکه پدیده خشکس��الی بیالن منفی 
آبهای زیر زمینی را در اصفهان رقم زده است، تصریح کرد: به دلیل عدم 
بارندگی کافی ، س��االنه شاهد یک تا یک و نیم متر افت ّآب زیر زمینی 

در آبخوان های استان هستیم.
وی ادامه داد: افت آبهای زیرزمینی موجب فرو نشس��ت  ساالنه ۱۵ 
تا ۲۰ س��انتی متری دش��ت ها در اس��تان ش��ده که در این میان می 
توان به فرونشست دشت برخوار، مهیار، گلپایگان و اصفهان اشاره کرد. 

مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری با اشاره به خشک شدن تاالب گاو 
خونی عنوان کرد: در حال حاضر ۹6 درصد تاالب گاوخونی خشک شده 
اس��ت که این امر می تواند ریزگرده��ای  موجود در تاالب را تا 6 هزار 
کیلومت��ر مربع در هوا معلق کرده و 6 اس��تان همجوار را درگیر نماید.  

شیش��ه فروش حجم س��د زاینده رود را ۱8۷ میلیون متر مکعب اعالم 
کرد و خاطرنشان ساخت: ذخیره سد زاینده رود نسبت به سال گذشته 
۷ درصد کاهش داش��ته اس��ت، بنابراین به نظر می رسد وزارت نیرو با 
همراهی س��ازمان محیط زیس��ت،  احیای رودخانه زاینده رود را مانند 
احیای دریاچه ارومیه در دس��تور کار قرار دهند. در ادامه این نشس��ت 
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان گفت: برای 
تامین آب شرب پایدار مردم در استان اصفهان راه اندازی خط اضطرای 
س��امانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ ضروری است. وی اعالم کرد: با در 
مدار قرار گرفتن بخشی از سامانه اضطراری،  امکان افزایش آبگیری  از 

تصفیه خانه تا ۲۵۰ لیتر بر ثانیه فراهم گردیده است.
وی با اشاره به ضرورت راه اندازی خط اصطراری سامانه دوم آبرسانی 
اصفه��ان بزرگ اظهار داش��ت: با راه اندازی خط اضطراری س��امانه دوم 
آبرس��انی ۹۰۰ لیتر در ثانیه، در مجموع به آبرس��انی در ش��بکه توزیع 

خانگی اضافه شده و امکان توزیع عادالنه آب مهیا می گردد. 

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: علی رغم وجود تحریم ها و شرایط متاثر از شیوع ویروس کرونا ؛سال 
جاری سالی پرکار از نظر تعداد صدور گواهینامه، مجوز ساخت و همچنین 

نوسازی ناوگان های تجاری، صیادی و تفریحی بوده است .
ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "علی 
رضا محمدی کرجی ران"  ضمن تشریح فعالیتهای صورت گرفته در اداره 
مرکزی ثبت ش��ناورهای استان گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۱6۱۰ 
گواهینامه برای شناورهای  ناوگان های تجاری و صیادی صادرشده که در 
همسنجی با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳ درصدی را نشان می دهد. 
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به ش��ناورهای ثبت و به آب اندازی 
شده جهت ورود به ناوگان تجاری، صیادی و تفریحی نیز اشاره ای داشت 

و گفت: در سال جاری حدود ۲۰8 فروند شناور به ناوگانهای مذکورالحاق 
ش��ده که نسبت به سالهای گذش��ته از رشد قابل توجهی برخوردار است . 

به گفته محمدی کرجی ران ش��رایط دشوار اقتصادی متاثر از تحریم ها و 
شیوع ویروس کرونا نتوانست روند ساخت شناورها را باکندی مواجه نماید  
به گونه ای که از ابتدای س��ال جاری تاکنون ۳۵۵ مجوز ساخت شناور در 

استان صادر شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ فروند شناور ساخته و به اندازی شده 
و تعداد ۵6۰ پروژه نیز  در ش��ناور س��ازیها در دست اقدام است. محمدی 
کرجی ران خاطر نش��ان کرد: در مقام مقایس��ه با سال های گذشته، سال 
جهش تولید س��الی  پرکار برای شناور سازی های هرمزگان به شمار می 
رود. شایان ذکر است؛ استان هرمزگان با بهرمندی از 6۰ کارگاه و کارخانه 
فعال مهمترین کانون تعمیر و ساخت انواع شناورهای چوبی، فایبر گالس، 

فلزی و آلومینیومی در کشور  قلمداد می شود.

رش��ت - خبرنگار فرصت امروز: طی آیینی ، عملیات اجرائی 
فاز دوم طرح تبدیل شبکه فرسوده مسی به کابل خودنگهدار با 

حضور جمعی از مسئوالن در لوشان آغاز شد.
محمد اسماعیل هنرمند مدیر عامل توزیع نیروی برق گیالن 
در این آیین با اش��اره به اجرای طرح های جهادی تبدیل کابل 
خودنگه��دار وتاب آوری گفت: از آغاز س��ال ج��اری به منظور 
پایداری ش��بکه و تامین انرژی برق مشترکین در سطح استان 
گیالن اجرای دو طرح جهادی تبدیل ش��بکه فرسوده مسی به 
کابل خودنگهدار و طرح تاب آوری در این استان اجرا شد. وی 
افزود: درفاز اول اجرای این طرح ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده 
با صرف هزینه ۱۲۰میلی��ارد تومان به کابل خود نگهدار مجهز 
ش��د و در فاز دوم نیز ۱۰۰۰کیلومتر دیگر با اعتبار۱۴۰میلیارد 

تومان در گیالن آغاز شده است . مدیر عامل توزیع برق گیالن 
اضافه کرد :امروز در لوشان تبدیل ۲۰۰۰مترشبکه سیمی مسی 
فرس��وده به کابل خود نگهدار از ف��از دوم اجرای این طرح آغاز 

ش��ده است. هنرمند با اشاره اقدامات انجام شده فاز اول اجرای 
طرح مذکور در شهرستان رودبار گفت :در فاز اول 6۰ کیلومتر 
ش��بکه س��یمی فرس��وده که با صرف هزینه 8 میلی��ارد تومان 
به کابل خودنگهدار تبدیل ش��ده اس��ت بر اس��اس این گزارش 
نماینده مردم رودبار در مجلس ش��ورای اس��المی در این آیین 
از تالش��های انجام شده در امر خدمت رسانی به مردم قدردانی 
ک��رد و اف��زود : توزیع نی��روی برق گیالن و شهرس��تان رودبار 
برای پایداری ش��بکه با اجرای طرح ه��ای جهادی در پایداری 
ش��بکه به موقع وخوب عمل کردند. مهرداد گودرزوند چگینی 
خواستار تداوم روند خدمات رسانی به مردم و فراهم آوردن زیر 
ساخت الزم برای توسعه هرچه بیشتر شد.  گفتنی است در این 
آیین ش��هردار و اعضای شورای اسالمی لوشان وجمعی از دیگر 

مقامات حضور داشتند

س��اری – دهقان : سرپرست ش��رکت گاز مازندران با صدور 
پیامی، فرا رس��یدن جشن ۴۲ س��الگی پیروزی انقالب اسالمی 
را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان 

مازندران، متن پیام "حمزه امیرتیموری" به این شرح است:
ایام اهلل دهه فجر، تجلی حماس��ه ماندگار و الهام بخشی است 
که صفحه ای زرین در تاریخ حیات ملت ایران گش��ود و نس��یم 
روحبخش بهار انقالب، مش��ام وفاداران راستین آزادی و عدالت 
را معط��ر نمود. با پیروزی انقالب اس��المی تح��ول عظیمی در 
عرصه ه��ای اجتماعی، فرهنگی و علمی صورت گرفت و در این 
راه دستاوردهای ش��گرفی پدید آمد؛ به طوری که نام ایران در 
نفت نیز تحوالت زیادی را تجربه کرده اس��ت. در پرتو اندیش��ه حوزه های علمی و صنعتی بلندآوازه شد. از این رهگذر، صنعت 

های نی��ک همکاران ش��رکت ملی گاز که پ��رورش یافتگان و 
پیروان راستین مکتب پیش برنده و تحول خواه انقالب اسالمی 
اند، شبکه گاز کشور به یکی از عظیم ترین و کارآمدترین شبکه 
های گاز انتقال دنیا ارتقا یافته و این انرژی پاک به منازل اغلب 
خانواده های ایرانی رس��یده و رفاه، آرامش و آس��ایش را برای 

هموطنان به ارمغان آورده است.
لذا اینجانب در س��الروز پیروزی ش��کوهمند ایران اسالمی ، 
ضمن تبریک ای��ام اهلل دهه مبارک فجر به رهبر عظیم الش��ان 
و ملت س��رافراز ای��ران، توفیق خدمت ب��رای تمامی کارگزاران 
نظام و آبادانی هرچه بیش��تر این دیار را از درگاه خداوند متعال 

مسئلت می نمایم.

افتتاح بیمارستان شهید سردار سلیمانی شهرقدس توسط 
رییس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس

 ش��هرقدس - محبوبه ابوالقاسمی: بیمارس��تان ۱6۰ تختخوابی شهید 
سردار سلیمانی شهرقدس طی مراس��می با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس 
جمهور، گودرزی معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران، کوهپایه رییس 
دانش��گاه علوم پزش��کی، امام جمعه، نماینده مجلس، فرماندار شهرستان 
قدس، فرماندار شهرستان شهریار، رییس و اعضای شورای شهرقدس افتتاح 
شد. بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید سردار سلیمانی شهرقدس 
در مساحت ۱68۰۰ مترمربع احداث شده و مجهز به ۱6۰ تخت بیمارستانی 
و بخش های مختلف درمانی می باشد. در آیین افتتاح بیمارستان ۱6۰ تختخوابی شهید سردار سلیمانی شهرقدس، 
از طرف استانداری تهران و فرمانداری قدس، اعضای شورای اسالمی شهرقدس با اهدای لوحی به خاطر مشارکت 
و همکاری در احداث این بیمارس��تان مورد تقدیر قرار گرفتند. دکتر کوهپایه زاده در مراس��م افتتاح بیمارس��تان 
ش��هرقدس، ضمن تقدیر و تش��کر از عوامل احداث و بهره برداری از این بیمارس��تان، گفت: با بهره برداری از این 
بیمارستان مجهز، عالوه بر اینکه سرانه درمانی شهرقدس ارتقا خواهد یافت، اشتغالزایی خوبی نیز ایجاد خواهد شد، 

به طوری که ۷۰ درصد از کارکنان بیمارستان از نیروهای بومي شهرستان تشکیل یافته است.

در حاشیه همایش انقالب اسالمی و حمایت از مستضعفین؛
مرکز نیکوکاری دانشگاه حضرت معصومه )س( افتتاح شد

قم - خبرنگار فرصت امروز: مرکز نیکوکاری دانشگاه حضرت معصومه )س( با هدف کمک به اقشار نیازمند با اولویت 
دانش��جویان در دانش��گاه حضرت معصومه )س( افتتاح شد. به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل، مرکز نیکوکاری دانش��گاه حضرت معصومه )س(، با 
حضور دکتر ابراهیم عبدی پور، رئیس دانشگاه، دکتر اکبر میرشکار، مدیر کل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان قم و حجت االسالم و المسلمین آشتیانی، 
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه افتتاح شد. در این مراسم حجت االسالم 
و المسلمین محمدرضا آخوند زاده مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه به عنوان رئیس مرکز و سیده فاطمه حسینی، مدیر امور فرهنگی 

و اجتماعی دانشگاه به عنوان جانشین رئیس مرکز معرفی شدند.

رتبه اول خراسان رضوی در اجرای طرح ملی اصالح و بهینه 
سازی موتورخانه ها در کشور

مشهد - صابر ابراهیم بای : مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با بیان این مطلب که تاکنون ۵۴۱ مشترک استانی در طرح 
ملی اصالح و بهینه سازی رایگان موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری ثبت نام کردند گفت: خراسان رضوی دارای رتبه اول 
مش��ارکت مردمی در اجرای این طرح در کشور است.   حسن افتخاری با اعالم این 
مطلب گفت: طرح ملی اصالح و بهینه سازی رایگان موتورخانه واحدهای مسکونی و 
تجاری از ابتدای آبان ماه امسال آغاز شده و تاکنون ۵۲۵ مشترک استانی در این طرح 
ثبت نام کردند. وی با بیان این مطلب که مشترکین خانگی و تجاری دارای موتورخانه 
که مصرف گاز طبیعی آنها بیش از ۲۵۰۰مترمکعب در سال است مشمول این طرح 
می شوند افزود: مشمولین برای برخورداری از مزایایی این طرح باید به سایت شرکت 
ملی گاز ایران به نشانی nigc.ir مراجعه کرده و با وارد شدن به قسمت طرح بهینه 
سازی موتورخانه ها نسبت به ثبت شماره اشتراک خود اقدام کنند. افتخاری ادامه داد: شرکت گاز به ازای میانگین هر مترمکعب 
مصرف دو سال قبل، تا سقف مبلغ 8۰۰ تومان برای بهینه سازی موتورخانه متقاضیان هزینه خواهد کرد که این هزینه در سه 
اقدام تنظیم مشعل، عایقکاری و نصب رسوب گیر مغناطیسی انجام می شود. وی گفت: شرکت های دارای رتبه تاسیساتی از 
سازمان مدیریت و برنامه نیز می توانند با مراجعه به سایت شرکت ملی گاز ایران به عنوان مجری ثبت نام نموده و پس از انتخاب 
مشترکین واجد شرایط نسبت به عقد موافقت نامه با آنها اقدام کنند. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: با اجرای طرح 
ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحد های مسکونی و تجاری، پیش بینی می شود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در مصرف گاز هر 
مشترک صرفه جویی شده که این مهم عالوه بر حفظ سرمایه ملی گاز طبیعی، موجب کاهش گازبهای شهروندان هم خواهد شد. 

عرشیان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین:
تاکسیرانان قزوینی با رژه منظم و هماهنگ خودرویی فرا رسیدن 

چهلمین و دومین سالگرد پیروزی انقالب را گرامی داشتند
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از رژه خودرویی تاکسیرانان قزوینی 
به مناس��بت فرا رسیدن چهل و دومین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
تاکس��یرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: با توجه به فرا رسیدن چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی، مراسم رژه ناوگان تاکسیرانی شهرداری قزوین با شکوه و نظم هر چه تمام تر برگزار شد و تاکسیرانان خدوم و 
زحمتکش با انجام این راهپیمایی خودرویی، دلبستگی و وفادارای خود به آرمان های انقالب اسالمی، امام راحل و مقام 
معظم رهبری را به نمایش درآوردند. وی ادامه داد: ۱۰۰ دس��تگاه تاکسی ناوگان تاکسیرانی شهرداری شامل: تاکسی 
های خطی، گردشی، آژانسی، تاکسی اینترنتی بادسان و تاکسی بیسیم بانوان به طور هماهنگ و منظم از مقابل صدا 
و سیما به حرکت درآمدند و پس از طی مسیر تعیین شده از میدان سرداران، میدان سید حسن نصراهلل، بلوار شهید 
لشکری، میدان شورا عازم مزار تپه نورالشهدا شدند. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی یادآور شد: این تاکسی ها که به طور 
هماهنگ مزین به پرچم پرافتخار ایران و پوستر ویژه مراسم بودند، با حضور در تپه نورالشهدا چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی را گرامی داشتند. نکته بارز و مهم این راهپیمایی نظم و هماهنگی ویژه تاکسیرانان بود که این 
رژه را با ش��کوه خاصی برگزار کردند. عرش��یان در خاتمه یادآور ش��د: در برگزاری این رژه، عوامل پلیس راهور، نیروی 
انتظامی، نیروهای اجرایی سازمان تاکسیرانی، بازرسان سازمان تاکسیرانی و تاکسیرانان زحمتکش همکاری نزدیکی با 

سازمان تاکسیرانی داشتند که جا دارد از زحمات یکایک این عزیزان تشکر و قدردانی نمائیم.

کلنگ زنی 7 سایت تلفن همراه اول در شهرستان مراوه تپه
گرگان - خبرنگار فرصت امروز:  ۷ س��ایت تلفن همراه اول در شهرس��تان مراوه تپه کلنگ زنی ش��د.با حضور دکتر 
آریانپور نماینده مردم مینودش��ت ، کالله ، مراوه تپه و گالیکش در مجلس ش��ورای اسالمی ، سایت های جدید تلفن 
همراه اول در شهرس��تان مراوه تپه کلنگ زنی و عملیات اجرایی  آن آغاز ش��د .رجبعلی خطیبی رئیس اداره مخابرات 
شهرستان مراوه تپه با اعالم این خبر که در این شهرستان بیش از ۴۵ هزار مشترک فعال همراه اول وجود دارد گفت 
: تعداد س��ایت های تقویت تلفن همراه ۳۳ س��ایت بوده که در راستای اجرای عملیات توسعه ارتباطات سیار در قالب 
طرح فاز 8 ، تاکنون در ۴ سایت ارتقاء تکنولوژی از ۲G به ۳G و ۴G انجام شده و عملیات ایجاد ۷ سایت جدید نیز 
به مناسبت دهه مبارک فجرکلنگ زنی و آغاز شده است .وی ضریب پوشش تلفن همراه اول در شهرستان مراوه تپه 
رابیش از ۷۰ درصد دانست و افزود با تاسیس سایتهای جدید افزایش چشمگیری در کیفیت ارتباطات سیار وضریب 

پوشش دهی بوجود خواهد آمد که موجب رضایتمندی مشترکان می شود.

در پست، موزه، مدرسه رشت برگزار گردید؛
تجلیل و قدردانی از خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات محلی و 

سراسری در افتتاحیه نخستین پست موزه مدرسه دنیا
رش��ت - خبرنگار فرصت امروز: مراس��م تجلیل و قدردان��ی از خبرنگاران 
خبرگزاری ها و مطبوعات محلی و سراس��ری در افتتاحیه نخس��تین پس��ت 
موزه مدرس��ه دنیا در عمارت تاریخی پست موزه مدرسه رشت برگزار گردید 
. به گزارش روابط عمومی پس��ت اس��تان گیالن امروز س��ه شنبه ۲۱ بهمن 
ماه س��الجاری از خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات محلی و سراس��ری در 
افتتاحیه نخستین پس��ت موزه مدرسه دنیا توسط مهدی فخربین سبحانی ، 
مدیرکل پس��ت اس��تان با اهداء لوح تقدیر و هدیه به رسم یادبود تجلیل شد .  
مهدی فخربین سبحانی با اشاره به نقش موثر خبرنگاران در پیشبرد اهداف این رویداد فرهنگی برای نخستین بار در 
دنیا  افزود: تالش  و کوشش های دلسوزانه تمامی خبرنگاران را ارج می نهیم و همواره قدر دان زحمات آن ها هستیم. 
وی در پایان گفت : در تالش هستیم تا همه اشیاء و اقالم پستی و ارتباطی مربوط به استان گیالن در سالهای گذشته 
را جمع آوری نموده و در این موزه نگهداری و به معرض نمایش عموم قرار دهیم . همچنین با راه اندازی مدرسه بتوانیم 

گام های بلندی در جهت افزایش سطح آگاهی بخشی در حوزه های مختلف پستی و فناوری اطالعات نیز برداریم .
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اعالم کرد

افزایش نواحی بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان

فرونشست ساالنه 15 تا 20 سانتی متری دشت های استان اصفهان

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان عنوان کرد:

هرمزگان مهمترین کانون ساخت و تعمیر انواع شناورها در کشور

اقدامی دیگر در راستای پایداری شبکه های توزیع برق؛ با حضور مدیر عامل توزیع نیروی برق گیالن در لوشان:

عملیات اجرایی فاز دوم طرح کابل خودنگهدار در لوشان آغاز شد

پیام سرپرست شرکت گاز مازندران بمناسبت فرا رسیدن جشن 42 سالگی انقالب اسالمی

یادداشت

یکشنبه
26 بهمن 1399

شماره 1726
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احتم��اال قب��ال هم این را ش��نیده اید؛ همه  م��ا تعداد س��ال ها، روزها و 
ساعت های یکسانی داریم، اما به نظر می رسد که بعضی از مردم در همان 
زمان محدودی که همه داریم، کارهای بیش��تری را به اتمام می رس��انند. 
دیگ��ران کتاب هایی درب��اره  بهره وری می خوانند و س��عی می کنند که از 
خودشان و تیم شان بیشتر کار بکشند. همه در تالشند تا کارآمدتر شوند و 

در طول روز کار بیشتری انجام دهند. اما به چه قیمتی؟ 
به نظر می رس��د ک��ه ما برای خود دیواری س��اخته ایم و در یک چرخه 
ثابت از محدودیت ها و انتظارات مان گرفتار شده ایم. تقویم، ساعت، لیست 
کارهایی که باید انجام ش��ود، مهلت ها، خواس��ته ها، انتظارات و برنامه ها. 
بعد هم س��عی می کنیم برای کارآمدتر شدن، با تالش هرچه بیشتر، این 
دیواری که خودمان س��اختیم را خراب کنیم. با خودمان فکر می کنیم که 
داریم باهوش تر می شویم، اما در واقع، فقط سعی می کنیم در برنامه  خود، 
کارهای بیشتری جای بدهیم. خب حاال اگر راه دیگری وجود داشته باشد 

چه؟
من از کودکی، هر تابستان برای تعطیالت با خانواده ام به یک دریاچه 
که با س��واحل ش��نی احاطه ش��ده بود می رفتم. یکی از کارهای مورد 
عالق��ه من با بیلم، این بود که تا جایی که بیل پالس��تیکی و دس��تان 
کوچکم ی��اری می کرد، چند قدم دورتر از لب��ه  آب، حفره ای عمیق در 
ماس��ه می کندم. بعد هم از لب��ه  آب تا حفره  کانال��ی می کندم و وقتی 
آب از آن کان��ال ب��ه درون گودالی که من حفر ک��ردم می ریخت، آنجا 
می نشس��تم و آنق��در نگاهش می کردم تا گودال لبریز از آب ش��ود. آن 
بازی س��اده  و بچگانه ، عالوه بر س��اعت ها سرگرمی، به من درس مهمی 

درباره  ظرفیت یاد داد.
ببینی��د، زمان محدود اس��ت. تقویم ثابت اس��ت. لیس��ت کارهایی که 
باید انجام دهیم هم تکمیل ش��ده اس��ت، اما ظرفیت، تنها چیزی اس��ت 
که نامحدود اس��ت. برای نامحدود فکر کردن ، باید به لحاظ ظرفیتی فکر 
کنیم. چیزی که فعالیت کودکی ام به ما یاد می دهد، این اس��ت که وقتی 
ی��ک فضایی می س��ازیم )که در بازی من یک گودال ب��ود(، دیر یا زود پر 
می شود. بله، مطمئنا زمان محدود است و برای همه  ما، روزها و ساعت های 

ثابتی وجود دارد، اما ظرفیتی که خودمان در آن محدودیت ها می سازیم و 
همچنین چگونگی پر کردن آن، نامحدود است.

آلبرت اینشتین )Albert Einstein( می گوید:
س��عی کن به جای موفقیت ، به دنبال ارزش باشی. دور و برت را ببین ، 
ببین که چطور مردم می خواهند بیش��تر از آنچه که می کارند ، برداش��ت 
کنند. مردی که به دنبال ارزش است ، بیشتر از آنچه که دریافت  می کند، 

می بخشد.
 تالش کنید تا حوصله تان سر برود

دقیقا مثل حفره  در ماس��ه، ش��ما باید فضایی بس��ازید تا بتوانید چیز 
دیگری ج��ای بدهید. س��خت تر کار ک��ردن، کارآمدتر ب��ودن و افزایش 
بهره وری، همیشه جواب نیست. شاید بهتر است خودتان را از برق بکشید، 
یعنی به جای تالش برای به دس��ت آوردن هرچه بیش��تر، تالش کنید تا 
از کارهای تان کم کنید، خودکار شوید و یک سری چیزها را از لیست تان 
حذف کنید. به جای اینکه س��عی کنید ظرفیت خود را افزایش دهید، از 
ش��ر یک سری چیزها خالص ش��وید و فضای خود را کمی خالی کنید یا 
همان طور که خودم دوست دارم بگویم، تالش کنید تا حوصله تان سر برود. 
چه می ش��ود که از بیکاری  ، با انگشت ها و موهای خود بازی کنید؟ به این 
فک��ر کنید که اگر کارهای تان را محول کنید یا از ش��ر چیزهایی خالص 

شوید، زمان چه کارهایی را پیدا خواهید کرد.
بله، این کار شامل وظایف و برخی مشتریان تان نیز می شود. برای همین 
هم همیشه بهتر اس��ت که تنها با مشتریان ایده آل خود کار کنید، چرا؟ 
چون که همه  ما می دانیم مشتریانی که تا کمر برای شان خم می شویم ، باال 
و پایین می پریم و انرژی زیادی می گذاریم، همیشه کمترین سود را دارند. 
از س��وی دیگر، مشتریان ایده آل ما، برای ما مثل زنگ تفریحی هستند و 
ما را قادر می س��ازند تا بهترین عملکرد خود را نشان دهیم، سودمندترین 

مشاغل باشیم و برای مشتریان دیگر نیز زمان بگذاریم.
از آنجایی که ما به ش��دت دنبال پیش��برد کارها هستیم، اغلب گرفتار 
تله های مشغولیت می شویم و از آنجایی که حتی با یک لحظه  بیکار ماندن 
هم احس��اس راحتی نمی کنیم، سعی می کنیم بیشتر از زمان بهینه  خود، 

کار کنیم. ما فکر می کنیم که برای پشت س��ر گذاشتن محدودیت ها، باید 
سر خود را شلوغ کنیم و به خودمان فشار بیاوریم.

با این حال، اگر وقت ندارید، چطور می توانید انتظار داشته باشید بیشتر 
از آنچ��ه می خواهید، به دس��ت آورید؟ چگونه با زمان کم، کار بیش��تری 
انج��ام دهید؟ موفقیت بیش��تر؟ وقتی به خودت��ان می گویید: »من زمان 
کاف��ی ندارم«، دیگر وقت چه چیزهایی را ندارید؟ پول؟ مش��تریان؟ زمان 
اس��تراحت؟ این ، یک ط��رز فکر نادر اس��ت، چراکه ش��ما خودتان برای 
»بیش��تر«، زمان زیادتری خالی نکرده اید. زمان محدود اس��ت  اما ظرفیت 

شما نامحدود است.
انرژی خود را ذخیره کنید

انرژی ش��ما، یک مخزن اس��ت. ب��ه همین دلیل هم برای رس��یدن به 
موفقی��ت، باید از خودتان مراقبت کنید. مردم به دلیلی دچار فرس��ودگی 
می ش��وند، دلیلش هم این است که آنها به خودشان فراتر از ظرفیت شان 
فش��ار می آورند. مثال تالش برای کارآمدتر بودن در زمان کم یا جلوگیری 
از فرسودگی ناشی از استرس، همیشه جواب نیست. قطعا کاهش استرس 
بس��یار مهم اس��ت، اما اینها همه روش های بیرونی است که ابتدا شرایط 

بیرونی را کنترل می کند. بهترین رویکرد، رویکردی درونی است.
به جای تالش برای کاهش شرایط بیرونی که باعث فرسودگی می شود، 
بهتر نیس��ت که ظرفیت خود را برای کارهایی که می توانید انجام دهید، 
افزای��ش دهید؟ این همان جایی اس��ت که مراقبت از خود، بس��یار مهم 
می شود. به جای گودالی در ماسه که دارد پر می شود، ظرفیت انرژی خود 
را افزایش دهید. شما اول باید یک منبع کامل انرژی داشته باشید تا بتوانید 

آن را با چیزی از بیرون پر کنید.
کسب و کار داشتن ، واقعا انرژی بر است. اصال خود زندگی انرژی بر است. 
مخصوصا این روزها. اجازه ندهید از مخزن تان بیش از حد کم شود. انرژی 
و رفاه ش��ما ظرفیتی است که هم پر می ش��ود و هم قابل گسترش است. 
حاال این برای ش��ما چگونه است؟ مرخصی؟ سرگرمی؟ دوچرخه سواری؟ 
راه رفتن لب س��احل؟ اگر به انرژی خود به عنوان یک ظرفیت نگاه کنید 
و اجازه ندهید که بیش از حد کم شود، دیگر پرانرژی شدن تان زیاد زمان 

نمی برد. ش��اید فقط نیاز به یک اس��تراحت کوتاه داشته باشیم، با یکی از 
دوستان مان ناهار بخوریم و به یک ماساژ یک ساعته برویم.

جیم ران )Jim Rohn( می گوید:
 یا تو روز را اداره می کنی یا روز تو را اداره می کند.

 خود را به شخصه، توسعه و پرورش دهید
جیم ران می گوید:

 میزان موفقیت ش��ما، به ندرت از میزان پیش��رفت شخصی شما فراتر 
می رود.

 مس��لما وقتی بحث موفقیت اس��ت، این نقل قول ممکن است یکی از 
واقعی ترین نقل قول هایی باشد که تا به حال شنیده ام. این به شما بستگی 
دارد که شخصا رشد کنید، پیشرفت کنید و به منظور ایجاد ظرفیت برای 

رسیدن به موفقیت بیشتر، تالش کنید.
کارآفرینی و اش��تغال، داروهای رشد شخصی است. امتیازی است که ما 
باید افزایش��ش دهیم، چیزهای جدید دیگری یاد بگیریم، به جلو حرکت 
کنیم و در تمام این مدت، بهترین خود را پیدا کنیم. حاال مگر می شود که 

توسعه شخصی ما، همان ظرفیت ما در درون خودمان نباشد؟
ظرفیتی که برای رشد، به تغذیه  دائمی نیاز دارد. به همین دلیل است که 
ما باید همیشه نه تنها مجموعه مهارت های خود، بلکه خودمان را توسعه 
دهیم. افکار، نگرش ها، توانایی استقامت، خالقیت و نوآوری ما، همه و همه 
شامل آن می شود. راه های رشد ما نامحدود است و به همین دلیل هم باید 

به ایجاد یک ظرفیت نامحدود فکر کنیم.
چی��زی که من از آن اطمینان دارم، این اس��ت که موفقیت، بی ش��ک 
محدود نیست. چیزی که برای شما موجود است، محدود نیست اما برای 
دس��تیابی به موفقیت هرچه بیش��تر، باید با توس��عه  شخصی همیشگی، 
ظرفیت و توانایی خود را برای مدیریت افزایش دهید. فکر کردن به اینکه 
چه محدودیت هایی مانع پیش��رفت تان می شود و فکر کردن به ظرفیت و 
همچنین توانایی بی پایان افزایش ظرفیت برای هر چیزی، به ش��ما کمک 

می کند تا نامحدود فکر کنید.
Addicted2Success/ucan :منبع 

چگونه ظرفیت خود را افزایش دهیم تا از زندگی، نهایت لذت را ببریم؟
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چ��ه بخواهی��م و چه نخواهی��م مجبوری��م بپذیریم که ب��رای تولید 
محتوای مورد پس��ند جامعه می بایست توجه ویژه ای به ذائقه بازیگوش، 
کودک مأبانه و راحت طلب آن داش��ت و متاس��فانه خ��روج از این مدار، 
محصوالِت اجتماعی ما، از هنر و بیان گرفته تا کس��ب و کار و تبلیغ و 
برن��د را به کتاب های خاک گرفته گنجه ها پیوند خواهد زد. با ما همراه 
باش��ید و یادداشت امین کنزی]۱[، یکی از فعاالن حوزه کسب و کار را 

در این باره بخوانید.
در یک بعدازظهر بارانی تهران و هیاهوی س��یل ویرانگری که کش��ور 
را درمی نوردد، دلم خواس��ت پس از س��ال ها به س��یاق نوجوانی و اوان 
جوانی، ورقی بر تاریخ ادبیات فارس��ی و آثار درخشان آن بزنم و نگاهی 
بر آثار برگزیده ش��اعران تاریخ ساز کشورم داش��ته باشم. تاسفبار است 
که هیوالِی مهیب کس��ب و کار آنچنان وجودم را به اس��ارت گرفته که 
سال هاس��ت چنین عملی برایم در ردیف بیهوده ترین کارها قرار گرفته 
و مدت هاست اگر مجالی هم در این انبوِه گرفتاری های شغلی به دست 
آورده ام، آن را مجدان��ه ص��رف مطالع��ه و تمرین در ح��وزه مدیریت و 

موفقیت کرده ام.
به قصیده توفنده سیف فرغانی که آن را هنگام حمله مغوالن سروده 

می رسم:
ه���م م����رگ ب���ر ج��هان ش�����ما نی���ز بگذرد *** هم رونق 

زمان شما نیز بگذرد
آب اج���ل ک���ه ه�س��ت گل��وگ��یر خاص و عام *** بر حلق و 

بر دهان شما نیز بگذرد
ای ت��ی����غ���تان چ�و ن��ی��زه ب���رای ست�م دراز *** این تیزی 

ِسنان شما نیز بگذرد
چ���ون داد ع���ادل�ان ب��ه ج�هان در، بقا نک��رد *** بیداد ظالمان 

شما نیز بگذرد
در مملکت چو ُغّرش ش��یران گذش��ت و رفت *** این عوعو سگان 

شما نیز بگذرد
 و این بخش از مثنوی موالنا که می گوید:

حق تعالی گر سماوات آفرید *** از برای دفع حاجات آفرید
هر کجا دردی، دوا آنجا رود *** هر کجا فقری، نوا آنجا رود

هر کجا مشکل، جواب آنجا رود *** هر کجا کشتیست، آب آنجا رود
آب کم جو تشنگی آور بدست *** تا بجوشد آبت از باال و پست

 همزم��ان در اتاق مج��اور صدای فرزند بزرگ ترم را می ش��نوم که با 
برادر کوچکترش در رابطه با جدول ضرب کلنجار می رود و از این عبارت 
مرس��وم بهره می برد: هف هلش��تا...؟ مس��أله ای برایم جالب می شود و 
پرسش��ی ذهنم را تس��خیر می کند. صفحه کتاب را با انگشت اشاره نگه 
می دارم و کتاب را روی قفسه س��ینه می گذارم و به س��قف کم نور شده  

اتاق خیره می شوم.
چطور می شود که یک عبارت بی معنا که هیچ سلیقه  توسعه یافته ای 
در تولید آن به کار گرفته نش��ده، اینطور نسل به نس��ل و سینه به س��ینه 
منتقل می ش��ود؟ خیلی نادر افرادی هس��تند که ممکن است آن  را در 
همه الیه های مغز و حافظه کوتاه مدت و بلندمدت خود نداش��ته باشند. 
برعک��س اگ��ر در مورد هر یک از ابیات مزبور با آن همه غنای اندیش��ه 
و هنر، پرسش��ی در جامعه مط��رح و معمایی برای تکمیل یک مصرع و 
حتی یک کلمه آن ساخته شود، مطمئنا برای شمردن درصد پاسخ های 

درست نیازی به خسته کردن انگشتان دو دست هم نخواهد بود.
الب��د آن یکی چیزی دارد که این یکی ندارد. حتما آن یکی به نیازی 
پاس��خ می دهد که این یکی نمی دهد. این همه اختالف آماری پایدار در 
ط��ول دهه ها و ش��اید صده ها تصادفی که نمی ش��ود. در کلنجار ذهنِی 
مس��أله به موضوعاتی می رس��م که نمی دانم آ ن  را »عارض��ه« بنامم یا 

»علت«! اما هرچه هست واقعیت حادث شده است.

همه انتخاب های ما محصول ارزش ها]۲[ست. ارزش هایی که می تواند 
منش��أ زیستی یا اجتماعی داشته باشد و یا نتیجه انگاره ها و نگرش های 
فردی انس��ان از زندگی باشد. تردیدی نیس��ت که انسان های خردمند 
]۳[ امروزی در کش��مکش بین این نیروهاِی متفاوت قدرتمند، کمتر و 
بیش��تر درگیرند و برنده  انتخاب، نیرویی است که بر روان آدمی تسلط 
بیشتری دارد. بررسی این کشمکش نیروهای متضاد در نرم افزار زیستی 
انس��ان، موجب ایجاد طبقه بندی های متفاوتی توسط دانشمندان حوزه 
روانکاوی، روانشناس��ی، انسان شناسی و ایجاد مفاهیم متفاوتی از جمله 
نهاد، خود و فراخود، هوشیار و نیمه هوشیار و ناهوشیار]۴[ کودک و والد 
و بالغ ]۵[ و . . . ش��ده است اما به نظر می رسد ثمره جسمی آن، وجود 
حداقل س��ه مرکز فرماندهی در مغز انسان باشد. مغز خزندگان ]6[ که 
خالصه فعالیتش اداره امور حیاتی بدن و اعضای آن است، مغز میانی یا 
سیس��تم لیمبیک ]۷[ که احساسات، عواطف و ترس های  ما را کنترل 
می کند و غش��ای بیرونی مغز یا نئوکورتکس ]8[ که الیه تمدن بشری 
اس��ت و آنچه ما اندیش��ه می نامیم هدایت می کند.  خالصه حرفش این 
است که »ای برادر تو همان اندیشه ای ]۹[« درحالی که این طور نیست. 
بررسی تکوین زیستی انسان در طول ۷۰ هزار سالی که از پیدایش نسل 
کنونی بش��ر می گذرد، موضوعی جذاب و مورد تمرکز زیست شناس��ان 
در دهه های اخیر بوده اس��ت ام��ا آنچه به موضوع گفت وگوی ما مربوط 
می شود، تا حد زیادی، جدال بین مغز احساسی و مغز منطقی ما است.

هرچند مغز منطقی، پرس��ر و صداتر و پرهیاهوتر از سایر قسمت های 
آن اس��ت و طبیعی است که، تأثیرات آن را به عنوان مالک خرد و کالم 
بیشتر درک می کنیم، اما بررس��ی های اخیر حوزه نوروسانیس]۱۰[ به 
صورت علمی به اثبات رسانده است که اغلب انتخاب های ما تحت تأثیر 
مستقیم سیستم میانِی مغز، قرار دارد و این سیستم است که  از طریق 
ترش��حات بیوشیمیایی،]۱۱[عملکردهای مغز منطقی ما را نیز تا حدود 
زی��ادی تحت تأثیر می گذارد. با این وصف عجیب نیس��ت که سیس��تم 
آس��ایش طلب لیمبیک که وظیفه آن  در طول تاریخ مدیریت امنیت و 
آس��ایش انسان بوده است، »هف هلش��تا« را با جدیت بیشتری انتخاب 
می کند چون بامزه اس��ت  و به ارزِش ش��وخ طبعی م��ا کمک می کند. 
چ��ون کاربردی در مدیریت حافظه دارد و به یاد س��پردن جدول ضرب 
را تس��هیل می کند و چون درک آن آس��ان است حتی اگر فاقد هرگونه 
معنای مش��خص باشد. نتایج این راحت طلبی را در پدیده های اجتماعی 

به وفور می توان یافت.
فوتبال��ی که توجهات و عالقه مندی ه��ا، معطوف بازیکنان به اصطالح 
دریبل زن و خوش تکنیک می شود و اعتنایی به پیچیدگی های عملکرد 
تیمی و س��ایر وجوه نمی ش��ود، در رونق کسب و کار مشاوران مدیریت 
و موفقیتی که اراجیف بی پایه و اس��اس را تحویل خریداران ساده انگار 

می دهند و با س��اختن رویاهای رنگی، ک��رور کرور مخاطب را به دنبال 
خود می کش��ند که حتی زندگی روزمره و شیوه صبحانه خوردن آنها را 
به تماشا بنشینند و در مقابل آن استادان و اندیشمندان عزلت گزیده ای 
که متحیرند چرا حرف حس��اب آنها خریداری ندارد و س��ینمایی گیشه 
که بخش اعظم دارایی های این حوزه را هورت می کش��د )هرچند وضع 
س��ینما در این خصوص اندکی بهتر از باقی امور است(، همه مثال هایی 
آشنا و تجربه شده است که از دید خوانندگان خردورز پوشیده نیست.

اما در عین حال اینطور نیس��ت ک��ه عرصه زندگی جوالنگاه ترکتازی 
بخِش بازیگوش و راحت طلب وجود ما باشد. بلکه آنچه تمدن انسانی را 
ش��کل می دهد و رفته رفته خود را بر تصمیمات استراتژیک بشر حاکم 
می سازد، بخش خردورزانه وجود ماست و آن است که حتی اگر در کوتاه 
مدت مغلوِب پرخاش و جس��ارت نظام احساسی ما باشد، در بلند مدت 
در حال ش��کل دهی سرنوش��ت جامعه انسانی است و شاید بتوان میزان 
خردورزی جامعه در سطوح مختلف آن و در اموِر متفاوت را عمیق ترین 
ش��اخص برای توس��عه یافتگی آن قلمداد کرد، بنابراین کم توجهی این 
بخ��ش نیز آس��یب های بلندمدتی بر پیکره سیس��تم اجتماعی و نمو و 

تعالی آن خواهد داشت.
جری��ان منازع��ه بین ای��ن نیروها آنقدر جدی اس��ت که ب��ه یکی از 
مولفه های مهِم گردِش جهِت دینامیس��ِم سیس��تِم اجتماع بدل گشته 
اس��ت. عده ای خودآگاهان��ه ی��ا ناخودآگاهانه در پی اس��تفاده از نظام 
احساسی و راحت طلب دیگران و بهره برداری از آن به عنوان پایه توسعه 
اجتماعی خود و جلب توجهات و منابع اجتماعی به سوی خود هستند 
و گروه دیگر نیز بر طبِل خردورزی و بس��ط اندیش��ه و فرهنگ حتی به 
قیمت از دس��ت دادن قدرت و امکانات اجتماعی خود می کوبند. اثرات 
این تقابل در ایجاد جریانات معیوبی مانند ش��ارالتانیزم، پوپولیسم و از 
س��وی دیگر افسردگی در جامعه ما قابل مش��اهده است و شاید بخش 
مهمی از ریش��ه های مشکالت روانی وس��یع و مورد اشاره وزیر محترم 

بهداشت را شکل می دهد. ]۱۲[
راهکار کالسیک حل این معضل )که دست کارگردانان و برنامه ریزان 
فرهنگی کش��ور را می بوس��د( ایج��اد نهادهای کاردان و م��ورد اعتماِد 
عمومی جامعه در حوزه های متفاوت است. به گونه ای که در مواردی که 
بخش هایی از جامعه حتی قادر به درک جزییات امور نباش��ند، چیرگِی 
قدرِت اعتماد، بتواند آنها را به س��وی انتخاب های عمیق تر سوق بدهد. 
به عنوان مثال اگر اس��تاد ش��جریان در جای��گاه اظهار نظر در خصوص 
قابلیت های یک خواننده باش��د، بخش زی��ادی از جامعه به این انتخاب 
اعتماد کرده و از آن پیروی می نمایند چرا که به کاردانی ایش��ان اعتقاد 
و ب��ه س��المت او اعتماد دارند. در چنین حالت��ی ذائقه فرهنگی-فکری 
جامع��ه به تدری��ج و در خالل تجربه تغییر خواه��د کرد و قدرت درک 

اجتماع به راحت طلبِی آن فائق خواهد آمد.
ام��ا در کوتاه مدت چه بخواهیم و چه نخواهیم مجبوریم بپذیریم که 
برای تولید محتوای مورد پسند جامعه می بایست توجه ویژه ای به ذائقه 
بازیگ��وش، کودک مأبانه و راحت طلب آن داش��ت و متاس��فانه خروج از 
این مدار، محصوالِت اجتماعی ما، از هنر و بیان گرفته تا کس��ب و کار 
و تبلی��غ و برند را به کتاب های خاک گرفته گنجه ها پیوند خواهد زد و 
باید خودمان و اخالف مان منتظر بمانیم که شاید دستی از آستین برآید 

و مکاشفه ای مالطفت آمیز در احوال ما به خرج دهد.
ش��اید تنها راهی که مانع ظلم به خود و ظلم به جامعه باشد، یکی به 
نعل و یکی به میخ زدن باش��د و ش��اید هم همزمان به هر دو. نمی دانم. 
اما آنچه بر نگارنده روش��ن است اینکه چه بر ما مطلوب باشد چه خیر، 
مانند گرگ و میش فضای اکنون این اتاق، رنگ واقعی کنونی جامعه ما 

چنین است. آری اینچنین است برادر:
»هف هلشتا، پلنگ و شیش تا«

پی نوشت:
#mba_dental_ir : ۱. اینستاگرام

Value .۲: مفه��وم ارزش از دی��دگاه اجتماع��ی ب��ه دیدگاه های��ی 
برمی گ��ردد که اف��راد، خود و دیگران را برمبن��ای آن قضاوت می کنند 
و هدف های انس��ان را ش��کل می دهند. برای توصیف کامل این مفهوم 

به کتاب »آناتومی جامعه« نوشته دکتر فرمرز رفیع پور مراجعه کنید.
۳. انس��ان خردمند: عنوان به کار گرفته شده در نامیدن نسل کنونی 

بشر، توسط یووال نوح هراری در کتابی با همین نام
۴. اساس نظریه فروید، پایه گذار علم روانکاوی

۵.اساس نظریه اریک برن، پایه گذار نظریه تحلیل رفتار متقابل
brain stem .6 یا ساقه مغز

limbic system .۷
Neo Cortex .8

۹. »ای برادر تو همان اندیش��ه ای، ما بقی تو اس��تخوان و ریشه ای«،  
موالنا،  مثنوی معنوی

Neuroscience .۱۰ )نوروساینس(: دانش بین رشته ای از آناتومی 
سیس��تم عصبی، بیولوژی سیس��تم عصبی، روانشناس��ی و روانپزشکی 
براس��اس تکنیک های تصویربرداری از مغزمانند الکتروانسفالوگرافی به 

چگونگی عملکرد مغز در امور متفاوت می پردازد.
۱۱. گردش ناقل های شیمیایی در مغز مانند دوپامین و سروتونین که 

بخش های متفاوت مغز و تصمیم گیری آن را هدایت می کنند.
۱۲. وزیر بهداش��ت: »ایران یکی از جوامع افسرده دنیاست« ، جامعه 

خبری الف ۲۵ ، اسفند ۱۳۹۷
ucan :منبع

تولید محتوای موردپسند جامعه
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راهکارهای مدیریت مشتریان در کسب و کار
تعامل با مشتریان سختگیر در خدمات نظافتی

مدیریت کس��ب و کارهای مرتبط با خدمات نظافتی کار س��اده ای نیس��ت. همیش��ه برخی از مشتریان 
نس��بت به کیفیت خدم��ات برند اظهار نارضایتی می کنند. بدون تردید برخ��ی از اعتراض ها دارای نکاتی 
درستی است، اما برخی دیگر ناشی از سختگیری غیرمعمول مشتریان است. خوشبختانه تعداد مشتریان 
بیش از اندازه س��ختگیر در حوزه خدمات نظافتی اندک اس��ت، با این حال اگر س��ر و کار ش��ما با چنین 

مشتریانی باشد، دردسرهای بسیار زیادی خواهید داشت. 
بدون تردید هیچ کس��ب و کاری تمایل به دریافت ش��هرت منفی در عرصه کس��ب و کار ندارد بنابراین 
باید مش��کالت مربوط به مش��تریان را در کوتاه ترین زمان حل و فصل نماییم. این امر در مورد مش��تریان 
س��ختگیر اندکی متفاوت خواهد بود. هدف اصلی در ادامه بحث بررس��ی نحوه تعامل با مشتریان بیش از 

اندازه سختگیر است. 
1. اعتراض را با عصبانیت پاسخ ندهید

مواجهه با اعتراض و ش��کایت مشتریان همیشه برای مدیران سخت است. بسیاری از مدیران در صورت 
مشاهده مشتریان عصبانی اقدام به بیان خشم و ناراحتی شان به صورت بی واسطه می کنند. این امر اغلب 
اوقات ش��رایط را به ش��دت سخت و پیچیده می س��ازد. نکته مهم در این میان تالش برای بهبود وضعیت 
کسب و کار به منظور تالش برای بهبود کیفیت کاری است. در غیر این صورت مشتریان هرچه بیشتری 

از کسب و کار ما متنفر خواهند شد. 
امروزه برخوردهای نامناس��ب برندها با مشتریان به س��رعت در فضای آنالین در دسترس کاربران قرار 
می گیرد. این امر شهرت منفی کسب و کار را به طور قابل مالحظه ای دامن خواهد زد. بهترین راهکار برای 
تعامل با مش��تریان عصبانی و سختگیر تالش برای آرام کردن شان است. اگر پاسخ عصبانیت دیگران را با 
خش��می بیش��تر بدهیم، نتیجه کار دعوایی پایان  ناپذیر خواهد بود. برخی از مشتریان سختگیر در صورت 
مشاهده خشم مدیران ارشد شرکت های نظافتی حتی کار را به دادگاه نیز می کشانند بنابراین باید منافع 

کسب و کارمان را در اولویت قرار دهیم. 
2. حل مشکل در کمترین زمان ممکن

گاهی اوقات مشکل موردنظر مشتریان سختگیر به راحتی قابل حل و فصل است. این امر باید در دستور 
کار برندها برای بازگرداندن شرایط به وضعیت اصلی اش قرار گیرد. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف از بین خواهد رفت. 
مشکالت مربوط به خدمات نظافتی اغلب اوقات با تغییر نیروی کار ارسالی برای مشتریان حل می شود 
بنابراین در صورت اعتراض مداوم مش��تریان سختگیر باید نسبت به ارسال نیروی متفاوت برای آنها اقدام 
کرد. خوش��بختانه اغلب اوقات مشکالت مش��تریان با این راهکار حل می شود بنابراین نیازی برای نگرانی 

بیش از اندازه نخواهد بود. 
تالش برای همکاری با مش��تریان به منظور یافتن مشکل اصلی و حل و فصل آن راهکار مناسبی است. 
بسیاری از برندها به این نکته مهم توجه الزم را نشان نمی دهند بنابراین به طور مداوم با مشکالتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان مواجه می ش��وند. همکاری با مش��تریان، به ویژه مشتریان سختگیر، امری 
ضروری است. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. 

همچنین مشتریان برند نیز به سرعت ریزش خواهند کرد. 
3. مسئولیت را برعهده بگیرید

یکی از عادت های رایج مدیران تالش برای ش��انه خالی کردن از زیر بار مسئولیت شان است. این امر به 
معنای اشاره به برخی از کارمندان یا نیروی انسانی به عنوان مقصر اصلی است. حتی اگر مسئولیت اصلی 
برعهده نیروی کار باشد، باز هم تیم مدیریت شرکت دارای مسئولیت قابل مالحظه        ای خواهد بود. بهترین 
راهکار برای رس��یدگی به مشکل موردنظر تالش برای پذیرش مسئولیت و عذرخواهی از مشتریان است. 

این امر اهمیت بسیار زیادی برای مشتریان دارد. 
گاهی اوقات مش��تریان با مش��اهده عذرخواهی و رس��یدگی فوری مدیران به مشکالت ش��ان از شدت 
اعتراض شان کم می کنند. با این حساب پذیرش مسئولیت و عذرخواهی از مشتریان ایده مناسبی خواهد 
ب��ود. مس��ئله اساس��ی در این میان تعهد ب��رای عدم تکرار چنین اش��تباهاتی اس��ت. در غیر این صورت 

اعتراض های بعدی مشتریان به همین سادگی حل و فصل نخواهد شد. 
4. تمرکز بر روی خسارت مالی ممنوع

گاهی اوقات کس��ب و کارها در پی اعتراض های مش��تریان به خسارت های مالی توجه بیش از اندازه ای 
نش��ان می دهند. بر این اس��اس ش��اید به طور کامل قید همکاری با مش��تریان را بزنند. این امر به دلیل 
کاهش تعداد مش��تریان ناراضی و همچنین عدم تمال برای قطع همکاری با نیروی کار اس��ت. نکته مهم 
در این میان امکان بروز مش��کالت بسیار گسترده در پی اتخاذ چنین شیوه ای است. مشتریان ناراضی در 
صورت عدم دریافت توجه الزم به طور گسترده ای اقدام به تخریب وجه برند می کنند. این امر به سادگی 
با انتش��ار چند توییت یا پیگیری قانونی موضوع امکان  پذیر اس��ت بنابراین باید همیش��ه کاری برای حل 

مشکالت مشتریان کرد. 
وسواس در مورد کاهش حداکثری ضررهای مالی همیشه برای کسب و کارها دردسرساز است. بسیاری 
از برندها برای این مس��ئله حتی هزینه های گزافی را پرداخت می کنند. مشکالت برند باید در نهایت حل 

و فصل شود بنابراین رسیدگی هرچه سریع تر به مشکالت باید در دستور کار برند قرار داشته باشد. 
5. از دست دادن مشتریان سختگیر پایان دنیا نیست

گاهی اوقات مش��تریان س��ختگیر با وجود تمام تالش مدیران ارشد شرکت باز هم ناراضی باقی خواهند 
ماند. این امر به معنای کیفیت پایین خدمات کس��ب و کار نیس��ت بنابراین گاهی اوقات باید مش��تریان 
ناراضی را رها کرد. از دست دادن چنین مشتریان برای برد پایان دنیا نخواهد بود. نکته مهم در این میان 
تالش برای حل مش��کالت با تمام توان اس��ت. پس از آن دیگر کاری از دست کسب و کار شما برنخواهد 

آمد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع
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