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مصارف بودجه سال آینده 8۵۴ هزار میلیارد تومان شد

 حذف و اضافه
در ۹ تبصره بودجه 1400

فرصت امروز: موعد حذف و اضافه بودجه فرا رس��ید و پس از آنکه دولت اصالحیه 7 برگی بودجه س��ال آینده را به 
مجلس ارائه داد احتماال از امروز بودجه سال 1400 بار دیگر در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد. بودجه سال آینده 
در آخرین ویرایش دولت با تغییراتی در منابع و مصارف همراه شده و در ۹ تبصره از ماده واحده بودجه تغییراتی داده 
شده است، هرچند بخش هایی نظیر ارز 4۲00 تومانی با هدف جلوگیری از شوک تورمی همچنان ثابت مانده است 
بنابراین نرخ ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی همان 4۲00 تومان است و نرخ تسعیر ارز نیز تغییری نکرده و مثل 
گذش��ته 11 هزار و ۵00 تومان در نظر گرفته ش��ده است. همچنین به دولت اجازه داده شده در شش ماهه نخست 

سال 1400 نرخ ارز ترجیحی 4۲00 تومان را به تدریج تعدیل کند. بر این اساس، بودجه 1400 از حیث منابع و...

حذف صفر از پول ملی چه تاثیری بر تورم دارد؟

حذف خاموش ۴ صفر پول
۴
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کرونا چگونه رفتار مصرف کننده ایرانی را تغییر داد؟

رفتارهای چهارگانه در بحران کرونا

1۰ باور غلط درباره انگیزه که جلوی موفقیت را می گیرند
نخ تسبیح فعالیت های برندسازی کارفرما

توسعه طرح الیو گروهی از سوی اینستاگرام
استفاده کوکاکوال از پالستیک بازیافتی برای بسته بندی

تکنیک های تقویت روحیه تیم فروش برند
تغییر در مدل کسب و کار چه زمانی و چرا اتفاق می افتد؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک: از فروش 
دوج کوین توسط سرمایه گذاران 

اصلی پشتیبانی می کنم

نگـــاه
هر اقتصادی توان اداره 
جمعیت مشخصی را دارد

قانون آهنین 
جمعیت

جمعی��ت و تع��داد نفرات 
بود  مس��ئله ای  جامعه،  یک 
که توم��اس روبرت مالتوس 
از همان ابت��دای پژوهش ها 
ب��ا  نظریه پردازی های��ش  و 
ام��روز  و  ب��ود  درگی��ر  آن 
ک��ه بیش از دو ق��رن از آن 
روزه��ا می گ��ذرد هنوز هم 
مالت��وس را به نام نظریاتش 
درباره جمعیت می شناسند. 
را  مس��ئله  بخواهی��م  اگ��ر 
خیلی س��اده بیان کنیم، از 
نظ��ر مالتوس در ی��ک بازه 
معنادار مناب��ع غذایی مردم 
طب��ق یک تصاعد حس��ابی 
اما جمعیت  می کند،  رش��د 
براس��اس تصاعدی هندسی. 
همی��ن امر باعث می ش��ود 
ک��ه جمعیت از ی��ک جایی 
ب��ه بع��د از مناب��ع موجود 
س��بقت گرفته و اساسا یک 
جامعه توانای��ی تامین مازاد 

جمعیتش را نداشته باشد.
روبرت مالت��وس در اوایل 
س��ال 1766 در انگلس��تان 
ب��ه دنی��ا آم��د و در اواخ��ر 
هم��ان  در   1834 س��ال 
کش��ور درگذشت. در سنین 
جوانی به آموزشگاه هایی در 
ناتینگهام ش��ایر و سپس به 

آکادم��ی وارینگتون 
2رفت، اما تنها یک..

۴ رجب 1۴۴2 - سـال هفتم
شماره   1728- 16صفحه - ۵۰۰۰۰ ریال

Tue.16 Feb 2021

فرصت امروز: این روزها شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم 
به کرونای انگلیسی بر نگرانی دولت ها دامن زده و همه چیز در محک 
آزمون دوباره قرار گرفته است. بحران کرونا باعث شده تا اقتصاد جهانی 
با باالترین نرخ از زمان رکود بزرگ دهه 1۹30 تاکنون س��قوط کند. 
مواجهه ناگهانی بش��ر با پاندمی کرونا شرایط تازه و غیرمنتظره ای را 
در حیطه های مختلف زندگی به وجود آورده و گمانه زنی های زیادی 
را درباره تغییر و تحوالت احتمالی برانگیخته است. یکی از مهمترین 
دغدغه ه��ای تحلیلگ��ران روابط بین الملل در این ش��رایط، چگونگی 
مختصات جهان پساکروناست. بسیاری معتقدند که شیوع کرونا باعث 
خواهد ش��د تا نظم جهان فعلی، کارایی خود را از دست  داده و شاهد 
نظمی نوین باش��یم، اما برخی دیگر می گوین��د این اتفاق ها آنقدرها 
بزرگ نیستند که بتوانند نظم جدیدی را جایگزین نظم کنونی کنند.

احتمال دور ش��دن دنی��ا از دیدگاه ه��ای جهانی س��ازی، ازجمله 
تغییراتی اس��ت که از ابتدای رکود اقتصادی ناش��ی از ش��یوع کرونا 
درباره آن صحبت ش��ده اس��ت. حال که نزدیک به یک سال از وقوع 
همه گیری کووید-1۹ گذشته است، این سؤال مطرح است که آینده 
جهانی سازی چگونه می شود؟ آیا باید منتظر مرگ جهانی سازی باشیم 
و یا اینکه سازوکار آن تغییر خواهد کرد؟ از گمانه زنی های دیگر دنیای 
پساکرونایی، حضور گسترده دولت ها در عرصه سیاست و اقتصاد است. 

بس��یاری از صاحبنظران با اش��اره به لزوم دخالت دولت ها در کنترل 
بح��ران کرونا، ای��ن امر را مخالف بنیان های کاپیتالیس��م می دانند و 
معتقدند آموزه های س��رمایه داری در مصاف ویروس و اقتصاد پوست 
می اندازند. در این زمینه، نیکالی سیالیف، پژوهشگر مرکز مطالعات 
قفقاز و کارشناس مناقشات بین المللی در یادداشتی به چگونگی تغییر 
نظم جهانی با ش��یوع کرونا و تحوالت دولت مدرن پرداخته است. در 
یادداشت او که در »دیپلمات« منتشر شده می خوانیم: »پاندمی کرونا 
از نگاه یک ناظر معاصر، پدیده ای جدید و غیرعادی به شمار می آید، 
اما اگر به این موضوع از زاویه تاریخ کالن بشر نگریسته شود، موضوعی 
کامال عادی جلوه خواهد کرد. تاریخ بشر اصوال پر از اپیدمی ها و تأثیر 
آنها بر زندگی انسان هاست. هرچه که انسان پیشرفته تر شده، پیروزی 
بر اپیدمی ها هم به عنوان راهی برای شکوفایی و موفقیت دولت های 
مدرن تلقی شده اند. علت ارتباط اپیدمی با دولت مدرن را از دو جنبه 
باید بررس��ی کرد. اول اینکه علم در جهان مدرن به س��رعت در حال 
پیشرفت اس��ت و انتظارات از بهره بردن دولت مدرن از دستاوردهای 
علم نیز دور از ذهن نیس��ت. نکته دوم هم این است که دولت مدرن 
توانایی های زیادی در سازماندهی و برنامه ریزی دارد و بنابراین قاعدتا 
به اپیدمی ها نیز باید به عنوان چالش��ی مش��ابه چالش های نظامی یا 
بوروکراتیک نگاه کند و برای آن راه حل های منطقی و اجرایی داشته 

باش��د و البته تیم های علمی را برای مقابله با آن بس��یج کند. اتفاق 
مشابهی در گذشته و در دولت هایی که مثال  با اپیدمی طاعون مبارزه 
می کردند دیده شده است. در واقع، دشمن اپیدمی را می توان قابلیت 

سازماندهی و اجرای تدابیر تعیین شده دانست.
در چنین شرایطی دولت مدرن می تواند ناجی بشر در مقابله با یک 
پاندمی مثل کرونا باشد. هنری کیسینجر در بهاری که گذشت، به این 
نکته اش��اره کرد که تصویر دولت مدرن را می توان با تصویر ش��هری 
مقایسه کرد که پشت یک دیوار قلعه مانند قرار دارد. در شرایطی مثل 
کرونا، توسل به راه هایی مثل همکاری های بین المللی بی فایده است، 

چون شهر درون قلعه است.
دولت مدرن یک سازماِن همواره مشغول است که یا در حال جنگ 
است و یا دارد خودش را برای جنگ آماده می کند. در چنین شرایطی 
عجیب نیست اگر در شرایط پاندمی کرونا شاهد بزرگ شدن دولت ها و 
قدرت گرفتن آنها به شیوه های سنتی بشویم. این نوعی انتظار کشیدن 
و آماده شدن برای مناقشات بین المللی است که احتماال از پس پاندمی 

کرونا نمود پیدا خواهند کرد.
از آنجا که کشورهای مختلف، مسئله کرونا را با شکل های مختلف 
و در درجات مختلفی کنترل کرده اند، سلسله بندی های جهانی موجود 
و همچنین توزیع قدرت و نفوذ در جهان براس��اس میزان موفقیت و 

عملکرد آنها در جریان بحران تغییر خواهد کرد. اینجاست که تصویر 
تاثیری که بحران کرونا بر روی مناقش��ات داخلی و خارجی گذاشته 
اس��ت بیش��تر مش��خص می ش��ود. در این دوران، برخی از بحران ها 
س��اکت و برخی دیگر شعله ور شدند. قدرت های قاهرتر متوجه شدند 
که بهترین فرصت را برای شکس��ت دادن بازیگران ضعیف به دس��ت 
آورده اند. از آن سو، بحران های کم اهمیت تر به فراموشی سپرده شدند 
چون به نظر می رس��ید که در میان بحران کرونا، درگیر شدن در آنها 
نمی ارزد. در این میان، اکثریت جمعیت جهان حس کرده اند که قدرت 
س��خت کشورش��ان به معنای قدرت نظامی در شرایطی مثل بحران 
کرونا برای نجات ش��ان کافی نیست و بنابراین انتظارات از دولت های 
خود در زمینه تأمین خدمات بهداشت و درمان عمومی یا توسعه پایدار 
یا مقابله با گرمایش زمین را باال برده اند. اینجاست که چندجانبه گرایی 
به عنوان یکی از ویژگی های جهان قرن بیست و یکمی زیر سؤال رفته 
اس��ت، چون بحران کرونا ثابت کرد که هر کشوری در مواجهه با یک 
مش��کل بزرگ جهانی مثل کرونا همواره تنهاست و باید راه حل های 
خودش را داش��ته باشد. حتی در چنین شرایطی، راه حل های مشابه 
نمی توانند در کش��ورهای مختلف به نتایج خوبی منتهی شوند؛ چون 

ماهیت این قضیه با سایر مشکالت انسان مدرن تفاوت دارد.
در اصل آنچه که باعث ش��د ضربه زنندگی بحران کرونا خیلی زیاد 

باشد، ارتباط گسترده بین مردمان و کشورها در دوران مدرن بود که 
اقتصادهای آنها را نیز به ش��دت به هم مربوط کرده بود. این ش��رایط 
باعث ش��د هم دولت های کارآمد و ه��م دولت های ناکارآمد متحمل 
ضربه اقتصادی ناش��ی از بحران کرونا بش��وند. معنایش این است که 
بازگش��تن جهان به نظم پیش از بحران بسیار سخت و حتی نشدنی 
خواهد بود و اس��تدالل آوردن برای تداوم دهکده جهانی هم دشوارتر 
ش��ده اس��ت. در چنین ش��رایطی، س��اده ترین موضوع ها به مسائل 
بحث برانگیز تبدیل می ش��وند. مسئله تجارت بین المللی فقط یکی از 
آنهاست. مثال اینکه سیاست حمایت گرایانه داخلی )پروتکشنیسم( در 
بسیاری از دولت های جهان تقویت می شود اما از سوی دیگر، دولت ها 
به این نتیجه می رس��ند که برای درآمدزایی و رشد اقتصادی چاره ای 
جز تقویت صادرات یا س��ایر ملزومات تج��ارت جهانی ندارند. برخی 
از دولت ها حتی از این می ترس��ند که با سیاست های حمایت گرایانه 

داخلی عمال به بخش هایی از اقتصاد ملی خود آسیب بزنند.
در این بین، یک پاسخ واضح در واکنش به تمام پرسش های مربوط 
به دوران کرونا می توان ارائه داد: در این دوران هم مثل تمام دوران های 
قبلی، قوی ترین گونه نجات می یابد. این الگوی اثبات شده این بار هم 
اثبات خواهد ش��د. امکانش نیست که همه کش��ورها از بحران کرونا 

سربلند بیرون بیایند، اما بعضی ها سربلندتر خواهند بود.«

دوران رکود، دوران سختی است و بحران های مالی، زخم هایی برجا 
می گذارند که تا دهه ها ممکن است اثرشان باقی بماند، اما پاندمی های 
جهانی مثل کرونا باعث آشفتگی هایی از نوع دیگر می شوند. به گزارش 
»بلومب��رگ«، بگذارید چند قرن به عقب برگردیم؛ زمانی که اروپا در 
قرون وسطی درگیر طاعون شد و جوامع اروپایی زیر و رو شدند، بیش 
از 7۵ میلیون نفر جان خود را از دست دادند و زمین داران دیگر نیروی 
کار کافی در اختیار نداشتند تا آنها را به مزرعه بفرستند. رعیت ها بر 
اثر همین سختی ها درخواست دستمزد بیشتری کردند و از همان جا 
مالیات های س��نگین و نامربوط، قوانین تنبیهی توس��ط کارفرماها و 
همینط��ور کار اجباری را به چالش کش��یدند. این تقریبا خط پایانی 
بر فئودالیس��م اروپایی بود. هرچند بحران کرون��ا اصال از لحاظ ابعاد 
با بحران طاعون در آن زمان قابل مقایس��ه نیست، اما آنچه که توجه 
بیشتری را به خود جلب کرده، این است که چطور تجارت جهانی بر 
اثر ش��یوع کووید-1۹ ناگهان متوقف شد! از آنجا که تبعات بلندمدت 
این ایس��تایی اقتصادی، بسیار پیچیده است بنابراین شاید بهتر باشد 
اوضاع کنونی را با بحران مالی سال ۲008 مقایسه کنیم. در آن زمان، 
نابرابری به سطوحی غیرقابل باور رسید. نخبگان در ابتدا تصور کردند 
که ثروت خود را به س��یاق دوران رکود سال 1۹۲۹ از دست خواهند 
داد، اما بانک های مرکزی برای نجات آنها وارد عمل شدند، بازارها احیا 
شدند و س��وپرثروتمندان دنیا یک دهه درخشان دیگر را پیش روی 
خ��ود دیدند. از زمان وقوع بحران کرونا باز هم ثروتمندان قصد دارند 
که به همان ش��یوه قبلی عمل کنند و بقای خود را از این راه تأمین 
نمایند. آنها هم اکنون برای وام دهی به کس��ب و کارهای درمانده ابراز 
آمادگی می کنند و در آینده که اوضاع بهتر شد، پول بیشتری از بابت 

بازپرداخت آن به جیب می زنند.  سوالی که اینجا مطرح می شود، آن 
اس��ت که آیا دوران پساکرونا هم مثل دوران بعد از بحران مالی سال 
۲008 ب��ه نابرابری ها دامن خواهد زد؟ ش��واهد زیادی وجود دارد که 
این موضوع را تأیید می کند. به عنوان مثال، در کشوری نظیر آمریکا 
از یک س��و شاهد افزایش شدید نرخ بیکاری هستیم و از سوی دیگر، 
بازار بورس این کشور روزهای خوبی را سپری می کند. همچنین برخی 
از میلیاردرهای آمریکای��ی در بحبوحه بحران کرونا، ثروت خود را به 
شدت افزایش داده اند، به طوری که جف بزوس، صاحب آمازون ظرف 
دو هفته در ماه آوریل توانست ۲۵ میلیارد دالر به ثروتش اضافه کند 
و سام والتون، بنیان گذار شرکت والمارت هم 6 میلیارد دالر به ثروت 
خود افزود. این یعنی نش��انه ها خیلی به س��ال ۲008 میالدی شبیه 
اس��ت. البته تاریخ س��ورپرایزهای زیادی دارد و هیچ گاه نمی توان دو 
بحران را واقعا ش��بیه به هم دانس��ت. یک تفاوت سال ۲0۲0 با سال 
۲008 این است که اوضاع بدتر است و تاکنون به واسطه بحران کرونا 
چنین انقباضی در اقتصاد جهانی رخ نداده بود. در این میان، یک نکته 
در زمان بحران های جهانی اهمیت دارد و آن هم سیاست های دولتی 
اس��ت. حاال که بیش��تر از 1۲ سال از بحران س��ال ۲008 می گذرد، 
هنوز هم خیلی ها از بابت اینکه چطور بحران فقط به س��ود بانکداران 
و سرمایه داران تمام شد، ناراحت هستند و حس می کنند که مثال در 
آمریکا، دولت نمی خواست هیچ کمکی به بازیگران کم اهمیت تر که از 
بحران ضربه خورده بودند، انجام دهد. در آن زمان، سیاسی کاری های 
فدرال رزرو آمریکا عمال به تشدید نابرابری ثروتی انجامید. نرخ بهره که 
پایین آورده شده بود تا تشویقی برای سرمایه گذاری باشد، عمال ارزش 
دارایی های ثروتمندان را باالتر برد. همچنین احیای اقتصاد باعث شد 

تا سود شرکت ها با سرعتی بسیار بیشتر از رشد دستمزدها باال برود. 
هر کس که در اواخر س��ال ۲008 و اوایل س��ال ۲00۹ سرمایه اش را 
به کار می انداخت، س��ود خوبی نصیبش می ش��د. از آن زمان تا اوایل 
امس��ال، ارزش س��هام در آمریکا بیش از چهار برابر شد، اما در همان 
زمان، وضعیت برای طبقات متوسط و پایین به شدت فرق داشت. آنها 
داشتند با آشفتگی های بازار کار، ثابت ماندن دستمزدها و از همه بدتر، 
کاهش ارزش بزرگترین سرمایه شان یعنی خانه های شان دست و پنجه 
نرم می کردند. در فاصله س��ال های ۲00۹ تا ۲01۲ که اقتصاد آمریکا 
دوران احیای بعد از بحران را می گذراند، درآمدهای ۵0 درصِد پایینی 
جامعه آمریکا به میزان 1.۵ درصد کم شد، اما درآمد یک درصِد باالی 
جامعه این کش��ور به میزان ۲1 درصد رشد کرد. نکته دیگر هم این 
بود که در آن زمان هر کس که می خواس��ت تازه وارد بازار کار ش��ود، 
با دردس��رهای زیادی مواجه بود و درآمدش هم در مقایس��ه با نسل 
قب��ل و بعد از خود کامال پایین تر بود. اص��وال اگر در زمان های عادی 
و غیربحرانی از کار بیکار شوید، دوران سختی خواهید داشت، اما اگر 
در زمان بحران و رکود بیکار ش��ده باشید، احتمالش هست که هرگز 
ب��ه وضعیت کاری و مالی خوب برنگردید. یک علتش این اس��ت که 
حتی وقتی اقتصاد به مسیر احیا بیفتد، شما پولی برای سرمایه گذاری 
نخواهید داشت و کاهش فرصت های شغلی نیز شما را به پایین ترین 
رده در نردبان های شغلی خواهد فرستاد. این ساده ترین توضیح برای 

علل افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری در زمان بحران است.
ح��ال به بحران کرونا برگردیم. ده ه��ا میلیون آمریکایی در جریان 
بح��ران کرونا تاکنون از کار بیکار ش��ده اند که چند برابِر نرخ بیکاری 
در زمان رکود بزرگ را به نمایش می گذارد. اگر این بیکاری ها دوباره 

روی بخش مسکن هم تأثیر بگذارد، آسیب اقتصادی آن بسیار بیشتر 
خواهد ش��د. مارک زندی، اقتصاددان مودیز آنالیتیکز تخمین زده که 
حدود 1۵ میلیون خانوار آمریکایی قادر به پرداخت وام مس��کن خود 
نخواهند بود، چون بیکار شده اند و یا شغل شان دچار رکود شده است.

حت��ی اگر هم اقتصاد آمریکا بتواند با س��رعت خود را احیا کند که 
آن ه��م به دلیل بحران های جاری اجتماعی دیگر این کش��ور چندان 
محتمل نیست، شاهد شکاف های ش��دیدتر طبقاتی و افزایش شدید 
نابرابری خواهیم بود. این نابرابری می تواند به شکل های مختلفی دیده 
شود؛ مثال بین آنها که کارشان را می توانند از خانه انجام دهند و آنها 
که باید حتما سر پست حاضر باشند. از سوی دیگر، بحران کرونا باعث 
تغییر جهت تکنولوژی شده است. عده زیادی مجبورند کار قبلی خود 
را ک��ه دیگر خواهان ن��دارد، کنار بگذارن��د و کار جدیدتری در حوزه 
تکنولوژی��ک انجام دهند. عده دیگری نیز از کار ثابت ش��رکتی بیکار 
شده و مجبورند به صورت پاره وقت کار کنند. نکته دیگر اینکه هرچه 
اقتصاد بر اثر بحران کرونا تغییر کند، احتمال آنکه صنایع بیشتری بروند 
و دیگر برنگردند، وجود خواهد داش��ت. اما حتی میلیونرها هم ممکن 
است ضربه ای جبران ناپذیر از بحران کرونا بخورند. البته میلیاردرها که 
سرمایه شان در حوزه های مختلفی پخش شده است، از بحران آسیب 
زیادی نمی بینند، اما میلیونرها که اکثر ثروت ش��ان از سرمایه گذاری 
در رستوران ها، فروش��گاه های خرده فروشی، ماشین فروشی و هتل ها 
به دس��ت آمده اس��ت، از این بابت به ش��دت صدمه خورده اند. چنین 
گروه هایی به ش��دت ب��ه دنبال کمک های دولتی هس��تند تا کاهش 
س��رمایه خود را جبران کنند. در جریان بح��راِن این دفعه نیز ظاهرا 
دولت ها تنها چاره ای که پیش روی خود دیده اند را قاپیده اند و آن هم 

ارائه کمک به ش��کل پول نقد به مردم بوده اس��ت. اما حاال سؤال این 
است که چه کسانی دقیقا کمک را دریافت می کنند؟ در جریان بحران 
مالی سال ۲008 میالدی، دولت آمریکا عمال وال استریت را در اولویت 
ق��رار داد، در حال��ی که این بار کنگره آمریکا کمک مالی به کس��ب و 
کارهای کوچک و مردم عادی را تصویب کرد، اما در عین حال امتیازات 
فراوانی را نیز در اختیار شرکت های بزرگ گذاشت؛ آن هم در حالی که 
شرکت های بزرگ همواره راه های فراوانی از جمله اعالم ورشکستگی، 
رجوع به بازار س��رمایه و گرفتن وام را پی��ش روی خود می بینند؛ در 
حالی که مردم عادی و کس��ب و کارهای کوچک اینطور نیستند. این 
یعنی که این بار هم عمال اوضاع ش��بیه به دوران پس از بحران مالی 
سال ۲008 خواهد شد و شکاف ثروتی رو به افزایش خواهد گذاشت. 
جالب اینجاست که حتی پیش از آغاز بحران کرونا هم بحث در مورد 
اینکه آیا شرکت های بزرگ و ثروتمند به اندازه کافی مالیات می دهند 
یا نه، مطرح بود. این بحث به خصوص در جریان کمپین های نامزدی 
برای حزب دموکرات مطرح شد. اکثر نامزدهای حزب دموکرات معتقد 
بودند که باید مالیات ثروتمندان را افزایش داد و راه های دررو مالیاتی 
را از لحاظ قانونی به روی آنها بست. برنی سندرز و الیزابت وارن حتی 
برنامه های مستقیمی برای مالیات گرفتن از میلیاردرها داشتند. وقتی 
بحران کرونا به اتمام برسد، بحث در این خصوص قطعا با شدت و حدت 
بیش��تری ادامه پیدا خواهد کرد. اگر درخواست ها برای مالیات گیرِی 
بیشتر از طبقه ثروتمند آمریکا به نتیجه برسد، یادآور دوران جنگ های 
مختلف از جمله جنگ داخلی آمریکا و جنگ های جهانی خواهد بود؛ 
یعنی درست همان زمان هایی که قوانین اصلی مالیاتی آمریکا از جمله 

مالیات بر درآمد به تصویب رسید.

چرا پس از هر رکود اقتصادی ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند؟

ویروس نابرابری

کرونا چطور نظم جهانی را تغییر می دهد؟

دهکده جهانی در آزمون کرونا



فرصت امروز: واقعیت دنیای پیشین ما از حوالی ماه فوریه ۲0۲0 )بهمن 
ماه 13۹8( تغییر کرد. ویروسی کوچک و مهیب، دنیایی را که می شناختیم 
ناگه��ان درنوردید و آن را کامال دگرگون کرد. س��المت ناگهان در درجه 
اول اهمیت در تمامی کش��ورهای درگیر ویروس کووید1۹- قرار گرفت و 
خانه ها به سنگر شهروندان تبدیل شد. سپس با گذر از شوک اولیه کرونا، 
مسئله بازگشت به زندگی از طریق فضای مجازی مطرح شد؛ دانش آموزان، 
دانشجویان و کارمندان از طریق مانیتورها به کالس های درس و محل های 
کار بازگشتند و حتی مشکالت سالمت نیز ترجیحا ابتدا از راه دور بررسی 
ش��د و  بیمارس��تان ها در مرحله بعد و در صورت تجویز پزشکان، پذیرای 

بیماران شدند.
در همه این روزها و ماه ها نیز تکنولوژی به س��ان یک منجی وارد عمل 
ش��ده و امکان برگزاری کالس های آنالین، ویدئوکنفرانس ها، دورکاری و 
خرید آنالین مایحتاج روزمره را برای انسان های چپیده در پستوی خانه ها 
فراهم کرده است. هرچند کرونا، اولین بیماری اپیدمیک و واگیردار تاریخ 
نیست، اما شیوع آن در شروع سومین دهه از هزاره سوم میالدی و در عصر 
ارتباطات و ش��بکه های اجتماعی، آن را به تجربه ای شگفت و بی بدیل در 
تاریخ بش��ری تبدیل کرده است. در تاریخ معاصر ایران نیز دست کم چند 
اپیدمی اتفاق افتاده اس��ت، اما مهمترین آن درست یکصد سال پیش در 
آس��تانه تحویل قرن با نام آنفلوآنزای اسپانیایی رخ داد، آنچه که از جانب 
مورخان ایرانی به نام »قحطی بزرگ« یاد می شود. حاال یکصد سال پس از 
آن اپیدمی و در آخرین س��ال قرن، شیوع کرونا بار دیگر به مصائب انسان 

ایرانی دامن زده است.
از شروع وبگردی تا پایان ویترین گردی سنتی

از دوازدهم دس��امبر س��ال ۲01۹ و مش��اهده نخس��تین بیمار مبتال، 
همه گی��ری کرونا به مهمتری��ن عامل در تصمیم گیری ه��ای اقتصادی و 
کنش های اجتماعی تبدیل ش��ده اس��ت. از 31 دس��امبر و اعالم رسمی 
همه گیری یک ذات الریه غیرمعمول، جهان با چالشی بی سابقه روبه رو شد 
که فناوری، آن را نسبت به بحران ها و همینطور پاندمی های گذشته متفاوت 
کرده است. زمانی که در سال ۲003، ویروس سارس در چین همه گیر شد، 
بس��یاری از مردم این کش��ور با هراس از بیرون رفتن، خرده فروش��ی های 
آنالی��ن را انتخاب کردند و به این ترتیب، س��ارس اثری ماندگار بر تغییر 
الگوی مصرف در سرزمین اژدهای زرد برجای گذاشت. حاال با همه گیری 

کرونا، تغییر الگوی مصرف و اس��تقبال بیشتر از خرده فروشی ها و خدمات 
آنالین، شتاب بیشتری گرفته است. سوال این است که مردم ایران در یک 
سالی که از شیوع کرونا می گذرد، چگونه رفتار کرده اند و آیا الگوی مصرف 

در ایران تغییر کرده است؟
بررسی ها نشان می دهد ش��هروندان ایرانی در جریان همه گیری کرونا، 
چهار نوع رفتار از خود نش��ان داده اند؛ نخس��ت اینکه برخی افراد به ترس 
غیرعادی از بیماری کرونا دچار ش��ده اند، من��زل را ترک نکرده و به طور 
وس��واس گونه ای نکات بهداشتی را رعایت می کنند. این افراد همچنین به 
شایعات در فضای مجازی و رسانه های نامعتبر توجه کرده و اضطراب ناشی 

از شیوع کرونا، عملکرد روزانه آنها را مختل کرده است.
دس��ته دوم برخ��الف گروه اول، خطر ابتال به بیم��اری را درک نکرده و 
ب��ا رویکرد تقدیرگرایانه با بیم��اری کرونا برخورد کرده اند. آنها خواس��ت 
خداوند را دلیل بر ابتال یا عدم ابتال به بیماری می دانند. این افراد مسافرت 
می روند، فاصله اجتماعی مناس��ب را رعای��ت نمی کنند و با عدم توجه به 
نکات بهداش��تی، آلودگی و بیماری را به خود و سایرین منتقل می کنند. 
دسته سوم نیز به طور منطقی با شرایط همه گیری کرونا برخورد کرده اند و 
خانه نشینی را فرصتی برای رشد فردی و یادگیری مهارت می دانند. نهایتا 
دس��ته چهارم به اقتضای شغل خود ناچار به حضور در محل کار هستند. 
این افراد خطر کرونا را نسبت به سایرین درک کرده اند و تالش می کنند از 
خود و دیگران در برابر ویروس محافظت کنند، اما مثل دسته سوم، امکان 
ماندن در خانه را ندارند. همچنین با ش��یوع کرونا بخشی از مردم، کاالها 
را در خانه ها احتکار و انبار کرده اند. خرید انبوه از فروشگاه های زنجیره ای 
هم از دیگر رفتارهای مردم ایران در دوره همه گیری کروناست که البته در 
کشورهای دیگر هم دیده شده است، با این حال نمی توان شرایط ایران را 
در دوره همه گیری کرونا با دیگر کشورها یکسان دانست، چراکه ایران در 
س��الی که گذشت، عالوه بر همه گیری کرونا با پیامدهای فشار حداکثری 

تحریم ها نیز دست و پنجه نرم کرده است.
تحلیل رفتار خرید مصرف کنندگان در بحران کرونا

در ای��ن می��ان، پژوهش��گران ت��الش کرده ان��د در یک بررس��ی رفتار 
مصرف کنن��دگان ایران��ی در دوره همه گیری کرون��ا را تحلیل کنند. آنها 
دریافته اند در حوزه محصول، افزایش میل به خرید راحت و س��ریع از نظر 
تامین، افزای��ش میل به مصرف اقالم بهداش��تی و غذایی، تغییر معیارها 

و اولویت های س��خت گیرانه جدید، افزایش میل به ذخیره سازی احتیاطی 
اقالم بهداش��تی، کاهش شدید ویترین گردی س��نتی و میل به وبگردی، 
کاهش وفاداری مشتریان، کاهش شدید خریدهای آنی و ناگهانی، افزایش 
منابع دریافت و کس��ب اطالعات پیش از خرید و افزایش گرایش به خرید 
محصوالت با بسته بندی مدرن و کاهش میل به خرید از مراکز سنتی رخ 

داده است.
افزایش عالقه به خرید راحت و سریع از نظر تامین، عالمتی برای کسب 
وکارهاس��ت تا ب��ا بهره گیری از روش های مختلف توزی��ع  مثل راه اندازی 
کس��ب وکار مجازی و آنالین به نیاز مصرف کننده پاسخ دهند. همچنین 
افزایش حساس��یت به رعایت استانداردهای بهداشتی، نکته دیگری برای 
بهبود خدمات دهی به مش��تریان است. از نظر قیمتی نیز قیمت کاالهای 
ض��روری در دوره همه گیری کرونا تغییر کرده اما میزان خرید آن کاهش 
نیافته است. در مقابل، قیمت کاالهای غیرضروری و لوکس افزایش یافته 
که ناش��ی از ابهام در ش��رایط پی��ش رو و کاهش درآمدهاس��ت. افزایش 
حساس��یت به ارزش کاال و ارزنده بودن محصول هم از جمله واکنش های 
مشتریان در همه گیری کرونا بوده است چراکه به تحلیل های دقیق تری از 
قیمت کاالها رسیده اند. همچنین در حوزه قیمت گذاری، برگزاری حراجی 
و تخفیف هم رونق داش��ته که پژوهشگران پیش بینی می کنند در آینده 

بیشتر شود.
به طور خالص��ه، اقدامات پیش��گیرانه و کنترل کننده بحران ویروس 
کرونا، منجر به بروز تغییراتی در رفتار خرید مصرف کنندگان شد. طبق 
یافته های یوس��ف محمدی فر و صبا امیری از دانش��گاه رازی کرمانشاه، 
م��دل پیش بینی وضعی��ت تقاضا برای کاالها یا خدم��ات پس از بحران 
کرونا به دو ش��اخص »ماهیت کاال یا خدمت« و »میزان تعامل انس��انی 
در مبادله« و همچنین »س��طح درآمد« مصرف کنندگان بس��تگی دارد. 
همچنی��ن حذف کامل، به تأخیر انداختن خرید، جانشین س��ازی خرید 
و کاهش نس��بی خرید، چهار دسته رفتاری اس��ت که مصرف کنندگان 
در زم��ان بحران کرونا اتخاذ می کنند و این مدل به متغیرهای مختلفی 
بس��تگی دارد. این مطالعه با عنوان »رویکردی میان رش��ته ای به رفتار 
خرید مصرف کنندگان در شرایط بحران: با تاکید بر بحران کووید-1۹« 
تابستان امسال در نش��ریه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی منتشر 

شد.

کرونا چگونه رفتار مصرف کننده ایرانی را تغییر داد؟

رفتارهای چهارگانه در بحران کرونا

ب��ه اقتصادهای جهان نگاه کنید. چی��ن از ویرانی های بحران کرونا با 
قدرت برخاس��ته و آمریکا، اروپ��ا و ژاپن هر کدام ت��ا حدی در احیای 
اقتصاده��ای خود موفق بوده اند، ام��ا هند چنین وضعیتی ندارد. صدها 
میلیون کارگر و کاس��ب کار خرده پا که عامل مهمی در رشد اقتصادی 
هند بوده اند، هنوز از بحران کرونا س��ر بلند نکرده اند و اقتصاد هند نیز 

دارد همراه با آنها سقوط می کند.
ب��ه گزارش »نیوی��ورک تایمز«، اقتصاد هند در س��ه ماهه منتهی به 
سپتامبر به اندازه 7.۵ درصد کوچک شد و این نشانه ای واضح از تعمیق 
شدیدترین رکود اقتصادی هند از سال 1۹۹6 تاکنون است. آمار جدید 
در واق��ع هند را به عنوان دارن��ده بدترین عملکرد در میان اقتصادهای 
بزرگ جهان معرفی می کند؛ آن هم در حالی که دولت این کشور تصور 
می کرد با اختصاص بسته های مالی می تواند هزاران کسب و کار کوچک 
را ک��ه از تعطیلی های اجباری دوران کرونا ضرب��ه خورده بودند نجات 
بدهد. بر این اساس، دولت هند وعده داد که ۵0 میلیارد دالر خرج کند؛ 
یعنی چیزی نزدیک به ۲درصد از تولید ناخالص داخلی هند، اما اوضاع 
بدتر از آنچه که تصور می شد پیش رفت و این تدابیر مالی برای نجات 

کارگران و کارآفرینان کفایت نکرد.
یکی از مهمترین عوامل این شرایط را باید به تعطیلی های اجباری ماه 
مارس نس��بت داد که اقتصاد هند را با شوک شدیدی مواجه کرد و به 
خصوص کارگران روزمزد را به کلی از رده خارج کرد. ناگهانی بودِن این 
تصمیم آنچنان شدید بود که میلیون ها کارگر حتی راهی برای بازگشت 
به روس��تاهای خود نیز در اختیار نداش��تند چون سیستم حمل و نقل 
عمومی در این کش��ور نیز تعطیل شده بود. این تعطیلی ها باعث شد تا 

140 میلیون نفر شغل خود را از دست بدهند و عده بسیار زیاد دیگری 
نیز با کاهش دس��تمزد مواجه شوند. وقتی تعطیلی ها و محدودیت های 
کرونایی به پایان رسید، دیگر راهی برای بازگشت 6 میلیون نفر به کار 

فراهم نبود.
براساس نظرسنجی ها، یک سوم از کسب و کارهای کوچک و متوسط 
در هند امیدی به نجات از وضع فعلی ندارند و معتقدند که نوعی کشتار 
جمعی کسب و کار در هند رخ داده است. این در حالی است که چهار 
پنجم از نیروی کار هند در همین کس��ب و کارهای کوچک و متوسط 
ش��اغل هستند. کارخانه های نس��اجی، دباغی ها، آجرپزی ها و کسب و 
کارهای مشابه در این راستا در اقتصاد هند اهمیت زیادی ایفا کرده اند.

تا همین چند سال پیش، هند با جمعیت یک میلیارد و 300 میلیون 
نفری اش یکی از پررش��دترین اقتصادهای بزرگ جهان بود و رش��دی 
باالی 8درصدی داش��ت. البته برخی سیاست های دولت نارندرا مؤدی 
ازجمله حذف ناگهانی تعداد زیادی از اس��کناس های رایج این کشور از 
چرخه پولی باعث برانگیخته شدن انتقادات زیادی شده بود و آهستگی 
موقتی رش��د اقتصادی این کش��ور را نیز به همراه داشت. با این وجود، 
بسیاری از بازیگران عرصه جهانی، هند را جایگزینی مطلوب برای چین 
می دانس��تند و سرمایه گذاری های بزرگی در این کشور انجام دادند، اما 
آم��ار دوران کرون��ا ظاهرا تمام این آمال و آرزوه��ا را نقش بر آب کرده 
اس��ت. این آمارها بیش از هر چیز نش��ان می دهد که کسب و کارهای 
کوچک به دلیل عدم دسترس��ی به منابعی که در اختیار ش��رکت های 
بزرگ است، هیچ راهی برای جبران مصایبی که در دوران کرونا بر آنها 
وارد ش��ده است ندارند. از آن بدتر اینکه برخی از سیاست های جدیدتر 

مث��ل ممنوعیت فعالیت اپ های چینی در ماه های اخیر توس��ط دولت 
هند، وضعیت پیش بینی نش��ده تری را پیش روی برخی از شرکت های 

فعال در هند گذاشته است.
در همی��ن میان، منتقدان می گویند سیاس��ت هایی که دولت نارندرا 
مؤدی در س��ال های اخیر در هند با توجیه مبارزه با فس��اد، حمایت از 
صنای��ع داخلی و اصالح قوانین دنبال کرده اس��ت نی��ز ضربات زیادی 
به اقتصاد این کش��ور زده و باعث ش��ده است که رویکرد صنعتی هند 
معطوف به خودش ش��ود و این مس��ئله هم روی رشد کلی اقتصاد این 
کش��ور تأثیر گذاشته است. این وضعیت حتما به آینده اقتصاد هند نیز 
تس��ری پیدا می کند. پریانکا کیش��ور، رئیس بخش آسیای جنوبی در 
آکسفورد اکانامیکز معتقد است که با گذشت زمان مشخص خواهد شد 
که هند در میان اقتصادهای بزرگ جهان بیش��ترین صدمه را از بحران 
کرونا خورده اس��ت و حتی ممکن اس��ت روزهای بدتری برای اقتصاد 
هند در راه باش��د. ش��رکت های هندی در این دوران زیر بار بدهی های 
بسیار ش��دیدی رفته اند و ممکن است این وضعیت وخیم تر هم بشود. 
همچنین براس��اس پیش بینی ها احتمالش هس��ت که رشد اقتصادی 
ساالنه هند ظرف پنج سال آینده باز هم روند کاهشی داشته و به 4.۵ 
درصد برسد. این در حالی است که پیش از بروز بحران کرونا و به رغم 
برخی مشکالت اقتصادی موجود، پیش بینی شده بود که هند بتواند در 
سال های آینده رشد اقتصادی 6.۵ درصدی را ثبت کند. با این اوصاف 
باید منتظر ماند و دید که اقتصاد هند از پس بحران کرونا چطور از این 
وضعیت بیرون می آید و وضعیتش در قیاس با اقتصادهای بزرگ دیگر 

جهان چگونه خواهد شد.

برگ برنده اقتصاد هند چطور به برگ بازنده آن تبدیل شد؟

کشتارجمعی کسب و کار

باشگاهاقتصاددانان

هر اقتصادی توان اداره جمعیت مشخصی را دارد
قانون آهنین جمعیت

جمعی��ت و تع��داد نفرات ی��ک جامعه، مس��ئله ای بود که 
توم��اس روب��رت مالت��وس از هم��ان ابت��دای پژوهش ه��ا و 
نظریه پردازی های��ش ب��ا آن درگی��ر بود و ام��روز که بیش از 
دو ق��رن از آن روزه��ا می گ��ذرد هنوز هم مالت��وس را به نام 
نظریاتش درباره جمعیت می شناس��ند. اگر بخواهیم مسئله را 
خیلی س��اده بیان کنیم، از نظر مالت��وس در یک بازه معنادار 
منابع غذایی مردم طبق یک تصاعد حسابی رشد می کند، اما 
جمعیت براساس تصاعدی هندسی. همین امر باعث می شود 
که جمعیت از یک جایی به بعد از منابع موجود سبقت گرفته 
و اساس��ا یک جامعه توانایی تامین مازاد جمعیتش را نداشته 

باشد.
روبرت مالتوس در اوایل س��ال 1766 در انگلس��تان به دنیا 
آمد و در اواخر س��ال 1834 در همان کش��ور درگذش��ت. در 
سنین جوانی به آموزشگاه هایی در ناتینگهام شایر و سپس به 
آکادمی وارینگتون رفت، اما تنها یک س��ال پس از حضورش، 
این آکادمی تعطیل ش��د و او هم نزد گیلبرت وکفیلد رفت تا 
آموزش ببیند. س��پس در س��ال 1784 به کالجی در کمبریج 
رفت و تحصیالت خود را در آنجا به باالترین س��طوح در زبان 

یونانی و التین و ریاضیات و اقتصاد رساند.
مالتوس زمانی که 3۲ سال سن داشت ابتدا به صورت بی نام 
کتاب »جستاری در باب اصل جمعیت« را منتشر کرد، اما پس 
از آنکه نام نویسنده آن شناخته شد، به نوشتن ویراست هایی 
جدی��د از آن اقدام کرد. مالتوس در ای��ن اثر آینده ای مهیب 
برای مردم تصویر می کند زیرا جمعیت هر ۲۵ سال تقریبا دو 
برابر می شود، اما تولید غذا چنین نیست. این ناهمخوانی بین 
مناب��ع و نیازها از نظر مالتوس منجر به قحطی، فقر و فالکت 
می ش��ود و به همین دلیل است که او راه حل موضوع را بیش 
از ه��ر چیز دیگری کنترل جمعی��ت می داند. این اثر طی ۲8 
س��ال بارها و بارها بازبینی ش��د و در زمان خودش به عنوان 

اثرگذارترین نوشته اقتصادی شناخته می شد.
او در این کتاب با بررسی بریتانیا و قوانین مصوبه این منطقه 
در حوالی سال 1800، نسبت جمعیت و منابع را بررسی کرد. 
همانطور که گفته شد، از نظر او چیزی تحت عنوان »جمعیت 
مازاد« معنایی واقعی دارد و از رویکرد کلی او واضح است که 
به ش��دت تحت تاثیر داروین و آلفرد راسل واالس قرار داشته 
است. مسئله زمانی جالب می شود که به خودمان یادآور شویم 
مالت��وس پیش از این دو نفر این نظریات را مطرح کرده و در 
واق��ع او بوده که منبع الهام داروین و واالس در تبیین نظریه 

»انتخاب طبیعی« بوده است.
مالت��وس در بخش های عمده این اثر خود به قانونی اش��اره 
می کند که امروزه همه ما آن را با نام »قانون آهنین جمعیت« 
می شناسیم. با افزایش جمعیت، جدای از کاهش منابع موجود 
برای همه، یک مش��کل دیگر نیز پیش می آید و اتفاقا همین 
مشکل است که مالتوس را تا امروز به صورت اقتصاددانی زنده 
و مهم حفظ کرده اس��ت. در صورتی که جمعیت افزایش پیدا 
کند، ب��ازار کار با عرضه مضاعف نیروی کار روبه رو می ش��ود. 
زمان��ی که عرض��ه نیروی کار ش��دت گرفت، قیم��ت نیروی 
کار پایی��ن آمده و در واقع دس��تمزدها کاهش پیدا می کنند. 
بنابراین از یک س��و با کمبود منابع روبه رو هستیم و از سوی 
دیگر با کاهش دس��تمزدها. همین دو عامل باعث می ش��وند 
که در یک کش��ور قحطی و فقر ایجاد ش��ود. مطمئن باش��ید 
اگر مالتوس امروز زنده بود و از او درباره مش��کالت اقتصادی 
بسیاری از کشورهای موجود در جهان سوال پرسیده می شد، 

پاسخ او زیاد بودِن جمعیت این کشورها بود.
البته مسئله زمانی جالب می شود که نقدهای کارل مارکس 
و فردری��ش انگلس را به مالتوس از نظ��ر بگذرانیم. در حالی 
ک��ه مالت��وس ادعا می کرد ک��ه جمعیت بر ابزار تولید فش��ار 
وارد کرده و مش��کالتی را در جامعه ایجاد می کند، مارکس و 
انگلس مدعی بودند که این ابزار تولید هستند که بر جمعیت 
فش��ار وارد می کنند. همانطور که انتظ��ار می رود چهره هایی 
نظی��ر مارکس و انگلس مدعی بودند که در زمان وقوع چنین 
بحران های��ی این نحوه کنترل و مدیریت و مالکیت ابزار تولید 
اس��ت که باید تغییر کند و گفتن اینکه »جمعیت زیاد است« 
نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه اساس��ا نگاهی صحیح هم 

نیست.
در اینجا ابتدا باید دو نگاه به کلمه رانت توضیح داده ش��ود. 
یک نگاه رانت را یکی از س��ودهای مبادالت اقتصادی می داند 
و نگاه دیگر س��ود را چی��زی مازاد بر ارزش تولید دانس��ته و 
عمدتا آن را به مالکیت زمینی که در آن کارخانه ای راه اندازی 
ش��ده یا منبعی طبیعی مستقر شده می داند. نگاه اول رانت را 
چی��زی طبیعی و مثبت در اقتصاد قلمداد می کند و نگاه دوم 
آن را منف��ی و نزدیک به »مفت خ��وری«. نگاه اول مربوط به 
مالتوس اس��ت و ن��گاه دوم مربوط به اقتص��اددان معروف آن 

سال ها، دیوید ریکاردو.
ای��ن اختالف نظر بی��ن دو اقتصاددان مع��روف اروپا در آن 
س��ال ها به جدل و مباحثه ای مکاتبه ای بدل ش��د که در آن 
عده ای به س��مت مالتوس گرایش پی��دا کردند و عده ای هم 
به ریکاردو. برای مثال، جان اس��توارت میل بیش��تر متمایل 
ب��ه ریکاردو ب��ود و ویلیام بلی��ک بیش��تر از مالتوس حمایت 
می کرد. پس از مرگ ری��کاردو، عمده افراد مالتوس را بازنده 
آن مباحثات می دانستند و این موضوع منجر به منزوی شدن 
مالتوس شد، اما مسئله اصلی در روشن نبودن تعاریف پایه ای 
آنها بود. هر دوی این اقتصاددانان، آدام اس��میت را به عنوان 
پیش��روی اصلی اقتصادی خود قبول داش��تند و در بس��یاری 
مبانی ه��م با یکدیگر هم��دل بودند، اما به نتیجه نرس��یدن 
بحث های نس��بتا طوالنی ش��ان بیش��تر به این دلی��ل بود که 
تعاریف مبنایی منطبق برهمی نداشتند. البته این صورتبندی 
اخی��را در بین اقتصاددانان و پژوهش��گران تاریخ اقتصاد رایج 
ش��ده و امری نبود که در همان زمان واضح به نظر برس��د. به 
هر صورت، مباحثه مشهور مالتوس-ریکاردو در واقع پیروزی 
قطعی نداشت، زیرا نظرات هر دو نفر در بسیاری موارد مشابه 

یکدیگر و در بسیاری دیگر موارد به ابهام کشیده می شد.
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فرصت امروز: موعد حذف و اضافه بودجه فرا رسید و پس از آنکه دولت 
اصالحیه 7 برگی بودجه سال آینده را به مجلس ارائه داد احتماال از امروز 
بودجه سال 1400 بار دیگر در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد. بودجه 
سال آینده در آخرین ویرایش دولت با تغییراتی در منابع و مصارف همراه 
شده و در ۹ تبصره از ماده واحده بودجه تغییراتی داده شده است، هرچند 
بخش هایی نظی��ر ارز 4۲00 تومانی با هدف جلوگیری از ش��وک تورمی 
همچنان ثابت مانده است بنابراین نرخ ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی 
همان 4۲00 تومان است و نرخ تسعیر ارز نیز تغییری نکرده و مثل گذشته 
11 هزار و ۵00 تومان در نظر گرفته شده است. همچنین به دولت اجازه 
داده ش��ده در ش��ش ماهه نخست س��ال 1400 نرخ ارز ترجیحی 4۲00 
تومان را به تدریج تعدیل کند. بر این اساس، بودجه 1400 از حیث منابع 
و مصارف تقریبا به ۲4۵0 هزار میلیارد تومان )۲4 میلیون و چهارصد و نود 
و نه هزار و پانصد و شصت و هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال( رسید. 
مناب��ع عمومی بودج��ه نیز 8۵4 هزار میلیارد توم��ان و درآمد اختصاصی 
دستگاه ها نیز نزدیک به 8۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در ابتدا 
مصارف بودجه 841 هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس جمهور 
ب��ه مجلس این رقم به 8۵۵ ه��زار میلیارد تومان افزایش یافت، اما حاال با 
اصالحات انجام شده این رقم حدود 400 میلیارد تومان کاهش یافته و به 

8۵4.6 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است.
کدام بخش های بودجه سال آینده تغییر کرد؟

دولت در حالی الیحه اصالحی بودجه 1400 را روانه بهارستان کرده که 
شرایط کنونی کشور اجازه تغییر شاکله بودجه را نداده است. بر این اساس، 
بخش هایی مانند ارز 4۲00 تومانی کاالهای اساس��ی با هدف جلوگیری از 
شوک تورمی ثابت مانده، اما برخی از اعداد و ارقام اصالح شده است. بودجه 
1400 پس از رفت و برگش��تی دو ماهه بین مجلس و دولت س��رانجام با 
انجام اصالحاتی از پاستور به بهارستان فرستاده شد تا از سوی نمایندگان 
مورد بحث و بررس��ی قرار گیرد. به گفته احم��د امیرآبادی فراهانی عضو 
هیأت رئیس��ه مجل��س، »الیحه اصالحیه بودجه 1400 توس��ط دولت به 
مجلس تقدیم شده و این اصالحیه روز سه شنبه در دستور کار نمایندگان 

قرار می گیرد.«
دولت در جلس��ه روز یکش��نبه هیأت وزیران، اصالح الیحه بودجه سال 

1400 را در دستور کار قرار داد و آن را به منظور تأمین نظر مجلس اصالح 
کرد. دولت از زمان ارائه الیحه به مجلس همه تالش خود را به کار بس��ته 
بود تا کمیس��یون تلفیق بدون تغییر ش��اکله بودجه کلیات آن را تصویب 
کند. در نهایت کمیسیون مربوطه کلیات را تصویب کرد، اما بعدا در جریان 
بررسی دو ماهه خود شاکله بودجه را به هم زد. دولت به شدت به این کار 
معترض بود. در نهایت کلیات بودجه و تغییرات اعمالی کمیسیون تلفیق 
مورد قبول مجلس نش��ینان هم قرار نگرفت و رد شد. هرچند طبق قانون 
باید الیحه بودجه به کمیسیون تلفیق بازگردانده می شد، اما مجلس آن را 
به دولت فرستاد. سپس دولت با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و در 
رویکردی تعاملی، بخش هایی از بودجه را طبق نظر نمایندگان اصالح کرد 
و آن را روز دوشنبه به بهارستان ارسال کرد. حال سوال این است که چه 

بخش هایی از الیحه بودجه اصالح شده است.
بررس��ی اصالحیه بودجه دولت نش��ان می دهد که ن��رخ ارز ترجیحی 
برای کاالهای اساس��ی و نرخ تس��عیر ارز تغییر نکرده است. مژگان خانلو، 
سخنگوی ستاد بودجه 1400 در این باره می گوید: »نرخ ارز ترجیحی برای 
کاالهای اساس��ی همان 4۲00 تومان اس��ت و نرخ تسعیر ارز نیز تغییری 
نکرده و مثل گذشته 11 هزار و ۵00 تومان در نظر گرفته شده است. در 
ضمن به دولت اجازه داده ش��ده تا در شش ماهه اول سال 1400 نرخ ارز 

ترجیحی 4۲00 تومان را به تدریج تعدیل کند.«
عدم تغییر این ارقام از س��وی دولت ناشی از حساسیت جامعه و اقتصاد 
به آن است. کمیسیون تلفیق در راستای تک نرخی کردن ارز قیمت آن را 
17 هزار و ۵00 تومان تعیین کرده بود. بدون شک تصویب چنین نرخی به 
منزله وارد کردن شوک بزرگی به اقتصاد بوده و کمترین پیامد آن افزایش 
بی��ش از پی��ش  نرخ تورم و رو به رو کردن جامعه با بحران گرانی اس��ت. 
پرواضح اس��ت که مردم دیگر توان تحمل گرانی بیش��تر و کاهش دوباره 
ارزش پول ملی را ندارند. بنابراین هرچند تغییراتی در میزان منابع، مالیات 
و بازپرداخت اوراق اعمال شده، اما مقدار نفت صادراتی، نرخ ارز ترجیحی 

و نرخ تسعیر ارز ثابت مانده است.
منابع پیش بینی ش��ده در الیحه بودجه 1400 از سوی دولت 841 هزار 
میلیارد تومان بود و عنوان شده بود که این منابع نسبت به بودجه 13۹۹ 
حدود 47 درصد رشد داشت، اما پس از واگذاری به کمیسیون تلفیق این 

رقم پیش��نهادی به 11۲0 هزار میلیارد تومان افزای��ش یافت. دولت این 
می��زان باالبردن منابع را قبول نداش��ت و از همان ابتدا هم با آن مخالفت 
ک��رده بود. اکنون در الیحه اصالحی حدود 13 هزار میلیارد تومان به رقم 

پیشنهادی اولیه افزوده و به 8۵4 هزار میلیارد تومان رسانده است.
فروش نفت و درآمد مالیاتی در اصالحیه بودجه

در م��ورد میزان نفت صادراتی نی��ز دولت ابتدا فروش ۲ میلیون و 300 
هزار بش��که نفت را پیش بینی کرد، اما کمیس��یون تلفی��ق آن را به یک 
میلیون و ۵00 هزار بش��که کاهش داد. نکته جالب این بود که درآمدهای 
ریالی حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی از 1۹۹ هزار میلیارد تومان 
به ۲30 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. آنچه رئیس جمهوری آن را یک 
چش��م بندی عجیب نامید. در هر حال، می��زان صادرات نفت در اصالحیه 
بودجه تغییری نکرده است. دولت چشم انداز آینده روابط خارجی کشور را 
مثبت می بیند و با برداشته شدن تحریم ها امکان صادرات بیش از ۲ میلیون 
و 300 هزار بشکه در روز هم وجود دارد. از آنجایی که دولت سیاست گذار 
و مجری اصلی حوزه نفت اس��ت به نظر می رسد از تحقق اهداف صادراتی 
در الیحه بودجه اطمینان دارد و بهتر آن است که نمایندگان مجلس نیز 
به دولت اعتماد کنند. حتی اگر مقداری کمتر از رقم پیش بینی شده صادر 
شود اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بودجه یعنی پیش بینی درآمد و هزینه؛ اگر 
درآمد کاهش یافت و مطابق با پیش بینی ها نش��د از هزینه ها هم می توان 
کم کرد. چنانچه، طبق اطالعات موجود دولت در الیحه اصالحی پیشنهاد 
داده ک��ه 10 هزار میلیارد تومان از بازپرداخ��ت اوراق و 30 هزار میلیارد 

تومان نیز از اعتبارات هزینه ای کم شود.
یکی دیگ��ر از موارد محل اختالف دولت و مجل��س، میزان درآمدهای 
مالیاتی اس��ت. کمیس��یون تلفیق در این بخش ورود ک��رده و 1۲8 هزار 
میلی��ارد تومان ب��ر درآمدهای مالیاتی افزوده بود. دول��ت اما با این مقدار 
افزایش مالیات مخالف بود زیرا معتقد بود که با توجه به تحریم ها و شیوع 
کرونا، ش��رایط اقتصادی برای افزایش مالیات مهیا نیست و در عوض باید 
روی بس��تن راه های فرار مالیاتی جهت بیشتر شدن درآمدهای این بخش 
تمرکز کرد. به همین خاطر دولت رقم 1۲8 هزار میلیارد تومان کمیسیون 
تلفیق را رد و با افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی موافقت 

کرده است. در مقابل به همان اندازه از اوراق کسر شده است.

مصارف بودجه سال آینده 8۵۴ هزار میلیارد تومان شد

حذف و اضافه در ۹ تبصره بودجه 1400

بازار مس��کن از نیمه پاییز تقریبا روزهای آرام تری را نس��بت به بهار و 
تابستان امسال سپری کرده و این شرایط در روزهای پایانی بهمن ماه در 
حالی ادامه دارد که این بازار در فاز انتظار قرار گرفته است؛ انتظاری که از 
یک سو ریزش قیمت ها را در بازار متوقف کرده و از سوی دیگر، آینده این 
بازار را با ابهامی جدی مواجه ساخته است. بازار مسکن همچنین کماکان 
تحت تاثیر بازارهای موازی حرکت می کند و نمی توان تاثیر شدید تورم بر 

این بازار را انکار کرد.
در ای��ن زمینه، مهدی س��لطان محمدی، کارش��ناس بازار مس��کن به 
خبرآنالین می گوید: برخی معتقدند این بانک ها هستند که قیمت مسکن 
را در کشور تحت تاثیر قرار می دهند. این در حالی است که سرمایه گذاری 
در بخش مسکن برای بانک ها جذابیت خاصی ندارد. ورود بازار بانک ها به 
بازار مس��کن اصال تصور درستی نیست زیرا بانک ها از حضور در این بازار 
نفع��ی نمی برند، اما به طور کلی می توانیم با توج��ه به آمار و ارقام به این 
نکته اشاره کنیم که سرمایه گذاری بانک ها بر روی امالک تجاری و اداری 
قابل توجه است و اکنون این واحدها در کشور به صورت مازاد وجود دارد. 
به عبارت دیگر حجم س��رمایه گذاری ها چنان بوده اس��ت که ما در زمینه 
واحدهای تجاری با مازاد عرضه در کشور مواجه هستیم و اکنون این گونه 

امالک مشتری ندارند. 
این کارشناس حوزه مسکن درباره انتظار خریداران برای کاهش شدید 
قیمت مس��کن همزمان با تعدیل نرخ ارز از نیم��ه پاییز می افزاید: همان 
انتظاری که داشتیم در حال رخ دادن است و انتظارات برخی افراد مبنی بر 
کاهش و سقوط نرخ واقع بینانه نبود و همچنین افزایش نرخ ها در 3 سال 
گذشته نیز قابل تداوم نبود بنابراین انتظار ما بر این است که بازار در آینده 

با نوسانات متعادل در دوره نسبتا آرام تری همراه باشد.
به گفته وی، اینکه قیمت ها در بازار مسکن چقدر افزایش می یابد تا اندازه 
زیادی بستگی به تورم دارد. در چند هفته گذشته با توجه به اینکه قیمت 

مصالح س��اختمانی نظیر فوالد و س��یمان تا حدودی افزایش یافت؛ باعث 
شد تا انتظارات فروشنده ها در جهت باالبردن قیمت فروش تغییر یابد. در 
عین حال وضعیت بازار به نحوی اس��ت که انتظار نوسان قابل مالحظه به 
سمت باال یا پایین را نداریم بلکه انتظار داریم که قیمت ها همگام با تورم 
حرکت کند. بنابراین انتظار می رود، س��ال آینده قیمت مسکن در جهت 
کمتر از نرخ تورم حرکت کند. البته باید دید میزان تورم چقدر خواهد بود 

تا براساس آن بتوان به شکل دقیق شرایط را ارزیابی کرد.
او با اشاره به تورم های دو رقمی و تاثیر آن بر بازار مسکن می گوید: اگر 
تورم های 40 یا ۵0 درصدی و باال داشته باشیم در حقیقت به دلیل اینکه 
قیمت نهاده های س��اختمانی را افزایش می دهد، قیمت مسکن را افزایش 
خواهد داد البته این مس��ئله در اصل کاهش ارزش پول است و اسم آن را 
نمی توان افزایش قیمت مس��کن گذاشت. اگر بتوان تورم را کنترل کرد و 
در سال 1400 سیاست گذاری های درستی در مورد کنترل نرخ تورم انجام 
شود، می توان انتظار داشت ش��اهد آرامش بیشتری در یکی دو سال آتی 

در بازار ملک باشیم.
س��لطان محمدی همچنین درباره اظهارات محمود محمودزاده، معاون 
مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر سود باالی سازندگان 
در بازار مس��کن می گوید: در ش��هرهای بزرگ مانند تهران حدود دو سوم 
قیمت مسکن را زمین، عوارض شهرداری و تراکم تشکیل می دهد بنابراین 
حتی اگر بتوان با اعداد پایین تری هزینه را انجام داد، باید گفت قیمت تمام 
شده با توجه به س��هم زیاد قیمت زمین، پایین تر نخواهد آمد. اکنون اگر 
سازنده ای سازه خود را تکمیل کرده و بفروشد، جایگزین کردن زمین قبلی 
برای وی دشوار خواهد بود. مشکل اصلی در زمینه افزایش قیمت مسکن 
در سال های اخیر عالوه بر تورم، قیمت نهاده های ساختمانی نظیر مصالح، 
دس��تمزدها و از آنها مهمتر افزایش قیمت زمین بوده اس��ت که به دلیل 
کمبود زمین این مس��ئله به وجود آمده و برای جبران این موضوع وزارت 

راه و شهرسازی بهتر است واقعیت بازار را انکار نکرده و آن را بپذیرد و در 
عین حال تالش کند تا بتواند قیمت زمین را ارزان تر کند.

ب��ه اعتق��اد ای��ن کارش��ناس مس��کن، وزارت راه و شهرس��ازی بای��د 
 آماده س��ازی های بیش��تری انجام دهد و زمین های بیشتری عرضه کند تا 
بتواند مانع افزایش قیمت زمین شود بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید 
نسبت به عرضه زمین های بهتر و بیشتر اقدام کند که طبیعتا این مسئله 
در شهرهای بزرگ امکانپذیر نیست و در حومه شهرها باید این کار را انجام 
دهد. البته حومه ش��هرها را باید توسط شریان های ارتباطی نظیر اتوبان ها 
و توسعه خطوط ریلی به مرکز وصل کرده و زیرساخت های مناسبی برای 
این محدوده ها در نظر گرفته و اجرایی کنند؛ این موارد جزو وظایف مهم 

و اصلی این وزارتخانه است.
او به کاهش نرخ مسکن در سایه کنترل نرخ تورم اشاره می کند و ادامه 
می دهد: همانطور که گفته ش��د، بخش عمده افزایش قیمت مس��کن در 
ش��هرهای بزرگ ناش��ی از باالرفتن قیمت زمین است و همچنین بخشی 
از این افزایش نرخ ها ناشی از باالرفتن قیمت نهاده های ساختمانی و تورم 
است بنابراین اگر تورم ادامه داشته باشد، هزینه های ساخت مسکن ادامه 
خواهد یافت و سبب فشار بر نرخ ها در بازار مسکن خواهد بود و قیمت ها 
را به سمت باال حرکت می دهد اما اگر بتوان تورم را کنترل کرد، مشکالت 

این بخش حل خواهد شد.
سلطان محمدی در پایان درباره جاذبه بازار مسکن برای دالالن می گوید: 
بازار مسکن برای دالالن بازاری پرجاذبه است. در این بازار افزایش قیمت ها 
باالتر از میزان تورم اس��ت. در طول دو س��ال گذش��ته بازاره��ای دارایی 
سرمایه ای مانند دالر، بورس، خودرو و مسکن در کانون توجه بود و دالالن 
به سمت این بازارها آمدند و سعی کردند از این فرصت بهره مند شوند، اما 
باتوجه به آرامش نس��بی بازارها، انتظار کسب سود در حال تعدیل شدن 
است و به نظر می رسد جذابیت این بازارها برای دالالن کمتر خواهد شد.

سهم زمین در قیمت گذاری مسکن چقدر است؟

بازار مسکن در فاز انتظار

حملونقلریلی

قیمت طالی سیاه رکورد زد
نفت در یک قدمی 6۴ دالر

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازارهای جهانی رکورد زد و نفت 
برنت در آستانه ورود به کانال 64 دالر قرار گرفت. قیمت طالی سیاه در 
ادامه روند صعودی خود در هفته گذشته، روز دوشنبه نیز با رشد همراه 
ش��د تا امیدها به رس��یدن قیمت نفت به باالی 64 دالر در هر بشکه 
افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت نفت اگرچه همچنان تحت تاثیر 
افزایش تقاضا اتفاق افتاد،  اما ش��یوع کرونا در جهان اجازه رشد بیشتر 
قیمت ها را نداد. عامل دیگری که بر قیمت نفت تاثیرگذار بود، احتمال 
افزایش تنش ها در خاورمیانه است. قیمت نفت در حالی به باالترین رقم 
خود در بیش از یک سال گذشته رسید که عربستان اعالم کرد پهپادی 
مملو از مواد منفجره را سرنگون کرده و این مسئله نگرانی از تنش های 
تازه در خاورمیانه را افزایش داده است. به این ترتیب، افزایش تنش ها 

در خاورمیانه باعث خریدهای بیشتر در بازار نفت شد.
ب��ا توجه به این عوامل، قیمت نفت برنت در معامالت روز دوش��نبه 
1.۲ درصد باال رفت و به 63 دالر و ۲1 سنت در هر بشکه رسید. نفت 
ش��اخص آمریکا نیز 1.7 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و 60 دالر 

و ۵۲ سنت معامله شد.
کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد شرکت کارگزاری کاالی فوجیتومی 
درباره سمت و سوی قیمتی طالی سیاه گفت: »افزایشی که در ابتدای 
معامالت بازار نفت وجود داشت، تحت تاثیر تنش های خاورمیانه بود، 
اما بازارهای نفت تحت تاثیر امیدهای رو به رشد به تصویب بسته کمک 
مالی کرونایی در آمریکا و تسهیل محدودیت های قرنطینه که اقتصاد و 
تقاضا برای س��وخت را تقویت خواهد کرد، روند صعودی پیدا کرده اند. 
البته شاخص قیمت وست تگزاس اینترمدیت ممکن است با سودگیری 

روبه رو شده و به سطح مهم 60 دالر عقب نشینی کند.«
همچنین ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کاال در شرکت راکوتن سکیوریتیز 
گفت: »بازارهای س��هام جهانی قوی، ریس��ک پذیری سرمایه گذاران را 
تقویت کرده اس��ت. با عرضه پول ارزان و سیاس��ت پولی آسان که در 
سراس��ر جهان به اجرا گذاشته شده است و محدود عرضه اوپک پالس 
و تولیدکنندگان نفت آمریکا، قیمت نفت ممکن است تا مرز 70 دالر 
در هر بشکه پیشروی کند.« به گزارش رویترز، بازارهای سهام آسیایی 
با عرضه موفق واکس��ن های کرونا در سطح جهانی و افزایش امیدواری 
به احیای سریع اقتصادی، روز دوشنبه به رکورد جدیدی صعود کردند.

زنگنه: مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت 
نباید سیاسی باشد

ب��ه گفته وزی��ر نفت، اعط��ای گواهی صالحیت حرف��ه ای، تغییر 
پارادایم مهمی است و به هیچ وجه این مرکز نباید سیاسی باشد.

بیژن  زنگنه روز دوش��نبه در آیین اعطای گواهینامه های صالحیت  
حرفه ای مرکز توس��عه مدیریت صنعت نفت گفت: توس��عه محصول 
انسان های توسعه یافته اس��ت. نه اینکه بدون  انسان های توسعه یافته، 
پاالیشگاه، پتروشیمی و خط لوله ساخته نمی شود، بلکه توسعه حاصل 
نمی شود. امروز صاحب مرکزی هستیم که می توانیم به آن  اتکا کنیم. 
برای فاصله گرفتن از مدرک گرایی، همین االن هم بسیار دیر شده است.  
وزیر نفت با بیان اینکه بسیاری اوقات ارتقای مدرک تحصیلی، نگاه فرد 
نسبت به مسائل و یا سطح توانمندی های او را تغییری نمی دهد، افزود: 
این در حالی  است که می توان مهارت های فردی را طی دوره هایی ارتقا 
داد. به گونه ای برنامه ریزی ش��ده اس��ت که در ارزیابی های اولیه مرکز 
توسعه مدیریت صنعت نفت، دخالت انسانی وجود دارد و از این حیث، 

قضاوت های شخصی دخیل نیست.
او با بیان اینکه نباید عزل و نصب ها برمبنای مدرک تحصیلی باشد، 
ادام��ه داد: این موضوع برای زمانی که انگلیس��ی ها اینجا بودند کاربرد 
داشت که تعداد دارندگان مدرک تحصیلی قابل توجه نبود، اما در حال 
حاض��ر می بینیم بعضاً ارتقای مدرک تحصیلی، نگرش فرد نس��بت به 
مسائل یا سطح توانمندی های وی را تغییر نمی دهد، در حالی که امکان 
ارتق��ای مهارت های فردی با برگزاری چند دوره آموزش��ی وجود دارد. 
به طور نمونه، یک نفر که دکترا دارد و اس��تاد تمام دانش��گاه است، اگر 
گواهینامه رانندگی نداشته باشد نمی تواند پشت فرمان خودرو بنشیند، 
یعنی برای رانندگی نیاز به گواهینامه مرتبط ش��رط اس��ت نه مدرک 
تحصیلی؛ آن وقت هدایت تأسیسات یا یک بنگاه عظیم مدرک حرفه ای 
نمی خواهد؟ زنگنه با بیان اینکه برای تعیین صالحیت پیمانکار و مشاور 
روش های��ی وجود دارد، اما ب��رای مدیران پروژه ه��ا ارزیابی صالحیت 
صورت نمی گرفته است، گفت: بنابراین اعطای گواهینامه های صالحیت 
حرف��ه ای برای حرفه های مختلف از جمله مدیری��ت پروژه، اچ اس ئی، 
فرماندهان صحنه، مدیریت مالی و... مدنظر قرار گرفت و خوش��بختانه 
تنوع این حرفه ها در مرکز توس��عه مدیریت صنعت نفت رو به افزایش 
است. وزیر نفت با بیان اینکه مردادماه ۹4 تأسیس مرکز توسعه مدیریت 
صنعت نفت ابالغ شد و امروز صاحب مرکزی هستیم که می توانیم به 
آن اتکا کنیم، افزود: نکته مهم این است که در ارزیابی های اولیه مرکز 
توس��عه مدیریت صنعت نفت، نیروی انسانی و در نتیجه قضاوت های 
شخصی دخیل نیست. او سالمت روان مدیران و کارمندان را بسیار مهم 
عنوان کرد و گفت: به طور مثال برخی توانایی کار جمعی ندارند یا برخی 
نسبت به همه مسائل، نگرشی منفی دارند. این  موارد که شاید در ظاهر 

مهم به نظر نرسد، می تواند روند انجام کارها را مختل کند.
وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت های خود، به برگزاری دوره هایی 
برای اعضای کمیسیون مناقصات شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت 
در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت اشاره کرد و گفت: بررسی های ما 
نش��ان می داد حدود 80 درصد افرادی که درگیر فرآیندهای مربوط به 
مناقصات هستند، نسبت به اطالعات اولیه و مقررات مناقصات اشراف 
کافی ندارند؛ موضوعی که به  طور طبیعی می توانست منشأ بسیاری از 

مشکالت در سیر مناقصات باشد.  
زنگنه آموزش و ارتقای منش��ی ها، رؤسای دفاتر و دستیاران مدیران 
ارش��د را که از جمله حرفه های تعریف ش��ده در مرکز توسعه مدیریت 
صنعت نفت اس��ت حائز اهمیت خواند و گف��ت: برای تبدیل وضعیت 
قرارداده��ای کارکنان م��دت موقت صنعت نفت به م��دت معین نیز 
ارزیابی های مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت مالک قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شکل گیری و فعالیت مرکز توسعه مدیریت صنعت 
نفت کار مهم و بزرگی اس��ت، ادام��ه داد: تأکید می کنم که این مرکز 
همواره باید 100درصد حرفه ای و غیرسیاس��ی باش��د. مرکز توس��عه 
مدیریت صنعت نفت برای خدمت به صنعت نفت تشکیل شده است، 

نه خدمت به افکار سیاسی مدیران.
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در رتبه بندی 1۰۰ شرکت برتر ایران
بانک پاسارگاد در شاخص بهره وری رتبه 

نخست را کسب کرد
بانک  پاس��ارگاد در بیست و س��ومین دوره انتخابات شرکت های 
برتر ایران از س��وی س��ازمان مدیریت صنعتی موفق به کسب رتبه 
نخست، در شاخص بهره وری کل، در بین شرکت های گروه بانک ها 

و مؤسسات اعتباری گردید.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک پاس��ارگاد، مراس��م معرفی 
ش��رکت های برتر ایران در روز یکش��نبه م��ورخ ۲6بهمن13۹۹ در 
محل مرکز همایش های بین المللی صدا و س��یما برگزار شد. در این 
مراس��م براساس 3۲ شاخص کمی، از شرکت های برتر در 10 گروه 
صنعتی تجلیل به عمل آمد. براساس این خبر، بانک پاسارگاد ضمن 
کسب رتبه نخس��ت در شاخص بهره وری کل، موفق به کسب رتبه 
11 در بین100 ش��رکت برتر ایران شد. گفتنی است در رتبه بندی 
ش��رکت های برت��ر ایران ش��اخص هایی همچ��ون »اندازه و رش��د 
ش��رکت«، »س��ودآوری و عملکرد«، »بهره وری کل«، »صادرات«، 
»نقدینگی«، »ش��اخص های بدهی« و »شاخص های بازار« در نظر 

گرفته می شوند.

اندیشکده آتالنتیک مطرح کرد
تحریم بانک مرکزی محور مذاکرات آتی

ب��ا تحریم بانک مرکزی ذیل عنوان حمایت مالی از تروریس��م از 
سوی دولت ترامپ، رفع تحریم از این نهاد دشوارتر شده است.

اندیش��کده آتالنتیک در مقاله ای با اش��اره به تحریم بس��یاری از 
نهاده��ای اقتص��ادی ایران نظی��ر بانک مرکزی در دوران ریاس��ت 
جمهوری ترامپ نوش��ت: در راستای فشار حداکثری، دولت ترامپ 
بانک مرکزی ایران را با تگ تحریمی تروریس��م تحریم کرد که این 
مسئله شرایط را برای دولت بایدن در رفع تحریم ها پیچیده می کند. 
رهبران ایران خواهان آن هس��تند که دولت بایدن تحریم هایی که 
بنگاه های تجاری ای��ران را از تجارت آزادانه با جهان منع می کنند، 

بردارد.  
در دوره ترامپ همه بخش های اقتصادی ایران با عناوین مختلف 
تحریم ش��دند تا اقتصاد ایران منزوی شود. کشتیرانی ایران، شرکت 
ملی نفت، بانک مرکزی، ش��رکت های معدنی، بانک ها و شرکت های 
فوالدی از جمله مهمترین ش��رکت های تحریم ش��ده بودند. حتی 
در صورت بازگش��ت آمریکا به برجام این س��وال مطرح اس��ت که 
سرنوش��ت نهادهای تحریم شده تحت عنوان ارتباط با تروریسم چه 
خواهد بود. مهمترین تحریم ضدایران تحریم بانک مرکزی ایران به 
عن��وان قطب اصلی بانکی و تبادالت ارزی این کش��ور خواهد بود و 
احتماال ایران تا زمانی که تحریم بانک مرکزی رفع نشود، به اجرای 

کامل تعهدات برجامی اش بازنخواهد گشت.  
با توجه به اختالف نظر آمریکا و ایران بر س��ر مس��ائل منطقه ای، 
دولت بایدن به دنبال استفاده از اهرم برجام به عنوان سکویی برای 
مذاک��رات بعدی خواهد بود و همین مس��ئله احیای کامل برجام را 

دشوارتر و طوالنی تر خواهد ساخت.  
ب��ه گفته برخ��ی منابع، دولت بایدن در حال بررس��ی گزینه های 
متعددی برای احیای برجام است که یکی از محتمل ترین آنها ارائه 
ی��ک برنامه زمان بندی ش��ده گام به گام اس��ت ک��ه در آن ایران و 
آمریکا متعهد می شوند گام های کوچک را برای بازگرداندن شرایط 
ب��ه تعهدات کامل برجامی به ط��ور همزمان انجام دهند البته پیش 
از آن شماری از سیاس��تمداران جمهوریخواه آمریکا خواهان تداوم 

فشار حداکثری تا زمان رسیدن به یک توافق جامع تر شده بودند.

بانکنامه

فرص��ت امروز: تقریبا در میانه بهمن ماه بود که بانک مرکزی از نس��ل 
جدی��د ایران چک های 100 هزار تومانی و اس��کناس های 10هزار تومانی 
رونمایی کرد. بانک مرکزی در این اس��کناس های جدید، چهار صفر را به 
شکل کمرنگ چاپ کرده تا شهروندان به مرور با سیاست حذف 4 صفر از 
پول ملی بیش��تر آشنا شوند. البته حذف صفر از پول ملی سابقه ای بیشتر 
از اینها در ایران دارد و با اینکه گمانه زنی های بس��یاری درباره حذف صفر 
در س��ال های گذشته انجام ش��د، اما تقریبا از فروردین ماه امسال بود که 
حذف 4 صفر به تصویب دولت و تایید مجلس رسید. به موازات این اقدام، 
بانک مرکزی نیز از اواخر س��ال گذشته چک پول های ۵0 هزار تومانی را 
منتش��ر کرد که در آن 4 صفر در بخش��ی از این اسکناس چاپ نشده بود 
و در بخشی دیگر از آن چهار صفر حذف شده به صورت کمرنگ تر منتشر 
شده بود. همه این تغییرات در راستای حذف 4 صفر صورت گرفته و این 
در حالی است که هنوز قانون حذف صفر به تایید نهایی نرسیده و به قول 

معروف، چکش کاری های آن ادامه دارد.
حذف صفر از واحد پولی البته ایده ای است که در بسیاری از کشورهایی 
که ارزش پول ملی را به مرور از دست داده اند، اجرایی شد. حاال با رونمایی 
بانک مرکزی از اسکناس های جدید به نظر می رسد این اقدام به طور جدی 
در دس��تور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر، دو واحدی بودن پول ملی 
ایران بین ریال و تومان، دیگر دغدغه ای است که در این زمینه وجود دارد. 
حال سوال بسیاری از مردم این است که آیا این اقدام بانک مرکزی بر تورم 
تاثیر مستقیم دارد یا نه؟ در پاسخ به این سوال، برخی از کارشناسان این 
اق��دام را دارای تاثیر بر کاهش تورم و برخی بدون تاثیر می دانند. در واقع، 
کارشناسان و اقتصاددانان اختالف نظرهای زیادی در این زمینه دارند، اما 
هر دو دسته بر این عقیده اند که این کار اگر تاثیر مثبت هم نداشته باشد، 
تاثیر منفی ندارد، به این معنا که تورم بیش��تری را ش��اهد نخواهیم بود و 

شاید شوک روانی ناشی از آن به کاهش تورم نیز منجر شود.
در این رابطه، احمد مجتهد، کارشناس اقتصادی در مورد اینکه آیا حذف 
صفر پول ملی باعث نوسان تورم می شود به ایِبنا، گفت: اگر به تجربه سایر 
کش��ورها که این کار را انجام داده اند نگاهی بیندازیم متوجه می شویم، نه 
تنها تورم ایجاد نمی شود، حتی ممکن است این کار باعث کاهش تورم هم 
ش��ود و قیمت ها را کاهش دهد. او با بیان اینکه حذف صفر از واحد پولی 
دیر یا زود باید اتفاق بیفتد و االن به نظر من تاخیر هم افتاده است، افزود: 
چند س��ال پیش بود که ما در کنفرانس هایی که در موضوع سیاست های 
پولی و بانکی داشتیم، برخی از افراد مقاالتی داشتند که نشان می داد که 
این کار یعنی حذف صفر از پول ملی ضروری اس��ت و باید انجام ش��ود و 
اتفاقاً تاثیرات ضدتورمی دارد. االن هم حجم پول هایی که دست به دست 
می شود و کاهش ارزش پول باعث شده که مردم خود به خود یک صفر را 
از پول حذف کنند، به طوری که به جای ریال از تومان استفاده می کنند 

و این یعنی که یک صفر حذف شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آن طرف به دلیل تورم این 40 سال 
می توان گفت که ارزش پول ما به شدت کاهش پیدا کرده است. لذا حذف 
صفر در اکثر کش��ورهایی که با تورم ش��دید روبه رو بوده اند انجام پذیرفته 
چرا که این کار به طور کلی بس��یار ضروری اس��ت و باید انجام بگیرد. هر 
چقدر این کار را دیرتر انجام دهیم مش��کالت ما بیش��تر خواهد شد. البته 
بای��د گفت که زمان انج��ام آن باید به گونه ای باید باش��د که تورم پایین 
آمده، اما متاسفانه عمال هر زمان که ما خواستیم این کار را انجام دهیم با 

مخالفت هایی روبه رو شده ایم.
به گفته مجتهد، افرادی بوده اند که غیرعلمی به مباحث نگاه می کردند 
و اینها اجازه ندادند که این کار زودتر انجام شود، چراکه الیحه این مسئله 
در روزه��ای آخر دولت قبل به مجلس داده ش��د و مس��کوت ماند و االن 
تقریبا 7 س��ال از آن زمان گذش��ته و ما با تاخیر 7 س��اله می خواهیم این 

کار را انجام دهیم.
مرتض��ی افقه، دیگر کارش��ناس اقتصادی نیز با بیان اینکه ریش��ه تورم 
جای دیگری اس��ت، گفت: مهم آن اس��ت که بدانیم این امر با چه هدفی 
صورت می گیرد. اگر منظور کم کردن هزینه های فکری، ذهنی، حسابداری 

و فیزیکی باشد، به خصوص آنکه برخی از مردم دانش کافی برای حساب 
و کتاب های این چنینی را ندارند، این امر می تواند بسیار موثر باشد، اما اگر 
می خواهیم استناد به برخی کشورها داشته باشیم در این مورد که حذف 
صف��ر پول ملی همراه با کاهش تورم بوده اس��ت، من به این امر اعتقادی 
ندارم و معتقدم که بخش قابل توجهی از ریش��ه های تورمی ما ناش��ی از 
عوامل غیراقتصادی است و آن قسمت اقتصادی اش هم شاید بشود با بازی 
کردن با متغیرهای اقتصادی مثل نقدینگی تا حدی محدودی توجیه کرد.
ب��ه اعتقاد افقه، بخش قابل توجهی از ریش��ه های تورمی کش��ور مزمن 
و غیراقتصادی اس��ت بنابرای��ن بازی کردن با متغیره��ای اقتصادی مثل 

نقدینگی هم برای کنترل این تورم تاثیرگذاری محدودی دارد.
این کارش��ناس اقتصادی درباره تاثیر حذف صفر از واحد پولی بر تورم 
یادآور شد: من اعتقاد ندارم که این کار تاثیر چندانی بر تورم داشته باشد، 
چراکه ریش��ه تورم ما در جای دیگری است. کشورهایی که در این رابطه 
تجربه داشته اند آنها هم با اقدامات زیربنایی برای کاهش تورم در کنار آن 
ح��ذف صفر را هم پیگیری کرده اند و م��ا نمی توانیم به این امید که تورم 

کاهش یابد صفرها را کم کنیم.

حذف صفر از پول ملی چه تاثیری بر تورم دارد؟

حذف خاموش 4 صفر پول

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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نماگربازارسهام

فرصت امروز: شاخص بورس و شاخص فرابورس در سومین روز هفته در 
حالی روندی نزولی داش��تند که شاخص کل با معیار هم وزن بورس 1۲3 
واحد صعود کرد. شاخص بورس تهران روز دوشنبه برخالف روند روزهای 
گذشته 7هزار و 306 واحد افت داشت و به عدد یک میلیون و ۲۵7 هزار 
واحد رس��ید. شاخص کل )هم وزن( با 1۲3 واحد افزایش به 437 هزار و 
۲۲۵ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 80 واحد رش��د به ۲8۵ هزار و 
۹37 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 4هزار و 771 واحد و شاخص بازار 
دوم 16 هزار و 784 واحد کاهش داش��ت. در معامالت دوشنبه بیش از 6 
میلیارد و ۹68 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 76 هزار و 

۹0۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی(، س��ایپا )خساپا(، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا(، گ��روه دارویی برکت )برک��ت(، پاالیش نفت بندرعباس 
)ش��بندر(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( و ش��رکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا( از جمله نمادهای پربیننده بودند. گروه فرآورده نفتی 
هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه 616 میلیون و 638 هزار برگه سهم به ارزش ۹ هزار و 8۹۲ میلیارد 
ریال داد و ستد شد. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش 
از 84 واحد کاهش داشت و بر روی کانال 17 هزار و 731 واحد ثابت ماند. 
در این بازار یک میلیارد و 7۲۹ هزار برگه سهم به ارزش 173 هزار و 61۹ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
برای خرید سهام، خانه و خودروی خود را نفروشید

ب��ورس تهران در بیس��ت و هفتمی��ن روز بهمن م��اه در حالی 7 هزار 
واحد ریخت که در روزهای قبل در واکنش به تغییر دامنه نوس��ان سهام 
عملکردی صعودی داش��ت. در این بین، سعید اسالمی عضو شورای عالی 
بورس با اشاره به ریسک باالی بازار سرمایه به سرمایه گذاران و سهامداران 
توصیه کرد که برای خرید سهام، خانه و خودروی خود را نفروشند. به گفته 
اس��المی، س��هامداران نباید منابع مالی ضروری خود را وارد بازار سرمایه 
کنند، در زمان روند صعودی بازار ش��اهد بودیم که برخی از س��هامداران 

اقدام به فروش مسکن و خودرو کرده و پول آن را وارد بورس می کردند.
او با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در ذات خود دارای هیجان است به ایرنا، 
گفت: اکنون با توجه به بزرگ شدن بازار و نزدیک شدن به زمان انتخابات، 
کم و بیش ش��اهد مطرح ش��دن اظهارنظرهایی هس��تیم که هدف آن در 

راستای تامین منافع سهامداران نیست.
وی با اشاره به سهامداران و نحوه سرمایه گذاری آنها در بازار گفت: توصیه 
ما به سهامداران این است که به جای بررسی اخبار سیاسی به موضوعات 
اقتصاد کالن و اخبار صنایع و شرکت ها توجه کنند و برای سرمایه گذاری 
در بازار س��هام به خصوص در زمانی که بازار وارد فاز هیجانی می ش��ود و 

در مدار نزولی قرار می گیرد نگاه سهامداران به بازار باید بلندمدت باشد.
اس��المی با بیان اینکه به دلیل اظهارنظرهای متفاوت از سوی برخی از 
فعاالن بازار ممکن اس��ت شاهد نوسان دارای هیجان در بازار باشیم، ادامه 
داد: س��هامداران به هیچ عنوان نباید منابع مالی ضروری خود را وارد بازار 
کنند، در زمان روند صعودی بازار شاهد بودیم که برخی از سهامداران اقدام 
به فروش مس��کن و خودرو می کردند تا بتوانند س��رمایه های خود را برای 

کسب بازدهی بیشتر وارد بازار کنند.
عضو ش��ورای عالی بورس به سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری 
در بازار س��هام هس��تند، اشاره کرد و گفت: س��هامداران باید با استفاده از 
خدمات تخصص نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس یا صندوق های 
سرمایه گذاری اقدام به ورود سرمایه های خود به بازار سهام و سرمایه گذاری 

در این بازار کنند.
ب��ه اعتق��اد وی، روند ب��ازار در وضعی��ت فعلی از طری��ق دو نکته قابل 
بررسی اس��ت، در صورتی که شاهد بهم ریختگی کالنی در سطح اقتصاد 
کش��ور نباشیم، بازار س��رمایه بازاری اس��ت که می تواند در همه دوران و 
در بلندمدت در مقایس��ه با س��ایر بازارها س��ود قابل توجهی را در اختیار 
سهامداران قرار دهد. اگر ریسک ها کنار گذاشته شوند، تردیدی نیست که 
بازار سرمایه سودآوری بیشتری دارد به شرط آنکه دیدگاه سهامداران برای 

سرمایه گذاری در این بازار بلندمدت باشد.
قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن بر بازار سهام

عضو شورای عالی بورس سپس به قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن بر 
معامالت بازار س��هام اشاره کرد و افزود: زمانی که صحبت از بازار می شود 
منظور محل برخورد عرضه و تقاضا اس��ت و نباید اقدام به کنترل بازار به 
صورت دستوری کرد. اعمال مقررات برای تعیین دستوری قیمت کاالها به 
طور حتم عالوه بر ایجاد لطمه به فعالیت ش��رکت ها، ماهیت بازار را تحت 
تاثیر قرار می دهد و زمینه ایجاد مش��کالتی را برای بازار فراهم می کند. با 
قیمت گذاری دستوری نمی توان در بازار به اهداف تعیین شده مانند کنترل 

قیمت ها و کنترل تورم دست پیدا کرد و براساس تجربیات به دست آمده 
در دس��تور کار قرار گرفتن قیمت گذاری دستوری فقط باعث ایجاد رانت 

در بازار می شود.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: مجموعه بازار 
س��رمایه باید در جهت منافع میلیون ها س��هامدار ب��ر روی این موضع 
بایس��تد و امیدواریم ش��اهد این باش��یم که هیچ گاه هیچ کاالیی مورد 
قیمت گذاری دس��توری قرار نگیرد. قیمت گذاری دس��توری فقط باعث 
ایجاد لطمه در فعالیت بورس کاال نمی ش��ود بلکه بس��یاری از کاالهایی 
که اعالم ش��ده اس��ت قیمت آن به صورت دس��توری تعیین شود جزو 
ش��رکت هایی هستند که س��هام آنها در بورس حضور دارد و با توجه به 
اینکه این ش��رکت ها، جزو ش��رکت های بزرگ و شاخص ساز هستند به 
شدت روند بازار را تحت تاثیر قرار می دهند و منافع میلیون ها سهامدار 

تحت خطر قرار می گیرد.
اس��المی با بیان اینکه این اقدام باعث سیگنال دهی منفی به معامالت 
بازار س��هام می شود، گفت: بارها اعالم ش��ده است دولت و حاکمیت از 
ب��ازار حمایت کند در حالی که س��اده ترین موضوع حمای��ت از بازار با 
قیمت گذاری دس��توری از دست می رود. آخرین موضوع مطرح شده در 
مورد قیمت گذاری دس��توری، در زمینه فوالد در بورس کاال بود، بورس 
کاال چالش ه��ای خود را دارد ب��ا چندین وزارتخانه در ارتباط اس��ت و 
تحت تاثیر و فش��ار سیاست گذاری ها قرار دارد که این موضوع می تواند 
ب��ر عملکرد این بازار تاثیرگذار باش��د. بورس کاال در مورد قیمت گذاری 
دس��توری به خوبی مقاومت کرده اس��ت تا منافع بازار سرمایه و ماهیت 

آن را حفظ کند.

ریزش 7 هزار واحدی بورس در معامالت دوشنبه

بورس تهران قرمزپوش شد
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مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد بررسی کرد
چه عواملی باعث نوسان بورس شد؟

به اعتقاد مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد، وضعیت بازار سرمایه مانند 
س��ایر بازارها از قبیل ارز، طال و مسکن بسیار متأثر از کاهش انتظارات تورمی 
مردم شده است. مجتبی شهبازی با اشاره به عوامل موثر بر نوسانات اخیر بازار 
س��رمایه به سنا، گفت: اقتصاد کش��ور در شرایطی به  سر می برد که ابهامات و 
چالش های بسیاری پیش  روی فعاالن آن قرار دارد. مشخص نبودن نرخ برابری 
دالر در آینده، کسری بودجه، قیمت گذاری محصوالت مختلف، همچنین قابل 
پیش بینی نبودن برنامه اقتصادی دولت برای س��ال آینده )با توجه به اینکه از 
عمر دولت هم چند ماهی بیشتر نمانده است( تنها برخی از این موارد هستند. 
اگ��ر به این فضای پرابهام، چالش های سیاس��ی مختلف بین المللی پیش روی 
ایران را نیز اضافه کنید، می توان درک کرد که چرا بازار سرمایه با این نوسانات 

و هیجانات شدید روبه رو شده است.
او به س��هامداران توصیه کرد که با تحلیل و تحقیق خرید و فروش کنند و 
ادامه داد: بعد از اصالح ش��اخص و ریزش ش��دید آن طی ماه های اخیر شاهد 
جبران بخش��ی از ریزش در این بازار بودیم، ولی با توجه به ش��رایط کنونی و 
ضع��ف تقاضا در بازار ب��ه خصوص در نمادهای بزرگ و اصلی، باز هم ش��اهد 
فروش هایی در بازار س��رمایه بودیم. از طرفی دیگر، با نزدیک شدن به ماه های 
پایانی و نیاز بیش��تر حقوقی ها به تامین نقدینگی با فشار در عرضه ها رو به رو 
هس��تیم، اما ش��رایط با توجه به تصمیمات اخیر شورای عالی بورس تغییرات 

خوبی داشته است و انتظار می رود که بازار متعادلی را شاهد باشیم.
این کارش��ناس بازار سرمایه به سهامداران تاکید کرد با تحلیل و تحقیق به 
معامله س��هام بپردازند و افزود: در نظر داش��ته باش��ید که بازار بدون توجه به 
تحلیل بنیادی س��هام و ارزش��مندِی سهام وقتی با فشار فروش در نماد اصلی 
هر صنعت روبه رو می شود، بقیه نمادهای آن صنعت هم به سمت صف  فروش 
متمایل می شوند؛ این روند نشان از عدم  وجود تحلیل در رفتار سهامداران دارد.

مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد ادامه داد: وضعیت بازار سرمایه مانند 
سایر بازارها از قبیل ارز و طال و مسکن بسیار متأثر از کاهش انتظارات تورمی 
مردم ش��ده اس��ت. به طوری که قطعا طی دو سال آینده شاهد رکود شدیدی 
در تمامی بازارها خواهیم بود؛ البته با روی کار آمدن حزب دموکرات در آمریکا 
پیش بینی می شود که طی ماه های آتی با فروش نفت و ورود بخشی از ذخایر 
ارزی از خارج از کش��ور؛ نرخ دالر همانطور که رئیس جمهوری هم اعالم کرد، 

کاهش یابد.
شهبازی با ماندگار ندانستن نوسانات نرخ ارز، تصریح کرد: رکود شدید فعلی 
در تمامی بازارهای س��رمایه گذاری اعم از ارز و طال و مسکن و بورس نشان از 
ورود نقدینگی به س��مت سپرده های بانکی و اوراق با درآمد ثابت دارد؛ اگر به 

روند بازارها در سال های گذشته نگاهی بیندازیم این اتفاق تکرار شده است.
وی با تاکید بر روند رو به رش��د بازار س��رمایه افزود: رکود حاکم بر س��ایر 
بازارهای رقیب و وجود نداشتن چشم انداز مثبت در آنها و حتی احتمال رکود 
شدیدتر و ریزش بیش��تر در بازارهایی مانند بازار ارز و مسکن و خودرو امکان 

ورود بیشتر نقدینگی به سمت بازار سرمایه وجود دارد.
ش��هبازی با اشاره به امکان حل و فصل مسائل بین المللی کشور در کاهش 
تحریم های آمریکا تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار س��رمایه ریزش شدیدی 
را تجرب��ه کرده اس��ت، از طرفی دیگر با در نظر گرفت��ن قیمت های جهانی و 
نیز قیمت های فروش محص��والت در بورس کاال، همچنین در صورت فروش 
ش��رکت های صادرات محور و ورود درآمد حاصل از فروش شرکت ها به کشور، 
ش��اهد رشد خوب سود ش��رکت ها خواهیم بود. البته این رشد، شامل تمامی 

نمادها نیست و سرمایه گذاران باید در انتخاب های خود دقت داشته باشند.

سه شنبه
28 بهمن 1399

شماره 1728



 جزییات 6 مصوبه جدید
برای تسریع ترخیص کاال

در راستای تسهیل و تسریع ترخیص کاال شش مصوبه درخصوص 
تلوران��س ارزش، وزن، کاالهای متروکه، کاالهای ممنوعه و ترانزیت 
خارجی مصوب ش��ده است. به گزارش ایسنا، مهرداد ارونقی - معاون 
فن��ی و امور گمرکی گمرک ایران - جزییات پیش��نهادات گمرک و 

مصوبات ستاد تنظیم بازار را طی گزارشی تشریح کرده است.
تلورانس وزنی به نفع صاحبان کاال اصالح شد

 ب��ا توجه به مش��کالت متعدد مربوط به رفع تعهدات ارزی ناش��ی از 
اخ����ت��الف وزن پروانه ه��ای وارداتی و به منظور تس��هیل در تجارت 
فرامرزی مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، 
نسبت به پذیرش تلورانس وزنی 1.۵ درصد برای »کاالهای فله و کاالهای 
اساس��ی و ضروری« مش��مول دریافت ارز ترجیحی )گروه یک کاالیی( 
که به صورت فله یا کانتینری وارد می ش��وند، اقدام نمایند و درخصوص 
سایر کاالها از جمله کاالهای اساسی مشمول گروه ۲1، حداکثر 3درصد 

تلورانس وزنی، قابل پذیرش بوده و مالک رسیدگی قرار گیرد.
مبنای محاسبه تلورانس وزنی، وزن کل ثبت سفارش شد، نه 

وزن هر محموله  
درخص��وص رفع تعه��د ارزی کاالهایی که معیار اق��دام، وزن کاال 
است به گمرک و بانک مرکزی اختیار داده شد تا نسبت به محاسبه  
تلورانس وزنی، با در نظر گرفتن ثبت س��فارش اقدام کنند و چنانچه 
تلورانس وزنی براساس وزن کل ثبت سفارش باشد، در مجموع، مورد 
پذی��رش بوده و م��الک اقدام و اجرا برای بان��ک مرکزی خواهد بود.  

تلورانس اختالف ارزش تا 7 درصد به نفع صاحبان کاال تغییر کرد
 پی��رو تصمیمات قبل��ی کارگروه تنظیم ب��ازار درخصوص بیش بود 
11قل��م کاالهای اساس��ی و ض��روری، گمرک ایران مج��از گردید در 
بررس��ی ارزش11 قلم کاالی اساسی و ضروری معادل ۵درصد بیشتر 
از ارزش های متوس��ط ابالغ��ی را اعمال نموده و چنانچه در بررس��ی 
پرونده ه��ای اختالفی، می��زان بیش بود ارزش، بی��ش از ۵ درصد و تا 
7درصد باشد بایستی پس از کسر ۵ درصد، مابقی را به عنوان بیش بود 
تلقی و لحاظ کند. باید به این نکته توجه کرد که پس از تعدیالت اعالم 
شده، بیش بود ارزش های باالتر از 7درصد، بدون کسر ۵یا 7درصد اعالم 

شده، به صورت کامل مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

 پذیرش درخواست ترانزیت خارجی در 
گمرک بوشهر بدون ثبت سفارش

در راس��تای پیشنهادات ارائه شده از سوی مراجع ذی ربط در استان 
بوشهر، به گمرک این اختیار داده شد تا با درخواست صاحبان کاالهای 
دارای اولویت ارزی 1، ۲1، ۲۲، ۲3 و ۲4  بر ترانزیت خارجی این کاالها 
بدون مطالبه ثبت س��فارش با اخذ تضامین الزم، تحت رویه »ترانزیت 
خارج��ی« اقدام و کنترل ه��ای الزم را در این خصوص انجام دهد تا از 

رسوب کاال در مناطق ویژه اقتصادی و اماکن گمرک جلوگیری شود.
متروکه نشدن کاالهای اساسی به زودی بررسی می شود

همچنین موضوع متروکه شدن کاالهای اساسی در گمرکات کشور 
متأثر از مصوبات و بخشنامه های صادرشده مطرح و مقرر شد جلسه ای 
با محوریت معاونت بازرگانی داخلی و دستگاه های ذی ربط تشکیل و 
راهکارهای اجرایی برای تصمیم گیری به جلسات آتی کارگروه ستاد 

تنظیم بازار ارائه شود.
کاالهای گروه 27 ممنوعه در آستانه تصمیم گیری نهایی

 در رابطه با گزارش گمرک ایران مبنی بر در آس��تانه فس��اد قرار 
گرفتن کاالهای مشمول گروه ۲7 موجود در بنادر و گمرکات کشور 
که دارای اولویت ارزی غیرفعال هس��تند  نیز مقرر ش��د جلسه ای با 
مس��ئولیت دفتر مقررات صادرات و واردات و با حضور بانک مرکزی، 
گمرک دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار  تش��کیل و با سازو کار قانونی 

اقدام الزم به عمل آید.

 خودکفایی ایران در صنعت ریل
با ذوب آهن اصفهان

 مع��اون امور صنایع وزارت صمت، تولید ریل در ذوب آهن اصفهان 
را عامل اصلی خودکفایی کش��ور در صنعت ریلی دانست و گفت این 
ش��رکت با توانمندی خود توانست به خوبی نیاز کشور را به محصول 
استراتژیک ریل تامین کند. مهدی صادقی نیارکی با حضور در غرفه 
ذوب آهن اصفهان در نمایش��گاه بین المللی ای��ران متافو، اظهار کرد: 
تولید انواع ریل از جمله ریل های قطار پرسرعت، ریل مترو، ریل معدن 
و همچنین موفقیت اخیر این شرکت در تولید ریل زبانه سوزن، نشان 
از بومی سازی تکنولوژی تولید ریل در این مجتمع عظیم صنعتی دارد.

وی با اش��اره به موفقیت ذوب آهن در بازس��ازی کوره بلند شماره 
یک، گفت: با توجه به محصوالت مهمی که ذوب آهن تولید می کند، 
اس��تفاده کامل از ظرفیت تولید این ش��رکت، بسیار ضروری است و 
باید مواد اولیه پایدار برای این شرکت تامین شود. معاون امور صنایع 
وزارت صمت روز اول برگزاری نمایشگاه ایران متافو با حضور در غرفه 
ذوب آه��ن اصفه��ان و با ارائه توضیحات علیرضا امی��ری مدیر روابط 
عمومی و دیگر کارشناسان ذوب آهن اصفهان در جریان فعالیت های 
تولیدی و صادراتی این شرکت قرار گرفت. احمد رضوی نیک، رئیس 
انجمن نوردکاران فوالدی ایران نیز در غرفه این شرکت در نمایشگاه 
بین المللی ایران متافو، تعامل، هماهنگی و همکاری کل زنجیره فوالد 
را عامل توسعه این صنعت دانست. وی گفت: کل زنجیره فوالد کشور 
ب��ا همکاری هم می توانند، افق های جدیدی پیش روی صنعت فوالد 
کش��ور بگشایند و قطعا این همکاری و هماهنگی موجب توسعه این 
صنعت مهم در کشور می شود. به گزارش ایسنا، هفدهمین نمایشگاه 
بین الملل��ی ایران متافو در روزهای ۲7 ال��ی 30 بهمن ۹۹ در محل 
نمایش��گاه های بین المللی تهران در حال برگزاری اس��ت. ذوب آهن 
اصفهان به عن��وان بزرگترین تولیدکننده محصوالت س��اختمانی و 
تنها تولیدکننده ریل کش��ور در این نمایشگاه حضوری فعال داشته 
و با ارائه آخرین دس��تاوردهای تولیدی خود پذیرای کارشناس��ان و 
دست اندرکاران این صنعت است. در هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
ای��ران متافو در ته��ران، صاحبان و تولیدکنن��دگان صنایع  مختلف 
فوالدی، معدنی، فلزات غیرآهنی، ریخته گری و قالب سازی، نسوزها، 
کوره های صنعتی، عملیات حرارتی و ... از مناطق مختلف کشور و چند 

کشور خارجی حضور دارند.

اخبـــار

با برگزاری جلسه مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی با رئیس و تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، نحوه اصالح 
قانون این اتاق مشخص شد. به گزارش ایسنا، از چندی قبل با پیشنهاد 
تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی ایران در 
دس��تور کار قرار گرفت و با تصویب کلیات، وارد مرحله بررسی جزییات 
شد. اتاق بازرگانی ایران که همچنان با قانون مصوب سال 136۹ به کار 
خ��ود ادامه می دهد، خود از موافقان اصل��ی تغییر قانون بود و حتی در 
سال های گذش��ته هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در طرح های مختلف 
اص��الح آن را در دس��تور کار ق��رار دادند که البته هی��چ گاه به گام های 

پایانی نرسید.
آنچ��ه ک��ه درباره قانون جدی��د مجلس برای بخ��ش خصوصی محل 
انتق��اد بود، نادیده گرفتن نظر اعضای اتاق در پیگیری این طرح و ارائه 
پیش��نهاداتی بود که اعضای پارلمان بخش خصوصی آن را در منافات با 

ذات اصلی اتاق بازرگانی می دانس��تند. به دنبال افزایش انتقادات، چند 
روز قبل یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با ایسنا، خبر 
از برگزاری یک نشس��ت مش��ترک میان اعضای ات��اق بازرگانی ایران و 
کمیس��یون اقتصاد مجلس داده و ابراز امی��دواری کرده بود که مجلس 
صدای نمایندگان بخش خصوصی را بشنود و اصالحات را با لحاظ کردن 
نگرانی های آنها دنبال کند. س��رانجام امروز این جلس��ه مشترک برگزار 
شد و تصمیم به اصالح قانون اتاق بازرگانی یک گام دیگر به پیش  رفت. 
محمدرضا پورابراهیمی – رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس – در این 
رابط��ه گفته: کلیات طرح اصالح قانون ات��اق بازرگانی به منظور ارتقای 
توانمندی های بخش خصوصی و رفع ضعف های موجود در کمیس��یون 
اقتصادی تصویب و مقرر شد جزییات آن نیز ظرف مدت سه ماه بررسی 

و ابتدای سال 1400 کمیسیون اقتصادی به آن رسیدگی کند.
آنچ��ه ک��ه روال جدید را ب��ا آنچه پیش از این جلس��ه در حال انجام 

بود تغییر داده، موضوع تش��کیل کمیته ای تخصصی برای بررس��ی این 
قانون جدید اس��ت. اتاق بازرگانی ایران اعالم کرده که براساس تصمیم 
کمیس��یون اقتصادی مجلس،   وظیفه بررس��ی جزییات اصالحیه قانون 
اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای 
آن را نمایندگان��ی از مرکز پژوهش های مجلس، مرکز پژوهش های اتاق 
ایران، کمیس��یون اقتصادی مجل��س و وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تش��کیل می دهند. براس��اس اظه��ارات اعضای هیأت نماین��دگان اتاق 
بازرگانی ایران، اتاق در روزهای گذش��ته طرح مجلس را بررس��ی کرده 
و پیش��نهادات خود درباره بندهای مختلف ای��ن طرح ابتدایی را حاضر 
کرده و آماده اس��ت که جلس��ات کمیته تخصصی تش��کیل شده آنها را 
ارائ��ه کند. به این ترتیب با نهایی ش��دن نظرات در این کمیته، احتماال 
در خردادماه س��ال آینده، قانون جدید اتاق بازرگانی آماده شده و قابل 

تصویب و ابالغ خواهد بود.

قانون اتاق بازرگانی چگونه تغییر می کند؟

طبق گفته مدیرکل اس��تاندارد تهران، اس��تاندارد ماس��ک به تازگی 
تصویب ش��ده و هنوز آزمایشگاه تایید صالحیت شده ای برای آزمون این 
محصول وجود ندارد و در زمینه محصوالت ضدعفونی نیز در حال حاضر 

فقط مایع سفیدکننده و جرم گیر استاندارد اجباری دارند.
محمودرضا طاهری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال جاری یک 
واحد تولید الکل در تهران موفق به اخذ پروانه کاربرد عالمت اس�تاندارد 
برای این فرآورده شده که به علت ع�دم اخذ مجوزهای بهداشتی )پروانه 
س��اخت( توس��ط واحد تولیدی از ارگان های ذی ربط تاکنون به مرحله 
تولی�د انبوه نرس�یده است بنابراین نمونه برداری های ادواری از این واح�د 
تولی�دی انجام نشده است. به جز این واحد هم واحد تولید الکل دیگری 

در استان تهران فعالیت نمی کند.
وی همچنین درباره وضعیت بازرسی از استاندارد ماسک گفت: تاکنون 
تقاضایی جهت اخذ پروانه کاربرد عالمت اس���تاندارد برای این فرآورده 
در این اداره کل به ثبت نرس�یده است، ضمن اینکه اس�تاندارد ملی این 
فرآورده تازه تدوین شده است و در حال حاض�ر آزمایش�گاه همکار تایید 
صالحیت ش��ده برای آزمون کامل فرآورده طبق استاندارد ملی مربوطه 

وجود ندارد.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول درحال حاض�ر اس���تاندارد مدونی تحت 
عنوان »مواد ضدعفونی کننده« نیز وج��ود ندارد بنابراین در صورتی که 
فرآورده های »مایع سفیدکننده« و »مایع اسیدی پاک کننده کاسه توالت 

)جرم گیر(« را بتوان ذیل مجموعه ض�دعفونی کنن�ده ه�ا در نظر گرفت، 
در ح��ال حاضر  1۲واحد تولیدی دارای پروانه معتبر مایع س��فیدکننده 
و  چهار واحد تولیدی دارای پروانه معتبر مایع اسیدی پاک کننده کاسه 

توالت فعال هستند.
وی افزود: در س��ال جاری مجموعا تعداد ۵۲ مورد بازرسی و 36 مورد 
نمونه برداری )هفت مورد طرح طاه�ا یا همان طرح جامع اجرای هماهنگ 
استاندارد( از این واح�دها صورت گرفته و تاکنون 1۵مورد ت�ذکر و اخطار 
درخصوص ع�دم انطباق با اس�تاندارد ملی مربوطه به واح�دهای تولی�دی 
ابالغ شده اس��ت. ض�منا پروانه یک واح�د ابطال شده که بع�دا مج�ددا 
موفق به اخ�ذ آن شد و یک مورد هم در دست اقدام جهت ابطال است.

طی 10 ماهه ابتدای امس��ال 104 ط��رح صنعتی، معدنی و تجاری 
ب��ه ارزش یک میلی��ارد و 477 میلیون دالر در هیأت س��رمایه گذاری 

خارجی تصویب شده است.
به گزارش ایس��نا، براس��اس جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت )صمت(، در 10 ماهه ابتدای امس��ال 
104 طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیأت س��رمایه گذاری خارجی 
تصویب شده که نسبت به تصویب 7۹ طرح در مدت مشابه سال قبل، 

31.6 درصد افزایش یافته است.
همچنی��ن ارزش این طرح ها در س��ال جاری ی��ک میلیارد و 447 
میلیون دالر بوده که نس��بت به رقم 780 میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی مصوب در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری در مدت مشابه 

سال قبل 8۹.4 درصد افزایش یافته است.
جزییات س��رمایه گذاری خارجی در 10 ماهه امس��ال هنوز منتشر 
نش��ده اما بررس��ی آم��ار ۹ ماهه نش��ان می هد که بیش��ترین حجم 
سرمایه گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه های ساخت مواد 
و محصوالت ش��یمیایی،  س��اخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، 
س��اخت ماشین آالت و تجهیزات و انتش��ار و چاپ و تکثیر بوده است. 
چهار کش��ور اول از لح��اظ ارزش س��رمایه گذاری خارجی مصوب نیز 

کشورهای آلمان، چین، ترکیه و انگلستان بودند.  
همچنین در ۹ ماهه امس��ال اس��تان های خوزس��تان، سیس��تان و 
بلوچس��تان، تهران، کرمانش��اه و قزوی��ن به ترتیب بیش��ترین حجم 
س��رمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنع��ت، معدن و تجارت را 

جذب کرده اند. گفتنی اس��ت که سرمایه گذاری خارجی مصوب شامل 
کلیه درخواس��ت ها اعم از سرمایه گذاری جهت ایجاد طرح های جدید، 
خرید سهام شرکت های موجود و همچنین سرمایه گذاری های خارجی 
در قالب ترتیبات قراردادی اس��ت. روز گذش��ته  سعید زرندی، معاون 
طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، گفته بود که باال 
بودن اس��تهالک و تورم در اقتصاد ایران رشد تشکیل سرمایه را منفی 
کرده، به طوری که نرخ تشکیل سرمایه اسمی ساالنه رشد می کند، اما 
اگر به قیمت ثابت محاس��به ش��ود، شرایط منفی است که دلیل اصلی 
آن تورم اس��ت. به طور متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه در دهه ۹0 
از 1.۲ درصد باالتر نرفته، این درحالی است که هدف گذاری برای رقم 

8درصد بوده است.

جدیدترین وضعیت کنترل استاندارد اقالم مبارزه با کرونا

سرمایه گذاری خارجی 1.۵ میلیارد دالری در طرح های صنعتی

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

نظام قیمت گذاری خودرو در کدام کشور 
اعمال می شود؟

در ش��رایطی سیاس��ت گذار خودرو با ادع��ای حمایت از حقوق 
مصرف کننده، تمایلی به آزادس��ازی قیمت ندارد که طی یک دهه 
گذشته ش��اخص قیمت پایین ترین میزان رضایتمندی را در میان 
مشتریان داشته است بنابراین مشخص است بخش تقاضا با وجود 
ادعای ش��ورای رقابت و سیاس��ت گذار دولت مبن��ی بر حمایت از 
مصرف کننده خ��ودرو، رضایتی از نظام قیمت گذاری خودرو ندارد 
و طب��ق آمار سال هاس��ت که نارضایتی خ��ود را از این نظام اعالم 
ک��رده اس��ت. با این حال مرج��ع تعیین قیمت خودرو در کش��ور 
معتقد اس��ت بخش تقاضا از قیمت گذاری خ��ودرو رضایت دارد و 
اگر تعیین قیمت به بخش عرضه س��پرده شود مشتریان مجبور به 
خرید خودرو با قیمت های گزافی هستند بنابراین با این استدالل، 

نظام عرضه و تقاضا در قیمت گذاری را نفی می کند.
از س��وی دیگر اما قیمت گذاری دس��توری به دلیل ناهمخوانی 
هزینه های تولید با فروش، انگیزه ارتقای کیفیت را در شرکت های 
خودروسازی کاهش داده که همین امر منجر به عرضه محصوالتی 
با کیفیت نازل ش��ده اس��ت بنابراین مش��تری داخلی در شرایطی 
در بازار انحصاری خودروی کش��ور، مجبور ب��ه خرید خودرویی با 
کیفیت پایین و نازلی اس��ت که ش��ورای رقابت ب��ا قیمت گذاری 
دس��توری مدع��ی حفظ حق��وق همین مش��تری اس��ت. مرجع 
قیمت گذار خودرو با نادیده گرفتن حقوق مش��تریان در دسترسی 
به خودرویی با کیفیت، قیمت گذاری دستوری را در راستای حفظ 
حقوق مش��تریان می خواند. آنچه مشخص اس��ت بخش تقاضا در 
کش��ور به طور دائم به مقایس��ه قیمت  و کیفی��ت جهانی خودرو با 
محصوالت داخلی می پردازد و پذیرش محصوالت کنونی که عمدتا 
قدیم��ی و از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیس��تند و قیمت های 

گزافی نیز دارند، برای این بخش بسیار سخت است.
در حال حاضر خودروهایی از برندهای معروف دنیا با تکنولوژی 
باال و مصرف س��وختی متعادل به بازار عرضه می ش��ود که قیمتی 
همراس��تای تولیدات خودروسازان داخلی دارد بنابراین این سوال 
برای مش��تری ایرانی مطرح اس��ت که چرا خودروه��ای داخلی با 
وجود قدیمی بودن قیمتی هم ردیف خودروهای جدید دنیا دارند؟ 
و اینکه مشکل کار خودروسازی کجاست که انگیزه ای برای تولید 
و عرض��ه محصوالت با کیفیت و به روز دنیا ندارد و از س��وی دیگر 
قادر نیس��ت مشتریان را از لحاظ قیمتی راضی نگه دارد؟ پاسخ به 
این س��واالت را باید در دولت��ی بودن این صنعت و همچنین نظام 
قیمت گذاری خودرو در کش��ور جس��ت و جو کرد. آنچه مشخص 
اس��ت در هیچ کشوری نهادی خارج از شرکت تولید کننده خودرو 
به امر قیمت گذاری نمی پردازد؛ حال آنکه در ایران ش��ورای رقابت 
با اطالعاتی که ش��رکت های خودروس��از در اختیار این شورا قرار 

می دهد به امر قیمت گذاری می پردازد.
بنابراین در ایران برخالف دیگر کش��ورها عرضه و تقاضا یا ارزش 
برن��د س��همی در قیمت گ��ذاری ندارند؛ بلکه تفاهم ش��رکت های 
خودروساز با شورای رقابت تعیین کننده نهایی قیمت خودرو است، 
اما قیمت گذاری خودروس��ازان خارجی طی پروس��ه ای متفاوت از 
ای��ران صورت می گی��رد؛ به طوری که آنها قیم��ت محصوالت خود 
را براس��اس اس��تراتژی »قیمت گذاری مبتنی  بر ب��ازار«، »ارزش 
برن��د« و در نهایت قیمت گذاری »نف��وذی« تعیین می کنند. حال 
آنک��ه در ایران نه تنها نظ��ام عرضه و تقاضا مفهوم��ی ندارد بلکه 
رضایت مش��تریان آن ه��م با ارائه قیمت��ی غیرواقعی هدف اصلی 
مرجع قیمت گذار قرار گرفته است. آنچه مشخص است خودروساز 
خارجی طبق استانداردهای جهانی و با استراتژی های تعریف شده 
به قیمت گذاری محصوالت تولی��دی می پردازند حال آنکه تعیین 
قیمت در ایران روایتگر تداوم انحصار در صنعت خودروی کش��ور 
اس��ت بنابرای��ن تا زمانی ک��ه انحصار در تولید خ��ودرو ادامه یابد 
حضور ش��ورای رقابت نیز برای قیمت گ��ذاری توجیه پیدا می کند 
حال آنکه اگر دولت از دخالت در این صنعت دست بردارد، تولید، 
کیفیت، کمیت و قیمت گذاری در مس��یر اس��تاندارد جهانی قدم 
برخواهد داشت. در ادامه این گزارش به نظام قیمت گذاری جهانی 
که مس��یری کامال متف��اوت از صنعت خودروی کش��ورمان دارد 

می پردازیم.

پیش بینی وزیر صنعت از روند قیمت 
خودرو های داخلی

رش��د نرخ ارز در روزهای گذشته سبب ش��د تا بازار نیمه جان 
خودرو، بار دیگر با حضور بیشتر واسطه ها و دالالن روبه رو شود.

ب��ه گزارش تیتربرتر، در هفته های گذش��ته تداوم پاندمی کرونا 
موجب ش��ده بود ت��ا همه چیز در بازار خودرو وابس��ته به نرخ ارز 
باشد و این روزها متأثر از افزایش قیمت ارز، بار دیگر شاهد رکود 

در بازار هستیم، اما بازار خودرو شب عید را چگونه می گذراند؟
هفته جاری در حالی آغاز شد که گزارش های بازار خودرو نشان 
از رش��د چند میلیون تومانی قیمت خ��ودرو در بازار دارد. در پی 
روند افزایشی نرخ دالر طی روزهای اخیر، قیمت خودرو نیز تحت 
تاثیر قرار گرفته و از ابتدای هفته جاری رش��د قیمت را با سرعت 
بیش��تری تجربه کرده است و انتظار می رود که با نزدیک شدن به 
هفته های پایانی س��ال، به بهانه خرید نوروزی خودرو نیز ش��اهد 

افزایش بیشتر قیمت ها در بازار باشیم.
ب��ا این حال افزای��ش نرخ دالر ر و به دنب��ال آن افزایش قیمت 
خودروه��ای داخلی تاثیر چندانی بر روی بازار خودروهای وارداتی 
نگذاش��ته و ش��اهد ثبات قیمتی در این بازار هستیم. روز گذشته 
نیز نایب رئیس دوم اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو نیز اعالم کرد 
که به دلیل نبود مشتری در بازار خودروهای وارداتی، شاهد ثبات 
قیمت ها در این بازار هس��تیم، حتی با این وجود که طی روزهای 

اخیر شاهد افزایش نرخ دالر هستیم.
معامالتی که در پی ثبات نس��بی نرخ ارز در هفته های گذش��ته 
می رفت تا جانی تازه بگیرد، چند روزی اس��ت که مجدد وارد فاز 
رکود ش��ده و فروش��ندگان دس��ت از فروش خودرو کشیده اند یا 

قیمت های سلیقه ای و باال اعالم می کنند.
به گفته کارشناسان، در بازار خودرو نوسان های ارزی به سرعت 
اثرگذار می شود و با ورود دالر به کانال ۲6 هزار تومان در روزهای 

گذشته، قیمت ها دوباره به نرخ های ۲0 روز قبل بازگشته است.

با وجود آنکه با مخالفت چند هفته قبل وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
نظر می رس��ید موضوع عرضه خودرو در بورس کاال حداقل در کوتاه مدت 
منتفی شده  باشد، اما از ابتدای هفته در کمیسیون صنایع مجلس، خبرهای 

دیگری به گوش می رسد.
موضوع عرضه خودرو در بورس چند س��الی اس��ت که در دس��تور کار 
مجل��س و دولت قرار دارد و در ماه ه��ای پایانی مجلس دهم نیز در قالب 
طرح س��اماندهی بازار خودرو به مرحله تصویب نهایی رس��ید. هرچند با 
مخالفت شورای نگهبان با بخش هایی از این مصوبه، طرح دوباره به مجلس 
بازگشت. در مجلس یازدهم نیز با توجه به التهابات اخیر، ساماندهی بازار 
خ��ودرو به عنوان یک��ی از اولویت های اقتصادی در نظر گرفته ش��د و در 

ماه های گذشته کار بر روی آن ادامه پیدا کرد.
هرچن��د نمایندگان عرضه خ��ودرو در بورس کاال و کش��ف قیمت این 
محصول در بازار سرمایه را به عنوان یکی از طرح های گره گشا در صنعت 
خودرو می دانس��تند و برای مدتی طوالنی در کمیس��یون صنایع بر روی 
آن کار ش��د، اما در نهایت با مخالفت وزارت صمت، به نظر می رسید اصل 
موضوع زیر سوال رفته  باشد، اما در جلسات اخیر این کمیسیون گام های 
جدیدی برای تصویب طرح س��اماندهی بازار خودرو که عرضه محصوالت 
جدید در بورس نیز بخشی از آن است برداشته شده و به نظر ادامه خواهد 

داشت.
حجت اهلل فیروزی، س��خنگوی کمیس��یون صنایع مجلس، در تشریح 
آخرین وضعیت این طرح گفته  اس��ت که طرح ساماندهی صنعت خودرو 
مصوب مجلس دهم که با ایراداتی از س��وی شورای نگهبان از آن ایراداتی 
همراه بود، در نشس��ت اخیر کمیس��یون بار دیگر بررسی و تعیین تکلیف 

نهایی آن به جلس��ه ۲8 بهمن ماه موکول شد. شیوه عرضه خودرو، نحوه 
قیمت گ��ذاری و تعیین قیمت پایه خ��ودرو و چگونگی فروش خودروهای 
مازاد بر تقاضا در بورس از جمله موضوعاتی بود که در این نشس��ت برای 

رفع ایرادات شورای نگهبان بررسی شد.
به این ترتیب اصرار نماین��دگان بر عرضه خودرو در بورس ادامه دارد و 
باید دید آیا با نهایی ش��دن طرح در کمیس��یون، تصویب در صحن علنی 
و در نهایت تایید ش��ورای نگهبان به قانون تبدیل می شود یا همچنان اما 
و اگره��ای این طرح باقی خواه��د ماند. هرچند این طرح حتی در صورت 

رسیدن به مرحله نهایی نیز ابهام های مخصوص به خود را خواهد داشت.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با اقتصاد آنالین، در پاسخ 
به این سوال که با توجه به مخالفت وزارت صمت با طرح فعلی مجلس، اساسا 
برنامه نمایندگان شانسی برای اجرایی شدن دارد، پاسخ داد: ما در این حوزه 
باید میان دو موضوع تفکیف قائل ش��ویم. نخست در فاز اجرا، اگر نمایندگان 
مجلس طرحی را تصویب کنند و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، به قانون 
الزم االجرا بدل خواهد شد و آنگاه دیگر موافقت یا مخالفت دولت تغییری در 
این فرآیند ایجاد نمی کند. نکته دوم اما این است که اهداف عرضه خودرو در 

بورس چیست و چقدر می توان به آن خوشبین بود؟
وی ب��ا بیان اینکه صنع��ت خودرو در ایران با نوع��ی لجاجت مدیریتی 
مواجه شده، توضیح داد: متاسفانه از ابتدا ما در حوزه قیمت گذاری خودرو، 
یک سیاس��ت غلط��ی را پایه گذاری کردیم و هنوز اص��رار داریم در همان 
مسیر گام برداریم. در واقع تصمیم گیران این حوزه باید پاسخ دهند که آیا 
آماده کنار رفتن از قیمت گذاری و سپردن قیمت ها به بازار و واقعیت های 
اقتص��ادی هس��تند یا خیر. اگر ای��ن آمادگی به وجود آم��ده که دیگر به 

بورس و پیچیدگی های آن نیاز نیست؛ حاشیه بازار خود قیمت ها را نهایی 
می کند و اگر همچنان بنا بر مداخله در بازار و پایین نگه داشتن دستوری 
قیمت هاست که نه تنها بورس بلکه هیچ شیوه دیگری نیز راهگشا نخواهد 
بود و تنها یک هزینه کارگزاری جدید به دوش متقاضیان خودرو می گذارد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، مکانیزم موردنظر نمایندگان برای 
عرضه خودرو در بورس، پیش از این نیز در این بازار وجود داشته و تنها به 
دلیل مداخالت دستوری نهادهایی مانند شورای رقابت برهم ریخته است. 
حتی امروز نیز مثال تعدادی از خودروهای چینی، در بازار با قیمتی پایین تر 
از قیمت پیش��نهادی کارخانه معامله می شوند که این نشاندهنده کارکرد 

اصلی بازار است و در چنین فضایی دیگر نیازی به ورود به بورس نیست.
زاوه با اشاره به مشکالتی که قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو به 
وجود آورده، بیان کرد: امروز شرکت های بزرگ خودروساز کشور، به زیانی چند 
ده هزار میلیارد تومانی رس��یده اند و میزان این زیان حدودا ۹ برابر کل ارزش 
ذاتی مجموعه های شان به شمار می رود. رسیدن به چنین موقعیتی دستپخت 

سیاست های حمایتی اشتباه و سپس اصرار بر تداوم همان راه غلط است.
وی ادامه داد: امروز شرایط به شکلی پیش رفته که خودروساز ما با زیان 
مواجه اس��ت، قیمت خودرو در بازار به ش��دت رشد کرده و سیاست هایی 
مانند قرعه کش��ی خودرو نیز تنها منجر به این ش��ده که یک عده محدود 
بتوانند خودرو ارزان تر به دست بیاورند، اما هزینه آن را 8۵ میلیون ایرانی 
پرداخت  کنند. من بارها خواسته ام که رئیس شورای رقابت خود به عنوان 
مدیرعام��ل یکی از ش��رکت های خودروس��از منصوب ش��ود و با توجه به 
واقعیت های موجود و سیاس��ت هایی که این شورا به وجود آورده مدیریت 

کند تا متوجه عمق فاجعه بشود.

گره کور بازار خودرو با عرضه در بورس باز می شود؟

 هر طرحی با قیمت گذاری دستوری محکوم به شکست است

در حالی که طبق آمار بیش از ۲ میلیون دس��تگاه موتورسیکلت در 
ته��ران تردد دارند، معاون فنی ش��رکت کنت��رل کیفیت هوای تهران 
می گوید در س��ال جاری تعداد موتورسیکلت هایی که به مراکز معاینه 

فنی مراجعه کرده اند هنوز ۲ رقمی است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، فرش��ید 
باباخانی درباره توس��عه استفاده از موتورسیکلت های برقی، اظهار کرد: 
ب��رای کاهش آلودکی هوا در همه کش��ورها، دولت کمک می کند زیرا 

شهرداری ها منابع قابل توجهی ندارند.
وی ادامه داد: بودجه شهرداری حاصل از عوارض شهری است؛ آنچه 
از ش��هروندان دریافت می ش��ود برای اداره امور شهر است و نمی توان 
هزینه ه��ای مردم را برای این کار افزایش داد این در حالی اس��ت که 
در برخی شهرهای دنیا ش��هرداری ها برای کاهش هزینه های عوارض 
شهرداری به دنبال افزایش راندمان در خدمات شهری و کاهش هزینه 

هستند.
معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال 
حاضر قیمت موتورهای برقی وابس��ته به قیمت دالر اس��ت و برخالف 
موتورهای بنزینی که بخش عمده ای از آنها داخلی س��ازی شده، برای 
موتورهای برقی چنین وضعیتی وج��ود ندارد بنابراین وقتی نرخ دالر 

افزایش می یابد، قیمت موتورهای برقی نیز رشد می کند.
وی افزود: در این ش��رایط خرید موتور برقی برای کس��ی که ش��غل 
ثابت و س��طح متوسطی دارد، ش��اید سخت نباشد ولی برای کسی که 
از موتور برای فعالیت کاری خود اس��تفاده می کند، رقم زیادی اس��ت. 
افرادی که فقط برای رفت و آمد روزانه از موتور استفاده می کنند اصال 

جامعه هدف ما نیس��تند زیرا تولی��د آلودگی چندانی ندارند و می توان 
گفت در حال حاضر این دسته از موتورسواران مشکل شهر نیستند.

باباخان��ی تصری��ح کرد: آلودگی ناش��ی از موتورها بیش��تر ش��امل 
موتورهایی اس��ت ک��ه در جابه جای��ی کاالهای خرد در ته��ران تردد 
می کنند. این قش��ر ام��کان خرید یک موتورس��یکلت برقی با حداقل 
قیم��ت 4۵ میلیون��ی ب��رای کار را ندارد زیرا در صورت داش��تن توان 
پرداخت چنی��ن رقمی، می تواند یک خ��ودروی کارکرده خریداری و 
در تاکس��ی اینترنتی کار کند. وی افزود: بنابراین باید کاری کنیم که 
این قش��ر بدون وارد شدن آسیب به معیشت ش��ان بتواند موتور برقی 
خری��داری کن��د که الزمه این امر کمک دولت اس��ت همانطور که در 
دیگر کشورها انجام شده است. باید این قشر ابتدا شناسایی و شرایطی 
ایجاد کرد که بتوانند به ش��کل اقتصادی و با کمک های دولت به جای 

موتورهای بنزینی از نوع برقی استفاده کنند.
مع��اون فنی ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران با اش��اره به اینکه 
قانون هوای پ��اک برنامه خوبی درباره موتورس��یکلت ها دارد، تصریح 
ک��رد: طبق قانون هوای پ��اک باید تولیدکنندگان موتورس��یکلت 10 
درص��د تولید خود در س��ال را به تولید موتور برق��ی اختصاص دهند 
و در ص��ورت عدم تولی��د موتور برقی ب��ه ازای 10 درصدی که تولید 
نشده، به جای اسقاط یک موتور، سه موتور را اسقاط کنند البته پیش 
از این به جای اس��قاط موتور، یک خودرو اسقاط می شد که معادل 7 

موتورسیکلت بود.
وی ب��ا بی��ان اینکه اگر ای��ن بخش از قان��ون اجرایی ش��ود، تعداد 
موتورس��یکلت ها ثابت می ماند زیرا به ازای ه��ر موتور جدید باید یک 

موتور از چرخه خارج شود، ادامه داد: با اجرای درست قانون طی 7 الی 
8 س��ال موتورهای برقی یا انژکت��وری جایگزین وضع موجود خواهند 
شد البته موتورهای انژکتوری برای ما ایده آل نیست و موتورهای برقی 
مدینه فاضله هس��تند ولی با توجه به وضعی��ت اقتصادی موجود، اگر 
طی چند س��ال آینده همه موتورها انژکتوری ش��ود، وضعیت بس��یار 
بهتر می ش��ود. باباخانی با اشاره به اینکه در پکن استفاده از موتورهای 
بنزین��ی ممنوع اس��ت و آالیندگی به نام موتورس��یکلت وجود ندارد، 
گفت: در ش��رایط فعلی باید برای موتورهایی که در حال تردد هستند 
و هنوز به سن فرسودگی نرس��یده اند فکری کرد؛ در این راستا برنامه 
معاین��ه فن��ی مدون و خط��وط معاینه فنی در برخ��ی از مراکز ایجاد 
ش��د ولی متأسفانه همچنان درخصوص اخذ معاینه فنی به دلیل عدم 
کنت��رل و ثبت تخلف موتورهای فاقد معاینه فنی با مش��کالتی مواجه 
هس��تیم. وی افزود: یکی دیگر از مش��کالت موجود مربوط به اسقاط 
موتورهاس��ت که بر اجرای آن تأکید داریم و موتورس��از باید از س��ند 
موتور اس��قاط شده برای تولید و شماره گذاری استفاده کند. همچنین 
مش��کل دیگر مربوط به کنترل و نظارت بر وضع تردد و تخلف راکبان 
اس��ت زیرا نمی توان موتورها را توسط پالک به صورت مکانیزه کنترل 
کرد. پالک اکثر آنها ناخوانا یا مخدوش اس��ت و بسیاری از آنها به نام 
راکب نیس��ت. باباخانی گفت: برخالف خودرو، مالکان موتورس��یکلت 
هیچ حساس��یتی در انتقال س��ند موتور خود ن��دارد و بخش عمده ای 
از موتورها به نام فردی که در حال اس��تفاده از آن اس��ت، نیس��ت و 
این باعث ش��ده نظارت مکانیزه در زمان کارکرد موتور در سطح شهر، 

سخت شود.

ش��رکت خودروسازی تس��الی آمریکا قصد دارد یک کارخانه تولید 
خودرو در جنوب هند تأسیس کند. به گزارش پرشین خودرو، براساس 
اسناد دولتی منتشرشده مشخص شد که شرکت خودروسازی تسالی 
آمریکا قص��د دارد در ایالت کارناتاکا واقع در جنوب هند یک کارخانه 
خودروس��ازی ایجاد کند. در این اسناد نوشته شده که شرکت تسالی 

آمریکا یک کارخانه خودروسازی در کارناتای هند ایجاد خواهد کرد.
ماه گذش��ته میالدی ش��رکت تولید خودروهای برقی تسال، شرکتی 
را با نام تس��ال موتورز هند در ش��هر بنگالور هند در ایالت کارناتاکا که 

مرکز فعالیت ش��رکت های فع��ال در حوزه فناوری در هند به ش��مار 
می رود ثبت کرده اس��ت. سروزیر ایالت کارناتاکا نیز چند روز پیش در 
توئیتر نوشت که شرکت تسال فعالیت خود را در هند و با افتتاح واحد 
تحقیق و توسعه خود در بنگالور آغاز می کند. البته این پست توئیتری 
بعدا حذف ش��د.  هنوز دفتر س��روزیری و ش��رکت تسال نسبت به این 
خبر واکنشی نداش��ته اند. البته ایالن ماسک، مدیر شرکت تسال بارها 
در توئیتر درباره فعالیت های تسال در هند نوشته است. در ماه دسامبر 
ماسک تایید کرد که شرکت تسال در سال ۲0۲1 در هند فعالیت خود 

را آغاز خواهد کرد. هند به دنبال کاهش وابستگی خود به نفت و پایین 
آوردن آالیندگی هوا در ش��هرهای خود است، اما تالش های دولت این 
کشور برای ترویج استفاده از خودروهای برقی به خاطر سرمایه گذاری 
کم در حوزه تولید و زیرس��اخت از جمله افزایش تعداد ایس��تگاه های 

شارژ ناکام بوده است.
هند در راستای افزایش سرمایه گذاری خود در این مسیر قصد دارد 
مش��وقی 4.6 میلیارد دالری را به شرکت هایی که کارخانه های تولید 

باتری های پیشرفته را در هند ایجاد کنند ارائه کند.

تعداد موتورسیکلت هایی که امسال به معاینه فنی رفتند به 1۰۰ دستگاه نمی رسد

تسال در هند هم خودرو می سازد
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یک شرکت خالق با اجرای رویکردهای مدرن آموزشی توانست فصل جدیدی 
در آموزش هنری ایجاد کند. نس��ترن محمدی، مدیرعامل شرکت خالق رای 
نو، گفت: موسسات مختلفی به امر آموزش در حوزه هنر مشغول هستند، اما 

شاید آنچه ش��رکت های خالقی چون ما به این 
حوزه اضافه کرده اند، استفاده از روش های نوین 
آموزشی و عرضه رویکردی جدید در امر آموزش 
هنر است. مدیرعامل ش��رکت خالق رای نو، در 
ادامه افزود: این موسسه فرهنگی هنری دوره های 
مختلفی مانند عکاس��ی مقدمات��ی، نقد، تاریخ 
عکاس��ی، فیلمنامه نویسی، گریم، تدوین و دیگر 
رشته های مرتبط با این حوزه ها را برگزار می کند.
ب��ه گفت��ه وی، با توج��ه به اینک��ه معتقدیم 
در راس��تای عدالت آموزش��ی، مفاهیم هنری و 
آموزش��ی باید در دس��ترس همگان باشد، پس 
تالش کرده ایم تا هزینه دوره ها افزایش پیدا نکند 
و همچنین دوره های مقدماتی در قالب پادکست 

و محتوای تصویری به صورت رایگان در اختیار هنرجویان قرار گیرد.
این فعال حوزه صنایع نرم و خالق ضمن اش��اره به فرآیند شکل گیری این 
شرکت، گفت: در ابتدا دوره ها به صورت مقدماتی در فضای آنالین در اختیار 

عالقه من��دان قرار می گیرد و س��پس در صورت ابراز عالقه ب��رای ادامه کار به 
صورت تخصصی تر، آنها می توانند با پرداخت ش��هریه در دوره های تخصصی 
شرکت کنند. محمدی ضمن تشریح رویکرد هنری این موسسه افزود: به دلیل 
برخی دغدغه های مالی مش��اهده می شود که 
برخی موسسات دوره های آموزشی را طوالنی تر 

برگزار می کنند تا شهریه بیشتری اخذ کنند.
ب��ه گفت��ه وی، در این نهاد ب��ا تاکید جدی 
بر اخالق مداری س��عی شده اس��ت تا دوره ها 
حتی االمکان به صورت فشرده تر و با استفاده از 
نوآوری های جدید آموزشی ارائه شود. هرچند 
در صورتی که هنرجو دوره های فنی را طی کرد 
و وارد مباحث زیبایی شناختی شد، الزم است تا 

زمان بیشتری را صرف یادگیری کند.
محمدی همچنین بی��ان کرد: در پروژه های 
کاری این موسسه مانند یک پروژه کاری که در 
حال حاضر در شهرک غزالی در حال اجرا است، 
س��عی می شود که حتما از هنرجویان این موسس��ه استفاده شود. 7۵ درصد 
دوستانی که از این نهاد فارغ التحصیل می شوند، جذب بازار کار شده اند و این 

موضوع به خاطر نوع نگرش عمل گرایانه و مبتنی بر کارآفرینی دوره ها است.

وبینار آش��نایی ب��ا صنعت و بازار گل محمدی در ترکیه برگزار می ش��ود و 
ش��رکت های دانش بنی��ان و خ��الق فعال دستاوردهای ش��ان را به اش��تراک 
می گذارند.  گل محمدی یکی از گیاهان بس��یار مهم و راهبردی ایران است و 

کاربردهای گسترده ای در داروسازی، عطرسازی، 
آرایشی-بهداش��تی و صنایع غذای��ی دارد. ایران 
بزرگترین تولیدکنن��ده گل محمدی در جهان، 
دارای ظرفیت ه��ای نهفته فراوان��ی برای تولید 
محصوالت دانش بنیان و کسب وکارهای نوآورانه 
به کمک این گیاه دارویی اس��ت؛ ظرفیتی که به 
کمک ش��رکت های دانش بنیان و خالق شکوفا 

می شود.
 ب��ا وجود ای��ن توانمندی، دیگر کش��ورهای 
منطقه س��هم باالتری از تجارت بین المللی گل 
محمدی را در اختیار دارند. برای ورود شرکت ها 
به این حوزه و در اختیار گرفتن سهم بیشتری از 
بازارهای منطقه ای و بین المللی الزم است فعاالن 

فناور با فناوری ها، سازوکارهای نوآورانه و نحوه نقش آفرینی در این حوزه آشنا 
شوند.

بر همین اس��اس ستاد توس��عه علوم و فناوری های گیاهان دارویی و طب 

سنتی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از شرکت های دانش بنیان 
و خ��الق همچنین برگزاری رویدادهای فناورانه و فرهنگی این حوزه حمایت 

می کند.
 وبینار آشنایی فعاالن ایرانی با بازار، صنعت 
و تجاری سازی گل محمدی در کشور ترکیه با 
حضور مجازی شرکت های دانش بنیان و خالق 
فعال در این حوزه توس��ط شرکت دانش بنیان 

آرومده برگزار می شود.
این وبینار با حضور شرکت های دانش بنیان، 
خالق، کشاورزان گل محمدی، تولیدکنندگان 
اس��انس و عص��اره، تولیدکنن��دگان گالب و 
عرقیات، فعاالن صنعت محصوالت آرایش��ی-
بهداش��تی، عالقه من��دان ب��ه عط��ر و رایحه، 
سرمایه گذاران و پژوهشگران گیاهان دارویی و 

معطر انجام می شود.
این رویداد مجازی، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه 
س��ال جاری با ارائه ای در حوزه گل محمدی و گیاهان معطر در ترکیه برگزار 
می شود و شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور برای شرکت در این وبینار از 

حمایت 70درصدی برخوردار خواهند شد.

شرکت های دانش بنیان و خالق گیاهان دارویی گردهم می آیند و خالقیت به حوزه آموزش عکاسی و سینما ورود کرد
فناوری ها را به اشتراک می گذارند

تفاهم نامه توسعه شرکت های خالق و دیجیتال در حوزه میراث فرهنگی 
و گردش��گری، برای تبدیل ظرفیت های نهفت��ه فناوری های نرم و صنایع 

فرهنگی به اشتغال منعقد شد.
این تفاهم نامه همکاری س��ه جانبه، میان س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان و صنایع نرم و خالق، س��تاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
وزارت می��راث فرهنگی و گردش��گری به امضا رس��ید تا ضمن حمایت از 
نوآوری در کسب و کارهای دیجیتال و خالق در حوزه گردشگری، صنایع 
دستی و میراث فرهنگی زمینه  ایجاد اشتغال، تولید محصول از ایده های 

نوآورانه و خلق ثروت از حوزه های یادشده تسهیل شود.
 شرکت های خالق در مسیر اشتغال زایی و ارزش آفرینی

پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع 
ن��رم و خالق معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در این مراس��م 
با اش��اره به پررنگ ش��دن نقش فناوری های نرم و ش��رکت های خالق در 
زیست بوم نوآوری کشور گفت: اکنون فرصتی برای افزایش نقش آفرینی این 
کسب وکارها در اقتصاد کشور، خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال از منابع 

غنی فرهنگی و هنری کشورمان فراهم شده است.
وی با اش��اره به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از 
شرکت های خالق بر بستر حمایت های دانش بنیانی گفت: 1۲40 شرکت 
توانستند مجوز شرکت خالق شدن را دریافت کنند و اکنون می توانند به 
سمت شرکت دانش بنیان شدن حرکت کنند تا از حمایت هایی که ذیل این 

قانون تعریف شده است بهره مند شوند.
 صندوق صنایع خالق تشکیل شد

کرمی با اشاره به راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری صنایع خالق برای 
حمایت از رونق کسب و کارهای این حوزه، ادامه داد: این صندوق با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مشارکت بخش خصوصی، به 
صورت تخصصی از ش��رکت های خ��الق حمایت می کند. این صندوق نیز 
مانند س��ایر صندوق های پژوهش و فناوری با مش��ارکت بخش خصوصی 
راه اندازی ش��ده اس��ت تا زمینه برای بوم نوآوری این ب��ار به طور ویژه در 

شرکت های خالق و صنایع فرهنگی فراهم شود.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با اشاره به حمایت صندوق 
نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری از شرکت های خالق 
گفت: 3 صندوق پژوهش و فناوری، به طور ویژه  وظیفه حمایت از صنایع 
خ��الق را به عهده گرفته اند و  س��رمایه گذاری قاب��ل توجهی را اختصاص 
داده اند. صندوق توسعه صادرات مبلغ 100 میلیارد ریال برای شرکت های 
خ��الق و همچنی��ن 100 میلیارد ری��ال برای دانش بنیان های نوع س��وم 
اختصاص داده است. با حمایت صندوق پژوهش و فناوری های نوین،100 
میلیارد ریال به کس��ب و کارهای خالق و به میزان 100 میلیارد ریال نیز 

خط اعتباری به  شرکت های دانش بنیان نوع سوم اختصاص داده شد.
وی افزود: صندوق س��پهر نیز میزان 40 میلیارد ریال را به شرکت های 
خ��الق و همچنی��ن 40 میلیارد ری��ال اعتبار ب��ه دانش بنیان های نوع 3 
اختصاص داده است. عالوه بر این، صندوق صنایع خالق نیز از شرکت های 

این حوزه، حمایتی تمام قد انجام می دهد.
ایجاد زیست بوم ایده تا محصول برای فناوری های نرم

کرمی با بیان اینکه ایجاد خانه های خالق بر محور بخش خصوصی یکی 
دیگر از گام ها در راستای حمایت از صنایع خالق است، عنوان کرد:  ایجاد 

خانه های خالق در ۹ اس��تان کشور به پایان رسیده است و راه اندازی این 
خانه ها برای تمامی استان ها با توجه به زیست بوم و ظرفیت های فرهنگی 
و نوآورانه،  در دس��تور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار 
دارد. برمبنای تعاریف سازمان های جهانی از صنایع خالق، تالش می کنیم 
تا برمبنای یک مدل بومی مبتنی بر اس��تانداردهای ملی و بین المللی، از 

ظرفیت های  این حوزه حمایت کنیم.
 دبیر ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع خالق و 
نرم با اش��اره به پررنگ ش��دن نقش صنایع خالق و دیجیتال در پیشرفت 
کش��ور گفت: با رونق ش��رکت های خالق و ش��رکت های فع��ال در حوزه 
اقتصاد دیجیتال نوآوری های اجتماعی و نوآورانه تالش می کنیم تا یادگار 

گذشتگان را به میراث آیندگان تبدیل کنیم.
کرمی با تاکید بر اینکه باید ظرفیت ثروت آفرینی و اشتغال زایی  صنایع 
خالق، ترویج و فرهنگ سازی ش��ود، ادامه داد: می بایست بر این نگرش و 
دیدگاه غلط که فرهنگ و هنر را هزینه بر می داند، خط بطالنی بکش��یم، 
چراکه این حوزه نه تنها هزینه زا نیست، بلکه اشتغال  زا و ثروت آفرین است.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران از دیرباز 
مول��د و  پهنه صنایع خالق و فرهنگی بوده اس��ت، اکنون فرصتی فراهم 
شده تا ظرفیت های بکر و نهفته این حوزه بر بستر کسب و کارهای خالق،  
شکوفا شود، ادامه داد: هیچ فرهنگی ماندگار و صادر نمی شود. مگر اینکه بر 
بستر اقتصاد، پهنه های دیگر فرهنگ ها و قومیت ها را بپیماید. با هم افزایی، 
تالش می کنیم تا پهنه رنگارنگ  بومی کشورمان را به ثروت و اشتغال زایی 

برسانیم.
وی اف��زود: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، همچنان 
ک��ه به حوزه فناوری های س��خت و دانش محور توجه دارد، برنامه ای 
راهب��ردی و مدون برای حمای��ت از فناوری های نرم و فرهنگی را با 
حمایت از رونق زیست بوم شرکت های خالق در دستور کار قرار داده 
اس��ت. در این مسیر حامی، تس��هیلگر و هدایت کننده فعاالن خالق 
این ح��وزه خواهیم بود و به زودی با کم��ک فناوری های دیجیتال، 
ش��اهد خلق نوآوری های تازه و شکل گیری زنجیره ارزش از ایده این 

حوزه خواهیم بود.
 راه اندازی خانه های خالق در حوزه گردشگری و صنایع دستی

راه اندازی خانه های خالق در حوزه گردشگری و صنایع دستی و فرهنگی، 
برنامه ری��زی بلندمدت راهب��ردی، میان مدت و کوتاه مدت ب��رای ارتقای 
توانمندی های تولید، صادرات و توس��عه بازار داخلی محصوالت و خدمات 
در کس��ب و کارهای دیجیتال و خالق در حوزه گردشگری، صنایع دستی 
و می��راث فرهنگی با رویکرد ارتقای س��طح کیفی و کمی، همچنین ارائه 
خدمات کس��ب و کارهای دیجیتال و خالق و افزایش دسترس پذیری در 
کنار  ساماندهی هماهنگی و اجرای حمایت اثربخش و هدفمند از کسب 
و کارهای دیجیتال و ش��رکت های خالق از محورهای تفاهم نامه همکاری 

یادشده است.
 همچنی��ن هدفمندش��دن حمایت ه��ا از زیس��ت بوم ن��وآوری ب��رای 
تجاری سازی محصوالت و خدمات کسب و کارهای دیجیتال، ایجاد بستری 
برای رقابت پذیر کردن شرکت های خالق و ایجاد زمینه حضور در بازارهای 
داخلی و خارجی و برنامه ریزی برای ایجاد نظام ارزیابی مس��تمر کسب و 
کارهای دیجیتال و خالق موضوع تفاهم نامه منعقدشده از دیگر محورهای 

مورد توافق طرفین است.

ایالن ماسک در هفته های گذشته چندین بار از رمزارزها مانند بیت کوین و دوج کوین 
پشـتیبانی کرده و حاال گفته اگر سـرمایه گذاران عمده دوج کوین به دنبال فروش این 

رمزارز باشند، از آنها حمایت می کند.
به گزارش دیجیاتو، مدیرعامل تسـال و ثروتمندترین فرد جهان اخیرا در یک توییت 

از حمایتش از این افراد خبر داده است:
»اگر سـرمایه گذاران اصلی دوج کوین بیشـتر رمزارزهای خود را بفروشـند، حمایت 

کامل من را خواهند داشت. به نظر من، تمرکز بیش از حد تنها مشکل واقعی است.«
در 2۴ سـاعت گذشـته ارزش دوج کوین کاهش بیش از 1۵ درصدی را تجربه کرده و 

قیمتش به ۵.۵ سنت رسیده است.  این رمزارز در هفته های گذشته مورد توجه زیادی 
قرار داشـت و رکوردشـکنی کرد. قیمت دوج کوین هفته گذشـته به 8.۴ سنت رسید 
که بسـیار باالتر از ارزش یک سـنتی آن در اوایل 2۰21 بود. دوج کوین با ارزش بازار 8 

میلیارد دالر، دوازدهمین رمزارز باارزش جهان محسوب می شود.
ایالن ماسـک که در هفته های گذشته با چندین توییت توانسته بود ارزش دوج کوین 
را افزایش دهد، چند روز پیش اعالم کرد مقداری از این رمزارز برای پسرش خریداری 
کرده و او می تواند یک سرمایه گذار کوچک باشد بنابراین پسر ثروتمندترین فرد جهان 
برنامه ای برای فروش آنها ندارد. شـرکت تسـال چندین روز پیش از خرید 1.۵ میلیارد 

شرکت های خالق میراث فرهنگی و گردشگری را 
ثروت آفرین و اشتغال زا می کنند

ایالن ماسک: از فروش دوج کوین توسط سرمایه گذاران اصلی پشتیبانی می کنم

دریچــه

با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی همزمان 
با هفته آگاهی از مغز جشنواره رسانه و آگاهی از مغز برگزار می شود.

هدف از برگزاری این رویداد ارزیابی، معرفی و تقدیر از فعالیت های ترویجی 
در حوزه علوم ش��ناختی توسط دس��ت اندرکاران فعال در رسانه های خبری و 

شبکه های مجازی در هفته جهانی آگاهی از مغز است.
نخس��تین جشنواره رسانه و آگاهی از مغز در 4 بخش  محتوای منتشرشده 
در رادیو، محتوای منتشرشده در تلویزیون، محتوای منتشرشده در مطبوعات 
و محتوای منتشرش��ده در فضای مجازی )پادکس��ت، ویدئوکس��ت و وبالگ( 

مورد ارزیابی قرار می گیرند. 

جشنواره رسانه و آگاهی از مغز؛ فعاالن 
حوزه تولید محتوا رقابت می کنند

سه شنبه
28 بهمن 1399

شماره 1728
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رویداد س��رمایه گذاری فن��اوری TIM۲0۲1 با هدف ایج��اد فضایی برای 
س��رمایه گذاری روی ایده های فناوری محور ۲8 و ۲۹ بهمن ماه س��ال جاری 
برگزار می ش��ود. پیدا کردن ایده هایی که پتانس��یل و تیم خوب��ی برای اجرا 

داش��ته باش��ند، خصوصا در حوزه فن��اوری کار 
دشواری اس��ت. رویداد س��رمایه گذاری فناوری 
موسوم به TIM جایی است که بهترین ایده ها 
و استارت آپ های فناوری محور به سرمایه گذاران 
بین المللی و تخصصی این حوزه معرفی می شوند.

اس��تارت آپ ها از کش��ورهای مختلف با هدف 
تعامل و ارائه راه حل برای مسائل یکسان در حوزه 
فناوری کشورهای عضو D-8، به بیان تجربیات و 
ایده های خود می پردازند و در مقابل کارشناسان 
TIM هم با بررس��ی همه جانبه  ایده ها و تجهیز 
مدیران اس��تارت آپ ها به دان��ش روز دنیا، عدم 
اطمینان موجود را برای سرمایه گذاران به حداقل 
می رس��انند بنابراین این رویداد فرصتی بی نظیر 

برای سرمایه گذاری مشترک بین المللی خواهد بود.
TIM مخفف ش��ده Technology Investment Meeting اس��ت و 
به گردهمایی ایده پردازان، منتورهای کس��ب وکار و سرمایه گذاران اشاره دارد. 

TIM جایی اس��ت که این اف��راد در آن به تبادل تجربه، یادگیری و کش��ف 
فرصت های کس��ب وکار می پردازند. این رویداد پیش تر در سال های ۲017 و 
۲0۲0 در ایران برگزار ش��ده و قرار است سومین دوره آن ۲8 و ۲۹ بهمن ماه 

سال جاری برگزار شود.
همکاری س��ازمان D-8 متش��کل از هشت 
کشور اسالمی )اندونزی، ایران، ترکیه، نیجریه، 
پاکس��تان، مص��ر، پاکس��تان و بن��گالدش( و 
ش��بکه انتقال فناوری بین این هش��ت کشور 
)DTTN8( باعث شده است تا سرمایه گذاران 
خارج��ی و منتورهای بین المللی و معتبری در 
این رویداد حضور پی��دا کنند. به دلیل بحران 
شیوع جهانی ویروس کرونا، بیشتر بخش های 
TIM امس��ال به  ش��کل آنالین برگزار خواهد 
ش��د. متولی دبیرخانه ش��بکه انتقال فناوری 
بی��ن این هش��ت کش��ور )DTTN8( پارک 
فن��اوری پردیس معاونت علمی اس��ت که این 
رویداد را برگزار می کند. این رویداد شامل افتتاحیه هسته مدیریتی و جلسات 
ارائه ایده های اس��تارت آپی به کارشناس��ان اس��ت. افتتاحیه هسته مدیریتی 

TIM۲0۲1 به  صورت حضوری برگزار خواهد شد.

یک شرکت دانش بنیان با فعالیت در حوزه اینترنت اشیا توانسته است محصوالت 
جدیدی برای ارتقای امنیت اماکن مختلف عرضه کند.

سیدعلمی امیر احمدی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تداوم توسعه فناوری های 
شریف، گفت: این شرکت فعالیت های اصلی خود 
را در دو حوزه س��خت افزاری و نرم افزاری در زمینه 
اینترنت اش��یا و طراح��ی راهکارهای کامپیوتری 
متمرکز کرده است. در حوزه نرم افزاری یک سامانه 

cms توسط این نهاد تدوین شده است.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان تداوم توس��عه 
فناوری های شریف، ادامه داد: این سامانه این امکان 
را ب��ه کاربر می دهد تا با یک دان��ش اولیه و چند 
س��اعت دوره آموزشی بتواند قالب های یک سایت 
را طراح��ی کند و در آن محتوا بارگذاری کند. این 
سامانه از امکانات مختلفی برخوردار است و کاربر 
استفاده کننده از این سیس��تم در مقابل خدمات 

دریافتی مبلغی را به شرکت پرداخت می کند.
این فعال دانش بنیان در ادامه ضمن توضیح بیشتر در مورد محصوالت و خدمات 
این شرکت، افزود: یکی دیگر از محصوالت شرکت، سنسورهای ایمنی درب های 
آسانسور است. این سنسورها می توانند ضمن شناسایی بار و شخص، زمان بندی و 

ممانعت الزم را ایجاد کنند. به عنوان مثال در صورت وجود مانع از بسته شدن درب 
خودداری کند و یا در صورت وجود وزن اضافه آن را اطالع دهد و از حرکت آسانسور 
جلوگیری کند. امیراحمدی ضمن تشریح فعالیت های علمی صورت گرفته در این 
مجموعه، بیان کرد: یکی دیگر از محصوالت این 
شرکت تلفن های اینترنتی موسوم به ویپ است 
که امکان برقراری تماس رایگان در یک مجموعه 
را فراهم می کند. در صورتی که یک س��ازمان یا 
یک شرکت چند ساختمان در سطح شهر داشته 
باشد و نمایندگی هایی در شهرهای دیگر و خارج 
از کشور نیز داشته باشد، با راه اندازی این سیستم 
می توانند به صورت رایگان و داخلی با یکدیگر در 
تلفن های ثابت یا موبایل صحبت کنند. تنها کافی 

است که از اینترنت برخوردار باشند.
به گفته وی، یکی دیگر از محصوالت شرکت 
در حوزه امنیت است که مراحل تحقیقاتی خود 
را گذرانده و امیدوار هس��تیم پس از اتمام کار و 
تجاری سازی به بازار عرضه شود. این دستگاه به صورت بسیار ساده بر روی درب، 
پنجره یا بالکن متصل می شود و ورود یا خروج را به اطالع نگهبان و کاربر دستگاه 

می رساند.

امنیت مجتمع های مسکونی با محصوالت دانش بنیان ارتقا یافتایده های استارت آپی به سرمایه گذاران بین المللی معرفی می شود

در دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس آکادمی علوم افغانستان 
بر توسعه روابط و تبادالت فناورانه میان دو کشور تاکید شد.

سورنا س��تاری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و عبدالظاهر شکیب 
رئیس آکادمی علوم افغانستان با هدف بررسی شرایط توسعه روابط دوجانبه میان 
دو کشور و شکل گیری همکاری ها برای انجام پروژه های دو کشور برای گسترش  

زبان فارسی در دنیا دیدار و گفت وگو کردند.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این دیدار با ارائه گزارش��ی از روند 
ش��کل گیری زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در ایران، گفت: این زیس��ت بوم تالش 
می کن��د همه بازیگ��ران عرصه علم و فن��اوری را را زیر یک س��قف جمع کند و 

توانمندی نیروی انسانی خالق را به اقتصاد و صنعت پیوند زند.
س��تاری ادامه داد: ایران یکی از کش��ورهایی است که از موهبت نیروی انسانی 
خالق و نوآور برخوردار اس��ت و از این نعمت ارزش��مند باید استفاده درست کند. 
به همین دلیل یکی از ارکان اصلی زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در ایران را توان 
دانشی و تخصصی جوانان مان تشکیل می دهد. رئیس بنیاد ملی نخبگان در بخش 
دیگری از سخنان خود، بیان کرد: اقتصاد ایران وابسته به منابع زیرزمینی است. ما 
بزرگترین ذخیره هیدروکربنی دنیا را  در اختیار داریم و چهارمین تولیدکننده نفت 
و سومین تولیدکننده گاز جهان هستیم، اما در اقتصاد دانش بنیان تالش می کنیم 
نگاه مان را از این منابع برداریم و به تخصص و توان نیروی انسانی خود اتکا کنیم. 
س��تاری با اش��اره به اینکه در ایران س��الیانه هزینه زیادی برای آموزش می شود، 
گف��ت: در این زیس��ت بوم تالش می کنی��م دانش را به ب��ازار متصل کنیم. یعنی 
محصوالت تولیدی در مرز دانش را به زندگی مردم پیوند بزنیم و جامعه دستاورد 
این تالش های فناورانه را لمس کند. چون آموزشی مفید است که نتیجه آن بین ۵ 
تا 10 سال در کشور نمود یابد در غیر این صورت، این آموزش اثرگذار و مثمرثمر 
نیست. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران 3 میلیون و ۵00 
هزار دانش��جو دارد، افزود: این نیروی انسانی بزرگ، ظرفیت باالی دانشی دارند و 
باید از توان آنها برای تحقق اقتصاد دانش بنیان بهره ببریم. جوانانی که در روزهای 
تحریم و بروز بحران ها یاریگر کشور هستند و ایران را در گذر از شرایط سخت مدد 
می کنند. س��تاری با اشاره به طراحی زیست بومی برای بازگشت نخبگان ایرانی از 
یکصد دانشگاه برتر جهان، گفت: در این مدل بومی ابتدا سازوکارهای بازگشت آنها 
به کشور را فراهم می کنیم، مثال با ایجاد پارک های فناوری، خانه های خالق و مراکز 
نوآوری و کارخانجات نوآوری زمینه فعالیت نخبگان در کشور را ایجاد و سپس آنها 

را برای بازگشت ترغیب می کنیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین بیان کرد: در این مدل بومی 
توانس��تیم طی 3 س��ال، ۲ هزار و 300 دانشجوی ایرانی را از یکصد دانشگاه برتر 
دنیا به کش��ور بازگردانیم. قطعا این افراد با هدف پول بازنگش��تند بلکه برای آنها 

تاثیرگذاری در جامعه مهم است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین با اشاره به اجرایی شدن اقتصاد دانش بنیان 
در ایران، گفت: نتیجه و دس��تاورد بارز این اقتص��اد هر روز در زندگی مردم قابل 
لمس است و کاربردی عمومی در روزمرگی های مردم دارد. این دستاوردها زندگی 

مردم را راحت تر کرده است.
س��تاری در ادامه تاکید کرد: ایران کش��وری درگیر با تحریم ها و دشمنی های 
برخی کش��ورها اس��ت، اما با وجود همه مشکالت توانس��تیم در روزهای بحرانی 
نیازهای خود را تامین کنیم، مثال شیوع کرونا ما را به هیچ کشوری وابسته نکرد 
و ب��ا اتکا به توان و دانش متخصصان داخلی خود همه تجهیزات موردنیاز در این 

زمینه را تولید و تامین کردیم.
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق با بیان 
اینکه شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری مهمترین و اساسی ترین نیاز تحقق 

اقتصاد دانش بنیان در کشور است، گفت: در کنار نیروی تحصیلکرده، دانشگاه ها، 
مراکز نوآوری، کارخانجات نوآوری و خانه های خالق اصلی ترین اجزای این زیست 
بوم هستند. در حال حاضر بیش از 6 هزار شرکت دانش بنیان در ایران فعالیت دارد.

س��تاری ادامه داد: ای��ران صاحب بزرگترین اس��تارت آپ های منطقه در حوزه 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات، زیس��ت فناوری، نانوفناوری، س��لول های بنیادی و 
فناوری های نرم است و حدود ۵0 پارک فناوری هم در کل ایران شکل گرفته است.

رئیس س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق در 
ادامه بیان کرد: جایگاه ایران در حوزه تولید مقاالت علمی رتبه 1۵ دنیا است. البته 
در برخی حوزه های فناورانه در بین 10 کش��ور نخست ایستاده ایم. باید در حوزه 

علوم انسانی و هنر بیشتر ورود کنیم و این حوزه را توسعه دهیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به پیشینه فرهنگی و تمدنی 
ای��ران، بیان کرد: البت��ه در این حوزه نیز با راه ان��دازی خانه های خالق و حمایت 
از ش��رکت های خالق و نوآور اقداماتی ش��کل گرفته اس��ت و اکنون یک هزار و 
400 شرکت خالق در حوزه های مختلف صنایع نرم و فرهنگی مشغول به فعالیت 

هستند.
ستاری ادامه داد: در حال حاضر در ایران بیشتر تجهیزات آزمایشگاهی به شکل 
بومی تولید می ش��ود. ما نمایشگاه تجهیزات آزمایش��گاهی ایران ساخت را داریم 
ک��ه در حال حاضر 10 هزار محصول در آن به نمایش درآمده اس��ت. ایران آماده 

همکاری با افغانستان در این حوزه نیز هست.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به جایگاه زبان فارس��ی در 
جست وجوی اینترنتی، گفت: فارسی نهمین زبان اینترنت است که این موضوع با 
وجود شاخص جمعیتی کم، یک کار و اتفاق بزرگ است. امروز آپارات استارت آپی 
به زبان فارس��ی اس��ت که رتبه زی��ر 100 را در میان صفحات مج��ازی به خود 

اختصاص داده است.
س��تاری با تاکید بر اینکه ایران و افغانس��تان اشتراکات فرهنگی و زبانی دارند، 
افزود: باید از این مزیت برای گسترش زبان فارسی استفاده کنیم تا زبان فارسی در 

جایگاه اصلی خود بایستد و در دنیا شناخته شده تر شود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به توجه ویژه زیست بوم فناوری و نوآوری به 
زنان کارآفرین، گفت: برنامه ویژه ای در کش��ور ب��رای حمایت از زنان کارآفرین و 
نخبه داریم. چون سهم زنان ما در حوزه های فناورانه باال است و بیش از 40 درصد 
دانشجویان کشور را این قشر تشکیل می دهند. زنان نسل آینده کارآفرینی کشور 
هستند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری معتقد است که اجرای طرح های 
مش��ترک فناورانه بین دو کش��ور ضروری است چون این کار به توسعه ارتباطات 
طرفین کمک می کند و به تقویت همکاری های دوجانبه منجر خواهد شد. تقویت 

ارتباطات دانشگاهی دو طرف تاثیر زیادی بر توسعه روابط میان دو کشور دارد.
س��تاری با اش��اره به توان ایران در تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه های 
افغانستان، بیان کرد: این توانمندی در ایران وجود دارد و بخش بزرگی از تجهیزات 
آزمایش��گاهی که در دانشگاه های ایران استفاده می شود ساخت داخل است. همه 
این تجهیزات با شرایط ویژه و قیمت هایی مناسب در اختیار کشور افغانستان نیز 

هست.
در ادامه عبدالظاهر ش��کیب، رئیس آکادمی عل��وم با ارائه توضیح مختصری از 
فعالیت این آکادمی، گفت: آکادمی علوم افغانس��تان در 3 بخش تحقیقات علوم 
اسالمی، علوم طبیعی و علوم انسانی فعالیت می کند. در این مرکز تالش می کنیم 

ارتباط بین المللی میان افغانستان و مراکز علمی منطقه و جهان را احیا کنیم.
وی همچنین بیان کرد: ایران و افغانس��تان دو کش��ور دوس��ت و همس��ایه با 
اش��تراکات فرهنگی، دینی، فرهنگی و زبانی هستند که باید از این داشته ها برای 

توسعه روابط دو کشور استفاده کنیم.

قیمتش به ۵.۵ سنت رسیده است.  این رمزارز در هفته های گذشته مورد توجه زیادی 
قرار داشـت و رکوردشـکنی کرد. قیمت دوج کوین هفته گذشـته به 8.۴ سنت رسید 
که بسـیار باالتر از ارزش یک سـنتی آن در اوایل 2۰21 بود. دوج کوین با ارزش بازار 8 

میلیارد دالر، دوازدهمین رمزارز باارزش جهان محسوب می شود.
ایالن ماسـک که در هفته های گذشته با چندین توییت توانسته بود ارزش دوج کوین 
را افزایش دهد، چند روز پیش اعالم کرد مقداری از این رمزارز برای پسرش خریداری 
کرده و او می تواند یک سرمایه گذار کوچک باشد بنابراین پسر ثروتمندترین فرد جهان 
برنامه ای برای فروش آنها ندارد. شـرکت تسـال چندین روز پیش از خرید 1.۵ میلیارد 

دالری بیت کویـن خبر داد و همچنین اعالم کرد در آینده نزدیک، آن را به عنوان یک 
روش پرداخت قبول می کند. انتشار این خبر باعث افزایش چشمگیر قیمت این رمزارز 

شد و ارزش بیت کوین به مرز ۵۰ هزار دالر نزدیک شد.
بازار رمزارزها که کمتر از یک سـال پیش شـرایط مناسبی نداشت، اواخر 2۰2۰ مورد 
توجه زیادی قرار گرفت و چندین بار رکوردشـکنی کرد. در این میان قیمت بیت کوین 
رشد چندین برابری را تجربه کرده و رمزارزهای دیگر مانند اتریوم هم با افزایش ارزش 
چشـمگیری مواجه شـدند. درباره آینده قیمت بیت کوین پیش بینی های زیادی وجود 

دارد و برخی به قیمت صدها هزار دالری این رمزارز در 2۰21 اشاره می کنند.

ستاری: برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه های 
افغانستان آمادگی داریم

ایالن ماسک: از فروش دوج کوین توسط سرمایه گذاران اصلی پشتیبانی می کنم

یادداشـت

ی��ک نماین��ده مجلس گفت ب��رای پرهی��ز از تصویب قوانین م��وازی باید 
شرکت های دانش بنیان، خالق و نوآور در زیر چتر قانون حمایتی قرار گیرند.
محمدطالمظلومی آبزرگه، نماینده حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری، گفت: 
مجلس شورای اس��المی و نمایندگان مردم از ظرفیت های بسیار خوبی برای 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان، خالق و نوآور برخوردار هستند. بخشی از 
این ظرفیت ها مرتبط با حوزه قانون گذاری اس��ت. این نهاد در تالش اس��ت تا 
با تصویب قوانین مدقن و کاربردی، زمینه تسهیل کسب و کارهای خالقانه و 
دانش بنیان را فراهم کند. عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی در 
ادامه افزود: نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین در حوزه های انتخابیه  
و مناطق مختلف کشور می توانند از طریق رایزنی و تعامل با مسئولین، زمینه 

حمایت هرچه بیشتر از این شرکت ها را فراهم کنند.

بستر گسترش فعالیت ها فراهم می شود



 EVP- Employer Value( کارفرم��ا  پیش��نهادی  ارزش 
Proposition(، ویژگی های ش��ما به عن��وان کارفرما را تعریف می کند. 
ریچارد موزلی )Richard Mosley(، معاون استراتژی شرکت یونیورسام 
گلوبال )Universum Global( می گوید: »ارزش پیش��نهادی کارفرما 
دالیل روش��نی در اختیار کارمندان کنونی و آینده قرار می دهد تا تصمیم 
بگیرند یک کارفرم��ا را انتخاب کنند یا به همکاری با او ادامه بدهند. این 
گزاره نشان دهنده  مواردی است که کارکنان می توانند از یک کارفرما انتظار 
داشته باشند و از طرفی نیز نشان می دهد چه انتظاراتی از آنها وجود دارد.«

کارفرمایانی که ارزش پیش��نهادی کارفرمایی دقیق تر و شخصی سازی 
شده تری دارند، افراد بیشتری را به سمت خود جذب کرده و میزان تعهد 
و ماندگاری کارکنان نیز بیش��تر خواهد ش��د. یافته های تحقیق ش��رکت 
یونیورسام گلوبال از ۲۵00 نفر متخصص منابع انسانی در ۵0  کشور دنیا 
نش��ان داده است که 67درصد ش��رکت های بزرگ، ۵۵درصد شرکت های 
متوسط و 30درصد ش��رکت های کوچک گزاره ارزش پیشنهادی را برای 
شرکت شان ایجاد کرده اند، به طوری که شرکت های حوزه فناوری، بانکی 
و حسابداری بیشترین فعالیت را در ایجاد این گزاره داشته اند. الهام بخشی، 
فض��ای کاری پویا و خالق، آموزش و توس��عه و فضای کاری دوس��تانه از 
مهمترین محورهای ارزش پیشنهادی کارفرما در این شرکت ها بوده است.

چرا باید به گزاره ارزش پیشنهادی کارفرما توجه کنیم؟
چنانچه ب��ر روی ایج��اد یک ارزش پیش��نهادی کارفرم��ای قدرتمند 
سرمایه گذاری کنید، می توانید بهترین استعدادها را به سمت خود جذب 
کنید و همچنین میزان تعهد کارکنان فعلی خود را ارتقا دهید. به عنوان 
نمونه، هنگامی که یک ارزش پیش��نهادی کارفرما برای کارجویان جذاب 
باش��د، سازمان شما قادر خواهد بود پاداش های پرداختی خود را به میزان 
۵0درص��د کاهش و میزان نف��وذ خود در بازار کار را ب��ه اندازه ۵0درصد 

افزایش دهد.
سازمان هایی که عملکرد مناسبی در ارائه  ارزش پیشنهادی کارفرما دارند 
می توانند میزان خروج ساالنه کارکنان خود را تا حدود 70درصد کاهش و 
میزان تعهد کارکنان تازه استخدام شده را تا حدود 30درصد افزایش دهند.

باالرفتن جذابیت
سازمان های دارای ارزش پیشنهادی کارفرمای تأثیرگذار، قادر به انتخاب 
کارکنان خود از طیف وس��یع تری از افراد مس��تعد در بازار کار هس��تند. 
س��ازمان های پیشرو در این زمینه، کاندیداهای خود را از بین 60درصد از 
افراد حاضر در بازار کار انتخاب می کنند، از جمله کاندیداهای منفعلی که 
در صورت نبود ارزش پیشنهادی کارفرما به باقی ماندن در موقعیت کنونی 
خود راضی هستند. سازمان هایی که عملکرد چندان مناسبی در این زمینه 
ندارن��د، تنها محدود به 40درصد از نیروی کاری می ش��وند که فعاالنه به 

دنبال مشاغل جدید هستند.
افزایش میزان تعهد کارکنان

س��ازمان هایی که دارای عملک��رد مؤثری در زمینه  ارزش پیش��نهادی 
کارفرما هستند از سطوح باالتری از تعهد در میان کارکنان خود بهره مند 
می ش��وند. در سازمان های دارای بهترین عملکرد در این زمینه، 30درصد 
تا 40درصد از کارکنان، س��طوح باالیی از تعهد را از خود نشان می دهند، 
در حالی که این عدد در س��ازمان های دارای عملکرد نامناس��ب کمتر از 

10درصد است.
صرفه جویی در میزان حقوق پرداختی

س��ازمان هایی که ارزش پیش��نهادی مؤثری دارند، می توانند نسبت به 
س��ازمان هایی که عملکرد مناس��بی در زمینه ارزش پیش��نهادی کارفرما 

ندارند، 10درصد کمتر صرف حقوق پایه کنند.
چطور یک گزاره ارزش پیشنهادی کارفرما ایجاد کنیم؟

ایجاد یک ارزش پیشنهادی کارفرمای قدرتمند تا حدودی عملی خالقانه 
است، اما از طرفی نیز باید براساس تحقیقات دقیقی شکل بگیرد. در ابتدا 
الزم اس��ت به جمع آوری اطالعات در سه حوزه  کسب وکار، دیدگاه داخل 
سازمان و دیدگاه خارج سازمان پرداخته و سپس نکات کلیدی را شناسایی 
کنید. در پایان، این نکات را در قالب یک گزاره  قابل درک برای س��ازمان 

درآورید. طرح کلی زیر می تواند شما را راهنمایی کند.
در س��ه ش��رکتی که در آن تجربه به دس��ت آوردن ارزش پیشنهادی 

کارفرما را داشتم، روند به این صورت طی شد:
• گام اول: پرسش��نامه هایی را ک��ه تاکنون از همکاران داخل س��ازمان 

گرفته شده جمع آوری و بررسی کردیم.
• گام دوم: مصاحبه فرد به فرد با تعدادی از همکاران براساس سابقه کار 

و واحدشان داشتیم.
• گام سوم: پرسشنامه خارجی طراحی و برای افرادی که به صورت بالقوه 

می توانند همکار ما باشند، ارسال کردیم.
• گام چهارم: جلس��ه گروهی متمرکز با مدیران ارش��د سازمان برای به 

دست آوردن نقطه نظرات آنها داشتیم.
• گام آخر: به بررسی و جمع بندی بخش های ذکرشده پرداخته و گزاره 

ارزش پیشنهادی کارفرما را براساس آنها به دست آوردیم.
س��ؤاالتی که در ادامه آمده، ذهن شما را درخصوص اینکه برای این کار 

باید به دنبال چه اطالعاتی باشید، روشن می کند:
اهداف برند کارفرما

• می خواهیم به چه چیزی برسیم؟
• پارامترهای موردنظر برند شرکت که باید در محدوده  آنها فعالیت کنیم 

کدامند؟
• اولویت های ما کدامند؟ )جذب، مشارکت، ماندگاری و …(

توانمندی موردنیاز سازمان
• توانایی های کلیدی موردنیاز سازمان برای ماندگاری در بازار و توسعه 

کدامند؟
• مدیران ارشد سازمان چه استراتژی ای برای برند کارفرمایی دارند؟

مخاطبان هدف
• می خواهیم برند کارفرمایی ما برای چه کس��انی بیشترین جذابیت را 

داشته باشد؟
• چه میزان گوناگون��ی در میان گروه هدف ما وجود دارد که باید آن را 

در نظر داشته باشیم؟
شهرت کنونی خارج از سازمان

• افراد تا چه حد با سازمان ما آشنایی دارند؟
• در حال حاضر از نظر ش��هرت در چه وضعیتی هس��تیم و چه تصوری 

از ما وجود دارد؟
• این دریافت ها تا چه حد با واقعیت مطابقت دارند؟

• در مقایسه با رقیبان اصلی در چه موقعیتی هستیم؟
• آیا س��ازمان ما نس��بت به رقبا متفاوت در نظر گرفته می شود؟ در این 

صورت، این تفاوت ها در چه مواردی هستند؟
تجربه کنونی کارکنان

• میزان مش��ارکت و حمایت کارکنان ما در حال حاضر در چه سطحی 
است؟

• میزان رضایت کارمندان از ما به عنوان کارفرما چقدر است؟
• عملکرد ما در این زمینه در مقایس��ه با دیگر بازیگران صنعت چگونه 

است؟
• می��زان گوناگونی موجود میان بخش های مختلف کس��ب وکار چقدر 

است؟
محرک های جذابیت و مشارکت

• چه چی��زی باعث تمای��ل مخاطبین هدف به ی��ک کارفرمای جدید 
می شود؟

• مهمتری��ن عوامل محرک مش��ارکت و مان��دگاری در میان کارمندان 
کدامند؟

• دلیل وجودی کسب وکار ما چیست؟
برای رس��یدن به گزاره ارزش پیش��نهادی کارفرما، چه نکاتی را مدنظر 

قرار دهید؟
بده بستان بین کارفرما و کارجو

مؤثرتری��ن گزاره  های ارزش کارفرمایی آنهایی هس��تند که موضوع بده 
بس��تان در توافق کارفرما و کارجو را به روش��نی بیان می کنند؛ یعنی آن 
چی��زی که کارفرما به کارجو وعده و ارائه می دهد و آن چیزی که کارفرما 

در عوض از کارجو انتظار دارد. 
روشن کردن موضوع تبادل در قرارداد کاری به شما این اجازه را می دهد 
که ارزش پیش��نهادی کارفرما را براس��اس حقایق موجود در کسب وکار و 
تجربه  کاری پایه ریزی کنید. به عنوان مثال، اگر اولویت س��ازمان کیفیت، 
تمرک��ز بر مش��تری یا همکاری و کار تیمی اس��ت، منعک��س کردن این 
ویژگی ها در ارزش پیشنهادی کارفرما به اندازه نیازها و انتظارات کارجویان 
مهم است. یک جدول با دو ستون آماده کنید که عنوان یکی از ستون های 
آن »وعده ها« و عنوان س��تون دیگر آن »انتظارات« باش��د. در ادامه، یک 
نمونه از این جدول را ارائه می کنیم و توضیح می دهیم که چرا هر یک از 

موارد در ستون »وعده ها« یا در ستون »انتظارات« قرار داده شده است.
تعادل میان کار و زندگی از نقطه نظر س��ازمانی جزو وعده ها محس��وب 
می شود. به این مورد باید به صورت یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به 
سطوح پایدارتر عملکرد نگاه شود، اما در عمل، یکی از موارد ضروری برای 

همکاری و ماندگاری کارمندان تلقی می شود.
عملکرد باال بیشتر جزو انتظارات محسوب می شود تا جزو وعده ها، زیرا 
به ندرت در میان محرک هایی قرار می گیرد که باعث جذب و اس��تخدام 
کارمندان می شوند. مزیت متعادل کننده از طرف کارفرما باید فراهم کردن 
حمایت های موردنیاز کارمندان به منظور داش��تن مناس��ب ترین عملکرد 
باش��د. توانمندسازی مسئله ای متعادل تر است. سازمان امکان ابتکار عمل 
ش��خصی باالتر را برای کارمند فراهم می کند که از نظر بیشتر کارمندان 
یکی از مزایای جذاب اس��ت و از کارمندان انتظار دارد مس��ئولیت پذیری 

بیشتری در زمینه  رسیدن به اهداف خود داشته باشند.
هنگامی که س��عی در برقراری تعادل میان وعده ها و انتظارات را دارید، 
طوری عمل کنید که این تعادل براساس عرضه و تقاضا در بازار نیروی کار 
باشد. اگر عرضه  استعداد در موردی باالتر از تقاضای موجود برای آن مورد 
است، مسئله ای که در مواقع رکود اقتصادی غالباً دیده می شود، می توانید 
»انتظارات« را افزایش دهید. از طرف دیگر، اگر تقاضای موجود برای یک 
اس��تعداد، باالتر از میزان عرضه  آن است، باید میزان وعده های سازمان تان 

را به منظور جذب و ماندگاری نیروی کار باال ببرید.
سنجش نقاط قوت کنونی و اهداف آینده

در حین ایجاد ارزش پیشنهادی کارفرما، نقاط قوتی که در حال حاضر از 
آنها بهره مند هستید و ریشه در تجربه کاری کنونی شما دارند را با اهداف 
بلندمدت تر از طریق تعهدات مدیران ارشد سازمان ترکیب کنید. استفاده از 
نقاط قوت کنونی موجب ایجاد اعتبار و اعتماد می شود که زیربنایی مناسب 
برای هر برند است. اشاره به اهداف آینده موجب ایجاد سرزندگی می شود 

که برای حفظ حرکت رو به جلو و برتری رقابتی برند ضروری است.
اهداف بلندمدت تر غالباً شامل آن دسته از وجوه توافق کاری می شوند که 
نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی از سمت کارفرمایان به منظور برآورده 
کردن انتظارات کارمندان هس��تند؛ مانند آموزش و رشد، پیشرفت شغلی 
و انعطاف پذیری در انجام کارها. اگر شرکت شما قصد سرمایه گذاری قابل 
توجه��ی جهت دگرگونی س��ازمانی دارد، در آن صورت احتماالً می توانید 

تأکید بیش��تری بر جنبه های بلندمدت ارزش پیش��نهادی کارفرما داشته 
باشید )به شرط آنکه این اهداف همراستا با تغییرات موردنظر باشند(. 

اگر تعهد به تغییر چندان قوی نیس��ت، بیش��تر روی نقاط قوت کنونی 
تأکید کنید؛ از جمله چند عنصر بلندمدت منتخب که از نظر ش��ما برای 
برآورده کردن آنها نیاز به مصرف منابع چشمگیری نیست. به همین شکل، 
اگر میل به تغییر، قوی است و پیاده سازی این تغییر زمان زیادی الزم دارد، 
باید طوری برنامه ریزی کنید که اهداف بلندمدت را در طول زمان به ارزش 
پیشنهادی کارفرمای خود اضافه کنید و از اضافه کردن تعداد بیش از حد 

اهداف به ارزش پیشنهادی کارفرما بپرهیزید.
تنها به نقاط قوت کنونی اکتفا نکنید. طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید 
تجربه  بهت��ری برای کارکنان کنونی و آینده  خ��ود فراهم کنید. آدیداس 
)Adidas( به تازگی این پیش��نهاد را مطرح کرده اس��ت که »یک ارزش 
پیش��نهادی کارفرما را نباید ساخت، بلکه باید آن را کشف کرد« اما تعداد 
س��ازمان هایی که می توانند تنها به بهره من��دی از نقاط قوت موجود خود 
اکتفا کنند چندان زیاد نیس��ت. در بیشتر س��ازمان ها، ارزش پیشنهادی 
کارفرم��ا اعالمیه آینده محور اس��ت و در عین حال، ریش��ه در نقاط قوت 

موجود دارد.
نمونه هایی از ارزش پیشنهادی کارفرما

ارزش پیشنهادی کارفرمای آدیداس
به عنوان نمونه، ارزش پیشنهادی کارفرما در آدیداس به این شکل تبیین 

شده است:
جوهره/اساس موقعیت برند: شکل دهی به آینده ورزش

ستون های اصلی:
1- از طریق ورزش این قدرت را داریم که زندگی افراد را تغییر دهیم

ورزش مه��م اس��ت. افراد را از روی صندلی های ش��ان بلند می کند و به 
باش��گاه می برد. با بیماری ها مبارزه می کند، دوستی ها را عمیق تر می کند 
و زندگی ه��ا را ارتقا می دهد. عضالت را تقویت می کند، اعتماد به نفس را 
باال می برد و درس هایی می آموزد که تا آخر عمر ماندگار هستند. از طریق 

ورزش، این قدرت را داریم که زندگی افراد را تغییر دهیم.
۲- آینده وابسته به چشم اندازهای گوناگون و تازه است

آدی داس��لر )Adi Dassler( به کارگ��ران کارخانه نگاه کرد و چیزی 
ک��ه دید گروهی از ورزش��کاران بود. کوله پش��تی ارتش��ی را برداش��ت و 
در آن کفش ه��ای دو دی��د. افرادی که دنیا را متف��اوت می بینند، موجب 
پیش��رفت هایی می ش��وند که الهام بخ��ش همه  ما هس��تند. هرچه تعداد 
چشم اندازهای گوناگون و تجربه هایی از زندگی که از آن حمایت می کنیم 
و آنها را تش��ویق می کنیم بیشتر باشند، تعداد بیشتری از این پیشرفت ها 
اتفاق خواهند افت��اد. در گروه آدیداس، ما افرادی را می خواهیم که دارای 
چشم اندازها و تجربه های زندگی گوناگونی هستند و از آنها می خواهیم که 
هر روز خوِد واقعی ش��ان را به س��ر کار بیاورند. این فقط یک شعار نیست. 

یکی از ضروریات کسب وکار است.
3- مشاغل بدون مرز

س��ریع ترین راه پیش��رفت این است که اس��تعدادهای تان را در معرض 
فرهنگ ه��ای بیش��تر، زبان ها و تجارب زندگی گوناگ��ون و نقطه نظرهای 

ممکن قرار دهید.
4- پیشگامی در آینده  کار

تخی��ل، کار تیمی و جرأت مطرح ک��ردن ایده های تان، همگی نیازمند 
محیطی مناسب برای شکوفاشدن هستند. به همین دلیل است که تمرکز 
ما بر آن اس��ت که مرکز فرهنگ جهانی و پیشگام در محیط کاری باشیم 
که تصمیم گیری س��ریع تر، راه حل های خالقانه و فرصت های بیشتر برای 

همکاری را تسهیل می کند.
۵- ورزش نیازمند فضاست

ورزش نیازمن��د جهانی س��الم تر، قوی تر، پایدارت��ر و از لحاظ اجتماعی 
مس��ئولیت پذیرتر اس��ت. تغییر نح��وه  انجام کس��ب وکار در یک صنعت 
نمی تواند سریع یا آسان باشد. این یک ماراتن است، نه یک دوی سرعت. 
به همین دلیل اس��ت که این یکی از اولویت های محوری در سراسر گروه 

آدیداس است.
6-همکاری با افرادی که الهام بخش ما هستند

ما از همه  کسانی که کنجکاوی و خالقیت آنها الهام بخش ماست دعوت 
می کنیم عضوی از ما باش��ند. ما درها را به روی همپیمانانی با شیوه های 
زندگ��ی مختلف باز می کنیم، گوش های مان را برای ش��نیدن نظرات آنها 
آم��اده می کنیم و دیدگاه و تجربه های خودمان را با دس��تی باز در اختیار 

دیگران می گذاریم تا در کنار هم آینده را بسازیم.
)SUEZ( ارزش پیشنهادی کارفرمای سوئز

به طور مش��ابه، ارزش پیش��نهادی کارفرما در سوئز، بزرگترین شرکت 
آبرسانی و تصفیه آب در اروپا، به این شکل است:

جوهره/اساس موقعیت برند: به انقالب منابع ملحق شو
ستون های اصلی:

1- با کار در سوئز می توانید در رشد پایدار جوامع خود سهیم باشید.
۲- با کار در سوئز می توانید بخشی از انقالب منابع باشید.

3- با کار در س��وئز در ایجاد ش��غل های جدید ب��رای آینده و اطمینان 
از گذار از اقتصادی خطی )اس��تخراج، س��اخت، مص��رف، دور ریختن( به 

اقتصادی مدور )صرفه جویی، استفاده  دوباره، بازیافت( سهیم باشید.
4- با کار در س��وئز از کار نزدیک ب��ا دیگران به منظور حل چالش های 

عمده در حوزه  منابع بهره  مند شوید.
۵- با کار در سوئز شغلی خواهید داشت که سرشار از گوناگونی است.

6- کار در س��وئز به معنای ملحق شدن به گروهی از افراد متعهد است که 
تشویق می شوند در محیطی امن، پرمحبت و محترمانه، خوِد واقعی شان باشند.
techrasa :منبع
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توسعه طرح الیو گروهی از سوی اینستاگرام

اگرچ��ه در ط��ول ماه های اخی��ر ارتباط صوتی آنالی��ن در میان 
کاربران محبوبیت بس��یار زیادی پیدا کرده اس��ت، اما اینس��تاگرام 
هن��وز هم تمرک��ز اصلی اش بر روی ارتباط ویدئوی��ی میان کاربران 
است. سرویس الیو یکی از خدمات برتر و موفق اینستاگرام در طول 
چند سال اخیر محسوب می ش��ود. بسیاری از کاربران برای ارتباط 
مستقیم و زنده با فالوورهای ش��ان اقدام به استفاده از این سرویس 
می کنند. اکنون با اعالم رسمی آدام موسری، رئیس اینستاگرام، در 
ط��ول هفته های آتی امکان اجرای ویدئوی الیو با حضور بیش از دو 

کاربر به طور همزمان فراهم خواهد شد. 
موس��ری در مورد رونمایی از امکان الیو گروهی اینگونه اظهارنظر 
کرده اس��ت: »ما در نهای��ت پس از مدت ها از س��رویس جدیدمان 
رونمای��ی خواهیم کرد. این پروژه امکان اج��رای ویدئوی الیو برای 
چندین کارب��ر به صورت همزمان را فراهم خواهد کرد.« پروژه الیو 
گروهی از مدت ها قبل مدنظر مدیران اینستاگرام قرار داشت. با این 
ح��ال مواجهه با بحران کرونا در عمل اج��رای این طرح را با تاخیر 

بسیار زیادی مواجه ساخت. 
ب��دون تردید حضور تع��داد باالی کاربران در الی��و گروهی برای 
مخاطب هدف دلس��ردکننده خواهد بود بنابراین ش��اید در مرحله 
اول الی��و به حضور 3 کاربر به طور همزمان محدود ش��ود. این امر 
امکان س��ازگاری هرچه بهتر کاربران با شرایط جدید اینستاگرام را 
فراه��م خواهد ک��رد. فیس بوک پس از مواجهه ب��ا بحران در زمینه 
یکپارچه س��ازی داده های کارب��ران واتس اپ به منظور اس��تفاده از 
اطالع��ات کاربران برای شخصی س��ازی تبلیغات دیگ��ر هیچ اقدام 
همراه با ریسکی را قبول نمی کند. همین امر افزایش تعداد کاربران 

در الیو گروهی را همراه با مالحظات بسیار زیادی کرده است. 
آزمایش الیو گروهی برای نخس��تین بار در دسامبر سال گذشته 
می��الدی در میان برخی از کاربران هندی ص��ورت گرفت. دریافت 
بازخوردهای مناس��ب از الیو گروهی ت��ا 4 کاربر به صورت همزمان 
موج��ب اجرای این طرح از س��وی اینس��تاگرام در طول هفته های 
آت��ی خواهد ش��د. اقدام اینس��تاگرام در راس��تای انتخ��اب هند به 
عنوان نخس��تین کش��ور برای آزمایش الیو گروه��ی در پی افزایش 
حساس��یت های دولتی ب��ه اپ تیک تاک در این کش��ور روی داده 
اس��ت. همین امر تمایل اینس��تاگرام برای گرفتن جایگاه تیک تاک 
پس از مسدودس��ازی اش از سوی نهادهای نظارتی هند را به همراه 
داشته است. این اس��تراتژی پس از ابراز نگرانی های شمار بیشتری 
از کش��ورها نسبت به امنیت اپ تیک تاک شکل جدی تری به خود 

گرفته است.
براس��اس گ��زارش موسس��ه My Smart Price، اس��تفاده از 
س��رویس الیو اینستاگرام در هند در طول س��ال ۲0۲0 نزدیک به 
60 درصد افزایش داش��ته اس��ت. این امر ب��ه معنای گرایش هرچه 
بیشتر کاربران س��ابق تیک تاک به استفاده از اینستاگرام به عنوان 
جایگزینی مناسب است. تالش اینستاگرام برای رونمایی از سرویس 
الیو گروهی پاس��خ مناسبی به افزایش تمایل کاربران برای استفاده 
از آن محسوب می شود. بدون تردید اینستاگرام برای جلب نظر تمام 
کاربران هندی رقابت فشرده ای با دیگر پلتفرم های اجتماعی خواهد 
داشت، با این حال محبوبیت اینستاگرام در مقایسه با دیگر رقبا کار 

را برای این پلتفرم بسیار ساده تر خواهد کرد.
 

کوکاکوال و استفاده از پالستیک های بازیافتی 
برای بسته بندی نوشیدنی

کوکاکوال در تازه ترین اقدامش از مجموعه بطری های پالس��تیکی 
بازیافتی برای بسته بندی محصوالتش رونمایی کرده است. این اقدام 
در راس��تای توسعه استراتژی قدیمی کوکاکوال برای فعالیت سازگار 

با محیط زیست صورت گرفته است. 
یک��ی از نگرانی های اصلی در زمینه اس��تفاده از پالس��تیک های 
بازیافتی از س��وی کس��ب و کارهای حوزه غذا و نوش��یدنی مربوط 
به بحث بهداشت ش��ان اس��ت. کوکاکوال در این رابطه آزمایش های 
بهداش��تی بس��یار زیادی را پشت سر گذاشته اس��ت. این امر نقش 
مهمی در جلب نظر مشتریان به سوی استراتژی تازه کوکاکوال بازی 
می کند. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اقدام به اس��تفاده از ش��عارهای مربوط به حفاظت از محیط زیست 
می کنن��د. نکته مه��م درخصوص کوکاکوال افزایش فش��ارها به این 
برند برای فعالیت س��ازگار با محیط زیست بود. این فشارها در طول 
یک دهه اخیر از س��وی گروه های حمایت از محیط زیس��ت به طور 
قاب��ل مالحظه ای افزایش یافت. با این حس��اب اقدام تازه کوکاکوال 
نتیجه همان فشارهای قدیمی از سوی گروه های حفاظت از محیط 

زیست است. 
ش��رکت های بس��یار زیادی در طول س��ال های اخیر اس��تفاده از 
پالس��تیک های بازیافتی را مدنظر قرار داده اند. کوکاکوال نیز در این 
راس��تا نوآوری قابل مالحظه ای داشته است. یکی از تعهدات اصلی 
کوکاکوال در این میان کاهش قابل مالحظه  اس��تفاده از پالس��تیک 
در بسته بندی محصوالتش است بنابراین کوکاکوال در آینده فعالیت 

سازگار با محیط زیست بسیار بیشتری را مدنظر قرار خواهد داد. 
fooddive.com :منبع
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ش��روع فصل تازه ای در حوزه فروش همیشه همراه با سختی های قابل 
مالحظه ای است. بسیاری از برندها پس از تجربه یک دوره موفقیت آمیز در 
حوزه فروش دیگر تمایلی برای تغییر استراتژی ها و شیوه های فعالیت شان 
ندارند. بی تردید این امر ناشی از سختی های فرآیند تغییر استراتژی فروش 
است. تیم های فروش اغلب اوقات تاثیرپذیری بسیار زیادی از تیم مدیریت 
ارشد شرکت دارند بنابراین هرگونه نوآوری و تغییر استراتژی ها در مقیاس 

کالن باید ابتدا از سوی تیم مدیریت دنبال شود. 
کاهش انگیزه و روحیه اعضای تیم فروش برند امری طبیعی است. این 
نکته در تمام تیم های کاری مشاهده می شود بنابراین تالش برای تقویت 
روحیه اعضای تیم فروش باید در اولویت کسب و کارها قرار داشته باشد. 
متاسفانه کمتر تیم فروش��ی امکان تقویت روحیه اعضایش بدون دخالت 
مدیریت ارشد را دارد. وظیفه اصلی تیم مدیریت در این میان تالش برای 
تقویت روحیه اعضای تیم فروش با اس��تفاده از تکنیک های مختلف است. 
در غیر این صورت کس��ب نتایج موردانتظار در زمینه فروش دور از انتظار 

خواهد بود. 
بهترین تیم های فروش نیز در بازه های زمانی مختلف با مشکالتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه می ش��وند. این امر بیانگر نیاز به 
اقدام فوری از سوی تیم مدیریت برند است. چالش اصلی در این میان عدم 
تمایل برخی از مدیران برای دخالت در فعالیت تیم های شرکت است. این 
امر به معنای رها کردن تیم ها به حال خودش��ان خواهد بود. بدون تردید 
این اس��تراتژی در بلندمدت نتیجه مناسبی برای کسب و کارها به همراه 
نخواهد داشت بنابراین هر برند باید در حوزه های مختلف اقدام به تقویت 
روحی��ه کارمندانش نماید. در غیر این صورت ش��رایط برای فعالیتش به 

شدت دشوار خواهد شد. 
روحیه بخش��ی به دیگران کار ساده ای نیست. بسیاری از افراد این کار را 
همراه با سختی های تصورناپذیری می دانند بنابراین مشاهده امتناع برخی 
از مدیران برای س��اماندهی این کار طبیعی خواهد بود. نکته مهم در این 
میان تالش برای استفاده از تکنیک های برتر به منظور کاهش سختی های 
این مس��یر و تقویت روحیه مناس��ب اعضای تیم فروش است. بدون شک 
اس��تفاده از توصیه های نادرس��ت در این میان تاثیر بسیار منفی بر روی 
روحیه کارمندان خواهد داش��ت بنابراین باید از تکنیک های درست برای 
تاثیرگذاری بر روی اعضای تیم فروش استفاده نماییم. در غیر این صورت 
اعتبار تیم مدیریت و تاثیرگذاری اش بر روی کارمندان به چالش کش��یده 
خواهد ش��د. در ادامه برخی از تکنیک های مناسب برای روحیه بخشی به 

اعضای تیم فروش را مورد بررسی قرار می دهیم. 
شناخت اعضای تیم فروش

ش��ناخت اعضای ش��رکت یکی از مهمترین وظایف هر مدیری اس��ت. 
بس��یاری از مدیران در کس��ب و کارها نس��بت به کارمندان شان شناخت 
درس��تی ندارن��د. همین امر موجب ایجاد فاصله هرچه بیش��تر میان تیم 
مدیریت و اعضای شرکت می شود. اگر کسب و کارها نسبت به ایجاد تغییر 
در این حوزه اقدام سریعی انجام ندهند، به سرعت با مشکالتی نظیر عدم 

حرف شنوی کارمندان از تیم مدیریت مواجه خواهند شد. 
ش��ناخت اعضای تیم فروش نیازمند برگزاری جلس��ات طوالنی مدت 
نیس��ت. بدون تردید هیچ کارمن��دی عالقه ای برای حضور در جلس��ات 
طوالنی م��دت ندارند. بنابراین باید جلس��ات را در م��دت زمانی کوتاه و با 
س��رعت قابل مالحظه ای س��اماندهی نماییم. در غیر این صورت ش��انس 
تاثیرگذاری مان به شدت کاهش خواهد یافت. گاهی اوقات مطالعه پرونده 
استخدامی کارمندان نیز ایده جذابی خواهد بود. این امر نیاز به گفت وگوی 
حضوری با اعضای تیم فروش را کاهش می دهد. بدون تردید بس��یاری از 
برنده��ا در عمل فرصت کافی برای برگزاری جلس��ات با اعضای تیم های 
مختل��ف را ندارند بنابراین چنین راه��کاری بهترین جایگزین برای بهبود 

وضعیت یک برند خواهد بود. 
شناخت اعضای تیم فروش شرکت به تنهایی برای تاثیرگذاری بر روی 
آنها کافی نیس��ت. مدیران پس از این امر باید نس��بت به ارائه کمک های 
قابل مالحظه به اعضای تیم فروش اقدام نمایند. این امر شامل بیان درک 
مش��کالت و دغدغه های اعضای تیم ف��روش و تالش برای بهبود وضعیت 
کاری ش��ان است. چنین امری تاثیر بسیار مثبتی بر روی فعالیت و روحیه 
اعضای تیم فروش خواهد داش��ت. اگر این امر مورد توجه مدیران ارش��د 
قرار نداشته باشد، اعضای تیم فروش به طور مداوم نسبت به فقدان درک 

مشترک میان خود و مدیران ارشد شکایت خواهند داشت. 
توجه به معیارهای ارزیابی عملکرد

بدون تردید یکی از بهترین راهکارها برای اثبات کاهش روحیه و انگیزه 

تیم فروش ارزیابی عملکردش��ان است. بسیاری از برندها در زمینه ارزیابی 
عملکرد تیم فروش ادعای استفاده از بهترین معیارها را دارند. نکته مهم در 
این میان ضرورت توجه به معیارهای اساسی و استاندارد است. در غیر این 

صورت ارزیابی کسب و کار از وضعیت تیم فروش غیرواقعی خواهد بود. 
متاسفانه بس��یاری از برندها با اس��تفاده از معیارهای نادرست اقدام به 
ارزیابی وضعیت بازاریابی و فروش می کنند. این امر به معنای دست زدن به 
تغییرات با اتکای به داده های نامعتبر است بنابراین باید تجدیدنظر اساسی 
در معیارهای مدنظر مدیران ارشد هر برند صورت گیرد. یکی از توصیه های 
کاربردی در این میان استفاده از چند معیار به جای اتکا به یک معیار واحد 

است. این امر همیشه اعتبار ارزیابی برند را افزایش خواهد داد. 
یکی از اش��تباهات رایج در زمینه ارزیابی وضعیت فروش عدم توجه به 
بازه های زمانی مختلف اس��ت. بدون تردید فروش کسب و کارها در سال 
نو افزایش قابل مالحظه ای دارد بنابراین مقایس��ه سال نو با ماه پس از آن 
در حوزه فروش غیرمنطقی خواهد بود. بهترین راهکار برای ارزیابی بهبود 
اوضاع فروش مقایسه هر ماه یا بازه زمانی با سال گذشته است. البته در این 
میان نیز باید به متغیرهای متفاوت توجه کرد. به عنوان مثال، فروش سال 
۲0۲0 اغلب کسب و کارها در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری 
داش��ته است. ش��اید این امر در نگاه نخست ناش��ی از کاهش انگیزه تیم 
فروش و عملکرد نامناسب آن باشد. نکته مهم در این میان توجه به بحران 
کروناس��ت. اگر این امر به خوبی مدنظر کس��ب و کارها قرار نگیرد، امکان 
بروز خطا در ارزیابی وضعیت کسب و کار به طور قابل مالحظه ای افزایش 

خواهد یافت. 
ارزیابی وضعیت فعالیت اعضای تیم فروش عالوه بر بیان نکات اساس��ی 
در مورد ایرادات و اشتباهات کسب و کار، امکان روحیه بخشی به آنها را نیز 
افزایش می دهد. اگر تیم فروش برند روزانه 10 تا 1۲ ساعت کار می کنند، 
باید نسبت به کاهش این زمان بسیار زیاد اقدام نماییم. در غیر این صورت 
خستگی بیش از اندازه کیفیت کاری تمام اعضا را تحت تاثیر قرار می دهد. 
فش��ارهای وارده بر تیم فروش همیش��ه تاثیر مثبتی بر روی سودآوری 
برند ندارد. بس��یاری از برندها برای س��ودآوری باال نیاز به فش��ار بیش از 
اندازه بر روی تیم های مختلف ش��ان ندارند. نکته جالب اینکه اغلب اوقات 
چنین فشارهایی نتیجه عکس نشان می دهد بنابراین باید نسبت به تعدیل 
انتظارات و فشارهای تیم مدیریت بر روی فروشندگان توجه نماییم. ساالنه 
شمار باالیی از فروشندگان برندها نسبت به تغییر حوزه فعالیت شان اقدام 
می کنند. دلیل اصلی این امر افزایش قابل مالحظه انتظارات و فشار کسب 
و کارها بر روی تیم فروش است. اگر کسب و کار شما نیز چنین فشاری را 
اعمال نماید، به زودی با مشکالت کالن برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف مواجه خواهید شد. 
تعیین اهداف کوتاه مدت

اهداف بلندمدت برای هر کس��ب و کاری دارای اهمیت اس��ت. بسیاری 
از برندها از همان ش��روع فعالیت ش��ان اقدام به پیگیری اهداف بلندمدت 
می کنند. این امر در عمل مش��کالت بسیار زیادی برای هر برند به همراه 
دارد. اهداف بلندمدت نیاز به تعهد و پیگیری بسیار زیادی دارد. این امر در 
کنار عدم تجربه موفقیت های کوچک، که موجب تغییر روحیه کارمندان 
می ش��ود، س��ختی ها را دوچندان خواهد کرد. یکی از مزیت های پیگیری 
اهداف کوتاه م��دت در کنار نمونه های بلندمدت ام��کان تقویت روحیه و 
انگیزه کارمندان اس��ت. این نکته در مورد اعضای تیم فروش به طور قابل 

مالحظه ای مصداق پیدا می کند. 
فروشندگان در صورت تعریف اهداف دور و دراز برای کسب و کار امکان 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف را از دس��ت می دهد. بسیاری 
از فروش��ندگان پس از فروش مناس��ب در یک یا دو ماه نیاز به تشویق و 
اندکی استراحت دارند. حال اگر انتظار اصلی برند از آنها کسب فروش باال 
و رکوردشکنی متوالی برای 6 ماه باشد، بدون تردید در میانه مسیر خسته 
خواهند ش��د. این امر موجب کاهش تمایل فروشندگان برای همکاری با 

برندها می شود.
وقت��ی روحیه کارمن��دان در حوزه ف��روش کاهش می یاب��د، پیگیری 
هرگونه هدفی سخت خواهد شد. اغلب کسب و کارها در چنین شرایطی 
میزان فش��ار بر تیم فروش را افزایش می دهد. این امر به نوبه خود انگیزه 
فروش��ندگان را به طور قابل مالحظه ای کم می کند. اگر کسب و کار شما 
توانای��ی تعامل با مخاطب هدف را ندارد، باید دس��ت کم ش��رایطی برای 
استفاده از مشاوره های کاربردی را فراهم سازد. در غیر این صورت وضعیت 

کسب و کار به طور قابل مالحظه ای دشوار خواهد شد. 
بس��یاری از فعالیت ها مورد عالقه مدیران ارش��د و فروشندگان کسب و 
کارهاست. این امر در زندگی خصوصی افراد نیز قابل مشاهده است. نکته 
مهم در ای��ن میان تالش برای ایجاد تعادل میان فعالیت های مورد عالقه 
اس��ت. اگر در فعالیت های مورد عالقه افراد نیز زیاده روی ش��ود، نتیجه ای 

به جز کاهش انگیزه مش��اهده نخواهد شد. استفاده از تعطیالت مناسب و 
دوری از کار برای مدت زمانی کوتاه نکته بسیار مهمی است. این امر شاید 
برای مدیران ارشد کسب و کارها بسیار دشوار باشد، اما تاثیرگذاری بسیار 

مطلوبی بر روی وضعیت هر برند دارد. 
ارائه مشوق های جذاب

وقتی روحیه اعضای تیم فروش به شدت کاهش یافته است، ارائه برخی 
از مشوق ها ایده جذابی خواهد بود. امروزه اغلب کسب و کارها فشار رقابتی 
بس��یار زیادی را تجربه می کنند بنابراین شاید فرصت کافی برای استفاده 
از ایده هایی نظیر ارائه تعطیالت کوتاه مدت به اعضای تیم فروش نداشته 
باش��ند. اگر تعطیالتی در کار نیست، دس��ت کم باید برخی از مشوق های 
دیگر را مدنظر قرار دهیم. در غیر این صورت انگیزه اعضای تیم فروش به 

طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. 
وقتی صحبت از مش��وق های جذاب می شود، اغلب مردم به پول بیشتر 
فکر می کنند. بدون تردید پول یکی از مش��وق های اصلی در حوزه کسب 
و کار محس��وب می شود، اما تنها گزینه در دس��ترس برندها نیست. ارائه 
پیش��نهاد برای دریافت س��هم باالتر از هر فروش ب��رای هر تیمی جذاب 
خواهد بود. با این حال باید نسبت به مشوق های غیرمالی نیز توجه نشان 
دهیم. یکی از مشوق های موردنظر فراهم س��ازی شرایط ارتقای سازمانی 
اس��ت. هر کارمندی آرزوی بهبود وضعیت کاری اش را دارد. اگر ش��رایط 
مناس��ب برای انتخاب مدیران میانی یا ارشد ش��رکت از کارمندان فراهم 
باش��د، باید این نکته را به عنوان یک مش��وق اصلی مدنظر قرار دهیم. در 
غیر این صورت ترغیب کارمندان برای ارائه کیفیت کاری باال امر بس��یار 

دشواری خواهد بود. 
اس��تفاده از جشن های کوچک و دورهمی های کاری ایده بسیار جذابی 
برای تقویت روحیه تمام اعضای شرکت است. اگر این نکته در مورد اعضای 
تیم فروش به صورت انحصاری روی دهد، تاثیرگذاری بس��یار بیش��تری 
به همراه خواهد داش��ت. نکته مهم در این میان تالش برای اس��تفاده از 
تکنیک های جذاب و همچنین اطمینان از حضور تمام اعضای تیم است. 
در غی��ر این صورت برخ��ی از کارمندان به طور مداوم نس��بت به فرآیند 

برگزاری مراسم اعتراض خواهند داشت. 
جلسات کمتر، زمان استراحت بیشتر

بسیاری از مدیران برای بهبود وضعیت فروش اقدام به برگزاری جلسات 
متعدد می کنند. ش��اید این امر از نگاه مدیریتی ع��اری از هرگونه ایرادی 
باش��د، اما برخی از کارمندان در پی ش��رکت در جلسات متعدد روحیه و 
انگیزه فعالیت ش��ان را از دس��ت می دهند بنابراین باید نسبت به مدیریت 
تعداد جلس��ات کسب و کار اقدام نماییم. در غیر این صورت شانسی برای 

مدیریت جلسات به صورت کاربردی نخواهیم داشت. 
اگ��ر انگی��زه اعضای تیم ف��روش برای فعالیت مناس��ب ب��ه طور قابل 
مالحظه ای کاهش یافته اس��ت، باید نسبت به تغییر شرایط اقدام نماییم. 
بدون تردید این امر مشکالت بسیار زیادی برای هر برندی به همراه دارد. 
برگزاری هر جلسه همراه با دستور کار مشخصی صورت می گیرد بنابراین 
حذف آن همیشه ایده جذابی نیست. یکی از نکات مهم در این میان تالش 
برای جایگزینی جلس��ات متعدد با صحبت های کوتاه در طول کار اس��ت. 
این امر همیشه تعجب برانگیز است، اما گاهی اوقات نتیجه بسیار مناسبی 
نیز به همراه خواهد داشت. این امر درخصوص وضعیت فعالیت بسیاری از 
تیم های فروش مصداق دارد بنابراین باید تا جای ممکن نسبت به برگزاری 

جلسات کمتر در طول هفته حساسیت نشان دهیم. 
گاهی اوقات یک استراحت کوتاه برای کارمندان به مثابه تقویت روحیه 
خواه��د بود. امروزه برخ��ی از برندها هنوز هم اس��تراحت در طول روز را 
مورد توجه قرار نمی دهند. اگر فش��ار کاری بر روی تیم فروش بسیار زیاد 
است، باید در طول روز چند دقیقه به اعضای استراحت دهیم. این امر در 
ساعت های مختلفی ضروری است. به عنوان مثال، پس از هر ۲ یا 3 ساعت 
کار در طول روز استفاده از 10 تا 1۵ دقیقه استراحت مناسب خواهد بود. 
این امر میزان فش��ار بر روی کارمندان را به طور قابل مالحظه ای کاهش 

می دهد. 
بدون تردید بس��یاری از برندها نس��بت به ارائه زمان استراحت کافی به 
اعضای تیم ش��ان توجهی نشان نمی دهند. درست به همین خاطر بحث از 
این امر در بخش کنونی دارای اهمیت باالیی اس��ت. اگر این نکته به طور 
درس��ت موردنظر کس��ب و کارها قرار گیرد، شانس شان برای تاثیرگذاری 
بر روی فروش��ندگان و همچنین بهبود کیفی��ت کاری آنها افزایش قابل 

مالحظه ای خواهد یافت. 
ایجاد رقابت های درون تیمی

درس��ت مانند ارائه مش��وق های جذاب، در اینجا نیز بحث از مسابقات 
برای تقویت روحیه کارمندان بخش فروش اهمیت دارد. وقتی صحبت از 
مسابقات در حوزه تیم فروش می شود، بسیاری از کارشناس ها و کارمندان 

به سراغ مسابقات مربوط به فروش بیشتر می روند. این امر یکی از مسابقات 
جذاب را نشان می دهد، اما الزاما تنها راهکار برای تقویت روحیه کارمندان 
نیست. بسیاری از شرکت ها برای تقویت روحیه کارمندان شان راهکارهای 
بس��یار بهتری را مدنظر قرار می دهند. بنابرای��ن باید برخی از راهکارهای 

جذاب را نیز مورد توجه قرار دهیم. 
برگزاری مس��ابقات خ��ارج از حوزه فروش ب��رای تقویت روحیه اعضای 
ش��رکت ضروری اس��ت. این امر در بلندمدت موجب ترکیب کار روزانه و 
سرگرمی می ش��ود. مهمترین نکات در زمینه برگزاری مسابقات به شرح 

ذیل است:
• رعایت ماهیت کوتاه مدت مسابقات دارای اهمیت است. این امر موجب 
تعیی��ن برنده در کوتاه ترین زمان ممکن می ش��ود. اگر مس��ابقات به طور 

بلندمدت برگزار شود، امکان تعیین برنده نهایی سخت خواهد شد. 
• س��ادگی مسابقات دارای اهمیت بسیار زیادی است. مسابقات پیچیده 
مورد توجه افراد زیادی قرار نخواهد گرفت بنابراین باید نسبت به سادگی 
مسابقات توجه نشان داد. استفاده از تجربه فعالیت شرکت های دیگر در این 

میان دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
• کار گروهی در فرآیند مس��ابقات جذابیت بسیار زیادی به همراه دارد. 
برخی از کارآفرینان برای تاثیرگذاری بر روی تیم فروش اقدام به استفاده 
از مس��ابقات تیمی می کنند. بدون تردید این نوع مس��ابقات در مقایسه با 
مسابقات انفرادی تاثیر بس��یار بهتری بر روی روحیه فروشندگان خواهد 

داشت. در هر صورت عرصه فروش نیز یک امر تیمی محسوب می شود. 
تعامل با فروشندگان به طور مداوم

برخ��ی از مدیران ارش��د برندها فقط در زمان بروز مش��کالت در حوزه 
ف��روش اقدام به تعامل با اعضای این تیم ها می کنند. ش��اید این امر برای 
بس��یاری از مدیران عاری از هر نوع ایرادی باش��د، اما تیم های فروش و به 
طور کلی هر تیم کاری دارای انتظارات بس��یار بیش��تری از مدیران ارشد 
است بنابراین با توجه کافی به این مسئله امکان تعامل بهتر میان اعضای 

تیم فروش و مدیران افزایش خواهد یافت. 
اگر تیم فروش دارای روزهای عادی در زمینه فعالیت است، باز هم باید 
نسبت به تعامل با آنها اقدام کرد. فروشندگان باید همیشه حضور اعضای 
تی��م فروش در کنار خود را احس��اس کنند. در غیر این صورت شانس��ی 
برای تیم مدیریت به منظور تقویت روحیه فروشندگان باقی نخواهد ماند. 
تی��م مدیریت امکان تاثیرگذاری بر روی تیم های کاری بدون تعامل قبلی 
را ندارد بنابراین باید در طول زمان نس��بت به بهبود رابطه اش با تیم های 

مختلف اقدام نماید. 
نمایش قدردانی از زحمات تیم فروش

کس��ب موفقیت همیشه یکی از بهترین تجربه ها برای هر تیمی کاری 
است. فروش��ندگان به طور معمول در پایان هر سال کاری کارنامه شان 
مورد ارزیابی قرار می گیرد. قدردانی س��االنه از اعضای تیم فروش برای 
تقویت روحیه و انگیزه آنها امری ضروری محس��وب می ش��ود. برخی از 
برندها فروش باال از سوی فروشندگان را وظیفه اصلی کاری آنها قلمداد 
می کنند. اگرچه این امر درس��ت اس��ت، اما باید نس��بت به قدردانی به 
موضع از اعضای تیم فروش نیز توجه داشته باشیم. اگر این امر به طور 
درس��تی موردنظر اعضای تیم کس��ب و کار قرار نگیرد، مشکالت بسیار 

زیادی در مسیر توسعه کسب و کار تجربه خواهیم کرد.
قدردانی از اعضای ش��رکت در بازه های زمانی مناس��ب اهمیت بسیار 
زیادی دارد. اغلب کسب و کارها برای سال نو تعطیالت قابل مالحظه ای 
دارند. این امر در تقویت روحیه کارمندان تاثیر بس��یار زیادی دارد. اگر 
در ای��ن میان پیش از تعطی��الت اقدام به قدردانی از اعضای تیم فروش 
نماییم، روحیه آنها برای سال نو به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد 

یافت. 
نمایش تصویر بزرگتر از کسب و کار

مش��اهده تاثیر فعالیت در حوزه کس��ب و کار بر روی وضیت کلی برند 
دارای اهمیت بس��یار زیادی برای هر کارمندی اس��ت. کارهای بسیاری از 
کارمندان در طول روز کسل کننده و تکراری است بنابراین باید با استفاده 
از نمایش تصویری بزرگتر از کس��ب و کار و برند نسبت به تقویت روحیه 
آنها اقدام نماییم. این امر در وهله نخس��ت بسیار دشوار خواهد بود. دلیل 
این امر عدم درک مناس��ب اعضای بخش های تخصصی شرکت از تصویر 
بزرگتر کسب و کار است. با این حال اگر این مرحله به طور قابل قبولی طی 

شود، دید اعضای تیم شرکت به وضعیت کسب و کار تغییر خواهد کرد. 
امروزه مدیریت تیم های فروش امر سختی است. تقویت روحیه آنها باید 
با استفاده از تکنیک های کاربری صورت گیرد. تکنیک های مورد بحث در 
این مقاله ش��روع مناس��بی برای تقویت روحیه کارمندان و اعضای بخش 

فروش خواهد بود. 
com.learn.g2 :منبع

تکنیک های تقویت روحیه تیم فروش برند
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آیا شما هم اسیر افسانه ها و باورهای اشتباهی هستید که در مورد انگیزه 
می شنوید؟ باورهای نادرستی که ممکن است شانس دستیابی به اهداف تان 
را از شما بگیرند؟ همه ما دوست داریم فکر کنیم که درک کامال خوبی از 
آنچه ما را پر از انگیزه می کند، داریم. واقعیت این است که غالب ما به طرز 
شگفت انگیزی نسبت به عوامل روانشناختی که در موفقیت و شکست ما 
نقش دارند نابینا هستیم. تحقیقات نشان داده  است که مردم نه تنها گاهی 
اوقات کاماًل ضعیف هستند و نمی دانند چه چیزی آنها را خوشحال خواهد 
کرد، بلکه آنچه را که واقعاً برای رسیدن به اهداف شان الزم است دست کم 
می گیرند. در ادامه این نوش��تار با ما همراه باشید تا 10 افسانه و باور غلط 

درباره انگیزه که جلوی موفقیت تان را می گیرند را بشناسید.
افسانه ها و باور غلط درباره انگیزه

بیایی��د نگاهی دقیق به برخی از مهمترین افس��انه ها و باور غلط درباره 
انگیزه بیندازیم، مواردی که ممکن است مانع انگیزه گرفتن شما شوند.

1- پول انگیزه نهایی است
پول مطمئنا می تواند یک ابزار انگیزش��ی عالی باش��د، اما برخی از افراد 
به اش��تباه اهمیت زیادی را برای پاداش های مالی قائل می شوند و از سایر 
عواملی که در نهایت ممکن اس��ت نقش بیش��تری در انگیزه و شادی آنها 

داشته باشند چشم پوشی می کنند.
اگر شغلی را انتخاب کنید فقط به این دلیل که دستمزد خوبی دارد، اما غافل 
شوید از اینکه در مکانی نامطلوب قرار دارد، ساعات وحشتناکی را پشت سر 
بگذارید و اوقات فراغتی برای سپری کردن با خانواده نداشته باشید، آیا واقعا 
پاداش های مالی جبران کننده همه این نکات منفی است؟ ممکن است برای 
مدتی قابل قبول باشد، اما این احتمال وجود دارد که شما سرانجام برای رفتن 

به محل کار خود احساس استرس کنید و انگیزه ای برای تان نماند.
تحقیقات نشان داده  است افرادی که در درجه اول به دنبال انگیزه های 
مالی هس��تند، با اقدامات مختلف روانشناختی از سالمت روانی نامناسبی 

رنج می برند.
2- اگر باهوش هستید، نیازی به ایجاد انگیزه نیست

مردم اغلب معتقدند که هوشمندبودن راهی برای تضمین موفقیت است، 
اما محققان بارها دریافته اند که هوش مطمئنا همیش��ه پیش بینی کننده 
موفقیت نیست. در یک مطالعه طولی مشهور در مورد بچه های بااستعداد 
توس��ط لوئیس ترمن، برخی از باهوش ترین افراد بعدا زندگی های بس��یار 
متوس��طی داشتند و به موفقیت چشمگیری دست پیدا نکرده بودند. شما 
ممکن اس��ت باهوش باشید، اما این بدان معنا نیست که انگیزه نقشی در 

موفقیت شما بازی نمی کند.
3- تجسم موفقیت، رویاها را به واقعیت تبدیل می کند

گروه های خودیاری اغلب قدرت تجسم را به زبان می آورند به این ترتیب 
که خود را در رس��یدن به اهداف خود تصور می کنید و همین به ش��ما در 

دستیابی به آنها کمک می کند.
از طرف دیگر، تحقیقات روانشناختی حاکی از آن است که تجسم کردن 
گاهی ممکن است نتیجه مثبتی نداشته باشد. اگر خود را فورا موفق تصور 
کنید، در واقع انگیزه شما برای دست به کار شدن و رسیدن به آن هدف 
کاهش می یابد. یک استراتژی بهتر این است که خودتان را در حال انجام 

مراحل الزم برای رسیدن به اهداف خود تجسم کنید.

اگر می خواهید وزن خود را کاهش دهید، تصور کنید که غذای س��الم 
می خورید و ورزش می کنید به جای اینکه تصور کنید فورا الغر شده اید.

۴- پاداش بیشتر منجر به ایجاد انگیزه بیشتر می شود
اگر می خواهید کس��ی کاری انجام دهد، پیشنهاد دادن پاداش بزرگ به 
او یک روش مطمئن برای ایجاد انگیزه به نظر می رس��د، درست است؟ با 
این حال، مس��ئله این است که محققان کش��ف کرده اند گاهی اوقات این 

پاداش ها می توانند نتیجه معکوس بدهند.
وقتی به کسی به خاطر کاری که انجام داده و از قبل انگیزه ذاتی انجام 
آن را داشته  است، پاداش می دهید نتیجه اغلب کاهش انگیزه است، چیزی 
که روانشناسان از آن به عنوان اثر توجیه افراطی یاد می کنند. وقتی شخص 
واقعاً به نوعی انگیزه برای انجام یک کار احتیاج دارد، پاداش می تواند عمل 

را القا کند، اما باید از تقویت کننده ها با دقت و وسواس استفاده شود.
۵- ترس یک روش عالی برای ایجاد انگیزه است

تهدید به مجازات یا تنبیه قطعا می تواند باعث تحریک عمل ش��ود، اما 
اغل��ب فقط برای یک دوره کوتاه مدت تاثیر دارد. پاداش می تواند فریبنده 
باش��د، اما تحقیقات نشان داده  اس��ت که تقویت انگیزه معموالً استراتژی 

موثرتری نسبت به مجازات است.
6- فقط تالش کردن کافی است

به آخرین باری که یک کار س��خت را امتحان کردید فکر کنید. قبل از 
وارد شدن به میدان، روی صحنه رفتن یا ورود به اتاق هیأت مدیره، ممکن 

اس��ت شخصی به ش��ما نزدیک شده و تش��ویق تان کرده باشد که »فقط 
بیش��ترین تالش خود را به کار ببند. « تصور می شود که این هشت کلمه 
یک عامل انگیزه دهنده عالی هستند، اما تحقیقات نشان داده  است که در 
واقع می تواند دستورالعمل متوسطی باشد. محققان در حقیقت دریافته اند 
که تعیین اهداف خاص و دشوار بیش از چیزهای دیگر انگیزه، عملکرد و 
موفقیت را برانگیخته  اس��ت. دفعه بعدی که هدفی را برای خود مشخص 

می کنید، چیز خاصی را انتخاب کنید و توقع تان را از خودتان باال ببرید.
7- به جای تالش باید استعدادتان را تحسین کنید

کارول دوک، روانش��ناس پیشنهاد می کند که تمرکز روی استعدادهای 
ذاتی به جای تالش کردن می تواند انگیزه را کاهش دهد. اگر اعتقاد دارید 
که آدم ها همراه با یک سری استعداد خاص متولد می شوند )رویکردی که 
به عنوان یک ذهنیت ثابت شناخته می شود(، باید بدانید که این باور را به 

خودتان القا می کنید که هیچ تالشی نمی تواند نتایج را تغییر دهد.
پرورش یک ذهنیت رش��دمحور، یا این باور که افراد می توانند با تالش 
و فداکاری توانایی های خود را تغییر داده و رش��د دهند، می تواند رویکرد 
انگیزشی بیشتری باشد. یکی از راه های پرورش این طرز فکر مورد ستایش 

قرار دادن تالش های تان است به جای اینکه روی استعداد تمرکز کنید.
8- قدرت اراده تنها چیزی است که برای رسیدن به اهداف تان 

نیاز دارید
مردم معموال این باور را دارند که برای رسیدن به هدف، اراده تعیین کننده 

است. در نظرسنجی ساالنه انجمن روانشناسی آمریکا در مورد استرس در 
آمریکا، پاسخ دهندگان کمبود اراده را به عنوان تنها عامل اصلی بازدارنده 
از رسیدن به اهداف شان ذکر کردند. اراده مطمئناً یک قسمت مهم از این 

پازل انگیزشی است، اما مطمئناً همه چیز و تنها مورد مهم نیست!
قدرت تعهد، اش��تیاق شما برای رسیدن به اهداف، انواع مشوق هایی که 
کسب خواهید کرد و حتی موانعی که پیش رو دارید نیز نقش های مهمی 
دارند. وقتی می خواهید انگیزه بگیرید، برنامه ای تنظیم کنید که این عوامل 
را در نظر بگیرد نه اینکه فقط به قدرت اراده متکی باش��ید و همه چیز را 

نیز براساس آن تنظیم کنید.
9-شما باید منتظر بمانید تا سر و کله انگیزه درست پیدا شود

بعضی اوقات خوش ش��انس هس��تید و الهام در لحظه مناس��ب پدیدار 
می ش��ود. به نظر می رس��د که همه چیز ش��ما را در موجی از انگیزه باال 
می برند و به س��مت دس��تیابی به اهداف تان هدایت می کند. این لحظات 
عالی هس��تند، اما انتظار برای آمدن آنها اشتباه است. گاهی ایجاد انگیزه 

برای رسیدن به اهداف تان خود نیاز به کار دارد.
شاید مجبور شوید که بنشینید و لیستی از اهداف خود تهیه کنید و یک 
برنامه گام به گام برای دس��تیابی به آنها تدوین کنید. برای داشتن انگیزه 
ممکن است مجبور شوید به یک باشگاه بپیوندید یا از دوستان تان کمک 
بگیرید. حتی گاهی ممکن اس��ت الزم باشد که به خودتان با وعده پاداش 

الهام  و انگیزه بدهید.
1۰- نوشتن اهداف رمز موفقیت است

نوشتن اهداف می تواند یک ابزار انگیزشی بسیار موثر باشد، اما این کار 
به تنهایی و بدون پش��تیبانی از آن اهداف، نتیجه ای دربر نخواهد داشت. 
سخنرانان انگیزشی اغلب می خواهند این را مطرح کنند که صرفاً نوشتن 
اهداف شما نوعی داروی انگیزشی است، اما هیچ تحقیقی برای حمایت از 

این نوع ادعاها وجود ندارد.
به جای اینکه فقط اهداف خود را یادداش��ت کنید، روی ثبت واقعی هر 
گامی که برمی دارید و تالش هایی که هر روز برای رسیدن به اهداف خود 

انجام می دهید تمرکز کنید.
تاکتیک هایی که می توانند انگیزه را بهبود بخشند

با تمام این اوصاف کدام روش ها واقعاً به افراد کمک می کنند تا انگیزه بیشتری 
داشته باشند؟ اقتصاددان رفتاری، دان آریلی در تد تاک خود به نام »چه چیزی 
باعث می شود ما در مورد کار خود احساس خوبی داشته باشیم؟« به چند مطالعه 

اشاره کرد که برخی از تاکتیک های موثر انگیزشی را نشان می دهد.
– کار هدفمند می تواند انگیزه را بهبود بخش��د. دیدن نتایج تالش های 

شما می تواند انگیزه ایجاد کند و منجر به عملکرد بهتر شود.
– قدردانی. افرادی که احساس می کنند تالش های شان پذیرفته شده  است 
بیشتر و طوالنی تر کار می کنند، در حالی که کسانی که احساس می کنند مورد 

غفلت قرار گرفته اند، برای ادامه کار به انگیزه بیشتری نیاز دارند.
– کار دش��وار می توان��د انگی��زه ایج��اد کند. ب��ه برخ��ی از بزرگترین 
موفقیت های خود فکر کنید. به دست آوردن آنهایی که باعث افتخار شما 
هستند، دشوارترین مسیر را برای شما داشته  است. هرچه کاری دشوارتر 

باشد، انگیزه و پاداش آن بیشتر خواهد بود.
verywellmind/bazdeh :منبع
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان از مشارکت در فعالیت های فرهنگی و مسئولیت 
های اجتماعی به عنوان یک فرصت یاد کرد که برای انجام آن نیازی 
به تعلل نیست. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان، امین قصمی در نشست مسئوالن فرهنگی 
و امور دینی منطقه پنج کشــور که با حضور اصالنی جانشین دبیر 
فرهنگــی و امور دینی آب و فاضالب کشــور در بندرعباس برگزار 
شد، افزود: مســائل دینی، فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی از 
جمله موضوعاتی اســت که شرکت آب و فاضالب در قالب شورای 
فرهنگی و دینی به آن توجه ویژه داشــته و با هدف گذاری صورت 
گرفته به نتایج الزم نیز دست یافته است. وی با بیان اینکه شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان برای دستیابی به اهداف فرهنگی در قالب 
سیاست های باالدستی و همچنین پیشنهادهای داخلی عمل می 
کند، تصریح کرد، سیاســت های کلی این برنامه ها در قالب اسناد 
باالدســتی اســت که وزارتخانه و دولت بر اجرای آن تاکید دارند. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمــزگان ادامه داد، برای تنوع 
بخشــی و بومی ســازی فعالیت های فرهنگی، از پیشــنهادهای 
همکاران و اعضای شــورای فرهنگی بهره می گیریم و برای تحقق 
آن، منابــع مالی را نیز در نظر می گیریم تا به نتیجه الزم دســت 
پیدا کنیم. وی به برنامه های ثابت شــرکت آب و فاضالب در این 

زمینه اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم زیارت عاشورا در ماه های 
محرم وصفر، توزیع منظم و منسجم بسته های معیشیتی، برپایی 
سفره های خیریه به نفع دانش آموزان کم بضاعت و زندانیان جرایم 
غیرعمد و... از جمله این برنامه هاســت که به طور ویژه و با صرف 
هزینه های قابل توجه از ســوی همکاران برگزار می شود. قصمی، 
برگزاری دورهمی های خانوادگی در طول ســال، شرکت در برنامه 
های ورزش همگانی و... را از دیگر برنامه های آبفا در قالب شورای 
فرهنگــی عنوان کرد که امور مربوط بــه آن را همکاران عهده دار 
هســتند و بصورت خودجوش برای برگــزاری آن برنامه ریزی می 
کنند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در ادامه به ظرفیت 
های هرمزگان در تامین آب مشترکین اشاره کرد و گفت: هرمزگان 

به دلیل جغرافیای آن دسترسی های متنوعی به منابع آبی دارد که 
آبفا از این ظرفیت برای تنوع بخشــی منابع تامین آب بهره گرفته 
اســت. وی، یکی از این ظرفیت ها را دسترســی به آب های آزاد 
عنــوان کرد و افزود: وجود این ظرفیت باعث شــده تا هرمزگان از 
ظرفیت شیرین سازی آب دریا در کنار سایر منابع متعارف شامل 
آب های ســطحی و زیر سطحی استفاده کند. در ادامه این جلسه 
اصالنی جانشــین امور فرهنگی آب و فاضالب کشــور نیز به ارائه 
گزارشــی از اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: وزارت نیرو برای 
تحقق موضوعات فرهنگی، برنامه های منســجمی تهیه کرده که 
نتایج بسیار خوبی نیز در پی داشته است. وی با بیان اینکه تا پیش 
از شکل گیری شــورای فرهنگی عمده کارهای فرهنگی بصورت 
موازی کاری از سوی واحدهای مختلف برگزار می شد، خاطرنشان 
کرد، انســجام در برگزاری برنامه ها، پرهیــز از هزینه های اضافی 
و افزایش تاثیرگذاری برنامه ها را از جمله دســتاوردهای تشکیل 
شورای فرهنگی و دینی در زیر مجموعه های وزارت نیرو است. به 
گفته اصالنی، کار شورای فرهنگی و دینی محدود به نماز و فعالیت 
هــای مذهبی نیســت و همه حوزه ها را در بر مــی گیرد. در این 
جلسه همچنین حاج آقا لبخندان مشاور فرهنگی مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب هرمزگان گفت: برنامه های فرهنگی آب و فاضالب 

هرمزگان با نگاه ویژه مدیرعامل شرکت محقق شده است.

اصفهان - قاسم اسد: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در مراســم آغازطرح آبرســانی به 6 روستا در شهرستان 
گلپایگان  گفت:  تا 3 ماه آینده  روســتاهای رباط ملکی، آرجان و 
شیدآباد تحت پوشش تصفیه خانه آب  گلپایگان قرار می گیرند و 
۱۹ روستای باقی مانده در شش ماهه نخست سال آینده از تصفیه 
خانه آب گلپایگان بهره مند می شــوند.   هاشم امینی درخصوص  
آغاز طرح آبرســانی از تصفیه خانه و اصالح شبکه آبی 6 روستای 
گلپایگان، اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید اتفاقات بســیار خوبی 
در زمینه توسعه آبرسانی پایدار به شهرها و روستاها در شهرستان 
گلپایگان انجام گرفت و هم اکنون عملیات  آبرسانی به 6 روستای 
اســتهلک، دیزیجان، غرقاب، الالن و الالنک و رباط گوگدی آغاز 
شده است.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در تیر ماه ســال جاری سه روستا در گلپایگان به تصفیه خانه آب 
شــرب متصل شدند و اکنون نیز کلنگ آبرسانی از تصفیه خانه به 

6 روستای دیگر با جمعیت هزار نفری زده شد. همچنین حدود ۵ 
هزار متر نیز اصالح شبکه در روستاهای فاویان، شادگان، ُدم آسمان، 
َمرغ، رباط ســرخ، درب امامزاده، رباط ابوالقاسم، ُدر، تیکن و هنده 
با هزینه ای حدود یک میلیارد تومان انجام میشــود.  وی با اشاره 
به هدف از اجــرای این طرح عنوان کرد:. این طرح با هدف تامین 

آب پایدار از تصفیه خانه آب گلپایگان به روستاهای شهرستان در 
دســتور کار قرار گرفت و در واقع بــا اجرای این طرح ها میتوانیم 
مذاق مردم روستاهای شهرســتان را با تامین آب پایدار از تصفیه 
خانه آب گلپایگان، شیرین کنیم. وی ادامه داد: در سال ۹۰ کلنگ 
زنی تصفیه خانه آب گلپایگان صورت پذیرفت و سال ۹۵ این تصفیه 
خانه از محل سد کوچری به بهره برداری رسید که یک تحول بزرگ 
در حوزه آب و فاضالب شهرستان بوده است.  مدیرعامل شرکت آبفا 
اســتان اصفهان به برخی از مزیت های یکپارچه سازی شرکتهای 
آبفا شــهری و روستایی اشاره کرد و تصریح نمود:  فرایند یکپارچه 
سازی شرکتهای آبفا شهری و روستایی  سبب شد جریان خدمت 
به روســتاها شدت بگیرد. با توجه به اجرای  طرح ۱۰۰-3۰۰ قرار 
است 3۰۰ کیلومتر لوله گذاری را در طول ۱۰۰ روز با هدف توسعه 
و اصالح آبرسانی انجام دهیم که در روستاهای این شهرستان هم 

در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
اســتان قم گفت: ۵7 درصد تصادفات منجر به فوت در قم، مربوط 
به راکبین موتورسیکلت است. سرهنگ غالمرضا صدفی در گفتگو 
یی ، با گرامیداشــت حلول ماه رجب با اشاره به وضعیت ترافیکی و 
تصادفات در قم اظهار داشــت: کار کردن در رسانه، بسیار ظریف و 
ســخت و پرمسئولیت است و باید به گونه ای باشد که مورد رضایت 
خداوند قرار بگیرد قطعا سختر است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
اســتان قم افزود: در بحث ترافیکی، معضالتی در سطح شهر وجود 
دارد و در حوزه تصادفات با مسائل مختلفی مواجه هستیم، اما رسانه 
جایگاه مهمی در فرهنگ سازی و کاهش تصادفات دارد. وی تصریح 
کرد: تصادفات خســاراتی و جرحی و فوتی در ده ماهه سال جاری، 
4۹ درصد کاهش نسبت به سال قبل دارد، اما در مجموع نسبت به 
میانگین کشوری، آمار باالتر از حد نصاب است. صدفی بیان کرد: عدم 
توجه رانندگان به جلو، ســهم 36 درصدی در تصادفات قم در مدت 

۱۰ ماهه دارد، در قوانین و مقررات و آئین نامه برای توجه داشتن به 
رانندگی به صراحت مواردی داریم که اعالم شده است و راننده حق 
ندارد دخانیات استعالم کند و استفاده از تجهیزات مانند تلفن همراه 
و خوراکی و آشامیدنی ممنوع است. وی خاطرنشان کرد: در استفاده 
از تلفن همراه بســیاری از رانندگان بدون توجه به این توصیه ها به 
خود و دیگران آســیب می زنند، در این راستا در ده ماهه امسال در 

برخورد با تخلف اســتفاده از تلفن همراه افزایش چشمگیری داریم. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم عنوان کرد: آن چه مهم 
است اینکه حتما نباید مردم را جریمه کنیم و جریمه باید آخرین راه 
در بازدارندگی باشد، در این باره دو مساله مهم وجود دارد که در دنیا 
مورد توجه اســت و جزئی از وظایف رسانه نیز به شمار می رود. وی 
افزود: در حال حاضر ۵7 درصد تصادفات منجر به فوت در قم، مربوط 
به راکبین موتورسیکلت است، با توجه به اینکه موتور وسیله ای ارزان و 
غیر ایمن است و در سطح شهر قم به طور ویژه از آن استفاده می شود 
نیاز است خانواده و راکبین و دستگاهها و رسانه ها در جهت فرهنگ 
سازی در استفاده از کاله ایمنی در شهر تالش بیشتری داشته باشند. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم بیان کرد: همان قدر که 
مراقب سالمتی فرزندان هستیم، زمانی که پشت موتور می نشینند 
نیز باید حساسیت داشته باشیم تا مشکالت حاد را برای خانواده به 

وجود نیاورند.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گیالن با تأکید بر لزوم رعایت تقویم زراعی  ســال 
آتی از عموم کشــاورزان زحمتکش خواست با رعایت دقیق 
توصیه های سازمان جهاد کشاورزی استان مقدمات داشتن 
یک ســال زراعی خوب را فراهم ســازند . به گزارش روابط 
عمومــی آب منطقه ای گیالن؛ مهنــدس وحید خّرمی در 
برنامه زنده دریچه رادیو گیالن از ذخیره ســازی مناسب آب 
در مخزن سد ســفیدرود تا به امروز خبر داد و گفت: تا 2۵ 
بهمن ماه در مخزن ســد سفیدرود 7۹3 میلیون متر مکعب 
آب ذخیره شده اســت که این میزان آب در این بازه زمانی 
عدد مناســبی اســت اما این بدین معنا نیست که در سال 
زراعی پیش رو مشکلی نخواهیم داشت زیرا که فقدان پوشش 
برفی مناسب در حوضه آبریز سد سفیدرود می تواند برای ما 
نگران کننده باشــد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن 
افزود: درخصوص سد شهر بیجار که وظیفه اصلی تأمین آب 
شــرب استان را بر عهده دارد نگرانی وجود ندارد و تمهیدات 

الزم اندیشــیده شــده و تا کنون از ۱۰۵ میلیون متر مکعب 
حجم قابل ذخیره آب در این ســد، ۹4 میلیون متر مکعب 
آب ذخیره شده اســت . مهندس خّرمی در خصوص تأمین 
منابع آب کشــاورزی نیز گفت: ما بــرای تأمین آب در این 
بخش منابع مختلفی داریم که عمده ترین آنها سد سفیدرود 
اســت . وی با اشاره به ساخت ســدهای الستیکی به عنوان 
ســازه هایی منطبق بر محیط زیست گفت: در نقاط مختلف  
استان  ۱۱ سد الستیکی مصوب شــده بود که از این میان 

۱۰ سد الســتیکی در دست اجراست و 4 سد الستیکی نیز 
در شهرســتانهای لنگرود، آستانه اشــرفیه و فومن  به بهره 
برداری رسیده اند . مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن 
با اشــاره به نتایج مثبت حاصل شــده از سدهای الستیکی 
در ســطح گیالن گفت: سدهای الستیکی در بستر رودخانه 
ها احداث می شــوند و هیچگونه عوارض زیست محیطی از 
جمله قطع درخت و یا مشــکالت مربوط به منابع طبیعی را 
ندارند و از مزیت های آنها می توان به توسعه و بهبود آبیاری 
اراضی کشاورزی از طریق ایستگاه های پمپاژ در مخزن  این 
سدهاست و یا کانال های انحرافی که در ادامه آن احداث می 
شود . مهندس خّرمی ایجاد یک بستر مطمئن برای رودخانه 
ها را از دیگر مزیتهای سدهای الستیکی عنوان کرد و اظهار 
داشت: ممانعت از پدیده کف کنی یا براشت های غیر مجاز یا 
بهم ریختن کف رودخانه ها در محدوده ســد های الستیکی 
و همینطــور جلوگیری از پیش روی آب شــور دریا از دیگر 

مزیتهای آن می توان نام برد .

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت مادر 
تخصصی تولید برق حرارتی از مدیرعامل نیروگاه شــهید رجایی 
به دلیل کســب رتبه اول ارزیابی عملکرد ســاالنه نیروگاه ها با 
اهدای لوح تقدیر، تجلیل نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق شهید رجایی، در لوح اهدایی محسن طرزطلب 
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی خطاب به 
علی فرهور مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی آمده است: توسعه و 
بالندگی صنعت تولید نیروی برق حرارتی کشــور و دستیابی به 
اهداف و تامین زیرساخت های مربوطه، مرهون تالش و کوشش 
اثربخش کارکنان متعهد و خدوم شــاغل در سطح صنعت است. 

بدین وسیله از تالش های ارزنده جنابعالی، مدیران و کارکنان آن 
شرکت در تحقق اهداف و برنامه های راهبردی وزارت نیرو و کسب 
رتبه اول در ارزیابی عملکرد ســال ۱3۹8 شرکت های مدیریت 
تولید برق قدردانی می نمایم. امید اســت در پرتو عنایات خداوند 
متعال، در خدمت رسانی شایســته به ملت عزیز و نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران موفق و موید باشــید. در فرآیند اجرای 
ارزیابی عملکرد نیروگاه های حرارتی، شاخص های مختلف به ویژه 
شاخص های عمده تولید، از سوی داوران مورد بررسی قرار گرفت 
که در این میان، نیروگاه شهید رجایی با ارائه مستندات مربوط به 
رشــد شاخص های خود توانست رتبه اول ارزیابی سال ۱3۹8 را 

کسب نماید. با کسب رتبه اول ارزیابی سال ۱3۹8 از سوی نیروگاه 
شهید رجایی، این سومین مقام برتر در بین نیروگاه های حرارتی 
کشور است که در 3 سال پیاپی ۹6، ۹7 و ۹8 از سوی این نیروگاه 
به دست آمده است. اجرای به هنگام فعالیت های تعمیراتی و بهره 
برداری مبتنی بر اســتاندارد تعریف شده، ، انجام اصالحیه های 
الزم در واحدهای سیزده گانه با هدف افزایش بهره وری و راندمان 
واحدها، بهره مندی از تجهیزات و قطعات بومی با تکیه بر ظرفیت 
دانش و متخصصان داخلی، همراه با توسعه شاخص های آموزشی 
و توجه به ظرفیت های منابع انســانی، از دالیل موفقیت نیروگاه 

شهید رجایی در دست یابی به این عنوان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:

مشارکت در برنامه های فرهنگی را یک فرصت برای شرکت آبفا می دانیم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات آبرسانی پایدار  به 6 روستای گلپایگان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم:

57 درصد تصادفات منجر به فوت در قم، مربوط به راکبین موتورسیکلت است

مدیرعامل آب منطقه ای گیالن در برنامه زنده رادیو گیالن تاکید کرد:

لزوم رعایت تقویم زراعی

در پی کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد ساالنه از سوی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛

تقدیر مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر تسریع در راه اندازی موزه 
نفت مسجدسلیمان تأکید کرد   

اهواز - شــبنم قجاوند: مهندس احمد محمدی مدیرعامل شــرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب با بازدید از ســاختمان موزه اکتشــاف، حفاری و تولید صنعت نفت در 
مسجدسلیمان بر ضرورت تسریع و راه اندازی این پروژه تأکید کرد . مهندس محمدی 
در این بازدید ضمن مشاهده آخرین وضعیت فیزیکی ساختمان گنجینه موزه اکتشاف ، 
حفاری و تولید نفت مسجدسلیمان بر عزم جدی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 
راه اندازی این پروژه اثر بخش تأکید کرد و اظهار داشــت : این پروژه می تواند به عنوان 
یک پروژه زیربنایی موجب تحوالت اقتصادی و اجتماعی برای زادگاه نفت شود. الزم به ذکر است در این بازدید، علیرضا هیهاوند 
مدیرعامل جدید و قباد ناصری مدیرعامل ســابق شــرکت بهره  برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و ابوذر شجاعی نماینده مقیم 
مرکز مدیریت موزه های صنعت نفت در مسجدسلیمان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را در این بازدید همراهی 

می نمودند .

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکالت موجود در مراکز بهره برداری 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز

ساری - دهقان : جلسه بررسی مسائل و مشــکالت موجود در مراکز بهره برداری 
منطقه ۹ عملیات انتقال گاز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال 
گاز، جلســه بررسی مسائل و مشکالت موجود در مراکز بهره برداری منطقه ۹ عملیات 
انتقال گاز با حضور مدیر، معاونین، روسای ستادی منطقه و روسای مراکز بهره برداری به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. مقدم بیگلریان مدیر منطقه با تشکر از زحمات و تالش 
کلیه همکاران در انجام وظایف محوله در فصل سرد سال، به روسای مراکز بهره برداری 
تاکید نمود تا بر فعالیت های اصلی مراکز بهره برداری )حریم، ایمن ســازی خطوط لوله، حفاظت کاتدیک و شیرهای خودکار( 
تمرکز  و توجه بیشتری داشته و همچنین با توجه به برگزاری المپیاد در حوزه بهره برداری خطوط لوله ، آمادگی الزم را کسب 
کنند. وی خواستار توجه و اهتمام بیشتری در خصوص مبحث حریم منطقه شد و در ادامه افزود: مراکز بهره برداری، پیگیری ویژه 
ای در رابطه با پروژه های تغییر کالس در حوزه خود داشته باشند و همچنین برنامه ریزی الزم برای تعمیرات خطوط لوله بعد از 

انجام پیگرانی هوشمند را انجام دهند. در ادامه جلسه روسای عملیاتی و ستادی نیز به تبادل و اظهار نظر پرداختند.

با حضور استاندار بوشهر عملیات اجرایی احداث شبکه جمع آوری فاضالب 
مناطق ساحلی شهر گناوه آغاز شد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر: با حضور 
استاندار بوشهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
، امام جمعه گناوه و فرماندار شهرستان گناوه و مسئولین محلی 
عملیات اجرایی احداث شــبکه جمــع آوری فاضالب مناطق 
ســاحلی شهر گناوه آغاز شد. عبدالکریم گراوند در آیین افتتاح 
طرح های عمرانی، خدماتی و آمورشــی در شهرستان گناوه با 
تبریــک ایام اهلل دهه فجر از افتتاح و آغاز ســاخت 4۵ پروژه در 
گناوه خبر داد و اظهار داشت: برای افتتاح و اجرای این پروژه ها 
۱2۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است. وی، با بیان اینکه 
افتتاح و اجرای پروژه ها قابل قیاس با سال گذشته نیست تصریح 
کرد: طرح های مهمی در ایام  اهلل دهه فجر در گناوه افتتاح شده 
که ادامه شبکه فاضالب از آن جمله است. استاندار بوشهر ضمن 
تقدیر از مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر و قدردانی از تالش های انجام شده در عرصه اجرای طرح فاضالب در 
گناوه افزود: عملیات اجرایی احداث شبکه جمع آوری فاضالب مناطق ساحلی گناوه به طول ۱6 کیلومتر برای استفاده 2 هزار و 
۵۰۰ مشترک با 4۵ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور آغاز شد. گراوند با تاکید بر توسعه طرح های 
جمع آوری شــبکه فاضالب در استان تصریح کرد: مجهز شدن تمام شهرهای ساحلی استان بوشهر به شبکه جمع آوری و رفع 
فاضالب در اولویت قرار دارد و از طرح های ضروری است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هم با تبریک ایام اهلل دهه 
فجر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی احداث شبکه جمع آوری فاضالب مناطق ساحلی گناوه افزود: این طرح به طول ۱6 کیلومتر 

تا سال ۱4۰۱ تکمیل می شود که 2 هزار و ۵۰۰ خانوار گناوه ای از آن بهره مند می شوند.

شهردار رشت در بازدید از سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رشت عنوان کرد؛ 
در شرایطی قرار نداریم که با آزمون و خطا پیش برویم 

رشت - خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشــت در بازدید از سازمان مدیریت 
حمل و نقل شهرداری رشت عنوان کرد؛ در شرایطی قرار نداریم که با آزمون و خطا 

پیش برویم ؛ هیچ اشتباهی در زمینه تکریم ارباب رجوع پذیرفتنی نیست  
سید محمد احمدی شهردار رشت در بازدید سرزده از سازمان مدیریت حمل و نقل 
شــهرداری رشــت با مجموعه مدیریت و  پرسنل این سازمان دیدار و گفتگو کرد. به 
گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی پس از بازدید از واحدهای مختلف سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری رشت در نشست با ریاست و مدیران این سازمان اظهار داشت: به دنبال خدمت صادقانه به شهروندان هستیم و 
باید تالش نماییم در هر جایگاهی که قرار داریم برای رضای خداوند، خدمت به مردم و توسعه شهر گام بر داریم. شهردار 
رشــت بررســی نقاط ضعف و قوت سازمان ها را با اهمیت دانســت و ادامه داد: اگر به مجموعه عملکردی سازمانی نقدی 
وارد است باید منصفانه، تمامی نقاط ضعف و قوت را شناسایی نماییم و به ارائه راهکار جهت تبدیل تهدیدها به فرصت ها 
بپردازیم. بعضی از کاستی ها ساختاری است و برای مرتفع نمودن آنها به زمان و برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت 
نیازی اســت. وی اظهار کرد: برقراری نظم و انضباط و ســاماندهی مطلوب نیروهای انسانی یکی از اصلی ترین و مهمترین 
مولفه های مدیریتی اســت که پایه های برنامه ریزی جهت پیشــبرد به سمت اهداف سازمانی را بنا می کند. سید محمد 
احمدی برنامه محوری را در مجموعه مدیریت شــهری ضروری خواند و اظهار داشت: در شرایطی قرار نداریم که با آزمون 
و خطا پیش برویم و می بایســت تمامی تالش خود را برای به حداقل رساندن خطاها به کار بگیریم و با اعتماد به مدیران 

و تفویض اختیار به آنان انتظار حصول نتیجه مطلوب را داشته باشیم.

امضا تفاهم نامه همکاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان با دانشگاه آزاد اسالمی گنبد کاووس

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از امضا تفاهم نامه همکاری این 
شرکت با دانشگاه آزاد اسالمی گنبد کاووس خبر داد.عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبرگفت:این تفاهم نامه به منظور استفاده از 
توانایی های علمی، پژوهشی، فناوری و آموزشی با هدف تقویت و توسعه همکاری فی مابین، دسترسی و بکارگیری دانش و فناوری 
روز در اجرای طرحهای پژوهشی بر اساس موضوعات مرتبط با نیازهای متقابل منعقد شده است.وی فراهم سازی زمینه نشستهای 
پژوهشی مشترک و تعامالت علمی و آموزشی با دانشگاه آزاد گنبد کاووس را از محورهای این تفاهم نامه برشمرد.افتخاری ضمن 
قدردانی از تالش همکاران خود در کمیته پژوهش منطقه خاطر نشان کرد: امیدواریم این تفاهم نامه در مسیر اجرایی خود نتایج 
مطلوبی برای طرفین بهمراه داشته باشد.مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان اظهار داشت: انجام طرحهای 
تحقیقاتی و توسعه فناوریهای مورد نیاز شرکت و حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی با موضوعات مرتبط با شرکت ملی 

پخش فراورده های نفتی از دیگر موضوعات این تفاهم نامه می باشد.  

از بانوان شاغل در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
تقدیر شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با ســالروز والدت با سعادت حضرت فاطمه)س( از بانوان شاغل در شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان تقدیر شد.عیسی افتخاری، مدیر منطقه به همراه معاون مالی اداری و مسئول روابط 
َّا أَْعَطْیَناَک الَْکْوثََر،  عمومی منطقه با حضور در اتاق کار بانوان ضمن تبریک بمناســبت روز زن و گرامیداشت مقام مادر، افزود: إِن
حضور شــما زنان و مادران ایرانی در عرصه کار و تالش با تاســی به حضرت زهرا)س( و با اتکا بر خصایصی نظیر سخت کوشی، 
قناعت، نجابت، عفاف و از خودگذشتگی زمینه ارتقا مادی و معنوی جامعه را فراهم آورده است.بر پایه این گزارش مدیر شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با اهدا لوح تقدیر و هدایایی از بانوان تقدیر کرد.گفتنی است آیین تقدیر از بانوان 

شاغل در نواحی گنبدکاووس، گرگان و کردکوی نیز توسط روسای این نواحی برگزار شد.
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در طول مس��یر کسب و کار و با توجه به شرایط جدید برای عبور 
از خط��رات و بهره ب��رداری از فرصت ها باید تغیی��رات الزم در مدل 
کس��ب و کار اعمال شود. تغییر مدل های کسب و کار شامل اصالح 
ی��ک عنصر واحد، تغییر چندین عنصر به ط��ور همزمان و یا تغییر 
تعامالت بین عناصر در چهار حوزه نوآوری است: ارزش پیشنهادی، 

ارزش عملیاتی، سرمایه انسانی و ارزش مالی.
ممکن است مدل کسب و کار اولیه دارای نقص و کاستی باشد و 
برای ایجاد شتاب در فروش شرکت باید تغییراتی در آن ایجاد شود.
به عنوان مثال نحوه س��رمایه گذاری کس��ب و کار، نحوه کسب و 
توزیع س��ود و نحوه اس��تفاده از س��رمایه می تواند تغییر کند و در 

نتیجه این تغییرات ارزش جدیدی ایجاد شود.
تحقیقات نشان می دهند که نوآوری در مدل های کسب وکار برای 
بقای شرکت، عملکرد کسب و کار و به عنوان منبع مزیت رقابتی از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
بخش��ی از این تغییرات در مدل کسب و کار مربوط به دیجیتالی 

شدن اس��ت، زیرا کس��ب و کارها فعالیت های اقتصادی جدیدی را 
در بازارهای مجازی به ص��ورت آنالین دنبال می کنند، مثال کمبود 
پرس��نل با مهارت باال ش��رکت ها را مجبور به اس��تخدام و استقرار 
کارمندان ارش��د در ه��ر کجا که می توانند پی��دا کنند می کند و با 
مجازی ش��دن س��ازمان ها از فناوری برای برق��راری ارتباط با آنها 

استفاده می شود.
زنجیره ه��ای تأمین با تغییر در عوامل کالن، از جمله قیمت نفت، 
اقتصاد و ... و در عوامل خرد مانند تغییر فناوری و تغییرات مالیاتی، 

دوباره در حال ساخت هستند.
ی��ک مثال واقعی ط��ی  بیماری همه گیر کرونا اس��ت، مش��اغل 
و کس��ب و کارها مجبور ش��دند با س��رعتی که  تص��ور نمی کردند 

تصمیمات استراتژیک بگیرند.
 ما ش��اهد افزایش در بازآفرینی و تطبیق مدل های کس��ب و کار 
برای کاهش تأثیر COVID-1۹ و حفظ جایگاه کس��ب و کار در 

شرایط جدید هستیم.
دو نمونه مهم از تغییرات مدل کسب و کار شامل کسب و کارهای 
)B۲B( در حال تبدیل س��ریع به کس��ب و کارهای )B۲C( است، 
مانند تأمین کنندگان عمده فروش��ی مواد غذای��ی و تهیه کنندگان 

رویدادهایی که برای حفظ جریان درآمدی، با توجه به شرایط پیش 
آم��ده، خود را با گرفتن س��فارش مواد غذای��ی و غذاهای آنالین از 

خانوارها سازگار کردند.
همچنین تعطیلی اجباری مغازه ها و اماکن باعث ش��ده است که 
مش��اغل از دنیای واقعی و فیزیکی به دنیای مجازی کوچ کرده و به 

فروش آنالین کاالها و خدمات بپردازند.
تغییر در ارزش پیشنهادی :

اولی��ن ح��وزه ن��وآوری در م��دل کس��ب و کار می توان��د ارزش 
پیش��نهادی آن باش��د. ش��امل بازنگری در مورد آنچه یک شرکت 
می فروشد، کاوش در مورد نیازهای جدید مشتری، کسب مشتریان 
هدف جدید و تعیین اینکه آیا مزایای ارائه ش��ده توس��ط مشتریان 

درک می شود یا خیر.
س��ازمان های مدرن ب��ه منظور جذب و حفظ بخ��ش عمده ای از 
مش��تری خود، به نوآوری مربوط به ارزش پیشنهادی توجه زیادی 
دارند. توسعه مدل های جدید کسب و کار معموالً با بیان یک ارزش 
پیش��نهادی جدید مشتری آغاز می ش��ود. یکی از تغییرات در مدل 
کسب و کار با هدف »تامین نیازهای برآورده نشده مشتری« است. 
ممکن اس��ت ش��رکت ها ندانند که چه چیزی بیشتر از همه برای 

مش��تریان هدف مهم اس��ت. یک رس��توران ممکن اس��ت با ارزش 
پیش��نهادی ارائه وعده های غذایی با کمترین هزینه در گروه کسب 
و کارهای غذایی کار خود را ش��روع کند، اما در طول کس��ب و کار 
یاد بگیرد که آنچه مش��تری واقعاً آن را می خواهد خدمات س��ریع 
برای سفارشات در ظهر یا بعد از کار است. سپس مدل کسب و کار 
تغییر می یابد تا در بهب��ود بهره وری تولید و کاهش زمان تهیه غذا 
متمرکز ش��ود. قیمت وعده های غذایی در مدل جدید ممکن است 

افزایش یابد.
فرصت های درآمد جدید: مدل کس��ب و کار یک شرکت مشخص 
می کند که گروه های مش��تریان هدف کدام گروه ها هستند. سپس 
اس��تراتژی های بازاریابی برای دستیابی به این گروه ها و ترغیب آنها 
برای خرید از شرکت تدوین می شود. فرصت های جدید درآمد غالباً 
با موفقیت در مدل کس��ب و کار ش��رکت اثبات می ش��ود. مدیریت 
کش��ف می کند که محصوالت یا خدمات ایجادشده برای یک گروه 
ممکن اس��ت برای گروه های دیگر نیز مفید باش��د پس مدل کسب 
و کار اصالح ش��ده و گس��ترش می یابد و ش��امل بازارهای جدیدی 

می شود که شرکت قصد دارد به آنها نیز دسترسی پیدا کند.
modirinfo :منبع

تغییر در مدل کسب و کار چه زمانی و چرا اتفاق می افتد؟

سکینه حجازی  فر
کارشناس ارشد کارآفرینی 
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ایده  های جذاب برای تولید محتوای شبکه های اجتماعی
ش��ما هم جزو کس��انی هس��تید که زمان��ی که صحب��ت از محتوای 
شبکه های اجتماعی می شود، گیج و سر در گم می شوید و نمی دانید چه 
باید کرد؟ مطمئن نیستید چه بنویسید تا مقدار الیک یا نظرات بیشتری 
دریافت کنید؟ نمی دانید چه بنویس��ید که توس��ط کاربران، بیش��تر به 
اش��تراک گذاشته شود؟ محتوای شبکه های اجتماعی اصلی ترین بخش 
در ش��بکه های اجتماعی است. براساس محتواس��ت که شما می توانید 
برای کس��ب و کار خود مشتری جذب کنید. در اینجا چند ایده  جذاب 
برای بهبودبخشیدن به محتوای شبکه های اجتماعی شما وجود دارد. با 
رعایت کردن این نکات، شما از کاربران خود مشارکت بیشتری دریافت 
خواهید کرد. این ایده ها را می توانید برای تمامی ش��بکه های اجتماعی 

خود از قبیل فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و . . . پیاده کنید.
محتوای کوتاه و تاثیرگذار  •

محتوای کوتاه و تاثیرگذار در تمامی ش��بکه های اجتماعی بیش��ترین 
مخاطب را ب��ه خود جذب می کند. فرقی نمی کند کدام پلتفرم باش��د، 
محتوا باید بدون ابهام، مس��تقیم و الهام بخش باش��د. مهم نیست که در 
چه پلتفرمی پس��ت می گذارید، به این فکر کنید که مخاطبین شما چه 
نیازی دارند. مس��تقیما در مورد همان نیاز صحبت کنید و راه حل ارائه 

دهید. آنها را تشویق به همکاری کنید.
گراف و جدول  •

یک اس��تراتژی عالی برای به اش��تراک گذاشتن پس��ت های شما در 
ش��بکه های اجتماعی این اس��ت که اصیل باش��ید. به این معنا که هر 
آنچه تولید می کنید، حاصل کار خودتان باشد و نه دیگران. تهیه کردن 
جدول و گراف از داده های کسب و کارتان، راه بسیار خوبی برای رسیدن 
به هدف اس��ت. یک س��ری آمار و ارقام صنعتی در نتیجه  تحقیقاتی که 
انجام داده اید، تهیه کرده، از اب��زاری نظیر Onlinecharttool برای 

تبدیل این ارقام به جدول  استفاده کنید.
اخبار فوری  •

براس��اس تحقیق��ات، بیش از نیم��ی از مردم دنیا اخب��ار را از طریق 
ش��بکه های اجتماعی دنبال می کنند. اگر می خواهید مشارکت کاربری 
بیشتری نصیب ش��بکه های اجتماعی شما شود، همچنین اعتبار کسب 
و کار ش��ما افزایش پیدا کند، س��عی کنید همیشه گوش به زنگ وقایع 
مهم در صنعت خود باش��ید. همیشه سعی کنید اولین نفری باشید که 
اخبارهای مهم و دس��ت اول را در صنعت خود منتشر می کنید. در این 
صورت همیشه کاربران شما را به عنوان یک منبع به روز شناخته و دائما 
برای کسب اخبار جدید به سراغ شبکه های اجتماعی برند شما می آیند.

)UGC( محتوای تولیدشده توسط کاربر  •
آیا برای کس��ب و کار و ی��ا محصول خود هیچ هش��تگی دارید؟ اگر 
دارید، سریعا می توانید عکس ها و پست های خود را از طریق هشتگ در 
صفحات کاربران و دنبال کنندگان خود پیدا کنید. بازنشر دادن اینگونه 
پس��ت ها در صفحه  خود ش��ما را در بازاریابی دهان به دهان، معروف تر 

خواهد کرد.
پست های سناریودار  •

پست هایی طراحی کنید و به عنوان محتوای شبکه های اجتماعی در 
پلتفرم های مختلف خود قرار دهید که دارای س��ناریو باش��ند. این کار 
فقط برای جلب توجه مخاطبین و ایجاد رابطه دوس��تانه تر با آنهاس��ت. 

جنبه  شوخ طبعی آن را نیز در نظر بگیرید.
برای مثال، از کاربران خود بپرس��ید که اگر برای یک روز به آنها یک 
میلی��ارد تومان پ��ول بدهند و باید ظرف یک روز آن پول خرج ش��ود، 

چطور آن پول را خرج می کنند؟
این دس��ت پست ها مشارکت کاربری را برای شما افزایش داده، پست 
ش��ما بازدید بیشتری خواهد خورد. همچنین ممکن است تعداد زیادی 
از کاربران آن را با دنبال کنندگان خود به اش��تراک بگذارند و این برای 

برند شما، موفقیت بزرگی محسوب می شود.
اینفوگرافیک های اصیل  •

براس��اس تحقیقات، اینفوگرافیک های اصیل، از انواع محتوای بصری 
هس��تند که بیشترین مش��ارکت کاربری را برای کس��ب و کار شما به 
ارمغ��ان می آورند. خوش��بختانه، الزم نیس��ت پول خیل��ی زیادی برای 
س��اختن اینفوگرافیک ه��ای مخصوص به خود، هزین��ه کنید. ابزارهای 

نظیر Canva و Piktochart ، قالب هایی با قیمت های بس��یار پایین 
و حت��ی رایگان در اختیار ش��ما ق��رار می دهن��د. اینفوگرافیک ها را با 
رنگ های جذاب، محتوای کم ولی ارزش��مند بس��ازید. اینفوگرافیک ها 

غوغا می کنند.
سواالت باز در تولید محتوای شبکه های اجتماعی  •

مش��ارکت شبکه های اجتماعی بس��یار اهمیت داشته و تاثیر بسزایی 
دارد. هرچ��ه نظرات بیش��تری از کاربران دریافت کنید، پس��ت ش��ما 
بیش��تر دیده می ش��ود. پست های پرسش��ی گزینه  بس��یار خوبی برای 
افزایش نظرات کاربران در صفحات مجازی ش��ما هس��تند. نظر کاربران 
و دنبال کنندگان خود را برای یک پس��ت خود بپرسید. اگر می خواهید 
تصمی��م جدیدی در ایجاد تغییرات در محصول خود داش��ته باش��ید، 
می توانید در ش��بکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید و از کاربران 
خود بازخورد بگیرید. حتی از آنها بخواهید که با یک ایموجی یا استیکر 

جوابگوی سوال شما باشند. نظرات کاربران، معجزه است!
پست های فصلی  •

ب��رای تولی��د محت��وای ش��بکه های اجتماعی خود عکس، پس��ت و 
ویدئوهای مناس��بتی با وقایع پیش رو تهیه و منتشر کنید. برای مثال، 
چه طراحی س��ایتی برای عید نوروز داش��ته باش��یم؟ از چه قالبی برای 
اینس��تاگرام خود برای محرم استفاده کنیم تا مخاطبین بیشتری جذب 
کنی��م؟ برای زمس��تان پیش رو چگونه درصد ف��روش محصول خود را 

افزایش دهیم؟
پخش مکالمه زنده  •

بعضی از ش��بکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و اینستاگرام، قابلیت 
ویدئ��وی زنده دارند. محتواه��ای بصری برای مخاطبان بس��یار جذاب 
هس��تند. با اس��تفاده از اینگونه محتوای ش��بکه های اجتماعی، مباحث 

مفید و کاربردی راه انداخته و مخاطبین بیشتری جذب کنید.
استوری گذاشتن  •

ب��ا حج��م محتواهای زیادی که ه��ر لحظه در ش��بکه های اجتماعی 
کاربران تولید می ش��ود، نش��ان دادن محتوای خودتان به کاربران یک 
کار بس��یار مشکل است. استوری گذاشتن در شبکه های اجتماعی، یک 
کار عاقالنه برای نشان دادن محتوای تان به مخاطبین است. سعی کنید 
اس��توری های خود را جالب و خالقانه تولی��د کنید تا دفعات بعدی نیز 

مخاطبین مشتاق به دیدن آن باشند.
عکس های جالب  •

شوخ طبعی همیشه یک راه بسیار مناسب برای جلب توجه مخاطبین 
است. عکس های جالب و خنده دار نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از 
ابزاری نظیر Post Planner برای پیدا کردن انواع محتوای شبکه های 
اجتماع��ی ک��ه به تازگی محب��وب ش��ده اند می توانید اس��تفاده کنید. 

شوخ طبعی همیشه نتیجه  مثبتی بر جای می گذارد.
عکس های شخصی و ویدئو  •

با منتش��رکردن تعدادی از عکس های ش��خصی خود در ش��بکه های 
اجتماعی تان، اجازه دهید که مخاطبین ش��ما جنبه  انس��انی برند شما 
را نیز بشناس��ند. الزم نیس��ت عکس های بس��یار ش��خصی و خصوصی 
خود را منتش��ر کنید. همین که کاربران بدانند شما که هستید و پشت 

شبکه های اجتماعی شما، چه کسی فعالیت می کند، کافی است.
مسابقه عکس  •

از مخاطبی��ن خود بخواهید تا در مورد موضوعی خاص عکس بگیرند 
و برای شما ارسال کنند. برای مثال، عکس از محصول خریداری شده از 
برند ش��ما در دفتر کارشان. به آنها بگویید که عالوه بر بازنشر دادن آن 
عکس در صفحه  خود، به بهترین عکس نیز جایزه داده خواهد شد. باور 

کنید مشارکت مخاطبین در چنین پست هایی چند برابر خواهد شد.
آمار و ارقام  •

آمار و ارقام مربوط به صنعت خود را با کاربران تان به عنوان محتوای 
ش��بکه های اجتماعی در میان بگذاری��د. حتی اگر این آمار را به صورت 

عکس در بیاورید نیز برای شما یک امتیاز به حساب می آید.
برگزیدن یک قطعه  کوچک از مطالب وبالگ  •

پس��ت گذاش��تن از لینک آخرین مطلب وبالگ ت��ان احتماال بازدید 
باالی��ی نخواهد گرفت. به جای آن، ی��ک قطعه از مطلب وبالگ خود را 
به صورتی بس��یار جذاب و گیرا، با یک عکس بس��یار مناسب به عنوان 

محتوای ش��بکه های اجتماعی خود اس��تفاده کنید. در این پست لینک 
و آدرس مطلب ت��ان در وب س��ایت را نی��ز اضافه کنی��د. در این صورت 
اگر مطلب گیرا باش��د، کاربران با مراجعه به س��ایت، ادامه  آن را دنبال 
خواهند کرد. پس برای دعوت کردن کاربران به وب سایت خود از طریق 
ش��بکه های اجتماعی تان، تمام س��عی خود را ب��ر روی تولید محتوای 

شبکه های اجتماعی با کیفیت باال به خرج دهید.
نظرسنجی  •

ه��ر چند وق��ت یکبار یک نظرس��نجی در مورد محص��والت خود در 
ش��بکه های اجتماعی از مخاطبین داشته باشید. ش��ما می توانید راهی 
س��اده برای این کار انتخاب کنید. برای مثال، عکس��ی طراحی کنید و 
چند محصول را کنار هم بگذارید. به عکس ها شماره داده و خیلی ساده 
از مخاطبین بخواهید یک عدد را انتخاب کنند و آن را زیر پست، تایپ 
کنند. این نظرس��نجی هم برای گرفتن بازخورد مشتریان برای کسب و 
کار ش��ما مفید بوده و هم برای اینکه پست شما بازدید بیشتری بخورد 

بسیار الزم است.
اشارات غیرمستقیم  •

برای تحریک کردن کنجکاوی کاربران خود، اش��اره ای به محصوالت 
جدید خود داش��ته باشید. الزم نیست همه  جزییات را بیان کنید. کافی 
اس��ت تا با جمالتی ش��گفت آور، توج��ه آنها را به محتوای ش��بکه های 
اجتماع��ی خود جل��ب کنید. برای مثال، یک ش��رکت تولید روغن های 
گیاهی با نوشتن جمله  »دیگر از چین و چروک خبری نیست، محصول 
جدیدی در راه اس��ت«، به راحتی می توان��د توجه مخاطبین را به خود 
جلب کند. باید در رابطه با کس��ب و کارتان، بهترین جمالت را انتخاب 

کرده و به کار ببرید.
پست هایی با مضمون »جای خالی را پر کنید«  •

ی��ک روش قدیمی اما کارآمد! یک س��وال س��اده طراح��ی کنید و از 
کاربران خود بخواهید تا جای خالی را برای ش��ما با کلمات مناس��ب پر 
کنن��د. این روش حتی از روش »س��واالت باز« نیز بهتر نتیجه می دهد. 

چراکه سریع و ساده پاسخ داده می  شوند.
پست های پاسخ  •

گاهی برخی مباحث جنجالی در جامعه اتفاق می افتد که اذهان عموم 
مردم را به خود جلب می کند. ش��ما هم در این مباحث تا جایی که به 
ش��ما لطمه ای وارد نمی شود، شرکت کنید. دنبال کنندگان شما، دیدن 
این دست مکالمات باز و بی پروا را بسیار دوست دارند. نسبت به مسائل 
جامعه اهمیت نش��ان دهی��د و با مردم همدردی کنی��د. این کار باعث 

ایجاد ارتباط عاطفی شما با دنبال کنندگان شما خواهد بود.
گواهینامه ها و رضایت نامه ها  •

اگر پیامی تحت عنوان ابراز رضایت، از طرف مش��تریان خود دریافت 
کرده اید، آن را قطعا در صفحات شبکه های اجتماعی خود انتشار دهید. 
از تعدادی از این پیام های رضایتمندی مشتریان، یک ویدئو کلیپ تهیه 
کنید و به اش��تراک بگذاری��د. این ویدئو بیش از چی��زی که فکرش را 

بکنید، بازدید شما در صفحات شبکه های مجازی را افزایش می دهد.
تصاویر متحرک  •

زمانی که محتوای ش��ما متحرک باشد، ش��انس بیشتری برای دیده 
شدن محتوای شما وجود دارد. محتوای متحرک برای مخاطبین بسیار 

جذاب است و طرفداران زیادی در شبکه های اجتماعی دارد.
عکاسی زیبا از محصول  •

سعی کنید عکس های زیبا، هنری و حرفه ای از محصوالت خود تهیه 
کنی��د و به عنوان محتوای ش��بکه های اجتماعی خ��ود، در معرض دید 
مخاطبی��ن قرار دهید. عکس های حرفه ای همیش��ه توجه مخاطبین را 
جلب کرده و آنها را ترغیب به خرید محصول می  کنند. اگر الزم اس��ت، 
از طریق نرم افزار فوتوش��اپ نیز رنگ و لعاب درخشان و خیره کننده به 
عک��س بدهید تا جذابیت آن را باال بب��رد. عکس ها می توانند برای برند 

شما توفان به پا کنند.
حقایق جالب  •

یک حقیقت در م��ورد صنعت یا آمار تصادفی در مورد محصول خود 
را با کاربران خود به اش��تراک بگذارید و ب��ا کلمه کلیدی خاصی آن را 
مش��خص کنید. این محتوای ش��بکه های اجتماعی را در غالب تصویر و 

عکس ارائه کنید.

فعالیت در ش��بکه های اجتماعی را جدی بگیرید. محتوای شبکه های 
اجتماعی در کنار محتوای وب سایت شما، می توانند کسب و کار شما را 
به موفقیت برس��انند. فقط کافی است بر روی همه جوانب تمرکز کنید. 
از کاره��ای رقبا ایده بگیرید. ایده ها را در کار خود به صورت خالقانه به 

کار ببرید. بی شک نتیجه فوق العاده خواهد بود. 
uprock :منبع
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ب��رای بعضی از اف��راد، دورکاری ممکن اس��ت یک رویا 
باشد و برای برخی دیگر، کابوس به نظر می رسد. دورکاری 
بدون چالش نیس��ت. هنگامی که با فرزندان خود در خانه  
راحت تان هس��تید، تمرکز کردن بسیار دشوار است. ممکن 
اس��ت کل روز در لباس خواب خود باش��ید، نتوانید تمرکز 
کنید و حتی نتوانید س��اده ترین کاره��ا را بدون تجهیزات 

اداری انجام دهید. 
 نترس��ید؛ ای��ن هفت کتاب ب��ه ش��ما در زندگی جدید 
دورکاری، از مدیری��ت زم��ان ت��ا ضروری ترین م��وارد آن، 

کمک می کند:
 The Home Office( »1. دس��ت نامه  »اداره  خانگ��ی

)Lorie Marrero( اثر لوری ماررو ،)Handbook
این، کتاب خیلی خوبی است چون به شما کمک می کند 
تا یک سیس��تم سازماندهی شده و مستحکم داشته باشید. 
دس��ت نامه  »اداره  خانگی«، چگونگی حف��ظ روتین روزانه  
تمیز و مرتب نگه داش��تن فضای کار ش��ما، هم فیزیکی و 
دیجیتالی را برای تان بیان می کند. همچنین، تعداد زیادی 
راه حل آورده ش��ده اس��ت و ش��ما می توانید هر کدام که 
برای ت��ان جواب می ده��د را انتخاب و ب��ه آن عمل کنید. 
همچنین، به ش��ما نکاتی در مورد مدیریت زمان، مدیریت 
ایمیل ه��ا، تماس های تلفنی و نح��وه  تنظیم زندگی حول 

کارتان، یاد می دهد.
 Work from( دورکاری«  »سوپراس��تار  کت��اب   .۲
 Jack( ویلس��ون  ج��ک  اث��ر   ،)Home Superstar

 )Wilson
این کتاب درباره  عوامل حواس پرتی و مشکالت ناشی از 
دورکاری اس��ت و به این قضیه اشاره می کند که اکثر مردم 
برای داش��تن آزادی بیش��تر دورکاری را انتخاب می کنند: 
برای آنها س��خت اس��ت که وقتی می توانند آزاد باشند ، به 
ص��ورت روتین کار کنند، در ع��وض ترجیح می دهند روی 

مبل لم دهند و تلویزیون تماشا کنند.
 و خ��ب بدیهی اس��ت که اگر تمام اوق��ات کاری خود را 
صرف تلویزیون دیدن کنید، برای تان دردسرس��از می شود. 
این کتاب چگونگی بهره وری و کار بهتر، سریع تر و راحت تر 
از همیش��ه را بیان می کند. برنامه همه افراد متفاوت است 
بنابراین باید کارهای خود را براساس بهترین زمان بندی که 

به درد شما می خورد برنامه ریزی کنید.
 ممکن اس��ت دوست داشته  باش��ید عصر ها کار کنید و 
صبح برای کودکان تان وقت آزاد داش��ته باش��ید یا ممکن 
است صبح زود بهترین کارکرد را داشته باشید. راه حل این 
اس��ت که بهترین زمان بندی مناسب خودتان را پیدا کنید. 
این کتاب، کوتاه و در عین حال پر از اطالعات ارزش��مند و 

به درد بخور است.
 Secrets of the( دورکار«  نیروه��ای  »اس��رار   .3
داگالس  تِرس��ا  نوش��ته    ،)Remote Workforce
 Holly( گ��وردون  هال��ی   ،)Teresa Douglas(

)Mike Webber( و مایک وبر )Gordon
ح��اال دیگر کل دنیا به دفتر کار ما تبدیل ش��ده اس��ت. 
اکنون می توانیم از خانه، کافی ش��اپ یا س��الن بدنس��ازی 
کار کنی��م، ام��ا کار کردن و انگیزه داش��تن، آن هم وقتی 
که در اداره  خود نیس��تیم یا رئیس مان نزدیک مان نیست، 
بسیار دشوار  اس��ت. این کتاب شامل روش های جلوگیری 
از تنهای��ی، نحوه  برق��راری ارتب��اط از راه دور با همکاران، 
نحوه  شبکه س��ازی یا نتورکینگ )Networking( و رشد 
حرف��ه ای خود به ص��ورت آنالین و م��واردی از این قبیل 

می شود.
این کتاب توس��ط کارمن��دان و برای کارمندان نوش��ته 
 ش��ده  اس��ت، نه برای ش��رکت ها یا مدیران ش��رکت ها. در 
عوض، مخصوص دورکارها اس��ت و به آنها کمک می کند تا 
چارچوب ذهنی مناسب برای دورکاری را تشخیص دهند. 

در کل کتاب واقعا مفیدی است.
4. »ت��وازن: یافت��ن نقط��ه ای ب��رای م��ادران دورکار« 
Balanced: Finding Centre as a Work-at-(

 )Tricia Goyer( نوشته  تریشیا گویر ،)Home Mom
این کتاب برای همه  مادرانی است که در خانه می مانند. 
مادر بودن و دورکار بودن، مزایای واضح زیادی دارد: نیازی 
به پول دادن به مربیان یا نگهدارنده های کودک نیس��ت و 
ش��ما می توانید زمان زیادی کنار کودکان تان سپری کنید. 
با این وجود، مشکالتی نیز دارد: پرورش کودکان در حالی 
که باید یک برنامه  کاری را از پیش ببرید ، اصال کار ساده ای 

نیست، اما می توان آن را انجام داد.
در ای��ن کتاب، تریش��یا گوی��ر، تجربیات ش��خصی اش 

را ب��ه عنوان م��ادری که در خان��ه کار می کند و همچنین 
انتخ��اب کرده ک��ه به فرزندانش در خان��ه آموزش دهد به 
اشتراک می گذارد. او سخت تالش کرد تا تعادلی بین همه  

بخش های زندگی اش ایجاد کند.
۵. »چگون��ه خان��ه یا دفترکار خ��ود را مرت��ب کنیم تا 
 How to Declutter( »بهره وری م��ان افزای��ش یاب��د
 Your Home or Work Office to Improve

)Sarah Adams( نوشته  سارا آدامز ،)Productivity
براس��اس اصول دورکاری، این کتاب به شما یاد می دهد 
که چگونه دفت��ر کار منزل تان را مرتب کنید و آن را تمیز 
نگه دارید. نویس��نده این کتاب، س��ارا آدام��ز، به این نکته 
اشاره می کند که یک فضای اداری، باید مرتب و تمیز باشد 

تا شما بتوانید تمرکز کنید و کارهای خود را انجام دهید.
6. »هی��چ جایی ب��رای کار کردن بهتر از خانه نیس��ت« 
 There’s No Place Like Working from(

 )Elaine Quinn( نوشته  الین کوین ،)Home
نویس��نده  این کتاب، الین کوین، بیش از 10سال تجربه 
مش��اوره به صاحبان مشاغل آزاد و کارکنان دورکار را دارد. 
او بهت��ر از هر کس��ی می داند که چگونه بای��د کارها را به 
اتمام رس��اند و از عادت های نامناس��ب دور ماند. از آنجایی 
که ممکن است شما نتوانید شخصا از الین مشاوره بگیرید، 
این کتاب بهترین کاری اس��ت که می توانید برای یادگیری 

و نحوه  پیگیری، انجام دهید.
 The Art of Working( دورکاری«  »هن��ر   .7

 )Scott Dawson( اثر اسکات داوسون ،)Remotely
اس��کات داوسون، به مدت ۲1 س��ال دورکار بوده است. 
داوس��ون در این کت��اب خودیاری، که پ��ر از حکایت های 
خنده  دار واقعی اس��ت، بررسی می کند که چگونه کارکنان 
دورکار می توانن��د ی��اد بگیرند که پیش��رفت کنند. به طور 
معمول، افراد ی��اد نمی گیرند که چگون��ه دورکاری کنند. 
آنه��ا بای��د آن را خود ب��ه تنهایی ی��اد بگیرند. داوس��ون 
بهتری��ن راه ه��ای ایجاد فض��ای کاری باکیفی��ت و خوب، 
ش��امل فضاهای همکاری تا کافی شاپ و بهترین رفتارها و 
روش هایی که ش��ما را به یک دور کار موفق تبدیل می کند 

را توضیح می دهد.
Addicted2Success/ucan :منبع

7 کتابی که به شما کمک می کند تا یک دورکار ماهر شوید

 چگونه برای کسب و کارهای کوچک
تبلیغات جذاب بسازیم؟

آیا قصد دارید برای کس��ب و کار کوچک تان کمپین تبلیغات��ی جذاب ایجاد کنید؟ بازاریابان و رهبران 
برندها می دانند که برنامه ریزی برای تبلیغات نیازمند تفکر است و اینکه همیشه موفق نخواهد بود.

برای شکس��ت یک برنامه بازاریابی، دالیل مختلفی وجود دارد که در بیش��تر موارد این موضوع به نحوه 
تعام��ل با مخاطب خالصه می ش��ود. مردم عالقه مند به تعامالت نوین هس��تند. گس��ترش اینترنت باعث 
ش��ده است که مردم بتوانند با شرکت های قدیمی مورد عالقه شان ارتباط برقرار کنند و همچنین بتوانند 

برندهای جدیدی را پیدا کنند.
به همین دلیل از صاحبان مش��اغل آنالین چنین انتظار می رود که با مخاطبان خود به روش��ی تازه و 
غیرمعمول تعامل داشته باشند. در حالی که ابزارهای جدید بازاریابی به فضای دیجیتال راه پیدا می کنند، 
صاحبان کسب و کار متوجه شده اند که تقاضای بیشتری برای مشارکت مشتریان و شخصی سازی آنها در 
بحث تجارت الکترونیک ایجاد ش��ده است بنابراین اگر با مخاطبان خود ارتباط برقرار نمی کنید، صرفا در 

حال از دست دادن سرمایه خود هستید.
در این مطلب با نشان دادن چگونگی ایجاد محتوای جذاب در برخی از شبکه های اجتماعی پرمخاطب 

به شما در بهبود رقابت در عرصه بازاریابی الکترونیک، کمک خواهد شد.
آغاز راه:

1- میزبان مخاطبان در شبکه  های اجتماعی باشید
ش��بکه های اجتماعی، مکانی فوق العاده برای دس��تیابی شما به مخاطبان هدف هستند. به طور متوسط 
بیش از 3.8میلیارد نفر در ماه، از وب س��ایت هایی مانند فیس بوک، توئیتر و اینس��تاگرام استفاده می کنند 
بنابراین جای تعجب نیس��ت که صاحبان مش��اغل روش های ابتکاری زیادی برای تعامل با پیروان خود با 

استفاده از این سایت ها، پیدا کرده اند.
برگزاری مس��ابقات آنالین یکی از س��ریع ترین و س��اده ترین راه ه��ا برای ایجاد ارتب��اط بین مخاطبان 
ش��بکه های اجتماعی و کسب و کار ش��ما هستند. اکثر مردم از فرصت برنده ش��دن استقبال می کنند و 

مشتریان شما نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
شما می توانید نوع جایزه ای را که می خواهید در حین مسابقه ارائه دهید، انتخاب کنید. برخی از کسب 
و کارها از جوایز عمومی مانند کارت های هدیه استفاده می کنند. برخی نیز ترجیح می دهند که محصول 
یا خدمات پرفروش خود را در اختیار برندگان خوش ش��انس قرار دهند، هر دو حالت برای تعامل بیش��تر 

با مشتری موثر است.
اس��تفاده از کاالها یا خدمات به عنوان جایزه به ش��ما کمک می کنند تا از رویدادها برای رشد و ترویج 
کس��ب و کارتان بهره بگیرید. به عنوان مثال ش��ما می توانید از مخاطبان بخواهید که پس��ت ش��ما را به 

اشتراک بگذارند و یا دوستان خود را برای برنده شدن در بخش نظرات، تگ کنند.
اگر قصد دارید که فهرست مخاطبین ایمیل خود را افزایش دهید از بازدیدکنندگان دعوت کنید تا برای 
باخبر شدن از مسابقات بعدی، عضو خبرنامه شما شوند. حتی می توانید با میزبانی از یک برنامه تبلیغاتی 

در رسانه های اجتماعی، ثبت نام رویدادها را دریافت کنید.
2-وب سایت خود را هیجان انگیز کنید

اس��تفاده از عناصر جذاب در وب س��ایت، می تواند باعث عالقه مندی افراد به نام تجاری شما شود. مثال 
گذاش��تن نوعی بازی آنالین در بخش��ی از وب س��ایت می تواند باعث جذب افراد به سمت وب سایت شما 
ش��ود و فرصتی را ایجاد می کند که افراد از بخش محصوالت شما در سایت بازدید کنند، محتوای شما را 

بخوانند و حتی در رویدادهایی که ایجاد کرده اید، شرکت کنند.
به چند روش می توانید عناصر بازی را به وب س��ایت خود اضافه کنید. می توانید کارهای ساده ای مانند 
تش��ویق بازدیدکنندگان جدید به شرکت در گفت وگوهای تاالر گفتمان سایت، شرکت در بازی ها و حتی 

ایجاد گزارش و محتوا برای سایت انجام دهید.
همچنی��ن می ت��وان تبلیغ��ات خود را با بازی ک��ردن، تعاملی تر ک��رد. به عنوان مثال اگ��ر می خواهید 
بازدیدکنندگان را به خرید محصولی از وب س��ایت خود ترغیب کنید می توانید از گردونه های ش��انس در 
بخش ورودی اس��تفاده کنید. با اس��تفاده از این فرصت می توانید مردم را جذب کنید که از فرصت کسب 

تخفیف یا پاداش همراه با خرید خود استفاده کنند.
این موضوع را به خاطر بس��پارید که وقتی افراد درگیر لحظه ها و سرگرمی های خوب می شوند، احتماال 
تجربه مثبتی در وب س��ایت شما خواهند داشت. در نتیجه این تجربه مثبت، آنها احتماال برای سفارشات 
بعدی خود نیز به وب س��ایت شما بازمی گردند و به مرور، زمان بیشتری را صرف تعامل با نام تجاری شما 

می کنند.
    3-به شخصی سازی در تبلیغات توجه کنید

شخصی سازی نقش مهمی در ایجاد تعامل ایفا می کند. افراد می خواهند محصوالت، خدمات و محتوایی 
را ببینن��د ک��ه با اهداف و نقطه نظرات آنها مطابقت دارد. به عنوان مثال به جای نمایش تبلیغات مش��ابه 
به همه، هنگام ثبت نام در فهرس��ت ایمیل یا عضو ش��دن در سایت ش��ما، نوعی تقسیم بندی انتخابی در 

تبلیغات ایجاد کنید.
می توانید از مواردی که یاد می گیرید برای تقویت استراتژی بازاریابی ایمیل خود استفاده کنید و به طور 
موثر در زمانی که کاربران در وب سایت شما هستند، با آنها ارتباط برقرار کنید. اصلی ترین نکته این است 

که از کاربران سوال کنید که هنگام ثبت نام دوست دارند چه نوع پیشنهادهایی را ببینند.
برای این کار می توانید چند سوال اختیاری در فرم ثبت نام خود وارد کنید، از بخش ارتباط با مخاطب 
اس��تفاده کنید تا تعیین کنید که چه سواالتی را می خواهید از بازدیدکنندگان وب سایت خود بپرسید. به 
عنوان مثال، صاحب یک فروشگاه تجارت الکترونیکی فروش لوازم مخصوص حیوانات خانگی ممکن است 

از مشترکان جدید خود سوال کند که چه نوع حیوان خانگی را دارند.
س��پس تیم بازاریابی می تواند از این اطالعات برای ارسال تبلیغات مخصوص برای هر حیوان خانگی به 
آدرس صاحب آن حیوان استفاده کند )شخصی سازی تبلیغات!( همچنین می توانید از این استراتژی برای 

صحبت با شخصیت های مختلف خریدار که مشتریان شما را تشکیل می دهند استفاده کنید.
به یاد داشته باشید:

ایج��اد تبلیغ��ات جذاب، به زمان و صبر زیادی نیاز دارد. اگر به آن پایبند باش��ید، رش��د چش��مگیری 
خواهید دید، به خصوص اگر ش��رکت شما جدید باشد. ش��ما همواره می توانید از استراتژی های مشخص 
ش��ده امروزی برای دس��تیابی به مش��تریان بالقوه در س��ایت خود، از طریق ایمیل و از طریق رسانه های 

اجتماعی استفاده کنید.
bdc.ca/modirinfo :منبع
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