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دیوان محاسبات از تحقق 35 درصدی قانون برنامه ششم 
توسعه گزارش داد

ناکامی
برنامه ریزی توسعه

فرصت امروز: نزدیک به س��ه ربع قرن از برنامه ریزی توس��عه در ایران می گذرد. پس از طراحی و اجرای 5 برنامه 
عمرانی در قبل از انقالب، 6 برنامه توس��عه پس از انقالب 1357، تدوین چش��م انداز 20 س��اله در سال 1384، طرح 
تحول اقتصادی در سال 1387 و ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392، اکنون در آستانه پایان برنامه 

ششم توسعه، گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که این برنامه تنها تحقق 35 درصدی داشته است. حقیقت...

دالر به 26 هزار تومان و سکه به 11 میلیون تومان رسید

نوسان دالر در انتهای بهمن
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فرهاد مشیری چگونه مالک باشگاه فوتبال اورتون شد؟

یک ایرانی در تیم تافیها

ویژگی های مدیران دیجیتال موفق
چالش ارزیابی وضعیت توجه مشتریان به تبلیغات 

طراحی کمپین بازاریابی در عصر تیک تاک
شبکه های اجتماعی، پیش نیاز روابط عمومی موفق

توصیه های فیس بوک برای بازاریابی
نکاتی برای مدیریت بهتر کسب و کار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بزوس عنوان ثروتمندترین فرد 
جهان را از ماسک پس گرفت

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

7
مدیـرکل صنایـع حمل و نقـل وزارت صمت اظهار داشـت  

وزارت صمـت به دنبـال آزادسـازی قیمت خودرو 
نیست، بلکه یک بسته جهش تولید داریم که در...

تعیین قیمت خودروهای 
کم تیراژ توسط خودروسازان

سرمقاله
سند جامع رمز پول

»سند جامع رمز پول« جدیدترین 
خبر وب سایت بانک مرکزی است. در 
این خبر به نقل از عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی آمده اس��ت: 
»بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران با بررس��ی روند جدید جهانی و 
متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در 
پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در 
این حوزه اس��ت و ویرایش اولیه سند 
جامع رمز پول را تهیه کرده اس��ت.« 
یادآوری این نکته ضروری اس��ت که 
همتی در تیرماه امسال نیز گفت: »از 
نظر بانک مرکزی تش��کیل و فعالیت 
اش��خاص برای ایجاد و اداره ش��بکه 
پول��ی و پرداخت مبتنی ب��ر فناوری 
زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار 
رمزارز با پش��توانه ریال، طال، فلزات 
گرانبه��ا و ان��واع ارز در انحصار بانک 
مرکزی اس��ت.« همچنی��ن معاونت 
فن��اوری بانک مرک��زی در بهمن ماه 
1390 س��ندی ب��ه ن��ام »الزامات و 
ضوابط حوزه رمزارزها« منتش��ر کرد 
ک��ه به طور خالصه ب��ه برخی از این 

الزامات اشاره می شود:
* صدور و انتش��ار ارز جهان روا در 
اختیار توس��عه دهندگان آن اس��ت و 
بانک مرک��زی در ای��ن زمینه امکان 
پذیرش نق��ش و مس��ئولیتی ندارد. 
اس��تفاده از رمزارزهای جه��ان روا به 
عنوان ابزار پرداخت در داخل کش��ور 

ممنوع است.
ادامه در همین صفحه

8 رجب 1442 - سـال هفتم
شماره   1730- 16صفحه - 50000 ریال

Sat.20 Feb 2021

عملیات اجرایی پتروشیمی پاسارگاد در منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
انرژی ب��ر پارس��یان، روز پنجش��نبه 30 بهمن ماه آغاز ش��د. به گزارش 
»فرصت امروز«، دکتر مجید قاس��می، مدیرعامل بانک پاسارگاد در این 
مراس��م با اش��اره به نگاه ویژه این بانک به محل احداث این مجتمع در 
منطقه محروم استان هرمزگان گفت: »ایجاد اشتغال در مناطق محروم 
یکی از اصلی ترین اولویت های بانک پاس��ارگاد محسوب می شود که در 
این راستا احداث مجتمع پتروشیمی پاسارگاد در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت.« به گفته دکتر قاس��می، »این طرح که در راستای جلوگیری از 
صدور مواد خام هیدروکربوری، ایجاد اشتغال در مناطق محروم ساحلی 
و ایجاد درآمد صادراتی چند صد میلیون دالری در س��ال، درس��ت بعد 
از چهار ماه از آغاز عملیات اجرایی طرح مشابه در منطقه آزاد چابهار و 
در س��واحل محروم مکران آغاز می شود؛ حاکی از توجه بانک پاسارگاد 

به توسعه س��رمایه گذاری طرح های مهم صنعتی و معدنی در کشور در 
راستای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری 
اس��ت.« او با اش��اره به اینکه »اجرای چندین طرح پتروش��یمی توسط 
بخش خصوصی در این منطقه پیش بینی ش��ده اس��ت«، ادامه داد: »با 
این حال، مجتمع پتروشیمی پاسارگاد اولین طرح بزرگ در این منطقه 
اس��ت که نی��از به حمایت دولت، صندوق توس��عه ملی و دس��تگاه های 
ملی و اس��تانی دارد.« طبق توضیحات مدیرعامل بانک پاسارگاد، طرح 
پتروش��یمی پاسارگاد وابسته به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد پس از 
انجام مطالعات امکان س��نجی مفصل و کسب مجوزهای الزم به  منظور 
تولی��د انواع پلیمرها از خوراک گاز طبیعی با س��رمایه گذاری در حدود 
1.5 میلیارد یورو در س��ه فاز به اجرا خواهد رس��ید. این مقام مس��ئول 
همچنین از اجرای فاز اول این پتروش��یمی شامل تبدیل گاز طبیعی به 

متانول در این روز خبر داد و گفت: »در ساخت تجهیزات و ماشین آالت 
موردنیاز این طرح از حداکثر توان تولید داخل استفاده خواهد شد.«

دکتر قاس��می در بخشی دیگر از س��خنان خود به سرمایه  گذاری های 
بانک پاس��ارگاد در حوزه های معدنی و صنایع معادن اشاره کرد و افزود: 
»بانک پاسارگاد در این حوزه در حدود 6.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
کرده  است. نتیجه کار چهار واحد کنسانتره به ظرفیت 8میلیون تن، سه 

واحد گندله 2.5 میلیون تنی و سه واحد فوالدی خواهد بود.«
وی با بیان اینکه »گام بعدی بانک پاس��ارگاد در حوزه صنایع فوالدی 
و معدنی، رسیدن به تولید 10میلیون تن فوالد است«، ادامه داد: »بانک 
پاس��ارگاد در توسعه و س��رمایه گذاری اهتمام جدی و پیشرویی داشته 
اس��ت. این بانک جوان در تاریخ 15 س��اله عمر خود، مراحل بلوغ را به 
خوبی طی کرده و به زودی ش��اهد اقدامات بس��یار مؤثرتر و در س��طح 

باالتر توس��ط آن خواهیم بود.« در این مجتمع پتروش��یمی محصوالتی 
نظیر متانول با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و 650 هزار تن، الفین 
با ظرفیت تولید 622 هزار تن در هر سال، پلی پروپیلن با ظرفیتی بالغ 
بر 250 هزار تن، پلی اتیلن سنگین با 310هزار تن تولید ساالنه و برای 
اولین بار در کشور با ظرفیت تولید 50 هزار تنی اتیلن پروپیلن دی ان 
مونومر در هر سال تولید خواهند شد. خوراک این مجتمع، بالغ بر 2.4 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در ش��بانه روز خواهد بود که قرار اس��ت 
از طریق خط لوله سراس��ری هفتم به این مجتم��ع انتقال یابد. گفتنی 
اس��ت طرح عظیم مجتمع پتروشیمی پاس��ارگاد در زمینی به مساحت 
160هکتار واقع در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارس��یان، در 
اس��تان هرمزگان و در 30 کیلومتری شرق منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس قرار گرفته است.

ادامه از همین صفحه
* انتش��ار توکن )س��که ارز( با پش��توانه ریال تنها در کنترل و اختیار بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت. توکن با پش��توانه ریال تنها در بانک های مجاز و بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران قابل تبادل است. توکن با پشتوانه ریال می تواند به عنوان 

ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
* انتش��ار توکن با پش��توانه ارز تنها در انحصار بانک های دارای مجوز بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران است. توکن با پش��توانه ارز در بانک های مجاز و صرافی ها که 
مقررات آن در بخش صرافی ها آورده ش��ده اس��ت، قابل تبادل است. استفاده از توکن با 

پشتوانه ارز به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.
* انتش��ار رمزارز ملی تنها توس��ط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است. 
رمزارز ملی تنها در بانک های مجاز و بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران قابل تبادل 
است. رمزارز ملی می تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد. رمزارز 

ملی قابلیت استخراج ندارد.
* صرافی ه��ای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران پس از احراز 
شرایطی که توسط بانک مرکزی اعالم می گردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی 
هس��تند. مس��ئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی ها و تضمین مالحظات امنیتی آن 

برعهده مالکان صرافی خواهد بود.
* با توجه به رصد انجام شده در حوزه استخراج رمزارزها و تاثیرات فعلی آن در نظام 
پولی و بانکی کشور، در حال حاضر استخراج رمزارزها در کشور به عنوان یک صنعت در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. لذا مقررات گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک 

مرکزی خارج است.
گرچه دقیقا مشخص نیست که آیا سند »الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها« به تصویب 
مراجع ذی ربط رسیده است یا نه، اما به هر جهت و صرف نظر از تصویب یا عدم تصویب 
نهایی این سند، اولین پرسش در این زمینه آن است که آیا منظور از اصطالح »رمز پول« 
که در یادداشت اینستاگرامی جناب دکتر همتی بدان اشاره شده، همان رمزارز یا به قول 
سند مورد اشاره، »رمزارز جهان روا« است که گستره ای به وسعت کل دنیا دارد و محدود 
به قلمرو جغرافیایی کشور خاصی نیست یا آنکه »رمز پول« در واقع پول دیجیتال است 
که بانک مرکزی تصمیم دارد نس��بت به اس��تخراج و انتشار رسمی آن اقدام نماید و به 
طور کلی، رمزارز از نظر قانونی پول اس��ت یا ارز؟ پاس��خ بدین سواالت نیازمند توجه به 

مبانی زیر است:
اول؛ در س��ند معاونت فن��اوری بانک مرکزی، رمزارز این گونه تعریف ش��ده اس��ت: 

»رمزارز یک نوع دارایی مالی اس��ت که بر بس��تری دیجیتال، غیرمتمرکز و ش��فاف به 
ن��ام زنجیره بلوک موجودیت می یابد. این دارایی ها می توانند در ش��رایطی کارکرد پولی 
ب��ه خود بگیرند.« با توجه به این تعری��ف از دیدگاه بانک مرکزی ایران، رمزارزها در این 
طبقه بندی ها تعریف شده اند: رمزارز جهان روا و رمزارز بانک مرکزی )ملی CBCC( که 
خالق آن، بانک مرکزی هر کشور است. پس رمزارز پول رسمی کشور نیست، بلکه نوعی 

دارایی مادی غیرمحسوس است که دارای ارزش اقتصادی است.
دوم؛ به طور ساده ارز پول رایج یک کشور در کشور دیگر است. از نظر عملیاتی، خالق 
ارزهای معمولی مش��خص و دولت کش��وری اس��ت که آن را چاپ و انتشار داده است و 
در س��ایر کشورها براساس مقررات ارز قابل خرید و فروش، مبادله و نقل و انتقال است. 
خالق پول ملی هر کش��ور، دولت حاکم آن کشور اس��ت، اما خالق ارز جهان روا معموال 
نامش��خص ولی دارای مالکیت است. پس ارز جهان روا در محدوده حاکمیت سیاسی یا 
جغرافیایی کشور خاصی قرار ندارد و متعلق به کسی است که آن را استخراج کرده و یا 
به طریقی به وی انتقال یافته است بنابراین رمزارز به علت داشتن مالکیت و قابلیت نقل و 
انتقال ولو به صورت الکترونیکی، از دیدگاه حقوقی »مال« محسوب می شود و مانند سایر 
ارزه��ای پرکاربرد قابلیت فروش و نقل و انتقال را دارد، اما تفاوت اصلی ارزهای معمولی 
با رمزارزهای معتبر جهانی آن اس��ت که ارزهای معمولی، پول رسمی کشوری است که 
ارز بدان تعلق دارد، مانند دالر آمریکا که پول رسمی و در گردش دولت آمریکاست و در 
سطح جهانی قابلیت فروش و نقل و انتقال دارد و ارزش و اعتبار آن به پشتوانه ملی آن 
بستگی دارد. براساس مقررات ارزی کشورمان و نیز موازین شرعی، خرید و فروش ارزهای 
مختلف به ریال مجاز و مشروع است، اما رعایت مقررات بانک مرکزی در معامالت ارزی، 
الزامی است؛ در حالی که فروش ریال به ریال شرعا مجاز نیست، مثال نمی توان اسکناس 
10 هزار تومانی را به مبلغ 12 هزار تومان خرید. پس ارز با پول رس��می کشور متفاوت 
است. نتیجه آنکه بایستی در تعریف سنتی واژه »ارز« تجدیدنظر کرد، زیرا در رمزارزها 
صرفا پول کاغذی یا فلزی یک کشور خاص در کشور دیگر نیست که مورد معامله و خرید 
و فروش واقع می شوند. باید پذیرفت که ارزهای دیجیتالی مرزهای جغرافیایی کشورها 

را پشت سر گذاشته اند.
سوم؛ خالق پول رسمی کشورها، دولت و یا به عبارتی، بانک مرکزی آن کشور است. 
ارزش برابری پول نیز معموال براساس طال تعیین می شود و پشتوانه قانونی پول هر کشور، 
اموال باارزشی است که توسط قانونگذار تعیین می شود. پس چاپ و نشر پول رسمی در 
ابتدا مبتنی بر قانون و منوط به فراهم آوردن پشتوانه قانونی الزم است که بایستی توسط 
دولت تامین ش��ود، وگرنه چاپ و نش��ر اسکناس بدون پش��توانه، سیل تورم را به دنبال 

خواهد داشت. از نظر قانونی نیز ارزش سکه معمولی یا اسکناس ذاتی نیست بلکه ارزش 
اسکناس کاغذی ناشی از پشتوانه قانونی آن است.

چهارم؛ از نظر س��یر تاریخی بنا به نقل قول های تاریخی، اولین سکه 
طالی ایران در زمان داریوش هخامنش��ی ضرب ش��ده است. نخستین 
بانکی که به چاپ اس��کناس برای ایران پرداخت، بانک جدید شرق بود 
که مرکزش در لندن قرار داش��ت و اس��کناس های چاپ شده توسط این 
بانک در بانک بازرگانی ایران انتش��ار می یافت. اسکناس های منتشرشده 
توس��ط این بانک از پنج قران به باال بود. در سال 1267 هجری قمری، 
امتیاز چاپ اس��کناس از بانک جدید ش��رق به بانک شاهی واگذار شد. 
بان��ک شاهنش��اهی ایران که در واق��ع بانکی تمام انگلیس��ی بود، طبق 
قرارداد رویترز، حق انحصاری نش��ر اسکناس ایران را در اختیار داشت. 
سپس در سال 1309 دولت وقت ایران حق انحصاری نشر اسکناس را به 
مبلغ 200 هزار لیره انگلیس خریداری کرد و مس��ئولیت چاپ اسکناس 
به بانک ملی ایران واگذار ش��د، تا اینکه با تأس��یس بانک مرکزی، حق 
نش��ر اسکناس به بانک مرکزی ایران داده شد و تاکنون ادامه دارد. پس 
برابر قانون در حال حاضر، چاپ و نش��ر پول یا اس��کناس و سکه رسمی 

کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.
پنجم؛ براساس مقررات قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351، در حال حاضر 
مقررات زیر بر چاپ و نش��ر پول رس��می حاکم است: »واحد پول ایران، ریال است. ریال 
برابر 100 دینار است«، »یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 
0.0108055 گرم طالی خالص اس��ت«، »تغییر برابری ریال نسبت به طال به پیشنهاد 
بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون های 
دارایی مجلس��ین میس��ر خواهد بود«، »برابری پول های خارجی نس��بت به ریال و نرخ 
خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق 
بین المللی پول، محاس��به و تعیین می ش��ود« و »پول رایج کشور به صورت اسکناس و 

سکه های فلزی قابل انتشار است«.
نتیجه آنکه در حال حاضر، واحد پول رسمی و قانونی کشورمان ریال است. ریال نرخ 
قانونی مشخص در برابر طال دارد و برابری ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی باید توسط 
بانک مرکزی با رعایت تعهدات کش��ور در مقابل صندوق بین المللی پول تعیین ش��ود. 
بدین ترتیب، این پرسش مطرح است که منظور از واژه »رمز پول« که در اطالعیه اخیر 
بانک مرکزی بدان اش��اره شده چیس��ت؟ آیا قرار است بانک مرکزی پول جدیدی خلق 

کند و اس��تخراج آن را در انحصار خود دربی��اورد و آنگونه که در اطالعیه بانک مرکزی 
آمده، انتشار آن تنها با پشتوانه ریال، طال، فلزات گرانبها صورت می گیرد؟ به بیان دیگر، 
براساس تعریفی که در سند »الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها« آمده است، رمزارز بانک 
مرکزي )CBCC( ش��کل الکترونیک همان پولی است که توسط بانک مرکزی خلق و 
صادر می ش��ود و قابلیت آن را دارد که منطبق بر اصول رمزنگاری، در یک بس��تر توزیع 
شده و به صورت فرد به فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت تبادل شود؟ آیا این 
نوع رمزارز به پشتوانه پول ملی کشور )ریال( صادر می شود یا آنکه »رمز پول« موردنظر 
رئیس کل محترم بانک مرکزی همان رمزارز است که ذاتا دارای ارزش اقتصادی است و 

نیاز به پشتوانه قانونی ندارد؟
در این زمینه باید به انتظار توضیحات تکمیلی بانک مرکزی ماند تا بتوان در مورد 
رم��ز پول اظهارنظر کرد، ام��ا به هر تقدیر، رمزارز یک واقعیت عینی جامعه و ارزی 
پرطرفدار اس��ت که در اکثر کش��ورهای جهان رواج دارد. اگر مقصود از »رمز پول« 
انتشار نوعی پول جدید در کشور توسط بانک مرکزی باشد، براساس قانون پولی و 
بانکی کش��ور، خلق پول جدید و رواج مبادله آن در کش��ور نیازمند مصوبه مجلس 
خواهد بود، اما ارز به مفهوم س��نتی آن با پول متف��اوت و ذاتا دارای ارزش تجاری 
اس��ت و با ریال قابل مبادله و معامله اس��ت. حوزه رمزارزها اعم از فرآیند استخراج، 
اس��تحصال، تحقق مالکیت، نقل و انتقال قانونی یا غیرقانونی آن و نقش بانک ها و 
موسس��ات اعتباری و صرافی ها در این زمینه بسیار گسترده و مفصل است. غفلت 
از مقررات گذاری در این زمینه ممکن اس��ت آسیب های جدی به اقتصاد ایران وارد 
نماید و رمزارز تبدیل به ابزاری مناسب برای پولشویی و ارتکاب جرائم مالی در حوزه 
سایبری شود. بر این اساس، برنامه بانک مرکزی در حوزه سند جامع »رمز پول« را 

باید به فال نیک گرفت.

سند جامع رمز پول

با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور

عملیات اجرایی پتروشیمی پاسارگاد آغاز شد



فرصت امروز: برای کسانی که فوتبال لیگ برتر جزیره را دنبال می کنند، 
اورتون تنها همش��هری و دش��من خونی لیورپول، مدافع عنوان قهرمانی 
نیست، بلکه یکی از قدرت های نوظهور فوتبال باشگاهی انگلستان به شمار 
می آید که هم اکنون در رده هفتم پریمر لیگ تا پایان هفته بیست و چهارم 
قرار دارد. البته جذابیت اورتون برای فوتبال دوس��تان ایرانی تنها به خاطر 
جذب کارلو آنجلوتی و ستاره ای چون خامس رودریگز در فصل جدید لیگ 
برتر انگلستان نیس��ت، بلکه تافیها )لقب اورتون( از یک منظر دیگر برای 
مخاطبان ایرانی جالب به نظر می رس��د و آن این است که مالک این تیم، 

یک ایرانی به نام فرهاد مشیری است.
نهصد و چهل و پنجمین میلیاردر جهان با بیش از دو و نیم میلیارد دالر 
س��رمایه، در سال 1989 یک حس��ابدار ایرانی و مهاجر بود که در شرکت 
حسابرسی »دیلویت اند توشه« با علیشیر عثمانوف مالقات کرد؛ مالقاتی 
که اکنون و پس از گذش��ت چند دهه مش��ارکت با یکی از ثروتمندترین 
مردان روسیه، به میلیاردر شدن این حسابدار ایرانی منجر شده است. البته 
عالوه بر ثروت باال، مش��یری به دلیل دیگری هم در جهان ش��هرت دارد: 
او هم اکنون همه کاره تیم تافیها و مالک باش��گاه اورتون در بریتانیاس��ت؛ 
باش��گاهی که چندی پیش خبرهای جس��ته و گریخته ای درباره احتمال 
پیوس��تن علی دایی به کادر فنی آن هم شنیده شد. در گزارش حاضر به 
زندگی فرهاد مشیری به عنوان یک کارآفرین ایرانی پرداخته ایم و اینکه او 
چگونه در فاصله ای کوتاه توانست به سهامدار اصلی باشگاه فوتبال اورتون 

تبدیل شود.
فرهاد مشیری؛ خیلی دور خیلی نزدیک

مش��یری که اکنون شهروند بریتانیاس��ت، پیش از انقالب 57 به همراه 
والدین خود از ایران به بریتانیا مهاجرت کرد. پدرش پزشک ارتش بود که 
بعده��ا به قاضی نظامی عالی رتبه ای تبدیل ش��د و مادرش هم در روزنامه 
کیهان کار می کرد. مشیری در دانشگاه لندن در رشته حسابداری تحصیل 
کرد و پیش از پیوس��تن به یکی از چهار ش��رکت حسابرسی بزرگ جهان 
یعنی »دیلویت اند توش�ه«، در شرکت های »ارنست اند یانگ« و »پنل کر 
فوس��تر« مشغول به کار شد. مش��یری می گوید عثمانوف را از طریق یک 
دوس��ت مشترک به اسم مسعود علیخانی و در زمان حضور او در لندن در 
قالب یک هیأت عالی رتبه که به دنبال راه هایی با ریس��ک سیاسی پایین 
برای تشویق سرمایه گذاری خارجی در ش��وروی بود، مالقات کرد. مشیری 
می گوید به س��رعت تحت تاثیر نبوغ و س��رعت باالی عثمانوف در جذب 

ایده های پیچیده قرار گرفت و البته این احساس متقابل بود.
یکی از پرونده های متعلق به ش��رکت »دیلویت اند توش��ه« که مشیری 
حسابدار آن بود، متعلق به شرکت میدلسکس بود؛ شرکت سرمایه گذاری 
لندنی که عثمانوف و علیخانی در آن س����هام داشتند. در س��ال 1993 
مش��یری به استخدام میدلس����کس درآمد و در کمتر از چند س��ال به 
مدیر اجرایی این شرکت تبدیل ش��د. مشیری سپس با تحلیل و ارزیابی و 
همینطور به چالش کش��یدن ایده های س��رمایه گذاری عثمانوف توانست 
اعتم��اد او را جلب کند. عثمانوف می گوید مش��یری در دوره های مختلف 
فعالیت ش��رکت میدلس��کس برای او نقش یک مربی اقتصادی را داشته 
که با صداقت و دانش خود در حوزه مالی و س��رمایه گذاری مورد ستایش 

عثمانوف بوده است، اگرچه عثمانوف می گوید تعدادی از سرمایه گذاری های 
پرسودش را برخالف نظر مشیری انجام داده است.

مش��یری سپس از س��ال 2006 ب��ه بعد در س��مت رئیس ش��رکت 
متالواینوس����ت، س��ومین ش��رکت بزرگ اس����تخراج فوالد در روسیه 
مش��غول به کار شد و در هیأت رئیسه تعدادی از دیگر شرکت های بزرگ 
از جمله بزرگترین ش����رکت اس��تخراج روسیه با نام OAO GMK و 
شرکت مگافون، دومین شرکت بزرگ مخابراتی روسیه، به عنوان نماینده 
عثمانوف حضور پیدا کرد. در کنار این فعالیت ها مش��یری به صورت مجزا 
از عثمانوف هم دست به سرمایه گذاری زد. برای مثال او در س��ال 2007 
نزدیک به 10 درصد از سهام شرکت پانمور گوردومن، یکی از قدیمی ترین 
کارگزاران بورس بریتانیا را بدون کمک عثمانوف خریداری کرد. مش��یری 
اکنون خود شرکت سرمایه گذاری به نام بلوِهون دارد. عثمانوف همچنین 
در س����ال 2008 به منظور قدردانی از س��ال ها خدمات و مشاوره ای که 
از مش����یری دریافت کرده بود، 10 درصد از س����هام شرکت گلگر را به 
نام مش��یری زد و همچنین 5درصد از سهام شرکت متالواینوست هم در 

مالکیت مشیری است.
مشیری چگونه به دنیای فوتبال وارد شد؟

ج��دا از همکاری های صرفا اقتص��ادی مش��یری و عثمان��وف، یکی از 
بزرگترین نقاط مش��ترک این دو ش��ریک، عشق آنها به فوتبال و مشخصا 
باشگاه آرسنال بود. این دو در سال 2007 از طریق شرکت سرمایه گذاری 
رد اند وایت 15 درصد از س��هام آرسنال را خریدند و چند ماه بعد، میزان 
س����هام خود را به 23 درصد رس��اندند. تا س��ال 2012 این دو ش��ریک 
مالک 30 درصد از سهام باشگاه آرسنال بودند. مشیری در آن زمان، دلیل 
عالقه اش به باش����گاه آرس��نال را موقعیت این تیم در باالی جدول لیگ 
بریتانیا اعالم کرد، اما او در نهایت در س��ال 2016 س��هام خود را با ارزش 
146 میلیون پوند به عثمانوف فروخت و 49.9 درصد از س��هام باش����گاه 
اورتون را خریداری کرد تا به اصلی ترین س��هامدار این باش����گاه و مالک 
اصلی آن تبدیل ش��ود. اورتون سهام خود را به ارزش 87.5 میلیون پوند 
به مش��یری فروخت و در ابتدای این مالکیت، شایعاتی مبنی بر ساختگی 
بودن مالکیت مش��یری در مطبوعات پخش شد. براساس این شایعات که 
با اتکا بر شراکت قدیمی مشیری و عثمانوف به وجود آمده بود، عثمانوف 
طرف اصلی این معامله بود و مشیری تنها در ظاهر با در اختیار داش��تن 

حداکثر سهام، مالکیت تیم تافیها را به دس��ت آورده بود.
اما این ش��ایعات نهایتا توس��ط وکالی هر دو میلیاردر رد ش��د و وکال 
گفتند که مبلغ پرداخت شده برای خرید سهام اورتون مستقیما از شرکت 
س��رمایه گذاری مشیری تامین ش��ده و عثمانوف هیچ نقشی به جز خرید 
س��هام آرسنال از مشیری در این معامله نداش��ته است. مشیری به دلیل 
عالقه شخصی اش به باشگاه اورتون، فرصت خرید سهام آن را از دست نداد 
و پس از آن در مصاحبه ای با ابراز خرسندی از اینکه به اصلی ترین سهامدار 
باش��گاه اورتون تبدیل ش��ده، گفت که همواره از طرفداران باشگاه اورتون 
بوده اس��ت زیرا این باش��گاه تاریخی غنی در فوتبال دارد. کنرایت، رئیس 
باشگاه انگلیسی اورتون نیز پس از این تغییرات در مالکیت سهام باشگاه، 
مشیری را بهترین گزینه برای پیشرفت باشگاه معرفی کرد و گفت: »پس 

از جست وجوی طوالنی می توانم بگویم که شریکی بی نقص پیدا کرده ام که 
می تواند باش��گاه را جلو ببرد. من در ماه های گذش��ته به خوبی فرهاد را 
شناخته ام و دانش فوتبالی، تجاری و روحیه اش من را قانع کرد که او فرد 

درستی برای هدف ماست.«
گفته می شود مشیری زمانی توانس��ت با خرید اکثریت سهام، مالکیت 
باشگاه اورتون را به دست آورد که باشگاه برای فروش سهام خود در حال 
مذاکره با چندین سرمایه گذار مشهور آمریکایی از جمله جان جی مورس و 
چارلز نوئل بود و حتی مذاکرات به نتایج امیدوارکننده ای هم دس��ت یافته 
بود، اما در نهایت رئیس باش��گاه، مشیری را به عنوان سرمایه گذار جدید 
اورتون انتخاب کرد. مش��یری در س��ال 2018 با دو خرید دیگر توانست 
س��هام خود را از باشگاه اورتون به 68 درصد برساند. مشیری اکنون مالک 
77 درصد از سهام باشگاه است. او در مدت حضورش در اورتون، به خوبی 
توانس��ت تمایلش به تغییر و تحول در باشگاه را به نمایش بگذارد. یکی از 
کارهای قابل تحس��ین او، به کار گرفتن استیو والش، استعدادیاب مشهور 
بود که او را به عنوان مدیر فنی تافیها انتخاب کرد. اگرچه هواداران اورتون 
انتظار ندارند مش��یری تمام ثروتي را که از راه س��رمایه گذاري در صنایع 
مختلف به دس��ت آورده در این تیم هزینه کند، اما مش��یري به آنها وعده 

داده که اورتون را به قله افتخار خواهد رساند.
سرمایه به رگ های اورتون تزریق می شود

از دیگر کارهای مش��یری در اورتون، بازسازي ورزشگاه قدیمي گودیسون 
پارک بود. فرآیند بازس��ازی این ورزش����گاه قدیمی در س��ال های گذشته 
چندین بار به تعویق افتاد و متوقف شد، اما با حضور مشیری اورتون اکنون 
ورزش��گاهی جدید و مدرن به نام بارملی-مور داک را در دست ساخت دارد 
که قرار است با آغاز فصل 2023-24  افتتاح شود. سرمایه گذاری در ترکیب 
تیم و به کار گرفتن ستاره ها برای تقویت عملکرد تیم، توسعه بازار تبلیغاتی، 
بهبود روابط طرفداران تیم با مدیران باش��گاه و کاهش قیمت بلیت بازی ها 
از جمله انتظارات هواداران از مش��یری است. مطبوعات و رسانه های ورزشی 
جهان در ماه دسامبر 2020 از افزایش مبلغ سرمایه گذاری مشیری در باشگاه 
اورتون به 400 میلیون پوند گزارش دادند، هرچند اورتون در سال 2020 از 
خسارت 139.9 میلیون پوندی خود خبر داد که به دلیل شیوع کرونا گریبان 
تیم را گرفته اس��ت. به گفته اورتون، کرونا 67.3 میلیون پوند خس��ارت به 
این باشگاه وارد کرد، هرچند میزان بدهی این باشگاه به لطف پشتیبانی مالی 
مش��یری از 9.2 میلیون پوند به 2.3 میلیون پوند رس��یده است. مش��یری 
در اواخر س��ال 2019 مجموع س��رمایه گذاری خود را با اعطای 50 میلیون 
پوند دیگر به 350 میلیون پوند رس��اند. این سرمایه دار ایرانی-بریتانیایی در 
ماه نوامبر با تزریق 50 میلیون پوند دیگر مجموع س��رمایه گذاری خود را به 
400 میلیون پوند رساند. هیأت مدیره باش��گاه اورتون همچنین در گزارش 
مالی ساالنه باشگاه طرح ایجاد و تخصیص سهام بیش��تری از باشگاه را ارائه 
داده اند تا در ازای آن 250 میلیون پوند از ش��رکت سرمایه گذاری بلو ِهون، 
متعلق به مش��یری دریافت کنند. به ای��ن ترتیب و در صورت تخصیص این 
سهام به مشیری، ارزش باشگاه اورتون از 175 میلیون پوند به 425 میلیون 
پوند خواهد رس��ید و مشیری مالک تقریبا 90 درصد از سهام هفتمین تیم 

حال حاضر لیگ برتر خواهد شد.

فرهاد مشیری چگونه مالک باشگاه فوتبال اورتون شد؟

یک ایرانی در تیم تافیها

اغلب ما با مفهوم کارآفرینی آش��ناییم، اما شاید کارآفرینی سازمانی برای 
ما موضوعی تازه به نظر برسد، مخصوصا وقتی بدانیم که موقعیتی برد-برد 
را هم برای س��ازمان و هم برای کارمند فراهم می کند، اما چگونه؟ نش��ریه 
»فورب��س« به تازگی در مقاله ای به قلم س��ارا کارولین س��ابین متخصص 
کارآفرینی، در مورد این مفهوم توضیح داده و نوشته: اگر کارآفرینی سازمانی 
موقعی��ت برد- برد ایج��اد می کند، در انتها به اینجا می رس��د که چرا اصال 
سازمان ها دیگر راهی جز در پیش گرفتن این استراتژی ندارند. شرکت هایی 
که بخواهند همچنان سرپا بمانند و در یک دهه پیش رو هم همچنان نامی 

از آنها باقی بماند.
 )Intrapreneurship( به گ��زارش »فورب��س«، کارآفرینی س��ازمانی
سیس��تمی اس��ت که در آن مق��ررات کارآفرینی درون مرزهای ش��رکتی 
عملی می ش��ود. کارآفرین سازمانی کسی است که مسئولیت یافتن ایده ها، 
محصوالت و هرگونه پروژه نو و خالقانه را درون س��ازمان برعهده می گیرد. 
نتایج گزارش فراتحلیل موسسه گالوپ در سال 2016 نشان می دهد میزان 
سهیم شدن کارمندان به صورت مستمر بر بروندادهای کلیدی یک شرکت 
مانند س��ود تاثیر می گذارد. جیم هارتر، دانش��مند ارشد کارمندان موسسه 
گالوپ می گوید: »حتی در ش��رایط س��خت اقتصادی هم میزان مشارکت 
کارمن��دان یکی از عوامل تعیین کننده نوع عملکرد ش��رکت ها خواهد بود. 
وقتی در دوران رکود از آدم ها در مورد برنامه های شان سوال می کنید، کامال 

روش��ن اس��ت که کارکنان بدون وابستگی )به نفس کار( فقط منتظرند که 
ببینند چه می شود، اما کارکنان متعهد در پی آن هستند که ببینند سازمان 
چه می کند و خودش��ان هم در تالش هستند تا تغییری ایجاد کنند. برای 

همین است که این دسته معموال مولدترین کارگران به شمار می روند.«
با این اوصاف چگونه باید این تعهد را به وجود آوریم؟ کارآفرینی سازمانی 
می تواند استراتژی موثری برای ایجاد تعهد در کارکنان باشد. اگر کارآفرین 
سازمانی ببیند که ایده اش توسط سازمان ارزشمند تلقی می شود این حس 
در او به وجود می آید که می تواند تاثیر مثبتی بر روی آینده شرکت بگذارد، 
نهایت��ا این موضوع ب��ه ارتقای انگیزه می انجامد. اگر عالوه بر این سیس��تم 
پاداش دهی برای نوآوری پیش بینی کنید، کارمندان تان هم مش��وقی برای 

کار دارند.
اگر تنها چند نفر انگشت شمار در شرکت مثال مدیران ارشد قادر به ارائه 
نوآوری باشند، محدودیت شدیدی برای نوآوری های بالقوه شرکت به وجود 
می آید. در بس��یاری از موارد، رهبران ارش��د با مصرف کنندگان و مخاطبان 
نهایی خدمات/محصوالت شرکت ش��ان و خواس��ته ها و نیازهای آنان فاصله 
بسیار دارند. کارآفرینی س��ازمانی به صورت دائمی مخزنی از ایده را فراهم 
می کند. خالقیت به جای اینکه تنها پروسه ای باشد که یکی دو بار در سال 
مطرح می ش��ود، باید تبدیل به شیوه زندگی شود تا ثمراتش را نشان دهد. 
گوگل را به عنوان مثال در نظر آورید. موفقیت سیستم کارآفرینی سازمانی 

این ش��رکت اینها هستند: جی میل، گوگل نیوز، عینک گوگل و ماشینهای 
خودران. برای به بار نشس��تن این روند، شیوه متمرکزی به سوی خالقیت 
باید در پیش گرفته شود. باید سیستمی برای ارزیابی ایدهها و بودجه و زمان 

اختصاص یافته به کارمندان، در حال توسعه نوآوری اختصاص داده شود.
طبق آمارهای س��ایت Delotte، از میان ش��رکت های فهرست فورچن 
500 در س��ال 1955 میالدی، 88 درصدش��ان نتوانس��تند سال 2015 را 
ببینند. اگر می خواهید بدانید ظرف 5 تا 10 س��ال آینده ش��رکت تان هنوز 
وج��ود خارجی دارد یا نه، باید به ش��رکت های با ن��وآوری باال نگاه کنید و 
ببینی��د که آنها چه می کنند. آیا موتور جس��ت وجوگر Ask Jeeves را به 
خاطر دارید؟ هرچند گوگل ش��اید نخستین موتور جست وجوگر اینترنتی 

نبوده باشد اما بدون شک از آزمون زمان سربلند بیرون آمده.
ش��رکت ها معموال این درس را به سخت ترین شیوه یاد می گیرند؛ اینکه 
ماندن در منطقه امن، این روزها چیزی نیس��ت که هر ش��رکتی بتواند در 
بلندمدت به آن تن دهد. ش��رکت عظیم بالک باس��تر نمونه خوبی است از 
اینکه اگر به دنبال جریان روز نباش��یم چه بالیی به س��رمان می آید. حاال و 
در این زمانه که تکنولوژی، تغییرات را س��ریع تر کرده، این درس بیشتر به 
کار می آید. زمان آن رس��یده که شرکت ها از خودشان بپرسند برای تشویق 
کارآفرینی س��ازمانی چه کار کرده اند؟ و مهمتر اینکه تش��ویق نکردن این 

روحیه در شرکت به چه بهایی تمام خواهد شد؟

چگونه شرکت ها از آزمون زمان سربلند بیرون می آیند؟

از سازمان کارآفرینی تا کارآفرینی سازمانی

نگاه

چگونه ثروت میلیاردرها سر به آسمان نهاد؟
7 راز سال 2020

یانی��س واروفاکی��س، اقتصاددان و سیاس��تمدار یونانی-اس��ترالیایی نامی 
کم وبیش آشناس��ت. او وزیر دارایی یون��ان و هدایت کننده مذاکرات یونان با 
طلبکاران اروپایی در بحران بدهی یونان در سال 2015 بود. لیسانس ریاضیات 
را از دانشگاه ساسکس انگلستان و فوق لیسانس را از دانشگاه بیرمنگام گرفت. 
در س��ال 1982 با ارائه تز »بهینه س��ازی و اعتصاب« موفق به دریافت پی اچ 
دی در اقتصاد از دانش��گاه ساس��کس ش��د. از آن زمان تا به امروز تقریبا در 
اغلب دانشگاه های معتبر اروپایی به آموزش تئوری های اقتصاد، اقتصادسنجی 
و تئوری بازی ها پرداخته و اینک اس��تاد تمام دانش��گاه آتن اس��ت. او با تکیه 
بر پیش��ینه آکادمیک و سیاس��ی خود برای باز کردن گره کور نابسامانی های 
اقتصاد سرمایه داری، پیشنهادهایی برای آموزش تئوری های اقتصادی و نظام 
ب��ازار دارد. او می گوید: »مکاتب اقتصادی زاییده تحوالت اقتصادی زمان خود 
هس��تند بنابراین آموزش این دو با هم راهگشاست. یعنی آموزش جریان های 
فک��ری اقتصاد به همراه تاریخ اقتص��ادی هم عصر آن.« او تقویت نظام بازارها 
را بدون نظام سرمایه داری نه تنها امکان پذیر بلکه الزم می داند. بر پایه چنین 
دیدگاهی او معتقد است که سال 2020 گشاینده هفت راز بر جهانیان است. 

در یادداشت یانیس واروفاکیس می خوانیم:
»آتن، خانه سست است و هر آن ممکن است فرو بریزد. چیدمانی از دروغ 
که ناخودآگاه آن را پذیرفتیم.  اینها تنها چیزهایی است که در دوران بحران های 
س��خت، از نظر ما حقایق مسلم جامعه اس��ت. چنین رویدادهایی ما را شوکه 
می کند و درمی یابیم که چقدر پندار ما غیرقابل اتکا اس��ت. بدین خاطر است 
که این سال شبیه فرونشست سریع خیزآبی بوده  که ما را واداشته تا در برابر 

حقایق آشکارشده قرار گیریم. 
به دالیل قابل قبولی، ما عادت داشتیم بپنداریم که جهانی شدن، دولت های 
ملی را بی توان کرده اس��ت. روس��ای جمهور در برابر بازارهای اوراق، از ترس 
خ��ود را جمع می کنند. نخس��ت وزیران، تهی دس��تان کشورش��ان را نادیده 
می گیرند، اما هرگز اس��تاندارد اند پورز را ) نهاد رتبه بندی بازار مالی آمریکا( 
از نظ��ر دور نمی دارن��د. وزیران دارایی مثل شمش��یر گلدمن س��اکس )بانک 
آمریکایی چندملیتی س��رمایه گذاری( و یا مانند س��اتراپ های )اس��تانداران( 
صندوق بین المللی پول عمل می کنند. اعضای پرنفوذ رس��انه ها، مردان نفتی 
و متخصص��ان مالی همچون جناح چپ، س��رمایه داری جهانی را مورد انتقاد 

قرار می دهند و معتقدند که دولت ها دیگر در موقعیت تصمیم گیری نیستند.
وقت��ی که بیم��اری کرون��ا ضرب��ه خ��ود را وارد ک��رد. ناگه��ان دولت ها 
چنگال های ش��ان را درآوردند و دندان های تیزش��ان را آشکار کردند. مرزها را 
بستند و هواپیماها را زمینگیر کردند، مقررات منع آمد و شد را بر شهرها حاکم 
کردند، رویدادهای ورزشی را لغو کردند، سینماها و موزه ها را بستند و ما را از 
س��وگواری در غم درگذشت عزیزان مان بازداشتند. بدین ترتیب، نخستین راز 
نهفته آشکار شد: دولت ها قدرت سنگدالنه خود را بازیافتند. چیزی را که ما در 
س��ال 2020 کشف کردیم این است که دولت ها نمی خواسته اند قدرت عظیم 
خود را به کار گیرند، درنتیجه کسانی که جهانی شدن توانمندشان ساخته بود، 

توانستند قدرت خود را اعمال نمایند.
واقعیت دوم همانی اس��ت که بسیار از آدم ها درباره  آن تردید داشتند، ولی 
می ترسیدند آن را بیان کنند: درخت پول، واقعیت دارد. دولت هایی که هر وقت 
درخواس��ت پرداخت پول برای این بیمارس��تان و یا آن مدرسه می شد، اعالم  
افالس می کردند، ناگه��ان دریافتند که انبان کالنی از پول نقد برای پرداخت 
مزد به کارگران بیکار شده و... دارند. آنانی که معموال اعتراض می کردند، پول از 
درخت نمی روید، بنابراین دولت ها باید پول را به جایش خرج کنند، بهتر است 
دهان شان را ببندند. بازارهای مالی به جای اینکه از بدمستی مصرفانه دولت ها 
عصبانی باشند، آن را جشن گرفتند. یونان نمونه کاملی از واقعیت آشکارشده 
سوم در این سال است: داشتن توان بازپرداخت بدهی )در هنگام دریافت وام(، 
دس��ت کم در کشورهای ثروتمند غربی، یک قرار پذیرفته شده سیاسی است. 
نگاهی به گذش��ته نشان می دهد در س��ال 2015 بدهی عمومی یونان 320 
میلیارد یورو در مقابل درآمد ملی فقط 176 میلیارد یورو بوده است. مشکالت 
این کشور در سراسر دنیا خبر صفحه اول رسانه ها بود و رهبران اروپایی برای 
ورشکس��تگی ما اظهار تأس��ف می کردند، اما امروزه در میانه بحران کرونا که 
اقتصاد بد را بدتر می کند، یونان دیگر مس��ئله ای نیست و قدرت های اروپایی 
تصمیم گرفتند که به یک دهه سرکار داشتن با ورشکستگی یونان خاتمه دهند 

و اعالم کنند که یونان توان پرداخت بدهی های خود را دارد. 
چهارمین رازی را که س��ال 2020 آش��کار س��اخت، این است که کوه های 
انباش��ت ثروت خصوصی، کمتر با کارآفرینی ارتب��اط دارد. من تردیدی ندارم 
که جف بزوس، ایالن ماسک و یا وارن بافت، استعداد ذاتی برای پول درآوردن 
و بهره کش��ی از بازارها را دارند اما تنها بخش کوچکی از ثروت به یغما گرفته 
آنان نتیجه آفرینش ارزش بوده است. کافی است که افزایش فوق العاده ثروت 
614 میلی��اردر آمریکای��ی را از میانه مارس 2020 تا به امروز بررس��ی کنیم. 
932 میلیارد دالر اضافه انباش��ت ثروت، نتیجه خالقی��ت یا نبوغ آنان نبوده 
که این نفع اضافی را برای آنان به وجود آورده باش��د. آنها وقتی که در خواب 
بودند ثروتمندتر شدند، باید گفت، بانک های مرکزی با چاپ پول سیستم مالی 
را مت��ورم کردن��د و در پی آن قیمت دارایی ها افزای��ش یافت، درنتیجه ثروت 

میلیاردرها سر به آسمان نهاد.
با افزایش بی سابقه کووید-19، رایج شدن آزمایش آن، تأیید و به کار بردن  
گسترده واکس��ن کرونا، راز پنجم آشکار ش��د: پژوهش های علمی وابسته به 
کمک های دولت اس��ت، اما اهمیت این کمک ها از نظر عموم ناشناخته است. 
بسیاری از مفسران درباره قدرت بازار در برطرف کردن سریع نیازهای انسانی 
دس��ت ب��ه گزافه گویی زدند، ام��ا این طنز تلخ نبای��د از نظر هیچ کس پنهان 
بماند: دستگاه حکومتی ضدعلم ترین رئیس جمهور آمریکا تا به امروز )رئیس 
جمهوری که حت��ی در بدترین بیماری همه گیر ق��رن، متخصصان را نادیده 
می گرف��ت، تهدید می کرد و مس��خره می کرد( 10 میلی��ارد دالر برای تأمین 

نیازهای تحقیقاتی دانشمندان اختصاص داد.
اما راز بزرگتری نیز وجود دارد: درحالی که سال 2020 سال شاخصی برای 
سرمایه داران است، س��رمایه داری دیگر وجود ندارد. این چگونه ممکن است؟ 
چگونه ممکن است سرمایه داران در گسترش باشند درحالی که سرمایه داری 
به چیزی دیگری در حال تغییر باش��د؟ درک این موضوع بس��یار ساده است، 
س��رمایه داران در بازار کمتر رقابتی عملکرد بهتری دارند و این شش��مین راز 
نهفته س��ال 2020 اس��ت که آش��کار شده اس��ت. با گریز از رقابت و با مرگ 
س��رمایه داری، عملکرد کمپانی های غول پیکری همچ��ون آمازون، به صورت 
ش��گفت آمیزی بهتر شده است. اکنون چیزی شبیه فئودالیزم-فنی جایگزین 

سرمایه داری شده است.
اما هفتمین راز این سال، روزنه امیدی را می نمایاند. گرچه تغییرات بنیانی 
هرگز ساده نیست، اما اکنون کامال آشکار شده است که همه چیز باید تغییر 
کن��د. دلیلی وجود ندارد که وضعیت موج��ود را بپذیریم. برعکس، مهمترین 
واقعیت سال 2020 در عبارت تیزهوشانه و زیبای برتولت برشت منعکس شده: 
»چون اوضاع این گونه هست، دلیلی ندارد که این گونه باقی بماند.« هیچ منبعی 

امیدبخش تر از این نقل قول الهام بخش برشت وجود ندارد.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: نزدیک به س��ه ربع قرن از برنامه ریزی توس��عه در ایران 
می گ��ذرد. پس از طراحی و اج��رای 5 برنامه عمرانی در قبل از انقالب، 6 
برنامه توس��عه پس از انقالب 1357، تدوین چش��م انداز 20 ساله در سال 
1384، طرح تحول اقتصادی در س��ال 1387 و ابالغ سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی در س��ال 1392، اکنون در آس��تانه پایان برنامه شش��م 
توس��عه، گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که این برنامه تنها تحقق 
35 درصدی داشته است. حقیقت تلخی که نشان می دهد به رغم اجرای 
11 برنامه میان مدت عمرانی و توس��عه از س��ال 1327 تاکنون و با وجود 
آنکه زودتر از بسیاری از کشورها برنامه ریزی توسعه را در دستور کار قرار 

داده ایم، اما هنوز نتوانسته ایم به توسعه در ابعاد مختلف آن دست یابیم.
تازه ترین نمونه ناکامی برنامه ریزی توس��عه در ایران، برنامه پنج س��اله 
شش��م توس��عه )1400-1396( اس��ت. پس از آنکه مرکز آمار در ابتدای 
آذرماه امس��ال از درجه انحراف برنامه ششم گزارش داد و گفت که از بین 
هفت ش��اخص منتخب اقتصادی که در برنامه ششم توسعه هدف گذاری 
ش��ده، تنها دو هدف کمی با موفقیت همراه بوده، حاال دیوان محاس��بات 
کش��ور نیز در جدیدترین گزارش خود از تحقق 35 درصدی قانون برنامه 

ششم توسعه خبر داده است.
درجه انحراف از اهداف برنامه ششم توسعه

گزارش دیوان محاس��بات که متغیرهاي توس��عه فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي را از س��ال 1396 تا شهریورماه 1399 بررسي کرده است، نشان 
می دهد که اهداف معین شده در این برنامه در بسیاري از بخش ها تقریبا 
محقق نشده است. دیوان محاسبات می گوید که در سال هاي مورد مطالعه 
بودجه سنواتي انحراف قابل مالحظه اي نسبت به قواعد مالي تعیین شده 
در قانون برنامه دارد. به عنوان مثال، رشد ساالنه تولید ناخالص داخلي در 
برنامه ششم  8 درصد پیش بیني شده، اما میانگین رشد اقتصادي سال هاي 
1396 ت��ا 1398، منف��ي 2.7 درصد بوده اس��ت. هرچند خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام و اعمال تحریم های گس��ترده، مسیر برنامه ششم توسعه 
را تغییر داد، با این وجود به نظر مي رس��د سیاس��ت گذاران نگاه درست و 
منطقي از مقتضیات توس��عه نداشته اند و به همین دلیل، اقتصاد ایران در 
ش��رایط تحریم و کرونا، آسیب پذیري بیشتري پیدا کرده و از اهداف خود 

دور شده است.
همچنین تا پیش از آغاز برنامه شش��م توس��عه و در سال 1395 یعني 
آخرین س��ال اجراي برنامه پنجم توسعه، تولید ناخالص داخلي 209 هزار 
میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 1383 بود. تولید سرانه به ازاي هر نفر 

نیز 2.6 میلیون تومان، تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص 44 هزار میلیارد 
توم��ان، صادرات غیرنفت��ي 42.15 میلی��ارد دالر و واردات کل نیز 69.9 
میلیارد دالر بود. در این سال نقدینگي به رقمي حدود 1300 هزار میلیارد 
تومان رس��ید که تورم 8 درصدي را ایجاد کرده بود. نرخ بیکاري در سال 
1395 نی��ز حدود 12.6 درصد بود. با وجود اینکه در آن س��ال خبري از 
کرونا نبود اما نرخ بیکاري دو رقمي نشان دهنده شرایط بد اقتصادي پس 
از تحریم هاي ابتداي دهه 90 اس��ت. با وجود اینک��ه اقتصاد ایران نیاز به 
ریکاوري بیشتر و البته واقع بیني درخصوص پیش بیني نماگرهاي اقتصادي 
و البته در نظر گرفتن امکان بازگش��ت تحریم ها داش��ت، اما برنامه ششم 
توسعه بلندپروازانه نوشته شد و به همین دلیل تنها 35 درصد آن تاکنون 

محقق شده است.
گزارش دیوان محاس��بات نش��ان مي ده��د تقریبا در تم��ام پارامترها و 
متغیرهاي اقتصادي از جمله نقدینگي، رشد اقتصادي، تراز عملیاتي بودجه 
تورم و بیکاري انحراف هاي گس��ترده اي نسبت به متن تصویب شده قانون 
برنامه ششم رخ داده است. هرچند از سال دوم اجراي قانون برنامه ششم 
توسعه یعنی سال 1397 تحریم هاي گسترده ای علیه ایران آغاز شد و در 
انتهای سال 1398 نیز کرونا شیوع پیدا کرد، اما با وجود مداخله دولت در 
اقتصاد، میزان انحراف در برنامه شش��م کاهش نیافت. به عنوان مثال قرار 
بود در سال 1400 نقدینگي کشور 2850 هزار میلیارد باشد؛ این در حالي 
است که نقدینگي در 9 ماهه امسال به بیش از 3100 هزار میلیارد تومان 
رسیده و پیش بیني مي ش��ود تا پایان سال 1399 به 3300 هزار میلیارد 
تومان برسد. با وجود اینکه در متن برنامه ششم توسعه متوسط رشد ساالنه 
نقدینگي 17 درصد عنوان شده، اما نقدینگي از سال 1396 تا پایان پاییز 
1399 افزایش��ي 100 درصدي داشته، یعنی در سال هاي 1396 تا 1398 
متوسط رشد ساالنه نقدینگي 27 درصد بوده که از انحراف 10 درصدي از 

آنچه در قانون برنامه ششم پیش بیني شده بود، حکایت دارد. 
براس��اس سند برنامه ششم توسعه همچنین صادرات غیرنفتي در سال 
1400 ح��دود 112 میلیارد و 700 میلیون دالر برآورد ش��ده، اما آمارها 
نشان مي دهد میزان واردات غیرنفتي کشور در سال 1398 فاصله اي 70.4 
میلیارد دالري با آنچه محقق ش��ده، دارد و صادرات کاالهاي غیرنفتي در 
9 ماه امس��ال نیز 25.1 میلیارد دالر بوده اس��ت. هرچند تحریم ها و البته 
بسته شدن مرزها در پایان سال گذشته و در برخي ماه هاي امسال مي تواند 
کاه��ش صادرات غیرنفت��ي را توجیه کند اما به نظر مي رس��د پیش بیني 
متوسط رشد ساالنه 21.7 درصدي براي صادرات این نوع کاالها آن هم در 

شرایطي که بازارهاي بزرگي در کشورهاي همسایه در اختیار ایران نیست، 
غیرمنطقي باشد.

نماگرهای اقتصادی حال و روز خوبی ندارند
با استناد به متن قانون برنامه ششم توسعه، تورم هدف گذاري شده کشور در 
سال آینده 7.9 درصد و میانگین تورم در سال هاي اجراشدن این برنامه نیز 8.8 
درصد پیش بیني شده است. این در حالي است که میانگین تورم در سال هاي 
1396 تا 1398 حدود 23.7 درصد و تورم دي ماه نیز 32.2 درصد اعالم شده 
که نشان از فاصله اي 15 درصدی و 32.4 درصدی با تورم متوسط برنامه ششم 
دارد. با وجود اینکه بانک مرکزي تورم ساالنه هدف گذاري شده در اردیبهشت 
سال آینده را 22 درصد اعالم کرده، اما این رقم نشان مي دهد که آنچه در برنامه 

ششم آمده، فاصله زیادي با واقعیت اقتصادي کشور دارد. 
در بخش دیگري از گزارش دیوان محاس��بات همچنین به نرخ بیکاري 
اشاره شده است. با استناد به سند برنامه ششم، نرخ بیکاري در سال 1400 
برابر با  8.6 درصد و متوسط نرخ بیکاري در طول سال هاي اجراي برنامه 
شش��م نیز 10.2 درصد پیش بیني شده است. با وجود اینکه متوسط رشد 
ساالنه اش��تغال 3.9 درصد و کاهش نرخ بیکاري به میزان حداقل ساالنه 
0.8 درصد در طول س��ال هاي برنامه در نظر گرفته شده اما میانگین این 
نرخ در سال هاي 1396 تا 1398 حدود 11.6 درصد بود که نسبت به آنچه 
در برنامه آمده، 1.4 واحد درصد انحراف را نشان مي دهد. البته شیوع کرونا 
ب��ر این افزایش نرخ بیکاري و البته کاهش مش��ارکت اقتصادي تاثیرگذار 
بوده؛ به گونه اي که با اس��تناد به گزارش رسمي، نرخ بیکاري در تابستان 
و پاییز امسال 18.5 و 9.4 درصد گزارش شده که کاهش نرخ بیکاري در 

پاییز به معناي کاهش بیشتر جمعیت فعال اقتصادي است.
نهایتا براساس قانون برنامه شش��م توسعه، تراز عملیاتي بودجه 1400 
حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با مقایسه این 
ع��دد با تراز عملیاتي منفي 284 هزار میلیارد توماني در اصالحیه بودجه 
سال آینده، انحرافي 286 هزار میلیارد توماني تنها در تراز عملیاتي بودجه 
رخ داده اس��ت. بدین معنا که دولت نتوانس��ته به این اندازه براي مصارفي 
که دارد، منابعي از درآمده��اي مالیاتي و واگذاري دارایي هاي مالي ایجاد 
کند بنابراین مجبور است این میزان را از واگذاري دارایي هاي سرمایه اي و 
فروش نفت جبران کند. همین امر مي تواند وابستگي بودجه به نفت را که 
قرار بود در س��ال 1400 به 20 درصد برسد، بیشتر کند. از همین روست 
که کارشناس��ان تخمین زده اند، وابستگي نفت به بودجه در سال آینده به 

بیش از 30 درصد خواهد رسید.

دیوان محاسبات از تحقق 35 درصدی قانون برنامه ششم توسعه گزارش داد

ناکامی برنامه ریزی توسعه

یکی از مهمترین انگیزه های ش��کل گیری و اس��تمرار انقالب اس��المی 
در ای��ران، تحقق عدالت در همه ابعاد از جمله اقتصاد بوده اس��ت. اکنون  
که بیش از 42 س��ال از پیروزی انقالب اس��المی می گذرد، مناسب است 
نگاهی بیندازیم چه میزان به تحقق عدالت اقتصادی نزدیک شده ایم؟ در 
شاخص های جهانی در چه جایگاهی قرار داریم؟ مهمترین اقدامی که برای 

تحقق عدالت اقتصادی باید انجام می دادیم چه بوده است؟
به گزارش فارس، مهمترین ش��اخص برای اندازه گیری اختالف طبقاتی 
ضریب جینی است. ضریب جینی صفر یعنی همه  افراد جامعه در وضعیت 
یکس��انی قرار دارند و هرچه این ش��اخص به رق��م 1 نزدیک تر می گردد، 
بیانگر آن اس��ت که اختالف طبقاتی در جامعه بیش��تر و بیش��تر گردیده 
است.  درحالی که ثروت و دارایی در طول زمان در اثر انباشت مازاد درآمد 
به دست می آید )نظیر خرید زمین و خانه( اما درآمد به عایدی هر فرد در 
طول یک دوره  زمانی مش��خص )مثال یک  سال یا یک ماه( گفته می شود. 
می توان برای بررس��ی فاصله طبقاتی در ی��ک جامعه توزیع هر دو عنصر 
ثروت و درآمد را در جامعه ارزیابی کرد. این کار از طریق ش��اخصی به نام 

ضریب جینی صورت می گیرد.
ضریب جینی ثروت مهمترین شاخص در ارزیابی اختالف طبقاتی است، 
ام��ا از آنجا که درآمد افراد گویای کیفیت زندگی آنهاس��ت. توزیع درآمد 
در جامع��ه، یا هم��ان ضریب جینی درآمد بیانگر تمای��ز در درآمد افراد و 
تمایز در کیفیت زندگی آنهاس��ت. به عبارتی ضریب جینی درآمد بیانگر 

میزان احس��اس افراد از تمایز طبقاتی است. در 40 سال اخیر تالش های 
بسیاری در راستای عدالت اجتماعی و کاهش اختالف طبقاتی انجام  شده 
اس��ت. بررسی هر دو شاخص ضریب جینی ثروت و درآمد در ایران نشان 
می ده��د که درحالی که وضعیت ضریب جینی ثروت در ایران، نس��بت به 
سایر کشورها در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد، اما ضریب جینی درآمد 
در ایران باال اس��ت و ایران در رتبه شصتم جهان قرار دارد یعنی فقط 59 
کشور در جهان از لحاظ ضریب جینی یا همان اختالف طبقاتی، وضعیت 

بدتری نسبت به ایران دارند.
یک��ی از مهمترین عوامل افزایش فاصله طبقاتی در ایران، تورم اس��ت. 
بررسی ها نشان می دهد که اثر تورم بر دهک دهم )کم درآمد( چیزی حدود 
1.5 برابر اثری اس��ت که بر دهک اول )پردرآمد( وارد می گردد. اولین اثر 
ت��ورم افزایش ارزش دارایی ثروتمندان و آخرین اثر آن افزایش دس��تمزد 
کارگران اس��ت. تورم باالیی که طی س��ال های اخیر، به صورتی بی سابقه 
و مس��تمر در اثر رشد فزاینده نقدینگی بر مردم وارد شده، عاملی است بر 

افزایش فاصله طبقاتی در جامعه.
در این بین مالیات س��ازوکاری اس��ت که در آن بخشی از سود و درآمد 
اش��خاص پردرآم��د برای تأمین هزینه ه��ای عمومی و حمایت از اقش��ار 
آسیب پذیر در جامعه، جمع آوری می گردد. این سازوکار، مهمترین خدمت 
را ب��ه ثروتمن��دان جامعه ایفا می کند زیرا تضمین کنن��ده مالکیت آنها بر 
دارایی های شان اس��ت. در کشورهایی نظیر آمریکا با ضریب جینی ثروت 

باال اگر از سازوکارهایی نظیر مالیات استفاده نشود، ضریب جینی درآمد به 
رقمی باالتر از 60 درصد می رسید و این امر عامل شکل گیری شورش های 
اجتماعی می بود چنانکه در وضعیت کنونی نیز این کشور در شرایط باثباتی 
به سر نمی برد. در ادبیات اقتصادی، یکی از اصلی ترین کارکردهای مالیات، 
بازتوزیع درآمد اس��ت، چنانچه مالیات در برخی کشورها توانسته ضریب 
جینی درآمد را تا 24 درصد کاهش دهد. برای درک اهمیت این رقم کافی 
است نگاهی به ضریب جینی در ایران شود؛ در سال 54 که ضریب جینی 
در باالترین میزان خود قرار داشته، میزان آن 50 درصد بوده درحالی که در 
سال 92 که این شاخص در کمترین میزان خود رسیده، میزان آن به 36 
درصد رسیده است. این امر بیانگر آن است که پتانسیل مالیات برای تحقق 
عدالت اجتماعی بیش از تمامی اقداماتی است که از ابتدای انقالب تاکنون 

انجام  شده است )نظیر پرداخت یارانه نقدی تا همسان سازی حقوق ها(.
مالیات نه تنها با دریافت درآمد اشخاص پردرآمد ضریب جینی را کاهش 
می دهد، بلکه با تأمین درآمدهای موردنیاز دولت، از ش��کل گیری کسری 
بودجه و تورم ناشی از آن جلوگیری می کند. براساس دیدگاه کارشناسان، 
مهمترین و ش��اید تنه��ا راه رهایی اقتصاد ایران از تورم، اصالح س��اختار 
مالیات��ی با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی اس��ت. منابع به دس��ت آمده 
از طریق مالیات امکان حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر در جامعه را فراهم 
می آورد. ازاین رو اس��ت که در کشورهای توسعه یافته پرداخت مالیات یک 

مسئولیت اجتماعی به  حساب می آید.

تورم چطور شکاف طبقاتی را افزایش می دهد؟

مقایسه اختالف طبقاتی در ایران و جهان

رویداد

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه  پاسارگاد برگزار شد
اقتصاد ملی در قاب سینما

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد با محوریت 
حمایت از تولید و رشد اقتصاد ملی، یکشنبه گذشته )26 بهمن ماه( با 
حضور حس��ین انتظامی رئیس سازمان سینمایی، دکتر مجید قاسمی 
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد و رئیس جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد، دکتر 
حسن بلخاری دبیر جش��نواره، هیأت داوران و جمعی از سینماگران به  
صورت نیمه  حضوری در پردیس س��ینما گالری ملت برگزار شد و در دو 

بخش حرفه ای و غیرحرفه ای از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.
به گزارش »فرصت امروز«، در این مراسم ابتدا رئیس سازمان سینمایی 
به اهمیت ارزش فیلم کوتاه و تاثیر زیاد این شاخه از فیلمسازی در جهان 
امروز اش��اره کرد و با تش��کر از توجه دکتر مجید قاسمی و دکتر حسن 
بلخاری به مقوله فیلم کوتاه گفت: »اکثر فیلمسازان بزرگ که نام ایران را 
در این عرصه در جهان زنده نگاه داشتند، از حوزه فیلم کوتاه برخاستند.«
سپس دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس جشنواره 
فیلم کوتاه، به خوش آمدگویی به مدعوین و فیلمسازان حاضر در مراسم 
پرداخت و گفت که »این دوره از جش��نواره با توجه به ش��رایط ناشی از 

شیوع کرونا به  صورت محدود برگزار می شود.«
مدیرعامل بانک پاسارگاد به ریشه چند هزار ساله هنر در ایران اشاره 
کرد و افزود: »درخصوص انتخاب نام بانک پاسارگاد، این نام از بین 1294 
اس��م برگزیده انتخاب شد، باورکردنی نیس��ت که ادبیات فاخر ما برای 
انتخاب یک اس��م می تواند 1294 اسم را پیشنهاد کند. ما در جلسه ای 
که چندین ساعت طول کشید، با در نظر گرفتن نظرات صاحب نظران به 
هشت اسم رسیدیم که از بین آنها نام پاسارگاد انتخاب شد. من معتقد 
هستم وقتی به تاریخ توحیدی خودمان نگاه می کنیم، پاسارگاد خود پیام 

هنری بسیار عمیقی دارد.«
او س��پس جوانان را خط��اب قرار داد و گفت: »اگر ب��ا احترام و آداب 
 تکریم، تاریخ ایران و سرگذش��تی که سرشار از سلحشوری و توانمندی 
بوده را با هنر خود، دس��ت به دس��ت به نسل آینده برسانید هم به عهد 
خود و ایرانی بودن وفا کرده اید، هم هنر خود را متجلی کرده اید و هم به 

آیندگان پیام هایی خواهید داد که آنها را نیز متعهد می کنید.«
قاس��می در بخش دیگری از س��خنان خود، به فعالیت های هنری و 
تولیدی گروه مالی پاسارگاد اشاره کرد و ادامه داد: »تولید بخش مهمی 
از هنر است. در زمان گذشته کوزه سفالی با دست ساخته می شد، اما در 
حال حاضر با استفاده از ماشین آالت این تولید صورت می گیرد و به نظر 
من سازنده آن ماشین هنرمند است. در هر حوزه ای هنر سایه انداز است. 
بانک پاسارگاد از ابتدا نسبت به مسئله تولید ملی با دقت و بصیرت و نگاه 
عمیق به آینده و آینده نگری برنامه ریزی کرده است. ما در بانک پاسارگاد 
چندین هلدینگ داریم از جمله هلدینگ صنایع معدنی )میدکو( که در 
آن ش��ش و نیم میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام شده است و در حدود 
420 هزار فرصت شغلی فراهم شده است. در هلدینگ مالی که از بانک، 
بیمه و شرکت های سرمایه گذاری مختلف تشکیل شده است، 1170 نفر 
در س��تاد و ش��عبه های بیمه و 119.000 نفر در بیش از 40.000 دفتر 
نمایندگی در حال فعالیت هستند که نشان دهنده  هنر تولید خدمات و 
هنر تولید امنیت و آسایش نسبت به آینده انسان است. در حوزه انرژی، 
هلدینگ گس��ترش انرژی با هدف سرمایه گذاری 12 میلیارد دالری در 
حال پیگیری اس��ت. در هلدینگ ICT بانک که ش��رکت فناپ است، 
در ح��ال حاضر حدود 5.500 نفر از جوانان بااس��تعداد در حال فعالیت 
هستند. خدمات تولیدشده در این هلدینگ به چندین بانک ارائه می شود. 
از موفقیت های قابل توجه این هلدینگ ادغام 5 بانک کش��ور از طریق 
کربنکینگ فناپ است. همچنین در آینده، سرزمین هوشمند پاد تحولی 
جدید در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد. در هلدینگ سالمت نیز ساخت 
7000 تخت بیمارستانی در هفت نقطه از کشور در حال پیگیری است 
و اقدامات گس��ترده ای در حوزه تش��خیص هوشمند بیماری ها در حال 

انجام است.«
او به نگاه هدفمند، درس��ت، بلندمدت و آینده نگر بانک پاس��ارگاد به 
تولید اش��اره ک��رد و گفت: »این موفقیت ها گنجی اس��ت که بی رنج به 
دس��ت نیامده است، همکاران من در سراسر کش��ور توانمندی ها، آبرو، 
اعتبار و همت بی بدیل خود را تقدیم ملت ایران کردند تا این پیشرفت ها 
ایجاد شود، اگر این همت ها نبود و اگر در بحث تولید چهره های سوخته 
کارگران شریف مقابل کوره های آتش نبود این تولید جوابگوی تحریم ها 
نمی شد. این مسئولیت شما جوانان هنرمند است که این پیشرفت ها را 

به تصویر بکشید و آن را به نسل بعد منتقل کنید.«
همچنین در ادامه مراسم، دکتر حسن بلخاری، دبیر چهارمین جشنواره 
فیلم کوتاه پاس��ارگاد با بیان اینکه »این جشنواره در ادامه سه جشنواره 
قبلی اس��ت اما یک تفاوت دارد«، گفت: »در جش��نواره های اول، دوم و 
سوم، سه محور بنیادین بشری و انسانی را مبنا قرار داده بودیم که تکریم 
خانواده، مسئله محیط زیست و اهدای عضو بود. در جشنواره چهارم مقرر 
ش��د با حذف دو سال فاصله بین جشنواره ها، محوریت تولید ملی مورد 
توجه ق��رار گیرد. بر این اعتقاد که هنرمند ت��ا نتواند با موضوع ارتباط 
حسی برقرار کند، نمی تواند راوی کاملی از آن باشد، مقرر شده بود بانک 
پاسارگاد تعدادی از برگزیدگان سه دوره قبل جشنواره را با پیشرفت های 
مهم صنعتی که بانک پاس��ارگاد حامی اصلی این پیشرفت هاست آشنا 
کن��د و بازدی��دی در این خصوص هماهنگ ش��ود که البت��ه به خاطر 
محدودیت های ناشی از بیماری کرونا میسر نشد. یقین داریم که اگر این 
اتفاق رخ می داد آثار درخش��ان تری در این حوزه به دست ما می رسید. 
الزم به ذکر است در شرایط موجود و با توجه به شرایط گسترش بیماری 
کرونا به فکر تعطیلی جش��نواره بودیم، اما خوشبختانه 250 اثر از 226 
فیلمس��از به دست مان رس��ید که 29 اثر انتخاب نهایی شد و درنهایت 
جوایزی به 7 فیلمساز برگزیده تعلق گرفت. امیدوارم با استناد به شعار 
»آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است« که رمز ماندگاری اعمال و کردار 
ماست، بتوانیم شاهد تداوم این شکل حمایت از هنر، فرهنگ و فرهنگیان 

در آینده نیز باشیم.«
دکتر حس��ن بلخاری، علی اکبر امین تفرش��ی، دکت��ر محمود دهقان 
طزرجانی، منوچهر شاهسواری، ابراهیم مختاری، روح اله حجازی، بهرام 
توکلی و نیما جاویدی، داوران چهارمین جش��نواره فیلم کوتاه پاسارگاد 
بودند. در این جشنواره در بخش حرفه ای، بنفشه جاهد )نام اثر: مهدی( 
موفق به کسب رتبه نخس��ت شد، امید توتونچی )نام اثر: چادری مادر( 
رتبه دوم و الهام عادلی )نام اثر: دس��ت ها( رتبه سوم را کسب کردند. در 
بخش غیرحرفه ای نیز راضیه س��راجی )نام اثر: کاالی ایرانی( رتبه اول، 
محمد مه��دی فکریان )نام اثر: فراش( رتبه دوم و سیداحس��ان حیدری 
)نام اثر: مبارز ملی( رتبه س��وم را کس��ب کردند. همچنین جایزه ویژه 
دبیر جش��نواره به فیلم برگزیده شرکت فناپ از شرکت های گروه مالی 

پاسارگاد تعلق گرفت.
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آمارهای وزارت صمت نشان می دهد
رشد 2 برابری پرداخت تسهیالت

به بخش خدمات
جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشان می دهد که تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری 
به بخش خدمات در 9 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته بیش از دو برابر شده و بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی 

به ترتیب بیشترین سهم از تسهیالت بانکی را به خود اختصاص داده اند.
طبق این آمار در 9 ماهه ابتدایی امسال در مجموع بیش از 1219 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های 
کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر 
بخش های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیالت 626 هزار و 270 
میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل 94.8 درصد افزایش داشته است.
در این میان تس��هیالت پرداختی به بخش صنع��ت و معدن با افزایش 
90.1 درصدی در 9 ماهه ابتدایی امس��ال، ب��ه 362 هزار و 110 میلیارد 
تومان رس��یده است. مقدار این تس��هیالت در 9 ماه ابتدایی سال گذشته 
190 هزار و 440 میلیارد تومان بوده اس��ت. همچنین س��هم تس��هیالت 
پرداختی بانک ها و موسس��ات اعتباری به بخش صنع��ت و معدن از کل 
تسهیالت پرداخت شده به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن،  مسکن و 
ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش های متفرقه در 9 ماهه ابتدایی 
سال گذشته،  30.4 درصد بوده که امسال این رقم به 29.7 درصد رسیده 
است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی 
)شورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست های پرداخت تسهیالت بانکی 
را ب��ه گونه ای تنظیم کند که س��هم بخش صنعت و معدن از تس��هیالت 
پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه حداقل 40 درصد باشد. تسهیالت 
پرداختی بانک ها و موسس��ات اعتباری به بخ��ش بازرگانی نیز در 9 ماهه 
ابتدایی س��ال گذش��ته 120 هزار و 930 میلیارد تومان بوده که با 83.3 
درصد افزایش به 221 هزار و 630 میلیارد تومان در 9 ماهه ابتدایی سال 
جاری رس��یده اس��ت. با این حال س��هم بخش بازرگانی از کل تسهیالت 
پرداختی به بخش های یاد شده از 19.3 درصد در 9 ماهه ماه ابتدایی سال 
1398 به 18.2 درصد در س��ال جاری افزایش یافته اس��ت. در این میان 
بیشترین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات 
اختصاص یافته که در 9 ماهه ابتدایی امس��ال سهم 39.5 درصدی از کل 
تس��هیالت پرداختی، معادل 481 هزار و 340 میلی��ارد تومان را به خود 
اختصاص داده که نس��بت به مدت مشابه در سال گذشته، 123.8 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی 
به ترتیب بخش کش��اورزی و مس��کن 6.9 و 5.7 درصد از کل تسهیالت 
پرداختی بانک ها و موسس��ات اعتباری را دریافت کرده اند. البته تسهیالت 
پرداختی به دو بخش کش��اورزی و مسکن به ترتیب 58.1 و 52.1 درصد 
نسبت به 9 ماهه ابتدایی سال گذشته افزایش داشته و به 84 هزار و 140 

میلیارد و 70 هزار و 160 میلیارد تومان رسیده است.

بانک مرکزی ابالغ کرد
تمدید فرصت امهال مطالبات واحدهای 

تولیدی تا شهریور 1400
بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تمدید 
مهلت استفاده از مصوبه این شورا درخصوص تعیین تکلیف بدهی غیرجاری 

واحدهای تولیدی تا پایان شهریورماه 1400 را به شبکه بانکی ابالغ کرد.
به گزارش بانک مرکزی، در متن این بخشنامه که پنجشنبه منتشر شد 
آمده است: پیرو بخشنامه شماره 98.431353 به تاریخ 12 اسفندماه سال 
98 موضوع ابالغ مصوبه جلسه مورخ  29 بهمن ماه سال 98 شورای پول 
و اعتبار درخصوص لزوم امهال مطالبات واحدهای تولیدی که دارای بدهی 
غیرجاری هستند اعالم می شود شورای پول و اعتبار در جلسه 21 بهمن 
ماه سال 99 با هدف مساعدت به بنگاه های تولیدی در سالی که مزین به 
نام »جهش تولید« است با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر تمدید مهلت اس��تفاده از مزایای مصوبه یادش��ده موافقت کرد و 
بدین ترتی��ب مهلت مذکور در تبصره )2( ذیل بند »الف« بخش��نامه ذکر 
ش��ده تا پایان شهریورماه س��ال 1400 تمدید شد. بر این اساس، مؤسسه 
اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی مشمول، مطالبات 
از آنها را که تمام یا بخش��ی از آن غیرجاری ش��ده اس��ت، برای یک بار و 
حداکثر به مدت پنج س��ال، با أخذ می��زان )7.5 درصد( از مانده بدهی و 
با دوره تنفس شش ماهه در چارچوب »دستورالعمل نحوه امهال مطالبات 
مؤسسات اعتباری«، امهال کند. با توجه به موارد عنوان شده مراتب به قید 
تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 96. به تاریخ 16 مردادماه 
1396 به همه واحدهای ذی ربط آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابالغ 

شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

برای دومین روز متوالی 
ارزهای دیجیتالی صعودی ماندند

برای دومین روز متوالی ارزش بیشتر ارزهای مهم دیجیتالی صعودی 
ماند. به گزارش سی ان بی سی، با افزایش محبوبیت و مقبولیت ارزهای 
دیجیتالی در جهان بانک های مرکزی هم به س��رعت در حال توسعه 
ارزهای ملی خود هستند. رئیس بانک مرکزی روسیه از آغاز به کار اولیه 
روبل دیجیتال به صورت مفهومی تا تابستان خبر داده و بانک مرکزی 
س��وئد هم اعالم کرده است احتماال تا س��ال 2022 کرون دیجیتالی 
راه اندازی خواهد ش��د.  بانک مرکزی چین به عنوان پیشروترین بانک 
مرکزی جهان در عرصه ارزهای دیجیتالی که توانسته است نخستین 
ارز دیجیتالی رسمی جهان را به طور آزمایشی و با موفقیت راه اندازی 
کند از آغاز توزی��ع یوان دیجیتال در بین متقاضیان این ارز که دارای 
شرایط الزم باش��ند خبر داده است. به گفته نشریه فایننشیال تایمز، 
سیاست گذاران چینی ممکن است یوان دیجیتالی را به عنوانی ابزاری 
ب��رای جایگزین کردن یوان ب��ا دالر و کاهش نقش دالر در نظام مالی 
استفاده کنند.   گری گینزلر، گزینه پیشنهادی جو بایدن برای تصدی 
سمت رئیس کمیس��یون بورس و اوراق بهادار آمریکا گفته است باید 
نظارت بیش��تری بر بازار ارزه��ای دیجیتالی صورت گی��رد و رویکرد 
سختگیرانه تری برای محافظت از منافع مشتریان این ارزها اتخاذ شود. 
این سخنان به فاصله کمی پس از آن بیان می شود که ایالن ماسک- 
بنیانگذار تسال که پیش��تر دوج کوین را ارز مردم خوانده بود در تغییر 
موضعی آشکار توییت کرد: اگر مالکان عمده دوج کوین اقدام به فروش 

آنها کنند به آنها حق می دهم!

بانکنامه

فرص��ت امروز: قیمت دالر در بهمن م��اه از 21 هزار و 800 تومان به مرز 
26 هزار تومان رسید و قیمت یورو نیز از کف کانال 26 هزار تومان به میانه 
کانال 31 هزار تومانی صعود کرد، اما هر چقدر هفته پایانی بهمن ماه برای 
بازار ارز حاکی از عملکرد صعودی و رشد قیمتی بود، برای بازار طال و سکه 
برعکس بود، به طوری که تحت تاثیر سقوط 50 دالری بهای جهانی طال، 

قیمت ها در بازار داخلی کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.
در آخری��ن هفته بهمن ماه بازار ارز در وضعیت س��ردرگم قرار داش��ت و 
نموداره��ا مدام در حال تغییر جهت بودن��د، این در حالی بود که در هفته 
پیش��ین، قیمت دالر افزایش یک هزار و 800 تومانی و یورو نیز افزایش 2 
ه��زار و 200 تومانی را از س��ر گذرانده بودند، اما ه��ر دو ارز اصلی بازار در 
این هفته نتوانستند به رویه هفته پیشین خود ادامه دهند. در هفته ای که 
گذشت قیمت دالر مدام در حال نوسان بین سقف 26 هزار و 300 تومان 
و ک��ف 25 ه��زار و 700 تومان بود و یورو هم در مح��دوده 31 هزار 600 
تومان تا 31 هزار و 100 تومان نوسان داشت. این شرایط نشان دهنده این 
ب��ود که پس از صعود قابل توجه قیمت ها در هفته پیش��ین، در این هفته 
نیروی برتری میان دو گروه خریدار و فروشنده وجود نداشت و هیچ کدام از 
طرف های بازار نتوانستند محدوده حساس بازار را به نفع خود تغییر دهند.

آرامش بعد یا قبل از توفان در بازار ارز
این شرایط موجب شد که دالر مرز 26 هزار تومان را در معامالت هفته 
گذش��ته، بارها باال و پایین کند، اما ی��ورو در کانال 31 هزار تومان خود را 
تثبیت کرد و تنها در این کانال نوسان داشت. با این وجود، روند کلی نمودار 
تغییرات قیمتی، نش��ان دهنده کاهش نس��بی قیمت ارز در مقایسه میان 
روز ابتدایی و انتهای هفته اس��ت. طبق این مقایسه قیمت دالر در آخرین 
معامالت این هفته 25 هزار و 900 تومان قیمت گذاری شد که 400 تومان 
ارزان تر از قیمت این ارز در ساعات ابتدایی هفته است. برای یورو هم قیمت 
در روز پنجشنبه 31 هزار و 100 تومان بود که این قیمت هم حدود 500 

تومان ارزان تر از قیمت یورو در ساعات ابتدایی روز شنبه بود.
قیمت گذاری ارز در صرافی های ملی اما در این هفته روند کم نوس��انی را 
داش��ت. بر این اساس در چهار روز ابتدایی هفته قیمت فروش دالر در این 
صرافی ه��ا 24 هزار و 980 تومان ب��ود و در دو روز پایانی هفته این قیمت 
به 25 هزار و 170 تومان افزایش یافت. یورو نیز در این صرافی ها کار خود 
را از 30 هزار و 270 تومان آغاز کرد و در حالی که در روز چهارش��نبه به 

قیمت 30 هزار و 430 تومان هم افزایش قیمت یافت، اما در روز پنجشنبه 
ب��ا قیمت 30 ه��زار و 300 تومان کار خود را به پایان برد. از س��وی دیگر 
در س��امانه نیما دالر نیز در هفته ای که گذش��ت در روز یکشنبه با قیمت 
میانگی��ن 25 هزار و 70 توم��ان قله قیمتی خود را تجربه ک��رد و در روز 
سه ش��نبه در قیم��ت 23 هزار و 280 تومان ب��ه ارزان ترین قیمت خود در 
هفته رسید. همچنین یورو هم در بازه محدود 28 هزار و 700 تا 28 هزار 

و 870 تومان نوسان کرد.
بازار ارز در حالی بهمن ماه را به س��رانجام رس��اند که در این ماه برخالف 
دی م��اه، قیمت ها در مجموع روندی صع��ودی را تجربه کردند. در این ماه 
قیم��ت دالر از 21 هزار و 800 تومان به محدوده 26 هزار تومان رس��ید و 
یورو نیز از کف کانال 26 هزار تومان به میانه کانال 31 هزار تومانی صعود 
کرد. این افزایش قیمت در حالی است که طبق گزارش های بانک مرکزی، 
ش��اخص های اقتصادی کشور در ش��ش ماهه دوم س��ال عملکرد مثبتی 
داش��ته اند؛ امری که نش��ان دهنده گذر اقتصاد تحت تحریم ایران از شوک 
شیوع بیماری کرونا است. با این وجود اما فعاالن بازار ارز در ماه های اخیر 
بیش از هر چیز با توجه به تحوالت سیاسی معامالت خود را تنظیم کردند 
که در این میان، مهمترین مسئله، تعیین سرنوشت بازگشت دولت جدید 
آمریکا به برجام بود. اتفاق مهمی که در بهمن ماه برخالف دی ماه، خبرهای 
خوشایندی در رابطه با آن منتشر نشد و به همین دلیل با افزایش نگرانی 

فعاالن بازار از سرانجام برجام، در بازار روند افزایشی حاکم شد.
بنابراین همچنان پیش بینی روند بازار در اسفندماه نیز دشوار است. برخی 
اتفاقات و تحوالت سیاس��ت خارج��ی در روزهای اخی��ر رخ داده و یا قرار 
اس��ت در روزهای آینده تعیین تکلیف شوند. این تحوالت می توانند در ماه 
اسفند بر بازار ارز تاثیر مستقیم بگذارند. از سوی دیگر افزایش نرخ درهم و 
همچنین افزایش تقاضای فصلی ارز در پایان س��ال نیز از مجموعه عواملی 

است که می تواند به تحوالت بازار ارز در ماه اسفند جهت دهند.
کاهش قیمت طال در پی سقوط طالی جهانی

به موازات افزایش قیمت ارز در هفته پایانی بهمن ماه، اما قیمت سکه و 
طال به دنبال س��قوط 50 دالری بهای جهانی طال کاهش یافت. به طوری 
که هر گرم طالی 18 عیار 33 هزار تومان و سکه نیز 300 هزار تومان افت 
قیمت داش��ته اند؛ این در حالی اس��ت که با توجه به نزدیک شدن به سال 
جدید، تقاضا کمی در بازار بیشتر شده و نسبت به دو هفته گذشته و پیش 

از آن حباب سکه کمی بزرگ تر شده و در محدوده 500 تا 600 هزار تومان 
قرار گرفته است.

در ط��ول یک هفته اخیر، کاهش 50 دالری اونس جهانی و قرار گرفتن 
آن در کانال 1770 دالر که از ابتدای سال جدید میالدی تاکنون، کمترین 
قیمت آن به حس��اب می آید، س��بب کاهش قیمت ها در بازار داخلی شد. 
کاهش قیمت اونس جهانی به دلیل رش��د جهانی نرخ دالر بوده اس��ت که 
طبق روال، به نس��بتی که قیمت جهانی دالر رشد پیدا کند، قیمت اونس 
جهان��ی طال پایین تر خواه��د آمد. با ادامه امیدواری برای کش��ف و تولید 
واکس��ن کرونا در جهان و رشد اقتصادی، به نس��بت ارزش دالر هم باالتر 

خواهد رفت و قیمت اونس جهانی باز هم پایین تر خواهد آمد.
از آنج��ا که قیمت جهانی طال به عنوان عامل خارجی و نرخ ارز به عنوان 
عامل داخلی، بر قیمت س��که و طالی داخلی موثرن��د، اما در هفته ای که 
گذش��ت، ریزش قیمت  سکه و طال در داخل تنها تحت تاثیر ریزش قیمت 
اونس جهانی بود. کاهش اونس جهانی طال در مجموع یک هفته اخیر، هر 
گ��رم طالی 18 عیار را با کاهش 33 ه��زار تومانی و هر مثقال طالی 17 
عیار را با حدود 140 تا 150 هزار تومان )به طور متوسط 142 هزار تومان( 
با افت قیمت مواجه کرد. هر قطعه س��که تمام بهار آزادی نیز تحت تاثیر 
سقوط اونس جهانی، حدود 300 هزار تومان ارزان تر شد. علی رغم کاهش 
قیمت ها در بازار س��که و طال اما حباب س��که نسبت به دو هفته گذشته ) 
نیم��ه دوم دی ماه تا نیم��ه هفته منتهی به 10 بهمن ماه( افزایش یافته و 

اکنون در مابین 500 تا 600 هزار تومان قرار دارد.
بر این اساس، هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید نسبت به ابتدای هفته 
300 هزار تومان ارزان تر ش��ده و در حال حاض��ر 11 میلیون و 700 هزار 
تومان قیمت دارد. سکه تمام طرح قدیم نیز در پایان هفته به 11 میلیون و 
300 هزار تومان رسیده است. همچنین هر قطعه نیم سکه با کاهش 120 
تا 130 هزار تومانی، 6 میلیون و 600 هزار تومان و ربع سکه با افت 200 
هزار تومانی، 4 میلیون و 300 هزار تومان تعیین قیمت شده اند. سکه های 
یک گرمی نیز با حدود 50 هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته 
در حال حاضر 2میلیون و 450 هزار تومان قیمت دارد. همچنین هر مثقال 
ط��ال با افت 140 تا 150 ه��زار تومانی، 4 میلیون و 925 هزار تومان و هر 
گرم طالی 18 عیار  نیز با کاهش 33 هزار تومانی نسبت به آغاز هفته، به 

یک میلیون و 136 هزار و 936 تومان رسیده است.

دالر به 26 هزار تومان و سکه به 11 میلیون تومان رسید

نوسان دالر در انتهای بهمن

بازاره��ای مالی در حالی در آخرین هفته بهمن ماه در ش��رایط خاصی 
قرار گرفتند که بسیاری از معامله گران معتقدند خاص بودن این شرایط به 

سردرگمی بازار ارز در روزهای پایانی بهمن باز می گردد.
به گزارش خبرآنالین، روند رو به رش��د قیم��ت دالر در روزهای پایانی 
بهمن در بازار ارز محسوس بود. هر دالر آمریکا در پایان هفته سوم بهمن 
ماه به قیمت 24 هزار و 690 تومان معامله شد، اما در پایان هفته چهارم 
بهمن ماه، نرخ دالر در صرافی های بانکی به 25 هزار و 170 تومان رسید. 
همچنی��ن در آخرین روز بهمن ماه هر دالر در ب��ازار آزاد از مرز 26 هزار 
توم��ان عبور کرد تا بار دیگر روند رو به رش��د قیم��ت دالر محرکی برای 
افزایش تقاضا در این بازار باشد. هرچند قیمت دالر در میانه هفته گذشته 
زمین��ه را برای ورود نوس��ان گیران به بازار فراهم کرد و بس��یاری با هدف 
پیش��گیری از زیان دس��ت به فروش زدند، اما به تدریج از روز سه شنبه با 

رشد بطئی قیمت ها تعداد خریداران در بازار افزایش یافت.
در هفته ای که گذش��ت، قیمت دالر مدام در حال نوسان بین سقف 26 
هزار و 300 تومان و کف 25 هزار و 700 تومان بود و یورو هم در محدوده 
31 هزار 600 تومان تا 31 هزار و 100 تومان نوس��ان داشت. این شرایط 
نش��ان دهنده آن بود که پس از صعود قابل توجه قیمت ها در هفته س��وم 
بهمن، در این هفته نیروی برتری میان دو گروه خریدار و فروشنده وجود 
نداشت و هیچ کدام از طرف های بازار نتوانستند محدوده حساس بازار را به 
نفع خود تغییر دهند. بازار ارز در حالی بهمن ماه را به س��رانجام رساند که 
در ای��ن ماه برخالف دی ماه، قیمت ها در مجموع روندی صعودی را تجربه 
کردن��د. در این ماه قیمت دالر از 21 ه��زار و 800 تومان به محدوده 26 

هزار تومان رسید و یورو نیز از کف کانال 26 هزار تومان به میانه کانال 31 
هزار تومانی صعود کرد.

بررس��ی ها نش��ان می دهد نبض معامالت براساس اخبار منتشرشده در 
حوزه سیاست تنظیم می شود. بخش مهمی از این سردرگمی که به رفتار 
غیرطبیعی بازار ارز منجر شد، به همین نکته بازمی گردد. بر این اساس به 
نظر می رس��د با روشن ش��دن تکلیف بازگشت آمریکا به برجام و سیاست 
دولت جدید آمریکا در قبال ایران، بازار ارز از سردرگمی کنونی خارج شود. 
مقایسه بازارها نشان می دهد قیمت هر دالر با ثبت بازدهی 1.9 درصد بار 
دیگر بازار ارز را در صدر بازارهای سودده در اقتصاد تورمی ایران قرار داد. 
هرچند قیمت ها در بازار ارز روندی افزایشی را تجربه کرد، اما بازار موازی 
ارز یعنی بازار طال و سکه نه تنها با رشد قیمت روبه رو نشد بلکه زیانی را 

متوجه سرمایه گذاران کرد.
البته مهمترین دلیل زیان س��رمایه گذاران در بازار طال و س��که، کاهش 
قابل توجه قیمت اونس طال در بازارهای جهانی بود. در آخرین هفته بهمن 
م��اه قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی، کاهش 50 دالری را تجربه 
ک��رد و از مح��دوده 1847 دالر به محدوده 1789 دالر وارد ش��د. فعاالن 
ب��ازار طال معتقدند تحت تاثیر اتفاقات رخ داده در بازار جهانی و همچنین 
افزایش شمار کشورهایی که اقدام به واکسیناسیون کرونا کرده اند، قیمت 

طال روندی کاهشی را شاهد خواهد بود.
پیش بینی ه��ا حکایت از آن دارد که پاندمی کرونا وارد دوره پایانی خود 
ش��ده اس��ت و همین امر می تواند روند کاهش��ی قیمت طال در بازارها را 
تش��دید نماید. هرچند در دوره های حس��اس و غیرعادی، بازارهای نوین 

شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری دارا نیستند و بازارهای سنتی نظیر 
طال بیش از پیش مورد توجه س��رمایه گذاران ق��رار می گیرد، اما حاال در 
ش��رایطی که افکار عموم��ی پایان دوره کرونا را انتظار می کش��د، کاهش 
قیمت طال در بازارهای جهانی یکی از مهمترین اتفاقات پیش روس��ت. به 
این ترتیب، س��رمایه گذاران در بازار سکه در هفته گذشته سود چندانی را 
نبردند؛ چنانکه قیمت سکه در محدوده 11 میلیون و 851 هزار تومان قرار 
داشت و تغییر چندانی را در هفت روز گذشته به ثبت نرساند. از سوی دیگر 
اما هر گرم طالی 18 عیار در بیس��ت و س��ومین روز بهمن به قیمت یک 
میلی��ون و 164 هزار و 900 تومان فروش رفت، اما در پایان هفته کاهش 
24 ه��زار تومان��ی را در کارنامه کاری خود ثبت کرد. در آخرین روز هفته 
گذشته قیمت هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 340 هزار و 900 
تومان رس��ید و بر پایه این محاس��بات، بازار طال باالترین بازدهی منفی را 
در آخرین هفته بهمن ماه تجربه کرد. همچنین بورس اوراق بهادار تهران 
در هفته پایانی بهمن ماه شرایط متفاوتی را تجربه کرد. براساس آمارهای 
ارائه شده در آخرین روز معامله در هفته گذشته شاخص کل در سطح یک 
میلیون و 214 هزار واحد قرار داش��ت. به این ترتیب شاخص بورس اوراق 
بهادار رش��دی بیش از 23 هزار واحد را تجربه کرد و در شرایط کنونی در 
س��طح یک میلیون و دویس��ت و سی و هش��ت هزار واحد ایستاده است. 
ش��اخص بورس اوراق بهادار در هفته پایانی بهمن بازدهی 1.9 درصدی را 
برای خود ثبت کرده است. با این حال اتفاقات رخ داده در فضای بین المللی 
و همچنین مواضع جدید آمریکا در قبال ایران نشان می دهد که بازارهای 

ایران در هفته پیش رو شرایط متفاوتی را در پیش خواهند داشت.

سرمایه گذاران طال در هفته پایانی بهمن ماه چقدر ضرر کردند؟

رفتار نامتعارف ارز
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شاخص بورس در اسفندماه سبزپوش می ماند؟
پایان سبز بورس در هفته پایانی بهمن

ش��اخص بورس تهران در پایان معامالت هفته ای که گذشت، به 
عدد یک میلیون و 238 هزار واحد رس��ید که در مقایس��ه با پایان 
هفته قبل حدود 2درصد رش��د داشت. شاخص بورس در معامالت 
این هفته 24 هزار واحد افزایش داش��ت؛ شاخص کل در پایان روز 
چهارش��نبه 21 بهمن ماه در حالی با رقم یک میلیون و 214 هزار 
واحد به معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه 29 بهمن 
ب��ه یک میلیون و 238 هزار واحد رس��ید. همچنین ش��اخص کل 
)هم وزن( 423 هزار و 65 واحد بود که در انتهای هفته گذشته این 
عدد به 438 هزار و 966 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( از 276 

هزار و 683 واحد به عدد 286 هزار و 957 واحد رسید.
در پن��ج روز معامالت��ی ای��ن هفت��ه ب��ورس، نمادهای ش��رکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، لیزینگ پارسیان )ولپارس(، 
گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خ��ودرو )خگس��تر(، ایران خودرو 
)خودرو(، س��ایپا )خس��اپا(، پاالیش نفت تهران )شتران( و پاالیش 

نفت اصفهان )شپنا( در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
در این زمینه، یک کارشناس بازار سرمایه به پایان ریزش  سنگین 
ش��اخص ها در بورس تهران اش��اره می کند و می گوی��د: با توجه به 
ش��رایط حاکم در بازارهای موازی و تثبیت دالر در کانال 25 هزار 
تومان پیش بینی می ش��ود که کف شاخص بورس و قیمت سهام در 
همین محدوده ها باقی بماند و دیگر ش��اهد افت سنگین شاخص ها 
نخواهی��م بود، البته در ص��ورت افت نرخ دالر احتم��ال تغییر این 
پیش بین��ی وجود دارد. هومن عمیدی ب��ه روند معامالت بورس در 
هفته ای که گذش��ت اش��اره کرد و به ایرنا گفت: معامالت بورس در 
آخرین هفته بهمن ماه با روند صعودی آغاز به کار کرد اما از اواسط 
هفته، شاخص بورس به مدار نزولی بازگشت و در نهایت با ورود به 
جایگاه یک میلیون و 238 هزار واحد در آخرین روز معامالتی هفته 
گذش��ته به معامالت خود پایان داد. ش��اخص کل در نخستین روز 
بهمن ماه در س��طح یک میلیون و 183 هزار واحد قرار داش��ت، در 
حالی که این عدد روز چهارش��نبه و در آخرین روز معامالتی بهمن 

ماه به عدد یک میلیون و 238 هزار واحد رسید.  
ب��ه اعتقاد عمیدی، با توج��ه به اینکه در آخری��ن روز معامالتی 
دی ماه ش��اخص کل در س��طح یک میلیون و 150 هزار واحد قرار 
داشت می توان گفت در بهمن ماه شاخص کل رشد حدود 80 هزار 

واحدی را تجربه کرد.
او به تغییر ریاس��ت سازمان بورس اشاره کرد و ادامه داد: با توجه 
به تغییرات انجام شده در ریاست سازمان بورس، برنامه و تصمیمات 
اتخاذش��ده توسط وی می توان شاهد اثرات کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت آنها در بازار باش��یم. نخس��تین اقدام انجام شده از سوی 
رئیس س��ازمان بورس، نامتقارن کردن دامنه نوس��ان بود که باعث 
رون��د صعودی معامالت بورس برای چند روز متوالی ش��د و بعد از 
رش��د حدود 20درصدی شاخص بورس ش��اهد شناسایی سود در 
صف های فروش منفی 2درصد توس��ط س��هامداران نوس��ان گیر به 
صورت روزانه بودیم. با توجه به ش��رایط حاکم در بازارهای موازی و 
تثبیت قیمت دالر در کانال 25 هزار تومان پیش بینی می ش��ود که 
کف شاخص بورس و قیمت سهام در همین محدوده ها بماند و دیگر 

شاهد افت بیشتر در قیمت ها و شاخص کل نباشیم.

نماگربازارسهام

ارزش واقعی س��هام عدالت در هفته پایانی بهمن ماه، روندی کاهش��ی 
داش��ت و درحالی که ارزش سهام عدالت به ارزش اولیه 532 هزار تومانی 
در ابت��دای این هفته 10 میلیون و 320 هزار تومان بود، در پایان هفته تا 

10 میلیون و 140 هزار تومان کاهش یافت.
اردیبهشت امسال بود که آزادسازی سهام عدالت اجرایی شد و مشموالن 
می توانس��تند یکی از دو روش مستقیم یا غیرمس��تقیم را برای مدیریت 
س��هام خود انتخاب کنند. نهایتا از میان حدود 49 میلیون سهامدار، تنها 
19 میلیون نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند 
و حدود 30 میلیون نفر دیگر روش غیرمس��تقیم را برگزیدند تا سهامدار 
ش��رکت های س��رمایه گذاری استانی باش��ند. این در حالی است که شاید 
کمت��ر از نیمی از ای��ن 30 میلیون نفر در مورد تاریخچه ش��کل گیری و 
نح��وه فعالیت این ش��رکت ها و تاثیر عملکرد آنها بر س��رمایه خود باخبر 
باشند. به این ترتیب، شمارش معکوس برای انتخاب اعضای هیأت مدیره 
شرکت های س��رمایه گذاری سهام عدالت استانی در حالی آغاز شده است 
که هنوز بس��یاری از مشموالن نه تنها از ارزش سهام خود بی خبر هستند 
بلکه در مورد اهمیت اینکه آینده سهام ش��ان در دست چه کسانی خواهد 

بود نیز آگاهی ندارند!
به گزارش ایس��نا، سابقه تشکیل ش��رکت های سرمایه گذاری استانی به 
س��ال های 1384 و 1385 برمی گردد، زمانی که نام نویس��ی برای س��هام 
عدالت کلید خورد و این ش��رکت ها ش��کل گرفتند تا مس��ئول ثبت نام 
واجدین باش��ند. در واقع، مهمترین وظیفه این ش��رکت ها، ثبت نام مردم 
برای سهام عدالت بوده است و شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستان 
و اس��تان مس��ئول ثبت نام، جمع آوری و ارس��ال مدارک برای س��ازمان 

خصوصی سازی بودند.

سپس با گذشت سال ها و اتمام فرآیند ثبت نام و اینترنتی شدن رسیدگی 
به امور مشموالن سهام عدالت، این شرکت ها فعالیتی برای انجام نداشتند 
اما همواره درخواس��ت هایی مبنی بر اس��تخدام، دریافت بیمه و مستمری 
و... را از س��ازمان خصوصی س��ازی مطالبه می کردند. البته در این سال ها 
چالش هایی از این قبیل بین س��ازمان خصوصی سازی و این شرکت ها که 
عمدتا خانوادگی بودند، وجود داش��ت. در نهایت ش��رکت های شهرستانی 
منحل شدند، اما شرکت های استانی باقی ماندند و قرار شد مشموالنی که 

روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند سهامدار این شرکت ها شوند.
در حال حاضر، میزان س��رمایه این ش��رکت ها به تناسب تعداد افرادی 
که در هر استان س��هام عدالت دارند، متفاوت است، اما می توان گفت هر 
کدام از این ش��رکت ها سرمایه هنگفتی در اختیار دارند. از آنجایی که این 
ش��رکت ها از ابتدا برنامه و متولی مش��خصی نداشتند و عمدتا خانوادگی 
بودند، در انتخاب اعضای هیأت مدیره آنها آنطور که باید و شاید حساسیت 
به خرج داده نشد و حاال  به جایی رسیده ایم که شرکت های سرمایه گذاری 
استانی می خواهند از سهام افراد به عنوان سرمایه استفاده کنند، درحالی 
که ممکن است شایستگی الزم برای هدایت این سرمایه را نداشته باشند. 
این در حالی است که سهام عدالت متعلق به مردم است و احتماال بسیاری 
از افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، از ارزش سهام و دارایی 

خود و اهمیت چگونگی مدیریت آن آگاه نیستند.
این در حالی اس��ت که بازار س��رمایه در سال های گذشته روندی رو به 
رشد داشته و پرتفوی سهام عدالت از ارزشمندترین سهم ها تشکیل شده 
اس��ت. بنابراین این شرکت ها باید س��رمایه را به سمت پروژه های استانی 
هدایت کنند تا سهامداران از منافع آن بهره مند شوند. چه بسا که با مدیریت 
صحیح میزان سرمایه در سال آینده چند برابر و با مدیریت نادرست میزان 

سرمایه به نصف برسد بنابراین باید بر این نکته تاکید کرد که بهترین راه 
برای س��هیم شدن در سرنوش��ت هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری 
استانی برای مشموالن س��هام عدالت، سجامی شدن و شرکت در مجامع 
الکترونیکی شرکت هاس��ت که برای انتخاب اعضای هیأت مدیره انتخاب 
می ش��ود. تنها از این طریق است که مشموالن می توانند در آینده سرمایه 

خود نقش ایفا کنند و سرنوشت سرمایه خود را تعیین کنند.
همه اینها در حالی اس��ت که ارزش واقعی س��هام عدالت به مرور افت 
کرده اس��ت، چنانکه در ابتدای هفته ای که گذش��ت، ارزش سهام عدالت 
10 میلی��ون و 320 ه��زار تومان بود که در پایان هفت��ه تا 10 میلیون و 
140 هزار تومان کاهش یافت. بر این اس��اس ارزش واقعی سهام عدالت با 
ارزش اولیه یک میلیون تومان در روز شنبه تا چهارشنبه هفته گذشته به 
ترتیب 19 میلیون و 450 هزار تومان، 19 میلیون و 610 هزار تومان، 19 
میلی��ون و 560 هزار تومان، 19 میلیون و 300 هزار تومان و 19 میلیون 

و110 هزار تومان بود.
همچنین ارزش واقعی س��هام عدالت با ارزش اولیه 532 هزار تومان در 
روز ش��نبه 10 میلیون و 320 هزار تومان، در روز یکش��نبه 10 میلیون و 
410 هزار تومان، در روز دوش��نبه 10 میلیون و 380 هزار تومان، در روز 
سه ش��نبه 10 میلیون و 240 هزار تومان و در روز چهارشنبه 10 میلیون 
و 140 هزار تومان قیمت داش��ت. قیمت سهام عدالت با ارزش اولیه 492 
هزار تومان نیز در روز ش��نبه هفته گذشته 9 میلیون و 540 هزار تومان، 
در روز یکشنبه 9 میلیون و 620 هزار تومان، در روز دوشنبه 9 میلیون و 
600 هزار تومان، در روز سه ش��نبه 9 میلیون و 470 هزار تومان و در روز 
چهارشنبه نیز 9 میلیون و 370 هزار تومان بود. البته این مباحث در حالی 

مطرح می شود که سهامداران شخصا امکان معامله سهام خود را ندارند.

حق خود را از سهام عدالت بگیرید

سهام عدالت چند؟

ب��ه اعتق��اد رئیس س��ازمان بورس، ام��روز حفظ آرام��ش و برقراری 
ثبات در بازار س��رمایه اولویت نهاد ناظر بازار س��رمایه اس��ت. تالطم ها 
و نوس��انات متغیرهای اقتصادی می تواند فرصت تصمیم گیری و فرصت 
تحلیل س��هامداران را تهدید کند بنابراین نیاز داریم در فضای آرام تری 
حرکت کنیم. تصمیماتی که به تازگی اتخاد و اجرا شد بخشی از همین 
برنامه بود تا س��هامداران به دور از رفتارهای هیجانی و با تأمل بیشتری 

درخصوص سهام و سبد دارایی تصمیم گیری کنند.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری ب��ازار س��رمایه، دکتر محمدعل��ی دهقان 
دهنوی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، بیس��ت و نهم بهمن ماه 
در دومین همایش مالی ایران تحت عنوان »همراهی اقتصاد با س��المت 
در دوره کرونا و نقش بازارهای مالی« به ایراد س��خن پرداخت و گفت: 
س��وال اصلی این همایش چگونگی ایجاد تعادل بین معیشت، اقتصاد و 

بازارهای مالی و سالمت انسانی است.
دبیر ش��ورای عالی بورس ادامه داد: اقتصاد کش��ور به واس��طه شیوع 
بیم��اری کرونا، متغیرهای مختلف اقتص��ادی و عوامل غیراقتصادی که 
به ایران تحمیل ش��د آس��یب دید و اقتصاد ش��اهد تالطم و نوسان های 
ش��دید بود. ش��یوع ویروس کرونا در همه کش��ورها از جمله کش��ور ما 
موجب غافلگیری جمعی و ترس عمومی ش��د. با این حال و با توجه به 
امکانات، پس از مدت کوتاهی با تس��لط بر شرایط بحران ناشی از شیوع 

این ویروس در ایران به خوبی مدیریت شد.
به گفته دهقان دهنوی، در کنار این ش��رایط سخت و زیانبار و منفی، 
رویدادهای مثبتی نیز پدیدار ش��د. یکی از این اتفاقات، توس��عه فرآیند 
خدمات الکترونیکی بود و در بازار س��رمایه نیز شاهد تحول گسترده در 
این حوزه بودیم. احراز هویت الکترونیکی که یکی از مهمترین تحوالت 

اخیر بازار سرمایه محسوب می شود به سرعت اجرایی شد.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا با اقبال عمومی 
جامعه به بازار س��رمایه مصادف ب��ود، افزود: با احراز هویت الکترونیکی، 

شیوع ویروس کرونا با حذف حضور فیزیکی کنترل شد.
وی ادامه داد: واریز الکترونیکی س��ود سهام از طریق سامانه متمرکز 
س��جام از دیگر رویدادهای مهم اخیر بازار س��رمایه بود و اکنون نیز به 
دنبال توس��عه آن هس��تیم. همچنی��ن بهبود زیرس��اخت های برگزاری 
الکترونیکی مجامع، اقدام دیگری بود که با هدف کنترل ش��یوع ویروس 

کرونا در بازار سرمایه پیش بینی و اجرا شد.
س��خنگوی شورای عالی بورس با اش��اره به اینکه خطر دیگر مواجهه، 
تعادل بین معیش��ت و کنترل ش��یوع ویروس کرونا بود، افزود: براساس 
مس��ئولیت های اجتماعی نمادهای کرونا یک و کرونا دو در بازار سرمایه 
بازگشایی شدند و به واسطه این دو نماد، منابع قابل توجهی جمع آوری 

و برای مقابله با ویروس کرونا به نهادهای مربوط اهدا شد.
دهقان دهنوی ادامه داد: فروش س��هام عدالت بس��تر دیگری بود که 

در بازار س��رمایه فراهم شد. تا امس��ال امکان بهره برداری از این دارایی 
باارزش، وجود نداشت و این فرصت فراهم شد تا برخی از خانواده ها که 
تحت فش��ار اقتصادی قرار داش��تند برای عبور از ش��رایط سخت از این 
فرصت اس��تفاده کنند. البته به عموم مردم توصیه می کنم سهام عدالت 
را به عنوان یک سرمایه حفظ کنند و تالش می شود این دارایی باارزش 

در دست خانواده ها باقی بماند.
رئیس س��ازمان بورس در بخش دیگری از اظهارات خود به ش��رایط 
فعل��ی بازار س��رمایه و برنامه های نهاد ناظر اش��اره ک��رد و گفت: امروز 
حف��ظ آرام��ش و برقراری ثبات در بازار س��رمایه اولویت نهاد ناظر بازار 
س��رمایه است. تالطم ها و نوسانات متغیرهای اقتصادی می تواند فرصت 
تصمیم گیری و فرصت تحلیل س��هامداران را تهدی��د کند بنابراین نیاز 
داری��م در فض��ای آرام تری حرکت کنیم. تصمیماتی که هفته گذش��ته 
اتخاذ و این هفته اجرا ش��د بخشی از همین برنامه بود تا سهامداران به 
دور از رفتارهای هیجانی و با تأمل بیش��تری درخصوص س��هام و سبد 

دارایی تصمیم گیری کنند.
به گفته وی، توس��عه نهادهای مالی کش��ور، برنامه دیگ��ر نهاد ناظر 
بازار س��رمایه است. ما در بازار سرمایه شاهد حضور و استقبال گسترده 
م��ردم بودیم و تعداد س��هامداران ما چند برابر ش��ده اما نهادهای مالی 
توس��عه قابل توجهی نداشته اند. بر این اساس متناسب با شرایط و برای 
ارائه خدمات بهتر در بازار س��رمایه باید فرآیند صدور مجوزها تس��هیل 
ش��ود و ما ش��اهد افزایش حضور کارگزاران، س��بدگردان ها، مش��اوران 

سرمایه گذاری، تامین سرمایه و سایر نهادهای مالی باشیم.
دهقان دهنوی با اش��اره به اینکه نهادهای مالی سربازان جبهه توسعه 
کمی و کیفی بازار سرمایه هستند، افزود: امیدوارم بتوانیم با این رویکرد 

شاهد ارتقای سواد مالی در جامعه باشیم.
او مح��ور دیگر اقدامات س��ازمان بورس را تعامل و هماهنگی بیش��تر 
بازار س��رمایه با سیاست های کالن اقتصادی کشور دانست و گفت: بازار 
س��رمایه امروز نقش اساسی و جایگاه بزرگی در اقتصاد دارد و باید این 
جایگاه در سیاس��ت گذاری های اقتصادی کانون توجه باشد و هماهنگی 

و تعادل میان همه بازارها برقرار شود.
س��خنگوی ش��ورای عالی بورس با بی��ان اینکه بخش��ی از مقررات و 
همچنین قیمت گذاری به بنیان ه��ای تولید صدمه وارد می کند، افزود: 
در ش��رایطی که بسیاری از مردم در بازار سرمایه حضور دارند و قوانین 
می توان��د حقوق و منافع آنها را تحت تاثیر قرار دهد، باید به نقش بازار 
س��رمایه توجه کنیم بنابراین نهاد ناظر بازار سرمایه این محور را با تمام 
توان دنبال می کند. به س��متی حرکت می کنیم ت��ا تولیدکنندگان نیز 
بتوانن��د در فض��ای رقابتی و مبتنی بر روابط منصفان��ه و عادالنه منافع 
ناشی از تولید خود را با سهامداران شریک شوند و بخش مولد کشور از 

بازار سرمایه منتفع شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

برقراری ثبات در بازار سرمایه اولویت نهاد ناظر
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استمرار رشد 30درصدی صادرات طالی سرخ
قیمت هر کیلو زعفران نگین 14میلیون تومان

نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران از رشد 30درصدی صادرات طالی سرخ 
در 9 ماهه امس��ال خبر داد. غالمرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران 
در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، غالمرضا میری نایب رئیس شورای 
ملی زعفران در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات قیمت طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: 
هم اکنون قیمت هر کیلو زعفران دس��ته 7 میلی��ون تا 7 میلیون و 200 هزار 
توم��ان، زعفران س��رگل 8 میلیون و 500 تا 9 میلی��ون و 500 هزار تومان و 
زعف��ران نگی��ن 11 میلیون تا 14 میلیون تومان اس��ت. وی قیمت هر مثقال 
زعفران را 60 تا 70 هزار تومان اعالم کرد. میری با اش��اره به اینکه نرخ فعلی 
زعفران جوابگوی هزینه های تولید نیس��ت، افزود: ب��ا افزایش صادرات انتظار 
می رود که قیمت زعفران به نرخ منطقی برسد. نایب رئیس شورای ملی زعفران 
ب��ا اش��اره به اینکه بازار داخلی زعفران در رکود به س��ر می ب��رد، بیان کرد: با 
گس��ترش ویروس منحوس کرونا و تعطیلی مراس��م و مناسبت های مختلف، 
میزان تقاضا برای خرید زعفران کاهش یافته اس��ت. وی از رش��د 30درصدی 
صادرات طالی سرخ در 9 ماهه امسال خبر داد و گفت: گمرک از آذرماه به بعد 
آماری اعالم نکرده، هرچند برآورد ما این اس��ت که رشد 30 درصدی صادرات 
حفظ شود. این مقام  مسئول ادامه داد: با رفع موانع و مشکالت سد راه صادرات 
همچون بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به کشور، رشد صادرات به 70 درصد 
می رسد که با این وجود قیمت زعفران افزایش می یابد. نایب رئیس شورای ملی 
زعفران در پایان تصریح کرد: علی رغم معافیت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
برای محصوالت کش��اورزی، اما بانک مرکزی بر بازگش��ت ارز همچنان اصرار 
می ورزد که این امر زمینه را برای قاچاق به مقدار قابل توجه فراهم کرده است.

مشکلی در تولید گندم نداریم
قیمت پیشنهادی خرید تضمینی هر کیلو 

گندم 5 هزار و 200 تومان
رئیس ملی گندمکاران گفت با توجه به بارندگی های مناس��ب در 

ماه های اسفند و فروردین مشکلی در ارتباط با تولید گندم  نداریم.
عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به اینکه مشکلی در تولید گندم نداریم، اظهار کرد: با توجه به 
پیش بینی مناس��ب بارندگی در فروردین و اسفند، مشکلی در ارتباط با تولید 
گندم نداریم. وی افزود: علی رغم برخی نامالیمات که درخصوص کشت، نهاده ها 
و تغییرات آب و هوایی اتفاق افتاد، به اندازه نیاز داخل گندم تولید خواهیم کرد. 
هاش��می درباره آخرین جزییات جلسه ش��ورای قیمت گذاری در ارتباط با نرخ 
خرید تضمینی گندم بیان کرد: در جلسه اول شورای قیمت گذاری درخصوص 
کلیات و آیین نامه شورا بحث و گفت وگو شد و در جلسه دوم در ارتباط با بحث 
تعیی��ن نرخ چغندر قند بحث هایی ص��ورت گرفت که در نهایت قیمت خرید 
تضمینی چغندر قند تعیین و در جلس��ه های آتی نرخ خرید تضمینی گندم 
تعیین تکلیف خواهد ش��د. رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اش��اره به اینکه در 
جلسه سوم قیمت گذاری دانه های روغنی صورت خواهد گرفت، بیان کرد: در 
جلسه چهارم قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان مهمترین محصول خرید 
تضمینی اعالم می ش��ود. وی از اس��تمرار خودکفایی گندم در کشور خبر داد 
و گف��ت: ب��ا اعالم نرخ منطقی و خرید تضمینی، کش��اورزان گندم تولیدی را 
تحویل مراکز خرید می دهند که با این وجود در تامین نیاز کش��ور مش��کلی 
نداریم. هاشمی در پایان تصریح کرد: بنابر برآورد آنالیز قیمت تمام شده تولید 
از استان ها، متوسط قیمت پیشنهادی خرید تضمینی را 5 هزار و 200 تومان 
اعالم کرده ایم که در صورت موافقت ش��ورا با این نرخ، کشاورزان به امر تولید 

ترغیب می شوند.

موانع توسعه تجارت منطقه ای
بخش صادرات باید در اولویت قرار بگیرد

راهکارهای رش��د صادرات به کش��ورهای همس��ایه و موانع توسعه تجارت 
منطقه ای در برنامه گفت و گوی ویژه خبری امش��ب)30بهمن( بررس��ی شد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، موانع توسعه تجارت منطقه ای امشب 30 
بهمن ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور حمید حسینی دبیرکل 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و موسویان معاون توسعه بازارهای صادراتی 
سازمان توس��عه تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در ادامه به پاره ای 
از آن می پردازیم. موس��ویان، معاون توس��عه بازارهای صادراتی سازمان توسعه 
تجارت با اشاره به اینکه چین بزرگترین صادرکننده دنیا است، گفت: سهم چین 
از تجارت 15 کشور همسایه ما 25 درصد است، ما در افغانستان 30 درصد سهم 
داریم . او با اشاره به اینکه اگر شرایط چهارگانه یعنی تحریم،کرونا، توانمندسازی 
بنگاه ها و تامین زیرساخت انجام شود ایران توانایی 200 میلیارد دالر صادرات 
به 15 کشور همسایه را دارد، افزود: باید صادرات به عنوان یک اولویت در بین 
اولویت های اساس��ی کش��ور مانند ژاپن، کره و چین قرار بگیرد. معاون توسعه 
بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه دیپلماسی مانند روغن 
موتور می ماند و هرچه مرغوب تر باش��د کارکرد موتور باالتر می رود، اظهار کرد: 
در س��ازمان توسعه تجارت بیشتر باید از فعالیت های مان بگوییم، ما سند ملی 

صادرات را تدوین کرده ایم .
موسویان با بیان اینکه در 10 ماه ابتدای امسال 14درصد کاهش صادرات به 
عراق داشتیم، ادامه داد: اکنون این شیب مالیم شده است، در رابطه با کشورهای 
دیگر هم وضعیت به همین صورت بوده است، ایران کشور غنی از نظر همسایه 
اس��ت، روسیه 17 همسایه، چین 16 همسایه و ما در دنیا سوم هستیم که 15 

کشور همسایه داریم و این امکان خدادادی برای ما ثروت ایجاد کرده است.
او اظه��ار ک��رد: هزار و 160 میلی��ارد دالر واردات این منطقه اس��ت اما چرا 
ما نمی توانیم به قدر پتانس��یل های خودمان و توانمندی های کشورمان از این 
بازار استفاده کنیم. بخش خارجی مربوط به تحریم است، تحریم هایی بر علیه 
جمهوری اس��المی ایران اعمال شده است. در اتاق فکر خزانه داری آمریکا 400 
نفر فکر می کنند و انواع و اقسام تحریم ها را برای اینکه صادرات و فعالیت های 
اقتصادی ما را متوقف کنند، چاره اندیشی می کند و با سفر به استان های مرزی 

کشورهای همسایه، آنها را برحذر می کند تا با ما کار نکنند.
موسویان تصریح کرد: در دولت قبلی آمریکا ترامپ تا زمانی که می خواست 
دولت را تحویل بدهد بحث تحریم نهادها و اشخاص را در رابطه با ایران ادامه داد.

معاون توس��عه بازارهای صادراتی س��ازمان توسعه تجارت عنوان کرد: شیوع 
بیماری کرونا در 100 سال گذشته بی سابقه بود. اگر اقتصاد کشورهای صنعتی 
مثل آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آمریکا را بررسی کنیم، براساس این پدیده 
هم دچار افت در فعالیت های اقتصادی ش��دند و هم صادرات و تجارت ش��ان با 
کاهش دورقمی روبه رو بوده است یعنی این بیماری بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار 

بوده و این موضوع برای همه کشورها به این شکل است.

اخبـــار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ایران گفت تقاضا برای س��رمایه گذاری به ویژه در 

شهرک ها و نواحی صنعتی کشور افزایش یافته است.
علی رس��ولیان در بازدید از شهرک صنعتی شهید رجایی تبریز و واحد 
تولید کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده، افزود: براساس ارزیابی از وضعیت 
کنونی کش��ور و افزایش تقاضا برای س��رمایه گذاری، سال آینده کشور با 
رشد صنعتی مواجه خواهد شد و این سازمان نیز به دنبال ایجاد شرایط و 

زیرساخت های الزم برای توسعه صنعت است.
وی ب��ا بیان اینکه افزای��ش تولید منجر به افزایش اش��تغال در جامعه 
می ش��ود، اظهار کرد: تالش می ش��ود ت��ا در مکان هایی ک��ه تقاضا برای 
سرمایه گذاری زیاد است، این سازمان زمین، امکانات و زیرساخت های الزم 
مانن��د آب، برق و گاز را فراهم کند تا مش��کل واحدهای صنعتی فعال در 
این مکان ها حل ش��ده و زمینه برای ایج��اد و راه اندازی واحدهای جدید 

فراهم شود.
وی گف��ت: ارتقای بنگاه های اقتص��ادی و بازگرداندن واحدهای راکد به 
چرخه تولید نیز از دیگر اولویت های این س��ازمان در س��ال آینده است و 
در این زمینه تالش می ش��ود تا مشکالت این واحدها با همکاری بانک ها، 

سازمان ها و دستگاه های متولی برطرف شود.
رس��ولیان با بیان اینکه اکنون 823 ش��هرک و نواحی صنعتی فعال در 
کش��ور وجود دارد، گفت: سیاست این سازمان افزایش شهرک ها و نواحی 
صنعتی نبوده بلکه به دنبال توسعه فضای مناسب برای فعالیت بنگاه های 

اقتصادی به ویژه در شهرک ها و نواحی صنعتی تقاضامحور است.

وی یادآوری کرد: با توجه به اینکه یکی دیگر از اولویت های این سازمان 
برقراری توازن منطقه  در مناطقی که نیاز به احداث نواحی صنعتی جدیدی 
اس��ت بوده و این س��ازمان اقدام به این کار خواهد کرد ولی اولویت اصلی 

توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی موجود است.
وی ادامه داد: کمک به شرکت های دانش بنیان و شرکت هایی که فناوری 
خاصی تولید می کنند، به ویژه در شهرک ها و نواحی صنعتی تقاضامحور، 
از دیگ��ر اولویت های این س��ازمان بوده، چراکه این ش��رکت ها دارای نگاه 

داخلی سازی بیشتری بوده و با واردات کاالها به کشور مقابله می کنند.
مع��اون وزیر صمت با اش��اره ب��ه بازدید از ش��هرک ها و نواحی صنعتی 
آذربایجان شرقی، اظهار کرد: با بررسی وضعیت شهرک ها و نواحی صنعتی 
این اس��تان تالش می شود تا گامی برای توسعه صنعتی بیشتر این استان 

و کشور برداشته شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه 
گفت: شهرک شهید رجایی جزو شهرک های اولیه کشور بوده به طوری که 
اوایل انقالب کارهای اجرایی آن شروع و در سال 63 به بهره برداری رسیده 
است. سیدمرتضی نیرومند اسکویی، افزود: هم اکنون در این شهرک 260 
واحد به بهره برداری رس��یده که از این تعداد 238 واحد فعال بوده و تمام 

زیرساخت های الزم در این شهرک فراهم است.
مدیرعامل واحد تولید کمپرس��ور و تجهیزات هوای فش��رده نیز در این 
جلسه گفت: توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی، توسعه نرم  افزاری واحدهای 
صنعت��ی و تولی��دی، ایجاد کنسرس��یوم های صادراتی و ایج��اد بازارهای 
صادراتی از نیازهای واحدهای صنعتی و تولیدی مس��تقر در ش��هرک ها و 

نواحی صنعتی اس��ت. سیدباقر ش��ریف زاده با بیان اینکه افزایش سرعت 
اینترنت از ش��اخصه های توسعه در هر جامعه ای اس��ت، افزود: شهرک ها 
و نواحی صنعتی اس��تان با مش��کل پایین بودن س��رعت اینترنت و نبود 
زیرس��اخت های الزم مواجه هستند و این مش��کالت بر فعالیت آنها تاثیر 
منف��ی می گذارد. وی اظهار کرد: خیلی از واحدها در برخی از ش��هرک ها 
و نواحی صنعتی اس��تان خط تولید خود را نصب و پروانه بهره برداری نیز 
اخذ کرده اند ولی به دلیل نبود برق نمی توانند فعالیت کنند، بنابراین برای 
فعالیت آنها ایجاد زیرساخت های مختلف در این شهرک ها و نواحی صنعتی 
ضروری اس��ت.  وی با اش��اره به اینکه از س��ال 1370 در شهرک صنعتی 
ش��هید رجایی مشغول فعالیت شده است، ادامه داد: در این واحد صنعتی 
و تولیدی 30 نفر از دانش آموختگان دانشگاهی مشغول فعالیت بوده و در 

بین آنها افرادی با مدارک دکترا نیز وجود دارد.
ش��ریف زاده ی��ادآوری کرد: محص��والت تولیدی این مجموعه ش��امل 
کمپرس��ورهای صنعتی و معدنی، تجهیزات جانبی کمپرس��ور، تجهیزات 
هوای فش��رده و مخازن اس��تاندارد اس��ت که عالوه بر مصرف داخلی به 
کش��ورهای مختلف منطقه از جمله افغانس��تان، عراق، ام��ارات، ترکیه و 

ونزوئال صادر می شود. 
به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان، مدیرعامل 
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران به همراه منادی و 
پزش��کیان نمایندگان مردم تبریز، آذرش��هر و اس��کو در مجلس شورای 
اسالمی و جمعی از مدیران استانی از بخش های مختلف این واحد صنعتی 

بازدید کرد.

تقاضا برای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی افزایش یافته است

جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صم��ت( نش��ان می دهد که تس��هیالت پرداختی بانک ها و موسس��ات 
اعتباری به بخش خدمات در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته بیش از دو برابر شده و بخش خدمات، صنعت و معدن و 
بازرگانی به ترتیب بیشترین سهم از تسهیالت بانکی را به خود اختصاص 

داده اند.
به گزارش ایس��نا، طبق این آمار در 9 ماهه امسال در مجموع بیش از 
1219 هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات اعتباری 
به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، 
خدمات و سایر بخش های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیالت 
626 هزار و 270 میلیارد تومانی در مدت مش��ابه سال قبل 94.8 درصد 

افزایش داشته است.
در این میان تس��هیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش 
90.1 درصدی در 9 ماهه امس��ال، به 362 ه��زار و 110 میلیارد تومان 

رس��یده است. مقدار این تسهیالت در 9 ماه س��ال گذشته 190 هزار و 
440 میلیارد تومان بوده است.

همچنین س��هم تس��هیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به 
بخ��ش صنعت و معدن از کل تس��هیالت پرداخت ش��ده به بخش های 
کش��اورزی، صنعت و معدن،   مسکن و س��اختمان، بازرگانی، خدمات و 
س��ایر بخش های متفرقه در 9 ماهه سال گذشته،  30.4 درصد بوده که 

امسال این رقم به 29.7 درصد رسیده است.
این در حالی اس��ت که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی 
)شورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست های پرداخت تسهیالت بانکی 
را به گونه ای تنظیم کند که س��هم بخش صنعت و معدن از تس��هیالت 

پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه حداقل 40 درصد باشد.
تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز 
در 9 ماهه سال گذشته 120 هزار و 930 میلیارد تومان بوده که با 83.3 
درصد افزایش به 221 هزار و 630 میلیارد تومان در 9 ماهه سال جاری 

رسیده است. با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیالت پرداختی 
به بخش های یادشده از 19.3 درصد در 9 ماهه ماه سال 1398 به 18.2 

درصد در سال جاری افزایش یافته است.
در این میان بیشترین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری 
به بخ��ش خدمات اختصاص یافته که در 9 ماهه امس��ال س��هم 39.5 
درصدی از کل تس��هیالت پرداختی، مع��ادل 481 هزار و 340 میلیارد 
تومان را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 

123.8 درصد افزایش داشته است.
بع��د از بخش خدم��ات، صنعت و معدن و بازرگان��ی به ترتیب بخش 
کش��اورزی و مسکن 6.9 و 5.7 درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری را دریافت کرده اند. البته تسهیالت پرداختی به دو 
بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب 58.1 و 52.1 درصد نسبت به 9 ماهه 
س��ال گذشته افزایش داش��ته و به 84 هزار و 140 میلیارد و 70 هزار و 

160 میلیارد تومان رسیده است.

معاون صنایع وزیر صمت گفت تاکنون در س��ال جاری 1300 واحد 
راکد مجددا به چرخه تولید بازگشته اند، سهمیه چهارمحال و بختیاری 
برای احیای واحد هشت واحد صنعتی بود که خوشبختانه تاکنون 20 

واحد صنعتی در این استان به چرخه تولید برگشته اند.
مهدی صادقی نیارکی 30 بهمن ماه در آیین جش��ن تولد واحدهای 
صنعت��ی راکد راه اندازی ش��ده مجدد چهارمحال و بختیاری با اش��اره 
ب��ه اینکه امروز 20 واحد صنعتی راکد در این اس��تان به چرخه تولید 
بازگش��ته اند، اظهار کرد: باید در کنار ای��ن واحدهای صنعتی، صنایع 
تکمیلی نیز احداث شود تا شاهد بهبود وضعیت صنعتی در این استان 

باشیم.
مع��اون صنای��ع وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه بحث 
احیای واحدهای راکد از س��ال 1398 در کشور کلید خورد، گفت: 10 
هزار واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در کش��ور شناسایی شد، در سال 
گذش��ته هدف گذاری برای بازگش��ت 2000 واحد راکد در دستور کار 
قرار گرفت، امسال نیز سهمیه بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید 

در کشور 1500 واحد است.
وی افزود: تاکنون در سال جاری 1300 واحد راکد مجددا به چرخه 
تولید بازگشته اند، س��همیه چهارمحال و بختیاری برای احیای هشت 
واحد صنعتی بود که خوش��بختانه تاکن��ون 20 واحد صنعتی در این 

استان در سال جاری به چرخه تولید برگشته اند.
صادقی نیارکی با تاکید بر اینکه کشور در حال حاضر در سخت ترین 
شرایط اقتصادی در 40 سال گذشته قرار دارد، عنوان کرد: اما با وجود 
تحریم های ظالمانه و ش��رایط بیماری کرونا در س��ال جاری با افزایش 
8درص��دی تعداد واحدهای به بهره برداری رس��یده در کش��ور مواجه 

بودیم، اما مشکل اصلی اکنون تامین مواد اولیه است.
معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در س��ال جاری 
5700 واحد به بهره برداری رسیده که این واحدها برای 107 هزار نفر 
در کشور اشتغال مستقیم ایجاد کرده است و این عدد نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذشته رش��د 28درصدی داشته اس��ت، برای اتمام این 

واحدها حدود 170 هزار میلیارد تومان هزینه شده است.
وی از رش��د 40 درصدی صدور جواز تاس��یس در 10 ماهه ابتدایی 
س��ال در کش��ور خبر داد و تصریح کرد: در این م��دت 32 هزار فقره 
جواز تاس��یس صادر شده اس��ت، اما از این تعداد کمتر از یک سوم به 

بهره برداری می رسد.
صادقی نیارکی در ادامه با اش��اره به اینکه در س��ال 1357 مجموع 
صادرات غیرنفتی کش��ور 540 میلیون  دالر و واردات کاال 10 میلیارد 
و 400 میلیون دالر بود، این عدد در س��ال 89 در بحث واردات به 65 

میلیارد دالر و در صادرات به عدد 27 میلیارد دالر رسید.

معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در س��ال 97 
واردات 2500 ردیف تعرفه به کش��ور ممنوع شد که ارزش این کاالها 
حدود 4میلیارد دالر بود، در سال 98 با افزایش تولید و کاهش واردات 
می��زان واردات به 43 میلی��ارد دالر کاهش و می��زان صادرات به 41 

میلیون دالر افزایش پیدا کرد.
وی تاکید کرد: راهبرد اصلی وزارت صمت س��اخت داخلی تجهیزات 
اس��ت، 14 میز س��اخت داخل در کش��ور برگزار ش��د و هدف کاهش 
وابستگی و ارزبری 3 میلیارد و 200 میلیون دالری بود، که ارزبری به 

2 میلیارد و 800 میلیون دالر کاهش محقق شد.
صادق��ی نیارکی با اش��اره به اینکه 8000 واحد فع��ال، نیمه فعال و 
راکد در کشور پروانه بهره برداری دارند، یادآور شد: طبق سیاست های 
اعالمی دولت باید مصرف ارز در واردات در حوزه صنعت به 30 درصد 
کاهش پیدا می کرد، این مس��ئله ثبت س��فارش برای تامین مواداولیه 
را با مش��کل مواج��ه کرد، اما با این وضعیت تولید در کش��ور در حال 

انجام است.
معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: در سامانه 
بهین ی��اب به س��رمایه گذارانی که قص��د انجام س��رمایه گذاری دارند، 
طرح های نیمه تمام در آن حوزه معرفی می ش��وند تا منابع کش��ور به 

سمت این طرح ها سوق پیدا کند.

افزایش بیش از 2 برابری پرداخت تسهیالت بانکی به بخش خدمات

بازگشت 1300 واحد راکد به چرخه تولید در کشور

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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قرعه کشی خودرو محصول غیرواقعی بودن 
اقتصاد کشور است

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی 
ضم��ن انتقاد از حاکمی��ت اقتصاد دولتی بر کش��ور گفت کیفی س��ازی 
محصوالت و ایفای تعهدات به موقع از سوی خودروسازان مستلزم رقابتی 

شدن صنعت و بازار خودروی کشور است.
ب��ه گزارش پ��دال نیوز، احم��د علیرضا بیگی در گفت وگ��و با خبرنگار 
خبرخودرو درخصوص بهترین روش تامین مالی خودروس��ازان که تورم زا 
نباش��د، اظهار داش��ت: از گذش��ته تاکنون، بانک ها براس��اس قانون تعهد 
پرداخ��ت دین، پرداخت مطالبات قطعه س��ازان از جانب خودروس��ازان را 

عهده دار می شدند.
وی درخصوص چالش  های صنعت خودرو ناشی از قیمت گذاری دستوری 
و مدیریت دولتی خودروس��ازی ها گفت: منشأ مشکالت صنعت خودروی 
کشور، اقتصاد دولتی و خأل رقابت در این صنعت است در صورتی که اگر 
شرایط رقابتی بر خودروس��ازی داخلی حاکم بود، دولت نیز چتر حمایت 
خود را از آنها برمی داش��ت و س��ازندگان نیز در کیفی سازی محصوالت و 

ایفای تعهدات خود نسبت به خریداران چابک تر عمل می کردند.
نماینده مردم تبریز، آذرش��هر و اسکو در مجلس شورای اسالمی افزود: 
انحصار بر بازار خودروهای داخلی حاکم اس��ت و با توجه به تعرفه  تعیینی 
برای واردات از س��وی دولت، حق انتخاب مصرف کنندگان ناچارا، منحصر 
به محصوالت دو خودروساز بزرگ کشور شده که در مواردی نیز خودروی 
تحویلی به خریدار، متفاوت از محصول مورد تقاضا در زمان ثبت نام بوده که 

این عرف در دنیا بی سابقه است.
علیرضا بیگ��ی درخصوص اجرای طرح های پیش فروش و قرعه کش��ی 
افزود: راهکار قرعه  کشی به بهانه عدم اعطای امتیاز به افراد خاص اما در واقع 
یک نوع توزیع شانس میان تعداد محدودی از متقاضیان بوده و سرپوشی 

برای شرایط اقتصادی نامناسب کشور است.
وی همچنین تصریح کرد: این روش ها محصول غیرواقعی بودن اقتصاد 
کش��ور اس��ت و دس��تیابی افراد به محصول خودرو از طریق قرعه کشی و 
تحصیل ارزش افزوده ناشی از اختالف قیمت کارخانه و بازار منطقی نیست.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی 
در پای��ان درخصوص ش��رط من��درج در طرح های قرعه کش��ی مبنی بر 
ممنوعیت فروش خودرو به مدت س��ه سال که شرطی متعارض با حرکت 
در جهت آزادسازی و مردمی شدن اقتصاد است، خاطرنشان کرد: شروطی 
از این قبیل نیز منطقی نیست و محدود کردن اختیارات مالک خودرو نیز 

نتیجه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور است.

قیمت گذاری در بورس بازار خودرو را سامان 
می دهد؟

اگر فروش خودرو از مس��یر بورس کاال در مجلس و ش��ورای نگهبان 
نهایی ش��ود، ش��ورای رقابت دیگر دخ��ل و تصرف��ی در قیمت گذاری 

محصوالت خودرویی نخواهد داشت.
اگر فروش خودرو از مس��یر بورس کاال در مجلس و ش��ورای نگهبان 
نهایی ش��ود، ش��ورای رقابت دیگر دخ��ل و تصرف��ی در قیمت گذاری 

محصوالت خودرویی نخواهد داشت.
در طول چند س��ال اخیر زمزمه های مختلفی مبنی بر حذف شورای 
رقاب��ت در قیمت گذاری خودرو مطرح ش��ده اما همچن��ان این بخش 
مرجع تصمیم گیر در تعیین دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو اس��ت. 
به اعتقاد ش��ورای رقابت بازار خودرو هنوز در مرحله انحصار قرار دارد 
و با اس��تناد به این موضوع باید دس��تورالعمل این بخش توسط شورای 

رقابت تعیین شود.
ش��ورای رقابت معتقد اس��ت اگر در بازار س��هم یک یا چند بنگاه یا 
ش��رکت تولید کننده، خریدار و فروش��نده از عرض��ه و تقاضای بازار به 
میزانی باش��د که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد 
یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد 

باید مدیریت الزم جهت تعیین دستورالعمل قیمت گذاری انجام شود.
با ای��ن وجود نمایندگان مجل��س در صدد حذف ش��ورای رقابت از 
رون��د قیمت گذاری خودرو برآمده اند ب��ه نحوی که طبق مصوبه جدید 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری 
خودرو حذف می شود. کمیسیون صنایع و معادن مجلس  ماده 4 طرح 
تحول صنعت و بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را اصالح کرده 
اس��ت که براساس آن مقرر شد خودروهای تولیدشده داخلی در بورس 
عرضه ش��وند. در این ماده قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توس��ط 
س��ازمان حمایت از مصرف کننده تعیین شده و س��از و کار تحقق این 
مهم باید در بورس مهیا شود. عالوه بر عرضه خودرو در بورس، مسائلی 
مانند کیفیت، بومی س��ازی، قطعه سازان، خدمات پس از فروش و... نیز 

در این طرح بررسی شده است.
البت��ه طرح س��اماندهی صنعت خودرو مصوب مجل��س دهم بود که 
ش��ورای نگهبان به ماده 4 آن ایراد گرف��ت اما در مجلس یازدهم  این 
موضوع بررسی و ایرادات آن رفع شد. در حال حاضر  کلیات این طرح 
در کمیس��یون صنایع و معادن تصویب و جزییات آن در دست بررسی 
اس��ت. نمایندگان این کمیسیون اما در پروسه عرضه خودرو در بورس 
تأکی��د دارند که عرضه هر محصولی در ب��ورس کاال باید با قیمت پایه 
انجام شود که در این زمینه سازمان حمایت را جایگزین شورای رقابت 

کرده اند.
بنابراین اگر فروش خودرو از مس��یر بورس کاال در مجلس و شورای 
نگهبان نهایی شود شورای رقابت دیگر دخل و تصرفی در قیمت گذاری 

محصوالت خودرویی نخواهد داشت.
نماین��دگاه مجلس معتقدند اجرایی ش��دن این ط��رح باعث کاهش 
زیان خودروس��ازان خواهد ش��د و با ممانعت از قیمت س��ازی در بازار، 
خودرو از یک کاالی سرمایه ای به یک کاالی مصرفی تبدیل می شود تا 
مصرف کننده واقعی به راحتی به خودرو دسترسی پیدا کند و از سویی 
دیگر همین امر موجبات خروج دالالن از بازار را نیز فراهم خواهد کرد.

 با این وجود برخی هم معتقدند این طرح بیشتر به ایجاد فضای رانت 
و سفته بازی منتهی خواهد شد و نتایج آنچنان مثبتی را ایجاد نخواهد 
ک��رد. به هر حال خودروس��ازان با اس��تقبال از عرضه خودرو در بورس 
کاال می خواهند برای همیش��ه از چرخه قیمت گذاری خودرو ش��ورای 

رقابت خالص شوند.
 البته هنوز این طرح به تصویب نهایی مجلس نرسیده است و به طور 
حتم  با مخالفت ش��ورای رقابت هم روبه رو است ولی باید دید آیا این 
راهکار به ظاهر منطقی می تواند دردی از بازار پرالتهاب صنعت خودرو 

دوا کند یا مانند سایر نسخه ها به شکست منتهی خواهد شد.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشت  وزارت صمت به 
دنبال آزادس��ازی قیمت خودرو نیست، بلکه یک بسته جهش تولید داریم 
که در آن قیمت گذاری برخی از خودروها براساس ضوابط هیأت تعیین و 
تثبیت قیمت های س��ازمان حمایت در اختیار هیأت مدیره خودروسازان 
قرار می گیرد. س��هیل معمارباش��ی در گفت وگو با ایلن��ا، در مورد آخرین 
وضعیت قیمت گذاری خودرو اظهار داشت:  قیمت گذاری خودرو همچنان 
در دست شورای رقابت است. وزارت صمت نیز به دنبال آزادسازی قیمت 
خودرو نیست، بلکه یک بسته جهش تولید داریم که در آن قیمت برخی از 
خودروها براساس ضوابط هیأت تعیین و تثبیت قیمت های سازمان حمایت 
در اختیار هیأت مدیره خودروس��ازان قرار می گیرد. این مورد نیز در مورد 
خودروهای کم تیراژ بود، در مورد خودروهای پرتیراژ همچنان قیمت گذاری 

وجود داشته تا آحاد جامعه چندان از افزایش قیمت ها متأثر نشوند.
وی افزود:  تا جایی که من در جلسات کمیسیون صنایع مجلس حضور 

داش��تم، اطالع دارم که طرح س��اماندهی بازار خودرو که در آن خودرو در 
بورس عرضه می ش��ود نیز در دس��ت بررسی است. نمایندگان مجلس نیز 
به دنبال این هس��تند که با اصالحاتی که در ط��رح خود دارند بتوانند به 
ساماندهی بازار خودرو کمک کنند، البته من اطالعی از تصویب این طرح 
در کمیس��یون ندارم. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد 
خودروس��ازان بخش خصوصی گفت: ب��رای خارج کردن ب��ازار خودرو از 
انحصار تمرکز بیش��تر بر فعال س��ازی واحدهای بخش خصوصی است. از 
ظرفیت خودروس��ازان بخش خصوصی به خاطر عواملی مانند تحریم ها و 
... اس��تفاده نمی شد، اما برنامه جهش تولیدی برای این خودروسازان تهیه 
شده و امیدواریم از سال آینده این شرکت ها با قدرت بیشتری وارد عرصه 

تولید خودرو شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه این شرکت ها با همکاری شرکت های خارجی 
خودرو تولید می کنند مطمئنا افزایش عرضه خودرو توسط این شرکت ها 

در مسائلی مثل کیفیت و قیمت در سایر خودروسازان نیز تاثیر می گذارد.
این مقام مس��ئول خاطرنش��ان کرد: بنابراین یک طرح توسط مجلس 
پیگیری می ش��ود که نیاز به مصوبه مجلس دارد تا تبدیل به قانون و اجرا 
شود و یک طرح دیگر نیز توسط سازمان گسترش در وزارت صمت دنبال 
می شود، اما هدف نهایی این طرح ها بازگشت آرامش به بازار خودرو است 
تا مصرف کننده منتفع شود. ما امیدواریم در نهایت طرحی که نفع بیشتری 
برای مصرف کننده داشته و همچنین تولیدکنندگان را از وضعیت زیاندهی 

خارج کند، به تصویب رسیده و اجرایی شود.
معمارباشی در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع بحث آزادسازی قیمت 
خودرو به هیچ وجه مطرح نیست. آزادسازی به این معنا است که با توجه 
به قیمت حاشیه بازار قیمت مشخص شود؛ موضوعی که مطرح است اینکه 
براس��اس ضوابط، قیمت گذاری چند خودروی کم تی��راژ در اختیار هیأت 

مدیره خودروسازان قرار گیرد.

تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ توسط خودروسازان

 رئیس کانون انجمن ه��ای صنفی جایگاه داران با پیش بینی افزایش 
15 ت��ا 20 درصدی مصرف بنزین در صورت لغو منع تردد ایام نوروز، 
گفت چنانچه ممنوعیت تردد اعمال ش��ود افت مصرف بنزین خواهیم 

داشت.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری»عصرخ��ودرو« به نقل از ایلن��ا، همایون 
صالحی درباره وضعیت تامین سوخت و آمادگی جایگاه ها در ایام نوروز 
اظهار داش��ت: امسال با توجه به شرایط شیوع کرونا و محدودیت هایی 
را که وزارت بهداش��ت قائل ش��ده، بعید است میزان مصرف به قبل از 
سال 99 برسد، اما در هر حال مطمئنا جایگاه داران برای ارائه خدمات 

و سوخت رسانی به مردم مشکلی ندارند.
وی با اش��اره به اوضاع تغییر مصرف در س��ال جاری نسبت به سال 

گذش��ته گفت: در س��ال 98 بعد از اعمال سهمیه بندی، میزان مصرف 
س��وخت 30 درصد کاهش یافت یعنی از حدود به طور متوس��ط 95 
میلیون لیتر عرضه به حدود 75 میلیون لیتر رسید. پس از شیوع کرونا 
و از اس��فندماه ب��ه بعد میزان کاهش حتی ت��ا 60 درصد افزایش پیدا 
کرد و به حدود 40 میلیون لیتر و در برخی روزهای فروردین حتی به 

حدود 22 میلیون لیتر و ارقام بی سابقه رسید.
رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران تصریح کرد: زمانی که 
پروتکل های بهداش��تی کمرنگ، محدودیت ها کاهش و ترددها بیشتر 
ش��د، میزان مصرف آرام آرام افزایش پیدا کرد و در سال 99 به حدود 
75 میلی��ون لیت��ر و در برخ��ی روزها 80 تا 82 میلی��ون لیتر فروش 
روزانه رس��ید. وی درب��اره رقم تغییر مصرف در ای��ام تعطیالت نوروز 

گفت: سال های گذشته ایام نوروز بین 20 تا 25 درصد افزایش عرضه 
و فروش س��وخت داش��تیم، اما امسال به دلیل مس��ئله کرونا و اینکه 
هن��وز نمی دانیم دولت چه محدودیت هایی را برای تردد و س��فرها در 
نظر می گیرد، نمی توان پیش بینی دقیقی داش��ت. صالحی تاکید کرد: 
چنانچه برای تعطیالت نوروز ممنوعیت تردد اعمال ش��ود افت مصرف 
بنزی��ن خواهیم داش��ت. یعنی از رقم کنونی ه��م مصرف بنزین کمتر 
می ش��ود؛ زیرا ادارات، آموزشگاه ها، بس��یاری مراکز دولتی، خدماتی و 

ضروری تعطیل می شوند بنابراین میزان مصرف فروکش می کند.
وی پیش بین��ی کرد که اگر محدودیت تردد ب��رای نوروز لغو و یا تا 
حدی کمتر ش��ود، میزان مصرف بنزین بین 15 تا 20 درصد افزایش 

یابد.

عضو هیأت علمی دانش��گاه عل��م و صنعت ایران ضمن اش��اره به 
هزینه های س��ربار خودروسازان به راهکارهای موثر در کاهش قیمت 

خودرو اشاره کرد.
ج��واد مرزبان راد در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن اش��اره 
ب��ه اینکه کاهش قیمت خودرو در دو بخ��ش کوتاه مدت و بلندمدت 
خالصه می ش��ود، اظهار داش��ت: طراح��ی قطعه، افزای��ش بازدهی 
کارخانه ه��ای تولید خودرو و قطعه، افزای��ش راندمان و توان نیروی 
کار از راهکارهای بلندمدت محس��وب می ش��وند که پیاده سازی آنها 
نیازمند برنامه ریزی در حوزه استانداردس��ازی و استفاده از شیوه های 
کنت��رل کیفی دقیق برای پرهیز از تلف��ات انرژی، زمان و نیروی کار 

است.
وی افزود: استفاده از برخی از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری 
در خطوط تولید می تواند به افزایش سرعت کار و کاهش هزینه تولید 
بینجام��د که به عنوان مث��ال در بخش کنترل رنگ خ��ودرو، تعبیه 

دوربین در مسیر خطوط رنگ یکی از این نمونه ها است.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ای��ران در ادامه به اموال 
غیرمنقول ش��راکتی خودروس��ازان که ارتباطی با حوزه فعالیت این 
ش��رکت ها ندارد و وجود چندین ش��رکت  زیرمجموعه که زیانده نیز 
هستند، اش��اره کرد و گفت: این شرکت های زیرمجموعه و پرداخت 
حقوق مدیران آن که برخی عضویت در هیأت مدیره چندین شرکت 

را عهده دار هستند، هزینه س��ربار بسیاری را برای خودروسازان رقم 
زده که می بایست از سیستم اصلی خودروسازی ها جدا شوند تا بدین 

ترتیب قیمت تمام شده تولید کاهش بیابد.
مرزب��ان راد در پای��ان درخصوص تاثیر س��اخت قطعات هایتک و 
قطعاتی نظیر گیربکس ش��ش س��رعته بر کاهش قیمت تمام ش��ده 
خاطرنشان کرد: اتکای خودروسازان و قطعه سازان بر توان داخلی در 
ح��وزه طراحی قطعه هرچند در بدو امر هزینه زا اس��ت اما به تدریج 
هم��راه با افزایش ظرفیت و تیراژ تولید، اعمال برخی تغییرات جزئی 
و اس��تفاده از این قطعات برای انواع خودرو کاهش قیمت تمام شده 

اتفاق می افتد.

مصرف بنزین در ایام نوروز کاهش می یابد

طراحی قطعه با اتکا بر توان داخلی راهکاری برای کاهش قیمت خودرو
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بیش از 30 شرکت ایرانی به ارمنستان سفر کردند تا با زیرساخت های فناورانه این 
کشور آشنا و از تسهیالت موجود در این مراکز بهره مند شوند.

روز دوم سفر ش��رکت های دانش بنیان  و خالق ایرانی با بازدید از »مرکز نوآوری 
ایروان« ارمنس��تان آغاز ش��د. این مرکز خصوصی، 
فض��ای کار اختصاص��ی و اش��تراکی در اختی��ار 
ش��رکت های ارمنس��تانی و خارجی قرار می دهد. با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
دانش بنیان ه��ا از ای��ن فضای ایجادش��ده بهره مند 
خواهند ش��د. بازدید از »منطق��ه آزاد آلیانس« که 
محیطی مناسب برای استقرار شرکت های تولیدی 
ارمنس��تانی و خارجی اس��ت نیز دیگر برنامه امروز 
ش��رکت های دانش بنی��ان و خالق اعزام ش��ده به 
ارمنس��تان بود. ارائه حمایت ه��ای معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری برای ایجاد فضای تولیدی 
اشتراکی برای شرکتهای دانش بنیان، خالق و فناور 
در این منطقه در حال بررسی است.  استقرار و تولید 

محصوالت دانش بنیان های ایرانی در این مرکز، بهره مندی آنها از معافیت های مالیاتی 
و دیگر تسهیالتی که به واسطه عضویت ارمنستان در مجمع اقتصادی اوراسیا وجود 
دارد را میس��ر می کند. ای��ن موضوع با توجه به وجود تحریم ه��ای اقتصادی ایران 

و وجود مش��کالت متعدد برای ورود محص��والت ایرانی به بازارهای جهانی کمکی 
است موثر تا محصوالت با برندهای ارمنستانی به بازار جهانی برسد. بازار ارمنستان 
ظرفیت باالیی برای پذیرش شرکت های دانش بنیان  و خالق دارد و تبادالت تجاری 
با این کش��ور می تواند نقشی تاثیرگذار در توسعه 
روابط دوجانبه داشته باشد. رابطه دیرینه و چندین 
هزار ساله ایران و ارمنستان، مزیت و فرصتی است 
ک��ه با بهره گیری درس��ت از آن می ت��وان بازاری 
پرسود و ارزشمند برای محصوالت فناورانه ایرانی 
ایجاد کرد.  ش��رکت های حاضر در این س��فر، در 
حوزه های »نساجی«، »کشاورزی و ماشین آالت«، 
و  »آرایش��ی  »پتروش��یمی«،  »س��اختمان«، 
بهداشتی«، »مواد غذایی ارگانیک« و »دیجیتال« 
فعالیت می کنند. »برگزاری نشس��ت های رودررو 
میان شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور ایرانی 
و شرکت های ارمنس��تانی«، »بازدید از نمایشگاه 
دائم��ی محص��والت دانش بنی��ان که ب��ه همت 
کارگزاری صادراتی در ارمنس��تان راه اندازی شده است« و »بازدید از مناطق علم و 
فناوری این کشور« از جمله برنامه های این سفر 4 روزه است. همچنین شرکت های 

ایرانی از مراکز تخصصی و شرکت های تولیدی این کشور هم بازدید می کنند.

یک رویداد مجازی زمینه را برای آشنایی عالقه مندان به ایجاد کسب وکارهای 
فناور و خالق با آموزش و آگاهی از تجربه های افراد موفق در این حوزه فراهم 
کرده است. همایش آنالین نوآوری و تحول در کسب وکار که 3 تا 5 اسفندماه 

س��ال جاری برگزار می ش��ود به مدت س��ه  روز، 
فرصت تجربه و  یادگی��ری را در اختیار افرادی 
که می خواهند کسب و کار نوآورانه خود را به راه 
بیندازند، قرار خواهد داد. بسیاری از عالقه مندان 
به حوزه کسب و کار از الزام ها، موانع و نکته های 
ورود به دنیای کارآفرینی آشنایی و تجربه کافی 
در این ح��وزه برخوردار نیس��تند و این فرصت 
می تواند آنها را در مسیر ایجاد یک شرکت خالق 
رهنم��ون کند. ای��ن رویداد مج��ازی، با گردهم 
آوردن جمع��ی از فعاالن حوزه کارآفرینی و ارائه 
فرصت��ی برای بیان تجریه ها، تعامل میان آنان و 
عالقه من��دان به حوزه کس��ب و کار، راه را برای 
توسعه شرکت هایی فناور و خالقی که از ایده های 

نوآورانه اشتغال و ارزش افزوده منجر می شوند، هموار می کند.
همای��ش آنالی��ن ن��وآوری و تح��ول در کس��ب وکار که با حمایت س��تاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق معاونت علمی 

و فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار می شود متخصصان و فعاالن حوزه کسب 
و کار، تجربه ه��ا و آموخته ه��ای خود را با عالقه مندان ب��ه این حوزه درمیان 
می گذارن��د. این رویداد با نقش آفرینی بخش های گوناگون دانش��گاه صنعتی 
ش��ریف از جمله پارک علم و فن��اوری، مرکز 
کارآفرینی، دفتر توسعه نوآوری و فناوری های 
دانشگاه میزبان کارآفرینان و عالقه مندان حوزه 

کسب وکارهای خالق خواهد بود.
عالوه بر ارائه نکات کاربردی توس��ط فعاالن 
موف��ق کس��ب و کار و ب��ه اش��تراک گذاری 
تجربه های کارآفرینان، تازه ترین و خالقانه ترین 
اید ه های ن��اب از مد ل های جدید کس��ب وکار 

مطرح خواهد شد.
همچنین پس از برگزاری آموزش مهارت های 
حرفه ای ب��رای کس��ب وکار موف��ق، ابزارهای 
دیجیتالی که می تواند به ی��ک ایده نوآورانه و 
کارآفرینانه کمک کند ارائه خواهد شد. در پایان 
دوره، گواهی الکترونیکی حضور در دوره به کلیه ش��رکت کنندگان به دو زبان 
فارسی و انگلیسی، از طرف مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف 

ارائه می شود.

مرکز نوآوری ارمنستان میزبان دانش بنیان ها می شود و صادرات 
محصوالت ایران ساخت به بازار اوراسیا گسترش می یابد

کارآفرینان خالق و نوآور تجربه های شان را به اشتراک می گذارند تا 
کسب وکاری نو راه اندازی شود

توس��عه زیس��ت بوم نوآوری و فناوری مش��ترک می��ان ایران 
و افغانس��تان بررس��ی و زمینه ه��ای الزم ب��رای آغ��از فرآین��د  

همکاری های مشترک فراهم شد.
 دومین نشست سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری و عبدالظاهر ش��کیب رئیس آکادمی علوم افغانس��تان 
برگزار شد تا توسعه زیست بوم نوآوری مشترک دو کشور  بررسی 
ش��ود. در این نشست محورها و س��رفصل هایی برای شکل گیری 
هم��کاری و تعامل فناورانه براس��اس تفاهم نامه به بحث و تبادل 

نظر گذاشته شد.
مهمتری��ن هدف این تفاهم نامه  دوجانب��ه میان معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری و آکادمی علوم افغانس��تان که در 
مرحله نهایی قرار دارد، توس��عه همکاری ه��ای علمی و فناوری، 
انتقال تجربه ها و زیرس��اخت ها و ارائه کمک های توس��عه ای در 

حوزه علم و فناوری است.
 ظرفیت های فرهنگی و زبانی مشترک زمینه ای برای 

توسعه زیست بوم نوآوری
 در ای��ن نشس��ت معاون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری، 
دربرگیرندگی زبان فارسی در فضای مجازی و افزایش روزافزون 
نف��وذ این زب��ان را فرصتی برای پیش��رفت فناورانه ی��اد کرد و 
افزود: زبان فارس��ی، نهمین زبان اینترنت اس��ت که نس��بت به 
جمعی��ت جهانی، نفوذ و دربرگیری قابل توجهی دارد. اکنون نیز 
استارت آپ های فارسی زبان جزو برترین های فضای وب هستند 
و این زبان می تواند زمینه مش��ترک همکاری های دو کشور برای 

رونق شرکت های دانش بنیان و خالق قرار بگیرد.
 س��تاری با اش��اره به ایجاد زیس��ت بوم نوآوری مشترک میان 
ایران و افغانس��تان گفت: مدل ه��ا و الگوهای موفقی که در رونق 
زیس��ت بوم نوآوری ایران پیاده سازی شد، برمبنای یک همکاری 

مشترک، قابلیت تعمیم و توسعه در کشور افعانستان را دارد.
 معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری با بی��ان اینکه ایران 
در بومی س��ازی الگوهای نوآورانه و فناورانه موفق بوده اس��ت و 
می تواند این الگو را به کشور همسایه خود نیز انتقال دهد، ادامه 
داد: الگوهای موفق بس��یاری در ایران پیاده شده و توانسته است 
راه را برای پیشرفت دانشی، فناورانه و نوآورانه ایران هموار کند.

 الگوی موفق و قابل پیاده سازی در رونق زیست بوم 
نوآوری

رئی��س بنیاد مل��ی نخبگان، با تاکی��د بر ایجاد پ��ارک علم و 
فناوری مش��ترک ایران و افغانس��تان به عنوان فصلی تازه میان 
همکاری های فناورانه دو کش��ور گفت: الگوی موفق پیاده سازی 
زیس��ت بومی منطبق با بوم و ویژگی های کش��ورمان، زمینه ساز 
رونق بیش از 5هزار و 700 ش��رکت دانش بنیان و هزاران شرکت 
خالق و نوآور ش��ده اس��ت. همچنین بی��ش از 50 پارک علم و 
فناوری در ایران، با اهداف توس��عه ای مشترک، سازگار با محیط 
بومی در استان های مختلف بستری را برای خلق ارزش افزوده و 
اشتغال از ایده های نوآورانه و فناورانه فراهم می کنند. این الگو بر 
بستر یک پارک علم و فناوری مشترک قابل اجرایی شدن است.

 س��تاری از نق��ش ش��رکت های دانش بنی��ان و صنایع خالق 
دو کش��ور در افزایش تعامل های دو کش��ور گف��ت و ادامه داد: 
ش��رکت های دانش بنی��ان و خالق ک��ه در توس��عه فناوری ها و 
خدمات عمومی فعالیت می کنن��د، می توانند یکی از زمینه های 
انتقال دس��تاورد و تجربه های موفق ایران به کش��ور افغانس��تان 
باش��ند، همچنین در دیگر حوزه های دانشی و فناورانه که ایران 
در آنها س��رآمد است، فصل مشترک تازه ای در همکاری و تعامل 

دو کشور خواهد بود.
 مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری همکاری میان مراکز 
دانش��ی، پژوهشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و خالق را از دیگر 
محورهای مه��م همکاری های فناورانه و دانش بنیان دو کش��ور 
دانس��ت و گفت: دولت ها در این مس��یر باید پلی ارتباطی میان 
فعاالن بخش های گوناگون زیست بوم نوآوری ایجاد کنند و بدون 
ایجاد خللی در مسیرشان، تعامالت این حوزه را گسترش دهند.
 همبستگی های فرهنگی و تاریخی محور همکاری های 2 

کشور است
در ادامه این نشس��ت، عبدالظاهر شکیب، رئیس آکادمی علوم 
افغانستان با اشاره به ظرفیت های همکاری علمی میان دو کشور 
گفت: آکادمی علوم افغانستان آماده است تا از تجربه های علمی 
ایران بهره ببرد. در این مس��یر آمادگی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ارزش��مند بوده و این همکاری را برای توسعه 

تعامل میان مراکز علمی دو کشور ادامه می دهیم.
 وی همچنی��ن وجود فصل های مش��ترک تاریخی و فرهنگی 
فراوان میان ایران و افغانس��تان را زمین��ه ای برای همکاری های 
علم��ی و فناورانه دانس��ت و گفت: این دو کش��ور در زمینه های 
گوناگ��ون تعاملی عمیق و غنی دارند و با اس��تفاده از ابزار زبان 
مش��ترک، می توانیم روابط علمی و فناورانه دو کش��ور را بس��ط 

دهیم.
رونق همکاری های علمی و فناورانه ایران و افغانستان

در بخش دیگری از این نشس��ت، مهدی قلعه نوی رئیس مرکز 
تعام��الت بین المللی علم و فناوری، با اش��اره ب��ه آمادگی برای 
توس��عه همکاری های علمی و فناوری و انتقال تجربه های ایران 
گف��ت: با گفت وگوها و تعامل های ص��ورت  گرفته، اکنون فرصت 
ت��ازه ای در حوزه تعامالت علمی و فناورانه به وجود آمده اس��ت؛ 
برای توس��عه زیرساخت ها و همکاری های توسعه ای حوزه علم و 
فناوری، ظرفیت های الزم ایجاد ش��ده است و به زودی در قالب 

تفاهم نامه ای مشترک، عملیاتی خواهد شد.
 وی ب��ا بیان اینکه بر بس��تر حمایت معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و آکادمی علوم افغانس��تان، بس��تری نوآورانه 
ب��رای تعامل می��ان بخش ه��ای گوناگون زنجیره عل��م تا ثروت 
دو کش��ور فراهم می ش��ود، بیان کرد: در این تفاهم نامه توس��عه 
زیرس��اخت های علمی و فناورانه و همچنی��ن انتقال تجربه های 
فناوران��ه ایران مدنظر قرار گرفته ش��ده اس��ت تا بس��تری برای 
همکاری ه��ای فعاالن زیس��ت بوم فناوری و نوآوری دو کش��ور، 

فراهم شود.

»جف بزوس« مدیرعامل آمازون عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از »ایالن ماسک« 
مدیرعامل تسال پس گرفت تا با دارایی 190 میلیارد دالری به صدر جدول تکیه بزند.

به گـزارش دیجیاتو و براسـاس داده های لحظـه ای مجله »فوربـس«، دارایی خالص 
ماسـک روز سه شـنبه به دلیل کاهش ارزش سهام تسال و مبادله آن به قیمت 796.22 
دالر، 3.9 میلیارد دالر کاهش پیدا کرد که افت بیش از 2.4 درصدی را نشـان می دهد. 
ماسِک 49 ساله اوایل ژانویه 2021 به لطف افزایش ارزش سهام تسال و دستمزد باالیی 
که از این خودروسـاز می گیرد، از بزوس پیشـی گرفته و ثروتمندترین فرد جهان شده 

بود.

اما ماسـک همانطور که به سـرعت ثروتمندان دیگر را کنار زد تا به جایگاه نخسـت 
برسـد، به همان سـرعت نیز این جایگاه را از دست داد و به بزوس واگذار کرد. مؤسس 
آمازون از سال 2017 تا ژانویه 2021 جایگاه ثروتمندترین فرد جهان را حفظ کرده بود.
دارایی شـخصی بزوس که عمدتًا در سـهام آمازون ذخیره شـده، در سال های اخیر 
همراه با افزایش ارزش سـهام این شـرکت بـه طور خیره کننده ای افزایـش یافته تا او 
همچنان در زمینه کسب ثروت رکوردزنی کند. مدیرعامل بزرگترین فروشگاه اینترنتی 
دنیا اوایل شـهریور امسال )اوت 2020( به اولین نفری در دنیا تبدیل شد که ثروتش از 
200 میلیارد دالر بیشـتر می شود. او همچنین سـال 2018 به خاطر عبور دارایی هایش 

ستاری: زبان و پیشینه فرهنگی ظرفیتی برای توسعه 
زیست بوم نوآوری میان 2 کشور است

بزوس عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از ماسک پس گرفت

دریچــه

گام های مش��ترکی برای راه اندازی آزمایش��گاه نوآوری باز حوزه G5 برداش��ته شد تا 
س��رویس های اینترنت اشیاء به تیم های پژوهش��ی ارائه شود. تفاهم نامه همکاری میان 
س��تاد توسعه فناوری های دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران و ش��رکت ارتباطات سیار ایران )همراه 
اول( شکل گرفت تا س��رویس های اینترنت اشیاء به شرکت های فعال و تیم های همراه 
اول و هسته های پژوهشی کشور ارائه شود. هدف از امضای این تفاهم نامه »فراهم کردن 
امکانات آزمایش��گاهی برای کمک به ش��کل گیری و بلوغ زیست بوم5G و سرویس های 
اینترنت اشیاء«، »اس��تفاده حداکثری از پتانسیل های موجود در این زمینه در کشور«، 
»کاهش هزینه ها و زمان برای توس��عه و تس��ت تجهیزات و راهکارهای 5G و اینترنت 

اشیاء« و »ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت های فعال در حوزه های مرتبط« است.

آزمایشگاه نوآوری حوزه نسل پنجم 
اینترنت ایجاد می شود

 شنبه
2 اسفند 1399

شماره 1730
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یک فعال حوزه صنایع نرم و خالق با راه اندازی تلویزیون ویژه روستاها توانسته است 
به شکل تخصصی ظرفیت های این بخش از اجتماع را بازتاب دهد. سامان مرادحسینی، 
مدیرعامل شرکت خالق سامان فیلم گلستان و روستا تی وی گفت: ما تالش کردیم تا 

یک تلویزیون اینترنتی روستایی در سطح ملی باشیم 
و خوشبختانه این رسانه با حضور سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح ش��د و آغاز به 
کار کرده اس��ت. مدیرعامل روس��تا تی وی در ادامه 
افزود: این رس��انه با تولید محتوای تخصصی توانسته 
اس��ت به هاب خبر مرتبط با روستانش��ینان و عشایر 
عزیز کشورمان تبدیل شود. کلیه محتوای عرضه شده 
در این رسانه اعم از خبر، گفت وگو، مصاحبه، مناظره، 
ویدئوها، فیلم و هر محتوای دیگر تالش کرده است که 
بازتاب دهنده فرهنگ، مشکالت، ظرفیت ها و مسائل و 

دغدغه های موردنظر روستاییان باشد.
این فعال ح��وزه صنایع نرم و خالق ضمن توضیح 
روند ش��کل گیری این رس��انه گفت: این تلویزیون در 

حال حاضر در 9 اس��تان نمایندگی فعال ایجاد کرده اس��ت، به زودی نیز اپلیکیش��ن 
تخصصی به عنوان بس��تر بزرگترین س��امانه روستایی کش��ور، مورد بهره برداری قرار 
می گیرد. این اپلیکیشن عالوه بر تلویزیون 24 ساعته روستا تی وی، خدماتی را نیز به 

روستاییان ارائه خواهد کرد. مراد حسینی با تاکید بر اهمیت  ایجاد ارتباط دوسویه با 
مخاطب گفت: برخی از خدمات این س��امانه شامل امکان فروش مستقیم محصوالت 
کشاورزان و اجاره ماشین آالت مورد استفاده در روستاها خواهد بود. همچنین به واسطه 
این س��امانه خدمات حمل و نقل نیز به روستاییان 
ارائه می شود. مدیرعامل روستا تی وی ضمن توضیح 
بازه های زمانی فعال ش��دن این خدمات، افزود: قرار 
گرفتن اپلیکیشن روستا تی وی و خدمات روستا در 
تی وی باکس ها، امکان ارتباط گسترده تری را برای 
این رس��انه فراهم می کند. تمام تالش ما این است 
که روستاییان و عشایر گرانقدر ما بدانند که صاحب 
و مالک واقعی این رس��انه آنها هستند و این رسانه 
تالش دارد تا به تریبون بازگویی مسائل و چالش های 
موردنظر آنها تبدیل ش��ود. وی همچنین بیان کرد: 
واحد تحقیق و توسعه این مجموعه خالق برنامه های 
زی��ادی نیز برای آینده در نظر گرفته اس��ت. ایجاد 
مکان های فیزیکی واقعی در قلب شهرها که نشانگر 
زندگی واقعی روستایی باشد، یکی از این برنامه ها است. شهروندان ما با حضور در این 
مکان ها می توانند از تجربه پخت واقعی نان در تنور یا شیردوش��ی به سبک روستایی 

لذت ببرند و با زندگی هم میهنان شان در روستاها آشناتر شوند.

یک ش��رکت خالق نرم افزاری توانسته است با تولید نرم افزارهای تخصصی 
ارائه خدمات آنالین را برای آژانس های هواپیمایی تسهیل کند.

مهدی دس��تمالچی، مدیرعامل ش��رکت خالق منظومه نگاران وب 
گفت: این ش��رکت با رصد نیازهای فناورانه 
ش��رکت های فع��ال در حوزه گردش��گری، 
نرم افزارهای تخصصی حوزه گردش��گری را 
تولید می کند. یکی از نرم افزارهای تخصصی 

تولید شده نیز بیسیس فالی است.
مدیرعامل ش��رکت خالق منظومه نگاران 
وب، ادامه داد: بیس��یس فالی، یک نرم افزار 
یکپارچ��ه در حوزه گردش��گری اس��ت که 
خدم��ات رزرواس��یون گردش��گری را ب��ه 
صورت جام��ع و یکجا عرضه می کند. پیش 
از این، آژانس های مس��افرتی خدماتی را از 
خدمات دهنده ه��ای داخل��ی مانند هتل ها 
دریاف��ت می کردن��د و همچنی��ن برخ��ی 

خدم��ات را با همکاری ش��رکت های بین المللی مانن��د ایرالین ها ارائه 
می کردند.

دس��تمالچی افزود: پیش از این، آژانس های هواپیمایی باید از چند نرم افزار 

مختلف استفاده می کردند، همچنین به دلیل تحت ویندوز بودن، این نرم افزارها 
در خارج از آژانس یا سیستم اصلی، در دسترس کاربر نبودند، با بررسی تمام 

این چالش ها و نیازها، نرم افزار جامع بیسیس فالی طراحی شد.
ای��ن فعال حوزه صنایع نرم و خالق در ادامه 
گفت: این نرم افزار جایگزین چند نرم افزار قبلی 
ش��ده اس��ت و در آن همه خدم��ات داخلی و 
بین المللی به صورت یکجا قابل عرضه اس��ت. 
همچنین به دلیل استفاده از فضای ابری، کاربر 
در مکان های مختلف از امکان دسترسی به این 
سامانه برخوردار است و این موضوع باعث شد 
تا کارکنان آژانس ها در ایام همه گیری کرونا از 

امکان دورکاری برخوردار باشند.
به گفت��ه وی در حال حاضر ب��ا وجود آنکه 
تبلیغات قاب��ل توجهی در مورد ای��ن نرم افزار 
انجام نش��ده اس��ت، به دلیل کیفیت، بیش از 
60 ش��رکت و آژانس هواپیمایی از آن استفاده 
می کنند و طیف درخواس��ت ها برای اس��تفاده از آن رو به فزونی است. اکنون 
مش��غول توس��عه هم زمان چند نرم افزار هس��تیم تا بتوانیم ب��رای هتل ها و 

اقامتگاه های بوم گردی داخلی، یک بستر مناسب نرم افزاری فراهم کنیم.

خالق ها تولید محتوای تخصصی برای روستاها را سرعت دادند
ظرفیت ها به نمایش درمی آید

گردشگری با طراحی نرم افزارهای تخصصی داخلی رونق می گیرد

س��یف س��هندی / مس��ئول پروژه های کش��اورزی س��تاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری: س��االنه 
میلیارده��ا دالر ب��رای واردات نهاده های کش��اورزی و دامی هزینه 
می کنی��م در حالی که می توان با اج��رای طرح های دانش بنیان این 

هزینه ها را کاهش داد.
در ستاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، پروژه ه��ای مرتبط با نهال ه��ای باغبان��ی، دام و طیور، 
کوده��ای زیس��تی و آفت کش ها، زیس��ت دریا و آبزیان، واکس��ن و 
بهداشت حوزه دام و طیور مورد حمایت قرار می گیرد. در هر یک از 
این حوزه ها پروژه هایی به ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری ارس��ال می ش��ود که بعد از بررسی ها و 

تایید، مورد حمایت قرار می گیرند تا به محصول تبدیل شوند.
طرح های اولویت دار امنیت غذایی س��تاد توسعه زیست فناوری در 
چند بخ��ش تامین مواد اولی��ه دارویی و واکس��ن و انواع کیت های 
تش��خیصی خالصه می ش��وند و تاکن��ون طرح های زی��ادی در این 
حوزه ها به س��تاد آمده و مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت برخی 

از آنها به محصول تبدیل شده اند.
تامی��ن خ��وراک دام نیز یکی از اولویت های ما در س��تاد توس��عه 
زیس��ت فناوری است. جهاد کشاورزی از ستاد درخواست کرده است 
تا به این حوزه ورود کنیم و از ش��رکت های فعال حوزه خوراک دام 
حمایت های مادی و معنوی داشته باشیم. در این حوزه شرکت هایی 

هستند که می توانند 100 میلیون دالر از واردات کودهای شیمیایی 
به کشور جلوگیری کنند.

از ای��ن رو در ص��دد برآمدیم تا از ش��رکت های این حوزه حمایت 
کنیم. کش��ور ما س��االنه 4.3 میلیارد دالر برای واردات انواع خوراک 
دام و طی��ور هزین��ه می کن��د که بخش عمده آن ش��امل بیش از 2 
میلی��ارد دالر واردات 9 میلی��ون ت��ن ذرت، 700 میلیون دالر انواع 

کنجاله و 600 میلیون دالر جوی دامی است.
اگ��ر 10 درص��د ای��ن می��زان را بتوان ب��ا اجرای ای��ن طرح های 
دانش  بنیان جایگزین خوراک دام تامین کرد، می توان انتظار داش��ت 
که واردات بخش��ی از نهاده های دامی در س��ال اول به ارزش حداقل 
300 میلی��ون دالر کاهش یابد و این ش��روعی برای پوش��ش بخش 
عم��ده این محصوالت و تولید آن خواهد ش��د. در بخش کودها نیز 
پروژه هایی به س��تاد توسعه زیس��ت فناوری آمده اند و در حال اجرا 

هستند.
بخش عمده ای از کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه مورد استفاده 
در کش��ور وارداتی اس��ت. واردات این کودها س��االنه بیش از 200 
میلیون دالر برای کشور هزینه دارد. این در حالی است که کودهای 
زیستی به طور میانگین می توانند جایگزین 30 تا 50 درصد مصرف 
کودهای ش��یمیایی ش��وند. اگر بتوانیم کودهای زیستی را جایگزین 
کودهای ش��یمیایی کنیم، سود زیادی عاید کشور می شود و محیط 

زیست نیز کمتر آسیب می بیند.

پایداری سازه های عظیم مورد استفاده در صنایع اهمیت باالیی دارد 
و تجهی��زات فناورانه یک ش��رکت دانش بنیان به یاری اس��تحکام این 

سازه ها آمده است.
معیار رزونانس، یکی از پدیده هایی اس��ت که در صنایع کاربردهای 
فراوان��ی دارد و می��زان آن، ج��زو معیاهای مهم در امنیت س��ازه های 
صنایع اس��ت. اندازه گی��ری و آنالیز آن در س��ازه هایی که ابعاد بزرگی 
دارند نیازمند تجهیزات پیشرفته و روش های محاسبه دقیق است. این 
خدمات با تجهیزات ایران ساخت و روش های بومی توسط یک شرکت 

دانش بنیان به صنایع ارائه می شود.
میالد علیدادی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان مهندسی ارتعاشات 
نوآوران پایش، در زمینه فعالیت این ش��رکت دانش بنیان گفت: با ارائه 
خدمات آنالیز مودال و تغییر ش��کل س��ازه )ODS( از راه شناس��ایی 
فرکانس ه��ای طبیع��ی سیس��تم به کم��ک تجهی��زات دانش بنیان و 

روش های فناورانه، امکان وقوع رزونانس را بررسی می کنیم.
این فعال فناور با بیان اینکه آنالیز مدال و تغییر شکل سازه به منظور 
جلوگیری از رزونانس در ساختارهای ثابت و دوار کاربرد فراوانی دارد، 
ادام��ه داد: جلوگیری از این پدیده در اس��تحکام س��ازه ها و دوام آنها 
دارای اهمیت باالیی اس��ت. با روش ها و تجهیزات دانش بنیانی که در 
اختیار داریم، در صورت محرز شدن رزونانس توسط آنالیز تغییر شکل 

سازه پیشنهاد تقویت سازه و طرح تقویتی را ارائه و اجرا می کنیم.
علیدادی با اشاره به کاربرد گسترده این روش ها در صنایع گوناگون 
اظه��ار ک��رد: این روش ب��ه کمک صنای��ع مختلفی مانن��د نفت، گاز، 

پتروشیمی و پاالیش می آید و در ارتقای سطح فنی و کیفی واحدهای 
تعمیراتی صنایع نفت و گاز و پاالیش کارایی دارد.

توانمندی در رسیدن به عمر باالی سازه ها
مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی ارتعاش��ات نوآوران پایش، با اش��اره 
ب��ه آنالیز فرکانس ه��ای طبیعی س��ازه های ثابت و دوار گف��ت: انواع 
دوارس��ازه ها  به توربین، کمپرسور، توربین های گاز  از تجهیزات ثابت 
ی��ا اس��تاتیک می توان به خط��وط انتقال نفت و گاز اش��اره کرد که با 
شناسایی فرکانس طبیعی و مقایسه تحریک رزونانس بررسی می  شود.

وی از نق��ش روش ه��ای کاهش رزونانس به روش های یادش��ده در 
افزایش کیفی و افزایش طول عمر تقویت س��ازه ها گفت و ادامه داد: با 
کاهش رزونانس، می توان دوام و کارایی سازه را افزایش داد. باید توجه 
داشت فرکانس های طبیعی از خواص ذاتی سیستم دینامیکی بوده اما 
به دلیل کارکرد طوالنی و تغییر شرایط تکیه گاهی سازه دچار خستگی 
شده و این فرکانس ها در مدت کارکرد تغییر می کنند و ممکن است با 
فرکانس های تحریک برابر و تشدید رخ دهد. با استفاده از این خدمات 
اس��تفاده دیگر ارتعاش��ات باال و پیچیده منجر به صدمات به تجهیزات 

و توقف نخواهد شد.
این فعال فناور با اش��اره به کاهش ارزبری و ارائه خدمات به صنایع 
با کم��ک دانش آموختگان این ش��رکت دانش بنیان گف��ت: در صنایع 
گوناگونی مانند فاز 2پاالیش��گاه گاز پارس جنوب��ی، اجرای 300 متر 
سازه جرثقیل فوالد آلیاژی و بسیاری از پروژه های دیگر از این خدمات 

و تجهیزات فناورانه بهره برده اند.

تغییر شکل سازه های صنعتی با روش های فناورانه کنترل شد تا امنیت و دوام افزایش یابد

اما ماسـک همانطور که به سـرعت ثروتمندان دیگر را کنار زد تا به جایگاه نخسـت 
برسـد، به همان سـرعت نیز این جایگاه را از دست داد و به بزوس واگذار کرد. مؤسس 
آمازون از سال 2017 تا ژانویه 2021 جایگاه ثروتمندترین فرد جهان را حفظ کرده بود.
دارایی شـخصی بزوس که عمدتًا در سـهام آمازون ذخیره شـده، در سال های اخیر 
همراه با افزایش ارزش سـهام این شـرکت بـه طور خیره کننده ای افزایـش یافته تا او 
همچنان در زمینه کسب ثروت رکوردزنی کند. مدیرعامل بزرگترین فروشگاه اینترنتی 
دنیا اوایل شـهریور امسال )اوت 2020( به اولین نفری در دنیا تبدیل شد که ثروتش از 
200 میلیارد دالر بیشـتر می شود. او همچنین سـال 2018 به خاطر عبور دارایی هایش 

از رقـم 150 میلیارد دالر عنـوان ثروتمندترین فرد جهان در تاریـخ معاصر را به خود 
اختصاص داد.

بزوس حاال در آسـتانه کناره گیری از مدیرعاملی آمازون دوباره به ثروتمندترین فرد 
دنیا تبدیل شـده اسـت. او اوایل ماه جاری میالدی اعالم کـرد که صندلی مدیرعاملی 
آمازون را به مدیر ارشـد سرویس های وب آمازون یعنی »اندی جسی« واگذار می کند. 
البته او همچنان با ماندن در هیأت مدیره آمازون بر این شرکت نظارت خواهد کرد، اما 
بیشتر زمان خود را صرف کسب و کارهای دیگر خود از جمله شرکت »بلو اوریجین« و 

روزنامه »واشنگتن پست« و احتماال اقدامات بشردوستانه خواهد کرد.

پلی میان دانش و صنعت کشاورزی

بزوس عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از ماسک پس گرفت

یادداشـت

محصوالت باکیفیت و خالق ایران س��اخت در بازارهای ارمنستان عرضه شد 
تا فضای مناسبی برای تعامل فناورانه میان دو کشور فراهم شود.

بی��ش از 30 ش��رکت دانش بنی��ان و خالق ب��ا حمایت صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی و مرک��ز تعام��الت بین المللی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری به ارمنس��تان رفتند تا بازار محصوالت ایران س��اخت در این کشور 
گس��ترده تر شود و فضای کار اشتراکی میان شرکت های ایرانی و ارمنی شکل 
گیرد. در روز نخس��ت این س��فر از 5 محصول دانش بنیان و خالق کشورمان 
رونمایی و این تولیدات وارد بازار ارمنس��تان ش��د. بر همین اساس نیز یکی از 
اتفاقات قابل توجه در این سفر، آغاز عرضه یکی از محصوالت فناورانه صنایع 

خالق در فروشگاه های ایروان بود. 

 محصوالت ایران ساخت به 
فروشگاه های ایروان رسید



وضعی��ت تعامل با مخاطب هدف در عرصه تبلیغات دارای اهمیت بس��یار 
زیادی است. برخی از برندها برای آگاهی از وضعیت بازاریابی و تبلیغات شان 
به طور مداوم در حال صرف هزینه های گزاف هستند. بدون تردید این امر در 
بلندمدت هزینه های بسیار زیادی روی دست کسب و کارها خواهد گذاشت. 
همیش��ه بهترین راهکارها در عرصه بازاریابی و تبلیغات به صرف هزینه های 
گزاف ختم نمی شود. استفاده از معیارهای مشخص برای ارزیابی وضعیت توجه 
مشتریان به تبلیغات برند دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی از برندها در 
این میان به طور مداوم بدون تعیین معیار نسبت به ارزیابی وضعیت بازاریابی 
اقدام می کنند. چنین فعالیت هایی هرگز مشکالت کسب و کار را به طور کامل 
حل نخواهد کرد.  پرسش اصلی در زمینه ارزیابی میزان توجه مشتریان به 
تبلیغات برند مربوط به چگونگی تعیین معیارهای مناسب است. این امر در 
ادامه مقاله کنونی به طور مشخص مورد توجه قرار خواهد گرفت بنابراین 

در ادامه به بررسی برخی از معیارهای مهم در این راستا می پردازیم.
ارزیابی با معیارهای محلی

استفاده از معیارهای مناسب در زمینه ارزیابی وضعیت توجه مشتریان 
مهمترین نکته برای ش��روع کار اس��ت. بس��یاری از برندها ب��رای ارزیابی 
وضعیت کمپین بازاریابی ش��ان به طور مداوم به معیارهای مختلف توجه 
نش��ان می دهند. این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای کسب و کارها به 
همراه خواهد داش��ت. توصیه اساس��ی در این بخش تالش برای استفاده 
از معیارهای محلی اس��ت. وقت��ی از مفهوم ارزیابی صحبت می کنیم، باید 
نس��بت به دامنه مشتریان نیز توجه داشته باش��یم. استفاده از معیارهای 
جهانی برای ارزیابی وضعیت توجه مش��تریان محلی به کمپین تبلیغاتی 
برند همیش��ه همراه با مشکالتی خواهد بود بنابراین بهترین راهکار تالش 
برای شخصی سازی معیارهای مختلف در عرصه بازاریابی و تبلیغات است. 

در غیر این صورت برندها باید به طور مداوم ارزیابی شان را تکرار نمایند. 
عدم اتکا بر روی یک معیار واحد

استفاده از معیارهای مختلف برای ارزیابی وضعیت کمپین اهمیت بسیار 

زی��ادی دارد. برخ��ی از برندها به طور مداوم از یک معیار مش��خص برای 
بازاریابی اس��تفاده می کنند. این امر در حوزه ارزیابی وضعیت تبلیغات نیز 
مش��اهده می ش��ود. مهمترین ایراد در این میان ترسیم تصویری ناقص از 
وضعی��ت تبلیغاتی برند در صورت اس��تفاده انحصاری از یک معیار خاص 
است. این امر در بسیاری از مواقع برای بازاریاب ها همراه با مشکالتی است 

بنابراین باید با احتیاط نسبت به انتخاب چند معیار مختلف اقدام کرد. 
وقتی نتیج��ه ارزیابی وضعیت تبلیغاتی برند و میزان توجه مش��تریان 
به محتوای کمپین یکدس��ت باش��د، بدون تردید یکجای کار دارای ایراد 
است. ارزیابی های مربوط به حوزه تبلیغات در صورت استفاده از معیارهای 
مختلف پراکندگی قابل مالحظه ای را نش��ان خواهد داد بنابراین همیشه 
باید نس��بت به استفاده درست از معیارها و عدم اتکای صرف به یک مورد 

توجه داشته نماییم. 
یافتن معیارهای مهم برای برند

هر برندی در حوزه بازاریابی دارای اهداف مشخصی است. وقتی یک برند 
برای طراحی محتوای تبلیغاتی اش اهدافی را تعیین می کند، نظم مشخصی 
در حوزه فعالیتش خواهد داشت. متاسفانه بسیاری از برندها در عمل هیچ 
هدف��ی برای فعالیت تبلیغاتی ندارند. ای��ن امر کیفیت محتوا و همچنین 

تاثیرگذاری اش را به شدت کاهش می دهد. 
وقت��ی توصیه هایی برای بازاریابی و تبلیغات بهتر را مورد بررس��ی قرار 
می دهیم، اغلب بر روی گونه های عادی تبلیغات تمرکز دارند. مسئله مهم 
در این میان توجه به نیازهای تبلیغاتی برند و ش��یوه کنار آمدن با شرایط 
آن اس��ت. اگر برای کمپین های برندمان از شیوه های ارزیابی کلیشه ای و 
س��اده اس��تفاده کنیم، به احتمال زیاد با مشکالت فراوانی مواجه خواهیم 
ش��د. درست به همین خاطر باید نس��بت به تعیین معیارهای مهم برای 
برندم��ان اقدام نماییم. این ام��ر نتایج ارزیابی میزان توجه مش��تریان به 
محتوای برندمان را کاربردی خواهد س��اخت. در غیر این صورت کس��ب 
و کارها باید به طور مداوم نس��بت به کاربردی س��اختن نتایج یافته های 

تبلیغاتی شان نگران باشند. 
استفاده از نتایج ارزیابی برای بهبود کیفیت کمپین 

وقتی نقاط قوت و ضعف یک کمپین شناس��ایی می شود، باید نسبت 

ب��ه رفع آنها در کمپین های بعدی اقدام کرد. میزان توجه مش��تریان به 
کمپین ه��ای بازاریابی برند پیام های مش��خصی را به همراه دارد. وقتی 
توجه مش��تریان نس��بت به کمپین اخیر برند در مقایس��ه با نمونه های 
قبل��ی به طور قابل مالحظ��ه ای کاهش پیدا می کند، ایراد اساس��ی در 
کار اس��ت بنابراین باید به سرعت نس��بت به رفع مشکل موردنظر اقدام 
کرد. برخی از برندها پس از ارزیابی وضعیت توجه مشتریان به محتوای 
تبلیغاتی شان دیگر فعالیتی را س��اماندهی نمی کنند. این امر به معنای 
ناتوانی برای استفاده از نتایج ارزیابی ها به منظور بهبود کیفیت بازاریابی 

است. 
تالش برای بیان داستانی جذاب از فرآیند ارزیابی وضعیت کمپین ها و 
توجه مشتریان همیشه ایده جذابی است. مشتریان همیشه عالقه مند به 
مشاهده تالش کسب و کارها برای تولید محتوای بهتر هستند بنابراین 
نمایش شیوه ساماندهی فرآیند ارزیابی کیفیت محتوای تبلیغاتی مزیت 
رقابتی برندمان خواهد بود. گاهی اوقات کس��ب و کارها با اس��تفاده از 
ش��یوه های ساده مانند داستان سرایی موفق به جلب نظر مخاطب هدف 
می ش��وند. این امر ش��اید در نگاه نخست بسیار ساده و عجیب باشد، اما 
ایده های داستان سرایی همیشه پیچیده نیست. برخی از ایده های ساده 
مانند نمایش پشت صحنه طراحی فرآیند ارزیابی میزان توجه مشتریان 

به محتوای تبلیغاتی برند به اندازه کافی جذاب به نظر می رسد. 
شناسایی نکات مهم برای مشتریان

وقتی فرآیند ارزیابی میزان توجه مشتریان به محتوای تبلیغاتی پایان 
می پذیرد، باید نکات مهم از نظر مشتریان به درستی تبیین شود. اغلب 
اوقات داده های خام از فرآیند ارزیابی به درد کس��ب و کارها نمی خورد. 
درس��ت به همین خاطر پردازش داده های اولیه مهم است. تالش برای 
اس��تنباط تغییر رفتار و س��لیقه مش��تریان یکی از مهارت های مهم در 
عرصه تبلیغات اس��ت. بس��یاری از برندها در این راس��تا ناتوان هستند. 
دلیل این امر نیز عادت بازاریاب ها برای استفاده از اطالعات آماده است 
بنابرای��ن یکی از چالش های مهم در ح��وزه تبلیغات مربوط به پردازش 
اطالعات خام خواهد بود. ب��دون تردید ابزارهای دارای هوش مصنوعی 

در این میان کمک شایانی به کسب و کارها می کند. 

شبکه های اجتماعی، پیش نیاز روابط عمومی موفق

BRANDکارگاهبرندینگ

چالش ارزیابی وضعیت توجه مشتریان به تبلیغات 
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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 کنند. نکته مهم درخصوص کوکاکوال افزایش فشارها به این برند 
برای فعالیت س��ازگار با محیط زیس��ت بود. این فش��ارها  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

توصیه های فیس بوک برای بازاریابی با 
استفاده از اینستاگرام ریلز

اینستاگرام در طول ماه های اخیر با رونمایی از سرویس ریلز سر و 
صدای بسیار زیادی به پا کرده است. بسیاری از کاربران و برندها در 
راستای استفاده از س��رویس ریلز از ایده های بسیار زیادی استفاده 
می کنن��د. نکته مه��م در این میان هدف اینس��تاگرام برای فعالیت 
به عن��وان جایگزین تیک تاک اس��ت. پلتفرم تی��ک تاک در طول 
ماه های اخیر با انتقادات بس��یار زیادی از سوی نهادهای نظارتی در 
کش��ورهای مختلف مواجه شده است. این امر در کنار مسدودسازی 
تیک تاک در برخی از کشورها نتایج بسیار مهمی برای بازاریاب ها و 

پلتفرم های اجتماعی رقیب این برند به همراه داشته است. 
تیم فیس بوک نسبت به رونمایی از ویدئویی برای ارائه توصیه هایی 
در راستای تولید محتوای بهتر در ریلز اقدام کرده است. بدون تردید 
وقتی یک سرویس تازه در اینستاگرام رونمایی می شود، بازاریاب ها 
و کاربران تا مدت ها نس��بت به ش��یوه های اس��تفاده از آن وضعیت 
آزم��ون و خطا را در پی می گیرند. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت 
بدون هرگونه مش��کلی باش��د، اما مدت زمان س��ازگاری کاربران با 
س��رویس موردنظر را به شدت افزایش می دهد. تیم فیس بوک برای 
کاهش این زمان اقدام به انتش��ار ویدئوی��ی برای راهنمایی کاربران 

کرده است. 
اس��تفاده از ریلز در اینستاگرام شباهت بسیار زیادی به ویدئوهای 
کوتاه در تیک تاک دارد. یکی از توصیه های اصلی تیم فنی فیس بوک 
برای اس��تفاده بهتر از بخش ریلز مربوط به ترکیب ایده های مختلف 
اس��ت. همچنین برای بازاریابی نیز ترکیب اس��تفاده از ریلز با دیگر 

سرویس های اینستاگرام مدنظر تیم فیس بوک قرار دارد. 
اس��تفاده از ریلز در روزهای نخس��ت رونمایی اش نسبت به دیگر 
س��رویس های اینس��تاگرام به ش��دت پایی��ن بوده اس��ت. این امر 
مس��ئوالن فیس بوک را به ش��دت نگران کرده است بنابراین تالش 
برای نجات ریلز از وضعیت نامناسب هدف اصلی تیم فنی فیس بوک 

از ارائه ویدئوی تازه اش بوده است. 
م��روری بر ایده ه��ای بازاریابی و محتوای تولی��دی کاربران برای 
اینستاگرام ریلز اطالعات بس��یار مفیدی در اختیار کارآفرینان قرار 
می ده��د. هنوز کاربران با ریلز به عنوان یک س��رویس مس��تقل به 
خوبی کنار نیامده اند بنابراین تالش برندها برای س��رمایه گذاری بر 
روی ریلز به عنوان گزینه مکمل بازاریابی بهترین اقدام خواهد بود. 
در غی��ر این صورت هزینه های بازاریابی کس��ب و کارها به ش��دت 

افزایش خواهد یافت. 
socialmediatoday.com :منبع
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کسب و کارها در طول سال های اخیر به طور قابل مالحظه ای تمرکزشان 
بر روی حوزه بازاریابی و روابط عمومی افزایش پیدا کرده اس��ت. بسیاری 
از برندها در حال صرف هزینه های بس��یار زیادی برای تش��کیل تیم های 
حرفه ای روابط عمومی هس��تند. نکته مهم در این میان توجه به پیش نیاز 
موفقیت در حوزه روابط عمومی است. بسیاری از برندها به این نکته مهم 
توج��ه الزم را نش��ان نمی دهند بنابراین به طور مداوم با مش��کالتی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف مواجه می ش��وند. مهمترین پیش نیاز 
برای فعالیت روابط عمومی مناسب در حوزه کسب و کار مربوط به حضور 
در شبکه های اجتماعی است. دلیل این امر تمایل بسیار باالی کاربران برای 

حضور در این فضاست. 
براس��اس گزارش انجمن خبرن��گاران آمریکا، 61 درص��د از کاربران در 
شبکه های اجتماعی تمایل به ارتباط با برندها از طریق همین فضا دارند. 
معنای ضمنی این امر شکست استراتژی کسب و کارها برای روابط عمومی 
در خارج از فضای شبکه های اجتماعی است بنابراین برنامه کسب و کارها 

برای روابط عمومی به صورت س��نتی بدون شک با شکست همراه خواهد 
بود. 

اغلب کارآفرینان در مورد ش��بکه های اجتماعی مهم برای حوزه روابط 
عمومی پرسش های زیادی را مطرح می کنند. انتخاب یک پلتفرم و تمرکز 
صرف بر روی آن اقدام اش��تباهی اس��ت دلیل این امر نی��از به حضور در 
شبکه های اجتماعی مختلف و تعامل با کاربران در تمام آنهاست. انتخاب 
تعدادی از پلتفرم های مناسب برای پیگیری فعالیت روابط عمومی همیشه 
چالش مهمی محس��وب می ش��ود. یکی از س��اده ترین کارها در این میان 
تالش برای ارزیابی کیفیت ش��بکه های اجتماعی براس��اس میزان تمایل 
برندها برای بازاریابی در هر کدام اس��ت. ای��ن امر امکان انتخاب برخی از 
شبکه های اجتماعی به صورت ساده و کاربردی را به همراه خواهد داشت. 
دنیای کنونی با فناوری های دیجیتال معنا پیدا می کند بنابراین حضور 
در شبکه های اجتماعی برای پیگیری هر نوع فعالیتی دارای اهمیت خواهد 
بود. دیگر کاربران تمایلی برای تماس با برندها خارج از فضای شبکه های 
اجتماعی ندارند. بنابراین تیم روابط عمومی باید تمام فعالیت های خود را 
در این فضا دنبال نماید. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف هزینه های بسیار زیادی را پرداخت می کنند. نکته 
مه��م در این میان ض��رورت کاهش هزینه های کس��ب و کار برای تداوم 
فعالیت در شرایط دشوار کنونی است. حضور در شبکه های اجتماعی امکان 

کاهش هزینه ها به بهترین شکل را به همراه دارد. 
تعامل نزدیک با مش��تریان برند همیش��ه دارای اهمیت است. برخی از 
برندها برای پیگیری اهداف روابط عمومی تعامل بسیار اندکی با مشتریان 
دارند. اگر کس��ب و کار ش��ما دارای دامنه مناس��بی از مش��تریان وفادار 
اس��ت، تالش برای س��رمایه گذاری بر روی آنها به عنوان منبع اطالعاتی 
مهم ضروری خواهد بود. اس��تفاده از نظرات و ایده های مشتریان در حوزه 
روابط عمومی امکان کاهش هزینه ها و ارائه ایده های کاربردی را به همراه 
خواهد داشت. درست مانند حوزه بازاریابی، در اینجا نیز همکاری نزدیک 
با مشتریان وفادار برند موجب کسب موفقیت های پایدار خواهد شد. وقتی 
رابطه میان یک برند و مش��تریانش مناس��ب نباشد، همیشه سایه شهرت 
منف��ی بر روی برند موردنظر خواهد بود. حضور مناس��ب در ش��بکه های 
اجتماعی برای بهبود رابطه میان برند و مشتریان یکی از پیش نیازهای مهم 

برای بازاریابی و فعالیت روابط عمومی مناسب محسوب می شود. 
entrepreneur.com :منبع
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امروزه بازاریابی باید با توجه به نکات متعددی صورت گیرد. بسیاری از 
برندها دیگر امکان س��رمایه گذاری بر روی پلتفرم های بازاریابی س��نتی را 
ندارند. این امر حتی در حوزه شبکه های اجتماعی نیز به چشم می خورد. 
اس��تفاده از تیک ت��اک در میان بازاریاب ها روز به روز در حال گس��ترش 
است. شاید این امر در نگاه نخست اهمیت بسیار زیادی برای آینده دنیای 
بازاریابی نداشته باشد. تیک تاک در هر صورت یکی دیگر از چندین شبکه 
اجتماعی در دسترس بازاریاب ها محسوب می شود. نکته مهم در این میان 
گسترش غیرمنتظره تیک تاک و شهرت بسیار باالی آن در میان برخی از 
مشتریان مانند نسل جوان است بنابراین امکان برخورد عادی بازاریاب ها با 

این پلتفرم مهم وجود ندارد. 
بازاریابی در تیک تاک اغلب برای بازاریاب ها نوعی مش��کل به حس��اب 
می آید. برخی از بازاریاب ها در مسیر تعامل با مخاطب هدف به تکنیک های 
سنتی اتکا دارند. تیک تاک به دلیل محیط کاربری و ماهیت متفاوتش در 
مقایسه با دیگر پلتفرم های اجتماعی نیاز به استفاده از شیوه های نوآورانه 
برای بازاریابی دارد. در ادامه به برخی از نکات مهم برای بازاریابی موفق در 

تیک تاک اشاره خواهیم کرد. 
تعریف مخاطب هدف

بازاریابی در هر پلتفرمی باید با تمرکز بر روی یک مخاطب هدف صورت 
گیرد. وقتی کمپین بازاریابی دارای مخاطب هدف مشخصی باشد، امکان 
س��رمایه گذاری بر روی آنها و تعامل اختصاصی فراهم خواهد شد. این امر 
در مورد کمپین های بی هدف و بدون مخاطب، کمتر به چش��م می خورد. 
یکی از نکات مهم برای هر برندی صرفه جویی در هزینه های کسب و کار 
اس��ت. این امر به معنای کاهش هزینه های سرسام آور بازاریابی به منظور 
تداوم فعالیت در بازار است. اگر کسب و کار شما نیز در پی چنین هدفی 

است، باید نسبت به اجرای درستش اقدام نماییم. 
اس��تفاده از معیارهایی نظیر سن، جنسیت، محل سکونت، تحصیالت و 
محصوالت مورد عالقه مهمترین نکات برای یافتن مخاطب هدف مناسب 

است. 
تعیین شعار و هدف برند

ه��دف هر برند از بازاریابی متفاوت اس��ت. امروزه کمتر برندهایی دارای 
اهداف مش��ترک در زمینه بازاریابی هس��تند. این امر به نوبه خود موجب 
جذابیت هرچه بیشتر دنیای بازاریابی شده است. پیش از طراحی کمپین 
بازاریابی باید نسبت به اهداف برند تمرکز نماییم. این امر در سایر حوزه ها 
نظیر انتخاب شعار اصلی بازاریابی نیز کاربردی خواهد بود. یکی از ایرادات 
اصل��ی کس��ب و کارها عدم توجه ب��ه اهمیت ارتباط می��ان هدف برند و 
ش��عارهای بازاریابی اس��ت. همین امر موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف می شود. 
برندهای بزرگی نظیر اپل، نایک یا دیزنی به خوبی از اهداف اصلی ش��ان 
در ح��وزه بازاریابی اطالع دارند. دلیل ای��ن امر طبقه بندی اهداف و اعالم 

رسمی ش��ان از س��وی تیم بازاریابی است. س��پس در زمینه انتخاب شعار 
بازاریاب��ی، با اس��تفاده از اهداف اصلی، بهترین ش��عارهای ممکن انتخاب 
می شود. شاید در نگاه نخست این فرآیند بیش از اندازه ساده به نظر برسد. 
نکته مه��م در این میان وفاداری به چنی��ن الگویی برای طراحی کمپین 
بازاریابی اس��ت. در غیر این صورت کسب و کارها به شدت با مشکل برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه خواهند شد. 
خالصه سازی کمپین

کمپین های بازاریابی باید در کوتاه ترین ش��کل ممکن ارائه ش��ود. ایراد 
اصل��ی برخی از برندها تالش برای بیان نکات متعدد در قالب یک کمپین 
اس��ت. اگر محت��وا و پیام های زیادی برای بیان ب��ه مخاطب هدف داریم، 
بای��د چندین کمپین را مدنظر قرار دهیم. یکی از الگوهای س��اده در این 
میان تالش برای استفاده از کمپین های دنباله دار است. البته کمپین های 
دنباله دار باید محدود به 3 یا 4 قس��مت شود. در غیر این صورت مخاطب 

هدف حوصله الزم برای پیگیری کمپین را نخواهد داشت.
اهمیت ویدئوهای کوتاه

تیک تاک پلتفرمی برای به اشتراک گذاری ویدئوهای کوتاه است بنابراین 
بازاریابی در این پلتفرم نیز باید با استفاده از ویدئوهای کوتاه صورت گیرد. 
بس��یاری از برندها برای تعامل با مخاطب هدف نیاز به مش��اهده محتوای 
جذاب دارند. بس��یاری از برندها محتوای جذاب را در قالب ایده ها بررسی 
می کنند. مهمترین معیار برای ارزیابی یک کمپین و محتوای بازاریابی در 
تیک تاک کوتاهی اش است. اگر ویدئوهای تیک تاکی برندها طوالنی باشد، 
هیچ کاربری به آنها توجه نش��ان نخواهد داد. این امر در میان بسیاری از 

برندها دردسرساز شده است. 
بازاریاب ها پیش از ورود به عرصه بازاریابی در تیک تاک باید نس��بت به 
مطالعه برخی از تفاوت های این پلتفرم با دیگر شبکه های اجتماعی اقدام 
نمایند. در غیر این صورت مش��کالت بس��یار زیادی پی��ش روی آنها قرار 
خواهد گرفت. بس��یاری از کمپین های شکس��ت خورده در تیک تاک به 
دلیل عدم توج��ه بازاریاب ها به تفاوت محیط تیک تاک با دیگر پلتفرم ها 
روی می ده��د. بنابراین اندکی مطالعه پیش از ورود به عرصه بازاریابی در 

تیک تاک ضروری خواهد بود. 
توجه به سبک ویدئوها

رعایت یک سبک مشخص برای تولید ویدئوهای بازاریابی در تیک تاک 
دارای اهمیت است. بس��یاری از برندها برای بازاریابی و تعامل با مخاطب 
هدف از سبک های متفاوتی استفاده می کنند. این امر شاید در نگاه نخست 
ب��ه معنای افزای��ش جذابیت های بازاریابی برندها باش��د، اما در بلندمدت 

موجب دلسردی کاربران نسبت به دنبال کردن برند موردنظر می شود. 
امروزه تمام برندهای بزرگ دنیا دارای سبک خاصی برای تولید ویدئوی 
بازاریابی هس��تند. این امر ب��ه آنها برای ایجاد رابط��ه ای طوالنی مدت با 
مخاطب هدف کم��ک می کند. کاربران در ش��بکه های اجتماعی فقط 3 
ثانیه به هر ویدئو برای اثبات ارزشمندی اش فرصت می دهند بنابراین اگر 
ویدئوی بازاریابی برندمان از س��بکی مش��خص استفاده نماید، به سادگی 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 

تغییر سبک بازاریابی به طور مداوم ایده مناسبی نیست. درست به همین 
خاطر کسب و کارها پیش از ورود به عرصه بازاریابی در تیک تاک باید نسبت به 
سبک اصلی ویدئوهای شان فکر کنند. این امر شاید در وهله نخست زمان بسیار 

زیادی از بازاریاب ها بگیرد، اما موفقیت بلندمدت شان را تضمین خواهد کرد. 
توجه به حوزه سئو

بحث س��ئو در زمین��ه بازاریابی یک��ی از چالش برانگیزترین موضوعات 
محسوب می ش��ود. بس��یاری از برندها علی رغم تولید محتوای بازاریابی 
جذاب در عمل شانس چندانی برای تعامل با مخاطب هدف پیدا نمی کنند. 
این امر ش��اید در نگاه نخست ناش��ی از ناتوانی برای تاثیرگذاری مناسب 
ب��ر روی مخاطب هدف باش��د، ام��ا در اغلب موارد به دلی��ل عدم رعایت 

تکنیک های سئو صورت می گیرد. 
بسیاری از برندها تکنیک های سئو را مربوط به سایت ها می دانند بنابراین 
در زمینه رعایت آنها برای بازاریابی در پلتفرم های اجتماعی توجهی نشان 
نمی دهند. تالش برای استفاده از تکنیک های مدیریت سئو در تیک تاک 
یک��ی از مهمترین نکات برای هر برندی خواهد بود. این امر میزان بازدید 
محتوا از سوی کاربران را به شدت افزایش می دهد. کاربران به هر حال برای 
جست وجوی محتوا در تیک تاک از همان شیوه های رایج برای جست وجو 
در موتورهایی مانند گوگل استفاده می کنند بنابراین تکنیک های بازاریابی 

و سئو در گوگل برای تیک تاک نیز کاربردی خواهد بود. 
تعیین مدت زمان نمایش محتوا

هر کمپی��ن و محت��وای بازاریابی باید ب��رای مدت زمان��ی محدود در 
شبکه های اجتماعی پخش شود. یکی از مهمترین نکات در این میان غفلت 
برندها نس��بت به پخش محدود محتوای ش��ان است. نتیجه این امر اغلب 
اوقات پخش محتوای بازاریابی برای مدت زمانی بس��یار طوالنی است. اگر 
این امر به طور قابل مالحظه ای مدنظر برندها قرار نداشته باشد، کاربران به 

طور مداوم نسبت به فقدان خالقیت برند شکایت خواهند داشت. 
امروزه مدت زمان نمایش و اجرای کمپین های بازاریابی به ش��دت متغیر 
است. با این حال اگر یک محتوای بازاریابی برای بیش از 2 هفته نمایش داده 
شود، باید نسبت به کیفیت محتوا و شیوه های بازاریابی تردید نماییم. بسیاری 
از برندها برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هزینه های بسیار 
زیادی را پذیرا می شوند. با این حساب شکست در حوزه بازاریابی به دلیل اجرای 

طوالنی کمپین برای هر بازاریابی دشوار خواهد بود. 
همکاری با آژانس های مشاوره ای

بس��یاری از برندها در زمینه ورود به بازاریابی در تیک تاک مش��کالت 
بس��یار زیادی را پش��ت س��ر قرار می دهند. این امر تاثیر انکارناپذیری بر 
روی کیفی��ت محتوای بازاریابی چنین برندهایی دارد. مهمترین مس��ئله 
در ای��ن میان تالش برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف با اس��تفاده 
از تکنیک های کاربردی اس��ت. یکی از راهکارهای مناس��ب در این میان 
همکاری با برخی از برندها و آژانس های مشاوره ای در حوزه بازاریابی است. 
اگر این امر مدنظر برندها قرار داشته باشد، کیفیت محتوای بازاریابی شان 

به شدت افزایش خواهد یافت.
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معرفی چند تاکتیک بازاریابی پایدار که 
کاربرد موثری برای استارت آپ ها دارد

تمرین های تجاری پایدار، منافعی را برای بس��یاری از ش��رکت ها 
دربر دارد؛ آیا شما نیز از همین تمرین ها استفاده می کنید؟ 

به محض اینکه ش��رکت ها بخواهند برنامه ه��ای پایداری خود را 
ب��ه بازوهای تولیدکننده س��ود و منفعت تبدی��ل کنند، افراد داخل 
کمپانی که به حمایت از کس��ب و کار سبز می پردازند نیز به عنوان 

مدیران توسعه دهنده معرفی می شوند.
و  تویوت��ا  کوکاک��وال،  ف��ورد،  همچ��ون  بزرگ��ی  ش��رکت های 
اس��تارت آپ های دیگر، برنامه های پایداری خ��ود را در کمپین های 
بازاریابی اعمال کرده اند. البته الزم به ذکر است که برخی افراد هنوز 
هم ابتکارهای موجود در کسب و کارهای سبز را اتالف وقت و منابع 

می دانند بنابراین این رویکرد نگران کننده است.
خطرهای برنامه های پایداری بازاریابی شامل موارد زیر است:

• درخواست ناشناخته مصرف کننده
• عدم درک و فهمیده شدن از طرف برخی گروه های خاص بازار

• ایجاد نگرانی بر سر دیدگاه های متفاوت مصرف کنندگان
• ب��ه وجود آمدن پرس��ش هایی در زمینه تاثی��ر آن بر رفتارهای 

خرید
بس��یاری از کمپانی ها به خوبی توانستند این خطرها را پشت سر 
بگذارند و به موفقیت دس��ت یابند، ام��ا برخی هنوز هم در گام اول 

باقی مانده اند.
تمرین های پایداری، به نفع تمامی س��ازمان های بزرگ و کوچک 
است. یکی کردن پایداری می تواند عملکرد کمپانی را بهبود بخشد، 
عالوه بر اینکه بر جوامع آنها نیز تاثیرگذار است و می تواند در ارتقای 

شهرت و تالش های بازاریابی، نقشی اساسی داشته باشد.
فض��ای رقابتی ش��دیدی در بازارهای تجاری وج��ود دارد؛ بدین 
ترتی��ب، این احتمال وجود دارد که کس��ب و کاره��ای دیگری نیز 
در همین بازار وجود داش��ته که عینا همان محصول ش��ما، با همان 

کیفیت، قابلیت ها و قیمت مشابه را ارائه می دهد.
در اکثر مواقع، نیاز به یک هدف بزرگتر و تعیین ماهیت ارزشی به 
عنوان پشتوانه ماموریت شرکت احساس می شود؛ این روند می تواند 

پایگاه های مشتریان وفادار را جذب کند.
بازاریاب��ان چگون��ه می توانن��د از پای��داری به عن��وان اهرمی در 

کمپین هایی که برای سودآوری به وجود آورده اند، استفاده کنند؟
بیش��تر ش��رکت ها، حداقل برای یک بار، ایده اج��رای یک طرح 
پایداری و عناصر کس��ب و کار س��بز را در ماموری��ت خود، در نظر 
گرفته اند. ش��رکت ها برای به دست آوردن ROI )بازگشت سرمایه( 
از برنامه های پایداری، باید برنامه های پایداری خود را بازیابی کنند 

و با المان های هسته ای برند خود، آنها را گسترش دهند.
برنامه پایداری باید بازوی تولید س��ود و منفعت باشد که اعضای 
تی��م بازاریاب��ی بتوانن��د از آن به عن��وان منبع محت��وای غنی در 
پست های بالگ، کاغذهای س��فید، شبکه های اجتماعی، ویدئوها و 

اینفوگرافیک ها استفاده کنند.
ش��رکت هایی ک��ه از برنامه ه��ای پای��داری به��ره می گیرند، در 
وب س��ایت های خود ک��ه دائما در حال انتش��ار داده ه��ای مرتبط، 

گزارش و لینک به مطالعات مرتبط است، از آن استفاده می کنند.
تالش های��ی که در زمین��ه بازاریابی محتوا انج��ام می دهید باید 
نشان دهنده ارزش هایی باشد که کمپانی شما به مشتریان و جوامع 

ارائه می دهد.
زمان��ی که داس��تان های پایداری ش��رکت خود را ب��ا دیگران به 
اش��تراک می گذارید، به یاد داشته باش��ید که پاسخ به این سواالت 

را در آن بگنجانید:
• شرکت شما چه منافعی را به مشتریان ارائه می دهد؟

• شما در حل چه مشکالتی می توانید به مردم کمک کنید؟
• شرکت ش��ما از چه روش هایی می تواند برای جامعه خود مفید 

باشد؟
• کارکنان شما چه کسانی هستند؟ مهارت های آنها به چه شکلی 
می تواند در ارزشی که شرکت شما ارائه می دهد، نقش داشته باشد؟
• ماموریت ش��ما چیست؟ س��ازمان ش��ما ترجیح می دهد به چه 

جوامعی کمک کند؟
تحقیق��ات نش��ان می دهد ک��ه مصرف کنندگان به دنب��ال ایجاد 
ارتباط��ات عمیق ت��ر با برندهایی هس��تند که با آنه��ا کار می کنند. 
انتش��ار برنامه های پایداری از طریق بازاریابی محتوا و با استفاده از 
پلتفرم های ش��بکه های اجتماعی، به شرکت ها کمک می کند تا یک 
ارتباط احساس��ی را با مصرف کنندگان��ی ایجاد کنند که ارزش های 

مشابهی را در نظر دارند.
ارتقای تکنولوژی س��بز کمپان��ی، نوآوری اجتماع��ی و ابتکارات 
مربوط به محیط زیس��ت، باعث می شود که ارتباطات عمومی مثبت 

و رایگانی را از طریق رسانه ها به دست آورید.
کمپانی ها هر روز به دنبال کش��ف راه ه��ای نوآورانه برای برطرف 
کردن مشکالت جهان هستند، بازاریابان نیز به صورت همگام تالش 
می کنند تا با اس��تفاده از محتوای مرتبط، داس��تان هایی که شرکت 
از طریق آنها به رفع مشکالت جامعه پرداخته است را تعریف کنند.  
INC/ucan :منبع 
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نکاتی برای مدیریت بهتر کسب و کار
 ،OCCMundial ترجمه: علی آل علی:  براس��اس گزارش موسسه
نزدیک به 60 درصد از ش��اغالن در حوزه های مختلف آینده ای در حوزه 
مدیریت برای خودشان ترسیم می کنند. این امر به معنای جذابیت حوزه 
مدیریت برای کارآفرینان و به طور کلی تمام افراد ش��اغل در حوزه های 
مختلف است. بدون شک مدیریت کسب و کار یا همکاری با یک برند به 
عنوان مدیر ارش��د دارای جذابیت های بسیار زیادی است. با این حال در 
کن��ار جذابیت های حوزه موردنظر نیاز به مهارت ها و ویژگی های خاصی 
نیز احساس می شود. همین امر در ابتدای مسیر ورود به عرصه مدیریت 

بسیاری از افراد را ناامید می سازد. 
مدی��ران موفق عادت های مطلوبی دارند. همین امر روند موفقیت آنها 
را به طور مداوم توسعه می دهد. در نقطه مقابل، افراد تازه وارد به حوزه 
مدیریت به طور معمول دارای ش��یوه های مشخص برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نیستند. هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی برخی 
از نکات مهم برای تبدیل ش��دن به مدیران بهتر در حوزه کس��ب و کار 
است. در ادامه این موضوع را در قالب برخی نکات و توصیه های کاربردی 

پیگیری خواهیم کرد. 
کسب مهارت در حوزه کسب و کار

فعالیت در حوزه کس��ب و کار به معنای ض��رورت تخصص یافتن در 
حوزه ای خاص اس��ت. بدون این نکته مدیران دارای اطالعات عمومی از 
حوزه ه��ای متعدد و ناتوانی ب��رای تاثیرگذاری بر روی یک بخش خاص 
خواهن��د بود. اغلب اوق��ات مدیران موف��ق دارای مهارت های تخصصی 
هستند. بی ش��ک کارآفرینان از همان ابتدا دارای مهارت های تخصصی 
نیس��تند بنابراین باید مهارت های موردنظر در طول زمان کس��ب شود. 
ش��رکت در دوره های آموزش��ی و تالش برای یادگیری نکات مختلف از 
مدیران موفق بهترین راهکارها برای ارتقای مهارت های کاری محسوب 
می ش��ود. هرچه مدیران دارای تخصص بیش��تری در یک حوزه خاص 
باشند، شانس باالتری برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان و بازار خواهند 

یافت. 
اعتماد به نفس

برخی از مدی��ران به طور مداوم از اعتماد به نفس اندک رنج می برند. 
این امر به معنای ناتوانی برای حضور موفق در بازار کس��ب و کار اس��ت. 
کارآفرینان باید نسبت به مهارت ها و توانایی های شان اعتماد کامل داشته 
باش��ند. در غیر این صورت شانس اس��تفاده از آنها را پیدا نخواهند کرد. 
نقطه مقابل این امر اتکای بیش از اندازه به مهارت های محدودمان است. 
این امر موجب ناکامی های مدیریتی عجیب و غریبی می ش��ود بنابراین 
باید نس��بت به محدودیت های مدیریتی و مهارتی مان نیز اطالع دقیق 
داش��ته باشیم. در غیر این صورت اعتماد بیش از اندازه موجب شکست 

مدیریتی خواهد شد. 
رعایت عدالت در شرکت

فعالیت براس��اس اصل عدالت برای کارآفرینان اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. وقتی یک کارآفرین در جایگاه مدیریتی قرار دارد، کارمندان نسبت 
به عملکردش داوری خواهند کرد. انتظارات نسبت به رابطه میان مدیران 
و کارمندان شرکت براساس اصل عدالت بنا می شود بنابراین عدم رعایت 
این نکته مهم برای تمام مدیران نتایج ناگواری به همراه خواهد داشت. 

نظارت بر عملکرد تیم های مختلف شرکت و تالش برای کسب آگاهی 
دقیق از وضعیت کارمندان به طور کلی نقش مهمی در رعایت عدالت به 
بهترین ش��کل ممکن خواهد داشت. بسیاری از مدیران در عمل آگاهی 
دقیقی نس��بت به وضعیت کسب و کارش��ان ندارند. همین امر احساس 

رفتار غیرعادالنه در میان کارمندان را به شدت افزایش می دهد. 
توجه به انعطاف پذیری

وضعیت دنیای کس��ب و کار همیشه مطابق انتظار ما نیست. بسیاری 
از بحران ه��ا و چالش های کاری بدون هرگونه انتظار قبلی روی می دهد 
بنابراین تقویت انعطاف پذیری در س��طح مدیریتی دارای اهمیت بسیار 
زیادی خواهد بود. س��االنه با وقوع بحران های مالی تعدادی از کس��ب و 
کارها ورشکسته می شوند. این امر به دلیل فقدان انعطاف پذیری مدیران 
برای کنترل ابعاد بحران روی می دهد. بدون تردید اندکی آمادگی برای 
ش��رایط غیرمنتظره در هر کس��ب و کاری ضروری خواهد بود بنابراین 
مدیران باید نسبت به پیش بینی شرایط ناگوار در هر سال تجاری اقدام 
نمایند. این امر به معنای تعریف سناریوهای مربوط به شکست و چالش 

مالی در طول سال کاری خواهد بود. 
پذیرش مسئولیت ها

مدیران در کس��ب و کارها دارای جایگاه بس��یار باالیی هستند. شاید 
در نگاه نخس��ت تصدی جایگاه های عالی در ش��رکت به معنای مزایای 
وسوس��ه کننده باش��د. نکته مهم در این میان نیاز به مسئولیت پذیری 
گسترده از سوی مدیران است. وقتی یک شکست پیش روی کسب و کار 
قرار می گیرد، مسئول اصلی وضعیت مدیران خواهند بود. متاسفانه برخی 
از مدیران در مواجهه با شرایط ناگوار اقدام به انتقال مسئولیت به دیگران 
می کنند. این امر نتایج بسیار ناگواری برای کسب و کار به همراه خواهد 
داشت. اغلب اوقات مدیرانی که مسئولیت کارهای شان را قبول نمی کنند، 
به سرعت در میان کارمندان و مشتریان اعتبارشان را از دست می دهند. 

همدلی با کارمندان
کارمندان همیشه امکان عملکرد مناسب را ندارند. مواجهه با مشکالت 
کاری یا ش��خصی برای کارمندان ش��رایط س��ختی را فراهم می سازد. 
مهمترین نکته در این میان همدلی مدیران برای بازگشت کسب و کار به 
مسیر مطلوب گذشته است. اگر این نکته مدنظر کارآفرینان و مدیران قرار 
نداش��ته باشد، وضعیت روحی کارمندان در مدت زمانی اندک به شدت 
افت خواهد کرد. اغلب اوقات کارمندان دارای روحیه پایین و نامناس��ب 
توانایی فعالیت مطلوب را نیز از دست می دهند. حضور در کنار کارمندان 
و درک مشکالت شان مهمترین خواس��ته آنها در بازه های زمانی دشوار 
اس��ت بنابراین با تقویت این مهارت امکان تعامل بهینه میان مدیران و 

کارمندان فراهم خواهد شد.
دریافت بازخورد از کارمندان

مدیران موفق برای مدیریت بهینه ش��رکت به بازخوردهای کارمندان 
توجه ویژه ای دارند. ش��اید این امر در نگاه نخست نوعی وسواس به نظر 
برس��د، اما در بلندمدت بر کارمندان تاثیر بسیار مطلوبی به همراه دارد. 
همچنین مدیران با اس��تفاده از این شیوه دامنه وسیعی از بازخوردهای 
کارب��ردی را گردآوری خواهند کرد. اغلب اوقات ایجاد تغییرات در نحوه 
مدیریت شرکت بدون نظرخواهی از اعضا امکان پذیر نیست بنابراین باید 
به طور مداوم نس��بت به نظرخواهی از کارمندان اقدام نماییم. برخی از 
کس��ب و کارها برای پیگیری این هدف دارای سامانه های ثبت بازخورد 
هس��تند، با این حال اگر تعداد کارمندان کس��ب و کارتان اندک است، 

تعامل رو در رو به اندازه کافی مناسب خواهد بود. 
entrepreneur.com :منبع

رهبری

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

مدیران و رهبران دیجیتال در عرصه کس��ب و کار جایگزین های قطعی 
برای مدیران س��نتی محسوب می ش��وند. بدون تردید بحران کرونا انتقال 
حوزه های سنتی کسب و کار به دنیای دیجیتال را سرعت بخشیده است. 
امروزه بسیاری از کسب و کارها دیگر شانسی برای ادامه فعالیت به صورت 
س��نتی ندارند. نقش مدی��ران دیجیتال در این می��ان روز به روز در حال 
افزایش است. همانطور که در حوزه کسب و کارهای سنتی بحث از مدیران 
موفق و شکس��ت خورده مطرح اس��ت، در این حوزه تازه نیز چنین بحثی 
قابل بیان به نظر می رس��د. بسیاری از مدیران تجاری در دنیای دیجیتال 
موفقیت های قابل مالحظه ای کس��ب کرده اند. بررسی ویژگی های چنین 
مدیرانی موضوع اصلی مقاله کنونی را تشکیل داده است. در ادامه این بحث 

را به طور دقیق تری مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. تمایل برای نوآوری

تمای��ل برای نوآوری در حوزه کس��ب و کار مهمتری��ن ویژگی مدیران 
دیجیتال است. آنها همیشه به دنبال راهکارهای تازه برای فعالیت در عرصه 
کس��ب و کار هستند. این امر مشکالت بس��یار زیادی برای آنها به همراه 
خواهد داش��ت. جست وجوی شرایط و موقعیت های تازه یکی از مهمترین 

ویژگی های چنین مدیرانی محسوب می شود. 
بس��یاری از مدیران س��نتی پس از یافتن ش��یوه هایی ب��رای فعالیت و 
ساماندهی کسب و کار دیگر به دنبال تغییر آنها نیستند. این امر مشکالت 
بس��یار زیادی برای آینده هر کس��ب و کار به همراه خواهد داشت. وقتی 
تغیی��ری در میان نباش��د، ام��کان جلب نظر مخاطب ه��دف نیز از میان 
خواهد رفت. نیاز به آگاهی از شرایط تازه حوزه کسب و کار برای هر مدیر 
دیجیتالی مطرح اس��ت. دلیل این امر تغییرات سریع در دنیای دیجیتال، 
در مقایس��ه با کسب و کارهای سنتی است بنابراین هرگونه سکون و عدم 
نوآوری در حوزه کسب و کارهای دیجیتال به معنای پایان موفقیت کسب 

و کارها خواهد بود. 
2. اختراع در کنار الگوبرداری از دیگران

بسیاری از کارشناس ها در زمینه ارزیابی مدیران دیجیتال بر روی اختراع 
تکنیک ها و حتی محصوالت تازه از س��وی آنه��ا تاکید دارند. بدون تردید 
یک��ی از مصداق های نوآوری در عرصه کس��ب و کار مربوط به اختراعات 
تازه اس��ت. این امر هیجان و ش��ور زیادی در میان مش��تریان و بازارهای 
مختلف ایجاد می کند. بس��یاری از مدیران دیجیتال موفق نیز در عمل از 
همین شیوه استفاده می کنند. مهمترین نکته در این میان توجه به اهمیت 
الگوب��رداری از دیگران در کنار اختراع ش��یوه های مدیریتی یا محصوالت 

تازه است. 
بی ش��ک مدیران بزرگ در کس��ب و کارهای مختلف همیشه برای ارائه 
محصول یا ساماندهی کسب و کارشان دست به اختراع نمی زنند. دلیل این 
امر دشواری های اختراع تازه است بنابراین یکی از نکات مهم در این میان 
انگیزه و مهارت باالی مدیران دیجیتال برای الگوبرداری از دیگران است. 

گاهی اوقات الگوبرداری از رقبا بدل به امر دشوار می شود. دلیل این امر 
عدم تمایل برخی از کارآفرینان برای تقلید از رقبای ش��ان اس��ت. این امر 

نوعی واکنش احساسی به عرصه کسب و کار محسوب می شود. مهمترین 
مس��ئله در این میان نیاز به تعامل منطقی با حوزه کسب و کار است. اگر 
این نکته مهم مدنظر کارآفرینان قرار نداشته باشد، شانسی برای تعامل با 
بازار و رقابت موثر نخواهند داش��ت. مهمترین مسئله در این میان امکان 
الگوبرداری از دیگران در حوزه کسب و کار است. این امر یکی از ترندهای 
رایج در میان کارآفرینان دیجیتالی محسوب می شود بنابراین باید در آینده 

به آن عادت کنیم. 
3. تخریب مرزهای صنعت

مدی��ران دیجیتالی با هر نوع محدودیت و مرزی مخالفت دارند. این امر 
در زمینه مدیریت کسب و کار و ورود به عرصه های تازه معنا پیدا می کند. 
بدون تردید محدودیت در عرصه کسب و کار برای تمام کارآفرینان وجود 
دارد. نکته مهم در این میان تمرکز مدیران ارشد و دیجیتالی بر روی نیمه 
پر لیوان است. مقابله با محدودیت ها و تالش برای رفع شان اهمیت بسیار 
زیادی دارد. اغلب اوقات نوآوری های خالقانه در حوزه کس��ب و کار از دل 

همین فعالیت ها خارج می شود. 
4. نوآوری فراتر از خالقیت است

نوآوری و خالقیت هرگز به یک معنا نیس��ت. بس��یاری از مردم این دو 
مفهوم را درست مانند یکدیگر تصور می کنند. وقتی کارآفریان دارای یک 
ای��ده تازه برای مدیریت کس��ب و کار یا تولید محصول هس��تند، نوآوری 
معن��ا پیدا می کند. با این ح��ال وقتی از تغییرات کوچک در ش��یوه های 
ج��اری صحبت می کنیم، خالقیت وارد عرصه می ش��ود. خالقیت یکی از 
مهارت های موردنیاز برای نوآوری در حوزه کسب و کار است، اما به تنهایی 

به نوآوری منجر نخواهد شد. 
مدی��ران دیجیتال همیش��ه تفاوت می��ان نوآوری و خالقی��ت را مورد 
شناس��ایی قرار می دهند. درست به همین خاطر توانایی قابل مالحظه ای 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارند. کس��ب و کارها همیشه به 
نوآوری برای موفقیت در بازار نیاز ندارند. گاهی اوقات خالقیت های س��اده 
نیز برای موفقیت بازاریابی و کاری کفایت می کند. شناسایی مرز میان این 
دو مفه��وم مهمترین نکته برای فعالیت بهینه در حوزه کس��ب و کارهای 

دیجیتالی است. 
5. تشکیل تیم با افراد دارای مهارت های متنوع

تش��کیل تیم های کاری یک��ی از مهمترین نکات برای کس��ب و کارها 
محسوب می ش��ود. مدیران دیجیتالی همیشه مهارت باالیی برای ترکیب 
مناس��ب کارمندان و ایجاد تیم های مناس��ب دارند. اغل��ب اوقات مدیران 
سنتی بر روی مهارت های یکسان اعضای تیم تاکید دارند. این امر موجب 
تش��کیل یک تیم یکدس��ت از کارمندان می ش��ود. کارآفرینان و مدیران 
دیجیتالی در نقطه مقابل قرار می گیرند. آنها به طور مداوم در تالش برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به ض��رورت تنوع مهارت اعضای تیم 
توجه دارند. همین امر موجب تشکیل تیم های دارای تفاوت های معنادار از 

نظر نوع مهارت ها می شود. 
هر تیم موفق کاری باید مهارت های متنوعی را داش��ته باش��د. دیدگاه 
سنتی در این راستا جذب کارمندانی با دامنه وسیع مهارت در حوزه های 
مختلف اس��ت. امروزه تیم های کاری بیش��تر از اف��راد دارای مهارت های 
تخصصی و متنوع تشکیل می شود. مزیت این امر امکان مدیریت کارها به 

صورت جداگانه و همراه با تخصص باالست. 
6.  تمرکز بر روی نتیجه نهایی ممنوع

کارآفرین��ان و مدی��ران دیجیتالی هرگز به نتیجه نهایی کارش��ان فکر 
نمی کنن��د. آنها اهداف بلندمدت را در کنار اهداف کوتاه مدت مدنظر قرار 
می دهند بنابراین اولویت اصلی آنها دستیابی به موفقیت در رابطه با اهداف 
کوتاه مدت است. مزیت اصلی این امر کاهش فشار مداوم بر روی تیم های 
کاری خواه��د بود. نکته جال��ب اینکه وقتی فش��ار کاری بر روی اعضای 
ش��رکت کاهش پیدا می کند، کیفیت کاری شان به طور قابل مالحظه ای 
افزای��ش خواهد یافت. این امر به معنای ام��کان تاثیرگذاری بهتر بر روی 

کارمندان و پیگیری اهداف کوتاه مدت است. 
طراحی اهداف کوتاه مدت اغلب از طراحی اهداف بلندمدت نیز سخت تر 
اس��ت. دلیل این امر ضرورت هماهنگی میان اهداف کوتاه مدت با اهداف 
بلندمدت اس��ت. اگر کسب و کارها به این نکته مهم توجه نداشته باشند، 
تمام فعالیت ها و تالش های کس��ب و کارشان بی نتیجه باقی خواهد ماند. 
این امر اهمیت بسیار زیادی از نقطه نظر کارآفرینان دیجیتال دارد. درست 
ب��ه همین خاطر اغلب اوقات آنه��ا اهداف کوتاه مدت را با دقت نظر باالیی 
طراح��ی می کنند. به این ترتیب دس��تیابی به اه��داف بلندمدت به طور 

غیرمستقیم و در نتیجه پیگیری اهداف کوتاه مدت حاصل می شود. 
7. استفاده از هوش مصنوعی

مدیران فعال در حوزه های دیجیتال اغلب اوقات نیاز به آگاهی دقیق از 
ترندها و نوآوری های این عرصه دارند. بس��یاری از کارش��ناس ها در زمینه 
ارزیابی وضعیت مدیران دیجیتال بر روی مهارت آنها برای مدیریت دقیق و 
24 ساعته کسب و کار تاکید دارند. امروزه بسیاری از مدیران دیجیتال در 
عمل نظارت اندکی بر روی وضعیت کس��ب و کارشان دارند. دلیل این امر 
اس��تفاده از ابزارهای دارای هوش مصنوعی است. نظارت بر روی وضعیت 
فروش، بازاریابی و هماهنگی با نیازهای بازار زمان زیادی را طلب می کند. 
اس��تفاده از ابزارهای دیجیت��ال و دارای هوش مصنوعی صرفه جویی قابل 
مالحظه ای در زمان و هزینه مدیران دیجیتالی به همراه دارد. درس��ت به 
همی��ن دلیل اغلب مدیران دیجیتالی دیگ��ر توجهی به جزییات در حوزه 

کسب و کار ندارند. 
نظرخواهی از کارمندان برای آش��نایی با مشکالت احتمالی کسب و کار 
یکی از نکات مهم برای کارآفرینان محس��وب می ش��ود. آنها اغلب اوقات 
نس��بت به مشکالت درونی کس��ب و کارشان، حتی بیش��تر از مشکالت 
بیرونی، حساسیت نشان می دهند. دلیل این امر باور آنها به شروع فرآیند 
شکست کسب و کار از داخل شرکت است بنابراین برگزاری انواع دوره های 
تقویت روحی��ه و مهارت افزای��ی کارمندان در دس��تور کار اغلب مدیران 

دیجیتال قرار دارد. 
امروزه کس��ب و کارهای دیجیتال در بازارهای مختلف توس��عه بس��یار 
زیادی پیدا کرده اس��ت. همین امر بس��یاری از کارآفرینان را به سوی این 
عرصه سوق داده است. آشنایی با برخی از ویژگی های چنین کارآفرینانی 
ب��رای موفقیت بلندم��دت در این عرصه ضروری خواهد بود. اس��تفاده از 
مطالب مورد بحث در این مقاله گام موثری برای ش��روع فعالیت به عنوان 

یک مدیر دیجیتال موفق خواهد بود. 
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اخبار

اصفهان- قاسم اسد: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
اصفهان گفت: نمایشــگاه یک زیرساخت بسیار مهم و تاثیرگذار در 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود و اکنون 
اصفهان یکی از استان های تاثیرگذار در حوزه نمایشگاهی به شمار 

می رود.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، حیدر قاسمی در بازدید از نمایشگاه بین المللی اصفهان با 
تاکید بر اینکه نمایشــگاه نقطه آغاز ارتباطات تجاری در حوزه های 
مختلف اقتصادی به شــمار می رود، افــزود: ارتباطاتی که در قالب 
نمایشــگاه و زیرحوزه تولید، تجارت و بازرگانی شکل می گیرد، در 
نهایت به معرفی و فروش بهتر محصوالت، کاالها و خدمات می انجامد 

که رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
وی نمایشــگاه را یکی از اصلی ترین حلقه های زنجیره تامین در 
کســب و کارها عنوان کرد و ادامه داد: کشــورهای رو به توسعه و 
به ویژه ایران اســامی که در ســال های اخیر خودکفایی و اقتصاد 
مقاومتی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند، به جایگاهی نیاز 
دارند که توانمندی های فعاالن اقتصادی خود را در معرض نمایش 

قرار دهند؛ بنابراین، نمایشگاه یک جایگاه بسیار مطلوب برای انجام 
چنین فعالیت ها یی به شمار می رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان همچنین با 
اشاره به نقش تاثیرگذار این اســتان در سطح کشور، تصریح کرد: 
اصفهــان جایگاه مهــم و برتری در حوزه هــای خدمات، صنعت و 
کشاورزی دارد؛ بر این اساس، نیاز داشت فضایی برای عرضه و ارائه 
توانمندی  فعاالن اقتصادی خود داشته باشد که خوشبختانه نمایشگاه 

بین المللی اصفهان یک نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کند.
وی با تاکیــد بر اینکه مدت ها بود منتظر شــکل گیری اراده ای 
جدی برای ساخت نمایشگاه بین المللی اصفهان بودیم، یادآور شد: 
خوشــبختانه این اراده در دوره فعلی مدیریت این مجموعه شکل 
گرفت و در نهایت شــاهد ساخته شدن محل دائمی نمایشگاه های 

اصفهان بودیم.
قاســمی تاکید کرد: شرکت نمایشگاه  اصفهان زمانی می تواند به 
بهبود شــرایط اقتصادی کمک کند که خود دارای فضای فیزیکی 
مناسبی باشد؛ اکنون این فضا فراهم شده و مردم هم در مقایسه میان 
فضای پیشــین و فضای کنونی نمایشگاه متوجه شده اند چه اقدام 
بی نظیر و بزرگی برای توسعه اقتصادی اصفهان در قالب نمایشگاه 

انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه موقعیت نمایشگاه اصفهان در مسیر رینگ 
چهارم ترافیکی قرار دارد و بسیار مناسب است، گفت: اگر نمایشگاه 
بتواند ظرفیتی را فراهم کند که فعاالن حوزه های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در حوزه نمایشــگاه بیشتر فعال باشند، نتایج 

بسیار مطلوبی حاصل می شود.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: با موافقت ستاد بازآفرینی 
شهرستان رشت، ساماندهی فاضاب تولیدی مناطق ضلع جنوبی 
تاالب عینک و اجرای شبکه جمع آوری فاضاب مناطق سحرخیز 
و گلهای این شهر توســط شرکت آب وفاضاب استان گیان اجرا 
خواهد شد. به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضاب گیان ستاد بازآفرینی شهرستان رشت باحضور دکتر 
عبوری معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل بازآفرینی شهری 
کشور و مدیران عامل دستگاه های اجرایی مرتبط، از جمله شرکت 
آب و فاضاب گیان و همچنین نمایندگان مردم شهرستان رشت 
در مجلس شورای اسامی تشکیل جلسه داد. این گزارش می افزاید، 
در این جلســه لیست طرح های بازآفرینی شــهری شهر رشت و 
اعتبارات مورد نیاز مربوطه مصوب شــد. علیرضا غیاثی معاون بهره 
برداری و توســعه فاضاب این شرکت از جمله طرح های تصویب 
شده در این جلسه را ساماندهی فاضاب تولیدی مناطق ضلع جنوبی 

تاالب عینک و اجرای شبکه جمع آوری فاضاب مناطق سحرخیز 
و گل های شــهر رشــت عنوان کرد و گفت:  مسئولیت اجرای این 
پروژه ها پس از تخصیص اعتبارات موردنیاز، با شرکت آب و فاضاب 

گیان خواهد بود. وی یادآور شــد:  پس از برگزاری جلسات متعدد 
در سطوح کارشناسی و مدیریتی با حضور عوامل ذیربط از معاونت 
بهره برداری و توسعه فاضاب و مشاور طرح فاضاب رشت، از 1570 
میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شــده برای طرح های بازآفرینی 
شــهری شهر رشت، در مجموع 500 میلیارد ریال جهت مشارکت 
در اجرای طرح های شــرکت آب و فاضاب ، شــامل 400 میلیارد 
ریال برای اجرای شبکه جمع آوری فاضاب مناطق سحرخیز و گلها 
 psz و psv و 100 میلیارد ریال جهت احداث ایســتگاه های پمپاژ
و خطوط انتقال تحت فشار و ثقلی مربوطه،  اختصاص یافته است. 
غیاثی مجموع  اعتبار مورد نیاز بــرای اجرای پروژه های مذکور را 
1600 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: سهم مشارکت اعتبارات ستاد 
بازآفرینی شــهری در این امر حدود یک سوم خواهد بود و مابقی از 
اعتبارات طرح فاضاب رشت و منابع درآمدی داخلی شرکت آب و 

فاضاب تامین خواهد شد.

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: مسئول بهداشت صنعتی شرکت 
پاالیش گاز ایام از کاهش چشــمگیر آمار ابتا به کرونا در ماه های 
اخیــر این واحد صنعتی خبر داد و گفت: با اقدامات پیشــگیرانه و 
فرهنگ سازی صحیح و رعایت پروتکل های بهداشتی، خوشبختانه 
میزان ابتا به کرونا ویروس در این پاالیشــگاه کاهش چشمگیری 

یافته است.
به گــزارش روابط عمومی،" فرهاد امیدی پور" افزود: تشــکیل 
جلسات متعدد کمیته راهبردی سامت  برای اجرایی شدن پروتکل 
های اباغی و فرهنگ ســازی، انجام تب سنجی و سنجش سطح 
اکســیژن خون روزانه همکاران و مبادی ورودی به پاالیشگاه برای 
مراجعین خارج از شرکت، بیمار یابی و انجام تست کرونا با هماهنگی 
و همکاری دانشگاه علوم پزشکی، محدود کردن حضور همکاران با 
بیماری زمینه ای و یا نقص سیستم ایمنی در محل کار، گند زدایی 
و ضد عفونی سرویس های ایاب ذهاب و محیط کار، و دستورالعمل 

های ویژه برای فعالیت های عملیاتی، برخی از اقدامات این شرکت 
در راستای مبارزه با بیماری کرونا بوده است.

وی به تامین تجهیزات و اقام بهداشتی مورد نیاز از جمله ماسک 
سه الیه پزشکی و مایع ضد عفونی دست و سطوح به کارکنان اشاره 
کرد و اظهار داشــت: توزیع پک های بهداشتی در چندین نوبت از 

ابتدای شــیوع این بیماری تاکنون، جمع آوری دستگاههای ثبت 
اثرانگشت و جایگزین نمودن سیستم چهره نگار در مبادی ورودی به 
پاالیشگاه، نصب پوستر و پمفلت های آموزشی و هشداری، مدیریت 
پســماندهای کووید 1۹ و ارسال گزارشــات هفتگی در خصوص 
پیشــگیری از کرونا ویروس به مرکز بهداشت استان و استانداری و 
بهداشت شرکت ملی گاز از دیگر اقدامات برای پیشگیری از شیوع 

این بیماری بوده است.
وی  در ادامه تصریح کرد: فرایند ضدعفونی نمودن محوطه های 
عمومی، ضد عفونی و گند زدایی مســتمر محل طبخ غذا، تعطیلی 
رســتوران شــرکت، الزام به ثبت نام کلیه همکاران در سامانه های 
غربالگری وزارت بهداشــت و وزارت نفت بــرای فعالیت کاری در 
محیط کار، نصب اپلیکیشن ماسک جهت قرنطینه هوشمند، از دیگر 
اقدامات صورت پذیرفته در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کووید 

1۹ بوده است.

  ســاری - دهقان: مدیرکل بنادر ودریانوردی امیرآباد با اشــاره 
به اینکه بســترهای الزم برای شــقوق مختلف حمل و نقل کاال به 
خصــوص حمل کانتینر ، از طریق شــبکه سراســری راه آهن در 
بندرامیرآباد فراهم می باشد ، از حمل ریلی TEU 50 کانتینر لوازم 

خودرو از بندرامیرآباد به منطقه ویژه اقتصادی کرمان خبر داد.
محمدعلی اصل ســعیدی پور در گفتگو با واحد روابط عمومی 
اداره کل بنــادر و دریانوردی امیرآباد با بیــان اینکه تمام ظرفیت 
های لجســتیکی و تجهیزاتی مدرن و راهبردی، توان ریلی ، حمل 
ترکیبی و شقوق مختلف حمل و نقل کاال در بندرامیرآباد در جهت 
تأمین کاالهای اساسی مایحتاج مردم و لوازم اولیه صنایع کشور به 
  50 TEU کار گرفته شــده است ، اظهار داشــت برای نخستین بار
کانتینر لوازم خودرو از کشور چین و از طریق بندر آکتائو قزاقستان به 
بندرامیرآباد ترانزیت و سپس با حمل ریلی  به منطقه ویژه اقتصادی 

کرمان بندرامیرآباد ارسال شد.
وی به مقرون به صرفه بودن هزینه های تمام شده حمل دریایی 
این گونه کاالها از کشــور چین نســبت به شقوق دیگر حمل کاال 
اشــاره کرد و یادآور شد زیرســاخت های موجود در بندرامیرآباد از 
قبیل ۲5 کیلومتر شبکه ریلی داخلی و اتصال آن به شبکه سراسری 

راه آهن ، قرارگیری در مسیر کریدور بین المللی شمال _ جنوب و 
همچنین با در اختیار داشتن تجهیزات مدرن و استراتژیک بندری ، 
بازرگانان را جهت حمل و ترانزیت ایمن و ارزان کاال و کانتینر از مسیر 

بندرامیرآباد ترغیب می کند.
مدیرکل بندرامیرآباد با اشاره به واردات رسمی حدود یک میلیارد 
دالر لوازم خودرو در سال به کشور  و روند فزاینده تولید خودرو و نیاز 
باالی این نوع کاالها در بازار ،  بر  افزایش واردات و ترانزیت این قبیل 

کاالها از بنادر تأکید کرد.
سعیدی پور در پایان ، میزان رشد حمل ریلی کاالهای وارداتی از 
بندرامیرآباد به سایر نقاط کشور و همچنین ترانزیت به سایر کشورها 
را در ســال جاری مناسب ارزیابی کرد و از برنامه ریزی های مدون 
جهت تبدیل شدن بندرامیرآباد به بندر کانونی حمل کانتینری کاال 

در شمال کشور خبر داد.

شـاهرود - حسـین بابامحمدی: سرپرسـت فرمانداری ویژه 
شهرسـتان شـاهرود با اشـاره بـه در پیش بـودن عید نـوروز و بهار 
طبیعت بر توجه شـهرداری های شهرسـتان به موضوع زیباسـازی 
شـهری و نشـاط اجتماعـی با توجه به شـیوع ویـروس کرونا تاکید 

کرد.
ابوطالـب جالـی در نشسـت هم اندیشـی و ایجاد وحـدت رویه 
شـهرداران شهرستان شـاهرود در فرمانداری این شهرستان با بیان 
اینکـه بایـد موضوعـات مرتبـط بـا ارزیابی عملکـرد شـهرداری ها، 

مـورد توجه  شـهرداران قرار داشـته باشـد، اظهـار کرد:
 بودجـه 1400 شـهرداری هـا بایـد به موقـع تهیه و به شـورای 
اسـامی جهـت تصویـب ارسـال شـود تـا فعالیـت هـای عمرانـی 

شـهرداری هـا دچار مشـکل نشـود.
مصوبـات  پایـش  سـامانه  خصـوص  در  افزود:شـهرداران  وی 

باشـند. داشـته  را  الزم  همـکاری  شـهر  اسـامی  شـوراهای 
بـر  تاکیـد  بـا  شـاهرود  شهرسـتان  فرمانـداری  سرپرسـت 
تعطیـات  و  بهـار  از  اسـتقبال  بـرای  الزم  تمهیـدات  اتخـاذ 
نـوروزی توسـط شـهرداری هـا افـزود: بـا توجـه بـه اوضـاع 
کرونایـی کشـور بایـد در خصـوص تمهیدات الزم برای نشـاط 
اجتماعی در شهرسـتان و شـهرها یا زیباسـازی شـهری تاش 

گیرد. ویـژه صـورت 
جالی با اشاره به دوربین های نظارتی شهری تصریح کرد: 

در راسـتای دوربیـن هـای نظارتـی تـاش شـود تا بودجـه الزم 
بـرای راه انـدازی دوربین های الزم شـهری انجـام و این دوربین ها 

در سـطح شـهرها نصب گردد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان:

اصفهان به یک استان تاثیرگذار در صنعت نمایشگاهی کشور تبدیل شده است

موافقت ستاد بازآفرینی شهرستان رشت با تخصیص بخشی از بودجه 
برای اجرای ساماندهی فاضالب منطقه عینک این شهر

مسئول بهداشت صنعتی پاالیشگاه گاز ایالم:
  نهادینه شدن فرهنگ پیشگیری و رعایت پروتکل های بهداشتی 

مقابله با کرونا در پاالیشگاه گاز ایالم 

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد خبر داد:

حمل ریلی TEU 5۰ کانتینر لوازم خودرو از بندرامیرآباد به منطقه ویژه اقتصادی کرمان

  سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود :
توجه ویژه به استقبال از بهار توسط شهرداری ها

مددجویان تحت حمایت کمیته امداد قم 1۶۳ تخته فرش بافتند
قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد 
قم از بافت ۲50 متر مربع فرش و قالیچه به ارزش ۲7 میلیارد ریال توســط 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد قم در سال ۹۹ خبرداد. به گزارش پایگاه 
خبری اطاع رسانی کمیته امداد، مهرداد مصلح، معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد استان قم اهمیت اشتغال پایدار خانگی را خاطرنشان کرد و گفت: 
در حال حاضر ۳71 قالیباف در این رشــته فعال هســتند. معاون اشتغال و 
خودکفایی کمیته امداد قم از نظارت مستمر و منظم بر روند بافت فرش توسط 
مجریان طرح قالیبافی این نهاد یاد کرد و گفت: امسال ۲50 مترمربع انواع فرش زرع و چارک، زرع و نیم، قالیچه های ابریشم و 
کرک و ابریشم به ارزش ۲7 میلیارد ریال توسط خانواده های تحت حمایت تولید شد. وی اضافه کرد: میانگین قیمت هر متر مربع 
10۸ میلیون ریال است که این فرش ها و قالیچه ها به طور متوسط بین 6 تا هشت ماه بافته شده اند. مصلح با بیان اینکه این نهاد 
با هدف تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در خانواده های تحت حمایت و ایجاد اشتغال پایدار و سودآور 
برای آنها از طرح های قالیبافی حمایت می کند تصریح کرد: کمیته امداد برای سهولت صادرات تولیدات فرش مددجویان کمیته 

امداد در بازارهای جهانی اقدام به ثبت برند احسان کرده است.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:
خدمت رسانی به مردم وتوسعه گازرسانی یکی ازشاخصه های عدالت 

اجتماعی است 
اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: 
اســتان مرکزی بعنوان اولین استان سبز ازلحاظ پوشش گازرسانی در کشور 
محسوب می شود  مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت : پس ازپیروزی 
شکوهمند انقاب اسامی درایران ، توسعه گازرسانی وخدمت رسانی به مردم 
شریف وبزرگوار این مرزوبوم ،درشهرها وروستاها به ارمغان آورده شد واین مهم 
شکل نمی گرفت  مگربه منابع عظیم پایدار، نیروی انسانی توانمند، دانش فنی 
بومی شــده وهمت مدیران وکارکنان زحمتکش که درجهت اهداف  انقاب 
اسامی پابه عرصه ی میدان گذارده ودرتاش شبانه روزی درجهت خدمت به مردم شهیدپرورومومن گام برداشته اند.به گزارش 
روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت:پیشگام بودن استان مرکزی درامرگازرسانی به شهرهاوروستاها 
وحتی نقاط صعب العبوروغیرقابل دسترسی،این شرکت رادرزمره ی برترینها درطرح ملی پویش سبز گازرسانی قرارداده واستان 
مرکزی بعنوان اولین استان سبز ازلحاظ پوشش گازرسانی در کشور محسوب می شود وازطرفی شعله های آبی درجای جای این 
اســتان  موجب سرافرازی وسربلندی مدیران  این مجموعه درامرخدمت رسانی به مردم شده،ضمن اینکه امنیت عرضه وکسب 
رضایت مشتریان ومتعهدبودن به حفاظت ازمحیط زیســت را اهم کارخودقرارداده است. وی ادامه داد:شعله های آبی گاز، افزون 
براینکه آسایش روانی رادرجهت تامین سوخت برای مشتریان بخش خانگی،تجاری،صنعتی به همراه  داشته ، بلکه امنیت انرژی 
رابرای نسلهای آینده درنظرگرفته است وخداوندبزرگ رابایستی بسیارشاکربودکه باوجود تحریمهای ظالمانه وتهدیدات گوناگون ،این 

منبع عظیم الهی رادردسترس ماقرارداده است وبهتراست که بااستفاده صحیح وبهینه ازاین  نعمت،سپاسگزارخداوندمتعال باشیم.

بومی سازی سیستم های آرشیوینگ سایت های vts جزایر هرمزگان
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از اجرای طراحی، ساخت، 
نصب و راه اندازی سیســتم آرشیوینگ ) ذخیرسازی (سایتهای vts  جزایر استان با مشارکت یک شرکت دانش بنیان خبر داد. 
به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسانی بنادر و دریانوردی هرمزگان، "محمد رضا پوررجبی" با اشاره به انعقاد قرار داد به منظور 
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم آرشیوینگ سایت های vts   جزایر استان با یک شرکت دانش بنیان اظهارداشت: این 
امر با تکیه بر دانش متخصصان داخلی و با هدف ارتقاء شرایط ذخیره سازی اطاعات مرتبط با تجهیزات منصوبه در سایتها و در 
جزایر استان صورت می گیرد. این مقام مسئول  گفت: با اجرای این پروژه عاوه بر ذخیر سازی اطاعات مربوط به تردد شناورها 
در هسته مرکزی آرشیوینگ  استان، کلیه اطاعات احصاء شده بصورت اختصاصی در محل سایت ها نیز بارگذاری و  ذخیره می 
شود . به گفته پوررجبی عاوه بر تامین تجهیزات، طراحی و پیاده سازی، نرم افزار تخصصی ذخیره سازی محلی سنسورها اعم از 
رادار DF،AIS،VHF  نیز توسط این شرکت دانش بنیان اجرا خواهد شد. وی اعتبار پیش بینی شده برای انجام این پروژه را ۳7 
میلیارد ریال اعام کرد و افزود: این پروژه از بعد طراحی و اجرا کاما بومی و مراحل ساخت و مونتاژ قطعات و تجهیزات آن  نیز در 

داخل کشور به انجام می رسد .

گشت مشترک پلیس پیشگیری گلستان و توزیع برق استان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیردفتر حراســت و امور محرمانه شــرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : سرکشی از 
تاسیسات و شبکه های توزیع برق ،برخورد جدی با سارقان تجهیزات شبکه ها و تاسیسات برق ، از اهداف گشت مشترک پلیس و 
برق است که اخیرا اهمیت این موضوع دو چندان شده است .منوچهر بهمنی نیا افزود : تا کنون مسئولین امنیتی و انتظامی استان 
همکاری خوبی با شرکت توزیع نیروی برق در سرتاسر استان داشته که همواره مورد تقدیر و تشکر ما بوده است.وی افزود : شب 
گذشته با همکاری فرماندهی کل انتظامی استان،ریاست پلیس پیشگیری از سرقت استان ، فرماندهی انتظامی شهرستانها،بسیج و 
نیروهای توزیع نیروی برق استان با بکار گیری کلیه تجهیزات لجستیکی مدیریت ها و خودروهای انتظامی ،مانوری متشکل از  4۲ 
اکیپ در شهرستانهای گرگان ،آق قا و غرب استان برگزار شد که این مانور در جهت کاهش سرقت از تجهیزات و بروز هر گونه 
مشکات برای شهروندان است.وی با اشاره به شناسایی مالخرهای موجود در استان و نقاط آلوده به سرقت  تجهیزات شرکت توزیع 
نیروی برق در استان اظهار داشت: به دنبال این هستیم که با همراهی و مشارکت نیروی انتظامی و استفاده از نیروهای خبره و 
متخصص با طرح  برنامه های متناسب با نقاط آلوده از سرقت تجهیزات برق جلوگیری نمائیم.بهمنی نیا با بیان اینکه مهمترین هدف 
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، تأمین برق مطمئن و پایدار و فراهم نمودن رضایتمندی مردم و مشترکین برق استان 
گلستان است تأکید کرد: شرکت برق یکی از شرکت های خدمات رسان است و اینکه افرادی با سرقت تجهیزات برق و بروز خاموشی 
به رضایتمندی مردم از نظام آسیب وارد کنند پذیرفتنی نیست.وی اضافه کرد : انشااهلل با برنامه ریزی ماهانه این طرح در کنار طرح 

های دیگر شرکت ، شاهد کاهش میزان سرقت تجهیزات برقی در استان باشیم.

 برگزاری کارگاه آموزشی بررسی رابطه افسردگی با شیوه زندگی 
در زنان شاغل

اهواز - شبنم قجاوند: به مناسبت گرامیداشت هفته زن، کارگاه آموزشی 
»بررسی رابطه افسردگی با شیوه زندگی در زنان شاغل« در شرکت برق منطقه 
ای خوزستان برگزار شد. امور زنان و خانواده و دفتر آموزش منابع انسانی متولی 
برگزاری این کارگاه آموزشی بوده و مدرس آن دکتر نمیا اسدزاده روانشناس و 
روان درمانگر بوده است. شهناز احمدی روزبهانی مشاور مدیرعامل در امور زنان 
و خانواده هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را اهمیت دادن زنان به مراقبت 
و ســامتی خود بیان کرد و افزود: سامت و تندرسی زنان نقش بسزایی در 
سامت جامعه دارد و مطالعات نشان داده زنانی که به خواب، خوراک، ورزش و در حالت کلی سامت خود اهمیت می دهند کمتر 
دچار اضطراب، افسردی و بیماری می شوند و رضایت بیشتری از زندگی خود دارند. این کارگاه آموزشی به دلیل بیماری کرونا هم 

زمان به صورت حضوری با فاصله اجتماعی و مجازی برگزار شده است.

انعقاد تفاهم نامه مشترک پست گیالن و کتابخانه های عمومی به نفع 
دوستداران کتاب در گیالن

رشت - خبرنگار فرصت امروز: پست استان گیان طی انعقاد تفاهم نامه ای 
با کتابخانه های عمومی گیان شرایط  را برای تحویل منابع کتابخانه ای به در درب 
منازل اعضای کتابخانه ها و بالعکس فراهم نمود . به گزارش روابط عمومی اداره 
کل پست استان گیان، سالجاری مهدی فخربین سبحانی، مدیرکل پست استان 
گیان و حسین امینی، رئیس اداره بازاریابی و بررسیهای امور اقتصادی این اداره کل 
با حضور در دفتر پریسا کرمی ، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیان و انعقاد 
تفاهم نامه ای مشترک به نفع دستداران کتاب در سطح استان گیان امضاء نمودند 
. ارسال کتاب و منابع اطاعاتی درب منازل اعضای کتابخانه های عمومی استان ، همکاری در اجرای طرح های فرهنگی و آموزشی مشترک 
و بهره گیری از امکانات و توانمندیهای دو سازمان ، چاپ و رونمایی تمبر شخصی در مناسبت های مختلف ، چاپ و توزیع کارت پستال و 

ایجاد کتابخانه های عمومی مشارکتی از دیگر موضوعات این تفاهم نامه مشترک می باشد .
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مسدودش��دن سایت های دانلود فیلم، خشم کاربران این سایت ها، بردن 
شکایت پیش نت فلیکس و نهایتاً واکنش غیرمنتظره و جنجالی نت فلیکس 
به پلتفرم ایرانی »نماوا« زنجیره ای از اتفاقاتی بود که پلتفرم های ایرانی و 
کاربران آنها را با یک سوال جدی مواجه می کند: اگر صاحبان واقعی محتوا 
و کپی رایت بخواهند نسبت به آنچه در ایران می گذرد واکنش نشان دهند 

چه گزینه هایی پیش روی خود دارند؟
در ای��ن مقال��ه، در گفت وگو با یک کارش��ناس حقوقی آش��نا به موارد 

بین المللی کپی رایت، به همین سوال مهم پاسخ می دهیم.
اقدامVODهای ایرانی در ایران غیرقانونی نیست

یک��ی از مهم تری��ن نکاتی که در ای��ن میان باید به آن اش��اره کرد این 
اس��ت که ایران، عضو »کنوانس��یون ب��رن« ]برای حمای��ت از آثار ادبی و 
هنری[ نیس��ت. کنوانسیون برن، کش��ورهای عضو را ملزم می کند تا آثار 
پدیدآورندگان س��ایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان 

خود، مورد حمایت کپی رایت قرار دهند.
»نیما عبداهلل زاده«، کارش��ناس حقوقی آش��نا به مسائل بین المللی، در 
گفت وگ��و با دیجیاتو اش��اره می کند ب��ه دلیل عضو نبودن ای��ران در این 
کنوانس��یون، آث��ار خارجی تح��ت حمایت کپی رایت نیس��تند و در اصل 
پلتفرم های VOD ایرانی، براساس قانون ایران، کاری غیرقانونی نمی کنند. 

او در همین رابطه می گوید:
»براساس قانون فعلی حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، 
اثری در کش��ور ما از حمایت های قانونی برخوردار می شود که برای اولین 
بار در ایران منتش��ر شده باشد. چون ایران عضو کنوانسیون برن نیست و 
هیچ تعهدی نداریم، مطابق قانون داخلی ایران، اثری که برای اولین بار در 

ایران منتشر نشده، مورد حمایت نیست.«
در واقع این مورد حمایت نبودن، به معنای آن اس��ت که اگر کس��ی از 
اثر اس��تفاده یا آن را منتش��ر کند یا هر بهره برداری دیگری انجام دهد، نه 
از جنبه کیفری امکان ش��کایت وجود دارد و نه از منظر حقوقی، می توان 

خسارتی را مطالبه کرد.
احتمال اقدام های بین المللی وجود دارد

اگرچه در داخل ایران کار VODها غیرقانونی نیست اما در هر صورت 
نکته مهم اینجاس��ت که سایت ها و پلتفرم های ایرانی خواه ناخواه مشغول 
استفاده از ابزار یا فضاهایی هستند که توسعه آنها در خارج از مرزهای ایران 

و در کشورهایی انجام شده که عضو کنوانسیون برن هستند.
عبداهلل زاده در پاسخ به این سوال که استفاده از محتوای دارای کپی رایت 
چه خطرات احتمالی بین المللی برای آن پلتفرم به وجود می آورد، می گوید:

»سریع ترین خطری که آنها را تهدید می کند، حذف اپلیکیشن های آنها 
در استورهای خارجی مثل گوگل پلی یا اپ استور اپل است. از سوی دیگر 
پلتفرم های ایرانی از ابزارها و س��رویس های دیگری هم استفاده می کنند 
که مبدأ آنها، کش��ورهایی اس��ت که عضو کنوانسیون برن هستند. اساساً 
عم��ده پلتفرم های مورد اس��تفاده هم، آمریکایی هس��تند. این پلتفرم ها 
 Digital - قانون کپی رایت ه��زاره دیجیتال( DMCA براس��اس قانون
Millennium Copyright Act( ملزم هس��تند وقتی از پلتفرم شان 
سوءاس��تفاده ای می ش��ود و صاحب اثر به آنها اط��الع می دهد، محتوای 

موردنظر را حذف کنند، در غیر این صورت خودشان هم مسئول هستند.«
اس��تفاده از ابزاری به نام DMCA که اتفاقاً هزینه بس��یار اندکی برای 
صاحبی��ن اث��ر دارد، محدود به پلتفرم ه��ای میزبانی از اپلیکیش��ن مثل 
گوگل پلی نیس��ت. در این حالت، صاحب اثر می تواند محتوای شبکه های 
اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام شرکت های ایرانی را نیز هدف قرار دهد. 

حتی احتمال بسته شدن این حساب ها نیز وجود دارد.
با این حال، این کارش��ناس حقوقی می گوید که بیش��ترین اثرگذاری با 
اس��تفاده از DMCA، مربوط به موتور جس��ت وجوی گوگل خواهد بود: 
»صاحبین حق می توانند لینک محتواهای ناقض را از جست وجوی گوگل 
حذف کنند. فرض کنید یک پلتفرم VOD ایرانی در جست وجوی واژه ای 
مث��ل »اونجرز« در صفحه اول گوگل قرار می گیرد. صاحب اثر می تواند از 
گوگل درخواس��ت کند تا لینک ها حذف ش��ود. اینجا صرفاً فقط مسئله، 
حذف ش��دن لینک ها نیست، بلکه سئو و رتبه آن سایت در گوگل سقوط 

می کند.«
اما آنچه تا اینجا خوانده اید، صرفاً بخش کوچکی از اتفاقات احتمالی برای 
ناقضین کپی رایت است. وقتی مسئله جدی تر شود، ممکن است صاحب اثر 
به سراغ زیرساخت ها مانند شرکت های هاستینگ، دامین و CDN برود. 

عبداهلل زاده توضیح می دهد:
»برای مثال شاید یک پلتفرم ایرانی در حال استفاده از سرویس کلودفلر 
باش��د یا از دیتاس��نتری خارجی اس��تفاده می کند. اینجا نوع برخورد به 
کشوری که شرکت در آن مستقر است برمی گردد. برای مثال سیاست های 
یک شرکت آمریکایی با یک ش��رکت سوئیسی براساس قوانین کشورش 
تف��اوت می کند ام��ا در مجموع، این خط��ر وجود دارد که ش��رکت های 
ارائه دهنده زیرساخت هم پلتفرم های ایرانی را مسدود کنند چون از طریق 
زیرساخت ها، کار غیرقانونی ]براس��اس قوانین همان شرکت و کشور[ در 

حال انجام است.«
به همین دلیل است که بسیاری از پلتفرم های اینچنینی، صرفاً با آی.پی 
ایران س��رویس دهی دارند و از خارج، دسترس��ی به محت��وا را غیرممکن 
کرده ان��د، اما آیا همین مس��ئله، می تواند مانعی ب��رای رخ دادن اتفاقات 

احتمالی که توضیح داده شد باشد؟ عبداهلل زاده در پاسخ می گوید:
»در این حالت صرفاً کار صاحبین محتوا س��خت می ش��ود، چون ابتدا 
بای��د محتوا را ببینن��د و مدارکی را جمع آوری کنند. تا زمانی که کس��ی 
را در ایران نداش��ته باش��ند، نمی توانند چنین کاری کنند، اما باید به این 
نکته توجه داش��ت که پلتفرم های خارجی با موسسه های حقوقی زیادی 
همکاری می کنند و یافتن یک وکیل ایرانی در این موسس��ه های حقوقی 
برای دریافت مشاوره و یافتن روابط در ایران جهت جمع آوری مدارک، کار 

سختی نیست.«
»احتمال« در مسیر »واقعیت«؟

نکته اینجاس��ت که صاحب��ان اصلی محتوا، تاکن��ون واکنش جدی به 
اس��تفاده  پلتفرم های ایرانی از محتوای خود نشان نداده بودند اما با انتشار 
پست اینستاگرامی نت فلیکس، به نظر می رسد که فصل تازه ای از ماجرا باز 
شده است؛ کمااینکه حاال VODهای ایرانی دیگر شرکت های کوچک سه 
سال گذشته نیستند و بسیار بزرگ تر و البته پرمخاطب تر شده اند. در این 

حالت، چقدر ممکن است احتماالتی که در رابطه با آنها گفتیم به واقعیت 
و اقدامات عملی تبدیل شود؟ عبداهلل زاده در پاسخ به این سوال می گوید:

»نکته خیلی مهم اینجاس��ت که م��وارد DMCA برخالف یک مورد 
دادگاهی کپی رایت، هزینه بسیار کمی برای صاحبین حق دارد. در نتیجه 
احتمال اینکه همین شرکت ها به چنین راه هایی متوسل شوند بسیار زیاد 
اس��ت. در واقع صاحبین اثر با هزینه بس��یار کم و خیلی راحت می توانند 
اپلیکیش��ن یک سرویس را از گوگل پلی حذف کنند. من مطلع هستم که 
ش��رکت های خارجی، از قبل س��رویس دهنده های ایرانی را در رادار خود 
داشته اند، چون سرویس ها هر چقدر بزرگ تر می شوند، احتمال اینکه علیه 

آنها اقدامی انجام شود، بیشتر است.«
با این حال عبداهلل زاده می گوید این احتمال نیز وجود دارد که مسئله از 
DMCA ی��ا تالش برای حذف محتوا از پلتفرم های مختلف فراتر رفته و 
 Copyright« به دادگاه کشیده شود. در این حالت، صاحب اثر به دلیل
Infringement« )نق��ض کپی رای��ت( ب��ه دادگاه ش��کایت می کند که 
می تواند چالش هایی بس��یار جدی برای افرادی که از لحاظ بین المللی در 

حال نقض کپی رایت هستند، ایجاد کند.
چالش بزرگ اول این است که اگر مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره این 
شرکت ها تابعیت مضاعفی داشته باشند، در کشور دوم که به احتمال بسیار 
باال عضو کنوانسیون برن است، از نظر کیفری و حقوقی، مسئول هستند. 

عبداهلل زاده می گوید:
»در این حالت صاحبین اثر می توانند از تک تک این اشخاص که تابعیت 
مضاعف دارند، مس��تقیم شکایت کنند. حتی این موضوع که مدیرعامل و 
اعضای هیات مدیره تابعیت مضاعف نداش��ته باش��ند، باز هم مانعی برای 
شکایت کردن نیست. می توانند اقامه دعوی بکنند اما به نتیجه رسیدنش، 
به فاکتورهای مختلفی بس��تگی دارد. اما مهم ترین نکته هم این است که 
رأی، در ایران قابل اجرا نیس��ت. نهایتاً ممکن است محدودیت هایی برای 
این افراد ایجاد شود که نتوانند از ایران خارج شوند. فرضاً شکایت می تواند 
در کانادا انجام ش��ود و در این حالت اگر شخص وارد کانادا شود، دستگیر 

می شود و باید جریمه را پرداخت کند.«
این کارشناس حقوقی البته می گوید که چنین اقدامی تا حد زیادی بعید 
است چراکه بردن یک مورد نقض کپی رایت به دادگاه بین 300 الی 500 
هزار دالر در آمریکا هزینه دارد: »شرکت های خارجی تا زمانی که مطمئن 
نباش��ند پولی که خرج می کنند برمی گردد یا قرار اس��ت ضربه محکمی 
ب��ه طرف مقابل وارد ش��ود، ای��ن کار را نمی کنند. چون هزینه  ش��کایات 
مربوط به Copyright Infringement، هزینه ای است که حتی برای 
 DMCA ش��رکت های بزرگ هم قابل توجه است. این در حالی است که
هزینه بس��یار محدودی دارد و شرکت های ناقض کپی رایت را از پلتفرم ها 
حذف می کند. صاحبین اثر خارجی با توجه به اتفاقات اخیر مطمئنا اکنون 
در حال بررس��ی گزینه های خود هس��تند و بعید نیس��ت به عنوان اولین 

گزینه، اپلیکیشن این سرویس ها از گوگل پلی حذف شود.«
محتوا ذیل تحریم ها نیست

مش��خص نیس��ت که چند درصد از محتوای خارج��ی در VODهای 
ایرانی، دارای حق کپی رایت است. ذکر این نکته الزم است که پلتفرم های 

ایرانی )به گفته خودش��ان( برای بخش��ی از محت��وای خارجی که به آنها 
فروخته نمی شود -و درصد آن مشخص نیست- حق کپی رایت را پرداخت 
می کنند. اما در اینجا عبداهلل زاده به دو نکته مهم اشاره می کند: از یک سو، 
وزارت خزانه داری آمریکا، محتوا را ذیل تحریم ها قرار نداده و شرکت های 
آمریکایی منعی در فروش محتوا به ایران ندارند، هرچند ش��اید سیاس��ت 
داخلی یک ش��رکت )مانند وارنر( این باش��د که محتوا را به شرکت ایرانی 
نفروشد. از سوی دیگر، طرف ایرانی با خرید محتوا، امتیاز تجاری به دست 

نمی آورد.
او در همی��ن رابط��ه می گوید: »خری��د محتوا از طرف ش��رکت های 
داخلی منطقی نیس��ت. برای مثال ش��ما به عنوان یک ش��رکت ایرانی، 
مج��وز انحصاری نمایش محتوا را تهیه می کنید. اما از آنجایی که قانون 
ایران اساس��اً آن محتوا را حمایت نمی کند، نمی توانید س��رویس دهنده 
رقی��ب خود که پولی هم بابت محتوا پرداخت نکرده را از نمایش همان 
محتوا منع کنید. در نتیجه از نظر تجاری، خرید محتوا ش��رکت ایرانی 
را تضعیف می کند. چراکه رقی��ب می تواند بدون پرداخت هزینه، آن را 

نمایش دهد.«
او درباره نبودن محتوا ذیل تحریم ها نیز می گوید که پلتفرم های ایرانی 
محدودیتی در خرید محتوا ندارند چراکه »اُوفک« دفتر کنترل سرمایه های 
خارج��ی - The Office of Foreign Assets Control یک مجوز 
عمومی صادر کرده است که می گوید محتوا ذیل تحریم ها قرار نمی گیرد:

»در واقع محت��وای صوتی، تصویری، متنی یا ترکیب��ی از اینها تحریم  
نیستند. در نتیجه شرکت های آمریکایی از نظر حقوقی منعی برای خرید 
و فروش محتوا با ایران ندارند. با این حال ش��اید سیاست های یک شرکت 
آمریکایی این باش��د که محتوای خود را به پلتفرم ایرانی نفروش��د، اما در 
ه��ر صورت ایرانی ها می توانند داوطلبانه از طریق اگریگیتورهای محتوا در 
مناط��ق مختلف، مجوز پخش را دریافت کنند، اما واقعیت این اس��ت که 

خرید این مجوز، هیچ امتیازی به شرکت ایرانی نمی دهد.«
تعامل یا برخورد؟

اگرچه براس��اس قانون ایران، آنچه VODه��ای ایرانی انجام می دهند 
یک اقدام غیرقانونی نیس��ت اما همین مسئله در ابعاد بین المللی می تواند 
مش��کالتی را برای پلتفرم های کش��ورمان ایجاد کند. س��اده ترین قدم ها، 
اس��تفاده از DMCA و حذف اپلیکیش��ن ها از گوگل پلی و اپ اس��تور، 
محدودسازی حساب  ش��بکه های اجتماعی و حتی محدودسازی هایی در 
ابزارهای زیرس��اختی وب سایت این پلتفرم ها هستند. در مرحله بعدی اما 
ش��کایت مطرح اس��ت که هزینه زیادی در بر دارد، ام��ا در صورت اتفاق 
افتادن، می تواند حتی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره VODهای ایرانی 

را -در ابعاد بین المللی- با چالش مواجه کند.
آنچه با اقدام اولیه نت فلیکس اتفاق افتاده، آغاز یک فصل جدید اس��ت؛ 
فصلی که یا در نهایت به تعامل می رسد یا به برخوردها و محدودسازی های 
کوچک و بزرگ ختم می شود. باید دید اکنون رویکرد VODهای ایرانی 
به ای��ن موضوع چه خواهد بود، اما در هر صورت یک چیز قطعی اس��ت: 

خبرهای بزرگی در راه است.
digiato :منبع

نت فلیکس و کپی رایت

چه چالش های احتمالی در انتظارVODهای ایرانی است؟
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یکی از تسهیالت تجارت الکترونیک برای صنایع، بستر مناسب اطالعاتی 
و ارتباطی اس��ت که درباره هر کاال چه از نظر فنی و چه به لحاظ تجاری 
اطالع��ات ارزش��مندی در اختیار آنها قرار می ده��د. امکانی که در دنیای 
واقعی، ارزش تجاری زیادی دارد، اما بدون صرف هزینه و زمان قابل توجهی 
به دس��ت نمی آید. کاهش واسطه ها یکی از ارزش��مندترین دستاوردهای 
تج��ارت الکترونیک به ش��مار م��ی رود که باعث کاهش بی س��ابقه قیمت 
کاالها و خدمات در جهان ش��ده است. به گزارش سنا، تجارت الکترونیک 
فرصتی را در اختیار خریداران قرار می دهد که بتوانند با طیف گسترده ای 
از تولیدکنن��دگان جه��ان ارتباط برقرار کنن��د و از این طریق به تقاضای 
مورد نظر خود از بین پیشنهادهای مختلف برسند و در مقابل فروشندگان 
قدرت چانه زنی باالیی برای کس��ب امتیاز و مزایای بیش��تر داشته باشند. 
در صورتی ک��ه در دنیای حقیقی به علت محدودیت های ناش��ی از فاصله 
جغرافیایی، مش��تریان چنین قدرت انتخابی ندارند. به این ترتیب ساختار 
تجارت الکترونیک برای صنایع دارای امتیازات فراوانی اس��ت که از جمله 
آنها می توان به امکان عرضه و فروش محصوالت به تمام مردم جهان اشاره 
 کرد. تجارت الکترونیک با صرف هزینه کم به صنایع امکان جهانی ش��دن 
محصوالت آنها را می دهد. یکی دیگر از تس��هیالتی که تجارت الکترونیک 
برای صنایع فراهم می کند آن است که می توان محصوالت مورد درخواست 
را به طور سفارش��ی و مطلوب نظر خود خریداری کرد. از دیگر پیامدهای 
تجارت الکترونیک ایجاد موسسات جدید اقتصادی است که توانایی رقابت 
و حتی در مواردی سبقت گرفتن از شرکت های کهنه کار را دارند. در حال 
حاضر دو نوع بازار خرید و فروش یعنی بازار »سنتی و حقیقی« و »مجازی 
و مبتنی بر ش��بکه« به موازات یکدیگر عمل می کنند و هر کدام با قواعد 
تجارت��ی خ��اص خود، گاه خصوصیاتی مش��ترک دارن��د و گاه با یکدیگر 
متفاوت هس��تند. در برخی موارد کسب و کارهای نوپا توانسته اند با ایجاد 
سیاست های کاربردی در بازار جدید مجازی، گوی رقابت را از رقبای سنتی 

بگیرند و بازار محصوالت گوناگون را تصاحب کنند.
رشد صنایع با تجارت الکترونیک

تصویب قانون تجارت الکترونیک گامی مثبت در زمینه توس��عه تجارت 
الکترونیک و به دنبال آن رشد صنایع بوده است. توسعه تجارت الکترونیک 
موجب تقویت رقابت در بازار کاالها و خدمات، کاهش تعداد واس��طه ها و 
دالالن موجود بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی، کاهش حاشیه 
س��ود و کاهش ناکارایی صنایع می ش��ود. البته بدیهی است به علت رشد 
تصاعدی و رو به جلو جنبه های گوناگون تجارت الکترونیک، این قانون نیز 

نیازمند اصالحات و روزآمد کردن است.
م��واد قانون��ی 33 تا 49 قانون تج��ارت الکترونیک ک��ه درباره حمایت 
از مصرف کننده اس��ت را می توان به نوعی مرتب��ط با فعالیت حوزه بورس 
کاال دانس��ت. به عنوان نمونه، براس��اس ماده 33 قانون تجارت الکترونیک 
فروش��ندگان کاال و ارائه دهن��دگان خدم��ات بای��د اطالع��ات موث��ر در 
تصمیم گیری برای خرید یا قبول ش��رایط را از زمان مناسبی قبل از عقد 
ق��رارداد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند که انتش��ار اطالعیه عرضه 
بورس کاالی ایران در راستای آگاه سازی خریداران انجام شده که منطبق 
بر مفاد قانونی مطرح ش��ده اس��ت. تمامی تبادل اطالعات در سامانه های 
معام��الت بورس کاالی ایران در بس��تر قانون تجارت الکترونیک ش��کل 
می گی��رد. م��واد 6 تا 31 این قان��ون نیز که درباره داده پیام اس��ت که به 
داده پیام های الکترونیک که در بستر سامانه های بورس کاال تولید می شود، 
قابل تس��ری اس��ت، زیرا همانطور ک��ه می دانیم عمده فع��ل و انفعاالت 
بورس در زمان حاضر از طریق سیس��تم های الکترونیک به وقوع پیوس��ته 
و استنادپذیری و جنبه اثباتی داده پیام ها در این زمینه نقش حیاتی دارد.

روند رو به رشد زیرساخت های تجارت الکترونیک در ایران
وضعیت ایران از نظر ش��اخص های گوناگون زیرساخت فنی، نسبت به 
گذشته روند رو به رشدی داشته است. این در حالی است که در مقایسه با 
کشورهای دیگر سرعت رشد آن قابل توجه نیست. درباره نرخ نفوذ اینترنت، 
رشد کشور کمی بیشتر از متوسط منطقه و جهان بوده است. با این حال، 
در ش��اخص دیگری مانند س��رورهای امن، کش��ور ایران رشد کمتری از 
منطقه و بس��یار کمتر از جهان داشته است. در حال حاضر توسعه تمامی 
سامانه های معامالتی بورس کاالی ایران در شرکت و بر پایه سرورهای امن 
انجام شده که امنیت تبادل داده ها و اعتماد به انجام معامالت از این بستر 

را به همراه داشته است.
در س��ال 96 بیش از 111هزار میلیارد تومان خرید آنالین انجام ش��ده 
که پرداخت آنها اینترنتی بوده اس��ت. عالوه بر این، در همین س��ال بیش 

از 32 ه��زار میلیارد تومان فروش آنالین ب��ا پرداخت در محل و 16 هزار 
میلیارد تومان فروش آنالین که پرداخت آنها به شیوه هایی غیر از پرداخت 
اینترنتی یا پرداخت در محل، ازجمله کارت به کارت، واریز بانکی و... انجام 
ش��ده اس��ت. در صورتی که تجارت الکترونیک را تنه��ا در قالب پرداخت 
الکترونیکی تعریف کنیم حجم آن در سال 96 بیش از 160 هزار میلیارد 
توم��ان بوده که بیش از 11درصد GDP کش��ور را تش��کیل می دهد که 
این نس��بت در کشورهای پیش��رفته تا 20درصد نیز می رسد. در صورتی 
ک��ه تعریف جامع تری از تجارت الکترونی��ک را در نظر بگیریم با توجه به 
اینکه تمامی معامالت بورس کاالی ایران از طریق س��امانه های معامالتی 
الکترونیکی انجام می ش��ود، می توان تمام��ی این معامالت را ذیل تجارت 
الکترونیک دانس��ت. در بورس کاالی ای��ران کارگزاران از محل دفاتر خود 
از طریق س��امانه های معامالتی طراحی شده به سیستم مرکزی معامالت 
دسترس��ی دارند. همچنین در بازار معامالت آتی، اختیار معامله، س��لف، 
گواهی سپرده و صندوق کاالیی عالوه بر کارگزاران، مشتریان نیز می توانند 
از طریق س��امانه های الکترونیکی کارگزاران، س��فارش خود را به سیستم 
معامالتی بورس ارسال کنند. گفتنی است ارزش کل معامالت انجام شده 
در س��ال 96 در بورس کاالی ایران بیش از 117 هزار میلیارد تومان و در 

سال 97 بیش از 178هزار میلیارد تومان بوده است.
بورس های کاالیی و تجارت الکترونیک

معامالت در بازارهای س��نتی غیرش��فاف، زمان ب��ر، هزینه بر و همراه با 
مس��تندات کاغذی اس��ت در صورتی که بازارهای م��درن بر پایه تجارت 
الکترونیک ضمن حذف بوروکراس��ی غیرضروری و کاهش هزینه و زمان، 
بس��تر امن معامالت را فراهم می کنند. در بورس های کاالیی کش��ورهای 
پیش��رفته مانند بورس کاالی ش��یکاگو، بورس فلزات لن��دن، بورس آتی 

ش��انگهای و ب��ورس کاالی دالیان، تمامی معامالت بر بس��تر الکترونیک 
انجام می شود و شیوه های سنتی کنار گذاشته شده است. همچنین تمام 
خریداران، فروش��ندگان و انبارها در سراس��ر جهان از طریق سامانه های 
الکترونیک بورس ها با هم در ارتباط هستند. در بورس کاالی ایران نیز تمام 
معامالت در بس��تر الکترونیک با حذف بوروکراسی های غیرضروری انجام 
می ش��ود که عالوه بر شفافیت، اطالع رس��انی مناسب و توسعه دسترسی 

عمومی به سامانه های معامالتی در سطح کشور را به همراه داشته است.
مشکالت قانونی تجارت الکترونیک

از جمله مش��کالت قانونی در ای��ن زمینه می توان به وج��ود ابهامات و 
تناقض��ات در برخی قوانین و همینطور وجود تعدادی از قوانین دس��ت و 
پاگیر که سرعت فعالیت تجاری در بستر الکترونیک را کند می کند، اشاره 
کرد. همچنین تاکنون مرجع مشخص و واحدی برای تعریف و پیاده سازی 
امضای الکترونیک ایجاد نش��ده است. با توجه به اینکه تجارت الکترونیک 
خ��ود موجب صرفه جویی در زمان، منابع، حمل و نقل، س��وخت و حفظ 
محیط زیس��ت و... می شود، ضروری اس��ت قوانین حمایتی در این زمینه 
به ویژه در قبال ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها به تصویب برسد، 
چراکه جای این قوانین در کشور خالی است. رونق تجارت الکترونیک در 
بسیاری از حوزه ها محتاج زیرساخت هایی است که بخش خصوصی ناتوان 
از ایجاد آنها و نیازمند قوانین حمایتی و مداخله دولت در این زمینه است. 
به طور مثال، بخش��ی از توس��عه معامالت الکترونیکی بورس کاال نیازمند 
وجود انبارهای مدرن و پیش��رفته اس��ت؛ در حالی که انبارها در کشور ما 
به طور کامل س��نتی و توسعه نیافته هستند و در این زمینه قانونی که این 
عرصه را به س��مت توس��عه هدایت و دولت را مکلف به هموار کردن این 
راه کند، وجود ندارد. از موارد دیگر عدم دسترس��ی یا دسترس��ی محدود 

فعاالن به سرویس های پایه از جمله ثبت احوال، کدپستی، سرویس بانکی 
و سرویس های احراز هویت است.

راهکارهای بهبود فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیک
یکی از مهم ترین عوامل موثر بر بهبود فضای تجارت الکترونیک، ایجاد 
اعتم��اد و اطمینان ب��رای بازیگران اقتصادی اس��ت. اعتماد و اطمینان به 
محیط های تج��ارت الکترونیک می تواند نقش کلیدی در گس��ترش این 
نوع از تجارت داش��ته باش��د. اعتماد از زوایای گوناگون��ی مورد توجه قرار 
می گیرد. همچنین به رس��میت شناختن امضای دیجیتال گامی موثر در 
بهبود فضای حاکم بر تجارت الکترونیک در کسب و کار کشور خواهد بود. 
به طور کلی، در حوزه تجارت الکترونیک سه بازیگر دولت، مصرف کنندگان 
و توزیع کنندگان نقش کلیدی ایفا می کنند. نقش و س��هم هر یک از این 
بازیگران در توس��عه تجارت الکترونیک متفاوت اس��ت. دولت ها بیش��تر 
در نق��ش تامین  زیرس��اخت های اقتصادی، فن��ی و ارتباطاتی، امنیتی و 
تس��هیل تجاری ظاهر می شوند. تامین زیرساخت های تجارت الکترونیک 
ب��ه هزینه های اولیه باالیی نیاز دارد تا ام��کان فعالیت و بهره برداری برای 
سایر بازیگران فراهم شود. البته دولت نیز به عنوان بهره بردار این زیرساخت 
در تعام��ل ب��ا بنگاه ها به صورت دولت با بن��گاه و دولت با مصرف کننده و 
بالعکس نیز به ش��مار می رود. زیرساخت های تجارت الکترونیک فقط فنی 
و ارتباطاتی نبوده و طیف وس��یعی از اقدامات را برای فراهم سازی محیط 
نیاز دارد. پیاده س��ازی کامل تجارت الکترونیک در س��طح تجارت داخلی 
و خارج��ی با اس��تفاده از ابزارها و اس��تانداردهای بین المللی و با توجه به 
فرهنگ ایرانی و اسالمی در بستری امن باید به گونه ای باشد که هر شخص 
حقیقی و حقوقی با هر اندازه ای از کسب و کار، بتواند در هر زمان و مکان 
با مشارکت در آن به رونق اقتصاد کشور و افزایش بهره وری آن کمک کند.

راهکارهای بهبود فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیک
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امس��ال قطعا در کتا ب ها نوشته می ش��ود، چراکه سالی 
ب��ود پر از عدم اطمین��ان و ترس، اما با این حال، این به ما 
بستگی دارد که از امسال در ذهن ما خاطره ای بد به یادگار 
بماند یا خوب. روز شکرگزاری امسال، از شما می خواهم به 
جای تمرکز بر روی چیزهای منفی، سپاس��گزار و قدردان 
همه چیز باش��ید. همه  ما می توانیم طرز فکر خود را تغییر 
دهی��م و دیدگاه خ��ود را از اضطراب، ی��أس و ناامیدی به 

مثبت نگری و امید تغییر دهیم. 
آنطور که من فهمیدم، ش��ادترین افراد، کس��انی هستند 
که عادت به سپاس��گزاری دارند. آنها حتی در سخت ترین 
شرایط هم همیش��ه دلیلی برای شکرگزاری پیدا می کنند. 
هم��ه  ما چنین آدم هایی را دور و بر خود می شناس��یم، اما 
راز آنها چیس��ت؟ آنها چگونه همیشه به همه چیز دیدگاه 

مثبتی دارند؟
این عادت یا طرز فکر قدردانی، یک ش��به اتفاق نمی افتد. 
هیچ عادتی یک ش��به اتفاق نمی افتد. باید هم توجه زیادی 
داش��ته باشیم و هم عمل. همه  ما باید یک زندگی متعادل 
داشته باش��یم. تحقیقات نش��ان می دهد که سپاسگزاری، 
باعث می ش��ود که ما زندگی طوالنی تر و س��الم تری داشته 

باشیم.
بنابراین این هفته که باید شکرگزاری کنیم، چهار چالش 

پیش روی ش��ما می گ��ذارم تا ش��کرگزاری را بین دیگران 
ترویج کنم.

1. اطرافیان خود را بشناسید
ما در این دنیای همیش��ه در حال پیش��رفت، آنقدر بین 
این پروژه و آن پروژه می پریم که دیگر وقت نداریم قدردان 
موفقیت های خود باش��یم. 10دقیق��ه از این هفته را صرف 
قدردانی از یکی از اطرافیان تان کنید. از ش��ما می خواهم از 
راه��ی، قدردانی خود را به آنها نش��ان دهید. آن همکارتان 
که در پ��روژه  اخیر کمک تان کرد را برای صرف قهوه، فردا 
صبح دع��وت کنید یا اگر همس��رتان برای تان کاری انجام 
داد، برایش یک یادداشت تشکر بنویسید. این عمل ساده و 
محس��وس قدردانی، زیاد طول نمی کشد، اما هم برای شما 

و هم برای طرف مقابل تان مفید است.
2. چالش های رشد و پیشرفت را بشناسید

امسال همه  ما با چالش ها و موانع جدیدی مواجه شدیم. 
از ش��ما می خواهم حداقل یک مانع که امسال با آن مواجه 
شدید و تجربیات مثبتی که از آن کسب کردید را بنویسید. 
این گونه به یاد می آورید که توانایی انجام هر کاری را دارید 
و از کس��ی یا چیزی که در راه گ��ذر از این مانع کمک تان 
کرد، قدردان��ی می کنید. اگر به جای چیزهای منفی، روی 
چیزهای مثبت تمرکز کنید، در هر شرایط غیرقابل کنترل 

و س��ختی هم که باش��ید، می توانید طرز فکر شکرگزاری و 
قدردانی خود را حفظ کنید.

3. قدردان کوچک ترین  چیزها هم باشید
ما اغلب اوقات فراموش می کنیم از کس��انی که همیش��ه 
و همه روز س��عی می کنند کارهای م��ا را انجام دهند و به 
خانه و زندگی ما سر و سامان می دهند، قدردانی کنیم. هر 
روز یک زمان خاصی را صرف نوشتن پیام یا ایمیلی به آن 
افراد کنید. اگر هر روز این کار را انجام دهید، می توانید به 

راحتی حس قدردانی را در خود ایجاد کنید.
4. زمانی را صرف تأمل در خودتان کنید

حداق��ل 10 دقیق��ه در روز را ص��رف تأم��ل در دالی��ل 
قدردان��ی خ��ود کنید. ی��ک لیس��ت تهیه کنی��د. باورتان 
نمی ش��ود که همین عمل ساده  نوش��تن قدردانی های تان، 
تا چه حد می تواند نگرش و دیدگاه شما را تغییر دهد. این 
طرز فکر حق شناس��ی و قدردانی، بس��یار قانع کننده است. 
وقت��ی از درون خود این حس قدردان��ی را پرورش دهید ، 

اطرافیان تان نیز از آن حس الهام می گیرند.
م��ن فهمی��دم ک��ه هرچ��ه بیش��تر خوبی ه��ا را ببینم، 
خوشحال تر می شوم. فکر می کنم اگر شما هم این طرز فکر 

را در پیش بگیرید، به همین نکته خواهید رسید.
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چرا االن »قدردانی« بیش از همیشه مهم است؟
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کم هزینه ترین روش های بازاریابی برای کسب و کارهای مختلف

یکی از دالیلی که باعث می ش��ود تا بس��یاری از کس��ب و کارها به سطحی محدود قانع باشند، تصور اشتباه آنها نسبت 
به مقوله بازاریابی اس��ت. درواقع نباید این باور را داش��ت که چنین اقدامی نیاز به بودجه زیادی دارد. اگرچه در این زمینه 
روش های پرهزینه متعددی را می توان مثال زد، با این حال این امر پایان کار نبوده و بس��یاری از روش ها نیز وجود دارد 
که کامال کم هزینه محسوب می شود. بدون شک آگاهی از آنها خصوصا برای کسب و کارهای کوچک و نوپا، دارای اهمیت 

فوق العاده ای خواهد بود. در ادامه 10 مورد منتخب را بررسی خواهیم کرد. 
1-حساب تجاری گوگل 

با این اقدام شما می توانید در فضاهایی نظیر نقشه گوگل حضور داشته باشید و از امکانات متنوع این برند برای کسب و 
کارها استفاده نمایید. نکته دیگری که الزم است تا به آن توجه داشته باشید این است که گوگل اکنون به عنوان محبوبترین 
موتور جست و جوگر دنیا شناخته می شود و اپلیکیشن نقشه آن نیز به مراتب محبوب تر از سایر رقبا است. به همین خاطر 
نیز حضور در آن شما را در معرض دید تعداد افراد زیادی قرار خواهد داد. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داشته 

باشید این است که اطالعات کاملی را همراه با عکس و فیلم وارد نمایید. 
2-حضور در شبکه های اجتماعی

اشتباه بزرگ بسیاری از برندها در رابطه با شبکه های اجتماعی این است که خود را محدود به چند برند می کنند. این 
امر در حالی اس��ت که هر ش��بکه از ویژگی ها و مخاطبان خاص خود برخوردار است. با توجه به این امر که فعالیت در آنها 
هزینه ای را در پی ندارد، توصیه می ش��ود که در تمامی آنها حضور داش��ته باش��ید. با این حال به صورت کلی، فیس بوک، 
اینستاگرام، لینکدین، توییتر، یوتیوب و تیک تاک مهمترین ها محسوب می شود، با این حال نکته مهم دیگر این است که 
اولویت بندی درستی را نیز داشته باشید. درواقع این امر طبیعی است که در منطقه ای که قصد فعالیت دارید، تمامی آنها به 
یک اندازه محبوب نیستند. به همین خاطر نیز باید اولویت بندی داشته باشید. همچنین فراموش نکنید که در هر شبکه شما 
باید محتواهای مخصوص به آن را تولید نمایید. به همین خاطر توصیه می شود که فرد و یا افرادی را برای پوشش نیاز خود، 
استخدام نمایید. از جمله ویژگی های چنین فردی در اختیار داشتن دوربین در کنار تسلط به نرم افزارهای ادیت عکس و 
فیلم است. برای موفقیت در شبکه های اجتماعی، تولید محتوای ارزشمند و مطابق با نیاز مخاطب، همکاری با اینفلوئنسرها 
و استفاده درست از ابزارهایی نظیر هشتگ به شما کمک خواهد کرد تا به سرعت بتوانید مخاطبان الزم را به دست آورید. 
نکته مهمی که بسیاری از برندها نسبت به آن غافل هستند، عدم فعالیت در لینکدین به عنوان شبکه تخصصی کسب و کار 

است. با حضور فعال در این شبکه پس از مدتی، شاهد تاثیر معجزه آسای آن خواهید بود. 
3-استفاده از سئو محلی

تکنیک هایی از سئو که باعث می شود تا افراد منطقه ای که در آن فعالیت دارید، بهتر شما را بشناسند، تحت عنوان سئو 
محلی مطرح می شود. برای این موضوع الزم است تا نکاتی را رعایت نمایید. برای مثال درج نام منطقه، یکی از ساده ترین این 
موارد محسوب می شود، با این حال به صورت کلی توصیه می شود که فردی مسلط به حوزه سئو را در تیم خود داشته باشید. 

4-تبلیغات ایمیلی
این امر یک واقعیت است که این احتمال وجود دارد که بسیاری از افراد در یک شبکه اجتماعی حضور نداشته باشند. 
تحت این ش��رایط ارس��ال پیامک نیز هزینه بر خواهد بود. با این حال ایمیل از جمله مواردی اس��ت که تمامی افرادی که 
گوشی های هوشمند دارند، از آن استفاده می کنند. به همین خاطر نیز فعالیت تبلیغاتی در آن باعث می شود تا در معرض 
دید افراد بسیاری قرار بگیرید. در این زمینه فراموش نکنید که پیام های شما باید کامال مختصر و با یک مزیت مناسب برای 
مخاطب باشد تا مورد توجه قرار گیرد. همچنین به فواصل ارسال پیام نیز توجه داشته باشید تا به عنوان یک عامل مزاحم 

تلقی نشوید. در نهایت ایمیل، بستری مناسب برای حفظ ارتباط با مشتریان خواهد بود. 
5-تولید اینفوگرافی

یکی از انواع محتواهایی که همواره بس��یار محبوب اس��ت، اینفوگرافی ها اس��ت. خوشبختانه ایجاد آنها با توجه به تنوع 
نرم افزارهای موجود، ابدا کار سختی نبوده و دردسرهای ویدئو و پادکست را نیز ندارند. در این راستا شما حتی می توانید صرفا 
اقدام به ترجمه نمونه های خارجی نیز نمایید. در این راستا آمارها حاکی از آن است که وجود چنین امری، باعث افزایش 

چشمگیر ترافیک سایت می شود. برای ساخت آنها نیز ابزارهای رایگانی نظیر Canva وجود دارد. 
6-کسب جوایز موجود 

در کنار آن که الزم است تا تمامی مجوزهای حوزه کاری خود را دریافت نمایید، می توانید وارد رقابت با سایر برندها برای 
کسب جوایز نیز شوید. در این راستا حتی با یک جست و جوی ساده در اینترنت، می توانید فهرست کاملی از آنها را پیدا 

کنید. بدون شک حتی یک جایزه، ارزش و اعتبار برند شما را افزایش داده و زمینه رشد بهتر را فراهم می آورد. 
7-استفاده از بازاریابی چریکی

در این نوع بازاریابی خالقیت حرف اول را می زند. درواقع ش��ما در تالش هس��تید تا مفهوم تبلیغاتی خود را در دل یک 
جریان عادی قرار دهید. این موضوع باعث می شود تا مخاطب کامال غافلگیر شود. برای درک بهتر این موضوع هیچ چیز 
به اندازه مش��اهده نمونه های متعدد آن در اینترنت نمی تواند ش��ما را نسبت به اقدامی که باید انجام دهید، آگاه سازد. در 
این راستا بهتر است که به جای کپی برداری از اقدامات انجام شده، به دنبال ایده گرفتن برای انجام کارهای جدید باشید. 

8-ایجاد سایت 
ممکن اس��ت تصور نمایید که صرفا حضور در ش��بکه های اجتماعی کافی خواهد بود. با این حال نکته ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که همه آنها از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و نمی توان انواع محتوا را در آنها به اشتراک 
گذاش��ت. با این حال س��ایت ها، چنین محدودیتی را نداشته و بسیار خوب است که چنین فضایی را داشته باشید. درواقع 
سایت را می توان بستر اصلی فعالیت های شما دانست که الزم است تا در تمامی صفحات شما در شبکه های اجتماعی، به 

خوبی معرفی شود. درواقع سایت ها امروزه بسیاری از برندها را حتی از دفاتر کاری بی نیاز کرده اند. 
9-همکاری با سایر برندها 

بدون شک موفقیت به تنهایی امری بسیار سخت است. به همین خاطر نیز اگر با افراد دیگر در این زمینه اقدام نمایید، 
بدون ش��ک نتایج به مراتب بهتری را به دس��ت خواهید آورد. در این راستا توصیه می شود که همواره به دنبال پیدا کردن 
برندهایی باشید که هدفی مشترک را با شما دارند. تحت این شرایط قدرت باالتری را نیز برای انجام کارها به دست خواهید 

آورد. در این راستا فراموش نکنید که مشارکت زمینه های مختلفی را داشته و الزامی برای ادغام وجود ندارد. 
10-برگزاری ایونت و وبینار

ایونت ها می تواند موضوعات مختلفی را داشته باشند. این مسئله باعث خواهد شد تا در یک زمان مشخص، شاهد حضور 
تعداد افراد زیادی باشید که خود فرصتی ایده آل برای فروش و بازاریابی خواهد بود. در این راستا شما می توانید در ایونت ها و 
همایش های مختلف نیز حضور داشته و با این اقدام، فرصتی تبلیغاتی را به دست آورید. در کنار این مسئله، امروزه وبینارها 
نیز بس��یار محبوب ش��ده اند. تحت این شرایط مرزها از بین می رود و می توانید در هر شرایط و زمانی، وبینار خود را برگزار 
نمایید. این مسئله به مراتب کم خرج تر از نمونه های دیگر آن که نیاز به حضور افراد دارد، است. وبینار تنها برای موضوعات 
تک جلسه ای کاربرد نداشته و می توانید دوره های آموزشی نیز تعریف نمایید. این امر باعث خواهد شد تا با افزایش آگاهی 

مخاطب، احساس نیاز نیز در آنها تشدید یابد. 
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