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شاخص مدیران خرید رکورد 17 ماهه را شکست

نشانه های رونق
در اقتصاد ایران

فرصت امروز: از میان ش��اخص های متنوع و گوناگونی که توس��ط کش��ورها و س��ازمان های بین المللی منتشر 
می ش��وند، ش��اخص مدی��ران خری��د )Purchasing Manager’s Index( ازجمله مهمترین ش��اخص های 
اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دارد و در حال حاضر برای حدود 
29 هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از 40 کش��ور دنیا محاس��به می ش��ود. این شاخص در فارسی به اختصار 
»شامخ« نامگذاری شده و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاسبه و انتشار آن را به عهده دارد...

وزیر راه و شهرسازی: 

تحریم ها مانع پیشرفت های 
اقتصادی ایران نمی شود
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رشد اقتصادی ایران در پاییز مثبت شد

جزییات رشد اقتصادی 9 ماهه

خرید و فروش آنالین سهام؛ تجربه ای متفاوت 
خانه  خوب برای خالیق خالق

راهکارهای توسعه شرکت های خدمات نظافتی
چالش حفظ مشتریان در سایت برند

بازاریابی و جذب مخاطب هدف در یوتیوب
رونمایی اسپاتیفای از تبلیغات صوتی 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 S Plaid ایالن ماسک: تسال مدل
توانایی ثبت زمان کمتر از 7 دقیقه را 

در پیست نوربرگ رینگ دارد

2
فرصـت امروز: روزهای دشـوار کرونایی یکـی پس از دیگری 

در دنیا سـپری می شـود و در آخریـن آمارها تا روز 
پانزدهم اسفندماه، تعداد مبتالیان به کرونا به بیش...

کرونا چطور اقتصادهای نوظهور جهان را در موقعیت ضعف قرار داد؟

ریسک های نوظهور 
اقتصادهای نوظهور

سرمقاله
ابهامات حقوقی تحقیق 
و تفحص از بانک های 

خصوصی

اساس��ی،  قان��ون   ۷۶ اص��ل 
تحقیق و تفح��ص در »تمام امور 
کش��ور« را حق نظارت��ی مجلس 
شورای اس��امی می داند بنابراین 
در اختی��ار نظارت��ی مجلس برای 
تحقیق هیچ تردیدی نیس��ت، اما 
این پرس��ش هم��واره در محافل 
حقوقی و دانش��گاهی مطرح بوده 
است که دامنه عبارت »تمام امور 
کش��ور« در این اصل تا کجاست و 
آیا عاوه بر ام��ور اجرایی دولتی، 
امور خصوصی نی��ز در دایره اصل 
۷۶ قانون اساس��ی قرار می گیرد؟ 
به عنوان مثال، آیا به استناد اصل 
۷۶ قانون اساسی می توان در مورد 
عملکرد خبرگزاری ها و رسانه های 
ات��اق  غیردولت��ی،  و  مس��تقل 
بازرگانی، صرافی ها و صندوق های 
مراکز  خصوص��ی،  قرض الحس��نه 
علم��ی و دانش��گاهی غیردولتی و 
واحدهای  و  ش��رکت ها  همینطور 
تولیدی بخ��ش خصوصی تحقیق 
و تفحص کرد؟ مثا بررس��ی کرد 
که چرا فان واحد تولیدی، میزان 
تولی��د خود را کاه��ش داده، اتاق 
بازرگان��ی چه نقش��ی در کاهش 
و ی��ا افزای��ش قیم��ت محصوالت 
واحدهای تولیدی عضو اتاق دارد...
ادامه در همین صفحه

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها
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ادامه از همین صفحه
 و چ��را مطبوع��ات مس��تقل غیردولت��ی، خبره��ای 
دس��تگاه های دولتی را تحت پوشش مس��تمر خود قرار 
نمی دهن��د و نظای��ر آن که به ام��ر اجرایی و دولت هیچ 
ارتباطی ندارد! در صورت پاس��خ مثبت به این سواالت، 
حری��م خصوصی م��ردم در تحقی��ق و تفح��ص از امور 

خصوصی چگونه رعایت خواهد شد؟
براس��اس چارچوپ طراحی ش��ده در قانون اساس��ی، 
مجلس شورای اسامی دارای دوگونه صاحیت یا اختیار 
قانونی اس��ت؛ اختیار قانونگذاری و اختیار نظارتی. برابر 
اصول قانون اساسی، مصوبات مجلس در امور قانونگذاری 
نیاز به تایید ش��ورای محترم نگهبان قانونی اساس��ی از 
حیث احراز عدم مغایرت مصوبه مجلس با مبانی شرعی 
و قانون اساس��ی دارد، در حال��ی که مصوبات مجلس در 
ام��ور نظارتی از جمله تصویب اس��تیضاح وزرا و تحقیق 
و تفحص از دس��تگاه های اجرایی، نیاز به تایید ش��ورای 

نگهبان ندارد.
در همین حال، مجلس در میانه بهمن ماه امس��ال بنا 
به درخواس��ت تعدادی از نماین��دگان محترم طبق اصل 
۷۶ قانون اساسی، تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های 
خصوص��ی در 12 مح��ور را تصویب کرده اس��ت، اما آیا 
تصوی��ب تحقی��ق و تفح��ص از بانک ه��ای خصوصی به 
معن��ای اعتق��اد حقوقی مجلس یازدهم به قرار داش��تن 
بخ��ش خصوصی در قلم��رو حاکمیتی اص��ل ۷۶ قانون 
اساس��ی اس��ت؟ یا آنکه این تحقی��ق و تفحص به لحاظ 
ارتباط وضعی��ت بانک های خصوصی ب��ا حقوق عمومی 
و نهاده��ای دولت��ی ناظر بر عملیات بانک��ی یعنی بانک 
مرکزی جمهوری اس��امی ایران ص��ورت می گیرد؟ در 
پاس��خ بدین پرس��ش می توان گف��ت، تصویب تحقیق و 
تفحص از عملکرد بانک های خصوصی از دیدگاه حقوقی 
به این معناس��ت که نمایندگان م��ردم، دامنه اختیارات 
مجل��س در اص��ل ۷۶ قانون اساس��ی را ع��اوه بر امور 
عمومی و دولتی شامل امور خصوصی نیز می دانند. ولی 
این س��وال کلیدی همچنان به قوت خود باقی است که 
آیا تحقی��ق و تفحص از عملکرد بانک های خصوصی نیز 
همانند دس��تگاه های اجرایی دولتی و عمومی در دامنه 

اصل ۷۶ قانون اساسی قرار می گیرد؟!
پاس��خ به این س��واالت بس��یار راهگش��ا خواهد بود و 
تکلیف تحقی��ق و تفحص از بخش خصوصی را روش��ن 
خواه��د کرد. البت��ه باید بر این نکت��ه تاکید کرد که در 
ل��زوم برخ��ورد قانونی با تخلف، جای هیچ گونه ش��ک و 
تردیدی نیست، حال چه بخش دولتی باشد و چه بخش 
خصوصی، اما هر یک از این امور، س��ازوکار قانونی ویژه 
خ��ود را دارد و قانون آیین نام��ه داخلی مجلس نیز فقط 
دس��تگاه های اجرایی را قابل تحقی��ق و تفحص می داند. 
در هر صورت به نظر می رس��د تش��خیص اینکه موضوع 
و دس��تگاه مورد تحقی��ق و تفحص در محدوده اصل ۷۶ 

قانون اساسی هس��ت یا نه، برعهده هیأت رئیسه محترم 
مجلس اس��ت، زیرا تبصره 1 م��اده 199 قانون آیین نامه 
داخل��ی مجلس در ای��ن زمینه تصری��ح دارد: »موضوع 
تحقیق و تفحص با تش��خیص هیأت رئیس��ه باید صریح 
و قابل رسیدگی باشد.« بنابراین قبل از طرح موضوع در 
دستور کار مجلس، هیأت رئیسه محترم مجلس بایستی 
در م��ورد اینکه آیا تحقی��ق و تفحص از بخش خصوصی 
در حیط��ه اصل ۷۶ قانون اساس��ی ق��رار می گیرد یا نه، 
بررس��ی موضوع از نظ��ر حقوقی و انطباق آن با اصل ۷۶ 
قانون اساسی را هم در دستور کار قرار می داد. اما از نظر 
حقوقی برای ارائه پاس��خ بدین پرس��ش، نیازی به طرح 

بحث و استدالل های پیچیده نیست.
در اص��ل ۷۶ قانون اساس��ی در مورد ح��ق تحقیق و 
تفحص مجلس تصریح ش��ده اس��ت: »مجلس  ش��ورای  
اس��امی  حق  تحقی��ق  و تفحص  در تمام  امور کش��ور را 
دارد.« عبارت »تمام امور کشور« بدون قید و شرط است 
و از نظ��ر ظاهری به معنای آن اس��ت که گس��تره حق 
تحقیق و تفحص مجلس بدون اس��تثنا تمام امور کشور 
اع��م از امور دولت��ی و عمومی و ام��ور خصوصی را دربر 
می گیرد اما به مصداق قاعده »ما من عام اال وقد خص« 
هیچ قاعده عامی نیس��ت که تخصیص نخورد. تفاس��یر 
رس��می شورای محترم نگهبان از اصل ۷۶ قانون اساسی 
بیانگر آن اس��ت که اصل ۷۶ آنچنان که از ظاهر جمات 
آن استنباط می شود، چندان بدون حد و مرز هم نیست 
و اس��تثنائاتی بر آن وارد ش��ده و ح��ق نظارتی مجلس 
در زمین��ه تحقیق و تفحص را ب��ا محدودیت های قانونی 
مواجه کرده اس��ت. از جمله شورای نگهبان در پاسخ به 
اس��تعام ریاست مجلس شورای اسامی در مورد تفسیر 
اصل ۷۶ قانون اساس��ی طی نظریه شماره 3344 تاریخ 
۷ دی ماه 13۶۷، نظر رس��می خود را چنین اعام کرده 
اس��ت: »اصل  ۷۶ قانون  اساسی  ش��امل  مواردی  از قبیل  
مقام  معظم  رهبری ، مجلس  خبرگان  و ش��ورای  نگهبان  

که  مافوق مجلس  شورای  اسامی  هستند نمی شود.«
این تفس��یر رس��می از نظر حقوقی بدان معناست که 
اختیارات نظارتی مجلس برای انجام تحقیق و تفحص در 
تمام امور کشور بدون حد و مرز نیست، بلکه مقام معظم 
رهب��ری، مجلس خبرگان و حتی خود ش��ورای نگهبان 
را از ش��مول اصل ۷۶ قانون اساس��ی خارج نموده است. 
افزون بر آن، اس��تفاده از عب��ارت »مواردی از قبیل« در 
نظریه تفس��یری ش��ورای نگهبان از نظر حقوقی به این 
معناست که اس��تثناهای وارد بر اصل ۷۶ قانون اساسی 
تنها محدود و منحصر به همین س��ه موردی که در این 
نظریه تفس��یری آمده است، نیست، ولی شورای نگهبان 
لزومی بر معرفی سایر استثناهای وارد بر اصل ۷۶ ندیده 
اس��ت. ضمن آنک��ه در حقوق اداری، س��کوت قانونگذار 
حاک��ی از دادن اختیار به مس��ئوالن اجرایی نیس��ت و 
اختیارات مس��ئوالن بایس��تی تصریح شود. پس موضوع 

از حی��ث مبانی حقوقی ابهام دارد و بدون تردید پاس��خ 
قطعی بدین پرسش ها و رفع این ابهامات حقوقی از اصل 
۷۶ قانون اساس��ی نیارمند تفسیر مجدد شورای نگهبان 
قانون اساس��ی از اصل ۷۶ اس��ت تا مشخص شود که آیا 
امور خصوصی مردم مش��مول حق نظ��ارت و تحقیق و 

تفحص مجلس هست یا نه.
اما در فقدان تفس��یر رس��می قانون اساسی، از بعضی 
از مواد آیین نامه داخلی مجلس و س��ایر قوانین می توان 
پاسخ این پرس��ش را استنباط کرد. در ماده 19۷ قانون 
آیین نام��ه داخل��ی مجلس مص��وب س��ال 13۷9 آمده 
اس��ت: »درصورتی که متقاضی ی��ا متقاضیان، اطاعات 
کمیسیون را کافی تش��خیص ندهند، کمیسیون موظف 
است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و باالترین 
مقام دس��تگاه اجرای��ی ذی ربط دعوت ب��ه عمل آورد و 
دالیل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق الذکر 
را اس��تماع نماید.« حال با توجه به این مس��تند قانونی، 
این پرس��ش مطرح می ش��ود که آیا براس��اس قوانین و 
مقررات فعلی، بخش خصوصی موردنظر یعنی بانک های 

خصوصی، »دستگاه اجرایی ذی ربط« تلقی می شوند؟
در قوانی��ن مختلف از جمله قان��ون خدمات مدیریت 
کش��وری و قوانی��ن بودجه، معنا و مفهوم دس��تگاه های 
اجرایی و مصادیق آن کاما مش��خص اس��ت و ش��امل 
بخش خصوص��ی و بانک ه��ای خصوصی نمی ش��ود. به 
عن��وان مثال، بن��د 11 قانون برنامه و بودجه، دس��تگاه 
اجرایی را چنین تعریف کرده: »دستگاه اجرایی - منظور 
وزارتخانه - نیروها و سازمان های تابعه ارتش شاهنشاهی 
- اس��تانداری یا فرمانداری کل - ش��هرداری و مؤسسه 
وابس��ته به شهرداری - مؤسسه دولتی - مؤسسه وابسته 
به دولت - ش��رکت دولتی - موسسه عمومی عام المنفعه 
و مؤسس��ه اعتباری تخصصی اس��ت که عهده دار اجرای 

قسمتی از برنامه ساالنه بشود.«
قوانی��ن مصوب مجل��س نیز تعریف قانونی مش��ابه را 
از اصطاح »دس��تگاه های اجرایی« ارائه داده اس��ت. در 
م��اده ۵ قانون خدمات کش��وری می خوانیم: »دس��تگاه 
اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسس��ات دولتی، مؤسسات 
ی��ا نهاده��ای عمومی غیردولت��ی، ش��رکت های دولتی 
و کلیه دس��تگاه هایی که ش��مول قانون بر آنها مستلزم 
ذک��ر و یا تصریح نام اس��ت از قبیل ش��رکت ملی نفت 
ایران، س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران، بانک 
مرک��زی، بانک ه��ا و بیمه های دولتی، دس��تگاه اجرایی 
نامیده می ش��وند.« در این قانون از نظ��ر قانونگذار فقط 
بانک های دولتی، »دستگاه اجرایی« تلقی می شوند و نه 
بانک های خصوصی، زیرا بانک های خصوصی نه ش��رکت 
یا موسسه دولتی هستند و نه شرکت وابسته به نهادهای 
عمومی. افزون بر این مطلب، تا به حال در هیچ مس��تند 
قانون��ی، بانک های خصوصی به عنوان دس��تگاه اجرایی 
طرف خطاب ق��رار نگرفته  اند، مگر آنکه در مورد بانک ها 

و موسسات اعتباری خصوصی، باالترین دستگاه اجرایی 
ذی رب��ط را بانک مرکزی بدانیم، زیرا براس��اس مقررات 
قانون پولی و بانکی کش��ور، بانک مرک��زی ناظر قانونی 
عملیات بانکی تمامی بانک های دولتی و خصوصی است.
همچنی��ن در این ب��اره ماده 119 قانون مورداش��اره 
مقرر کرده است: »در صورتي که جلسه مشترك هیأت 
تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصي، تخلفات موضوع 
تحقیق را مهم و مس��ئول دستگاه یا س��ازمان را مقصر 
تش��خیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت 
رعایت مفاد اصل هش��تاد و نهم )89( قانون اساسي در 
دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.« دلیل این قانون 
نیز مشخص است، زیرا براساس مقررات اصل ۶0 قانون 
اساس��ی، »  اعمال  قوه  مجریه  جز در ام��وری  که  در این  
قانون  مس��تقیما برعهده  رهبری  گذارده  شده ، از طریق  
رئیسجمهور و وزراء است.« در اینجا حتی با فرض تخلف 
یا تخلفات بخش خصوصی، مجلس وزیر کدام وزارتخانه 
را ب��رای تخلف بخش خصوصی اس��تیضاح خواهد کرد 
بنابرای��ن مواد قانونی مورد اش��اره همگ��ی حاکی از آن 
اس��ت که از نظر مبانی تفسیری، دامنه شمول و گستره 
اص��ل ۷۶ قانون اساس��ی فقط بخش دولت��ی و عمومی 
اس��ت، به اعتبار آنکه مدیری��ت و نظارت بر آنها برعهده 

قوه مجریه است و شامل امور خصوصی نمی شود.
در هر حال، از مجموعه مقررات گفته شده این استنباط 
حاصل می ش��ود که منظور از عبارت »تمام امور کشور« 
در اصل ۷۶ قانون اساس��ی، اموری است که قوای سه گانه 
کش��ور به ویژه قوه مجریه به نحو مستقیم یا غیرمستقیم 
در آن ذی مدخ��ل و مرتب��ط هس��تند و ام��ور خصوصی 
مردم ک��ه هیچ ارتباطی با عملکرد دس��تگاه های اجرایی 
ندارند، مش��مول اصل ۷۶ قانون اساس��ی نیست. با توجه 
به این مباحث، پیرامون طرح تحقیق و تفحص از عملکرد 

بانک های خصوصی، چند نکته قابل توجه است:
اول؛ تحقی��ق و تفح��ص از جمله اختی��ارات نظارتی 
مجلس منبعث از اصل ۷۶ قانون اساسی است، اما اینکه 
دامنه ش��مول اصل ۷۶ قانون اساس��ی شامل تحقیق و 
تفحص از بخش خصوصی هم می ش��ود ی��ا نه، ابهامی 
اس��ت کاما حقوقی که نیازمند تفسیر شفاف و صریح 
ش��ورای محترم نگهبان از اصل ۷۶ قانون اساسی است. 
به همین جهت، ابهامی که از نظر حقوقی بر مصوبه 19 
بهمن ماه  مجلس در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد 
بانک های خصوصی وارد اس��ت، این است که آیا هیأت 
رئیس��ه محترم مجلس برای روشن شدن ابعاد حقوقی 
و قانون��ی موضوع با توجه به تبصره ماده 198 آیین نامه 
داخل��ی مجلس )که مقرر م��ی دارد: »موضوع تحقیق و 
تفحص با تش��خیص هیأت رئیس��ه بای��د صریح و قابل 
رسیدگي باشد.«( ابتدا از شورای نگهبان استعام کرده 
اس��ت که آیا نظارت مجلس ش��ورای اسامی براساس 
اصل ۷۶ قانون اساسی شامل تحقیق و تفحص از بخش 

خصوصی نیز می ش��ود یا خیر و آیا براس��اس تفس��یر 
رس��می ش��ورای نگهبان و تش��خیص اینکه بانک های 
خصوصی، »دستگاه اجرایی« موردنظر قانونگذار هستند 
یا خیر، نس��بت به طرح موضوع در دس��تور کار مجلس 

اتخاذ تصمیم کرده است؟
دوم؛ موضوع از حیث نظارت بانک مرکزی بر سیستم 
بانکی کش��ور نی��ز قابل توجه اس��ت، زی��را بانک های 
خصوصی نی��ز همانند بانک های دولت��ی تحت نظارت 
مستمر بانک مرکزی و بازرسان قانونی قرار دارند. عاوه 
بر آن، بانک های خصوصی، ش��رکت بورس��ی هستند و 
سهام آنها در بورس معامله می شود، درحالی که نظارت 
بورس در م��ورد بانک های دولتی متصور نیس��ت، زیرا 

سهام بانک های دولتی بورسی نیست.
س��وم؛ در حال حاض��ر قصد پرداختن ب��ه عناوین و 
محوره��ای دوازده گانه تحقیق و تفح��ص از بانک های 
خصوص��ی نیس��ت، اما به ط��ور کلی، به نظر می رس��د 
این ش��یوه بررسی و تحقیق، انتخاب شیوه از معلول به 
علت رسیدن است، زیرا محورهای موردنظر نمایندگان 
محت��رم همگ��ی در حوزه نظ��ارت بانک مرک��زی قرار 
دارن��د و اینگونه امور بانکی فقط اختصاص به بانک های 
خصوص��ی ندارن��د، بلک��ه موضوع��ات مش��ترك میان 
بانک های دولتی و خصوصی است. به همین جهت، اگر 
موضوع و عنوان تحقی��ق و تفحص، »تحقیق و تفحص 
از سیستم بانکی کش��ور« تعیین می شد، از نظر مبانی 

قانونی موجه تر بود.
افزون بر همه این مطالب، مس��لم اس��ت که بایستی 
ب��ا رعایت قوانین و مق��ررات ذی ربط از وقوع تخلف در 
هر یک از بخش های اقتصادی کش��ور پیشگیری نمود، 
چراکه پیش��گیری مقدم بر برخورد انتظامی و قضایی با 
متخلفان پس از وقوع تخلف اس��ت، اما با متخلفان هم 
باید برخورد قانونی کرد. در عین حال، حریم خصوصی 
م��ردم و فعالیت های اقتصادی آنان نی��ز باید مصون از 
بررس��ی و تحقیق غیرقانونی باشد. در مجموع، با کمال 
احترام به تصمیم مجلس ش��ورای اس��امی باید از نظر 
حقوقی این نکت��ه را پذیرفت که صراحتی در اصل ۷۶ 
قانون اساس��ی برای امکان تحقیق و تفحص مس��تقیم 
از عملک��رد بخ��ش خصوصی توس��ط مجل��س محترم 
ماحظه نمی ش��ود. بانک های خصوصی نیز »دس��تگاه 
اجرای��ی« به مفه��وم موردنظر قان��ون آیین نامه داخلی 
مجلس محس��وب نمی ش��وند. در واقع، ابه��ام حقوقی 
این ماجرا به دامنه و گس��تره اصل ۷۶ قانون اساسی و 
پاسخ به این پرسش برمی گردد که آیا تحقیق و تفحص 
مجلس که در اصل ۷۶ قانون اساس��ی بدان اشاره شده، 
ش��امل بخش خصوصی نیز می ش��ود یا نه؟ ابهامی که 
تنها تفسیر رسمی ش��ورای محترم نگهبان از اصل ۷۶ 
قانون اساسی می تواند آن را برطرف کند و حکم قانونی 

تحقیق و تفحص از بخش خصوصی را مشخص نماید.

ابهامات حقوقی تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی



فرصت امروز: روزهای دشوار کرونایی یکی پس از دیگری در دنیا سپری 
می ش��ود و در آخرین آمارها تا روز پانزدهم اس��فندماه، تعداد مبتایان به 
کرونا به بیش از 11۶ میلیون نفر در جهان رسیده و شمار جان باختگان نیز 
از 2میلیون و ۵81 هزار نفر فراتر رفته اس��ت. دولت ها از افت شاخص های  
مالی و کاهش رشد اقتصادی سخن می گویند و کارآفرینان و فعاالن صنعتی 
از خطر حذف از چرخه اقتصادی صحبت می کنند. بسیاری از اقتصاددانان 
معتقدند که نرخ بیکاری در اقتصادهای صنعتی و توس��عه یافته در جریان 
بح��ران کرونا از نرخ بیکاری در جریان رک��ود اقتصادی دهه 30 میادی 
بیشتر است. برخی دیگر اعتقاد دارند که بحران مالی کرونا از بحران مالی 
سال 2008 بزرگ تر است و برخی نیز بزرگی تاثیرات منفی این بحران را 
با مجموع اثرات منفی بحران س��ال های 2008 و 19۷0 میادی مقایسه 
می کنند. ش��ماری هم پا را از این فراتر می گذارند و می گویند که اقتصاد 
جهانی در حال تجربه وضعیتی بدتر از رکود دهه 30 میادی است. حال 
سوال اینجاس��ت که رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا چه ویژگی هایی 
 دارد، چقدر طول می کش��د و آیا چالش های کشورهای صنعتی در بحران 
کرونا بیش��تر و عمیق تر اس��ت یا اقتصادهای نوظهور جهان؟ در پاسخ به 
این س��وال، کارشناسان موسسه »مکنزی« در یادداشتی در پایگاه خبری 
»پراجکت س��یندیکیت« به بررس��ی نظم اقتصادی جهان در سایه کرونا 

پرداخته و از ریسک های نوظهور اقتصادهای نوظهور سخن گفته اند.
الزامات تازه اقتصادهای نوظهور در بحران کرونا

جاناتان ووتزل و مکاال کریش��نان از کارشناسان موسسه »مکینزی« در 
این یادداش��ت به الزامات تازه اقتصادهای نوظهور در بحران کرونا اش��اره 
کرده و نوشته اند که بحران همه گیری کرونا حتی اگر به موجی از بازگشت 
شرکت ها به کشورهای پیشرفته و یا جابه جایی آنها از یک اقتصاد نوظهور 
ب��ه اقتصادهای نوظهور دیگر منجر نش��ود، الزامات ت��ازه ای را پیش روی 
اقتصاده��ای نوظهور جهان قرار خواهد داد. در این یادداش��ت می خوانیم: 
»در 2۵ سال گذشته، انقاب در فناوری ارتباطات و حمل ونقل این امکان 
را برای شرکت ها فراهم کرده است که زنجیره های تأمین جهانی به معنای 
واقعی کلمه را ایجاد کنند. ش��رکت هایی که مواد خام را فرآوری می کنند 
ب��ه  راحتی با تولیدکنن��دگان نهاده ها و قطعات )که خود با ش��رکت های 
تولیدکننده کاالهای نهایی ارتباط مس��تقیم دارند( مرتبط شده اند و کل 
اجزای یک زنجیره تأمین از طریق کانال های توزیعی که به سراسر جهان 

کشیده شده است، با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط هستند.
از دو دهه قبل تاکنون ارزش ساالنه صادرات جهانی کاالهای نیمه ساخته 
س��ه برابر ش��ده و به بیش از 10 میلیارد دالر رس��یده اس��ت. نظام تولید 
جهانی به یک نظام هماهنگ و پیچیده تبدیل شده است. هدف از توسعه 
شبکه های جهانی، کاهش هزینه های تولید از طریق حداکثرسازی کارایی 
اس��ت، اما این ش��بکه های جهانی گاهی ش��کننده هستند و ممکن است 
تحت فش��ار حتی از کار بیفتند بنابراین هر کش��وری که ش��رکت هایش 

در ش��بکه های تولی��د جهانی مش��ارکت دارند باید ریس��ک های مرتبط 
ب��ا این ش��بکه ها را درك کند و در موارد ضروری، زیرس��اخت های تولید 
خود را مقاوم تر کند. برای اقتصادهای نوظهور که به دنبال توس��عه تولید 

صادرات محور هستند، تحوالت اخیر معنای زیادی دارد.
درس��ت اس��ت که همه گیری کووید19- هنوز چهره صنعت را به طور 
قابل توجهی دگرگون نکرده اس��ت، اما این مسئله چندان عجیب نیست. 
زنجیره ه��ای تأمی��ن جهانی نمایانگر منط��ق اقتص��ادی، میلیاردها دالر 
س��رمایه گذاری و روابط طوالنی مدت میان تأمین کنندگان هستند. تغییر 
جغرافیای تولید آس��ان نیس��ت، ش��بکه های تأمین ش��رکت های بزرگ 
چندملیتی از هزاران شرکت مستقل تشکیل شده است که هر یک از آنها 
نقش خاص خود را در زنجیره تأمین ایفا می کند، اما همه ما شاهد بوده ایم 
که زنجیره های تأمین جهانی می توانند در برابر هر نوع اختالی، از بایای 
طبیعی گرفته تا حمات سایبری و تنش های تجاری، آسیب پذیر باشند. 
همه گیری کرونا، تولیدکنندگان را مجبور کرد که مسائل مرتبط با سامت 
و ایمنی کارکنان، دشواری ها در زمینه برنامه ریزی و لجستیک، کمبود مواد 
خام و قطعات، نوس��انات تقاضا و مشکات نقدینگی را با جدیت بیشتری 
مدیریت کنند. این همه گیری بار دیگر آس��یب پذیری زنجیره های تأمین 

جهانی را به ما یادآوری کرد.
شرکت ها نباید انتظار داشته باشند که پس از پایان همه گیری کرونا اوضاع 
خیلی راحت به روال گذشته بازگردد. براساس مطالعه میدانی اخیر موسسه 
»مکینزی« به طور متوسط در هر 3.۷ سال اختاالتی در زنجیره های تأمین 
جهانی رخ می دهد که هزینه های هنگفتی را بر شرکت ها تحمیل می کند. 
با توجه به احتمال و فراوانی این اختاالت، ش��رکت ها باید انتظار داش��ته 
باش��ند که در هر دهه حتی بیش از 40 درصد درآمد یک سال خود را بر 
اثر اختاالت زنجیره های تأمین از دست بدهند. از طرفی تنها یک شوك 
جدی که موجب اختال 100 روزه در زنجیره های تأمین ش��ود، می تواند 
در برخی صنایع زیانی معادل کل درآمد یک سال یا حتی بیشتر از آن را 
به ش��رکت ها تحمیل کند. در جریان بحران اخیر شرکت ها متوجه شدند 

که بروز چنین زیان های سنگینی کامًا امکان پذیر است.
شرکت ها و دولت ها در حال ارزیابی مجدد زنجیره های تأمین برون مرزی 
هس��تند و برخی از آنها تغییرات هدفمندی را در راس��تای برون سپاری و 
تأمین کاالها از مناطقی که به نظرش��ان دارای ریس��ک کمتری هستند، 
برنامه ریزی می کنند. این تحرکات حتی اگر به موجی از بازگشت شرکت ها 
به کش��ورهای پیش��رفته و یا جابه جای��ی آنها از یک اقتص��اد نوظهور به 
اقتصادهای نوظهور دیگر منجر نشود، باز هم الزامات تازه ای را پیش روی 
اقتصادهای نوظهوری که مشتاقانه به دنبال ایجاد شغل های جدید و توسعه 
صنای��ع خود از طریق  صادرات هس��تند، قرار خواه��د داد. بخش زیادی 
از محصوالتی که در اقتصادهای درحال توس��عه جهان تولید می ش��ود، به 
مصرف داخلی می رسد و ریسک های ناشی از تغییرات احتمالی زنجیره های 

تأمین جهانی، تولیدکنندگان این محصوالت را چندان تهدید نمی کند، اما 
سؤال اینجاست که آیا اگر شرکت های بزرگ چندملیتی زنجیره های تأمین 
خود را بازبینی کنند، کش��ورهای درحال توسعه خواهند توانست که سهم 
خود از صادرات جهانی را حفظ کنند یا حتی بر میزان آن بیفزایند یا خیر.

عبور از ریسک های نوظهور به کمک فناوری
سال هاست که به کشورهای درحال توسعه هشدار داده می شود که رقابت 
صرفا برمبنای نیروی کار ارزان برای پیشرفت آنها کافی نیست و آنها باید 
بهره وری را تقویت کنند، مهارت های پایه نیروی کار خود را توسعه دهند 
و کیفیت تولید را بهبود بخش��ند. اکنون نیز آنها با توجه به تحوالت اخیر 
باید به فکر تقویت قابلیت بهبود س��ریع باشند. کشورهایی که می خواهند 
جایگاه خود را در زنجیره های ارزش جهانی حفظ کنند )یا دس��ت کم در 
تولید جهانی سهمی داشته باشند تا در بازی باقی بمانند( باید ریسک ها و 
نقاط آسیب پذیری خود را دوباره ارزیابی کرده و توانمندی های خود برای 
ایس��تادگی در برابر اختاالت و بهبود ف��وری پس از بحران های احتمالی 
را تقویت کنند. به عنوان مثال، اقتصادهای نوظهور در آس��یا به  شدت در 
معرض ریس��ک هایی مانند توفان ها، سیل های شدید، زلزله ها، سونامی ها 
و گرم��ای بیش از حد هوا هس��تند. تولیدکنندگان فع��ال در این منطقه 
باید کارخانه ها و انبارهای خود را در برابر بایای طبیعی که در س��ال های 
آینده با تشدید ریسک های آب وهوایی احتمال وقوع شان افزایش می یابد، 
مقاوم س��ازی کنند. در برخی مناطق الزم است که ماشین آالت حیاتی در 
ارتفاع باالتری نصب ش��وند و عایق کاری و سیس��تم تخلیه آب تأسیسات 
تقویت شود. کارخانه هایی که فاقد سیستم های تهویه هوا هستند باید به 
این سیستم ها مجهز شوند تا برای مواقعی که دمای هوا به  شدت افزایش 
می یابد، آماده باشند. کارخانه هایی که در مناطق زلزله خیز واقع شده اند نیز 

ممکن است نیاز به مقاوم سازی داشته باشند.
ش��رکت های چندملیتی نیز به نوبه خود باید زنجیره های تأمین خود را 
پایدارتر، ش��فاف تر و باثبات تر کنند که بهتری��ن راه برای انجام این مهم، 
به کارگیری فناوری اس��ت. برقراری ارتباط میان کل ش��بکه تولید از ابتدا 
ت��ا انتها می تواند مح��ل دقیق و زمان بندی حمل ونقل را مش��خص کرده 
و ریس��ک های موج��ود را در لحظه نمایان کند. البته با دیجیتالی ش��دن 
دارایی ه��ای فیزیکی، ش��رکت ها به کارگرانی ب��ا مهارت های فنی مرتبط 
و س��رمایه گذاری بیش��تر در زمینه امنیت س��ایبری نیاز خواهند داشت. 
همه گی��ری کرونا زنگ بیدارباش را برای اقتص��اد جهانی به صدا درآورده 
اس��ت. س��اختار هزینه ها در کش��ورهای مختلف در حال تغییر اس��ت و 
فناوری های جدید هر روز بیش از پیش در تولید جهانی مورد استقبال قرار 
می گیرند. این تحوالت می توانند شرایط را برای افزایش امنیت و بهره وری  
زنجیره های تأمین فراهم کنند، اما اقتصادهای نوظهور باید قابلیت بهبود 
سریع در برابر بحران ها را در اولویت قرار دهند تا بتوانند سهم بیشتری در 

تولید جهانی داشته باشند.«

کرونا چطور اقتصادهای نوظهور جهان را در موقعیت ضعف قرار داد؟

ریسک های نوظهور اقتصادهای نوظهور

بیش��تر از یک س��ال از ش��یوع کووید-19 گذشته اس��ت و ویروس 
کرونا، س��بک زندگی آدمی را دگرگون کرده است. حاال شهروندان در 
کشورهای مختلف جهان برای حفظ ارتباطات اجتماعی بیش از همیشه 
از امکانات اینترنت استفاده می کنند و خود را بخشی از گروه های آناین 
در شبکه های اجتماعی می دانند. طبق یک مطالعه بین المللی در سال 
2020 میادی که توس��ط فیس بوك برای »YouGov« انجام شده، 
جمعیت باالیی در 11 ملیت از 1۵ ملیت مورد بررسی در این تحقیق، 
اع��ام کرده اند که یکی از مهمترین گروه ه��ا در زندگی آنها، گروه های 

آناین است.
اجتماع��ات آناین در جهان معاصر، این امکان را برای مجموعه ای از 
اعضا فراهم می کند تا به رغم عدم شناخت از یکدیگر در دنیای واقعی، 
در کنار هم باقی بمانند. فناوری دیجیتال به این اجتماعات آناین کمک 
کرده تا با سرعت و مقیاس بی سابقه ای شکل بگیرد. جمعیتی بزرگ از 
مردم جهان با وجود فیس بوك این فرصت را یافته اند تا به رهبرانی در 
ایج��اد اجتماعات آناین و مجازی تبدیل ش��وند و پیروانی پیدا کنند؛ 

پیروانی که در سراسر جهان پراکنده اند.
با تش��دید محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا و اهمیت بیشتر 
فاصله گ��ذاری اجتماعی، مردم اغل��ب در خانه ها می مانند و این یعنی، 
تعداد بیش��تری از آنها به استفاده از پلتفرم های آناین اجتماعی نظیر 
فیس بوك روی می آورند. نتیجه اینکه تعداد بیشتری از مردم جهان به 
ش��بکه های اجتماعی می پیوندند. حتی دولت ها هم رویکرد خود را در 

یک سال گذشته نسبت به فضای مجازی تغییر داده اند و تاش می کنند 
از این بستر برای ارائه اطاعات دقیق به شهروندان استفاده کنند.

در دنی��ای بیش از اندازه مرتبط امروز، یک توصیه س��اده حتی یک 
اظهارنظر منفی، بیش از آنچه فکر می کنید، اثر دارد. این همان بازاریابی 
فرد به فرد اس��ت که می تواند به رش��د اعضای گروه های آناین کمک 
کند. همچنین سرمایه گذاری بر منابعی که به مقیاس پذیری گروه های 
آناین کمک کند، فراهم کردن زمینه ای برای اعضا که مسئولیت خلق 
تجربیات خود را برعهده بگیرند، دریافت بازخوردها و درك نیازهای آنها 
می تواند ارزش فوق العاده ای در اجتماعات آناین ایجاد کند. فرصت به 
اشتراك گذاش��تن نظرها، برای خلق یک گفت وگوی صادقانه به اعضا 
کمک می کن��د در گروه های آناین به یکدیگر اعتماد کنند. زمانی که 
فرصت به اشتراك گذاری شفاف و فوری اعضا در گروه های آناین فراهم 
شود، مدیران در اجتماعات آناین می توانند اطاعات را دریافت کرده و 
آن را به اهرمی برای تصمیم س��ازی های سازنده و ایجاد تغییرات مثبت 
تبدیل کنند. این مدیران برای رسیدن به چنین وضعیتی باید دسترسی 
مداوم اعضا به یکدیگر را ممکن کنند و با درك و تقویت آنها و همچنین 
ثبت تجربیات موفق اعضا برای تش��ویق و حمایت از رشد اجتماعی که 

ایجاد شده، تاش کنند.
در اجتماع��ات مجازی، رهبران گروه ها هم به اندازه اعضا باید تقویت 
و تش��ویق شوند. آنها باید به مدیریت بهتر، توسعه، خلق ارزش و پیوند 
اجتماعات مجازی با اکوسیس��تم ها کمک کنند. ممکن اس��ت یکی از 

اعضای بنیانگذار گروه های آناین، مدیریت آن را برعهده بگیرد یا یکی 
از اعضا که هیجان و عاقه الزم را دارد، نقشی بیشتر از یک عضو ساده 

را برای گروه بازی کند.
منابع��ی وجود دارد که می تواند به مدی��ران گروه های آناین برای 
مدیری��ت بهتر و موفقیت آمیز گروه کمک کن��د. در بین مجموعه ای 
از ای��ن منابع، فیس بوك محتوای الزم ب��رای مدیران گروه ها را برای 
مدیریت اجتماعات آناین و وب سایت ها تولید کرده است. همچنین 
مجموعه ای از ابزارها برای تقویت مدیران گروه ها و ارتباطات بامعناتر 
 The Facebook Certified« .آنه��ا با اعضای گروه ها وجود دارد
از برنامه های��ی  Community Manager Program« یک��ی 
اس��ت که آموزش مدی��ران گروه ها را دنبال می کن��د و حتی به آنها 
اعتبارنام��ه هم می دهد. از اکتبر س��ال 2020 که ای��ن برنامه کلید 
خ��ورده، هزاران نفر از مردم در سراس��ر جه��ان از دوره های آناین 
این برنامه اس��تفاده کرده اند و صدها نفر به مدیران اجتماعات آناین 
افزوده ش��ده اس��ت. این برنام��ه اخیرا به چند زبان عرضه ش��ده که 
زبان های اندونزیایی و تای را هم شامل می شود. هم اکنون اجتماعات 
آنای��ن به طور فزاینده ای به مس��یری برای ایجاد اثر مثبت و رش��د 
س��رمایه گذاری های موفق تبدیل ش��ده است، به ویژه برای مشاغل و 
کارهایی که تعهد و حس تعلق بین اعضا برای انجام آن ضروری است 
بنابراین آنها را به عنوان یک استارت آپ در نظر بگیرید و برای رشد و 

مقیاس پذیری آن تاش کنید.

گروه های آنالین را یک استارت آپ در نظر بگیرید

سبک زندگی آنالین در عصر کرونا

نگاه

فناوری چطور دنیای ما را نجات داد؟
درس های کووید-19

کرون��ا همچن��ان در حال تاخت و تاز اس��ت و تاکنون بیش از 2 
میلیون و ۵00 هزار نفر را در س��طح جهان به کام مرگ فرس��تاده 
اس��ت. کووید-19 همچنین س��بک زندگی انسان را زیر و رو کرده 
و س��اختار اقتصاد جهانی را بهم ریخته اس��ت. ی��ووال نوح هراری، 
م��ورخ مطرح جهان ب��ه تازگی در مقاله ای در روزنامه »فایننش��ال 
تایمز« به بررس��ی »درس هایی از کووید-19« پرداخته اس��ت. به 
اعتقاد هراری، بیماری کرونا نش��ان داده که بش��ریت دیگر بی یار و 
یاور نیست. بیماری های فراگیر دیگر جزو نیروهای غیرقابل کنترل 
طبیعت نیس��ت. عل��م، آنها را به یک چالش قاب��ل مدیریت تبدیل 
کرده اس��ت. در این صورت پس چرا اینقدر م��رگ و میر باال رفته 
و رنج بش��ریت افزون شده؟ پاس��خ هراری این است: »تصمیم های 

نادرست سیاسی.«
به نوش��ته هراری، در دوره های پیش��ین و زمان هایی که بش��ر با 
بایایی نظیر مرگ س��یاه )طاعون ق��رن چهاردهم میادی( مواجه 
می ش��د، ایده ای از اینکه چه چیزی عامل آن شده یا اینکه چگونه 
می توان آن را متوقف کرد، وجود نداشت. زمانی که آنفلوآنزا 1918 
بروز یافت، بهترین دانشمندان جهان نتوانستند ویروس مرگ آور را 
تشخیص دهند و بس��یاری از اقدامات پیشگیرانه ای که اتخاذ شد، 
بی فایده بود و تاش ها هم برای تهیه واکس��ن ها بی ثمر. اما این بار 
برخورد با کووید-19 بس��یار متفاوت ب��ود. اولین زنگ خطری که 
درب��اره یک بیماری فراگی��ر بالقوه جدید به ص��دا درآمد در اواخر 
دسامبر 2019 بود. تا 10 ژانویه 2020، دانشمندان نه تنها ویروس 
را ایزوله کرده بودند، بلکه ژنوم آن را هم درآورده و اطاعات آناین 
را منتش��ر کردند. س��پس چند ماه بعد معلوم شد که چه اقداماتی 
را باید اتخاذ و زنجیره عفونت را متوقف کرد. در کمتر از یک س��ال 
چندین واکس��ن مؤثر به تولید انبوه رسید. در جنگ بین بشریت و 

عوامل بیماری زا، بشر هرگز اینقدر پرقدرت نبوده است.
در کنار این موفقیت های غیرمترقبه بیوتکنولوژی، باید بر قدرت 
فناوری اطاعات در سال کرونا هم تأکید کرد. در دوره های پیشین، 
بش��ریت به ندرت می توانس��ت بیماری های فراگیر را متوقف کند، 
زیرا انسان ها نمی توانس��تند زنجیره عفونت را در زمان واقعی رصد 
کنن��د و نیز هزین��ه اقتصادی تعطیلی های اجب��اری طوالنی مدت 
هم اجتناب ناپذیر بود. در س��ال 1918 شما می توانستید افرادی را 
قرنطینه کنید که دچار بیماری آنفلوآنزای مخوف ش��ده بودند، اما 
نمی توانس��تید حرکت پیش از بیماری یا حامان ویروس را رد یابی 
کنید و اگر ش��ما دستور می دادید که کل جمعیت یک کشور برای 
چن��د هفت��ه در خانه بمانن��د، نتیجه اش ویرانی اقتصاد، شکس��ت 

اجتماع و قحطی عمومی بود.
اما در قرن حاضر چه اتفاقی افتاد؟ این تاریخدان می نویس��د: در 
س��ال 2020، نظارت دیجیتال، رصد بردارهای نقطه ای بیماری را 
خیلی آسان تر کرد، به این معنا که قرنطینه را می توان هم مؤثرتر و 
هم انتخابی تر انجام داد. حتی مهمتر، اتوماسیون و اینترنت تعطیلی 
ناش��ی از بیماری را حداقل در کش��ورهای توس��عه یافته امکانپذیر 
س��اخت. در حالی که در برخی بخش های دنیای در حال توس��عه 
تجربه بش��ری هنوز طاعون گذش��ته را به یاد داشت، در بسیاری از 

دنیای توسعه یافته انقاب دیجیتال همه چیز را تغییر داده بود.
کش��اورزی را در نظر بگیرید. برای هزاران سال تولید مواد غذایی 
به نیروی کار انس��انی وابس��ته ب��ود و نزدیک ب��ه 90 درصد مردم 
کش��اورز بودند. امروزه در کش��ورهای توسعه یافته دیگر مثل حالت 
قب��ل نیس��ت. در آمریکا فق��ط 1.۵ درصد م��ردم روی زمین های 
کش��اورزی کار می کنن��د و این ن��ه تنها برای تغذیه مردم کش��ور 
خودش��ان کفایت می کند، بلکه آمریکا را به یکی از صادرکنندگان 
پیش��تاز مواد غذایی مبدل کرده است. تقریبا تمامی کار کشاورزی 
با ماش��ین آالت که در مقابل بیماری ایمن هس��تند انجام می شود 
بنابراین تعطیلی اجباری تأثیر کمی روی کش��اورزی داشته است. 
ی��ک مزرعه گن��دم را در اوج مرگ س��یاه در نظر بگیری��د. اگر به 
کش��اورز می گفتی��د در ایام برداش��ت در خانه بمان، بدون ش��ک 
گرس��نه می ماندید. اگر به کشاورز می گفتید که بیا و برداشت کن، 

به احتمال زیاد آنها همدیگر را آلوده می کردند.
ح��اال همان مزرعه گندم را در س��ال 2020 در نظر بگیرید. یک 
جی پی اس تنها می تواند کمباین را در کل مزرعه با بازدهی بس��یار 
ب��اال هدایت کند و ش��انس آلودگی هم به صفر می رس��د. در حالی 
که در س��ال 1349 یک کش��اورز نزدیک به ۵ بوشل گندم در روز 
برداش��ت می کرد، در سال 2014 یک کمباین می توانست 30 هزار 
بوش��ل در روز برداش��ت کند. به همین خاط��ر کووید-19 هیچ اثر 
تأثیرگ��ذاری روی تولید جهانی محصوالت کش��اورزی نظیر گندم، 

ذرت و برنج نگذاشت.
به گفته هراری، برای تغذیه مردم فقط برداشت محصوالت کشاورزی 
کافی نیس��ت. ش��ما به حمل آن هم نیاز دارید ک��ه باید گاهی اوقات 
ه��زاران کیلومتر طی ش��ود. در طول تاریخ، تجارت یکی از ش��ّرهای 
اصل��ی تاریخ بیماری فراگیر بوده اس��ت. بیماری های مرگ آور در کل 
جهان روی کشتی های تجار و کاروان هایی که مسافت طوالنی را طی 
می کردند حرکت می کردند. برای مثال، مرگ س��یاه از ش��رق آسیا و 
در طول جاده ابریش��م به خاورمیانه رسید و این کشتی های بازرگانان 
جنوایی بود که آن را به اروپا آورد. تجارت چنین خطر مرگ آوری بود 
زی��را هر واگن نیازمند یک مراقب ب��ود و ده ها ملوان موظف بودند که 
هر کش��تی را اداره کنند. این کش��تی های مملو از آدم ها و اتاقک ها، 
بس��تر گرم بیماری ها بودند، اما در س��ال 2020، تجارت جهانی کم و 
بیش آرام تر بود زیرا تعداد افراد کمی در آن دخیل بودند. یک کشتی 
کانتینرب��ر امروزی می تواند ده ها تن بیش��تر از ناوگان تجاری کل ایام 

اوایل پادشاهی مدرن حمل کند.
ای��ن تاریخدان در انتهای یادداش��تش می نویس��د: اتوماس��یون 
و دیجیت��ال کردن تأثیر عمیقی روی خدمات گذاش��ته اس��ت. در 
س��ال 1918 نمی ش��د تصور کرد که دفاتر، م��دارس، دادگاه ها یا 
کلیس��ا ها بتوانند در ایام تعطیلی اجب��اری کار خود را انجام دهند. 
اگر دانش آم��وزان و معلمان در خانه های خ��ود می ماندند، چگونه 
می توانس��تند درس را ادامه دهند؟ امروزه ما جواب آن را می دانیم. 
اگر با همه این احوال کووید-19 همچنان در سال 2021 ادامه یابد 
و میلیون ها نفر را بکش��د یا اگر در سال 2030 یک بیماری فراگیر 
مرگ آورت��ری به بش��ریت لطمه بزند، آن دیگر ن��ه فاجعه غیرقابل 
کنترل طبیعی اس��ت و نه مجازات خداوند. این دیگر قصور بشری 

است و دقیق تر بگویم، شکست سیاست است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت ام��روز: از میان ش��اخص های متن��وع و گوناگونی که توس��ط 
کشورها و سازمان های بین المللی منتشر می شوند، شاخص مدیران خرید 
)Purchasing Manager’s Index( ازجمله مهمترین شاخص های 
اقتصادی اس��ت که مورد پذیرش اکثر کش��ورهای توسعه یافته و در حال 
توسعه قرار دارد و در حال حاضر برای حدود 29 هزار بنگاه بخش خصوصی 
در بیش از 40 کش��ور دنیا محاس��به می شود. این ش��اخص در فارسی به 
اختصار »ش��امخ« نامگذاری شده و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران 

ماموریت محاسبه و انتشار آن را به عهده دارد.
آخرین وضعیت شاخص مدیران خرید در بهمن ماه امسال نشان دهنده 
صدای پای رونق در اقتصاد ایران اس��ت و این ش��اخص در حالی در میانه 
زمس��تان رکوردش��کنی کرده و با عبور از مرز ۵0 واح��د به ۵3.۷3 واحد 
رس��یده که این رقم، باالترین میزان در 1۷ دوره محاس��به شامخ اقتصاد 
اس��ت. همچنین ش��اخص مدیران خرید بخش صنعت نی��ز در بهمن ماه 
به باالترین رقم در 9 ماه گذش��ته رس��ید و ۵8.3۷ واحد محاس��به شد. 
وضعیت شاخص مدیران خرید در میانه زمستان نشان می دهد که میزان 
فعالیت های کس��ب وکار در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش یافته و با 
رش��د میزان سفارشات جدید مش��تریان و افزایش فروش کاال و خدمات، 
شرایط نسبتا مساعدی برای رونق فعالیت های اقتصادی رقم خورده است.

شامخ چیست و چگونه محاسبه می شود؟
شاخص مدیران خرید یا همان ش��امخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دس��ت می آید و تصویر جامع و ملموسی از ش��رایط اقتصاد کان به ویژه 
وضعی��ت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدم��ات ارائه می دهد. در 
طرح شامخ از پاسخ دهندگان خواسته می شود به 12 پرسش مطرح شده 
در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده و یا 
تغییری نکرده اس��ت( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه 
قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.۵ و گزینه کمتر از ماه قبل عدد 
صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان 
به هر یک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش 
است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا صد است. 
عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان 
گزینه »بدتر شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب کرده اند. عدد ۵0 
نیز نش��ان دهنده عدم تغییر وضعیت نس��بت به ماه قبل، باالی ۵0 نشانه 
بهبود وضعیت نس��بت به ماه قبل و زیر ۵0 به معنای بدتر شدن وضعیت 
نسبت به ماه قبل است. در این راستا، چنانچه عدد محاسبه شده زیر ۵0 
باش��د، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیش��تر باشد، نشان می دهد که 
س��رعت بدتر ش��دن وضعیت کاهش یافته است. در سوی مقابل، چنانچه 
عدد محاس��به شده باالی ۵0 باش��د اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان 
می دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.

حاال براس��اس آنچه مرکز پژوهش های اتاق ایران از شامخ کل اقتصاد و 
ش��امخ بخش صنعت در میانه زمستان گزارش داده است، هر دو شاخص 

در بهمن ماه بهبود یافته و رکوردش��کنی کرده اند؛ از یک س��و، شامخ کل 
اقتصاد ایران در دومین ماه زمس��تان از مرز ۵0 واحد عبور کرده است که 
بهبود وضعیت نس��بت به ماه قبل )رقم 48.83 واحد در دی ماه( را نشان 
می ده��د. ش��امخ کل اقتصاد همچنین در ش��رایطی در بهمن ماه به رقم 
۵3.۷3 واحد رس��یده است که این رقم بیشترین میزان در دوره 1۷ ماهه 
انتشار این شاخص به شمار می آید. از سوی دیگر، شامخ بخش صنعت نیز 
در بهمن ماه امسال به رقم ۵8.34 واحد رسیده است و بیشترین مقدار را 
در 9 ماه گذشته به ثبت رسانده که نشان دهنده رونق در اکثر فعالیت های 
صنعتی است. این برای اولین بار است که از ابتدای شروع این طرح، همه 

زیرشاخص های اصلی شامخ صنعت عدد باالی ۵0 را ثبت کرده اند.
شامخ اقتصاد از مرز 50 واحد عبور کرد

ش��اخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ای��ران در بهمن ماه از مرز ۵0 
واحد عبور کرد و به ۵3.۷3 واحد رس��ید که نس��بت به دی ماه )48.83( 
افزایش جالبی داش��ت. ش��اخص می��زان فعالیت های کس��ب وکار نیز در 
بهمن ماه )۵۶.۷1( نسبت به دی ماه )۵0.01( رشد قابل قبولی داشت و در 
طول دوره 1۷ ماهه انتشار آن به بیشترین مقدار خود رسید. این شاخص 
در همه بخش های کش��اورزی، خدمات، صنعت و ساختمان، بهبود خوبی 
نس��بت به دی ماه را نشان می دهد و بخش ساختمان بیشترین افزایش را 

در بین آن داشت.
همچنین ش��اخص میزان سفارشات جدید مشتریان )۵3.43( برخاف 
دی م��اه )43.99( به میزان قابل توجهی افزایش یافت و بیش��ترین رکورد 
خود را از ابتدای شروع طرح ثبت کرد. اکثر فعاالن اقتصادی، دلیل عمده 
این رشد را افزایش تقاضا در ماه های پایانی سال می دانند، به ویژه در بخش 
صنعت که این ش��اخص به بیشترین مقدار رسید. شاخص موجودی مواد 
اولیه یا لوازم خریداری ش��ده )48.2۶( نیز نس��بت به م��اه قبل )49.4۷( 
به صورت جزئی روند کاهشی داشت و این کاهش بیشتر مربوط به بخش 
خدمات و کش��اورزی بوده است. از سوی دیگر، شاخص قیمت خرید مواد 
اولیه یا لوازم خریداری ش��ده )۷9.92( نسبت به ماه قبل )۷2.۷۶( شدت 
افزایش بیش��تری داشته است. شدت افزایش قیمت مواد اولیه که طی دو 
ماه اخیر اندکی کمتر ش��ده بود، مجددا در بهمن ماه افزایش یافته اس��ت. 
براساس نتایج مرکز آمار ایران در بهمن ماه از شاخص قیمت مصرف کننده، 
این شاخص در بهمن 292.8 به دست آمده که نسبت به دی ماه )28۵.۷( 

حدود 2.۵ درصد افزایش داشته است.
شاخص میزان صادرات کاالها یا خدمات در بهمن ماه )4۷.۵۶( هرچند 
همچنان کاهش��ی است اما نسبت به ش��اخص ماه قبل )43.4۶( افزایش 
داش��ته که عمدتا ب��ه دلیل بهبود صادرات در بخش صنعت اس��ت. طبق 
گزارش گمرك ایران، صادرات بهمن م��اه، افزایش 184 میلیون دالری را 
نسبت به دی ماه تجربه کرده است. شاخص میزان فروش کاالها یا خدمات 
در بهمن )۵3.۷2( نس��بت به دی ماه )4۷.8۶( روند افزایش��ی داشته و در 
9 ماه گذش��ته بیش��ترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. این شاخص 

در همه بخش های صنعت، ساختمان، خدمات و کشاورزی افزایش داشته 
که همراه با افزایش میزان سفارشات و انتظارات تولید )که در ماه گذشته 
)دی( توسط فعاالن اقتصادی اعام شده بود( نشان دهنده رونق فعالیت ها 

در بهمن ماه است.
به طور کلی، در بهمن ماه با نزدیک ش��دن به پایان س��ال، همان طور که 
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت ها در ماه آینده نشان می داد، 
اکثر فعالیت ها با رونق روبه رو بوده اند. میزان فعالیت های کسب وکار در همه 
رشته فعالیت ها افزایش داش��ته اما بیشترین افزایش در مقدار سفارشات 
و تقاضا در بخش صنعت بوده اس��ت. انتظارات تولید برای اس��فندماه نیز 

کماکان مثبت بوده و رقم ۵8.92 را ثبت کرده است.
شامخ بخش صنعت به 58.34 واحد رسید

همچنین شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن ماه به ۵8.34 رسید که 
نشان دهنده رونق در اکثر فعالیت های صنعتی است. در این ماه برای اولین 
بار همه زیرشاخص های اصلی شامخ صنعت عدد باالی ۵0 را ثبت کرده اند. 
ازجمله شاخص مقدار تولید محصوالت در بخش صنعت به ۵9.۵8 رسید 
که رونق اکثر فعالیت های صنعتی را نش��ان می دهد و اینکه ش��رکت ها از 
یک سو به دلیل افزایش تقاضا و از سوی دیگر با نزدیک شدن به پایان سال 
میزان تولید را افزایش داده اند. افزایش س��رعت انجام و تحویل سفارشات 
)۶3.۷9( با شیب بیشتر نسبت به دی ماه )۵8.49( مؤید این موضوع است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن ماه )۶0.03( نسبت 
به دی ماه )44.80(، بعد از س��ه ماه کاهش در تقاضا، افزایش قابل توجهی 
داش��ت که مقایس��ه آن با روند بهمن ماه در دو سال گذشته، وجود اثرات 
فصلی در پایان س��ال را نش��ان می دهد، با این تفاوت که علی رغم شیوع 
کرونا، تأثیر چندانی بر روند تقاضا در بخش صنعت وجود نداش��ته اس��ت. 
ش��اخص موجودی مواد اولی��ه )۵0.93( نیز برای اولین ب��ار طی 29 ماه 
گذش��ته از ابتدای ش��روع طرح ش��امخ صنعت، عدد ب��االی ۵0 را تجربه 
کرده اس��ت. بررسی زیربخش های صنعتی نش��ان می دهد که اگرچه این 
شاخص اندکی بهتر ش��ده است اما همچنان در بسیاری از صنایع با روند 
کاهشی روبه روست و فقط صنایع کانی غیرفلزی، چوب و کاغذ و مبلمان، 
ماشین س��ازی و لوازم خانگی و صنایع فلزی وضعیت خوبی در این ماه در 

تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود داشته اند.
به ط��ور کلی، مطابق نظر فع��االن اقتصادی در بهمن م��اه، اکثر صنایع 
همراه ب��ا افزایش سفارش��ات داخل��ی و خارجی در وضعی��ت رونق قرار 
گرفته اند و ش��اخص صادرات بعد از مدت ها با اندکی رونق روبه رو ش��ده 
که آمارهای گمرك در بهمن ماه نیز مؤید آن است؛ اما به گفته بسیاری از 
تولیدکنندگان، مشکات مربوط به سامانه بهین یاب و ناکارآمدی اجرای آن 
در تخصیص سهمیه ها از یک سو و فساد شبکه توزیع کاالهای پتروشیمی 
از سوی دیگر، گریبان بسیاری از صنایع وابسته به آن نظیر صنایع نساجی، 
الستیک و پاستیک و صنایع غذایی را برای تأمین مواد اولیه گرفته و بعضا 

منجر به تعطیلی خطوط تولید شده است.

شاخص مدیران خرید رکورد 17 ماهه را شکست

نشانه های رونق در اقتصاد ایران

ترکی��ه یکی از اولین مقاصد خرید ملک برای ایرانیان اس��ت، به طوری 
که س��هم ایرانیان از میان کل خریدهای خارجی مس��کن در این کش��ور 
در ماه اول س��ال 2020، نزدیک به 18 درصد تخمین زده ش��ده و پس از 
آن ارمنس��تان، دبی، قبرس و گرجستان دیگر مقاصد ایرانیان برای خرید 

ملک هستند.
ب��ه گ��زارش خبرآنای��ن، ترکی��ه یک��ی از 20 ب��ازار اول جهانی برای 
س��رمایه گذاری ملک در دنیاست و این کشور در بین 103 کشور دنیا در 
رتبه پنجمین کشور ارزان قیمت برای خرید ملک قرار گرفته است. ایرانیان 
نیز مش��تریان اول خرید ملک در ترکیه هس��تند و پس از آنها شهروندان 
عراقی و روس��ی به ترتی��ب در جایگاه دوم و س��وم خرید ملک در ترکیه 
قرار گرفته اند. البته میانگین قیمت مسکن در شهرهای مختلف این کشور 
متفاوت است. به عنوان مثال، میانگین قیمت خرید هر واحد یکصد متری 
در یکی از گرانترین ش��هرهای ترکیه یعنی موغل��ه ۷4 هزار و ۶00 یورو 
تخمین زده شده و پس از آن استانبول دومین شهر گران ترکیه است که 
میانگی��ن قیمت خرید یک واحد 100مت��ری در آن ۶3 هزار و 200 یورو 

اعام شده است.
ازمیر هم س��ومین شهر گران قیمت ترکیه است که میانگین قیمت هر 
واحد 100متری در آن 4۷ هزار و ۷00 یورو اس��ت و میانگین قیمت هر 
واحد 100متری در آیدین به عنوان چهارمین شهر گران قیمت ترکیه نیز 
41 هزار و 200 یورو اس��ت؛ بورسا و آنتالیا به ترتیب پنجمین و ششمین 

ش��هرهای گران قیمت ترکیه هس��تند که میانگین قیمت هر واحد یکصد 
متری در این شهرها به ترتیب 41 هزار و 1۵0 یورو  و 3۵ هزار یورو است.
همچنین ارمنستان از دیگر مقاصد خرید ملک برای ایرانیان است؛ یکی 
از دالیلی که خرید ملک در ارمنس��تان توس��ط ایرانیان بسیار رواج یافته، 
امکان دریافت اقامت این کش��ور از طریق خرید ملک در آن اس��ت. خرید 
ملک در ارمنس��تان از س��ه طریق برای اتباع خارجی امکان پذیر است که 
شامل اجازه اقامت خاص، اجازه اقامت دائم و اجازه اقامت موقت می شود. 
ایروان، پایتخت و بزرگترین ش��هر ارمنستان است که قیمت خانه در این 
ش��هر به نسبت سایر شهرهای ارمنس��تان باالتر است؛ براس��اس آمارها، 
میانگین قیمت ملک در ایروان در حاش��یه این ش��هر از متری ۵۵0 یورو 
آغاز می ش��ود و تا متری هزار و 200 یورو باال می رود. در مرکز این ش��هر 
نیز میانگین قیمت ملک از متری 942 یورو آغاز ش��ده و تا متری 2 هزار 

و 200 یورو ادامه دارد.
هزینه اجاره یک واحد آپارتمان یک خوابه در مرکز این شهر نیز ماهیانه 
از 239 یورو آغاز می شود و تا ۵۵9 یورو باال می رود. هزینه اجاره یک واحد 
آپارتمان یک خوابه در حاش��یه ش��هر ایروان نیز ماهیانه از 111 یورو آغاز 

شده و تا 239 یورو ادامه دارد.
دوبی نیز یکی دیگر از مقاصد ایرانیان برای خرید ملک است؛ طبق گفته 
اتاق بازرگانی ایران و امارات، میانگین قیمت اجاره خانه در دبی در س��الی 
که گذش��ت با ریزش چشمگیری همراه بود و جدا از رکود اقتصادی که با 

پاندمی کرونا در بازار اماك این ش��هر پدید آمده اس��ت، عرضه ۵0 هزار 
واحد مسکونی طی سال 2020 و  2021 به کاهش بیشتر قیمت در بازار 
مسکن دوبی دامن زده است و احتماال ریزش قیمت ها در بازار اماك این 

شهر در سال جاری میادی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
با این وجود، دبی یکی از ش��هرهایی است که به نسبت خرید و اجاره 
خان��ه در آنجا گران تمام می ش��ود اما از آنجا که این ش��هر دسترس��ی 
خوب��ی به ایران دارد و بازار کار آن نیز برای برخی از مش��اغل فعال در 
حوزه هایی نظیر مد و زیبایی بسیار پرتقاضاست، مقصد برخی از ایرانیان 
در س��ال های اخیر شده اس��ت. طبق آمارها، میانگین قیمت خرید یک 
واحد آپارتمان در حاش��یه ش��هر دبی از متری ه��زار و 400 دالر آغاز 
می شود و تا متری 3 هزار و 300 دالر باال می رود. همچنین خرید یک 
واحد آپارتمان در مرکز این شهر از متری 2 هزار و 100 دالر آغاز شده 
و ت��ا مت��ری ۵ هزار و ۶00 دالر ادامه دارد. درخص��وص اجاره خانه نیز 
هزینه اجاره یک واحد آپارتمان در حاش��یه ش��هر دبی ماهیانه از ۶۷0 
یورو آغاز می ش��ود و تا هزار و 300 ی��ورو افزایش می یابد. هزینه اجاره 
همین واحد در مرکز این ش��هر هم از هزار و 1۷ یورو آغاز می شود و تا 
ه��زار و 800 یورو باال می رود. اجاره واحدهای دوخوابه نیز در مرکز این 
ش��هر ماهیانه از هزار و 800 یورو آغاز می شود و تا 4 هزار دالر افزایش 
پیدا می کند و اجاره چنین واحدی در حاش��یه شهر دبی هم ماهیانه از 

هزار و 300 یورو تا 3 هزار و 100 یورو هزینه خواهد داشت.

خرید خانه در ترکیه چقدر برای ایرانی ها آب می خورد؟

هزینه خرید خانه در کشورهای اطراف ایران

نفت

با توافق اوپک پالس برای تثبیت تولید نفت
نفت برنت به 67 دالر رسید

چهاردهمی��ن نشس��ت وزیران اوپک پاس ش��امگاه پنجش��نبه 
ب��ه صورت ویدئوکنفرانس برگزار ش��د و با انتش��ار بیانیه ای به  کار 
خود پایان داد. وزیران نفت و انرژی اوپک پاس در این نشس��ت بر 
تداوم روند کنونی کاهش تولید تاکید کردند و تنها با افزایش تولید 
روزانه 1۵0 هزار بش��که ای روسیه و قزاقستان در ماه آوریل موافقت 
نمودند. روس��یه و قزاقستان در این نشست این مجوز را گرفتند که 
مجم��وع تولید روزانه خود را در ماه  آوریل 2021 روزانه 1۵0 هزار 
بش��که افزایش دهند. سهم روسیه از این مقدار افزایش تولید 130 
هزار بش��که و س��هم قزاقستان 20 هزار بش��که در روز خواهد بود. 
با این تصمی��م، مقدار کاهش تولید اعض��ای اوپک پاس برمبنای 
رقم کاهش تولید ماه مارس س��ال 2021 میادی، در ماه آوریل به 
۶ میلیون و 900 هزار بش��که در روز می رس��د. همچنین عربستان 
همچنان به کاهش داوطلبانه روزانه یک میلیون بش��که ای خود در 

ماه آوریل ادامه خواهد داد.
هم��ه  از  پ��اس  اوپ��ک  وزی��ران  نشس��ت  چهاردهمی��ن  در 
شرکت کنندگان خواسته شد تا با پایبندی کامل و جبران تخطی از 
س��همیه های کاهش تولید، هدف بازگرداندن تعادل به بازار نفت را 
محقق کنند و مانع تأخیر بی رویه در طی ش��دن این فرآیند شوند. 
این نشست، تاثیر اجرای برنامه های واکسیناسیون و ارائه بسته های 
محرك در اقتصادهای کلیدی را بر تحوالت و بهبود اخیر بازار نفت، 
به رسمیت ش��ناخت، اما به همه کشورهای مشارکت کننده هشدار 
داد با توجه به شرایط نامطمئن بازار، هوشیار و انعطاف پذیر باشند و 
در مسیری که داوطلبانه در آن گام گذاشتند و از عواید آن بهره مند 

شدند، باقی بمانند.
بی��ژن زنگنه، وزیر نف��ت ایران نیز پ��س از پای��ان چهاردهمین 
نشس��ت وزیران نفت و انرژی اوپک پاس، ب��ا مثبت ارزیابی کردن 
این نشس��ت، گفت که وضع بازار هم اکنون باثبات اس��ت. او با بیان 
اینکه نس��بت به جلس��ات قبل که معموال طوالنی می شد، نشست 
خوبی برگزار شد، افزود: تصمیم اصلی این بود که در عمل روسیه و 
قزاقستان در آوریل روزانه 1۵0 هزار بشکه به تولید خود می افزاید و 
نشست بعدی اوپک پاس نیز یکم آوریل )12 اردیبهشت ماه( برگزار 
می شود. همچنین عربستان  در ماه آوریل به کاهش داوطلبانه روزانه 

یک میلیون بشکه ای تولید نفت خود ادامه می دهد.
در این میان، بازار نفت به تمدید توافق کاهش تولید اوپک پاس 
روی خوش نش��ان داد و قیمت ها جهش��ی بی��ش از ۵ درصدی را 
تجرب��ه کرد. در حالی که تا پیش از برگزاری نشس��ت اوپک پاس 
قیمت ها در بازار نفت با کاهش همراه بود، اما با تمدید توافق کاهش 
تولی��د برای ماه آوریل، قیمت نفت بیش از ۵ درصد گران ش��د. به 
دنبال این نشس��ت، نفت برنت رش��دی ۵.۷ درصدی را تجربه کرد 
و به ۶۷ دالر و ۶۶ س��نت در هر بش��که رسید. نفت شاخص آمریکا 
نی��ز ب��ه همین میزان گران ش��د و به ۶4 دالر و ۷۷ س��نت در هر 

بشکه رسید.
بارت میلک، مدیر اس��تراتژی کاال در شرکت تی دی سکیوریتیز 
در این زمینه می گوید: اوپک با تمدید محدودیت عرضه فعلی، همه 
ما را غافلگیر کرد. پیامی که اوپک به بازار ارسال کرد این است که 
ما می خواهیم قیمت نفت باالتر رود و در کاهش مازاد ذخایر جهانی 
که سال گذشته پس از شیوع پاندمی ویروس کرونا ایجاد شد، کاما 

موفق خواهند بود.
بیورنار تونهاگن، مدیر بازارهای نفت شرکت ریستاد انرژی نیز در 
یادداش��تی با اش��اره به موافقت اوپک پاس با افزایش مایم تولید 
روس��یه و قزاقستان نوشت: عاوه بر روسیه، بزرگترین برنده تمدید 
محدودیت عرضه اوپک پاس، آمریکا است. در چنین سطح قیمتی 
که اکنون با خبر تمدید محدودیت عرضه تقویت ش��ده است، تولید 
آمریکا حتی در پروژه های پرهزینه، می تواند به راحتی افزایش پیدا 
کند. در آمریکا با وجود افزایش بیش از 21 میلیون بشکه ای ذخایر 
نفت در هفته گذش��ته، ذخایر بنزین بیش��ترین میزان کاهش را در 
30 سال گذشته داش��ت زیرا ظرفیت پاالیش تحت تاثیر یخبندان 

تگزاس کاهش داشت.
در همین حال، بلومبرگ از رایزنی ایران با مشتریان نفتی قدیمی 
خود گزارش داد و گفت که ایران با مش��تریان قدیمی خود در آسیا 
برای بررس��ی تمایل آنها به خرید نف��ت در صورت رفع تحریم های 
آمریکا تماس گرفته است. به گفته بلومبرگ، شرکت ملی نفت ایران 
حداقل با پنج پاالیش��گاه آس��یایی برای مذاکره درباره قراردادهای 
عرض��ه نف��ت در صورت رف��ع تحریم ها گفت وگو کرده اس��ت. این 
مذاک��رات مقدماتی بوده اند و هیچ صحبتی درب��اره حجم عرضه و 

یا قیمت نشده است.
در میانه س��ال 2018 بود که صادرات نفت ایران در پی بازگشت 
تحریم ه��ای آمری��کا و پایان معافیت های واش��نگتن برای برخی از 
مش��تریان نفت ایران دچار چالش ش��د. نقش ایران در بازار انرژی 
جهان در حالی اس��ت که س��یتی گروپ، ای��ران را بزرگترین عامل 
غیرقابل پیش بینی بازار نفت در سال 2021 خوانده است. براساس 
گ��زارش بلومب��رگ، هن��د که س��ومین واردکننده ب��زرگ نفت در 
جهان است، امیدوار اس��ت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا رویکرد 
مایمت��ری درخصوص ایران اتخاذ کند و هن��د بتواند واردات نفت 
از ای��ران را مجددا ازس��ر بگیرد. چین نیز با ای��ن تحریم های نفتی 
مخالف اس��ت و آمریکا را متهم کرده که فراتر از حوزه قضایی خود 

عمل کرده است.
در این زمینه، مرتضی بهروزی فر کارش��ناس انرژی، کش��ورهای 
آسیای ش��رقی را هدف صادراتی ایران خواند و به ایسنا، گفت: اگر 
شرایط غیر از این باشد و ایران نتواند با مشتریان قدیمی خود وارد 
مذاکره ش��ود دچار مشکل خواهیم ش��د. در دوره گذشته که دچار 
تحریم شده بودیم با تصویب برجام ایران توانست کمتر از شش ماه 
با مش��تریان خود وارد تعامل ش��ود. اکنون نیز انتظار همین است و 
امیدواری��م باتوجه به تجربیاتی که از گذش��ته داریم و اقداماتی که 
انجام ش��ده است و زمانی که گش��ایش ها اتفاق افتاد ایران مجدد با 

کشوهای آسیای شرقی ارتباط برقرار خواهد کرد.
ب��ه گفته وی، کش��ورهای چین و هن��د و کره و ژاپ��ن بازارهای 
س��نتی ما هس��تند و اگر ما نتوانیم وارد این بازارها شویم و آنها را 
حفظ کنیم دچار بحران می ش��ویم. حتی در چش��م اندازهای آینده 
عما آس��یای جنوب شرقی متقاضی نفت خواهد بود، نه کشورهای 
اروپایی و آمریکایی. به همین دلیل این مس��ئله برای ایران بس��یار 

مهم و قابل توجه است.
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طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی
سود بین بانکی به 19.7 درصد کاهش یافت

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در پایان هفته گذشته با اقداماتی که 
بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی خصوصا استفاده از عملیات ریپو انجام 

داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به 19.۷ درصد کاهش یافت.
عبدالناصر همتی در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: نتایج 
مقدماتی محاسبات آماری بانک مرکزی نشان می دهد رشد سه ماهه سوم 
تولید کارگاه ه��ای بزرگ صنعتی حدود 10.۷ درصد و رش��د 9 ماهه آن 
حدود 8 درصد بوده اس��ت که این گزارش از تداوم رش��د بخش حقیقی 
اقتصاد حکایت می کند. در پایان بهمن ماه رشد 12 ماهه پول ۵۶.9 درصد 
و رشد 12 ماهه شبه پول 3۵.3 درصد شد. رشد 12 ماهه پول در مهرماه 
نیز 88.۶ درصد و در دی ماه ۶3.8 درصد بود. رش��د 12 ماهه ش��به پول 
در مهرم��اه 28.1 درصد و در دی ماه 34.3 درصد بود. روند این دو متغیر 

پولی حاکی از کاهش سیالیت پول متأثر از کاهش انتظارات تورمی است.
به نوشته همتی، با توجه به کاهش انتظارات تورمی )که یکی از نشانه های 
آن، کاهش نرخ معامات حواله های ارزی صادرکنندگان عمده به کانال 22 
هزار تومان به ازای هر دالر در پایان هفته گذشته در سامانه نیما است( و 
عدم ضرورت افزایش نرخ سود، برنامه بانک مرکزی برمبنای قرار دادن نرخ 
سود حول میانگین داالن نرخ سود است. در پایان هفته گذشته با اقداماتی 
که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی خصوصا اس��تفاده از عملیات ریپو 
انجام داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به 19.۷ درصد کاهش یافت. بانک 
مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت 

رشد ترازنامه بانک ها است.

بازار سکه و طال در هفته ای که گذشت
سکه 550 هزار تومان ارزان شد

طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران، وضعیت بازار سکه 
و طا داخلی در هفته ای که گذشت، ناشی از کاهش به طور متوسط 2۵ 
دالری قیمت هر اونس جهانی، نوس��انات مح��دود ارز در داخل و کاهش 
تقاضا، روندی نزولی داشته است؛ به گونه ای که کاهش ۵۵0 هزار تومانی تا 

100 هزار تومانی در تمامی قطعات سکه دیده می شود.
محمد کشتی آرای با بیان اینکه این روزها قیمت اونس جهانی به سبب 
بهبود اوضاع اقتصادی جهانی در حال کاهش است؛ به ایسنا گفت: شرایط 
اقتصادی دنیا باتوجه به واکسیناس��یونی که در دنیا در حال انجام اس��ت، 
بیانگر نشانه های مثبت اقتصادی اس��ت و شاخص های اقتصادی دنیا نیز 
مثبت می ش��وند بنابراین تقاضا برای خرید طا در بازارهای جهانی نیز به 
شدت کاهش یافته است و سبب شده طی چند ماه گذشته حدود 2۵0 دالر 
هر اونس طا کاهش قیمت داشته باشد. این هفته نیز سیر نزولی قیمت 
طای جهانی دیده ش��د و به طور متوسط هر اونس طا 2۵ دالر کاهش 
قیمت پیدا کرده است نایب رئیس دوم اتحادیه طا و جواهر ادامه داد: در 
بازارهای داخلی هم باتوجه به تثبیت نسبی نرخ ارز یا در حقیقت نوسانات 
محدود نرخ ارز هم )مس��ائل هسته ای و مباحث FATF که مطرح است( 
به عنوان عاملی داخلی در کنار افت قیمت اونس جهانی طا، تاثیرگذار در 
کاهش قیمت  طا و س��که در بازارهای داخلی بوده است. عاوه بر این دو 
عامل، از س��وی دیگر کاهش تقاضا )باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم، 
کاهش میل خرید س��که و طا به عنوان هدیه نیز دیده می ش��ود( در این 
هفته باز هم دیده ش��د. او ضمن اشاره اینکه در مجموع روند بازار روندی 
نزولی بوده اس��ت و در قیمت انواع س��که و طا کاهش قیمت ایجاد شده 
اس��ت، گفت: قیمت هر قطعه س��که تمام طرح جدید با ۵۵0 هزار تومان 
کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته، از 11 میلیون و 200 هزار تومان به 
10 میلیون و ۶۵0 هزار در پایان هفته رسیده و هر قطعه سکه تمام طرح 
قدی��م نیز با 400 هزار تومان کاهش از 10 میلیون و 900 هزار تومان در 
محدوده 10 میلیون و ۵00 هزار تومان قرار گرفته است.   نهایتا در پایان 
هفته گذشته نسبت به ابتدای هفته، نیم سکه با کاهش 2۵0 هزار تومانی ۶ 
میلیون و 1۵0 هزار تومان، ربع سکه با کاهش 1۵0 هزار تومانی 3 میلیون 
و 9۵0 هزار تومان و سکه های یک گرمی نیز با کاهش 100 هزار تومانی 2 
میلیون و 300 هزار تومان قیمت گذاری شدند. همچنین هر مثقال طای 
1۷ عی��ار نیز با کاهش ح��دودا 129 هزار تومانی به 4میلیون و ۵30 هزار 
تومان رس��ید و به همین ترتیب هر گرم طای 18 عیار به طور متوس��ط 
8۵00 تومان کاهش قیمت نسبت به اوایل هفته، یک میلیون و 4 هزار و 
۵00 تومان قیمت خورد. کشتی آرای تصریح ضمن تاکید مجدد برکاهش 
تقاضا و رکود در بازار س��که و طا، تصریح کرد: در حال حاضر حباب هر 
قطعه سکه نیز حدودا 3۵0 هزار تومان است که همین کاهش میزان حباب 
سکه خود نشان دهنده کاهش تقاضاست و به دنبال کاهش تقاضا، حباب 
نیز کوچک تر شده است. برخاف سال های پیش تر در ماه های پایانی سال، 
امسال استقبال چندانی حتی برای قطعات کوچک تر سکه نیز نشد؛ چراکه 
عاوه ب��ر اینکه قدرت خرید مردم پایین آمده، ویروس کرونا هم مجالس و 
جش��ن ها و بازدیدها را کاهش داد. دیده ش��د که امسال کارت های هدیه 

بانکی بیشتر جایگزین سکه و طا به عنوان هدیه شد.    

سقوط 20درصدی ارزش بیت کوین
پس لرزه ها ادامه دارد

بیت کوی��ن که تنها در چند ماه گذش��ته از 20 ه��زار دالر به ۵0 هزار 
دالر صعود کرده بود در روزهای گذش��ته قیمت آن نزدیک به 20 درصد 

سقوط کرد.
به گ��زارش خبرآناین، اقدامات ایان ماس��ک مدیرعامل تس��ا، غول 
خودروس��از برقی، در بازار ارزهای دیجیت��ال و خرید بیت کوین به ارزش 
1.۵ میلیارد دالر توس��ط وی قیمت بیت کوی��ن را به فراتر از مرزهای ۵0 
ه��زار دالری برد اما کم��ی از صعود بیت کوین به کان��ال ۵۷ هزار دالری 
نگذاشته بود که ایان ماسک در توئیتی در پاسخ به پیتر شف نوشت: پول 
فقط داده ای  اس��ت که به ما اجازه می دهد از مشکات مربوط به مبادالت 
جلوگی��ری کنیم. با توجه به این موضوع، قیم��ت بیت کوین و اتریوم باال 
به نظر می رس��ند؛ همین اظهار نظر ایان ماس��ک موجب ریزش نزدیک 
به 12 درصدی قیمت بیت کوین ش��د. از طرف دیگر نیز مخالفت روسای 
بانک ه��ای مرکزی ب��ا این ارز دیجیتال در ادامه ب��ه ریزش قیمت این ارز 

دیجیتال دامن زد.
براساس آنچه گفته شد بیت کوین که از مارس سال گذشته تا باالترین 
سطح قیمتی خود قرار گرفته بود و در ماه فوریه حدود 900 درصد افزایش 
قیمت را تجربه کرده بوده است، طی روزهای گذشته تا 20 درصد قیمت 
خود را از دس��ت دهد و طبق آخری��ن برآوردها بیت کوین در حال حاضر 

با کاهش 4.۷۶ درصدی به قیمت 4۷ هزار و 238 دالر معامله می شود.

بانکنامه

فرصت امروز: گزارش مرکز آمار ایران از مثبت ش��دن رشد اقتصادی در 
پاییز امسال حکایت دارد و این رشد کمتر از یک درصد اعام شده است. 
به گفته مرکز آمار ایران، در پاییز امس��ال رش��د اقتصادی کشور به مثبت 
0.8 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت 0.2 درصد رسیده است. 
این در حالی اس��ت که رشد گروه کش��اورزی به مثبت ۵.۵ درصد، گروه 
صنای��ع و معادن به مثبت 3.۷ درصد و گروه خدمات به منفی 1.8 درصد 

رسیده است.
همچنین محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در 9 ماهه 
ابتدای سال 1399 به ۵23 هزار میلیارد تومان با نفت و 4۵4 هزار میلیارد 
تومان بدون احتس��اب نفت رسیده است، در حالی که این میزان در مدت 
مش��ابه سال گذش��ته با نفت ۵29 هزار میلیارد تومان و بدون نفت 4۵9 
هزار میلیارد تومان بوده اس��ت که نشان از رشد منفی 1.2 درصدی رشد 
اقتصادی با نفت و رش��د منفی یک درصدی ب��دون نفت دارد. در 9 ماهه 
ابتدای امسال همچنین فعالیت های گروه کشاورزی 3 درصد، گروه صنایع 
و معادن 0.8 درصد و گروه خدمات منفی 3.3 درصد نسبت به دوره مشابه 
سال قبل رشد داشته است. همانطور که مشاهده می شود، با وجود مثبت 
شدن رشد اقتصادی در پاییز اما همچنان رشد 9 ماهه امسال منفی است 

و گروه نفت و گاز و خدمات نیز با رشد منفی همراه بوده اند.
جزییات رشد اقتصادی در آخرین سال قرن

سال گذشته )1398( با رشد اقتصادی با نفت منفی ۶.1 درصد و بدون 
نفت 0.۶ درصد به پایان رسید و تقریبا در تمامی فصول سال رشد منفی 
شد. این رشد منفی به امسال نیز منتقل شد و در بهار و تابستان در هر دو 
بخش با نفت و بدون نفت رش��د منفی ثبت گردید، اما آنچه که به تازگی 
مرکز آمار ایران اعام کرده نشان می دهد که در هر دو بخش رشد مثبت 
ش��ده است. بر این اساس، در س��ال 1399 رشد اقتصادی با نفت در بهار 
منفی 4.4 درصد، تابستان منفی 0.2 درصد و پاییز مثبت 0.8 درصد بوده 
اس��ت. از س��وی دیگر در بخش بدون نفت هم در بهار منفی 2.۷ درصد، 

تابستان منفی 0.۷ درصد و پاییز مثبت 0.2 درصد است. در مجموع در 9 
ماهه ابتدای امس��ال رشد اقتصادی با نفت منفی 1.2 درصد و بدون نفت 

یک درصد ثبت شده است.
بررسی جزییات بیشتر رش��د اقتصادی منفی در 9 ماهه ابتدای امسال 
نش��ان می دهد که در بخش های مختلف دو رش��د منف��ی وجود دارد که 
مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی با منفی 2.4 درصد و همچنین گروه 
خدمات با منفی 3.3 درصد اس��ت. همچنین در 9 ماهه ابتدای س��ال 99 
گروه کشاورزی شامل بخش های زراعی و باغداری، دامداری، جنگل داری 
و ماهیگیری 3 درصد، صنایع و معادن رشد 0.8 درصدی شامل استخراج 
نفت خام و گاز طبیعی منفی 2.4 درصد، سایر معادن 1.4 درصد، صنعت 
0.8 درصد، انرژی 4.۷ درصد و ساختمان 3.9 درصد بوده است. همچنین 
در گروه خدمات منفی 3.3 درصد رش��د اقتصادی ثبت ش��ده که شامل 
گروه های عمده و خرده فروش��ی، تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، 

پست، فعالیت های مالی و بیمه است.
همانطور که در ابتدای گزارش اش��اره شد، محصول ناخالص داخلی به 
قیم��ت ثابت س��ال 1390 در 9 ماهه ابتدای س��ال 1399 به ۵23 هزار 
میلی��ارد تومان با نف��ت و 4۵4 هزار میلیارد تومان بدون احتس��اب نفت 
رس��یده اس��ت. در واقع، چند سالی اس��ت که به واسطه تشدید تحریم ها 
و تاطم ارزی تولید ناخالص داخلی نتوانس��ته رش��د داشته باشد و ارزش 
افزوده س��ال های قبل خود را حفظ کند. ب��ا این همه آمارهای فصل پاییز 
روند بهبودی برای بخش های مختلف اقتصادی را مخابره کرده است که در 

مقایسه با فصل های قبل وضعیت بهتری دارند.
کرونا حجم صادرات و واردات را دچار افت کرد

گروه کشاورزی که در فصل بهار تقریبا رشد صفر را تجربه کرده بود در 
فصل پاییز ۵.۵ درصد مثبت ش��د. گروه صنایع و معادن نیز از منفی ۵.3 
درصد خود را به مثبت 3.۷ درصد رساند. در زیر گروه این بخش استخراج 
نفت و گاز طبیعی که منفی 14.۵ درصد بود حکایت از بهترشدن شرایط 

در تولید و صادرات دارد به طوری که در پاییز 4.9 درصد مثبت شده است. 
بیشترین تاثیر کرونا در یک سال گذشته در بخش خدمات بوده و همچنان 
نتوانسته به جایگاه اصلی خود بازگردد البته آمارها اندکی رو به بهبود است 

و از منفی 4.2 درصد به منفی 1.8 درصد رسیده است.
طبق آمارهای مرکز آمار، یکی از شاخص هایی که می تواند مطلوب بودن 
ش��رایط را ملموس کند هزینه مصرف نهایی خصوصی است که همچنان 
منفی گزارش ش��د. دولت نیز با توجه ب��ه تحریم ها و افت صادرات نفت و 
کمبود منابعی که وجود دارد هزینه مصرف نهایی خود را ثابت نگه داشته 
که البته اگر این توان وجود داش��ته باش��د باید در چارچوب سیاست های 

پولی و مالی افزایش یابد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یکی از مولفه های رشد اقتصادی و حرکت 
به سمت تولید و ارزش افزوده بیشتر است که توانسته بعد از چند فصل که 
رش��د منفی را تجربه کرده در فصل پاییز 4.۶ درصد مثبت شد. بیشترین 
تشکیل سرمایه در بخش س��اختمان بوده که از منفی 2.3 درصد به 8.۶ 
درصد افزایش یافته البته بخش ماش��ین االت نیز روندرو به رشد را شروع 
کرده هرچند حرکت آن کند است اما می  تواند در فصول آینده و به واسطه 

کاهش تحریم ها نیز در شرایط مطلوب قرار گیرد.
البته روند فراز و فرود رشد اقتصادی به هیچ وجه ثبات ندارد که همین 
عامل نااطمینانی از آینده و س��رمایه گذاری را تحت الش��عاع قرار می دهد. 
رشد ناخالص داخلی فصلی کشور نیز به تفکیک بخش های حکایت از روند 
کند اما مثبت را دارد. با این وجود سهم هر بخش از تولید ناخالص داخلی 
در برخی بخش ها از جمله تش��کیل سرمایه در ماشینآالت و صادرات کاال 
و خدمات و واردات کاال و خدمات افت مش��اهده می ش��ود. مقایسه رشد 
اقتصادی در 9 ماهه ابتدای امسال با مدت مشابه پارسال نشان می دهد که 
تشکیل سرمایه در بخش ساختمان با کاهش روبه رو شده و از 9.3 درصد 
به 3.8 درصد رس��یده اس��ت. صادرات و واردات نیز با توجه به تحریم ها و 

شرایط ناشی از کرونا همچنان با افت روبه رو است.

رشد اقتصادی ایران در پاییز مثبت شد

جزییات رشد اقتصادی 9 ماهه

بازار ارز برخاف هفته اول اسفند که روزهای پراضطرابی را تجربه کرد، 
در هفته ای که گذشت شاهد تثبیت نسبی قیمت دالر در کانال 2۵ هزار 
تومان و یورو در کانال 30 هزار تومانی بود؛ آرامشی که کارشناسان بازار ارز 

دالیل متفاوتی را برای آن مطرح می کنند.
به گزارش ایرنا، در دومین هفته از آخرین ماه سال 1399، بازار ارز شاهد 
تثبیت قیمت دالر در کانال 2۵ هزار تومانی و قیمت یورو در کانال 30 هزار 
تومانی بود. این در حالی بود که بازار ارز ماه اسفند را با قیمت دالر 2۶ هزار 
تومانی آغاز کرد، قیمت ها به سرعت تا 24 هزار و ۵00 تومان هم کاهش 
یافت و مجددا به کانال 2۵ تومان بازگشت؛ التهابات شدیدی که در هفته 
گذشته کمتر نشانی از آن در بازار ارز وجود نداشت. در هفته دوم اسفندماه 
معامات بازار آزاد برای دالر در قیمت 2۵ هزار و ۷00 تومان و برای یورو 
در قیمت 30 هزار و 900 تومان آعاز شد، اما از همان ساعات ابتدایی هفته 
روند کاهشی آرامی بر بازار حاکم شد و با وجود نوسانات افزایشی محدود 
بازار در روزهای دوشنبه و چهارشنبه در نهایت این بازار روز پنجشنبه در 
حالی معامات خود را به پایان رساند که قیمت دالر در محدوده 2۵ هزار 
توم��ان معامله ش��د و یورو نیز در قیمت 30 ه��زار و 100 تومان خرید و 
فروش می شد. قیمت گذاری ارز در صرافی های بانکی هم نوسان محدودی 
را در هفته گذش��ته تجربه کرد و در حالی که قیمت فروش دالر در شنبه 
حدود 2۵ هزار و 200 تومان بود در سایر روزهای هفته در کانال 24 هزار 
توم��ان قیمت خورد. این روند ب��رای فروش یورو هم حاکم بود قیمت 30 
هزار و 4۵0 تومانی یورو در روز شنبه از روز یکشنبه با کاهش حدود ۶۵0 
تومانی به قیمت 29 هزار و ۷90 تومان رسید و در نهایت در روز سه شنبه 

حداقل قیمت 29 هزار و 290 تومان را ثبت کرد.
البته قیمت ارز در صرافی های بانکی در روز چهارشنبه با افزایش قیمت 
مواجه شد و در نهایت دالر با قیمت فروش 24 هزار و ۶۶0 تومان و یورو 
با قیمت 29 هزار و ۷40 تومان کار خود را در این هفته به پایان رس��اند. 
همچنین قیمت خرید دالر صرافی های بانکی در این هفته بازه قیمتی 23 

هزار و 9۵۵ تومان تا 24 هزار 830 تومان را تجربه کرد.
در سامانه نیما هم در هفته ای که گذشت، قیمت میانگین خرید و فروش 
حواله دالر از محدوده 23 هزار و ۶20 تومان در روزهای ابتدایی هفته کار 
خود را آغاز و در روز سه ش��نبه ب��ه حداکثر قیمت 24 هزار و 100 تومان 
رس��ید. البته دالر در معامات روز چهارش��نبه مجددا ب��ه کانال 23 هزار 
تومان بازگشت و در قیمت میانگین 23 هزار و 8۵0 تومان معامله شد. این 
روند برای معامات حواله یورو نیز در این سامانه حاکم بود و قیمت آن از 
میانگین 28 هزار و 9۶۵ تومان روز شنبه به 29 هزار و 1۷۵ تومان در روز 
سه ش��نبه رسید و در معامات روز چهارشنبه مجددا به قیمت 28 هزار و 

400 تومان کاهش یافت.
بازار ارز پس از تحمل اضطراب های شدید در هفته اول اسفندماه که در 
پیرامون مسئله بازگشت یا عدم بازگشت آمریکا به برجام و ترك تعهد ایران 
از اجرای پروتکل الحاقی شکل گرفته بود، سرانجام با توافق سه ماهه  میان 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، روی آرامش نس��بی به خود گرفت؛ 
آرامشی که به گفته گروهی از کارشناسان بازار ارز بیش از هر چیز ناشی از 
تخلیه روانی بازار و کاهش زور و توان معامله گران این بازار پس از نوسانات 

کاهشی دی ماه و افزایشی بهمن ماه توصیف می شود.

به همین دلیل با وجود آنکه در هفته ای که گذشت اخبار مهمی مانند 
خبر به تعویق افتادن اعام نتیجه بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درخصوص تصوی��ب لوایح FATF و اعام مخالف��ت نمایندگان مجلس 
با پیوس��تن ایران به این س��ازمان و همچنین حمات موش��کی به پایگاه 
آمریکایی عین االس��د در کشور عراق، فضای رسانه ای را به خود احتصاص 
داده بودند، اما هیچ کدام نتوانستند، نوسان شدیدی در بازار ارز ایجاد کنند. 
همچنین در روز یکش��نبه حس��ن روحانی، رئیس جمهوری، درخصوص 
وضعیت بازار ارز مجددا تاکید کرد دولت از طریق آزادس��ازی منابع ارزی 
بلوکه شده و کاستن عوارض غیراقتصادی مؤثر بر فضای اقتصادی کشور، 

تاش دارد قیمت ارز را هرچه سریع تر به قیمت واقعی آن نزدیک کند.
البته برخی فعاالن این بازار علت عدم واکنش س��ریع قیمت ارز به این 
اخبار را عرضه حجم قابل توجه ارز توس��ط بازارساز اعام کرده اند. ادعایی 
که مستند به شواهدی که نشان دهنده تغییر رفتار معنادار بازارساز در این 
هفته باشد، نبوده است. به همین دلیل برخی دیگر از کارشناسان بازار ارز، 
علت این آرامش نس��بی را خوش بینی فعاالن این بازار به احیای برجام و 

تصویب لوایح مربوط به FATF در آینده نزدیک، عنوان می کنند.
ب��ه ه��ر ترتیب آنچه مش��اهدات عینی از س��طح بازار نش��ان می دهد، 
ترجی��ح عمده معامله گران این بازار به انجام معامات روزانه در ش��رایطی 
اس��ت که اصطاحا بازار در استراحت به سر می برد. معاماتی که با کمک 
برجسته سازی برخی اخبار و همچنین ایجاد جوهای هیجانی، سعی دارد 
ت��ا در قیمت ارز، رفت و برگش��ت هایی ایجاد کند تا منبعی برای کس��ب 

سودهای محدود از طریق نوسانگیری شود.

از دالر 25 هزار تومانی تا یورو 30 هزار تومانی

سمت و سوی بازار ارز در هفته دوم اسفند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
 شنبه
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به موازات افت بازار سرمایه
ارزش واقعی سهام عدالت افت کرد

ارزش واقعی س��هام عدال��ت تحت تأثیر روند نزولی بازار س��رمایه در هفته 
گذش��ته کاهشی بود. پس از آزادس��ازی سهام عدالت مشموالن این سهام که 
روش مس��تقیم را برای مدیریت س��هام خود انتخاب کرده بودند می توانند با 
مراجعه به س��امانه www.sahamedalat.ir ارزش واقعی سهام و جزییات 
دارایی خود را مش��اهده کنند. البته ارزش واقعی این س��هام یکسان نیست و 

تحت تأثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می شود.
بررسی ها نشان می دهد، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون 
تومانی در روز شنبه 9 اسفندماه 18 میلیون و 4۷0 هزار تومان، در روز یکشنبه 
10 اسفندماه 18 میلیون و 2۶0 هزار تومان، در روز دوشنبه 11 اسفندماه 18 
میلیون و 240 هزار تومان، در روز سه شنبه 12 اسفندماه 18 میلیون و 390 
هزار تومان و در روز چهارشنبه 13 اسفندماه 18 میلیون و 180 هزار تومان بود.

همچنین ارزش واقعی س��هام عدالت با ارزش اولیه ۵32 هزار تومانی از روز 
شنبه 9 اسفندماه تا روز چهارشنبه 13 اسفندماه به ترتیب 9 میلیون و 800 
ه��زار توم��ان، 9 میلیون و ۶90 هزار تومان، 9 میلی��ون و ۶80 هزار تومان، 9 
میلیون و ۷۶0 هزار تومان و 9 میلیون و ۶40 هزار تومان قیمت داشت. ارزش 
واقعی س��هام عدالت ب��ا ارزش اولیه 492 هزار تومانی نیز در روزهای ش��نبه، 
یکش��نبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارش��نبه هفته جاری به ترتیب 9 میلیون و 
۶0 هزار تومان، 8 میلیون و 9۶0 هزار تومان، 8 میلیون و 9۵0 هزار تومان، 9 

میلیون و 20 هزار تومان و 8 میلیون و 920 هزار تومان قیمت داشت.

نقدینگی بورس کجا رفته است؟
وزن��ه معامله در بازار س��رمایه این روزها به س��مت اوراق مرابحه عام دولت 
سنگین شده و حجم عظیمی از نقدینگی موجود در بازار به سمت خرید این 
اوراق رفته اس��ت؛ روندی که تا روز دوش��نبه ادامه دارد و پس از آن احتمال 

متعادل شدن بازار بیشتر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، اطاعیه 11 اسفندماه فرابورس از ادامه فروش اوراق مرابحه 
عام دولت تا 18 اسفندماه حکایت دارد. درواقع دولت طی چند هفته گذشته، 
روزانه حجم گس��ترده ای از اوراق را در بازار عرضه کرد و این موضوع در کنار 
وضعیت قرمز بازار س��رمایه قرار گرفته تا سهامداران با فروش سهام نسبت به 

تزریق بخشی از آن به صندوق ها اقدام کنند.
دول��ت تاکنون بخش قابل توجه��ی از اوراق را فروخته و بخش اندکی باقی 
مانده اس��ت. برای مثال فقط در روز چهارش��نبه هفته گذشته دولت 20 هزار 
میلی��ارد تومان اوراق در بازار فروخت. این در حالی بود که ارزش معامات در 
بازارهای بورس و فرابورس در این روز )با در نظر گرفتن حجم اوراق مرابحه و 
اس��ناد خزانه اسامی( 31 هزار میلیارد بوده که بدیهی است 20 هزار میلیارد 
آن متعلق به اوراق یا همان نماد اراد و مابقی که حدود 11 هزار میلیارد تومان 
ب��وده، متعلق به ب��ورس و فرابورس )با در نظر گرفتن حجم معامات اس��ناد 
خزانه اس��امی( بوده اس��ت. ورود پول از بخش س��هام به صندوق های درآمد 
ثابت، بخشی از منابع خرید اوراق از دولت را تامین می کند و تا زمانی که این 
حجم از اوراق در بازار عرضه می شود و صندوق های بزرگ بازار مشغول خرید 
آن هستند، بازار سرمایه با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو است. این درحالی 
است که بازار سرمایه همواره برای حرکت رو به جلو فارغ از عواملی مانند دالر 
به نقدینگی نیاز دارد. طی هفته های گذشته این نقدینگی به سمت اوراق رفته 
است. زیرا روند کاهشی بازار سرمایه سهامداران را به سمت صندوق های درآمد 
ثابت س��وق داده و این صندوق ها ملزم به خرید اوراق هس��تند. البته اخیرا با 
تصویب هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار حد نصاب س��رمایه گذاری 
صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام افزایش یافت 
بنابراین باید گفت مشکل بازار غیر ارزنده بودن نیست بلکه حضور صندوق های 
بزرگ در بازار بدهی است که تمام منابع را صرف خرید اوراق از دولت می کنند 

و با اتمام این پروسه، این فشار برداشته و بازار متعادل می شود.
البته باید به این نکته توجه کرد که در شرایط کنونی، یکی از راه های تأمین 
کسری بودجه، استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی است که فارغ از اینکه چه 
تبعاتی برای دولت آینده دارد، نسبت به سایر راه حل های ممکن نظیر استقراض 

از بانک مرکزی، اثرات منفی کمتری دارد.

خبرخوان

فرصت امروز: در دومین هفته اس��فندماه نیز ش��اهد افت قیمت سهام 
بودیم و بورس تهران در این هفته تنها یک روز بر مدار رشد حرکت کرد. 
شاخص کل بورس در پایان معامات هفته دوم اسفند به عدد یک میلیون 
و 1۷۷ هزار واحد رس��ید که در مقایسه با هفته نخست آخرین ماه سال، 
28 هزار واحد کاهش یافت و افتی 2.3 درصدی را به ثبت رس��اند. میزان 
افت ش��اخص هم وزن البته کمتر بود و این ش��اخص با حدود 3هزار واحد 

افت، عملکرد منفی 0.۷ درصدی را ثبت کرد.
این تغییر بازده نه به دلیل عملکرد مناسب تر سهام کوچک بازار بلکه به 
دلیل کاهش دادوستدها و ناتوانی سهام با ارزش بازار پایین تر در پرکردن 
حجم مبنا رخ داد. در هفته دوم اسفندماه دادوستدها به قدری کم رمق شد 
که فلزی ها در مجموع هفته کمتر از 2هزار میلیارد تومان معامله شدند و با 
چنین عملکردی صدرنشین صنایع بورسی از منظر ارزش معامات شدند. 
میانگین روزانه ارزش معامات خرد سهام در این هفته به کمتر از 2هزار و 
۷00 میلیارد تومان رسید. نگاهی به عملکرد صنایع سی وهشت گانه بورسی 
نش��ان می دهد در دومین افت متوالی ش��اخص سهام در مقیاس هفته، ۵ 
صنعت توانس��تند س��هامداران خود را با س��ود بدرقه کنند. در این میان 
صنعت منسوجات با تک نماد »نمرینو« تمامی روزهای هفته با صف خرید 
همراه ش��د تا در مجموع هفته شاهد افزایش قیمت 19.۶ درصدی باشد. 
روند مثبت س��هام شرکت ایران مرینوس اما تنها محدود به هفته گذشته 
نبود بلکه روند مشابهی را در این سهم از میانه بهمن تاکنون شاهد هستیم. 
گروه اطاعات و ارتباطات دیگر صنعتی بود که هفته گذشته با رشد 2.۶ 
درصدی همراه ش��د. »های وب« به عنوان تک س��هم این صنعت، ابتدای 
هفته با صف خرید همراه ش��د و با وجود اینکه سایر روزهای کاری هفته 
گذش��ته در محدوده قرمز تابلو دادوستد شد اما همین عملکرد مثبت در 
روز شنبه سبب شد تا عملکرد هفتگی مثبتی را ثبت کند. گروه کانه های 
فلزی با رشد 2 درصدی، سیمانی ها با افزایش 0.۷ درصدی میانگین قیمت 
سهام زیرمجموعه خود و محصوالت کاغذی با رشد 0.۶ درصدی از دیگر 

گروه های مثبت بورس تهران در هفته گذشته بودند.
معدنی ها نیز هفته دوم اسفند را با رشد 2 درصدی به پایان رساندند. این 
صنعت چهارش��نبه ۶ اسفندماه شاهد عرضه اولیه سهام شرکت فرآوردی 
معدنی اپال کناس��ی پارس بود. »اپال« که تنها شش روز است روی تابلو 

قرار گرفته، هفته ای پرمعامله را سپری کرد و از این رو قیمت پایانی را تمام 
و کمال پر کرده و با ثبت رش��د 30 درصدی در یک هفته گذشته، ناجی 
صنعت خود ش��د و با وجود عملکرد نه چندان دلچس��ب هم گروهی های 

خود، شاخص صنعت کانه های فلزی را با رشد 2 درصدی همراه کرد.
از زم��ره منفی ترین ه��ای بورس در هفته گذش��ته، بیمه ای ه��ا بودند. 
بیمه ای ه��ا در هفته ای که گذش��ت با افت ۷.4 درصدی مواجه ش��دند تا 
بدتری��ن عملکرد هفتگ��ی را به خود اختصاص دهن��د. پس از آن صنعت 
تک س��هم محصوالت چرمی به سبب دادوس��تدها »وملی« در محدوده 
منفی تابلو افت ۵.۶ درصدی را ثبت کرد. گروه ش��رکت های چندرشته ای 
صنعتی نیز تحت تاثیر معامات منفی »شستا« برای چندمین هفته پیاپی 
سرخ پوش شد و معامات هفته گذشته را با کاهش 4.9 درصدی به پایان 
رس��اند. از این دیگر قعرنش��ینان بورس هفته می توان به گروه های فنی و 
مهندس��ی، خودرو، مخابرات و بانکی ها اشاره کرد که با کاهش بیش از 4 

درصدی به استقبال سومین هفته کاری اسفندماه رفته اند.
در این باره، یک کارش��ناس بازار س��رمایه، بازگشت بورس به مدار رشد 
را منوط به حمایت بازارگردان ها دانس��ت و گفت: الزمه بازگشت رشد به 
معامات بازار، تغییر در نوع فعالیت بازارگردان ها است بنابراین باید هرچه 

سریع تر نسبت به تغییر قوانین مربوط به بازارگردان ها اقدام شود.
هومن عمیدی به روند معامات بورس در هفته دوم اس��فندماه اش��اره 
کرد و به ایرنا گفت: در هفته ای که گذش��ت همچنان ش��اهد فشار فروش 
در کلیه نمادهای بازار س��هام بودیم بنابراین فض��ای ترس و بی اعتمادی 
بین س��هامداران به همراه فشار فروش سنتی در ماه اسفند و انتهای سال 
باعث قرمزپوش��ی کلیه نمادها در بازار شد. هنوز به درستی معلوم نیست 
که چه زمانی قرار است بازارگردان ها اقدام به جمع آوری فشار فروش بازار 
به شکل منسجم کنند و فضای ترس و بی اعتمادی را به جو مثبت تغییر 

جهت دهند.
عمی��دی با بی��ان اینکه از مهمتری��ن تصمیمات س��ازمان بورس برای 
بازگرداندن رش��د به معامات بازار سهام، الزام صندوق ها به باالبردن وزن 
س��هام در س��بد دارایی های این صندوق ها بود، افزود: این موضوع موجب 
اعتراض برخی از مدیران این صندوق ها شد، تصمیم اتخاذشده در چند روز 
اخیر نقطه مقابل اقدامات انجام شده در مردادماه بود که کاهش وزن سهام 

را در آن مقطع زمانی در دس��تور کار صندوق ها قرار داده بودند. او یکی از 
دالیل افت بازار در مردادماه را اتخاذ چنین تصمیمی در آن مقطع زمانی 
دانست و اضافه کرد: این اقدام باعث افزایش فشار فروش سهام توسط این 
صندوق ها شد. این کارشناس بازار سرمایه سپس به دیگر تصمیم سازمان 
بورس اشاره کرد و گفت: از مهمترین تصمیمات اتخاذشده توسط اعضای 
ش��ورای عالی بورس، ضمانت کسب بازدهی 2۵ درصدی برای سهامداران 
خرد اس��ت. یعنی س��هامداران خردی که در تاریخ 12 اس��فندماه ارزش 
پرتفوی شان کمتر از 10 میلیون تومان است در صورتی که تا اردیبهشت 
س��ال آینده یعنی تا حدود دو ماه آینده، هیچ س��همی از پرتفوی خود را 
نفروش��ند، در تاریخ مذکور، بازدهی 2۵ درصدی برای آنها تضمین ش��ده 
اس��ت، در صورتی که این بازدهی به دس��ت نیاید و بازدهی کس��ب شده 
کمتر از 2۵ درصد باشد مابه التفاوت آن به سهامداران پرداخت خواهد شد.
به اعتقاد عمیدی، به نظر می رسد چنانچه نوع فعالیت بازارگردان ها که 
بارها مورد هش��دار قرار گرفته بود تغییر نکند، تغییری در رویه معامات 
بازار سرمایه رخ نمی دهد و بهتر است سازمان بورس هرچه سریع تر نسبت 
ب��ه تغییر قوانین مربوط ب��ه بازارگردان ها اقدام کن��د و باید به دنبال آن، 
دستورالعمل های مربوطه اصاح و موارد تصحیح شده به مرحله اباغ و اجرا 
درآید.   او با اشاره به اینکه از نکات رایج در بازار سرمایه که در چند وقت 
اخیر بازار را وارد مدار نزولی کرد، بی توجهی سرمایه گذاران به گزارش های 
مالی منتشر شده روی کدال و بی توجهی به نرخ های جهانی کامودیتی ها 
)م��واد پایه و معدن��ی( و نفت بود، ادامه داد: ب��ا توجه به اعام ممنوعیت 
معامات رمزارزها و بستن مجاری خروج ارز برای چنین معاماتی می توان 
امی��دوار بود که در هفته پیش رو به دلیل وجود مولفه های مثبت در بازار 
س��رمایه به همراه ورود نقدینگی موثر صندوق ها، مس��یر معامات بورس 
تغییر و جریان معامات به سمت رشد شاخص کل و بازار سوق پیدا کند.

به گفته او، براس��اس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رس��د در 
هفته پیش رو معامات گروه فلزی، خودرو و بانکی شرایط بهتری را تجربه 
کنند و نقدینگی آزاد شده صندوق ها در سهام این نوع شرکت ها وارد شود. 
ب��ا توجه به افت طوالنی مدت بازار در ماه ه��ای اخیر در کنار مصوبه های 
جدید س��ازمان بورس، حرکت شاخص بورس به سمت روند صعودی، دور 

از ذهن نیست.

سهامداران در هفته گذشته چقدر ضرر کردند؟

دومین هفته منفی بورس در اسفندماه

عباس ُهش��ی از کارشناسان ارشد س��ازمان بورس کشور، دولت کنونی 
را نخستین دولت جمهوری اس��امی ایران دانست که خصوصی سازی را 
با عرضه س��هام عدالت در بورس و شفافیت مالی به عنوان انضباط مالی و 

پادزهر در دوره خود انجام داد.
عضو هیأت علمی سابق دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با ایرنا، بیان 
داشت:  ماهیت س��هام عدالت یعنی اینکه مردم را در اموالی که متعلق به 
خودش��ان بود سهیم کنند و به شرکت هایی که در ابتدا ۶۶ شرکت بودند 
و از این تعداد 49 ش��رکت بورس��ی و بقیه غیربورسی بودند پیشنهاد شد 
که همین سهام را به مردم عرضه کنند که در اصل مبنای آن بازپرداخت 
بده��ی بود. او س��هام عدالت را یکی از زیرمجموعه های خصوصی س��ازی 
برش��مرد و افزود:  اما سوال اینجاس��ت که در اقتصاد، آیا مدیریت مردمی 

»خصوصی سازی« تلقی می شود یا خیر؟
عض��و جامعه حس��ابداران رس��می ای��ران اظهار داش��ت:  از س��ال 8۶  
براس��اس حکم رهبری، سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی برای 
خصوصی س��ازی در ارتب��اط با بانک ها، صنایع م��ادر و چیزهای اصلی که 
دست دولت بود و مانعی برای خصوصی سازی به شمار می رفت، صادر شد.

این کارش��ناس حوزه اقتصادی اظهار داش��ت:  محدودی��ت اصل 44 از 
سیاست اجرایی را اصاح کردند تا بتوانند سهام بانک ها را واگذار کنند که 
این واگذاری ها یا در قالب مزایده و موردی بود یا اینکه س��هام می بایست 

ابتدا به بورس برود و قیمت گذاری واقعی شود.
 وی خاطرنش��ان کرد:  سال 88 هدفمندی یارانه ها را بر پایه ۵ میلیون 
تومان محاسبه کردند که در سال 90-89 ارزش آن به ۵0 میلیون تومان 
رس��ید ولی با اتمام کار دولت دهم در خرداد 92 اعام ش��د در کشور ۷8 
میلی��ون یارانه بگیر هس��تند که از این تعداد ۵ میلی��ون نفر هم ثبت نام 
نکرده  ان��د که درمجم��وع جمعیت یارانه بگیر به 83 میلیون نفر می رس��د 
درحالی که مرکز آمار جمعیت کش��ور را۷8 میلی��ون نفر اعام کرده بود 
یعنی ۶ میلیون نفر مازاد بودند و دیوان محاسبات و مجلس شورای اسامی 

نیز در این باره سکوت کرده بودند.
این حس��ابرس بازار س��رمایه تصریح کرد:  اما ای��ن اصاحیه در دولت 

دوازده��م اتفاق افتاد که با دسترس��ی به اطاعات مالی، ش��روع به حذف 
افراد بیش از س��قف ۷8 میلی��ون نفر کردند ک��ه از اقدامات خوب دولت 

تدبیر و امید بود.
هش��ی همچنین عنوان کرد:  زمانی که س��هام عدالت ب��ه مردم واگذار 
ش��د آنها نمی توانستند سهامدار ش��وند بنابراین در هر استان شرکت های 
س��رمایه گذاری س��هام عدالت ایجاد کردند که تعداد آنها  به 49 ش��رکت 
س��هامدار بورسی رسید و بعد از سهامدار شدن در شرکت ها، هیأت مدیره 

نیز تشکیل شد.
 وی افزود:  در این ش��رکت ها س��هام مربوط به مردم بود اما مدیریت آن 
کاما در دست دولت بود و مقرر شد به ازای هر سهام عدالت یک میلیون 
تومان به مردم که از محل طلب آنها از خزانه بود، پرداخت شود و بقیه نیز 

از سود سهام این 49 شرکت جبران شود و این جزو تعهدات دولت بود.
این کارشناس بازار پول و سرمایه ادامه داد: تعدادی از شرکت ها تمامی 
یک میلیون بدهی را از س��ود سهام و پاداش هیأت مدیره می گرفتند و به 
مردم پرداخت می کردند، اما یک عده از ش��رکت های س��رمایه گذاری که 
عمدتا در تهران بودند پاداشی که مربوط به مدیریت سرمایه گذاری استانی 
بود و می بایس��ت در حساب مالی این شرکت ها صرف و بازپرداخت بدهی 

سهامداران به دولت می شد، دخل و تصرف کردند.
وی خاطرنش��ان کرد:  س��ال 9۷ دولت اعام کرد سهم هر نفر4۶۶ هزار 
تومان اس��ت که افراد می توانند این س��هم را به دولت بدهند تا آن به یک 
میلیون تبدیل شود در حالی که باید از محل سود سهام پرداخت می شد 
نه از جیب مردم و در واقع عملی هم نشد. پس از مدتی اعام شد افراد در 
صورت تمایل، س��هام عدالت خود را مدیریت کنند در غیر این صورت در 

اختیار ما بگذارند تا از طرف شما مدیریت کنیم.
حس��ابرس معتمد بورس و بانک مرکزی تصریح کرد:  رئیس جمهوری 
کنونی نخستین رئیس دولتی است که شفافیت مالی که ابزار انضباط مالی 
و نوعی پادزهر است را در دولت خود با بانک ها شروع کرد و اولین رئیس 
جمهوری است که خصوصی س��ازی در اجرای حکم حکومتی را با عرضه 

سهام دولتی در بورس انجام داد.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

عرضه سهام عدالت در بورس پادزهر مالی است
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رشد 6 درصدی صادرات در بهمن ماه
در بهمن س��ال جاری صادرات ماهانه به 3.1 میلیارد دالر رسید که 
نس��بت به دی ماه همین س��ال ۶ درصد رش��د کرده ولی در مقابل 

واردات با رقم 3.۷ میلیارد دالر حدود 4 درصد افت کرده است.
به گزارش ایلنا از معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، 
ط��ی 11ماهه 1399، ای��ران حدود 104 میلیون ت��ن کاال به ارزش 
31.2 میلیارد دالر ص��ادرات و 30.8 میلیون تن کاال به ارزش 34.3 
میلیارد دالر واردات داشته است. تراز تجاری بدون نفت خام طی مدت 
مزبور با کسری 3.1 میلیارد دالری همراه است. در بهمن سال جاری 
صادرات ماهانه به 3.1 میلیارد دالر رسید که نسبت به دی ماه همین 
سال ۶ درصد رشد کرده ولی در مقابل واردات با رقم 3.۷ میلیارد دالر 

حدود 4 درصد افت کرده است.

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی تهران خبر داد
قیمت میوه شب عید کاهش می یابد

دارایی نژاد گفت در تامین میوه شب عید مثل سیب و پرتقال، هیچ 
مشکلی وجود ندارد و قیمت ها تا شب عید رو به کاهش است.

ب��ه گزارش گ��روه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران ج��وان، مصطفی 
دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی تهران گفت: در 
تامین میوه شب عید مثل سیب و پرتقال، هیچ مشکلی وجود ندارد 
و قیمت ها تا ش��ب عید رو به کاهش اس��ت. دارایی نژاد بیان کرد: در 
ح��ال حاضر قیمت پرتق��ال در کف میدان مرک��زی از 9 تا 11 هزار 
تومان، سیب از ۷ تا 14 هزار تومان، خیار بوته ای ۶ هزار تومان و خیار 
گلخانه ای از 9 تا 10 هزار تومان فروخته می ش��ود. وی اضافه کرد: از 
دو سه هفته اخیر تا به امروز، شاهد افت قیمت همه میوه ها هستیم 
و این روند ادامه دار خواهد بود. دارایی نژاد گفت: در حال حاضر ۵00 
هزار تن پرتقال در انبار های اس��تان مازندران دپو شده است و امسال 
چند روز زودتر از سال قبل، عرضه میوه های شب عید را آغاز کردیم 
و قطعا تا ش��ب عید باز هم قیمت ه��ا کاهش می یابد. رئیس اتحادیه 
بارفروشان میوه و تره بار درخصوص کمبود نارنگی هم گفت: امسال 
به دلیل سرمازدگی محصول نارنگی در شهر های فسا و دارآب و تمام 
شدن محصوالت در شهر های استان مازندران با کمبود نارنگی مواجه 
ش��دیم که با برنامه ریزی صورت گرفته قرار شد 10 هزار تن نارنگی 
پاکس��تانی وارد ش��ود و با قیمت هر کیلو 1۵ هزار تومان در س��طح 

خرده فروشی عرضه شود.

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد
آرامش قیمت زعفران در بازار شب عید

عضو ش��ورای ملی زعفران از ثبات قیمت زعفران در بازار شب عید 
خبر داد و گفت با توجه به محدودیت سفر و مهمانی ها، تقاضایی برای 
خرید زعفران در بازار نیست. علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران 
در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات قیمت طای س��رخ در بازار خبر 
داد و گف��ت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۷ تا 8 میلیون 
تومان و حداکثر 13 تا 14 میلیون تومان است. وی قیمت زعفران را 
تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: زمانی که عرضه محصول در بازار 
افزایش یابد و کششی برای خرید وجود نداشته باشد، بدیهی است که 

قیمت ها کاهش می یابد و با کمبود عرضه قیمت باال می رود.
حسینی با اشاره به اینکه نوسان خاصی تا پایان سال در بازار متصور 
نیس��تیم، بیان کرد: با توجه به گس��ترش ویروس کرونا، محدودیت 
سفرها، مراسم و مهمانی مصرف زعفران کاهش می یابد که با این وجود 
بازار التهاب چندانی نخواهد داشت. عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: 
با وجود گسترش ویروس منحوس کرونا در کشور های منطقه، قیمت 
زعفران تغییری نخواهد داشت چراکه صادرات روند عادی خود را دارد. 
وی با بیان اینکه امکان بازاریابی بازار های جدید صادرات وجود ندارد، 
گفت: با توجه به برگزار نش��دن نمایش��گاه بین المللی و عدم شرکت 
در این بازارها، همانند گذشته امکان بازاریابی وجود ندارد، به همین 
خاطر نمی توان انتظار جهش چش��مگیر در صادرات را داشت. از این 
رو تا زمانی که محدودیت های کرونا در دنیا به پایان نرسد، نمی توان 
این انتظار را داشت. وی سطح زیرکشت زعفران را 1200 هزار هکتار 
اعام کرد و گفت: با توجه به س��طح زیرکشت پیش بینی اگر حداقل 
تولید 400 تن باش��د، اما آمار دقیق تولید را وزارت جهاد کشاورزی 
باید اعام کند. عضو ش��ورای ملی زعفران در پایان با بیان اینکه 20 
درصد تولید زعفران در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: 
۷0 تا 80 درصد تولید زعفران باید تولید شود، زیرا همه ساله از این 
میزان صادرات و بخش کمی از آن اس��تفاده می شود که برای توسعه 

بازار های هدف از این است.

گزارش فائو نشان داد
تداوم روند صعودی قیمت جهانی مواد غذایی

س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل متحد )فائو( اعام کرد قیمت 
جهانی مواد غذایی ماه میادی گذشته تحت تاثیر رشد قیمت اقامی 
نظیر ش��کر و روغن های گیاهی، برای نهمین ماه متوالی افزایش پیدا 
کرد. به گزارش ایس��نا، شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه 
سبدی از غات، دانه های روغنی، محصوالت لبنی، گوشت و شکر را 
بررسی می کند، در فوریه به 11۶ واحد در مقایسه با 113.2 واحد در 
ژانویه افزایش یافت. شاخص ژانویه در ابتدا 113.3 واحد گزارش شده 
بود که مورد بازبینی قرار گرفت. ش��اخص قیمت غات فائو در فوریه 
1.2 درصد رش��د ماهانه داشت. در میان غات مهم، قیمت سورگوم 
برمبنای ماهانه 1۷.4 درصد و برمبنای س��االنه 82.1 درصد افزایش 
داشت که به دلیل تقاضای قوی از سوی چین بود. قیمت ذرت و برنج 
هم افزایش پی��دا کرد اما قیمت صادرات گندم تا حدود زیادی ثابت 
ماند. ش��اخص قیمت شکر ماه میادی گذشته تحت تاثیر نگرانی ها 
نسبت به وضعیت عرضه در فصل 2020-2021 به دلیل کاهش تولید 
در کشورهای تولیدکننده بزرگ و تقاضای قوی از سوی آسیا، برمبنای 
ماهانه ۶.4  درصد رش��د کرد. شاخص قیمت روغن های خوراکی فائو 
در فوریه ۶.2 درصد رشد کرد و به باالترین حد از آوریل سال 2012 
تاکنون رس��ید. قیمت روغن پالم به دلیل نگرانی ها نسبت به ذخایر 

اندك صادرکنندگان بزرگ، برای نهمین ماه متوالی افزایش یافت.

اخبـــار

وزیر راه و شهرسازی گفت دشمنان باید بفهمند که تحریم ها و تهدیدها 
هیچ جایگاهی در متوقف کردن توسعه ایران و پیشرفت های اقتصادی این 

کشور ندارد.
محمد اس��امی در مراس��م بهره ب��رداری از 20طرح دریای��ی و بندری 
هرم��زگان در مجتمع بندری ش��هید رجایی در جمع خبرن��گاران افزود: 
امسال که سال تحریم های ناجوانمردانه دشمن بوده این حجم از طرح های 
افتتاحی به ویژه در روزهای پنجش��نبه هر هفته توس��ط رئیس جمهوری 

نشان از حرکت نوآورانه در بخش های مختلف تولیدی است.
20طرح بندری و دریایی بندر شهید رجایی به ارزش 3 هزار 3۵۶ میلیارد 
ریال به صورت تجمیع شده ازجمله 13 مخزن نگهداری فرآورده های نفتی 
به عنوان نخستین واحد تولیدی روغن های دریایی در بندرشهید رجایی از 
مهمتری��ن طرح هایی بود که به نمایندگی از 20 پروژه بندری و دریایی با 

سرمایه گذاری بخش خصوصی افتتاح و بهره برداری شد.

س��رمایه گذار این طرح نفتی در بندرشهید رجایی در ابتدای این مراسم 
در خص��وص ویژگی ه��ای مخازن نفتی گف��ت: این مخازن با مس��احت 
۷ه��زار و 892 مترمربع و حجم عملیاتی 13 ه��زارو ۵00 مترمکعب و با 
س��رمایه گذاری 3۵0میلیارد ریال احداث ش��ده که زمینه اشتغال 80 نفر 

را فراهم کرده است.
س��یدمجید طباطبایی، افزود: این طرح در زمینه تهیه، تولید، س��اخت 
و توزی��ع انواع روانکارهای صنعتی، خودروی��ی و دریایی فعالیت دارد و با 
مس��اعدت بندرشهید رجایی اولین محصول این ش��رکت تا قبل از پایان 

امسال به میزان 100 هزار لیتر روغن دریایی تولید می شود.
این س��رمایه گذار در ح��وزه روغن های دریایی، ضم��ن قدردانی از تیم 
اجرایی و مهندس��ی بندرش��هید رجایی، مخزن داری و تخلیه و بارگیری 
تانکر و کش��تی ب��رای انواع روغن ه��ای روانکاری به ظرفی��ت 1۵ هزار و 
۶00 مترمکعب و تخلیه و بارگیری از کشتی از 4 اسکله بندرنفتی خلیج 

فارس و تولید و توزیع محصوالت در هرمزگان و اس��تان های همجوار را از 
جمله مزیت های این طرح عن��وان کرد. امروز همچنین با حضور وزیر راه 
و شهرس��ازی در بندرشهید رجایی، شناور طناب گیر، در ردیف شناورهای 
تعهدش��ده برای س��ال جهش تولید در بندرعباس به آب انداخته ش��د و 
چندین فروند اس��کله گردش��گری در بنادر و جزایر استان و یک دستگاه 

ایکس ریز مورد بهره برداری قرار گرفت.
 تعمیر اساس��ی خط پنج ریلی بندرش��هید رجایی، بهره برداری از طرح 
دیسپاچینگ برق مجتمع بندری شهید رجایی، پایانه ترانزیتی و صادراتی 
و پایان��ه کاالی خطرن��اك از دیگر برنامه های س��فر ی��ک  روزه وزیر راه و 
شهرس��ازی است. در س��فر یک روزه وزیر راه و شهرسازی بهره برداری از 
۵0کیلومتر بزرگراه در هرمزگان و استخر سرپوشیده بندرلنگه، آغاز ساخت 
1۶0واح��د مس��کونی در بندرلنگه وکنگ، بازدید از پیش��رفت طرح های 

عمرانی بستک به سرانجام رسید.

وزیر راه و شهرسازی: 

تحریم ها مانع پیشرفت های اقتصادی ایران نمی شود

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران اعام 
کرد حمل و نقل ریلی راهکاری چندوجهی و مش��تری مدار برای تجارت 

امروز است.
به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اس��امی ایران، »س��عید 
رس��ولی« در سخنرانی خود در اجاس دریایی هندوستان 2021 ضمن 
معرفی مختصر شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران و توانمندی ها و 
فرصت ه��ای ارزنده راه آهن ای��ران برای کمک به ترانزیت منطقه، گفت: 
عملکرد ش��رکت راه آهن در بخش حمل و نقل بار در سال 2020 بیش 
از 34 میلیارد تن-کیلومتر بوده است که از این میزان 30 درصد به سهم 
حمل و نقل بین المللی و ۷0 درصد به سهم حمل ونقل داخلی اختصاص 

داشته است.
وی با اش��اره به اینکه از مجموع تناژ حمل شده در شبکه ریلی کشور 
2۵ درصد متعلق به بنادر اس��ت، افزود: از مجموع بنادر ساحلی ایران 4 
بندر اصلی و مهم ش��امل بنادر ش��هید رجایی، امام، خرمشهر در جنوب 
کش��ور و بندر امیرآباد در شمال به شبکه ریلی  متصل هستند که سهم 

این 4 بندر از کل عملکرد بنادر حدود 8۵درصد است.
معاون وزیر راه با بیان اینکه در آینده نزدیک بندر چابهار نیز به عنوان 
یکی از بنادر مهم و اقیانوسی در جنوب کشور و بندر کاسپین در شمال 
به شبکه ریلی متصل خواهند ش��د، خاطرنشان ساخت: ایران در بخش 
ترانزیت به علت دارا بودن موقعیت ممتاز جغرافیایی، منابع انرژی، نفت و 
گاز، ذخایر معدنی و منابع انسانی جایگاه ویژه ای دارد و دولت و راه آهن 
جمهوری اسامی ایران با درك این جایگاه مهم، برنامه های جدی خود را 

در جهت گسترش حمل و نقل ریلی دنبال می کنند.
خاك ایران در عمل کوتاه ترین مسیر اتصال کشورهای آسیای میانه با 

آب های آزاد بین المللی و مساعدترین مسیر برای ترانزیت است و در این 
میان راه آهن ایران به دلیل گس��تردگی، امنیت، حمل انبوه بار، مصرف 
س��وخت کمتر، کاهش زمان انتقال و از این رو کاهش قیمت و مقرون به 

صرفه بودن آن می تواند نقش عمده ای در این زمینه ایفا کند.
مدیر عامل ش��رکت راه آهن با تشریح موقعیت خلیج فارس به عنوان 
عنوان گلوگاه انرژی جهان افزود: در ش��مال ای��ران نیز دریای خزر قرار 
دارد که بهترین پل ارتباطی میان کش��ورهای ایران، روسیه، قزاقستان، 
ترکمنستان و آذربایجان اس��ت و می تواند نقش مهمی در تجارت میان 
این کشورها ایفا کند. بنادر شمالی و جنوبی از طریق راه آهن به یکدیگر 

متصل هستند.
زیربنای ریلی، اولویت شرکت راه آهن در رساندن شبکه ریلی به مرزها 
و اتصال با کش��ورها اس��ت و بر ای��ن باوریم که ام��روز تمرکز بر راه آهن 
ملی کافی نیست بلکه باید شرایط زیربنایی و بهره برداری در کشورهای 

همسایه در نظر گرفته شود.
رس��ولی از آمادگی شرکت راه آهن ایران به عنوان یک پل ارتباطی در 
منطقه خبر داد و خاطرنشان ساخت: برای تبدیل ایران به یک چهارراهی 
مه��م، کریدور یا مس��یر انتق��ال بین المللی چندوجهی ش��مال-جنوب 
)INSTC( پیش بین��ی ش��ده که می تواند ارتباط ترانزیتی کش��ورهای 
شمال اروپا، اس��کاندیناوی و روسیه را از طریق ایران با کشورهای حوزه 

خلیج  فارس، حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا برقرار کند.
مدیرعام��ل ش��رکت راه آه��ن ای��ن کری��دور را یک��ی از کوتاه ترین، 
کم هزینه ترین و سریع ترین مسیر ترانزیت کاال بین آسیا و اروپا دانست و 
ادامه داد: هزینه حمل کاالهای ترانزیتی از طریق کریدور شمال- جنوب 
تا 30درصد نسبت به سایر مسیرهای سنتی ارزان تر است و این کریدور 

تقاطع های متعددی با کریدورهای موجود میان کشورهای آسیای میانه 
و اروپ��ا دارد. وی اف��زود: این کریدور در ح��ال حاضر به صورت ترکیبی 
فعال اس��ت و در محور رشت � آستارا گسس��تگی دارد و اخیراً به دنبال 
توافق هایی با روس��یه کریدور شمال � جنوب از شاخه غرب دریای خزر 
به صورت ترکیبی فعال شده اس��ت که راه اندازی قطار آزمایشی در این 
کریدور در جلس��ه 20 اسفند با حضور کشورهای مسیر مشخص خواهد 
ش��د. رسولی با اشاره به اینکه دس��ت اندرکاران حمل و نقل می دانند که 
نیاز امروز راهکارهای چندوجهی است که در آن مشتریان با حمل و نقل 
درب-به-درب راضی می شوند، گفت: این دیدگاهِ مشتری مدار یک محیط 
جدی��د برای راه آه��ن ایجاد می کند. معاون وزیر راه و شهرس��ازی الزمه 
توسعه و فعال سازی کریدورهای بین المللی حمل و باری را ارتباط میان 
راه آهن و بنادر و همچنین توس��عه پایانه های کانتینری زمینی دانست و 
افزود: بندر چابهار که تنها بندر اقیانوس��ی کشور است از ظرفیت باالیی 
ب��رای واردات، صادرات و ترانزیت کاال برخوردار بوده و می تواند در فعال 

کردن کریدور بین المللی شمالی – جنوب نقش مهمی را ایفا کند.
وی افزود : با توجه به این مهم ایران در حال ساخت پروژه ریلی چابهار 
� زاه��دان با طول محور ۶28 کیلومتر، ظرفیت باری محور در افق طرح 

000’۷00’۷ تن است که فاز اول پروژه در سال 1400 است.
به گ��زارش ایرنا، موافقتنامه کریدور حمل ونقل بین المللی ش��مال  - 
 جنوب در شهریور 13۷9 در سن پترزبورگ به امضای وزرای حمل و نقل 
س��ه کشور ایران، هند و روسیه رسید. کریدور شمال - جنوب مهمترین 
حلقه تجارت بین آس��یا و اروپا اس��ت که در مقایسه با مسیرهای سنتی 
از نظر مس��افت و زمان تا 40 درصد کوتاه تر و از نظر هزینه تا 30 درصد 

ارزان تر است.

معاون امور اس��تان های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ای��ران گفت صادرکنندگان و تولیدکنندگان در زمان حاضر س��رداران 
جنگ اقتصادی هس��تند و نقش اساس��ی در حرکت چرخ تولید کشور 

دارند.
به گ��زارش ایرنا، مظفر علیخانی در آیی��ن تجلیل از صادرکنندگان 
اس��تان بوشهر، افزود: 8۵ درصد واردات کشور مواد اولیه، ماشین آالت 
و کاالهای واسطه ای اس��ت که برای واحدهای تولیدی کشور ضروری 

است و ارز الزم برای واردات آن را صادرکنندگان تامین می کنند.
وی با اش��اره به اینک��ه رهبر معظم انقاب ش��رایط حاضر را جنگ 
اقتص��ادی خواندند، اذعان کرد: در دو س��ال اخیر صادرات کش��ور بر 
اثر تحریم های ظالمانه دش��من با چالش های بس��یاری دست و پنجه 
نرم کرده  اس��ت و از سوی دیگر محیط پیچیده و سیاست های ارزی و 
بخش��نامه ها سبب شد مشکاتی برای صادرکنندگان و مجریان قانون 

ایجاد شود.
علیخانی با بیان اینکه امروز را برای صادرکنندگانی جشن می گیریم 
که در این ش��رایط دشوار موفق ش��دند صادرات کشور را به خوبی به 
پیش ببرند، گفت: تولید و صادرات کش��ور با مشکات بسیاری روبه رو 

است که باید حل شود تا دست و پای صادرکنندگان بسته نشود.
معاون امور اس��تان های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران با اش��اره به برخی از بخشنامه های صادراتی در ماه های گذشته، 
افزود: بازار صادراتی یک شبه به دست نمی آید که به صورت لحظه ای 
تصمیم به ممنوعیت یا آزادی صادرات کاالیی خاص گرفته ش��ود زیرا 
بازار هدف منتظر نمی ماند و به س��مت دیگ��ری گرایش پیدا می کند 

چون باید نیاز کشور خود را تامین کند.
وی اضافه کرد: از این رو رونق صادرات کشور نیازمند بازاری باثبات 

است که باید  شرایط الزم را برای ایجاد آن فراهم کرد.

علیخانی گفت: الزم اس��ت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور در 
کنار یکدیگر قرار گیرند تا تاش ش��ود سهم کشور از بازارهای منطقه 

افزایش یابند زیرا استان های کشور این ظرفیت را دارند.
معاون امور اس��تان های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران با بیان اینکه مساعدکردن فضای کسب و کار یکی از فاکتورهای 
اساس��ی توسعه صادرات است، تاکید کرد: الزم است نمایندگان بخش 
خصوصی و دولتی، بحث و تصمیم گیری کنند تا از مسائلی که مانع از 

رونق صادرات کشور می شود، جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: الزم است با برنامه ریزی و قوانین درست، زمینه برای 

تسهیل صادرات در کشور فراهم شود.
علیخانی ادامه داد: فلس��فه برگزاری روز ص��ادرات، عاوه بر تجلیل 
از صادرکنندگان نمونه کش��ور، آسیب شناس��ی سیاست های گمرکی، 
ارزی و صادراتی اس��ت تا با مش��خص کردن موارد تس��هیل کننده یا 

مشکل آفرین برای بهبود صادرات در آینده طرح ریزی شود.
وی افزود: الگوس��ازی ب��رای صادرکنندگان جوان و فرهنگ س��ازی 
ارزش��ی و هنجارس��ازی اقدام به ص��ادرات از دیگر فلس��فه های مهم 
گرامیداش��ت این روز است تا دیدگاه های اشتباهی که پیشتر در میان 
افکار عمومی جامعه نس��بت به صادرکنندگان رواج یافته است، اصاح 

شود.
معاون امور اس��تان های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ای��ران ادامه داد: تولید ثروت، اش��تغال زایی، صادر کردن فرهنگ غنی 
ایرانی اس��امی، افزایش رف��اه اجتماعی و برق��راری عدالت اجتماعی 
برخی از کارکردهای صادرات است که ارزآوری در اهمیت و جایگاهی 

پس از آنها جای می گیرد.
رئی��س ات��اق بازرگان��ی اس��تان بوش��هر نی��ز در این آیی��ن گفت: 
صادرکنندگان اس��تان بوش��هر امسال با همه مش��کاتی که به دنبال 

ش��یوع کرونا و تحریم های ظالمانه دش��من ایجاد شد، موفق شدند در 
10 ماه ابتدای امسال با احتساب میعانات گازی نزدیک به 20 میلیون 
ت��ن کاال به ارزش ۵میلی��ارد دالر و بدون احتس��اب آن نزدیک به 4 
میلی��ون تن به ارزش 180 میلیون دالر از 10 بندر و گمرك بوش��هر 

صادر کنند.
خورش��ید گزدرازی افزود: منطقه ویژه اقتصادی 1 بندر بوش��هر در 
رقابت با بندر امام خمینی و بندر شهید رجایی با همه زیرساخت هایی 
که دارند، موفق ش��د در صادرات سیمان، کلینکر و مواد معدنی از نظر 
وزنی و ارزش��ی رتبه نخست را کسب کند و صادرکنندگان با گسترش 
بازارهای صادراتی از کش��ورهای حوزه خلیج فارس به س��مت مقاصد 

دورتر چون کشورهای آفریقایی و آسیای شرقی توجه کنند.
وی از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت خواس��ت ب��ا توجه به کمبود 
زیرس��اخت های بندری در بوش��هر برای رقاب��ت در بازارهای هدف و 
کاهش هزینه های تمام ش��ده کاالهای صادراتی، یارانه حمل و نقل را 

به صادرکنندگان این استان اختصاص دهد.
گ��زدرازی اضافه کرد: با توجه به اینکه س��االنه بی��ن 1۷0 تا 180 
تن خرما در بوش��هر تولید می شود و این اس��تان توانمندی باالیی در 
صادرات این محصول دارد، احداث شهرك خرمایی در دستور کار قرار 
گرفته اس��ت و وزارت صمت در این زمینه همکاری و همراهی الزم را 

با مسئوالن استانی داشته باشد.
در پایان این آیین از مدیرعامل ش��رکت آبزی گس��تر ناب مطاف به 
عنوان صادرکننده نمونه کش��وری و مدیران عامل شرکت های توسعه 
صنایع پلی اس��تایرن انتخاب، پتروش��یمی نوری، پلیمر آریا ساسول، 
گوهر چاك بوشهر، سیمان مند دشنی، آبزیان تجارت مطاف بندر دیر، 
تیز سپیدار جنوب، پارس آبزیان رسول و بازرگانی عبدالکریم مالک به 

عنوان صادرکنندگان نمونه استانی تقدیر و تجلیل شد.

مدیرعامل راه آهن اعالم کرد

حمل ونقل چندوجهی ضرورتی برای پاسخ به تجارت امروز

معاون اتاق بازرگانی ایران:

صادرکنندگان نقش اساسی در حرکت چرخ تولید دارند

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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خبر مهم یک مقام ایران خودرو برای 
خریداران

مع��اون بازاریابی و ف��روش ایران  خودرو، ضمن اش��اره به 1۵0 
ه��زار قرارداد 1۵ تعهد فروش فوق العاده فعال ش��ده در این گروه 
خودروس��ازی، تمامی تعه��دات در این بخش زودت��ر از موعد، به 
مشتریان تحویل شده است؛ به گونه ای که میانگین تحویل خودرو 

در این طرح ها به 40 روز رسیده است.
به گ��زارش خبرگ��زاری خبرآناین، بابک رحمانی در حاش��یه 
برگزاری مراس��م قرعه کش��ی پیش فروش یک ساله هفت محصول 
ایران خ��ودرو، ضم��ن تاکید ب��ر کاهش تعهدات مع��وق به ۶000 
دستگاه خودرو گفت: صرفا این میزان تعهدات متعلق به محصوالت 
هایما و 20۷ اتوماتیک با سقف شیشه ای در آغاز سال کاری آینده، 
باقی خواهد ماند که این تعداد نیز در ماه های ابتدایی سال 1400 
به روز خواهد ش��د. تعهدات تمامی محصوالت به جز دو خودروی 

یادشده، قبل از آغاز سال کاری 1400 به روز خواهد شد.
 مع��اون بازاریاب��ی و فروش ایران خودرو با اینکه در س��ال 99 و 
در شرایط س��خت تحریم و کرونا، برنامه های تولید و عرضه ایران 
 خودرو به بهترین شکل ممکن مدیریت و بااطمینان از به روزآوری 
تعهدات معوق، تعهدات جدیدی ایجاد ش��ده است، به به روز بودن 
تحویل 13 برنامه فروش فوق العاده در سال  این گروه خودروسازی 
اشاره کرد و گفت: قرارداد حدود 1۵0 هزار تعهد فروش فوق العاده 
فع��ال ش��ده و تمامی تعه��دات در این بخش زودت��ر از موعد، به 
مش��تریان تحویل شده اس��ت؛ میانگین تحویل خودرو در فروش 

های فوری به 40 روز رسیده است. 
وی ایج��اد آرامش در بازار خودرو را مس��یر پی��ش گرفته ایران 
 خودرو اعام کرده و تصریح کرد: افزایش عرضه، س��بب شکس��ت 

حباب بازار و ایجاد روند کاهش در قیمت بازار شده است. 
ایران خودرو،  همس��و با راهبردهای وزارت صمت حرکت کرده و 
مطاب��ق با مصوبات و تصمیمات کمیت��ه خودرو، برنامه های متنوع 
فروش محصوالت را در س��ال جاری به اجرا گذاشته است. عاوه بر 
ف��روش فوق العاده، نیاز بخش��ی از مش��تریان از طریق طرح های 

پیش فروش و مشارکت در تولید تامین شده است.

احتمال اصالح طرح معامالت خودرو در بورس
مدیرعامل بورس کاال اظهار داش��ت با اتفاقاتی که اخیرا رخ داد 
همگان به این درك رس��یدند که قیمت گذاری دستوری در بورس 
امکان پذی��ر نیس��ت و در حال حاضر در ب��ورس کاال، هیچ کاالیی 

مشمول قیمت گذاری دستوری نیست.
حامد سلطانی نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
ورود معامات خودرو به بورس کاال اظهار داش��ت: ورود خودرو به 
بازار س��رمایه طرح مجلس بوده و نمایندگان در حال پیگیری این 

موضوع هستند.
وی درباره زمان اجرایی شدن این طرح مجلس گفت: در مجلس 
کمیسیون صنایع نقطه نظراتی درباره اصاح طرح اولیه داشتند و 
به همین دلیل در حال بررس��ی است و اجرایی شدن آن به زمان 

تصویب این طرح در مجلس بستگی دارد.   
مدیرعامل بورس کاال همچنین با اشاره به انتقادات کارشناسان 
و مس��ئوالن از جمله وزیر اقتصاد به دس��توری بودن قیمت ها در 
ب��ورس گفت: با اتفاقاتی ک��ه اخیرا رخ داد هم��گان به این درك 

رسیدند که قیمت گذاری دستوری در بورس امکان پذیر نیست.
سلطانی نژاد ادامه داد: در حال حاضر در بورس کاال، هیچ کاالیی 

مشمول قیمت گذاری دستوری نیست.
وی همچنین با اشاره به عرضه ظرفیت های صنعت حمل و نقل 
ریلی در بورس کاال گفت: از این پس این امکان برای صاحبان کاال 
فراهم خواهد بود که تیکت های حمل و نقل یا حواله های حمل و 
نقل��ی در بخش ریلی را با بهترین قیمت در بورس خریداری کنند 
و حمل و نقل محصول و بار خود را با قیمت رقابتی انجام دهند.

مدیرعام��ل بورس کاال ادامه داد: در این بس��تر معامات هم به 
شکل مناقصه و هم شکل مزایده امکان پذیر است.

سفر های برون شهری 2.1 درصد کاهش یافت
آخرین اطاعات دریافتی از 231۵ ترددشمار فعال در محور های 
برون ش��هری، نس��بت به روز قبل 2.1 درصد کاهش تردد را نشان 

می دهد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار راه و شهرس��ازی گروه اقتصادی باش��گاه 
خبرنگاران جوان، براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، 
سامانه های ترددشمار وگش��ت های شعب راهداری سراسر کشور، 
در ح��ال حاض��ر به اس��تثنای محور ه��ای مس��دود و ممنوع ذیا 
ذکرش��ده، مابقی محور های مواصاتی کشور باز و تردد در آنها به 

روال عادی در جریان است.
طی ش��بانه روز گذش��ته، آخرین اطاعات دریافت��ی از 231۵ 
ترددشمار فعال در محور های برون شهری، نسبت به روز قبل 2.1 
درصد کاهش تردد را نش��ان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه 
س��نگین 1۶ درص��د، اوج تردد بین س��اعات 1۷ تا 18 و کمترین 
ت��ردد بین س��اعات 3 تا 4 صورت پذیرفته ک��ه هموطنان عزیز با 
آگاهی از این موضوع می توانند س��اعات مناسب تری را برای سفر 

انتخاب کنند.

آیا تصویب احتمالی آن در سال آینده، قیمت خودرو را کاهشی می کند؟
به گزارش  تجارت نیوز، تعیین تکلیف FATF به سال 99 نرسید و در 
حالی که خیلی ها منتظر بودند امروز نتیجه اعام شود، محسن رضایی، دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که بررسی FATF در مجمع به 
فروردین 1400 موکول ش��ده اس��ت اما آیا تصویب احتمالی آن در سال 

آینده، قیمت خودرو را کاهشی می کند؟
 گمانه ه��ا درباره سرنوش��ت FATF به اوج خود رس��یده اس��ت و در 
شرایطی که عده ای از چهره های سیاسی نزدیک به دولت از احتمال باالی 
تصویب آن می گویند، چهره های نزدیک به جریان اصولگرایی و نمایندگان 
مجلس تصویب دو الیحه CFT و پالرمو FATF را دور از ذهن دانسته اند.

با این وجود اخبار FATF بس��یاری از خریداران ب��ازار خودرو را برای 
خرید پیش از س��ال نو مردد کرده اس��ت. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروس��ازان درباره تاثیر تصوی��ب FATF بر بازار خودرو به تجارت نیوز 
می گوید: زمانی که 98 درصد کشورهای جهان اصول اولیه تجارت با دنیا 

را پذیرفته اند، نپیوستن به FATF مصداق بارز خودتحریمی است و برای 
تجارت با دنیا هیچ راهی نداریم جز اینکه FATF را بپذیریم.

او ادامه می دهد: نپیوستن به FATF موجب شده است که نقل و انتقال 
پول برای خودروس��ازان بسیار دشوار ش��ود و همین مسئله تامین برخی 
قطعات از جمله قطعات الکترونیک را به تاخیر بیندازد و تولید را کاهشی 
کند. در نتیجه کاهش تولید موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو 
ش��ده اس��ت. نعمت بخش تاکید دارد که چنانچه FATF تصویب شده و 
خودروسازان خارجی برای همکاری وارد ایران شوند، قیمت خودرو در بازار 
آزاد تقریبا به اندازه نرخ  کارخانه می ش��ود و زمینه برای تک نرخی شدن 

خودرو فراهم می شود.
احتمال سقوط قیمت ها تا 50درصد

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو هم در این  باره به تجارت نیوز توضیح 
می دهد: پذیرفتن اصول اولیه تجارت با جهان، یعنی FATF و بازگشت به 

برجام پیش شرط الزم هستند اما کافی نیستند.

او ادامه می دهد: در صورتی که FATF تصویب ش��ود و هم زمان با آن 
بازگش��ت به برجام اتفاق بیفتد، بازار خودرو سقوط آزاد را تجربه می کند، 
ام��ا ریزش قیمت دوامی نخواهد داش��ت و دوباره نرخ ها به حالت س��ابق 
برمی گردند زیرا سقوط قیمت به صورت هیجانی و بر اثر کاهش انتظارات 
تورمی رخ می دهد اما افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ تورم به س��رعت 

تجربه نمی شود و در نهایت بازار با ثبات نسبی قیمت مواجه می شود.
این کارشناس درباره پیش بینی اش از میزان ریزش قیمت در بازار خودرو 
هم می گوید: در بازار خودروهای خارجی ریزش قیمت شدید است و به 40 
تا ۵0 درصد می رسد اما چنانچه FATF تصویب شود، در بازار خودروهای 

داخلی با کاهش 10 تا 1۵ درصدی قیمت مواجه می شود.
زاوه عل��ت این موضوع را متناس��ب نبودن قیم��ت خودروهای خارجی 
با به��ای فعل��ی دالر می داند و می گوی��د که ممنوعی��ت واردات، قیمت 
خودروهای خارجی را برمبنای دالر ۵0 هزار تومانی تغییر داده اس��ت اما 

بهای خودروهای داخلی با نرخ فعلی دالر در بازار آزاد متناسب است.

FATF کاهش 15 درصدی قیمت خودروهای داخلی با تصویب

بازار خودرو روزهای نس��بتا آرامی را س��پری می کن��د و همزمان با 
ثبات قیمت ارز قیمت خ��ودرو نیز از ابتدای هفته تاکنون ثابت مانده 
است؛ در این بین اما متقاضیان خودرو به امید کاهش قیمت ها از این 
ب��ازار کوچ کرده اند و تنها معدود مصرف کنن��دگان واقعی در این بازار 

حضور دارند.
بس��یاری از فعاالن بازار معتقدند این رکود کشدار تحت تاثیر انتظار 
برای کاهش قیمت ها در بازار رخ داده و همچنان بسیاری از خریداران 
بالقوه منتظر کاهش قیمت ها در بازار هستند تا تقاضای شان را بالفعل 

کنند.
محمدرض��ا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران، درخصوص دلیل 
شکل گیری انتظارات کاهشی در بازار خودرو به خبرگزاری خبرآناین 
گفت: افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار با سرعتی غیرقابل باور اتفاق 
افتاد و مش��تریان همچنان خود را با این بازار هماهنگ نکرده اند. این 
رشد نجومی و ناگهانی قیمت، سبب شکل گیری حبابی بزرگ در بازار 
ش��د و معموال وقتی قیمت کاالیی به صورت حبابی افزایش پیدا کند، 

انتظارات بر ترکیدن حباب متمرکز می شود. 
 به گفته وی با کاهش قیمت ارز و روند کاهشی در بازارهای موازی، 
قیم��ت خودرو نیز کاهش خواهد یافت ولی در ش��رایط فعلی نوس��ان 
بازارها و تاثیرپذیری بازار ارز از مناقش��ات سیاسی نوعی باتکلیفی را 
ایجاد کرده است اما به محض ایجاد ثبات در این بازارها، کاهش قیمت 

در بازار خودرو نیز محتمل است.

وی با اش��اره به اینکه این انتظار ب��رای کاهش قیمت بازار انتظاری 
طبیعی و درس��ت است، گفت: موضوع اینجاس��ت که برخی معتقدند 
باید قیمت کارخانه نیز کاهش یابد این در حالی است که فاصله قیمت 
کارخانه با بازار فاصله ای قابل توجه است.  اتفاقا همین فاصله عجیب و 
غریب سبب شد بسیاری از خریداران خودرو صاحب رانت های عجیب 
و غریب شوند چراکه می توانستند خودرویی که از کارخانه گرفته اند را 

حتی بیش از دو برابر قیمت در بازار آزاد بفروشند.
 این فعال صنعت قطعه س��ازی ادامه داد: هم��ه این عوامل زمینه را 
برای زیان دهی صنعت خودرو فراهم کرد و بررس��ی صورت های مالی 
خودروس��ازان نش��ان می دهد این صنعت زی��ان هنگفتی را در همین 
س��ال ها که رش��د تورم، افزایش رعدآس��ای قیمت خودرو را به همراه 

داشته است، تجربه کند.
 به گفته وی س��اختار قیمت گذاری در ایران زیان عجیبی را متوجه 
یک��ی از بزرگترین صنایع غیرنفتی ایران ک��رد و در این میان کمبود 
قطعه و تاثیر تحریم ها نیز سبب شد حجم تولیدات دستخوش کاهش 

گردد.
نجفی من��ش درخصوص علت زیان دهی این صنعت طی س��ال های 
اخیر گفت: در هیچ جای دنیا قیمت خودرو در خارج از کارخانه تعیین 
نمی ش��ود و خ��ود کمپانی ها قیمت خودرو را تعیی��ن می کنند، اما در 
ایران قیمت کارخانه خودرو را در جایی مانند شورای رقابت و خارج از 
خود کارخانه تعیین می کنند که منجر به ضرردهی کمپانی ها می شود.

وی در ادامه افزود: قیمت گذاری دس��توری زمینه زیان دهی صنعت 
خ��ودرو را ایجاد کرد، این قیمت گذاری با هدف ایجاد ش��رایط خرید 
برای مصرف کننده در دستور کار قرار گرفت اما تفاوت شدید قیمت ها 

سبب شده است که مصرف کننده نیز در بازار متضرر شود.
نجفی من��ش در ادام��ه گفت: در ح��ال حاضر به ص��ورت امتحانی 
قیمت گذاری دستوری در یکی از کمپانی های تولیدکننده خودروهای 
دیزل متوقف ش��ده اس��ت و از آنجا که تولیدات این کمپانی کمتر از 
سایر خودروسازهای کش��ور است به آن اجازه داده شده است تا برای 

خودروهای خود قیمت تعیین کند.
وی در ادام��ه اف��زود: توقف قیمت گذاری دس��توری در این کمپانی 
تاکنون منجر به کاهش زیان دهی این خودروساز شده است و در آینده 
نی��ز به احتمال زی��اد قیمت خودروهای موجود در ب��ازار این کمپانی 

کاهش پیدا خواهد کرد.
ای��ن عضو اتاق بازرگانی در آخر درخص��وص احتمال کاهش قیمت 
خودرو گفت: من مطمئن هس��تم افزایش قیم��ت کارخانه ای خودرو 
منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد ش��د چراکه تقاضای غیرواقعی 
موج��ود را از می��ان می برد و ب��ه تدریج منجر به متعادل ش��دن بازار 

می گردد.
ب��ه گفت��ه وی کاه��ش س��ود دالالن مهمتری��ن اقدامی اس��ت که 
سیاست گذار برای مدیریت بازار باید در دستور کار قرار دهد در حالی 

که ابزار قیمت گذاری در بسیاری از موارد به کمک دالالن می آید.

س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به اینکه قاچاق 
خودروه��ا با قاچ��اق بقیه کاالها فرق اساس��ی دارد، گفت این قاچاق، 

سفارشی و ویژه است و مشتری خاص دارد.
 به گ��زارش ایران جی��ب، حمیدرضا دهقانی نیا با اش��اره به اینکه 
دستگاه هایی از جمله گمرك، پلیس راهور، پلیس گذرنامه و دبیرخانه 
مناطق آزاد ویژه اقتص��ادی در ورود قانونی خودروهای خارجی نقش 
دارن��د، اف��زود: اگر همه ما وظایف خود را به درس��تی و به دقت انجام 
دهیم موضوعاتی مانند ورود خودروهای قاچاق، بسیار کمرنگ می شود.
وی اف��زود: برای برخ��ورد با قاچاق خودروها نباید س��راغ قاچاقچی 
ُخ��رد برویم بلکه باید اج��ازه دهیم کل جریان ورود، محقق ش��ود تا 
بتوانیم کس��ی که تامین کننده مالی و سفارش دهنده این قاچاق است، 
دس��تگیر کنیم.  دهقانی نیا با اشاره به اینکه این موضوع، اسناد دارد، 
گف��ت: در پرونده نگین خودرو همین اتفاق افتاد، 424 خودرو موجود 
بود اما براس��اس اس��ناد ۵۶ هزار خودرو. این تعیین تکلیف شد برای 
کس��ی که سر شبکه بود نه کس��ی که کار نقل و انتقال این خودروها 

را انجام می داد.

 وی ادامه داد: زنجیره را رصد کردیم و کل شبکه قاچاق را زیر ضربه 
قرار دادیم.  س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاس��خ به 
این پرس��ش که این خودروهای قاچاق، چگونه پاك می شوند؟ گفت: 
پلیس راهور باید درخصوص پاك کردن خودروها دقت بیشتری کند 

و در برخی موارد هم ممکن است پاك، جعلی باشد.
 دهقانی نیا با اش��اره به پاك های گذر موقت، افزود: اش��خاصی که 
با خودروهای گذر موقت، وارد کش��ور می شوند اگر خودرو را در داخل 
کش��ور بگذارند و خودش��ان خارج شوند، متوجه نمی ش��ویم زیرا باید 
ارتباط بین همه دس��تگاه ها و خودروهای وارداتی عبور موقت با پلیس 
راه��ور و گذرنامه در قالب س��امانه جامع و یکپارچ��ه و کارآمد برقرار 
باشد تا این اشخاص قابل رصد باشند اما اکنون این سامانه ها یکپارچه 

نیستند.
 وی از مردم خواس��ت در خرید خودروهای خارجی به اس��ناد آنها 

دقت کنند زیرا ممکن است دستکاری شده باشند.
 س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: ضابطان باید با 
قاچاقچی��ان اصلی و تأمین کنندگان مالی و س��فارش دهندگان خودرو 

قاچاق، برخورد کنند و صرف برخورد با قاچاقچی ُخرد کافی نیست.
 دهقانی نیا با اشاره به اینکه قاچاق، موضوعی کاما تخصصی است، 
افزود: اگر بخواهیم این موضوع را تبیین کنیم به تفسیر نیاز داریم که 
در این صورت برخی ها از ما ایراد می گیرند که این تفسیر ممکن است 

به آموزش قاچاق منجر شود.
 وی با اش��اره به اینکه قاچاق خودرو با بقیه قاچاق ها تفاوت اساسی 

دارد، اضافه کرد: قاچاق خودرو، سفارش و مصرف کننده خاص دارد.
 دهقانی نیا گفت: یکی از حفره ها؛ گذر موقت خودرو اس��ت که باید 
درباره آن چاره اندیش��ی ش��ود و اطاعات این خودرو ها باید عاوه بر 
گم��رك با بقیه ضابطان از جمله پلیس راهور و پلیس مبارزه با قاچاق 

به اشتراك گذاشته شود.
 س��خنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: برای 108 خودرو 
در آذربایجان غربی در پلدش��ت پرونده تش��کیل ش��د که محکومیت 
280 میلیارد تومانی گرفتند، همچنین 1۷ دس��تگاه خودرو لوکس در 
ک��رج داریم که محکومیت ۷3 میلی��اردی گرفتند که خأل و نقص آن 

هم ورود موقت بود.

محمدرضا نجفی منش: کاهش سود دالالن باعث تعادل در بازار خودرو می شود

شرط کاهش قیمت خودرو در بازار چیست؟

چگونه قاچاق خودرو به کشور انجام می شود؟
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ش��رکتی دانش بنیان با تولید انواع سیس��تم های هیدرولیک صنعتی، بازار 
داخلی این محصوالت را گسترش داد و کارایی آنها را ارتقا بخشید.

شرکت رکس��ان پارس��یان یکی از مجموعه های فناور داخلی است 
ک��ه با هدف تولی��دات، نص��ب و راه اندازی 
سیستم هیدرولیک صنعتی در داخل کشور 
فعالیت می کند. این مجموعه با اس��تفاده از 
جدیدتری��ن فناوری ها به حوزه س��اخت و 
طراحی این سیس��تم ها ورود کرده و امروز 
به یکی از ش��رکت های پیشروی صنعتی در 

این حوزه بدل شده است.
هدف از هیدرولیک صنعتی، مطالعه عملکرد 
س��یاالت مایع محبوس تحت فش��ار، در انتقال 
دقی��ق و کنترل ش��ده قدرت و حرکت اس��ت. 
ماهیت مایع تحت فشار و تناسب فشار با سطح، 
موجب می شود تا تغییر سطح، نیرو و همچنین 
فش��ار تشدید شود. امکان تشدید فشار و نیرو از 

یک سو و انعطاف پذیری سیس��تم های هیدرولیکی از سوی دیگر کارایی این 
سیستم ها را در صنعت ارتقا داده است.

»طراحی، تامین و اجرای سیس��تم های هیدرولیک، طراحی س��یلندرهای 

هیدرولیکی براساس نیاز مشتری«، »تامین شیرهای کنترل کاربردی در حوزه 
شیرهای یکطرفه، شیرهای کنترل فشار و شیرهای کنترل جریان« و »تامین 
همه مدل ه��ای پمپ و موتور هیدرولیکی، ش��یرهای کارتریجی، محصوالت 
روانکاری، شلنگ هیدرولیک و آکوموالتورهای 
هیدرولی��ک« از جمله محصوالت تولیدی این 

شرکت است.
محم��د ش��عبانی، مدیرعامل این ش��رکت 
دانش بنی��ان ب��ا ارائ��ه تعریف��ی از سیس��تم 
هیدرولی��ک، گفت: فن��اوری تولی��د، کنترل 
و انتقال قدرت توس��ط س��یال تحت فش��ار را 
هیدرولیک می نامند. یک سیستم هیدرولیک 
چهار کار اساس��ی انجام می ده��د. یکی از این 
کارکرده��ا، تبدیل انرژی مکانیک��ی به قدرت 
سیال تحت فش��ار است که این کار را به وسیله 

پمپ ها انجام می دهد.
وی افزود: انتقال سیال تا نقاط موردنظر کار 
دیگر این سیستم ها است که توسط لوله ها و شلنگ ها انجام می شود. همچنین 
کنترل فشار، جهت و جریان سیال از طریق شیرها نیز توسط این سیستم انجام 

می شود و در نهایت عملگرها کار خود را آغاز می کنند.

یک شرکت دانش بنیان موفق شد با طراحی سامانه آناین در زمینه یادگیری 
کتاب ها و مباحث علمی و دانشگاهی تحول ایجاد کند. دانا خواجوی، مدیرعامل 
ش��رکت دانش بنیان همراه علم، گفت: اپلیکیش��ن های عمومی بسیاری در حوزه 

کتاب خوانی عرضه ش��ده اس��ت که بیش��تر نشر 
کتاب های عمومی و افزایش سرانه مطالعه را به عنوان 
هدف خود قرار داده اند. با توجه به مطالعات صورت 
گرفته در این واحد دانش بنیان، س��امانه یادگیری 
الکترونیک موس��وم به بوکت تاس��یس شد که در 
بستر متفاوتی فعالیت می کند. مدیرعامل شرکت 
دانش بنی��ان همراه علم ادامه داد: در س��امانه های 
دیگر ممکن اس��ت که کتاب در فرمت هایی مانند 
پی دی اف، عرضه ش��ود. این مسئله ممکن است 
باعث ش��ود که برخی سودجویان مالکیت معنوی 
اثر را رعایت نکنند، به همین دلیل برخی ناش��ران 
درباره انتش��ار الکترونیک��ی کتاب های خود تردید 
دارن��د. به گفت��ه وی، در این س��امانه، کتاب های 

 BKT درسی و دانشگاهی عرضه شده است و از طریق ارائه کتاب ها تحت فرمت
کاربر امکان دانلود مطلب را ندارد. با این همه کاربران می توانند مطلب را به صورت 
تحت وب مطالعه کنند و از نکات موردنظرش��ان یادداشت برداری کنند. خواجوی 

ضمن توضیح دیگر ویژگی های فنی این سامانه گفت: کاربران همچنین می توانند 
با دیگر مخاطبان س��ایت در مورد کتب مورد مطالع��ه، گفت وگو کنند و نظرات 
خود را به اش��تراك بگذارند. به غیر از کتب دانش��گاهی و درسی، مقاالت علمی 
نیز در این پایگاه داده در دسترس قرار داده شده 
است. مدیرعامل شرکت دانش بنیان همراه علم، 
ضم��ن تاکید بر حفظ کامل حقوق مولف، افزود: 
هدف ما در این مجموعه تسهیل فرآیند یادگیری 
با اس��تفاده از نوآوری است. خوشبختانه معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با معرفی این 
شرکت به نهادهایی مانند وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی زمینه همکاری بیش��تر ما با نهادهای 
آموزش��ی کشور را فراهم کرد. مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان همراه علم همچنین بیان کرد: بر این 
اساس در حال همکاری با نهادهایی مانند دانشگاه 
عامه طباطبائی، مرکز نشر وزارت علوم، دانشگاه 
ش��یراز و بیش از 10 واحد آموزش��ی و اجرایی دیگر هس��تیم. محتوای موردنظر 
و منتشرش��ده توس��ط این نهادها از طریق سامانه بوکت در دسترس مخاطبان و 

دانشجویان آنها قرار می گیرد.

خالقیت به کمک دانشجویان آمد؛ سامانه ای برای کتاب خوانی طراحی شددقت انتقال مایعات صنعتی ارتقا یافت تا کنترل فشار بهینه تر شود

معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس اتاق بازرگانی س��وریه با 
یکدیگر دیدار کردند.

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و محمدابوالهدی 
اللح��ام رئیس اتاق بازرگانی س��وریه با یکدیگر دیدار کردند و درباره توس��عه 

تبادالت فناورانه و مالی بین دو کشور به گفت و گو نشستند.
س��تاری در این دیدار با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت بخش خصوصی، 
گفت: یک فرهنگ جدید در کش��ورمان ش��کل گرفته و آن هم توجه ویژه به 
بخش خصوصی اس��ت. تاش می کنیم این فرهنگ را در کشور ترویج کنیم. 
این کار به توسعه فناوری در کشور با کمک بخش خصوصی منجر شده است.

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری همچنین اف��زود: همانطوری که 
نمی توان از دولت انتظار تولید کاال داش��ت، انتظار تامین و تولید فناوری هم 
از این بخش درست نیست، چون دولت نمی تواند واکسن یا دارو تولید کند و 
در اختیار مردم قرار دهد بنابراین تقویت بخش خصوصی بسیار ضروری است.

 نیروی انسانی متخصص مسیر آینده سازان ایران هستند
رئی��س بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه پیش از ش��کل گیری زیس��ت بوم 
فناوری و نوآوری، ایران را به واسطه ذخایر نفت و گاز می شناختند، گفت: اما 
امروز نیروی انسانی متخصص و خبره، مسیر اقتصادی کشورمان را تغییر داد. 
به گونه ای که تعداد باالیی دانش��جو در ایران داریم که آینده سازان کشورمان 

هستند.
ستاری ادامه داد: ایران در بخش آموزش هزینه زیادی می کند، اما خروجی 
آن در جامعه زیاد مش��هود و مش��خص نیس��ت. برای اینکه این آموزش ها به 
نتیجه برسد و جامعه از آن منتفع شود باید زیست بوم فناوری و نوآوری آن در 
کشور شکل می گرفت که این کار را شروع کرده ایم و شرکت های دانش بنیان، 
صندوق های خطرپذیر، پارك های علم و فناوری به عنوان بازیگران اصلی این 

زیست بوم به میدان آمدند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری وجود 10 هزار استارت آپ و نزدیک 
به ۶ هزار شرکت دانش بنیان در کشور را نشانه ای از بلوغ زیست بوم فناوری و 

نوآوری در کشور دانست و گفت: نسل جدیدی از کارآفرینان جوان، دنیا دیده 
و فعال در کشورمان شکل گرفته اند که به شکلی بین المللی فعالیت می کنند.

 از مزایای خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران استفاده کنید
ستاری همچنین افزود: شما برای استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص 
خود باید به ایجاد شرکت های دانش بنیان اقدام کنید. خانه نوآوری و صادرات 
فناوری ایران در س��وریه هم محل مناس��بی برای ش��ما است تا از تجربیات و 

توانمندی های موجود در شرکت های ایرانی الگوبرداری کنید.
رئیس س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خاق 
ادامه داد: امروز زیست بوم فناوری و نوآوری آنقدر نقش خود را خوب ایفا کرده 

که سهم بودجه نفت در کشورمان به کمتر از 10 درصد رسیده است.
ستاری همچنین بیان کرد: ایران آمادگی دارد تا نسل کارآفرین کشور سوریه 
را آموزش دهد و دانش الزم را در اختیار عاقه مندان قرار دهد. ایران در همه 

حوزه های فناورانه آماده انتقال فناوری و تجربه های خود به سوریه است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه پیروزی سوریه به مثابه 
پیروزی ایران اس��ت، گفت: ایران برای پیروز ش��دن سوریه در جنگ آمادگی 

کامل دارد و برای تحقق آن هر کاری می کنیم.
در ادام��ه این دیدار محمدابوالهدی اللحام، رئیس اتاق بازرگانی س��وریه نیز 
ضمن خیرمقدم به هیأت ایرانی، گفت: س��وریه پیش از جنگ ش��رایط خوبی 
داشت و سال 2018 میزان تجارت سوریه حدود ۶1 میلیارد لیر بود و به ایران 
نیز ۵ میلیارد لیر صادرات داشتیم که امیدواریم از این پس این میزان تجارت ها 
میان دو کشور بیشتر شود. ما به دنبال تسهیل بازرگانی و تسریع تبادالت مالی 

بین دو کشور هستیم.
وی همچنی��ن بی��ان کرد: به زودی از یک هیأت بازرگانی س��وری از کیش 
بازدید خواهد داش��ت تا از زیرساخت های فناورانه بازدید کنیم. ارائه تخفیفات 
گمرکی میان دو کش��ور یک ضرورت است. س��فر شما نیز نقطه عطف ایجاد 
تس��هیات برای صادرات و تبادل فناوری میان دو کشور است. سعی می کنیم 
از امکانات آزمایشگاه های تخصصی ایرانی در کشورمان به خوبی استفاده کنیم.

خانه نوآوری و صادرات ایران در سوریه با حضور سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری و بسام ابراهیم وزیر تحقیقات و آموزش عالی سوریه 
گش��ایش یافت. محصوالت40 ش��رکت دانش بنیان و خ��اق در این مکان به 
نمایش درآمد  و فضایی را برای تس��هیل صادرات محصوالت و دس��تاوردهای 
دانش بنی��ان، فناور و خاق ایرانی به کش��ور س��وریه ایجاد ک��رد؛ مرکزی که 
پیش از این در چین، کنیا، ارمنس��تان و ترکیه راه اندازی ش��ده و قرار اس��ت 
دیپلماسی فناوری ایران با دیگر کشورها را گسترش دهد. این خانه در مساحت 
۶20 مترمربعی راه اندازی ش��د و محصوالت 40 شرکت فناور در حوزه برق و 
الکترونیک، دارو، مواد پیشرفته، فناوری اطاعات و ارتباطات، فناوری زیستی، 

کشاورزی و دیگر حوزه های فناورانه را نمایش می دهد.
 خانه نوآوری ایران تسهیلگر صادرات دانش بنیان ها به کشور سوریه

سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم گشایش 
خانه نوآوری و صادرات ایران در سوریه، گفت: سفر به این کشور نتایج پرباری 
برای مان داشت و پایه همکاری های خوبی میان دو کشور گذاشته شد. در بحث 
ص��ادرات محصوالت فناورانه و دانش بنیان ایران به س��وریه مذاکرات خوبی با 

نخست وزیر و وزرای کابینه این کشور داشتیم.
ستاری ادامه داد: البته گشایش خانه نوآوری و صادرات ایران در این کشور، 

تس��هیلگر صادرات محصوالت کش��ورمان به س��وریه اس��ت. تاش می کنیم 
دس��تاوردهای فناورانه و نوآورانه دانش بنیان های ایرانی را در اختیار این کشور 
ق��رار دهیم. مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری همچنی��ن بیان کرد: 
تفاهم نامه ای که با وزارت علوم کش��ور س��وریه نیز امضا کردیم، تسهیلگر این 

همکاری ها و بابی برای توسعه تبادالت علمی و فناوری میان دو کشور است.
امضای تفاهم نام��ه همکاری میان معاونت علمی و فن��اوری و وزارت علوم 

سوریه
در س��فر معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری و هی��أت 40 نفره ای از 
نمایندگان ش��رکت های دانش بنیان به کشور سوریه، یک تفاهم نامه همکاری 
میان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت تحقیقات و آموزش 

عالی سوریه به امضا رسید.
ای��ن تفاهم نامه با هدف ایجاد خط اعتب��اری 10 میلیون دالری برای ایجاد 
آزمایش��گاه مرجع در دمشق به امضای س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و بس��ام ابراهیم وزیر تحقیقات و آموزس عالی سوریه رسید. 
براساس این توافق مقرر شده است با همکاری ایران، آزمایشگاه هایی تخصصی 
در حوزه های مختلف زیس��ت فن��اوری، فناوری نانو و اطاع��ات و ارتباطات، 

فیزیک، ریاضی و شیمی در کشور سوریه ایجاد شود.

40 محصول دانش بنیان و خالق به نمایش درآمد
 رونق صادرات و بازار محصوالت ایران ساخت در دمشق

تسـال با یک سـال تاخیر فیس لیفت دوم مدل S با نام تسال مدل S Plaid را با قوای 
محرکه جدید مجهز به سه موتور الکتریکی معرفی کرد و در جدیدترین مصاحبه ایالن 
ماسـک با پادکسـت »Joe Rogan Experience« حرف از این محصول جدید نیز به 

میان آمده است.
به گزارش دیجیاتو، ماسک قول داده که از ماه آینده این محصول را به فروش برساند. 
مدل S Plaid برای رسـیدن به سـرعت 96 کیلومتر بر ساعت به تنها 1.96 ثانیه زمان 
احتیاج دارد و با اینکه یک سـدان سـایز متوسـط سنگین وزن اسـت اما این شرکت 
همانطور که در سال قبل به دنبال رکوردشکنی در پیست نوربرگ رینگ آلمان موسوم 

به جهنم سـبز بود، قصد دارد تا مجددا به این پیسـت بازگردد و یک رکورد زیر هفت 
دقیقه را به ثبت برساند.

تسال سال گذشته توانسته بود با تغییرات زیاد و استفاده از الستیک اسلیک یا همان 
مسابقه ای رکورد هفت دقیقه و 13 ثانیه را به ثبت برساند. در همین رابطه ایالن ماسک 
می گوید: »ما به دنبال این هستیم تا زمان سال گذشته خود را بهبود دهیم و پس از آن 
نیز قصد داریم تا یک رکورد زیر هفت دقیقه را به ثبت برسانیم. در صورت ثبت چنین 

رکوردی این یک دستاورد عالی برای ما به شمار خواهد آمد.«
در حـال حاضر تنها 10 خودرو تولیدی توانسـته اند زمانی کمتـر از هفت دقیقه را به 

ستاری: مسیر اقتصاد ایران با توان جوانان و بخش خصوصی تغییر کرد و 
امروز سهم بودجه نفت در ایران به کمتر از  10درصد رسیده است

ایالن ماسک: تسال مدل S Plaid توانایی ثبت زمان کمتر از 7 دقیقه را در پیست نوربرگ رینگ دارد

دریچــه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیر بهداشت سوریه دیدار کردند 
تا درباره انتقال فناوری های حوزه پزشکی ایران به این کشور گفت و گو کنند.

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اس��امی ایران و 
حسن الفباش وزیر بهداشت سوریه دیدار کردند.

ستاری در این دیدار با اشاره به اینکه زیست بوم فناوری و نوآوری در ایران 
طی این س��ال ها با فعالیت بازیگران و نقش آفرینان آن گسترش قابل توجهی 
را تجربه کرده است، گفت: بازیگرانی همچون شرکت های دانش بنیان و خاق 
که اکنون ما را به نقطه ای رس��انده اند که در بس��یاری از حوزه ها مانند دارو، 

تجهیزات پزشکی و بیوتکنولوژی حرف های زیادی برای گفتن داریم.

ستاری: صادرات فاکتور 7 را به 
روسیه آغاز کردیم
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س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اس��امی ایران و 
حسین عرنوس نخست وزیر سوریه دیدار کردند.

تب��ادل تجربیات علمی و فناوری دو کش��ور در زمینه های گوناگون یکی از 
موضوعات اصلی این دیدار بود که روی آن تاکید 
ش��د تا همکاری های علمی در حوزه هایی مانند 
زیس��ت فناوری، فناوری اطاع��ات و ارتباطات 
و ف��روش و ص��ادرات تجهیزات آزمایش��گاه ها و 
دانشگاه ها، تجهیزات بیمارستانی ایران ساخت، 
آموزش و توانبخش��ی پزشکی و حوزه کشاورزی 
ش��کل گیرد. دیپلماسی علم و فناوری در دنیای 
امروز تا جایی پیش رفته است که سیاست های 
خارجی کشورها را نیز از خود متأثر کرده است. 
پس تقویت و گسترش آن با توسعه همکاری های 
علمی و فناورانه با سایر کشورها امری مهم است؛ 
موضوعی که در سفرهای معاون علمی و فناوری 
به سایر کشورها دنبال می شود. در این سفر نیز 

تبادل فناوری و توسعه دیپلماسی فناوری دنبال شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسامی ایران در این دیدار با تایید بر 
اینکه اتکا به فروش نفت سال ها بر اقتصاد ایران سایه انداخته بود، گفت: اکنون 

به نقطه ای رسیدیم که با شکوفایی زیست بوم فناوری و نوآوری در ایران اقتصاد 
دانش بنیان در حال کنار زدن اقتصاد نفتی است. در این زیست بوم حدود 3 و 
نیم میلیون دانشجو داریم که تعداد قابل توجهی از آنها در رشته های مهندسی 

مشغول تحصیل هستند.
ستاری ادامه داد: بیش از 10 هزار استارت آپ 
در ایران فعال هستند که با خاقیت و نوآوری 
خود محص��والت فناورانه ای را به جامعه هدیه 
می دهند. همچنین نزدیک به ۶ هزار ش��رکت 
دانش بنیان و یک هزار و 400 ش��رکت خاق 
با گردش مال��ی قابل توج��ه در ایران فعالیت 
می کنند ک��ه زیرس��اخت های وس��یع تولید 
تجهیزات پزش��کی، آزمایش��گاهی و دارویی را 
توسعه داده اند. با تمام توان آمادگی انتقال این 
تجربیات را به همسایگان و منطقه منا را داریم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ب��ا بیان اینکه در 
جهان عرب استارت آپ های خوبی وجود دارد، 
افزود: راه اندازی پارك فناوری مش��ترك یکی از پیشنهادات ما برای همکاری 
دوجانبه اس��ت. ما آمادگی داریم تا همکاری های علمی و فناورانه را با س��ایر 

کشورها گسترش دهیم.

در واکنش به یک رفتار نژادپرستانه علیه مهاجران، مؤسسات دانشجویی در 
لندن متعهد شده اند در واکنش به چنین رویکردهایی واکنش نشان دهند.

مؤسس��ات دانش��جویی در لندن متعهد ش��ده اند پس از آنکه رس��تورانی 
محل��ی، چینی ها را مس��بب قرنطین��ه و مقصر 
محدودیت ه��ای رف��ت و آمد دانس��ت، در برابر 
نژادپرستی بایستند. یکی از رستوران های اونتاریو 
در کان��ادا، ب��ا نصب تابلویی مقاب��ل مغازه خود، 
حضور چینی ها و ش��یوع ویروس چینی را دلیل 
اصلی آسیب های ناشی از قرنطینه دانست و مورد 
اعتراض ش��دید مهاجران از جمله دانش��جویان 
بین المللی ق��رار گرفت. طوماری با هدف آگاهی 
بیشتر مردم از وقوع این جنایات نفرت انگیز نژادی 
که در جوامع اتفاق می افتد با بیش از 8000 امضا 
از زمان نصب این تابلو تاکنون، به امضا رس��یده 
اس��ت. آنسل یو، دانشجوی سال چهارم دانشگاه 
وس��ترن که اصالتاً اهل چین است بیان کرد که 

رویکردهای نژادپرستانه، کل جامعه دانشجویان بین المللی و مهاجران آسیایی 
را در وضعیت بس��یار بدی قرار داده اس��ت. بن کای، یکی دیگر از دانشجویان 
چینی گفت که این رفتارها باعث می شود مردم آسیا احساس ناراحتی کنند 

و به طور مداوم نگران امنیت خود باش��ند. در بیانیه مش��ترك، رهبران کالج 
دانشگاه کینگ، دانشگاه وسترن، کالج دانشگاه برشیا، کالج دانشگاه هورون و 
کالج فنشاوه گفتند رفتار نژادپرستانه علیه دانشجویان بین المللی که در ساخت 
خانه و ش��هر به ما یاری می رسانند، غیر قابل 
قبول اس��ت. آنها در این بیانیه اعام کردند که 
ما به عنوان مس��ئوالن دانشگاه ها و مؤسسات 
تحصیات تکمیلی لندن، موظفیم که جامعه 
را نسبت به آسیب های نژادپرستی آگاه کنیم. 
چندفرهنگی دانشجویان ما به ارتقای ساختار 
فرهنگی جامع��ه کمک می کند. به عنوان یک 
کشور متش��کل از مردم بومی و مهاجران، چه 
کاری می توان کرد ج��ز اینکه از تنوع قومی و 
فرهنگی اس��تقبال کنیم؛ ای��ن امر باعث غنی 
شدن هرچه بیشتر فرهنگ کشورمان می شود.

آنه��ا در ادام��ه این بیانیه اضاف��ه کردند که 
مأموری��ت جمع��ی ما ب��ه عنوان مؤسس��ات 
تحصیات تکمیل��ی، ایجاد همدل��ی، تفاهم و پذی��رش از طریق تاش های 
آموزشی و پژوهشی در راستای صلح و احترام متقابل است. نژادپرستی در این 

شهر، این استان و این کشور جایی ندارد.

دانشجویان بین المللی از رویکردهای تبعیض آمیز نژادی آسیب می بینندستاری: آماده انتقال تجربیات زیست بوم نوآوری ایران به منطقه منا هستیم
 

افزودنی ه��ا ب��رای ارتق��ای امنیت و کیفیت غ��ذا اهمیت دارن��د. بر همین 
اس��اس تولید هفت محص��ول فناورانه مورد حمایت معاون��ت علمی و فناوری 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. افزودنی غذا ب��ه مواد ش��یمیایی و طبیعی ک��ه با هدف 
باالب��ردن کیفیت، رنگ، طع��م، مزه و افزایش ماندگاری غ��ذا در حین تولید، 
فرآوری، بس��ته بندی و انبارداری افزوده می شود، می گویند؛ محصوالتی چون 
نگهدارنده ها، آنتی اکسیدان ها، گیرنده های فلزی، امولسی فایرها، قوام دهنده ها، 
س��فیدکننده ها، بافرها، قلیاها و اسیدها، رنگ ها، شیرین کننده های غیرمغذی، 

مکمل ها و اسانس ها.
اما بازار این محصوالت در کش��ور تا پیش از ورود ش��رکت های دانش بنیان 
و فن��اور به این حوزه وارداتی بود و س��الیانه بی��ش از 3۶0 میلیون دالر انواع 
افزودنی  به کش��ور وارد می ش��د، اما در حال حاضر 30 ش��رکت به تولید این 
محصوالت مشغول هستند که در صورت تسهیل شرایط کسب و کار و دریافت 
حمایت ه��ای مادی و معنوی می توانند بخش مهمی از نیاز صنعت غذا به این 
محصوالت را تامین کنند. با حمایت های س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، قرار اس��ت هفت ماده مهم و راهبردی در 
حوزه افزودنی های غذایی در کشور به تولید برسد. در ادامه این گزارش با این 

محصوالت آشنا می شویم.
 1.تولید زانتان گام

این محصول قرار اس��ت با حمایت های س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری طی پنج س��ال ب��ا ارزش افزوده 2 میلیون 
دالری به تولید برس��د. زانت��ان گام در صنایع مواد غذایی و صنعت تولید دارو 
کاربردهای زیادی دارد. این صمغ از قندهایی همچون گلوکز، مانوز و ترکیبی 
به نام دی گلوکورونیک اس��ید تش��کیل شده و به طور کلی به عنوان یک قند 

برون سلولی شناخته می شود.
از ای��ن ماده به عنوان یک عامل غلیظ  و تثبیت کننده غذایی به کار می رود. 
طعم، قوام، ماندگاری و بافت مواد غذایی را افزایش می دهد و به  فرآورده های 
غذای��ی کم��ک می کند تا در دما و س��طوح مختلف مقاومت کن��د و پایداری 

بهتری داشته باشند.
2. صمغ گوار

صمغ گوار یا آدامس گوار که به نام گوارگام نیز ش��ناخته می ش��ود صمغی 
است که از نوعی حبوبات به نام لوبیای گوار به دست می آید و در صنعت مواد 
غذایی به عنوان افزودنی خوراکی از آن استفاده می شود. این صمغ در بسیاری 
از مواد غذایی فرآوری ش��ده به عن��وان تغلیظ کننده به کار می رود. چون قابل 
حل و جذب در آب است. این ماده ژلی ایجاد می کند که چسبندگی و غلظت 

مواد غذایی را افزایش می دهد.
این محصول با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در حال 
تولید است و یک میلیون دالر ارزش افزوده برای کشور دارد. مقرر شده است 

که این کار در یک همکاری پنج ساله به نتیجه برسد.
 3. صمغ کاراگینان

این صم��غ نیز با هم��کاری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
حال تولید اس��ت؛ محصولی که از جلبک دریایی قرمز استخراج می شود. انواع 
مختلفی از کاراگینان وجود دارد که در پخت وپز مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
گونه کاپا کاراگینان بیش��تر در خمیر و کره اس��تفاده می شود تا حالت ژله ای 

طبیعی ایجاد شود.
عص��اره ژالتینی که از گونه ای جلب��ک دریایی با نام خ��زه ایرلندی گرفته 
می ش��ود صدها س��ال اس��ت که به عنوان افزودنی های مواد غذایی اس��تفاده 
می شود. کاراگینان به عنوان جایگزین ژالتین در گیاه خواری استفاده می شود. 

این محصول به صورت نمک های مختلف یا نمک های مخلوط اس��تر سولفات 
وجود دارد و هر کدام حالیت و خواص ژل کنندگی متفاوتی دارند.

تولی��د این محصول ارزش اف��زوده یک میلیون دالری برای کش��ور دارد و 
برنامه ریزی شده است که طی پنج سال به بازار عرضه شود.

 4. الکتوز دارویی و غذایی
الکتوزه��ای دارویی و غذایی محصول دیگری اس��ت که به همت ش��رکتی 
دانش بنی��ان در حال تولید اس��ت. این محصول راهب��ردی در صنعت غذایی 
پرکاربرد اس��ت. این ماده قند موجود در ش��یر است و در بدن نقش مهمی در 

فیزیولوژی گوارش و جذب برخی مواد مانند کلسیم برعهده دارد.
مان��دگاری طوالنی، طعم ش��یرین، مقرون به صرفه و دسترس��ی آس��ان و 
گس��ترده از جمله ویژگی های هس��تند که اس��تفاده از این ماده را در صنایع 
مختلف توجیه پذیر می کند. عاوه بر این، الکتوز به راحتی با بس��یاری از مواد 
قابل ترکیب است. به همین دلیل این ماده معموال به عنوان یک نوع افزودنی 
خوراکی و به عنوان کپس��ول های دارویی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. هدف 
اصل��ی از کاربرد این ماده، اضافه کردن طعم ش��یرین ب��ه محصول نهایی و یا 
تثبیت عناصر مخلوط ش��ده در محصول مانند روغن و آب است. عاوه بر این 

خوراك دام نیز حاوی این ماده است.
ای��ن محصول دارای ارزش اف��زوده 10 میلیون دالری در یک تفاهم صورت 
گرفته میان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و یک شرکت فناوری 

به تولید خواهد رسید.
 ۵.آنتی اکسیدانی غذایی

غذاهای حاوی آنتی اکسیدان به عنوان غذاهای ضدالتهاب شناخته می شوند. 
پایین آمدن س��طح آنتی اکسیدان در بدن منجر به پیری زودرس، شکل گیری 
سلول های آسیب دیده یا جهش یافته، فعال شدن ژن های معیوب در DNA و 

افزایش فشار بر سیستم ایمنی بدن می شود.
آنتی اکس��یدان به هر ماده ای گفته می شود که بتوانند فرآیند اکسیداسیون 
را مهار کنند، مخصوصا موادی که برای جلوگیری از خراب ش��دن مواد غذایی 
ذخیره ش��ده یا حذف عوامل بالقوه  اکسیداس��یون در ب��دن یک موجود زنده 
استفاده می ش��وند. کاهش ریسک ابتا به سرطان، افزایش سم زدایی در بدن، 
افزایش طول عمر، جلوگیری از بیماری های قلبی و س��کته و کاهش مشکات 
ش��ناختی مانند زوال عقل از جمله مزایای اس��تفاده از این ماده حیات بخش 

است.
محصول��ی که 1۷ میلی��ون دالر ارزش افزوده دارد  و در قالب پنج پروژه در 

کشور در حال تولید است.
 ۶. استفاده از روش های سنتزی برای تهیه ماده وانیلین خوراکی

با توجه به گستردگی استفاده از ماده وانیلین خوراکی در کشور، تولید این 
محصول نیز یکی از اولویت های س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری است. در این پروژه قرار است تولید این محصول به 

شکلی سنتزی صورت گیرد.
هدف از استفاده این روش در تولید وانیلین، دستیابی به این ماده به شکل 
طبیعی از منابع گیاهی و زیس��ت تبدیلی میکروبی است. این پروژه دارای 10 

میلیون دالر ارزش افزوده نیز قرار است طی پنج سال به نتیجه برسد.
 ۷. تولید افزودنی های غذایی

این مواد نیز در قالب ۵0 پروژه تعریف شده است. کاری که 10 میلیون دالر 
ارزش افزوده به کشور تزریق می کند. در این پروژه ها مقرر شده است که انواع 
افزودنی های غذایی در کشور با استفاده از توان دانشی و تخصصی جوانان مان 

به تولید برسد و 10 میلیون دالر ارزش افزوده به کشور برساند.

به جهنم سـبز بود، قصد دارد تا مجددا به این پیسـت بازگردد و یک رکورد زیر هفت 
دقیقه را به ثبت برساند.

تسال سال گذشته توانسته بود با تغییرات زیاد و استفاده از الستیک اسلیک یا همان 
مسابقه ای رکورد هفت دقیقه و 13 ثانیه را به ثبت برساند. در همین رابطه ایالن ماسک 
می گوید: »ما به دنبال این هستیم تا زمان سال گذشته خود را بهبود دهیم و پس از آن 
نیز قصد داریم تا یک رکورد زیر هفت دقیقه را به ثبت برسانیم. در صورت ثبت چنین 

رکوردی این یک دستاورد عالی برای ما به شمار خواهد آمد.«
در حـال حاضر تنها 10 خودرو تولیدی توانسـته اند زمانی کمتـر از هفت دقیقه را به 

ثبت برسـانند که بسـیاری از آنها گران قیمت تر و همینطور ابعاد کوچک تری نسبت به 
تسال مدل S دارند.

تسـال مـدل S Plaid توانایی تولید 1000 اسـب بخار قـدرت را دارد و مدل + آن نیز 
بـه احتمال زیاد توانایی تولید بیش از 1000 اسـب بخار را خواهد داشـت و به مدد این 
قدرت زیاد انتظار می رود که شـتاب گیری خیره کننده تسـال مدل S Plaid همگان را 

شگفت زده کند.
در حال حاضر رکورد سـریع ترین خودروی تولید انبوه جهان در اختیار مرسدس بنز 

AMG GT Black Series با ثبت زمان شش دقیقه و 48.047 ثانیه است.

7 محصول فناورانه را که برای ارتقای امنیت غذایی
تولید می شود بشناسیم

ایالن ماسک: تسال مدل S Plaid توانایی ثبت زمان کمتر از 7 دقیقه را در پیست نوربرگ رینگ دارد

یادداشـت

تیم درپر، س��رمایه گذار مشهور، می گوید در بین 100 شرکت برتر، احتماال 
نتفلیکس بیت کوین را به ترازنامه  مالی خود اضافه خواهد کرد.

ب��ه گزارش زومیت، به گفته  میلیاردر مع��روف، تیم درپر، نتفلیکس ممکن 
است یکی از شرکت های فهرست Fortuen 100 )صد شرکت برتر( باشد که 

بیت کوین خواهد خرید و آمازون نیز باید این قضیه را قبول کند.
در مصاحبه ای در برنامه  Unstoppable Podcast در 10 اس��فند، این 
س��رمایه گذار س��ریالی و بلندمدت رمزارز )Hodler(، پیش بینی کرده است 
ک��ه از تم��ام کاندیداهای احتمالی، نتفلیکس انتخ��اب اول او برای قرار دادن 

بیت کوین در ترازنامه  مالی خود است.

نتفلیکس احتماال یکی از 100 شرکت 
برتر خریدار بیت کوین خواهد بود



بهبود وجه آناین برند نیاز به انجام کارهای بسیار متنوعی دارد. بسیاری 
از برندها نس��بت به این نکته توجه الزم را نش��ان نمی دهند. درس��ت به 
همین خاطر اغلب س��ایت های تجاری در نگاه نخست فاجعه ای تمام عیار 
هستند. امروزه میلیون ها سایت فعال در سراسر دنیا مشغول تولید محتوا 
و جلب نظر مخاطب هدف است. با این حساب چرا کاربران باید به سایت 
ش��ما توجه نمایند؟ پاسخ به این سوال هرگز ساده نیست. اگر سایت یک 
برند دارای کیفیت الزم برای جلب نظر مخاطب هدف باشد، امکان توسعه 

کسب و کار و بازاریابی مناسب فراهم نخواهد شد. 
کارشناس های بازاریابی توصیه های بسیار زیادی در مورد شیوه بازاریابی 
دیجیت��ال و جلب نظر مخاطب هدف مط��رح می کنند. نکته مهم در این 
میان تاش برای استفاده از تکنیک های مطمئن و همه جانبه است. هدف 
اصلی در این مقاله پاس��خگویی به این نیاز کس��ب و کارهاست. در ادامه 
برخی از مهمترین نکات در زمینه جلب نظر مخاطب هدف را مورد بررسی 
قرار می دهیم. این امر با هدف حفظ مش��تریان در سایت برند برای مدت 

زمانی بیشتر صورت خواهد گرفت. 
1. استفاده از تبلیغات

تبلیغات ابزار مهمی برای جلب نظر کاربران در فضای آناین محس��وب 
می ش��ود. بس��یاری از برندها نس��بت ب��ه اس��تفاده درس��ت از ابزارهای 
تبلیغاتی ش��ان توجه الزم را نشان نمی دهند بنابراین مواجهه با مشکات 
م��داوم در زمینه بازاریاب��ی امری طبیعی برای چنین کس��ب و کارهایی 
خواهد بود. اگر سایت شما دارای بازدیدکننده کافی نیست، باید نسبت به 
درج تبلیغات در س��ایت های پرطرفدار اقدام نمایید. امروزه آمازون یکی از 
سایت های مناسب برای درج تبلیغات محسوب می شود. این سایت خدمات 
جذابی در زمینه فروش آناین محصوالت ارائه می کند بنابراین مش��اهده 
بازدید فراوان از این س��ایت جای تعجب نخواهد داشت. برخی از سایت ها 
در زمینه جلب نظر مخاطب هدف عملکرد بس��یار مناسبی دارند. گوگل 
به عنوان یک موتور جس��ت وجو عاوه بر ارائه خدمات گس��ترده در حوزه 
تبلیغات نیز فعالیت پردامنه ای دارد. همین امر همکاری با گوگل را بدل به 

گزینه ای جذاب برای بسیاری از برندها کرده است. 
2. تولید محتوای باکیفیت

تولید محتوا در س��ایت رس��می برند باید همیش��ه مدنظ��ر بازاریاب ها 
قرار داشته باشد. متاس��فانه امروزه به دلیل افزایش محبوبیت شبکه های 
اجتماعی اغلب بازاریاب ها و مدیران ارش��د از اهمیت سایت رسمی غافل 
شده اند. نتیجه این امر مشاهده سایت هایی با محتوای بسیار قدیمی است. 
وقتی محتوای سایت برای ماه ها به روز رسانی نشود، انتظار افزایش بازدید 

از سوی کاربران بسیار نابجا خواهد بود. 
وقتی از تولید محتوای باکیفیت صحبت می کنیم، باید به نکات متعددی 
توج��ه نمایی��م. یکی از ن��کات مهم در ای��ن میان تاش ب��رای آگاهی از 
س��لیقه مخاطب هدف اس��ت. اگر این امر مدنظر بازاریاب ها قرار نداشته 
باش��د، فرآیند جلب نظر مشتریان با مشکات بسیار زیادی مواجه خواهد 
ش��د. بدون تردید هیچ کاربری تمایلی به مشاهده محتوای ناهماهنگ با 

سلیقه اش ندارد. 
3. ارزیابی وضعیت ویدئوهای یوتیوب

اغلب برندها برای جلب نظر مخاطب هدف از ش��بکه های اجتماعی به 
عنوان ابزاری مهم اس��تفاده می کنند. این نکته برای بسیاری از برندها به 
معنای جل��ب نظر مخاطب هدف و تعامل با آنهاس��ت. یوتیوب به عنوان 
یکی از شبکه های اجتماعی جذاب برای برندها و کاربران دامنه وسیعی از 
ویدئوها را میزبانی می کند. همین امر بس��یاری از برندها را به طور جدی 
به فکر بازاریابی در این پلتفرم انداخته اس��ت. اگر کس��ب و کارها به این 
نکته توجه الزم را نش��ان دهند، امکان جلب نظر مخاطب هدف ش��ان در 
یوتیوب را خواهند داش��ت. نکته جالب اینکه هدای��ت کاربران از یوتیوب 
به س��ایت رسمی برند کار سختی نیس��ت. مهمترین نکته ارزیابی مداوم 
وضعی��ت برندمان در یوتیوب اس��ت. این امر امکان بازس��ازی وجهه برند 

براساس سلیقه مشتریان را فراهم می کند. 
4. استفاده از لینک های داخلی و خارجی

ارج��اع به مطالب قبلی س��ایت یا دیگر گزارش های موجود در س��طح 
اینترنت اغلب اوقات اعتبار محتوای برند را به طور قابل ماحظه ای افزایش 
می دهد. نکته جالب اینکه وقتی یک برند به مطالب سایت های دیگر ارجاع 
می دهد، انگیزه مضاعفی در س��ایت های مذکور برای اقدامی مشابه ایجاد 
خواهد کرد. این امر تاثیر بسیار شگرفی بر روی وضعیت برند در بلندمدت 
خواهد داشت. امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به دنبال راهکارهایی برای تعامل بیشتر با دیگر سایت ها هستند. اگر 
در این میان بر روی یک خبرگزاری محلی و بانفوذ سرمایه گذاری نماییم، 

نتیجه بازاریابی برندمان بسیار بهتر از گذشته خواهد بود. 
5. پاسخگویی به پرسش های کاربران در کورا

س��ایت کورا یک پلتفرم اجتماعی برای طرح پرس��ش از سوی کاربران 
و ارائه پاس��خ از سوی دیگران اس��ت. این پلتفرم در طول سال های اخیر 

بسیاری از مشکات مردم در سراسر دنیا را حل کرده اند. نکته جالب اینکه 
برخی از برندها دارای اکانت رسمی در این پتلفرم هستند بنابراین با طرح 
پرسش از سوی مشتریان امکان پاسخگویی دقیق به آنها را پیدا می کنند. 
شاید این امر در نگاه نخست بسیار عجیب باشد، اما تاثیرگذاری باالیی بر 

روی مشتریان دارد. 
امروزه مشتریان برای رفع مشکات شان ابتدا به سایت های عمومی مانند 
ک��ورا مراجعه می کنند بنابراین برندها بای��د آمادگی الزم برای مواجهه با 
مشکات مشتریان و پاسخگویی به آن در این پلتفرم را داشته باشند. در 
غیر این صورت مشتریان به تدریج نسبت به برندمان دلسرد خواهند شد. 
همچنین امکان عدم آشنایی کامل مشتریان با برندمان نیز وجود خواهد 
داش��ت.  اغلب اوقات وقتی کاربران پاسخ یک پرسش را دریافت می کنند، 
نسبت به اکانت ارائه دهنده پاسخ کنجکاو می شوند. اگر در این میان اکانت 
رسمی برندمان پاسخ مشتریان را بدهد، تاثیر روانی بسیار مطلوبی بر روی 
آنها خواهیم گذاش��ت. نکته جالب اینکه برخی از کاربران پس از مشاهده 
پاسخگویی یک برند به سراغ اکانت رسمی آن نیز می روند بنابراین برندها 
شانس بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و هدایت آنها 

به سوی سایت رسمی شان پیدا خواهند کرد.
6. استفاده از شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی در تمام بخش های زندگی مردم نفوذ کرده است. 
این امر بسیاری از برندها را نسبت به اهمیت شبکه های اجتماعی هوشیار 
کرده است. همین امر موجب جلب نظر بازاریاب ها به پلتفرم های مختلف و 
ساماندهی همکاری های بلندمدت شده است. شاید این امر در نگاه نخست 
بسیار عجیب به نظر برسد، اما بازاریاب ها حتی همکاری تبلیغاتی رسمی 
با ش��بکه های اجتماعی را نیز در دس��تور کار قرار می دهند. ش��بکه های 
اجتماعی نیز در هر حال باید درآمدی داش��ته باشند. امروزه درآمد اصلی 

شبکه های اجتماعی از طریق نمایش محتوای بازاریابی صورت می گیرد. 
نمایش محتوای بازاریابی جذاب در شبکه های اجتماعی گام مهمی برای 
جلب نظر کاربران به کسب و کارمان محسوب می شود. بسیاری از برندها 
در کنار معرفی محصوالت و ماهیت کس��ب و کارش��ان به دنبال هدایت 
کاربران به سایت رسمی خود نیز هستند. این امر اهمیت بسیار زیادی از 

نقطه نظر بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف دارد. 
7. برگزاری نظرسنجی های کاربردی

نظرس��نجی های کاربردی برای بسیاری از برندها منبع اطاعاتی بسیار 
مهمی محس��وب می ش��ود. این اطاعات امکان به روز رسانی بخش های 
مختلف کسب و کار را فراهم می سازد. اگر سایت یک برند دارای مشکاتی 
است، باید پیش از اتاف زمان بیشتر نسبت به شناسایی برخی از مشکات 
اقدام کرد. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان 

از میان خواهد رفت. 
نظرخواه��ی از مش��تریان امکان آگاهی از وضعیت کل��ی برند را فراهم 
می س��ازد. نکته مهم در این میان تاش برای نظرسنجی دقیق و معتبر از 
کاربران اس��ت. این امر به معنای ضرورت رعایت برخی از نکات اساسی به 
منظور کسب نتیجه مناسب از نظرخواهی است. بسیاری از برندها فرآیند 
طراحی پرسش ها را به اشتباه طی می کنند بنابراین نتایج نهایی نظرخواهی 

هیچ تاثیری بر روی وضعیت برندشان نخواهد داشت. 
اگر نظرخواهی از مشتریان به صورت درست انجام شود، امکان استفاده 
از داده های این نظرخواهی برای بهبود وضعیت سایت برند فراهم می شود. 
بدون تردید این امر به معنای توس��عه س��ایت رس��می برند و جلب نظر 

مخاطب هدف به طور گسترده خواهد بود. 
8. استفاده از کلیدواژه های مناسب

کلیدواژه ها نقش مهمی در تعیین رتبه و وضعیت س��ئو س��ایت ها دارد. 
بس��یاری از برندها نسبت به استفاده درس��ت از کلیدواژه ها توجه الزم را 
نشان نمی دهند. بنابراین مواجهه با مشکاتی در زمینه دریافت بازدیدهای 

مناسب در سایت امری طبیعی خواهد بود. 
امروزه مدیریت سئو بدل به مهارتی پیچیده شده است. یادگیری برخی 
از اص��ول ابتدای��ی در این حوزه امر ضروری خواهد ب��ود. البته این امر به 
معنای امکان مدیریت بخش س��ئو از سوی کسب و کارها به طور مستقل 
نیست، بلکه همیشه احساس نیاز به کمک کارشناس های حرفه ای وجود 
خواهد داشت. مهمترین مسئله تاش برای رفع برخی از مشکات ساده از 
س��وی مدیران و اعضای تیم بازاریابی است. این امر وضعیت سایت برند را 

به طور قابل ماحظه ای بهبود خواهد بخشید. 
9. سرمایه گذاری بر روی مخاطب هدف خاص

تاش برای بازاریابی و جلب نظر تمام کاربران به سایت رسمی برند هیچ 
نتیجه مشخصی به همراه ندارد. این امر از سوی بسیاری از برندها به عنوان 
یک استراتژی شکست خورده شناخته می شود بنابراین کسب و کارها باید 
راهکارهای تازه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داش��ته باشند. 
این امر نیاز به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل ماحظه ای 
دگرگون می س��ازد. دس��ته بندی کاربران در شبکه های اجتماعی و تاش 
برای تاثیرگذاری بر روی دامنه خاصی از کاربران ایده بسیار مناسبی است. 
ای��ن امر جلوی اتاف هزین��ه بازاریابی برند را خواهد گرفت. همچنین در 

بلندمدت دامنه مشخصی از مشتریان وفادار برند را ساماندهی می کند. 

امروزه هیچ دلیلی برای نمایش محتوای برند به کاربران بی عاقه به برند 
وجود ندارد بنابراین باید از صرف هزینه بیشتر و ایجاد نارضایتی در میان 
کارب��ران فضای آناین جلوگیری کرد. جلب نظر مخاطب هدف عاقه مند 
به کسب و کارمان موجب افزایش ترافیک سایت به طور محسوس خواهد 

شد. 
10. طراحی محتوای مناسبتی

طراحی محتوای هماهنگ با مناسبت های مختلف دارای اهمیت بسیار 
زیادی است. برخی از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف به سایت شان 
اقدام به اجرای کمپین های مناسبتی می کنند. اگر کسب و کار شما توانایی 
اجرای چنین کمپین هایی را ندارد، باید نس��بت به ایجاد تغییرات اساسی 
اقدام نمایید. نکته مهم در این میان طراحی تقویم محتوایی برای طراحی 
محتوای بازاریابی مناس��بتی پیش از موعد مقرر است. برخی از برندها به 
طور مداوم یک روز مانده به مناسبتی مهم اقدام به طراحی و تولید محتوا 
می کنند. این امر مش��کات بس��یار زیادی برای کس��ب و کارها به همراه 

خواهد داشت. 
11. شناخت نسبی از رقبا

آگاهی از وضعیت رقابت در عرصه کس��ب و کار اهمیت بس��یار زیادی 
برای ادامه مناسب فعالیت بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف دارد. امروزه 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف نیاز به نکات 
بسیار متنوعی دارند. یکی از نکات مهم در این میان ارزیابی میزان رقابت 
در بازار اس��ت. اگر سطح رقابت بس��یار زیاد باشد، اغلب برندها مجبور به 
صرف بودجه بیشتر بازاریابی و تولید محتوای پرشمار خواهند بود. این امر 

جنبه رقابت و دشواری های پیش روی را افزایش می دهد. 
نکت��ه مهم درخصوص آگاهی از وضعیت رقبا تاش برای ایجاد س��طح 
متوازن میان وضعیت سایت برندمان با فعالیت بازاریابی رقباست. اگر این 
تعادل به نفع رقبا برهم بخورد، بخش قابل توجهی از مشتریان برندمان از 

دست خواهند رفت. 
12. همکاری با نویسنده های مهمان

کس��ب و کارها و کارآفرینان مس��تقل تمایل باالیی برای نگارش محتوا 
به عنوان نویسنده مهمان در سایت های مختلف دارند. یکی از راهکارهای 
دسترس��ی به محتوای رایگان در عرصه کس��ب و کار اس��تفاده از چنین 
فرصت هایی اس��ت. این امر وضعیت برند را به طور قابل ماحظه ای بهبود 

می بخشد. 
بدون تردید کسب و کار ما نیز تمایل به نگارش محتوا به عنوان نویسنده 
مهم��ان در برخی از خبرگزاری ها یا س��ایت های بزرگ دارد بنابراین با باز 
کردن درهای س��ایت مان به روی نویس��نده های مهمان شانس مان برای 
نگارش محتوا در سایت های دیگر به طور قابل ماحظه ای افزایش خواهد 

یافت. 
13. طراحی سایت سازگار با گوشی های هوشمند

گوش��ی های هوشمند دامنه وس��یعی از کاربران را تحت تاثیر قرار داده 
اس��ت. یکی از نکات مهم در طراحی سایت برند مربوط به ایجاد سازگاری 
با تجربه کاربری گوشی های هوشمند است. اگر این امر مدنظر طراح های 
س��ایت قرار نداشته باش��د، تجربه کاربری دامنه وسیعی از مخاطب هدف 

برند به خطر خواهد افتاد. 
ام��روزه ایجاد س��ازگاری میان س��ایت رس��می برند و تجرب��ه کاربری 
گوشی های هوشمند کار دشواری نیست بنابراین برندها امکان ساماندهی 
این امر در مدت زمان بسیار اندکی را خواهند داشت. اگر شما مهارت الزم 
برای ایجاد تغییر در کدهای س��ایت رسمی تان را ندارید، کمک گرفتن از 

طراح های سایت حرفه ای ایده مناسبی خواهد بود. 
14.آگاهی از شیوه های افزایش ترافیک رقبا

اغلب کسب و کارها در زمینه توسعه سایت رسمی برند با رقبای مهمی 
مواجه می ش��وند. همیشه یک رقیب دارای مهارت و توانایی عجیبی برای 
جلب نظر مخاطب هدف است. مهمترین مسئله در این میان تاش برای 
آگاهی از شیوه های رقبا برای جلب نظر مخاطب هدف است. این امر امکان 

تازه ای به کسب و کارمان برای جلب نظر مخاطب هدف خواهد داد. 
بسیاری از برندها نسبت به الگوبرداری از رقبای شان در زمینه تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تردید دارند. ش��اید این شیوه بهترین راهکار برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نباش��د، اما دست کم تاثیرگذاری قابل 
ماحظه ای بر روی مشتریان خواهد داشت بنابراین باید در صورت امکان از 

این راهکار برای افزایش کارایی وضعیت برندمان استفاده نماییم. 
15. کاهش مشکالت عمومی سایت

برخی از س��ایت ها دارای مشکات س��اده اما تاثیرگذاری بر روی تجربه 
کاربری مخاطب هدف هستند. این امر تجربه کاربری بسیاری از مشتریان 
را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر یک برند در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت 
به رفع مش��کات موردنظر اقدام نکند، بخش قابل ماحظه ای از وضعیت 
اعتبار س��ایتش به خطر خواهد افتاد. بی تردید هیچ کاربری تمایلی برای 
همکاری با برندهای دارای مش��کات گس��ترده در زمینه توسعه کسب و 
کارشان ندارد بنابراین باید نسبت به وضعیت برندمان و جلوه حرفه ای اش 

توجه الزم را نشان دهیم. 
smallbusinessbonfire.com :منبع
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استراتژی سونی برای افزایش حافظه پلی 
استیشن 5

برند س��ونی با کنس��ول پلی استیش��ن در طول چن��د دهه اخیر 
بس��یاری از طرفداران گیم را به خود جذب کرده اس��ت. نسل های 
قبلی این کنس��ول در زمان خودشان نوآوری و انقاب بسیار بزرگی 
را به همراه داش��ته اند. اکنون سونی با رونمایی پلی استیشن ۵ پا را 
فراتر از همیش��ه گذاشت است. براساس اعام رسمی برند سونی در 
تابستان امس��ال امکان خرید حافظه خارجی برای پلی استیشن ۵ 
فراهم خواهد ش��د. این امر با توجه به درخواست های مکرر کاربران 
نسبت به فراهم سازی شرایط مناسب برای خرید حافظه خارجی از 
سوی کاربران مطرح شده است. بسیاری از کاربران حافظه اولیه پلی 
استیشن را سازگار با حجم کنونی بازی های رایج نمی دانند. این امر 
یکی از نقاط ضعف کنس��ول سونی در مقایس��ه با ایکس باکس نیز 

محسوب می شود. 
اس��تراتژی س��ونی برای بهینه سازی پلی استیش��ن فقط محدود 
به افزایش ظرفیت حافظه نیس��ت. ای��ن برند در تاش برای معرفی 
س��خت افزارهای بهتر برای کنسول تازه اش است. با این حساب پلی 
استیش��ن ۵ در آین��ده ای نزدیک بدل به پلتفرم��ی قابل ارتقا برای 
کاربران خواهد ش��د. کنسول فعلی سونی دارای ۶۶۷ گیگ حافظه 
برای بازی و مشاهده محتوا به صورت آناین است. نکته جالب اینکه 
تازه ترین نس��خه مجموعه بازی Call of Duty دارای حجم 133 
گیگ اس��ت بنابراین کاربران پلی استیشن از همین حاال مشکات 
زیادی برای نصب بازی های مختلف به صورت همزمان دارند. به روز 
رس��انی سخت افزار سونی در تابستان امسال بخش قابل ماحظه ای 

از مشکات کاربران را حل خواهد کرد. 
bloomberg.com :منبع

اس��پاتیفای به عنوان یکی از محبوب ترین پلتفرم های پخش زنده 
موسیقی در طول چند س��ال اخیر استراتژی های مختلف تبلیغاتی 
را دنبال کرده اس��ت. تازه ترین اقدام ای��ن پلتفرم رونمایی از گزینه 
تبلیغات صوتی اس��ت. براساس گزارش رس��می این برند به زودی 
امکان پخش تبلیغات صوتی در میانه پادکس��ت های مختلف فراهم 
خواهد ش��د. بر این اس��اس اس��پاتیفای راهکار تبلیغاتی تازه برای 

کسب درآمد پیدا کرده است. 
ام��کان بازاریابی و تبلیغات جدید اس��پاتیفای ب��ه برندها امکان 
بارگ��ذاری تبلیغات صوتی بس��یار کوت��اه در میانه پادکس��ت ها را 
می دهد. هنوز خبر رس��می در مورد اس��تفاده از این گزینه در مورد 
ترك های موس��یقی مخابره نشده اس��ت، با این حال به دلیل زمان 
اندك ترك های موس��یقی به نظر چنین اس��تراتژی فقط محدود به 

پادکست ها باشد. 
شاید نمایش تبلیغات بدون استفاده از ظرفیت های بصری سخت 
به نظر برس��د. تیم بازاریابی اس��پاتیفای نیز چنی��ن عقیده ای دارد. 
بر این اس��اس کارب��ران امکان نمایش محت��وای بصری در تبلیغات 
صوتی ش��ان را خواهند داشت. این امر شامل نمایش لوگوی برند یا 
درج س��ایت رس��می به عنوان یک تصویر بزرگ خواهد بود. چنین 
امری جذابیت های بازاریابی در اسپاتیفای را دوچندان خواهد کرد. 
ب��دون تردید اس��پاتیفای تمایلی برای از دس��ت دادن کاربرانش 
با زی��اده روی در نمایش محتوای بازاریابی نخواهد داش��ت. این امر 
مدنظر این برند قرار دارد. درس��ت به همین خاطر نمایش محتوای 
تبلیغاتی به طور قابل ماحظه ای محدود ش��ده است. کاربران ویژه 
اسپاتیفای همچنان امکان دسترسی به محتوا بدون هرگونه تبلیغی 
را خواهند داشت، با این حال وضعیت کاربران عادی اندکی پیچیده 
خواهد ش��د. این کاربران با مش��اهده تبلیغات در اسپاتیفای بیگانه 
نیستند، با این حال به زودی در میانه پادکست های مورد عاقه شان 
برخ��ی از تبلیغات کوتاه صوتی را نیز تجربه خواهند کرد. اگر تعداد 
این تبلیغات اندك باش��د، امکان تعامل مناسب با آنها فراهم خواهد 
ش��د، با این حال اگر اسپاتیفای در زمینه قرار دادن تبلیغات صوتی 
زیاده روی نماید، فرصت مناس��بی برای رقبای اسپاتیفای به منظور 

جلب نظر مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
marketingdive.com :منبع
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بازاریابی و تبلیغات در یوتیوب نیاز به ارائه دلیل برای اثبات سودمندی 
ندارد. امروزه ش��مار باالیی از برندها در یوتیوب به دنبال بازاریابی و جلب 
نظر مخاطب هدف هستند. این امر فضای بازاریابی در یوتیوب را به شدت 
رقابتی کرده اس��ت. یکی از نکات مهم در این میان تاش برای جلب نظر 
مخاطب هدف برای مدت زمانی طوالنی است. متاسفانه بسیاری از برندها 
در بازه های زمانی کوتاه مخاطب هدف شان را از دست می دهند. دلیل این 
امر عمدتا مربوط به برنامه ریزی کوتاه مدت یا به طور کلی فقدان هرگونه 

برنامه مشخصی است. 
فرم��ت ویدئو در ط��ول یک دهه گذش��ته به ط��ور روزافزونی مد نظر 
مخاطب هدف قرار گرفته اس��ت. بسیاری از کاربران برای تعامل با برندها 
اولویت شان مشاهده محوای ویدئویی است. برخی از کسب و کارها در این 
میان واکنش مناس��بی نس��بت به این نیاز کسب و کارها نشان می دهند. 
این امر مزیت های بس��یار زیادی برای کسب و کارها به همراه دارد. شاید 
در نگاه نخست بازاریابی در یوتیوب گزینه بسیار سختی باشد. بسیاری از 
برندها حضور در دیگر شبکه های اجتماعی را ترجیح می دهند. نکته مهم 
در ای��ن میان بارگذاری محتوای ویدئویی در پلتفرم مخصوص این فرمت 
است. یوتیوب از مدت ها قبل در این رابطه امکانات مهمی برای بازاریاب ها 
فراهم کرده است. آمارهای دقیق و تفصیلی فقط بخشی از خدمات یوتیوب 

برای کاربران است. 
بازاریابی در یوتیوب یک مسئله بسیار مهم است، اما تنها دغدغه برندها 
محس��وب نمی شود. تاش برای تعامل با مخاطب هدف نیز یکی از نکات 
مهم برای بهبود وضعیت برندهاست. امروزه شمار باالیی از برندها در این 
رابطه با مش��کات بسیار مهمی مواجه می شوند بنابراین تاش برای رفع 
مش��کات مربوط به جلب نظر مخاطب هدف و تبدیل ش��ان به مشتریان 
وفادار برند امری ضروری خواهد بود. هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی 
برخی از نکات مهم برای جلب نظر کاربران در یوتیوب به محتوای بازاریابی 
برندهاست. این امر شامل بررسی گزینه های بسیار متنوعی است. در ادامه 
برخی از مهمترین نکات و اس��تراتژی ها برای جلب نظر مخاطب هدف و 

تعامل با آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تولید محتوای جذاب

محتوای جذاب همیشه امکان جلب نظر مخاطب هدف را به همراه دارد. 
برندهای بزرگ برای تولید محتوا در هر فرمتی دارای برنامه ای مش��خص 
هستند. درست به همین خاطر مدت زمان موردنیاز برای برندهای بزرگ به 
منظور تولید محتوا بسیار کمتر از دیگر رقبای شان است. این امر مزیت های 
بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه دارد. مهمترین نکته در این میان 

امکان ارائه محتوای تازه برای مخاطب هدف به طور مداوم است. 
وقت��ی از محتوای جذاب در یوتیوب صحبت می کنیم، بدون تردید فرم 
ویدئو باید مدنظر قرار گیرد. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف نیاز به اس��تفاده از آمارهای تحلیلی دارن��د. این امر برای 
بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف امری ضروری به نظر می رس��د. تولید 
محتوای تعامل برانگیز بدون توجه به سلیقه مخاطب هدف امری غیرممکن 
محسوب می شود بنابراین باید همیشه به این نکته مهم توجه نشان دهیم. 
در غیر این صورت مشکات بسیار زیادی پیش روی کسب و کارمان قرار 

خواهد گرفت. 
یک��ی از معیارهای مه��م در زمینه تعامل با مخاطب هدف اس��تفاده از 
تجربه های قبلی برندمان اس��ت. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها 
ب��ه همراه دارد. برخ��ی از بازاریاب ها در طول زمان نس��بت به جلب نظر 
مخاطب هدف براس��اس شیوه های یکس��ان و بدون اعمال تغییر در نحوه 
بازاریابی ش��ان اقدام می کنند. شاید این امر در نگاه نخست بی ایراد به نظر 
برسد، اما در بلندمدت مشکات بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه 
خواهد داش��ت. با این حساب هر برند باید در بلندمدت نسبت به بازنگری 
در شیوه های تولید محتوایش اقدام نماید. در غیر این صورت شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم پیدا نخواهد کرد. 
استفاده از پلی لیست برای افزایش تعامل با مخاطب هدف

قرار دادن ویدئوهای برند در پلی لیست های مشخص دارای مزیت های 
بسیار زیادی اس��ت. امروزه بس��یاری از کاربران برای مشاهده ویدئوهای 
بازاریابی اقدام به مشاهده پلی لیست هر برند می کنند. این امر به معنای 
قرار دادن ویدئوهای دارای ارتباط مفهومی با هم در یک پلی لیست است. 
ش��اید یوتیوب یک پلتفرم عجیب برای بسیاری از بازاریاب ها محسوب 
ش��ود. این امر تا ح��دود زیادی مربوط به نحوه مدیری��ت کانال ها در این 
پلتفرم اس��ت. پلی لیست ها اغلب اوقات به طور عمومی در دسترس تمام 
کاربران قرار می گیرد. بنابراین اگر برند شما در تاش برای راه اندازی یک 
پلی لیس��ت خصوصی است، باید نس��بت به عواقب این امر آگاهی کامل 

داش��ته باشد. البته بیش��تر اوقات بازاریاب ها به اشتباه پلی لیست ها را در 
خالت خصوصی قرار می دهند بنابراین باید نس��بت به رفع این مش��کل با 

توجه بیشتر به تنظیمات هر پلی لیست اقدام کرد. 
قرار دادن ویدئوهای دارای بازدید و بازخورد بهتر در رتبه های نخس��ت 
پلی لیس��ت اهمیت بسیار زیادی دارد. این امر موجب جلب نظر مخاطب 
هدف می شود. بسیاری از بازاریاب ها برای جلب نظر مخاطب هدف نسبت 
به این نکته توجه هوشمندانه ای نشان می دهند. هرچه ویدئوهای ابتدایی 
یک پلی لیست دارای جذابیت های بیشتری باشد، کاربران تمایل باالتری 

برای مشاهده تمام ویدئوهای آن پلی لیست نشان خواهند داد. 
ب��دون تردید کیفیت تمام ویدئوهای بازاریابی یک برند در یک وضعیت 
نیس��ت. برخی از ویدئوها دارای کیفیت بسیار باالتری در مقایسه با دیگر 
نمونه هاست هستند. نکته مهم در این میان تاش برای استفاده از ویدئوها 

برتر به منظور تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف است. 
برخی از برندها اقدام به تولید ویدئوهای بازاریابی سریالی می کنند. این 
امر به معنای ارتباط معن��ادار میان ویدئوهای بازاریابی در بازه های زمانی 
طوالنی اس��ت. اگر ویدئوهای موردنظر در یک پلی لیست گردآوری شود، 
دسترس��ی کاربران به آن س��اده تر از هر زمان دیگری خواهد بود. این امر 
مدنظر بسیاری از برندها قرار دارد. با این حساب باید نسبت به تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف براس��اس چنین ایده هایی توجه نش��ان داد. اغلب 
اوقات پلی لیس��ت های برندها شمار بس��یار زیادی را شامل می شود. این 
امر نشانه مثبتی از توسعه فرآیند بازاریابی در یوتیوب نیست. دسته بندی 
ویدئوها باید براس��اس معیارهای درست صورت گیرد. در غیر این صورت 
شمار باالی پلی لیست ها موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف خواهد شد. 
ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص در انتهای هر ویدئو

کسب و کارها نسبت به تولید محتوای بازاریابی اهداف مختلفی را دنبال 
می کنند. بدون تردید هیچ برندی برای س��رگرم س��اختن صرف مخاطب 
هدف هزینه و زمان تیم بازاریابی اش را صرف نمی کند. تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و دعوت از وی برای انجام عملی خاص باید در بهترین زمان 
ممک��ن صورت گیرد. توصیه اصلی در این بخش س��رمایه گذاری بر روی 
لحظات پایانی ویدئو است. این امر به دلیل امکان جلب نظر مخاطب هدف 

به شیوه ای بهتر و تعاملی تر صورت می گیرد. 
اغلب کاربران پس از مشاهده ویدئوهای بازاریابی تمایل به آگاهی بیشتر 
از برند موردنظر پیدا می کنند. اگر این نیاز کاربران به طور درستی مدیریت 
شود، امکان تاثیرگذاری بر روی آنها تا حدود زیادی افزایش خواهد یافت.

بس��یاری از کاربران برای مشاهده ویدئوهای هر برند اقدام به فالو کردن 
آن نمی کنند. این امر یکی مشکات اصلی برندها در شبکه های اجتماعی 
محس��وب می ش��ود. هرچه تعداد فالوورهای یک برند کمتر باشد، اعتماد 
کاربران به آن کمتر می ش��ود بنابرای��ن توجه به تعداد فالوورهای برند امر 
مهمی خواهد بود. هر کسب و کار باید در زمان مناسب نسبت به ترغیب 
مخاطب هدف به س��وی علی خاص اقدام نمای��د. نکته مهم در این میان 
انتخاب هدفی مهم برای مخاطب است. اگر درخواست های ما بیش از اندازه 
زیاده خواهانه باشد، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین خواهد 
رفت. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��ت. برخی از برندها برای دعوت از مخاطب هدف  به سوی عملی 
خاص از ایده های عجیبی اس��تفاده می کنند. درخواست برندها از کاربران 
باید س��اده و عملی باشد. درخواست هایی نظیر دنبال کردن کانال، الیک 
یا درج کامنت ایده های مناس��بی محسوب می ش��ود. اگر این امر مدنظر 
برندها قرار نگیرد، امکان تاثیرگذاری مناس��ب ب��ر روی مخاطب هدف از 

بین خواهد رفت. 
بهینه سازی ویدئوها

جل��ب نظر کاربران به کانال یوتیوب برند امر س��اده ای نیس��ت. یکی از 
راهکارها در این میان توجه به بهینه س��ازی ویدئوهای کانال رسمی برند 
اس��ت. شاید این امر بسیار س��اده و ابتدایی به نظر برسد، اما تاثیرگذاری 
مناس��بی بر روی مخاطب هدف خواهد داش��ت. تاش برای آش��نایی با 
برخی از تنظیمات اولیه یوتیوب و همچنین بارگذاری ویدئو در این پلتفرم 

ضرورت زیادی دارد. 
بس��یاری از بازاریاب ها پس از ورود به فضای یوتیوب از اطاعات زیادی 
بهره مند نیستند. همین امر مشکات زیادی برای آنها ایجاد می کند. شاید 
در نگاه نخست یوتیوب نیز درست مانند دیگر شبکه های اجتماعی باشد، 
اما این برداشت اطاعات غلطی برای برندها به همراه خواهد داشت. برخی 
از کسب و کارها در مسیر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به آگاهی 
از تفاوت های میان یوتی��وب و دیگر پلتفرم های آناین دارند. در غیر این 

صورت امکان فعالیت و بازاریابی مناسب در یوتیوب فراهم نخواهد شد. 
خوش��بختانه ویدئوهای آموزش��ی بس��یار زیادی در مورد بهینه سازی 
ویدئوها و همچنین تنظیمات درس��ت کانال یوتیوب وج��ود دارد. با این 

حس��اب هر بازاریاب و طراح تبلیغاتی پیش از ورود به فضای یوتیوب باید 
چند ویدئو و در صورت امکان دوره های آموزش��ی را مش��اهده نماید. این 
امر کمک شایانی به آنها برای فعالیت بهتر در یوتیوب خواهد کرد. امروزه 
هرچه مدت زمان ع��ادت کردن به پلتفرم های اجتماعی تازه کاهش پیدا 
کند، بازاریاب ها امکان تاثیرگذاری بیش��تری بر روی مخاطب هدف پیدا 

خواهند کرد. 
طراحی ویدئوهای معارفه جذاب

یکی دیگر از فاکتوره��ای مهم در زمینه بازاریابی در یوتیوب مربوط به 
طراحی خاصه هر ویدئو اس��ت. امروزه یوتیوب پیش نمایشی کوتاه از هر 
ویدئو در اختیار کاربران قرار می دهد. اگر یک برند نسبت به شخصی سازی 
این ویدئو کوتاه اقدام نکند، شمار بازدیدکنندگانش به شدت کاهش پیدا 
خواهد کرد بنابراین همیشه باید به این نکته مهم توجه الزم را نشان دهیم. 
الگوبرداری از ویدئوهای برت��ر و جذاب برای کاربران در فضای یوتیوب 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. اغلب اوقات برندهای تازه تاس��یس یا کسب و 
کارهای کوچک امکان اس��تفاده از تجربه شخصی ش��ان برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را ندارند بنابراین باید نس��بت ب��ه تاثیرگذاری بر 
روی کاربران براساس استفاده از تجربه برندهای بزرگ اقدام نمایند. مزیت 
اصلی این امر امکان جلب نظر مخاطب هدف در زمان کوتاه و بدون نیاز به 

تجربه های سخت و دشوار است. 
تعامل با مخاطب هدف

تعام��ل با مخاطب هدف یکی از مهمترین نکات در بازاریابی محس��وب 
می شود. بسیاری از برندها برای تعامل با مخاطب هدف همیشه به دنبال 
دالیل متفاوت هس��تند. تعامل با دیگران هیچ گاه نیاز به دالیل مشخصی 
ندارد بنابراین باید همیشه نسبت به بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اقدام کرد. برخی از برندها به اشتباه فقط ویدئوهای بازاریابی در این 
فضا بارگذاری می کنند. این امر یکی از اش��تباهات رایج در فضای یوتیوب 
محس��وب می شود. شبکه های اجتماعی به طور کلی برای تسهیل ارتباط 
میان مردم در نقاط مختلف شکل گرفته اند بنابراین هیچ دلیلی برای تعامل 

با مخاطب هدف در این فضا وجود ندارد. 
برخی از نکات مهم برای تعامل با مخاطب هدف ش��امل پاسخگویی به 
نظرات شان و همچنین تاش برای آگاهی از ایده ها و سلیقه شان به منظور 
تولید محتوای جذاب تر است. این امر شاید در نگاه نخست مشکات بسیار 
زیادی برای  هر برند به همراه داش��ته باشد، اما پس از مدت زمانی کوتاه 
شانس هر کسب و کار برای جلب نظر مخاطب هدف را افزایش می دهد. 

محورهای اساسی برای تعامل با مخاطب هدف بسیار ساده است. اگر یکی 
از ویدئوهای تازه بازاریابی را منتشر کرده اید، باید به بازخوردهای کاربران 
واکنش نشان دهید. همچنین دعوت از کاربران برای بیان نظرات شان نیز 
ایده مناس��بی خواهد بود. امروزه کارب��ران تمایلی برای تعامل با برندهای 
بیش از اندازه سرد و بی روح ندارند. درست به همین خاطر باید نسبت به 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس ایده های مناسب اقدام کرد. 
در غیر این صورت مشکات حوزه بازاریابی بیش از پیش افزایش می یابد. 

تبلیغ ویدئوی برند در سایر محتوای بازاریابی
ب��دون تردید هر برند دارای اکانت ه��ای متعدد در پلتفرم های گوناگون 
است. این امر به معنای مدیریت کانال رسمی برند در یوتیوب در کنار دیگر 
اکانت هاس��ت. اگر کسب و کار شما به دنبال توسعه محتوای بازاریابی اش 
ب��رای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت، باید در وهله نخس��ت نس��بت به 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس تبلیغ در پلتفرم های گوناگون 
اقدام نماید. این امر هزینه بس��یار زیادی برای برندها به همراه دارد. نکته 
مه��م در این میان تاش برای اس��تفاده از اکانت های مختلف برندمان به 

عنوان ابزاری تبلیغاتی است. 
بدون تردید طرفدارهای برند در هر پلتفرم دارای تفاوت هایی در سلیقه 
هس��تند. درس��ت به همین خاطر برندها در شبکه های اجتماعی مختلف 
اق��دام به تولید محتوای جذاب می کنند. این ام��ر در صورت تمایل برای 
تبلیغ محتوای یوتیوب در دیگر پلتفرم ها نوعی مزیت محس��وب می شود. 
بازنش��ر بخش��ی از ویدئوی بازاریابی برند در ش��بکه های اجتماعی نظیر 
اینس��تاگرام یا اسنپ چت ایده جذابی اس��ت. نکته مهم در این میان در 
دسترس قرار دادن لینک مربوط به ویدئو است. در غیر این صورت کاربران 

امکان مشاهده ویدئوهای کامل برند را نخواهند داشت. 
یوتیوب یکی از پلتفرم های س��ازگار با تمام دستگاه های هوشمند است 
بنابراین کاربران امکان مشاهده ویدئوهای مختلف حتی در تلویزیون شان را 
نیز خواهند داشت. این امر امکان تبلیغ ویدئوهای رسمی برند در یوتیوب 

را به بهترین شکل افزایش می دهد. 
انتشار محتوا به طور مداوم

یکی از مش��کات اساس��ی برندها در زمینه بازاریابی عدم تداوم است. 
گاهی اوق��ات یک برند برای مدت زمانی محدود مانن��د یک ماه اقدام به 
تولید محتوای جذاب می کند. با این حال در طول دو هفته بعد هیچ خبری 

از برند موردنظر نیس��ت. این امر ضربه بسیار بدی به اعتبار کسب و کارها 
وارد می س��ازد. هر برند باید برنامه ای مش��خص برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف داش��ته باشد. مهمترین بخش برنامه موردنظر تاش برای 
انتشار مداوم ویدئوهای بازاریابی است. اگر این امر دچار اخال شود، دامنه 

وسیعی از کاربران نسبت به کسب و کارمان دلسرد خواهند شد. 
حوزه بازاریابی در طول س��ال های اخیر توسعه بسیار زیادی پیدا کرده 
اس��ت. استفاده از ابزارهای پیشرفته و دارای هوش مصنوعی فرآیند تولید 
محتوا را س��اده تر از هر زمان دیگری کرده اس��ت. با این حساب مشاهده 
ناتوانی برندها برای بارگذاری مداوم ویدئو در یوتیوب بیشتر ناشی از فقدان 

انگیزه تیم بازاریابی است. 
بدون شک توصیه های بسیار زیادی در مورد انتشار محتوای ویدئویی در 
یوتیوب وجود دارد. زمان های مناسب برای بارگذاری ویدئو متفاوت است. 
این امر در مورد تعداد ویدئوهای مناسب در هفته نیز به همین شکل است. 
س��اده ترین توصیه در این میان تاش برای باگذاری ویدئو هر س��ه بار در 
هفته است. این امر فرصت کافی در اختیار کاربران برای مشاهده ویدئوها 
نیز خواهد داد. برخی از کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نیازهای بسیار زیادی را مد نظر قرار می دهند. این امر موجب تولید 
محتوای بیش از اندازه در طول هفته می شود. شاید این امر در نگاه نخست 
مزیت های بس��یار زیادی برای برندها داشته باشد. نکته مهم در این میان 
ناتوانی مخاطب هدف برای مشاهده شمار باالیی از ویدئوها در مدت زمانی 
اندك است بنابراین باید همیشه نسبت به انتظار تعداد مناسبی از ویدئوها 
در طول هفته اقدام کرد. زیاده روی در این موضوع نیز درس��ت مانند عدم 

انتشار محتوا نادرست خواهد بود. 
استفاده از ایده های خالقانه

بدون تردید کلیش��ه های بس��یار زیادی برای تولید ویدئوهای بازاریابی 
وجود دارد. متاس��فانه برخی از برندها به طور مداوم از کلیش��ه های رایج 
ب��رای بازاریابی در یوتیوب اس��تفاده می کنند. این ام��ر مخاطب هدف را 
نس��بت به مش��اهده ویدئو ناامید خواهد کرد. یکی از مهمترین نکات در 
این میان تاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس استفاده 
از ایده های خاقانه اس��ت. بدون تردید این امر همیشه سختی های زیادی 
به همراه دارد. مس��ئله اساسی تاش برای ایجاد تغییراتی قابل ماحظه و 

شخصی سازی در ایده های عمومی بازاریابی است. 
الگوب��رداری از برندهای بزرگ برای تولی��د محتوای جذاب بازاریابی در 
یوتیوب همیش��ه گزینه در دسترس��ی اس��ت. با این حال اگر بیش از حد 
مدنظر برندها قرار داش��ته باشد، تکراری خواهد شد بنابراین باید گاهی از 

ایده های منحصر به فرد برندمان نیز استفاده نماییم. 
همکاری با دیگر کانال ها

شما تنها برندهای حاضر در یوتیوب نیستید. بسیاری از کسب و کارها 
نی��ز در تاش ب��رای تعامل با مخاطب هدف هس��تند. این امر گزینه های 
بس��یار زیادی در دس��ترس برندها قرار می دهد. یک��ی از گزینه ها در این 
میان همکاری با دیگر کانال ها برای تولید محتوا به صورت مشترك است. 
هم��کاری برندها با ه��م در حوزه بازاریابی ایده تازه ای نیس��ت. یکی از 
مهمترین مسائل در این میان تاش برای انتخاب برندهای دارای زنجیره 
مش��تریان مشترك و مکمل برای تولید محتواس��ت. این امر موجب عدم 
رقابت مس��تقیم میان برندهای همکار می ش��ود. بدون تردید همکاری با 
رقیب مس��تقیم مان در حوزه بازاریابی ایده بسیار بدی خواهد بود. این امر 
هیچ گاه به سادگی روی نمی دهد. همچنین نتیجه مناسبی نیز برای برندها 
ب��ه همراه ندارد بنابراین در انتخاب ط��رف مقابل برای همکاری در حوزه 

بازاریابی باید دقت نظر بسیار زیادی به خرج دهیم. 
همکاری تبلیغاتی با یوتیوب 

یوتی��وب برخ��ی از ویدئوها را ب��ا دریافت هزینه تبلیغات��ی برای دامنه 
مش��خصی از کاربران به عنوان ویدئوهای ویژه نمایش می دهد. اگر کسب 
و کار ش��ما در زمینه جلب نظر مخاطب هدف در ابتدای مسیر قرار دارد، 
هم��کاری با یوتیوب ایده عالی خواهد بود. این امر امکان جلب نظر دامنه 
قابل ماحظ��ه ای از کاربران را به همراه خواهد داش��ت. همچنین هزینه 
بس��یار منطقی نیز در مقایس��ه با دیگر الگوهای تبلیغاتی برای برندها در 

پی دارد. 
امروزه بازاریابی در یوتیوب امر بسیار مهمی محسوب می شود. بسیاری از 
برندها برای تعامل با مخاطب هدف اقدام به بازاریابی در این فضا می کنند. 
مسئله مهم در این میان تاش برای استفاده از ایده های کاربردی به منظور 
آشنایی با برخی از مهمترین نکات در این زمینه است. جلب نظر مخاطب 
هدف در یوتیوب به صورت ارگانیک بر شیوه هایی نظیر خرید دنبال کننده 
اولوی��ت دارد. دلیل ای��ن امر نیز فرآیند واقعی چنین تعامل هایی اس��ت. 
توصیه های مورد بحث در این مقاله کمک ش��ایانی به کسب و کارها برای 

شروع فرآیند جلب نظر مخاطب هدف خواهد کرد. 
منبع: هاب اسپات
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راهکارهای توسعه شرکت های خدمات نظافتی

فعالی��ت کارآفرین��ان در صنعت نظافت همیش��ه همراه ب��ا چالش های 
پایان ناپذیری اس��ت. بسیاری از کارآفرینان مشکات زیادی برای خوشحال 
نگه داشتن مشتریان شان در این عرصه دارند. درست به همین خاطر شمار 
باالی��ی از کارآفرین��ان در حوزه  خدمات نظافتی پ��س از چند ماه اقدام به 
تغییر حوزه فعالیت ش��ان می کنند. بدون تردید صحبت از توس��عه کسب و 
کار در این ش��رایط عجیب خواهد بود. شرایط کرونایی بسیاری از برندها را 
تحت ش��رایط دشواری قرار داده است. بدون تردید این امر به معنای غفلت 
از بحث توسعه کسب و کار نیست. حتی اگر عرصه کاری مان مانند خدمات 
نظافتی یکی از س��خت ترین حوزه ها باش��د، باز هم باید نس��بت به توسعه 
کس��ب و کار اقدام کرد. در ادامه برخی از توصیه های کاربردی برای توسعه 

کسب و کار در حوزه خدمات نظافتی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
برگزاری رویدادهای بازاریابی

تعامل با مش��تریان، نیروی کار یا س��رمایه گذارها در قالب مراس��م های 
جذاب کاری بس��یار س��اده تر از هر زم��ان دیگری خواهد بود. بس��یاری از 
کارآفرینان برای ساماندهی شرایط کاری شان اقدام به برگزاری مراسم های 
مختلف می کنند. مهمترین نکته در این میان تاش برای بازاریابی و توسعه 
کسب و کار در شرایط موردنظر است. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته 
باش��د، فرصت های طایی بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را از دست خواهند داد. 
اغل��ب اوق��ات برگزاری مراس��م های کاری ب��رای بازاریابی توس��عه برند 
نیازمند صرف هزینه قابل ماحظه ای اس��ت. امروزه برخی از برندها توانایی 
پرداخت چنی��ن هزینه هایی را ندارند بنابراین بهتری��ن راهکار همکاری با 
دیگر شرکت های حوزه خدمات نظافتی برای برگزاری مراسم های مشترك 
است. این امر امکان استفاده مناسب از بودجه برند را فراهم خواهد ساخت. 

راه اندازی انجمن مشتریان
اغلب مش��تریان تمایل باالیی برای تعامل نزدیک با برندها دارند. این امر 
به معنای ضرورت اس��تفاده از تکنیک های به روز برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان است. متاس��فانه برخی از برندها به شیوه های نادرستی در تاش 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان هدف هس��تند. این امر شامل افزایش 
هزینه های تبلیغاتی تا حد ورشکستگی برند است. امروزه امکان تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان بدون نیاز به تحمیل هزینه های س��نگین به برند وجود 

دارد. مسئله مهم در این میان استفاده از شیوه های درست است. 
راه اندازی انجمن مش��تریان برای ش��رکت های فع��ال در عرصه خدمات 
نظافت��ی امر عجیبی به نظر می رس��د. کمتر کس��ب و کاری در این حوزه 
نس��بت به اجرای چنین طرحی اقدام کرده است. اگر کسب و کار شما نیز 
تا به حال چنین طرحی را مدنظر قرار نداده اس��ت، اکنون زمان مناس��ب 
برای اجرای آن فرا رس��یده است. انجمن مشتریان امکان تعامل میان برند 
و مش��تریان فراتر از ح��دود متعارف ارائه خدمات را ب��ه همراه دارد. اغلب 
اوقات مش��تریان عضو انجمن برند بدل به مشتریان وفادار یک کسب و کار 
می شوند بنابراین راه اندازی انجمن برند برای بهبود سطح تعامل با مخاطب 

ضروری خواهد بود. 
همکاری با دیگر برندها

همکاری ب��ا دیگر برندها فقط محدود به برگزاری مراس��م های بازاریابی 
مش��ترك نیس��ت. گاهی اوقات حضور در ب��ازاری تازه نیازمند س��رمایه و 
امکانات بسیار زیادی است. بدون تردید هر شرکت نظافتی با مشکات مالی 
امکان حضور در بازارهای مختلف را ندارد بنابراین همکاری میان شرکت ها 

در راستای بهبود سطح فعالیت و خدمت رسانی شان ضروری خواهد بود. 
امروزه برندهای بس��یار زیادی برای بازه های زمانی کوتاه یا بلند اقدام به 
هم��کاری می کنند بنابراین هیچ جای تعجبی ب��رای فعالیت در این حوزه 
نیست. مهمترین مس��ئله طراحی قراردادی مطمئن برای همکاری مناسب 
خواهد بود. در غیر این صورت همیشه شکایت هایی در مورد نحوه همکاری 

میان طرفین مطرح خواهد شد. 
تبلیغات براساس بودجه در دسترس

فعالی��ت در ح��وزه تبلیغات برای هر برندی ض��رورت دارد. در این میان 
تفاوت��ی میان حوزه فعالیت کس��ب و کارها وجود ندارد. مهمترین مس��ئله 
توجه به بودجه در دس��ترس برند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اس��ت. اگر این امر مدنظر کسب وکارها قرار نداشته باشد، امکان مواجهه با 
مش��کات مالی گسترده فراهم خواهد شد. برخی از ایده های مناسب برای 

فعالیت تبلیغاتی براساس بودجه های محدود به شرح ذیل است:
• نصب پوسترهای تبلیغاتی در نقاط پرتردد شهر

• طراح��ی تیش��رت مخصوص ب��رای برن��د و ق��رار دادن آن در اختیار 
کارمندان و مشتریان برند

• حضور فعال در شبکه های اجتماعی با هدف توسعه کسب و کار
توجه به مشتریان فعلی به عنوان مهمترین ابزار بازاریابی

مش��تریان فعلی هر برند مهمترین ابزار بازاریابی آن محس��وب می شوند. 
بس��یاری از ش��رکت های نظافتی ب��ه دلیل رضایت باالی مش��تریان دارای 
ش��هرت قابل ماحظه ای هس��تند. وقتی مش��تریان کیفیت باالی خدمات 
نظافت��ی یک برند را مش��اهده می کنند، تمایل زیادی ب��رای معرفی آن به 
دوستان ش��ان خواهند داشت. بنابراین نوعی بازاریابی با کمک مشتریان در 

عرصه کسب و کار صورت می گیرد. 
ارائه خدمات همراه با کیفیت باالتر از رقبا امر بس��یار مهمی برای جلب 
نظر مش��تریان در بازارهای مختلف محس��وب می ش��ود. امروزه بسیاری از 
مش��تریان در زمین��ه تعامل با برنده��ا تمایل باالیی برای معرفی ش��ان به 
دوس��تان خود نش��ان می دهد. این امر همیش��ه بس��تگی به سطح کیفیت 
خدمات یک برند دارد بنابراین برای مدت زمانی محدود هم که ش��ده باید 
خدمات بسیار متمایزی در مقایسه با رقبای مان ارائه دهیم. این امر موجب 

جا افتادن کسب و کارمان در بازار خواهد شد. 
اطمینان از احساس آرامش خاطر مشتریان

توس��عه کس��ب و کار همیش��ه باید با محوریت مش��تریان صورت گیرد. 
بسیاری از برندها بدون توجه به وضعیت مشتریان اقدام به توسعه کسب و 
کارش��ان می کنند. این امر اغلب اوقات به معنای از دست رفتن بخش قابل 
ماحظه ای از مش��تریان برند است بنابراین پیش از ساماندهی هر فعالیتی 

باید نسبت به اطمینان از احساس آرامش خاطر مشتریان اقدام نماییم. 
نظرخواهی از مش��تریان برند همیشه ایده مناسبی برای ارزیابی وضعیت 
کس��ب و کار است. این امر در مورد کس��ب و کارهای خدمات نظافتی نیز 
مصداق دارد. بهبود وضعیت کس��ب و کار و تاش برای توسعه اش همیشه 
باید با ارزیابی نظرات و بازخوردهای مش��تریان ص��ورت گیرد. در غیر این 
صورت ش��انس اندکی برای برندها ب��ه منظور موفقیت در بازار باقی خواهد 
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   با افتتاح سپرده ویژه معامات آناین سهام عاوه بر برخورداری از سود 
ماه ش��مار، بدون مراجعه حضوری به کارگزاری و به  صورت کاما اینترنتی 

در سیستم معامات آناین کارگزاری بانک پاسارگاد نیز ثبت نام کنید. 
با توجه به پیش��رفت تکنولوژی در جوامع امروزی و مدرن شدن سبک 
زندگی، وقت نیز ارزش باالتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. در دنیای 
پراس��ترس و پرتردد کنونی ضرورت وجود سیستم های آناین به منظور 

خدمت رسانی غیرحضوری و مدرن غیرقابل انکار است.
در اکثر جوامع توسعه یافته، مجموعه ای کان از معامات و مبادالت به 
صورت کاما غیرحضوری و از طریق سیستم های آناین صورت می گیرد. 
این اقدام در جهت رفاه و آس��ایش حال شهروندان و ارزش گذاری به وقت 
و انرژی آنها صورت  می گیرد. در جوامع در  حال  توسعه نیز این روند رو به 
گسترش است. کارشناسان بر این باورند تا با بهره گیری از فرآیندهای نوین، 
اسباب راحتی جوامع را فراهم آورند تا از تردد های غیرضروری که موجب 
افزایش آلودگی های صوتی، ترافیک و اتاف وقت می شود، جلوگیری کنند. 
این امر باعث بهبود سبک زندگی و شاخص های توسعه یافتگی می شود و با 
توجه به شرایط کنونی که با گسترش ویروس کووید- 19 روبه رو هستیم 

اهمیت دوچندان پیدا کرده است. 
ش��ایان ذکر است بدانیم که از شروع روند افزایشی خدمت رسانی نوین، 

بانک ها پیش��گامان جدی این عرصه بوده اند تا بتوانند با کمترین هزینه و 
بیشترین بازدهی این امر را تسهیل کنند.

در راستای توس��عه این اهداف و بومی سازی تکنولوژی و خدمت رسانی 
آناین، بانک پاسارگاد به  عنوان یکی از پیشگامان عرصه فناوری مبادالت 
آناین اقدامات گس��ترده ای در این راستا انجام داده است. یکی از خدمات 
مهمی که می توان به آن اشاره نمود »سپرده ویژه معامات آناین سهام« 

است. 
هموطن��ان گرامی می توانند پس از افتتاح  این س��پرده در نزدیک ترین 
ش��عبه و اخذ »ک��د کاربری و رم��ز عبور بانک��داری مج��ازی« عاوه بر 
برخورداری از س��ود ماه شمار، در سیستم معامات آناین کارگزاری بانک 

پاسارگاد نیز ثبت نام کنند. 
اس��تفاده از معامات برخط و ابزارهای معاماتی، در   نتیجه پیش��رفت 
تکنولوژی و آس��ان شدن ارتباطات میسر شده و با افزایش روز افزون عمق 
بازار سرمایه و گسترش فرهنگ معامات سهام، استفاده از چنین ابزارهایی 

اجتناب ناپذیر است.
با بس��ط و گسترش بازار س��رمایه و تمایل س��رمایه گذاران به ابزارهای 
نوین معاماتی، کارگزاری بانک پاسارگاد ارائه دهنده یکی از پیشرفته ترین 
سیستم های معاماتی به کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی معامات برخط 

اس��ت که با بهره گی��ری از آن، امکان خرید و فروش س��هام را به صورت 
اینترنتی و آناین فراهم می کند. 

در میان تمامی موارد ذکرشده می توان به شفافیت این سیستم و امنیت 
باال که تمامی آن توس��ط دانش بومی صورت می گیرد، اش��اره کرد. عاوه 
بر این، س��هولت کار با این ابزار برای کاربران و مشتریان، جذابیت خاصی 

ایجاد کرده است.
جزیی��ات امکان ثبت ن��ام قطعی در کارگزاری بانک پاس��ارگاد از طریق 

افتتاح حساب معامات آناین در این بانک:
 در این روش، متقاضی در اولین گام به یکی از نزدیک ترین ش��عبه های 
بانک پاس��ارگاد مراجعه و اقدام به افتتاح »س��پرده س��رمایه گذاری ویژه 
معامات آناین س��هام« و اخذ نام کارب��ری و رمز عبور بانکداری مجازی 

می نماید. 
سپس با اس��تفاده از بانکداری مجازی فرآیند ثبت نام را تکمیل خواهد 
نم��ود. فرم ه��ای تکمیل ش��ده و تصویر م��دارك هویتی، م��ورد ارزیابی 
کارشناسان کارگزاری قرار گرفته و در صورت تأیید ثبت نام قطعی خواهد 
شد. به این ترتیب با افتتاح حساب معامات آناین در بانک پاسارگاد ضمن 
برخورداری از مزایای یک حس��اب کوتاه مدت، امکان اس��تفاده از خدمات 

کارگزاری بانک پاسارگاد نیز فراهم خواهد شد.

پرویز کرمی: دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع 
نرم و خاق? فکر می کنم بدترین دشنام بین المللی، همین یک کلمه باشد: 
»بی فرهن��گ!«. همه مردمان عالم، اجم��اع دارند بر این نکته که، فرهنگ 
اهمیتی حیثیتی و حیاتی برای نوع بش��ر دارد. بی فرهنگ، ما فقط همان 
حیوانی��م که ناطقیم؛ الغیر. فرهنگ خاصیت های بس��یاری دارد که همه 
می دانن��د، اما م��ن می خواهم تمرکز کنم بر روی یک��ی از این خصایص؛ 
»خاقیت و نوآوری«. خاقیت و نوآوری مرز جداکننده تعالی از روزمرگی 
است؛ جایی ورای سکون و ایستایی. خاقیت و نوآوری، روشی است برای 
باالرفتن و باالتر ایس��تادن. خاقیت و نوآوری همانی اس��ت که انسان را 
اشرف مخلوقات می کند و به خلیفگی اش از سمت خداوند، معنا می بخشد. 
اینچنین اس��ت ک��ه فرهنگ در جایی خود را به عرش اعلی می رس��اند و 
قرن ه��ا و هزاره، بر می ایس��تد و همچنان غنی می مان��د، اما جایی دیگر، 

آنچنان به فراموشگاه تاریخ، سپرده می شود که انگار، هرگز نبوده است.
بر همین اساس است که آن بزرگ تاریخ؛ پیامبر اعظم)ص( فرموده است: 
»اگر ایمان به س��تاره ثریا آویخته باشد، گروهی از ایرانیان آن را به دست 
خواهند آورد.« ریش��ه های فرهنگ در کشور ما، آنچنان عمیق و گسترده 
اس��ت که بالندگی و درخش��ندگی ثمراتش، بر هیچ کس پوشیده نیست؛ 
حتی اگر برخی حاس��دان و معاندان، بخواهند با تبلیغات ناجوانمردانه، بر 

این عرصه پاك، خاك شک بپاشند و ملت ها را به آن، بدبین کنند.
اسناد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد، خاقیت و نوآوری در همه 
شئون زندگی مردمان این سرزمین، نقشی محوری و حیاتی داشته است. 
گرچه، نفرین نفت و منابع، در برهه ای، ما را تن آس��ایی و مس��امحه گری 
مقطعی کش��اند، اما انقاب اس��امی و دوران دفاع مقدس، قطار  ایران را 
ب��ه ریل بازگرداند و نس��یم خاقیت و ن��وآوری، در کوچه هایش وزید. ما 
در مقاوم��ت در برابر تحریم های ظالمانه ک��ه همانا »دفاع موفق« و جهاد 

فتوحات علمی و فناوری 40 ساله است، سربلند بوده ایم.
حاال بگذارید جور دیگری به ماجرا نگاه بیندازیم. تصور کنید کشوری را 
که همه دنیا در مقابلش ایستاده و تحریمش کرده است، فشار حداکثری بر 
آن می آورد، تهدید به جنگ می کند، راه ها و مبادی درآمدی و اقتصادی اش 
را مسدود می سازد، دچار خشکسالی است، اغلب همسایگانش، با دشمنان، 

رفیقند و... .
طبق اصول و مبانی کش��ورداری، چنین سرزمینی حتما فروپاشیده و از 
میان رفته اس��ت. در آن جنگل داخلی حکمفرماست. فقر و قحطی، بیداد 
می کند. همه چیز در آن تیره و تار و اندوه وارانه است. بیماری و نکبت از در 
و دیوار خانه ها می بارد. مرده ها در کف خیابان بر اثر کرونا و بیماری های از 
این قبیل، روی هم تلنبار شده اند. دود غلیظ بدبختی در هوا پراکنده است، 
اما در واقعیت چه رخ داده؟ ایران صاحب جایگاهی درخور و رشک برانگیز 
در علوم و فنون نوین است. ماهواره به ثریا می فرستد. پیچیده ترین داروها و 

واکسن ها و پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاه های حوزه پزشکی را می سازد 
و صادر هم می کند. هواپیما می س��ازد. کشتی می سازد. قطار می سازد. در 

مقابل هر بن بستی، راهی تازه را می گشاید.
حدود ۶ هزار ش��رکت دانش بنیان و 1400 ش��رکت خ��اق و 10 هزار 
اس��تارت آپ دارد که هر یک، محصوالت و اختراعاتی تازه دارند و در حال 
تولیدش هس��تند. شرکت های خاق و استارت آپ های متعدد و متنوع، تا 
دورترین و صعب العبورترین روس��تاها هم، راه باز کرده اس��ت. زیست بوم 
نوآوری و فناوری، شکوفه داده و ثمراتش در انتظار نوروز و اردیبهشت است 
که در همین نزدیکی هایند. البته مش��کات هم هست، کمبود هم هست. 
اما این چهره واقعی سرزمین ایران است که در دشوارترین و حساس ترین 
لحظه های تاریخی اش به س��ر می برد و همچنان ایس��تاده و پابرجا مانده 
اس��ت. ایران اس��امی، این سربلندی را مرهون چند چیز است که یکی از 
مهمترین هایش، داش��تن »فرهنگ خاق و نوآور« و زنده نگه داش��تنش 

توسط خایق صبور و مقاوم آن است.
حاال ما از زمستان روزگار، به نوروز و بهار نزدیک شده ایم. همه بذرهایی 
که در قلب هر ایرانی، با امید و ایمان کاش��ته ش��ده بود، جوانه زده است. 
فرهنگ و هنر ایران اسامی، جایش را در عرصه جدید بازیگران فناوری و 
نوآوری، پیدا کرده است. در دنیا فرهنگ و هنر، ثروت زاست. هزینه برایش، 
بهترین سرمایه گذاری است. بازار فرهنگ و هنر که برمبنای خاقیت اصیل 
و بومی اس��توار اس��ت، در کش��ورمان، دارد رونق می گیرد. جان می گیرد. 
به برنایی رس��یده است. تمدن چندهزار س��اله این مرز و بوم، داشته های 
فرهنگی و معنوی اش، بزرگترین ضامن و پش��تیبان جوانان خاقش برای 

رسیدن به موفقیت های چشمگیر خواهد بود.
ام��ا حاال که زیس��ت بوم ن��وآوری و فن��اوری، به بلوغ و ش��کوفایی اش 
نزدیک ش��ده، یک رفتار مهم توس��ط بازیگران آن، ضروری است. ما باید 
از داشته های فرهنگی مان، بهترین و بیشترین بهره را در کسب و کارها و 
اقتصاد دانش بنیان مان، داشته باشیم. بومی سازی فناوری و ایران ساخت، 
می باید که درون و بیرون داش��ته هایش را درنوردد و نمای ایرانی اش را به 

رخ بکشاند.
همه می دانند که رویه درس��ت و جواب پس داده جوامع، اینطور اس��ت 
که فرهنگ بر اقتصاد باید س��وار باشد. آنها که اقتصاد را ارجح دانستند و 
فرهنگ را بزك و ظاهر، به قهقرا رفتند و حرف شان را اغلب، پس گرفتند 
و به مس��یر درس��ت برگشتند، البته با زیان و آسیب بس��یار. ما که خزانه 
فرهنگی و هنری مان، درخش��ان و چشمگیر است، می توانیم از پشتوانگی 
آن، آبادانی های بسیاری را فراهم آوریم. این یک شعار نیست، یک راهبردی 

است که جوابش را هم پس داده.
بد نیس��ت به موضوع »اقتصاد خاق« جدی تر و عمقی تر نگاه بیندازیم. 
تجربه کشورهای موفق در این زمینه، می تواند ما را از اختراع دوباره چرخ، 

برحذر دارد. به عنوان مثال، کشورهای اروپایی مانند استرالیا یا ژاپن و کره 
جنوب��ی، موضوع اقتصاد خاق را دارند تبدیل به یک فرهنگ مدرس��ه ای 
می کنند. کودکان از همان دوران رشدشان، دارند یاد می گیرند که خاقیت 
و نوآوری شان داشته باشند و خاقیت شان را به محصول نزدیک کنند. از 
همین رو، آماری که این کش��ورها از خروجی ش��یوه اقتصاد خاق ش��ان، 

داده اند، چشمگیر و ستودنی است.
2۷00 میلیارد دالر گردش مالی در دنیا برای صنایع خاق ثبت ش��ده 
است. رقم کمی نیست. خیلی زیاد است و قابل تأمل. سهم صنایع فرهنگی 
و خاق کش��ور ما از این گردش مالی، حدود 100 میلیون دالر در س��ال 
است. انصافا خیلی کم است. ما با این همه داشته و پشتوانه و پیشینه، نباید 
در این س��طح باشیم. وقتی اقتصاد خاق، عاوه بر حفظ میراث گرانبها و 
وحدت ملی، به اش��تغال زایی و ثروت افزایی بی دردس��ر و کم زمان، منجر 
می شود، چرا نباید به آن بیشتر توجه کنیم؟ حاال بماند که موضوع صدور 
فرهنگ به واسطه محصوالت عرصه اقتصاد خاق هم جذابیت زیادی دارد 

که ما را برای کار بیشتر، می تواند باانگیزه تر بکند.
بر همین اس��اس، ش��کل گیری ش��تاب دهنده های تخصصی در حوزه 
اقتص��اد خاق و صنایع فرهنگ��ی از واجب ترین های امروز ما اس��ت. این 
شتاب دهنده ها، می توانند استارت آ پ ها و شرکت های خاق را دورهم جمع 
کنند و از گنجینه فرهنگی و هنری مان که تمام ناش��دنی است، بهره های 
فراوان ببرند و کشور را هم صاحب منافع پایدار کنند. شکل گیری خانه های 
خاق در چند اس��تان، در همین سال های اخیر، آغاز شده است. حرکتی 
خوب و ارزش��مند. اما با توجه به الزمه تکمیل ش��دن زیست بوم اقتصاد 
خاق، می باید که هر استان صاحب این خانه های موثر و دوست داشتنی 
شود. سپس ضمن شکل گیری اکوسیستم صنایع خاق این زنجیره تکمیل 
شود و آنگاه محصوالت متنوع و معتنابهی را به جامعه عرضه و آنگاه راهش 

را به آن سوی مرزها باز کند.
همی��ن اهمیت حیات برای خانه های خاق نی��ز وجود دارد. خانه هایی 
که س��تون ها و جای جای آن رنگ و بوی نوآوری را دارد. خانه هایی برای 
جوانان این سرزمین که در آن ارزش های اقتصادی و اجتماعی را می توان 
مشاهده کرد. حمایت از کارآفرینان جوان و سرمایه های نوپا با ایجاد فضایی 
برای تبادل ایده ها کاری اس��ت که در این خانه ها انجام می شود. با توسعه 
این خانه ها در سراس��ر کشور برندس��ازی، بازاریابی، تبلیغات و گسترس 

محصوالت خاق ها را شاهد می شویم.
اقتص��اد مقاومت��ی و دانش بنیان، ب��ا بال های اقتصاد خ��اق و صنایع 
فرهنگی و با ایمان به توانستن، راهش را به آسمان و ثریا باز خواهد کرد. 
برق چش��مان منتظر مردم شریف ایران، راه رس��یدن شرکت های خاق 
و دانش بنیان را برای رس��یدن به قله های س��ربلندی، روشن کرده است. 

همیشه روشن باد.

خانه  خوب برای خالیق خالق
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرعامل سازمان عمران 
تبریز از آخرین مراحل آغاز عملیات برداشت از اولین معدن تأمین 

مصالح کارخانه آسفالت شهرداری تبریز خبر داد.
بابک شــریفی با اعالم خبر ثبت محدوده و اخذ مجوز برداشت از 
اولین معدن مصالح سنگی پخت آسفالت اظهار داشت: الزمه تأمین 
و پخت آسفالت یکدست و با استانداردهای مورد تأکید در نشریات 
تخصصی راه سازی و روسازی، استفاده از مصالح مناسب برای پخت 
آسفالت است که بر همین اســاس اقدام به خرید یک معدن برای 
تأمیــن مصالح کارخانه و اخذ مجوز برداشــت کرده ایم. وی اضافه  
کرد: تمام تالش ســازمان عمران در سال 1400، پخت آسفالت با 
بهره گیری از مصالح معدن جدید است که یک اقدام بدیع و شاخص 
در عملکرد سازمان عمران محســوب می شود. مدیرعامل سازمان 
عمران تبریز با اشاره به توزیع آسفالت یکدست و با کیفیت باال اعالم 
کرد: برای اینکه آســفالت توزیع شده چه از نظر بصری و چه از نظر 
کیفی، از حالت استاندارد برخوردار باشند، نیازمند استفاده از یک نوع 
مصالح در پخت آن است. وی ادامه داد: بر همین اساس معدن جدید 
پس از شناسایی ثبت و مشخصات فیزیکی مصالح آن تأیید شده و 
مجوز برداشت از آن صادر گردیده است که پیش بینی می کنیم گامی 
رو به جلو در ارتقای کیفیت آسفالت تولید و توزیع شده در کارخانه 
آسفالت باشد. شریفی خاطرنشان کرد: کارشناسان سازمان عمران، 
سازمان صنعت و معدن، اداره کل منابع طبیعی و آزمایشگاه سازمان 
عمران از محل معدن ثبت شده بازدید کردند تا مقدمات الزم جهت 

ایجاد سینه کار و برداشت مصالح آغاز شود.
تولید 1۷۰ هزار تن آسفالت در سال ۹۹

مدیرعامل سازمان عمران تبریز از تولید 14۵ هزار تن آسفالت 

در سال جاری خبر داد که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال 
به 1۷0 هزار تن برسد. بابک شریفی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
بخشی از رسالت و وظایف سازمان عمران، تولید و توزیع آسفالت 
است که کارخانه تولید آسفالت ما به عنوان یکی از پیشرفته ترین 
کارخانجات تولید آسفالت شهری پروژه های مختلفی را در سطح 
شهر اجرا کرده است که نتیجه آن برای    شهروندان مشهود است. 
وی با اشــاره به مراحل تولید و توزیع آسفالت افزود: بحث تولید 
آســفالت دست خود سازمان است ولی پخش و توزیع آن، در سه 
مرحله انجام می گیرد که مرحله اول توســط خود ســازمان و بر 
اســاس برنامه ها و اولویت هایی که ابالغ شــده است، به صورت 
اساسی آســفالت ریزی انجام می شود.  مدیرعامل سازمان عمران 
تبریز ادامه داد: قبل از آســفالت ریزی اقدام به ارزیابی و سونداژ 
زیرســازی و روسازی خیابان کرده و سپس نسبت به وضعیت آن 
خیابان  اقدام به آســفالت ریزی می کنیم که نزدیک به ۳۵ هزار 

تن در سال ۹۹ توســط اکیپ های سازمان عمران آسفالت ریزی 
اساسی شده است.

شــریفی با اشاره به توزیع آســفالت در بین کارگاه های امانی و 
معاونت های عمرانی مناطق خاطرنشــان کــرد: دومین بخش در 
موضوع توزیع آسفالت، چاله زدایی در سطح شهر است که از طریق 
کارگاه  های امانی مناطق انجام می گیرد و ۲۵ هزار تن نیز  در این 
بخش توزیع شــده است. وی همچنین اضافه  کرد: عمده آسفالتی 
که سازمان عمران تبریز در سطح شهر توزیع کرده است ۸۵ هزار 
تن از طریق معاونت های عمرانی مناطق اســت که بحث اولویت 
بندی و اجرای آســفالت توسط اکیپ های مناطق انجام می گیرد 
ولی تولید آنها با ســازمان عمران تبریز است.  شریفی با اشاره به 
کیفیت آسفالت تولیدی در کارخانه پخت آسفالت سازمان عمران 
تبریز، گفت: می توانیم ادعا کنیم که آسفالت های پخت و توزیع 
شده توسط سازمان عمران تبریز از کیفیت مرغوبی برخوردار است 
و هیچگونه تخریب و خرابی نداشته است. این مقام مسوول ادامه 
داد: ارتقای کیفیت آسفالت تولیدی توسط سازمان عمران تبریز در 
ســایه زحمات همکاران در کارخانه پخت و رعایت استانداردهای 
الزم در این زمینه است. مدیرعامل سازمان عمران تبریز نمک پاشی 
و محلول پاشی را عامل تخریب آسفالت دانست و تصریح کرد: فارغ 
از مسائل زیست محیطی، نمک  و محلول پاشی برای خود سازمان 
عمران نیز مشــکل زا است، ما نیز راضی به این کار نیستیم. بابک 
شریفی افزود: شهرداری به درخواست برخی از  شهروندان مجبور 
به نمک پاشی می شــود و در اثر این کار نیز چاله هایی در سطح 
شهر ایجاد می شود که این موضوع نیز در برنامه های استقبال از 

بهار مورد توجه قرار گرفته و لکه گیری آسفالت انجام می گیرد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی گفت: نوسازی ماشین آالت 
راهداری توســط این اداره کل منجر به صرفه جویی چشــمگیر در 
مصرف سوخت و ارتقای بهره وری و افزایش کیفیت خدمات رسانی 
شده است. اورجعلی علیزاده با اعالم این مطلب اظهار داشت: بحث 
نوســازی و بازسازی ماشــین آالت در این اداره کل شامل نوسازی 
هشت دستگاه از ماشــین آالت راهداری بوده و چهار دستگاه بیل 
مکانیکی جدید خریداری شده اســت. وی ادامه داد: در این زمینه 
خرید چهار دستگاه مرتبط با ماشین آالت سنگین نیز در دست اقدام 
است که البته در بحث بازسازی ماشین آالت تاکنون ۸4 دستگاه از 
دستگاههای راهداری استان بازسازی شده اند و تحقق چنین اقداماتی 
منجر به صرفه جویی چشمگیر در مصرف سوخت و ارتقای بهره وری 
و افزایش کیفیت خدمات رسانی در این اداره کل شده است. مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: 
در زمینه اقدامات انجام گرفته در زمینه نگهداری پلها و ابنیه راههای 
استان باید به تعمیرات اساســی پل های خواجه و کمربند جنوبی 
تبریز، بهسازی پلهای روستایی ساخسیلو و مرکید هریس، تعمیرات 
اساسی پل ۳ در 1۵ کمربند مرند با پیشرفت فیزیکی 100 درصد، 
اشــاره داشت. وی در خصوص اقدامات انجام گرفته در حوزه اصالح 
و ایمن سازی راههای شریانی استان نیز گفت: حذف و اصالح نقاط 
پرحادثه، از جمله مباحث مطرح در این حوزه است. اقدامات مرتبط 
با بحث عملیات ساماندهی و حذف نقاط پرحادثه محورهای شریانی، 
احداث تقاطع های غیرهمسطح روشت بناب، بایرام اسکو، تعریض 
ورودی کلیبر، احداث چهار دســتگاه پل پرترافیک ملکان و پل ۲ 
دهانه هشت متری چکان مراغه، زیرگذر خورخور- گوگان - آذرشهر 

و ساماندهی و ایمن سازی چهار نقطه حادثه خیز مجموعه اقداماتی 
اســت که در بحث ایمن ســازی راه های شریانی استان انجام شده 
است. اروجعلی علیزاده همچنین در خصوص کارهای صورت گرفته 
در بحث نگهداری راههای شریانی استان در قالب روکش، گفت: در 
این ارتباط، در سال جاری در راههای شریانی و اصلی استان، پروژه 
های آســفالتی به طول 14۹.۳ کیلومتر از محورهای آزاد راه های 
تبریز - زنجان، تبریز - صوفیان - مرند - جلفا - اسکانلو - اصالندوز، 
تبریز - آذرشهر - بناب - ملکان - میاندوآب، تبریز - اهر - ورزقان - 
هریس - مشکین شهر، بناب - مراغه - هشترود - قره چمن و تبریز 
- بســتان آباد - میانه - سرچم اردبیل بوده که برای اجرای شان ۲0 
هزار و 1۶۷ تن آسفالت مصرف شده است. مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان آذربایجان شرقی در زمینه عملکرد این اداره 
کل در بحث ایمن سازی، نگهداری و بهسازی راههای شریانی، اظهار 
داشــت: ایمن سازی، نگهداری و بهسازی این اداره کل شامل پروژه 
های اجرایی مرتبط با راه های شــریانی تبریز - ایلخچی، آذرشهر، 

اسکو، عجب شیر، بناب، ملکان، تبریز - صوفیان، کنارگذر غربی - 
مرند، جلفا، شبستر، تبریز - هریس - ورزقان، اهر، کلیبر، خدا آفرین، 
هوراند، تبریز - آزادراه - بستان آباد، سراب - هشترود، چارویماق به 
طول ۷0 کیلومتر است. وی افزود: البته ذکر این نکته الزم است که 
در مجموع طول مورد تعهد ۸۸ کیلومتر بوده که ۳۶ کیلومتر از آن 
در محورهای تبریز - صوفیان، کنارگذر غربی - مرند - جلفا، شبستر، 
۲۸ کیلومتر در محورهای تبریز - هریس، ورزقان، اهر، کلیبر، خدا 
آفرین، هوراند، ۲۶ کیلومتر در محورهای تبریز - آزاد راه بستان آباد، 
ســراب، هشترود - چارویماق را شامل می شود. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی افزود: در طول سالهای 
۹۸ و ۹۹ در آذربایجان شــرقی 141 پروژه در قالب طرح »ابرار« به 
طول ۷۶۵ کیلومتر با اعتبار ۵۲00 میلیــارد ریال به این اداره کل 
ابالغ شده است. وی افزود: از این پروژه های ابالغی، سال گذشته ۲۵ 
پروژه به طول 1۲1 کیلومتر بهســازی و آسفالت ریزی و مورد بهره 
برداری قرار گرفته است. علیزاده تصریح کرد: هم اکنون، 1۲۹ پروژه 
به طول ۷۶۷ کیلومتر از محل ابالغ های ملی و طبق موافقتنامه های 
اســتانی در رأس برنامه های اجرایی این اداره کل قرار گرفته شده 
اســت. در این ارتباط، بهره برداری از پروژه های بهسازی و آسفالت 
راه های استان در سال جاری 1۹ پروژه به طول کلی ۸0 کیلومتر با 
اعتبار هزینه ای ۵1۶۵00 میلیون ریال بوده اســت. وی ادامه داد: 
اجرای پروژه های آسفالتی راههای فرعی استان به طول ۷0 کیلومتر 
با مصرف ۳0 هزار و 11۹ تن آســفالت، ثبــت ۳1 مورد تخلف در 
محورهای متعدد استان در سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور، ارتقای 
تعداد این سامانه ثبتی به ۸۸ سامانه فعال در استان، از دیگر اقدامات 

انجام شده این اداره کل در سال جاری است.

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از  روابط 
عمومی آب منطقه ای مازندران در حاشیه بهره برداری و اجرای طرح 
های گردشگری آبی پنج سد و یک آببندان استان، آئین درختکاری 
در حاشیه سدهای استان انجام شد. مهندس خیریانپور با اشاره به 
ظرفیت چندمنظوره از تاسیســات آبی استان فضای گردشگری در 
محیط پیرامونی سدها را در راستای برنامه های جهش تولید استان 
برشمرد و گفت: در سه بخش تاسیسات آبی از جمله سدها، رودخانه 
و آببندان ها اقدامات خوبی جهت اجرای گردشگری آبی شروع شده 
که امروز شاهد بهره برداری و اجرای شش طرح در استان با سرمایه 
گذاری 1۶0 میلیارد تومان بوده ایم. معاون امور اقتصادی استانداری 

مازندران تاکید کرد: در اســتان بیش از 1۲0 رودخانه و ۸00 قطعه 
آببندان وجود دارد که توجه به ظرفیت ها می تواند اقدامات مهمی 

را در زمینه ایجاد اشتغال فراهم کند. خیریانپور تصریح کرد: کاشت 
نهال و زراعت چوب در حاشــیه سدها و تاسیسات آبی می تواند بر 
اســتفاده بهینه از منابع آب و افزایش جاذبه های گردشگری موثر 
باشد که خوشبختانه این کار از سوی شرکت آب منطقه ای مازندران 
شــروع شده و باید توسعه یابد. ایشان در پایان با قدردانی از شرکت 
آب منطقه ای مازندران و سرمایه گذاران پروژه های گردشگری آبی 
تاکید کرد دیگر دســتگاه های مرتبط باید همکاری الزم را داشته 
باشند تا اهداف جهش تولید و اقتصاد مقاومتی مهیا شود. با اجرای 
طرح های گردشگری حاشیه سدها برای هزاران نفر اشتغال فراهم 

خواهد شد و مردم نیز از این تاسیسات استفاده خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان عمران تبریز اعالم کرد؛

آغاز عملیات برداشت اولین معدن تأمین مصالح کارخانه آسفالت

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی:

 نوسازی ماشین آالت باعت ارتقای بهره وری 
و افزایش کیفیت خدمات رسانی شده است

با حضور مهندس خیریانپور آئین درختکاری در محیط پیرامون سدهای استان انجام شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خبر داد؛
رشد مصرف سوخت سی ان جی در بخش حمل و نقل آذربایجان شرقی

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی با اشاره به مصرف سی ان جی در بخش حمل 
و نقل اســتان گفت: در 10 ماهه سال ۹۹ مصرف گاز طبیعی با رشد بیش 
از سه درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. علی روح 
اللهی با اشاره به اهمیت استفاده از سوخت پاک در رشد و توسعه اقتصادی 
منطقه همچنین کاهش آالیندگی های ناشی از مصرف سوختهای فسیلی 
بــه ویژه در بخش حمل و نقل گفت: با وجود کاهش مصرف ســوخت به 
دلیل محدودیت های پیشگیری از ویروس کووید 1۹ مصرف سی ان جی 
در بخش حمل و نقل استان با رشد بیش از سه درصد روبرو بوده و مطابق ماههای قبل منطقه آذربایجان شرقی همچنان بعد از 
تهران رتبه دوم مصرف ســی ان جی را در کشــور دارا می باشد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی در ادامه تصریح کرد: مصرف سی ان جی بعنوان سوخت جایگزین فرآورده بنزین عالوه بر کمک به حفظ 
محیط زیست می تواند فرصتی برای صرفه جویی در هزینه مازاد در تولید و توزیع بنزین، صادرات این فرآورده و درآمدزایی از این 
طریق را فراهم آورد به طوری که در 10ماهه سال ۹۹ بیش از ۵۷۷ میلیون مترمکعب سی ان جی در بخش حمل و نقل استان 
مصرف شده است که معادل همین میزان در مصرف بنزین صرفه جویی بعمل آمده است. علی روح اللهی خاطرنشان کرد: طرح 
گازسوز کردن رایگان خودروهای عمومی باری و مسافری در آذربایجان شرقی همچنان ادامه دارد لذا مالکین خودروهای مذکور که 
تاکنون در این خصوص اقدام ننموده اند می توانند جهت دریافت نوبت گاز سوز کردن خودرو درسایت GCR.niopdc.ir ثبت نام 
نمایند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی یادآور شد: هم اکنون با پیگیری 
مسئولین منطقه و مشارکت بخش خصوصی 1۷۲ باب از ۳44 باب جایگاههای عرضه سوخت منطقه آذربایجان شرقی به عرضه گاز 
طبیعی برای خودروهای گازسوز اختصاص دارد. این منطقه جهت ارائه خدمات مطلوب سوخت رسانی به مردم شریف استان آماده 
همکاری و ارائه مشاوره به سرمایه گذاران در خصوص توسعه صنعت سی ان جی در منطقه می باشد. علی روح اللهی همچنین 
گفت: خدمات سوخت رسانی در زیر بارش برف و برودت شدید هوا با همت و تالش مجموعه خدوم منطقه آذربایجان شرقی بی 
وقفه در حال انجام است. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با اشاره به گذر از 
روزهای سخت زمستان سال جاری با همدلی و تعامل شایسته تقدیر گفت: خدمت رسانی به آحاد جامعه در شرایط جوی سخت، 
سرما و برودت هوای زمستانی نشان از شوق خدمت و شور زندگی در مجموعه تالشگر صنعت نفت استان اعم از کارکنان ستادی 
و عملیاتی، شرکت های حمل و نقل فرآوردهای نفتی، رانندگان ساعی نفتکش، مسئولین و اپراتورهای جایگاههای عرضه سوخت، 
فروشندگی های شهری و روستایی دارد. علی روح اللهی خاطرنشان کرد: منطقه آذربایجان شرقی با چهار انبار ذخیره سازی سوخت، 
انبار نفت شهدای پخش تبریز، میانه، مراغه و سراب وظیفه تأمین و توزیع سوخت منطقه و استانهای همجوار و چندین نیروگاه را 
با همکاری مستمر ۵۵0 دستگاه نفتکش تعرفه ای و شرکتی و ۹ شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی و ۹0 شرکت تک پیمان 
برعهده دارد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات و عملکرد 
منطقه در خصوص همکاری و کمک به مدیریت بار مصرف برق در پیک زمستان سال ۹۹ گفت: مدیریت و مسئولین منطقه عالوه 
بر تالش جهت تأمین سوخت جایگزین واحدهای صنعتی و نیروگاهها به صرفه جویی درمصرف برق نیز همت گماشتند. علی روح 
اللهی ضمن تشکر از مسئولین و کارکنان منطقه افزود: محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی با اهدای لوح سپاس از 
همکاری خالصانه و صمیمی منطقه آذربایجان شرقی جهت مدیریت بار مصرف برق زمستان سال ۹۹ و گذر از پیک مصرف در 
بازه زمانی مذکور تقدیر نموده و از خداوند سبحان برای این مجموعه خدوم آرزوی سربلندی، کامیابی و عزت روزافزون کرده است.

وقتی بومی سازی و خوداتکایی مشق شب متخصصان ایرانی می شود
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز از تداوم بومی سازی قطعات 
و تجهیزات موردنیاز واحد های تولیدی ۵ و ۶ این نیروگاه با تالش متخصصان بومی 
خبر داد. خلیل محمدی مدیرعامل این نیروگاه با اشاره به چالش های مرتبط با تامین 
قطعات مورد نیاز این نیروگاه از بازار های داخلی و خارجی گفت: تامین قطعات مورد 
نیاز واحد های تولیدی به ویژه در زمان بازسازی و تعمیرات اساسی یکی از مهم ترین 
دغدغه هایما محسوب می شود. او با اشاره به بومی سازی ۸۲ قطعه نیروگاهی موردنیاز 
واحد های تولیدی ۵ و ۶ بیان داشت: الحمدهلل توانستیم با عملی کردن شعار اقتصاد 
مقاومتی و با اعتماد به دانش و تجربه ارزشمند متخصصان نیروگاه بخشی از نیاز های 
خود را از طریق کارگاه های مستقر در نیروگاه مورد ساخت و استفاده قرار دهیم. به 
گفته محمدی، ســاخت قطعات مورد نیاز این واحد ها نقش مهمی در صرفه جویی 
ارزی، کاهش زمان تعمیرات اساســی و مدت زمان خروج واحد ها از مدار تولید برق 
دارد. شاهین شاهین زاده سرپرست نظارت بر کارگاه تراشکاری نیروگاه رامین اهواز 
با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شــده توانستیم طی بهمن ماه امسال ۸۲ نوع 
قطعه را ساخته و استفاده قرار دهیم، اظهار کرد: مجموع قطعات ساخته شده از این 
قطعات ۹۸ عدد هستند، البته استفاده از متریال بالاستفاده و رعایت استاندارد های الزم مهمترین رویکرد کارگاه های این نیروگاه 

در فرآیند ساخت قطعات به شمار می رود. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خبر داد:
جمع آوری 141 دستگاه غیرمجاز تولید ارز دیجیتال در بندرعباس

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق هرمزگان گفت: در یک ماه گذشــته 141 دستگاه غیرمجاز تولید ارز 
دیجیتال در بندرعباس شناسایی و جمع آوری شد. مهندس هاجر عبدی 
افزود:این دستگاهها در سه نقطه شهرستان بندرعباس شناسایی شدند که 
بصورت غیرمجاز از برق خانگی برای فعالیت اســتفاده می کردند. به گفته 
وی، دستگاههای استخراج ارز دیجیتال از وسایل پرمصرف برق هستند که 
استفاده از برق غیرمجاز باعث هدر رفتن انرژی و افزایش تلفات برق در شبکه 
توزیع برق می شود. واگذاری  انشعاب برق برای تولید ارز دیجیتال منوط به 
اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت است اما برخی سودجویان برای کسب سود بیشتر و استفاده از برق ارزان، در منازل و 
اراضی کشاورزی اقدام به تولید ارز دیجیتال می کنند. عبدی اضافه کرد: دستگاههای تولید ارز دیجیتال نیاز به مصرف باالی برق 
دارد و استفاده از آنها نیاز به دریافت انشعابهای خاص دارد  به همین خاطر نیز برخی افراد برای سود بیشتر از برق خانگی استفاده 

می کنند. در صورت شناسایی عالوه بر جمع آوری این دستگاهها، متخلفان نیز به مراجع قانونی معرفی می شودند. 

صدور گواهینامه های استانداردهای ایزو شرکت گاز گیالن با موفقیت مورد 
تائید قرار گرفت

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: پس از یک هفته ارائه گزارشات و 
بررســي نتایج، شرکت گاز اســتان گیالن موفق شد اســتانداردهاي ایزو 
4۵001:۲01۸  و   ،  14001:۲01۵  ،1001۵:۲01۹  ،  ۹001:۲01۵
۵0001:۲01۸ را مجدداً دریافت کند. روابط عمومی گاز گیالن –  مرحله 
دوم ممیزی خارجی صدور گواهینامه های ایزوء شــرکت گاز استان گیالن 
طی ۶ روز از ســوم الي دهم اســفندماه به دلیل شرایط ویژه بیماری کرونا 
و محدودیت های مرتبط با آن، به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور دو تیم 
ممیزی خارجی برگزار شــد. در مراسم اختتامیه این ممیزی حسین اکبر 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن از ممیزان به جهت نگاه حرفه ای به بخش های مختلف شرکت تشکر و قدردانی نمود و 
اظهار داشت: گاز گیالن در زمینه های کیفی روند رو به رشدی داشته و امیدوارم با تقویت نقاط قابل بهبود، روز به روز در جهت 
رســیدن به اهداف کالن شرکت و جلب حداکثری رضایتمندی مشترکین گرامی گام هاي بلندتري را برداریم. همچنین در این 
مراســم آقای بطحائیان سرممیز تیم ارزیابی از اقدامات صورت گرفته توسط شــرکت گاز در زمینه استقرار، نگهداشت و اجرای 
مطلوب استانداردهای جاری تشکر نموده و در ادامه به بیان نقاط قوت و فرصت های بهبود و همچنین عدم انطباق های ممیزی 
استانداردهای مورد بحث پرداخت. سرممیز تیم ارزیابی اظهار داشت: هدف از انجام ممیزی، شناسایی ضعف ها و بهبود فعالیت 
ها و به تبع آن ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها است. بطحائیان در گزارش خود درخصوص شرکت گاز استان گیالن گفت: در 
شرکت گاز اهداف سیستم به درستی طرح ریزی شده و این شرکت در 4 حوزه طراحی، اجرا، ارزیابی و بهبود عملکرد بسیار خوبی 
 ،APQC داشــته است که البته جا برای بهبود و پیشرفت وجود دارد. وی در گزارش نهایی ممیزی، به کارگیری مدل فرآیندی
توسعه نرم افزار جامع کنترل پروژه و توجه شرکت به همه سطوح کارکنان را از جمله نقاط قوت گاز گیالن عنوان کرد. شایان ذکر 
است تعدادی نقاط قابل بهبود نیز ارائه گردید که تصویب و اجرای اقدامات اصالحی مرتبط با آنها در دستور کار شرکت گاز استان 

گیالن قرار خواهد گرفت.
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اصفهان – قاسم اسد: با حضور جمعی از مدیران عامل ادواری 
شــرکت آبفا، کتاب »تاریخ آب و فاضالب اصفهان« رونمایی شد . 
مدیرعامل شرکت آّبفا استان اصفهان در این مراسم گفت: این کتاب 
با هدف مســتند سازی تالش هایی که در  دهه چهل تا کنون  در 
راســتای ارائه  خدمات زیر بنایی همچون تامین آب شرب سالم و 
بهداشــتی و جمع آوری، دفع و تصفیــه فاضالب به مردم اصفهان 
صورت گرفته، منتشر شده است. هاشم امینی با بیان اینکه بنیانگذار 
صنعت آبفا در کشور، اصفهان می باشد عنوان کرد: صنعت آبفا در 
اصفهان پایه گذاری شــد و دیگر استانهای کشور با الگو برداری از 
اصفهان، چگونگی  ارائه خدمات آبفا را در دستور کار قرار دادند. وی 
ادامه داد: صنعت آبفا اصفهان همچنان در ارائه خدمات به مردم در 
کشور  پیشرو محسوب می شود چرا که کارکنان فعلی این صنعت 
میراث دار خوبی از لحاظ خدمات رسانی بی وقفه به مردم می باشند. 
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان با بیان اینکه  در 11 سال 
گذشــته به رغم محدودیت های منابع آب، آب شرب پایدار مردم 
تامین گردید، تصریح کرد: عالوه بر اینکه با اســتفاده از تکنولوژی 
نوین آب شرب مردم در سطح استان به صورت پایدار تامین گردید، 
خدمات رسانی در قالب  جمع آوری، انتقال، دفع فاضالب به صورت 
بهداشتی با سرعت قابل توجهی در دستور کار قرار گرفت، به گونه ای 

که تقریبا در هر سال یک تصفیه خانه در سطح استان در مدار بهره 
برداری قرار گرفته است.  امینی به سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در پروژه های آبفا اشاره کرد و اظهار داشت: از سال ۹۲ تاکنون بیش 
از ۳ هزار میلیارد تومان به  روشهای  مختلف از جمله بیع متقابل، 
فایناس و تبصره ۳ سرمایه گذاری شده است.   وی بهره مندی آبفا 
از  تکنولوژی در ارائه خدمات مســتمر به مردم را موثر  برشمرد و 
بیان داشــت: تودشک اولین شهر هوشمند از لحاظ تامین و توزیع 
آب شــرب می باشــد و این امر در دیگر شهرها همانند خوانسار و 

بادرود عملیاتی شــده اســت. وی افزود : ۲۳ خدمت آبفا به صورت 
الکترونیک و غیر حضوری ارائه می شود که این امر بیانگر بهره مندی 
مطلوب آبفا اصفهان از دانش روز می باشد. امینی  گفت: شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان نخستین شرکت آبفای کشور به شمار می 
رود که تاکنون با نصب یک میلیون و 400 هزار انشعاب آب در ۹۸ 
شــهر و حدود 1000 روستای استان و نیز نصب ۶۷0 هزار انشعاب 
فاضالب در ۳۵ شهر و پنج روستای استان اصفهان، جمعیتی بالغ بر 
4 میلیون و ۸00 هزار نفر را در بخش آب و نزدیک به ۳ میلیون و 
1۲0 هزار نفر را در بخش فاضالب تحت پوشش خود قرار داده است. 
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه این کتاب در ۶04 
صفحه، قطع وزیری و در قالب شش فصل و دو ضمیمه منتشر شده 
اظهار داشت: »اصفهان در دهه 1۳40 شمسی«، » اصفهان پیش از 
تشکیل ســازمان آب و فاضالب«، »تاسیس سازمان آب و فاضالب 
اصفهان«، »گسترش کار سازمان آبفا به شهرهای اطراف« و »تشکیل 
شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان« عناوین پنج فصل نخست 
این کتاب را تشــکیل می دهند. فصل ششم این کتاب که »تاریخ 
شــفاهی« نام دارد حاوی ۲0 مصاحبه با افراد مطلع و تاثیرگذار در 
طول تاریخ فعالیت شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان است که 

مطالعه آن برای مخاطب لذت بخش است.

رونمایی از کتاب »تاریخ آب و فاضالب اصفهان«
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آی��ا تا به ح��ال در محیط کار با مدی��ری بد رو به رو ش��ده اید؟ تجربه 
داش��تن مدیر بد بسیار ناخوشایند است. شاید شما هم در محیطی کار 
کرده اید که مدیر آن با افراد زیردس��ِت خود رفتار بس��یار بدی داشته، 
آنها را تحقیر می کرده، به آس��انی عصبانی می ش��ده و دادوفریاد به راه 
می انداخته اس��ت یا بدتر از همه اینکه، موفقیت و دس��تاوردهای دیگر 
کارکنان را به نام خود تمام می کرده است، اما در مقابل چنین مدیری 
چطور باید برخورد کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال تا انتهای این مطلب 

با ما همراه باشید.
باوجود اینکه در این روزها، مدام کاس ها و کارگاه هایی برای تربیت 
مدی��ران موفق برگزار می ش��ود ام��ا همچنان ع��ده قابل ماحظه ای از 
مدیران در سازمان ها و ادارات، رفتار خوبی ندارند. مثا در کشور آمریکا، 
۵۶درصد از کارکنان اعام کرده اند که مدیریت سازمان یا شرکت شان 
رفتاری به ش��دت نامناس��ب دارد. آماری دیگر که انجمن روانشناس��ی 
آمریکا منتشر کرده است هم نشان می دهد که در این کشور، ۷۵درصد 
از کارکن��ان، مواجهه با رئی��س و حضور او را اس��ترس آورترین بخش 
محیط کاری ش��ان می دانند. بنا بر آمار مؤسسه گالوپ، نیمی از افرادی 
که شغل خود را ترك می کنند، با مدیر خود در محل کار مشکل دارند. 
مدی��ر بد فقط محل کار را برای تان ب��ه جهنم بدل نمی کند بلکه روی 
زندگی ش��خصی تان هم اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت. در واقع، مدیر 

بد می تواند به سامتی جسم  و روح تان آسیب بزند.
مدیر بد چطور می تواند شما را به کشتن دهد؟

شاید به نظر می رسد که بعد از پیدا کردن شغل در بازار کاری آشفته، 
بهتر اس��ت با محیط و مدیر سازش داش��ته باشید و به ترك شغل فکر 
نکنید، اما واقعیت این است که مدیران بد می توانند سامت تان را هم به 
خطر بیندازند. بنا به نتایج یک سرشماری از 3 هزار و 122 نفر در کشور 
س��وئد، افرادی که با مدیران بد دس��ت وپنجه ن��رم می کنند، ۶0درصد 
بیش��تر از افراد دیگر در معرض ابتا به س��کته مغ��زی، حمله قلبی یا 
مشکات قلبی دیگر هستند. براساس یک پژوهش دیگر، داشتن رئیس 

بد می تواند موجب افس��ردگی مزمن، اضطراب و استرس شود. تمام این 
موارد ناشی از پایین آمدن سطح ایمنی بدن است.

حت��ی برخ��ی از تحقیق��ات نش��ان می دهند ک��ه بع��د از مواجهه با 
مدیر بد، 22 ماه طول می کش��د تا س��طح اس��ترس در ب��دن به حالت 
طبیع��ی بازگ��ردد. در این ب��اره به تازگ��ی مطالعه ای ص��ورت گرفته و 
نتای��ج آن در مجله بین المللی پژوهش های محیطی و س��امت عمومی 
 )International Journal of Environmental Research(
به چاپ رس��یده اس��ت. این مطالعه نشان می دهد که محیط های کاری 
نامطل��وب احتمال افزایش عوامل خطرزا برای س��امت قلب و عروق را 
بیش��تر می کنند. مثا می توانند باعث افزایش فش��ار خ��ون، باال رفتن 
کلسترول و انواع دیابت شوند. شاید ترك کردن شغلی که محیط کارِی 
نامطلوبی دارد، به نظر س��خت برس��د و گزینه چندان جالبی نباشد اما 
ماندن در محیطی آزاردهنده به مراتب برای سامت روح و جسم مضرات 

بیشتری خواهد داشت.
روش های مقابله با مدیر بد و محیط کاری نامطلوب

زمان��ی ک��ه وضعیت خ��ود در محی��ط کاری نامطل��وب را ارزیابی و 
گزینه ه��ای کاری دیگ��ر را بررس��ی می کنی��د، متوجه می ش��وید که 
روش های��ی برای مقابله با مدیر بد و مدیریت ش��رایط نامس��اعدتان در 
مح��ل کار وج��ود دارد. در ادامه، ب��ه تعدادی از ای��ن روش ها پرداخته 

شده است.
1. همدردی

ش��اید مدیر بدی که در محل کار دارید، برای تان شبیه کابوس باشد 
اما احتمال دارد که رفتار نادرس��ت او ریش��ه در حقایقی پنهان داشته 
باشد؛ بنابراین، بهتر است با این فرد همدردی کنید و خودتان را جای او 
بگذارید. پایین بودن هوش هیجانی یکی از دالیلی اس��ت که مدیری بد 
به واسطه آن، رفتاری سرد و غیرصمیمانه از خود نشان می دهد. به خاطر 
این نقصان، از دس��ت او ناراحت نش��وید و سعی کنید رفتاری در پیش 
بگیرید که همدردی و همراهی تان با او را نش��ان می دهد. شاید نتوانید 

در رفت��ار مدیر بد خود تغییری ایجاد کنید اما با کنترل رفتارهای خود 
در برخورد با او، امکان مدیریت کردن وضعیت را به وجود خواهید آورد.

2. خودمراقبتی
مراقبت از روان و جس��م خود در محیط ها و شرایط استرس آور بسیار 
ضروری است. به خود بگویید که این وضعیت موقتی است و قرار نیست 
تا آخر عمرتان، آن را تحمل کنید. بهتر اس��ت در خارج از محیط کار و 
در اوقات دیگر به دنبال فعالیت ها و برنامه های ش��ادی آوری باش��ید که 
احساس��ات خوبی را در ش��ما به وجود می آورند. ب��ه دنبال برنامه هایی 
مانند یوگا و مدیتیشن باش��ید. این فعالیت ها می توانند باعث آرامش و 

افزایش توانایی زیستن در زمان حال شوند.
ورزش کردن و خواب کافی هم در خود مراقبتی ضروری اس��ت. یکی 
دیگر از اقدامات خودمراقبتی، معاشرت با افرادی است که شما را درك 
می کنند. بهتر است با آنها زنجیره دوستی و ارتباطی ایجاد کنید. کمک 
گرفتن از مربی، مش��اور یا فردی الهام بخش که می تواند شما را به قرار 
گرفتن در مسیر شغلی مناسب هدایت کند هم ایده خوبی خواهد بود.

3. ایجاد حدومرز در محیط کار
اگر مدیری دارید که در هر ساعتی از شبانه روز با شما تماس می گیرد 
و انتظار دارد که سفرتان در تعطیات را به خاطر شرکت در یک جلسه 
لغ��و کنید، حتما بای��د برای او ح��د و مرزهایی تعیین کنی��د. یکی از 
روش های��ی که در این زمینه به یاری ت��ان می آید، تمرین و تاش برای 
»ن��ه گفتن« اس��ت. از قبل، برای خود مجموعه ای از پاس��خ ها را آماده 

داشته باشید.
مثا زمانی که از شما درخواسِت کاری می شود و سرتان بسیار شلوغ 
اس��ت، بدون تعارف به مدیر بگویید که از بابت انتخاب خود برای انجام 
کار و وظیفه مذکور بس��یار خوشحال هستید اما در حال حاضر، سرتان 
بس��یار شلوغ است و مطمئنید که فردی بهتر برای انجام این کار وجود 
دارد. برای موقعیت هایی که از شما خواسته هایی بیش از حّد وظایف تان 
یا در زمانی نامناس��ب دارند هم توضیحاتی آماده داشته باشید. مثا در 

مواجهه با چنین پیشنهادهایی بگویید که متأسفانه برنامه ای خانوادگی 
دارید که حتما باید به آن رسیدگی شود و زمان کافی ندارید.

اگر هم توانایی »نه گفتن« هنوز در شما قوی نشده است، باید سریعا 
گزینه دیگری به مدیر پیش��نهاد بدهید؛ مثا بگویید که روز جمعه این 
کار را انجام نخواهید داد اما تا عصر روز ش��نبه همه چیز آماده و تکمیل 
خواهد ش��د. همچنی��ن، می توانید با لحن یا یادداش��تی پر از اعتماد به 

نفس، پیشنهاد و دستور کارِی غیرمعقول را رد کنید.
4. ابزار نظرات خود

نظ��رات خود درباره وضعیت تان را با صدای رس��ا به گوش مدیریت و 
بخش منابع انس��انی برسانید. نگذارید که دلخوری های تان درباره اینکه 
بیش از حد کار می کنید و به اندازه کافی از ش��ما تقدیر نمی ش��ود، تا 
روز آخر کار در یک مجموعه در دل تان باقی بمانند. با مدیرتان صحبت 
کنی��د و درب��اره نگرانی و مش��کات تان با او حرف بزنید، ب��ه او درباره 
احساس��ی که در محیط کار دارید بازخ��ورد بدهید و در صورت امکان، 
راهکارهای��ی را مطرح کنید. باید نیازهای خود به حمایت و پش��تیبانی 
مدیریت را مطرح کنید. حتی اگر مدیریت به خواسته های تان بی توجهی 
کن��د، باز هم نزد خود از تاش تان ب��رای بهبود وضعیت راضی خواهید 

بود.
5. راه حل آخر

اگر تمام این تاش ها به نتیجه نرس��ید، باید به دنبال تغییری اساسی 
باش��ید. مثا پُس��ت تان در همان اداره را تغییر بدهی��د یا کا به دنبال 
عوض کردن محل کارتان باش��ید. خوداشتغالی یا راه اندازی کسب و کار 
هم گزینه ای است که می توانید به آن فکر کنید. به هیچ وجه سامت تان 
را به خاط��ر یک مدیر بد و محیط کار س��می به خط��ر نیندازید. یادتان 
باشد که ما مشاغل را ترك نمی کنیم بلکه مدیران بد را ترك می کنیم؛ 
حق همه ماست که با مدیرانی کار کنیم که الهام بخش هستند و شیوه 

رهبری و ایجاد انگیزه در کارکنان را به خوبی می دانند.
forbes/chetor:منبع
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ب��ه گفته تحقی��ق »ریس��ک نادی��ده گرفت��ن بازخورد 
 The Risks Of Ignoring Employee( »کارمندان
Feedback(، اغل��ب کارفرمایان، اصا ش��نوندگان خوبی 
نیس��تند. برای مثال، تنها در 23 درصد از مواقع، هنگامی 
که مردم مشکات کاری خود را با کارفرمایان خود در میان 
می گذارند، کارفرمایان هیچ تاشی برای حل مشکات شان 
نمی کنند. از آن ط��رف هم، 1۷ درصد مردم می گویند که 

کارفرمای شان هرگز به حرف های شان اهمیت نمی دهد. 
اگر ش��نونده  ضعیفی باش��ید، در آینده تاثیرات مخربش 
را می بینید. همچنین متوجه ش��دیم که آن تعداد افرادی 
که کارفرمای شان سعی می کند مشکات شان را حل کند، 
حدودا تا 12 برابر بیش��تر تمایل دارند که پیش شرکت، از 

کارفرمای شان تعریف کنند.
ح��اال چطور می توانید توانایی های ش��نیداری خود را به 
س��رعت باال ببرید؟ اولین قدم، این است که این سه جمله 

را به کل از ذهن خود پاك کنید.
برای ت��ان یک مث��ال می زنم: فرض کنید با یک دوس��ت 
قدیمی در حال صحبت هستید. شرکتی که این دوست تان 
در آن کار می کند، در حال حاضر در مرز ورشکس��ت شدن 

است.
دوس��ت تان می گوید: »نگرانم که به ماه آینده نرس��یده، 
شغلم را از دست بدهم. اصا از استرس شب و روز ندارم.«

و شما در جواب می گویید: »وضعیت شرکت من هم چند 
سال پیش همین گونه بود.«

آیا پاس��خی که می دهید از روی همدلی اس��ت؟ یکی از 
س��وال های یک آزمون آناین این است که »آیا می توانید 
شنونده ای همدل و دلس��وز باشید؟« و حاال پس از تجزیه 
و تحلیل های فراوان هزاران پاسخ مختلف، ما دریافتیم که 
در ح��ال حاضر، ح��دود 40 درصد از م��ردم فکر می کنند 
پاس��خی که در مثال باال داده ش��د، از روی همدلی است، 
اما متاس��فانه، اش��تباه می کنید، در این پاسخ اصا اثری از 

همدلی وجود ندارد.
حاال چرا این پاس��خ غلط اس��ت؟ در اینکه با این جواب، 
طرف مقابل حس می کند تنها کسی نیست که این مشکل 

را دارد و خیال��ش راحت می ش��ود، ش��کی نیس��ت. اما با 
گفتن این حرف، انگار دارید به دوس��ت خود می گویید که 
وضعیت��ش آنقدرها هم وخیم نیس��ت، و این گونه بحث به 

جای دوست تان، به شما کشیده می شود.
حاال که با این مثال ش��روع کردیم، سه عبارت دیگر نیز 
وجود دارد که برای شنونده  قابلی شدن ، باید حذفش کنیم.

عبارت غلط 1: »فکر کردی فقط خودت این مش��کل را 
داری؟«، یا »من هم یک بار...«

هنگامی که کس��ی سعی می کند با ش��ما سختی  هایش 
را در می��ان بگذارد، نباید تمام نگرانی های خود را س��ر او 
خالی کنید، انگار که از او مهمتر هس��تید. وقتی به شخص 
دیگری گ��وش می دهید، باید تمام حواس ت��ان به آن فرد 
و حرف های��ش باش��د بنابراین اینکه برگردی��م و به طرف 
بفهمانیم که »حرف هایت برایم ذره ای اهمیت ندارد، بیا به 
جایش درباره  من حرف بزنیم« ، حرکت بسیار زشتی است.
یکی از نشانه هایی که با آن می فهمید که دارید بحث را به 
خودتان می کش��ید، استفاده از ضمیرهای اول شخص)من، 
هس��تم، و...( اس��ت. اگ��ر واقع��ا حواس م��ان کاما جمع 
دوست مان است، فکرمان به سمت خودمان و وضعیت مان 
کش��یده نمی ش��ود بنابراین هرگاه حواس تان پرت گذشته 
خودتان ش��د، یعنی همه  حواس تان به دوست تان نیست و 

به طور کامل به او گوش نمی دهید.
عبارت غلط 2: »نگران نباش، این نیز بگذرد«

در برخ��ی از عبارات، واقعا همدلی احس��اس نمی ش��ود. 
وقت��ی این ح��رف را بزنید، ان��گار می خواهید زیرپوس��تی 
بگویید: »نیاز نیس��ت مشکاتت را با من در میان بگذاری، 
یواش ی��واش یادت می رود.« یک ب��ار گروهی از مردم که 
در روان پزش��کی حرف های همدالنه و دلس��وزانه را تمرین 
می کردن��د را زی��ر نظر داش��تم. آنها باید م��ادری را تصور 
می کردند که فرزندش را به تازگی از دس��ت داده و سپس 
باید س��عی می کردند ب��ه او حرف های��ی از روی همدلی و 
دلس��وزی بزنند. یکی از آنها به هنرپیش��ه ای که نقش آن 
م��ادر را بازی می کرد، گفت: »نگران نباش، االن احس��اس 
بدی داری، ام��ا کم کم با آن کنار می آیی.« احتماال ش��ما 

ه��م وقتی این جواب را ش��نیدید، مثل م��ن مو به تن تان 
سیخ شد.

عبارت غلط 3: »شاید حکمتی در آن بوده«
گاهی اوقات ، اس��تفاده از این عبارت جایز اس��ت، چراکه 
این عب��ارت، یک توجیه منطقی فوق العاده برای کم کردن 
ناراحتی های ش��ان در ش��رایط بسیار دشوار اس��ت. اما در 
بقیه  موارد مثل این اس��ت که بگویید: »درس��ت است که 
در همایش هفته  گذش��ته آبروی��ت را بردم، اما به جای غر 
زدن، هم��ه چیز را ب��ه فال نیک بگیر. اگر س��ر هر چیزی 
عین��ک خوش بینی بزنی، دیگر الزم نیس��ت به حرف هایت 

گوش دهم.« 
اما در مواقع درس��ت، پش��ت این عبارت حسن نیت قرار 
دارد. زمانی که دوس��ت ما می گوید نگران آینده شغلی  اش 
است، ممکن است واقعا نگرانش شویم، و بعد هم بخواهیم 
به او کم��ک کنیم ت��ا بتواند مش��کاتش را فراموش کند 
و ب��ه جل��و حرکت کن��د، به دنب��ال کار جدیدی باش��د و 
رزوم��ه موردنیازش را آماده کند. به ش��خصه می خواهم به 
دوس��تانم کمک کنم تا ترس و اضطراب را کنار گذاشته و 

مشکات شان را پشت سر بگذارند.
اما یک مش��کلی هس��ت؛ ش��اید آنه��ا هنوز ب��رای حل 
مشکات شان آماده نیس��تند، همه  چیزی که می خواهند، 
ی��ک گوش ش��نوا اس��ت و بس، کس��ی ک��ه به اف��کار و 
احساسات ش��ان گوش دهد و ب��ا آنها همدل��ی کند. فقط 
چون نگران دوستان مان هستیم ، دلیل نمی شود که آنها را 
وادار کنیم همه چیز را به فال نیک بگیرند. در حال حاضر، 
ما فقط باید یک ش��نونده  خوب باش��یم. هرگاه نیاز ش��د،  
خودشان برای حل مشکات شان از شما کمک می خواهند.

مهارت های ش��نوایی عالی، برای پیشرفت نیازمند زمان 
زیادی هس��تند، اما با حذف همین جمله ها و عبارت هایی 
ک��ه عام مردم از آن اس��تفاده می کنن��د، می توانیم خود را 
وادار ب��ه همدلی بیش��تر کنیم و این به نوب��ه خود، به طور 
چش��مگیری مهارت های شنوایی ما را بهبود می بخشد، آن 

هم بدون اینکه سال ها برای بهبودش تاش کنیم.
Forbes/ucan :منبع

اگر می خواهید مهارت های شنیداری  فوق العاده ای داشته باشید، هرگز این 3 جمله را بیان نکنید

5 عادت روانشناسی که شما را برای سال 2021 آماده می کند
زندگی کردن در این بیماری همه گیر، بسیار دشوار است. در سال 2020، بسیاری از مردم دچار احساس ترس، ناامیدی، 
گیر افتادن و عدم اطمینان به آینده شدند.  هر چقدر هم که سال قبل به شما سخت گذشته باشد، می توانید در سال 2021 
به دنبال راه هایی برای کاهش فش��ار روانی که در سال قبل تجربه کرده اید، باشید. شما می توانید کارهای روتین جدیدی 
انجام دهید، با خودتان مهربان باشید، فرصت ها ی ارتباط را دریابید و با وجود دو به  شک بودن، زندگی بهتری داشته باشید.

واکنش هر کس��ی در ش��رایط استرس زا متفاوت است، اما ش��ما می توانید با عادات، رفتارها و طرز فکر خاص، به راحتی از 
مشکات شخصی و محرك های احساسی عبور کنید. عدم اطمینان می تواند ترسناك و گیج کننده باشد، اما کنترل اعمال 
شما، واکنش ها و پاسخ های شما، می تواند شما را به راه درست هدایت کند. اگر در این فکر هستید که چگونه از نظر عاطفی 

برای ماه های بعد آماده شوید، این چند توصیه را مطالعه کنید.
1. روی چیزهایی که می توانید برای شان جشن بگیرید، بیشتر تمرکز کنید

ما امسال را دوام آوردیم. توانستیم از پسش بربیاییم. کمی صبر کنید تا جای پای امسال خشک شود. ببینید؛ شما با وجود 
عوامل اس��ترس زا، عدم قطعیت ها، بارهای عاطفی و ماه ها انزوا و تنهایی، هنوز که هنوز اس��ت سرپا هستید. چارلز داهیگ 
)Charles Duhigg(، نویس��نده کتاب »نیروی عادت: چرا چنین کارهایی می کنیم و چگونه رفتارمان را تغییر دهیم« 

)The Power of Habit: Why We Do What We Do. and How to Change( می گوید:
 پیروزی های کوچک هم پیروزی به حس��اب می آید و در واقع پله های تغییرات بزرگ اس��ت.  اکنون زمان خوبی برای 
بررسی تجربیاتی است که به شما کمک کرد تا امسال را با همه سختی هایش پیش ببرید. ممکن است واکنش تان به اتفاقات 
سال گذشته، خیلی خوب نبوده باشد، اما با این حال باز هم توانستید به راه تان ادامه دهید. شما شجاعت خودتان را نشان 
دادید. پس به دنبال کارهای روتین جدیدی باشید تا بتوانید باز هم کارها را پیش ببرید. امسال بسیار سخت بود، اما شما 
توانستید از آن عبور کنید و شک نکنید که در هر کاری عالی هستید. االن بهترین فرصت برای مهربان بودن با خودتان 
و جش��ن گرفتن موفقیت های بزرگ و کوچک  تان اس��ت. به خود تلقین کنید که هر روز به خودتان سخت نگیرید. شاید 
وقتی فعالیت های روزمره  اکنون خود را با گذشته مقایسه می کنید، این گونه به نظر نرسد، اما فراموش نکنید که توانستید 
تا اینجا پیش بروید. حال خودتان را با جشن گرفتن موفقیت های خود، بهتر کنید. اگر هنوز هم سرپا هستید، یعنی حتما 
چیزی برای جشن گرفتن دارید. برای گذراندن یکی از سخت ترین سال های تاریخ، به خودتان افتخار کنید. جشن گرفتن 

موفقیت های کوچک، راهی خوب برای ایجاد اعتماد به نفس، عزت نفس و حس بهتری نسبت به خودتان است.
2. برای خودتان چیزهای کوچکی برنامه ریزی کنید تا منتظرشان باشید

زندگی، فقط لحظات بزرگ نیست. اتفاق های بزرگ، بسیار نادرند. زندگی بیشتر خاصه شده در لحظات بسیار کوچک.
شادی، لذت بردن از چیزهای کوچک زندگی است. شارون دریپر )Sharon Draper( می گوید:  شادی خالص، همان 
غروب زیبا، خنده  نوزاد و اولین بارش برف است. همین چیزهای کوچکی است که لحظات شاد را می سازند، نه وقایع بزرگ. 
شادی قطره قطره پدید می آید و مثل جوی آب جاری نیست.  در سال 2021، نگران نرفتن به تعطیات، سفر نکردن به 
کشور های خارجی، جشن تولد یا مناسبت های بزرگ هر ساله نباشید. برای گذراندن سالتان، آن هم بدون هیچ بار روانی ای، 
برای هر چیزی که ش��ما را حتی کمی هم خوش��حال می کند، برنامه ریزی کنید؛ چیزهایی مانند توجه به طلوع و غروب 
خورشید، قدم زدن در طبیعت، قدردانی از وجود اطرافیان تان، تمرین حضور ذهن و شروع یک پروژه  جذاب و لذت بردن از 
روند انجامش. اغلب اوقات، ما چیزهای کوچک زندگی مان را به حساب نمی آوریم. زندگی همین لحظه هاست. تا می توانید از 
آن استفاده کنید و لذت ببرید. گاهی اوقات فرصت های کمی که ما به ندرت به آن توجه می کنیم، می تواند بزرگترین تاثیر 

را داشته باشد. هر روز به این چیزها توجه کنید.
3. واقع بین باشید و توقعات خود را پایین بیاورید

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان سال 2021، بیشتر چیزها به حالت عادی برمی گردد. چیزهای خوب، از 
قبیل اخبار مربوط به واکسن کووید-19 می تواند همه چیز را تغییر دهد، اما خب باید واقع بین باشیم. نمی شود که فکر کنیم 
همه چیز به حالت عادی برگشته است. در عوض، بهتر است عادات بهتری را در برنامه  خود ایجاد کنید تا زندگی برای تان 
آس��ان تر شود. اس��تفان خان )Stephen Khan(، ویراستار سایت »کانورِسیِش��ن« )The Conversation( می گوید:  

پذیرش تردیدهای آینده و در عین حال شناسایی چیزهای تحت کنترل زندگی تان، می تواند نقطه  شروع خوبی باشد.
 وقت خود را صرف مراقبت از خود کنید. به خودتان یادآوری کنید که اگر وقت را از دست دادید و برخی کارها را دیرتر 
از موعد مقرر انجام دادید، نگران نباشید. بر روی اولویت های خود تمرکز کنید و از خودتان توقع بیش از حد نداشته باشید.

4. در لحظه زندگی کنید
در اغلب موارد، بسیاری از مردم به جای لذت از زمان حال، منتظر شادی آتی هستند. اضطراب و نگرانی از باختن خودتان 
به آینده و حس گرفتار شدن در آن، به این زودی ها دست بردار نخواهند بود. همین حاال تصمیم بگیرید که در حال زندگی 
کنید. جو دنیلز )Jo Daniels(، استاد ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه بَث )University of Bath(، می گوید:  اگر انرژی 
خود را در حال حاضر نگه دارید و به اینکه چه راه دور و درازی پیش رو دارید فکر نکنید، همه چیز برای تان آسان تر می شود.

ح��اال چگون��ه در این لحظه زندگ��ی کنید؟ باید حواس تان ب��ه بدن تان، واکنش های تان و محیط اطراف تان باش��د. هر 
موقعیتی که دارید و هر جایی که هستید، سعی کنید لذت ببرید و متوجه زمان نباشید. احساسات خود را بنویسید. درد، 
ناامیدی های تان، اهداف نافرجام و تمام شکس��ت ها و موفقیت های خود را بنویس��ید. همچنین می توانید به هر کاری که 

می کنید، کاما توجه داشته باشید. مثا هنگام راه رفتن، ببینید که دما، باد و انسان ها، چگونه از کنار شما عبور می کنند.
اکهارت توله )Eckhart Tolle( بیان کرد:  از ته دل بفهمید که حال حاضر، تنها چیزی است که دارید.

 اگر نتوانید از حال حاضر لذت ببرید، نه گذشته مهم است و نه آینده.
5. ارتباطات خود را قوی کنید

انس��ان ها موجوداتی اجتماعی هس��تند. زمانی را برای سپری کردن در کنار خانواده و دوستان خود مشخص کنید. اگر 
هنوز نمی توانید با همکاران و دوستان تان ارتباط فیزیکی برقرار کنید، برنامه ریزی کنید تا در یک زمان معین  با آنها تماس 
ویدئویی داشته باشید. تعامل و گفت وگوی مثبت، می تواند میزان آکسی توسین )Oxytocin( را که نام دیگر آن هورمون 
حس خوب است، افزایش دهد. همین باعث می شود که هر گونه استرس احساس شده ، کاهش یابد. صرف  نظر از اوضاع 
روحی و روانی شما، برقراری ارتباطات باکیفیت با اطرافیان ما، می تواند روحیه ما را بهبود ببخشد. در سال 2021، ارتباطات 
خود را بهبود بخشید و آنها را قوی تر کنید. به والدین، خواهر و برادر و همکاران خود زنگ بزنید و با آنها صحبت کنید. وقتی 
می پرسید »حالت چطور است؟«، حواس تان را کاما به جواب شان جمع کنید و ببینید پاسخ شان چیست. بیشتر از حرف 
زدن، سعی کنید گوش دهید. با خانواده  خود یا هر کسی که این روزها با او زندگی می کنید، به پیاده روی بروید. به دوستان 

و اعضای خانواده تان کتاب، فیلم و پادکست های آرامش بخش معرفی کنید.
حتم��ا در برنامه  خود، فعالیت های پرجن��ب و جوش را اضافه کنید. لوری گاتلیب )Lori Gottlieb(، روان پزش��ک و 
نویسنده  برجسته  »آتانتیک« )The Atlantic( می گوید:  حاال که دیگر سرمان شلوغ نیست، می توانیم فعالیت های عادی، 
مثل انجام بازی های فکری ، غذا پختن، تلویزیون دیدن، کتاب خواندن، پیاده روی کردن، پازل حل کردن ، کارهای هنری 
کردن و زنگ زدن به کس��انی که ماه هاس��ت از آنها خبری نگرفته ایم را انجام دهیم.  تحمل عدم اطمینان هم از آن دسته 
از چیزهاست که شما می توانید آن را بهبود بخشید. شما می توانید خودتان را آموزش دهید تا از نظر روانی انعطاف پذیرتر 
شوید. کمی سخت است، اما غیرممکن نیست و می شود انجامش داد. از همین امروز شروع کنید و موفقیت های کوچک 
خود را جش��ن بگیرید، چیزهایی که ش��ادتان می کند را در برنامه  روتین خود جای دهید، در مورد انتظارات خود واقع گرا 
باشید، حضور ذهن را تمرین کنید و ارتباطات خود را تقویت کنید. سامتی احساسی و عاطفی شما به همین ها بستگی دارد.
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