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کاربران به کدام شبکه اجتماعی اعتماد بیشتر و کمتری دارند؟

شبکه های اجتماعی 
در بزنگاه کرونا

فرصت امروز: کرونا، اولین بیماری اپیدمیک و واگیردار تاریخ نیس��ت، اما ش��یوع آن در ش��روع سومین دهه از 
هزاره س��وم میالدی و در عصر ارتباطات و ش��بکه های اجتماعی، آن را به تجربه ای ش��گفت و بی بدیل در گستره 
تاریخ بش��ری تبدیل کرده اس��ت. حاال پس از گذش��ت بیش��تر از یک س��ال پر درد و رنج به دلیل شیوع ویروس 
کووید-19 در س��طح جهان، جدیدترین مطالعات از اپیدمی اخبار جعلی و بی اعتمادی گسترده کاربران جهان به 
شبکه های اجتماعی حکایت دارد. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که کاربران آمریکایی کمترین میزان اعتماد...  چرا اوپک پالس

زیر بار افزایش تولید نفت نرفت؟

به سوی قیمت های 
باالتر نفت
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راه حل نظام بانکی از قبول FATF می گذرد

FATF امر اجتناب ناپذیر

نظر کسب و کارها درباره تبلیغات در کافه بازار
بهبود کیفیت کاری با تغییرات هوشمندانه سبک زندگی

چرا کسب و کارهای خانگی و کوچک گاهی موفق نمی شوند؟
رشد طبیعی صفحه اینستاگرام با 13 راهکار طالیی
افزایش 300 درصدی فروش خرده فروشی اسپروت 

کمپین بازاریابی والمارت با ویدئوهای آشپزی سلبریتی ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فروش اولین توییت جک 
دورسی به عنوان »توکن 

غیرقابل معاوضه« با رقم نجومی

5
توجه به افق سـرمایه گذاری و بازدهی مرکب ایجادشده در 

طـول چند دوره، یکی از مهمتریـن عناصر کلیدی 
در انتخاب بهترین بازار مالی برای سرمایه گذاری...

کدام بازار برای سرمایه گذاری بهتر است؟

 بازدهی بازارهای مالی
در 5 سال گذشته

یادداشت
عضویت ایران در 

سازمان تجارت جهانی

ساختار روابط بین الملل، منشوری 
است پیچیده که از جهات مختلف، 
می ت��وان به آن نگریس��ت و رنگی 
جدید دید، ام��ا همچنان یک ذات 
واحد دارد و تنها افق نگاه ما جابه جا 
ش��ده اس��ت. زیرس��اخت ما برای 
پیش برنده  دیپلماسی  ساخت یک 
منافع ملی )به عنوان تنها ابزار برای 
تامین منافع در سطح بین المللی(، 
بر چهار پایه در طول هم بنا می شود 
که خلل در هر کدام باعث خلل به 
طبقه باالتر و در نهایت عدم کارایی 
ساختمان دیپلماس��ی خواهد شد. 
ای��ن چهار طبقه یعنی قدرت ملی، 
منطقه ای، فرامنطق��ه ای و جهانی 
هر ک��دام جداگان��ه می تواند رنگ 
سیاسی، امنیتی، حقوقی، فرهنگی 
ی��ا اقتصادی ب��ه خود بگی��رد، اما 
در نهای��ت همگ��ی ش��کل دهنده 
دیپلماس��ی ما به عنوان ابزار تامین 
منافع ملی اس��ت. این طبقات هر 
کدام می توانند ابزار مناس��ب برای 
دیپلماس��ی در اختیار کش��ور قرار 
دهن��د. هرچ��ه کش��وری )دولت- 
ملت( ابزارهای متنوع تری در اختیار 
داش��ته باش��د، طبیعتا گزینه ها و 
امکانات بیشتری برای وصول منافع 
ملی خ��ود دارد و امکان و احتمال 
رس��یدن به آن را بیش��تر می بیند. 

نیز  اقتصادی  دیپلماسی 
3نیازمند چنین ابزارهایی...
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رئیس جمهور در ش��صتمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از 
ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی خبر داد و گفت در حال 
حاضر به جز یک اس��تان که به دلیل همجواری با کشور همسایه 
و رفت وآمدها به آن گرفتار ویروس جهش یافته ش��ده است، سایر 

استان های کشور وضعیت و شرایطی نسبتا خوبی دارند.
حس��ن روحانی با بیان اینکه امروز شصتمین جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا برگزار می ش��ود، اف��زود: در طول این مدت از یک 
سال و چند هفته گذشته تا امروز جلسات ستاد را بدون تعطیلی 
برگزار کرده ایم و مصوبات هم داشته ایم و برای دو هفته آینده هم 
جلسات را خواهیم داش��ت. امیدواریم قدم به قدم به سمت مهار 
این ویروس برویم. ش��رایط کشور جایی که مراعات می شود باید 
تشکر کنیم و جایی که مراعات نمی شود باید بگوییم و گله کنیم. 
االن که شرایط را می بینیم جز یک استان که به دلیل همجواری 
با کش��ور دیگری و رفت وآمدها به آن گرفتار ویروس جهش یافته 
شده، سایر استان های کشور وضعیت و شرایطی نسبتا خوب دارند.
روحان��ی ادام��ه داد: البته کمی هم برای اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری نگرانی هایی داریم. ما االن با دو ویژگی مواجه ایم. یکی 
اس��فند پرجنب وجوش که در این ماه همیشه تردد مردم بیشتر 
می شود و این سبب فعالیت بیشتر آنان می شود و این یعنی ما در 
شرایط خاصی با سایر ماه ها قرار داریم. همچنین که دو هفته اول 

فروردین هم خاص است و تردد زیاد می شود. رئیس جمهور با بیان 
اینکه برای مردم سخت است که امسال به سفر نروند، گفت: مردم 
بدانند این خواهش و نکته ای که مطرح می ش��ود برای س��المت 
آنان است و نه چیز دیگر. نرفتن سفر بهتر از رفتن است. حاال اگر 
کس��انی اصرار دارند که سفر بروند و یا برای شان واجب است باید 
خیلی مراقب رعایت پروتکل های بهداشتی باشند. ما نمی توانیم به 
مردم بگوییم که ش��ب عید خرید نروید اما از آنان می خواهیم که 
پروتکل های بهداش��تی را رعایت کنند و در شلوغی و ازدحام وارد 
نشوند. حاال اگر جایی 5 درصد ارزان تر است نمی ارزد که به قیمت 
سالمتی به آنجا برویم. همچنین تا جایی که ممکن است از خرید 
اینترنتی باید استفاده کرد. او با تاکید بر اینکه سفر برای شهرهای 
قرمز و نارنجی ممنوع است، گفت: طبق تصمیم وزارت بهداشت 
و ستاد ملی کرونا، هیچ کس برای سفر به این شهرها برنامه ریزی 
نکن��د. نیروی انتظامی هم به این مقررات و اجرای آن توجه دارد 
بنابراین جز ش��هرهای قرمز و نارنجی برای سایر شهرها هم باید 

رعایت پروتکل های بهداشتی در جریان سفر انجام شود.
روحان��ی با یادآوری اینکه می دانیم بار روانی خاصی برای مردم 
دارد که یکی دو س��ال خانه نشین ش��وند، افزود: فشارهای زیادی 

برای برخی کسب وکارها که تعطیل شدند هم وجود دارد.
وی با اشاره به میزان تاب آوری نظام سالمت، تصریح کرد: یک 

ش��هری 1۰ بیمارستان و چند هزار تخت دارد. به هر حال از نظر 
تخ��ت محدودیت هایی داریم. تخت آی س��ی یو محدودیت های 
بیش��تری دارد. نیروی انسانی که مراقبت ها را انجام می دهد، این 
نیروی ماهر توانی دارد، یک ش��یفت می تواند کار کند و نمی شود 
ما بگوییم این نیرو دو شیفت بدون مرخصی در روز کار کند. این 
شدنی نیست. به گفته رئیس جمهوری، توان نظام سالمت محدود 
اس��ت که این توان را باید مدنظر ق��رار دهیم. خود مردم هم این 
مسئله مهم را مدنظر قرار دهند. زمانی است که در 1۰۰هزار نفر 
جمعیت، تست یک نفر یا دو نفر مثبت می شود که می گوییم یک 
نفر و دو نفر قابل تحمل اس��ت یا در یک میلیون جمعیت ش��هر 
می شود 1۰ تا ۲۰ نفر. البته باید در نظر بگیریم این 1۰ نفر وقتی 
به بیمارس��تان مراجعه می کنند، باید این تعداد را ضرب در روزها 
کنیم، وقتی می گوییم 1۰ نفر در واقع 1۴۰ نفر تخت باید حساب 
کنیم. روحانی با اش��اره به اینکه 1۰ تا ۲۰ نفر در میلیون، در حد 
توان نظام سالمت است، یادآور شد: اما اگر این عدد باال رفت و ۴۰ 
نفر ش��د، یعنی اگر این ۴۰ نفر 1۰ روز هم در بیمارستان بستری 
باشد ۴۰۰ تخت اشغال می شود بنابراین کامال باید این سیستم را 
مراعات کنیم چراکه توان نظام پزشکی ما محدود است. نهایت این 
حرکت و تردد به ابتال و ابتالی شدید منجر به مراجعه به پزشک 
و بستری شدن و تست و آی سی یو است بنابراین وزارت بهداشت 

و درم��ان توانی دارد و وقتی اعالم می کن��د از حد توان ما خارج 
می شود، همه مردم باید مراعات کنند و یکی از موارد مراعات هم 
در شب عید است. رئیس جمهور با بیان اینکه البته شاید در ذهن 
مردم این اس��ت که واکسن رس��یده و تزریق آن آغاز شده است 
و مشکالت کم می ش��ود، تصریح کرد: اما مردم باید بدانند تولید 
واکسن در دنیا محدودیت دارد یعنی به اندازه جمعیت دنیا امکان 
تولید واکس��ن وجود ندارد. بگذریم از اینکه عدالتی هم در جهان 
نیس��ت و پولدارها از قبل رزرو کردند، اما تولید و تزریق واکس��ن 

محدودیت دارد.
به گفته وی، اینکه واکسن تزریقی چه مدت موثر است و ایمنی 
می آورد هم مش��خص نیست. این هم یک محدودیت دیگر است. 
از طرف دیگر در دنیا یک واکسن هراس��ی هم راه افتاده اس��ت و 
هر گروهی به یک واکس��ن حمله می کنن��د. اما در هر صورت ما 
نمی توانیم بگوییم چون واکس��ن به بازار آمده اس��ت، پس از این 
معضل عبور کردیم. حتی واکس��ن هم بیاید و تزریق را هم شروع 
کنیم، زمان می برد بنابراین باید پروتکل ها را ادامه دهیم. در واقع 
این سبک زندگی که به تدریج در این یک سال اتفاق افتاده، یعنی 
اینکه ترددهای خانوادگی و دورهمی کم و یا قطع شود، از ماسک 
مرتب استفاده شود، دست ها مرتب شسته شود و سفرها مراعات 
ش��ود و اگر کسی مبتال هست و همه کس��انی که با او در تماس 

بودند، فوری احس��اس خطر کنند و تس��ت بدهند، این سبک را 
باید ادامه دهیم. او ادامه داد: نمی دانیم این بیماری چه مدت دیگر 
طول بکشد، باید برنامه ریزی کنیم که حداقل این سبک زندگی را 
تا یک سال دیگر ادامه دهیم، به دلیل اینکه اگر این ویروس جهش 
پیدا نمی کرد خیال مان راحت بود و امیدوار بودیم که زودتر تمام 
شود، اما متاسفانه به سمت جهش یافتگی رفت و هر روز یک نوع 

آن در دنیا شایع می شود.
روحانی با اش��اره به ل��زوم رعایت پروتکل ه��ا در ایام عید نیز 
گفت: از مس��ئوالن فضای مجازی و صداوسیما  می خواهیم برای 
اوقات فراغت کس��انی که به سفر نمی روند، برنامه سازی  کنند؛ به 
ش��کلی که مردم بتوانند در این ایام نفس راحتی بکشند. مدارس 
و دانش��گاه ها که همه تقریبا امس��ال تعطیل بودند و بخش��ی از 
کس��ب وکارها ه��م تعطیل بود و در ایام عید ک��ه به طریق اولی 
همه تعطیل هستند، پس ما باید بتوانیم روی اوقات فراغت مردم 
کار کنیم. تقاضا می کنم در برخی استان هایی که مقصد هستند، 
مانند مشهدالرضا، شمال، جنوب و شهرهای بزرگی مانند اصفهان 
و شیراز و جاهایی که بیشتر مقصد مسافرت است، در مقصد یک 
بسیج عمومی فوق العاده ای انجام بدهیم و مراقبت کنیم برای اینکه 
فاصله ها و پروتکل ها در کنار دریا، مناظر و جاهای دیدنی مراعات 

شود تا نوروز خوبی داشته باشیم.

اخ��ذ مالی��ات از خودروهای گران قیم��ت از وعده های مجلس 
یازدهم بود که به نظر می رس��د این روزها با تصویب بودجه سال 
1۴۰۰ ش��کل عینی به خود پیدا کرده و قرار اس��ت ش��اهد اخذ 
مالیات از آنها در س��ال آینده باش��یم. طبق بند الحاقی ۷ تبصره 
۶ ماده واحده الیحه بودجه س��ال 1۴۰۰، همه مالکان حقیقی و 
حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که در پایان هر 
س��ال مجموع ارزش آنها بی��ش از 1۰ میلیارد ریال )یک میلیارد 
تومان( باشد، مشمول مالیات سالیانه خودرو هستند؛ موضوعی که 
از دیدگاه اغلب کارشناسان، قابلیت اجرایی ندارد؛ چراکه با توجه 
به امکان آسیب خودرو و همچنین مباحث تورمی و افزایش قیمت 
آن، ممکن است قیمت خودرو چندین بار در طول سال دستخوش 
تغییر شود و به بیشتر یا کمتر از یک میلیارد تومان برسد. از سوی 
دیگر، برخی از مالکان خودرو می پرسند که یک مالک خودرو چند 
بار باید مالی��ات بدهد؟ در حالی که در زمان خرید یک مالیات و 
موقع فروش هم مالیات و عوارض به شهرداری پرداخت می کند، 
آنگاه اضافه ش��دن مالیات س��الیانه چه توجیهی دارد؟ همه اینها 
مس��ائلی است که در بحث مالیات خودروهای باالی یک میلیارد 
تومان مبهم است و باید دید نمایندگان مجلس چه پاسخی برای 

این سواالت دارند؟
امیرحس��ن کاکایی، استاد دانش��گاه و کارشناس صنعت خودرو 
نیز ازجمله منتقدان این طرح است و می گوید: در ماه های گذشته 
مجلس جدید نشان داده است که می خواهد کارهایی انجام دهد و 
در برخی از موارد حرف های قش��نگی نیز می زند، اما از آنجایی که 

نمایندگان بر کل قوانین و مقررات مسلط نیستند، کارهایی که انجام 
می شود ممکن است بسیار خطرناک باشد.

کاکای��ی در گفت وگو با ایرنا، ادام��ه می دهد: وقتی در یک نظام 
اقتصادی به تدریج موانعی ایجاد می شود، به  طور مثال صحبت های 
زیبای پوپولیستی از مالیات ستانی از خودروهای گران قیمت به نفع 
فقرا زده می شود و در نهایت مالیات هم اخذ می شود، اما این افراد 
پولدار که معموال بزرگ و تولیدکننده و یا تاجر هستند، این هزینه ها 
را از جیب مردم جبران می کنند. به نظر می رسد که آقایان در حل 
معضالت اصلی و زیربنایی کشور مانده اند و فقط مسائل روبنایی را 
به صورت منفی دستکاری می کنند. در این زمینه به نظر می رسد 
اگر دولت الکترونیک هرچه سریع تر در همه ارکان به صورت کامل 
راه اندازی ش��ود و نظام بانکی و پرداختی ها ش��فاف شده و سپس 

مالیات گرفته شود، بهتر باشد تا این راهکارهای مقطعی.
او س��پس به کش��ورهای گرجس��تان و بنگالدش اشاره می کند 
و می افزاید: گرجس��تان تا همین چند س��ال قبل جزو فاسدترین 
کشورهای جهان به شمار می رفت، اما طی هشت سال توانست این 
فس��اد را به حداقل برساند. همچنین از نمونه های مشابه دیگر این 

موضوع می توان به کشور بنگالدش اشاره کرد.
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه اخذ مالیات باید اصولی باشد، 
یادآور شد: امروز شاهدیم افراد پولدار جامعه به انواع و اقسام شیوه ها 
از مالی��ات دادن طفره می رون��د و در عوض، نمایندگان مجلس به 
دنبال آن هس��تند تا از آنچه در جلوی چشم است مالیات بگیرند. 
چنین ش��یوه هایی فق��ط هزینه های مردم را افزای��ش خواهد داد، 

هرچند درآمد مختصری هم برای دولت کسب می شود که آن هم 
ارزش الزم را ندارد، این در حالی اس��ت که کارهای مهمتری هنوز 

روی زمین باقی مانده است.
کاکایی به اخذ مالیات از مصرف بنزین، مالیات بیشتر در معامله 
خودروها و همچنین اخذ عوارض پارکینگ و رفت و آمد در شهرهای 
بزرگ و... به عنوان برخی از تجربیات موفق س��ایر کش��ورها اشاره 
می کن��د و ادامه می دهد: اکنون فقط ط��رح مالیات بر خودروهای 
میلیاردی خالی از اش��کال نیس��ت، بلکه طرحی نظیر ساماندهی 
صنعت خودرو نیز که ماه هاس��ت نمایندگان مطرح کرده اند، پر از 
اشکال و تناقض است. شاید نیت نمایندگان مجلس خوب باشد، اما 
از آن جایی که طرح های ش��ان بدون مطالعه و بدون بررسی تبعات 
و پیامدهاس��ت، وارد یک دور باطل می ش��ویم، به طوری که امروز 

بسیاری از مسائل جزئی نیز در کشور با مشکل مواجه  است.
وی با طرح این سوال که چرا یک میلیارد تومان به عنوان شاخص 
در نظر گرفته ش��ده و چرا خودروهای کمتر از یک میلیارد تومان 
نباید مالیات بدهند، می گوید: نحوه و چگونگی قیمت گذاری خودرو 
برای این بند از الیحه بودجه 1۴۰۰ خود محل فس��اد اس��ت. چرا 
ی��ک میلیارد تومان به عنوان ش��اخص در نظر گرفته ش��ده و چرا 
خودروه��ای کمت��ر از یک میلیارد تومان )که ش��اهدیم در همین 
قرعه کشی خودروها بس��یاری از دالالن و واسطه ها سودهای چند 
1۰۰میلیون تومانی کرده اند( نباید مشمول مالیات باشند؟ اما کسی 
که شاید 1۰ س��ال پیش روی خودروی خارجی میلیاردی خریده 

امروز باید مالیات بپردازد؟

به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، اگر بخواهیم از پولدارها 
بیش��تر مالیات بگیریم در وهله نخست باید نظام بانکی مان بسیار 
شفاف باش��د، همچنان که امروز در بسیاری از کشورها حمل پول 
نقد باالی 1۰۰ دالر قاچاق محس��وب می ش��ود و با افراد به شدت 
برخورد می ش��ود. در این کش��ورها افراد به جای پول نقد، آن را در 
ش��بکه بانکی جابه جا می کنند تا میزان تراکنش های مالی هر فرد 
به روش��نی مشخص باشد و آنگاه اس��ت که بحث دریافت عادالنه 

مالیات معنا می یابد.
او با بیان اینکه این روزها ش��اهد راه افتادن چک صیاد هستیم 
که اتفاق خوب و مبارکی در راس��تای ش��فافیت بانکی است، ادامه 
می دهد: وقتی مس��ائل مالی در کشور شفاف شود منجر به توسعه 
کس��ب وکارها نی��ز خواهد ش��د، اما با این ش��یوه هایی که مجلس 
دنباله گیری می کند فقط ذهنیت ها بدتر ش��ده و البته بعید است 
چنین موضوعی که مبنایی هم ن��دارد در داخل خود مجلس رأی 

بیاورد.
کاکایی با اش��اره به پایه گذاری اشتباه اقتصاد ایران بر درآمدهای 
نفتی از اواس��ط دهه 5۰ که در حدود ۲۰ س��ال گذش��ته سعی بر 
اصالح آن ش��ده، می گوید: در دو دهه گذشته سعی شده از بودجه 
نفتی جدا ش��ویم و دولت از محل هایی همچ��ون گمرک، مالیات، 
عوارض و ... کس��ب درآمد کند که مکانیسم خوبی است و موجب 
رفاه کشور می شود، اما آنچه که مهم است مالیات ها و عوارض باید 
برمبنای واقعیت ها اخذ شود. به طور مثال، خانواده ای که یک خودرو 
در اختی��ار دارد بتواند آزادانه آن را در هر کجا پارک کند، اما وقتی 

تعداد خودرو به دو دستگاه و بیشتر برسد باید عوارض برای پارک و 
همچنین عوارض برای رفت و آمد خودرو در نظر گرفته شود. مشابه 
این مس��ئله، اخذ عوارض زیباسازی و همچنین عوارض بازیافت و 
دفع زباله است که عوارض بسیار خوبی در جهت توسعه شهرهاست، 

تا اینکه شهرداری بخواهد با فروش تراکم شهر را نابود کند.
این استاد دانشگاه درخصوص خودروهای خارجی نیز می افزاید: 
وقتی فردی خودروی خارجی خریداری می کند آن را از مرز عبور 
می دهد، تعرفه گمرکی به عنوان مالیات و برگه اسقاط چند خودرو 
از وی مطالبه می شود که در مجموع نزدیک به 1۰۰ درصد قیمت 
خودرو به عنوان مالیات برای واردات در نظر گرفته شده است. اگر 
قرار است عوارض از خودروها گرفته شود باید از همه خودروها اخذ 
شود، نه اینکه فقط برای خودروهای خارجی باشد. به عنوان مثال، 
هرچه خودرو بزرگ تر باش��د عوارض پارک بیشتری باید پرداخت 
کند. ای��ن موضوع درخصوص آلودگی هوا باید برعکس باش��د و 
انتظار می رود با توجه به مدرن تر بودن خودروهای خارجی و کمتر 
بودن آالیندگی آنها، عوارض کمتری در این زمینه بپردازند. این در 
حالی است که مساوات در اخذ عوارض در سال های گذشته سبب 
ش��ده که تعداد خودروهای فرس��وده روز به روز در حال افزایش 

باشد.
به گفته کاکایی، اخذ مالیات خودرو آن هم به صورت سالیانه معنا 
ندارد و اینکه برخی در سال های گذشته اقدام به خرید خودروهای 
خارج��ی کرده اند و طبق این طرح باید همه س��اله مالیات بدهند، 

موضوعی غیرمنطقی است و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.

آیا اخذ مالیات از خودروهای گران قیمت امکان پذیر است؟

نقطه کور مالیات ستانی از خودرو

روحانی در شصتمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است

احسان شمس
مدرس دانشگاه



فرصت امروز: کرونا، اولین بیماری اپیدمیک و واگیردار تاریخ نیست، اما 
شیوع آن در شروع سومین دهه از هزاره سوم میالدی و در عصر ارتباطات 
و ش��بکه های اجتماعی، آن را به تجربه ای ش��گفت و بی بدیل در گستره 
تاریخ بشری تبدیل کرده است. حاال پس از گذشت بیشتر از یک سال پر 
درد و رنج به دلیل ش��یوع ویروس کووید19- در سطح جهان، جدیدترین 
مطالعات از اپیدمی اخبار جعلی و بی اعتمادی گس��ترده کاربران جهان به 
ش��بکه های اجتماعی حکایت دارد. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که 
کاربران آمریکایی کمترین میزان اعتماد را به فیس بوک و تیک تاک دارند 

و درمقابل، گوگل را بسیار مورد اعتمادتر می دانند.
به موازات اپیدمی کرونا در سال ۲۰۲۰، جهان شاهد اپیدمی دیگری نیز 
بود و آن انتشار خبرهای جعلی در فضای مجازی درباره کرونا و همینطور 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سوم نوامبر بود. ادعای تقلب در 
انتخابات که بس��یاری آن را مصداق انتش��ار اخبار گمراه کننده می دانند و 
به دنبال آن، تعداد زیادی از طرفداران دونالد ترامپ به س��اختمان کنگره 
آمریکا حمله کردند،  امتیاز منفی دیگری در کارنامه شبکه های اجتماعی 
در این سال رقم زد. در کنار این موارد، بسیاری از کاربران اعتقاد دارند که 
برخی از ش��بکه های اجتماعی اصوال عزم چندانی برای محافظت از حریم 

خصوصی و داده های کاربران خود ندارند.
اعتماد مردم به شبکه های اجتماعی کم شد

پربیراه نیس��ت اگ��ر کرونا را آزمونی برای ش��بکه های اجتماعی بدانیم. 
کم��ا اینک��ه موسس��ه »Edelman Trust Barometer« در گزارش 
اخیر خود با تحقیق در ۲8 کش��ور جهان و نظرس��نجی از 33 هزار کاربر 
از کاهش اعتماد مردم به به شبکه های اجتماعی خبر داده است. به گفته 
این موسسه، میزان بی اعتمادی مردم جهان به شبکه های اجتماعی پس از 
شیوع کرونا افت شدیدی داشته و البته این روند کاهشی در آمریکا بسیار 
شدیدتر از سایر نقاط جهان بوده است که بسیاری، دلیل آن را انتخابات و 

دردسرهای گسترده پس از آن می دانند.
همچنین موسس��ه »SeoClarity« در نظرسنجی از هزار و 5۷ کاربر 
آمریکایی گزارش داد، درحالی که فیس بوک و تیک تاک بیشترین میزان 
بی اعتمادی در میان کاربران را دارند، گوگل، آمازون، مایکروس��افت و اپل 
باالترین امتیازها را از نظر جلب اعتماد عمومی کاربران آمریکایی به خود 
اختصاص داده اند. براساس آمارها، ۴3 درصد از آمریکایی ها به تیک تاک و 
۴۲ درصد آنها به فیس بوک، این غول دنیای فناوری تحت مالکیت »مارک 
زاکربرگ« بی اعتماد هستند. در سوی مقابل، ۶5 درصد از آمریکایی ها به 
گوگل اعتماد باالیی دارند و آمازون نیز در جایگاه دوم جای گرفته اس��ت. 
طبق این نظرسنجی، میزان اعتماد کاربران آمریکایی به مایکروسافت ۶۴ 
درصد اس��ت و این رقم برای اپل و سامس��ونگ نیز به ترتیب ۶3 درصد و 

۶۲ درصد است.
گزارش موسسه »SeoClarity« همچنین نشان می دهد که از هر پنج 
کاربر آمریکایی همیش��ه یک کاربر به نتایج جس��ت وجو در گوگل اعتماد 
داش��ته است و از سوی دیگر ۶1 درصد مردم آمریکا معتقدند که همیشه 
صحت پاس��خ سواالت پزشکی و س��المت آنها در گوگل توسط پزشکان و 

فعاالن حوزه سالمت تأیید شده است.
برخالف گوگل اما در فیس بوک و س��ایر ش��بکه های اجتماعی می توان 
محتوای غلط و جعلی پزشکی زیادی را مشاهده کرد که البته شیوع کرونا 
هم به این وضعیت بیشتر دامن زده است. انتشار اخبار جعلی درباره میزان 
شیوع یا خطرناک بودن ویروس کووید19- از زمان آغاز پاندمی، ادعاهای 
توطئه، ادعاهای دروغ درباره واکسیناسیون و انواع راهکارهای درمانی غلط، 
همگی از مواردی هستند که باعث شده میزان اعتماد کاربران )به خصوص 
در آمریکا( به شبکه های اجتماعی بسیار کمتر از گذشته شود. این درحالی 
است که توئیتر به تازگی از تعلیق دائمی حساب هایی خبر داده که به  طور 
مکرر نسبت به انتشار اخبار و ادعاهای غلط درباره کرونا و راه های درمانی 

اقدام کرده است.
لزوم قانونگذاری مؤثر برای شبکه های اجتماعی

موسسه »SeoClarity« در ادامه گزارش خود دریافته است که نیمی 
از مردم آمریکا تصور می کنند وب س��ایت ها می توانند بر محتواهایی که بر 
آنها بارگذاری می ش��ود )و س��پس آنها را در نتیجه جست وجوی گوگل و 
س��ایر موتورهای جست وجو دید( کنترل داشته باش��ند، درحالی که این 
موضوع برای ش��بکه های اجتماعی امکان پذیر نیست. این کاربران اعتقاد 
دارند که عمال هر کسی می تواند در قالب یک پست فیس بوکی، توئیتری 
و اینستاگرامی، ذهن تعداد زیادی از فالوورهای خود را به هم بریزد و هیچ 
نظارت خاصی هم بر محتواهای منتشرش��ده بر این پلتفرم ها وجود ندارد. 
البته باید گفت ۲9درصد از کاربران معتقدند با اینکه گوگل سیاس��تی در 
پی��ش گرفته که صفحات تبلیغاتی را با آیکون AD نش��ان دهد، اما ۲8 
درص��د از کاربران فکر می کنند گوگل در این زمینه چندان ش��فاف عمل 

نکرده است.
براساس نتایج این نظرسنجی، ۷۲ درصد از کاربران آمریکایی معتقدند 
هم ش��بکه های اجتماعی و هم موتورهای جست وجو موظفند محتواهایی 
را که بر پلتفرم یا وب سایت آنها بارگذاری شده و منتشر می شود، کنترل 
کنند. بیش��تر این اف��راد معتقدن��د کمپانی های رس��انه های اجتماعی و 
شرکت های فناوری نیاز به قانونگذاری بیشتری دارند، کما اینکه ۶۲ درصد 
از آمریکایی ها فکر می کنند که هم موتورهای جست وجو و هم شبکه های 
اجتماعی نیاز به قانونمندی بیش��تری دارند که در این میان نوک پیکان 
حمله آنها بیش��تر به سمت ش��بکه های اجتماعی است. البته ۲5درصد از 
افراد حاضر در این نظرس��نجی هم دیدگاه ممتنعی نسبت به این موضوع 

دارند.
همچنین ۴۴درصد از کاربران اعتقاد دارند که سیاس��تمداران تالش 
کاف��ی برای قانونگ��ذاری در کمپانی ه��ای فناوری ب��ه منظور حفاظت 
بیش��تر از داده های آنالین آنها نداش��ته اند. ۶ درصد ه��م معتقدند که 
شبکه های اجتماعی و موتورهای جست وجو همچون گوگل، فیس بوک 
و توئیتر نیاز به قانونگذاری بیشتری دارند و جالب اینجاست که در این 
نظرسنجی از تعداد برابر حامیان جمهوریخواهان و دموکرات نظرسنجی 
ش��ده اس��ت. نهایتا ۷3 درصد از افراد حاضر در این نظرس��نجی اعتقاد 
دارند که کمپانی های ش��بکه های اجتماعی باید مسئولیت چک کردن 

محتوای ارائه شده بر پلتفرم های شان را بپذیرند و نسبت به آن واکنش 
نشان دهند؛ موضوعی که توئیتر نسبت به آن بی توجه نبود و در جریان 
انتخاب��ات آمری��کا و پس از آن با اس��تفاده از ابزاره��ای حقیقت یاب بر 
توئیت های دروغ یا توئیت هایی که تش��ویق به خش��ونت و هرج و مرج 
داشتند، برچس��ب می زد تا مانع انتشار گسترده آن شود. افزون بر این، 
۶۶ درصد کاربران یادآور ش��ده اند که شبکه های اجتماعی و موتورهای 
جس��ت وجو باید در صورت مواجهه با اخبار جعلی، مقاالت یا لینک های 

مرتبط با آنها را پرچمدار کنند.
از اعتماد به لینکدین تا بی اعتمادی به فیس بوک

از جمل��ه مطالعات دیگری ک��ه به تازگی در این زمینه انجام ش��ده، 
نظرس��نجی موسس��ه »Digital Trust« اس��ت که در آن، 9 شبکه 
اجتماعی فیس بوک، لینکدین، یوتیوب، توئیتر، تیک تاک، اسنپ چت، 
پینترست، ردیت و اینستاگرام مورد بررسی قرار گرفت و از هزار و 8۶5 
آمریکایی 18 تا ۷۴س��اله نظرخواهی ش��د. طبق نتایج این نظرسنجی، 
پس از ماجرای رس��وایی کمبریج آنالیتیکا، فیس ب��وک اعتماد عمومی 
میلیون ها کاربر جهانی را از دس��ت داد و ح��اال نتیجه تحقیقات جدید 
نش��ان می دهد که این کمپانی همچنان زیر تیغ بی اعتمادی مردم قرار 
دارد و هنوز هم نتوانس��ته این اعتماد از دس��ت رفته را جایگزین کند. 
)گفتنی اس��ت کمبریج آنالیتیکا اطالعات بیش از 5۰ میلیون حس��اب 
کارب��ری فیس بوک را ب��دون اجازه  صاحبان آنها جم��ع آوری کرده بود. 
طبق اعالم فیس بوک، کمبریج آنالیتیکا داده ها را از الکس��اندر کوگان، 
مدرس دانشگاه کمبریج به   دست آورد. این شخص با استفاده از داده های 
فیس بوک اقدام به ساخت نوعی آزمون شخصیت کرده بود که ظاهرا به 
 عنوان یک اپلیکیش��ن تحقیقاتی توسط روانشناسان مورد استفاده قرار 
می گرف��ت. کوگان به  صورت قانونی از طری��ق قابلیت فیس بوک الگین 
به اطالعات ۲۷۰ هزار حس��اب کاربری دسترسی پیدا کرد، اما بعدها با 
نقض قوانین این شبکه  اجتماعی برای توسعه دهندگان، آن داده ها را در 

اختیار کمبریج آنالیتیکا قرار داد(.
نتیجه تحقیقات موسس��ه »Digital Trust« نشان می دهد همچنان 
3۲درصد از مردم آمریکا نسبت به امنیت داده های شان بر بستر فیس بوک 
و حفظ حریم خصوصی ش��ان تردید دارند. این در حالی اس��ت که در این 
تحقیق، لینکدین به  عنوان پلتفرمی با بیشترین میزان اعتماد عمومی در 
میان کاربران آمریکایی معرفی ش��د، چراکه تنها 1۰درصد افراد حاضر در 

این نظرسنجی نگران امنیت داده های خود در این پلتفرم هستند.
همچنین وقتی از کاربران آمریکایی درباره پلتفرم هایی با موفقیت بیشتر 
در حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده ها س��ؤال ش��د، درصد باالیی 
از کاربران به لینکدین و اس��نپ چت اش��اره کردند، 1۶درصد با یوتیوب 
و اینس��تاگرام موافق بودن��د، 1۷درصد توئیتر را قابل اعتماد دانس��تند و 
15درصد هم با پینترست و ردیت موافق بودند. به نظر می رسد فیس بوک 
با وجود همه تالش هایش برای شفاف س��ازی و بازگرداندن دوباره اعتماد 
عموم��ی، چندان موفق نبوده چراکه تنه��ا 1۲درصد از افراد حاضر در این 

نظرسنجی، فیس بوک را از این نظر قابل اعتماد دانستند.

کاربران به کدام شبکه اجتماعی اعتماد بیشتر و کمتری دارند؟

شبکه های اجتماعی در بزنگاه کرونا

وسوس��ه کننده اس��ت که کس��ب وکاری را برای همیشه استارت آپ 
بدانند. در اس��تارت آپ ها خبری از کت و ش��لوارپوش ها نیست و از میز 
فوتبال گرفته تا ساعت های منعطف کاری، شما را تحریک می کند که 
هرگز تن به چیزی غیر از اس��تارت آپ بودن ندهید. این روزها بیش��تر 
کارآفرینانی که موسس��ان غول های فناوری مثل گوگل و فیس بوک را 
الگوی خود می دانند، از تن دادن به رس��م و رس��وم رایج در شرکت ها 
خ��ودداری می کنند. به همین دلیل تمایل دارند همیش��ه خود را یک 
اس��تارت آپ بدانند، اما اوضاع همیشه اینطور نمی ماند. باالخره روزی از 
راه می رس��د که یک کس��ب وکار نوپا نمی تواند عنوان استارت آپ را به 
دوش بکش��د، اما آن روز چه روزی اس��ت؟ سایت »eu-startup« در 

پاسخ به این سوال، چهار معیار را برشمرده است.
* محصوِل مناسب بازار: استارت آپ ها با این فرض کار خود را شروع 
می کنند که کاال یا خدمات آنها برای بخش بزرگی از مردم مقبول است. 
وقتی مردم خدمات یا کاالی یک اس��تارت آپ را می خرند، جذابیت آن 
استارت آپ تایید می شود که به معنای اعتباربخشی به مدل کسب وکار 
و عرضه محصولی مناس��ب بازار اس��ت. برای مثال، وقتی یک محصول 
نرم افزاری از نمونه آلفا و بتا و یک محصول س��خت افزاری از نمونه های 

اولیه فراتر برود و مردم آن را بخرند، کار آن استارت آپ تمام است.
* مقیاس: در همه تعاریفی که از استارت آپ ها مطرح شده، به مسئله 
رش��د و مقیاس پذیری آنها اشاره شده است. زمانی که یک کسب وکار 
نوپا، پوست بیندازد و بزرگ شود، دیگر نمی توان به آن استارت آپ گفت. 

البته این مس��ئله به تعریفی که از مقیاس داریم هم بس��تگی دارد. در 
بررسی مقیاس به طور معمول از درآمد، تعداد کارکنان و ارزش کسب 
وکار یاد می کنند، اما بعضی هم به س��ن کس��ب وکار اش��اره می کنند. 
ب��رای مثال، اگر عمر یک کس��ب وکار نوپا از پنج س��ال بگذرد، دیگر 
نمی توان آن را یک اس��تارت آپ نامی��د. از نظر درآمد، تعداد کارکنان و 
ارزش ش��رکت اعداد و ارقامی مطرح شده است  که گویای عبور کسب 
وکار نوپا از مرحله اس��تارت آپ بودن اس��ت. مثال اگر درآمد یک کسب 
وکار از 5۰ میلی��ون دالر یا ۴1.9 میلیون یورو در 1۲ ماه بگذرد، بیش 
از 1۰۰ نفر برای آن کار کنند و ارزش آن به بیش از 5۰۰ میلیون دالر  
یا ۴19 میلیارد یورو برس��د، نمی توان آن را اس��تارت آپ دانست، با این 
حال این معیارها هم قطعی نیست. بعضی صندوق های سرمایه گذاری 
جس��ورانه همچنان به سطح درآمد، تعداد کارکنان و ارزش کسب وکار 
توج��ه می کنند، اما معیارهای دیگری هم وج��ود دارد. برای مثال، اگر 
کسب وکار شما س��هام خود را در بورس عرضه کرده، بهتر است دیگر 

آن را استارت آپ ندانید.
* س��ودآوری: سودآوری معیار دیگری اس��ت که اثبات می کند یک 
کس��ب وکار نوپا دیگر استارت آپ نیس��ت. این معیار تنها سطح درآمد 
را در نظ��ر نمی گیرد، بلکه مس��ئله اصلی در آن، فرات��ر رفتن درآمد از 
هزینه هاس��ت. سودآوری معیاری مناس��ب است که نشان می دهد یک 
کسب وکار می تواند محصولی را تولید کند و سرمایه ای که برای تاسیس 

آن به کار رفته، در حال بازگشت است.

* استانداردسازی: یک معیار دیگر که نشان می دهد یک کسب وکار 
از استارت آپ بودن درآمده است، بوروکراتیک شدن است، یعنی زمانی 
که فرآیندها در یک کسب وکار استانداردسازی و روش ها عملیاتی شود 
و  ارتباطات در کسب وکار شکل رسمی تری به خود بگیرد. برای مثال، 
در ماه های نخس��ت فعالیت یک کس��ب وکار نوپا یک گ��روه که برای 
طراحی ش��کل گرفته، وظایف متعددی مثل تهی��ه گزارش های مالی، 
بازاریابی و ارتباطات با رسانه ها و توسعه کسب وکار را هم انجام می دهد، 
اما زمانی که انجام هر یک از این کارها، شکل رسمی تری به خود بگیرد، 
فرآیند استانداردسازی در کسب وکار نوپا رخ داده است. این کسب وکار، 

یک کسب وکار کوچک یا متوسط است، نه یک استارت آپ.
معنایی که از عنوان کس��ب وکار می گیریم، نقش��ی تعیین کننده در 
اداره آن دارد. بس��یاری از شرکت ها می خواهند همچنان به عنوان یک 
استارت آپ شناخته ش��وند، چراکه این واژه با نوآوری و خالقیت پیوند 
خورده اس��ت. بوروکراتیک شدن شرکت ها از نظر آنها به معنای پایانی 
بر نوآور بودن و تبدیل ش��دن به شرکت های سنتی و قدیمی است. به 
همی��ن دلیل از آن فرار می کنند. چیزی هیجان انگیز و انرژی بخش در 
استارت آپ بودن وجود دارد که موسسان شرکت ها و کسب وکارها آن 
را دوس��ت دارند. آنها می خواهند همچنان نوآور بمانند. اگر استارت آپ 
دانستن یک کسب وکار می تواند نبض هیجان را در آن حفظ کند، چرا 
باید خود را از آن دریغ کنیم. چرا که نه؟ تا هر زمان بخواهیم، می توانیم 

یک استارت سآپ بمانیم.

تا چه زمانی می توانیم یک استارت آپ باقی بمانیم؟

نگاه

دولت ها باید قرارداد اجتماعی قرن 21 را از نو بسازند
بازگشت به عقب به روایت »اکونومیست«

هفته نامه »اکونومیس��ت« در تازه ترین ش��ماره خود به چگونگی اصالح 
ش��بکه تامین اجتماعی در دنیای پس از کرونا پرداخته و نوش��ته است که 
دولت ها باید قرارداد اجتماعی قرن ۲1 را از نو بسازند و تنها راه رفاه در این 

قرن، بازگشت به سیاست های قدیمی شبکه تامین اجتماعی است.
به گزارش »اکونومیست«، پس از رکود و جنگ جهانی دوم، رأی دهندگان 
و دولت ه��ا در کش��ورهای ثروتمند روابط دولت و ش��هروندان آن را دوباره 
اصالح می کنند. اکنون با بروز همه گیری، قوانین قدیمی در مورد هزینه های 
اجتماعی از بین رفته است. بیش از سه چهارم آمریکایی ها از بسته محرک 
اقتصادی 9.1 تریلیون دالری جو بایدن حمایت می کنند که قرار است در سنا 
به رأی گذاشته شود و شامل 1۴۰۰ دالر چک برای بیشتر بزرگساالن است. 
همچنین در بودجه س��وم مارس، انگلیس با وجود اینکه بدهی عمومی اش 
به باالترین س��طح از س��ال 19۴5 رسید، طرحی را برای پرداخت دستمزد 
کارگران از کار افتاده تا سپتامبر تمدید کرد. چنین جسارتی البته خطراتی 
به همراه دارد؛ دولت ها می توانند بودجه عمومی را به نقطه شکست برسانند 
و انگیزه ها را تحریف کنند. آنها همچنین فرصتی برای ایجاد سیاس��ت های 
جدی��د رفاه اجتماعی دارند که مقرون به صرفه اس��ت و به کارگران کمک 

می کند در اقتصادی موفق شوند که با اختالل در فناوری روبه روست.
سال گذش��ته یک آزمایش توفانی در هزینه های اجتماعی مشاهده شد. 
جهان حداقل 1۶۰۰ برنامه جدید حمایت اجتماعی را در سال ۲۰۲۰ آغاز 
کرد. کشورهای ثروتمند به طور متوسط 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی را 
برای کمک به کارگران ارائه کرده اند. بدهی دولت ها در حال انباش��ته شدن 
است، اما تاکنون نرخ بهره پایین به معنای ارزان بودن خدمات است. اخیرا 
حال و هوای عمومی تغییر کرده است. سال گذشته بیش از دوسوم اروپایی ها 
گفتند از درآمد پایه جهانی حمایت می کنند. این یک پرداخت بدون شرط 
برای همه بزرگساالن است. نگاه متخصصان مرفه به شرایط کار افرادی که 
پیک غذارسان هستند و از بیماران مراقبت می کنند جلب شده است. نادیده 
گرفتن مبارزات زنانی که برای مراقبت از کودکان و سالخوردگان از کار خارج 

شده اند، غیرممکن شده است.
ش��بکه تامین اجتماعی در بس��یاری از کشورهای ثروتمند قبل از شیوع 
کووید-19 در حال متالش��ی ش��دن ب��ود. الگوب��رداری از ایده های اتوفون 
بیس��مارک و ویلیام بوریج ، اغلب نتوانس��ته کارگران را از جهانی س��ازی و 
تغیی��رات تکنولوژیکی و اجتماعی دور کند. در س��ال های 1999 تا ۲۰19 
تع��داد آمریکایی های ۲5 تا 5۴ س��اله خ��ارج از نی��روی کار ۲5 درصد یا 
۷.۴ میلیون نفر افزایش یافت که ش��ش برابر بیش��تر از اف��رادی بود که از 
برنامه اصلی کمک ب��ه کارگران آواره کمک می گرفتند. همزمان با افزایش 
هزینه های مراقبت های بهداشتی و بازنشستگی ، دولت ها حمایت از افراد در 
سن کار را قطع کردند. بین س��ال های ۲۰1۴ و ۲۰18 الیحه بازنشستگی 
کشوری انگلیس به میزان واقعی ۴میلیارد پوند )8.5 میلیارد دالر( رشد کرد، 
حتی زمانی که بقیه بودجه رفاه آن 5.1۶ میلیارد پوند کاهش یافت. سهم 
رو به کاهش مش��اغل با درآمد متوسط و رشد اقتصاد گیگی )به کارگیری 
موقت نیروهای دارای مهارت به جای استخدام تمام وقت( به این ترس دامن 
زد که سرعت تغییر بازارهای کار نسبت به سرعت تغییر دولت هایی با سطح 

آمادگی پایین، بیشتر باشد.
با تش��ویق م��ردم و برخ��ی اقتصاددانان، این وسوس��ه انگیز اس��ت که 
سیاستمداران اقتصاد را با هزینه های بیش از پیش تحریک کنند یا طرح های 
گسترده ای مانند »ubi« )درآمد پایه جهانی( را اجرا کنند. در عوض آنها باید 
یک دیدگاه سنجیده و بلندمدت داشته باشند. شبکه تامین اجتماعی باید 
مقرون به صرفه باش��د. بودجه های اندک نه فراوانی، دهه ۲۰۲۰ را تعریف 
می کنند. کسری ساالنه اقتصادهای بزرگ پیشرفته ۴ درصد از تولید ناخالص 
داخلی ترکیبی آنها حتی قبل از همه گیری بود و آس��یب های زیادی هنوز 
در انتظ��ار اس��ت. در حال حاضر بازده اوراق قرضه دوب��اره در حال افزایش 
است. هزینه های اجتماعی باید به سرعت و به طور خودکار به سمت کسانی 
که به آن نیاز دارند س��رازیر شود و نه مانند آمریکا ، فقط در بحران هایی که 
یک دولت وحش��ت زده قوانین اضطراری را تصوی��ب می کند. دولت ها باید 
مکانیس��م هایی را بیابند که مردم را موثرتر در برابر ش��وک های درآمدی و 
بیکاری، بدون دلسرد کردن کار یا خرد کردن پویایی اقتصادی، مجهز کنند.

نخس��تین گام برای دس��تیابی به این اهداف، اس��تفاده از فناوری برای 
کارآمدتر کردن بوروکراسی های قدیمی است. چک های پستی، کامپیوترهای 
اصلی دهه 198۰ و داده های ضعیف باید به گذش��ته منتقل شوند. ممکن 
است فراخوان برای یک دولت کارآمد شبیه سرهم بندی کردن باشد، اما از 
هر پنج آمریکایی فقیر واجد شرایط برای افزایش دستمزد یکی از آنها حقش 
را مطالبه نمی کند. سیستم های پرداخت سریع دیجیتال نیاز به جهانی گرایی 
پرهزینه را به عنوان یک سیس��تم ایمن در برابر شکست کاهش می دهد و 
امکان هدف گیری بهتر و زمان پاسخ سریع تر را فراهم می کند. سیستم های 
دیجیتال همچنین گزینه اضطراری پرداخت نقدی موقت به همه خانوارها 

را مجاز می دانند.
این بخش آسان کار است. متعادل سازی سخاوت و پویایی دشوارتر است. 
بخش��ی از راه حل این است که دستمزد کارگران کم درآمد را جبران کنیم. 
کش��ورهای آنگلوساکس��ون از زمان اصالحات در دهه های 199۰ و ۲۰۰۰ 
این کار را به خوبی انجام داده اند، اما هزینه های اضافی دس��تمزد برای افراد 
بی��کار کاربرد چندانی ندارد و غالبا غرامت ناچیزی برای افرادی که ش��غل 
خوب خود را از دس��ت می دهند به نیروهای خارج از کنترل آنها می رس��د. 
حمایت ناچیز از بیکاران در انگلیس و آمریکا انگیزه های کار را حفظ می کند، 
اما با هزینه های باالی انس��انی. کمبود بیمه های اجتماعی حمایت سیاسی 
از تخریب خالق را که عامل اصلی افزایش س��طح زندگی اس��ت، تضعیف 
کرده اس��ت. اروپا تمایل دارد درآمد کارگران سنتی را سخاوتمندانه تامین 
کند، اما تحریف انگیزه ها منجر به افزایش بیکاری و ایجاد اختالف بین افراد 
داخل��ی و پریکاریات )نوعی طبقه اجتماعی که از افراد بی ثبات و ناپایدار از 
نظر وضعیت شغلی و معیشتی( می شود. هر دو طرف اقیانوس اطلس فاقد 
یک شبکه تامین دائمی است که کارگران شرکت های بزرگ و افراد مستقل 
را بیمه کند. البته یک کش��ور وجود دارد که انعطاف پذی��ری بازار کار را با 
س��خاوت تلفیق می کند: دانمارک که مبالغ زیادی ب��رای آموزش مجدد و 
مشاوره برای بیکاران هزینه می کند. این مداخالت از عدم وابستگی بیکاران 

جلوگیری می کند. 
ب��رای س��ال ها هزینه های اجتماعی از افراد مس��ن و یک ش��بکه تامین 
اجتماعی قدیمی اس��تفاده کرده است. این سیاست باید حول سیاست های 
فع��ال بازار کار که از فن��اوری برای کمک به همه اف��راد از مغازه دارانی که 
قربانی اختالل هس��تند ت��ا مادرانی که مهارت آنها تحلی��ل رفته و افرادی 
که با ماش��ینیزه شدن شغل ش��ان را از دست داده اند، ساخته شود. دولت ها 
نمی توانن��د خطر را از بین ببرند اما می توانند اطمینان حاصل کنند که در 

صورت بروز مصیبت، مردم به عقب برگردند.
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اعضای ائتالف نفتی اوپک پالس در نشس��ت اخیر خود تصمیم گرفتند 
ک��ه توافق فریز نفتی را به مدت یک ماه دیگر تمدید کنند؛ تصمیمی که 

قیمت نفت را به مرز ۷۰ دالر در هر بشکه رساند.
به گزارش »بلومبرگ«، عربس��تان سعودی و متحدانش در ائتالف نفتی 
موس��وم به اوپک پالس، در نشس��ت اخیر خود تصمیم گرفتند که توافق 
فریز نفتی را تمدید کنند؛ تصمیمی که بازار نفت را تکان داد و فشارهای 
تورم��ی بر اقتصاد جهانی که همچنان در میانه مس��یر خ��روج از بحران 
کروناس��ت را تش��دید کرد. یک سال پس از جنگ قیمتی تلخی که حتی 
باعث سقوط قیمت نفت به محدوده منفی شد، سعودی ها در نشست اخیر 
نشان دادند که اولویت شان حفظ شرایط کنونی در بازار نفت است و قصد 
ندارن��د با افزایش عرضه نفت ب��ار دیگر بازار را با مازاد عرضه مواجه کنند. 
عبدالعزیز بن س��لمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، پس از نشست اخیر 
اعض��ای ائتالف نفتی اوپک پالس به خبرنگاران گفت: »من فکر نمی کنم 
که قیمت ها بیش از حد باال رفته است. سال گذشته ما اعضای اوپک پالس 
رنج زیادی متحمل ش��دیم. علت تصمیم امروز صرف��ا این بود که ما باید 

هوشیار و محتاط باشیم.«
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپ��ک( و متحدانش در حالی 
مش��غول بررس��ی اوضاع برای تصمیم گیری در مورد افزایش 1.5 میلیون 
بشکه ای تولید روزانه نفت خود در ماه آوریل و یا حفظ سطح تولید بودند 
که بسیاری از بازیگران فعال در عرصه اقتصاد جهانی، از تجارتخانه های ژنو 
گرفته تا بانک های وال استریت، اعتقاد داشتند که تولیدکنندگان نفت باید 
نفت بیش��تری به بازار عرضه کنند تا رش��د افسارگسیخته قیمت نفت در 

بازارهای جهانی مهار شود.
اما پس از آنکه وزیر انرژی عربس��تان س��عودی در نشست اوپک پالس 
خواس��تار محتاط ماندن تولیدکنندگان نفت شد، اعضای ائتالف موافقت 
کردند که تولید نفت خود را در سطح کنونی حفظ کنند و تنها به روسیه 
و قزاقس��تان اجازه داده شد که تولیدشان را اندکی افزایش دهند. تصمیم 

اخیر بدین معناس��ت که ائتالف نفتی اوپک پ��الس روزانه جلوی ورود ۷ 
میلیون بش��که نفت به بازار را خواهند گرفت که این رقم معادل ۷ درصد 
تقاضای روزانه نفت در جهان است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است 
که مصرف س��وخت در بسیاری از کشورها در حال بازگشت به سطح قبل 

از همه گیری کووید-19 است.
از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون قیمت هر بشکه نفت خام برنت 
دریای ش��مالی با حدود 3۰ درصد افزایش به بیش از ۶8 دالر رس��یده 
اس��ت. در ماه های اخیر ائتالف نفتی اوپک پالس عرضه نفت را پایین تر 
از تقاضا نگاه داش��ته اس��ت تا اضافه موجودی انبارهای نفت که در اوج 
محدودیت های مرتبط با همه گیری کرونا به  شدت افزایش یافته بود به 
اتمام برسد. براس��اس برآوردهای داخلی اوپک، اگر عرضه نفت افزایش 
نیابد، ش��کاف میان عرضه و تقاضا در بازار نفت طی ماه آوریل به میزان 

قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
آنه لوئیز هیتل، نایب رئیس بخش تحقیقات کالن نفت در گروه تحقیقات 
و مش��اوره انرژی وود مکنزی، در این رابطه می گوید: »ما انتظار داریم که 
قیمت نفت در ماه آوریل به سمت ۷۰ تا ۷5 دالر در هر بشکه برود. ریسک 
مهم این است که باالتر رفتن قیمت نفت باعث ُکندی روند بهبود اقتصاد 
جهانی خواهد شد، اما وزیر انرژی سعودی تأکید دارد که اوپک پالس باید 
قبل از اینکه اقدام به افزایش تولید کند، نش��انه های ملموس��ی از افزایش 

تقاضا مشاهده کند.«
در ش��رایطی که بازارهای اوراق قرضه خود را برای دریافت نش��انه هایی 
از ت��ورم جهانی آماده می کنند، تصمیم اوپ��ک پالس برای افزایش ندادن 
عرضه نفت می تواند به دردسری برای فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( و 
بانک مرکزی اروپا تبدیل شود. البته مشکل تنها قیمت نفت نیست، چراکه 
قیمت س��ایر کاالهای خام دیگر از مس و فوالد گرفته تا ذرت و دانه سویا 

نیز به سرعت در حال افزایش است.
بهب��ود اقتصاد کش��ورها، توزیع واکس��ن کرون��ا و محرک های مالی 

دولت ها جزو مهمترین عوام��ل افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی به 
شمار می روند؛ هرچند تداوم ضعف در بازار کار کشورهای مختلف جهان 
مانعی برای افزایش هرچه بیش��تر قیمت هاست. الکساندر نوواک، معاون 
نخس��ت وزیر روس��یه که پیش از منصوب ش��دن به این سمت به مدت 
بیش از هش��ت سال وزیر انرژی روسیه بود، پس از نشست اخیر اعضای 
اوپ��ک پالس که ب��ه تمدید طرح فریز نفتی منجر ش��د، در مصاحبه با 
ش��بکه تلویزیونی روس��یه-۲۴ اعالم کرد: »ما باید اوضاع را به  دقت زیر 

نظر داشته باشیم تا اجازه ندهیم که قیمت ها بیش از حد باال برود.«
نشس��ت اوپک پالس ب��رای تصمیم گیری درباره می��زان عرضه نفت 
به بازارهای جهانی، در برهه ای حس��اس برای روابط آمریکا-عربس��تان 
برگزار ش��د. جو بای��دن، رئیس جمهور جدید آمری��کا، در صدد بازبینی 
روابط دولت خود با دولت عربستان، به  ویژه با شخص محمد بن سلمان 
ولیعهد س��عودی، اس��ت. اگر دونالد ترامپ هنوز در کاخ س��فید حضور 
داشت، اکنون شاهد واکنش سریع آمریکا به تصمیم جدید ائتالف نفتی 
اوپ��ک پ��الس در قالب ده ها توئی��ت بودیم؛ چیزی که در آوریل س��ال 
۲۰18 اتفاق افتاد، اما واکنش دولت بایدن مش��خص نیست و از طرفی 
ممکن اس��ت که چندان ش��دید هم نباش��د، زیرا دولت بایدن در حال 

موازنه اولویت های اقتصادی در برابر سیاست های سبز است.
روس��یه و قزاقستان در نشس��ت اخیر اوپک پالس به دلیل آنچه در 
وب سایت اوپک »الگوهای مصرف فصلی« خوانده شده، از اجرای کامل 
طرح فریز نفتی مس��تثنی ش��دند و اجازه یافتند که در ماه آوریل به 
ترتی��ب 13۰ هزار و ۲۰ هزار بش��که به تولی��د روزانه نفت خود اضافه 
کنند. این دو کش��ور در ماه های فوریه و مارس نیز از چنین معافیتی 
برخوردار ش��دند. براس��اس بیانیه اخیر اوپک، نشس��ت بعدی اعضای 
ائت��الف نفتی اوپک پ��الس در روز اول آوریل )1۲ فروردین( به منظور 
تصمیم گیری درباره س��طح تولید نفت کش��ورهای عض��و طی ماه مه 

برگزار خواهد شد.

چرا اوپک پالس زیر بار افزایش تولید نفت نرفت؟

به سوی قیمت های باالتر نفت

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آزادس��ازی منابع ارزی بلوکه شده در 
عراق گفت ایران به حق خود می رسد و این فشارهای غیرمنطقی کاهش 
می یابد و امیدواریم این منابع جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی هزینه 

شود.
فرهاد دژپس��ند روز گذشته در حاشیه نشست هم اندیشی کارآفرینان و 
تولیدکنندگان با وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران درباره 
آزادسازی منابع ارزی از عراق گفت: قرار است در این خصوص رئیس بانک 
مرکزی به صورت مستند و دقیق اطالع رسانی کند، اما به طور کلی ایران 
به حق خود می رسد و این فشارهای غیرمنطقی کاهش می یابد و امیدواریم 

این منابع جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی هزینه شود.
دژپس��ند درخصوص نشس��ت با کارآفرینان و تولیدکنندگان نیز گفت: 
ب��رای اینکه در جریان مش��کالت تولیدکنن��دگان و بخش خصوصی قرار 
بگیریم سفرهای استانی انجام می دهیم یا جلسات دوره ای برگزار می کنیم 

که به دلیل ش��رایط کرونا این مهم اتفاق نیفتاده بود که امروز این جلسه 
با حضور فعاالن اقتصادی برگزار شد. اغلب تولیدکنندگان در مورد تامین 
مالی به خصوص برای س��رمایه  در گردش ناراضی بودند که باید بگویم در 
1۰ ماهه امسال 1۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی پرداخت شد.

وزیر اقتصاد درباره تغییر تاریخ انتخابات هیأت  مدیره شرکت های استانی 
س��هام عدالت ادامه داد: قرار بود زمان بندی الزم در جلس��ه روز سه شنبه 
هفته گذش��ته تعیین ش��ود و اصال زمان بندی قطعی انجام نشده بود که 
بگوییم به تعویق افتاده اس��ت. در جلس��ه شورا مطرح ش��د قرار بود این 
انتخابات در سال 99 انجام شود اما طبق گزارشات ارسال هنوز کاندیداها 
در برخی اس��تان ها به اندازه کافی نیس��ت و نتیجه استعالم ها برای برخی 
افراد ارس��ال نشده بنابراین به زمان دیگری موکول شده و این زمان وقتی 
خواهد بود که ملزومات موردنیاز برگزاری انتخابات س��الم و فراگیر فراهم 

شود.

به گفته دژپس��ند، با توجه به اینکه تعداد زیادی از س��هامداران حدود 
3۰ میلی��ون نفر در 31 اس��تان باید در این انتخابات ش��رکت کنند باید 
دقت های الزم انجام شود. اعضای شورای عالی بورس هم طبق بررسی های 
انجام شده با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای برگزاری انتخابات رقابتی موافقت 
کردند فعال این انتخابات به تعویق بیفتد زیرا برخی از این موارد در اختیار 

وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیست.
وزیر اقتصاد همچنین درخصوص تملی��ک بنگاه های اقتصادی بدهکار 
بانکی گفت: وقتی بانک به بنگاهی تسهیالت اعطا می کند انتظار دارد طبق 
زمان بندی بازپرداخت انجام شود تا بتواند این منابع را برای واحدهای دیگر 
استفاده کند و برخی از بنگاه ها نمی توانند بازپرداخت کنند و این تسهیالت 
س��پرده افراد است و بانک به وکالت سپرده گذاران تسهیالت اعطا می کند 
بنابراین باید حقوق آنها را پیگیری کند. نتیجه بررس��ی ها نشان می دهد 

بانک ها تا جایی که بتوانند به دنبال تملیک بنگاه ها نیستند.

در حالی که بانک مرکزی هدف خود را رس��اندن نرخ س��ود بین بانکی 
حول میانگین داالن نرخ س��ود قرار داده و رئیس کل این بانک از کاهش 
این نرخ به 19.۷ درصد خبر داده اس��ت، کارشناس��ان اقتصادی معتقدند 
ک��ه این امر به ص��الح اقتصاد کالن و بازارهای مالی نیس��ت زیرا، تورم را 

تشدید می کند.
به گزارش ایس��نا، نرخ به��ره در بازار بین بانکی یک��ی از انواع نرخ های 
بهره در بازار پول اس��ت که به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت 
می دهد و در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاس��ت و زمانی که آنها در 
پای��ان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کس��ری ذخایر 
می ش��وند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض 
می کنند بنابراین نرخی که بانک ها در این ش��رایط به ذخایر یا پایه پولی 
دسترسی پیدا می کنند، نرخ بهره بین بانکی است که آمارها نشان می دهد 
این نرخ در ماه های خرداد، مرداد، شهریور و مهر به ترتیب 1۰، 1۴.8، 1۷ 
و ۲۰ درصد بوده اس��ت.   رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش بیان کرد 
ک��ه ای��ن بانک قصد دارد تا نرخ بهره بین بانک��ی را به 18 تا 18.5 درصد 

برساند. در همین راستا، همتی روز جمعه اعالم کرد که با اقداماتی که بانک 
مرکزی در مدیریت بین بانکی خصوصا استفاده از عملیات ریپو انجام داد، 
میانگین نرخ س��ود بین بانکی به 19.۷ درصد کاهش یافت که این بانک 
برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد 
ترازنامه بانک ها است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند 
که اولویت بانک مرکزی باید کنترل و مهار تورم باشد و تا زمانی که تورم 
کاهش پیدا نکرده به سمت کاهش نرخ بهره بین بانکی نرود زیرا، این امر 
موجب تورم می ش��ود. در این زمینه، کامران ندری، کارش��ناس اقتصادی 
معتقد است که بانک مرکزی نباید اجازه دهد نرخ سود بین بانکی کاهش 
یابد زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش 
پیدا کند، موجب کاهش س��ود س��پرده های بانکی می شود اما بانک ها به 
دلیل قدرت انحصاری خود، نرخ س��ود تسهیالت را پایین نمی آورند زیرا، 

با باالبودن نرخ بهره تسهیالت می توانند زیان های خود را جبران کنند.  
همچنین گفته هایی مطرح شد مبنی بر اینکه کاهش نرخ سود بین بانکی 
می تواند برای بازار سرمایه نقش مثبتی داشته باشد که علی سعدوندی یک 

اقتصاددان می گوید کاهش نرخ بهره دردی از س��هامداران دوا نمی کند و 
مردم ترجیح نمی دهند تا به دلیل کاهش نرخ، س��پرده خود را تبدیل به 
سهام کرده و به آتش بکشند. او راهکار موثر را برای کاهش انتظارات تورمی 
را تثبیت نرخ دالر، افزایش یا تثبیت نرخ بهره بین بانکی و اوراق می داند.  
از س��وی دیگر، مهدی رباطی، مدیرعامل کارگ��زاری بورس بیمه ایران 
نیز معتقد اس��ت که کاهش نرخ بهره بانکی نه به صالح اقتصاد کالن و نه 
بازار س��رمایه است زیرا موجب تورمی شدن اقتصاد می شود که در شرایط 
فعلی برای نجات بازار باید س��اختارهای بازار سرمایه را به سمت الگوهای 

جهانی حرکت کند.
بنابراین طبق گفته کارشناس��ان در کنار سایر سیاست های پولی بانک 
مرک��زی باید کنترل و مهار تورم در اولوی��ت و مرکز تصمیم گیری ها قرار 
گیرد و در زمان کاهش نرخ تورم به سمت اجرای سایر سیاست ها حرکت 
کند زیرا تورم یک متغیر و شاخص مهم در اقتصاد کالن است و هر تغییری 
در آن می تواند س��ایر متغیرهای اقتصادی و وضعیت انواع بازارها را تحت 

تاثیر قرار دهد.  

وزیر اقتصاد: 

ایران به پول های بلوکه شده خود در عراق می رسد

تورم در کاهش سود بین بانکی کمین کرده است

کاهش سود بین بانکی از نگاه کارشناسان

یادداشت

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

س��اختار روابط بین الملل، منش��وری اس��ت پیچیده که از جهات مختلف، 
می ت��وان به آن نگریس��ت و رنگ��ی جدید دید، اما همچنان ی��ک ذات واحد 
دارد و تنها افق نگاه ما جابه جا ش��ده اس��ت. زیرس��اخت ما برای ساخت یک 
دیپلماس��ی پیش برنده منافع ملی )به عنوان تنه��ا ابزار برای تامین منافع در 
سطح بین المللی(، بر چهار پایه در طول هم بنا می شود که خلل در هر کدام 
باعث خلل به طبقه باالتر و در نهایت عدم کارایی ساختمان دیپلماسی خواهد 
ش��د. این چهار طبقه یعنی قدرت ملی، منطقه ای، فرامنطقه ای و جهانی هر 
کدام جداگانه می تواند رنگ سیاسی، امنیتی، حقوقی، فرهنگی یا اقتصادی به 
خود بگیرد، اما در نهایت همگی شکل دهنده دیپلماسی ما به عنوان ابزار تامین 
منافع ملی است. این طبقات هر کدام می توانند ابزار مناسب برای دیپلماسی 
در اختیار کشور قرار دهند. هرچه کشوری )دولت- ملت( ابزارهای متنوع تری 
در اختیار داشته باشد، طبیعتا گزینه ها و امکانات بیشتری برای وصول منافع 

ملی خود دارد و امکان و احتمال رسیدن به آن را بیشتر می بیند.
دیپلماس��ی اقتصادی نیز نیازمند چنین ابزارهایی اس��ت. براساس طبقات 
چهارگانه مورد اشاره، ابزارهای مناسب برای نیل به اهداف اقتصادی در سطح 
بین المللی، نیازمند س��اختار اقتصادی داخلی کارآمد، عضویت در پیمان های 
منطق��ه ای اقتصادی )مانند اکو، ش��انگهای(، چندجانبه گرای��ی در اقتصاد و 
تنوع بخش��ی به ش��رکای اقتصادی فرامنطقه ای )مانند گروه دی 8( و نهایتا 
عضویت در سازمان های بین المللی اقتصادی )مانند فائو، بانک جهانی، صندوق 
بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی( است. ایران عضو ناظر سازمان است، 
اما عضویت ما در سازمان تجارت جهانی با مخالفت آمریکا روبه  روست و ایران از 
معدود کشورهایی است که از عضویت در این سازمان محروم است. سوال این 

است که آیا عضویت ما در سازمان تجارت جهانی به نفع ماست؟
س��ازمان تجارت جهانی که بر موافقت نامه گات در س��ال 1995 بنا شده، 
تا س��ال ۲۰۰۰ بیش از 139 و تا س��ال ۲۰1۶ میالدی  1۶۴ عضو داش��ت و 
افغانس��تان جدیدترین عضو آن است. این س��ازمان دو هدف عمده را دنبال 
می کند؛ نخست، ایجاد رویه های اقتصادی که حتما توسط قدرت های اقتصادی 
دیکت��ه خواهد ش��د و دوم، حل و فصل اختالفات. از آنجا که غرب قس��مت 
عمده اقتصاد جهانی را در خود دارد، طبیعی است که روش و منش اقتصادی 
آنان )بازار آزاد، جهانی شدن( بر سازمان های اقتصادی بین المللی حاکم باشد. 
قدرت های اقتصادی برداشت خود از اقتصاد را در سطح بین المللی به بازیگران 
عرصه بین المللی )یعنی سازمان ها و دیگر دولت ها( تحمیل می کنند. روشی 
ک��ه در گات بود و بعد در س��ازمان نیز دنبال ش��د بنابرای��ن از لحاظ ماهوی 
سازمان براساس بازار آزاد و جهانی شدن اقتصاد استوار است. امکان دسترسی 
آسان به بازار دیگر کشورها، کاهش تعرفه ها و یکسان سازی گمرکی، منع اخذ 
مالیات مضاعف، قواعد آنتی تراست و آنتی دامپینگ و بسیاری مانند این، همگی 

تضمین کننده قواعد بازار آزاد است.
اگر به چهار طبقه ای که در مقدمه گفته شد توجه کنیم، به راحتی می توان 
جایگاه س��ود و منفعت ایران را مش��خص کرد. در بع��د داخلی، اقتصاد ایران 
در وضعیت مناس��بی از لحاظ ساختار اقتصادی، تولید ناخالص ملی و به تبع 
تاثیرگذاری در عرصه بین المللی نیست. اقتصاد ما به انحصار و قواعد بازدارنده 
گمرکی عادت کرده و نمی تواند خود را در بازار آزاد س��رپا نگه دارد. تجربه ما 
در خودروس��ازی به خوبی گواه این مدعاس��ت. عالوه بر این قاچاق کاال کمر 
اندک صنایع تولیدی کارا را شکسته است. توان اقتصادی ایران به علت فقدان 
سرمایه گذاری تحلیل رفته و با این اقتصاد نمی توان امیدی به حضور در بازار 
آزاد بس��ت. از بعد حقوقی، اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران راه 
را بر بازار آزاد بسته است. به بیان دیگر ما با مبانی حقوقی متضادی نسبت به 
ماهیت حقوقی س��ازمان تجارت روبه روییم. پذیرش اصول بازار آزاد در مقابل 
سلسله قوانین داخلی )از همه عجیب تر قانون انحصار تجارت خارجی به دولت( 
به س��ختی قابل حل است. اقتصاد ایران براساس عدالت دولتی- توزیعی اداره 
می ش��ود و ارکان آن بر همین اس��اس تعریف شده اس��ت؛ نه براساس قواعد 

بازار آزاد.
در عرصه منطقه ای نیز عالوه بر اینکه س��ازمان های منطقه ای اقتصادی ما 
)مانند اکو( ثمری برای ما ندارند، نتوانس��تیم منافع اقتصادی همس��ایگان را 
به خود گره بزنیم. همس��ایگان ما همگی در انتهای مراحل الحاق به سازمان 
قرار دارند و ما فرصت های تکرارنش��دنی را نس��بت به آنان از دست دادیم. از 
جلوگیری از س��وآپ نفت و گاز گرفته، تا خط لوله باکو - جیهان، از دس��ت 
رفتن خط صلح گاز، تغییر مسیر جاده ابریشم به کشورهای شمالی، از دست 
رفت��ن فرصت طالیی فرودگاه امام به عنوان هاب ترانزیت فرودگاهی منطقه، 
تنها نمونه هایی در بخش ترانزیتی ماست. در موارد نادری مانند صادرات برق 
و گاز به عراق یا بندر چابهار با طرف هندی موفقیت ما در گره زنی اقتصاد به 
همسایگان، برکات غیرقابل انکاری به جا گذاشته که حتی تحریم های آمریکا 
در براب��ر آن ناتوان اس��ت. ایجاد بازار منطقه ای ب��رای ایرانی که در موقعیتی 
فوق العاده نسبت به کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد، می تواند گره محکم 
اقتصادی ایجاد و به تبع آن هم نظری حقوقی- سیاسی به دنبال آورد )مانند 

قضیه قطر(.
در عرص��ه فرامنطقه ای گروه هایی مانند دی 8 ظاهرس��ازی ای بیش نبوده 
اس��ت. تجارب ما در آمریکای التین مانند ش��هابی زودگذر ب��ود، بازار آفریقا 
همچنان برای ما بیگانه است. در چین و شرق آسیا هم کاری از پیش نبرده ایم. 
عمال به علت مش��کالت سیاس��ی و تحریم ها از بازارهای فرامنطقه ای محروم 
ش��ده ایم. از آنجا که در س��ه طبقه قبلی نقصان ها و خلل  چشمگیری وجود 
دارد، طبیعت��ا در عرص��ه جهانی اقتصاد هم حرفی ب��رای گفتن وجود ندارد. 
عرصه جهانی، صحنه بازی قدرت های بزرگ اقتصادی است که حتما قواعد را 
براس��اس تمایالت خود طراحی و صحنه گردانی می کنند. ایران در این عرصه 

تنها ناظر است، همان گونه که در سازمان تجارت جهانی ناظر است.
نگارنده به هیچ عنوان قصد تخطئه یا تایید عضویت در س��ازمان را ندارد. 
حتما عضویت در این س��ازمان برای ما منافعی دارد که آمریکا را نگران کرده 
اس��ت. ممکن است که با حضور در این سازمان دیگر آمریکا به راحتی نتواند 
اقتص��اد ما را تحری��م و یا قواعد داخلی خود را ب��ر نظم اقتصادی بین المللی 
تحمیل کند. اما این همه ماجرا نیست. حضور در عرصه جهانی نیازمند لوازمی 
در عرصه داخلی- منطقه ای و بین المللی است. استفاده از ظرفیت های موجود 
در عرص��ه اقتص��اد جهانی، در درجه اول نیازمند ق��درت داخلی و به تبع آن 
توان تاثیرگذاری در منطقه و فرامنطقه خود است؛ در غیر این صورت ما وارد 
صحنه ای خواهیم شد که توس��ط دیگران کارگردانی و طراحی می شود. این 
موضوع تنها منحصر به اقتصاد نیس��ت. در همه عرصه ها همین قاعده وجود 
دارد. نقش ما در عرصه بین المللی آیینه توان خود ما در داخل اس��ت. هرچه 
توان داخلی باالتر باش��د، قهرا نقش ما در منطقه، فرامنطقه و جهان بیش��تر 
خواهد بود. در مقابل عضویت در س��ازمان های مختلف و س��اختن کاخ بلند 
آرزوها، بدون توجه به اساس و فونداسیونی مناسب )قدرت داخلی(، بنا کردن 

خانه ای بر آب است.
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ریزش عجیب قیمت ها در بازار سکه و طال
در اولین روز هفته هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
تهران با کاهشی ۴35 هزار تومانی نسبت به پنجشنبه گذشته به قیمت 
1۰ میلیون و 3۷۰ هزار تومان به فروش رسید. سکه طرح قدیم نیز به 1۰ 
میلیون و 1۰۰ هزار تومان رسید که در قیاس با پنجشنبه کاهشی نزدیک 
به 35۰ هزار تومان را نشان می دهد. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون 
و 1۰۰ هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 85۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 
هم ۲ میلیون و ۲5۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیون و 1۶ هزار تومان و هر مثقال طال به ۴ میلیون 
و ۴18 هزار تومان رسید. اونس جهانی طال نیز یک هزار و ۶99 دالر و 1۶ 
سنت فروخته شد. گزارشهای امیدوارکننده درخصوص وضعیت بازار کار 
آمریکا و ادامه واکسیناسیون سراسری علیه کرونا مهمترین دالیل ریزش 

قیمت ها در بازار طال تلقی می شود.
همچنین هر دالر در صرافی های بانکی ۲۴ هزار و 3۶8 تومان معامله 
ش��د که قیمت آن نس��بت به پنجشنبه گذش��ته ۲91 تومان کاهش 
داشت. قیمت فروش یورو نیز با کاهش ۲۰۷ تومانی به ۲9 هزار و 53۶ 
تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر نیز ۲3 ه��زار و 88۶ تومان و نرخ 

خرید هر یورو هم ۲8 هزار و 95۲ تومان اعالم شد.

عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می دهد
21 میلیارد دالر وام ارزی پرداخت شد

از مجم��وع بیش از 11۴ میلیارد دالر قرارداد عاملیت ارزی صندوق 
توس��عه ملی جهت تامین مالی طرح های مشمول، حدود ۲1 میلیارد 

دالر پرداخت قطعی صورت گرفته است.
به گزارش ایس��نا، براساس قانون، صندوق توسعه ملی موظف است  
از محل ارزهای نفتی که در سال به این صندوق واریز می شود نسبت  
ب��ه تامین مالی طرح های اقتصادی و س��رمایه گذاری در قالب اعطای 
تسهیالت بانکی به بخش های غیردولتی و سرمایه گذاری در بازارهای 
پولی و مالی خارجی اقدام کند که این منابع در دو بخش ارزی و ریالی 

ساالنه در قالب تسهیالت ریالی و ارزی پرداخت می شود.
بخش��ی از این منابع در قالب قراردادهای عاملیت ارزی اختصاص پیدا 
می کن��د و قرارداد عاملیت ارزی منعق��ده بین صندوق و بانک های عامل 
قراردادی اس��ت که برمبنای درخواست بانک و تا سقف مبلغ تعیین شده 
توسط صندوق در قرارداد، به بانک اجازه تامین مالی ارزی طرح های دارای 
اهلیت متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی را پس از طی مراحل تصویب 

طرح در بانک عامل و تایید صندوق توسعه ملی می دهد.
این در حالی است که بررسی تازه ترین گزارش عملکرد صندوق توسعه 
ملی از زمان تاس��یس )139۰( تا پایان شهریورماه امسال نشان می دهد 
که بخش عمده تسهیالت اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به صورت 
ارزی و براساس اساسنامه و با عاملیت بانک های طرف قرارداد به متقاضیان 
پرداخت شده است؛ به طوری که کل قراردادهای عاملیت ارزی منعقده با 
بانک های عامل تا پایان شهریورماه امسال 11۴.9 میلیارد دالر بوده که 5.8 
میلیارد دالر آن س��همیه برای بانک های عامل مصوب شده و قرارداد 1۰ 

بانک به مبلغ 3.۷ میلیارد دالر منعقد و ابالغ شده است.
کل مبلغ پذیرش ش��ده توس��ط صندوق جهت اعطای تسهیالت به 
31۷ ط��رح ارزی تامین مالی تا پایان ش��هریورماه امس��ال بالغ بر 3۴ 
میلیارد دالر بوده است که از این میزان 315 طرح به مرحله تخصیص 

ارز با مبلغی بیش از 33.۶ میلیارد دالر رسیده است.
بررسی جزییات نشان می دهد که از این طرح های تامین مالی شده 
313 طرح تا پایان ش��هریور موفق به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ 
3۰.۲ میلیارد دالر ش��ده و به 3۰۷ ط��رح با حدود ۲1.8 میلیارد دالر 
پرداخت قطعی صورت گرفته است. با توجه به منابع تخصیصی به 315 
طرح تامین مالی ش��ده میزان پیشرفت مالی این طرح ها فقط از محل 

منابع صندوق تا پایان شهریورماه حدود ۶5 درصد است.

زمان، میزان و نحوه پرداخت سود سهام 
عدالت

آخرین اخبار در مورد پرداخت سود سهام عدالت حاکی از آن است 
که حداکثر این س��ود ۲۰۰ هزار تومان بوده و تا پایان س��ال توس��ط 
سمات پرداخت خواهد شد. تاکنون به مشموالن سهام عدالت سه دوره 
س��ود پرداخت شده اس��ت به این ترتیب که در س��ال 1395 به ازای 
یک میلیون تومان س��هم 15۰ هزار تومان، در سال 139۶، 1۷5 هزار 
تومان و در سال 139۷، ۲۰5 هزار تومان پرداخت شد بنابراین سودی 
که امس��ال پرداخت می شود متعلق به س��ال 1398 و چهارمین دوره 

پرداخت سود است.
آنط��ور ک��ه محمدعلی دهقان دهن��وی، رئیس س��ازمان بورس در 
آخرین اظهار نظر خود اعالم کرده، س��ود س��هام عدالت س��ال 1398 
که از شرکت های سرمایه پذیر موجود در پرتفوی سهام عدالت تشکیل 
شده، در حال تجمیع است. این رقم در حدود ۲۰۰هزار تومان برای آن 
دسته از سهامدارانی است که تمامی سهم خود را نگهداری کرده و هیچ 

سهمی نفروخته باشند.
از آنجایی که اردیبهشت سال جاری فرآیند آزادسازی سهام عدالت 
صورت گرفت، برخی روش مستقیم و برخی دیگر روش غیرمستقیم را 
برای مدیریت س��هام خود انتخاب کردند. آن دسته از افرادی که روش 
مس��تقیم را انتخاب کرده بودند اختیار فروش تا ۶۰ درصد سهام خود 
را داشتند بنابراین رقمی که دهنوی اعالم کرده است به افرادی تعلق 
می گیرد که هیچ بخشی از سهام خود را نفروخته اند و برخی دیگر که 
3۰ یا ۶۰ درصد سهام خود را فروخته اند، فقط سود بخشی از سهام را 

دریافت می کنند که هنوز در پرتفوی آنها موجود است.
همچنین زمان پرداخت س��ود از سوی دهنوی تا پایان سال جاری 
اعالم ش��ده و بر این نکته تاکید شده است چنانچه سود چند شرکت 
نیز تجمیع نشود، مابقی آن در سال آینده واریز خواهد شد. همچنین 
با توجه به تعدد شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت، مقرر شده 
واریز سود سهام افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند، توسط 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شود. از 
آنجایی که انتخابات شرکت های سرمایه گذاری استانی که قرار بود در 
۲۰ اس��فندماه برگزار شود، فعال منتفی شد، امسال سود سال 1398؛ 
سهام عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، به همان 
روش س��هامداران مستقیم سهام عدالت و توسط شرکت سمات واریز 

می شود.

بانکنامه

در میانه بهمن ماه امس��ال، مجلس با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد 
بانک های خصوصی موافقت کرد. این موضوع باعث طرح مباحث و سواالت 
مختلفی ش��ده که به جنبه حقوقی مسئله برمی گردد. نزدیک به دو دهه 
اس��ت که بانکداری خصوصی ب��ار دیگر در ایران پا گرفت��ه و نظام بانکی 
کش��ور با ورود بانک های خصوصی، عصری ن��و را تجربه کرد. تقریبا اکثر 
تجربیات نوین و امروزین بانکی با تولد دوباره بانکداری خصوصی به دست 
آمده اس��ت. در این بین، تس��ری نگاه دولتی بر بانکداری خصوصی باعث 
انتقاده��ا و در تازه ترین اتفاق، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های 
خصوصی ش��ده اس��ت. البته حافظه جمعی ما هنوز از اتفاقاتی که درباره 
ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال ایران رخ داده، تازه است و این موضوع در 
اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال نیز چالش های زیادی برانگیخت. حال 
به نظر می رسد این ابهام و ایهام حقوقی درباره جایگاه بانک های خصوصی 

و نظارت دولتی بر آنها نیز مترتب است.
ط��رح موردنظر مجلس ب��رای تحقیق و تفحص از عملک��رد بانک های 
خصوص��ی 1۲ محور دارد که ش��امل 1۰ بدهکار ب��زرگ هر بانک، میزان 
تسهیالت پرداختی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیالت گیرندگان 
و پرداختی به سپرده گذاران، مطالبات مشکوک الوصول هر بانک، وضعیت 
سرمایه گذاری ها و اموال هر یک از بانک ها، میزان دارایی های موهومی هر 
بانک، میزان مطالبات غیرجاری، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطالعات 

صورت های مالی و تخلفات حسابرس مستقل هر بانک می شود.
چالش های حقوقی نظارت بر بانک های خصوصی

پرس��ش این اس��ت که آیا مجلس در قانون اساسی می تواند به موضوع 
بانک های خصوصی ورود کند؟ در پاسخ به این سوال، علی نظافتیان، دبیر 
کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی می گوید: 
»اصل ۷۶ قانون اساس��ی، تحقیق و تفحص در »تمام امور کشور« را حق 
نظارتی مجلس شورای اسالمی می داند بنابراین در اختیار نظارتی مجلس 
برای تحقیق هیچ تردیدی نیست، اما این سوال همواره در محافل حقوقی 
و دانشگاهی مطرح بوده که دامنه عبارت »تمام امور کشور« در این اصل 
تا کجاس��ت و آیا عالوه بر امور اجرایی دولتی، امور خصوصی نیز در دایره 
اصل ۷۶ قانون اساسی قرار می گیرد؟ به عنوان مثال، آیا به استناد این اصل 
می توان در مورد عملکرد رس��انه های مستقل و غیردولتی، اتاق بازرگانی، 
صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه خصوصی، مراکز علمی و دانشگاهی 
غیردولتی و همینطور واحدهای تولیدی بخش خصوصی تحقیق و تفحص 
کرد؟ در صورت پاسخ مثبت به این سوال، حریم خصوصی مردم در تحقیق 

و تفحص از امور خصوصی چگونه رعایت خواهد شد!«
او با بیان اینکه »مجلس در قانون اساسی دارای دو اختیار قانونگذاری و 
اختیار نظارتی اس��ت«، ادامه می دهد: »در حالی مصوبات مجلس در امور 
قانونگذاری نیاز به تایید ش��ورای نگهبان از حی��ث عدم مغایرت با مبانی 
ش��رعی و قانونی دارد که مصوبات مجلس در امور نظارتی نظیر استیضاح 
وزرا و تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی نیاز به تایید شورای نگهبان 

ندارد.«
نظافتیان به طرح تحقی��ق و تفحص از عملکرد بانک های خصوصی در 
مجلس اش��اره می کند و می گوید: »مجلس در بهمن ماه امسال، تحقیق و 
تفحص از بانک های خصوصی را تصویب کرده است. حال سوال این است 
ک��ه آیا تصویب این طرح به معنای اعتقاد حقوقی مجلس یازدهم به قرار 
داشتن بخش خصوصی در قلمرو حاکمیتی اصل ۷۶ قانون اساسی است؟ 
یا آنکه این تحقیق و تفحص به لحاظ ارتباط وضعیت بانک های خصوصی با 
حقوق عمومی و نهادهای دولتی ناظر بر عملیات بانکی یعنی بانک مرکزی 

صورت می گیرد؟«
به اعتقاد وی، »تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های خصوصی 
از دیدگاه حقوقی به این معناس��ت ک��ه نمایندگان مردم، دامنه اختیارات 
مجلس در اصل ۷۶ قانون اساسی را عالوه بر امور عمومی و دولتی شامل 
ام��ور خصوصی نیز می دانند. البته در لزوم برخورد قانونی با تخلف چه در 
بخش دولتی و چه خصوصی جای هیچ تردیدی نیست، اما هر یک از این 
امور، سازوکار قانونی ویژه خود را دارد و قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز 

فقط دستگاه های اجرایی را قابل تحقیق و تفحص می داند.«
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با طرح این سوال که آیا بانک های 
خصوصی، »دس��تگاه اجرایی ذی رب��ط« تلقی می ش��وند، ادامه می دهد: 
»همانطور که اشاره شد، قانون آیین نامه داخلی مجلس فقط دستگاه های 
اجرای��ی را قابل تحقیق و تفحص می داند. در م��اده 19۷ قانون آیین نامه 
داخل��ی مجلس مصوب س��ال 13۷9 آم��ده: »درصورتی ک��ه متقاضی یا 
متقاضیان، اطالعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف 
اس��ت ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و باالترین مقام دس��تگاه 
اجرای��ی ذی ربط دعوت به عمل آورد و دالیل ضرورت تحقیق و تفحص و 
نظرات مقام فوق الذکر را استماع نماید.« حال با توجه به این مستند قانونی، 
این پرس��ش مطرح می شود که آیا براساس قوانین و مقررات فعلی، بخش 
خصوصی موردنظر یعنی بانک های خصوصی، »دستگاه اجرایی ذی ربط« 

تلقی می شوند؟«
بانک های خصوصی »دستگاه اجرایی« نیستند

او با اشاره به اینکه »در قوانین مختلف از جمله قانون خدمات مدیریت 
کش��وری و قوانین بودجه، معنا و مفهوم دس��تگاه های اجرایی و مصادیق 

آن کامال مش��خص است و ش��امل بخش خصوصی و بانک های خصوصی 
نمی ش��ود«، می افزاید: »ب��ه عنوان مثال، بند 11 قان��ون برنامه و بودجه، 
دستگاه اجرایی را چنین تعریف کرده: »دستگاه اجرایی - منظور وزارتخانه 
- نیروها و سازمان های تابعه ارتش شاهنشاهی - استانداری یا فرمانداری 
کل - شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری - مؤسسه دولتی - مؤسسه 
وابسته به دولت - شرکت دولتی - موسسه عمومی عام المنفعه و مؤسسه 
اعتب��اری تخصصی اس��ت که عهده دار اجرای قس��متی از برنامه س��االنه 
بش��ود.« همچنین قوانین مصوب مجلس نیز تعریف قانونی مشابهی را از 
اصطالح »دستگاه های اجرایی« ارائه داده است. کما اینکه در ماده 5 قانون 
خدمات کشوری می خوانیم: »دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات 
دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه 
دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از 
قبیل ش��رکت ملی نفت ایران، سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران، 
بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.« 
نظافتیان با توجه به این مفاد قانونی نتیجه می گیرد که »از نظر قانونگذار 
فقط بانک های دولتی، »دس��تگاه اجرایی« تلقی می ش��وند و نه بانک های 
خصوصی، زیرا بانک های خصوصی نه ش��رکت یا موسسه دولتی هستند و 
نه شرکت وابسته به نهادهای عمومی. همچنین تا به حال در هیچ مستند 
قانون��ی، بانک های خصوصی به عنوان دس��تگاه اجرایی طرف خطاب قرار 
نگرفته، مگر آنکه در مورد بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، باالترین 
دس��تگاه اجرایی ذی رب��ط را بانک مرکزی بدانیم، زیرا براس��اس مقررات 
قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی ناظر قانونی عملیات بانکی تمامی 

بانک های دولتی و خصوصی است.«
ب��ه اعتقاد وی، »از مجموعه مقررات گفته ش��ده این اس��تنباط حاصل 
می شود که منظور از عبارت »تمام امور کشور« در اصل ۷۶ قانون اساسی، 
اموری است که قوای سه گانه کشور به ویژه قوه مجریه به نحو مستقیم یا 
غیرمستقیم در آن ذی مدخل و مرتبط هستند و امور خصوصی مردم که 
هیچ ارتباطی با عملکرد دستگاه های اجرایی ندارند، مشمول اصل ۷۶ قانون 
اساس��ی نیس��ت. بنابراین صراحتی در اصل ۷۶ قانون اساسی برای امکان 
تحقیق و تفحص مستقیم از عملکرد بخش خصوصی توسط مجلس دیده 
نمی ش��ود و بانک های خصوصی نیز »دس��تگاه اجرایی« به مفهوم قانونی 
آن به ش��مار نمی روند. در واقع، ابهام حقوقی این ماجرا به اصل ۷۶ قانون 
اساسی و پاس��خ به این سوال برمی گردد که آیا تحقیق و تفحص مجلس 
که در اصل ۷۶ قانون اساسی بدان اشاره شده، شامل بخش خصوصی نیز 
می ش��ود یا نه؟ ابهامی که تنها تفس��یر 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.«

آیا مجلس می تواند بر عملکرد بانک های خصوصی نظارت کند؟

از شائبه حقوقی تا تفحص بانکی

دریا همیشه و برای همه کشتی ها آرام نیست، اما تدابیر ناخداها می تواند 
کشتی را به سالمت از امواج کوچک و بزرگ عبور دهد. این شاید تشبیهی 
از اقتصاد کش��ورهای کوچک و بزرگ دنیا باشد که بسان کشتی هایی در 
دریایی مشترک در حال حرکتند. امروزه بیش از پیش، اقتصاد کشورها به 
یکدیگر و به روابط سیاسی گره خورده است. اقتصاد ایران نیز از این حیث 
مس��تثنی نیست و روزهای سختی را در سپهر بین الملل می گذراند. دلیل 
آن هم مش��خص است، بدعهدی آمریکایی ها که برای منافع خود، کشتی 

همسایه را سوراخ می کنند تا از کشتی سواری خود بیشتر لذت ببرند.
لوایح بین المللی با همه انتقاداتی که به آنها وارد است، از سوی اکثریت 
کشورها محترم شمرده شده است تا جلوی چنین یکه تازی هایی را از سوی 
کش��ور یا کش��ورهای خاص را بگیرد که خودخواهانه با اقتصاد بین الملل 
برخورد می کنند. گروه ویژه اقدام مالی یکی از این لوایح است که تصریح 
می کند کشورها برای انجام مراودات اقتصادی سالم و شفاف باید یکدیگر 
را به رسمیت بشناس��ند و صداقت رفتار را در مراودات اقتصادی سرلوحه 
فعالیت های مالی قرار دهند، اما ایران جزو معدود کش��ورهایی است که به 
دالیلی که دارد هنوز همه لوایح این گروه موس��وم به FATF را نپذیرفته 
است و همین موجب تنش های اقتصادی بیشتر به ویژه در سطح سیستم 

بانکی و انتقال ارزی شده است.
اما س��وال اصلی این اس��ت که در ش��رایطی که دولت معتقد است که 
باید لوایح س��ی اف تی و پالرمو هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند و بیشتر 
از ای��ن نباید بانک ها را معطل گذاش��ت، آیا بین نظ��ام بانکی و این لوایح 

ارتباط مس��تقیمی وجود دارد یا بدون پیوس��تن به چنین معاهداتی هم 
می توان ارتباطات بانکی در تجارت خارجی برقرار کرد؟ سوالی که موافقت 
و مخالفت با آن حتی گاهی جناح سیاسی شما را تعیین می کند! و بسیاری 

نیز تحریم ها را هم دلیل و هم مدلول این وضعیت می دانند.
محمود جامس��از، اقتصاددان در این  باره به ایِبنا، گفت: بدون شک باید 
پذیرفت که تصویب لوایح و کنوانس��یون های مال��ی و نظام بانکی ارتباط 
مس��تقیم و معناداری با هم دارند که قابل انکار نیس��ت. اصوال FATF به 
معن��ای گروه ویژه اقدام مالی ناظر به همین موضوع اس��ت که ش��فافیت 
تراکنش ه��ای مالی ی��ک اصل بین المللی باش��د؛ اصلی ک��ه تقریبا تمام 
کشورهایی که عضو FATF هستند، آن را پذیرفته اند و به شفافیت مالی 

پایبندند.
این اقتص��اددان ادامه داد: از آنجا که معاه��دات FATF و پالرمو برای 
مقابله با جرایم س��ازمان یافته  اس��ت و بر جلوگیری و مبارزه با پولشویی و 
مقابله با هرگونه تامین مالی تروریسم تاکید می کند، اگر در ایران تصویب 
شوند، کشور می تواند با اطمینان خاطر با تمام کشورهای دنیا ارتباط مالی 
داش��ته باشد و با این حس��اب از پولشویی و مافیای مالی و اتهام کمک به 
تروریس��م خبری نخواهد بود. از س��وی دیگر، جلوی جرائم سازمان یافته 
گرفته می ش��ود و ریس��ک مالی کش��ورها در مواجهه با سرمایه گذاری در 

اقتصاد ایران به شدت پایین می آید.
به گفت��ه وی، یکی از راهکارهایی که اتحادیه اروپا مخصوصا گروه 5+1 
برای حفظ برجام پس از تحریم های حداکثری آمریکا به ایران پیش��نهاد 

کرده بود، تصویب همین لوایح بود که آنها بتوانند اینستکس را فعال کنند 
و به نحوی برجام را حفظ کنند که به موجب آن، می شد در اروپا صندوقی 
ایجاد کرد تا پول های ایران در آنجا جمع آوری ش��ود. در واقع، با تاس��یس 
چنین صندوقی، اروپا بنا داشت نیازها و انتظارات ایران تامین شود که به 
معن��ای پرداخت پول نقد بود، اما آنها این ام��ر را منوط به این کردند که 

FATF و لوایح وابسته به آن از سوی ایران تصویب و پذیرفته شود.
جامساز درباره اینکه آیا هنوز شانس تصویب لوایح FATF وجود دارد، 
گفت: وقتی طرف خارجی این معاهده را به ایران پیش��نهاد داد، دولت با 
آن مواف��ق بود اما مجلس به خصوص اصولگراه��ا با آن مخالفت کردند و 
االن در مجمع تشخیص است که منتظر هستیم ببینیم نتیجه چه خواهد 
ش��د. هنوز عده زیادی از اصولگرایان با تصویب FATF مخالف هس��تند 
ول��ی دولت تصویب FATF را ی��ک راهی برای هموار ک��ردن مذاکرات 
برجام می داند. این امر می تواند راهگشای مذاکرات برجام باشد، اما به این 
آسانی ها هم نخواهد بود چراکه فعال به نظر نمی رسد آمریکا از موضع خود 

عقب نشینی کند.
این تحلیلگر اقتصادی در انتها یادآور شد: طرف آمریکایی اعالم کرده که 
ابتدا ایران باید به تمام تعهداتی که در برجام از آن خارج ش��ده برگردد تا 
آنها هم برگردند. بایدن بارها اعالم کرده است که ما به یک توافق محکم تر 
و مستحکم تری باید برسیم که به نظر می رسد این بار مطالبات اروپایی ها 
و آمریکایی ها پش��ت میز مذاکره با ایران بسیار متفاوت  از قبل خواهد بود 
که نیازمند تدوین یک استراتژی قدرتمند و هوشمند از سوی ایران است.

راه حل نظام بانکی از قبول FATF می گذرد

FATF امر اجتناب ناپذیر

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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بورس تهران هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد
 افت 8 هزار واحدی

شاخص بورس
فرصت ام��روز: بورس تهران دیروز همچ��ون اغلب روزهای 
اس��فندماه قرمزپوش بود و ش��اخص کل بورس در اولین روز 
هفت��ه با افت 8 ه��زار و 1۷۲ واحدی به رق��م یک میلیون و 
1۶9 هزار واحد رسید. شاخص کل )هم وزن( نیز با 3۲9 واحد 
کاهش به ۴3۰ هزار و 935 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( 
با ۲15 واحد افت به ۲81 هزار و ۴88 واحد رس��ید. شاخص 
بازار اول ۷ هزار و ۴۰5 واحد و ش��اخص بازار دوم 11 هزار و 
۶11 واحد کاهش داش��ت. در معامالت روز ش��نبه بیش از 3 
میلیارد و 58 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

3۴ هزار و ۲95 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
تولید نیروی برق آبادان )آبادا(، توسعه و عمران امید )ثامید(، 
پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
ش��رکت س��رمایه گذاری خوارزمی )وخارزم( و گ��روه دارویی 
برک��ت )برک��ت( ازجمله نماده��ای پرتراکنش بودن��د. گروه 
فرآورده های نفتی هم صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در ای��ن گروه ۲1۶ میلیون و ۲۰ هزار برگه س��هم به ارزش 
3 هزار و ۲3۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. در آن سوی بازار 
سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از ۷9 واحد کاهش داشت 
و ب��ر روی کانال 1۶ هزار و 9۰5 واحد ثابت ماند. در این بازار 
989 میلیون و ۲88 هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 1۶3 هزار و 

۷۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
امیدواری های آخر سالی در بازار سرمایه

بازار سرمایه در هفته گذشته باز هم صورت خود را با سیلی 
س��رخ نگاه داش��ت و افت بیش از ۲ درصدی را ثبت کرد. در 
هفت��ه ای که گذش��ت بورس تهران تنها ی��ک روز در مجموع 
هفته بر مدار رش��د کرد و در س��ایر روزها منفی بود. در این 
باره، یک کارش��ناس بازار سرمایه با اش��اره به روزهای پایانی 
س��ال معتقد است: این امیدواری وجود دارد که با تثبیت نرخ 
ارز، شفاف تر شدن فضای سیاسی برای سرمایه گذاران، کاهش 
اثرات اقتصادی کرون��ا و افزایش نرخ های جهانی کامودیتی ها 
در کن��ار ارزندگ��ی قیمت س��هام ش��رکت های بنیادی محور، 

اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران بورس تا حدی بازگردد.
محبوب��ه ابراهیمی در تحلیل وضعیت بازار س��رمایه در این 
روزها ب��ه ایرنا می گوید: یک��ی از عوامل مه��م در ادامه روند 
نزول��ی بازار، سیاس��ت های کالن پولی کش��ور و فروش اوراق 
بدهی دولتی اس��ت. نگاهی به آمار انتش��ار اوراق دولتی طی 
پنج س��ال گذشته نش��ان می دهد روند صعودی انتشار اوراق 
بیش از 11 برابر شده به شکلی که در سال جاری این رقم به 
مبلغی بالغ بر 1۶5 هزار میلیارد رسیده است. لذا انتشار اوراق 
با نرخ های س��ود جذاب در ش��رایط فعلی باعث جذب سرمایه 
اف��راد محافظه کار و خروج بیش از پیش پول از بازار س��رمایه 

گردیده و بر تداوم روند نزولی بازار موثر بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه می افزاید: با وجود افزایش عرضه 
اوراق دولت��ی در کنار کاهش ش��دید حجم معامالت به دلیل 
دامنه نوس��ان نامتقارن سهام ، نبود نقدینگی مناسب و حرکت 
وجوه نقد به بازارهای موازی، تالش های حمایتی و دس��توری 
س��ازمان بورس برای ثبات بازار س��رمایه مق��داری موثر واقع 
ش��د و از افت ش��دید بازار جلوگیری به  عمل آورد. البته نباید 
فراموش کرد که مشکل اصلی بازار سرمایه، بی اعتمادی شدید 

سرمایه گذاران به بازار و برخی سیاست های شتابزده است.
او همچنی��ن ب��ه دالیل دیگری که بر افت بازار س��رمایه در 
هفته گذشته اثر گذاشتند، اشاره می کند و ادامه می دهد: یکی 
از مس��ائل تاثیرگذار بازار در هفته گذشته عدم الزام به تسویه 
اعتبارات کارگزاری ها بود. با اعالم این خبر که کارگزاری های 
فعال در بازار الزامی برای تس��ویه اعتبارات خود در پایان سال 
مالی ندارند، نگرانی های س��رمایه گذاران بازار س��رمایه نسبت 
به تس��ویه اعتبارات در پایان س��ال کاهش یافت و احتماال از 
افزایش فشار عرضه طی روزهای اخیر بازار جلوگیری می کند.

بورس در انتهای سال به کدام سو می رود؟
ب��ه گفت��ه ابراهیم��ی، تصویب قانون��ی دیگر ک��ه بر روند 
ب��ازار س��رمایه تاثی��ر مثبت داش��ت و ط��ی هفته های آتی 
نیز نقدش��وندگی بیش��تر و رون��ق بازار را به هم��راه خواهد 
داش��ت، افزایش حد نصاب س��رمایه گذاری در س��هام برای 
صندوق های س��رمایه گذاری در اوراق به��ادار با درآمد ثابت 
اس��ت. صندوق های س��رمایه گذاری در سهام با درآمد ثابت، 
ملزم به س��رمایه گذاری حداق��ل 15 و حداکثر ۲5 درصد از 
ارزش کل دارایی ه��ای صندوق در س��هام طی یک س��ال و 
افزای��ش حداقل 3 درصد از کل دارایی های خود در س��هام 
تا پایان اس��فندماه ش��دند. این امر می تواند ضمن مدیریت 
عرضه و تقاضای سهام در بازار، باعث تزریق بخشی از منابع 
صندوق ه��ا از س��پرده های بانکی و ی��ا اوراق بدهی دولتی و 
شرکتی به معامالت سهام شود و کمک کننده بازگشت رونق 
به بازار س��رمایه باشد. البته باید این مسئله را در نظر گرفت 
که حجم معامالت صندوق ها در مقایس��ه ب��ا نیاز نقدینگی 
بازار جهت بازگش��ت روند صعودی بس��یار ک��م خواهد بود، 
اما می تواند نویددهنده بازگش��ت رونق بازار و اعتمادهای از 

دست رفته سرمایه گذاران گردد.
وی در ارتب��اط با وضعیت بازار س��رمایه در هفته جاری نیز 
می گوی��د: امید اس��ت که با وجود تثبیت نرخ دالر، ش��فاف تر 
ش��دن فضای سیاس��ی برای س��رمایه گذاران، کاه��ش اثرات 
اقتص��ادی کرون��ا و افزایش نرخ های جهان��ی کامودیتی ها در 
کنار ارزندگی قیمت سهام ش��رکت های بنیادی محور، اعتماد 
از دست رفته س��رمایه گذاران بازگردد و بازار سرمایه راه خود 
را پیدا کند؛ چنانکه سیاست های کالن پولی و مالی کشور نیز 
همراه بازار گردند، ترس��یم مس��یر صعودی از آینده بازار دور 
از انتظار نخواهد بود. توصیه می ش��ود س��هامداران در شرایط 
فعلی به اصالح س��بد سرمایه گذاری و تمرکز بر سهام بنیادی 
و ارزن��ده بازار با افق بلندمدت پرداخته و از تصمیم گیری های 

شتابزده خودداری کنند.

نماگربازارسهام

اوایل اسفندماه 1398 در هر کوچه و خیابانی اگر یک دفتر پیشخوان یا 
کارگزاری بورس بود، جلوی آن بی برو و برگرد صف مردمانی بود که برای 

ثبت نام یا احراز هویت در سامانه سجام صف کشیده بودند.
ب��ه گزارش خبرآنالین، در هر جمع و گعده ای صحبت از بورس و خرید 
سهم بود. همه در تالش بودند تا آشنایی، کسی را پیدا کنند تا بگوید چی 
بخرند و چی نخرند. کانال های تلگرام، صفحه های اینس��تاگرام و توییتر با 
موضوع بورس روز به روز بیش��تر در چش��م می آمد. محتواها عامیانه تر و 
ساده تر شده بودند. عده ای از مردم ولع پولدار شدن داشتند و از زیر سنگ 
هم که ش��ده بود پول پیدا می کردند تا در بورس سرمایه گذاری کنند و از 
ی��ک طرف هم عده ای تالش می کردن��د در اوضاع و احوال گرانی ها اندک 
سرمایه ش��ان را حفظ کنند و چه جایی بهتر از بورس آن هم در حالی که 
رئیس دولت از آن حمایت می کرد و همه جا صحبتش بود. در این گزارش 
پای حرف های آدم هایی نشسته ایم که یا از قدیم در بورس سرمایه گذاری 
کرده بودند و یا در اسفندماه سال گذشته بدون هیچ تجربه و دانشی وارد 
این بازار شدند تا روایتگر تجربه ها و اتفاقاتی باشیم که برای آنها در فاصله 

یک سال گذشته رخ داده است.
از سرمایه گذاری در بورس تا بنگاه معامالت ماشین

»آقا رضا؟ اونجا تشریف دارن. پشت اون میز.« با دستش به میزی اشاره 
می کند و می رود پی  کارش. رضا، پش��ت می��ز قهوه ای رنگ جالخورده ای 
نشسته است. دفترهای حس��ابداری کناری از میزش را گرفته است. کلی 
خودکار و یک مانیتور خاموش هم روی میز اس��ت. گاوصندوق تروتمیزی 
که انگار تازه آن را خریده اند س��مت چپش پش��ت میز است. با موبایلش 
س��رگرم است و سرش را حتی باال هم نمی آورد. مغازه پر از ماشین است. 
از مدل ب��اال تا پراید و ۲۰۶، دو س��ه تایی موتور ه��م دارد. کارهای مغازه و 
س��روکله زدن با مش��تری ها را دوروبری هایش راه می اندازند. برای همین 
غروب ها س��ری به مغازه می زند و بعد هم راهی خانه می ش��ود. به بچه ها 
سفارش کرده است، صبح ها آب وجارو و دودکردن اسپند را فراموش نکنند. 
س��رش را باال می آورد و براندازم می کند. می گوید: »پس شما بودی پشت 
تلفن اصرار در اصرار که ببینمت.« تأییدش می کنم و او هم سفارش چای و 
بیسکوییت می دهد؛ »به من می گفتند رضا سه پیچ«. می خندد. دندان های 
سفید لمینت شده اش بدجوری در چشم می زند. انگار از داخل یک عکس 
آنها را برداشته اند و روی صورتش گذاشته اند. رضا سه پیچ در محله شان به 
هر کاری که گیر م��ی داده آن را باید تا تهش انجام می داده. برایش فرقی 
نمی کرده کار چی بوده یا می توانس��ته انجام بده و نه. به قول خودش هر 
کل کلی را قبول می کرده. از دعوا کردن تا دزدی از مغازه. یک شب بچه های 
مح��ل دورهم گعده کرده بودند. یکی از رفقایش می گوید فامیل ش��ان در 
بورس سرمایه گذاری کرده و کلی پول به جیب زده است. آقا رضا سه سوت، 
همان ش��ب در شلوغی دورهمی به قول خودش بوی پول را بو می کشد و 
از رفیقش پرس وجو می کند و می بیند دروغ در کار رفیقش نیست. همان 
شب وقتی داشته با رفیقش به خانه برمی گشته. می گوید فردا بریم بورس 
ببینیم چه خبره؛ »رفیقم فکر می کرد سرم گرمه و صبح که از خواب بیدار 
بش��م یادم رفته. ولی فردا صبح علی  الطلوع رفتم دنبال کارای بورس.« دو 
س��ه میلیونی پول داشته اس��ت. همان را در بورس سرمایه گذاری می کند. 
ماجرای آقارضا سه س��وت برمی گردد به س��ال 9۰. می گوید آن زمان تازه 
با اینترنت س��روکار پیدا کرده بود؛ »خیلی به اینترنت راس��تیتش اعتماد 

نداشتم. برای همین هفته ای دو سه بار می رفتم جمهوری، خود ساختمون 
بورس.« هرچند رضای قصه  ما همان س��اختمانی هم که می رفته چیزی 
دستگیرش نمی شده و فقط هیاهو و رفت وآمد آدم ها را می دیده اما روزی 
در این رفت وآمدها اتفاقی برایش می افتد؛ »من با موتور می رفتم اونجا. یه 
روز که داش��تم موتورم رو قفل و زنجیر می ک��ردم دیدم صدای دادوفریاد 
می یاد. س��ریع آتیش کردم و رفتم جلو. دیدم یه یارویی روی زمین افتاده 

و میگه کیفش را زدن.«
آقا رضا به قول خودش بامرام بوده است. به موتورش گاز می دهد و به هر 
بدبختی ای که بوده کی��ف آن بنده خدا را پیدا می کند. کیف را که تحویل 
صاحبش می دهد، متوجه می ش��ود طرف مدیر یک کارگزاری است. مدیر، 
بعد از تشکر و قربان صدقه رفتن آقا رضا، جویای احوال کاری اش می شود 
و اینکه چرا به خیابان حافظ آمده اس��ت. آقا رضا هم ماجرا را از س��یر تا 
پیاز برایش تعریف می کند. به قول رضا س��ه پیچ؛ »مدیر کارگزاری می شود 
دوست جون جونی اش.« بعد از ردوبدل کردن شماره و چندبار قرار گذاشتن 
در دفت��ر آقای مدیر، آقا رضا از این به بعد س��هم ها را با توصیه دوس��تش 
خریدوفروش می کند. بعد از مدتی می بیند آقای مدیر بی راه توصیه نمی کند 
و سود خوبی نصیبش می شود. حتی به توصیه او، موتورش را هم می فروشد 
و تبدیلش می کند به سرمایه برای سرمایه گذاری بیشتر در بورس. یک روز 
دوس��تش که همان مدیر کارگزاری بوده اس��ت، می گوید حاال فالن قدر از 
سهمش را از بورس خارج کند. می گوید برود ماشین بخرد. رضا سه پیچ با 
پول اولین سودش در بورس، ۲۰۶ سفید صفر می خرد. می گوید: »اون روز 
اصاًل باورم نمی ش��د که پول میاد به حس��ابم؛ یعنی تا قبل از اون تصورش 
ه��م نکرده بودم که پول میاد به حس��ابم. خیلی ح��س عجیبی بود.« آقا 
رضا س��ه پیچ حاال در یکی از محله های پایین شهر تهران، نمایشگاه ماشین 
دارد. خانه ای هم در همان اطراف خریده اس��ت. اوضاع زندگی اش بر وفق 
مرادش است و به قول خودش چرخ بازار برایش خوب می چرخد. با رفقای 
قدیمی اش قطع رابطه کرده است چون جز دردسر چیزی برایش نداشته اند. 
او حاال با مدیر کارگزاری رفیق شده است و البته همچنان در این اوضاع و 

احوال در بورس فعالیت می کند. منتها این بار با سرمایه و دقت بیشتری.
حتی نمی دانستم پرتفوی چیست

»اسفند بود فکر کنم. به خاطر کرونا کمتر مغازه می رفتیم و همش خونه 
بودیم.« پسر جوان ۲۶ – ۲5 ساله ای است که ریش های بلند اتوکشیده اش 
صورتش را کشیده تر نشان می دهد. با صدایی که خونسردی و بی حالی در 
آن موج می زند، تعریف می کند که با تشویق پدرش در بورس سرمایه گذاری 
ک��رده اس��ت. کارش تزیینات داخلی خانه بوده اس��ت. مغ��ازه ای اجاره ای 
داشته اند. هرچند بورس به کسب و کارشان لطمه ای نمی زند اما حاال چند 
ماهی اس��ت که بی خیال کاسبی در مغازه شده است. به قول خودش بازار 
نیست، مشتری نیست. جز عالفی و کالفگی برای مان چیزی ندارد. تعریف 
می کند که اصال از بورس و این حرف ها س��ر در نمی آورده است. پدرش از 
دوس��ت و آش��ناهایش می شنود که قرار اس��ت اوضاع بورس خوب شود و 
تامین اجتماعی می خواهد س��هامش را در ب��ورس عرضه کند. همین هم 
می شود که یک شب وقتی مشغول تماشای تلویزیون بوده اند، به او ماموریت 
می ده��د که ب��رود دنبال ثبت نام در بورس؛ »من��م از همه جا بی خبر. چه 
می دونستم بورس چیه. از دوستام پرسیدم و گفتن باید برم پیشخوان دولت 
ثبت نام کنم.« حاال از آن روز، ماه ها گذشته است و چند ماه دیگر یک سالی 

می ش��ود که در بورس سرمایه گذاری کرده است. هرچند نمی داند پرتفوی 
چیس��ت و به چه کار می آید، اما وقتی برایش تعریف می کنم، می گوید که 
خیلی به پرتفوی اش س��ر نمی زند. چرا؟ چون بعد از چند ماه که پدرش از 
تب و تاب س��رمایه گذاری در بورس می افتد، او هم بی خیال این داس��تان 
می شود. به قول خودش، باباش دل خوش دارد. پول های شان هم هنوز در 
بورس اس��ت. سه چهار میلیونی می شود فکر کند. این را می گوید و بعد به 
خودش یادآوری می کند که حتما سری به همین که من اسمش را گفتم 

یعنی پرتفوی بزند و ببیند اوضاع پول هایش از چه قرار است!
به خاطر »شستا« وارد بورس شدم

»س��ه روز برای ثبت نام و احراز هویت سجام می رفتم توی صف.« اینها 
را پس��ر جوان و تکی��ده ای می گوید که نزدیک ب��ه 3۰ میلیون تومان در 
بورس س��رمایه گذاری کرده است. با صدایی که به کار گویندگی در رادیو 
می آید، تعریف می کند که پدرش پیگیر اخبار است. تاکید دارد که چیزی 
از زیر دستش در نمی رود. در قرنطینه کارشان شده بود تلویزیون دیدن و 
چک کردن ش��بکه های اجتماعی. یک روز پدرش اصرار در اصرار که برود 
در بورس ثبت نام کند. با آب و تاب برایش تعریف می کند که قرار اس��ت 
تامین اجتماعی س��هامش را در بورس عرضه کند و گفته اند خوب اس��ت 
و اتفاق های��ی بی افتد؛ »خب، تو هم ب��رو.« مرحله ثبت نام اینترنتی را که 
انجام می دهد، تازه می فهمد باید حضوری هم ثبت نام و احراز هویت کند. 
در آن اوضاع و احوال کرونا، راهی دفتر پیش��خوان می شود. شانس داشته 
است و دفتری نزدیک خانه شان بوده. اما چه فایده. سه روز طول می کشد 
که مراحل احراز هویت را انجام بدهد. نه اینکه مراحل طوالنی باش��د. نه. 
آدم های��ی که برای ثبت ن��ام آمده بودند به قدری زیاد بوده اند که نوبت به 
او نمی رس��یده اس��ت. در این س��ه روز، هر صبح می رفته، اسمش را روی 
کاغذ نوبت دهی می نوش��ته و براساس محاسبه ای که مردم بین خودشان 
می کرده اند، حدس می زده اند که مثال فالن ساعت نوبت شان می شود. بعد 
می آمده خانه و هی می رفته سر میزده که نوبتش شده یا نه. حاال همچنان 
در بورس سرمایه گذار است. صندوق های دارا یکم و پاالیش را هم خریده 
است. اما بیشترین سودی که داشته از همان دارا یکم و شستا بوده است، با 
این حال این روزها کمتر به پرتفویی که دارد سر می زند؛ »نه انگیزه اش را 
دارد و نه اعصابش را.« می گوید که پولش را هم الزم ندارد. گذاشته است 

به امان خدا باشد تا شاید یک روز اوضاع بهتر شود.
به جای بورس در فارکس سرمایه گذاری کرده ام

قبل از اینکه بورس همه گیر شود و تب ثبت نام و احراز هویت بین مردم 
پخش شود، در بورس فعالیت داشته است. سود خوبی هم می کرده اما آخر 
سال گذشته همین که می بیند همه از بورس حرف می زنند و دولت مدام 
تبلیغ سرمایه گذاری در بورس را می کند، قید فعالیت در این بازار را می زند. 
پول هایش را می کشد بیرون به قول خودش. بخشی از آن را با دوستانش 
ش��ریکی زمینی در اطراف هشتگرد می خرند؛ زمینی که قرار است در آن 
ساختمانی بسازنند. بخش دیگرش را وارد بازار فارکس می کند. حاال کارش 
این اس��ت که صبح به صبح بنشیند پشت لپ تاپ و به قول خودش ترید 
کند. موهای جوگندمی کنار ش��قیقه اش و چین های دور چشم هایش در 
چش��م می زند. می گوید این هم تجربه ای می شود اما از آن درس می گیرد 
ک��ه خیلی وقتی همه جا حرف از س��رمایه گذاری در یک بخش اس��ت و 

توجه ها به آن سمت جلب می شود، دیگر اهمیت ندهد.

چند روایت از آدم هایی که در بورس سرمایه گذاری کرده اند

چگونه سهامدار شدیم؟

توجه به افق س��رمایه گذاری و بازدهی مرکب ایجادش��ده در طول چند 
دوره، یک��ی از مهمترین عناصر کلیدی در انتخاب بهترین بازار مالی برای 
س��رمایه گذاری اس��ت. اگرچه فاکتورهای مهم دیگری نیز همچون حجم 
س��رمایه گذاری، میزان نقدش��وندگی )ب��ه معنای س��هولت در تبدیل به 

نقدشدن( و… از سایر عوامل موثر در سرمایه گذاری هستند.
به گزارش س��نا، بررسی های انجام شده نش��ان می دهد طی پنج سال 
گذشته بازار سرمایه با اختالف، بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه گذاران 
کرده اس��ت. بازدهی بازار س��رمایه از اسفندماه س��ال 9۴ تا به این لحظه 
1۴۲۶ درصد بوده اس��ت. میانگین هندسی بازدهی در هر سال حدود ۷۰ 
درصد بوده اس��ت. البته این بازدهی، بازدهی ریالی بوده اس��ت. با در نظر 
گرفتن نرخ دالر در بازار آزاد بازدهی بازار سرمایه 1۰۷درصد است. از دیگر 
نکات قابل توجه ذکر این مسئله است که تا قبل از سال 98، بازار سرمایه 
همواره با یک لگ زمانی نس��بت به رشد نقدینگی و تورم حرکت می کرد، 
اما در دو س��ال اخیر واکنش بورس به اخب��ار و اتفاقاتی که باعث افزایش 

انتظارات تورمی می شود سریع تر شده است.
بعد از بازار س��رمایه بازار س��که و طال بیشترین بازدهی را در طول پنج 
س��ال گذشته داده است. بازدهی پنج سال اخیر بازار سکه 1۰۰9درصد و 

بازدهی متوسط هندسی در هر سال 59درصد بوده است. نرخ سکه شامل 
دو پارامتر مهم نرخ دالر و اونس جهانی طال است. در این پنج سال عالوه 
بر کاهش ارزش پول ملی، اونس جهانی نیز رش��د قابل توجهی را پش��ت 
سر گذاشته است. از سوی دیگر بازدهی دالری سکه در پنج سال گذشته 

5۰درصد بوده است.
بازار دالر به عنوان س��ومین بازار در طول پنج س��ال اخیر بازدهی ۶38 
درصد و بازدهی ۴5 درصد در هر س��ال به طور متوسط را به وجود آورده 
است. کسری فزاینده بودجه در سال های اخیر، استقراض از بانک مرکزی، 
تحریم ه��ای آمریکا و کاهش درآمدهای نفتی از جمله مهمترین علل این 

بازدهی و افزایش نرخ دالر است.
بازار مس��کن نیز در طول پنج س��ال اخیر 58۷ درصد بازدهی داش��ته 
اس��ت. بازدهی هر ساله این بازار ۴۲ درصد بوده است. به طور متوسط در 
۲۰ س��ال اخیر، قیمت هر مترمربع در تهران )به عنوان ش��اخص( معادل 
1۰۰۰ دالر بوده است. به همین علت بازدهی تقریبا نزدیکی  با بازار دالر  
داشته اس��ت. وجود عواملی از جمله حجم باالی سرمایه گذاری موردنیاز، 
نقدش��وندگی پایین، افت شدید در س��مت تقاضا و رکود در بخش عرضه 
از جمله چالش های این بازار اس��ت. خاطرنش��ان می شود: بازدهی دالری 

مسکن در پنج سال گذشته  منفی۷درصد بوده است.
توصیه به سرمایه گذاری در بازار مالی مناسب با افق سرمایه گذاری بلند 
مدت نه توصیه بلکه یک ضرورت است. محدودیت های فعلی در بازار دالر 
و سکه در زمینه معامالت، عدم توزیع ریسک در این دو بازار، رکود حاکم و 
نقدشوندگی پایین در بازار مسکن در کنار نگاهی به عملکرد گذشته بازدهی 
بازارها همچنان بازار سرمایه را به عنوان بازاری مناسب برای سرمایه گذاری 
بلندمدت معرفی می کند. انجام سرمایه گذاری با حجم بسیار پایین در بازار 
سرمایه، نقدش��وندگی باال نسبت به سایر بازارها ، توانایی توزیع ریسک و 
انتخاب صنایع پیش��رو در هر بازه زمانی از جمله مزایای همیش��گی بازار 
س��رمایه بوده است. در کنار این عوامل ذاتی، رشد بیش از پیش نرخ های 
جهانی در کنار ثبات نسبی در نرخ دالر، نزدیکی به تاریخ مجامع و تقسیم 
سود س��ال  باال در صنایع منتخب فرصت  های س��رمایه گذاری مناسب با 
ریسک نه چندان باال را به وجود آورده است. عالوه بر عوامل فوق، کسری 
بودجه دولت و ابهامات موجود در زمینه فروش نفت )آنچنان که در بودجه 
پیش بینی شده است( چشم انداز تورمی را می تواند تشدید کند. رشد فعلی 
نقدینگی در کنار ابهامات موجود در فضای کالن کش��ور، بازار س��رمایه را 

حداقل جایگاهی برای پوشش نرخ تورم  قرار خواهد داد.

کدام بازار برای سرمایه گذاری بهتر است؟

بازدهی بازارهای مالی در 5 سال گذشته
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مس ایران در آستانه کسب رکوردهای تاریخی
 رشد 14 و 18درصدی تولید کاتد و آند

در طول 11 ماهه س��ال جاری بیش از 3۲۴ هزار تن آند و بالغ بر 
۲55 هزار تن کاتد مس تولید ش��ده است که نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذشته رشد به ترتیب 18 و 1۴ درصدی تولید را تجربه کرده 

است.
به گزارش ایسنا،  طبق آمار منتشرشده توسط شرکت ملی صنایع 
مس ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، ۲55 هزار و ۷8۷ 

هزار تن کاتد و 3۲۴ هزار و 1۶۰ تن کاتد تولید شده است.
در این رابطه، اردش��یر سعدمحمدی- مدیرعامل شرکت ملی مس 
ایران ضمن تاکید بر اینکه این افزایش تولید کاتد و آند مس علی رغم 
تمام محدودیت های حاصل از شرایط شیوع کرونا، حاصل شده است، 
گفت: میزان تولید در مدت مذکور، بیانگر این است مس ایران از تولید 

سال گذشته قاطعانه عبور کرده است.
وی ضمن اش��اره به تحریم این شرکت و عنصر مس، افزود: در این 
شرایط وجود برخی مشکالت طبیعی بوده است، اما برخالف همه این 
مشکالت، موفقیت های مطلوبی حاصل شده است. به عنوان نمونه از 
جمله این موفقیت ها را می توان در حوزه اکتشافات، حفاری 91 هزار 
متری دانس��ت. ضمن اینکه در تالش هستیم تا پایان سال جاری، به 

1۰۰ هزار متر هم برسیم.
سعدمحمدی از ش��رایط مطلوب در حوزه فروش به دنبال شرایط 
مناسب تولید خبر داد و گفت: یقین دارم با حمایت های مسئوالن و 
تالش همکاران، مس ایران به سمت دستیابی به رکوردهای تاریخی 

جدیدی در حرکت است.
این در حالی است که این مدیر معدنی در آخرین نشست خبری 
خود نیز ضمن اش��اره به اجرای ۲9 طرح در دس��ت اجرای شرکت 
ملی م��س ایران، اعالم کرد ک��ه ۲ میلی��ارد دالر درآمد فعلی این 
شرکت در افق 1۴۰۴، بیش از دو برابر خواهد شد و به ۴.5 میلیارد 
دالر ارتق��ا پیدا خواه��د کرد. ضمن اینکه با اج��رای کامل طرح ها، 
ش��رکت ملی مس ایران جزو 1۰ ش��رکت برتر دنی��ا در تولید مس 

قرار خواهد گرفت.

میوه تنظیم بازار چه زمانی به بازار می آید؟
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت براساس 

برنامه ریزی ها، میوه شب عید از ۲۴ اسفندماه وارد بازار می شود.
ناصر فغفوری در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: میوه شب عید به 
اندازه نیاز بازار در اس��تان زنجان ذخیره ش��ده ولی هنوز قیمت میوه 

قطعی نشده است.
این مس��ئول با اشاره به زمان آغاز توزیع میوه تنظیم بازار، تصریح 
کرد: براس��اس برنامه ریزی ها میوه ش��ب عید )پرتقال و سیب( از ۲۴ 

اسفندماه وارد بازار شده و کار توزیع را آغاز می کنیم.
این مس��ئول ادامه داد: امسال قرار اس��ت قیمت میوه تنظیم بازار 
استانی تعیین شود و تاکید شده قیمت میوه شب عید با پایین ترین 
قیمت ممکن در بازار توزیع شود. توزیع میوه شب عید بیشتر به دلیل 
کنترل بازار میوه است و با توزیع میوه شب عید قیمت ها کنترل شده 

و جلوی سوءاستفاده های احتمالی در بازار گرفته می شود.
فغفوری با تاکید بر اینکه اقدامات کنترل بازار طوری انجام می شود 
که کسبه ها و کشاورزان متضرر نشوند، تصریح کرد: حمایت از مردم 
در اولویت قرار دارد. توزیع میوه بیشتر در مناطق کم برخوردار استان 
بوده و قیمت میوه های شب عید بر حسب شرایط بازار به منظور انتفاع 

مردم مناطق کم برخوردار خواهد بود.
رئی��س س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان زنج��ان با بیان 
اینکه هنوز تعداد مراکز توزیع میوه ش��ب عید مشخص نشده است، 
خاطرنشان کرد: براس��اس پیش بینی هایی که داشتیم، مراکز توزیع 
میوه باالتر از 5۰ مورد خواهد بود و اتاق اصناف قرار است واحدهایی 

که تمایل برای توزیع میوه شب عید دارند را معرفی کند.

آغاز طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات
 رسیدگی به 500 هزار پرونده از ابتدای سال 99

مع��اون حقوقی س��ازمان تعزیرات حکومتی از آغ��از طرح نظارت 
نوروزی با عنوان »تسهیل کس��ب و کار نوروزی سال 1۴۰۰« از روز 
1۶ اسفند تا 15 فروردین 1۴۰۰ خبر داد و از مردم خواست که موارد 

تخلف را به سامانه 1۲۴ و 135 اعالم کنند.
به گزارش ایس��نا به نق��ل از اداره کل روابط عمومی و تش��ریفات 
س��ازمان تعزیرات حکومتی، محمدحسن سرابیان اظهار کرد: امسال 
با توج��ه به تأکیدهای مقام معظم رهبری مبنی بر ورود جدی برای 
برخورد با تخلفات و موضوع تحریم ها، با برپایی گش��ت های مشترک 

ورود جدی در بازار داشتیم.
وی اف��زود: از ابتدای س��ال جاری 5۰۰ هزار پرون��ده در تعزیرات 
رس��یدگی ش��ده و حدود ۲5۰ هزار پرونده توس��ط سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بقیه توس��ط س��ایر دستگاه های 

نظارتی در قالب گشت های مشترک تشکیل و رسیدگی شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس س��ازمان تعزیرات خاطرنش��ان کرد: 
س��ازمان تعزیرات حکومتی مرجع رس��یدگی به تخلفات اس��ت، اما 
وظیفه قانونی و ش��رعی دارد و همانگونه که مقام معظم رهبری نیز 
فرمودند که تعزیرات باید ورود جدی داشته باشد، منتظر ارجاع پرونده 
تخلف نمی مانیم و طبق ماده 19 آیین نامه تعزیرات اختیار قانونی برای 
راه اندازی شعب سیار دارد. سرابیان بیان کرد: طرح نظارت نوروزی با 
عنوان »تسهیل کسب و کار نوروزی سال 1۴۰۰« از روز 1۶ اسفند تا 
15 فروردی��ن 1۴۰۰ برگزار و از مردم تقاضا داریم در روزهای پایانی 
س��ال و نوروز چنانچه تخلفی مش��اهده کردند از طریق سامانه 1۲۴ 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت یا س��امانه 135 تعزیرات حکومتی 
گزارش تخلف را اعالم کنند، البته همکاران ما در روزهای تعطیل هم 
در ش��عب تعزیرات حضور دارند و مردم می توانند با مراجعه حضوری 

شکایات خود را برای رسیدگی ثبت کنند.
وی اف��زود: طبق م��اده 18 آیین نامه س��ازمان تعزیرات حکومتی 
می توانیم مستقیما برای رسیدگی به شکایات و تخلفات ورود کنیم و 
این گزارش ها برای اعالم نظر کارشناس��ی به نهادهای نظارتی ارسال 
می ش��ود و در صورتی که کارشناس��ی الزم را انجام ندهند از نظرات 
کارشناسان رسمی دادگستری بهره می گیریم و نسبت به صدور حکم 

اقدام می کنیم.

اخبـــار

دی ماه امس��ال طرح افزایش دو بار در س��ال حقوق کارگران از س��وی 
تعدادی از نمایندگان مجلس به جریان افتاد؛ طرحی راهبردی که به گفته 
بسیاری از کارشناسان و فعاالن حوزه کار در صورت اجرا می تواند در بهبود 

وضع معیشت و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری اثرگذار باشد.
ب��ه گزارش ایس��نا، در حال حاضر بیش از دو م��اه از زمان تدوین طرح 
می گذرد و مقامات کارگری و فعاالن حوزه کار پیگیر آخرین وضعیت طرح 

و به نتیجه رسیدن آن در مجلس هستند.
ط��رح »تغییر در نحوه تعیین میزان افزای��ش حقوق کارگران« قرار بود 
جهت اعالم وصول تقدیم هیأت رئیس��ه مجلس ش��ود تا مراحل تصویب 
نهایی خود را بگذراند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به 

قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید.
براساس طرح مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر 
ش��ش ماه یک بار مورد بررسی قرار می گیرد و شورای عالی کار نسبت به 

افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم گیری می کند.
فتح اله بیات � رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو 
با ایس��نا، می گوید: با توجه به نوس��انات نرخ ارز و تغییر قیمت ها در طول 
سال، ترمیم و افزایش دو بار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامه های 

سال آینده شورای عالی کار باشد. او می گوید: اگر حداقل حقوق کارگران 
در سال دو بار ترمیم و افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل ها دست پیدا 
می کنن��د و ق��درت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی باالت��ر می رود لذا از 
نمایندگان دلس��وز مجلس می خواهیم که این طرح از دس��تور کار خارج 
نش��ود و هرچه سریع تر به نتیجه برس��د. دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران نیز با بیان اینکه منعی برای تعیین دستمزد بیش از یک 
بار در س��ال وجود ندارد به ایس��نا، می گوید: طرحی که مجلس به منظور 
افزایش دو بار در س��ال حقوق کارگران در دس��تور کار و پیگیری دارد به 
این دلیل اس��ت تا چنانچه شرایط اقتصادی کشور ایجاب کرد به افزایش 

دستمزد بیش از یک نوبت در سال اقدام کنیم.
او ابراز امیدواری کرده با توجه به رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان 
مجلس، »طرح افزایش دو بار در س��ال حقوق کارگران« هرچه سریع تر به 
نتیجه برسد و به شورای عالی کار ابالغ شود تا هم اثرگذاری الزم را داشته 

باشد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند شوند.
اما حمید حاج اس��ماعیلی کارش��ناس حوزه کار در گفت وگو با ایسنا، 
درباره چرایی عدم به نتیجه رسیدن طرح در مجلس می گوید: طرح مذکور 
همچنان در دستور کار مجلس است و نمایندگان طراح پیگیر آن هستند 

منتها مجلس در حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در مدت 
کوتاهی که تا انتهای س��ال مانده بعید است درخصوص بازنگری دستمزد 

بتواند ماده واحده ای را به تصویب برساند.
او معتقد است این کار باید چند ماه قبل تر از سوی نمایندگان کارگری 
دنبال می شد ولی اگر به آن طرف سال هم موکول شود فرصت کافی برای 

تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال وجود دارد.
به گفته این کارش��ناس حوزه کار، طرح افزایش دو بار در س��ال حقوق 
کارگ��ران در ادام��ه مطالبه نمایندگان کارگری برای حمایت از معیش��ت 
کارگران به جریان افتاد و در صورتی که به نتیجه برسد و به عنوان مصوبه 
به شورای عالی کار ابالغ شود گام بزرگی در جهت بهبود معیشت و ترمیم 

دستمزد کارگران در سال خواهد بود.
به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی 
دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴1 
قانون کار به عن��وان مالک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار 
گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دس��ت می آید و قدرت معیش��ت 
خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیت های روز جامعه 

افزایش می یابد.

تصویب طرح افزایش 2 بار در سال حقوق کارگران

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضم��ن اعالم آغاز طرح فروش های 
فوق العاده توسط اصناف از روز گذشته وعده داد که قیمت کاالهای پرمصرف 
در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان تعدیل شود. به گزارش ایسنا، عباس 
قبادی در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: امسال به جهت نکاتی که در بیانات 
ارزشمند مقام معظم رهبری نیز اشاره شده است و با توجه به نزدیکی ایام 
پایانی سال و ماه مبارک رمضان، برنامه ریزی های گسترده ای برای تامین کاال، 
تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها انجام شده است. وی در 
ادامه از اجرای طرح فروش های فوق العاده توسط اصناف خبر داد و گفت: با 
توجه به ضرورت رعایت مسائل و پروتکل های بهداشتی امسال فروش های 
بهاره و نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال را در کشور برگزار نمی شود و طرح 
فروش فوق العاده ای در دستور کار قرار گرفت؛ با توجه به اعالم آمادگی اصناف 
و تشکل ها، عرضه مستقیم کاال در قالب این طرح و از دیروز در سراسر کشور 

اجرا شد.
آغاز توزیع میوه از هفته آینده

دبیر س��تاد تنظیم بازار، در ادامه درباره تامین و ذخیره س��ازی میوه و 
مرکبات نیز اظهار کرد: ذخیره س��ازی میوه و مرکبات از ماه های گذشته 
انجام ش��ده است و با اس��تفاده از ظرفیت اصناف و تشکل ها و همکاری 
خوب مجموعه جهاد کشاورزی توزیع گسترده این کاالها از هفته آینده 

در سراسر کشور آغاز خواهد شد.
غرفه رایگان برای باغداران

قبادی همچنین با اشاره به مشکالت و مسائل حوزه تولید، تصریح کرد: 
با هماهنگی اس��تانداری ها در سراسر کشور، غرفه هایی به صورت رایگان 
جهت عرضه مس��تقیم کاال در اختیار باغداران و تشکل های مربوطه قرار 
خواه��د گرفت ک��ه این موضوع در تعدیل قیمت ه��ا و تنظیم بازار تاثیر 

مثبتی خواهد داشت.
تشدید نظارت ها از امروز

این مقام مس��ئول با تاکید بر گسترش و شدت نظارت ها بر بازار میوه 
ش��ب عید، گفت: نظارت ها از محل دپوی میوه و انبارها تا س��طح شبکه 
توزیع خرد توسط بخش های نظارتی به صورت ویژه از امروز انجام خواهد 
گرفت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بالفاصله برخورد قانونی انجام 
می ش��ود.  مقادیر زیادی میوه توس��ط بخش خصوصی نیز ذخیره سازی 
شده است که با تزریق این اقالم به بازار شاهد کاهش و تعدیل قیمت ها 

در بازار پایانی سال خواهیم بود.
تداوم صادرات سیب و پرتقال

وی افزود: متاس��فانه مش��کل و معضل گرانی وجود دارد که البته در 
هر بخش دالیل خودش را دارد، عرضه گس��ترده کاال می تواند از افزایش 

قیمت ها جلوگیری کند. امسال تالش کردیم تا اقالم موردنیاز در بازار را 
از طری��ق تولیدات داخلی و با کاالهای تولید داخل تامین کنیم. واردات 
میوه های گرمسیری که در سال های گذشته آزاد بود انجام نشد، اما بازار 
با تولید داخل تامین شد. از طرف دیگر صادرات هم در راستای کمک به 

تولیدکنندگان متوقف نشد و صادرات سیب و پرتقال آزاد است.
چرا نرخ مصوب کاالها رعایت نمی شود؟

قب��ادی در ادامه در پاس��خ به اینک��ه چرا نرخ مص��وب کاالها رعایت 
نمی ش��ود، گفت: بالغ بر ۷۰ درصد نیاز مردم در بخش اقالم پروتئینی و 
میوه و مرکبات از بازارهای میوه و تره بار تامین می شود. تالش ما توزیع 
گسترده و متناسب با نیاز بازار و همچنین کنترل و تعدیل قیمت هاست؛ 
خوش��بختانه در کش��ور از نظر تامین و ذخایر کاال، مش��کل و کمبودی 

وجود ندارد.
وی مدیریت خرید را در جلوگیری از ایجاد تالطم و تنش در بازار مهم 
دانس��ت و گفت: در مورد لوازم خانگی، به واس��طه عرضه مستقیم، کاال 
با قیمت مصوب عرضه می ش��ود، در مورد برخ��ی از کاالها نیز به دالیل 
مختل��ف، از جمله افزایش هزینه واردات مواد اولیه تولید، قیمت ها تحت 
تاثی��ر قرار گرفت، اما این اطمینان را ب��ه مردم می دهیم که درخصوص 

کاالهای پرمصرف ایام عید، قیمت ها تعدیل خواهد شد.

گرانی های افس��ار گسیخته در انتهای سال 99 نیز همچنان ادامه دار 
اس��ت و حتی در روزه��ای آخر منتهی به عید ن��وروز قیمت کاالهای 

اساسی و غیراساسی جهش های چشمگیری را به  خود دیده است.
قیمت کاالها، از اساس��ی و غیراساس��ی در روزهای منتهی به سال 
جدید یکی از صحبت های گرم محافل مردم است، اما امسال به سبب 
شرایط ویژه اقتصادی کشور و تورم نقطه به نقطه باالی 5۰ درصد در 
ماه اس��فند موجب شده تا قیمت کاالها و اجناس اعم از برنج و قند و 

چایی تا لبنیات و خوراکی و شوینده ها به صورت روزانه تغییر کند.
در بس��یاری از س��وپرمارکت ها تعداد زیادی اجناس ب��ا یک برند و 
مشخصات کیفی ولی با دو و یا سه قیمت متفاوت وجود دارد که برای 
مردم سایر مناطق جهان بسیار شگفت آور خواهد بود ولی در یک سال 

اخیر این موضوع برای شهروندان عادی شده است.
جمش��ید یکی از سوپرمارکت دارهای ش��هرک بهاران سنندج است؛ 
می گوید که در س��ال  گذش��ته هیچ وقت مغازه خالی از خریدار نبوده 
ولی اکنون بیش��تر وقت خ��ود را تنهایی در س��وپرمارکت می گذراند 
و مش��تری هایش تنها به دلیل نداش��تن قدرت خرید کمتر به س��راغ 

اجناسش می آیند.
وی می افزاید که افراد زیادی اکنون برنج و س��ایر کاالهای اساسی را 
به صورت ی��ک کیلو و نیم کیلو خریداری می کنند و با این اوصاف نیز 

توانایی پرداخت هزینه خرید را در همان روز ندارند.
جمشید ادامه می دهد که قیمت هر کیلو پرتقال در مغازه ها به بیش 
از 1۷ هزار تومان و موز نیز به 5۰ هزار تومان رس��یده و فروش��ندگان 

میوه در میدان بار از دادن فاکتور برای میوه ها امتناع می کنند.

شاهو یکی دیگر از س��وپرمارکت داران سنندج است که از کم شدن 
قدرت خرید مردم در نتیجه افزایش قیمت ها ش��اکی اس��ت؛ می گوید 
که روز گذشته نوعی از مواد شوینده را تحویل گرفته که قیمت فروش 
آن 38 هزار تومان درج ش��ده و این در حالی است که قیمت قبلی آن 

۲3 هزار تومان بوده است.
ش��اهو با اشاره به خریدهای نیم کیلویی و حتی ۲5۰ گرمی شکر به 
دلیل کم ش��دن قدرت خرید مردم می افزاید: قیمت هر کیلو شکر در 
س��ال گذش��ته حدود ۷ هزار تومان بود که اکنون به بیش از 1۲ هزار 

تومان رسیده است.
وی تصریح می کند که قیمت هر کیلو پرتقال و لیمو شیرین باکیفیت 
حدود ۲۰ هزار تومان اس��ت که سال گذشته قیمت این محصوالت به 

ازای هر کیلو بیش از ۷ هزار تومان نبوده است.
ش��اهو عنوان می کند که روزانه ش��اهد آن است افرادی تنها ۲ تا 3 

عدد میوه خریداری می کنند و توان خرید بیشتری ندارند.
وی ادامه داد که قیمت هر کیلو برنج پاکس��تانی باکیفیت حدود ۲5 
هزار تومان ش��ده این درحالی است که س��ال گذشته گران ترین برنج 

پاکستانی کیسه ای بیشتر از 1۶۰ هزار تومان قیمت نداشته است.
بهای کاالها در نوروز امس��ال تفاوت زیادی با سال های گذشته دارد 
و این تنها مربوط به گرانی اجناس نیست، بلکه یک کاال در یک مغازه 
به دلیل تفاوت در زمان تولید قیمت های گوناگونی روی آن درج شده 
و توانایی خرید را از مردم گرفته اس��ت و برای بس��یاری این سوال را 

پیش آورده که علت این گرانی چیست؟
فرزاد سردارزاده، در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه نظارت 

واحدهای بازرس��ی سازمان صنعت، معدن و تجارت بر کاالها براساس 
قیمت درج شده بر روی آن است اظهار کرد که زمانی که قیمت درج 
ش��ده روی کاال افزایش پیدا کرده باش��د قطعا ناشی از افزایش قیمت 

مواد اولیه بوده است.
وی در توضی��ح دلیل افزایش قیم��ت آبمیوه ها افزود که تا چند ماه 
گذشته به صنایع تولیدکننده آبمیوه ارز دولتی اختصاص می یافت که 
اکنون این یارانه قطع شده و از سوی دیگر قیمت شکر نیز توسط خود 

دولت افزایش یافته است.
سردارزاده با بیان اینکه افزایش حاشیه سود کاالها نیازمند مجوز از 
سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است، ادامه داد که برای 
برخی از کاالها مثل رب گوجه فرنگی حاش��یه س��ود بیشتری در نظر 

گرفته شده بود که پس از بررسی بیشتر با این موضوع برخورد شد.
وی خاطرنش��ان ک��رد که در مواردی قیمت درج ش��ده روی کاالها 
برای بازرس��ان مالک نیس��ت بلکه قیمت خریداری شده محصول در 
فاکتور معتبر مورد بررس��ی قرار می گیرد و درصورتی که با احتس��اب 
حاش��یه س��ود، قیمت نهایی کمتر از قیمت درج ش��ده روی محصول 
باش��د و فروشنده نیز به این موضوع توجه نکند برخورد قانونی صورت 

می گیرد.
س��ردارزاده افزود که گشت های بازرس��ی به صورت مستمر بر بازار 
نظارت دارند و در چند روز گذشته ۴8۶ مورد گزارش مبنی بر تخلف 

واحدهای صنفی دریافت شده است.
وی تصریح کرد که از این تعداد تخلف 9۷ مورد احراز شده و پرونده  

آنها تحویل سازمان تعزیرات حکومتی شده است.

وعده تعدیل قیمت ها در بازار شب عید

 آغاز طرح فروش فوق العاده اصناف 

چرا قیمت  کاالها افزایشی است؟
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قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان هر 3 
ماه یک بار پایش می شوند

مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به برگزاری میز پنجم 
داخلی س��ازی در آینده نزدیک، از الزام خودروس��ازان به ارائه گزارشاتی مبنی 
بر وضعیت خرید از قطعه س��ازان براس��اس قراردادهای طرفین و دفترچه های 

ساخت داخل خبر داد.
س��هیل معمارباش��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به تعویق 
برگزاری میز پنجم نهضت توس��عه و تعمیق ساخت داخل در حوزه صنعت و 
قطعات خودرویی از انعقاد قراردادهای مرتبط با میز پنجم از سوی شرکت های 
سازنده خبر داد و اظهار داشت: تاخیر ایجادشده صرفا ناشی از شیوع کرونا بوده 
و پیشنهاداتی مبنی بر برگزاری الکترونیکی این مرحله از پروژه ساخت داخل 

در آینده نزدیک مطرح شده است.
وی ضمن اشاره به پیشرفت 1۰ تا ۲۰ درصدی قراردادهای میز پنجم ساخت 
داخل گف��ت: از مجموع قراردادهای منعقده طی چهار میز اول، رقمی بالغ بر 
3۴۰ میلیون یورو کاهش ارزبری براس��اس تیراژ یک سال تولید هدف گذاری 
شده که از این میزان تاکنون، به طور تقریبی 1۴۰ میلیون دالر محقق گردیده 
و می��ز پنجم نیز ع��ددی حدود ۶۶ میلی��ون یورو کاهش ارزب��ری را به خود 

اختصاص می دهد.
مدی��رکل صنای��ع حمل ونقل وزارت صم��ت درخصوص س��طح همکاری 
خودروسازان خصوصی با قطعه سازان فعال در نهضت ساخت داخل بیان کرد: 
خودروس��ازان خصوصی و دولتی به میزان س��اخت داخلی که در قالب میزها 
و حت��ی خارج از میزها اعالم می کنند، مکلف به ارائ��ه قراردادهای منعقده با 
قطعه س��ازان به وزارت صمت بوده و تایید دفترچه های IPI )س��اخت داخل( 

خودروسازان منوط به انعقاد قرارداد است.
معمارباش��ی در ادامه از پایش هر سه ماه یک بار قراردادهای خودروسازان با 
اخذ گزارش از قطعه س��ازان توسط وزارت صمت با هدف نظارت و سازماندهی 
روند تعمیق س��اخت داخل و حمایت از واحدهای قطعه س��ازی از سال جاری 
خب��ر داد و افزود: تاکنون گزارش��ی مبنی بر وضعیت خرید خودروس��ازان از 
قطعه سازان طرف قرارداد براساس دفترچه IPI دریافت نمی شد، اما از این پس، 
خودروسازان مکلف به ارائه گزارشات خرید براساس تیراژ تولید و این دفترچه 

در بازه زمانی هر سه ماه یک بار و کسب تایید بازرسان وزارت صمت هستند.
وی درخصوص نگرانی قطعه س��ازان از واردات قطعات و در نتیجه شکس��ت 
نهضت س��اخت داخ��ل و برنامه های وزارت صمت در این راس��تا تصریح کرد: 
ب��ا توجه به اص��ل رقابتی بودن قیمت و کیفیت به عنوان ش��روط اس��تمرار 
داخلی س��ازی، اکنون قطعه سازان در این راس��تا گام های مهمی برداشته اند و 
وزارت صمت نیز این تعهد را می دهد که به هیچ وجه اجازه عدول خودروسازان 
از قراردادهای منعقده طی میزهای ساخت داخل یا خارج از آن را نخواهد داد.

آیا واردات الستیک از محل تهاتر نیاز کشور 
به تایرهای سنگین را رفع خواهد کرد؟

دبی��ر انجم��ن واردکنندگان تایر به ارزیابی تصمی��م وزارت صمت مبنی بر 
تصویب ۲۰۰ میلیون دالر به منظور واردات الستیک از محل تهاتر پرداخت.

س��ید محم��د میرعابدین��ی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخ��ودرو، اظهار 
داش��ت: موضوع واردات الس��تیک از محل تهاتر حدود دو ماه پیش به انجمن 
واردکنندگان تایر اعالم شد اما جزییات آن تاکنون در اختیار ما قرار داده نشده 
و مکاتبات ما نیز در این زمینه بی پاسخ مانده است. ضمن اینکه وزارت صمت 
واردات تای��ر از محل تهاتر را یک بار از طریق صادرات نفت و بار دیگر از طریق 

ایمیدرو اعالم کرده و نحوه اجرای دقیق آن مشخص نیست.
وی عن��وان کرد: اگ��ر واردات را پس از تعیین قیمت ارز به عهده ش��خص 
ب��ازرگان بگذارند و فردی که انجام امور را به عهده دارد ریال را پرداخت کند، 
می توان گفت واردات الس��تیک از محل تهاتر راهگش��ای رفع نیاز کش��ور به 

تایرهای وارداتی خواهد بود.
دبیر انجمن واردکنندگان تایر با اشاره به اینکه مدت زمان ترخیص تایرهای 
واردش��ده با ارز دولتی تا پایان بهمن ماه بوده، گفت: اگر مدت زمان ترخیص 
این گروه از تایرها پس از پایان بهمن ماه تمدید نشود، ثبت سفارش الستیک 
از س��ال آینده آغاز خواهد ش��د. زیرا تایرهایی که تا پایان بهمن ماه ترخیص 
می شوند پاسخگوی نیاز بازار تا اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود، اما پس 
از آن به دلیل عدم ثبت س��فارش الستیک، مش��کالت سامانه جامع تجارت، 
واردات تای��ر قاچاق و در نهایت عقب نش��ینی بازرگانان از واردات الس��تیک با 

کمبود مواجه خواهیم شد.
میرعابدینی درخصوص اظهارات رئیس انجمن زنجیره ارزش الستیک مبنی 
بر عدم نیاز کش��ور به واردات الس��تیک تا پنج ماه آینده گفت: به دلیل اینکه 
تولید تایرهای سنگین در داخل کشور به میزان قابل توجهی صورت نمی گیرد 
بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور به تایرهای سنگین از طریق واردات انجام می شود 
بنابراین اظهاراتی همچون عدم نیاز کش��ور به واردات الستیک سنگین کذب 

است.

بهترین مدل جایگزین فروش خودرو به روش 
قرعه کشی چیست؟

هرچند با گذشت سه ماه از توقف قیمت گذاری فصلی هنوز روش مناسبی 
برای قیمت گذاری خودرو اعالم نشده، اما احتمال آزادسازی قیمت ها و تعیین 
قیمت براساس حاشیه بازار قوت گرفته و در این میان کارشناسان تاکید دارند 
که با این اتفاق باید مدل فروش به روش قرعه کشی حذف و فروش اقساطی در 

دستور کار خودروسازان قرار گیرد.
به گزارش پدال نیوز، در ش��رایطی که پیش بینی می ش��ود با افزایش تولید 
خودرو از یک سو و کاهش تقاضا به دلیل اشباع بازار و همچنین کاهش قدرت 
خرید از سوی دیگر، بازار خودرو چندان رونقی به خود نبیند، فعاالن این حوزه 

معتقدند باید سازوکار جدیدی برای فروش خودرو در نظر گرفت.
این در حالی اس��ت که پیش از این همواره بر فروش به روش قرعه کش��ی 
انتقاداتی وارد بوده و به نظر می رس��د با کنترل تقاضا، این مدل فروش چندان 
کارآمد نباشد. در این میان احتمال اصالح قیمت گذاری خودرو و یا به عبارت 
بهتر، آزادسازی قیمت ها در سال آینده قوت گرفته و این در شرایطی است که 
فعاالن این حوزه تکیه بر تجربه دهه ۷۰ و قیمت گذاری براساس حاشیه بازار 

را راهکار مناسبی برای قیمت گذاری عنوان و بر اجرایی شدن آن تاکید دارند.
در این میان و با وجود اظهارنظرهای متفاوت، این پرسش مطرح می شود که 

بهترین مدل جایگزین برای فروش با روش قرعه کشی چیست؟
اصغر خسروشاهی، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه بهترین مدل 
فروش خودرو، فروش در حاشیه بازار است، می گوید: صدور اجازه فروش خودرو 
در حاش��یه بازار باعث می ش��ود تا رقابت س��الم به وجود بیاید و شرکت های 

خودروساز از زیاندهی خارج و به سوددهی برسند.

بازار خودروی کش��ور ش��ب عید متفاوتی را تجربه می کند. طبق روال 
معمول با نزدیک ش��دن به ایام پایانی س��ال، جنب وجوش در بازار خودرو 
بیشتر می ش��ود. این در شرایطی است که امسال از رونق این بازار خبری 
نیست. به گفته فعاالن بازار، معامالت خودرویی همچنان در رکود قرار دارد 
و خرید و فروش اندکی نیز توس��ط مشتریان واقعی انجام می گیرد. آنچه 
مشخص است ابهام نسبت به آینده، باعث شده هر دو سمت بازار معامالت 

خودرو در این روزها از انجام معامله به نوعی خودداری کنند.
ب��ه گزارش کس��ب و کار نیوز، بازار خودروی کش��ور روزهای باثباتی را 
پشت س��ر می گذارد. به گفته فعاالن بازار، معامالت خودرویی همچنان در 
رکود قرار دارد این در ش��رایطی است که خرید و فروش اندک نیز توسط 
مشتریان واقعی انجام می گیرد. هرچند طبق روالی ساالنه با نزدیک شدن 
به ایام پایانی سال و افت مدل خودروها، معامالت اوج گرفته و قیمت ها نیز 
به  دلیل افزایش تقاضا روند صعودی به خود می گیرد، اما امس��ال برخالف 
س��ال های گذشته خرید و فروش به  صورت محدود انجام شده و با حضور 
مش��تریان واقعی، واسطه گران از بازار عقب نشینی کرده اند. آنچه مشخص 
اس��ت، اس��فند امس��ال را می توان، ماه ابهام و انتظار ب��ازار خودرو خواند. 
برخالف دو ماه و نیم گذش��ته که به دلیل کاهش ریس��ک غیراقتصادی و 
ت��ورم انتظاری قیمت ها در بس��یاری از بازارها از جمله خودرو روند نزولی 
به خود گرفت در اس��فندماه همراه با جریانات سیاس��ی و ابهامات ایجاد 

ش��ده در بازگشت آمریکا به برجام، بسیاری از معامله گران دست از خرید 
و فروش کشیده اند و در انتظار سرانجام مذاکرات ایران و غرب نشسته اند. 
همانطور که عنوان ش��د هر ساله در ماه های پایانی سال به دلیل اوج گیری 
مس��افرت های نوروزی و افت مدل خودروها، محصوالت بیشتری از سوی 
فروشندگان در بازار عرضه می شود، حال آنکه امسال ابهام و انتظار مانع از 

جنب وجوش در بازار خودرو شده است.
آنچه مش��خص است اواخر بهمن ماه قیمت ها در بازارهای مختلف روند 
صعودی داش��ت؛ زیرا انتظارات تورمی در پی اخبار ضد و نقیض در مورد 
لغو تحریم ها و احیای برجام، دوباره اوج گرفت. بر این اس��اس کارشناسان 
هش��دار دادند که در صورت تداوم روند فعلی و مش��خص نشدن وضعیت 
برجام، با تحریک انتظارات تورمی، بازارها نیز بار دیگر دچار جهش قیمت 
خواهند شد و هیچ بعید نیست اتفاقات پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
آمری��کا رخ داده و قیمت ها دوباره ب��ه اوج بازگردند. در آن مقطع، نرخ ارز 
از ۲۶ هزار تومان نیز رد ش��د و خودرو هم به تبعیت از آن، صعود قیمت 
را تجربه کرد. به طوری که طبق بررس��ی های  متوس��ط قیمت خودروهای 
داخلی در بهمن نس��بت به دی، حدود 1۰ درصد رشد کرد. این در حالی 
بود که قیمت خودرو در آبان، آذر و دی به دلیل نزولی شدن نرخ ارز، روند 
کاهش��ی داشت، اما اتفاقات اوایل اسفند یعنی برگزاری کنفرانس امنیتی 
مونیخ که همراه با اعالم نظر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام 

بود و همچنین غیرفعال کردن مکانیزم ماشه بار دیگر قیمت ها را در بازار 
شکس��ت و شاهد روند نزولی قیمت بس��یاری از محصوالت خودرویی در 

بازار بودیم.
مجموعه این اتفاقات انتظ��ارات تورمی را کاهش داد و نرخ ارز را نزولی 
کرد تا نه تنها روند افزایشی قیمت خودرو متوقف شود، بلکه منحنی قیمت 
رو به نزول نیز برود. این روزها اما سکوت حیرت آوری بر بازار خودرو حاکم 
است. همانطور که عنوان شد فعاالن بازار عنوان می کنند که واسطه گران 
و دالالن از ب��ازار عقب نشس��ته اند و در انتظارند .در انتظار تصمیماتی که 
ممکن اس��ت منجر به لغو تحریم ها و گشایش��ی در اقتصاد کشور شود یا 

تحریم ها را از آنچه هست سخت تر و دشوارتر کند.
این عدم اطمینان حاال ثبات نس��بی را در بازار حاکم کرده و مش��تریان 
واقعی نیز با اس��تفاده از این شرایط برای خرید به میدان آمده اند. از سوی 
دیگر اما بازار شب عید خودرو تحت تاثیر بسته وزارت صمت نیز قرار گرفته 
اس��ت. علیرضا رزم حس��ینی وزیر صمت طی دو ماه گذش��ته از بسته ای 
رونمایی کرد که قرار اس��ت در صورت اج��را تولید با جهش 5۰ درصدی 
همراه ش��ود. هرچند این بسته در شرایط کنونی در ستاد اقتصادی دولت 
قرار دارد، اما به گفته برخی از فعاالن صنعت خودرو مس��ئوالن صنعتی با 
موافقت دولت آزادس��ازی بخش��ی از خودروهای کم تیراژ را در این بسته 

پیش بینی کرده اند.

شب عید متفاوت در بازار خودرو

آزاد س��ازی قیمت محصوالت کم تیراژ در ش��رایطی سال آینده کلید 
خواهد خورد که منتقدان ب��ا تاکید بر قیمت گذاری تمامی خودروهای 
تولیدی در حاش��یه بازار، معتقدند که آزادس��ازی قس��طی نفعی برای 
تولید کنن��ده و مصرف کننده نخواهد داش��ت. هرچند در بس��ته وزارت 
صمت، تنها تعیین قیمت محصوالت کم تیراژ به خودروساز واگذار شده 
با این حال اجرای آن بنا به مالحظات سیاست گذار خودرو از یک سو و 

فریاد مخالفان از سوی دیگر هر بار به تعویق افتاده است.
 مخالف��ان بارها اذعان کرده اند ک��ه واگذاری قیمت منجر به مدیریت 
بازار توس��ط خودروس��از و در کنار آن افزایش قیمت خودرو می ش��ود. 
اعتراض منتقدان به آزادس��ازی در شرایطی است که خودروسازان زیان 
انباش��ته ۴3 هزار میلیارد تومانی و همچنی��ن زیان 1۲ هزار میلیاردی 
در تولی��د را در 9 ماه س��ال جاری رقم زدند ک��ه همین روند بر کمیت 
و کیفیت خودرو بس��یار تاثیرگذار بوده اس��ت. با این حال سیاست گذار 
خ��ودرو با واگذاری تعیین قیمت محصوالت کم تیراژ به خودروس��از بنا 
دارد که ضرب زیان و ضرر انباش��ته خودروساز را بگیرد به همین دلیل 
مس��یر نصف و نیمه کاره آزادس��ازی را در پیش گرفته است. این مسیر 

اگرچه به طور حتم درصد کمی از زیان خودروس��از را جبران می کند اما 
تغییر جهت تولید در ش��رکت های خودروس��از را نیز کلید می زند. این 
تغییر جهت می تواند ش��یفت تولید خودروس��ازان بر محصوالتی باشد 
ک��ه زیان کمتری در ازای تولید آنها به ثبت می رس��د. آنچه مش��خص 
اس��ت قرار اس��ت قیمت گذاری محصوالت کم تیراژ در مسیری حرکت 
کن��د که زیان تولید پرتیراژها را نیز جبران کند بنابراین تاکید بر تولید 
این محصوالت )کم تیراژها( از سوی خودروساز برای جبران ضرر، امری 
طبیع��ی اس��ت. عملکردی ک��ه می تواند از طرف هر بن��گاه اقتصادی و 
تولیدی برای کاهش ضرر صورت بگیرد. به این ترتیب روش اتخاذش��ده 
که از آن به  عنوان آزادسازی قسطی نام بردیم نه تنها جبران کننده تمام 
و کمال ضرر خودروس��از نیست بلکه مصرف کننده را نیز از خرید برخی 
محصوالت محروم خواهد کرد. همانطور که عنوان ش��د هدف اصلی که 
می ت��وان ب��رای اصرارهای وزارت صمت در این ارتب��اط متصور بود کم 
کردن از س��رعت ماشین زیان دهی خودروس��اران است، اما این مسئله 
ی��ک روی قضیه اس��ت و بی تردی��د اجرای این سیاس��ت تبعاتی را هم 
متوجه شرکت های خودروساز و هم متوجه مصرف کنندگان خواهد کرد.

از آنجا که اجرای این سیاست از سال آینده در دستور کار خودروسازان 
قرار خواهد گرفت به طور مش��خص جزییات آن در دسترس نیست، اما 
آنچه محتمل به نظر می رسد این سیاست جدید قیمت گذاری نمی تواند 
چندان از مصوبه آزادس��ازی قیمت محصوالت کم تیراژ ش��ورای رقابت 
که در اوایل دی ماه منتش��ر شد، دور باشد. در دی ماه سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو( به نمایندگی از وزارت صمت توانس��ت 
اعضای ش��ورای رقابت را مجاب کند ت��ا با توجه به ممنوعیت واردات و 
حضور محصوالت ش��رکت های خودروس��از خصوصی در بازار به منظور 
ایج��اد رقابت از یک طرف و همچنین جلوگیری از تولید همراه با زیان 
دو خودروس��از بزرگ کش��ور با آزادس��ازی قیمت محص��والت کم تیراژ 
خودروس��ازان موافقت کند. شورای رقابت بعد از توافق با مدیران ایدرو 
لیس��تی ش��امل بر 18 محصول کم تیراژ دو خودروس��از بزرگ کشور را 
منتش��ر کرد. قرار بود قیمت خودروهای حاضر در این لیس��ت به شرط 
رش��د تولید توسط مدیران ارشد خودروساز تعیین شود. به نظر می رسد 
این لیس��ت کم و بیش همان لیست خودروهایی باشد که وزارت صمت 

در بسته تحول صنعت بر آنها تاکید دارد.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اس��قاط و بازیافت کش��ور 
گفت واردات آهن قراضه تبعات س��نگینی برای کشور به دنبال خواهد 
داش��ت. محمدحس��ین گودرزی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، 
عنوان ک��رد: در حال حاضر به دلیل رکود اس��قاط و عدم تامین مواد 
اولیه کارخانه های فوالد، مراکز اس��قاط ناچار ب��ه واردات آهن قراضه 
هس��تند. البته واردات آهن قراضه به کش��ور از گذشته آزاد بوده اما به 

دلیل تامین آن در داخل نیازی به واردات وجود نداشت.
وی اظهار داش��ت: واردات آهن قراضه ارزبری برای کش��ور به همراه 
دارد و متاس��فانه متولیان امور به جای اس��قاط خودروهای فرسوده و 
کاهش آلودگی هوا صنعت اس��قاط را رها کردند و متاس��فانه ش��اهد 

واردات آهن قراضه به کشور هستیم.
رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اس��قاط و بازیافت کش��ور 
با بیان اینکه واردات آهن قراضه تبعات بس��یار س��نگینی برای کشور 
ب��ه همراه دارد، تش��ریح کرد: با توجه به اینک��ه واردات آهن قراضه با 

قیمت دالر محاس��به می ش��ود موجب افزایش قیمت آهن آالت ش��ده 
و در نتیجه چون جایگزین مناس��بی برای خودروهای فرس��وده وجود 
ندارد مالکان آن انگیزه ای برای اسقاط نخواهند داشت. به عنوان مثال 
اگر یک پیکان 85۰ کیلو وزن داش��ته باش��د و بخواهیم آن را با آهن 
قراضه بسنجیم حدود ۶،۷ میلیون تومان تمام می شود و مالک خودرو 
فرس��وده با این مقدار قادر به خرید یک دس��تگاه موتورس��یکلت نیز 

نخواهد بود.
گ��ودرزی افزود: یکی از طرح هایی که ما برای رونق صنعت اس��قاط 
مطرح کردیم ارائه 3۰ درصد از س��ود حاش��یه بازار خودروهای تولید 
داخل به مالکان خودروهای فرس��وده است. منظور این نیست که پول 
آن را بدهن��د بلکه ای��ران خودرو خودرویی مانند پ��ژو را که با قیمت 
دولتی به مردم تحویل می دهد و قیمت آن در بازار ۲۰ الی 3۰ درصد 
بیش��تر است را با همان قیمت دولتی به مالک خودرو فرسوده تحویل 
دهد تا س��ود حاش��یه بازار به جیب آنها برود و انگیزه ای برای اسقاط 

خودرو خود داشته باشد.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که بیش��ترین میزان اس��قاط خودرو 
در س��ال ج��اری مربوط به ک��دام بخش از حمل و نقل اس��ت، گفت: 
بیش��ترین میزان اسقاط در سال جاری را تاکس��ی ها داشتند که این 
موضوع حاصل زحمات متولیان س��ازمان تاکسیرانی است و علی رغم 
چالش هایی مانند ش��ماره گذاری تاکسی های یورو ۴ و تحویل خودرو 
از سوی ایران خودرو اما همچنان شاهد تالش های بی وقفه مدیرعامل 

تاکسیرانی هستیم که جای تقدیر و تشکر دارد.
عضو هیأت مدیره انجمن مراکز صنفی اس��قاط خودرو کشور درباره 
میزان تاکس��ی های اسقاط شده یادآور ش��د: آمار دقیق آن در اختیار 
ستاد حمل و نقل و سوخت است اما اگر فرض کنیم 5۰۰ هزار تاکسی 
باید در سال جاری از رده خارج می شد حدود یک پنجم یا یک ششم 
آن اس��قاط شده است. ضمن اینکه اس��قاط کامیون نیز آغاز شده اما 

تعداد آن چشمگیر نیست.

نفع مصرف کننده و تولیدکننده از آزادسازی خودروهای کم تیراژ چیست؟

تبعات سنگین واردات آهن قراضه برای صنعت اسقاط
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یک شرکت دانش بنیان موفق شد با ایجاد یک پلتفرم خدمات منزل را به صورت 
آنالین به ش��هروندان ارائه کند. احس��ان مسلمی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
کارآفرینان پیشگام رایان گفت: پیش از این، شهروندان برای تعمیر وسایل برقی 

منزل غالباً باید آن وسیله را به محل تعمیر، انتقال 
می دادند یا با صرف هزینه ای قابل توجه، تعمیرکار 
مح��ل را برای تعمیر به منزل دعوت می کردند. ما 
در این شرکت در این حوزه و بسیاری از حوزه های 
مشابه، خدمات را به شکل نوآورانه تری ارائه کرده ایم. 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان کارآفرینان پیشگام 
رای��ان در ادامه افزود: این مجموع��ه دانش بنیان، 
خدم��ات مرتبط با منازل مس��کونی را به صورت 
آنالین عرضه می کند. این خدمات شامل مواردی 
مانند خدمات نظافت، باغبانی، تعمیرات وس��ایل 
منزل، تعمیر ساختمان، برقکاری، کارواش در منزل 
و م��وارد مختلف دیگری می ش��ود. وی گفت: این 
خدم��ات در قالب یک پلتفرم آنالین به نام پینک 

ورک، ارائه می ش��ود. البته تمرکز اصلی این شرکت بر روی مواردی مانند نظافت 
و باغبانی است. با وجود درخواست بسیار زیاد مشتری ها، خدماتی مانند تعمیرات، 
نیازمند زیرساخت های گسترده ای مانند انبار قطعات یدکی متنوع و نیروی انسانی 

مجرب است که امیدواریم در آتیه، این زیرساخت ها را توسعه بخشیم. این فعال 
دانش بنیان ضمن توضیح فرآیند تاس��یس این شرکت، افزود: پیش از کرونا بازار 
بسیار خوبی داشتیم و سطح درخواست ها به شکل قابل توجهی رو به افزایش بود. 
در دوران شیوع ویروس کووید- 19، ما نیز مانند 
بسیاری دیگر از کسب و کارها، دچار زیان شدیم. 
البته با توجه به سیر نزولی همه گیری، خوشبختانه 
در حال حاضر این روند رو به بهبود و ترمیم است 
و انتظار داریم با رخت بر بس��تن کرونا از جامعه، 
دوباره سطح تقاضا به روزهای پیش از همه گیری 
باز گردد. مس��لمی ضمن توضیح وضعیت بازار 
خدمات و محصوالت آنالین در کشور، بیان کرد: 
در دوران همه گی��ری ت��الش کردیم تا خدمات 
مرتبط با وضعیت موجود را ارائه کنیم. به همین 
دلیل به مشتری ها، خدمات ضدعفونی در محل را 
عرضه کردیم که با استقبال مواجه شد. متاسفانه 
اتحادیه مربوطه اجازه نداد که خدماتی مانند تست 
کرونا توسط ما در منزل ارائه شود. امیدوار هستیم با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، در این خصوص راه برای کسب وکارهای آنالینی مانند ما نیز باز 

شود تا بتوانیم خود را با شرایط کرونایی در کشور وفق دهیم.

پویش سراس��ری تولید محتوای استارت آپی با حمایت ستاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق آغاز شد.

یوس��ف بچاری، مدیرعامل شرکت خالق موسسه ایتوک سیمای هنر نوین 
گفت: این شرکت در حوزه تولید فیلم، مستند، 
محتوای صوتی و تصویری مختلف و برنامه های 
تلویزیون��ی فعالی��ت دارد. پس از اع��الم برنامه 
سراسری ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
و توسعه صنایع نرم و خالق برای توسعه فرهنگ 
استارت آپی در کش��ور، برنامه های متنوعی را با 
حمایت این ستاد تولید کردیم. مدیرعامل شرکت 
خالق موسس��ه ایتوک سیمای هنر نوین، ضمن 
توضیح فعالیت های مختلف این موسس��ه، ادامه 
داد: کار و پله یکی از برنامه های تولید شده توسط 
این موسسه با حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق بود. این 
برنامه تلویزیونی یک مسابقه تلفنی بود که برای 

گروه کودک و نوجوان طراحی شد و تالش کرد تا این طیف از مخاطبان را با 
مفاهیم کسب و کار و استارت آپی آشناتر سازد.

وی اف��زود: با توجه به اینکه، کار چندان جدی در حوزه کودک و نوجوان با 

محوریت مفاهیم اس��تارتاپی نشده بود، چنین برنامه هایی می تواند در تشویق 
نسل آینده به تاسیس شرکت های خالق و دانش بنیان، مفید باشد. همچنین در 
حوزه کسب و کارهای نوپا یک مجموعه مستند نیز برای شبکه نسیم تولید شد. 
بچاری ضمن تاکید بر تولید محتوای تخصصی 
در حوزه کس��ب و کار گفت: در کشور در طول 
یک سال اخیر اقدامات مناسبی توسط مجموع 
شرکت های خالق و دانش بنیان برای مقابله با 
همه گیری کووید- 19 انجام گرفته است. این 
ش��رکت ها بیش از 1۰ نوع محصول و خدمت 
را تحت برندهای مختلف روان��ه بازار کردند و 
نگذاش��تند تا کشور در این زمینه نیازمند بازار 
خارج از کشور باشد. مدیرعامل شرکت خالق 
موسسه ایتوک س��یمای هنر نوین، با اشاره به 
کم س��ابقه بودن چنین س��طحی از همگرایی 
فناورانه در کش��ور، افزود: ستاد تالش دارد تا با 
انعکاس این حجم از ن��وآوری انجام گرفته در 
دوران کرونا، جوانان ایران اسالمی را با اکوسیستم نوآوری در کشور بیشتر آشنا 
شوند، به همین جهت برنامه هایی برای معرفی این خدمات تهیه شده است و 

ما نیز در این زمینه در حال تهیه یک مجموعه مستند هستیم.

فرهنگ سازی با ساخت برنامه های تلویزیونی رونق گرفتارائه خدمات منازل به صورت آنالین

هش��ت واحد مس��تقر در کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و 
س��نگ های قیمتی در تالش برای توسعه فناوری های مرتبط با اکتشافات این 
حوزه هس��تند. یکی از قدیمی و کهن ترین صنایع دنیا را صنعت اکتشافات و 
یافتن س��نگ ها و جواهرات گران قیمت می دانند. از دیرباز افراد زیادی در دنیا 
بودند که در این حوزه فعالیت می کردند و برای امرارمعاش به این حوزه پرسود 
و ارزش��مند مشغول بودند. این صنعت جهانی همراه با دگرگونی های فناورانه 

تغییر کرد و روش های نوینی برای این کار انتخاب شد.
ای��ن فناوری ه��ا به اب��زاری موثر در توس��عه صنعت اکتش��اف جواهرات و 
سنگ های قیمتی بدل شده اند و چند سالی است این حوزه فناورانه با گسترش 
ش��یوه های نوین اکتش��اف مورد توجه ویژه مدیران اقتصادی کشور بدل شده 
است و نهادهای دولتی و بخش خصوصی دست به دست هم داده اند تا نقشی 

اثرگذار در توسعه آن داشته باشند.
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری نی��ز در همی��ن راس��تا 
ب��ا حمای��ت از ش��کل گیری کانون 
هماهنگ��ی دانش، صنع��ت و بازار 
جواهرات و س��نگ های قیمتی آن 
هم با محوریت خراس��ان که عنوان 
»شهر جهانی گوهرس��نگ ها« را از 
سوی شورای جهانی صنایع دستی، 
به دوش می کشد به این حوزه ورود 

کرده است.
و  جواه��رات  ن��وآوری  مرک��ز 
گوهرس��نگ ها در این کانون نیز در 
امتداد این حمایت ها ایجاد ش��د تا 
فضایی برای ش��کل گیری و توسعه 
ش��رکت های دانش بنی��ان و خالق 

باش��د که توانمندی علمی و ابزاری برای گسترش این حوزه را دارند. در حال 
حاضر هشت مجموعه فناورانه در این مرکز مشغول به فعالیت هستند. در ادامه 

این گزارش با فعالیت این مراکز آشنا می شویم:
 1-تامین مواد داخلی

یکی از مجموعه های فعال در این مرکز، ش��رکت اپکس است؛ مجموعه ای 
فناور که قرار اس��ت تامین م��واد داخلی در این حوزه را ب��ه عهده گیرد. این 
ش��رکت، فناوری های نوین حوزه اکتش��اف را در اختیار دارد؛ فناوری هایی که 

بسیار مورد نیاز کشور است.
این ش��رکت تامین مواد داخلی در حوزه اکتشافات گوهرسنگ ها را مدنظر 
دارد؛ کاری که قرار است با همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری توسعه یابد.
 2- ایده های نو در طراحی جواهرات

گ��روه آکادمی طراحی جواهرات پیوه ژن نیز مجموعه دیگری اس��ت که در 
این مرکز فعالیت می کند. ایده پردازی و طراحی های نوین حوزه گوهرسنگ ها 
و جواهرات از جمله توانمندی های این مجموعه فناور است که برای نخستین 
بار در ایران شکل گرفته است. این ایده ها و طراحی های نوین می تواند نقشی 
اثرگذار در افزایش کیفیت و تنوع س��بد این محصوالت با ارزش اقتصادی باال 

داشته باشد.
 3- صدور گواهی کیفیت جواهرات داخلی

گروه فناوری اهلیت و اصلیت برای نخس��تین بار در کش��ور به حوزه صدور 

کارت گواه��ی تضمی��ن جواه��رات تولیدش��ده در داخل ورود کرده اس��ت. 
ای��ن مجموعه فناور کارت گواهی برای س��که ها، طال و جوه��رات فاخر را در 
بسته بندی های امنیتی و قابل ردیابی و پیگیری صادر می کند. معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با مشارکت کانون جواهرات و گوهرسنگ ها در تالش 

برای ارائه حمایت های بیشتر به این مجموعه فناور فعال در کشور هستند.
 4- تولید دستگاه های پیشرفته تراش گوهرسنگ ها

گ��روه گوهرس��نگ به عن��وان تولیدکننده دس��تگاه های پیش��رفته تراش 
گوهرسنگ در کشور نیز در این مرکز مستقر شده است. این مجموعه توانمندی 
و دانش تولید دستگاه های تراش گوهرسنگ با دقت ۰/۰۰۰1 را دارد که برای 

نخستین بار در کشور به عنوان محصولی دانش بنیان معرفی شده است.
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای حمایت از این دس��تگاه 
دانش بنی��ان از ط��رح لیزینگ برای 

ارائه به بازار استفاده کرده است.
 5- تلفیق صنایع  دستی با 

گوهرسنگ ها
بوم بازار مجموعه دیگری اس��ت 
که در این مرکز فعالیت خود را آغاز 
کرده و به دنبال تلفیق صنایع دستی 
روستایی با گوهرسنگ ها است. این 
مجموعه فن��اور با عن��وان برند بوم 
بازار در این مرک��ز فعالیت می کند 
تا بتواند پ��ل ارتباطی میان صنایع 
دستی روس��تایی با گوهرسنگ ها و 

جواهرات باشد.
ای��ن کار ب��ه افزای��ش کیفیت و 
چشم نوازی صنایع دستی روستایی 
کمک می کند و بازار صادرات آنها را 

توسعه خواهد داد.
6- روش های نوین بازاریابی

کانون آگهی و تبلیغات پارسه مجموعه دانشی دیگری است که در این مرکز 
به دنبال توسعه به کارگیری روش های نوین بازاریابی و کارآفرینی در جواهرات 
دست ساخته ایرانی است. محصوالتی که ارزش افزوده زیادی برای کشور دارد.
استفاده از روش های نوین برای تبلیغات، بازاریابی و کارآفرینی در جواهرات 
مس��یری مطمئن برای معرفی محصوالت باکیفیت ایرانی و گذر از تنگناها و 

مشکالت فعاالن این حوزه است.
 7- ساخت دستگاه های لیزر و فیبر نوری

گروه فناوری خیام لیزر س��ازنده دس��تگاه های لیزر و فیبر نوری نیز به این 
مرکز نوآوری پیوس��ته است. مجموعه ای فناور که برای توسعه استفاده از این 
دس��تگاه ها در گسترش صنعت جواهرات و گوهرسنگ ها فعالیت می کند. این 

کار به تازگی در صنعت جواهرات جایگاه ویژه ای یافته است.
 8- بزرگترین موزه گوهرسنگ ایران

مرکز نوآوری جواهرات و گوهرس��نگ های کش��ور میزب��ان بزرگترین موزه 
گوهرس��نگ ایران است. این موزه به همت مجموعه گوهر ایران شید فعالیت 
می کند و قرار اس��ت فضایی برای ارائه تاریخی از این صنعت و ترس��یم روند 

توسعه آن در کشور باشد.
ای��ن مجموعه خدماتی در ح��وزه تجهی��ز کارگاه های تولی��د جواهرات و 

گوهرسنگ ها را نیز ارائه می کند.

 )NFT( »در ماه های گذشـته نه تنها بازار رمزارزها، بلکه بـازار »توکن غیرقابل معاوضه
هم حسابی داغ شده است. حاال مدیرعامل توییتر، جک دورسی می خواهد اولین توییتش 
را به عنوان یک NFT بفروشـد. به گـزارش دیجیاتو، اگر از عالقه مندان و دنبال کنندگان 
شـبکه های اجتماعی باشید، با اولین توییت در توییتر آشنا هستید. این توییت در تاریخ 
1 فروردین 1385 )21 مارس 2006( توسـط هم بنیانگذار و مدیرعامل کنونی توییتر یعنی 
جک دورسی ارسال شد و تنها چندین کلمه بود: »just setting up my twttr«. اگرچه 
این توییت شـاید اکنون مهم به نظر نرسـد، اما به لطف بازار توکن های غیرقابل معاوضه، 
نـوع خاصی از توکن های رمزنگاری شـده، کاربـران می توانند آن را بخرند. مدت هاسـت 

دورسـی تبدیل به یکی از طرفداران رمزارزها شده و حتی در بیوگرافی حساب توییترش 
از بیت کوین استفاده کرده. حاال مدیرعامل توییتر می خواهد اولین توییت را بفروشد، البته 
همانطور که می توان حدس زد خریدار به خود توییت دسترسی پیدا نمی کند و این توییت 

همچنان روی این شبکه اجتماعی باقی می ماند.
با توجه به چنین موضوعی، خریدار باید منتظر چه چیزی باشـد؟ اگر فردی بخواهد 
چنین توییتی را بخرد، یک گواهینامه دیجیتال از این توییت را دریافت خواهد کرد که 

به علت امضا و تایید توسط خالق توییتر، منحصر به فرد محسوب می شود.
مسلما خرید چنین گواهینامه ای برای بسیاری بی معنا باشد، اما در ماه های گذشته شاهد 

8 واحد نوآوری که فناوری های حوزه جواهرات و 
گوهرسنگ ها را ارتقا می دهد بشناسیم

فروش اولین توییت جک دورسی به عنوان »توکن غیرقابل معاوضه« با رقم نجومی

دریچــه

ش��رکت های دانش بنی��ان را یکی از پایه ه��ای اصلی زیس��ت بوم فناوری و 
ن��وآوری می دانند. این بازیگران در اقتص��اد دیجیتال جایگاه خود را به خوبی 
پیدا کرده اند. توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری حوزه های فناورانه مهمترین 
هدفی است که ستادهای یازده گانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با جدیت در این چند سال دنبال کرده اند. شکل گیری شرکت های دانش بنیان 
و خالق، اس��تارت آپ ها، مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، کارخانه های نوآوری و 

خانه های خالق نیز حاصل این تالش ها است.
ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری نیز برای تحقق این هدف گام های بزرگی برداشته 
است و در نهایت این گام ها به شکل گیری تعداد زیادی شرکت دانش بنیان در 
کش��ور شده است و در حال حاضر ۴5 درصد شرکت های دانش بنیان و خالق 

در این حوزه فعالیت می کنند.

توسعه فناوری ها سرعت گرفت

یکشنبه
17 اسفند 1399

شماره 1741
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سنجش سالمت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی نیازمند تجهیزات پیشرفته 
و روش های دقیقی است که توسط یک شرکت دانش بنیان ارائه می شود.

بابک پوراکبری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان رایمون دانا دایان با اشاره به 
فعالیت فناوران مستقر در حوزه زیست فناوری و 
میکروب شناسی، گفت: این شرکت در حوزه های 
مختلفی مانند کنترل کیفی مواد دارویی، غذایی، 
آرایش��ی و بهداشتی فعالیت می کند و توانستیم 
با اس��تفاده از تجهیزات ایران ساخت و روش های 
فناورانه بومی، خدمات کیفیت س��نجی و آنالیز 
فرآورده ه��ا را ک��ه در تولید محصوالت س��الم و 

باکیفیت اهمیت باالیی دارد، ارائه دهیم.
ای��ن فعال فناور، از توانمن��دی انجام خدمات 
فناوران��ه میکروب شناس��ی و س��نجش عناصر 
آالینده یا سنگین موجود در فرآورده ها به کمک 
ظرفیت های بومی گفت و ادامه داد: عناصر و مواد 
بسیاری در تولیدات غذایی، آرایشی یا بهداشتی 

حت��ی داروه��ا و مکمل های غذایی تاثیرگذار هس��تند از جمله س��مومی که 
می توانند سالمت محیط زیست و جامعه را تحت تاثیر قرار دهند.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان رایمون دانا دایان افزود: توانستیم به عنوان یک 

مجموعه فناور که با سازمان غذا و دارو همکاری داریم، دسترس پذیری خدمات 
فناورانه کنترل کیفی را داخل کشور تسهیل کنیم.

 افزایش کیفیت فرآورده ها با تجهیزات و خدمات فناورانه
پوراکب��ری، به کیفیت س��نجی فرآورده های 
حوزه دام، طیور و آبزیان اش��اره ک��رد و ادامه 
داد: آزمایشگاه مواد اولیه و سم شناسی تمامی 
فرآورده های دریافتی برای آنالیز به طور دقیق 
برای شناس��ایی هر نوع ماده آل��وده یا مخرب 

مورد تحلیل و سنجش قرار می گیرند.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان رایمون دانا 
دایان، ارائه مش��اوره در حوزه تجاری س��ازی و 
راه اندازی کس��ب و کاره��ای فناورانه را بخش 
دیگ��ری از توانمندی های این مجموعه عنوان 
کرد و گف��ت: عالوه بر خدمات کنترل کیفیت 
و یاری رسانی به خطوط تولیدی، پژوهشگران 
و دیگ��ر فن��اوران را در ح��وزه معتبرس��ازی، 
مش��اوره در زمینه رفع کاس��تی های تولید، طراحی و به روزرسانی راه اندازی 
آزمایش��گاه های کنترل کیفی براساس اصول و استانداردهای معتبر و روزآمد، 

همراهی می کنیم.

دانش��جویان بین المللی در انگلستان از دولت می خواهند هزینه های آنها را 
جبران کند زیرا محدودیت های کرونا به شدت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار 

داده است.
فع��االن مدنی، ک��ه نمایندگان دانش��جویان 
بین الملل��ی ب��ه ش��مار می روند، اع��الم کردند 
ک��ه ارائه حداق��ل غرامت جزئی توس��ط دولت 
انگلستان بس��یار مهم و ضروری است. در حالی 
که دانش��گاه ها در ارائه خدمات آموزش��ی کافی 
موفق نبوده اند، بسیاری از آنها توانایی بازگرداندن 
دانش��جویان را ندارند و بنابراین دولت باید وارد 
عمل شود. تغییر ناگهانی دستورالعمل های دولت 
انگلیس به ش��دت بر عملکرد دانش��گاه ها تأثیر 

منفی گذاشته است.
کمک به دانشجویان بین المللی و تجدیدنظر در 
عملکرد دانشگاه ها، نیازمند حمایت دولتی بوده و 
کاری نیست که توسط دانشگاه ها به تنهایی انجام 

شود. آنها باید بودجه بیشتری از دولت دریافت کنند. دولت میلیون ها دالر برای 
حمایت از صندوق مشکالت اضطراری دانشگاه اختصاص داده است.

اما درخواس��ت برای این وجوه و موفقیت در دریافت آن بسیار دشوار است. 

این حمایت صرفا برای کسانی است که واقعاً در شرایط اضطراری، قرار دارند و 
پولی برای خرج کردن ندارند اما این حمایت در بسیاری از دیگر افراد، از جمله 
دانشجویان بین المللی کارآمد نبود. رسیدن به آستانه 1۰ هزار امضا در عرض 
چند روز به معنای پاس��خگویی دولت به موارد 

برجسته در دادخواست است.
دفتر رس��یدگی ب��ه امور آم��وزش عالی در 
انگلیس، خالصه پرونده های ش��کایات ناشی از 
تأثیر ویروس کرونا را منتشر کرده است. عالوه 
بر موارد مطرح ش��ده، در مورد پرداخت اجاره 
بهای محل اقامت که به دانشجویان اختصاص 
داده نمی ش��ود و همچنی��ن درخواس��ت های 

حمایتی بحث صورت گرفته است.
در یک مورد از این شکایت ها دولت ناچار به 
پرداخت 5۰۰۰ یورو جریمه به یک دانشجوی 
پزشکی ش��د. براساس گزارش��ی، قابل توجیه 
نیست که چرا دانشجویان، هزینه های باالتری 
را برای سال های آخر تحصیل پرداخت می کنند؛ در این مورد دانشجو 38هزار 
پوند هزینه س��ال آخر، عالوه بر هزینه ویزا و هزینه های زندگی و تحصیل در 

خارج از کشور پرداخ می کند که غیر قابل توجیه است.

تجهیزات ایران ساخت کیفیت فرآورده های غذایی را سنجید و 
آلودگی  های میکروبی از بین رفت

کیفیت آموزش کاهش یافت و دانشجویان بین المللی انگلستان خواستار 
جبران هزینه ها شدند

ش��هاب خدامرادی / مس��ئول گ��روه حمل ونقل هوش��مند س��تاد 
توس��عه  فناوری ه��ای فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری: اقدامات ستاد توس��عه فناوری های فضایی 
و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 
هوشمندسازی این صنعت کاربردی در کشور منجر به توسعه ابزارها و 

فناوری ها در این عرصه شده است.
کش��ورهایی زیادی در دنیا هس��تند ک��ه با گس��ترش و ترویج این 
فناوری ه��ا، هوش��مندی صنع��ت حمل و نقل خ��ود را رق��م زده اند؛ 
موضوعی که می تواند نقش��ی اثرگ��ذار در ارتقای کیفیت خدمات ارائه 
ش��ده و کاهش مخاطرات در این حوزه ش��ود. این فناوری ها با اجرای 
نقش درس��ت خود تاثیر بس��زایی در ترغیب مردم به اس��تفاده از این 

ابزارها برای ارتقای امنیت سفرهای درون و برون شهری دارند.
بهره برداری از سیستم ها و نرم افزارهای هوشمند قطعا عملکرد بهتر 
و بهینه ت��ری ب��رای صنعت حم��ل و نقل به همراه خواهد داش��ت. به 
گونه ای که مدیران ش��هری و محققان این عرصه اعتقاد دارند اجرایی 
کردن این نرم افزارها می تواند استفاده ایمن، سریع و آسان شهروندان 

به وسایل حمل ونقل عمومی و شخصی را فراهم کند.
اما اگر دست نجنبانیم و خود را به دنیا نرسانیم قطعا گام های بیشتر 
و س��ریع تری را باید طی کنیم تا در این زمینه به کشورهای پیشرفته 
دنیا برس��یم. چ��ون همانطور که سیس��تم های ارتباط��ی و اطالعاتی 

مداوم در حال به روزرس��انی اس��ت، ابزارهای هوشمند شهری نیز هر 
روز پیش��رفته تر می شود بنابراین مدیریت شهری باید ساختار و برنامه 
جام��ع و دقیقی را با توجه به پیش��رفت علم و ابزار برای نظام حمل و 

نقل شهری تعیین کند.
البته س��تاد توس��عه فناوری ه��ای فضایی و حمل و نقل پیش��رفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای همگامی با دنیا در این 
عرصه گام  هایی را با همراهی دیگر نهادهای موثر برداش��ته است. مثال 
در حوزه ترویج، آموزش و توس��عه زیس��ت بوم حمل و نقل هوش��مند 
اقدامات موثری داش��ته و در کنار آن تالش هایی برای تکمیل زنجیره 

این زیست بوم نیز انجام داده است.
برای اینکه بتوانیم از توان دانش��ی دانش��جویان نی��ز در این عرصه 
بهره ببریم هم اقدام ب��ه حمایت از پایان نامه های مرتبط با حمل ونقل 
هوش��مندکردیم. این کار در یک اقدام مش��ترک با دانشگاه های کشور 
دنبال می شود تا پل ارتباطی شویم میان دانشگاه با صنعت و ایده های 

ناب دانشجویان را تجاری سازی می کنیم.
در این مس��یر ظرفیت دانش بنیان ها، استارت آپ ها و مراکز نوآوری 
را ه��م به کار گرفته ایم تا در کنار توان دولتی و هم افزایی های ش��کل 
گرفته میان نهادهای وابسته به دولت، از توان تخصصی این بخش های 
خصوصی نیز اس��تفاده کنیم و مسیری درس��ت با تکمیل همه ارکان 

موردنیاز توسعه این زیست بوم انتخاب کرده باشیم.

پنل های خورش��یدی یکی از سیستم های تامین انرژی شناخته می شوند. این 
دستگاه ها نور و گرمای خورشیدی را به جریان الکتریسیته تبدیل می کند.

و باز هم این طبیعت اس��ت که دس��تمان را می گیرد تا نیازهای خود را تامین 
کنی��م. طبیعتی که با اش��تباهات جبران ناپذیر ما انس��ان ها ح��ال خوبی ندارد و 
زخم های جبران ناپذیری بر پیکره آن خورده اس��ت، اما این سفره الهی باز هم به 
روی ما گسترده است و انسان را یاری می دهد؛ نعمت هایی که اگر بشر قدردان و 

محافظ آنها نباشد، خودش متضرر خواهد شد.
یکی از خوان های گسترده خدا برای انسان، انرژی خورشیدی است که بی منت 
برسرمان می تابد و انتفاع می رساند. این انرژی آسمانی خود را به بشر نمایانده تا با 
استفاده از آن لطمات کمتری به طبیعت بزنیم و به نیازهای مان پاسخ دهیم. انرژی 
طبیعی که به یاری آمده اس��ت تا هم نجاتی باشد برای طبیعت و هم انسان را از 

بحران کاهش انرژی های فسیلی رها کند.
1۰۰ سال پیش بود که برای نخستین بار از انرژی خورشیدی برای تولید بخار 
آب اس��تفاده شد. این بخارهای تولیدش��ده را برای راه اندازی ماشین های مختلف 
اس��تفاده می کردند. این کار ادامه داش��ت تا اوایل دهه ۷۰ که مردم اس��تفاده از 
پنل های خورش��یدی را در ماشین حساب ها تجربه کردند. امروز این پنل ها برای 
شارژ کردن تجهیزات گسترده ای استفاده می شوند و برای تامین انرژی خانه ها و 

مجتمع های تجاری و صنعتی نیز کاربرد دارند.
پنل های خورش��یدی انرژی تجدیدپذیر را می گیرند و به الکتریس��یته تبدیل 
می کنند که با اس��تفاده از این الکتریس��یته می توان مدارهای الکتریکی را شارژ 
کرد. پنل های خورشیدی شامل چندین سلول خورشیدی هستند که هر کدام از 
الیه های سیلیکونی، الیه های فسفری )برای تولید بار منفی( و الیه های بور )برای 

تولید بار مثبت( تشکیل شده اند.
با تابش بسته های انرژی نور خورشیدی و فوتون ها به سطح سلول خورشیدی، 
اکسیتون در آن تولید می شود و با رسیدن الکترون  و حفره به مدار خارجی، جریان 

الکتریکی ایجاد می شود. این روند با نام اثر فوتوولتائیک شناخته می شود.

سقف یک خانه متوسط فضای کافی برای نصب پنل های خورشیدی برای تولید 
انرژی الکتریکی موردنیاز همان خانه را دارد. انرژی الکتریکی تولیدش��ده توس��ط 
پنل های خورش��یدی می تواند مستقیما در طول روز با ذخیره سازی توسط باتری 
در ش��ب مورد استفاده قرار گیرد. امکان فروش برق مازاد بر نیاز خانگی به شبکه 

برق رسانی و دریافت هزینه آن نیز فراهم است.
ایران نیز به این فناوری سیس��تم دوس��ت دار محیط زیس��ت دست یافته است 
و فناوران کش��ورمان پنل هایی برای اس��تفاده در مقیاس صنعتی و خانگی تولید 
کرده اند. هرچند که هنوز این پنل ها جایگاه خود را به ش��کلی مناس��ب در میان 

صنعتگران و خانواده ها باز نکرده است، اما آینده این روند روشن است.
البته برای نهادینه کردن اس��تفاده از این سیس��تم های مدرن و کاربردی نیاز 
اس��ت که اقدامات ترویجی و فرهنگ سازی همزمان با حمایت از تولیدکنندگان 
این محصوالت صورت گیرد تا مسیر برای گسترش طراحی و تجاری سازی آنها در 
کشور فراهم شود. هنوز بسیاری از خانواده ها با این کاربرد، مزایا و ضرورت استفاده 
از این پنل های خورشیدی آشنا نیستند و نیاز است با معرفی درست آن و ترسیم 
آینده ای بدون انرژی های فس��یلی برای کاربران، آنها را به اس��تفاده از این انرژی 
تجدیدپذیر و دوس��ت دار محیط زیست ترغیب کرد. مناطق مرکزی کشور نیز به 
دلیل در اختیار داش��تن نور و گرمای کافی خورشید، بهترین مکان برای استفاده 
از این پنل های خورشیدی هستند. ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری یکی از نهادهایی اس��ت که تالش هایی برای 
گسترش استفاده از این انرژی در کشور دارد، اما این کار به همت و هم افزایی همه 
نهادهای دولتی مرتبط و بخش خصوصی نیاز دارد تا مرجعی قابل اس��تناد برای 

تست پنل های خورشیدی تولیدی و وارداتی شکل گیرد.
اما در این میان ش��اید تجمیع دو سند ملی دانش بنیان انرژی های تجدیدپذیر 
)ش��ورای عالی انقالب فرهنگی( و س��ند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری های 
مرتبط با انرژی خورشیدی )وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو( نیز روشی مناسب برای 

این کار باشد تا این فناوری در کشور توسعه ای همه جانبه بیابد.

دورسـی تبدیل به یکی از طرفداران رمزارزها شده و حتی در بیوگرافی حساب توییترش 
از بیت کوین استفاده کرده. حاال مدیرعامل توییتر می خواهد اولین توییت را بفروشد، البته 
همانطور که می توان حدس زد خریدار به خود توییت دسترسی پیدا نمی کند و این توییت 

همچنان روی این شبکه اجتماعی باقی می ماند.
با توجه به چنین موضوعی، خریدار باید منتظر چه چیزی باشـد؟ اگر فردی بخواهد 
چنین توییتی را بخرد، یک گواهینامه دیجیتال از این توییت را دریافت خواهد کرد که 

به علت امضا و تایید توسط خالق توییتر، منحصر به فرد محسوب می شود.
مسلما خرید چنین گواهینامه ای برای بسیاری بی معنا باشد، اما در ماه های گذشته شاهد 

فروش توکن هـای غیرقابل معاوضه دیگری هم بوده ایم. بـرای مثال می توان به گیف میم 
اینترنتی »Nyan Cat« اشـاره کرد. این میم اینترنتی چندین هفته پیش با پرداخت 300 
اتریوم فروخته شـد که در آن زمان قیمتش به 600 هزار دالر می رسـید. عالوه بر این، یک 
فایـل گیف دیگر هم با قیمت 500 دالر به فروش رسـیده اسـت. چنین خریدهایی نوعی 
حمایت از هنرمندان هم محسـوب می شـود، مخصوصا هنرمندانی که در دنیای دیجیتال 
فعالیت می کنند، با این حال چنین مبالغی برای افرادی مانند جک دورسـی که سـرمایه 
میلیارد دالری دارند، نباید اهمیت داشته باشد. در نهایت باید بگوییم که باالترین پیشنهاد 

قیمتی برای این توییت، هم اکنون برابر 267 هزار دالر است.

ارتقای هوشمند امنیت سفرها

گسترش فناوری برای استفاده از انرژی خورشید؛ جایگاه ایران کجا است

فروش اولین توییت جک دورسی به عنوان »توکن غیرقابل معاوضه« با رقم نجومی

یادداشـت

روی��داد ارائه نیازهای فناورانه صنایع ماکارون��ی نان و غالت با تعامل میان 
فعاالن این صنعت و فعاالن فناور شرکت های دانش بنیان به پایان رسید.

ای��ن رویداد در مرکز نوآوری صنعت غذا با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برگزار ش��د. صاحبان صنایع تراز اول کشور در حوزه های 
پاالی��ش غ��الت، آرد، نان، ماکارونی و ماش��ین آالت صنایع پخت از یک س��و 
و ش��رکت های دانش بنیان و خالق از س��وی دیگر، گرده��م آمدند تا نیازها و 

توانمندی های شان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
از مهمتری��ن ویژگی ه��ای این رویداد می توان به حضور برندهای ش��ناخته 
ش��ده ای چون ن��ان آوران، آرد تهران باختر، زر ماکارون، پارس��یان آنزیم، تک 
ماکارون، صنایع غذایی رش��د، نان س��حر و نیز مش��ارکت نهادهای اثرگذار و 

مرتبط با این حوزه اشاره کرد.

بیش از 27 نیاز فناورانه صنایع نان و غالت مطرح 
شد و 124 شرکت  دانش بنیان به آنها پاسخ داد



در جهان امروز، بازاریابی اینترنتی تنها راهکار رش��د برای هر کسب و 
کاری محس��وب می شود. در این راستا اگر بر روش های قدیمی تر تاکید 
داش��ته باشید، در بهترین ش��رایط نمی توانید حضوری طوالنی مدت را 
در بازار خود تجربه کنید. در این راس��تا آمارها حاکی از آن است که به 
صورت میانگین بیش از چهار س��اعت زمان ش��بانه روز افراد، به گشت 
و گذار در ش��بکه های اجتماعی سپری می ش��ود. این امر به معنای آن 
اس��ت که هیچ فضایی به اندازه شبکه های اجتماعی، در مرکز توجهات 
قرار ندارد. نکته مهم دیگری که اهمیت این شبکه ها را افزایش می دهد، 
از بین رفتن مرزها اس��ت. درواقع شما می توانید در فروشگاه خود حتی 
از دورترین نقاط نیز مخاطب و مش��تری داش��ته باشید. اگرچه تمامی 
مدیران از اهمیت شبکه های اجتماعی آگاه هستند، با این حال عملکرد 
آنها در این ش��بکه ها چندان رضایت بخش نب��وده و در موارد متعددی 
مشاهده شده است که حتی پس از چند سال فعالیت، هنوز به مخاطبان 
مناس��بی دس��ت پیدا نکرده اند. در ای��ن زمینه نکته ای ک��ه باید به آن 
توجه داشته باشید این است که توقعات خود را منطقی نمایید. درواقع 
نمی ت��وان انتظار داش��ت که یک فروش��گاه محلی، ب��ه دنبال کنندگان 
میلیونی دس��ت پیدا کند، با این حال ش��ما باید همواره در مسیر رشد 
قرار داشته باشید. درواقع برای سنجش میزان رشد احتمالی، تنها کافی 
اس��ت تا به سایر صفحات فعال نگاهی داشته باشید. برای مثال طبیعی 
اس��ت که یک صفحه با موضوع ویدئو ه��ای طنز به این خاطر که مورد 
اس��تقبال عمومی قرار دارد، دنبال کنندگان باالیی را نیز به دست آورد، 
با این حال اگر ش��ما قصد فروش محصولی خاص را دارید، بدون ش��ک 
جامع��ه هدف نیز محدودتر خواهد ش��د. همچنین توصیه می ش��ود که 
هی��چ گاه خود را با خری��د دنبال کنندگان تقلبی گ��ول نزنید. به عنوان 
ی��ک برندی که هدف نهایی آن فروش اس��ت، چنین اقدامی تنها باعث 
خواهد شد تا از طی کردن مسیر طبیعی و امکان تحلیل های الزم، دور 
بمانید. درواقع دلیلی نیز برای این اقدام وجود نداشته و تمامی افراد نیز 
به سادگی می توانند تقلبی بودم را تشخیص دهند. برای مثال صفحه ای 
که یک ماه است فعالیت خود را آغاز کرده و اقدامات خاصی را نیز انجام 
نداده اس��ت، ابدا نمی تواند به دنبال کنندگان باال دست پیدا کرده باشد. 
در ادامه راهکارهایی را بررس��ی خواهیم کرد که باعث می شود تا تداوم 

بخشیدن به جریان کسب دنبال کننده را داشته باشید.
1-از مخاطبان بخواهید تا اشتراک گذاری داشته باشند 

در ش��بکه های اجتماع��ی مهمتری��ن راز موفقیت، تعامل مناس��ب با 
مخاطبان اس��ت. در این راس��تا توصیه می شود که از مخاطبان خود در 
کپش��ن پس��ت ها بخواهید که محتوای ارس��الی را با مخاطبان خود به 
اش��تراک بگذارند. حتی درخواست بدون تعیین جایزه نیز معموال باعث 
می شود که ۲۰درصد از مخاطبان شما چنین اقدامی را انجام دهند که 
خود به معنای افزایش ش��انس کس��ب مخاطبان جدید خواهد بود. در 
کنار این موضوع با برگزاری مسابقات مختلف، باعث خواهید شد تا افراد 
در صفحات ش��ما برای آنکه برنده شوند، اقدام به تبلیغ شما نمایند که 
خود می تواند با نتایج بس��یار خوبی همراه باشد. به صورت کلی در گام 
نخس��ت شما باید به دنبال آن باش��ید که مخاطب واکنشی به اقدامات 

شما داشته باشد و تمایل برای به اشتراک گذاشتن آن را پیدا کند. 
2-هدیه هایی را مدنظر قرار دهید 

درواقع برای این امر که مخاطب تمایل به انجام اقدامات موردنظر ش��ما 
را داشته باشد، الزم است تا انگیزه سازی نمایید. در این رابطه ایجاد جایزه 
یکی از این موارد محس��وب می شود. برای مثال می توانید کدهای تخفیف 
ویژه را مدنظر قرار دهید. یکی از سواالت اصلی اکثر مدیران در رابطه با این 
اقدامات، پرهزینه بودن آنها است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این اس��ت که همواره براساس بودجه خود اقدام کنید. درواقع دلیلی برای 
کپی برداری از اقدامات س��ایر برندها وجود ندارد. همچنین با نظرسنجی، 
می توانید هدیه هایی را تعیین نمایید که باالترین حد تاثیر را دارند. در این 
راستا فراموش نکنید که برای هدیه دادن، شما می توانید خالقیت باالیی را 
داشته باشید. درواقع نباید خود را به چند حوزه محدود کنید. برای مثال 
یکی از جالب ترین این اقدامات، گذراندن یک روز در کنار ش��رکت است. 
این امر به معنای آن است که افراد می توانند به صورت مستقیم با اقدامات 
روزمره و روند انجام کارها، آشنا شوند که خود در زمینه اعتمادسازی نیز 
امری بسیار مهم خواهد بود. درواقع یکی از اشتباهات رایج اکثر برندهای 
فعال در شبکه های اجتماعی این است که خود را محدود به بستر اینترنت 
کرده اند. این امر در حالی است که شما نباید از سایر روش های فروش نیز 

غافل شوید. 

3-با اینفلوئنسرها همکاری داشته باشید 
اینفلوئنس��رها به علت حوزه های جذابی که در آن فعالیت دارند، مرکز 
توجهات را در ش��بکه های اجتماعی تس��خیر کرده اند. تحت این ش��رایط 
همکاری با اینفلوئنس��رها ای��ن امکان را مهیا می کند که ش��انس جذب 
مخاطبانی فراتر از حد انتظار خود را داش��ته باشید. با این حال بهتر است 
که این همکاری صرفا تبلیغ مس��تقیم نباشد. درواقع این نکته را فراموش 
نکنید که تبلیغ غیرمستقیم، شیوه ای حرفه ای تر محسوب می شود. در کنار 
این موضوع به هر میزان که ارتباط فعالیت اینفلوئنس��ر موردنظر  با حوزه 
کاری شما بیشتر باش��د، طبیعی است که در معرض دید مخاطبانی قرار 
خواهید گرفت که آمادگی ذهنی بیشتری برای تمایل به دنبال کردن شما 
را داشته باش��ند. همچنین در رابطه با میزان موفقیت یک اینفلوئنسر در 
جذب مخاطب، مهمترین عامل، نرخ تعامل آن اس��ت. درواقع الزم اس��ت 
تا به تعداد بازدید اس��توری ها و نرخ اشتراک گذاری پست ها، توجه داشته 
باشید. شاید بتوان مهمترین عاملی که باعث می شود تا بسیاری از برندها 
با اینفلوئنس��رها همکاری نداشته باشند، پرهزینه بودن این اقدام باشد، با 
این حال نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که چنین 
همکاری هایی به مراتب کم هزینه تر از بسیاری روش های بازاریابی است. به 
همین خاطر با حذف نمونه هایی که تاثیر گذشته خود را از دست داده اند، 

بدون شک بودجه این اقدام را به دست خواهید آورد. 
4-احساسات مخاطب را درگیر کنید 

درواقع مخاطب باید از اقدامات ش��ما تحت تاثیر قرار بگیرد تا ش��انس 
اش��تراک گذاری باالیی را داشته باش��ید. در این راستا فراموش نکنید که 
تنها جذب مخاطب مهم نبوده و شما باید برای ماندگاری آنها، یک برنامه 
وفاداری مش��تری را ایجاد نمایید که برای درک بهتر این موضوع، توصیه 
می ش��ود که مقاالت مرتبط را مطالعه نمایید. یکی از احساساتی که تاثیر 
بس��یار خوبی در زمینه ف��روش دارد، کمبود اس��ت. در این رابطه کمبود 
کاال و زم��ان، خود باعث خواهد ش��د تا تمایل اف��راد به خرید نیز افزایش 
پیدا کند. در این راستا توصیه می شود که همواره به اتمام موجودی خود 
تاکید داش��ته باشید. اینس��تاگرام ابزاری برای زمان س��نجی نیز دارد که 
استفاده از آن توجهات مخاطب را افزایش خواهد داد. این مسئله خصوصا 
در اس��توری ها، با نتایج بس��یار خوبی همراه خواهد بود. در رابطه با میزان 
فعالیت های ش��ما توصیه می شود که برای شروع، یک روز در میان پست 
داشته باشید و هر روز دو استوری را منتشر کنید، با این حال این آمار تنها 
برای شروع بوده و پس از آن الزم است تا به دنبال افزایش حجم محتواها 
باشید، با این حال این امر نباید باعث شود که به کیفیت لطمه ای وارد شود. 
درواقع  این امر طبیعی است که پس از چند ماه، به یک تیم تخصصی برای 

فعالیت در صفحه خود نیاز داشته باشید.
5-از IGTV برای پرسش و پاسخ استفاده کنید

بدون ش��ک مخاطب شما سواالت بسیاری دارد، با این حال نباید توقع 
داشته باشید که آنها از طریق دایرکت در این زمینه اقدام نمایند. همچنین 
نمایش تصویر شما کمک خواهد کرد تا افراد به اعتماد بیشتری نسبت به 
ش��ما دست پیدا کنند. به همین خاطر نیز توصیه می شود که حداقل هر 
ماه، یک IGTV را قرار دهید که در آن اقدام به پاس��خ دادن به س��واالت 
می کنی��د. در این زمینه اگر هر ماه و یا هر هفته، یکی از کارمندان ضمن 
معرفی خود اقدام به پاسخ دهی نماید، خود کمک خواهد کرد تا تیم شما 
نیز معرفی شود که خود در زمینه جلب اعتمادها، بسیار مهم خواهد بود. 

6-از قابلیت Reels استفاده نمایید
دلیل موفقیت های فراتر از حد تصور شبکه اجتماعی تیک تاک این بوده 
اس��ت که آنها به خوبی عالیق مخاطب امروز را شناسایی کرده اند. درواقع 
مخاطب امروزه به دنبال راحتی اس��ت. در ای��ن رابطه آمارها حاکی از آن 
است که ویدئوها در صدر عالیق قرار دارد. با این حال این امر یک واقعیت 
است که برای بسیاری از افراد ایجاد ویدئوهای طوالنی امکان پذیر نبوده و 
این امر از حوصله مخاطب نیز خارج اس��ت. به همین خاطر نیز زمان 3۰ 
ثانیه، می تواند جذابیت باالیی را داش��ته باش��د که اینستاگرام در راستای 
رقابت با تیک تاک، بخش��ی با نام ریلز را جدیدا راه اندازی کرده اس��ت که 
ب��ه علت آنکه هر فردی می تواند نمونه آن را تولید کند، بهترین فضا برای 
برگزاری انواع چالش ها محس��وب می ش��ود. برای این امر که چالش شما 
با ش��انس دیده شدن باالتری نیز همراه باش��د، می توانید از اینفلوئنسرها 
اس��تفاده کنید. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید 
این است که به صورت کلی، موضوعات طنز و سرگرم کننده، شانس دیده 

شدن باالتری را دارند. 
7-دنبال کنندگان خود را دنبال نمایید 

یکی از تصورات غلط این اس��ت که صفحات تجاری نباید افراد را دنبال 
نمایند. این امر تنها باعث خواهد شد تا نرخ رشد پایینی را داشته باشید. 
در این راستا توصیه می شود که در کنار دنبال کردن مخاطبان حال حاضر 

خود، اقدام به پیدا کردن و دنبال کردن افرادی نمایید که احتماال کس��ب 
و کار ش��ما برای آنها جذابیت باالیی را به هم��راه دارد. برای مثال اگر در 
زمینه فروش محصوالت کوهنوردی فعالیت دارید، دنبال کردن مخاطبان 
صفحات مش��ابه، یک اقدام هوش��مندانه خواهد بود. با این حال فراموش 
نکنید که ش��ما تنها می توانید ۷5۰۰ نفر را دنبال کنید. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا همواره آمار مخاطبان خود را داش��ته باشید تا آنهایی را که 
متقابال ش��ما را دنبال نکرده اند را از فهرست خارج کنید. با این اقدام شما 
همواره فضا برای دنبال کردن افراد جدید را خواهید داشت. پس از آنکه به 
۷5۰۰ دنبال کننده موردنظر رسیدید، اکنون الزم است تا براساس فعالیت 

آنها نظیر الیک و بازدید استوری ها، اقدام به کم کردن نمایید. 
8-از دیگر شبکه ها غافل نشوید 

اشتباه بزرگ بسیاری از برندها این است که تصور می کنند برای موفقیت 
در یک ش��بکه، الزم اس��ت تا خود را محدود به آن نمایند. در این راس��تا 
اگرچه الزم است تا اولویت بندی داشته باشید، با این حال این امر به معنای 
محدودکردن خود نیز نیست. به همین خاطر فعالیت در شبکه های دیگر 
نظیر فیس بوک، توییتر، یوتیوب، تیک تاک و... خود کمک خواهد کرد تا 
در نهایت تعداد مخاطبان اینستاگرام شما نیز افزایش پیدا کند، با این حال 
فراموش نکنید که آدرس صفحه باید به خوبی در هر ش��بکه دیگری ذکر 
ش��ود. همچنین بهتر است که در هر شبکه اجتماعی، فعالیت متفاوتی را 

داشته باشید تا دلیلی برای دنبال کردن سایرین وجود داشته باشد.
9-مخاطبان فعال خود را شناسایی نمایید 

این امر یک واقعیت است که تمامی مخاطبان شما به یک اندازه فعالیت 
ندارند. در این راستا افرادی که بیشترین فعالیت را دارند، باید مورد توجه 
ویژه ش��ما باش��ند. درواقع ش��ما می توانید از آنها برای طرح های جدیدتر 
اس��تفاده نمایید که معموال با استقبال آنها همراه خواهد بود. این مسئله 
خ��ود کمک خواه��د کرد تا نیاز تولید محتوای ش��ما کاهش پیدا کرده و 

زمینه های جدیدی برای جذب مخاطب را داشته باشید. 
10-از محبوب ترین هشتگ های رقبای خود استفاده نمایید 

یک��ی از راهکاره��ای مناس��ب برای کس��ب موفقیت این اس��ت که از 
هشتگ ها استفاده کنید. این امر باعث خواهد شد تا محتواهای شما وارد 
دسته بندی های مختلفی ش��ود که شانس دیده شدن را افزایش می دهد، 
با این حال ش��ما برای استفاده از هش��تگ ها فضایی محدود را در اختیار 
داش��ته و به همین خاطر الزم است تا مرتبط ترین ها را شناسایی نمایید. 
در این راستا تحلیل صفحات رقبا، یکی از اقدامات بسیار مناسب محسوب 
می ش��ود. این امر کمک خواهد کرد تا در کمترین زمان، بهترین ها را پیدا 
کنید. همچنین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که در 
حساب های تجاری اینستاگرام، می توانید میزان پیدا کردن پست موردنظر 
براساس هشتگ را بیابید. این امر کمک خواهد کرد تا نسبت به تاثیرگذار 

بودن و یا پسرفت کردن آنها، آگاهی پیدا کنید. 
11-بازی سازی داشته باشید 

فلس��فه ش��بکه های اجتماعی، سرگرم کردن افراد اس��ت. در این راستا 
توصیه می ش��ود که به جای تاکید بیش از حد بر روی فروش، س��رگرمی 
ایج��اد نمایید. در این زمینه می توانید از طریق الیو، یک بازی جذاب را با 
دنبال کنندگان خود انجام دهید و یا در پس��ت ها و اس��توری ها، مسابقات 
پرسش و پاسخی قرار دهید و برنده را اعالم نمایید. این دسته از اقدامات 
بس��یار جذاب بوده و برای پیدا کردن ایده های بیشتر، می توانید صفحات 
مختلف را مورد بررسی قرار دهید. درواقع در این زمینه دلیلی وجود ندارد 

که خود را صرفا به صفحه رقبا محدود کنید. 
12-الیوهای سریالی ایجاد نمایید 

از دیگر اقدامات بسیار تاثیرگذار این است که با مخاطبان خود الیوهای 
سریالی داشته باشید. منظور از این بخش این است که به جای تمام کردن 
یک موضوع در یک الیو یک ساعته که بدون شک از حوصله مخاطب نیز 
خارج اس��ت، آن را به چند الیو کوتاه تقس��یم نمایید. این سیاست باعث 
خواهد ش��د تا افراد کنج��کاوی الزم برای دنبال ک��ردن ادامه فعالیت را 
داشته باشند. از این سیاست می توانید برای آموزش های مفید و مرتبط با 
حوزه کاری خود نیز اس��تفاده نمایید که در افزایش احساس نیاز مخاطب 

تاثیرگذار خواهد بود.
13- برنامه بازاریابی داشته باشید

در نهای��ت برای آنک��ه موفقیت مداومی را تجربه نمایید، الزم اس��ت تا 
برنامه ریزی دقیقی را داش��ته باشید. برای کسب یک هدف، در یک راستا 
قرار دادن اقدام��ات امری کامال ضروری بوده که در برنامه های بلندمدت، 
می ت��وان به این موارد دس��ت پیدا کرد. در ایجاد برنامه بهتر اس��ت که با 
تمامی افراد تیم مش��ورت داشته باش��ید. این امر کمک خواهد کرد تا به 

نتایج بهتری دست پیدا کنید. 
business2community.com :منبع
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افزایش 300 درصدی فروش خرده فروشی 
اسپروت 

خرده فروش��ی اسپروت در طول سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ رشد 
قاب��ل مالحظه ای در زمین��ه فروش آنالین تجربه کرده اس��ت. این 
امر برای کس��ب و کاری س��نتی که به طور معم��ول عالقه ای برای 
حضور در عرصه دیجیتال نشان نمی دهد، موفقیت عجیبی محسوب 
می ش��ود. کمتر کارش��ناس بازاریابی و فروش��ی انتظار مشاهده نام 
اس��پروت در میان برندهای موفق در زمینه فروش آنالین را داشت، 
با این حال اس��تفاده از استراتژی های فروش آنالین در طول دوران 
کرونایی از س��وی این برند نیز دنبال ش��ده است. براساس گزارش 
رس��می اس��پروت میزان فروش آنالین این برند در سه ماهه پایانی 
س��ال ۲۰۲۰ به میزان 3۰۰ درصد افزایش یافته اس��ت. این امر در 
آینده س��رمایه گذاری هرچه بیش��تر اس��پروت در حوزه بازاریابی و 

فروش آنالین را به همراه خواهد داشت. 
grocerydive.com :منبع

کمپین بازاریابی والمارت با ویدئوهای آشپزی 
سلبریتی ها

والم��ارت در تازه ترین اق��دام بازاریاب��ی اش از ویدئوهای آموزش 
آش��پزی با حضور س��لبریتی های مش��هور رونمایی کرده است. این 
کمپین بخش��ی از برنامه آموزش آش��پزی والمارت برای خانواده ها 
در طول دوران کروناس��ت. بس��یاری از افراد در ط��ول دوران کرونا 
نس��بت به  طبخ غذا در منزل ش��ان اقدام می کنند، با این حس��اب 
تهیه مجموعه ویدئوهای آموزش آشپزی ایده بازاریابی بسیار جذابی 
خواه��د بود. این مجموعه در ۲۲ قس��مت برای نمایش تهیه ش��ده 

است. 
هنوز از س��تاره های حاضر در ویدئوهای آش��پزی والمارت به طور 
کامل رونمایی نشده است، با این حال برخی از چهره ها نظیر سوفیا 
وارگارا در نخس��تین قس��مت از مجموعه موردنظ��ر حضور خواهند 
داشت. این امر جذابیت های ویدئوهای والمارت برای مخاطب هدف 
را افزای��ش می دهد بنابراین در ادامه مس��یر بازاریابی والمارت باید 

انتظار حضور ستاره های عرصه هنر و ورزش را داشته باشیم. 
براساس نظرس��نجی اخیر والمارت از مش��تریانش، 8۷ درصد از 
آنها مشاهده ویدئوهای آموزش آشپزی با حضور سلبریتی ها را ایده 
جذابی تلق��ی کرده اند. این امر بیانگر موفقی��ت قطعی کمپین تازه 

بازاریابی این برند در بازارهای مختلف خواهد بود. 
marketingdive.com :منبع

کمپین پپسی با حضور باب راس به لطف 
فناوری دیپ فیک

برند ام تی ان دو، یکی از برندهای زیرش��اخه پپسی، در تازه ترین 
کمپین بازاریابی اش نس��بت به اس��تفاده از چهره باب راس، نقاش 
مش��هور و فقید آمریکایی، اقدام کرده اس��ت. ب��دون تردید این امر 
با توجه به گذش��ت مدت زمانی طوالنی از ف��وت باب راس عجیب 
به نظر می رس��د. براس��اس گزارش ام تی ان دو، این برند به منظور 
اس��تفاده از چهره باب راس در کمپین بازاریابی تازه اش رضایت نامه 
رسمی از ش��رکت باب راس دریافت کرده است. این شبیه سازی به 

لطف استفاده از فناوری دیپ فیک امکان پذیر شده است. 
تی��م بازاریابی ام تی ان دو، پس از مدت ها تالش برای اس��تفاده 
از یک چهره مش��هور در کمپین بازاریابی شان به استفاده از فناوری 
دیپ فیک رو آورده اند. ویدئوی رس��می این کمپین با نام »قسمت 
گم ش��ده« در تاریخ ۶ مارس به طور رس��می رونمایی خواهد شد. 
پلتفرم هدف برای این کمپین نیز یوتیوب اس��ت. داستان اصلی این 
ویدئوی بازاریابی درس��ت مانند برنامه مشهور لذت نقاشی پیرامون 
ش��یوه های خلق آثار هنری جری��ان دارد. تفاوت اصلی در این میان 
اس��تفاده بازاریاب های پپسی از باب راس برای ترسیم لوگوی ام تی 

ان دو است. 
marketingdive.com :منبع
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تولید محتوای بازاریابی مناس��ب و جذاب در حوزه B۲B امر س��اده ای 
نیست. بسیاری از کارشناس ها این امر را همراه با چالش های بسیار زیادی 
ارزیاب��ی می کنند. اگر ب��ا انصاف به ماجرا نگاه کنیم، ح��وزه B۲B دارای 
پیچیدگی های بسیار زیادی است، اما راهکار دیگری برای برندها به منظور 
موفقیت در این حوزه نیست. پذیرش ریسک های این حوزه و تالش برای 

رقابت بازاریابی با دیگر برندها امر مهمی است. 
براس��اس گ��زارش موسس��ه Small Bitz Trends، ۴8 درص��د از 
مش��تریان حوزه B۲B نسبت به مشاهده محتوای بازاریابی به طور کامل 
بی انگیزه هستند. این امر نکته بسیار مهمی برای برندها محسوب می شود، 
با این حس��اب هر کسب و کار باید برنامه ای مشخص برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف داشته باشد. معنای ضمنی انگیزه پایین کاربران برای 
مش��اهده محتوای بازاریابی در حوزه B۲B کیفیت پایین کمپین هاست. 

همچنین شهرت منفی حوزه موردنظر را نیز باید مدنظر قرار داد. 
اش��تباه برخ��ی از برنده��ا ارزیابی وضعی��ت بازاریابی B۲B براس��اس 
حوزه هایی نظیر B۲C اس��ت. درک تفاوت های میان حوزه های موردنظر 
برای فعالیت مناس��ب امری ضروری خواهد بود. اگر کسب و کارها به این 
نکته مهم توجه نداشته باشند، شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف پیدا نخواهند کرد. 
تولی��د محتوا در ش��بکه های اجتماعی به دلیل حضور ش��مار باالیی از 
کاربران دارای مزیت های مش��خصی برای کس��ب و کارهاست. بسیاری از 
برندها دارای اکانت رس��می در ش��بکه های اجتماعی هستند. نکته مهم 
در ای��ن میان تالش برای تولید محتوای جذاب به منظور رقابت مناس��ب 
با کس��ب و کارهای گوناگون است. متاسفانه بس��یاری از برندها براساس 
ایده های کلیشه ای و تکراری در تالش برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب 
هدف هس��تند. شاید این امر در نگاه نخست بدون هرگونه ایرادی به نظر 
برسد، اما در بلندمدت مشکالت زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد 
داش��ت. وقتی برندهای زیادی در عرصه بازاریابی B۲B حضور دارند، باید 
نسبت به افزایش کیفیت محتوای بازاریابی برای جلب نظر مخاطب هدف 
توجه نش��ان دهیم. در غیر این صورت جایگاه مناسبی در میان برندهای 

مورد عالقه مشتریان نخواهیم داشت. 
ب��دون تردید تالش برای تولی��د محتوای متفاوت و رقابت مناس��ب با 
برندهای حاضر در بازار اهمیت بسیار زیادی دارد. نکته مهم در این میان 
ناتوانی برخی از برندها برای اجرای چنین طرحی اس��ت. این امر همیشه 
با فقدان ایده مناس��ب همراه است بنابراین دسترسی به ایده های مناسب 
برای ارزیابی وضعیت برندهای مختلف در این حوزه امری ضروری خواهد 
ب��ود. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از ایده های مناس��ب برای 
 B۲B ایجاد تمایز میان کس��ب و کارمان با دیگر رقب��ا در حوزه بازاریابی
اس��ت. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد بررسی قرار 

خواهیم داد. 
معرفی محصول به زبانی ساده

یکی از س��خت ترین کارها در حوزه بازاریابی B۲B تالش برای توس��عه 
پیام های بازاریابی پیچیده است. بسیاری از برندها در حوزه کسب و کار در 
تالش برای فروش محصوالت تخصصی هستند. این امر نیازمند بیان نکات 
بس��یار پیچیده و دشوار است. درس��ت به همین خاطر برخی از مشتریان 
نس��بت به مزیت محص��ول موردنظر و حتی کارب��ردش اطالعات کاملی 
دریافت نمی کنند. نتیجه این امر همیش��ه کاه��ش فروش و ناتوانی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
وظیفه اصلی هر بازاریاب تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
است. این امر باید با توضیحات دقیق و ساده صورت گیرد. هرچه مفاهیم 
سخت و تخصصی حوزه کس��ب و کارمان را در قالبی ساده تر بیان کنیم، 
ش��انس باالتری برای جلب نظر مخاطب هدف خواهیم داشت. شاید این 
امر در نگاه نخست بسیار دشوار به نظر برسد، اما رمز موفقیت بسیاری از 

برندها و تیم های بازاریابی در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. 
امروزه حوصله کاربران در ش��بکه های اجتماعی برای توجه به محتوای 
بازاریابی بس��یار کاهش یافته است. معنای این امر ضرورت تولید محتوای 
دقیق، واضح و تاثیرگذار برای تعامل با مخاطب هدف است. اگر این نکات 
مدنظر برندها قرار نداش��ته باشد، ش��انس چندانی برای تعامل با مخاطب 
هدف نخواهند داش��ت. برخی از کسب و کارها نیز در این میان در تالش 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هی��چ توضیحی در مورد مزیت 
محصول شان مطرح نمی کنند. این امر در حوزه B۲B به معنای صرف نظر 

از جلب نظر مشتریان خواهد بود. 
هر محصول در بازار باید به کار مشتریان بیاید. رفع مشکالت مشتریان 

در تمام حوزه های کسب و کار یک امر مهم و کاربردی است بنابراین باید 
به بهترین شکل ممکن مدنظر برندها قرار گیرد. در غیر این صورت فرآیند 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان در حوزه B۲B و به طور کلی تمام حوزه های 

کاری با چالش های مهمی رو به رو خواهد شد. 
 B۲B تالش برای کمک به مش��تریان مهمترین نکته در حوزه بازاریابی
محس��وب می شود. بسیاری از مشتریان در زمینه خرید محصوالت دارای 
تردیدهای مداوم هس��تند. کس��ب و کارهای موفق همیشه به مشتریان 
توصیه های کاربردی در مورد خرید محصوالت مناس��ب می کنند. این امر 
جایگاه برند را از فروش��نده ای صرف به مشاوری مطمئن در نزد مشتریان 

ارتفا خواهد داد. 
ارجاع به سایت های معتبر

امروزه ایجاد اعتماد در میان مش��تریان امر بس��یار مش��کلی محسوب 
می شود. بس��یاری از کاربران نسبت به ادعاهای برندها تردید جدی دارند 
بنابراین تاثیرگذاری بر روی کاربران چالشی مهم برای بازاریاب ها محسوب 
می شود. کس��ب و کارهای حوزه B۲B عالوه بر مش��تریان عادی باید بر 
روی دیگر کس��ب و کارها نیز برای فروش محصوالت ش��ان تاثیر بگذارند. 
ش��اید این امر در نگاه نخست بسیار سخت باشد، اما راهکارهایی نیز برای 

انجامش وجود دارد. 
کارب��ران در ش��بکه های اجتماعی اغل��ب اوقات اعتماد بس��یار باالیی 
به ادعاهای س��ایت های معتبر دارند. س��ایت های تحلیلی نظیر فوربس یا 
بیزینس اینس��ایدر با همکاری برخی از کارش��ناس های برجسته اقدام به 
تولی��د محتوا و ارزیابی وضعیت برندهای مختلف می کنند. این امر امکان 
اس��تفاده از یافته ها و مقاالت چنین سایت هایی برای توسعه کسب و کار 

را فراهم خواهد کرد. 
اگر کسب و کار شما دارای شهرت مناسبی در میان سایت های تحلیلی 
است، باید از مطالب آنها پیرامون برندتان استفاده نمایید. این امر به معنای 
بازنش��ر مقاالت سایت های معتبر درباره برندمان است. شاید این امر ابتدا 
بس��یار سخت به نظر برسد، اما برخی از کسب و کارها در طول زمان این 
فرآیند را به خوبی یاد گرفته اند. مهمترین نکته یافتن محتوای جذاب برای 
مخاطب هدف و بازنشر رسمی اش است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای 

کسب و کارها خواهد داشت. 
بدون تردید کس��ب موفقیت در زمینه کس��ب وکار ب��ه معنای نگارش 
محتوا از س��وی س��ایت های معتبر پیرامون کس��ب و کارمان خواهد بود. 
مهمترین مس��ئله در این میان تالش برای مدیریت ش��هرت و استفاده از 
محتواهای موردنظر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. برخی از 
کسب و کارها در این راستا بدون ارجاع به سایت های معتبر اقدام به بیان 
موفقیت های شان می کنند. شاید این امر ایده جذابی باشد، اما تاثیرگذاری 
بسیار اندکی بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد داشت بنابراین باید در 
مقیاس��ی وسیع نسبت به ایجاد تغییرات اساسی در نحوه فعالیت برندمان 
اقدام نماییم. در غیر این صورت حتی با کسب موفقیت های قابل مالحظه 

نیز توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مان را نخواهیم داشت. 
استفاده درست از هشتگ ها

بدون تردید بازاریاب ها مطالب زیادی در مورد اهمیت هشتگ ها مطالعه 
کرده اند. س��االنه ش��مار باالیی از محتوای بازاریابی به لطف هشتگ های 
مناسب موفق به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می شود. مسئله اساسی 
در این میان نحوه پیدا کردن هشتگ های مناسب است. ساده ترین راهکار 
در این میان ارزیابی وضعیت فعالیت رقبای برندمان است. کسب و کارهای 
بزرگ به طور معمول از هش��تگ های مناسبی استفاده می کنند بنابراین 
کسب و کارها توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس استفاده 

از چنین شیوه هایی را پیدا خواهند کرد. 
اینتل یکی از برندهای موفق در زمینه اس��تفاده از هشتگ های مناسب 
برای بازاریابی B۲B است. این برند دارای توانایی بسیار زیادی برای ایجاد 
ارتباط میان رویدادهای مختلف و مناس��بت های خاص با حوزه کاری اش 
اس��ت. درست به همین خاطر محتوای بازاریابی اش به طور مداوم مدنظر 
مخاط��ب هدف قرار می گیرد. برخی از کس��ب و کارها در این میان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بر روی تبریک های معمولی مناسبت ها 
تاکید دارند. اینتل در عوض بر روی بیان داستان هایی جذاب و همچنین 
ایجاد ارتباط میان مناسب موردنظر و محصوالتش تاکید می کند. یکی از 
مثال هال واضح در این میان بزرگداش��ت روز زن اس��ت. اینتل در حساب 
رسمی اش در توییتر نسبت به بیان تاثیرگذاری محصوالتش بر روی کمک 
به زنان کارآفرین در سراسر دنیا اقدام کرده است. شاید این امر بسیار ساده 
به نظر برسد، اما تاثیرگذاری بسیار مطلوبی بر روی مشتریان به همراه دارد. 
استفاده از هشتگ های درست همیشه از طریق ارزیابی وضعیت فعالیت 
رقبا صورت نمی گیرد. گاهی اوقات کس��ب و کارها باید نسبت به نوآوری 
نیز اقدام نمایند. بهترین ایده در این میان تالش برای بازاریابی براس��اس 

جس��ت وجوی کلیدواژه ها در گوگل اس��ت. گوگل ترندز یکی از ابزارهای 
کارب��ردی این غ��ول دنیای آنالین ب��رای کمک به بازاریاب ها محس��وب 
می شود. نکته جالب اینکه خدمات وسیعی از این سرویس به طور رایگان 
در دسترس بازاریاب ها قرار می گیرد. جست وجوی کلیدواژه های پرطرفدار 
در حوزه کس��ب و کارتان امکان یافتن نمونه های تازه و عملکرد متفاوت 
نسبت به رقبا را به همراه خواهد داشت بنابراین دیگر نیازی برای الگوبردای 

از رقبا و مواجهه با انتقادات مشتریان در این راستا نخواهد بود. 
نگارش کپشن های جذاب

استفاده از ویدئو به عنوان بخشی از فرآیند بازاریابی امر رایجی محسوب 
می ش��ود. فرمت ویدئو در طول سال های اخیر به دلیل سهولت مشاهده و 
همچنین س��ادگی انتقال پیام های بازاریابی مدنظر بسیاری از برندها قرار 
گرفته اس��ت. کاربران نیز مش��اهده ویدئوهای جذاب را به مطالعه متن یا 
گ��وش دادن به فرمت صوت��ی ترجیح می دهند. این امر حتی با توس��عه 
پادکس��ت ها نیز س��لطه محتوای ویدئویی را تهدید نمی کند بنابراین هر 
برندی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید از ویدئوهای مناس��ب 

استفاده نماید. 
حوزه بازاریابی B۲B نس��بت به ح��وزه B۲C دارای ماهیت تخصصی 
بیش��تری اس��ت. این امر تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف را بدل به 
گزینه ای جذاب برای کس��ب و کارها می کند بنابراین بس��یاری از برندها 
برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف در عمل نیازمند تولید محتوای 

ویدئویی با ماهیت حرفه ای و تخصصی خواهند بود. 
اگر کسب و کار شما دارای ایده های جذابی برای تولید محتوای ویدئویی 
اس��ت، باید نسبت به کپشن های جذاب نیز توجه نشان دهید. بسیاری از 
ویدئوهای جذاب در ش��بکه های اجتماعی بدون هرگونه کپش��نی منتظر 
می شود. این امر تاثیر بسیار منفی بر روی وضعیت ویدئوهای موردنظر به 
همراه خواهد داش��ت. امروزه کاربران در صورت مشاهده ویدئوهای بدون 
کپش��ن مناسب از مشاهده بیشتر صرف نظر خواهند کرد بنابراین برندها 
باید برنامه ای مش��خص برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس 

ترکیب ویدئو و کپشن مناسب داشته باشند. 
کپشن ها در شبکه های اجتماعی محدودیت کاراکتر متفاوتی دارند. این 
امر به معنای تالش برای نگارش کپش��ن های طوالنی نیس��ت. مهمترین 
توصیه در این میان تالش برای رعایت اختصار در زمینه نگارش کپش��ن 
اس��ت. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، فرآیند تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با مش��کالت بسیار زیادی مواجه خواهد شد. هرگونه 
ایج��اد تغییری در وضعی��ت بازاریابی برند باید براس��اس اطالعات دقیق 
صورت گیرد. این امر در مورد وضعیت کپش��ن ها با رعایت اختصار تحقق 
پیدا می کند. نگارش کپش��ن کوتاه در حداکثر 8۰ کاراکتر ایده مناس��بی 
اس��ت. اگر کپشن اولیه برندتان طوالنی تر از این تعداد شد، باید نسبت به 
خالصه س��ازی مطالب اقدام نمایید. در غیر این صورت جلب نظر مخاطب 

هدف سخت خواهد شد. 
مهم نیست چه نوع محتوایی را بارگذاری می کنید، نکته مهم ایجاد حس 
و حالی خودمانی و مشخص برای کاربران است. امروزه بسیاری از کاربران 
به دلیل حس و حال جذاب محتوای بازاریابی برند نس��بت به مشاهده اش 
اقدام می کنند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای جلب نظر مخاطب هدف 
دارد. کاربران مش��اهده تغییرات سریع در ویدئوهای پشت سر هم برندها 
را نوعی نقطه ضعف ارزیابی می کنند. هر برند باید توانایی تولید محتوا به 
طور مداوم با کیفیتی بهینه را داشته باشد. در غیر این صورت شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نخواهد کرد. 
استفاده از طیف رنگ های مش��خص در زمینه تولید محتوای ویدئویی 
یکی از مهمترین نکات برای ایجاد حس و حالی ثابت اس��ت. امروزه اغلب 
برندهای بزرگ از رنگ های موجود در لوگوی شان در زمینه تولید محتوای 
بصری اس��تفاده می کنند. مهمترین مثال در این رابطه برند نایک اس��ت. 
این برند دارای لوگوی مش��کی است بنابراین رنگ مشکی در کمپین های 
بازاریابی این برند نقش مهمی را ایفا می کند. ش��اید در نگاه نخست نایک 
از رنگ مشکی به طور تصادفی استفاده نماید، اما با اندکی ارزیابی دقیق تر 
ماجرا امکان مشاهده دقت نظر تیم بازاریابی این برند فراهم می شود. این 
برند برای نمایش اقتدار و همچنین ویژگی های برتر برندش به طور معمول 
از رنگ مشکی استفاده می کند. این امر در مورد سایر برندهای بزرگ دارای 

طیف رنگی مشکی در لوگوی شان نیز مصداق دارد. 
بدون تردید هر برند دارای لوگوی منحصر به فردی اس��ت. اگر کسب و 
کار ش��ما در حوزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی در تالش برای رقابت 
با دیگر برندهاس��ت، باید نسبت به اس��تفاده از طیف رنگ لوگوی اش در 
محتوای بصری اقدام نماید. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف نخواهید داشت. 
نمایش پشت صحنه کسب و کار به مخاطب هدف

برندهای بزرگ در حوزه B۲B همیش��ه اطالعات جذابی برای مخاطب 
هدف دارند. این امر ش��امل تولید محتوا براس��اس نمایش پش��ت صحنه 
کس��ب و کار نیز می شود. بدون تردید هر کاربری تمایل به مشاهده نحوه 
تولید یک محصول دارد. امروزه برخی از صفحات پرطرفدار در شبکه های 
اجتماعی فقط به نمایش نحوه تولید محصوالت مختلف اش��تغال دارند. با 
این حساب نمایش پشت صحنه کسب و کار به مخاطب هدف ایده بسیار 

جذابی خواهد بود. 
مهمترین نکته در زمینه نمایش پش��ت صحنه کس��ب و کار مربوط به 
انتخاب گزینه های جذاب است. همچنین باید نحوه نمایش را نیز به نوعی 
انسانی نماییم. در غیر این صورت جذابیت های تعامل با مخاطب هدف از 
بین خواهد رفت. هرچه حوزه فعالیت کسب و کارمان کمتر شناخته شده 

باشد، تولید چنین محتواهایی جذابیت بیشتری خواهد داشت.
اغلب برندها برای نمایش پشت صحنه کسب و کارشان نسبت به استفاده 
از فرمت ویدئو اقدام می کنند. این امر کامال منطقی به نظر می رسد. دلیل 
این امر نیز کیفیت بسیار بیشتر محتوای ویدئویی برای نمایش جزییات در 

مقایسه با دیگر فرمت ها نظیر عکس است. 
اگر در فرآیند نمایش پشت صحنه کسب و کار از یک مجری و همچنین 
چندین کارمند شرکت استفاده نماییم، تاثیرگذاری محتوا بر روی مخاطب 
هدف افزایش خواهد یافت. امروزه یکی از مس��ائل مهم در حوزه بازاریابی 
تالش برای باورپذیری محتوا از سوی مخاطب هدف است. این مسئله در 
ویدئوهای فاقد حضور شخصیت های انسانی به ندرت قابل مشاهده خواهد 

بود بنابراین باید همیشه این نکته مهم را مدنظر قرار دهیم. 
اعالم رسمی موفقیت های برند در شبکه های اجتماعی

بسیاری از کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هزینه 
و زمان قابل مالحظه ای را اختصاص می دهند. اگر یک برند در این شرایط 
موفق به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شود، شانس بسیار باالیی برای 

رقابت بازاریابی با دیگر کسب و کارها خواهد داشت. 
اگر کس��ب و کار شما در مس��یر بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف در 
شبکه های اجتماعی موفقیت های تازه ای را کسب کرده است، باید آن را به 
طور رسمی اعالم نمایید. این امر شامل تالش برای استفاده از اخبار رسمی 
در مورد موفقی��ت برند خواهد بود. اگر به عنوان مث��ال تعداد فالوورهای 
برندتان از مرز یک میلیون در توییتر یا اینس��تاگرام عبور کرده است، باید 
به طور رسمی آن را بیان نمایید، در غیر این صورت اعالم رسمی موردنظر 

جذابیت الزم را نخواهد داشت. 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به بیان 
موفقیت های شان دارند. این امر از نقطه نظر رقابت با دیگر برندها نیز دارای 
اهمیت است بنابراین باید به بهترین شکل ممکن برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف اقدام نماییم. 
دعوت از کاربران برای تعامل با برند

بازاریابی در شبکه های اجتماعی مسیری دو طرفه است بنابراین برندها 
باید نس��بت به جل��ب نظر مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن اقدام 
نماین��د. یکی از ای��رادات واضح برندها در زمینه بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی مربوط به تولید محت��وای صرف و عدم تعامل با مخاطب هدف 
است. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها ایجاد خواهد کرد. 
اغلب اوقات تعامل با مخاطب هدف با درخواس��ت مس��تقیم از آنها در 
قالب کپش��ن صورت می گیرد. همچنین پاسخگویی سریع به کامنت های 
کاربران نیز امر مهمی محسوب می شود. برخی از برندها در زمینه مدیریت 
شبکه های اجتماعی با دامنه وسیعی از محتوای بازاریابی تولیدی کاربران 
مواجه می ش��وند. این امر موفقیت بس��یار مهمی برای هر کسب و کاری 
اس��ت. نکته مهم در این میان تالش برای قدردانی از کاربران برای تولید 
محتوا پیرامون برند اس��ت. همچنین بازنشر رسمی محتوای موردنظر نیز 

ضروری خواهد بود. 
اگر محتوای تولیدی در مورد برندتان بیش از اندازه طوالنی است، امکان 
بازنش��ر آنها در قالب اس��توری نیز وجود دارد. سرویس استوری در اغلب 
شبکه های اجتماعی در دسترس است بنابراین استفاده از آن ایده مناسبی 

خواهد بود. 
همکاری تبلیغاتی با شبکه های اجتماعی

توس��عه کسب و کار در شبکه های اجتماعی دارای اهمیت بسیار زیادی 
اس��ت. بازاریابی به شیوه ارگانیگ همیش��ه راهبرد تاثیرگذاری محسوب 
نمی شود. گاهی اوقات میزان رقابت فزاینده در شبکه های اجتماعی امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از بین می برد بنابراین باید نسبت به 
تولید محتوا و همکاری تبلیغاتی با شبکه های اجتماعی برای رقابت هرچه 
بهتر توجه داشته باشیم. هزینه های مالی این گزینه در تعامل با مخاطب 

هدف براساس بازگشت سرمایه گذاری تبلیغاتی قابل توجیه خواهد بود. 
sproutsocial.com :منبع

ایده های بازاریابی B2B برای رقابت بهتر در شبکه های اجتماعی

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به قلم: تالیسا بیل کارشناس بازاریابی دیجیتال
ترجمه: علی آل علی

یکشنبه
17 اسفند 1399

شماره 1741



چرا کسب و کارهای خانگی و کوچک گاهی 
موفق نمی شوند؟

برخی کس��ب و کارهای کوچک و خانگی به دالیل مختلف با 
شکس��ت مواجه می ش��وند. در این مطلب می خواهیم به دالیل 
رایج این شکس��ت ها اش��اره کنیم تا با اجتن��اب از آنها موفقیت 

را تجربه کنیم.
1-انگیزه و نیت اشتباه برای شروع کسب و کار:

اگر انگیزه و نیت ش��ما برای ش��روع کسب و کار اشتباه باشد 
احتمال زیادی دارد که شکست بخورید.

منظور از »انگیزه و نیت اش��تباه برای ش��روع کس��ب و کار« 
چیست؟

بعضی افراد براس��اس ش��نیده های خود درباره کسب و کار به 
کارآفرینی عالقه مند می ش��وند اما ممکن اس��ت این برداشت ها 
اش��تباه باش��ند، مثال وقتی از افراد درباره انگیزه آنان از ش��روع 
کس��ب و کار س��وال می کنیم، می گویند: وقت��ی خودم کاری را 
شروع کنم رئیس و مدیر ندارم پس زمان کمتری را کار می کنم 

و نیازی نیست به کسی پاسخگو باشم.
اما واقعیت این اس��ت که صاحبان مش��اغل بیش از کارمندان 
خ��ود ب��رای کار »وق��ت« صرف می کنن��د. خانگی ب��ودن یک 
کس��ب و کار به این معنا نیس��ت که زمان مورد نیاز برای انجام 
موفقیت آمیز آن کار کم اس��ت و ی��ک کارآفرین به اقتضای نوع 
کس��ب و کار خ��ود نیاز دارد ب��ا افراد مختلف در ارتباط باش��د 
از جمل��ه تامین کننده مواد اولیه، فروش��نده عمده محصوالت، 
مجری تبلیغات، پیک، کارمندان اداره های مختلف مثل مالیات، 

پست و ... .
بنابراین توانایی ارتباط موثر یکی از مهارت های موردنیاز یک 
کارآفرین است و اگر شما در ارتباط برقرار کردن با افراد مختلف 
مشکل دارید درست نیست که صرفا برای نداشتن مدیر و رئیس 
کس��ب و کاری را ش��روع کنید. اگر با این تصورات اشتباه وارد 
کس��ب و کار خود شوید زمان کافی را به رشد کسب و کار خود 
اختص��اص نمی دهید و این می تواند منج��ر به عدم موفقیت در 

کار شود.
باید بدانید در مقابل این تصورات اش��تباه، موارد زیر می تواند 

انگیزه کافی را برای تضمین موفقیت تان ایجاد کند:
کسب وکاری را شروع کنید که به آن بسیار عالقه مند هستید.
به محصوالت و خدمات خود اعتقاد و اعتماد کافی داشته باشید.

با مطالعه و تحقیق به این نتیجه رسیده باشید که محصول یا 
خدمت شما پاسخگوی نیاز واقعی بازار فعلی است.
۲-سرمایه موردنیاز را درست تخمین نمی زنند:

بسیاری از افراد به اشتباه فکر می کنند وقتی یک کسب و کار 
خانگی اس��ت به این دلیل که اجاره پرداخت نمی کنند و فردی 
را اس��تخدام نمی کنند، شروع کسب و کار سرمایه ای نیاز ندارد 
یا با س��رمایه خیلی کم می توان آن کار را به سرانجام رساند که 

این یک تصور اشتباه است.
بسیاری از کسب و کارها زمانی شش ماهه-یک ساله یا حتی 
دو س��اله نیاز دارند تا به س��وددهی برس��ند بنابراین شما باید 
س��رمایه کافی برای شروع و نیز ادامه کسب و کار داشته باشید 
تا زمانی که کسب و کار به سوددهی برسد و بتوانید هزینه ها را 
از درآمد خود کسب و کار تامین کنید. پس یکی دیگر از دالیل 
شکس��ت کس��ب و کارهای کوچک تخمین اش��تباه در سرمایه 

موردنیاز برای شروع و ادامه کسب و کار است.
3-نبود بازار یا کوچک بودن بازار:

آی��ا در حال حاضر برای محصول ی��ا خدماتی که می خواهید 
ارائ��ه دهید بازاری وجود دارد؟ و این بازار به اندازه کافی بزرگ 

هست که برای شما سودآور باشد؟
در مش��خص کردن ب��ازار خود باید به این نکت��ه توجه کنید 
که »همه افراد مش��تری شما نیستند« بلکه باید گروه مشتریان 

هدف خود را مشخص کنید.
وقت��ی مش��تریان هدف خ��ود را مش��خص کنی��د، محدوده 
قیمت گذاری، اینکه تبلیغات شما چگونه و کجا باید انجام شود، 
نحوه بس��ته بندی، ویژگی های محصول یا خدمت شما براساس 
سلیقه مشتریان و اینکه چطور و کجا باید به مشتریان دسترسی 

پیدا کنید و موارد دیگر مشخص خواهند شد.
بنابراین عدم بررس��ی ب��ازار، اطالعات ناکافی درب��اره بازار و 
مش��خص نکردن گروه مش��تریان هدف یکی دیگر از مهمترین 

دالیل شکست کسب و کارهای کوچک است.
۴-عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی ناقص:

هیچ کاری بدون برنامه ریزی صحیح به نتیجه مطلوب نخواهد 
 Entreprendre رس��ید. واژه کارآفرین��ی از کلمه فرانس��وی
ب��ه معنای »متعهد ش��دن« نش��أت گرفته اس��ت بنابراین اگر 
می خواهید صاحب کس��ب و کار و یا یک کارآفرین باشید شرط 
اولیه آن متعهد بودن اس��ت. برنامه ریزی مناسب داشته باشید و 
به اجرای صحیح برنامه متعهد باش��ید تا احتمال موفقیت خود 

را باال ببرید.
در برنامه ریزی برای کس��ب و کار خود بای��د این موارد را در 

نظر بگیرید:
• پیش بینی چالش های احتمالی و راه حل آنها

• پرسنل موردنیاز
• سرمایه موردنیاز

• زمان موردنیاز
• روش های تبلیغاتی

• و ....
توجه داش��ته باشید که یکی از ویژگی های برنامه ریزی خوب، 
انعطاف پذیر بودن برنامه اس��ت. ای��ن نکته را در نظر بگیرید که 
ممکن اس��ت ش��رایط مطابق با پیش بینی های شما پیش نرود، 
ام��ا ما ناگزیریم که برنامه ریزی را انجام دهیم و در ابعاد مختلف 
برنام��ه تا آنجا ک��ه امکان دارد پیش بینی ه��ای الزم مثل تغییر 

قیمت مواد اولیه، محصوالت یا خدمات و ... را انجام دهیم.
نداش��تن برنامه ریزی یا پیش نرفت��ن مطابق با برنامه، یکی از 

دالیل شکست کسب و کارهای کوچک است.  
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بهبود کیفیت کاری برای هر کارآفرینی دارای اهمیت است. بسیاری از 
افراد به طور طبیعی دارای عملکرد مناس��بی از نظر کاری نیستند. همین 
ام��ر انگیزه کافی برای بهبود کیفیت کاری و افزایش بهره وری را به همراه 
دارد. اگر در این میان از توصیه های مناس��ب برای بهبود کارایی در عرصه 
کس��ب و کار استفاده ش��ود، مس��یر موردنظر در بازه زمانی کوتاهی طی 

خواهد شد. 
امروزه بس��یاری از کارش��ناس ها نس��بت به ایجاد تغییرات کوچک اما 
تاثیرگ��ذار در حوزه زندگی ش��خصی ی��ا به عبارت دیگر س��بک زندگی 
تاکید دارند. این امر اغلب اوقات موجب بهبود کیفیت کاری در بلندمدت 
می شود. هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی این نکته مهم است. برخی از 
کارآفرینان جوان و موفق در بازارهای مختلف این مس��ئله را مورد بررسی 

دقیق قرار خواهند داد. 
1. حذف المان های پرت کننده حواس در محل کار

Wholesale Suite جاش کوهلباچ: موسسه
یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش بهره وری در محیط کار مربوط 
به کاهش المان های پرت کننده حواس است. اغلب افراد در محیط کار به 
سادگی حواس شان پرت می شود. مهمترین آیتم در این میان دستگاه های 
هوشمند و به ویژه گوشی های هوشمند است. چنین دستگاه هایی در طول 
س��اعت های کاری باید کنار گذاشته ش��وند. خوشبختانه بسیاری از مردم 
توانایی مدیریت زمان کار با گوش��ی های هوش��مند را دارند. این امر نکته 
قوت بسیار مهمی برای چنین افرادی محسوب می شود، با این حال برخی 
از افراد نیاز به راهنمایی و برنامه ریزی در این حوزه خواهند داشت. چنین 
افرادی باید پیش از هر نکته دیگری به کاهش المان های پرت کننده حواس 

توجه نشان دهند.
بدون شک هر فردی نسبت به برخی از المان ها در محیط کار حساسیت 
نشان می دهد بنابراین هیچ رویکرد یگانه ای برای شناسایی المان ها وجود 
ندارد. مهمترین مس��ئله در این میان تالش ب��رای ارزیابی دقیق وضعیت 
مح��ل کار و تالش برای حذف بخ ش های آزاردهنده و موجب حواس پرتی 
اس��ت. این امر به اندازه کافی ب��رای تاثیرگذاری بهتر در محیط کار کافی 

خواهد بود. 
2. استفاده از تمام فرصت های کوچک

جان هال: موسسه کلندر
اعمال تغییرات بس��یار کوچک در س��بک زندگی اغلب به دلیل فقدان 
تاثیرگذاری الزم مورد بی توجهی قرار می گیرد. نکته مهم در این میان تاثیر 
مشترک اقدامات کوچک است. وقتی کارآفرینان از هر فرصتی برای اصالح 
نحوه زندگی شان استفاده نمایند، به تدریج توانایی تاثیرگذاری شان بر روی 

محیط کار و تعامل با مشتریان بیشتر خواهد شد. 
استفاده از فرصت های مختلف در طول روز برای کارآفرینی بهتر ضروری 
است. این امر همیشه به معنای تالش برای کار مداوم نیست. گاهی اوقات 
ما نیاز به اس��تراحت داریم. اگر در طول روز زمان اندکی برای اس��تراحت 
اختصاص دهیم، ش��اید بهره وری کلی مان به ش��دت افزای��ش پیدا کند. 
بنابراین استفاده از فرصت های مناسب در طول روز نباید فقط محدود به 

گزینه های مشخص و از پیش تعیین شده ای باشد. 
3. ایجاد عادت مشخص برای مطالعه

Writing Explained جوردن کونراد: موسسه
یکی از راهکارهای مناس��ب ب��رای افزایش بهره وری و کارایی در محیط 
کس��ب و کار مربوط به اختصاص زمان مناسب برای مطالعه در طول روز 
است. بسیاری از افراد به دلیل فقدان آگاهی از شیوه های نوین کسب و کار 
فعالیت همیش��ه بهره وری پایینی دارند بنابراین اندکی مطالعه بسیاری از 

مشکالت را حل و فصل خواهد کرد. 
وقتی افراد به دنبال مطالعه هستند، همیشه با انتخاب از میان گزینه های 
متعدد مواجه می شوند. مهمترین مسئله در این میان تالش برای انتخاب 
گزینه های مناس��ب به منظور مطالعه ای تاثیرگذاری اس��ت. خوشبختانه 
امروزه س��ایت های بس��یار زیادی در زمینه ارزیاب��ی و تحلیل انواع کتاب 
و مجل��ه فعالی��ت دارد بنابراین انتخاب گزینه هایی ب��رای مطالعه از میان 

توصیه های سایت های معتبر امری مناسب خواهد بود. 
4. ضرورت برنامه ریزی

Cables & Sensors دیگو اروجوئال: موسسه
وقت��ی مردم در ط��ول روز به اس��تقبال رویدادهای مختل��ف، به جای 
برنامه ریزی مش��خص، می روند، مشکالت بسیار زیادی پدیدار خواهد شد. 
بس��یاری از افراد برای ساعت های کاری شان هیچ برنامه مشخصی ندارند. 
بنابراین مواجه  شدن با مشکالت عمده در زمینه کسب و کار کامال طبیعی 
خواهد بود. برنامه ریزی برای س��اعت های کاری امری مهم در شرکت های 
بزرگ اس��ت. درست به همین خاطر کارایی و بهره وری در اغلب برندهای 

بزرگ بسیار باالست. 
ب��دون تردید برنامه ریزی برای بهبود عملکرد در س��اعت های کاری امر 
س��اده ای نیست. درس��ت به همین خاطر باید از توصیه افراد حرفه ای در 
این میان اس��تفاده مناس��ب را برد. برخی از کارآفرین��ان به طور مداوم با 
مش��اورهایی برای برنامه ریزی شغلی ارتباط برقرار می کنند. این امر نقش 

مهمی در موفقی��ت کارآفرینان بازی می کند. همچنین در صورت ناتوانی 
برای ارتباط با چنین مشاورانی باید دست کم اصول اولیه برنامه ریزی برای 
س��اعت های کاری را اجرا کنیم. این امر شامل تعیین زمان های مشخص 
برای فعالیت های مختلف در طول روز است. اگر این امر مدنظر کارآفرینان 
قرار نداشته باشد، امکان تاثیرگذاری بر روی بازار کسب و کار و شرکت به 

حداقل خواهد رسید. 
5. تهیه فهرست کارهای روزانه

Money Crashers اندرو شاراژ: موسسه
تهیه فهرستی ساده از کارهای پیش رو برای ایجاد نظم و بهبود کارایی 
مفید اس��ت. بس��یاری از کارآفرینان پس از حضور در مح��ل کار تازه به 
فهرستی از گزینه های مناسب برای پیگیری توجه می کنند. این امر زمان 
مشخصی از کارآفرینان خواهد گرفت. امروزه زمان برای هر کسب و کاری 
مهم اس��ت بنابراین باید در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام کارهای 
مهم و حیاتی اقدام کرد. در غیر این صورت کس��ب و کارمان فرصت قابل 

مالحظه ای را از دست خواهد داد. 
تهیه یک فهرس��ت ساده از کارهای پیش رو در طول هفته یا ماه پیش 
رو امر سختی نیست. این فهرست به تمام کارهای مان در طول بازه زمانی 
موردنظر نظم مش��خصی خواهد داد بنابراین دیگر نی��ازی برای نگرانی و 

برنامه ریزی در لحظه برای پیگیری کارهای مختلف وجود ندارد. 
6. شروع تمرین های ورزشی
جان ترنر: موسسه سید پراد

اگر ش��ما در طول روز مشکالت زیادی برای فعالیت مناسب و بهره وری 
مطلوب دارید، باید نسبت به شروع تمرین های ورزشی اقدام نمایید. شاید 
در نگاه نخس��ت میان کارایی مناس��ب در محیط کار و فعالیت ورزش��ی 
ارتباطی وجود نداش��ته باش��د، اما فقدان حرکات ورزش��ی در طول هفته 
موجب خس��تگی و تنبلی مفرط می ش��ود. فعالیت ورزشی در طول هفته 
موجب بهبود س��طح آمادگی و همچنین سالمت کارآفرینان خواهد شد. 
بنابراین در طول ساعت های کاری توانایی باالتری برای تاثیرگذاری بر روی 

همکاران و پروژه های شرکت خواهند داشت. 
ش��روع فعالیت ورزش��ی کار سختی نیس��ت. امروزه نرم افزارهای بسیار 
زیادی برای فعالیت ورزش��ی وجود دارد. جال��ب اینکه اغلب نرم افزارهای 
موردنظر به طور رایگان در دسترس کاربران قرار دارد. با این حساب دیگر 

هیچ بهانه ای برای عدم فعالیت ورزشی وجود نخواهد داشت. 
7. تغییر محیط کار

WPForms جارد آتکینسون: موسسه
یکی از نکات س��اده برای بهبود سطح بهره وری مربوط به تغییر محیط 
کار است. این امر یکی از گزینه های ساده برای بهبود سطح کیفی و کمی 
کار روزانه خواهد بود. بس��یاری از افراد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نیاز به س��طح کاری بسیار باالیی دارند. حضور در موقعیت های تازه 
برای هر کارمندی همراه با ش��ور و نشاط است بنابراین تغییر محیط کار 

ایده ای مناسب خواهد بود. 
برخ��ی از کارآفرین��ان به ج��ای انتقال از یک دفتر ب��ه دفتری دیگر به 
دنبال ایجاد تغییرات اساس��ی در محل کاری جاری شان هستند. این امر 
مزیت های بسیار زیادی برای کارآفرینان و همکاران شان دارد. اغلب اوقات 
دکور قدیمی یک دفتر کاری موجب کاهش کیفیت عملکرد تمام اعضای 
دفتر می ش��ود بنابراین همکاری برای ایج��اد تغییراتی کوچک در محیط 
دفت��ر ضروری خواهد بود. این امر کیفیت کاری تمام افراد حاضر در دفتر 

موردنظر را تغییر خواهد داد. 
8. خوابیدن در زمان مشخص

Member Press بلیر ویلیامز: موسسه
خواب مناس��ب برای بهبود س��طح عملکرد کاری دارای اهمیت بسیار 
زیادی اس��ت. برخی از کارآفرینان برای کار بیش��تر اقدام به حذف فرصت 
استراحت شان در طول روز می کنند. نکته جالب اینکه برخی از آنها حتی 
در خانه نیز پیگیر کارهای شغلی ش��ان هس��تند. این امر اغلب به معنای 
خواب نامنظم و بس��یار اندک است. شاید این امر برای برخی از برندها به 
معنای تعهد کاری بیشتر اعضای شان باشد، اما در بلندمدت کیفیت کاری 
کارآفرینان و کارمندان را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد. با 
این حساب باید نس��بت به تعیین یک زمان مناسب برای خوابیدن اقدام 

کرد. این امر استراحت الزم برای بدن را به همراه خواهد داشت. 
گاه��ی اوقات کارآفرینان در محل کار به دلیل خس��تگی بیش از اندازه 
توانایی فعالیت مناسب را از دست می دهند. این امر نتایج بسیارخطرناکی 
برای کارآفرینان، عالوه بر بعد حرفه ای، در پی دارد. س��المت افراد باید در 
اولویت قرار داش��ته باشد. در غیر این صورت فعالیت کاری بی معنا خواهد 

بود
9. زود از خواب بیدار شوید

WPBeginner سید بلخی: موسسه
بس��یاری از کارآفرین��ان تنها چند دقیقه پیش از خ��روج از منزل برای 
حضور در محل کار از خواب بیدار می شوند. این امر به معنای خروج همراه 
با عجله از خانه و عدم توجه به اندکی درنگ پس از بیدار شدن است. شاید 
در نگاه نخس��ت این امر هیچ مشکلی نداشته باش��د، اما شروع روزمان را 
خراب خواهد کرد. وقتی روزمان را به طور مناسب شروع نکنیم، به احتمال 

زیاد تا پایان روز درگیر مشکالتی خواهیم بود. 

امروزه برخی از کارآفرینان برای ش��روع مناس��ب روزش��ان برنامه ریزی 
بس��یار زیادی می کنند. این امر شامل بیدار شدن از خواب در ساعت های 
اولیه صبح است. این امر زمان مناسبی برای تمرکز بر روی کارهای روزانه 
در اختیار آنها قرار می دهد. ش��اید این امر بس��یار ساده به نظر برسد، اما 
تاثیرگذاری بسیار مثبتی بر روی وضعیت کارآفرینان در محیط کار خواهد 

داشت. 
10. استراحت در میانه روز

جان براکت: موسسه اسمش بالون
روزهای کاری همیشه خسته کننده است. بسیاری از کارآفرینان در میانه 
روز احس��اس خستگی مفرط می کنند بنابراین اندکی استراحت یا خواب 
در میانه روز ایده نامناسبی نخواهد بود. بدون تردید بسیاری از کارآفرینان 
تمایل به کار بدون وقفه در طول روز دارند. این امر ش��اید جذابیت زیادی 
به همراه داشته باشد، اما از نظر حرفه ای موجب خستگی شدید و کاهش 

کیفیت کاری خواهد شد. 
کار اندک اما با کیفیت ارزش بس��یار بیش��تری نس��بت به کار فراوان و 
دارای کیفیت بس��یار پایین دارد بنابراین باید در این وضعیت نس��بت به 
حفظ کیفیت و کمیت کاری به طور متعادل اقدام کرد. در غیر این صورت 
تعادل عرصه کسب و کار و وضعیت زندگی مان به سرعت برهم می خورد. 

11. اختصاص یک ساعت برای وعده ناهار
کریس کریستوف: موسسه مانستر اینسایت

زمان صرف ناهار دارای اهمیت بس��یار زیادی است. برخی از کارآفرینان 
برای صرف این وعده مهم زمان کافی را اختصاص نمی دهند. این امر اغلب 
اوقات ش��رایط کارآفرینان را به شدت دشوار می سازد. وقتی زمان مناسب 
برای صرف وعده غذایی ناهار و اندکی استراحت در میانه روز مدنظر قرار 

نگیرد، کیفیت کاری در ادامه روز به شدت کاهش خواهد یافت. 
زمان ناهار فرصت مناس��بی برای گفت وگ��وی صمیمانه با همکاران یا 
مدیران ش��رکت است. برخی از ایده های کاری عالی در طول همین زمان 
ش��کل می گیرد بنابراین گاهی اوقات افزایش زمان صرف این وعده غذایی 

در کنار همکاران موجب ایده پردازی مطلوب خواهد شد. 
12. محدودسازی مالقات ها به 30 دقیقه

OneIms ماریا تیموتی: موسسه
مالقات های کاری طوالنی اغلب هیچ نتیجه مناسبی در پی ندارد. بسیاری 
از کارآفرینان برای جلسات ش��ان زمان مشخصی تعیین می کنند. اگر یک 
جلسه کاری بیش از 3۰ دقیقه طول می کشد، باید نسبت به تقسیم اش در 
جلسات متعدد اقدام کرد. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری مناسب از 
بین می رود. حضور در جلسات کاری باید با تمرکز باال و همچنین آمادگی 
برای بیان نکات مهم صورت گیرد. یکی از ایرادات جلسات طوالنی با حضور 
شمار باالیی از شرکت کنندگان مربوط به خروجی اندک است. این امر به 

معنایی دقیق تر نوعی اتالف وقت محسوب می شود. 
ام��روزه هیچ نیازی برای گردآوری تمام اعضای ش��رکت در جلس��اتی 
مش��خص وجود ندارد. این امر در بسیاری از موارد مدنظر کارآفرینان قرار 
نمی گیرد. با این حساب تالش برای ایجاد تغییرات مهم در نحوه برگزاری 
جلس��ات کاری دارای اهمیت بسیار زیادی خواهد بود. شاید این امر مدت 
زمان بس��یار زیادی از کس��ب و کارها برای برگزاری جلسات متعدد وقت 
بگیرد، اما دس��ت کم تاثیرگذاری هر جلس��ه تا حد زیادی افزایش خواهد 

یافت. 
13. برنامه ریزی برای روز بعد در انتهای روز
Click Play Films جیکوب تانور: موسسه

برنامه ری��زی برای روزه��ای کاری نباید به همان روزها موکول ش��ود. 
ای��ن امر اغلب اوق��ات زمان زیادی از ابت��دای روز را هدر می دهد. یکی از 
ش��یوه های مناس��ب برای تاثیرگذاری بر روی محیط کار و بهبود کیفیت 
کاری مربوط به برنامه ریزی برای روز بعد درس��ت در س��اعت های پایانی 
روز جاری است. بی تردید این امر مشکالت بسیار زیادی برای کارآفرینان 
از نقطه نظر مدیریت زمان در پی خواهد داش��ت، اما در عوض نظم کاری 
را توسعه می دهد.   بسیاری از کارمندان برنامه ریزی های بسیار بلندمدتی 
برای فعالیت شان انجام می دهند. این امر شامل برنامه ریزی برای چندین 
ماه پش��ت س��ر هم اس��ت. نکته مهم در این میان توجه ب��ه برنامه ریزی 
بلندمدت در کنار برنامه ریزی کوتاه مدت اس��ت. در غیر این صورت نظم 
کاری برهم خواهد خورد.  بسیاری از کارآفرینان با مواجهه برنامه ریزی های 
بلندمدت اعتماد به نفس شان را از دست می دهند. این امر مشکالت بسیار 
زیادی برای چنین برندهایی به همراه دارد. برنامه ریزی مدیران ارش��د هر 
شرکت باید با اندکی انعطاف پذیری همراه باشد، در غیر این صورت انگیزه 
کارمندان برای پیگیری برنامه های موردنظر به شدت کاهش خواهد یافت. 
ایج��اد تغییرات مناس��ب در رون��د فعالیت کاری امر مهمی محس��وب 
می ش��ود. ایجاد برخی از تغییرات کوچک اما تاثیرگذار در س��بک زندگی 
برای تحقق برنامه های کاری امر مهمی است. اگر شما نیز در تالش برای 
ایجاد برخی از تغییرات مهم در عرصه کس��ب و کارتان هس��تید، استفاده 
از توصیه ه��ای مورد بحث در این مقاله گزینه مناس��بی خواهد بود. نکته 
مهم در این میان سادگی اجرای شیوه های مورد بحث در این مقاله است 
بنابراین فشار زیادی برای کارآفرینان برای پیگیری چنین شیوه ای وجود 

نخواهد داشت. 
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: شهردار تبریز از احداث ۶۰ 
پارک محله ای تا پایان دوره پنجم شــورای اسالمی شهر خبر داد و 
گفت: در دوره فعلی مدیریت شهری، ۴۰ پارک محله ای احداث شده  
و ۱۶ پارک دیگر نیز در دســت اجرا است که تالش داریم تا پایان 
دوره فعلی مدیریت شهری این عدد را به ۶۰ پارک محله ای برسانیم. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ایرج شهین باهر در سخنرانی پیش 
از خطبه  نماز جمعه تبریز اظهار داشــت: جا دارد تشــکری ویژه از 
امام جمعه محبوب شهرمان داشته باشیم که همواره در موضوعات 
مختلف مشــوق و همراه بوده اند و هماهنگی که بین دستگاه هایی 
مختلف ایجاد کردند، زبانزد در کشــور شده است. او افزود: از اولین 
روز کاری دوره پنجم شــورای شــهر، برنامه ریزی ویژه ای در حوزه 
توسعه فضای سبز پایدار شهری به خصوص در مناطق کم برخوردار 
شهر داشته ایم تا شهروندان بتوانند دسترسی آسانی به فضای سبز 
داشته باشند. ایرج شهین باهر بیان داشت: در کنار احداث پارک های 
محله ای، بحث های فرهنگی، ورزشی و تفریحی را نیز در قالب احداث 
زمین های بازی، امکانات تفریحی و تجهیزات ورزشی و کتابخانه  و 
قرائت خانه ها در دســتور کار قرار دادیم. شهردار تبریز تصریح کرد: 
در کنار احداث پارک های محله ای، اقدام به احداث و توسعه پارک ها 
و تفرجگاه ها بزرگ با کاربری های تفریحی، فرهنگی و ورزشی شده 
اســت که از آن جمله می توان به پارک باغشــمال، پارک عباس 
میرزا، توسعه مجموعه عون بن علی، ۲۰۰ هکتار از تفرجگاه و پارک 
آرپادره سی و بخش اعظمی از پارک بزرگ تبریز اشاره کرد که تالش 
داریم ســال آینده بخشــی از پارک بزرگ افتتاح و دریاچه آن نیز 
آبگیری شــود.او با اشاره به ممنوعیت تغییر کاربری فضای سبز در 
دوره فعلی مدیریت شهری اعالم کرد: بزرگترین افتخار ما در دوره 
فعلی مدیریت شــهری این است که برعکس دوره های قبلی اجازه 
ندادیم حتی یک مترمربع از فضای سبز شهری تغییر کاربری داده 
شــود و از بین برود.  او تأکید کرد: در کنار عدم صدور مجوز تغییر 
کاربری فضای سبز، چندین آپارتمان را نیز تملک، تخریب و تبدیل 
به فضای سبز کردیم که در هیچ جای دنیا این اتفاق نیافتاده است 

که واحدهای مسکونی را تملک و به پارک محله ای تبدیل کنند.
تملک باغات قدیمی تبریز

ایرج شهین باهر تملک باغات قدیمی تبریز را دیگر اقدام مدیریت 
فعلی شهری در حوزه توســعه فضای سبز پایدار عنوان کرد و ابراز 

داشت: باغات قدیمی شــهر را که هنوز از بین نرفته بودند، تملک 
کرده ایم که در این راســتا حتی باغات اطراف استخر ائل گلی که در 
گذشــته تملک نشده بود، تملک کرده و اجازه ساخت و ساز در آن 
محدوده را ندادیم. او اضافه  کرد: ۳۰ هکتار از باغات الله تملک شده 
و عالوه بر آن باغات کوچه حســن در آبرســان نیز تبدیل به پارک 
محله ای می شــود و برای سال آینده نیز برنامه ویژه ای برای تملک 

دیگر باغات شهر داریم.
 طرح کاشت یک میلیون اصله نهال

شــهردار تبریز با اشاره به طرح کاشت یک میلیون اصله نهال در 
ســال ۹۹ نیز بیان داشت: شورای شهر تبربز سال ۹۹ را سال حفظ 
و توسعه فضای سبز اعالم کرد که در این راستا ما طرح کاشت یک 
میلیون اصله نهال را در برنامه قرار دادیم و تا امروز ۵۵۰ هزار اصله 
نهال در ســطح شهر، پارک ها و محالت کاشته شده است. او اضافه  
کرد: فاز سوم این طرح نیز همزمان با هفته درختکاری آغاز شده و 
تا خرداد ســال آینده باقی مانده یک میلیون اصله نهال نیز کاشته 
می شود که حتما تأثیر اجرای این طرح را در سال های بعد خواهیم 
دید. او تأکید کرد: تبریز زمانی باغ شــهر ایران بود و امروز شایسته 
نیست دومین شــهر آلوده کشور باشد و تالش داریم با کاشت یک 
میلیــون اصله درخت به رفع آلودگی شــهر به خصوص در مناطق 
صنعتی کمک کنیم. ایرج شهین باهر همکاری با دیگر دستگاه های 
دولتی در حوزه فضای ســبز را برنامه جدید شــهرداری معرفی و 
عنوان کرد: امسال از ظرفیت دیگر دستگاه های دولتی نیز در جهت 
توسعه فضای سبز شهری بهره مند شــدیم که جا دارد از اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان و همچنین دادگستری استان 
آذربایجان شرقی تشکر ویژه ای داشته  باشــیم. او افزود: در روزهای 
گذشــته شاهد صدور اولین رأی ســبز در تبریز بودیم که یک فرد 
متخلف محکوم به کاشت ۲۰۰ اصله درخت در سطح شهر شد که 
این طرح با همکاری دادگســتری و قضات استان، ادامه می یابد که 
در افزایش فضای سبز شهری به شهرداری تبریز کمک خواهد کرد.

 برنامه کاشت درخت به یاد هر شهید
شــهردار تبریز اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه های شهرداری در 
حوزه فضای سبز، کاشت نهال به یاد شهدای انقالب اسالمی و هشت 
سال دفاع مقدس است که در نظر داریم به یاد هر شهید یک درخت 
در شــهر بکاریم. او با اشاره به مشارکت شــهروندان در برنامه های 
شهری نیز گفت: هیچ جامعه ای بدون مشارکت گسترده شهروندان 
موفق نمی شود و در همین راستا مردم باید مراقب فضای سبز خانه، 
محله و محیط کار خود باشــند. او تصریح کرد: شهروندان تبریزی 
باید حس مالکیت نســبت به شهر و کلیه امکانات رفاهی، تفریحی 
آن داشته باشند و اجازه ندهند افراد سودجو درختان شهر را از بین 
ببرند. ایرج شهین باهر، خواستار ایجاد فضایی از سوی سازمان سیما و 
منظر برای کاشت درخت در مناسبت های مختلف شد و اعالم کرد: 
شــهروندان می توانند به مناسبت های مختلف از جمله تولد، فوت، 
ازدواج و غیره یک نهال در شهر بکارند و در این راستا از مدیرعامل 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز می خواهم در کنار 
فرهنگ سازی برای کاشت نهال، فضاهایی در نقاط مختلف شهر بدین 

منظور آماده کنند.
 حذف نگاه درآمدی به مسائل شهری

او خاطرنشــان کرد: آنچه که شهروندان تبریز از مدیریت شهری 
می خواهند، ایجاد امکانات، آسایش و آرامش است که بر همین اساس 
نباید نگاه درآمدی به مسائل شهری داشته باشیم و صرفا آسایش و 
آرامش  شــهروندان را تامین کنیم. شهردار تبریز با اشاره به کارایی 
پارک هــای محله ای در مواقع بحرانی نیز گفت: پارک های محله ای، 
محلی برای نشاط و تفریح مردم است که عالوه بر آن می تواند کمک 
حال مدیریت شهری و دستگاه های دولتی در مواقع بحرانی نیز باشد. 
او افزود: تبریز شــهری زلزله خیز است و در طول تاریخ بارها شاهد 
زلزله های بزرگ بوده و این پارک ها می تواند در مواقع بحرانی به محلی 

برای ارائه خدمات به آسیب دیده ها تبدیل شود.

قم - خبرنگار فرصت امروز: اعضای شــورای فرهنگ عمومی 
استان قم در نشست ماهانه خود، تشکیل کارگروه مهدویت و انتظار 
با هدف گســترش فرهنگ مهدویت و با همکاری دستگاه های ملی 
را مطرح کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان قم، یکصدونودوهفتمین جلســه شورای فرهنگ 
عمومی استان قم در سالن همایش  شهیدسیدمرتضی آوینی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان قم برگزار شــد. در این نشست 
سرپرست اداره کل کتابخانه های استان قم از بهره برداری کتابخانه 
مرکزی قم پس از ۱۰ ســال در بهار ۱۴۰۰ خبر داد و با اشــاره به 
وجود ۲۴ کتابخانه عمومی در استان قم گفت: با هدف ایجاد توسعه 
فرهنگ کتابخوانی ۲ کتابخانه ســیار در مناطق روستایی و کمتر 
برخوردار راه اندازی می شــود. همچنین در نشست شورای فرهنگ 
عمومی اســتان مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خواستار 

ساماندهی محل قبور خانواده شهدا و ایثارگران شد. حجت االسالم 
هنرمند با اشاره به اولویت تامین مسکن ایثارگری در استان قم گفت: 
۱۱ هزار و ۷۰۰ خانواده ایثارگر مشــمول دریافت خدمات مسکن 

ایثارگری در استان قم هستند. مسئول کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد نیز با اشاره به اینکه استان قم به عنوان پایتخت فرهنگ هنر 
مساجد کشور انتخاب شده است، گفت: کانون مساجد استان با ۴۲۰ 
مسجد در مسابقات کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور که با 
۸ شاخص برگزار شد، توانست رتبه نخست کشوری را کسب کند و 
برای دو سال به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر مساجد کشور انتخاب 
شد. حجت االسالم روحانی برای ادامه موفقیت ها و استفاده از ظرفیت 
مطلوب مساجد استان قم، همکاری همه دستگاه های فرهنگی ملی 
و اســتانی با کانون های فرهنگی و هنری را خواستار شد. همچنین 
در این جلسه با هدف گسترش فرهنگ مهدویت تشکیل کارگروه 
مهدویت و انتظار ذیل شــورای فرهنگ عمومی استان  با همکاری 

دستگاه های ملی برای سال آینده تصویب شد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرعامل سازمان عمران 
تبریــز از تالش بر افتتاح ســه پروژه عمرانی پل همســان کابلی، 
هنرســرای حیدربابا و خیابان ۲۴ متری فرشته تا پایان سال جاری 
خبر داد. بابک شریفی در تشریح عملکرد سازمان عمران تبریز اظهار 
داشــت: در سال جاری ۱۸۰ هزار تن آســفالت تولیدی داشته ایم 
که در مجموع ســه ســال و نیم این عدد به ۶۰۰ هزار تن رسیده 
اســت. او افزود: آسفالت تولید شده توســط سازمان در سه بخش، 
توسط اکیپ های سازمان و به صورت آسفالت ریزی اساسی، تحویل 
به مناطق دهگانه برای آســفالت ریزی اولویت های مناطق و تحویل 
به کارگاه های امانی جهت لکه گیری و چاله زدایی، توزیع می شــود. 
مدیرعامل سازمان عمران تبریز با اشاره به ۳ محور اساسی در وظایف 
محوله اعالم کرد: انجام مطالعات پروژه های شهری، اجرای برخی از 
پروژه های عمرانی خاص و تولید آسفالت، سه محور اصلی وظایف و 
رسالت ســازمان عمران است. این مقام مسوول با اشاره به ظرفیت 
۱۶۰ تنی کارخانه تولید آسفالت شهرداری تبریز ابراز داشت: کارخانه  

تولید آسفالت شهرداری تبریز موجب ارتقای کیفیت آسفالت توزیع 
شده در شهر شده اســت که انتظار می رود با بهره برداری از معدن 
خریداری شده، شــاهد توزیع آسفالتی یکدست و یکرنگ در شهر 
باشیم. شریفی، خاطرنشان کرد: سازمان عمران تبریز تخصصی ترین 
ســازمان کالنشهر تبریز است و همکاران ما جزو متخصصین خبره 
شهری در حوزه عمرانی هستند. مدیرعامل سازمان عمران تبریز با 
اشاره به انتقاد برخی از شهروندان از تأخیر در آسفالت ریزی نیز گفت: 

کار ما در آســفالت ریزی معابر تنها توزیع یک الیه سیاه نیست که 
سریع انجام گیرد، بلکه ابتدا با تراش آسفالت، سونداژ محل، زیرسازی 
و روســازی اساســی صورت می گیرد که این کار نیز زمان بر است. 
مدیرعامل سازمان عمران تبریز با اشاره به پروژه های نیابتی شهرداری 
تبریز ابراز داشت: وظیفه شهرداری در پروژه نیابتی دو کمال ساخت 
اسکلت رواق بود که از چهار بلوک آن، تنها بلوک چهارم باقی مانده 
است که آن هم تا دو ماه دیگر انجام می گیرد. بابک شریفی با اشاره 
به پروژه مقبره الشعرا نیز گفت: مقبره الشعرا پروژه شهرداری نیست 
و علیرغم ورود خارج از وظیفه شهرداری در این پروژه، مورد اتهام و 
انتقاد واقع شده است. شریفی تٱکید کرد: ضلع شمالی مقبره الشعرا 
را طبق برنامه قبلی تکمیل کردیم که آماده افتتاح است و در ضلع 

شرقی اسکلت بندی به اتمام رسیده و تنها کف سازی مانده است.
او افزود: در ضلع غربی فونداسیون ریخته شده و ستون ها و تیرها 
باقی مانده اند که تالش داریم در زمان مقرر اســکلت و کف سازی و 

نصب المان انجام گیرد.

شهردار تبریز در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه خبر داد؛

۴۰ پارک محله ای در تبریز احداث شده است
مانع تغییر کاربری فضای سبز شهری شدیم

  تشکیل کارگروه مهدویت و انتظار در شورای فرهنگ عمومی استان قم

شریفی: 1۸۰ هزار تن آسفالت در سال ۹۹ تولید شد
سازمان عمران تبریز تخصصی ترین سازمان شهر است

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:
 افزایش قابل توجه برخی محصوالت تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم 

در سال جهش تولید
ایالم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از 
افزایش چشــمگیر محصوالت تولیدی این پاالیشگاه در سال جهش تولید 
خبر داد و گفت در۱۱ ماهه اول ســال جاری گاز مایع خام بیش از دو نیم 
برابر،  تولید گوگرد ۷ درصد و  گاز اتان با درصد باالیی  نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل افزایش داشته است که انتظار می رود این روند مثبت همچنان  
ادامه داشته باشد. به گزارش روابط عمومی،دکتر "روح اله نوریان" در بازدید 
خانم دکتر سارا فالحی نماینده حوزه شمالی استان از پاالیشگاه ایالم، افزود: 
این واحد صنعتی همزمان با اهداف اصلی خود نگاه ویژه ای به مسئولیت های 
اجتماعی از جمله مالکیت تیم فوتبال بانوان دارد که متاسفانه بروز بعضی مشکالت در این خصوص باعث ایجاد چالشهایی در حمایت 
از این تیم شده  که انتظار می رود این مشکالت  با کمک نمایندگان و سایر مسئولین برطرف شود. وی با اشاره به اینکه  پاالیشگاه 
گاز ایالم از ابتدا مالکیت تیم فوتبال بانوان را بر عهده داشــته اظهار نمود: که در حال حاضر این تیم با بازیکنانی بومی در لیگ 
برتر قرار دارد و در سنوات قبل نیز جایگاه خوبی داشته که با ایجاد این تیم، جو نشاط و امید برای این قشر از جامعه فراهم شده 
است. در این دیدار نماینده حوزه شمالی استان با اشاره به اینکه رایزنی الزم با وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برای تسریع 
در ایجاد فاز دو پاالیشــگاه انجام شده است، گفت: در آینده نزدیک رایزنی های دیگر انجام می شود که انتظار میرود مسئوالن 

ذیربط  به منظور اشتغالزایی بیشتر و کمک به صنعت استان گامهای اساسی بردارند و فاز دو هر چه زودتر گسترش پیدا کند. 

در یازده ماه امسال محقق شد:
رشد ۸ درصدي تولید انرژي خالص در نیروگاه نکا

ساری- مرآتی :  انرژي تولیدي نیروگاه شهیدسلیمي نکا در یازده ماه 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ درصد افزایش یافت. 
مدیرعامل شــرکت مدیریت تولیدبرق نکا با اعــالم این خبر افزود: در این 
مدت ۹ میلیــارد و ۵۳۶ میلیون و ۱۵۲ هزار کیلو وات ســاعت انرژي در 
واحدهاي بخاري و بلوک ســیکل ترکیبي این نیروگاه تولید شد. محسن 
نعمتي خاطرنشان ساخت: در یازده ماه گذشته ۹ میلیارد و ۱۶۱ میلیون 
و ۸۲۷ هزار کیلووات ســاعت انرژي خالص به شبکه سراسري برق کشور 
تحویل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته است. 
وي با بیان اینکه ۸۵ درصد از انرژي تولیدي در واحدهاي بخاري و ۱۵ درصد در واحدهاي بلوک سیکل ترکیبي بدست آمده 
اســت، گفت: در ۱۱ ماه گذشته ضمن انجام به موقع همه بازدیدهاي دوره اي و تعمیرات میاندوره اي و اساسي واحدها طبق 
دستورالعمل و برنامه پیشبیني شده تعمیراتي، بیش از ۹۴ درصد انرژي تعهدي امسال نیروگاه طبق قرارداد محقق شد.  نعمتي 
همچنین به دشواري و حساسیت بسیار زیاد نگهداري و بهره برداري از واحدهاي این نیروگاه پس از ۴ دهه کارکرد، اشاره کرد و 
گفت: بیش از ۴۱ سال از بهره برداري واحدهاي بخاري نیروگاه مي گذرد، لذا بدلیل قدمت و عمر باالي تجهیزات، حفظ آمادگي 
واحدهاي این نیروگاه براي تولید پایدار انرژي در فصول مختلف سال کار آساني نیست، اما همکاران توانمند و متخصص ما به عشق 
مردم و با تالش مضاعف و همت جهادي خود در انجام به موقع بازدیدهاي دوره اي و تعمیرات میاندوره اي و اساسي و نیز نگهداري 
و بهره برداري اصولي واحدها توانستند آمادگي واحدها را در شرایط سخت مقابله با ویروس کرونا براي پایداري تولید در وضعیت 

مطلوبي حفظ کنند و در سال موسوم به جهش تولید عملکرد قابل قبولي به ثبت برسانند.

کاهش مصرف برق خوزستان در بهمن ماه
اهواز - شبنم قجاوند: مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: پیک بهمن ماه ســال جاری سه هزار و ۱۹۰ مگاوات بوده که نسبت 
به پیک بار در مدت مشــابه ســال قبل حدود ۳.۹۷ درصد کاهش داشته 
است. فرامرز شادفر بیان کرد: کل تولید برق استان در یازده ماه گذشته ۴۱ 
هزار و ۴۴۳ گیگاوات ساعت بوده که از این مقدار، ۳۹ درصد سهم نیروگاه 
های برق آبی، ۶۳ درصد سهم نیروگاه های تولید پراکنده و حدود ۰.۹۲ از 
کل انرژی تولیدی ســهم نیروگاه های تولید پراکنده بوده است. وی افزود: 
از میزان برق تولیدی نیروگاه های حرارتی و ســیکل ترکیبی، ۴۲.۸ درصد 
توسط بخش دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( و ۵۷.۲ درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی )زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان 
و فجر( تولید و به شبکه تحویل شده است. مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: انرژی مصرفی در یازده 
ماهه ۱۳۹۹ برابر ۳۵ هزار و ۶۰۴ گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۳.۳۵ درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت 

مشابه در سال قبل است.

صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آب منطقه ای 
گیالن برای شانزدهمین سال متوالی بدون بند حسابرسی تصویب شد

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای گیالن؛ این جلسه با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
اعضــای هیأت مدیره و معاونین و مدیران شــرکت آب منطقه ای گیالن 
بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه گزارش حسابرسی توسط 
نماینده سازمان حسابرســی قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر در 
نهایت صــورت های مالی طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای آب 
منطقه ای گیالن برای شانزدهمین سال متوالی بدون بند حسابرسی مورد 
تصویب قرار گرفت. مهندس خّرمی در این جلســه اظهار داشت: خرسند 
هستیم که صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آب منطقه ای گیالن برای شانزدهمین سال متوالی بدون 
بند حسابرسی به تصویب برسد که در نوع خود کم نظیر است. مدیرعامل آب منطقه ای گیالن در ادامه به مهمترین مشکالت و 
چالش های پیش روی این شرکت در اجرای طرح های عمرانی بخش آب استان پرداخت و اشاره نمود:محدودیت اعتبارات عمرانی 
، تاخیر در مبادله موافقتنامه های عمرانی ، محدودیت و پایین بودن تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی های ســرمایه 

ای نسبت به اعتبارات مصوب آن ها از مهم ترین چالش های اجرای طرح های عمرانی بخش آب در استان گیالن می باشد.

واگذاری 4 طرح مرتعداری به نماینده بهره برداران مراتع در شهرستان کالله
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در آستانه هفته منابع طبیعی با حضور سرپرست اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان در 
شهرستان کالله چهار  طرح مرتعداری به نماینده بهره برداران مراتع احاطه مدیریت طرح های مرتعداری گردید.بشکوفه رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کالله گفت: چهار طرح مرتعداری حاجی بیک ترکمن ۳، قپان۱، قپان ۲ و سیدلر شهرستان 
کالله به نماینده بهره برداران مراتع احاطه مدیریت طرح های مرتعداری گردید.وی بیان داشت: تعداد بهره برداران قپان ۱، دو نفر، 
قپان ۲، سه نفر سیدلر یک نفر و حاجی بیک ۱۲ نفر با مساحت بالغ بر ۳۵۰۰ هکتار به نماینده بهره برداران مراتع مذکور واگذار 
گردید.رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کالله اظهار داشت: تعداد واحد دامی مجاز در این ۴ طرح در قپان ۱ ۱۴۱ واحد، قپان 

۲ ۲۱۲ واحد، سیدلر ۲۷۵ واحد و حاجی بیک ۹۷۵ داحد دامی مجاز می باشد.

در بهمن ۹۹ تحقق یافت؛
تولید نزدیک به نهصد میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: نزدیک به نهصد میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در بهمن امسال از سوی واحدهای 
نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد 
دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در بهمن امسال گفت: در یازدهمین ماه سال جاری، 
به میزان ۸۸۸ میلیون و ۷۴ هزار کیلووات ســاعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه 
سراسری تحویل شده است. دوستی در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در ماه بهمن اشاره کرد و بیان داشت: 
از این میزان انرژی تولیدی، ۳۳۱ میلیون و ۸۷۸ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ۵۵۶ میلیون و 
۱۹۶ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است. این میزان انرژی در حالی تولید شده است که نیروگاه 
شهید رجایی در فصل تعمیرات قرار دارد، به طوری که هم اکنون واحد ۲۵۰ مگاوتی شماره یک بخاری برای تعمیرات بازدید دوره 
ای، واحد شماره ۶ گازی برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل و واحد شماره ۲ بخاری سیکل ترکیبی هم برای 

انجام تعمیرات نیمه سنگین از مدار تولید، خارج شده اند.

یکشنبه
17 بهمن 1399

شماره 1745

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: بهمــن داراب زاده مدیر 
عامل شــرکت برق منطقه ای گیالن در این آیین گفت: در ســال 
جــاری اتمــام و افتتاح ۷ پــروژه عمرانی و زیربنایی در شــرکت 
برق گیالن هدفگذاری شــد که به شــکر خدا تمامــی این پروژه 
 ها به ثمر نشســت و تقدیم مردم شــریف اســتان گیالن شــد.
وی افزود: افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها در شرایط سخت همه 
گیری ویروس کرونا و مشــکالت ناشی از آن، تحریم های ظالمانه 
همیشگی دشمنان اسالم و ایران و نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت 
ها کار بسیار بزرگ و ارزشمندی بود که توسط کارکنان سختکوش 
شرکت برق گیالن انجام شد و مشکالت مختلف و متعدد نتوانست خللی 
 در عزم و اراده جدی و جهادی خادمان ملت شریف ایران ایجاد کند.
داراب زاده گفــت: اســتان گیالن از لحاظ برخــورداری از مواهب 
خدادادی، شــرایط ویژه، ممتاز و اســتثنایی در زمینه انرژی بادی 
و خورشــیدی دارد و اگــر بتوانیــم از تمامی ظرفیت اســتان در 
زمینه انرژی هــای تجدیدپذیر اســتفاده کنیم، به انــدازه تولید 
فعلی اســتان از نیروگاه های با سوخت فسیلی ، خواهیم توانست 
 از انــرژی های نو و تجدیدپذیر تولید انرژی برق داشــته باشــیم.

وی افــزود: انشــا ا... با مســاعدت های مقــام عالــی وزارت نیرو 
بتوانیم بســتر الزم برای بهــره وری از نعمت باد و نور خورشــید 
در اســتان گیالن در راســتای تولید انرژی بــرق را با این نگاه که 
 تولید انــرژی پاک نیاز امروز و ضرورت فردا اســت را فراهم کنیم.

 ارســالن زارع استاندار استان گیالن در آیین افتتاح و بهره برداری 
 از ۴ پروژه ملی و زیربنایی شــرکت بــرق منطقه ای گیالن گفت:

صنعــت برق به عنوان صنعتی زیرســاختی و اســتراتژیک، نقش 

مهمی در پیشرفت و توســعه جوامع امروزی و کشورهای در حال 
توســعه دارد به گونه ای که امروزه بدون حضــور انرژی برق عماًل 
 نمی توان چشم اندازی برای رشد و شکوفایی کشورها متصور بود .
وی افزود: درحال حاضر ســهم تولید نیروگاههای اســتان گیالن 
حدود ۲۸۵۴ مگاوات اســت که در تیر ماه سال جاری اوج مصرف 
اســتان ۱۹۴۵ مگاوات بود و مــازاد این انــرژی تولیدی از طریق 
شبکه سراسری به اســتانهای همجوار مبادله می گردد . البته نیاز 
مصرف اســتان در همین تیر ماه ۲۱۷۰ مــگاوات بوده که تفاوت 
این رقم با عدد مصرفی اســتان را مــردم عزیز و همچنین صنایع 
بــا برنامه هــای مدیریت مصرف کنترل کردنــد و برق منطقه ای 
اســتان از ایــن حیث برای پنجمین ســال متوالی رتبــه برتر در 
 بحث مدیریت مصرف را کســب کرده است. استاندار گیالن گفت:
با توجه به رشــد تکنولوژی و افزایش روز افــزون بکارگیری لوازم 
الکتریکی و برقی ، توسعه شبکه هم صورت گرفته ، اگر چه استان 
گیالن با توجه به گردش پذیر بودن و مهاجرت از ســایر اســتانها 
نیازمند توسعه زیر ساخت ها و نگاه ویژه وزارت محترم نیرو و شرکت 

محترم توانیر است. 

4 پروژه ملی و زیربنایی شرکت برق گیالن افتتاح و به بهره برداری رسید
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کافه ب��ازار ب��ا ۴5 میلی��ون کارب��ر، مح��ل مناس��بی ب��رای تبلیغات 
کسب وکارها محسوب می شود. نظر کسب وکارها درباره ی سرویس های 

تبلیغاتی بازار چیست؟
دو م��اه پی��ش، کافه بازار از مرز ۴5 میلیون نصب فعال گذش��ت؛ این 
یعن��ی بزرگتری��ن پلتفرم انتش��ار و فروش اپلیکیش��ن در ایران، محلی 
اس��تثنایی برای تبلیغ اپلیکیش��ن ها محسوب می ش��ود و کسب وکارها 
می توانند برای آگاهی دادن درباره  برند خود به خیل عظیمی از کاربران 

فضای مجازی در بازار عمل کنند.
بازار در همین خصوص، طی س��ال های اخیر س��رویس هایی معرفی 
کرده و در اختیار کس��ب وکارها گذاش��ته اس��ت. اوایل دی ماه، بازار از 
سرویس��ی با نام تبلیغات در گش��ت وگذار رونمایی ک��رد و ویژگی های 
جدی��دی هم به تبلیغات در جس��ت وجوی کارب��ران در بازار و تبلیغات 

ویدئویی اضافه شد.
این سرویس ها دقیقا چه هستند؟

• تبلیغات در گش��ت وگذار: اگر به بازار س��ر بزنید، در قس��مت جزییات 
اپلیکیشنی که در صفحه  آن قرار دارید، چند دسته از برنامه ها را مشاهده 
خواهید کرد که تحت عناوین مختلف در قس��مت جزییات قرار دارند. این 
اپلیکیشن ها شامل موارد »برنامه های مرتبط«، »دیگران نصب کرده اند« و 
»برنامه های مشابه« می ش��وند. آمارهای ارائه شده توسط بازار نشان از این 
دارد ک��ه کاربران 15 تا ۲۰ میلیون بار به صفحه  جزییات برنامه ها مراجعه 
می کنند؛ به طوری که تعداد نصب های حاصل از زیرصفحه  جزییات بیشتر 
از نصب ه��ای انجام ش��ده از صفحه  اصلی و س��رچ بازار اس��ت. برنامه ها یا 
اپلیکیشن های مشابه، بخشی است که توسعه دهندگان می توانند از امکان 

تبلیغات برنامه های خود در آن استفاده کنند.
• تبلیغات در جست وجو یا سرچ ادز: نمایش سرویس های کسب وکارها 
در جست وجوی کلیدواژه های مختلف. ممکن است جست وجوی کاربران 
به  صورت موضوعی یا با نوشتن دقیق یک سرویس باشد. در این زمان، 
اگر یک س��رویس دو ویژگی را داش��ته باش��د، در اولویت نمایش قرار 
می گیرد: قیمت پیش��نهادی از سوی کس��ب وکار و ارتباط اپلیکیشن با 
کلیدواژه . به  گفته  بازار، بیشترین نصب یک اپلیکیشن به  لطف تبلیغات، 
8.۶ میلیون و بیش��ترین تعداد نصب در ی��ک روز، بیش از ۷۰ هزار بار 

بوده است.
• تبلیغ��ات ویدئویی: اپلیکیش��ن کافه بازار، ۴5 میلی��ون کاربر دارد و 
بخ��ش ویدئوی��ی این پلتفرم هم در دوران کرونا 5۰ درصد رش��د کرد؛ 
همین موضوع اهمیت تبلیغات دیجیتال را نشان می دهد. بازار مشاهده 
1۰ ثانیه اول تبلیغ را تضمین می کند و کاربر پس از ثانیه 1۰ می تواند 

تبلیغ را رد کند.
پس از این شرح کوتاه، قصد داریم عملکرد تبلیغات در کافه بازار را از 
دید کس��ب وکارها بررسی کنیم. به  همین خاطر، با آچاره و ترب تماس 

گرفتیم و نظرشان را جویا شدیم. با زومیت همراه باشید.
تبلیغات آنالین یا آفالین؟

زومی��ت- تف��اوت تبلیغ��ات در بازار به عن��وان اپ اس��تور و تبلیغات 
بیلب��وردی یا تلویزیونی را در چه چیزهای��ی می بینید؟ چه مزیت هایی 

برای آن قائل هستید؟

آچاره: آیس��ان س��بایی، مدیر مارکتینگ آچاره، اعتق��اد دارد که این 
دو حوزه  بس��یار متفاوت، یعنی یک��ی آنالین و دیگری آفالین، هر کدام 
رویکرد و اهداف متفاوت و همچنین اثربخش��ی و مخاطب هدف خود را 
دارند. س��بایی می گوید بیش��ترین تأثیر در مخاطب هدف و نرخ تبدیل 

تأثیرگذاری تبلیغ به کاربر و مشتری بالقوه است.
مدی��ر مارکتینگ آچاره، مزی��ت تبلیغات آنالین مانن��د تبلیغات در 
کافه بازار را نزدیکی بیش��تر کسب وکار به مخاطب هدف عنوان می کند. 
او می گوی��د در این دس��ته تبلیغات، نرخ تبدیل فرد مش��اهده کننده به 
کاربر بالقوه بسیار باالتر از مشاهده  تبلیغات از طریق بیلبورد یا تلویزیون 

است.
به  گفته  س��بایی، هزینه برای این دو ن��وع تبلیغ، به هیچ عنوان قابل 
مقایس��ه نیست. او اش��اره می کند که در تبلیغات بازار به ازای هر نصب 
CPI )هزین��ه  هر بار نص��ب( یا هر س��فارش CPO )هزینه  هر خرید( 
هزینه ای بسیار کمتر به نسبت تبلیغات آفالین پرداخت می شود. سبایی 

اضافه می کند:
تبلیغ��ات در کافه بازار این مزیت را دارد ک��ه کاربر به دنبال برنامه ای 
خاص بوده و ما به او نمایش داده می شویم و این مورد که مشابه آن در 
سرویس ادوردز گوگل استفاده می شود، بیش از هر موردی اثربخشی را 
افزای��ش داده و ما را به مخاطب م��ان نزدیک تر می کند؛ چراکه مخاطب 

در بازار به  دنبال ما بوده است.
البته س��بایی تأکید می کند که به  دلیل نوع کاربرد متفاوت تبلیغات 
آنالین و آفالین، می توان متناس��ب با اهداف یک کسب وکار، هر دو نوع 

آنها را پیاده سازی کرد.
ت��رب: مدی��ر مارکتینگ ت��رب، یک��ی از تفاوت های اصل��ی تبلیغات 
کافه ب��ازار با بیلب��ورد یا تلویزی��ون را قابل اندازه گیری ب��ودن عملکرد 

تبلیغات و محتواهای تبلیغاتی عنوان می کند. کامرانی می گوید:
ما می توانیم بسنجیم که چند نفر به هر محتوای تبلیغی، عکس العمل 
نش��ان داده ان��د، چند نفر با دی��دن آن، ترب را دانل��ود کرده اند و حتی 
بس��نجیم که چه میزان برای ما درآمد ایج��اد کرده اند؛ یعنی می توانیم 
بفهمیم هر کاربری که از سمت کافه بازار به ترب می آید، چقدر درآمد 
ب��رای ما ایج��اد می کند. درحالی ک��ه این موارد در تبلیغ��ات بیلبورد و 

ویدئویی قابل اندازه گیری نیست.
ب��ه  گفته  کامران��ی، درباره  تبلیغ��ات آفالین تنها می ت��وان به صورت 
غیرمس��تقیم و ازطریق پرسش��نامه ی��ا مصاحبه های تلفنی اثربخش��ی 

تبلیغات را سنجید.
او اضاف��ه می کن��د که با اضافه ش��دن امکان دس��ته بندی مخاطبان 
به کافه بازار، می توان براس��اس جنس��یت و گروه س��نی کاربر نیز به او 
تبلیغات متناسب نمایش داد و بازخورد گرفت. کامرانی همین ویژگی را 
مزیت اصلی تبلیغات کافه بازار نسبت به تبلیغات محیطی برمی شمرد.

کاربر جذب شده از کافه بازار چه تفاوتی با بقیه دارد؟
زومیت- کاربری که از س��مت تبلیغات در بازار، برنامه  ش��ما را نصب 

می کند چه ویژگی هایی دارد؟
آچ��اره: مدی��ر مارکتینگ آچاره می گوید در این ن��وع تبلیغ، کاربر با 
شناخت قبلی، برنامه را جست وجو و به  طور هدفمند نصب کرده است. 

او اضاف��ه می کند که در این خص��وص، هیچ گونه نصب به  طور اجبار یا 
برای به  دست آوردن امتیاز خاصی )مانند امتیاز در بازی ها( یا امتیازات 

دیگر مثل شارژ تلفن همراه انجام نمی شود.
آیسان سبایی اضافه می کند که نرخ بازگشت این مشتریان بسیار باال 

و نرخ پاک کردن برنامه به نسبت سایر کانال های ورودی کمتر است.
کدام سرویس تبلیغ بازار بهتر است؟

زومیت- تفاوت ش��یوه های تبلیغات در بازار چیست؟ در واقع تفاوت 
تبلیغات ویدئویی، تبلیغات در جست وجو و تبلیغات در گشت و گذار.

آچ��اره: مدیر مارکتینگ آچاره از تجرب��ه  تبلیغات ویدئویی بازار، تنها 
به نصب باال اش��اره می کند. به  گفته س��بایی، تبلیغ��ات ویدئویی برای 
آچ��اره، منجر ب��ه تبدیل کاربر به هدف های این پلتف��رم مانند دریافت 

سفارش و ... نشد.
در عی��ن حال، تبلیغ��ات در جس��ت وجوی کافه بازار برای دو س��ال 
مورد اس��تفاده این پلتفرم قرار دارد و بس��یار اثربخش واقع شده است؛ 
بااین حال سبایی به وجود یک مشکل جدید در تجربه کاربری با فروش 

کلیدواژه های مورد جست وجو اشاره می کند:
به  تازگی به  دلیل افزایش تعداد کسب وکارها، به نظر UX بدی ایجاد 
 bidding ،شده؛ چرا که بعضی از کسب وکارها روی کلمه های بی ربطی
)قیمت گذاری روی کلیدواژه ها( انجام می دهند که س��ایر کسب وکارها 

را تحت تأثیر قرار داده و به نظرم برای کاربر نیز وجهه  خوبی ندارد.
ترب: مدیر مارکتینگ ترب تنها تفاوت میان دو نوع تبلیغات ویدئویی 
و تبلیغات را جس��ت وجو را برمی ش��مارد که قدیمی تر هستند و تجربه 
در ای��ن رابطه داش��ته اند. کامرانی می گوید تبلی��غ ویدئویی در صورت 
جذاب بودن پیام و پیشنهادی که ارائه می کند، می تواند منجر به نصب 
اپلیکیشن توسط کاربر و استفاده از محصول شود و بیشتر هم در ذهن 

افراد می ماند. او توضیح می دهد:
این نوع تبلیغ، س��طح awareness )یا ایجاد آگاهی( باالتری نسبت 
به تبلیغات س��رچ دارد چ��ون تبلیغات ویدئویی بیش��تر در ذهن افراد 
می ماند و حتی اگر آن افراد، کاربر محصول شما نشوند، از محصول شما 

آگاهی پیدا می کنند.
کامرانی تصریح می کند که تبلیغات در جست وجو، نیازمحور هستند. 
یعنی این تبلیغ می تواند برای کس��ی مفید باش��د که نیاز خود را س��ر 
می کن��د و بازار، محصول ش��ما را به او پیش��نهاد می ده��د. بااین حال 
وی اش��اره می کند که این نوع تبلیغ، آگاهی بخش��ی کمتری نسبت به 

تبلیغات ویدئویی دارد اما هدفمندتر است.
ویژگی متفاوت بازار نسبت به بقیه تبلیغات دیجیتال

زومیت- ویژگی های اصلی شیوه های موجود تبلیغاتی در بازار چیست 
و چه تمایزی با سایر شیوه های دیجیتالی دیگر دارد؟

آچاره: مدیر مارکتینگ آچاره نیز عقیده دارد که وقتی کاربر مستقیما 
به دنبال برنامه  آنها بوده و با جس��ت وجوی کلم��ه هم آنها را پیدا کرده 
اس��ت. این موضوع، یک نرخ تبدیل خوب و به  دست آوردن کاربر بالقوه 

را با هزینه ای پایین نشان می دهد.
آیس��ان س��بایی اضافه می کند که در حوزه  نصب اپلیکیش��ن، جز از 
طری��ق گوگل و تبلیغ��ات در گوگل پلی، تاکن��ون گزینه  دیگری وجود 

نداش��ته و این اتفاق خوبی ب��ود که در حوزه  تبلیغ��ات در ایران ایجاد 
شد. وی افزود:

این حوزه با هزینه های مناس��بی که البته ت��ا چند ماه پیش در بازار 
وجود داش��ت و درنهایت دیده ش��دن و آگاهی بخشی نسبت به برند در 

یک جامعه  ۴۰ میلیونی ویژگی اصلی تبلیغات در بازار است.
ت��رب: مدیر مارکتینگ ترب نیز باور دارد که تبلیغات کافه بازار برای 
کس��ب وکارهایی مانند ترب که اپلیکیشن آنها چنل اصلی شان محسوب 
می ش��ود، قدمی نزدیک تر به نصب برنامه اس��ت، چراک��ه نصب اپ در 
داخل استور صورت می گیرد؛ درنتیجه، چنل خوبی برای تبلیغات اپ ها 

به شمار می آید.
کامران��ی تأکید می کند که تمایز اصلی تبلیغ در بازار این اس��ت که 
نص��ب در همان مکانی انجام می ش��ود که تبلیغ انجام ش��ده؛ درنتیجه 
نرخ تبدیل بهتری نس��بت به س��ایر چنل ها به  دس��ت می دهد. البته او 
می گوید این موضوع بس��تگی به محتوای تبلیغات��ی هم دارد. کامرانی 

اضافه می کند:
از آنجا که تعداد کاربران کافه بازار واقعا باال است، حجم بازدید خوبی 
برای کس��ب وکارهای بزرگ هم ارائه می دهد که سایر چنل های کوچک 

قادر به ارائه  چنین حجمی نیستند.
چرا تبلیغ ویدئویی در بازار؟

زومی��ت - اگ��ر بخواهید تبلیغات در ویدئو بازار ب��ا ۴۰ میلیون کاربر 
ب��ا توجه به رایگان بودن تماش��ای ویدئوها را به عن��وان روش معرفی از 

تبلیغات معرفی کنید، به چه دلیل این کار را می کنید؟
آچاره: سبایی هم می گوید آچاره به منظور ایجاد آگاهی نسبت به برند 
و در نهایت نصب اپلیکیشن و تبدیل به کاربر این کار را انجام می دهد.

ت��رب: به  گفته  مدیر مارکتین��گ ترب، تبلیغات ویدئوی��ی کافه بازار 
به زودی دس��ته بندی جنس��یتی و بازه  س��نی را هم اضاف��ه می کند که 
می تواند به چنل مناس��بی برای کسب وکارها برای اجرای تبلیغات برای 

مشتری های هدف شان تبدیل شود. کامرانی اضافه می کند:
در کل تبلیغ��ات ویدئویی برای ایجاد آگاهی از س��رویس و محصول، 
چنل خوبی محسوب می شود و اگر محصول اپلیکیشن هم باشد، که در 

همان جا نصب هم می شود و این مزیتش را دو چندان می کند.
)گفتنی اس��ت، در زمان انتشار این خبر قابلیت دسته بندی جنسیتی 

و بازه  سنی در تبلیغات ویدئو بازار در دسترس است.(
جمع بندی:

اگر بخواهیم مهمترین جذابیت های تبلیغ در بازار برای کس��ب وکارها 
را برش��ماریم، باید به جذب هدفمند مش��تری با هزینه  پایین، نمایش 
تبلیغ متناس��ب با ویژگی های کاربر و پیدا کردن مش��تری وفادار، قابل 
اندازه گیری بودن عملکرد تبلیغات و آگاهی بخشی نسبت به برند اشاره 
کرد؛ آن هم درحالی که ممکن است کاربر هرگز برنامه را نصب نکند. به 
بی��ان بهتر تبلیغات در کافه بازار را با توجه به اینکه پلتفرمی برای نصب 
اپلیکیش��ن است، می توان به عنوان یک میان بُر برای اپلیکیشن ها خواند 
که بنابر تحقیقات خود می توانند از روش های متنوع تبلیغاتی به منظور 

جذب کاربر بیشتر و باالبردن نرخ تبدیل خود استفاده کنند. 
zoomit :منبع
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رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و طراحی تورهای گردشگری با 
سلیقه  مسافر، تنها بخشی از ایده های خالقانه   استارت آپ های صنعت گردشگری است.

یکی از اهداف اصلی اس��تارت آپ ها این است که با ایده های خالقانه  خود، در صنایع 
مختلف اختالل ایجاد کرده و آنها را متحول کنند. صنعت گردشگری نیز یکی از صنایعی 
اس��ت که در س��ال های اخیر با پیدایش اس��تارت آپ های مختلف، تحول های بزرگی را 
تجربه کرده اس��ت. هدف مشترک تمامی استارت آپ های صنعت گردشگری این است 
که تجربه  بهتری را برای مسافران رقم بزنند و هزینه های سفر را تا جای ممکن کاهش 
دهند. خدمات مربوط  به رزرو محل اقامت، رزرو پرواز و حتی رزرو رستوران و فعالیت های 
تفریحی در مقصد مورد نظر، تنها بخش کوچکی از خدماتی اس��ت که استارت آپ های 
صنعت گردشگری ارائه می دهند. حتی بسیاری از آنها با دریافت اطالعات کاربر و تحلیل 
داده های از پیش جمع آوری ش��ده، تجربه سفری شخصی سازی شده را برای کاربر فراهم 
می کنند. ایده های خالقانه  اس��تارت آپ ها تا جایی پیش رفته است که حتی برای رفتن 
به س��فر، نیازی به حمل چمدان توسط مسافر نیست زیرا مسافران می توانند به کمک 
برخی شرکت ها، چمدان های خود را از چند روز قبل از سفر به فرودگاه تحویل دهند. این 
استارت آپ ها برای مشکالت سفرهای طوالنی از جمله جت لگ )اختالل ساعت بدن( نیز 
راه حل هایی ارائه داده اند و با ارائه  راهکارهای مناسب، کمک می کنند مسافر در کمترین 
زمان ممکن به حالت طبیعی بازگردد. در ادامه  این مقاله  به معرفی بیشتر استارت آپ های 

بزرگ و متحول کننده  صنعت گردشگری و توریسم می پردازیم.
)Airbnb( 1- استارت آپ ایربی ان بی

استارت آپ ایربی ان بی، یکی از استارت آپ های یونیکورن )استارت آپ با ارزش بیش از 
یک میلیارد دالر( است که در زمینه  اجاره  مکان های اقامتی فعالیت می کند. ایربی ان بی 
مالک هیچ کدام از مکان های اقامتی نیس��ت و درواقع به عنوان واس��طه ای عمل می کند 
که اجاره دهندگان محل های اقامتی را به مس��افران معرفی می کند. مسافران با ورود به 
وب سایت این استارت آپ و انتخاب شهر مورد نظر می توانند فهرستی از محل های اقامتی، 

قیمت، امکانات و تصویر آنها را مشاهده کرده و برای تاریخ مورد نظر رزرو کنند.
درواقع ایربی ان بی امکانی را فراهم کرده تا مردم بتوانند خانه یا اتاق هایی که استفاده 
نمی کنند را با قیمتی مناس��ب به مس��افران اجاره دهند و درآمدی از این راه داش��ته 
باشند. مسافران نیز می توانند با پرداخت اجاره  کمتر نسبت به هزینه  اقامت در هتل، در 

هزینه های سفر صرفه جویی کنند.
داستان راه اندازی استارت آپ ایربی ان بی به سال ۲۰۰8 و زمانی بازمی گردد که برایان 
چسکی و جو جبیا در پرداخت اجاره  آپارتمان خود در سانفرانسیسکو به مشکل برخورد 
کرده بودند و نمی توانستند هزینه آن را پرداخت کنند؛ درنتیجه تصمیم گرفتند اتاق زیر 
شیروانی خانه که به یک تخت بادی مجهز بود را به مسافران اجاره دهند. آنها حتی برای 
راحتی مس��افران، صبحانه را نیز به امکانات مسافرخانه  کوچک خود اضافه کردند. آنها 
همچنین از یکی از دوستان متخصص خود در حوزه  فناوری اطالعات دعوت به همکاری 
کردند و وب سایتی به نام AirBed & Breakfast راه اندازی کردند. اولین مسافر آنها، 
تابستان سال ۲۰۰8، هنگام برگزاری کنفرانس طراحان صنعتی آمریکا و زمانی پیدا شد 

که مسافران برای پیدا کردن محل مناسب برای اقامت مشکل پیدا کرده بودند.
یک س��ال بعد از این ماجرا، پاول گراهام، از بنیان گ��ذاران ایر بی ان بی دعوت کرد در 
جلس��ه  آموزش��ی ش��تابنده  خود، یعنی وای کامبیناتور )یکی از بزرگ ترین مراکز رشد 
استارت آپی دنیا( شرکت کنند و در ازای سهم کوچکی از شرکت، ۲۰ هزار دالر سرمایه 
در اختیار آنها قرار داد. آنها که پیش از این دریافت س��رمایه، وب س��ایت خود را ساخته 
بودند، تصمیم گرفتند با این پول به نیویورک بروند تا با تعدادی از کاربران مالقات کنند 
و وب سایت خود را توسعه دهند. آنها بعد از بازگشت از سفر، مدل کسب وکار خود را برای 
ارائه به سرمایه گذاران آماده کردند. در آن زمان سایت 1۰ هزار کاربر و ۲5۰۰ محل برای 
اجاره داشت. مدتی بعد آنها نام وب سایت را به Airbnb تغییر دادند و انواع اقامتگاه ها 
ازجمله یک آپارتمان کامل یا خانه ویالیی، اتاق و... را در وب سایت خود اجاره می دادند.

ایربی ان بی در ژوئن سال ۲۰1۲ اعالم کرد تا به آن زمان، 1۰ میلیون اقامت از طریق 
وب سایت این شرکت ثبت شده و نسبت به پنج ماه گذشته حدود دو برابر رشد داشته 
است. ایربی ان بی در همان سال در پاریس، میالن، بارسلونا، کپنهاگ، مسکو و سائوپائولو، 
شعبه های خود را افتتاح کرد. ایربی ان بی همچنین با خریدن استارت آپ های فعال مشابه 
در این زمینه یا درواقع با خریدن رقبای خود، فعالیت های خود را گسترش داده است و 
امروزه به عنوان یکی از بهترین و بزرگ ترین استارت آپ های صنعت گردشگری شناخته 

می شود.
)Get Your Guide( ۲- استارت آپ گت یورگاید

استارت آپ گت یورگاید، یک مارکت پلیس )پلتفرمی که فروشندگان کاالهای مختلف 
می توانند به صورت آنالین محصوالت ش��ان را به فروش برس��انند( آنالین و وب س��ایت 
رزرو اینترنتی اس��ت که خدمات خود از جمله رزرو تور مس��افرتی، بازدید از جاذبه های 
دیدنی و سایر فعالیت ها را در سراسر دنیا از طریق وب سایت و اپلیکیشن به کاربران ارائه 
می دهد. دفتر اصلی استارت آپ در برلین آلمان است و در سایر نقاط دنیا مانند آمریکای 
شمالی و اروپا نیز شعبه دارد. درواقع گت یورگاید، یک واسطه است و این امکان را برای 
ش��رکت ها فراه��م می کند که کلیه  خدمات خود را در معرض دی��د کاربران قرار دهند. 
ش��رکت ها خدمات خ��ود از جمله تورهای یک روزه، تورهای چن��د روزه و فعالیت های 
ماجراجویانه را با نام خود در وب سایت گت یورگاید منتشر می کنند و کاربران عالقه مند 
آنها را ازطریق وب س��ایت یا اپلیکیشن رزرو می کنند. ایده  راه اندازی استارت آپ به سال 
۲۰۰۷ و زمانی بازمی گردد که جوهانس رک و تایو تایو، بنیان گذاران اس��تارت آپ برای 
ش��رکت در یک کنفرانس دانش آموزشی به چین س��فر کرده بودند. آنها در طول سفر 
متوجه ش��دند مسیریابی در یک شهر توریس��تی خارجی بسیار سخت است؛ به همین 
دلیل پلتفرمی طراحی کردند تا گردشگران بتوانند با راهنماهای محلی در ارتباط باشند 
و از آنها کمک بگیرند. مدتی بعد پلتفرم آنها توسعه پیدا کرد و به یک پلتفرم اینترنتی 
برای رزرو فعالیت های گردش��گری در شهرهای بزرگ دنیا تبدیل شد. سرمایه  ابتدایی 
این اس��تارت آپ به کمک مالی خویش��اوندان دو بنیان گذار استارت آپ تأمین شد، زیرا 
ایده  اس��تارت آپ آنها جدید بود و سرمایه گذاران اروپایی نمی توانستند آینده  استارت آپ 
را پیش بینی کنند، اما سرمایه گذاران آمریکایی از این ایده استقبال کردند زیرا رقیبی در 

بازار نداشت و ایده  خوبی به نظر می رسید.
مدل کس��ب وکار اس��تارت آپ گت یورگاید در ابتدا به این صورت بود که هیچ تور یا 
فعالیتی را با نام خود ارائه نمی داد و تنها به عنوان یک واسطه بین مشتری و ارائه دهنده  
خدمات عمل می کرد و درصدی از درآمد ارائه دهنده  خدمات را به عنوان سود خود در نظر 
می گرفت، اما از سال ۲۰18 تورهای اختصاصی خود را نیز به کاربران ارائه می دهد. این 
استارت آپ از زمان راه اندازی بیش از 15 میلیون تور فروخته است و باتوجه به اطالعات 
به دست آمده در این سال ها به خوبی می داند که یک تور گردشگری خوب چه ویژگی های 
باید داشته باش��د. ش��رکت هایی که با گت یورگاید همکاری می کنند، باید فرآیندهای 
پذیرش مس��افر، ساعت ش��روع تور و س��ایر عوامل را به دقت مدیریت کنند و در ازای 

ارائه خدمات باکیفیت، گت یورگاید مشتری های بیشتری برای آنها می فرستد. مشتری ها 
می توانند نظر خود و نقاط ضعف و قوت خدماتی که استفاده کرده اند را در سایت منتشر 
کنند و ارائه دهنده های خدماتی که به طور مکرر نقد منفی دریافت کنند، از وب س��ایت 
حذف خواهند ش��د. طبق گزارش کرانچ بیس، این اس��تارت آپ تابه ح��ال بیش از ۶5۴ 
میلیون دالر سرمایه جذب کرده و یکی دیگر از یونیکورن های صنعت گردشگری است.

)Traveloka( 3- استارت آپ تراوِلُکا
تراولکا یک اس��تارت آپ یونیکورن اندونزیایی و یک موتور جس��ت وجوی پرواز است 
که عمدتا مس��یر و هواپیمایی های داخلی این کشور را پوشش می دهد. این استارت آپ 
عالوه بر رزرو پرواز، خدمات رزرو هتل، رزرو رستوران و اجاره  ماشین را نیز فراهم می کند 
و قصد دارد خدمات خود را در ش��ش کش��ور دیگر گسترش دهد و مسیرهای جدیدی 
را به موتور جس��ت وجوی خود اضافه کند. ایده راه اندازی این استارت آپ زمانی به ذهن 
فری اوناردی، بنیان گذار آن رس��ید که همیش��ه برای رزرو هواپیما بین آمریکا و زادگاه 
خود در اندونزی مشکل داشت؛ تا اینکه درنهایت به اندونزی بازگشت و به همراه دو نفر 
دیگر، استارت آپ تراولکا را بنیان گذاری کرد. تراولکا در آغاز، به عنوان موتور جست وجویی 
فعالیت می کرد که قیمت بلیت های خطوط هواپیمایی را از سایت های مختلف جمع آوری 
و مقایسه می کرد. این استارت آپ در سال ۲۰13 خدمات خود را گسترش داد و به محلی 
برای رزرو بلیت هواپیما تبدیل شد. یک سال بعد از این اتفاق، تراولکا خدمات رزرو اتاق 

هتل را نیز به سایت خود اضافه کرد.
)Away( ۴- استارت آپ اِوِی

زمانی که صحبت از س��فر به میان می آید، یکی از دغدغه ها خریدن چمدان مناس��ب 
است و استارت آپ اوی با تولید چمدان های زیبا، باکیفیت و کاربردی که با قیمت مناسب 
ارائه می دهد، این مش��کل را حل کرده اس��ت. چمدان های این اس��تارت آپ، طراحی و 

ویژگی های منحصربه فردی دارند که بسیاری از مشکالت مسافران را حل کرده اند.
اس��تارت آپ اوی در س��ال ۲۰15 توسط اس��تفانی کری و جنیفر رابیو در نیویورک 
بنیان گذاری شده و با دریافت 181 میلیون دالر سرمایه، یکی از سرمایه گذاری شده ترین 

استارت آپ هایی است که بنیان گذار خانم داشته اند.
اوی محصوالتی مرتبط با سفر تولید می کند که معروف ترین آنها چمدان هایی با بدنه ای 
محکم، بادوام و ضد خش از جنس پلی کربنات، زیپ های YKK، پدهای فشرده سازی 
برای افزایش فضا، قفل های تضمین شده، الیه  قابل جداسازی و شست وشو و چرخ هایی 
با قابلیت چرخش 3۶۰ است. این محصوالت درنتیجه نظرسنجی و جمع آوری اطالعات 
از بیش از صدها مس��افر طراحی شده اند و در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ عرضه 
می شوند. استارت آپ اوی نیز یکی از استارت آپ های یونیکورن صنعت گردشگری است.

OYO 5- استارت آپ
OYO ی��ک مجموعه هت��ل زنجیره ای اس��ت که تجربه  ی��ک اقامت اس��تاندارد و 
بدون دردس��ر را برای مس��افر فراهم می کند. این استارت آپ هندی بزرگ ترین شرکت 
مهمان نوازی هند است که همکاری نزدیکی با همکاران خود در صنعت هتلداری دارد و 
همچنین با کنترل کامل تمامی خدمات هتل های خود، کیفیت سفر مسافران را تضمین 
می کند. این استارت آپ در سال ۲۰13 توسط ریتش آگاروال بنیان گذاری شد و اکنون 

یکی از استارت آپ های یونیکورن صنعت گردشگری و مسافرت محسوب می شود.

استارت آپ او وای او از زمان بنیان گذاری تابه حال، خدمات خود را در بیش از 5۰۰ شهر 
در هند، چین، مالزی، نپال، انگلیس، دوبی، عربستان صعودی، فیلیپین، اندونزی و ژاپن 

ارائه می دهد و ۴5۰ هزار اتاق در سراسر جهان را مدیریت می کند.
داس��تان راه اندازی این استارت آپ به زمانی باز می گردد که آگاروال 18 ساله در سال 
۲۰1۲، وب س��ایتی را برای رزرو ارزان محل اقامت راه اندازی کرد و بعد از گذش��ت سه 
ماه، اس��تارت آپ OYO را در س��ال ۲۰13 بنیان گذاری کرد. مکانی��زم رزرو و ثبت نام 
اتاق ها دیجیتال است و این استارت آپ اطالعات مشتری های خود را با دولت به اشتراک 

می گذارد و دولت می تواند اطالعات کامل مسافران را در لحظه دریافت کند.
)KLOOK( ۶- استارت آپ کلوک

کلوک یکی دیگر از استارت آپ های یونیکورن صنعت گردشگری است که دفتر اصلی 
آن در هنگ کنگ واقع شده و در 15 شهر بزرگ آسیا شعبه دارد. این استارت آپ امکان 
شخصی سازی برنامه های سفر را برای هر مسافر فراهم می کند و بزرگ ترین پلتفرم رزرو 
خدمات در آس��یا و بزرگ ترین پلتفرم خدمات داخل و خارج چین اس��ت. مس��افران با 
اس��تفاده از خدمات این استارت آپ می توانند به آسانی در سریع ترین زمان به اطالعات 
جاذبه های دیدنی و خدمات مختلف در شهری که به آن سفر کرده اند، دسترسی داشته 
باشند و آنها را رزرو کنند. به عنوان مثال تصور کنید در خیابان های فوکت تایلند مشغول 
قدم زدن هستید و به جای مذاکره با آژانس های مختلف، اپلیکیشن خود را باز می کنید و 

خدمات مورد نظر را به طور مستقیم و با بهترین قیمت رزرو می کنید.
این اس��تارت آپ در س��ال ۲۰1۷ اعالم کرد ماهانه حدود ی��ک میلیون رزرو ازطریق 
اپلیکیشن ثبت می شود که اکثر آنها در آسیا است. کلوک روزانه به مسافران زیادی کمک 
می کند برنامه ی تفریحی مورد نظر خود را از بین 35 هزار فعالیت تفریحی ثبت شده در 
بیش از 18۰ مقصد گردش��گری رزرو کنند. طبق اعالم کرانچ بیس، اس��تارت آپ کلوک 

بیش از 5۲1میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
)Hopper( ۷- استارت آپ هاپر

یکی از بزرگ ترین دغدغه های هر مس��افری این اس��ت که هزینه های سفر را تا جای 
ممکن کاهش دهد و استارت آپ هاپر دقیقا برای رفع همین نیاز بنیان گذاری شده است. 
اپلیکیشن استارت آپ هاپر از داده حجیم برای پیش بینی و تحلیل قیمت بلیت هواپیما 
استفاده می کند. درواقع این استارت آپ مقصد مورد نظر کاربران را می گیرد و با استفاده 
از تحلیل داده ها به کاربر می گوید که بهتر است برای خرید بلیت اقدام کنند یا قیمت آن 
در روزهای آینده کاهش می یابد و بهتر است صبر کنند. زمانی که قیمت پرواز مورد نظر 

به پایین ترین حد ممکن برسد، اپلیکیشن این موضوع را به کاربر خبر می دهد.
اس��تارت آپ هاپر در سال ۲۰۰۷ توسط فردریک اللند، جوست آورکرک و سباستین 

رینولیل در مونترئال کانادا بنیان گذاری شد و یک شعبه  دیگر در بوستون آمریکا دارد.
اس��تارت آپ هاپ��ر چندین س��ال ابزارها، تکنول��وژی و الگوریتم ه��ای مختلف برای 
جم��ع آوری و مدیریت حجم زیادی از داده های مرتبط با س��فر را امتحان کرد و امروزه 
با تحلیل میلیاردها قیمت پ��رواز به صورت روزانه، مدل های پیش بینی ارائه می دهد که 
قادر اس��ت قیمت بلیت هواپیما به مقصد مورد نظر کاربر را پیش بینی کند. طبق اعالم 

کرانچ بیس، استارت آپ هاپر بیش از 183 میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
)Evaneos( 8- استارت آپ اوانئوس

یکی از رایج ترین انواع مس��افرت ها، مسافرت با تورهای گردشگری است. اغلب تورها 
چند برنامه مختلف برای مقاصد مختلف گردش��گری ارائه می دهند و مس��افران مجبور 
هستند از میان آنها، بهترین توری که با شرایط آنها تطبیق دارد را انتخاب کنند. بسیاری 
از توره��ا امکان انتخاب هتل را به مس��افر نمی دهند و تنه��ا در روزهای خاصی آنها را 
برگزار می کنند. همچنین اغلب تورها بازه  زمانی مش��خصی دارد و مس��افر برای اقامت 
بیش��تر، مجبور است هزینه  بسیار بیشتری پرداخت کند؛ استارت آپ اوانئوس نیز قصد 
دارد دقیقا همین مش��کل را برطرف کند. اوانئوس یک پلتفرم آنالین دارد که مسافران 
به کمک آن می توانند تور مسافرتی را با سلیقه خودشان طراحی کنند. این استارت آپ 
با آژانس های محلی و متخصصان صنعت توریس��م در ارتباط است و به مسافران کمک 
می کند بهترین و کم هزینه ترین تور مس��افرتی را با س��لیقه  خود طراحی و رزرو کنند. 
طبق گزارش کرانچ بیس، این اس��تارت آپ فرانسوی تابه حال 1۰9 میلیون دالر سرمایه 

جذب کرده است.
)AirPortr( 9- استارت آپ ایرپورتر

ایرپورتر، ایده  جالبی برای ارائه  خدمات به مس��افران دارد و قصد دارد مس��افرت های 
هوایی را آس��ان تر و راحت تر کند. این استارت آپ که دفتر اصلی آن در لندن واقع شده 
است، همکاری نزدیکی با شرکت های هواپیمایی دارد تا در حمل چمدان های مسافران 
به فرودگاه کمک کند. نحوه  کار اس��تارت آپ به این صورت اس��ت که چمدان ها را از در 
منزل مسافران در هر کجای لندن تحویل می گیرد و به فرودگاه می برد تا دیگر نیاز نباشد 
مس��افر هنگام رفتن به فرودگاه آنها را حمل کند. این استارت آپ کار خود را با خطوط 
هواپیمایی بریتیش آغاز کرد و اکنون با خطوط هواپیمایی بزرگی مانند IAG و خطوط 
هواپیمایی آمریکا همکاری می کند. طبق گزارش کرانچ بیس، استارت آپ ایرپورتر تابه حال 

1۲ میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
)Timeshifter( 1۰- استارت آپ تایم شیفتر

یکی از بزرگ ترین مشکالت پروازهای طوالنی، جت لگ یا همان اختالل ساعت بدن 
است که از عوارض آن می توان به بی خوابی و خستگی، سردرد و... اشاره کرد. اغلب اوقات 
چندین روز زمان می برد تا افرادی که دچار جت لگ می شوند، به حالت عادی بازگردند. 
استارت آپ تایم شیفتر با استفاده از نتیجه  آخرین تحقیقات در حوزه  خواب و علوم اعصاب 

تالش می کند این مشکل را در حداقل زمان حل کند.
درواقع استارت آپ تایم شیفتر با استفاده از یک تکنولوژی که برای بهبود وضعیت 
فضانوردان و ورزشکاران استفاده می شود، تمریناتی را ارائه می دهد تا بدن مسافر در 
کم ترین زمان به حالت طبیعی بازگردد. کاربران تایم ش��یفتر براساس الگوی خواب 
و مقصد خود، برنامه های شخصی سازی ش��ده دریافت می کنند. به عنوان مثال، این 
اپلیکیش��ن به مس��افر پیشنهاد می دهد قبل از س��فر چه مواد غذایی مصرف کنند 
یا مس��افر را مجبور می کند در ساعاتی که تمایل به خوابیدن دارد، بیدار بماند یا از 
خوردن قهوه اجتناب کند تا ساعت بدن او با محلی که به آن مسافرت کرده تطبیق 
پیدا کند. این اپلیکیش��ن تنظیمات مختلفی برای مسافران حرفه ای، ورزشکاران و 
مسافران مناسبتی دارد و طبق گزارش کرانچ بیس تاکنون 5/1 میلیون دالر سرمایه 

جذب کرده است.
zoomit :منبع
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متخصصان و مدیران ارش��د بر ای��ن باورند که مدیریت 
زمان یکی از موضوعات مهمی است که به بهره وری بیشتر 
در فضای کس��ب و کار و زندگی ش��خصی کمک می کند. 
ب��ا این وجود، نکاتی در مدیریت زمان مطرح می ش��ود که 
می تواند تاثیر منفی را به همراه داشته باشد و اتفاقا نتیجه 

معکوس بدهد.
تهی��ه چک لیس��ت های روزان��ه و اولویت بن��دی کارها،  
تخصیص زمان مناس��ب به هر کار می توان��د نتایج مثبتی 
به همراه داش��ته باش��د، اما باید دقت کنید در دام این 11 
افس��انه مدیریت زمان نیفتید که نتیجه معکوس به همراه 

خواهد داشت:
1- مدیریت زمان بهتر به معنای مدیریت بهتر کارها است

برخی بر این باور هستند که اگر کارهای موجود در فهرست 
کاری خود را به ش��کل مناس��بی زمان بندی و اولویت گذاری 
کنند، همه چیز تمام ش��ده اس��ت. با این وجود، برای تجربه 
مدیریت زمان مناس��ب، باید حد و مرزهای کاری را به خوبی 
رعایت کرده و آگاهانه انتخاب کنیم که می خواهیم انرژی خود 
را روی چه کاری متمرکز کنی��م. برای تجربه مدیریت زمان 
بهتر، باید انتخاب درستی برای تخصیص منابع انرژی و زمانی 

روی موضوعات داشته باشیم.
2- برنامه ریزی برای انجام سخت ترین کارها بدون 

توجه به سطح انرژی 
برخی فقط روی مدیریت زمان تمرکز می کنند و توجهی 
ب��ه ریتم ها و س��طوح انرژی خود ندارن��د و تصور می کنند 
براس��اس یک قاعده مدیریتی ابتدا باید به س��راغ کارهای 
س��خت بروند. حال آنکه در برخی زمان ها از نظر جسمی و 
روحی امکان پرداختن به برخی کارها مقدور نیست. وقتی 
س��طح انرژی مان پایین است، بی ش��ک نمی توانیم کارهای 
سخت و پیچیده که نیاز به انرژی باالیی دارد، انجام دهیم. 
در مدیریت زمان باید به جنبه های دیگری همچون س��طح 

انرژی و توان فکری و جسمی افراد نیز توجه کرد.
3- همیشه برای انجام اولویت ها زمان کافی وجود 

دارد
اولویت بندی کارها و پرداختن به اولویت ها مهم است، اما 
گاه��ی زمان کافی برای اولویت ها اختصاص نمی دهیم و به 
همین دلیل دچار استرس شدید می شویم. انجام کارها در 

شرایطی همراه با آرامش بسیار اهمیت دارد.
4- چند وظیفه بودن باعث می شود کارهای بیشتری 

انجام دهید
یکی از تفکرات اش��تباه در مدیریت زمان، چندوظیفگی 
اس��ت که برخی تصور می کنند با مدیریت زمان می توان از 
عهده چند وظیفه موازی برآمد. در مدیریت زمان هوش��یار 

بودن و تمرکز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
5- انجام کارهای بیشتر و بدون توجه به شرایط 

جسمی و روحی
اگ��ر هزاران کار انجام بدهید ولی به جس��م، روح و روان 
خود فشار وارد کنید، به این کار مدیریت زمان نمی گویند. 
مدیری��ت زمان یعنی بتوانی��د کارهای بیش��تری را بدون 
صدم��ه زدن به خودم��ان در زمان بهتری انج��ام دهیم تا 

زندگی شادتر و موفق تری را تجربه کنیم.
6- نداشتن زمان کافی برای انجام کارهای مختلف

برخی افراد همیشه از نداشتن وقت برای کارهای مختلف 
ناله می کنن��د. هر روز زمانی را برای س��رمایه گذاری روی 
خودتان صرف کنید و ببینید کجای داس��تان ایس��تاده اید 
و ب��ه کدام س��مت می روید. پر کردن تمام س��اعات روز با 
کارهای مختلف و نداش��تن زمان کافی برای تفکر در مورد 

مسیر کار اشتباهی است.
7- برنامه ریزی دقیق برای هر روز به مدیریت زمان 

بهتر منجر می شود
یک��ی از بزرگترین دام های مدیریت زمان آن اس��ت که 

س��اختار ثابت و مشخصی برای برنامه های هر روز مشخص 
کنید و از چارچوب ها خارج نشوید. باید روش های مختلف 
و راهکاره��ای بهینه را در برنامه ریزی روزانه تجربه کرده و 

بهترین را انتخاب کنید.
8 -مدیریت زمان مستلزم داشتن چک لیست دقیق 

کاری است
تهیه لیس��ت دقیق کارها نیز یک��ی از دام های مدیریت 
زمان اس��ت. با وجودی که تهیه فهرست کارها مهم است، 
ام��ا از آن مهمتر آن اس��ت که کارها متناس��ب با اهداف و 
اس��تراتژی ها انجام شوند. هر شب برای برنامه روز بعد 15 
دقیقه زمان صرف کنید ولی برنامه ای دینامیک تهیه کنید 

و برخورد صلب نداشته باشید.
9- برای مدیریت زمان بهتر،  هر روز برنامه ریزی 

کنید
اگ��ر فقط ب��ه برنامه  ری��زی روزانه اکتفا کنی��د، اهداف 
بلندمدت به فراموش��ی سپرده می ش��وند. وقتی فقط روی 
برنامه ریزی روزانه تمرکز کنیم، عمال وقتی برای برنامه های 

آتی در نظر نمی گیریم.
10- وقت خود را تماما برای کار بگذارید

در دوره های مدیریت زمان گفته می شود با تلفن صحبت 
نکنی��د، به ایمیل ها پاس��خ ندهید و روی ی��ک کار تمرکز 
کنید تا به بهره وری برس��ید. شاید الزم باشد زمانی را برای 
همه این موارد در نظر بگیرید. با اختصاص زمان مناس��ب 
کوتاهی در هر روز می توانید به همه این کارها هم برسید.

11- زمان خود را مدیریت کنید
ما نمی توانیم زمان را مدیریت کنیم، اما می توانیم انرژی 
خود را مدیریت کرده و بهره وری بیش��تری داش��ته باشیم. 
نفس راحتی بکش��ید و ان��رژی خود را به تناس��ب نیاز به 

موضوعات مختلف تخصیص دهید.
forbes/digiato :منبع

11 باور نادرست درباره مدیریت زمان که به بهره وری شما آسیب می رساند

نکاتی در مورد مدیریت بهینه کسب و کار
آیا شما مدیر موردنیاز کارمندان تان هستید؟

فعالیت به عنوان مدیر یک مجموعه یا تیم کاری فقط به معنای لذت بردن از جایگاه مدیریتی نیس��ت. 
برخ��ی از کارآفرین��ان پس از تصدی پس��ت های مدیریتی اق��دام به طراحی برخ��ی از برنامه ها و اجرای 
تکنیک های کاری می کنند. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت برای بهبود وضعیت مدیریتی کس��ب و کارها 
مفید باش��د، اما به تنهایی برای مدیران کافی نیس��ت. امروزه مدیران دارای طیف گس��ترده ای از وظایف 
هستند بنابراین باید به این نکته توجه ویژه ای نشان دهیم. در غیر این صورت شانسی برای تبدیل شدن 

به مدیران موردنیاز تیم کارمندان مان نخواهیم داشت. 
یکی از دالیل اصلی پیچیدگی حوزه مدیریت در طول سال های اخیر ورود نسل جوان به دنیای کسب 
و کار اس��ت. نس��ل جوان یا Z دارای عادت های منحصر به فردی است. مهمترین عادت در این میان عدم 
بروز مس��تقیم نارضایتی است. این امر به معنای دش��واری های مداوم برای تعامل میان مدیران با اعضای 
جوان تیم های کاری است. چنین امری در حوزه رابطه با مشتریان نیز بیش از پیش به چشم می خورد. 

مدیران برای تعامل با کارمندان همیش��ه دچار مشکالتی هس��تند. این امر اغلب اوقات ناشی از تفاوت 
دیدگاه ها در زمینه کسب و کار است. مدیران اغلب نسبت به نکات و ایده های ظریف کارمندان توجه الزم 
را نشان نمی دهند. همین امر موجب نارضایتی های مختلفی می شود. یکی از عادت های نامناسب مدیران 
در زمینه تعامل با تیم های کاری محدودسازی وظایف شان به راهنمایی اعضای تیم است. مدیران وظایف 
بس��یار متنوعی در رابطه با کارمندان دارند بنابراین هرگونه محدودس��ازی این وظایف امری غیرمنطقی 

خواهد بود. 
کس��ب و کارها نیاز به مدیرانی هماهنگ و دارای توانایی برای کمک به کارمندان هس��تند. ش��اید این 
امر در نگاه نخس��ت عجیب به نظر برس��د، اما نارضایتی کارمندان از مدیران مهمترین دلیل برکناری شان 
محس��وب می شود بنابراین مدیران باید نسبت به تعامل مناسب با کارمندان واکنش نشان دهند. این امر 
به معنای شناسایی نیازهای کارمندان و تالش برای رفع آنها در مقام مدیر تیم کاری یا کسب و کار است. 
بدون تردید تبدیل ش��دن به مدیری مناس��ب و کارآمد از نظر کارمندان ش��رکت کار س��اده ای نیست. 
درس��ت ب��ه همین خاطر در ادامه قصد بررس��ی برخی از مهمتری��ن نکات در زمینه بهب��ود توانایی های 
مدیریتی از س��وی کارآفرینان مختلف را داریم. این امر به کارآفرینان برای بهبود وضعیت مدیریتی ش��ان 
کمک خواهد کرد. همچنین میزان نارضایتی از مدیران در میان کارمندان و تیم های کاری مختلف را نیز 

تا حد زیادی کاهش می دهد. 
تقویت ماموریت برند

کارمندان هر کس��ب و کار باید دارای هماهنگی کامل با دلیل وجودی برند باش��ند. گاهی اوقات اهداف 
و ماموریت های اصلی یک برند به طور کامل با انتظارات و رفتار کارمندان تفاوت دارد. این امر ناش��ی از 
ارزیابی نادرس��ت کارمندان نس��بت به ماهیت و ارزش های اصلی برند است. مدیران برجسته در این میان 
ت��الش قابل مالحظه ای برای ایجاد هماهنگی میان ماموریت های کس��ب و کار و نحوه فعالیت کارمندان 

می کنند. 
بدون تردید نظرات در مورد نحوه مدیریت و راهبری درس��ت یک ش��رکت بسیار متفاوت است. مسئله 
مه��م در ای��ن میان امکان جلب نظ��ر تمام کارمندان و تالش ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی آنها به منظور 
فعالیت هرچه بهتر در راس��تای ماموریت های اصلی کس��ب و کار است. ساالنه شمار باالیی از برندها پس 
از برنامه ریزی اولیه در پایان س��ال با دس��تاوردهای متفاوتی مواجه می ش��وند. دلیل این امر اغلب اوقات 
فقدان آگاهی بخش��ی به اعضای تیم های کاری است بنابراین در اغلب موارد برندهای بزرگ از همان ابتدا 
نس��بت به تعامل با کارمندان برای تبیین دقیق اهداف ش��ان اقدام می کنند. شاید این امر در ابتدا عجیب 
به نظر برس��د، اما تفاوت میان مدیران موفق و مورد تایید کارمندان با مدیران معمولی براس��اس همین 

رفتارها شکل می گیرد. 
همکاری با اعضای ش��رکت برای تقویت ماموریت های برند مهمترین وظیفه هر مدیر نوآوری محس��وب 
می ش��ود. بدون تردید تیم های مختلف شرکت دارای نظرات گوناگونی برای مدیریت کسب و کار هستند. 
مهمترین مسئله در این میان نقش آفرینی مدیر کسب و کار یا یکی از مدیران ارشد برای ایجاد هماهنگی 

میان نظرات مختلف است. فقط در این صورت امکان توسعه کسب و کار فراهم خواهد شد. 
معنابخشی در محیط کسب و کار

پ��س از تعیین دقیق ماموریت و اهداف کس��ب و کار باید نس��بت به ایجاد معنا ب��رای هر کدام از آنها 
اقدام کرد. اگر اهداف کس��ب و کار برای کارمندان فاقد هرگونه معنایی باش��د، کیفیت کلی فعالیت آنها 
به ش��دت کاهش خواهد یافت. ایجاد معنا برای اهداف و ماموریت های برند اغلب اوقات براس��اس ارزیابی 
دقیق چشم انداز کارمندان شرکت روی می دهد بنابراین مدیران باید اندکی به چشم انداز کارمندان نزدیک 
ش��وند. تفاوت های میان مدیران و کارمندان از نظر توجه به حوزه کس��ب و کار طبیعی است، با این حال 

برای ایجاد معنای مشترک به منظور فعالیت بهینه باید دست کم از بُعد نظری این تفاوت را کم کرد. 
توضی��ح و تبیی��ن جایگاه و نقش هر کدام از کارمندان و اعضای ش��رکت در مس��یر تحقق اهداف تازه 
ش��رکت امر مهمی محسوب می شود. این امر فعالیت ها و شرکت در پروژه ها را بدل به امری معنادار برای 

کارمندان خواهد کرد.
کمک کردن به جای تحمیل کارها

تحمیل کارها به اعضای تیم کاری از س��وی مدیران امر رایجی محس��وب می ش��ود. شاید این امر یکی 
از رفتارهای رایج س��ازمانی محس��وب شود، اما هرگز نتیجه مناس��بی برای کسب و کارها به همراه ندارد. 
مدیران موفق و محبوب در میان کارمندان همیش��ه به جای تحمیل کارهای مختلف به اعضای یک تیم 
در تالش برای کمک به آنها هس��تند. این امر نقش مهمی در ارزیابی کارمندان از وضعیت برند و جایگاه 

مدیران خواهد داشت. 
بهبود توانایی های مدیریتی در هر موقعیتی امکان پذیر اس��ت. اگر ش��یوه مدیریت کسب و کارتان برای 
مدت زمانی طوالنی یکسان بوده است، اکنون زمان تغییر خواهد بود. برخی از مدیران همیشه نگرانی هایی 
نسبت به از دست رفتن زمان مناسب برای ارتقای مهارت های شان دارند. نکته مثبت در این میان امکان 
شروع به تقویت مهارت های مدیریتی در هر زمانی است بنابراین هیچ وقت برای تبدیل شدن به مدیریتی 

بهتر دیر نیست. 
entrepreneur.com :منبع
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