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سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال 1۴۰۰ رسید

FATF فرجام مبهم
رفت��ار منفعالنه درباره تعیین تکلیف لوایح باقیمانده FATF هر روز بار هزینه ای س��نگین تر را بر دوش مردم 
می گذارد، با این حال برخی با چش��م بس��تن بر ضرورت حضور در بازارهای بین المللی، راه انزوا را برای اقتصاد 
ایران انتخاب کرده اند. به گزارش ایرناپالس، س��خنگوی دولت در یادداش��ت اخیر خود، سیاس��ت زدگی افراطی 
و نگاه تقلیل گرایانه را آس��یب جدی نظام تصمیم گیری کش��ور دانس��ت که با نزدیک  ش��دن به انتخابات ریاست 
جمهوری، ش��دت بیش��تری پیدا می کند. او تحریم ها و قرار گرفتن در فهرست س��یاه FATF را از اساسی ترین 
مس��ائل بین عرصه ای کشور دانست و استراتژی دولت در سالیان اخیر را نه تنها گسیختن زنجیر تحریم ها از پای 
اقتص��اد ایران بلکه اجتناب از خودتحریمی برای شکوفاش��دن اقتصاد ملی در دنی��ا عنوان و تأکید کرد. در واقع، 
ب��دون برخ��ورداری از برون گرایی در اقتصاد و تعامل س��ازنده در ارتباطات بین المللی و یافتن جایگاه مناس��ب و 

دریافت سهم بیشتر در شبکه تجارت جهانی، امکان جهش های بزرگ در اقتصاد یک کشور امکان پذیر نیست...
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بر مدار مثبت بورس
5

۴

3

رقم دستمزد سال آینده کارگران امروز مشخص مي شود؟

زورآزمایی دستمزدها و هزینه ها

 علم و دانش پایه رشد و توسعه کشور
پیامدهای تغییرناپذیری بر حرفه شما چیست؟

ماتریس swot؛ مدلی برای تصمیم سازی اصولی
راهنمای عملی برندسازی در سال 2۰21

بازاریابی ویدئویی با ایده های مورد عالقه مشتریان
۴ حقیقت ناگفته برای داشتن کسب و کاری ماندگار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مخترع نوار کاست
در 9۴ سالگی درگذشت

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

7
خریدار چندانی در بازار نیست، اغلب کسانی که واقعا مشتری 

خودرو هسـتند، در بازار حضور دارند. این بخشـی از 
صحبت های نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران است...

وضعیت بازار خودرو در آخرین روزهای اسفند

 بازار خودرو
در آستانه تغییر وضعیت

سرمقاله
بودجه، تسهیالت تکلیفی 

و احترام به مردم

بیگانه ای است  واژه  بودجه 
که در زبان فارس��ی کامال جا 
افتاده و معنا و مفهوم آن در 
فرهنگ عامه ش��ناخته شده 
اس��ت. بودجه به زبان ساده 
به دخ��ل و خرج یک س��اله 
دولت گفته می ش��ود. دولت 
بایستی به مجلس بگوید که 
در س��ال آتی چق��در هزینه 
دارد و ای��ن هزین��ه را از چه 
تامی��ن  چگون��ه  و  منابع��ی 
خواهد کرد. این بدیهی ترین 
قاعده بودجه نویسی است، اما 
در تدوی��ن و تنظی��م بودجه 
دول��ت مج��از نیس��ت برای 
موردنیاز خود  مناب��ع  تامین 
به ه��ر وس��یله ای متوس��ل 
ش��ود و به ام��وال عمومی و 
زند.  دس��ت  مردم  خصوصی 
به همین جه��ت، اصول ۵۲ 
و ۵۳ قانون اساس��ی تصریح 
»بودج��ه  س��االنه  کل   دارد: 
کش��ور ب��ه  ترتیبی  ک��ه  در 
قانون  مقرر می ش��ود از طرف  
دولت  تهیه  و برای  رسیدگی  
و تصویب  به  مجلس  ش��ورای  
می گردد.  تس��لیم   اس��المی  
هرگونه  تغییر در ارقام  بودجه  
نیز تابع مراتب  مقرر در قانون 

خواهد بود. 
ادامه در همین صفحه

29 رجب 1۴۴2 - سـال هفتم
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ادامه از همین صفحه
کلیه  دریافت های  دولت  در حساب های  خزانه داری  کل  
متمرکز می ش��ود و همه  پرداخت ها در ح��دود اعتبارات  

مصوب  به  موجب  قانون  انجام  می گیرد.«
قانون محاس��بات عمومی کش��ور نیز در تعریف قانونی 
بودج��ه دولت می گوید: »بودجه کل کش��ور، برنامه مالی 
دول��ت اس��ت که ب��رای یک س��ال مالی تهی��ه و حاوی 
پیش بینی درآمدها و س��ایر مناب��ع تامین اعتبار و برآورد 
هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاس��ت ها 
و به هدف های قانونی کشور بوده و از سه قسمت به شرح 

زیر تشکیل می شود:
* بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف- پیش بین��ی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به 
طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه 
به وس��یله دستگاه ها از طریق حساب های خزانه داری کل 

اخذ می گردد.
ب- پیش پرداخت های��ی که از محل درآمد عمومی و یا 
اختصاص��ی برای اعتبارات ج��اری و عمرانی و اختصاصی 
دس��تگاه های اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام 

دهد.
* بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی 

درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.
* بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق 

در بودجه کل کشور منظور می شود.«
بدی��ن ترتیب، در ام��ر بودجه نویس��ی و تصویب قانون 
بودج��ه حتما باید اصول قانون اساس��ی در باب احترام به 
مالکیت خصوصی را پاس داشت و برای تامین هزینه های 
موردنیاز دولت، چش��م امید به منابع مالی مردم و بخش 
خصوصی نداش��ت، ام��ا در آخرین تحوالت بودجه س��ال 
1400، س��رانجام پ��س از چند ماه کش��مکش بودجه ای 
میان پاس��تور و بهارس��تان، قانون بودجه س��ال آینده در 
روز ش��انزدهم اس��فندماه در مجلس به تصویب رس��ید و 
جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد. هرچند تا زمان 
نگارش این مقاله هنوز قانون بودجه 1400 به تایید نهایی 
نرسیده اس��ت، اما طبق معمول در کنار سایر دستگاه ها، 
بانک مرکزی نیز به همراه سیستم بانکی کشور در بودجه 
س��ال آینده طرف خطاب مجلس ق��رار گرفته و تکالیفی 

برعهده آنان گذاشته شده است.
معم��وال مهمترین بح��ث در مورد تکالی��ف بودجه ای 
سیس��تم بانکی، بحث تس��هیالت تکلیفی است. منظور از 
تس��هیالت تکلیفی، تسهیالتی است که قانونگذار به بانک 
مرکزی و سیس��تم بانکی کشور دس��تور می دهد از محل 
منابع موجود در بانک ها تا س��قف مش��خص به گروه ها یا 
اف��راد موردنظر پرداخت ش��ود. به بیان دیگ��ر، دولت در 
تس��هیالت تکلیفی نیازی ندارد زحمتی بکش��د و تامین 
درآمد نماید، بلکه منابع موردنیاز از منابع سیس��تم بانکی 
کش��ور تامین خواهد شد. پس تسهیالت تکلیفی، ماهیت 

بودجه ای ندارد، زیرا جزو راه های مش��روع و قانونی دولت 
برای تحصیل منابع موردنیاز بودجه عمومی کشور نیست 
و مناب��ع سیس��تم بانک��ی، منابع دولت ب��ه مفهوم دقیق 
حقوقی و مالی و محاس��باتی آن محس��وب نمی شوند. در 
واق��ع، بخش عمده منابع در اختیار بانک ها، س��پرده های 
مردم است. اگرچه از جنبه قانونگذاری، تسهیالت تکلیفی 
را می توان نوعی مدیریت و جهت دهی اقتصادی قانونگذار 
به سیس��تم بانکی کشور دانست، اما واقعیت آن است که 
بودجه دولت، دو س��تون بیش��تر ندارد؛ ستون درآمدها و 
ستون هزینه ها. منابع درآمدی دولت و راه های وصول آن 
نیز کامال مش��خص و شناخته شده است و منابع بانکی و 
س��پرده های مردم نیز جزو منابع عمومی دولت محسوب 

نمی شوند.
به هرحال، مانند هر پدیده بودجه ای دیگری، تسهیالت 
تکلیفی نیز از نظر کارشناسی، موافقان و منتقدان خود را 
دارد. طبعا دولت چندان بی میل نیست که کسری بودجه 
و اعتب��ارات موردنی��از خود را به طری��ق مختلف ازجمله 
استقراض و تسهیالت تکلیفی از منابع بانکی تامین نماید. 
مجل��س نیز معموال در مورد تس��هیالت تکلیفی، دالیل و 
نظرات خاص خود را دارد که شاید جهت دهی و مساعدت 
اقتص��ادی به بخش های مختلف اقتصادی نظیر واحدهای 
تولی��دی، کم��ک مالی به اقش��ار خ��اص و وام ازدواج به 

جوانان، از مهمترین این دالیل باشد.
در س��وی مقاب��ل، عده ای دیگ��ر از کارشناس��ان، نظر 
چندان مس��اعدی در مورد تس��هیالت تکلیفی ندارند. از 
جمله طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی 
درباره تس��هیالت تکلیفی می گوید: »دولت ها برای تامین 
نیاز ه��ای خود، ارائه این تس��هیالت تکلیفی را به بانک ها 
تحمی��ل می کنند و این مش��کالت زیادی را برای بانک ها 
ایجاد می کن��د، چراکه اکث��ر تصمیم��ات در زمینه ارائه 
تس��هیالت تکلیفی برمبنای نگاه اقتصادی نیس��ت، بلکه 
سیاس��ی است و اکثر این تس��هیالت به بانک ها بازگشت 
داده نمی ش��ود و آنها را به س��مت قهقرا سوق می دهد.« 
به اعتقاد او، »نظام س��ود بانکی در کش��ور براساس قانون 
بانکداری بدون ربا اصالح ش��ود و بانک ها نیز در هنگامی 
که تسهیالتی ارائه می کنند باید نظارت کافی بر چگونگی 

هزینه این تسهیالت داشته باشند.«
از نظر موازین ش��رعی، مهمترین ای��رادی که بر پدیده 
تس��هیالت تکلیفی وارد شده، آن است که براساس مبانی 
عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها هم وکیل و هم ش��ریک 
سپرده گذاران محس��وب می شوند. وکیل نیز موظف است 
در انج��ام موض��وع وکالت، نهایت س��عی و تالش خود را 
ب��رای رعایت صرفه و صالح و سودرس��انی به موکل خود 
یعنی س��پرده گذاران انجام دهد، در حالی که غالب منابع 
تس��هیالت تکلیف��ی از منابع س��پرده های م��ردم تامین 
می ش��ود. در نتیج��ه تس��هیالت تکلیفی اختی��ار موکل 
)بانک ه��ای تس��هیالت دهنده( برای اعطای تس��هیالت و 

رعای��ت صرف��ه و صالح موکل را از وی می گیرد و س��لب 
می کند. به این ترتیب، در پدیده تسهیالت تکلیفی، دولت 
به جای سیس��تم بانکی کشور تخصیص منابع می دهد. از 
نظر موازی��ن و فرآیندهای اعتباری نیز قاعده این اس��ت 
که برای تخصیص و پرداخت تس��هیالت بانکی بایس��تی 
اعتبارسنجی مناسب انجام گیرد و بانک تسهیالت دهنده 
بدین نتیجه برس��د که اصل و سود تس��هیالت موردنظر 
قابل برگش��ت ب��ه بانک اس��ت، در حالی ک��ه معموال به 
دالیل فش��ارهای اجتماعی ذی نفعان تس��هیالت تکلیفی 
یا پیگیری مکرر مس��ئوالن اجرایی، فرصت اجرای چنین 
فرآیندی برای بانک ها نیس��ت. در نتیجه غالب تسهیالت 
تکلیفی معوق می ش��وند. در اینجا به مواردی از تسهیالت 

تکلیفی در قانون بودجه 1400 اشاره می شود:
* بن��د الحاق��ی به تبص��ره 1۵: بند الحاق��ی 1- برای 
تس��ریع و تس��هیل در اجرای طرح تامین ب��رق چاه های 
کش��اورزی از محل ظرفیت م��اده )1۲( قانون رفع موانع 
تولی��د رقابت پذی��ر و ارتق��ای نظام مالی کش��ور مصوب 
1 / ۲ / 1۳۹4 ب��ا اصالح��ات و الحاق��ات بعدی آن، بانک 
مرکزی مکلف اس��ت مبلغ بیس��ت هزار میلی��ارد )000/ 
000/ 000/ 000/ ۲0( ریال تس��هیالت تکلیفی از طریق 
بانک ه��ای عامل با تضمین وزارت نفت به ش��رکت توانیر 
و ش��رکت های زیرمجموعه آن جهت تامین برق چاه های 

کشاورزی پرداخت نماید.
* تبصره 1۶ بودجه 1400

ال��ف: به  منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران موظف است از محل پس انداز و 
جاری قرض الحس��نه نظام بانکی، تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج ب��ه زوج های��ی که تاری��خ عق��د ازدواج آنها بعد از 
مورخ 1/ 1/ 1۳۹۷ می باش��د و تاکنون وام ازدواج دریافت 
نکرده ان��د ب��ا اولویت نخس��ت پرداخت کند. تس��هیالت 
قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال 1400 
پانصد میلیون  )۵00.000.000( ریال با دوره بازپرداخت 
هفت س��اله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. شرایط 
سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس از ابالغ 
این قانون، به پیش��نهاد مش��ترک وزارت ورزش و جوانان 

و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ردی��ف 1- به منظ��ور حمای��ت از ازدواج جوانان، بانک 
مرک��زی جمهوری اس��المی ایران مکلف اس��ت از محل 
پس انداز و جاری قرض الحس��نه نظام بانکی، تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج ب��ه کلیه زوج هایی ک��ه تاریخ عقد 
ازدواج آنه��ا بع��د از تاریخ 1/ 1/ 1۳۹۷ اس��ت و تاکنون 
تس��هیالت ازدواج دریاف��ت نکرده اند با اولویت نخس��ت 
پرداخت کند. تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک 
از زوج ها در سال 1400 هفتصد میلیون )۷00.000.000( 

ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.
ج��زء الحاق��ی 1- به منظور کاهش س��ن ازدواج، بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران موظف اس��ت تسهیالت 

قرض الحس��نه ازدواج ب��رای زوج ه��ای زی��ر ۲۵ س��ال و 
زوجه های زیر ۲۳ س��ال واجد ش��رایط دریافت تسهیالت 
ازدواج را تا س��قف یک میلیارد )1.000.000.000( ریال 

افزایش دهد.
بانک ه��ا باید ب��رای ضمان��ت صرفا یکی از س��ه مورد 
اعتبارس��نجی، یک ضامن و س��فته و همچنین سهم فرد 
از حس��اب یارانه هدفمندی را ب��ه منزله ضمانت بپذیرند. 
مس��ئولیت حس��ن اجرای حکم این بند ب��ه عهده بانک 
مرک��زی و بانک ه��ای عام��ل و کلیه مدی��ران و کارکنان 
ذی رب��ط می باش��د. ع��دم اج��را ی��ا تاخی��ر در پرداخت 
تسهیالت، تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع 
ذی صالح می باش��د. همچنی��ن تمامی بانک ه��ا موظفند 
به صورت ماهانه، تعداد تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج 
پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تس��هیالت را 

به صورت عمومی اعالم کنند.
جزء الحاقی ۲- مبلغ بیست هزار میلیارد )000/ 000/ 
000/ 000/ ۲0( ری��ال از مناب��ع ای��ن بند ب��رای تامین 
جهیزیه زوج هایی که متقاضی دریافت کاالهای ایرانی در 
س��قف دویس��ت میلیون  )۲00.000.000( ریال تا پانصد 
میلیون  )۵00.000.000( ریال هس��تند  به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام اختصاص می یابد. استفاده کنندگان از 

این اعتبار مجاز به دریافت وام ازدواج نیستند.
ب- بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران مکلف است 
برای حمایت از اش��تغال از طری��ق بانک های عامل مبلغ 
دویست و پنجاه هزار میلیارد )۲۵0.000.000.000.000( 
ری��ال از هر محل از جمله منابع س��پرده های پس انداز و 
جاری قرض الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک 
با تاکید و اختصاص س��هم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری 
از باال به پایین به پیش��نهاد دس��تگاه مربوطه و تشخیص 
ش��ورای برنامه ریزی و هماهنگی به شرح ذیل تسهیالت 

پرداخت نماید:
ردی��ف 1- در اجرای بند )ب( م��اده )۸۳( قانون برنامه 
شش��م توسعه و ماده )۵۲( قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور مصوب 10 / 11 /1۳۹۵ و اصالحات و الحاق 
بعدی، یکصد هزار میلی��ارد )100.000.000.000.000( 
ریال به کمیته امداد امام خمینی )ره( و سی هزار میلیارد 
)۳0.000.000.000.000( ریال به س��ازمان بهزیس��تی 
کش��ور با معرف��ی دس��تگاه های ذی ربط ب��ه مددجویان 
و کارفرمای��ان طرح های اش��تغال حداق��ل پنجاه درصد 
مددجوی��ی با اولویت زنان سرپرس��ت خان��وار به صورت 
تسهیالت قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت 
کند. در صورتی که هر یک از دس��تگاه های مذکور نتواند 
به هر میزان س��همیه تس��هیالت خ��ود را ت��ا پایان آذر 
ماه س��ال1400 استفاده نماید، س��همیه مذکور به دیگر 

دستگاه های مشمول تعلق می گیرد.
ردی��ف ۲- در اجرای بند )پ( م��اده )۸۹( قانون برنامه 
ششم توسعه، ده هزار میلیارد )10.000.000.000.000( 

ریال برای اش��تغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و 
کارآفرینی ایثارگران به صورت تس��هیالت قرض الحسنه با 

بازپرداخت هفت ساله اعطا کند.
میلی��ارد  ه��زار  س��ی  مبل��غ   -۳ ردی��ف 
)۳0.000.000.000.000( ری��ال از مناب��ع ای��ن بند در 
اختیار بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

با بازپرداخت هفت ساله قرار می گیرد.
میلی��ارد  ه��زار  پنج��اه  مبل��غ   -1 الحاق��ی  ج��زء 
)۵0.000.000.000.000( ری��ال از مناب��ع ای��ن بند در 
اختیار بس��یج سازندگی و س��پاه با بازپرداخت هفت ساله 
قرار می گیرد. بس��یج سازندگی و س��پاه این مبلغ را برای 

اشتغال در مناطق کم برخوردار هزینه می نمایند.
میلی��ارد  ه��زار  ده  مبل��غ   -۲ الحاق��ی  ج��زء 
)10.000.000.000.000( ری��ال از مناب��ع این بند برای 
ایجاد اش��تغال و توسعه فناوری و با معرفی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری به کس��ب و کارهای نوآورانه 
و مبلغ ده ه��زار میلیارد )10.000.000.000.000( ریال 
ب��ا معرفی صندوق نوآوری و ش��کوفایی به ش��رکت های 
دانش بنی��ان اختص��اص می یابد. تقس��یم س��هم بیش��تر 
متناس��ب با ن��رخ بیکاری باالتر و نی��ز محرومیت و کمتر 

توسعه یافتگی صورت پذیرد.
میلی��ارد  ه��زار  بیس��ت  مبل��غ   -۳ الحاق��ی  ج��زء 
)۲0.000.000.000.000( ری��ال از مناب��ع این بند برای 
ایجاد اش��تغال با معرفی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
اختصاص می یابد. تقس��یم سهم بیش��تر متناسب با نرخ 
بیکاری باالتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی انجام 

پذیرد.
این مبالغ تس��هیالت تکلیفی بانک مرکزی و سیس��تم 
بانک��ی کش��ور در قانون بودجه س��ال 1400 اس��ت که 
بایس��تی به افراد و اش��خاص موردنظر قانونگذار پرداخت 
ش��ود. اگرچه از نظر اجتماعی اینگون��ه مصوبات مجلس 
در اف��کار عمومی به عنوان اق��دام مثبت دولت و مجلس 
برای رفاه عمومی تلقی می شوند و از نظر موازین حقوقی 
نی��ز تس��هیالت تکلیفی مذکور در قان��ون بودجه، مصوبه 
مجلس و حکم قانون اس��ت و قانون نیز هرچند که بر آن 
ایراد یا اشکالی داش��ته باشیم بایستی بدون کم و کاست 
و غیرگزینش��ی اجرا ش��ود، ول��ی این بحث کارشناس��ی 
همچنان مطرح است که اگر قرار باشد دولت برای اجرای 
برنامه ه��ای خود مناب��ع موردنیاز را از طریق اس��تقراض 
مستقیم و غیرمس��تقیم از بانک مرکزی و سیستم بانکی 
و ی��ا با اس��تفاده از منابع بانک ها و س��پرده های مردم در 
قالب تسهیالت بانکی تامین نماید، در این صورت، آیا این 
پدیده گسترش تورم را به دنبال نخواهد داشت؟ از سوی 
دیگر، آیا استفاده از منابع بانکی برای پرداخت تسهیالت 
موردنظر دولت، اساس��ا ماهیت بودجه ای دارد و با اصول 
۵۲، 4۷ و ۵۳ قانون اساسی و مبانی قانون عملیات بانکی 

بدون ربا سازگار است؟

بودجه، تسهیالت تکلیفی و احترام به مردم



نزدیک به یک سال پیش، واقعیت دنیای ما ناگهان تغییر کرد. ویروسی 
کوچک و مهیب به س��رعت تمام مرزهای جه��ان را درنوردید و دنیایی را 
که می ش��ناختیم زیر و رو کرد. س��المت ناگهان در درجه اول اهمیت در 
تمامی کش��ورهای جهان قرار گرفت و خانه ها به سنگر شهروندان تبدیل 
شد. سپس با گذر از شوک اولیه کووید1۹-، مسئله بازگشت به زندگی از 
طریق فضای مجازی مطرح ش��د؛ دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان از 
طری��ق مانیتورها به کالس های درس و محل های کار بازگش��تند و حتی 
مش��کالت س��المت نیز ترجیحا ابتدا از راه دور بررسی شد. با شیوع کرونا 
همچنین بسیاری از غول های فناوری به طراحی اپلیکیشن های کاربردی 
برای شناسایی کرونا دست زدند و به موازات استقبال از این اپلیکیشن ها، 

بحث ها درباره نقض حریم خصوصی کاربران نیز بیشتر شد.
در همین حال، همه سمینارها و همایش ها چه در ایران و چه جهان به 
صورت برخط و آنالین برگزار شده و همه ما در این میان به امید آینده و 
به انتظار روزهای پس��اکرونا نشسته ایم و به تعبیر احمد شاملو، »همچنان 
دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را...« چشم انتظار روزهایی که سرانجام 
ای��ن ویروس لعنتی از زندگی مان بیرون رفته و ما بدون نگرانی از اپیدمی 
می توانیم دوباره زندگی عادی و پیشین خود را از سر بگیریم، با فراغ خاطر 

در خیابان قدم بزنیم، تفریح کنیم و آزادانه به سفر برویم.
در غیاب نگاه جامعه شناختی به مسئله کرونا

هرچند واکسیناس��یون کرونا در اغلب کش��ورها آغاز ش��ده و شمارش 
معکوس برای بازگش��ت به زندگی عادی کلید خورده است، اما سوال این 
است که کرونا تا آن روز چه بر سر دنیای ما خواهد آورد؟ چقدر مناسبات 
جه��ان ما را ب��ه هم خواهد ریخت و چگونه بین ما و دنیای ما قرار خواهد 
گرفت؟ در همین گام نخس��ت، چند نکته قطعی به نظر می رس��د: کرونا 
وضعیت بازاره��ا را به هم زده، توانایی دولت های مختلف در مهار بیماری 
را ب��ه وضوح نش��ان داده و تاثیر بلندمدت و قطعی آن بر افق سیاس��ی و 
اقتصادی جهان هنوز به اندازه ابعاد خود این ویروس، مبهم و ناش��ناخته 

است.
در این بین، از روزی که کرونا به ایران رسید، ذهن های زیادی را درگیر 
خ��ود کرد و بحث ها و چالش های زیادی برانگیخت؛ چه در باب چگونگی 
برخورد دولت با موج بیماری و چه در باب هستی شناسی بیماری و اثرات 
آن در زندگ��ی و اجتم��اع. در این راس��تا، چندی پی��ش وبینار تخصصی 
»سمت و سوی افکار عمومی در دوران کرونا« به همت مرکز افکارسنجی 
دانش��جویان ایران )ایسپا( و با حضور دکتر علی اصغر سعیدی، عضو هیأت 
علمی دانشگاه تهران و دکتر آرش نصر اصفهانی، جامعه شناس و پژوهشگر 
اجتماعی برگزار ش��د و بحران کرونا از دیدگاه جامعه ش��ناختی تحلیل و 

بررسی شد.
در ابت��دای این نشس��ت مجازی، دکتر علی اصغر س��عیدی ب��ه نبود نگاه 
جامعه شناختی به مسئله شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: »از زمان همه گیری 
کووید1۹- آنچه مورد غفلت قرار گرفت، نبود نگاه جامعه شناختی به مسئله 
کرونا و بی توجهی به این نکته بود که مردم باید رفتارهای خود را با سیاست های 

اعمال شده تنظیم کنند. از اینجا اهمیت توجه به افکار عمومی مشخص می شود؛ 
اینکه مردم درباره کرونا چه فکر می کنند؟ مشکالت آنها در این ایام چیست؟ 

چطور می توان رفتارهای اشتباه مردم را تصحیح کرد؟«
او با بیان اینکه »تمامی کشورها از کرونا ضربه اقتصادی خورده اند«، ادامه 
داد: »از زمان ش��یوع کرونا، نخستین فرضی که در افکار عمومی و به ویژه 
در بین سیاست گذاران مطرح شد، بحث تقابل بین اقتصاد و سالمت بود. 
تقریبا تمامی کش��ورها از کرونا ضربه اقتصادی خورده اند. شاید برخی فکر 
 کنند که ضربه اقتصادی که ایران متحمل شد، به خاطر تحریمها بیش از 
سایر کشورها بود، اما ضربه اقتصادی به کشورهای توسعه یافته نسبتا بیشتر 
بود. موضوع مهم در این بین، تفاوت آمار مرگ و میر در کشورهای مختلف 
بود. برخی این تفاوت در آمار قربانیان را ناش��ی از اثربخش��ی برنامه های 
کنترلی در برخی کشورها مثل کره جنوبی و چین می دانستند. سپس این 
اجماع در بین سیاس��ت گذاران شکل گرفت که برای کاهش آمار مرگ و 
میر باید پروتکل های بهداش��تی نظیر اس��تفاده اجباری از ماسک، پرهیز 
از تجمع طوالنی در مکان های بس��ته و کاهش تماس های اجتماعی باید 

رعایت شوند.«
پیامدهای منفی توهم توطئه در ایران و آمریکا

به گفته سعیدی، »این برنامه ریزی ها کم و بیش در بسیاری از کشورها 
انجام ش��د، اما آنچه مورد غفلت قرار گرفت، نبود نگاه جامعه ش��ناختی به 
مس��ئله کرونا و بی توجهی به این نکته بود ک��ه مردم باید رفتارهای خود 
را با این سیاس��ت ها تنظیم کنن��د. از اینجا اهمیت توجه به افکار عمومی 
مشخص می شود؛ اینکه مردم درباره کرونا چه فکر می کنند؟ مشکالت آنها 
در این ایام چیست؟ چطور می توان رفتارهای اشتباه مردم را تصحیح کرد؟ 
خوشبختانه با وجود تمامی مشکالت، نظرسنجی هایی در این خصوص در 

ایران انجام شد.«
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران سپس به پیامدهای منفی توهم توطئه 
اش��اره کرد و گفت: »اینکه مردم اطالعات را از طریق چه راهی )رس��می 
یا غیررس��می( به دست می آوردند، مهم اس��ت. یکی از بحث هایی که در 
زمینه کرونا مطرح ش��د و به توزیع اطالعات ضربه زده، توهم توطئه است 
که البته این موضوع کمتر در آمارهای ایران دیده شده و ریشه آن بیشتر 
در آمریکا مش��اهده می ش��ود. بحث توهم توطئه عالوه ب��ر ضربه زدن به 
توزی��ع اطالعات، به ش��دت بر رفتارهای مردم نیز تأثی��ر می گذارد. توهم 
توطئه می تواند پیامدهای منفی روی مدیریت کرونا نیز داش��ته باشد؛ به 
عنوان مثال، نتایج یک نظرس��نجی در آمریکا نش��ان می دهد که تنها ۳1 
درصد مردم واقعیت کرونا را قبول کرده اند بنابراین در این شرایط، نظریات 
متخصصان رد می ش��ود و ش��رایطی پیش می آید که باید چراغ بردارید و 

به دنبال واقعیت بگردید!«
او با بیان اینکه »اگر این مس��ئله به درس��تی کنترل نشود، کشورها در 
مدیریت بهداشت و س��المت با چالش مواجه خواهند شد«، افزود: »افکار 
عموم��ی از این حی��ث اهمیت دارد و نحوه کنت��رل و اصالح افکار پس از 
خروج از این بحران، قطعا بر سیاست های آینده جامعه نیز تأثیر می گذارد. 
مس��ئله دیگر این است که جایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد، تأثیر زیادی 
روی رفتاره��ای آنان دارد. بروز رفتارهای غیرعقالنی از س��وی گروه های 
آس��یب پذیر نش��ان دهنده لزوم اتخاذ سیاس��ت های خاص اس��ت. اصالح 

رفتارهای گروه های آس��یب پذیر در مدیریت کرونا بس��یار مهم است، زیرا 
گروهی معتقد به تئوری توطئه هس��تند و ی��ا برخی افراد کمتر به دنبال 
کسب اطالعات هستند. از این رو، در بسیاری از کشورها، تعداد مبتالیان 

به کرونا در بین گروه های آسیب پذیر بیشتر بوده است.«
موضوع سالمت برای مردم مهمتر است یا اقتصاد؟

دکتر آرش نصر اصفهانی نیز در وبینار »سمت و سوی افکار عمومی در 
دوران کرونا«، به نظرس��نجی های انجام شده در سطح کشور اشاره کرد و 
گفت: »از اس��فندماه ۹۸ تاکنون ۹ موج نظرسنجی با همکاری شهرداری 
تهران و مرکز افکارس��نجی دانشجویان ایران )ایسپا( در شهر تهران و سه 
موج نظرسنجی ملی توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده 
است. اصلی ترین و پرتکرارترین سوال  در این نظرسنجی ها، میزان نگرانی 
مردم از ابتال به کرونا بوده اس��ت. در دو نقطه، اوج نگرانی مردم نسبت به 
کرونا دیده می ش��ود که نقطه اول مربوط به ابتدای اردیبهشت ۹۹ و پس 
از پایان تعطیالت نوروز و رفع نس��بی برخی محدودیت ها از سوی دولت و 
نقطه دوم آبان ماه ۹۹ و همزمان با افزایش شمار مبتالیان و آمار مرگ و 
میر است که نشان می دهد، میزان نگرانی مردم در ارتباط مستقیم با آمار 

مبتالیان و جان باختگان اعالم شده است.«
به گفته این پژوهش��گر اجتماعی، »یکی دیگر از سواالت تکرار شده در 
نظرسنجی ها مربوط به عملکرد دولت و نهادهای عمومی در مدیریت کرونا 
بود. بیش��ترین میزان نارضایتی در اسفندماه پارسال دیده می شود که به 
تدریج و با فراگیر شدن کرونا در سطح جهان، از میزان نارضایتی از عملکرد 

دولت کاسته شده است.«
نصر اصفهانی با اشاره به اهمیت موضوع اعتماد به آمارها ادامه داد: »از دیگر 
سواالتی که در این نظرسنجی ها بارها پرسیده شد، میزان اعتماد به آمارهای 
رسمی اعالم شده بود. نتایج این نظرسنجی ها نشان می دهد بیشترین میزان 
بی اعتمادی مربوط به مقطع ابتدایی ش��یوع کرونا در اسفندماه ۹۸ است. در 
این بین، هرچه میزان نارضایتی از عملکرد دولت افزایش پیدا می کند، میزان 

بی اعتمادی به آمار رسمی نیز افزایش می یابد.«
او موضوع مهم س��المت یا اقتصاد را یک��ی از موضوعات مورد بحث در 
بسیاری از کشورها عنوان کرد و گفت: »تقریبا اگر دو ماه اخیر را استثناء در 
نظر بگیریم، می توان گفت که از دید افکار عمومی، بحث سالمت در اولویت 
قرار دارد و این موضوع را می توان در نظرسنجی های مختلف مشاهده کرد. 
مثال در فروردین ماه امسال حدود ۷۶ درصد پاسخگویان با وجود مشکالت 
اقتصادی همچنان موافق تعطیلی برای مقابله با کرونا بودند. البته حمایت 
افکار عمومی از اعمال محدودیت ها در آن مقطع زمانی )اس��فند ۹۸( در 
ش��رایطی بود که هنوز این محدودیت ها به صورت رس��می و سراس��ری 

تصویب و اجرا نشده بود.«
به گفته وی، »اما  نتایج نظرسنجی  اخیر )آبان و آذر ۹۹( نشان می دهد 
که مشکالت اقتصادی با ۵1 درصد سهم بیشتری از نگرانی های مردم را به 
خود اختصاص داده، یعنی با گذشت زمان و تغییر شرایط، نگرانی از کرونا 
)سالمت( جای خود را به نگرانی از مشکالت اقتصادی داده است. همچنین 
مهمترین منبع کس��ب اطالعات مردم برای اخبار کرونایی، صداوسیما با 
۶۵ درصد عنوان ش��ده است، اما این منبع بودن الزاما به معنای اعتماد به 

صداوسیما نیست.«

چرا افکار عمومی به گزارش های رسمی درباره کرونا بی اعتماد است؟

تحلیل های اجتماعی درباره کرونا

11 مارس ۲0۲0 بود که س��ازمان جهانی بهداش��ت رسما شیوع 
کرونا را به عنوان یک همه گیری جهانی اعالم کرد و حاال با گذشت 
یک س��ال از ش��روع پاندمی کرونا همچنان نسبت به گسترش این 
ویروس در س��طح جهان اب��راز نگرانی می کند. ت��دروس آدهانوم، 
دبیرکل سازمان جهانی بهداش��ت می گوید که بسیاری از کشورها 
تمهیدات کافی برای مقابله با شیوع کووید-1۹ را انجام نمی دهند و 
جالب اینجاس��ت که این انتقاد به خود سازمان جهانی بهداشت نیز 
برمی گردد؛ کما اینکه انتقادات زیادی به این س��ازمان در طول یک 
سال گذشته به دلیل اعالم دیرهنگام پاندمی کرونا وارد شده است.

در آخرین آمارها تعداد مبتالیان به کرونا تا پایان روز گذشته به 
11۹ میلیون نفر در جهان رسیده و بیش از ۲ میلیون و ۶41 هزار 
نفر نیز تاکنون جان باخته اند. در بیشتر کشورها روند واکسیناسیون 
کرون��ا آغاز ش��ده و البته این اتفاق بدون حاش��یه و جنجال نبوده 
اس��ت؛ کما اینکه تشبیه انتقادبرانگیز واکسن اسپوتنیک به »رولت 
روس��ی« باعث جنجال خبری ش��ده اس��ت. پس از آنکه کریس��تا 
 ،)EMA( ویرتوم��ر هوخه، رئیس هیأت مدیره آژانس دارویی اروپا

اس��تفاده اضطراری از واکس��ن اسپوتنیک را ش��بیه دست زدن به 
قمار »رولت روسی« دانست، س��ازنده این واکسن روسی خواستار 
عذرخواهی او شده است. مرکز ملی تحقیقات علمی ویروس شناسِی 
گامالیا در روس��یه با انتشار متنی در حساب رسمی توییتر واکسن 
»اس��پوتنیک وی« با اشاره به تایید این واکسن از سوی 4۶ کشور 
جهان، اعالم کرد که دیدگاه های منفی مطرح ش��ده توسط آژانس 
دارویی اروپا در مورد واکس��ن »اس��پوتنیک وی« شائبه هایی را در 
مورد وجود رویکرد سیاسی این آژانس در روند بررسی این واکسن 

ایجاد کرده است.
کریس��تا ویرتومر هوخه که پیشتر رئیس آژانس دارو و تجهیزات 
 )ORF( پزشکی اتریش بوده، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی او آر اف
گفته که تایید فوری استفاده اضطراری از واکسن »اسپوتنیک وی« 
آنگونه که توس��ط مجارستان صورت گرفته بیشتر شبیه شرکت در 
قمار »رولت روسی« اس��ت. رولت روسی، نوعی قمار و شرط بندی 
است که طی آن، شرکت کنندگان یک گلوله را در هفت تیری خالی 
می گذارند و پس از چرخاندن چندین باره خشاب، لوله هفت تیر را 

بر روی شقیقه خود می گذارند و ماشه را می چکانند.
حساب توییتر »اسپوتنیک وی« همچنین یادآور شده که آژانس 
دارویی اروپا تاکنون در مورد هیچ واکس��ن کرونای دیگری چنین 
اظهاراتی را عنوان نکرده و همین مس��ئله اعتبار بررس��ی های این 
آژانس را زیر س��وال می برد؛ در حالی که روند بررسی هر واکسن و 

دارویی باید فارغ از رویکردهای سیاسی باشد.
آژان��س دارویی اروپ��ا از چهارم مارس بررس��ی کارایی، ایمنی و 
کیفیت واکس��ن روسی »اسپوتنیک وی« را با هدف ارزیابی انطباق 
آن با استانداردهای اتحادیه اروپا آغاز کرده است. با این حال برخی 
از کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله مجارستان و اسلواکی به 
طور مستقل این واکسن را تایید کرده و تزریق آن را آغاز کرده اند. 
در همین حال، اتاق بازرگانی ایتالیا و روس��یه روز سه ش��نبه اعالم 
کرد تولید واکسن »اسپوتنیک وی« از ژوئیه امسال در ایتالیا تولید 
خواهد ش��د. بدین ترتیب، ایتالیا اولین کشور اتحادیه اروپا خواهد 
بود که تولید واکس��ن روسی کرونا را که هنوز تحت بررسی آژانس 

دارویی اروپا قرار دارد، آغاز می کند.

واکسن اسپوتنیک چقدر شبیه »رولت روسی« است؟
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نگاه

مردم چه نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری دارند؟
بیم ها و امیدهای انتخابات 1۴۰۰

۲۸ خردادم��اه 1400 س��یزدهمین دوره انتخاب��ات ریاس��ت 
جمهوری ایران برگزار می ش��ود. اگرچه به نظر می رسد برخی از 
اقش��ار مردم از اثرگذاری تحوالت سیاس��ی بر معیشت و وضعیت 
اقتصادی جامعه نومید هستند و به ناظران خاموش و منفعل فراز 
و فرودهای انتخاباتی تبدیل ش��ده اند، اما نتایج نظرس��نجی ها و 
گزارش های میدانی نشان می دهد که این گونه نیست و بخش های 
قابل توجهی از ش��هروندان ایرانی به تغییرات سیاسی بهار 1400 
با خوش بینی ن��گاه می کنند. آنها امیدوارند که با تغییر دولت در 
بزنگاه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، گشایشی در اوضاع 
و احوال فردی و جمعی ش��ان به وجود آید و سرنوشت تازه ای در 

اولین سال از قرن جدید شمسی برای جامعه ایرانی رقم خورد.
در ای��ن زمینه، »ایس��پا« در پیمایش مل��ی بهمن ماه 1۳۹۹ با 
تعداد نمونه 1۵۸۳ نفر و با جامعه آماری ش��هروندان 1۸ سال به 
باالی سراس��ر کشور از پاسخگویان پرس��یده است: فکر می کنید 
ش��رکت م��ردم در انتخابات چق��در می تواند در حل مش��کالت 
فعلی کش��ور موثر باش��د؟ در پاسخ به این س��وال، ۲۸.۶ درصد 
از ش��هروندان، مش��ارکت در انتخابات را »کام��ال مؤثر« و ۲۶.۵ 
درص��د »تاحدی مؤثر« دانس��ته اند. پرواضح اس��ت که امیدواران 
تمایل بیش��تری به مشارکت در انتخابات دارند و بسیاری از آنان 
از هم اکن��ون تصمیم قطعی به ش��رکت در انتخابات گرفته اند. بر 
این اس��اس، از تمام کسانی که گفته اند در انتخابات سال 1400 
شرکت می کنند، حدود ۸۵ درصدشان مشارکت مردم را کامال یا 

تا حدی در حل مشکالت کشور مؤثر می دانند.
بسیاری از ایرانیان گمان می کنند دولت صاحب جایگاه، امکانات 
و منابعی است که با به کار بستن درست آنها می توان از مشکالت 
امروز ایران کاس��ت. آنها احساس می کنند با تغییر در قوه مجریه 
و ب��ه تبع آن تغییر در رویکردهای مدیریتی دولت، ممکن اس��ت 
اوضاع بهتر ش��ود، اما ناگفته پیداس��ت که امیدواری آنها محدود 
ب��ه تغییر نام ه��ا و آدم ها در هیأت دولت نیس��ت. ایرانیانی که به 
بهبود وضعیت کش��ور با تغییر دولت در س��ال 1400 امیدوارند، 
در انتظ��ار چاره اندیش��ی های دولت  جدیدند. آنه��ا فکر می کنند 
ب��ا راه حل هایی متفاوت از رویه های جاری اداره کش��ور می توان 
چالش های اقتصادی و اجتماعی موجود را مدیریت کرد،  اما ابهام 

اصلی در اینجاست: مردم چه راه حلی را ترجیح می دهند؟
راه حل ه��ای موج��ود و ممک��ن ب��رای مواجهه ب��ا چالش های 
دولت-ملت ایران در ش��رایط کنونی نامحدود نیس��ت؛ کما اینکه 
در پیمایش »ایس��پا« در بهمن ماه امس��ال از شهروندان پرسیده 
ش��د که از ن��گاه آنها، دولت آینده از می��ان گزینه های »آزادی«، 
»بهبود روابط با کشورهای خارجی«، »عدالت«، »حمایت از تولید 
داخلی« و »امنیت در برابر تهاجم خارجی« بهتر است کدامیک را 
در اولوی��ت کاری خود قرار دهد؟ هر یک از این گزینه ها بازنمای 
یکی از ش��یوه های محتمل اداره کش��ور اس��ت ک��ه دولت آینده 
می تواند در پیش گیرد. اولویت دادن به هر یک از این گزینه ها به 
معنای برگزیدن راه حلی متفاوت است که انتخاب آن پیامدهای 
مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر سیاست و اقتصاد جامعه ایران 
به دنبال خواهد داش��ت. پاس��خ مردم به این پرسش می تواند تا 
ان��دازه ای وضعیت حاک��م بر افکار عمومی ای��ران را در قبال نوع 

مواجهه با چالش های موجود مشخص نماید.
طبق نتایج نظرسنجی »ایسپا«، ۳1.۲ درصد شهروندان در پاسخ 
به این س��وال، گزینه »عدال��ت« را برگزیده اند. »حمایت از تولید 
داخلی« و همچنین »بهبود روابط با کشورهای خارجی« انتخاب 
۲0 درصد پاس��خگویان بوده اس��ت. 10.۷ درصد از پاسخگویان 
نیز گزینه »امنی��ت در برابر تهاجم خارجی« و ۳.۵ درصد گزینه 
»آزادی« را انتخاب کرده اند. 1۲.۶ درصد پاسخگویان هم گفته اند 
که نمی دانند دولت باید کدامیک از این گزینه ها را در اولویت قرار 

دهد و ۲ درصد به این پرسش پاسخی نداده اند.
فاصله قابل توجه میان طرفداران گزینه »عدالت« در مقایس��ه 
با س��ایر گزینه ها نش��ان می دهد که جمع کثیری از مردم ایران 
انتظار دارند دولت آینده در اداره کشور، رویکردی عدالت محور را 
در پیش گیرد. حمایت از شهروندان در برابر فشارها و آسیب های 
اقتص��ادی و نی��ز بازنگری در سیاس��ت های مربوط ب��ه توزیع و 
تخصیص منابع از جمله نخس��تین اقتضائات در پیش گرفتن این 
راه حل برای اداره کشور خواهد بود. عدالت قومیتی و جنسیتی و 
به طور کلی، تالش برای تقلیل نابرابری میان گروه های مختلف از 
جمله بین گروه های وابسته به منابع دولتی با دیگران، از لوازم در 
پیش  گرفتن این رویکرد اس��ت که می توان گفت اکثر شهروندان 

خواهان آن هستند.
از سوی دیگر، سهم برابری از پاسخگویان، طرفدار اولویت دادن 
ب��ه دو رویکرد در اداره کش��ورند؛ یعنی ۲0 درصد پاس��خگویان 
فکر می کنند دولت باید سیاس��ت های مبتنی بر حمایت از تولید 
داخل��ی را در کان��ون برنامه های خود قرار ده��د و ۲0 درصد نیز 
معتقدند راهکار اصلی برای فائق آمدن بر مشکالت، بهبود روابط 
با کش��ورهای خارجی اس��ت. نتایج این نظرسنجی حاکی است، 
در بی��ن گزینه های موجود، کس��انی که معتقدن��د »آزادی« باید 
در اولوی��ت کار دولت آینده قرار گیرد، به روش��نی در اقلیت اند. 
اگرچ��ه نتای��ج یافته های پژوهش��ی متعدد »ایس��پا« بیانگر نگاه 
مثب��ت اکثریت ایرانی��ان به مقول��ه آزادی در عرصه های مختلف 
اس��ت، اما به نظر می رسد فش��ارهای اقتصادی و معیشتی باعث 
شده در ش��رایط کنونی سیاست ها و برنامه های مبتنی بر کاهش 
محدودی��ت و تقلی��ل نظ��ارت بر فعالی��ت فرهنگی، سیاس��ی و 
اقتصادی در انتظارات عموم مردم از دولت آینده، اولویت نخست 

و اصلی نداشته باشند.
آگاهی از این انتظارات می تواند یاریگر سیاس��تمدارانی باش��د 
که می خواهند وارد عرصه انتخابات 1400 ش��وند، اما دس��تاورد 
مهمتر، آشنایی با گوش��ه هایی از چهره حال حاضر افکار عمومی 
در ایران است؛ کما اینکه در طول دو دهه گذشته موعد برگزاری 
انتخابات همواره فرصتی برای مردم ایران فراهم کرده تا انتظارات 
و خواس��ته های خ��ود را به نظام سیاس��ی منتقل کنن��د. به نظر 
می رس��د دولت در این موقعیت، گوش ش��نواتری برای ش��نیدن 
صدای مل��ت دارد. برای آنکه بدانیم ش��نیدن این صدا چه اثری 
بر روند اداره امور کش��ور خواهد داش��ت، باید تا بزنگاه خردادماه 

1400 منتظر بمانیم.
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فرصت امروز: سه شنبه گذشته دویست و نود و ششمین نشست شوراي 
عال��ي کار با دس��تور کار تعیین دس��تمزد 1400 و با حض��ور نمایندگان 
کارگري، کارفرمایي و دولت بدون نتیجه به پایان رسید و در فاصله کمتر 
از یک هفته تا پایان س��ال ۹۹ هنوز مش��خص نیست که میزان دستمزد 
س��ال آینده کارگران چقدر اس��ت. آنطور که از محتوای جلسه سه ساعته 
روز سه شنبه گزارش ش��ده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان درصدهاي 
پیش��نهادي خود را برای رقم دستمزد س��ال 1400 مطرح کردند، اما به 
دلیل فاصله زیاد درصدهاي پیشنهادي گروه کارگري و کارفرمایي، جلسه 
تعیین دستمزد بدون نتیجه پایان یافت. با این همه گفته مي شود در صورت 
حسن تفاهم و نزدیک تر شدن دیدگاه هاي طرفین به یکدیگر، امروز شنبه 
به احتمال بس��یار زیاد نشست نهایي تعیین دس��تمزد خواهد بود و رقم 

دستمزد 1400 مشخص خواهد شد.
در این میان، کمیته دستمزد در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد 
معیشت خانوارهاي کارگري، فارغ از هزینه هاي درمان و اجاره بها و تنها در 
بخش خوراکي ها را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان اعالم کرد؛ این در حالي 
است که این رقم در سال گذشته 4میلیون و ۹۶0 هزار تومان اعالم شده 
بود و بر همین اساس، نمایندگان کارگري در تالش هستند تا این اختالف 

هزینه را در تعیین دستمزد سال آینده جبران کنند.
مجادله کارگران و کارفرمایان ادامه دارد

در حالی که کمتر از هفت روز به پایان س��ال باقی مانده اس��ت، سوال 
کلیدی کارگران این اس��ت که چقدر س��ال آینده ب��ه حداقل حقوق آنها 
اضافه خواهد شد؟ همچون سال های گذشته امسال هم تعیین رقم حقوق 
و دس��تمزد کارگران به روزهای پایانی سال کشیده شده و جلسه کمیته 
تعیین دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار است 
امروز جلس��ه نهایی را برگزار کند. در این میان، پرسش مهم این است که 
چه معیاری مالک افزایش حقوق سال آینده کارگران قرار خواهد گرفت؟ 
این در حالی است که کارگران نگرانند دولت باتوجه به افزایش حقوق ۲۵ 

درصدی دستمزد کارگران بخواهد این عدد را معیار قرار دهد.
طبق ماده 41 قانون کار، معیار اصلی افزایش حقوق کارگران باید میزان 
تورم و هزینه سبد معیشت کارگران باشد؛ موضوعی که نمایندگان کارگران 
هم در کمیته تعیین دستمزد بر آن پافشاری دارند و در سال های گذشته 

هم داشته اند، اما همیش��ه نمایندگان دولت با توجه به رشد زیاد تورم در 
کشور زیر بار آن نمی روند. در حال حاضر اگر در کمیته دستمزد بخواهند 
طبق قانون تصمیم بگیرند باید برای افزایش حقوق س��ال آینده کارگران 

مدل های زیر در نظر گرفته شود:
* تورم ۳0 تا ۳۵ درصدی: طبق آمارهای رس��می بانک مرکزی و مرکز 
آمار ایران، میانگین تورم سال گذشته حدود ۳0 تا ۳۵ درصد بوده است و 
حاال طبق ماده 41 قانون کار برای رشد حقوق سال آینده کارگران حداقل 
باید این عدد معیار قرار بگیرد که طبق آن به حداقل حقوق کارگران حدود 
۸00 تا ۹00 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. رشد ۳0 تا ۳۵ درصدی، 
عددی است که در روزهای گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس هم 

مطرح شده است، ولی نمایندگان کارگران این میزان را کافی نمی دانند.
* تورم نقطه به نقطه 4۸.۲ درصدی: طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم 
نقطه به نقطه در بهمن ماه امسال به 4۸.۲ درصد رسید و کارگران معتقدند 
که این میزان تورم باید مالک قرار بگیرد که واقع بینانه تر اس��ت. اگر این 
میزان تورم در نظر گرفته ش��ود باید ب��ه حداقل حقوق کارگران بین یک 

میلیون و 400 هزار تومان تا یک میلیون و ۵00 هزار تومان افزوده شود.
* سبد معیش��ت: حدود یک ماه پیش نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و دولت بعد از ماهها بحث و بررس��ی در نهایت رقم هزینه س��بد معیشت 
کارگران در ماه را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در نظر گرفتند؛ عددی که 
با حداقل حقوق سال جاری که ۲ میلیون و ۸00 هزار تومان است، حدود 
4 میلی��ون تومان فاصله دارد و حاال نمایندگان کارگران می گویند حداقل 
حقوق آنها باید طبق سبد معیشت تعیین شود. البته نمایندگان کارفرمایان 

و دولت با این میزان رشد حقوق موافق نیستند.
سال گذشته سبد معیشت کارگران 4 میلیون و ۹40 هزار تومان تعیین 
ش��ده بود و براساس آن و با توجه به س��طح تورم نهایتا در جلسه تعیین 
حداقل حقوق کارگران، میزان حداقل حقوق ۲ میلیون و ۸00 هزار تومان 
برای س��ال جاری در نظر گرفته شد. اتفاقی که با اعتراض کارگران همراه 
شد و در نهایت باعث شد تا نمایندگان کارگران صورت جلسه نهایی را امضا 
نکنند و تنها نماین��دگان کارگران و کارفرمایان آن را امضا کردند. در این 
بین، بخشی از کارگران و اعضای تشکل های کارگری می گویند با توجه به 
اینکه رشد تورم در کشور در سال های گذشته بسیار زیاد بوده است باید دو 

بار در سال )نیمه اول و دوم( میزان حقوق و دستمزدها افزایش پیدا کند. 
در سوی مقابل اما نمایندگان کارفرمایان هم در شرایط بسیار سختی قرار 
دارند و مشکالت اقتصادی، تورم و... هزینه تولید را به شدت افزایش داده 
و آنها توان چندانی برای افزایش حقوق و دستمزد ندارند و افزایش حقوق 

در بسیاری از کارگاه ها باعث تعدیل نیرو خواهد شد.
مقایسه دستمزد کارگران در ایران و جهان

در این باره، حمید حاج اس��ماعیلی، فعال بازار کار درباره رقم دستمزد 
کارگران به خبرآنالین، می گوید: »در ش��رایط کنونی نرخ دس��تمزدی که 
در یک س��اعت به نیروی کار پرداخت می شود کمتر از نیم دالر است، در 
صورتی که در کش��ورهای توس��عه یافته برای یک ساعت نزدیک 10 دالر 

دستمزد پرداخت می شود.«
به گفته این فعال کارگری، »بررسی ها نشان می دهد اکثریت نیروی کار 
کشور حداقل بگیر هستند که زیر ۳ میلیون تومان دریافتی دارند. در حوزه 
بازنشستگان هم وضع به همین صورت است. بیش از ۷۵ درصد از کسانی 
که بازنشسته تامین اجتماعی هستند نیز کمتر از ۳ میلیون تومان حقوق 
دریافت می کنند. این نش��ان می دهد که اکثریت خانوارهای کارگری چه 

شاغالن و چه بازنشسته ها توانایی تامین مایحتاج زندگی خود را ندارند.«
او با اش��اره به اینکه »هیچ نشانه ای برای تغییر روند در تعیین دستمزد 
وجود ندارد«، می گوید: »براس��اس تجربه گذش��ته تصور می کنم حداقل 
دس��تمزد بی��ن ۳۵ تا 40 درصد و س��ایر س��طوح مزدی نی��ز ۲۵ درصد 
تعیین شود. البته این به هیچ وجه قابل قبول نیست، چراکه قدرت خرید 

حقوق بگیران در سال آینده ریزش بیشتری خواهد داشت.«
حاج اس��ماعیلی با بیان اینکه »نرخ دس��تمزدی ک��ه هم اکنون در یک 
س��اعت به نیروی کار پرداخت می شود کمتر از نیم دالر است، در صورتی 
که در کشورهای توس��عه یافته برای یک ساعت نزدیک 10 دالر دستمزد 
پرداخت می شود«، می افزاید: »این امر نشان می دهد که دولت درخصوص 
تمکین به حقوق نیروی کار، کوتاهی های زیادی کرده است. البته استدالل 
آنها می تواند این باشد که اقتصاد ایران به خاطر پایین بودن تولید ناخالص 
داخلی ضعیف اس��ت و دولت نمی تواند دس��تمزد باال پرداخت کند. به هر 
حال یک دلیل ضعیف بودن معیش��ت کارگران ناش��ی از ساختار ضعیف 

اقتصاد ایران است.«

رقم دستمزد سال آینده کارگران امروز مشخص مي شود؟

زورآزمايی دستمزدها و هزينه ها

در حال��ی که کش��ورهای دیگر منتظر معافیت رف��ع تحریم های نفتی 
آمریکا برای ازس��رگیری واردات نفت ایران هس��تند، چین نفت بیشتری 
از ای��ران خریداری می کند. در این باره »بلومبرگ« به نقل از معامله گران 
و تحلیلگران نوشت: صادرات نفت ایران به استان شاندونگ که مرکز یک 
چهارم از ظرفیت پاالیش چین است، ماه میالدی جاری به حدی افزایش 

پیدا کرد که باعث ترافیک در بنادر و پر شدن مخازن نفت شد.
کوین رایت، تحلیلگر ش��رکت کپلر در سنگاپور در این زمینه می گوید: 
واردات نف��ت چی��ن از ایران در مارس به ۸۵۶ هزار بش��که در روز خواهد 
رس��ید که بیشترین میزان در دو سال گذشته است و رشد 1۲۹ درصدی 
نسبت به واردات فوریه خواهد داشت. این آمارها صادرات از طریق انتقال 
میان دو کش��تی در خاورمیانه یا در آب های س��نگاپور، مالزی و اندونزی 
را هم به حس��اب آورده اس��ت. این در حالی اس��ت که اکثر پاالیشگاه ها 
و بازرگانان به دلیل هراس از مجازات آمریکا که ش��امل قطع دسترس��ی 
به سیس��تم بانکی آمریکا و مصادره محموله ه��ا خواهد بود، قادر به خرید 
نفت ایران نیستند. به گفته معامله گران، محموله های نفت ایرانی به دلیل 
تحریم ها ارزان تر هستند و در چین قیمت آنها معموال سه تا پنج دالر در 
هر بشکه پایین قیمت نفت برنت است. این قیمت جذاب باعث شده است 
که شرکت های چینی همزمان با صعود قیمت های جهانی، به افزایش خرید 

نفت ایران اقدام کنند.
در همین حال، نفت سنگین ایران برای چهارمین ماه متوالی گران شد. 
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نش��ان می دهد که قیمت نفت س��نگین 
ایران در ماه میالدی گذشته شش دالر و ۲۸ سنت معادل 11.۵ درصد در 
مقایس��ه با ژانویه افزایش داشت. قیمت نفت سنگین ایران در فوریه برای 

چهارمین ماه متوالی افزایش پیدا کرد و به ۶0 دالر و ۶۶ سنت در هر بشکه 
رسید که در مقایسه با قیمت ۵4 دالر و ۳۸ سنت در ژانویه، شش دالر و 
۲۸ سنت معادل 11.۵ درصد افزایش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین 
ایران از ابتدای سال ۲0۲1 تاکنون ۵۷ دالر و ۵۲ سنت در مقایسه با ۵۷ 

دالر و ۹۷ سنت در مدت مشابه سال ۲0۲0 بوده است.
ارزش سبد نفتی اوپک در فوریه نیز به ۶1 دالر و پنج سنت در هر بشکه 
رسید و در مقایسه با ۵4 دالر و ۳۸ سنت در ژانویه، شش دالر و ۶۷ سنت 
معادل 1۲.۳ درصد رشد نشان داد. همسو با افزایش قیمت های پایه مرتبط 
و قیمت های فروش رس��می به خصوص به آس��یا، ارزش سبد نفتی اوپک 
در فوریه برای چهارمین ماه متوالی رش��د کرد و به باالترین حد از ژانویه 
س��ال ۲0۲0 رسید. میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال۲0۲1 
تاکنون ۵۷ دالر و ۷۲ سنت در هر بشکه در مقایسه با ۶0 دالر و ۶4 سنت 
در مدت مشابه سال ۲0۲0 بوده است که دو دالر و ۸۳ سنت معادل 4.۷ 

درصد کاهش نشان می دهد.
طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک متش��کل از 1۳ کش��ور در 
فوریه به ۲4.۸۵ میلیون بش��که در روز رس��ید که 0.۶۵ میلیون بشکه در 
روز در مقایسه با ژانویه کاهش داشت. تولید نفت در نیجریه، عراق، ایران، 
ونزوئال و لیبی افزایش پیدا کرد و در عربس��تان س��عودی و آنگوال کاهش 
داشت. تولید نفت ایران ۳۵ هزار بشکه در روز افزایش داشت و به ۲.1۲0 

میلیون بشکه در روز رسید.
اوپ��ک همچنین در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی کرده که 
تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال ۲0۲1 بهبود پیدا خواهد کرد. به اعتقاد 
اوپک، تقاضا برای نفت در سال ۲0۲1 به میزان ۵.۸۹ میلیون بشکه در روز 

معادل ۶.۵ درصد رشد می کند که اندکی باالتر از پیش بینی ماه گذشته 
این سازمان است، اما این گروه پیش بینی خود از میزان تقاضا در نیمه اول 

سال را کمتر کرد.
در گزارش اوپک آمده است: پیش بینی می شود مجموع تقاضا برای نفت 
به ۹۶.۳ میلیون بش��که در روز برس��د و عمده مصرف در نیمه دوم س��ال 
مش��اهده خواهد ش��د. رشد تقاضای امسال کاهش ش��دیدی که در سال 
۲0۲0 پیش آمد را جبران نخواهد کرد زیرا انتظار می رود س��فر و رفت و 

آمد تا پایان سال ۲0۲1 ضعیف بماند.
جدیدتری��ن پیش بینی ها می توان��د دیدگاه محتاطان��ه ای که در میان 
اعضای اوپک و متحدان شان در گروه اوپک پالس درخصوص روند تسهیل 
محدودیت عرض��ه وجود دارد را تقویت کند. وزیران گروه اوپک پالس در 
نشس��ت پنجشنبه گذش��ته تصمیم گرفتند محدودیت عرضه فعلی را در 
آوریل ادامه دهند. نفت عمده رشد قیمتی که داشت را پس از انتشار این 
گزارش حفظ کرد و نزدیک به ۶۹ دالر در هر بشکه معامله شد. قیمت ها 
ماه میالدی جاری با امیدواری به احیای اقتصادی و ادامه محدودیت عرضه 

اوپک پالس، به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا صعود کردند.
اوپک با انتظار برای تس��ریع فعالیت اقتصادی در اواخر نیمه اول س��ال، 
پیش بینی خود از نرخ رش��د اقتصاد جهان را از 4.۸ درصد به ۵.1 درصد 
افزای��ش داد. ب��ا این حال پیش بینی می کن��د محدودیت های رفت و آمد 
همچنان به تقاضا برای نفت لطمه بزند. گزارش اوپک نشان داد تولید نفت 
اوپ��ک در فوریه که اکثر اعضای این گروه محدودیت عرضه را در س��طح 
ژانویه حفظ کردند و عربس��تان سعودی به وعده خود برای کاهش تولید 

یکجانبه یک میلیون بشکه در روز عمل کرد، کاهش یافت.

افزایش قیمت نفت ایران برای چهارمین ماه متوالی

واردات نفت چین از ایران رکورد زد

استارتآپها

5 مشکل مشابه استارت آپ ها
موفقیت یک روی سکه است

مهمترین چالش استارت آپ ها چیس��ت؟ »eu-startup« در یک 
گزارش، چند چالش مشترک اس��تارت آپ ها که در جریان رشد خود 
با آن رو به رو می ش��وند را بررسی کرده و راه حل هایی برای کمک به 

گروه های استارت آپی پیشنهاد داده است.
* س��رمایه ناکافی: سرمایه، کلید ادامه مس��یر کسب وکارها و دوام 
آنهاس��ت. بیشتر اس��تارت آپ ها پس از زیان دهی، برای ادامه مسیر به 
دریافت س��رمایه روی می آورند. جذب سرمایه برای استارت آپ از نظر 
میزان و زمان جذب آن، مسئله ای مبهم است. به همین دلیل، متاسفانه 
بارها دیده ایم اس��تارت آپ ها به دلیل مدیریت مالی ضعیف ورشکست 
ش��ده اند، اما راه حل چیست؟  اس��تارت آپ ها باید گردش مالی و نرخ 
فرس��ایش آن را در نظ��ر بگیرند. توجه به ورودی ه��ا و خروجی ها در 
گزارش های مالی، تالش برای کاهش هزینه ها تا جای ممکن و استفاده 
از خدمات حرفه ای با پرداخت پول کمتر از جمله این راه حل هاس��ت. 
اگر استارت آپی  به دانش تخصصی یا آموزش خاصی نیاز دارد به جای 
استخدام مشاور بهتر است از شبکه خود استفاده کند. امروز در اینترنت 
منابع رایگان بسیاری برای چگونگی راه اندازی استارت آپ وجود دارد که 

می تواند به استارت آپ ها برای مدیریت اوضاع مالی کمک کند.
* گ��روه نامناس��ب: در میان منابعی که به طور معمول دسترس��ی 
استارت آپ ها به آن محدود است، گروه خوب نقشی اساسی ایفا می کند. 
درواقع نخس��تین افرادی که در استارت آپ ها به کار گرفته می شوند، 
نقشی مهم در موفقیت آنها دارند. استخدام نکردن گزینه های درست، 
نه تنها برای س��ازمان بلکه برای دیگر کارکنان و فرهنگ سازمان هم 
چالش آفرین اس��ت. وجود گروه خوب برای رش��د کسب وکار ضروری 
است. پیش از استخدام افراد، استارت آپ ها باید استراتژی های استخدام، 
نیازها و فرهنگ س��ازمانی خود را طراحی کنند. هرچند استارت آپ ها 
باید برای رقابت و مقیاس پذیر بودن س��ریع حرکت کنند اما نباید در 
مرحله استخدام کارکنان عجله کرد. باید بهترین گزینه ها را با توجه به 
محدودیت بودجه پیدا کنید. این گزینه ها قرار است گروه شما را بسازند.
* بی نظمی ناش��ی از رشد سریع: امتیاز اس��تارت آپ ها رشد سریع 
آنهاس��ت، اما این همه داس��تان نیست. رشد سریع اس��تارت آپ ها با 
افزایش تعداد کارکنان همراه اس��ت. همانطور که گروه بزرگ می شود، 
چالش هایی مثل فقدان ارتباطات درست هم برای آن بزرگتر می شود. 
حفظ فرهنگ س��ازمانی و اصالح فرآیندها در روند بزرگتر شدن گروه 
دشوار اس��ت. با رشد استارت آپ ها، همه چیز تغییر می کند. برنامه ها، 
اس��ناد و ... همه تغییر می کنند بنابراین مهم است که یک استارت آپ 
استراتژی خود را برای ارتباطات شفاف، همسو و باز در شرکت تعیین 
کن��د. برگزاری نشس��ت های منظم ب��رای انجام ای��ن کار اثربخش و 

کمک کننده است.
* فقدان مدیریت مناسب و ساختار: مدیریت و نظارت در استارت آپ ها 
و کس��ب وکارهای نوپا در مراحل اول کار نسبت به شرکت های عادی 
بسیار کمتر است. بعضی از استارت آپ ها از برنامه صرف نظر می کنند 
چراک��ه انتظار دارند برنامه ها تغییر کند. با این حال، فقدان مدیریت و 
س��اختار کافی در استارت آپ ها یکی از چالش های آنهاست که با رشد 
کس��ب وکارهای نوپا، دامن آنها را می گیرد. از دس��ت دادن فرصت ها 
و به��م ریختن پیوندهای بین کارکن��ان از پیامدهای فقدان مدیریت 
مناس��ب و ساختار دقیق در استارت آپ هاست. داشتن برنامه مشخص 
برای کس��ب وکار و استراتژی، برای رسیدن به هدف مشترک حیاتی 
اس��ت. توانمندی کارکنان برای گرفتن تصمیم های کلیدی  به اهداف 
مجموعه وابسته است. هرچند بیشتر استارت آپ ها به افق کوتاه مدت 
فکر می کنند اما آنها باید نقش��ه کسب وکار و موضوعات را مشخص و 
بخش های مختلف را هماهنگ کنند. استارت آپ ها به آسانی از مسیر 
اصلی منحرف می شوند یا تمرکز خود را بر ماموریت و محصول خود از 
دست می دهند.  بنابراین هدف گذاری مشخص به گروه کمک می کند 

در مسیر رسیدن به آنچه می خواهد، متمرکز باقی بماند.
* بی توجهی و عدم مدیریت زمان: مشکالتی که یک استارت آپ در 
یک روز با آن رو به رو می شود، بسیار بیشتر از زمان و منابعی است که 
در اختیار دارد. بعضی از شرکت های نوپا تالش می کنند همه مشکالت 
را حل کنند. این، هرچند به ظاهر خوب است اما ممکن است توان گروه 
را ب��رای فراهم کردن راه حل های ضعیف از بین ببرد. فدا کردن زمانی 
ک��ه باید به کاری معنادارتر اختصاص پیدا می کرد، از پیامدهای منفی 
چنین رویکردی است بنابراین گروه ها در استارت آپ ها باید مسائل را 
اولویت بندی کنند. آنها باید به جای درگیر شدن با هر مشکل کوچک 
و بزرگی، مشکالت را اولویت بندی کنند و براساس اهمیت بر آن تمرکز 

کنند.

طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
واکسن کرونا به داد اقتصاد جهانی رسید

اقتصاد جهان امسال به طور متوسط ۵.۶ درصد رشد خواهد کرد 
که این رش��د در س��ال بعدی به مثبت 4 درصد کاهش پیدا خواهد 
کرد. س��ازمان توس��عه و همکاری اقتصادی در گزارشی اعالم کرد: 
تاثیر ش��یوع ویروس کرونا بر روی بخش ه��ای مختلفی به ویژه در 
بازار کار کامال غیرقابل کتمان بوده و میلیون ها نفر در جهان به طور 
موقت یا دائم کار خود را از دست داده اند. در نتیجه این اتفاق درآمد 

افراد و در نتیجه قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده است.  
در ماه ه��ای اخیر با توجه به آغاز واکسیناس��یون در بس��یاری از 
کش��ورهای جهان، چشم انداز اقتصادی جهان به تدریج رو به بهبود 
رفت��ه و دولت ها و بانک های مرکزی با حضور پررنگ خود و اجرایی 
کردن بس��ته های حمایت��ی مالی عظی��م، جلوی دامنه دار ش��دن 

پیامدهای رکود ناشی از کرونا را تا حد زیادی گرفته اند.  
به گفته س��ازمان توس��عه و همکاری اقتصادی، در ماه های آینده 
پیش��رفت در واکسیناسیون تعیین خواهد کرد که اقتصاد جهانی به 
کدام س��مت خواه��د رفت اما چیزی که اکن��ون می توان گفت این 
اس��ت که آغاز واکسیناسیون نقش کلیدی در احیای رشد اقتصادی 
جه��ان و کاهش تمایل خانوارها به پس اندازها و ورود س��رمایه آنها 
به اقتصاد ش��ده اس��ت. طبق پیش بینی این سازمان، اقتصاد جهان 
امس��ال به طور متوسط ۵.۶ درصد رش��د خواهد کرد که این رشد 
در س��ال بعدی ب��ه مثبت 4 درصد کاهش پی��دا خواهد کرد. طبق 
پیش بینی این س��ازمان، بیشترین رش��د اقتصادی مربوط به هند با 
1۲.۳ درصد خواهد بود و پس از این کشور نیز انتظار می رود چین 
با رش��د ۷.۸ درصدی و آمریکا با رش��د ۶.۵ درصدی امس��ال را به 

پایان برسانند.
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شعبه بانک پاسارگاد در چابهار افتتاح شد
 بانک پاسارگاد با افتتاح شعبه »چابهار«، شبکه بانکی خود را برای ارائه 
خدمات بهتر به مش��تریان گس��ترش داد. به گزارش روابط عمومی بانک 
 پاس��ارگاد، در راستای گسترش شبکه بانکی و رفاه حال مشتریان، شعبه 
»چابهار« این بانک افتتاح ش��د و درح��ال ارائه انواع خدمات بانکی اعم از 
ریالی و ارزی به مراجعه کنندگان گرامی اس��ت. با افتتاح این شعبه، تعداد 
شعبه های بانک پاس��ارگاد در سراسر کشور به ۳40 شعبه رسید. گفتنی 
است ش��عبه »چابهار« در منطقه آزاد چابهار، بخش بانک ها، معبر ماقبل 
آخر خیابان وحدت، ساختمانB۶، طبقه همکف، واحد 1 واقع شده است.

همتی به ادعای وزیر امور خارجه آمریکا پاسخ داد
تامین ارز واردات بدون نیاز به منابع مسدودی

رئیس کل بانک مرک��زی در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا، گفت 
»بانک مرکزی برنامه خود را برای تامین نیازهای ارزی کشور، بدون توجه به 
منابع مسدودش��ده خود در کره جنوبی و سایر کشورها تنظیم کرده است.« 
عبدالناصر همتی شامگاه پنجشنبه در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: »امروز 
در خبرها آمده بود که وزیر خارجه آمریکا گفته است تا ایران به توافق هسته ای 
بازنگردد، منابع ایران در کره را آزاد نمی کنیم. در این خصوص چند نکته قابل 
ذکر است: از اول هم مشخص بود دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل 
منابع ارزی ایران ندارد. درخواس��ت مذاکره از طرف س��فیر کره و توافق برای 
پرداخت منابع ایران هم توس��ط خود کره ای ها انجام ش��د و من در جلسه از 
اینکه اجازه الزم را از آمریکایی ها گرفتن یا نه از ایش��ان س��ؤال کردم. بانک 
مرکزی، برنامه خود را برای تأمین نیازهای ارزی کشور، بدون توجه به منابع 
مسدودشده خود در کره جنوبی و سایر کشورها تنظیم کرده است. لذا تأمین 
ارز کاالهای اساس��ی، دارو و تجهیزات پزش��کی توسط منابع درجریان بانک 
مرکزی و تأمین ارز سایر کاالهای ضروری و نیز مواد اولیه واحدهای تولیدی از 
طریق منابع صادرات غیرنفتی در سامانه نیما و نیز واردات در مقابل صادرات 
به صورت روان در جریان است. از اول سال تاکنون بانک مرکزی 10 میلیارد 
دالر ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی، نهاده های کشاورزی و دارو و تجهیزات 
پزشکی تأمین کرده است و ۲4 میلیارد دالر ارز صادرات )غیر نفت خام( نیز از 
روش های مختلف در خدمت واردات کشور قرار گرفته است. از اول بهمن ماه 
تاکنون ۳.۳ میلیارد دالر صرفا در سامانه نیما تأمین ارز شده است و این عالوه 
بر تأمین ارز خود بانک مرکزی و رقم قابل توجه واردات در مقابل صادرات در 
این مدت بوده اس��ت. فقط در روز گذشته عرضه در نیما شش برابر معامالت 

بود. میانگین نرخ معامالت دیروز نیز۲۲۵00 تومان برای هر دالر بود.«

دلیل خلق نصف نقدینگی اقتصاد ایران در دوره همتی
رشد نقدینگی به دلیل مشکالت ساختاری است

بانک مرکزی به انتقادات نسبت به افزایش قابل مالحظه نقدینگی در دوران 
ریاست عبدالناصر همتی واکنش نشان داد. آخرین آمار منتشرشده از سوی 
بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در بهمن ماه به بیش از ۳۳00 
هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی ۳۹.1 درصدی نسبت به سال گذشته و 
۲.۹ درصدی نس��بت به ماه گذشته داشته است. بررسی ها نشان می دهد که 
میزان رشد نقدینگی بیشترین رقم در شش سال اخیر را در بهمن ماه امسال 

از آن خود کرد و خبر از رشد تورم در ماه های آینده را می دهد.

بانکنامه

رفتار منفعالنه درباره تعیین تکلیف لوایح باقیمانده FATF هر روز بار 
هزینه ای سنگین تر را بر دوش مردم می گذارد، با این حال برخی با چشم 
بس��تن بر ضرورت حضور در بازاره��ای بین المللی، راه انزوا را برای اقتصاد 

ایران انتخاب کرده اند.
به گ��زارش ایرناپ��الس، س��خنگوی دولت در یادداش��ت اخی��ر خود، 
سیاست زدگی افراطی و نگاه تقلیل گرایانه را آسیب جدی نظام تصمیم گیری 
کش��ور دانست که با نزدیک  ش��دن به انتخابات ریاست جمهوری، شدت 
 FATF بیشتری پیدا می کند. او تحریم ها و قرار گرفتن در فهرست سیاه
را از اساس��ی ترین مسائل بین عرصه ای کشور دانست و استراتژی دولت در 
سالیان اخیر را نه تنها گسیختن زنجیر تحریم ها از پای اقتصاد ایران بلکه 
اجتناب از خودتحریمی برای شکوفاش��دن اقتصاد مل��ی در دنیا عنوان و 
تأکی��د کرد. در واقع، بدون برخ��ورداری از برون گرایی در اقتصاد و تعامل 
س��ازنده در ارتباطات بین المللی و یافتن جایگاه مناس��ب و دریافت سهم 
بیشتر در ش��بکه تجارت جهانی، امکان جهش های بزرگ در اقتصاد یک 

کشور امکان پذیر نیست.
بر این اس��اس، سرنوش��ت لوای��ح CFT و پالرمو در مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام همچنان یک��ی از نگرانی های دولت برای پیش��گیری از 
هزینه های زائد بر زندگی مردم و ضرورت کسب منفعت از اقتصاد جهانی 
برای بهبود زندگی مردم و توس��عه کشور اس��ت. آنچه که طرفداران عدم 
تصویب لوایح مط��رح می کنند، یکی درباره عدم منفعت در حال حاضر و 

دوم ارتباط آن به مسائل تحریم و بی فایدگی آن است.
ایران بدون FATF چگونه کشوری خواهد بود؟

علی ربیعی، سخنگوی دولت به درستی به چالش جدید پس از تحریم 
یعنی محدودیت در مبادالت تجاری و مالی اشاره کرد و گفت: با پایبندی 
دوب��اره آمریکا به برجام ک��ه الزاما تنها از طریق لغو تحریم های ناقض این 
توافق و قطعنامه ۲۲۳1 میسر است، تصویب این لوایح مانع عمده دیگری 

را از پیش پای رونق صنعت، خدمات و تجارت حذف می کند، اما حتی در 
بدبینانه ترین حالت و با ادامه تحریم های غیرقانونی آمریکا هم لزوم حمایت 
از اقتص��اد مقاومتی و بی اثر کردن تحریم ه��ا، همان گونه که رهبر معظم 
انقالب به آن تأکید کرده اند، دلیل منطقی دیگری برای تصویب این لوایح 
و کاس��تن از موانعی اس��ت که می تواند به صادرات و واردات دشوار کشور 

تحت تحریم ها کمک کند.
 ،FATF اما با وجود تالش دولت برای به سرانجام رساندن تصویب لوایح
موانع در این زمینه ادامه دارد و تعیین تکلیف دو الیحه باقیمانده در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به س��ال 1400 موکول شد. FATF کارگروهی 
است که در سال 1۹۸۹ تشکیل شده و با تدوین استانداردهایی در زمینه 
پیش��گیری از جرایم مالی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت 
می کند. چه��ار الیحه »اصالح قان��ون مبارزه با تأمین مالی تروریس��م«، 
»اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی«، »الحاق ایران به کنوانس��یون جرایم 
س��ازمان یافته فرا ملی« یا  پالرمو و »الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم« یا CFT، لوایحی 
هس��تند که در صورت تصویب در کشور، پایبندی ایران به استانداردهای 

FATF را نشان می دهند.
در این میان، دو الیحه »اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریس��م«، 
»اصالح قانون مبارزه با پولشویی« در ایران به تصویب رسیده، اما دو الیحه 
پالرم��و و CFT همچن��ان در انتظار تعیین تکلیف در مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام به س��ر می برند. این دو الیحه در مجلس ش��ورای اسالمی 
به تصویب رس��یدند، اما ش��ورای نگهبان قانون اساس��ی آنها را رد کرد و 
تصمیم گیری درباره این دو الیحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده 

شد.
با این حال، مجمع تش��خیص مصلحت نظام، بررس��ی این دو الیحه را 
مسکوت گذاشت تا جایی که فرصت قانونی آن به پایان رسید و در عمل از 
دستور کار مجمع خارج شد. با این حال، دولت با درخواست از رهبر معظم 
انقالب، توانس��ت برای بررس��ی این لوایح  در مجمع، زمان بخرد و اکنون 
بار دیگر این مجمع تش��خیص مصلحت نظام است که تعیین کننده آینده 

حضور ایران در عرصه بین المللی است.
براس��اس این گزارش، کشورهای زیادی نیستند که استانداردهای مالی 
و بانکی بین المللی را نپذیرفته باش��ند. تنها دو کشور ایران و کره  شمالی 
هستند که این استانداردها را نپذیرفته اند. قرار گرفتن در کنار تنها کشوری 
که انزوا را برگزیده اس��ت، مسائل زیادی را برای ایران به وجود آورده و در 
آخرین مورد، به تهدیدی برای سالمت مردم تبدیل شد تا جایی که برای 
تأمین اقالم بهداش��تی موردنیاز برای مقابله با کرونا نیز با محدودیت هایی 
مواجه شدیم. قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF همچنین موجب شده 
ریس��ک ارتباط با بانک های ایرانی برای س��ایر کشورها آنقدر باال باشد که 

تصمیم آنها، عدم مراودات بانکی با کشورمان باشد. این موضوعی است که 
کارشناسان بسیاری بر آن تأکید داشته اند.

وقتی لغو تحریم ها بدون FATF کم اثر است
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی عدم تصویب لوایح را »خودتحریمی« 
می داند و معتقد اس��ت اقتصاد در گرو سیاس��ت به ویژه سیاست خارجی 
است و اگر مجموعه حکومت تعامل با جامعه جهانی را در دستور کار خود 
قرار دهد قطعا این اتفاق می تواند به نفع کشور باشد بنابراین عدم پذیرش 
FATF یک نوع خودتحریمی محس��وب می شود، در صورتی که کشور ما 
قربانی تروریس��م اس��ت. در نتیجه ما هرچه که به سمت تعامل با جامعه 

جهانی قدم برداریم به نفع منافع ملی قدم برداشته ایم.
یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک 
مرکزی نیز معتقد است که FATF مسئله ای اقتصادی و نه سیاسی است. 
به گفته کاووسی، اگر از نظر فنی به موضوع FATF نگاه کنیم، می بینیم 
مس��ئله FATF سیاسی نیست بلکه قواعد، چارچوب و مقرراتی است که 
برای بانکداری مدرن تعریف شده که اساس آن سازوکاری برای بانکداری 

نوین بوده و هدف آن مشخص کردن منشأ و مبدأ پول است.
همچنین برخی از کارشناسان و فعاالن اقتصادی نیز می گویند حتی با 
رفع تحریم ها نیز بدون FATF نمی توان به روابط بانکی بین المللی امیدوار 
بود. علی قنبری، اقتصاددان و مدرس دانش��گاه معتقد است: حتی در یک 
س��ناریوی بدبینانه، در صورت عدم بازگشت آمریکا به برجام نیز پیوستن 
به FATF خواهد توانست بخشی از مسائل مطرح شده را حل کند؛ زیرا 
نقل وانتقال های پولی بانک مرکزی، بحث دیگری اس��ت و با پیوس��تن به 
FATF می توان مسائل اقتصادی به وجود آمده ناشی از عدم تعیین تکلیف 

لوایح را حل کند.
این موضوعی است که فعاالن اقتصادی نیز بر آن تأکید می کنند. عباس 
آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفته: ما باید 
زیرساخت ها و قواعد دنیا را بپذیریم. در حال حاضر یکی از محدودیت های 
تجار و بازرگانان، نقل و انتقال پول است و حتی اگر تحریم ها هم برداشته 
شود و موضوع پیوستن به FATF همچنان بالتکلیف بماند برای ادامه کار 
با دنیا مش��کل خواهیم داشت زیرا طرف های خارجی باید بانک های ما را 
به رسمیت بشناسند و بتوانند روابط کارگزاری را با ما برقرار کنند بنابراین 
اگر ما اس��تانداردهای FATF را نپذیریم و در فهرست سیاه باقی بمانیم 

این کار انجام نخواهد شد.
فریال مس��توفی، عضو هی��أت نمایندگان اتاق ته��ران و ایران نیز تأثیر 
پیوس��تن به FATF بر اقتصاد کش��ور را مهمتر از لغو تحریم ها دانسته و 
می گوی��د: حتی در صورتی که تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران لغو 
ش��ود، به دلیل عدم پذیرش دو الیحه CFT یا پالرمو نخواهیم توانست با 

دیگر کشورها وارد مبادالت مالی شویم.

سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال 1۴۰۰ رسید

FATF فرجام مبهم

تداوم روند آهسته و آرام کاهش قیمت ارز از ابتدای اسفندماه، با وجود 
خبرهای منفی سیاس��ی و دیپلماتیک که در روزهای گذشته منتشر شد، 
نش��ان می دهد تمهیدات بازارساز برای مدیریت بازار موفق بوده است. این 

شرایط امیدها را برای کاهش قیمت ارز تقویت کرده است.
به گزارش ایرنا، تداوم بی تفاوتی بازار ارز به تحوالت سیاسی در سومین 
هفته از ماه اسفند هم ادامه داشت و این مسئله موجب شد در ادامه روند 
کاهش��ی بس��یار آرامی که از ابتدای این ماه آغاز شده بود، قیمت دالر به 
کانال ۲4 هزار تومانی و بهای یورو را نیز به کانال ۲۹ هزار تومانی کاهش 

پیدا کند.
معام��الت ارز ب��ازار آزاد در روز ابتدایی هفته ای که گذش��ت در همان 
محدوده قیمتی پنجش��نبه پیش��ین کار خود را آغاز کرد و دالر با قیمت 
۲۵ هزار و 100 تومان و یورو نیز در قیمت ۳0 هزار و 100 تومان معامله 
ش��دند، اما تنها ساعاتی بعد از شروع کار بازار، هر دو ارز عمده بین المللی 
س��دهای کانال های خود را شکس��ته و به کانال پایین تر سقوط کردند. با 
وجود این کاهش قابل توجه در روز ابتدایی هفته، در روزهای یکش��نبه تا 
چهارشنبه نوسانات دالر و یورو روند مشخصی نداشت و دالر در محدوده 
۲4 هزار و ۵00 تومان تا ۲4 هزار و ۹00 تومان افت و خیز نش��ان داد و 
یورو نیز در محدوده ۲۹ هزار تومان تا ۲۹ هزار و ۶00 تومان این نوسانات 

را تجربه کرد.
روند قیمت گذاری ارز در صرافی های بانکی هم در هفته ای که گذش��ت 
مس��یر مشخصی را طی نکرد و به استثنای روز یکشنبه که برای ساعاتی 
قیم��ت فروش دالر به کانال ۲۳ هزار توم��ان و یورو نیز به کانال ۲۸ هزار 
تومان ورود پیدا کردند. در سایر روزهای هفته فروش دالر در محدوده ۲4 
هزار و ۲00 تومان تا ۲4 هزار و ۶00 تومان نوس��ان داش��ت. این محدوده 

برای یورو از ۲۹ هزار و ۲۵0 تومان تا ۲۹ هزار و ۶00 تومان ثبت شد.
به اعتقاد تحلیلگران بازار ارز، تحوالت این هفته بازار، مشابه هفته پیشین 
نش��ان دهنده تداوم قرار گرفتن این بازار در حالت موس��وم به اس��تراحت 

اس��ت. به همین دلیل در این هفته نیز ش��اهد بودیم که تحوالت سیاسی 
و خبرهای منفی در س��طح بین الملل سرانجام نتوانست انرژی الزم برای 

بازگشت دالر به کانال ۲۵ هزار تومان را فراهم سازد.
برآورده��ای فعاالن بازار ارز حکایت از آن دارد ک��ه بازار ارز در روزهای 
پایانی س��ال همچنان روند کاهشی را تجربه خواهد کرد. این کارشناسان 
معتقدند حتی ممکن اس��ت این روند کاهشی تا حدی ادامه پیدا کند که 
بهای دالر کانال ۲۲ هزار تومانی را هم تجربه کند. البته نس��بت به پایدار 
ماندن قیمت دالر در این محدوده باید در انتظار اخبار سیاسی، به خصوص 
در موضوع احیای برجام و پیوس��تن ایران به FATF در روزهای ابتدایی 

سال 1400 ماند.
یادداش��ت رئی��س کل بانک مرک��زی در این هفته یک��ی از مهمترین 
شاخصه هایی است که کارشناسان بازار را به تداوم کاهش قیمت ارز امیدوار 
کرده است.  نشانه دیگر، خبر گشاده دستی بانک مرکزی در تخصیص دالر 
ب��ا قیمت 4۲00 اس��ت. بانک مرکزی در این هفت��ه اعالم کرد به جای ۸ 
میلیارد دالر توافق ش��ده برای تخصیص ارز به کاالهای اساس��ی برمبنای 
دالر 4۲00 این بانک 10 میلیارد دالر تخصیص داده است. یعنی ۲ میلیارد 
دالر بیش از آنچه در ابتدا توافق ش��ده بود. تخصیص این رقم در ش��رایط 
کنونی یک دلیل دارد منابع ارزی و تصور سیاست گذار از آینده متفاوت از 
ابتدای س��ال است که تخصیص ارز توافق شده در ابتدای سال ۲۵ درصد 

افزوده است.
با توجه به این واقعیات به نظر می رس��د دولت و بانک مرکزی مطابق با 
وعده هایی که در گذش��ته اعالم کرده اند، مصمم هستند تا همچنان روند 
نزولی را در بازار حفظ کنند. به همین دلیل در شرایطی که در این هفته 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، نسبت به کارشکنی مسئوالن دولت 
آمریکا در روند آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران در بانک های کره جنوبی 
اعتراض شدیدی را مطرح کرد، اما بازار ارز آرامش خود را تداوم بخشید و 

روند کاهشی خود را ادامه داد.

تحوالت بازار ارز در هفته ای که گذشت

آرامش دالر در کانال 2۴ هزار تومانی
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 عامل رشد مثبت اقتصادی در پاییز
از زبان همتی

رئی��س کل بانک مرکزی گفت »توجه به تداوم تحریم حداکثری علیه 
ایران و ش��یوع کرونا، که موجب رکود و رش��د منفی شدید در بسیاری از 
کشورها ش��ده است، رشد مثبت اقتصادی در سه ماهه سوم امسال مهم 
و حاصل اجرای اقتصاد مقاومتی و نماد جهش تولید در ش��رایط تحریم 

است.«
عبدالناصر همتی عصر جمعه در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود 
نوشت: »براس��اس گزارش اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی رشد 
اقتصادی کشور، که از فصل دوم سال جاری مثبت شده بود، در سه ماهه 
س��وم سال نیز مثبت بوده است. رش��د ۳.۹+ درصد با نفت و ۲.۹+ درصد 
بدون نفت در س��ه ماهه سوم سال ثبت شده است بنابراین اقتصاد در دو 
فصل متوالی دوم و سوم سال 1۳۹۹ رشد مثبت داشت. امروز با اطمینان 
می توان از گذر اقتصاد ایران از دوره س��خت تحریم و رکود ناشی از آن و 

ورود به دوره رشد مجدد اقتصادی خبر داد.
با توجه به تداوم تحریم حداکثری علیه ایران و شیوع کرونا، که موجب 
رکود و رشد منفی شدید در بسیاری کشورها شده است، رشد حاصله مهم 
و حاصل اجرای اقتصاد مقاومتی و نماد جهش تولید در ش��رایط تحریم 
است. جزییات رشد بخش های مختلف اقتصادی کشور اوایل هفته پیش 
رو اعالم خواهد شد. این اتفاق خوب نتیجه مقاومت مردم، قدرت انعطاف 
اقتصاد ایران در مقابل ش��وک های وارده به آن است و امیدوارم فصل های 

آینده نیز رشد اقتصاد تداوم پیدا کند.«

برای قوه قضائیه ارسال شد
۴۰۰ پرونده تخلف در بازار سرمایه

جلسات مشترک بورس با قوه  قضائیه آغاز شده و براساس صورتجلسات آن، 
بورس بالغ بر 400 پرونده تخلف دستکاری در بازار سرمایه را ارسال کرده که 

احتمال افزایش شکایت ها به ۲000 پرونده هم وجود دارد.
به گزارش مهر، جلسات مش��ترک بورس با قوه قضائیه آغاز شده و براساس 
صورتجلسات آن، بورس بالغ بر 400 پرونده تخلف دستکاری در بازار سرمایه 
را ارس��ال کرده که احتمال افزایش شکایت ها به ۲000 پرونده هم وجود دارد. 
بر این اس��اس در نامه ای که معاونت حقوقی دادگس��تری تهران به رئیس کل 
دادگستری تهران درخصوص جلسه برگزار شده با معاونت حقوقی بورس ارسال 
کرده، اعالم شده که بیش از ۲00 پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان 
تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در 
بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص با ایجاد کانال تلگرام به ثبت رسیده است.
همچنین در این نامه از آماده ش��دن بیش از ۲00 پرونده دیگر جهت طرح 
شکایت و ثبت در محاکم با عناوین مذکور نیز خبر داده شده و البته احتمال 
داده ش��ده اس��ت که افزایش ش��کایات تا ۲000 پرونده هم صورت گیرد. در 
مصوباتی که در این جلس��ه حاصل ش��ده، معاون حقوقی دادگستری استان 
تهران اعالم کرده که نظر به اینکه تاکنون سازمان بورس نسبت به ساماندهی، 
مدیریت مشارکتی و بهره مندی از ظرفیت های فعاالن کانال های بورسی اقدام 
نتیجه بخشی انجام نداده است ظرف شش ماه برنامه عملیاتی و قابلیت اجرای 
خود را در ساماندهی بومی سازی و تحقق مدیریت مشارکتی کانال های بورسی 

به انجام رساند.
همچنین تاکید ش��ده نظر به ظرفیت گسترده تش��کیالت سازمان بورس 
همچون ش��ورای عالی بورس، معاونت های ناظر، اداره رسیدگی به شکایات و 
حمایت های حقوقی، مدیریت پیگیری تخلف��ات، مرکز عدالت ترمیمی، اداره 
پیشگیری از تخلفات و جرایم و ارتقای سالمت بازار سرمایه و نظر به سیاست 
قضازدایی و جلوگیری از گسترش و تفکر سزاگرایی و لزوم اجرای اندیشه های 
غیرکیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضا را با ساز و کار 
غیرکیفری در ساختار تشکیالتی خود حل و فصل و در موارد استثنا از فصل 
ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1۳۹4 )جرایم و مجازات ها( استفاده نماید.

براساس توافقات صورت گرفته میان بورس و دادگستری تهران، قرار بر این 
است که پرونده های مطروحه در دادگستری در راستای بند الف ماده ۲۸ قانون 
احکام دائمی برنامه های توس��عه مصوب 10 بهم��ن ماه 1۳۹۵ دال بر تکلیف 
ق��وه قضائیه در جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از 
قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، ترمیمی و نیز با توجه به لزوم صیانت و حفظ 
اصحاب قلم و جلوگیری از س��ابقه محکومیت کیفری، سازمان بورس و اوراق 
بهادار، ساز و کارهای قانونی همچون اعمال ماده ۲۹ قانون مجازات اسالمی از 
باب گذشت شاکی در پرونده های با قابلیت گذشت و نیز ماده ۸0 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری از باب قرار بایگانی پرونده و یا ماده ۸1 قانون مذکور از باب 
تعلیق تعقیب و نیز استرداد شکایت درخواست تا وفق موازین قانونی تصمیمات 

شایسته اتخاذ گردد.

خبرخوان

فرصت امروز: بورس تهران در حالی پس از دو هفته افت متوالی سرانجام 
سومین هفته اسفندماه را با رشد به پایان رساند که در اولین و آخرین روز 
هفته قرمزپوش بود. به این ترتیب، بورس تهران هفته گذش��ته را با چراغ 
قرمز آغاز کرد و با چراغ قرمز به پایان برد و تنها در س��ه روز میانی هفته 
سبزپوش بود. شاخص کل بورس در این هفته بار دیگر کانال یک میلیون و 
۲00 هزار واحد را فتح کرد و با رشد ۲.4 درصدی به عملکرد هفتگی خود 
پایان داد. همچنین شاخص هم وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها 

دارد، در این هفته به افزایش 0.1۳ درصدی بسنده کرد.
از ۳۸ گروه فعال بورسی نیز تنها 1۳ صنعت شاهد رشد میانگین قیمت 
س��هام زیرمجموعه خود بودند. در این میان، گروه منسوجات با تک نماد 
»نمرینو« صدرنشین شد و معامالت سومین هفته اسفندماه را با رشد بیش 
از 1۷ درصدی به پایان رس��اند. نماد معامالتی شرکت ایران مرینوس سه 
روز از پنج روز کاری هفته گذشته را با صف خرید به پایان رساند، اما در دو 
روز پایان��ی هفته به صف فروش رفت اما برآیند معامالت هفتگی این تک 
سهم گروه منسوجات، رشد 1۷.1 درصدی شاخص صنعت این گروه بود.

برندگان و بازندگان هفته سوم اسفندماه
دومین گروه مثبت بورس در هفته ای که گذش��ت، گروه استخراج نفت 
و گاز بود. این گروه با تک س��هم »حفاری« در هفته گذش��ته رشد 1۳.۵ 
درصدی را ثبت کرد. نماد معامالتی شرکت حفاری شمال در میانه هفته 
گذش��ته بعد از افزایش س��رمایه ۷۵درصدی از محل سود انباشته دوباره 
بازگشایی ش��د. در فرآیند کشف قیمت حفاری رشد ۵ درصدی را تجربه 
کرد، اما در ادامه بازار اقبال به این نماد بیش��تر شد و شاهد تشکیل صف 
خریدی س��نگین برای آن در محدوده 11 درصد مثبت بودیم. همچنین 
گروه های بزرگ کامودیتی محور نیز هفته گذشته در میان صنایع سبزپوش 
بورس تهران قرار گرفتند. در این خصوص می توان به رش��د ۸.۹ درصدی 
پاالیشی ها، افزایش ۵.1 درصدی میانگین قیمت سهام پتروشیمی، افزایش 
قیمت 4.4 درصدی معدنی ها و رشد ۳ درصدی گروه فلزات اساسی اشاره 

کرد.
در س��وی مقابل و در هفته ای که ش��اخص کل رشد ۲.4 درصدی را 

ثبت کرد، ۲۵ گروه از ۳۸ صنعت بورس��ی با افت میانگین قیمت سهام 
زیرمجموعه خود مواجه ش��دند. در معامالت این هفته بیش��ترین افت 
قیمت به گروه خرده فروش��ی با تک نماد »افق« تحمیل ش��د. این گروه 
در هفته منتهی به ۲0 اس��فندماه با کاهش 4.۵ درصدی مواجه ش��د. 
پس از آن، الس��تیک و پالس��تیک بود که زیانی به میزان ۲.۵ درصد به 
س��هامداران خود تحمیل کرد. مخابراتی ها نیز در هفته ای که گذش��ت 
کاهش ۲.۷ درصدی را ثبت کردند تا در میان صنایع با بیش��ترین افت 

هفتگی قرار بگیرند.
اما پس از دو هفته کم رمق باالخره هفته گذشته تا حدودی شاهد بهبود 
ارزش معامالت خرد س��هام بودیم. به این ترتیب، در مجموع هفته س��وم 
اسفندماه شاهد دادوستد 1۹ هزار و ۶1۵ میلیارد تومانی سهام بودیم که 
نس��بت به هفته ماقبل آن رش��د 4۳ درصدی را ثبت کرد. در این میان، 
بیشترین ارزش دادوستدها از آن زیرمجموعه های گروه فرآورده های نفتی 
با جابه جایی ۳ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومانی شد. پس از آن، دارویی ها شاهد 
معامله یک هزار و ۹0۹ میلیارد تومانی بودند. س��ه گروه فلزات اساس��ی، 
بانک و خودرو و س��اخت قطعات نیز دیگر گروه هایی بودند که بیش��ترین 
ارزش معام��الت را در اختیار گرفتن��د. در مجموع حدود ۶0 درصد ارزش 
دادوس��تدهای هفتگی بورس ته��ران به معامالت این پن��ج گروه مذکور 

اختصاص پیدا کرد.
عملکرد بورس در هفته ای که گذشت

عملکرد بازار س��رمایه در هفته گذش��ته بار دیگر نشان داد که این بازار 
همچنان روندی پرنوسان دارد؛ کما اینکه نماگر بازار سرمایه برای چندمین 
مرتبه در طول هفته های گذش��ته بار دیگر کانال یک میلیون و ۲00 هزار 
واح��د را در ای��ن هفته پس گرفت. هرچند که عمر چراغ س��بز بورس در 
طول این هفته فقط سه روز بود و روند حرکت شاخص کل در چهارشنبه 
دوباره نزولی شد. اینگونه بود که بورس تهران سومین هفته اسفندماه را با 
چراغ قرمز آغاز کرد و با چراغ قرمز نیز به پایان برد، به طوری که شاخص 
کل بورس در روز شنبه با ۸1۷۳ واحد کاهش در رقم یک میلیون و 1۶۹ 
هزار واحد ایستاد. در این روز شاخص کل با معیار هم وزن و شاخص کل 

فراب��ورس نیز نزولی بودند و به ترتیب ب��ا ۳۳ واحد و ۷۹ واحد کاهش در 
رقم های 4۳0 هزار و ۹۳4 و 1۶ هزار و ۹0۵ واحد ایستادند.

س��پس در روز یکشنبه شاخص کل بورس و فرابورس مثبت شدند، اما 
شاخص کل با معیار هم وزن منفی ماند. در این روز شاخص کل بورس با 
۵۸۶0 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 1۷۵ هزار واحد و ش��اخص کل 
فرابورس با 40 واحد افزایش به رقم 1۶ هزار و ۹4۵ واحد رسیدند، درحالی 
که شاخص کل با معیار هم وزن با ۹۲ واحد نزول تا رقم 4۳0 هزار و ۸۵1 

واحد کاهش یافت و عقب رفت.
در روز دوشنبه نیز هر سه شاخص صعودی بودند و شاخص کل بورس 
ب��ا ۲4 هزار و ۳44 واحد افزایش به رقم ی��ک میلیون و 1۹۹ هزار واحد، 
ش��اخص کل با معیار هم وزن با 11۸۹ واحد افزایش به رقم 4۳۲ هزار و 
4۷ واحد و شاخص کل فرابورس نیز با 140 واحد افزایش به رقم 1۷ هزار 

و ۸۶ واحد رسیدند.
این روند صعودی در روز سه ش��نبه هم ادامه داش��ت و باعث ش��د که 
ش��اخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۲00 ه��زار واحد بازگردد. در 
این روز ش��اخص کل بورس با 10 هزار و ۲۷۳ واحد افزایش در رقم یک 
میلیون و ۲10 هزار واحد ایس��تاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۲۹۲ 
واح��د افزایش یافت و رقم 4۳1 هزار و ۳4۳ واحد را ثبت کرد. ش��اخص 
فراب��ورس هم در این روز با ۳۲ واحد افزایش رقم 1۷ هزار و 11۹ واحد را 
ثبت کرد، اما در روز چهارشنبه چراغ قرمز بازار سرمایه دوباره روشن شد 
و شاخص کل بورس با ۳۳۶4 واحد کاهش، رقم یک میلیون و ۲0۶ واحد 
را ثبت کرد. ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز با ۵۳۹ واحد نزول تا رقم 
4۳1 هزار و ۸0۸ واحد عقبگرد کرد و شاخص کل فرابورس هم ۳۷ واحد 

کاهش یافت و در رقم 1۷ هزار و ۸1 واحد ایستاد.

بورس تهران سومین هفته اسفندماه را با بازدهی 2.۴ درصدی سپری کرد

بر مدار مثبت بورس
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سازمان تعاون روستایی اعالم کرد
برنامه وزارت جهاد برای کاهش قیمت میوه

سازمان مرکزی تعاون روستایی از عرضه مستقیم میوه و صیفی جات 
با هدف کاهش قیمت آنها طی ایام نوروز 1400 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، 
پیرو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر عرضه مستقیم میوه 
برای تعدیل قیمت ها به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سازمان 
مرکزی تعاون روس��تایی ایران به منظور رفاه حال هم میهنان در نظر 
دارد با هماهنگی ستاد تنظیم بازار کش��ور و استانداران و شهرداران 
محترم، از طریق تولیدکنندگان و تش��کل های آن��ان اقدام به عرضه 
مستقیم میوه و صیفی جات در سطح کالنشهرها به ویژه تهران بزرگ 
کند. لذا کلیه مدیران و مس��ئولین ش��هرک های مسکونی متقاضی 
می توانند برای استقرار عرضه کنندگان در شهرک های تحت مدیریت 
خود در تهران با ش��ماره تلفن ۸۸۹01011 – 0۲1 و در استان ها با 

مدیریت تعاون روستایی استان مربوطه تماس بگیرند.
همچنین نهادهای دولتی و غیردولتی نیز می توانند به منظور تهیه 

میوه برای پرسنل خود با شماره فوق تماس بگیرند.

برداشت گندم از نیمه اول فروردین در کشور
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت در جلسه هفته آتی شورای 

قیمت گذاری امیدواریم نرخ خرید تضمینی گندم اعالم شود.
عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت وگو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به اینکه قیمت گذاری گن��دم به هفته آینده موکول 
ش��د، اظهار کرد: گرچه قرار بود دوش��نبه هر هفته جلس��ه شورای 
قیمت گذاری تشکیل شود، اما این هفته جلسه برگزار نشد، در حالی 

که قرار بود در ارتباط با موضوع قیمت گندم بحث شود.
او افزود: تاکنون ش��ورای قیمت گذاری ن��رخ چغندرقند، دانه های 
روغنی و چای را اعالم کرده است. هاشمی ادامه داد: با توجه به آغاز 
فصل برداشت گندم از نیمه اول فروردین هرچه سریع تر قیمت گذاری 
این محصول استراتژیک باید انجام شود. رئیس بنیاد ملی گندمکاران 
با تاکید بر اص��الح قیمت خرید تضمینی گندم در هفته آینده بیان 
کرد: با وجود آنکه تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی به نفع دالالن 
است، امیدواریم در جلسه آتی شورای قیمت گذاری نرخ خرید گندم 
اعالم شود، در غیر این صورت با ورود دالالن، گندم تولیدی از چرخه 
مصرف انسانی خارج می شود. هاشمی ادامه داد: با برآورد هزینه های 
تولید از نقاط مختلف کش��ور و احتس��اب س��ود معقول، بنیاد ملی 
گندمکاران نرخ ۵ هزار و ۳00 تومان را برای خرید تضمینی هر کیلو 
گندم پیش��نهاد داده اس��ت و باید منتظر ماند که چه نرخی در شورا 
به تصویب می رسد. رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان با اشاره به 
اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، تصریح کرد: با توجه به سطح زیر 
کش��ت و شرایط مطلوب مزارع پیش بینی می شود که تولید گندم به 
حدود 14 میلیون تن برسد که طی سال های قبل به علت نرخ پایین 
گندم و امتناع کشاورز از عرضه به مراکز دولتی و هدررفت گندم در 
سایر بخش ها، دولت اقدام به واردات می کرد که با اصالح نرخ منطقی، 

مشکلی در تامین نداریم.

 جدیدترین قیمت مرغ، گوشت و میوه
در میادین

تازه ترین قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت و میوه در میادین میوه و تره 
بار اعالم شد. به گزارش ایسنا، براساس نرخنامه سازمان میادین میوه و 
تره بار قیمت هر کیلو ران تازه گوساله در میادین میوه و تره بار  1۲1 
هزار تومان، سردس��ت تازه گوساله هر کیلو 11۹ هزار تومان، گوشت 
مخلوط یا لُخم گوساله هر کیلو 110 هزار تومان،  گوشت چرخکرده 
مخلوط ۹۸ هزار تومان، ران تازه گوس��فندی 144 هزارو۵00 تومان، 
سردست تازه گوسفندی هر کیلوگرم 1۲4هزارو100تومان، کف دست 
تازه گوسفندی هر کیلو 14۳هزارو400  تومان،  شقه گوسفندی هر 
کیلو 11۹ هزارو۸00 تومان، شقه بوقلمون ۳۶هزارو۵00 تومان،  مرغ 
تازه تنظیم ب��ازار هر کیلو ۲0 هزارو400 تومان، مرغ منجمد تنظیم 
بازار 1۵هزارو۵00 تومان، تخم مرغ تنظیم بازار 1۶هزارو۹00 تومان، 
تخم مرغ تازه بس��ته بندی یک ش��انه ۳0 عددی به وزن یک کیلو و 
۹00 گ��رم ۳۵هزار و ۷00 توم��ان، ماهی قزل آالی رنگین کمان 4۸ 
ه��زارو۵00 تومان و ماهی قزل آالی گوش��ت نارنجی ۵۳ هزارتومان 
است. براساس این گزارش ش��کر بسته بندی یک کیلوگرمی ۸۷00 
تومان،  قند حّبه و شکسته هر کیلوگرم ۹۵00 تومان، انواع برنج ایرانی 
ُدم س��یاه، طارم و هاش��می ۳۲هزارو۵00 تومان،  انواع برنج خارجی 
تنظیم بازار هر کیلوگرم از 1۲هزارو۵00 تومان تا 1۹ هزارتومان است.
همچنی��ن قیمت هر کیلو س��یب قرمز ۸۹00 تومان، س��یب زرد 
11هزارو۲00 تومان، پرتقال تامس��ون جنوب 14هزار و ۵00 تومان، 
پرتقال تامسون شمال 11هزارو۸00 تومان،  نارنگی رسمی و محلی 
1۳ هزار تومان،  نارنگی تانجیال 10 هزارو۹00 تومان، لیموش��یرین 
1۳هزارو۹00 توم��ان، کیوی 14هزارو100 تومان،  خیار رس��می و 
روی��ال ۷۸00 تومان،  گوجه فرنگ��ی ۳۹00 تومان،  بادمجان ۵۵00 
تومان،  س��یب زمینی ۳۹۵0 تومان،  پی��از قرمز ۵۲00 تومان،  پیاز 

سفید ۳100 تومان و سبزی های برگی ۶۹00 تومان است.

پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی در 
فرودگاه های بین المللی تا پایان 1۴۰1

سیستم مدیریت ایمنی تا پایان سال 1401 مطابق برنامه زمان بندی 
به طور کامل در فرودگاه های بین المللی و حوزه ناوبری هوایی پیاده سازی 
می شود. به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نوزدهمین 
جلس��ه ش��ورای عالی ایمنی ش��رکت با حضور رئیس هی��أت مدیره و 
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و اعضای شورای عالی 
ایمنی برگزار شد. در ابتدای این نشست برخی از مسائل ایمنی شرکت 
فرودگاه ها و ممیزی های صورت گرفته از فرودگاه های بین المللی مطرح 
و درخصوص آنها تبادل نظر ش��د. در این نشست همچنین برنامه زمان 
بودی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه های بین المللی و 
حوزه ناوبری هوایی مطرح و مقرر شد تا پایان سال 1401 این سیستم 

به طور کامل با این برنامه پیاده سازی شود.

اخبـــار

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر روند رو به 
رشد بخش تولید در 11 ماهه امسال گفت در این مدت از ۳۸ کاالی اصلی 

و منتخب صنعتی و معدنی، ۲۵ کاال رشد تولید داشته است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سعید 
زرندی« با اشاره به رشد تولید در بسیاری از صنایع اصلی در حوزه صنعتی 
و معدنی افزود: در 11 ماهه س��ال جاری، لوازم خانگی با ۳۸ درصد رشد، 
شمش آلومینیوم ۵4 درصد، انواع خودرو سواری 1۸ درصد، فوالد ۷ درصد 

و سیمان بیش از 1۲ درصد رشد را شاهد بوده اند.
تولید بیش از ۴ میلیون دستگاه در بخش لوازم خانگی

معاون طرح و برنامه وزارت صمت میزان تولید در صنعت لوازم خانگی را 
بیش از 4 میلیون دستگاه عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال تا پایان بهمن 

ماه در بخش خودرو سواری ۸۳0 هزار دستگاه، فوالد خام ۲۶ میلیون تُن، 
سیمان ۶۳ میلیون تُن و شمش آلومینیوم ۳۹4 هزار تن در 11 ماه امسال 
تولید ش��د. زرندی ادامه داد: در این مدت چرم، الکتروموتور، س��موم دفع 

آفات نباتی آلومینیا، ظروف چینی با کاهش تولید مواجه بوده اند.
تصویب 135 طرح در هیأت سرمایه گذاری خارجی

وی در بخ��ش دیگر صحبت های خود از تصوی��ب 1۳۵ طرح صنعتی، 
معدنی و تجاری در هیأت س��رمایه گذاری خارجی خبر داد و تصریح کرد: 
در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد ۶4 درصدی رشد در 

تعداد این طرح ها هستیم.
بهره برداری از ۴۰۰ واحد جدید

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین 

در این مدت ۶ هزار و 400 واحد جدید به بهره برداری رسیده که به لحاظ 
تعدادی ۷درصد رشد داشته است.

52 درصد رشد در صدور پروانه صنفی
زرندی همچنین یادآور ش��د: در این بازه زمانی صدور پروانه صنفی ۵۲ 
درصد رشد داشته است. همچنین تعداد ۵۸۸ هزار مجوز صنفی و بالغ بر 

۳0 هزار نماد الکترونیکی صادر شده است.
رشد 5 درصدی بازرسی واحدهای صنفی

وی در پایان به افزایش بازرسی از واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: 
در 11 ماه امس��ال بیش از ۳ میلیون بازرسی و کنترل واحدهای صنفی 
انجام ش��د که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته ۵ درصد افزایش 

یافته است.

در 11 ماه سال جاری رخ داد

رشد تولید در ۲۵ کاالی اصلی بخش صنعت و معدن

س��خنگوی صنعت برق گفت ماینرهایی که در منازل اقدام به استفاده 
غیرمجاز از برق می کنند کاری خالف کرده و با آنان برخورد خواهد شد.
»مصطفی رجبی مشهدی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: 
اس��تفاده از برق خانگی برای استخراج رمزارز عالوه بر آنکه کاری خالف 

است، برای ساکنان خانه ها و همسایگان خطرآفرین خواهد بود.
وی ادامه  داد: اس��تفاده از برق خانگی برای اس��تخراج رمزارز به دلیل 
مصرف بیش از حد مجاز، امکان آتش گرفتن سیم کشی خانه ها را افزایش 
می دهد که این امر ضمن افزایش احتمال آتش سوزی در خانه، به وسایل 

برقی دیگر آسیب جدی وارد می کند.
سخنگوی صنعت برق بیان  داشت: عالوه بر این، به دلیل فشار بیش از 
حدی که به ش��بکه برق ساختمان وارد می شود، امکان بروز خسارت به 

وسایل برقی همسایگان بیشتر است.
وی گفت: استفاده از برق خانگی برای استخراج رمزارز به شبکه برق نیز 

خسارت وارد می کند، زیرا باید فشار بیشتری را متحمل شود.

معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر اظهار داشت: شهروندان اگر 
در همسایگی خود از وجود افرادی که برای استخراج رمزارز از برق خانگی 
استفاده می کنند آگاهی یافتند، این موضوع را گزارش دهند تا با متخلفان 

برخورد شود.
به گفته وی، اس��تفاده کنندگان غیرمجاز برق برای اس��تخراج رمزارز 

ظرفیتی معادل ۹0 مگاوات هستند.
رجبی مش��هدی ادامه  داد: تاکنون ح��دود ۳0 مگاوات از این ظرفیت 

شناسایی شده که مصرفی معادل کل مصرف شهر رامسر است.
سخنگوی صنعت برق افزود: برق برای کسانی که به صورت قانونی و با 
کس��ب اجازه اقدام به استخراج رمزارز کنند، تامین شده و مورد حمایت 

خواهند بود.
وی گفت: کس��انی هم که به صورت غیرقانونی از ش��بکه برق استفاده 

کنند، شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
رجبی مشهدی خاطرنش��ان کرد: وزارت نیرو و شرکت توانیر با توسعه 

این کسب و کار جدید همانند سایر کسب و کارها اقدام به تعیین تعرفه 
برق برای آنها کرد تا فعاالن به صورت قانونی و بدون نگرانی از تامین برق 

به فعالیت ادامه دهند.
معاون برنامه ریزی اقتصادی ش��رکت توانیر افزود: رفتار صنعت برق با 
فعاالن استخراج رمزارز همانند سایر فعالیت ها است و فقط در صورتی با 
آنان برخورد می شود که به صورت غیرمجاز بخواهند از برق سوءاستفاده 

کنند.
به گفته وی، برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از برق فقط محدود 
به اس��تخراج کنندگان ارز مجازی نیس��ت و براساس مصوبه های دولت و 
قانون،  همه انش��عاب های غیرمجاز جمع آوری شده و با هر نوع استفاده 

غیرمجاز از برق بجد برخورد می شود.
به گزارش ایرنا، پیشتر مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
ب��رق ایران گفت: اس��تخراج کنندگان رمزارزها برای برخ��ورداری از برق 

مطمئن باید نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند.

مع��اون امور صنایع وزارت صمت اعالم کرد امس��ال با تحقق جهش 
تولید، ش��اهد بهره برداری از ۵هزار و۸00 واحد صنعتی در سخت ترین 

شرایط بودیم.
به گ��زارش ایلنا از وزارت صمت، مهدی صادقی نیارکی در جلس��ه 
کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان زنجان اظهار کرد: درسال 
جاری به رغم ش��رایط سختی که کشور با آن روبه رو بود، جهش تولید 
به معنای واقعی محقق ش��د و شاهد بهره برداری از ۵هزارو۸00 واحد 

صنعتی در سخت ترین شرایط بودیم.
وی در این نشس��ت با مرور شرایط اقتصادی-صنعتی کشور و تبیین 
محدودیت های پیش روی صنعتگران کشورمان بیان کرد: برای عبور از 
شرایط دشواری که وجود داشت و حمایت از صنایع داخلی دو راهبرد 

سلبی و ایجابی را در دستور کار قرار دادیم.
مع��اون ام��ور صنایع وزیر صنع��ت، معدن و تجارت راهب��رد اول را 
مدیریت واردات عنوان و بیان کرد: در س��ال 1۳۸۹ واردات و صادرات 
کشور به ترتیب حدود ۶۵ و ۲۷ میلیارد دالر بود که این میزان کسری 

تجاری در سال 1۳۹۸ به 4۳ و 41 میلیارد دالر رسید.
برنامه ریزی برای کاهش واردات محصوالت دارای ساخت داخل

صادق��ی نیارکی با اش��اره به برنامه ریزی ب��رای کاهش روند واردات 
محصوالت دارای س��اخت داخل افزود: افزایش روند صادرات و کاهش 
واردات همان سیاست های اقتصاد مقاومتی است و طبق فرمایش مقام 
معظم رهبری اجازه واردات کاالهای مصرفی و مصرفی بادوام که توان 
تولید آن در داخل وجود دارد با مصوبات ستاد هماهنگی سران وجود 

ندارد.

وی با اش��اره به اینکه واردات و صادرات کشور در 10 ماه گذشته از 
س��ال جاری به ترتیب ۳0 و ۲۸ میلیارد دالر بوده است، ادامه داد: این 
توفیقات در س��ختگیرانه ترین و ش��دیدترین محدودیت ها اتفاق افتاده 

است.
جهش 2۰زنجیره صنعتی از بین 28 محصول

معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به جهش ۲0زنجیره 
صنعت��ی از بی��ن ۲۸ محصول افزود: در صنعت ل��وازم خانگی دو برند 
چندملیتی کش��ور را ترک کرده اند، اما به رغم شرایط سختی که برای 
صنعت رقم خورد، میزان تولید لوازم خانگی داخلی در سال جاری 1۵ 
درصد نس��بت به س��ال 1۳۹۶ که تحریم ها وجود نداشت و 40 درصد 

نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
صادق��ی نیارک��ی با اش��اره به روند افزایش��ی تولی��د، دغدغه اصلی 
صنعتگران را در کش��ور، تامین مواد اولیه برش��مرد و گفت: علی رغم 
برخی محدودیت ها در ای��ن زمینه پیگیری های الزم برای تامین مواد 

اولیه موردنیاز صنایع انجام خواهیم داد تا جهش تولید تداوم یابد.
 افزایش خوداتکایی و توسعه ساخت داخل

راهبرد ایجابی وزارت صمت
مع��اون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش خوداتکایی 
و توسعه ساخت داخل را راهبرد ایجابی وزارت صمت برشمرد و گفت: 
نهضت س��اخت داخل، پروژه ای بود که از س��ال گذش��ته آغاز ش��د و 
هدف گذاری ش��ده اس��ت ظرف سه س��ال 10 میلیارد دالر از واردات 

کشور، تبدیل به ساخت کاالی داخل شود.
وی با اشاره به هدف گذاری ۳میلیارد و ۲00میلیون دالری در سطح 

اس��تان ها برای توسعه ساخت داخل تصریح کرد: خوشبختانه عالوه بر 
بهبود ش��اخص های صنعتی طبق گزارش مرکز س��اخت داخل وزارت 
صمت شاهد تحقق حدود ۳میلیارد دالر داخلی سازی توسط واحدهای 

تولیدی در سراسر کشور بوده ایم.
صادق��ی نیارکی تکمیل ظرفیت های نیمه تم��ام و احیای واحدهای 
تولیدی راکد را یک��ی دیگر از برنامه های وزارت صمت توصیف کرد و 
گفت: قرار بود در س��ال جاری یک هزار و ۵00 واحد تعطیل به چرخه 
تولید بازگردند که تاکنون بالغ بر یک هزار و 400 واحد به مدار تولید 

بازگشته اند.
وی با اش��اره به اینکه صدور پروانه بهره ب��رداری صنعتی در 10 ماه 
گذشته از س��ال جاری ۷.۸ درصد رشد داشته و بالغ بر ۵ هزار و ۸00 
واحد صنعتی به بهره برداری رس��یده است، ادامه داد: این واحدها بالغ 

بر 10۷ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
رشد 3۰۰درصدی سرمایه گذاری صنعتی

صادق��ی نیارکی حجم س��رمایه گذاری صنعتی 10 ماه گذش��ته از 
س��ال جاری در مقایسه با سال گذشته را دارای رشد ۳00 درصد رشد 
دانس��ت و افزود: مجموع حجم سرمایه گذاری سال جاری بالغ بر 1۷0 
ه��زار میلی��ارد تومان بوده ک��ه بالغ بر ۷ ه��زار و ۵00 میلیارد تومان 
آن که طرح های بزرگ به بهره برداری رس��یده اس��ت مربوط به استان 

زنجان است.
صادقی نیارکی با بیان اینکه جواز تاس��یس صنعتی به معنای تمایل 
به س��رمایه گذاری در بخش تولید است، گفت: امسال بالغ بر ۳1 هزار 

فقره جواز تاسیس صادر شده است.

سخنگوی صنعت برق:

استفاده از برق خانگی برای استخراج رمزارز مجاز نیست

بهره برداری از 58۰۰ واحد صنعتی در سخت ترین شرایط

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

تبدیل پارکینگ شرکت های خدمات 
پس ازفروش به انبار خودروهای خارجی

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت پس از گذش��ت 11 ماه 
خودروه��ای زی��ادی در پارکینگ مجموعه ه��ای فروش خدمات 

یدکی دپو شده اند و معطل قطعه هستند.
 مه��دی دادفر ب��ا حضور در ی��ک برنامه رادیویی با اش��اره به 
نامه نگاری های��ی ک��ه با وزارت صمت و س��ازمان حمایت صورت 
گرفته، اظهار کرد: با محدود کردن تخصیص ارز و ثبت س��فارش 
قطعات یدکی خودرو، در آینده نزدیک تمام خودروها با مش��کل 
روب��ه رو می ش��وند. وی اف��زود: امروز پ��س از گذش��ت 11 ماه 
خودروه��ای زی��ادی در پارکینگ مجموعه ه��ای فروش خدمات 

یدکی دپو شده اند و معطل قطعه هستند.
  وی ادام��ه داد: ما نامه نگاری کردیم ک��ه اگر خودرویی چهار 
روز در پارکین��گ بماند، باید مبلغی به مالک ارائه ش��ود. این در 
شرایطی است که هیچ ارز و ثبت سفارشی به همکاران واردکننده 
تعلق نمی گیرد و از دیگر س��و ادعا می شود که اگر خودرو تعمیر 
نشود، جریمه می شود. دادفر چنین رویه ای را مصداق بی منطقی 
خواند و افزود: هیچ پاسخی به مکاتبات ندادند و در اصل اهمیتی 
نمی دهن��د. دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو تصریح کرد: تنها 
چیزی که هم اینک در کش��ور اهمیتی ندارد، تجارت است و این 
مطلبی اس��ت که باید صراحتا به آن بپذیریم. ثبت سفارش ها اگر 
از هم اینک صورت گیرد، س��ال دیگر در  ش��هریور ش��اید ارز به 

آن تعلق گیرد.
 همچنین هادی س��رهنگی، عضو هیأت مدیره انجمن خدمات 
پ��س از ف��روش خ��ودرو در رابطه ب��ا معضالت ف��روش قطعات 
خودروه��ای خارج��ی اظهار کرد: در این حوزه مش��کالت جدی 
وج��ود دارد که در دو دس��ته کل��ی کمبود و بال ب��ودن قیمت 
طبقه بندی می ش��ود. وی کاالها را هم به دس��ته های پرمصرف، 
متوس��ط مصرف و کم مصرف طبقه بندی کرد و افزود: قطعات به 
راحتی تامین نمی ش��ود و س��یکل تامین یک ماهه، به چند ماه 
رسیده است. س��رهنگی با اعالم اینکه کل مجموعه های خدمات 
پس از فروش در پروسه های مختلف قرار گرفته اند و چندین ماه 
زمان برای بستن یک قطعه روی یک خودرو زمان صرف می شود، 
ادامه داد: این مس��ئله کل مجموعه ها را دچار مشکل کرده است. 
وی در بخش��ی دیگ��ر از مصاحبه با رادیو گفت وگ��و، اعالم کرد 
که ثبت س��فارش ها در زمان هایی اتفاق افتاده که همه موضوعات 
در ش��رایط نرمال قرار داش��ته و وضعیت تخصیص ارز در کشور 
مناس��ب بود. س��رهنگی با اعالم اینکه قوانین هم اینک نیازمند 
بازنگری هستند، ادامه داد: حتی در زمان های گذشته هم به این 
قوانین نقد داش��تیم. به عنوان مثال ش��رکت های خدمات پس از 

فروش را مجبور کردند که گارانتی ارائه دهند.

آغاز صدور فاکتور فروش خودروی شاهین با 
مدل 1۴۰۰

س��ایپا براس��اس نظام جدید کیفیت محص��ول خود، خودروی 
شاهین را با گارانتی سه ساله یا ۶0 هزار کیلومتر پیمایش تحویل 

مشتریان خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، سید جواد سلیمانی، مدیرعامل 
س��ایپا، ضمن اعالم این خبر افزود: گروه خودروس��ازی سایپا در 
تامی��ن قطعات و فرآیندهای تولید خود، ش��یوه های نوینی را در 
دس��تور کار قرار داده، به گونه ای که براساس نظام جدید کیفیت 
محصول س��ایپا و برای رضایتمندی بیش��تر مش��تریان، فراتر از 
الزام��ات قانونی، این محصول را به مدت س��ه س��ال یا ۶0 هزار 

کیلومتر پیمایش، گارانتی خواهد کرد.
س��لیمانی همچنین از آغ��از صدور فاکتور فروش »ش��اهین« 
همزم��ان ب��ا عی��د س��عید مبع��ث خب��ر داد و گفت: ب��ا توجه 
ب��ه هماهنگی ه��ای انجام ش��ده ای��ن محصول با م��دل 1400 
شماره گذاری و تحویل خریداران و مشتریان محترم خواهد شد.

نحوه محاسبه مالیات خودروهای میلیاردی
مع��اون س��ازمان مالیات��ی با اش��اره به تحق��ق 100 درصدی 
درآمدهای مالیاتی س��ال جاری گفت  دریاف��ت مالیات از خانه و 

خودروهای لوکس معطل تصویب آیین نامه در دولت است.
به گ��زارش فارس، محم��ود علیزاده در م��ورد وضعیت تحقق 
درآمدهای مالیات��ی اظهار کرد: براس��اس آمارها درآمدهای 1۲ 
ماه��ه مالیاتی 100 درصد رقم مصوب را محقق ش��ده و بیش از 

آن خواهد بود.
معاون فنی و حقوقی س��ازمان امور مالیاتی در مورد آیین نامه 
اجرای��ی اخذ مالی��ات از خانه های لوک��س و خودروهای لوکس 
طبق قانون بودجه س��ال ۹۹ تصریح ک��رد: آیین نامه این موضوع 
خردادماه سال ۹۹ در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد اما 

هنوز از دولت بیرون نیامده است.
وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه اگر مصوب ش��ود آیا امکان 
شناسایی و اخذ مالیات از این موضوعات را دارید؟ گفت: برمبنای 
ماده 4۲ قانون مالیات ارزش افزوده هر سال سازمان امور مالیاتی 
ارزش هر خودرو را به جزییات و سال ساخت اعالم می کند. یک 

ضریب همگین می دهیم و به ارزش روز ماشین می رسیم.
علیزاده در پاس��خ به این س��وال که گفته می ش��ود ۳00 هزار 
خ��ودروی وارداتی ب��االی یک میلیارد توم��ان داریم که می توان 
از آنه��ا ۸ تا 10 ه��زار میلیارد تومان درآمد کس��ب کرد، گفت: 
نمی دانیم بای��د قیمت هر خودرو تعیین و ارزش گذاری ش��ود و 

براساس آن برآورد ارائه داد.
معاون سازمان مالیاتی در مورد قانون مالیات بر خانه های خالی 
اظه��ار کرد: تدوین آیین نامه اصالحی ماده ۵4 قانون مالیات های 
مستقیم برعهده وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد 
است. البته هنوز از ما همکاری نخواستند در مجلس، نمایندگان 
از آنها پرس��یدند که گفته شد در حال انجام کارهایی هستیم که 
هر موقع نیاز شود از سازمان مالیاتی دعوت می کنیم، با این حال 
سازمان مالیاتی تمهیدات خود را در این راستا پیش برده است.

خریدار چندانی در بازار نیس��ت، اغلب کسانی که واقعا مشتری خودرو 
هس��تند، در بازار حضور دارند. این بخش��ی از صحبت ه��ای نایب رئیس 

اتحادیه نمایشگاه داران است.
به گزارش خبرآنالین، هش��ت روز از س��ال ۹۹ باق��ی مانده و برخالف 
سال های قبل بازار خودرو در رکود عمیقی فرو رفته و خرید و فروش ها به 

کمترین میزان خود در مقایسه با سال های قبل رسیده است.
از نیمه آبان ماه و با کاهش نس��بی نرخ ارز، بازار خودرو تحت تاثیر قرار 
گرفت و آسانسور قیمت ها که هر لحظه به قله نزدیک می شد از کار افتاد، 
تعداد مشتریان کاهشی محس��وس را تجربه کرد و وارونه شدن انتظارات 
تورمی س��بب ش��د بازار در حالی با رکود مواجه شود که قیمت ها نوسانی 
کاهش��ی را شاهد بود. هرچند میان ریزش قیمت ها با انتظارات خریداران 
تطابق چندانی نداش��ت، اما بس��یاری از فعاالن بازار می گویند با کمرنگ 
شدن تحریم ها حجم تولیدات افزایش می یابد و شرایط برای خرید خودرو 

تسهیل می شود.
ترس از کاهش بیش��تر قیمت ها س��بب ش��ده اس��ت عرضه خودرو در 
هفته پایانی اس��فند نه تنها در دنیای مجازی بلکه در محدوده های عرضه 
همیشگی خودرو در نقاط مختلف تهران، افزایش یابد. این سیگنال نشانی 
از کاهش بیشتر قیمت را می تواند دربر داشته باشد، اما فعاالن بازار خودرو 
شرطی را برای تحقق این پیش بینی لحاظ می کنند. اینکه کاهش قیمت 
در گرو ماندگاری شرایط در بازار ارز است و افزایش نرخ ارز می تواند زمینه 

را برای رش��د دوباره قیمت یا پیشگیری از کاهش بیشتر قیمت ها در بازار 
مهیا نماید. در حالی که تنها یک هفته تا پایان سال باقی ۹۹ مانده، بازار 
خودرو روزهای آرامی را پشت سر می گذارد و فعاالن بازار می گویند اکنون 
به جز مش��تریان واقعی کسی برای خرید به بازار مراجعه نمی کند. در این 
ش��رایط خودروس��ازان نیز عرضه را زیاد و حتی فروش قسطی را هم آغاز 
کرده اند. این اقدام می تواند س��رآغازی برای تغییر مس��یر بازار خودرو در 

ماه های آتی باشد.
با وجود ازدحام خودروهای عرضه ش��ده در نقاط مختلف تهران، تقریبا 

کمتر معامله ای انجام می شود
گزارش های میدانی نش��ان می دهد حتی هوای بارانی جمعه ۲۲ اسفند 
نیز س��بب نشده تا فروش��ندگان از عرضه خودرو دس��ت بکشند بلکه در 
مرکز خرید و فروش خودرو در چیتگر تعداد فراوانی خودرو در سایت های 

مختلف این مرکز برای فروش عرضه شده است. 
این ش��رایط در محدوده خیابان احس��ان در ش��رق ته��ران که معموال 
جمعه ها میزبان فروشندگان خودروست نیز مشاهده می شود به طوری که 
افراد فراوانی خودروهای خود در این محدوده برای فروش گذاشته شده اند.

ای��ن در حالی اس��ت که با وج��ود ازدحام خودروهای عرضه ش��ده در 
نقاط مختلف تهران، تقریبا کمتر معامله ای انجام می ش��ود و فقط معدود 

خریداران و مصرف کنندگان واقعی دست به خرید می زنند.
بررس��ی طیف فروشندگان در بازار نشان می دهد از تعداد دالالن نیز در 

این محدوده ها به نسبت چشمگیری کاسته شده و مالکان خودروهای بعضا 
صفرکیلومتر خود برای فروش اقدام کرده اند.

نکته جال��ب توجه در این مح��دوده، عرضه خودروه��ای صفرکیلومتر 
س��ال های ۹۸ و ۹۹ اس��ت که با توجه به تحویل برخی خودروهای تولید 
1400، ارزش ش��ان در روزهای آینده کمتر می شود و سود کمتری نصیب 
مالکان آنها خواهد ش��د. وفور این دس��ت خودروها در بازار نش��ان از آن 
دارد ک��ه بخش عمده ای از خریداران نه با هدف اس��تفاده از خودرو بلکه 
به قصد س��رمایه گذاری نسبت به خرید آن اقدام کرده اند. نزدیک شدن به 
زمان عرضه و تحویل خودروهای مدل 1400 می تواند سبب ریزش قیمت 
خودروهای مدل ۹۸ و ۹۹ در بازار شود؛ البته هم اکنون پیش لرزه های این 

مسئله در بازار قابل مشاهده است.
ب��ا توجه به رکود عمیق بازار خودرو، به نظر نمی رس��د به زودی رونقی 
در این بازار اتفاق بیفتد و براساس شرایط موجود می توان پیش بینی کرد 
با توجه ب��ه افت مدل، اخذ مالیات از خودروهای میلیاردی،  وارد نش��دن 
خودروه��ای خارجی، نوس��انات نرخ ارز و ... گشایش��ی در ش��رایط بازار 
ایجاد نخواهد ش��د. به دین ترتیب انتظار می رود اگر اتفاق خاص سیاسی 
و اقتص��ادی رخ نده��د، رکود بازار خودرو حتی تا نیمه دوم س��ال 1400 
به طول انجامد. هرچند برگزاری انتخاب س��ال آینده ریاست جمهوری و 
همچنین ش��روع به کار دولت سیزدهم می تواند سرآغاز تکانه های قیمتی 

در بازار خودرو شود.

وضعیت بازار خودرو در آخرین روزهای اسفند

بازار خودرو در آستانه تغییر وضعیت

عضو هیأت علمی دانش��کده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
ایران ضمن مقایس��ه طرح های پیش��نهادی مجلس و دولت برای حل 
مش��کالت صنعت خودرو، آزادس��ازی قیمت در قبال افزایش تولید را 

بهترین روش قیمت گذاری در یک نظام اقتصادی عنوان کرد.
 به گزارش خبر خودرو، امیرحس��ن کاکایی اظهار داش��ت: بهترین 
روش قیمت گذاری و مرس��وم در دنیا آزادسازی قیمت خودرو است به 
این معنا که قیمت گذاری توسط هیأت مدیره خودروسازان و براساس 
نی��از بازار صورت بگیرد. البته کش��ف قیمت خ��ودرو در بورس نیز از 

قیمت گذاری فعلی و دستوری بهتر است.
وی در ادامه به مقایس��ه روش های مختلف قیمت گذاری پرداخت و 
گفت: در حال حاضر س��ه روش قیمت گذاری دستوری، کشف قیمت 
در بورس و آزادس��ازی قیمت ها مطرح اس��ت، اما تنها توجه به مقوله 
ارزش گذاری اثرگذار نیس��ت بلکه باید به مجموعه بس��ته اجرایی این 
طرح ه��ا توجه کرد. به عن��وان مثال عرضه خ��ودرو در بورس موجب 
آزادس��ازی قیمت می ش��ود اما طبق این ط��رح مابه التفاوت قیمت از 
مس��یری غیرمس��تقیم به قطعه س��از و خودروس��از داده می شود که 

فایده ای برای صنعت خودرو نخواهد داشت.
 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
ای��ران افزود: ه��دف دولت از قیمت گذاری دس��توری حمایت از مردم 
است، اما عمال نه تنها حمایتی صورت نگرفته بلکه فضا برای سوداگران 
باز ش��ده است. از طرف دیگر اگر خودروس��از مجوز افزایش قیمت را 
دریاف��ت کند، اما می��زان تولید را افزایش نده��د رضایت مردم جلب 
نخواهد ش��د بنابراین نکته کلیدی این اس��ت که بس��ته جهش تولید 
دول��ت این مزی��ت را دارد که در کنار آزادس��ازی قیمت خودرو برای 

افزایش تولید و کیفیت و ... نیز برنامه ریزی کرده است.
 

کاکایی با تاکید بر اینکه زمان اجرای هر طرح دارای اهمیت زیادی 
اس��ت و اکنون زمان مناس��بی برای آزادس��ازی قیمت خودرو نیست، 

عنوان کرد: در ماه آذر و دی که قیمت دالر در حال کاهش بود و بازار 
خودرو وضعیت خوبی داش��ت زمان مناسبی برای اجرای طرح مجلس 
و دولت بود، اما در حال حاضر علی رغم اینکه بنده به آزادسازی قیمت 
خ��ودرو اعتقاد دارم با توج��ه به افزایش قیم��ت دالر و صعود موقتی 
قیمت ها در ش��ب عید آزادس��ازی قیمت خودرو موجب تنش در بازار 
خودرو و س��ایر بازارهای موازی خواهد شد. از سوی دیگر سقوط بازار 
سرمایه موجب جذب سرمایه های آماده در بازار خودرو شده و شرایط 

را بحرانی تر خواهد کرد.
 وی ادام��ه داد: نکته دیگر اینک��ه قانون گذاری در مجلس برای یک 
ب��ازه زمانی بلندمدت اس��ت در حالی طرح تح��ول مجلس تنها برای 
شرایط بحرانی و موقت فعلی کارساز است و در هیچ جای دنیا خودرو 
کاالیی نیس��ت که برای همیشه در بورس عرضه شود لذا از این منظر 
این س��وال مطرح است که آیا عرضه خودرو در بورس یک قانون است 

و اگر بله تا چه زمانی ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
 این کارش��ناس صنعت خودرو افزود: همچنی��ن نحوه اجرای طرح 
مجل��س ای��راد دارد و اگر قیمت خودرو در ب��ورس افزایش یافت باید 
معامل��ه را ابطال کنی��م که این موضوع قواعد ب��ورس را برهم خواهد 
زد. ضم��ن اینک��ه مجلس اخیرا ط��رح تحقیق و تفح��ص از بورس را 
تصویب کرده اس��ت و اگر هدف از عرضه خودرو در بورس ش��فافیت 
قیمت ها است در شرایطی که مجلس به بورس مشکوک لذا بهتر است 
قیمت گذاری را تحت نظارت مس��ئوالن به خود خودروس��ازان محول 
کنیم.  وی اظهار داش��ت: در یک جمع بندی می توان گفت آزادسازی 
در قبال برنامه های توسعه و جهشی بهترین روش ممکن است که باید 
زودتر انجام می ش��د، اما متاس��فانه هر روز به تأخیر می افتد و بعید به 
نظر می رسد آزادسازی قیمت ها پیش از سال جدید و یا حتی پیش از 

انتخابات ریاست جمهوری اجرایی شود.
 این کارش��ناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که تسهیالت 
بان��ک مرک��زی و اوراق گام تا چ��ه حد در کاهش مش��کالت صنعت 

خودرو موثر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه مشکالت مالی فراوانی 
گریبانگر صنعت خودرو اس��ت و نیاز به تزریق نقدینگی دارد اصطالحا 
می توان گفت کاچی بعض هیچی اس��ت اما در اصل ماجرا تس��هیالت 
خوبی نیستند زیرا با توجه به زیان دهی خودروسازان بدهی آنها بیش 

از پیش افزایش خواهد یافت.
 کاکایی با اشاره به اینکه آزادسازی قیمت ها و تعادل در این حرکت 
صنعتی متناس��ب با معیارهای اقتصادی است، تصریح کرد: تسهیالت 
بانکی به نوعی ابزار هس��تند و در ش��رایطی که صنعت خودرو زیانده 
اس��ت ابزار جدید مالی بهره مالی را کاهش می دهد، اما مشکل زیانده 
ب��ودن را ح��ل نمی کند بنابراین اص��الح قیمت خودرو بی��ش از ارائه 

تسهیالت بانکی و تزریق نقدینگی ضرورت دارد.
 وی در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا دولت تمایلی به 
اص��الح قیمت خودرو ندارد، تش��ریح کرد: با توجه به اینکه کش��ور ما 
دارای نظام دموکراتیک اس��ت پذیرش این موضوع از س��وی مردم که 
نفع ش��ما در آزادس��ازی قیمت ها است س��خت بوده و به همین دلیل 
دولتمردان م��دام صحبت های عوام پس��ندانه می کنن��د. ضمن اینکه 
صنعت خودرو بزرگ و فربه است و با شروع زیان دهی از منابع مختلف 
پول به آن تزریق ش��د. متاس��فانه هیچ دولت م��ردی حاضر به اجرای 
آنچه که به نفع مردم اس��ت اما خوش��ایند آنها نیس��ت، نخواهد بود و 
در این فاصله که مسئوالن به سخنان پوپولیستی خود ادامه می دهند 

زمان را از دست خواهیم داد.
 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
ای��ران تاکید کرد: در حال حاضر با وجود ش��رایط کرونایی و وضعیت 
بد روحی مردم و همچنین افزایش موقتی قیمت ها در شب عید زمان 
مناس��بی برای افزایش قیمت خودرو نیست و مس��ئوالن با ابزارهایی 
مانند اوراق گام و ... که مس��کن های خطرناکی هس��تند اجازه نمایان 
شدن مسئله اصلی صنعت خودرو را نمی دهند تا مردم آن را به عنوان 

یک واقعیت باور کنند. 

»قطعه س��ازان و تولیدکنندگان موتورسیکلت دغدغه بیشتری برای 
تامین قطعات یدکی موتورس��یکلت های جدید در بازار داشته باشند.« 
این صحبت ه��ای محمد خادم منصوری، رئیس اتحادیه فروش��ندگان 
موتورس��یکلت و دوچرخه تهران اس��ت که در نشست خبری مشترک 

خود با مسئوالن وزارت صمت و شرکت کویرموتور مطرح کرد.
به گزارش ایس��نا، وی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه در حال  
حاضر مش��کلی برای خری��د قطعات موتورس��یکلت های CDi وجود 
ندارد، گف��ت: »اما تامین قطعات یدکی محصوالت جدید به س��ختی 

انجام می شود.«
وی با اشاره به اینکه برای تامین قطعات موتورسیکلت های جدید در 
بخش خدمات پس از فروش نیازمند همکاری تولیدکنندگانی همچون 
شرکت یکتازسیکلت کویر هس��تیم، ادامه داد: »در حال حاضر صنعت 

موتور شخصیت واقعی خود را پیدا کرده است.«
در ادامه عزیزاله گودرزی، معاون دفتر صنایع خودرو و موتورسیکلت 
نیرو محرکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به نیاز به ایجاد تنوع در 
بازار موتورسیکلت اش��اره کرد و افزود: »تاسیس نمایشگاه های فروش 
موتورس��یکلت و تش��ویق مردم برای اس��تفاده صحیح از آن حرکتی 

روبه جلوس��ت. در کنار همکاری با برندهای معتبر جهانی به جای اتکا 
به چینی ها و همچنین افزایش عمق داخلی س��ازی می توان مسیر این 

صنعت را هموارتر کرد.«
وی ب��ر سیاس��ت های کالن در وزارت صم��ت برمبن��ای افزای��ش 
داخلی س��ازی موتورس��یکلت  های تولیدش��ده در کارخانه ه��ا تاکید و 
تصریح کرد به هر میزان نس��بت داخلی سازی محصوالت بیشتر شود،  
هزینه ه��ای واردات قطعات خارجی نیز ب��رای آن محصول و کارخانه 

کاهش خواهد یافت.
گ��ودرزی هدف از کاهش هزینه های واردات برای این ش��رکت ها را 
 تش��ویق تولیدکنندگان برای داخلی سازی  محصوالت دانست و گفت: 
»ش��رکت هایی که اقدامات کمتری برای داخلی س��ازی قطعات انجام 
دهند در آین��ده امکان رقابت با موتورسیکلت س��ازان پویا را نخواهند 

داشت.«
موتورسیکلت های طرح »کلیک« را داخلی سازی می کنیم

دکتر مجید رضایی یکی از س��هامداران ارش��د شرکت یکتازسیکلت 
 کویر از برنامه این شرکت برای داخلی سازی قطعات موتورسیکلت های 
طرح کلیک خبر داد و گفت: »خوش��بختانه این مدل موتورس��یکلت  

درحال جایگزینی با مدل های پرطرفدار قبلی مانند موتورسیکلت های 
طرح ویو  هس��تند. برهمین اساس ش��رکت کویرموتور برنامه خاصی 

برای داخلی سازی قطعات شان دارد.« 
رضایی با تاکید بر اینکه سایر شرکت های تولیدکننده موتورسیکلت 
در آین��ده ای ن��ه چن��دان دور ب��رای تولی��د موتورهای ط��رح کلیک 
اقدام خواهند ک��رد،  اقدام کویرموتور برای داخلی  س��ازی قطعات این 
محصوالت را کمک به صنعت موتورس��یکلت دانس��ت و گفت: »سایر 
تولیدکنندگان نیز می توانند با استفاده از قطعات داخلی سازی شده در 
کویرموت��ور محصوالت خود را تولید کنند. با اجرای این ش��یوه تولید، 

 به ازای هر دستگاه، ۲00یورو صرفه جویی ارزی انجام خواهد شد.« 
رضایی تیراژ تولید موتورس��یکلت های طرح کلیک در کویرموتور را 
100هزار دس��تگاه در س��ال اعالم کرد و ادامه داد: »با داخلی س��ازی 
صورت گرفته در بخش قطعات این موتورسیکلت ها، شرکت  کویرموتور 
س��االنه ۲میلی��ون ی��ورو صرفه جویی ارزی کرده اس��ت و اگر س��ایر 
تولیدکنندگان نیز برای تولید ۲00هزار دس��تگاه موتورس��یکلت طرح 
کلیک خود از قطعات کویرموتور اس��تفاده کنند، در مجموع ۶میلیون 

یورو در سال برای کشور صرفه جویی ارزی خواهد شد.«

بهترین راه حل؛ آزادسازی قیمت خودرو در قبال افزایش تولید است

رئیس اتحادیه دوچرخه و موتورسیکلت فروشان هشدار داد

کمبود قطعات موتورسیکلت  های نسل جدید در بازار جدی است
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یک ش��رکت خالق با استفاده از فناوری های نوین توانسته است، جلوه های 
هنر و معماری کهن ایرانی را به جهانیان معرفی کند.

محمد یاری، مدیرعامل ش��رکت خالق پای��دار میراث آرکا گفت: به صورت 
ساده، فعالیت این شرکت بر روی معرفی میراث 
فرهنگی و جاذبه های گردشگری ایران با استفاده 
از فناوری ه��ای نوی��ن متمرک��ز اس��ت. میراث 
فرهنگ��ی در مقابل بالی��ای طبیعی و خطاهای 
انسانی می تواند آسیب پذیر باشد، به همین دلیل، 
این شرکت با استفاده از فناوری  های نوینی چون 
فتوگرامت��ری، پهپاد فتوگرامتری، اس��کن لیزر، 
عکاسی گیگاپیکسلی، واقعیت مجازی، واقعیت 
افزوده و پرینت سه بعدی در تالش است تا میراث 
این مرز و بوم را به میراثی پایدار تبدیل کند و در 
راستای توسعه  پژوهش در حوزه مطالعات ایران 

قدم بردارد.
مدیرعامل شرکت خالق پایدار میراث آرکا، 

در ادامه گفت: این ش��رکت خدمات بسیار متنوعی ارائه می دهد، مثال در 
صورتی که یک باستان شناس قصد کاوش در یک محدوده خاص را داشته 
باشد، ما آن منطقه را برای وی نقشه نگاری می کنیم یا یک گنبد قدیمی 

را برای یک مرمت کار، مستندنگاری می کنیم. این فعال حوزه صنایع نرم 
و خالق همچنین افزود: ما با حضور در یک موزه، یک ش��ئ موزه ای را با 
اس��تفاده از فناوری های نوین به صورت سه بعدی، تصویرسازی می کنیم. 
بدین ترتیب، مخاطب می تواند تجربه بصری 
بسیار باکیفیت تری از بازدید مجازی داشته 
باشد. تولید محتوا از ذخایر فرهنگی کشور، 
براس��اس ذخای��ر م��ردم و نمای��ش آن در 
ش��بکه های اجتماعی و فضای مجازی، یک 
ضرورت اس��ت ک��ه برای شناس��اندن بهتر 
میراث فرهنگی باارزشمان به جهانیان باید 

به آن اهتمام داشته باشیم.
یاری ضمن توضیح جزیی��ات فنی کارهای 
انجام گرفته توس��ط این مجموعه خالق، بیان 
کرد: این ش��رکت همچنین یک پلتفرم با نام 
آرکابوم تدوین کرده اس��ت ک��ه در آن دو نوع 
محت��وای رایگان و به��ادار، عرضه می ش��ود، 
عالقه مندان میراث فرهنگی می توانند تصاویر بسیار باکیفیت و پیکسلی آثار 
باس��تانی را به صورت رایگان مش��اهده کنند و متخصصان نیز برای دریافت 

محتوای تخصصی تر، مبلغی را پرداخت می کنند.

کاربرد زیاد ورق های گالوانیزه در صنایع مختلف، جمعی از فناوران کشور را 
به تولید این محصوالت و رونق دادن بازار داخلی آن ترغیب کرد.

ش��رکت صنایع هفت الماس مجموعه ای دانش بنیان اس��ت ک��ه با اتکا به 
توان متخصصان و فن��اوران داخلی، بازار واردات 
ورق های گالوانی��زه را از رون��ق انداخت و امروز 
ب��ا تالش این صنعتگ��ران، بی��ش از 1۵ درصد 
نیاز داخلی به ورق ه��ای گالوانیزه با محصوالت 
ایران س��اخت تامین می ش��ود. البته محصوالت 
ای��ن مجموعه فناور راه��ی بازارهای جهانی نیز 

شده است.
ورق های گالوانیزه به دلیل پوشش خاصی که 
دارن��د دچار زنگ زدگی نمی ش��وند. زنگ زدگی، 
اکسیداسیون و خوردگی این محصوالت عواملی 
هس��تند که به تدریج ف��والد را از بین می برند و 
باعث ایجاد خس��ارت می ش��وند، ام��ا ورق های 
گالوانیزه به دلیل پوشش خاصی که دارند، دچار 

زنگ زدگی نمی ش��وند. گالوانیزه کردن فوالد به دو طریق خوردگی فوالد را به 
تعویق می اندازد. اول اینکه با ایجاد یک الیه میانی مابین رطوبت هوا و فوالد از 
تشکیل اکسید و نهایتا زنگ زدگی جلوگیری می کند. دوم، در مواردی ممکن 

است آهن موجود در فوالد در معرض خوردگی گالوانیکی قرار گیرد.
نصراهلل ایزدپناه، مدیرعامل ش��رکت صنایع هفت الماس درباره محصوالت 
تولیدی ش��رکت، گفت: س��ال ۷۵ فعالیت خود را در ح��وزه تولید انواع ورق 
گالوانیزه و سایر مقاطع فوالدی آغاز کردیم. این 
ورق ها مشتریان زیادی از صنایع مختلف دارد.

به گفته وی، ای��ن ورق ها در صنایعی چون 
س��اختمان، لوازم خانگ��ی، کامپیوترها و لوازم 
الکترونیکی، خودروس��ازی، برش��کاری، برق و 
وس��ایل گرمایشی و سرمایش��ی کاربرد دارند. 
ورق های تولیدش��ده در مجموع��ه ما منطبق 
با اس��تانداردهای بین المللی طراحی و ساخته 

می شوند.
این فعال فناور درباره مزایای استفاده از این 
ورق ها در صنایع، گفت: عمر مفید این ورق ها 
در محیط هایی که میزان خوردگی و زنگ زدگی 
باال باشد حدود ۲0 تا ۳0 سال است در صورتی 
که ورق های معمولی عمر کوتاه تری دارند. همچنین فلزهایی که از پوشش های 
گالوانیزه استفاده می کنند به علت استفاده از ساختارهای ویژه از مقاومت باالیی 

در برابر زنگ زدگی و خوردگی و اصطکاک از خود نشان می دهند.

 فناوری های نوین به کمک آمد

معرفی جاذبه های گردشگری ایران
 بازار داخلی ورق های پوشش دار رونق گرفت

و زنگ زدگی قطعات فوالدی کاهش یافت

برقراری یک ارتباط منجسم و پیوسته میان صنعت و دانشگاه ضرورتی است 
که در همه حوزه های فناورانه مورد تاکید است. اگر این ارتباط دو سویه به خوبی 

برقرار شود قطعا پژوهش ها کارآمدتر و صنایع شکوفاتر خواهد شد.
این پل ارتباطی در حوزه های فناورانه ای که تاثیر مس��تقیم بر روی س��المت 
جس��می و روانی جامعه دارد بیشتر احساس می شود. صنایعی که تامین کننده 
س��المت مردم هس��تند. مثال حوزه هایی چون مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 
و بس��ته بندی تاثیر زیادی در تامین و ارتقای س��المت جامع��ه دارند بنابراین 
باید ارتقای کیفیت و س��المت این کاالها در اولویت نخست آزمایشگاه ها باشد؛ 

آزمایشگاه هایی که تجهیزات مناسب برای تامین این نیاز را در اختیار دارند.
کیفیت این محصوالت نقش موثری در حفظ محیط زیست و سالمتی انسان 
ایفا می کنند و بر همین اس��اس، آزمون های این محصوالت با هدف اندازه گیری 
میزان نامرغوبی کاالها و حذف آنها یکی از موضوعاتی است که باید مدنظر قرار 
گیرد. اندازه گیری کیفیت این محصوالت یکی از مقوالتی اس��ت که باید توسط 
مجموعه های فناور انجام شود. این دقت نظرها در زمینه محصوالت وارداتی که 
حساسیت بیشتری نیز دارند ضروری تر است به همین دلیل استفاده از تجهیزات 

آزمایشگاهی مرغوب و استاندارد می تواند این هدف را محقق کند. اما نکته مهم 
در این موضوع، بحث شبکه س��ازی تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهش های علمی 
است. اینکه فضایی برای فعاالن این عرصه فراهم شود تا آنها بتوانند در تعامل با 
یکدیگر، خدماتی یکپارچه و مطلوب به مشتریان ارائه کنند. شبکه آزمایشگاهی 
فناوری ه��ای راهب��ردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز همین 
وظیفه را به عهده گرفته است. وجود بستری که خدمات آزمایشگاهی موردنیاز 
بخش های مختلف از دانش گرفته تا صنعت به صورت یکپارچه و براس��اس نیاز 
ارائه ش��ود، گامی اثربخش در ارتقای سالمت جامعه، کیفیت تولیدات و توسعه 
پژوهش های کارآمد است. مجموعه فناور ما نیز که یکی از ارائه دهندگان خدمات 
آزمایشگاهی در حوزه کنترل کیفیت مواد غذایی و محصوالت آرایشی و بهداشتی 
اس��ت با عضویت در این شبکه، تالش می کند هم کیفیت خدمات خود را ارتقا 
دهد و هم در تبادل و تعامل با دیگر مجموعه های فناور، نقشی موثر در افزایش 
کیفیت محصوالت غذایی و آرایش��ی و بهداشتی داشته باشد. تالش می کنیم با 
کمک آزمایشگاه هایی با تجهیزات پیشرفته و پرسنل دانش آموخته و متخصص، 
طیف گس��ترده ای از خدمات آزمایشگاهی شامل میکروب شناسی، سم شناسی، 
کنترل محصوالت تراریخته، شناس��ایی س��موم و عناصر آالینده باقی مانده در 
فرآورده های کود، آفت کش ها و همچنین بس��ته بندی محصوالت را ارائه  کنیم. 
همچنین با اس��تفاده از تجهیزات پیش��رفته حوزه میکروب شناسی، شناسایی 

عناصر بیماری زا و میکروارگانیسم ها را در کمترین زمان ممکن انجام می دهیم.

قانون پایانه های فروشگاهی به زودی اجرایی خواهد شد و اینفلوئنسرها نیز 
موظف هستند که اظهارنامه مالیاتی پر کنند و مانند سایر پایانه ها در این طرح 
حضور داشته باشند. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید 
کرد که کلیه فعاالن اقتصادی با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی، باید 
ای��ن پایانه ها را در بنگاه ها برای صدور صورت حس��اب های الکترونیکی پیاده 
کنند. او تاکید کرده که افراد دارای ۵00 هزار دنبال کننده در شبکه های مجازی 
نیز جزو فعاالن اقتصادی به ش��مار می روند و موظف به انجام این کار هستند 

وگرنه با مشکالت قانونی روبه  رو خواهند شد.
به گزارش دیجیاتو »محمود علیزاده« معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کش��ور، در نشس��ت خبری ارائه عملکرد، برنامه ه��ا و پروژه های 
وزارت اقتص��اد در حوزه فن��اوری اطالعات تاکید کرد کلیه فعاالن اقتصادی با 
اجرایی ش��دن قانون پایانه های فروشگاهی، باید پایانه های مذکور را در بنگاه ها 
برای صدور صورت حس��اب های الکترونیکی پیاده کنند. به گفته علیزاده این 
اطالعات باید در یک حافظه جمع آوری و به س��امانه مودیان سازمان مالیاتی 
منتقل شود : »حضور سازمان مالیاتی صرفا محدود به دستگاه حافظه مالیاتی 
است و صورت حساب های الکترونیکی صادرشده توسط بنگاه ها به سازمان ارائه 
می شود.« علیزاده تاکید دارد با اجرای این قانون جدید، محاسبات مالیات ارزش 
اف��زوده طبق دیتا و اطالعات صورت های فروش الکترونیکی مبنای محاس��به 
قرار می گیرد. این صحبت بدان معناست که زین پس فرآیندهای مالیاتی بدون 
دخالت عامل انس��انی پیاده خواهد ش��د: »این قان��ون جدید نیازمند حمایت 
همه جانبه اس��ت تا بر این اس��اس بتوانیم به درس��تی  قانون پایانه ها را پیاده 
و اجرا کنیم.« او تاکید کرد که نیاز به دس��تگاه جدیدی نیست تا سامانه های 
فروشگاهی وارد این طرح بشوند: »هر دستگاهی  مثل ابزارهای پوز  که قابلیت 
اتصال به دیوایس حافظه س��امانه مالیاتی را دارا باشد یک نوع حافظه مالیاتی 
اس��ت. هدف اصلی قانون صدور صورت حس��اب های الکترونیکی است و برای 
بخش اصناف و تک کاالهایی این شرایط فراهم است که صرفا از ابزار پرداخت 
اس��تفاده کنند.« او در پاسخ به دیجیاتو مبنی بر چگونگی التزام این قانون به 

سامانه های فروشگاهی گفت: »با اجرایی شدن قانون، صورت حساب های خارج 
از این چارچوب مورد پذیرش ما نیس��ت و کس��ب و کارهای ثبت نام نش��ده 
در این س��امانه قابلیت صدور صورت حس��اب ندارند.« او تاکید کرد هم اکنون 
اس��تانداردهای الزم برای نحوه و چگونگی ایجاد و تهیه پایانه های فروشگاهی 
تهیه شده. علیزاده در پاسخ به دیگر سوال دیجیاتو مبنی بر چگونگی اعمال این 
قانون بر کس��ب و کارهای اینستاگرامی گفت: »آنها طبق قانون بودجه امسال 
مکلف هستند به ما اظهارنامه بدهند و حساب های بانکی شان بررسی می شود.« 
به گفته علیزاده  پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با پیاده سازی و اجرای 
این قانون باید پایانه فروشگاهی را برای فعالیت خود آماده کنند و سازمان امور 
مالیاتی از طریق سامانه مودیان ارزش افزوده فعالیت آنها را به صورت مکانیکی 
و هوشمند محاسبه می کند تا از این طریق فعالیت های مالیاتی را بدون عامل 
انسانی کامال هوشمند انجام شود. به گفته علیزاده قانون مذکور در اواخر  آبان 
سال ۹۸ ابالغ شده و فعالیت های سازمان نیز از همان زمان آغاز و سامانه های 
موردنیاز آماده شده اند. او تاکید دارد  از روزهای آینده آدرس های مربوطه اعالم 
تا ثبت نام بنگاه های اقتصادی آغاز شود: »دو  کد شناسه برای پایانه و حافظه 
تعریف و صادر خواهد ش��د. برمبنای این دو کد در سامانه مودیان رجیستری 

می شوند تا بتوانند صورت حساب های الکترونیکی صادر شود.
در ادام��ه این مراس��م، »هادی خانی« مع��اون فناوری های س��ازمان امور 
مالیات��ی نیز خبر از تکمیل پرونده مالی��ات الکترونیکی داد: »در حوزه مالیات 
الکترونیک اکنون در جایگاه مناس��بی قرار داریم البته راه طوالنی برای تحقق 
مالیات هوش��مند داریم. پیش از این یکی از چالش های حوزه مالیات، تامین 
داده ها و اطالعات موردنیاز بود با اقدامات انجام شده اکنون چالش ما کیفیت 
اطالعات موردنیاز است. در این زمینه سه الی چهار دستگاه را به دستگاه های 
قضایی برای ع��دم همکاری در ارائه اطالعات موردنیاز س��ازمان امور مالیاتی 
معرفی کردیم. در تعامل با معاونت فناوری ریاست جمهوری اکنون شرکت های 
دانش بنیان در س��ازمان امور مالیاتی فعال ش��ده است تا در چند فاز به سمت 

سامانه های هوشمند تحلیل داده حرکت کنیم.«

لو اوتنز، مخترع نوار کاسـت، در 9۴ سـالگی دار فانی را وداع گفت. در کارنامه اوتنز 
سـابقه  همکاری با فیلیپس و سـونی دیده می شـود. اهمیت نوارهای کاست در صنعت 

موسیقی انکارناپذیر است.
 NRC به گزارش زومیت، طبق گزارش خبرگزاری انگجت به نقل از خبرگزاری هلندی
Handelsblad، لو اوتنز )Lou Ottens(، مهندس سابق فیلیپس و سازنده نخستین 
نوار کاسـت جمع و جور دنیا ، 6 مارس 2۰21 )16 اسـفند 1399( در 9۴ سالگی دار وفانی 

را وداع گفت.
اوتنـز کار روی نـوار کاسـت را در اوایـل دهه  196۰ آغـاز کرد. به نوشـته NPR، در 
آن دوران  نوارهـای حلقه به حلقـه )Reel-To-Reel Tape( بسـیار مرسـوم بودنـد 

و اوتنز می خواسـت راهکاری برای پخش موسـیقی ارائه دهد کـه ارزان تر از نوارهای 
حلقه به حلقه باشـند و راحت تر بتوان به آن دسترسی پیدا کرد. به همین دلیل، لو اوتنز 
ابتدا نمونه  اولیه  محصول نهایی را از چوب سـاخت که در جیبش جا می شـد. او از این 

نمونه  اولیه برای پیشبرد بهتر پروژه استفاده کرد.
اوتنز تالش کرد فیلیپس را نیز متقاعد کند مجوز استفاده از این اختراع را به رایگان 
به دیگر تولیدکنندگان بدهد. فیلیپس در سـال 1963 نخسـتین کاسـت جمع و جور را 
رونمایـی کرد و پس از آن، اتفاقـات جالبی رخ داد. باوجودایـن، دوره  حرفه ای لو اوتنز 
در آنجا به  پایان نرسـید و در ادامه، به فیلیپس و سونی برای تولید دیسک جمع و جور 

کمک کرد.

پلی از دانش به صنعت

سازمان امور مالیاتی: 

اینفلوئنسرها هم مشمول قانون پایانه های فروشگاهی می شوند

مخترع نوار کاست در ۹۴ سالگی درگذشت

دریچــه

رویدادی بین المللی با هدف گسترش مفهوم اینترنت اشیا برگزار می شود تا 
فعاالن این عرصه با کاربردهای آن در پایداری شهرهای هوشمند آشنا شوند.

ای��ن رویداد ب��ا عنوان »توس��عه راهکاره��ای اینترنت اش��یا، کالن داده و 
بالک چین در ش��هرهای پایدار هوشمند« برگزار می ش��ود. آشنایی فعاالن و 
عالقه من��دان ب��ه این حوزه با نقش اینترنت اش��یا در پیاده س��ازی و مدیریت 
ش��هرهای پایدار هوش��مند و توس��عه این فن��اوری کاربردی ه��دف اصلی از 

برگزاری این رویداد است.
ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری یک��ی از حامیان برگزاری ای��ن رویداد آنالین و 

بین المللی است که توسط آکادمی اینترنت اشیا برگزار می شود. 

فعاالن حوزه اینترنت اشیا با کاربردهای آن آشنا 
می شوند تا این فناوری توسعه یابد

اعظم برزگر
مدیر مجموعه آزمایشگاه های پارسیان بهینه پایش عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های 

راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شنبه
23 اسفند 1399

شماره 1745



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

محصوالت صادراتی حوزه سالمت ایران ساخت در کنیا ثبت و شناسنامه دار 
شد. اتفاقی که رهاورد سفر معاون علمی و فناوری به این کشور است.

هنوز یک ماه از سفر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
و هیأت 40 نفره شرکت های دانش بنیان و خالق 
به کنیا نگذش��ته اس��ت که بازار شرق آفریقا به 
روی محصوالت فناورانه ایرانی گش��وده شد. در 
این سفر خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران در 
کنیا گشایش یافت و محصوالت ایران ساخت در 
آن به نمایش گذاشته شد. همچنین شرکت های 
دانش بنیان و خالق ایرانی با مجموعه های فناور 
خ��ود نشس��ت های رودررو برگ��زار کردند. این 
اقدامات در نهایت منجر به توس��عه بازار فناورانه 
ایران در ش��رق آفریقا شد.  محصوالت ارائه شده 
در خانه نوآوری و ص��ادرات فناوری ایران، مورد 
توجه بازار و صنعتگران کش��ور کنیا قرار گرفت 
و برای نخس��تین بار محصوالت صادراتی حوزه 

سالمت ایران در کنیا به ثبت رسید و شناسنامه  کنیایی برای آنها صادر شد.
این دس��تاورد، نتیجه همکاری مرکز تعام��الت بین المللی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری و پیگیری های مس��تمر کارگزار تخصصی حوزه 

س��المت مس��تقر در خانه نوآوری و فناوری ایران در کنیا است. این تالش ها 
و همکاری ها ثبت قانونی محصوالت 4 ش��رکت دانش بنیان و خالق صادراتی 
ایران در حوزه تجهیزات پزش��کی را به همراه داش��ت. همچنین فرآیند ثبت 
قانونی محصوالت ۵ شرکت دیگر این حوزه در 
سامانه های تخصصی وزارت بهداشت کنیا در 
دست اقدام است و این کار تا پایان سال جاری 
میسر خواهد شد. براساس قوانین رسمی کشور 
کنی��ا، ورود هر کاالی حوزه س��المت نیازمند 
ثبت قانونی و اخذ تاییدیه از سامانه تخصصی 
مربوطه اس��ت و پس از ثبت، امکان بازاریابی 
و ف��روش محصوالت به بازار کنیا و به تبع آن 
ش��رق آفریقا مهیا خواهد بود. خانه نوآوری و 
فناوری ایران در کنیا، با سرمایه گذاری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری در کنیا 
راه اندازی شده است و به عنوان نخستین پایگاه 
دائمی این معاونت، زیست بوم نوآوری ایران را 
به آفریقا گسترش می دهد تا به عنوان پایگاهی برای خلق ایده های نوآورانه، 
تجاری س��ازی این ایده ها و بس��تر صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 

ایرانی به بازار شرق آفریقا نقش آفرینی کند.

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت فعالیت شرکت های خالق نقشی 
تعیین کننده در توس��عه اقتصادی و فرهنگی کش��ور دارند و باعث شکوفایی 

می شوند.
محمدتق��ی نقد عل��ی، نماینده م��ردم حوزه 
انتخابیه خمینی شهر گفت: یکی از محوری ترین 
دالیل رش��د و ترقی یک جامعه بر رشد علمی و 
فناوری در آن جامعه استوار است. عدم پیشرفت 
یک اجتماع انس��انی و یک مل��ت در حوزه های 
فناورانه و علوم مختلف، به سادگی موجب عقب 
افتادن آن کش��ور در زمینه های مختلف خواهد 

شد.
این عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیس��ت، افزود: با توجه به لزوم 
توجه به بسترهای علمی و زیست بوم نوآوری در 
کشور، نظام و سیاست های کالن باالدستی توجه 
ویژه و دارای اولویتی به اکوسیستم دانش بنیان و 

صنایع نرم و خالق کشور دارد.
عض��و قوه مقننه جمهوری اس��المی ایران، ضمن تاکید ب��ر اهمیت توجه 
مبتنی بر کارشناس��ی به حوزه های علمی و فناوری محور، گفت: شرکت های 

دانش بنیان، خالق و اس��تارت آپ های مس��تقر در پارک ه��ای علم و فناوری، 
ش��هرک های علمی و تحقیقاتی و مراکز دانش��گاهی و شهری، برای پیمودن 
راه رش��د تبدیل شدن به یک واحد اقتصادی مولد و فناور، نیازمند بسته های 

حمایتی ویژه خود هستند.
از  برخ��ی  برش��مردن  ب��ا  عل��ی  نق��دی 
نیازمندی های این شرکت ها، ادامه داد: مجلس 
شورای اسالمی نیز به عنوان یکی از ارکان نظام 
و وظیف��ه ای که برعهده دارد، تالش می کند تا 
با انجام کارشناسی های الزم بسترهای حمایتی 
را برای رشد هرچه بیشتر فعاالن دانش بنیان و 

خالق کشور فراهم کند.
وی همچنی��ن گفت: در ح��ال حاضر طرح 
جهش تولید محصوالت دانش بنیان در مجلس 
در حال بررس��ی است و بی شک می توان نقش 
صنایع فرهنگی و شرکت های خالق و جوانان 
نوآور را نیز در زیر چتر حمایتی این قانون قرار 
داد. معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری می تواند نیازهای احصاشده در 
این حوزه را برای تدوین یک قانون پخته تر به کمیسیون های مرتبط ارجاع دهد 

تا مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.

 محصوالت سالمت محور ایران ساخت به بازار شرق آفریقا رسید
شرکت های خالق در توسعه اقتصادی و فرهنگی نقشی تعیین کننده دارندو شناسنامه کنیایی برای آنها صادر شد

دیجی کاال رس��ما اعالم کرد که با راه اندازی مجموع��ه پیندو وارد حوزه 
نیازمندی های آنالین ش��ده اس��ت. به گزارش دیجیاتو، کاربران اپلیکیشن 
پین��دو امکان چس��باندن رایگان آگهی خود را ب��ه 4 میلیون تنوع کاالیی 
دیجی کاال دارند. آنطور که گفته ش��ده آگهی کارب��ران عالوه بر پیندو، در 
دیجی کاال هم نمایش داده ش��ود. به عبارت دیگر، آگهی در دس��ترس 40 
میلی��ون بازدید کننده  ماهانه  دیجی کاال نیز قرار می گیرد و بازدیدکنندگان 
می توانن��د در کنار کاالهای نو، آگهی کاربران را نیز برای همان کاال مدنظر 
قرار دهند. در فروش��گاه های اینترنتی جهانی مانند آمازون نیز امکان درج 
آگهی وس��ایل توس��ط برخی کاربران با عنوان Used وجود دارد و به نظر 
می رسد دیجی کاال حاال با راه اندازی پیندو قدمی مشابه همین کار برداشته 
تا کاربران بتوانند در حین خرید، نرخ دست دوم همان وسیله را نیز مشاهده 
کنند. پیندو عالوه بر امکان ثبت آگهی آنالین خرید و فروش کاال در زمینه 
ارائه خدمات نیز فعالیت می کند؛ یعنی برای کس��انی که به جای محصول، 
خدمت ارائه می دهند بس��تری فراهم کرده اس��ت تا با توجه به گروه های 
کاالی��ی دیجی کاال خدمات خود را معرفی و در معرض فروش بگذارند. این 
قابلیت بازه گس��ترده ای از ارائه خدمات خیاطی در دس��ته مد و پوشاک یا 

تعمیر موبایل در دسته کاالهای الکترونیک را دربر می گیرد.
می توان اینطور برداشت کرد که این اقدام دیجی کاال برای رقابت مستقیم 
با س��ایت هایی چون دیوار و شیپور است. چندی پیش شیپور امکان ارسال 
کاالی نو توس��ط فروش��ندگان را در پلتفرم خود فراهم ک��رد و پس از آن 

دیوار با راه اندازی بخش دیوار فروش��گاه ها وارد بازار فروش محصوالت نو و 
 Ship By ارسال آن به مشتریان ش��ده بود که دیجی کاال با ایجاد قابلیت
Seller )ارس��ال کاال توسط خود مش��تری( در همین راستا قدم برداشت. 
حال دیجی کاال با پیندو به کلی وارد بازاری که این دو سایت و چند پلتفرم 
دیگر در آن حضور دارند شده است. مارکت سایت های درج آگهی یا به بیانی 
هم��ان نیازمندی های آنالین اخیرا ش��اهد احیای بازیگر قدیمی این حوزه 
یعنی »راهنمای همشهری« هم شده و این بخش از روزنامه همشهری حاال 
در اپلیکیشن روبیکا دوباره با سر و شکلی جدید راه اندازی شده است. همه 
این موارد نشان می دهد که این بازار تبدیل به بازاری داغ در آینده نزدیک 
خواهد شد. باید گفت در این میان گروه اسنپ نیز با راه اندازی »اسنپ شاپ« 
قصد دارد س��ال ها بعد از پایان فعالیت »بامیلو« دوباره وارد بازار فروش��گاه 
اینترنتی شود و بعید نیست که بخش فروش کاالی دست دوم خود را نیز 
در آینده ای نه چندان دور راه اندازی کند. ورود دیجی کاال به بازار سایت های 
درج آگهی این پیام را در دل خود دارد که بازار خرید و فروش آنالین کاالی 
دست دوم در ایران به قدری بزرگ است که جای یک بازیگر جدید را دارد. 
در ه��ر حال باید گفت این خبر به معنای رقابتی تر و جذاب تر ش��دن بازار 
تجارت الکترونیکی ایران در س��ال 1400 اس��ت. اپلیکیشن پیندو در حال 
حاضر در مرحله آزمایشی قرار دارد. این اپلیکیشن به زودی در اپ استورهای 
ایرانی برای کاربران اندروید و iOS نیز در دسترس قرار خواهد گرفت و در 

مرحله بعد نسخه تحت وب آن نیز منتشر خواهد شد.

بخش قابل توجهی از ظرفی��ت و دقت تجهیزات صنعتی به تجهیزات 
تست و آنالیزی بستگی دارد که ساخت شان نیازمند فناوری های پیشرفته 
اس��ت. این حس��گرها که دامنه اس��تفاده از آنها به حوزه های متنوعی از 
فناوری تعمیم یافته است، با تکیه به فناوری بومی و تخصص شرکت های 
دانش بنیان در داخل کش��ور س��اخته می ش��ود. عباس��علی خ��دادادی، 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه حسگرسازان آسیا با اشاره به استفاده 
از توانمن��دی متخصص��ان و پژوهش ها در تولید تجهی��زات آنالیز، افزود: 
تجهیزات مختلف آزمایشگاه های آنالیز مانند نانوسورد که برای شناسایی 
مواد نانوس��اختار استفاده می شود، در این شرکت دانش بنیان تولید شده 
اس��ت. وی با اش��اره به توانمندی اندازه گیري س��طح ویژه BET، جذب 
ش��یمیایي، دفع و احیای برنامه ریزی شده دمایي برای تعیین مشخصات 
مواد نانو ساختار با استفاده از این دستگاه ادامه داد: این دستگاه یکی در 
تعیین مشخصات مواد نانوساختار از جمله نانوذرات فلزی، اکسید فلزی، 

سولفیدی، نانولوله ها، نانوالیاف، نانو جاذب ها کاربردهای فراوانی دارد.
 ساخت تجهیزات تست و آنالیز

خدادادی، با اش��اره به تولید دس��تگاه کاتاتست ایران س��اخت، درباره 
کاربرده��ای این تجهیز فناور، بیان کرد: دس��تگاه یکپارچه انجام تس��ت  
حس��گرهای گاز و فعالیت های کاتالیس��تی از توانمندی یکپارچه سازی 
دو دستگاه کاتاتس��ت برای اندازه گیری عملکرد کاتالیست های ناهمگن 
و تس��ت عملکرد حس��گرهای نیمه هادی برای اندازه گیری حساسیت و 
انتخاب پذیری طراحی و ساخته شده است. وی از تامین نیاز آزمایشگاه های 
تحقیقاتی حسگرهای بر پایه نیمه هادی با کمک این محصول فناور گفت 
و افزود: همچنین آزمایش��گاه هایی که در زمینه ارزیابی، س��نتز و توسعه 
کاتالیزورهای ناهمگن فعالیت می کنند با استفاده از این دستگاه می توانند 

نیازهای شان را تامین کنند. مدیرعامل شرکت توسعه حسگرسازان آسیا، 
از ساخت دستگاه جداسازی گازی با قابلیت های گوناگون گفت و بیان کرد: 
نخستین کاربرد این دستگاه، جداسازی گازی با انواع غشا است و به عنوان 
دومین کاربرد نیز در اندازه گیری توزیع اندازه حفره های الیه سطحی غشا 
مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به رشد صنایع و استفاده از جداسازی 
گازی، این تجهیز در بخش های مختلف صنعت نفت، پتروشیمی، صنایع 
گاز و ... کاربردهای فراوانی دارد. خدادادی، با اش��اره به حرکت در مس��یر 
بومی س��ازی و تولید حس��گرهای ایران س��اخت، افزود: در حال حاضر با 
رس��یدن به مرحله تولید صنعتی و نیمه صنعتی به س��اخت حسگرهای 
گازهای س��می، حسگرهای اکس��یژن، حس��گرهای الکترونیکی خودرو 
و حس��گرهای مادون قرمز رس��یدیم. این فعال فناور با بیان اینکه تولید 
حسگرها از حوزه صنعتی به حوزه سالمت نیز راه یافته است، ادامه داد: بر 
همین اساس، روند فعالیت را از حسگرهای صنعتی توسعه دادیم؛ ساخت 
نمایشگرهای مسطح در ابعاد متوسط و کوچک، حسگرهای اندازه گیری 
قند خون، حسگرهای حرکت بدون تماس با استفاده از حسگرهای گرما 
و دیگر حسگرها در مراحل بعدی تولید قرار دارند. خدادادی، هدف اصلی 
فعالیت فناوران این ش��رکت را ورود توانمندی های دانش��گاه ها به حوزه 
کسب و کارهای دانش بنیان گفت و ادامه داد: همکاری با آزمایشگاه های 
تحقیقاتی دانش��گاه ها و به ویژه آزمایش��گاه های نانوفناوری، حسگرها و 
تجهیزات الکترونیکی را به تولید می رساند. مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
توس��عه حسگرسازان آسیا با اشاره به تولید حسگرهای فشار خودرو بیان 
کرد: تمامی مراحل ساخت صنعتی این محصول انجام شده است و در کنار 
تولید صنعتی سنسورهای گاز مانند متان، گاز مونوکسیدکربن و نیز حسگر 

اکسیژن در گام های بعدی قرار گرفته است.

تجهیزات آنالیز ایران ساخت به صنایع رسید تا دقت حسگرها و مبدل ها را افزایش دهد

و اوتنز می خواسـت راهکاری برای پخش موسـیقی ارائه دهد کـه ارزان تر از نوارهای 
حلقه به حلقه باشـند و راحت تر بتوان به آن دسترسی پیدا کرد. به همین دلیل، لو اوتنز 
ابتدا نمونه  اولیه  محصول نهایی را از چوب سـاخت که در جیبش جا می شـد. او از این 

نمونه  اولیه برای پیشبرد بهتر پروژه استفاده کرد.
اوتنز تالش کرد فیلیپس را نیز متقاعد کند مجوز استفاده از این اختراع را به رایگان 
به دیگر تولیدکنندگان بدهد. فیلیپس در سـال 1963 نخسـتین کاسـت جمع و جور را 
رونمایـی کرد و پس از آن، اتفاقـات جالبی رخ داد. باوجودایـن، دوره  حرفه ای لو اوتنز 
در آنجا به  پایان نرسـید و در ادامه، به فیلیپس و سونی برای تولید دیسک جمع و جور 

کمک کرد.

اهمیت نوارهای کاسـت در صنعت موسـیقی  انکارناپذیر اسـت. اگر نوارهای کاست 
نبودند، میکس تیپ )Mixtape( و پلی لیست نداشتیم. نوارهای کاست به مردم امکان 
می دادند هنگام رفتن به جاهای مختلف، به موسـیقی های خواننده های محبوب شـان 
گوش دهند. از آن زمان تاکنون، مردم به همین شـیوه از گوش دادن به موسـیقی لذت 

می برند.
در سـال های اخیر، چند بار افزایش محبوبیت نوارهای کاسـت را شـاهد بودیم. آمار 
نشـان می داد سـال 2۰16 فروش نوارهای کاست رشد 7۴ درصدی تجربه کرد. دو سال 
 Guardians of the و فیلـم Stranger Things بعد به لطف موسـیقی متن سـریال

Galaxy، فروش این نوارها 23 درصد دیگر افزایش یافت.

 دیجی کاال با »پیندو« وارد حوزه آگهی نیازمندی های آنالین
و کاالی دست دوم شد

مخترع نوار کاست در ۹۴ سالگی درگذشت

یادداشـت

س��ند توس��عه فناوری های آب، خشکس��الی، فرس��ایش و محیط زیس��ت تدوین شد تا 
تصمیم گیری ها و اقدامات در این صنعت راهبردی یکپارچه و منجسم شود. این سند که در 
چهار بخش»آب«، »خشکسالی«، »فرسایش« و »محیط زیست« تنظیم شده حاصل تالش 
چندین ساله فرهیختگان، اساتید و کارشناسان بخش های مختلف دولتی و غیردولتی است 
و نقشی تاثیرگذار در توسعه اقتصادی، امنیت غذایی، حفظ محیط زیست و اشتغال زایی در 
کشور دارد. طبق آمارهای موجود جهانی ایران در میان کشورهایی قرار دارد که ساالنه نزدیک 
به ۸0 درصد ذخیره آب در دسترس خود را مصرف می کنند. این یعنی ما با وضعیت »خیلی 
بحرانی« مواجه هستیم. به همین دلیل مدیران و فرهیختگان این حوزه به این صرافت افتادند 
که یک س��ند ملی برای بهینه سازی مصرف آب در کشور تدوین کنند. بر همین اساس نیز 

سند توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست تدوین شد.

تدوین سند توسعه فناوری های آب و خشکسالی؛ 
اقدامات برای توسعه این صنعت یکپارچه می شود



محصوالت در بازار کسب و کار فقط کاالها و خدماتی مشخص نیستند. 
برندها با تولید محصوالت در بازارهای مختلف در تالش برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف و همچنین ارتقای جایگاه ش��ان به عنوان یکی از 
برندهای محبوب در میان مشتریان هستند. کوکاکوال یا استارباکس فقط 
برندهایی فعال در زمینه نوش��یدنی نیستند. آنها دارای تاثیرگذاری بسیار 
بیش��تری بر روی مخاطب هدف در بازارهای گوناگون هستند. این امر به 
خوبی اهمیت برندس��ازی برای کسب و کارها را نشان می دهد. بسیاری از 
برندها در طول زمان با تعامل با مش��تریان در قالب تولید محصول موفق 
به جلب نظر آنها می شوند. امروزه اگر از طرفداران برند کوکاکوال در مورد 
دالیل عالقه ش��ان به آن سوال کنیم، پاسخ های بس��یار متنوعی دریافت 
خواهیم کرد. در این میان کیفیت باالی محصوالت این برند همیشه پاسخ 

نخست نیست. 
برندسازی یکی از فرآیندهای مهم در زمینه تعامل با مشتریان محسوب 
می شود. بسیاری از برندها با سطح کیفی یکسان محصوالت به دلیل تفاوت 
در کیفیت برندس��ازی در عمل بازخوردهای متفاوتی از مشتریان دریافت 
می کنن��د. این امر نقش مهمی در تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به 

همراه دارد. 
بی تردید هر برندی به دنبال برندسازی و تعامل با مشتریان مانند کسب 
و کارهای بزرگ و موفق است. هیچ کسب و کار عالقه مند به بیرون ماندن 
از فرآیند توس��عه در بازار نیست. رقابت گسترده در برخی از حوزه ها این 
امر را تش��دید کرده است. مسئله مهم در این میان تالش برای استفاده از 
توصیه های حرفه ای به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و پیگیری 
فرآیند برندسازی به صورت درست است. متاسفانه برخی از کسب و کارها 
در این مسیر بر روی تجربه های قبلی یا توصیه های غیرمعتبر اتکا می کنند. 
این امر همیشه مشکالتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به همراه 
خواهد داش��ت. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی توصیه های کاربردی و 
عملی برای برندس��ازی در س��ال ۲0۲1 اس��ت. این امر با توجه به بحران 
کرونا در سراس��ر دنیا و ضرورت ایجاد تغییر در نحوه فعالیت کسب و کار 

مهم خواهد بود.
برند به چه معناست؟

وقتی از برندس��ازی صحبت می کنیم، باید درک درستی از برند داشته 
باشیم. بس��یاری از کارشناس ها و کارآفرینان نس��بت به این مفهوم مهم 
هیچ درک خاصی ندارند. همچنین در بسیاری از مقاله های کاربردی هیچ 
تعریف درستی از این مفهوم ارائه نمی شود. برند به ساده ترین معنا شامل 
مجموعه ای از نکات و المان هاس��ت که یک س��ازمان را از س��ازمان دیگر 
متمایز می کند. هر برند به طور معمول دارای نام، لوگو، طراحی و ش��عار 
تبلیغاتی منحصر به فردی اس��ت. البته در این می��ان برخی از المان های 
جانبی دیگر نیز مد نظر قرار می گیرد، با این حال مهمترین اجزا به همین 

ترتیب است. 
برندسازی به چه معناست؟

برندس��ازی به معنای فرآیند ایجاد و توس��عه برند است. این فرآیند به 
ط��ور معمول مطالعه، توس��عه و اعمال تکنیک ه��ای مختلف برای بهبود 
وضعیت کس��ب و کار را شامل می شود. بسیاری از استارت آپ ها از همان 
ابتدا در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و بازار اقدام به استفاده 
از برندسازی می کنند. این امر موجب موفقیت هرچه بیشتر کسب و کارها 

در بازار و تعامل با مخاطب هدف می شود. 
گاهی اوقات تعامل با مشتریان در بازارها بسیار دشوار می شود. این امر به 
دلیل مشکالت فرآیند برندسازی در کسب و کارهای مختلف روی می دهد. 
با این حساب برندسازی به معنای تالش برای جلب اعتماد و نظر مساعد 
مشتریان نیز خواهد بود. این نکات برای بازاریابی و برندسازی در هر کسب 

و کاری ضروری خواهد بود. 
آگاهی از مفهوم برندس��ازی به طور درس��ت به آگاهی از برخی نکات و 
اصطالحات مرتبط نیز بستگی دارد. برخی از مهمترین اصطالحات در این 

میان به شرح ذیل است:
• آگاهی رس��انی درب��اره برند به طور معمول با برندس��ازی به یک معنا 
انگاشته می شود، با این حال دارای تفاوت های مفهومی است. آگاهی رسانی 
به مش��تریان درباره برند یکی از اهداف مش��خص در فرآیند برندس��ازی 
محسوب می شود. اگر مشتریان نسبت به حضور یک برند در بازار کسب و 
کار اطالعی نداش��ته باشند، موفقیت برندسازی و بازاریابی حاصل نخواهد 

شد. 
• هویت برند یکی دیگر از مفاهیم مشابه در این حوزه است. هویت برند 
به هسته مرکزی ارزش های هر کسب و کار ارجاع می دهد. هر کسب و کار 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به ارائه هویتی منحصر به فرد 

دارد. این هویت کانون فعالیت برندسازی خواهد بود. 
• مدیری��ت برند فرآیند حفظ یا توس��عه جایگاه برند در بازار را ش��امل 
می شود. بس��یاری از برندها پس از کسب موفقیت در حوزه برندسازی به 
طور کامل دست از کار می کشند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای آنها 

به همراه خواهد داشت. 
چگونه یک برند ایجاد کنیم؟

ایجاد برند شاید در نگاه نخست بسیار ساده باشد، اما باید همراه با مطالعه 
و دقت نظر فراوانی صورت گیرد. بسیاری از کسب و کارها در همان ماه های 
ابتدایی ورود به بازار با شکست مواجه می شوند. بدون تردید بحث های مالی 
و تولید محصوالت بی کیفیت در این میان تاثیرگذار اس��ت، اما مهمترین 
دلیل در این میان ناتوانی کس��ب و کارها برای برندس��ازی است. در اینجا 
برخ��ی از مهمترین مراحل برای ایج��اد یک برند جذاب و تعاملی را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
شناخت مخاطب هدف

برندس��ازی به معن��ای تالش ب��رای معرفی کس��ب و کار و جلب نظر 
مشتریان است. مهمترین مسلئه در این میان درک درست از مشتریان برند 
است. بسیاری از کس��ب و کارها دارای شناخت و حتی تعریف مشخصی 
از مشتریان شان نیستند. این امر در بلندمدت مشکالت بسیار زیادی برای 

کسب و کارها به همراه خواهد داشت. 
بسیاری از کس��ب و کارها در زمینه برندسازی تمام مشتریان یک بازار 
را مدنظ��ر قرار می  دهن��د. این امر یکی از بزرگترین اش��تباهات در حوزه 
برندس��ازی محسوب می ش��ود. هر برند دارای دامنه مشخصی از مخاطب 
هدف است. وظیفه تیم برندس��ازی تالش برای شناسایی دامنه موردنظر 
و تالش برای تاثیرگذاری بر روی آنهاس��ت. اگر در این میان فرصت کافی 
برای مطالعه و پژوهش درباره بازار و مخاطب هدف را مدنظر قرار ندهیم، 

فرآیند برندسازی کسب و کارمان ناقص خواهد شد. 
بس��یاری از برندهای بزرگ پیش از ورود به یک بازار اقدام به شناسایی 
دقیق مخاطب هدف ش��ان می کنند. این امر موجب نظم بخش��ی به تمام 
حوزه های ش��رکت می ش��ود. فعالیت بازاریابی، تبلیغات، روابط عمومی و 
خدمات مش��تریان بدون تعریف دقیق از مخاطب هدف پرهزینه و ناکافی 

خواهد بود بنابراین باید نکات مهم در این راستا را مدنظر قرار دهیم. 
طراحی ماموریت برند

کسب و کارها برای هدفی ایجاد می شوند. اگر یک مشتری یا کارشناس 
برندسازی از شما در مورد دلیل تاسیس برندتان سوال کند، پاسخ شما چه 
خواهد بود؟ بسیاری از کارآفرینان دارای پاسخ مشخصی برای این پرسش 
نیس��تند. این امر امر بیانگر ضعف در زمینه توسعه کسب و کار است. هر 
برند باید دارای توانایی کافی برای توضیح دلیل ایجادش باشد. در غیر این 
صورت مهارت الزم برای جلب نظر مش��تریان را نخواهد داش��ت. این امر 

اهمیتی محوری در کسب و کار یک برند ایفا می کند. 
پیش از آنکه ماموریت برند را مشخص سازیم، باید به ارزش ها و اهداف 
مدنظرم��ان به خوبی فکر کنیم. این امر اهمیت بس��یار زیادی دارد. اغلب 
اوقات برندها برای دستیابی به اهدافی خاص در بازار حضور پیدا می کنند. 
این امر ارتباط با ماموریت برند را به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال، 
برن��د دیزنی یکی از کس��ب و کارهای موفق در زمین��ه بیان ماموریتش 
است. این برند در تالش برای ایجاد اوقات خوش برای کودکان در سراسر 

دنیاست. 
برخی از برندها به هنگام انتخاب ماموریت برای خود دس��ت به کارهای 
عجیب و غریبی می زنند. این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای برندها به 
همراه خواهد داشت. هرچه ماموریت یک برند ساده و واضح تر باشد، امکان 
تاثیرگذاری بیش��تری بر روی مشتریان خواهد داشت بنابراین باید از بیان 

نکات بیش از اندازه پیچیده یا بلندپروازانه پرهیز نماییم. 
تعریف ارزش ها، کیفیت ها و مزیت های برند

بدون تردید کسب و کارهای بسیار زیادی در دنیای کسب و کار وجود 
دارند. بر این اساس برند ما نیز در کنار میلیون ها برند دیگر در حال رقابت 
برای جلب نظر دامنه مشخصی از مشتریان خواهد بود. این امر نیاز به ایجاد 
تمایز میان برندمان با رقبا را به همراه دارد. اگر یک کسب و کار در زمینه 
برندسازی به تعیین ارزش ها، کیفیت ها و مزیت های منحصر به فردی اقدام 
نکند، در بلندمدت به طور مداوم با دیگر رقبا اشتباه گرفته خواهد شد. این 
امر برای تمام برندها تجربه ناخوشایندی محسوب می شود بنابراین باید از 

تکرار آن پرهیز نماییم. 
ارزش ه��ای هر برند به طور کلی تم��ام فعالیت هایش را جهت می دهد 
بنابرای��ن تعیی��ن ارزش ها باید با دقت نظر و ب��ه دور از عجله غیرضروری 
تدوین ش��ود. ارزش هایی نظیر حفاظت از محیط زیس��ت در حوزه تولید 
مواد غذایی یکی از مثال های مناسب برای انتخاب ارزش های جذاب است. 
یکی از نکات مهم در زمینه انتخاب ارزش برای برند مربوط به مس��ئله 
وفاداری به آن است. اگر یک برند پس از تعریف یک ارزش و انتخابش برای 

کسب و کارش دیگر به آن توجه نداشته باشد، به شدت از سوی مشتریان 
با انتقاد مواجه خواهد ش��د بنابراین کسب و کارها باید به این نکته توجه 
الزم را نش��ان دهند. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نخواهند داش��ت بنابراین در مرحل��ه انتخاب ارزش ها باید 
نس��بت به توانایی برندمان برای پایبندی به آنها نیز توجه نماییم. اگر این 
امر مورد غفلت واقع شود، در بلندمدت مشکالت بسیار زیادی برای برندها 

ایجاد خواهد شد. 
ایجاد طرح های بصری برند

جلوه های بصری اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف دارد. امروزه مردم بیش از هر نکته ای برندها را با طرح های بصری شان 
به یاد می آورند بنابراین هر برند باید برنامه مشخصی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف با استفاده از طرح های بصری داشته باشد. 
طراحی لوگو یکی از مهمترین بخش های مربوط به جلوه های بصری هر 
برند اس��ت. مشتریان در نخس��تین برخورد با هر برند به لوگوی آن توجه 
می کنند. امروزه بسیاری از مشتریان لوگوی برندهای مشهور را بدون نیاز 
به تأمل به یاد می آورند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها از نقطه 
نظر بازاریابی دارد. بنابراین کسب و کارها باید توجه الزم برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف را نشان دهند. 
لوگو تنها طرح بصری یک برند محسوب نمی شود. ایراد اصلی کار اغلب 
کس��ب و کارها طراحی لوگو و س��پس فراموشی تمام نکات است. این امر 
مش��کالت بسیار زیادی برای کس��ب و کارها به همراه دارد. تم های مورد 
اس��تفاده هر برن��د در حوزه بازاریابی و تبلیغات باید ب��ه طور مداوم مورد 
استفاده قرار گیرد بنابراین باید طیف رنگ مشخصی برای هر برند تعریف 

کرد. این امر به طور دقیق وظیفه تیم برندسازی خواهد بود. 
یافتن داستان برند

امروزه اغلب برندها دارای داستانی مشخص برای بیان در حوزه کسب و 
کار هستند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به همراه دارد. اگر برخی از برندها در مسیر توسعه نسبت به مسئله 
داستان شان توجه نکنند، تاثیرگذاری محدودی بر روی مشتریان خواهند 

داشت. 
اگ��ر به برنده��ای بزرگ و موفق ن��گاه کنیم، تمام آنها دارای داس��تان 
مش��خصی هستند. مسئله مهم در این میان طراحی داستان برند با توجه 
به مسیر پیش روی است. اگر داستان برند در همان ابتدای تاسیس کسب 
و کار طراحی ش��ود، تاثیرگذاری بس��یار بیشتری به همراه خواهد داشت. 
البته در این میان نقش تکمیل و اصالح داس��تان برند در طول زمان نیز 
باید مدنظر قرار گیرد. متاسفانه برخی از برندها داستان شان را هرگز مورد 
ارزیاب��ی و اصالح قرار نمی دهند بنابراین مواجهه با مش��کالتی عمیق در 

زمینه تعامل با مشتریان امری طبیعی خواهد بود. 
داس��تان برند باید ساختار مشخصی داشته باش��د. داستان های جذاب 
به طور معمول دارای آغاز، میانه و پایان هس��تند. داس��تان یک برند باید 
مش��تریان را با خود همراه سازد. داستان سرایی همیشه نکته مهمی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان محسوب می شود بنابراین باید آن را مدنظر 
قرار داد. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و 

تعامل بلندمدت با آنها نخواهیم داشت. 
نمایش برند با مشتریان

پس از س��اماندهی کارهایی که در بخش های پیش مورد بررس��ی قرار 
گرفت، باید از برندمان به طور رسمی رونمایی کنیم. این امر دارای اهمیت 
بس��یار زیادی است. برخی از کسب و کارها به طور مداوم مشکالتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارند. این امر اغلب اوقات ناشی از عدم 
نمایش درس��ت برندشان برای مخاطب هدف است. برخی از برندها دارای 
مهارت باالیی در این امر هس��تند. مهمترین نکته در این میان استفاده از 

تمام ابزارهای در دسترس برندمان است. 
نخس��تین گام برای معرفی یک برند به مش��تریان ایجاد سایت رسمی 
برای آن اس��ت. این نکته اهمیت بسیار زیادی دارد. برندهای بدون سایت 
رس��می اغلب اوقات مورد توجه مشتریان قرار نمی گیرد بنابراین اطمینان 
از کارکرد درست سایت رسمی ضروری خواهد بود. ارائه برخی از اطالعات 
مهم به مخاطب هدف اهمیت باالیی برای تعامل با مشتریان خواهد داشت. 
اگر این نکته مدنظر برندها قرار نگیرد، مش��تریان به س��رعت از آنها عبور 
خواهند کرد. امروزه رقابت بس��یار فش��رده ای در حوزه کسب و کار وجود 
دارد بنابراین برندها در صورت بی توجهی به این نکات با مش��کالت بسیار 

زیادی مواجه می شوند. 
پس از طراحی س��ایت رس��می برای برند باید به دنبال ایجاد اکانت در 
ش��بکه های اجتماعی هم بود. برخی از برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نسبت به حضور در تمام شبکه های اجتماعی اقدام می کنند. 
ای��ن امر تاثیرگذاری مورد انتظ��ار را به همراه ندارد بنابراین باید به دنبال 
انتخاب برخی از پلتفرم های محبوب در میان کاربران بود. این امر دشواری 

زیادی به همراه ندارد. فقط باید نحوه تعامل با مخاطب هدف را به خوبی 
مدنظ��ر قرار دهیم. ش��بکه های اجتماع��ی در دوران کرونا مهمترین ابزار 
ارتباط میان کاربران در سراس��ر دنیا محسوب می شود. برندها نیز باید از 
محبوبیت شبکه های اجتماعی برای معرفی کسب و کار و همچنین تعامل 

با مخاطب هدف استفاده نمایند. 
بسته بندی محصوالت نقش مهمی در معرفی برند دارد. بسیاری از برندها 
در زمینه بسته بندی محصوالت توجه الزم را نشان نمی دهند. نتیجه این امر 
معرفی نامناس��ب برند و همچنین ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف خواهد بود. بسته بندی جذاب برای محصوالت دارای اهمیت بسیار زیادی 
است. این امر موجب نگاه هرچه بهتر مشتریان به یک برند خواهد شد بنابراین 

باید آن را در تمام مراحل توسعه برند مدنظر قرار دهیم. 
بخ��ش پایانی برای معرف��ی برند به مخاطب هدف مرب��وط به فعالیت 
تبلیغاتی اس��ت. ام��روزه در صورت عدم نمایش محت��وای تبلیغاتی برای 
مخاط��ب هدف امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف فراهم نخواهد 
شد. این امر اهمیت بسیار زیادی برای بهبود وضعیت برند دارد. مشتریان 
در ص��ورت مواجهه با دو برند دارای محصوالت یکس��ان براس��اس تفاوت 
موجود در بسته بندی شان اقدام به انتخاب خواهند کرد. این امر به معنای 
ضرورت استفاده از نکات کاربردی در زمینه بسته بندی محصوالت خواهد 
ب��ود. اغلب اوقات الگوبرداری از برندهای بزرگ به اندازه کافی برای یافتن 
ایده های جذاب در زمینه بس��ته بندی کافی است با این حال در بلندمدت 
باید نسبت به طراحی بسته بندی به طور منحصر به فرد برای برندمان نیز 
اقدام نماییم. در غیر این صورت مش��تریان از بس��ته بندی محصوالت مان 

خسته خواهند شد. 
توصیه های برندسازی برای کسب و کارهای کوچک

برندسازی در زمینه کسب و کارهای کوچک دارای برخی از تفاوت های 
اساس��ی با ش��یوه رایج اس��ت بنابراین باید با چنی��ن تفاوت هایی به طور 
کاربردی آش��نا ش��ویم. هدف اصلی در بخش های پیش رو بررسی برخی 

از مهمترین توصیه ها برای برندسازی در کسب و کارهای کوچک است. 
رفتار با برندمان به مثابه یک شخص

یکی از بهترین راهکارها برای طراحی برند در کسب و کارهای کوچک 
نگاه به برند به مثابه یک شخص است. اگر شما قصد ارسال یک نماینده از 
برندتان به سمیناری مهم را داشته باشید، چه نکاتی را مدنظر قرار خواهید 
داد؟ برند در واقع نماینده کس��ب و کار در میان مش��تریان به طور کلی 
بازار اس��ت. این امر اهمیت بسیار زیادی را نمایش می دهد. با این حساب 
اگر کس��ب و کارهای کوچک نسبت به طراحی برندشان به درستی توجه 

نداشته باشند، از همان ابتدا با مشکالت اساسی مواجه خواهند شد. 
بس��یاری از کس��ب و کارهای کوچک پس از انتخاب ویژگی مشخصی 
برای برندشان بارها و بارها آن را مورد تجدیدنظر قرار می دهند. اگر پیش 
از تایید و رونمایی از برندمان آن را در معرض نمایش برخی از کارشناس ها 
قرار دهیم، نتیجه فرآیند بازاریابی بسیار بهتر خواهد شد بنابراین استفاده 
از نظرات دیگران در فرآیند برندس��ازی ضروری اس��ت. استفاده از برخی 

همکاران و مشتریان برگزیده ایده جذابی خواهد بود. 
توجه به تداوم در برندسازی

برندس��ازی یک بار برای همیش��ه روی نمی دهد. کسب و کارها باید به 
طور مداوم نس��بت به آپدیت برندشان توجه نشان دهند. درست مانند هر 
بخشی در شرکت، برند نیز به مرور زمان نیاز به آپدیت خواهد داشت. در 
غیر این صورت جذابیتش برای مشتریان از بین می رود. بسیاری از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در پایان هر سال اقدام به ارزیابی 
انتقادی از جلوه برندشان می کنند. این امر نقش مهمی برای بهبود وضعیت 
برن��د به همراه دارد، با این حال اگر در بازه های زمانی کوتاه تر از آن نیز با 
مش��کالتی در زمینه وضعیت برندتان مواجه شدید، تالش برای بهبودش 

ایده مناسبی خواهد بود. 
استفاده از کارشناس های حرفه ای

برندسازی درس��ت مانند بازاریابی و تبلیغات یک عرصه حرفه ای است. 
اگر کس��ب و کار شما دارای توانایی الزم برای ارتقای برندش نیست، باید 
نس��بت به اس��تفاده از کمک دیگران اقدام نمایی��د. در غیر این صورت از 
رقبای تان جا خواهید ماند. خوش��بختانه امروزه موسسه های بسیار زیادی 
در زمینه ارائه خدمات برندس��ازی فعالی��ت دارند بنابراین انتخاب یکی از 
موسس��ه های مورد نظر و استفاده از خدمات ش��ان برای برندسازی هرچه 

بهتر امری ضروری خواهد بود. 
امروزه برندسازی یکی از مهمترین نکات برای موفقیت هر کسب و کاری 
محسوب می ش��ود. اگر کارآفرینان با اس��تفاده از تکنیک ها و توصیه های 
عملی در این حوزه فعالیت نمایند، ش��انس بس��یار باالتری برای موفقیت 
بلندمدت خواهند داش��ت. استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله برای 

شروع فرآیند برندسازی به شیوه درست مناسب خواهد بود. 
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ایده ها مهمترین دارایی هر ش��رکت محسوب می شود. هر کسب و کار 
براس��اس ایده های بازاریابی در دس��ترس اش ام��کان تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف را پیدا می کند. امروزه اغلب بازاریاب ها به فرمت ویدئو به 
عنوان یکی از ابزارهای مناس��ب ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
توجه می کنند. این امر به خوبی بیانگر اهمیت شبکه های اجتماعی و فرمت 

ویدئو برای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف است. 
بازاریابی براس��اس طراحی ویدئوهای جذاب همیشه به افزایش شهرت 
کس��ب و کار کم��ک می کند. برخ��ی از برندها در این می��ان از ایده های 
نوآورانه ای استفاده می کنند، با این حال سایر کسب و کارها به طور مداوم 
درگیر مش��کالتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستند. بدون 
تردید کس��ب و کاره��ای کوچک توانایی ایده پ��ردازی در زمینه بازاریابی 
ویدئویی درس��ت مانند سایر کس��ب و کارها را ندارند بنابراین استفاده از 
توصیه های حرفه ای و معتبر در این میان امر مهمی محس��وب می ش��ود. 
خوشبختانه امروزه توصیه های بس��یار زیادی در زمینه الگوهای بازاریابی 
ویدئویی در دسترس برندها قرار دارد. مسئله مهم در این میان انتخاب از 
بین ایده های متفاوت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. این 
امر موضوع اصلی مقاله کنونی است. در ادامه برخی از ایده های برتر برای 
طراحی ویدئوهای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را مورد توجه 

قرار خواهیم داد. 
ویدئوهای الیو

امروزه ویدئوهای الیو دارای ش��هرت بس��یار زی��ادی در میان کاربران 
شبکه های اجتماعی اس��ت. مزیت اصلی ویدئوهای الیو امکان جلب نظر 
کاربران به دلیل ماهیت زنده اش است. برخی از کسب و کارها در این میان 
از مهمان های ویژه ای برای افزایش جذابیت الیوش��ان اس��تفاده می کنند. 
این امر اهمیت بس��یار زیادی برای افزایش جذابیت فرآیند بازاریابی دارد. 
اگر مش��تریان برندتان به یک چهره مش��خص در حوزه مرتبط با کسب و 
کارت��ان عالقه دارند، همکاری با وی نتیجه بس��یار مثبتی بر روی فرآیند 
کلی بازاریابی برندتان خواهد داشت. این امر باید به طور مشخص مدنظر 

برندهای حوزه ورزش و هنر قرار گیرد. 
بدون تردید همکاری با سلبریتی های غیرمرتبط با حوزه کسب و کارمان 
ایده نادرس��تی نیست، اما در صورت وجود ارتباط میان حوزه کاری مان با 
تخصص س��لبریتی های موردنظر میزان تاثیرگذاری مان بیش از هر زمان 

دیگری افزایش خواهد یافت. 
اغلب برندها دس��ت کم در یک ش��بکه اجتماعی دارای اکانت رس��می 
هستند. بنابراین باید نسبت به استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی 
برای انتش��ار ویدئوهای الیو اقدام نمایند. مس��ئله اساس��ی در این میان 
اطالع رسانی در مورد زمان برگزاری ویدئوی الیو است. اگر این امر مدنظر 
مدیران برند قرار نداشته باشد، زمان برگزاری ویدئو با فقدان حضور کاربران 
مواجه خواهیم بود. این امر به معنای هدررفتن بودجه و زمان برند خواهد 
بود. همچنین در صورت حضور مهمان های مهم در الیو برند اعتبار کسب 

و کارمان نیز زیر سوال می رود. 
نمایش داده ها و اطالعات کاربردی

ش��اید نمایش داده ها و اطالعات کاربردی بیش��تر مخصوص جلس��ات 
بازاریابی برندها باشد بنابراین صحبت از این الگو در مقاله کنونی بیش از 
اندازه عجیب به نظر می رس��د. نکته مهم در این میان عالقه کاربران برای 
اطالع از تازه ترین تغییرات بازار و همچنین دس��تاوردهای نوین در عرصه 
کسب و کار است بنابراین بازاریاب ها امکان طراحی ویدئوهای آموزشی یا 

اطالع رسانی برای تعامل با مخاطب هدف را دارند. 
توجه به دغدغه های مش��تریان مهمترین نکته برای طراحی ویدئوهای 
جذاب است. بس��یاری از برندها در این میان توجه الزم برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را نش��ان نمی دهند. این امر در بلندمدت مشکالت 
بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. مهمترین مشکل 
در ای��ن میان ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و همچنین 

ریزش شدید مشتریان برند است. 
ویدئوهای دارای داده ها و اطالعات مهم باید در قالبی زیبا در دس��ترس 
کاربران قرار گیرد. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای انتقال صحیح پیام 
اصلی برند دارد. گاهی اوقات بازاریاب ها در انتقال مفاهیم از ادبیات بسیار 
پیچی��ده ای اس��تفاده می کنند. این امر نتایج به ش��دت نامناس��بی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. هرچه محتوای ویدئویی برندمان 

ساده و صریح تر باشد، توجه بیشتری از سوی مخاطب هدف جلب خواهد 
ک��رد بنابراین باید این نکت��ه را به هنگام بازاریاب��ی و طراحی ویدئوهای 

مختلف مدنظر قرار دهیم. 
نمایش پشت صحنه کسب و کار

هر برند در طول روز کارهای بسیار زیادی را ساماندهی می کند. برخی از 
کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از الگوهای متفاوتی 
اس��تفاده می کنند. یکی از الگوهای مناس��ب در این میان نمایش پش��ت 
صحنه کسب و کار است. شاید این امر در نگاه نخست همراه با تردیدهای 
زیادی باشد، اما در مقیاسی جهانی از سوی بسیاری از برندها مورد استفاده 
قرار می گیرد. اغلب ما کنجکاوی های بس��یار زیادی در مورد نحوه فعالیت 
برندهای مختلف داریم. اگر کسب و کارها به این کنجکاوی پاسخ درستی 
بدهند، امکان تعامل با مشتریان به شدت افزایش خواهد یافت بنابراین باید 

نسبت به این نکته توجه ویژه ای نشان دهیم. 
برخی از برندها برای نمایش پش��ت صحنه کس��ب و کارشان به نکات 
ج��ذاب توجه نش��ان نمی دهند. این امر به معن��ای نمایش دقیق و بدون 
برجسته س��ازی بخش های هیجان انگیز فعالیت برند اس��ت. بدون تردید 
چنین ویدئوهایی دارای جذابیت بسیار اندکی برای مخاطب هدف خواهد 
بود. این امر مش��کالت زیادی پیش روی برندها قرار می دهد. هر کسب و 
کار دارای بخش های مناس��بی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
است. نکته اساسی در این میان یافتن بخش های مورد نظر و نمایش آنها 
به عنوان پش��ت صحنه کسب و کار اس��ت. اگر این نکته به خوبی مدنظر 
برندها قرار نداش��ته باشد، در بلندمدت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

چالش های زیادی پیش خواهد آمد. 
اگ��ر محتوای ویدئویی مربوط به پش��ت صحنه کس��ب و کارمان برای 
مخاطب هدف دارای جذابیت های الزم نیس��ت، باید نسبت به تجدیدنظر 
در س��اختار کلی طراحی کمپین بازاریابی مان اقدام نماییم. این امر شامل 
ارزیابی دوباره س��لیقه مش��تریان و تالش برای طراحی ویدئوهایی مطابق 
با س��لیقه آنهاست. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
اعطای هدیه به مشتریان

جلب توجه کاربران در شبکه های اجتماعی به برند اهمیت باالیی دارد. 
امروزه ش��مار باالیی از برندها در ش��بکه های اجتماعی فعالیت دارند، اما 
همه ش��ان به یک اندازه مورد توجه مش��تریان نیس��تند. این امر به دلیل 
تفاوت در شیوه های بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف است. اعطای هدیه 
به مشتریان یکی از راهکارهای قدیمی و همچنان تاثیرگذار برای جلب نظر 
مشتریان محسوب می شود. برخی از برندها در زمینه تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف از این الگو استفاده می کنند. 
بارگ��ذاری ویدئوهایی از نحوه آماده س��ازی هدیه ها و همچنین فرآیند 
تحویل شان به مشتریان ایده بسیار جذابی خواهد بود. امروزه اغلب برندها 
ب��رای اعطای هدیه به مشتریان ش��ان انواع بازی ه��ای آنالین و همچنین 
برنامه های مش��خص را طراحی می کنند. این امر کمک شایانی به برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد کرد. همچنین هزینه های 

اعطای هدیه به مشتریان را نیز به شدت کاهش می دهد.
 امروزه تم��ام برندها دارای محدودیت هایی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف هس��تند. این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای تعامل با 
مخاطب هدف پیش می کش��د. دغدغه بودجه در دس��ترس برند همیشه 
برای کسب و کارها مهم است. بنابراین باید نسبت به این نکته توجه الزم 
را نشان دهیم. در غیر این صورت کسب و کارمان مشکالت بسیار زیادی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف و همچنین مدیریت مالی پیدا 

خواهد کرد. 
برخی از کس��ب و کارها در زمینه انتخاب هدیه های مناسب برای اعطا 
به مش��تریان محدودیت های بودجه شان را مد نظر قرار نمی دهند. این امر 
مش��کالت زیادی به همراه خواهد داش��ت. مهمترین چالش در این میان 
کمب��ود بودجه و مناب��ع مالی در میانه کمپین اس��ت. وقتی یک کمپین 
بازاریابی نیمه کاره رها شود، تاثیرگذاری منفی بر روی مشتریان به همراه 
خواهد داشت بنابراین باید نسبت به این نکته به بهترین شکل ممکن توجه 
نشان دهیم. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف نخواهیم داشت. 
ویدئوهای »قبل و بعد«

ب��دون تردید اغلب ما ویدئوه��ا و تصاویر مربوط به قب��ل و بعد از یک 
فرآیند را دیده ایم. این امر ش��امل تصاویر مربوط به پیش و پس از تعمیر 
یک خانه یا اتومبیل می شود. مهمترین مسئله در این میان برجسته سازی 

تفاوت های میان دو نمونه اس��ت. تهیه ویدئو در این میان ایده مناس��بی 
است. دلیل این امر امکان نمایش نحوه ایجاد تغییر در محصول موردنظر 
است. بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف از این شیوه استفاده 
می کنن��د. به عنوان مثال، برخی از برندها در زمینه تعمیر انواع خودرو از 
این شیوه س��ود می برند. این امر شامل نمایش وضعیت اولیه یک خودرو 
و س��پس نمایش نحوه اعمال تغییرات بر روی آن می ش��ود. در نهایت نیز 
تصویر قبل و پس از تعمیر خودروی موردنظر به نمایش گذاشته می شود. 
اگر کس��ب و کار ش��ما به دنبال تهیه چنین ویدئوهایی اس��ت، باید به 
نکات بسیار زیادی توجه نشان دهید. این امر شاید تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف براس��اس نمایش وضعیت های اغراق ش��ده است. 
در م��ورد مثال تعمیر خودرو باید ی��ک اتومبیل کامال خراب را به نمایش 
بگذاری��د. وقتی یک برند توانایی تعمیر یک اتومبیل کامال از کار افتاده را 
داش��ته باشد، مشتریان ارزیابی مهمی از آن خواهند داشت. این به معنای 
توانای��ی برند موردنظر برای تعمیر تقریبا هر ن��وع خودرویی با هر ایرادی 

خواهد بود. این امر اهمیت بسیار زیادی برای مشتریان دارد. 
بس��یاری از برندها در زمینه تبلیغات در شبکه های اجتماعی از همین 
ایده اس��تفاده می کنند. جذابیت های این ای��ده موجب تاثیرگذاری اش بر 
روی مخاطب هدف می ش��ود بنابراین در صورت تمایل کس��ب و کارتان 
برای همکاری تبلیغاتی با مخاطب هدف باید این ایده را مدنظر قرار دهید. 

پاسخ به پرسش های رایج
هر کسب و کار در حوزه فعالیتش با برخی پرسش های رایج مواجه است. 
این امر اهمیت بس��یار زیادی برای کس��ب و کارها دارد. برخی از برندها 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به دنبال پاس��خگویی مداوم به 
پرسش های پرتکرار مشتریان هستند. این امر زمان بسیار زیادی از کسب 
و کاره��ا می گیرد. ایده جایگزی��ن در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف براس��اس شیوه ای متفاوت است. این امر شامل تالش 
برای تهیه یک ویدئوی بازاریابی به منظور پاسخگویی به تمام پرسش های 
رایج مش��تریان است. بدون تردید این امر زمان بسیار زیادی از برندمان را 

برای کارها دیگر صرفه جویی خواهد کرد. 
برخ��ی از برندها تمایل بس��یار زیادی برای پاس��خگویی ش��خصی به 
پرسش های تکراری مشتریان نشان می دهند. ایده اصلی چنین برندهایی 
تاثیرگذاری مستقیم بر روی مشتریان با استفاده از چنین ایده هایی است. 
مهمترین مسئله در این میان ناکارایی چنین ایده هایی است بنابراین باید 
تجدیدنظر اساسی در نحوه فعالیت برندها در این راستا داشته باشیم. وقتی 
یک برند به دنبال پاسخگویی مداوم به پرسش های مشتریان است، عالوه 
بر زمان زیاد، کیفیت پاسخگویی اش هم متفاوت خواهد بود. در این میان 
طراحی یک ویدئوی کوتاه برای پاسخگویی به شمار باالیی از پرسش های 

پرتکرار مشتریان ایده بسیار جالبی محسوب می شود. 
انتشار محتوای کاربران

امروزه کس��ب و کارهای بزرگ و کوچک محتوای بسیار زیادی از سوی 
 User Generated( کاربران دریافت می کنند. محتوای تولیدی کاربران
Content( اهمی��ت بازاریابی بس��یار زیادی برای برنده��ا دارد. برخی از 
کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به دنبال استفاده 
از چنین ویدئوهایی هستند. متاسفانه اغلب برندها فقط به بازنشر جداگانه 
هر کدام از ویدئوهای موردنظر توجه نشان می دهند. بدون تردید این امر 
جذابیت زیادی دارد، اما در صورت دریافت ویدئوهای بسیار زیادی امکان 

بارگذاری همه آنها وجود نخواهد داشت. 
راهکار جایگزین در این میان ترکیب تمام ویدئوهای دریافتی از س��وی 
مخاطب هدف و تاثیرگذاری بر روی آنها به صورت یکجاس��ت. شاید این 
امر زمان بسیار زیادی از برندها بگیرد، اما دست کم تمام ویدئوهای کاربران 
را بازنش��ر خواهیم کرد. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی از 
برندها نس��بت به اهمیت این شیوه توجه الزم را نشان نمی دهند بنابراین 

مواجهه با مشکالتی در این راستا همیشه طبیعی خواهد بود. 
امروزه ترکیب ویدئوها و طراحی یک ویدئو ترکیبی کار دشواری نیست. 
بس��یاری از نرم افزارهای ویرایش ویدئو این ام��کان را به برندها می دهند 
بنابراین هیچ بهانه ای پیش روی برندها برای بی توجهی به این نکته وجود 

نخواهد داشت. 
پرسش و پاسخ ویدئویی

مشتریان همیشه پرسش های زیادی از برندها دارند. شاید این امر برای 
بسیاری از برندها عجیب به نظر برسد. دلیل این امر عدم تمایل برخی از 
مشتریان برای طرح پرسش های شان در هر موقعیتی است. برخی از برندها 
برای جلب نظر مخاطب هدف اقدام به طراحی ویدئوهای مخصوص پرسش 

و پاسخ می کنند. بدون تردید این ایده امکان اجرا در قالب ویدئوهای الیو 
را نی��ز دارد بنابراین برندها در عمل گزینه های بس��یار زیادی پیش روی 

خودشان خواهند داشت. 
وقتی برندها ویدئوی زنده برای تعامل با مخاطب هدف طراحی می کنند، 
بدون تردید برخی از پرس��ش های مهم کارب��ران از قلم خواهد افتاد. این 
امر در مورد فراموش��ی برخی از پرس��ش ها از س��وی کاربران و همچنین 
عدم آمادگی الزم از س��وی برند برای پاسخگویی به پرسش های تخصصی 
نیز مص��داق دارد بنابراین یک ایده جایگزین در این میان اطالع رس��انی 
به کاربران و س��پس دریافت پرسش های ش��ان طی چند روز است. سپس 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد شد. این امر اهمیت 
بس��یار زیادی برای دقت نظر در پاسخگویی به پرسش ها و گردآوری تمام 

پرسش ها دارد. 
تهیه یک ویدئو با حضور یکی از مدیران ارش��د برند برای پاس��خگویی 
به پرس��ش های مشتریان همیشه ایده جذابی خواهد بود. برخی از برندها 
در این مس��یر مشکالت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف دارند. دلیل این امر ناتوانی مدیران برای اجرای درس��ت برنامه در 
قالب ویدئو است. بهترین راهکار در این میان تمرین های چندباره مدیران 
ارشد برای پرهیز از اشتباهات رایج در این میان است. اگر این امر به طور 
دقیق مدنظر برندها قرار گیرد، نتیجه نهایی شامل ویدئوی بازاریابی بسیار 

تاثیرگذاری خواهد شد. 
ویدئوهای آموزشی

ویدئوهای آموزش��ی همیشه در ش��بکه های اجتماعی دارای محبوبیت 
بس��یار زیادی است. مش��تریان اغلب اوقات به دنبال یادگیری نحوه کار با 
محصوالت برندها هس��تند. این امر باید از س��وی برندها به بهترین شکل 
ممکن مدنظر قرار گیرد، در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. 
امروزه برخی از اس��تارت آپ ها به طور تخصصی در زمینه نقد و بررسی 
محصوالت و همچنین آموزش شیوه های کار با آنها فعالیت دارند. این امر 
اهمیت بس��یار زیادی برای برندها در زمینه بازاریابی و تعامل با مخاطب 
هدف خواهد داش��ت. بنابراین باید به بهترین شیوه ممکن مدنظر برندها 
ق��رار گیرد. همکاری با برخی از برندهای معتبر در این میان ایده بس��یار 
جالبی خواهد بود. این امر شانس باالیی به برندها برای استفاده از تجربیات 

استارت آپ های تخصصی در این زمینه می دهد. 
مهارت یک برند در زمینه طراحی ویدئوهای آموزش��ی موجب افزایش 
اعتبارش در میان مش��تریان خواهد ش��د بنابراین باید بهترین ویدئوهای 
ممک��ن در ای��ن زمینه را طراح��ی نمایی��م. در غیر این ص��ورت امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت کاهش خواهد یافت. 
به روز رسانی محتوای قدیمی

یکی از ایده های س��اده و جذاب برای بازاریابی ویدئویی با هزینه بسیار 
ان��دک مربوط به آپدیت ویدئوهای قدیمی اس��ت. بس��یاری از برندها به 
ویدئوهای قدیمی بازاریابی ش��ان هیچ توجهی نشان نمی دهند. این امر به 
معنای افزایش حجم آرشیو ویدئوهای بازاریابی برند بدون هیچ گونه کاربرد 

ثانویه ای است. 
اغلب ویدئوهای بازاریابی قدیمی در صورت به روز رس��انی با استفاده از 
داده های جدید امکان تاثیرگذاری دوباره بر روی مخاطب هدف را به همراه 
خواهد داشت. بنابراین برندها باید به این نکته توجه ویژه ای نشان دهند. 
هرچه توانایی یک برند برای به روز رس��انی ویدئوها با استفاده از داده های 
دقیق تر بیش��تر باشد، تاثیرگذاری بسیار بهتری بر روی مخاطب هدف به 

همراه خواهد داشت. 
برندهای بزرگ گاهی اوقات با به روز رسانی محتوای بازاریابی قدیمی شان 
نوعی نوستالژی را ترویج می کنند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها 
به همراه دارد. هرچه تعامل با مشتریان در قالب نزدیک تری صورت گیرد، 

در نهایت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ساده تر خواهد شد.
امروزه بازاریابی ویدئویی مهمترین ابزار در دس��ترس برندها محس��وب 
می شود. کسب و کارها باید به خوبی از این ابزار برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف استفاده نمایند. در غیر این صورت شانسی برای رقابت در 
بازار کس��ب و کار نخواهند داشت. وقتی از فرمت ویدئو صحبت می کنیم، 
باید حوزه ش��بکه های اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهیم بنابراین انتش��ار 
محتوای ویدئویی برند در ش��بکه های اجتماعی مهمترین نکته در زمینه 
بازاریابی خواهد بود. استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله شروع 

مناسبی برای مسیر بازاریابی ویدئویی برندها خواهد بود. 
smallbusinessbonfire.com :منبع
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swot ماتریس 
مدلی برای تصمیم سازی اصولی

یکی از اقدامات بس��یار مهم در زمینه برنامه ریزی، استفاده 
از مدل های تصمیم گیری اس��ت. در این راستا یکی از بهترین 
گزینه ها swot یا ماتریس س��وات اس��ت. قبل از پرداختن به 
دالی��ل اهمیت این موضوع، الزم اس��ت تا آگاهی بیش��تری 
 SWOT .نس��بت به این م��دل تصمیم گی��ری پیدا کنی��م
تش��کیل یافت��ه از ح��روف اول Strengths)نق��اط قوت(، 
Weaknesses)نقاط ضعف(، Opportunities)فرصت ها( 

و Threats)تهدیدها( است. 
در ای��ن روش، ش��ما ب��ه تحلی��ل عوامل درون��ی و بیرونی 
تاثیرگذار خواهید پرداخت تا در نهایت بهترین اس��تراتژی را 
بتوانی��د انتخاب نمایید. در این زمین��ه نقاط قوت و ضعف به 
عن��وان عوامل درونی و فرصت ه��ا و تهدیدها به عنوان عوامل 
بیرون��ی مطرح می ش��وند. در ادامه به بررس��ی هر یک از این 

چهار بخش خواهیم پرداخت.
1-نقاط قوت

ب��رای پیدا کرن نقاط قوت الزم اس��ت تا نگاهی چندجانبه 
داشته باشید. بهتر است که موضوع را با این سوال آغاز کنید 
که کس��ب و کار ش��ما چه مزیت هایی را نسبت به سایر رقبا 
دارد؟ در ای��ن راس��تا فرام��وش نکنید که بس��یاری از نکات، 
نقاط قوت نبوده و مواردی طبیعی در صنعت ش��ما محسوب 
می ش��وند. به همین خاطر نیز در این زمینه الزم اس��ت تا به 

دنبال مقایسه باشید. 
2-نقاط ضعف

در پیداکردن نقاط ضعف حتی نظرس��نجی از مشتریان نیز 
می توان��د کامال کارآمد باش��د. نکته  ای که بای��د به آن توجه 
داش��ته باشید این است که نقاط ضعف صرفا به معنای موارد 
فاجعه آمیز نبوده و حتی گزینه هایی که نیاز به بهبود دارند را 
نیز ش��امل می شوند. به همین خاطر توصیه می شود که حتی 
از ی��ک مورد نیز غافل نش��وید. این نکت��ه را همواره به خاطر 
داش��ته باشید که موارد بس��یار کوچک که ممکن است مورد 
توجه قرار نگی��رد، در درازمدت می تواند بحران هایی جدی را 
به همراه داش��ته باش��د. به همین خاطر ماتریس سوات، خود 
فرصتی مناس��ب برای پی��دا کردن مش��کالت موجود درون 

سازمانی است. 
3-فرصت ها 

فرصت ها ارتباطی به ش��رکت شما نداشته و به شرایط بازار 
و وضعیت کش��وری که در آن فعالیت می کنید، بستگی دارد. 
در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
است که تیم مش��اور برای خود استخدام نمایید. این افراد به 
ش��ما کمک خواهند ک��رد تا مس��ائل را از زاویه های مختلف 
مش��اهده نمایید که خود در زمینه اتخ��اذ تصمیم های بهتر، 

کامال تاثیرگذار خواهد بود. 
این نکته را نیز همواره به خاطر داش��ته باشید که حتی در 
بدترین ش��رایط نیز فرصت هایی وجود دارد که با تحلیل های 
مداوم ش��رایط بازار، بدون ش��ک به نمونه های زیادی از آنها 

دست پیدا خواهید کرد. 
۴-تهدیدها 

در آخرین گزینه نیز تهدیدها وجود دارد. این بخش مواردی 
را ش��امل می شود که بازهم به خارج از ش��رکت شما ارتباط 
داش��ته و شرایط منفی بازار را مشخص می کند. در این راستا 
فرام��وش نکنید که فرصت ه��ا و تهدیدها صرفا به موارد حال 
حاض��ر محدود نب��وده و می توان گزینه هایی ک��ه احتماال در 
آینده شاهد آنها خواهید بود را نیز شامل شود. در این زمینه 
مدیران شرکت های دیگر نیز می توانند شما را به درک بهتری 

از تهدیدها برسانند.
در نهایت شما با استفاده از اطالعات به دست آمده، باید این 
نکته را به خاطر داش��ته باش��ید که در کدام یک از این چهار 
گزینه، موارد  بیش��تری مطرح شده است. بر این اساس شما 

چهار استراتژی را خواهید داشت که شامل موارد زیر است
استراتژی نقاط قوت و فرصت ها 

در این اس��تراتژی ش��ما تمرکز خود را ب��ر روی نقاط قوت 
خواهید گذاش��ت تا با اس��تفاده از آنها از فرصت های موجود 
اس��تفاده نمایید. تحت این ش��رایط طبیعی است که دو مورد 

دیگر یعنی ضعف ها و تهدیدها کمتر مورد توجه قرار گیرد. 
استراتژی تقاط ضعف و فرصت ها

با بهبود نقاط ضعف خود الزم است تا از فرصت های موجود 
بهترین بهره برداری را داشته باشید. در این زمینه نکته ای که 
نباید فراموش کنید این است که هر دو موارد بر یکدیگر تاثیر 
مستقیم دارند. تحت این شرایط شما می توانید از فرصت های 

موجود هم برای بهبود ضعف ها استفاده نمایید. 
استراتژی نقاط ضعف و تهدیدها

این اس��تراتژی کامال دفاعی بوده و الزم است تا با تمرکز بر 
روی ضعف ها و تهدیده��ای موجود، به دنبال راهکاری جهت 

بدتر نشدن شرایط خود باشیم. 
درواقع در این استراتژی نباید انتظار داشت که رشد خاصی 
را تجربه نمایید. تحت این شرایط ممکن است این استراتژی 
را بدون فایده تصور کنید، با این حال در بس��یاری از شرایط 
خصوصا زمانی که ش��رکت اوضاع خوبی ندارد و ش��رایط بازار 

نیز بحرانی است، می تواند از نابودی شما جلوگیری کند.
استراتژی نقاط قوت و تهدیدها 

در آخرین اس��تراتژی ش��ما باید به دنبال آن باش��ید که با 
اس��تفاده از نقاط قوت خود، تهدیده��ا را خنثی و یا کمرنگ 

نمایید. 
در نهایت توصیه می ش��ود که برای درک بهتر این موضوع، 
مثال های متعددی را مشاهده کنید. درواقع بسیاری از برندها 
از این ماتریس، استفاده می کنند که الزم است تا مورد توجه 
ش��ما قرار گیرد. پس از این مرحله ش��ما آمادگی کامل برای 

استفاده درست از آن را خواهید داشت. 
liveplan.com :منبع
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   در سراس��ر دنیا مناطق بس��یار زیادی وجود دارند که از ابتدایی ترین 
نیازهای روزانه بی بهره هس��تند؛ مناطقی که کمترین امکانات را دارند و 
رس��یدگی به آنها با سرعت بسیار پایینی انجام می گیرد. از این رو کمک 
کردن به  افراد س��اکن در چنین مناطقی کار بس��یار پسندیده ای است. 
هر ش��خص حقیق��ی یا حقوقی در قبال جامعه خود و کاس��تی های آن 
مس��ئولیت دارد و شایس��ته است در این مس��یر در حد توان خود گام 

بردارد. 
متأس��فانه تعداد مناطقی که از امکانات حداقلی بی بهره هس��تند، کم 
نیس��ت. این موضوع صرفا مربوط به کشور ایران نبوده و در سراسر دنیا 
ش��اهد مناطق محروم بی شماری هس��تیم. از این رو افرادی که امکانات 
بهتر و بیشتری در اختیار دارند، نسبت به افراد حاضر در مناطق محروم 

مسئولیتی اجتماعی برعهده دارند. 
در حقیقت کمک های بشردوس��تانه می تواند به زیباترشدن جامعه و 
توزیع عادالنه تر امکانات کمک کند. دولت هر  س��اله با شناسایی مناطق 
مح��روم، اقداماتی را در راس��تای بهبود اوضاع آنه��ا در برنامه های خود 
پیش بین��ی می کند اما این اقدامات هنوز کافی نبوده و همچنان مناطق 

محروم زیادی را در کشورمان مشاهده می کنیم. 

از آنجا که رس��یدگی به همه این امور از توان دولت به تنهایی خارج 
است، باعث شده تا افراد خیر و بنگاه های اقتصادی خصوصی متعهد، به 
پای کار بیایند و در حد توان خود در زمینه های مختلف اقدامات مثبت 
و سازنده ای انجام دهند تا به رشد و بهبود وضعیت مناطق کم برخوردار 
کمک کنند. وجود افراد خیر و سازمان هایی از این دست که بدون هیچ 
چشم داشتی به بهتر شدن جامعه خود کمک می کنند به طور قطع برای 

هر جامعه یک موهبت است.
یک��ی از مهمتری��ن کمبودها در مناط��ق کمتر توس��عه یافته، فقدان 
امکانات و فضای مناس��ب آموزشی است. در واقع کودکان و جوانانی که 
در چنی��ن مناطقی زندگی می کنند از تحصیل محروم هس��تند یا برای 

ادامه تحصیل متحمل مشقت های بسیاری می شوند. 
خوش��بختانه در میان مدیران عالی رتبه کش��ور فرهیختگانی هستند 
که اندیش��ه بلندمدت دارند و علم و دانش را پایه رش��د و توسعه کشور 
می دانند. یکی از بهترین نمونه ها در این خصوص بانک پاس��ارگاد است 
که در راس��تای مس��ئولیت  اجتماعی خود، س��اخت مدرسه در مناطق 
محروم را در دس��تور کار خود قرار داده  است. درواقع این بانک تصمیم 
گرفته تا با انجام چنین فعالیت هایی از پایه  کاس��تی های جامعه را رفع 

کند تا کودکان مناطق محروم بتوانند به تحصیل مشغول شوند و آینده  
خود را بس��ازند.  ساخت بیش از ۲۶ مدرس��ه در مناطق مختلف کشور 
خود شاهد این مدعا است. وقتی به گستره جغرافیایی این مدارس نگاه 
می کنی��م به ارزش اقدامات این بانک بیش��تر پی  می بریم. س��اخت 1۳ 
مدرس��ه در استان لرستان، ۳ مورد در اس��تان گلستان و 4 مدرسه در 
اس��تان خوزس��تان به خوبی نمایانگر توجه ویژه به مناطق کم برخوردار 
اس��ت. ساخت یک مدرسه در هر یک از اس��تان های آذربایجان شرقی، 
البرز، خراس��ان رضوی، سیستان و بلوچس��تان، هرمزگان و کهگیلویه و 
بویراحمد نیز در کارنامه این بانک قرار دارد. عالوه بر ساخت مدرسه، بنا 
نهادن 1۷ کتابخانه در دیگر نقاط محروم کشور نیز از اقدامات فرهنگی 

و ارزشمند این بانک است.  
نیازی به توضیح بیش��تر نیس��ت ک��ه این م��دارس موقعیتی را برای 
کودکان و جوانان این س��رزمین فراه��م آورده تا بتوانند در یک محیط 
مناس��ب تحصیل کنند و چه بس��ا از میان آنها آینده سازان این مملکت 
معرفی ش��وند. این احساس مسئولیت باعث می شود تا در آینده جوانان 
موفق بی ش��ماری را در جامعه ببینیم که نتیجه ای جز اعتال و پیشرفت 

این مرز و بوم نخواهد داشت.  

کارفرمایان به دنبال افرادی هس��تند که نه تنها خارج از چارچوب فکر 
می کنند، بلک��ه بتوانند چارچوب های جدیدی اب��داع کنند، یک نرم افزار 
موبای��ل ب��رای آن طراحی کنند، به ای��ن فکر کنند که چط��ور می توان 
چارچوب جدید را با قیمتی مقرون به صرفه تر از دیگران تولید انبوه نموده 
و راه جدی��دی برای فروختن این چارچوب در ش��بکه های اجتماعی پیدا 

کنند. 
من به این نتیجه رس��یده ام که مش��کل اصلی و دلیل شکست افراد که 
ام��روزه به کس��ب و کار می پردازند، مقاومت در مقابل تغییر اس��ت. این 
شکست ها، پیش از همه چیز شکست در تطابق پذیری اند، با این حال این 
که تعریف ما از مقاومت در مقابل تغییر چیس��ت نیز اهمیت دارد، چراکه 
ممکن اس��ت حتی نتوانید مش��کل را در خود یا اطرافیان خود تشخیص 
دهید. برخی اوقات، مقاومت در برابر تغییر ممکن اس��ت در ظاهر به یک 
فرآیند خوب کس��ب و کار شباهت داشته باشد یا چنین به نظر برسد که 
برای خوشحالی دیگران در تالش هستید. حتی بدتر، گاهی شبیه به این 
به نظر می رس��د که به خوبی )و نه به نحو احسن( رهبری می کنید. اجازه 
بدهید درباره  این سه مورد کمی توضیح بدهم تا ببینید چقدر با برخی از 

آنها آشنایی دارید:
1. زمانی که فرآیند شما یک بهانه است

این مهمترین عامل شکس��ت خوردن کسب و کارهاست. به خاطر دارم 
که در روز اول حضورم در یک استارت آپ، در یک بخش جدید همه عالقه 
داش��تند کارها را به همان شیوه  قدیمی انجام دهند، حتی با وجود اینکه 
کامال ناکارآمد بود. آنها اصرار داش��تند که این بهترین فرآیند کسب و کار 
است. در حقیقت، این تنها فرآیند کسب و کاری بود که آنها می توانستند 

آن را درک کنند. رئیس من می دانس��ت که مشکلی وجود دارد و وظیفه  
من این بود که تیم ها را به چالش بکشم تا کارها را به شکلی متفاوت انجام 
دهند، به شکلی بهتر، سریع تر و هوشمندانه¬تر. این فرآیند جدید موفق 
بود و من در حرفه  خود پیشرفت کردم. توصیه  من به افرادی که شغل شان 
گرفتارش��ان کرده و حس اس��ارت به آنها می دهد این است که در فرآیند 
خود تغییری کامل ایجاد کنند. صرفا به دلیل موفق بودن همیش��گی یک 
روش ملزم نیستید که از آن روش استفاده کنید. جالب اینجاست که روش 
قدیمی دیگر پاسخگو نیست چراکه مشتری تقاضاهای جدیدی دارد، بازار، 
عالقه های جدیدی دارد و همکاران ش��ما مهارت های جدیدی آموخته اند. 
بس��یار غیرواقع  بینانه است که تصور کنید در وضعیتی که کسب و کار به 
ش��دت در حال تغییر است، یک فرآیند می تواند بدون تغییر باقی بماند و 

نیازی به ایجاد تغییرات گسترده  ندارد.
2. وقتی برای راضی نگه داشتن همه، هیچ کس نباید به چالش 

کشیده شود
بخش��ی از ماهیت انس��ان تمایل دارد تا همه چیز در همان شکلی که 
هس��تند ثابت و بی تغییر بمان��د. ما فکر می کنیم که این س��بب رضایت  
ماس��ت، اصول علمی جالبی پش��ت این ماجرا ق��رار دارد. ما می دانیم که 
مغ��ز ما تمایل به حفظ در ثبات مس��یرهای عصبی خ��ود دارد. ما به این 
س��بک و س��یاق عالقه مندیم. قایق را به تالطم نین��داز، از چیزهای قابل 
پیش بینی دور نش��و، از هیچ چیز تازه ای استقبال نکن. دلیل اینکه وقتی 
به مسافرت می رویم مضطرب می شویم نیز همین است، و به همین دلیل 
گاهی اوقات به جای مالقات با افراد جدید، در خانه باقی می مانیم و فیلم 

تماشا می کنیم، حتی اگر فردی برون گرا باشیم.

بنابراین اگر متوجه شدید که در شغل و حرفه  خود به بن بست خورده اید 
و احساس درماندگی می کنید، ممکن است دلیل آن این باشد که از تغییر 
استقبال نمی کنید. حقیقت این اس��ت که ما هرگز برای مدت طوالنی از 
روال های تکراری رضایت نخواهیم داش��ت. ایجاد مسیرهای عصبی جدید 
هیجان انگیز و باارزش اس��ت. ممکن اس��ت یک کارفرما به شما بگوید که 
کارها را به ش��یوه  قدیم��ی انجام دهید، اما پاداش حقیق��ی از آِن افرادی 
است که مسیر خود را تسهیل می کنند و راهبرد دارند. گاهی اوقات برای 
اینکه بتوانید خارج از چارچوب فکر کنید، باید چارچوب قدیمی را بیرون 

بیندازید.
3. زمانی که تبدیل به رهبری ترسو می شوید

من این تجربه را پشت سر گذاشته  و هنگام رهبری جمع در برابر تغییر 
ایستادگی کردم. این یکی از دالیلی که در آن زمان اوقات سختی را سپری 
می کردم. ترس آرام وارد می شود. به عنوان رهبر، گاهی اوقات به این دلیل 
مقابل تغییر می ایس��تیم که نمی خواهیم موجب رنجش دیگری شویم یا 
می ترس��یم مرتکب اشتباه ش��ویم. من رهبران خوبی را دیده ام که هرگز 
به جایگاه بزرگی دس��ت پیدا نکرده اند چراکه هرگز حاضر نش��دند کسی 
را با ایده های جدید به چالش بکش��ند. آنها هرگز نمی خواستند چیزهای 
جدی��د را امتحان کنند و تنها به چیزهایی که در گذش��ته جواب داده اند 

اعتماد دارند.
مدیرانی که در مقابل تغییر مقاومت می کنند آنهایی هستند که به نظر 
نمی توانند تشخیص دهند که همه  چیزهای اطراف آنها تغییر کرده است 
و کامال رنگی شده است، اما آنها هنوز همه چیز را سیاه و سفید می بینند.
inc/ucan :منبع

پیامدهای تغییرناپذیری بر حرفه شما چیست؟

لزوم مدرسه سازی در مناطق محروم

 علم و دانش پايه رشد و توسعه کشور
به قلم: نوا پارسونز کارشناس حوزه اقتصاد 
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اخبار

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: استاندار آذربایجان شرقی 
گفت: در دولت دوازدهم به طور متوســط هر سال ۱۱ هزار میلیارد 

تومان طرح عمرانی در استان افتتاح شده است.
محمدرضا پورمحمدی با بیان اینکه امروز در آذربایجان شرقی، 
پوشش آموزشی یعنی سطح سواد به بیش از ۹۷ درصد رسیده است، 
ادامه داد: در واقع جاماندگان از تحصیل بسیار کم شده و حتی در 
دور افتاده ترین نقاط آموزش و تربیت نیروی انسانی در اولویت قرار 
گرفته است. پورمحمدی اظهار کرد: اکنون پوشش بیمه ای ۱۰۰ 
درصد اتفاق افتاده و حتی در دورافتاده ترین نقاط آذربایجان شرقی 
دسترســی به خانه بهداشت، مرکز سالمت، درمانگاه و بیمارستان 
به نحوه شایســته ای وجود دارد. وی گفت: در دولت تدبیر و امید 
طرح تحول نظام سالمت، اجرا و به زیرساخت های بهداشتی توجه 
ویژه شــد، به گونه ای که با شــیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور از 
لحاظ زیرساختی در حوزه بهداشت و درمان دچار مشکل نشدیم و 
تمام بیماران خدمات مورد نیاز درمانی را دریافت کردند. اســتاندار 
آذربایجان شرقی با بیان اینکه دنیای امروز، دنیای فناوری اطالعات 
و ارتباطات است، خاطرنشان کرد: روستاهای ما در گذشته از نعمت 
مخابرات محروم بودند اکنون پوشش مخابراتی و اینترنت در بیش 
از ۹۰ درصد روســتاها تحقق یافته است . پورمحمدی افزود: پیش 
از انقالب تعداد معدودی دانشــگاه با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت 
دانشــجویی در کشور وجود داشت، ولی اکنون ۴ میلیون جمعیت 
دانشجویی در کشور داریم که از این تعداد حدود ۲۰۰ هزار نفر در 
۱۵۶ دانشگاه و یا شــعبه دانشگاهی در آذربایجان شرقی مشغول 
به تحصیل هســتند. وی ادامه داد: در حوزه پژوهش قبل از انقالب 
چند مقاله در سال با همراهی اساتید هندی و پاکستانی چاپ می 
شد، ولی اکنون ایران در تولیدات علمی رتبه اول منطقه را به خود 
اختصاص داده و دانشــگاه های ما به خصوص دانشــگاه تبریز جز 
دانشگاه های برتر دنیا هستند. استاندار آذربایجان شرقی گفت: در 
سال های پس از انقالب به خصوص در دولت تدبیر و امید، اهتمام 
جــدی به بحث فناوری و ایجاد مراکز رشــد و پــارک های علم و 
فناوری معطوف شده، به طوری که اکنون حدود ۲۴۰ شرکت فناور 
با ۱۷ شرکتی که دانش بنیان بوده و محصوالت شان تجاری شده، 
در استان فعال هســتند که محصوالت شان در سطح بین المللی 
عرضه می شود. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تالش شبانه 
روزی دولت برای عمران و آبادانی کشور افزود: در دهه فجر امسال 
۳ هزار و ۶۹۵ پــروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی با چهار هزار و 
۶۲۵ میلیــارد تومان اعتبار ریالی و ۳۰ میلیون و ۹۷۱ هزار یورو و 
۲۰۰ هزار دالر اعتبار ارزی در  آذربایجان شــرقی به بهره برداری 
رسید. پورمحمدی با اشاره به افتتاح سدهای مختلف در دولت تدبیر 
و امید در اســتان، اظهار کرد: ســدهای خداآفرین و قیزقلعه سی 
در اردیبهشت ماه ســال آینده با حضور روسای جمهوری ایران و 
آذربایجان به بهره برداری خواهد رسید. وی با اشاره به اقدامات انجام 
شده در ۲ سال گذشته در حوزه انرژی آذربایجان شرقی ، ادامه داد: 

نیروگاه بادی آق کندی در میانه و فاز اول نیروگاه ســیکل ترکیبی 
هریس به بهره برداری رسیده و فاز دوم نیروگاه هریس نیز به زودی 
به اتمام می رسد، ضمن اینکه عملیات اجرایی نیروگاه سهند آغاز 
شده است. استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد 
آب تبریز از زرینه رود تامین می شــود، گفت: خط انتقال قدیمی 
یک کانال بتنی بود که مرتبط دچار مشــکل می شد و اکنون خط 
جایگزین با لوله های فوالدی به طول ۱۰۰ کیلومتر اجرا شده است. 
وی اضافه کرد: یکی از پروژه های مهم استان در حوزه آب، انتقال 
آب ارس است که ۳۵ کیلومتر آن از محل اعتبارات آب های مرزی 
اجرا شــده و پمپاژ آن تا هرزندات مرند انجام شده و قرارداد ۱۰۵ 
کیلومتر باقی مانده نیز به زودی منعقد خواهد شــد. پورمحمدی 
افزود: در بخش فاضالب نیز مدوالر دوم تصفیه خانه تبریز در مراحل 
نهایی است و نصب برخی از تجهیزات باقی مانده که آن را تا پایان 
دولت به پایان می رســانیم. وی با اشاره به اقدامات انجام یافته در 
حــوزه احیای دریاچه ارومیه نیز گفت: اصلی ترین پروژه ای که در 
این دولت انجام شد، بحث انتقال آب از رودخانه زاب می باشد که 
۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تنها ۸۰۰ متر از طول این کانال 
باقی مانده که تا قبل از پایان دولت به بهره برداری خواهد رســید. 
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه صنعت، موتور محرکه توسعه 
در جامعه است، گفت: در سال های گذشته با وجود شرایط ناشی 
از تحریم های ظالمانه، اقدامات خیلی اساسی و بنیادین در بخش 
صنعت اســتان صورت گرفته است. پورمحمدی ادامه داد: تراکتور 
ســازی و صنایع پایه استان ما با فناوری دهه های ۴۰ و ۵۰ فعال 
بودند که در سال های گذشته چند خط تراکتور سازی بهینه سازی 
و به روز شد و در صنایع دیگر نیز نوسازی و بهسازی انجام گرفت، 
ضمن اینکه بیش از ۶۰۰ واحد جدید در ســال گذشته در بخش 
های مختلف در اســتان افتتاح شد. وی افزود: در صنعت شیرینی 
و شکالت به ۸۰ کشــور صادرات داریم و تبریز به عنوان پایتخت 
شیرینی و شکالت کشــور شناخته شده است. استاندار آذربایجان 
شرقی با بیان اینکه ۳۵ درصد قطعات خودروی کشور در این استان 
تولید می شود، گفت: اخیراً کنسرسیومی متشکل از شرکت های 
ایدم، چرخشــگر، سیبا موتور و انجمن ســازندگان ماشین، قطعه 
و مجموعه های صنعتی و خودرو آذربایجان شــرقی ایجاد شــد تا 

کشنده ها و خودروهای تجاری با توجه به ظرفیت های موجود در 
داخل استان تامین شود. وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی از نظر 
معادن بسیار غنی بوده و رتبه دوم کشوری را داراست، افزود: از این 
ظرفیت در گذشته کمتر استفاده شده، اما اکنون در بخش معدن 
اهتمام جدی وجود دارد و فاز دوم تغلیظ مجتمع مس ســونگون 
عملیاتی شد و فاز  سوم را شروع می کنیم و بحث ذوب و پاالیش 
نیز در مرحله نهایی شدن است. پورمحمدی ادامه داد: معدن نفلین 
سینیت ســراب نیز بیش از ۵ میلیارد تن ذخایر مکشوفه دارد که 
سال گذشته عملیات اجرایی آن با دستور ریاست جمهوری شروع 
شد و اکنون در مرحله نهایی کردن قرار داد با قرارگاه خاتم االنبیا 
هستیم. وی اظهار کرد: مزایده ۳۵۰ معدن در استان انجام شده و 
در مرحله انتخاب سرمایه گذار هستیم.  استاندار اذربایجان شرقی 
گفت: به جز معدن مس ســونگون، معادن مس متعددی در سطح 
استان از جمله در شهرستان های اهر، هشترود و بستان آباد داریم. 
وی ادامه داد: تالش می کنیم در کنار استخراج معادن شهرک های 
صنعتی مرتبط با آن معدن و در واقع صنایع پایین دستی هر کدام 
از معادن را ایجاد کنیم تا هم ایجاد اشــتغال و درآمد کرده و هم از 
ارزش افزوده این منابع بهره مند شویم. پورمحمدی با اشاره به اینکه 
در بخش کشــاورزی در حوزه کشت گلخانه ای، رتبه دوم کشور را 
به خود اختصاص داده ایم، اظهار کرد: در تولید محصوالت باغی و 
گلخانه ای از لحاظ سطح زیر کشت و بازده محصول در واحد سطح 
افزایش بسیار خوبی داشته ایم. وی افزود: در بخش کشاورزی فقط 
وسعت زیرکشت را افزایش نداده ایم، بلکه علم، دانش و تکنولوژی 
را وارد این عرصه کرده ایم و با علم نوین، اصالح بذر و شــیوه های 
آبیاری نوین وارد گود شده ایم؛ به دلیل سرمایه گذاری های خوبی 
که صورت گرفته، اکنون در تولید مرغ، گوشــت قرمز و تخم مرغ، 
مازاد تولید داریم. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به توجه دولت 
تدبیر و امید به توسعه راه های کشور، ادامه داد: راه آهن میانه- تبریز 
جز جقوق به تعویق افتاده مردم استان بود که سال گذشته تا بستان 
آباد به بهره برداری رسید و تالش می کنیم قبل از تیرماه سال آینده 
به ایستگاه خاوران تبریز برسد. وی اظهار کرد: در کشور یک هزار و 
۱۰۰ کیلومتر آزاد راه در حال اجراست که ۴۵۰ کیلومتر از آنها در 
آذربایجان شرقی ساخته می شود. پورمحمدی گفت: قطعه اول آزاد 
راه تبریز- بازرگان تا صوفیان پیشرفت خوبی دارد، تکمیل آزاد راه 
مراغه- هشترود در اولویت قرار دارد و ۹۰ درصد بزرگراه تبریز- اهر 
نیز به اتمام رســیده است. وی افزود: به دلیل تحریم های ظالمانه 
تامین مالی برای پروژه های عمرانی ســخت شده و منابع درآمدی 
محدودی داریم، بنابراین ســعی کردیم به جای شروع پروژه های 
جدید پروژه های قبلی را تکمیل کنیم. استاندار آذربایجان شرقی 
ادامــه داد: آزاد راه تبریز- خواجه-ورزقان را ادامه خواهیم داد تا به 
مرز نوردوز برسد؛ آزاد راه تبریز- اسپیران تا ورزقان جزو پروژه هایی 
است که پیشرفت خوبی داشت، ولی به دلیل محدودیت های منابع 

مالی با مشکل مواجه شده است.

اهواز - شبنم قجاوند: تلویزیون شهری مسجدسلیمان بعد از 
مدتها خاموشــی و خرابی ، به همت اداره خدمات اداری اجتماعی 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تعمیر و راه اندازی 
شد . تلویزیون شهری مسجدسلیمان بعد از مدتها خاموشی و خرابی 
، به همت اداره خدمات اداری اجتماعی شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدســلیمان تعمیر و راه اندازی شد . رییس اداره خدمات 
اداری اجتماعــی با اعالم این خبر گفت : بعد از مدتها خاموشــی 
تلویزیون شهری نصب شده در محوطه مجموعه ی فرهنگی ورزشی 
باشــگاه مرکزی بعلت  نقص فنی و کمبود قطعات یدکی ، با همت 

ســرکار خانم صالحان و پرسنل امور فرهنگی هنری و با استفاده از 
منابع داخلی موفق به تعمیر و راه اندازی مجدد این دستگاه شدیم 
. امراله عالی پور شهنی افزود : با همکاری اداره تدارکات و امور کاال 
و اداره خدمات مهندســی توانستیم ضمن تهیه قطعات یدکی الزم 
قطعات معیوب را تعویض نماییم تا مجدداً این رسانه برای خدمت به 
شــهروندان روشن و راه اندازی شود . وی اظهار داشت : با همکاری 
اداره روابط عمومی و اداره HSE پیام های بهداشتی و هشدار دهنده 
در خصوص رعایت موارد حفاظت بهداشــت فردی در برابر ویروس 
کرونا - نقش آفرینی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 

در اراه خدمات مختلف حوزه ی مسئولیت های اجتماعی و همچنین 
برنامه های فرهنگی ورزشی صدا و سیما از این رسانه جهت آگاهی 
بخشی عمومی پخش می گردد . وی خاطر نشان کرد : با این اقدام 
۴۰۰ میلیون ریال بابت عدم پرداخت هزینه دستمزد شرکت ارایه 

کننده سرویس های تعمیراتی صرفه جویی شد .

رشت - خبرنگار فرصت امروز: با افزایش روزافزون تاسیسات و 
ایستگاه های گاز استان، لزوم نظارت هرچه بیشتر روز به روز افزایش 
می یابد و شرکت گاز استان گیالن با دارا بودن زیرساخت های الزم، 
پیشــرو در اجرای پروژه های مانیتورینگ در سطح کشور می باشد. 
روابط عمومی گاز گیالن- رضا حیدری نژاد رئیس واحد اندازه گیری 
و توزیع گاز گیالن با اعالم این موضوع که شرکت گاز گیالن پیشرو 
در اجرای پروژه های مانیتورینگ در سطح کشور است، اظهار داشت: 
هم اکنون تمامی ایستگاه های تقلیل فشار گاز و صنایع استان با هدف 
پایداری و استمرار جریان گاز مصرف کنندگان بویژه در زمان بحران 
در سامانه های این شرکت مانیتور می گردد. وی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر ۴۵ ایستگاه تقلیل فشار CGS و ۹۴ ایستگاه CNG در 
استان از طریق سامانه مانیتورینگ گاز گیالن به صورت شبانه روزی 
مورد پایش و نظارت قرار می گیرند، گفت: این واحد عالوه بر کنترل 
ایستگاه ها، ۷۰۰ مشــترک عمده را به سامانه مانیتورینگ متصل 
کرده و مصــارف آنها را از راه دور قرائت می کند. حیدری نژاد انجام 
کالیبراسیون ۵۰۰ دستگاه کنتور توربینی و۵۰۰  تصحیح کننده به 
منظور اندازه گیری صحیح و بدون خطای حجم گاز مصرفی، انجام 

مفاد پیمان پشتیبانی از سامانۀ مانیتورینگ و تجهیزات اندازه گیری 
و نصب و بهره برداری از دو دســتگاه کنتور آلتراسونیک در ایستگاه 
گاز نیروگاه سیکل ترکیبی به منظور اندازه گیری دقیق تر حجم گاز 
مصرفی را از دیگر اقدامات مهم واحد اندازه گیری عنوان نمود. رئیس 
واحد اندازه گیری و توزیع گاز گیالن درخصوص دریافت و پایش آمار 
فشار گاز ورودی به استان توضیح داد: اطالعات فشار گاز ورودی در 
ایستگاه های CGS در چهار مقطع زمانی در طی یک شبانه روز و 
همچنین اطالعات مصرف ایستگاه ها در ساعات پایانی شبانه روز در 
ادارات گازی که نقاط تحویل تحت نظارت آنها می باشــد در سامانه 

بطور مرتب ثبت شــده و تحت کنترل و پایــش قرار می گیرد. وی 
ادامه داد: اطالعات جمع بندی شــده تحت عنوان گزارش مصرف و 
فشــار روزانه به مدیرعامل و معاونین و رؤسا ارسال شده و در پایان 
ماه نیز حجم گاز دریافتی در نقاط تحویل، پایش، کنترل و محاسبه 
گردیده و به منطقــۀ ۹ عملیات انتقال گاز ارائه می گردد.  حیدری 
نژاد خاطرنشان ساخت: هم اکنون اطالعات فشار و مصرف گاز نقاط 
تحویل به صورت آنالین در سامانه پایش و کنترل شده و واحد اندازه 
گیری و توزیع گاز به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مسئولین مربوطه 
در خصوص وضعیت فشــار و مصرف گاز در نقاط تحویل می باشد. 
رئیس واحد اندازه گیــری و توزیع گاز گیالن درخصوص نظارت بر 
طراحي شاخه ها و مسیرهاي اندازه گیري جریان گاز به منظور حفظ 
تعادل حجم گاز دریافت شده و حجم گاز تحویل شده به نقاط مصرف 
گفت: درجهت تحقق این مهم اقدامات مهمی همچون طبقه بندی 
اطالعات نقاط و شیرهای رینگ بین شهری، هماهنگی با حوزۀ بهره 
برداری به منظور کنترل شــیرهای رینگ بین شهری، کنترل فشار 
ورودی و خروجی ایستگاه ها در سامانه های مختلف و همچنین پایش 

حجم گاز مصرفی و ظرفیت آنها صورت گرفته است.

افتتاح ۶۰۰ واحد تولیدی جدید در آذربایجان شرقی

صادرات شیرینی و شکالت آذربایجان شرقی به ۸۰ کشور دنیا

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

تلویزیون شهری مسجدسلیمان مجدداً راه اندازی شد

شرکت گاز استان گیالن، پیشرو در اجرای پروژه های مانیتورینگ در سطح کشور است

رییس اداره فرهنگ وارشاداسالمی شاهرود؛
رسانه های شاهرود با فضاسازی مناسب به سالمت وارتقای  امنیت انتخابات 

کمک کنند
شاهرود_حسین بابامحمدی؛ رییــس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان شاهرود گفت: رســانه ها با فضاسازی مناسب به ارتقای امنیت 
و سالمت انتخابات کمک کنند و همچنان در جهت گیری روشنگرانه برای 
انتخاب صحیح و درســت از سوی مردم تالش هدفمند داشته باشند. رضا 
مهدیان  در نشســت هم اندیشی با خبرنگاران درباره انتخابات پیش رو ، با 
بیان اینکه رسانه ها در انتخابات نقش تعیین کننده دارند، گفت: نقش و تاثیر 
رسانه ها بر افزایش سطح آگاهی و تشویق به انتخاب اصلح بیشتر از گذشته 
در این دوران احساس می شود. وی تاکید کرد: نقش مهم رسانه ها به عنوان 
جزیی از ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان مهمترین پل ارتباطی و تاثیرگذار بر افکار عمومی در انتخابات مهم و تعیین 
کننده است. وی همدلی، اتحاد و روشنگری را از عوامل مشارکت حداکثری در انتخابات برشمرد و تصریح کرد: نقش رسانه ها و 
فضای مجازی در روشنگری و هدایت افکار عمومی به ویژه اهمیت برخی موضاعات مانند انتخابات بر کسی پوشیده نیست. مهدیان 
ادامه داد: در جریان انتخابات براســاس نقش ذاتی مطبوعات و رســانه که همانا روشنگری و مطالبه گری از نامزدها در چارچوب 
قانون است، در دستور کار قرار گیرد. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شاهرود افزود: در دوران کنونی نشریات و فضای مجازی 
بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده اند و به عنوان یکی از منابع اطالعاتی فراگیر و گسترده در دسترس همگان قرار دارند. وی 
به نقش رسانه ها در جریان انتخابات و شکل دهی افکار عمومی جامعه برای حضور و انتخابات اصلح اشاره کرد و گفت: وجود رسانه 
ها در هر جامعه یک مقوله تشریفاتی نیست بلکه در زمان های حساس آنان نقش پررنگی درشکل گیری و پیشبرد اهداف انقالب 
اسالمی ایفا کرده اند.    مهدیان انتخابات را یکی از مظهرهای مهم مردم ساالری دینی خواند و اظهار داشت: وظیفه رسانه ها قبل از 
رویدادهایی مانند انتخابات این است که برای حضور پرشور همراه با شعور و آگاهی مردم تالش کنند. رییس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شاهرود تصریح کرد: نشریات، خبرگزاری ها و رسانه های مکتوب از جمله شنیداری و دیداری در این شهرستان همواره با 

تمام ظرفیت کنار مردم و مسووالن حاضر بوده و برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسالمی تالش کرده اند.

با حضور میر منطقه 9 عملیات انتقال گاز انجام شد : 
آیین درختكاری در حریم اختصاصی خط لوله کیاسر- ساری

ســاری – دهقان : هزار اصله نهال در حریم اختصاصی خط۴۲ اینچ کیاسر-
ساری در روز درختکاری کاشته شد

به مناسبت روز درختکاری به عنوان نمونه بخشی از حریم اختصاصی خط 
لوله انتقال گاز کیاســر به ســاری درختکاری شد. این مراسم با حضور مدیر و 
اعضای هیات رییسه برگزار گردید. مقدم بیگلریان در حاشیه این مراسم اظهار 
داشــت: با توجه به این که در کمیته مسئولیت اجتماعی منطقه، طرح نوین 
کمربند ســبز برای اولین بار مطرح گردید و مقرر شد ضمن تالش و توجه به 
اهمیت فضای سبز در محیط زیست، در حاشیه حریم اختصاصی خطوط لوله 
انتقال گاز با نگرش به مشخص نمودن حد نهائی حریم اختصاصی، مانع تعرض 
مجاورین به حریم گردد. در نتیجه به عنوان طرح پیشرو، ۱۰۰۰ اصله نهال از مناطع طبیعی استان مازندران تحویل و در حاشیه حریم 
اختصاصی خط لوله ۴۲ اینچ کیاسر - ساری کاشته شد. بیگلریان با اشاره به مشکالت فراوان تجاوز به حریم با توجه به تراکم جمعیتی، 
اراضی کشــاورزی، باغ ها و مزارع فراوان در اســتان های شمالی، مشخص نمودن مرز حریم اختصاصی را از دغدغه های مهم منطقه ۹ 
عملیات انتقال گاز برشمرد. ایشان در ادامه ضمن تشریح اهمیت باالی حفاظت از محیط زیست و اهتمام منطقه در توجه به این مهم، 
ابراز داشــت در طرح کمربند سبز، ضمن توجه به فرهنگ زیبای درختکاری، حد نهائی حریم اختصاصی خطوط انتقال گاز در گستره 

پرتراکم سطح منطقه مشخص خواهد شد.

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

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق هرمزگان گفت: در یک ماه گذشــته ۱۴۱ دستگاه غیرمجاز تولید ارز 
دیجیتال در بندرعباس شناسایی و جمع آوری شد. مهندس هاجر عبدی 
افزود:این دستگاهها در سه نقطه شهرستان بندرعباس شناسایی شدند که 
بصورت غیرمجاز از برق خانگی برای فعالیت اســتفاده می کردند. به گفته 
وی، دستگاههای استخراج ارز دیجیتال از وسایل پرمصرف برق هستند که 
استفاده از برق غیرمجاز باعث هدر رفتن انرژی و افزایش تلفات برق در شبکه 
توزیع برق می شود. واگذاری  انشعاب برق برای تولید ارز دیجیتال منوط به 
اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت است اما برخی سودجویان برای کسب سود بیشتر و استفاده از برق ارزان، در منازل و 
اراضی کشاورزی اقدام به تولید ارز دیجیتال می کنند. عبدی اضافه کرد: دستگاههای تولید ارز دیجیتال نیاز به مصرف باالی برق 
دارد و استفاده از آنها نیاز به دریافت انشعابهای خاص دارد  به همین خاطر نیز برخی افراد برای سود بیشتر از برق خانگی استفاده 
می کنند. در صورت شناسایی عالوه بر جمع آوری این دستگاهها، متخلفان نیز به مراجع قانونی معرفی می شودند. وی در ادامه با 
اشاره به انعقاد تفاهم نامه شرکت توزیع نیروی برق با نیروی انتظامی گفت: این شرکت با همکاری نیروی انتظامی امسال چندین 
مرکز غیرمجاز در شهرستانهای استان شناسایی کرده است که با توجه به افزایش استفاده از دستگاههای تولید ارز دیجیتال، رصد 

و شناسایی مراکز غیرمجاز به شدت پیگیری می شود.

آیین تودیع و معارفه فرمانده پایگاه شهید سلطانی منطقه گلستان برگزار شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید سلطانی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.این مراسم با حضور فرمانده حوزه بسیج شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، فرمانده حوزه 
بسیج ادارات کل استان گلستان، مدیر منطقه، معاونین و روسای واحدهای در سالن جلسات منطقه برگزار شد.در این مراسم مدیر 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان ضمن تبریک ایام والدت با سعادت امام جواد)ع( و امیرالمومنین حضرت 
علی)ع( و خوش آمد گویی به مدعوین، گفت:بسیج مولود انقالب اسالمی و چشم روشنی ملت و امت است.عیسی افتخاری افزود: 
بسیج مایه عظمت و افتخار ماست و ما باید راه نجات کشور را با نگاه بسیجی به مسایل داخلی و خارجی انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس ارزیابی نماییم چرا که ضامن بقای این انقالب و دســتاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی، بسیج که نهادی از بطن 
جامعه است می باشد.فرمانده حوزه بسیج شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی کشور نیز با اشاره به نقش بسیج و روحیه بسیجی 
کارکنان در دوران دفاع مقدس و پس از آن در زمان تحریم های اقتصادی، کارکنان شــرکت نفت را سربازان خط مقدم دفاع و 
خدمت به کشــور نامید که هم در زمان جنگ و هم در زمان بازســازی کشور و همچنین دوران تحریم با کار و فعالیت جهادی، 
کمک بسیار موثری به اقتصاد کشور نمودند.داود عربعلی ضمن تقدیر از خدمات محمد علی مشکور و آرزوی موفقیت برای عیسی 
افتخاری، مواردی از نقش شرکت نفت و ایثارگری های کارکنان این شرکت در زمان پیروزی انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس 
را بیان کرد.در ادامه سرهنگ تناور، فرمانده حوزه بسیج ادارات کل استان گلستان اظهار داشت: تفکر بسیجی ضامن برون رفت 
از تمام تهدیدها و مشــکالت اســت و هرکجا که بسیج وارد میدان شد، به جهت استفاده از نیروهای جوان و توانمند و تالشگر، 
موفق شدیم. در پایان این مراسم حکم انتصاب عیسی افتخاری به عنوان فرمانده بسیج پایگاه شهید سلطانی منطقه گلستان به 
وی اعطا شد و با اهدای لوح هایی از سوی فرمانده حوزه بسیج شرکت ملی پخش و سازمان بسیج کارمندان استان، از خدمات 

محمد علی مشکور قدردانی گردید.

چهارمین جلسه کمیته منابع و مصارف آب استان گیالن برگزار شد
 رشت - خبرنگار فرصت امروز:  به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای گیالن؛ در این کمیته، بیالن سال آبی جاری  تاکنون، وضعیت 
حجم ذخایر سدهای مخزنی، وضعیت بارش های جوی در حوضه های آبریز 
داخلی و سد سفید رود، تجهیز اراضی و میزان سطح شخم زمستانه، موانع و 
مشکالت آبیاری و برنامه ریزی جهت رفع آن  توسط اعضاء حاضر در جلسه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
   در پایان آبگیری بموقع آبندانها، تجهیز و تعمیر ایســتگاهای پمپاژ، 
الیروبی انهار نیازمند به الیروبی و همچنین همیاری و مشارکت کشاورزان 
عزیز و مسئولین تأکید شد.   شایان ذکر است اعضاء کمیته منابع و مصارف آب استان متشکل از نمایندگانی از شرکت های آب 
منطقه ای، آب و فاضالب، بهره برداری از شــبکه های آبیاری، توزیع برق، ادارات کل هواشناسی، محیط زیست، مدیریت بحران، 
شــیالت، منابع طبیعی، موسسات تحقیقات برنج و ماهیان خاویاری، سازمانهای برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی و شورای حفظ 

حقوق بیت المال می باشد.
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قم - خبرنگار فرصت امروز: مراســم نمادین اهدای هنرکارت 
به تعدادی از هنرمندان پیشکسوت استان قم برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم، مراسم 
نمادین اهدای هنر کارت به تعدادی از هنرمندان پیشکسوت استان با 
حضور دکتر سلیمان پور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار، 
سیدموســی حسینی کاشــانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
جمعی از هنرمندان و مسئولین استان در جلسه شورای اطالع رسانی 
برگزار شد. در ابتدای مراسم دکتر سلیمان پور درخصوص تکریم هنر 
و هنرمند گفت: درست است آثار و تابلوهای هنری به یک قیمتی داد 
و ستد می شود ولی در واقع ارزش آثار هنری خیلی بیشتر از آن است 
که بتوان برای آن قیمت گذاری کرد. ایشــان همچنین از هنرمندان 
حاضر در جلســه که به توسعه هنر و فرهنگ در جامعه اهتمام ویژه 

دارند، تقدیر و تشــکر کرد. در ادامه سیدموســی حسینی کاشانی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت: همزمان با شیوع 
کرونا، هنرمندان دچار خســارت های فراوانی در حوزه های مختلف 

هنری و فرهنگی شــدند و تداوم این بیماری، برنامه های پیش بینی 
شــده برای آینده را هم تعطیل کرد. در این راستا، صندوق اعتباری 
هنر به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تالش های فراوانی 
جهت جبران بخشی از این خسارت ها انجام داده است که یکی از این 
موارد اهدای هنر کارت به تمام هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر 
می باشد. در استان قم ۱۵۰۰ نفر عضو صندوق اعتباری هنر می باشند 
و تاکنــون بیش از ۱۱۰۰ نفر هنــر کارت ثبت نام نموده اند و بخش 
قابل توجهی از هنر کارت ها تحویل شده و بقیه در حال توزیع شدن 
می باشد. در ادامه مراسم، به صورت نمادین و به نمایندگی از اصحاب 
فرهنگ و هنر استان قم، به ۴ نفر از اعضایی که دارای درجه ۱ هنری 
)معادل دکتری( می باشند به نام های حسن آهنگران، محمدحسین 

رازقی، ناصر طاوسی و ابوالفضل خزائی، هنر کارت اهداء گردید.

اهدای هنرکارت به هنرمندان پیشكسوت استان قم
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اگر عالقه مند به دنیای کس��ب و کار باشید و مطالب و اخبار مرتبط 
ب��ا آن را دنبال کنید، احتماال از زب��ان کارآفرین ها صحبت های زیادی 
درباره دشواری های پیش ِرو برای راه اندازی کسب و کار تازه شنیده اید. 
مسئله اینجاست که کمتر کارآفرینی راجع به چگونگی کسب موفقیت 
در بلندمدت و ماندگاری کسب و کار صحبت می کند و از تجربه هایش 
در این باره حرف می زند. به بیان بهتر، همان مراحل اولیه شروع کسب 
و کار جدید اس��ت که همه توجه ها را به خود جلب می کند، اما در این 
میان، کاری وجود دارد که به مراتب از آن دشوارتر است: این کار چیزی 
نیس��ت جز ماندگار نگه داشتن کس��ب وکار در بلندمدت. این مطلب را 
به همین موضوع اختصاص داده ایم. در ادامه، ش��ما را با چهار حقیقت 

ناگفته برای ایجاد کسب و کاری ماندگار آشنا خواهیم کرد.
همه ما کم وبیش با آمار و ارقام دلهره آور کسب و کارهای تازه ای که 
کارشان نهایت امر به شکس��ت انجامید آشناییم؛ کسب و کارهایی که 
بعضا حتی س��ال های پرتنش ابتدایی را دوام آوردند، اما متأس��فانه در 
ادامه مسیر، روند موفقیت های شان به پایان رسید و دچار ورشکستگی 
ش��دند. اولین چیزی که باید در ذهن داشته باشیم این است که اجازه 
ندهیم آمار و ارقام این چنینی مرددمان کند یا انگیزه را از ما سلب کند.
ش��اید صحبت از کارآفرینان موفق کمی کلیش��ه ای ش��ده باشد، اما 
نمی توانیم از این مسئله چشم پوشی کنیم که بیشتر آنها، از استیو جابز 
گرفته تا کسانی مثل آریانا هافینگتن، در ابتدای کارشان موفق نشدند؛ 

باوجوِداین ناامید نشدند و از تالش بازنایستادند.
اما رمز کار این کارآفرین های موفق چه بوده است و چطور توانسته اند 

کسب و کارشان را ماندگار کنند؟ در ادامه به شما خواهیم گفت.

 ر1. راجع به وعده ها و قول هایی که می  خواهید بدهید، 
خوب فکر کنید

کارآفرین های بس��یاری هس��تند که از روی هیجان یا هر چیز دیگری، 
قول های زیادی به مشتری ها و مخاطبان شان می دهند، اما در ادامه مسیر، 
در عملی کردن این وعده  و وعیدها ناتوان می مانند. هیچ وقت نباید تأثیر و 
قدرت کلمات و گفته های مان را دست کم بگیریم: کافی است دهان به دهان 
میان مخاطب های شما بگردد که فرضا کیفیت محصوالت تان آنقدر که ادعا 
می کنید خوب نیست یا مثال خدمات شما با انتظاراتی که در ابتدای امر به 
وجود آوردید همخوانی ندارد. در چنین شرایطی، دیگر دشوار است بتوان 

به آینده کسب و کار امیدوار بود.
قول ها و وعده  و وعیدهای بی پایه واس��اس فقط مشتری ها را کالفه یا 
ناامید نمی کند، بلکه باعث بی اعتمادی آنها هم می شود. رابطه کسب و 
کار با مش��تری، مثل هر رابطه دیگری در زندگی، در درجه اول بر پایه 
اعتماد شکل می گیرد. اگر نتوانیم این اعتماد را در مشتری ها به وجود 
بیاوریم یا به هر دلیلی اعتمادشان را از دست بدهیم، ادامه کار دشوارتر 
از چیزی خواهد ش��د که در نگاه اول ممکن اس��ت به نظر برسد. پس 
خوب راج��ع به وعده ها و قول هایی که می خواهید بدهید، فکر کنید و 
تمام��ی جوانب امر را بس��نجید و ببینید آیا توان عملی کردن ش��ان را 

دارید یا خیر؟ بعد از آن با مشتری های تان در میان بگذارید.
2. قدردان کارکنان خوب و مستعِد خود باشید

اگر واقعا می خواهید کس��ب و کار ماندگاری داش��ته باشید، یکی از 
اولویت های تان باید به خدمت گرفتن افراد مس��تعد و حفظ آنها باشد. 
کارکنانی خوب هس��تند که کسب و کار را ماندگار می کنند؛ در سوی 

دیگر اگر کارکنان از صالحیت کافی برخوردار نباشند، کسب و کارتان 
جز رؤیایی زودگذر چیز دیگری نخواهد بود.

کارکنان خوب می توانند از پِس کارهای روزمره به بهترین نحو ممکن 
بربیاین��د و به این صورت، زمان کافی در اختیار ش��ما قرار می گیرد تا 
روی مس��ائل مهم تری نظیر چگونگی گس��ترش و رش��د بیشتر و بهتر 

کسب و کار تمرکز کنید.
درست اس��ت که نرخ بیکاری باال است، اما فراموش نکنید کسی که 
واقعا در کارش حرفی برای گفتن داشته باشد، به دریافت دستمزد کم 
رضای��ت نمی دهد و ترجیح می دهد بیکار بماند. وقتی چنین کارکنانی 
پیدا کردید، دس��تمزدی منصفانه برای ش��ان در نظ��ر بگیرید و به آنها 

نشان بدهید که قدردان زحمات شان خواهید بود.
3. رودرروی مشکالت و سختی ها بایستید و پا پس نکشید

کارآفرینی و راه اندازی کس��ب و کار تازه س��خت و دش��وار است. در 
این مس��یر، مش��کالت زیادی پیِش روی تان قرار خواهد گرفت. درست 
در هم��ان لحظ��ه ای که فکر می کنی��د همه کارها طب��ق انتظار پیش 
می رود، ناگهان گرهی به کارتان می خورد. اگر می خواهید کسب و کار 
ماندگاری داش��ته باش��ید، نباید در مقابل این مسائل و مشکالت شانه 

خالی کنید و ناامید شوید.
در کس��ب و کار ت��ازه  گاه��ی کارها به قدری بهم می ریزد و ش��رایط 
بغرنج می شود که شاید دل تان بخواهد قید همه چیز را بزنید. در چنین 
مواقعی بهتر اس��ت کمی راج��ع به انگیزه تان از راه اندازی این کس��ب 
و کار در روزه��ای اول فکر کنید و به این ش��کل ب��ه خودتان دلگرمی 
بدهید. بعد از آن با تکیه بر توانایی ها و نقاط قوت کارکنان تان برای هر 

مش��کلی به طور جداگانه راه حلی پیدا کنید. مطمئن باشید که به مرور، 
روند کارها همانی خواهد شد که انتظارش را دارید.

اش��تباه کردن جزء جدایی ناپذیر هر نوع کسب و کاری است، به ویژه 
در اوایل کار. به این اش��تباه ها به چشم فرصتی برای کسب تجربه های 
جدی��د نگاه کنید و به عنوان کس��ی ک��ه وظیفه دش��وار کارآفرینی را 
متحمل شده است، سعی کنید با برداشتن قدم های بهتر و لحاظ کردن 

تغییرات الزم در جهت بهبود کسب و کارتان تالش کنید.
۴. همیشه با مشتری ها در ارتباط باشید

یکی از اش��تباهاتی که بسیاری از کسب و کارها مرتکب آن می شوند 
این اس��ت که ارتباط با مش��تری را صرفا محدود به زمانی می کنند که 
در حال جذب آنها هس��تند. کافی است مشتری قرارداد را امضا کند یا 
محص��ول را خریداری کند؛ بعد از آن به کلی فراموش��ش می کنند و به 

سراغ جذب مشتری جدید می روند.
ش��ما این اشتباه را نکنید و همیشه با مش��تری ها در ارتباط باشید، 
حتی مشتری های س��ابق تان. گاه به گاه با ارسال پیام یا ایمیلی جویای 
نظر آنها شوید و از آنها بخواهید صادقانه بازخورد خود را مطرح کنند. 
هرچند گرفتِن بازخورد صادقانه گاهی کار راحتی نیست )مثال اینکه از 
شخصی بپرسید چرا دیگر نمی خواهد مشتری کسب و کار شما باشد(، 
اما به هر حال، به بهتر ش��دن ِوجهه کس��ب و کار ش��ما و رابطه تان با 
مشتری های سابق کمک می کند. در این صورت، اگر بعدها کسی از او 
س��راغ کس��ب و کاری قابل اعتماد را بگیرد، به احتمال زیاد از شرکت یا 

سازمان شما اسم خواهد برد.
inc/chetor:منبع

۴ حقیقت ناگفته که برای داشتن کسب و کاری ماندگار بايد بدانید
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معلمان روحانی به م��ا یاد داده اند که زندگی، در لحظه 
در جریان اس��ت و هیچ چی��ز به  جز حال  ، وج��ود ندارد، 
 )Albert Einstein( دانشمندانی مانند آلبرت اینشتین
نی��ز آن را تایید کرده اند. ما فک��ر می کنیم زمان مثل یک 
خط اس��ت، اما فقط چون حال را درک نمی کنیم ذهن ما 
به طور مداوم از گذش��ته )خاطره ها( به آینده )انتظارات( 

می پرد. 
ه��ر دوی این حالت های ذهن��ی، مخصوصا آینده، زمینه  
پرورش ترس را مهیا می کنند؛ فکر اینکه چه اتفاقی ممکن 
اس��ت رخ ده��د و چه چیزی م��ا را پایین بکش��د، اما این 
س��ناریوها به ن��درت اتفاق می افتند و فکر ک��ردن به آنها ، 
ترس را به جانمان می اندازد. کاری که ما باید انجام دهیم، 
این اس��ت که توجه خود را روی زمان حال متمرکز کنیم 
و ترس های خود را آرام کنیم. این س��ه اس��تراتژی را برای 
زندگ��ی در حال حاضر و گذش��تن از ترس خ��ود، تمرین 

کنید:
1. خودتان شاهد افکارتان باشید

ما همیش��ه درگیر این هس��تیم که انرژی خود را صرف 
چ��ه چیزهایی کنیم. وقتی افکارم��ان همین گونه تصادفی 
وارد مغزمان می ش��وند یا به آنه��ا جهت می دهیم یا از آنها 
می گذری��م، حتی وقتی ک��ه می خوابیم، مغز م��ا در حال 
تصمیم گیری اس��ت. زمانی که ما شاهد افکار خود باشیم، 

این افکار توان خود را از دست می دهند.
روحانیون همیش��ه ما را به ای��ن کار که اصطالحا به آن 
»حضور ذهن« می گویند، تش��ویق کرده  اند. راهب بودایی، 

تیک نات هان )Thich Nhat Hanh( گفت:
ترس ما را بر گذش��ته و یا نگران آینده متمرکز می کند. 
اگر م��ا بتوانیم ترس خود را درک کنی��م، می توانیم درک 

کنیم که در حال حاضر ما بسیار خوب هستیم.
 به افکار خ��ود توجه کنید. ببینید که چگونه هر فکر به 
فکر دیگر منجر می ش��ود و این زنجیره ادامه پیدا می کند. 
کمی ک��ه دقت کنی��د ، می بینید که افکارتان همیش��ه یا 

درباره  گذشته است، یا  درباره  آینده.

2. این قدر روی زمان تمرکز نکنید
»زون« )The Zone(، ذهنیتی اس��ت که ورزش��کاران 
اغلب درب��اره اش صحبت می کنند. در ای��ن ذهنیت، زمان 
متوقف می شود. همه ما این حالت را تجربه کرده ایم؛ بدون 
اینکه بدانیم ، ناخودآگاه زمان از دس��ت مان در می رود، اما 
بیش��تر مردم به این تجربه اعتماد ندارند. بس که در زمان 
حال زندگی نمی کنند، این تجربه برای شان جدید است. یا 
هم��ه فکر می کنند تنها راه لذت بردن از زمان حال، انجام 
دادن کارهای خارق العاده، مثل باال رفتن از یک کوه یا دوی 
ماراتون اس��ت. آنقدر کم در زمان حال زندگی می کنیم که 

تجربه لذت از زمان حال، برای مان ترسناک است.
اما این حالت، حقیقی ترین و درست ترین حالت شما است 
و ترس در آن جایی ندارد. س��عی کنی��د تا جایی که ممکن 
اس��ت در این حالت بمانید. موانعی که جلوی این وضعیت را 
می گیرند، کنار بزنید. این روش ها را امتحان کنید: به اطراف 
خود با آرامش تمام نگاه کنید، به خط های دست تان نگاه کنید 
و... ببینی��د وقتی این کارها را می کنید، س��ر خود را چگونه 
حرکت می دهید. شاهد تک تک کارهای تان باشید. چه بخشی 

از شما شاهد این کارها است؟
3. خودتان را در قلب خود محاصره کنید

تمرک��ز روی ح��ال، م��ا را در مرکز قلب م��ان که مکان 
آگاهی های ماس��ت، قرار می دهد: میدان الکترومغناطیسی 
ک��ه از قلب می آی��د، ۶0 برابر بزرگ تر از آن چیزی اس��ت 
 ،)Carl Jung( که از مغز نش��أت می گیرد. کارل یون��گ

بنیان گذار روانشناسی تحلیلی می گوید:
 دید ش��ما فقط وقتی واضح خواهد شد که قلب خود را 
بشناسید. هرکه حواسش به بیرون باشد، فقط رویا می بیند 

و هر که به درون خودش نگاه کند، هشیار می شود.
 قدردان��ی، کلی��دی ب��رای تمرکز بر روی قل��ب و حال 
حاضر اس��ت. با این کار ، احساس هم ذات پنداری ما نسبت 
ب��ه خودمان و دیگران ، بیش��تر می ش��ود و آن حس ترس، 
س��رزنش و قضاوت را از بین می برد. ما به طور پیش فرض 
همیش��ه به دنبال مقصر هستیم بنابراین باید به افکار خود 

توجه کنیم و سعی کنیم هوشیارانه آگاهی قلب خود را به 
دس��ت آوریم. از خودتان بپرسید می خواهید چه چیزی به 
دنیا هدیه کنید و اینکه آیا انتظار همین رفتار را از دیگران 

هم دارید یا نه.
وقت��ی به قلب خ��ود نگاهی می کنیم و س��عی می کنیم 
در ح��ال حاضر زندگ��ی کنیم، می توانیم برای مش��کالت 
خ��ود، راه حل های خیل��ی بهتری پیدا کنی��م و تصمیمات 
درس��ت تری بگیریم. هرچه بیش��تر این مسئله را از طریق 
آگاهی روز افزون خود تمرین کنیم، اتفاقات خوب بیشتری 
رخ خواه��د داد. این گون��ه به ج��ای تمرکز ب��ر روی افکار 

اشتباه، بر روی واقعیت ها تمرکز می کنیم.
زمان��ی که بر روی قلب خود تمرکز می کنیم ، حواس مان 
ب��ه حال حاضر جمع می ش��ود، دیگر ناخ��ودآگاه از چیزی 
نمی ترس��یم و می توانیم به طور باورنکردن��ی انتخاب های 
درس��تی کنیم. ما می توانیم عش��ق را بر ترس، ش��فقت را 
ب��ر قضاوت، بخش��ش را بر نفرت و لط��ف را بر محکومیت 
ارجحی��ت بدهی��م. تمام تصمیم��ات ما ب��رای خودمان و 
اطرافیان مان، به طرز واضحی بهتر و درست تر خواهد بود.

االن ک��ه دارید این مقاله را می خوانید و تنها بر روی این 
کلمات تمرکز کرده اید، همه چیز مرتب و خوب اس��ت، اما 
ت��ا به فکر آینده می افتید )مثال می گویید »چگونه می توانم 
شغل بهتری پیدا کنم؟«( یا به گذشته فکر می کنید )مثال 
می گویید »ای کاش دیش��ب فالن ح��رف را نمی زدم«( و 
این گونه ترس و مشکالت تان دوباره از سر شروع می شوند. 
واقعیت این اس��ت که شما می توانید مش��کالت زیادی به 
وجود آورید، اما اگر در حال حاضر بمانید، برای تان مشکلی 

پیش نمی آید.
پ��س از چیزهای س��اده، از جمله اینکه زنده هس��تید، 
دارید نفس می کش��ید و می توانی��د این کلمات را بخوانید، 
سپاس گزار باش��ید. انتخابی که باید بکنید این است که از 
زم��ان حال لذت ببری��د. در این مکان و در این زمان، هیچ 

جایی برای ترس وجود ندارد.
PickTheBrain/ucan :منبع 

3 استراتژی برای زندگی در لحظه و غلبه بر ترس های تان

رقابت آمازون و والمارت و تحول دنیای خرده فروشی

آمازون و والمارت نام های شناخته ش��ده ای در زمینه خرده فروش��ی هس��تند. این دو برند در طول 
س��ال های اخیر با رقابت فشرده ای که با هم دارند، صنعت خرده فروشی را دستخوش تغییرات زیادی 
نموده اند. بسیاری از خرده فروشی ها و شرکت های بزرگ در طول یک سال اخیر با توجه به مشکالت 
ناش��ی از کرونا ش��روع به کاهش تعداد کارمندان و توقف روندهای توس��عه کسب و کارشان کرده اند. 
وضعی��ت آم��ازون و والمارت در این میان به طور کامل متفاوت اس��ت. این دو برند برنامه های تازه ای 
برای خدمت رس��انی به مش��تریان در دستور کار قرار داده اند. یکی از مهمترین طرح های آنها رونمایی 

از فروشگاه های بدون صندوق پرداخت در ایاالت متحده و انگلستان است. 
اگر عالقه مند به حوزه خرده فروش��ی باشید، به خوبی از سلطه والمارت بر روی عرصه خرده فروشی 
حضوری اطالع خواهید داشت. این برند در طول دهه های اخیر نظر بسیاری از مشتریان در بازار ایاالت 
متحده را به خود جلب کرده است. آمازون از سوی دیگر بیشتر یک خرده فروشی آنالین موفق است. 
این برند س��لطه انکارناپذیری بر روی عرصه خرده فروش��ی آنالین دارد. همین امر موجب رشد کسب 
و کارش حتی در ش��رایط کرونایی ش��ده است. بدون تردید رقابت این دو برند در زمینه خرده فروشی 
جذابیت های زیادی دارد. والمارت در طول یک س��ال اخیر با توجه به افزایش محدودیت های مربوط 
به کسب و کارهای حضوری بیش از هر زمان دیگری به سوی خرده فروشی آنالین متمایل شده است. 
آمازون و والمارت فقط خرده فروشی نیستند. این دو برند از همان ابتدای فعالیت شان در بازار هدف 
مش��خصی برای فراتر رفتن از حدود خرده فروش��ی های ساده داشته اند. ارائه خدمات جانبی و مقایسه 
محصوالت با اس��تفاده از کارش��ناس های حرفه ای تنها بخشی از خدمات جانبی این دو برند محسوب 

می شود. 
آرتور دانگ، اس��تاد اس��تراتژی اقتصادی در دانشگاه جرج تاون، در مورد وضعیت آمازون و والمارت 
ن��کات جالبی را بی��ان می کند: »آمازون و والمارت به خوبی دنیای خرده فروش��ی را متحول کرده اند. 
این دو برند با کیفیت برتر و خدمات منحصر به فردش��ان تاریخ خرده فروشی را تغییر داده اند. این دو 
غول در طول دهه های اخیر اعتماد بسیار زیادی از سوی مشتریان دریافت کرده اند. نکته جالب اینکه 

برخالف بسیاری از برندها کمتر درگیر مشکالت مالی و همچنین شکایت های گسترده شده اند.«
آمازون و والمارت به طور مداوم س��رمایه گذاری های خارج از حوزه خرده فروش��ی داشته اند. این امر 
اهمیت بسیار زیادی در توسعه هر دو برند و افزایش نفوذشان در زندگی روزمره مشتریان داشته است. 
بر این اساس هر دو برند در تالش برای ایجاد اکوسیستم اقتصادی منحصر به فرد به منظور جلب نظر 

شمار هرچه بیشتری از مشتریان هستند. 
والمارت در یکی از اقدامات جالبش از »مرکز سالمت والمارت« رونمایی کرده است. این مرکز برای 
نخس��تین بار در سال ۲01۹ در یکی از ش��عبه های ایالت جورجیا برند والمارت راه اندازی شد. هدف 
اصل��ی از راه اندازی چنین مرکزی کمک به مش��تریان دارای انواع بیم��اری به منظور حضور مطمئن 
در خرده فروش��ی این برند اس��ت. بی شک این پروژه با گسترش هرچه بیش��تر به دنبال حضور موفق 
در عرصه خدمات بهداش��ت و س��المت خواهد بود بنابراین شاید در سال  های پیش رو شاهد تاسیس 

بیمارستان های مجهز و مستقل والمارت باشیم. 
س��رمایه گذاری های والم��ارت فقط محدود به حوزه بهداش��ت و درمان نیس��ت. براس��اس گزارش 
بلومبرگ، والمارت در طول س��ال های اخیر همکاری نزدیکی با بانکدارهای محلی داش��ته است. این 
امر به معنای رویاپردازی والمارت برای تاسیس یک بانک مستقل برای کسب و کارش است. این امر 
نقش مهمی در گسترش گردش مالی والمارت خواهد داشت. با توجه به سطح باالی شهرت والمارت 

در بازارهای ایاالت متحده استقبال مردم از بانک اختصاصی این برند دور از ذهن نخواهد بود. 
آمازون در س��وی دیگر رقابت خرده فروشی جذابیت های بس��یار زیادی برای مشتریان سراسر دنیا 
دارد. اکنون این برند تقریبا هر محصولی را به فروش می رس��اند. همین امر آمازون را بدل به یکی از 
محبوب ترین خرده فروشی ها کرده است. کارایی ایده خرده فروشی آنالین با شیوع ویروس کرونا بیش 
از هر زمان دیگری مشخص گردید. امروزه آمازون علی رغم شرایط نامناسب کرونایی همچنان به رشد 

و توسعه اش ادامه می دهد. 
سرمایه گذاری های آمازون در حوزه های خارج از خرده فروشی بیشتر شامل خدمات اشتراکی است. 
این برند در طول سال های اخیر بر روی تاسیس شبکه نمایش آنالین اختصاصی سرمایه گذاری کرده 
است. تاسیس شرکت هایی در حوزه ارائه خدمات آنالین به مشتریان، علی رغم هدف سوددهی بیشتر، 
در ارتباط با عالقه برای دسترس��ی به داده های دقیق در مورد کاربران به منظور بازاریابی هرچه بهتر 

نیز هست. 
یک��ی از مهمترین ترندها در میان آمازون و والمارت همزمان با ش��یوع کرونا مربوط به عالقه برای 
س��رمایه گذاری در فضای خارج از خرده فروش��ی است. این امر با هدف تضمین سوددهی این دو برند 
حت��ی در صورت تعطیلی موقت عرصه خرده فروش��ی صورت می گیرد. امروزه خرده فروش��ی ها عرصه 
فعالیت ش��ان را بیش از هر زمان دیگری هوش��مندانه انتخاب می کنند. این امر اهمیت بس��یار زیادی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و ادامه روند سریع رشدشان دارد. 
شخصی سازی روند خرید از سوی آمازون و والمارت از مدت ها قبل مدنظر قرار گرفته است. بر این 
اساس مشتریان به سادگی امکان یافتن محصوالت مورد عالقه شان بدون نیاز به جست وجوی فراوان 

در فهرست های فروش این دو غول خرده فروشی را دارند. 
آمازون به طور مش��خصی روند رش��د کسب و کارش را با س��رعت در طی سال های اخیر طی کرده 
اس��ت. براساس گزارش ساالنه آمازون در س��ال ۲0۲0 درآمد 1۹۷.۳۵ میلیارد دالری برای این غول 
خرده فروش��ی ثبت ش��ده اس��ت. این امر به معنای عدم تاثیرپذیری آمازون از رکود ناش��ی از بحران 
کروناس��ت. نکته جالب در مورد والمارت عدم تعدیل نیروی انس��انی از س��وی این برند در طول یک 
س��ال اخیر اس��ت. این امر با توجه به تعدیل نیروی کار از سوی بس��یاری از برندهای بزرگ جالب به 
نظر می رس��د. بر این اس��اس والمارت با تکیه به نیروی انس��انی از در تالش برای عبور از بحران مالی 

کروناست. 
طرح فروشگاه های بدون صندوق پرداخت در طول سال های اخیر مهمترین ایده آمازون و والمارت 
بوده است. این امر همراه با ریسک های بسیار زیادی است. مهمترین ریسک در این میان فقدان تجربه 
کافی اس��ت. همچنین به دلیل تردیدها نسبت به این طرح شاید سوددهی اش در مراحل اولیه بسیار 
اندک باشد. با این حال به نظر آمازون و والمارت ریسک های این حوزه را به طور کامل قبول کرده  اند. 
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