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چرا اروپا با عضویت کامل ایران در اتحادیه اوراسیا مخالف است؟

ایران و اوراسیا 
دوربرگردان تحریم ها

فرصت امروز: خردادماه س��ال گذش��ته بود که تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا با مصوبه مجلس 
وارد فاز اجرایی ش��د و در پنج آبان همان س��ال موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا به امضا رسید. در دی 
ماه امسال نیز مجوزهای الزم از سوی دولت برای عضویت ایران در این بلوک اقتصادی گرفته شد که در صورت 
به نتیجه رس��یدن مذاکرات، تجارت آزاد با اتحادیه اوراس��یا از آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز می ش��ود. اتحادیه اروپا - آسیا 
)اوراسیا( یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بالروس است که...
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اختالف آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد

موازی کاری تاریخی در نظام آماری

ضروری ترین اقدامات در راستای ایجاد کسب و کار جدید 
افزایش کارایی در بخش تولید کسب و کار در 3 گام

راهکارهایی برای رونق کسب و کار بدون سرمایه  اولیه
برند کارفرمایی؛ کلید استخدام بهترین استعدادهای بازار کار

بازاریابی ایمیلی پیشرفته با استراتژی های نوین
بازاریابی در پینترست با ایده های طالیی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تأثیر تغییرات حریم خصوصی 
iOS 14.5 بر درآمد فیس بوک

4
سـهم مسکن از تسهیالت بانکی در 9 ماهه امسال در حالی 

حدود 5 درصد بوده اسـت که مصوبه شورای پول و 
اعتبار مبنی بر هدایت 20 درصد از تسهالت...

سهم 440 هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن از نظام بانکی

 بانک ها در سال 1400 
چقدر تسهیالت می دهند؟

یادداشت
 بالی فریز قیمت
در بازار خودرو

ای��ن روزها  بازار خ��ودرو 
آشفته است و قیمت ها  از دِر 
کارخان��ه تا بازار گاهی بیش 
از یکص��د  میلی��ون توم��ان 
تف��اوت دارد. هرچند تفاوت 
کارخانه ای  خودروی  قیمت 
ب��ا خودروهای عرضه ش��ده 
در ب��ازار، موض��وع جدیدی 
نیس��ت، اما نیاز است که بار 
این موضوع موشکافی  دیگر 
ش��ود و م��ورد واکاوی قرار 
نگارنده،  اعتق��اد  ب��ه  گیرد. 
یک��ی از مهمتری��ن دالی��ل 
تف��اوت قیمت��ی از کارخانه 
تا بازار، ف��روش خودرو زیر 
قیمت تمام شده است. اولین 
پارامتر این است؛ به عبارتی 
م��ا خودرو را به ب��ازار ارزان 
عرضه می کنی��م و به دلیل 
اینکه بازار تابع شاخص های 
 اقتصادی مانند تورم، برابری 
نرخ ارز و ش��رایط اقتصادی 
روز اس��ت، خود را با قیمت 
منطب��ق  خ��ودرو  واقع��ی 
می کند،  در حالی که قیمت 
براساس  کارخانه  در  خودرو 
فریز  دولت��ی  تصمی��م  یک 
می ش��ود بنابراین مهمترین 
پارامتر این اختالف قیمتی، 
آن اس��ت ک��ه در کارخان��ه 

کاال  ای��ن  قیم��ت 
2ارزان و غیرواقعی...
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رئیس جمه��ور خطر موج چهارم کرونا را منتفی ندانس��ت و گفت 
براس��اس گ��زارش وزیر بهداش��ت، این هفته و هفته  آینده واکس��ن 
بیش��تری وارد کش��ور می ش��ود و ای��ن امر موجب افزایش س��رعت 

واکسیناسیون خواهد شد.
حس��ن روحانی روز گذش��ته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با 
بیان اینکه از همه دس��ت اندرکاران ستاد به ویژه وزیر بهداشت تشکر 
می کنم، گفت: وزیر بهداشت در روزهایی که احساس مشکل کردند با 
دلس��وزی به صحنه آمدند و با مردم صحبت کردند و آن روزهایی که 
اخبار خوش��ی رسید واکسن در اختیار ما قرار گرفت با لبخند آمدند 
و این خبر را به مردم اعالم کردند. من به طور ویژه از ایش��ان تش��کر 

می کنم و می دانم که چه سختی هایی در کارشان بوده است.
او ب��ا تقدی��ر از تالش ه��ای کادر درمان کش��ور، تولیدکنندگان و 
صداوسیما در روزهای کرونایی ادامه داد: این کاری که در یک سال و 
چند هفته انجام ش��ده در ایران می تواند مجموعه ای مدون شود تا به 
عنوان یک نقش��ه راه در آینده مورد استفاده قرار گیرد که اگر خدای 
ناک��رده باز هم دچار پاندمی ش��دیم از آن بهره برداری کنیم تا مدلی 
برای مقابله با بیماری های واگیردار باشد یا اساسا به یک کتاب درسی 

برای آیندگان بدل شود.
به گفته روحانی، در زمینه آمار بیماری هم جدا از استان خوزستان 
که وضعیت خاصی دارد )هرچند برخی از بخش های اس��تان رعایت 
کردند و نارنجی شدند( بقیه استان ها شرایط نسبتا خوبی دارند؛ البته 

استان هایی مثل البرز، کهگیلویه و بویراحمد و چهار محال و بختیاری 
هم باید بیشتر رعایت کنند ولی در مجموع وضعیت کشور خوب است، 

اما باید مراقبت کنیم که وارد موج چهارم نشویم.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر دو هفته مراعات نکنیم همه آمارها 
تغییر می کند، گفت: خطر موج چهارم منتفی نیست و وجود دارد. تا 
حاال تالش و مراقبت ش��ده و وارد این موج در کش��ور نشدیم، اما هر 
لحظه ممکن اس��ت این خطر پیش بیاید و ایام نوروز روزهای خاصی 
است و تحرک مردم در داخل و بیرون منزل بیشتر می شود. در کوی و 
برزن و بازار و دید و بازدید و مسافرت ها هم تحرک بیشتر خواهد شد 
بنابراین به همان نسبت باید مراقبت ها باال برود. مسئوالن و صداوسیما 
باید به مردم بگویند که عیددیدنی با ماس��ک، بدون روبوسی و دست 
دادن باش��د. این مناس��ک و آدابی که در این مدت یک سال تمرین 
کردیم، حاال عید ش��د نباید آن را کنار بگذاریم و دوباره در کنار هم 
جمع ش��ویم و پروتکل ها را رعایت نکنی��م، چراکه اگر یک نفر آلوده 

باشد همه آلوده می شوند.
وی با تاکید بر اینکه ما هنوز به یک نقطه اطمینان بخش نرسیدیم، 
ادامه داد: اگر چند ماه دیگر واکس��ن ها تزریق ش��ود و نشان دهد که 
مفید و موثر اس��ت، آن زم��ان می توانیم بگوییم اگ��ر این مراعات ها 
مقداری کم ش��ود خیلی خطر ندارد. براساس گزارش وزیر بهداشت، 
این هفته و هفته  آینده واکسن بیشتری وارد کشور می شود و این امر 

موجب افزایش سرعت واکسیناسیون خواهد شد.

روحانی با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا یادآور شد: در این ستاد 
۴۸۱ مصوبه داش��تیم که ۹۹ درصد اجرا شده و یک درصد باقیمانده 

هم در حال اجراست.
او س��پس به تغییر سبک زندگی در ش��رایط کرونایی اشاره کرد و 
گف��ت: ما ناچار ش��دیم مدل زندگی جدیدی را اج��را کنیم که برای 
مردم بسیار سخت بود. چاره ای نداشتیم و بسیاری از دستورالعمل ها 
را مردم ضروری می دیدند و تا میزان زیادی هم سبک زندگی جدید 
ایجادشده را مراعات می کنند. این رفتار با چیزی که ما همیشه عادت 
داشتیم کمی متفاوت است، اما چاره ای نبود و همه باید تالش کنند تا 
در شرایطی قرار بگیریم با تولید واکسن ها و با ارتقای رعایت پروتکل ها 

بتوانیم شرایط خود را بهتر کنیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه باید دید واکسن ها در برابر گونه های 
جهش یافته کرونا چگونه عمل می کند، افزود: امیدواریم شرایط طوری 

باشد که مردم با مشکالت کمتری مواجه شوند.
وی ب��ا بی��ان اینکه همه کش��ور از آغاز اپیدم��ی کرونا یعنی یک 
مرجعیت واحد را در این زمینه قبول کردند، گفت: وزارت بهداشت و 
پزشکان و متخصصان، صاحب نظر مرجع در این زمینه شدند و همه به 
آنها گوش کردند که این خیلی مهم است. اگر مرجعیت تغییر می کرد 
و هر کسی چیزی را می گفت، گرفتار می شدیم. مردم مرجعیت واحد 

را در کشور قبول کردند و همه پذیرفتند.
روحانی همچنین با اش��اره به همراهی رهبری انقالب با مصوبات 

ستاد ملی مقابله با کرونا، افزود: عالوه بر این علما و اندیشمندان حوزه 
و مراجع نگذاشتند فرقی بین علم و دین باشد. علم دین است و چیزی 
نیست که از دین جدا باشد. ریشه دین از وحی است و علم هم قانون 
و سنت های خداست که آنها را کشف می کنیم بنابراین این دو از هم 
جدا نیس��تند. حوزه های علمیه، مراجع تقلید، سخنوران و علما همه 
یک صدا بودند و این بس��یار ارزشمند است. اگر دوگانگی یا سه گانگی 
خصوصا در ماه محرم، ماه رمضان، رجب، اعتکاف و در مناسک دینی 
ایجاد می ش��د، این وضع را نداشتیم و خوشبختانه این همدلی باعث 

شد که بتوانیم به این شرایط برسیم.
رئیس جمهور با اش��اره به تالش های شرکت های دانش بنیان برای 
تامین نیازهای بهداش��تی کشور نیز گفت: ش��رکت های دانش بنیان 
به صحنه آمدند؛ ماس��ک، ونتیالتور، س��ی تی اسکن و شوینده های 
بهداش��تی را باید از خارج وارد می کردیم که اجازه نمی دادند اینها را 
وارد کنیم و اگر هم می توانستیم وارد کنیم، شرایط و قیمتش خیلی 
زیاد بود و دست و بال ما هم برای انتقال پول باز نبود، اما شرکت های 
دانش بنیان در بخش تولید، دارو و تجهیزات بس��یار تالش کردند که 

خوشبختانه دچار مشکل نشدیم.
به گفته وی، این همه تخت های بیمارستانی که در خوزستان طی 
یک هفته راه افتاد، نشان می دهد همه به ویژه شرکت های دانش بنیان 
کار بسیار بزرگی انجام دادند. کادر درمان هم با شهامت و توانمندی و 
شجاعت وارد میدان شد و اگر تجهیزات بیمارستان ها نبود پرستاران 

و کادر درمان و تس��ت نبودند، تا این حد به موفقیت نمی رس��یدیم و 
برای تس��ت به خارج نیازمند می شدیم و نمی شد به موقع کیت های 

تست را وارد کنیم.
روحانی با اش��اره به هماهنگی همه سران قوا در مقابله با 
کرونا افزود: اگر قرار بود هر گروه راه خود را می رفت نمی شد. 
همه قوا با همدیگر همکاری و همیاری کردند. مصوبات ستاد 
تایید مقام معظم رهبری را داشت و در مقابله با کرونا سپاه و 
ارتش هم همه توان خود را آوردند و بیمارس��تان های خود را 
در اختیار گذاشتند و همه ارکان کشور از مردم عادی گرفته 
و مس��ئوالن تالش کردند. مسئله دیگر، انسجام و هماهنگی 
همه قوا و نیروها در سراسر کشور بود و واقعا همه همدیگر را 
یاری کردند و  اینطور نبود که قوه مجریه یک حرفی بزند و 
قوه مقننه و قضائیه هر کدام حرف دیگری بزنند و سه قوه در  

کنار هم قرار گرفتند و همه یکدیگر را یاری کردند.
رئیس جمهور در پایان با اشاره به رسیدگی های بهداشتی به مراکز 
نگهداری سالمندان گفت: این کار بسیار تحسین برانگیز بود. در برخی 
از کش��ورها سالمندان را رها کردند و گفتند اگر اینها مردند هم مهم 
نیست، ما باید به دنبال جوانان برویم، اما در ایران به هیچ وجه چنین 
موضوعی در مخیله کسی نیامد و این مراکز با همه وجود از سالمندان 
و معلوالن مراقبت کردند و حاال هم س��المندان در واکسن زدن جزو 

گروه های مقدم هستند.

به گفته معاون اول رئیس جمهور، صادرات تمامی کاالهایی که با ارز 
۴۲۰۰ تومانی تأمین شده، ممنوع است و استانداران باید به  شدت با 

قاچاق این گونه اقالم برخورد کنند.
اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه تنظیم بازار که صبح شنبه در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با بیان اینکه دود اختالف 
نظرها میان دستگاه های مختلف به چشم مردم می رود، گفت: امروز 
که به نظر می رس��د فشارها و سختی ها رو به پایان است، باید تالش 
کنیم برادرانه، همدالنه و با انسجام و وحدت اجازه ندهیم که فشارهای 

مضاعف و سختی های بیشتر بر مردم تحمیل شود.
او از کارگروه تنظیم بازار و دستگاه های عضو این کارگروه قدردانی 
ک��رد و ادام��ه داد: وزارتخانه های صنع��ت، معدن و تج��ارت، جهاد 
کش��اورزی، دادگستری و نمایندگان سایر دستگاه های عضو کارگروه 
تنظیم بازار در طول س��ال ۹۹ مس��ئولیت سنگینی برعهده داشتند 
و بانک مرکزی نیز عملک��رد مطلوبی در تامین ارز موردنیاز کاالهای 

اساسی از خود نشان داد که الزم است از همه آنها قدردانی کنم.
مع��اون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید نس��بت به تامین 
کاالهای اساسی در ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان حساسیت ویژه 
داشته باشیم، افزود: وظیفه و مسئولیت همه ما این است که کاالهای 
اساسی و اقالم موردنیاز ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان با قیمت 

مناسب تامین و در اختیار مردم قرار گیرد.
جهانگی��ری با بیان اینکه اولویت ها و سیاس��تهای اصلی هر دولت 
متناس��ب با ش��رایط روز کش��ور تغییر می کند، گفت: از سال ۱3۹7 

که آمری��کا وارد جنگ اقتصادی با ایران ش��د،  دولت تصمیم گرفت 
تامین معیش��ت مردم را در نخس��تین اولویت خود قرار دهد، چراکه 
می دانس��تیم آمریکا تالش دارد زندگی و معیش��ت مردم را با فشار و 
سختی مواجه کند. به همین دلیل همه امکانات دولت و کشور بسیج 
ش��د تا فشار کمتری بر زندگی مردم وارد شود. در همین راستا یکی 
از سیاست های دولت، تعیین ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای 
تامین کاالهای اساسی بود تا کاالهای موردنیاز مردم با قیمت مناسب 
در اختیار آنها قرار گیرد. این سیاست در مجموع موفق بود. البته هر 

سیاستی ممکن است با حواشی و یا سوءاستفاده هایی همراه باشد.
وی سپس از همه دستگاه های اجرایی خواست همانطور که در سه 
سال اخیر با تمام ظرفیت برای کاهش فشار بر مردم وقت گذاشته اند، 
در این ایام نیز با تالش هرچه بیش��تر برای بهبود وضعیت معیشتی 
جامع��ه تالش کنند. جهانگیری همچنین ب��ا تاکید بر اینکه هر نوع 
صادرات رس��می و یا غیررسمی کاالهای اساسی ممنوع است، گفت: 
صادرات تمامی کاالهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین ش��ده ممنوع 
است و استانداران باید به شدت با قاچاق این گونه اقالم برخورد کنند. 
وقتی کاالیی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می ش��ود و قیمت ارز 
در بازار آزاد چند برابر این رقم اس��ت، طبیعی است که عده ای تالش 
خواهند کرد تا از طریق قاچاق، این گونه کاالها را در کشورهای اطراف 
بفروشند. این  گونه کاالها فقط برای ملت ایران با این قیمت ارز تامین 
ش��ده است و الزم است س��ازمان تعزیرات نیز برخوردی قاطع داشته 

باشد تا کسی جرأت قاچاق کاالهای اساسی را نداشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی گزارشات مبنی بر گرانی 
محصوالتی نظیر س��یب و مرکبات، ادامه داد: در جلس��ه ای که اخیرا 
با مجمع نمایندگان اس��تان آذربایجان غربی برگزار ش��د، اس��تاندار 
آذربایجان غربی تاکید داش��ت که به هر میزان که نیاز باش��د سیب 
با قیمت مناس��ب در انبارهای اس��تان موجود است. وقتی مردم این 
مطالب را می شنوند و می دانند که میزان تولید در کشور باال است اما 
قیمتها پایین نمی آید دلخور می شوند. او با اشاره به گزارش ارائه شده 
در جلس��ه مبنی بر وفور میوه در میادین میوه و تره بار با قیمت های 
مناس��ب، گفت: هنر مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این 
باشد که با توزیع گسترده میوه و کاالهای اساسی، شرایطی را فراهم 
کند که در هفته پیش رو و ایام عید نوروز این کاالها با قیمت مناسب 
در اختیار م��ردم قرار گیرد. البته گاهی حرف ه��ای ناروا درخصوص 
عملکرد کارگروه تنظیم بازار زده می شود، اما نباید به دل بگیرید. شما 
برای مردم و خدا کار می کنید و نباید به این گونه رفتارها توجه کنید. 
این روزها در تاریخ ثبت خواهد ش��د که در شرایطی که شما گرفتار 
جنگ اقتصادی بودید و برای کاهش فشار بر مردم تالش می کردید، 
عده ای که مسئولیت خاصی هم نداشتند فقط به دنبال این بودند که 

چوب الی چرخ شما قرار دهند.
جهانگیری س��پس به گزارش های ارائه شده در جلسه درخصوص 
دالی��ل گران��ی مرغ اش��اره ک��رد و گفت: ب��ه نظر می رس��د برخی 
ناهماهنگی ها میان دس��تگاه های اجرایی باعث گرانی مرغ ش��ده که 
الزم اس��ت وزارتخانه های جهاد کش��اورزی، صنعت، معدن و تجارت 

و دادگس��تری گروه های��ی را مش��خص کنند تا نظارت مش��ترک بر 
فرآیند تولید و توزیع مرغ در اس��تان های مختلف داش��ته باشند تا از 

ناهماهنگی ها جلوگیری شود.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تکمیل س��امانه جامع تجارت و 
ثبت تمامی فرآیندهای زنجیره تجارت از سوی دستگاه های مختلف 
در این سامانه افزود: ایجاد و راه اندازی این گونه سامانه ها کمک بزرگی 
برای سیستم مدیریتی کشور است. در گذشته وقتی فردی ارز دریافت 
می کرد، عملکرد وی قابل پیگیری نبود، اما امروز به واسطه راه اندازی 
س��امانه های مختلف، عملکرد دریافت کنندگان ارز در تمامی مراحل 
قابل بررسی و ارزیابی است. معاون اول رئیس جمهور به افزایش قیمت 
جهانی برخی مواد اولیه نظیر روغن خام پالم و روغن خام آفتابگردان 
اشاره کرد و گفت: گاهی افزایش قیمت کاالها به دلیل افزایش قیمت 
مواد اولیه تولید است که باید این موضوعات به شکل مناسب به اطالع 
جامعه رس��انده شود. در همین راس��تا برخی کشورهای تولیدکننده 
محصوالت اصلی کشاورزی و غذایی به دلیل شرایط کرونایی، صادرات 
محصوالت خود را به کشورهای دیگر محدود و یا ممنوع کردند، اما به 
فضل الهی با تالش های انجام شده، میزان واردات در سال ۹۹ بیش از 

میزان مصوب بوده است.
او با اش��اره به اینکه گاهی نحوه نامناسب توزیع کاال باعث اجتماع 
مردم و صف های طوالنی برای دریافت کاال ش��ده اس��ت، از کارگروه 
تنظیم بازار و دس��تگاه های مس��ئول در امر تولی��د و توزیع کاالهای 
اساس��ی و اقالم ضروری مردم خواست تدابیر و راهکارهای الزم را به 

کار گیرند تا با نحوه صحیح توزیع کاالها، مردم برای دریافت اقالمی 
همچون مرغ و روغن در صف معطل نشوند. به گفته جهانگیری، الزم 
است همه استانداران پای کار تنظیم بازار بیایند و با توزیع گسترده و 
مناسب کاالها و اقالم ضروری مردم در میادین میوه و تره بار و سایر 
اماکن توزیع کاال،  فضای روانی جامعه را آرام کنند تا مردم دغدغه ای 

نسبت به کمبود کاال نداشته باشند.
در این جلس��ه همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از 
اقدام��ات انجام ش��ده برای تنظیم بازار ارائه ک��رد و گفت: با توجه به 
حساسیت ایام عید و ماه مبارک رمضان، ذخیره سازی میوه و کاالهای 
اساس��ی به میزان مناسب انجام ش��ده و با افزایش توزیع در روزهای 

آینده وضعیت بازار بهبود پیدا خواهد کرد.
وزیر جهاد کش��اورزی هم در این نشس��ت با بیان اینکه مهمترین 
ش��بکه توزیع در کش��ور میادین میوه و تره بار هس��تند، گفت: تمام 
مکان ها و فروش��گاه های متعلق به وزارت جهاد کش��اورزی در تمام 
استان ها در اختیار تولیدکنندگان است تا بتوانند محصوالت خود را در 
بازار عرضه کنند. امیدوارم با توزیع مناسب مرغ در هفته جاری شاهد 

شکسته شدن قیمت ها و ایجاد آرامش در بازار باشیم.
در این جلس��ه همچنین وزیر دادگستری از آمادگی کامل سازمان 
تعزیرات حکومتی در تمام استان ها خبر داد و گفت: مجموعه ظرفیت 
سازمان تعزیرات حکومتی تا پایان ماه مبارک رمضان در اختیار تنظیم 
بازار است و همکاری الزم از سوی این سازمان با وزارتخانه های صمت 

و جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

جهانگیری در نشست کارگروه تنظیم بازار:

هر نوع صادرات کاالهای اساسی ممنوع است

هشدار جدی روحانی به مردم

خطر موج چهارم کرونا منتفی نیست

حسن کریمی سنجری
کارشناس صنعت خودرو

بورس تهران آخرین هفته سال را با رشد 22 هزار واحدی آغاز کرد

سبزپوشی بورس در آخرین روزهای اسفند



فرصت امروز: سردرگمی آماری میان آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار 
و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد و در حالی بانک مرکزی مدعی رش��د 
اقتصادی مثبت در س��ال ۱3۹۹ اس��ت، اما مرکز آمار ایران این رش��د را 
منف��ی می داند. هرچند اعداد و ارقام سرراس��ت ترین روایت را از وضعیت 
اقتص��ادی ارائه می دهند، اما دریغا که تعارض آماری میان مرکز آمار ایران 
و بانک مرکزی، این روایت صریح و صحیح از آمارها را از سیاست گذاران و 

پژوهشگران در کشورمان دریغ کرده است.
در تازه تری��ن نمون��ه، رئیس کل بانک مرک��زی دو روز قبل در تازه ترین 
یادداشت اینس��تاگرامی خود از رش��د مثبت اقتصادی خبر داد و نوشت: 
»براساس گزارش اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، رشد اقتصادی 
کشور که از فصل دوم سال جاری مثبت شده بود، در سه ماهه سوم سال 
نیز مثبت بوده اس��ت. رش��د مثبت 3.۹ درصد با نفت و مثبت ۲.۹ درصد 
بدون نفت در س��ه ماهه سوم سال ثبت شده است بنابراین اقتصاد در دو 
فصل متوالی دوم و سوم سال ۱3۹۹ رشد مثبت داشت. امروز با اطمینان 
می توان از گذر اقتصاد ایران از دوره س��خت تحریم و رکود ناش��ی از آن و 
ورود به دوره رش��د مجدد اقتصادی خبر داد.« عبدالناصر همتی در حالی 
مدعی خروج اقتصاد از رکود ش��ده که طب��ق گفته مرکز آمار، در ۹ ماهه 

امسال اقتصاد ایران هنوز در محدوده منفی به سر می برد.
قانون درباره این اختالف آماری چه می گوید؟

امس��ال هم آمار رش��د اقتصادی مرکز آمار با بان��ک مرکزی در تعارض 
است. آذرماه امسال بود که مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را با عنوان 
»عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱3۹۹« منتشر کرد 
و در آن از تفاوت فاحش آمار رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی خبر 
داد. مرکز پژوهش ها در این گزارش، این تعارض آماری را مورد انتقاد قرار 
داد و به مصداق هایی در این زمینه اشاره کرد؛ در حالی که مرکز آمار، رشد 
بخش کشاورزی را در سه ماهه نخست امسال نزدیک به صفر برآورد کرده، 
بانک مرکزی رش��د این بخش را 3.7 درصد اعالم کرده است. این اختالف 
و ناهمخوان��ی حتی برای برخی بخش ها تش��دید پیدا می کند. برای مثال 
در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل بهار 
امسال مثبت اعالم کرده، از نظر مرکز آمار، رشد این دو بخش منفی بوده 
است. اما قانون درباره این اختالف آماری چه می گوید و ریشه این اختالف 
کجاست؟ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پاسخ این 
س��وال را داده است؛ قانونی که بیستم فروردین ماه ۱3۹6 در روزنامه های 
سراسری کشور منتشر شد و از آن به عنوان پایان تعارض تاریخی نام برده 
ش��د؛ اگرچه مشابه این قانون هفت سال پیش در برنامه پنجم توسعه نیز 
آمده بود. این ماده که برای یکپارچه س��ازی، ساماندهی و رفع موازی کاری 
در نظام آماری کشور طراحی و ارائه شده، سه بند دارد. براساس بند الف، 
مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور 
است. براساس بند ب، مرکز آمار باید با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت 

ب��ه تهیه برنامه ملی آماری کش��ور مبتنی بر فناوری ه��ای نوین با رعایت 
استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای 
ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطالعات آماری کشور اقدام کند. این 
برنامه با پیشنهاد مرکز آمار و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه های 
اجرایی الزم االجرا است و در نهایت طبق بند پ، دستگاه های اجرایی مانند 
بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط 
و استانداردهای ش��ورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط 
به خود را تولید و اعالم کنند. در این صورت آمار منتش��ره آمار تخصصی 

رسمی است.
به نظر می رس��د اعطای اجازه به تولید آمار توس��ط نهادهای تخصصی 
منجر به بروز موازی کاری ش��ده است و به نوعی تناقض در بند الف و پ، 
ناهماهنگی هایی به وجود آورده، به خصوص که جامعه آماری مورد بررسی 
این دو نهاد کامال با یکدیگر متفاوت است. همه اینها در حالی است که تا 
چند سال پیش، اینگونه استدالل می شد که اختالف آمار حساب های ملی 
و ش��اخص های قیمت دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی، ناش��ی از تفاوت 
سال های پایه این دو نهاد )۱376 و ۱3۸3( است، اما آمارهای جدید نشان 
می دهد حتی یکسان سازی سال پایه دو نهاد به سال ۱3۹۰ نیز نتوانسته 

مشکل را حل نماید و اختالف آماری را الاقل کم کند.
از تعارض آماری تا انحراف در سیاست گذاری

ریش��ه شروع این تعارض به س��ال ۱353 برمی گردد. بانک مرکزی که 
در هجدهم مردادماه ۱33۹ تاس��یس ش��ده، طبق قان��ون پولی و بانکی 
کش��ور مصوب تیرماه ۱35۱ به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری 
کش��ور موظف به انجام وظایفی ش��د؛ وظایفی که یکی از آنها، گردآوری 
و تهیه طیف وس��یعی از آمارهای اقتصادی جهت کنترل تورم و توس��عه 
اقتصادی بود. مدتی بعد، مرکز آمار هم در سال ۱353 به صراحت مسئول 
تهیه حس��اب های ملی و شاخص های قیمت شد. تناقض در این دو قانون 
درنهایت سبب شد تا در ماده »5۴« قانون برنامه پنجم توسعه، قیود تازه ای 
به نص قانون اضافه شود. یعنی پیش از تصویب قانون احکام دائمی توسعه 
کش��ور هم مرجعیت رسمی آمار کش��ور به مرکز آمار ایران داده شده بود. 
مرجعیتی که به نظر می رسد که روی کاغذ صرفا به آن استناد می شود و 

نتوانسته برای پایان دادن به موازی کاری اقدام موثری انجام دهد.
طبق برنامه پنجم توسعه که مصوب 3۰ دی ماه ۱3۸۹ است، مرکز آمار 
مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور اعالم شده است، 
اما پس از رسمیت بخش��یدن به مرکز آمار در برنامه پنجم توسعه، هفت 
س��ال بعد قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور با محتوای مشابه 
به تصویب رس��ید، اما با دادن بخشی از اختیارات مجددا به بانک مرکزی 

فضای تولید آمار داد.
نهایتا در مردادماه س��ال گذشته و بعد از پنجاه و نهمین جلسه شورای 
عالی آمار به ریاس��ت محمدباقر نوبخت رئیس شورای عالی آمار، او اعالم 

کرد که موازی کاری در تولید و انتش��ار آمار تورم و رشد اقتصادی متوقف 
ش��د. نوبخت در پایان این جلس��ه گفت که با تأکید رئیس جمهور به این 
جمع بندی رس��یدیم که مرجع رس��می و تنها مرجع اعالم تورم و رش��د 
اقتصادی کشور، مرکز آمار است. به گفته وی، اگرچه براساس قانون، مرکز 
آمار تنها مرجع رس��می تولید و انتش��ار آمارهای کشور است، اما این امر 
نافی توانمندی های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمارهای 
مختلف، فعالیت های ارزش��مندی انجام می دهد، اما ضرورت دارد که تمام 

آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار منتشر شود.
بازخورد این جلس��ه در همان زمان اینگونه اعالم شد که »یگانه مرجع 
تهیه، تولید، اعالم و انتش��ار آمارهای رس��می حس��اب های ملی )رش��د 
اقتصادی( و ش��اخص های قیمت )نرخ تورم( طبق قانون، مرکز آمار ایران 
اس��ت و در این راستا، بانک مرکزی موظف است اطالعات محاسبات ملی 
تولیدی خ��ود را در اختیار مرکز آمار ایران ب��رای بهره برداری در تولید و 
انتش��ار آمار رسمی حساب های ملی کشور قرار دهد.« اما این نشست هم 
کارگر نیفتاد و تنها چند ماه بعد هر کدام از دستگاه ها مجددا آمار خودشان 
را درباره رش��د اقتصادی سه ماهه نخست سال ۹۹ اعالم کردند؛ آمارهایی 

که به شدت با یکدیگر تناقض دارند.
برای پایان این تعارض آماری چه باید کرد؟

هر چقدر آمارها به سیاس��ت گذاری ها جه��ت می دهند، تعارض آماری 
می تواند سیاست گذاران و پژوهشگران را دچار سردرگمی کند. حال وقت 
آن رسیده که این جدال آماری پایان یابد و یکی از راهکارها، کناره گیری 
بانک مرکزی اس��ت. همانطور که این نهاد در نهایت از انتش��ار نرخ تورم 
کناره گیری کرد، شاید بهتر است دوباره چنین اقدامی صورت گیرد و یک 

صدای آماری واحد در حوزه اعالم رشد اقتصادی شنیده شود.
در این زمینه، مرکز پژوهش ها دو پیش��نهاد کوتاه مدت و بلندمدت ارائه 
کرده است. راهکار بلندمدت از نظر این نهاد پژوهشی این است که تدوین 
قانون نظام آماری ایران با رویکرد تقسیم کار آماری دستگاه های اجرایی و 
افزایش مس��ئولیت پذیری دستگاه ها صورت پذیرد؛ یعنی با افزایش تعامل 
نظام آماری با سامانه های اطالعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای 
کمی و کیفی آماری و افزایش پاس��خگویی نهاده��ای آماری می توان در 
بلندمدت به هدف تکصدایی نزدیک ش��د. راهکار کوتاه مدت هم تشکیل 
کمیته کارشناس��ی آسیب شناسی اختالف آماری از سوی باالترین مرجع 
تصمیم گیری اجرایی یعنی رئیس جمهور است. این کمیته می تواند دالیل 
اختالف آمارهای اقتصادی را بررس��ی کند و راهکارهایی پیش��نهاد دهد. 
براس��اس نظرسنجی مرکز پژوهش ها، تنها ۱7 درصد کاربران نظام آماری 
معتقدند که آمارهای ایران در زمان مناس��ب منتش��ر می شود و فقط ۱۲ 
درص��د باور دارند که س��ازمان های آم��اری تقویم آماری خ��ود را رعایت 
می کنند. به نظر می رسد مهمترین دلیل این موضوع، نبود ضمانت اجرایی 

برای رعایت تقویم انتشار نهادهای آماری است.

اختالف آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد

موازی کاری تاریخی در نظام آماری

تحریم، کرونا، کس��ری بودجه، تورم دو رقم��ی، نقدینگی باال، پایین 
بودن قدرت خرید مردم و توقف برنامه های توس��عه ازجمله مهمترین 
رخداده��ای اقتصادی س��ال ۹۹ بود. س��الی ک��ه با کرونا آغاز ش��د و 
هزینه ه��ای گزاف و پیش بینی نش��ده ای بر ایران و جهان تحمیل کرد. 
رفتار سینوس��ی بازار س��رمایه و تغییرات عجیب ن��رخ ارز و رکود بازار 
مس��کن، همه و همه گوشه هایی از رخدادهای اقتصاد ایران در آخرین 
س��ال قرن بوده است. در روزهای پایانی س��ال حاال آنچه از چشم انداز 
س��ال ۱۴۰۰ دیده می ش��ود، تحول در سیاس��ت خارجی و به تبع آن، 
اقتصاد سیاسی اس��ت. همچنین با آغاز واکسیناسیون در ایران و سایر 
کشورها انتظار می رود در سال آینده، شاهد بهبود شرایط اقتصاد جهانی 
و همچنین بهبود تولید و کسب و کارها در ایران باشیم که نتیجه آن، 

رشد اقتصادی کشور است.
حال که به س��ال ۱۴۰۰ نزدیک می ش��ویم، اماواگرهایی برای بهبود 
اقتصاد در س��ال جدید مطرح است. در ش��رایطی که فعاالن اقتصادی 
به کرات هشدار داده اند تحریم های داخلی بیش از تحریم های خارجی، 

وضعیت کسب وکارها و تولید را متأثر کرده است، به نظر می رسد »رفع 
خودتحریمی« مهمترین اولویتی اس��ت که در سال جدید و همزمان با 

روی کار آمدن دولت جدید برای اقتصاد ایران احساس می شود.
در این باره، آلبرت بغزیان با بیان اینکه عملکرد بنگاه های اقتصادی، 
وابس��ته به فضای اقتصاد کالن و متغیرهای مؤثر بر آن است، می گوید: 
اگر تصمیم گیری درباره سیاست خارجی و مسائل کالن کشور ازجمله 
FATF به روال فعلی باش��د، تنها متغیری که می تواند اقتصاد داخلی 
را بهبود بخش��د، رف��ع خودتحریمی ها خواهد بود. ای��ن اقتصاددان در 
گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« ادامه می دهد: متأسفانه پیش بینی 
درباره ش��رایط آینده اقتصاد با اماواگرهایی همراه است و نمی توانیم با 
قطعیت درباره آن اظهارنظر کنیم. سیاست خارجی با نظرهای سیاسی 
همراه شده و اقتصاد تابع سیاست شده است. بغزیان با تأکید بر ضرورت 
تسهیل موانع داخلی و رفع خودتحریمی ها، می افزاید: یکی از مشکالتی 
ک��ه در ح��ال حاضر اقتصاد ما با آن مواجه اس��ت، عدم نظارت بر روند 
تولید و نحوه قیمت گذاری هاست. متأسفانه ضعف نظارت دولت، اوضاع 

اقتصاد داخلی را وخیم می کند. مصداق بارز همین ادعا، وضعیت قیمت 
مرغ در چند هفته گذشته است. اتفاق هایی این چنینی که هرچند وقت 
یک بار در حوزه های مختلف شاهد هستیم، درواقع متغیرهای سیاستی 
هستند که با تصمیم گیری داخلی و نظارت حل شدنی هستند؛ به شرط 
آنکه به موقع درباره آنها تصمیم گیری شود. او همچنین با اشاره به روی 
کار آمدن دولت جدید در س��ال ۱۴۰۰، توجه ویژه به »رفاه عمومی و 
بهبود معیشت مردم« را ازجمله مهمترین اولویت های دولت جدید در 
سال آینده عنوان می کند و می گوید: از این موضوع نیز نباید غافل شد 
که اقتصاد ایران در یک شرایط عادی قرار ندارد. ازیک طرف تحریم های 
خارجی و از طرف دیگر س��وءمدیریت های داخلی، فشار مضاعفی را به 
مردم وارد کرده اس��ت و با توزیع ناعادالنه درآمد، در این شرایط تأمین 
کاالهای اساس��ی و بهبود معیشت ازجمله مهمترین اقداماتی است که 
باید مدنظر قرار گیرد، اما در س��الی که گذشت نه تنها قیمت ها کاهش 
پی��دا نکرد، بلک��ه حتی سیاس��ت های حمایتی هم ص��ورت نگرفت و 

سیاست های نظارتی بر قیمت ها نیز به  کلی شکست خوردند.

آنچه بر اقتصاد ایران در آخرین سال قرن گذشت

رفع خودتحریمی اولین اولویت 1400

یادداشت

بالی فریز قیمت در بازار خودرو

بازار خودرو این روزها آشفته است و قیمت ها  از دِر کارخانه 
تا بازار گاهی بیش از یکصد  میلیون تومان تفاوت دارد. هرچند 
تفاوت قیمت خودروی کارخانه ای با خودروهای عرضه ش��ده 
در بازار، موضوع جدیدی نیست، اما نیاز است که بار دیگر این 
موضوع موش��کافی ش��ود و مورد واکاوی قرار گیرد. به اعتقاد 
نگارنده، یک��ی از مهمترین دالیل تفاوت قیمتی از کارخانه تا 
بازار، فروش خودرو زیر قیمت تمام ش��ده است. اولین پارامتر 
این است؛ به عبارتی ما خودرو را به بازار ارزان عرضه می کنیم 
و به دلیل اینکه بازار تابع ش��اخص های  اقتصادی مانند تورم، 
برابری نرخ ارز و ش��رایط اقتصادی روز است، خود را با قیمت 
واقع��ی خودرو منطبق می کند،  در حالی که قیمت خودرو در 
کارخانه براس��اس یک تصمیم دولتی فریز می ش��ود بنابراین 
مهمترین پارامتر این اختالف قیمتی، آن است که در کارخانه 
قیمت این کاال ارزان و غیرواقعی اس��ت.  یکی دیگر از دالیلی 
که در بازار با افزایش قیمت خودرو مواجه هستیم، عدم تعادل 
بین عرضه و تقاضا اس��ت. به عب��ارت دیگر، در ایران  به اندازه 
نیاز بازار، تولید خودرو وجود ندارد و این امر باعث شده است 
ک��ه میزان تقاضا در مقایس��ه با عرضه خودرو در کش��ورمان 
افزایش پیدا کند و این افزایش تقاضا فاصله قیمت را بیش��تر 
کرده اس��ت بنابراین  یک موضوع به سمت عرضه و قیمت در 
کارخان��ه برمی گردد که در آنجا قیمت ه��ا  به صورت تصنعی 
پایین  آورده  شده است و یک موضوع هم به تقاضا برمی گردد 
 که نشان می دهد به اندازه نیاز بازار و تقاضا نمی توانیم خودرو 
تولی��د کنیم و تحویل بازار بدهیم. این دو مس��ئله، مهمترین 

عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار هستند.
 البت��ه در این میان تالش هایی   نیز از س��وی خودروس��ازان 
برای متعادل سازی قیمت خودرو در بازار صورت گرفته است. 
به عنوان مثال،  روش هایی   نظیر پیش فروش خودرو  از س��وی 
شرکت ها  عملیاتی شده است، اما همین روش پیش فروش نیز 
نشأت گرفته از بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.  تعداد 
کسانی که تمایل دارند خودرو را به دلیل تفاوت قیمت در بازار 
و کارخان��ه، به قیمت غیرواقعی کارخان��ه ای خریداری کنند، 
بس��یار زیاد اس��ت. از این رو به نظر می رسد که خودروسازان 
به دنبال متعادل س��ازی در بازار خودرو نیستند، بلکه کنترل 
بیش��تر تقاضای خودرو، موردنظر آنهاست. در واقع، آنها تنها 
نوعی روش توزی��ع را اعمال می کنند، زیرا نمی توانند به همه 
کس��انی که متقاضی خودرو ب��ه قیمت کارخانه ای هس��تند 
خ��ودرو عرضه کنند و ب��ه همین دلیل به اعم��ال این روش 

پناه آورده اند.
 نتیجه آنک��ه به کارگیری روش هایی   همچ��ون پیش فروش 
خ��ودرو به کاه��ش قیمت ها  در بازار کمک��ی نمی کند. با این 
ش��یوه فقط می توان توزی��ع را مدیریت کرد تا خ��ودرو وارد 
ب��ازار ش��ود و همان طور که پیش از این گفته ش��د، این بازار 
خودرو اس��ت که متناس��ب با ش��اخص های  اقتصادی، قیمت 
کاال را مش��خص می کند.  در عین حال نباید از دالل بازی های 
 ب��ازار خودرو نیز غاف��ل ماند. بحث داللی باعث می ش��ود که 
یک حباب در این قیمت ایجاد ش��ود. البته به دلیل ش��رایط 
اقتصادی در ماه های  گذش��ته شاهد حضور کمرنگ تر دالل ها 

 در این بازار بوده ایم.
ام��ا عالوه بر آنچه گفته ش��د، توان تولید خودروس��ازان را 
نیز نباید فراموش کرد. متاس��فانه توان تولید در ش��رکت های 
خودروس��از در شرایط تحریمی چند س��ال اخیر بین ۸۰۰ تا 
۹۰۰ هزار دستگاه است، حال آنکه در شرایط پیش از تحریم ها 
 س��االنه تولید خودرو در ای��ران تا یک میلی��ون و ۲۰۰ هزار 
دستگاه نیز می رسید. آن زمان شرکای تجاری مانند چین نیز 
در ایران، خودرو تولید می کردند و در نتیجه بازارهای داخلی 
از نظر پاسخگویی به تقاضای خودرو در وضعیت مطلوب تری 
قرار داش��ت. البته نباید این نکته را فراموش کرد که بخش��ی 
از توان تولید شرکت های  خودروساز به خودروهای مونتاژشده 
مانن��د خودروهای چینی، کره ای و... مربوط می ش��ود، اما در 
حال حاضر که شرایط محدودیت های  بین المللی و تحریم های 
 اقتصادی فش��ار خود را بر تمام عرصه های  اقتصادی از جمله 
خ��ودرو وارد آورده اس��ت، این ش��رکت ها نیز از س��بد تولید 
خودروس��ازان داخلی خارج ش��ده اند. به عبارت بهتر، در حال 
حاض��ر اکثر ش��رکت های چینی از ای��ران رفته اند و فقط یک 
تا دو ش��رکت آن هم ب��ه صورت محدود هن��وز در ایران  کار 
می کنند.  این امر موجب ش��ده است تا توان تولید خودرو در 
ای��ران در دوره تحری��م کاهش یابد و به ۸۰۰ ت��ا ۹۰۰ هزار 

دستگاه در سال برسد.
در ای��ن میان، چنانچه تحریم ها  همچنان برقرار باش��د و در 
شرایط اقتصادی کش��ور نیز شاهد تحول شگرفی نباشیم، در 
تولی��د خودرو نیز اتفاق خ��اص و تاثیرگذاری رخ نخواهد داد 
بنابراین تنها کاری که می تواند تا حدی تقاضاهای کاذب را که 
صرفا برای بهره برداری از اختالف قیمت کارخانه و بازار است، 
از تقاضاهای واقعی تفکیک کند و موجب خروج دالالن از بازار 
خودرو شود، متعادل س��ازی قیمت است. یعنی قیمت خودرو 
باید در کارخانه واقعی شود و اجازه داده شود تا خودروسازان 
خودرو را به نرخ باالتر از بهای تمام شده به بازار عرضه کنند. 
تنها در این  صورت اس��ت که انگی��زه داللی در بازار خودرو از 
بین می رود و  قیمت خودرو در کارخانه به قیمت بازار نزدیک 
خواهد ش��د. از این رو  فش��ار تقاضا نیز در بازار کاهش خواهد 
یافت. ضمن اینکه ش��رکت های خودروساز نیز به واسطه این 
روش  از ض��رر و زیان خارج می ش��وند. در این صورت  ش��اید 
خودروسازان با افزایش توان نقدینگی بتوانند تعداد خودروی 
بیش��تری تولید کنن��د. اقداماتی نظیر داخلی س��ازی، کاهش 
هزینه ها  و فروش اموال غیرمولد از س��وی خودروس��ازان نیز 
در حال انجام ش��دن است ولی استفاده از روش های  نام برده 
برای کاهش تقاضا و متعادل  س��ازی قیمت ها  در بازار خودرو، 

ضروری و دارای اهمیت است.
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فرصت امروز: خردادماه سال گذشته بود که تجارت آزاد ایران با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا با مصوبه مجلس وارد فاز اجرایی شد و در پنج آبان همان 
سال موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا به امضا رسید. در دی ماه 
امسال نیز مجوزهای الزم از سوی دولت برای عضویت ایران در این بلوک 
اقتصادی گرفته ش��د که در صورت به نتیجه رس��یدن مذاکرات، تجارت 
آزاد با اتحادیه اوراسیا از آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز می شود. اتحادیه اروپا - آسیا 
)اوراس��یا( یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کش��ور ارمنستان، روسیه، 
قزاقس��تان، قرقیزستان و بالروس است که با جمعیت ۱۸3 میلیون نفری، 
رتبه اول تولید نفت، رتبه دوم تولید گاز و رتبه چهارم تولید برق در جهان 
را به خود اختصاص داده و یکی از پررونق ترین بازارهای سرمایه گذاری در 

اقتصاد جهانی به شمار می آید.
از آنجایی که یکی از اهداف مهم موافقت نامه های تجاری، ایجاد تسهیالت 
و حذف قوانین دس��ت و پا گیر برای بازرگانان و س��رمایه گذاران است، به 
این ترتیب در چارچوب تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش 
از 5۰۰ کاالی صادراتی ایران به روس��یه، قزاقستان، بالروس، ارمنستان و 
قرقیزستان از تعرفه ترجیحی صفر برخوردار می شوند و این امر می تواند به 
هاب منطقه ای ایران کمک کرده و کریدور شمال-جنوب را تقویت نماید.

البته این موضوع مخالفت های برخی از کشورها را هم به دنبال داشته و 
کشورهای اروپایی و همپیمانان ناتو عضویت کامل ایران در اتحادیه اوراسیا 
را فرصتی برای ایران ب��رای مقابله با تحریم ها و مانعی در برابر پروژه های 
اقتصادی ش��ان می دانند. به گزارش فارس، ایقرار هارون، کارشناس رسانه 
در آسیای مرکزی، جنوب آسیا و شرق اروپا در یادداشتی درخواست ایران 
برای عضویت دائمی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بررسی کرده و نوشته: 

روابط ایران با اتحادیه اوراسیا ابزاری برای خنثی کردن تحریم است.

در این یادداش��ت آمده اس��ت: پس از آنکه ایران اعالم کرد به عضویت 
کامل اتحادیه اقتصادی اوراس��یا درمی آید، تمام رسانه های دنیا روی این 
موضوع کار کردن��د و این خبر مورد توجه همگان قرار گرفت. بازتاب این 
خبر در خاورمیانه، رژیم صهیونیستی و متحدان ناتو گسترده بود. برخی از 
رسانه های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اعالم کردند رابطه ایران 
با اوراسیا می تواند باعث تیرگی روابط اوراسیا با کشورهای این شورا شود. 
در این بین، جای سوال است که چرا همپیمانان ناتو و حتی اتحادیه اروپا 

نظر منفی درباره پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا دارند؟
کش��ورهای اوراس��یا ب��ازار ۱۸۰ میلیون نف��ری را با تولی��د ناخالص 
داخلی بیش از 5 تریلیون دالر پوش��ش می دهند و حمل و نقل رایگان 
کاال و خدمات بین این کش��ورها در حال انجام اس��ت و این کش��ورها 
سیاس��ت های مش��ترک را در حوزه های مهم و کارب��ردی نظیر انرژی، 
کش��اورزی، حمل و نقل، گمرکات، تجارت خارجی و سرمایه گذاری در 
پی��ش گرفته اند بنابراین اینها می تواند سیاس��ت تحریم ها علیه اقتصاد 

ایران را خنثی کند.
ایران از سال ۲۰۱۸ تجارت آزاد با کشورهای منطقه اوراسیا را در دستور 
کار دارد. هرچن��د اج��رای این توافق با کمی تاخیر انجام ش��د، اما اکنون 
حجم تجارت ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا به ۲ درصد افزایش یافته 
و علی رغم شیوع کرونا درسال ۲۰۲۰ به رقم ۲ میلیارد دالر رسیده است. 
محصوالت غذایی و مواد خام کش��اورزی عمده ترین محصوالت صادراتی 
ایران را تشکیل می دهد. روابط تجاری ایران با کشورهای اوراسیا می تواند 
باعث بهب��ود اقتصاد و تحکیم موقعیت اقتصادی ایران در جهان ش��ده و 
هزینه های تحریم ها علیه ایران را تا حدود زیادی جبران کند. مسئله این 
است که کش��ورهای اروپایی و همپیمان ناتو، اتحادیه اقتصادی اوراسیا را 

یک پیمان کامال سیاس��ی تصور می کنند. کارش��ناس امور خارجه آلمان 
می گوید که اتحادیه اقتصادی اوراس��یا با نظر پوتین راه اندازی شده و یک 
پروژه همبستگی جدید برای کشورهای مشترک المنافع محسوب می شود.

او می گوید: اتحادیه اوراس��یا که ابتدا با هدف اقتصادی راه اندازی ش��ده 
بیش��تر در جهت استقرار امنیت سیاسی است و نیم نگاهی هم به اتحادیه 
پیش��ین جماهیر ش��وروی دارد. این استاد دانشگاه با اش��اره به اقدامات 
پوتین در سال ۲۰۱۲ که اتحادیه اوراسیا را به عنوان هدفی برای افزایش 
همبس��تگی اعالم کرده ب��ود، می گوید: پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر 
شوروی یکی از بزرگترین خط آهن ها و شبکه های جاده ای به دلیل فقدان 
سرمایه گذاری و بحث های سیاسی از بین رفت اما اتحادیه اوراسیا توانسته 
سیس��تم های حمل و نقل جدید در منطقه ایجاد کند و به وضعیت حمل 

و نقل بهبود بخشد.
سیس��تم خط آهن نخس��تین و بهترین راهکار برای ارتباط کشورهای 
اتحادیه اوراس��یا از قرن ۱۹ میالدی تاکنون محس��وب می شود و همواره 
به عنوان یک سیس��تم حمل و نقل مهم و اساس��ی در امپراتوری روسیه 
و اتحادیه جماهیر ش��وروی محسوب می شده است. به طوری که اتحادیه 
اوراس��یا در رنکینگ جهانی جایگاه دوم حمل و نقل ریلی را با س��هم 7.۸ 
درصدی از سهمیه جهانی در اختیار دارد. به هر روی سیستم حمل و نقل 
ریلی به عنوان مهمترین روش حمل کاال در این کشورها به حساب می آید. 
البته هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا ایران به عنوان عضو کامل اتحادیه 
اوراس��یا خواه��د بود یا نه، اما همپیمانان آمریکا و نات��و درباره اقدام ایران 
واکنش نشان می دهند و این نظر را دارند که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به 
عنوان تهدیدی بر پروژه های کمربند و جاده و کریدور اقتصادی پاکستان 

و چین به حساب می آید.

چرا اروپا با عضویت کامل ایران در اتحادیه اوراسیا مخالف است؟

ایران و اوراسیا؛ دوربرگردان تحریم ها

براس��اس برخی از پیش بینی ها ممکن اس��ت در اواس��ط س��ال ۲۰۲۱ 
میالدی کمی از ابعاد بحران کرونا کم شده باشد. ممکن است ایمنی گله ای 
چ��ه از راه زدن واکس��ن و چه از راه ابتالی اکثری��ت افراد جامعه به کرونا 
ب��ه وجود بیاید، یا اصال خود ویروس کووید-۱۹ کم اثرتر ش��ود. اگر به هر 
طریقی در تابس��تان آینده با دنیایی غیرکرونایی تر مواجه شویم، نباید این 
نکته را دست کم بگیریم که جهان ما تغییرات غیرقابل بازگشتی در دوران 
پاندمی کرونا داشته است و تحول در زندگی شهری ازجمله مهمترین این 

تغییرات است.
»آتالنتیک« در گزارشی، بخشی از تحوالت حال و آینده زندگی شهری 
را بررس��ی کرده اس��ت. در این گزارش به سه سناریو اشاره شده است. در 
س��ناریوی نخست، شهرها تا مدتی حالت غیرعادی خود به خاطر پاندمی 
کرونا را حفظ خواهند کرد و بس��یاری از ساکنان شهرها همچنان دورکار 
باقی خواهند ماند. در س��ناریوی دوم، شاهد سناریوی شهر ۱5 دقیقه ای 
خواهیم بود و در س��ناریوی س��وم، اقتص��اد ۲۰۲۱ از آنچه فکر می کنید 

عجیب و غریب تر خواهد بود.
* سناریوی اول: ماجرای کاهش بودجه حمل و نقل عمومی در بسیاری 
از ش��هرهای جهان، موضوعی است که خیلی ها را شگفت زده کرده است. 
واقعیت این است که مسئوالن شهری با هزینه های سنگین و درآمد اندک 
در این حوزه مواجه بوده اند. مثال در شهر نیویورک این وضعیت به وضوح 
دیده ش��ده است و ضرر 5۰ میلیارد دالری به بار آمده است. حاال مقامات 
شهری نیویورک به دنبال آن هستند که هزینه ها را کاهش بدهند و طبعا 
اولین گزینه ش��ان تعدیل هزاران نیرو اس��ت. گام بعدی نیز این است که 

خدمات اتوبوس و مترو ش��هری به می��زان ۴۰ درصد کاهش پیدا کند تا 
بخشی از هزینه ها جبران شود. شهری مثل واشنگتن نیز قرار است روش 
مشابهی را در پیش بگیرد و ضمن کاهش خدمات اتوبوسرانی، ۱۹ ایستگاه 
قطار شهری را تعطیل کند و فاصله زمانی بین خدمات مترو را نیز افزایش 
بدهد. این نوع تصمیم گیری ها که به خاطر کاهش استفاده مردم از خدمات 
حمل و نقل عمومی در س��ال ۲۰۲۰ میالدی گرفته ش��ده اند، قرار است 
آینده س��اکنان همین شهرها را تحت تاثیر قرار بدهد و حتی اگر ویروس 
کرونا هم عقب نشینی کرده باشد، بخشی از امکانات شهرهای مدرن را باید 

از دست رفته تلقی کرد.
مش��کالت آینده حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ به وضوح روی 
آینده کار هم تاثیر می گذارند. فرض کنید کارفرماها ناگهان در تابس��تان 
آینده تصمیم بگیرند کارمندانی را که ۱۸ ماه دورکار بوده اند به محل کار 
بازبخوانند. این وضعیت قطعا ش��وکی به بازار کار وارد خواهد کرد و حتی 
روی انتخاب محل زندگی کارکنان نیز تاثیر خواهد گذاش��ت. این تازه با 
احتس��اب این نکته اس��ت که در برخی از شهرهای بزرگ جهان از جمله 
در آمریکا عده کارکنانی که با خودروی ش��خصی سر کار حاضر می شوند، 

زیاد است.
* س��ناریوی دوم: در برخی از شهرهای بزرگ دنیا، دوران کرونا فرصتی 
بود برای آنکه تعداد خیابان های بس��ته به روی خودروها بیشتر شود و در 
عوض، مکان های شهری بیشتری در فضای باز به روی معاشرت انسانی باز 
گردد. این اتفاق به خصوص در محالت مرکز شهر بیشتر دیده شده است و 
بسیاری از مقامات شهری تمایل زیادی دارند که این تغییرات را همیشگی 

کنند. از س��وی دیگر، برنامه هایی در برخی از شهرهای بزرگ مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت تا ایده محله را تقویت کند؛ به این معنا که هر آنچه که 
الزم دارید تا فاصله ۱5 دقیقه ای از شما در دسترس باشد و نیازی به رفت 
و آمدهای گسترده در شهر برای نیازهای روزمره وجود نداشته باشد. این 
یعنی پیاده روی و دوچرخه سواری به جای استفاده از خودرو و وسایل حمل 
و نقل عمومی بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت. در چارچوب ایده شهر 
۱5 دقیقه ای در واقع ایده هایی اجرایی خواهند شد که در دوران پساکرونا 

نیز دوام خواهند آورد.
* س��ناریوی س��وم: در جریان رکودهای معمول اقتصادی، درآمد مردم 
کاهش پیدا می کند و بازار مسکن نیز دچار سردی و رکود می شود، اما در 
سال ۲۰۲۰ شرایط متفاوتی را شاهد بودیم. مردمی که پول زیادی صرف 
تفریحاتی مثل رس��توران گردی و گردش��گری می کردند این پول را عمال 
پس انداز کردند و به جایش به دنبال خرید مس��کن یا سرمایه گذاری های 
مش��ابه افتادند، اما داغ بودن بازار مس��کن به این معناست که بازار صنایع 
مرتبط با س��اخت و ساز و دکوراسیون هم داغ می شود؛ آن هم درست در 
زمانی که بازار بخش هتل و گردشگری و تفریحات دیگر دچار رکود شده 
بودند. این امر به نوعی یعنی که بخش��ی از طبقات متوسط رو به باال و رو 
به پایین، هر دو می توانند از ش��رایط پساکرونا استفاده ببرند، اما در مورد 
همه طبقات اجتماع نمی توان دقیقا این را گفت و بنابراین اقتصاد ۲۰۲۱ 
می تواند پیش بینی ناپذیرتر از تصورات عمل کند. حتی اگر سال ۲۰۲۱ را 
سالی عادی تر از ۲۰۲۰ تلقی کنیم، باز هر لحظه باید منتظر عدم قطعیت 

در آن باشیم. این درسی است که از دوران پاندمی کرونا آموخته ایم.

شهرها در سال 2021 چه تغییری می کنند؟

ایده شهر 15 دقیقه ای

مسکن

گالیه وزیر از روند کند صدور پروانه مسکن ملی
برای شهرداری تهران متأسفم!

رون��د کند ص��دور پروانه س��اخت پروژه های اقدام ملی مس��کن 
که مدتی اس��ت م��ورد انتقاد مس��ئوالن و فعاالن ای��ن عرصه قرار 
دارد، ص��دای وزیر راه و شهرس��ازی را هم درآورد ک��ه گفته برای 

شهرداری ها متأسفم و باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.
به گزارش ایس��نا، پروژه های اقدام ملی مس��کن در نقاط مختلف 
کش��ور از مدت ها قبل با معضل صدور پروانه های س��اخت از سوی 
شهرداری ها مواجه شده است. طبق تفاهم نامه وزارتخانه های کشور 
و راه و شهرس��ازی، ش��هرداری ها موظفند یک هفت��ه پس از تایید 
نقش��ه ها از سوی کمیته معماری و شهرسازی، پروانه موقت را برای 

پیمانکاران و کارگزاری ها صادر کنند.
نرخ عوارض صدور پروانه برای واحدهای اقدام ملی نیز 5۰ درصد 

تخفیف دارد که باید در اقساط دو ساله دریافت شود.
ب��ا ای��ن وجود از گوش��ه و کنار خبر می رس��د که پ��س از تایید 
نقش��ه های اولیه، برخی شهرداری ها نس��بت به صدور پروانه موقت 
اقدام نمی کنند. ش��هرداری ها می گویند که باید نقش��ه های اجرایی 
ارائه ش��ود که دست کم دو ماه زمان می برد. پروژه های متعددی در 
سراسر کشور از جمله تهرانسر با معضل صدور پروانه مواجه شده اند. 
نیمی از پروژه ۲۰۰۰ واحدی تهرانس��ر تا حدود یک س��ال به دلیل 

عدم صدور پروانه معطل مانده بود.
محمد اس��المی، وزی��ر راه و شهرس��ازی اخیرا با گالی��ه از عدم 
هم��کاری ش��هرداری ها برای صدور پروانه س��اخت واحدهای اقدام 
ملی مس��کن گفته اس��ت: واقعا برای ش��هرداری تهران متأسفم که 
هیچ گونه همکاری برای پروژه های مسکن نمی کند. بهانه جویی های 
غیرقانونی انجام می دهند و خودش��ان باید در مقابل مردم پاسخگو 

باشند.
به گفته اس��المی، ای��ن پروژه ها برای مردم اس��ت و وزارت راه و 
شهرس��ازی طبق قان��ون و مقررات کار می کند. م��ا زمین هایی که 
کاربری مسکونی است برای این کار تخصیص داده ایم و هیچ دلیلی 

نداشته که شهرداری این کار را به تاخیر بیندازد.
بنابر این گزارش طرح اقدام ملی مس��کن از ش��هریورماه ۱3۹۸ 
توس��ط حس��ن روحانی � رئیس جمه��وری � در تهرانس��ر کلنگ 
زده ش��د. برنام��ه اولیه احداث ۴۰۰ هزار واحد ب��ود که بنا به گفته 
مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی هم اکنون ب��ه 5۰۴ هزار واحد 
رسیده است. قیمت هر متر مربع مسکن ملی ۲.7 میلیون تومان در 
نظر گرفته ش��ده که هر س��ه ماه یک بار نرخ تعدیل از سوی وزارت 
راه و شهرس��ازی اعالم می ش��ود. آورده اولیه متقاضیان ۴۰ میلیون 
تومان اس��ت. تا آبان ماه امس��ال ۱۱ هزار و 56۰ واحد مسکن ملی 
افتتاح شد و گفته می شود در فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۲۰ هزار واحد 
دیگر به بهره برداری می رس��د و تا ش��هریور به طور ماهانه ۲۰ هزار 

واحد افتتاح خواهد شد.

قیمت اوراق در تهران و سایر استان ها
اوراق مسکن چند؟

قیمت اوراق مس��کن نس��بت به اوایل اس��فندماه کمی کاهش��ی 
ب��وده اس��ت، به طوری که زوج ه��ای تهرانی می توانن��د با پرداخت 
۲۸ میلی��ون و ۱۲۸هزار تومان، وام ۲۴۰ میلی��ون تومانی دریافت 
کنند. بررس��ی آخرین وضعیت قیمت اوراق مس��کن نشان می دهد 
که تس��ه)اوراق( سال گذشته برای فروردین 55 هزار و ۹۰۰ تومان، 
اردیبهش��ت 57 هزار و 6۰۰ تومان و خردادماه نیز 5۸ هزار و 7۰۰ 
تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در تیر با قیمت 
6۰ هزار تومان، مرداد  5۸ هزار و ۱۰۰ تومان و در شهریور با قیمت 
57 هزار و 6۰۰ تومان داد و ستد می شود. قیمت اوراق مهر، آبان و 
آذر سال گذشته نیز 56 هزار و ۹۰۰ تومان، 57 هزار و ۲۰۰ تومان 
و 5۸ هزار تومان بوده و هر برگ اوراق تس��هیالت مس��کن در دی، 
بهمن و اس��فند نیز با قیمت های 57 هزار و 5۰۰ تومان، 57 هزار و 

7۰۰ تومان و 57 هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می شود.
همچنین برای امس��ال تس��ه فروردین 5۸ ه��زار و 3۰۰ تومان، 
اردیبهش��ت و خردادماه نیز هر کدام 57 هزار و ۸۰۰ تومان قیمت 
دارند. هر برگ از اوراق تس��هیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال 
۱3۹۹ ب��ا قیمت 5۸ هزار و ۱۰۰ تومان، در مرداد 57 هزار و ۸۰۰ 
تومان و در شهریور 57 هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می شود. این 
اوراق در مهرماه 57 هزار و ۹۰۰ تومان، در آبان ماه 57 هزار و3۰۰  
تومان و در آذرماه 57 هزار و ۹۰۰ تومان قیمت داش��ته اند. قیمت 
این اوراق در دی امس��ال نیز 5۸ هزار و ۲۰۰ تومان و در بهمن ماه 
نیز 5۸ هزار و 6۰۰ تومان اس��ت که این گزارش نیز براساس قیمت 

بهمن ماه نوشته شده است.
همچنی��ن با توجه به اینکه مجردهای س��اکن ته��ران می توانند 
ت��ا ۱۴۰ میلیون تومان تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل ۱۰۰ 
میلیون تومان تس��هیالت خرید مس��کن و ۴۰ میلیون تومان جعاله 
می شود، برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه 
تس��هیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 
5۸ ه��زار و 6۰۰ تومان��ی ۱۱ میلیون و 7۲۰ هزارتومان می ش��ود. 
همچنی��ن با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون توم��ان وام جعاله که برای 
آن بای��د ۸۰ ورق ب��ه مبلغ ۴ میلیون و 6۸۸ه��زار تومان خریداری 
کنن��د، مجموع هزینه خرید اوراق به ۱6 میلیون و ۴۰۸هزار تومان 

می رسد.
زوج ه��ای تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا س��قف ۲۴۰ 
میلیون تومان ش��امل ۱۰۰ میلیون تومان تس��هیالت خرید مسکن 
برای هر نفر و ۴۰ میلی��ون تومان وام جعاله دریافت کنند بنابراین 
زوجین باید ۴۰۰ برگه تس��هیالت مسکن خریداری کنند که هزینه 
آن ۲3 میلی��ون و ۴۴۰ ه��زار تومان می ش��ود که هم��راه با هزینه 
۴میلی��ون و 6۸۸ هزار توم��ان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه 
تس��هیالت مس��کن خریداری کنند، در مجموع باید ۲۸ میلیون و 

۱۲۸هزار تومان پرداخت کنند.
س��قف این تس��هیالت همچنین برای مراکز استان و شهرهای با 
جمعی��ت بی��ش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رس��یده که 
ب��رای آن باید ۱6۰ برگه خریداری ش��ود ک��ه هزینه آن ۹ میلیون 
و 376 هزار تومان اس��ت. این وام برای س��ایر مناطق ش��هری 6۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه 

خریداری شود که هزینه آن 7 میلیون و 3۲ هزار تومان می شود.
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سکه به 10 میلیون و 780 هزار تومان رسید
دالر در کانال 24 هزار تومان

قیمت سکه در بیست و سومین روز اسفندماه به ۱۰ میلیون و 7۸۰ هزار 
تومان رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در 
اولی��ن روز هفته ۲6۰ هزار توم��ان افزایش پیدا کرد و به رقم ۱۰ میلیون 
و 7۸۰ هزار تومان معامله ش��د. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ 
میلیون  و 5۰۰ هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم سکه بهار آزادی 6 
میلیون و 35۰ هزار تومان، ربع س��که ۴میلیون تومان و سکه یک گرمی 
ه��م ۲ میلیون و 35۰ هزار تومان قیمت خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر 
گ��رم ط��الی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۴۹ هزار تومان و هر مثقال طال به 
۴ میلیون و 5۴۸ هزار تومان رسید. اونس جهانی طال نیز یک هزار و 7۲۸ 

دالر و ۲۱ سنت فروخته شد.
هر دالر نیز در روز ش��نبه در صرافی های بانکی ۲۴ هزار و ۱۸۴ تومان 
معامله شد. نرخ هر یورو نیز به ۲۸ هزار و 6۱7 تومان رسید. بر این اساس، 
قیمت فروش یورو با افزایش ۲۲6 تومانی نسبت به چهارشنبه گذشته به 
۲۸ هزار و 6۱7 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر ۲3 هزار و 7۰5 تومان 

و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و 5۰ تومان اعالم شد.

توسط بانک مرکزی
راهنمای چک های جدید منتشر شد

بان��ک مرکزی به منظور اطالع و آش��نایی هرچه بیش��تر هموطنان با 
روندهای مرتبط با قانون جدی��د چک، »کتابچه راهنمای صدور، دریافت 
و انتق��ال چک های جدید« را منتش��ر کرد. در مقدم��ه این کتابچه آمده 
اس��ت: »قانون اصالح قانون صدور چک« با هدف اعتباربخش��ی به چک 
و به حداقل رس��اندن صدور چک بالمحل در س�ال ۱3۹7 توسط مجلس 
ش�ورای اس��المی ب�ه تصویب رس�ید و از ابت�دای س���ال ۱۴۰۰ اجرایی 
می شود. در این قانون نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته 
و افرادی که مبادالت خود را با چک انجام می دهند تکالیفی برعهده دارند. 
صادرکننده چک باید مندرجات چ�ک ش���امل تاریخ سررس�ید، مبل�غ و 
اطالع��ات هویتی ذی نف�ع را عالوه ب�ر اینک��ه  در برگ چک درج می کند 
در سامانه صیاد نی�ز ثبت کند. همچنین ذی نفع چک نیز هنگام دریافت 
برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، اس�تعالم و ب�ا برگ چک 

تطبیق ده�د.  
اشخاصی ک�ه قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی ب�ه پشت نویسی 
چک ندارند و باید اطالعات هویتی ذی نفع جدید را در سامانه صیاد ثبت 
کنند. انجام این امور از طریق ابزارهای دسترس��ی ب�ه سامانه صیاد شامل 
اینترنت بانک و موبایل بانک بانک ها، برنامک های موبایلی حوزه پرداخت و 
شعب بانک های عامل  امکانپذیر اس�ت. همچنین سایر ابزار مورد اس�تفاده 
برای ارائه خدمات چک ب�ه  مشتریان شامل مواردی مانند تلفن بانک، ابزار 
پیامکی، کدهای دس��توری و ... نی�ز در دست بررسی اس�ت ک�ه توس�ط 

ش�بکه بانکی اطالع رسانی خواهند شد.

بازار سرمایه و مسکن به کدام سو می روند؟
وضعیت بورس و مسکن در 1400

حلقه اصلی پیش بینی روند نزولی یا افزایشی قیمت ها در بازارهایی چون 
سرمایه، مسکن و ... نرخ تورم است که طبق گفته کارشناسان، بودجه سال 
آینده خبر از افزایش تورم را می دهد و با این حساب باید در انتظار واکنش 
بازارها به وضعیت تورم در ۱۴۰۰ باش��یم. به گزارش ایسنا، روزهای پایانی 
س��ال تحلیل و پیش بینی کارشناس��ان از وضعیت بازارهای مالی در سال 
آینده شدت می گیرد که یکی از این بازارها، مسکن است که در طول سال 
جاری افزایش قیمت، رکود معامالت و ساخت و ساز را تجربه کرده است.

اما از سوی دیگر، تحوالت بازار سرمایه از اواخر سال ۱3۹۸ تا سال جاری 
مورد توجه مردم، سیاس��تمداران و مس��ئوالن بوده و ت��ا چند ماه اول در 
س��ال جاری صعودهای قابل توجه��ی را تجربه کرد، اما به م��رور زمان با 
دخالت های غیرکارشناسی این بازار از روال طبیعی خود خارج شد و عده 
زیادی از سهامداران به دلیل عدم آگاهی و شناخت مناسب پیش از ورود 

به بازار متضرر شدند.
حال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید، بسیاری 
کنجکاو هس��تند که آیا وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ بهتر یا بدتر 
می شود و همچنین، بازار مسکن از نظر قیمت چه سرنوشتی خواهد داشت؟
دو پیش بینی متفاوت از مسکن در سال جدید وجود دارد که یکی بیانگر 
کاهش قیمت اس��ت و دیگری از افزایش قیمت مسکن خبر می دهد. در این 
زمینه س��هراب دل انگیزان می گوید که با توجه به شرایط موجود پیش بینی 
می شود که در بهار و تابستان سال آینده به علت رکود تقاضا و عرضه، کاهش 
قیمت مسکن را داشته باشیم و تعداد معامالت و قیمت هم کاهشی باشد، اما 
فعالیت های ساخت و ساز تغییری نخواهند کرد. از سوی دیگر، حسین راغفر 
تحلیلگر اقتصادی معتقد است که یکی از ویژگی های بارز بودجه سال آینده 
افزایش شدید بدهی ها و اس��تقراض های دولت در آن است و در سال آینده 
ش��اهد رکود تورمی بسیار عمیق تر از شرایط کنونی خواهیم بود که یکی از 
آس��یب های آن متوجه بخش مسکن خواهد شد و این بخش را که در حال 
حاضر با رکود مواجه اس��ت، با افزایش قیم��ت مواجه می کند. عالوه بر این، 
دل انگیزان درباره آینده بازار سرمایه در سال آینده نیز می گوید: پیش بینی من 
این است که در سال آینده شاخص بورس در نقطه یک میلیون تا یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار واحد به آرامش برسد و این فرآیند را تا سال ۱۴۰۱ ادامه دهد.  
همچنین علی س��عدوندی معتقد اس��ت که اگر نفت فروخته شود، اما به 
منابع نفتی دسترس��ی نباشد، منابع ارزی در داخل توزیع نمی شود و شرایط 
به سمتی می رود که به بهانه درآمدهای نفتی از پایه پولی استقراض می شود 
که در این ش��رایط، در نیمه دوم سال آینده شرایط تورمی گسترده خواهیم 
داش��ت و بدین ترتیب بازار س��رمایه در این زمان به دوران مثبت برمی گردد.   
از سوی دیگر، مهدی رباطی مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران می گوید: 
در افق یک س��اله انتظار بهبود برای بورس را نخواهیم داش��ت و بازار شرایط 
رکودی خود را طی خواهد کرد مگر اینکه شرایط تورمی تداوم پیدا کند، روابط 
سیاس��ی بهبود و تحریم ها برداشته شود و دالر سرکوب نشود.   بدین ترتیب، 
طبق تحلیل کارشناسان بهبود وضعیت بازار سرمایه به افزایش نرخ ارز و تورم 
وابسته و از آنجا که بودجه سال آینده به تورم زا بودن معروف است و بسیاری از 
شرکت های بورسی صادرات محور هستند و از افزایش قیمت دالر نفع می برند، 
این پیش بینی کارشناسان مبنی بر بازگشت بورس به دوران صعود منوط به 
افزایش تورم و نرخ ارز را تقویت می کند، اما جنبه دیگر بودجه متورم و تاثیر 
آن بر بازارها این اس��ت که مردم را تحت فش��ار قرار می دهد و بازاری چون 
مسکن که مورد توجه و نیاز آنهاست را با افزایش قیمت قابل مالحظه روبه رو 
می کند و همچنان خانه دار شدن آرزوی عده زیادی از مردم باقی خواهد ماند.

بانکنامه

س��هم مسکن از تسهیالت بانکی در ۹ ماهه امسال در حالی حدود 5 
درصد بوده اس��ت که مصوبه ش��ورای پول و اعتبار مبنی بر هدایت ۲۰ 
درصد از تس��هالت پرداختی به حوزه مس��کن در صورت اجرایی شدن 
می تواند ۴۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در قالب تسهیالت ساخت 
را ب��ه حوزه مس��کن هدایت ک��رده و منجر به ایجاد بی��ش از 3میلیون 

شغل شود.
به گزارش فارس، رکوردزنی و شکس��تن حد نصاب های بر جا مانده از 
گذشته تنها مختص به حوزه ورزش نیست و رکوردها در سایر حوزه نیز 
برای شکس��ته شدن خلق می شوند. البته رکوردزنی همیشه بار معنایی 
مثبتی ه��م ندارد و می تواند ی��ک رویکرد کامال منفی را عیان س��ازد. 
یکی از زمینه هایی عرصه تاخت و تاز رکوردها محسوب می شود، عرصه 
فعالیت نظام بانکی است که همه ساله با رکوردهای بعضا مثبت و منفی 

در اقتصاد کشور اثرگذار است.
یکی از این رکوردها مرتبط با آمار تس��هیالت پرداخت بانکی اس��ت. 
ب��رای اطالع دقیق از این موضوع به س��یر این آمار در طول ۱۰ س��ال 
گذش��ته نگاه می اندازیم. سال ۱3۹۱ میزان تس��هیالت پرداختی نظام 
بانکی با رقم ۱۹5 هزار میلیارد تومان س��یر کاهشی را نسبت به ابتدای 
ده��ه ۹۰ ط��ی کرد، اما این کاه��ش تنها یک دورخیز ب��ه منظور ثبت 

رکوردهای نجومی پرداخت تسهیالت توسط بانک های کشور بود.
در همین راس��تا سیر تسهیالت پرداختی در طول ۱۰ سال گذشته از 
۱۹5 هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در طول تنها ۱۰ 
ماه از س��ال ۱3۹۹ رسیده است. با یک برآورد ساده می توان پیش بینی 
کرد، میزان تسهیالت پرداختی در ۱۲ ماه سال ۱3۹۹ به نزدیک ۱7۰۰ 
ه��زار میلی��ارد تومان نیز نزدیک ش��ود. به عبارت دیگ��ر، در هر ماه از 
س��ال ۱3۹۹ تقریبا معادل کل تسهیالت پرداختی در سال ۱3۹۰، وام 

پرداخت شده است.

نکته قابل توجه در افزایش تس��هیالت پرداختی نظام بانکی در طول 
۱۰ سال گذشته، رشد نجومی 7۰ درصدی تسهیالت پرداختی بانک ها 
در یک س��ال گذشته اس��ت. در حقیقت به احتس��اب میانگین افزایش 
تسهیالت پرداختی توسط بانک ها در بازه زمانی مذکور، بانک ها به طور 
متوس��ط بین 3۰ تا ۴۰ درصد در هر سال نس��بت به افزایش پرداخت 

تسهیالت اقدام کرده اند.
همانگون��ه ک��ه در ابتدای بح��ث پیرامون رکوردها به مس��ئله مثبت 
یا منفی بودن ثبت این حدنصاب ها اش��اره ش��د. بح��ث پیرامون اینکه 
رشد تس��هیالت پرداختی بانکی به عنوان یکی از مهمترین منابع رشد 
نقدینگی خوب اس��ت یا بد نمی تواند بحث دقیقی محاس��به ش��ود. در 
همین راستا، احمد قدسی، کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه اگر 
تس��هیالت پرداختی نظام بانکی به حوزه مولد اقتصاد تعلق گیرد شاهد 
اتف��اق بس��یار مثبتی در اقتصاد خواهیم بود، گفت: بزرگ ش��دن کیک 
اقتصاد با هدایت تس��هیالت به بخش مولد اتفاقی است که زمینه رونق 

بازارهای مولد و ایجاد اشتغال را به دنبال دارد.
او ب��ا بیان اینکه اگر این تس��هیالت به بخ��ش غیرمولد تعلق گیرد و 
صرف تسهیالت کوتاه مدت فعالیت های سوداگرانه شود، دو ضربه عمیق 
به اقتصاد وارد می ش��ود، افزود: افزایش تس��هیالت پرداختی اگر س��هم 
بازار غیرمولد ش��ود، نه تنها زمینه تورم ناشی از رشد نقدینگی را فراهم 
می کن��د بلکه از آثار تخریب��ی تامین مالی بخ��ش غیرمولد نظیر رکود 

تورمی نیز در امان نخواهیم بود.
حال به منظور بررسی اینکه بدانیم آیا تسهیالت پرداختی نظام بانکی 
به حوزه تولید هدایت ش��ده بیایید، س��هم تس��هیالت یک حوزه مولد 
اقتصاد یعنی مس��کن را بررس��ی نماییم. در همین راستا و در شرایطی 
که ۱7 درصد از تس��هیالت بانکی در سال ۱3۹۱ به بخش مسکن تعلق 
داش��ت است، این رقم در س��ال ۱3۹۹ به کمتر از 6 درصد رسید. البته 

س��هم بخش س��اخت مسکن به عنوان یک پیش��ران اقتصادی در طول 
س��ال های اخیر به کمتر از ۲ درصد رس��یده اس��ت. به معنای دیگر در 
حالی که میزان تسهیالت پرداختی به طور دائم رکوردزنی می کند و رو 
به افزایش است، سهم بخش مسکن از تسهیالت پرداختی در طول ۱۰ 

سال گذشته با افت چشمگیری مواجه شد.
کاهش س��هم تس��هیالت بخش مولد اقتصاد ت��ا جایی پیش رفت که 
ش��ورای پول و اعتبار با تاکید رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی 
تصمیم به وضع قانونی کرد که ۲۰ درصد از تس��هیالت پرداختی نظام 
بانکی به حوزه مس��کن به عن��وان موتور محرک اقتصاد هدایت ش��ود. 
همچنین مجلس شورای اسالمی نیز برای هدایت منابع نقدینگی ناشی 
از تس��هیالت به بخش مس��کن در قالب دو قانونی جهش تولید و تامین 
مسکن و قانون بودجه ۱۴۰۰، با پیروی از تصمیم شورای پول و اعتبار، 

خأل قانونی این حوزه را پوشش داد.
برای آنکه بدانیم احیای سهم تسهیالت پرداختی بنابر مصوبه شورای 
پول و اعتبار در سال ۱۴۰۰ چه حجم از منابع مالی را در اختیار بخش 
ساخت مسکن  قرار می دهد، بیایید کمی از علم ریاضیات بهره  بگیریم. 
بنابر محاس��به روند افزایش تسهیالت پرداختی بانکی، این تسهیالت به 
طور میانگین س��االنه 35 درصد رش��د می کند، در همین راستا با توجه 
به اینکه س��ال ۱3۹۹، نزدیک به ۱6۸۰ هزار میلیارد تومان تس��هیالت 
پرداخت ش��ده اس��ت، لذا با حفظ روند یادشده بانک ها در سال ۱۴۰۰، 
بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان تس��هیالت به حوزه غیرمولد و مولد 
پرداخت خواهند کرد. در نتیجه ۲۰ درصد از مبلغ یادش��ده ۴۴۰ هزار 
میلیارد تومان منابع را در اختیار نظام بانکی کش��ور قرار می دهد. البته 
مجلس ش��ورای اسالمی در قانون بودجه ۱۴۰۰ تنها 36۰ هزار میلیارد 
تومان را برای حوزه مس��کن در نظ��ر گرفته هنوز با مقدار ۲۰ درصد از 

تسهیالت پرداختی یعنی ۴۴۰ هزار میلیارد تومان فاصله دارد.

سهم 440 هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن از نظام بانکی

بانک ها در سال 1400 چقدر تسهیالت می دهند؟

یک کارش��ناس اقتصادی و بانکی درباره کس��ری بودجه سال ۱۴۰۰ و 
نحوه تامین هزینه ها که در نهایت منجر به رشد نقدینگی و تورم می شود،  
هشدار داد. یوسف کاووسی درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و تاثیر منفی 
آن بر کنترل رشد نقدینگی و تورم به ایِبنا، گفت: رئیس کل بانک مرکزی 
به این مس��ئله اشاره کرده که تمام دولت ها بانک مرکزی را به نوعی قلک 
خود فرض می کنند بنابراین به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض 
از آن رو می آورن��د. به طور کلی محل درآمد مواردی که در بودجه س��ال 

آینده توسط اعضای خانه ملت دیده شده، شبهه دارد.
او ادامه داد: بدون تردید تامین هزینه های در نظر گرفته شده، منجر به 
این خواهد شد که به سراغ بانک مرکزی آیند و در نهایت هم انتشار پول 
را ایجاد می کند ی��ا از بانک ها تقاضای پول صورت می گیرد و بانک ها هم 
از بان��ک مرکزی دریافت می کنند. در چنین حالتی تورم به وجود می آید، 

یعنی رشد نقدینگی و تورم به دنبال هم تولید می شود.  
این کارشناس بانکی درخصوص تناقض های موجود در رابطه با اختیارات 
بانک مرکزی )تامین بخش��ی از نیازهای منابع هدفمندی و طرح افزایش 
اس��تقالل بانک مرکزی( افزود: بان��ک مرکزی با توجه به این تناقض ها در 
دستیابی به اهداف خود دچار مشکل خواهد شد، زیرا معنای این وضعیت 
در هر ش��رایطی به رس��میت نشناختن بانک مرکزی اس��ت و دلیلی جز 
هدفمند عم��ل نکردن ندارد. اعضای خانه ملت ه��ر یک به دنبال تحقق 
ش��عارهای انتخاباتی خود هس��تند و تنها چیزی هم که این امر را ممکن 
می کند، پول اس��ت. بر همین اساس فشار بر بانک مرکزی زیاد می شود و 

آن هم به بانک ها فشار وارد می آورد.
کاووسی درباره روند سال آینده اقتصاد ایران نیز گفت: سال آینده دارای 
فضایی مبهم و ابری اس��ت. بحث انتخابات ریاس��ت جمهوری و مذاکرات 

با آمریکا مطرح اس��ت، البته در کنار این م��وارد موضوع کرونا تا حدودی 
فروکش خواهد کرد. در مجموع سال آینده خوب نخواهد بود زیرا با وجود 
تصمیماتی که در بودجه ۱۴۰۰ اخذ شده، تقریبا تورم براساس برآورد های 
مراکز معتبر چنانچه در حد امسال نباشد، بیشتر خواهد بود و از نیمه دوم 
س��ال بعدی در صورتی که بنا باش��د نرخ ارز نیمایی هم قطع شود، گرانی 
کاالهای اساسی را شاهد خواهیم بود که نمونه آن روغن احتکار شده است 

که سال آینده با قیمت باالتری وارد بازار خواهد شد.
به گفته وی، افزایش قیمت کاالهای جهانی بعد از کرونا را هم باید مورد 
اش��اره قرار داد که بر بحث تورم کشور تاثیرگذار است. دولت برای کسب 
رضایت مردم یارانه پرداخت می کند، ولی س��ال آینده به این شکل پیش 
نخواه��د رفت، زیرا خریدهای جدید بدون یاران��ه در اختیار مردم گذارده 

خواهد شد، در آن زمان بسیار گران تر تمام می شود.

ب��ه اعتقاد یک اقتص��اددان، قدرت بانک مرکزی بای��د افزایش یابد تا 
در کنار آن بتواند ارزش پول ملی را واقعی کند و از همین رو در س��ال 

۱۴۰۰ باید ماموریت تقویت ارزش پول ملی دنبال شود.
محمدباقر ص��دری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اش��اره به اینکه 
در ش��رایط جنگ اقتصادی قرار داریم و بای��د تمام بخش های اقتصادی 
کشور در کنار بانک مرکزی تالش کنند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی 
یکی از مدیران خوب کش��ور ماس��ت، اما کار بسیار سختی برعهده دارد 
و در این ش��رایط به نظر می رسد که باید تالش بیشتری بر احیا و حفظ 
ارزش پول ملی داش��ته باش��د، چراکه نوسانات ارزش پول ملی بر قیمت 
کااله��ا و اقتصاد ملی اثر می گذارد.  ص��دری در گفت وگو با ایِبنا، ادامه 

داد: این اتفاق موجب افزایش قیمت ها می ش��ود و اثر آن بر کم درآمدها 
بس��یار محس��وس خواهد بود که عرصه را برای آنها تنگ می کند. بانک 
مرکزی می تواند با تقویت ارزش پول ملی و اس��تفاده از نظرات کلی در 
نهاده��ای اقتصادی به یاری مردم بیای��د و بنابراین تالش بانک مرکزی 
برای تقوی��ت ارزش پولی ملی یکی از اولویتها و ماموریتهای اصلی برای 
س��ال آینده باید باش��د.  به گفته این اقتص��اددان، بانک مرکزی وظایف 
مهمی دارد، اما در کش��ور ما نهاده��ای دیگر یا نمی گذارند یا نمی توانند 
کمک کنند تا این وظایف عملیاتی شوند، اما به هر حال بر کنترل ارزش 
پ��ول ملی باید تالش زیادی کرد چراکه رها کردن ارزش پول ملی یعنی 
رهاکردن تورم و در اقتصادهایی مانند اقتصاد کشور ما بازی با ارزش پول 

ملی به کس��انی که پول های بادآورده دارند کمک خواهد کرد. او با بیان 
اینک��ه بانک مرکزی باید قدرت اجرایی خود را افزایش دهد، افزود: بانک 
مرک��زی در قانون قدرت فراوانی دارد، ام��ا در عمل حتی 5۰ درصد آن 
قدرت را نمی تواند عملیاتی کند، چراکه هر فرد و گروهی در هر گوشه ای 
یک سازی می زند، بنابراین اختیاراتی که دارد را نمی تواند عملیاتی کند.  
ص��دری در پایان تاکی��د کرد: کار آقای همتی که س��ابقه خوبی هم در 
بانکداری دارد این باید باش��د که ق��درت بانک مرکزی را افزایش دهد و 
در کنار آن ارزش پول ملی را به ارزش واقعی خود برس��اند. البته در این 
مس��یر تنها بانک مرکزی نقش ندارد، بلکه اصالحات اقتصادی کش��ور و 

همچنین وظایف دیگر دستگاه ها نیز حائز اهمیت است.

از کسری بودجه تا رشد نقدینگی و تورم

تورم در سال 1400 چقدر افزایش می یابد؟

مهمترین اولویت بانک مرکزی در سال آینده چیست؟

اولویت های پولی در سال 1400

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

فرصت امروز: چراغ سبز بازار سرمایه در اولین روز از آخرین هفته سال 
روشن شد و شاخص بورس بیش از ۲۲ هزار واحد رشد کرد. شاخص کل 
بورس تهران با این رش��د ۲۲ هزار و 55۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و 
۲۲۹ هزار واحد ایستاد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۴53 
واحد افزایش به ۴33 هزار و ۲77 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۹۴۸ 
واحد رش��د به ۲۸۲ هزار و 6۱۴ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۸ هزار و 
۱76 واحد و شاخص بازار دوم 3۹ هزار و ۸۴۲ واحد رشد کرد. در معامالت 
روز شنبه بیش از ۸ میلیارد و ۴7۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 

به ارزش ۸۰ هزار و ۴۲3 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۲ هزار و ۸73 واحد، 
معدن��ی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و 6۱۱ واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۲55 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 
یک هزار و ۱۴۱ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با یک هزار و ۱۲3 واحد، 
گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و 5۴ واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با ۹۴۹ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با ۸۸3 واحد و بانک ملت )وبملت( با ۸۸۱ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای گروه مپنا )رمپنا( با ۲3۰ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با ۲۲6 واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۱۹5 واحد، فوالد خراسان 
)فخاس( با ۱۸۱ واحد، س��ایپا )خساپا( با ۱۴6 واحد، خدمات انفورماتیک 
)رانفور( با ۸۲ واحد، گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو )خگستر( با ۴۹ 
واحد، س��یمان فارس و خوزستان )س��فارس( با ۴۹ واحد و ایران ترانسفو 

)بترانس( با ۴5 واحد تاثیر منفی بر شاخص گذاشتند.
همچنی��ن نمادهای گروه دارویی برکت )برک��ت(، فرآوری معدنی اپال 
کانی پارس )اپال(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، ایران خودرو )خودرو(، 
سایپا )خس��اپا(، شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( و فوالد 
مبارک��ه اصفهان )فوالد( به عنوان پرتراکنش تری��ن نمادهای بازار معرفی 
ش��دند. گروه فرآورده نفتی هم صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه ۴5۴ میلیون و 6۴۹ هزار برگه سهم به ارزش 6 هزار و 7۲۸ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از ۱۱6 واحد 
افزایش داشت و بر روی کانال ۱7 هزار و ۱۹۸ واحد ثابت ماند. در این 
بازار یک میلیارد و 6۸5 میلیون برگه س��هم به ارزش ۱۴7 هزار و 3۸5 
میلیارد ریال داد و ستد شد. نمادهای پلیمر آریا ساسول )آریا(، شرکت 
سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، شرکت 

آه��ن و فوالد ارفع )ارفع(، گروه توس��عه مالی مهر آین��دگان )ومهان(، 
پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، هلدینگ 
صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( و زغال سنگ پرورده طبس )کزغال( 
بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند. همچنین اعتباری 
مل��ل )وملل(، صنعتی مینو )غصین��و(، بانک دی )دی(، بیمه تجارت نو 
)بنو(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، توسعه و عمران استان کرمان 
)کرمان( و تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا( با تاثیر منفی بر شاخص این 

بازار همراه بودند.
درباره سمت و سوی بورس در آخرین روزهای اسفندماه، یک کارشناس 
بازار س��رمایه می گوید: این روزها سوالی ذهن اکثر فعاالن بازار را به خود 
مش��غول کرده و آن اینکه آیا قیمت های موجود در بازار طبیعی و جذاب 
اس��ت یا خیر؟ در پاسخ باید گفت، مطرح شدن چنین سواالتی در بازار از 
اساس اشتباه است، زیرا یکی از مهمترین شاخص های ارزش گذاری برای 

سهام، نرخ بازده مورد انتظار است.
امیرعلی امیرباقری با بیان اینکه این موضوع با توجه به ریس��ک پذیری 
افراد متغیر است، به ایرنا گفت: در بازار همیشه شاهد خریدار و فروشنده 
هس��تیم، در این ب��ازار خریدار تصور می کند که قیمت ها جذاب اس��ت و 
برعکس فروشنده چنین تصوری را دارد که قیمت ها به باالتر از ارزش ذاتی 
خود رس��یدند، بنابراین با توجه به چنین مسائلی نرخ بازده مورد انتظار و 

افق زمانی سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران متفاوت است.
به اعتقاد وی، ممکن اس��ت موقعیت بازار س��رمایه از نظر برخی افراد 
چندان ارزش��مند نباش��د و در مقابل شخصی دیگر معتقد باشد که این 
بازار در موقعیت فعلی برای س��رمایه گذاری ارزش��مند اس��ت بنابراین 
اینکه اعالم می ش��ود اکنون قیمت ها در بازار بسیار جذاب است و افراد 
می توانند بدون هیچ تحلیلی اقدام به خرید کنند تحلیل درستی نیست.

امیرباقری با اش��اره به اینکه بازار س��رمایه وجود چنین پارادایم هایی 
را در بازار قبول ندارد و اگر قرار باش��د به دنبال قیمت گذاری دستوری 
پیش رود دیگر ش��اهد معامالت معقول در بازار نخواهیم بود، ادامه داد: 
با وجود قیمت گذاری دس��توری دیگر ب��ازار نمی تواند در میان مدت و 
بلندمدت به سمت کارایی پیش رود. این تصور باید اصالح شود و افراد 
بدانن��د س��ودآوری در بازار س��رمایه کوتاه مدت و برای ی��ک یا دو روز 
نیست؛ سرمایه گذاران باید برای سرمایه گذاری در بورس دید بلندمدت 
داشته باشند و همچنین الزم است تا میزان ریسک آنها مشخص شود.

این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه س��هامداران باید در چیدمان 
پرتفوی خود منطق و علم را مالک عمل قرار دهند و یک بار برای همیشه 

از س��یگنال های داده شده در فضای مجازی دست بکشند، گفت: در اکثر 
موارد این س��یگنال ها در جهت منافع ش��خصی افرادی است که صاحب 
کانال ها هس��تند و حتی تحلیل سازی انجام می دهند بنابراین سهامداران 
آگاه باید به این نکته توجه کنند که مسئولیت نهایی برای معامله سهام با 
خود افراد اس��ت و مقصر دانستن دولت یا سازمان بورس از اساس اشتباه 

است.
او تفاوت معامالت بورس در شش ماه نخست و شش ماه دوم سال را در  
زیرس��اخت ها دانست و افزود: با در نظر گرفتن روند معامالت در شش ماه 
نخست س��ال متوجه می شویم که قیمت دالر روز به روز در حال افزایش 
بود و چش��م انداز دالر و تورم رقم باالیی ب��ود، اما این موضوع باید مدنظر 
قرار می گرفت که اتمسفر اقتصاد باالخره روزی تغییر می کند و رکود امری 

غیرقابل انکار در اقتصاد کشور است.
امیرباقری با بیان اینکه خوش بینی افراطی در پاره ای از موارد به بدبینی 
افراطی تبدیل می ش��ود، گفت: افرادی که در بازار واقع نگر باشند و تحلیل 
را مالک عمل خود قرار دهند در این بازار برنده خواهند بود بنابراین نباید 
انتظار داش��ت اتفاقاتی که در شش ماه نخست س��ال رخ داد دوباره تکرار 

شوند.
به گفته وی، اخیرا اعالم شد که دولت فعلی، دولت را بدون تحریم به 
دولت بعدی تحویل می دهد و از طرفی هم بحث آزادش��دن منابع ارزی 
مطرح اس��ت که همه این مسائل بر چش��م انداز اقتصادی و پارامترهای 
آتی برای سرمایه گذاری در بورس تاثیرگذار خواهد بود و سرمایه گذاران 
باید انتظارات خود را با وقایع روز و چش��م انداز آتی تعدیل کنند. انتظار 
می رود در هفته جاری روند معقول و باثباتی را در بازار ش��اهد باش��یم 
و خرید و فروش س��نگینی در بازار رخ  ندهد. همچنین وجود مس��ائلی 
ناش��ی از فضای سیاس��ی انتخابات باعث ش��ده تا خریدار محتاط تر در 
بازار س��هام حرکت کند و به همین دلیل نباید فعال در انتظار معامالت 

سنگین در این بازار باشیم.

بورس تهران آخرین هفته سال را با رشد 22 هزار واحدی آغاز کرد

سبزپوشی بورس در آخرین روزهای اسفند
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مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس خبر داد
هوش مصنوعی علیه تخلفات بورسی

مدیرعامل ش��رکت مدیریت فناوری بورس از اس��تفاده از هوش 
مصنوعی برای کش��ف تخلفات بورس از سال آینده خبر داد و گفت 
با توجه به افزایش حجم معامالت در نظر داریم که در سال آینده از 
هوش مصنوعی برای کشف تخلفات در بازار سرمایه استفاده کنیم. 
در این زمینه زیرساخت های جدیدی در حال تهیه است که بتوانیم 

پاسخگوی حجم زیاد اطالعات در سامانه های مرتبط باشیم.
روح اهلل دهق��ان در زمین��ه نظ��ارت در ب��ازار س��رمایه توس��ط 
سامانه های مرتبط به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران گفت: سامانه 
معامالت توسط بخشی از سامانه نظارتی الحاق شده اش مورد رصد 
کام��ل قرار دارد، به طوری که ناظر بازار می تواند به ش��کل زنده بر 

آمار و ارقام و اطالعات الزم نظارت داشته باشد.  
به گفته وی، گس��ترش نیازمندی های نظارت��ی که ناظر بازار در 
طول ده ها س��ال گذش��ته به آن نیاز داش��ته، بخ��ش نظارتی بازار 
س��رمایه همواره در حال به روز ش��دن و توس��عه است. از سال 73 
که بس��تر الکترونیکی س��امانه معامالت فراهم شد و بنابر نیازهایی 
که ناظر بازار داش��ت، س��امانه های نظارتی متعددی توسط شرکت 

مدیریت فناوری توسعه پیدا کرده و در اختیار قرار گرفته است.
دهقان اضافه کرد: بررس��ی ها نشان می دهد در ۱۰ سال گذشته 
عمده این امور توس��ط س��امانه ای به نام »بیدار«  انجام شده است، 
این س��امانه  بستر یکپارچه دسترس��ی به اطالعات راهبردی است 
که در ش��رکت مدیریت فناوری بورس توسعه پیدا کرده و کامال در 
اختیار متخصصان داخلی ش��رکت قرار دارد. این س��امانه با تجمیع 
اطالعات مختلف معامالت، پس از معامالت و دارایی افراد در تالش 
اس��ت ت��ا تمام نیاز ناظر ب��ازار را در قالب گزارش ها و هش��دارهای 

موردنظر در اختیار قرار دهد.
مدیرعامل ش��رکت مدیریت فناوری بورس توضیح داد: همانطور 
که اش��اره شد، این س��امانه عمری حدود ۱۰ سال دارد. قبل از آن 
سامانه های مرتبط به طور جزیره ای وجود داشتند؛ به طوری که هر 
بخش از نظارت توس��ط یک سامانه مخصوصی انجام می شد، ولی از 
زمان ایجاد سامانه بیدار، تمامی این سامانه ها تجمیع شده و داخل 
س��امانه واحد نظارتی قرار گرفتند. از آن زمان به بعد مرجع عمده 
نظارت های س��ازمان بورس و اوراق بهادار، س��امانه بیدار اس��ت که 
گزارش های متعددی را دریافت می کند و تمام اطالعات موردنیاز را 

به طور تکمیل شده در اختیار ناظر قرار می دهد.
او ادام��ه داد: واقعیت اینکه با توجه به افزایش معامالت در س��ال 
۱3۹۹ و همراه با افزایش ورود مردم به بازار س��رمایه ش��اید بتوان 
گفت در مواردی نظارت ها با کندی همراه شده باشد، اما باید توجه 
داش��ت، زمانی ک��ه حجم معام��الت افزایش زیادی پی��دا می کند، 
احتمال کندی وجود دارد هرچند که از نظر دسترس��ی به س��امانه 

مشکلی در این بازه زمانی وجود نداشت.
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مروری بر قیمت های خرید تضمینی 
چغندرقند، دانه های روغنی و چای

رئی��س نظام صنفی کش��اورزی با اش��اره ب��ه اینکه ش��ورای قیمت گذاری 
محصوالت اس��تراتژیک تاکنون س��ه جلس��ه درخصوص اص��الح قیمت های 
خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی برگزار کرده که در نهایت قیمت برخی 
محص��والت از جمله چغندرقند، دانه های روغنی و چای تعیین ش��د. محمد 
شفیع ملک زاده در گفت وگو با ایسنا، گفت: موضوع جلسه اول تعیین قیمت 
چغندرقن��د به��اره و پاییزه و نحوه خرید برخی محص��والت بود که در نهایت 
قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره هر کیلو ۱۲۴7 تومان و چغندر پاییزه 
نیز ۱۲۰۴ تومان تعیین شد. همچنین قرار شد شرکت بازرگانی دولتی  مباشر 
خرید دانه های روغنی و گندم باش��د. وی ادامه داد: در جلس��ه دوم این شورا 
تعیین قیمت دانه های روغنی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت قیمت خرید 
تضمینی هر کیلو سویا ۱۲۴هزار و ۱۹۴ریال، هر کیلو دانه آفتابگردان۱۰۰ هزار 
و ۴77 ریال و دانه گلرنگ هم ۱۰۱ هزار و ۱55 ریال تعیین شد.  رئیس نظام 
صنفی کشاورزی اضافه کرد: درخصوص تعیین قیمت دانه روغنی کلزا پیشنهاد 
نظام صنفی و تشکل ها بیش از ۱3 هزار تومان بود و وزارت جهاد کشاورزی نیز 
قیمت ۱۲هزار و 5۰۰ تومان را در نظر داشت که وزیر جهاد کشاورزی دستور 
دادند جلس��ه تخصصی با انجمن های تخصصی و روغن کش��ی و صنایع روغن 
برگزار و قیمت های دقیق و واقعی مش��خص شود. وی تصریح کرد: در نهایت 
پس از برگزاری این جلس��ه قیمت خرید تضمینی دانه کل��زا ۱۱ هزار تومان 
تعیین و تصویب ش��د. اگرچه این قیمت م��ورد رضایت نظام صنفی نبود ولی 
مالحظات بسیاری در این قیمت گذاری در نظر گرفته شد. ملک زاده به قیمت 
خرید تضمینی برگ س��بز چای نیز اشاره کرد و گفت: قیمت خرید تضمینی 
هر کیلو برگ سبز چای درجه یک برای سال ۱۴۰۰، 66۹۰ تومان و برگ سبز 

درجه دو ۴7۸۱ تومان تصویب شد.
رئیس نظام صنفی کش��اورزی در پاسخ به اینکه چرا قیمت خرید تضمینی 
گندم تاکنون مشخص نشده است، گفت: تعیین قیمت گندم تاکنون در دستور 
جلس��ه این شورا نبوده اس��ت. از وزیر جهاد کش��اورزی درخواست داریم که 
جلس��ات آینده به تعیین قیمت گندم اختصاص داده ش��ود، زیرا کشاورزان و 
گندمکاران چشم انتظارند تا این شورا اقدامات الزم را برای اصالح قیمت گندم 
انجام دهد و اگر قیمت آن اصالح نشود ممکن است در خودکفایی گندم دچار 

مشکل شویم.

 تسهیالت 50 میلیون تومانی
برای خرید فرش دستباف

رئیس مرکز ملی فرش ایران اعالم کرد که فروش اقس��اطی فرش دستباف 
از س��ال ۱۴۰۰ ش��روع خواهد ش��د و هر خانواده ایرانی ب��ا حمایت صندوق 
کارآفرین��ی امید ب��ا حداکثر دریافت 5۰ میلیون تومان تس��هیالت می توانند 
فرش دستباف خریداری کنند. به گزارش ایسنا، روز شنبه تفاهم نامه سه جانبه 
صندوق کارآفرینی امید، مرکز ملی فرش ایران و بخش خصوصی برای توسعه 
اش��تغال پایدار و حمایت از بازار فرش دستباف ایران امضا شد. این تفاهم نامه 
بین رئی��س مرکز ملی فرش و مدیرعامل صن��دوق کارآفرینی امید با حضور 
محمد امید معاون توسعه روس��تایی و مناطق محروم ریاست جمهوری امضا 
شد. رافع - رئیس مرکز ملی فرش ایران - در حاشیه این مراسم گفت: فروش 
اقساطی فرش دستباف از سال ۱۴۰۰ شروع خواهد شد و هر خانواده ایرانی با 
حمایت صندوق کارآفرینی امید با حداکثر دریافت 5۰ میلیون تومان تسهیالت 

می توانند فرش دستباف خریداری کنند.
وی اف��زود: اگر هر خانواده ایرانی یک فرش دس��تباف خریداری کند بیش 
از یک میلیون اش��تغال جدید ایجاد می ش��ود که این حمایت از تولید داخلی 
و قالیبافان کش��ور خواهد بود. این مقام مسئول با اش��اره به اینکه ۸۰ درصد 
قالیبافان س��اکن روستاها، مناطق محروم و مرزی کشور هستند، گفت: خرید 
داخلی فرش دس��تباف در س��ال های اخیر کمرنگ ش��ده، فرش دستباف در 
خانه های ایران دیده نمی شود و جایگاه قبلی خود را ندارند، امضای تفاهم نامه 
امروز، موجب می ش��ود فرش دس��تباف به عنوان کاالی س��رمایه ای به مردم 
هدیه داده ش��ود.  فرش دارای ارزش افزوده اس��ت و با خرید فرش دستباف از 
جوانان و تولیدکنندگان داخلی حمایت می شود. رافع با بیان اینکه، سامانه ای 
را بخش خصوصی تهیه می کند که کنسرس��یومی از تولیدکننده، فروشنده و 
صادرکنندگان فرش دستباف تشکیل می ش��ود، اظهار کرد: سایتی راه اندازی 
می ش��ود که محصوالت تولیدشده فرش دس��تباف در آن به نمایش درمی آید 
و فروش��گاه های واقعی با همان نام در سایت بارگذاری و اسامی فروشگاه ها در 
س��امانه مشخص خواهد ش��د. خریداران و متقاضیان فرش دستباف از طرف 
صندوق کارآفرینی امید حداکثر 5۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت می کنند 
در صورتی که کارمند دولت باش��ند با داش��تن چک کارمن��دی و در صورتی 
که کارمند نباش��ند شرایطی تسهیل خواهد شد تا هر ایرانی بتواند یک فرش 
دستباف بخرد. به گفته وی در این تفاهم نامه معاونت توسعه مناطق روستایی 
ریاس��ت جمهوری نیز در بخش تولید فرش با هم افزایی دس��تگاه های اجرایی 

مانند جهاد کشاورزی به کمک این هنرصنعت می آید.

بهمن زودتر از مسئوالن مسیر شمال را 
مسدود کرد!

تعطی��الت آخر هفته برای مس��افرانی ک��ه در این روزها عزم س��فر کردند 
غافلگیرکننده بود؛ درحالی که موضوع احتمال بس��ته شدن مسیرها به سمت 
شمال کشور پیش از فرا رسیدن تعطیالت به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا 
یکی از دغدغه های مسافران بود، این بار برودت هوا باعث ریزش بهمن شد تا 
جاده ها به دلیل دیگری مس��دود ش��وند. به گزارش ایسنا، گزارش ها از ریزش 
بهمن در جاده تهران چالوس، هراز و فیروزکوه در روز جمعه و بامداد ش��نبه 
حکایت دارد. مدیرکل مدیریت بحران و تجهیز ماشین آالت و راهدارخانه های 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: با توجه به ورود جریان بارشی 
به کشور در مسیرهای شمالی از شمال غرب شاهد بارش های شدید و برودت 
ش��دید هوا بودیم که باعث مسدودش��دن چندین محور شد. فرهاد مهریاری، 
مدی��رکل مدیریت بحران و تجهیز ماش��ین آالت و راهدارخانه های س��ازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای درخصوص آخرین وضعیت راه های کش��ور با 
توجه به بارش های شدید و برودت شدید هوا در اکثر مسیرهای کشور، اظهار 
داشت: با توجه به ورود جریان بارشی به کشور در مسیرهای شمالی از شمال 

غرب شاهد بارش های شدید و برودت شدید هوا هستیم.
وی افزود: در مس��یرهای شمالی از ش��مال غرب روز گذشته در استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، جنوب گیالن، قزوین، زنجان، البرز، تهران 
و مازندران و بامداد دیروز در مسیرهای شمالی استان گلستان، شمال سمنان، 
خراسان رضوی و خراسان شمالی شاهد بارش ها و برودت دما بودیم که حوالی 

ظهر این سامانه از کشور خارج خواهد شد.

اخبـــار

محمد صراف ها، یک ش��تاب دهنده هوش��مند س��المت گف��ت یکی از 
مشکالت مراکز نوآوری، فعالیت موازی متولیان امر است، همچنین گاهی 
دولت مستقیما وارد حوزه حمایت می شود که این هم خطرناک است چون 

دولت باید به  صورت غیرمستقیم از سرمایه گذاران حمایت کند.
وی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: مهمترین مشکالت مراکز نوآوری 
مسائل فرهنگی است که در ایجاد انگیزه و افزایش اشتیاق برای جذب افراد 

به این مراکز نمود دارد.
وی ادامه داد: عدم رغبت و کاهش ارزش کارآفرینی ازجمله چالش های 
ج��دی فرهنگی اس��ت و خانواده، دانش��گاه، مدرس��ه، رس��انه و دولت با 
سیس��تم های انگیزش��ی می توانند نقش موثری در فرهنگ سازی داشته 
باش��ند البته نباید فراموش کنیم که فرهنگ سازی از مدارس و دانشگاه ها 

آغاز می شود و دانشگاه ها باید افراد را برای ورود به بازار کار آماده کنند.
این شتاب دهنده هوشمند سالمت تشریح کرد: در حال حاضر دانشگاه ها 
تنها به مراکزی برای آموزش تبدیل ش��ده اند که باید فرصت تجربه کردن 
را نیز فراهم کنند؛ عالوه بر آن مراکز نوآوری با دانشگاه ها فاصله فیزیکی و 
استراتژیکی زیادی دارند که با همکاری های دوجانبه و چندجانبه می توان 
ارتباط دانشگاه ها با مراکز نوآوری را به هم نزدیک کرد و این در حالی است 
که در دیگر کشورهای دنیا شرکت ها به سراغ دانشگاه ها می روند و به مراکز 

نوآوری ورود پیدا می کنند.
وی تصریح کرد: وجود اجتماع در مراکز آموزشی بسیار مهم است برای 
همین امر باید در دانشگاه ها یا در مکان هایی که دسترسی به افراد جامعه 

بیشتر باشد اجتماعاتی را ایجاد کرد تا نخبگان در آن حضور پیدا کنند.
صراف ها خاطرنش��ان کرد: در سایر کش��ورها مراکز صنعتی با توجه به 
نیازش��ان مراکز ن��وآوری را در دل صنعت راه اندازی می کنند که ش��رکت 
زیمنس چنین اقدامی را انجام داده است، بدین ترتیب شرکت همواره افراد 

مستعد را جذب می کند و آنان را در فرآیند نوآوری قرار می دهد.
وی درخصوص تفاوت واحدهای تحقیق و توسعه و مراکز نوآوری عنوان 
کرد: واحدهای تحقیق و توس��عه در شرکت های مستقر می شوند و حول 
محور آن محصول فعالیت می کنند ولی در مراکز نوآوری فرصت های جدید 
خلق می شود و در مدل فروش، درآمد و یا بازاریابی نوآوری ایجاد می کند 

البته ممکن است نوآوری به  صورت خدمات نیز ارائه شود.
مشکالت مالی ازجمله مهمترین چالش های مراکز نوآوری

این شتاب دهنده هوشمند سالمت با بیان اینکه مشکالت مالی ازجمله 
مهمتری��ن چالش های مراکز نوآوری هس��تند، اظهار کرد: اس��تارت آپ ها 
زودبازده نیس��تند و با توج��ه به کرونا و اقتصاد اس��تقبال خوبی از مراکز 

نوآوری نمی شود چون هزینه راه اندازی یک تجارت هزینه کمی نیست.

وی افزود: البته این مشکالت در سراسر دنیا وجود دارد و در کشورهایی 
که اقتصاد مناس��ب دارند س��رمایه گذاران رغبت بیشتری برای حضور در 
اس��تارت آپ پیدا می کند؛ اس��تارت آپ  ها ع��دم قطعیت دارن��د بنابراین 

سرمایه گذاران باید بسیار ریسک  کنند و خطرپذیر باشند.
صراف ها بیان کرد: اغلب دولت ها با ابزارهای حمایتی از س��رمایه گذاران 
حمایت و میزان ریس��ک سرمایه گذار را تضمین می کنند به همین جهت 
سرمایه گذاران با جسارت وارد میدان می شوند، اما در کشور ما این فرآیند 
وجود ندارد و س��رمایه گذاران از سرمایه گذاری در مراکز نوآوری استقبال 

نمی کنند.
وی اش��اره ک��رد: در کش��ورهای دیگ��ر اصطالح��ی به نام فرش��تگان 
سرمایه گذاری وجود دارد و صندوق های سرمایه گذاری میزان خطرپذیری 
را کاهش پیدا می دهند و عمال س��رمایه گذاران با ریسک پایین وارد حوزه 

سرمایه گذاری می شوند.
این شتاب دهنده هوشمند سالمت در پایان متذکر شد:  یکی از مشکالت 
مراکز نوآوری، فعالیت موازی متولیان امر است؛ همچنین یک سری موانع 
بر س��ر راه وجود دارد که باید برداش��ته شوند. گاهی دولت مستقیما وارد 
حوزه حمایت می ش��ود که این هم خطرناک است و دولت باید به  صورت 

غیرمستقیم از سرمایه گذاران حمایت کند.

حمایت دولت از مراکز نوآوری باید غیرمستقیم باشد

مدت هاست که مردم در گوشه گوشه  کشور برای تهیه سیمان و سایر 
مصالح ساختمانی چون شن و ماسه با مشکل روبه رو شده اند و همچنین 
کمبوده��ا و گرانی این اقالم ساخت وس��ازها را دچار مس��ائلی کرده که 
جنجال بین دولت،  مجلس،  انجمن ها،  تولیدکننده ها، کارخانه ها و فعاالن 

بخش خصوصی مردم و مصرف کنندگان را به ستوه رسانده است.
این اتفاق و چالش ها تا جایی ادامه یافته که رئیس اتاق بازرگانی تهران 
با اعتراض به مش��کالت اجرایی کشور و اینکه فعاالن بخش خصوصی نه 
تنها امیدی به برطرف شدن آنها ندارند که حتی هر روز شرایط سخت تر 
از گذشته می ش��ود گفته وجود مش��کالت باعث کاهش فعالیت بخش 

خصوصی در بعضی حوزه ها شده است. 
ب��ه گفته مس��عود خوانس��اری متاس��فانه در ماه های گذش��ته برای 
کارخانه های سیمان مشکالتی به وجود آمده که قطع گاز یا برق بخشی 
از آن اس��ت. همین سیاس��ت غلط قیمت سیمان را در مدت کوتاه عمال 
س��ه برابر کرد یا مثال صنعت خودروی ایران ب��ا توجه به اصرار دولت بر 
قیمت گذاری دس��توری به جایی رسیده که تولیدات جدید عمال با زیان 

تولید می شود.
وی بهمن ماه س��ال جاری در جلس��ه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران با اش��اره ب��ه این موارد بیان کرد: تمامی اینها نش��ان می دهد که 

تصمیمات غلط ما و بخشنامه های جدیدی که هیچ پشتوانه ای ندارند به 
کجا ختم می ش��وند و اگر ما تغییری در این حوزه ایجاد نکنیم، ش��رایط 

برای بخش خصوصی دشوارتر نیز خواهد شد.
در شرایطی که  مردم تحت فشار مشکالت عدیده اقتصادی و اجتماعی،  
تورم افسارگسیخته و گرانی از همه سو و در معرض درگیری های مربوط 
به همه گیری ویروس کشنده کرونا قرار دارند روا نیست که نبود نظارت و 
بی توجهی ها، موجب شود برای تامین یک قلم کاالی اساسی مثل روغن، 
سیمان و  یا ساده تر از آن مرغ و تخم مرغ از این در به آن در بزنند و چیزی 

هم عایدشان نشود.
به گزارش ایسنا، برخی کاالهای اساسی و اقالم ضروری موردنیاز مردم 
با قیمت های متفاوت عرضه می شود که این مسئله نیازمند نظارت جدی 
مسئوالن امر است و باید رسیدگی ویژه ای نسبت به این موضوع صورت 
بگیرد تا آنطور که درباره س��یمان ش��اهد هستیم تبدیل به یک معضل 

ملّی نشود. 
حتی وقتی قیمت سیمان به پاکتی ۴5 هزار تومان رسید هم واکنش 
قانع کننده ای از س��وی مسئوالن و متولیان امر شاهد نبودیم. سازندگان 
مس��کن در پی ای��ن گرانی و افزایش قیمت اعالم کردند منش��أ افزایش 
قیمت ها به قطعی گاز و برق کارخانجات سیمان و اختالل در روند تولید 

برمی گردد.  دبیر کانون انبوه س��ازان نیز درخصوص وضعیت س��یمان با 
اعالم اینکه قیمت هر پاکت سیمان از حدود 3۰ هزار تومان به ۴۰ هزار 
تومان و ۴5 هزار تومان رسیده گفته بود:  »خط تولید کارخانه های سیمان 
فعال در مدار تولید نیستند. ظاهرا شرکت توزیع نیروی برق و شرکت ملی 
گاز، همزم��ان برق و گاز کارخانه های س��یمان را قطع کرده اند که باعث 

توقف تولید و افزایش قیمت سیمان شده است.«
فرشید پورحاجت با بیان اینکه تنگناها دست از سر بخش تولید مسکن 
برنمی دارد، گفت: »یک روز با س��یمان، یک موق��ع با فوالد، روز دیگر با 
مس، چند روز با تولیدکنندگان رادیاتور و پکیج و شوفاژ و هر از گاهی با 
صنایع چوب درگیر هستیم. تا می آییم کار را شروع کنیم وارد یک بحران 

جدید می شویم.«
دبیر کانون انبوه سازان با بیان این ادعا که تولیدکنندگان سیمان هم از 
وضعیت فعلی بدشان نمی آید عنوان کرده بود: »تولیدکنندگان می توانند 
ب��رای دولت و مجلس توجیه بیاورند که س��یمان ۴5 ه��زار تومانی هم 
خریدار دارد و فتیله قیمت ها را باال ببرند. در حال حاضر قیمت س��یمان 
درب کارخانه حدود ۲۰ هزار تومان است که با نرخ ۱7 هزار و 5۰۰ تومان 
مصوب دولت و مجلس تقریبا همخوانی دارد، اما آنچه به رش��د قیمت ها 

دامن می زند فعالیت دالالن و واسطه ها در بازار است.«

مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه گاهی نحوه نامناس��ب 
توزیع کاال باعث اجتماع م��ردم و صف های طوالنی برای دریافت کاال 
ش��ده اس��ت، از کارگروه تنظیم بازار و دس��تگاه های مس��ئول در امر 
تولید و توزیع کاالهای اساس��ی و اقالم ضروری مردم خواس��ت تدابیر 
و راهکاره��ای الزم را ب��ه کار گیرند تا با نحوه صحی��ح توزیع کاالها، 
مردم برای دریافت اقالمی همچون مرغ و روغن در صف معطل نشوند.

به گزارش ایس��نا، اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه تنظیم بازار 
که صبح روز ش��نبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار ش��د، با 
بی��ان اینکه دود اختالف نظرها میان دس��تگاه های مختلف به چش��م 
مردم می رود، گفت: امروز که به نظر می رس��د فش��ارها و س��ختی ها 
رو ب��ه پایان اس��ت، باید تالش کنیم برادرانه، همدالنه و با انس��جام و 
وحدت اجازه ندهیم که فش��ارهای مضاعف و س��ختی های بیش��تر بر 

مردم تحمیل شود.
مع��اون اول رئی��س جمهور با قدردان��ی از کارگروه تنظی��م بازار و 
دس��تگاه های عضو این کارگروه، اظهار داش��ت: وزارتخانه های صنعت، 
مع��دن و تجارت، جهاد کش��اورزی، دادگس��تری و نمایندگان س��ایر 
دس��تگاه های عضو کارگروه تنظیم بازار در طول س��ال ۹۹ مسئولیت 

سنگینی برعهده داشتند و بانک مرکزی نیز عملکرد مطلوبی در تامین 
ارز موردنیاز کاالهای اساس��ی از خود نش��ان داد که الزم است از همه 

آنها قدردانی کنم.
وی با تاکید بر اینکه باید نس��بت به تامین کاالهای اساس��ی در ایام 
عید نوروز و ماه مبارک رمضان حساس��یت ویژه داش��ته باشیم، افزود: 
وظیف��ه و مس��ئولیت همه ما این اس��ت که کاالهای اساس��ی و اقالم 
موردنیاز ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان با قیمت مناسب تامین و 

در اختیار آنها قرار گیرد.
جهانگی��ری با بیان اینکه اولویت ها و سیاس��ت های اصلی هر دولت 
متناسب با شرایط روز کش��ور تغییر می کند، خاطرنشان کرد: از سال 
۱3۹7 ک��ه آمریکا وارد جن��گ اقتصادی با ایران ش��د،  دولت تصمیم 
گرفت تامین معیش��ت مردم را در نخس��تین اولویت خ��ود قرار دهد 
چراک��ه می دانس��تیم آمریکا تالش دارد زندگی و معیش��ت مردم را با 
فشار و سختی مواجه کند، به همین دلیل همه امکانات دولت و کشور 

بسیج شد تا فشار کمتری بر زندگی مردم وارد شود.
مع��اون اول رئی��س جمه��ور ادام��ه داد: در همی��ن راس��تا یکی از 
سیاس��ت های دولت تعیی��ن ارز با نرخ ترجیح��ی ۴۲۰۰ تومانی برای 

تامین کاالهای اساس��ی بود تا اقالم و کاالهای موردنیاز مردم با قیمت 
مناس��ب در اختیار آنها قرار گیرد. این سیاس��ت در مجموع موفق بود 
البته هر سیاستی ممکن است با حواشی و یا سوء استفاده هایی همراه 
باش��د. وی از همه دس��تگاه های اجرایی خواس��ت همانطور که در سه 
سال اخیر با تمام ظرفیت برای کاهش فشار بر مردم وقت گذاشته اند، 
در این ایام نیز با تالش هرچه بیش��تر برای بهبود وضعیت معیش��تی 

جامعه تالش کنند.
جهانگی��ری در ادامه با تاکید بر اینکه هر نوع صادرات رس��می و یا 
غیررسمی کاالهای اساسی ممنوع است، تصریح کرد: صادرات تمامی 
کاالهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده ممنوع است و استانداران 
باید به ش��دت با قاچاق این گونه اقالم برخ��ورد کنند. وقتی کاالیی با 
قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می ش��ود و قیمت ارز در بازار آزاد چند 
برابر این رقم اس��ت، طبیعی اس��ت که عده ای ت��الش خواهند کرد تا 
از طری��ق قاچاق، این گونه کاالها را در کش��ورهای اطراف بفروش��ند. 
این گونه کاالها فقط برای ملت ایران با این قیمت ارز تامین شده است 
و الزم است سازمان تعزیرات نیز برخوردی قاطع داشته باشد تا کسی 

جرأت قاچاق کاالهای اساسی را نداشته باشد.

جنجاِل »سیمان«

با توزیع صحیح، مردم نباید برای مرغ و روغن در صف معطل شوند
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اخبار

مقایسه کم تیراژها با تولیدات مشابه خارجی 
قیمت ها را منطقی می کند

عض��و هیأت مدیره خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران گفت با 
توج��ه به قیمت باال و تقاضای محدود ب��رای خودروهای کم تیراژ، 
قیمت گذاری می بایست به گونه ای باشد که موجب از دست دادن 

بازار نشود.
آرم��ان خالقی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
واگذاری قیمت خودروهای کم تیراژ به هیأت مدیره خودروس��ازان 
به عن��وان یکی از محوره��ای مورد بحث در بس��ته جهش تولید 
خودرو وزارت صمت اظهار داشت: با توجه به قیمت باال و تقاضای 
محدود ب��رای خودروهای کم تی��راژ، قیمت گذاری می بایس��ت به 

گونه ای باشد که موجب از دست دادن بازار نشود.
وی ب��ا بیان اینکه هر خودرویی به نس��بت می��زان تقاضا قیمت 
متعارف��ی را به خود اختصاص می دهد، اف��زود: از آنجایی که بازار 
خودروی کش��ور انحص��اری بوده و خودروس��ازان نیز ب��ه دنبال 
سودآوری بیشتر هس��تند، ممکن است، حداکثر قیمت را با توجه 

به کشش بازار تعیین کنند.
عض��و هیأت مدیره خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران با توجه 
به تعیین قیمت کم تیراژها براس��اس فرمول هیأت تعیین و تثبیت 
قیمت ه��ای س��ازمان حمایت گف��ت: اگر قرار بر نظارت س��ازمان 
حمایت باش��د، شرایط فعلی که برای تمامی خودروها وجود دارد، 
تکرار خواهد ش��د و عالوه بر آن در موض��وع قیمت گذاری، حفظ 

حقوق مصرف کنندگان حائز اهمیت است.
خالقی بیان کرد: قیمت گذاری یک محصول براساس قیمت تمام 
ش��ده اعالمی از سوی تولیدکننده و بررسی سازمان حمایت است. 
تایید قیمت های خودروس��ازان نیز توس��ط این سازمان منوط به 
متعارف بودن و عدم عدول از محدوده قیمتی تعیین ش��ده اس��ت 
ک��ه در این صورت، واگذاری قیمت کم تیراژها تا حدی قابل قبول 
است، اما در غیر این صورت آزادسازی قیمت توصیه نمی شود و به 
ویژه برای مصرف کنندگان مصلحت نبوده و یک نوع سوءاس��تفاده 

از انحصار در بازار اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامه داد: توجیه اقتصادی تولید یک خودرو در بازار جهانی 
با توجه به تیراژ آن یکی از موضوعاتی است که از سوی تولیدکننده 
می بایست مورد توجه قرار بگیرد، زیرا تیراژ محدود موجب افزایش 

قیمت تمام شده و عرضه با هر قیمتی به مصرف کننده می شود.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درخصوص 
امکان افزایش غیرواقعی قیمت کم تیراژها با وجود نظارت سازمان 
حمایت تصریح کرد: اگر سازمان حمایت در مقام مقایسه براساس 
قیمت مش��ابه و تولیدات مش��ابه داخلی عمل کند، از آنجایی که 
تعداد خودروس��از و نوع تولیدات در داخ��ل محدود بوده، احتمال 
عرضه محصول با هر قیمتی و با توجه به کشش بازار وجود دارد.

خالقی در پایان خاطرنش��ان کرد: سازمان حمایت می بایست در 
مقام نظارت بر قیمت گذاری خودروس��ازان، قیمت جهانی، کالس 
خودرو، قدرت موتور، بدنه، آفرود یا سواری بودن محصول و قیمت 

تمام شده آن را با مشابه خارجی مقایسه کند.

 عض��و هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه س��ا زان 
خودرو کش��ور درباره چرایی تفاوت کیفیت قطع��ات خودرو در کارخانه و 

بازار توضیحاتی را ارائه داد.
احمدرضا رعنایی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، بیان کرد: چون 
قطعات به کارگرفته شده در خط تولید آبروی تولید خودرو و استانداردهای 
آن اس��ت به عنوان قطعات گرید A در خودروس��ازی مورد اس��تفاده قرار 
می گیرن��د و قطعات گرید B که نس��بت به گرید A از س��طح پایین تری 

برخوردارند در مراکز تعمیراتی به کار گرفته می شوند.
وی ادامه داد: خودروی نو از تعامل قطعات نو س��اخته و تولید می ش��ود 
و هیچ یک از قطعات خودرو نو فرسودگی ندارند بنابراین در تولید آنها از 
قطعات گرید A اس��تفاده می ش��ود، اما در تعمیر خودرو قطعه نو در کنار 
قطعات فرسوده دیگر نصب می شود که عمال نیاز به نهایت کیفیت در آن 

قطعه را منتفی می کند. لذا در همه دنیا مرسوم است که قطعات ارائه شده 
به خودروس��ازی از گرید A و نهایتا با ارف��اق از گرید B و در بخش لوازم 

یدکی از گریدهای B و C استفاده می شود.
عضو هی��أت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور درباره وضعیت تامین قطعات وارداتی در کشور عنوان کرد: 
ترخیص قطعات از گمرک محدودیت های گذش��ته را ندارد و علت کاهش 
قطعات در بازار تعلل در ثبت سفارش ها و عدم تمایل بازرگانان برای واردات 

قطعه است.
رعنایی درباره چالش قطعات خودروهای تجاری و سنگین در بازار گفت: 
به دلیل تیراژ کم تولید خودروهای س��نگین در کشور ساخت قطعات آن 
ب��ا تیراژ کم برای قطعه س��ازان داخلی صرفه اقتصادی ن��دارد و به همین 
دلیل قطعات خودروهای س��نگین نسبت به خودروهای سواری پرتیراژ از 

عمق ساخت داخل کمتری برخوردارند و به عبارت دیگر سورس های تولید 
قطعات خودروهای تجاری با محدودیت مواجه است. ضمن اینکه شرایط 
تحریمی تامین ارز و ثبت س��فارش ها را مش��کل کرده و موجب افزایش 

قیمت قطعات خودروهای تجاری شده و تامین آنها را دشوار کرده است.
رئیس هیأت مدیره انجمن همگن قطعه س��ازان اس��تان مرکزی راهکار 
تامین قطعات خودروهای تجاری در کش��ور را تعامل ذی نفعان این حوزه 
و وزارت صمت دانس��ت و گف��ت: تمام بخش ه��ای تامین کننده قطعات 
خودروهای س��نگین اعم از اتحادیه، انجمن ها، وزارت صمت و ... می توانند 
با تشکیل جلسات متعدد این مشکل را حل کنند. البته جلساتی در وزارت 
صمت برگزار شده که تمام ذی نفعان، اتحادیه و انجمن های مرتبط با این 
حوزه در این جلسات شرکت می کنند تا بتوانند هرچه سریع تر مشکل ثبت 

سفارش، واردات و تامین قطعات در داخل را رفع کنند.

دلیل کاهش قطعات در بازار عدم تمایل بازرگانان 
برای واردات قطعه است

نایب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای قطعه س��ازان موتورس��یکلت 
کش��ور عامل کاهش تولید در صنعت موتورس��یکلت را عدم توجه به 

نیاز بازار به موتورسیکلت های کار عنوان کرد.
حبیب اهلل محم��ودان در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، ضمن 
اش��اره به عدم رش��د تولید موتورس��یکلت در س��ال ج��اری اظهار 
داشت: متاس��فانه سیاست گذاری های غلط کش��ور بازار را به سوی 
موتورسیکلت های دسته دوم سوق داده است زیرا موتورسیکلت های 
تولی��دی تکلیفی ب��وده و تولیدکنندگان مکلف ب��ه تولید ۱۰ درصد 
موتورسیکلت برقی بودند و بقیه را به صورت کاربراتوری و انژکتوری 
تولید کردند. همچنین ساخت موتورسیکلت های طرح اسکوتر، آفرود 

و الکچری نهایتا زیر ۱۰۰ هزار دستگاه بوده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر میزان تولید موتورس��یکلت بین ۱۰۰ 
تا ۱۲۰ هزار دس��تگاه است در حالی که سال های گذشته بین ۸۰۰ 
هزار تا یک میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید می شد. در 
واقع با نادیده گرفتن نیاز بازار به موتورسیکلت های کار آنها را از رده 

خارج کردیم و موجبات کاهش تولید را فراهم کردیم.
نایب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای قطعه س��ازان موتورس��یکلت 
کش��ور افزود: به هر حال بازار راه خود را پیدا می کند، اما اکنون این 
مس��یر به سوی موتورسیکلت های دس��ت دوم سوق پیدا کرده است. 
موتورس��یکلت هایی که به جای اس��قاط توس��ط نهادهای حاکمیتی 

فروخته شده و مجدد وارد چرخه مصرف وارد شده اند.
محم��ودان عن��وان کرد: ب��ازار بی��ش از موتورس��یکلت های طرح 
اس��کوتر و الکچری به موتورس��یکلت کار نی��از دارد در حالی که با 
واردات موتورس��یکلت های برند و گران قیمت به تقاضای بازار و توان 
تولی��د ضرب��ه زدیم و باید تولید موتورس��یکلت های ن��و را جایگزین 
موتورس��یکلت های دس��ته دومی ک��ه وارد چرخه مصرف ش��ده اند، 

می کردیم.
وی با طرح این پرس��ش که چرا پیکان دیگر تولید نمی ش��ود، اما 
پی��کان وانت هنوز تولید می ش��ود، بیان ک��رد: همانطور که پیکان 
وانت یک خودرو کار اس��ت ک��ه به منظور پیش��برد اهداف خرد و 

کالن اقتصادی کشور تولید شده است موتورسیکلت های کار نیز در 
خدمت تولید هس��تند و عملکردی متفاوت با سایر موتورسیکلت ها 
دارن��د. به عب��ارت دیگ��ر در صنعت موتورس��یکلت دقیق��ا همان 
موتورس��یکلت هایی که موردنیاز بازار بوده و ت��وان تولید آن را نیز 
داشتیم سرکوب کرده ایم و با ایجاد سازمان هایی با ظاهری فریبنده 
و به اسم نوس��ازی صنعت موتورسیکلت را قربانی اهداف مجازی و 

تخیلی کرده ایم.
نایب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای قطعه س��ازان موتورس��یکلت 
کش��ور رونق تولید موتورس��یکلت را در گرو توجه ب��ه تقاضای بازار 
دانس��ت و گفت: به منظور افزایش تقاض��ا باید کارخانجات را موظف 
به تولید موتورسیکلت های کار با تکنولوژی روز کنیم. در این صورت 
قطعا قادر به صادرات موتورس��یکلت کار به تمام کشورهای متقاضی 
خواهیم بود، اما برای صادرات موتورس��یکلت های الکچری ش��انس 
زیادی نداریم زیرا به بومی س��ازی و تولید صنعتی موتورسیکلت های 
الکچری دس��ت نیافته ایم و ت��وان رقابت با چین که ق��ادر به تولید 

قطعات به روز است را نخواهیم داشت.
محم��ودان درب��اره میزان تولید قطعات موتورس��یکلت در کش��ور 
تشریح کرد: سال گذش��ته به دلیل کاهش شدید تقاضا میزان تولید 
کاهش یافت و قطعه س��ازان از کارخانجات تولیدکننده موتورسیکلت 
قطع امید کردند و در حال حاضر تا جایی که واحدهای قطعه س��ازی 
بتوانن��د ب��ه فعالیت خود ادامه دهند بازار خدم��ات پس از فروش به 
وجود آمده که واحدهای قطعه سازی را به نوسازی موتورسیکلت های 

کار مشغول کرده است.
وی با تاکید بر توس��عه بازار صادراتی کشور اظهار داشت: در حال 
حاضر ایران به عنوان یک کشور صنعتی نیاز به فضاسازی و بازاریابی 
در منطق��ه برای کاالهای مصرفی خود دارد. هر روز ش��اهد صادرات 
کاالهای صنعتی متنوعی هس��تیم اما واقعیت این اس��ت که از سود 
حاصل از صادرات بهره نمی بریم. کش��ور ما به دلیل عدم برخورداری 
از مکانیزم صادراتی و کپی ناقصی از طرح صادراتی چینی ها )معافیت 
مالی ش��رکت های صادراتی( موفق عمل نکرده اس��ت. ضمنا باید به 

اینکه کشور ما مانند چین بازار یک میلیارد و 3۸۰ میلیون نفری در 
اختی��ار ندارد و فقط یک بازار ۴۰ میلیون نفری و بدون جاذبه دارد، 

واقف باشیم.

علل کاهش تولید موتورسیکلت در سال جاری تشریح شد
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کسب و کارامـروز8

توس��عه آموزش آنالین، رهاورد ش��یوع بیماری کرونا در کشور بود. نوعی از 
درس خواندن مجازی که به زیرساخت های فناورانه و نوآورانه نیاز دارد.

ش��رکت های دانش بنی��ان و خالق که پایه های اصلی زیس��ت بوم فناوری و 
نوآوری کشور محس��وب می شوند توان و همت 
خود را در روزهای ش��یوع کرون��ا افزایش دادند 
و پاس��خی مناس��ب به نیازهای جامع��ه دادند؛ 
نیازهایی از نوع درم��ان، آموزش، خرید و حمل 
و نقل. روزهای��ی که اگر این ظرفیت های علمی 
و تخصص��ی نبودند ام��روز حتی ب��رای تامین 
ماسک های موردنیازمان هم باید دست به دامان 

دیگر کشورها می شدیم.
اما چنین نش��د و ای��ن توانایی ها و ظرفیت ها 
خ��ود را نش��ان داد و اعتماد به جوانان کش��ور 
بی پاس��خ نماند. یک��ی از حوزه هایی که با تالش 
این ش��رکت ها توس��عه یافت و پاسخی درخور 
گرف��ت؛ بخش آم��وزش کش��ور ب��ود. آموزش 

مدارس، دانشگاه ها و حتی بخش خصوصی. یک سال از شیوع کرونا گذشت، 
اما هیچ خللی در آموزش کش��ور پیش نیامد. همه این اتفاقات را هم مرهون 
تالش های فناورانه و نوآورانه ش��رکت های دانش بنیان، فناور و خالقی هستیم 

که در این زمینه فعالیت می کنند. ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری نیز با حمایت از این فعالیت ها کمک 
کرد تا نوآوری  این شرکت ها به بار بنشیند و باری از دوش کشور کرونازده مان 
برداش��ته ش��ود. یعنی روزه��ای کرونایی را با 

کمترین میزان آسیب و خسارت بگذرانیم.
در ح��ال حاض��ر ۹5 ش��رکت در ح��وزه 
آموزش آنالین فعال هس��تند. شرکت هایی که 
فناوری های حوزه س��امانه یکپارچه اطالعاتی، 
تولید نرم افزار و پلتفرم دیجیتال را گس��ترش 
دادند. س��هم ش��رکت های خالق از این آمارها 

باال است.
تهران با 6۱ محصول، خراسان رضوی با پنج 
محص��ول و هرمزگان با چهار محصول در رتبه 
اول تا س��وم تولید این محصوالت قرار دارند. از 
جمله این تولیدات می توان به »سیستم جامع 
دانش��جویی دانش«، »پلتفرم آموزش و عرضه 
مواد اولیه هنرهای دستی«، »سامانه برگزاری آزمون مدارس و تحلیل نتایج«، 
»سامانه جامع آزمون«، »سامانه هوشمند مدارس«، »نرم افزار مدیریت آموزش 

و یادگیری«، »نرم افزار مدیریت پژوهش« اشاره کرد.

یک ش��رکت خالق با ایجاد یک پلتفرم خالق، برای خانم های جویای ش��غل در 
مناطق دورافتاده اش��تغال زایی کرد. سیدمحسن کریمی، مدیرعامل شرکت خالق 
رهیافت پوشش نوین پارس گفت: در سراسر کشور، در شهرها و روستاهای پرشمار 

ای��ران، تعداد زی��ادی خیاط خانم وج��ود دارد که 
فرصتی برای عرضه هنر و فعالیت ش��ان نداشته اند، 
در راستای توسعه عدالت دیجیتال و اشتغال آفرینی 
تالش کردیم تا یک سامانه جامع در این زمینه ایجاد 
کنیم. مدیرعامل شرکت خالق رهیافت پوشش نوین 
پارس در ادامه افزود: بر این اساس، یک پلتفرم جامع 
با نام پارسی دوز ایجاد شده که به صورت پیوسته در 
حال تکمیل اس��ت. در این سامانه خیاط های خانم 
سراسر کشور می توانند هنر و کارشان را عرضه کنند 
و هر کدام برای خودش��ان یک صفحه کاربری مجزا 
داشته باش��ند. این فعال صنایع نرم و خالق ضمن 
اشاره به بسترهای اجتماعی شکل دهنده این کسب 
و کار گف��ت: خیاط های همکار م��ورد ارزیابی قرار 

می گیرند و براساس کیفیت کار، درجه بندی می شوند. سپس مشتری ها می توانند 
با اس��تفاده از همین س��امانه، پارچه موردنظر خود را انتخ��اب کنند. آنها هر کدام 
از خیاط های پرتعداد همکار را که بخواهند، انتخاب می کنند و لباس مدنظرش��ان 

را به او س��فارش می دهند. وی افزود: در این س��امانه همچنین یک بانک الگو قرار 
دارد ک��ه در آن در یک بخش، الگوی رایگان در اختیار کاربرها قرار می گیرد، برای 
خیاط ه��ا نیز الگوهای حرفه ای صنعتی ارائه می ش��ود که نیاز به پ��رو ندارد و بعد 
از دوخت برای سفارش دهنده در هر کجای ایران 
اسالمی که باش��د، ارسال می ش��ود. این فناوری 
می توان��د در دورافتاده ترین روس��تاها نیز ش��غل 
ایجاد کند. کریمی ضمن تاکی��د بر ارائه خدمات 
باکیفی��ت ب��ه دریافت کننده خدم��ات، گفت: در 
حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، 
فناوری توس��عه یافته است که در آن مشتری در 
همان لحظه لباس های خ��ود را با کمک دوربین 
موبای��ل بر تن خود مش��اهده می کن��د و یکی را 
امتحان می کند.  مدیرعامل شرکت خالق رهیافت 
پوشش نوین پارس، با توضیح خصوصیات فناورانه 
ای��ن تکنولوژی، بیان کرد: در یک نمایش��گاه، دو 
ش��رکت ایرانی ت��الش کردند که ای��ن فناوری را 
برای ما پیاده سازی کنند، اما تاکنون نتیجه مطلوب نبوده است. به همین جهت از 
شرکت های فناوری محور و دانش بنیان دعوت می کنم تا با ایجاد این فناوری ما را در 

ارائه بهتر خدمت به مصرف کننده یاری کنند.

95 مجموعه دانش بنیان و خالق تالش کرد تا در روزهای کرونایی آموزش 
تعطیل نشود

اشتغال زایی بانوان در شهرهای گوناگون به کمک خالق ها افزایش یافت

بومی سازی ۸5 درصدی 3۱ رام قطار ملی متروی تهران با همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران آغاز شد.

مراس��م ارائه دستاوردهای پروژه طراحی و ساخت قطار ملی مترو با حضور 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی آقامحمدی عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، حجت االسالم محمدحسن ابوترابی فرد امام جمعه 
موقت تهران، س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، پیروز 
حناچی شهردار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران برگزار شد.

همچنی��ن در این برنامه تفاهم نامه های س��اخت 3۱ رام قطار ملی متروی 
تهران، نوسازی ۱۰ هزار تاکسی فرسوده شهر تهران و انعقاد قرارداد خرید ۱۰5 

دستگاه واگن قطار مترو امضا شد.
تبدیل تحریم ها به فرصت

محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در این مراسم با اشاره به 
افزایش همکاری دولت برای توسعه زیرساخت های مدیریت شهری، گفت: ما 
سال ۹۹ بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بودجه به این کار اختصاص دادیم و این 
همکاری ها ادامه خواهد داشت. دکتر ستاری در حوزه توسعه علمی و فناوری 
مدیریت ش��هری کمک و همراه هستند تا زیرساخت های فناورانه این کار در 

کشور فراهم شود.
به گفته وی، این پروژه ها هم در بعد ملی مهم است و هم جوابی دندان شکن 
به دشمنان ایران است که با وجود همه تحریم ها و دشمنی ها، ایران همچنان 
پابرجاست و چرخ توسعه کشور از حرکت نایستاده است. حمایت های دولت از 

مدیریت شهری با قوت و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
نوبخت همچنین بیان کرد: سیستم رانش قطار مترو با توانمندی شرکت های 
دانش بنیان با بهره گیری حداکثری بومی شد و سهم دانش فنی از 3۰ به ۸5 
درصد افزایش یافته اس��ت. طراحی بدنه فلزی قطار مترو با توانمندی فنی در 
حال انجام اس��ت و با استفاده از تجهیزات ایران ساخت از جنس کربن استیل 

تولید می شود.
تیرماه س��ال گذش��ته بود که تفاهم نامه ای میان معاون��ت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ش��رکت راه آهن شهری تهران و حومه و صندوق نوآوری و 
شکوفایی برای ساخت یک رام قطار متروی تهران با ۸5 درصد قطعات داخلی 

و دانش بنیان امضا شد.
یک رام قطار ملی شامل یک قطار هفت واگنه است که بدنه قطار، دکوراسیون 
داخلی، سیس��تم بوژی، راهروی بین واگنی، ترمزها، اطالع رس��انی هوشمند، 
تهویه مطبوع، درب و سیستم رانش آن توسط شرکت های دانش بنیان طراحی 
و ساخته شده است. پس از ساخت یک رام قطار ملی، بازسازی کامل 3۱ رام 

قطار ملی براساس الگوی ساخت این نمونه صورت خواهد گرفت.
توانمندی دانش بنیان ها در تحقق شهر هوشمند

در ادامه س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به 
تحقق این پروژه ملی به کمک محصوالت ایران ساخت و توانمندی شرکت های 
دانش بنیان گفت: پروژه سیستم رانش ملی که به بیش از ۸5 درصد بومی سازی 
دس��ت یافتیم از ای��ن جهت حائز اهمیت و افتخارآفرین اس��ت که توانمندی 

طراحی در داخل کشور به دست آمد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به نقش آفرینی بیش از ۱۸ 
شرکت دانش بنیان و چهار مجموعه بزرگ  کشور عنوان کرد: تعداد قابل توجهی 
نیروی انسانی دانش آموخته و خالق در این پروژه نقش آفرینی کردند تا کشور 

به توانمندی طراحی، که اهمیتی راهبردی دارد دست پیدا کنند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین بیان کرد: در عرصه تولید باید به 
این نکته توجه داشته باش��یم که روح تولید دانش بنیان در توانمندی 

طراحی تحقق می یابد و اینکه به ۸5 درصد توانمندی طراحی و تولید 
دس��ت یافته ایم و اینکه خروج ارز با کمک محصوالت ایران س��اخت به 
۱5 درصد کاهش یافته، نشان از توانمندی شرکت های دانش بنیان در 

طراحی و نوآوری است.
ستاری با اشاره به توانمندی شرکت های دانش بنیان در تحول حمل 
و نقل شهری و برون شهری گفت: در حوزه تولید موتورهای دوچرخ و 
برقی سازی خودرو، شرکت های دانش بنیان بسیار خوبی فعالیت دارند 
که تاییدیه های الزم را دریافت کرده اند. در تعامل با ش��هرداری تهران 
و مش��هد برخ��ی از این توانمندی ها به حوزه حمل و نقل ش��هری راه 

یافته است.
وی ب��ا تاکید بر ضرورت حمایت از حضور فن��اوری دانش بنیان ها در حوزه 
راهب��ردی، افزود: تحقق این امر نیازمند تس��هیالتی برای ورود ش��رکت های 
دانش بنی��ان داخلی به این حوزه اس��ت که برای الزام اس��تفاده از خودروهای 

الکتریکی یا دیگر فناوری ها با عزم جدی دستگاه ها ممکن است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به بهره گیری از توانمندی 
شرکت های دانش بنیان و خالق در حوزه حمل و نقل عمومی و شهر هوشمند، 
ادامه داد: در راس��تای تحقق شهری هوشمند کامال آماده حمایت و همکاری 
هستیم و در این راستا با شهرداری کالنشهرها در حوزه های راهبردی همکاری 

داریم.
وی با اش��اره به اهمیت باالی توسعه شهرهای هوشمند در تحول آفرینی و 
سوق دادن جامعه به سوی توسعه پایدار گفت: در آینده، شهرها نقش راهبردی 
در توسعه، اقتصاد و آموزش ایفا می کنند و تحقق شهرهای هوشمند به کمک 

شرکت های دانش بنیان و خالق محقق می شود.
 در این پروژه ملی، س��هم ۲5 تا 3۰ درصدی ش��رکت های دانش بنیان در 
طراحی، س��اخت و تعمیر قطعات قطارهای مترو به ۸۰ تا ۸5 درصد افزایش 
یافت و گامی بلند در مس��یر شکست انحصار تولید قطار با دانش فنی بومی و 
تجهیزات ایران ساخت برداشته شد. قطار ملی مترو با ظرفیت  و توانمندی ۱۸ 

شرکت دانش بنیان و چهار مجموعه صنعتی تولید شده است.
تکمیل این پروژه ملی و در ادامه تولید انبوه و قطارهای مترو باعث کاهش 
وابستگی شبکه متروی کالنشهرها به محصوالت کشورهای خارجی خواهد شد 

و دستاوردهای متعدد دیگری نیز به دنبال دارد.
ایجاد حداقل ۲5 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، فعال شدن ۲5۰ شرکت 
داخلی در زمینه تامین مواد اولیه و همچنین س��ازندگان قطعات ایران ساخت 
صنعت ریلی، کاهش ۲۰ تا ۲5 درصدی قیمت تمام ش��ده واگن های مترو از 

جمله دستاوردهای این پروژه است.
نقش شر کت های دانش بنیان در توسعه شهری و اقتدار

همچنین محس��ن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در این مراسم 
با بیان اینکه توانمندی ش��رکت های دانش بنیان به درس��تی در مسیر 
بومی س��ازی سیس��تم رانش قطار مترو اس��تفاده ش��ده است، گفت: 
هزینه های هنگفتی در ایجاد زیرساخت های مترو صورت گرفته است، 
بااستفاده از سیستم رانش ثمربخش و کارآمد می شود بنابراین حضور 
شرکت های دانش بنیان در این بخش مهم، اقدام قابل توجهی است که 

بهره وری حمل و نقل کشور را افزایش خواهد داد.
رئیس شورای شهر تهران، با اشاره به نقش معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در بومی س��ازی تجهیزات حمل و نقل عمومی به ویژه سامانه رانش 
مترو افزود: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تالش های ارزشمندی 

انجام داد و پای شرکت های دانش بنیان به حوزه حمل و نقل عمومی باز شد.

کارمندان سـابق فیس بـوک توضیح داده اند که تغییـرات iOS 14.5 در حوزه  حریم 
خصوصی، چگونه کسب و کار تبلیغاتی فیس بوک را متأثر می کند.

بـه گزارش زومیت، اپل همواره برای حفـظ حریم خصوصی کاربرانش اهمیت ویژه ای 
قائل اسـت و این اهمیت از زمان انتشـار iOS 14 بسیار بیشـتر از قبل شده. سیستم 
عامل موبایل اپل میزبان قابلیت های جدیدی می شود تا کاربران را قادر سازد که تعیین 
کنند اپلیکیشن های مستقل چگونه از داده های آنها استفاده کنند. فیس بوک از همان 
زمان معرفی این تغییرات انگشـت انتقاد را به سمت اپل نشانه گرفت است و آنطور که 
9to5Mac می نویسـد، اخیرا شماری از کارمندان پیشـین فیس بوک توضیح داده اند 

تغییرات iOS در حوزه  حریم خصوصی چگونه روی این شرکت اثر می گذارد.
اپل روی قابلیتی با نام شفاف سازی در مورد رهگیری اپلیکیشن ها )ATT( کار می کند 
که در بهار پیش رو با انتشار iOS 14.5 در دسترس تمامی کاربران قرار می گیرد. زمانی 
 که ATT در آیفون  فعال شـود، اپلیکیشـن ها بدون کسب مجوز مسـتقیم از کاربران 
نمی توانند آنها را  هنگام اسـتفاده از دیگر اپلیکیشـن ها و وب سایت ها رهگیری کنند. 
فیس بوک یکی از غول های صنعت تبلیغات آنالین محسـوب می شـود و درآمد بسیار 
زیادی از این راه کسـب می کند. به  همین دلیل بدیهی اسـت که این شـرکت مخالفت 

زیادی با ATT داشته باشد.
خبرنگار CNBC به  تازگی با شـماری از کارمندان پیشـین فیس بوک مصاحبه کرده 

اسـت تا از آنها بپرسد سیاست های حریم خصوصی اپل چگونه شرکت مارک زاکربرگ 
را متأثـر می کنند. فیس بوک همچون دیگر پلتفرم های تبلیغاتـی، از قابلیتی با عنوان 
»نظـارت از طریـق تعامل« اسـتفاده می کند تا بفهمد چـه تعداد از کاربـران تبلیغ را 
مشـاهده کرده و به  صورت فوری با آن تعامل برقرار نکرده اند، اما بعدا خریدی مرتبط 
با آن بنر تبلیغاتی انجام داده اند. به گفته CNBC،  پس از ثبت خرید، فروشگاه شناسه 
تبلیغ کنندگان )IDFA( کاربر را ثبت می کند و آن را با فیس بوک به  اشتراک می گذارد. 
سـپس فیس بوک بررسی می کند که آن کاربر تبلیغ را مشاهده کرده است یا خیر. این 

موضوع به فروشگاه نشان می دهد که تبلیغ فیس بوک اثرگذار بوده است.
IDFA اطالعات بسیار زیادی درباره  کاربری که با تبلیغ تعامل برقرار کرده است در 
دسترس فیس بوک و تبلیغ کنندگان قرار می دهد. براساس همین اطالعات، شرکت های 
 ATT تبلیغاتی تعیین می کنند که به هر کاربر چه تبلیغی نشـان داده شـود. به  لطف
در iOS 14، کاربـر می توانـد به  صورت اختیاری جلوی ردیابی IDFA خود را توسـط 
فیس بوک بگیرد. این اتفاق باعث می شـود فیس بوک به  سـختی تشخیص بدهد که بنر 
تبلیغاتـی اش اثرگذار بوده اسـت یا خیـر. در نتیجه احتماال شـرکت های کمتری برای 
تبلیغ در دنیای وب سـراغ پلتفرم فیس بوک خواهند رفت و درآمد این شـرکت پایین 
خواهد آمد. فیس بوک نگران اسـت که مشتریان تبلیغاتی خود را از دست بدهد و این 
مشـتریان سـراغ اسـتفاده از گوگل بروند. گوگل ادز در حال حاضر بزرگترین پلتفرم 

ستاری: 18 شرکت  دانش بنیان و خالق نقش آفرینی کرد و طراحی و ساخت 
سامانه رانش قطار ملی 85 درصد ایران ساخت شد

تأثیر تغییرات حریم خصوصی iOS 14.5 بر درآمد فیس بوک

دریچــه

یوتیوب بالغ  بر 3۰ هزار ویدئوی حاوی اطالعات غلط درباره  واکسن کرونا را 
از دسترس خارج کرده است. در یک سال اخیر شاهد حذف بیش از ۸۰۰ هزار 

ویدئوی گمراه   کننده در مورد ویروس کرونا در یوتیوب بوده ایم.
به گزارش زومیت، انگجت در گزارشی به  نقل از Axios، می نویسد یوتیوب 
تاکن��ون 3۰ ه��زار ویدئو را ک��ه اطالعاتی غلط درباره  واکس��ن ویروس کرونا 
داشته اند از پلتفرم خود حذف کرده است. اطالعات مربوط به تعداد ویدئوهای 
حذف ش��ده در حالی منتشر می ش��ود که یوتیوب شش ماه پیش تغییراتی در 
سیاس��ت  کاری اش اعمال کرد تا با پخش اطالعات نادرس��ت درباره  واکس��ن 

ویروس کرونا مقابله کند.

یوتیوب 30 هزار ویدئوی گمراه   کننده 
درباره واکسن کرونا را حذف کرده است

یکشنبه
24 اسفند 1399

شماره 1746
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اپل از طراح ارش��د س��ابق خود به اتهام فروش اس��ناد محرمانه و جزییات 
محصوالت عرضه نشده به یک خبرگزاری شکایت کرد.

به گزارش دیجیاتو به نقل از اپل اینسایدر، اپل یکی از طراحان سابق خود به 
 )Simon Lancaster( »نام »سایمون لنکستر
را به فروش اسناد محرمانه و جزییات محصوالت 
عرضه نشده این شرکت به یک خبرگزاری متهم 
و از او شکایت کرد. لنکستر این کار را به امید قرار 
دادن استارت آپ خود در کانون توجهات پس از 

ترک اپل انجام داده است.
آنط��ور که در ش��کایت اپ��ل آم��ده، ارتباط 
پنهانی لنکس��تر و یکی از خبرن��گاران با هدف 
سرقت اسناد س��ال ۲۰۱۸ شروع شده و تا سال 
۲۰۲۰ ادامه یافته اس��ت. لنکس��تر بهار ۲۰۱۹ 
ب��ا این خبرنگار تماس گرفته و از او خواس��ته تا 
ش��ایعه عرضه محصولی که »می توانس��ته برای 
اس��تارت آپ او دردسرساز شود« را بررسی کند. 

اپل همچنین مدعی اس��ت که لنکستر پس از این مکالمه به رابط خود گفته 
که اگر استارت آپش یک میلیون دالر سرمایه جذب کرد، در مورد آن مقاله ای 

جذاب بنویسد.

در ادامه گزارش نوشته شده که اکتبر ۲۰۱۹، لنکستر به خبرنگار می گوید 
که در حال ترک کردن اپل اس��ت. او س��پس اس��ناد محرمان��ه درباره برخی 
محص��والت اپل را به خبرنگار تحویل داده و خواس��تار نگارش مقاله ای با این 
عنوان شده است: »طراح کارکشته اپل با سابقه 
۱۲ ساله این ش��رکت را به مقصد استارت آپی 
ج��ذاب ترک می کن��د.« خبرن��گار همچنین 
از لنکس��تر می خواه��د تا اطالعات��ی در مورد 
یکی از پروژه های فوق س��ری اپل با اس��م رمز 

»Project X« فاش کند.
لنکس��تر ۱5 اکتبر، نامه استعفای خود را به 
اپل تحویل می دهد، ام��ا همچنان رابطه خود 
ب��ا خبرنگار یا خبرن��گاران حفظ می کند. یک 
روز بع��د، آنها از او می خواهند تا برخی اس��ناد 
خ��اص را پیش از ترک اپل س��رقت کرده و به 

آنها تحویل دهد.
اپل همچنین لنکس��تر را به حضور در یک 
جلس��ه محرمانه درباره Project X با وجود تحویل نامه اس��تعفای خود به 
ش��رکت متهم کرده که به منظور کس��ب اطالعات هرچه بیشتر در مورد این 

پروژه و افشای آنها به رسانه ها انجام شده است.

در کش��ورهای بانک محوری مثل ایران که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از تامین 
 مالی از طریق بازار پول و به وس��یله بانک انجام می شود، بسیاری از مدل های 
تامین  مالی مغفول مانده اند که یکی از این ظرفیت های بکر و موثر در این زمینه، 

صندوق های سرمایه گذاری خصوصی هستند. به 
گزارش سنا، در بازارهای مالی نقش واسطه گری 
منابع توس��ط نهادهای مالی انجام می شود. این 
نهادها منابع مازاد صاحبان  سرمایه را به فعاالن 
اقتصادی که با کسری منابع مالی مواجه هستند، 
انتقال می دهند. در کشورهای بانک محوری مثل 
ایران که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از تامین  مالی از 
طریق بازار پول و به وسیله بانک انجام می شود، 
بسیاری از مدل های تامین  مالی مغفول مانده اند 
که یکی از این ظرفیت ه��ای بکر و موثر در این 
زمین��ه، صندوق های س��رمایه گذاری خصوصی 
هس��تند. مدل تامی��ن  مالی از طری��ق صندوق 
سرمایه گذاری خصوصی روشی نسبتا نوین و تا 

حد زیادی شبیه به مدل تامین  مالی از طریق صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
اس��ت، اما تفاوت هایی در مخاطبان این صندوق ها و استراتژی های آنها وجود 
دارد. صندوق های سرمایه گذاری جسورانه معموال به دنبال سرمایه گذاری در 

اس��تارت آپ ها و کسب وکارهای جوانی هس��تند که پتانسیل رشد بلندمدت 
دارند، ولی مخاطب صندوق های س��رمایه گذاری خصوصی ش��رکت های بلوغ 
یافته  هستند. صندوق س��رمایه گذاری خصوصی متشکل از تیم باتجربه ای از 
متخصصان مالی اس��ت که از طری��ق ارزیابی 
موشکافانه، شرکت هایی که دارای پتانسیل های 
مناسب رشدی هستند را پیدا و تالش می کند، 
سهام مدیریتی آن را با افق سرمایه گذاری دو تا 

هفت ساله خریداری کند.
س��پس این تیم حرفه ای همپای موسسان 
اصلی شرکت تالش می کند تا شرکت موردنظر 
را رشد دهد و در مرحله بلوغ مدنظر از شرکت 
خارج ش��ود. روش های خروج صندوق معموال 
از طریق انتش��ار عمومی س��هام ی��ا فروش به 

سرمایه گذاران خصوصی است.
در ح��ال حاضر در کش��ور م��ا دو صندوق 
س��رمایه گذاری خصوص��ی با نام ه��ای اعتبار 
س��رمایه نوآفری��ن و ثروت آفرین فیروزه مورد پذیره نویس��ی ق��رار گرفته اند. 
همچنین اولین س��رمایه گذاری در این حوزه به تازگی توسط صندوق اعتبار 

سرمایه نوآفرین و در یک شرکت دارویی انجام پذیرفته است.

اپل از طراح ارشد سابق خود به اتهام فروش اسناد محرمانه شرکت به 
رسانه ها شکایت کرد

صندوق سرمایه گذاری خصوصی، مدلی بکر و مغفول مانده

مراسم اختتامیه نخستین دوره رویدادهای مسئله محور بنیاد ملی نخبگان با 
حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و تقدیر از برترین ها برگزار شد.

به گزارش مهر، رویداد »ره نش��ان« به عن��وان یکی از بزرگترین رویدادهای 
مسئله محور ذیل طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان با حمایت معاونت علمی 

و فناوری و بنیاد ملی نخبگان، به مرحله شناخت برگزیدگان رسید.
این مسابقات با هدف شناسایی افراد و تیم های مستعد، دانشجویان و فناوران 
برای توانمندسازی در حل مسائل و نیازهای صنعت کشور، در پنج حوزه زیست 
فناوری، حمل و نقل، آب و محیط زیست، انرژی و هوشمندسازی میزبان 3۸ 
شرکت دانش بنیان و 56 پروژه بود. شرکت ها ضمن تعریف پروژه های راهبردی، 
نیازهای شان را مطرح کردند و با فعالیتی پنج ماهه که از مهرماه آغاز شده است 
و تا دهم اس��فند س��ال جاری ادامه یافت. این طرح ها با استقبال ۴5۱۰ نفر از 
شرکت کنندگان، به مرحله اجرا رسید. پس از هفت مرحله ارزیابی و برگزاری 
کارگاه های آموزشی متنوع، نشست های تیم سازی و مربی گری با هدف پیشبرد 
پروژه ها، بهترین ها به مرحله نهایی راه یافتند که منجر به شناسایی حدود 6۰۰ 

مستعد برتر در قالب چند ده تیم موفق دانشجویی شد.
»نوآوری« پیروز میدان مبارزه با فرهنگ خام فروشی

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم، با 
بیان اینکه برگزاری چنین رویدادهایی، جامعه جوان نخبه و باانگیزه را با راه و 
رسم ایجاد کسب و کارهای نوآور آشنا می کند، گفت: مسیر تحول در فرهنگ 
اقتصاد کشور، به یاری کسب وکارهای دانش بنیان و خالق که جوانان متخصص 
گرداننده اش هستند، آغاز شده، به طوری که در حال حاضر برترین زیست بوم 
دانش بنیان، خالق و استارت آپی منطقه از آن ایران است؛ زیرا تالش کردیم تا 
جان مایه اقتصاد دانش بنیان یعنی فرهنگ و سیاق نوآوری را در کشور با ایجاد 

بستری مساعد ترویج کنیم.
وی با بیان اینکه روح کسب و کارهای نوآور با نیروی انسانی جان می گیرد 
ادامه داد: در پشت هر یک از کسب و کارهای نوآور ایده های خالقانه یک نیروی 
انسانی انگیزه مند و توانمند نهفته است بنابراین تالش می کنیم مسیر شکوفایی 

این ایده ها تا رسیدن به صنعت، هموار شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود: شرکت هایی که نوآوری محور 
هس��تند و روح نوآوری در آنها دمیده ش��ده اس��ت، ثروتی فراتر از دارایی های 
فیزیکی در گنجینه خود دارند که پایان یافتنی نیس��ت. اثر دانش و نوآوری در 
تغییر فرهنگ عمومی، ش��گفت انگیز اس��ت و اقتصاد دانش بنیان که دانشگاه، 
ن��وآوری و تخصص جوان خالق در آن اهمی��ت دارد، فرهنگی تازه ای از کار و 

حرکت دانشگاهیان را نوید می بخشد.
س��تاری، با تاکید بر اینکه بنیان تحول کش��ور بر پایه فرهنگ استوار است، 
ادامه داد: روزهای نخست، تصور می کردیم توسعه، مفهومی است سخت افزاری 
اما در ادامه راه توسعه، به این نتیجه رسیدیم که کاربست ها و نرم افزارها، نقشی 
فراتر از س��خت افزار ایفا می کنند؛ امروز اما با توسعه اقتصاد دانش بنیان به این 
باور رسیدیم که توسعه، فراتر از نرم افزار و سخت افزار، نیازمند فرهنگ است و 
تحول تمامی بخش ها، از مردم جامعه، دانش��گاه، پژوهشگاه و صنایع گرفته تا 

نهادهای تصمیم ساز است که به توسعه منجر می شود.
نقش کلیدی فرهنگ در رونق اقتصاد

رئیس س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با بیان اینکه هدف آموزش، توسعه و 
تحول فرهنگی جامعه است، ادامه داد: بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور 
در حوزه آموزش صرف می شود و هدف از این امر، بهبود فضای صنعت و جامعه 
اس��ت. پژوهشگاه ها هم چنین رسالتی دارند و باید وضعیت حوزه خودشان را 

بهبود ببخشند.
ستاری، از رسالت بخش آموزش و پژوهش کشور در تحول آفرینی فرهنگی و 

اعتالی جامعه گفت و تاکید کرد: دانشگاه هایی که درآمدشان از محل شهریه تا 
بودجه دولت تأمین می شود، باید با شناخت دوباره رسالت آنها و تغییر فرهنگ 
غالب، به نقش آفرینی واقعی خود عمل کند. به طوری که یاریگر صنعت باشند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، محصول کارآمد و کیفی را نتیجه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در حوزه پژوهش دانس��ت و گف��ت: دولت، نمی تواند خودرو، 
واکسن و دیگر محصوالت کارآمد بسازد. بلکه باید صرفا تسهیل کننده فرآیند 
پژوهش باش��د و مسیر را برای س��رمایه گذاری بخش خصوصی روی ایده های 
ناب هموار کند. س��تاری، تس��هیل ارتباط میان ایده نوآورانه و س��رمایه گذار 
بخش خصوصی را مبنای حرکت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
در سال های اخیر دانست و بیان کرد: با تکیه به همین رویکرد، امروز به بیش 
از ۱۰ هزار اس��تارت آپ و بیش از 5۸۰۰ شرکت دانش بنیان در تولید ناخالص 
ملی، اش��تغال و توسعه دس��ت یافتیم. وی با بیان اینکه برخی از شرکت های 
دانش بنی��ان و محصوالت ایران س��اخت نه تنها در منطقه بلک��ه در رقابت با 
پیشرفته ترین کشورهای دنیا بی همتا هستند، افزود: شرکت های دانش بنیان 
کشور در حوزه های نانو، سلول های بنیادی، زیست فناوری و بسیاری حوزه های 
دیگر دستاوردهای باورنکردنی را رقم زده اند. داستان موفقیت کسب و کارهای 
دانش بنیان معموال به یکدیگر شبیه است و صاحبان تمامی آن کسب و کارها، 

با تکیه به الگوی حضور سرمایه گذار بخش خصوصی موفق شده اند.
میدان مبارزه ناتمام

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، با بیان اینکه مب��ارزه امروز میان 
فعاالن زیس��ت بوم نوآوری و یکه تازان فرهنگ خام فروش و نفت محور اس��ت، 
گفت: فرهنگ اقتصاد نفتی با روح نوآوری، تعارض و تناقض دارد و هنر فعاالن 
زیست بوم نوآوری و فناوری، خلق ارزش افزوده از نوآوری، به مثابه بزرگترین 

موهبت خداوند برای بشر است.
ستاری ادامه داد: ذهن های جسور که هیچ مرزی برای نوآوری ندارند در این 
میدان مبارزه، به یاری خدا پیروز مطلق هستند و رویکرد پیشین اقتصاد را که 

با نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در تعارض است، کنار می زنند.
وی با اشاره به اینکه صنعت، با نوآوری و حضور دانشگاه در این عرصه معنای 
واقعی خود را پیدا می کند، افزود: دانش��گاهی موفق است که نقش خود را در 
صنعت پررنگ کند و بخش قابل توجهی از درآمدهایش را از محل قراردادهای 
ارتباط با صنعت کس��ب کند. چنین دانشگاهی که بتواند دنیای پیرامون خود 
را تحول ببخش��د موفق است. س��تاری ناحیه نوآوری شریف را نمونه ای موفق 
از اثرگذاری دانش��گاه ها بر جامعه دانست و گفت: اینکه بیش از 5۰۰ کسب و 
کار دانش بنیان و خالق حول محیط پیرامونی دانش��گاه شکل گرفته نشان از 

اثربخشی دانشگاه بر محیط پیرامونی خود دارد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با تاکید بر اینکه تحول رویکرد اقتصاد، تحول در 
بخش های فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی را نیز به همراه م��ی آورد، ادامه داد: 
خوشبختانه تحوالت خوبی در کشور رخ داده است و مردم با اهمیت نوآوری و 

نقش آن در رفاه، اقتصاد و اشتغال آشنا شده اند.
ستاری با اشاره به اینکه صادرات داروهای زیست فناوری و نوترکیب توسط 
ش��رکت های دانش بنیان، نمونه ای موفق از منسوخ شدن فرهنگ خام فروشی 
است افزود: این شرکت ها از هیچ آغاز به کار کردند و امروز هویت اقتصاد کشور 
را از اقتص��ادی منبع محور و وارداتچی به اقتصادی نوآور، خالق و ارزش آفرین 

تغییر می دهند.
وی با تاکید بر اینکه در راه پرپیچ و خم مبارزه با فرهنگ سنتی غالب، این 
ش��رکت های دانش بنیان و خالق هستند که گوی سبقت را می ربایند، اظهار 
کرد: در این مبارزه دست برتر را کسب و کارهای نوآور دارند و باید همه فعاالن 
زیست بوم نوآوری همدل و در کنار هم این مبارزه را ادامه دهیم تا کشور را از 

بند فرهنگ نفت محور رها کنیم.

اسـت تا از آنها بپرسد سیاست های حریم خصوصی اپل چگونه شرکت مارک زاکربرگ 
را متأثـر می کنند. فیس بوک همچون دیگر پلتفرم های تبلیغاتـی، از قابلیتی با عنوان 
»نظـارت از طریـق تعامل« اسـتفاده می کند تا بفهمد چـه تعداد از کاربـران تبلیغ را 
مشـاهده کرده و به  صورت فوری با آن تعامل برقرار نکرده اند، اما بعدا خریدی مرتبط 
با آن بنر تبلیغاتی انجام داده اند. به گفته CNBC،  پس از ثبت خرید، فروشگاه شناسه 
تبلیغ کنندگان )IDFA( کاربر را ثبت می کند و آن را با فیس بوک به  اشتراک می گذارد. 
سـپس فیس بوک بررسی می کند که آن کاربر تبلیغ را مشاهده کرده است یا خیر. این 

موضوع به فروشگاه نشان می دهد که تبلیغ فیس بوک اثرگذار بوده است.
IDFA اطالعات بسیار زیادی درباره  کاربری که با تبلیغ تعامل برقرار کرده است در 
دسترس فیس بوک و تبلیغ کنندگان قرار می دهد. براساس همین اطالعات، شرکت های 
 ATT تبلیغاتی تعیین می کنند که به هر کاربر چه تبلیغی نشـان داده شـود. به  لطف
در iOS 14، کاربـر می توانـد به  صورت اختیاری جلوی ردیابی IDFA خود را توسـط 
فیس بوک بگیرد. این اتفاق باعث می شـود فیس بوک به  سـختی تشخیص بدهد که بنر 
تبلیغاتـی اش اثرگذار بوده اسـت یا خیـر. در نتیجه احتماال شـرکت های کمتری برای 
تبلیغ در دنیای وب سـراغ پلتفرم فیس بوک خواهند رفت و درآمد این شـرکت پایین 
خواهد آمد. فیس بوک نگران اسـت که مشتریان تبلیغاتی خود را از دست بدهد و این 
مشـتریان سـراغ اسـتفاده از گوگل بروند. گوگل ادز در حال حاضر بزرگترین پلتفرم 

تبلیغات آنالین در دنیا محسـوب می شود.  فیس بوک تاکنون بارها پویش های مختلفی 
به راه انداخته اسـت تا بگوید سیستم جدید iOS 14 به کسب وکارهای کوچک صدمه 
می زند؛ چون بسـیاری از آنها برای تبلیغ محصوالت و سرویس های شـان سراغ پلتفرم 
تبلیغاتـی فیس بوک می روند، اما یکی از کارمندان سـابق فیس بـوک ادعا می کند این 
تغییرات ممکن است کسب وکارهای کوچک را متأثر نکنند؛ زیرا آنها به  طور معمول در 
شـهرها یا ایالت های خاصی فعالیت دارند. محدود بودن جامعه  کاربران باعث می شـود 
کسـب وکارهای کوچک بدون نیاز به IDFA بتوانند جامعه  هدف تبلیغات را مشـخص 

کنند.
CNBC می نویسـد هنری الو، یکی از کارمندان سـابق فیس بوک، گفته اسـت مثال 
صاحـب یک کافی شـاپ کوچـک در آسـتین تگزاس، احتمـاال برای هـدف دار کردن 
تبلیغاتـش بـه اطالعات زیـادی نیاز نـدارد. کسـب وکاری این چنینی به  طـور معمول 
هدف گذاری خود را به دسـته های نسـبتا گسـترده نظیر محدوده  سـنی یا کد پستی 
مشـخصی محدود می کند. با این کار،  تبلیغات این کسـب و کار برای کاربران فیس بوک 

که در آن نزدیکی ها حضور دارند به  نمایش درمی آید.
الو می گوید: »اگر با صاحب رسـتوران در هر منطقه ای صحبت کنید و از او بپرسـید 
 ،iOSرا بداند. تغییرات IDFA چیسـت، فکر نمی کنم هیچ کدام از آنها مفهوم IDFA

فیس بوک را در مقیاسی بزرگ متأثر می کند، نه صاحبان کسب وکارهای کوچک را.« 

ایده پردازان جوان پیروز میدان مبارزه با اقتصاد نفتی هستند

تأثیر تغییرات حریم خصوصی iOS 14.5 بر درآمد فیس بوک

یادداشـت

تعداد مشترکان س��رویس دیزنی پالس پس از ۱6 ماه به ۱۰۰ میلیون نفر 
رس��یده است. این س��رویس استریم تا اوایل س��ال ۱3۹۹ دارای 5۰ میلیون 

مشترک بود.
 )Disney+( به گزارش زومیت، سرویس استریم فیلم و سریال دیزنی پالس
در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ )۲۱ آبان ۱3۹۸( رس��ما آغاز به  کار کرد و اکنون 
پ��س از گذر صرفا ۱6 ماه،  ۱۰۰ میلیون مش��ترک دارد که دس��تاورد درخور 
توجهی محس��وب می شود. براساس گزارش GSMArena، دیزنی پالس در 
آوریل سال گذشته  میالدی )فروردین و اردیبهشت ۱3۹۹( دارای 5۰ میلیون 
مشترک بود و تعداد مشترکانش در ماه فوریه ۲۰۲۱ )بهمن و اسفند ۱3۹۹( 

به ۹5 میلیون نفر رسید.

تعداد مشترکان دیزنی پالس به 100 
میلیون نفر رسید



وقتی موضوع اس��تعداد مطرح می شود، کسب وکارها شباهت زیادی به 
ورزش پیدا می کنند. تیم هایی که بهترین سازماندهی و بازیکنان را داشته 
باشند، برنده هستند و می توانند بهترین بازیکنان را به خود جذب کنند و 
نگه دارند. آنها با این سازوکار، برندی می سازند که امکان ادامه  موفقیت را 

برای آنها فراهم می کند.
با داغ شدن رقابت برای جذب افراد مستعد، سازمان شما باید برای جذب 
و حفظ این افراد و همکاری با آنها تالش بیشتری کند. یکی از مؤثرترین 
راه ها برای رسیدن به این هدف ایجاد یک برند قوی به عنوان کارفرما است، 
به طوری که شما با این عنوان شناخته شوید و سابقه  شما به گونه ای باشد 

که افراد، سازمان شما را محل مناسبی برای اشتغال بدانند.
در گذشته، کارفرمایان بر این عقیده بودند که آنها تصمیم گیرنده نهایی 
هستند. افراد متعددی به آگهی های استخدام پاسخ می دادند. کارفرمایان 
از می��ان این اف��راد، بهترین ها را انتخاب می کردن��د و بهترین افراد هم با 
خوشحالی پیشنهاد کارشان را می پذیرفتند، اما امروزه اوضاع تغییر کرده 

است.
شرکت های باسابقه دیگر نمی توانند از این مسئله مطمئن باشند که افراد 
بااس��تعداد برای کار کردن با آنها سر و دست می شکنند. شرایط اقتصادی 
کنونی نی��از به افراد دارای مهارت در حوزه های علم، فناوری، مهندس��ی 
و مدیریت را تا جایی باال برده اس��ت که نظام آموزش��ی ما توانایی تربیت 
هم��ه  آنها را ندارد. نوآورترین و بااس��تعدادترین افراد به تدریج به س��مت 
ایجاد کسب وکارهای نوپا حرکت می کنند و تمایل چندانی به همکاری با 

شرکت های از پیش تأسیس شده ندارند.
برندس��ازی کارفرمایی فرآیند ایجاد مکانی مناس��ب برای کار و سپس 
شناس��اندن آن به افراد بااس��تعدادی اس��ت که دانش و مهارت های آنها 
موردنیاز سازمان است تا بتواند اهداف و مقاصد اقتصادی سازمان را محقق 
کنند. همانند ایجاد برندهایی که مصرف کنندگان را هدف قرار می دهند، 
برند کارفرمایی هم مس��تلزم دوری از تلقین اجبار و ایجاد جاذبه اس��ت؛ 
یعنی ایجاد ش��هرت مثبت به ش��کلی که در زمان نیاز باعث جذب افراد 

مستعد شود.
برند کارفرمایی بر روی چه بخش هایی تأثیر می گذارد؟

استخدام: شرکت هایی که از یک برند کارفرمایی قوی بهره مند هستند، 
تعداد بیشتری کاندیدای توانمند را به خود جذب می کنند. به این ترتیب، 
کیفیت افرادی که استخدام می کنند باال می رود و در عین حال، هزینه های 

استخدام برای آنها کاهش پیدا می کند.
اکث��ر س��ازمان هایی که برن��د کارفرمای��ی ضعیفی دارن��د، وقتی برای 
جذب س��راغ افراد می رون��د با جواب »نه« مواجه می ش��وند یا اگر آگهی 
در س��ایت های کاریابی منتشر می کنند، تعداد رزومه کم با کیفیت پایین 

دریافت خواهند کرد.
وقتی کارفرما برند کارفرمایی قوی داش��ته باشد، در مذاکره برای جذب 
بهترین اس��تعدادها، دس��ت باال را دارد و به جای آنکه کارفرما درگیر پیدا 
کردن بهترین استعدادها باشد، بهترین استعدادها برای جذب شدن تالش 

می کنند.
در تم��ام س��ازمان هایی که در ح��وزه برند کارفرمایی ب��ا آنها همکاری 
ک��رده ام، اصلی ترین دلیل توجه و س��رمایه گذاری بر روی برند کارفرمایی 

همین مورد بوده است.
درگیری و تعلق )Engagement(: داش��تن برند کارفرمایی به معنای 
ایجاد محیطی اس��ت که کارکنان در آن با کاری که انجام می دهند، اغنا 
می ش��وند و به شرکتی که در آن اش��تغال دارند، افتخار می کنند. چنین 
محیطی به افزایش تعلق خاطر، س��طوح باالتر عملکرد و رضایت بیش��تر 

مشتریان منجر خواهد شد.
ابقا یا نگهداش��ت )Retention(: محیط کار مناسبی که افراد مستعد 
و باانگیزه در آن مش��غول به کار هس��تند، جایی است که کارکنان تمایل 
دارند در آن باق��ی بمانند. به عالوه، یک برند کارفرمایی قوی باعث ایجاد 
تصویری دقیق تر از تجربه کار برای متقاضیان، قبل از ارسال رزومه خواهد 
ش��د. ش��رکت هایی که از برند کارفرمایی قوی بهره مند هستند نسبت به 
رقبای خود به شکل چشمگیری در حفظ کارکنان، موفق تر عمل می کنند.
مزایای رقابتی: داشتن برند کارفرمایی به شما این امکان را می دهد که 
تیمی از ستارگان تشکیل دهید که اعضای آن دارای باالترین استعداد در 
صنعت مورد نظر ش��ما هستند. هوش، خالقیت، انگیزه و تالِش این افراد 
بااس��تعداد در کنار یکدیگر به شما امکان به دست آوردن و حفظ مزایای 

رقابتی در صنعت تان را خواهد داد.
کار بر روی برند کارفرمایی چه دستاوردهایی برای ما دارد؟

در درجه اول باعث کاهش هزینه ها در سازمان خواهد شد.
ج��ذب از طریق هم��کاران: با اتخاذ رویکردی فعاالنه تر نس��بت به برند 
کارفرمایی می توانید جذب تان را به صورت درون س��ازمانی انجام دهید و 
وابستگی تان به شرکت های کاریابی و به تبع آن، هزینه هایی را که برای هر 

استخدام می پردازید، کاهش دهید.
هدف قرار دادن افراد بااس��تعداد: تمرکز برن��د کارفرمایی بر هدف قرار 
دادن افراد مس��تعد با اس��تفاده از پیام های مناس��بی اس��ت که از طریق 
شیوه های مناسب منتقل می شوند. به این ترتیب، از سه طریق در هزینه ها 

صرفه جویی می شود:
• س��رمایه گذاری ش��ما در جذب نیروها در نقاطی متمرکز می شود که 

بیشترین بازگشت سرمایه را برای شما خواهند داشت.
• تعداد متقاضیانی که توانایی برآورده کردن نیازهای کلی شما را ندارند، 
کاهش پیدا می کند و به این ترتیب، در زمان و هزینه های بررسی متقاضیان 

صرفه جویی می شود.
• این اطمینان برای ش��ما حاصل می ش��ود که کاندیداهایی مناسب با 

درکی روشن )و واقع گرایانه( از انتظارات شان را استخدام می کنید.
ایجاد آگاهی از برند و افزایش ارزش آن: دهه ها کار پژوهش��ی در حوزه  
برندها حاکی از آن اس��ت که پیام رس��انی مستمر منجر به آگاهی بیشتر 
از برند و ایجاد تصویری قدرتمندتر و مؤثرتر از آن در طول زمان نس��بت 
به آن چیزی می ش��ود که از ش��یوه های مقطعی تر به دست می آید. پس 
از آنکه ش��هرتی مثبت برای برند خود ایجاد کردید، فعالیت های بازاریابی 
 )Brand halo effect( بعدی به ش��کل چش��مگیری از اثر هاله ای برند
بهره مند می شوند. به زبان ساده، در صورتی که افراد نوعی آشنایی کلی و 
مثبت با برند شما داشته باشند، نسبت به زمانی که شما را نمی شناسند، 
به ازای هزینه ای که برای بازاریابی صرف می کنید، فواید بیش��تری نصیب 

شما می شود.
تقویت قدرت جاذبه  ش��ما: ارائه  تصویر روش��ن از برند کارفرمایی باعث 
جذب )کش��ش( تعداد بس��یار باالتری تقاضای اس��تخدام ناخواس��ته از 
س��مت کاندیداهای هدف می شود. به طور مشابه، تجربه ای مثبت از برند 
کارفرمایی مش��وق ارجاع )ریفرال( بسیار بیشتری می شود )که یک منبع 
اس��تخدامی شناخته ش��ده به علت هزینه های پایی��ن و کیفیت باالی آن 
است(. به این ترتیب، دامنه  دسترسی شما به افراد مستعِد قابل استخدام 

به شکل چشمگیری گسترش پیدا می کند.
کاهش نرخ خروج: اگر به طور واضح درباره افرادی که مناس��ب سازمان 
شما هستند و در آن پیشرفت می کنند صحبت کنید، در واقع به روشنی 
نوع توافقی را که به کارمندان تان پیش��نهاد می کنید، مش��خص کرده اید. 
در صورت��ی که به وعده ه��ای برند کارفرمایی خود عم��ل کنید، احتماال 
ریزش های ناخواسته در میان کارمندان شما به شکل چشمگیری کاهش 
پیدا خواهن��د کرد، به خصوص ریزش هایی که ب��ه دلیل عدم هماهنگی 
کارمند با س��ازمان در خالل ماه های اول فعالی��ت اتفاق می افتد؛ پیش از 
آنکه این کارمند توانس��ته باشد مش��ارکت معناداری در عملکرد سازمان 

داشته باشد.
افزایش عملکرد یکی دیگر از دستاوردهای مهم برند کارفرمایی است.

اس��تخدام افرادی که عملکرد بهتری دارند: ارزش تجاری همراه کردن 
افراد مناس��ب با خودتان می تواند بس��یار قابل توجه باشد. به همین دلیل 
اس��ت که ش��رکت ها به جای اینکه میزان بهره وری اس��تخدام را با میزان 

هزینه هر استخدام بسنجند به معیار کیفیت استخدام توجه می کنند.
پژوهش انجام ش��ده توس��ط مک کنزی )McKinsey( نشان می دهد 
که افراد با عملکرد باال در مقایس��ه با افراد با عملکرد متوس��ط در سازمان 
67درصد درآمدزایی بیشتر در بخش فروش، ۴۹درصد سودآوری باالتر در 

ِسَمت های مدیریتی و ۴۰درصد بهره وری باالتر در مشاغل تولیدی دارند.
طبق برآوردهای نتفلیکس )Netflix(، افراِد دارای بهترین عملکرد دو 
برابر از افراد متوس��ط در مش��اغل خالقیت محور و ۱۰ برابر بهتر از افراد 

متوسط در مشاغل ابداع محور عمل می کنند.
یک برند کارفرمایی قوی به شما این امکان را می دهد که از طریق ایجاد 
آگاهی، تمایل و ترجیح باالتر در میان گروه های هدف کلیدی، کاندیداهای 
بیشتری را به سمت خود جذب کنید و به این ترتیب، انتخاب های بیشتر 

و باکیفیت  تری در اختیار سازمان شما قرار خواهد گرفت.
جامعه س��ازی اف��راد تازه جذب ش��ده: اتخ��اذ رویک��ردی راهبردی و 
نظام مند در جامعه سازی یکی از ویژگی های مهم برنامه های مدیریتی در 
زمینه  برند کارفرمایی اس��ت. مطالعه ای که بر روی حدود ۲۰۰ س��ازمان 
توس��ط گروه آبردین )Aberdeen Group( انجام ش��ده حاکی از آن 
اس��ت که ۲۰درصد ش��رکت هایی که بهترین عملکرد را در جامعه سازی 
داشتند، ۸6درصد از کارمندان سال اولی خود را حفظ کرده اند. در مقابل 
شرکت هایی که در جامعه س��ازی به خوبی عمل نکردند، 56درصد از این 

کارمندان را در شرکت نگه داشته اند. 
از دیگ��ر یافته ه��ای این مطالعه این اس��ت که طب��ق گزارش های این 
ش��رکت های برتر، 77درصد از کارمندان آنها موفق ش��دند که به اهداف 
عملکردی خودشان دس��ت یابند، در حالی که این رقم برای شرکت های 

رده پایین ۴۱درصد بود.
افزایش تعلق کارمندان: تحقیقات نش��ان داده اس��ت ک��ه تعهد باالی 
کارمن��دان اثرات و پیامدهای مثبت زیادی را به دنبال خواهد داش��ت. در 
تحلیلی ک��ه Hewitt Associates با توجه به پای��گاه داده ای خود در 

ایاالت متحده متشکل از ۴میلیون کارمند انجام داد، این نتیجه حاصل شد 
که نرخ میانگین تعهد کارمندان در شرکت هایی که رشد دو رقمی در پنج 
س��ال گذش��ته را تجربه کرده بودند، ۲۰درصد باالتر از شرکت های با نرخ 

رشد پایین تر بوده است.
گال��وپ )Gallup( با مقایس��ه ای که بین کارمندان ب��ا عملکرد باال و 
کارمندانی که ضعیف ترین عملکرد را داش��ته اند، انجام داده است، به این 
نتیجه رس��یده که در شرکت هایی که کارمندان تعهد باالیی دارند، میزان 
عملکرد شرکت ۲۱درصد بهتر شده و میزان رضایت مشتریان ۱۰درصد و 

سودآوری ۲۲درصد افزایش یافته است.
ایجاد تعهد به برند: به منظور داشتن یک برند کارفرمایی اثربخش الزم 
اس��ت که اصولی را برای برندتان تعیین کنید و از کارمندان تان بخواهید 
که به آنها پایبند باشند. در صورت نداشتن این اصول، رویکرد شما به برند 

کارفرمایی منفعالنه خواهد بود.
برای ساخت برند کارفرمایی چه افرادی در سازمان باید پای کار باشند؟
ایجاد یک برند به طرق مختلف از قوانین علم فیزیک پیروی می کند. در 
علم فیزیک، بُردارها نش��ان دهنده  نیروهایی هستند که بر یک شی اِعمال 
می ش��وند و آن را به حرکت درمی آورند؛ مانند چوب بیلیاردی که با ضربه 
به گوی باعث حرکت آن می ش��ود. هر بردار دارای یک اندازه و یک جهت 
است. هرچه تعداد نیروهای برداری بیشتر باشد و هرچه اندازه  این نیروها 
در یک جهت مشترک برای به حرکت درآوردن یک شی بزرگ تر باشد، آن 
شی سریع تر حرکت می کند و مسافت بیشتری را طی می کند. نیروهایی 
که در خالف جهت یکدیگر عمل می کنند، باعث ُکندی حرکت شی، توقف 
آن یا تغییر مسیر آن می شوند. نیروهایی که از زوایای مختلف بر شی تأثیر 

می گذارند، آن را از مسیر خود منحرف می کنند.
مدیران ارش��د سازمان الزم است از اهمیت برند کارفرمایی آگاه باشند، 
همکاری را تسهیل و تشویق کنند و منابع الزم جهت حمایت از تالش های 
ش��ما را تخصیص دهند. بخش های مختلف مانند بخش منابع انس��انی و 
بخ��ش بازاریاب��ی نیز باید دانش و تج��ارب خود را در ای��ن جهت به کار 
بگیرند. کارکنان با تولید محتوا و قرار گرفتن در جایگاه سفیر برند از برند 
کارفرمایی ش��ما حمایت می کنند. بدون کوششی هماهنگ، گزاره  ارزش 
پیشنهادی کارفرما )EVP: Employer Value Proposition( که از 

طرف شما ارائه می شود، از همان ابتدا ناکارآمد خواهد بود.
مدیران ارشد

ب��رای آنکه برند از اصالت الزم برخوردار باش��د و به خوبی در س��ازمان 
جایگاه خود را پیدا کند، الزم است مدیرعامل، تمام قد از آن حمایت کند 
و تمام مدیران رده  باال آن را از خود بدانند. مس��ئله کلیدی در به دس��ت 
آوردن همراهی تیم مدیریتی این است که مزایای برند کارفرمایی به شکلی 
که در بخش »شناخت مزایای برند کارفرمایی« نشان دادیم، به خوبی برای 
آنها ش��رح داده شود. مدیران رده باال باید نقش حیاتی برند کارفرمایی را 
در استخدام افراد مستعدی که شرکت برای رسیدن به اهداف خود به آنها 

نیاز دارد، درک کنند.
چرا باید مدیران ارشد از اهمیت برند کارفرمایی آگاه باشند و از 

آن حمایت کنند؟
• آوازه برند کارفرمایی: بس��یاری از تیم های مدیریتی مایل هس��تند به 

عنوان بهترین کارفرما در صنعت خودشان شناخته شوند.
• کاه��ش هزینه ها: توانایی برند کارفرمای��ی در بهینه کردن هزینه ها از 
طریق به خدمت  گرفتن مستقیم کارکنان )جذب برای موقعیت های شغلی 
از می��ان کارکنان فعلی یا قبلی س��ازمان( و کم ک��ردن ریزش آنها زمانی 
اهمیت خود را نش��ان می دهد که کاهش هزینه ها یکی از حوزه های مورد 
توجه تیم مدیریتی باشد که در شرایط فعلی ایران قطعا مورد توجه مدیران 

ارشد قرار دارد.
بازاریابی

واحد بازاریابی و روابط عمومی حساسیت خاصی نسبت به برند سازمان 
دارند و در برابر یک برند کارفرمایی جداگانه مقاومت نشان می دهند؛ زیرا 
از نظر آنها ممکن اس��ت برند کارفرمایی انس��جام برند دیگر را تحت تأثیر 
قرار دهد. برای آنکه این واحد را به پذیرش اهمیت برند کارفرمایی ترغیب 
کنید، می توانید نحوه  عملکرد آن را در کمک به ایجاد عالقه  درون سازمانی 
به برند و گسترش این عالقه به افراد خارج از سازمان برای آنها شرح دهید 
که در صورت عدم اس��تفاده از برند کارفرمایی، هرگز نام ش��رکت شما را 

هم نمی شنیدند.
همکاری واحد بازاریابی در موضوع برند کارفرمایی، از سازمانی به سازمان 
دیگر کامال متفاوت اس��ت. در دیجی کاال تی��م بازاریابی همکاری خوبی با 
ما داش��ت و حتی االن در تولید محتوای مرتبط با برندس��ازی کارفرمایی 
همکاری خوبی با تیم منابع انسانی دارد. در علی بابا یک نفر از تیم برند در 
تمامی جلسات ما حضور داشت و همفکری خوبی در زمینه های مرتبط با 
مدیریت برند داش��تیم و در زمینه محتوانویسی هم همکاری خوبی با تیم 
تولید محتوای علی  بابا داش��تیم. در کارگزاری آگاه هم در بخش مشخص 

کردن راهنمای هویت بصری همکاری خوبی با تیم بازاریابی داشتیم.
ش��ما در س��ازمان تان بس��ته به روابطی که بین واحدها جاری اس��ت، 

می توانید از ظرفیت تیم بازاریابی سازمان تان استفاده کنید. به عنوان مثال،
• نش��ان دهید به هویت برند پایبند هستید: این موضوع را روشن کنید 
که قوانین موج��ود درباره هویت برند تجاری درباره برند کارفرمایی نیز با 
همان جدیت صادق هس��تند و اینکه هیچ کاری بدون حمایت کامل آنها 

انجام نخواهد شد.
• درخواست کنید در چارچوب برند تا حدودی به شما آزادی عمل داده 
ش��ود: اگر نظارت شما بر برندها بیش از حد سختگیرانه باشد، بدون شک 
آنها س��رزندگی خود را از دست خواهند داد. یک برند تنها در صورتی که 
در برابر تغییرات محیطی انعطاف پذیری داشته باشد، می تواند تأثیر خود 

را حفظ کند. 
اگر درباره س��رمایه گذارانی که به دنبال محل امن برای س��رمایه گذاری 
هس��تند و کاندیداه��ای متعلق ب��ه نس��ل وای )Generation Y( که 
می خواهن��د محلی برای آغ��از فعالیت های حرفه ای خ��ود بیابند، از یک 
مجموعه استانداردهای مشابه استفاده کنید، حداقل در مورد یکی از آنها و 
شاید هم هر دو، به بیراهه خواهید رفت. به طور مشابه، اگر شیوه  یکسانی 
برای پیام رسانی درباره برند خود هم برای مشتری ها و هم کارمندان به کار 
ببرید، احتماال نخواهید توانس��ت نیازها و انتظارات هر دو گروه را برآورده 
کنی��د؛ زیرا هر یک از آنها به دنبال انواع مختلفی از ارتباط و مزایا در یک 

برند هستند.
مدیریت واحدها

برای به دس��ت آوردن حمایت این بخش، پیشنهادات خود را به شکلی 
ارائه کنید که با مش��کالت و انتظارات افراد مش��غول به کار در این بخش 
همخوانی داشته باشد. این نکته را برجسته کنید که یک برند کارفرمایِی 
نیرومند می تواند به شما امکان استفاده از افراد مستعدی را بدهد که واحد 
برای رس��یدن به اهداف خود به آنها نیازمند اس��ت و به این بخش کمک 

می کند بازیگران کلیدی خود را در برابر رقبای خود از دست ندهند.
برندسازی کارفرمایی چه تأثیری بر روی برندهای دیگر سازمان دارد؟

پیش از آغاز تالش های تان در جهت ایجاد برند کارفرمایی، الزم اس��ت 
تصمی��م بگیرید قرار اس��ت برند کارفرمایی ش��ما به چه ش��کل و تا چه 
حد با برند س��ازمانی شما همخوانی داش��ته باشد. در صورتی که نیازهای 
مصرف کنندگان با نیازهای کارمندان در منافات باش��ند، الزم است توجه 
ویژه ای به نحوه  انتقال پیام به هر یک از این گروه های هدف داشته باشید. 
به عنوان مثال، »سیتی خواب ندارد« برای مشتری های بالقوه  سیتی بانک 
)CitiBank( پیام مناسبی به همراه داشت، اما می توانست تأثیری منفی 

بر کارمندان بالقوه  آن، برجای بگذارد.
• برند تجاری: عملکرد برند کارفرمایی شما باید منعکس کننده  وعده ها 
و اهدافی باشد که در برند تجاری و برند مصرف کننده  شما دیده می شوند.

• منابع انس��انی: برن��د کارفرمایی ش��ما باید از ظرفیت های��ی در افراد 
مس��تعد پشتیبانی کند که سازمان ش��ما برای رقابت در بازار به آنها نیاز 
دارد. همچنین، برند کارفرمایی باید همراستا با سازوکارهایی باشد که برای 

مدیریت سرمایه انسانی در درون سازمان شما به کار می روند.
• بازاریاب��ی: اقداماتی ک��ه در جهت بازاریابی انجام می ش��وند باید برند 
تجاری، برند محصول و برند کارفرمایی را تقویت کنند و در عین حال، هر 

نوع عدم قطعیت یا تعارض میان این سه را برطرف کنند.
برند کارفرمایی ش��ما الجرم در ارتباط با برند مصرف کننده  شما خواهد 
بود. به عنوان مثال، برند لورئال )L’Oréal( برای محصوالت زیبایی بانوان 
ش��ناخته  ش��ده اس��ت و الجرم برند کارفرمایی آن نیز به طور کلی برای 
بانوان نسبت به آقایان جذاب تر است. کمپین تبلیغاتی برند تجاری ودافون 
)Vodafone( با ش��عار »قدرت بیشتر برای شما« بدون تردید انتظاراتی 

مبنی بر قدرت بخشی به کارکنان را شکل می دهد.
گ��زاره  ارزش کارکن��ان )EVP( تمرکز را به آن دس��ته از ویژگی های 
سازمان شما معطوف می کند که بیشترین ارتباط را با افراد مستعدی دارند 
که شما قصد استخدام آنها را دارید. ویژگی هایی که از نظر شما میان برند 
مصرف کننده و برند کارفرمایی مشترک هستند یا باید باشند را شناسایی 
کنی��د. به عنوان مثال، در مک دونال��د )McDonald’s(، برخی از موارد 
مرتبط با برند میان مش��تری ها و کارمندان مش��ترک هستند، اما همین 

مسئله در مورد برخی دیگر صادق نیست:
• حال وهوای خانواده: مشترک میان مصرف کننده ها و کارمندان

• قیمت ه��ای پایی��ن: ارزش��مند ب��رای مصرف کننده ها، ام��ا احتماال 
دلسردکننده برای کاندیداهای استخدام

• تمرک��ز بر آینده: ارزش��مند ب��رای کارمن��دان، ام��ا بی اهمیت برای 
مصرف کننده ها

هنگامی که در حال طراحی یک برند کارفرمایی هس��تید، باید آمادگی 
آن را داش��ته باش��ید که از هویت برندی که ممکن است برای متقاضیان 
مورد هدف شما دلسردکننده باشد، فاصله بگیرید. به عنوان مثال، جمله ای 
که سیتی بانک برای تبلیغات استفاده می کند، »سیتی هرگز نمی خوابد« 
به منظور جذب مش��تری طراحی شده بود، اما از منظر کاندیداهای بالقوه  

استخدام جذابیت چندانی نداشت.
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بازاریاب ه��ای دیجیتال هنوز هم به س��رویس های ایمیل به مثابه یکی 
از بهتری��ن ابزارهای در دسترس ش��ان ب��رای بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نگاه می کنند. ش��اید در نگاه نخس��ت ابزارهای بسیار 
تاثیرگذارتری مانند ش��بکه های اجتماعی در دسترس برندها قرار داشته 
باش��د. نکته مهم در این میان اش��تباه ارزیابی کیفیت ابزارهای بازاریابی 
است. شاید بازاریابی ایمیلی یک شیوه قدیمی در حوزه بازاریابی و تبلیغات 
باشد، اما هنوز هم تاثیرگذاری باالیی بر روی مخاطب هدف دارد. مهمترین 
مسئله در این میان استفاده از استراتژی های مناسب برای بازاریابی ایمیلی 
به صورت موفقیت آمیز است. متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به آپدیت 
ایده ها و اس��تراتژی های بازاریابی شان توجهی نشان نمی دهند. درست به 
همین خاطر در بلندمدت با مش��کالت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف مواجه خواهند شد. 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف و گفت وگو با آنها یکی از مهمترین 
اهداف در هر کمپین بازاریابی محس��وب می شود. بازاریابی ایمیلی در این 
میان بیش��تر بر روی محتوای متنی تمرکز دارد. س��هولت پاسخگویی به 
ایمیل ها برای کاربران جذابیت بس��یار زیادی دارد بنابراین کسب و کارها 
باید در صورت امکان نس��بت به کاربست شیوه هایی برای دریافت پاسخ و 
تعامل هرچه بیشتر از سوی کاربران توجه نشان دهند. در غیر این صورت 

موفقیت چندانی در حوزه بازاریابی ایمیلی تجربه نخواهند کرد. 
ام��روزه ایده های بس��یار زیادی ب��رای بازاریابی و تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف وجود دارد. مهمترین مسئله انگیزه برندها برای ایجاد تغییر 
در استراتژی های بازاریابی شان است. اگر در طول چند سال گذشته از یک 
استراتژی مشخص استفاده کرده اید، در صورت مشاهده وضعیت نامناسب 
بازاریابی باید نس��بت به ایجاد تغییرات اساس��ی اقدام نمایید. در غیر این 
صورت شانس��ی برای تداوم حضور در عرصه بازاریابی و تبلیغات نخواهید 
داش��ت. در ادامه برخی از مهمترین نکات و استراتژی های بازاریابی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در قالب بازاریابی ایمیلی را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
توجه به معیارهای متنوع

تعامل با مخاطب هدف و گفت وگو با آنها اهمیت بسیار زیادی دارد، اما 
تنها معیار در دس��ترس برندها برای ارزیابی وضعیت بازاریابی شان نیست. 
معیارهای بس��یار متنوعی ب��رای ارزیابی وضعیت بازاریاب��ی برند از نقطه 
نظرهای مختلف در دس��ترس اس��ت بنابراین برندها باید از این الگو برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و همچنین بهبود وضعیت بازاریابی شان 
استفاده نمایند. هرچه معیارهای متنوع تری مدنظر برندها قرار داشته باشد، 
ام��کان ارزیابی همه جانبه فرآیند بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف ساده تر خواهد شد. 
بس��یاری از برندها در زمینه بازاریابی به دنبال راهکارهای ساده و سریع 
هس��تند. چالش اصلی در این میان ضرورت رعایت برخی از نکات مربوط 
به شخصی س��ازی معیارهاست. هر معیار باید براساس سطح نیاز کسب و 
کارها به طور کامل شخصی س��ازی شود. در غیر این صورت امکان ارزیابی 
درس��ت با استفاده از آن فراهم نخواهد شد. متاس��فانه بسیاری از برندها 
نس��بت به این نکته مهم توجه الزم را نش��ان نمی دهند بنابراین به طور 
مداوم با مشکالتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه هستند. 
شخصی س��ازی معیارهای ارزیابی کمپی��ن بازاریابی به معنای توجه به 
نیازهای متفاوت برند و همچنین وضعیت ایمیل های ارسالی است. توجه 
مضاعف به بازخوردهای دریافتی از سوی کاربران نیز در این میان اهمیت 

بسیار زیادی خواهد داشت. 
استفاده از تیترهای تعامل برانگیز

تعامل با مخاطب هدف بدون ایده های جذاب امکان پذیر نیست. بسیاری 
از کارب��ران حت��ی ایمیل های بازاریابی را باز ه��م نمی کنند. دلیل این امر 
ماهیت کلیشه ای تمام آنهاس��ت. اگر برندها به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف هستند، باید ش��یوه بازاریابی شان را تا حدود زیادی تغییر 
دهند. این امر شامل انتخاب تیترهای جذاب برای بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف اس��ت. متاسفانه بسیاری از برندها به جای انتخاب 
تیترهای مناس��ب به دنبال افزایش کیفیت محتوا هس��تند. این امر شاید 
در نگاه نخس��ت بهترین گزینه باش��د، اما مخاطب هدف تا تیتر جذابی را 

مشاهده نکند، تمایلی برای مشاهده تمام متن ایمیل نخواهد داشت. 
اس��تفاده از تیترهای جذاب کار دشوای نیست. اغلب برندها در گام های 
نخست نسبت به عملکرد رقبای شان توجه نشان می دهند. همچنین تالش 
برای اس��تفاده از ترندهای داغ در بازارهای مختلف نیز ایده جذابی خواهد 

بود. این امر اغلب اوقات موجب تمایل بس��یار بیشتر کاربران برای تعامل 
با برندها می شود. 

هرچه تیتر یک محتوای بازاریابی س��اده و در عین حال جذاب باش��د، 
تاثیرگذاری بیشتری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. اشتباه برخی از 
برندها در این میان استفاده از عبارت های تخصصی کسب و کارشان است. 
این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. 
بدون تردید کاربران دارای آگاهی الزم از حوزه های تخصصی کسب و کار 
نیس��تند بنابراین استفاده از عبارت های تخصصی به معنای از دست دادن 

شمار قابل مالحظه ای از کاربران و مخاطب هدف خواهد بود. 
ارزیابی و اصالح فهرست ایمیل ها

ارس��ال ایمیل برای کاربرانی که دیگر از ایمیل های قبلی ش��ان استفاده 
نمی کنند، هیچ نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. برندها باید به طور 
مداوم نسبت به ایجاد تغییر در فهرست ایمیل های در دسترس شان اقدام 
نمایند. بس��یاری از برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اقدام 
به ارزیابی مداوم فهرس��ت های ایمیل شان می کنند. مزیت این امر امکان 
آگاهی س��ریع از وضعیت بازاریابی برند اس��ت بنابرای��ن دیگر هزینه های 
بی جهت در حوزه بازاریابی صرف نخواهد شد. برخی از کسب و کارها برای 
تاثیرگذاری به روی مخاطب هدف از این شیوه استفاده می کنند. بازه های 
زمانی مناس��ب برای این ارزیابی بس��تگی به وضعیت کسب و کارها دارد 
بنابراین هر برند باید در زمان هایی از س��ال که برنامه های بازاریابی بسیار 

شلوغی ندارد، نسبت به این حوزه توجه نشان دهد. 
اس��تفاده از فهرس��ت های ایمیل کم حجم یکی از ایده های جذاب برای 
بازاریابی اس��ت. این امر به معنای ارس��ال ایمیل برای شمار محدودی از 
مخاطب هدف خواهد بود. برخ��ی از برندها برای تاثیرگذاری هرچه بهتر 
بر روی مخاطب هدف عالقه مند به حوزه کسب و کار از این الگو استفاده 
می کنند. مزیت اصلی این امر امکان تمرکز بر روی مش��تریان بالقوه برند 
است بنابراین دیگر ایمیل های بازاریابی برند به دست کاربران بی عالقه به 

کسب و کارمان نخواهد رسید. 
اش��تباه برخی از برندها تالش برای خرید فهرست های ایمیل است. این 
امر به معنای ارس��ال ایمیل برای کاربران مختلف بدون هرگونه تعامل یا 
شناخت قبلی اس��ت. درس��ت به همین دلیل حجم باالیی از ایمیل های 
بازاریابی مورد عالقه و توجه مخاطب هدف قرار نمی گیرد. اگر این روند در 
حوزه بازاریابی ادامه پیدا کند، به سرعت دامنه مخاطب هدف برند کاهش 
خواهد یافت. همچنین شاید شکایت هایی از برند موردنظر به دلیل تبلیغات 

غیرحرفه ای نیز صورت گیرد. 
شخصی سازی محتوای ایمیل

شخصی سازی امروزه یکی از مهمترین ترندها در حوزه بازاریابی محسوب 
می شود. بسیاری از کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
از این الگو اس��تفاده می کنند. مهمترین نکته در این میان شناخت دقیق 
از مخاطب هدف و همچنین دس��ته بندی آنهاس��ت. این امر فرصت های 
شخصی س��ازی منحصر به فردی در اختیار برندها قرار خواهد داد. برخی 
از کس��ب و کارها در این میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از 
نام آنها در محتوا اس��تفاده می کنند. این امر ساده ترین نوع شخصی سازی 

محتوای بازاریابی محسوب می شود. 
اگر گروه های مختلف مخاطب هدف برند دارای سلیقه گوناگون هستند، 
توجه به این تفاوت و تولید محتوای چندگانه ضروری خواهد بود. این امر 
توج��ه و دقت نظر تیم های بازاریابی را نش��ان خواه��د داد. اگر این امر به 
خوبی مدنظر برندها قرار گیرد، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 

بهترین شکل ممکن فراهم خواهد شد. 
ام��روزه ش��ماری از برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به 
دنبال اس��تفاده از خدمات آژانس های بازاریابی هس��تند. این امر در حوزه 
شخصی س��ازی محت��وای بازاریابی هرگز توصیه نمی ش��ود. دلیل این امر 
ضرورت ش��ناخت درس��ت از مخاطب هدف برای اجرای این طرح است. 
متاس��فانه آژانس های بازاریابی برای شخصی س��ازی محتوای یک برند در 
خوشبینانه ترین حالت ممکن نیاز به چند ماه زمان دارند. این امر با توجه 

به زمان اندک در دسترس برندها هرگز ایده مناسبی نخواهد بود. 
ترغیب مخاطب هدف به سوی هدفی خاص

محتوای بازاریابی ایمیلی فقط برای س��رگرمی مخاطب هدف ارس��ال 
نمی شود. کسب و کارها باید اهداف مشخصی از ارسال این نوع محتوا در 
ذهن داشته باش��ند. در غیر این صورت شناسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. اس��تفاده از اهداف مناسب برای ترغیب 
مخاطب هدف به سوی عملی خاص حیاتی است. متاسفانه برخی از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از ایده های بس��یار بلندپروازانه ای 
اس��تفاده می کنند. این امر اغلب اوقات در عمل با شکس��ت های بس��یار 

عجیبی مواجه می ش��ود بنابراین باید ایده ها و اهداف برندمان از مخاطب 
هدف را س��اده و روش��ن تعریف کنیم. در غیر این صورت شانس چندانی 

برای تحقق شان نخواهیم داشت. 
امروزه کاربران با محتوای بازاریابی بس��یار متنوع��ی در حوزه بازاریابی 
مواجه هستند. این امر به معنای رقابت فشرده میان برندهای مختلف است 
بنابراین اگر یک برند عملکرد مناس��بی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نداش��ته باشد، مشکالت بس��یار زیادی برای رقابت مناسب با دیگر 

برندها خواهد داشت. 
توجه با سازگاری محتوا با گوشی های هوشمند

اس��تفاده از گوشی های هوشمند در طول س��ال های اخیر به طور قابل 
مالحظه ای افزایش پیدا کرده اس��ت. این امر به معنای مش��اهده محتوای 
بازاریابی از س��وی شمار باالیی از برندهاست. کسب و کارها در این راستا 
باید توجه بس��یار زیادی به وضعیت تجربه کاربران گوش��ی های هوشمند 
داش��ته باش��ند. اگر محتوای برندمان در گوش��ی های هوشمند به خوبی 
نمایش داده نشود، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل 
مالحظه ای کاهش خواه��د یافت. کاربران به هر حال توجهی به محتوای 

نامشخص و درهم نشان نخواهند داد. 
امروزه ایجاد سازگاری میان محتوای ایمیل های بازاریابی با گوشی های 
هوشمند کار سختی نیست بنابراین برندها باید در کوتاه ترین زمان ممکن 
نسبت به این نکته واکنش نشان دهند. همانطور که سایت رسمی برندها 
باید س��ازگار با گوشی های هوشمند باشد، ایمیل های بازاریابی نیز چنین 
داس��تانی دارد. اگر ایمیل های برند شما همچنان سازگاری الزم را ندارد، 
به احتمال زیادی دلیل اصلی ناتوانی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را پیدا کرده اید. 
برگزاری آزمایش های دومرحله ای

آزم��ون و خطا در حوزه بازاریابی اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. برخی از 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فقط از یک شیوه استفاده 
می کنند بنابراین اگر شیوه موردنظر با شکست مواجه شود، در عمل راهکار 
دیگری را مدنظر ندارند. این امر دشواری های بسیار زیادی برای برندها به 

منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد داشت. 
کسب و کارها باید همیشه برنامه جایگزینی برای بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف داشته باشند. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته 
باشد، بی نظمی در تمام مراحل بازاریابی برندها موج خواهد زد. درست به 
همی��ن خاطر پیش از اجرای برنام��ه بازاریابی ایمیلی باید به رویکردهای 
جایگزین نیز توجه نش��ان داد. دس��ت کم باید دو یا سه ایده جانبی برای 

مدیریت بهینه شرایط در دسترس داشته باشیم. 
آگاهی از تاثیرگذاری مناس��ب ایده های بازاریابی بر روی مخاطب هدف 
فق��ط با اجرای آزمایش های دو مرحل��ه ای امکان پذیر خواهد بود. این امر 
نزدی��ک به یک ماه پیش از اجرای کمپین اصل��ی باید مدنظر قرار گیرد. 
همکاری با برخی از کارمندان برند یا مشتریان وفادار برای ارزیابی کیفیت 
ایده های بازاریابی بهترین گزینه پیش روی تیم های بازاریابی خواهد بود. 

ایجاد خبرنامه
اس��تفاده از خبرنامه یکی از ایده های مناسب برای دسترسی به کاربران 
عالقه مند به برندمان اس��ت. بسیاری از تیم های بازاریابی به طور تصادفی 
ایمیل های شان را برای کاربران مختلف ارسال می کنند. این امر مشکالت 
بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. همچنین وضعیت اعتبار 
برندها را نیز به دلیل ش��کایت های احتمال��ی در وضعیت خطرناکی قرار 
خواه��د داد. بهترین ای��ده در این میان تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف براساس راه اندازی یک خبرنامه است. این امر موجب ایجاد 
تمرکز هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف و بازاریابی بهینه در این راس��تا 

خواهد شد. 
توجه به ارزش های نوآورانه در ایمیل ها

ایمیل های بازاریابی باید برای مخاطب هدف ارزش��مند باش��د. این امر 
با اس��تفاده از ایده ها، نکات و حتی توصیه های کاربردی صورت می گیرد. 
متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به این امر بی توجه هستند. نتیجه این امر 

ماهیت تکراری محتوای بازاریابی برای مخاطب هدف خواهد بود. 
بسیاری از برندها نس��بت به دغدغه های مخاطب هدف آشنایی کاملی 
ندارند. مهمترین مس��ئله در این میان تغییر دغدغه های کاربران در طول 
زمان اس��ت. بس��یاری از برندها از این روند تغییر جا می مانند. درست به 
همین خاطر مش��کالت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف پیدا می کنند. اگر کس��ب و کارها نسبت به ارزیابی دقیق مشکالت 
و دغدغه های کاربران توجه نش��ان دهند، امکان بازاریابی ایمیلی بس��یار 

موفق تری را خواهند داشت. 
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بازاریابی در پینترست با ایده های طالیی

بازاریاب��ی در ش��بکه های اجتماع��ی مدنظ��ر تمام برنده��ا قرار 
دارد. ام��روزه ش��بکه های اجتماع��ی نحوه زندگی م��ردم را به طرز 
قاب��ل مالحظه ای تحت تاثیر قرار داده اس��ت. پینترس��ت به عنوان 
ی��ک پلتفرم بصری دارای دامنه قابل مالحظه ای از کاربران اس��ت. 
متاس��فانه شمار باالیی از برندها نس��بت به بازاریابی در این پلتفرم 
توجهی نشان نمی دهند. وقتی هم قصد ورود به این عرصه را دارند، 
اطالع دقیق��ی از ویژگی ها و تکنیک های منحص��ر به فرد بازاریابی 
در ای��ن پلتف��رم ندارند. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از 
ش��یوه های مناس��ب برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف و 
بازاریابی در پینترست است. در ادامه برخی از نکات اساسی در این 

راستا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
ساماندهی بُردها

ش��روع کار در پینترست کامال رایگان اس��ت. یکی از ویژگی های 
منحص��ر به فرد پینترس��ت مربوط به مفهوم برد اس��ت. برندها در 
پینترس��ت نقش مهمی برای ساماندهی محتوای بصری دارد. اغلب 
کاربران برای ذخیره سازی یا انتش��ار عمومی محتوای شان از بردها 
اس��تفاده می کنند. این امر موجب بارگذاری تمام محتوای مشابه و 
دارای یک موضوع مش��ترک در یک فضای مشخص می شود. بردها 
در ساده ترین بیان دارای کاربردی مانند هشتگ هستند، اما کاربران 
برای دسترسی به بردهای دیگری باید اجازه داشته باشند. البته اگر 

برد موردنظر عمومی باشد، نیازی به اجازه از کاربران نخوهد بود. 
جست وجو برای حل مشکالت کاربران

اس��تفاده از محتوای بصری یک��ی از جذابیت های اصلی بازاریابی 
در پینترس��ت اس��ت. توصیه اصلی در این میان تالش برای یافتن 
مش��کالت اصلی برند و حل ش��ان اس��ت. ارائه برخی از آموزش های 
تخصصی در رابطه با مشکالت مشتریان در قالب تصاویر جذاب ایده 
مناسبی خواهد بود. این امر اغلب اوقات تعامل بسیار زیادی از سوی 

کاربران دریافت خواهد کرد. 
آموزش نحوه کار با وسایل یا مهمتر از همه محصوالت برند دارای 
اهمیت بسیار زیادی است. امروزه بسیاری از مشتریان در زمینه کار 
با محصوالت مختلف دارای مش��کالتی هس��تند. این امر در صورت 
اق��دام برندها برای تولید محتوای آموزش��ی به بهترین ش��کل حل 
می ش��ود بنابراین برندها باید این نکته مهم را مدنظر قرار دهند. در 
غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی کاربران نخواهند 

داشت. 
درخواست از نظر مخاطب هدف

استفاده از نظرات کاربران در زمینه بازاریابی اهمیت بسیار زیادی 
دارد. برخ��ی از بردها از دل همین نظرات ایده های بازاریابی جذابی 
را س��اماندهی می کنند. متاسفانه برخی از برندها در زمینه همکاری 
با مخاطب هدف عملکرد بس��یار ضعیفی دارند. این امر اغلب اوقات 
ناشی از فقدان برنامه مشخص برای تعامل با مشتریان است بنابراین 
برندها باید برنامه مش��خصی برای تعامل با مخاطب هدف و دریافت 
ایده های ش��ان داش��ته باش��ند. همانطور که تیم های بازاریابی برای 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف برنامه ری��زی می کنند، در این 

حوزه نیز باید برنامه های مشخصی در دسترس داشته باشند. 
پینترست پلتفرمی بصری است. این امر تعامل با مخاطب هدف را 
در وضعی��ت خاصی قرار می دهد. مهمترین نکته در این میان تالش 
برای تولید محتوای بصری جذاب و درخواست از کاربران برای درج 
نظرات ش��ان است. این امر شاید بسیار س��اده باشد، اما تاثیرگذاری 

الزم بر روی مخاطب هدف را به همراه خواهد داشت. 
تالش برای شخصی سازی محتوا

شخصی س��ازی محت��وای بازاریابی یکی از مهمتری��ن نکات برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. این امر در پینترس��ت 
ب��ه معنای تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس 
تولید گونه های متفاوت محتواس��ت. هرچه به نظرات و س��لیقه های 
متفاوت مخاطب هدف در زمینه تولید محتوا توجه بیش��تری نشان 
دهیم، ش��انس باالتری ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
خواهیم داش��ت. شاید این امر در مراحل نخست بسیار دشوار باشد، 
اما تاثیرگذاری مناس��بی ب��ر روی وضعیت کل��ی بازاریابی برند در 

پینترست خواهد داشت. 
اشتباه عمومی بسیاری از برندها در زمینه تالش برای پیاده سازی 
ایده های بازاریابی اینس��تاگرام در پینترست است. شاید این امر در 
نگاه نخست جذابیت های زیادی داشته باشد، اما به دلیل تفاوت های 
میان پینترس��ت و اینس��تاگرام در عمل اجرایی نیست. استفاده از 
توصیه های مورد بحث در این مقاله برای ش��روع فرآیند بازاریابی و 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مناسب خواهد بود. 
smallbusinessbonfire.com :منبع
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راهکارهایی برای رونق کسب و کار بدون 
سرمایه  اولیه

خیلی ه��ا نب��ود س��رمایه  اولیه را عامل��ی برای ع��دم اجرای 
ایده های شان می دانند، اما برخی کارآفرینان نظر دیگری دارند. 
آنها اعتقاد دارند بدون س��رمایه هم می توانند کسب و کار خود 

را رونق دهند. 
کاگ اش��پاتز، کارآفرین، کارش��ناس برنامه ری��زی راهبردی، 
مدیر اجرایی اس��پیس تویین )Spacetwin( و مبتکر در حوزه  
بازاریاب��ی دیجیتال اس��ت. او ایده هایی دارد که به ش��ما کمک 
می کند کسب و کار خود را با وجود مشکالتی چون نبود سرمایه 

و بازار فروش مناسب راه اندازی کنید.
حتما تاکنون با افرادی مواجه شده اید که ایده های ارزشمندی 
دارن��د، اما تاکن��ون اقدامی برای عملی ک��ردن آن نکرده اند؟ یا 
کسانی که به خاطر مشکالت و دالیل مختلف از اجرای ایده های 
خود دس��ت کش��یده اند؟ اگر با چنین افرادی ارتباط دارید، به 
هی��چ عنوان اج��ازه ندهید عقاید و نظرات آنها به ش��ما منتقل 
شود و از دستیابی به رویاها دورتان کند. اگر هم خودتان چنین 
ویژگی ای دارید، همین حاال برای کنار گذاشتن آن دست به کار 
ش��وید. عده ای برای اینکه به قدر کافی تالش نکنند بهانه هایی 

می تراشند.
نداشتن پول یا سرمایه

اگ��ر از جمله افرادی هس��تید که فکر می کنید نداش��تن پول 
یا سرمایه مش��کلی جدی است، همین حاال تفکر خود را تغییر 
دهید. اگر می خواهید یک شبه به درآمد باال برسید، نکات بعدی 
برای تان مفید نخواهد بود، اما در هر حال نکته ای است که شما 

را از بهانه تراشی دور می کند.
شما نمی توانید به حرف هایی که دیگران مبنی بر خرید کاالی 
شما یا حمایت از کسب و کار شما می زنند، تکیه کنید و کسب 
و کار خود را راه اندازی کنید. یادتان باشد تجارت همانند فرزند 
شماس��ت و غذای آن برای رش��د و زنده ماندن، تنها پول است. 
اگر این گونه است؛ چرا از همان ابتدا کسب و کار خود را بدون 

سرمایه اولیه راه اندازی می کنید؟
م��ن با یکی از همکارانم که در حوزه پیش بینی خودکار حوادث 
تخصص داش��ت، تیمی تش��کیل دادم و از تجربی��ات او در زمینه 
بازاریابی دیجیتال استفاده کردم. ما دوره  موفقی تشکیل دادیم که 
در نهایت به اپلیکیش��نی تبدیل شد که منجر به همکاری انجمن 
ملی با صنعت شد، اما هیچ یک از این موفقیت ها از طریق سرمایه  

اولیه نبود. بلکه تمام این موارد از طریق برگزاری آن دوره بود.
در ادامه مقاله، س��ه نکته  اصلی که س��بب موفقیت ما شد را 

بیان می کنیم:
1. یادگیری پیوسته؛ در هر زمان و مکان

وقتی برای اس��تخدام دیگران س��رمایه ای ندارید، باید فردی 
شوید که در هر زمان و مکان به دنبال یادگیری است تا بتوانید 
ای��ده  خود را محق��ق کنید. ب��دون توجه به وضعی��ت صنعت، 
یادگیری بازاریابی، فروش و شبکه س��ازی می تواند شروع خوبی 
برای موفقیت تان باشد. بدون این مرحله، شما متوجه نمی شوید 

ایده تان واقعا غیرعملی است یا به اندازه  کافی یاد نگرفته اید.
2. ایده تان را عملی کنید

درب��اره کاری که می خواهید انجام دهید، ه��ر نکته ای را یاد 
بگیرید و تمام مش��کالت، سؤاالت و جواب ها را موشکافی کنید. 
با مش��تریان خود صحبت کنید و ایده های تان را با آنها در میان 

بگذارید تا بتوانید تمام جوانب کار را بسنجید.
3. انعطاف پذیر باشید

وقت��ی ایده تان را ب��ه طور کامل اج��را نکنی��د، می توانید در 
قس��مت های موردنظ��ر تغییرات الزم را اعم��ال کنید. وقتی در 
حال بررس��ی ایده خود هستید، می توانید افراد زیادی را در این 
حوزه پیدا کنید که انتظار زیادی از کاالی ش��ما دارند، اما شما 
آنها را لحاظ نکرده اید. به نیاز مشتریان خود پاسخ دهید و دقیقا 

چیزی را به آنها بدهید که به آن نیاز دارند.
پس با افراد بیش��تری ارتب��اط برقرار کنید ت��ا بتوانید کاال و 
خدمات تان را با قیمت مناس��ب ارائه دهید. درباره تیم خودمان، 
دریافتیم بیش��تر سازمان ها برای دوره هایی که مرتبط با توسعه 
شرکت است، هزینه  زیادی پرداخت می کنند. ما با بررسی بیشتر 
درباره مواردی که افراد در حال یادگیری بودند و با ارائه دوره ها 
با قیم��ت پایین تر و به صورت پیش فروش، توانس��تیم خدمات 
خ��ود را بهتر ارائه کنی��م. وقتی ایده عملی ش��د و افراد زیادی 
از آن اس��تفاده کردند، زمان افزایش قیمت فرا می رسد. در این 
زمان همه را از ایده  خود باخبر کنید. ما می دانس��تیم قیمت در 
آینده دو برابر می شود و مطمئن بودیم آن را به دست می آوریم. 
از این اس��تراتژی برای ترغیب مشتریان به منظور شرکت کردن 

در دوره های تان استفاده کنید.
راهکاری برای پیداکردن سرمایه اولیه

اگر ایده  ش��ما به س��رمایه اولی��ه نی��از دارد، راه حل موجود 
چیس��ت؟ بهترین راهکار این است از ایده ای شروع کنید که به 
هزینه  کمی نیاز دارد و وقتی کسب و کارتان به اندازه  کافی رشد 

کرد، ایده  بزرگ تر را اجرا کنید.
کراودفاندین��گ  روش  از  اس��تفاده  دیگ��ر،  ح��ل  راه 
)Crowdfunding( اس��ت. در این روش، از طریق پیش فروش 
اینترنت��ی به تعداد زیادی از افراد، س��رمایه  الزم برای پروژه تأمین 
می شود. یک بازی اینترنتی در س��ال ۲۰۱۲ از این روش توانست 
به پیش��رفت برسد و تاکنون موفق شده ۱5۹ میلیون دالر سرمایه 
جمع آوری کند. البته می توانید از پلتفرم های رایگان هم اس��تفاده 
کنی��د و کمی س��ود ب��رای آنها در نظ��ر بگیرید. کیک اس��تارتر 
)Kickstarter( یکی از این پلتفرم هاست که تاکنون توانسته ۲۰ 

میلیون دالر برای کارآفرینان سودآوری داشته باشد.
آیا با وجود سرمایه اولیه، موفقیت حتمی است؟

با وجود مناب��ع مالی، موفقیت در اجرای ایده ها کار س��ختی 
اس��ت. ش��ما می توانید بهترین ایده را داشته باش��ید، اما بدون 
ت��الش و وقت گذاش��تن برای ایده ت��ان، موفقی��ت چندانی در 
انتظارتان نخواه��د بود. بدون توجه به اینکه ایده تان چه چیزی 
است، مطمئن شوید آن ایده به افراد زیادی کمک می کند. روی 
بهبود زندگی مردم متمرکز ش��وید و مطمئن باش��ید کس��ب و 

کارتان حتما به پیشرفت خواهد رسید.
Forbes/ucan :منبع
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آیا تاکنون با خود فکر کرده اید که برای شروع یک کسب و کار جدید چه 
مواردی ضروری ترین اقدامات خواهد بود؟ در این رابطه آمارها حاکی از آن است 
که به عقیده بیشتر افراد، وجود فضای کاری و ایجاد تیم ضروری ترین اقدامات 
هستند. این امر در حالی اس��ت که امروزه فضای کاری به امری غیرضروری 
تبدیل شده است. درواقع با توجه به پیشرفت تکنولوژی شما حتی می توانید از 
دورترین نقاط نیز کارمندانی را داشته باشید، با این حال این امر به معنای عدم 
اهمیت تیم کاری نیست، با این حال این موضوع را نمی توان الزام اولیه شروع 
یک کسب و کار به حساب آورد. در این راستا چهار نکته، به مراتب مهمتر از 

سایرین برای شروع است که در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد. 
1-بازاریابی

بدون شک هر فردی که خواهان شروع یک کسب و کار است، حوزه موردنظر 
را انتخاب کرده و به همین خاطر از ذکر این مورد خودداری شده است. درواقع 
این مسئله پیش نیاز محسوب می شود. در این راستا نخستین گام شما تعیین 
یک برنامه درست در زمینه بازاریابی خواهد بود. در این زمینه بهتر است که 
اطالعات خود را نسبت به تمامی شیوه ها، افزایش داده و اقدام به مقایسه نمایید، 
با این حال برای تش��ریع در روند تصمیم گیری، می توانید اقدامات رقبا را نیز 
تحلیل نمایید. با این حال این نکته را فراموش نکنید که اگر اقدامات خود را 
صرفا به تحلیل رقبا محدود کنید، ممکن است اقداماتی را در دستور کار خود 
قرار دهید که نشانه ای از نوآوری در آنها وجود ندارد. در نهایت برنامه بازاریابی 

شما تعیین کننده بسیاری از اقدامات دیگر نظیر تشکیل تیم خواهد بود. 
2-سایت 

در گام بعد ش��ما نیاز دارید که برای خود یک س��ایت حرفه ای را ایجاد 
نمایید. در این راس��تا فراموش نکنید ک��ه اینترنت به بخش جدایی ناپذیر 
زندگی تمامی افراد تبدیل ش��ده است. به همین خاطر عدم توجه به این 
بخش ش��ما را با مشکالت بس��یاری مواجه خواهد کرد. در این راستا تنها 

ایجاد سایت مهم نبوده و شما باید به تمامی الزامات آن نظیر تولید محتوا 
و س��ئو نیز توجه داشته باش��ید. این امر طبیعی است که مدیریت چنین 
بخشی از عهده شما خارج باشد. به همین خاطر طبیعی است که به تیمی 
در ای��ن زمینه نیاز پیدا کنید. به عنوان یک توصیه که برای هر کس��ب و 
کاری کاربردی خواهد بود، بهتر است که راحتی کاربر را اولویت اول خود 
قرار دهید. در این زمینه س��رعت باال و محیط کاربری س��اده، مهمترین 
توقعات کاربران خواهد بود. همچنین اگر همواره راحتی بیش��تر را مدنظر 
قرار داده باشید، این اطمینان را پیدا خواهید کرد که هیچ گاه با نارضایتی 
جدی مواجه نخواهید ش��د. مطالعه م��داوم جدیدترین ترندها نیز از دیگر 
مواردی اس��ت که باید مورد توجه جدی شما قرار گیرد. برای مثال امروزه 
دو تکنولوژی AR و VR باعث ش��ده اس��ت تا خرید اینترنتی، به اقدامی 
به مراتب جذاب تر تبدیل شود که الزم است تا در سایت خود آن را مورد 
توجه قرار دهید. خوش��بختانه امروزه شرکت های مختلفی وجود دارند که 
نیاز ش��ما در این دو بخش را در کوتاه ترین زمان برطرف می کنند، با این 
حال ممکن است تصور کنید که چنین اقداماتی، پرهزینه بوده و مناسب 
ش��روع کار ش��ما نخواهند بود. با این حال اگر هزینه های خود را کنترل 
نمایید، بدون شک بودجه کافی برای این اقدام که می تواند مزیت رقابتی 
بزرگی محس��وب شود، به دس��ت خواهید آورد. درواقع با توجه به اهمیت 

تاثیر اولیه، کامال ضروری است که با قدرت کار خود را شروع نمایید. 
3-شبکه های اجتماعی

یک آمار جالب در رابطه با اهمیت ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. در 
این راس��تا برندهایی که در پنج س��ال اخیر، صفحه خود در حداقل یک 
شبکه اجتماعی را چند ماه بعد از شروع کسب و کار خود ایجاد کرده اند، 
در مقایسه با آنهایی که از روز اول به این موضوع توجه داشته اند، رشدی به 
مراتب کمتر را به دست آورده و بسیاری از آنها حتی قادر به سپری کردن 
سال اول خود نیز نشده اند. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باش��ید این اس��ت که به صورت میانگین افراد بیش از سه ساعت از زمان 
ش��بانه روز خود را به شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند. درواقع آنها 

را باید پادشاهان بستر اینترنت به حساب آورد که بیشترین توجهات را به 
سمت خود جلب کرده اند. این امر به معنای آن است که افراد ممکن است 
حتی چند روز در گوگل جس��ت و جویی را انجام ندهند. با این حال بعید 
است که هر روز، گش��ت و گذاری در شبکه های اجتماعی نداشته باشند. 
به همین خاطر نیز عنوان می شود که مهمترین اقدام در زمینه بازاریابی، 
حضور درست در شبکه های اجتماعی است. در این راستا توصیه می شود 
که از همان روز اول، صفحه ای را حداقل در یک شبکه ایجاد نمایید. برای 
س��نجش بهترین گزینه الزم است تا به س��لیقه جامعه هدف خود توجه 
داش��ته باش��ید. برای مثال در بازار چین، بدون شک تیک تاک مهمترین 
ش��بکه خواه��د بود، با این ح��ال اگر آمارهای جهانی حاکی از آن اس��ت 
که فیس بوک، یوتیوب و اینس��تاگرام سه ش��بکه اجتماعی برتر محسوب 
می شوند. فراموش نکنید که هر شبکه، به محتوای خاص خود نیاز دارد. در 
این زمینه شما باید به دنبال راهکاری برای ایجاد تعامل با مخاطبان خود 
باش��ید. در غیر این صورت حتی جذب مخاطبان بسیار از طریق اقداماتی 
نظیر تبلیغ، منجر به ماندگاری آنها نخواهد شد. در این زمینه گذراندن یک 
دوره آموزشی، بدون شک تاثیر فوق العاده ای را خواهد داشت. در این زمینه 
شما می توانید یک دوره آنالین را سپری کنید که بدون شک دغدغه هایی 

نظیر دور بودن مسافت و یا هزینه باال را نخواهد داشت. 
4-بیمه 

به عنوان توصیه پایانی ضروری است تا به مسئله بیمه توجه ویژه داشته 
باش��ید. این موارد کمک خواهد کرد تا در صورت بروز یک مش��کل، وارد 
بحران نش��وید. این نکته را همواره به خاطر داش��ته باشید که هر کسب و 
کاری بزرگترین مشکالت را در همان سال های اول تجربه خواهد کرد. این 
امر در حالی است که بسیاری از کارآفرین ها عقیده دارند که بهتر است در 
ابتدا خود را درگیر چنین هزینه هایی نکنند. این امر بدون شک یک ریسک 
بزرگ بوده و الزم است تا با این اقدام، خود را ایمن نمایید. در این رابطه با 
یک جست و جوی ساده می توانید با انواع بیمه های موردنیاز، آشنا شوید. 
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کس��ب و کارهای کوچک و ب��زرگ در هر حوزه ای که فعالیت داش��ته 
باشند، به دنبال کسب موفقیت هستند. اگر کارمندان یک شرکت نسبت 
به فعالیت در آن رضایت داش��ته باش��ند، بخش قابل مالحظه ای از مسیر 
موفقیت کسب و کار مورد نظر طی خواهد شد. اغلب اوقات وضعیت تولید 
هر کس��ب و کار بس��تگی مس��تقیمی به میزان رضایت شغلی کارمندان  
همچنین امکانات در دسترس ش��ان برای تولید محصوالت باکیفیت دارد. 
چالش تولید ناکارآمد از سوی برندها همیشه اعتبار و موقعیت شان در بازار 
را تهدید می کند. در ادامه برخی از نکات مهم در زمینه افزایش کارایی در 

بخش تولید کسب و کارها را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد. 
شناسایی تغییرات موردنیاز

نحوه فعالیت یک ش��رکت در طول زمان باید تغییرات قابل مالحظه ای 
پیدا کند. متاسفانه برخی از برندها در طول بازه های زمانی طوالنی نسبت 
به آپدیت شیوه فعالیت شان اقدام نمی کنند. این امر مشکالت بسیار زیادی 
برای چنین کسب و کارهایی به همراه خواهد داشت. مهمترین مسئله در 
این میان ناتوانی برای افزایش کیفیت تولیدات برند مطابق با نوآوری های 

جدید در بازار است. 
شناس��ایی تغییرات موردنیاز کس��ب و کار باید به موقع انجام شود. اگر 
این امر مدنظر مدیران ارش��د شرکت قرار داشته باشد، امکان تاثیرگذاری 
بر روی بازار هدف به ش��یوه درس��ت فراهم خواهد شد. بسیاری از اوقات 
برندها نسبت به الگوهای جاری فعالیت تولیدی شان ابراز امیدواری بسیار 
زیادی می کنند. شاید این امر به دلیل سابقه موفق ایده ها و استراتژی های 

موردنظر صورت گیرد، اما در عمل موجب غفلت برندها از توسعه کسب و 
کارشان خواهد شد. 

حفظ کیفیت تولید و توسعه کارایی اش بستگی زیادی به اعمال تغییرات 
در زمان مناسب دارد. متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به این نکته مهم 
در زمان مناسب واکنش نشان نمی دهند. اگر کسب و کار شما در این راستا 
با مشکالتی مواجه اس��ت، تالش برای استفاده از خدمات کارشناس های 

حرفه ای و موسسه های مشاوره کسب و کار ضروری خواهد بود. 
سرمایه گذاری بر روی ابزارهای کاربردی

ابزارهای در دس��ترس نیروی کار ب��رای تولید اهمیت محوری دارد. اگر 
امکانات و ابزارهای در دسترس نیروی کار مطابق با نیازهای شرکت نباشد، 
سطح کیفی تولید به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. این امر در 
مورد میزان تولید نیز به همین ترتیب تاثیرگذار است. امروزه دستگاه های 

جدید دارای توانایی تولید بیشتر در مدت زمان کمتر است. 
برخی از کارهای تخصصی نیازمند تجربه و مهارت باالی کارکنان است. 
وقتی از سرمایه گذاری بر روی ابزارهای کاربردی صحبت می کنیم، باید نیم 
نگاهی به وضعیت مهارت کارمندان نیز داشته باشیم. اگر کارکنان شرکت 
توانایی کار با دستگاه ها و ابزارهای جدید را نداشته باشند، سرمایه گذاری 
برندمان با ناکامی همراه خواهد ش��د. امروزه بس��یاری از برندها به همین 

ترتیب توانایی تاثیرگذاری بر روی بازار را از دست می دهند. 
گاهی اوقات ش��رکت ها نسبت به زمان مناسب برای تغییر دستگاه ها و 
ابزارهای بخش تولید تردید دارند. این امر باتوجه به تغییر مداوم دستگاه ها 
و ابزارهای در دسترس برندها امری طبیعی به نظر می رسد. راهکار مناسب 
در ای��ن میان تالش برای ارزیابی وضعیت رقبای برندمان اس��ت. این امر 
امکان آگاهی از زمان مناسب به منظور تغییر ابزارهای در دسترس نیروی 

کار برند را به همراه خواهد داشت. 
ارزیابی مداوم وضعیت کارکنان شرکت

اگاهی از وضعیت کارکنان شرکت دارای اهمیت محوری است. بسیاری 
از برندها به این نکته مهم توجه الزم را نش��ان نمی دهند. با این حس��اب 
مواجهه با مش��کالت اساسی در زمینه کارایی تولید امری طبیعی خواهد 
بود. اگر برندها فقط با تامین ابزارهای مناس��ب امکان موفقیت در عرصه 
کس��ب و کار را داش��تند، دیگر توجه به نیروی انسانی بی معنا بود. امروزه 
هنوز هم نیروی کار مهمترین بخش در فرآیند تولید اس��ت بنابراین باید 
به وضعیت کارکنان ش��رکت مان توجه ویژه ای نشان دهیم. این امر شامل 
پیگیری وضعیت رضایت شغلی و دسترسی شان به پرداختی مناسب است. 
در غیر این صورت کارکنان ماهرمان در طول زمان از شرکت جدا خواهند 

شد. 
اطمنی��ان از خوش��حالی و رضایت ش��غلی کارمندان در هر ش��رایطی 
مهمترین وظیفه مدیران ارشد در قبال نیروی کار است. شاید این امر در 
نگاه نخس��ت بسیار دشوار به نظر برسد، اما برندهای بزرگ در عمل آن را 

انجام می دهند بنابراین باید به طور دقیق مد نظر برندها قرار گیرد. 
افزایش میزان تولید در کس��ب و کار، کار س��اده ای نیس��ت. بسیاری از 
برندها به هیچ نکته ای در این زمینه توجه نشان نمی دهند. اگر سطح تولید 
شرکت برای مدت زمان طوالنی ثابت مانده است، این امر بیانگر خبر خوبی 
نیست. کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی بازار نیاز به افزایش میزان 
تولید به طور مداوم دارند بنابراین اگر یک کس��ب و کار در این راس��تا با 
مشکالتی مواجه است، باید نسبت به تغییر وضعیت اقدام نمایند. گام های 
مورد بررسی در این مقاله شروع مناسبی برای کسب و کارها خواهد بود. 
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افزایش کارایی در بخش تولید کسب و کار در 3 گام

ضروری ترین اقدامات در راستای ایجاد کسب و کار جدید 
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اخبار

رشت - خبرنگار فرصت امروز: استاندار گیالن هم در سخنانی با 
اشــاره به اینکه شاخص بهره مندی روستاهای این استان از نعمت آب 
شرب سالم و بهداشتی در دولت تدبیر و امید حدود 13 درصد افزایش 
داشته، گفت: جمعیت بهره مند از آب شرب روستایی در گیالن از 65 به 

77.32  درصد ارتقاء یافته است.
ارســالن زارع افزود: هم اینک 1712 روستای استان تحت پوشش 
شــبکه آبرســانی قرار دارند و از نعمت حیاتی و مهم آب آشــامیدنی 
بهداشتی برخوردارند.  وی با بیان اینکه طی هفت سال گذشته جمعیت 
شــهری بهره مند از آب شرب سالم و تصفیه شده در گیالن 14 درصد 
رشد داشته، تصریح کرد: ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب استان نیز 

در این مدت 70 درصد افزایش یافته است.
اســتاندار گیالن، با قدردانی از وزیر نیرو جهت اجرای طرح یکپارچه 
ســازی شرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی گفت: با اجرای 
این طرح در گیالن، مراکز پاســخگویی به مردم 3.2 برابر رشد داشته 
است. همچنین مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن در این مراسم 

در خصوص طرح آبرســانی به 8 روستای استان گفت: با بهره برداری از 
این طرح، جمعیتی بالغ بر 7 هزار و 400 نفر در شهرستان های رشت، 
صومعه ســرا، سیاهکل، شفت، رودسر و املش از نعمت آب شرب سالم 

برخوردار شدند.

سید محسن حسینی، اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را 81 
میلیارد ریال ذکر کرد. وی ظرفیت تامین آب این روســتاها را 23 لیتر 
بر ثانیه عنوان و تصریح کرد: برای آبرسانی به این تعداد روستا 25 هزار 
متر لوله گذاری خطــوط انتقال و توزیع اجرا و 330 مترمکعب مخزن 
ذخیره احداث شد. حسینی با اشاره به گذشت یکسال از یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی گیالن گفت: در این مدت 
با بهره مندی از همه ظرفیت های موجود در تاسیسات آبرسانی شهرها 
و روستاهای استان و افزایش ظرفیت تولیدآب جهت پایداری خدمات 
آبرسانی، 294 روستای گیالن از آب با کیفیت برخوردار شدند. وی افزود: 
اجرای طرح یکپارچه ســازی، تاثیر خوب و مثبتی در پایداری خدمات 
آبرسانی به روستاها داشته است. بنابراین گزارش؛ امروز در هفته چهل و 
چهارم پویش #هرهفته- الف-ب-ایران طرح آبرسانی به 400 روستا در 
7 استان کشور با هزینه ای بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال بطور همزمان از 
طریق ویدئوکنفرانس با حضور وزیر نیرو افتتاح شد که طرح آبرسانی به 

8 روستای گیالن نیز بطور رسمی به بهره برداری رسید.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 413 میلیارد تومان پروژه در 

شبکه برق تحت نظارت این شرکت به بهره برداری رسیده است.
محمود دشــت بزرگ با ارائه خالصه آماری از اقدامات انجام شده در 
شبکه برق تحت نظارت این شرکت در دو استان خوزستان و کهگیلویه 
و بویراحمد در سال جاری، بیان کرد: پنج پروژه پست برق انتقال و فوق 
توزیع از ابتدای سال جاری تاکنون در این شرکت به بهره برداری رسیده 

که ظرفیت آنها 322 مگاولت آمپر بوده است.
وی افزود: در بخش خطوط نیز شش پروژه به بهره برداری رسید که 
در مجموع 189 کیلومتر مدار به ظرفیت خطوط شبکه اضافه کرده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: عالوه بر افزایش 
ظرفیت در بخش پســت ها و خطوط برق، 9.6 مگاوار به ظرفیت بانک 
های خازنی و 15 کیلومتر مدار به طول هادی پرظرفیت شــبکه اضافه 

شــده که در مجموع ارزش سرمایه گذاری این پروژه ها 413 میلیارد و 
400 میلیون تومان بوده است.

دشــت بزرگ افتتاح این پروژه ها را حاصل خودباوری و اســتفاده از 
دانش بومی در صنعت برق کشور دانست و تصریح کرد: این پروژه ها در 
شرایطی به بهره برداری رسیده است که به دلیل بیماری کرونا و شرایط 

اقتصادی حاکم بر کشور، با مشکالتی رو به رو بوده ایم.
وی بــا بیان اینکه افتتاح این پروژه ها باعث افزایش قدرت اطمینان 
شبکه و باال رفتن قدرت مانور در شبکه خواهد شد، افزود: در حال حاضر 
پروژه هایی با اولویت عبور از تابستان 1400 در مرحله نهایی شدن است 
و در مجموع 131 پروژه بزرگ در برق منطقه ای خوزســتان فعال بوده 
که با افتتاح آنها 9 هزار مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه اضافه خواهد شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: حجه االسالم والمسلمین شهرستانی، 
نماینده آیت اهلل سیســتانی، با هدف کمک به مددجویان کمیته امداد 
اســتان قم، 300 میلیون ریال به جشن نیکوکاری کمک کرد. مدیرکل 
و تعدادی از مدیران کمیته امداد استان قم با حجه االسالم والمسلمین 
سید جواد شهرستانی، نماینده آیت اهلل سیستانی در ایران دیدار کردند. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، حجه االسالم والمسلمین سید 
جواد شهرستانی نماینده آیت اهلل سیستانی مرجع تقلید شیعیان، ضمن 
قدردانی از زحمات کارکنان کمیته امداد، 300 میلیون ریال به جشــن 

نیکوکاری اهدا کرد. وی با اشاره به اینکه شما در جایگاهی مشغول به کار 
هستید که توفیق خدمت به نیازمندان نصیب شما شده است گفت: من 
همیشه دعاگوی امدادگران کمیته امداد هستم. حجه االسالم والمسلمین 
شهرستانی با تأکید بر اینکه این فرصت و امانت الهی همیشه در اختیار 
شما نیست گفت: قدر آن را بدانید و تمام توان خود را برای گره گشایی از 
محرومان بکار ببرید. جشن نیکوکاری همه ساله، پیش از شروع عید نوروز 
و سال جدید برای تأمین نیازهای معیشتی و پوشاک افراد بی بضاعت در 

سراسر کشور برگزار می شود.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان آذربایجان شــرقی با اشاره به ظرفیت بازار کاالهای فرهنگی در 
کشــور گفت: نباید این بازار پرمخاطب را در اختیار رقبای خارجی قرار 
دهیم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ســید قاسم ناظمی در اختتامیه 
جشــنواره کاالهای فرهنگی فیروزه در استان اظهار داشت: در دنیایی 
زندگی می کنیم که به دلیل وجود رسانه های فراگیر، مرز بین فرهنگ 
ها برداشته شده است و فرهنگ تمامی جوامع از یکدیگر تاثیر می پذیرد. 
وی ادامه داد: ملتی کــه از حفظ و نگهداری فرهنگ خود غفلت کند، 
پــس از مدتی متوجه تحریف فرهنگ خود شــده و در دنیای فرهنگ 
دیگر ملت ها زندگی خواهد کرد.  وی، لباس را یکی از مظاهر فرهنگی 
یک ملت عنوان کرده و گفت: هم اکنون اگر به لباس های تولید شــده 
به درستی دقت کنیم، متوجه عدم تطابق بیشتر آن ها با فرهنگ ایرانی 
- اســالمی خواهیم شد چرا که متاســفانه بخشی از تولیدکنندگان ما 
دچار تقلید از تولیدات سایر کشورها شده اند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی آذربایجان شــرقی با بیان اینکه فرهنگ حاکم بر دیگر جوامع 
حتی سلیقه مخاطب ایرانی را نیز تغییر داده است، گفت: برگزاری این 
جشــنواره حرکت بابرکتی است که ســبب می شود تا تولیدکنندگان 
حوزه کاالهای فرهنگی، ظرفیت های خود را باور کرده و پر قدرت تر از 
گذشته در این راه قدم بردارند.  وی ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره 

هایی، تاکید بر روی این موضوع است که اگر محصولی متناسب با نیاز 
مخاطب ایرانی تولید کنیم، می توانیم بر روی ذائقه او تاثیرگذار باشیم. 
وی، بازار کاالهای فرهنگی را بازار بزرگ و پرمشتری دانست و گفت: اگر 
در این حوزه اهتمام جدی و همت راسخ، حمایت نهادهای فرهنگی و در 
عین حال توجه به ذائقه مخاطب وجود داشته باشد، شاهد ایجاد بازاری 
بزرگ و پر از مخاطب خواهیم بود که نباید در اختیار رقبای خارجی قرار 
بگیرد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با تاکید بر ضرورت حفظ 
استاندارد در تولید کاالهای فرهنگی گفت: باید در تولید کاالها بر روی 
موضوع تحقیق و خالقیت، وقت و هزینه گذاشت تا شاهد تولید کاالیی 
با کیفیت و با اســتانداردهای باال باشــیم. الزم به ذکر است با توجه به 

سیاســت های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران و با تاسی از تأکیدات 
مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به موضوع خودکفایی در عرصه های 
مختلــف، مصرف کاالهای ایرانی و همچنین بــه  منظور رونق تولید و 
افزایش مصرف کاالهای فرهنگی در میان اقشار مختلف، جشنواره جایزه 
فیروزه آذربایجان شرقی همزمان با ششمین دوره جایزه ملی فیروزه، با 
هدف اصالح الگوی مصرف و ارتقاء و ترویج محصوالت فرهنگی و هنری 
کاربردی با رویکرد کشف خالقیت ها و ایده های نو در استان برگزار شد. 
این جشنواره در موضوعات عروسک، نوشت افزار،  هدایای فرهنگی، کارت 
پستال و پیکســل برگزار شده و نفرات برتر خود را شناخت.  در بخش 
عروسک، مریم علوی میالنی با اثر )اولدوز و کالغ(، مریم حسن زاده با اثر 
)ساری گلین( و وحیده زنگ  آبادی با اثر )بختیار وآذرم( به ترتیب مقام 
های اول تا ســوم این بخش جشنواره را کسب کردند. در بخش کارت 
پستال و پیکسل، ندا تنهائی مقدم با اثر )ترنم عشق( و ساالر عشرت خواه 
با اثر )کارتون( به ترتیب مقام های اول و دوم این بخش را کسب کردند. 
در بخش هدایای فرهنگی، وحید قنبری با اثر )شیرینی خوری 18سانت( 
و مهین عباسی نسب با اثر )کاسه ماهی( به ترتیب مقام اول و دوم این 
جشــنواره را به دست آورند. در بخش نوشت افزار، حمید عابدینی با اثر 
)دفتر تحریر استاد شهریار( مقام دوم این بخش را کسب کرده و اثر فرید 
حسن پور با عنوان )دفتر نقاشی آراز و آیناز(، شایسته تقدیر شناخته شد.

 هفته چهل و چهارم پویش #هرهفته- الف-ب-ایران؛

افتتاح طرح آبرسانی به 8 روستای گیالن از طریق ارتباط تصویری با وزیر نیرو

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

بهره برداری بیش از ۴1۳ میلیارد تومان پروژه در برق منطقه ای خوزستان در سال ۹۹

نماینده آیت اهلل سیستانی ۳۰۰ میلیون ریال به جشن نیکوکاری کمک کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

با وجود رسانه های فراگیر مرز بین فرهنگ ها برداشته شده است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
جایگاه های سوخت استان آماده خدمت رسانی در تعطیالت نوروزی

ساری – دهقان: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت : جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی منطقه ســاری در ایام نوروز آماده 
ارائه خدمات به مردم هستند . به  گزارش روابط عمومی ، سبحان رجب پور مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  منطقه ساری در جلسه  توجیهی که در 
نیمه اول اسفند 1399  با حضور نمایندگان شرکت های زنجیره ای توزیع ) برند 
( و مالکان جایگاههای اختصاصی ومجاری عرضه سطح منطقه ساری در سالن 
جلسات شرکت انجام شد بیان کرد : هدف از برگزاری این نشست عرضه سوخت 
مطلوب و به موقع به شــهروندان در ایام تعطیالت نوروزی و آمادگی الزم برای 
اســتقبال مسافران احتمالی نوروزی می باشد . سبحان رجب پور از بازدیدهای 
محسوس و نامحسوس مجاری عرضه در ایام نوروز خبر داد و افزود : کارشناسان و بازرسان طرح نظارت نوروزی به منظور آمادگی کامل 
جایگاه و پایش مراکز عرضه سوخت در سطح شهرستانهای منطقه ساری از نیمه دوم اسفند ماه کار خود را آغاز کرده و تا تاریخ 1400/1/15 
ادامه خواهد داشت . سبحان رجب پور هدف از اجرای این طرح را ارائه خدمات مطلوب تر و ارتقای سطح کمی وکیفی مجاری عرضه در ایام 
نوروز بیان کرد و گفت : جایگاه هایی که در محورهای ورودی وخروجی استان قرار دارند از حساسیت باالتری برخوردارند و نظافت سرویس 
های بهداشتی و نماز خانه ها ، آماده به کار بودن تجهیزات ایمنی ، اطمینان از سالم بودن تلمبه ها و خرید به موقع مواد نفتی از اولویتهای 
بازدید طرح نظارتی می باشد . رجب پور انتظارات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در دو بخش تخصصی و عمومی از جایگاههای 
سی ان جی را عنوان کرد و برحضور فرد پاسخگو دراین ایام تاکید کرد . رجب پور مدیرمنطقه ساری ضمن بیان مسائل ومشکالت موجود 
درحوزه عرضه فرآورده ها ازتعامل ،همکاری وخدمات مطلوب اکثر جایگاه داران استان در رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه پیگیری 
های انجمن صنفی جایگاهها درسطح منطقه ساری قدردانی کرد . در ادامه تعدادی از جایگاهداران با بیان نقطه نظرات و پیشنهادات ،موانع 
های احتمالی سوخت رسانی را مطرح و خواهان رفع آن شدند . در پایان جلسه بر لزوم در معرض دید بودن تابلوهای پاسخگویی به شکایات 
تاکید شد تا مسافران و مردم استان بتوانند از طریق مرکز پاسخگویی 09627 و سامانه پیام گیر  پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به 

نحوه عملکرد مجاری عرضه و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مناطق استان اعالم نمایند.

شهردار رشت: شهرداری در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز با مافیا 
مواجه است

رشت - خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشت با بیان اینکه شهرداری 
در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز با یک مافیا مواجه است گفت: عالوه بر 
این ها برای برخورد قاطع با خالفسازان خالء قانونی هم وجود دارد که باید 
رفع شود. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت در نشست با خانه احزاب استان 
گیالن اظهار داشت: اقدامات اخیری که برای مقابله با پدیده خالف سازان 
انجام دادیم ادامه خواهد داشت اما باید توجه داشت که شهرداری در حوزه 
ســاخت و سازهای غیرمجاز با یک مافیا مواجه است. شهردار رشت عنوان 
کرد: بنده باتوجه به برنامه ارائه شده به شورا تاکنون تالش کردم بر اساس همان برنامه جلو بروم. احمدی تصریح کرد: نخستین 
موضوع قابل اهمیت این بود که اصالحات اساسی درساختار  شهرداری صورت بگیرد چون مردم بدون توجه به نام شهردار خواهان 
خدمات مطلوب از شهرداری هستند. وی ساماندهی ساختارهای اداری، مالی و اقتصادی شهرداری رشت را جزو برنامه های اصلی 
خود ذکر کرد و گفت: تمام این ســاختارها به شــدت متالطم و آشفته هستند و برای رفع مشــکالت موجود در هرکدام از این 
ساختارها، سیستمی را طراحی کردیم تا اجرایی شود. شهردار رشت با بیان اینکه به جهت راه اندازی سیستم خزانه داری شفافیت 
کامل در پرداخت ها وجود دارد افزود: بنده به عملکرد کمیته تخصیص بودجه احاطه کامل دارم تا انحرافی در بحث تخصیص اتفاق 
نیافتد. احمدی ممیزی نوین امالک را نخســتین قدم برای هوشمندسازی دانست و با بیان اینکه تاکنون فقط تعدادمحدودی از 
شهرداریهای کشور نسبت به اجرای هوشمندسازی اقدام کردند گفت: ساختارهای اجرای ممیزی نوین امالک در شهر رشت توسط 
بخش خصوصی در حال آماده شدن است. وی از شناسایی چند ابر چالش در شهرداری رشت خبر داد و عنوان کرد: 40 سال است 
که ما زباله هایمان را به سایت سراوان می بریم و این موضوع به یکی از بزرگ ترین معضالت شهر رشت تبدیل شده است. شهردار 
رشت استقرار کارخانه زباله سوز در سایت الکان رشت را برنامه ای سه ساله که در دستور قرار دارد اعالم کرد و بیان داشت: با این 
سرعتی که کارها در حال پیشروی هستند امیدوارم فرآیند راه اندازی کارخانه زباله سوز در کمتر از سه سال اجرایی شود. احمدی 
از تخصیص 100 میلیارد تومان اعتبار دیگر برای راه اندازی کارخانه زباله سوز سایت سراوان که اخیرا توسط رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشــور انجام شــد خبر داد و اذعان کرد: برای اجرای پروژه اورهال کارخانه کودآلی هم تاکنون 14 میلیارد تومان اعتبار 
گرفتیم و پیشرفت فیزیکی آن هم خوب است. شهردار رشت ساماندهی تاالب عینک را از دیگر برنامه های شهرداری اعالم کرد و 
گفت: شهرداری سه پهنه تاالب را برای توسعه فعالیت های تفریحی و گردشگری از شرکت آب منطقه ای اجاره کرده است. احمدی 
با تاکید بر اینکه برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر رشت کارگروهی تشکیل شده است یادآور شد: دستگاه قضایی 
همکاری بسیار خوبی با شهرداری در برخورد با خالف سازان دارد و حمایت های الزم را انجام می دهد. وی با بیان اینکه 85 درصد 
نسق سازانی که به کمیسیون ماده 100 می روند حکم تخریب دارند افزود:  با اعالم نظر کارشناسان ماده 100 تاکنون 6 هزار حکم 

تخریب در شهر رشت صادر شده است.

نصب و راه اندازی توربین 2۰۴ مرکز انتقال نفت قطب آباد
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: توربین سوالرسنتار 204 مرکز 
انتقال نفت قطب آباد با تالش شبانه روزی مهندسین منطقه خلیج فارس 
نصب و راه اندازی شــد. به گزارش روابط عمومی شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فــارس؛ معاون فنی منطقه با اعالم این 
خبر گفت: با توجه به افزایش حداکثری فلو از خط 26 اینچ جهت پایداری 
خط و به منظور کاهش گلوگاه عملیاتی نیاز به اضافه نمودن مخازن دستگاه 
توربوپمــپ در مرکز انتقال نفت قطب آباد بود که پس از صدور مجوزهای 
الزم ، یک دستگاه توربین سوالر سنتار همراه با کلیه متعلقات از مرکز انتقال 
نفت ایده لو با همکاری واحدهای فنی مرتبط منطقه شمال غرب به مرکز انتقال نفت قطب آباد جهت نصب و راه اندازی منتقل 
شــد. محمد نصر در خصوص عملیات های انجام شده جهت راه اندازی توربین افزود : تعمیر و تست ولوهای ورودی ، خروجی و 
گردش داخلی مربوط به توربو پمپ ، سندبالست و نصب اگزوز توربین ، نصب چک ولو و اسپول الین خروجی و گردش داخلی 
، نصب اســپول الین ورود ی به همراه ولو ، نصب الین روغن ورودی و خروجی اویل کولرها ، الین کشــی درین و هواگیری پمپ 
، جانمایی و خاکبرداری منیفولد اصلی الین های ورودی – خروجی و گردش داخلی ، نصب هواکش ورودی کمپرسور توربین ، 
جانمایی و نصب دو عدد مخزن هوای استاتر توربین و  جانمایی و نصب اتصاالت گاز ورودی به توربین در این عملیات توسط گروه 
های تعمیرات انجام شد. وی بیان داشت : همچنین تهیه چک لیست از روند اجرایی مراحل نصب و راه اندازی توربین ، نصب پنل 
 box کنترل در مرکز انتقال نفت قطب آباد ، نصب پنل کنترل توربین در مرکز انتقال ، بازبینی و مرتب سازی مدارات موجود در
J- های توربین ، نصب باطری های نیکل کادمیوم در داخل توربین ،  نصب و راه اندازی تست ups جهت power up کردن 
پنل کنترل توربین و آموزش بهره برداران و راه اندازی توربین در حضور بهره برداران  نیز از جمله دیگر فعالیت های مهم انجام 

شده توسط گروه های تعمیرات بود. 

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد:
اقدام موثر در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی 

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از 
اجرای برنامه های گسترده اي در راستاي پیشگیري و مقابله با ویروس کرونا 

از آغاز شیوع این ویروس تا کنون خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این شرکت با تاکید بر اینکه حفظ سالمت مشترکین، مراجعه 
کنندگان و کارکنان در اولویت کاری و جزو برنامه های این شرکت در دوران 
شیوع ویروس کرونا می باشد، افزود: وضعیت پایدار شرکت گاز استان اردبیل 
در مواجهه با کرونا، حاصل انجام برنامه ریزی های منسجم، اقدامات گسترده، 
آموزش و اطالع رسانی درخصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی و تالش های بی وقفه و شبانه روزی است که نمونه ای از آن را می توان 

در عملکرد شرکت درخصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی و اقدامات موثر مشاهده کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل استمرار طرح غربالگری کارکنان را یکی از اقدامات موثر این شرکت برشمرد و خاطرنشان 
کرد: آموزش نیروهای خدماتی همه واحدها در چندین نوبت به صورت تئوری و عملی توســط کارشناسان بهداشت در خصوص 
مراقبت های بهداشتي الزم جهت پیشگیري از ابتال به ویروس کرونا، اطالع رسانی به کارکنان از طریق پوستر ، فضای مجازی و 
اتوماسیون اداری، چاپ و نصب بنر و توزیع بروشورهای آگاهی بخش در خصوص ویروس کرونا و مراقبت هاي بهداشتي در سطح 

ادارات و تهیه و توزیع مواد ضدعفونی کننده، توزیع انواع ماسک های حفاظتي در بین کارکنان نمونه ای از این اقدامات می باشد.
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شماره 1747

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: جلسه هم اندیشی و نشست 
رابطین روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با 
حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت برگزار شد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، جلسه هم اندیشی و نشست رابطین روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان با حضور علیرضا ایمانلو رییس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی، عباس پور قائم مقام و پایا و 
عظیم پور معاونان این شرکت در سالن اجتماعات برگزار شد. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در این نشست با اشاره به اهمیت 
فرصت ایجاد شده، به تبیین اهداف و برنامه های شرکت آب و فاضالب 
استان در راستای افزایش فرهنگ عمومی مصرف پرداخت. علیرضا ایمانلو 
با اعالم اینکه شرکت آب و فاضالب، شرکتی خدماتی و مردم محور است، 
اظهار داشت: توجه وافی و کامل به موضوع افزایش فرهنگ عمومی جامعه 
در قبال مصرف آب و بحث صرفه جویی، موضوع با اهمیت و مهمی است 
که انتظارها از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی به عنوان متولی این 
امر بسیار و بحق می باشد. وی ادامه داد: باید اقدامات و عملکرد شرکت 
آب و فاضالب به نحو درست و شایسته و مستمر برای عموم اطالع رسانی 
شود تا بتوان زحمات کارکنان شرکت آب و فاضالب در شهرستان ها و 
کل استان را انعکاس داد. ایمانلو تصریح کرد: اگر اطالع رسانی و آگاهی 
بخشی در سطوح باال و به نحو احسن انجام پذیرد و زحماتی که در عقبه 
ی تولید و آبرسانی و رساندن آن به دست هموطنان صورت می پذیرد 
به درستی منعکس گردد، مطمئنا هموطنان عزیز نیز زحمات عزیزان 
در شرکت آب و فاضالب را بی پاسخ نخواهند گذاشت. وی خاطرنشان 
کرد: ما باید در عرصه اطالع رسانی و آگاهی بخش عمومی مردم عزیز، 
سهم شــایان و جلوتر از سایر بخش ها داشــته باشیم و شرکت آب و 
فاضالب همیشه آماده است که ایده های جدید و نو و درست را پذیرفته 

و استفاده نماید. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان 
نیز در این نشست گزارشی از عملکرد سال 99 در حوزه روابط عمومی 
و آموزش همگانی را ارائه کرد. مهدی پورآقاجان گفت: در بخش اطالع 
رسانی و در حوزه رسانه ای اقدامات خوب و سازنده ای انجام پذیرفته که 
می توان به برگزاری )اسپانسری( 30 برنامه مسابقه تلویزیونی، 50 عدد 
برنامه عملکردی در حال بخش از شبکه استانی، )اسپانسری( 30 برنامه 
مسابقه رادیویی و برنامه های رادیویی و تلویزیونی مختلفی که مدیریت 
عامل و معاونان شــرکت در رسانه ملی حضور یافته اند، اشاره کرد. وی 
افزود: در حوزه تبلیغات محیطی  25 بنر فعال در سطح کالنشهر تبریز 
نصب گردیده که قصد داریم در پیک مصرف سال آینده، تعداد آن را به 
100 عدد افزایش دهیم. وی اضافه کرد: همچنین حدود 25 دســتگاه 
اتوبوس شــهری به صورت فعال برای مدیریت مصرف وجود دارند که 
برنامه این هست که آن را به 2 دستگاه اتوبوس بزرگ آب تبدیل کنیم 
تا به شکل دائمی در سطح شهر حضور یافته و با ارائه خدمات و مشوق 
هایی به منظور مدیریت مصرف، فعالیت نمایند. وی افزود: طی اینمدت 

حدود 5000 بسته 10 تایی، ماسک های کودک و بزرگسال با شعارهای 
مدیریت مصرف در سطح شهر توزیع گردیده است.

پورآقاجــان ادامه داد: در زمینه انتشــارات نیز در ســال گذشــته 
بروشورهای عملکرد مختلفی داشتیم و یک کتابچه نیز با عنوان عملکرد 
شرکت در یکپارچه ســازی آماده گردیده و یک کتاب نیز امسال برای 
اولین بار با عنوان عملکرد شهرستانی سال 99 مراحل پایانی نشر و توزیع 
را طی می کند. وی افزود: با همکاری ســازمان های مردم نهاد اقدامات 
مشــترکی صورت گرفته که از جمله آنها دیوارنویسی در سطح شهر با 
موضوع مدیریت مصرف آب بوده و افزایش فرهنگ سواد آبی که البته با 

استقبال سازمان زیباسازی شهرداری همراه شد.
وی همچنین گفت: در انتهای ســال جاری پوســترهایی با موضوع 
مدیریت مصرف در خانه تکانی عید تهیه شــده که با همکاری سازمان 
های مردم نهاد توزیع خواهد شــد. وی ادامه داد: با توجه به تفاهم نامه 
ای که وزیر محترم نیرو و وزیر محترم آموزش و پرورش منعقد کرده اند 
و ابالغ نیز شــده است، موضوع افزایش سواد آبی در سطح مدارس آغاز 
گردیده و قصد داریم در برنامه هایی از جمله ســامانه شاد برای دانش 

آموزان به اجرا گذاشته شود.
وی با اشــاره به اقدامات انجام یافته در حوزه روابط عمومی و رسالت 
خطیری که در عرصه افزایش آگاهی ســازی و فرهنگ عمومی مصرف 
دارد، ابراز امیدواری کرد؛ بتوان با تالش مضاعف و شــبانه روزی این امر 
خطیر را به سرانجام رساند. الزم به ذکر است در پایان جلسه از اکبر خلیل 
پور )آبدار روســتای شادآباد مشایخ( به واسطه عملکرد وی در مدیریت 
مصرف، کنترل انشعابات غیرقانونی و همچنین به تعدادی از رابطین فعال 
روابط عمومی در ســطح استان با اهدای لوحی از سوی علیرضا ایمانلو 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی تقدیر به عمل آمد.

تقویت و توسعه گستره عملکرد روابط عمومی آبفا؛

ایمانلو: آب و فاضالب شرکتی خدماتی و مردم محور است
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اگر فرد جوانی هستید، را ه اندازی یک کسب و کار جدید و یا شروع دوره 
حرفه ای در زمینه فعالیتی ش��ما می تواند کمی دلهره  آور باش��د. شما باید 
دانش عرصه کس��ب و کار را از دانش��گاه، کتاب ها و یا تجربه های عملی از 
منابع آنالین آموخته باشید، اما میان درک مولفه های اساسی کسب و کار 
روی کاغذ و به دس��ت آوردن دانش و خرد از طریق کسب تجربه، تفاوت 

زیادی نهفته است.
تا پایان دوره فعالیتی خود، ش��ما دریایی از دانش و آموزه را در اختیار 
دارید، اما درس هایی وجود دارند که باید هرچه س��ریع  تر، آنها را بیاموزید 
و بهترین زمان برای یادگیری آن، قبل از 3۰ س��الگی اس��ت. این درس ها 
درواقع مهم ترین مواردی هس��تند که باید در س��نین جوانی از آنها مطلع 

باشید و به کار بگیرید.
1. افراد مناسب و درست، بسیار باارزش هستند  

تقریبا غیرممکن اس��ت که کس��ب و کار موفقی را به تنهایی راه اندازی 
کنی��د. حتی اگر یک کارآفرین تنها باش��ید، باز هم منتورها، ش��ریک ها، 
س��رمایه گذاران و افراد همرده ای ش��ما را در این مس��یر کمک کرده اند تا 
به اهداف درازمدت خود دس��ت پیدا کنید. بنابراین، باید درک درستی از 
افرادی داشته باشید که فرصت های بیشتری را برای شما فراهم می کنند، 
ارتباطات جدید را برای شما فراهم می کنند و در تصمیم گیری های مهمی 
مثل استخدام نیروی کار و قراردادهای درازمدت، به شما کمک می کنند.

یاد گرفتن این آموزه در س��نین جوانی، ش��رایطی را فراهم می کند که 

باارزش ترین زمان ها را با افراد نامناسب هدر ندهید و البته فرصتی را فراهم 
می کند که با بهترین افراد ممکن به همکاری و فعالیت بپردازید.

2. احتماال شکست می خورید، اما هیچ اشکالی ندارد
فرق��ی نمی کند که چه می��زان از دانش را در اختی��ار دارید و یا تا چه 
اندازه خود را آماده کرده اید، در هر صورت، شکست یک امر بدیهی است. 
این احتمال وجود دارد که کس��ب و کار شما در نهایت به موفقیت دست 
پیدا کند، اما برخی از اس��تراتژی ها و کمپین ها در این میان با شکس��ت 
مواج��ه می ش��وند و برخی اید ه ها، به طور کل از بی��ن می روند. باید درک 
و تعریف درس��تی از شکست داشته باشید و با آن روبه رو شوید، پذیرفتن 
اجتناب ناپذیر بودن شکس��ت، روبه رو شدن با آن را آسان تر می کند. شما 
می توانید شکست را به عنوان یک درس یا فرصتی برای پیشرفت بشناسید، 
به جای اینکه آن را یک نقطه پایان بدانید و هرچه سریع تر تسلیم شوید.

3. زمان ارزشمندترین منبع شماست
ضرب المثل »وقت طالس��ت« استعاره مناسب از قدرتی است که زمان 
در اختی��ار دارد و در صورت برنامه ری��زی و مدیریت آن، می تواند یکی از 
ارزش��مندترین منابع شما به ش��مار برود. این مس��اله را می توان از ابعاد 
متفاوتی بررسی کرد. برای مثال، اگر هرچه زودتر کاری را آغاز کنید، زمان 
بیش��تری را در اختیار دارید تا از مزایای آن بهره مند شوید، عالوه بر این، 

برای کار کردن روی پروژه نیز از زمان بیشتری برخوردار هستید.
عالوه بر این، س��اعت های زیادی را در طول یک روز در اختیار دارید و 

نحوه استفاده از آن، تاثیر مستقیمی را بر ارزشی خواهد داشت که توانایی 
تولید آن را دارید. هر چقدر که زودتر این درس زندگی را بیاموزید، زمان 

بیشتری را ذخیره خواهید کرد.
4. برقراری ارتباط می تواند از بروز مشکالت جلوگیری کرده و یا 

تمامی آنها را برطرف کند
قدرت برقراری ارتباط را نمی توان دست کم گرفت. ارتباط فعاالنه می تواند از 
شکل گیری هرگونه مشکلی جلوگیری کند، چرا که همه چیز با وضوح کامل 
توضیح داده می شود، انتظارات و برنامه های شرکت مشخص می شود و از بروز 
سوء تفاهم جلوگیری می کند. برقراری ارتباط به شیوه کامال درست می تواند هر 
مشکلی را برطرف کرده و از میان بردارد، حتی اگر برای معذرت خواهی، ارائه راه 

حل متقابل و توضیح شرایط محیطی باشد.
5. کمال گرایی دشمن پیشروی در کار است

عرص��ه کس��ب و کار در دنی��ای امروزی، به س��رعت رو به جلو حرکت 
می کند؛ بنابراین، منتظر ماندن  برای تکمیل کردن یک ایده یا ابتکار عمل 
به این معناست که در نهایت، آن ایده با شکست مواجه خواهد شد. کسب 
و کارهای سریع العمل، انعطاف پذیر و تطبیقی که درک درستی را از روند 
توس��عه، ساخت، ارزیابی و بهبود محصول دارند، کسب و کارهایی هستند 
که در نهایت به موفقیت دست پیدا می کنند. هیچ گاه در اولین تالش خود 
نمی توانید یک محصول بی نقص را ارائه دهید، اما مطمئن شوید که ابتکار 

عمل خود را با آمادگی و سرعت عمل متعادل کنید.

6. کاربردی و عملی بودن تمامی ایده ها باید بررسی شود
فرقی نمی کند که ایده های شما تا چه اندازه خوب، خوشایند و یا اصیل 
باش��ند، تنها تا اندازه ای که کاربردی هستند، ارزشمند خواهند بود. برای 
مثال اگر ایده یک ویدئوی عالی به ذهن شما رسیده، اما از منابع مناسب 

برای تولید آن برخوردار نیستید، چاره  ای جز کنار گذاشتن آن را ندارید.
همین مساله در تمامی ایده هایی که در عرصه کسب و کاری نیز مطرح 
می ش��ود، صدق می کند؛ شاید یک کانس��پت انقالبی به ذهن شما خطور 
کرده باش��د، اما اگر هیچ راهی برای اجرا و یا س��ودآوری آن وجود نداشته 
باشد، توانایی ترغیب کردن هیچ کدام از مدیران اجرایی را نخواهید داشت.

7. همیشه راه های بیشتری برای یادگیری وجود دارد
فرقی نمی کند که چه س��طحی از دان��ش را آموخته اید و یا فکر می کنید 
که می دانید، در هر صورت همیش��ه اطالعات بیش��تری وجود دارند که باید 
آنها را بیاموزید. همیشه فضای بیشتری برای کارآفرینی و رهبری بهتر وجود 
دارد؛ همیشه مهارت ها و توانایی های بیشتری را می توان به کار گرفت. حفظ 
دوره هایی که پیشرفت دائمی را فراهم می کنند، شما را تا حد امکان در بهترین 
حالت خود قرار می دهند. هر چقدر که زودتر این درس های کسب و کاری را 
بیاموزید، زمان بیش��تری را در اختیار دارید تا آنها را در دنیای واقعی به اجرا 
بگذارید و در نتیجه با عواقب عمدی یا غیرعمدی کمتری روبه رو خواهید شد. 

شما هیچ گاه بی نقص نخواهید بود، بنابراین نگران شکست نباشید.
Entrepreneur/ucan :منبع 

آموزه  هایی در عرصه کسب و کار که تا قبل از 30 سالگی باید بیاموزید

وقتی جوان هس��تید، فکر می کنید هنوز وقت زیادی پیش رو دارید و 
زمان آن فرا نرسیده است که بخواهید وضعیت  مالی تان را تحت کنترل 
در بیاوری��د، ولی ارزیابی روزانه  و حفظ تناس��ب و برنامه ریزی مالی در 
زندگ��ی می تواند برای ام��روز و زندگی پیش روی ت��ان فواید زیادی به 

همراه داشته باشد.
برنامه ریزی مالی

1. آگاهی از دارایی ها و بدهی ها
دارایی  های��ی ک��ه در اختیار دارید و بدهی ها ی��ا قرض های تان ارزش 
خالص داش��ته های تان را تعیین می کنند. دارایی ها ممکن اس��ت شامل 
پول نقد، پس اندازها، س��هام، اوراق قرضه، حس��اب های بازنشس��تگی، 
ام��الک و هر چیز ارزش��مند دیگری نظیر خودرو یا انواع کلکس��یون ها 
و مجموعه های تان باش��ند. بدهی ها نیز ممکن اس��ت شامل وام مسکن، 
وام دانش��جویی، وام خودرو، قبض ها و صورت حس��اب ها و بدهی کارت 
اعتباری شوند. ارزش خالص ساالنه تان را با جمع بستن تمام دارایی ها و 
کم کردن بدهی های تان از حاصل جمع دارایی ها محاسبه کنید. این کار 

کمک تان می کند وضعیت کلی مالی را زیر نظر داشته باشید.
نکته: اگر به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده اید و وام دانشجویی 
زیادی دارید، ممکن است دچار ارزش خالص منفی شوید. این وضعیت 
لزوما بد نیست و فقط به این معنا است که باید کمی بیشتر کار کنید.

2. ارزیابی اهداف
س��الی یک بار به اهداف کوتاه مدت، میان م��دت و بلند مدت تان فکر 
کنی��د. آیا این اهداف همچنان پابرجا هس��تند؟  بهای رس��یدن به این 

اهداف چقدر اس��ت؟ آیا در مس��یر رس��یدن به این اهداف قرار دارید؟  
برخی از اهداف بلندمدت، نظیر رفتن به س��فر در دوران بازنشس��تگی، 
ممکن است سال به سال تغییر چندانی نکنند، ولی اهداف کوتاه  مدت، 
نظیر پرداخت قبوض و صورت حساب ها و اهداف میان مدت، نظیر جمع 
کردن پس انداز برای خرید خانه، ممکن اس��ت مکررا تغییر کنند. بهتر 

است هر سه الی شش ماه این اهداف را مجددا ارزشیابی کنید.
3. بررسی گزارش اعتبار

گ��زارش اعتباری حاوی اطالعاتی درباره  وضعیت حس��اب های بانکی و 
تاریخچه پرداخت صورت حس��اب های تان اس��ت. جهت تعیین صالحیت 
ب��رای دریافت وام با بهترین نرخ ممکن، داش��تن امتی��از اعتباری خوب از 
اهمیت باالیی برخوردار است. اداره  حفاظت از حقوق مالی مصرف کنندگان 
ایاالت متحده توصیه می کند، برای به روزرسانی و اصالح گزارش اعتبارتان، 
دست کم سالی یک بار آن را بررسی کنید. به عالوه، این اداره توصیه می کند 
پی��ش از اقدام برای تقاضای وام هایی ب��رای خریدهای بزرگی نظیر خرید 

خودرو و خانه گزارش اعتبارتان را با دقت بیشتری بررسی کنید.
4. تعیین وارث

وقتی یک حساب بازنشستگی افتتاح یا بیمه عمر خریداری می کنید، 
احتماال باید نام وراث را نیز مش��خص کنید – فرد یا افرادی که بعد از 
مرگ شما می توانند به حساب های تان دسترسی پیدا کنند. ازدواج، تولد 
ی��ک فرزن��د دیگر، طالق و مرگ یک��ی از وراث می تواند بر این انتخاب 
تاثیرگذار باشد. معموال در برخی کشورهای خارجی، همسر )به صورت 
پیش ف��رض( به عن��وان وارث اصلی تلقی می ش��ود، ولی آنها در صورت 

تمای��ل می توانند فرزند یا افرادی دیگ��ری را نیز به عنوان وارث تعیین 
کنن��د. از آنجا که تعیین وارث معموال دائما تغییر نمی کند، بهتر اس��ت 
س��الی یک بار در م��ورد انتخاب های تان تجدید نظر کنید تا همیش��ه 

مطمئن باشید گزینه های مناسبی را به عنوان وارث انتخاب کرده اید.
5. مدیریت مالیات

ب��رای پرداخت مالیات پیش از سررس��ید آن، همیش��ه باید به اندازه  
کافی پول در اختیار داشته باشید؛ این مسئله از اهمیت باالیی برخوردار 
است. میزان مالیات بر درآمد س��الیانه تان به درصد مالیاتی تان بستگی 
دارد. ب��رای مثال در ایاالت متحده، برای س��ال مالیاتی ۲۰۱۸، مالیات 
س��االنه  یک فرد مجرد )فردی که ازدواج نکرده است( با درآمد مالیاتی 
۹5۲6 دالر ال��ی 3۸7۰۰ دالر ب��ا نرخ ۱۲درصد تعیین می ش��ود، ولی 
ب��رای تعیین رقم قطعی مالیات بر درآمد س��االنه ب��رای هر فرد عوامل 
دیگری نیز تاثیرگذار هستند. در بیشتر موارد کارفرما میزان مالیات را از 
دستمزد پرداختی تان برداشت می کند؛ با این  حال، معموال میان میزان 
برداش��ت از دس��تمزد و مبلغ نهایی مالیات تفاوت وجود دارد. با وجود 
این، اگر دارای شغل آزاد هستید، باید به صورت فصلی به پرداخت یک 
مبلغ تخمینی اقدام کنید. نکته:  هر س��ال، پیش از رس��یدن به موعد 
مقرر برای محاس��به و پرداخ��ت مالیات، باید میزان پول��ی را که برای 

پرداخت آن کنار گذاشته اید، مجددا بررسی کنید.
6. بررسی انطباق سرمایه گذاری ها با اهداف

احتماال س��رمایه گذاری های تان، خواه س��رمایه گذاری در برنامه های 
بازنشستگی یا حساب های کارگزاری مشمول مالیات، شامل صندوق های 

سرمایه گذاری مشترکی هستند که انواع مختلفی از سرمایه گذاری ها را 
ش��امل می شوند. به همین خاطر، در هر فصل باید انتخاب های تان را به 
خوبی بررس��ی کنید تا از تناسب میان س��ن و اهداف مالی تان مطمئن 

باشید.
7. خرید بیمه های مناسب و مورد نیاز

حدودا س��الی یک بار باید نوع و میزان بیمه ه��ای مورد نیازتان را به 
خوبی ارزیابی کنید. توصیه می ش��ود، اگر خانه ای اجاره کرده اید، برای 
محافظت از وس��ایل زندگی تان از بیمه  مس��تاجران استفاده کنید. اگر 
خانه ای خریداری کرده اید، می توانی��د خانه تان را بیمه کنید. بیمه نامه 
بای��د تمام هزینه های بازس��ازی خانه تان را پوش��ش دهد – که معموال 
بیش��تر از ارزش اسمی خانه تان می شود – همچنین باید قیمت کنونی 
وس��ایل خانه تان را نیز )ب��رای جایگزینی احتمالی آن در صورت از بین 
رفتن آنها( پوش��ش دهد. همچنین، ش��اید تمایل داش��ته باشید بیمه  
خاص��ی را نیز برای اقالم ارزش��مندی نظی��ر آثار هنری ی��ا جواهرات 
خریداری کنید. نمایندگی های بیمه می توانند در ارزیابی گزینه های تان 

برای انتخاب نوع بیمه و میزان پوشش آن به شما کمک کنند.
نکت��ه: اگر افرادی را تحت سرپرس��تی تان دارید، بیمه  عمر خریداری 
کنید تا بعد از مرگ تان، برای جبران درآمد از دس��ت  رفته شان، شرکت 
بیمه به آنها پول پرداخت کند. همچنین، در صورت بروز یا معلولیت یا 
ناتوانی برای انجام کار، برای جبران درآمد از دست رفته تان می توانید از 

بیمه معلولیت استفاده کنید.
bettermoneyhabits/bazdeh::منبع
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بیش��تر کارآفرینان جوان در ابتدای تأسیس استارت آپ 
خود ب��ه خاطر محدودیت منابع، تمای��ل زیادی به قناعت 
و صرفه جوی��ی دارند، اما خیل��ی از آنها متحمل هزینه های 
زیادی می ش��وند. در ادامه با ما همراه باش��ید تا اشتباهات 

مالی متداول کارآفرینان را بیان کنیم.
درباره ش��یوه  مدیریت مالی کسب و کارها نظرات مختلفی 
وج��ود دارد، اما یک اصل مهم در این باره وجود دارد: بودجه  
مالی استارت آپ را همانند سرمایه  شخصی خود مصرف کنید.

خیل��ی از کارآفرین��ان برای باقی ماندن اس��تارت آپ در 
روزهای س��خت به س��راغ صرفه جویی می روند. آنها تالش 
می کنند تا جای ممکن دس��ت توی جیب ش��ان نبرند. به 
همی��ن خاط��ر به ندرت از آنه��ا مخارج ب��اال و هزینه های 
تبلیغات��ی گزاف دیده می ش��ود. ش��اید به خاط��ر همین 
صرفه جویی ها فکر کنند هیچ وقت با شکس��ت مالی مواجه 
نخواهند شد، اما غافل از اینکه عامل شکست مخارج اضافه 
نیست، بلکه هزینه های اضافه در زمان های نامناسب است. 
در ادامه مقاله، اش��تباهات مالی کارآفرین��ان را از دیدگاه 

مینارد وب )فعال اقتصادی( بیان می کنیم:
هزینه  زودهنگام

اگ��ر ب��ه تازگی اس��تارت آپ خ��ود را راه ان��دازی کرده، 
محصولی وارد ب��ازار نکرده اید و به دنبال آن هیچ درآمدی 
هم ندارید، باید به جز هزینه توس��عه  محصول، خرج اضافه 

برای خود نتراشید.
نبود هزینه  کافی

با رونق کسب و کار، در نظر گرفتن بودجه مناسب برای 
توسعه زیرس��اخت ها و نفوذ تبلیغاتی برای شکست رقبا و 

کسب سهم بیشتری از بازار، بسیار ضروری است.
من این اس��تراتژی را از eBay فراگرفتم و برای توس��عه  
کسب و کارمان به کار بردم. وقتی در منطقه شمالی آمریکا 
که بازار بزرگی است در حال خسارت دیدن بودیم و نیاز به 
سرمایه گذاری در آن مناطق داشتیم، تصمیم گرفتیم روی 
اهداف بین المللی تمرکز کنیم و س��ود آتی را در بازارهای 
کوچک ص��رف نکنیم؛ زی��را از همان ابتدا قصد داش��تیم 
فعالیت بین المللی داش��ته باشیم. این تصمیم بسیار بزرگ 

بود اما در نهایت به سودمان تمام شد.
زمانی که eBay را ترک کردم، بیش از 5۰ درصد عایدی 
ما از درآمدهای بین المللی بود و فعالیت جهانی سبب رونق 

کسب و کار ما شده بود.
استخدام زودتر از موعد تیم فروش

اگر کسب و کار شما محصولی تجاری وارد بازار می کند، 
تش��کیل تیم فروش قبل از تولید یک اش��تباه بزرگ است. 
فش��ار بازار راهنمای خوبی برای تشخیص زمان مناسب به 
منظور تش��کیل تیم فروش و بازاریابی است. بهتر است این 
هزینه را برای توس��عه محصول بهتر صرف کنید. هر زمانی 
که برای فروش به افراد خبره نیاز داش��تید س��ریعا آنها را 

استخدام کنید.
بوروکراسی اداری

تشکیل معاونت مالی یا منابع انسانی قبل از رونق کسب 
و کار هوش��مندانه نیس��ت. در صورت نی��از می توانید این 

وظایف را به شرکت های ثالث واگذار کنید.
تجمل گرایی در محل کار

اغل��ب کارآفرینان در تم��ام امور به دنب��ال صرفه جویی 
هس��تند، اما خیلی از آنها به دکوراس��یون و مبلمان اداری 
ش��یک و گران قیمت تمای��ل دارند. آنها با هدف تش��ویق 
کارمندان به انج��ام کارهای حرفه ای تر و تأثیرگذاری روی 
ذهنیت و روان مش��تریان، به سراغ دکوراسیون های لوکس 
می روند و هزینه های گزافی صرف زیباس��ازی فضای اداری 
می کنند. در بیشتر مواقع مزایای این کار ارزش هزینه های 
آن را ندارد. گاهی این طور تصور می ش��ود که ش��رکت به 
اهداف خود رسیده و این تلقین غلط، باعث استراتژی های 

مدیریتی اشتباه می شود.
پرداخت حقوق و مزایای اضافی

برخی از استارت آپ ها به کارمندان خود پیشنهاد حقوق 
باال می دهند که بهترین راه برای هدررفت سرمایه  آنهاست. 
در یک اس��تارت آپ تمام افراد باید ریس��ک پذیر باش��ند و 
پرداخت غرامت براس��اس س��هم و انصاف انج��ام گیرد. در 
صورت موفقیت کسب و کار، عدالت در تقسیم سود بسیار 

ارزشمندتر از خود سود است.

عدم استفاده از منابع موجود
اگر در انجام وظایف خود به کمک و مش��اوره نیاز دارید، 
از مش��اوران یا هیأت مدیره کم��ک بگیرید. نباید از هیأت 
مدیره توقع داش��ته باش��ید تنها وظایف را به شما یادآوری 
کنن��د؛ بلکه آنها را وارد امور اجرایی کنید تا بتوانند نگرش 
بهتری داش��ته باشند. کارآفرینان موفق و باهوش می دانند 
چط��ور در کنار افزایش قدرت نف��وذ خود به کارمندان هم 

کمک کنند.
اتالف وقت

سرمایه تنها پول نیس��ت، بلکه زمان هم به همان اندازه 
ارزش��مند اس��ت و باید مدیریت درس��تی برای استفاده از 
آن انجام گیرد. ش��ما باید تمام روز، ماه و س��ال، هر آنچه 
در توان تان اس��ت انجام دهید. کارآفرینان موفق اس��تفاده 
مؤثری از زمان می برند و این مس��ئله یک��ی از اصلی ترین 

مهارت های آنها به حساب می آید.
تمام موارد ذکرش��ده از رایج ترین اشتباهات کارآفرینان 
اس��ت که بای��د از آنها اجتن��اب کنند. اگر اکن��ون متوجه 
اشتباه تان شده اید چه باید بکنید؟ هرچه زودتر مخارج تان 
را درآورید و برای باقی ماندن در بازار از هزینه های اضافی 
خودداری کنید. همیش��ه آمار درس��تی در م��ورد مخارج 
و درآمدهای احتمالی خود داش��ته باش��ید و عمر گردش 

سرمایه را تخمین بزنید.
حقیق��ت مدیریت این اس��ت که اگر دخ��ل و خرج تان 
س��ازگار نباش��د و نتوانید مخارج را کاهش دهید یا درآمد 
اضافه ای ایجاد کنید، باید خود را در دادگاه های مالی تصور 

کنید.
مدیری��ت مالی ش��روع و پایان مش��خصی ن��دارد. حتی 
کمپانی ه��ای ب��زرگ هم با این مش��کالت مواجه ش��ده و 

همواره شاهد تعدیل نیرو از آنها بوده ایم.
گاه��ی بای��د صرفه جویی کنید و در زمان��ی دیگر هرچه 
می توانی��د ب��رای فعالیت های بازاریابی خ��رج کنید. وقتی 
توانایی تصمیم گیری درس��ت داش��ته باش��ید در مدیریت 

موفق خواهید شد.
inc/ucan :منبع

اشتباهات رایج مالی که گریبانگیر کارآفرینان بی تجربه می شود

سخنرانی موفق با 6 ترفند ساده 

در بس��یاری از شرایط ش��ما نیاز به سخنرانی خواهید داش��ت، با این حال اگر قدرت جذب مخاطب را 
نداش��ته باشید، اقدامی که ممکن است حتی یک ساعت از زمان و انرژی شما را صرف نمایید، کامال هدر 
می رود. در این راس��تا حتی ممکن اس��ت موضوع شما نیز اهمیت الزم را داش��ته باشد و در بیان آن نیز 
مش��کلی نداشته باشید. تحت این شرایط مش��کل چه خواهد بود؟ در این راستا چند نکته ساده می تواند 

نتیجه کامال متفاوتی را به همراه داشته باشد که در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد. 
1-سواالتی با پاسخ مشخص بپرسید 

یکی از تکنیک های کامال نادرس��ت و در عین حال رایج این اس��ت که افراد س��عی می کنند تا با سوال 
کردن، مخاطب را در دام انداخته و با این اقدام توجه دیگران را به ادامه صحبت های خود جلب نمایند. با 
این حال آیا تاکنون به تاثیر این اقدام خود بر مخاطب فکر کرده اید؟ بدون شک هیچ فردی تمایل ندارد 
که در یک جمع، فردی حواس پرت و یا ناآگاه به نظر برس��د. این امر بدون ش��ک غرور آنها را خدش��ه دار 
خواهد کرد. این نکته را همراه به خاطر داشته باشید که اگر مخاطب صحبت های شما را دنبال نمی کند، 
این موضوع مشکل شما خواهد بود. درواقع شما باید برای توجه آنها اقدامی را انجام دهید. در این راستا 
بهتر است که سواالتی را مطرح کنید که پاسخ های مشخصی را داشته باشد. برای مثال بپرسید که بدون 
ش��ک آمار فوق روند رو به رش��دی را نشان می دهد آیا اینطور نیست؟ تحت این شرایط یک پاسخ مثبت 
کافی خواهد بود، با این حال اگر فردی به خوبی موضوع را دنبال کرده باش��د، می تواند نظری مخالف را 
مطرح نماید. با این حال برای افرادی که موضوع را دنبال نکرده اند نیز پاس��خی وجود خواهد داشت. این 
اقدام ش��ما خود باعث می ش��ود تا فرد بدون احساس بد، به توجه بیشتر س��وق پیدا کند. به صورت کلی 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که مخاطب هرگز تمایل ندارد که صرفا بازدیدکننده 
اقدامات شما باشد. در این راستا شما باید به دنبال درگیر کردن آنها با روند سخنرانی خود باشید که یکی 

از ساده ترین اقدامات، مطرح کردن چنین سواالتی است. 
2-ارتباط چشمی خود را حفظ کنید 

یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید این است که مخاطب یاد این امر را به خوبی حس 
نماید که ش��ما ش��خصا با هر یک از آنها در حال ارتباط برقرار کردن هستید. در این راستا خیره ماندن و 
یا توجه به یک بخش، بدترین اقدام ممکن خواهد بود. از نکات یک س��خنران حرفه ای این اس��ت که به 
ص��ورت مداوم در حال چرخش بوده و ابدا خ��ود را به یک نقطه محدود نمی کند. همچنین وی به خوبی 
ارتباط چش��می با مخاطبان خود برقرار می کند. در رابطه با ارتباط چش��می نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که از خیره شدن خودداری نمایید، این کار حسی بد را به وجود می آورد. درواقع 
به صورت یک استاندارد جهانی، چهار ثانیه کامال کافی خواهد بود. از دیگر مزیت های ارتباط چشمی این 
اس��ت که باعث خواهد ش��د تا مخاطب تمایل بیشتری به دنبال کردن شما را داشته باشد. به صورت کلی 

مخاطب خواهان آن است که توجه خود را نشان دهید.
3-به تفاوت مخاطبان توجه داشته باشید 

ممکن است تصور کنید که یک الگوی ثابت، اقدامی کامال هوشمندانه خواهد بود. این امر در حالی است 
که شرایط تعیین کننده همه چیز است. برای مثال شما ابدا نمی توانید الگویی که برای دانشجویان به کار 
می برید را برای کودکان نیز مورد اس��تفاده قرار دهید. در این راس��تا توصیه می شود که قبل از حضور در 
سالن، اطالعات خود را نسبت به مخاطبان افزایش دهید. در این راستا شما باید متن سخنرانی را با توجه 
به مخاطب، تنظیم نمایید. همچنین توصیه می شود که تمرین داشته باشید. این امر کمک خواهد کرد تا 
آمادگی خوبی را به دست آورید. آشنایی با فرهنگ و سالیق جامعه هدف، در بسیاری از شرایط می تواند 

خروجی اقدام شما را کامال دگرگون سازد. 
4-تنها به کالم محدود نباشید 

س��خنرانی ش��ما باید تنوع خوبی را داشته باش��د. در این راستا توصیه می ش��ود که از زبان بدن خود، 
ویدئوها، تصاویر و حتی اش��یای موجود در صحنه استفاده نمایید. در این زمینه سخنرانی بیل گیتس در 

برنامه TED سال ۲۰۰۹، یک نمونه آموزشی بسیار خوب محسوب می شود. 
5-تنها به خودتان محدود نباشید

ب��ا دع��وت از بین مخاطبان برای حضور در صحنه، می توانید جذابیت اقدام خود را چندین برابر نمایید. 
برای مثال می توانید از افراد برای درک بهتر مثال های خود استفاده کنید. این امر درک مطالب را نیز به 
مراتب س��اده تر خواهد کرد. به صورت کلی برای درگی��ر کردن مخاطبان خود، هر اقدام خالقانه ای بدون 

شک تاثیرگذار خواهد بود. 
6-از زمان غافل نشوید 

در نهایت حتی اگر به خوبی موفق ش��ده باشید تا توجه حداکثری را به دست آورید، اگر به زمان توجه 
نداشته باشید، بدون شک همه چیز را از دست خواهید داد. در این راستا شما باید آستانه تحمل را مورد 
توجه جدی قرار دهید. این امر به موارد گوناگونی بستگی دارد. برای مثال این امر طبیعی است که افراد 
در حالت ایستاده، تحمل کمتری در مقایسه با زمانی داشته باشند که نشسته اند. به صورت یک استاندارد 
کلی، به هر میزان که امکانات مخاطب کمتر باشد، سخنرانی شما نیز باید کوتاه تر شود، با این حال آمارها 
حاکی از آن اس��ت که در بهترین حالت، مخاطب تحمل س��خنرانی بیش از ۴5 دقیقه را نخواهد داش��ت. 
تحت این ش��رایط می توانید اس��تراحت هایی را تعیی��ن نمایید تا این زمان را افزای��ش دهید. با این حال 
بهترین اس��تراتژی خصوصا برای موضوعات طوالنی، س��ریالی کردن آنها است. تحت این شرایط موضوع 
موردنظر ش��ما که ممکن است به زمانی بیش از سه ساعت نیاز داشته باشد، طی سه روز بدون نارضایتی 
ارائه خواهد شد. با این حال فراموش نکنید که استاندارد  ۴5 دقیقه ای به معنای آن نیست که سخنرانی 
 TED ش��ما حتما باید تا این حد طول بکش��د. در این راس��تا فراموش نکنید که دلیل محبوبیت جهانی
کوتاه بودن سخنرانی های آن است. به همین خاطر ضروری است که اصل اختصار را مورد توجه قرار دهید. 
در نهایت فراموش نکنید که این ش��ش ترفند، تنها ساده ترین اقدامات بوده و شما نباید تصور کنید که 
محدود به آنها هستید. درواقع تالش برای پیشرفت مداوم، خود اقدامی هوشمندانه بوده و باعث می شود 

تا هیچ گاه به عنوان فردی تکراری، معرفی نشوید. 
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