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اقتصاد ایران آخرین سال قرن را چطور پشت سر گذاشت؟

 در تنگنای
تحریم و کرونا

فرصت امروز: اقتصاد ایران در آخرین سال قرن عالوه بر تحریم ها با شیوع کرونا نیز دست و پنجه نرم کرد و در حالی 
که بانک مرکزی مدعی رشد اقتصادی مثبت در سال 1399 است، اما مرکز آمار ایران این رشد را منفی می داند. چند 
روز قبل بود که رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی از رشد 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...

روحانی در شصتمین مجمع 
سالیانه بانک مرکزی:

بانک های ایرانی 
 باید بتوانند
با بانک های دنیا 
تعامل کنند
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70 سال از ملی شدن صنعت نفت ایران گذشت

خواب آشفته نفت

اتفاق نظر در کار تیمی؛ یک تله برای تصمیم گیری

چین می خواهد امپراتوری علی بابا را از بین ببرد

چگونه در زمینه فروش موفق عمل کنیم؟

برترین ایده های بازاریابی برای فصل بهار

بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای نسل جوان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

عنوان ایالن ماسک در تسال 
از »مدیرعامل« به »پادشاه 

فناوری« تغییر کرد
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فرصت امروز: بورس تهران به روند صعودی خود در روزهای 
آخـر اسـفند ادامـه داد و شـاخص کل بورس در بیسـت و 

ششـمین روز اسـفندماه با رشـد 36 هزار و 309 
واحدی در ارتفاع یک میلیون و 290 هزار واحد...

 صعود 36 هزار واحدی
در بیست و ششمین روز اسفندماه

رشد بورس رکورد زد

یادداشت

اقتصاد ایران
در افق 1400

ش��رایط اقتصادی در سال 
99 در مقایس��ه با س��ال های 
گذش��ته بس��یار س��خت بود 
را  س��ال  ای��ن  می ت��وان  و 
س��خت ترین س��ال اقتصادی 
ای��ران دانس��ت. همه گی��ری 
کرون��ا در این س��ال نه تنها 
اقتصاد  بلک��ه  ای��ران  اقتصاد 
ک��رد.  متوق��ف  را  جه��ان 
ش��یوع کووید-19 قوی ترین 
اقتصادهای جه��ان را هم به 
زانو درآورد و باعث ش��د نرخ 
ت��ورم و بی��کاری دورقمی را 
نفر  میلیون ها  کنن��د.  ثب��ت 
در س��طح جهان نیز به دلیل 
وی��روس  ای��ن  همه گی��ری 
بیکار ش��دند. اث��ر همه گیری 
ایران ش��دیدتر  ب��رای  کرونا 
ب��ود، چراکه اقتص��اد ایران با 
تحریم  از  ناش��ی  چالش های 
هم دست وپنجه نرم می کرد. 
تحریم هایی که در س��ال 99 
ب��ه اوج خود رس��ید، هرچند 
نقطه آغاز آن س��ال 97 بود. 
این نکت��ه را هم باید در نظر 
گرفت که در 4 دهه گذش��ته 
از جمله در س��ال های 91 و 
92، بنی��ان اقتص��اد ایران به 
تحریم، ضعیف ش��ده  دلی��ل 

است. اما با وجود همه 
3شوک ها، اقتصاد...
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فرص��ت ام��روز: هرچند بح��ران کرونا در س��ال 2020 
مش��کالت و چالش های زیادی را در اقتص��اد جهان ایجاد 
کرد، اما به نظر می رسد که این سال دست کم برای محیط 
زیست سال خوبی بود؛ کما اینکه در این سال برای نزدیک 
به 67 روز هیچ زغال س��نگی در صنعت بریتانیا اس��تفاده 
نش��د. این بیشترین دوره عدم اس��تفاده از زغال سنگ در 
بریتانیا از زمان انقالب صنعتی تاکنون اس��ت و باعث ش��د 
تا س��ال 2020 به عنوان سبزترین س��ال دو قرن اخیر در 

بریتانیا و اغلب نقاط جهان معرفی شود.
از س��ال 201۵ که سران دنیا در پاریس گردهم آمدند و 
توافق زیست محیطی پاریس را امضا کردند تا همین امروز، 
تحوالت زیادی در جهان اتفاق افتاد که برخی باعث شدند 
انتشار کربن در دنیا بیشتر شود و برخی موجب اختالل در 
مس��یر انتشار کربن شدند. یکی از این تحوالت، همه گیری 
کرونا بود که انتش��ار کربن در س��طح دنی��ا را کاهش داد. 
اگرچه کارشناسان معتقدند کاهش انتشار کربن تنها برای 
یک س��ال نمی تواند تأثیر چندانی در محیط زیست داشته 
باش��د و باید تمهیدی بلندمدت برای مقابله با آن اندیشید. 
طب��ق آماره��ای رس��می، 1۸9 کش��ور دنیا عض��و پیمان 
زیس��ت محیطی پاریس هس��تند که ۸1 درصد از انتش��ار 
گازه��ای گلخانه ای دنی��ا را برعهده دارن��د. هرچند دونالد 
ترامپ پس از پیروزی در انتخابات سال 2016 از این توافق 
جهانی خارج ش��د، ولی جو بایدن اعالم کرده به سرعت به 
توافق پاریس بازخواهد گش��ت. در صورت��ی که آمریکا به 
کش��ورهای عضو توافق پاریس اضافه شود، کشورهای عضو 
این توافق مسئول انتش��ار 93 درصد از گازهای گلخانه ای 
دنیا خواهند بود و سیاس��ت گذاری این کش��ورها در جهت 
کاهش انتش��ار کربن می تواند تأثیر چش��مگیری بر محیط 

زیست داشته باشد.
البته 19 کش��ور از کش��ورهای عضو تواف��ق پاریس که 
همه در دس��ته اقتصادهای صنعتی و توسعه یافته هستند، 
برنامه های بلندمدت��ی برای کربن زدایی اقتصادهای ش��ان 
انجام داده اند. این برنامه ها ش��امل استفاده از سوخت های 
پاک به جای سوخت های فس��یلی و تغییر زیرساخت های 
صنعتی است که انتظار می رود زمینه را برای کاهش انتشار 
کرب��ن فراهم کند. از جمله این کش��ورها می توان به ژاپن، 
آلمان، کانادا و مکزیک اش��اره کرد و آمریکا هم اعالم کرده 

در این طرح مشارکت می کند.
10 کشوری که بیشترین انتشار کربن را دارند

براس��اس آنچه مجمع جهانی اقتصاد گزارش داده است، 
کش��ورهای چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، هند، روس��یه پنج 
کشور بزرگ آالینده در دنیا هستند. البته اتحادیه اروپا که 
در این فهرست جایگاه سوم را دارد شامل 27 کشور است. 
در جایگاه شش��م تا دهم این فهرست نیز کشورهای ژاپن، 
برزیل، اندونزی، ایران و کانادا قرار دارند. این 10 کشور که 
دوسوم کل انتشار کربن دنیا را به خود اختصاص داده اند یا 
در رده اقتصادهای صنعتی هستند که کارخانه های صنعتی 
فعال با انرژی های فس��یلی دارند و یا در رده کشورهای در 

حال توسعه هستند که از انرژی های فسیلی بهره می گیرند.
در سال 201۸ میالدی چین 27.2 درصد از کل گازهای 
آالین��ده دنی��ا را تولید کرد، در حالی که س��هم آمریکا در 
انتشار کربن دنیا 14.6 درصد، سهم هند 6.۸ درصد، سهم 
روس��یه 4.7 درصد و سهم ژاپن 3.3 درصد بود. کشور کره 
جنوبی که در میان 10 کشور بزرگ آالینده دنیا قرار ندارد 
ولی از نظر س��رانه انتش��ار کربن در زمره 10 کش��ور اول 
دنیاست، در سال 201۸ میالدی مسئول انتشار 1.7 درصد 
از گازهای آالینده دنیا بود و س��هم ایران در انتش��ار کربن 

دنیا به 1.9 درصد رسید.
طب��ق گزارش مجم��ع جهانی اقتصاد، چی��ن و آمریکا و 
اتحادی��ه اروپا 16 برابر 100 کش��ور کم آالینده انتهای این 
فهرس��ت، گاز دی اکس��ید کرب��ن منتش��ر می کنند و در 
مجم��وع 41.۵ درصد از کل انتش��ار کربن دنیا را به عهده 
دارن��د. حال آنکه 100 کش��ور کم آالینده دنیا که اغلب در 
زم��ره اقتصادهای کوچ��ک و فقیر دنیا هس��تند تنها 3.6 
درصد از کل انتشار کربن دنیا را به خود اختصاص داده اند. 
کارشناس��ان بر این باور هستند که دنیا نمی تواند با بحران 
تغیی��رات جوی مبارزه کند و از انتش��ار کربن بکاهد، مگر 
اینکه سیاست های 10 کش��ور مذکور تغییر کند و آنها در 

مسیر استفاده از سوخت های پاک حرکت کنند.
در بخش دیگری از این گزارش همچنین درباره س��رانه 
انتش��ار کربن این کش��ورها صحبت شده اس��ت. براساس 
آمارها، آمریکا باالترین س��رانه انتشار کربن در دنیا را دارد 
که در سال 201۸ برابر با 17.97 تن بود. البته سرانه انتشار 
کربن این کش��ور نسبت به سال 2016 کمتر شده بود ولی 
باز هم تا رس��یدن به وضعیت نرمال فاصله زیادی داش��ت. 
سرانه انتشار کربن در روسیه تقریبا برابر با آمریکاست، در 
حالی که ارزش اقتصادی این کشور فاصله زیادی با آمریکا 
دارد. بخ��ش انرژی در این کش��ور به خصوص بخش تولید 
نفت و گاز مسئول اصلی انتشار حجم زیادی کربن از کشور 
روسیه در هر سال است. طبق آخرین آمار موجود که برای 
س��ال 201۸ است، سرانه انتش��ار کربن در روسیه 17.2۸ 
تن بود که نسبت به سال 2016 رشد کرده است )در سال 
2016 س��رانه انتشار کربن روسیه 17.12 تن بود(. این در 
حالی است که چین که باالترین حجم انتشار کربن در دنیا 
را دارد تنها ۸.72 تن کربن به ازای هر نفر منتش��ر می کند 
که نسبت به سال 2016 با افزایش 100 کیلوگرمی به ازای 

هر نفر همراه بود.
ایران که در فهرس��ت کشورهای آالینده دنیا جایگاه نهم 
را دارد، از نظر سرانه انتشار کربن جایگاه چهارم را به خود 
اختصاص داده است. در سال 201۸ سرانه انتشار کربن در 
ایران بعد از تجربه افزایش 100 کیلوگرمی نسبت به سال 
2016 به مرز 10.1 تن رس��ید. نکت��ه مهم دیگری که در 
این گزارش اش��اره شده است، آن است که کره جنوبی در 
میان 10 کشور آالینده دنیا قرار نداشته، ولی از نظر سرانه 
انتش��ار کربن در دنیا جایگاه سوم را به خود اختصاص داده 
اس��ت. آمارها نشان می دهد در س��ال 201۸ سرانه انتشار 

کرب��ن در کره جنوبی 13.۸3 تن بود که نس��بت به س��ال 
2016 افزایش داست.

کدام یک از بخش های اقتصاد آالینده تر هستند؟
از سال 1990 تاکنون انتشار کربن از 10 کشور بزرگ 
آالینده در دنیا 47 درصد رش��د کرده است. در این بازه 
زمانی س��رانه انتش��ار کرب��ن در آمریکا، اتحادی��ه اروپا، 
روس��یه و ژاپن روند نزولی داشته، در حالی که در برزیل 
تغییر محسوسی در س��رانه انتشار کربن تجربه نشد. در 
سوی مقابل، س��رانه انتش��ار کربن در کشورهای چین، 
هن��د، اندونزی، ای��ران و کره جنوب��ی افزایش پیدا کرد. 
کاهش نرخ رشد انتشار کربن از سال 2013 تاکنون خبر 
بس��یار خوبی است و می تواند نویدبخش روزهای بهتری 
باش��د. نکته مهم این است که در شماری از کشورها در 
شرایطی نرخ رشد انتش��ار کربن کاهشی بود که اقتصاد 
با س��رعت رشد می کرد. بررس��ی ها نشان داده است 21 
کش��ور دنیا اثبات کردند که با کاهش انتش��ار کربن هم 
می توان رش��د اقتصاد را ش��اهد بود و برای تجربه رشد 
لزوم��ا افزایش انتش��ار کرب��ن اتفاق نمی افت��د. ولی این 
خبرهای مثبت در مقایس��ه با بزرگی بحران چندان زیاد 
نیست و به همین دلیل ضروری است که برنامه ای مدون 
و قابل اجرا برای مقابله با تغییرات جوی و انتش��ار کربن 
در دنیا وضع شود و همه کشورها خود را ملزم به رعایت 

این برنامه کنند.
س��وال مهم این است که کدام یک از صنایع فعال در این 
کشورها آالیندگی بیشتری دارد و عامل اصلی قرار گرفتن 
آنها در این فهرست چیست؟ در پاسخ باید گفت، در کشور 
چین صنعت تولید برق و گرما آالینده ترین صنعت اس��ت 
زیرا اغلب نیروگاه های فعال در این کشور نیروگاه های زغال 
سنگی هس��تند و تولید برق در این کشورها بسیار آالینده 
اس��ت. بخش تولید و بخش های صنع��ت و حمل و نقل و 
کش��اورزی از نظر میزان انتشار کربن در چین در رده های 
بعدی قرار گرفته اند. در آمریکا نیز بخش تولید برق و گرما 
اولین صنعت آالینده اس��ت زیرا صنعت برق این کشور هم 
با زغال سنگ و سوخت های فسیلی کار می کند. در جایگاه 
دوم صنعت حمل و نقل قرار دارد و سومین صنعت آالینده 
در آمریکا هم صنعت ساختمان است. تولید و کشاورزی نیز 

در رده های بعدی قرار گرفته اند.
 در بیس��ت و هف��ت کش��ور عض��و اتحادی��ه اروپ��ا هم 
آالینده تری��ن صنع��ت، صنعت برق اس��ت و حمل و نقل و 
ساختمان و کش��اورزی در رتبه های بعدی جای گرفته اند. 
در هند، روس��یه و ژاپن هم صنعت برق بیش��ترین س��هم 
انتش��ار کربن را در کش��ور دارد ولی در هند کش��اورزی و 
تولید در رده های دوم و س��وم از نظر میزان آالیندگی قرار 
دارد. در برزیل نیز آالینده ترین صنعت کش��اورزی است و 
در سه کش��ور دیگر اطالعات کاملی در مورد آالینده ترین 
صنعت ارائه نش��ده اس��ت. حال با در نظ��ر گرفتن همین 
آمارها مش��خص می ش��ود که صنعت برق و صنعت تولید 
گرما بیش��ترین س��هم انتش��ار کربن را دارد و اگر دنیا به 

سمت تولید برق پاک حرکت کند و از پنل های خورشیدی 
و یا نیروگاه های بادی و آبی برای تولید برق اس��تفاده کند، 
می تواند بخش زیادی از مشکل انتشار کربن در سطح دنیا 

را برطرف نماید.
آالینده ترین بخش اقتصاد جهانی کدام است؟

اما فارغ از این مس��ئله که در هر کش��وری چه بخشی از 
اقتصاد بیشترین حجم از کربن را منتشر می کند، یک سؤال 
اساس��ی و مهم دیگر این است که در کل دنیا آالینده ترین 
بخش اقتصاد کدام است. بر طبق بررسی های انجام شده از 
س��ال 1990 تاکنون بخش انرژی شامل بخش تولید برق، 
حمل ونقل، تولید، س��اختمان و تولید سوخت های فسیلی 
آالینده ترین بخش اقتصاد اس��ت و بیش��ترین س��هم را در 
انتشار کربن دنیا برعهده دارد. آمارها نشان می دهد که در 
س��ال 201۸ میالدی این بخش 73 درصد از انتشار کربن 
دنیا را برعهده داش��ت و در س��ال 2019 این سهم به 7۵ 
درصد رسید. اگرچه با شیوع کرونا و تعطیلی های وسیع در 
کشورهای مختلف و توقف پروازهای بین المللی این شرایط 
تغییر کرد و س��هم این بخ��ش اندکی تنزل یافت، ولی این 
وضعیت موقتی است و اگر برنامه ای جامع برای اصالح این 
روند تدوین و اجرا نش��ود، نمی توانیم منتظر اصالح شرایط 

محیط زیست و کاهش انتشار کربن باشیم.
آماره��ا نش��ان می دهد از س��ال 1990 تاکن��ون میزان 
انتش��ار کربن از بخش انرژی در دنیا ۵6 درصد رشد کرده 
اس��ت ولی بررس��ی نرخ رشد س��االنه انتش��ار کربن نشان 
می دهد که از س��ال 2013 تاکنون ما ش��اهد کاهش نرخ 
رشد س��االنه انتش��ار کربن هس��تیم، به این معنا که طی 
پنج س��ال پایان��ی مطالعه یعنی از س��ال 2013 تا 201۸ 
میالدی انتشار کربن ساالنه 3.۵ درصد رشد کرده است در 
حالی که در دهه 1990 نرخ رش��د س��االنه انتشار کربن از 
بخ��ش انرژی دنیا بالغ بر 6 درصد بود. بخش دیگری که از 
س��ال 1990 تاکنون میزان انتشار کربن آن روند صعودی 
داش��ت، بخش کشاورزی اس��ت. در این بازه زمانی انتشار 
کربن از این بخش 12 درصد رش��د کرده اس��ت و دومین 
بخش آالینده اقتصاد اس��ت. انتشار کربن از بخش کاربری 
زمین و جنگل داری که سومین بخش آالینده اقتصاد است 
در این بازه زمانی 19 درصد رش��د کرده اس��ت. نکته قابل 
تأمل نرخ رشد انتشار کربن از بخش صنعتی است. از سال 
1990 تا 201۸، انتشار کربن از بخش صنعت در دنیا 1۸0 
درصد رشد کرد که دلیل آن توسعه صنعتی در کشورهای 
مختلف دنیاس��ت. این بخش چهارمی��ن بخش آالینده در 
جهان اس��ت و کنترل انتش��ار کرب��ن از آن می تواند نقش 
زیادی در کنترل آلودگی محیط زیس��ت داش��ته باشد. در 
سال های اخیر س��رمایه گذاری و تمرکز اصلی روی کاهش 

انتشار کربن از این بخش است.
پنجمین بخش بزرگ آالینده اقتصاد دنیا، بخش پسماند 
و زباله ها و مدیریت آنها اس��ت که میزان انتش��ار کربن از 
این بخش 16 درصد رش��د کرده اس��ت. ی��ک دلیل مهم 
برای آالیندگی این بخش را می توان به سوزاندن بخشی از 

زباله ها در تمامی کشورهای دنیا دانست که باعث می شود 
ت��ا حجم انبوهی کربن وارد محیط زیس��ت ش��ود. به طور 
کلی، ب��رای مقابله ب��ا تغییرات جوی و ممانع��ت از ایجاد 
بحرانی مرتب��ط با آن باید تا س��ال 20۵0 میالدی نه تنها 
روند انتش��ار کربن در دنیا کاهشی شود بلکه در بسیاری از 

بخش ها انتشار کربن را به صفر برسانیم.
تأثیر کرونا در انتشار کربن جهان چقدر بود؟

ب��ا اینک��ه همه گی��ری کرونا تاثی��رات منف��ی و مخربی 
در اقتص��اد دنیا داش��ت، اما تأثیر آن ب��ر روی حجم کربن 
منتشرش��ده در محیط زیس��ت مثبت ب��ود. تعطیلی های 
گس��ترده فعالیت های اقتصادی و صنعت��ی در دنیا، توقف 
پروازها و بس��ته ش��دن مرزه��ا و کاهش س��فرهای درون 
ش��هری به دلیل ضرورت حفظ فاصله اجتماعی سبب شد 
تا در مجموع مصرف سوخت های  فسیلی کم شود و انتشار 

کربن کاهش پیدا کند.
انتش��ار گاز دی اکسید کربن از س��وخت های فسیلی و 
بخش صنعت در س��ال 2020 میالدی 7 درصد تنزل پیدا 
کرد که دلیل آن قرنطینه های گسترده این سال و تعطیلی 
بخش ه��ای تولیدی و صنعتی اس��ت و ای��ن باالترین نرخ 
کاهش انتش��ار کربن س��االنه از جنگ جهانی دوم تاکنون 
اس��ت. در صورت در نظر گرفتن کاهش س��فرها و کاهش 
مصرف س��وخت در وس��ایل حمل و نقل ش��هری، ش��اهد 
کاهش 17 درصدی انتش��ار کربن در س��ال 2020 نسبت 
به س��ال قبل از آن خواهیم بود. از طرف دیگر، پاییز سال 
2020 اولین پاییز دنیا از سال 2009 تاکنون بود که انتشار 
کربن در دنیا کاهش داشت. در این فصل انتشار کربن بالغ 
بر 1.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کم شد 

و این افت در تمامی مناطق پرمصرف دنیا مشاهده شد.
در سال گذشته انتش��ار گاز دی اکسید کربن در آمریکا 
12 درص��د، در اتحادیه اروپ��ا 11 درصد، در هند 9 درصد 
و در چی��ن 1.7 درصد تنزل یاف��ت. از طرف دیگر، کاهش 
س��فرهای هوایی و بین ش��هری هم باعث ش��د تا مصرف 
سوخت های  فسیلی در صنعت حمل و نقل کاهش یابد که 
این مسئله هم تأثیر مثبتی روی محیط زیست داشت. البته 
کاهش انتش��ار کربن در این یک سال به تنهایی نمی تواند 
تأثیر معناداری در مقابله با تغییرات جوی و کاهش فرآیند 
گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی داش��ته باش��د، هرچند 
طبق گفته پژوهش��گران می تواند فرصتی اس��تثنایی برای 
تغییر الگوی بازسازی اقتصادی دنیا ایجاد کند. فرصتی که 
به کش��ورها امکان می دهد تا برنامه ریزی هایی برای تجربه 
رش��د در پس��اکرونا را با توجه به مس��ئله محیط زیست و 
مقابله با بحران های ناشی از گرمایش زمین انجام دهند. در 
پایان باید در نظر داش��ت که انتشار کربن در دنیا معضلی 
جدی اس��ت و می تواند بسترس��از بحران ه��ای اقتصادی و 
س��المتی بعدی ش��ود به همین دلیل باید از همین امروز 
برای مقابله با آن چاره اندیش��ی ک��رد؛ در غیر این صورت 
دامنه بحران به اندازه ای بزرگ می شود که دیگر راهی برای 

مقابله با آن وجود نخواهد داشت.

کدام کشورها بیشترین سهم را در انتشار کربن و گرمایش زمین دارند؟

سبزترین سال 2 قرن گذشته

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی



اس��فندماه امسال، ملی شدن صنعت نفت ایران 70 ساله شد؛ 70 سالی 
که عمدتا در خواب آشفته نفت گذشت و این شاید از بازی روزگار است که 
ما در هفتادمین س��ال ملی شدن صنعت نفت مان همچنان با تحریم نفتی 
روبه رو هس��تیم. 112 سال قبل بود که با کشف اولین چاه نفت در مسجد 
سلیمان، سیاست و اقتصاد ایران، فراز تازه ای را تجربه کرد، اما نقطه عطف 
این فراز تاریخی در 29 اس��فندماه 1329 ش��کل گرفت؛ جایی که نفت با 
تصویب قانونی در مجلس سنای وقت، ملی شد و با ملی شدن صنعت نفت، 
مسیر سیاست و اقتصاد در کشورمان دگرگون شد. پس از آن بود که تحریم 
نفتی بریتانیا علیه ایران از راه رسید و نهضت ملی شدن صنعت نفت که با 
تالش محمد مصدق و یارانش شروع شده بود، در تنگنای تحریم به بن بست 
کودتا رسید. هرچند مصدق در دوره کوتاه نخست وزیری اش توانست با اتکا 
به سیاس��ت اقتصاد منهای نفت و اوراق قرضه ملی، چند صباحی اوضاع را 
کنترل کند، اما نهایتا در 2۸ مردادماه 1332 کودتای انگلیسی و آمریکایی 
با اسم رمز عملیات آژاکس، بساط دموکراسی ایرانی را برچید. اینکه طالی 
سیاه را سیاسی ترین کاالی اقتصادی جهان می خوانند، دست کم در تاریخ 

معاصر ایران به خوبی آزموده شده است.
نسبت نفت و دموکراسی در تاریخ ایرانی

تحلیل ه��ای مختلفی درباره این رخداد تاریخ��ی وجود دارد و برخی 
به دیده تحس��ین و برخی به چش��م غضب به محم��د مصدق و نهضت 
ملی ش��دن صنع��ت نفت نگاه می کنن��د. ازجمله منتقدان ملی ش��دن 
صنعت نفت، موس��ی غنی نژاد اقتصاد دان لیبرال است. او اعتقاد دارد که 
ملی ش��دن صنعت نفت به نتایج مخربی در ای��ران انجامید و مصدق با 
تحریک افکار عمومی، فضای عمومی جامعه را به س��متی برد که حرف 
کار شناس��ان ازجمله رزم آرا شنیده نشد و منتقدان سیاست ملی کردن 

نفت به چهره منفی و ضدقهرمان جامعه تبدیل شدند.
غنی نژاد می گوید: »دعوا بر س��ر این بود که منافع اس��تفاده از منابع 
نفتی را چگونه تقس��یم کنیم. راه حلش این نبود که نفت را ملی کنیم. 
راه حل آن می توانس��ت این باش��د که اگر ش��رکت ملی نف��ت ایران و 
انگلیس حاضر نیس��ت که س��هم بیش��تری بدهد، یک شرکت دیگری 
هم بیاید و رقیب این ش��رکت ش��ود یا به لح��اظ قانونی، دکتر مصدق 
می توانست قانونی به مجلس ببرد که سهم ما را از بهره مالکانه نفت باال 

ببرد و همه ناگزیر مجبور به اطاعت بودند.«
ام��ا هر چقدر که غنی ن��ژاد منتقد مصدق و ملی ش��دن صنعت نفت 
است، محمدعلی همایون کاتوزیان مدافع مصدق است و رویکرد مصدق 
را »دموکراتیک« و سیاس��ت ملی ش��دن نفت را »درس��ت« می داند. او 
ریش��ه های ملی ش��دن صنعت نف��ت ایران را نه اقتصادی که سیاس��ی 
معرف��ی می کن��د و می گوید: »هدف از ملی ک��ردن نفت فقط باال بردن 
درآم��د نفتی ایران نبود بلک��ه حتی مهمتر از آن، کوتاه  کردن دس��ت 
شرکت مزبور از دخالت در امور سیاسی ایران و نیز حکومت ضمنی آن 
در استان خوزستان بود.« به اعتقاد همایون کاتوزیان، »اگر به نوشته ها 
و سخنرانی های سران و روش��نفکران نهضت ملی مانند مصدق، بقایی، 
مکی و ملکی در زمان خودش رجوع فرمایید، مالحظه خواهید کرد که 
این نهضت اساسا به قصد تامین کامل استقالل ایران آغاز شد تا استقرار 
یک دموکراس��ی پایدار ممکن ش��ود. حرف آنها این بود که تا »شرکت 
نفت ایران و انگلیس« )که ش��رکتی انگلیسی بود و حتی تمام مالیاتش 
را ب��ه دولت انگلیس می پرداخ��ت و طبعا عنوان »ملی« در آن نبود( در 
داخ��ل ایران چنان منافع بزرگ��ی دارد و برای حفظ آن پنهانی در امور 

سیاسی ایران دخالت می کند، ایران استقالل کامل ندارد.«
»ناسیونالیس��ت  را  غنی ن��ژاد، مص��دق  ن��گاه  برخ��الف  کاتوزی��ان 
سوسیالیست« نمی داند و معتقد است کسانی که این عنوان را به مصدق 
می دهند نه از ماهیت سیاس��ی مصدق و نهضت ملی خبری دارند و نه 
از مفهوم »ناس��یونال سوسیالیس��م«. کاتوزیان معتقد است که مصدق 
پیش��نهاد بانک جهانی را برای میانجی گری در دعوای نفت، پیش��نهاد 
خوبی می دانس��ت، ولی برخی از نزدیکان سیاس��ی و مش��اورانش به او 
گفتن��د که اگر این پیش��نهاد را بپذیرد، ملت خواه��د گفت که خیانت 

کرده اس��ت. از نظر وی، اگر مصدق با انعطاف بیش��تری مسئله نفت را 
حل می کرد، کودتا نمی ش��د و امکان توسعه سیاسی وجود می داشت. از 
سوی دیگر نیز اگر مصدق این پیشنهاد را می پذیرفت، دست کم بخشی 

از محبوبیت خود را از دست می داد.
برآین��د این دو دیدگاه را محمدعلی موحد در کتاب »خواب آش��فته 
نفت« ارائه می دهد و در کتاب ارزشمند خود می نویسد: به نظر می رسد 
ک��ه موضع منفی مصدق در برابر پیش��نهاد تجدیدنظر ش��ده آمریکا و 
بریتانیا اشتباه بوده است. اشاره موحد به پیشنهادی است که مصدق در 
رایزنی با انگلس��تان و آمریکا، آن را نپذیرفت و رد کرد. پیش��نهادی که 
ف��واد روحانی در کتاب »زندگی سیاس��ی مصدق در نهضت ملی ایران« 
نپذیرفتن آن از س��وی مصدق را یک »تأس��ف« و »یک اشتباه بزرگ« 

خوانده است.
ملی شدن نفت ایران چگونه اتفاق افتاد؟

رقابت قدرت های استعماری برای گرفتن امتیاز نفت ایران، در نهایت 
مجلس را به تصویب قانونی رساند که هر نوع مذاکره برای اعطای امتیاز 
نفت در ش��رایط جنگ و اش��غال ایران را ممنوع می کرد، اما به محض 
تصویب این قانون، حزب توده با به راه انداختن تظاهرات از اعطای نفت 
ش��مال به ش��وروی حمایت کرد. نهایتا کش��مکش ها بر سر امتیاز نفت 
ش��مال ایران با خروج متفقین از ایران همراه ش��د. با این حال، روسیه 
قوای خود را در کردس��تان و آذربایجان نگه داشت و در این بخش ها به 
طور علنی از تجزیه طلبی س��خن گفت. تا اینکه قوام السلطنه روی کار 

آمد و با روس ها درباره نفت شمال مذاکره کرد.
براساس این مذاکرات، ایران و شوروی قراردادی امضا کردند که طبق 
آن، روس ها برای ۵0 سال به سهمی ۵1 درصدی و برای ۵0 سال دوم 
به س��همی 49 درصدی از نفت شمال ایران می رس��یدند. قرار شد این 
قرارداد مثل امتیاز نفت جنوب به مجلس برود اما شرط تشکیل مجلس، 
خ��روج نیروهای روس از ایران بود. بعد از مدتی کش��مکش سیاس��ی، 
مجلس��ی تش��کیل ش��د که تحت نفوذ قوام بود و قوام این الیحه را به 
مجل��س برد، اما ب��ه این دلیل ک��ه باطنا قصد تصویب آن را نداش��ت، 
الیحه در مجلس رد و قرارداد مردود ش��د. س��پس دولت مکلف ش��د تا 
برای اس��تیفای حقوق ایران از نفت جنوب هم وارد مذاکره شود. به این 
ترتیب، دولت های متعددی وارد مذاکره با شرکت نفت جنوب شدند، اما 
شرکت که خبر داشت این قانون یک قانون تشریفاتی برای بستن دهان 
روس هاس��ت، آن را جدی نمی گرفت. با ای��ن حال و به قول محمدعلی 
موحد، مس��ئله نفت، »بازی با آتش« است و شرکت نفت جنوب اینقدر 
با نفت بازی کرد که ش��عله گرفت و ماجرا از کنترل آنها خارج ش��د. در 
نهایت این کشمکش ها به ش��کلگیری قرارداد گس-گلشاییان انجامید. 
ق��راردادی که به قرارداد 1312 الحاق ش��د. دولت الیحه این قرارداد را 
به مجلس برد، اما مجلس وقت در پایان دوره خود بود و کار به مجلس 
بعدی رس��ید؛ مجلسی که در آن کمیس��یونی برای نفت تشکیل شد و 

رئیس آن کمیسیون کسی جز دکتر مصدق نبود.
مصدق در مجلس برای مذاکره درباره س��هم ایران از قراردادهای نفت 
ت��الش می ک��رد و در دوره ای که دولت را به دس��ت گرفت، در مس��یر 
اس��تفاده حداکثری از منافع ملی ش��دن نفت گام برداشت. با این حال، 
نقدهای زیادی به عملکرد مصدق مطرح ش��ده است. محمدعلی موحد 
در پاس��خ به این نقدها و درباره نقش مصدق می گوید: »سوال پرسیدید 
ک��ه چ��را دکتر مصدق تمام خواس��ت ها و آرمان های مل��ت ایران را در 
ملی س��ازی صنعت نفت خالصه می دید؟ هر جامعه ای مشکالتی دارد و 
مس��ائل به دالیلی جلب نظر می کند و برجسته می شود و توجه مردم را 
در خودش متمرکز می کند. مس��ئله نفت یک چنین مسئله ای بود. نفت 
برای ایران یکی از مش��کالت بود. مس��ئله هیأت حاکمه ناالیق مسلط، 
مس��ئله انتخابات، مس��ئله مجلس فاسد، پریش��انی اقتصادی، بی نظمی 
اجتماع��ی و فقر هم ب��ود، اما یکی از آنها نفت ب��ود. خود دکتر مصدق 
در رو آوردن و برجس��ته ک��ردن آن، نقش اصلی را داش��ت. اصال دکتر 
مصدق برای مس��ئله نفت آمده بود. نخس��ت وزیر که شد، برنامه دولت 
او دو ماده بیش��تر نداش��ت: یکی اجرای قانون ملی ش��دن صنعت نفت 
در سراسر کش��ور براس��اس قانون مصوب نهم اردیبهشت ماه 1330 و 
تخصیص عواید حاصل از آن برای تقویت بنیه اقتصادی کش��ور و فراهم 

کردن موجبات رفاه و آس��ایش عمومی. مس��ائل و بدبختی های دیگر را 
مط��رح نکرد، چون پول نبود و می خواس��ت از نف��ت پول بگیرد و خرج 
تقویت بنیه اقتصادی کش��ور کند. ماده دوم برنامه دولت مصدق، اصالح 
قانون انتخابات مجلس ش��ورای ملی و ش��هرداری بود که این آدم هایی 
که می آیند در مجلس، نمایندگان واقعی مردم باش��ند. با اجرای این دو 
ماده خیلی از مش��کالت دیگر هم دست کم در عالم خیال، قابل حل به 

نظر می رسید.«
نویسنده کتاب »خواب آشفته نفت« سپس به نکته مهمی در تحلیل 
عملکرد مصدق اش��اره می کند و می گوید: »خیل��ی از مطالبی که بنده 
نوش��ته ام، مورد سوءاستفاده قرار گرفته اس��ت. بدین معنا که دشمنان 
مص��دق اص��ال طاقت آن را ندارند ک��ه از هنرهای او چیزی بش��نوند و 
دوس��تانش هم مطلقا تحمل ندارند که به کم آمدهای او اشاره شود. هر 
دو گروه یا س��یاه س��یاه می خواهند یا سپید س��پید. برای اینها مصدق 
باید یا قدیس باش��د یا ش��یطان رجیم. در هرحال نمی تواند یک انسان 
باش��د. اینه��ا یک جو جوانم��ردی ندارند که خودش��ان را جای مصدق 
بگذارند. ش��ما خودتان را جای مص��دق بگذارید، آن وقت محدودیت ها 
یا گرفتاری ه��ای او را می یابید.« این گونه بود که مصدق در نهایت پای 
حرف خود درباره غرامت ایس��تاد. مصدق می خواست مردم بدانند که او 

به آرمان اصلی اش خیانت نمی کند.
نقدها و هجمه ها به مصدق برای رد پیشنهاد

در 20 اوت 19۵2 )29 مردادماه 1331( چرچیل در پیام محرمانه ای 
به ترومن پیش��نهاد کرد که آمریکا و انگلیس پیام مش��ترکی برای حل 
موضوع نفت به نخس��ت وزیر ایران ارس��ال کنند. ای��ن پیام در مالقات 
س��فیر آمریکا )هندرس��ن( و کاردار انگلیس )میدلت��ن( با دکتر مصدق 
به عنوان پیش��نهاد مش��ترک آمریکا و انگلیس در ۵ شهریورماه 1331 
ارائه ش��د ک��ه دکتر مصدق آن را نپذیرفت. در ای��ن پیام آمده بود، اگر 
ای��ران قب��ول کند که در اختالف بر س��ر غرامت حاص��ل از ملی کردن 
نف��ت و ابطال قرارداد 1933 به داوری بین المللی مراجعه ش��ود، دولت 
انگلس��تان نیز تحریم ها و محدودیت هایی را ک��ه برای صادرات ایران و 
اس��تفاده از ذخایر لیره اس��ترلینگ وضع شده، تخفیف می دهد و دولت 
آمریکا نیز فورا مبلغ 10 میلیون دالر بالعوض به ایران پرداخت خواهد 
کرد. این پیش��نهاد در مالقات دوباره س��فیر آمریکا و کاردار انگلیس در 
۸ ش��هریورماه با دکتر مصدق مجددا مطرح ش��د ک��ه این بار مصدق با 
پخ��ش اعالمیه ای از رادی��و، مخالفت خود را با این پیش��نهاد به اطالع 

مردم رساند.
محمدعلی موحد درباره پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا می نویسد: 
»کاش مص��دق آن پیش��نهاد را ب��ه عنوان ی��ک مبنا ب��رای مذاکرات 
می پذیرفت تا تحریم نفت ایران برداشته می شد. تنها مشکل مصدق در 
قبول این پیش��نهاد، غرامت بود. شرط آنها این بود که مسئله پرداخت 
غرامت به حکمیت برود. مصدق خیلی ناراحت بود. از این بابت که اینها 
در بح��ث غرامت عدم النفع هم خواهند خواس��ت. این بود که دو پایش 
را در یک کفش کرد که اینها بیایند و سقف ادعای شان را معلوم کنند. 
آنها هم حاضر نش��دند. م��ن حاال امروز می گویم ک��ه اگر دکتر مصدق 
آن پیش��نهاد را می پذیرف��ت، بهتر بود. البته او ب��ا خودش فکر می کرد 
اگر بپذیرد اول کس��انی که تکفیرش می کنند و جنجال راه می اندازند، 
همین مخالفان چپ و راس��ت بودند. از توده ها گرفته تا عوامل انگلیس 
در مجل��س و دربار و دوس��تان س��ابق مصدق که مص��دق در خاطرات 
خودش هم به آن اشاره کرده است. من فکر می کنم به هر جهت قبول 
این پیش��نهاد از نظر مصالح ایران، خیلی بهت��ر بود. هم به لحاظ اینکه 
پیش��نهادی که به مصدق دادند، بعدا همان پیش��نهاد را از دولت کودتا 

که بعدها خودشان سر کار آوردند، دریغ کردند.«
در سومین جلد از کتاب »خواب آشفته نفت«، پیامدهای عدم پذیرش 
این پیشنهاد مطرح شده است؛ اینکه دنیا در آن زمان در شرایط دیگری 
بود و بازار جهانی نفت کامال اشباع بود بنابراین انگلیس و آمریکا نیازی 
به نفت ایران نداشتند و بنا بر جنبه سیاسی ماجرا به ایران آمده بودند. 
به تعبیر موحد، »چه بسا با پذیرش آن پیشنهاد، خسارات به دموکراسی 
ب��ه لحاظ 2۵ س��ال دیکتاتوری احمقانه بر ما تحمیل نمی ش��د و از آن 

مصون می ماندیم.«

70 سال از ملی شدن صنعت نفت ایران گذشت

خواب آشفته نفت
نگـــاه

نگاهی به نیم قرن فعالیت سیاسی محمد مصدق
مصدق منهای نفت

سایه سنگین طالی س��یاه در هفتادمین سال ملی شدن صنعت 
نفت و شصت و هفتمین سال کودتای نفتی همچنان بر سر محمد 
مصدق س��نگینی می کند. نام مصدق در حالی با کودتای 2۸ مرداد 
1332 پیوند خورده اس��ت که دوره دوساله نخست وزیری او، سهم 
اندکی از نیم قرن فعالیت سیاس��ی وی را تش��کیل می دهد. با این 
ح��ال، حافظه تاریخ��ی ایرانیان، تبعات ملی ش��دن صنعت نفت و 
س��پس کودتای 2۸ مرداد را جزو مهمتری��ن و کلیدی ترین وقایع 
حیات سیاس��ی مصدق می داند. در گزارش حاضر، نگاهی کرده ایم 
به برخی از فعالیت های مصدق که ارتباطی به مسئله نفت و نهضت 
ملی ش��دن صنعت نفت ایران نداشتند، هرچند که ردپای بسیاری 
از چالش های دوران نخس��ت وزیری مص��دق را می توان در همین 

فعالیت ها نیز مشاهده کرد.
* اولین مواجهه با کودتا

در جریان کودتای س��وم اس��فندماه 1299، مص��دق والی گری 
)اس��تانداری( ف��ارس را برعهده داش��ت. زمانی که خب��ر کودتای 
مش��ترک س��یدضیاء طباطبایی و رضاخان میرپنج منتش��ر ش��د، 
مص��دق از پذیرش کودتا س��ر ب��از زد و به مخالفت آش��کار با آن 
پرداخت. جلسات سخنرانی تشکیل داد و مقاالتی نوشت که دولت 
کودتا را به خش��م آورد. به دنبال ای��ن اعتراض ها و به ناگزیر برای 
مصون ماندن از گزند کودتاچیان، از والی گری فارس اس��تعفا داد، 
تا باالخره کابینه س��یدضیاء س��قوط کرد و با روی کار آمدن قوام، 

مصدق برای وزارت دارایی انتخاب شد.
* اولین تقابل با انگلیسی ها

پ��س از س��قوط دولت ق��وام، مش��یرالدوله تش��کیل کابینه داد 
و مص��دق را ب��ه س��مت وزارت خارج��ه منصوب ک��رد؛ جایی که 
نخس��تین تقابل او ب��ا دولت انگلیس رقم خ��ورد. در دوران وزارت 
خارجه مصدق، انگلیس��ی ها مدعی ش��دند به دلیل هزینه هایی که 
برای تش��کیل پلیس جنوب انجام داده اند، 2 میلیون لیره از دولت 
ای��ران طلب دارند. مصدق نه تنها چنین ادعایی را مردود دانس��ت، 
بلکه انگلیسی ها را به اش��غالگری جزایر ایرانی نظیر جزیره الوان و 
ابوموس��ی متهم کرد. اهمیت این اعتراض زمانی مشخص می شود 
ک��ه بدانی��م در جریان مج��ادالت ارضی با برخی کش��ورهای تازه 
تاس��یس حاشیه خلیج فارس مانند امارات، دولت ایران برای اثبات 
مالکی��ت خود بر جزایر خلیج فارس همواره به مس��تندات قانونی و 
ش��کواییه های دولت قاجار خطاب به اشغالگری انگلیسی ها استناد 
کرده است. به این ترتیب، مصدق در نخستین تقابل رودرروی خود 
با انگلیس، دستمایه ای حقوقی برای تثبیت تمامیت ارضی ایران از 

خود برجای گذاشت.
* اولین هشدار برای انحراف مشروطه

آذرماه 1304، نقطه پایان سلسله قاجار بود. رضاخان با ارائه ماده 
واحده ای به مجلس پنجم ش��ورای ملی، خواس��تار انقراض دودمان 
قاجار و خلع احمدشاه شد. سیطره رضاخان بر فضای سیاسی کشور 
ب��ه گونه ای بود که از میان ۸۵ نفر از نمایندگان حاضر در جلس��ه، 
تنها پنج نفر جرأت مخالفت به خود دادند: حسن تقی زاده، حسین 
ع��الء، یحی��ی دولت آبادی، سیدحس��ن مدرس و محم��د مصدق. 
دکت��ر مصدق در جریان نطق خود ابت��دا بر کاردان نبودن و ضعف 
پادشاهان قاجار تاکید کرد تا نشان دهد مخالفتش از حب قاجاریه 
نیست. س��پس تالش های رضاخان در بازگرداندن نظم و امنیت به 
کش��ور را ستود تا نشان دهد نس��بت به این خدمات ملی و میهنی 
نیز بی تفاوت نیس��ت و نهایتا دالیل مخالفت خود را مطرح ساخت 
که نشان از دغدغه آزادی خواهی و بینش عمیق او نسبت به مفهوم 
مش��روطیت و خطر استبداد داشت. هرچند این هشدارهای مصدق 
س��رانجام کارگر نیفتاد و مش��روطه ایرانی به همان راهی رفت که 

همه می دانیم.
* اولین اعتراض خیابانی به انتخابات فرمایشی

س��ال 132۸ و در جری��ان برگزاری انتخابات مجلس ش��انزدهم 
ش��ورای ملی، نگرانی از مهندس��ی انتخابات از سوی شاه و دربار به 
اوج خود رس��ید. با همین دغدغه، مصدق به مردم فراخوان داد که 
در برابر س��اختمان مجلس تحصن کنند. او فهرستی از اسامی را با 
خود حمل می کرد که نش��ان می داد از قبل می داند قرار اس��ت چه 
کسانی پیروز انتخابات مهندسی شده شوند. این تحصن سه روز به 
طول انجامید و در نهایت نطفه تش��کیل »جبهه ملی ایران« بسته 
شد. به این ترتیب، مصدق نخستین نقش آفرینی خود در قامت یک 
مق��ام غیردولتی و غیرحکومتی را با اعت��راض خیابانی به انتخابات 
فرمایش��ی به رخ کشید تا نشان دهد بس��یج عمومی نیز بخشی از 

شیوه سیاست ورزی او را تشکیل می دهد.
* اولین مدافع جامعه مدنی

یکی از اقدامات بحث برانگیز مصدق در دوران نخس��ت وزیری، 
الیحه اختیارات نخس��ت وزیر بود؛ درخواس��تی که براس��اس آن 
مص��دق از مجلس می خواس��ت به دلیل ش��رایط خطیر کش��ور، 
مصوبات هی��أت دولت او را به عنوان تصمیم��ات قانونی مجلس 
به رسمیت بشناسند. بس��یاری چنین درخواستی از سوی دولت 
را نش��انه خوی دیکتاتوری مص��دق و گرایش او به انحصار قدرت 
دانس��ته اند، اما دست کم یک نمونه از ش��واهد تاریخی، حکایتی 
دیگر دارد. در هفتم اسفندماه 1331، دکتر عبدالعلی لطفی وزیر 
دادگس��تری وقت، الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری را در 
23 م��اده تنظیم ک��رد و با توجه به اختی��ارات دولت، به امضای 
ش��خص مصدق رس��اند. مصدق که خود تحصیلکرده حقوق بود، 
ب��ا تصویب این الیحه، امکان دخالت و نفوذ دولتمردان در کانون 
وکال را چن��ان مس��دود کرد که این اس��تقالل آهنین بعد از نیم 
قرن همچنان پابرجا مانده اس��ت. کافی است بدانیم در تمام این 
سال ها چه تالش هایی برای نقض یا دورزدن استقالل کانون وکال 
ش��ده اس��ت تا دریابیم تفاوت دولتمردی را که به دست خود به 
نهادهای مدنی قدرت استقالل می داد، با دولتمردان تمامیت خواه 

در چیست؟
»مخالف��ت مصدق با کودتا« بعدها در ماجرای توقیف کودتاچیان 
2۵ مرداد 1332 تکرار ش��د؛ »تقابل با انگلیسی ها« در جریان ملی 
شدن صنعت نفت و رد پیش��نهادات زیادهخواهانه آنان، »مخالفت 
با اس��تبداد« در تقابل با سیطره شاه بر نیروهای مسلح و مقاومتش 
در برابر »مهندس��ی انتخابات« با ابطال انتخابات مخدوش مجلس 
هفدهم. در نهایت، او س��وار بر دوش جامعه مدنی به تاریخ پیوست 

تا برای ابد، رهبر ملیگرایان آزادی خواه ایران باقی بماند.
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فرص��ت امروز: اقتصاد ایران در آخرین س��ال ق��رن عالوه بر تحریم ها با 
شیوع کرونا نیز دست و پنجه نرم کرد و در حالی که بانک مرکزی مدعی 
رشد اقتصادی مثبت در سال 1399 است، اما مرکز آمار ایران این رشد را 
منفی می داند. چند روز قبل بود که رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی 
اینس��تاگرامی از رشد مثبت اقتصادی خبر داد و نوشت: »براساس گزارش 
اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور که از فصل 
دوم س��ال جاری مثبت شده بود، در س��ه ماهه سوم سال نیز مثبت بوده 
است. رشد مثبت 3.9 درصد با نفت و مثبت 2.9 درصد بدون نفت در سه 
ماهه س��وم سال ثبت شده اس��ت بنابراین اقتصاد در دو فصل متوالی دوم 
و س��وم سال 1399 رشد مثبت داش��ت. امروز با اطمینان می توان از گذر 
اقتصاد ایران از دوره سخت تحریم و رکود ناشی از آن و ورود به دوره رشد 
مجدد اقتصادی خبر داد.« عبدالناصر همتی در حالی مدعی خروج اقتصاد 
ایران از رکود شده که طبق گفته مرکز آمار، در 9 ماهه امسال اقتصاد ایران 
هنوز در محدوده منفی به سر می برد. با این حال، برآوردها از کاهش دامنه 
رکود کرونا در اقتصاد خبر می دهد و همانطور که نتایج ش��اخص مدیران 
خرید در بهمن ماه امس��ال نش��ان داد، شامخ کل اقتصاد ایران در این ماه 
رکوردش��کنی کرد و با عبور از مرز ۵0 واحد به ۵3.73 واحد رس��ید که 

نشان دهنده خروج اقتصاد ایران از دامنه رکود است.
رشد اقتصادی سال آینده مثبت خواهد شد

در همین حال، یک اقتصاددان اعتقاد دارد: احتماال سال آینده نیز نرخ 
رشد اقتصادی مثبت خواهد شد، اما باید به این نکته توجه داشت که این 
امر به معنای آن نیست که اقتصاد می تواند یک تحول مهمی داشته باشد. 
علی دینی ترکمانی، عضو هیأت عملی موسس��ه مطالعات و پژوهش های 
بازرگان��ی با بیان اینکه احتمال نرخ رش��د اقتصادی مثبت در حد صفر یا 
حتی منفی برای امس��ال باالس��ت، می گوید: با توجه به شرایط موجود و 
همچنین مسائل کرونا، رشد اقتصادی مثبت یکی دو درصد منطقی به نظر 
نمی رسد اما با فرض درس��ت بودن برآورد اخیر بانک مرکزی درباره رشد 
اقتصادی مثبت فصل دوم و سوم امسال باید گفت که رشد اقتصادی باید 

بلندمدت باثبات و باکیفیت باشد.  
دینی ترکمانی با اشاره به اینکه سال 97 و سال 9۸ رشد اقتصادی منفی 
بود و امس��ال هم کرونا مزید بر علت ش��د و وضعیت را بدتر کرد، به ایِبنا 
می گوید: اگر نرخ رشد اقتصادی سال آینده یکی دو درصد رشد کند و این 
وضعیت سه سال دیگر تداوم داشته باشد تازه به نرخ رشد اقتصادی سال 
96 می رسیم. با توجه به اینکه میانگین میزان رشد اقتصادی در دهه 90 
به عدد صفر رسیده است بنابراین اگر ۵ سال آینده هم نرخ رشد اقتصادی 

به طور متوس��ط 4درصد باشد احتماال سطح تولید به نرخ واقعی به سال 
1390 خواهد رسید.

به گفته این اقتصاددان، این محاسبه برمبنای شاخص جی دی پی است 
و اگر شاخص جمعیت را هم در نظر بگیریم، بین 7 تا ۸ سال یک نرخ رشد 
اقتصادی 4 درصد الزم است برای اینکه سطح درآمد سرانه تازه به سال 90 
برگردد و این یعنی فرصتی که از دس��ت رفته است و جبران آن در آینده 
س��خت تر می شود؛ بنابراین بحران بیکاری و تورم به احتمال زیاد بدتر هم 
می شود. البته با توجه به تغییرات ریاست جمهوری آمریکا و امیدهایی که 
به احیای برجام می رود، احتمال دارد موتور انتظارات مقداری متوقف شود 

و تورم ناشی از انتظارات تا حدودی کنترل شود.
او با بیان اینکه تورم 40 درصدی سال جاری ممکن است در سال آینده 
به 30 الی 3۵ درصد برسد، می افزاید: الزمه شاخص مهم بیکاری نیز این 
اس��ت که چرخ فرآیند انباشت س��رمایه به حرکت دربیاید، اما حدود 7۵ 
تا 76 هزار پروژه س��رمایه گذاری ناتمام وجود دارد و بودجه بس��یار کالنی 
می خواهد که فقط این پروژه تکمیل شود؛ بودجه ای به میزان بودجه سال 
آینده. در این میان بودجه هم در حال از دست دادن کارکرد انباشتی خود 
اس��ت یعنی کل بودجه صرف هزینه های جاری می ش��ود بنابراین چیزی 
برای انباش��ت سرمایه نمی ماند. این در حالی است که رشد اقتصادی باید 
دو وجه مهم و اصلی داش��ته باشد، نخست اینکه از محل انباشت سرمایه 

باشد و دوم اینکه ظرفیت سازی تولیدی جدید ایجاد شود.
به اعتقاد وی، در سال های گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده و حاال 
این امکان وجود دارد که با اس��تفاده از بخشی از ظرفیت های خالی شده 
نرخ رشد اقتصادی مثبت شود که طبیعتا تاثیری بر کاهش میزان بیکاری 
و ایجاد شغل برای فارغ التحصیالن جوان دانشگاهی نمی تواند داشته باشد.
دینی ترکمانی با اشاره به اینکه نقدینگی در سال آینده هم رشد قابل توجهی 
خواهد داشت، می گوید: این امر به این دلیل است که اقتصاد ما توانایی تبدیل 
نقدینگی به ظرفیت تولیدی مولد را ندارد بنابراین انتظار می رود فش��ارهای 
تورمی از این محل در سال آینده تقویت شود. از سوی دیگر ممکن است این 
نرخ از محل انتظارات تورمی مقداری کنترل شود چراکه به نوعی بازارها هم در 

رکود افتادند و احتمال دارد میانگین تورم کمتر از امسال شود.  
او با تاکید بر اینکه تورم از کسری بودجه می آید، می افزاید: وقتی کسری 
بودجه وجود داش��ته باش��د طبیعی اس��ت که دولت به استقراض از بانک 
مرکزی رو می آورد و پایه پولی باال می رود یا ممکن اس��ت ش��بکه بانکی 
درگیر اس��تقراض از بانک مرکزی بش��ود و پایه پولی افزایش یابد. تجربه 
س��ال های گذشته نش��ان داده خود نقدینگی موجب بروز تورم نمی شود، 

یعنی قبل از انقالب هم نرخ رش��د نقدینگی معادل میزانی اس��ت که بعد 
از انقالب رش��د کرده اس��ت. آنچه عامل اصلی تلقی می شود، آن است که 
نقدینگی که س��ال های گذشته در قالب تس��هیالت و اعتبارات در اختیار 
پروژه ها و بنگاه های تولیدی قرار می گرفت، تبدیل به ظرفیت های تولیدی 
نمی شد و در قالب 76 هزار پروژه ملی و استانی ناتمام روی دست اقتصاد 

مانده است.
از رشد فزاینده نقدینگی تا تقویت فشارهای تورمی

این عضو موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به افزایش 
پای��ه پولی می گوی��د: در حال حاضر افزایش پایه پول��ی در نهایت تبدیل 
به هزینه های جاری می ش��ود و اگر تبدیل به هزینه های سرمایه گذاری با 
کیفیت باال می شد آن زمان رابطه نقدینگی با تورم می توانست تغییر یابد. 
به این دالیل س��اختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد انتظار می رود که 
رش��د نقدینگی موجب تقویت فشارهای تورمی شود. محاسبات نرخ رشد 
اقتصادی برمبنای این اس��ت که ارزش افزوده شاخص تولید ناخالص ملی 
تغییراتش نس��بت به س��ال قبل ارزیابی شود که البته باید با نرخ واقعی و 

ثابت باشد و  بانک مرکزی نیز این مالحظات را در نظر گرفته است.
دینی ترکمانی ادامه می دهد: ممکن اس��ت امس��ال ه��م میانگین نرخ 
رش��د اقتصادی 1.۵ یا 2 درصد بشود که به هر حال وقتی سال های قبل 
ظرفیت ها خیلی افت کرده است از یک جایی به بعد اقتصاد می تواند خود 
را احی��ا کند اما تا بخواهد به وضعیت اولیه خود برس��د زمان خواهد بود. 
درست است که در این مسیر قرار گرفتن، نشانه مثبتی است اما برای اینکه 
آس��یبی که وارد شده جبران ش��ود به زمان طوالنی نیاز است. برای اینکه 
این مسیر به درستی طی شود باید شاهد رشد با ثبات و بلندمدت باشیم 
چراکه ممکن اس��ت اتفاقی رخ دهد و این ش��اخص به رشد منفی تبدیل 
شود بنابراین آنچه مهم تلقی می شود این است که آیا اقتصاد ایران قابلیت 
این را دارد که از این به بعد در دوره زمانی بلندمدت نرخ رش��د اقتصادی 

مثبت داشته باشد؟
به گفته وی، تجربیات گذشته نشان می دهد در صورت وجود رویه هایی 
که تاکنون بوده است، رشد اقتصادی ما در بلندمدت باثبات نیست و نوسان 
زی��ادی دارد به نحوی که در دهه جنگ منفی، در دهه 70 و ۸0 مثبت و 
دهه 90 نیز تاکنون صفر ش��ده اس��ت. به نظر می رسد در سال های بعد از 
انقالب میانگین نرخ رشد اقتصادی ساالنه به 1.۵ درصد رسیده که عملکرد 
بس��یار ضعیفی است و به معنای این اس��ت که اقتصاد ایران فرصت های 
تاریخی را از دس��ت داده که جب��ران آن در آینده به خصوص با رویههای 

کنونی بسیار سخت خواهد بود.

اقتصاد ایران آخرین سال قرن را چطور پشت سر گذاشت؟

در تنگنای تحریم و کرونا

سال 99 را باید سال عجیب بازار مسکن دانست، سالی که از خردادماه 
تقریبا هر روز بر قیمت ملک افزوده شد.

به گزارش خبرآنالین، جهش قیمت مسکن در سال 99 آنچنان زیاد بود 
که کس��انی که شاید ماه ها برای خرید خانه برنامه ریزی کرده بودند، توان 
اقتص��ادی خود را در برابر جهش قیمت ها از دس��ت دادند. از خردادماه تا 
تقریبا آبان ماه امسال هر روز بر قیمت ملک افزوده می شد و مالکان خود 
نس��بت به تعیین قیمت ها اقدام می  کردند و مشاوران امالک نیز ناچار به 
تبعیت از نظر مالکان بودند، به طوری که در تابستان امسال میزان تقاضا 
در بازار آنچنان افزایش یافت که مصرف  کنندگان واقعی را دچار مشکالت 
فراوان ساخت زیرا هیچ قیمت مشخصی در بازار وجود نداشت و خریداران 

دائم در حال کنترل نرخ ها بودند.
س��رانجام از نیمه پاییز، بازار مس��کن با آرامش نسبی همراه شد و سیر 
صعودی نرخ ها کندتر از هر زمان دیگری ش��د. از آن زمان تاکنون بازار در 
رکود نسبی فرو رفته و مصرف کنندگان و خریداران همچنان در فاز انتظار 

برای کاهش بیشتر نرخ ها به سر می برند.
در این باره، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک، سال 

99 را سال پرتالطم بازار مسکن نامید و گفت: بازار مسکن در سال 99 بازار 
بس��یار پرتالطمی بود. در خردادماه بانک مرکزی اعالم کرد که 4۸درصد 
بر قیمت مس��کن افزوده ش��ده در حالی که در واقعیت و کف بازار میزان 
افزایش قیمت ملک بین ۸ تا 13 درصد بود. با توجه به آمارهای متناقض 
اعالم شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متاسفانه گفته شد عامل 
گرانی مسکن، مشاوران امالک هستند؛ در حالی که ما و همکاران مان در 
تالش برای پایین آوردن قیمت مس��کن بودیم و در این راه رسانه  ها به ما 
کمک کردند و این تالش منجر به کاهش 10 تا 1۵ درصدی نرخ مسکن 
در بازار ش��د. او ادام��ه داد: پس از آن مرکز آمار اع��الم کرد که بر قیمت 
مسکن 9درصد افزوده شده و بدین ترتیب بار دیگر بازار دچار تالطم شد.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به اینکه بازار مسکن در سال 99 
به طور مس��تمر و دائمی در تالط��م قیمتی بود، گفت: همچنین در طول 
سال 99 شاهد اظهارنظر کارشناسان ناشناخته و فراوانی در بخش مسکن، 
حقوق مس��کن، حق و حقوق مش��اوران امالک و ... بودیم که بر مس��ئله 
تالطم نرخ ها در بازار دامن زدند و همه این موارد س��بب ناآرامی و تالطم 
بازار مسکن در طول سال شد. متاسفانه شاهد نبود هماهنگی میان وزارت 

راه و شهرسازی، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و اتحادیه مشاوران امالک 
هستیم و این مسئله سبب اظهارنظرهای مختلف شده که تاثیرات آن در 

بازار مسکن قابل مشاهده است.
وی س��پس درباره حجم معام��الت خرید و فروش ملک در س��ال 99 
توضیح داد: در بعضی از ماه های امسال با کاهش 40 تا 4۵ درصدی حجم 
معام��الت و در برخی ماه ها نیز ش��اهد اف��ت 3۵ درصدی تعداد معامالت 
مس��کن در بودیم. البته به طور میانگین در طول سال 99 نسبت به سال 

9۸ شاهد افت 3۸درصدی حجم معامالت در بازار مسکن بودیم.
قلی خس��روی درباره وضعیت بازار رهن و اجاره مس��کن در س��ال 99 
نی��ز گفت: به خاطر ش��یوع کرونا، بعضی از مالکان به درخواس��ت س��تاد 
مل��ی مقابله با کرونا احترام گذاش��تند، قراردادهای قبلی را تمدید کردند 
و مس��تاجران جابه جا نش��دند. در این بین، عده ای که با توجه به افزایش 
حداکثر 2۵درصدی نرخ اجاره بها، اقدام به عقد قرارداد با حداکثر 1۸درصد 
افزایش نرخ نسبت به قرارداد قبلی کردند. تعداد فایل های اجاره و همچنین 
میزان جابه جایی مس��تاجران در طول سال 99 نسبت به سال 9۸ حدود 

60 درصد کاهش داشت.

نگاهی به وضعیت بازار مسکن در سال 99

سال عجیب مسکن به پایان رسید

یادداشت

اقتصاد ایران در افق 1400

شرایط اقتصادی در س��ال 99 در مقایسه با سال های گذشته 
بسیار سخت بود و می توان این سال را سخت ترین سال اقتصادی 
ایران دانس��ت. همه گیری کرونا در این سال نه تنها اقتصاد ایران 
بلک��ه اقتصاد جهان را متوقف کرد. ش��یوع کووید-19 قوی ترین 
اقتصادهای جهان را هم به زانو درآورد و باعث ش��د نرخ تورم و 
بیکاری دورقمی را ثبت کنند. میلیون ها نفر در سطح جهان نیز 
به دلیل همه گیری این ویروس بیکار شدند. اثر همه گیری کرونا 
برای ایران شدیدتر بود، چراکه اقتصاد ایران با چالش های ناشی 
از تحریم هم دس��ت وپنجه نرم می کرد. تحریم هایی که در سال 
99 به اوج خود رس��ید، هرچند نقطه آغاز آن سال 97 بود. این 
نکته را هم باید در نظر گرفت که در 4 دهه گذشته از جمله در 
س��ال های 91 و 92، بنیان اقتصاد ایران به دلیل تحریم، ضعیف 

شده است.
اما با وجود همه شوک ها، اقتصاد ایران در رویایی با مشکالت، 
ت��اب آور بود. تورم و نرخ بیکاری دو رقم��ی که تجربه کردیم از 
عوارض ش��وک ها و اخالل های ناشی از تحریم و کرونا در اقتصاد 
بود، اما اوضاع در سال 1400 چگونه پیش  می رود؟ پیش بینی ها 
از کاه��ش عوارض کرونا و توزیع همگانی واکس��ن خبر می دهد. 
در چشم اندازی که از وضعیت اقتصادها در ماه های آینده ترسیم 
ش��ده، جهان از مانع کرونا عب��ور می کند. بهبود وضعیت اقتصاد 
ایران در سال آینده، عالوه بر تحقق شرط عبور از کرونا و توزیع 
واکس��ن، به بهب��ود تعامالت تجاری و روابط بانکی هم بس��تگی 
دارد بنابرای��ن اگر عوارض تحریم در کنار عوارض کرونا در ایران 
به کمترین س��طح برسد، می توان س��ال 1400را نسبت به سال 
99، سال بهتری دانست. دور از ذهن نیست که در سال 1400، 
مثل سال های 9۵ و 96، ایران رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه 
کند. این ظرفیت در اقتصاد ایران وجود دارد مگر بعضی حوادث 

غیرمترقبه، معادالت را تغییر دهد.
امروز همه می گویند در بخش تولید مشکلی نیست و در بخش 
توزیع مش��کل داریم. رئیس جمهور هم به این نکته اش��اره کرده 
اس��ت که تولید در کش��ور متولی دارد، توزی��ع متولی ندارد اما 
کمبودهای��ی که ام��روز در بازار انواع و اقس��ام کاالها می بینیم، 
نه صرفا ناش��ی از مش��کالت درونی و س��اختاری، بلکه ناشی از 
تحریم هاس��ت. در تحلیل اوضاع کنونی نمی توان مسئله تحریم 
را در نظر نگرفت. در س��ال های گذشته، انواع و اقسام محصوالت 
خارجی در بازار کش��ور عرضه می ش��د، اما ای��ن روزها با وجود 
ص��دور مجوز ب��رای بازارچه های مرزی، در نق��ل و انتقال پول و 
تجارت دچار مش��کل شده ایم و این یک واقعیت است. تحریم ها 
روند تجارت کشور را مختل کرده و نقش اصلی را در چالش های 
ام��روز ایفا می کند. هرچند نقاط ضعف��ی که در مدیریت داریم، 
غیرقاب��ل کتمان اس��ت، اما اینکه منابع ارزی ما در کش��ورهای 
دیگر بلوکه ش��ده و صرف تامین نیازهای مردم نمی شود، ناشی 

از همین تحریم ها است.

نرخ بیمه حداقل 45 درصد افزایش می یابد
گمانه زنی ها درباره نرخ بیمه شخص ثالث

ق��وه قضائی��ه در حالی ن��رخ دی��ه را 4۸0 میلیون توم��ان برای 
س��ال1400 اع��الم کرد که ش��ورای عال��ی بیمه قرار اس��ت امروز 
چهارش��نبه برای نرخ بیمه شخص ثالث تصمیم بگیرد و البته رشد 

4۵ درصدی حق بیمه نیز متصور است.
به گزارش مهر، قوه قضائیه روز گذش��ته )سه ش��نبه( نرخ دیه را 
برای س��ال 1400 مع��ادل 4۸0 میلیون تومان اع��الم کرد؛ نرخی 
ک��ه اغلب فعاالن صنعت بیمه نس��بت به افزایش بی حد و حصر آن 
هش��دار داده اند؛ چراکه به تبع نرخ دیه قطعا باید نرخ بیمه نامه های 
ش��خص ثالث نیز رش��د کند و این امر، ضربه سنگینی را نه تنها به 
مردم، بلکه به شرکت های بیمه وارد خواهد آورد. برمبنای آنچه که 
قوه قضائیه به عنوان نرخ دیه اعالم کرده، نرخ دیه در ماه های حرام 
به بال��غ بر 640 میلیون تومان خواهد رس��ید که به تبع آن، مردم 
هم باید حق بیمه بیش��تری را برای بیمه نامه های شخص ثالث خود 

پرداخت کنند.
شورای عالی بیمه نیز قرار است در جلسه کاری صبح چهارشنبه 
در مورد نرخ بیمه ش��خص ثالث برمبنای نرخ دیه اعالمی از س��وی 
قوه قضائیه تصمیم گی��ری کند، اما پیش بینی ها حکایت از آن دارد 
که نرخ بیمه ش��خص ثالث برای س��ال 1400 با افزایش 40 تا 4۵ 
درص��دی مواج��ه خواهد ش��د. در این میان نگران��ی برخی فعاالن 
صنع��ت بیمه از حذف بیمه نامه های ش��خص ثالث از س��بد خرید 
خانوارها است؛ چراکه به نظر می رسد حداقل حق بیمه برای برخی 
از خودروهای پرمصرف به بالغ بر ۵ میلیون تومان خواهد رسید که 
این امر با توجه به کاهش قدرت خرید مردم منجر به کاهش خرید 
بیمه نامه ها خواهد ش��د. موضوع دیگر به تبعات اجتماعی ناش��ی از 
عدم خری��د بیمه نامه های ثالث برمی گردد، چراک��ه با عدم توانایی 
پرداخت دیه در قتل و جرح غیرعمد، آمار زندانیان به شدت افزایش 
یافت��ه و این امر مش��کالت و معضالت اجتماعی خ��اص خود را به 

همراه خواهد داشت.
در ای��ن زمینه، س��عید وص��ال، دبیر انجمن صنفی ش��رکت های 
خدماتی بیمه پیش��تر با بیان اینکه هر سال قوه قضائیه نرخ دیه را 
ت��ا 30 درصد باال می برد، گفته بود: اکنون نرخ بیمه ش��خص ثالث 
ب��رای رنج معمول��ی از خودروها، حدود 2 میلیون تومان اس��ت که 
اگر قوه قضائیه قرار باش��د نرخ را همانند س��ال های گذش��ته تا 30 
درص��د افزای��ش دهد، نرخ بیمه به 3 تا 4 میلیون تومان می رس��د. 
البته باید توجه داش��ت که نرخ بیمه ش��خص ثالث برای کامیون ها 
و ماشین های س��نگین به 10 میلیون تومان می رسد که همین امر 
سبب شده تا خرید بیمه نامه از سبد هزینه های خانوارها خارج شده 
و معم��وال افراد خرید آن را به تعویق می اندازند و مش��مول جریمه 
می ش��وند بنابراین با توجه به اینکه امس��ال در کشور با تورم باالیی 
مواج��ه بوده و نرخ همه اقالم از جمله ش��تر که مبنای تعیین نرخ 
دیه اس��ت، به شدت باال رفته اس��ت، مبلغ دیه هم ممکن است اگر 

برمبنای تورم باشد، افزایش 30 تا 40 درصدی را تجربه کند.
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سودده ترین بازار سال آینده ایران کدام بازار است؟
بازدهی بازار سرمایه در سال 1400

به اعتقاد یک کارشناس بازار سرمایه، هرچند نباید از این بازار انتظار رشدی مثل 
نیمه نخست سال 99 داشت، اما با این حال، بازار سرمایه در ماه های آینده نیز باز 

هم سودده خواهد بود.
بهنام صمدی در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی افتاده است که روند شاخص 
کل بورس صعودی شده است به خبرآنالین، گفت: در روزهای پایانی سال هستیم و 
تسویه اعتبارات به پایان رسیده است و از طرف دیگر فروش اوراق دولتی نیز به پایان 
رس��یده است چراکه از نظر بودجه به سقف نزدیک شده اند و عمال این دو موضوع 
که باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه می شده است پرونده اش بسته شده است.

او ادام��ه داد: از طرف دیگر مصوبه ب��ورس درخصوص صندوق های درآمد ثابت 
)که براساس آن هر چقدر صندوق های درآمد ثابت بزرگتر می شوند باید 1۵ درصد 
از دارایی ش��ان را در بازار بورس س��رمایه گذاری کنند و 3 درص��د آن باید تا پایان 
اسفندماه در بازار بورس سرمایه گذاری شود( یک شوک مثبت خوب به بازار سرمایه 
وارد کرد و دوباره توانست روند بورس را مثبت کند. البته این طور نیست که روند 
نزولی و صعودی بورس ابدی باش��د بلکه این روند دوره ای است و صعود و نزول در 
چند موج انجام می شود و در حال حاضر سیکل نزول بازار به پایان رسیده است و 
از نظر تکنیکالی باعث می ش��ود تا سرمایه گذاران دست به خرید بزنند و نقدینگی 

خود را وارد این بازار کنند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در بازار جهانی هم واقعا برخی از شرکت های 
صادرات محور خیلی س��ود کردند چراکه در مدت ریزش بورس در چند ماه اخیر 
قیمت نفت به طرز چش��مگیری افزایش یافت و یا مثال مس از 3 الی 4 هزار دالر 
به 9 هزار دالر رسید و اکثر کاالها در بازارهای جهانی صعودی شدند و همین امر 
چشم انداز شرکت های صادرات محور را روشن تر کرده است. بحث سیاست خارجی 
نیز در این مدت بازار را درگیر کرد و از سوی دیگر القای موضوع رسیدن قیمت دالر 

به 1۵ هزار تومان، کمی گنگی برای تصمیم گیران پدید آورد.
صمدی با اشاره به از بین رفتن خوش بینی ها پس از استقرار بایدن گفت: هرچه 
جلوتر می رویم می بینیم سیاست خارجی بایدن نه تنها بهتر از ترامپ نیست بلکه 

با وضعیت بدتری روبه رو هستیم چراکه بایدن می تواند اروپا را با خود همراه کند. 
او درخصوص پیش بینی قیمت دالر نیز گفت: در حال حاضر بازار شاهد رسیدن 
قیمت دالر به کف است و خیال سرمایه گذاران را تا حدی راحت کرده است. البته 
بازار س��رمایه مشکلی با پایین آمدن نرخ ارز ندارد و موضوع این است که یک عدم 
اطمینانی در بازار وجود داشته است که سرمایه گذاران به واسطه آن نمی توانستند 
درست تحلیل کنند و آن فضای ابهام باعث می شد تا سرمایه گذاران ریسک خرید 

سهام را به جان نخرند.
وی در ادام��ه اف��زود: از طرف دیگ��ر آمارهای بانک مرک��زی درخصوص میزان 
نقدینگی منتشر ش��ده است که نشان می دهد همچنان چاپخانه بانک مرکزی در 
حال چاپ پول اس��ت و س��ال آینده نیز قطعا تورم خواهیم داشت چه با توافق چه 
بی توافق. براس��اس آمارهای ارائه شده میزان نقدینگی ساالنه 30 تا 40 درصد باال 
م��ی رود و این خودش 30 تا 40 درصد در س��ال آینده تورم ایجاد خواهد کرد. در 
مجموع قیمت سهام ها نیز طی چند هفته اخیر به پایین ترین حد ممکن رسید و 
ش��رایط خرید نیز مهیا ش��د از این رو در حال حاضر نقدینگی در حال حرکت به 
س��مت این بازار است و این روند صعودی حداقل تا انتخابات ادامه خواهد داشت و 
ممکن است بعد از انتخابات نیز ادامه پیدا کند. در بودجه سال آینده نیز پیش بینی 
ش��ده اس��ت که حدود 9۵ هزار میلیارد تومان از فروش سهام درآمدزایی خواهیم 
داشت و وقتی شرایط بازار مساعد نباشد مسئوالن نمی توانند چنین رقمی را از بازار 

سهام انتظار داشته باشند.
این کارش��ناس بازار سرمایه در انتها در پاسخ به این پرسش که بازار سرمایه در 
ماه های آینده چند درصد س��وددهی خواهد داش��ت، گفت: این موضوع که از بازار 
رش��دی مثل شش ماهه یا حتی سه ماهه اول سال 99 انتظار داشته باشیم کمی 
بعید اس��ت، ولی بازار قطعا س��ودده خواهد بود و این احتمال وجود دارد که بورس 
س��ودده ترین بازار در سال آینده باشد. اگر ش��رایط مساعد باشد هر چقدر اقتصاد 
جهانی تحت تاثیر تزریق واکسن کرونا بهبود پیدا کند و قیمت کاالها در بازارهای 
جهانی رش��د پیدا کند احتمال اینکه سهم ها به سقف قبلی برسند باالتر می رود و 
خیلی از کسانی که رو سقف سهام خریدند می توانند خود را از زیان دربیاورند و در 
حال حاضر نیز برای پیش بینی دقیق کمی زود است و باید شرایط بازار سرمایه را 

در بعد از تعطیالت نوروز نیز دید.

خبرنــامه

ش��صتمین اجالس مجمع س��الیانه بانک مرکزی روز گذشته با حضور 
رئیس جمهور برگزار ش��د و حس��ن روحانی با بیان اینکه بانک مرکزی و 
بانک های ما باید با دست باز با دنیا تعامل کنند، گفت اگر برای همکاری با 
کشورها اهمیت قائلیم باید کاری کنیم که بانک ها بتوانند بدون نگرانی با 

بانک های ایران تعامل داشته باشند.
رئیس جمهور به تقسیم شرایط کشور به دو دوره قبل و بعد از سال 97 
اش��اره کرد و افزود: از س��ال 94 تا 96 با اقدامات انجام ش��ده از سوی این 
دولت و عبور از تحریم ها، آمار و ارقام کش��ور در رشد اقتصادی، نرخ تورم 
و اشتغال افتخارآمیز است. در این دوره در هر فصل بالغ بر 700 هزار نفر 
اشتغال خالص در کشور ایجاد شد، تورم را تک رقمی کردیم و در سال 9۵ 
رش��د اقتصادی ایران باالترین رشد اقتصادی در جهان بوده است که این 

یک افتخار بزرگ است.
او با بیان اینکه تحریف واقعیت های کشور و دستاوردهای درخشان دولت 
تا پیش از جنگ تمام عیار اقتصادی، ظلمی بزرگ اس��ت، گفت: در سال 
97 از س��وی فردی که به هیچ پیمان و اص��ل و قاعده ای پایبند نبود، به 
یک جنگ اقتصادی تمام عیار فرا خوانده ش��دیم و پیش بینی کارشناسان 
اقتصادی این بود که بر اثر فشارهای بی سابقه و تحریم های همه جانبه تا 

پیش از سال 97 تورم کشور سه رقمی خواهد شد.
روحانی با اشاره به اینکه اگر اقدامی برای مدیریت این شرایط نمی کردیم 
شاهد تورم 3رقمی هم می بودیم، ادامه داد: با تالش های دولت و مسئوالن 
اقتصادی در پایان س��ال 97 و با ورود به س��ال 9۸ توانس��تیم به تدریج 
وضعیت را کنترل کنیم به شکلی که نرخ افزایشی تورم معکوس شده و رو 
به کاهش گذاش��ت و در حالی که در طول س��ال 9۸ روند نرخ تورم رو به 
کاهش بود متأسفانه در پایان این سال با بحران جدیدی به نام همه گیری 

کرونا مواجه شدیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه کس��انی که تحریم های بی سابقه و جنگ 
تمام عیار اقتصادی علیه ایران را طراحی کردند، هدف شان فروپاشی اقتصاد 
ایران بود، گفت: اگرچه فش��ارهایی به مردم تحمیل ش��د، ام��ا امروز و با 
گذش��ت سه س��ال از آغاز جنگ اقتصادی، اقتصاد کشور همچنان سرپا و 
رو به جلو اس��ت و طرح های عمرانی و زیربنایی که هر پنجشنبه در طول 
س��ال 99 افتتاح شده اند، پرچمی برای اعالم شکست تالش های دشمنان 

به حساب می آید.
وی به برخی طرح های افتتاح ش��ده در پوی��ش ملی تدبیر و امید برای 
جهش تولید اشاره کرد و افزود: شاید افتتاح طرح های عظیمی مثل احداث 
خطوط انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به مناطق شرقی و مرکزی 
کشور در ش��رایط عادی چندان مهم نباش��د، اما وقتی در شرایط تحریم 
همه جانبه هر هفته شاهد افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی چنین طرح هایی 
هس��تیم نش��ان می دهد که اقتصاد کش��ور همچنان فعال و پویا به پیش 

می رود.
به گفته رئیس جمهور، مدیریت در شرایط جنگی بسیار پیچیده و سخت 
است و بنده که سابقه مدیریت در دوران جنگ تحمیلی را دارم و در این 
جنگ اقتصادی نیز به فرمان مقام معظم رهبری فرمانده جنگ اقتصادی 
بودم، صمیمانه از زحمات همه سرداران خط مقدم این جبهه که مسئوالن 

اقتصادی کشور هستند، تشکر می کنم. البته این تشکر به معنای آن نیست 
که عملکرد ما نقص و اش��تباهی نداش��ته، اما در برابر کار بزرگی که انجام 

شده، باید انصاف و اعتدال را در روایت رخدادها و تاریخ رعایت کنیم.
روحانی با اش��اره به اقدامات دولت در راس��تای اص��الح نظام بانکی، 
س��اماندهی بانک ها و تعطیل کردن مؤسسات غیرمجاز، ادغام بانک های 
نظام��ی و راه اندازی س��امانه های متعدد برخط از س��وی بانک مرکزی، 
گف��ت: در کدام دوره س��راغ دارید ک��ه حتی در ش��رایط عادی چنین 
اقدامات بزرگی انجام ش��ده باش��د. راه اندازی هر س��امانه برخط اقدامی 
مؤثر در راس��تای شفاف س��ازی و مبارزه با فساد است که در این دولت 
ب��ا قوت و قدرت دنبال ش��د. در ای��ن دولت حتی در زمین��ه مبارزه با 
پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم اقدامات بسیار ارزنده ای انجام دادیم، 
اما متأس��فانه نتوانستیم در عرصه اطالع رس��انی درباره آنها موفق عمل 

کنیم که این جای تأسف دارد.
او ادام��ه داد: دول��ت 4 الیحه ب��رای مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی 
تروریسم به مجلس ارائه کرد که هم در مجلس تصویب شد و هم ایرادات 
شورای نگهبان به آنها رفع شد، اما متأسفانه در جای دیگری گیر افتاده اند 
و جمهوری اس��المی ایران که در منطقه س��ردمدار مبارزه واقعی با فساد، 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم است نتوانسته در عرصه افکار عمومی این 

تالش های خود را به خوبی اطالع رسانی کند.
روحانی تصریح کرد: بانک مرکزی و دیگر بانک های ما باید با دست باز با 
دنیا تعامل کنند و ما حداقل اگر برای همکاری با کشورهای دوست اهمیت 
قائل باش��یم، باید کاری کنیم که بانک های مرکزی و دیگر بانک های این 
کش��ورها بتوانند بدون نگرانی از ایجاد حاشیه و مشکل با بانک های ایران 

تعامل داشته باشند.
رئیس جمهور س��پس از تالش های مس��ئوالن بانک مرکزی در دوران 
تحریم و همه گیری کرونا برای تأمین منابع مالی الزم جهت خرید واکسن 
و همچنین ارائه تسهیالت به آسیب دیدگان کرونا تشکر کرد و گفت: بانک 
مرکزی فش��ارهای ناش��ی از تحریم و محدودیت های ایجاد شده ناشی از 
همه گی��ری کرونا را توأمان به دوش کش��ید که صمیمانه از زحمات همه 
مسئوالن آن تشکر می کنم. می توانم این اطمینان را به مردم بدهم که سال 
آینده هم در زمینه رفع تحریم ها و هم در زمینه واکسیناسیون و مقابله با 

همه گیری کرونا سال موفق و بهتری پیش رو داریم.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در ش��صتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی 
از تالش حداکثری این بانک برای کنترل نقدینگی علی رغم شوک ارزی 
و شیوع کرونا خبر داد و به تشریح تحوالت اقتصاد کشور و اقدامات بانک 
مرکزی درخصوص مدیریت بازار ارز، تامین ارز کاالهای اساسی و مدیریت 

نقدینگی پرداخت.
عبدالناصر همتی با اش��اره به فش��ار بی سابقه تحریم ها بر اقتصاد کشور 
گفت: علی رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت در سال جاری، بانک 
مرکزی موفق به تامین ارز 10 میلیارد دالر با نرخ ارز ترجیحی برای واردات 
کاالهای اساسی، دارو و نهاده های دامی و مواد اولیه واحدهای تولیدی شد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مشکالت ناشی از شیوع کرونا 
فش��ار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد و ش��رایط سخت و بی سابقه ای 

برای سیاس��ت گذاری پولی و ارزی ایجاد کرد، افزود: از این لحاظ برای 
حمای��ت از اقتصاد 42 هزار میلیارد توم��ان وام کرونایی تخصیص داده 
ش��د که از این میزان 2۸.۵ هزار میلیارد تومان مختص خانوارها بود. با 
ای��ن حال بانک مرکزی حداکثر تالش خ��ود را برای مدیریت نقدینگی 
انجام داد و با وجود کاهش قابل مالحظه درآمد ارزی و ش��وک ناشی از 
کرونا، متوسط رشد نقدینگی در سه سال گذشته 30.3 درصد بوده که 
این میزان از متوسط 20 سال گذشته تنها 2.۸ درصد بیشتر بوده است.
ب��ه گفته همتی، با کمک وزارت اقتصاد طی 41 حراج توانس��تیم 11۵ 
هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برس��انیم و اگر این کار انجام 
نمی پذیرفت پایه پولی 32 واحد درصد و نقدینگی 26 واحد درصد افزایش 

می یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.
همتی سپس به رش��د اقتصادی 2.2 درصدی کشور در 9 ماهه امسال 
اش��اره کرد و گفت: افزایش رش��د اقتصادی طی فصول دوم و س��وم سال 
1399 نویدبخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی 

از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.
رئیس کل بانک مرکزی، اجرای موفق ادغام بانک های وابسته به نیروهای 
مس��لح را پروژه ای مهم در راستای اصالح ساختاری نظام بانکی دانست و 
گفت: درخصوص اصالح ناترازی بانک ها که س��ابقه ای طوالنی در اقتصاد 
کش��ور دارد اقدامات موثری توسط بانک مرکزی انجام شده که نتایج آن 
به مرور نمایان خواهد شد. همچنین اجرای عملیات بازار باز به عنوان یک 
سیاس��ت پولی نوین مبتنی بر کنترل نرخ سود که سال ها در نظام بانکی 
مغفول مانده بود از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال جاری بود که منجر 
به بازتعریف رابطه بانک مرکزی و بانک ها شده و مسیر اصالح ناترازی های 

بانکی را هموارتر می کند.

روحانی در شصتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی:

بانک های ایرانی باید بتوانند با بانک های دنیا تعامل کنند

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

بانکنـامه
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شورای عالی بورس:
دامنه نوسان معامالت بورس افزایش می یابد

س��خنگوی ش��ورای عالی بورس از تصویب س��ه سیاست کلی 
درخصوص افزایش دامنه نوس��ان در جلس��ه سه شنبه این شورا 
خب��ر داد. محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه ش��ورای عالی 
بورس در راستای تغییر دامنه نوسان، سه سیاست کلی را تبیین 
و تصویب کرد، افزود: بر این اساس، نخست افزایش دامنه نوسان 
مورد تاکید ش��ورا قرار گرفت؛ دوم این افزایش به شکل تدریجی 
هم��راه با اطالع رس��انی کام��ل و آمادگی بازار انجام می ش��ود و 
همچنین مقرر ش��د که همراه با سیاس��ت افزایش دامنه نوسان 
فرهنگ س��ازی و ترویج روش های س��هامداری غیرمس��تقیم نیز 

انجام شود.
او ادامه داد: با این س��ه سیاس��ت کلی، تعیین عدد دامنه نوسان 
به س��ازمان بورس واگذار ش��د؛ همچنین جمع بندی ها در روزهای 
بعدی انجام و نظرات صاحبنظران و کارشناسان نهادهای مالی اخذ 
می شود تا در نهایت به تصمیمی برسیم که موردنظر و اجماع  طیف 

وسیع سهامداران باشد.
دهقان دهنوی س��پس به دیگر دستورات جلسه این شورا در روز 
سه شنبه اش��اره کرد و افزود: بودجه 1400 س��ازمان بورس نیز به 
تصویب رسید. همچنین دستور سوم به اوراق مالی جدید اختصاص 
داش��ت که طراحی آن در سازمان بورس و بورس انرژی انجام شده 

و به تایید شورای فقهی هم رسیده بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: شورای عالی بورس 
ه��م این موضوع را تصویب ک��رد و به این ترتیب اوراق صرفه جویی 
انرژی برای کارخانه ها و شرکت های مختلفی که بتوانند در مصرف 
انرژی صرفه جویی کنند، طراحی و اجرا خواهد شد. این صرفه جویی 
در قالب اوراقی خواهد بود که در بازار مورد داد و ستد قرار می گیرد 

و قابلیت نقدشوندگی خواهد داشت.

نحوه پرداخت سود سال 98 سهام عدالت 
مشخص شد

مصوبه ش��ورای عالی بورس درخصوص نحوه پرداخت سود سهام 
عدالت اعالم ش��د که براس��اس آن، س��ود قابل تقسیم 36 شرکت 
بورس��ی و فرابورسی به همه مش��موالن اعم از روش سرمایه گذاری 

مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می شود.
مدیری��ت نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس درخص��وص نحوه 
پرداخت س��ود س��هام مش��موالن س��هام عدالت، اعالم کرد: طبق 
مصوبه 12 اسفند ش��ورای عالی بورس، مقرر شد سود قابل تقسیم 
ش��رکت های س��رمایه گذار پذیر س��هام عدالت ش��امل 36 شرکت 
بورس��ی و فرابورسی متعلق به تمامی مش��موالن سهام عدالت اعم 
از مس��تقیم و غیرمس��تقیم از محل عملکرد س��ال مالی منتهی به 
ش��هریور 99 که مجامع ساالنه آنها در سال 99 برگزار شده توسط 
س��پرده گذاری مرکزی تجمیع ش��ده و به نحو زیر بین مش��موالن 

سهام عدالت توزیع می شود.
به شرکت های سرمایه گذاری استانی از این محل هیچ گونه وجهی 
پرداخت نخواهد ش��د و آن شرکت ها نمی توانند از محل سود سهام 
ش��رکت های سرمایه پذیر درآمد شناسایی و ثبت کنند و در صورت 
دریافت وجه از ش��رکت های سرمایه پذیر مکلفند نسبت به عودت و 

پرداخت آن به حساب اعالمی  سپرده  گذاری مرکزی اقدام کنند.
الف( سود سهام دارندگان سهام شرکت های سرمایه پذیر که روش 
مس��تقیم سهامداری را انتخاب کرده و در تاریخ برگزاری مجمع هر 
ش��رکت، مالکیت سهام را حفظ کرده باش��ند توسط سپرده گذاری 
مرکزی تجمیع ش��ده و به تناس��ب س��هام هر ی��ک از آنها در روز 
برگزاری مجمع، حداقل در دو مرحله که تاریخ آن از سوی سازمان 
ب��ورس تعیین و اعالم می ش��ود به س��هامداران ش��رکت های فوق 

پرداخت خواهد شد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بورس تهران به روند صعودی خود در روزهای آخر اسفند 
ادامه داد و ش��اخص کل بورس در بیست و ششمین روز اسفندماه با رشد 
36 هزار و 309 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 290 هزار واحد ایس��تاد. 
همچنین شاخص کل )هم وزن( با 3 هزار و ۸4 واحد افزایش به 437 هزار 
و 926 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 2 هزار و 12 واحد رشد به 2۸۵ 
هزار و ۵2۸ واحد رسید. شاخص بازار اول 30 هزار و 434 واحد و شاخص 
بازار دوم 60 هزار و 93 واحد افزایش داش��ت. در معامالت روز سه ش��نبه 
بیش از ۸میلیارد و ۸31 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

۸0 هزار و 633 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 4 هزار و 19 واحد، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3 هزار و 972 واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با 3 هزار و 2۵0 واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( 
ب��ا یک ه��زار و 697 واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک 
هزار و 426 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و 349 واحد 
و پتروش��یمی پارس )پارس( با یک هزار و 230 واحد به ترتیب بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای فوالد خراس��ان )فخاس( با 130 واحد، گروه 
دارویی برکت )برکت( با 49 واحد، تولیدی فوالد سپید فراب کویر )کویر( با 
37 واحد، معادن بافق )کبافق( با 32 واحد، کارت اعتباری کیش )رکیش( 
با 27 واحد، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )وتوسم( با 20 واحد، ایران 
تایر )پتایر( با 19 واحد، بیمه آس��یا )آس��یا( با 1۸ واحد، داروسازی فارابی 
)دفارا( با 14 واحد، سیمان تهران )ستران( با 14 واحد، تولید نیروی آبادان 
)آبادا( با 14 واحد و البراتور داروس��ازی دکتر عبیدی )دعبید( با 13 واحد 

تاثیر منفی بر شاخص گذاشتند.
همچنی��ن نمادهای گروه دارویی برکت )برک��ت(، فرآوری معدنی اپال 
کانی پارس )اپال(، بهس��از کاشانه تهران )ثبهس��از(، صنعتی زر ماکارون 
)غزر(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا )خساپا( و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
ازجمله نمادهای پرتراکنش بورس بودند. گروه خودرو هم در معامالت این 
روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 2میلیارد و 24۸ 

میلیون برگه سهم به ارزش 6 هزار و ۵76 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 3۵7  واحد 
افزایش داش��ت و بر روی کانال 17 ه��زار و ۸27 واحد ثابت ماند. در این 
بازار 2 میلیارد و ۸4 میلیون برگه سهم به ارزش 1۵4 هزار و ۸31 میلیارد 
ریال داد و س��تد شد. نمادهای بیمه پاسارگاد )بپاس(، پتروشیمی مارون 
)مارون(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، شرکت 
س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، س��رمایه گذاری مالی س��پهر صادرات 

)وسپهر( و فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار 
داشتند. همچنین نمادهای بیمه تجارت نو )بنو(، بیمه کوثر )کوثر(، صنایع 
ماشین های اداری ایران )مادیرا(، بیمه دی )ودی(، صنعتی مینو )غصینو(، 
کلر پارس )کلر( و تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا( با تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس همراه بودند.
براس��اس این گزارش، از روز دوشنبه بود که عرضه اوراق اختیار فروش 
تبع��ی با هدف حمایت از س��هامداران خرد آغاز ش��د. در این زمینه، یک 
تحلیلگ��ر بازارهای مالی، عرضه اوراق اختیار فروش تبعی را در بهبود بازار 
س��رمایه موثر دانس��ت و گفت: تجدیدنظر در رفتار بازارگردان ها، تعیین 
مق��ررات انضباطی ب��رای برخورد با تخلفات اش��خاص حقوقی و حقیقی، 
تعیین تکلیف درخصوص ایجاد دامنه نوس��ان نامتقارن و الزام صندوق ها 
به افزایش نصاب س��رمایه گذاری در سهام از دیگر تصمیماتی است که در 
راستای بهبود شرایط بازار اخذ شده و الزم است با همراهی صاحبنظران و 

فعاالن بازار گام هایی آینده نگر  برداشته شود.
موس��ی احمدی ادامه داد: حرکت های آغاز شده در مسیر اندیشه ورزی 
و اس��تفاده از نظرات صاحبنظران و فعاالن بازار می تواند روندهای موجود 
در ب��ازار را بهبود دهد. همچنین با نگاه��ی به بازارهای موازی نیز متوجه 
می شویم مقررات مالیاتی در بحث نقل و انتقال معامالت مسکن و خودرو 
در جهت کاهش انگیزه س��فته بازی در این بازارها در حال اعمال است که 

می تواند تأثیراتی را بر گرایش نقدینگی به این بازار داشته باشد.
ب��ه گفته وی، نگاهی به بازار س��رمایه نش��ان می دهد ک��ه این بازار 
در س��ال گذشته ش��اهد نوس��انات زیادی بود که به نوبه خود بسیاری 
از س��رمایه گذاری ها را متأث��ر ک��رد. ب��ه همی��ن جهت بیش واکنش��ی 
س��رمایه گذاران به این نوس��انات نیز مزید بر علت شد تا شاهد تشدید 
این روند در میانه تابستان باشیم؛ روندی که تا پایان سال نیز آثار خود 

را به همراه گذاشت.
او با بیان اینکه بازار س��رمایه سال 1399 را با فراز و نشیب های فراوانی 
که به نوبه خود مثال زدنی بود پشت سر گذاشت، گفت: سکان رهبری این 
بازار در س��ال گذشته با نرخ تغییرات باالیی روبه رو بود و به نظر می رسید 
که سیاس��تگذاران بر این باور بوده اند که نیاز به تغییرات مدیریتی در این 
سازمان ضروری است. شاید زیرساخت ها و بدنه سازمان بورس، آماده این 
حجم تغییراتی که در دو س��ال گذش��ته با آن مواجه بود نبوده و ابزارها و 
نهاده��ای مالِی موجود، انتظاراتی را که در ح��ال حاضر از آنها وجود دارد 
پاس��خگو نبودن��د. لذا در صورتی ک��ه تعاریف جدی��دی از پذیرش منابع 
نقدینگی در بازار ایجاد شود، به تناسب حضور انبوه مردم و سرمایه گذاران 
در این بازار الزم است ابزارها، سازوکارها، زیرساخت ها و فرهنگ سازی الزم 

برای پاسخگویی به این نیازها دیده شود.
احمدی خاطرنشان کرد: ایجاد و فعالیت نهادها و ابزارهای مالی در بازار 
سرمایه و نقش آفرینی کامل و اثربخش آنها مقوله ای است که فقط و فقط با 
آشنایی ناشران و شرکت ها، تنظیم و اجرای مؤثر و کامل قوانین و مقررات 
اجرایی و نظارتی و همچنین ایجاد س��ازوکارهای ی��ک بازار کارا می تواند 

مفید باشد.
این تحلیلگر بازار س��رمایه ادامه داد: ضعف س��رمایه گذاری مبتنی بر 
تحلیل و فرهنگ س��ازی قوی و عدم سازوکارهای تحلیلی مناسب برای 
اقش��ار مختلف جامعه که بتواند نیاز سرمایه گذاران را تأمین کند، بیش 
از پیش نمایان ش��د. اغلب سرمایه گذاران مشتاِق آن دسته از شیوه های 
سرمایه گذاری بودند که مانند دو سال گذشته بورس، بازده های آنچنانی 
را ب��رای آنها در کوتاه مدت تصویر کند و تجارب ش��کل گرفته در این 
میان، همین انتظارات را در بقیه آحاد س��رمایه گذاران جدیدالورود نیز 
ایج��اد کرده بود که با ورود به بازار، روند کاهش��ی آن را دیدند و لذا به 

دنبال راه فراری در جلوگیری از ذوب سرمایه شان می گشتند.
وی به دالیل و محرک های تش��دید وضعیت مذکور اشاره کرد و افزود: 
اخب��ار مختلفی که در ب��ازار در زمینه عرضه صندوق پاالیش، عرضه خرد 
سهام عدالت، ارائه شیوه نامه جدید عرضه زنجیره فوالد توسط وزارت صمت 
و ایجاد ریسک مداخله در قیمت گذاری به همراه اخبار انتخابات آمریکا و 
تغییر در انتظارات ارزی و تورمی با انتخاب بایدن و بحث بازگشت به برجام، 
بررسی بودجه 1400 و حواشی مربوط به آن مطرح بود، در صدر اخباری 
بودند که به عنوان دالیل و محرک های تشدید وضعیت بیان شدند. اینکه 
ه��ر یک از این اخبار تا چه میزان و به چه نحوی بر بازارها تأثیرگذار بوده 
و از چه منابع اطالعاتی نش��أت گرفته، از جمله مواردی است که نیازمند 
تحلیل و پردازش توس��ط مراکز تحلیل و ارائه برآوردهای ناش��ی از آن به 

جامعه سرمایه گذاران است.
این تحلیلگر بازارهای مالی در پایان با اشاره به تغییرات اخیر مدیریتی 
در س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گفت: نگاهی به تغیی��رات رخ داده در 
صدر مدیریت س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و توجه به برنامه های رئیس 
جدید س��ازمان بورس و تغییرات صورت گرفته در بدنه مدیران آن، بیانگر 
جهت گیری ه��ای تازه و ش��کل گیری روند بهبود و رو به رش��د برای بازار 
سرمایه است. با توجه به برهه زمانی حاضر که با نوعی ابهامات درخصوص 
اخبار داخلی و بازارهای جهانی از جمله ارزیابی امکان آزادسازی دالرهای 
بلوکه ش��ده کشور و انتخابات ریاس��ت جمهوری پیِش رو و میزان بهبود 
وضعیت اقتصاد جهانی در نتیجه ریشه کن شدن بیماری کرونا مواجهیم، 

می بایست ریسک های مختلف در مسیر را نیز در نظر گرفت.

صعود 36 هزار واحدی در بیست و ششمین روز اسفندماه
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نمونه برداری از موادغذایی مشکوک و پرخطر در نوروز 
 برخورد با عرضه قلیان در اماکن عمومی

براساس اعالم ستاد مقابله با کرونا در تعطیالت نوروز 1400 سفر به شهرهای 
زرد و آبی با رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز است. با وجود درخواست مکرر 
وزارت بهداش��ت از مردم برای س��فر نرفتن، اما ممکن اس��ت برخی به دالیل 
ضروری مجبور به س��فر کردن باشند از این رو دستورالعمل مدیریت بهداشت 
محیط در این زمینه با اولویت سالمت نوروزی به اهم اقدامات بهداشتی در نظر 
گرفته ش��ده برای نوروز می پردازد. به گزارش ایسنا، با توجه به نقش مدیریت 
مهندسی بهداشت محیط و کنترل عوامل محیطی در پیشگیری از همه گیری 
و اپیدمی بیماری های واگیردار به ویژه کنترل پروتکل های بهداشتی در راستای 
کنترل بیماری کووید19- و سایر بیمارهای منتقله از عوامل محیطی به ویژه 
آب و غذا و کاهش بار بیماری های غیرواگیر با کنترل نمک و روغن به عنوان 
هدف بلندمدت ارتقای سطح سالمت جامعه، اجرای برنامه مدیریت مهندسی 
بهداشت محیط در زمان های درگیری با بیماری های مرتبط و همچنین در ایام 
خ��اص می تواند باعث کاهش بار بیماری های مرتبط باش��د و در قطع زنجیره 
انتقال موثر باشد. با توجه به اینکه بیش از یک سال است که تمامی کشورهای 
جهان درگیر پاندمی کووید19- و مدیریت کرونا هستند و همچنین با توجه به 
نزدیک شدن تعطیالت نوروزی و براساس آخرین مصوبه ستاد مقابله با کرونا در 
خصوص مدیریت محدودیت های هوشمند تردد در مناطق زرد و آبی با رعایت 
پروتکل منع تردد احتمال افزایش مس��افرت و تردد نس��بت به س��ال قبل در 
حد اندک هم وجود دارد بنابراین به منظور اعمال مدیریت مهندسی بهداشت 
محی��ط در نظارت عوامل محیطی در راس��تای کنترل بیماری های مرتبط به 
ویژه بیماری کووید19- با اولویت مراکز و اماکن پرتردد دس��تورالعمل اجرایی 
ب��ا اولویت نظارت بر مراکز و اماکن پرت��ردد، نظارت کنترل رفتارهای پرخطر 
در راس��تای مدیریت بیماری کووید19- و نظارت بر س��امانه های آبرسانی، از 
2۵ اسفندماه امسال لغایت 1۵ فروردین ماه سال آتی با حضور فعال بازرسان 
بهداشت محیط مجهز به تجهیزات پرتابل سنجش و نمونه برداری از آب، مواد 
غذایی و سطوح از ۸ صبح تا ۸ شب در ساعت های اداری و غیراداری و روزهای 
تعطیل اجرا می ش��ود. هماهنگی و مش��ارکت های بین بخشی و برون بخشی، 
آموزش و اطالع رس��انی عموم��ی، پایش، نظارت و بازرس��ی و گزارش دهی از 

مهمترین اهداف این برنامه نوروزی است.
نظارت و تش��دید بازرسی بهداش��ت محیطی از کلیه اماکن عمومی تحت 
پوشش با در نظر گرفتن اولویت اماکن حساس از قبیل سرویس های بهداشتی 
عمومی داخل ش��هری و بین راهی، اماکن بین راهی، مهمانسراها، هتل، متل، 
مس��افرخانه، زائرس��را و اقامتگاه ها، پارک ها، تفرجگاه ها، جایگاه های سوخت، 
پاساژها و مراکز خرید، آرایشگاه ها، وسایط حمل و نقل عمومی درون شهری و 
برون شهری و پایانه ها، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و کلیه مراکز تجمعی 
با تأکید بر اجرای پروتکل های بهداشتی، به ویژه کنترل نقاط حساس محیطی 
مثل آسانسورها از نظر تهویه داخل آسانسور و ترجیحا استفاده از صفحه کلید 
سنس��وردار چشمی جهت عدم ارتباط مس��تقیم دست با دکمه های آسانسور 
در مراکز و اماکنی که از آسانس��ور استفاده می کنند به ویژه در مراکز اقامتی، 
مجتمع های رفاهی و مراکز درمانی و کلینیک ها به منظور جلوگیری از انتقال 
بیماری ه��ای عوامل محیطی از جمل��ه کووید19-رعای��ت فاصله گذاری های 
اجتماعی، استفاده از ماسک ، موارد بهداشت فردی، ابزار و تجهیزات و بهداشت 
ساختمان، تهویه مطلوب، آب مصرفی و دفع صحیح پسماند و فاضالب، نظافت 
عمومی و عدم استعمال دخانیات در دستور کار بازرسان بهداشت محیط است.

کاهش وزنی واردات نهاده های دامی به 
11درصد رسید

واردات نهاده های دامی در 11 ماهه سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته به لحاظ وزنی کاهش 11 درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش 9 درصدی 
را تجربه کرده اس��ت. به گزارش ایسنا، براس��اس اعالم اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دام و طیور ایران، در 11 ماهه سال جاری 14 میلیون و 31۵ هزار و 
994 هزار تن نهاده های دامی وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با 
واردات 16 میلیون و 31 هزار و ۸30 تنی نهاده های دامی در دوره مشابه سال 
گذش��ته کاهش وزنی  11 درصدی را تجربه کرده است. براساس این گزارش، 
ارزش دالری واردات نهاده های دامی در 11 ماهه س��ال گذش��ته 4 میلیارد و 
734 میلیون و 740 هزار دالر بوده است که این رقم در سال جاری با کاهش 
9 درصدی به 4 میلیارد و 296 میلیون و 960 هزار و 160 دالر رسیده است.

 براساس این گزارش، میزان واردات ذرت در 11 ماهه سال جاری 9 میلیون 
و 19۵ه��زار و 99۸ تن به ارزش بی��ش از 2 میلیارد و 312 میلیون دالر بوده 
است که در مقایسه با واردات ذرت در 11 ماهه سال گذشته به وزن ۸ میلیون و 
133 هزار و 7۸0 تن به ارزش بیش از یک میلیارد و 9۸9 میلیون دالر به لحاظ 

وزنی رشد 13 درصدی و به لحاظ ارزشی رشد 16 درصدی را نشان می دهد.
 گفتنی اس��ت در 11 ماهه س��ال گذشته 3 میلیون و 767 هزار و 1۵0 تن 
جو به ارزش 9۵3 میلیون و 730 هزار دالر وارد کش��ور شده است که مقایسه 
این میزان با واردات یک میلیون و 703 هزار  و 7۸2 تنی  جو به ارزش بیش 
از 422 میلی��ون و ۵07 هزار دالری در دوره مش��ابه س��ال جاری کاهش ۵۵ 

درصدی وزنی و کاهش ۵6 درصدی ارزشی واردات این کاال را نشان می دهد.
 در 11 ماهه سال جاری واردات کنجاله سویا یک میلیون و 61۵ هزار و 267 
تن به ارزش بیش از 693 میلیون و 7۸6 هزار دالر بوده که در مقایسه با واردات 
2 میلیون و 14۵ هزار و 6۵0 تنی این کاال به ارزش 931 میلیون و 790 هزار 
دالر در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی 2۵ درصدی و کاهش ارزشی 26 
درصدی را نشان می دهد.  در 11 ماهه سال گذشته یک میلیون و 9۸۵ هزار و 
2۵0 تن دانه سویا به  ارزش ۸60 میلیون و ۵0 هزار دالر وارد کشور شده که 
این رقم در مقایسه با واردات یک میلیون و ۸00 هزار و 94۸ تنی دانه سویا به 
ارزش بیش از ۸6۸ میلیون و 4۵0 هزار دالری در 11 ماهه سال جاری کاهش 
9 درصدی وزنی و افزایش یک درصدی ارزش واردات این کاال را نشان می دهد.
توجه ویژه به استفاده از اپلیکیشن ماسک توسط مراکز اقامتی و پایانه های مسافربری 
زمینی، هوایی و دریایی برای مس��افران و مش��تریان ضروری است. همچنین نظارت و 
تشدید بازرس��ی بهداشت محیطی بر ترمینال های مس��افربری، ایستگاه های راه آهن، 
فرودگاه ها، اتوبوس ها و قطارهای مسافربری و... با تأکید بر اجرای پروتکل های بهداشتی 
مدیریت بیماری کووید19-، رعایت ظرفیت ۵0 درصد در اتوبوس ها، قطارها و کشتی های 
مسافربر و ظرفیت 60 درصد در هواپیماها، داشتن تهویه مطلوب، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک، عرضه مواد غذایی سالم، دقت در حفظ ایمنی موادغذایی، 
بهداش��ت فردی شاغلین مرتبط با تهیه و توزیع موادغذایی، استفاده از آب شرب و یخ 
مورد تایید با اولویت اس��تفاده از آب بس��ته بندی شده یکنفره در وسایط نقلیه عمومی 
مس��افربری، نظافت عمومی، نظافت سرویس های بهداشتی، بهداشت ابزار و تجهیزات 
)پتو، ملحفه و اس��تکان و لیوان مورد اس��تفاده در قطارها( و کنترل و کاهش استعمال 
دخانیات از جمله قلیان در اماکن و مراکز فوق از نکات حائز اهمیت اس��ت. همچنین 
نظارت و بازرسی بهداشت محیطی و کنترل پروتکل های بهداشتی از استخرهای شنا و 

مراکز تفریحی آبی در مناطقی که مجاز به فعالیت هستند ضروری است.

اخبـــار

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی بندرعباس گفت در 
حال حاضر رویه صادرات با مش��کالت عدیده ای روبه روست و بازرگانان 

از رویه فعلی ضربه های فراوانی خورده اند.
 محمدرضا صفا در گفت و گو با ایس��نا، با بیان اینکه استان هرمزگان 
از ظرفیت ه��ای متع��ددی در ابعاد مختلف نظیر کش��اورزی، صنعت و 
معدن برخوردار اس��ت، تصریح کرد:  استان ما در حال حاضر در بخش 
صادرات آبزیان در کش��ور حرف اول را می زند و رتبه یک کش��ور را به 

خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: قوانین غیرکارشناسی و مختل کننده امور ضربات زیادی 
به بدنه تجاری کش��ور وارد ساخته اس��ت و در این بین صادرکنندگان 
محص��والت کش��اورزی و به دنبال آن کش��اورزان ضرره��ای فراوانی را 

متحمل شده اند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هرمزگان در کشت گلخانه ای رتبه 

نخست را دارد و بهترین نوع نارنگی مربوط به این استان است، بهترین 
نوع خرما  و محصوالت خرمایی متعلق به اس��تان هرمزگان اس��ت و در 
کشورهای حاش��یه خلیج فارس و حتی کش��ورهای اروپایی طرفداران 

فراوانی دارد.
صف��ا بیان کرد: اس��تانی با چنی��ن ظرفیت چرا باید ب��رای صادرات 
محصوالت��ش به کش��ورهای هدف با مش��کل مواجه باش��د و چرا برای 
تولی��دات خ��ارج از فصل اس��تان هرمزگان ک��ه بازار بس��یار خوبی در 

کشورهای دیگر دارد اولویت بندی نشده است.
وی اضافه کرد: ممنوع کردن صادرات سیب و پرتقال و عدم تعادل در 
صادرات برخ��ی محصوالت بازار را با کمبود و عدم تعادل قیمت مواجه 
س��اخته و این در حالی است که می توان با یک برنامه مدون محصوالت 
خارج از فصل اس��تان هرم��زگان را جایگزین ص��ادرات محصولی نظیر 

سیب کرد.

رئی��س اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی بندرعباس تصریح 
کرد: باید در کنار صادرات محصولی همانند س��یب محصوالت خارج از 
فصلی همچون گوجه فرنگی، خیار، بادمجان و فلفل قرار بگیرد که اتاق 

بازرگانی در این باب نامه نگاری های الزم را انجام داده است.
صفا ضمن قدردانی از تالش ها و پیگیری های شعبان رئیس نمایندگی 
وزارت امور خارجه در باب رایزنی برای ارتباط اتاق بازرگانی بندرعباس 
با کش��ورهای هدف و تالش بی وقفه معاونت ام��ور بین الملل اتاق ایران 
در این خصوص بیان کرد: برگزاری نشست با کشورهای سنگال، چین، 
افغانس��تان، پرتغال و قزاقس��تان ب��ا هدف معرفی ظرفیت های اس��تان 
هرمزگان و در آینده ای نزدیک برگزاری نشس��ت با کشورهای عضو اکو 
نش��ان دهنده عزم راسخ اتاق برای گس��ترش روابط بین المللی است که 
امید اس��ت در سال جدید دستاوردهای بسیار خوبی از این نشست ها را 

برای استان به ارمغان آوریم.

بازرگانان از رویه فعلی صادرات ضربه خورده اند

خرید عاملی دیگر در گردشگری است و در مدت طوالنی به تجربه سفر 
گردشگران از مقصد کمک می کند. در چند سال گذشته، خرید به یکی 
از مهمترین عوامل تاثیرگذار در انتخاب مقصد گردشگران و حتی محرک 
اصلی تصمیم های س��فر شده و به تدریج در مفهوم گردشگری خرید که 

سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، وارد شده است.
در سال های اخیر، گردش��گری خرید به عنوان مفهوم جدیدی مطرح 
اس��ت. بااین حال، سهم این نوع گردشگری در اقتصاد اجتماعی )بررسی 
چگونگی ش��کل گیری فعالیت ه��ای اقتصادی، تحت تاثی��ر فرآیندهای 

اجتماعی( پتانسیل های قوی آن برای رشد در آینده را نشان می دهد.
براس��اس اظهارات س��ازمان جهان��ی تجارت )WTO( گردش��گری 
خرید، ش��کل مدرن گردش��گری تعریف می ش��ود و خری��د در مقصد، 
عامل تعیین کننده تصمیم گردش��گران برای سفر است. مهمترین سهم 

گردشگری خرید در نظر محققان در ذیل ذکر شده است.
افزایش جذابیت و رقابت مقصد

ظهور گردش��گری خرید، فرصت های جدیدی برای گس��ترش و تنوع 
تجربیات مس��افران در مقصد فراهم می کن��د. تجارب خرید محصوالت 
محلی و کاالهای لوکس عالوه بر تجربیات مربوط به چشم انداز یا فرهنگ 
خاص مقصد، می تواند به جاذبه ای برای جذب گردشگر در انتخاب مقصد 

تبدیل ش��ود. برخی از مقاصد جهان مانند اسپانیا، کره و دبی تجربه های 
خرید ایجاد کرده اند تا در جایگاه تجاری گردش��گری خود رش��د کنند. 
در دومین کنفرانس گردش��گری خرید که س��ازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( در س��ال 2016 برگزار کرد، گردش��گری خرید »یکی از 

ابزارهای پرکاربرد در ارتقای مقصد« در نظر گرفته شد.
رشد درآمد گردشگری مقصد

هزینه گردشگران یکی از مهمترین عواملی است که درآمد گردشگری 
مقصد را تامین می کند. هزینه مسافران اهمیت زیادی برای گردشگری 
خرید دارد، زیرا در هنگام سفرکردن عامل اصلی است بنابراین ایجاد تنوع 
در تج��ارب خرید برای ترغیب مس��افران به صرف هزینه، مزایای زیادی 

برای رشد درآمد مقصد به همراه دارد.
حمایت از رشد اقتصادی- اجتماعی محلی

گردشگری خرید ارتباط نزدیک با بسیاری از بخش های اقتصادی دیگر 
در مقصد، به ویژه خرده فروش��ی دارد. توسعه گردشگری خرید در مقصد 
به طور مستقیم باعث رشد خرده فروشی محلی، ازجمله خرده فروشی سفر 
می شود. ساالنه در بسیاری از کشورها، جشنواره های خرید تعداد زیادی 
از خرده فروش��ان داخلی و خارجی و همچنین گردشگران را برای فروش 

و خرید جذب می کند.

عالوه بر این، افزایش تقاضا برای خرید مسافران شرایط مطلوبی برای 
توس��عه تولید محلی، تجارت و بسیاری از صنایع خدماتی مرتبط ایجاد 
می کند. مشاغل تولیدی منبع اضافی از مشتریانی دارند که مایل به خرید 
محصوالت باکیفیت و مرتبط با مقصد هس��تند. توسعه تولید همچنین 
باعث می شود فعالیت های تجاری و صادراتی واردات پرجنب وجوش باشد 
و این واقعیت که مسافران زمان زیادی را صرف خرید می کنند نیز شرایط 
مطلوبی برای توسعه خدمات اقامتی و غذاخوری مقصد است. همچنین، 
توسعه گردشگری خرید از جنبه اجتماعی باعث ایجاد اشتغال می شود و 

برای جوامع محلی افزایش درآمد ایجاد می کند.
پتانسیل گردشگری خرید چیست؟

در سراسر جهان بسیاری از مقاصد با تاثیرات مثبت گردشگری خرید بر 
اقتصاد محلی، شروع به استفاده از این نوع گردشگری در راهبرد توسعه 
گردشگری پایدار خود کرده اند. میگل میرونز، رئیس هیأت رئیسه سازمان 
جهانی گردش��گری در جلد هشتم گزارش جهانی گردشگری خرید که 
توس��ط UNWTO منتشر شده  اس��ت، عنوان کرد: »در کوتاه مدت و 
میان مدت، گردشگری خرید با توجه به نفوذ آن در اقتصاد محلی و کمک 
به ادغام مقاصد و ایجاد مش��اغل به  عن��وان یک بخش اصلی در صنعت 

گردشگری ادغام خواهد شد.«

یک عضو مجمع نمایندگان اس��تان گلس��تان در مجلس نس��بت به 
تشکیل صف های طوالنی مرغ در این استان که خود تولیدکننده مرغ 

است، انتقاد کرد.
به گزارش ایس��نا، رحمت اهلل نوروزی در جلس��ه علنی روز سه شنبه 
مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی با اشاره به میزان تولید باالی 
مرغ در اس��تان گلستان گفت: مردم این اس��تان روزی ۵00 تن مرغ 

تولیدی اس��تان را به میدان بهمن تهران می آورند. با این حال ش��اهد 
صف های طوالنی برای خرید مرغ در اس��تان گلس��تان در این شرایط 
کرونایی هس��تیم. مردم از دولت و مجلس انتظار دارند که دس��ت کم 

استان های تولیدکننده درگیر صف های طوالنی نباشند. 
نماین��ده مردم علی آباد کتول در مجلس خط��اب به وزرای صنعت، 
معدن و تجارت و  وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به مشاهده 

صف ه��ای طوالنی نان در این روزها، انتظار اس��ت ک��ه برای رفع این 
مش��کل تدابیر جدی اتخاذ کنید. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 
نایب رئیس اول مجلس که ریاس��ت جلسه علنی را برعهده داشت، در 
پاس��خ به تذکر این نماینده اظهار کرد: از آقای امیری، معاون پارلمانی 
رئیس جمهور می خواهیم که این موضوع را پیگیری کنند. استان های 

تولیدکننده مرغ، نباید صف مرغ در آنها مشاهده شود.

گردشگری خرید و سهم آن در توسعه اقتصادی مقصد

انتقاد نوروزی به تشکیل صف های طوالنی مرغ در استان تولیدکننده مرغ

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

تکذیب شایعه جریمه نشدن خودرو ها در 
آخر سال

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا مسافرت در سه روز قبل از سال جدید به 
بهانه جریمه نشدن را شایعه خواند.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، جانش��ین رئیس پلی��س راهور ناجا 
مسافرت در سه روز قبل از سال جدید به بهانه جریمه نشدن را شایعه خواند.

سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور ناجا، در یک گفت وگوی 
تلفنی با برنامه »رواق تماشا« در مورد بالتکلیفی گردشگری در نوروز، مسافرت 
در س��ه روز قبل از س��ال جدید به بهانه جریمه نشدن را شایعه خواند و گفت: 
محدودیت های هوش��مند براساس رنگ بندی شهر ها، تا پایان تعطیالت نوروز 
ادامه خواهد داش��ت و طرح جدیدی برای این تعطیالت تدوین نش��ده است. 
وی افزود: سفر به شهر های قرمز و نارنجی استان های شمالی و خوزستان که 
از طرف وزارت بهداشت اعالم شده ممنوع است، در هفت شهر مشهد، اصفهان، 
ش��یراز، بوشهر، بندرعباس و جزایر کیش و قشم به عنوان مقاصد گردشگری، 
پلیس راهور برابر مصوبه س��تاد ملی کرونا از تردد و رفت و آمد به این شهر ها 
ممانعت به عمل می آورند. س��ردار حسینی محدودیت تردد های درون شهری 
را فارغ از رنگ آن ش��هر، همان ساعت 9 ش��ب تا 3 بامداد اعالم کرد و گفت: 
اقامت در شهر های قرمز مشمول همان جریمه های شهر های ممنوع می شود و 

هر روزی که پلیس خودروی غیربومی را متوقف کند مستوجب جریمه است.
وی با اشاره به کار مضاعفی که مأموران پلیس راه در این ایام دارند، توصیه 
کرد: با همه س��ختی ها باید امس��ال نیز تحمل و از س��فر پرهی��ز کنیم تا در 
تعطیالت آینده و تابس��تان حاضر همه بتوانند به راحتی به مس��افرت بروند. 
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا با تأکید بر ممنوعیت سفر به شهر های قرمز 
و نارنجی، خاطرنش��ان کرد: ش��هر های آبی و زرد که تبدیل به قرمز و نارنجی 
ش��وند، محدودیت برای آنها نیز اعمال خواهد ش��د. سردار حسینی مأموریت 
اصل��ی پلیس راهور را کنترل کردن س��فر با توجه ب��ه محدودیت های ابالغی 
و برقراری امنیت در طول س��فر عنوان کرد و گفت: ش��ماره تلفن 120 مرکز 
اطالعات و مدیریت راه های کش��ور به صورت شبانه روزی پاسخگوی مردم در 

همه زمینه هاست.

 کاهش قیمت خودرو
در سال آینده هم ادامه دارد؟

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اهواز با اشاره به کاهش قیمت خودرو 
در روزهای پایانی س��ال گفت با این شرایط به نظر می رسد که کاهش قیمت 
خودرو در سال آینده نیز ادامه دار باشد. عبدالرضا عساکره در گفت وگو با ایسنا، 
درخصوص وضعیت بازار خودرو در اهواز با توجه به وضعیت قرمز کرونایی و منع 
سفر در خوزستان در روزهای پایانی سال، اظهار کرد: مجتمع خودرویی اهواز 
به دلیل محدودیت های اعمال شده برای اصناف، همچنان تعطیل است و رفت 
و آمد به مجتمع تنها در نوبت صبح و صرفا برای نمایش��گاه دارانی که کارهای 
اداری و بانکی دارند، مجاز اس��ت. وی با اش��اره به کس��ادی بازار خودرو گفت: 
امس��ال برخالف سال های گذشته، بازار خودرو در آستانه عید نوروز بی رونق و 
سوت و کور است. به دلیل نزدیک شدن به سال جدید، خودروهای مدل 99 با 
کاهش قیمت روبه رو شده اند و هر کس که معامله خودرو انجام دهد، به قیمت 
کمتر می خرد. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اهواز افزود: به دلیل وارد 
ش��دن خودروهای مدل 1400 در بازار، خودروه��ای مدل 99 کاهش قیمت 

داشته اند و خریداران با قیمت های کمتری خرید می کنند.
عس��اکره با اشاره به خرید و فروش اندک خودرو در بازار اهواز گفت: خودرو 
به ندرت معامله می شود و بیشتر خریداران، دالالن هستند ه چند در این بین، 
مصرف کنندگان واقعی نیز وجود دارند. وی درخصوص پیش بینی قیمت خودرو 
در سال آینده افزود: با این شرایط به نظر می رسد که کاهش قیمت خودرو در 
س��ال آینده نیز ادامه دار باشد. بازار خودرو در آستانه عید نوروز در سال جاری 
با تمامی سال های گذشته متفاوت بود؛ در سال های گذشته حتی در روزهای 
تعطیل نیز خودرو معامله می شد اما امسال وضعیت متفاوت بود. رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودروی اهواز با اشاره به قیمت خودروهای شرکت ایران خودرو 
گف��ت: در حال حاضر پژو 206 تیپ دو 1۸۸ میلیون تومان، پژو 206 تیپ ۵ 
حدود 24۵ میلیون تومان، پژو پارس ال ایکس 24۵ میلیون تومان، پژو پارس 
206 میلیون تومان، پژو پارس دوگانه سوز 21۸ میلیون تومان، پژو 40۵ اس ال 
 7EF ایکس 196 میلیون تومان، سمند ال ایکس 1۸0 میلیون تومان، سمند
حدود 21۸ میلیون تومان، پ��ژو 207 دنده ای 266 میلیون تومان و پژو 207 
پانوراما 3۸0 میلیون تومان در بازار قیمت دارند. عساکره با اشاره به قیمت های 
خودروهای سایپا نیز افزود: پراید 111 حدود 127 میلیون تومان، پراید 131 
ح��دود 110 میلیون تومان، تیبا هاچبک 127 میلیون تومان، تیبا صندوقدار 
11۸ میلیون تومان، ساینا 134 میلیون تومان و کوییک دنده ای 13۸ میلیون 
توم��ان در بازار قیمت دارند. وی تصریح کرد: قیمت این خودروها، صرفا برای 

مدل 99 است و خودروهای مدل 1400 قیمت باالتری دارند.

آژیر به صدا درآمد
در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان صنعت سی ان جی با دو دهه تالش 
و سرمایه گذاری عظیم امروز به جایگاهی رسیده که می تواند سهم موثری در 
تامین سوخت مصرفی بخش حمل و نقل کشور داشته و جایگزین بخش قابل 
توجهی از مصرف بنزین و حتی گازوییل کش��ور ش��ود، اما در جریان تصویب 
قانون بودجه س��ال 1400، ش��اهد تصویب طرحی در مجلس شورای اسالمی 
بودیم که دولت را ملزم به بازگشت سوخت ال پی جی به سبد سوخت خودروها 

می کند.
به گزارش ایس��نا، اصرار بر بازگش��ت س��وخت ال پی جی به سبد سوخت 
خودروها در ش��رایطی صورت گرفته که برخالف زیرساخت های توسعه یافته 
عرضه سی ان جی در کشور، در زمینه عرضه  ال پی جی برای خودروها، هیچ 
زیرساخت استانداردی در کشور نداریم و تنها در بخش توزیع این سوخت در 
کشور، عالوه بر نیاز به احداث جایگاه های جدید که قابلیت عرضه ال پی جی را 
داشته باشند، الزم است تا به طور مستمر تانکرهای جاده پیما در سراسر کشور 
برای حمل  ال پی جی تردد کنند که این مس��ئله، خود به تنهایی مش��کالت 

بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
در قانون بودجه امس��ال طرحی در آس��تانه تصویب اس��ت که طی آن قرار 
شده س��وخت 2 میلیون خودروی عمومی از بنزین به گاز مایع )lpg( تبدیل 
شود. طبق اعالم بسیاری از کارشناس��ان و مدیران سازمان ها این طرح دارای 
معایب بس��یاری است و از منظر پلیس راهور، اجرای این طرح، حوادث منجر 
به آتش سوزی و آسیب به شهروندان را ایجاد خواهد کرد. در همین خصوص، 
سردار س��ید تیمور حسینی - جانشین فرمانده پلیس راهور - ناجا  دیروز در 
جمع خبرنگاران اعالم کرد: ورود گاز مایع )LPG( به س��بد سوخت خودروها 

منجر به تکرار حوادث تلخ گذشته در ابعاد وسیع تر خواهد شد.

در حالی به روزهای پایانی س��ال نزدیک می ش��ویم که گفته می ش��ود 
ب��ا افزایش درآمدهای ارزی و پرداخت بخش زیادی از تس��هیالت ۵ هزار 
میلیاردی به س��ازندگان معضل نقدینگی و مدت زم��ان تخصیص ارز به 
قطعه سازان تا حدودی کاهش یافته است با این حال کارشناسان و فعاالن 
در این صنعت معتقدند برای عبور از چالش های احتمالی مالی در ابتدای 

سال آینده این روند نیازمند مدیریت نقدینگی از سوی سازندگان است.
به گزارش خبرنگار پرش��ین خودرو، با آغاز تحریم ها و خروج ش��رکای 
خارج��ی، صنعت خودرو و زنجیره تامین ش��رکت ها با مش��کالت و موانع 
زیادی مواجه شد از جمله موانعی که با تشدید مشکالت اقتصادی و اعمال 
سیاس��ت های اشتباه، صنعت خودرو را با چالش جدی روبه رو کرد مشکل 
نقدینگی و کاهش منابع ارزی و روند تخصیص ارز جهت واردات و تامین 
قطعات موردنیاز این صنعت بود؛ مشکالتی که به نظر می رسد با پرداخت 
تسهیالت شورای پول و اعتبار و اهتمام خودروسازان و سازندگان در پویش 
داخلی سازی و از سویی بهبود تدریجی درآمدهای ارزی می رود در آستانه 
ورود به س��ال 1400 درصدی از مشکالت مالی و نیاز ارزی قطعه سازان را 

کم نماید.
این ش��رایط که حاصل تالش صنعت خودرو و قطعه س��ازی ایران و گام 
برداشتن در مسیر خودکفایی و داخلی سازی و البته حذف خودروهای سی. 
کی. دی است در حال حاضر موجب شده صنعت قطعه سازی کشور با غلبه 

بر مشکالت به شرایط مطلوب تری در تولید دست یابد و سهم خوبی را در 
زنجیره تامین و محصوالت جدید خودروسازان کسب کند.

در همین ارتباط محمد ش��هپری، عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان 
قطع��ات و مجموعه های خ��ودرو ایران در گفت و گو با خبرنگار پرش��ین 
خودرو ضمن تایید بهبود شرایط ارزی و ریالی خودروسازان و قطعه سازان 
در ماه های پایانی س��ال 99 گفت: خوش��بختانه روند تامین ارز موردنیاز 
قطعه سازان با نزدیک شدن به پایان سال 99 روند بهتری پیدا کرده است تا 
پیش از این دریافت کد ارزی در جریان ثبت سفارش قطعه سازان حدود دو 
ماه زمان می برد اما امروز این عدد به 2۵ روز تا یک ماه کاهش یافته است.
 وی معتقد است بهبود جریان تخصیص ارز سازندگان متأثر از روند بهتر 
درآمدهای ارزی اس��ت که با بازگش��ت ارز حاصل از صادرات و آزادشدن 
بخش��ی از پول های بلوکه ش��ده حاصل شده اس��ت و با کوتاه شدن زمان 
تخصیص ارز، دسترسی قطعه سازان به ارز نیمایی جریان بهتری پیدا کرده 

است.
اهتمام خودروسازان برای کاهش مطالبات قطعه سازان به زیر 120 روز

وی در ادامه به پرداخت تس��هیالت ۵ هزار میلیاردی و کاهش بخش��ی 
از مطالبات و بهبود جریان نقدینگی قطعه س��ازان اش��اره و تصریح کرد: با 
پرداخت بخش زیادی از تس��هیالت ش��ورای پول و اعتبار به قطعه سازان 
هم اکنون هر دو خودروساز بزرگ کشور در حال کاهش مطالبات سازندگان 

به زیر 120 روز هستند.
عضو هی��أت مدیره انجمن قطعه س��ازان همچنین به تعه��د و اهتمام 
خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان اشاره و بیان کرد: در جلسه 
اخیری که با مدیرعامل سایپا نیز برگزار شد مقرر گردید که تا پایان امسال 
این ش��رکت 3 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات به س��ازندگان پرداخت 
کنند که 2۵00 میلیارد از محل تسهیالت ۵ هزار میلیاردی و ۵00 میلیارد 

نیز از طریق کمک ال سی برای سازندگان تامین خواهد شد.
ش��هپری با توجه به دغدغه تامین نقدینگی قطعه سازان در ابتدای سال 
1400، به لزوم مدیریت نقدینگی از سوی سازندگان برای کاهش مشکل 
مال��ی با آغاز س��ال آینده پرداخت و تاکید کرد: ب��ه طور قطع با پرداخت 
تس��هیالت ۵000 میلیاردی مشکل نقدینگی قطعه سازان حل نمی شود و 
کمبودها در این بخش وجود خواهد داشت، اما این روند نیازمند مدیریت 
قطعه س��ازان اس��ت تا از چالش های احتمالی آغاز س��ال آینده به بهترین 

شکل عبور کنند.
وی همچنین بخشی از بهبود نیاز ارزی در این صنعت را ناشی از برگزاری 
میزهای ساخت داخل دانست و گفت: بدون شک نهضت ساخت داخل و 
خودکفای��ی در تولید از جمله عوامل موفقی��ت در عبور از بحران و بهبود 
جریان تولید خودروس��ازان است و خوشبختانه این حرکت در سال جاری 

نقش بسیار مهمی را در کاهش ارزبری در صنعت خودرو داشته است.

عواملی که نیاز ارزی قطعه سازان را به یک میلیارد دالر کاهش داد 

 زمان تخصیص ارز سازندگان به کمتر از یک ماه کاهش یافت

موضوع کیفیت یکی از دغدغه های اصلی مصرف کنندگان خودروهای 
داخلی بوده، این در حالی اس��ت که خودروسازان همواره به بهانه های 
مختلف از جمله فراگیری تحریم ها از بهبود کیفیت محصوالت تولیدی 
خود شانه خالی می کنند. هرچند نمی توان نقش تحریم ها در وضعیت 
کم��ی و کیفی محصوالت تولیدی خودروس��ازان را نادی��ده گرفت با 
این حال مصرف کنن��دگان خودرو پیش از اعمال تحریم ها نیز چندان 

رضایتی از کیفیت خودروهای داخلی نداشتند.
به گزارش پدال نیوز، طبق گزارش های رسمی شرکت بازرسی کیفیت 
و اس��تاندارد ایران به ازای هر خودرو 3/1۵ ایراد از س��وی مصرف کننده 
خودروهای داخلی مطرح می ش��ود، این در شرایطی است که در شاخص 
بین الملل��ی ب��ه ازای هر خودرو 1 ت��ا 1/۵ ایراد عنوان می ش��ود بنابراین 
کیفیت خودروها نه امس��ال و نه طی سال های گذشته نتوانسته رضایت 
مش��تریان را جل��ب کند، اما امس��ال چن��د متغیر بر کیفی��ت خودروها 
اثرگ��ذار بود حال آنکه راهکارهای ش��رکت های خودروس��از برای بهبود 
کیفیت محصوالت تولیدی، آنطور که باید و ش��اید نتوانست راه به جایی 
ببرد. با این ش��رایط نکته قابل توجه این اس��ت ک��ه ناکارایی راهکارهای 
خودروس��ازان چندان در آمارهای کیفی ارائه ش��ده توسط وزارت صمت 
دیده نش��ده و آمارهای کیفی خودروها بر مداری ثابت در س��ال 99 در 
حرکت بود با این ش��رایط به نظر می رسد در سال آینده نیز نباید منتظر 
بهبود در وضعیت کیفی محصوالت تولیدی خودروس��ازان باشیم زیرا در 
ش��رایطی که سیاس��ت گذار کالن خودرو برای بخش تولی��د برنامه هایی 
مانند جهش تولید را به مدیران شرکت های خودروساز دیکته کرده است 
ب��ا این حال خبری از ارائ��ه برنامه برای بهبود کیف��ی محصوالت حاضر 
در خطوط تولید خودروس��ازان دیده نمی ش��ود بنابراین به نظر می رسد 
س��ال 1400 نیز مصرف کنندگان نباید توقع بهبود در کیفیت محصوالت 

تولیدی شرکت های خودروساز را داشته باشند.

در همین حین اما آمارهای رس��می شرکت بازرسی کیفیت نمایانگر 
آن اس��ت که ش��اخص ارزیابی کیفی خطوط تولید خودروس��ازان در 
سال جاری رش��د 11 درصدی به نسبت سال گذشته را نشان می دهد 
و این به این معناس��ت که خودروسازان نمره منفی کمتری گرفته اند. 
حال این س��وال مطرح اس��ت که چرا باوجود بهبود ش��اخص ارزیابی 
کیفی خودروها مصرف کنندگان همچن��ان از کیفیت اظهار نارضایتی 
می کنند؟ در پاسخ به این س��وال قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرسی 
کیفی��ت و اس��تاندارد ایران دلیل فاصله میان ش��اخص ارزیابی کیفی 
خطوط تولید خودروس��ازان و مصرف کنندگان را دوام کیفیت قطعات 
عنوان می کند. در هر حال کیفیت محصوالت تولیدی در سال 99 فراز 
و فرود چندانی نداش��ت، اما بهبود کیفیت خودرو با توجه به ش��رایط 
حاکم بر شرکت های خودروساز تبدیل به سوالی برای مصرف کنندگان 
ش��ده است. صنعت خودرو همچنان با تحریم ها دست به گریبان است 
و همین مس��ئله بی تردید تاثیر خود را روی وضعیت کیفی محصوالت 

تولیدی می گذارد.
تحریم های صنعت خودرو اولین دس��ت انداز پیش پای ش��رکت های 
خودروس��از برای حرکت در جاده کیفیت است. از آنجا که بخش قابل 
توجهی از محصوالت تولیدی شرکت های خودروساز از مسیر همکاری 
با برندهای خودروس��از بین المللی تولید می گذشت بنابراین آن بخش 
از قطعات که امکان تولید داخلی نداش��ت )مانند قطعات های تک( به 
کمک تماس با منابع تامین ش��رکای بین المللی خودروس��ازان تامین 
می ش��د و همین مسئله روی کیفیت خودروهای تولیدی تاثیر مثبتی 
داش��ت، اما بازگش��ت تحریم ها سبب ش��د این تماس ها به دلیل عدم 
همکاری ش��رکای بین المللی قطع شود. از دسترس خارج شدن منابع 
تامین ش��رکای بین المللی خودروس��ازان و نیاز آنها به تامین قطعات 
س��بب ش��د تا آنها به دنبال س��ایر ش��رکت های تولید کنن��ده قطعات 

موردنیاز خود در سطح بین المللی بگردند.
با توجه به تحریم ها آن بخش از ش��رکت هایی که حاضر به همکاری 
با خودروس��ازان داخلی بودند را ش��رکت هایی تشکیل می دانند که به 
لحاظ س��طح کیفیت قطعات تولیدی در درجه دوم و سوم طبقه بندی 
می شدند. استفاده از قطعات تولیدی این منابع تامین کننده درجه دو و 
سه که بیشترشان را شرکت های قطعه ساز چینی تشکیل می دهند به 
نس��بت قطعاتی که از منابع اصلی و درجه یک تامین می شد بی تردید 
روی کیفیت محصوالت ش��رکت های خودروس��از تاثیر خاص خود را 
می گ��ذارد. هرچند این اتفاق در گزارش های ارائه ش��ده کیفی چندان 
م��ورد توجه قرار نگرفته و خودروهای بررس��ی ش��ده در گزارش های 

کیفی در مقایسه با پیش از تحریم ها تغییری نداشته است.
در کنار تامین قطعات از منابع درجه دو و س��ه از آنجا که بخشی از 
قطعات موردنیاز خودروسازان داخلی توسط معدودی از تولید کنندگان 
بزرگ در س��طح بین المللی تولید می شد و این شرکت ها نیز به دلیل 
تحریم ها امکان تامین قطعات موردنیاز خودروسازان داخلی را نداشتند 
بنابراین خودروس��ازان داخلی به دنبال این بودند که با همکاری همان 
قطعه س��ازان درج��ه دو و س��ه اقدام ب��ه تولید این قطعات از مس��یر 
مهندس��ی معکوس کنند. بی تردید مهندس��ی معک��وس این بخش از 
قطعات نمی تواند در س��طحی باش��د که کیفیت آنها با کیفیت نمونه 
اصلی منطبق باشد، همین اتفاق نیز باید خود را در کیفیت محصوالت 
تولیدی در س��ال جاری نش��ان دهد که البته در گزارش های ارائه شده 
این مس��ئله نیز مغفول مانده اس��ت. در کنار همکاری با قطعه س��ازان 
چینی برای مهندس��ی معکوس برخی قطعات موردنیاز ش��رکت های 
خودروس��از، وزارت صم��ت نیز به عن��وان سیاس��ت گذار خودرویی در 
سال جاری همچنان بحث نهضت داخلی سازی را هرچند به صورت کج 

دار و مریز دنبال کرد.

مدیرعام��ل س��تاد معاینه فن��ی خودروهای ش��هر ته��ران از نحوه 
خدمات رسانی مراکز معاینه فنی در ایام نوروز سخن گفت.

حس��ین مقدم در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، بیان کرد: بیش 
از ۵0 درصد مراکز معاینه فنی در روزهای پایانی س��ال، ایام تعطیل و 
حتی تعطیالت نوروز)به جز اول فروردین( فعال هس��تند و شهروندان 
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر از ساعات کاری و عملکرد مراکز 

به سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران مراجعه کنند.
وی عن��وان کرد: از ابتدای اس��فندماه مرکز معاین��ه فنی نیایش در 
روزهای جمعه فعال بوده و پذیرش در این مرکز در روزهای جمعه به 
صورت اینترنتی انجام می ش��ود و در جمع��ه آتی نیز به همین ترتیب 
پذی��رش خواهد داش��ت. همچنین بیش از۵0 درص��د از مراکز از دوم 

فروردین ماه فعال خواهند بود.
مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروهای ش��هر تهران یادآور شد: از 
سال آینده خودروهای تولید داخل سال 9۵ و وارداتی 2016 مشمول 

معاینه فنی خواهند شد.

مقدم درباره وضعیت مراجعات در روزهای پایانی س��ال گفت: روزانه 
بیش از ۵ هزار مراجعه کننده پذیرش می ش��وند و خوشبختانه با وجود 
س��امانه مدت انتظار و نوبت دهی اینترنتی در هیچ یک از مراکز صف 
طوالن��ی و ی��ا مدت انتظار بیش از 30 دقیق��ه نداریم. ضمن اینکه در 
10 سال گذشته مراکز معاینه فنی شاهد چنین آرامشی در اسفندماه 
نبوده اند که این امر ناش��ی از وجود س��امانه مدت انتظار و نوبت دهی 
اینترنتی اس��ت که شهروندان می توانند از این طریق از ظرفیت خالی 

سایر مراکز مطلع شوند.
وی در ادامه به مقایس��ه میزان مراجعات سال جاری و سال گذشته 
پرداخت و تشریح کرد: یک میلیون و 626 هزار و 746 دستگاه خودرو 
س��بک سواری تا 20 اس��فندماه به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند 
ک��ه به رغم وجود ش��یوع کرونا و فرصتی که پلی��س در مقطعی برای 
انج��ام معاینه فنی به م��ردم داد میزان مراجعات ی��ک الی دو درصد 
نس��بت به سال گذشته افزایش یافته است البته این میزان تغییر قابل 
توجه نیست. مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران در 

پاس��خ به این سوال که برای معاینه فنی در سال آینده و پایش بیشتر 
خودروه��ای در حال تردد در ش��هر چه انتظاری از مس��ئوالن دارید، 
گف��ت: مجل��س مدت زمان چهار س��ال را برای خودروهای مش��مول 
معاینه فنی در نظر گرفته اس��ت اما مدت گارانتی هر خودرو دو س��ال 
اس��ت و این اختالف بین 2 تا 4 س��ال انتخاب نامناسبی است به این 
دلی��ل که کاربر خودرو بین مدت گارانت��ی و زمانی که باید به معاینه 
فنی مراجعه کند از لحاظ ایمنی و آالیندگی از وضعیت خودروی خود 
مطلع نیس��ت و قاعدتا پس از پایان گارانتی مراجعه به بخش خدمات 
پس از فروش انجام نمی ش��ود و تقریبا این خودروها دو س��ال از نظر 
ایمن��ی و آالیندگی ره��ا خواهند بود بنابرای��ن از مجلس و دولت که 
بای��د این الیحه را به مجلس تقدیم کند تقاضا داریم که زمان معافیت 
خودروه��ا از معاینه فنی را مورد بازنگری قرار دهند و یا دوره گارانتی 

افزایش پیدا کند و به زمان مشمولیت معاینه فنی نزدیک شود.
مقدم در پایان خاطرنش��ان کرد: سامانه پاسخگویی96006000 در 

ساعات اداری پاسخگوی سواالت شهروندان عزیز است.

آیا سال آینده کیفیت خودروهای تولیدی افزایش می یابد؟

مراکز معاینه فنی از دوم فروردین ماه فعال خواهند بود

7خــــودرو چهار شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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در شرایطی که دنیا روی خوشی به رمزارزها نشان می دهد و نه تنها اشخاص 
حقیقی بلکه ش��رکت های بزرگ جهان با پذیرش بیشتری نسبت به قبل در 
حوزه ارزهای دیجیتال س��رمایه گذاری می کنند، هند نخستین کشوری است 

که به صورت جدی در حال بررسی ممنوع کردن 
هرگونه فعالیتی در حوزه ارزهای دیجیتالی است.

به گزارش دیجیاتو به نقل از رویترز، دولت هند 
الیحه پیش��نهادی برای تصویب قانون جدیدی 
علیه فع��االن حوزه ارزهای دیجیت��ال ارائه داده 
اس��ت که یکی از سختگیرانه ترین سیاست هایی 
است که علیه رمزارزها در جهان در پیش گرفته 
ش��ده اس��ت و کلیه فعالیت های مرتبط با حوزه 
ارزهای دیجیتال از اس��تخراج، انتقال دارایی در 
قالب رمزارزها یا ترید کردن را فعالیتی مجرمانه و 
غیرقانونی در نظر گرفته و برای خاطیان جریمه 

در نظر گرفته خواهد شد.
س��رمایه گذاران و فعاالن این حوزه در هند به 

شدت نگران تصمیم دولت هند در مورد ارزهای دیجیتال هستند و امیدوارند 
مقامات دولتی در بازار پررونق فعلی مانع کسب و کار آنها نشوند. البته در الیحه 
موجود به این موضوع اشاره شده که در الیحه پیشنهادی حداکثر شش ماه به 

فعاالن این حوزه زمان داده می شود تا دارایی های خود را از قالب رمزارز خارج 
و فعالیت های خود را متوقف کنند.

بعد از گذشت این بازه زمانی، طبق دستور دولت، همه فعالیت ها غیرقانونی و 
مجرمانه تلقی خواهد شد. اگر الیحه به تصویب 
برسد، هند نخستین کش��وری خواهد بود که 
چنی��ن تصمیمی در حوزه ارزه��ای دیجیتال 
گرفته است و فعالیت در این حوزه را غیرقانونی 

می داند.
این خبر در حالی در مورد سیاست های هند 
در مقابل ارزهای دیجیتال مطرح می ش��ود که 
اواسط اس��فندماه وزیر اقتصاد هند اعالم کرد 
ک��ه هیچ گونه محدودیتی متوج��ه فعالیت در 
حوزه رمزارزها نخواهد بود و به صورت ش��فاف 
در مصاحب��ه مطبوعاتی خ��ود چنین حرف و 
حدیث هایی را در مورد تصمیم دولت هند برای 
ممنوع کردن فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال 
اغراق آمیز شمرد. ممنوعیت فعالیت در این حوزه باعث انتقادهای شدیدی از 
سوی فعاالن بازار ارزهای دیجیتال شده و حرکت نکردن دولت هند با موج های 

جهانی را محکوم کرده اند.

ش��رکتی دانش بنیان موفق شده است با طراحی یک سامانه جامع مدیریت 
س��اختمان موارد اختالف برانگیزی همچون هزینه ش��ارژ و قبوض را مدیریت 

کند.
ایمان رادمنش، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
الکترونیک پویا روژین اکسیر، گفت: این شرکت 
در ح��وزه برق و کامپیوت��ر فعالیت دارد و بخش 
عمده ای از فعالیت های شرکت در حوزه تحقیق و 
پژوهش های دانش بنیان است. یکی از محصوالت 
ما مجموعه س��امانه مدیریت س��اختمان به نام 

»سامون« است.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنی��ان الکترونیک 
پویا روژین اکس��یر، در ادامه افزود: »س��امون« 
یک مجموعه یکپارچه اس��ت که از س��ه بخش، 
مالی، خدمات و حوزه هوشمندس��ازی برخوردار 
اس��ت. در بخش مالی، این سامانه برای مالکین 
س��اختمان، افراد س��اکن در یک س��اختمان و 

مدیریت ساختمان، مزیت های قابل توجهی ایجاد می کند.
این فعال دانش بنیان با اشاره به جزئیات این سامانه گفت: تمام فرآیندهای 
مالی ساختمان و پرداخت قبوض در این سامانه ثبت می شود و مبلغ شارژ نیز 

مستقیماً به س��امانه تزریق می شود. در این بین هم مدیر ساختمان مطمئن 
اس��ت که امور مالی به صورت صحیح انجام می شود و هم ساکنان ساختمان، 
آس��وده خاطر هستند، زیرا می دانند که پرداخت های آنها به صورت مکتوب و 

آنالین ثبت شده است.
وی افزود: در بخش خدمات می توان سفارش 
یک خدمت را برای کل س��اختمان ثبت کرد، 
همچنین س��اکنان از طریق این س��امانه برای 
یک خدمت خاص مرتبط با واحد خودش��ان، 
می توانند درخواست ثبت کنند.  یکی دیگر از 
مزایای این س��امانه هوشمندسازی است. برای 
مثال مصرف آب هر واحد توس��ط س��امانه به 

صورت دقیق محاسبه می شود.
رادمن��ش ضمن توضی��ح مزایای اس��تفاده 
از س��امانه نس��بت به روش های سنتی، گفت: 
محاسبه آنالین مصرف آب هر واحد، این امکان 
را به مدیر س��اختمان می دهد که هزینه قبض 
آب س��اختمان را به صورت عادالنه براس��اس مصرف هر واحد محاسبه کند. 
همچنین هر کدام از ساکنان می تواند از طریق تلفن همراه خود درب پارکینگ 

را باز و بسته کند.

دانش بنیان ها محصولی برای مدیریت بهینه آپارتمان ها طراحی کردندهند در یک قدمی ممنوع کردن فعالیت  در حوزه رمزارزها

رئیس کارگروه زیس��ت بانک و ذخایر ژنتیکی س��تاد توس��عه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بانک  های ژن هر کش��وری حکم ذخایر ارزش��مند هر کشوری 
را دارد. یعن��ی این دارایی ه��ای طبیعی را باید همچون مرزهای 
کشور پاس داشت. این ذخیره های گرانمایه کشور ارزش زیادی 
دارند و حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور ضروری است.
هم��ه دنیا نیز یکی از اولویت های خود را حفظ بانک ژن خود 
می دانن��د و در تالش هس��تند تا با حفاظت از این داش��ته های 
طبیعی و توارثی خود، نقشی اثرگذار در آینده کشورشان داشته 
باش��ند. هر تحقیقی که قرار اس��ت راجع به انسان، استعدادش 
ب��رای بیماری ها و وج��ود بیماری های ژنتیک��ی و غیرژنتیکی، 
نق��اط قوت و ضعف و تولی��د داروها و محصوالت��ی برای بهبود 
 DNA یا تحت الش��عاع قرار دادن او انجام شود، با دسترسی به
آن نژادهای جمعیتی میس��ر می شود. همین موضوع برای اثبات 

ایجاد بانک ژن کافی است.
ذخای��ر ژنتیکی مث��ل اعضای بدن اس��ت که همه م��ا از آن 
برخوردار هس��تیم، اما زمانی از وجودشان آگاه می شویم که آنها 

را از دس��ت بدهیم یا دچار مشکل ش��ویم. ما در جامعه به طور 
دائم در حال استفاده از ذخایر ژنتیکی هستیم. اگر یکی از اینها 
دچار انقراض ش��ود و یا تغیی��ر فرم بدهد آنگاه متوجه اهمیتش 
می ش��ویم. ذخایر و منابع ژنتیکی را می توان »گنج های حیات« 

نامید.
اما این ذخایر ژنتیکی چه هس��تند؟ تمام ارگانیس��م ها یعنی 
تم��ام موجودات زنده که قابل کش��ت و تکثیر باش��ند را منابع 
بیولوژی می گوییم، اعم از میکروارگانیس��م ها، گیاهان، انسان ها 

و جانوران و بخش هایی از آنها که قابل وراثت و تکثیر است.
ایج��اد یک ش��بکه هماهنگ می��ان بانک های ژن و زیس��ت 
بانک ها در ایران یک ضرورت اس��ت. باید تالش کنیم در تعامل 
با یکدیگر، برنامه ریزی هایی برای تش��کیل شبکه بانک های ژن 
کش��ور داشته باش��یم. این کار هم تنها با کمک هم افزایی همه 

نهادهای موثر و کارا در این حوزه میسر است.
حفاظت و صیانت از ذخایر ژنتیکی یکی از اولویت های ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. این 
کار را هم در هم��کاری با همه نهادهای ذی ربط انجام می دهیم. ما 
اعتق��اد داریم که ارزش مادی و معنوی این ذخایر ملی بس��یار زیاد 
است و باید تالش ها برای حفظ این دارایی های طبیعی و زیستی به 

یکی از اولویت های اصلی در سطح مدیران دولتی تبدیل شود.

ش��رکتی دانش بنی��ان با تولید کیتی که تمام��ی ملزومات انجام 
تکنیک لقاح آزمایش��گاهی را دارد توانست به محققان برای تولید 

جنین در آزمایشگاه کمک کند.
شرکت پیش��گام پایا زیست، از سال 93 فعالیت خود را با هدف 
تولی��د، خرید و فروش همه م��واد، تجهیزات و قطعات پزش��کی، 
بیمارس��تانی، آزمایشگاهی و تجهیز آزمایشگاهی آغاز کرد و امروز 
به یکی از مجموعه های برتر در زمینه تولید کیت های آزمایشگاهی 

تبدیل شده است.
لقاح آزمایشگاهی و تولید جنین در انسان، حیوانات آزمایشگاهی 
و دام، در مراک��ز درمان ناباروری، دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی، 
کارب��رد فراوان��ی دارد. خرید ای��ن محصوالت کارب��ردی از دیگر 
کش��ورها به دلیل گران ب��ودن آنها، حجم باالی بس��ته بندی های 
محیط کش��ت و محدودیت تاریخ مصرف، مشکل س��از اس��ت. اما 
متخصصان و توانمندان کش��ورمان با تولید این کیت ها، نیاز کشور 

را مرتفع کردند.
کی��ت ایرانی تولیدش��ده تمام��ی ملزومات انج��ام تکنیک لقاح 
آزمایش��گاهی را دارد. از هر ماده و وسیله به اندازه نیاز محقق و یا 
درمانگر در کیت موجود اس��ت و محققان نیاز به سفارش تک تک 
م��واد و وس��ایل در حجم باال و با زم��ان واردات طوالنی ندارند. به 
گفت��ه مهدی هادی مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، این کیت 
ش��امل 36 قلم مواد و وسایل است و یکی از کامل ترین کیت های 

موجود در بازار به حساب می آید.
وی افزود: آمریکا، نخس��تین کش��ور تولیدکننده این کیت است 

و ای��ران نیز با تولید آن به عنوان دومی��ن تولیدکننده آن معرفی 
ش��د. از این کیت می توان برای تولید جنین های دامی در شرایط 
آزمایشگاهی و تولید گاوهای شیری و گوشتی نژاد اصیل استفاده 
ک��رد. پیش از ای��ن نیز ما توانس��تیم با تولید یک محیط کش��ت 
آزمایشگاهی و جایگزینی آن با ۵ محیط کشت وارداتی آمریکایی، 
تمامی مراحل تولید جنین آزمایش��گاهی را به صورت پیوسته و با 

یک محیط کشت به جای ۵ محیط کشت انجام دهیم.
به گفته این فعال فناور، بازار واردات این نوع کیت ها در کشور از 
رونق افتاده است و محققان و پژوهشگران تمایل زیادی به استفاده 

از این کیت ایران ساخت دارند.
مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت همچنی��ن بی��ان ک��رد: محص��ول 
دانش بنیان دیگر این ش��رکت که در حال توسعه است، تولید یک 
میکروفلوییدیک چیپ آزمایشگاهی است که برای تعیین جنسیت 
اس��پرم انسان و دام استفاده می شود و می تواند در تعیین جنسیت 
انس��ان قبل از لقاح جایگزین روش ه��ای تهاجمی و روتین تعیین 
جنس��یت انسان باش��د. وی افزود: تعیین جنسیت اسپرم دام های 
نژاد اصیل ارزش اسپرم موردنظر را از لحاظ اقتصادی چندین برابر 
می کن��د و به صورت انتخابی برای تولید دام های پرش��یر اصیل و 

موارد متنوع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
این فعال دانش بنیان همچنین گفت: رسالت ما تولید محصوالت  
جدید و پرارزش��ی اس��ت که در مرز دانش تحقیقات��ی و تولیدی 
جه��ان قرار دارد و در صورت حمایت از این ش��رکت دانش بنیان، 

محصوالت جدیدتر و حتی نوآورانه تری را تولید خواهیم کرد.

شرکت خودروسازی تسال با ثبت یک درخواست رسمی در کمیسیون بورس 
و اوراق بهـادار آمریکا )SEC( ایالن ماسـک مدیرعامل و »زکری کرکهورن« 
مدیر مالی ارشـد خود را بـا القاب جدیدی تحت عناویـن Technoking یا 
»پادشاه فناوری« و Master of Coin یا »ارباب سکه ها« معرفی کرده است.
به گزارش دیجیاتو، این شـرکت اطالعات بیشـتری را درباره این دو عنوان 
یـا دلیل انتخاب این اسـامی اعالم نکرده، اما اظهار داشـته که آنها همچنان 
سـمت مدیرعاملـی و مدیر مالی قبلی خـود را حفظ می کننـد. به عالوه قرار 
اسـت »جروم گیلن« مدیر بخش خودروی تسـال از تاریخ 11 مارس در سمت 
مدیریت بخش وانت های سـنگین تسـال بـه فعالیت هایش ادامه دهد. تسـال 

چنـد هفته پیش اعالم کرد که 1.5 میلیـارد دالر بیت کوین خریده و به زودی 
امکان خرید خودرو با این ارز دیجیتالی را فراهم می کند. عنوان شغلی جدید 
کرکهورن هم می تواند به همین کوین ها و بازار رمزارزها اشـاره داشته باشد. 
قیمت سـهام تسـال در سـال 2020 افزایش خیره کننده ای داشت و یک رشد 
تقریبا 600 درصدی را تجربه کرد. به همین واسـطه ایالن ماسک هم توانست 
عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به دست آورد، هرچند مدتی بعد دوباره این 
عنوان را به جف بزوس واگذار کرد. قیمت سهام تسال در دو ماه نخست 2021 
افتی تقریبا 14 درصدی داشـت. ماسـک یکی از معدود مدیران بزرگ دنیای 
فناوری است که تصویر سنتی مدیران عامل شرکت ها را تغییر داده و جلوه ای 

گنج های حیاتی

جنین های آزمایشگاهی با هزینه کمتر تولید می شود

عنوان ایالن ماسک در تسال از »مدیرعامل« به »پادشاه فناوری« تغییر کرد

دریچــه

در حال حاضر 111 ش��هر از 31 اس��تان کشور تجهیزات آزمایش��گاهی خود را به 
اشتراک  گذاشته اند تا زنجیره تامین خدمات آزمایشگاهی تکمیل شود. تا پایان امسال، 
1۸ هزار و 690 تجهیز و دستگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به اشتراک گذاشته شد. تجهیزاتی که نقشی موثر در 
ارتقای کیفیت پژوهش در کشور دارند و دسترسی محققان، پژوهشگران و کاربران این 
حوزه به دستگاه ها را تسهیل می کند. همچنین تا پایان سال 99، اطالعات تعداد 274 
مجموعه آزمایشگاهی جدید در پایگاه اینترنتی شبکه ثبت و منتشر شد که در مجموع، 
اطالعات ۸60 مجموعه آزمایش��گاهی و بیش از 1۸ هزار تجهیز آزمایشگاهی مستقر 
در 111 ش��هر از 31 استان کشور در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناوری های 

راهبردی منتشر شده است.

تجهیزات آزمایشگاهی بیش از 
یکصد شهر به اشتراک گذاشته شد

محمدجعفر آقایی

چهار شنبه
27 اسفند 1399

شماره 1749
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توسعه پلتفرم خودروی اقتصادی ایران ساخت با فناوری بومی در ایران خودرو با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عملی می شود.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ضمن بازدید از بخش های 
مختل��ف گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو، در جریان 
پیش��رفت طرح ها و پروژه های روزآمد این مجموعه 
صنعتی قرار گرفت. ستاری همچنین ضمن بازدید از 
مرکز تحقیقات این گروه صنعتی، درباره پروژه های 
فناوران��ه مش��ترک میان معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و روند پیش��رفت این طرح ها به 
گفت وگو نشست تا زمینه های الزم برای پیشبرد این 
پروژه ها فراهم شود. معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با گروه صنعتی ایران خودرو همکاری دارد 
و برای حمایت از تولید خودروی مدرن اقتصادی و 
ایران ساخت، تولید گیربکس  بومی، موتور سه استوانه 
کم مصرف ایران ساخت، بومی سازی تجهیزات برقی 
و الکتریک��ی خ��ودرو ب��ا بهره گی��ری از توانمندی 

ش��رکت های دانش بنیان بسترهایی را فراهم کرده است. یکی از محورهای فناورانه 
مطرح شده در این نشست طراحی خودروی ایران ساخت با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در گروه صنعتی ایران خودرو است که قرار است طراحی 

مفهومی، تعریف مشخصات و استانداردسازی، طی فرآیندی مدون پیش برود. چهار 
ماه برای انجام فاز طراحی مفهومی این خودرو پیش بینی ش��ده است تا با حمایت 
معاونت علمی و فناوری روند تولید این خودرو به کمک شرکت های دانش بنیان پیش 
برود و فرآیند آن، توسط کمیته همکاری مشترک 
دنبال شود. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در بازدید از بخش تحقیقاتی ایران 
خودرو کسب توانمندی طراحی را الزمه پیشرفت 
صنایع دانس��ت و گف��ت: به کمک ش��رکت های 
دانش بنیان اتفاق مهمی در حوزه خودروسازی رخ 
داده است. صنعت خودروسازی با کسب توانمندی 
طراح��ی، ماشین س��ازی و ارتق��ا می تواند جایگاه 
واقع��ی خود را پیدا کند. مع��اون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، با اش��اره به ظرفیت های فناورانه 
نهفته در صنعت خودروسازی گفت: به طور مثال، 
بومی س��ازی تجهیزات برقی و الکترونیکی خودرو 
ضمن ایجاد اش��تغال، می تواند کاه��ش ارزبری و 
خودکفایی این صنعت را به دنبال داش��ته باش��د. خودروس��ازی حوزه ای است  که 
ش��رکت  های دانش بنی��ان و خالق  در صورتی که از توانمن��دی  طراحی برخوردار 

باشند، توسعه محصوالت بر بستر یک پلتفرم مشترک محقق می شود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حامی طرح آزمایشی تولید مصالح 
سبک از ماسه های بادی اس��ت؛ مصالحی که مقاومت ساختمان ها را افزایش 
می دهد. کارگروه آب، خشکس��الی، فرس��ایش و محیط زیست معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری حمایت از طرح های 
فناورانه و نوآورانه  دوست دار محیط زیست را در 
اولویت قرار داده اس��ت. تولید مصالح س��بک از 
ماس��ه بادی یکی از این طرح های حمایت شده 
است. این نوع ماسه یکی از مواد اصلی در تولید 
مصالح سبک از قبیل بتن، نیوجرسی، تیر چراغ 
برق، تراورس راه آهن، کاشی و سرامیک و ده ها 

محصول دیگر است.
ماس��ه بادی ماس��ه ای اس��ت که در نزدیکی 
س��واحل یا دره های رودخانه ای شکل می گیرد. 
اندازه دانه های ریزتری دارد و از آن در س��اخت 
مالت ها استفاده می کنند. ماسه بادی در بسیاری 
از مناطق خشک و نیمه خشک جهان به عنوان 

عامل تخریب مزارع کشاورزی و مسدودکردن راه های ارتباطی مطرح هستند، 
اما چند سالی است که این ماسه ها و تهدید طبیعت به یک فرصت تبدیل شده 

و از آنها در تولید مصالح ساختمانی استفاده می کنند.

این کار ضمن حفظ زیست بوم خاک که به طور بی رویه به عنوان مواد اولیه 
س��اختمانی برداشت می شود، زمینه ایجاد کسب و کارهای نوین را نیز فراهم 
می کند. این کار به عنوان یک طرح آزمایش��ی مورد حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و توسط چند شرکت 

دانش بنیان و خالق در حال انجام است. 
از مهمتری��ن مزیت ه��ای ای��ن محص��ول 
می ت��وان به عایق بودن در برابر صدا و حرارت، 
سبک سازی سازه های ساختمانی، مقاومت در 
برابر حریق، رطوبت و نفوذ آب و برشکاری ساده 

اشاره کرد.
»جلوگیری از تخریب خاک های کشاورزی، 
»مدیریت ماس��ه ب��ادی و ش��ن های روان به 
عن��وان یکی از منابع اصلی تولید گرد و غبار«، 
»سبک سازی س��ازه س��اختمانی و در نتیجه 
افزایش مقاوم��ت به زلزله در س��اختمان ها«، 
»کاهش مصرف انرژی موردنیاز تامین سرمایش 
و گرمایش س��اختمان ها« و »ایجاد آرام��ش اجتماعی با توجه به پایین بودن 
ضریب انتقال صوت در بتن های سبک« از جمله مزایای استفاده از این ماسه ها 

در سازه های ساختمانی است.

ستاری: دانش بنیان ها نوآوری را به صنایع می آورند و خودروسازی صاحب 
توانمندی در طراحی می شود

ماسه های بادی به کمک می آید

معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان زندان ها 
اقدامات تأمینی و تربیتی کش��ور در راس��تای توس��عه کسب وکارهای 
خالق و ن��وآور تفاهم کردند. قرارداد هم��کاری بهره مندی از ظرفیت 
ش��رکت های دانش بنی��ان و خ��الق می��ان معاونت علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری و س��ازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 
به امضا رسید تا ظرفیت های نهفته نوآورانه در این حوزه شکوفا شود.

براس��اس این ق��رارداد همکاری، از ایجاد خانه ه��ای خالق و صنایع 
فرهنگ��ی با هدف اس��تفاده از ظرفیت های نوآورانه توس��ط س��ازمان 

زندان ها حمایت خواهد شد.
ب��رای تحقق مف��اد ای��ن تفاهم نامه کارگ��روه تخصصی ب��ا حضور 
کارشناس��انی از س��ازمان زندان ها و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری، زمینه های همکاری مشترک را پیگیری می کنند.
ش��کوفایی ظرفیت نهفته نیروی انسانی زندان ها با توسعه زیست بوم 

نوآوری
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم 
با تاکید بر بهره مندی از ظرفیت نیروی انسانی برای تحول کشور گفت: 
بخش��ی از جامعه و دارای ظرفیت های تاثیرگذار برای کشور، زندانیان 
هس��تند و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تالش است با 
وارد کردن فناوری و نوآوری شرکت های دانش بنیان و خالق، زمینه را 
برای یاری رس��انی به اقدامات فرهنگی تربیتی، شکوفایی خالقیت ها و 

ایجاد کسب و کارهای خالق و نوآور فراهم کند.
ستاری رویکرد نوآورانه و نگاه جدید و تحول یافته در حوزه زندان ها 
و اقدامات تربیتی را بس��یار ارزشمند دانست و گفت: نیروی انسانی به 
مثابه س��تون مس��تحکم اقتصاد دانش بنیان و خالق است و باید کاری 

کنیم تا این ظرفیت دوباره به جامعه بازگردد.
وی، فناوری ه��ا و نوآوری ه��ای بهره گرفته ش��ده در حوزه خدمات 
قضایی و زندان را در ارتقای جامعه اثربخش دانست و افزود:  فناوری ها 
و روش های نوآورانه بسیار زیادی وجود دارد که می تواند ضمن کاهش 
حج��م تراکم زندان��ان به اس��تفاده و بهره من��دی از توانمندی فعاالن 

زیست بوم صنایع خالق کمک کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به آمادگی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��رای کمک به تامی��ن نیازهای 
دس��تگاه ها و سازمان ها با کمک شرکت های دانش بنیان و خالق گفت: 
همکاری های مش��ابهی با س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر در اس��تفاده از 
فناوری دانش بنیان ها صورت گرفت؛ تجربیات ارزنده در ش��رکت های 
دانش بنی��ان و خالق می تواند به تحول در حوزه های گوناگون بینجامد 
و ب��ه وی��ژه در حوزه زندان، افرادی داش��ته باش��یم که پ��س از پایان 
محکومی��ت خود، حرفه جدید آموخته باش��ند و در مس��یر کس��ب و 

کارهای نوآورانه گام بردارند.
در ادام��ه همچنی��ن محمدمهدی ح��اج محمدی رئیس س��ازمان 
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کش��ور پویایی و آمادگی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای گس��ترش ن��وآوری در حوزه 
زندان ها اثربخش دانس��ت و گفت: این س��ازمان در س��ند تحول خود 
بر فرهنگ س��ازی، اشتغال هدفمند و توس��عه فناوری ها تاکید دارد و 
با حمایت و همکاری معاونت علمی ش��رط الزم یعنی توس��عه فناوری 
اطالعات و ارتباطات محقق می ش��ود؛ با انعقاد این تفاهم نامه، سازمان 

زندان ها وارد فاز جدید و دانش محور فعالیت ها پا می گذارد.

به گفته حاج محمدی، به واس��طه این تفاهم نامه طرح پایلوت زندان 
هوش��مند و همچنین کسب وکارهای خالق با ایجاد خانه های خالق و 
نوآوری سازمان زندان ها محقق می شود و توسعه نوآوری این حوزه به 

مدد شرکت های دانش بنیان، خالق و شتابدهنده ها، سرعت می گیرد.
همچنین سیدمحمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضائیه 
با اشاره به تعامل و همکاری این قوا با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری برای اس��تفاده از فناوری های نو و توانمندی  ش��رکت های 
دانش بنیان در حوزه قضا گفت: سند تحول قضایی برمبنای تحول های 
فناوری تنظیم و ابالغ ش��د تا زمینه تعامل متقابل میان ش��رکت های 

دانش بنیان، خالق و قوه قضائیه صورت بگیرد.
وی از نقش آفرین��ی ش��رکت های دانش بنیان و خالق در تحول ارائه 
خدم��ات قضای��ی گفت و ادام��ه داد: این ظرفیت همچنی��ن می تواند 
س��ازمان بزرگ زندان ه��ا را در ارائه خدم��ات فناوری محور روش های 

نوآورانه یاری کند و به اعتالی جامعه منجر شود.
معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به حرکت این دستگاه به سوی 
هوش��مندی بیان کرد: با برگ��زاری رویدادهای فناورانه از جمله عرضه 
و تقاضای نیازهای حوزه پزش��کی قانونی، همچنین تعامل با س��ازمان 
ثبت اس��ناد و امالک و دیگر رویدادها س��عی داریم این تعامل و پیوند 

برقرار شود.
همچنی��ن اس��ماعیل قادری فر، رئی��س مرکز توس��عه فناوری های 
راهب��ردی معاونت علم��ی و فناوری با اش��اره به ایجاد زیس��ت بومی 
ب��رای نقش آفرینی ش��رکت های دانش بنیان و خ��الق در تحول حوزه 
زندان ها و اقدامات تربیتی کش��ور عنوان کرد: با امضای این تفاهم نامه 
ک��ه همزمان به انعقاد قرارداد نیز منجر ش��ده اس��ت، فصل تازه ای از 
همکاری های مشترک برای ورود ش��رکت های دانش بنیان و خالق به 
یکی از حوزه های ظرفیت دار کشور یعنی سازمان زندان ها فراهم شود.
رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری ادام��ه داد: ایج��اد خانه ه��ای خالق و ن��وآوری، 
ش��تابدهنده ها ی��ا خانه های خالق��ی که بتوانن��د زمینه اس��تفاده از 
نوآوری ه��ا و فن��اوری را در ح��وزه زندان ها رقم بزنن��د و ظرفیت های 
نوآورانه موجود در زیست بوم فناوری و نوآوری را در این مسیر کارآمد 

کنند، از محورهای اساسی این تفاهم نامه همکاری است.
قادری فر، تحول در حوزه فناوری اطالعات و ارائه خدمات الکترونیک 
را یک��ی از محورهای این قرارداد با همکاری ش��رکت های دانش بنیان 
و خ��الق عنوان ک��رد و افزود: با همکاری ش��رکت دانش بنیان رایانش 
ابری پیش��رو که خدمات زیرس��اخت ابری فعال است با همکاری یک 
اس��تارت آپ در حوزه کیف پول الکترونیک��ی، خدمات فناورانه را ارائه 
می کند. وی با اش��اره به ایجاد فرصت ه��ا و زمینه های الزم برای ورود 
نوآوری ه��ای دانش بنیان و خالق به بخش های گوناگون کش��ور بیان 
کرد: ش��یوه حمایت��ی معاونت علم��ی و فناوری این اس��ت که ضمن 
حمای��ت مالی و معن��وی از اقدامات فناورانه ای که برای نخس��تین بار 
در کش��ور انجام می ش��ود، حمایت های فرادس��تگاهی، تسهیلگری و 

توسعه ای را از فعالیت های خالق و نوآور صورت می دهد.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری همچنین ب��ا حضور در 
کارگاه های تولیدی و بازدید از دس��تاوردها، با فعاالن این کارگاه ها به 
گفت وگو نشست و آمادگی معاونت علمی و فناوری را  برای حمایت و  

توسعه کسب وکارهای خالق اعالم کرد.

چنـد هفته پیش اعالم کرد که 1.5 میلیـارد دالر بیت کوین خریده و به زودی 
امکان خرید خودرو با این ارز دیجیتالی را فراهم می کند. عنوان شغلی جدید 
کرکهورن هم می تواند به همین کوین ها و بازار رمزارزها اشـاره داشته باشد. 
قیمت سـهام تسـال در سـال 2020 افزایش خیره کننده ای داشت و یک رشد 
تقریبا 600 درصدی را تجربه کرد. به همین واسـطه ایالن ماسک هم توانست 
عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به دست آورد، هرچند مدتی بعد دوباره این 
عنوان را به جف بزوس واگذار کرد. قیمت سهام تسال در دو ماه نخست 2021 
افتی تقریبا 14 درصدی داشـت. ماسـک یکی از معدود مدیران بزرگ دنیای 
فناوری است که تصویر سنتی مدیران عامل شرکت ها را تغییر داده و جلوه ای 

متفاوت را از خود به نمایش گذاشته است. او حضور فعالی در شبکه اجتماعی 
توییتـر دارد و با کمک همین پلتفرم بارها قیمت بیت کوین و دوج کوین را باال 

و پایین کرده است.
»تکنوکینگ« تنها واژه ابداعی تسـال نیست. این شرکت قبال وانت عجیب 
و غریب خود را با نام سـایبرتراک معرفی کرد و آن را از سـال جاری میالدی 
به تولید خواهد رسـاند. هرچند پادشاه فناوری تسـال و همکارانش، از جمله 
ارباب سـکه ها که نامش بی شباهت به اسـامی موجود در داستان بازی تاج و 
تخت نیسـت، گفته اند که اگر تولید سـایبرتراک به تعویق نیفتد این شرکت 

شانس آورده است.

ستاری: خانه های خالق و نوآوری در کنار زندان ها ایجاد می شود و 
نیروی انسانی دارای مهارت به جامعه باز می گردد

عنوان ایالن ماسک در تسال از »مدیرعامل« به »پادشاه فناوری« تغییر کرد

یادداشـت

300 نفر از محققان پسادکترا از 200 دانشگاه برتر دنیا از فرصت پژوهشی و تحقیقاتی 
ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری استفاده کردند. یک سال دیگر هم از اجرای برنامه 
همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کش��ور گذشت. این یک سال با وجود 
ش��یوع بیماری کرونا و چالش های مختلف برای برقراری تبادالت بین المللی، 300 نفر از 
محققان پسادکترای ایرانی که در دیگر کشورها زندگی می کنند برای انجام پژوهش های 
خود از حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهره مند شدند. این طرح در 
قالب حمایت از انجام پروژه های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکترا، فرصت مطالعاتی، 
استاد مدعو و معین، راه اندازی کسب و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت هاي دانش بنیان 
و خالق، نظام وظیفه تخصصي و برگزاري سخنراني و کارگاه هاي تخصصي به ارتباط موثر 
متخصص و مراکز علمي و فناوري برگزیده کش��ور اجرایی شده است. در حوزه حمایت از 

محققان پسادکترا در سال 99، همکاری 300 نفر به ثبت رسیده است.

روند توسعه علمی کشور شتاب گرفت



بازاریابی در فصال بهار دارای جذابیت های بس��یار زیادی اس��ت. پس از 
پایان زمستان بسیاری از برندها به دنبال بازاریابی با تصاویر دارای رنگ های 
گرم و همچنین ایده های هیجان انگیز هس��تند. مهمترین مسئله در این 
میان آمادگی برای مواجهه با انتظارات مش��تریان است. بسیاری از برندها 
در زمینه بازاریابی نسبت به تغییر بازه های زمانی توجه نمی کنند. درست 
به همین خاطر اغلب اوقات کاربران نسبت به عملکرد آنها اعتراض دارند. 
این امر در صورت عدم توجه برندها به وضعیت شان مشکالت بسیار زیادی 

پیش روی کسب و کارها قرار خواهد داد. 
ب��دون تردید بررس��ی وضعیت بازاریابی برندهای بزرگ برای کس��ب و 
کارهای کوچک و تازه کار مزیت های بسیار زیادی به همراه دارد. بسیاری 
از برندهای تازه تاسیس با ارزیابی وضعیت بازاریابی دیگر برندها نسبت به 
بهبود کلی عملکرد کس��ب و کارشان اقدام می کنند. بسیاری از برندهای 
بزرگ نیز همین راه را طی کرده اند. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی 
ایده های بازاریابی کاربردی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
تمرکز اصلی در ای��ن میان بر روی ایده های موفق برندهای بزرگ خواهد 
بود. دلیل این امر امکان تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف با استفاده 

از این شیوه است. 
ماه اطالع رسانی درباره اوتیسم

بیماری اوتیسم یکی از مشکالت اساسی برای دامنه قابل مالحظه مردم 
محسوب می شود. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، از هر ۵9 نفر 
یک نفر در دنیا به اوتیس��م ابتال دارد. شاید این امر برای بسیاری از مردم 
عجیب باش��د، اما نرخ ابتال به این نوع بیماری ژنتیکی در یک دهه اخیر 
افزایش قابل مالحظه ای داش��ته اس��ت. این امر در کنار س��ایر مشکالت 
مربوط به زندگی در جامعه و رفتار با افراد دارای اوتیسم موجب نام گذاری 
نخس��تین ماه از فصل بهار برای اطالع رس��انی درباره در این بیماری شده 
اس��ت. برخی از برندها در این میان از این فرصت برای بازاریابی اس��تفاده 
می کنند. اگر کس��ب و کار شما در ارتباط با حوزه های بهداشت یا درمان 
انواع بیماری فعالیت دارد، توجه به وضعیت این افراد در ماه های پیش رو 

ضروری خواهد بود. 
فرهنگ سازی در زمینه نحوه رفتار با افراد دارای اوتیسم به طور معمول 
مورد توجه برندها نیست. نکته مهم در این میان استفاده برخی از برندها از 
افراد دارای اوتیسم به عنوان پرسنل تیم شرکت شان است. برخی از برندها 
در زمینه تولید لوازم زینتی با استفاده از این افراد دست به اقدامی بازاریابی 
می زنند. این امر مزیت های متقابلی برای چنین افرادی و همچنین برندها 
در پی دارد، با این حساب توجه به چنین ایده ای برای بازاریابی و تعامل با 

مشتریان امر قابل مالحظه ای خواهد بود. 
روز جهانی حمایت از حقوق کودکان

ک��ودکان ب��ه تنهایی کمت��ر موضوع بازاریابی هس��تند. ای��ن امر برای 
بسیاری از برندها به دلیل تمرکز بیشتر بر روی والدین کودکان به منظور 
بازاریابی بهتر صورت می گیرد. برخی از کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی والدین ک��ودکان اقدام به طراحی تبلیغات��ی با محوریت کیفیت 
محصوالت ش��ان می کنن��د. یکی از نکات مهم در این می��ان توجه به روز 
جهانی حقوق کودکان اس��ت. این روز یکی از فرصت های بس��یار مطلوب 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. 
اطالع رس��انی درباره مسائل مربوط به حقوق کودکان در طول یک دهه 
گذش��ته مدنظر برخی از برندها قرار داشته است. اگر کسب و کار شما در 
زمین��ه تولید محصوالت مربوط به کودکان فعالیت دارد، توجه به این روز 
برای بازاریابی و آگاهی بخش��ی به مخاطب هدف ضروری خواهد بود. این 
امر عالوه بر بازاریابی برای برند امکان جلب نظر دامنه قابل مالحظه ای از 

مخاطب هدف نسبت به اعتبار کسب و کار را نیز دارد. 
ماه سواد آموزش مالی

مسائل مالی در زندگی روزمره دارای اهمیت بسیار زیادی است. درست 
به همین خاطر اغلب مردم به دنبال افزایش س��واد مالی ش��ان هس��تند. 
بس��یاری از موسسه ها و آموزش��گاه ها در این رابطه مشغول ارائه خدمات 
قابل مالحظه ای هس��تند. اگر کسب و کار ش��ما در زمینه خدمات مالی 
فعالی��ت دارد، ارائه برخی از نکات س��اده و اساس��ی در رابطه با مدیریت 
مال��ی ایده بس��یار جذابی خواهد بود. برخی از برنده��ا در این میان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از ایده های بازاریابی تعاملی نیز استفاده 
می کنند. این امر امکان تعامل با مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن 

را فراه��م می کند. یکی از نمونه های جذاب در این میان کمپین بازاریابی 
وال استریت ژورنال است. این برند در سال گذشته با بارگذاری یک پست 
بازاریابی در اینستاگرام درباره کارهای مورد عالقه کاربران با مبلغ هزار دالر 

پرسشی را طرح کرد. 
بدون تردید پرس��ش موردنظر تیم بازاریابی وال استریت ژورنال بسیار 
س��اده و تاثیرگذار است. درست به همین خاطر بسیاری از کاربران نسبت 
به بیان دیدگاه های شان اقدام کردند. نکته جالب در این میان بیان برخی 
از نکات مالی درب��اره درآمد اضافه مردم و همچنین میزان اخذ مالیات از 
هدیه های دریافتی گران قیمت بود. این امر موجب آموزش برخی از نکات 
اساس��ی درباره مدیریت مالی به کاربران ش��د. بخش قابل مالحظه ای از 
کاربران نس��بت به وضعیت مالی ش��ان توجه الزم را ندارند. این امر شامل 
آموزش های مالی نیز هست بنابراین برندها با بیان برخی از نکات اساسی 

در این میان امکان جلب نظر مخاطب هدف را خواهند داشت. 
روز دروغ آپریل

دروغ آپری��ل یکی از رویداده��ای جذاب برای مردم اس��ت. این روز به 
طور معمول با بیان دروغ هایی از س��وی م��ردم و تاکید بر روی غیرواقعی 
بودن شان همراه است. البته در این میان برخی از برندها ماهیت غیرواقعی 
ادعای شان را بسیار دیر اعالم می کنند. این امر موجب تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف می شود. 
اس��تفاده از ایده های جذاب و دروغ ه��ای باورپذیر برای روز دروغ آپریل 
ضروری محسوب می شود. بسیاری از برندها نسبت به این نکته توجه الزم 
را نشان نمی دهند بنابراین دروغ های شان برای مخاطب هدف بسیار ساده 
به نظر می رسد. این امر شاید برای برخی از برندها جذابیت الزم را به همراه 
داش��ته باشد، اما در بلندمدت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

به شدت کاهش می دهد. 
استفاده از دروغ های باورپذیر باید با استفاده از تجربه دیگر برندها صورت 
گیرد. یکی از دروغ های جالب در این میان مربوط به برند پی پال اس��ت. 
این ش��رکت خدمات مالی و درگاه اینترنتی پرداخت، در شوخی آپریلش 
اقدام به بیان امکان تازه پرینت پول از طریق اپ رسمی برندش کرد. این 
شوخی در مدت زمانی کوتاه بسیاری از نگاه ها را به خود جلب کرد. نکته 
جالب اینکه بخش قابل مالحظه ای از کاربران در عمل به دنبال اجرای این 
ایده رفتند بنابراین در مدت زمانی کوتاه میزان دانلود اپ رس��می پی پال 

به طور قابل مالحظه ای افزایش یافت. 
مسابقه ماراتن بوستون

اجرای مس��ابقات مارتن در ش��هر بوستون یکی از سنت های قدیمی در 
ایاالت متحده محس��وب می ش��ود. بدون تردید در طول س��ال های اخیر 
اجرای این طرح با محدودیت های بس��یار زیادی همراه ش��ده است. نکته 
مه��م در این میان تداوم تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
استفاده از این ایده جذاب است. برخی از کاربران برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اقدام به یادآوری خاطرات مطلوب گذشته می کنند. این امر 
در مورد مسابقات پیش از شرایط کرونایی در بوستون کاربرد بسیار زیادی 
دارد. این امر موجب جلب نظر مخاطب هدف و تاثیرگذاری قابل مالحظه 

بر روی مخاطب هدف می شود. 
روز جهانی خواهران و برادران

یکی از بازه های زمانی جذاب برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف 
مرب��وط به روز جهانی خواهران و برادران اس��ت. این روز برای بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. برخی از 
برنده��ا ب��رای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف در این بازه 
زمانی برنامه بس��یار مشخصی دارند. این امر شامل دعوت از کاربران برای 
انتش��ار محتوایی شامل نمایش ارتباط شان با خواهر یا برادرشان است. در 
نهایت نیز به ایده های خالقانه در زمینه تولید چنین محتواهایی هدیه های 

جذابی داده می شود. 
برخ��ی از برندهای بزرگ برای اعطای جایزه به مشتریان ش��ان به طور 
مداوم دنبال ایده های جذابی هستند. این امر روز جهانی خواهران و برادران 
را نیز هدف قرار می دهد. اگر کس��ب و کار ش��ما در تیم اعضای کارمندان 
یا مدیران ارش��د دارای خواهران و برادران همکاری اس��ت، باید نسبت به 
نمایش نحوه همکاری آنها اقدام نمایید. این امر جذابیت بسیار زیادی برای 
مشتریان در شبکه های اجتماعی خواهد داشت. اگر محتوای بازاریابی برند 
شما در مدت زمانی اندک وایرال شود، میزان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف به طور قابل مالحظه ای افزایش می یابد. مهمترین مس��ئله در این 
میان تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس ایده های 

بازاریابی جذاب است. 

روز جهانی پنیر پیتزا
پنیر پیتزا در بس��یاری از مواد غذایی کاربرد دارد. بس��یاری از غذاهای 
خوش��مزه با استفاده از این پنیر طبخ می شود بنابراین نام گذاری یک روز 
خاص برای آن ایده جالبی اس��ت. اگر کس��ب و کار ش��ما در زمینه تولید 
مواد غذایی فعالیت دارد، استفاده از این روز به اندازه کافی جذاب خواهد 
ب��ود. برخی از برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف اقدام به 
نمایش پشت صحنه کسب و کارشان در این روز مهم می کنند. به عنوان 
مث��ال، برند برگرکین��گ در روز جهانی پنیر پیتزا اق��دام به نمایش نحوه 
شخصی س��ازی بخش قابل مالحظه ای از منوی برندش با انواع این پنیرها 
کرد. این امر تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. 
امروزه م��ردم به دنبال ایده های جذاب برای بازاریابی و تعامل با برندها 
هستند. بنابراین کسب و کارها باید ایده های جذابی برای تعامل با مشتریان 
داش��ته باش��ند. این ایده ها امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد بنابراین اس��تفاده از بازه های زمانی 
مختلف در فصل بهار، مانند روز جهانی پنیر پیتزا بهانه مناسبی برای تعامل 

بیشتر با مخاطب هدف خواهد بود. 
روز نمایش محل کار به فرزندان

ب��دون تردی��د هیچ روز جهانی برای نمایش محل کار از س��وی والدین 
به فرزن��دان وجود ندارد، با این حال برخی از کس��ب و کارها برای ایجاد 
جذابیت های بازاریابی نس��بت به نمایش مح��ل کار کارمندان به فرزندان 
آنها اقدام می کنند. این امر ش��امل حضور کودکان در محل کار والدین و 
خلق موقعیت های بس��یار جذابی است. بسیاری از برندها از این موقعیت 
برای تولید محتوای بازاریابی گس��ترده ای استفاده می کنند. بدون تردید 
مشاهده کودکان در کارهای افراد بزرگسال جذابیت های بسیار زیادی در 

شبکه های اجتماعی دارد. 
یک��ی از برنده��ای موفق در زمینه اس��تفاده از روز نمایش محل کار به 
فرزندان ش��رکت کروگر اس��ت این خرده فروشی بزرگ به طور معمول در 
م��اه آپریل از کارمندانش برای آوردن فرزندان ش��ان به محیط کار دعوت 
می کند. این امر موجب خلق موقعیت های بسیار جذابی از سوی کارمندان 
می شود. ش��اید در نگاه نخس��ت این امر به اندازه کافی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کافی نباش��د، اما در یک مقیاس گس��ترده امکان 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به طور قاب��ل مالحظه ای افزایش 
می دهد. امروزه بسیار از کاربران در شبکه های اجتماعی به دنبال محتوای 
س��رگرم کننده هس��تند بنابراین تولید محتوای جذاب از حضور همزمان 

کارمندان و فرزندانشان، در هر رده سنی، جذاب خواهد بود. 
روز جهانی سیاره زمین

روز جهانی س��یاره زمین یکی از روزهای مناس��ب ب��رای فعالیت های 
مربوط به حفاظت از محیط زیس��ت و گونه های جانوری است. بسیاری از 
موسس��ه های فعال در این حوزه در این روز اقدام به اطالع رسانی گسترده 
به مخاطب هدف شان می کنند. بدون تردید روز جهانی سیاره زمین برای 

بازاریابی تمام برندها مناسب است. 
کوکاک��وال یکی از برندهای موفق در زمینه بازاریابی با اس��تفاده از روز 
جهانی س��یاره زمین اس��ت. این برند در س��ال 2017 نس��بت به کاهش 
اس��تفاده از پالستیک برای بس��ته بندی محصوالتش در همین روز اقدام 
کرد. این امر واکنش بسیار گسترده ای از سوی مشتریان این برند به همراه 
داش��ت. درست به همین خاطر بسیاری از مشتریان این برند در آن سال 
افزایش پیدا کردند. اس��تفاده از بازه های زمانی مناس��ب برای اعالم اخبار 
مربوط به کس��ب و کار اهمیت بس��یار زیادی دارد. ش��اید برخی از اخبار 
مربوط به برند برای مش��تریان جذابیت های بسیار زیادی داشته باشد، اما 
اعالم آنها در زمان نادرس��ت مش��کالت زیادی را دامن خواهد زد بنابراین 
باید در زمان مناس��ب نسبت به اعالم نکات و رویدادهای مربوط به کسب 
و کارمان اقدام نماییم. در غیر این صورت فرصت مناسب از دست خواهد 

رفت. 
روز جهانی دوستی

پیدا کردن دوست یکی از نخستین رویدادها در دنیای اجتماعی محسوب 
می شود. بسیاری از کودکان با پیدا کردن دوست وارد نخستین رابطه های 
اجتماعی شان می شوند. درس��ت به همین خاطر روز جهانی دوست برای 
بسیاری از مردم اهمیت دارد. بسیاری از برندها دارای برنامه های بازاریابی 
مهم��ی در این روز هس��تند بنابراین برندها باید به ای��ن برنامه های مهم 

واکنش مناسبی نشان دهند. 
اغل��ب اوقات فروش��گاه های م��واد غذایی و به ویژه شیرینی فروش��ی ها 
نس��بت به روز جهانی دوس��تی واکنش نش��ان می دهند. این امر ش��امل 

تولی��د محصوالت منحصر به فرد برای مش��تریان و همچنین تالش برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از ش��یوه های گوناگون 
اس��ت. گاهی اوقات برندهایی نظیر اورئو، فعال در زمینه تولید انواع کیک 
و کلوچه، در روز جهانی دوس��تی از طرح ه��ای جذابی برای محصوالت و 
بسته بندی ش��ان رونمایی می کنند. ای��ن ایده ها در عین س��ادگی دارای 
تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف است بنابراین برندها باید 

توجه ویژه ای به آنها نشان دهند. 
روز جهانی مالیات

اخذ مالیات یکی از مهمترین راهکارهای درآمدزایی دولت ها محس��وب 
می شود. این هزینه های دریافتی برای فعالیت های عمومی صرف می شود. 
بس��یاری از شرکت ها و موسسه های مالی در روز جهانی مالیات نسبت به 
بیان جزییات حقوقی مربوط به مالیات در هر فعالیتی اقدام می کنند. این 
امر تاثیر بس��یار مناس��بی بر روی آگاهی مردم از وضعیت مالی شان دارد. 
برخی از برندها نیز در این میان برای حسابرسی به وضعیت کارمندان شان 
اس��تفاده می کنند. این امر تاثیرگذاری بسیار زیادی برای مخاطب هدف 
ب��ه هم��راه دارد. برخی از برندها نیز از این روز ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان به منظور استفاده از خدمات مالیاتی شان استفاده می کنند. 
اغلب ش��رکت های مالی و خدمات مالیاتی در روز جهانی مالیات نسبت 
به ارائه تخفیف های گس��ترده اقدام می کنند. این امر با هدف تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف صورت می گیرد. افزایش دامنه مش��تریان برند با 
اس��تفاده از این روز مهم یکی از ایده های همیش��گی برای موسس��ه های 

مالیاتی و مالی محسوب می شود. 
خانه تکانی بهاری

اغلب مردم در بهار اقدام به تمیز کردن خانه و محل کارش��ان می کنند. 
این امر یک فرصت استثنایی برای کسب و کارهای فعال در حوزه خدمات 
نظافتی به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. بس��یاری از 
برندها تمام سال را برای این بازه زمانی صبر می کنند بنابراین تالش برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف در این روز مهم امری ضروری خواهد 

بود.
برخ��ی از برندها ب��رای بازاریاب��ی در خانه تکانی بهاری احس��اس نیاز 
به ایده های بس��یار متنوعی دارن��د. نکته مهم در این می��ان تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در عین س��ادگی است. هرچه ایده های 
بازاریابی برندمان س��اده تر باشد، ش��انس باالتری برای جلب نظر مخاطب 
هدف خواهیم داش��ت. ارائه تخفیف های مناس��ب و ت��الش برای نمایش 
کیفیت کاری کس��ب و کارمان امر بسیار مهمی است. اگر این امر مدنظر 
کس��ب و کارها قرار داش��ته باش��د، امکان افزایش فروش به صورت قابل 

مالحظه در این بازه زمانی فراهم خواهد شد. 
روز تعامل با مشتریان

ش��ناخت و تعامل با مش��تریان برای بس��یاری از برندها مهم است. این 
روز در فصل بهار از س��وی اغلب کسب و کارها برای شناخت هرچه بهتر 
مش��تریان مورد اس��تفاده قرار می گیرد. اغلب اوقات برندها اقدام به طرح 
پرس��ش هایی برای شناخت بهتر مشتریان ش��ان می کنند. البته اگر شما 
نیز در این میان از چنین ایده هایی اس��تفاده نمایید، شانس مناسبی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داش��ت. این امر یکی از نکات 
مهم برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. 
یک ای��ده جذاب برای بازاریابی در روز تعامل با مش��تریان تالش برای 
استفاده از محتوای تولیدی آنهاست. این امر موجب تقویت انگیزه مشتریان 
برای تعامل با برند شما خواهد شد. برخی از کسب و کارها به طور مداوم 
نسبت به تعامل با مشتریان شان بی توجه هستند. این امر مشکالت بسیار 
زیادی برای کس��ب و کارها ایجاد می کند بنابراین باید نسبت به رفع شان 
در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کرد. در غیر این صورت ریزش مش��تریان 

امری طبیعی خواهد بود. 
امروزه بازاریابی برای مخاطب هدف دردس��رهای زی��ادی دارد. یکی از 
چالش های اصلی در این میان س��لیقه بسیار متفاوت و انتظارات گسترده 
مش��تریان از برندهاست. این امر مسیر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. استفاده از مناسبت های مورد بحث 
در این مقاله برای پیگیری وضعیت بازاریابی برندها به بهترین شکل ممکن 
برای کس��ب و کارها مناسب خواهد بود. بدون تردید مناسبت های بسیار 
بیش��تری در بازارهای محلی ب��رای بازاریابی و تولید محت��وا وجود دارد. 
مهمترین مسئله در این میان تالش برای شناسایی مناسبت های موردنظر 

است. 
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نس��ل جوان به س��رعت در حال رشد و ورود به عرصه کسب و کار 
اس��ت. امروزه یکی از گروه های اصلی مش��تریان برندها شامل نسل 
جوان می ش��ود. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای بازاریاب ها دارد. 
ش��اید در نگاه نخس��ت بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب نسل 
ج��وان درس��ت مانند دیگر گروه ه��ای مختلف هدف باش��د. این امر 
نخستین اش��تباه بازاریاب ها در تعامل با نسل جوان است. مشتریان 
این نس��ل دارای س��لیقه متفاوتی نس��بت به دیگر گروه ها هس��تند 
بنابراین برندها نیاز به اس��تفاده از شیوه های خاص برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدفش خواهد داشت. 
اغلب مشتریان نس��ل های قبلی با محصوالت دارای کیفیت عالی، 
نگرانی نس��بت به از دست دادن پیشنهادهای ویژه برندها و تبلیغات 
شلوغ و پرهزینه نسبت به برندها روی خوش نشان می دهند. این امر 
در مورد مشتریان نس��ل جوان به طور کامل متفاوت است. وفاداری 
به برند برای مش��تریان نس��ل جوان مس��ئله محوری نیست. ترجیح 
این نس��ل امتحان محصوالت برندهای مختلف است بنابراین ترغیب 
مش��تریان این نس��ل برای وفاداری به یک برند امر بس��یار دشواری 

خواهد بود. 
بس��یاری از بازاریاب ها در طول دهه گذشته نسل جوان )Z( را به 
طور مداوم یک گروه وابسته به والدین شان لحاظ کرده اند. این امر به 
معنای فقدان اهمیت نظرات آنها در زمینه خرید محصوالت از سوی 
خانواده های شان است. شاید این امر یک دهه پیش صحت داشت، اما 
اکنون شرایط به طور کامل متفاوت شده است. نسل جوان اکنون در 
سن اشتغال قرار دارد. این امر به معنای مراجعه به برندهای مختلف 
برای خرید محصوالت به طور مس��تقل اس��ت. دیگر خبری از اتکای 
نسل جوان به خانواده های شان نخواهد بود. این امر اهمیت بازاریابی 
و جلب نظر این نس��ل برای بازاریاب ها را دوچندان می کند بنابراین 
برنده��ا باید به دنبال تاثیرگذاری بر روی اعضای این گروه س��نی به 

طور منحصر به فرد باشند. 
تولی��د محتوای بازاریابی جذاب برای نس��ل جوان باید با محوریت 
شبکه های اجتماعی صورت گیرد. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی 
برای کس��ب و کارهاس��ت. نس��ل جوان بیش از هر گروه دیگری در 
ش��بکه های اجتماعی حض��ور دارد. این امر موج��ب اهمیت محوری 
شبکه های اجتماعی در زمینه بازاریابی برای این گروه سنی می شود 
بنابراین برندها باید به بهترین ش��یوه ممکن بر روی بازاریابی بر روی 

شبکه های اجتمای سرمایه گذاری نمایند. 
بس��یاری از برندها برای بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی نیاز به 
توصیه های حرفه ای دارند. این امر در مورد بازاریابی برای نسل جوان 
بیش از هر زمان دیگری مصداق پیدا می کند بنابراین برندها باید به 
طور ویژه ای به دنبال توصیه های حرفه ای برای بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی باشند. ما در این مقاله از توصیه های مدیران ارشد موسسه 
فن بایتز به منظور ارائه بهترین توصیه های بازاریابی استفاده خواهیم 
کرد. این موسسه در زمینه اس��تعدادیابی اینفلوئنسرهای تیک تاک 
و دیگر ش��بکه های اجتماعی فعالیت دارد بنابراین توصیه های بسیار 
مهمی برای برندها به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نسل 

جوان خواهد داشت. 
درک تفاوت میان نسل جوان و میانسال 

بازاریابی برای نس��ل جوان به معنای درک تفاوت هاس��ت. بسیاری 
از بازاریاب ها برای مدت زمان طوالنی نس��بت به بازاریابی برای نسل 
میانس��ال اقدام کرده اند. شاید این امر همراه با موفقیت هم باشد، اما 
در طول زمان بازاریاب ها را نسبت به نوآوری و توجه به دیگر گروه ها 
مانند نس��ل جوان غافل خواهد ساخت. آگاهی از تفاوت های رفتاری 
این دو نسل در شبکه های اجتماعی کمک شایانی به بازاریاب ها برای 
تاثیرگذاری بر روی آنها خواهد کرد. امروزه اغلب کاربران نسل جوان 
به دنبال محتوای جذاب و در عین حال هیجان انگیز هس��تند. عالقه 
برای تجربه نکات گوناگون و تاثیرپذیری از هم نسل های شان اهمیت 
محوری دارد. بازاریاب ها برای تاثیرگذاری بر روی این دس��ته از افراد 

نیاز فوری برای شناخت سلیقه شان خواهند داشت. 
نس��ل ج��وان از همان ابت��دا در دهه 90 میالدی با دسترس��ی به 
فن��اوری ه��ای نوآورانه بزرگ ش��ده اند. این امر نحوه رفتارش��ان در 

موقعیت ه��ای مختل��ف را به طور قابل مالحظ��ه ای تحت تاثیر قرار 
می دهد. آنها دیگر حوصله نس��ل های قبل را ندارند. بنابراین سرعت 
در زمین��ه بازاریاب��ی و تعامل با آنها حیاتی خواهد بود. ش��اید برخی 
از مش��تریان قدیمی فرص��ت دوباره ای به یک برن��د در صورت ارائه 
محصوالت ضعیف به بازار دهد، اما در مورد نسل جوان این امر هرگز 

روی نخواهد داد. 
یکی دیگر از نکات مهم درخصوص نس��ل ج��وان مربوط به تجربه 
رکودهای اقتصادی بزرگ اس��ت. این نس��ل تجرب��ه رکود اقتصادی 
در 2 دهه اخیر را دارد. همین امر س��لیقه خریدش��ان را به ش��دت 
تحت تاثیر قرار داده اس��ت. نسل میانسال از سوی دیگر دارای تجربه 
بس��یار متفاوتی اس��ت. این امر وضعیت فعالیت آنه��ا را به طور قابل 
مالحظه ای متفاوت ساخته است. تمایل برای صرف هزینه بیشتر در 
بازار یکی از تمایالت اصلی گروه میانس��ال محسوب می شود. این امر 
با توجه به وضعیت بحران های ملی در میان گروه جوانان بس��یار کم 
روی می دهد. با این حس��اب نسل جوان صرفه جویی بسیار بیشتری 

پیرامون هزینه های مالی اش صورت می دهد. 
ضرورت انتخاب پلتفرم مناسب 

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی براس��اس مخاطب هدف دارای 
تفاوت هایی اس��ت. بس��یاری از بازاریاب ها نس��بت به تولید محتوا و 
ایجاد تغییرات مش��خص برای جلب نظر مخاطب نس��ل جوان اقدام 
نمی کنند. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت فاقد هرگونه ایرادی باشد، 
اما در بلندمدت دامنه مش��تریان هدف برند محدود به افراد میانسال 
خواهد کرد. این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای مخاطب هدف به 

همراه دارد. 
بازاریاب��ی برای نس��ل جوان باید ب��ا شناس��ایی پلتفرم های مورد 
عالقه شان صورت گیرد. بدون تردید رویکرد نسل های مختلف نسبت 
به ش��بکه های اجتماعی یکسان نیست. این امر تفاوت های معناداری 
در فعالیت بازاریابی برنده��ا ایجاد خواهد کرد. برخی از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نسل جوان اقدام به حضور در تمام 
ش��بکه های اجتماعی می کنند. نکته مهم در این میان شناسایی 2 یا 
3 پلتفرم اصلی برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی این نس��ل است. 
این امر امکان بهره گی��ری از کمپین های بازاریابی و همچنین صرفه 

جویی در هزینه ها را به همراه خواهد داشت. 
ام��روزه تیک تاک یک��ی از پلتفرم های محبوب برای نس��ل جوان 
محسوب می شود. این پلتفرم اغلب مورد پسند گروه میانسال نیست. 
دلیل این امر ماهیت ویدئویی و موس��یقی محور اس��ت. کاربران در 
این اپ نس��بت به تولید ویدئوهای کوتاه، اغلب خنده دار و همراه با 
موسیقی متن اقدام می کنند. این امر به معنای امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف عضو نس��ل جوان به ط��ور انحصاری خواهد بود. 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف این گروه 

سنی نیاز ضروری به حضور در این اپ دارند. 
متاسفانه هنوز بسیاری از برندها نسبت به ماهیت تیک تاک آگاهی 
دقیقی ندارند. همین امر ترس��ی در میان برندها برای حضور در این 
پلتفرم ایجاد کرده اس��ت. اگر میزان حض��ور برندها در تیک تاک با 
دیگر شبکه های اجتماعی مشهور مقایسه شود، این ادعا به طور کامل 
تایید خواهد شد بنابراین نخستین گام در زمینه بازاریابی برای نسل 

جوان تالش برای شناخت درست تیک تاک است. 
ش��بکه های اجتماع��ی دیگ��ر نیز مدنظر نس��ل جوان ق��رار دارد. 
اینس��تاگرام به عنوان یکی از پلتفرم های جذاب برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف همیش��ه جذابیت بازاریابی دارد. نسل جوان نیز 
در این پلتفرم حضور قابل مالحظه ای دارد. مهمترین مس��ئله در این 
میان استفاده متفاوت کاربران نسل جوان از اینستاگرام در مقایسه با 

دیگر گروه های سنی است. 
نس��ل جوان بیش��تر از س��رویس هایی نظی��ر اس��توری و ریلز در 
اینس��تاگرام اس��تفاده می کنند بنابراین برندها ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف باید نس��بت ب��ه این نکته توجه الزم را نش��ان 
دهند. بس��یاری از برندها در این میان بر روی بازاریابی در پس��ت ها 
سرمایه گذاری می کنند. این امر هیچ نتیجه مثبتی برای یک برند به 
همراه نخواهد داشت بنابراین برندها باید تجدیدنظر اساسی در زمینه 
ش��یوه بازاریابی ش��ان صورت دهند. در غیر این صورت شانسی برای 
تاثیرگذاری، دست کم بر روی مخاطب هدف جوان، نخواهند داشت. 
یکی از نکات اساس��ی برای یادگیری شیوه بازاریابی در پلتفرم ها و 

سرویس های مورد عالقه کاربران نسل جوان مربوط به الگوبرداری از 
برندهای بزرگ است. کسب و کارهای بزرگ به طور معمول عملکرد 
بسیار بهتری در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف جوان دارند 
بنابراین برندهای تازه کار در صورت الگوبرداری از این برندها شانس 
باالتری برای موفقیت خواهند داش��ت. همچنی��ن دیگر نیازی برای 
مطالعه دقیق پلتفرم های مورد عالقه مخاطب هدف نیز نخواهد بود. 
توجه به س��رویس های تازه شبکه های اجتماعی ایده دیگری برای 
شناس��ایی سلیقه مخاطب هدف است. این امر به معنای تالش برای 
اس��تفاده از سرویس های تازه مانند ریلز است. نسل جوان در مقایسه 
با دیگر نس��ل ها تمایل بسیار باالتری برای امتحان سرویس های تازه 
دارند. این امر در مورد مخاطب میانس��ال به طور کامل متفاوت است 
بنابرای��ن برنده��ا باید به ای��ن نکته مهم توجه الزم را نش��ان دهند. 
مراجعه مداوم به چند سایت معتبر در زمینه کسب و کار استفاده از 
مقاالت شان درباره نوآوری های تازه در شبکه های اجتماعی به اندازه 

کافی راهگشا خواهد بود. 
استفاده از محتوای ویدئویی و صوتی

محتوای ویدئویی برای تمام کاربران در شبکه های اجتماعی جذاب 
است، اما مخاطب نسل جوان واکنش بسیار بهتری به این نوع محتوا 
نشان می دهد. دلیل این امر تجربه زندگی همراه با دامنه گسترده ای 
از محتوای ویدئویی اس��ت. نس��ل جوان بیش از هر نسل دیگری به 
انواع فیلم و س��ریال دسترسی داش��ته است. بنابراین مشاهده تمایل 
این دس��ته از مش��تریان برای مش��اهده محتوای بازاریابی ویدئویی 

طبیعی خواهد بود. 
یکی از مهمترین نکات در مورد مش��تریان نس��ل جوان مربوط به 
عالقه شان نسبت به محتوای الیو است. ویدئوهای الیو جذابیت بسیار 
زیادی برای این دس��ته از مشتریان دارد. دلیل این امر امکان تعامل 
در لحظه با برندهاست. شاید این امر برای برندها بسیار جذاب باشد، 
ام��ا در عین ح��ال چالش هایی را نیز به همراه خواهد داش��ت. وقتی 
نس��ل جوان دارای انگیزه مضاعف ب��رای تعامل با برندها در محتوای 
الیو باشد، پرس��ش های اساسی را نیز مطرح خواهد کرد. ایراد اصلی 
کار برنده��ا در این میان فقدان آمادگی برای پرس��ش های اساس��ی 
مخاطب نس��ل جوان اس��ت. این امر اعتبار آنها در نگاه این مشتریان 
را ب��ه طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر ق��رار می دهد بنابراین برندها 
باید به بهترین شکل ممکن نسبت به تاثیرگذاری بر روی نسل جوان 
با آماده س��ازی پاسخ های مناسب به پرسش های ش��ان اقدام نمایند. 
در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی این دس��ته از 

کاربران نخواهند داشت. 
محت��وای ویدئویی تنها گونه مورد عالقه مش��تریان نس��ل جوان 
نیست فرمت صوتی نیز طرفدارهای بسیار زیادی در میان این نسل 
دارد. ب��دون تردید این ام��ر برای بس��یاری از بازاریاب ها عجیب به 
نظر می رس��د. نس��ل جوان به طور معمول گروه سنتی دارای تمایل 
ب��رای ش��نیدن برنامه های رادیویی نیس��ت. نکته مهم نیز درس��ت 
در همی��ن بخش ق��رار دارد. ظهور پادکس��ت های مختلف به عنوان 
جایگزین های هیجان انگیز برنامه های رادیویی در میان بس��یاری از 
مردم ش��ور تازه ای به پا کرده است. نسل جوان یکی از عالقه مندان 
به پادکس��ت های مختلف در سراسر دنیا هستند بنابراین استفاده از 
فرمت صوتی در قالب پادکس��ت برای تاثیرگذاری بر روی این نسل 

نکته ضروری خواهد بود. 
اگر کس��ب و کارها در زمینه ارزیابی س��لیقه مشتریان نسل جوان 
ب��ه اندازه کافی دقت نظر به خ��رج دهند، امکان تاثیرگذاری بر روی 
این دس��ته از مشتریان به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
بسیاری از تیم های بازاریابی زمان کافی برای شناسایی رفتار و سلیقه 
کاربران در شبکه های اجتماعی را ندارند. این امر استفاده از ابزارهای 
بازاریابی را بیش از هر زمان دیگری مهم می سازد. ابزارهای بازاریابی 
با استفاده از هوش مصنوعی امکان شناسایی سلیقه مخاطب هدف و 
دسترس��ی به اطالعات ارزشمند را فراهم می سازد. امروزه بسیاری از 
برندهای بزرگ از ابزارهای بازاریابی حرفه  ای اس��تفاده می کنند. ابزار 
بازاریابی هاب اس��پات در این میان یکی از گزینه های مناس��ب برای 

ساده سازی فرآیند بازاریابی خواهد بود. 
ضربه سریع به مخاطب هدف

محت��وای بازاریابی برای نس��ل جوان نباید بی��ش از اندازه طوالنی 
باش��د. همچنین نس��ل ج��وان حوصل��ه مقدمه چینی ه��ای رایج در 

کمپین های بازاریاب��ی را نیز ندارد. بنابراین ارائ��ه محتوای بازاریابی 
برای این نس��ل باید س��ریع و در عین حال روش��ن باش��د. اگر پیام 
بازاریابی برندمان دارای ابهام باش��د، مشتریان این نسل توجه بسیار 
اندک��ی به آن نش��ان خواهن��د داد. نکته جالب در ای��ن میان رفتار 
متفاوت مش��تریان میانسال است. آنها اغلب اوقات به محتوای دارای 

ابهام و اندکی جذابیت جنجالی روی خوش نشان می دهند. 
اهداف بازاریابی برای هر برندی متفاوت اس��ت. بیان صریح اهداف 
بازاریابی از س��وی مش��تریان نس��ل جوان با بازخورد بسیار مطلوبی 
مواجه می ش��ود. ش��اید این امر عجیب به نظر برس��د، اما مشتریان 
این نس��ل حت��ی تمایل به همکاری با برنده��ا در صورت بیان دقیق 
اهداف ش��ان خواهند داش��ت. ادعاه��ای توخالی مانن��د تالش برای 
همدلی با مشتریان برای نسل جوان دارای بار معنایی خاصی نیست. 
با این حساب صداقت برای این نسل اهمیت زیادی دارد. برندها باید 
صادقانه نس��بت به بیان اهداف شان اقدام نمایند. در غیر این صورت 

شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
بس��یاری از برندهای بزرگ در عمل توانایی رعایت صداقت به طور 
دقیق را ندارند. همیش��ه محتوای بازاریاب��ی همراه با اندکی اغراق یا 
بیان مطالب به طور متفاوت است. این امر برای مشتریان نسل جوان 
ب��ه معنای دروغگویی در عرصه بازاریابی اس��ت بنابراین باید تا جای 

ممکن از الگوهای قدیمی بازاریابی برندمان دست بکشیم. 
سرمایه گذاری بر روی تبلیغات

اس��تفاده از محتوای تبلیغات��ی دارای اهمیت بس��یار زیادی برای 
برندهاست. امروزه مش��تریان نسل جوان نسبت به تماشای محتوای 
تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی تمایل نشان می دهند. درآمد اصلی 
ش��بکه های اجتماعی از طریق نمای��ش تبلیغات برای مخاطب هدف 
تامین می ش��ود. اگر کس��ب و کارها توانایی تولید محتوای بازاریابی 
براس��اس داستان یا ارزش های برندشان را داش��ته باشند، نظر نسل 
جوان به طور قابل مالحظه ای جلب خواهد ش��د. برخی از برندها در 
این میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نس��بت به استفاده 
از ش��یوه های متفاوتی اق��دام می کنند. یکی از گزینه های مناس��ب 
استفاده از گزینه تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی خواهد بود. برندها 
با پرداخت مقدار مش��خصی هزینه شانس ش��ان برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را امتحان خواهند کرد. 
مخاطب هدف نسل جوان به طور معمول دارای انگیزه باالیی برای 
مش��اهده محتوای تبلیغاتی در ش��بکه های اجتماعی است. این نسل 
ارزیابی اش از اهمیت یک محتوای بازاریابی براساس تمایل یک برند 
برای صرف هزینه به منظ��ور نمایش اش صورت می گیرد. همچنین 
ص��رف هزینه تبلیغاتی به معنای توجه برندها نس��بت به مش��اهده 
محت��وا از س��وی کاربران خواهد ب��ود. با این حس��اب برندها باید به 
طور قابل مالحظه ای برای نمایش محتوای شان در قالب تبلیغات در 

شبکه های اجتماعی اقدام نمایند.
ش��اید در برخ��ورد نخس��ت میان برن��د و مخاطب ه��دف امکان 
تاثیرگذاری مناس��ب فراهم نش��ود. این امر برای بس��یاری از برندها 
روی می دهد. راهکار مناس��ب در این می��ان تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف براساس تبلیغات است. چنین راهکاری امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش 

می دهد. 
استفاده از محتوای تولیدی نسل جوان

اگ��ر تعامل می��ان برند و مخاطب هدف به طور مناس��بی مدیریت 
شود، امکان استفاده از محتوای تولیدی این نسل نیز فراهم می شود. 
ب��دون تردید این ام��ر با توجه توصیف های مربوط به س��ختگیری و 
همچنین عدم عالقه نسل جوان برای وفاداری به یک برند هماهنگی 
ن��دارد. نکته مه��م در این میان امکان تغییر وضعیت نس��ل جوان با 

سرمایه گذاری بر روی بازاریابی به شیوه های متفاوت است. 
اگر نس��ل جوان نس��بت به برند ش��ما عالقه پیدا کند، به احتمال 
زی��ادی محتوای��ی پیرامون تان تولید خواهد کرد. اس��تفاده از چنین 
محتوای��ی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اهمیت بس��یار 
محوری خواهد داش��ت. در غیر این صورت مخاطب هدف برداش��ت 
مناس��بی از میزان توجه کسب و کار شما به مشتریان نخواهد داشت 
بنابراین باید همیش��ه نسبت به واکنش مخاطب هدف توجه ویژه ای 

داشته باشیم. 
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بررسی فاکتورهای اساسی موفقیت فروش
چگونه در زمینه فروش موفق عمل کنیم؟

کارآفرینان به خوبی از جریان کس��ب و کار آگاهی دارند. پس از 
تولید محصول باید دست به بازاریابی و تبلیغات مناسب زد. سپس 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و فروش مناس��ب فراهم 
می ش��ود. این امر اهمیت بسیار زیادی در دنیای کسب و کار دارد. 
اگ��ر توصیه های کارآفرینان بزرگ دنیا را نیز مش��اهده کنیم، این 

نکات را میانشان مشترک خواهیم یافت. 
موفقیت در حوزه فروش برای هر برندی هدف نهایی است. بدون 
فروش مناسب تمام فعالیت های دیگر برند ناتمام باقی خواهد ماند. 
درست به همین خاطر برندها اغلب اوقات هزینه های بسیار زیادی 
در زمینه فروش مناسب محصوالتشان انجام می دهند. اگر با دقت 
نظر نس��بت به وضعیت فروش برندهای بزرگ و موفق نگاه کنیم، 
برخی از نکات در زمینه فعالیت ش��ان مشترک است. این نکات به 

شرح ذیل است:
• اس��تفاده از ترندهای داغ در دنیای کسب و کار از سوی کسب 
و کارها اهمیتی محوری دارد. هرچه یک کسب و کار دارای توانایی 
بیشتری برای استفاده از ترندهای فروش باشد، تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان ساده تر خواهد شد. متاسفانه برخی از برندها در این رابطه 
به طور مداوم با مش��کالتی مواجه هستند بنابراین نخسین گام در 

تجربه فروش موفق توجه به ترندهای این حوزه خواهد بود. 
• تداوم در زمینه تعامل با مخاطب هدف برای فروش محصوالت 
یکی دیگر از نکات مهم برای بازاریابی و فروش اس��ت. متاس��فانه 
بس��یاری از برندها به این نکته مهم توجه الزم را نشان نمی دهند 
بنابراین مواجهه با آمارهای ضعیف در زمینه فروش امری طبیعی 
خواهد بود. اگر کسب و کارها به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف شان هستند، باید به طور مداوم پیشنهادهای خرید برای آنها 
ارائه نمایند. در غیر این صورت شناس��ی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدفشان نخواهند داشت. 
• شخصی سازی پیش��نهادات فروش اهمیت بسیار زیادی دارد. 
بدون تردید مش��تریان هر برند دارای س��لیقه و نیازهای منحصر 
به فردی هس��تند بنابراین برندها باید نس��بت به شخصی س��ازی 
پیشنهادهای ش��ان در کوتاه ترین زمان ممکن واکنش نشان دهند. 
در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

نخواهند داشت. 
• ارزیابی عملکرد برند در زمینه فروش یکی از مهمترین فاکتورها 
برای موفقیت محسوب می شود. امروزه بسیاری از برندها در میان 
فرآیند موفقیت برای فروش در عمل ارزیابی انتقادی وضعیت شان 
را فراموش می کنند. این امر فقط به حوزه فروش اختصاص ندارد، 
بلکه تم��ام حوزه های فعالیت برند باید به طور مداوم مورد ارزیابی 
قرار گیرد بنابراین هر 2 یا 3 ماه یک بار نسبت به وضعیت فروش 

برندتان با دید انتقادی بنگرید. 
ام��روزه عرصه فروش برای برندها اهمیت بیش��تری نس��بت به 
گذش��ته پیدا کرده اس��ت. این امر در تعامل با بحران کرونا نیاز به 
تامین مالی و فروش س��ریع محصوالت را برجس��ته می نماید. اگر 
کس��ب و کارها در ش��رایط کنونی نس��بت به ایجاد تغییراتی در 
وضعیت کسب و کارشان اقدامی نکنند، دستیابی به فروش بیشتر 

امری غیرممکن خواهد بود. 
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دولت چین می خواهد امپراتوری رسانه ای 
علی بابا را از بین ببرد

»جک ما« در طول سال های گذشته قدرت عظیمی را در حوزه 
رسانه های چینی به دست آورده که گستره آن تقریبا شبیه وضعیت 
جف بزوس در آمریکاست. ولی حاال آینده امپراتوری رسانه ای آقای 
»ما« زیر سیبل دولت چین قرار گرفته و در معرض خطر است. به 
گزارش دیجیاتو به نقل از وال استریت ژورنال و بلومبرگ، مقامات 
دولت چین به خاطر نگرانی های ناشی از جهت دهی به نظرات مردم 
در این کشور دستور انحالل شاخه های رسانه ای شرکت علی بابا را 
 South داده اند. ورود این ش��رکت به دنیای رسانه با خرید نشریه
China Morning Post آغاز شد و از همان زمان مقامات دولت 
چین این ش��رکت را تحت فشار قرار دادند. این نشریه یک روزنامه 
انگلیس��ی زبان اس��ت که 11۸ سال پیش در هنگ کنگ تاسیس 
شد. علی بابا حاال بر نهادهای رسانه ای گوناگونی از جمله وب سایت 
خبری 36Kr و Shanghai Media Group هم کنترل دارد.

 South China Morning منتقدان میزان س��هم علی بابا در
Post را که یکی از روزنامه های مهم آسیاس��ت، زیر سوال برده اند. 
البته »جک م��ا« برای رفع نگرانی ها تعهد داده بود که اس��تقالل 
نظری این نش��ریه را حفظ می کند. علی بابا در سایر همکاری های 
رسانه ای خود بر جنبه همکاری دیجیتالی با نشریه ها تمرکز دارد. 
برای مثال، این ش��رکت ب��ه Shanghai Media Group قول 
داد تا با فراهم سازی بسترهای ابری به توسعه پلتفرم داده های مالی 

آنها کمک کند.
علی باب��ا همچنین در حرکت رس��انه های جدی��د نقش موثری 
داش��ته و برای نمونه س��هم بزرگی در پلتف��رم Weibo دارد که 
عمال جانش��ین توییتر در چین به حس��اب می آید. این شرکت در 
پلتفرم اشتراک گذاری ویدئویی Bilibili هم که بیشتر کاربران آن 
جوانان هستند سهم بزرگی در اختیار دارد. با این حال، از زمانی که 
Weibo در ماه ژوئن پارسال پست های مربوط به روابط غیراخالقی 
یکی از مدیران علی بابا را حذف کرد، نگرانی هایی مطرح شد. چندی 
بعد، مهمترین رگوالتور اینترنت چین این پلتفرم را برای مداخله در 
ارتباطات آنالین توبیخ کرد. دولت چین چند وقتی است که اقداماتی 
را در زمینه تمرکززدایی قدرت در اقتصاد اینترنتی این کش��ور آغاز 
کرده اس��ت. مسئوالن مقابله با آنتی تراس��ت چین دسامبر 2020 
جریمه ای را برای علی بابا و »تنسنت« در نظر گرفتند چون معتقد 
بودند که این ش��رکت ها اطالعات کافی را درخصوص خرید س��ایر 
کمپانی ها منتشر نکرده اند. حاال باید منتظر بمانیم تا ببینیم کدام 

شاخه های رسانه ای علی بابا از این مهلکه جان سالم به در می برند.

رهبری
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 فرض کنید ش��ما در یک جلسه باید درباره قیمت یک محصول جدید 
بح��ث کنید. احتماال هدف از قیمت گ��ذاری پایین محصول، فروش باالتر 
است و در مقابل، قیمت باال می تواند تصور مشتری درباره برتری محصول 
را تقویت کند. تیم فروش می خواهد محصول فروش باالیی داش��ته باشد 
بنابراین، قیمت پایین را ترجیح می دهد، اما تیم بازاریابی ترجیح می دهد 
چیزی را تبلیغ کند که منحصربه فرد است. از این رو، قیمت باال را ترجیح 
می دهد. با انتخاب هر کدام از این راه حل ها ممکن است عده ای تصور کنند 
تصمیم اشتباهی گرفته شده است و حتی شاید پس از تصمیم گیری نهایی 

به آن عمل نکنند، اما چگونه باید این اختالفات را پشت سر گذاشت؟
در این مقاله می خواهیم درباره تعارض و اختالف نظر در تصمیم گیری و 

یک اصل مدیریتی برای تصمیم گیری بهتر صحبت کنیم.
مشکل دقیقا از کجا شروع می شود؟

مهمترین تصمیمات کس��ب و کار اغلب سخت ترین تصمیمات هستند و 
گرفتن این تصمیمات سخت از چالش های رهبران کسب و کارهاست. اگر 
در حین تصمیم گیری از بین چند راه حل منطقی پیشنهاد شده یکی از آنها 
انتخاب شود، به احتمال زیاد برخی از اعضای تیم یا ذی نفعان فکر می کنند 
که انتخاب اش��تباهی صورت گرفته است. همچنین بعد از تصمیم گیری 

نهایی نیز ممکن است برای شان سخت باشد که طبق آن عمل کنند.
این اتفاق بس��یار ساده شروع می ش��ود، اما اگر مراقب نباشید می تواند 
مش��کالت بیشتری را برای کسب و کار ش��ما به همراه داشته باشد. تعارض 
به جای اینکه به بحث سالم برای یک تصمیم خوب منجر شود، یک مسئله 
ش��خصی را پیش می گیرد که در آن یک ط��رف باید در این جنگ پیروز 

شود، اما چگونه باید از تعارض در تصمیم گیری جلوگیری کنیم؟
مخالفت و تعهد؛ تکنیکی برای حل تعارض

 Disagree and( »ی��ک اصل مدیریتی ب��ه نام »مخالف��ت و تعه��د
Commit( دقیقاً به همین مس��ئله در کسب و کار اش��اره دارد. مخالفت 
و تعهد در دو کلمه س��اده خالصه  می ش��ود؛ اما دارای مفهوم گس��ترده و 
 Andrew( قدرتمندی اس��ت. ای��ن اصل اولین بار توس��ط اندرو گ��روو
 High( مدیرعامل سابق اینتل، در کتاب مدیریت با بازدهی باال ،)Grove
Output Management( مطرح ش��د و امروزه به عنوان یک تکنیک 
مدیریتی برای حل تعارضات در ش��رکت های بزرگی مثل آمازون استفاده 

می شود اما تکنیک مخالفت و تعهد دقیقاً به چه چیزی اشاره دارد؟
افراد را به مخالفت تشویق کنید

تمام داس��تان از همین جا شروع می ش��ود. حتماً بسیاری از ما تاکنون 
ش��نیده ایم که می گویند هدف در یک فرآیند تصمیم گیری، ایجاد اجماع 
و اتفاق نظر بین افراد اس��ت، اما آیا این امکان وجود دارد که همه افراد با 

تصمیم های مطرح شده موافق باشند؟
پیتر دراکر )Peter Drucker( در کتاب خود با عنوان »مدیریت: وظایف، 
 Management: Tasks. Responsibilities.( »مسئولیت ها، اعمال
Practices( داستانی درباره آلفرد اسلون )Alfred Sloan(، مدیرعامل 

سابق و بسیار موفق جنرال موتورز، در دهه 1930 می گوید.
اس��لون برای تصمیم گیری درباره یک مس��ئله مهم با هیأت مش��اوران 
خود جلس��ه ای برگزار کرد. او پس از صحبت با همه و موافقت مش��اوران 
با پیش��نهاد اصلی می گوید: »پیشنهاد می کنم بحث و گفت وگوی بیشتر 
درب��اره این موضوع را به جلس��ه بعدی موکول کنیم تا فرصت بیش��تری 
برای مخالفت با این تصمیم داشته باشیم. در این صورت شاید اهمیت این 
تصمیم، بیش��تر درک شود.« در واقع آلفرد اسلون، هیأت مشاوران خود را 
تشویق کرد تا نظرات خود را بیان کنند و در نهایت تصمیم درستی درباره 

یک موضوع مهم گرفته شود.
اجم��اع و اتفاق نظر یک تل��ه برای تصمیم گیری اس��ت. در یک فرآیند 
تصمیم گیری، هدف متقاعد کردن همه افراد نیس��ت؛ بلکه بررسی حقایق 
و در نهایت تصمیم گیری درس��ت اهمیت زی��ادی دارد. در واقع برای یک 
تصمیمگیری درس��ت از همان ابتدا باید افراد را تشویق کرد تا به جای سر 

تکان دادن، نظرات و مخالفت های خود را با صدای بلند اعالم کنند.
در نهایت به تصمیم نهایی متعهد باشید

ممکن اس��ت افراد، ایده خوب یا بدی داش��ته باش��ند. تنها راه شناخت 
ارزش ایده، دریافت بازخورد صادقانه از دیگران است، ولی توانایی پذیرش 
انتقاد نیز مسئله مهمی است. تعهد به این معناست که وقتی تصمیم نهایی 
گرفته ش��د، حتی اگر خالف نظر برخی از اعضای تیم باش��د، آنها باید هر 

آنچه در توان دارند برای اجرای آن انجام دهند.
همه افراد در جلسه، فرصت ابراز عقیده خود را داشته اند و صحبت های 
آنها ش��نیده ش��ده اس��ت بنابراین حتی اگر دیدگاه آنها با تصمیم نهایی 
مغایرت داشته باشد، پذیرفتن تصمیم نهایی و تعهد به آن آسان تر می شود.

در واق��ع اعض��ای تیم یک وعده ضمنی حتی با وج��ود اختالف نظر به 
کسب و کار خود می دهند: »من اگر تصمیم گیرنده نهایی بودم، ممکن بود 
تصمی��م دیگری می گرفتم، اما اکنون تمام ت��الش خود را برای انجام کار 

خواهم کرد.«
مخالفت و تعهد نش��ان دهنده بلوغ و تفکر تیمی اس��ت و با دو هدف در 
کس��ب و کار ها انجام می شود. در ابتدا با تشویق تیم به اختالف نظر هنگام 
تصمیم گیری های مهم، نظرات همه شنیده می شود و سعی بر این است تا 
بهترین گزینه انتخاب ش��ود. آنگاه بعد از تصمیم گیری نهایی، اعضای تیم 
متعهد می ش��وند که به آن عمل کنند. با این کار عالوه بر رفع تعارضات، 
کیفیت و سرعت تصمیم گیری نیز باالتر می رود. در ادامه مصداق خوبی از 

مخالفت و تعهد را در شرکت بزرگ آمازون توضیح مي دهیم.

مخالفت و تعهد؛ ستون فقرات آمازون
جف بزوس در نامه س��االنه س��هامداران آمازون که سال 2017 منتشر 
شد، به وضوح بیان کرد که برای رفع تعارضات میان ذی نفعان از این اصل 
به عنوان یک تکنیک استفاده کرده است. اصل مخالفت و تعهد در آمازون با 
نام »داشتن ستون فقرات« )Have Backbone( به عنوان یکی از اصول 
رهبری شناخته می شود. این اصطالح در آمازون نشان از اهمیت مخالفت 

و در عین حال تعهد به تصمیم نهایی دارد.
ای��ن اتفاق حتی در س��طوح عالی مدیریتی آمازون نی��ز اتفاق می افتد. 
به عنوان مث��ال، جف ویل��ک )Jeff Wilke(، مدیرعامل س��ابق آمازون، 
هنگام تصمیم گیری برای ساخت کیندل )Kindle( که یکی از محصوالت 
س��خت افزاری این ش��رکت ب��ود، با دیگ��ران اختالف نظر داش��ت، اما در 
مصاحب��ه ای در این ب��اره می گوید: »من در ابتدا مخالف��ت کردم؛ ولی در 
نهایت به تصمیم نهایی ش��رکت متعهد ش��دم و بسیار خوشحالم که این 

کار را کردم.«
چگونه به روشی سازنده مخالفت  و تعهد خود را نشان دهیم؟

سؤالی که در این بخش مطرح می شود این است که آیا واقعا می توانیم 
از صمیم قلب به تصمیم نهایی متعهد ش��ویم و از نظرات مخالف حمایت 
کنیم؟ چگونه می توانیم با وجود اختالف نظر با تصمیم اتخاذ شده به روشی 
سازنده نیز متعهد شویم؟ در ادامه چند روش برای استفاده درست از اصل 

مخالفت و تعهد پیشنهاد می شود.
ایده و نظرتان را از هویت خود جدا کنید

اگر ایده های خود را بخش��ی از هویت خود بدانید، حتی اندکی اعتراض 
باعث می ش��ود از صحبت ها برداش��ت ش��خصی کنید و فرصت بیان یک 
دیدگاه متفاوت را از دست بدهید. برای این کار می توانید قبل از مخالفت 
با خود بگویید: »رد شدن ایده من به من فرصتی می دهد تا سیستم فکری 

خود را توس��عه دهم. به همین خاطر بدون هیچ ترسی ایده ام را با دیگران 
به اشتراک می گذارم.«

نظرتان را ابتدا با اهداف خود آغاز کنید
اگر قصد خود را به وضوح مش��خص کنید، مخاطب درک بهتری از نظر 
شما خواهد داشت. به عنوان مثال، می توانید صحبت خود را با »ایده ای دارم 

که شاید به ما در حل این مسئله کمک کند…« آغاز کنید.
به عنوان یک مدیر، سکوت را به منزله نظر منفی تفسیر کنید

از افراد حاضر در جلسه به وضوح بپرسید که آیا با تصمیم گرفته شده موافق 
هستند یا خیر؟ و از آنها بخواهید با صدای بلند نظر خود را بیان کنند.

به دنبال مخالفت ها باشید
هنگام شنیدن نظر مخالف، آسان تر است که طرف دیگر بحث را نادیده 
بگیرید. حتی ممکن است دچار خطا شوید و سوگیری تأییدی منجر شود 
که نظرات مخالف را در نظر نگیرید. گوش دادن به نظرات همه بدون هیچ 

قضاوتی، اولین قدم برای ایجاد تعهد در کارمندان است.
سخن پایانی

اختالف نظر در کس��ب و کار نه تنها مفید اس��ت؛ بلکه برای موفقیت در 
بلند مدت ضروری است. همچنین مخالفت درست و مدیریت شده می تواند 
به اعضای تیم کمک کند تا دیدگاه مستقلی داشته باشیم، اما تعارض بعد از 
تصمیم گیری نهایی برای یک کسب و کار نوعی تفکر سمی و کشنده است.

نکته مهم درباره اصل مخالفت و تعهد این است که اگر به  درستی انجام 
ش��ود، نتایج خوبی از جمله تصمیم گیری بهتر و سریع تر برای کسب و کار 
به همراه دارد. همچنین افراد با بیان نظرات خود حتی اگر پذیرفته نشود، 
باز هم حس می کنند به نوعی در تصمیم گیری بهتر سهیم بوده اند و با تعهد 

برای تصمیم نهایی نهایت تالش خود را می کنند.
techrasa :منبع

اتفاق نظر در کار تیمی؛ یک تله برای تصمیم گیری

نویسنده:  زهرا اشرفی

ترجمه: علی آل علی
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امــروز: اعضای هیئت 
مدیره خانه مطبوعات اســتان قم با ســید مرتضی 
سقائیان نژاد، شــهردار قم دیدار و با اهدای لوحی از 
خدمات و تالش های وی در راستای توسعه و آبادانی 
شــهر تجلیل کردند. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان قم، اعضای 
هیئــت مدیــره خانه مطبوعــات قم بــا حضور در 
دفتر شــهردار قم، با وی دیــدار و گفت و گو کردند. 
محمدحسین همتی نژاد، مدیرعامل خانه مطبوعات 
اســتان قم هم به نقش آفرینی رســانه های شهر قم 
در بحران هــای اجتماعی اشــاره کــرد و از اهمیت 
ســاماندهی وضعیت خبرنگاران استان سخن گفت. 
اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات اســتان قم به 

مناسبت فرارسیدن ســال روز شهادت مهندس مهدی باکری ضمن 
تبریک روز شهردار به نمایندگی از جامعه رسانه ای و مطبوعاتی قم 
و به پاس تالش های شــهردار قم با اهدای لوح ســپاس و یادبود از 
زحمات و تالش های ســیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار قم قدردانی 
کردند. سیدمرتضی سقائیان نژاد در این دیدار بر ضرورت حفظ شأن 

بزرگان و پیشکســوتان مطبوعات قم تأکید کــرد و گفت: با وجود 
حضور پر شور جوانان رسانه ای در تمامی عرصه ها، استفاده از تجارب 
پیشکســوتان این عرصه از جمله ضرورت ها محسوب می شود. وی 
ادامه داد: مســائل موجود در شهر و جامعه یک نمود عینی دارند و 
یک حقیقتی که شــاید برای بسیاری مخفی باشد. کار ویژه اصحاب 

رســانه نمایان کردن این حقیقت مسائل و توجه به 
زوایای پنهان و آشکار اتفاقات است. شهردار قم افزود: 
به دلیل نگاه ها و حساسیت های موجود به شهر قم، 
خانه مطبوعات قم باید از تمام تشکل های مطبوعاتی 
و رسانه ای در کشور قوی تر باشد. سقائیان نژاد با اشاره 
به رسالت حمایت رسانه از حق و حقیقت ابراز کرد: 
شــهر به مردم تعلق دارد، خبرنــگاران می توانند به 
مردم در حفظ شــهر کمک کنند. شهردار قم، انتقاد 
منطقی را سکوی پیشرفت در تمام عرصه ها دانست 
و افزود: مدیریت شهری در مواجهه با نقد تخصصی و 
دلسوزانه پذیرنده بوده و به راحتی می تواند با مخالفان 
خود در حوزه های مختلف کار کند. ســقائیان نژاد با 
تأکید بر حرکت ملت در مسیر وحدت جامعه، خاطر 
نشــان کرد: در حال حاضر و در شرایط کنونی کشور، تنها راه دوام 
انقالب اســالمی حفظ وحدت و یگانگی میان ملت است. وی الزمه 
حضور مردم در صحنه انقالب را امید به بهبود وضعیت جامعه دانست 
و تاکید کرد: مطالبه گری خارج از ظرفیت جامعه، سبب ایجاد فساد و 

بروز ناهنجاری های اجتماعی می شود.

اهواز - شبنم قجاوند: رییس اداره بهداشت ، ایمنی و محیط زیست 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از جدیت این شرکت 
در اجرای عملیات گند زدایی و ضدعفونی کردن مراکز عمومی شــهر 
مسجدسلیمان در برابر گسترش ویروس کرونا با استفاده از ظرفیت های 

بالقوه پایگاه مقاومت بسیج صنعت نفت خبر داد .
رییس اداره بهداشــت ، ایمنی و محیط زیست شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان از جدیت این شرکت در اجرای عملیات گند 
زدایی و ضدعفونی کردن مراکز عمومی شــهر مسجدسلیمان در برابر 
گسترش ویروس کرونا با استفاده از ظرفیت های بالقوه پایگاه مقاومت 

بسیج صنعت نفت خبر داد .
فرید غالمی حموله با اعالم این خبر اظهار داشت : در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی این شــرکت و در راستای مقابله با شدت 
گســترش و انتشــار ویروس کرونا در جامعه ، عملیــات گند زدایی و 
ضدعفونی مراکز عمومی نظیر جایگاه های عرضه سوخت - بازار میوه و 

تره بار - پل های عابر پیاده - خیابان ها و معابر عمومی پر تردد - سالن 
های ورزشی - درمانگاه ها ، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی و 
ســایر اماکن و معابری که مراجعات و تردد عموم در آن زیاد باشد بطور 

روزانه توسط اکیپ های پیاده و موتوری این شرکت انجام می شود .

وی ادامه داد : با توجه به شدت یافتن سرعت انتشار ویروس کرونا در 
سطح جامعه و بمنظور حفظ سالمتی شهروندان و کارکنان این شرکت 
بعنوان بزرگترین اداره ی دولتی شهرستان از نظر تعداد ساختمان های 
اداری و صنعتی و نیروی انســانی ، به موازات عملیات ضدعفونی و گند 
زدایی مراکز عمومی شهر ، عملیات ضدعفونی و گند زدایی ساختمان 
ها و مراکز اداری این شرکت نیز با بهره گیری از نیروهای پایگاه مقاوت 

بسیج صنعت نفت بطور روزانه انجام می شود .
فرید غالمی حموله افزود : عملیــات گند زدایی و ضدعفونی کردن 
خیابان ها ، محالت ، مناطق مســکونی و اماکن عمومی پرتردد شــهر 
مسجدســلیمان از اسفند ماه سال گذشته و همزمان با شیوع موج اول 
ویروس کرونا در کشــور توسط اداره ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 
و با همــکاری بخش های مختلف نظیر مدیریــت خدمات ، مدیریت 
منابع انســانی ، پایگاه مقاومت بسیج شــرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد .

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: عضو شورای اسالمی شهر تبریز 
نتایج آخرین بررسی های خود در رابطه با سامانه شفافیت را اعالم کرد.

بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز، فرج محمدقلیــزاده اظهار کرد: در 
راســتای راه اندازی سامانه شفافیت، ایجاد ۵ زیر سامانه در دستور کار 
کمیســیون تحقیق و نظارت شورای شــهر قرار گرفت که عبارتند از: 
زیرســامانه های امالک، ماشین آالت، قراردادها و پرونده های حقوقی، 
چک و شــفافیت. رئیس کمیســیون نظارت، تحقیق و ارزیابی شورای 
اســالمی شــهر تبریز افزود: ارزش و اهمیت این سامانه ها باید گفته و 
مرتب اطالع رسانی شود، چرا که ارزش سامانه شفافیت شهرداری تبریز 
با هیچ پروژه عمرانی قابل مقایســه نیست. قلیزاده تصریح کرد: همگی 

اعتقاد راسخ داریم که راه اندازی چنین سامانه ای خدمت بزرگی به شهر 
تبریز است و برخی مناطق شهرداری تبریز نیز در ثبت اطالعات مربوط 

به امالک، واقعا سنگ تمام گذاشتند. 
رئیس کمیســیون نظارت، تحقیق و ارزیابی شورای اسالمی شهر 
تبریز ثبت، مدیریت هوشــمند، اخذ سند و پیوند با اسناد اداره ثبت 
را از مهمترین اهداف راه اندازی ســامانه شــفافیت برشمرد. قلیزاده 
اضافه کرد: شــهرداری در مجموع ۱۱ هزار و یکصد واحد ســرقفلی 
دارد که اگر در ســامانه امالک ســاماندهی و ثبت نشوند، سال های 
آینده با مشــکالت جدی مواجه خواهیم بود و باید میلیاردها تومان 
بابت این امالک هزینه شــود. قلیزاده همچنین ابراز امیدواری کرد: با 

تالش مدیران شــهرداری، سامانه شفافیت به زودی راه اندازی شود و 
عموم شهروندان اطمینان حاصل کنند که تعدی و تعرضی به امالک 

شهرداری نخواهد شد.

ساری – دهقان : به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 
نشســت کارگروه ملی بررسی برنامه های سازگاری با کم آبی در استان 
مازندران شنبه مورخ ۲۳ اسفند ماه، با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو 
و استاندار مازندران و مدیرعامل آب منطقه ای مازندران و سایر اعضای 

کارگروه ملی و استانی برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا وزیر نیرو ضمن تقدیر از استاندار مازندران و دیگر 
دستگاه های اجرایی تاکید کرد: هدف از تشکیل این کارگروه هماهنگی 
و انسجام کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها در برنامه های سازگاری با کم آبی 

در سطح کشور و متعادل سازی منابع و مصارف آبی بوده است.
سپس اســتاندار مازندران ضمن اشاره به وضعیت آبی استان گفت: 
اگرچه مازندران به استانی پرآب شهرت دارد اما کاهش بارندگی و تغییر 
الگوی بارش و کم شدن دبی آب رودخانه ها و پایین رفتن ایستایی آب 

های زیرزمینی آب شیرین را با خطرات جدی مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: اگر امروز به طرح های زیرســاختی برای بهره گیری 
از منابع آب در بخش های کشاورزی و صنعتی و زیست محیطی توجه 

نشود، بحران کم آبی و خشکسالی دور از انتظار نیست.

ایشــان در پایان ضمن اشاره به تاالب بین المللی میانکاله گفت: این 
تاالب نیاز به طرح جامع دارد و امروز با کمبود آب مواجه است و وزارت 

نیرو می تواند به صورت ویژه به آن توجه کند.
در ادامه دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با 
تشریح جزییات طرح های سازگاری با کم آبی گفت: اجرای طرح های 
ســازگاری با کم آبی به نفع تولیدات داخلی است و طبق بررسی های 
صــورت گرفته با اجرای این برنامه ها اثربخشــی خوبی در مصرف آب 
خواهیم داشت. ایشــان با اشاره به اقدامات انجام شده از جمله: شورای 
حفاظت منابع آب، پروژه های کشاورزی، پروژه های مرتبط با آب شرب، 
بهبود کیفیت منابع آب و محیط زیست، توسعه امور اجتماعی و مشارکت 
ها به تشریح اهداف این برنامه ها و دوره اجرای آن ها پرداخت و گفت: 
همواره در تالش هستیم تا با اجرای برنامه ها و بهره وری صحیح، چالش 

های موجود در بخش آب را به نحو احسن مدیریت کنیم.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: رییس شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی ناحیه کردکوی از نشست مشترک با مدیران مجاری عرضه 
فراورده ای نفتی حوزه این ناحیه خبر داد.محســن جمشــیدی ضمن 
اعالم این خبر گفت: این نشست بمنظور استماع نقطه نظرات صاحبان 
مجاری عرضه با هدف رفع مشکالت صنفی آنان و ارائه خدمات مطلوب 
و مســتمر به آحاد مردم شریف استان بویژه در ایام نوروز برگزار گردید.

وی ضمن سپاس از تعامل حسنه مالکین جایگاه ها با شرکت، این مهم را 
از بنیادی ترین اهداف شرکت دانست.جمشیدی در این نشست پیرامون 
رسالت و نقش خطیر جایگاههای عرضه سوخت در امر سوخت رسانی و 
تالش در جهت تحقق اهداف شرکت ملی پخش و بهره گیری کامل از 
توان و پتانسیل موجود ایراد سخن نموده و به آمادگی مجاری عرضه در 
پاسخگویی به مشتریان و بازرسین اعزامی تأکید کرد.رییس شرکت ملی 

پخش فراورده های نفتی ناحیه کردکوی بر رعایت تمامی دستورالعملها 
و شیوه نامه های بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا در جایگاههای 
عرضه فراورده های نفتی تاکید کرده و از صاحبان مجاری عرضه خواست 
بر سوخت رســانی مطلوب با توجه به استانداردها و الزامات بهداشتی، 
ایمنی و فنی ابالغی از سوی ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 

منطقه گلستان اهتمام ورزند.

اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات با شهردار قم دیدار کردند

توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ؛

 عملیات گند زدایی و ضدعفونی کردن مراکز عمومی شهر مسجدسلیمان 
در برابر ویروس کرونا ، با جدیت ادامه دارد

رئیس کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی شورای شهر تبریز  اعالم کرد؛

اهداف راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری تبریز 

بررسی نهایی برنامه سازگاری با کم آبی در استان مازندران

برگزاری نشست رییس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه کردکوی با جایگاهداران

 لزوم کسب حداکثر آمادگی برای ارزیابی 
عملكرد جشنواره شهید رجایی سال 1399

رشت - خبرنگار فرصت امروز: بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت 
برق منطقه ای گیالن با تاکید بر لزوم کسب حداکثر آمادگی برای ارزیابی 
گفت: عملکرد واحدهای شــرکت در زمینه ارائه گــزارش اقدامات خود و 
آمادگی آنان برای ارزیابی سال آینده،  نشان دهنده توجه ویژه شرکت برق 
منطقه ای گیالن به مقوله ارزیابی عملکرد می باشد و امیدوارم این رویکرد 

در ارزیابی سال  ۱۳99 و سالهای آتی تداوم داشته باشد.
وی افزود: شــرکت برق منطقه ای گیالن از جمله شــرکت های موفق 
صنعت برق محسوب می شود که توانسته موفقیت ها و افتخارات زیادی را 
کسب نماید. امیدواریم این موفقیت ها، از جمله موفقیت در کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استانی، با تالش 

مدیران و کارکنان شرکت تداوم داشته باشد.
داراب زاده با اشاره به شاخص هایی که شرکت موفق به کسب نمره کامل در ارزیابی عملکرد نشده است، گفت: این موارد ناشی از محدودیت 
هایی است که خارج از حوزه اختیار شرکت است و در صورت عدم وجود این محدودیت ها، امتیازات کامل ارزیابی عملکرد حاصل می شد .  

» حســین زاده« نماینده ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن در کمیسیون توسعه مدیریت شرکت نیز ضمن تشکر از 
گزارش های ارائه شده، برای ارتقاء عملکرد شرکت در خصوص شاخص های ارتقاء سالمت اداری و سامد توضیحاتی ارائه نمودند .

گفتنی است که در پنجمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای گیالن،گزارش عملکرد شرکت در محورهای 
۲ و 4 و ۵  شــاخص های عمومی ارزیابی عملکرد، در حوزه های توسعه دولت الکترونیک، سالمت اداری، مدیریت سبز و حقوق 
شهروندی توسط متولیان شاخص های ارزیابی ارائه شد و همچنین عملکرد شرکت در زمینه اجرایی شدن برنامه جامع اصالح نظام 

اداری مورد بررسی قرار گرفت.

برای نخستین بار در 1۲ سال گذشته؛
3 فروند کشتی اقیانوس  پیما همزمان دربندرشهید باهنر پهلو گرفتند

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیــر اداره بنادر و دریانوردی 
شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: برای نخستین بار در ۱۲ سال گذشته ۳ 
فروند کشتی باالی 4۰ هزار تن با هدف فعالیت های صادراتی در بندرشهید 
باهنر پهلوگیری کردند. به گزارش روابط عمومی بنادر و دریانوردی شهید 
باهنر و شرق هرمزگان، “حمیدرضا محمد حسینی تختی« اظهارداشت: با 
شــروع عملیات بارگیری همزمان این ۳ کشتی اقیانوس پیما با طول بیش 
از ۲۰۰ متر، بندر شــهید باهنر در آخرین روزهای سال 99 به قلب تپنده 
صادرات انواع کاالها از جمله آهن آالت، محصوالت ساختمانی، مواد غذایی 
و مــواد معدنی تبدیل و نوید بخش افقی روشــن در فعالیت صادراتی این 
بندر در سال جدید خواهد بود. وی ادامه داد: این در حالی است که فعالیت دیگر شناورها از جمله شناورهای سنتی حامل میوه 
و تره بار صادراتی، لندینگ کرافت های حامل کانتینر یخچالی و تانکرهای نفتی حامل فرآورده های نفتی صادراتی در این بندر نیز 

استمرار دارد.
مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق هرمزگان ابراز داشت: برنامه ریزی هوشــمندانه در راستای استفاده حداکثری از 
ظرفیت های کمتر اســتفاده شده بندر شــهید باهنر با بارگیری و خروج موفقیت آمیز یک فروند کشتی حامل کاالی صادراتی با 
آبخور ۱۱.۲۰ متر برای نخســتین بار در عرصه تجارت دریا برد برگ جدیدی در ســابقه بیش از ۵۰ ساله بندر شهید باهنر رقم 
زد. محمدحســینی با بیان اینکه محاسبات دقیق عملیاتی و فنی، اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستیابی به نرم های 
 بــاالی عملیاتــی بارگیری 4۰ هــزار تن کاالی صادراتی را در کمتر از ۸ روز رقم زده اســت، ابرازداشــت: بــا وجود تحریم های

ظالمانه اســتکبار جهانی نه تنها فعالیت این بندر محدود نشــده، بلکه با تالش ســربازان جبهه اقتصادی و در چهل و دومین 
 ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی شــاهد شــکوفایی فصل جدیدی از ارایه خدمات بندری و دریایی در عرصه اقتصاد دریابرد

به فعاالن اقتصاد کشور در بنادر این استان هستیم.

مردم در آئین خانه تكانی پایان سال ضرورت مصرف بهینه آب را مورد توجه 
قرار دهند 

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
وفاضالب استان بوشهرمدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهرضمن 
تاکید بر ضرورت توجه به رعایت الگوی مصرف و اســتفاده بهینه از آب در 
سنت خانه تکانی توسط مردم درآستانه سال نو، نسبت به مصرف نادرست 
وافزایش مصرف هشدار داد و رعایت صرفه جویی در مصرف آب را از سوی 

مردم ضروری دانست .
عبدالحمید حمزه  پور ضمن تاکید بر صرفه جویی درمصرف آب و حذف 
مصارف غیر ضروری اظهار نمود : ضمن تبریک پیشــاپیش سال نو به هم 
استانی های محترم توصیه می گردد با توجه به در پیش بودن نوروز باستانی 
و همزمانی انجام سنت خانه تکانی با شیوع ویروس کرونا و استفاده مکرر از آب برای شستشو ، میزان مصرف آب دراستان افزایش 
یافته اســت که ضروری اســت مشترکین در مدیریت مصرف آب توجه الزم را داشته باشند و از موکول کردن مصارف به روزهای 
پایانی سال خودداری نمایند تا برخی نقاط دچار مشکالت کم آبی ویا افت فشار آب درشبکه دربرخی ازنقاط نشویم.وجهت رعایت 

این موضوع نیازمند همراهی وهمکاری مردم در خصوص مصرف بهینه آب آشامیدنی هستیم.
وی گفت : منابع تامین آب در استان محدود می باشد و از استانهای همجوار تامین می شود و بنا به گزارشات رسیده در سال 
آبی امسال تاکنون میزان بارندگی نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است و مشترکین محترم با در نظر گرفتن این موارد 

حداکثر صرفه جویی را در مصرف آب نمایند و الگوی مصرف آب را رعایت نمایند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر خاطرنشان کرد: شستشو با حداقل آب، استفاده از ماشین لباسشویی با حداکثر 
ظرفیت، نظافت حیاط و پارکینگ با حداقل آب، استفاده از سطل آب در شستن خودرو و فرش ها و کوتاه کردن زمان استحمام 
از جمله راهکارهایی است که می تواند استفاده از جریان مستمر آب را برای تمام مشترکین محقق سازد. تا قطعی و یا افت فشار 

آب درشبکه نداشته باشیم.

تجلیل از خانواده های شهداء و ایثارگران شاغل در شرکت آبفای گیالن
رشت - خبرنگار فرصت امروز: مراسم تجلیل از خانواده های شهداء و 

ایثارگران شاغل در شرکت آب و فاضالب گیالن امروز برگزار شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آبفای گیالن؛ 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شــرکت در این مراسم ضمن تبریک 
فرا رسیدن ماه شــعبان و ۲۲ اسفندماه روز بزرگداشت مقام شهداء گفت: 
شهادت از برترین واژه های فرهنگ اسالمی و اوج کمال انسان است. سید 
محسن حســینی با بیان اینکه آحاد مردم ایران از نعمت شهداء بهره مند 
شده اند، افزود: شهداء به گردن همه ما حق دارند و هر چه داریم به برکت 

خون شهداست. 
وی با تاکید بر تجلیل از خانواده های شهداء و ایثارگران، گفت: اگر فرهنگ ایثار و شهادت طلبی نبود، نظام اسالمی در کشورمان 
دوام نمی آورد. حسینی افزود: احترام و تکریم خانواده شهداء و ایثارگران یک وظیفه و حقیقت است و همة ما باید افتخار کنیم 
که خادم ایثارگران و خانواده عزیز شهداء ، جانبازان و آزادگان باشیم. وی گفت: ما امروز بیشتر از هر زمانی به روحیه جهاد، ایثار و 

فداکاری نیاز داریم تا قدرت ملی خود را ارتقاء بخشیم. 
مسعود احمدی مشاور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن در امور ایثارگران نیز در سخنانی به تشریح اقدامات انجام شده 
در این حوزه پرداخت. در این مراســم با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای از خانواده های شــهداء و ایثارگران شاغل در شرکت آبفای 

گیالن تجلیل شد.  

همزمان هفته منابع طبیعی و روز درختكاری:
آیین گرامیداشتی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 

برگزار شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری آیین گرامیداشتی باحضور مدیر شرکت 

ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان و جمعی از کارکنان این منطقه برگزار شد.
مدیر منطقه با تبریک این مناسبت به بیان اهمیت درختکاری و حفظ منابع طبیعی در فرهنگ اسالمی پرداخت.عیسی افتخاری 
خاطر نشان کرد: مقوله های منابع طبیعی، محیط زیست و درختکاری مسایل مهمی هستند که به اصل حیات اجتماعی و طبیعی 
انسان مرتبط می باشند و همه ما موظف به حفظ طبیعت و محیط زیست هستیم و باید این امانت الهی را برای نسلهای آینده 
حفظ کنیم.این مقام مسوول افزود: توسعه فضای سبز و حفظ زیبایی و محیط زیست از جمله برنامه های مورد توجه شرکت ملی 

پخش فراورده های نفتی می باشد.

چهارشنبه
27 بهمن 1399

شماره 1750

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی گفت: با اتمام انتقال خط 

ارس به تبریز، مشکل آب شرب تبریز و منطقه حل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ماددر تبریز، علیرضا ایمانلو که به  همراه معاونان 
و مدیران شــرکت آبفا استان به باسمنج سفر کرده بود ضمن اعالم این 
مطلب و حضور در نماز جمعه شهر باسمنج از نزدیک با اهالی این منطقه 
به صورت چهره به چهره مالقات و در جریان مشکالت آنان قرار گرفت. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی همچنین در 
ســخنانی قبل از خطبه های نماز جمعه این شــهر با اشاره به خدمات 
رســان بودن شرکت آب و فاضالب و رســالت واقعی آبفا در این عرصه 
اظهار کرد: در حوزه تامین آب ۱۰۰ درصد شهرها و ۸۲ درصد روستاها 
تحت پوشــش شبکه آبرســانی بوده و در روستاها در حال افزایش این 
آمار بوده و همچنین در حوزه شبکه فاضالب هم 6۳ درصد مردم تحت 
پوشش می باشند که هدف شرکت آب و فاضالب استان بر بهره مندی 

بیشتر مشترکان از خدمات شرکت آب و فاضالب در این عرصه می باشد.
علیرضا ایمانلو افزود: تامین آب قبالً از چاه ها و آب های زیرزمینی بود 
اما با توجه به این که آب ها ذخایر نسل های آینده است، اولویت اصلی ما 
جمع  آوری آب های ســطحی و مهار آن ها با سدسازی است تا بتوانیم 
درحوزه کشاورزی، صنعت و آب شــرب بدون مشکل استفاده نمائیم. 

رئیس هیئت  مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقی تاکید کرد: هدف اصلی ما اتمام انتقال خط ارس به تبریز است 
که با این امر مشــکل اعظم آب شــرب شهرستان تبریز و منطقه حل 

خواهد شد.
ایمانلو با اشــاره به افت فشار آب در این منطقه و شهر باسمنج افزود: 
امیدواریم با اصالح شبکه یا نصب فشارشکن و همچنین نصب مخزن ده 
 هزار مترمکعبی و ســه هزار مترمکعبی، مشکل افت فشار آب منطقه را 
اصالح و برطرف کنیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خاطرنشان 
کرد: از جمله اهداف ما حل مشکالت شبکه فاضالب شهر باسمنج بوده 
که با همراهی شورای شهر و شهرداری و مسئوالن استانی این امر در حال 
پیگیری و اجراست. علیرضا ایمانلو ادامه داد: مشکل اصلی در این خصوص 
محل تصفیه خانه بود که به امید خدا با شناسایی و تعین محل و با تأیید 
مسئوالن استانی و شــهری اقدامات احداث آن را شروع خواهیم کرد تا 

بخش اعظم مشکل فاضالب شهر باسمنج اصالح و حل شود.

با اتمام انتقال خط ارس به تبریز؛

مشكل آب شرب تبریز و منطقه حل خواهد شد



کسـب و کار نویـن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

پژوهش های دانش��گاهی در صورتی که »جامعه محور« باش��د، می تواند 
موج��ب رونق تولی��د ملی ش��ود، هم افزایی دانش��گاه و جامع��ه در گرو 
برقرارسازی پیوند بین علم  و فناوری با نیازهای فنی و اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و زیست محیطی است که در غیر این صورت با مسئله اتالف منابع 

و هزاران مشکل حل نشده مواجه خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، وجود نظام تشویقی استاندارد، بازارپسندبودن و مبتنی 
ب��ر نیازهای روز جامعه، قابلیت تجاری س��ازی از ویژگی های یک پژوهش 
اثربخش اس��ت که می تواند گره از مشکالت جامعه و صنعت باز کند و در 

مسیر خدمت به توسعه و پیشرفت کشور قرار گیرد.
برای اینکه یک پژوهش اثربخش باشد دانشگاه های ما باید صنعتی فکر 
و عمل کنند، دانش اساتید به روز باشد و از سوی دیگر صنعت برای داشتن 

این پژوهش ها احساس نیاز کند و به سمت دانشگاه کشیده شود.
به عقیده برخی از کارشناسان و پژوهشگران، نبود تجهیزات و یا کهنه  و 
قدیمی بودن آنها، کمبود منابع مالی و پایین بودن سهم بودجه تحقیقات از 
تولید ناخالص ملی، استفاده نکردن از توان تحقیقاتی استادان دانشگاه ها، 
عدم جهت گیری صحیح تحقیقات و نب��ود برنامه جامع تحقیقات، وجود 
سیس��تم بوروکراسی در مراحل مختلف تنها بخشی از مشکالتی است که 

برای رفع آن باید دست به کار شد.
قرار بر این است که از ۵3 پژوهشگر برتر استان در چهارم دی ماه تجلیل 
و قدردانی شود از همین رو برای اطالع از وضعیت پژوهش استان کرمانشاه 
و خألهای موجود برای ارتباط بهتر دانشگاه و صنعت با چندین پژوهشگر 

برتر سال گفت و گویی انجام داده ایم.
یکی از پژوهش��گران برتر س��ال که عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
استان است، در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: فرآیند انتخاب پژوهشگر 
برتر در دانش��گاه پیام نور براس��اس روندی اس��ت که در سیستم سامانه 

الکترونیک دانشگاه تعریف شده و بررسی می شود.
بهمن س��عیدی پور ادامه داد: براساس این سامانه و امتیازهای به دست 
آمده توس��ط اعضای هیات علمی که ش��امل کتاب ها، مقاالت، ترجمه ها، 
فعالیت علمی و طرح های پژوهش��ی می شود پژوهشگران برتر پیام نور در 

سراسر کشور انتخاب می شوند.
وی ب��ه دوره های متعدد دانش��گا ه ها اش��اره ک��رد و گف��ت: دوره اول 
دانش��گاه ها، دانش��گاه های آموزش��ی، دوره دوم دانش��گاه های پژوهشی، 
دوره س��وم دانشگاه های کارآفرین و نس��ل چهارم دانشگاه هایی است که 
فعالیت های آنان بر محور ارتباط با صنعت بوده و اکنون دانشگاه های نسل 

پنجم به عنوان دانشگاه های تمدن ساز مطرح است.
کدام پژوهش در سطح پژوهش باقی می ماند؟

این پژوهش��گر برتر با بیان اینکه اهداف نسل های گذشته در نسل های 
جدید دانش��گاه ها دنبال می شد، افزود: اگر فعالیت های پژوهشی منجر به 

کارآفرینی و ارتباط با صنعت نش��ود در س��طح پژوهش باقی خواهد ماند 
و نسل کنونی دانش��گاه ها به دنبال اشتغال زایی، تولید ایده و تالش برای 
ثروت اس��ت و در همه دنیا دانش��گاه های برتر در همین مس��یر در حال 

حرکت هستند.
س��عیدی پور در پاس��خ به این س��وال که وضعیت دسترس��ی به منابع 
پژوهش��ی در اس��تان به چه صورت اس��ت، گفت: اگر این س��وال در یک 
دهه پیش مطرح می شد پاسخ واضحی داشت چرا که دسترسی به منابع 
بسیار محدود بود ولی خوشبختانه در دنیای شیشه ای امروز، فعالیت های 
پژوهش��ی به گونه ای است که با اس��تفاده از اینترنت، دسترسی به منابع 

دست اول فراهم می شود و محدودیت چندانی وجود ندارد.
پژوهش اثربخش به فرهنگ سازی نیاز دارد

وی درخص��وص پیوند دانش��گاه و صنعت، گفت: ب��رای اینکه پژوهش 
اثربخش شود و در رونق تولید تاثیرگذار باشد به فرهنگ سازی نیاز دارد و 
اگر این هدف تنها شعار و گفتاردرمانی باشد تاثیری نخواهد داشت و برای 

تحقق آن به زیرساخت ها، تدبیر و همت دانشگاه نیاز داریم.
ب��ه گفته وی، در روند ارتقای دانش��گاه و اعضای هی��ات علمی نیاز به 
فعالیت کارآفرینی و پژوهش��ی داریم و بای��د به فعالیت هایی که منجر به 

ارتباط با صنعت شود توجه بیشتر کنیم.
دانشگاه و صنعت هر 2 به هم نیاز دارند

وی ادام��ه داد: در این زمینه دو بحث وج��ود دارد اول اینکه صنعت تا 
چه اندازه به وجود دانش��گاه احس��اس نیاز کند و بحث دوم این است که 
دانش��گاه تا چه اندازه احس��اس نیاز کند تا به سمت صنعت حرکت کند، 
پیوند دانش��گاه و صنعت رابطه دوسویه است و اگر فعالیت علمی دانشگاه 
س��نجیده، دقیق و براساس نیازها و اقتصاد دانش بنیان باشد، بی شک این 

تقاضا ایجاد می شود و دانشگاه شروع کننده ارتباط با صنعت می شود.
وی اضافه کرد، نگرش دوم این است که صنعت نیازهای خود را از درون 

دانشگاه رفع کند و باید یک فرآیند دوجانبه ایجاد شود.
مشکالت بودجه ای بر سر راه پژوهش

یکی دیگر از پژوهشگران برتر استان که عضو هیات علمی دانشگاه رازی 
و دارای مدرک دکترای آب است موفق شده در زمینه استفاده از آب های 

نامتعارف در کشاورزی پژوهش ارائه دهد.
حس��ین میرزایی تختگاهی گف��ت: پژوهش باید کاربردی و براس��اس 
نیازهای جامعه باش��د و باید در جهتی باشد که از معضالت شهری بکاهد 

و موجب پیشرفت شود.
وی معتقد اس��ت، در رابطه با مش��کالت پژوهش��ی استان بیشتر بحث 

بودجه مطرح است که حمایت چندانی در این زمینه دیده نشده است.
وی از ارتباط نداشتن دانشگاه و صنعت به عنوان خأل دیگر یاد کرد و گفت: 
پژوهش هایی که انجام می شود جایگاهی در صنعت ندارد و حمایت نمی شود.

این پژوهش��گر برتر س��ال ادامه داد: برقراری این ارتباط زمانبر است و 
به گونه ای اس��ت که بازدهی آن پس از گذش��ت زمان مشخص می شود و 

صنعت نیز باید در این زمینه سرمایه گذاری کند.
پژوهش باید رفاه بیاورد

یاس��ر ش��هبازی، دارای دکترای تخصصی کنترل کیفیت موادغذایی و 
عضو هیات علمی دانش��گاه رازی با مرتبه علمی دانش��یاری یکی دیگر از 

پژوهشگران برتر استان کرمانشاه در سال جاری است.
وی که اکنون به عنوان مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی مشغول به فعالیت 
است به ایرنا، گفت: هفته پژوهش و فناوری فرصت مناسبی برای تمرکز بر ابعاد 
پژوهش و فناوری در کشور فراهم می آورد تا همه مخاطبان ضمن اطالع از روند 
توس��عه علم و فناوری در کشور و وضعیت موجود اقدامات موثری را با هدف 

توانمندسازی حوزه پژوهش و فناوری را در دستور کار قرار دهند.
ش��هبازی افزود: در هر حوزه ای در کش��ور برای توسعه، باید »چرایی« 
ش��کل گیرد و علوم تولیدشده باید از درون نیازهای جامعه و در پاسخ به 
مشکالت جامعه باشد تا توسعه در آن حوزه ایجاد شود از این رو پژوهش 
نه برای پژوهش، بلکه برای ارتقای رفاه و کیفیت زندگی و بالندگی کشور 

در نیل به توسعه و پیشرفت همه جانبه و متوازن است.
وی اضافه کرد، تحقق این سیاس��ت از پنج��ره هم افزایی و گفت وگوی 
عالمانه و خردمندانه دانشگاه و جامعه ممکن می شود، هم افزایی دانشگاه و 
جامعه در گرو وجود نسبت معنادار بین تولید علم و پژوهش و ایجاد بهبود 

و ارتقای کیفیت زندگی جامعه است.
دانشگاه باید نیازهای جامعه خود را بشناسد

شهبازی که در سال های 139۵ و 1396 نیز دو بار به عنوان پژوهشگر 
برتر کرمانش��اه انتخاب شده، اظهار داش��ت: بی تردید جست وجوی آینده 
بهتر، محتاج حساسیت به زندگی فردا و داشتن الزام ها و تعهداتی به فردا و 
آینده است، ماموریت خطیر ما این است که دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را 
به تراز نهادی مؤثر و جامعه محور برسانیم؛ نهادی که مشکالت جامعه خود 

را می شناسد و در رفع آن اهتمام می کند.
وی افزود: کشور ایران هم اکنون در پایگاه »آی.اس.آی« و »اسکوپوس« 
رتبه 16 علمی در جهان را در بحث میزان تولیدات علمی دارد و 1.9درصد 
تولید علم جهان با محققان ایرانی اس��ت، همچنی��ن رتبه ایران در تولید 

مقاالت 16 است.
این پژوهشگر ادامه داد: در سایر شاخص های موجود در کشور همچون 
اش��تغال، اقتصاد، کس��ب و کار رتبه خوب��ی نداریم که ب��ا توجه به توان 
دانشگاهیان در عرصه جهانی زیبنده کشور نیست، واقعیت آن است در این 
زمینه تقاضا نداریم، سازمان های اجرایی این تقاضا را باید به دانشگاه بدهند 
تا عرضه ای صورت گیرد، مدیران باید به این باور برسند که در راستای رفع 

نیازها از پژوهش استفاده کنند.

از نبود تجهیزات تا سهم اندک بودجه به پژوهش
به گفته ش��هبازی، تصوی��ب و انعقاد قرارداد طرح ه��ا، تمرکز اعتبارات 
تحقیقات��ی در بخش دولت��ی، تاکید بر جنبه های کم��ی و بی توجهی به 
کیفیت کارهای پژوهش��ی، کمبود پرس��نل با انگیزه کافی برای خالقیت 
و نوآوری، عدم اطالع رس��انی و همکاری سازمان ها و دستگاه های اجرایی 

در ارائه اطالعات، از جمله مسائل و معضالت بخش پژوهش کشور است.
شهبازی اظهار داشت: امروز نیز با توجه به شرایط جدید کشور و تحمیل 
جنگ اقتصادی، باید به مس��ئولیت اجتماعی خود عمل کنیم و با رصد و 
احصای مش��کالت اقتصادی کشور به  صورت همه جانبه وارد میدان عمل 
ش��ویم و از فرصت به وجود آمده حداکثر اس��تفاده را ببریم. باید س��عی 
کنیم بیشتر فعالیت های علمی و پژوهشی از سطح پایان نامه ها و رساله ها 
تا پژوهش هایی که در مراکز پژوهش��ی کلید می خورند در راس��تای حل 

مشکالت جامعه و صنعت باشند.
ش��هبازی ادامه داد: بر این اساس، دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی باید با 
تولید دانش و فناوری های الزم، همراه کردن دانش با مهارت، تجاری سازی 
اختراعات، توس��عه ارتباط بین دانش��گاه و صنعت، ارتقای س��طح دانش 
مدیران، تشکیل کمیته علمی تخصصی حمایت از رونق تولید ملی، تربیت 
نیروی متخصص برای کیفی کردن تولیدات داخلی، ایجاد فرهنگ س��ازی 
مناسب با تولید ملی و گفتمان خودباوری و فرهنگ اعتماد به نفس و تالش 
مس��تمر؛ زمینه را برای دس��تیابی به خودکفایی کشورمان در عرصه های 
مختلف فراهم کنند و در این خصوص ضمن برداشت این محدودیت ها و 
چالش ه��ای پیش روی، این تهدیدها را به فرصت بی نظیری برای اقتصاد 

ایران تبدیل کنند.
این پژوهش��گر برتر س��ال خاطرنشان س��اخت، نکته مهم دیگر اینکه، 
تحریم های استکبار جهانی علیه ملت ایران در طول چند دهه اخیر موجب 
شده، فرصت مناسبی در کشورمان برای رونق تولید داخلی فراهم شود که 
در این بین نخبگان جامعه و در رأس آنها دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در 
بارورسازی، بازسازی، ساماندهی و به کارگیری ذهن های خالق جوانان در 

عرصه های مختلف علمی و اقتصادی پیشگام باشند.
به گفته وی، از سویی طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب بخش مهمی 
از جهاد اقتصادی مس��ئله  تولید ملی اس��ت که اگر ملت با همت، عزم و 
آگاهی و با همراهی و برنامه ریزی درس��ت مسئوالن بتوانند مشکل تولید 
داخلی را حل کنند، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن ایجاد می کند 

غلبه خواهند کرد.
وی ادامه داد: از این رو آنچه در این راس��تا مهم به نظر می رس��د، اینکه 
دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی به  واس��طه پشتوانه علمی با کیفیت  بخشی 
ب��ه تولیدات ملی می توانند نقش تعیین کننده ای در س��ال »رونق تولید« 

داشته باشند. 

جامعه محوری رمز موفقیت پژوهش های دانشگاهی
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مدیریت س��ئو در طول س��ال های اخیر یکی از موضوعات اساسی برای 
برندها شده است. بس��یاری از کارآفرینان و برندها در این میان تمایل به 
استفاده از معیارهای درست برای ارزیابی شرایط سئوی شان دارند، با این 
حال فقدان توصیه های کاربردی در این میان کار برندها را به شدت سخت 
می کن��د. در ادامه برخی از مهمترین معیارها در این میان را مورد ارزیابی 

قرار خواهیم داد. 
ترافیک ارگانیک

اجازه دهید با یکی از نکات واضح ش��روع کنیم. اگر تمایل به بررس��ی 

وضعیت س��ئو برندتان دارید، توجه به ترافی��ک ارگانیگ برند امر مهمی 
خواه��د بود. منظور از ترافی��ک ارگانیک میزان مراجع��ه کاربران به طور 
طبیعی به سایت مان است. هرچه این آماز بیشتر باشد، امکان تاثیرگذاری 
بیش��تری بر روی مخاطب هدف خواهیم داشت. متاسفانه برخی از برندها 
به این نکته مهم توجه الزم را ندارند. درست به همین خاطر به طور مداوم 

با مشکالتی برای ارزیابی وضعیت سئوی شان مواجه هستند. 
سرعت بارگذاری صفحات سایت

س��رعت بارگذاری صفحات سایت ارتباط بس��یار زیادی برای وضعیت 
سئو برند دارد. هرچه سرعت بارگذاری صفحات سایت باالتر باشد، امکان 
دریافت بازخورد بهتر از س��وی کاربران افزایش خواهد یافت. بس��یاری از 
کاربران در صورت مش��اهده س��رعت بارگذاری پایین صفحات سایت قید 

حضور در آن را می زنند. این امر به معنای ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف از نقطه نظر بازاریابی و کاهش بازدیدهای س��ایت از نقطه 
نظر مدیریت س��ئو خواهد بود بنابراین ارزیابی سرعت بارگذاری صفحات 

سایت یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی وضعیت کلی برند است. 
آمار بازدید از هر صفحه

بازدید از صفحات مختلف برند برای بهبود وضعیت بازاریابی و سئو مهم 
است. بسیاری از برندها به طور مداوم با مشکالنی در زمینه افزایش بازدید 
صفحات مختلف ش��ان مواجه هستند. اس��تفاده از الگوهای رایج بازاریابی 
در ای��ن میان کاربرد زی��ادی دارد. برندها به هر حال باید بازدید صفحات 
سایت ش��ان برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را افزایش دهند. در 
غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند 

داشت. 
میزان تعامل با مخاطب هدف

تعامل با مخاطب هدف در قالب س��ایت رسمی برند یا اکانت هایش در 
ش��بکه های اجتماعی باید به طور مداوم ارزیابی شود. اگر میزان تعامل با 
مخاطب هدف اندک باشد، رتبه سئو برند نیز به شدت کاهش خواهد یافت. 
امروز بس��یاری از برندها برنامه های بازاریابی ش��ان را با هدف تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف تنظیم می کنند. ای��ن امر یکی از مهمترین نکات 
بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را شامل می شود. اگر این امر 
مدنظر برندها قرار نداشته باشد، شانس کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

معیارهای اساسی برای ارزیابی وضعیت سئوی برند

88936651
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ظه��ور اینترنت باعث ش��ده اس��ت تا همواره ش��اهد به 
وجود آمدن ش��غل های جدید باش��یم. در این زمینه یکی 
از حوزه های محبوب، اینفلوئنس��ری اس��ت. در این زمینه 
بس��یاری از اف��راد تصور می کنند که ای��ن حوزه صرفا یک 
تفریح محس��وب می ش��ود که در کنار آن می توان کس��ب 
درآم��د نیز داش��ت. ب��ا این ح��ال نظرس��نجی هایی که از 
اینفلوئنس��رهای موفق صورت گرفته بیانگر آن اس��ت که 
بی��ش از 70 درصد، اع��الم کرده اند که درآم��د به مراتب 
بیش��تری در مقایس��ه ب��ا زمانی داش��تند که مش��غول به 
فعالیت ه��ای دیگر بوده اند. به همین خاطر نیز این اقدام را 
باید یک شغل کامل با درآمد باال تلقی کرد، با این حال این 
نکت��ه را نیز فراموش نکنید که بیش از نیمی از افرادی که 
وارد این حوزه می ش��وند، عمال نتیجه الزم و کسب درآمد 
قابل توجه را به دس��ت نمی آورند. این موضوع باعث ش��ده 
است تا به بررس��ی مهمترین اقداماتی بپردازیم که شانس 

موفقیت شما را چند برابر خواهد کرد. 
1-توانایی خود را پیدا کنید 

بزرگترین اش��تباه بس��یاری از افراد این اس��ت که تصور 
می کنند بهتر است تا وارد حوزه های محبوب شوند، با این 
حال در زمینه اینفلوئنس��ری عالقه و توانایی اصول حیاتی 
هستند. درواقع شما ابتدا باید بدانید که در چه زمینه هایی 
می توانید تولید محتوا داش��ته باش��ید. با این اقدام فعالیت 
ش��ما ارزش الزم را پی��دا خواهد کرد. پ��س از پیدا کردن 
حوزه موردنظر، الزم اس��ت تا رقبای خ��ود را پیدا کرده و 
اقدام به تحلیل اقدامات نمایید تا در نهایت بتوانید حداقل 
یک نوآوری را ارائه کرده و مزیت های رقابتی ایجاد نمایید. 

2-برندسازی نمایید 
ممکن اس��ت تصور کنید که ش��ما یک ش��رکت نبوده و 
نیازی به برند نخواهید داش��ت. ب��ا این حال واقعیت کامال 
متفاوت بوده و شما باید برند شخصی ایجاد نمایید. در این 
زمینه بهتر اس��ت که لوگو، موردی ثابت باش��د تا به خوبی 
در ذهن ماندگار ش��ود. در این زمینه بدترین مورد، تصویر 
ش��ما خواهد بود. درواقع بهتر اس��ت که برای خود یک نام 

هنری، انتخاب کنید. همچنین شروع فعالیت را در راستای 
پاسخ دادن به چرایی حضور خود، اختصاص دهید. در کنار 
این موضوع الزم اس��ت تا بودجه ای را مشخص نمایید تا از 
حداقل تجهیزات الزم نظی��ر میکروفون و ابزار نورپردازی، 
برخوردار شوید. در صورتی که امکانات الزم برای همکاری 
با یک فیلمبردار را ندارید، الزم است تا دو مهارت عکس و 
فیلمبرداری در کنار ویرایش را یاد بگیرید. این موضوع در 
کاهش هزینه ها تاثیر فوق العاده ای را خواهد داشت. درواقع 
این نکته را فراموش نکنید که شما معموال تا یک سال اول 
فعالیت، درآمدی را نخواهید داشت. به همین خاطر بسیار 
مهم اس��ت که هزینه ها را به خوبی کنت��رل نمایید. بدون 
ش��ک پس از قرار گرفتن در مس��یر س��ودآوری، می توانید 

تغییرات الزم را اعمال نمایید. 
3-برنامه زمانی و استراتژی افزایش تعامل داشته 

باشید 
نظم کاری در ش��بکه های اجتماعی بس��یار مهم اس��ت. 
درواقع ش��ما باید برنامه ای را مش��خص نمایید تا مخاطب 
بتواند ب��ا آن ارتباط برق��رار کند. در ای��ن زمینه فراموش 
نکنی��د که حتی چن��د روز غیبت، منجر به ریزش ش��دید 
مخاطب خواهد ش��د. علت این امر به این خاطر اس��ت که 
در ه��ر حوزه ای، حداقل چند اینفلوئنس��ر وج��ود دارد. به 
همین خاطر نیز مخاطب همواره گزینه هایی را در دسترس 

خواهد داشت. 
4-اقدامات خود را ارزشمند نمایید 

چه دلیلي وجود دارد که افراد در بین تمامي گزینه هاي 
موجود، شما را انتخاب کنند؟ در این زمینه تکرار اقدامات 
انجام ش��ده، بدون ش��ک شانس موفقیت ش��ما را کاهش 
خواهد داد. نکته دیگري که باید به آن توجه داش��ته باشید 
این اس��ت که این ارزش سازي تنها اقدامي مقطعي نبوده و 
الزم اس��ت تا همواره به دنبال بهبود آن باش��ید. به صورت 
کل��ي هرگاه کیفیت بر کمیت براي ش��ما ارزش باالتري را 
پیدا کند، مي توانید اطمینان داش��ته باش��ید که در مسیر 
درس��تي قرار دارید. این بهتر اس��ت که ب��ه تعادلي میان 
موضوعات مورد عالقه و موردنیاز جامعه دس��ت پیدا کنید. 
همچنین فراموش نکنید که ش��ما قادر به جلب توجه همه 
اف��راد نخواهید بود. به همین خاطر خصوصا در ابتداي کار 

خود الزم اس��ت تا به خوبي جامعه هدف را انتخاب نمایید. 
این امر س��رعت رشد شما را چند برابر خواهد کرد. درواقع 
این امر به مراتب بهتر اس��ت که انرژي خود را صرف جلب 
توج��ه افرادي نمایی��د که آمادگي ذهني پذیرش ش��ما را 
دارن��د. براي مث��ال اگر در زمینه نقد فیل��م فعالیت دارید، 
بدون ش��ک جامع��ه هدف ش��ما، عالقه من��دان این حوزه 

هستند.
5-سبک مخصوص به خود را داشته باشید 

س��بک مخصوص باعث مي ش��ود تا ماندگاري ش��ما در 
ذهن به مراتب بیش��تر ش��ود. در این زمین��ه نکته دیگري 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که در پیدا 
کردن س��بک مخصوص، عجله نداشته باشید. درواقع حتي 
ظاهر شما نیز در ماندگاري شما تاثیر قوق العاده اي خواهد 
داشت. همچنین الزم است تا پلتفرم خود را نیز به درستي 
انتخاب کنید. براي مثال ممکن اس��ت براي حوزه فعالیت 
شما اینستاگرام، بهترین گزینه باشد ولي براي فردي دیگر، 
یوتیوب، تیک تاک و... گزینه هاي به مراتب بهتري محسوب 
ش��وند. در ابتداي کار خود بهتر است که تنها از یک شبکه 
استفاده کنید. پس از رس��یدن به نقطه موردنظر، می توان 
به دنبال گسترش فضاهاي اشتراک گذاري محتواها باشید. 
این موضوع بسیار مهم بوده و باعث مي شود تا شما بتوانید 

تمرکز خود را حفظ کنید.
6-تنها به خودتان محدود نباشید

در نهای��ت توصیه مي ش��ود که ب��ا افراد دیگ��ر تعامل 
داش��ته باش��ید. این موضوع باعث خواهد ش��د تا امکان 
ج��ذب مخاطبان یکدیگ��ر را پیدا کرده و با تیم ش��دن، 
امکان انجام فعالیت هاي بیش��تر و بهتري را داشته باشید. 
درواقع بدترین نگرش این اس��ت که تصور کنید همکاري 
با دیگران مانع از رش��د ش��ما خواهد ش��د. همچنین این 
نکته را فراموش نکنید که اینفلوئنسري، شغلي 24 ساعته 
بوده و بهتر اس��ت که فعالی��ت دیگري را انجام ندهید. در 
غیر این صورت زمان کافي براي رش��د را نخواهید داشت. 
درواقع در کنار تالش براي بهبود کیفیت محتواها، ش��ما 
باید به دنبال مطالعه جدیدترین روش ها، ترندها و تحلیل 

مداوم شرایط باشید.
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چگونه اینفلوئنسری موفق باشیم

10 مهارت ضروري شروع یک کسب و کار

بدون شک هر فردي در طول زندگي خود به این فکر افتاده است که کسب و کاري را براي خود ایجاد 
نماید، با این حال اگر ش��روعي درخش��ان را نداشته باشید، اعتماد س��رمایه گذار و حتي انگیزه خود را از 
دس��ت خواهید داد. درواقع بس��یاري از افراد به علت بدهي هایي که در ابتداي کار خود متحمل مي شوند، 
دیگر فرصت ش��روع مجدد را پیدا نمي کنند. این واقعیت ها ممکن اس��ت باعث شود که دیگر به این حوزه 
فکر نکنید، با این حال آمارها حاکي از آن است که اگر 10 مهارت ضروري را از قبل کسب کرده باشید، 
تا 70 درصد احتمال شکست شما کاهش پیدا خواهد کرد. با این حال نکته اي که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که براي یادگیري هري ک از آنها، زمان کافي را اختصاص دهید. در ادامه به بررسي این 

10 مورد طالیي، مي پردازیم. 
1-مدیریت مالي

ممکن اس��ت تصور کنید که یک حس��ابدار مي تواند این موضوع را به خوبي پیگیري نماید. با این حال 
واقعیت این اس��ت که در ابتداي شروع کسب و کار خود، شما بودجه الزم براي چنین اقدامي را نخواهید 
داش��ت. همچنین مهارت در این زمینه باعث مي ش��ود تا قدرت تحلیل را پیدا کنید. درواقع ممکن است 
بنا به هر دلیلي، حسابدار شما مرتکب خطایي شده باشد که شما مي توانید سریعا از آن اطالع پیدا کنید. 
در نهای��ت این مهارت به ش��ما کمک خواهد کرد تا روش ه��اي صرفه جویي و بودجه بندي اصولي را مورد 

استفاده قرار دهید.
2-نامه نگاري

بدون ش��ک ش��ما نیاز به انواع نامه نگاري را پیدا خواهید کرد. تحت این ش��رایط ضروري اس��ت تا در 
این زمینه مهارت کافي را داش��ته باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا در نظر سایرین نیز برند شما کامال 
حرفه اي جلوه کند. درواقع رعایت اصول نگارش��ي، احتمال موفقیت آمیز ش��دن اقدام را به مراتب افزایش 

خواهد داد. 
3-سخنراني

یکي از از الزامات اولیه براي هر مدیري، س��خنراني در ش��رایط مختلف است. در این زمینه اگر استرس 
داش��ته باشید و نتوانید اطمینان را منتقل نمایید، بدون شک شایستگي هاي شما زیر سوال خواهد رفت. 
اگرچه این امر یک واقعیت اس��ت که برخي از افراد مهارت هاي ذاتي دارند با این حال ش��ما با تمرین و 
رعایت اصول، مي توانید به س��طح حرفه اي ها برسید. خوشبختانه امروزه شیوه هاي یادگیري بسیار متنوع 

شده و این امر باعث مي شود تا بتوانید به خوبي مهارت هاي مورد نیاز را تقویت نمایید. 
4-تحلیل داده 

در حال حاضر مهمترین منبع تصمیم گیري، تحلیل داده ها محس��وب مي ش��ود. در این زمینه شما نیاز 
داری��د تا در کنار جم��ع آوري داده هاي موردنیاز، توانایي تحلیل را نیز داش��ته باش��ید. در این رابطه نیز 
مي توان افرادي را اس��تخدام کرد، با این حال این مسئله بدون شک باعث خواهد شد تا بودجه شما براي 
اقدامات دیگر، کاهش پیدا کند. در این زمینه ابزارهاي مختلفي وجود دارد که س��رعت کار ش��ما را چند 

برابر مي کند. به همین خاطر این اقدام را نباید بیش از حد سخت تصور نمایید. 
5-بازاریابي

به عنوان یک شرکت نوپا، شما نیاز دارید تا به خوبي در بازار دیده شوید. این امر به معناي نیاز به پیاده 
کردن انواع اس��تراتژي هاي بازاریابي اس��ت که اگر نس��بت به آنها آگاهي نداشته باشید، شانس رشد شما 
کامال محدود خواهد ش��د. با توجه به این امر که همواره روش هاي جدیدتري معرفي مي ش��ود، الزم است 

تا مطالعه مداومي را داشته باشید. 
6-مدیریت پروژه 

به عنوان مدیر ش��رکت، این انتظار وجود خواهد داش��ت که شما ناظر بر تمامي پروژه ها باشید. در این 
زمینه تنها اتخاذ سیاس��ت و تعیین وظایف کافي نبوده و مهارت هایي نیاز اس��ت که پیگیري هاي الزم به 

خوبي انجام شود و چالش ها قبل از تبدیل شدن به یک بحران، رفع گردد. 
7-مدیریت زمان 

یکي از چالش هاي کس��ب و کارها نوپا این اس��ت که اقدامات از افراد زمان بیش از حدي را مي گیرد. 
این امر بدون ش��ک مش��کالت زیادي را به همراه داشته و حفظ تیم را بیش از حد سخت خواهد کرد. در 
این زمینه نکته دیگري که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که شما باید توقعات منطقي داشته 
باشید. براي مثال این امر که از افراد تیم خود بخواهید که بیش از 4 ساعت در روز کار کنند، بدون شک 
اقدامي غیرحرفه اي خواهد بود. با این حال ش��ما مي توانید با تکنیک هایي این ۸ ساعت را به زماني کافي 

براي تمامي اقدامات تبدیل نمایید. براي این سطح، شما به مهارت مدیریت زمان نیاز خواهید داشت. 
8-مذاکره 

در هر کسب و کاري نمي توان به تنهایي پیش رفت. تحت این شرایط شما به مذاکره با برندهاي مختلف 
نیاز خواهید داشت، با این حال شما تنها زماني مي توانید از منافع شرکت دفاع نمایید که نسبت به اصول 
مذاکره، آگاهي کافي را داشته باشید. در این زمینه توصیه مي شود که اقدامات کارآفرین هاي موفق را نیز 

به عنوان الگوهاي خود قرار دهید. 
9-نرم افزارهاي ضروري

برخ��ي از نرم افزاره��ا نظیر مجموعه آفیس، براي هر فردي ضروري خواهد بود و براي مثال با اس��تفاده 
از اکس��ل، ش��ما مي توانید بس��یاري از محاسبات را به صورت کامال س��اده انجام دهید. با این حال در هر 
حوزه اي، نرم افزارهاي تخصصي نیز وجود دارد که در صورت نیاز بهتر اس��ت که آنها را نیز از قبل ش��روع 
کسب و کار خود، یاد گرفته باشید. درواقع به هر میزان که مهارت شما بیشتر باشد، نیاز به استخدام در 

ابتداي کار نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
10-مدیریت استرس

به عنوان مورد آخر توصیه مي شود که به دنبال پیدا کردن راهکارهاي موجود براي کاهش استرس خود 
باشید. درواقع کارآفریني یکي از شغل هاي پراسترس محسوب مي شود که بیشترین فشارها نیز مرتبط با 
سال اول فعالیت خواهد بود. به همین خاطر اگر نتوانید استرس خود را کنترل نمایید، حتي سالمت شما 
نیز با تهدید جدي مواجه خواهد شد. همچنین نتایج جدیدترین تحقیقات حاکي از آن است که عملکرد 

مغز در هنگامي که درگیر استرس شدید هستید،  کاهشي شدید را پیدا خواهد کرد. 
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