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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

اقتصاد ایران طی ۲ سال 1۲درصد کوچک تر شد

فرصت سوزی اقتصادی 
در دهه ۹۰

س��رانجام دهه ۹۰ با تمام کاس��تی ها و فراز و فرودهایش به پایان رس��ید؛ دهه ای که ایرانیان تجربه های سختی را 
پشت سر گذاشتند و با مشکالت کوچک و بزرگ بی شماری دست و پنجه نرم کردند. تشدید تحریم های آمریکا علیه 
ایران در سال های پایانی دهه ۹۰، اقتصاد ایران را با وضعیتی نامتعارف مواجه کرد و این موضوع در زندگی بسیاری 
از شهروندان قابل لمس بود، کما اینکه براساس آمارها، اقتصاد ایران در دو سال پایانی این دهه ۱۲درصد کوچک تر 
شد. هرچند دهه ۹۰ با تمام فراز و فرودهایش به پایان رسید، اما چالش های اقتصادی آن همچنان بر قوت خود باقی 

مانده و به اتمام نرسیده اند؛ چالش هایی که به سال ۱۴۰۰ منتقل می شوند و انتظار می رود دولتمردان برای حل...

 روند نزولی بورس تهران
در سال 1400 ادامه دارد

 مسیریابی بورس
در سال جدید
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ارزیابی 7795 فعال اقتصادی برای فصل تابستان 99 نشان می دهد

تهدید چند باره امنیت سرمایه گذاری

چالش طراحی پیام بازاریابی اصلی برند
بازاریابی در دنیای کنونی کس��ب و کار بدون داش��تن استراتژی کاربردی امکان ناپذیر است. بسیاری از 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان اقدام به اس��تفاده از اس��تراتژی های بازاریابی و ارزیابی شان به 
طور مداوم می کنند. این امر از نقطه نظر بهبود کیفیت کمپین های بازاریابی دارای ارزش زیادی اس��ت. 
هماهنگی میان استراتژی بازاریابی برندها و سلیقه و نیاز مشتریان یکی دیگر از نکات اساسی در بازاریابی 
است. متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به این نکته توجه الزم را نشان نمی دهند. به همین علت کمپین 
بازاریابی شان به طور مداوم با نیازهای مشتریان تفاوت دارد. اگر محتوای بازاریابی یک برند دارای ارتباط 
با نیازهای مش��تریان نباشد، حتی اس��تفاده از بهترین ابزارهای موجود در بازار نیز کاربردی نخواهد بود. 

بسیاری از برندها برای ایجاد هماهنگی میان کمپین بازاریابی شان با سلیقه و نیاز مشتریان اقدام به...
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سرانجام پس از بارها اصالح و بازنگری در 13 آبان ماه 1397»قانون 
اصالح قانون صدور چک« در 11 ماده توسـط مجلس تصویب شد 

و در ۲3 آبان همان سـال به تأیید شورای نگهبان رسید. 
سپس بعد از تقریبا دو سال از تصویب قانون جدید...

چک های برگشتی توسط سامانه »صیاد« شکار می شوند

خداحافظی با چک برگشتی

یادداشت
آیا رشد اقتصادی سال 99 

مثبت شده است؟

محمود جامساز
کارشناس اقتصادی

اخیرا آمارهای دولتی از رش��د 
اقتصادی مثبت در سال ۹۹ خبر 
داده اند که نیازمند واکاوی اس��ت 
و بای��د گفت که اص��وال آمارهای 
دولت��ی ب��ه دو دلیل قاب��ل اعتنا 
نیستند. دلیل اول، وجود تناقضات 
همیشگی بین آمارهای اعالمی دو 
مرجع رس��می کشور یعنی بانک 
مرکزی و مرکز آمار ایران است. به 
طور مثال، مرکز آمار ایران رش��د 
بخش کشاورزی را در سه ماه اول 
۹۹ حدود ۰.۱ درصد اعالم کرده، 
درحالی که بانک  مرکزی از رش��د 
3.7 درص��دی بخش کش��اورزی 
در س��ه ماه اول پارسال خبر داده 
است؛ یا رش��د بخش صنعت در 
بهار ۹۹ توس��ط بان��ک مرکزی 
مثبت ۱.3 درصد اعالم شده، در 
حالی که طبق آمار برآوردش��ده 
مرکز آمار ای��ران، این نرخ منفی 
۰.۴ درصد گزارش ش��ده که در 
این مورد مصادیق فراوان اس��ت. 
این تشتت آماری ناشی از دریافت 
داده های متفاوت توس��ط این دو 
منبع اطالع رس��انی آماری کشور 
اس��ت یا بنا بر اقتضائات سیاسی 
داده ها دستکاری می شوند تا پس 
از پردازش در دستگاه محاسباتی، 
بهت��ری در عرصه  س��تانده های 

داخلی و برون مرزی ارائه شوند.
ادامه در همین صفحه

۲۲ شعبان ۱۴۴۲ - س�ال هفتم
شماره   ۱75۲

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان
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ادامه از همین صفحه
دلیل دوم نیز عدم هماهنگی بین نرخ متغیرهای اقتصادی 
است که منبعث از تناقضات آماری است که صحت آنها را 
تردیدآمیز می سازد، اما مسئله اصلی، واقعیات اقتصاد کشور 
اس��ت که هیچ نشانی از بهبود در آن دیده نمی شود؛ دامنه 
فقر گس��ترده تر ش��ده، ارزش پول ملی به شدت افت کرده 
و گران��ی روزافزون کاالها به ویژه کاالهای س��بد متعارف 
مصرفی قدرت خرید کثیری از آحاد آسیبدیده و آسیب پذیر 
و صاحبان درآمدهای ثابت و به طور کلی اقشار کمبرخوردار 
و حتی الیه های باالی طبقه  متوسط را کاهش داده و آنان 

را به آستانه و یا به زیر خط فقر کشانده است.
مردم به آمارهای تورم، نرخ بیکاری و رش��د اقتصادی و 
دیگر آمارهای��ی که  آثار آن را در زندگی خود احس��اس و 
ادراک نمی کنند، باور ندارند. س��ال های ۹7 و۹8 مجموعا 
با رش��د منفی۱۴درصدی روبه رو بودیم. امسال دولت رشد 
اقتص��ادی را مثب��ت اعالم کرده و این در حالی اس��ت که 
دس��تیابی به رشد اقتصادی مثبت مس��تلزم ضرورت های 
پیش��ینی است که متاسفانه اقتصاد سال ۹۹ در استمرار و 
تداوم سیاست گذاری های دو س��ال گذشته )که به تدریج 
منافذ ورودی ارز به کش��ور چه از بابت کمیت صادرات اعم 
از نفت��ی  و غیرنفتی و چه از جهت تحریم مبادالت بانکی 
تنگ تر و بس��ته تر ش��ده( کمبودهای ارزی و بالطبع ریالی 

بیشتری را تجربه کرده و لذا درآمدها قادر به پوشش بخش 
اعظمی از بودجه جاری دولت هم نش��ده و دولت با وجود 
تمهیداتی در راس��تای غیرپولی کردن تامین کسر بودجه 
نظیر فروش بخش��ی از دارایی ه��ای خود و عرضه برخی از 
س��هام ش��رکت های دولتی به بورس و انتشار اوراق بدهی، 
اجازه انتشار اوراق ودیعه دو ساله و انجام عملیات بازار باز و 
افزایش نرخ سود بانکی، باز هم کمبود منابع را از برداشت از 
صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک  مرکزی تامین نمود 
ک��ه نتیجه آن، افزایش پایه پولی و گذر کردن نقدینگی از 
مرز 33۰۰ هزار  میلیارد تومان بود که اگر با حجم نقدینگی 
۴۹۲ هزار میلیارد تومانی خرداد ۹۲ که شروع دوره ریاست 
جمهوری روحانی بود مقایس��ه کنیم، درمی یابیم که بیش 
از ۶.7 برابر و یا ۶7۰ درصد رش��د نش��ان می دهد که هیچ 
تناس��بی با میانگین رشد اقتصادی اعالمی صفر درصد در 
این بازه زمانی نداشته است و لذا باید آن را به افزایش مداوم 

رشد تورم معطوف کرد.
اما همان طور که اش��اره شد، در س��ال ۹۹ ضرورت های 
پیشین برای دستیابی به رشد اقتصادی مثبت فراهم نبود، 
زیرا یکی از مهمترین ملزومات رشد اقتصادی، افزایش رشد 
س��رمایه گذاری و رشد بهره وری است که در هر دو مورد با 
رشد منفی روبه رو بوده ایم که از عوامل تضعیف تولید است. 
بر این اساس، تضعیف بخش واقعی اقتصاد از چهار منظر در 

سال ۹۹ قابل تأمل است: یکم؛ عدم حمایت دولت از بخش 
واقعی اقتصاد و دخالت های نامطلوب در بازار و قیمت گذاری 

به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمت ها.
دوم؛ آث��ار مخرب تحریم های حداکثری آمریکا  که تمام 
بخش های اقتصادی ایران را در هدف داشته است در بخش 
پولی نیز بخش��ی از رش��د متغیرهای پولی متأثر از اثرات 

غیرمستقیم تحریم های آمریکاست.
س��وم؛ تبعات س��همگین ویروس کرونا بر کسب وکارها 
و تولی��دات کاالها و خدم��ات که منجر به تضعیف تولید و 

کاهش اشتغال شده است.
چهارم؛ اتخاذ سیاس��ت هایی با انتظار ایجاد رضایت بخشی 
زودهنگام از طریق ارائه کمک های نقدی و جنسی ناکافی به 
مردم و پرداخت ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
کاالهای اساسی که به دنبال آن، بانک ها را از اعطای اعتبارات 
به بخش واقعی اقتصاد تهی ساخت، به جای اصالح رفتار مالی 
دولت به ویژه کاستن از کسر بودجه و اتخاذ سیاست های بهینه 

مدیریت منابع مالی و ارزی و ریالی.
در واقع، تأثیرات سوء همین عوامل بر اقتصاد کشور، رشد 
منفی اقتصادی را در سال های ۹7 و۹8 رقم زد. اینک چگونه 
ممکن اس��ت در سال ۹۹ که شاهد بهبود مدیریت مالی و 
پولی و ارزی دولت نبوده ایم با رش��د تولید ناخالص داخلی 
مثبت روبه رو باشیم، در حالی که شرایط اقتصادی سال ۹۹ 

نس��بت به دو سال پیش��ین به مراتب وخیم تر بوده است؟ 
براس��اس آمار رسمی دولتی، رشد تولید ناخالص داخلی با 
نفت در سه ماهه ابتدای سال گذشته منفی 3.5 درصد بوده 
است که اگر همین روند را تا پایان سال در نظر بگیریم، با 
اغماض باید رشد اقتصادی حدود منفی ۱۰ درصد را تجربه 
کرده باش��یم که نگارنده در پاییز سال گذشته پیش بینی 
کرده بود. براس��اس گزارش صندوق بین المللی پول نیز که 
نرخ رشد اقتصادی دنیا و چند کشور منتخب را در جدولی 
منتشر ساخته است، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 
۹7 و ۹8 و ۹۹ ب��ه ترتیب منفی ۴.8۴ درصد، منفی ۹.۴۶ 
درصد و منف��ی 5.۹8 درصد بوده که به واقعیت نزدیک تر 
است. از س��وی دیگر، در اردیبهشت ۹8 تعداد خانوارهای 
ایران��ی زیر خط فقر 55 درصد اعالم ش��ده بود که کثیری 
از آنها زیر خط گرس��نگی به س��ر می برند، اما در دی ماه 
۱3۹۹ با توجه به آمارهای گوناگون همچون حقوق دریافتی 
و گرانی ها اعالم شد که: »58 درصد مردم ایران برای زنده 

ماندن تالش می کنند نه زندگی کردن«.
ب��ا این اوص��اف، اگر هم در س��ال ۹۹ به رش��د اقتصادی 
مثبت دست یافته باشیم، بیانگر هیچ آثار بهبودی در زندگی 
اکثریت آحاد جامعه نبوده اس��ت. اگرچه رش��د اقتصادی در 
زیرساخت های کشور هم که براساس یک استراتژی توسعه گرا 
و نگاه به آینده صورت گیرد، تغییرات زودهنگامی را بر بهبود 

رفاه جامعه ایجاد نخواهد کرد، اما متاسفانه سیاست گذاری در 
بخش تاسیسات زیرساختی و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، بهداشتی و زیست محیطی که تامین مالی آنها همه 
س��اله در چارچوب بودجه های عمرانی کشور تدوین می شود 
نی��ز از عقالنیت عملی بی بهره بوده و بخش عمده ای از منابع 
عمرانی مصروف هزینه های جاری دولت شده و هزاران طرح 
 و پروژه عمرانی ناتمام بر زمین مانده و اغلب توجیه اقتصادی 
خود را از دس��ت داده و از س��وی دیگر، مطالبات پیمانکاران 
بخش خصوصی الوصول مانده و به ورشکس��تگی آنان منجر 

شده است.
دورنمای اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی سال جاری نیز 
حامل شرایط نویدبخش��ی نخواهد بود، زیرا براساس گفته 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، راه بسیار طوالنی 
برای انجام مذاکرات در پیش است. از سوی دیگر، جمهوری 
اسالمی ایران با اتکا به قرارداد ۲5 ساله اخیر با چین  به اتخاذ 
موضع محکم تری در برابر مواض��ع آمریکا مبادرت ورزیده 
اس��ت که با اجرای این س��ند همکاری کشورمان در سال 
جاری عالوه بر اینکه با تحریم های آمریکا روبه رو خواهد بود، 
طیف گسترده ای از کشورهای اروپایی و عربی و کشورهای 
حامی آمریکا در دیگر نقاط جهان هم در برابر ایران رس��ما 
موضع خواهند گرفت. ضمن آنکه ایران از ترکش های جنگ 

اقتصادی غرب با چین نیز مصون نخواهد بود.

در ش��رایطی از دو هفته گذش��ته فراخوان اعطای مجوز 
برای واردات واکس��ن کرونا به شرکت های بخش خصوصی 
از س��وی دولت داده شده اس��ت که سوال اصلی این است: 
آیا واکس��نی برای واردات وجود دارد؟ آیا در ش��رایطی که 
در تمامی کش��ورها این دولت ها هستند که اقدام به خرید 
واکسن کرده اند؛ فعاالن بخش خصوصی شانسی برای تامین 
واکسن از شرکت های تولیدکننده دارند، آن هم در حالی که 
از ماه ها قبل تعداد زیادی از کشورها واکسن موردنیازشان را 
پیش خرید کرده اند؟ از سوی دیگر، در تعدادی از کشورهای 
تولیدکننده واکس��ن همچون هند که قرار بود به ایران هم 
واکس��ن کرونا صادر کن��د، ممنوعیت ها و محدودیت هایی 
برای صادرات ایجاد ش��ده است و عمال در چنین وضعیتی 

واردات واکسن کاری تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.
هفته اول فروردین ماه بود که خبری مبني بر آزادشدن 
واردات واکس��ن کرونا توسط شرکت هاي خصوصي منتشر 
شد. در متن این فراخوان آمده بود که »چنانچه شرکت هاي 
واردکنن��ده دارو و فرآورده ه��اي بیولوژی��ک قادر به تامین 
واکس��ن کووید-۱۹ از منابع مورد تایید سازمان غذا و دارو 
کش��ور هس��تند، مس��تندات خود را ارائه کنند.« سازمان 
غذا و دارو، روز س��وم فروردین در اطالعیه خود خطاب به 
شرکت های وارد کننده دارو، اعالم کرد که این شرکت ها در 
صورت توانایی در تامین واکسن کووید� ۱۹ از منابع معتبر 

مورد تأیید این سازمان، درخواست خود را به اداره بازرگانی 
اداره داروی ای��ن س��ازمان ارائ��ه دهند. چه��ارم فروردین، 
مدیرکل داروی این س��ازمان، در توضیحات تکمیلی گفت 
که خریدار این واکسن ها وزارت بهداشت است و واکسن ها 
به  صورت رایگان توزیع می ش��ود. حی��در محمدی این را 
هم اضافه کرد که واکس��ن از سوی هیأت امنای ارزی وارد 
می ش��ود، اما بنا به  نظر سازمان غذا و دارو و وزیر بهداشت، 
همزمان به شرکت های وارد کننده هم فراخوانی برای تامین 

واکسن داده شده است.
در همین حال، حس��ن روحان��ي، رئیس جمهور نیز از 
واردات واکس��ن با ارز نیمایي سخن گفت. روحانی هفته 
گذش��ته در جلس��ه هیأت دولت اعالم کرد: »این هفته 
مصوبه ستاد ملی کرونا بود که در چارچوب واکسن هایی 
که وزارت بهداش��ت و درمان مشخص و معین کرده، هر 
بخ��ش خصوصی با ارز نیمایی می تواند واکس��ن را وارد 
کن��د، بی��اورد و در بیمارس��تان های خصوصی، دولتی و 
ه��ر جا که وزارت بهداش��ت و درمان مناس��ب می دانند 
تزریق��ات انج��ام بگیرد. حت��ی اگر ی��ک کارخانه و یک 
تولیدکنن��ده بزرگ ب��رای کارگران خ��ودش می خواهد 
برود و با هماهنگی وارد کند و از واکس��ن استفاده کند. 
واکسنی که ما وارد می کنیم و به صورت مجانی استفاده 
خواهد شد، آن حساب و برنامه دیگری دارد که طبق آن 

برنامه عمل می کنیم؛ کادر درمان، افراد مس��ن و افرادی 
ک��ه بیماری زمینه ای دارند در اولویت هس��تند و ممکن 
اس��ت به افراد عادی مقداری دیرتر برسد، ولی اگر کسی 
خواس��ت از طریق دیگر با ارز نیمایی واکسن وارد شود و 

تزریق شود هیچ مشکلی نداریم.«
البته درحالی رئیس جمهور و مسئوالن سازمان غذا و 
دارو اعالم می کنند که واردات واکس��ن کرونا آزاد است 
که شرکت های واردکننده دارو و فعاالن این حوزه اعالم 
می کنند امکان واردات واکسن کرونا وجود ندارد و عمال 
ایران زمان مناس��ب برای تهیه واکس��ن های خارجی را 
از دس��ت داده اس��ت. در این زمینه محمود نجفی عرب، 
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی می گوید: 
»هم اکنون ش��رکت های تولید کننده واکسن، در تالشند 
تا واکس��ن را برای جمعیت کش��ور خود تامین کنند. از 
س��وی دیگر، کش��ورهای متقاضی واکس��ن، از قبل نیاز 
خود را پیش خرید کرده اند و دیگر واکس��نی وجود ندارد 
که ش��رکت های خصوصی بخواهن��د آن را تهیه کنند.« 
به گفته او، »در تمام دنیا، دولت ها برای خرید واکس��ن 
کرون��ا اق��دام کردند و عمال بخ��ش خصوصی خودش را 
وارد این ماجرا نکرد؛ چراکه امکان پرداخت برای واردات 
واکس��ن در توان شرکت های خصوصی نیست و اگر قرار 
باش��د بعدا هزینه آن از دولت گرفته شود اصال مشخص 

نیس��ت که چه زمانی این اتفاق بیفتد. عمال شرکت های 
خصوص��ی توان تامین میزان زیادی از واکس��ن کرونا را 
ندارند و از همان ابتدا یعنی زمانی که شرکت ها در حال 
تولید بودند، از شرکت های خصوصی هم خواسته نشد تا 

واکسن وارد کنند.«
نجفی عرب معتقد اس��ت که ایران خیل��ی زودتر از اینها 
می توانست واکسن کرونا را پیش خرید کند، این اتفاق برای 
واکس��ن آنفلوآنزا هم می افتد، اما در ارتباط با واکسن کرونا 
موضوع پیچیده تر اس��ت و بخش خصوصی مانند واکسن 

آنفلوآنزا نمی تواند واکسن کرونا وارد کشور کند.
 WHO براس��اس آخرین آماره��ا و مطابق ب��ا آنچه
منتش��ر کرده اس��ت، ت��ا ۲ آوریل ۲۰۲۱ ح��دود ۱۲۹ 
میلیون و ۲۱5 هزار و ۱7۹ نفر به کرونا مبتال شده اند که 
از این تعداد ۲ میلیون و 8۲۰ هزار و ۹8 نفر فوت کردند. 
از س��وي دیگر، تا تاریخ 3۱ مارس حدود 5۴7 میلیون و 
7۲7 هزار و 3۴۶ دوز واکسن کرونا از کشورهاي مختلف 
میان مردم جهان توزیع شده است. هرچند گزارش دوم 
آوریل بلومبرگ نش��ان مي دهد که دوزهاي تزریق شده 
ب��ه افراد بیش از ۶۲8 میلی��ون دوز بوده و تزریق روزانه 
نیز ۱۶ میلیون و 3۰۰ هزار دوز تخمین زده ش��ده است. 
از کل دوزهاي تزریق ش��ده، ۱58 میلیون دوز مربوط به 
آمریکاس��ت. با اس��تناد به این گزارش ۶۲۴ میلیون دوز 

واکسن کرونا ۴.۱ درصد از کل جمعیت جهان را مصون 
نگه مي دارد و براي بازگش��ت عادي به زندگي الزم است 
7۰ تا 85درصد از جمعیت جهان واکس��ینه شوند؛ براي 

این کار بین ۱۱ تا ۱3 میلیارد دوز واکسن الزم است.
س��هم ایران از تعداد دوزهاي توزیع ش��ده در جهان با 
اس��تناد به آخرین آمار ارائه شده از سوي مراکز ذي ربط 
و همچنین ۱۰۰ هزار دوز واکسن »اسپوتنیک وي« وارد 
ش��ده در ۱۲ فروردین ماه، 7۹5 هزار دوز یا ۰.۱۲درصد 
است. طبق اینفوگرافي منتشرشده توسط ایرنا در هفتم 
فروردین ماه، ۱۶۱ هزار و ۶۰۱ دوز واکس��ن به ایراني ها 
تزریق شده است که رقم بسیار کمي محسوب مي شود. 
همچنین بلومبرگ در گزارشي به تخمین زمان بازگشت 
به زندگي عادي هر کشور با بررسي سرعت واکسیناسیون 
در آن کش��ور پرداخته است؛ طبق این گزارش، ایران تا ۱۰ 
س��ال آینده مي تواند 75درصد از جمعیتش را واکس��ینه 
کند و به زندگي عادي بازگردد. ایران، پاکس��تان، اوکراین 
و بنگالدش آخرین کشورهایي هستند که دیرتر به زندگي 
ع��ادي بازمي گردن��د. در این میان ام��ا مطابق پیش بیني 
بلومبرگ، ش��یلي، آمریکا، بریتانیا، هلند، ایتالیا، اس��پانیا، 
فرانسه و آلمان جزو کشورهایي هستند که در کمتر از یک 
س��ال )تا پایان ۲۰۲۱( 75درصد جمعیت خود را واکسینه 

خواهند کرد.

موانع واردات واکسن توسط بخش خصوصي و با ارز نیمایي

آیا بخش خصوصی می تواند واکسن کرونا وارد کند؟

آیا رشد اقتصادی سال 99 مثبت شده است؟



فرصت امروز: شاخص امنیت س��رمایه گذاری ایران برای فصل تابستان 
۹۹ به روز شد. رصد امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال گذشته نسبت 
به فصل بهار نشان می دهد وضعیت امنیت سرمایه گذاری بدتر شده است. 
شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در این فصل در حالی کمیت ۶.۴۶ از ۱۰ 
سنجیده شده است که مقدار عددی این شاخص در فصل قبل از آن )بهار 
۱3۹۹( ۶.۱۶ محاسبه ش��ده بود. از آنجا که هرچه مقدار عددی شاخص 
به رقم ۱۰ نزدیکتر باشد بیانگر بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه گذاری 
اس��ت، تازه ترین پایش امنیت سرمایه گذاری نشان می دهد ارزیابی امنیت 
سرمایه گذاری در تابستان پارسال نسبت به فصل قبل از آن و برخالف روند 
فصل زمستان نامناسب تر ش��ده است. همچنین ایالم، قزوین و هرمزگان 
مناسب ترین اس��تان ها در شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال 

گذشته شناخته شده اند.
یازدهمین س��نجش پی در پی و فصلی »شاخص امنیت سرمایه گذاری 
در ایران« از س��وی مرکز پژوهش های مجلس منتش��ر شد. این گزارش با 
استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز مشارکت 77۹5 
فعال اقتصادی نمونه از میان فعاالن اقتصادی اس��تان های سراسر کشور، 
وضعیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱3۹۹ را به تفکیک 3۱ استان، 

38 مولفه، 7 نماگر و ۹ حوزه کسب وکار نشان می دهد.
براس��اس ارزیابی فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در این پیمایش، در 
تابس��تان پارسال نامناس��ب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی 

ش��ده به ترتیب عبارت هستند از: عمل مس��ئوالن ملی به وعده های داده 
ش��ده )8.۶8(، اعمال نف��وذ و تبان��ی در معام��الت ادارات )8.57( و عمل 
مس��ئوالن اس��تانی و محلی به وعده ه��ای اقتصادی داده ش��ده )8.3۴(. 
همچنین مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری عبارت هستند از: 
رواج توزیع کاالی قاچاق )۴.۶۴(، س��رقت مالی )پول نقد، کاال، تجهیزات( 
)۴.7۴( و استفاده غیرمجاز از نام و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی )۴.۹8(.

این در حالی است که براساس ارزیابی فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در ای��ن پیمای��ش، در به��ار ۱3۹۹ نامناس��ب ترین مؤلفه ه��ای امنی��ت 
س��رمایه گذاری شامل عمل مسئوالن ملی به وعده های داده شده )8.۴8(، 
عمل مسئوالن اس��تانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده )8.3۱( 
و اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات )8.۰۶( و همچنین مناس��ب ترین 
مؤلفه های امنیت س��رمایه گذاری نیز ش��امل رواج توزی��ع کاالی قاچاق 
)3.۹۶(، سرقت مالی )پول نقد، کاال، تجهیزات( )۴.۰8( و استفاده غیرمجاز 
از ن��ام و عالئ��م تجاری یا مالکیت معنوی )۴.۴۲( بوده اس��ت. با توجه به 
بررسی های به عمل آمده مالحظه می شود که نامناسب ترین مؤلفه امنیت 
س��رمایه گذاری که فعاالن اقتصادی را بیش از هم��ه آزار می دهد در این 
مطالعه نیز همانند دوره های گذش��ته »عمل مسئوالن به وعده های داده 
شده« بوده است، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب )۴.۹۴ در 
پاییز ۱3۹8 به 8.۱۹ در تابستان ۹۹ ( از مؤلفه »میزان اختالل ایجادشده 
در اث��ر تحریم ه��ای خارجی« خصوصا در روند چن��د مطالعه فصلی اخیر 

اس��ت. این گزارش با اس��تفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری 
و نهایتا ارائه ش��اخص کلی )ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری( 
تهیه شده است. براس��اس فقط یافته های داده های پیمایشی در تابستان 
۱3۹۹، فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در این پیمایش از اس��تان های 
خراسان جنوبی، کردس��تان و زنجان، نامناسب ترین ارزیابی و استان های 
ای��الم، قزوین و هرمزگان مناس��ب ترین ارزیاب��ی را از وضعیت مؤلفه های 
پیمایش��ی شاخص امنیت س��رمایه گذاری ارائه کرده اند. اما پس از تلفیق 
داده های آماری و یافته های پیمایش��ی در این پژوهش، استان های تهران، 
مازندران و کردستان نامناسب ترین و استان های ایالم، هرمزگان و سیستان 
و بلوچستان مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری 
نسبت به سایر استان ها در تابستان ۱3۹۹ کسب کرده اند. ارزیابی شاخص 
امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱3۹۹ نشان داده بود سه استان یزد، خراسان 
جنوبی و گلستان به ترتیب جزو مناسب ترین ها بودند و سه استان تهران، 
البرز و اصفهان به ترتیب جزو نامناسب ترین استان ها در آن پایش ارزیابی 
شده بودند. در تابستان پارسال همچنین از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی 
مورد س��نجش در این پایش، فعاالن اقتصادی در حوزه )زراعت، باغداری 
و جنگلداری( مناس��ب ترین ارزیابی را نس��بت به س��ایر حوزه ها و فعاالن 
اقتص��ادی در حوزه )هتل، رس��توران، تهیه و توزیع غذا( نامناس��ب ترین 
ارزیاب��ی را در می��ان همه حوزه ها از وضعیت امنیت س��رمایه گذاری ارائه 

کرده اند.

ارزیابی 7795 فعال اقتصادی برای فصل تابستان 99 نشان می دهد

تهدید چند باره امنیت سرمایه گذاری

فرهنگ عامه هر چند سال یک بار به سراغ دنیای تازه ای از سرگرمی 
م��ی رود. این ش��اخصه به خص��وص در دنیای غرب به عن��وان یکی از 
مهمترین محورهای تولید و مصرف صنعت سرگرمی و البته تکنولوژی، 
پررنگ تر بوده اس��ت. در هر دهه ای نوعی خاص از موس��یقی، فیلم ها و 
بازی ه��ا مانند مد لباس آمده اند و رفته ان��د. دهه 7۰ در آمریکا یکی از 
پرهوادارترین نام ها، »آتاری« بود؛ نامی که توانست مترادف با بازی های 
کامپیوتری شود. حتی در ایران هم هرچند دیرتر اما باالخره نام آتاری 
مطرح شد و متولدان دهه های 5۰ و ۶۰ آن را خوب به خاطر می آورند، 
اما چه بر سر این نام پرآوازه آمد که روزی به نظر می رسید دنیا را گرفته 
است؟ داس��تان ظهور و سقوط آتاری از مجموعه داستان های بی شمار 
کس��ب و کارهایی اس��ت که دنیا را فتح کردند، اما روزی نام شان رو به 
افول رفت و بعد از صحنه روزگار ناپدید شدند. آنچه در ادامه می خوانید، 
گزیده ای از داستان آتاری است که در سایت »Neatorama« منتشر 

شده است.
برند آتاری چگونه متولد شد؟

در اوایل دهه ۶۰، یکی از دانش��جویان مهندس��ی دانشگاه یوتا به نام 
نوالن باش��نل، پول ش��هریه دانش��گاهش را در یک بازی پوکر باخت. 
اق��دام فوری او این بود که در یک مرکز بازی پین بال نزدیکی س��الت 
لیک س��یتی مشغول به کار شود تا دوباره پول جمع کند و تا وقتی که 
در دانش��گاه اس��ت بتواند از پس هزینه هایش برآید. باشنل دانشجوی 
مهندس��ی بود و مانند تمام کس��انی که به ابرکامپیوترهای دانش��گاه 
دسترس��ی داش��تند معتاد بازی »Spacewar« بود. اما با بقیه تفاوت 
داش��ت. برای همکالسی هایش »Spacewar« فقط یک بازی بود، اما 
برای باش��نل به نظر راهی برای کسب درآمد می رسید. او فکر کرد اگر 
می توانست یک بازی مانند این بازی را وارد مجموعه بازی های دستگاه 

پین بال کند، مردم برای بازی کردنش صف خواهند کشید.
باش��نل در سال ۱۹۶8 از دانش��گاه فارغ التحصیل شد و به کالیفرنیا 
رفت. او می خواست برای دیزنی کار کند، اما این شرکت او را نپذیرفت 
و برای همین کارمند یک ش��رکت مهندس��ی به نام آمپکس ش��د، اما 
ش��ب ها بر روی ساخت یک دستگاه بازی کار می کرد. اتاق دخترش را 
تبدیل به کارگاه کرده )دخترش باید روی مبل می خوابید( و به گرفتن 
قطعات ریگاه از آمپکس و دوس��تانش در سایر شرکت های الکترونیک 
متکی بود. مانیتور نمونه اولیه بازی اش یک دس��تگاه تلویزیون سیاه و 
سفید بود که از گود ویل )یک موسسه خیریه( گرفته بود و یک قوطی 
قدیمی تینر هم به جای محل انداختن سکه )برای شروع بازی(. وقتی 
کار س��اخت دستگاه نمونه تمام شد، نامش را »Space« گذاشت. بعد 
به دنبال شریکی گشت که بتواند آن را تولید کند و بفروشد. به توصیه 
دندان پزش��کش با یکی از تولیدکنندگان دستگاه بازی ویدئویی به نام 
»Nutting Associates« ق��رارداد بس��ت. آنه��ا موافقت کردند که 
دستگاهش را بسازند و بفروشند و در ازایش سهمی از سود بردارند و در 
ازایش باشنل هم قرارداد کار به عنوان مهندس آن شرکت را امضا کرد.

ام��ا اگر تاکن��ون نام کامپیوتر »Space« را نش��نیده اید فقط ش��ما 
نیستید. بازی به بن بست خورد. به نظر ساده می رسید: بازیکنان باید با 
راکت دو سفینه آدم فضایی ها را نابود می کردند، اما همین بازی مستلزم 

خواندن یک دفترچه راهنمای بس��یار پیچیده بود. این حقیقت هم که 
این بازی، اولین بازی مانیتوردار در دنیا بود س��بب شد همه چیز بدتر 
بشود. نه بازیکنان و نه صاحب مراکز سرگرمی نمی دانستند این دستگاه 
عجیب��ی که کنار میز پین بال قرار گرفته چیس��ت. باش��نل می گوید: 
»مردم جوری نگاهت می کردند انگار سه تا سر داری. می گفتند: یعنی 
می خواهی یک تلویزیون را توی جعبه بگذاری که سکه می خورد و بعد 

رویش بازی کنی؟«
اما باشنل تقصیرها را به گردن »Nutting Associates« انداخت، 
نه خود بازی. او مطمئن بود که اگر خودش شرکتی داشته باشد موفق تر 
خواهد بود. برای همین او و یکی از دوستانش نفری ۲5۰ دالر گذاشتند 
تا ش��رکتی به نام »Syzygy« تاسیس کنند )این نام حالتی است که 
خورشید، زمین و ماه در فضا در یک خط قرار می گیرند(. این نامی بود 
که باش��نل دلش می خواس��ت اما وقتی برای ثبتش در ایالت کالیفرنیا 
 »Go« رفتند به او گفتند این نام پیشتر ثبت شده. باشنل طرفدار بازی
بود، یک بازی اس��تراتژی ژاپنی و فکر ک��رد کلماتی که در آن بازی به 
کار می روند به درد کس��ب و کار او می خورند. او از منش��ی دفتر ایالتی 
خواس��ت که از میان نام های ِسنته، ِهین و آتاری یکی را انتخاب کند. 

زن، نام آتاری را انتخاب کرد.
چالش های آتاری در میانه راه

اما حق با او بود. باشنل توانست با موفقیت شرکت آتاری را تبدیل به 
نامی در حوزه بازی های کنسول ویدئویی کند و بعد پا را از آن هم فراتر 
بگذارد. سال ۱۹75 آتاری وارد بازار بازی های ویدئویی خانگی شد و با 
ارائه نس��خه خانگی بازی »Pong« )تنیس روی میز ویدئویی( تنها در 
یک فصل مالی ۱5۰ هزار دالر درآمد کس��ب کرد. باشنل حاال آمادگی 
داشت نسخه های بیشتری از بازی های کنسول را برای منزل ارائه دهد. 
حاال به جای رفتن به مراکز بازی ویدئویی هر کس��ی می توانس��ت در 
خانه اش بازی کند، اما یک مش��کل وجود داش��ت: اختراع یک دستگاه 
ویدئویی از صفر و تولید آن و رقابت با سایرین در این حوزه سرمایه قابل 
توجهی می طلبید. تنها راهی که برای فراهم شدن این پول پیش روی 
باش��نل قرار داشت این بود که آتاری را به شرکت وارنر کامیونیکیشنز 
بفروشد و سال ۱۹7۶ این فروش به مبلغ ۲8 میلیون دالر انجام گرفت. 
باش��نل به عنوان رئیس هیأت مدیره در آت��اری باقی ماند و همچنان 

مشغول کار بر روی سیستمش ماند.
در میانه سال ۱۹77 سیستم رایانه ویدئویی آتاری )VCS( وارد بازار 
شد. ورود این سیستم به بازار تبدیل به موفقیت یکباره نشد و مدت ها 
با چالش های فراوانی دست و پنجه نرم کردند، اما در اوایل سال ۱۹7۹ 
مدی��ران آتاری به ایده خرید حق پخش بازی مهاجمان فضایی از ژاپن 
رسیدند. این بازی کنسولی در میان ژاپنی ها چنان محبوب شده بود که 
سبب کمبود سکه ۱۰۰ ینی )سکه موردنیاز برای هر دور این بازی( در 
کشور شد. ناگهان ورق برگشت و با این دستگاه و بازی هایی که برایش 

تولید شده بود، نام آتاری اوج بیشتری گرفت.
چند ماه پس از ارائه »VCS« در بازار، باش��نل وارنر را تحت فش��ار 
گذاشته بود تا بر روی نسل بعدی دستگاه های بازی کار کنند اما وارنر 
 »VCS« ای��ده اش را رد ک��رد. آنها بیش از ۱۰۰ میلی��ون دالر بر روی

س��رمایه گذاری کرده بودند و بنا نداش��تند که دوباره مشغول ساختن 
محص��ول جدیدی ش��وند که ب��ا قبلی وارد رقابت ش��ود. اص��رار وارنر 
بر لذت بردن از همان یک پیروزی از دالیلی بود که س��بب گسس��ت 
باشنل از ش��رکت شد. زمانی که بازی مهاجمان فضا توانست به همان 
درآمدزایی»VCS« برسد، نوالن باشنل دیگر در آن شرکت نبود. نوامبر 
۱۹78 در پی درگیری بر س��ر قدرت در ش��رکت، وارنر کامیونیکیشنز 

باشنل را ناچارا ترک کرد.
اگر باشنل تنها فردی بود که شرکت را رها کرد احتماال مشکالت آتاری 
این همه وخیم نمی شد، اما او تنها نبود؛ وارنر تقریبا تمامی برنامه نویسان 
برتر آتاری را مجبور به ترک ش��رکت کرد. در حالی که آتاری داش��ت 
میلیون ها دالر درآمد کس��ب می کرد، وارنر به برنامه نویس��انش ساالنه 
کمت��ر از 3۰ هزار دالر می پرداخت و س��ود حاص��ل از بازی ها را با آنها 
شریک نمی شد و حتی نمی گذاشت که ارقام فروش به دست شان برسد. 
برنامه نویس��ان بابت کار خودشان هیچ گونه معرفی عمومی نمی شدند. 
وارنر می ترس��ید که اگر اس��م آنها در مأل عام مطرح شود، شرکت های 

دیگر برای استخدام به سراغ شان بیایند.
آتاری چگونه به پایان راه رسید؟

برای همین جمعی از بهترین برنامه نویس��ان آتاری اس��تعفا دادند و 
شرکت بازی های ویدئویی خودشان را با نام »اکتیویژن« تاسیس کردند 
و بعد دوباره به س��راغ ساخت بازی های مناسب »VCS« رفتند که به 
صورت مس��تقیم وارد رقابت با آتاری می شد. »اکتیویژن« ضربه بسیار 
موث��ری به آتاری زد؛ نه فقط به این خاطر که بازی های ش��ان بهتر بود 
بلکه به این دلیل که کل استراتژی بازاریابی آتاری براساس کنسول های 
بازی با حداقل قیمت )۱۹۹ دالر( بود و سود اصلی از فروش بازی های 
گران قیمتش حاصل می ش��د. حاال بهترین بازی های مناسب برای آن 
دس��تگاه ها داشت توس��ط »اکتیویژن« تولید می ش��د. تا سال ۱۹8۲ 
»اکتیویژن« به فروش ۱5۰ میلیون دالری س��االنه بازی ها رسیده بود 
و جای آتاری را به عنوان س��ریع ترین ش��رکت در حال رشد آمریکایی 
گرفت. ضربه بعدی، درست همان طوری بود که باشنل پیش بینی کرده 
بود: ظهور دس��تگاه های تازه تر بازی ویدئویی که خیلی زود توانس��تند 
سهم دستگاه های آتاری در بازار را از آن خود کنند. دستگاه هایی مانند 
اینتلویژن شرکت Mattel و کلکوویژن شرکت Colecoوارد بازار شدند 
که به مراتب از سیس��تم »VCS« برتر بودند و به لحاظ سخت افزاری 
و گرافیک، کیفیت بهتری داش��تند. هردو شرکت ضربه نهایی را هم به 
آتاری زدند و همراه هر خرید به مشتریان پیشنهاد آداپتورهایی را دادند 
که توانایی خواندن بازی های مخصوص دستگاه »VCS« را هم داشت. 
مشخص بود که همه به سمت خرید دستگاه هایی هجوم بردند که حتی 

بازی های قبلی شان را هم می خواند.
کس��انی که پای باشنل را از آتاری بریدند، بعدها به فکر عملی کردن 
توصیه های او افتادند، اما دیگر برای جبران خیلی دیر ش��ده بود. سال 
۱۹83 تمام این اش��تباهات و تولید محصوالت تازه ای که به شکس��ت 
انجامیدند سبب شد این شرکت در این سال 53۶ میلیون دالر از دست 
بدهد. از آن زمان به بعد، نام آتاری در میان نام های بسیار دیگر در حوزه 

بازی های کامپیوتری گم شد و به تاریخ پیوست.

برندی که بازی های ویدئویی را به خانه ها آورد

ظهور و سقوط آتاری

نگــــاه

 هزینه بیشتر دولت ها در پژوهش
به رشد اقتصادی کمک می کند
ماموریت بزرگ توسعه

سال هاس��ت ک��ه اقتصاددان ها اص��رار دارن��د دولت ها باید 
هزینه بیش��تری را صرف امر پژوهش و توس��عه کنند. برخی 
از اقتصاددان��ان حت��ی تالش کرده اند به ش��یوه های علمی و 
تجربی این مس��ئله را نش��ان دهند. براساس مطالعات آنها به 
نظر می رس��د که واقعا هزینه کردن برای پژوهش می تواند به 

رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.
ب��ه گ��زارش اکونومیس��ت، اقتصاددان ها از س��ال ها پیش 
می گویند دولت ها باید پول بیشتری صرف پژوهش و توسعه 
کنند. حت��ی کنت ارو، اقتصاددان برجس��ته، پژوهش نظری 
عمیق��ی در ای��ن زمینه انج��ام داده و به ص��ورت نظری هم 
در دهه ۶۰ می��الدی برای همکارانش ثابت کرده  اس��ت که 
بخ��ش خصوص��ی نمی تواند به تنهایی و صرف��ا با تکیه برای 
تکنولوژی های خودش، راه را برای حداکثر رش��د فراهم کند. 
در ده��ه 5۰ میالدی ه��م پژوهش های گس��ترده ای در این 
زمین��ه صورت گرفت که دولت ها چق��در باید هزینه کنند تا 
پژوه��ش برای توس��عه پیش برود و این هزین��ه تا چه اندازه 

می تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
هن��وز به  رغم مطالعات��ی که در این زمین��ه صورت گرفته 
 اس��ت، باز هم نمی توان با قاطعی��ت نظر داد. آیا واقعا مخارج 
دولت در بخش تحقیق و توس��عه می تواند به رشد اقتصادی 
بینجام��د؟ برخی افراد می گویند البته که اثرگذار اس��ت، اما 
اث��رات آن به قدری نیس��ت که بتوان به آنها اش��اره کرد. در 
واقع اثرات آن کامال محدود است. عده ای دیگر هم می گویند 
هزینه هایی که در این زمینه می ش��ود، نتیجه ای چش��مگیر 
دارد. دولت ه��ای ثروتمند کمی بی��ش از ۰.5 درصد از تولید 
ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه می کنند. شاید 
اگر این رقم کمی بیش��تر ش��ود، ش��اهد تغییرات و تحوالت 

بزرگی از این ناحیه باشیم.
اقتصاددان ه��ا می توانن��د در این زمینه بس��یار کمک کنند 
باش��ند و بگوین��د ک��ه واقعا ش��رایط به چه صورت اس��ت. 
بررس��ی های مربوط به سال ۲۰۱8 نشان می دهد کشورهایی 
که بیش��تر در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده اند 
و پول بیش��تری در این زمینه خرج کرده اند، در عالم واقعیت 
در دنی��ای اقتصاد، وضعیت بهتری داش��ته اند. دولت ژاپن از 
معدود دولت هایی است که توجه ویژه ای به این مسئله داشته 
و تالش می کند بیش��تر در این زمینه هزینه کند. در آمریکا 
هم دونالد ترامپ توجه کمی به این مسئله داشت، اما اکنون 
انتظار می رود جو بایدن به صورت ویژه به این مقوله بپردازد.
ام��ا یک نکت��ه مهم وج��ود دارد که باید دق��ت کنید. اگر 
کش��ورهایی مث��ل ژاپن ی��ا آمریکا هزینه بیش��تری را صرف 
تحقیق و توسعه می کنند به این خاطر نیست که باور کرده اند 
این تحقیقات به رش��د اقتصادی آنه��ا کمک می کند. آنها در 
حقیقت از ترس چین، دس��ت به چنی��ن اقداماتی زده اند. در 
واق��ع آنها می دانند که چین از همین مس��یر عبور کرده و به 

پیشرفت های بزرگی رسیده  است. 
در نتیجه اکن��ون تالش می کنند خودش��ان هم به همین 
موفقیت برس��ند پیش از آنکه چین به آن موفقیت نائل شود. 
چین از دهه 8۰ میالدی به بعد، هزینه های سنگینی را صرف 
تحقیق و توسعه کرده  اس��ت. برخی بررسی ها نشان می دهد 
مقاله ه��ای علمی در چین به مراتب بیش��تر و باکیفیت تر از 

آمریکا بوده  است. 
بسیاری از افراد در اروپا و آمریکا تصور می کنند برای اینکه 
در رقابت با چین، جا نمانند، باید همین مسیر را دنبال کنند 
و تحقیق��ات زیادی را انجام دهند. مث��ال همین دولت بایدن 
وع��ده داده که در زمینه تحقیق و توس��عه ح��وزه فناوری از 
چین پیش��ی بگیرد. همه این کاره��ا را هم با هدف رقابت با 

چین انجام می دهد.
ب��ه ه��ر حال نبای��د فراموش کرد ک��ه بس��یاری از اهداف 
دولت ها تنها از مس��یر تحقیق و توس��عه حاصل می شود. در 
واقع، دولت ها اهدافی اس��تراتژیک برای خود تعیین می کنند 
که تنها از مسیر توسعه فناوری حاصل می شود. مثال دولت ها 
همه به دنبال واکس��ن کرونا هس��تند و بای��د هزینه زیادی 
ص��رف تحقیق و توس��عه در این زمینه کنن��د. آنها می دانند 
که در رقابتی بزرگ حضور دارند و باید خودش��ان را به اثبات 
برس��انند. نیاز به کربن زدایی هم باعث شده است که دولت ها 
بیش از هر زمانی نیاز به تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در 

این عرصه را احساس کنند.
البته یکی از ن��کات مهمی که در زمینه تاکید بیش از حد 
بر تحقیق و توس��عه باید به آن توجه داش��ت، این اس��ت که 
م��ردم و دولت ها تص��ور نکنند با تحقیق همه چی��ز به پایان 
می رس��د. در واقع، تحقیقات تنها نقطه آغاز هستند. آنچه در 
نهایت می تواند کشوری را به رشد و توسعه اقتصادی برساند، 
فقط تحقیق و توس��عه صرف نیست. دولت ها در حقیقت باید 
کاری کنند که نتایج ای��ن تحقیقات در قالب تکنولوژی های 
روز، مورد اس��تفاده مردم قرار بگیرد. یعنی دانش باید کامال 
کاربردی باشد تا بستری برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم 

کند.
انجام تحقیقات و انتش��ار آنها تنها نقطه شروع این فرآیند 
است. دولت هایی می توانند به رشد اقتصادی خود امید داشته 
باش��ند که از این تحقیقات، پلی به س��مت کارهای عملیاتی 
بزنند و با آنها آینده اقتصادی خود را بس��ازند. پرواضح است 
که اگر دانش��ی در نهایت به تولید اقتصادی ختم نشود، هیچ 
س��ودی به همراه نخواهد داش��ت. پس هرچند الزم است که 
دولت ها برای تحقیق و توس��عه هزینه کنند، اما در عین حال 
باید به فکر راهی هم باشند تا این دانش را به شکلی کاربردی 
و عملی دربیاورند. یعنی این دانش بایس��تی به گونه ای باشد 
که مورد اس��تفاده ش��هروندان جامعه  ق��رار بگیرد. ایده های 
جدید به س��ختی عملیاتی می شوند، اما تنها زمانی به عنوان 
ایده درخش��ان مطرح خواهند شد که به مرحله عمل برسند. 
در آن مرحله اس��ت که می توان به رش��د اقتصادی هم امید 

داشت.
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س��رانجام دهه ۹۰ با تمام کاستی ها و فراز و فرودهایش به پایان رسید؛ 
دهه ای که ایرانیان تجربه های سختی را پشت سر گذاشتند و با مشکالت 
کوچک و بزرگ بی ش��ماری دست و پنجه نرم کردند. تشدید تحریم های 
آمریکا علیه ایران در سال های پایانی دهه ۹۰، اقتصاد ایران را با وضعیتی 
نامتعارف مواجه کرد و این موضوع در زندگی بس��یاری از شهروندان قابل 
لمس بود، کما اینکه براس��اس آمارها، اقتصاد ایران در دو سال پایانی این 
دهه ۱۲درصد کوچک تر شد. هرچند دهه ۹۰ با تمام فراز و فرودهایش به 
پایان رسید، اما چالش های اقتصادی آن همچنان بر قوت خود باقی مانده و 
به اتمام نرسیده اند؛ چالش هایی که به سال ۱۴۰۰ منتقل می شوند و انتظار 
م��ی رود دولتمردان برای حل و فصل آنها تالش بیش��تری از خود نش��ان 
دهند. در این زمینه، وحید شقاقی شهری،    بحران  های اصلی اقتصاد ایران 
را در سال جدید برشمرد و از دهه ۹۰ به عنوان یکی از سخت ترین مقاطع 
تاریخی اقتصاد ایران نام برد. این کارش��ناس اقتصادی درباره چالش های 
اقتصاد ایران در سال ۹۹ به خبرآنالین، گفت: سال ۹۹، چالش های اقتصاد 
ای��ران در حالی خود را نش��ان داد که اقتصاد ای��ران تحت تاثیر کرونا نیز 
قرار داش��ت و تداوم چالش های پیشین سبب شد اقتصاد ایران به واسطه 
تحریم، بحران های س��نتی اقتصاد و کرونا درگیر فضایی بس��یار نامتعادل 
ش��ود. متاسفانه اقتصاد ایران دارای انباشتی از چالش های ساختاری است 
که حل نش��ده و چالش نوظهور کرونا نیز بر آنها افزوده ش��ده اس��ت. در 
سال های قبل با چالش هایی نظیر صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی و 

تامین منابع مالی مواجه بودیم.
به اعتقاد شقاقی شهری، یکی از مهمترین چالش های سال ۹۹ که بیشتر 

نمود پیدا کرد؛ چالش وضعیت بازار سرمایه بود؛ باید توجه داشت که این 
بازار فرصت بی نظیری برای اقتصاد ایران بود از مرداد ۹۹ این فرصت تبدیل 
به چالش و تهدید برای اقتصاد ایران ش��د. ش��اید ملموس ترین مسئله ای 
که در س��ال ۹۹ با آن مواجه بودیم، بحث شرایط بازار سرمایه بود؛ بازاری 
که از آذرماه ۹8  رونق پیدا کرد و رش��د قابل توجهی داش��ت. مردم برای 
سرمایه گذاری به این بازار هجوم بردند ولی ضعف نهادی و مدیریتی موجب 
ش��د از مرداد ۹۹ این بازار با ریزش باالیی مواجه شود و بخش عمده ای از 
س��هامداران خرد متضرر شوند. در کنار آن، چالش کرونا هم ادامه یافت و 

هنوز به صورت کامل رفع نشده است.
این اقتصاددان درباره وضعیت اقتصادی کشور در دهه ۹۰ و سال پایانی 
آن توضیح داد: در دهه ۹۰ در اصل دهه فرصت سوزی در اقتصاد ایران بود. 
رشد اقتصادی در این دهه صفر بود و میانگین تورم ۲۴ درصد بود. در ۱۰ 
سال گذشته، رشد انباشت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، منفی 5.۲ درصد 
بود. همچنین شکاف طبقاتی در این دهه گسترش یافت و شاخص ضریب 

جینی از 3۶.5 به ۴۲ رسید.
او با بیان اینکه در دو س��ال اخیر با پدیده ناگواری مواجه شدیم و رشد 
هزینههای جبران اصطالک از رشد سرمایه گذاری پیشی گرفت، گفت: به 
عبارت دیگر در دو سال گذشته زیرساخت های اقتصادی کشور مستهلک تر 
ش��د و بر اثر اعمال تحریم ها، اقتصاد ایران بیش از ۱۲درصد کوچک شد. 
ای��ن موارد در اص��ل تصویر ناگواری از دهه ۹۰ نمایان می کند، اس��ت به 
طوری که آن را باید دهه فرصت سوزی تمام عیار نامید، چراکه در این دهه 

با دو بحران فراگیر ناشی از تحریم پیاپی روبه رو بودیم. 

شقاقی شهری با اشاره به کسری ۴۰۰هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی 
در س��ال جدید افزود: به دلیل ضعف نظام بودجه ریزی و بی انضباطی های 
مال��ی در س��ال ۱۴۰۰ حداقل بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کس��ری 
تراز عملیاتی را خواهیم داش��ت. همچنین رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ 
کماکان باال خواهد بود و دسترسی ایران به منابع بلوکه شده فراهم نشده و 
پدیده انتظار و بالتکلیفی با حضور بایدن تشدید شده است. از سوی دیگر، 
زیرساخت های اقتصاد ایران مستهلک تر شده اند و در سال ۱۴۰۰ احتماال 

همچنان شاهد تشدید رکود در بخش های کلیدی اقتصاد خواهیم بود.
وی با اش��اره به اینکه در س��ال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مثبت خواهد بود 
زیرا صادرات نفت ایران افزایش یافته و به روزانه یک میلیون بشکه رسیده 
اس��ت، گفت: به همین دلیل رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهیم کرد. 
البته باید توجه داش��ت اقتصاد ایران به اندازه کافی کوچک شده و امکان 
کوچک ش��دن بیش از این میزان را ندارد بنابراین رشد اقتصادی مثبت را 
خواهیم داش��ت، هرچند شاهد رکود در بخش های واقعی اقتصاد ایران به 
دلیل مس��ائل و چالش هایی که از گذش��ته وجود داشته و همچنان ادامه 

دارد، خواهیم بود.
شقاقی شهری درباره میزان تورم سال ۱۴۰۰ نیز گفت: تورم تا حدودی 
در س��ال پیش رو کاهش می یابد. در سال ۹۹ تورم حدود 3۶درصد بود و 
در سال ۱۴۰۰ احتماال میزان تورم به ۲۲درصد و همان تورم هدف گذاری 
ش��ده از سوی بانک مرکزی دس��ت می یابیم. همچنین به واسطه کاهش 
انتظارات تورم��ی و نااطمینانی ها، تعمیق رکود و کاهش تقاضای مصرفی 

در اقتصاد ایجاد خواهد شد.

اقتصاد ایران طی ۲ سال 1۲درصد کوچک تر شد

فرصت سوزی اقتصادی در دهه ۹۰

رئیس ش��ورای رقابت روز گذشته از افزایش قیمت خودرو در فصل بهار 
خبر داد و گفت که »اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در س��ه ماه 
اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص 
کند و در نهایت براساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. 
قطعا در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت.« همچنین ابتدای هفته 
بود که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از خروج برجام 
از بن بست خبر داد و گفت: »به نظر می رسد که مذاکرات هسته ای از »بن 
بست عبور کرده« و طرفین بحث اینکه »چه کسی باید قدم اول را بردارد« 
را پشت سر گذاشته و مذاکرات مربوط به احیای برجام وارد »مراحل فنی« 
شده است.« اما اینکه احیای برجام و دورنمای روشن توافق هسته ای چه 
تاثیری بر اقتصاد ایران و به ویژه بازار خودرو خواهد گذاشت، سوالی است 
که به اعتقاد یک کارش��ناس صنعت خودرو، منجر به کاهش قیمت ها در 
بازار خودرو دس��ت کم در کوتاه مدت خواهد شد، اما در بلندمدت به دلیل 
چالش های ساختاری این صنعت تاثیر چندانی نخواهد داشت و همه چیز 

به سیاست های پولی برمی گردد.
فربد زاوه درخصوص گام های مثبت در مسیر احیای برجام و تاثیر آن بر 
بازار خودرو می گوید: به واسطه این موضوع که در نتیجه انتشار اخبار مبنی 
بر پیش روی قرار داشتن توافق هسته ای بین ایران و آمریکا خوش بینی در 
بازار ایجاد می شود، بازار خودرو کاهش قیمت و تعادل را برای کوتاه مدت 
تجربه خواهد کرد و همچنین تغییر حجم عرضه در این بازار باعث می شود 
که قیمت های خودرو شیب نزولی پیدا کند. همچنین تاثیر بلندمدت این 
رخداد متأثر از سیاس��ت های پولی و اتفاقاتی است که در بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد خواهد افتاد و اگر اصالحات پولی در کش��ور صورت نگیرد، 
این خوش بینی خیلی زود از میان خواهد رفت و قیمت ها به سطح تورمی 

بازخواهد گشت.
این کارش��ناس بازار خودرو ادامه می دهد: در این مدت اگر فقط قیمت 
یک کاال افزایش پیدا می کرد آن را می توانست متأثر از این موضوع دانست 
که تیراژ تولید آن کاال تحت تاثیر مش��کالت بین المللی تغییر کرده است، 

ولی افزایش س��طح عمومی قیمت همه کاالها نش��ان دهنده این موضوع 
است که اشکال کار بحث عرضه در آن بازار نیست بلکه بحث سیاست های 
پولی اس��ت. در این میان اما بازگشت بایدن به برجام می تواند این امید را 
ایجاد کند که حداقل از سیاس��ت های غلط پولی برای حل بودجه جاری 
دولتی عبور کنیم و دولت دیگر به خلق پول یا چاپ اس��کناس برای اداره 
کشور روی نیاورد و حداقل حسن این اتفاق این است که تورم کمتر شود.

به گفته زاوه، با این وجود البته خیلی نمی شود درخصوص کاهش سطح 
عمومی قیمت ها در کوتاه مدت امیدوار بود و به هر شکل این فضای متورم 

وجود دارد.
او درخصوص تاثیر کاهش نرخ ارز در نتیجه توافق هسته ای بر روند بازار 
خودرو می افزاید: تغییرات نرخ ارز نیز مانند تغییرات قیمت خودرو است و 
کاهش نرخ ارز متأثر از این موضوع است که سیاست های کالن پولی چه 
خواه��د بود. کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت تحت تاثیر بازگش��ت آمریکا به 
برجام بدیهی اس��ت اما آنچه حائز اهمیت است پایین ماندن نرخ ارز است 
و این نوسانات نرخ ارز بیشتر به این موضوع باز می گردد که سیاست های 

کالن چه باشد و خیلی ربطی به تحریم ها ندارد.
به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، قیمت کاالها متأثر از ارز نیست 
و قیمت ارز نیز مانند سایر کاالها متأثر از سیاست پولی باال و پایین می رود 
و در این بین اما باال و پایین رفتن نرخ ارز س��ریع تر از بقیه کاالها صورت 
می گیرد چراکه سیالیت آن بیشتر است و در نتیجه نوسانات آن نیز بیشتر 
است و این تصور که ارز به قیمت ۱۰ یا ۱۲ هزار تومان برسد اشتباه است 

چراکه کاهش نرخ ارز تحت تاثیر سیاست های پولی است.
وی درخصوص آینده قیمت ها در بازار خودرو در س��ال ۱۴۰۰ می گوید: 
تمامی بازارها در س��ال ۱۴۰۰ ترکیب��ی از رکود و تورم را تجربه می کنند 
چراکه در سال های گذش��ته هیچ گونه اصالحاتی در هیچ حوزه اقتصادی 
صورت نگرفته اس��ت؛ خصوصا صنعت خودروس��ازی که تولید خودرو در 
آن ب��ا زیان همراه خواهد بود و هر دولتی اصالح صنایع را به گردن دولت 
بعدی انداخته است. از طرف دیگر مردم نیز قدرت خرید ندارند و در سال 

۱۴۰۰ ما ترکیب دوگانه رکود و تورم خواهیم داش��ت و همچنین انتش��ار 
اخباری مبنی بر بازگش��ت آمریکا به برجام نیز به وقوع این رکود سرعت 
می بخش��د. با این وج��ود، در کوتاه مدت قطعا ش��اهد کاهش قیمت ها در 
بازار خودرو خواهیم بود اما برای پایین ماندن قیمت ها، سیاست های پولی 

تعیین کننده است.
او با اشاره به دلیل افزایش قیمت های خودرو در ایام نوروز ادامه می دهد: 
قیمتی که در ایام عید اعالم می شده است مبنا قرار نمی گیرد چراکه این 
قیمت ها بیشتر به دلیل فضاس��ازی بازار اعالم شده و کمتر کسی در این 
ایام معامله ای انجام داده است و در نتیجه نمی توانیم بگوییم سطح عمومی 
قیمت ه��ا باال رفته اس��ت و از طرف دیگر تا قبل از عید برداش��ت بر این 
بود که به دلیل کرونا س��فر ممنوع است، اما این اتفاق نیفتاد و در نتیجه 
فروش��ندگان با حس نیاز خریداران به خرید خ��ودرو قیمت ها را باالتر از 
سطح بازار اعالم کردند؛ به طور کلی اما معامله ای صورت نگرفته است که 

بتوان گفت بازار متورم بوده است.
به گفته زاوه، به عبارتی در این مدت سطح پیشنهادی قیمت ها باال بوده 
است اما معامله ای با آن قیمت ها صورت نگرفته است؛ همانطور که قیمت 
خودرو ش��اهین در این ایام یک میلیارد تومان اعالم ش��د ولی کسی این 
خودرو را به این قیمت نخرید و در نتیجه این موضوع که این خودرو با این 
قیمت هدف معامله ای قرار نگرفته اس��ت، می توان گفت که این قیمت ها 

فرض خودروسازان است و قیمت واقعی خودرو نیست.
این کارشناس بازار خودرو در پایان درباره وضعیت عرضه و تولید خودرو 
در س��ال جاری می گوید: وضعیت تولید نیز به سیاست های کالن تولیدی 
بازمی گردد و به واسطه اینکه شرکت های خودروسازی دچار بحران شدید 
بدهی هستند و قیمت تمام شده آنها به هزاران دلیل از جمله آنکه مدیریت 
آنها بسیار ناصحیح است، باالتر از بهای فروش شان است، عمال به ماشین 
تولید تورم در کشور تبدیل شده اند. به عبارت دیگر، فروش زیر بهای تمام 
ش��ده و عدم اصالح ساختار، دو بحران عمده صنعت خودروسازی است و 

باید برای حل آنها تدابیری اندیشید.

احیای برجام چه تاثیری بر بازارها می گذارد؟

دوگانه رکود و تورم در سال 1400

خبرخوان
در صورت درخواست ستاد ملی مقابله با کرونا
پروازهای ترکیه متوقف می شود

در پ��ی افزایش ش��یوع وی��روس کرونا ب��ه ویژه از ن��وع کرونای 
جهش یافته انگلیسی در کشورهای همسایه و هشدارهای متعددی 
که طی روزهای گذش��ته مبنی بر توقف پروازهای ترکیه اعالم شده 
اس��ت، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی گفت: 
در صورتی که از س��وی ستاد ملی مقابله با کرونا درخواستی مبنی 
بر توقف یا ممنوعیت پروازهای خارجی یا داخلی ش��ود، به سرعت 
آن را اعمال خواهیم کرد. ابوالقاسم جاللی، معاون هوانوردی و امور 
بین الملل سازمان هواپیمایی در گفت وگو با ایسنا، در این باره افزود: 
س��ازمان هواپیمایی تابع س��تاد ملی مقابله با کرونا و دیگر متولیان 
حوزه بهداشت است و اگر درخواستی به این سازمان مبنی بر توقف 
یا ممنوعیت پروازهای خارجی و داخلی برس��د، قطعا آن را اجرایی 
خواهی��م کرد. البته تاکنون درخواس��تی مبنی ب��ر توقف پروازهای 
ترکیه به دس��ت ما نرسیده اس��ت اما به محض ابالغ آن را اجرایی 
می کنیم. این اظهارات در حالی است که در روزهای گذشته سعید 
نمکی، وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای خطاب 
ب��ه رحمانی فضلی، وزیر کش��ور و فرمانده قرارگاه عملیاتی س��تاد 
مبارزه با بیماری کرونا خواس��ته بود که با توجه به ش��یوع گسترده 
بیماری کووید-۱۹ در کش��ور ترکیه حداکثر تا ۴8 ساعت آینده به 
م��دت یک هفته ایاب و ذه��اب از طریق مرزهای هوایی و زمینی با 

این کشور متوقف شود.

روحانی: برای تحقق شعار سال باید سخن 
بخش خصوصی را شنید

رئیس جمهور ش��عار سال ۱۴۰۰ را تداوم ش��عار سال های اخیر 
دانس��ت و با بیان اینکه دولت در س��ال جاری نی��ز با تمام توان در 
زمینه برداش��ته شدن موانع برای فعاالن بخش تولید تالش خواهد 
کرد، گفت آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه 
از تقویت تولید و بهبود فضای کس��ب و کار است که به همکاری و 

هم افزایی همه دستگاه های ذی ربط و قوا بستگی دارد.
دویس��ت و چهاردهمین جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت 
صبح یکش��نبه به ریاست حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه 
پس از گزارش اجرای مصوبه ۱77 ستاد اقتصادی دولت در راستای 
سیاس��ت های ارزی و تجاری، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت که با اخ��ذ نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه ش��ده 
اس��ت، مطرح ش��د و با هدف تس��هیل تجاری، تش��ویق صادرات و 
رفع موان��ع تولیدکنندگان در واردات مواد اولی��ه قطعات موردنیاز 
ب��ه عنوان ادام��ه مصوبه قبلی ب��ه تصویب رس��ید. روحانی در این 
جلس��ه درباره اقدامات و برنامه های پیش��نهادی برای تحقق شعار 
»تولید، پش��تیبانی  ها، مانع زدایی ها« گفت: شعار امسال تداوم شعار 
سال های اخیر است و پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت از تولید در 
سیاس��ت های کش��ور را دارد. آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد 
حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار است 
که به همکاری و هم افزایی همه دس��تگاه های ذی ربط و قوا بستگی 
دارد. رئی��س جمهور با بیان اینکه رفع موانع و پش��تیبانی از تولید 
نیازمند اقدامات عینی و عملی اس��ت و نباید صرفا در مقام سخن و 
حرف محصور بماند، افزود: برنامه ریزی ها و اقدامات برای رفع موانع 
تولید باید با سرعت و خارج از روال پیچیده و زمانبر بوروکراتیک و 
دیوانساالرانه انجام شود و هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارتی 

باید بر جرأت و جسارت مدیران برای رفع موانع بیفزاید.
روحانی با بیان اینکه برای تحقق ش��عار س��ال باید سخن فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی را ش��نید و موانع سیاس��ی و حقوقی را از 
س��ر راه برداشت و از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت قانونی 
ک��رد، اضافه کرد: رف��ع تحریم ها، ارتقا و تعمی��ق عملیات بازار باز، 
ارتقای ش��فافیت و مبارزه با پولش��ویی، اعطای اختیارات از س��وی 
وزارتخانه ها به اس��تان ها در راستای ارتقای تمرکز و واقع بینی برای 
هم��وار کردن مس��یر تولید از جمله برنامه ه��ای دولت برای تحقق 
ش��عار س��ال ۱۴۰۰ اس��ت. رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت در 
سال گذش��ته با وجود همه تنگناها درخشش و نقش  آفرینی خوبی 
در زمینه جهش تولید داش��ت، طرح »هر پنجشنبه افتتاح« را نماد 
عینی جدیت و حرکت دولت در راس��تای جهش تولید برش��مرد و 
گفت: امس��ال نیز دولت با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع 

برای فعاالن بخش تولید تالش خواهد کرد.
به گفته روحانی،  ش��عار سال ۱۴۰۰ با تقویت آموزش و پژوهش 
در واحدهای صنعتی و تولیدی، مراکز تحقیق و توسعه و پشتیبانی 
هرچه بیشتر از شرکت های دانش بنیان محقق خواهد شد و  در این 
س��ال باید موانع زیرساختی تولید در کش��ور حل شود و واحدهای 
صنعتی به س��مت اس��تفاده بیش از پیش از دان��ش و فناوری های 

نوین، حرکت کنند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران هشدار داد
 وضعیت قرمز شود

روزانه 3 میلیون نفر بیکار می شوند
دبی��رکل اتاق اصن��اف ایران با اش��اره به اینکه در ش��رایط قرمز 
کرونایی فقط مش��اغل گ��روه یک مجاز به فعالیت هس��تند، گفت 
بی��ش از یک میلیون واحد صنفی در وضعیت قرمز کرونایی تعطیل 
می ش��وند که با توجه به متوسط اش��تغال صنوف می توان گفت در 
ش��رایط قرمز کرونای��ی 3 میلیون نفر به تع��داد روزهایی که قرمز 

هستند در کشور بیکار خواهند شد.
محمدباقر مجتبایی ادامه داد: براساس اطالعات سامانه ماسک تا 
ظهر روز ش��نبه شهرها روند افزایشی به سمت نارنجی و قرمز شدن 
دارند به طوری که ۴7 شهرس��تان قرمز، ۱۲۶ شهرس��تان نارنجی، 
۲۴7 شهرس��تان زرد و فقط ۲8 شهرس��تان آبی هس��تند بنابراین 
شرایط سخت کرونایی در پیش است و الزم است مردم و صنوف به 

رعایت پروتکل های بهداشتی پایبند باشد.
او با بیان اینکه س��امانه ماس��ک نس��بت به افزایش روند بستری 
در سراسر کش��ور ابراز نگرانی و پیش بینی کرده به زودی شهرهای 
بیشتری از جمله تهران، کرج و اصفهان قرمز شود، افزود: در صورت 
تداوم این وضعیت، نه تنها محدودیت تردد، بلکه تعطیلی مش��اغل 

هم اجرا خواهد شد.
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دالر در کانال ۲4 هزار تومانی
افت ۲0 هزار تومانی سکه 

هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکش��نبه در 
بازار تهران با کاهش ۲۰ هزار تومانی نس��بت به روز ش��نبه به رقم 
۱۰ میلیون و ۶8۰ هزار تومان رس��ید و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ تومان معامله ش��د. همچنین نیم سکه 
به��ار آزادی ۶ میلی��ون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع س��که ۴ میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان و س��که ی��ک گرمی هم ۲ میلی��ون و 3۰۰ هزار 
تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به 
ی��ک میلیون و 57 هزار تومان رس��ید. هر مثقال طال هم به قیمت 
۴میلی��ون و 583 هزار تومان معامله ش��د. اون��س جهانی طال نیز 

یک هزار و 73۱ دالر فروخته شد.
همچنین نرخ دالر در صرافی های بانکی در این روز با 3۲۹ تومان 
کاهش در مقایسه با روز شنبه به رقم ۲۴ هزار و ۲۶۹ تومان رسید. 
قیمت فروش یورو نیز با کاهش ۶۰۲ تومانی نس��بت به قیمت های 
پایانی روز ش��نبه به ۲8 هزار و ۲8۱ تومان رسید. قیمت خرید هر 
دالر ۲3 ه��زار و 788 توم��ان و نرخ خرید هر ی��ورو نیز ۲7 هزار و 

7۲۱ تومان اعالم شد.

تا پایان بهمن سال گذشته
۲70 میلیون کارت بانکی صادر شد

تع��داد ۲7۰ میلیون و 5۴۶ هزار ع��دد انواع کارت بانکی تا پایان 
بهمن ماه پارس��ال در کش��ور صادر ش��ده اس��ت. به طور دقیق، تا 
بهمن س��ال گذش��ته معادل ۲7۰ میلیون و 5۴۶ هزار و ۱۶۱ عدد 
کارت بانک��ی در قالب کارت برداش��ت، اعتباری، هدیه و کارت پول 

الکترونیک توسط شبکه بانکی کشور صادر شده است.
بررس��ی آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد که بانک ملی ایران با 
ص��دور بیش از 8۱ میلیون عدد انواع کارت بانکی در رده نخس��ت 
صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. براس��اس گزارش اداره نظام های 
پرداخ��ت بانک مرکزی، تا پایان بهمن ماه بال��غ بر ۲5۲ میلیون و 
۹۰۶ هزار و ۹۱5 عدد کارت بانکی از نوع برداش��ت در شبکه بانکی 
صادر ش��ده که بانک ملی ایران با تعداد ۴۹ میلیون و 855 هزار و 
۹۲۹ عدد کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است. بانک های ملت، سپه 
و ص��ادرات در رده های بعدی قرار دارن��د. بانک خاورمیانه کمترین 

تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.
همچنین تا پایان بهمن ماه پارسال بالغ بر ۴ میلیون و ۶۱۲ هزار 
و ۴8۴ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی صادر شده 
ک��ه بانک ملت با تعداد یک میلیون و 35۶ هزار و 757 عدد کارت، 
بیش��ترین صدور کارت اعتباری در میان بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری کشور را داشته است. عالوه بر این، آمار بانک مرکزی نشان 
می ده��د ۱۱۰ میلیون و ۴۰ هزار و 8۴5 عدد کارت خرید یا هدیه 
در س��طح کشور توسط شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران 
ب��ا صدور 3۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۲8۴ عدد کارت هدیه در رتبه 
نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک های پارسیان و 
مل��ت قرار دارند. حدود یک میلیون و ۹85 هزار و ۹۱7 عدد کارت 
پول الکترونیک نیز توس��ط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در 
دوره مورد بررس��ی صادر شده که عمده بازار کارت پول الکترونیک 

در اختیار بانک ملت است.

سخنگوی قانون جدید چک خبر داد
توزیع دسته چک های جدید در بانک ها

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اعالم توزیع دسته چک های 
جدید در بانک ه��ا، گفت امکان ثبت چک با هر کارت بانکی فراهم 
شد و الزم نیست تطابقی بین بانک صادرکننده چک و کارت وجود 

داشته باشد.
آمنه نادعلیزاده با بیان اینکه از 5 فروردین ۱۴۰۰ ماده ۲۱ مکرر 
قانون صدور چک اجرایی و از آن تاریخ هم دس��ته چک های جدید 
با رنگ بنفش و عبارت تاکیدی »کارسازی این چک منوط به ثبت 
صدور، دریافت و انتقال آن در س��امانه صیاد است« در شبکه بانکی 
توزیع ش��ده است. به گفته نادعلیزاده، در ابتدای مطرح شدن قانون 
جدی��د چک محدودیتی وجود داش��ت مبنی بر اینک��ه زمان ثبت 
چ��ک، کارت بانک��ی باید متعلق به همان بانکی باش��د که چک آن 
ص��ادر می ش��ود و باید تطاب��ق الزم را دارا می ب��ود. در حال حاضر 
برای رفاه حال مردم و تس��هیل خدمت دهی، مش��تریان می توانند 
ب��ا هر کارت بانکی، چک خود را ثبت کنند و الزم نیس��ت تطابقی 
بین بانک صادرکننده چک و بانک صادرکننده کارت وجود داش��ته 
باش��د. توزیع چک های جدید همچن��ان ادامه دارد و به مرور نیز به 
حجم اطالعاتی که در س��امانه صیاد تجمیع می شود، اضافه خواهد 
ش��د. البته نرخ تغییرات ُکند است چراکه با نوعی همزیستی روبه رو 

هستیم و چک های قبلی کماکان دارای اعتبار هستند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با تاکید بر اینکه شبکه بانکی 
کش��ور آمادگ��ی الزم در این خص��وص را دارد، ادام��ه داد: بانک ها 
درگاه های��ی ش��امل اینترنت بانک ی��ا همراه بانک خودش��ان را به 
س��امانه صیاد مجهز کردند و به مش��تریان اعم از حقیقی و حقوقی 
خدمت رس��انی می کنند. عالوه بر درگاه های بانکی، اپلیکیشن های 
پرداخت نیز فعال شده اند که در حال حاضر چهار اپلیکیشن بزرگ 
ش��بکه بانکی فعال هس��تند. مش��تریان می تواند برای اطالع از این 

چهار اپلیکیشن به سایت شرکت شاپرک مراجعه کنند.  
نادعلیزاده با بیان اینکه چک های قدیمی می تواند به روال س��ابق 
خود پذیرش و پردازش ش��ود و هیچ خللی هم در فرآیند پردازش 
چک های قدیمی رخ نداده اس��ت، گفت: اما بانک مرکزی به زودی 
چک های قدیمی را در فرجه زمانی مناسب جمع آوری خواهند کرد 
که البته هنوز این زمان تعیین و اعالم نش��ده اس��ت بنابراین مردم 

نباید نگران دسته چک های قدیمی خود باشند.  
وی با اش��اره به اینکه چک های جدید نباید در وجه حامل صادر 
ش��وند و س��امانه صیاد اجازه صدور در وجه حام��ل را نخواهد داد، 
اف��زود: مردم دقت کنند که چک های بنفش حتما باید در س��امانه 
صیاد ثبت شده باشند و اگر اینگونه نبود از دریافت چک خودداری 
کنند چراکه در صورت عدم ثبت چک در س��امانه صیاد، بانک وجه 
چک را پرداخت نمی کند و ممکن است گیرنده چک متضرر شود.

بانکنامه

س��رانجام پس از بارها اصالح و بازنگ��ری در ۱3 آبان ماه ۱3۹7»قانون 
اصالح قانون صدور چک« در ۱۱ ماده توس��ط مجلس تصویب ش��د و در 
۲3 آبان همان س��ال به تأیید ش��ورای نگهبان رسید. سپس بعد از تقریبا 
دو سال از تصویب قانون جدید چک، بانک مرکزی در بخشنامه ای صدور 
چک بانکی در وجه حامل، پشت نویس��ی و ظهرنویس��ی چک را براساس 
قان��ون جدید چ��ک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع اعالم ک��رد و گفت که هرگونه 
نقل و انتقال چک باید در سیس��تم یکپارچه بانک مرکزی یعنی س��امانه 
»صیاد« به ثبت برس��د. از ۲۰ دی  س��ال گذشته نیز امکان ثبت اختیاری 
چک توس��ط صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک در این سامانه فراهم 
ش��د و با ورود به س��ال ۱۴۰۰ این فرآیند اجباری شد. قانون جدید چک 
البته س��واالت زیادی را برای ش��هروندان به وجود آورده اس��ت و با وجود 
اطالع رسانی رس��انه ها هنوز آنطور که باید و شاید جا نیفتاده است. شاید 
مهمترین ویژگی قانون جدید چک، خداحافظی با چک های برگش��تی و 
ح��ذف چک در وجه حامل باش��د. در ادامه گ��زارش حاضر به نکات مهم 

قانون جدید چک و رنگ بندی چک های جدید بنفش رنگ پرداخته ایم.
معنای هر رنگ در چک های جدید چیست؟

با شروع سال جدید و توزیع دسته چک های جدید در شبکه بانکی، ثبت 
و نقل و انتقال چک های بنفش رنگ در سامانه صیاد اجباری شد و با توجه 
به الزام صدور چک های صیادی در روزهای گذشته، امکان استعالم سوابق 
اعتباری صادرکنندگان چک برای عموم مردم فراهم ش��ده است بنابراین 
ذی نفعان نباید بدون اس��تعالم، چک های جدید صیادی را از صاحبان آن 
دریافت کنند. در این راستا، دریافت کنندگان چک های جدید بنفش رنگ 
می توانند با ارسال شناسه استعالم ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی 
از طریق برنامک های موبایلی، وب سایت بانک مرکزی و یا سامانه استعالم 
پیامکی 7۰۱7۰۱، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک به لحاظ س��ابقه 

چک برگشتی مطلع شوند.
دریافت کنن��ده چک س��پس با مراجعه به وب س��ایت بان��ک مرکزی، 
برنامک های موبایلی و یا س��امانه اس��تعالم پیامکی، با پنج رنگ س��فید، 
زرد، نارنجی، قهوه ای و قرمز مواجه می شود که هر کدام وضعیت اعتباری 
صادرکننده چک را نش��ان می دهد. وضعیت س��فید به این معناس��ت که 
صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت وجود 
س��ابقه، تمامی موارد رفع سوءاثر شده اس��ت. وضعیت زرد نیز به معنای 
داش��تن یک فقره چک برگش��تی یا حداکثر مبلغ 5 میلیون تومان تعهد 
برگش��تی است. وضعیت نارنجی هم نش��ان می دهد که صادرکننده چک 
دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون تومان 

تعهد برگشتی است.
همچنین وضعیت قهوه ای حکایت از آن دارد که صادرکننده چک دارای 
پنج تا ۱۰ فقره چک برگش��تی ی��ا حداکثر مبلغ 5۰ میلیون تومان تعهد 
برگشتی اس��ت و نهایتا وضعیت قرمز نشان می دهد که صادرکننده چک 
دارای بیش از ۱۰ فقره چک برگش��تی یا بیش از مبلغ 5۰ میلیون تومان 
تعهد برگش��تی است. پرواضح اس��ت که با این حساب، استعالم وضعیت 

صادرکننده چک می تواند باع��ث ممانعت ذی نفعان از دریافت چک افراد 
بدحس��اب ش��ده و روند چک های برگشتی در نظام بانکی را تا حد زیادی 

بهبود ببخشد.
قانون جدید چک از امسال اجباری شد

همانطور که اشاره شد، چک های جدید دارای ویژگی های ظاهری چون 
رنگ بنفش، درج شناس��ه یکتای ۱۶ رقمی در باال و سمت چپ هر برگ 
چک، عبارت »کارس��ازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال 
آن در سامانه صیاد است« روی چک ها هستند، الزامات قانونی چون ثبت، 
نقل و انتقال، نحوه برگش��ت زدن چک و دالیل آن، نحوه س��وءاثر چک، 
محدودیت های دارندگان چک برگش��تی و موارد منع اعطای دسته چک 
نیز دارند. براس��اس ضوابط قانون جدید، ص��دور برگه چک های جدید در 
وجه حامل ممنوع بوده و الزم اس��ت تمام صادرکنندگان چک، چک های 
جدید را صرفا در وجه گیرنده مش��خص )ش��خص حقیقی/حقوقی(  صادر 
ک��رده و گیرن��دگان چک نیز از پذیرش چک های مذک��ور در وجه حامل 

خودداری کنند.
از س��وی دیگر، ثبت و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد از ویژگی های 
مهم قانون جدید چک اس��ت که صادرکننده چ��ک باید مندرجات چک 
شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطالعات هویتی ذی نفع را عالوه بر اینکه در 
برگ چک درج می کند در س��امانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذی نفع 
چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در س��امانه صیاد، 
اس��تعالم و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی که قصد انتقال 
چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت نویس��ی چک ندارند و باید اطالعات 

هویتی ذی نفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.
طب��ق اطالعات ارائه ش��ده از س��وی بانک مرک��زی، انجام ای��ن امور از 
طریق ابزارهای دسترسی به س��امانه صیاد شامل اینترنت بانک و موبایل 
بانک بانک ه��ا، برنامک های موبایل��ی حوزه پرداخت و ش��عب بانک های 
عامل امکان پذیر اس��ت. همچنین س��ایر ابزار مورد اس��تفاده ب��رای ارائه 
خدمات چک به مش��تریان شامل مواردی مانند تلفن بانک، ابزار پیامکی، 
کدهای دس��توری و… نیز در دست بررسی است که توسط شبکه بانکی 

اطالع رسانی خواهند شد.
 چک جدید ثبت نشده در سامانه را نپذیرید

 براس��اس آنچه آمنه نادعلی زاده، س��خنگوی اجرای قانون جدید چک 
توضی��ح داده، از 5 فروردین ماه امس��ال، چک های جدید که بنفش رنگ 
هس��تند، باید در سامانه صیاد ثبت ش��وند بنابراین چک بنفش جدیدی 
که در س��امانه صیاد ثبت نشده است را نباید از صادرکننده دریافت کرد. 
چک ه��ای قدیمی به رویه قبلی خود بدون نیاز به ثبت در س��امانه صیاد، 
کارسازی می شوند. همچنین برای ثبت چک های جدید در سامانه، قسمتی 
به نام »بابت« وجود دارد که علت صدور چک از طرف صاحب حس��اب در 
آن ثبت می ش��ود. برای ثبت »صدور« یا »تأیید« چک در س��امانه صیاد 
توسط صادرکننده و همچنین دریافت کننده، افراد می توانند از درگاه های 
بانک ها یا برنامک های موبایلی که در وب س��ایت شاپرک معرفی شده اند، 

استفاده کنند.
 صادرکننده چک می تواند چ��ک خود را از طریق برنامک های موبایلی 
معرفی شده توسط شاپرک که برای مشتریان بیشتر بانک ها قابل استفاده 
هس��تند یا درگاه هایی که بانک وی در اختیارش قرار می دهد، ثبت کرده 
و مراحل ص��دور چک را به  صورت الکترونیکی تکمیل کند. گیرنده چک 
هم می تواند از بانک خود راه های دسترسی به سامانه صیاد را دریافت کند 
یا اینکه می تواند به برنامک های عمومی پرداخت مراجعه کند و اس��تعالم 
ثبت بگیرد. الزم است صادرکننده حتما اطالعات برگه چک را با اطالعات 
ثبت شده در سامانه صیاد تطبیق دهد و اگر تمام موارد صحیح بود، مراتب 
تأیید خود را به سامانه صیاد اعالم کند بنابراین چنانچه چک های بنفش 
)چک ه��ای جدید( را از کس��ی گرفتید، بالفاصل��ه از طریق برنامک های 
موبایلی، وب س��ایت بانک مرکزی یا سامانه استعالم پیامکی 7۰۱7۰۱، از 
وضعیت اعتباری صادرکننده چک به لحاظ س��ابقه چک برگشتی مطلع 
ش��وید. همچنین در همان لحظه، کنترل ثبت چک در س��امانه صیاد را 
نیز انجام دهید. دقت ش��ود چک جدید ثبت نش��ده در سامانه صیاد را از 
صادرکننده آن دریافت نکنید. در زمان ظهر نویسی نیز همین شرایط تأیید 
صالحیت صادرکننده چک در س��امانه صی��اد، باید برای نفرات بعدی که 

چک را می پذیرند نیز اعمال شود.
عالوه بر این، مقرر ش��ده اس��ت تمام ش��عب بانک ها، برای افرادی که 
امکان استفاده از این سامانه ها و برنامک ها را به  صورت الکترونیکی ندارند، 
ثب��ت صیاد انجام دهند. در فازهای بعدی اجرای قانون، برای کس��انی که 
دسترس��ی به برنامک ها یا درگاه های بانکی ندارند، سامانه پیامکی در نظر 
گرفته خواهد ش��د. براین اساس از پنجم فروردین ماه جاری به بعد برای 
ضمانت یا هر دلیل دیگری، نمی توان چک »س��فید امضا« و بدون تاریخ 

صادر کرد.
اگر کسی چک برگشتی داشته باشد...

اگر کس��ری مبلغ چک در سامانه صیاد ثبت ش��ود، طبق قانون جدید 
چک س��امانه به  صورت آنالین این موضوع را به همه بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری اطالع خواهد داد. بدین ترتیب، بعد از گذشت ۲۴ ساعت، 
همه بانک ها موظف هس��تند تا زمانی که چک رفع س��وءاثر نشده باشد، 
محدودیت های ش��دیدی را برای صاحب حساب و امضاکننده چک اعمال 
کنند. طبق این قانون، عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید 
)حتی صدور المثنی(، تمدید اعتبار کارت، کارت اعتباری و تسهیالت خرد، 
مسدودشدن وجوه همه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به 
صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک ها یا مؤسس��ات اعتباری موجود 
است )به میزان کسری مبلغ چک(، عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی 
یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی 
یا ریالی از جمله جرایم برای صاحبان چک های برگشتی است. همچنین 
اگر یکی از اعضای هیأت مدیره  یک ش��رکت به نمایندگی از شرکت چک 
را امضا کرده و ش��امل محدودیت های چک برگشتی شده باشد، چک های 

شخصی او نیز شامل محدودیت های چک های برگشتی خواهد بود.

چک های برگشتی توسط سامانه »صیاد« شکار می شوند

خداحافظی با چک برگشتی

دریافت کارت اعتباری س��هام عدالت از ۲5 بهمن سال گذشته برای 
مشموالن این سهام امکان پذیر شده است و تاکنون فقط دو بانک برای 
اعطای این کارت اعالم آمادگی کرده اند و متقاضیان می توانند به صورت 

غیرحضوری کارت خود را دریافت کنند.
به گزارش ایس��نا، آزادس��ازی س��هام عدالت درحالی به سالگرد خود 
نزدیک می ش��ود که مش��موالن، چه افرادی که روش مستقیم را برای 
مدیریت خود انتخاب کرده بودند، چه افرادی که روش غیرمس��تقیم را 
برای مدیریت س��هام خود انتخاب کرده بودند، امکان فروش سهام خود 
را ندارند. البته این امکان برای مدت کوتاهی به مشموالن مستقیم داده 

و پس از مدتی به دلیل ریزش بازار، منتفی شد.
در این راس��تا، مسئوالن تصمیم گرفتند به مش��موالن سهام عدالت 
)هر دو روش مس��تقیم و غیرمستقیم( کارت اعتباری اعطا کنند تا افراد 

بتوانند به این نحو از دارایی خود بهره مند شود.
البته اگر مشموالن مستقیم حتی یک سهم از پرتفوی خود را فروخته 
باش��ند، نمی توانند کارت اعتباری را دریافت کنن��د. همچنین اگر یک 
مرجع قانونی به ش��رکت س��پرده گذاری نامه داده باشد که براساس آن 

سهام فرد توقیف شده باش��د، آن فرد نمی تواند کارت اعتباری دریافت 
کن��د. با وجود آنکه به گفته مس��ئوالن، مذاکرات با ۱۰ بانک برای ارائه 
خدم��ت مذکور ادامه دارد اما تاکنون فقط دو بانک ملی و تجارت برای 
اعط��ای کارت اعتباری اعالم آمادگی کرده اند بنابراین مش��موالن برای 
دریاف��ت کارت اعتب��اری فقط باید به یکی از دو بان��ک مذکور مراجعه 
کنن��د. البت��ه نیازی به مراجعه حضوری نیس��ت و خدم��ات به صورت 
غیرحضوری ارائه می ش��ود. مش��موالن در مرحله نخست حتما باید در 
س��امانه س��جام به نش��انی www.sejam.ir ثبت نام کرده باش��ند تا 

اطالعات هویتی آنها ثبت شده باشد.
پ��س از آن ب��رای دریافت کارت اعتب��اری از بانک ملی، مش��موالن 
مستقیم باید بانک ملی را به عنوان کارگزار خود انتخاب کنند )می توانند 
از طریق تغییر کارگزار ناظر این کار را انجام دهند( سپس مشتریانی که 
بانک ملی ایران را به عنوان کارگزار س��هام عدالت شان انتخاب کرده اند، 
می توانند تا 5۰ درصد ارزش روز س��هام عدالت خود را تسهیالت کارت 
اعتباری )۲ میلیون تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان( درخواست کنند.
همانط��ور که ذکر ش��د تمام��ی مراحل درخواس��ت و دریافت کارت 

اعتب��اری از محل س��هام عدالت غیرحضوری بوده و نی��ازی به مراجعه 
حضوری به شعب نیست.

بر این اس��اس، فرد متقاضی باید به یکی از اپلیکیشن های ایوا، بله یا 
ش��صت بانک ملی ایران مراجعه کرده و پس از آن گزینه نشان بانک در 
هر کدام از اپلیکیش��ن ها را انتخاب کند. بعد از آن  گزینه هویت سنجی 
را انتخاب و مراحل مربوطه را انجام دهد و سپس باید به نشان اعتباری 

وارد شده و درخواست تسهیالت کند.
چنانچه متقاضی مایل باشد کارت اعتباری را از بانک تجارت دریافت 
کند، باید درخواست خود را در اپلیکیشن زمرد بانک تجارت ثبت کند و 
پس از آن، بانک نسبت به استعالم تعداد سهام عدالت و توثیق آن برای 
پرداخت تسهیالت اقدام کرده و پس از گذراندن سایر استعالم ها، مبلغ 
تسهیالت، سود تسهیالت، مبلغ اقساط و ... را تعیین و به مشتری اعالم 

و وجه تسهیالت را به شماره حساب متقاضی تسهیالت واریز می کند.
بر این اس��اس، تس��هیالت مذکور سه ساله اس��ت و نیاز به مدرکی و 
ضامنی ندارد و متقاضیان اگر در بازه یک ماهه این تس��هیالت را تسویه 

کنند هیچ گونه کارمزدی از آنها دریافت نمی شود.

برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت به کجا مراجعه کنیم؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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در دومین روز هفته
شاخص بورس 13 هزار واحد ریخت

بورس تهران در روز یکش��نبه و در پانزدهمین روز فروردین ماه نیز روندی 
کاهش��ی داش��ت و ش��اخص کل بورس بیش از ۱3 هزار واحد کاهش یافت. 
شاخص کل با این افت ۱3 هزار و ۴۱۴ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۶۹ هزار 
واحد رسید. در این روز سایر شاخص ها نیز عملکردی نزولی داشتند، کما آنکه 
شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۲۰3 واحد کاهش به ۴3۹ هزار و ۹۱۶ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با 78۴ واحد افت به ۲8۶ هزار و ۶۰8 واحد رسید. 
شاخص بازار اول ۱۱ هزار و 3۰ واحد و شاخص بازار دوم ۲۲ هزار و ۹38 واحد 
کاهش داشت. در معامالت این روز بیش از یک میلیارد و 3۶۴ میلیون سهم، 

حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱8 هزار و ۶۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین همه نمادها، نماد س��رمایه گذاری س��اختمان ایران )وساخت( با 5۴ 
واحد، صنایع سیمان دشتستان )سدشت( با 5۱ واحد، فروشگاه های زنجیره ای 
افق کوروش )افق( با 3۹ واحد، داروس��ازی روز دارو )دروز( با 35 واحد، بانک 
پاسارگاد )وپاسار( با 3۲ واحد، داروپخش )وپخش( با ۲۹ واحد و سرمایه گذاری 

شفا دارو )شفا( با ۲5 واحد تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 35۹ 
واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و ۲5۱ واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با یک هزار و پنج واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با 78۱ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 7۰۰ واحد، 
معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 583 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
با 5۱3 واحد، بانک ملت )وبملت( با ۴۱۴ واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( 
با 375 واحد و پتروشیمی پارس )پارس( با 37۲ واحد  تاثیر منفی بر شاخص 
بورس گذاش��تند. همچنین نماده��ای گروه دارویی برک��ت )برکت(، فرآوری 
معدنی اپال کانی پارس )اپال(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
خدمات انفورماتیک )رانفور(، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی(، 
سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا( و پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( در گروه 
نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه مواد دارویی هم در معامالت روز یکشنبه 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۶۱ میلیون و 5۰7 هزار 

برگه سهم به ارزش ۲هزار و ۶۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از ۹5  واحد کاهش 
داشت و بر روی کانال ۱7 هزار و ۹۰7 واحد ثابت ماند. در این بازار 8۶۹ میلیون 
و 3۰۱ هزار برگه سهم به ارزش ۱۴۹ هزار و 88۹  میلیارد ریال داد و ستد شد. 
نمادهای اعتباری ملل )وملل(، شهرسازی و خانه سازی باغمیشه )ثباغ(، سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، کشت و دام 
گلدشت نمونه اصفهان )زگلدشت(، شیر پاستوریزه پگاه فارس )غفارس(، رایان 
هم افزا )رافزا( و بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار 
داش��تند. همچنین نمادهای پلیمر آریا ساسول )آریا(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، پتروشیمی تندگویان 
)ش��گویا(، پتروشیمی مارون )مارون(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و بیمه 

دی )ودی( بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس گذاشتند.

نماگربازارسهام

ب��ا اینکه بازار س��رمایه در هفته دوم فروردین م��اه فعالیت خود را آغاز 
کرد، اما بس��یاری از فعاالن و کارشناس��ان، شروع اصلی این بازار را پس از 
تعطیالت نوروزی در نظر می گیرند، هرچند که عملکرد بورس پس از پایان 
تعطیالت نوروزی و از ابتدای این هفته نیز چنگی به دل نزد و روند نزولی 
بورس در سال جدید کماکان ادامه دارد. پس از آنکه شاخص کل بورس در 
اولین روز هفته جاری )شنبه ۱۴ فروردین( با افت ۱۱ هزار واحدی مواجه 
ش��د، در دومین روز هفته نیز به افت ۱3 هزار واحدی رس��ید و بیشترین 
افت س��ال جدید را ثبت کرد. شاخص بورس تهران روز گذشته )یکشنبه( 
۱3 هزار و ۴۱۴ واحد افت داشت و نهایتا تا رقم یک میلیون و ۲۶۹ هزار 
واحد عقبگرد کرد. اگرچه آخرین روز سال ۹۹ با ورود شدید پول حقیقی 
یعنی فعالیت کاربران حقیقی همراه بود و انتظار می رفت روزهای مثبتی 
در انتظار بازار باش��د، اما حاال شرایط چندان مساعد به نظر نمی رسد. کما 
اینکه روز شنبه )۱۴ فروردین( بیشترین خروج پول حقیقی در سال ۱۴۰۰ 
در ای��ن بازار رخ داد و ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی کل 
بازار سهام 7۶3 میلیارد تومان بود و شاهد تداوم خروج نقدینگی حقیقی 

از بورس بودیم.
حذف دامنه نوسان حال بورس را بهتر می کند؟

بازار سرمایه سال ۹۹ را با صعود پرشتاب قیمت ها در بازار سهام آغاز کرد 
و در مردادماه ش��اخص بورس ته��ران به اوج خود یعنی بیش از ۲میلیون 
واحد رسید، در این مدت بالغ  بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به این 
بازار وارد شد، در ادامه معامالت این بازار، شاخص بورس با ریزش عمومی 
قیمت  س��هام در بسیاری از صنایع از اوج تاریخی خود فاصله گرفت و در 
آخرین روز کاری این سال در سطوح باالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 
ایس��تاد، اما این روند نزولی تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و بورس در سال 

جدید به کدام سمت خواهد رفت؟
در این زمینه، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران به بررسی علل افت 
و خیز بازار سهام در سالی که گذشت، پرداخت و گریزی به سمت و سوی 
بورس در سال جدید زد. هامونی در گفت وگو با ایرنا، ابتدا به تغییر دامنه 
نوس��ان اشاره کرد و گفت: ممکن اس��ت زمانی اعالم شود که برای بهبود 
وضعیت بازار سرمایه، دامنه نوسان حذف شود یا دامنه نوسان ۱۰ درصدی 
وجود داش��ته باش��د، که بین این دو، گزینه حذف دامنه نوسان را انتخاب 
می کنم. وی با بیان اینکه نرخ سود بازار بین بانکی از اواخر سال ۱3۹8 به 
دلیل افزایش نقدینگی ناشی از کرونا روندی نزولی را آغاز کرد، افزود: این 
موضوع نشان دهنده افزایش نقدینگی در بازار بود که باعث شد تا بانک ها 
حاضر شوند با نرخ کمی یکدیگر را تامین مالی کنند و بازار سهام با قدرت 

بسیار بیشتر به روند صعودی خود ادامه دهد.
او با بیان اینکه بانک مرکزی تاکنون در کنترل نرخ س��ود بانکی موفق 
عمل کرده اس��ت و فرابورس ذی نفع تصمیم گیری های اتخاذ شده و انجام 
اقدامات جدید از سوی بانک مرکزی است، گفت: اکنون نرخ سود بین بانکی 
حدود ۲۰ درصد اس��ت، بانک مرکزی در تالش است تا برخی از اقدامات 
مانند عملیات بازار باز و بازخرید اوراق مالی اسالمی را به سرانجام برساند.

وی با بیان اینکه نرخ س��ود بانکی اکنون بین ۱۴ تا ۲۲ درصد اس��ت و 

کریدور نرخ س��ود بانکی قابل اصالح است، گفت: با بهینه کردن نرخ سود 
بانکی و با دس��ت یافتن به نرخ قابل اتکا و کاهش نوس��ان در سایر بازارها 
می توان ریشه مسائل ایجادشده در بازارهای سرمایه گذاری را برطرف کرد.
به گفته هامونی، بازار که از مردادماه وارد مدار نزولی شد ناشی از کاهش 
ورود نقدینگی بود و دیگر از آن زمان به بعد نقدینگی چندانی به این بازار 
وارد نش��د. البته ش��اید بتوان با دامنه نوسان و دیگر اقدامات به کارگرفته 
ش��ده سرعت رشد و افت شاخص بورس را کاهش و افزایش داد، اما نباید 
ریشه این موضوع را فراموش کرد زیرا ریشه و دلیل افت وخیزها مربوط به 
جای دیگر اس��ت و خارج از حیطه اختیارات بازار سرمایه و سازمان بورس 
قرار دارد. او به میزان نقدینگی واردش��ده به بازار سهام اشاره کرد و گفت: 
از ابتدای س��ال که بازار در مدار صعودی پرش��تاب قرار داشت تا مردادماه 
که ش��اخص بورس وارد مدار نزولی ش��د بالغ  بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 

وارد بازار شد.
علت اصلی ریزش بازار سرمایه چیست؟

هامونی در پاسخ به این سوال که آیا دولت مقصر اصلی ریزش شاخص 
بورس در بازار است یا خیر گفت: برای پاسخ به این سوال باید نکاتی را در 
نظر گرفت مبنی بر اینکه آیا دولت با قصد و نیت قبلی و با هدف دستکاری 
قیمت به دنبال روند صعودی بازار بوده است؟ آیا دولت به دنبال این بوده 
اس��ت تا بعد از افزایش غافلگیرکننده قیمت ها س��هام خود را بفروشد و از 
این بازار خارج ش��ود؟ آیا دولت چنین نگاه سفته بازانه ای را به بازار سهام 

داشته است؟
مدیرعامل شرکت فرابورس ایران ادامه داد: دولت به هیچ عنوان به دنبال 
هیچ یک از این مسائلی که مطرح شده است نبود، یکی از مشکالتی که بازار 
را به این روز انداخت و باعث اصالح و کاهش شدید قیمت سهام شرکت ها 
ش��د، برنامه های بهینه ناس��ازگار ب��ود که بازار را از مس��یر صعودی خود 
بازگرداند. برخی از دس��تگاه های اقتصادی که بر سود شرکت های بورسی 
تاثیرگذار هستند دارای یک ناسازگاری با یکدیگر هستند که باعث تغییر 
مسیر معامالت بورس در بازار شدند، در حالی که ممکن است برنامه  آنها 
در بین مجموعه خود هماهنگ و دارای تاثیر مثبت در عملکرد آنها باشد.

مدیرعامل فرابورس ایران با تاکید بر اینکه نمی توان اعالم کرد که دولت 
با هدف و برنامه ریزی قبلی وارد این بازار ش��ده اس��ت و این موضوع را به 
ص��ورت تلویحی در بازار رد می کنم، گفت: دول��ت به هیچ عنوان در بازار 
هدف س��فته بازانه ای را نداشته و ندارد، زیرا قرار نیست دولت برای دو روز 

در این بازار بماند، کسب درآمد کند و در انتها از این بازار خارج شود.
هامونی با بیان اینکه دولت امس��ال بخش��ی از کسری بودجه خود را از 
طریق اخذ مالیات و بخش دیگر را از اوراق در فرابورس تامین مالی کرده 
است، گفت: دولت با نگاه درستی اقدام به ورود در بازار سرمایه کرده است، 
چرا ک��ه تامین مالی از طریق اوراق راه حل بهینه و دقیق تری نس��بت به 

تامین مالی از طریق انتشار پول است.
هامونی سپس به تصمیم اتخاذش��ده از سوی شورای عالی بورس برای 
تغییر دامنه نوس��ان و تاثیر آن در روند معامالت بازار اش��اره کرد و گفت: 
بحث ریزساختارها مانند تغییر دامنه نوسان می تواند به لحاظ روانشناسی 

تا حدی کنترل و کمک کننده به بازار باش��د زیرا مردم از این طریق تصور 
می کنند که سهام آنها در جهت روند صعودی با رشد زیادی همراه می شود 

و در جهت منفی کمتر افت خواهد کرد.
او به برداشته شدن دامنه نوسان در معامالت بورس تاکید کرد و افزود: 
به لحاظ کارشناسی مدافع برداشته شدن دامنه نوسان هستم، اما این اقدام 
باید در ش��رایط خاص رخ دهد تا فرصت بیشتری را به مردم برای تحلیل 
بدهد. تا مدت زمانی در »تابلو ج بازار پایه« دامنه نوسان وجود نداشت، اما 
»تابلو ب« با دامنه نوسان ۱۰درصدی همراه بود، تحت این شرایط »تابلو 
ب« که دارای محدودیت نوسان بود نوسان بیشتری را نسبت به »تابلو ج« 

تجربه کرد که هیچ دامنه نوسانی را نداشت.
به اعتقاد مدیرعامل فرابورس ایران، برداش��ته شدن دامنه نوسان بورس 
به عنوان اقدامی مثبت تلقی می شود که می تواند باعث ایجاد نظم بخشیدن 
در معامالت این بازار ش��ود، اما موکدا این امر باید با برنامه ریزی و در نظر 

گرفتن تدابیر ویژه صورت بگیرد.
افق برنامه ریزی سهامداران در بازار سرمایه

وی در انتها س��هامداران را مورد خطاب ق��رار داد و به آنها توصیه کرد: 
س��هامداران اگر از آموزش الزم برای سرمایه گذاری در بورس برخوردارند 
می توانند به صورت مستقیم سرمایه های خود را وارد این بازار کنند، اما اگر 
از اطالعات الزم برخوردار نیستند و فقط به منظور سرمایه گذاری در بازاری 
ش��فاف به دنبال سرمایه گذاری در این بازار هستند، ورود مستقیم آنها به 
این بازار مضر است و ضرر و زیان حتمی این افراد را به دنبال خواهد شد.

هامونی با تاکید بر اینکه افق برنامه ریزی سهامداران برای سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه از دیگر عوامل اثرگذار در معامالت بورس است، گفت: در 
ابتدا باید مشخص شود که سهامداران در این بازار به دنبال سرمایه گذاری 
یک ماهه یا س��رمایه گذاری بلندمدت هستند، زیرا پرتفوی این افراد باید 

متفاوت و متناسب با افق سرمایه گذاری آنها باشد.

روند نزولی بورس تهران در سال 1400 ادامه دارد

مسیریابی بورس در سال جدید
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به قلم: فلوری نیدل 
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

بازاریاب��ی در دنی��ای کنونی کس��ب و کار بدون داش��تن اس��تراتژی کاربردی 
امکان ناپذیر اس��ت. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان اقدام به 
اس��تفاده از استراتژی های بازاریابی و ارزیابی شان به طور مداوم می کنند. این امر از 
نقطه نظر بهبود کیفیت کمپین های بازاریابی دارای ارزش زیادی است. هماهنگی 
میان استراتژی بازاریابی برندها و سلیقه و نیاز مشتریان یکی دیگر از نکات اساسی 
در بازاریابی است. متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به این نکته توجه الزم را نشان 
نمی دهند. به همین علت کمپین بازاریابی ش��ان به طور مداوم با نیازهای مشتریان 
تفاوت دارد. اگر محتوای بازاریابی یک برند دارای ارتباط با نیازهای مشتریان نباشد، 
حتی استفاده از بهترین ابزارهای موجود در بازار نیز کاربردی نخواهد بود. بسیاری 
از برندها برای ایجاد هماهنگی میان کمپین بازاریابی شان با سلیقه و نیاز مشتریان 
اق��دام به طراحی پیام های بازاریابی اصلی می کنند. پیام بازاریابی اصلی هر برند در 
تمام کمپین ها تکرار می ش��ود. نکته مهم در این میان اش��اره به مهمترین هدف و 
همچنین ماموریت برند در این میان اس��ت. این امر موجب جلب نظر مش��تریان 
به کمپین های بازاریابی برند می ش��ود. امروزه اغلب برندها در زمینه بازاریابی و به 
طور کلی فعالیت کاری دارای اهداف و برنامه های مشخصی هستند. تحقق اهداف 
موردنظر بدون طراحی یک پیام بازاریابی اصلی امکان ناپذیر به نظر می رسد. این امر 

باید مدنظر شمار باالیی از برندها قرار داشته باشد. 
وقتی صحبت از طراحی پیام بازاریابی می شود، بسیاری از برندها نسبت به طراحی 
پیام ویژه برای هر کمپین به صورت جداگانه فکر می کنند. بدون تردید ایجاد تفاوت 
میان کمپین های برند امر بسیار مطلوبی است، اما کمپین های بازاریابی هر برند باید 
دست کم در برخی از موارد دارای شباهت باشند. در غیر این صورت مخاطب هدف 
تمایلی برای مش��اهده مداوم محتوای بازاریابی نخواهد داشت. پیام اصلی یک برند 
در زمین��ه بازاریابی عالوه ب��ر نمایش هدف محوری آن در زمینه تعامل با مخاطب 
هدف نیز کاربردی است. اغلب کارشناس ها پیام اصلی بازاریابی را محتوای اقناعی 
ب��رای جلب نظر مخاطب هدف به منظور پذیرش اهمیت و کاربرد محصوالت برند 

می دانند. این امر به خوبی اهمیت پیام بازاریابی اصلی برندها را نشان می دهد. 
پیام اصلی بازاریابی برند ش��امل بسیاری از نکات اساسی است. درست به همین 
خاطر کسب و کارها باید با دقت بسیار باالیی نسبت به طراحی این پیام اقدام نمایند. 
در غیر این صورت تاثیرگذاری پیام موردنظر از بین می رود. متاسفانه برخی از برندها 
نسبت به این نکته توجه الزم را نشان نمی دهند. درست به همین خاطر بسیاری از 
برندها مجبور به طراحی پیام های اصلی بازاریابی به طور مداوم هس��تند. شاید این 
امر در نگاه نخس��ت مشکلی به همراه نداشته باشد، اما در یک تحلیل کلی موجب 
کاهش تمایل کاربران برای مش��اهده محتوای بازاریابی می شود.  برخی از کسب و 
کارها طراح��ی پیام بازاریابی اصلی را فقط برای کس��ب و کارهای B۲C ضروری 
ارزیابی می کنند. نکته مهم در این میان ضرورت تاثیرگذاری بر وروی مخاطب هدف 
با استفاده از پیام اصلی بازاریابی در هر نوع کسب و کاری است بنابراین در این میان 
تفاوتی میان کسب و کارهای B۲B و B۲C وجود ندارد.  ارزیابی وضعیت برندها در 
زمینه طراحی پیام اصلی بازاریابی بدون الگوبرداری از برندهای بزرگ بسیار سخت 
خواهد بود. درس��ت به همین خاطر پیش از بررس��ی نکات و توصیه های مربوط به 
طراحی پیام اصلی بازاریابی نگاهی کوتاه به وضعیت برندهای بزرگ در این عرصه 
خواهیم داشت. این امر مسیر به نسبت روشنی برای کسب و کارها به منظور طراحی 

پیام اصلی بازاریابی شان باکیفیت باال ترسیم خواهد کرد. 
نایک 

نایک به عنوان یکی از برندهای خوش��نام و موفق در زمینه تولید لوازم ورزش��ی 
تعهد بسیار روشنی در عرصه بازاریابی و کسب و کار دارد. این برند در تالش برای 
فراهم سازی لوازم موردنیاز ورزشی برای مشتریان است. بدون تردید این پیام بسیار 
س��اده و روش��ن اس��ت. نکته مهم در این میان توجه به کیفیت محصوالت و رفع 
نیازهای مشتریان در س��ریع ترین زمان ممکن است. همین امر موجب محبوبیت 
نایک در طول س��ال های اخیر شده است.  یکی از مشهورترین شعارهای بازاریابی 
برند نایک »جایی که ورزشکاران به آن تعلق دارند« است. این شعار به خوبی آمادگی 
نایک برای رفع تمام نیازهای مشتریان را به رخ می کشد. همکاری نزدیک نایک با 
ورزشکاران حرفه ای در طول سال های متمای به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته 
است. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی است. وقتی یک برند در تالش برای نمایش 
تصویری حرفه ای در زمینه تولید لوازم ورزشی است، همکاری با قهرمانان بین المللی 
یکی از راهکارهای مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهد بود. بسیاری 
از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف این شیوه را مدنظر قرار می دهند. 
درست به همین خاطر همکاری نایک با ورزشکاران حرفه ای اهمیت بسیار زیادی 

برای توسعه پیام اصلی بازاریابی این برند دارد. 
چیپوتل

مردم بسیار زیادی در سراسر دنیا دارای رژیم های غذایی خاص هستند. این امر 
اغل��ب اوقات با هدف کاهش یا افزای��ش وزن صورت می گیرد، با این حال برخی از 
افراد نیز به دالیل شخصی دارای رژیم های غذایی خاص هستند. این دسته از افراد به 
طور معمول شامل گیاهخواران است. یکی از چالش های اساسی این دسته از مردم 
یافتن خوراکی هایی مطابق با رژیم منحصر به فردش��ان است. بسیاری از برندهای 
فعال در عرصه تولید مواد غذایی پیش از این توجهی به مشتریان دارای رژیم های 
خاص نش��ان نمی دادند. دلیل این امر دامنه اندک اینگونه از مش��تریان بود. امروزه 
تعداد چنین مشتریانی به طور روزافزونی در حال افزایش است بنابراین دیگر امکان 
بی توجهی به مشتریان در این قالب وجود ندارد.  چیپوتل یکی از برندهای مشهور 
در زمینه تولید انواع تنقالت و خوراکی های گوناگون است. این برند با شعار »مواد 
غذایی مورد نیازت را پیدا کن« بسیاری از مشتریان را به سمت محصوالتش جلب 
کرده است. بدون تردید گیاهخواری در شرایطی که محصوالت زیادی برای استفاده 
در دسترس نباشد، تجربه بسیار سختی خواهد بود. اغلب تنقالت و خوراکی ها نیز 
هماهنگی الزم با ش��رایط گیاهخواران یا دیگر گروه ه��ای دارای رژیم های خاص را 
ندارند. چیپوتل در این میان اقدام به عرضه محصوالت مناسب برای تمام گروه های 
مردم کرده اس��ت. این اقدام موجب محبوبیت این برند در میان دامنه وس��یعی از 
مش��تریان شده است بنابراین اگر کسب و کار ش��ما در تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��ت، باید ای��ن نکته را مدنظر قرار دهید.  اس��تفاده از مواد 
غذایی گیاه پایه مانند گوشت های آزمایشگاهی در طول سال های اخیر توسعه بسیار 
زیادی داشته است. اگرچه هنوز هم برخی از مشتریان نسبت به استفاده از چنین 
محصوالتی تردید دارند، اما چیپوتل در برخی از محصوالت دارای گوشتش اقدام به 
اس��تفاده محدود از گوشت گیاهی کرده است. این امر واکنش های مثبتی از سوی 
گروه های طرفدار محیط زیست به همراه داشته است. چنین اقداماتی به طور کامل 
در راس��تای هدف چیپوتل به منظور تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به شیوه های 

مختلف و توجه به سلیقه غذایی متفاوت شان است. 
لب مافین

تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی یکی از صنایع مهم در دنیا محسوب می شود. 
بس��یاری از برندها در این میان از مواد اولیه متفاوتی برای تولید محصوالت ش��ان 

استفاده می کنند. اغلب مردم دارای توانایی و مطالعه الزم برای آگاهی از مواد اولیه و 
کیفیت نهایی محصوالت این حوزه نیستند. برند لب مافین با یک هدف ساده اقدام 
به بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف می کند. این هدف بیان دقیق ویژگی ها، مواد 
اولیه و کیفیت محصوالت مختلف آرایشی و بهداشتی است.  امروزه تعداد عمل های 
زیبایی در سراسر دنیا به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است. این امر ضرورت 
آگاهی از وضعیت چنین عمل های زیبایی را به همراه داشته است. لب مافین در این 
عرصه نیز عملکرد بسیار مطلوبی داشته است. ارائه گزارش های مداوم از کیفیت مواد 
اولیه و نحوه اس��تفاده از آنها امر بسیار مهمی در حوزه بازاریابی است بنابراین پیام 

اصلی بازاریابی این برند آگاهی رسانی حداکثری برای مشتریان محسوب می شود. 
زوم

زوم یکی از اپ های محبوب در زمینه برگزاری مالقات ها و کنفرانس های آنالین 
است. بسیاری از برندها در طول یک سال اخیر برای پیشبرد پروژه های شان به طور 
مداوم از این محصول استفاده کرده است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای حفظ 

ارتباط و تعامل میان کارمندان دارد. 
برخی از کسب و کارها از زوم برای 
ادامه روند تعامل با مش��تریان نیز 
استفاده می کنند. اغلب باشگاه های 
ورزشی برای ارائه تمرینات دقیق به 
ورزشکاران شان از این اپ استفاده 
می کنن��د. در مقطع��ی برخ��ی از 
تیم های ورزش��ی حرف��ه ای نیز از 
ای��ن اپ اس��تفاده می کردند.  پیام 
اصلی بازاریابی زوم ساده و کاربردی 
است. تالش برای ایجاد ارتباط میان 
مردم در هر نقطه از جهان به اندازه 
کافی روشن و جذاب است. درست 
به همین خاطر امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده 
از این شیوه س��اده و جذاب است.  
ب��دون تردید طراحی پی��ام اصلی 

بازاریابی کار س��اده ای نیست. بس��یاری از برندها در این مسیر با مشکالت زیادی 
مواجه هستند. اگر به نمونه های مورد بحث در این مقاله توجه کرده باشید، برندهای 
بزرگ پیام های اصلی بازاریابی ش��ان را در نهایت سادگی طراحی می کنند بنابراین 
تیم های بازاریابی دیگر نیز باید این نکته را مدنظر قرار دهند. در ادامه برخی دیگر 

از نکات مهم برای طراحی پیام اصلی بازاریابی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
چگونه پیام اصلی بازاریابی برندمان را طراحی کنیم؟

شناخت مخاطب هدف
درس��ت مانند هر فعالی��ت بازاریابی دیگری، ابتدای فرآین��د طراحی پیام اصلی 
بازاریابی باید با ش��ناخت مخاطب هدف صورت گیرد. این امر اهمیت بسیار زیادی 
برای افزایش جذابیت محتوای بازاریابی و تاثیرگذاری مطلوب بر روی مخاطب هدف 
دارد. برخی از برندها در این میان به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف توجه الزم را 
نشان نمی دهند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد 
داشت. شناخت درست از مخاطب هدف یک شبه حاصل نمی شود. اغلب برندها در 
طول زمان شناخت درستی از مخاطب هدف شان پیدا می کنند بنابراین تالش برای 
بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اتکا بر تجربه کسب و کار در تعامل 

با مخاطب هدف امری اساسی خواهد بود. 
مخاطب هدف هر برند شامل دامنه از مشتریان در یک بازار می شوند. نکته مهم 
در این میان عالقه یا دست کم نیاز مشتریان موردنظر برای تهیه محصول از برندمان 
است. این امر امکان شناسایی مخاطب هدف را فراهم می سازد. گام بعد در این میان 
تالش برای طراحی محتوای بازاریابی براساس سلیقه مخاطب هدف است. این امر 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و تعامل با وی را افزایش می دهد. 
شناخت درست نیازهای اصلی مشتریان

س��لیقه مش��تریان اغلب اوقات از نیازهای اصلی ش��ان در حوزه بازاریابی ناشی 
می شود. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. برخی از کسب و کارها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فقط به سلیقه آنها توجه می کنند. این امر بدون 
درک نیازهای اصلی مش��تریان ناقص خواهد ماند.  کس��ب و کارها به طور معمول 
از زاویه دید حرفه ای و فروش به وضعیت برندش��ان توجه نش��ان می دهند. ش��اید 
این امر جذابیت های زیادی داش��ته باشد، اما برای درک مشکالت مشتریان کافی 
نیست. همکاری نزدیک با مشتریان و تالش برای شناسایی مشکالت آنها امر بسیار 
مهمی محسوب می شود. برخی از برندها در این میان از مشتریان وفادارشان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��تفاده می کنند. این امر اهمیت بسیار زیادی 
برای طراحی پیام بازاریابی اصلی دارد.  وقتی یک برند آگاهی دقیق از مش��کالت 
اصلی مشتریان داشته باشد، امکان طراحی محتوای بازاریابی و همچنین پیام اصلی 
بازاریابی فراهم خواهد ش��د. اگر این امر مدنظر بازاریاب ها قرار نداشته باشد، امکان 
تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف کاهش خواهد یافت. همچنین موفقیت 

کمپین های بازاریابی نیز بیشتر براساس شانس خواهد بود. 
تاکید بر روی ارزش های برند

هر برندی در مقایسه با رقبایش باید ارزش های متفاوتی داشته باشد. اگر این امر 
به طور دقیق در طراحی پیام های بازاریابی اصلی هر برند نمایان نباشد، مشتریان به 
سختی امکان تمایز دادن میان برندها را خواهند داشت. بسیاری از کسب و کارها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به راهکارهای بس��یار عجیب و غریبی 
ندارند. مهمترین مسئله نمایش دقیق برند بدون اغراق  یا فراموشی نکات مختلف 
اس��ت. بس��یاری از برندها مزیت های رقابتی اصلی ش��ان را در پیام اصلی بازاریابی 
نمای��ش نمی دهند. این امر به دلیل پیروی از کلیش��ه های رایج در زمینه طراحی 
پیام بازاریابی صورت می گیرد.  هرچه تیم های بازاریابی پیش از طراحی پیام اصلی 
بازاریابی برند اقدام به مش��اهده نمونه های بیش��تری در این راستا نمایند، شانس 
باالتری برای تاثیرگذاری مطلوب بر روی مخاطب هدف خواهند داشت. این امر از 

س��وی برخی از برندها با راهکارهایی نظیر همکاری با برندهای بزرگ یا استفاده از 
خدمات موسسه های بازاریابی نیز دنبال می شود. 

رعایت اختصار و شفافیت پیام
پیام های بازاریابی اصلی هر برند باید به اندازه کافی کوتاه باش��د. کسب و کارها 
نباید از جمله های طوالنی برای پیام اصلی ش��ان استفاده نمایند. اغلب اوقات یکی 
از کمپین های موفق برند بدل به پیام اصلی بازاریابی اش می ش��ود. این امر در مورد 
برن��د نایک با کمپین »فقط انجامش بده« روی داد. بدون تردید امکان رونمایی از 
پیام ه��ای بازاریابی متع��دد در طول زمان وجود دارد. با این حال نباید بیش از ۲ یا 
3 پیام بازاریابی اصلی برای برندمان طراحی کنیم. چنین پیام هایی نیز خودش��ان 
باید دارای ارتباط درونی باشند. در غیر این صورت مشتریان نسبت به اهداف اصلی 
برند دچار گمراهی خواهند ش��د.  شفافیت پیام های بازاریابی اصلی هر برند دارای 
اهمیت زیادی اس��ت. متاس��فانه برخی از برندها در زمینه بازاریابی عالقه باالیی به 
ایجاد ابهام دارند. این امر مشتریان را نسبت به اهداف اصلی برندها سردرگم خواهد 
کرد. شفافیت در پیام اصلی بازاریابی 
در میان اغلب برندها قابل مشاهده 
است. به عنوان مثال، برند نایک به 
طور کامال شفاف تالش برای تولید 
محصوالت ورزشی برای ورزشکاران 
در سراس��ر دنی��ا را به عن��وان پیام 
اصلی اش انتخاب کرده اس��ت. تمام 
کمپین های بازاریابی برند نیز ارتباط 

مفهومی با این نکته دارند. 
استفاده از لحن صمیمانه 

بسیاری از برندهای حرفه ای گری 
در ح��وزه بازاریاب��ی را هم��راه ب��ا 
اس��تفاده از لحن خش��ک و بی روح 
می دانند. این امر اغلب اوقات موجب 
دلسردی مشتریان از برندها می شود 
بنابراین باید به دنبال راهکاری دیگر 
در عرصه بازاریابی باشیم. برندهای 
حرفه ای و موفق در زمینه بازاریابی همیشه از ادبیات و لحن بسیار دوستانه ای برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده می کنند. درست به همین خاطر اغلب 
اوقات مورد عالقه مش��تریان قرار می گیرند. اگر این نکته مدنظر برندها قرار داشته 
باش��د، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ساده ترین شیوه ممکن فراهم 
خواهد ش��د.  گاهی اوقات اس��تفاده از زبان دوستانه به معنای ساده سازی مفاهیم 
پیچیده در حوزه کاری مان است. این امر در مورد کسب و کارهای تخصصی مصداق 
بیشتری دارد. اگر شما در زمینه تولید خودرو یا تعمیراتش فعالیت دارید، استفاده از 
عبارت های تخصصی در این میان ایده بسیار نامناسبی خواهد بود. دلیل اصلی این 
امر عدم آگاهی مشتریان از عبارت های موردنظر و کج فهمی گسترده است. بنابراین 
باید به طور حرفه ای نسبت به ساده سازی عبارت های پیچیده در پیام اصلی بازاریابی 

برندمان اقدام نماییم. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نخواهیم داشت. 

نمایش اصالت برند
کسب و کارها در زمینه طراحی پیام بازاریابی اصلی باید نسبت به نمایش اصالت 
کسب و کارشان نیز توجه نشان دهند. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، 
امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مشتریان فراهم نخواهد شد. یکی از مشکالت 
اساسی در حوزه کسب و کار مربوط به نمایش اصالت کسب و کار است. بسیاری از 
برندها در زمینه کسب و کار به طور قابل مالحظه ای شبیه به هم شده اند. این امر 
مشتریان را نسبت به انتخاب یک برند براساس مزیت های متفاوتش دچار سردرگمی 
می کند بنابراین کسب و کارها باید نسبت به ایجاد تفاوت های معنادار میان ارزش ها 

و به طور کلی وضعیت کسب و کارشان توجه نشان دهند. 
استفاده از محتوای تولیدی کاربران

جلب اعتماد مش��تریان یک��ی از نکات مهم برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف محسوب می شود. این امر در زمینه طراحی پیام اصلی بازاریابی برند نیز باید 
مدنظر کسب و کارها قرار داشته باشد. یکی از نکات مهم در این میان تالش برای 
درخواس��ت از مش��تریان به منظور تولید محتوا درباره پیام اصلی برند است. اغلب 
مش��تریان نس��بت به تولید محتوا پیرامون برندهای مورد عالقه شان تمایل زیادی 
نش��ان می دهند. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای برندها دارد.  اعتماد مشتریان 
نس��بت به برندها به طور معمول بس��یار سخت جلب می شود. بنابراین باید نسبت 
به استفاده درست از آن توجه ویژه ای نشان دهیم. برخی از برندها برای استفاده از 
محتوای تولیدی کاربران اقدام به راه اندازی کمپین جداگانه ای می کنند. مزیت این 

امر امکان استفاده از شمار باالیی از محتوای تولیدی کاربران است. 
پیش بینی احساسات و منطق رفتاری مشتریان

استفاده از الگوهای رایج برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان کاربرد بسیار زیادی 
دارد. یکی از الگوهای رایج در این میان پیش بینی احساسات و رفتار مشتریان است. 
این امر به معنای پیش بینی رفتار مشتریان و واکنش شان نسبت به محتوای بازاریابی 
برند براساس شناخت قبلی از آنهاست. شاید در نگاه نخست این امر مشکالت بسیار 
زیادی برای برندها به همراه داشته باشد، اما اگر شناخت درستی از مشتریان داشته 
باش��ند همراه با سختی زیادی نخواهد بود.  طراحی پیام اصلی بازاریابی به معنای 
تعیین شیوه کلی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است بنابراین باید سلیقه و نحوه 
رفتار آنها در این فرآیند لحاظ ش��ود. خوشبختانه امروزه اطالعات بسیار زیادی در 
مورد مشتریان هر کدام از حوزه های کسب و کار در دسترس است. این امر امکان 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را تا حدود زیادی افزایش می دهد.  اس��تفاده از پیام 
اصلی بازاریابی باید با هدف تعامل با مشتریان صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ 
ارزشی به همراه نخواهد داشت. برخی از برندها به جنبه نمادین تعیین پیام اصلی 
بازاریابی توجه نش��ان می دهند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها 
به همراه خواهد داشت. یکی از چالش های اصلی اعتراض مشتریان نسبت به عدم 
وفاداری به پیام اصلی بازاریابی در فعالیت روزمره کسب و کار است. چنین امری در 

بلندمدت موجب ریزش شدید مشتریان برند می شود. 
منبع: هاب اسپات

چالش طراحی پیام بازاریابی اصلی برند
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: رییس اتاق بازرگانی تبریز 
از رشــد ۲۰۹ درصدی صدور گواهی مبدا توســط اتاق تبریز برای 
صادرات از آذربایجان شــرقی طی سال گذشته نسبت به سال ۹۸ 
خبر داد. به گزارش خبرنگار مــا در تبریز، جمعی از اعضای هیات 
رییسه، هیات نمایندگان و دبیرکل اتاق تبریز با حضور در دفتر کار 
محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی با وی دیدار کردند.

یونــس ژائله در این دیــدار، وجود همدلــی و هماهنگی مابین 
مسئوالن استان را نعمتی بزرگ برای استان دانسته و گفت: با توجه 
به شعار سال، امسال وظایف خطیری بر عهده داریم و در این شرایط 
نیازمند تدوین نقشه راه برای خود هستیم تا به درستی قدم برداریم.

رییــس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: واحدهای تولیدی اســتان 
آذربایجان شــرقی در سال ۹۹ با همت و تالشی مضاعف نه تنها در 
راستای حفظ اشتغال قدم برداشتند بلکه زمینه افزایش اشتغالزایی 
در استان را فراهم کردند. وی همچنین با اشاره به افزایش صادرات از 
استان در سال گذشته نیز گفت: تنها در روز آخر عید، شاهد صدور 
باالترین تعداد گواهی مبدا تاریخ اتاق بودیم و از ســوی دیگر میزان 
صدور گواهی مبدا برای صادرات از استان در سال ۹۹ نسبت به سال 

۹۸، ۲۰۹ درصد رشد داشته است.
درصد باالیی از موانع تولید در داخل استان قابل حل است

ژائله با اشــاره به لزوم برداشتن موانع ســر راه تولید گفت: برای 

برداشتن موانع تولید استان باید از مجموعه خود استان آغاز به کار 
کنیم چرا که درصد باالیی از این موانع در خود استان قابل حل است.
وی با انتقاد از عملکرد بانک ها در تامین مالی و ارائه تســهیالت 
به واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: متاســفانه در این خصوص به 
درستی عمل نشــده است که باید در ســال جدید، فکری در این 
زمینه شــود. رییس اتاق بازرگانی تبریــز همچنین بر لزوم اجرایی 
شدن تمامی مصوبات شــورای گفتگوی استان تاکید کرد و گفت: 
برای برداشــتن موانع، نمی توانیم با این مانع ها مدارا کنیم چرا که 

مشکالت گاه زاییده مالحظه کاری ها هستند.
بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در تحقق شعار سال دارد

اســتاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار اظهار داشت: بخش 

خصوصی، تجار، بازرگانان و صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی، 
نقش بسیار مهم و خطیری در راستای تحقق شعار سال دارند.

محمدرضا پورمحمدی خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال جدید 
شاهد اشتغال  زایی بیشتر برای جوانان، کاهش نرخ بیکاری، افزایش 

تولید و به خصوص افزایش صادرات و سرمایه  گذاری ها باشیم.
وی با بیان اینکه ســال ۹۹، ســال بسیار ســختی برای دولت و 
بخش خصوصی بود، گفت: تشــدید تحریم های اقتصادی و شیوع 
کرونا ، آثار زیادی بر اقتصاد کشور داشتند اما به  رغم  تمام مشکالت، 

شاخص های اقتصادی کشور و استان، مثبت است.
پورمحمدی از زحمات و تالش های فعاالن بخش خصوصی استان 
در ســال گذشته قدردانی کرد و گفت: با وجود مشکالت اقتصادی، 
صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی اســتان در سال گذشته هیچ 
نیــروی کاری را تعدیل نکردند که این مردانگی آنها در تاریخ ثبت 
می شــود. وی همچنین با بیان اینکه تا آخرین روز مســئولیت به 
تعهدات خود در قبال  مردم عمل می کنیم، اظهار داشت: ریل  گذاری 
و تدوین نقشه راه توسعه و رفع موانع تولید از اولویت های مدیریت 

اجرایی استان در سال جاری است.
همچنین در این جلسه، ابوالفتح ابراهیمی، سید یوسف حسینی، 
قاسم قویدل و سونیا اندیش به عنوان اعضای هیات رییسه و هیات 

نمایندگان اتاق تبریز به بیان دغدغه و دیدگاه های خود پرداختند.

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مهندس دهناد، نایب رییس هیات 
مدیره شــرکت در آیین تکریم و معارفــه مدیر جدید مخابرات منطقه 
مرکزی با بیان این مطلب افزود: جایگاه شرکت مخابرات ایران در ارایه 
خدمات ارتباطی و مخابراتی به آحاد جامعه بسیار جایگاه مهمی ا ست، 
از اینرو، شایسته ست که همه نهادهای باالدستی از این شرکت حمایت 
کنند.  مهندس دهناد همچنین خاطرنشان کرد؛ به هر میزان به مخابرات 
توجه شود به همان میزان به ارتقاء سطح رفاه مردم کمک خواهد شد. 
نایب رییس هیات مدیره شــرکت مخابرات ایران، مانع تراشی در ارایه 
خدمات ارتباطی به مردم را آسیب رساندن به نیاز مخابراتی آنان عنوان 
کرد و افزود: هر کســی که مانعی در روند رشد و توسعه ارتباطات ایجاد 
کند در حقیقت به مردم میهن اســالمی جفا کرده است. وی در ادامه 
اظهار داشت: با تضعیف مخابرات، نه تنها مشکلی از مردم حل نخواهد 
شد، بلکه اختالل در ارایه خدمات به مردم به وجود خواهد آمد. از اینرو، 
هرچقدر به رفع مشکالت مخابرات توجه شود، میدان خدمات بیشتر به 

مردم وسیع تر خواهد شد. مهندس دهناد به توصیف روند رشد فناوری 
و حرکت پر شــتاب بروز سرویس های نوین مخابراتی پرداخت و تاکید 
کــرد: عزم ما در جهت خدمت به مردم بزرگ ایران اســالمی یک اراده 
جدی ســت، از اینرو، با ماهیتی که شرکت بزرگ مخابرات ایران دارد، 
می طلبد که با توسعه زیرساخت های فنی، فناوری های نوین را در راه 
خدمت به مردم بکار ببندیم. نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات 

ایران، در بخش دیگری از ســخنان خود، به جایگاه ویژه استان مرکزی 
به لحاظ شــرایط جغرافیایی و وجود شهرک های صنعتی متعدد اشاره 
کرد و اظهار داشــت: اســتان مرکزی یکی از قطب های صنعتی بزرگ 
کشــور است، بنا براین ارایه خدمات مخابراتی وسهم توسعه زیرساخت 
های ارتباطی در این استان باید مناسب و مطلوب باشد. وی به ویژگی 
های دیگر این اســتان اشــاره کرد و بیان داشت: استان مرکزی زادگاه 
امام راحل و بنیانگذار جمهوری اسالمی و همچنین شهر فقیهان بزرگی 
مانند آیت اهلل العظمی اراکی ســت ، از اینرو، انتظار می رود، لطف همه 
مســووالن این استان به ویژه وجود پر برکت نماینده ولی فقیه، جناب 
حجت االسالم دری نجف آبادی شامل حال خادمان صنعت ارتباطات در 
شرکت مخابرات ایران شود. مهندس دهناد در پایان این مراسم، ضمن 
تقدیر و تشــکر از خدمات ارزنده مهندس ملک حسینی، مدیر پیشین 
مخابرات منطقه مرکزی و آرزوی ســالمتی برای ایشان، آقای علی رضا 

لطفی را به عنوان سرپرست جدید مخابرات این منطقه معرفی کرد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی از استقبال چشمگیر اجرای طرح 
تبدیل رایگان ســوخت سی ان جی در استان با ثبت نام بیش از ۸۷۵۰ 
خودروی عمومی باری و مسافری در طرح گازسوز نمودن خودروها در 
منطقه آذربایجان شرقی طی ســال ۱۳۹۹ خبر داد. علی روح اللهی با 
اشاره به ثبت نام بیش از ۸۷۵۰ خودروی عمومی باری و مسافری طی 
سال ۱۳۹۹ در استان گفت: اجرای این طرح برای خودروهای مذکور در 
راســتای بهره مندی از مزایای استفاده از سوخت پاک، کاهش آالینده 
های زیســت محیطی و صرفه جویی در هزینه ها همچنان ادامه دارد. 
وی تصریح کرد: با تالش و همت کارکنان و کارشناسان منطقه تا پایان 
اســفند ماه ۱۳۹۹ از خودروهای ثبت نام نموده در این منطقه بیش از 
۶۵۰۰ دســتگاه خودروی عمومی باری و مسافری در کارگاههای مجاز 
و فعال منطقه مراحل تبدیل ســی ان جی را به انجام رسانده اند و بقیه 
خودروهای ثبت نام شده که مجاز به بهره مندی از این طرح  هستند در 
نوبت تبدیل رایگان می باشند. علی روح اللهی افزود: مالکین خودروهای 
عمومی باری و مسافری در استان آذربایجان شرقی که تاکنون موفق به 
شرکت در این طرح نشــده اند می توانند جهت بهره مندی از مزایای 
GCR.niopdc.ir  طرح رایگان تبدیل سی ان جی با مراجعه به سایت

در این طرح ثبت نام نموده و نسبت به دریافت نوبت تبدیل اقدام نمایند. 
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
یادآور شد: هم اکنون ۱۴ کارگاه تبدیل سی ان جی در استان فعال بوده 
و از ۳۴۴ باب جایگاه عرضه سوخت ۱۷۲ باب جایگاه سی ان جی جهت 
ارائه خدمات سوخت رســانی به خودروهای سی ان جی سوز آمادگی 

کامل دارند.
توزیع بیش از 1۶۲ میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی 

آذربایجان شرقی
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
همچنین گفت: بیش از ۱۶۲ میلیون لیتر نفتگاز در بخش کشــاورزی 

استان تا پایان بهمن ماه سال ۹۹ توزیع شده بود .
علی روح اللهی اضافه کرد: تخصیص سهمیه سوخت بخش کشاورزی 
بر اســاس سطح زمین زیر کشت، تعداد ادوات کشاورزی و اجرای طرح 

راستی آزمایی و به صورت الکترونیکی انجام می گیرد.
این مقام مسوول با اشــاره به آغاز طرح توزیع الکترونیکی نفتگاز با 
استفاده از زیرساخت بانکی از مردادماه سال ۹۹ افزود: اجرای این طرح 
گامی دیگر در راســتای تحقق دولت الکترونیک بود و عالوه بر تسهیل 
خدمات سوخت رســانی، صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان در 
بخش کشاورزی موجب کاهش سوء اســتفاده های احتمالی و قاچاق 
فرآورده های نفتی گردید به طوریکه توزیع نفتگاز بخش کشاورزی در 
استان آذربایجان شرقی با بیش از ۱۶۲ میلیون لیتر در ۱۱ ماهه سال ۹۹ 
موجب کاهش بیش از دو درصدی  نســبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ 
گردید. مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی پیشتر اعالم کرده بود: مصرف کنندگان جزء فرآورده نفتگاز می 
توانند بدون مراجعه حضوری، جهت ثبت درخواست سوخت و استفاده 
از خدمات ســوخت رســانی برای دریافت سهمیه تخصیصی اطالعات 
 بانکی خود را در بخش مربوطه در سامانه درخواست فرآورده های نفتی 

)newtejaratasan.niopdc.ir( ثبت نمایند.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: بیش از نهصد میلیون کیلووات 
ســاعت انرژی خالص در اسفند سال گذشته از سوی واحدهای نیروگاه 

شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، 
جواد دوســتی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح میزان 
تولید انرژی در اســفند ۹۹ گفت: در دوازدهمین ماه ســال گذشته، به 
میزان ۹۴۵ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۵۰۰ کیلووات ساعت انرژی خالص در 
واحدهای بخاری و ســیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری 

تحویل شده است.
دوستی در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در 
ماه اسفند اشــاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، ۴۴۶ 

میلیون و ۲۸۵ هزار و ۵۰۰ کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه 
ســیکل ترکیبی و ۴۹۹ میلیون و ۱۱ هزار کیلووات ســاعت انرژی در 

واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
این میزان انرژی در حالی تولید شده است که نیروگاه شهید رجایی 
در فصل تعمیرات قرار دارد، به طوری که هم اکنون واحد ۲۵۰ مگاوتی 
شــماره ۴ بخاری برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای، واحد شــماره ۴ 
گازی برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و نازل و واحد شماره 
۲ بخاری سیکل ترکیبی هم برای انجام تعمیرات نیمه سنگین از مدار 

تولید، خارج شده اند.

ژائله در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

رشد ۲۰۹ درصدی صدور گواهی مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز

مهندس دهناد در آیین تکریم و معارفه مدیر مخابرات منطقه مرکزی:
امروز، نیاز به ارتباطات و مخابرات برای مردم و حاکمیت، حیاتی ست

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد؛
استقبال از طرح تبدیل رایگان سوخت سی ان جی در آذربایجان شرقی

در اسفند 99 تحقق یافت؛
تولید بیش از نهصد میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

هفت گروه کاری بررسی مشکالت واحدهای تولیدی منطقه با حضور 
سرپرست،اعضای هیأت مدیره و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری 
در سال تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها؛ باحضور سرپرست و اعضای هیأت 
مدیره،معاونین و مدیران ســازمان منطقه آزاد انزلی در نخستین گام، در قالب 
هفت گروه کاری اقدام به بررسی مشکالت و موانع واحدهای تولیدی-صنعتی 
منطقه نمودند. در این برنامه کاری سرپرست و اعضای هیأت مدیره و معاونین 
سازمان بهمراه مدیران مربوطه با حضور در ۱۴ واحدی که با برخی مسائل دست 
به گریبان بودند ضمن برگزاری نشست تخصصی با مدیران شرکت های مزبور، 
از کارخانه ها دیدار کردند. براساس برنامه تنظیم شده مسائل و مشکالت در حوزه اجرای قانون مناطق آزاد و برخی ناهماهنگی ها در امور 
مرتبط با تسهیل فرایندهای تأمین مواد اولیه و صدور کاال،احصاء و دسته بندی شد تا بعد از طرح در کارگروه تولید،پشتیبانی و مانع زدایی 

های منطقه، به منظور پیگیری و رفع آن مسائل، در کارگروه استانی مطرح می شود.
بنابراین گزارش بعد از اعالم شعار سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری، در نخستین جلسه شورای اداری سازمان، رویکرد سازمان 
منطقه آزاد انزلی،اجرای این راهبرد تعیین شده و در همین راستا برنامه هایی جهت پشیبانی بیشتر از واحدهای تولیدی،دانش بنیان و 
سرمایه گذاران منطقه با تکیه بر ظرفیت های قانون مناطق آزاد تهیه گردید و در راستای رفع برخی موانع نیز کارگروهی با حضور معاونین و 
مدیران منطقه و مدیران دستگاه های اجرایی استان گیالن تشکیل می شود تا عالوه بر تحقق شعار سالجاری، زمینه رونق روز افزون فضای 
کسب و کار در منطقه و به تبع آن استان گیالن مهیا گردد و با اجرای بسته های حمایتی-تشویقی شرایط الزم جهت افزایش ظرفیت های 

صادراتی در بازارهای منطقه ای فرآهم می شود، موضوعی که بهمراه خود اشتغالزایی و درآمدزایی ارزی بیشتر را بهمراه خواهد داشت..

تحقق 1۰۴ درصدی برنامه ی تولید شرکت نفت و گاز مارون در سال 99
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از 
تحقق ۱۰۴.۵ درصدی تولید نفت خام این شرکت در سال ۹۹ خبر داد. مهندس 
حمید کاویان ضمن تاکید بر سرلوحه قراردادن شعار« تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها« که از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان شعار سال ۱۴۰۰انتخاب شده 
اســت، گفت: سال جاری را نیز در کنار یکایک اعضای خانواده صنعت نفت در 
راستای تحقق این شعار گام برداشته و همچون گذشته با اقتدار  به تولید پایدار 
دست خواهیم یافت.  وی افزود: خوشبختانه با انجام عملیات تکمیلی بر چاه های 
توسعه ای، تعمیری و ترمیمی، به ترتیبز ۳، ۳۰.۵ و ۵۹.۲ هزار بشکه در روز به 
میزان تولید افزوده شــد که موجبات به دست آوردن برآیند تولید ۴.۳ + هزار 
بشکه را تا انتهای سال ۹۹ فراهم آورد.  مهندس کاویان به بخشهای دیگر تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون نیز اشاره کرد و یادآور 
شد: تا انتهای بهمن ماه ۹۹، تولید گاز غنی را به میزان ۱۰۱درصد و تولید نفتا را به میزان ۱۰۲.۵ درصد محقق ساختیم که در مجموع 
یک سال تولیدی خوب را سپری کردیم  و این مهم جز با همت، تعهد و تالش های بی وقفه سرمایه انسانی شرکت، سازندگان داخلی و 

شرکت های دانش بنیان داخلی میسر نمی شد. 

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر در تشریح مهمترین اقدامات این اداره 
کل در سال 1۳99، از تخلیه و بارگیری ۴5 میلیون تن کاال در این مدت در 

بنادر این استان خبرداد
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، سیاوش ارجمندزاده درباره اهم اقدامات 
بندری و دریایی بوشهر در سال گذشته، اظهار داشت: در این مدت ۴۵ میلیون تن کاال نفتی و غیرنفتی در بنادر بوشهر تخلیه و بارگیری 
شده است که از این میزان ۱۰ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۴۴۶ تن مربوط به بخش غیر نفتی و ۳۴میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۹۵ تن مربوط به 
بخش نفتی است. وی افزود: در همین مدت حجم تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر استان ۲۰۹ هزار و TEU ۸۴۷ بوده که از این میزان 

تعداد ۱۳۲ هزار و TEU ۳۷۵ متعلق به کانتینر پر و تعداد ۷۷ هزار و TEU ۴۷۲ کانتینر خالی است.
 ۶5۴۷ فروند شناور از بنادر بوشهر خارج شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر با بیان اینکه در ۱۲ ماه سال ۹۹ تعداد شناورهای ورودی به بندر بوشهر ۶۵۵۲ فروند که از این میزان 
تعداد ۱۸۵۰ فروند مربوط به شــناورهای باالی هزار تن و تعداد ۴۷۰۲ فروند شناورهای زیر هزار تن بود، اظهار داشت: تعداد شناورهای 
خروجی از بنادر استان نیز ۶۵۴۷ فروند که از این میزان ۱۸۴۵مربوط به شناورهای باالی هزار تن و تعداد ۴۷۰۲ فروند آن شناورهای زیر 
هزار تن بود. ارجمندزاده افزود: در موضوع جابجایی مسافر از بنادر استان نیز، حجم جابجایی مسافر حدود ۲۳۷ هزار نفر بود از این تعداد 

حدود ۱۱۸ هزار نفر مربوط به مسافران ورودی و مابقی مسافران خروجی بود.
تعیین تکلیف قرارداد پایانه کاالی عمومی

وی در خصوص مهم ترین اهداف حوزه بندری و دریایی بوشهر، بیان کرد: ساماندهی شناورهای فاقد هویت و واگذاری امور ثبتی اداره 
بازرسی و ثبت شناورها به بخش خصوصی بخشی از اقدامات حوزه دریایی است.  مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر با اشاره به برنامه های 
سال جاری، ادامه داد: در حوزه بندری اهداف مختلفی از جمله اجرایی کردن طرح مدیریت کارگری در بندر بوشهر، تعیین تکلیف قرارداد 
پایانه کاالی عمومی، پیگیری جهت تحویل گیری بنادر تابع و مستندسازی موارد مربوطه، انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در زمینه احداث اسکله لجستیک میادین نفتی شمال خلیج فارس، جذب سرمایه گذار جهت راهبری و سرمایه گذاری در احداث اسکله 

لجستیک میادین نفتی در بندر دیر در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راهداری گیالن خبر داد؛
ورود و خروج بیش از 1.۴ میلیون خودرو ایام نوروز به گیالن

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل راهداری گیالن گفت: از تاریخ 
۲۳ اسفند ماه سال گذشته تا ششم فروردین امسال بیش از یک میلیون ۴۵۶ 

هزار خودرو به گیالن وارد و از آن خارج شده اند.
فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترددها در 
محورهای مواصالتی استان گیالن، اظهار کرد: بر اساس گزارشات دریافتی از ۴۲ 
دستگاه تردد شمار در سطح محورهای استان گیالن تاکنون بیش از یک میلیون 

۴۵۶ خودرو به استان وارد و از آن خارج شده اند.
وی با بیان اینکه این تعداد خودرو در بازه زمانی ۲۳ اسفند ماه سال گذشته 
تا ششــم فروردین امســال به گیالن وارد و از آن خارج شده اند، گفت: تعداد 
خودروهای ورودی به گیالن در این مدت ۷۹۳ هزار و ۶۱۰ خودرو بوده است. مدیر کل راهداری گیالن با اشاره به اینکه بیشترین میزان 
ورودی از مسیر محور آزاد راه قزوین - رشت با بیش از ۳۳۱ هزار خودرو بوده است، افزود: محور رامسر– چابکسر نیز با میزان تردد بیش 
از ۲۳۷ هزار خودرو دومین محور پر تردد در این ایام بوده است. وی ادامه داد: از ابتدای طرح ساعت اوج تردد بین ساعات ۱۸ تا ۱۹ بوده 

و متوسط سرعت وسایل نقلیه در ساعت اوج ۶۹ کیلومتر در ساعت بوده است.

شهردار گرگان: 
آغاز عملیات واکسیناسیون پاکبانان شهرداری گرگان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان از آغاز طرح تزریق واکسن کرونا به پاکبانان شهرداری گرگان خبر داد.دکتر عبدالرضا 
دادبود اظهار کرد: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا براساس اولویت بندی وزارت بهداشت جمعی از پاکبانان شهرداری گرگان 
واکسن کرونا دریافت کردند.دادبود افزود: با توجه به ماهیت شغلی پاکبانان و مواجهه آنان با زباله ها و پسماندهای عفونی، برای پیشگیری از 
ابتالی این قشر زحمتکش به بیماری کووید۱۹، تزریق واکسن علیه کروناویروس برای گروه پرخطر در دستور کار شهرداری گرگان قرار دارد 
که در مرحله نخست امروز و فردا )شنبه و یکشنبه(، ۱۱۹ پاکبان شهرداری منطقه یک گرگان که بر اساس سن و بیماری زمینه ای اولویت 
بندی شدند، واکسینه می شوند.وی بیان کرد: صبح امروز، ۵۹ پاکبان واکسینه شدند و فردا نیز مابقی پاکبانان واکسن علیه کروناویروس را 
دریافت می کنند.شهردار گرگان خاطرنشان کرد: پاکبانانی که سن بیشتری نسبت به همکاران خود دارند در اولویت مرحله نخست تزریق 
واکسن ضد کرونا قرار گرفتند.وی افزود: پاکبانانی که واکسن کرونا را دریافت می کنند باید تا پایان واکسینه شدن تمام افراد جامعه علیه این 
بیماری همچنان پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.دادبود اظهار داشت: در روزها و هفته های آینده و با اختصاص واکسن کرونا، دیگر 

پاکبانان شهرداری گرگان نیز واکسینه می شوند.

خیز چهارم کرونا:
قائمشهر در وضعیت قرمز و  گلوگاه ، ساری ، جویبار، آمل و رامسر در 

وضعیت نارنجی قرار گرفتند
 سســاری - دهقان: نقشه رنگی شهرستانهای کشور ۱۳ فروردین در اپلیکیشن ماسک قرار گرفت.  افزایش شهرستانهای قرمز به ۴۶ 
و نارنجی به ۱۱۹. گلوگاه ، ســاری ، جویبار، آمل و رامســر، تبریز، مشهد، سمنان، قم، سنندج، و گرگان در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.  
هم اکنون ۲۴۶ شهرستان در وضعیت زرد هستند و تنها ۳۷ شهرستان در وضعیت آبی باقی مانده اند. تعداد مبتالیان در تمامی استانهای 

کشور بجز خوزستان با سرعت رو به افزایش است.
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قم - خبرنگار فرصت امروز: حجت االســالم شفیع زاده گفت: در 
طــرح آرامش بهاری ۱۴۰۰ در مجمــوع ۵۶۶ مبلغ در دو حوزه تبلیغ 
حضوری و مجازی، حضور داشتند که و به تبلیغ و ترویج معارف اسالمی 

در کشور پرداختند. 
حجت االســالم هادی شفیع زاده مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف 
و امور خیریه کشــور با اشــاره به اعزام مبلغین از سوی این سازمان در 
مناسبت های مختلف تقویمی با توجه به شرایط خاص کرونایی از سال 
گذشته بیان کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور هرساله با آموزش 
مبلغین، اقدام به اعزام مبلغ در مناسبت های مختلف سال به بقاع متبرکه 
می نماید. وی گفت: طی یکسال گذشته به دلیل شرایط خاص کرونایی 
حاکم بر کشور، به ویژه طی یکسال اخیر، نوع اعزام مبلغین تغییر یافته و 

اغلب این برنامه ها به صورت مجازی انجام شده است.
مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار کرد: اعزام 
مبلغ در قالب طرح های مختلف همچون »طرح نشاط معنوی«، »طرح 
آرامــش بهاری« و غیره بوده که در طرح نشــاط معنوی که از اقدامات 
شاخص اداره کل اعزام مبلغ در سال های اخیر بوده و با هدف غنی سازی 
اوقات فراغت دانش آموزان در بقاع متبرکه انجام شده، طی سال گذشته 

۳۰۰ مبلغ از قم در بیش از ۳۲۰ کانال مجازی بقاع متبرکه و امامزادگان 
فعالیت داشتند. حجت االسالم شــفیع زاده اظهار کرد: عمده فعالیت 
مبلغین در طرح نشــاط معنوی، ترویج معــارف دینی، قرآن و عترت و 
مباحث اجتماعی و فرهنگی و هنری بوده و مبلغین با ارائه سخنرانی های 
کوتاه، برگزاری مســابقات، مشاوره مجازی و معارف دینی، مهارت های 

اجتماعی را به شرکت کنندگان در این طرح آموزش داده اند.
وی در تشریح اطالعیه شماره ۱۷ اداره اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور 

خیریه کشــور و گزارش واحد ارزیابی و نظارت، از فعالیت سرگروه های 
استان ها و مبلغین، در طرح آرامش بهاری سال ۱۴۰۰ از تالش مدیران 
کل اوقاف استانها، معاونین فرهنگی، سرگروه ها و معاونین، مبلغین، حوزه 
تبلیغ مجازی، حضوری و مبلغین بومی، مراکز افق مستقر در امامزادگان 
و بقــاع متبرکه، هیات امنا و خادمین امامزادگان و بقاع متبرکه، و غیره 

به جهت برگزاری موفق طرح آرامش بهاری سال ۱۴۰۰ تقدیر کرد.
مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه با اشاره 
بــه تعداد مبلغین در طرح »آرامش بهاری« ســال ۱۴۰۰ که از ابتدای 
سال تا روز سیزدهم فروردین سالجاری برگزار شد تصریح کرد: از سوی 
کارگروه رصد، جمعبندی، ارزیابی طرح آرامش بهاری ۱۴۰۰ در مجموع 
۵۶۶ مبلغ در دو حوزه تبلیغ حضوری و مجازی، حضور داشــتند که از 
این تعداد ۴۱۳ مبلغ در حوزه تبلیغ حضوری و تعداد ۱۵۳ مبلغ در حوزه 

تبلیغ مجازی، مشغول تبلیغ و ترویج معارف اسالمی در کشور بوده اند.
وی اضافه کرد: طبق اطالعات اخذ شــده از روحانیون تبلیغی، تعداد 
۲۱۲ مراســم کاروان شــادی در استان های کشور، از سوی مبلغین، با 
همکاری مراکز افق، هیات امنای امامزادگان و بقاع متبرکه صورت گرفت 

که از همه دست اندرکاران این مراسمات تقدیر و تشکر می گردد.

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف کشور: 

اعزام 5۶۶ مبّلغ در طرح»آرامش بهاری 1۴۰۰« در کشور
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س��لمان امی��ن )Salman Amin( ت��ا س��ال ۲۰۱3 
 )CMO( میالدی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی بین المللی
ش��رکت پپسی کو )PepsiCo( مشغول به کار بود. سپس 
 )S.C. Johnson & Son( به ش��رکت  جانسون و س��ان
 )COO( پیوس��ت و در آنجا به عنوان مدیر ارشد عملیات
فعالی��ت کرد. در این مقاله چند قانون طالیی موفقیت را از 
زبان این مدیر ارش��د معرف��ی می کنیم که مدت زیادی در 

شرکت های بزرگ و بین المللی فعالیت کرده است.
پیش بینی آینده کار س��خت و بیهوده ای اس��ت، اما این 
بدی��ن معنا نیس��ت که دس��ت از تالش بکش��یم. من طی 
فعالیت��م در پپس��ی  کو  ب��ه این نتیجه رس��یدم در دنیای 
کس��ب و کار، انطباق سریع با تغییراتی که ایجاد می شوند، 
از روشن بینی و درک درست از وضعیت کسب و کار، فایده  

بیشتری دارد.
ش��اید هر کسی نظرات و عقاید مختص به خود را داشته 
باشد، اما یک چیز ملموس است: ما در دنیایی از ارتباطات 
جهانی فعالیت می کنیم که تمام حرکات مان را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
ما در دنیای کسب و کار حضور داریم و می دانیم این امر 
نحوه  گس��ترش فعالیت مان در بازارهای جدید، محصوالتی 
که ارائه می دهیم و مصرف کنندگانی که باید هدف بگیریم 

را تحت تاثیر قرار می دهد.
انق��الب ارتباطات دیجیتال��ی، قوانین مربوط به تعامالت 
پیرامون مان را از نو می س��ازد. پس در این وضعیت چه کار 
می توانیم بکنیم تا در میان تغییرات سریع و پرتنش یا بهتر 

بگوییم در »زمانه  ابهام«، موثرتر عمل کنیم؟
در ادامه، شش قانون طالیی موفقیت را بیان می کنیم که 
سلمان امین در طول دوران کاری اش به دست آورده است:

۱. توانایی یادگیری سریع را به دست آورید
من ابتدا بازاریاب و س��پس مدیر کس��ب و کار ش��دم. از 
تم��ام وظایفم چیزی یاد گرفت��ه ام و همواره تالش کرده ام 
از هر مدیری که داش��ته ام، حداقل یک نکته بیاموزم. برای 
اینکه همه چیز را در حد عالی یاد بگیرم، همیشه به شغلم 
به عنوان یک ماراتن نگاه می کنم. پس حتی اگر به س��مت 
ب��اال و برخالف جهت باد می دوید، باز هم اس��تقامت خود 
را حفظ کنید، تکنیک یاد بگیرید و در مس��یر رس��یدن به 

هدف تان مصمم باشید.
۲. با دقت گوش کنید

ما اغلب با کس��انی حرف می زنیم که در سلس��له مراتب 
مدیریتی مان به ما نزدیک تر هس��تند، اما باید س��عی کنیم 
ب��ه همه گوش دهی��م. حتی سرس��خت ترین مخالفان هم 

درس های ارزش��مندی به ما خواهند داد. وقتی مدیر شعبه  
پپسی در بریتانیا بودم، چند گروه طرفدار سالمت، تبلیغات 
نامطلوبی منتش��ر کردند و محصوالت ما را مورد انتقاد قرار 
دادند. به راحتی می توانس��تیم به آنه��ا توجه نکنیم، اما ما 
زمان��ی را به این فعاالن متعهد اختص��اص دادیم، به آنچه 
می گفتن��د گ��وش دادی��م و در نهایت توانس��تیم به روش 

موثری، درباره  موضع خودمان تجدیدنظر کنیم.
3. پذیرای تغییرات باشید

من می دانس��تم تنها کافی نیس��ت به توصیه های فعاالن 
س��المت گوش کنیم، بلکه باید دس��ت به کار شویم. بدین 
ترتیب موفق شدیم چربی اش��باع شده موجود در چیپس 
واکر را پایین بیاوریم و در نهایت اسپانسر کمپین ضدچاقی 

»تغییر برای زندگی« )Change۴life( شدیم.
ما از تغییرات، پیوسته استقبال کردیم و در مقابل بسیاری 
از فعاالن حوزه س��المت به پیروزی رس��یدیم. به آنها ثابت 
کردیم برای نظرات ش��ان ارزش قائل هستیم و می خواهیم 
تغییرات��ی ایجاد کنی��م و قصد داریم با خواسته های ش��ان 
همراه ش��ویم. این مسئله تاثیر بس��زایی روی روابط  مان با 

مصرف کنندگان سالمت گرای مان در بریتانیا داشت.
۴. یاد بگیرید شکست را بپذیرید

به عقیده  آلفرد تنیسون، شاعر بزرگ انگلیسی، اگر سعی 
کنید و شکس��ت بخورید، بهتر از این است که هیچ تالشی 
نکنی��د. اگ��ر به دنب��ال موفقیت های ب��زرگ و جایگاه واال 
هس��تید، باید دس��ت به اقدام بزنید و حرکت کنید، بدون 
ش��ک در این مسیر با شکس��ت های زیادی مواجه خواهید 
شد. البته شکست شغلی با شکست شخصی متفاوت است 
و نباید این دو را یکس��ان بدانید. شکست در مسیر رسیدن 
به هدفی ارزشمند، هرگز نباید شخصی محسوب شود. اگر 
اجازه دهید ای��ن اتفاق بیفتد، جامعه مملو از افراد ترس��و 
خواهد ش��د. شکست تجربه  با ارزش��ی است که باید از آن 
بیاموزیم. هر انس��ان بزرگی در مسیر کاری اش حداقل یک 
شکس��ت بزرگ و حتی بیش��تر از یکی، داش��ته است، اما 
انسان های بزرگ توانس��ته اند از شکست ها چیزی بیاموزند 

و به پیشرفت برسند.
5. پایه  فلسفِی قدرتمندی داشته باشید

در اغلب مواقع شرکت ها به بیانیه  ماموریت )بیانیه  هدف( 
سازمان شان بی توجهی می کنند و این بیانیه برای شان تنها 
چیزی اس��ت که باید در وب س��ایت ها ق��رار دهند یا حتی 
روی دیوار اتاق ها بزنند. هدف و ماموریت سازمان باید ابزار 
قدرتمندی باشد؛ نقشه  راهی برای آینده. در شرکت پپسی، 
 Performance( »بیانیه  هدف م��ا »عملکرد هدفمن��د

with Purpose( ب��ود، یعن��ی ایج��اد رش��دی پایدار با 
س��رمایه گذاری در آین��ده ای بهتر برای مردم. ش��اید این 
هدف خیلی بلندپروازانه به نظر برس��د، اما دس��تورالعملی 
مهیا می کند برای بحث درون شرکت و لیستی از کارهایی 
که باید انجام دهیم و کارهایی که نباید انجام دهیم. وقتی 
گرفتار ابهام و دودلی شوید، این امری حیاتی است. شرکت 
پپس��ی ناگزیر در مس��یرهای متنوعی حرکت می کند، اما 
می دانیم اگر به اصول اساس��ی مان توجه کنیم، شما خیلی 

هم از ما دور نخواهید شد.
۶.به آنچه سازمان تان ارائه می دهد، ارزشی بیشتر بدهید

به آنچه ش��ما و سازمان تان می توانید ارائه دهید، بینشی 
فراتر بدهید. در حال حاضر، مش��تریان به دنبال ارزش های 
پیش��نهادی )Value Proposition( هس��تند. دیگ��ر 
دوران مدیر، ش��رکت و محصول فاقد ش��خصیت به پایان 
رس��یده اس��ت. اکنون دغدغه تنها فروش محصول یا ارائه 
خدمات نیس��ت، بلکه برقراری و حفظ رابطه اهمیت دارد؛ 
آن ه��م وقتی که ارزش ها و عواطف، نس��بت به گذش��ته، 

جدی تر گرفته می شود.
در دنیای امروز باید به مش��تریان نشان دهیم جامعه ای 
را که در آن زندگی می کنن��د درک می کنیم، می دانیم به 
چ��ه چیزهایی بیش��تر اهمیت می دهند، خواه در ش��کلی 
وسیع تر، تصویب سیاست هایی برای کاهش اثرات نامطلوب 
زیس��ت محیطی شرکت پپس��ی باش��د و خواه همکاری با 
کش��اورزان محل��ی و گروه ه��ای مختل��ف اجتماعی برای 
اس��تفاده از امکانات تولیدی مان در جهت بهبود بهداش��ت 
آب و تس��هیل دسترس��ی به آن. اگ��ر بتوانیم اهمیت خود 
را ب��ه این چالش ها نش��ان دهیم، برندهای م��ان به جایگاه 
باالیی خواهند رس��ید. در نتیجه، اینک��ه آنها ما را بپذیرند 
ی��ا نه، بس��تگی به ای��ن دارد که چقدر ما را به خودش��ان 
و مشکالت ش��ان مربوط می بینند. آنها باید احساس خوبی 

نسبت به ما پیدا کنند.
ای��ن برخورد ما را مج��اب می کند ب��ه درون مان نگاهی 
بیندازیم و با آنچه می خواهیم به دست آوریم، هم در سطح 
ش��خصی و هم سازمانی، هماهنگی بیشتری پیدا کنیم، اما 
اگر متعهد ش��وید، البته تعهد بسیار بزرگی هم هست، شما 
و کس��ب و کارت��ان می توانید نیازها و خواس��ته های تمام 
مش��تریان تان را ب��رآورده کنید که به دنب��ال محصوالتی 
هس��تند ک��ه بتوانن��د نیازش��ان را تامین ک��رده و به آنها 
اطمینان کنند. در دنی��ای پرابهام که هیچ تضمینی وجود 

ندارد، این امر ارزش زیادی دارد.
inc/ucan :منبع

6 قانون طالیی برای موفقیت کسب و کارتان

کابوس پررنگ تحریم: گوگل در حال شناسایی IPهای ایرانی است
از چند روز پیش برخی کاربران در ش��بکه های اجتماعی گزارش داده اند که گوگل در حال شناس��ایی 
IPهای ایرانی علی رغم اس��تفاده از برنامه های تغییر IP نظیر VPN اس��ت و به همین شکل، ارائه برخی 
س��رویس های تحریم ش��ده به کاربران ایرانی را متوقف کرده اس��ت. هنوز علت این موضوع به طور دقیق 
مش��خص نیست اما کارشناسان فنی حدس و گمانه های متفاوتی در این باره دارند که بیشتر آنها مربوط 

به لو رفتن IPها )پدیدهIP Leak( است.
به گزارش دیجیاتو، اکنون این احساس خطر وجود دارد که گوگل با یک تغییر سیاست ساده می تواند 
میلیون ها کاربر ایرانی و هزاران کسب وکار داخلی را تحت تاثیر خود قرار دهد. در این میان باید گفت که 
بس��یاری از این سرویس ها هیچ معادل قدرتمندی در داخل کشور ندارند و برخی مدل های بومی موجود 

نیز پاسخگوی نیاز کاربران ایرانی نیستند.
در ابتدای امر برخی از یوتیوبرهای ایرانی خبر از کاهش درآمدشان به واسطه شناسایی بازدیدکنندگان 
از داخل کشور توسط یوتیوب دادند؛ یوتیوب این کاربران را شناسایی می کرد و در ازای تماشای آنها هیچ 
درآمدی به یوتیوبر نمی داد، اما به نظر می رسد موضوع پیچیده تر از صرفا سرویس یوتیوب باشد به طوری 
که برخی کاربران اعالم می کنند که استفاده از بعضی ابزارهای گوگل مانند Analytics حتی با استفاده 
از VPN برای آنها شدنی نیست. کارشناسان می گویند گوگل در حال حاضر نزدیک به ۲۰ تا ۲5 درصد 

کاربران ایرانی را تشخیص می دهد ولی بیم این می رود که این تعداد بیشتر هم بشود.
به نظر می رس��د برخی از س��ایت های دیگر نظیر اسپاتیفای که خود از خدمات گوگل استفاده می کنند 

نیز به شکل مستقیم یا غیرمستقیم چنین سیاستی را اعمال کرده اند.
این موضوع هنوز به طور رس��می توس��ط گوگل اعالم نشده و از همین رو نمی توان به طور دقیق گفت 
که چه اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت، اما موضوع مش��خص این اس��ت که گوگل در حال حاضر مشغول 
شناس��ایی کارب��ران ایرانی اس��ت. در مورد موضوعی چ��ون یوتیوب بس��یاری از تبلیغ دهندگان از گوگل 
خواس��ته بودند که تبلیغات را در کش��ورهایی که امکان خریداری شدن محصول شان وجود ندارد پخش 
نکند و در مورد دیگر سرویس ها نیز به نظر می رسد که گوگل قصد دارد تا تحریم های خود را موثرتر کند. 
قوانین جدید مالیاتی در آمریکا می تواند یکی از دالیلی باش��د که گوگل س��خت گیری خود را در این باره 
بیشتر کرده است و این موضوع می تواند طی روزهای آینده سختگیرانه تر هم بشود، چراکه جدا از گوگل 
برخی از دیگر س��رویس ها نظیر اسپاتیفای نیز سیاست های س��ختگیرانه تری نسبت به شناسایی کاربران 

ایرانی و عدم ارائه سرویس به آنها را پیش گرفته اند.
پی��ش از این کاربرانی ک��ه در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالی��ت می کردند نیز با موضوع 
فیکس ماندن IP و یا لو رفتن IPهای شان آشنایی بیشتری دارند. در حال حاضر همین اتفاق برای اکثر 
کاربران ایرانی رخ داده اس��ت، در واقع کاربران حتی با وجود اس��تفاده از VPN توس��ط گوگل به عنوان 

کاربر ایرانی شناسایی می شوند.
گوگل چطور کاربران ایرانی را شناسایی می کند؟

یکی از دالیل لو رفتن IP کاربران ایرانی احتماال به خاطر اس��تفاده از VPNهای رایگان اس��ت. برای 
اینکه بفهمید آیا دچار IP Leak ش��ده اید یا خیر می توانید با ورود به این س��ایت موارد موردنظر را چک 
کنید، اگر گزینه v۶ در اینجا کش��وری به جز کش��وری که با VPN به آن وصل ش��دید نشان داده شود 

)مثال ایران( باید از VPN دیگری استفاده کنید.
در کنار این مورد بهتر اس��ت تس��ت DNS Leak را هم انجام دهید. بعد از باز کردن این سایت، روی 
گزینه Extended Test کلیک کنید و اگر در بین IPها گزینه کشور ایران را دیدید، باید به فکر تغییر 
اب��زار تغییردهنده IP خود باش��ید. در نهایت مش��کالتی مانند لو رفت��ن WebRTC نیز وجود دارد که 
می توان با ورود به این س��ایت نیز آن را س��نجید و با استفاده از افزونه هایی برای مرورگر کروم )مانند این 

مورد( و یا این افزونه برای فایرفاکس، تا حد زیادی از نشت اطالعات آن جلوگیری کرد.
اکث��ر VPNه��ای رایگان یا حتی مطرح فقط آدرس IP م��ا را مخفی می کنند و نمی توانند جلوی این 
نش��ت ها را بگیرند. از آنجایی که بحث حریم خصوصی در میان اس��ت، برای جلوگیری از این مسئله باید 

اقدامات مناسبی انجام داد، هرچند این موارد هم ۱۰۰ درصد این مشکل را حل نمی کند.
در یک جمع بندی کلی باید گفت انتخاب VPN مناس��ب، انتخاب مرورگر مناسب، جلوگیری از نشت 
DNS و در نهایت جلوگیری از نش��ت WebRTC، فیکس کردن تایم زون و لوکیش��ن می تواند تا حد 
زیادی مانع از این تحریم های گوگل الاقل در بازه زمانی فعلی شود. در مورد تایم زون و لوکیشن )تغییر 
لوکیش��ن و ساعت سیستم به طور همسان با VPN کشوری که استفاده می کنید( می توان از افزونه های 

مختلفی نظیر این مورد برای گوگل کروم استفاده کرد.
این پایان راه نیست

طرح بهرنگ نامداری که اشاره به موضوع »از بیرون تحریم، از داخل فیلتر« دارد می تواند وصف مناسبی 
برای حال و هوای این روزهای کاربران ایرانی باش��د که در آستانه سال جدید، عیدی »تشدید تحریم «ها 

را از گوگل دریافت کرده اند.
در نهایت نباید فراموش کرد که گوگل راه های زیادی برای تشخیص کاربران ایرانی دارد. مانند استفاده 
از زبان سیستم و موارد بی شمار دیگری که اگر گوگل بخواهد سختگیری خود را بیشتر کند، می تواند از 
آنها برای شناس��ایی IPها اس��تفاده کند. در واقع این موارد گفته شده در سطور فوق در نهایت نقش یک 

راهکار فعلی و به اصطالح دم دستی را ایفا می کند.
گ��وگل پی��ش از این بارها و باره��ا کاربران و کس��ب وکارهای ایرانی را به طرق مختلف مورد تش��دید 
تحریم های خود قرار داده و برخی از این موارد بعد از گذر زمان به حالت قبلی بازگشتند و یا کسب وکارها 
راه��ی ب��رای دور زدن آنها پیدا کرده اند. هرچند وزارت امور خارجه پیش تر گفته بود برخی از تحریم های 
گوگل علیه کاربران ایرانی غیرقانونی اس��ت و پیگیر آنهاس��ت، اما به نظر نمی رسد اتفاق جدیدی در این 
رابطه رخ داده باش��د. باید دید که سیاس��ت آینده این ش��رکت دقیقا می خواهد در قبال کاربران ایرانی 

چگونه باشد.
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