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بودجه سال 99 به اولین آزمون مجلس یازدهم تبدیل می شود؟

کلیات بودجه ۹۹ 
رد شد

فرصت امروز: نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات بودجه سال آینده مخالفت کردند. کلیات الیحه بودجه سال ۹۹ دیروز 
در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۶۷ رأی موافق، ۱۱۴ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ 
نماینده حاضر با کلیات الیحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند. مسعود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه مجلس را برعهده داشت، با 
اشاره به رأی مخالف مجلس به کلیات بودجه گفت: با این اوضاع بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتماال به مجلس یازدهم 

موکول می شود. در این میان، مخالفان بودجه سال ۹۹ در صحن علنی مجلس، به مسائلی همچون عدم شفافیت، عدم وجود...

 قطعه یک آزادراه تهران – شمال
امروز افتتاح می شود
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رکورد تاریخی در بازار سرمایه ایران

شاخص بورس نیم میلیونی شد

29 تعریف از برندینگ از زبان 29 کارشناس
برترین کارآفرینان جهان چه تحصیالتی دارند

راهکارهای مدیریت سئو در عصر کنونی
بازاریابی محتوا با 9 ابزار کارآمد

چرا بسته بندی محصوالت اهمیت دارد؟
ترندهای برندسازی در حوزه استارت آپ ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس میلیون ها دالر در 
فناوری انقالبی معدن کاوی 
لیتیوم سرمایه گذاری می کند

4 این روز هـا قیمت دالر کانال 15 هـزار تومان را رد 
کرده است و برخی ها این افسارگسیختگی...

سررسید گواهی سپرده ریالی
چقدر در به هم ریختن بازار ارز موثر بوده است؟

 رد پای میراث »سیف«
در افزایش قیمت ارز

یادداشت
آنچه بر تجارت میان ایران و 

اروپا گذشت

تج��ارت خارجی هم��واره از 
ابزاره��ای مهم جوامع بش��ری 
برای گس��ترش نفوذ اقتصادی 
و سیاسی و افزایش سطح رفاه 
جامع��ه بوده اس��ت. در دوران 
معاص��ر و با پیچیده تر ش��دن 
مناس��بات می��ان کش��ورها و 
تغییر سبک زندگی در جوامع 
گوناگون، این اهمیت به میزان 
قابل مالحظ��ه ای فزونی یافته 
اس��ت. اقتصاد، محور مناسبات 
بین المللی است و تجارت، ابزار 
توازن در این مناسبات و میزان 
تثبیت کشورها در جایگاه های 
ویژه و تعیین کننده اس��ت. اما 
ای��ن امر برای کش��ورهایی که 
مناسبات  در  تنش هایی  دارای 
هس��تند،  خود  غیراقتص��ادی 
حائز اهمیتی دوچندان اس��ت. 
ص��ادرات مؤث��ر، هدفمند و با 
برنام��ه عالوه بر رون��ق تولید، 
و  تولی��د  کیفی��ت  افزای��ش 
ارزآوری برای کش��ور، س��بب 
دیپلماتی��ک  رواب��ط  تثبی��ت 
ه��م خواهد ش��د. در س��مت 
مقاب��ل، اندازه بازار هر کش��ور 
تعیین کنن��ده می��زان اهمیت 
آن ب��رای س��ایر کش��ورها در 
مناس��بات سیاس��ی-اقتصادی 

کش��ورهای  اس��ت. 
3اروپایی در سال های...

سه شنبه
6 اسفند
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نتیج��ه یازدهمین دوره انتخابات مجل��س، تغییر حداکثری در چهره 
سیاس��ی پارلمان را رقم زد و اکثری��ت نمایندگان مجلس فعلی حداقل 

برای چهار سال آینده در پارلمان حضور نخواهند داشت.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، ماراتن ۷ هزار کاندیدای��ی انتخابات مجلس 
یازده��م در مرحله اول به پایان رس��ید و تکلیف اکثریت کرس��ی های 
نمایندگی مجلس برای چهار س��ال آینده روش��ن شد؛ انتخاباتی که در 
آن ۲۴ میلی��ون و ۵۱۲ ه��زار و ۴۰۴ نفر پای صندوق های رأی رفتند و 

مشارکت ۴۲.۵۷درصدی را رقم زدند.
در نتیج��ه همی��ن انتخابات هم چهره سیاس��ی پارلم��ان یازدهم در 
مقایس��ه با پارلمان دهم تغییر حداکثری را شاهد خواهد بود و برخالف 
مجل��س فعلی که طیف هایی از اصولگرایان، اصالح طلبان و مس��تقلین، 
س��همی به نسبه مساوی در کرس��ی های نمایندگی مجلس داشتند، در 
مجلس یازدهم اکثریت صندلی ها توس��ط نمایندگان اصولگرا فتح شده 
اس��ت و اصالح طلبان و مس��تقلین حضوری کم رمق را خواهند داشت؛ 
حض��وری که ی��ا از آن اقلیت قدرتمند را خواهند س��اخت یا به انزوای 

پارلمانی می روند.
اما از نکات قابل توجه ای��ن انتخابات، تغییر ۱۰۰درصدی نمایندگان 
برخی اس��تان ها از جمله خراسان ش��مالی، خراسان جنوبی و مازندران 
بود؛ نمایندگانی که یا شانس حضور در میدان رقابت را نیافتند یا اگر در 
انتخابات حضور داش��تند رأی الزم و کافی برای ماندگاری در بهارستان 

را کسب نکردند.
باس��ابقه ها و ش��اخصین مجلس فعل��ی هم یا نیامدن��د همچون علی 
الریجانی، فالحت پیشه و محبی نیا، یا ردصالحیت شدند چون مطهری، 
تاب��ش، قاضی پور، کوهکن و محمود صادقی، یا اصال رأی نیاوردند چون 
عالءالدین بروجردی، یوس��فیان مال، محمود بهمن��ی، کاتب، الهوتی و 
اسداهلل عباسی. در مقابل برخی قدیمی های پارلمان به بهارستان رجعت 

کردند نظیر آقاتهرانی، نادران، غضنفرآبادی و جوکار.
حضور پرتع��داد دولتم��ردان احمدی ن��ژاد در پارلمان آین��ده نیز از 
ن��کات جالب این انتخابات ب��ود؛ دولتمردانی که یا وزی��ر بوده اند چون 
شمس الدین حسینی، نیکزاد، مصری و حاجی بابایی یا استاندار همچون 

احمدی بیغش و عباس زاده مشکینی.
در ادامه گزارش حاضر،  به تحلیل اس��تانی یازدهمین دوره انتخابات 

مجلس شورای اسالمی پرداخته ایم.
* آذربایجان ش��رقی: براساس آمار رسمی که تا لحظه تنظیم گزارش 
توس��ط ستاد انتخابات وزارت کشور اعالم شده، تکلیف نمایندگان همه 
حوزه های انتخابیه استان آذربایجان شرقی مشخص شده است. براساس 
این آمار کرس��ی نمایندگی سلمان خدادادی در ملکان که از نمایندگان 
پرحاشیه مجلس فعلی بود به سیدعلی موسوی رسیده است. نمایندگان 
حوزه های انتخابیه بناب، مرند و جلفا، میانه، مراغه و عجب شیر، ورزقان، 
شبس��تر، کلیبر، اهر و هریس و بس��تان آباد در مجلس دهم تغییر کرده 
و چهره های��ی جدید جای آنه��ا را در پارلمان یازده��م خواهند گرفت. 

پزشکیان هم در صدر آراء نمایندگان تبریز قرار دارد.
* آذربایجان غربی: در استان آذربایجان غربی هم تغییرات چشمگیر 
بوده است. شهروز برزگر با کرسی نمایندگی خداحافظی کرده و یعقوب 
رض��ازاده نماینده س��لماس در پارلمان بعدی اس��ت. محبی نیا که عزم 
کاندیداتوری نکرده بود غایب ش��اخص این اس��تان است. همچنین در 
مجل��س بعدی خب��ری از نادر قاضی پور هم نخواهد بود. بر این اس��اس 

در حوزه های انتخابیه س��لماس، ش��اهین دژ، تکاب و میاندوآب، نقده و 
اش��نویه، خوی و چایپاره، پیرانشهر، بوکان، ماکو و دو کرسی نمایندگی 

ارومیه شاهد جابه جایی چهره ها هستیم.
* اس��تان اردبی��ل: اس��تان اردبیل هم ب��ا تغییراتی در کرس��ی های 
نمایندگی اش در چند حوزه انتخابیه همراه بوده است. مشکین شهر در 
مجل��س یازدهم محمود عب��اس زاده را به عنوان نماینده به خود خواهد 
دید. حوزه های انتخابیه پارس آباد و بیله سوار، خلخال و گرمی هم تغییر 
نماینده داش��ته اند. تکلی��ف نمایندگان اردبیل به صورت رس��می هنوز 

مشخص نشده است.
* اس��تان اصفهان: براساس آمار رس��می ستاد انتخابات وزارت کشور 
م��ردم اصفه��ان با هر پنج نماین��ده فعلی خود خداحافظ��ی کرده و به 
لیست ش��ورای وحدت متشکل از چهره های جدید رأی اعتماد داده اند. 
حوزه های انتخابیه فریدن، فریدونشهر و چادگان، مبارکه، خمینی شهر، 
نایین، نطنز، لنجان و گلپایگان هم تغییر نماینده داشته اند. خداحافظی 
کوهکن چهره اصولگرا و ابطحی عضو جبهه پایداری از نمایندگی مردم 
این استان از بارزترین تغییرات بوده است. همچنین انتخابات در لنجان 

و سمیرم به مرحله دوم کشیده شده است.
* استان البرز: نتیجه انتخابات در حوزه های انتخابیه استان های البرز 
حکای��ت از تغییر ۱۰۰درصدی نمایندگان این اس��تان دارد. کولیوند و 
عزیزاکبری��ان با نمایندگی کرج خداحافظی کرده و مهدی عس��گری تا 
این لحظه نماینده قطعی این شهر است. در مرحله دوم تکلیف نماینده 
دوم این ش��هر مشخص خواهد شد. فاطمه اجرلو نماینده سابق مجلس 
یکی از مدعیان این انتخابات اس��ت. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی 
دولت احمدی نژاد هم بعد از چهار س��ال نمایندگی جای خود را به علی 

حدادی داد.
* اس��تان ایالم: همانند اس��تان البرز، نتیج��ه انتخابات در حوزه های 
انتخابیه اس��تان ایالم هم حکایت از تغییر ۱۰۰درصدی نمایندگان این 
اس��تان دارد. انتخابات در دهلران و دره شهر استان ایالم هم به مرحله 
دوم رفت اما تکلیف حوزه انتخابیه ایالم، ایوان و چرداول مش��خص شد 
و دو چه��ره جدی��د جایگزین نمایندگان فعلی این حوزه ش��دند. مردم 
ای��الم به یک زن هم در ای��ن دوره از انتخابات اعتماد ک��رده و او را به 

بهارستان فرستادند.
* اس��تان چهار محال و بختیاری: مردم چهار حوزه انتخابیه اس��تان 
چهار مح��ال و بختیاری هم نمایندگان خود را تغییر داده و چهره هایی 
جدید را به بهارس��تان فرستادند. در شهر کرد اردشیر نوریان جای خود 
را ب��ه احم��د راس��تینه داد و نماینده زن بروجن ه��م جایش را به یک 

نماینده مرد داد
* اس��تان سمنان: استان سمنان چهار حوزه انتخابیه دارد، که در هر 
چهار حوزه با تغییر نمایندگانش همراه شده است. حذف غالمرضا کاتب 

از مهم ترین تغییرات در چهره نمایندگان این استان است.
* استان سیستان و بلوچستان:  انتخابات در استان سیستان و بلوچستان 
هم تغییراتی را س��بب ش��ده، اما چند نماینده فعلی این استان بر کرسی 
نمایندگ��ی خود ابقا ش��ده اند. حبی��ب اهلل دهمرده در مجل��س آینده نیز 
نمایندگی زابل و حس��ینعلی شهریاری نمایندگی مردم زاهدان را عهده دار 
خواهن��د بود. حوزه های انتخابیه ایرانش��هر، چابهار، خاش، س��راوان و یک 
کرسی از زابل و یک کرسی از زاهدان با تغییر نمایندگان همراه بوده است.
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تحلیل استانی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی

تغییر چهره سیاسی پارلمان یازدهم

رضی حاجی آقامیری
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران



فرصت امروز: صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعالم کرد که ش��یوع 
ویروس »کرونا« می تواند بهبود شکننده اقتصاد جهان را در معرض خطر 
قرار دهد. این بیانیه در حالی منتش��ر ش��ده که وزرای مالی کش��ورهای 
گروه ۲۰ نیز در ش��هر ریاض، پایتخت عربس��تان گرده��م آمده اند تا در 
م��ورد روش های مهار اثرات »کرونا« بر اقتصاد جهانی به بحث و گفت وگو 

بپردازند.
به گزارش فرانس ۲۴، کریس��تالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی 
پول بعد از نشس��ت دو روزه نشس��ت گروه ۲۰ گفت: »رشد جهانی بعد از 
بازگش��ت متوسط در سال جاری به 3.3درصد رسید که این رقم در سال 

گذشته ۲.۹درصد بوده است.«
جورجیوا به روند آهسته بازگشت رشد اقتصادی به وضعیت عادی اشاره 

کرد و گفت: »روند بازگشت بسیار شکننده است.«
ب��ه گفته رئیس صن��دوق بین المللی پ��ول، ویروس »کرون��ا« فعالیت 
اقتصادی چین را مختل کرده و در نتیجه می تواند روند بهبود رشد جهانی 

را نیز در معرض خطر قرار دهد.
جورجیوا همچنین تأکید کرد که شیوع ویروس »کرونا« می تواند رشد 
اقتصادی چین را به ۵.۶درصد برس��اند که ای��ن میزان، چهار دهم درصد 
)۰.۴( پایین تر از چشم انداز رشد اقتصادی چین در ماه ژانویه )دی- بهمن( 

است.
بنا بر آخرین خبرهای رسمی تا پایان روز یکشنبه در مجموع ۷۸ هزار 
و ۷۲۴ نفر در س��طح جهان به »کرونا ویروس« مبتال شده ا ند که ۷۶ هزار 
و ۹3۶ نفرشان در چین هستند. همچنین از این تعداد، ۲ هزار و ۴۶۲ نفر 

فوت شده ا ند که ۲هزار و ۴۴۲ نفر آن چینی هستند.
»کرونا« بیماری نظام سرمایه داری را نمایان کرد

در این میان، با شیوع ویروس »کرونا« در چین و سرایت آن از سرزمین 
اژدهای زرد به دیگر کشورهای جهان، بحث ها درباره تاثیر این ویروس بر 
نظام سرمایه داری، در رسانه های غربی باال گرفته است، به طوری که شیوع 
»کووید-۱۹« باعث اخت��الالت جدی در زنجیره تولید و توزیع در صنایع 
مختلف شده و کاستی های نظام سرمایه داری را در سطوح مختلف، آشکار 
کرده است. در همین زمینه، آلکس کالینیکوس، اقتصاددان و سیاستمدار 
چپ گرا بریتانیایی در یادداشتی در روزنامه »سوسیالیست ورکر« به ابعاد 
بحران ناشی از شیوع »کرونا« در نظام سرمایه داری جهانی پرداخته است. 

در یادداشت کالینیکوس می خوانیم:
»هنوز خیلی زود است که بگوییم اپیدمی »کووید-۱۹« به عنوان آخرین 
ش��یوع بیماری های نوع »کروناویروس« تا چه اندازه جدی است. در حال 

حاضر، تعداد بسیار بیشتری از مردم در نتیجه شیوع این ویروس به نسبت 
شیوع سارس در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰3 کشته شده اند، اما آنچه در این میان 
مسلم است، آن اس��ت که ویروس کرونای جدید مانند اشعه ایکس عمل 
کرده و ساختار متغیر اقتصاد جهانی را آشکار می کند. سارس نیز همچون 
کرونا از چین آغاز شد، اما ابعاد اقتصاد چین در حال حاضر چهار برابر سال 

۲۰۰۲و ۲۰۰3 است.
کرون��ا در ح��ال حاضر، دومین اقتصاد بزرگ جهان را فلج کرده اس��ت. 
دولت چین پس از مدت ها دس��تور داد که مردم پس از تعطیالت سال نو 
چینی به سر کار خود بازگردند، اما در روز چهارشنبه هفته گذشته میزان 
تردد در چین در مقایس��ه با همین روز در سال گذشته ۸۵درصد کاهش 

یافته است.
رئی��س اتاق بازرگان��ی اتحادیه اروپا در چین تخمین می زند که رش��د 
اقتصادی س��ه ماهه اول س��ال ۲۰۲۰ در چین به ۲درصد کاهش می یابد. 
در س��ه ماهه مشابه س��ال ۲۰۱۹ نرخ رشد اقتصادی چین ۶.۴درصد بود. 
چین بزرگ ترین صادرکننده جهان و بزرگ ترین واردکننده مواد اولیه در 
جهان است بنابراین کاهش رشد اقتصادی این کشور تأثیر جدی و زیادی 

بر عرضه و تقاضای جهانی کاال و خدمات خواهد گذاشت.
تاجران چینی در حال کاهش سفارش��ات خ��ود برای کاالهای مختلف 
همچ��ون مس و گاز هس��تند. چی��ن واردات مرغ زن��ده از ایاالت متحده 
را آغاز کرده اس��ت تا زنجیره تامین غذای گوش��تی خ��ود را که به دلیل 
محدودیت ه��ای جابه جایی امکان تغذیه و انتقال آنها وجود ندارد، تقویت 
کند، اما از سوی دیگر، شدیدترین آسیب در بخش عرضه به اقتصاد جهان 

وارد می شود.
نقش چین در پروسه بازسازماندهی جهانی تولید

عروج چین به عنوان بزرگ ترین اقتصاد تولیدی جهان بخشی از پروسه 
بازسازماندهی جهانی تولید است. کنسرس��یوم ها و شرکت های فرامرزی 
جهانی، ش��بکه های تولید جهانی را توسعه داده و از نیروی کار در شرق و 
جنوب شرقی آسیا استفاده می کنند. نمونه کالسیک این گونه کمپانی ها، 
ش��رکت تایوانی فاک��س کان )بزرگ ترین تولیدکننده قطع��ات رایانه ای و 
الکترونیکی جهان( است که بیش از یک میلیون کارگر برای مونتاژ قطعات 

محصوالت اپل در چین را به استخدام خود درآورده است.
دولت چین در تالش است تا اقتصاد خود را از نظر پیشرفت تکنولوژی 
ارتقا ببخشد. چین خواهان گسترش فعالیت های سودمندی چون تحقیق 
و توس��عه اس��ت. ش��رکت های فرامرزی، فعالیت هایی از این دست را در 
کشورهای خود انجام می دهند و چین خواهان انتقال این فرآیند به خاک 

خود اس��ت. اکنون چین 3۰درصد از صادرات جهانی قطعات الکتریکی و 
الکترونیک��ی را در اختیار دارد. غول های اقتصادی آس��یا به همراه ایاالت 
متحده تا حد بسیار زیادی به ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل صادراتی 

از چین وابسته هستند.
مطاب��ق ادع��ای روزنامه فایننش��ال تایمز، اس��تان ووهان که ش��یوع 
»کووید-۱۹« از آنجا آغاز ش��ده، به قطب تولید و صادرات قطعات و لوازم 
جانبی خودرو در چین تبدیل ش��ده است. صادرات قطعات و لوازم جانبی 
خودرو در چین طی دهه گذش��ته س��ه برابر بزرگ تر ش��ده، در حالی که 

صادرات موتور در همین مدت زمان، چهار برابر شده است.
در ح��ال حاضر، تولید صنعتی سراس��ر جهان در رکود قرار دارد، 
اما صنعت خودرو به دلیل وابس��تگی به زنجیره های عرضه جهانی 
در وضعیتی آس��یب پذیرتر ق��رار دارد. یک مقاله نویس فایننش��ال 
تایمز نیز خاطرنش��ان کرده است که دیزل گیت )رسوایی آالیندگی 
خودروهای فولکس واگن(، آینده نامش��خص موتورهای درون سوز و 
ظهور وس��ایل نقلیه الکتریکی، موانع تجاری برگزیت و جنگ های 
تج��اری که کاخ س��فید آغازکننده آن بوده اس��ت، باعث ش��ده اند 
تا ش��رکت های ب��زرگ تولیدکننده اتومبیل در ح��ال حاضر دچار 
مش��کالت جدی ش��وند. همه این اتفاقات به رکود اقتصادی اروپا و 

آمریکا کمک کرده است.
آسیب پذیری نظام سرمایه داری از زنجیره عرضه جهانی

در واقع، ویروس »کرونا« می تواند به عاملی برای گشودن جبهه جدیدی 
در جنگ تجاری بین ایاالت متحده و چین تبدیل ش��ود. زنجیره صنعتی 
دارو در ای��االت متحده برای س��اخت دارو، تامین مواد دارویی و تجهیزات 
پزش��کی مانند ماس��ک های ص��ورت در ح��ال حاضر به می��زان تقاضای 

تامین کنند گان چینی وابسته است.
پیتر ناوارو، مشاور تجاری دونالد ترامپ، هفته گذشته گفت: »این اتفاقات 
یک زنگ خطر برای موضوعی است که سال ها پنهان بوده، اما برای امنیت 
اقتصادی و ملی ایاالت متحده بس��یار مهم است« بنابراین »کووید-۱۹« 
تنها اثرات جهانی س��ازی را نشان نمی دهد، بلکه آسیب پذیری ما در برابر 
گس��ترش جهانی بیماری ها و وابس��تگی اقتصادی به زنجیره های عرضه 
جهانی را نیز آشکار می کند. به همین دلیل، شیوع ویروس »کرونا« ممکن 
است باعث تقالی بیش��تری در سطح جهان بر علیه جهانی سازی شود تا 
زنجیره تولید به داخل کش��ورهای دارای اقتصاد توسعه یافته بازگردد. در 
نهایت این وضعیت ناسالم، هر روز بیماری سرمایه داری معاصر را در جهان 

گسترده تر و عمیق تر می کند.«

بیانیه صندوق بین المللی پول از اثرات ویروس »کرونا« بر اقتصاد جهانی

جنگ ویروس و اقتصاد ادامه دارد

اقتصاد ایران، روزهای س��ختی را می گذراند؛ تحریم، بازگشت به لیست 
سیاه  FATF، تورم و رکود؛ در این شرایط، پای ویروس کرونا نیز به ایران 
باز ش��ده و مطمئنا تاثیر منفی بر اقتصاد ایران دارد، چنانچه کش��ورهای 
همس��ایه پ��س از تأیید خبر ش��یوع کرونا در ایران، برای حفظ س��المت 

شهروندان شان مرزهای خود را به روی ایران بسته اند.
در این میان، شیوع کرونا در کشور و میزان اثرات آن بر سیاست، اجتماع 
و اقتصاد به محل گمانه زنی صاحب نظران تبدیل شده است. در همین باره، 
زهرا کریمی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه مازندران می گوید: »اگرچه ویروس 
کرونا برای اقتصاد ایران بس��یار مصیبت بار اس��ت، اما اقتصاد ایران بیشتر 
از ضعف اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آسیب می بیند.« به اعتقاد او، 
»نتیجه پایش  اقتصاد ایران از نیاز نامتعادل ما به کشور چین و نقش این 
کش��ور در اقتصاد ایران حکایت دارد و در نتیجه، این مسائل ما را بیش از 

سایر کشورها در معرض این ریسک قرار داده است.«
او در گفت وگ��و با »پایگاه خبری اتاق ای��ران« از اثرات ویروس کرونا بر 
اقتصاد ایران می گوی��د و ادامه می دهد: »ویروس کرونا برای اقتصاد ایران 
بسیار مصیبت بار است. پس از اعمال تحریم توسط آمریکا، مجاری تجاری 
ایران بس��یار تنگ  ش��ده و بخش اعظم ارتباطات اقتص��ادی ما به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم از طریق کش��ورهای منطقه برقرار است؛ حاال که 
شیوع ویروس کرونا در ایران تأیید شده، این روزنه ها به روی اقتصاد ایران 

بسته  شده است.«
به گفته کریمی، »در ش��رایط تحریم، تج��ار ایرانی برای صادرات فلزات 
اساسی، پتروش��یمی، محصوالت کش��اورزی و ...، مبادالتی با کشورهای 
همس��ایه انجام می دهند که ممکن اس��ت کاالهای صادرات��ی ایران از آن 
مبادی به کش��ورهای دیگر هم صادر ش��ود ولی در ش��رایط  کنونی این 

مجاری بسته می شود.«
او درباره وابس��تگی اقتصاد کش��ورهای همس��ایه به ایران هم می گوید: 
»البته اقتصاد کش��ورهای همس��ایه مانند عراق یا افغانستان هم به ایران 

وابسته هستند و بخش اصلی صادرات ما به این کشورها انجام می شود؛ این 
ش��رایط حتما در نحوه مراودات اقتصادی آنها در شرایط سخت تاثیرگذار 
خواهد بود. کمبود کاالهای ایرانی در بازار این کشورها، قیمت ها را افزایش 
می دهد و زندگی مردم را تحت فش��ار ق��رار می دهد. از این رو تداوم قطع 

ارتباط با ایران برای کشورهای همسایه نیز پرهزینه است.«
اس��تاد اقتصاد دانشگاه مازندران در پاسخ به اینکه چرا ممنوعیتی برای 
ورود چینی ها به ایران برقرار نشده بود، می گوید: »در شرایط شیوع ویروس 
کرونا ما ش��اهد هیچ بخشنامه و ممنوعیتی نبودیم. اگرچه اصوال با توجه 
به بعد مس��افت میان چین و ایران، خیلی نباید نگران آلودگی به ویروس 
کرونا می بودیم، ولی به دلیل تداوم مراودات با چین، ویروس کرونا در نقاط 
مختلف ایران منتش��ر شد.« به اعتقاد کریمی، »اگرچه ما از اول شعار »نه 
شرقی، نه غربی« می دادیم اما اقتصاد ایران به شدت به کشورهای شرقی 
به ویژه چین وابس��ته است، اما این وابستگی متقابل نیست. یعنی اقتصاد 
چین وابستگی چندانی به ایران ندارد. ایران در روابط بین المللی به دوستی 
چین نیازمند است یا در تصمیم گیری هایی مثل ورود ایران به لیست سیاه  
FATFاحیانا انتظار می رفته که چین با این اقدام مخالفت کند. وابستگی 
اقتصادی و سیاس��ی ایران به چین مان��ع از کاهش مراودات ما با چین به 

هنگام شیوع ویروس کرونا در چین بوده است.«
او ادام��ه می ده��د: »ما به لحاظ اقتصادی و سیاس��ی به همراهی چین 
و روس��یه نیاز داریم؛ در چنین ش��رایطی از خیلی از مشکالت مثل کرونا 
اغماض می کنیم. به طور مثال، وقتی کش��ورهای اروپایی ورود هواپیمایی 
ماهان را ممنوع اعالم کردند، پرواز به چین افزایش یافت. به عبارت دیگر، 
وقتی برخی راه ها بس��ته می ش��ود، ناگزیر تنها مسیر چین و روسیه باقی 
می ماند. البته روس��یه جزو ۱۰ کش��ور مهم طرف تجاری ایران نیست؛ در 
مقابل، چین در رتبه اول قرار دارد. وابس��تگی شدید اقتصاد ایران به چین 
س��بب ش��ده که هر جا ما تحت فشار قرار بگیریم به چین پناه ببریم ولی 

چین چنین وابستگی به ما ندارد و آنها از این وضعیت بهره می برند.«

ب��ه  گفته کریمی، »ه��ر روز اخبار نگران کننده ای به ش��هروندان ایرانی 
می رس��د: از سقوط هواپیمای اوکراینی تا زلزله، تحریم، قرار گرفتن ایران 
در لیست س��یاه FATF و حاال هم کرونا؛ همه اینها به اعتماد عمومی و 
به س��رمایه اجتماعی مردم ضربه می زند؛ ضربه ای که اقتصاد ایران از نبود 
سرمایه اجتماعی متحمل می شود خیلی بدتر از آسیب ناشی از شیوع کرونا 
است. ما با فشارهای مختلفی دست و پنجه نرم می کنیم. بسته شدن مرزها  
نیز عالوه ب��ر هزینه های اقتصادی به غرور مردم نی��ز ضربه وارد می کند. 
در مجموع، شرایط نامناسب کنونی، تبعاتی گسترده تر از فشار اقتصادی، 
کاهش درآمدهای ارزی و محدود شدن مجاری تجاری غیررسمی به دنبال 
دارد.« او اقتصاد ایران را ش��بیه ش��خصی می داند که از بیماری قلبی رنج 
می برد و این بار بیماری تنفس��ی هم او را تهدید می کند: »کرونا مجاری 
تنفسی اقتصاد بیمار ایران را گرفتار می کند. کرونا برای اقتصاد ایران خیلی 
پرهزینه خواهد بود. اقتصاد داخلی در بخش های خطوط هوایی، هتل ها و 
رستوران ها و ... به نحو قابل توجهی از شیوع ویروس کرونا آسیب می بیند. 
با نزدیک شدن به نوروز افزایش خرید و مسافرت می توانست بخش هایی از 
اقتصاد را به حرکت درآورد، ولی ش��یوع ویروس مردم را از سفر و خریدها 
و معامالت غیرضرور بازمی دارد و وضعیت رکودی اقتصاد ایران را وخیم تر 

می کند.«
به اعتقاد استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، »هرچند شیوع ویروس کرونا 
موقتی است و آنگونه که پزشکان می گویند با گرم شدن هوا از بین خواهد 
رفت، اما آنچه هم اکنون به اقتصاد ایران آسیب جدی وارد می کند، کاهش 
اعتماد عمومی، پایین آمدن سرمایه اجتماعی، نگرانی نسبت به آینده و در 

نتیجه عدم گرایش به سرمایه گذاری بلندمدت است.«
کریم��ی در پایان نیز گفت: »ما گرفتار مس��ائلی هس��تیم که روزبه روز 
بحرانی تر می شود، اما شیوع کرونا هر چقدر هم جدی باشد، امیدی است 
که بعد از دو ماه دیگر از بین خواهد رفت بنابراین باید برای تغییر شرایط 

اقتصادی و ایجاد چشم اندازی روشن نسبت به آینده اقدام کنیم.«

ویروس »کرونا« چقدر به اقتصاد ایران آسیب می زند؟

از شیوع »کرونا« تا ضعف سرمایه اجتماعی

دریچه

اعضای »ستاد ملی مبارزه با کرونا« معرفی شدند
تکذیب خبر »فوت 50 نفر در قم«

جهان، س��ال ۲۰۲۰ میالدی را با ن��وع جدیدی از ویروس »کرونا« با 
نام »کووید-۱۹« آغاز کرده و تاکنون این ویروس به حدود 3۰ کش��ور 
س��رایت کرده اس��ت. در ایران نیز پس از اعالم رس��می ورود »کرونا« 
توس��ط وزارت بهداش��ت، تا ظهر دوش��نبه، تعداد مبتالی��ان به ۶۴نفر 

رسیده و ۱۲ نفر نیز فوت کرده اند.
کانون ویروس »کرونا« در کش��ور، ش��هر قم اعالم ش��ده اس��ت، اما 
مواردی از ابتال در استان های تهران، مرکزی، اصفهان، گیالن، مازندران، 
همدان، قزوین، البرز و گلستان هم شناسایی شده اند. همچنین تا پایان 
این هفته مهدهای کودک، مراکز روزانه بهزیستی، مدارس و دانشگاه ها 
در برخی از این اس��تان ها تعطیل شده است. محمدباقر نوبخت، رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه نیز از تخصیص مبل��غ ۵3۰ میلیارد تومان به 
وزارت بهداش��ت برای پیش��گیری و مقابله با ویروس »کرونا« خبر داده 

است.
آخرین خبرها از میزان شیوع »کرونا«

در ای��ن میان، صبح دوش��نبه خب��ری عجیب و ترس��ناک به نقل از 
نماینده مردم قم در مجلس اعالم ش��د ک��ه بالفاصله با تکذیب وزارت 
بهداشت روبه رو ش��د. احمد امیرآبادی فراهانی دیروز در حاشیه جلسه 
علنی مجلس از فوت ۵۰ نفر بر اثر کرونا در ش��هر قم خبر داد که البته 

این آمار بالفاصله از سوی معاون وزیر بهداشت تکذیب شد.
او با بیان اینکه روزانه ۱۰ نفر در قم بر اثر کرونا از بین می روند، گفت: 
تا دیش��ب )یکشنبه ش��ب( حدود ۵۰ نفر به دلیل ابتال به ویروس کرونا 

فوت کرده اند و وزیر بهداشت در این قضیه مقصر است.
امیرآب��ادی فراهانی، عملکرد دولت در کنترل ویروس کرونا در ش��هر 
قم را هم ناموفق توصیف کرد و گفت که قم از نظر شیوع ویروس کرونا 

وضعیت خوبی ندارد.
اما در واکنش به این آمار، معاون وزیر بهداش��ت بالفاصله خبر »فوت 
۵۰ نف��ر در ق��م بر اثر ابتال به کرونا« را تکذیب کرد و گفت: »اگر تعداد 
فوت ش��دگان قم نصف یا حتی یک چهارم این عدد هم باش��د، استعفا 

می دهم.«
ای��رج حریرچی با بیان اینک��ه هیچ کس صالحیت اعالم اخبار در این 
زمینه را ندارد، درباره آخرین آمار فوت شدگان بر اثر »کرونا« نیز گفت: 
»از روز یکشنبه تا دوشنبه چهار نفر به جمع فوت شدگان اضافه شده و 
در مجموع، اعداد فوتی ها به ۱۲ نفر رسیده است.« به گفته معاون وزیر 
بهداشت، همچنین تعداد مبتالیان به »کرونا« به ۶۴ نفر رسیده است.

دی��روز همچنین اعضای س��تاد ملی مبارزه با کرونا معرفی ش��دند و 
وزیر راه و شهرس��ازی، وزیر کش��ور و سخنگوی دولت به عنوان اعضای 
این ستاد از س��وی وزیر بهداشت مشخص شدند. دکتر سعید نمکی به 
عنوان وزیر بهداش��ت و رئیس س��تاد ملی مدیری��ت بیماری کرونا، روز 
دوش��نبه در حکمی، مدیریت پیشگیری از آلودگی ناوگان حمل و نقل 
را به محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی و عضو ستاد ملی مدیریت 

بیماری کرونا محول کرد.
نمکی همچنین در ابالغ های جداگانه، مدیریت کمیته اطالع رس��انی 
س��تاد ملی بیماری کرونا را به علی ربیعی س��خنگوی دولت و مدیریت 
کمیت��ه اجتماعی، انتظامی س��تاد مل��ی مدیریت بیم��اری کرونا را به 

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور محول کرد.
منشأ ویروس »کرونا« چیست؟

جهان س��ال ۲۰۲۰ را با نوع جدیدی از ویروس »کرونا« با نام »کرونا 
ویروس ۲۰۱۹« یا به اختصار »کووید-۱۹« آغاز کرده است. »کووی« از 
کرونا ویروس و »د« از بیماری و ۱۹ از سال ۲۰۱۹ برگرفته شده است. 
با این حال هنوز منشأ دقیق این ویروس که اولین بار در چین مشاهده 
ش��د، مشخص نشده و عمدتا براساس گمانه زنی ها روایت می شود. البته 
براساس شواهد به دست آمده از اولین مبتالیان به این ویروس در زادگاه 
محل ش��یوع آن در شهر ووهان، مقامات چینی مدعی شده اند این افراد 
ب��ا بازارهای بزرگ احش��ام زنده و غذاهای دریای��ی در ارتباط بوده اند؛ 
امری که فرضیه انتقال حیوان به انس��ان این ویروس را تقویت می کند. 
البته بعدها تعداد بس��یاری از این بیماران گزارش کردند که در معرض 
بازارهای حیوانات قرار نداشتند؛ ادعایی که حکایت از آن دارد که عمده 
گس��ترش این بیماری به صورت انس��ان به انسان رخ داده است. هرچند 
این گزارش ها اغلب از خارج از چین ازجمله آمریکا گزارش شده اند، اما 
مقامات در پکن می گویند درحال حاضر ش��یوع گسترده این ویروس در 

جامعه چین از طریق انسان به انسان است.
در این میان، ویروس»کووید-۱۹« غالبا از انس��ان به انس��ان منتقل 
می ش��ود؛ می��ان مردمی که ارتب��اط نزدیکی با هم دارند یا به واس��طه 
قطرات کوچکی که از س��رفه یا عطس��ه فرد مبتال خارج می ش��ود و بر 
دهان و بینی فرد دیگر می نش��یند و به ش��ش های او منتقل می ش��ود. 
البته ممکن اس��ت یک فرد به واسطه تماس با سطح یا شی آلوده نیز به 
این ویروس مبتال ش��ود، چنانچه پس از آنکه فرد با سطح یا شی آلوده 
تماس برقرار کرد و دست خود را به دهان، بینی و حتی چشم های خود 
زد، این ویروس به احتمال زیاد او را آلوده خواهد کرد. هرچند به گفته 

کارشناسان و براساس شواهد، این شیوه انتقال غالب نیست.
نحوه و زمان انتقال»کووید-19« چگونه است؟

پرسش��ی که در این رابطه مطرح می ش��ود، آن است که این ویروس 
در چه زمان هایی منتقل می ش��ود؟ در پاس��خ باید گفت، زمان هایی که 
بیشترین نش��انه بیماری ویروس »کرونا« وجود داشته و وضعیت بیمار 
وخیم باش��د، خطر ابتال بسیار باال اس��ت، با این حال این ویروس حتی 
زمانی که افراد نش��انه ای از بیماری را از خ��ود بروز ندهند، می تواند به 
ف��رد دیگر منتقل ش��ود. هرچند این حالت نی��ز روش غالب انتقال این 
ویروس نیست، اما گزارش های متعددی از انتقال در این حالت گزارش 

شده است.
ام��ا در زم��ان ابتال به ای��ن بیماری چه باید ک��رد؟ در صورتی که در 
ط��ول ۱۴ روز، فردی احس��اس بیماری و در خود عالئم تب، س��رفه یا 
س��ختی تنفس را مش��اهده کرد باید در نخس��تین گام از طریق تماس 
با اورژانس یا مطب های دکتر به دنبال مش��اوره های پزش��کی باشد و به 
آنها درخصوص س��فر های اخیر و وضعیت جس��مانی خود گزارش دهد. 
گام ه��ای دیگر نیز عبارتند از: ممانعت از ارتب��اط با دیگران؛ در حالتی 
که بیمار اس��ت سفر نرود؛ در زمان س��رفه یا عطسه دهان و بینی خود 
را با دس��تمال بپوش��اند و پس از سرفه یا عطسه دس��ت های خود را با 
صاب��ون و آب ف��ورا بش��وید. در صورتی که آب و صابون در دس��ترس 
نبود می تواند با استفاده از الکل های بهداشتی حداقل ۶۰درصد دستان 
خ��ود را شست وش��و دهد. به عالوه در زمان هایی ک��ه آلودگی به وضوح 
روی دس��ت ها مش��اهده می شود نیز باید دس��ت ها را به خوبی با آب و 

صابون شست.
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فرصت امروز: نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با کلیات بودجه س��ال آینده 
مخالفت کردند. کلیات الیحه بودجه س��ال ۹۹ دیروز در دس��تور کار جلسه علنی 
مجل��س قرار گرف��ت و نمایندگان با ۶۷ رأی موافق، ۱۱۴ رأی مخالف و س��ه رأی 
ممتن��ع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با کلیات الیحه بودجه س��ال ۹۹ مخالفت 

کردند.
مس��عود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه مجلس را برعهده داشت، با اشاره به 
رأی مخالف مجلس به کلیات بودجه گفت: با این اوضاع بودجه ۹۹ به مجلس دهم 

نخواهد رسید و احتماال به مجلس یازدهم موکول می شود.
در ای��ن می��ان، مخالفان بودجه س��ال ۹۹ در صحن علنی مجلس، به مس��ائلی 
همچون عدم ش��فافیت، عدم وجود عدالت اجتماعی، عدم توجه به اش��تغال زایی، 
عدم تطبیق بودجه با اس��ناد باالدس��تی، ادغام یارانه های نقدی و کمک معیشتی، 
عدم درنظرگیری ش��رایط جنگ اقتصادی، میزان ف��روش نفت خام، میزان فروش 
اموال دولتی و میزان درآمدهای مالیاتی اش��اره کردند. در مقابل، نمایندگان موافق 
الیحه بودجه سال آینده به مواردی نظیر مهار تورم در بودجه ۹۹، اختصاص ۱۸هزار 
میلیارد تومان برای کاهش فقر، افزایش اختیارات فرمانداران و استانداران و بودجه 

تحریم محور اشاره کردند.
مخالف خوانی نمایندگان در صحن علنی مجلس

حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیس��یون تلفی��ق بودجه با تأکید بر رد کلیات الیحه 
بودجه ۹۹ در صحن علنی مجلس گفت: متأسفانه امید می رفت که پس از تأکیدات 
مقام معظم رهبری و جلس��ات شورای سرانه س��ه قوه اصالح ساختار بودجه برای 
س��ال ۹۹ به طور ویژه دیده ش��ود اما اقداماتی که در این راس��تا انجام شده بسیار 

کم اثر است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه ش��رایط اقتصادی کشور تحریمی 
اس��ت، افزود: متأس��فانه مشخص نیس��ت که چه میزان مالیات از جامعه هدف در 

بودجه ۹۹ گرفته می شود.
همچنین حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان، دلیل مخالفت خود 
را عدم توجه کافی به قانون برنامه شش��م توسعه دانست و گفت: علی رغم زحمات 
زیادی که برای تنظیم این الیحه کشیده شده به برخی از نکات توجه کافی نشده 

است، چراکه الیحه بودجه ساالنه باید یک پنجم برنامه ششم توسعه باشد.
او با طرح این سوال که آیا در الیحه بودجه سال آتی به ساماندهی معافیت های 
مالیاتی و حذف مالیات های غیرضرور توجه ش��ده اس��ت، ادام��ه داد: همچنین در 
بودجه ۹۹، تفکیک حساب های شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، 
کنت��رل هزینه های عمومی دولت و تهیه برنامه ه��ای عملیاتی، کاهش هزینه های 
دس��تگاه های پرهزینه با حذف موازی کاری بین دستگاه ها، اخذ مالیات از خانه های 
لوکس و جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مش��اغل مانند پزشکان و وکال، صورت 

نگرفته است.
نادر قاضی پور، نماین��ده مردم ارومیه نیز در مخالفت با کلیات این الیحه، گفت: 

بودجه سال ۹۹ توجه کافی به اقشار ضعیف جامعه نداشته است.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه بودجه سال آینده همچنان فزاینده است، گفت: 
توجه زیاد به اوراق مشارکت باعث می شود بازار پولی و بانکی تحت تاثیر قرار گرفته 
و موجب افزایش قیمت و تورم شود. ما نباید مملکت را با اوراق ویران کنیم، از طرفی 
بودجه عملیاتی محور طراحی شده است در حالی که رفع مشکالت کشور به جای 

شعارهای غیرقابل تحقق نیازمند انضباط مالی است.
قاضی پور ادامه داد: بودجه ساالنه به موضوع حقوق کارمندان کشوری و لشگری 
توجه کافی نداشته اس��ت، چراکه افزایش حقوق ها به نسبت با افزایش تورم نبوده 
اس��ت، بنابراین اگر بگویم با این بودجه کارمندان و کارگران و بازنشس��تگان زیان 

می کنند، درست گفته ام.
همچنین ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس با پیشنهاد اینکه 
بودجه سال ۹۹ باید به سه دوازدهم تغییر پیدا کند، در بیان دالیل رد آن به درآمد 
غیرواقعی حاصل از فروش نفت خام و عدم پاس��خگو بودن این بودجه در ش��رایط 

جنگ اقتصادی اشاره کرد.
ابوترابی با بیان اینکه مجلس باید در بودجه نویسی برای شرایط یک سال حساس 
برنامه ری��زی کن��د، چراکه این مهم ب��ا زندگی مردم ارتباط مس��تقیم دارد، افزود: 
متأس��فانه بودجه کنونی به هیچ عنوان متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست، 
از سوی دیگر رهبر معظم انقالب بارها تأکید فرمودند که ساختار بودجه ریزی باید 
اصالح شود کما اینکه برای آن مدت شش ماهه ای در نظر گرفته شد و خروجی آن 
از سوی دولت این بود که به عدم رعایت قانون در بودجه ریزی دو سال گذشته اشاره 
کردند. حشمت اهلل فالحت پیشه، نماینده مردم اسالم آباد غرب هم در مخالفت با این 
الیح��ه گفت: علی رغم گرانی های پنهانی موج��ود در جامعه، یارانه مردم ۵۰درصد 
کاهش یافته است. به گفته فالحت پیشه، براساس تحقیق مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی الیحه بودجه سال ۹۹ بیشترین تخلف را نسبت به قوانین باالدستی 

دارد و هیچ اقدامی برای کاهش بیکاری انجام نگرفته است.
مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در 
مخالفت با کلیات الیحه بودجه س��ال ۹۹  گفت: الیحه بودجه سال ۹۹ پاسخگوی 
مشکالت مردم نیست و ما مسئولیت داریم بودجه ای برای مردم بنویسیم تا وضعیت 

آنها بهتر از شرایط کنونی باشد.
به گفته او، بودجه ۹۹ واقع گرایانه نیس��ت و با جابه جا کردن برخی ارقام ش��کل 
گرفت��ه قرار نیس��ت وضعیت مطلوبی در زندگ��ی مردم ایجاد کن��د، اگر بخواهیم 

واقعیت های اقتصادی را در نظر بگیریم بودجه ای غیر از این باید ارائه شود.
موافق خوانی نمایندگان در صحن علنی مجلس

همچنین نمایندگان موافق الیحه بودجه س��ال آینده به مواردی نظیر مهار تورم 
در بودجه ۹۹، اختصاص۱۸هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر، افزایش اختیارات 

فرمانداران و استانداران و بودجه تحریم محور اشاره کردند.
هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در موافقت با بودجه ۹۹ 

گفت: الیحه بودجه ۹۹ مبتنی بر اصالحات ساختاری تدوین شده که از جمله این 
اصالحات شفافیت و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.

 قوامی ضمن ارائه گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ ادامه داد: کمیسیون 
تلفیق 33 جلس��ه رس��می را برای بررسی الیحه بودجه ۹۹ برگزار کرد و مهم ترین 
برنامه کمیسیون تلفیق این بود که الیحه از قانون برنامه ششم توسعه تبعیت کمی و 
کیفی داشته باشد. اصالح نظام روابط مالی، توسعه میادین نفتی، شفافیت یارانه های 
آش��کار، تکمیل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از جمله اصالحات ساختاری الیحه 
بودجه ۹۹ اس��ت. همچنین کمیته ای برای بازبینی هزینه ها و ساماندهی موسسات 

پژوهشی کشور ایجاد شده است.
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در موافقت با بودجه ۹۹ 
گفت که در بودجه سال آینده از منابع بانک مرکزی استفاده نشده، بنابراین اقدامات 

الزم برای جلوگیری از تورم پیش بینی شده است.
به گفته ملکی، بودجه س��ال آینده با توجه به شرایط بحرانی تنظیم شده است، 
زیرا در حال حاضر کشور از نظر سیاسی و اقتصادی در شرایط خاصی به سر می برد.

وی مهار تورم را یکی از ویژگی های بودجه سال آینده برشمرد و افزود: اگر منابع 
درآمدی از طریق تولید افزایش یابد، تورم کاهش پیدا می کند، اما حال که کش��ور 
با محدودیت منابع روبه رو اس��ت، نمی توان انتظار داشت همه چیز عادی باشد، در 
بودجه سال آینده از منابع بانک مرکزی استفاده نشده، بنابراین اقدامات الزم برای 

جلوگیری از تورم پیش بینی شده است.
سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران نیز در موافقت با کلیات بودجه گفت: 
با توجه به اینکه ۵۰درصد جمعیت کش��ور زیر خط فقر هس��تند، ۱۸ هزار میلیارد 
توم��ان برای کمک به فقرا در بودجه س��ال ۹۹ اختصاص یافته اس��ت. وی با بیان 
اینکه وام ازدواج به ۵۰ میلیون افزایش یافته اس��ت، گفت: در قانون برنامه شش��م 
بانک مرکزی مکلف ش��ده است از طریق بانک های عامل ۷۰ هزار میلیارد ریال به 
سازمان بهزیستی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت قرض  الحسنه بدهند که 

امیدواریم این موضوع در سال ۹۹ نیز به اشتغال مددجویان کمک کند.
همچنین مهرداد بائوج الهوتی، نماینده مردم لنگرود در موافقت با کلیات بودجه 
گفت: واگذاری ۶۰۰ طرح ملی در الیحه بودجه س��ال ۹۹ به اس��تان ها، اختیارات 
استانداران و فرمانداران را افزایش داده است. او با اشاره به اینکه منابع درآمدی دولت 
کامال مشخص است، ادامه داد: بودجه سال ۹۹ براساس واقعیت بسته شده است، با 
شرایط کنونی امکان فروش نفت بیش از یک میلیون بشکه در روز را نداریم و قیمت 

هر بشکه ۵۰ دالر تعیین شده است.
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران هم به عنوان نماینده موافق، ضمن قدردانی 
از زحمات اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: اصالح ساختار بودجه با توجه به 
واقعیت ها و منابع و مصارف موجود محقق شد کما اینکه چیزی که دولت ارائه داد 
با آنچه در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مصوب شد، مغایرت داشت و این امر باعث 

شد اصالحات ساختار بودجه برای اولین بار در سال ۹۹ مورد توجه قرار گیرد.

بودجه سال 99 به اولین آزمون مجلس یازدهم تبدیل می شود؟

کلیات بودجه ۹۹ رد شد
یادداشت

آنچه بر تجارت میان ایران و اروپا گذشت

تج��ارت خارج��ی هم��واره از ابزارهای مهم جوامع بش��ری برای 
گس��ترش نفوذ اقتصادی و سیاس��ی و افزایش س��طح رفاه جامعه 
بوده اس��ت. در دوران معاصر و با پیچیده تر ش��دن مناس��بات میان 
کشورها و تغییر س��بک زندگی در جوامع گوناگون، این اهمیت به 
میزان قابل مالحظه ای فزونی یافته اس��ت. اقتصاد، محور مناسبات 
بین المللی اس��ت و تج��ارت، ابزار توازن در این مناس��بات و میزان 
تثبیت کش��ورها در جایگاه های ویژه و تعیین کننده اس��ت. اما این 
امر برای کشورهایی که دارای تنش هایی در مناسبات غیراقتصادی 
خود هستند، حائز اهمیتی دوچندان است. صادرات مؤثر، هدفمند 
و ب��ا برنامه عالوه بر رونق تولید، افزای��ش کیفیت تولید و ارزآوری 
برای کش��ور، س��بب تثبیت روابط دیپلماتیک هم خواهد ش��د. در 
س��مت مقابل، اندازه بازار هر کشور تعیین کننده میزان اهمیت آن 

برای سایر کشورها در مناسبات سیاسی-اقتصادی است.
کش��ورهای اروپایی در سال های اخیر، بخش عمده ای از فهرست 
ش��رکای تجاری ایران را در هر دو بخش صادرات و واردات تشکیل 
می دادند. در حالی که اقالم س��نتی مانند فرش دس��تباف، پس��ته، 
زعفران، چرم و س��االمبور، در ص��در جدول صادرات غیرنفتی ایران 
قرار داش��ت، کش��ورهای متم��ّول اروپایی همانند آلمان، فرانس��ه، 
بریتانی��ا و ایتالیا به عن��وان بازارهای اصلی صادرکنن��دگان ایرانی 
مط��رح بودند و در مقابل، تجهیزات و ماش��ین آالت صنعتی، دارو و 
تجهیزات پزشکی، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی و مواد اولیه صنعتی 
را به ایران صادر می کردند. با توجه به ترکیب اقالم تجاری میان دو 
طرف به وضوح می ت��وان دریافت که تراز تجاری ایران در برابر اروپا 
در اغلب سنوات تا حدودی منفی بوده و واردات در بیشتر مواقع بر 

صادرات، فزونی داشته است.
در س��ال های گذشته، دو دوره تحریم گس��ترده علیه ایران وضع 
شده اس��ت. در بخش��ی از دوره نخس��ت که می توان آن را تحریم 
پیشابرجام نامید، اروپا نیز نسبت به وضع تحریم های گسترده علیه 
ایران اقدام کرد. با توجه به این موضوع طبیعتا از میزان تجارت فی 
مابین کاسته شد و سیر آن، روند نزولی به خود گرفت، ایران ناگزیر 
به یافتن ش��رکای جدید برای جایگزینی بازارهای ازدست رفته شد. 
در نتیج��ه، ایران ب��ا توجه به ظهور اقالم جدی��د صادراتی از جمله 
صنای��ع غذایی، س��اختمانی و خدمات فنی و مهندس��ی، بازارهای 

خاورمیانه و آمریکای التین را هدف گرفت.
اما از آنجا که اتحادیه اروپا و در صدر آن آلمان، فرانسه و بریتانیا 
به عنوان اعضای اصلی مذاکرات هس��ته ای ب��ا ایران، برنامه ویژه ای 
برای بازگش��ت به بازار ایران داشتند، به گفته کارشناسان اقتصادی 
اروپا، باز ش��دن بازار ایران در پی امضای برجام، بزرگ ترین رخداد 
تج��اری برای بازرگانان اروپا طی دو دهه اخیر می توانس��ت باش��د. 
پس از باز ش��دن فضای تجاری فی مابی��ن در نتیجه  توافق برجام، 
ش��رکای تجاری قدیمی مجددا وارد میدان ش��ده و مبادالت میان 
ایران و اروپا با روند مناس��بی دنبال شد. عالوه بر آلمان که همواره 
شریک معتبر و مورد اعتمادی برای ایران بود، تجارت میان ایران با 
کشورهای ایتالیا، ایرلند، فرانسه، یونان، سوئد و اسپانیا با رشد قابل 
مالحظه ای مواجه ش��د، به طوری که صادرات ایران در یک جهش 
قابل توجه با رش��دی ۱۰۰درصدی روبه رو ش��د ت��ا میزان صادرات 
ایران به اروپا به آمار واردات ایران از اروپا بس��یار نزدیک شود. البته 
رشد صادرات ایران به اروپا در این دوره مربوط به صادرات کاالهای 
ایران��ی به بازارهای جدیدتر اروپایی بود و تراز تجاری ایران و آلمان 
همچنان با اختالف زیادی، منفی باقی ماند که دلیل آن را می توان 
در فقدان برنامه مشخص ایران برای بازگشت به بازار شریک اروپایی 
قدیمی خود و وس��عت طیف کاالها و تجهیزات صنعتی و مواد اولیه 

از آلمان جست.
اما ۱۸ اردیبهش��ت ماه سال گذش��ته و با خروج آمریکا از برجام، 
دونال��د ترامپ زمین��ه تحریم های جدید علیه ای��ران را فراهم کرد؛ 
تحریم هایی که دو تفاوت عمده با دور قبلی داش��ت. این بار اتحادیه 
اروپا و باز در صدر آنها، کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا از همراه 
ش��دن در وضع تحریم ها خودداری کردند و به نظر می رسید که از 
این جهت، فضای تجاری با ایران همچنان گش��وده خواهد ماند، اما 
س��ختگیری بی حد دولت آمریکا سبب شد که دست دولت اروپایی 
در ادامه همکاری با ایران بس��ته و مسیر مبادالت تجاری فی مابین 
مسدود شود و بدین ترتیب، تجارت میان ایران و اروپا مجددا روندی 
نزولی به خود گرفت. به همین دلیل، سیاست اولویت بخشی به ۱۵ 
کشور همسایه در زمینه تجارت خارجی به  ویژه صادرات اتخاذ شد. 
پس از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی سوئیفت در آبان ماه سال 
گذش��ته، کانال انتقال مالی نیز از می��ان رفت و تالش های اتحادیه 

اروپا برای ساز و کار جایگزین سوئیفت نیز راه به جایی نبرد. 
شدت عمل آمریکا در پیگیری و گسترش تحریم تا بدان جا پیش 
رفت که انس��داد در اغلب مس��یرها و فرآینده��ای تجاری از جمله 
حمل و نقل میان تجار ایرانی و بازرگانان کش��ورهای هدف رخ داد. 
هم��گام با محدودیت گس��ترده در نقل و انتقال پول، ش��رکت های 
حمل و نقل، بیمه ها و برخی فروشندگان و مشتریان نیز از همکاری 
با بازرگانان و صنعتگران ایرانی س��ر باز زدند، به طوری که در س��ال 
۲۰۱۹ صادرات ای��ران به اتحادیه اروپا ح��دود ۹۰درصد و واردات 
ایران از اتحادیه اروپا حدود ۵۰درصد و در مجموع، مبادالت تجاری 

دو طرف حدود ۷۰درصد کاهش یافته است. 
با عنایت به مس��یر طی ش��ده در تاریخ تجارت میان ایران و اروپا، به 
نظر می رسد زیرساخت هایی که طی سالیان گذشته از نظر فرهنگی و 
اقتصادی فراهم ش��ده، کورسوی امیدی را برای بازگشت ایران به بازار 
اروپا و برقراری ارتباط بازرگانی میان دو طرف زنده نگه داشته است، اما 
اساسا مشکالت حادث شده که قطار تجارت را زمین گیر کرده است، از 
جنس اقتصاد نیست و برای رفع این مشکالت می بایست جریان ارتباط 
دیپلماتیک ایران در عرصه بین المللی مجددا برقرار شود که علی القاعده 
کلید این قفل در دس��ت فعالین بخش خصوصی و بازرگانان نیس��ت. 
بازرگانان چاره ای به جز انتظار برای گش��ایش های سیاس��ی ندارند، اما 
وظیفه ای که امروز به عهده آنهاست، تالش برای مطالعه دقیق بازارها 
و تدوین برنامه های عملیاتی و کارآمد برای روزی است که تحریم های 
ظالمان��ه آمریکا علیه ایران، ملغی و بازرگانان ایرانی مجددا در مس��یر 

هموار تجارت بین المللی با اروپا گام بردارند.
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رضی حاجی آقامیری
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

با وجود آنکه معامالت مس��کن شهر تهران در یک ماه اخیر ۲۰درصد 
باال رفته، در چهار روز اخیر و همزمان با احتمال شیوع »کروناویروس« 
از حجم مراجعات حضوری برای بازدید واحدها کاس��ته ش��ده است. در 
این میان، بازار مس��کن تهران در دومین ماه از فصل زمس��تان با رونق 
نسبی همراه شد و ضمن افزایش ۲۴.3درصدی در تعداد معامالت، رشد 

3.۷۷درصدی قیمت را در بهمن ماه تجربه کرد.
براس��اس تازه تری��ن آماره��ای منتشرش��ده از س��وی وزارت راه و 
شهرسازی، دفاتر مشاور امالک تهران در بهمن ماه امسال ۱۲ هزار و ۱۴ 
معامله قابل قبول در س��امانه امالک و مستغالت ثبت کرده اند که نسبت 
به ماه قبل از افزایش ۲۴.3درصدی حکایت دارد. همچنین در این ماه، 
میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۱۴ میلیون 
و ۴۰۵ هزار تومان بوده که نس��بت به ماه قبل 3.۷۷درصد و نس��بت به 

ماه مشابه سال قبل ۴3.۱درصد افزایش نشان می دهد.
بررس��ی ها نش��ان می دهد در موج صعودی اخیر بازار مسکن که پس 
از اج��رای ط��رح بنزینی دولت آغاز ش��ده، میانگین قیمت مس��کن از 
۱۲ میلی��ون و ۶۱۷ هزار توم��ان برای هر مترمربع زیربن��ا در آبان ماه، 
ب��ه ۱۴ میلی��ون و ۴۰۵ هزار تومان در بهمن ماه رس��یده که از رش��د 

۱۴.۱۷درصدی حکایت دارد.
در این دوره زمانی، تعداد معامالت قابل قبول بازار مسکن شهر تهران 
نیز از 3 هزار و ۴۶۶ فقره در آبان ماه به ۱۲ هزار و ۱۴ فقره در بهمن ماه 
رس��یده که ۲۴۶.۶درصد افزایش نشان می دهد و عمال باعث شده بازار 
مسکن با قدرت از دوره رکود غیرتورمی خود که از تابستان امسال وارد 

آن شده بود، خارج شود.
در بهمن ماه امس��ال، باالترین قیمت مسکن در شهر تهران به منطقه 

یک اختصاص داش��ته است. براس��اس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، 
در بهمن م��اه قیمت هر مترمربع زیربنای مس��کونی در منطقه یک ۲۹ 
میلیون و ۴۲۷ هزار تومان رس��یده است. نکته جالب اینکه در بهمن ماه 
امس��ال فقط میانگین قیمت مسکن در منطقه یک تهران کاهش داشته 

و ۲.۶درصد افت کرده است.
در همین حال، با ش��یوع ویروس کرونا در کشور، این امر بر معامالت 
بازار مسکن نیز سایه انداخت و از حجم مراجعات حضوری برای بازدید 
واحدها کاس��ته شده اس��ت، به طوری که می توان گفت کرونا یقه بازار 
مس��کن را هم گرفته اس��ت. به گزارش ایس��نا، به دنبال شیوع بیماری 
کرون��ا و خ��ودداری خانواده ها نس��بت به  خروج از منزل بررس��ی های 
میدان��ی از کاهش مراجعات حضوری برای خرید مس��کن حکایت دارد 
و پیش بینی فعاالن بازار این اس��ت که در صورت ادامه وضعیت کنونی، 
خری��د و فروش افت خواهد کرد. واس��طه های ملکی می گویند با وجود 
رونق مناسبی که طی هفته های اخیر در بازار مسکن ایجاد شده پس از 
ش��یوع کروناویروس نگرانی هایی بین طرفین معامله برای مواجهه رو در 

رو با یکدیگر دیده می شود.
همزم��ان با ق��رار گرفتن ایران در لیس��ت س��یاه FATF، برگزاری 
انتخابات مجلس و قرار گرفتن در بازه زمانی شب عید، جنب وجوش در 
بازار مس��کن افزایش یافته، اما پیگیری ها بیشتر از طریق تماس تلفنی 
انجام می ش��ود. در س��ه ماه اخیر خرید و فروش، به خصوص در بخش 
کوچک متراژ باال رفته اس��ت، اما با شیوع بیماری کرونا به یکباره تعداد 
بازدیدها در هفته اول اسفندماه کاهش یافته و اگر این بیماری از سطح 
فعل��ی فراتر برود، ای��ن احتمال وجود دارد که تع��داد قراردادهای بازار 

مسکن تحت تاثیر قرار بگیرد.

فعاالن بازار مس��کن عنوان می کنند که بعد از ق��رار گرفتن ایران در 
لیست سیاه  FATF تماس های تلفنی افزایش پیدا کرده، اما به ندرت 
برای بازدید مراجعه می کنند. البته واس��طه ها این را هم می گویند که با 
این وجود هنوز به طور محس��وس از تعداد قراردادها کاس��ته نشده و با 
توجه به ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی ثابت که می تواند نقدینگی 
خانوارها را در برابر تورم س��ال آینده حفظ کند، بس��یاری از خانواده ها 

این بازار را انتخاب  می کنند.
گزارش های میدانی نش��ان می دهد رونق نس��بتا خوبی در واحدهای 
کمت��ر  از ۷۰۰ میلی��ون تومان ایجاد ش��ده که کاهش تع��داد این نوع 
فایل ها در دفاتر امالک را در پی داش��ته و قیمت ها نیز مقداری افزایش 
پیدا کرده اس��ت، اما به جز ۵ و ۲ در س��ایر مناطق شهر تهران در بین 
واحدهایی که سطح قیمتی باالتر از ۸۰۰ میلیون تومان تورم معناداری 
مش��اهده نمی ش��ود. مطابق آمار اتحادیه امالک، معامالت مسکن شهر 
ته��ران در بهمن ماه ۱3۹۸ نس��بت به س��ه م��اه قبل یعن��ی آبان ماه 
۲۰۴درصد افزایش یافته است. تعداد  معامالت در بهمن ماه ۱۴ هزار و 
۴۶۴  فقره بوده و تقریبا با سال های رونق بازار مسکن برابری می کند و 

۲۶درصد بیشتر از بهمن ماه سال گذشته است.
پیش بینی می ش��ود تاثیر کرونا بر بازار مس��کن اندک باشد و به دلیل 
ق��رار گرفتن در پیک خرید و فروش، رونق نس��بی معامالت دس��ت کم 
تا خردادماه س��ال آینده ادامه پیدا کند. البته بن��ا به گفته فعاالن بازار 
مسکن، بعد از آذرماه که متأثر از تغییر قیمت بنزین با رشد ۸.۵درصدی 
ماهیانه قیم��ت و ۱3۵درصدی تعداد معامالت مواج��ه بودیم، افزایش 
قیمت مس��کن کنترل شده بود. البته این شرایط مربوط به قبل از قرار 

گرفتن ایران در لیست  سیاه FATF بود.

مسکن تهران در بهمن ماه 3.77درصد گران تر شد

تحوالت بازار مسکن در سایه »کرونا«

سه شنبه
6 اسفند 1398
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با ابالغ بانک مرکزی
نسبت مالکانه به 15درصد کاهش یافت

براساس بخشنامه بانک مرکزی نسبت مالکانه از ۲۵درصد به ۱۵درصد کاهش 
یاف��ت. بانک مرکزی در بخش��نامه ای به تمامی بانک ها و موسس��ات اعتباری، 
تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص خروج غیرتورمی از رکود و نسبت مالکانه 
را ابالغ کرد. براس��اس این بخشنامه لزوم تأمین بخشی از منابع موردنیاز برای 
تامین مالی موضوع تسهیالت از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر 
از محل س��رمایه شخص متقاضی که از آن به عنوان نسبت مالکانه یاد می شود 
از ۲۵درص��د به ۱۵درصد تقلیل می یابد و مواردی که متناس��ب با نوع فعالیت 
نیازمند رعایت نس��بت مالکانه کمتر از ۱۵درصد باش��ند، پس از بررسی و ارائه 

پیشنهاد توسط بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار ابالغ خواهد شد.

قدردانی امام جمعه خرم آباد از بانک  پاسارگاد 
به دلیل ایفای مسئولیت های اجتماعی

نماینده ولی فقیه در استان لرستان در دیدار با اسماعیل دوستی عضو هیأت عامل 
بانک  پاس��ارگاد، از اقدامات ارزشمند این بانک در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، حجت االسالم 
والمسلمین سید احمدرضا ش��اهرخی نماینده ولی  فقیه در استان لرستان، در 
دیدار با اسماعیل دوستی عضو هیأت عامل بانک  پاسارگاد، از مدیرعامل و اعضای 
هیأت مدیره این بانک به دلیل توجه ویژه به ایفای مس��ئولیت های اجتماعی در 
زمینه ه��ای فرهنگی، آموزش و اجتماع��ی قدردانی کرد و همت این بانک را در 
س��اخت مدرسه و کتابخانه در مناطق محروم کش��ور ارزشمند خواند. براساس 
این خبر، در این دیدار مهندس دوس��تی عضو هیأت عامل بانک  پاسارگاد نیز با 
ارائه گزارش��ی از اقدامات این بانک در راستای عمل به رسالت های اجتماعی به 
خصوص در امر ساخت مدرسه و کتابخانه در نقاط کمتر توسعه یافته و همچنین 
کمک به هم وطنان مان در مناطق سیل زده، یکی از مهم ترین مسئولیت های بانک 
 پاس��ارگاد را کمک به ارتقای سطح آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کشور خواند. 
گفتنی است بانک  پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، شش 

مدرسه در مناطق مختلف استان های لرستان و خوزستان افتتاح کرد.

توصیه رئیس شورای هماهنگی بانک ها به مردم:
امور بانکی خود را غیرحضوری انجام دهید

رئیس شورای هماهنگی بانک ها بر انجام امور بانکی به صورت غیرحضوری و 
با استفاده از سامانه های بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال تاکید کرد. به 
گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها، حسین زاده ضمن تاکید بر رعایت 
نکات بهداشتی، نظافت فردی و ضدعفونی کردن و نظافت محیط بانک ها، افزود: 
با توجه به ش��یوع بیماری کرونا، از مشتریان گرامی بانک ها استدعا داریم برای 
حفظ سالمتی خود، تا آنجا که ممکن است امور بانکی شان را با استفاده از انواع 
س��امانه ها و اپلیکیش��ن های بانکی انجام دهند و از مراجعه حضوری به شعب 
خودداری کنند. حسین زاده خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامی بانک های کشور 
سامانه ها و نرم افزارهایی را به مشتریان خود ارائه کرده اند که قابلیت های فراوانی 
دارد و افراد را از مراجعه حضوری به ش��عب بانک ها بی نیاز می سازد. او با اشاره 
به ضرورت پیشگیری از بیماری کرونا در جامعه تاکید کرد: همه ما باید کمک 
کنیم تا این بیماری از کشورمان ریشه کن شود و شبکه بانکی کشور و مشتریان 

گرانقدر آنها در این مسیر می توانند کمک شایان توجهی به کشور کنند.

با کاهش 50 تومانی قیمت دالر
تغییر معادالت بازار ارز کلید خورد

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در سومین روز هفته تحت تاثیر رشد نرخ 
اونس و دالر با افزایش حدود ۱۰۰هزار تومانی قیمت نسبت به روز یکشنبه به بهای 
۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان فروخته ش��د. به گزارش ایرنا، رش��د قیمت دالر و اونس 
مهم ترین عامل افزایش قیمت طال و سکه هستند و عبور قیمت اونس در بازارهای 
جهانی از مرز یک هزار و ۶۰۰ دالر نیز قیمت ها در بازار طال و سکه را باال برده است، 
به طوری که قیمت اونس در روز دوش��نبه با جهش ۴۰ دالری به یک هزار و ۶۸۰ 
دالر ارزش گذاری ش��د. کارشناس��ان روند قیمت اونس را افزایشی می دانند که این 
موضوع، باعث افزایش جذابیت خرید طال و س��که شده است. بر این اساس، قیمت 
س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در روز دوش��نبه به ۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان 
رسید. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان به 
فروش رسید. همچنین نیم سکه 3میلیون و ۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون 
و ۸۸۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۵۰ هزار تومان داد و ستد شد. هر گرم 
طالی خام ۱۸ عیار ۶۲۰ هزار تومان و هر مثقال طال نیز ۲میلیون و ۶۸۷ هزار تومان 
به فروش رس��ید. همچنین قیمت دالر در صرافی های بانکی در روز دوشنبه با افت 
۵۰ تومانی به قیمت ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد؛ نرخ یورو نیز ثابت ماند. دالر 
در بازار آزاد نیز در محدود ۱۵هزار تومان در حال خرید و فروش اس��ت که نس��بت 
به روزهای گذش��ته، میزان فروشندگان رو به افزایش گذاشته که می تواند نشان از 
افت قیمت آن در روزهای آتی باش��د. بر این اس��اس، نرخ خرید هر دالر در تابلوی 
صرافی های بانکی ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان و فروش ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود. قیمت 
خرید هر یورو نیز ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان شد.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
پایان اسفند، آخرین فرصت بخشش جرایم مالیاتی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه پایان اسفندماه 
امسال، آخرین فرصت بخش��ودگی جرایم قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون 
مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده است، میزان بخشودگی جرایم 
قابل بخشش مالیاتی در اسفندماه را اعالم کرد. محمد مسیحی با اشاره به بخشنامه 
رئیس کل س��ازمان مبنی بر بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 
۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱3۸۰ و مواد ۱۶۹، ۱۹۰، 
۱۹3، ۱۹۷و ۱۹۹ قان��ون مالیات های مس��تقیم و م��واد ۲۲ و ۲3 قانون مالیات بر 
ارزش اف��زوده، گفت: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی ش��ده در اس��فندماه، 
میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه 
بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط، معادل ۹۰درصد و برای سایر 
مودیان معادل ۸۰درصد است. به گفته وی، این بخشودگی صرفا به منظور حمایت 
از فعاالن اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور 
صادر شده است. طبق اعالم سازمان امور  مالیاتی، مسیحی با تاکید بر اینکه پایان 
اسفندماه، آخرین فرصت بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون 
مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده است، اضافه کرد: در سال های 
آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود، بنابراین الزم است 
فعاالن اقتصادی به ویژه فعاالن عرصه تولید، از این فرصت، نهایت استفاده را ببرند.

بانکنامه

ای��ن روز ه��ا قیمت دالر کانال ۱۵ ه��زار تومان را رد کرده اس��ت و برخی ها این 
افسارگسیختگی قیمت دالر را به ورود ایران به فهرست سیاه FATF ربط داده اند. 
این در حالی اس��ت که زمان سررسید شدن گواهی سپرده های ریالی که یک سال 
پیش با نرخ سود ۱۸درصد تمدید شدند، همین روز هاست؛ گواهی سپرده های ریالی 
که میراث زمان ریاس��ت ولی اهلل سیف بر بانک مرکزی است و به منظور جلوگیری 
از افزایش قیمت دالر اجرا ش��ده بود. بنابراین س��وال این است که سررسید گواهی 
سپرده های ریالی چقدر در به هم ریختن بازار ارز موثر بوده است؟ برای پاسخ به این 
سوال ابتدا بهتر است کمی به عقب برگردیم و ببینیم این گواهی در زمان ریاست 

سیف بر بانک مرکزی چگونه متولد شد.
به گزارش تابناک، پس از آنکه نرخ ارز در بهمن ماه سال ۹۶ افسار گسیخت، بانک 
مرکزی برای مهار آن، یک بس��ته س��ه گزینه ای را در ۲۵ بهمن ماه ۱3۹۶رونمایی 
کرد. این بسته از ۲۸ بهمن ماه ۱3۹۶ در بانک های سراسر کشور به مدت دو هفته 
به اجرا درآمد و مهلت اجرای آن در تاریخ ۱۰ اس��فند ۱3۹۶ به پایان رس��ید. سه 
گزینه این بس��ته عبارت بودند از فروش اوراق س��پرده ریالی با نرخ سود ۲۰درصد، 
فروش گواهی س��پرده ارزی و پیش فروش سکه. گزینه اول این بسته که مربوط به 
انتشار گواهی سپرده ریالی بود، باعث می شد تا مردم پول های خود را در سپرده های 
یک ساله با نرخ سود ۲۰درصد قرار دهند. همچنین در این گزینه این موضوع مطرح 
شده بود که اگر فردی می خواست قبل از یک سال انصراف دهد سود ۱۴درصد به 

وی تعلق گیرد. حداقل قیمت فروش این اوراق یکصد میلیون ریال بود.
این گزینه عالوه بر اینکه بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی 
به ۱۵درصد را زیر پا می گذاشت، نتوانست آنگونه که باید نقدینگی را از سطح جامعه 

جمع آوری کند و کارشناسان بیشتر معتقد بودند که سپرده های سرمایه گذاری یک 
ساله با نرخ سود ۱۵درصد به این اوراق سپرده ریالی تبدیل شده اند.

در ۷ اسفند ماه ۱3۹۶ ولی اهلل سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی طی مصاحبه ای 
اعالم کرد مردم از گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه استقبال نکردند، اما از ۲۸ 
بهمن تا 3 اس��فندماه )یعنی در مدت شش روز از اجرای طرح(، ۱۰۱ هزار میلیارد 
تومان اوراق س��پرده ریالی فروخته شد. هرچند این آمار سیف مربوط به شش روز 
اجرای این طرح بود اما کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی در مصاحبه ای در ۱۵ اسفند ۱3۹۶ عنوان کرد: »در دو هفته فروش اوراق 
گواهی س��پرده ریالی با سود ۲۰درصد حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی 

جذب شده است.«
به گفته وی، »بیشتر این رقم تبدیل سپرده های بلندمدت ۱۵درصدی و همچنین 

سپرده های دیداری به اوراق گواهی سپرده ریالی با سود جذاب تر بود.«
همچنین در جلس��ه مش��ترکی که بین مدیران عامل بانک  ها در ۱۹ اس��فندماه 
۱3۹۶ برگزار ش��د، موضوع اوراق گواهی س��پرده به بحث گذاش��ته شد که در این 
جلس��ه برخی مدیران بانک ها تاکید کردند که بالغ بر ۷۰درصد و شاید هم بیشتر، 
از سپرده  های مدت دار و حتی کوتاه  مدت آنها به اوراق ۲۰درصد تبدیل شده است.

به هر صورت زمان سررسید این گواهی ها ۲۸ بهمن تا ۱۰ اسفندماه ۱3۹۷ بود 
و بان��ک مرکزی باید این پول ها را با نرخ س��ود ۲۰درصد باز می گرداند که اوالً این 
موجب رشد نقدینگی و ثانیاَ آزادشدن این حجم از سپرده ها باعث برهم ریختگی در 
بازارهای مختلف از جمله بازار ارز می ش��د؛ موضوعی که به نوعی توسط عبدالناصر 

همتی رئیس کل بانک مرکزی در همان زمان نیز تایید شد.

همتی در اس��فندماه س��ال گذش��ته در یادداشتی در صفحه ش��خصی خود در 
اینستاگرام نوشت: »در روزهای اخیر، به مدد اظهارات و انذار برخی افراد درخصوص 
احتمال رد الیحه پالرمو و یا سررس��ید شدن س��پرده های ۲۰درصدی یا وضعیت 
بودجه ۹۸ و جو منفی ناشی از تالش برای ارائه برخی طرح ها و اقدامات غیرمتعارف، 
عواملی که عالقه مند به برهم زدن بازار ارز و ایجاد نوس��ان در آن هس��تند تالش 
کرده اند بر موج افزایشی سوار شده و نوساناتی هرچند اندک را در بازار ایجاد کنند.«

وحید شقاقی ش��هری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل 
اقتصادی در س��ال گذشته گفته بود که قطعا موضوع سررسید گواهی سپرده های 
ریال��ی بر روی بازارهای مختلف از جمله بازار ارز تاثیر خواهد گذاش��ت و حاال این 
مس��ئله یکی از دالیل نوس��انات بازارها در روزهای اخیر بوده اس��ت. البته در سال 
گذش��ته بانک مرکزی برای کم کردن آثار سررسید این گواهی سپرده های ریالی، 
پیشنهاد تمدید این گواهی سپرده ها را با سود ۱۸درصد ارائه داد و اجرا کرد اما آمار 

دقیقی از میزان گواهی سپرده های ریالی تمدیدشده منتشر نشد.
هم اکنون بعد از گذش��ت یک س��ال از تمدید گواهی س��پرده های ریالی، زمان 
سررسید این گواهی ها با نرخ سود ۱۸درصد فرا رسیده است و طبق پیگیری هایی 
که توسط خبرنگار تجارت نیوز از بانک های عامل در خرید و فروش گواهی سپرده 
از جمله بانک ملی و سپه انجام شده، در سال جاری هیچ گونه بخشنامه ای از سوی 
بانک مرکزی برای تمدید یا عدم تمدید آن به بانک ها ابالغ نشده است بنابراین در 
همین روزها که نرخ دالر به بهانه ورود ایران به فهرس��ت س��یاه FATF در حال 
افزایش است، یک عامل دیگری نیز می توانسته بر نرخ ارز و بازارها تاثیرگذار باشد 
و آن هم سررسید شدن گواهی سپرده های ریالی با نرخ سود ۱۸درصد بوده است.

سررسید گواهی سپرده ریالی چقدر در به هم ریختن بازار ارز موثر بوده است؟

رد پای میراث »سیف« در افزایش قیمت ارز

با توجه به تاکید اقتصاددانان بر کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های 
مولد برای رس��یدن به تولیدات گس��ترده، مهار تورم و افزایش ۲۸.۲درصدی حجم 
نقدینگی در آذرماه، جای س��وال اس��ت که عملیات بازار باز بانکی می تواند با اتخاذ 
سیاست های مناس��ب و هماهنگ با اهداف کالن اقتصادی و به کار بردن ابزارهای 
کنترل دقیق، نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت کند یا خیر؟

به گزارش ایسنا، نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده در سیاست های 
پول��ی و اعتب��اری و به عنوان یک قدرت اقتصادی مه��م در اختیار دولت، می تواند 
با اتخاذ سیاس��ت های مناس��ب و هماهنگ با اهداف کالن اقتصادی و به کار بردن 
ابزارهای کنترل، نقدینگی را به س��مت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت کند و با 
افزایش ثبات اقتصادی زمینه را برای شکل گیری سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و ... 
فراهم آورد. از آنجاکه طبق جدیدترین اطالعات منتشرشده از بانک مرکزی، حجم 
نقدینگی در آذر امس��ال معادل ۲۲ هزار و ۶۲3 هزار میلیارد ریال اعالم ش��ده که 

نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۲۸.۲درصد افزایش داشته است.
همچنی��ن حجم پول در ای��ن دوره معادل 3۶3 هزار و ۴.۸ میلی��ارد ریال بوده 
که ۴۸.۶ درصد نس��بت به آذرماه س��ال قبل افزایش داشته و حجم شبه پول نیز با 
۲۴.۹درصد رشد، معادل ۱۸۹ هزار و ۸۸.3 میلیارد ریال است. عالوه بر این، اخیرا 
رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی توضیحاتی ارائه کرده است که طبق 
گفته این مقام مس��ئول، آخرین آمار به صورت غیررس��می نشان دهنده ۲۸درصد 
رش��د نقدینگی بوده و معادل ۲۵درصد هم نس��بت به میانگین ۵۰ سال گذشته، 

رشد داشته است.
دلیل افزایش رشد نقدینگی از زبان همتی

همتی گفته این رشد خوب نیست و تالش می کنیم آن را کنترل کنیم. 3درصدی 
که امس��ال نسبت به میانگین بیشتر شده نش��ان دهنده این است که ذخایر ارزی 
خالص ما افزایش یافته اس��ت. به گفته او، بانک مرکزی چند میلیارد دالر ارز برای 
رش��د ذخایر خریداری کرده که این موضوع باعث ش��ده رشد نقدینگی از میانگین 

۵۰ ساله بیشتر شود.
البت��ه رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که ۲۸درصد رش��د نقدینگی، رکورد 
نقدینگی نیس��ت، زیرا در سال های گذشته رشد نقدینگی  از این میزان هم بیشتر 
بوده است. طبق آنچه همتی ادعا کرده، در حال کنترل نقدینگی هستیم. از سوی 
دیگر هدف، کنترل انتظارات است و پیش بینی هایی که ارائه شده، هیچ کدام تورم 

باالی ۲۰درصد را نشان نمی دهد.

نکته  حائز اهمیت این اس��ت که چه روندی باید ش��کل بگیرد تا با کنترل حجم 
پول مانع از ایجاد تورم ش��د. ش��اید بتوان از عملیات ب��ازار بانکی که در هفته های 
اخیر توس��ط بانک مرکزی رونمایی شده و بنا به گفته رئیس این بانک، اجرای این 
طرح موجب کنترل نرخ تورم، س��اماندهی اضافه برداشت بانک ها، تنظیم چارچوب 
مشخص برای اعطای اعتبار به بانک ها و موسسات اعتباری، اجرای سیاست پولی و 

مدیریت نرخ های سود می شود، برای تحقق این هدف مهم اقتصادی استفاده کرد.
در این بین، هر گاه بانک ها با کاهش نقدینگی مواجه می شوند اقداماتی همچون 
دریافت سپرده یا سود باالتر، قرض گرفتن از یکدیگر یا برداشت از بانک مرکزی را 
انجام می دهند که این اقدامات موجب افزایش س��ود بین بانکی، اثرگذاری بر سود 
س��پرده بانک ها و در آخر تحت تاثیر قرار دادن تورم خواهد شد. با عملیات بازار باز 
بانکی، کنترل نرخ سود کوتاه مدت و یا بین بانکی از کانال آن امکان پذیر خواهد بود؛ 
به گونه ای که اگر زمانی بانک ها دچار کمبود نقدینگی شوند و نرخ سود در بازار بین 
بانکی باال برود، بانک مرکزی ش��روع به خرید اوراق از بازار و تزریق پول می کند تا 
بانک ها بتوانند مشکل نقدینگی را حل کرده و نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند. 
در این راس��تا، رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که در دی ماه گذش��ته تورم 
ماهانه به ۰.۸درصد رسیده و به طور جدی در این زمینه تالش هایی صورت می گیرد 
تا عملیات بازار باز به دلیل کسری بودجه سال آینده، محلی برای استقراض و رشد 

نقدینگی نباشد.
پیامدهای نرخ تورم باال بر آینده اقتصادی کشور

نرخ تورم باال و نوس��ان های آن هزینه های بس��یاری را بر اقتصاد تحمیل می کند 
که می توان به کاهش نرخ رش��د اقتصادی و به تبع آن کاهش س��طح رفاه عمومی 
از یک س��و و تغییر توزی��ع درآمد، ثروت و رفاه به زیان اقش��ار کم درآمد جامعه از 
س��وی دیگر اش��اره کرد. همچنین تورم باال و بی ثباتی موجب اخالل در شناسایی 
قیمت های نسبی توسط فعاالن اقتصادی می شود، چراکه در فرآیند تورمی، قیمت 
تمام کاالها به یک نس��بت افزایش نمی یابد، در نتیجه فعاالن اقتصادی نمی توانند 
تغییرات قیمت های نس��بی را از تغییرات سطح عمومی قیمت ها به خوبی تفکیک 
کنند. عالوه بر این، تورم باال و بی ثباتی موجب نااطمینانی فعاالن اقتصادی نسبت به 
تحوالت آینده خواهد شد و فعاالن اقتصادی نمی توانند چشم انداز روشن و شفافی از 
آینده ترسیم کنند که این امر به ویژه بر سرمایه گذاری تاثیر منفی خواهد گذاشت.

اخیرا جمعی از اقتصاددانان در نشستی تحت عنوان »نقش پول در اقتصاد، عامل 
رون��ق تولید یا ایجاد ت��ورم« درباره اینکه خلق پول در اقتصاد می تواند عاملی برای 

رشد تولید یا ایجاد تورم باشد بحث کردند که از نظر آنان پول به عنوان یک منبع 
مالی برای تولید و رش��د اقتصادی الزم است اما این کافی نیست بلکه باید عامل و 
روند خلق پول مشخص باشد و با شناسایی فعالیت های مولد به سمت آنها حرکت 

کند تا در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را به همراه بیاورد.
خلق اعتبار باید به سمت فعالیت های مولد حرکت کند

طبق گفته این کارشناس��ان اقتصادی، رابطه رشد نقدینگی و تورم باال در طول 
زمان اثبات ش��ده اما خلق پول در کوتاه مدت منجر به ایجاد تورم نمی شود و فقط 
برای مدت موقتی رشد تولید مصنوعی را ایجاد می کند. عالوه بر این، تولید و رشد 
آن به پول احتیاج دارد اما در این راستا، حجم خلق پول بسیار مهم است زیرا، هرچه 

خلق پول و اعتبار بیشتر شود، رشد قیمت ها هم باال می رود.
عالوه بر این، براساس اظهارات کارشناسی انتشار پول باید به سمت فعالیت های 
مول��د حرک��ت کند و اگر ای��ن اعتبار در اختی��ار فرد کارآفرینی ک��ه دارای دانش 
فعالیت های مولد اس��ت ک��ه در آن حوزه بیکاری وج��ود دارد؛ قرار بگیرد می تواند 

موجب رونق تولید شود و دیگر این پول در اقتصاد خنثی نباشد.
ح��ال از آنجا که طبق گفته یک کارش��ناس اقتصادی موفقیت عملیات 
بازار باز در این است که دولت توانسته باشد تعادل را در سیاست های مالی، 
بودجه ای، تعرف��ه ای و بازرگانی و همچنین مالیاتی ایجاد کند تا بتواند به 
سیاست های پولی که بانک مرکزی اعمال می کند، پاسخ دهد و برای رشد و 
رفاه اقتصاد، کنترل تورم و نقدینگی نتیجه بخش باشد، بنابراین باید از بانک 
مرکزی به عنوان هرم اصلی نظام پولی و بانکی کش��ور در راس��تای تحقق 
عملیات بازار باز بانکی، انتظار داش��ت تا س��از و کار و برنامه های خود را در 
این زمینه اعالم کند و از آنجا که این طرح در کوتاه مدت منجر به تغییرات 
ذکرشده نمی ش��ود و با وجود بی ثباتی که در سایر سیاست های اقتصادی 
وج��ود دارد، باید منتظر ماند تا دید که بانک مرکزی چگونه در بلندمدت 
شرایط را برای تحقق این عملیات فراهم می کند تا در پی آن هم نظام بانکی 
و پولی از یک ساختار مناسب برخوردار شود و هم اینکه اقتصاد، تولیدات و 

رشد اقتصادی کشور بهبود پیدا کنند.
با این تفاس��یر که عملیات بازار باز بانکی در بلندمدت عملی می ش��ود و س��ایر 
ساختارهای اقتصادی کشور به دلیل بی ثباتی و عدم تعادل آماده اعمال این عملیات 
نیستند، نمی توان از بازار باز بانکی انتظار چندانی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم 

داشت و باید منتظر اقدامات و برنامه های بانک مرکزی در این زمینه ماند.

بازار باز بانکی افسارگسیخته نقدینگی را مهار می کند؟

مصائب رشد نقدینگی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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رکورد تازه در بازار سهام
»دالر« بازار سهام را به هم ریخت

رکوردهای پی در پی ش��اخص بورس ادامه دارد و ش��اخص بازار سرمایه 
دیروز مرز ۵۰۰ هزار واحد را شکست.

ب��ه گ��زارش خبرآنالین، به نظر می رس��د بورس ته��ران، گذری 
زودهن��گام از ویروس کرونا و ورود به لیس��ت س��یاه اف ای تی اف را 
تجربه کرده است، اما به هر حال در ۱۱ ماهه امسال به صورت قاطع 
در کسب بازدهی نسبت به بازارهای رقیب پیشتاز بوده است. برخی 
تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازار سرمایه ظرفیت جذب نقدینگی 
را در بورس دارد و اکنون به جای ورود سرمایه ها به بازار ارز، طال یا 
مس��کن که تنها گرانی به دنب��ال دارد، به حوزه بورس و بازار تولید 

وارد شده که بسیار مثبت است.
کارشناس��ان معتقدن��د هم اکنون در عین ح��ال که قیم��ت ارز در بازار 
رون��دی افزایش��ی ب��ه خود گرفته اس��ت، وضعیت ب��ازار ب��ورس نیز نوعی 
خودتاییدشوندگی این بازار را نشان می دهد. به عبارتی، پول هایی که امسال 
و به خصوص در ماه های گذشته توانسته بود از خرید سهام سود کند، انگیزه 

تازه ای برای ورود به بازار سهام پیدا کرده است.
این در شرایطی اس��ت که در ابتدای هفته به دنبال ورود ایران به لیست 
س��یاه اف ای تی اف و در عین حال، خبر ش��یوع کرونا در کشور، فعاالن بازار 
س��هام به شدت نگران تاثیر منفی این دو مس��اله روی بازار سهام بودند، اما 
نمودار و داده ها نش��ان می دهد که بازار س��هام با وجود اینکه در لحظه اول 
تاثیر منفی از این مسائل گرفت، اما پس از آن تغییر جهت داد و رشد کرد؛ 

تا جایی که روز دوشنبه شاخص بورس نیم میلیونی شد.
بی اثری اف ای تی اف و کرونا

کارشناس��ان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند که در واقعیت ماجرا باید 
بازار سهام از دو مقوله اف ای تی اف و ویروس کرونا تاثیر منفی می گرفت، اما 
به نظر می رس��د مسائلی همچون رش��د نرخ دالر و نقدینگی باال در اقتصاد، 
همچنان دو جریانی هس��تند که قدرت بیشتری برای اثرگذاری روی بازارها 

دارند.
بازار ارز در روزهای گذش��ته به  ش��دت تحت تاثیر مسائل سیاسی نوسان 
پی��دا کرد تا جایی که گاها در بازار با قیمت ۱۶ هزار تومان هم دیده ش��د؛ 
اگرچه به س��رعت در کانال ۱۵ هزار تومان ج��ا خوش کرد. در حال حاضر 
قیم��ت دالر در ب��ازار ۱۴ هزار و ۷۵۵ تومان اس��ت. از س��وی دیگر، بنا به 
گزارش ه��ا حجم نقدینگی کش��ور به بی��ش از ۲ هزار ه��زار میلیارد تومان 
رس��یده اس��ت و این یعنی، ورود حتی حجم اندکی از ای��ن نقدینگی، بازار 

سهام را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
برآوردها حاکی از آن اس��ت که با وجود اینکه موقعیت فعلی بازار سرمایه 
با ریس��ک های تازه ای روبه رو اس��ت، اما با این وجود بازار سهام در محدوده 
پیش بینی ناپذیری حرکت می کند و چش��م انداز قطعی ای از آینده آن وجود 
ندارد؛ به طوری که هر برآوردی، می تواند س��هامداران را وادار به اقدام های 

هیجانی کند.
2 اتفاق در اقتصاد کشور

آنطور که از تحلیل ها برمی آید، در حال حاضر دو اتفاق در کشور رخ داده 
اس��ت؛ اول اینکه س��الی بین ۲۷ تا ۲۸درصد حجم پول در اقتصاد افزایش 
می یاب��د و از س��وی دیگر بین ۵ تا ۱۰ درصد نی��ز از حجم کیک اقتصادی 
کم می ش��ود. به عبارتی، همواره پول بیش��تری برای مصرف کاال و خدمات 

کمتری وجود دارد که منجر به تورم می شود.
اتفاق دوم، نرخ بهره واقعی اس��ت که از تفاوت نرخ بهره اس��می و تورم به 
دس��ت می آید. براساس پیش بینی ها در سال آینده، نرخ تورم نقطه به نقطه 
بی��ن ۲۵ تا 3۰درصد و نرخ بهره اس��می نیز با اهتمام��ی که بانک مرکزی 
تاکن��ون به خرج داده بین ۱۵ تا ۲۰درصد خواهد بود، بنابراین حداقل نرخ 

بهره واقعی منفی ۲۰درصد خواهد بود.
در ای��ن میان، ن��رخ بهره منفی ۲۰درصد به معنای بی ارزش ش��دن پول 
به اندازه ۲۰درصد اس��ت که این مس��اله موجب می ش��ود افراد به س��مت 
دارایی هایی بروند که فکر می کنند می توانند ارزش پول ش��ان را حفظ کنند. 
این در شرایطی است که کاهش ارزش پول در هفته های اخیر به حدی بوده 

که عمال این مسیر را در بازار سرمایه ایجاد کرده است.

نگاه

فرصت امروز: بورس ایران در یک سال گذشته طبق آمارهای جهانی 
پربازده ترین بورس جهان بوده اس��ت و این مهم در هفته اول اسفندماه 
با وجود موانعی همچون ورود ایران به لیست سیاه FATF و همینطور 
شیوع ویروس »کرونا« خود را نشان داده است، به طوری که معامالت 
بازار س��رمایه در سومین روز هفته در حالی به پایان رسید که شاخص 
کل ای��ن ب��ازار مرز ۵۰۰ ه��زار واحد را رد کرد و ش��اخص بورس نیم 

میلیونی شد.
بر این اساس، ش��اخص کل در بازار بورس طی روز  دوشنبه ۴هزار و 
۸3۱ واحد افزایش داش��ت و در نهایت به رقم ۵۰3 هزار و ۷3۵ واحد 
رسید. همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۲هزار و ۹۱۱  واحد افزایش 
ب��ه ۱۶۶ هزار و ۲33 واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با یک هزار و 
۹3۸ واحد رش��د به ۱۱۰ هزار و ۷۱۰ واحد رسید. شاخص آزاد شناور 
نیز با ۸هزار و ۵۵۱ واحد افزایش به رقم ۴۲۶ هزار و ۵۶ واحد رس��ید. 
ش��اخص بازار اول 3هزار و سه واحد و شاخص بازار دوم ۱۲ هزار و ۹۸ 

واحد افزایش داشتند.
در معام��الت این روز بیش از ۶ میلیارد و 3۵۴ میلیون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۹ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��د. نمادهای معدنی و صنعتی چادرمل��و )کچاد( با ۷۸۶ واحد، فوالد 
خوزستان )فخوز( با 3۵۹ واحد، فوالد خراسان )فخاس( با 3۴۸ واحد، 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 3۰۰ واحد و فوالد مبارکه اصفهان 

)فوالد( با ۲۹۲ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در مقابل نیز س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( ب��ا 3۵۵ واحد، مخابرات 
ای��ران )اخابر( ب��ا 3۲۷ واحد، گروه مپنا )س��هامی عام()رمپنا( با ۲۰۱ 
واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با ۱۵۸، س��رمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی )وصندوق( با ۱33 واحد، پاالیش نفت بندرعباس 
)ش��بندر( با ۱۲۲ واحد و پتروش��یمی جم )جم( با ۱۰۴ واحد از جمله 
گروه هایی بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند. همچنین نمادهای 
بانک تجارت، سایپا، بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، ایران خودر، ملی 
صنای��ع مس ایران و پاالیش نفت اصفه��ان از جمله نمادهای پربیننده 
دیروز بودند. گروه فلزات اساس��ی نیز در معامالت این روز صدرنش��ین 
برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه ۵۹3 میلیون و 3۸۸ هزار 

برگه سهم به ارزش ۶ هزار و ۴۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز نزدیک به ۹۰ واحد رش��د داش��ت و بر روی 
کان��ال ۶ ه��زار و ۵۵۲  واحد ثابت ماند. در این ب��ازار ۲میلیارد و ۶۰۶ 
میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از ۲۶ هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
بیشترین تاثیر مثبت را در بین تمامی نمادها، نماد پتروشیمی مارون 
)مارون(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، صنایع ماشین های اداری ایران 
)مادی��را(، فرابورس ایران )فرابورس(، گروه توس��عه مالی مهر آیندگان 
)ومهان( و پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(  بر ش��اخص این بازار داشتند. 
همچنین نماد تولید نیروی برق دماوند )دماوند(،  س��هامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، پاالیش نفت ش��یراز )شراز(، توس��عه مولد نیروگاهی 
جهرم )بجهرم( و توس��عه و عمران استان کرمان )کرمان( مانع از رشد 

بیشتر این شاخص شدند.
فضای تورمی بازار سرمایه را رشد داد

محسن رحمتی، کارشناس بازار سرمایه درباره رشد تاریخی شاخص 
بورس گفت: اکنون فضای تورمی بازار سرمایه را به سمت رشد هدایت 
کرده اس��ت، اما فض��ای تورمی در یک نقطه ای توق��ف دارد و به ثبات 

می رسد.
رحمتی در گفت و گو با ایرنا، به رش��د چند روز گذشته بازار سرمایه 
اشاره کرد و افزود: رشد بازار مربوط به چشم انداز تورمی است که برای 
س��ال آینده پیش بینی ش��ده، همچنین محرک آن قیمت دالر و حجم 

نقدینگی گسترده ای است که در اقتصاد کشور دیده می شود.
ب��ه گفت��ه وی، اس��فندماه، بانک مرک��زی قیم��ت دالر را در همین 
محدوده حفظ می کند، اما به نظر می رس��د سطح نقدینگی که در بازار 

در حال گردش اس��ت در اوایل س��ال ۹۹ وارد بازار دالر شود، بنابراین 
بعید به نظر می رسد دالر در سال ۹۹ در محدوده ۱۵ هزار تومان باقی 

بماند و پیش بینی  رشد وجود دارد.
رحمتی با اشاره به اینکه مشکل چندانی در رشد بازار سرمایه وجود 
ندارد، خاطرنش��ان کرد: ش��اخص بورس با توجه به وضعیت کنونی تا 
کانال ۵۴۰ هزار واحد رشد می کند، اما بعد از آن را باید تحلیل کرد و 
دید مسیر بازار به کدام سمت است. با توجه به فضای حاکم در اقتصاد 
کش��ور روند بازار سرمایه به صورت کوتاه مدت افزایشی است، اما از دو 

ماه آینده این بازار به نقطه اشباع می رسد.
وی با بیان اینکه چنانچه چش��م انداز تورم تا پایان سال ۹۹ افزایشی 
باشد، بازار سرمایه همسو با آن رشد می کند، افزود: در غیر این صورت 

بورس از نیمه دوم سال ۹۹ به ثبات می رسد.
رحمتی در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه با توجه به رشد پرشتاب 
این روزهای بازار س��رمایه امکان اصالح ش��اخص بورس وجود دارد یا 
خیر، افزود: احتمال اصالح برای بازار س��رمایه همیش��ه وجود دارد، اما 
به ش��کل کوتاه مدت اس��ت و به نظر نمی رسد که تا پایان اسفند شاهد 

اصالح چشمگیری در بازار باشیم.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، ممکن است شاخص بورس از 

لحاظ زمانی درجا بزند، اما از نظر قیمتی اصالحی نخواهیم داشت.
او ضمن تاکید بر اینکه س��هم های بنیادی از توجیه پذیری بیش��تری 
برای س��رمایه گذاری برخوردار اس��ت، خاطرنش��ان کرد: معامالت بازار 
در ماه های گذش��ته، بیش��تر از س��وی حقوقی ها به س��مت سهم های 
بنیادی مانند فلزات اساس��ی، پتروشیمی ها، مخابرات و همراه است، اما 

سرمایه گذاران حقوقی چندان به دنبال سهام خاصی نیستند.
رحمت��ی گفت: ایجاد رک��ود در این بازار متأث��ر از  کنترل انتظارات 
تورمی اس��ت، تا زمان کنترل انتظارات تورمی بازار به رش��د خود ادامه 
می ده��د، اما پیش بینی می ش��ود از نیمه دوم س��ال ۹۹ ش��اهد وجود 

آرامش از نظر تورمی باشیم.
وی اضافه کرد: رش��د روزهای گذش��ته بازار سرمایه ناشی از ماهیت 
اقتص��اد واقع��ی نبوده، بلکه ب��ه دلیل فضای تورمی بود که در کش��ور 

حاکم است.
رشد نرخ ارز، بال پرواز شاخص کل بازار است

همچنین علیرضا کدیور، تحلیلگر بازار س��رمایه درباره نقش دالر در 
رش��د بازار سرمایه گفت: بورس تهران رکورد شکست و شاخص کل تا 
کانال ۵۰۰ هزار واحد ارتفاع گرفت. این رکوردزنی البته نه تنها ناش��ی 
از افزایش حجم نقدینگی در بازار سرمایه بلکه به دلیل افزایش نرخ ارز 
هم بود. در روزهای گذشته دوباره نام ایران در فهرست سیاه اف ای تی 
اف قرار گرفت و همین به نوسان نرخ ارز در بازار انجامید. نرخ اسکناس 
سبز و آبی آمریکایی نه تنها در بازار آزاد بلکه در سامانه نیما هم تغییر 

کرد و همین به انتظار تورمی خریداران سهام دامن زد.
ب��ه اعتق��اد وی، با افزایش ن��رخ ارز انتظ��ار مثبت از آین��ده درآمد 
ش��رکت هایی ک��ه ی��ا کاالی خ��ود را ص��ادر می کنند یا ب��ه نحوی با 
صادرات در ارتباطند، در بین معامله گران تقویت ش��ده اس��ت. قیمت 
کاالی صادرات��ی متأثر از قیمت جهانی کاال و نرخ ارز در داخل اس��ت 
بنابراین هرچه نرخ ارز رش��د کند، س��ودآوری شرکت های تولیدکننده 
کاالی صادراتی هم بیشتر می شود. باتوجه به این مسئله می توان گفت 
رش��د چند روز اخیر ش��اخص کل برمبنای یک منطق اقتصادی شکل 
گرفته اس��ت و اگ��ر نرخ ارز افت نکن��د و انتظار مثب��ت از درآمد آتی 
شرکت های صادراتی تقویت شود، رشد شاخص کل با اثرپذیری از این 
عامل ادامه پیدا می کند، با این حال نمی توان از اثربخش��ی رشد قیمت 
سهام شرکت های ضعیف هم گذشت که قیمت سهم آنها هیچ تناسبی 
با واقعیت های ذاتی ش��ان ندارد. سهام بسیاری از این شرکت ها در بازار 

سرمایه حباب زده است و این حباب همچنان باد می شود.
او ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از روش های معم��ول در بهب��ود وضعیت 
کنونی بازار س��رمایه افزایش عرضه های اولیه اس��ت، گفت: اما به نظر 

من، مکانیزم عرضه اولیه س��هام و کش��ف قیمت سهام در عرضه اولیه 
شرکت ها در بورس ما مشکالتی دارد. اگر به وضعیت عرضه اولیه دقت 
کنی��د می بینید وقتی ش��رکت ها برای اولین بار س��هام خود را عرضه 
می کنن��د، چند روزی صف خرید برای آن س��هام وجود دارد و پس از 
چند روز دیگر خبری از آن سهام نیست. از نظر من این مسئله به خاطر 
مشکالت مکانیزم عرضه اولیه سهام در بورس ماست که برای هر فردی 
سهمیه خاصی در عرضه اولیه مشخص می کند و تعداد محدودی سهم 

با ارزش محدودی به افراد تعلق می گیرد.
به گفته او، مسئله دیگر اینکه حجم عرضه های اولیه در بازار سرمایه 
با میزان نقدینگی که وارد بازار می ش��ود، تناس��بی ن��دارد. مگر اینکه 
س��هامداران عمده این دسته ش��رکت ها در روزهای پس از عرضه اولیه 
سهام خود را عرضه کنند و بخشی از نقدینگی جذب این سهم ها شود. 
متاس��فانه در عرضه های اولیه اخیر در بازار سرمایه  چنین روندی طی 
نشده است و بس��ته به اندازه یک شرکت و ضوابطی که هیأت پذیرش 
برای آن ش��رکت تعیین کرده، ۵ تا ۱۵درصد س��هام عرضه شده و در 
روزهای آینده یا به طور تقریبی عرضه س��هامی انجام نشده یا محدود 
بوده است. در این ش��رایط در عمل عرضه اولیه کارکرد الزم در جذب 

حجم باالی نقدینگی در بازار را ندارد.

رکورد تاریخی در بازار سرمایه ایران

شاخص بورس نیم میلیونی شد
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احتمال تعطیلی سفره خانه ها به علت ویروس 
کرونا قوت گرفت

رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و س��فره خانه های س��نتی گفت در صورت 
قوت گرفتن احتمال ش��یوع ویروس کرون��ا در قهوه خانه ها، امکان تعطیلی 
ای��ن مکان ها وجود دارد. محس��ن نظری، رئیس اتحادی��ه قهوه خانه داران و 
سفره خانه های سنتی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعی��ت فعالیت  قهوه خانه ها پس از ش��یوع وی��روس کرونا اظهار کرد: اگر 
ش��یوع ویروس کرونا در قهوه خانه ها بیشتر شود احتمال تعطیلی آنها وجود 
دارد. رئی��س اتحادی��ه قهوه خانه داران و س��فره خانه های س��نتی از کاهش 
مراجعه مش��تریان به قهوه خانه ها خبر داد و گفت: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، تعداد مش��تری در سفره خانه ها کم شده است و اگر شیوع آن بیشتر 

شود احتمال تعطیلی آنها وجود دارد.
به گفته نظری هم اکنون ۵۰۰۰ هزار واحد صنفی رسمی قهوه خانه دار در 
تهران مش��غول به فعالیتند. رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه های 
س��نتی با اش��اره به اینکه نظارت کامل بر این واحد ها در دس��تور کار قرار 

گرفته است، تصریح کرد: امیدواریم که این نظارت ها ادامه داشته باشد.
گفتنی است، رس��توران ها و قهوه خانه ها، همیشه و در هر شرایطی شلوغ 
هس��تند، هر قدر هم که اوضاع اقتصادی آش��فته باشد و قدرت خرید مردم 
کم باشد، باز هم رستوران رفتن در سبد هزینه خانوار ها جای ثابت خودش 
را دارد. در روزهای اخیر اتحادیه های مربوط به کس��ب وکار های رستورانی، 
خبر از کم شدن مشتریان خود داده اند و البته نگران کسب وکارهای شان در 
روز های پیش رو هس��تند. در حال حاضر به دنبال انتش��ار اخباری پیرامون 

ویروس کرونا  قهوه خانه ها بیشتر از همه آسیب دیده اند.

ممنوعیت واردات فرآورده های خام دامی از 
32 کشور دنیا

رئیس س��ازمان دامپزش��کی گفت ب��ا توجه به بح��ث ممنوعیت واردات 
فرآورده های دامی از 3۲ کش��ور دنیا جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر مصرف 

مواد دامی وجود ندارد.
علیرضا رفیعی پور در گفت وگو با   باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به 
اینک��ه جای هیچ گونه  نگرانی مبنی بر مصرف فرآورده های خام دامی در پی 
ویروس کرونا نیس��ت، اظهار کرد: وی��روس جدید کرونا ویروس جهش یافته 
ای اس��ت که از دام  به انس��ان  منتقل نمی ش��ود، در حالی که در دهه های 
گذشته ویروس کرونا از دام به انسان منتقل می شد، اما کشنده نبوده است.

وی اف��زود: در حال حاض��ر ویروس کرونا پس از انتقال به انس��ان منجر 
به مرگ و میر می ش��ود، اما به هر حال وظیفه داریم برای حفظ بهداش��ت 
عمومی توصیه های الزم  را به مردم داشته باشیم. رفیعی پور با اشاره به اینکه 
واردات فرآورده های دامی از کشورهای مثبت به بحث کرونا تا اطالع ثانوی 
ممنوع اس��ت، بیان کرد: این ممنوعی��ت درخصوص دام، طیور، آبزیان و هر 

نوع حیوانی که تا قبل وارد می شد، تا اطالع ثانوی ممنوع است.
رئیس س��ازمان دامپزش��کی ادامه داد: ت��ا زمانی که وزارت بهداش��ت و 
س��ازمان بهداش��ت جهانی اعالم کند که مشکلی در ارتباط با ویروس وجود 
ندارد، واردات آبزیان، دام و طیور تا اطالع ثانوی از کشورهای مثبت به این 
ویروس ممنوع است. وی در توصیه ای به مردم گفت: با توجه به بحث شیوع 
ویروس کرونا به مردم توصیه می کنیم که به منظور رعایت بهداشت عمومی 
دام، طی��ور، آبزیان و ماهی قرمز ش��ب عید را از مراک��ز مجاز تهیه کنند و 
همواره از مصرف خام و نیم پز گوشت قرمز، ماهی، مرغ و تخم مرغ اجتناب 
کنند. این مقام  مسئول در پایان با اشاره به اینکه واردات فرآورده های دامی 
از 3۲ کشور دنیا ممنوع است، تصریح کرد: در بحث بیماری کرونای جدید 
به مردم توصیه می ش��ود که به شایعات در شبکه های اجتماعی توجه نکنند 
و هرگونه فرآورده خام دامی را از مراکز مجاز خریداری و در دمای مناس��ب 

نگهداری کنند.

چطور با کد شناسه کاال لوازم خانگی قاچاق 
را بشناسیم؟ 

امس��ال با درج کد شناس��ه کاال بر لوازم خانگی اع��م از وارداتی و تولید 
داخل، امکان شناخت کاالی قاچاق در بازار فراهم شده است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، اسفند موسم تغییر پوسته سالی که 
زندگی مردم در آن با فرس��ایش های مختلفی همراه بوده است، پایان سالی 
که بنا به اقتضای طبیعت نیازمند تجدید قوا و به روزرس��انی قسمت اعظمی 
از ابزارآالت مورد اس��تفاده بشر اس��ت. یکی از این ابزارآالت که بسیار حائز 
اهمیت اس��ت، لوازم خانگی اعم از ابزارآالت آش��پزخانه تا لوازم برقی مورد 
استفاده خانه بوده که سالیانه قطعات و وسایل جدیدی نیز با تکنولوژی های 

روز وارد این حیطه بی نهایت می شود. 
ایران در س��ال های پس از انقالب اس��المی پیش��رفت بس��یار خوبی در 
تولیدات لوازم خانگی داشته است به نحوی که این تولیدات عالوه بر تامین 

نیاز داخل، بازارهای هدف کشورهای همسایه را نیز تغذیه کرده است.
هم اکنون لوازم خانگی یکی از صنایع با دامنه ای بس��یار وس��یع و متنوع 
اس��ت که همواره بر موجی از تقاضا، س��وار است که به جرأت می توان گفت 
پس از نفت، صنعت لوازم خانگی توانس��ته به بزرگ ترین صنعت سودآور در 
کش��ور تبدیل شود. خوش��بختانه امکانات و تجهیزات خوبی برای تولید در 
بخش های مختلف کش��ور وجود دارد که البته برای رونق تولید و اش��تغال 
بای��د ب��ه بهترین وجه ممکن بس��تر تامین مالی بنگاه ه��ای اقتصادی را در 

جامعه فراهم کرد.
مرتض��ی می��ری، رئیس اتحادیه ل��وازم خانگی، درب��اره وضعیت 
لوازم خانگی در آس��تانه سال نو اظهار کرد: تولیدات داخلی در بازار 
افزایش نمی یابد مگر با ایجاد اش��تغال پایدار و حمایت دولت بتوان 
تعداد کارگرها با پوشش بیمه ای مناسب را در کشور و خط تولیدها 
افزای��ش داد، چراک��ه هنوز از ظرفیت تولید موج��ود در این بخش 

استفاده نمی شود.
رئی��س اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: خوش��بختانه دولت موافقت کرده 
است که کاال های به جا مانده در گمرک ترخیص شود. این اجناس مشمول 
انواع یخچال بود که اگر آنها ترخیص ش��ود مشکلی در بازار شب عید پیش 

نخواهد آمد.
می��ری با اش��اره به اینکه تولی��دات داخلی در بازار کاهش نیافته اس��ت، 
تصری��ح ک��رد: اتحادیه تمام تالش خ��ود را برای ثب��ات در قیمت تولیدات 

داخلی انجام داده است و تا حدودی در این امر موفق به نظر می رسد.
می��ری در ادامه بیان کرد: با اجرای طرح شناس��ه دار ش��دن کاال در بازار 
ل��وازم خانگی جلوی واردات کاالی قاچاق به کش��ور تا ح��د زیادی گرفته 

می شود.

اخبـــار

دبیر انجمن واردکنندگان برن��ج ایران گفت تعلل در تخصیص ارز برای واردات 
اقالم اساسی چون برنج، موجب آسیب دیدن امنیت غذایی کشور و ایجاد اختالل 

در ثبات بازار می شود.
مس��یح کش��اورز در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: آنچه مسلم است در شرایط 
کنونی که کش��ور تحت تحریم های خصمانه قرار دارد، باید از ذخایر ارزی مراقبت 
کنیم، اما این موضوع باید درخصوص اقالم غیرضروری اعمال ش��ود و نباید اجازه 

دهیم ذخایر کاالی اساسی کشور آسیب ببیند.
وی با بیان اینکه بارها رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از مدیران ارش��د 
دولت از مناس��ب بودن وضعیت ذخایر ارزی کش��ور سخن گفته اند، مطرح  کرد: با 
این وجود در زمان تأمین ارز موردنیاز واردات محصولی چون برنج که از سوی ستاد 

تنظیم بازار تصویب شده  است، شاهد تعلل و تأخیر بدون دلیل هستیم.
او با اشاره به اینکه به دلیل شرایط سختی که به دلیل وجود تحریم ها بر اقتصاد 
کشور تحمیل شده  اس��ت و تجار با چالش هایی جدی روبه رو هستند، اظهار کرد: 
تجار برای حفظ ثبات بازار و تأمین اقالم اساس��ی باید مورد حمایت قرار بگیرند، 
اینگونه بی توجهی از س��وی برخی دستگاه ها، کم لطفی بزرگی به فعاالن اقتصادی 

و بازار کشور است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه با توجه به آمار تولید و مصرف 
برنج کش��ور، باید بخشی از نیاز بازار از محل واردات تأمین شود، تصریح  کرد: این 

موضوع از سوی متولی دولتی و همچنین ستاد تنظیم بازار مورد تایید قرار گرفته 
 اس��ت و با این وج��ود پرداخت قطره چکانی و با تأخیر ارز از س��وی بانک مرکزی 

جای سؤال دارد.
وی با یادآوری اینکه همچنان ۵۰ هزارتن از برنجی که ماه های پیش وارد و در 
گمرکات متوقف شده به دلیل عدم تخصیص ارز ترخیص نشده  است، اظهار کرد: 
این مشکل در مورد برنج هایی که پس از آن وارد شده  نیز صادق است و تأمین ارز 

آنها نیز با تأخیر و سختی زیادی انجام می گیرد.
کشاورز با بیان اینکه توقف برنج ها هزینه زیادی به تجار به صورت دالری تحمیل 
می کند، که بخش قابل توجه آن سهم شرکت های کشتیرانی خارجی است، گفت: 
معطل ماندن برنج های وارداتی در گمرکات به افزایش هزینه و در نهایت باالرفتن 
قیمت تمام ش��ده منتهی می ش��ود و تبع��ات منفی آن متوج��ه مصرف کنندگان 

می شود.
وی با بیان اینکه، ش��اید در ظاهر معطلی واردکنندگان در گمرک، به س��ود و 
زیان یک ش��رکت مرتبط باش��د، اما باید متوجه باشیم که در حوزه کاالی اساسی 
ممکن است تاخیری چند هفته ای امنیت بازار را تحت تأثیر قرار دهد و زنجیره ای 
از مشکالت را به وجود بیاورد، توضیح  داد: کمبود برنج وارداتی در بازار به افزایش 
قیمت آن و متعاقبا افزایش قیمت برنج داخلی منتهی می ش��ود و ادامه آن ممکن 

است بر بازار کاالی جانشین و موازی مانند ماکارونی و نان اثر منفی بگذارد.

دبی��ر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اش��اره به اینکه در نگاهی به فهرس��ت 
تغییر قیمت کاالها در بازار، تنها کاالیی که طی دو س��ال گذش��ته متناسب تورم 
افزایش قیمت نداش��ته و بهای آن ثابت مانده برنج وارداتی است،  ادامه  داد: اگرچه 
ارز تخصیص داده ش��ده به واردات برنج، ۴۲۰۰ تومانی است و در ثبات قیمت آن 
اثرگذار، اما هزینه های دیگر چون حمل و نقل، افزایش چش��مگیر داشته  است، با 

این حال برنج وارداتی درصد اندکی افزایش قیمت داشته  است.
وی با یادآوری س��خنان مس��ئوالن کش��ور از جمله رئی��س کل بانک مرکزی 
درخصوص مراقبت از سفره مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر، اظهار داشت: از بانک 
مرک��زی می خواهیم در جریان تخصیص ارز این مه��م را لحاظ کرده و تخصیص 
ارز موردنیاز واردکنندگان برنج را س��رعت ببخش��د، تا مانع تحمیل هزینه  اضافی 

بر واردکنندگان شود.
کشاورز تأکید کرد: بانک مرکزی در ستاد تنظیم بازار نماینده دارد و اگر مشکلی 
درخصوص تأمین ارز هست باید در آنجا مطرح شود تا برای آن راه حلی پیدا شود.

وی در پایان با بیان اینکه وقتی اعضای س��تاد تنظیم بازار موضوعی را تایید و 
تصویب می کنند، به معنای همراهی و حمایت ایش��ان از این مصوبه  است، تصریح  
کرد: اما وقتی بانک مرکزی مصوبه س��تاد را نادیده گرفته و در تخصیص ارز تعلل 
می کند، مش��کالت زیادی متوجه تجار می ش��ود که ممکن است هم به بازار و هم 

اعتبار کشور نزد طرف های تجاری آسیب بزند.

بانک مرکزی به تخصیص ارز واردات برنج سرعت بخشد

جدیدترین آمار منتشرشده از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نش��ان می دهد که تولید انواع لوازم خانگی به جز تلویزیون در 
۱۰ ماهه امس��ال رشد نسبتا خوبی داش��ته، به  طوری  که بعد از سموم 
دفع آفات نباتی، ماش��ین لباسش��ویی بیشترین افزایش تولید را در بین 

کاالهای منتخب صنعتی به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، براساس این آمار تولید ماشین لباسشویی،  کولر آبی 
و یخچال و فریز در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به ترتیب 3۵.۵، ۲3.۷ و ۶.3درصد افزایش داشته است.

طب��ق آماره��ا، در ای��ن م��دت ۵۷۲ هزار و ۹۰۰ دس��تگاه ماش��ین 
 لباسش��ویی، ۷۰۹ هزار و ۸۰۰ دس��تگاه کولر آب��ی و ۹۵۴ هزار و ۹۰۰ 
دس��تگاه یخچال و فریزر تولید شده است. این در حالی است که تولید 
این س��ه محصول در ۱۰ ماهه س��ال گذشته به ترتیب ۴3۹ هزار، ۵۷3 
هزار و ۸۰۰ و ۸۹۸ هزار و ۶۰۰ دس��تگاه بوده است. در این میان تولید 
تلویزیون در ۱۰ ماهه س��ال جاری با کاهش ۵.3درصدی مواجه بوده و 
تولید آن از ۶۵۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه در ۱۰ماهه سال گذشته به ۶۲۱ 

هزار و ۹۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است.

سموم دفع آفات نباتی در صدر افزایش تولید
آمارها نش��ان می دهد که س��موم دفع آفات نباتی در ۱۰ماهه امسال 
ب��ا افزایش ۴۴.۹درصدی بیش��ترین افزایش تولی��د را در بین کاالهای 
منتخب صنعتی داش��ته و در مدت یادش��ده 3۱هزار و ۵۰۰ تن از این 

محصول تولید شده است.
تولید داروی انسانی نیز در این مدت با افزایش ۲۶.۶درصدی در رتبه 
س��وم قرار گرفته،   به  طوری که در ۱۰ ماهه امسال ۴۰ میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون عدد داروی انسانی تولید شده است. 

همه فروش های قیر در حال حاضر به صورت شفاف از طریق بورس کاال انجام 
می ش��ود، باید به پیمانکاران اعتباراتی پرداخت ش��ود تا آنها نیز از این روش قیر 

مورد نیاز خود را تامین کنند.
به گزارش ایس��نا، یاس��ر میرزایی -  مدیرکل بودج��ه، ارزیابی و منابع وزارت 
نفت - در برنامه پایش با موضوع »قیر رایگان«، با اشاره به قانون بودجه سنواتی، 
گف��ت: بن��دی وجود دارد ک��ه در آن تاکید می کند وزارت نف��ت باید ماده اولیه 
تولی��د قیر را که در پاالیش��گاه های تحت نظر این وزارتخانه تولید می ش��ود، به 
دس��تگاه هایی نظیر وزارت راه، آموزش و پرورش، کش��ور و بنیاد مسکن تحویل 

دهد تا قیر موردنیاز پروژه های عمرانی آنها تامین شود.
وی بی��ان کرد: قیر رایگان به این معنا نیس��ت که برای دولت بدون پول تمام 
می شود، بلکه به گونه ای است که عدد و رقمی در این زمینه جابه جا نمی شود و 

به عبارت دیگر خرید و فروش صورت نمی گیرد که محل اشکال است.
میرزایی گفت: فرآیند از گذشته بدین صورت بوده است وزارت نفت کارگروهی 
تشکیل می داده که در آن حواله هایی را به نفع دستگاه ها صادر می کرد که در آن 
نوش��ته شده بود یک پاالیشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از 

دستگاه های ذی نفع بدهد.
این مس��ئول وزارت نفت با بیان اینکه دس��تگاه ها مس��تقیم وکیوم باتوم را از 
پاالیش��گاه ها تحویل نمی گیرند، افزود: این حواله ها ب��ه پیمانکاران تحویل داده 
می شد، آنها نیز حواله را به قیرسازها ارائه می دادند تا ماده اولیه را از پاالیشگاه ها 

تحویل بگیرند.
وی ادامه داد: مش��کل آنجاس��ت که این حواله چندین بار دس��ت به دس��ت 
می ش��ود و مشخص نیس��ت چه میزان قیر تحویل دس��تگاه اجرایی می شود، در 
واقع ما آمار وکیوم باتوم تحویلی را داریم اما آمار قیرهای تحویلی موجود نیست 

و همین امر باعث گم شدن قیر و فساد شده است.
میرزای��ی با تاکید بر اینکه طلبکاری پیمانکاران نیز در س��ال های پیش با قیر 
تس��ویه می ش��ده اس��ت، گفت: حواله باید تبدیل به قیر و در پروژه های عمرانی 
اس��تفاده می ش��د، اما پیمانکار ب��رای وصول طلب خود حواله ه��ا را در بازار آزاد 

می فروخته تا طلب خود را تسویه کند.
مدیرکل بودج��ه وزارت نفت در برنامه پایش گفت: به همین دلیل مش��اهده 
می ش��ود آمارهای ب��ورس کاال، آمارهای صادرات و آماره��ای مصرف همخوانی 

ندارد، ما ۵.۵ میلیون تن تولید وکیوم باتوم داریم و این در حالی اس��ت که آمار 
مصرف و صادرات آن کمتر و در گاهی اوقات بیشتر از این میزان است.

میرزایی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه به دلیل همین مشکالت بند مربوط 
ب��ه قیر را در الیحه بودج��ه حذف کرد، اما در مجلس دوب��اره این بند به قانون 
بودجه افزوده ش��ده اس��ت، نمایندگان مجلس بیان می کنند اگر این کار صورت 

نگیرد، عمال بخش مهمی از کارهای عمرانی مسکوت می ماند.
وی بیان کرد: س��وال اصلی در اینجا این اس��ت که چرا پول خرید محصول به 

دستگاه ها داده نمی شود تا آنها خود اقدام به تهیه کاالی موردنیاز خود کنند؟
این مقام مس��ئول گفت: البته در اعطای حواله قیر قانون گذار فکر کرده است 
با این کار، قیمت قیر ارزان تر تمام می شود، اما عمال اینگونه نیست، در ۱۰ سال 

گذشته اکثر پاالیشگاه ها دولتی بوده اند که در حال حاضر خصوصی شده اند.
وی افزود: وقتی تس��ویه حس��اب کاالیی می ش��ود، به علت تغییر قیمت قیر، 
مشکالت بودجه ای ایجاد می شود، پیشنهادی که در این زمینه می توان ارائه داد 
این اس��ت که تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای یا اعتبارات عمرانی 

قیر را بنویسند و پول آن را پرداخت کنند تا از بازار خریداری شود.

افزایش تولید لوازم خانگی، به جز تلویزیون!

راه حلی برای مقابله با فساد در توزیع قیر

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

نحوه اخذ عوارض طرح ترافیک باید مبتنی بر 
منافع شهروندان تهرانی باشد

معاون امور عمرانی اس��تانداری تهران گف��ت همه ابعاد در طرح 
جدی��د ترافیک باید ش��فاف ب��وده و درباره نحوه اخ��ذ عوارض هم 

مبتنی بر منافع شهروندان استان تهران باشد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، محمد 
تقی زاده معاون امور عمرانی اس��تانداری تهران در جلس��ه ش��ورای 
هماهنگ��ی حم��ل و نقل و ترافیک اس��تان تهران، اظه��ار کرد: در 
شهریور سال جاری در پی نارضایتی های شهروندان از طرح کاهش 
آلودگی هوا، مطالبه  از ش��هرداری تهران درب��اره نحوه و جایگزینی 
اج��رای این طرح داش��ته ایم و مقرر ش��د ش��هرداری تهران طرح 

جایگزین را تدوین کند.
وی ادامه داد: نهایتا فرصتی چند ماهه به ش��هرداری تهران داده 
شد تا با آسیب شناسی این طرح، طرح جایگزین و جامع تری را ارائه 
دهد. طرح ترافیک جدید باید چندوجهی باش��د و با در نظر گرفتن 
جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیس��ت محیطی در راستای منافع 

شهروندان تدوین شود.
معاون امور عمرانی اس��تانداری تهران ادام��ه داد: آنچه که مردم 
عمدتا از اجرای طرح کاهش آلودگی هوای تهران و یا طرح ترافیک 

در ذهن دارند، کسب درآمد باال برای شهرداری تهران است.
تق��ی زاده گفت: همه ابعاد در طرح جدید ترافیک که هدف اصلی 
آن باید کاهش آلودگی هوا باش��د، باید ش��فاف بوده و درباره نحوه 
اخذ عوارض هم باید مبتنی بر منافع شهروندان استان تهران باشد.
وی خاطرنش��ان کرد: برای تدوین ط��رح ترافیک جدید هم مقرر 
شد شهرداری تهران جلسات مشترکی را با نمایندگان محیط زیست، 
پلیس راه��ور، اداره کل دفت��ر فنی و عمرانی اس��تانداری تهران و 

جمعی از کارشناسان داشته باشد.

پول های پیش فروش خودرو چه می شوند؟
ماجرای پیش ف��روش خودروهای تولیدی با وجود معوقات جاری 
برای تامین نقدینگی بیش��تر در حالی از سوی خودروسازان بزرگ 
کش��ور شروع ش��ده اس��ت که آنها با مصوبه ش��ورای پول و اعتبار 
تس��هیالت ۵ هزار میلیارد تومانی مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار را 
دریافت کرده اند تا به قطعه س��ازان به خاطر بدهی شان بپردازند، با 
این حال خودروس��ازان همواره از کمبود نقدینگی می نالند و بحث 

پیش فروش خودروها برای تامین نقدینگی آغاز شده است.
حال این پرس��ش مطرح می ش��ود اگر معوقات خودرویی تکمیل 
و تا زمان موعود دس��ت مش��تریان تحویل داده نشود، پول هایی که 

خودروسازان از این طریق به دست آورده اند کجا صرف می شود؟
ش��اپور س��امعی، نایب رئیس انجم��ن قطعه س��ازان چندی پیش 
اعالم ک��رده و گفته بود: اکن��ون بانک های عامل در حال تقس��یم 
کار ب��رای پرداخ��ت ای��ن مبالغ هس��تند. طبق آنچه ک��ه مدیران 
خودروس��ازی اعالم کرده اند، احتماال تمام این مبلغ تس��هیالت در 
اختیار قطعه سازان قرار خواهد گرفت و تا اواخر بهمن ماه به دست 

قطعه سازان رسیده است.
نکت��ه حائز اهمیت این اس��ت که ه��ر چند وقت یکب��ار این دو 
خودروس��از بزرگ کش��ور طرح ثبت نام جدی��د پیش فروش خودرو 
را اعالم می کنند. بس��یاری از ثبت نام کنندگان که ش��ش ماه پیش 
نوب��ت تحویل خودروی آنان فرا رس��یده، اما هنوز خودروی خود را 
تحویل نگرفته اند حتی از س��ال گذش��ته هم اجرای برخی تعهدات 
زمین مانده اس��ت، بنابراین اگر معوقه ای پابرجا بماند به طور قطع 
از کمبود نقدینگی نیس��ت و مدیران خودروساز کشور باید پاسخگو 

باشند که این نقدینگی صرف چه اموری می شود؟

بیش از 30درصد تسهیالت خودروسازان پرداخت شد
نظارت انجمن قطعه سازان بر روند تخصیص وام

رئی��س انجن صنایع همگن قطعه س��ازی خب��ر داد تاکنون حدود 
3۰درصد از وام ۵۰۰۰میلیارد تومانی خودروس��ازان اعطا ش��ده و آنها 
نیز پرداخت مطالبات قطعه س��ازان را آغ��از کرده اند.  به گزارش پایگاه 
خبری »عصرخودرو«،  محمدرضا نجفی منش درباره وضعیت پرداخت 
تس��هیالت به خودروس��ازان اظهار ک��رد: تاکنون ح��دود 3۰درصد از 
تسهیالت ۵هزار میلیارد تومانی توسط بیشتر بانک ها به دو خودروساز 
بزرگ داده شده و آنها نیز پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان را آغاز 
کرده اند. او ادامه داد: ما باید در اس��فندماه به هر کارگر معادل پنج ماه 
حقوق پرداخت کنیم و این مبلغ می تواند کمک وضعیت صنعت قطعه 
باشد، از طرفی با راضی نگه داشتن کارگران می توانیم به میزان تولید 
مطلوب هم برسیم. نجفی منش تاکید کرد: انجمن همگن قطعه سازی 
بر روند پرداخت وام خودروس��ازان و اختصاص این مبلغ به بخش های 
مختلف نطارت و از آن رضایت دارند؛ در این میان درخواست ما از دولت 
این است که این تسهیالت را هرچه سریع تر پرداخت کنند تا آخر سال 

شرمنده کارگران خود نباشیم.

جدیدترین آمار تولید 30 کاالی منتخب صنعتی
افت 19درصدی تولید سواری

ط��ی ۱۰ ماه امس��ال از میان 3۰ کاالی منتخ��ب صنعتی، تولید 
۹ کاال کاهش��ی و ۲۱ کاال افزایش��ی بوده است. در این مدت تولید 
س��واری ۱۹درصد افت داش��ت و به این ترتیب خودروسازان وعده 

وزیر صنعت برای افزایش تیراژ تولید خودرو را محقق نکردند.
به گزارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری ف��ارس، طی ۱۰ ماهه 
امسال تولید ۹ کاالی منتخب صنعتی با افت همراه بود که بیشترین 
میزان کاه��ش تولید به الیاف اکریلیک با ۶۷.۴درصد کاهش تولید 
نسبت به مدت مشابه سال قبل اختصاص داشت و بعد از آن، تولید 
کامیون، کامیونت و کش��نده با افت ۶۰.۵درصدی در مقایسه با ۱۰ 
ماهه سال گذش��ته قرار دارد. همچنین تولید انواع سواری طی ۱۰ 
ماهه امس��ال به ۶۱۲ هزار دستگاه رسید که در مقایسه با ۱۰ ماهه 
س��ال قبل ۱۸.۸درصد کاهش داشته اس��ت. تولید اتوبوس، مینی 
بوس و ون نیز در این مدت با افت ۴۹.۲درصدی همراه بوده است. 
در نتیجه باید گفت خودروسازان در ۱۰ ماهه هم وعده وزیر صنعت 

برای افزایش تیراژ تولید خودرو را محقق نکردند.

قطعه یک آزادراه تهران - شمال ۲۴ سال بعد از کلنگ زنی آن امروز ششم اسفند 
و با حضور رئیس جمهوری افتتاح و زیر بار ترافیک می رود تا مسافران شمال نوروز 
امسال با عبور از این آزادراه مسیر رسیدن به شمال را با مسافت کمتری طی کنند.

 به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، همزمان در جلس��ه ای 
که در وزارت راه و شهرس��ازی برگزار می ش��ود نرخ عوارضی آزادراه تهران – شمال 

تعیین و اعالم می شود.
نرخ عوارضی تهران - ش��مال رقمی بین 3۰ تا ۴۰هزار تومان تخمین زده ش��ده 

است اما هیچ کدام از مسئوالن تاکنون این نرخ را تایید نکرده اند.
قطعه یک آزادراه تهران - ش��مال بعد از ۲۴ س��ال که از کلنگ زنی آن گذشت با 
همت دولت تدبیر و امید بهمن امس��ال به بهره برداری آزمایشی رسید و قرار است 

فردا ششم اسفندماه افتتاح رسمی شود.
با افتتاح قطعه یک این آزادراه مسیر تردد از جاده فعلی به  طول۹۰  کیلومتر به 

3۲ کیلومتر کاهش خواهد یافت که عالوه بر کاهش حداقل یک س��اعت و نیم در 
زمان سفر، موجب صرفه جویی متوسط حدود ۱۰ لیتری بنزین در روزهای عادی و 

بیش از ۱۵ لیتری در ایام پرترافیک به ازای هر سفر – خودرو می شود.
به دلیل عدم تکمیل مناطق ۲ و 3 این آزادراه ، خودروها پس از خروج از منطقه 
یک، در سه راهی شهرستانک وارد جاده قدیم کرج - چالوس شده، از آن پس مسیر 
ب��ه موازات جاده قدیم کرج - چالوس امتداد می یابد و پس از ورود به منطقه چهار 
آزادراه که چندین س��ال پیش تکمیل شد، در نهایت با یک تقاطع غیرهمسطح به 
کمربن��دی چالوس - تنکابن متصل می ش��ود؛ قطعه چهارم ای��ن آزادراه حدفاصل 
س��ه راهی دشت نظیر مرزن آباد تا چالوس ۲۰ کیلومتر طول دارد که دارای دو خط 
رفت و دو خط برگشت بوده و در قسمت های فراز، یک خط کندرو به مسیر اضافه 

می شود.
برای ساخت قطعه 3۲ کیلومتری منطقه یک آزادراه تهران – شمال که تکمیل 

بخش مهمی از آن با گرانی قیمت ارز و فش��ار تحریم ها روبه رو بود، هزینه ای بیش 
از۴۱۰۰ میلیارد تومان صرف ش��د و ارزش فعلی این آزادراه ۱۰هزار میلیارد تومان 
برآورد می ش��ود و همین موضوع باعث می شود دولت با فشار بیشتری برای تعیین 

نرخ عوارضی این آزادراه و گرفتن تخفیف از سرمایه گذار مواجه باشد.
با توجه به کوهس��تانی و صعب العبور بودن واریانت مس��یر اتصال تهران به جاده 
چالوس در منطقه شهرس��تانک، احداث این آزادراه ناگزیر از س��اخت و احداث ۴۰ 
رشته تونل مجهز به طول مجموع3۲ کیلومتر )رفت و برگشت( که ۴۵ رصد از کل 

طول این مسیر را شامل می شود.
در این مس��یر ۲۵ دس��تگاه پل به طول  3.۱ کیلومتر وجود دارد و طوالنی ترین 
تونل کش��ور به نام »تالون« به طول ۴هزار و۹۵۰ متر در این قطعه احداث ش��ده 
اس��ت و س��اخت ابنیه طوالنی و بزرگ در این مس��یر باعث گران شدن هزینه های 

نهایی آزادراه شد.

قطعه یک آزادراه تهران – شمال امروز افتتاح می شود

پیش فروش ها بار دیگر در دستور کار خودروسازان قرار گرفته؛ پیش فروش هایی 
ب��ا موع��د تحویل یکس��اله و یا دوس��اله. وزارت صنع��ت ک��ه ارائه دهنده مجوز 
پیش فروش هاس��ت با توجه به شرایط تولید و نقدینگی خودروسازان، مجوزهای 

الزم را در این زمینه به تولید کنندگان ارائه می کند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، خودروسازان برای اخذ مجوز پیش فروش 
باید به مسئوالن صنعتی کشور ثابت کنند که توانایی تولید خودرو را به میزانی که 
پیش ف��روش کرده اند، دارند. حال با توجه به س��ازوکار اخذ مجوز از وزارت صنعت، 
این س��وال مطرح می شود که آیا دو خودروس��از بزرگ کشور سال گذشته که یک 
میلیون دستگاه خودرو معوق داشتند، در حین اخذ مجوز پیش فروش، وزارت صمت 
را از میزان توانایی خود در تولید خودرو مطلع کرده بودند؟ و اینکه وزارت صمت با 
آگاهی از عدم توانایی خودروس��ازان در تولید خودرو به خصوص مونتاژی ها صرفا به 
دلیل تامین نقدینگی در این شرکت ها اقدام به صدور مجوزها کرده است؟ مسئوالن 
صنعتی کش��ور سال گذش��ته همراه با اوج گیری تحریم خودروسازی و با آگاهی از 

خروج شرکای خارجی صنعت خودرو در شرایطی مجوز پیش فروش ها را صادر کردند 
که تنها در همان زمان  خودروسازان یک میلیون دستگاه خودروی معوق را به ثبت 
رساندند. به این معنا که تولید کنندگان قادر به تحویل خودروهای ثبت نامی نبودند 
و مشتریان را در این مورد به زحمت انداختند. جالب تر اینکه بسیاری از خودروهای 
ثبت نامی به محصوالت فرانسوی اختصاص داشت که به دلیل تحریم، خودروسازان 
ق��ادر ب��ه تولید آنها نبودند، با این حال باز هم اق��دام به پیش فروش این محصوالت 
کردند، اما آنچه از پیش فروش خودروس��ازان مهم تر به نظر می رسد، مجوز ارائه شده 
توس��ط وزارت صمت در این زمینه بود. در هر حال تحویل محصوالت پیش فروش 
ش��ده با توجه به کاهش تولید خودروسازان که به واسطه تحریم ها قابل پیش بینی 
بود با س��ختی های زیادی برای مش��تریان همراه بود. در این زمینه اما خودروسازان 
پیش��نهاد هایی را برای تحویل خودروهای جایگزین ارائه کردند. پیش��نهاد هایی که 
نتوانست برای مشتریان چندان خوشایند باشد. با این تفاسیر اما بازهم خودروسازان 
پیش فروش ه��ای جدیدی را آغ��از کردند؛ آن هم با موعد تحویل س��ال ۱۴۰۰. در 

این بین س��والی که مطرح می ش��ود این است که آیا خودروس��ازان قادر به تحویل 
محصوالت ثبت نامی در موعد مقرر هس��تند یا اینکه همچون س��ال گذش��ته زمان 

تحویل خودروهای  ثبت نامی به تاخیر می افتد؟
آنچه مش��خص اس��ت سیاس��ت گذار کالن خ��ودرو و همچنین ش��رکت های 
خودروس��از برای تامین بخشی از نقدینگی شرکت های خود به سمت استفاده از 
ابزار پیش فروش می روند. در واقع ابزار پیش فروش این امکان را برای خودروسازان 
ایج��اد می کند که به نوعی بر بخش��ی از چالش نقدینگی خود فائق آیند. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز که به  دلیل حضور در پروسه قیمت گذاری محصوالت 
خودروس��ازان س��بب تحدید نقدینگی آنها می ش��ود، به دنبال این اس��ت که با 
اس��تفاده از ابزار پیش فروش بخشی از نقدینگی موردنیاز شرکت های خودروساز 
را تامین کند. پس تا اینجای کار سیاس��ت گذار کالن خودرو و همچنین مدیران 
ارش��د شرکت های خودروساز به دنبال این هستند که از مسیر پیش فروش چاله 

کمبود نقدینگی خود را تا حدودی پر کنند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورد های نفتی گفت هم اکنون از اول 
بهمن بالغ بر 3۰۰هزار نفر برای دریافت کارت سوخت ثبت نام کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه خبرنگاران، 
فاطمه کاهی س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآوردهای نفتی با اشاره 
به اینکه چند خودرو هنوز کارت س��وخت ندارند، گفت: در حال حاضر 
از اول بهم��ن امس��ال حدود بالغ بر 3۰۰ هزار نف��ر برای دریافت کارت 

سوخت ثبت نام کرده اند.

او ادامه داد: کارت مالکانی که ثبت درخواست کارت های سوخت خود 
را تا قبل از اول بهمن  انجام داده اند، آماده اس��ت و مراحل تولید کارت 
طی ش��ده است. سخنگوی ش��رکت ملی پخش فرآوردهای نفتی مبنی 
بر اینکه تاکنون چند نفر از مالکان خودرو درخواس��ت کارت س��وخت 
داده اند، اضافه کرد: در حال حاضر از این موضوع بی اطالع هستم و طبق 

آمار رسیده تعداد این افراد بسیار پایین است.
کاه��ی در ادامه برای اینک��ه مالکان خودرو و موتورس��یکلت چگونه 

استعالم وضعیت کارت هوشمند سوخت خود را انجام دهند، بیان کرد: 
مالکان برای آگاهی یافتن از آخرین وضعیت کارت هوش��مند س��وخت، 
کافی است شماره وی آی ان )VIN( کارت سوخت را توسط پیام کوتاه 
)SMS( به ش��ماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۴۰ ارسال کنند. در صورتی که قالب و 
ساختار مشخص شده در این راهنما را در نوشتن شماره وی آی ان در 
پیام کوتاه رعایت کنند، سیس��تم نرم اف��زاری به طور خودکار در همان 

لحظه پاسخ شما را می دهد.

دست و دلبازی در صدور مجوز پیش فروش

ثبت نام 300 هزار نفر برای دریافت کارت سوخت از اول بهمن
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طرح کالن ملی »مرکز فناوری های توانبخش��ی از راه دور« با حضور 
س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد تا 
تدوین الگوی فناورانه برای توانبخشی از راه دور بیماران سرعت گیرد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، اجرای این طرح کالن ملی فرصتی 
ب��رای بیماران فراهم می کن��د تا در خانه با 
اس��تفاده از فناوری های نوی��ن بهبود یابند. 
بیم��ار با انج��ام تمرین های توانبخش��ی در 
منزل در مس��یر درمان قرار می گیرد. البته 
بررس��ی و نظارت توسط درمانگر از راه دور 

انجام می شود.
بازی گون��ه  تمرین ه��ا  ای��ن  همچنی��ن 
طراحی ش��ده اس��ت برای تحقق آن نیز از 
فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، واقعیت 
مجازی و پردازش ماش��ین بهره برده شده 

است.
مزای��ای راه ان��دازی این مرک��ز را باید کاهش رفت و آم��د بیمار به 
کلینیک، مدیریت زمانی جلسات درمان مطابق تمایل کار، پوشش ۶۰ 
تا ۷۰درصد فرآیندهای کاردرمانی و بهره گیری از فناوری های واقعیت 

مجازی، بایوفیدبک، بازی سازی و سنجش حرکات بدن دانست.
الگ��وی توس��عه روش ه��ای توانبخش��ی از راه دور در ای��ن مرک��ز 
پیاده س��ازی و ارزیابی شده است. همچنین بسته توانبخشی و ارزیابی 
بیماری پارکینس��ون به عنوان نخس��تین 

محصول مرکز عملیاتی شده است.
اما اهمیت راه اندازی این مرکز چیست؟ 
در حال حاضر ۶ تا ۷درصد جمعیت کشور 
را س��المندان تشکیل می دهند و براساس 
آمارها تا س��ال ۲۰۵۰ این درصد سه برابر 
می ش��ود. پس افزایش س��المندان، رشد 
بیماری هایی مانند ام اس و پارکینس��ون 
را ب��ه هم��راه دارد که نیاز به توانبخش��ی 
دارند. پ��س در این مرک��ز ابزارها در این 
زمینه توسعه می یابد تا شاهد به کارگیری 
روش های جدید درمانی مبتنی بر فناوری 

باشیم.
ترویج توانبخش��ی از راه دور در حوزه بالینی یکی از اقداماتی اس��ت 
که مسیر آن با این اقدام هموار می شود. معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهوری  از این طرح کالن ملی بازدید کرد.

پیش بینی بروز بیماری کرونا به نام »ووهان-۴۰۰ « حدود ۴۰ سال پیش به 
عنوان یک سالح بیولوژیک، یکی از سواالتی است که این روزها در دنیا مطرح 
اس��ت. بیماری با ش��یوع باال و س��خت که با همه گیری در چین آغاز و بیشتر 

کشورها را درگیر کرد.
و  ارتباط��ات  مرک��ز  گ��زارش  ب��ه 
اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری واگیری این بیماری به 
ایران هم رس��ید. روز گذش��ته هم خبری 
مبنی بر ورود کیت های تش��خیصی کرونا 
به کشور منتشر شد. کیت های تشخیصی 
که سازمان بهداش��ت جهانی از انبار دارو 
و تجهیزات پزش��کی س��ازمان بهداش��ت 
جهان��ی در ام��ارات تحویل گرفت��ه و به 
انیستیتو پاستور ایران تحویل داده است.
 تشخیص کرونا ویروس با کیت های ایرانی

اما دانش بنیان هایی در کشور هستند که در 
زمینه تولید کیت های تش��خیصی فعالیت می کنند. این ش��رکت ها می توانند با 

تولید این کیت ها نیاز کشور به ورود کیت های تشخیصی را رفع کنند.
مصطفی قانعی، دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و 

فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره به همکاری مشترک ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری و اداره کل آزمایشگاه های سازمان غذا و داروی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی برای تولید کیت های تشخیصی 
کرون��ا وی��روس، گف��ت: براس��اس این 
همکاری مش��ترک قرار است با استفاده 
از توانمن��دی ش��رکت های دانش بنیان، 
کیت های تش��خیصی را در داخل کشور 

تولید کنیم.
به گفت��ه قانعی، ب��ه زودی فراخوان تولید 
این کیت ها برای مش��ارکت دانش بنیان های 
توانمند اعالم خواهد ش��د. هر شرکتی که در 
ب��ازه زمانی کوتاه مدت و ب��ا بهترین کیفیت، 
کیت های تش��خیصی را تولید کن��د، در این 

طرح حمایت می شود.
دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ادامه داد: 
س��ازمان غذا و دارو هم کار استانداردس��ازی و ارائه تاییدات این کیت ها را به 
عهده گرفته است و هیات امنای ارزی این سازمان، برای خرید این کیت ها در 

دانشگاه ها اقدام می کند.

کیت تشخیص بیماری کرونا بومی سازی می شودمرکز توسعه فناوری های توانبخشی از راه دور افتتاح شد

در دنیای پیش��رفته و بانکداری مدرن معموال برای انتقال پول 
برای مبالغ باال از این روش ارس��ال کد برای مش��تری اس��تفاده 
می ش��ود و افراد مجبور به اس��تفاده از رمز پویا نیس��تند، اما در 
هر صورت این روشی اس��ت که مسئوالن نظام بانکی برای همه 

مبادالت آنالین در نظر گرفته  اند. 
به گزارش تس��نیم، »رمز پویا« مدت ها اس��ت ک��ه تیتر اخبار 
بس��یاری از رس��انه های چاپی و آنالین اس��ت. بعد از اینکه آمار 
سوءاستفاده از کارت های بانکی افراد به اشکال مختلف به شدت 
رش��د کرد اس��تفاده از رمز پویا به جای رمز دوم ثابت کارت های 
بانکی به عنوان یک راه حل معرفی ش��د. در واقع استفاده از یک 
ک��د منحصر به فرد تصادفی که در لحظه ایجاد می ش��ود و برای 
دارنده کارت ارس��ال می شود، جایگزین رمز دوم ثابت شد. مدت 
زمان زیادی نیز در نظر گرفته شد تا این سیستم معرفی و از نظر 

فنی آماده شود تا در زمان اجرا مشکلی به وجود نیاید.
دوره آزمایش��ی نی��ز طی ش��د تا آمادگی مش��تریان و س��ایر 
ذی نفعان به حداکثر ممکن برس��د. سرانجام زمان اجباری شدن 
طرح فرا رس��ید و در سطح گسترده مورد اس��تفاده قرار گرفت. 
اما  هنوز هم ش��اهد حاش��یه های اجباری شدن رمز پویا توسط 
مش��تریان هستیم و رس��انه ها نیز به تبع آن همچنان به موضوع 
می پردازند. برخی از فرآین��د پیچیده گالیه دارند، برخی از عدم 
اطالع رس��انی کافی، برخی هم به ع��دم آمادگی همه بانک ها در 

یک زمان  اشاره می کنند.
بانک مرکزی برای کاهش مشکالت ناشی از نصب و راه اندازی 
اپلیکیشن های رمزساز که هر بانک به  صورت جداگانه ارائه داده 
 بود راه حل هایی را پیش��نهاد داد، اما به نظر می رسد این راه حل ها 
نیز نتوانس��ته است مشکالت کاربران را کاهش دهد. راه حل اول 
ارس��ال رمز دوم پویا به صورت پیامکی اس��ت که به گفته  برخی 
کاربران پیامک حاوی رمز دوم در برخی از تراکنش ها دیر ارسال 
می ش��ود و کاربر نمی تواند در زمان تعیین شده تراکنش خود را 
تکمی��ل کند. راه حل دوم نیز این بود ک��ه تراکنش های کمتر از 
۱۰۰ ه��زار تومان به رمز دوم پویا نیاز ندارند و با همان رمز دوم 
ایس��تا کار می کنند، اما به این شرط که کاربر مسئولیت عواقب 

ناشی از آن را بپذیرد. 
به عبارتی اگر کاربر بخواه��د برای تراکنش های زیر ۱۰۰ هزار 
تومان از رمز دوم ایستا استفاده کند باید در مهلت تعیین شده از 
سوی بانک ها، به خودپرداز بانک مورد نظر مراجعه کرده و ضمن 
انتخاب رمز دوم ایس��تای جدید، تعهد دهد که مسئولیت عواقب 
ناش��ی از اس��تفاده نکردن از رمز دوم پویا برای تراکنش های زیر 

۱۰۰ هزار تومان را می پذیرد.
ب��ا همه ای��ن راه حل ها ام��ا مش��کالت همچنان ادام��ه دارد. 
بررسی ها نش��ان می دهد تعداد تراکنش های خرید اینترنتی که 
مستقیما مرتبط با کسب وکارهای این حوزه است حدود ۴درصد 
نس��بت به قبل از الزام اس��تفاده از رمز دوم پویا کاهش داش��ته 
 اس��ت. تراکنش های شامل تراکنش های کارت به کارت از طریق 

برنامک ها نیز حدودا ۲۰درصد کمتر شده  است.
ب��ه طور خالص��ه باید گفت ک��ه در حال حاضر مش��تریان از 
س��خت تر ش��دن انجام کارهای روزانه مثل خریدهای اینترنتی، 

پرداخ��ت قب��وض و کارت به کارت ک��ردن و ... گالیه دارند. در 
ه��ر صورت این واقعیت را نمی ت��وان نادیده گرفت که در دنیای 
تجارت الکترونیک برندها حتی برای کم کردن یک کلیک اضافه 
تالش می کنند. چون معتقدند این موضوع رضایت مشتریان شان 
را فراه��م می کن��د. ب��رای مثال سال هاس��ت آمازون ب��ه عنوان 
بزرگ تری��ن فروش��گاه الکترونیک��ی جه��ان روی »خرید با یک 

کلیک« خود مانور می کند.
در دنیای پیش��رفته و بانکداری مدرن معموال برای انتقال پول 
برای مبالغ باال از این روش ارس��ال کد برای مش��تری اس��تفاده 
می ش��ود و افراد مجبور به اس��تفاده از رمز پویا نیس��تند، اما در 
هر صورت این روشی اس��ت که مسئوالن نظام بانکی برای همه 
مب��ادالت آنالین در نظر گرفته ان��د و ناچار همه باید به آن عمل 
کنند. اینجاس��ت که خالقیت دس��ت اندرکاران ح��وزه فین تک 
می تواند مجددا راحتی را برای مشتریان فراهم کند. یکی از این 
روش ها اس��تفاده از کیف های پول الکترونیکی است. برای مثال 
یک��ی از کیف پول های الکترونیکی موفق کیپاد اس��ت. اگر کیف 
پول همراه پاس��ارگاد یا همان کیپ��اد را روی موبایل خود نصب 
کنی��د برای انجام کاره��ای روزانه دیگر نی��ازی ندارید برای هر 
کاری رمز پویا بگیرید و می توانید نیازهای خود را به س��اده ترین 

شکل ممکن انجام دهید. 
ضم��ن اینک��ه موضوع به همی��ن جا نیز ختم نمی ش��ود و در 
راستای راحتی بیشتر مشتری در همه زمینه ها و کم شدن تعداد 
کلیک های مش��تری برای انجام تراکنش ه��ای روزانه، این کیف 
پول الکترونیکی کلیه عملیات آنالین ش��ما را س��هل تر می کند. 
ب��رای مثال اگر ش��ما در کیف پول الکترونیک��ی خود موجودی 
داش��ته  باش��ید می توانید با کمترین کلیک و زمان فرآیند هایی 
مث��ل انتقال پ��ول به دیگران ب��دون نیاز به رمز پوی��ا، پرداخت 
قب��وض، انجام امور نیک��وکاری، پرداخت عوارض طرح ترافیک و 

... را انجام دهید. 
در واقع کافی اس��ت کیف پول الکترونیکی خود را یکبار شارژ 
کنی��د و س��پس پرداخت های روزمره خود را ب��دون نیاز به وارد 

کردن رمز پویا در هر بار پرداخت انجام دهید.
نکت��ه مه��م و جالب دیگر در زمینه کیپاد آن اس��ت که اگر از 
کیپاد اس��تفاده کنید در صورتی که گوش��ی موبایل شما مجهز 
ب��ه فناوری NFC باش��د، می توانید با اس��تفاده از کیپاد کارت 
ش��هروندی خود را در برخی از شهرهای کشور )مشهد و قزوین( 
ش��ارژ کنید. برای این کار کافی اس��ت با استفاده از گزینه خرید 
ش��ارژ، مبل��غ موردنیاز خ��ود را وارد کنید و پس از کس��ر مبلغ 
ش��ارژ از کیف پول، کارت شهروندی خود را به پشت تلفن همراه 
نزدیک کنید تا بدون نیاز به مراجعه کیوس��ک های شارژ بتوانید 
کارت های بلیت خود را شارژ کنید. الزم به ذکر است شارژ کیف 

پول و یا انتقال اعتبار نیاز به پرداخت کارمزد ندارد.
بنابراین اگر ش��ما هم از آن دس��ته افرادی هس��تید که زمان 
برای تان اهمی��ت دارد و می خواهید همه کارهای آنالین خود را 
با س��رعت و ب��ا کمترین کلیک و با امنیت ب��اال انجام دهید و از 
دست رمز پویا نیز خالص شوید پیشنهاد می کنیم کیپاد را نصب 

و تجربه کنید.

پروژه  جدیدی با س��رمایه گذاری بیل گیتس شروع شده است که هدف خود را بهبود و ایجاد تحول 
اساسی در فرآیندهای معدن کاوی لیتیوم بیان می کند.

ب��ه گ��زارش زومیت، معدن کاوی یک تن لیتیوم، نیاز به ۷۰ هزار لیتر آب دارد؛ فلز معدنی که امروز 
به عنوان یکی از نیازهای حیاتی بش��ر شناخته می شود. لیتیوم بیش از همه در ساخت باتری ها کاربرد 

دارد که روز به روز نیاز جهان را به سوخت های فسیلی کاهش می دهند.
لیتیوم اغلب در مناطق خشک جهان کشف می شود. گزارش های متعدد ادعا می کنند تولید لیتیوم 
باعث تخریب محیط زیس��ت و منابع تأمین آب در بیابان آتاکاما ش��یلی شده  است. این بیابان یکی از 

بزرگ ترین منابع لیتیوم در جهان محسوب می شود.
پروژه  س��رمایه گذاری جدیدی به ارزش ۲۰ میلیون دالر ش��روع شده است که بیل گیتس به  عنوان 
یکی از پش��تیبان های اولیه  آن ش��ناخته می شود. س��رمایه گذاری مذکور در ش��رکت توسعه  فناوری 
معدن کاوی لیتیوم موس��وم به Lilac Solutions هزینه خواهد شد که شاید منجر به انقالبی بزرگ 
در صنعت معدن کاوی ش��ود. نیکوالس س��الدیاس، یکی از محققان ارشد در اندیشکده  مؤسسه  علمی 
ویلس��ون و بخش Lithium Triangle Initiative اعتقاد دارد ش��اید پ��روژه  جدید، راهکارهای 

کاربردی به همراه داشته باشد. شرکت لیالک خبر سرمایه گذاری جدید را در هفته  پیش منتشر و ادعا 
کرد که فناوری اختصاصی  مبتنی بر تبادل یون در این شرکت، بازدهی دوبرابری نسبت به فرآیندهای 

کنونی معدن کاوی دارد و زمان آن نیز به نصف کاهش می یابد.
حجم عمده ای از لیتیوم جهان در حوضچه های زیرزمینی آب ش��ور کش��ف می ش��ود. درحال حاضر 
ش��رکت های مع��دن کاوی آب زیادی را به حوضچه ه��ا تزریق می کنند تا آب به س��طح زمین آمده و 
وارد حوضچه های س��طحی ش��ود. س��پس آب موجود تبخیر ش��ده و لیتیوم از مواد باقی مانده فیلتر 
می شود. لیالک فناوری اختصاصی با شرح »مهره های تبادل یون« دارد که طبق ادعای شرکت، توانایی 
جداس��ازی لیتیوم را از مواد دیگر در آب دارد. لیالک همچنین ادعا می کند پس از جداس��ازی لیتیوم 
می ت��وان آب باقی مان��ده را مجددا اس��تفاده کرد و نیازی به صبر کردن چند ماهه برای تبخیر ش��دن 
آن نیس��ت. فرآیند مذکور، ۸۰درصد از لیتیوم موجود را اس��تخراج می کند که در مقابل نرخ استخراج 
۴۰درصدی روش های کنونی، آمار قابل توجهی محسوب می شود. زمان فرآیند استخراج نیز از دو سال، 

به چند ساعت کاهش می یابد.
فناوری جدید شرکت لیالک، فرصت بهره برداری از منابع عظیم کشور بولیوی را هم فراهم می کند. 

رمز پویا را فراموش کنید!

بیل گیتس میلیون ها دالر در فناوری انقالبی معدن کاوی لیتیوم سرمایه گذاری می کند

دریچــه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در رأس یک هیات تجاری و فناور، فروردین ماه 
سال ۹۹ میهمان همسایه شمال شرق کشور می شود. در این سفر سه روزه به افغانستان، 
بازار محصوالت دانش بنیان ایرانی در این کش��ور توس��عه می یابد و روابط تجاری بین دو 
کش��ور روند رو به رشدی خواهد یافت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، 
افغانستان کشوری است با ظرفیت های باالی اقتصادی که عضویت این کشور در سازمان 
تجارت جهانی، مس��یر جذب س��رمایه های خارجی به این کش��ور را کوتاه تر کرده است. 
اس��تفاده از این ظرفیت اقتصادی برای ایران یک فرصت خوب و مغتنم است. با توجه به 
اینکه افغانس��تان یکی از کشورهایی است که در ش��رایط تحریم می تواند شریک تجاری 
خوبی برای ایران باش��د، توس��عه روابط تجاری و فناورانه با این کشور مسیر خوبی برای 

بازارسازی محصوالت و خدمات دانش بنیان های ایرانی خواهد بود.

 یک هیات تجاری و فناور 
عازم افغانستان می شود

سه شنبه
6 اسفند 1398
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طراحی و ساخت دستگاه بویایی سنج در دانشگاه صنعتی شریف انجام شد تا 
از این پس حس بویایی بیماران با دستگاه ایران ساخت انجام شود. این دستگاه 
امکان ثبت و پردازش س��یگنال های مغزی و پاس��خ مغز به رویدادهای بویایی 

را فراهم می کند.
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
محقق��ان دانش��گاه صنعتی ش��ریف ب��ا انجام 
طرحی پژوهشی با حمایت ستاد توسعه علوم و 
فناوری های ش��ناختی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری موفق به ساخت این دستگاه 
شدند. این دستگاه برای مطالعات شناختی در 
زمینه س��نجش حس بویایی بیم��اران کاربرد 

دارد.
 دستگاه بویایی س��نج  رشته ای از محرک های 
بویایی ش��امل رایحه ه��ای متن��وع را به صورت 
برنامه ریزی ش��ده ب��ه فرد م��ورد آزمای��ش ارائه 

می کند. بررسی پاسخ مغز به چنین رشته تحریکی می تواند به پژوهشگران در 
شناخت ساختار و عملکرد مغز کمک کند.

 بهره گیری از دس��تگاه بویایی س��نج در کنار س��امانه نقشه برداری از مغز به 

متخصص��ان این امکان را می دهد که بدون نیاز ب��ه تعامل گفتاری با آزمایش 
شونده کیفیت ثبت و ادراک حس بویایی در مغز او را مورد سنجش قرار دهند.
 نارس��ایی عملکرد مغز در پاسخ به تحریک های بویایی نشانگر مناسبی برای 
تش��خیص برخی از بیماری ه��ای مغز و اعصاب 
محس��وب می ش��ود و اس��تفاده از این دستگاه 
امکان ثب��ت و پردازش س��یگنال های مغزی و 
پاسخ مغز به صورت پتانسیل وابسته به رویداد 
بویایی را فراهم می سازد. همچنین بویایی سنج 
زمان دقیق ارائه هر تحریک بویایی را در اختیار 

سامانه داده گیری از مغز قرار می دهد.
 ای��ن ابزار کارب��ردی در ح��وزه دانش علوم 
ش��ناختی دارای ش��ش مخزن رایحه، سنسور 
دم��ا، فش��ار و رطوبت، پش��تیبانی از سنس��ور 
تنفس، کنترل مدت زمان و ترتیب تحریک های 
بویای��ی، تنظیم جریان ه��وای ورودی و غلظت 

تحریک های بویایی است.
 این دس��تگاه که قابل حمل و س��ازگار با روش های تصویربرداری مغز است 
برای اجرای آزمایش های متنوعی بررسی بویایی رفتاری یا تعاملی بدون نیاز به 

ثبت سیگنال های مغزی کاربرد دارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری بخش تعاون از واگذاری برخی از 
تصدی های این صندوق به مراکز مشاوره کارآفرینی خبر داد و گفت در شرایط 
حاضر عمده ترین مش��کل کس��ب و کارها، ایده و پس از آن کسب مهارت های 

فردی اس��ت. مهدی حس��ین نژاد در گفت وگو با 
ایس��نا، اظهار کرد: یکی از مهم ترین فاکتورها در 
محیط کس��ب و کارهای خرد، وج��ود نهادهای 
مش��اوره کارآفرینی اس��ت. در ح��ال حاضر خأل 
وجود این نهادها در کش��ور احس��اس می شود و 
یکی از عوامل شکس��ت کسب و کارها در کشور 
نیز همین امر اس��ت چراکه مراکز مشاوره ای که 
تخصص داشته باشند تا کارآفرینان به آنها اعتماد 

و مراجعه کنند، وجود ندارد.
وی اف��زود: در حال حاضر تعداد ش��رکت هایی 
که دارای برند باشند بسیار کم است، ولی وزارت 
کار بس��تری را فراه��م ک��رده تا مراکز مش��اوره 
کارآفرینی که در آغاز راه هس��تند، در این مسیر 

خصوصی سازی شوند. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون از 
ایجاد کانون ملی مراکز مشاوره کارآفرینی خبر داد و گفت: اعتقاد ما این است 
که مراکز مش��اوره کارآفرینی باید اتحادیه و انجمن تش��کیل دهند تا از درون 

قوی ش��وند و خود را به دانش و تجربه روز تجهیز کنند تا به عنوان بانک های 
اطالعاتی قوی در خدمت کارجویان و کارآفرینان باشند.

حسین نژاد از واگذاری برخی وظایف و تصدی های صندوق به مراکز مشاوره 
کارآفرین��ی خبر داد و گفت: ب��ا توجه به آنکه 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون در 
استان ها و شهرستان ها ش��عبه ندارد، در صدد 
هستیم تا بخشی از وظایف خود را به این مراکز 
در اس��تان ها واگ��ذار کنیم. این ام��ور می تواند 
از پذی��رش و ص��دور ضمانت نامه ت��ا پیگیری 
معوقات، بازرسی از پروژه ها و تایید صالحیت ها 
باش��د و از آنجا که سیستم کاری ما در صندوق 
کامال تحت وب اس��ت الزاما در این زمینه باید 

آموزش داده شود.
مدیرعام��ل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 
بخش تعاون، ادامه داد: برخی از ش��رکت هایی 
که به م��ا مراجعه می کنند از رتبه بندی پایینی 
برخوردارن��د به همین دلیل ریس��ک باالی��ی دارند و نمی توانن��د ضمانت نامه 
بگیرند، ولی ما برای کاهش این ریس��ک برنامه  ریزی کردیم و با آموزش��ی که 

می دهیم آنها را به این مراکز متصل می کنیم.

عمده ترین مشکل کسب و کارها چیست؟دستگاه بویایی سنج ساخته شد

توسعه اقتصادی با هدف تأمین ملزومات زندگی بشر و فراتر از آن افزایش 
رفاه جامعه صورت می گیرد. از این رو همواره مورد توجه جوامع بش��ری بوده 
است. پاره ای از کشورها با سرعت بیشتری در طول تاریخ روند توسعه اقتصادی 
را آغاز کرده و پاره ای دیگر از کشورها، این روند را با تأخیر، برنامه ریزی و طی 

کرده اند.
 بعد از جنگ جهانی دوم، رشد سریع تکنولوژی و به تبع آن بهداشت، منجر 
به افزایش سریع جمعیت کره زمین شد. هم زمان با این تغییر، توسعه اقتصادی 

و رشد سطح زندگی، افزایش شدید مصرف منابع طبیعی را به همراه داشت.
مصرف پالستیک، آنتی بیوتیک ها، تلویزیون، کامپیوتر، وسایل نقلیه شخصی، 
وسایل آسایش در منازل، مسافرت با هواپیما، سفر به فضا و ... همه نشانه هایی 
از زندگی مصرف گرا در کشورهای ثروتمند برای رسیدن به مطلوبیت آسایش 

بیشتر بودند؛ امری که در حال تبدیل شدن به الگوی مصرف جهانی بود.
با موشکافی علل بروز مسائل مختلف اجتماعی و معضالت محیط زیستی 
در مسیر توسعه کشورهای توسعه یافته، محدودیت های مختلف مختل کننده 
تأمین نیازهای زندگی بش��ر در آینده، از اوایل ده��ه ۱۹۷۰ مورد توجه قرار 
گرفت. از این رو، مفهوم توس��عه پایدار به معنای توسعه ای که محدودکننده 
تأمین نیازهای بشر در آینده نباشد به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه 

جوامع بشری در سطح جهان تعریف شد.
از آنجا که محدودیت های توس��عه می توانند جنبه های مختلف اجتماعی، 
اقتصادی یا محیط زیستی داشته باشند، طیف گسترده ای از اهداف که تحقق 

همه آنها متضمن توسعه  پایدار باشد، تعریف شد.
 ابعاد توسعه پایدار و شرایط تحقق پایداری توسعه

در یک دسته بندی، این اهداف به ۱۷ گروه تقسیم شدند که با عنوان اهداف 
توسعه پایدار شناخته می شوند. در کارگروه توسعه پایدار سازمان ملل متحد، 
برای هر کدام از این اهداف اصلی، دسته ای از شاخص های ارزیابی تعریف شد 
که مجموعا ۲3۲ ش��اخص را دربر می گیرد. تحلیل یکپارچه این ش��اخص ها 

جهت ارزیابی شرایط پایداری توسعه، نیازمند دانش بین رشته ای است.
 اما آنچه که برای ما به عنوان مهندسین باید مورد توجه باشد، جنبه هایی از 

پایداری است که ناشی از محدودیت های فیزیکی در زیست بوم است.
 براساس مفهوم اکولوژیکی »ظرفیت حمل«، به دلیل وجود منابع محدود 
در جه��ان، هیچ رش��دی نمی تواند تا همیش��ه ادامه پیدا کند. بس��یاری از 
اندیش��مندان اعتقاد دارند که توس��عه رخ داده در نیمه دوم قرن بیستم، در 
حقیقت نوعی قرض گرفتن از ظرفیت اکولوژیکی، مازاد بر قدرت بازتولید آن 
بوده اس��ت که منجر به بروز بحران های محیط زیستی امروز شده است. عدم 
توجه به ریشه این بحران ها زمینه ساز تالش های بی فایده و حتی تشدید کننده 

بحران بوده است.
 بر این اساس دو سوال بنیادین که جامعه علمی باید به آن پاسخ دهند آن 
اس��ت که اوالً مرز های محدودکننده سیستم کجا هستند و یا به بیان دیگر، 
هوش روزافزون بشر در بهره برداری از منابع تا کجا می تواند بر محدودیت منابع 
غلبه کند؟ و دوماً، چه اقداماتی می تواند اثر این محدودیت ها را کاهش دهد؟

 برای نمونه، تبعات محیط زیس��تی ناشی از گرمایش جهانی که امروزه در 
سراسر جهان در قالب خشکسالی ها، سیل ها، توفان ها، افزایش سطح آب دریا، 
ذوب شدن یخچال ها و یخ های قطبی و... مشاهده می شود، تنها ناشی از افزایش 
یک درجه ای دمای کره زمین طی قرن گذشته است. مسئله نگران کننده آن 
اس��ت که در صورت ادامه سیاست های موجود برای توسعه کشورها و تداوم 
انتشار گازهای گلخانه ای مطابق روند طی شده در گذشته، انتظار می رود که 
دم��ای کره زمی��ن تا پایان قرن ۲۱ تا ۵ درجه س��انتیگراد افزایش پیدا کند. 

افزایش دمایی که کاهش دوباره آن احتماال برگش��ت ناپذیر خواهد بود. بسیار 
قابل تصور است که خسارات محیط زیستی و به تبع آن هزینه تأمین شرایط 
زندگی بش��ر در صورت این افزایش دما برای نس��ل  آینده چه مقدار بحرانی 

خواهد بود.
 لذا شناس��ایی ابعاد هر یک از عوامل مختل کننده توس��عه پایدار و سپس 
شناسایی راهبردهای حذف یا تضعیف این عوامل و مقابله با اثرات سوء وجود 
این عوامل، از رس��الت های جامعه علمی اس��ت. این ام��ر می تواند در تنظیم 
سیاس��ت های تضمین کننده توسعه  پایدار به تصمیم گیران و سیاست گذاران 
کمک کننده باشد. چه اینکه بسیاری از این محدودیت ها جز با نگاه موشکافانه 
علمی قابل کشف و ردگیری نخواهند بود و نمی توانند مورد مطالبه جامعه و به 

تبع آن سیاست گذاران قرار گیرند.
 به عنوان نمونه ای از تالش های علمی، در سال ۱۹۷۲، مجموعه مطالعاتی 
مبتنی بر دینامیک سیستم ها در موسس��ه MIT صورت گرفت که گزارش 
آن در کلوپ رم با عنوان نظریه »موانع رش��د« منتش��ر ش��د. در نتیجه این 
مطالعات، نظام اقتصادی جهانی و اثرات متقابل چند شاخص اصلی شامل رشد 
جمعیت، دسترسی به غذا، تولید اقتصادی از فعالیت های صنعتی، آلودگی های 
محیط زیستی و در نهایت محدودیت فیزیکی منابع طبیعی در کنار یکدیگر 
شبیه س��ازی شد. بر این اساس، محدودیت های رش��د اقتصادی بشر در کره 
زمین  شبیه سازی و سپس سناریو های مختلف درخصوص تالش بشر و توان 
فنی بش��ر برای مدیریت این محدودیت ها ارزیابی ش��د. نتایج سناریوی پایه 

نظریه موانع رشد در شکل زیر نمایش داده شده است.
نتایج سناریوی ادامه وضع موجود در نظریه موانع رشد

اعتبارسنجی شبیه سازی صورت گرفته در این مطالعات، نشان داده است که 
تقریباً سناریوی ادامه روند موجود، طی چهار دهه گذشته ادامه داشته است. 
هرچند نقطه پیک مصرف و توس��عه اقتصادی می تواند چند س��الی جابه جا 
شود، اما بروز روند کلی افول توسعه اقتصادی در آینده، با حفظ الگوی مصرف 

پیشین، بسیار محتمل است.
 این مطالعات و سایر تالش های علمی مشابه، زمینه ساز این اتفاق بودند که 
امروزه پایداری توسعه از نگرانی های اصلی جامعه بشری قرار گرفته است. این 
آگاهی اجتماعی منجر به آن شده است که در سطوح مختلف ملی و جهانی 
جهت شناس��ایی و مقابله با موانع این پایداری برنامه ریزی و سیاست گذاری 
شود، اما همچنان س��واالت و چالش های زیادی مطرح  است که دستیابی به 
توس��عه پایدار را با مشکل مواجه کرده است. این سواالت عموماً ناشی از خأل 

علمی در ابزار های تحلیلی توسعه پایدار است که تا به امروز توسعه یافته اند:
اعتبار نتایج مطالعات علمی مورد نقد است؛

 بروز تبعات محدودیت های رشد بسیار تدریجی، مزمن، پیچیده و ناملموس 
هستند و لذا آگاهی بخشی درباره آنها یک چالش جدی است؛ اعتماد بیش  از 

 حد به توسعه فناوری و توان غلبه بر این مشکالت وجود دارد؛
مس��ئولیت های کش��ورهای مختلف در قبال بروز ناپایداری ها و به تبع آن 
نقش آفرینی مورد انتظار از  جوامع، مورد مناقش��ه اس��ت؛ هنوز نیاز های اولیه 
زندگی بش��ر در نقاطی از دنیا تأمین نشده است و پایداری تأمین این نیازها 
برای نس��ل های آتی اولویت سیاست گذاران نیست؛ بسیاری از مطلوبیت ها به 
صورت کیفی قابل ارزیابی هستند و ارائه شاخص های کمی کننده آنها، چندان 

مقدور نیست؛
و در نهایت اینکه به دلیل گسترده بودن جنبه های پایداری، جمع پذیری یا 
انتخاب بین مطلوبیت های متضاد حوزه ها و گزینه های درگیر مسئله توسعه 

پایدار کار پیچیده ای است.

کاربردی به همراه داشته باشد. شرکت لیالک خبر سرمایه گذاری جدید را در هفته  پیش منتشر و ادعا 
کرد که فناوری اختصاصی  مبتنی بر تبادل یون در این شرکت، بازدهی دوبرابری نسبت به فرآیندهای 

کنونی معدن کاوی دارد و زمان آن نیز به نصف کاهش می یابد.
حجم عمده ای از لیتیوم جهان در حوضچه های زیرزمینی آب ش��ور کش��ف می ش��ود. درحال حاضر 
ش��رکت های مع��دن کاوی آب زیادی را به حوضچه ه��ا تزریق می کنند تا آب به س��طح زمین آمده و 
وارد حوضچه های س��طحی ش��ود. س��پس آب موجود تبخیر ش��ده و لیتیوم از مواد باقی مانده فیلتر 
می شود. لیالک فناوری اختصاصی با شرح »مهره های تبادل یون« دارد که طبق ادعای شرکت، توانایی 
جداس��ازی لیتیوم را از مواد دیگر در آب دارد. لیالک همچنین ادعا می کند پس از جداس��ازی لیتیوم 
می ت��وان آب باقی مان��ده را مجددا اس��تفاده کرد و نیازی به صبر کردن چند ماهه برای تبخیر ش��دن 
آن نیس��ت. فرآیند مذکور، ۸۰درصد از لیتیوم موجود را اس��تخراج می کند که در مقابل نرخ استخراج 
۴۰درصدی روش های کنونی، آمار قابل توجهی محسوب می شود. زمان فرآیند استخراج نیز از دو سال، 

به چند ساعت کاهش می یابد.
فناوری جدید شرکت لیالک، فرصت بهره برداری از منابع عظیم کشور بولیوی را هم فراهم می کند. 

بولیوی بزرگ ترین منابع لیتیوم را در جهان دارد، اما به خاطر ش��رایط آب وهوایی نه چندان مناس��ب، 
هیچ گونه تولیدی در آن کشور رخ نمی دهد. سالدیاس در توضیح فرصت های جدید می گوید:

اگر آب وهوای متغیری همچون ابر و باران متناوب دارید، فرآیند اس��تخراج دش��وار خواهد ش��د، اما 
اگر این فناوری را به کار بگیرید که نیاز به فرآیند تبخیر را کاهش می دهد، استخراج برای کشورهایی 

همچون بولیوی نیز منطقی می شود و منابع عظیم آ نها قابلیت استخراج پیدا می کنند.
دیوی��د اس��نایدکر، مدیرعام��ل لی��الک در مصاحبه با بلومب��رگ اظهار امیدواری ک��رد که فناوری 
اختصاصی ش��رکتش، برای اس��تخراج لیتیوم از شورآب تولیدش��ده در فرآیندهای تولید انرژی دیگر 
مانند اس��تخراج نفت یا نیروی زمین گرمایی نیز به کار گرفته ش��ود. از س��رمایه گذاران دیگر پروژه که 
تحت عنوان Breakthrough Ventures در لیالک سرمایه گذاری می کنند می توان به جف بزوس 
و جک ما اشاره کرد. لیالک از سرمایه گذاری جدید برای جذب نیروی انسانی مهندس استفاده خواهد 
کرد. این شرکت مستقر در کالیفرنیا همچنین تولید حوضچه های شورآب خود را نیز افزایش می دهد 
تا فناوری اختصاصی را در سرتاس��ر آمریکای جنوبی و ایاالت متحده گس��ترش دهد. مرحله  آزمایشی 

پیاده سازی فناوری نیز در ماه های آتی در آرژانتین اجرا می شود.

توسعه پایدار چیست؟
حسین خواجه پور - دکترای مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی شریف

بیل گیتس میلیون ها دالر در فناوری انقالبی معدن کاوی لیتیوم سرمایه گذاری می کند

یادداشـت

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
ارائه خدمات تخفیفی به اعضای خود ارتقای سطح ارائه خدمات در صنعت آزمایشگاهی 

کشور را در کشور تسهیل می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ترغیب و تشویق آزمایشگاه ها 
برای عضویت در ش��بکه اقدام به ارائه تخفیفات ویژه به اعضای جدید کرده اس��ت. در 
این طرح، در س��ال جاری دانشجویان دکترا و محققان پسا دکترا دانشگاه ها و موسسات 
علمی-پژوهش��ی سراسر کشور  با ثبت نام در باشگاه مش��تریان شبکه آزمایشگاهی از 
یارانه دریافت خدمات آزمایشگاهی به میزان ۴۰درصد هزینه  خدمات تا سقف مبلغ ۲۰ 

میلیون ریال بهره مند شدند.

 تخفیف ویژه شبکه آزمایشگاهی
برای اعضای جدید



اگر جس��ت وجویی کوتاه در یوتیوب داشته باش��ید، ویدئوهای بسیار 
زیادی از افراد در حال باز کردن بس��ته بندی محصوالت تازه خریداری 
ش��ده مش��اهده خواهید کرد. یکی از لذت های غیر قابل انکار در زمینه 
خری��د محصوالت مرب��وط به باز کردن بس��ته بندی آنهاس��ت بنابراین 
مش��اهده س��رمایه گذاری عظیم برندها بر روی طراحی بسته بندی های 
هرچ��ه جذاب تر جای تعجب ندارد. اغلب مش��تریان با محصوالت ما در 
پوش��ش بسته بندی مواجه می ش��وند. به همین خاطر تاثیرگذاری اولیه 
هر برند بر روی مشتریان از طریق بسته بندی محصوالتش روی می دهد. 
شاید در نگاه نخست تهیه ویدئوهای بازاریابی از باز کردن بسته بندی 
محصوالت کار عجیبی باش��د. نکته مه��م در این میان آگاهی برندها از 
اهمیت بس��ته بندی محصوالت در فرآیند تصمیم گیری مشتریان است. 
به این ترتیب در صورت اس��تفاده از بسته بندی مناسب شانس ما برای 
جلب نظر مش��تریان افزایش خواهد یافت. مش��تریان پیش از مشاهده 
محص��ول و خریدش هیچ ارتباط نزدیکی با برن��د ما ندارند. این امر در 
بهترین حالت موجب داوری آنها براساس شنیده های دوستان می شود. 
اگ��ر این عام��ل را مدنظر ق��رار ندهیم، بس��ته بندی محصوالت اهمیت 
فوق الع��اده ای پیدا خواهد کرد. تمام این نکات برای پی بردن به اهمیت 
بس��ته بندی محصوالت در قالبی جذاب کافی اس��ت. نکته مهم در این 
میان عدم توجه کافی برندها به فرآیند بس��ته بندی محصوالت اس��ت. 
به این ترتیب ما با انبوهی از محصوالت بدون بس��ته بندی یا قالب های 
ضعیف مواجه هستیم. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها ایجاد 

می کند. 
با توجه به اهمیت بسته بندی محصوالت در ادامه برخی از مزیت های 
انتخاب طرحی جذاب و مناس��ب را مورد بررسی قرار خواهیم داد. نکته 
مه��م درباره بس��ته بندی محصوالت فراگیری آن در کس��ب و کارهای 
مختلف اس��ت. به این ترتیب تمام کس��ب و کارها امکان بهره مندی از 

نکات مورد بحث در این مقاله را خواهند داشت. 
1. حفاظت از محصوالت

اج��ازه دهید نکته نخس��ت را با نگاهی واقع گرایانه ش��رح دهیم. 
وقتی محصوالت ما دارای بس��ته بندی مطمئنی باشد، امکان صدمه 
به آنها کاهش خواهد یافت. اگر خود را به جای مشتریان قرار دهیم، 
هی��چ نکته ای به اندازه تحقیق درباره محصوالت، انتخاب نمونه های 
مختل��ف و در نهای��ت برگزیدن یکی از آنها ب��رای خرید و مواجهه 
با نقص فنی ناش��ی از بس��ته بندی نادرس��ت ناراحت کننده نیست. 
بس��یاری از مش��تریان به دلیل تجربه منفی در زمینه بس��ته بندی 
محصوالت و ایجاد صدمه به کاالی خریداری ش��ده دیگر به س��راغ 
برند مورد نظر نمی روند. این امر تجربه ای رایج در میان مش��تریان 

محسوب می شود. 
گاهی اوقات ما نمایندگی فروش یک برند در کش��وری دیگر هستیم. 
در این ش��رایط اگر محصول موردنظر پس از ف��روش دارای نقص فنی 
ناش��ی از عدم بسته بندی درست باش��د، نقطه اصلی انتقادات متوجه ما 
خواهد بود. وقتی یک محصول پس از صادرات از مناطق دوردس��ت در 
محل بس��ته بندی به دلیل بی احتیاطی آسیب می بیند، تحمل آن بسیار 
دش��وار خواهد بود. گاهی اوقات برندهای اصل��ی حق فروش انحصاری 
محصوالت ش��ان را در پی بروز چنین مشکالتی از موسسه طرف قرارداد 
پس می گیرند بنابراین ما برای حفظ جایگاه مان در بازار باید دس��ت به 

بسته بندی درست محصوالت بزنیم. 

2. تاثیرگذاری اولیه فوق العاده
مشتریان ابتدا بسته بندی محصوالت را مشاهده می کنند. این امر دارای 
اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. وقتی ما بسته بندی جذابی برای مشتریان 
داشته باش��یم، توجه آنها بیشتر جلب می شود. امروزه اغلب محصوالت 
در خرده فروشی ها به دست مشتریان می رسد. فضای خرده فروشی ها پر 
از محصوالت مختلف اس��ت. مدیران ارشد خرده فروشی ها برای صهولت 
دسترسی مش��تریان اقدام به قرار دادن محصوالت مشابه در یک قفسه 
ی��ا راهرو می کنند. به این ترتیب مش��تریان با حضور در راهرو موردنظر 
با انبوه محصوالت مش��ابه رو به رو خواهند شد. نکته مهم در این میان 
تاثیرگ��ذاری طراحی محصوالت به ش��یوه ای جذاب و متفاوت اس��ت. 
برندهای بزرگ نظیر نایک همیشه از مزیت بسته بندی خاص و منحصر 
به فرد بهره می برند. این امر بخش��ی از فرآیند بازاریابی و برندسازی هر 

شرکت محسوب می شود. 
ظاهر حرفه ای بسته بندی کردن محصوالت اهمیت بسیار زیادی دارد. 
اگر ما در تالش برای حضور در بازارهای جهانی هس��تیم، باید جلوه ای 
حرف��ه ای از برندمان به نمایش بگذاریم. در غیر این صورت امکان جلب 
نظر مخاطب هدف را نخواهیم داش��ت. چالش اصلی بس��یاری از برندها 
در زمینه طراحی بس��ته بندی های چشم نواز مربوط به حوزه مالی است. 
بودجه اندک هرگز به معنای ناتوانی در زمینه کس��ب موفقیت بازاریابی 
نیست. نکته مهم در این میان تالش برای ساماندهی امور به ساده ترین 
ش��کل ممکن است. وقتی از طراحی بسته بندی منحصر به فرد صحبت 
می کنیم، منظورمان طرح های پیچیده نیست. مشتریان بهترین واکنش 
را در برابر بس��ته بندی های ساده و بی آالیش دارند بنابراین فکر استفاده 

از طرح های عجیب و غریب را کنار بگذارید. 
3. بسته بندی محصول به مثابه فرصت برندسازی

برندسازی فرآیند ایجاد جذابیت های منحصر به فرد برای شرکت مان 
در چشم مخاطب هدف است. وقتی از المان های جذاب یک برند صحبت 
می کنی��م، نحوه بس��ته بندی نیز اهمیت دارد. این ام��ر موجب افزایش 
تمایل برندها برای س��رمایه گذاری در حوزه بسته بندی محصوالت شده 
اس��ت. برندهای بزرگ از طریق بس��ته بندی جذاب محصوالت شان در 
عمل صدای خود را به گوش مشتریان می رسانند. درج شعارهای اصلی 
برن��د بر روی بس��ته بندی ها یکی از راهکارهای مناس��ب برای تعامل با 

مشتریان محسوب می شود. 
ایجاد تجربه ای جذاب از برند برای مش��تریان کار دش��واری نیس��ت. 
نکت��ه مهم در این میان داش��تن برنام��ه ای جذاب و تاثیرگذار اس��ت. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها فاقد چنین برنامه ای هس��تند. به همین 
خاطر در عمل طرحی برای اس��تفاده از فرصت بس��ته بندی محصوالت 
برای ارتقای برندش��ان ندارند. اگر ما به دنبال حضور موفق در بازارهای 
جهانی هس��تیم، باید نوعی شخصی سازی در بسته بندی محصوالت مان 
داشته باشیم. بدون تردید سلیقه مشتریان در کشورهای مختلف دارای 
ش��باهت یکسان نیس��ت. توجه به فرهنگ بومی هر منطقه در طراحی 
بس��ته بندی کلید موفقیت در بازارهای مختل��ف خواهد بود. تحقق این 
امر با اندکی مطالعه پیرامون س��لیقه مشتریان هر منطقه و تالش برای 
اس��تفاده از نمادهای آن در طراحی بس��ته بندی محصوالت امکان پذیر 

خواهد بود. 
یکی از استثناهای مهم در حوزه بسته بندی محصوالت برند اپل است. 
این برند همیشه از یک بسته بندی ساده )مینیمالیستی( و یکسان برای 
عرض��ه محصوالتش اس��تفاده می کند. بدون تردی��د محصوالت اپل در 
بازارهای جهانی یکی از پروفروش ترین ها محس��وب می ش��ود. بنابراین 
تالش برای شخصی س��ازی بس��ته بندی محصوالت در برخی از موارد با 

استثناهایی نیز همراه است. 
4. نمایش ارزش های برند

ه��ر برندی براس��اس ماهی��ت و زمین��ه فعالیت��ش دارای ارزش های 
متفاوتی است. یکی از نکات مهم در زمینه برندسازی تالش برای انتقال 
ارزش های برندمان به مخاطب هدف اس��ت. امروزه مش��تریان انتظارات 
بس��یار زیادی از برندها دارند بنابراین ما باید در راستای پاسخگویی به 
نیازهای متغیر مش��تریان گام برداریم. در غیر این صورت امکان تعامل 

سازنده با آنها را نخواهیم داشت. 
بازنمای��ی ارزش ه��ای برند در زمینه بس��ته بندی محص��والت پیوند 
نزدیک��ی با تعه��دات ما دارد. به عن��وان مثال، اگر ما تعهدات زیس��ت 
محیطی داری��م، باید از مواد اولیه بازیافتی ی��ا تجدیدپذیر برای عرضه 
محصوالت م��ان اس��تفاده کنی��م. این امر اهمیت بس��یار زی��ادی برای 
مخاطب هدف دارد. ایراد اصلی کار برخی از برندها اعالم رس��می برخی 
از تعهدات و عدم تالش برای پایبندی به آنهاس��ت. این امر ضربه بسیار 
س��ختی به چنین برندهایی وارد می کند. مش��تریان تمایل به مشاهده 
پایبندی عملی برندها به تعهدات ش��ان دارند. بس��ته بندی محصوالت با 
توجه به تعهدات برندمان بهترین فرصت برای نمایش پایبندی برندمان 

به ارزش هایش است. 
5. اهمیت اطالعات معتبر

آگاهی از تکنیک های طراحی بس��ته بندی محصوالت اهمیت بس��یار 
زیادی در زمینه موفقیت ما خواهد داشت. اشتباه برخی از برندها تالش 
برای طراحی بسته بندی براساس سلیقه شخصی شان است. شاید در این 
زمینه اس��تفاده از راهنمایی های برخی از افراد باتجربه مناس��ب به نظر 
برس��د، به هر حال ما باید آش��نایی نسبی با این حوزه داشته باشیم. در 
غیر این صورت تالش های مان برای طراحی محصول با شکس��ت مواجه 

خواهد شد. 
تیم ه��ای بازاریاب��ی به ط��ور معم��ول وظیفه طراحی بس��ته بندی را 
برعهده دارند. اطالع رسانی درست به اعضای تیم بازاریابی درباره اصول 
طراحی بس��ته بندی یا س��اماندهی کارگاه های کاربردی در صورت نیاز 
امری ضروری خواهد بود. تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در صورت 
س��رمایه گذاری و دسترس��ی به اطالعات معتبر بسیار ساده خواهد بود، 
بنابراین هیچ بهانه ای برای امتناع از کس��ب اطالعات و ارائه آن به تیم 

بازاریابی وجود ندارد. 
6. دیدار مجدد به جای خداحافظی

در نهایت، بسته بندی محصوالت راهکاری مناسب برای ایجاد تجربه ای 
منحص��ر به فرد در مخاطب هدف اس��ت. بس��یاری از مش��تریان ثابت 
برندها در پی نخس��تین خرید و مش��اهده بسته بندی و سایر المان های 
هیجان انگی��ز اقدام به خرید مجدد می کنند. این امر برای برندهای تازه 
تاس��یس اهمیت بس��یار زیادی دارد. وقتی ما در ابتدای مسیر کسب و 
کار هس��تیم، احتمال مواجهه با مشکالت مالی زیاد خواهد بود. یکی از 
راهکارهای مناس��ب برای کس��ب درآمد ثابت و پای��دار تبدیل مخاطب 
هدف برند به مش��تریان ثابت اس��ت. این امر س��ود مشخصی در اختیار 
ما قرار خواهد داد. وقتی ما از حداقل درآمد س��االنه مان آگاهی داش��ته 
باشیم، امکان برنامه ریزی برای توسعه کسب و کار راحت تر خواهد شد. 
بس��ته بندی جذاب محصوالت پل ارتباطی ما با مش��تریان است. این 
ام��ر در برخی موارد ب��ه مثابه دعوتنامه ای از مش��تریان برای همکاری 
هرچه بیش��تر با برند ما خواهد بود. به ای��ن ترتیب با اختصاص زمان و 
بودجه مناس��ب به این بخش امکان افزایش ش��مار مشتریان ثابت برند 

وجود دارد. 
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تغییرات فرآیند برندسازی در دهه پیش رو
ترندهای برندسازی در حوزه استارت آپ ها

دهه پیش با اس��تارت آپ های حوزه فناوری ش��ناخته می ش��ود. 
اس��تارت آپ هایی نظی��ر اوب��ر و Airbnb ب��ا ارائه ایده ه��ای تازه 
و خالقان��ه عرصه کس��ب و کار را متحول کردن��د. اگرچه خدمات 
منحصر به فرد آنها نقش مهمی در توس��عه کسب و کارشان داشت، 
ام��ا در نهایت ش��یوه خاص برندسازی ش��ان موجب موفقیت ش��ان 
ش��د. برندسازی در دنیای مهم اهمیت بس��یار زیادی دارد. بهترین 
استارت آپ ها نیز بدون برنامه ای مش��خص برای برندسازی توانایی 

توسعه و حضور فعال در بازار کسب و کار را نخواهند داشت. 
دهه پیش روی میالدی از نقطه نظر افزایش رقابت در دنیای کسب 
و کار اهمیت زیادی دارد. وقتی ما با رقبای بسیار زیادی مواجه هستیم، 
نحوه فعالیت برندسازی مان مهم تر خواهد شد. هنوز بسیاری از برندها 
نس��بت به اهمیت فرآیند برندس��ازی تردید دارند. این امر موجب بروز 
دش��واری در زمینه فعالیت برندها شده است. عالوه بر این حضور نسل 
جوان یا Z در عرصه کسب و کار، به عنوان کارآفرین و مشتری، تحوالت 
تازه ای در حوزه برندس��ازی ایجاد کرده اس��ت. بسیاری از برندها هنوز 
آمادگی الزم برای مواجه با نسل جوان را ندارند. به همین خاطر کسب 

آمادگی زودتر از سوی ما مزیتی رقابتی منحصر به فردی خواهد بود. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از ترندهای برتر در زمینه 
برندس��ازی در حوزه استارت آپ هاس��ت. در ادامه چهار ترند برتر را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. اهمیت فزاینده تجربه های تعاملی

ش��یوه سنتی تبلیغات مستقیم برای جلب نظر مخاطب هدف دیگر 
کارب��ردی در دنی��ای مدرن ندارد. مش��تریان مدرن تمای��ل باالیی به 
تعامل س��ازنده با برندها دارند بنابراین یکی از ترندهای اصلی در حوزه 
برندس��ازی افزایش تعامل با مخاطب هدف اس��ت. این نکته در زمینه 
بازاریابی و تبلیغات نیز دارای اهمیت اس��ت. فناوری های تازه ای مانند 
هوش مصنوعی و واقعیت مجازی به تحقق هرچه بهتر این اهداف کمک 
خواهد کرد. اگر برند ما در زمینه ارائه تجربه های تازه به مخاطب هدف 
توانایی باالیی نداشته باشد، به زودی از کانون توجه آنها دور خواهد شد. 
مشتریان نسل جوان آش��نایی بسیار زیادی با فناوری های مدرن 
دارند بنابراین جلب نظر آنها در مقایس��ه با مخاطب سنتی دشوارتر 
خواهد بود. برخی از برندها نظیر IKEA موفقیت زیادی در زمینه 
اس��تفاده از فناوری های مدرن در زمینه برندسازی کسب کرده اند. 
این برند س��وئدی با طراحی اپ رسمی برای خود به ارائه تجربه ای 
تازه از مشاهده محصوالتش دست زده است. به این ترتیب با اسکن 
محصوالت مندرج در کاتالوگ این برند امکان مش��اهده نسخه سه 
بع��دی آنها وجود خواهد داش��ت. این امر نق��ش مهمی در افزایش 

تمایل مخاطب هدف برای مشاهده محتوای IKEA دارد. 
2. تاثیرگذاری رو به رشد محتوای بصری

امروزه بخش مهمی از فرآیند تصمیم گیری مخاطب هدف درباره 
برندها و محصوالت ش��ان از محتوای بصری تاثیر می پذیرد. اهمیت 
محتوای بصری در حوزه بازاریابی و تبلیغات کامال مش��هود اس��ت. 
نکت��ه مهم در این می��ان نفوذ اهمیت چنی��ن محتوایی در فرآیند 
برندس��ازی اس��ت.  اگر ما قصد ایجاد برندی ماندگار را داریم، باید 
نس��بت به تولید محتوای بصری جذاب اقدام کنیم. محتوای بصری 
ماندگاری بس��یار بیش��تری در ذهن مخاطب هدف دارد بنابراین ما 
بای��د از این نکته در راس��تای تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب 
هدف استفاده کنیم. با نگاهی کوتاه به برندهای مشهور امکان درک 
هرچه بهتر تاثیر محتوای بصری وجود دارد. این برندها همیش��ه در 
زمینه تعامل با مخاطب هدف از محتوای باکیفیت سود می برند. به 
عنوان مثال به برند آدیداس توجه کنید. این برند همیشه المان های 

بصری جذابی برای تعامل با مخاطب طراحی می کند. 
3. ضرورت توجه به انیمیشن

محتوای انیمیش��نی در طول س��ال های اخیر تاثیر قابل توجهی 
بر روی مخاطب هدف داش��ته اس��ت. برند ما ب��رای تعامل بهتر با 
مخاطب هدف باید آش��نایی کافی با فرمت انیمیشن را داشته باشد. 
در غی��ر این صورت با راهکارهای س��نتی به هیچ نتیجه مناس��بی 
نخواهیم رس��ید.  وقتی از اهمیت انیمیش��ن در برندسازی صحبت 
می کنی��م، بیش��تر فرمت گی��ف را مدنظر داریم. گیف ب��ه ویدئو و 
انیمیش��ن های بسیار کوتاه گفته می ش��ود. مزیت این فرمت امکان 
بی��ان نکات مهم در قالب��ی متفاوت و جذاب اس��ت. به این ترتیب 
دیگر مش��کلی در زمینه بی حوصلگی مخاط��ب هدف برای مطالعه 
محتوای مان را نخواهیم داش��ت.  برخی از برندها در طول سال های 
اخیر برای اس��تفاده هرچه بهتر از انیمیش��ن در فرآیند برندسازی 
اقدام به همکاری با اس��تودیوهای ساخت انیمیشن کرده اند. به این 
ترتی��ب برخی از کمپین های تبلیغاتی به جای ویدئوی اصلی دارای 
انیمیش��ن رسمی هس��تند. این ترند با توجه به اس��تقبال مطلوب 
مخاطب هدف در طول س��ال های پیش رو توسعه بیشتری خواهد 

یافت. 
4. تاثیر انکارناپذیر نام مناسب

نام برند مهم ترین بخش در فرآیند برندسازی است. تمام برندهای 
موفق دارای نام های منحصر به فرد و جذاب هستند. نام برند ما باید 
در نگاه نخست توجه مخاطب هدف را جلب کند. برخی از شرکت ها 
در زمین��ه انتخاب نام به س��راغ الگوهای عجی��ب و غریب می روند. 
این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای آنها ایج��اد خواهد کرد. یک 
نام مطلوب برای برند ش��امل استفاده از عبارتی کوتاه و یک بخشی 
خواهد بود. در صورت نیاز برای استفاده از نام های بلند باید عبارتی 
دارای مفه��وم و تا حدودی منحصر به فرد مدنظر قرار گیرد. به این 
ترتی��ب ما توانایی بهتری برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
خواهیم داشت.  برندهای مدرن روز به روز در زمینه شخصی سازی 
ارتباط ش��ان با مخاطب هدف توسعه بیش��تری پیدا می کنند. یکی 
از ن��کات مهم در این زمینه انتخاب نام براس��اس س��لیقه عمومی 
مش��تریان اس��ت. بدون تردید ما در عرصه کسب و کار با مشتریان 
بس��یار زیاد و دارای تنوع س��لیقه ای مواجه هستیم. در این بین ما 
باید نامی مناس��ب و مورد پسند تمامی آنها انتخاب کنیم. شاید در 
صورت نیاز اس��تفاده از یک برند زیرمجموعه در راستای برندسازی 
بهتر نیز ضروری باشد. به این ترتیب ما فرصت تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به شیوه ای متفاوت را خواهیم داشت. 
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مدیریت س��ئو یکی از المان های مهم و حیاتی در توس��عه کسب و کار محسوب 
می شود. اغلب شرکت ها نسبت به اهمیت این موضوع آگاهی کاملی دارند بنابراین 
در نگاه نخس��ت تمام برندها به خوبی در حال س��رمایه گذاری بر روی این بخش و 
استفاده از مزیت های آن هستند. ما در اغلب موارد درباره یک مسئله اعتماد به نفس 
بس��یار زیادی داریم. حال اگر به طور ناگهانی نس��بت به تفکر اشتباه مان درباره آن 
امر آگاهی پیدا کنیم، چه احساسی خواهیم داشت؟ این تجربه درباره نحوه داوری 
بس��یاری از برندها نس��بت به حوزه مدیریت س��ئو صحت دارد. اگر ما درباره حوزه 

مدیریت سئو اشتباه فکر کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
اجازه دهید کار را با بررسی معنای عبارت سئو دنبال کنیم. بهینه سازی موتورهای 
جس��ت وجو به معنای تالش برای بهبود رتبه س��ایت مان و صفحات مختلفش در 
موتورهای جس��ت وجوی گوناگون اس��ت بنابراین هدف اصلی در این فرآیند بسیار 
روش��ن و س��ر راست به نظر می رسد. نکته مهم در این میان تالش برای استفاده از 
تکنیک های مختلف و کاربردی اس��ت. متاسفانه برخی از برندها هرگز اقدامی برای 
تغییر الگوی مدیریت سئو نمی کنند. این امر موجب مشاهده فرآیندی تکراری برای 
س��ال ها در نحوه فعالیت آنها می ش��ود. اگر ما به مرور زمان تکنیک های مدیریت 

سئوی مان را بهبود نبخشیم، به مرور زمان از دید مشتریان دور خواهیم شد. 
ایجاد تحول در شیوه های مدیریت سئو اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از برندها 
در این زمینه عملکرد بهتری در مقایس��ه با دیگران دارند. این نکته بیش��تر شامل 
برندهای بزرگ و بین المللی اس��ت. در ادامه سه الگوی کاربردی پیرامون مدیریت 
س��ئو به ش��یوه ای جدید مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب ما شانس 

بیشتری برای جلب نظر مخاطب هدف در موتورهای جست وجو خواهیم داشت. 
چرا مدیریت سئو هنوز هم اهمیت دارد؟

پیش از پرداختن به اصل ماجرا باید به یک پرس��ش مهم پاسخ دهیم. به راستی 
چرا مدیریت س��ئو هنوز هم دارای اهمیت اس��ت؟ پاس��خ این پرسش بسیار ساده  
اس��ت. با نگاهی به دنیای اینترنت هنوز هم ش��اهد نقش آفرینی نخست موتورهای 
جس��ت وجو هس��تیم بنابراین هنوز هم برندها نیازمند کس��ب رتبه ه��ای برتر در 
طبقه بندی موتورهای جس��ت وجو هستند. مدیریت س��ئو تا زمانی که موتورهای 

جست وجو دارای اهمیت هستند، جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. 

ما به طور طبیعی وقتی از مدیریت سئو صحبت می کنیم، موتورهایی نظیر گوگل، 
یاهو و بینگ را مدنظر داریم. نکته مهم در این میان تغییر وضعیت مدیریت سئو در 
طول سال های اخیر است بنابراین تمام کارآفرینان و صاحبان کسب و کار نیازمند 

به روز رسانی آگاهی شان در زمینه مدیریت سئو هستند. 
1. ضرورت گوش دادن به مخاطب هدف

نخس��تین گام در مدیریت س��ئو به صورت حرفه ای اطمین��ان از توجه کافی به 
مخاطب هدف اس��ت. بسیاری از برندها در این زمینه مشکالت زیادی دارند. تصور 
آگاهی از عادت های مشتریان بیشترین ضربه را به برندها می زند. اغلب ما اطالعات 
چندانی درباره عادت های مش��تریان نداریم، بنابراین باید با واقعیت رو در رو شویم. 
نیاز به مطالعه درباره مشتریان در بین تمام برندها احساس می شود. ما باید اطالعات 
دقیقی درباره عادت ها و نحوه جست وجوی محتوا از سوی مشتریان هدف مان داشته 

باشیم. در غیر این صورت فرآیند دشواری برای جلب نظر آنها خواهیم داشت. 
ایجاد الگویی ایده آل از مش��تریان کمک ش��ایانی به شناس��ایی دسته بندی های 
مختلف مخاطب هدف خواهد کرد. بدون تردید مخاطب هدف ما یک گروه یکپارچه 
نیست. بنابراین باید به تنوع درونی آنها توجه داشت. اشتباه برخی از برندها فرض 
مخاطب هدف به عنوان یک گروه یکسان است بنابراین خبری از مدیریت سئو به 
ش��یوه های گوناگون نیست.  مدیریت س��ئو در موتوروهای جست وجو معطوف به 
استفاده از کلیدواژه های کاربردی برای تولید محتوا در سایت رسمی برندمان است. 
این امر باید از طریق بررس��ی نحوه گفت وگو و اظهارنظر کاربران پیرامون برندمان 
صورت گیرد. امروزه ش��بکه های اجتماعی یکی از محل های اصلی گفت وگو درباره 
برندهاست بنابراین حضور فعال در این فضا عالوه بر مزیت های بازاریابی و برندسازی 
برای مدیریت س��ئو نی��ز مفید خواهد بود. اطالع از آخرین نظ��رات کاربران درباره 
برندمان در زمینه برنامه ریزی برای مدیریت سئو اهمیت دارد. کلیدواژه های مدنظر 
مخاطب هدف به طور مداوم در حال تغییر است بنابراین ما باید از تغییرات موجود 

به سریع ترین شکل ممکن آگاه شویم. 
افراد حرفه ای در زمینه مدیریت س��ئو توانایی بس��یار باالیی برای گوش دادن به 
مخاطب هدف دارند. این امر موجب ایجاد تغییرات سریع در فرآیند مدیریت سئو 
از س��وی آنها می شود. برندهای بزرگ و موفق همیشه آماده تغییر و تحول هستند 
بنابراین اگر الگوی مدیریت س��ئو ما در طول س��ال های اخیر تغییر چندانی نکرده 
است، باید به دنبال بازسازی آن باشیم. حفظ ثبات در عرصه مدیریت سئو نخستین 
نشانه شکست است. شاید در دنیای تبلیغات حفظ برخی از شعارها اهمیت داشته 

باشد، اما در حوزه مدیریت سئو آمادگی برای تغییر براساس سلیقه مخاطب هدف 
مهم ترین نکته است. 

2. توجه به دیگر موتورهای جست وجو
تغییر دوم در حوزه مدیریت سئو مربوط به رویکردمان به موتورهای جست وجو 
اس��ت. بس��یاری از برندها فقط به گوگل به عنوان موتور جست وجوی اصلی توجه 
دارند. امروزه برخی از کش��ورها دارای موتورهای جست وجوی ملی هستند. این امر 
اهمیت سازگاری با چنین موتورهای جست وجویی را پیش می کشد. نکته مهم در 
این مورد نیاز به تس��لط بر زبان بومی کش��ور موردنظر است. در غیر این صورت ما 

هیچ شانسی برای مدیریت سئو در موتورهای جست وجوی ملی نخواهیم داشت. 
گام بعد نگاه دوباره به مفهوم موتور جس��ت وجو اس��ت. ام��روزه کاربران فقط از 
موتورهایی نظیر گوگل یا یاهو برای جست وجوی محتوا استفاده نمی کنند. به عنوان 
مث��ال، یوتیوب را مدنظر قرار دهید. این پلتفرم اجتماعی بخش جس��ت وجو برای 
ویدئوهای مختلف را دارد. این بخش به نوعی موتور جست وجو محسوب می شود. به 
همین خاطر ما باید آماده مدیریت سئو در این فضا باشیم. اکنون اغلب شبکه های 
اجتماعی دارای موتور جست وجوی درونی هستند. این امر ضرورت سازگاری هرچه 
بهتر برند ما با این فضا را ایجاد می کند. اگر ما به خوبی با این فضا کنار نیاییم، به 

سرعت از عرصه بازاریابی و به طور کلی رقابت با دیگران خارج خواهیم شد. 
3. اطمینان از کارآمدی سایت 

برخی از سایت ها دارای ایرادهای مهمی در زمینه جست وجوپذیری هستند. این 
امر الگوریتم موتورهای جست وجو را اذیت خواهد کرد. نتیجه امر اینکه سایت های 
موردنظر هرگز رتبه مناسبی در موتورهای جست وجو پیدا نخواهند کرد. اطمینان از 
طراحی مناسب قالب سایت، استفاده از هاست استاندارد و تولید محتوا با استفاده از 
کلیدواژه های پرطرفدار مهم ترین نکات در زمینه کارآمدی سایت محسوب می شود. 
بازبینی دوره ای کیفیت سایت و ایرادیابی به طور مداوم اهمیت بسیار زیادی دارد. 
برخی از برندها سایت خود را پس از راه اندازی بدون کمترین رسیدگی رها می کنند. 

این امر به مرور موجب بروز مشکالتی در زمینه مدیریت سئو خواهد شد. 
مدیریت س��ئو برای صفحات س��ایت فقط معطوف به کلمات مورد اس��تفاده ما 
نیست. تمام بخش های یک صفحه در رتبه بندی آن دارای اهمیت است بنابراین ما 
باید نگاهی کلی به صفحات س��ایت مان داشته باشیم. در غیر این صورت هرگز در 

رتبه های برتر موتورهای جست وجو قرار نخواهیم گرفت. 
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در جه��ان امروز، بازاریابی بدون اس��تفاده از تکنولوژی، اقدامی کامال 
اش��تباه خواهد ب��ود. این امر نه تنها س��ختی کار را بیش از حد افزایش 
خواهد داد، بلکه باعث می ش��ود تا فرصت های موجود در اختیار رقبای 
ش��ما قرار گیرد. به همین خاطر اس��تفاده از آن کامال حیاتی اس��ت، با 
این حال س��وال اصلی این است که از چه ابزارهایی باید استفاده کنید؟ 
در این راس��تا به بررس��ی ۹ ابزار کامال کارآمد در زمینه بازاریابی محتوا 

خواهیم پرداخت. 
CoSchedule-1

در زمینه بازاریابی محتوا این امر که نظم کاری داشته باشید، اصل بسیار مهمی 
محس��وب می ش��ود. به همین خاطر ضروری اس��ت تا از یک برنامه در این رابطه 
استفاده کنید. علت این امر به این خاطر است که در صورت عدم وجود آن شما به 
کاغذهای متعدد و صرف وقت زیاد نیازمند خواهید بود که بدون شک بسیار سخت 
است. در این رابطه برنامه CoSchedule گزینه بسیار خوبی محسوب شده و شما 
می توانید هر اقدامی را بر روی برنامه کاری خود انجام دهید. برای مثال توضیحات 

الزم را اضافه کرده و چندین مرحله هشدار را تعیین کنید. 
TextOptimizer-2

این امر که متن ش��ما ایرادات امالیی کمتری داش��ته باش��د بسیار مهم 
بوده و ظاهری حرفه ای تر را به مطالب خواهد بخش��ید. همچنین شما باید 

از مناس��ب بودن متن برای س��ئو سایت نیز اطمینان داشته باشید. در این 
رابطه ابزار فوق گزینه بسیار خوبی محسوب شده و تمامی نیاز شما در این 
بخش را تامین خواهد کرد. نکته جالب این است که در بخشی از این برنامه، 
سواالت رایجی وجود دارد که آنها می تواند گره گشای شما باشد. همچنین 
از کاربران این برنامه می توانید برای کمک گرفتن استفاده کنید. در نهایت 
این برنامه به محتواهای شما براساس معیارهای مختلف، امتیازی را می دهد 
و در آخر توصیه های الزم را ارائه می-کند تا ش��ما نس��بت به ویرایش های 

الزم آگاهی پیدا کنید. 
Visme-3

این امر که صرفا به متن محدود نباش��ید، بس��یار مهم ب��وده و برای این امر که 
تصاویر مناسبی را داشته باشید، باید با نرم افزارهای ویرایشی آشنا شوید. یکی از این 
 Visme  ،م��وارد که امکانات فوق العاده ای را در اختیار کاربران خود قرار می-دهد
است. همچنین با استفاده از این برنامه شما می توانید اینفوگرافی نیز تولید کنید که 

محبوبیت بسیار باالیی دارد. 
Mailchimp-4

برای مدیریت اقدامات خود در زمینه بازاریابی ایمیلی، شما به یک ابزار خودکار 
نیاز خواهید داش��ت. در این رابطه Mailchimp تمامی امکانات الزم را در اختیار 
شما قرار می دهد. نکته جالب این است که شما می توانید هرگونه شخصی سازی ای 

را بر روی آن اعمال کنید. 
MavSocial-5

این برنامه برای مدیریت ش��بکه  های اجتماعی بهترین گزینه محس��وب شده و 

امکان مدیریت چندین حس��اب را در یک صفحه، امکان پذیر می کند. در نهایت با 
اس��تفاده از این برنامه شما می توانید زمان ارسال محتواهای خود را تعیین کرده و 
دیگر نیازی به حضور مداوم نداشته باشید. این برنامه در زمان تعیین شده، محتوای 

شما را در هر شبکه ای که بخواهید، ارسال خواهد کرد. 
Content Bee-6

این برنامه درست به مانند یک پاسخگوی خودکار عمل کرده و باعث می شود تا 
در صورت نبود شما، راهنمایی های الزم به مخاطب ارائه شود، با این حال محدوده 

عملکردی آن بسیار محدود بوده و نباید انتظارات بیش از حدی را داشته باشید.
BrandMentions-7

این برنامه به ش��ما کمک خواهد کرد تا اقدامات س��ایر برندها را مورد بررس��ی 
قرار داده و الگوبرداری های الزم را انجام دهید. برای این هدف تنها کافی اس��ت تا 
کلیدواژه هایی را وارد کنید، این برنامه شما را از جدیدترین اقدامات مطلع می سازد. 

Buzzsumo -8
این برنامه محبوب ترین موضوعات در بخش های مختلف را در معرض دید ش��ما 

قرار داده و باعث می شود تا اولویت بندی بهتری داشته باشید. 
Cyfe-9

این برنامه به مانند دس��تیار ش��ما عمل کرده و تمامی اطالع��ات ضروری را در 
اختیار ش��ما قرار خواهد داد. برای مثال تحلیل اقدامات و ارائه آمارها، یکی از این 
موارد محسوب می شود که این برنامه به خوبی آن را انجام داده و کمک رسان بسیار 

خوبی محسوب می شود. 
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بازاریابی محتوا با 9 ابزار کارآمد 

چگونه به دنبال کنندگان بیشتری در لینکدین 
دست پیدا کنیم

لینکدین ش��بکه اجتماعی مخصوص کسب وکار محسوب شده و 
این امر باعث می شود تا کاربران آن از افرادی حرفه ای تشکیل شده 
باش��د. تحت این شرایط سوالی که مطرح است این است که چگونه 
می توان در این ش��بکه متف��اوت، دنبال کنندگان زیادی را داش��ته 
باش��یم؟ در همین راستا به بررسی هش��ت راهکار کارآمد خواهیم 

پرداخت. 
1-با سایر افراد و برندها ارتباط برقرار کنید 

ای��ن امر که با افراد و برندهایی که با ش��ما ارتباط باالیی را دارند 
ارتباط برقرار کنید باعث خواهد ش��د ت��ا امکان تبلیغ برای یکدیگر 
مهیا ش��ود، ب��ا این حال در ای��ن رابطه فراموش نکنید که ش��ما با 
ش��بکه ای حرفه ای طرف هس��تید. به همین خاطر ضروری است تا 
تنها اقدام به تبلیغ صفحاتی کنید که کامال همسو با کسب وکار شما 
هس��تند. در غیر این صورت به س��ادگی بخش اعظمی از مخاطبان 
خود را از دست داده و وجهه غیرحرفه ای پیدا خواهید کرد. درواقع 
ش��ما باید به خوبی نسبت به تفاوت های این ش��بکه با گزینه هایی 
نظیر اینستاگرام، آگاه باشید و بسیاری از اقدامات را انجام ندهید. 

2-پروفایل خود را تکمیل کنید 
نخستین چیزی که افراد با آن مواجه خواهند شد، صفحه پروفایل 
ش��ما اس��ت. به همین خاطر ضروری اس��ت تا در کنار یک تصویر 
واضح، اطالعات جامعی را نیز داش��ته باشید. در این رابطه فراموش 
نکنید که الزم اس��ت تا همه چیز را به کوتاه ترین شکل ممکن وارد 
کنید. در غیر این صورت ش��انس بازدید از صفحه خود را از دس��ت 
خواهید داد. در نهایت فراموش نکنید که ش��ما اطالعات کامل خود 
را می-توانید در بخش رزومه قرار دهید. به همین خاطر تنها به درج 

اطالعات کامال ضروری بسنده کنید.
3-در گروه های مرتبط حضور داشته باشید 

حض��ور در گروه ها بس��تری برای آش��نایی بیش��تر افراد با ش��ما 
محس��وب ش��ده و الزم اس��ت تا ضمن عضویت، حضوری فعال نیز 
داش��ته باش��ید، با این حال فرام��وش نکنید که ش��ما تنها باید در 
گروه هایی حضور داش��ته باشید که کامال مرتبط با حوزه کاری شما 
است. به همین خاطر در این رابطه بیش از حد افراطی عمال نکنید. 

4-محتوای اختصاصی داشته باشید 
ای��ن امر که ب��رای یک گروه محدود و ی��ا موضوعی جدید، تولید 
محت��وا کنید، باعث خواهد ش��د تا یک مزی��ت رقابتی برای صفحه 
ش��ما شکل گرفته و با رویکردی متفاوت ش��ناخته شوید. برای این 
موضوع تنها کافی است تا با بررسی صفحات سایرین، موضوعاتی را 
که گمنام باقی مانده اس��ت را مورد توجه جدی خود قرار دهید، با 
این حال این امر نباید تنها اقدام شما در زمینه تولید محتوا باشد.

5-از فیلم استفاده کنید 
اش��تباه بسیاری از افراد این است که تنها به متن محدود هستند. 
این امر در حالی است که ویدئو جذاب ترین نوع محتوا شناخته شده 
اس��ت. در این رابطه توجه داشته باش��ید که ضروری است تا چهره 
خود را نیز در برخی از فیلم ها نشان دهید. این امر باعث خواهد شد 
تا مخاطبان راحت تر با شما ارتباط برقرار کرده و اعتماد کنند. علت 
این امر به این خاطر است که بسیاری از افراد ممکن است با تصاویر 
افراد دیگر در این شبکه حضور داشته و در تالش برای کالهبرداری 
باش��ند. در نهایت اگر به چهره برند خود تبدیل شوید، باعث خواهد 

شد تا ماندگاری بهتری در ذهن افراد شکل گیرد.  
6-از تیم خود کمک بگیرید 

این امر که در صفحه لینکدین تیم ش��رکت نیز نش��ان داده شود، 
باعث خواهد ش��د تا اقدامات ش��ما تنوع باالتری را داشته و افراد با 
کارمندان شرکت نیز آشنا ش��وند. به همین خاطر در ابتدا ضروری 
اس��ت تا از تیم خود کمک بگیری��د و در صورتی که نیاز به فعالیت 

بیشتر حس می شود، از یک ادمین باتجربه استفاده کنید. 
7-محتواهای ارزشمند تولید کنید 

این امر که محتواهای ش��ما کامال ارزش��مند باشد، باعث خواهد 
ش��د تا شانس دیده شدن و به اشتراک گذاشته شدن باالتری را نیز 
داش��ته باشید. به همین خاطر ضروری اس��ت تا کمیت کار خود را 
فرام��وش کرده و صرفا بر روی کیفیت باالی آنها تمرکز کنید. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که از تجربه و 
توصیه های ش��ما می تواند یک بخش کامال جذاب باش��د. به همین 

خاطر نباید از آن غافل شوید. 
8-انتقادات و پیشنهادات را جدی بگیرید 

این امر که به نظرات مخاطبین خود توجه کافی داش��ته باش��ید، 
باعث خواهد ش��د تا رویکرد شما به س��متی برود که مورد رضایت 
بیش��تر مخاطبین اس��ت. این موضوع بدون ش��ک دنبال کنندگان 
باالتری را برای ش��ما به همراه خواهد داش��ت. همچنین بهتر است 
ت��ا از افراد فعال در لینکدین که حکم اینفلوئنس��رهای ش��بکه های 
اجتماع��ی دیگر نظیر اینس��تاگرام را دارند، ب��رای ارتقای جذابیت 
مطالب خود اس��تفاده کنید. این نکته را نیز به خاطر داش��ته باشید 
که درست به مانند هر شبکه دیگر، استفاده درست از تگ و هشتگ 

کامال موثر خواهد بود. 
در نهایت با رعایت این هش��ت مورد، بدون شک تغییرات مثبتی 
را در صفحه خود ش��اهد خواهید ب��ود، با این حال هرگز نباید خود 
را ب��ه این موارد محدود کرده و ضروری اس��ت ت��ا همواره به دنبال 

بهبودهایی باشید. 
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آیا نمونه رایگان و امکان امتحان محصول 
سیاستی سودمند محسوب می شود؟

در برخی از فروشگاه ها امکان تجربه محصول وجود دارد. برای مثال 
در فروش��گاه های مواد غذایی افراد می توانند مقداری از محصوالت 
مختل��ف را امتحان کرده و پس از آن اق��دام به تصمیم گیری برای 
خری��د کنند. اگرچه این اقدام مخالفینی را داش��ته و صرفا بار مالی 
تلقی می ش��ود، با این حال واقعیت کام��ال متفاوت بوده و این اقدام 
ش��ما باعث می شود تا افراد با دید باز تری اقدام به خرید خود کنند. 
درواقع امتحان کردن یک محصول توس��ط خود مش��تری، تاثیر به 
مرات��ب باالتری را در مقایس��ه با حتی س��اعت ها صحبت در رابطه 
با محصول داش��ته و ف��رد را در کوتاه ترین زمان ممکن به اطمینان 
الزم جهت انجام خرید خواهد رساند. فراموش نکنید که بسیاری از 
برندها نیز از این اقدام استقبال خواهند کرد. به همین خاطر ابدا در 
این زمینه با بار مالی قابل توجهی مواجه نخواهید بود. نکته دیگری 
که باید مورد توجه قرار دهید این اس��ت که این امر باعث می ش��ود 
تا دیگر به اقداماتی نظیر امتحان کردن محصول اصلی نیاز نباش��د. 
این امر خصوصا در زمینه پوش��اک، مزیت��ی فوق العاده خواهد بود. 
درواقع باز کردن بس��ته بندی یک لباس و پوش��یدن آن می تواند نو 
بودن آن را خدش��ه دار کند. تحت این ش��رایط اگر مشتری از خرید 
منصرف ش��ود، بدون شک شما با مشکل مواجه خواهید شد، با این 
حال اگر یک نمونه وجود داشته باشد، دیگر نگران پوشیده شدن آن 
نخواهید بود. درواقع به هر میزانی که مشتری به محصول نزدیک تر 
ش��ود، رضایت باالتری را به دس��ت خواهد آورد. این نکته را همواره 
به خاطر داشته باشید که در بازار فعلی، رقابت به باالترین حد خود 
رسیده و اگر مزیت هایی را برای خود نداشته باشید، شانس موفقیت 
خود را محدود کرده اید، با این حال بسیاری از برندها در این زمینه 
به ش��کلی غیرحرفه ای عمل کرده و این امر باعث می شود تا نتیجه 
الزم را از اقدام خود به دس��ت نیاورند. در همین راس��تا به بررس��ی 
چهار اقدام ضروری برای اجرای این سیاست مهم در زمینه فروش، 

خواهیم پرداخت. 
1-برنامه ریزی داشته باشید 

شما چه هدفی را از انجام این اقدام دنبال می-کنید و تا چه حد 
ب��ه نحوه انج��ام آن فکر کرده-اید؟ برای مثال ش��ما باید بدانید که 
کدام یک از محصوالت به این سیاست نیاز خواهد داشت. برای مثال 
محصوالت جدید، اولویت باالتری را داش��ته و برای محصولی کامال 
شناخته ش��ده این سیاست بی نتیجه خواهد بود. به همین خاطر در 
مرحله نخس��ت ش��ما باید ب��ه خوبی تعیین کنید ک��ه کدام یک از 
محص��والت ش��ما نیاز به آن داش��ته و در آخر به نح��وه اجرای آن 

فکر کنید. 
2-اطالعات الزم را در اختیار مشتری قرار دهید 

ش��ما نباید اجازه دهید که فرآیند شما تنها شامل امکان امتحان 
کردن باشد. درواقع برای ایجاد ترغیب بیشتر، شما باید اطالعاتی را 
نیز در اختیار افراد قرار دهید. برای مثال موارد به کار رفته، تاریخچه 
و ه��ر چیزی ک��ه فکر می کنید در تصمیم گی��ری مخاطب می تواند 
تاثیرگذار باش��د، ض��روری خواهد بود. حتی اگر ف��ردی خریدی را 
انجام نداده اس��ت، الزم است تا آدرس سایت و شبکه های اجتماعی 
خود را معرفی کنید تا شما برای مدتی طوالنی تر در ذهن مخاطب 
باقی مانده و همه ش��انس خود برای تبدیل کردن افراد به مش��تری 
را از دست ندهید. در نهایت این امر که انتقادات و پیشنهادات افراد 
را نس��بت به محصول مکتوب کنید، کمک خواهد کرد تا نسبت به 
تغیی��رات ضروری آگاهی پیدا کنید. با این حال توصیه می ش��ود تا 
محصوالت شما از انعطاف کافی برای شخصی سازی شدن، برخوردار 
باش��ند. برای مثال در حال حاضر بس��یاری از فروشگاه های لباس، 
امکان تغییر ابعاد اجناس خود به خواست مشتری را دارند. به همین 

خاطر از خدمت رسانی فراتر از حد انتظارات نباید غافل شد.  
3-نظرات را به اشتراک بگذارید 

این امر که از مش��تریان خود فیلم و عک��س تهیه کرده و نظرات 
آنها را با س��ایرین به اشتراک بگذارید، باعث می شود تا سایرین نیز 
اعتماد بیش��تری را به ش��ما کنند. درواقع شما باید از امکان تجربه 
محصول خود، پوش��ش خبری مناسبی را نیز داشته باشید. این امر 
باعث می ش��ود تا اقدام ش��ما صرفا در جهت تحت تاثیر قرار دادن 

یک نفر نباشد. 
4-نتایج را مورد بررسی قرار دهید 

ش��ما باید میزان فروش و موفقیت خ��ود در رابطه با این طرح را 
به صورت ماهانه مورد بررس��ی قرار دهید. این امر باعث می شود تا 
نس��بت به پیش��رفت خود اطمینان حاصل کرده و در صورت وجود 

مشکل، سریعا بتوانید آن را اصالح کنید. 
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با توجه به این امر که کارآفرین ها الگوی بس��یاری از افراد در سراس��ر جهان 
محسوب می ش��وند، این امر که آنها در چه رشته هایی تحصیل کرده-اند، دارای 
جذابیت باالیی بوده و می تواند مسیر زندگی افراد مختلفی را تغییر دهد. اگرچه 
ممکن اس��ت تصور کنید که اکثر این افراد در رش��ته کامپیوتر تحصیل کرده و 
دارای مدرک دکترا هستند، با این حال واقعیت کامال شما را شوکه خواهد کرد. 

در همین راستا به بررسی ۱۹ مورد منتخب خواهیم پرداخت.
1-رید هاستینگز

موس��س برند نت فلیکس دارای دو کارشناس��ی ریاضیات و عل��م کامپیوتر از 
دانشگاه بودین و استنفورد است. نکته جالب این است که وی در ابتدای تحصیل 
دانشگاهی خود، یک سال مرخصی گرفته است تا بتواند شغل خود که بازاریابی 
لوازم الکترونیکی بود را ادامه دهد. وی همچنین در دوره تحصیل نیز موسسه ای 
ب��ه ن��ام Outgoing را مدیریت می کرد که تورهای کوهن��وردی و قایقرانی را 
برگ��زار می کرد. وی ب��ه تمامی افراد توصیه می کند ک��ه کار در کنار تحصیل را 
جدی بگیرند. علت این امر به این خاطر اس��ت که ش��ما با وارد ش��دن سریع به 
بازار کار، متوجه بس��یاری از مس��ائل خواهید شد که در هیچ دانشگاهی آموزش 

داده نمی شود. 
2-جک ما 

موس��س علی بابا در رش��ته زبان انگلیس��ی و مدیریت کس��ب وکار به تحصیل 
پرداخت��ه و نکته جالب این اس��ت که به مانند پیدا کردن ش��غل، وی در زمینه 
قبولی در دانش��گاه نیز تالشی چندین باره را داشته است. جالب است بدانید که 
وی پس از چهار بار تالش موفق ش��د تا در رش��ته زبان انگلیسی دانشگاه هانژو 
قبول ش��ود. پس از قبولی در این رش��ته او مدرک MBA خود را از دانش��گاه 
چیونگ کنگ دریافت کرد. وی به همه افراد توصیه می کند که هیچ گاه تس��لیم 

نشده و شکست را به معنای پایان راه تلقی نکنید. 
3-سوزان وویچیتسکی

اولین مدیر بازاریابی گوگل و مدیرعامل فعلی یوتیوب نمونه بارز یک زن موفق 
در حوزه تکنولوژی محسوب می شود. وی در چهار رشته تاریخ، ادبیات و اقتصاد 
و مدیریت کس��ب وکار تحصیل کرده اس��ت. خانم وویچیتس��کی در خانواده ای 
تحصیلکرده بزرگ ش��د. وی هدف اولیه خود را کس��ب م��درک دکترا در زمینه 
اقتصاد عنوان کرده اس��ت، با این حال عالقه او به حوزه تکنولوژی باعث ش��د تا 
مدیریت کس��ب وکار را پیگیری کند. وی در رابطه با علت تنوع رش��ته های خود 
عنوان کرده است که تا قبل از آشنایی با حوزه تکنولوژی، جست وجوی زیادی را 
برای پیدا کردن عالقه اصلی خود کردم و پیشنهاد می کنم که همه افراد از همان 
ابتدا تحقیقات زیادی را داشته باشند تا تمام تمرکز معطوف به یک رشته شود. با 

این اقدام بدون شک بهترین نتایج را به دست خواهید آورد. 
4-جیمز پارک 

موس��س برند فیت بیت در رشته علوم کامپیوتر دانش��گاه هاروارد مشغول به 
تحصیل بود، با این حال برای تحقق بخش��یدن به رویای خود از ادامه کالس ها 
انصراف داد و در س��ال ۲۰۰۷ برند خود را تاس��یس کرد. توصیه او این است که 
ابدا نباید تحصیالت دانش��گاهی را تنها راز موفقیت تلقی کرد. درواقع اگر هدفی 
را در ذهن خود دارید که تحصیالت می تواند آن را به وقفه بیندازد، الزم اس��ت 
تا آن را کنار گذاشته و در این مسیر توجهی به انتقادهای اطرافیان خود نداشته 
باشید. آنها بدون شک قادر به دیدن رویای شما نبوده و فراموش نکنید که جهان 

در دست افرادی قرار دارد که شجاعانه تصمیم می گیرند. 
5-رایان روزالنسکی

دیگر انصرافی دانش��گاه مدیرعامل لینکدین است که دوره کارشناسی خود را 

در رش��ته علوم سیاسی سپری کرد و پس از قبولی و گذراندن چند ترم در دوره 
ارش��د اقتصاد، از ادامه تحصیل از دانش��گاه کالیفرنی��ا کناره گیری کرد تا زودتر 
بتواند فعالیت کاری خود را آغاز کند. نخستین فعالیت جدی او ایجاد وب سایتی 
به نام Housing Media برای کمک به دانشجویان جهت پیدا کردن هم اتاقی 
بود. استقبال از این سایت باعث شد تا وی خیلی زود بتواند خود را به عنوان یک 
چهره جوان و توانا مطرح سازد. پس از آن وی به استخدام یاهو درآمد و از سال 
۲۰۰۹ به لینکدین پیوس��ت. اخیرا نیز وی موفق شد تا به علت درخشش باالی 

خود، جایگزین مدیرعامل قبلی آقای جف وینر شود. 
6-دارا خسروشاهی

مدیرعامل اوبر در رشته مهندسی برق دانشگاه براون تحصیل کرده است. وی 
از جمله موافقان سرس��خت تحصیالت دانشگاهی اس��ت و به همه گذراندن این 

دوره را توصیه می کند.
7-ساتیا نادال 

مدیرعامل مایکروس��افت در سه رشته مهندس��ی برق، علوم رایانه و مدیریت 
کس��ب وکار به تحصیل پرداخته که از س��ه دانشگاه مانی پال، میلواکی و شیکاگو 
اس��ت. جالب اس��ت بدانید که وی در ابتدا تمایل داشت تا یک بازیکن حرفه ای 
کریکت ش��ود، با ای��ن حال به علت جثه کوچک خود، اب��دا در این زمینه موفق 
ظاهر نش��د. همین امر باعث ش��د تا به دنبال هدفی دیگر باش��د و عالقه خود را 
در زمینه تکنولوژی پیدا کند. توصیه وی این است که هیچ گاه به علت موقعیت 
خود، از حضور در بهترین دانشگاه ها واهمه نداشته باشید. برای مثال من از هند 
برای تحصیل به آمریکا آمدم در حالی که خانواده متمولی نداش��تم. درواقع شما 

نباید هیچ سدی را در ذهن خود ایجاد کنید. 
8-ایالن ماسک 

موس��س دو برند شناخته ش��ده تسال و اس��پیس ایکس، در سه رشته فیزیک، 
اقتصاد و علم مواد از دانش��گاه پنسیلوانیا و استنفورد به تحصیل پرداخته است، 
با این حال او دوره دکترای خود را رها کرد تا به یک کارآفرین تبدیل شود. وی 
داش��تن رویای بزرگ را تنها رمز موفقیت می داند. درواقع به عقیده او اگر رویای 

بسیار بزرگی نداشته باشید، ابدا به سطح باال دست پیدا نخواهید کرد. 
9-ایوان اشپیگل

موس��س اس��نپ چت یکی از جالب ترین انصرافی های دانشگاه محسوب می شود. 
درواقع وی تنها به گذراندن سه کالس دیگر برای پایان دوره خود در رشته طراحی 
محصول دانشگاه استنفورد نیاز داشت، با این حال تصمیم گرفت تا این هدف را رها 
کرده و بتواند با تمرکزی کامل بر روی طراحی اسنپ چت تمرکز کند. تصمیم او باعث 
شد تا وی بتواند به عنوان یک کارآفرین ثروتمند مطرح شود. به عقیده او همه ما باید 
به هزینه فرصت خود توجه داشته باشیم و اگر اقدامی بهتر و نتیجه بخش تر محسوب 

می شود، بدون تردید باید آن را انتخاب کنید. 
10-برایان چسکی 

موسس Airbnb که به عنوان رقیب اصلی صنعت هتلداری معرفی می شود، 
در رشته طراحی صنعتی دانشگاه رود آیلند به تحصیل پرداخت. در این دانشگاه 
وی ب��ا همکار خود جو گابیا آش��نا ش��د و با کمک او موفق ب��ه ایجاد برند خود 
گش��ت. وی مهم-ترین بخش دانش��گاه  را پیدا کردن دوس��تانی هم فکر می داند. 
به همین خاطر بس��یار مهم است که در رش��ته ای تحصیل کنید که کامال مورد 

عالقه شما است. 
11-تیم کوک 

مدیرعامل اپل در دو رش��ته مهندس��ی صنعتی و مدیریت از دانشگاه آبورن و 
دوک به تحصیل پرداخته اس��ت. وی یکی از دانشجوهای برتر محسوب می شد و 
میان ۱۰درصد برتر فارغ التحصیالن قرار داش��ت که باالترین نمرات را به دس��ت 

آورده اند. او مطالعه عمیق و استفاده از بهترین منابع را رمز موفقیت می داند. 
12-مارک زاکربرگ 

موس��س فیس ب��وک و مال��ک دو برند اینس��تاگرام و واتس-اپ در دو رش��ته 
روانشناسی و علوم کامپیوتر به تحصیل در دانشگاه هاروارد به تحصیل پرداخت، 
با این حال به علت مواجه ش��دن با ط��رح فیس بوک دوقلوهای وینکلوفس دیگر 
نتوانس��ت زمانی را صرف دانشگاه کند. به همین خاطر تحصیالت خود در رشته 
علوم کامپیوتر را نیمه کاره رها کرد. وی عقیده دارد که باید فرصت های موجود 
در مس��یر زندگی را غنیمت ش��مرد. در غیر این صورت هرگز ش��اهد تکرار آن 

نخواهیم بود. 
13-لری پیچ 

یکی از موسسین گوگل در رشته علوم کامپیوتر دانشگاه استنفورد به تحصیل 
پرداخته است. وی به علت انجام پروژه های سخت اساتید در دوران دانشگاه، نظر 
بسیاری از افراد را به سمت خود جلب کرده بود. به عقیده وی دانشگاه تنها یک 
بس��تر جدید بوده و الزم اس��ت تا برای بهترین بودن، صرفا متکی به آن نباشید. 
درواق��ع فردی که خ��ود را صرفا به درس های موجود محدود کند، بدون ش��ک 
فرصت رسیدن به پله های باالتر را از دست خواهد داد. درواقع بهترین ها هیچ گاه 

نصیب افراد معمولی نخواهد شد. 
14-سرگی برین 

دیگر موس��س گوگل هم دانشگاهی لری پیچ بود. همین امر زمینه ساز دوستی 
ای��ن دو ش��د و در نهایت گ��وگل را پدید آوردند. وی اهمیت دوس��ت خوب در 
زندگی را بسیار حیاتی می داند. درواقع تنها بودن همه چیز را سخت خواهد کرد. 

15-جف بزوس 
موس��س آمازون در رشته برق و علوم کامپیوتر دانشگاه پرینستون به تحصیل 
پرداخته اس��ت. وی در حین تحصیل، همواره بر روی طرح آمازون نیز اقداماتی 
را انج��ام می داد. وی به همه افراد توصیه می کند ک��ه در کنار تحصیل، بر روی 

هدفی خاص کار کنند. 
16-ساندار پیچای 

مدیرعام��ل گ��وگل و آلفابت در دو رش��ته متال��وژی و علوم مواد از دانش��گاه 
اس��تنفورد و پنس��یلوانیا به تحصیل پرداخته اس��ت. وی شاگرد اول کالس خود 
ب��وده و همواره به افراد توصیه می کند که برای موفقیت عادت مطالعه باال را در 

خود ایجاد کنند. 
17-استیو وزنیاک 

 وی یکی از س��ه موس��س اپل بوده و دانشجوی اخراجی دانشگاه کالیفرنیا در 
رش��ته علوم کامپیوتر محسوب می ش��ود، با این حال آقای وزنیاک قبل از آن در 
رش��ته مهندس��ی برق دانش��گاه برکلی به تحصیل پرداخته بود. او به علت هک 
سیستم دانشکده و ارسال پیام های تمسخرآمیز از طریق ایمیل رسمی دانشگاه، 
با اخراج رسمی مواجه شد. پس از این اتفاق وی به استخدام شرکت HP درآمد. 
پس از آن نیز به یکی از موسسین اپل تبدیل شد. وی به اهمیت کار تیمی اعتقاد 

زیادی داشته و آن را راز موفقیت می داند. 
18-دنیل اک 

موسس اسپاتیفای تنها هش��ت هفته در رشته مهندسی به تحصیل پرداخت. 
وی تع��داد زیاد درس ه��ای ریاضی را دلیل تصمیم خود معرفی کرده اس��ت. به 

عقیده او انجام کاری که به آن عالقه ندارید تنها هدر دادن عمر خواهد بود.
19-بیل گیتس

احتماال از این موضوع کامال متعجب خواهید ش��د که موسس مایکروسافت و 
رکورددار رتبه نخست ثروتمندترین فرد جهان، دانشجوی انصرافی رشته حقوق 
دانش��گاه هاروارد اس��ت. وی علت این اقدام خود را عدم عالقه این رش��ته اعالم 
کرده و دلیل تحصیل در این رشته را عالقه خانواده عنوان کرده است. به عقیده 
او هر فردی با مطالعه آزاد می-تواند به باالترین سطح در رشته مورد عالقه خود 

دست پیدا کند. 
businessinsider.com  :منبع

برترین کارآفرینان جهان چه تحصیالتی دارند
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ارائه آموزش های بهداشتی به ۳۰۰۰ پاکبان شهر
قم – خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری قم با اشاره 
به آموزش اولیه موارد بهداشتی 3 هزار پاکبان ها و کارگران فضای سبز، گفت: اتوبوس های درون شهری به 

صورت مستمر ضدعفونی می شوند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ، سیدمحسن میرهادی با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در شهرداری در راستای پیشگیری از انتشار کروناویروس، اظهار کرد: با توجه به خدمات گسترده 
شــهرداری در شهر، برای پیشگیری از انتشــار ویروس جلسه ای تشکیل شده و اولویت کار در 
خصوص پاکبان ها و کارگران فضای سبز گذاشته شده است. مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری قم با 
اشاره به آموزش اولیه 3 هزار پاکبان ها و کارگران فضای سبز، تصریح کرد: پیمانکاران شهرداری موظف شده اند تا تامین ماسک و 
دستکش برای کلیه کارگران را انجام دهند. میرهادی با بیان اینکه در کلیه مناطق و شهرداری مرکز کارتکس و ثبت ساعت موقتا 
حذف شده است، خاطرنشان کرد: ضدعفونی مستمر آسانسورها به دلیل تجمع مردم و نصب پاکت های دستمال کاغذی در آنها 
برای رعایت بهداشت عمومی انجام شده است. وی به اختصاص 30 عدد پرتابل 3*4 و 4 عرشه پل در سطح شهر به اطالع رسانی 
در خصوص کروناویروس، گفت: انتقال زباله های عفونی در بیمارستان های کامکار و فرقانی به صورت ویژه و مستقیم به سایت 
البرز انجام می شود. مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری قم ضدعفونی مستمر اتوبوس های درون شهری را 
مورد توجه قرار داد و افزود: پوسترهایی برای اطالع رسانی به شهروندان در اتوبوس ها در خصوص موارد بهداشتی نصب شده است.

تبریک مدیرعامل توزیع برق مازندران بمناسبت روز مهندس
ســاری – دهقان : مهندس در واقع علم خدا در طبیعت است و پویایی جامعه مرهون 
تالشــهای بی وقفه مهندسانی است که با بهره گیری از دانش ، چرخهای اقتصاد کشور را 
به حرکت درآورده و ضامن بقا و توسعه پایدار کشور می باشند . پنجم اسفند ماه ، فرصت 
مغتنمی اســت که برای بزرگداشت یکی از ســتاره های درخشان علم و دانش ، دانشمند 
عالیقدر خواجه نصیرالدین طوسی که در همه دانش ها از جمله : معماری ، نجوم، ریاضی، 
ستاره شناسی، پزشکی ، فلسفه، فقه و .... به درجه دانشمندی رسیده بود و در تخصص های 
خود خدمات بسیار فراوانی به جهانیان ارائه کرده است . امروزه شایستگی و توانمندی مهندسان ایرانی ، در جهان بر کسی 
پوشیده نیست . امیدواریم دراین زمان که در گذر از یک پیچ سرنوشت ساز تاریخی قرار داریم ، مهندسان توانمند ایرانی 
بتوانند رســالت خود را در سازندگی ، عمران و آبادی ایران اسالمی به نحو احسن به مرحله اجرا درآورند . اینجانب ضمن 
تبریک و تقدیر و تشکر از زحمات تالشگران عرصه مهندسی  ،این روز پرافتخار را به همه مهندسان متعهد ایران اسالمی 
بویژه مهندسین استان و شرکت توزیع برق مازندران ، توفیقات روز افزون این قشر پرتوان را در کمک به توسعه و پیشرفت 

کشور از درگاه خداوند متعال خواستارم .
 رضا غفاری - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

حضور بانوان مخابرات منطقه گلستان در گردهمایی بانوان شاغل در تور 
تفریحی گردشگری

گرگان – خبرنگار فرصت امروز : به مناســبت والدت فاطمه زهرا)س( و روز زن تور تفریحی گردشگری ریلی یکروزه با 
همکاری دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری و اداره کل راه آهن شمال شرق به اسکله شهرستان ترکمن برگزار شد.در این 
تور تفریحی که قریب به 700 نفر از بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی استان شرکت کردند تعدادی از بانوان مخابرات منطقه 
گلســتان نیز حضور داشتند.در این مراسم مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان  با اشاره به اینکه حضور زنان در 
انتخابات به مشارکت حداکثری کمک خواهد کردگفت:حضور گسترده زنان در پای صندوق های رای به عنوان نیمی از جمعیت 
جامعه ، بیانگر نقش زنان در مشارکت سیاسی و اجتماعی است.غیناقی در ادامه برضرورت حضور پرشور همه آحاد مختلف مردم 
در انتخابات تاکید کرد و گفت:مردم باید در سرنوشت آینده خود و کشور دخیل  و با حضور در پای صندوقهای  رای تجدید 

بیعت با آرمان های امام راحل و نظام داشته باشند.

استاندار گلستان از اقدامات بزرگ شهرداری گرگان تقدیر کرد
گرگان – خبرنگار فرصت امروز : استاندار گلستان گفت: شهرداری گرگان اقدامات مهم و بزرگی را در دست اجرا دارد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، هادی حق شناس پس از بازدید از غرفه شهرداری گرگان در 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری در تهران اظهار کرد: شهرداری گرگان اقدامات مهم و بزرگی را در دست اجرا 
دارد.وی ادامه داد: گرچه ممکن است تمام این پروژه ها در دوره فعلی شهرداری و شورای اسالمی شهر گرگان به بهره برداری 
نرســد اما مسیر حرکتی مسیر درستی است.استاندار گلستان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال به بهره برداری رسیدن پروژه 
پل روگذر ســربازان گمنام امام زمان )عج( ظرف مدت یک ســال کار بزرگی بود که شهرداری گرگان انجام داد.حق شناس 
بیان کرد: شهرداری گرگان در کنار وظایف عمرانی، خدمات شهری و ترافیکی دارای مسولیت های اجتماعی است که شروع 
پروژه بزرگ شهربازی گرگان نمونه ای از این مباحث است.وی اضافه کرد: اگر شهرداری گرگان بتواند در قالب طرح جامع 
بتواند سرمایه گذار جذب کند، عناصر معماری شهر در جای خودش قرار خواهد گرفت و به نظرم شهرداری گرگان با حمایت 
شورای اسالمی شهر گرگان در این مسیر قرار گرفته است و به طور قطع به نتیجه مطلوب خواهد رسید.استاندار گلستان در 
خصوص اقدامات شهرداری گرگان در خصوص احیاء بافت تاریخی گفت: به طور قطع یکی از بافت های بی نظیر شمال ایران 
بافت تاریخی گرگان است.حق شناس گفت: این بافت می تواند جذب گردشگر داشته باشد و هر اقدامی که تردد در بافت را 

تسهیل کند به نفع کل استان خواهد بود.

افتتاح نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی کبودراهنگ 
همدان –خبرنگار فرصت امروز: نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی کبودراهنگ در سیزدهمین هفته از پویش »هر هفته_الف_ب_ایران« با 
حضور رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
سیزدهمین هفته از پویش »هر هفته_الف_ب_ایران«، با حضور وزیر نیرو به میزبانی استان همدان برگزار شد و 4 هزار و 297 طرح توسعه ای 
شــرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور به طور ویدئو کنفرانس به بهره برداری رســید. افتتاح نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی کبودراهنگ 
از برنامه های ســفر مدیران وزارت نیرو به همدان بود که با حضور رئیس ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در شهرســتان 
کبودراهنگ انجام شد. سید محمد صادق زاده در آئین افتتاح این نیروگاه گفت: این مرکز از طرف بخش خصوصی و با سرمایه گذاری 70 میلیارد 
تومان در فضایی به مســاحت 14 هکتار ساخته شده است. وی افزود: نیروگاه خورشیدی کبودرآهنگ قابلیت تولید انرژی برق به میزان 11.5 
گیگاوات  ساعت در سال را دارد که با تزریق آن به شبکه  توزیع برق 3 میلیون لیتر در مصرف آب صرفه جویی می شود. رئیس سازمان انرژی های 
تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق، صرفه جویی نزدیک به 4 میلیون مترمکعبی در مصرف سوخت فسیلی و پیشگیری از انتشار 9598 تن گاز 
گلخانه ای را از دیگر فواید نیروگاه 7 مگاواتی کبودراهنگ عنوان کرد. صادق زاده اعالم کرد: بر اساس گزارش سرمایه گذار طرح، ساخت این نیروگاه 

به دست نیروهای بومی و با اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم برای 107 نفر انجام شده است.

براي اولین بار در سطح  بنادر کشور انجام گرفت :
نصب دستگاه پایش آنالین آلودگی در اسکله های نفتي بندر شهید رجایی

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنادر و دریانوردي هرمزگان از 
نصب دستگاه پایش آنالین آلودگی نفتی در اسکله وی ژه حمل مواد نفتی بندر شهید 
رجایی  برای اولین  بار در بنادر کشــور خبر داد . به گزارش روابط عمومي اداره کل 
بنادر ودریا نوردي استان هرمزگان، "اله مراد عفیفي پور" ضمن تشریح  نحوه فعالیت 
دستگاه پایش آنالین آلودگي نفتی اظهار داشت: این دستگاه با استفاده از امواج الکترو 
مغناطیسی آلودگی نفتی را در محدوده دید سنسورهای خود رویت نموده و از طریق 
فرستنده های رادیویی به دستگاه گیرنده ارسال می نماید. وي ادامه داد: دستگاه گیرنده نیز پس از دریافت فرکانس 
مربوطه در صورت وجود هرگونه موادآالینده نفتی بر روی آب، یافته هاي خود را به کامپیوتر کاربر اطالع داده و از 
طریق آالرم هایی وقوع آلودگی را با ذکر موقعیت جغرافیایی اعالم مي کند. عفیفي پور گفت: پس از اطالع کاربر 
و شناســایي  محل دقیق آلودگی، تیم های دریایی و اجرایی اقدامات پیشــگیرانه را به منظور جلوگیري از بسط و 
گسترش آلودگی به محیط هاي پیراموني انجام مي دهند.  مدیر کل بنادر و دریانوردي هرمزگان با بیان اینکه تعیین 
محل نمونه برداری از اهمیت باالیي جهت دســتیابي به اطالعات موثق برخوردار است تصریح کرد: پس از اجراي 
دقیق عملیات مکان یابی دستگاه پایش آنالین آلودگی نفتی در محل نصب و بررسی ها در هر شرایط آب و هوایی 
و به صورت شبانه روزی انجام مي گیرد. به گفته عفیفي پور این دستگاه بطور آزمایشی در بخشی از اسکله نفتی 
بندر شهید رجایی نصب شده که با حصول اطمینان از آزمایش ها و صحت سنجی گزارشات  در سایر اسکله ها و 
ترمینال هاي نفتی و محدوده آب شیرینکن نیز اجرا و قابل بهره برداري است. شایان ذکر است، بندرشهید رجایی 
با 3 پست اسکله فعال نفتی و بندر خلیج فارس بعنوان زون نفتی منطقه وی ژه اقتصادی بندر شهید رجایي با 12 
پست اسکله فعالیت نموده، همچنین به دلیل گستردگی فعالیت های نفتی در این بندر و جلوگیري از اثرات مخرب 
زیست محیطي و تاثیر آن بر اکوسیستم آبی، دستگاه پایش آنالین آلودگی نفتی برای اولین بار در سطح بنادر ایران 

در بندر شهید رجایی نصب شده است.
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بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: رئیس HSE شــرکت نفت ستاره خلیج 
فارس صیانت از پرسنل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در برابر شیوع احتمالی ویروس 
کرونا را راهی برای حفظ استمرار عملیات تولید عنوان کرد و گفت: از هیچ تالشی برای 

تامین امنیت سبد سوخت کشور فروگذار نخواهیم بود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به 
نقل از روابط عمومی شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، »مهرداد دهداری« به تشریح 
اقدامات اساســی و مبتکرانه شرکت نفت ســتاره خلیج فارس در این رابطه پرداخت 
و افزود: با تشکیل کمیته ســالمت نحوه پیشگیری از این بیماری و ترفندهای ایجاد 
آمادگی های الزم برای مقابله با کرونا را بررســی کردیم و پس از برگزاری جلســات 
مشــترک با اداره بهداشت و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلساتی را با حضور 
واحدهایHSE ، بهداری، آموزش، پشــتیبانی و روابط عمومی در راســتای صیانت 

حداکثری از سالمت پرسنل طرح ریزی کردیم.
اطالع رسانی و آموزش

وی اطالع رسانی درباره کرونا را یکی از اساسی ترین و موثرترین راه ها برای 
کنترل این بیماری عنوان کرد و افزود: چاپ و توزیع بروشــورهای آموزشی، 
تهیه بنرهای هشــدار دهنده و نصب در بخش های مختلف پاالیشگاه، درج 
توصیه های بهداشتی در گروه های مجازی مرتبط با حضور شرکت و برگزاری 
جلســات آموزشــی و توجیهی کوتاه مدت آمادگی پرسنل را برای مقابله با 

شیوع احتمالی کرونا افزایش داد.

عملیات شناسایی افراد مشکوک
دهداری استفاده از ترموگراف به منظور سنجش دمای بدن کارکنان و رانندگان از 
درب منازل و هنگام ورود به پاالیشگاه را عملیات اصلی در شناسایی افراد مشکوک به 
کرونا ذکر کرد و افزود: از برنامه ریزی برای تهیه سنســورهای حرارتی در اقصی نقاط 
پاالیشــگاه به ویژه در درب ورودی غافل نشــدیم، با این حال از مدیران واحدها نیز 

گزارش گیری میدانی را برای شناسایی بیماران احتمالی ادامه دادیم.
ضدعفونی سطوح برای پیشگیری از شیوع

وی حفظ استمرار عملیات تولید را مرهون توجه به نکات بهداشتی دانست و بیان 
داشت: پیش از اعالم سراسری ورود کرونا به کشور تهیه مواد ضدعفونی و ماسک را در 
دســتور کار قرار دادیم و با در اختیار گذاردن محلول های ضدعفونی در تمامی اماکن 

عمومی شرکت، پرسنل را در پیشگیری از این بیماری احتمالی یاری دادیم.
مدیر HSE شرکت نفت ستاره خلیج فارس اضافه کرد: در این مدت سرویس های ایاب 

و ذهاب اعم از مینی بوس ها، اتوبوس ها و خودروهای سواری، رستوران، مسجد، بیسیم ها 
و ادوات پر کاربرد، سرویس های بهداشتی، دستگاه های خودپرداز و سایر اماکن به صورت 

مداوم ضدعفونی شدند.
پرسنل، بزرگ ترین سرمایه پاالیشگاه

وی نیروی انسانی هر شرکتی را بزرگ ترین سرمایه آن شرکت عنوان کرد و اظهار 
داشت: با اعطای مرخصی با حقوق به کارکنان دارای بیماری های زمینه ای نظیر دیابت، 
مشکالت قلبی و عروقی و تنفسی تدابیری اندیشیدیم تا کمترین خطر پرسنل را تهدید 
کند. دهداری تاکید کرد: لغو همه ماموریت های اداری و مرخصی های داخلی و خارجی، 
افزایش دامنه زمانی ثبت ورود و خروج پرسنل به منظور جلوگیری از ازدحام، لغو همه 
بازدیدها و جلسات غیرضروری و حذف عملیات ثبت اثر انگشت در دستگاه های پایش 

ورود و خروج و جایگزینی آن با عملیات تشخیص چهره را نیز انجام دادیم.
مناسب سازی مراحل طبخ و محل توزیع غذا

وی در پایان مناسب سازی مراحل طبخ و محل توزیع غذا یعنی رستوران مرکزی 
پاالیشگاه را مورد تاکید قرار داد و افزود: نظارت منظم بر پرسنل آشپزخانه، رستوران و 
آبدارخانه ها، جمع آوری چاشنی های مختلف روی میزهای غذا و هتلی کردن چاشنی 
ها، ایجاد فاصله بیشــتر بین صندلی های میزهای غذاخوری رستوران، تغییر برنامه 
غذایی شرکت در جهت تقویت سیستم ایمنی بدن پرسنل و مدیریت زمانی حضور و 
مراجعه افراد واحدهای مختلف به رستوران را نیز در راستای مقابله با شیوع کرونا در 

رستوران پاالیشگاه مد نظر قرار دادیم.

اراک- مینو رستمی : در پي مصوبه شوراي عالي اداري کشور و تائید هیئت 
دولت در خصوص یکپارچه ســازي شــرکتهاي آب و فاضالب شهري و روستایي 
و مدیریت واحد این شــرکت ها به عنوان شــرکت هاي آب و فاضالب اســتاني ، 
مهندس یوسف عرفاني نسب از سوي مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسي 
آب و فاضالب کشــور به عنوان مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
منصوب و طي مراسمي با حضور مهندس پاکروح معاون مهندسي و توسعه شرکت 
مهندسي آبفاکشــور  ، مهندس فرخي معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
مرکزي  ،مهندس پاک ضمیر مشاور و مدیرکل دفتر مدیر عامل شرکت مهندسي 
آبفاکشــور و جمعي از مدیران دستگاه هاي دولتي و اجرایي استان معرفي شد. به 
گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در این مراسم  مهندس 
عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي طي ارائه گزارشي از 
وضعیت ارائه خدمات آب و فاضالب در شــهرها و روستاهاي استان مرکزي  بیان 
داشت : جمعیت تحت پوشش آب شهري در استان مرکزي 99/98 درصد و نسبت 
بهره مندي جمعیت روستایي اســتان مرکزي از آب شرب 85 درصد است این در 
حالیســت که میانگین کشوري بهره مندي روســتاها از آب شرب  75 درصد مي 
باشد . وي ضمن اشاره به مزایاي یکپارچه سازي شرکت هاي آب و فاضالب شهري 
و روســتایي استان ها بیان داشت:ارتقاء سطح خدمات رساني و پاسخگویي سریع 
به مشــترکین ، هم افزایي ظرفیت هاي فني ، اجتماعي و اقتصادي آبفاي شهري 
و روســتایي ، رفع مسایل مشــترک و کاهش هزینه هاي اداري و مدیریتي  این 
شرکتها  ، سهولیت مدیریت و نظارت عالي شرکت مهندسي آبفاي کشور و زارت 
نیرو و همچنین تعدیل ساختار وزارت نیرو از طریق کاهش 31 شرکت دولتي در 
راســتاي چابک سازي دولت از مزایاي یکپارچه سازي شرکت هاي آب و فاضالب 

شهري و روستایي مي باشد.
مهندس عرفاني نسب تصریح کرد : استان مرکزي ظرفیت تولید 150 میلیون 
مترمکعب آب را دارد در حالي است که نیاز ساالنه استان 110 میلیون مترمکعب 
مي باشد. در ادامه مراسم مهندس فرخي معاون امور اقتصادي استانداري مرکزي 

طي سخناني گفت : در بین ادارات و ارگانهاي دولتي استان ، مجموعه آب و فاضالب 
هم از توان خوب کارشناســي و هم از تالش باالیي برخوردار هستند و توانسته اند 
خدمات خوبي را به مردم استان ارایه نمایند. وي افزود: یکپارچه شدن دو شرکت 
آبفا شهري و روستایي اتفاق خوبي است که موجب انسجام بخشي و ارایه خدمات 

مطلوب به مشترکان مي شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار مرکزي از تالش و فعالیت هاي مبتني 
بر مســایل کارشناســي مهندس خلیلي مدیرعامل پیشین شرکت آب و فاضالب 
اســتان قدرداني  نمود و بیان داشــت : مهندس عرفاني نســب در همه رده هاي 
مدیریتي بخش آب و فاضالب چه درشهرســتان و چه در استان فعالیت داشتند و 
عملکرد خوب و قابل قبولي داشته اند.. مهندس پاکروح معاون مهندسي و توسعه 
شرکت مهندسي آب و فاضالب کشــور در ادامه این مراسم ضمن اشاره به اینکه 
آبفا شــهري استان مرکزي جزء شرکت هاي برتر کشور بوده و آبفاي روستایي نیز 
همیشــه در بین سایر شرکت هاي روستایي کشور در رده اول تا پنجم قرار داشته 
افزود : امروز اگر شاخصه هاي مختلف در کشور و حتي استان را بررسي و مقایسه 
کنیم از تاسیسات آبي که وارد مدار شده تا موضوعاتي که ناظر بر خدمات کیفي و 
بهداشت آب هست ، همه موید اقدامات موثري است که همکاران ما در عرصه آب 
و فاضالب انجام داده اند. مهندس پاکروح تصریح کرد : دغدغه هایي که در انتهاي 
دهه شــصت وجود داشت که بتوانیم ســاختاري را در بخش آب و فاضالب ایجاد 

کنیم که در پوسته غیر دولتي متولي ارایه خدمات و سیاست گذاري در بخش آب 
باشد، باعث انجام مجموعه اقداماتي موثري شد که خوشبختانه افزایش رضایتمندي 

را هم در پي داشته است . 
وي  ادامه داد : علي رغم اینکه ما هنوز در میانه راه هستیم و متکي به اعتبارات 
دولتي مي باشــیم اما خوشــبختانه وجوه اجرایي خدمات را در شرکت هاي آب و 
فاضالب به خوبي شناســایي نموده   و با توجه به ظرفیت خوب این شرکت ها از 
منابع غیر دولتي هم امروز اســتفاده شــده است. وي تصریح کرد : بیش از 8 هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاري بخش غیر دولتي به کمک صنعت آب و فاضالب در 
کشور آمده است. معاون مهندسي و توسعه شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور 
با اشاره به کمک سرمایه گذاري 8 هزار میلیارد توماني  بخش غیر دولتي به صنعت 
آب و فاضالب در کشور اظهار داشت :امروز با توجه به عنایت دولت و مجلس براي 
تامین منابع مالي ، بیش از 7 میلیون نفر از جمعیت روستایي کشور به آب پایدار 
متصل شده اند و تا پایان دولت این عدد به مرز 10 میلیون نفر خواهد رسید. وي 
افزود : اگر این رقم را تبدیل به شــاخص نماییم تقریبا از سال 92 تا انتهاي سال 
97 هر هفته 32 روستا با جمعیتي بالغ بر  21 هزار نفر از آب پایدار برخوردار شده 
اند. مهندس پاکروح  در پایان تصریح کرد : براي اینکه بتوانیم عرصه خدمات خود 
را توســعه و به موازات آن پایدار کنیم ، نیاز داریم ساختار را متناسب با ظرفیت و 
دغدغه هاي وضع موجــود و مطالبات ذینفعان تنظیم کنیم که موضوع یکپارچه 
سازي شــرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي در این راستا انجام میشود. 
در پایان مراسم ضمن تقدیر از خدمات ارزنده مهندس عبدالرضا خلیلي مدیرعامل 
پیشین شرکت آب و فاضالب استان مرکزي و قرائت لوح تقدیري اهدایي از سوي 
مدیرعامل شرکت مهندسي آبفا کشــور ، با ابالغ حکم انتصاب ، مهندس عرفاني 

نسب به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي معرفي شد.
گفتني است مهندس عرفاني نسب پیش از این در پست هاي مدیریتي همچون 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایي استان مرکزي و مدیرعامل شرکت آبفا 

شهرستان ساوه انجام وظیفه نموده است.  

تبریز – ماهان فالح: همزمان با خانه تکانی در روزهای پایانی ســال شهروندان 
محترم بر اساس یک سنت نیکو و دیرینه مبادرت به خانه تکانی و شستشو و نظافت 
و بهداشت منازل می نمایند  اما در عصر حاضر با توجه به محدودیت های منابع آبی 
ضرورت دارد این سنت زیبا با شرایط حال چه از نظر اهمیت منابع طبیعی و چه از نظر 
الگوهای زندگی منطبق گردد و تا حد امکان در خانه تکانی به مصرف بهینه آب توجه 
داشته باشــیم، لذا برای ترویج فرهنگ صحیح مصرف بر آن شدیم تا الگوی مناسبی 
برای انجام خانه تکانی پیش روی شهروندان قرار دهیم و  امسال نیز  با برگزاری پویش 
خانه تکانی  و مدیریت مصرف آب وبا همکاری و مشارکت شهروندان عزیز، در مصرف 
آب صرفــه جویی خواهیم کرد. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی با اعالم این مطلب گفت: همه ساله در این ایام شاهد 
افزایش چشمگیر مصرف آب به لحاظ نظافت و خانه تکانی منازل هستیم که در نتیجه 
آن با افت فشار شبکه آب در برخی از نقاط شهر روبرو می شویم به همین خاطر دفتر 
روابط عمومی شرکت با همکاری و مشارکت سازمان مردم نهاد ) NGO ( خانه محیط 
زیست اقدام به برگزاری پویش خانه تکانی نموده است. مدیر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آبفا افزود: با توجه به اینکه منابع آب در کشور ما محدود می باشد 
ضروری اســت از این نعمت الهی به درستی استفاده نماییم از این رو آموزش و ترویج 

فرهنگ صحیح آب در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی ادامه داد: شــرکت آب و فاضالب اســتان نیز تالش می کند با این حرکت و با 

هــدف جلب توجه جامعه، نگاه جامعه و مردم را به موضوع حیاتی آب معطوف نماید. 
مدیر روابط عمومی شــرکت آبفا در ادامه به اهداف کلی این طرح اشاره کرد و گفت: 
افزایش ســواد آبی افراد جامعه و حساس سازی شــهروندان به موضوع حیاتی آب و 
مشکالت ناشــی از کم آبی ، تالش برای حرکت جمعی اثرگذار و همچنین گسترش 
مشــارکت اجتماعی در حوزه محیط زیســت بویژه عنصر حیاتی آب از اهداف طرح 

می باشد.

وی همچنین در خصوص اهداف جزئی این طرح نیز گفت: ارائه الگوهای مناســب 
خانه تکانی با رویکرد حفظ سنت ملی خانه تکانی، آموزش بانوان در خصوص مفاهیم 
آب و مصرف بهینه آن، حفظ و ترویج فرهنگ دیگرخواهی و ارتقاء مسئولیت پذیری 
اجتماعی و ارتقاء فرهنگ مدیریت مصرف پسماند و کنترل مصرف مواد شوینده های 
شیمایی از اهداف جزیی طرح خانه تکانی و مدیریت مصرف آب است. وی محورهای 
آموزشــی این طرح را مدیریت مصــرف آب در خانه تکانی نــوروزی و ارائه الگوهای 
کاربردی برای کاهش مصرف، معرفی و آموزش زنجیره بهم پیوســته منابع آب ، آب 
مجازی، غذا و انرژی و نقش دورریز غذا در هدر رفت منابع آبی کشور، تاکید بر شناخت 
منابع آبی و ارائه الگوهای مناسب گردشگری آبی در سفرهای نوروزی مبتنی بر کاهش 
آلودگی و حفظ منابع آبی رودخانه ها و تبیین الگوی ســالمت و ایمنی خانواده ها در 
خانه تکانی و شناخت کاربردی و کنترل مصرف مواد شوینده های شیمیایی برشمرد. 
باقرزاده ادامه داد: کتابچه خانه تکانی، پوســتر و اینفوگرافی، اسالید آموزشی و موشن 
گرافی از منابع آموزشــی این طرح بوده که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
جهت استفاده و بهره برداری قرار داده شده است و همچنین تعداد 10هزار جلد کتابچه 
آموزش به چاپ رسیده که به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد. الزم 
به ذکر اســت این پویش تا پایان سال جاری فعال خواهد بود. باقرزاده در پایان افزود: 
این طرح با هماهنگی و نظارت اســتان آذربایجان شرقی برای سومین سال پیاپی در 

سطح کشور اجرا می شود.

تامین امنیت سبد سوخت کشور با پیشگیری از کرونا

مهندس یوسف عرفانی نسب به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي معرفي شد 

برای چهارمین سال متوالی برگزار می شود؛

پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب در آذربایجان شرقی

اهواز - شبنم قجاوند: در آیینی که با حضور عبدالرسول پیشاهنگ 
معاون راهبری شــرکت مادر تخصصی تولید بــرق حرارتی و توکلی مدیر 
کل حراست و امورمحرمانه این صنعت در نیروگاه رامین برگزار شد، خلیل 
محمدی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره این نیروگاه منصوب و از 

خدمات ناصر محمدی مدیر عامل پیشین این مجموعه صنعتی تقدیر شد.
 عبدالرســول پیشاهنگ معاون راهبری تولید برق حرارتی کشور ضمن 
تقدیر از خدمات شایســته ناصر محمدی مدیر عامل پیشــین این نیروگاه 
اظهار داشت:  استان خوزستان سرزمین مقدسی است که شهدا و ایثارگران 
زیادی را در خود دیده و خرسندیم که نیروگاه رامین طی 40 سال فعالیت 
مســتمر خود توانســت با تولید این انرژی انرژی حیاتی نقش مهمی را در 
ایجاد و توســعه زیرساخت های استان خوزستان ایفا نماید. وی نیاز شبکه 
سراسری برق کشور در همه فصول سال به تولید برق این نیروگاه را نشان 
از اهمیت این مجموعه تولیدی در صنعت برق دانســت و گفت :  در فصل 
تابســتان و پیک مصرف برق در شرایطی که  اکثر نیروگاه های برق آبی از 
مدار خارج می باشــند به نیروگاه رامین فشار مضاعفی  وارد می شود و به 
همین دلیل همیشه قدردان تالش ها و همت واالی کلیه کارکنان و مدیران 

این مجموعه هستیم.
پیشاهنگ با اشــاره به تخصص ها و تجارب ارزشمند کارکنان نیروگاه 
رامین در بخش های مختلف از پتانســیل این نیروگاه به منظور ایجاد یک 
مرکز آموزشی- تخصصی در صنعت برق کشور خبر داد و افزود : کشورهای  
غربی همواره سعی نمودند کشورمان را در همه زمینه ها مورد تحریم خود 
قرار دهند و ما نیز سعی نمودیم با تالش و تمرکز بر استعدادها و توانمندی 

های خود ، نیازها و چالش های فنی - مهندســی در صنعت برق را مرتفع 
نماییم.معاون راهبری تولید برق حرارتی کشــور توجه به اقتصاد مقاومتی 
و اعتماد به تولیدکنندگان داخلی و شــرکتهای خدمات مهندسی ایرانی را 
مهمترین راه برون رفت و  کلید توســعه و پیشرفت کشورمان  به ویژه در 
صنعت برق دانست و بر اهتمام مدیران و کارکنان خالق صنعت برق در این 

خصوص تاکید نمود.
پیشاهنگ ضمن آرزوی موفقیت برای خلیل محمدی مدیرعامل جدید 
این نیروگاه ، قانونمداری ، تعامل با مســئوالن استانی ، مشورت با مدیران 
صنعت برق ، صیانت از محیط زیست، افزایش سطح آمادگی واحدهای تولید 
برق ، کاهش خروج های اضطراری واحدهای تولید برق و همچنین بهبود 
راندمــان واحدهای  نیروگاهی را مهمترین برنامه و انتظار خود از مدیریت 

جدید عنوان نمود.
 ناصر محمدی مدیرعامل پیشــین نیروگاه رامین نیز به ارائه گزارشی از 

دستاوردها ، وضعیت واحدهای تولیدی، اقدامات انجام شده و پتانسیل این 
نیــروگاه در بخش های مختلف پرداخــت . وی ضمن تقدیر از همکاری و 
همدلی مجموعه نیروگاه رامین، تولیــد پایدار این انرژی حیاتی را مرهون 
همت و تالش کلیه کارکنان و مدیران این نیروگاه دانســت و با اشــاره به 
پتانســیل این نیروگاه اظهار امیدواری نمود با حضور مدیریت جدید شاهد 
بهبود عملکردها ، تولید پایدار انرژی برق و استمرار خدمت رسانی به مردم 
باشیم. خلیل محمدی مدیر عامل جدید این نیروگاه 1850 مگاواتی نیز به 
بیان اهداف و برنامه های خود به منظور تقویت این نیروگاه پرداخت و اظهار 
داشــت و با یادآوری مسیر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مسئولیت 
پذیری و تعهد به آرمانهای کشور عزیزمان اظهار داشت: خدمت در سرزمین 
خوزســتان که یادآور حماسه و ایثار ملت شریف ایران اسالمی است آرزو و 
توفیقی است که نصیب اینجانب شده و امیدوارم با همت همدلی وهمکاری 
همه مجموعه نیروگاه رامین بتوانم دین خود را به این سرزمین و مردم آن ادا 
نمایم. وی برنامه ریزی هوشمندانه و استراتژی و مبتنی بر دانش و تخصص 
را مهمترین رویکرد خود به منظور تحقق رســالت این نیروگاه دانست و با 
اشاره به پتانسیل باالی ســرمایه های انسانی و تجارب ارزشمند تالشگران 
نیروگاه رامین اظهار امیدواری نمود با تدوین افق های هدفمند و اســتفاده 
حداکثری از توانمندی ها و پتانسل باالی آنان شاهد بهبود نقاط قوت و رفع 

چالشهای این مجموعه در صنعت برق کشور باشیم.
گفتنی اســت خلیل محمدی مدیرعامل جدید نیروگاه رامین از مدیران 
شــاخص صنعت برق حرارتی کشور اســت و بیش از این نیز معاونت فنی 

مهندسی و عضویت هیئت مدیره نیروگاه شازند را عهده دار بود.

طی آیینی و با حضور عبدالرسول پیشاهنک معاونت راهبری صنعت برق حرارتی کشور

خلیل محمدی به عنوان مدیرعامل جدید نیروگاه رامین اهواز منصوب شد
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برندها کاربرد گس��ترده ای برای کسب و کارها، محصوالت و صاحبان مشاغل 
در دنیای بازاریابی امروز دارند؛ به طوری که اطالع رسانی و انتقال اطالعات، تنها 
متکی به رس��انه ها نیست. مشتریان می توانند از طریق شبکه های اجتماعی ناشر 
برند محبوب خودش��ان باش��ند و آن را تبلیغ و ترویج دهند. تمام برندها بر سر 
زمان و توجه با هم رقابت می کنند تا بر حجم گس��ترده تبلیغات غالب ش��وند و 
ب��ا مخاطبان رابطه  خوبی برقرار کنند. البته یک برند به تنهایی یک اس��تراتژی 

بازاریابی نیست. 
در ادامه  مقاله، تعاریف مختلف برندینگ را از زبان بازاریاب ها و رهبران بزرگ 

بیان می کنیم.
• انجمن بازاریابی آمریکا درباره تعریف برند می گوید: یک نام، طرح، اصطالح، 
نماد یا هر مش��خصه ای که محصول و خدمات یک کس��ب و کار را از محصول و 
خدمات کس��ب و کار دیگر متمایز می کند. »نام بازرگانی« اصطالح حقوقی برند 
اس��ت. یک برند می توان��د معرفی کننده یک کاال، مجموع��ه ای از کاالها یا تمام 
کاالهای یک فروشنده باشد. اگر از برند برای یک شرکت استفاده شود، اصطالح 

آن »نام تجاری« است.
• برند هویِت شناخته ش��ده  یک کسب و کار برای عرضه محصوالت و خدمات 
اس��ت. عالوه بر آن، ماهیت چیزی است که شرکت از نظر خدمات و نگرانی های 
احساس��ی و نامحسوس مصرف کننده، به دنبال آن است. برندینگ وقتی حاصل 
می ش��ود که یک فرد یا ش��رکت با پیام های توصیفی و اثرگذار چیزی را معرفی 
کند که فرد یا ش��رکت مظهر آن هستند. برای مثال، آیا برند مقرون به صرفه ای 
دارید؟ آیا ارائه دهنده خدمات و محصوالت متنوع اس��ت؟ از نظر زیست محیطی 
قابل اطمینان اس��ت؟ ه��ر پیام با ه��دف برانگیختن احساس��ات مخاطب بیان 
می ش��ود و مجموعه ای از اصول اعتقادی فرد یا شرکت را در اختیار او می گذارد. 

»دونا آنتونوچی«
• برندینگ به معن��ای هماهنگ کردن آنچه می خواهید دیگران درباره  ش��ما 
فکر کنند با چیزی که مردم واقعا درباره  کس��ب و کار ش��ما فکر می کنند است. 

»ِجی بِر«
• برند، ماهیت داس��تان منحصر به فرد خود ش��خص است. این موضوع برای 
برندینگ ش��خصی و برندینگ کس��ب و کار صادق است. مهم این است »خوِد« 
واقعی و منحصر به فردتان را پیدا کنید، در غیر این صورت برند تنها یک ظاهِر 
س��اختگی خواهد داش��ت. داش��تن یک لوگوی قوی در هویت برند بس��یار مهم 
اس��ت، یک تصویر س��اده ای که بتواند پیام برند را منتقل کند. خیلی از برندهای 
ب��زرگ می توانند این کار را بدون کلمات و تنها از طریق نماد انجام دهند، البته 
ای��ن قضیه در مورد تمام برندها صدق نمی کند و عده  معدودی از عهده  این کار 
برمی آیند. لوگوها بس��یار مهم هس��تند، اما فقط جزئی از چیزی هستند که یک 
برند قوی را به وجود می آورند. لوگوها باید از اس��تراتژی کلی تر برند پش��تیبانی 

کنند که آن هم از داستان برند بزرگ تر پشتیبانی می کند. »پل بایِدرَمن«
• برند دلیل اصلی انتخاب است. »ِشریل بِرجیس«

• نماد برند، همانند چیزی اس��ت که یک تصویر ذهنی از هویت برند را بر جا 
می گذارد. »لِئو بِرنِت«

• برندینگ فراتر از یک نام و نماد اس��ت. برند توس��ط افراد، تصاویر، فرهنگ، 
س��بک، کلمات، پیام ها، روابط عمومی، عقاید، رس��انه های خبری و رس��انه های 
اجتماع��ی به وجود می آی��د و از آنها تأثیر می گیرد. همانند ن��وزادی که به دنیا 
می آی��د و نامی برایش انتخ��اب می کنند، برند هم به پ��رورش، حمایت و توجه 
مداوم نیازمند اس��ت تا بتواند ش��کوفا شود. جالب اس��ت بدانید، خیلی از برندها 
چرخه  زندگی دارند و همانند انس��ان پیر و از کار افتاده می شوند. البته برندهای 

بزرگی هم داریم که هرگز نمی میرند، بلکه دوباره متولد می ش��وند. در این میان، 
برخ��ی برندها عمر کوتاه ام��ا زندگی قدرتمندی دارند؛ به طوری که از خود یک 

میراث نمادین به جا می گذارند. »لیسا بایِر«
• برندینگ خالصه ای از مأموریت، اهداف و روحیه  جمعی یک س��ازمان است 
که با در نظرگرفتن عقاید ش��رکت و اصول زیبایی شناسی بیان می شود. »مارکی 

ِکلیمان«
• برنده��ا اعالم کننده پیام های بازاریابی هس��تند که باع��ث ایجاد پیوندهای 
عاطفی با مصرف کنندگان می شوند. برندها شامل عناصر محسوس و نامحسوس 
هس��تند. عناصر نامحس��وس باش��خصیت و موقعیت برند در ارتباطند و عناصر 
محسوس نش��انه های قابل تشخیصی از جمله لوگو، گرافیک، رنگ و صدا دارند. 
یک برند از طریق ش��خصیت خود طوری نزد مش��تریان ارزش��مند می شود که 
س��بب برتری و تمایز آن نسبت به دیگر محصوالت مشابه می شود. داستاِن برند 
با ادراک مردم درمی آمیزد و به مشتریان احساس امنیت می دهد تا بدانند برای 
چه چیزی، هزینه می کنند. در دنیایی که هر فردی هویت رس��انه ای دارد، برند 

شما در انحصار مشتریان است. »هایدی کوِهن«
• برندینگ، هویت محصوالت یا خدمات اس��ت. مشتریان از نام، لوگو، طراحی 
یا ترکیبی از آنها برای ش��ناخت چیزی که به دنبال خریدش هس��تند، استفاده 
می کنند. یک برند خوب باید پیام مش��خصی انتقال دهد، قابل اطمینان باشد، با 
مشتریان ارتباط برقرار کند، به خریدار انگیزه خرید بدهد و باعث ایجاد احساس 

وفاداری در مصرف کننده شود. »گینی دیتریک«
• برندس��ازی نتیجه  جمع ش��دن تجربیاتی است که مش��تریان با کسب و کار 
شما دارند. برای ساخت یک برند موفق باید اصول »ایوان پاولوف« را درک کنید 
ک��ه در کتاب »Waiting For Your Cat to Bark« توس��ط من و برادرم 
ِجفری معرفی ش��ده اس��ت. برای تأثیربخش بودن برندینگ باید به دنبال ثبات، 

تکرار و تکیه گاه باشید.
*ثبات: »پاولوف« هیچ وقت بدون زنگ زدن، غذا نیاورد و هرگز بدون آوردن 

غذا، زنگ را به صدا درنیاورد.
*تکرار: زنگ هر روز چند بار به صدا درمی آمد.

*تکیه گاه: پاولوف در این آزمایش س��عی کرد س��گ را احساساتی کند. تکرار 
و ثبات زمانی باعث خلق برندینگ می ش��ود که پیام شان به یک تکیه گاه عاطفی 

وابسته باشد. این ضروری ترین عنصری است که باید اصالح شود.
حتما می دانید، »پاولوف« تجربه آسان تری داشت، زیرا سگ ها را انتخاب کرده 
بود که بیش��تر از هر حیوانی، حرف ش��نوی دارند. امروزه مشتریان همانند گربه 

هستند و به سختی می توان آنها را مجاب کرد. »برایان آیِزنِبرگ«
• در دنی��ای امروز، ممکن اس��ت بازاریاب ها برای خلق ی��ک برند پول زیادی 
بپردازند، اما هیچ وقت مالک آن نشوند. »شارلین لی« و »جاش بِرنوف« در کتاب 
خود با عنوان »Groundswell« می گوید: »برند ش��ما همان چیزی است که 
مشتریان تان می گویند.« این بدین معناست شاید برند رابطه  میان مصرف کننده 
و محصول باش��د، اما به عنوان یک بازاری��اب، باید با مصرف کنندگان وارد رابطه 
شوید و درباره برندی که ایجاد کرده اید، تفکری مثبت به وجود آورید. هر چقدر 
رابطه مصرف کننده و محصول عمیق تر باش��د، ارزش برند بیش��تر خواهد ش��د. 

»نِیل فاینستاین«
• برندینگ به دو دسته قدیم و جدید تقسیم می شود.

برندین��گ قدیم: پیام ه��ای تبلیغاتی با صدای بلند توس��ط جارچی ها خوانده 
می شود، البته مردم رغبتی به شنیدن تبلیغات نداشتند.

برندینگ جدید: ۱(صاحبان کس��ب و کارها با صبر و حوصله به چیزهایی که 

مصرف کنن��دگان در تعریف برند آنه��ا به بقیه می گویند، گ��وش می دهند. این 
مش��تریان با خرید مجدد، از برند ش��ما حمایت می کنند. ۲( صاحبان کس��ب و 
کارها نوآوری های مناسب را با هم ادغام می کنند تا بتوانند وفاداری مشتریان و 

تبلیغات زبانی آنها را به دست آورند. »دکتر آگوستین فو«
• برند به معنای نحوه  برداش��ت یک فرد از یک سازمان خاص است. برندینگ 

پیرامون شکل گیری آن برداشت است. »اَشلی فریدالین«
• برندینگ فرآیندی در حال انجام است که گذشته و حال کسب و کار شما را 
بررس��ی می کند و سپس یک شخصیت منسجم برای شرکت و محصوالت آن به 
وجود می آورد. ما از طریق تحلیل SWOT )نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و 
ریس��ک(، به بررسی مزایایی می پردازیم که محصوالت و خدمات برای مشتریان 
دارن��د. ما عوامل زیادی را م��رور می کنیم که محرک پیش��رفت، قیمت گذاری، 
فرهن��گ س��ازمانی و نقش آفرینان مهم بودن��د. به کمک همی��ن نقش آفرینان 
مهم، همین طور رئیس ش��رکت و خدمات مشتری به جواِب »شما که هستید« 

می رسیم. بعد از آن، پیام برند را می سازیم. »لویس ِگلِر«
• برند دربرگیرنده انتظارات، خاطرات، داستان ها و روابط است که باعث خرید 
و انتخاب یک محصول توس��ط مصرف کننده می ش��ود. اگر مصرف کننده تمایل 
نداش��ته باشد هزینه ای بیشتر از مبلغ استاندارد بپردازد، اگر نخواهد برند شما را 
انتخاب کند یا برای ش��ما تبلیغ کند، در این صورت برند شما هیچ ارزشی برای 

آن مشتری ندارد. »ِسث گادین«
• برند دقیقا تصویری است که مشتری از محصوالت و خدمات شما در ذهنش 
دارد. در واقع، این تصور مش��تری اس��ت که برند شما را می سازد. به گفته »زی 
فرانک«: احساس��ی که مش��تری بعد از تجربه  محصول ی��ا خدمت پیدا می کند، 

هویت برند شما را می سازد. »آن َهندلی«
• برندینگ تجربه ای اس��ت که بازاریابان برای کس��ب آن توجه خلق می کنند. 

»ِجفری هارمون«
• برندینگ نش��ان دهنده شخصیت سازمان شماست. برندینگ معرف شماست 

و باعث می شود از دیگران متمایز شوید. »ِدیو ِکرپِن«
• برن��د یک نام، نش��انه، نماد، ط��رح یا ترکیبی از تمام اینهاس��ت که با هدف 
شناس��اندن محصوالت و خدمات یک فروش��نده و ایجاد تمایز میان آنها و رقبا، 

ساخته می شود. »فیلیپ کاتلِر«
• »دان زاهورسکی«، گاودار باتجربه و پیر محله  ماست. او سالیان زیادی است 
در کس��ب و کار خود با نام گاو اَنِگس کار می کند، حتی از وقتی پدر من کودک 
بوده اس��ت. وقتی به همراه »دان« به دامداری بروید، او قادر اس��ت اصل و نسب 
هر گاوی را بگوید. »آن گاو از پس��رای دامیِنیتوره. مادرش گاو خیلی خوب بود. 
پ��درش هم قهرم��ان بزرگی بود.« او تم��ام عمر خود را صرف پ��رورش بهترین 
گاوهای اَنِگس کرد. او گاوهای نری که فروخته بود، اما از نحوه  رفتارشان رضایت 
نداش��ت، ب��از از آنها خریده بود. او هیچ وقت به برنده��ای تجاری یا لوگوها فکر 
نکرد، بلکه به دنبال ایجاد اعتبار برای مشتریانش بود. او عالمت DZ را به کپل 
راس��ت گاوهای نر داغ می زد. اکنون برند او برای تمام مردم این نواحی شناخته 
 DZ می ش��ود. حتی خود »دان« را هم می شناس��ند. عالقه مندان می دانند برند
یعنی یک گاو نر فوق العاده. درس ارزشمندی که می توان از او گرفت، این است: 
»برند س��بب ارزشمند شدن گاو نر نش��د. بلکه اعتبار و شهرت »دان« است که 
گاوهای نرش را باارزش می کند. برند تنها راهی برای نش��ان دادن ارزش کنونی 

گاوهای اوست. »بِکی َمک کِری«
• برند، آگاهی از یک محصول، خدمت یا خودتان است. بازاریابان تمایل دارند 
مش��تریان براساس چیزی که می بینند، می شنوند، بو می کنند، لمس می کنند و 

می چشند، برندی را از دیگر برندها متمایز کنند. »جاش موریتس«
• برند مجموعه ای از ویژگی های یک محصول، اعم از نام، بس��ته بندی، قیمت، 

تاریخ، اعتبار و نحوه  تبلیغات آن است. »دیوید آگیلوی«
• برندین��گ ش��خصیت تعریف ش��ده یک محصول، خدمت، ش��رکت 
یا فرد اس��ت. خیلی از اف��راد لوگو را با برندینگ اش��تباه می گیرند؛ در 
حالی که یک لوگوی خوب نش��ان دهنده یک هویت تعریف ش��ده برای 
فعالیت اقتصادی اس��ت؛ همانند پرچم یا سرود ملی که نماد یک کشور 
اس��ت. ش��خصیت برندی که به خوبی طراحی شده باشد در هر چیزی 
دیده می ش��ود، از خدمات مشتری تا محصوالتی که یک شرکت عرضه 
می کند. شاید تصور کنید برندها باید انعکاس دهنده کیفیت باشند و این 
گفته ممکن است درباره برندی که درباره  کیفیت است؛ همانند لوگوی 
ش��انل که لوکس بودن را در ذهن شنونده تداعی می کند، درست باشد، 
اما از طرفی، لوگوی یک سمس��اری می تواند خیلی خوب طراحی شده 
باشد، اما با اهداف برند مغایر باشد، زیرا طراحی ظاهری اش طوری است 
که خیلی گران به نظر می رس��د. هدف برندینگ باید این باشد همیشه 
به گونه ای نشان دهد تالش شما منحصر به فرد است و سپس آن پیام 

را برای هر وسیله ای به کار ببندد. »مایکل پینتو«
• برند یک مفهوم یا ایده منحصر به فرد در ذهن مشتری است. »اَل رایز«

• برندینگ فعالیتی است که بازاریابان ناکارآمد برای پر کردن وقت خود انجام 
می دهند. »دیوید میرمان اسکات«

• برندین��گ موف��ق کاری اس��ت ک��ه انج��ام می دهید، ن��ه چیزی که 
می گویید. باید بتوانید تجربیات مثبتی برای مش��تریان تان به وجود آورید 
تا به برندینگ موفق دس��ت یابید. در واق��ع، برندینگ، نتیجه  عمل کردن 
به وعده های تان اس��ت؛ حاصل کس��ب اعتماد مشتریان به اینکه برند شما 
تم��ام تالش خود را می کند تا هر آنچه مش��تری می خواهد یا انتظار دارد، 
ب��رآورده کنید. ایجاد این اعتماد س��بب انتخاب دوب��اره  برند از جانب آنها 
می شود. برندهای موفق هیچ وقت یادشان نمی رود مهم ترین مسئله برای 
مشتریان، محصول یا خدمتی است که برند در اختیارش نمی گذارد؛ یادشان 
نمی رود مشتریان تردید می کنند و باید توجه و اعتماد آنها را جلب کنند. 
مش��تریان با توجه به محصول و خدمات شما در یکی از گروه های زیر قرار 
می گیرند: مصرف کنندگان، مسئولین تدارکات، کارمندان، شرکا، همکاران، 
سرمایه گذاران، تحلیل کنندگان، منتقدان، رسانه ها، رأی دهندگان و ... . لوگو 
به معنای برند نیست. لوگو مظهِر برند است. طرح موضوع، اگر دارای ارزش 
باش��د، به طور منحصر به فرد وعده  برند را بیان می کند، البته اغلب طرح 

موضوعات موفق منجر به این هدف نمی شوند. »جیم سیگل«
• تبلیغات عمومی همانند ش��خصیت »سیرانو« )Cyrano( است. زیر پنجره  
ش��ما می آید و س��ر به آواز می دهد. مردم طی زمان به صدای او عادت می کنند 
و بعد نادیده اش می گیرند، اما اگر روکس��ان )Roxane( واکنشی از خود نشان 
دهد، رابطه برقرار می ش��ود. تبلیغات تبدیل به دیالوگی می ش��ود که دعوت نامه  

یک رابطه است. »لِسِتر وانِدرَمن«
• برند دریچه ای برای تجربه  مشتری از یک محصول یا شرکت است. »ِسرگیو 

زیمان«
ه��ر بازاریابی تعریف متفاوتی از برندین��گ دارد، اما تمام آنها برند را یک ابزار 
بازاریابی رقابتی می دانند. حقیقت این است، مشتریان آتی تداعی های مثبتی از 

برند دارند که با دیدگاه شان یکی کرده اند.
heidicohen/ucan :منبع 
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ادامه از صفحه اول
* اس��تان قزوین:  انتخابات در استان قزوین نیز تغییراتی را به دنبال 
داشته است، نماینده زن شهر قزوین با مجلس بعدی خداحافظی کرده 
و یک نماینده زن دیگر جایگزینش ش��ده است. داوود محمدی و بهمن 

طاهرخانی هم ردای نمایندگی را از تن بیرون آورده اند. 
* اس��تان قم: اما استان قم در انتخاباتی که چهره اصلی سه انتخابات 
پیش��ین یعنی علی الریجانی حضور نداش��ت با حض��ور یک کاندیدای 
قرض��ی یعنی علیرض��ا زاکان��ی برگزار ش��د. براس��اس آرای مردم قم 
امیرآب��ادی و ذوالن��وری در جایگاه نمایندگی قم ابقا ش��دند و علیرضا 
زاکانی که س��ابقه نمایندگ��ی مردم تهران را در کارنام��ه خود دارد در 

مجلس یازدهم به عنوان نماینده قم راهی بهارستان خواهد شد.
* اس��تان خوزستان: انتخابات در ۱۴ حوزه انتخابیه استان خوزستان 
با تغییراتی همراه بود. نمایندگان آبادان، رامهرمز، بندرماهش��ر، دزفول، 
مسجدس��لیمان، اهواز، ایده و باغملک، خرمشهر، بهبهان و شوش تغییر 
کردند. فریدون حس��نوند که در روزهای آخر تایید صالحیت ش��ده بود 
توانست باز هم رأی اعتماد مردم اندیمشک را به دست آورد. سیداحمد 
آوای��ی هم از اصالح طلبانی اس��ت که از این اس��تان راهی بهارس��تان 
می ش��ود. هدایت اهلل خادمی که حقوق نجوم��ی اش در دوران حضور در 

وزارت نفت برایش پرحاشیه شده بود در مجلس بعدی حضور ندارد.
* استان خراسان جنوبی: چهار حوزه انتخابیه استان خراسان جنوبی 
با تغییر نمایندگان شان در مجلس فعلی روبه رو بوده اند. این وضعیت در 
استان خراسان شمالی هم تکرار ش��ده است. برهمین اساس عبدالرضا 
عزیزی با کرس��ی نمایندگی شیروان و هادی قوامی با کرسی نمایندگی 

اسفراین خداحافظی کرده اند.
* استان خراسان رضوی: نتیجه انتخابات در مشهد، پایتخت خراسان 
رضوی بازهم به مثابه چهار س��ال پیش به نفع کاندیداهای عضو جبهه 
پای��داری تمام ش��د. تنها تغییر صورت گرفته اضافه ش��دن یک نماینده 
زن به جمع نمایندگان مش��هدی پارلمان یازدهم است. نکته جالب آن 
اس��ت که آیت اهلل مصباح یزدی پدر معنوی جبهه پایداری هم به عنوان 
نماین��ده مجلس خب��رگان رهبری در انتخابات می��ان دوره ای برگزیده 
شد. بهروز بنیادی هم دیگر نماینده کاشمر در مجلس آینده نیست، اما 
رحیمی جهان آبادی که جدال های لفظی و کتبی اش با کریمی قدوسی 
بر سر تابعیت او پرحاشیه شده بود بازهم در مجلس بعدی حضور دارد. 
محمد دهقانی هم که با رأی مجلس دهم راهی ش��ورای نگهبان ش��ده 
است صندلیش را به حسین عباس زاده داده است. نمایندگان حوزه های 
انتخابیه تربت حیدریه، س��بزوار، قوچان، یک کرسی از نیشابور، درگز و 

خواف هم با تغییر چهره روبه رو شده اند.
* اس��تان فارس: اس��تان فارس با ۱۵ حوزه انتخابی��ه وارد انتخابات 

مجلس یازدهم ش��د. براساس آمار اعالم ش��ده هر چهار نماینده شیراز 
در مجلس آینده تغییر خواهند کرد و ش��یرازی ها شاهد بازگشت جعفر 
قادری به کرسی نمایندگی شهرشان خواهند بود. نمایندگان حوزه های 
انتخابیه داراب، سروس��تان، مرودشت، الرستان، فسا، نی ریز و استهبان، 
ممس��نی، اقلید، فیروزآباد، کازرون، المرد و س��پیدان هم تغییر کرده و 

جای خود را به چهره های جدید داده اند.
* اس��تان کردستان: انتخابات در استان کردستان به طور کامل بسته 
نشده است و تکلیف نماینده بیجار در فروردین ماه ۹۹ مشخص خواهد 

ش��د. مهدی فرش��ادان از چهره های 
اصالح طلب مجلس فعلی در کرس��ی 
نمایندگ��ی س��نندج ابق��ا ش��ده اما 
سیداحس��ن علوی جای خ��ود را به 

محسن فتحی داده است.
* اس��تان کرم��ان: ام��ا انتخابات 
در اس��تان کرمان به بازگش��ت چند 
چه��ره قدیم��ی منجر ش��ده اس��ت. 
عفت ش��ریعتی، موسی غضنفرآبادی 
و مصطفی رضا حسینی از نمایندگان 
اس��بق مجلس ب��ا رأی اعتماد اهالی 
استان کرمان به بهارستان بازخواهند 
گش��ت. محمدمهدی زاهدی نماینده 
دول��ت  وزرای  از  و  کرم��ان  فعل��ی 
احمدی نژاد بازهم رأی اعتماد گرفت 
ت��ا در کن��ار پورابراهیم��ی نماینده 

کرمان در پارلمان یازدهم باشند.
* اس��تان بوش��هر: چه��ار ح��وزه 
انتخابیه اس��تان بوش��هر نمایندگانی 
جدی��د را ب��رای حض��ور در پارلمان 
برگزیدن��د. در نتیجه ای��ن رأی تنها 
نماینده زن این اس��تان از راهیابی به 

مجلس آینده بازماند. 
* استان زنجان: در استان زنجان هم انتخابات در یک حوزه انتخابیه 
به مرحله دوم کش��یده ش��د و مرتضی خاتمی نماینده فعلی ماهنشان 

مجوز ورود مجدد به پارلمان را از مردم این حوزه گرفت.
* اس��تان هرم��زگان: محمد آش��وری، نماین��ده باس��ابقه مجلس در 
یازدهمی��ن دوره انتخاب��ات مجلس بازهم از اهال��ی بندرعباس رأی الزم 
برای نمایندگی مجل��س را گرفت تا در کنار احمد مرادی و یک نماینده 
جدید سه صندلی نمایندگی این شهر در پارلمان را پر کنند. انتخابات در 

دو حوزه انتخابیه دیگر هرمزگان با تغییر چهره نمایندگانش روبه رو شد.
* اس��تان همدان: نماینده شاخص استان همدان یعنی پورمختار هم 
با کرس��ی نمایندگی خداحافظی کرد و جای خود را به نماینده اس��بق 
مجل��س داد. احد آزادی خواه از چهره های نزدیک در کنار حاجی بابایی 
نماین��ده ادوار مجلس و وزیر دولت احمدی نژاد و محمد مهدی مفتح از 
چهره های شاخص ادوار مجلس از مردم استان همدان مجوز نمایندگی 

مجدد را گرفتند.
* استان کرمانشاه: دو حوزه از شش حوزه انتخابیه استان کرمانشاه 
مرحله دومی ش��ده اس��ت. صندلی 
فالحت پیش��ه در اس��الم آباد غ��رب 
ک��ه ای��ن دوره کاندی��دای حض��ور 
در انتخاب��ات نب��ود هن��وز تعیی��ن 
تکلیف نش��ده اس��ت و یک نماینده 
ش��هر کرمانش��اه ه��م در گام دوم 
انتخ��اب خواهد ش��د. فرهاد تجری 
از نمایندگان باس��ابقه این اس��تان 
هم با پارلم��ان خداحافظی کرده و 
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس 
فعلی و وزیر دولت س��ابق همچنان 
ردای نمایندگی را برای چهار س��ال 

دیگر بر تن دارد.
* استان کهگیلویه و بویراحمد: استان 
کهگیلویه و بویراحمد از اولین استان هایی 
بود که به س��رعت تکلیف کرس��ی های 
نمایندگانش در هر س��ه ح��وزه انتخابیه 
تعیین تکلیف شد. غالمرضا تاجگردون که 
روزهای آخر تایید صالحیت شد و حتی 
به خاطر کلیپ های تبلیغاتی اش بس��یار 
مورد انتقاد قرار گرفت بار دیگر ش��انس 

حضور در پارلمان را پیدا کرد.
* استان گلستان: استان گلستان با تغییر ۱۰۰درصدی نمایندگانش 
روبه رو ش��ده اس��ت و به جز یک ح��وزه انتخابیه ک��ه کارش به مرحله 
دوم رس��یده تکلیف بقیه حوزه ها مشخص شده و نمایندگانی جدید بر 

کرسی های نمایندگی این استان تکیه خواهند زد.
* اس��تان گیالن: انتخابات مجلس در اس��تان گیالن، دیگر اس��تان 
شمالی کشور هم تغییراتی مش��هود را رقم زده است. برخی چهره های 
ش��اخص این اس��تان یا به دلیل ردصالحیت یا عدم کسب رأی از سوی 
مردم شانس حضور در مجس بعدی را نیافته اند از جمله آنها می توان به 

جعفرزاده، الهوتی و اسداهلل عباسی عضو هیات رئیسه مجلس فعلی و از 
وزرای دولت س��ابق اشاره کرد. احمد دنیامالی از چهره های اصالح طلب 
و کاظم دلخوش از نمایندگان این استان در مجلس آینده خواهند بود.
* استان لرستان: انتخابات در هفت حوزه انتخابیه استان لرستان هم 
با تغییرات زیادی همراه ش��ده است. عالءالدین بروجردی بعد از سال ها 
حضور در جایگاه نمایندگی مجلس دیگر در مجلس آینده حضور ندارد. 
نماین��دگان خرم آب��اد هم تغییر ک��رده و تنها عباس گ��ودرزی، محمد 
خدابخشی و حمیدرضا کاظمی از نمایندگان فعلی مجلس از این استان 

در پارلمان بعدی حضور دارند.
* استان مازندران: ماراتن پارلمانی یازدهم تغییرات ۱۰۰درصدی در 
اس��تان مازندران را رقم زده است و نمایندگان همه حوزه های انتخابیه 
این اس��تان تغییر چهره خواهند داد. بر همین اساس یوسف نژاد، ادیانی 
و یوس��فیان مال در مجل��س آینده حضور نخواهند داش��ت. در پارلمان 
یازدهم وزی��ر اقتصاد احمدی نژاد از تنکابن بر کرس��ی نمایندگی تکیه 

می زند.
* اس��تان مرکزی: در انتخابات برگزارش��ده در ش��ش حوزه انتخابیه 
اس��تان مرکزی، تنها علیرضا س��لیمی نماینده محالت ش��انس حضور 
مجدد در مجلس یازدهم را یافته اس��ت. احمدی بیغش نماینده اس��بق 
مجلس که استانداری دولت احمدی نژاد را هم تجربه کرده از این استان 

شانس حضور در مجلس بعدی را یافته است.
* اس��تان ی��زد: محمدرض��ا تابس نماینده باس��ابقه اس��تان یزد و از 
چهره ه��ای ش��اخص اصالح طلب بعد از ردصالحیت ش��انس حضور در 
انتخاب��ات را پیدا نکرد و جای خود در کرس��ی نمایندگی اردکان را به 
محمدرضا دش��تی داد. جوکار هم که پیش��تر نماینده مجلس بود و در 
دوران دوری از مجل��س نماینده پارلمان س��پاه بود بار دیگر به مجلس 

بازگشته است.
* ش��هر تهران: با اعالم نتایج نهایی انتخابات در تهران، مش��خص 
شد که اصولگرایان پیروز میدان رقابت در تهران هستند و اتفاقی که 
چهار س��ال پیش برای اصالح طلب��ان رقم خورد، این بار برای جریان 
اصولگرا رخ داد. در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ش��هر تهران، 
محمدباقر قالیباف توانس��ت با کسب ۱۲۶۵۲۸۷ رأی، جایگاه اول را 
ب��ه خود اختصاص دهد. این در حالی اس��ت که محمدرضا عارف در 
انتخابات دور گذش��ته با کسب یک میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۲۶ رأی، 
جایگاه اول را کس��ب کرده ب��ود. در انتخابات مجلس دهم عبدالرضا 
هاش��م زایی با یک میلیون و ۷۸ هزار و ۸۱۷ رأی نفر س��ی ام تهران 
ش��ده بود و در انتخابات این دوره عزت اهلل اکبری تاالرپش��تی تنها با 
کس��ب ۶۴۲۲۱۴ رأی توانسته به عنوان نفر 3۰ وارد مجلس یازدهم 

شود.

تحلیل استانی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی

تغییر چهره سیاسی پارلمان یازدهم
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چگونه سارقین فروشگاه خود را شناسایی کنیم

هرساله فروشگاه ها و مغازه ها رقم های قابل توجهی را به خاطر دزدی از دست می دهند. این میزان طبق نظرسنجی از چند کشور نظیر 
آمریکا در سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دالر بوده است. اگرچه حتی در بهترین حالت ممکن نیز نمی توان میزان دزدی را به صفر رساند، 
با این حال الزم است تا تمامی تالش خود را در این رابطه انجام دهید. در غیر این صورت حتی ممکن است در پایان سال با کسری بودجه 
و بدهی مواجه شد. در همین راستا قصد معرفی نشانه های سارقین را داریم که بدون شک به شما کمک خواهد کرد تا هوشیارتر باشید، با 
این حال فراموش نکنید که این موارد تنها به معنای احتمال سارق بودن افراد است. درواقع ممکن است برخی از آنها در افراد کامال تصادفی 

باشد. به همین خاطر نباید صرفا با مشاهده آنها اقدام به دستگیری افراد کنید. این امر می تواند وجهه شما را نابود سازد.
1-چهره آشنا 

برای بسیاری از فروشندگان پیش می آید که فردی را دستگیر کرده و به مقامات قضایی تحویل داده-اند، با این حال پس از مدتی بازهم 
مشابه آن چهره را مشاهده می کنند. درواقع این احتمال وجود دارد که یک سارق با اعمال تغییراتی در ظاهر خود، بازهم به فروشگاه شما 
مراجعه کند. به همین خاطر ضروری است تا از چهره این افراد عکسی را تهیه کرده و در اختیار تمامی کارمندان خود قرار دهید. این امر 
باعث می شود تا در صورت مشاهده چهره ای مشابه، تمرکز بیشتری را بر روی اقدامات این فرد داشته باشند. به همین خاطر نخستین اقدام 
شما در جهت شناسایی سارقین، تحت نظر گرفتن مواردی است که برای شما آشنا است. به هر میزان که فروشگاه شما از اجناس گران 
قیمت تری برخوردار باشد، ضرورت اعمال موارد امنیتی پیشرفته تر، افزایش پیدا خواهد کرد. برای مثال در حال حاضر برخی از فروشگاه ها 
از اسکن اثر انگشت برای شناسایی سابقه افراد و مجرمین استفاده می کنند. این امر به نحوی است که شما برای ورود به فروشگاه، ابتدا باید 

مرحله اسکن اثر انگشت را انجام دهید که تنها چند ثانیه زمان را نیاز دارد. 
2-بازدیدهای مداوم 

اگر فردی در طول یک روز یا چند روز بیش از حد معمول به فروش��گاه مراجعه کرده و خریدی را انجام نداده اس��ت، وی یکی دیگر از 
گزینه های سارق بودن محسوب می شود. در این رابطه توصیه می-شود تا حتما در تمامی بخش های فروشگاه خود دوربین مداربسته داشته 
باشید و فردی را مسئول کنترل آن کنید. در نهایت ضروری است تا با افرادی که به این شکل رفتار می کنند صحبت کرده و آمادگی خود 
را برای کمک به آنها اعالم کنید. این امر باعث خواهد شد تا با دلیل مراجعه زیاد آنها آگاه شوید، با این حال فراموش نکنید که تا قبل از 

کسب اطمینان، شما نباید رفتاری تند را داشته باشید. 
3-لباس های بزرگ و کوله 

افراد در هنگام س��رقت به مکانی برای مخفی کردن اجناس نیاز دارند. به همین خاطر اگر فردی لباس��ی بیش از حد بزرگ، کوله و یا 
ساکی را به همراه داشت ضروری است تا به وی توجه ویژه ای را داشته باشید. در این رابطه توصیه می شود تا یکی از کارمندان این دسته 
از افراد را تعقیب کرده و از آنها محصول موردنظر را بپرسند. این امر باعث می شود تا فرصت برای انجام دزدی عمال وجود نداشته باشد، با 
این حال فراموش نکنید که لباس-های بیش از حد بزرگ، سبک پوشش برای از افراد محسوب شده و بازهم تاکید می شود که تنها مراقب 
باشید و رفتاری خارج از احترام را انجام ندهید. در این رابطه توصیه می شود تا یک جلسه توجیهی برای تمامی کارکنان خود داشته باشید. 

4-لباس هایی که تناسبی با فصل ندارد 
پوشیدن کاپشن، کاله، دستکش های پشمی در فصلی غیر از زمستان و هنگامی که هوا ابدا سرد نیست، کامال عجیب بوده و این افراد 
کامال مشکوک هستند. به همین خاطر ابدا نباید از کنار آنها بی تفاوت رد شوید. همچنین این امر که پس از درخواست از پلیس محلی 

پرونده های موجود را مشاهده کنید، کمک خواهد کرد تا با نمونه های دزدی های انجام شده در محل خود آشنا شوید. 
5-جلب توجه کردن 

این نکته را به خاطر داشته باشید که بسیاری از سارقین به صورت گروهی عمل کرده و هر یک وظیفه-ای را برعهده دارند. به همین 
خاطر در صورتی که یک نفر شروع کننده بحث و یا درگیری شده است، ابدا نباید تمامی کارکنان به سمت وی بروند. درواقع در این شرایط 
این احتمال وجود دارد که فرد در تالش باش��د تا با جلب نظر همگان، ش��رایط را برای دزدی همکار خود مهیا سازد. برای افزایش ضریب 
امنیت خود توصیه می شود تا همواره یک نفر را مسئول حفاظت قرار دهید تا در صورت بروز چنین اتفاقاتی تنها او درگیر شود. این امر 

کمک خواهد کرد تا تمامی افراد به روند عادی کار خود ادامه دهند. 
6-خرید گروهی 

بس��یاری از س��ارقین برای کور کردن دید دوربین ها به صورت گروهی وارد مغازه شده و به نحوی می-ایستند که دوربین عمال قادر به 
مشاهده نباشد. به همین خاطر اگر یک گروه به مغازه شما مراجعه کرده است ضروری است تا یک نفر حتما آنها را همراهی کند. در نهایت 

توصیه می شود تا همواره جدیدترین تکنولوژی ها را مورد بررسی قرار داده در تا حد امکان از آنها استفاده کنید. 
7-توجه بیش از حد به اطراف 

روند عادی این است که مشتری تنها به محصوالت توجه داشته و خرید خود را انجام دهد، با این حال سارقین به دنبال تحلیل اوضاع 
هستند. تحت این شرایط اگر فردی بخش های مختلف مغازه را با کنجکاوی مشاهده می کند، ضروری است تا احتمال سارق بودن او را در 
نظر بگیرید. در این رابطه بهتر است تا از طریق دوربین های خود تصویری را از فرد مشکوک تهیه کرده و برای پلیس محلی ارسال کنید تا 

سابقه فرد را جست وجو کنند. این امر باعث خواهد شد تا از عدم وجود سوءسابقه وی اطمینان حاصل کنید. 
8-درخواست اجناسی که در انبار قرار دارد

این امر می تواند برای آن باشد که شما به انبار مراجعه کرده و فرصت کافی برای دزدی مهیا شود. به همین خاطر هیچ گاه نباید فردی 
را که چنین درخواستی را دارد تنها بگذارید. بدون شک در فروشگاه شما فردی وجود خواهد داشت که چنین جنسی را از انبار بیاورد. 

9-توجه بیش از حد به کارکنان 
هیچ دلیلی وجود ندارد که یک مشتری کارکنان شما را زیر نظر داشته باشد. به همین خاطر نگاه های مشکوک نباید بدون پاسخ باقی 
بماند، با این حال این امر ممکن اس��ت به علت خجالتی بودن فرد و نیاز به توجه ویژه باش��د. به همین خاطر اگر فردی شما را به صورت 
غیرمعمول نگاه می کند، حتما به سمت او رفته و آمادگی خود برای کمک به آنها را اعالم کنید. در نهایت ضروری است تا تمامی کارکنان 

از بی سیم برخوردار باشند تا ارتباط الزم شکل گیرد. 
10-عدم برقراری ارتباط چشمی

این اتفاق می تواند برای این باش��د که هیچ یک از کارکنان قادر به یادآوری چهره س��ارق نبوده و یا افراد شاهد استرس وی نباشند. به 
همین خاطر اگر فردی بیش از حد منزوی رفتار می کند، ضروری است تا احتمال دزدی را در نظر بگیرید. 

11-سرعت باال در نگاه کردن به اطراف
این امر که فردی به سرعت جهات مختلف خود را مشاهده کند، بدون شک بسیار عجیب بوده و احتماال قصد بررسی شرایط را برای 
دزدی دارد. به همین خاطر به این افراد نیز باید توجه ویژه ای را داشته باشید. همچنین توجه به دوربین های مداربسته نیز از دیگر عالئم 

محسوب می شود. 
12-خروج سریع 

اگر فردی به س��رعت از فروش��گاه شما خارج شده است، درواقع خریدی را انجام نداده و الزم است تا فردی را مسئول دنبال کردن وی 
کنید. این امر که حتی کنترل کنید که او چیزی را به همراه نداشته باشد، ضروری خواهد بود. درواقع اگرچه احترام به حقوق مشتری مهم 

است، با این حال نباید در این رابطه به نحوی افراطی نیز عمل کنید که زمینه برای سوءاستفاده مهیا شود. 
در نهایت امید است که با توجه به این عالئم، میزان سرقت ها از فروشگاه و یا مغازه شما کاهشی چشمگیر را پیدا کند. برای اطمینان 
از این موضوع ضروری اس��ت تا اطالعات را مکتوب کرده و با س��ال گذشته مقایسه کنید. همچنین این نکته را به خاطر داشته باشید که 

همواره فضا برای بهترشدن وجود دارد. 
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برای همه ما اتفاق افتاده اس��ت که در یک س��خنرانی بسیار بد 
حضور داش��ته باش��یم، با این حال چگونه می توان از وقوع چنین 
اتفاقات��ی جلوگیری کرد؟ درواقع چه دلیلی باعث می ش��ود تا یک 
س��خنران بتواند تا آخرین لحظه همه افراد را همراه خود نگه دارد 
و فردی دیگر در کوتاه ترین زمان ممکن همه را ناامید می س��ازد. 
اگرچه در این رابطه راهکارهای متعددی معرفی ش��ده اس��ت، با 
این حال در این مقاله قصد بررس��ی یک قانون جالب به نام هفت 
ثانیه س��خنرانی را داریم که می تواند مرز میان موفقیت و شکست 
ش��ما را تعیین کند. درواقع روش رایج س��خنران ها این است که 
در ابتدا خ��ود را معرفی کرده و از حضور افراد تش��کر می-کنند، 
ب��ا این حال آیا این اقدام بهترین کار ممکن محس��وب می ش��ود؟ 
درس��ت به مانند تبلیغات تلویزیونی که افراد تنها هفت ثانیه زمان 
ب��رای تصمیم گیری نس��بت به آن می کنن��د و در صورتی که یک 
تبلیغ نتواند تاثیر اولیه الزم را داش��ته باشد، سریعا اقدام به تغییر 
کان��ال و یا بی توجهی به آن می کنند، یک س��خنران نیز از چنین 

وضعیتی برخوردار اس��ت. درواقع تفاوت��ی نمی کند که تا به امروز 
چق��د خوب و یا بد عمل کرده اید، با این قانون ش��ما می توانید تا 
حد زی��ادی موفقیت خود را تضمین کنی��د. در این رابطه توصیه 
می ش��ود تا صحبت خود را با مطرح کردن یک س��وال آغاز کنید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا ذهن مخاطب به خوبی درگیر ش��ود. 
همچنی��ن بنا ب��ر تحقیقات انجام ش��ده جمالت س��والی باالترین 
ح��د توجه را در مخاطب ایجاد خواهد ک��رد. به همین خاطر این 
اقدام ش��ما می-تواند جذابیت الزم برای همراه ش��دن با ش��ما را 
ایج��اد کند، با این حال فراموش نکنید که ش��ما باید این اقدام را 
تنها در هفت ثانیه انجام داده و پاس��خ آن را در ادامه س��خنرانی 
خ��ود بدهید. همچنین فراموش نکنید ک��ه از مخاطبین نیز نباید 
بخواهید تا در این رابطه پاس��خی را مطرح کنند. علت این امر به 
این خاطر اس��ت که این اقدام می تواند بیش از حد زمان بر باش��د 
ب��ه علت آنکه فرصت برای صحبت همگان وجود نخواهد داش��ت، 
نوعی فضای غیرعادالنه ش��کل می گیرد ک��ه می تواند مخاطب را 
کامال ناراضی کند. این امر درس��ت اقدامی است که سخنران های 
برنامه تد رعایت کرده و س��ریعا با یک پرس��ش و یا مقدمه، وارد 
بحث اصلی خود می ش��وند. نکته جالب این اس��ت که معرفی آنها 

و تش��کر از حاضری��ن به ثانیه های آخر واگذار می-ش��ود. این امر 
اگرچه س��اده به نظر می رس��د، با این حال نتای��ج آن فراتر از حد 
تصور اس��ت. در نهایت توجه داش��ته باش��ید که ش��ما باید تا حد 
ام��کان و با اس��تفاده از ابزاری نظیر نمایش عک��س، تا حد امکان 
زمان س��خنرانی خود را کوتاه کنید. همچنین ضروری است تا در 
نحوه بیان ش��ما، احساسات نیز وجود داشته باشد. برای مثال اگر 
یک موضوع ناراحت کننده را مطرح می کنید، این امر باید در لحن 
و حالت چهره ش��ما نیز به چشم بخورد. این امر باعث خواهد شد 
تا مخاطب نیز با ش��ما ارتباط احساس��ی را برقرار کرده و از فضای 

خشک رایج در سخنرانی ها فاضله بگیرد. 
در آخ��ر فراموش نکنید ک��ه قانون هفت ثانیه تنه��ا به ابتدای 
سخنرانی ش��ما ارتباط داشته و برای بهترشدن الزم است تا سایر 
م��وارد تاثیرگذار را نی��ز مورد توجه خود قرار دهی��د. درواقع این 
اق��دام کمک می کند تا س��ریعا نظر مخاطبین را به س��مت خود 
جلب کنید، با این حال در صورت عملکرد ضعیف ش��ما نمی تواند 
تضمینی برای همراه ماندن مخاطبین تا آخرین لحظه س��خنرانی 

باشد. 
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