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قیمت سکه با گذشت کمتر از یک ماه از بازگشایی بازار به آستانه 7 میلیون تومان رسید

تحوالت سکه و طال 
در سال 99

فرصت امروز: با گذشت 20 روز از بازگشایی بازار سکه از اول اردیبهشت ماه، قیمت سکه امامی یا همان سکه طرح جدید کمتر 
از 100 هزار تومان تا مرز 7 میلیون فاصله دارد و این در حالی است که سکه تاکنون چنین سیر قیمتی را در تاریخ معامالت خود 
تجربه نکرده بود. در همین حال، آخرین گزارش ها از بازار س��که و طال نش��ان می دهد که دیروز قیمت همه قطعات س��که در بازار 
افزایش یافت و س��که امامی با 81 هزار تومان افزایش قیمت به 6 میلیون و 942 هزار تومان رس��ید. همچنین قیمت نیم س��که با 
رشد 50 هزار تومانی از مرز 3 میلیون و 500 هزار تومان عبور کرد و قیمت هر قطعه ربع سکه هم با 30 هزار تومان رشد به یک...

معنا و مفهوم شاخص یک میلیونی بازار سهام

بورس در مدار یک میلیونی باقی ماند
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مجلس بار دیگر با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد

ماجرای دنباله دار یک تفکیک و ادغام

19 گام تقویت خالقیت 
سئو محتوا با 6 اقدام طالیی

چالش های بازاریابی و تبلیغات برای کسب و کارهای آنالین
بازاریابی ویدئویی در شبکه های اجتماعی، چالش ها و راهکارها

اقدام گوگل برای مدیریت یکپارچه اپ های پیام رسان
اهمیت و حساسیت ارزیابی الگوهای رفتاری شرکت های طرف معامله

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ضرر 9/۲ میلیارد دالری اوبر در 
3 ماهه اول سال ۲۰۲۰

یادداشت

مناقشه تعیین 
دستمزد

هر س��اله تعیین دستمزد در 
ش��ورای عالی کار با مش��ارکت 
دول��ت، نماین��دگان کارگران و 
کارفرمای��ان مطرح می ش��ود و 
پ��س از بحث ه��ای طوالنی در 
نهای��ت ب��ه توافقی می رس��ند 
که بیش��تر براس��اس چانه زنی 
و کدخدامنش��ی اس��ت. امسال 
کار این ش��ورا س��خت تر شد و 
مذاکرات حدود 40 س��اعت به 
ط��ول انجامی��د. در نهایت نیز 
افزایش  پای��ه  21درصد حقوق 
یافت و این افزایش با لحاظ حق 
مسکن، حق اوالد و بن کارگری 
بی��ن 28 ت��ا 32درصد ب��رآورد 
می شود، با این وجود نمایندگان 
کارگران حاضر ب��ه امضای این 
تفاهم نامه نشدند. آنان خواهان 
افزایش بیش��تر دس��تمزد شده 
و درخواس��ت حداقل حقوق 3 
میلی��ون و 430 ه��زار تومان را 
دارن��د. این به معن��ای افزایش 
52درص��دی حداقل دس��تمزد 
نسبت به سال 98 است. سپس 
اعالم شد که ریاست محترم قوه 
قضائیه قصد ورود به این اختالف 
از ریاس��ت س��ازمان  را دارد و 
بازرسی کل کش��ور خواسته به 
این مسئله رسیدگی و حداکثر 

ظرف یک هفته گزارش دهد.
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ادامه از همین صفحه
* دالیل تعیین حداقل دستمزد

ممکن است این سوال مطرح شود که چرا در اغلب کشور های توسعه یافته که دارای نظام 
سرمایه داری بوده و از منطق اقتصاد بازار پیروی می کنند، قانون تعیین حداقل دستمزد جریان 
دارد؟ ش��اید جالب باشد که اولین قانون تعیین حداقل دستمزد در انگلستان به سال 1389 

میالدی وضع شد، اما در عمل پایبندی زیادی به این قانون وجود نداشت.
پس از انقالب صنعتی، هجوم نیروی کار از مزارع به سوی کارخانه ها شروع شد. گستره 
تجارت و حمایت فکری از تفکر نفع طلبی به همراه افول ارزش های اخالقی پس از رنسانس 
موجب شد تا نفع شخصی به شکل مادی آن تنها دغدغه تجار و صنعتگران باشد. در قرن 
هجدهم و نوزدهم وضع به گونه ای بود که کارگران تا 17 ساعت در روز کار می کردند. زنان 
و کودکان هم به کار گماشته می شدند، اما نتیجه این همه زحمت کفاف حداقل زندگی 
را نداش��ت. ژان باتیس��ت سی می گوید کارگری که 17 س��اعت کار می کند نصف تا سه 
چهارم نیاز های زندگیش را تامین می کند بنابراین با وجود کار طاقت فرسا، ولی نتیجه فقر 
شدید بود. کتاب »ظهور و سقوط لیبرالیسم« نوشته آنتونی آربالستر، شواهد بسیار تلخی 
از زندگی انبوه توده هایی که با تمامی وجود کار می کردند، اما زندگی ش��ان بسیار سخت 
می گذشت، بیان می کند. جالب اینکه تفکر کالسیک ها در آن دوران با توجیه اقتصادی و 

حتی اخالقی از این وضعیت حمایت می کرد.
نتیجه این وضعیت بغرنج، پیدایش منتقدانی مانند سیسموندی، سن سیمونیان، پرودن 
و در نهای��ت مارکس و پیروانش بودند و از س��ویی نارضایت��ی کارگرانی که در الی چرخ 

پیشرفت و توسعه نظام سرمایه داری له می شدند.
ام��ا چرا این نارضایتی ها به جایی نمی رس��ید؟ چند علت برای آن وجود داش��ت. اول 
حاکمیت منطق اقتصاد کالسیک مبنی بر آزادی اقتصادی، همراهی دولت ها با این تفکر 
و اس��تفاده از دس��تاورد های مادی آن و باالخره منافع صاحبان بنگاه ها، اما نکته مهمی 
که در اینجا نادیده گرفته می ش��د این بود که اص��ل آزادی قرارداد ها امری ظاهری بود، 
چون تعداد بنگاه ها به ویژه بنگاه های بزرگ زیاد نبود امکان توافق بر سر دستمزد وجود 
داش��ت لذا قیمت واحد پیشنهاد می ش��د، اما کارگران اوال تعدادشان بسیار زیاد بود که 
امکان توافق را از آنها س��لب می کرد و ثانیا به دلیل نیاز ش��دید، هر دستمزد پیشنهادی 
را مجبور بودند بپذیرند. در این ش��رایط طبیعی اس��ت که استثمار به شکل فجیعی رخ 
می داد. نتیجه استثمار شدید نیز شورش های گاه و بیگاه بود تا اینکه در اعتراض کارگران 
90 هزار کارخانجات آمریکا در 1886 تعدادی در خیابان کش��ته، تعدادی اعدام و تعداد 
زیادی هم مجروح شدند. اتفاق یادشده و گستره احزاب کمونیستی و سوسیالیستی، نظام 
سرمایه  داری را متقاعد کرد تا برای حفظ خویش دست به اصالحاتی بزند، که از جمله آنها 

تعیین حداقل دستمزد ها بود.
اگر امروزه بخواهیم از این قانون حمایت کنیم، شاید مهم ترین دلیل آن، این باشد که 
کارفرمایان توانایی تحمیل نظر خود را دارند، اما کارگران به دلیل تعداد انبوه، فقدان نفوذ 
در حاکمیت، نداش��تن قدرت زبانی دفاع منطقی و مستدل از خود و فقدان تحمل مالی 
جهت تداوم اعتراضاتی از قبیل اعتصابات و... باید پذیرای ش��رایط تحمیلی باش��ند و در 
نتیجه استثمار رخ می دهد و اینجاست که باید حاکمیت برای جلوگیری پدیده استثمار 

طبقه کارگر، قانونی در حمایت آنان وضع کند.
از س��وی دیگر صرف نظر از دالیل یادشده، برای حاکمیت دالیل دیگری نیز می تواند 
طرح ش��ود. یکی از آنها رابطه فقر و آس��یب های اجتماعی اس��ت. گس��تره افراد معتاد، 
دائم الخمر، روس��پیگری، کودکان کار، قاچاق انس��ان و س��ایر بزهکاری ه��ا برای جامعه 
خطرناک است و بار مالی زیادی بر دولت ها تحمیل می کند. همچنین سرمایه اجتماعی را 
تضعیف کرده و تضاد منافع به شکل ایجاد خلل در رشد اقتصادی خود را نشان خواهد داد. 
نتیجه سخن این است که با توجه به دالیل گفته شده مصالح ملی اقتضا می کند تا تعیین 
دس��تمزد ها را به منطق اقتصاد بازار نس��پرد و دولت به عنوان نماینده جامعه در راستای 

منافع ملی در این امر ورود کند.

 بررسی دیدگاه منتقدان تعیین دستمزد
دو گروه با ورود دولت جهت چانه زنی بر دس��تمزد ها و تعیین آن مخالف بودند. گروه 
نخست معتقدان سرسخت آزادی در همه بازار ها از جمله بازار کار بودند. به اعتقاد آنان، 
تعیین دستمزد موجب افزایش نرخ بیکاری در جامعه خواهد شد، زیرا کارفرمایان سعی 
خواهند کرد با اس��تفاده از روش های س��رمایه بر، نیروی کار کمتری را اس��تخدام کنند. 
همچنین تحمیل پرداخت دس��تمزد های باالتر از نرخ بازار موجب شکل گیری بازار های 
غیررسمی خواهد شد و در نتیجه این قانون به نفع نیروی کار شاغل و به زیان افراد جویای 
کار است. سوم اینکه انگیره برون سپاری بنگاه ها افزایش یافته و از این طریق بنگاه ها نیروی 
کار خود را کاهش می دهند. زیان بعدی انعکاس افزایش دستمزد ها بر قیمت تمام شده 
است که موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها و به تعبیری تورم خواهد شد. گروه دوم 
نیز صاحبان بنگاه ها بودند که از فضای آزادی قرارداد ها حداکثر استفاده را می کردند، ولی 

در این شرایط منافع زیادی را از دست می دادند.
دیدگاه فوق چیزی نیس��ت جز تداوم روند اس��تثمار نیروی کار. منظور از اس��تثمار، 
پرداخت دس��تمزد کمتر از بهره وری نیروی کار اس��ت بنابراین اگر مکانیزم بازار در اینجا 
بخواهد کار کند می تواند منجر به استثمار شود، در شرایطی که عرضه نیروی کار به دلیل 
عواملی چون رشد جمعیت افزایش می یابد و این زمینه شکل می گیرد. بازار کار، یک بازار 
انس��انی اس��ت و معنای اجازه دادن به مکانیزم بازار یعنی یک شخص از صبح تا شام کار 
کند و در نهایت شرمنده خانواده شود و به دنبالش آسیب های اجتماعی رخ دهد. با توجه 
به ماهیت عرضه نیروی کار انسان در این بازار و به تعبیر غیرزیبای خرید و فروش زمانی 
انسان در این بازار و پیامد های اجتماعی ناشی از آن، می توان اینجا را نیز از موارد ضرورت 
دخالت دولت دانس��ت و یا به عبارتی از موارد شکس��ت بازار قلمداد کرد. شکست بازار به 

دلیل تبعات انسانی آن منظور است.
از منظر دینی نیز اگر بازار به گونه ای شکل گیرد که قیمت به یک طرف اجحاف شود 
دولت باید دخالت کند. این نکته در نامه امیرالمومنین به مالک اش��تر وارد ش��ده اس��ت. 
همچنین در آیات متعددی از قرآن کریم بر مبادالت عادالنه تاکید شده است. کم فروشی 
و ارزش گذاری پایین بر کاال ها و خدمات از مصادیق مبادالت غیرعادالنه است و مکانیزم 

بازار می تواند منجر به اجحاف در بازار کار شود.
نکته مهم، شناخت معیار اجحاف است. معیار اجحاف چیست؟ به نظر می رسد معیار، 
عدم تناس��ب معنادار دستمزد با بهره وری نیروی کار است. اگر توافقات دو طرف در بازار 
کار حول این تناسب در نوسان بود، ایرادی ندارد، اما اگر از نظر عرف انحراف معنادار شد 
و به تعبیری قیمت بازار از قیمت متناسب با بهره وری نیروی کار فاصله زیادی پیدا کرد، 

دولت ورود خواهد کرد.
* بررسی دالیل بنیانی نزاع کارگر و کارفرما

براساس ماده 41 قانون کار، همه ساله شورای عالی کار میزان حداقل مزد کارگران را با 
لحاظ دو ویژگی تعیین می کند؛ ویژگی نخست، تناسب با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی 
است و ویژگی دوم، تامین زندگی یک خانواده متوسط است که بعد ها از آن تعبیر به سبد 
معیش��تی شد. این مزد بدون لحاظ مش��خصات و کیفیت جسمی و روحی نیروی کار و 
وظیفه ای است که برعهده او گذارده شده است. براساس این قانون، سبد معیشت در سال 
جاری، 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین ش��ده است و البته تورم اعالمی توسط بانک 
مرکزی نیز 41درصد است. کارگران بر اجرای این قانون تاکید دارند و مطالبه آنان قانونی 
است. با این وجود آنان با درک شرایط جامعه خواستار حداقل دستمزد 3 میلیون و 430 
هزار تومانی شدند که از سبد معیشتی بسیار پایین تر است و از طرفی نسبت به حداقل 
دستمزد در سال قبل یعنی 2 میلیون و 250 هزار تومان نیز رشد 52درصدی کرده است، 
اما همین رقم به مراتب از س��بد معیش��تی خانوار های کارگری بسیار پایین تر بوده و اگر 
توجه به 14 میلیون خانوار کارگری و به تعبیری حدود 45 میلیون نفر از جمعیت کشور 
داش��ته باش��یم باید نتیجه گرفت که درآمد درصد باالیی از جمعیت کش��ور، کفاف یک 

زندگی شرافتمندانه را نمی دهد.

از س��ویی کارفرمایان معتقدند که رش��د اقتصادی سال های 97 تا پایان آذر 98 بنا به 
آمار رسمی به ترتیب منفی 4.9 و 7.6درصد و در مجموع، منفی 12.5درصد بوده است. 
فشار تحریم و اخیرا کرونا و تداوم آن منجر به ورشکستگی بنگاه های کوچک و متوسط و 

کاهش ظرفیت تولیدی شده و طبیعی است که کارفرما توان پرداخت این مبلغ را ندارد.
البته بنگاه های بزرگ و خصولتی با این قانون مش��کلی ندارند، زیرا آنان توان افزایش 
قیم��ت و تحمی��ل بار آن به م��ردم را دارند و همچنین برخی از آن��ان از رانت هایی بهره 
می برند، ولی بنگاه های کوچک که بالغ بر 92درصد بنگاه های کشور هستند و بنگاه های 
خصوصی واقعی هستند و از سوی دیگر توان باالیی نیز نداشته و نه از رانت بهره ای دارند 
و نه توان تحمیل این هزینه را بر قیمت محصول دارند، آنان نیز به مانند کارگران از این 

شرایط زیان می بینند.
در نتیجه عمال نیروی کار و کارفرما در مقابل هم ایس��تاده اند و به ظاهر تضاد منافع 
دارند، در حالی که هر دو قربانی ش��رایط تحمیل شده هستند که هیچ کدام در آن نقشی 
ندارند. این رودررویی کارگر و کارفرما می تواند منجر به دش��منی های درون بنگاه شده و 
مانعی در برابر موفقیت بنگاه ها باشد. نیروی کار احساس می کند کارفرما حق قانونی وی 

را نمی دهد و بهره وری وی کاهش می یابد.
این وضعیت امروز ماس��ت. ضلع سوم شورای کارگری، دولت به عنوان نماد حاکمیت 
است. دولت در اینجا عمال نقش میانجی را دارد و سعی می کند با ریش سفیدی توافق بر 
دستمزدی را ایجاد کند و بیش از این رسالت و وظیفه ای برای خود نمی بیند، در حالی که 
مسئول مستقیم متغیر های کالن اعم از تورم، بیکاری و رشد، دولت است. طبیعی است 
روابط خارجی ما نیز در این امر نقش تعیین کننده دارند. کدام یک از کشور های همسایه 
نرخ تورم 41درصد داش��ته و نرخ رش��د مفی 7.6درصد؟ آیا این امر به خاطر کارفرمایان 
است که باید آن را جبران کنند؟ یا اینکه این به عملکرد دولت برمی گردد. به واقع کارفرما 
و کارگر هر دو قربانی شرایط تحمیلی هستند؛ لذا انصاف اقتضا می کند که حال که قانون 
کار وجود دارد و ادعای کارگران قانونی است و کارفرمایان نیز در تنگنا قرار دارند، دولت 
به مالحظات مختلف از نقش ریش س��فیدی خارج ش��ده و بخشی از فشار بر کارفرما را 
بپذی��رد. دولت می تواند به بنگاه های کوچک تخفیف مالیاتی، تخفیف گمرکی و تخفیف 
بیمه ای دهد تا به گونه ای تفاهم میان کارگر و کارفرما حاصل ش��ده و دو قربانی شرایط 
تحمیلی ناخواسته مقابل هم قرار نگیرند. به عالوه اینکه تولید در اقتصاد ایران یک جهاد 

است در شرایطی که بازدهی بازار سرمایه در سال قبل 180درصد بوده و در همین دو ماه 
امسال باالی 60درصد بازدهی داشته، فشار بیشتر بر تولیدکنندگان در اقتصاد داللی ایران، 

گرایش به تعطیلی بنگاه ها و صرف وجوه به داللی را تشویق می کند.
لزوم اصالح قانون کار براساس عدالت و تولیدمحوری

از زم��ان طرح و تصویب قانون کار تاکنون، اختالف نظر های اقتصادی و فقهی در باره 
آن وجود داشته و دارد، اما از زاویه عدالت محوری و تولیدگرایی نیز این قانون قابل بررسی 
است. این قانون فاقد نگاه عدالت خواهانه بوده و بر یک فرض غلط و در فضایی شعاری بنا 
نهاده شده است. فرض غلط نگاه استثمارگر به کارفرما و نگاه استثمارشده به نیروی کار 
است؛ نگاهی که در پیش و اوایل انقالب شایع بود. در حالی که 92درصد بنگاه های کشور 

را بنگاه های کوچک تشکیل داده که فاقد ویژگی یادشده است.
توضیح اینکه پرداخت دس��تمزد ها باید براس��اس بهره وری نیروی کار صورت گیرد تا 
عدالت مبادله ای ش��کل گیرد. در حالی که ماده 41 قانون کار صراحتا این رابطه را نفی 
می کند. براساس این ماده، برمبنای تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی و بدون توجه به 
مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محوله، مزد به گونه ای باید تعیین 

شود که زندگی کارگر را تامین کند.
در این ماده حداقل از دو جهت عدالت زیر پا گذارده شده است؛ اول اینکه روشن است 
که بخش مهمی از تورم تحمیل ش��ده، به دلیل عوامل سیاس��ی و سباستی دولت است. 
حال پرسش این است که چرا باید زیان وارده ناشی از عملکرد دولت را کارفرما پرداخت 
کند؟ طبیعی است که دولت، مسئول کاهش قدرت خرید کارگران است و این استناد در 
نظر کارشناسان موجه است لذا دولت ضامن خواهد بود و باید جبران کند؛ در حالی که 
براساس قانون کار دولت تنها نقش میانجی و ناظر را برعهده داشته و بار مالی را بر کارفرما 
تحمیل می کند. دومین جنبه بی عدالتی، عدم تناسب بهره وری نیروی کار و مزد است. هر 
مبادله باید عادالنه باشد. این نکته در بازار کار نیز جاری باید باشد. اگر در شرایط آزادی 
کامل قرارداد ها خطر اس��تثمار نیروی کار جدی بوده و دولت باید ورود می کرد، اما االن 
دولت در این قرارداد ها نیز معیار های عادالنه را برای تعیین دستمزد تعیین نکرده است. 
نتیجه این وضعیت، تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایان و حدود 8 تا 10 میلیون نیروی 

کار غیررسمی در کشور است.
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س��رمایه گذاري خارجی ضامن اصلی رش��د اقتصادی اس��ت و ب��ه همین دلیل 
سیاست گذاری های اقتصادی به گونه ای است که زمینه برای جذب بیشترین سهم 
از س��رمایه های خارجی در هر کشور فراهم شود. گزارش سرمایه گذاري جهانی که 
به تازگی منتشر ش��ده است، به بررسی روند سرمایه گذاري دنیا در سال های اخیر 
می پردازد و نش��ان می دهد که در س��ال 2018 جریان س��رمایه گذاري خارجی در 
اقتصاد جهانی کاهش یافته است ولی در سال 2019 سرمایه گذاري خارجی مجددا 

در دنیا رشد کرده است.
به گزارش آینده نگر، براس��اس گزارش اخیر که براس��اس اطالعات سال 2018 
تهیه ش��ده و جریان سرمایه ها در تمامی کش��ورهای دنیا را مورد بررسی قرار داده 
اس��ت، در سال 2018 س��رمایه گذاري خارجی در دنیا 13 درصد کاهش داشت و 
به حدود 1.3 هزار میلیارد دالر رس��ید. در س��ال 2018 برای سومین سال متوالی 
جریان س��رمایه گذاري مستقیم خارجی در دنیا با کاهش همراه بود. در مورد دلیل 
این تغییر می توان مسائل زیادی را عنوان کرد که یکی از آنها تغییر قوانین مالیاتی 
و سرمایه گذاري در آمریکا است. این تغییر بود که موجب شد آمریکا در سال 2018 
میالدی در میان 20 سرمایه گذار بزرگ دنیا جایگاهی نداشته باشد، در حالی که در 
سال 2017 بزرگ ترین سرمایه گذار در دیگر کشورهای دنیا محسوب می شده است.

در س��ال 2018 جریان سرمایه گذاري مس��تقیم خارجی در کشورهای صنعتی 
و توس��عه یافته دنیا برابر با 557 میلیارد دالر بود در حالی که کش��ورهای در حال 
توسعه 706 میلیارد دالر از این سرمایه ها را جذب کردند و بازارهای در حال گذار 
توانستند از 34 میلیارد دالر از این سرمایه ها استفاده کنند. سرمایه گذاري مستقیم 
خارجی در بازارهای در حال گذار دنیا نس��بت به س��ال 2017 با افت 28درصدی 
همراه بود که اصلی ترین دلیل آن افت سرمایه گذاري در روسیه به دنبال تحریم های 
آمریکا و تحوالت بین المللی اخیر است. در یک سال مورد بررسی ما شاهد کاهش 
49 درصدی س��رمایه گذاري مستقیم خارجی در کشور روسیه بودیم. در این سال 
سرمایه گذاري مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا 2درصد نسبت به 
سال قبل از آن رشد کرد در حالی که سرمایه گذاري مستقیم خارجی در کشورهای 
صنعتی و توسعه یافته با افت 27 درصدی همراه بوده است. بررسی ها نشان می دهد 
در سال 2018 سرمایه گذاري مستقیم خارجی در بازارهای در حال گذار دنیا با افت 

28 درصدی همراه بود.
سرمایه گذاري خارجی در کشورهای توسعه یافته

طبق مطالعات انجام شده، در سال 2018 جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی 
در کش��ورهای صنعتی دنیا به پایین ترین سطح از س��ال 2004 تاکنون رسید که 
این نش��ان از افت 27 درصدی دارد. در این سال سرمایه گذاري خارجی در اروپا به 
نصف و به مرز 200 میلیارد دالر رس��ید. دلیل این مس��ئله هم بازگشت سرمایه ها 
به کش��ورهای اصلی به دلیل بحران های اقتص��ادی منطقه ای به خصوص وضعیت 
بریتانیا و شرایط برگزیت در این کشور عنوان شده است. در این سال سرمایه گذاري 
مس��تقیم خارجی در آمریکا هم 9 درصد کاهش داش��ت و آمریکا توانست از 252 
میلیارد دالر س��رمایه خارجی برای توسعه پروژه های خود بهره مند شود. در مقابل 
اس��ترالیا با تغییر قوانین سرمایه گذاري داخلی موفق شد تا مبلغ سرمایه گذاري در 
کش��ور را به حداکثر برساند. در سال مورد بررس��ی جریان سرمایه گذاري خارجی 
در کش��ور اس��ترالیا برابر با 60 میلیارد دالر بود و دلیل اصل��ی آن در گزارش های 
رس��می دولت ایجاد فضای مطلوب اقتصادی در کش��ور ذکر ش��د که موجب شد 
تا س��رمایه گذاران خارجی و ش��رکت های صنعتی خارجی فعال در کشور تصمیم 
بگیرند تا سود حاصل از سرمایه گذاري های خود را به جای خارج کردن از کشور در 
اقتصاد استرالیا سرمایه گذاري کنند. همین مسئله سبب شد تا جریان سرمایه گذاري 

خارجی در این کشور 25 میلیارد دالر بیشتر از برآوردهای قبلی شود.
در س��ال 2018 سرمایه گذاري مستقیم خارجی در کشورهای ایرلند و سوئیس 
ب��ه ترتیب برابر با منفی 66 میلی��ارد دالر و منفی 87 میلیارد دالر بود به این معنا 

که خروج س��رمایه ها از این کش��ور بیشتر از س��رمایه گذاري خارجی انجام شده در 
این س��رزمین ها بوده است. سرمایه گذاري مستقیم خارجی در بریتانیا با 36 درصد 
کاهش نسبت به سال قبل از آن به مرز 64 میلیارد دالر رسید که دلیل آن برگزیت 
و حواشی آن است. نگرانی در مورد افت اقتصادی این منطقه به دنبال خارج شدن 
از اتحادیه اروپا به خصوص اگر توافق جایگزینی برای تداوم تجارت با قاره سبز وجود 
نداشته باشد باعث شد تا سرمایه گذاران در مورد حضور در بازار این کشور با احتیاط 

بیشتری عمل کنند.
سرمایه گذاري خارجی در کشورهای در حال توسعه

در س��ال 2018 جریان سرمایه گذاري خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا 
نس��بت به س��ال قبل از آن با رش��د 2 درصدی همراه بود که دلیل آن رشد نسبی 
اقتصادی در این کش��ورها و کاهش س��رمایه گذاري خارجی در کشورهای صنعتی 
عنوان ش��ده اس��ت. در نتیجه این تحوالت بود که سهم کشورهای در حال توسعه 
دنیا در برخورداری از جریان س��رمایه گذاري مستقیم خارجی به 54 درصد رسید 
و رکوردی بی س��ابقه را در تاریخ ثبت کرد. در این س��ال ش��ماری از کشورهای در 
حال توس��عه دنیا در میان 20 مقصد اصلی سرمایه گذاري خارجی جای گرفتند. از 
جمله این کش��ورها می توان به چین اش��اره کرد که در سال 2018 دومین مقصد 
سرمایه های خارجی بود. در این سال جریان ورود سرمایه های خارجی به این کشور 
پهناور آسیایی برابر با 139 میلیارد دالر بود که نسبت به سال قبل از آن با افزایش 
5 میلیارد دالری همراه بوده است. هنگ کنگ در این رده بندی جایگاه سوم را داشت 
و توانست 116 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کند. از دیگر کشورهای در حال 
توس��عه در این فهرس��ت می توان به برزیل و هند و اندونزی و ویتنام اشاره کرد. در 
مجم��وع در میان 20 مقصد اصلی س��رمایه گذاري خارج��ی در دنیا 10 مقصد را 
کشورهای توسعه یافته و صنعتی و 10 مقصد را کشورهای در حال توسعه و بازارهای 
در حال گذار تش��کیل می دهند. همین مسئله به خوبی نشان می دهد که اهمیت 
کشورهای در حال توسعه در اقتصاد دنیا در حال افزایش است و اگر این روند ادامه 
داشته باشد ظرف یک دهه آینده سهم اقتصادهای در حال توسعه در اقتصاد جهان 

بالغ بر 40درصد رشد خواهد کرد.
 سرمایه گذاري مستقیم خارجی در کشورهای آفریقایی هم با رشد 11 درصدی 
همراه بود و مجموع سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده در این کشورها برابر 
با 46 میلیارد دالر اعالم شد. البته در این سال سرمایه گذاری در مقاصد اصلی و اولیه 
سرمایه گذاری در آفریقا کاهش یافته بود ولی کشورهای تازه ای در این قاره توانستند 
از س��رمایه های خارجی بهره مند شوند و اغلب این س��رمایه ها هم برای پروژه های 

کشف و استخراج منابع طبیعی صرف شد.
جریان س��رمایه گذاري در کشورهای در حال توسعه قاره آسیا در سال 2018 با 
رش��د 4درصدی همراه بود. این کشورها بزرگ ترین مقصد سرمایه های خارجی در 
میان کشورهای در حال توسعه دنیا هستند و رشد سرمایه گذاري به دلیل افزایش 
پویایی و تحرک اقتصادی و اجرای پروژه های زیرساختی عنوان شده است. باید در 
نظر داش��ت که سهم اقتصادهای آسیب پذیر در جذب سرمایه های خارجی در دنیا 

کمتر از 3درصد کل سرمایه گذاري انجام شده در دنیا است.
۲۰ مقصد اصلی سرمایه گذاري دنیا کجاست؟

برمبنای این گزارش در سال 2018 آمریکا بیشترین جریان ورودی سرمایه های 
خارجی را داشت. در این سال سرمایه گذاري در آمریکا برابر با 252 میلیارد دالر بود 
که نسبت به سال قبل از آن با کاهش 25 میلیارد دالری همراه بود. دومین مقصد 
سرمایه های خارجی کشور چین و سومین مقصد کشور هنگ کنگ بود و سنگاپور 
در رده چهارم قرار داشت. سنگاپور که یکی از کشورهای توسعه یافته در قاره آسیا 
است در سال 2018 توانست 78 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کند که نسبت 
به س��ال قبل از آن با افزایش 2 میلیارد دالری همراه بود. در جایگاه پنجم کش��ور 
هلند قرار داشت که 70 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کرد و بریتانیا با جذب 

64 میلیارد دالر سرمایه خارجی توانست جایگاه ششم را از آن خود کند. برزیل در 
جایگاه هفتم و استرالیا در جایگاه هشتم قرار داشت و اسپانیا و هند توانستند جایگاه 

نهم و دهم را از آن خود بکنند.
 در میان 20 کش��ور بزرگی که بیشترین س��رمایه های خارجی را جذب کردند، 
بریتانیا باالترین افت ورود سرمایه ها از سال 2017 تا 2018 را تجربه کرد. این کشور 
در س��ال 2017 توانسته بود 101 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کند ولی در 
سال 2018 تنها 64 میلیارد دالر سرمایه جذب کرد. از طرف دیگر باالترین میزان 
رشد سرمایه گذاري خارجی هم در اسپانیا مشاهده شده است که برابر با 23 میلیارد 
دالر اس��ت. باالترین افت جایگاه از نظر جذب سرمایه های خارجی در سال 2018 
نسبت به سال قبل از آن در ایتالیا مشاهده شد. این کشور در سال 2017 با جذب 
22 میلیارد دالر سرمایه خارجی جایگاه ششم دنیا را داشت ولی در سال 2018 با 

جذب 24 میلیارد دالر به جایگاه 15 رسید.
بزرگ ترین سرمایه گذاران از کدام کشورها هستند؟

در س��ال 2018 سرمایه گذاري خارجی کش��ورهای صنعتی در دیگر کشورهای 
دنی��ا با 40درصد کاهش به 558 میلیارد دالر رس��ید و س��هم این منطقه در کل 
سرمایه گذاری خارجی در دنیا را به 55درصد رسانید. این پایین ترین سهمی است 
که تاکنون کشورهای صنعتی در عرصه سرمایه گذاری در دنیا داشته اند. در این سال 
آمریکا دیگر در میان 20 کش��ور بزرگ سرمایه گذار در بازارهای خارجی جایگاهی 
نداشت. ولی سرمایه گذاری انجام شده توسط کشورهای اروپایی در دیگر کشورهای 
دنیا 11درصد رش��د کرد و به مرز 418 میلیارد دالر رس��ید. فرانسه سومین کشور 
بزرگ سرمایه گذار در دنیا بود که توانست بالغ بر 100 میلیارد دالر در دیگر کشورها 

سرمایه گذاري کند.
سرمایه گذاري انجام شده توسط کشورهای در حال توسعه در دیگر کشورها هم 
در س��ال 2018 با کاهش 10درصدی همراه بود و به مرز 417 میلیارد دالر رسید. 
س��رمایه گذاري خارجی انجام شده توسط کش��ورهای در حال توسعه قاره آسیا در 
این سال با 3درصد کاهش به 401 میلیارد دالر رسید و سرمایه گذاري انجام شده 
توسط کشورهای آمریکای التین و کارائیب با بیش از 14درصد کاهش همراه بود. 
س��رمایه گذاري خارجی چین در دیگر کش��ورها برای دومین سال متوالی کاهش 

یافت.
در این سال ژاپن بیش��ترین سرمایه گذاري در دیگر کشورها را انجام 
داد که رقمی معادل 143 میلیارد دالر بود. سرمایه گذاري ژاپن در دیگر 
کشورها نسبت به سال قبل از آن با 17 میلیارد دالر کاهش همراه بود. 
چین هم با س��رمایه گذاري 130 میلیارد دالری در دیگر کشورهای دنیا 
جای��گاه دوم را به خود اختصاص داد ولی جریان خروج س��رمایه از این 

کشور 28 میلیارد دالر کمتر از سال 2017 بود.
فرانسه رشد 61 میلیارد دالری سرمایه گذاري خارجی در دیگر کشورها را تجربه 
کرد و توانست بالغ بر 102 میلیارد دالر در کشورهای خارجی سرمایه گذاري کند. 
س��رمایه گذاري خارجی انجام ش��ده توسط این کشور در س��ال 2017 تنها برابر با 
41 میلیارد دالر بود. در این رده بندی هنگ کنگ به عنوان چهارمین س��رمایه گذار 
خارجی معرفی ش��د و کشورهای آلمان و هلند و کانادا و بریتانیا در رده های بعدی 

قرار گرفتند.
 در میان 20 کش��وری که بیش��ترین س��رمایه گذاري را در دیگر کشورهای دنیا 
انجام داده بودند هش��ت کشور در دسته کش��ورهای در حال توسعه یا بازارهای در 
حال گذار بودند در حالی که 12 کشور در دسته کشورهای توسعه یافته جای گرفته 
بودن��د. در پایان باید گفت بر طبق اطالعات جمع آوری ش��ده از وضعیت اقتصادی 
دنیا در س��ال 2019 میالدی، در این سال جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی 
در دنیا با رش��د همراه بوده است و پیش بینی می شود این وضعیت در سال 2020 

هم ادامه داشته باشد.

سهم 54درصدی کشورهای در حال توسعه از سرمایه های خارجی

پول خارجی ها کجا می رود؟

بانک آمریکایی گلدمن س��اکس پیش بینی ک��رد احتمال دارد مقدار 
تقاضای نفت تا پایان ماه مه امسال از عرضه فراتر رود.

به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، جفری کوری، از مدیران گلدمن 
س��اکس اعالم کرد که تقاضای نفت ممکن است به اندازه ای بهبود یابد 

که تا پایان این ماه به بیش از مقدار کنونی عرضه برسد.
ب��ه گفته وی، این موضوع به دلیل کاهش تولید همه تولیدکنندگان 
بزرگ نفت، به هیچ وجه جزئی نخواهد بود. این در حالی است که حدود 
یک میلیارد و 200میلیون بش��که نفت ذخیره س��ازی شده و باید برای 

بهبود قیمت نفت خام کاهش یابد، این مسئله زمانبر است.
این مدیر گلدمن ساکس معتقد است که این اتفاق در سه مرحله رخ 
می دهد. نخس��تین ذخیره س��ازی هایی که باید کاهش یابند، میلیون ها 

محموله  ذخیره س��ازی های شناور است که گران ترین نوع ذخیره سازی 
به شمار می آید، بنابراین معقول است که معامله گران و تولیدکنندگان 
ابت��دا با هدف صرفه جوی��ی در هزینه های نفتکش، از ش��ر آن خالص 

شوند.
به اعتقاد او، این اتفاق در س��ه ماه سوم س��ال رخ خواهد داد. مقدار 
نفتی که از ذخیره س��ازی ش��ناور خارج می ش��ود، حدود 450 میلیون 
بش��که خواه��د بود و در س��ه ماه چهارم س��ال، نفت ذخیره ش��ده در 
انبارهای ساحلی حدود 400 میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. با این 
حال، افزایش دوباره قیمت ها به زودی رخ نمی دهد و چنین بازگش��تی 
نامطل��وب خواهد بود. کوری معتقد اس��ت که افزایش قیمت نفت خام 
ش��اخص برنت به بیش از 30 دالر برای هر بش��که سبب افزایش تولید 

می ش��ود، در حالی که رش��د دوباره عرضه، بالفاصله به قیمت ها فشار 
خواهد آورد. او در این باره گفت: تقاضا عامل اصلی قیمت نفت اس��ت 
و احتماالً تقاضا در طول س��ال همچنان ضعی��ف خواهد بود. تقاضا در 
اواس��ط ماه آوریل، به حدود 30 میلیون بش��که کمتر از سطح پیش از 
بحران کرونا س��قوط کرد. اکنون تقاضا حدود 19میلیون بشکه در روز 
کمتر از سطح پیش از بحران است، با وجود اینکه تقاضا در حال بهبود 
اس��ت، میزان آن در ماه جاری، 17 میلیون بشکه در روز و در ماه های 
ژوئ��ن و ژوئیه 12 میلیون بش��که در روز، کمت��ر از میزان تقاضا پیش 
از بح��ران کرونا خواهد بود. تا ماه اوت، با حدود 5 تا 6 میلیون بش��که 
کاهش تقاضا نس��بت به زمان پیش از آغاز بحران کرونا، شاهد شرایط 

بهتری خواهیم بود.

گلدمن ساکس پیش بینی کرد

تقاضای نفت از عرضه پیشی می گیرد

دریچه

دولت چگونه می تواند به »جهش تولید« کمک کند؟
نقشه راه »جهش تولید« از نگاه اقتصاددانان

س��ال 1399 با نام »جهش تولید« شناسنامه دار شده است. برای 
تحقق این ش��عار که از سوی رهبر انقالب برگزیده شده، الزامات و 
زیرس��اخت هایی نیاز است که تنوع آنها در سطحی ُخرد به گستره 
تمام بخش ها و نهادهای اقتصادی کش��ور اس��ت. اما آنچه اهمیت 
دارد، محورهای کالنی اس��ت که همه اینه��ا را تحت یک گفتمان 
ب��ه اجماع برس��اند؛ گفتمانی که بعد عینی ت��ر آن می تواند به یک 

استراتژی صنعتی بینجامد.
ب��ه گزارش ایس��نا، تحقق »جه��ش تولید« از نظ��ر اقتصاددانان 
به الزامات��ی همچون هدایت نقدینگی به س��مت تولید و صادرات، 
افزایش تولی��دات دانش بنی��ان، اصالح قوانی��ن مالیاتی و گمرکی 
ب��ه نف��ع تولیدکنن��دگان، ح��ذف دالر 4200 تومانی از س��اختار 
اقتصادی کش��ور و... احتیاج دارد که به اعتقاد آنها ابتدا باید تولید 
آسیب شناس��ی شود و س��پس برنامه و اس��تراتژی مشخصی برای 

جهش تولید تعیین شود.
از نظر کارشناسان، ابتدا برای تحقق شعار امسال باید یک برنامه 
و استراتژی معینی در نظر گرفته شود که طبق آن برای رسیدن به 
جهش تولید حرکت کنیم و اولین گام این برنامه، شناس��ایی موانع 
برای رس��یدن به این امر و رفع آنهاس��ت که لیس��ت بلندی از این 

موانع مطرح کردند.
جهش تولید به چه چیزهایی نیاز دارد؟  

نرخ بی��کاری و تورم باال، نوس��انات نرخ ارز، تحریم های ش��دید 
اقتصادی، رش��د اقتصادی و تولید ناخال��ص داخلی منفی از جمله 
و بخش��ی از موان��ع جهش تولید ب��رای تحقق هس��تند و به گفته 
بهنام ملکی کارش��ناس اقتصادی، حمای��ت از جهش تولید به یک 
آسیب شناس��ی منصفانه نیاز دارد تا در پی آن مشخص شود، تولید 

در کجا ضعف دارد.
عالوه ب��ر رفع موانع جهش تولید، کارشناس��ان اقتصادی معتقد 
هستند که شعار امس��ال به یکسری از اقدامات و الزامات نیاز دارد 
که هدایت نقدینگی به س��مت تولید و ص��ادرات، افزایش تولیدات 
دانش بنیان، اصالح قوانین مالیاتی و گمرکی به نفع تولیدکنندگان، 
حذف دالر 4200 تومانی از س��اختار اقتصادی کشور تشویق بخش 
خصوصی ب��ه س��رمایه گذاری، ایج��اد انعطاف در اقتص��اد، جذب 
س��رمایه های داخلی و خارجی، ارتقای عوامل تولید و مولدس��ازی 
فعالیت های اقتصادی از جمله این موارد است.   در این زمینه، علی 
مزیکی معتقد اس��ت که دولت باید نقش انعطاف پذیری در اقتصاد 
را در راس��تای جه��ش تولید ایفا کند و اگر ب��رای بخش خصوصی 
انگیزه ه��ای بلندمدت ایجاد ش��ود؛ به نحوی ک��ه برنامه ریزی های 
بلندم��دت برای تولید و س��رمایه گذاری انجام بدهن��د، می توان به 
تحقق جهش تولی��د امیدوار بود. مرتضی عزت��ی نیز می گوید: اگر 
بتوانیم سرمایه زیادی را برای اقتصاد فراهم کنیم، اصلی ترین عامل 
جه��ش تولید را فراهم کرده ایم و دومین عامل موثر در این زمینه، 
نیروی انسانی مناسب است که تقریبا کشور نیروی انسانی مناسب 
را دارد. همچنین یکی دیگر از ابعاد مهم جهش تولید، مقایس��ه آن 
با رونق تولید و اینکه در س��ال گذش��ته به این مهم دست یافته ایم 
یا خیر که طبق اعتقاد اکثر کارشناس��ان در س��ال گذش��ته رونق 
تولید ب��ه معنای واقعی کلمه رخ نداده و راه زیادی برای رس��یدن 
به جهش تولید وجود دارد. از آنجا که س��ال گذشته به رونق تولید 
نام گذاری ش��ده بود، این س��وال پیش آمد که تفاوت آن با جهش 
تولید چیس��ت و با جهش تولی��د چه تغییراتی ب��رای تولید ایجاد 
می ش��ود که به اعتقاد یک کارش��ناس اقتصادی_کمیل طیبی این 
دو مفه��وم تفاوت ماهوی اقتصادی ندارند، زیرا ابزارهای یکس��انی 
همچون س��رمایه گذاری، ایجاد اش��تغال، بهبود محیط کسب وکار 
و... دارن��د. رونق تولید یا جهش تولید به معنای ایجاد ظرفیت های 
جدید برای تولید، کسب درآمد، س��رمایه گذاری، اشتغال و... است 
اما اگر مراحل توس��عه در این دو مفهوم را مقایس��ه کنیم، در رونق 
تولی��د باید به تولید انبوه برس��یم درحالی که در جهش تولید باید 
گام های بلندتری در ظرفیت های اقتصادی برداش��ته شود تا جهش 

صورت بگیرد.
وظیفه دولت در سال »جهش تولید« چیست؟

در این بین، نقش دولت و بخش خصوصی نیز از دیگر موضوعات 
مط��رح ش��ده در تحقق جهش تولید اس��ت که دول��ت باید نقش 
حمایت کننده و انگیزه دهنده را برای تولیدکنندگان و فعاالن بخش 
خصوص��ی بازی کند تا با ایجاد محی��ط امن و اطمینان بخش برای 
سرمایه گذاری آنها و با تزریق سرمایه بتواند در این زمینه تاثیرگذار 
باش��د.  کمیل طیبی معتقد اس��ت که بخش خصوصی باید بازوی 
فعالیت های اقتصادی باش��د، زیرا این بخ��ش می تواند انگیزه الزم 
ب��رای س��رمایه گذاری را ایجاد کند که دول��ت در این زمینه باید با 
تسهیالت، تش��ویق و حمایت، انگیزه های الزم برای سرمایه گذاری 
را ایج��اد کند. ب��ه گفته او، دولت از طریق سیاس��ت هایی همچون 
تامین منابع مالی، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری، تعدیل محیط 
کس��ب وکار، اص��الح قان��ون کار می تواند در تقوی��ت نقش بخش 

خصوصی در اقتصاد و جهش تولید نقش داشته باشد.
بنابراین، از آنجا که تولید موتور محرکه اقتصاد اس��ت و روش��ن 
ش��دن این موت��ور و حرکت آن با س��رعت زیاد به س��مت افزایش 
تولیدات، نقش بس��یار مهمی در اقتصاد و معیش��ت مردم دارد که 
از تولیدکنن��دگان گرفته ت��ا دولت باید به وس��یله ارتقای کیفیت 
محص��والت و تزریق س��رمایه و حمایت از تولی��دات داخلی موتور 

اقتصاد را روشن نگه دارند تا جهش تولید عملیاتی شود.
حس��ین سالح ورزی نیز اعتقاد دارد: به منظور تحقق شعار جهش 
تولید الزم است که هر دو سمت عرضه و تقاضا را با هم مورد توجه 
ق��رار دهیم. مثاًل برای س��مت عرضه نیازمن��د تقویت و کارا کردن 
زنجیره های تولید ارزش هس��تیم که برای رسیدن به آن الزم است 

نهضت مقررات زدایی را پیش ببریم.
نای��ب رئیس اتاق ایران در این رابط��ه گفت: تحقق جهش تولید 
نیازمند مجموعه ای از پیش ش��رط ها اس��ت که ش��اید اصلی ترین 
آنها وجود یک اس��تراتِژی صنعتی مدون و مؤثر اس��ت. ما در ایران 
هنوز نتوانس��ته ایم به توافقی برسیم و نقشه راهی ترسیم کنیم که 
متناس��ب با این استراتژی، سیاس��ت های اقتصادی کشور را پیش 
ببریم. وقتی می گوییم جهش تولید بحث بر س��ر این اس��ت که در 
اقتص��اد ارزش های جدیدی ایجاد کنیم و با همین منابع و امکانات 
موجود بهره وری بیش��تری داشته باش��یم و ارزش مازادی را تولید 

کنیم؛ به عبارت دیگر یعنی توجه دقیق به مفهوم بهره وری. 

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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فرصت امروز: نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز بار دیگر با 
طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند. این چندمین بار بود که طرح تشکیل 
»وزارت تجارت و خدمات بازرگانی« در صحن علنی مجلس مطرح ش��د و همانند 

دفعات گذشته نمایندگان مردم آن را رد کردند.
بعد از چند سال بحث و بررسی درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت 
که در ماه های گذش��ته مجددا مورد توجه قرار گرفته بود، روز یکشنبه و در جلسه 
رفع ایرادهای شورای نگهبان بر روی آخرین مصوبه مجلس در این خصوص، تفکیک 

وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت برای چندمین بار رد شد.
پیش از این، سه بار دولت حسن روحانی الیحه هایی را برای تفکیک وزارتخانه های 
»بازرگانی« و »صنعت و معدن« تنظیم کرده و به مجلس ارسال کرده بود، ولی این 
لوایح هر بار از سوی نمایندگان مجلس رد شد. دولت حسن روحانی برای اولین بار 
در اوایل سال 1396 و پیش از برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود 
ک��ه تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی 
را کلید زد و چندین بار برای جلب موافقت نمایندگان مجلس در این مسیر تالش 
کرد، ولی هر بار به در بس��ته بهارس��تان خورد، تا اینک��ه در نهایت با پیگیری های 
دولت و تعدادی از نمایندگان طرح »تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« به 

بهانه ساماندهی خدمات بازرگانی و تنظیم بازار کاالهای اساسی به مجلس شورای 
اس��المی ارائه ش��د و به تصویب رسید؛ طرحی که البته با ایرادهای شورای نگهبان 
مواجه ش��د و به مجلس بازگردانده شد و در نهایت نیز روز گذشته در صحن علنی 

مجلس رد شد.
در س��ال 1390 و در دوره ریاس��ت جمه��وری محم��ود احمدی ن��ژاد ب��ود که 
وزارتخانه ه��ای صنعت، معدن و تجارت در عمل به اجرای قانون برنامه پنج س��اله 
توسعه و ایجاد زنجیره تامین در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی ادغام شدند 
ولی بعد از چند سال و با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392، مسئوالن و 
دولتم��ردان مخالفت خود را با ادغام صورت گرفته در وزارت صمت به دلیل بزرگ 
شدن بس��یار زیاد این وزارتخانه و مسئولیت های متعدد و حجم زیادی تصدیگری 

آن اعالم کردند.
در این میان اما فعاالن بخش خصوصی که موافق کوچک س��ازی س��اختارهای 
دولت��ی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد هس��تند، از هم��ان ابتدا درخصوص 
تفکیک وزارتخانه صمت بر یک عقیده بودند. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی 
تهران س��ال گذش��ته در گفت وگو با تس��نیم، در واکنش به تفکیک وزارتخانه های 
بازرگانی و صنعت و معدن به تحقیقات و بررسی های انجام گرفته از سوی اتاق تهران 

اش��اره کرد و گفت: ما در این زمینه قبال بحث کرده ایم و معتقدیم هر چقدر دولت 
بزرگتر شود، موانع پیِش روی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد.

به اعتقاد خوانس��اری، این یک اصل اس��ت که هر چقدر دولت بتواند در بخش 
سیاست گذاری تمرکز کند و در بخش حاکمیت فعال تر باشد نه تصدیگری، موفقیت 
بیشتری در اقتصاد و بازار خواهیم داشت. در ارتباط با ماجرای تفکیک وزارتخانه های 
بازرگانی و صنعت و معدن هم بیش��ترین علتی که موافقان تفکیک وزارتخانه ها به 
آن تکیه می کنند آن است که در حال حاضر بارِ زیادی بر دوش وزارتخانه صنعت، 
معدن و تجارت قرار گرفته اس��ت و از همین رو، بحث تفکیک در این وزارتخانه را 
مطرح می کنند. این در حالی است که اگر بخش تصدیگری را از وظایف وزارتخانه ها 
جدا کنیم و دولت و وزارتخانه ها تنها به دنبال سیاس��ت گذاری در اقتصاد باش��ند، 
نه تنها مشکلی ایجاد نمی ش��ود بلکه من تصور می کنم که می توان وزارتخانه های 

بیشتری را هم ادغام کرد.
حاال در آخرین پرده از ماجرای دنباله دار تفکیک و ادغام در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، نمایندگان مجلس دهم در جلس��ه علنی روز یکش��نبه با طرح تش��کیل 
»وزارت تجارت و خدمات بازرگانی« مخالفت کرده و برنامه دولت برای احیای دوباره 

وزارت بازرگانی را رد کردند.

مجلس بار دیگر با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد

ماجرای دنباله دار یک تفکیک و ادغام
یادداشت

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات اعالم کرد
تولید  گوشی  هوشمند داخلی با ارائه 

تسهیالت ویژه
اوایل دی ماه س��ال گذش��ته وزارت ارتباطات در جریان امضای دو 
تفاهم نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و پست بانک ایران، از تولید 
گوشی هوشمند داخلی تا پایان سال به صورت قسطی خبر داد، اما با 
ش��یوع کرونا و مجازی ش��دن آموزش و کسب و کارها، قیمت گوشی 
تلفن همراه به ش��دت باال رفته اس��ت و بیش از ه��ر زمان دیگری به 

ضرورت تولید گوشی همراه داخلی تاکید می شود.
در همی��ن زمینه، معاون فناوری و ن��وآوری وزارت ارتباطات گفت: 
قرار بود طرح تولید گوش��ی هوشمند داخلی با تسهیالت و باندلینگ 
)تس��هیالت ویژه و قسطی( در ابتدای س��ال جاری رونمایی شود، اما 
متاسفانه به دلیل تبعات ناشی از اپیدمی ویروس کرونا، اجرای این طرح 

به زمان عادی شدن شرایط موکول شده است.
س��تار هاش��می، برنامه های وزارت ارتباطات درخصوص حمایت از 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان گوش��ی تلفن همراه هوش��مند را 
تشریح کرد و به ایرنا گفت: سال گذشته راهبری برنامه حمایتی دولت 
درخصوص ارتقای س��هم بازار گوش��ی همراه هوشمند تولید داخل، از 
سوی وزیر ارتباطات به معاونت فناوری و نوآوری سپرده شد و مقرر شد 
تمرکز و محوریت این طرح بر حمایت از بازار مصرف و با اس��تفاده از 

تسهیالت و باندلینگ قرار گیرد.
معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: با اس��تفاده از منابع در نظر گرفته 
شده، تولیدکنندگان گوشی همراه هوشمند داخلی مورد حمایت قرار 
می گیرند تا کاالیی در شأن مصرف کننده ایرانی تولید و به بازار عرضه 
کنند. همچنی��ن عموم مردم نیز می توانند در طرح فروش اقس��اطی 
گوشی همراه هوشمند ایرانی شرکت کرده و از گوشی با کیفیت تولید 
داخل با قیمت مناس��ب و صرفا با پرداخت بخش��ی از بهای گوشی و 

مابقی در قالب تسهیالت ارزان قیمت بهره مند شوند.
هاش��می خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان مورد حمایت در این طرح 
می بایست توان تولیدی الزم جهت تولید گوشی های هوشمند باکیفیت 
و قابل رقاب��ت با برندهای خارجی و همچنین قدرت پاس��خگویی به 

تقاضای بازار را داشته باشند.
در همین راس��تا تاکنون سه تولیدکننده با ارائه نمونه اولیه مجموعاً 
10 مدل گوش��ی در بازه قیمتی یک تا س��ه میلیون تومان شناسایی 
شده اند و در آینده نزدیک شاهد اقبال سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
بیشتری برای تولید این کاال در داخل کشور خواهیم بود. گوشی هایی 
تولیدی در مقایسه با مدل های مشابه خود از برندهای معروف خارجی، 
قابلیت رقابت داش��ته و با قیمتی کمتر از آنها به مصرف کنندگان ارائه 

خواهد شد.
وی افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده، تفاهم نامه های منعقده 
با وزارت صنعت، همچنین اپراتورهای بزرگ مخابراتی و پس��ت بانک، 
گوش��ی های همراه هوش��مند تولید داخل در قالب یک طرح منسجم 
فروش اقساطی و به صورت باندل شده با سرویس های جذاب قابل ارائه 
از سوی اپراتورها عرضه خواهد شد و مردم کشورمان می توانند از طریق 
سامانه یکپارچه ای که به همین منظور طراحی شده است، گوشی های 

هوشمند با کیفیت تولید داخل را به صورت اقساطی خریداری کنند.
مقرر بود از این طرح در ابتدای س��ال جاری رونمایی شده و اجرایی 
ش��ود که متاسفانه به دلیل تبعات ناشی از اپیدمی ویروس کرونا نظیر 
دورکاری شرکت ها، تعطیلی کارخانه ها و توقف ورود قطعات مورد نیاز 
تولیدکنندگان به دلیل محدود شدن روابط تجاری، اجرای این طرح به 

زمان عادی شدن شرایط موکول شده است.
معاون فن��اوری و نوآوری وزارت ارتباطات ادامه داد: مش��کل بزرگ 
دیگ��ری که مانع تولید گوش��ی همراه هوش��مند در داخل به صورت 
CKD و SKD ب��وده و اساس��اً انگیزه تولید داخل��ی و امکان رقابت 
قیمتی با برندهای مشابه خارجی در کشور را کمرنگ کرده بود، تعرفه 
باال و چند برابری ورود قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید در مقایسه 
با تعرفه ورود کاالی س��اخته شده به صورت CBU )کامل( بود که با 
پیگیری های انجام شده و در تعامل و همکاری با وزارت صنعت، معدن 

و تجارت، این چالش بزرگ و اساسی مرتفع شد.
وی در پایان گفت که این طرح به طور جدی در حال پیگیری بوده 
و ان شاءاهلل در سال جاری و با کاهش پاندمی ویروس کرونا و راه اندازی 
مجدد زنجیره تامین، مردم کشورمان از گوشی های باکیفیت و با قیمت 
مناسب تولید داخل و قابل رقابت با برندهای مطرح بین المللی بهره مند 

خواهند شد.

مناقشه تعیین دستمزد
ادامه از صفحه اول

از نش��انه های آش��کار ضعف این قانون، شرایط رکود تورمی است که اکنون با آن 
درگیر هس��تیم. در شرایطی که بنگاه ها در حال ورشکس��تگی بوده و یا با ظرفیت 
پایین کار می کنند، این قانون هزینه های آنان را باال برده، شرایط را سخت تر می کند.

از منظ��ر تولیدمح��وری، تدوین  کنن��دگان این قان��ون فاقد نگاه 
تولیدمحور و تش��ویق کننده اقتصاد مولد بوده اند. س��اختار اقتصاد 
ایران، نفتی و داللی است. در این فضا قانون باید به گونه ای طراحی 
می شد که پس از گذشت چند دهه، بهبود اقتصاد تولیدمحور درک 
می  ش��د، اما االن اقتصاد ما بیش از گذشته داللی شده و دولت نیز 

در این امر نقش مهمی داشته است.
این ش��رایط ادامه حیات بنگاه ها را س��خت کرده اس��ت. به واقع، 
فعالیت در عرصه تولید یک جهاد است، اما این جهادگران به اندازه 
کافی حمایت نمی ش��وند. مالیات مأخ��وذه از واحد های تولیدی را 
با مالیات از فعاالن داللی مانند بورس با هم مقایس��ه کنید. س��هم 
کارفرمای��ان در پرداخت بیمه های نی��روی کار به همراه هزینه های 
تولید و... را با ش��رایط بورس بازان مقایسه شود تا معلوم شود تولید 
یک جهاد اس��ت و بای��د در قانون مالحظات اقتص��اد رانتی داللی 
می ش��د. از س��وی دیگر براس��اس قوانین بین المللی کار، برخی از 
حقوق برای کارگران به رس��میت شناخته شده که در ایران نادیده 
گرفته ش��ده اس��ت؛ حقوقی مانند حق اعتصاب کارگری، حق نفع 
کارگ��ران از ابتکارات و نوآوری هایی ک��ه منجر به افزایش بهره وری 
بنگاه می ش��وند، حق برگزاری آزاد انتخاب��ات نمایندگان کارگری. 
نهایت اینکه این قانون نه عادالنه و نه تولیدمحور است بنابراین باید 
این قانون به دور از هرگونه فضاسازی و با توجه به دو مولفه عدالت 

و تولیدمحوری اصالح شود.
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تصوی��ب طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایج��اد وزارت بازرگانی به عنوان 
متولی تجارت کش��ور به ویژه در س��الی که به عنوان سال »جهش تولید« از سوی 

رهبری نامگذاری شده است، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت.
ب��ه گ��زارش مهر، تصویب طرح تفکی��ک بخش تولید و تج��ارت و ایجاد وزارت 
بازرگانی به عنوان متولی تجارت، دس��تاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت. 
در دس��تور کار قرار گرفتن این طرح در مجلس شورای اسالمی در حالی است که 
امس��ال س��ال »جهش تولید« نام گرفته اس��ت و مقام معظم رهبری بر کمک به 
تولیدکنندگان داخلی در راستای حداکثرسازی تولید داخل برای کاهش وابستگی 

کشور به خصوص در حوزه های استراتژیک تاکید فراوان کرده اند.
در این میان، بررسی تجربه کشورهای پیشرو در امر تولید و صادرات محصوالت 
کش��اورزی نش��ان می دهد که یکی از دالیل اصلی موفقیت این کشورهای در این 
حوزه، ایج��اد مدیریتی واحد در بخش های تولید و تجارت محصوالت کش��اورزی 
است. به عنوان نمونه، کش��ور آمریکا که اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و 
همینطور صادرکنندگان محصوالت کش��اورزی در جهان است، این مدل مدیریتی 

را پیاده کرده است.
در کشور آمریکا وزارت کشاورزی متولی تولید محصوالت غذایی و کشاورزی و نیز 
مدیریت تنظیم بازار اس��ت. همچنین در حوزه واردات و صادرات نیز این وزارتخانه 
تصمیم گیری می کند. وظیفه تنظیم تجارت محصوالت کشاورزی در آمریکا برعهده 
س��ازمان خدمات خارجی کش��اورزی )Foreign Agriculture Services( در 

ذیل وزارت کشاورزی است.
س��ازمان تنظیم تجارت محصوالت کشاورزی در س��ال 1953 میالدی در ذیل 
وزارت کش��اورزی تأسیس ش��د. این س��ازمان در جهت کاهش تعرفه محصوالت 
کشاورزی و رفع هرگونه مانع تجاری کشورهای دیگر در برابر محصوالت آمریکایی 
ت��الش می کند. عالوه بر این مذاکرات تج��اری خدماتی از قبیل اجرای برنامه های 
حمای��ت از صادرات، کس��ب اطالعات و تس��هیل توافقنامه های تج��اری در حوزه 

کشاورزی نیز برعهده این سازمان است. تالش های این سازمان سبب شده است تا 
این کش��ور بتواند به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان محصوالت کشاورزی جهان 

تبدیل شود.
براساس آمارهای فائو، تراز تجاری مثبت این کشور در سال 2017 میالدی بیش 
از 480 میلیارد دالر اعالم  ش��ده اس��ت و سرانه تولید غذای اساسی آمریکا 2.2 تن 
محاسبه  شده است. این بدان معناست که با توجه به سرانه تولید 0.6 تن در ایران، 

این کشور 3.9 برابر ایران غذای اساسی تولید می کند.
در واق��ع، ممانعت از ضرر و زیان به تولید داخلی و حمایت واقعی و بلندمدت از 
مصرف کننده، تنظیم گری و نیز صادرات محور ش��دن به جای واردات محور شدن، 
حکم می کند تا بخش واردات نیز برعهده متولی تولید باشد. بخش تولید با در نظر 
گرفتن نیاز کش��ور و ظرفیت تولید بین بخش تولید و تجارت توازن برقرار می کند. 
این تجربه البته تنها مربوط به کش��ور آمریکا نیس��ت و بسیاری دیگر از کشوهای 
توس��عه یافته جهان همانند، استرالیا، فرانسه و کانادا نیز با ایجاد مدیریت واحد در 
بخش های تولید و تجارت محصوالت کشاورزی توانسته اند با تولید بیش از نیاز خود 

به صادرکنندگان تراز اول این محصوالت در دنیا تبدیل شوند.
اهمیت رونق تولید به خصوص در حوزه کشاورزی سبب شده است تا در ایران نیز 
در سال 1390، دولت و مجلس وقت، وزارتخانه ناکارآمد و وابسته کننده بازرگانی را 
در وزارتخانه صنایع و معادن ادغام کرده و با ایجاد تمرکز مدیریتی در حوزه تولید 
و تجارت، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را ایجاد کنند. پس از آن نیز با تصویب 
قانون تمرکز وظایف بخش کش��اورزی در س��ال 91، دومین گام جدی را در جهت 

حمایت واقعی از تولید و تولیدکننده برداشته شد.
ب��ا وجود دس��تاوردهای قانون تمرکز وظایف بخش کش��اورزی از جمله کاهش 
واردات محصوالت اس��تراتژیک کشاورزی و غذایی با این حال اما بیشتر از دو سال 
اس��ت که دولت به دنبال تفکی��ک این وظایف و تش��کیل وزارت بازرگانی )وزارت 
واردات( اس��ت. حاال قرار اس��ت این طرح مجدداً در دستور کار مجلس قرار بگیرد. 

طرحی که اگر تصویب شود تیر خالصی بر خودکفایی و رونق تولید در محصوالت 
کشاورزی خواهد بود.

آخرین تالش های دولت و موافقان آن در مجلس به سال گذشته برمی گردد که با 
مخالفت شورای نگهبان به دلیل تعیین تکلیف نکردن قانون تمرکز بخش کشاورزی، 
مجدداً به مجلس شورای اسالمی بازگشت. در همان زمان نیز مخالفت های زیادی 

با این طرح صورت گرفت.
در همین راستا، عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی و فراکسیون حمایت 
از تولید ملی با اشاره به فواید مهم قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، می گوید: 
»تا سه سال پیش در تأمین دانه های روغنی میزان خودکفایی ما حدود 4درصد بود 
اما هم اکنون بر اثر همکاری مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و تصویب قانون تمرکز 
خودکفایی، توان ما در تأمین روغن کش��ور براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی به 

14 تا 15درصد افزایش یافته است.«
به اعتقاد او، اساس��اً حرکت به س��مت تش��کیل وزارت بازرگانی، مبنای افزایش 

واردات را داشته است.
همچنین محمد ش��فیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 
نیز با اشاره به تبعات تشکیل وزارت بازرگانی به خصوص در بخش کشاورزی، گفت: 
»با اجرای قانون تمرکز، تمامی اختیارات بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی گرفته 
و به وزارت جهاد کش��اورزی عودت داده ش��د و احیای مجدد وزارت بازرگانی ضرر 

هنگفتی بر بدنه بخش کشاورزی وارد خواهد کرد.«
با توجه به آمارها و اظهارات فوق به نظر می رس��د که تفکیک دو بخش تولید و 
تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی س��بب افزایش واردات و به تبع آن وارد شدن ضربه 
سنگین بر پیکره تولید ملی به خصوص در حوزه کشاورزی آن هم در سال »جهش 
تولید« خواهد شد، چراکه تجربه نشان می دهد وزارت بازرگانی بدون در نظر گرفتن 
ظرفیت تولید در داخل کشور و توانایی کشاورزان داخلی اقدام به واردات بی رویه با 

ادعای تنظیم بازار می کند.

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی جریمه نقدی ارز ورودی را یک تا 
دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز 

را دو تا چهار برابر بهای ریالی تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلس��ه علنی روز یکشنبه، الیحه اصالح قانون 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز )ارجاعی از جلسه علنی( را تصویب کردند.
بناب��ر ماده 24 طرح اصالح قانون مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز، بند ت 

م��اده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصالح ش��د و به این ترتیب؛ 
جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی 
ارز خروج��ی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در 
سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به  عنوان 
جریمه نقدی أخذ می ش��ود. نمایندگان همچنین ماده 25 الیحه اصالح 
قان��ون مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز را بررس��ی و تصویب کردند و تبصره 

یک ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به این ترتیب اصالح شد؛ 
»عرضه یا فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب عالوه 
بر ضبط کاال به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود. 
چنانچه عرضه یا فروش کاالی قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی 
از قبیل ش��بکه اجتماعی، تارنما، پیامک یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب 

عالوه بر ضبط کاال به دوبرابر ارزش کاالی قاچاق محکوم می شود.«

دروازه های واردات در سال »جهش تولید« گشوده نمی شوند

پیامدهای احیای دوباره بازرگانی

با تصویب مجلس

جریمه ارز خروجی 4 برابر بهای ریالی آن تعیین شد

دوشنبه
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آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد
کاهش نرخ سود بین بانکی در سال 98

گزارش های آماری بانک مرکزی نش��ان می دهد که نرخ سود در بازار بین 
بانکی در سال 98 با طی روند نزولی به 18.95درصد کاهش یافته است.

بررس��ی های آماری پژوهش��کده پولی و بانکی بان��ک مرکزی از 
عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در س��ال 98 نش��ان می دهد که 
در س��ال 98 در مجموع 40 ه��زار و 341 فقره معامله در بازار بین 
بانک��ی به ارزش بیش از 186 میلی��ون و 888 هزار میلیارد ریال با 
محدوده نرخ 16 تا 23 درصد و با میانگین نرخ 18.95 درصد انجام 

شده است.
در سال 97 میانگین موزون نرخ سود 19.72 درصد بوده که در سال 98 
به 18.95 درصد رسیده است. نگاهی به روند ماهانه نرخ سود بانکی در سال 

98 نشان می دهد به  طور کلی روندی نزولی بر این نرخ حاکم بوده است.
بررس��ی وضعیت س��پرده گذاری بانک ها در بازار بی��ن بانکی حاکی از آن 
اس��ت که 51.12 درصد کل معامالت در س��ال 98 سهم بانک های مشمول 
اصل 44 با کمترین میزان سود یعنی 18.86 درصد بوده و بانک های دولتی 
نیز 28.87 درصد کل معامالت را به خود اختصاص داده اند که میانگین نرخ 

سود آن 19.06 درصد بوده است.
همچنین 18.58 درصد حجم معامالت سهم بانک های خصوصی و 1.43 

درصد نیز سهم موسسات اعتباری بوده است.
سهم سپرده پذیری بانک های خصوصی 60.91 درصد کل معامالت بوده و 
بانک های دولتی معادل 16.11 درصد، بانک های مشمول اصل 44، 13.43 
درصد و موسس��ات اعتباری 9.55 درصد کل معامالت را به خود اختصاص 

داده اند.
با مقایس��ه سهم س��پرده پذیری بانک ها در س��ال 98 نسبت به سال 97 
مش��اهده می ش��ود که س��هم بانک های خصوصی از س��پرده پذیری حدود 
4درصد رش��د داش��ته و س��هم بانک های دولتی و اصل 44 نسبت به سال 

گذشته کاهش یافته است.
بررسی ها نش��ان می دهد که در ابتدای سال گذش��ته میانگین نرخ سود 
معام��الت 19.81 درصد بوده که تا تیرماه روند نزولی را طی کرده و به نرخ 

19.36 درصد رسیده است.
در مردادماه با رش��د 13صدم درصدی به 19.49 درصد رسید که آخرین 
باری است که نرخ سود بین بانکی بیش از 19 درصد ثبت شده و بعد از آن 

نرخ سود روندی تقریبا نزولی پیدا کرده است.
براس��اس  آمار، در مهرماه نرخ س��ود بین بانکی به زیر 19 درصد رسید. 
در آذرماه نرخ س��ود بین بانکی به کمترین مقدار خود یعنی 18.32 درصد 
رس��ید. پس از آن روند نرخ س��ود در دی و بهمن ماه با افزایش محدودی 
در س��طح 18.47 درصد و 18.44 درصد قرار گرفت، نرخ سود در بازار بین 

بانکی در اسفندماه 18.34 درصد بوده است.

جهانگیری در نشست با مدیران بانکی مطرح کرد
خط قرمز دولت در عدم استفاده از منابع 

بانک مرکزی
مع��اون اول رئیس جمهور ب��ا تأکید بر اهمیت جایگاه نظ��ام بانکی و به 
وی��ژه بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در اقتصاد کش��ور گفت بانک 
مرکزی نقش محوری و تعیین  کننده در برنامه های اقتصادی کش��ور دارد و 
مدیران این بانک در جلس��ات تصمیم گیری و سیاست گذاری های اقتصادی 

حضوری موثر دارند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه با 
اعضای هیأت عامل بانک مرکزی و مدیران بانکی کشور، درگذشت رحیمی 
انارکی مدیرعامل فقید بانک مسکن و 80 نفر از کارکنان خدوم نظام بانکی 

به دلیل ابتال به کرونا را به خانواده های آنان تسلیت گفت.
جهانگیری ش��رایط پیش رو را شرایطی خطیر توصیف کرد و گفت: نظام 
بانکی در این ش��رایط دشوار، نقشی تعیین کننده  ای دارد و هر ایرانی دلسوز 
نس��بت به آینده کش��ور به نقش موثر نظام بانکی در اقتصاد کش��ور و حل 

مشکالت مردم معترف و آگاه است.
مع��اون اول رئیس جمهور با بی��ان اینکه از مهم ترین دغدغه های 
اقتصاددانان این اس��ت که دولت ممکن اس��ت در ش��رایط کسری 
بودجه به س��مت منابع بانک مرکزی برود، ادامه داد: هم در جلسه 
س��ران قوا و هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت درخصوص کسری 
بودجه دولت بحث و بررس��ی ش��د و عدم اس��تفاده از منابع بانک 

مرکزی به عنوان خط قرمز دولت مورد توافق قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه البته باید به واقعیت های پیش رو و مس��ائل 
دولت نیز توجه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: برخی افراد به گونه ای 
سخن می گویند که انگار دولت منابع سرشاری در اختیار دارد اما از 
آن استفاده نمی کند. کسانی که می خواهند در این زمینه اظهارنظر 
کنند باید از بودجه دولت و هزینه ها و درآمدها آگاهی کافی داشته 
باشند. دولت هزینه های متعددی نظیر حقوق کارکنان، هزینه های 
بهداش��ت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، نیروهای مسلح و 
سررس��ید اوراق مالی دارد که حتی یک روز هم نمی توان پرداخت 

این هزینه ها را به تأخیر انداخت.
به گفته جهانگیری، مهمترین جهت گیری دولت در س��ال 99 مثل سال 
98 کاهش هزینه ها است و در این زمینه سختگیری هایی اعمال شده و پس 

از این نیز اعمال خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور یکی از مهم ترین راهکارهای دولت برای جبران 
کس��ری بودجه را انتشار اوراق مالی دانست و گفت: دولت در سال جاری با 
پیش بینی هایی که بانک مرکزی انجام داده و با اس��تفاده از عملیات بازار باز 

به میزان قابل توجهی اوراق مالی منتشر خواهد کرد.
وی ادامه داد:  انتش��ار اوراق مالی به عن��وان مهم ترین برنامه دولت برای 
جبران کس��ری بودجه باید از س��وی تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت 
اقتصاد به صورت جدی دنبال ش��ود چراکه مجلس ش��ورای اسالمی نیز در 
قانون بودجه مجوز انتش��ار اوراق مالی ب��ه ارزش 80 هزار میلیارد تومان را 
صادر کرده که البته دولت در نظر دارد بیش از این میزان اوراق منتشر کند.
جهانگیری، یکی از برنامه های دولت را فروش و عرضه دارایی های 
خود در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: عرضه سهام شرکت شستا 
در همین راستا بوده و الزم است بانک های عامل نیز به شرکت های 
زیرمجموعه خود تکلیف کنند که دارایی هایشان را در بازار سرمایه 
عرض��ه کنند. وزارت اقتصاد و ش��ورای عالی ب��ورس نیز در همین 
راس��تا می توانند مجازات ها و جرایمی را نیز برای ش��رکت هایی که 
متعهد ش��ده اند 20 درصد سهام شناور خود را عرضه کنند و عرضه 

نکرده اند در نظر بگیرند.

بانکنامه

فرصت امروز: با گذش��ت 20 روز از بازگشایی بازار س��که از اول اردیبهشت ماه، 
قیمت س��که امامی یا همان س��که طرح جدید کمتر از 100 هزار تومان تا مرز 7 
میلیون فاصله دارد و این در حالی اس��ت که سکه تاکنون چنین سیر قیمتی را در 
تاریخ معامالت خود تجربه نکرده بود. در همین حال، آخرین گزارش ها از بازار سکه 
و طال نش��ان می دهد که دیروز قیمت همه قطعات س��که در بازار افزایش یافت و 
سکه امامی با 81 هزار تومان افزایش قیمت به 6 میلیون و 942 هزار تومان رسید. 
همچنین قیمت نیم س��که با رش��د 50 هزار تومانی از مرز 3 میلیون و 500 هزار 
تومان عبور کرد و قیمت هر قطعه ربع س��که هم با 30 هزار تومان رش��د به یک 

میلیون و 980 هزار تومان رسید. 
در آغاز بازگش��ایی بازار س��که در اول اردیبهش��ت ماه بعضی فعاالن بازار اعالم 
کردن��د که تمایل م��ردم به فروش مصنوعات طال در بازار افزایش یافته اما ش��اهد 
حضور مشتریان سکه برای خرید با هدف سرمایه گذاری در بازار هستند. البته هنوز 
مشخص نیست که با توجه به افزایش قیمت سکه این روند همچنان ادامه پیدا کند.

این روزها در بازار طال و سکه چه خبر است؟
کارشناسان، یک دلیل عمده رشد قیمت سکه را افزایش نرخ دالر اعالم می کنند. 
قیمت هر یک اسکناس سبز و آبی آمریکایی در بازار آزاد به 15 هزار و 900 تومان 
رس��یده و کمترین قیمت دالر در روز گذش��ته در بازار آزاد 15 هزار و 800 تومان 
بوده که همان نرخ بازگشایی بازار است. صرافی ملی نیز نرخ خرید دالر را 15 هزار 
و 850 تومان و نرخ فروش را 15 هزار و 750 تومان برای مردم اعالم کرده اس��ت. 
قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی  ملی 17250 تومان اعالم شده و قیمت خرید 
یورو نیز در این صرافی ها 17150 تومان بوده است. بهای یورو در بانک مرکزی نیز 

4599 تومان تعیین شد.
فعاالن بازار طال معتقد هس��تند که علت افزایش قیمت های داخلی علی رغم کم 
نوسان بودن قیمت های جهانی، از دو عامل نشأت می گیرد؛ اول اینکه در طول هفته 
گذش��ته قیمت سکه به باالترین رقم خود رس��ید که علت آن افزایش تقاضا برای 
خرید س��که امامی جهت سرمایه گذاری بود. عامل دوم نیز مرتبط با افزایش قیمت 
ارز است و این دو عامل سبب شد تا قیمت سکه در هفته گذشته حباب 270 هزار 
تومانی پیدا کند، در حالی که هفته پیشتر از آن حباب سکه در حدود 180 تا 200 

هزار تومان بوده است.
در هفته ای که گذشت، قیمت انس جهانی از 1688 دالر تا 1705 دالر در نوسان 

بود، البته بیش��ترین ثبات قیمت در محدوده 1702 تا 1705 بود و تنها یک روز و 
برای یک ساعت به 1688 دالر رسید، این در حالی است که هر گرم طالی 18 عیار 
در ابتدای هفته گذش��ته 630 هزار تومان قیمت گذاری ش��د، اما بهای آن در پایان 

هفته به 653 هزار تومان افزایش یافت.
سیر قیمت طال افزایشی خواهد بود

در همین زمینه، عباد محمدولی کارشناس بازار طال و سکه در گفتگو با فرارو با 
اشاره به اینکه قیمت ها در بازار در کوتاه مدت و بلندمدت افزایشی خواهد بود، گفت: 
به دلیل کاهش ارزش پول ملی، قیمت ها سیر صعودی به خود گرفته است، به بیان 
دیگر این س��که، طال، ارز و... نیس��ت که در حال افزایش است، بلکه این ریال است 
که در برابر سایر ارزهای بین المللی ارزش خود را از دست داده است، بنابراین با این 

وضعیت همواره قیمت ها در حال رشد خواهند بود.
او با تاکید بر اینکه بازار طال در رکود کامل به س��ر می برد، ادامه داد: این مسئله 
را که بازار با هجوم مردم برای فروش طال و جواهر روبه رو ش��ده را تایید نمی کنم، 
شاید مردم برای نیاز های اقتصادی و یا تهیه نقدینگی برای حضور در بورس طال و 
سکه خود را به فروشند، اما اینکه ما از لفظ هجوم بخواهیم استفاده کنیم، به اعتقاد 

بنده درست نیست و خرید و فروش عادی بوده که همیشه نیز وجود داشته است.
محمدول��ی با بیان اینکه دیگر طال و جواهر آن جاذبه س��ابق را برای 
مردم به همراه ندارد، افزود: به دلیل اتفاقاتی که طی این چند ساله رخ 
داده، بازار طال دیگر به مانند س��ابق رونق ندارد، این در حالی اس��ت که 
بانک مرکزی برای حفظ دارایی های خود آنها را به طال تبدیل می کند، 
اما مردم دیگر این امر برای شان جذاب نیست. دلیلش نیز بحث مالیات 
بر ارزش افزوده است که باعث شده، خرید و فروش طال با افت فاحشی 

روبرو شود و کسب و کار طال در چندین سال گذشته از رونق بیفتد.
این کارش��ناس بازار طال با اشاره به اینکه سیاست گذاری غلط باعث این اتفاقات 
در بازار طال شد، گفت: با توجه به اینکه دیگر مردم آنچنان به طال به عنوان پشتوانه 
س��رمایه خود نگاه نمی کنند، به تبع آن نیز کسب و کار صنف طال نیز در رکود به 
سر می برد. ما در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حرفی نداریم و در این 
زمینه قانون باید اجرا ش��ود، اما صحبت مان بر س��ر نحوه اجرای قانون است و تنها 

حرف ما در این موضوع است.
محمدولی با بیان اینکه قیمت اونس در بازار جهانی نیز همچنان س��یر صعودی 

خواهد داشت، خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه در حال حاضر هزینه استخراج 
طال با افزایش روبرو بوده و از س��وی دیگر تقاضا برای آن نیز زیاد ش��ده است، باید 
منتظر افزایش قیمت تدریجی این فلز گرانبها در بازار های جهانی باشیم. این مسئله 
در بازار داخلی نیز تاثیرگذار اس��ت و موجبات افزایش قیمت طال، جواهر و سکه را 

فراهم خواهد کرد.
می توان از صنعت طال 8 میلیارد دالر درآمدزایی کرد

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه صنع��ت طال و جواهر پتانس��یل بس��یار زی��ادی برای 
سرمایه گذاری دارد، اضافه کرد: ما در این زمینه کار اصولی انجام نداده ایم و بازار 80 
میلیونی کشور خود را در اختیار رقبا قرار داده ایم. از سوی دیگر در زمینه صادرات 
نیز هیچ گونه برنامه ریزی درستی انجام نشده است، در این رابطه ما اگر همت کنیم 
و برنامه داش��ته باش��یم، می توانیم حدود نیم درصد از گردش صنعت طال و جواهر 

دنیا را به دست آوریم.
محمدول��ی ادام��ه داد: این نی��م درصد بالغ ب��ر 8 میلی��ارد دالر خواهد بود که 
اش��تغال زایی 250 تا 300 هزار فرد را تضمین خواهد کرد. از سوی دیگر پتانسیل 
این موضوع در کشورمان وجود دارد، اما این اقدام نیاز به حمایت دولت دارد که باید 
در این زمینه راهبرد های درست و مشخصی را اتخاذ کند. این در حالی است که ما 
برای هیچ کدام از صنایع مولد و ارزآور خود برنامه نداریم و این کار باعث ش��ده که 

این تورم باال بر اقتصاد کشور حکم فرما شود.
این کارشناس بازار طال با اشاره به اینکه امروز تنها بازار سرمایه است 
که برای مردم جذابیت دارد، تصریح کرد: س��هام بازار موقتی اس��ت که 
یک روزی دیگر س��ودده نخواهد بود و بعد از آن نیز مردم ممکن اس��ت 
یک بازار دیگر را برای س��رمایه گذاری انتخاب کنند بنابراین اگر در این 
رابطه برنامه ریزی درس��ت وجود داشته باش��د، می توان این نقدینگی ها 
را ج��ذب کرد و در امور تولیدی و مولد ب��ه کار گرفت، نه اینکه آنها به 

بازار های سوداگرانه وارد شوند و باعث کاهش ارزش پول ملی شوند.
او در پای��ان با بیان اینکه دولت باید به س��مت حمایت از صنای��ع مولد و ارزآور 
حرکت کند، گفت: با توجه به اینکه این فضا در کش��ور وجود دارد تا با تکیه بر آن 
ی��ک رونق واقعی ایجاد کرد، اما این مس��ئله تنها به یک مدیریت، تعیین راهبرد و 
برنامه نیاز دارد تا سمت و جهت بگیرد. در غیر این صورت هر روز باید شاهد افزایش 

نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به اینکه سیس��تم بانکی کش��ور محور موثر و 
تاثیرگذار در اقتصاد کشور است، گفت علی رغم تحریم های ظالمانه و انتظار دشمنان 
برای فروپاشی اقتصاد، خوشبختانه با تصمیم های صحیح مجموعه اقتصادی دولت و 
بانک مرکزی در حال حاضر شاهد ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی غیرنفتی بوده ایم 

و براساس برنامه ریزی  های الزم حمایت از تولید در اولویت قرار دارد.
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه »نظام بانکی و جهش تولید« 
ک��ه با حضور مع��اون اول رئیس جمهوری، مدیران عام��ل بانک ها و اعضای هیأت 
عامل در بانک مرکزی برگزار ش��د، اقدام ها و دس��تاوردهای بانک مرکزی در حوزه 
های »سیاس��ت پولی«، » اعتب��اری«، » ارزی« و »نظام های پرداخت« را تش��ریح 
کرد و گفت: این دس��تاوردها با تالش و کوش��ش مجموعه نظام بانکی و در س��ایه 
سیاس��تگذاری صحیح بانک مرکزی به دست آمده اس��ت و در صورتی که از نظام 

بانکی حمایت شود، دستاوردهای سترگ تری در آینده شاهد خواهیم بود.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار درخصوص سیاس��ت های اعتباری بانک مرکزی با 
تاکید بر اینکه براس��اس این سیاس��ت گذاری به موضوع تولید توجه ویژه ای ش��ده 
است، گفت: بانک مرکزی گام های موثری از جمله اعطای تسهیالت به شرکت های 
پیشران، بنگاه های کوچک و متوسط و شرکت های دانش بنیان در جهت حمایت از 
این بخش برداش��ته است و در همین راستا نیز به تأمین سرمایه بنگاه ها و زنجیره 

تولید نگاه و حمایت ویژه ای شده است.
همتی س��پس به دستاوردهای حوزه سیاست های پولی بانک مرکزی پرداخت و 
گفت: مهمترین سیاست پولی مهار تورم و کنترل روند آن بوده است و این دستاورد 

علی رغم شرایط تحریم و وضعیت خاص فروش و قیمت نفت به دست آمده است.
او درخصوص تصمیم ها و سیاست های اتخاذشده به منظور تامین صحیح کسری 
بودج��ه ب��دون تاثیر در نرخ تورم اف��زود: برای تامین کس��ری بودجه، تصمیم ها و 
برنامه های خوب و مناس��بی اندیش��یده و در حال اجراست که نمونه آن تصمیم به 
فروش اوراق بدهی برای تأمین کس��ری بودجه و استفاده از مکانیزم بازار باز توسط 

بانک مرکزی است که در 60 سال گذشته بی سابقه است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در زمینه سیاس��ت های 
پولی ابزار قوی و مناس��بی در اختیار دارد، گفت: بازار باز مکانیزمی اس��ت که بانک 
مرک��زی برای مدیریت بازار پول از آن به خوبی بهره گرفته اس��ت و خوش��بختانه 
بانک ها و موسس��ات اعتباری نیز بدون فش��ار و ابزار دستوری، همراهی مناسب و 
مطلوبی با سیاس��ت های بان��ک مرکزی در این زمینه داش��ته اند که جای تقدیر و 

تشکر دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بانک محور بودن اقتصاد باید اصالح 
شود، ادامه داد: درحال حاضر مانده تسهیالت بانکی 2هزار میلیارد تومان است که 
نزدیک 90درصد تامین مالی کشور به حساب می  آید و خوشبختانه اقبال خوبی به 
بازار سرمایه شده است و جا دارد که نقش بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.

به گفته وی، البته در بازار س��رمایه مس��ئوالن محت��رم باید اقدامات 
احتیاط��ی الزم را در نظر بگیرند تا با مدیریت مناس��ب ش��اهد رش��د 

مطمئن و منطقی آن باشیم.
رئی��س کل بان��ک مرکزی در حوزه ارزی نیز گف��ت: علی رغم کاهش 

درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم های ظالمانه و کاهش ش��دید قیمت 
نفت، وضعیت ذخایر اس��کناس ارزی مناسب و در تاریخ کشور بی سابقه 
است، ضمن آنکه برای تامین کاالهای اساسی تمهیدات الزم پیش بینی 

شده و مشکلی وجود ندارد.
همتی به دس��تاوردهای ح��وزه فناوری ه��ای نوین پرداخت و گف��ت: در حوزه 
نظام های پرداخت اقدامات مناسبی انجام شده است که مهمترین آن کنترل جدی 
بر گردش پول ملی و جلوگیری جدی از پولشویی و اقدامات سفته بازانه در بازارهای 
مختلف به ویژه بازار ارز اس��ت و در مقابل، این گردش پول در خدمت فعالیت های 

مولد اقتصادی قرار گرفته است.
او همچنین درخصوص حمایت های بانک مرکزی از فضای کس��ب و کار در پی 
شیوع ویروس کرونا تاکید کرد: در مبارزه با آثار اقتصادی و معیشتی شیوع ویروس 
کرونا سیس��تم بانکی در خط مقدم قرار دارد و علی رغم شرایط سخت اقتصادی با 
برنامه ریزی های الزم تس��هیالت حمایتی از محل اعتب��ار 75 هزار میلیارد تومانی 
در اختیار اقش��ار آسیب دیده قرار گرفته اس��ت و با برنامه ریزی های انجام شده این 
تس��هیالت به فعاالن حوزه کس��ب و کار و تولید پرداخت می  ش��ود و همین امروز 

دستورالعمل مربوط به وام بنگاه ها صادر شد.
گفتنی است در این جلسه، مدیران عامل بانک های ملی، پارسیان، سپه، پاسارگاد، 
ملت و کش��اورزی به نمایندگی از مدیران عامل بانک های کشور به بیان دغدغه ها 
و مش��کالت شبکه بانکی پرداختند و پیشنهادات خود برای تحقق جهش تولید در 

سال 99 ارائه کردند.

همتی در حضور جهانگیری مطرح کرد

دستاورد ثبات اقتصادی علی رغم شرایط تحریمی

قیمت سکه با گذشت کمتر از یک ماه از بازگشایی بازار به آستانه 7 میلیون تومان رسید

تحوالت سکه و طال در سال 99

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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از بازی های ویدئویی  تا برنامه های تماس آنالین
کرونا بازار بعضی ها را سکه کرد 

با وجود بحران اقتصادی جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا، بعضی از 
شرکت ها رشد و سود عجیب و غریبی داشته اند؛ مانند شرکت  سازنده 
بازی  »کال آو دیوتی« یا نرم افزار »زوم«. در این زمینه، سی ان ان بیزینس 
می نویسد: »همه گیری ویروس کرونا برای کسب وکارها، شوم و ترسناک 
است. اخراج های گسترده و مرخصی های اجباری، باعث شده که فقط 
در آمریکا، 21 درصد از کل نیروی کار درخواست بیمه بیکاری بدهند. 
اقتصاددانان می گویند که حاال اقتصاد این کشور در رکود است. حتی با 
وجود اینکه برخی از ایالت ها در حال بازگشت به کار هستند، برخی از 
شغل های از دست رفته، ممکن است که هیچ وقت برنگردند. اما در این 
شرایط، برخی از کسب وکارها به دلیل تغییر شدید رفتار مصرف کنندگان 
رونق گرفته اند.« در این بین، ماندن در خانه، بازار بازی های ویدئویی را 
داغ تر از همیش��ه کرده است. »کال آو دیوتی« بازی ویدئویی است که 
در ایران نیز مانند جهان، هواخواهان بسیاری دارد. حاال شرکت سازنده 
این بازی »Activision Blizzard« اعالم کرده است: »فروش نسخه 
جدید این بازی با عنوان »جنگ مدرن« که سال گذشته منتشر شد، 
در سه ماهه اول س��ال 2020 نسبت به 2019، 21 درصد رشد کرده 
 Electronic« و به 1.52 میلیارد دالر رس��یده است.« درآمد شرکت
Arts« نیز که بازی های مش��هور و محبوبی مانند فیفا و س��یمس را 
س��اخته، 12درصد رشد کرده اس��ت. همچنین در شرایطی که مردم 
امکان دیدارهای حضوری را ندارند، برنامه های موبایلی که امکان تماس 
تصویری و به خصوص تماس های گروهی را دارند، رش��د چشمگیری 
کرده اند. »زوم« برندی اس��ت که بزرگ ترین رشد ناگهانی را در جهان 
داش��ته است. این برنامه که ابزاری برای کنفرانس ویدئویی است، تنها 
در یک روز میزبان 300 میلیون نفر در جلسات ویدئویی بوده است. در 
سه ماهی که از سال 2020 گذشت، سهام این شرکت 120درصد رشد 
کرد. ویروس کرونا همچنین باعث ش��ده رعایت بهداشت و تمیزکردن 
منازل، چندین برابر نس��بت به روزهای عادی و بسیار شدید شود. در 
این ش��رایط، نیاز به وسایل بهداشتی اوج گرفته است. فقط در آمریکا 
شرکتی با اسم » Clorox« که لوازم بهداشتی می فروشد، 32 درصد 
بیشتر از پارسال وسایل تمیزکننده فروخته است. همچنین در شرایطی 
که میلیاردها نفر از مردم، در خانه قرنطینه شدند و بسیاری دورکاری 
می کنن��د، وقت زیادی برای فک��ر کردن به دکوراس��یون خانه دارند. 
»Wayfair« شرکتی مبتنی بر وب است که لوازم خانگی را به صورت 
آنالین می فروشد. این پلتفرم دیجیتالی که 14 میلیون نوع لوازم خانگی 
را عرضه می کند، در ماه آوریل امس��ال 120درصد بیش��تر از پارسال 
فروش داشته اس��ت. این خرده فروشی آنالین اعالم کرده است که در 
سه ماهه  نخست امسال، رشد چشمگیری در »سفارش های تکراری و 
جدید« مش��تریان داشته و تعداد سفارش های آن با رشد 21درصدی، 
به نزدیک 10 میلیون س��فارش رسیده است.   بنابراین با تغییر سبک 
زندگی و سبک کاری در سراسر جهان، بازار بعضی ها سکه شده است.

آسیب شناسی شیوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش 
خصوصی

ETFها ضربه گیر حباب های بازار سرمایه 
هستند

یکی از موضوعات بحث برانگیز در دوره دولت های گذش��ته، شیوه 
واگذاری ش��رکت های دولتی به بخش خصوص��ی بود؛ به طوری که 
باعث ش��د تصویری منفی از خصوصی س��ازی در ذهن مردم شکل 
گیرد و بازخورد منفی مردم به آن سیاست ها باعث شد دولت پرونده 
بازار س��رمایه را بدین منظور روی میز ق��رار دهد که صاحب نظران 
ب��ر این باورند ETFه��ا، ضربه گیری برای تش��کیل حباب در بازار 

سرمایه هستند.
سعید اسالمی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در گفت وگو با ایسنا، 
در این باره گفت: با وجود آنکه فعاالن بازار سرمایه نگرانی هایی نسبت 
به اثرات این سیاست دولت بر روند قیمت گذاری کلی در بورس دارند، 
اما صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( فوایدی هم 
برای دولت و مردم و هم برای بازار سرمایه دارد و در کل به نظر می رسد 

دولت مسیر درستی را برای واگذاری اموال در پیش گرفته است.
او ادام��ه داد: ش��یوه واگ��ذاری ام��وال دولت��ی در قال��ب صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF(، دارای نکات مثبت زیادی 
اس��ت، اما مثل هر سیاست دیگری نکات منفی یا ابهاماتی نیز ممکن 

است داشته باشد.
این عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه مهم ترین نکته مثبت 
این اقدام دولت، این است که باالخره برای فرآیند واگذاری اموال دولتی 
راه حلی پیدا ش��د، توضیح داد: این واگذاری ها مشخصأ در جمع آوری 
نقدینگی در س��طح جامعه و عمیق تر شدن بازار سرمایه نقش مهمی 
را ایفا می کند و باعث می ش��ود عده بیش��تری از مردم در بازار سرمایه 

مشارکت داشته باشند.
به گفته اسالمی، همچنین امکان مشارکت مردم از طریق غیرمستقیم 
نیز فراهم شده است و می توان تأمین منابع مالی دولت را به عنوان یکی 

از مزایای این طرح اشاره کرد.

ارتباطات

ش��اخص بورس که در اولین روز هفته برای نخس��تین بار وارد کانال 
یک میلیون واحدی شده بود، در روز یکشنبه هم روند صعودی خود را 
ادامه داد و در مدار یک میلیون واحدی باقی ماند. ش��اخص کل در این 
روز 23 هزار و 75 واحد رش��د کرد و در ارتفاع یک میلیون و 43 واحد 
ایس��تاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با پنج هزار و 497 واحد افزایش به 
324 هزار و 878 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با س��ه هزار و 647  
واحد رش��د به 215 هزار و 560 واحد رس��ید. در معامالت روز یکشنبه 
بی��ش از 6 میلیارد و 949 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 

ارزش 113 هزار و 232 میلیارد ریال داد و ستد شد. 
مهمترین نمادهای روز یکشنبه بورس

نمادهای ف��والد مبارکه اصفهان )فوالد( با دو هزار و 696 واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با دو هزار و 68 واحد، س��رمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا( با یک هزار و 536 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با یک هزار و 272 واحد، بانک ملت )وبملت( با یک هزار و 269 
واح��د و معدنی و صنعت��ی چادرملو )کچاد( با یک ه��زار و 248 واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند
در نقطه مقابل نیز نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( 
با دو هزار و 720 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 788 واحد، نفت و 
گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 614 واحد، فوالد خراسان )فخاس( با 
275 واحد، پتروشیمی جم )جم( با 254 واحد، سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی )وصندوق( با 204 واحد، صنایع شیمیایی ایران )شیران( با 
192 واحد و خدمات انفورماتیک )رانفور( با 188 واحد، بیشترین تاثیر 

منفی را بر شاخص بورس گذاشتند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، ف��والد مبارکه اصفهان، بانک تجارت، 
سرمایه گذاری خوارزمی، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، پاالیش 
نف��ت اصفهان و گلوک��وزان از جمل��ه نمادهای پربینن��ده بودند. گروه 
ش��یمیایی نیز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
752 میلیون و 480 هزار برگه س��هم به ارزش 16 هزار و 50  میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس ه��م بیش از 169 واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کانال 11 هزار و 683  واحد ثابت ماند. در این بازار سه میلیارد و 387 
میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از 57 هزار و 414  میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
نماده��ای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی ذوب 
آهن اصفه��ان )ذوب(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، بیمه پاس��ارگاد 

)بپاس( و پاالیش نفت الوان )شاوان( بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
این بازار داشتند. همچنین نمادهای تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 
پتروشیمی تندگویان )شگویا(، سرمایه  گذاری صبا تامین )صبا(، صنایع 
ماش��ین های اداری ای��ران )مادیرا(، گروه توس��عه مالی مه��ر آیندگان 
)ومهان(، توس��عه و عمران اس��تان کرمان )کرم��ان( و جنرال مکانیک 

)رنیک( مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس شدند.
بازار های سرمایه گذ اری دارای هم گرایی هستند

اگرچه کارشناس��ان ب��ورس از مدت ها قبل، ورود ش��اخص بورس به 
کانال یک میلیون واحد را برای بازار یک مقاومت می دانس��تند و معتقد 
بودند برای شکس��ته ش��دن مقاومت این کانال ب��ازار اصالحی را تجربه 
خواهد کرد، اما س��رانجام روز شنبه و بعد از اصالحی کوتاه در بازار طی  
هفته گذشته به کمک حجم گسترده نقدینگی، دماسنج بازار سرمایه از 

سد یک میلیون واحد نیز عبور کرد.
در همین زمینه، وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه 
خوارزم��ی در گفتگو با فرارو ب��ا بیان اینکه در اقتص��اد ایران بازار های 
س��رمایه گذ اری دارای هم گرایی با یکدیگر هس��تند، گف��ت: با توجه به 
اینکه همیش��ه یک تقدم و تاخر در رشد بازار های مختلف وجود داشت، 
به نظر می رس��د نظم این مس��ئله به هم خورده، به بیان دیگر بازار های 
طال، ارز، خودرو، مس��کن و س��هام حداقل با یک تاخیر یک تا دو ساله 
نسبت به هم رشد را تجربه می کردند، اما باید گفت: این نسبت ها تغییر 

پیدا کرده است.
ب��ه گفته وی، در بی��ن این بازارها، ارز پیش نگر ب��ود و زودتر از همه 
رشد را تجربه می کرد، بعد از آن بازار طال بود و سپس خودرو که با یک 
وقفه ش��ش ماه حرکت را آغاز می کرد، در ادامه نیز بازار های مس��کن و 
س��هام که به ترتیب با یک وقفه یک و دوساله افزایش قیمت را استارت 
می زدن��د، ام��ا به نظر می رس��د عملکرد اخیر بورس ای��ن وضعیت را از 
اس��اس به هم ریخته است. شقاقی با تاکید بر اینکه دالر از ابتدای سال 
97 تاکنون رش��د 4 برابری را تجربه کرده اس��ت، گفت: بازار های طال، 
مس��کن و خودرو نیز این نسبت 4 برابری را تجربه کردند، اما بورس در 
حدود 14 ماه گذشته روندی را طی کرده که بسیار بی نظیر بوده و رشد 
صعودی آن بسیار شتابان بوده است، در این رابطه نکته مهم آن نیست 
که تا چه زمانی بورس رش��د می کند، بلکه با اهمیت تر از آن، این است 
که آیا نقش بورس تغییر کرده و این بازار س��هام اس��ت که برای س��ایر 

بازار ها عالمت برای افزایش را صادر می کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تمام نگرانی من این است با رشد شتابان 

بورس، این موضوع برای تمام بازار های سرمایه ای که به آنها اشاره شد، 
س��یگنال باشد و این بازار ها هم بخواهند به اندازه بازار سهام رشد کنند 
که آن زمان موضوع بس��یار نگران کننده می شود، برای فهم بهتر قضیه 
توجه کنید که ش��اخص کل بورس در فروردین 97، 96 هزار واحد بود، 
در فروردین 98، 181 هزار واحد و در ابتدای امس��ال 521 هزار واحد، 

اما امروز شاخص از مرز یک میلیون واحد عبور کرده است.
بازدهی 9۰درصدی بورس از ابتدای سال تاکنون

به اعتقاد این اقتصاددان، این امر بدان معناس��ت که بورس یک رشد 
ش��ارپی را دو م��اه فروردین و اردیبهش��ت تجربه کرده اس��ت، در این 
رابطه بازدهی بورس طی س��ال 98، 188درصد و در دوماهه 99 بالغ بر 
90درصد بوده اس��ت، این در حالی اس��ت که شاخص کل بورس تهران 
بیش از 10 برابر ش��ده، این مس��ئله نش��ان دهنده آنکه بورس بیش از 

بازار های دیگر رشد شارپی و شتابان را تجربه کرده است.
او ب��ا بیان اینکه بازار های دیگر طی این دوس��ال افزایش قیمت چهار 
برابری را تجربه کردند، اما شاخص کل بورس از همین ابتدای سال 99 
تاکنون بیش از 5 برابر ش��ده اس��ت، گفت: این نقدینگی فزاینده ای که 
در بازار بورس وجود دارد به مانند یک آب پرفش��ار عمل می کند، اما به 
دلیل اینکه حوض بورس کوچک اس��ت این نقدینگی س��رریز می کند و 

برای خرید سهام صف خرید تشکیل می شود.
ش��قاقی با اشاره به اینکه روزانه سه میلیارد دالر نقدینگی وارد بورس 
می ش��ود، تصریح کرد: این روز ها قیمت سهام بس��یاری از شرکت های 
کوچک چندین برابر ش��ده که این موضوع نش��ان دهنده آن اس��ت که 
عمق بازار س��رمایه بس��یار محدود اس��ت، با توجه به این موضوع، باید 
عمق بورس افزایش پیدا کند، تا این به نقدینگی پاس��خ داده ش��ود، از 
س��وی دیگر قیمت سهام بسیاری از شرکت ها از ارزش ذاتی آنها بیشتر 
اس��ت، در ابتدای سال گفته می ش��د، تنها 20درصد از شرکت ها قیمت 
سهام ش��ان باالتر از ارزش ذاتی آنهاست، اما امروز و بعد از رشد شارپی 
بورس باید گفت، قیمت سهام بیش از 80درصد شرکت های بورس بیش 

از حد خود افزایش یافته است.
او همچنین با بیان اینکه امروز ارزش بازار س��هام عدالت بین 400 تا 
500 هزار میلیارد تومان اس��ت، گفت: با توجه به اینکه قرار است سهام 
عدالت آزادس��ازی شود، این موضوع می تواند عمق بورس را بیشتر کند، 
اما به دلیل اینکه در صورت آزادسازی عرضه سهام بیشتر می شود، این 
ام��ر باید به ص��ورت تدریجی و پلکانی صورت گیرد تا عرضه و تقاضا در 

بورس نیز برهم نریزد.

معنا و مفهوم شاخص یک میلیونی بازار سهام

بورس در مدار یک میلیونی باقی ماند
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چالش های صنعت قیر سد راه تولید و 
صادرات

عضو هی��ات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی 
با بیان اینکه در حال حاضر 357 واحد تولیدی در کشور وجود 
دارد که مجوز تولید و صادرات قیر را اخذ کرده اند، گفت از این 
تعداد شرکت حدود 15درصد فعال بودند که متاسفانه تعلل در 
بازپرداخت مطالبات شرکت ها موجب شد تا تعداد قابل توجهی 
از تولیدکنندگان قیر اس��تاندارد، تعطیل ش��وند و س��رمایه در 

گردش آنها نزد وزارت راه بلوکه شده است.
وحی��د ش��یخی در گف��ت و گ��و با ایس��نا، ب��ا بی��ان اینکه 
بزرگ ترین چالشی که اکنون با آن دست و پنجه نرم می کنیم، 
ارزان فروشی نرخ قیر است، اظهار کرد: دلیل این مسئله قرارداد 
پرمیوم پاالیش��گاه اصفهان است که باید نرخ معامله شده بازار 
ب��ه صورت میانگین در قرارداد لحاظ ش��ود که متاس��فانه نرخ 
معامله کف اس��ت و این تف��اوت نرخ معامله موجب می ش��ود 
تولیدکنندگان دیگر به نس��بت خریداران پاالیش��گاه اصفهان 
تفاوت زیادی داش��ته باش��د و ما در بازار شاهد دو نرخی بودن 

قیمت قیر باشیم.
وی با بیان اینکه این مس��ئله موجب می ش��ود گاهی برخی 
تولیدکنندگان مجبور شوند کیفیت کاالی خود را تغییر دهند، 
افزود: ای��ن موضوع به کیفیت و برند قیر ایران آس��یب زیادی 
وارد می کند چراکه دو نرخی بودن موجب می شود مشتری های 
خارجی نیز نسبت به بازار قیر ایران بی اعتماد شوند و بازار قیر 

ایران اصالت خود را از دست بدهد.
عضو هیات مدیره اتحادی��ه صادرکنندگان فرآورده های نفتی 
تصریح کرد: مس��ئله بعدی موضوع ارزش گذاری گمرک است، 
زمانی که نفت خام 70درصد ارزش خود را از دست داده است، 
باید در ارزش  گذاری ه��ای گمرگی نیز نرخ های جدید را لحاظ 
کنیم و باید به گونه ای باش��د که 25درصد از ارزش گذاری های 

فرآورده ها را به عنوان ارزش گمرکی لحاظ کنیم.
شیخی افزود: عالوه بر این نباید برای شرکت ها تعهدات ارزی 
غیرقابل انجام ایجاد ش��ود و اگر یک ش��رکت تولیدی بازرگانی 
ص��ادرات انجام می دهد، ب��ه میزان و نرخ واقع��ی که صادرات 
انجام داده است، بازگشت ارز را انجام دهد. در واقع این دومین 

معضلی است با آن دست به گریبان هستیم.
وی س��ومین چالش در این صنعت را برگش��ت مالیات ارزش 
افزوده دانست و افزود: اداره مالیات و بانک مرکزی در تعهدات 
ارزی برگش��ت ارز را مدنظر قرار می دهند و در برگشت مالیات 
ارزش اف��زوده کاالهای صادراتی تعل��ل می کنند که این تعلل 
صدمه بس��یار جدی به پیکره تولید وارد می کند و س��رمایه در 
گردش شرکت های تولیدی نزد اداره مالیات ارزش افزوده بلوکه 

می شود.
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی یکی دیگر از مس��ائل این است که پاالیشگاه های مختلف 
باید بتوانند قوانین ماده اولیه را برای تمام ش��رکت ها یکس��ان 
کنند و به صورت مدت دار در اختیار ش��رکت ها قرار دهند و با 
توجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم، شرکت ها باید ابزار 
و امکانات کافی داشته باشند و مواد اولیه را به صورت مدت دار 
در اختیار داش��ته باشند که این مس��ئله تاکنون اتفاق نیفتاده 

است و ما توقع داریم که این مهم محقق شود.
شیخی با اش��اره به آخرین وضعیت صادرات قیر، اظهار کرد: 
مدتی اس��ت که آمار دقیق صادرات بنا به دالیل خاص کش��ور 
در اختی��ار ما قرار نمی گیرد ولی آنچه ک��ه از حجم عملیات و 
مش��کالت موجود نمایان می ش��ود، بیانگر کاهش صادرات قیر 

است.

صادرات 6 هزار و 5۰۰ تن تخم مرغ در ۲ ماهه 
امسال

رئی��س هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران گفت 
هم اکن��ون هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 7 هزار تومان اس��ت، 
در حالی که قیمت مصوب س��تاد تنظیم بازار، پارس��ال 7 هزار و 

740 تومان بود.
ناصر نبی  پور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینکه بازار تخم مرغ تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون متوس��ط 

قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 7 هزار تومان است.
او قیمت تمام ش��ده ه��ر کیلو تخم مرغ را 11 ه��زار تا 12 هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت که قیمت کنونی هر 
کیل��و تخم مرغ 740 تومان کمتر از قیمت مصوب س��ال گذش��ته 

است.
نبی پ��ور درباره آینده بازار تخم مرغ بی��ان کرد: طبق روال همه 
ساله قیمت تخم مرغ در ماه رمضان به سبب کاهش تقاضا در بازار 

داخل و صادرات با روند نزولی در بازار روبه رو شده است.
رئی��س هیأت مدیره اتحادی��ه مرغ تخم گذار ب��ا انتقاد از کمبود 
نهاده ه��ای دامی در واحد های مرغ��داری گفت: در حال حاضر هر 
کیلو ذرت با نرخ 2 هزار و 500 تا 2 هزار و 600 تومان و کنجاله 
س��ویا با نرخ 5 هزار تومان در اختی��ار مرغداران قرار می گیرد، در 
حالی که هر شانه تخم مرغ را با نرخ 14 هزار تومان درب مرغداری 

نمی خرند.
او با بیان اینکه مش��کلی در تولی��د تخم مرغ وجود ندارد، گفت: 
با وجود تراکم باالی مرغ در واحد های مرغداری، اما کش��تارگاه ها 
به دلی��ل پایین بودن قیمت مرغ گوش��تی، از کش��تار آن امتناع 

می کنند.
این مقام مس��ئول تولید ماهیانه تخم م��رغ را 90 هزار تن اعالم 
کرد و افزود: با احتس��اب متوسط سرانه مصرف 12 کیلو تخم مرغ 
در س��ال، حداقل 200 هزار تن از میزان تولید، مازاد بر نیاز کشور 

است.
نبی پور در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ تصریح 
کرد: بنابر آمار س��ال گذش��ته 40 هزار تن و در دو ماهه امسال 6 
ه��زار و 500 تن تخم مرغ به بازار های هدف صادر ش��ده اس��ت و 

پیش بینی می شود تا پایان سال این رقم به 60 هزار تن برسد.

اخبـــار

صنعت حالل بیش از پنج دهه اس��ت که وارد بازارهای جهانی شده، این نشان 
تجاری تنها به خوراک محدود نماند و بعدها دیگر اقالم مانند پوشاک، دارو، لوازم 
بهداش��تی و آرایش��ی، خدمات مالی حالل و حتی گردشگری را نیز در برگرفته و 
اکن��ون به بخش مهمی در اقتصاد بین  الملل تبدیل ش��ده اس��ت، همچنین اخیرا 
شاهد رقابتی جهانی در این زمینه هستیم. رقم باالی گردش مالی در بازار حالل، 
بیانگر پتانس��یل باالی این صنعت به عنوان یکی از ابزار توس��عه برای کشورهای 

جهان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در این میان کشور های غیراسالمی همچون 
اس��ترالیا، نیوزیلند و برزیل گوی سبقت را از کشور های اسالمی در صنعت حالل 
ربوده اند و س��هم باالیی در این بازار را به خود اختصاص داده اند؛ صنعتی که اروپا 
به آن چش��م دوخته اس��ت. جمهوری اسالمی ایران هم شش سال پیش این برند 
حالل را در هیأت دولت مصوب و آن را به سازمان استاندارد اعالم کرد و در همین 
راس��تا کمیته ای در کمیس��یون بهداشت بر  نشان تجاری  حالل و صادرات آن در 

کشور تشکیل شد.
تمرکز اروپا بر بازارشناسی صنعت حالل

در حال حاضر کشورهایی که دین رسمی آنها نیز اسالم نبوده متوجه این بازار 

پرس��ود ش��ده اند و برای کس��ب بازار و درآمد بر بازارشناسی کشورهای اسالمی و 
محص��والت حالل متمرکز ش��ده اند. بازار محصوالت غذایی ح��الل در اروپا دارای 
ارزش��ی معادل با 100 میلیارد دالر تخمین زده ش��ده  است که این میزان شامل 
گوش��ت، غذای تازه و غذای بس��ته بندی شده اس��ت، که این میزان با حجم بازار 

جهانی با ارزشی نزدیک به 640 میلیارد دالر هنوز فاصله دارد.
از همی��ن رو مناف��ع مالی و ارزش رو به رش��د صنع��ت غذایی حالل 
موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان صنایع غذایی اروپا توجه جدی 
به آن داش��ته باشند و بخشی از محصوالت خود را به محصوالت غذایی 

حالل اختصاص دهند.
به دنبال رش��د روزافزون تقاضای مسلمین و غیرمس��لمین، غذاهای حالل که 
براساس ش��ریعت اسالمی تهیه شده اند، به سوی س��وپرمارکت های اروپایی روانه 
می ش��وند. یک فع��ال اروپایی در زمین��ه صنعت حالل به رویترز گفته اس��ت: ما 
مشاهده می کنیم که این تولیدات تنها مختص فروشگاه های خاص نبوده، بلکه در 

فروشگاه های مدرن نیز وجود دارند.
وی افزود: این ش��رکت اخیراً فروش سلس��له غذاهای گوشتی و یخ زده حالل را 
در فرانس��ه ش��روع کرده  اس��ت و هم اکنون نیز زنجیره های معروف نظیر تسکوی 

بریتانیا و کارفور فرانس��ه، تعداد وسیعی از تولیدات حالل را برای بازار فروش خود 
سفارش می دهند.

آسیای مرکزی نمونه ای موفق در صنعت حالل
کش��ورهای اس��المی در آسیای جنوب ش��رقی شروع به نش��ان دادن عالقه به 
توس��عه صنعت حالل کردند، هم برای بهبود رقابت خود را در بازارهای منطقه ای 
و جهانی و هم برای س��رعت بخشیدن و ارائه نوس��ازی اقتصادی قابل قبول برای 
مردم خود. شرکت ها در مالزی، تایلند، فیلیپین، برونئی و سنگاپور در میان اولین 

سرمایه گذارها در بخش حالل و با حمایت مستقیم دولت های خود بودند.
پیمان فلس��فی، مدیرکل حوزه نمایندگی ولی فقیه وزارت جهاد کش��اورزی در 
گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به نقش فرآورده های حالل در بازارهای جهانی اظهار کرد: صنعت 
حالل در دنیا در کشورهای اسالمی و غیراسالمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است 
ب��ه نحوی که بنابر آمار ارائه ش��ده حدود 4 هزار میلی��ارد دالر گردش مالی غذای 

حالل دنیاست.
وی افزود: امروزه عالوه بر کش��ورهای اسالمی، غیراسالمی و غیرمسلمان اقبال 

خوبی به غذای حالل از خود نشان می دهند.

ایران چه سهمی از بازار »حالل« دارد؟

 تجارت حالل فقط مواد غذایی نیست

وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات کاه��ش واردات به دلیل تعطیلی 
کارخانه های تولیدی در کش��ورهای تولیدکنن��ده ای مثل کره جنوبی و 
چین و احتمال احتکار بعضی از گوش��ی های وارداتی را دلیل آش��فتگی 

بازار موبایل دانست.
ب��ه گزارش ایس��نا، ب��ه دلیل ش��یوع کرونا در جه��ان و از یک طرف 
خانه نش��ینی مردم و از طرف دیگر تعطیلی بس��یاری از تولیدکنندگان 
گوش��ی، ساخت این کاال با مشکالتی همراه شده و در ایران هم مشکل 
واردات به این معضالت اضافه شد. همچنین در حالی که ادامه تعطیلی 
مراک��ز آموزش��ی و به تب��ع آن تمرکز بر آموزش آنالین در دانش��گاه ها 
و اس��تفاده از اپلیکیش��ن های آموزش��ی توس��ط دانش آموزان تقاضای 
موبای��ل را در بازار افزایش داده، کمبود جهان��ی کاال، باالرفتن نرخ ارز 
و بسته  ش��دن مرزها و محدودیت های ترانزیتی ب��رای واردات، منجر به 

گرانی این کاال شده است.
در این راس��تا یکی از کارب��ران توییتر از وزیر ارتباط��ات درباره بازار 
آش��فته موبایل پرس��ید. او به مشکل تخصیص ارز و ثبت سفارش اشاره 
کرده و گفت در ب��ازار دوبی قیمت برندها چندان تغییری نکرده اما در 
ب��ازار ایران بعضی از مدل های پرفروش تا 100درصد هم افزایش قیمت 

داشته است.
در پاس��خ به این اظهارات، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات- گفت: از وزیر صمت می پرس��م، اما احتماال به دلیل 
تعطیلی کارخانه ه��ای تولیدی در کش��ورهای تولیدکننده ای مثل کره 
جنوب��ی و چین، واردات کاهش دارد. البته تا دو روز پیش، آمار واردات 
نش��ان می داد که 1.4میلیون گوشی وارد ش��ده که روشن نشده است. 

شاید کمی هم احتکار باشد، البته اطمینان ندارم.

این در حالی که اس��ت که فعاالن بازار موبایل معتقدند قیمت گوشی 
متأث��ر از چند پارامتر اس��ت ک��ه در این مدت این پارامترها با مش��کل 
روبه رو و باعث ش��ده ورود کاال و عرضه موبایل کم ش��ود. از طرفی اگر 
بانک مرکزی و وزارت صمت امکان تخصیص ارز و ثبت سفارش را برای 
واردات گوشی فراهم کنند، بخشی از این مشکالت که مربوط به واردات 

است، حل می شود.
با وج��ود این، فعاالن بازار موبایل معتقدند در ش��رایطی که به دلیل 
ش��یوع کرونا در جهان، کارخانه های تولیدکننده با مشکل مواجه شدند 
و یا مش��کالت مربوط به حمل و نقل مانع ارس��ال کاال ش��ده، حتی در 
صورت حل مش��کالت داخلی هم قیمت گوش��ی به دوران قبل از کرونا 
برنمی گردد و تنها در صورتی که ش��رایط در جهان عادی شود، می توان 

انتظار داشت که بازار موبایل هم به حالت عادی خود برگردد.

مدیر ارشد اجرایی ش��رکت هواپیماسازی بوئینگ به تازگی درخصوص آینده 
صنعت هوایی در جهان ابراز امیدواری و خاطرنشان کرد که رشد ترافیک هوایی 

ایرالین ها حدود پنج سال به طول خواهد انجامید.
به گزارش ایس��نا، دیوید کالهون، مدیر ارش��د اجرایی ش��رکت هواپیماسازی 
بوئینگ به تازگی در گفت وگو با گزارشگر فاکس نیوز خاطرنشان کرده است که 
انتظار می رود ش��رکت های هواپیمایی قادر خواهند بود با عبور از بحران پاندمی 
کرونا به تدریج به حالت عادی بازگردند که این کار احتماالً تا پنج س��ال آینده 

به طول خواهد انجامید.
براساس گزارش وب س��ایت simpleflying، وی همچنین درخصوص آینده 
صنعت هوایی و س��ودآوری های مختلف در سراس��ر جهان ابراز امیدواری کرد و 
گفت: با اینکه وضعیت و ترافیک هوایی در چند ماه گذش��ته تحت تاثیر ش��یوع 
گس��ترده و همه گیری ویروس خطرناک و مرگبار کرونا به شدت افت پیدا کرده 

و تقاضای مش��تریان برای س��فرهای هوایی و پرواز ایرالین ها به مقاصد مختلف 
جهان نزدیک به صفر رسیده است، اما به نظر می رسد که با عادی شدن شرایط 
و برداش��ته ش��دن محدودیت های جدی و سختگیرانه دولت ها، به تدریج روندی 

صعودی را در پیش خواهد گرفت که حداقل پنج سال طول خواهد کشید.
همزمان با شروع گسترده و شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف 
جهان بس��یاری از ایرالین ها به منظور جلوگیری از انتش��ار بیش��ترین 
ویروس و همچنین حفظ س��المت و بهداشت جامعه، پروازهای خود به 
مناطق گسترده ای از جهان که هم اکنون با کرونا به شدت درگیرند را تا 
اط��الع ثانوی لغو کرده و به حالت تعلیق درآورده اند. همین لغو پروازها 
موجب شده که شرکت های هواپیمایی ضرر و زیان های مالی گسترده ای 
را متحمل شوند و بسیاری از خطوط هوایی پرتردد و درآمدزایی آنها به 
حالت غیرفعال تغییر حالت دهد. بسیاری از هواپیماها نیز هم اکنون در 

فرودگاه های بزرگ و پرتردد جهان زمینگیر شده اند.
همه این مس��ائل موجب شده که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در 
حوزه هوانوردی، صدمات وارده از سوی شیوع ویروس کرونا بر صنعت هوانوردی 
و گردش��گری را به حادثه تروریس��تی 11 س��پتامبر به برج های دوقلوی ایاالت 
متح��ده آمریکا تش��بیه کنند که البته ب��ه عقیده آنها آس��یب های این ویروس 
خطرناک به مراتب بس��یار بیشتر و گس��ترده تر خواهد بود به گونه ای که انتظار 
می رود ش��یوع کرونا در جه��ان عنوان بزرگ ترین کابوس ب��رای ایرالین ها را به 

خود اختصاص دهد.
کارشناس��ان س��ازمان هوانوردی بین الملل��ی غیرنظامی ایکائ��و )ICAO( و 
س��ازمان حم��ل و نقل هوایی یات��ا )IATA( نیز با انتش��ار گزارش های مفصل، 
درخصوص ضرر و زیان های مالی گس��ترده ش��رکت های هواپیمایی در سراس��ر 

جهان تحت تاثیر شروع ویروس کرونا به شدت ابراز نگرانی کرده بودند.

پاسخ وزیر ارتباطات به سوالی درباره »علت آشفتگی بازار موبایل«

بازگشت ایرالین ها به حالت عادی 5 سال طول می کشد !

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

 اختالف 5۰درصدی قیمت تایر
از کارخانه تا بازار

س��خنگوی انجمن صنفی تایر با بیان اینک��ه عده ای عرضه و قیمت را در 
ب��ازار مدیری��ت می کنند، گفت قیمت برخ��ی از تایر ها در ب��ازار با کارخانه 
50درص��د اختالف دارد. به گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از 
میزان، مصطفی تنها درب��اره وضعیت تولید تایر اظهار کرد: میزان تولید در 

فروردین ماه امسال برخالف سال های گذشته با رشد روبه رو بوده است.
سخنگوی انجمن صنفی تایر افزود: از بهمن ماه ارز به تایر اختصاص داده 
نش��ده و این امر موجب ش��ده مواد اولیه کارخانجات رو به اتمام باش��د و با 
مشکل مواجه شوند. وی افزود: تاکنون به طور رسمی اعالم نشده، اما طبق 
شنیده ها قرار است ارز 4200 تومانی تایر حذف و به ارز نیمایی تبدیل شود 
که این موضوع می تواند بر قیمت تمام ش��ده اثر بگ��ذارد. تنها با بیان اینکه 
سال گذشته 41 میلیون و 200 هزار حلقه تایر به وزن 260 هزار تن تولید 
شد، بیان کرد: همچنین در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 4.2 میلیون حلقه تایر تولید ش��ده که 7درصد بیشتر است. سخنگوی 
انجمن صنفی تایر درباره تشکیل صف برای خرید تایر با نرخ دولتی، تصریح 
کرد: زمانی که در برخی از س��ایز های تایر، قیمت کارخانه و بازار 50درصد 
اختالف دارد طبیعی است که صف خرید تشکیل می شود. وی با بیان اینکه 
تایرس��ازان زمانی که محصول خ��ود را با نرخ دولتی به بازار عرضه می کنند 
از آش��فتگی در بازار هیچ نفعی نمی برند، گفت: در سال حدود 300 هزار تا 
320 هزار تن مصرف تایر داریم، این در حالی است که در سال گذشته 260 
هزار تن تایر در داخل تولید شد و بیش از 205 هزار تن یعنی 2.6 برابر سال 
97 واردات صورت گرفت، اما مش��خص نیست چرا در بازار با کمبود مواجه 
هس��تیم. تنها تصریح کرد: این موضوع مربوط به ساختار شبکه توزیع است 

که عده ای در آن عرضه و قیمت را در بازار مدیریت می کنند.

شرایط جدید فروش خودرو اعالم شد
مع��اون وزیر صنعت با بیان اینکه با هدف جلوگیری از حضور س��وداگران 
و دالالن در بازار خرید و فروش خودرو، خودروس��ازان مکلف ش��دند برنامه 
ف��روش خ��ود را به  نحو خاصی ارائه کنند، گفت کس��انی ک��ه دارای پالک 
جاری هس��تند نمی توانند خ��ودرو ثبت نام کنند. به گ��زارش پایگاه خبری 
»عص��ر خودرو« به نقل از خبرآنالین، عباس تابش، رئیس س��ازمان حمایت 
مصرف  کنندگان و تولیدکنندگان در یک برنامه تلویزیونی از مردم خواس��ت 
تا بازگش��ت قیمت ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت های 
غیرمتع��ارف پرهیز کنند و تن به قیمت های حب��اب دار بازار خودرو ندهند. 
وی ابراز کرد: براساس دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
برای رصد بازار خودرو، امروز جلس��ه ای در س��ازمان حمایت برگزار شد که 
امیدواریم مصوبات این جلسه بالفاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، 
به اجرا گذاش��ته ش��ود. معاون وزیر صمت گفت: براس��اس مصوبات جلسه 
امروز، همه خودروس��ازان مکلفن��د برنامه ماهانه تولید خود را به س��ازمان 
حمای��ت اعالم کنن��د و این تولید به دقت در بازه های س��ه  ماهه مورد رصد 
قرار می گیرد. وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دالالن در 
بازار خرید و فروش خودرو، خودروس��ازان مکلف ش��دند برنامه فروش خود 
را به  نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رس��یدن حضور دالالن، دسترس��ی 
به س��ایت های فروش سهل  الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت ها و 

ثبت نام از روش های نامتعارف، وجود نداشته باشد.
رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان ادامه داد: 
همچنین در مکاتبه با دادستان  کل کشور و شورای عالی فضای مجازی مقرر 
شد همه ش��بکه های مجازی و رسانه های دیداری و شنیداری که در عرصه 
آگهی خودرو فعال هستند باید اوالً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج 
آگهی مطمئن باش��ند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باش��د که عبارت 

است از قیمت مصوب درب کارخانه به  عالوه درصدی بابت سود فروش.
وی اضاف��ه ک��رد: همچنی��ن درج آگه��ی معاوضه و تعویض خ��ودرو در 
س��ایت ها و شبکه های مجازی ممنوع خواهد بود. به  گفته تابش، همه خرید 
و فروش ه��ا بای��د در مراجع رس��می اتفاق بیفتد و هرگون��ه خرید و فروش 
توافقی قابل رسیدگی در س��ازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه نامه رسمی 
در حک��م فاکتور خری��د و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروش��ی س��ازمان 
حمایت خواهد بود. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
همچنین گفت: تا زمانی که ش��ورای رقابت قیمت های جدید را ابالغ نکند، 
قیمت ه��ای مصوب فعلی همچنان مالک عم��ل خواهد بود. وی با تأکید بر 
اینکه نباید خودرو که کاالیی مصرفی اس��ت به کاالیی سرمایه ای بدل شود 
ادامه داد: هنگام ثبت نام، خودروس��ازان مکلف هستند محدودیت هایی برای 
ثبت نام کنن��دگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت نام کنند. رئیس 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان افزود: ثبت نام کنندگان 
باید حتماً باالی 18 سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در 

گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند.
وی اضاف��ه ک��رد: همچنی��ن کس��انی ک��ه دارای پالک جاری هس��تند، 
نمی توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به 
گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی 
تا یک س��ال در رهن ق��رار می گیرد. به گفته تابش همچنین خودروس��ازان 
مکلف هس��تند 60درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و 40درصد را به 
ثبت نام های ف��روش فوق العاده تخصیص دهند. وی ابراز کرد: از وزارت امور 
اقتصادی و دارایی نیز خواس��ته ش��ده از صاحبان درآمده��ای باال و اتفاقی 
مالیات اخذ ش��ود و اگر حتی یک خودرو توس��ط بازرسان سازمان حمایت 
در پارکینگ های عمومی و ش��رکت های خرید و فروش خودرو پیدا شود که 

بیش از سه ماه بالاستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.

در صورت توقف تولید پژو و پراید اقشار 
زحمتکش نمی توانند صاحب خودرو شوند

یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت که در 
صورت توقف تولید پژو و پراید اقش��ار زحمتکش نمی توانند صاحب خودرو 
ش��وند. به گزارش ایس��نا، نادر قاضی پور در تذکری در جلس��ه علنی صبح 
روز یکش��نبه خطاب به وزیر صنعت خواس��تار جلوگی��ری از تعطیلی تولید 
خودروهای ارزان قیمت پراید و پژو ش��د و گفت: این خودروها مورد استفاده 
اقش��ار آسیب پذیر، کارگران و کشاورزان اس��ت و با تعطیلی خط تولید آنها 
قش��رهای زحمتکش دیگر نمی توانند صاحب خودروی ش��خصی شوند. وی 

همچنین خواستار اصالح نحوه فروش خودروها شد.
نماین��ده م��ردم ارومیه در مجل��س در تذکری به رئی��س جمهور و وزیر 
خارجه درباره بازگش��ایی گمرکات کشور به خصوص گمرک بازرگان گفت: 

برای عبور خودروهای ایرانی به خارج از کشور تالش کنید.

عض��و هیات مدیره اتحادیه کس��ب و کارهای مج��ازی از ممنوعیت درج قیمت 
خودرو در پلتفرم های انتشار آگهی اینترنتی خبر داد.

به گزارش پرش��ین خودرو به نقل ایس��نا، رضا الفت نس��ب اظهار کرد: مشخص 
نیس��ت این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه داشته باش��د، این مسئله موجب نگرانی 

دست اندرکاران کسب و کارهای مجازی هم شده است.
وی با اش��اره به ممنوعیت ثبت آگهی اینترنتی که س��ال گذشته در پی افزایش 
قیم��ت خودرو اتفاق افتاد، تصریح کرد: تجربه قبلی نش��ان داد که ممنوعیت درج 
قیمت در آگهی فروش خودرو تاثیر چندانی بر کنترل بازار نخواهد داش��ت و فقط 
معامالت از فضای رسمی به فضای غیررسمی مثل تلگرام منتقل می شود که نظارتی 

بر آن وجود ندارد.
اردیبهشت ماه سال گذشته هم رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته 
پلیس فتا ناجا با اش��اره به »قیمت س��ازی کاذب در بازار خودرو و امالک در فضای 
مجازی«، اعالم کرد که حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت های 
واس��ط ابالغ ش��ده اس��ت. البته مدتی بعد با در نظر گرفتن ش��رایط جدید تعیین 

محدوده سقف قیمت این محدودیت برداشته شد.
به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی از سال گذشته تاکنون 
در س��ایت های رسمی تعداد آگهی های رایگان در حوزه خودرو محدود شده است. 
همچنین برای ثبت قیمت در س��ایت های مجازی محدوده قیمت تعیین شده که 
برای این کار، کارشناسانی استخدام شدند تا براساس الگوریتم قیمت های درج شده 
محدوده قیمت را مش��خص کند. اگر کس��ی بخواهد خودرو خود را پیش از قیمت 

تعیین شده بفروشد نمی تواند قیمت را درج کند و باید به صورت توافقی معامله کند.
الفت نسب مش��کل اصلی بازار خودرو را نبود متولی مشخص برای قیمت گذاری 
عنوان کرد و گفت که پیش از ممنوعیت درج قیمت هم در س��ایت های مجاز تنها 

10 تا 20درصد آگهی ها قیمت داشته و مابقی به صورت توافقی معامله می کردند.
فضای مجازی تاثیری بر گرانی های اخیر نداشته است

وی همچنین با اشاره به وجود فضای ویژه در پلتفرم های انتشار آگهی اینترنتی 
برای نمایش��گاه داران خ��ودرو، تصریح کرد: در حال حاضر ب��ه اذعان خود اتحادیه 

خودرو پلتفرم های اینترنتی نقشی در افزایش قیمت های اخیر نداشتند.
ب��ه گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه کس��ب و کاره��ای مجازی، نبود 
متولی برای قیمت گذاری و خأل قانونی که باعث می شود هر فردی مجاز 
باش��د خودرو خود را به هر قیمتی که می خواهد بفروش��د و موضوعات 
دیگ��ری ک��ه این روزها مطرح ش��ده از جمل��ه کاهش تولی��د خودرو، 
ممنوعیت واردات و مش��کالت اقتصادی که در پی شیوع ویروس کرونا 
ایجاد شده، مجموعا موجب افزایش قیمت خودرو شده و فضای مجازی 

تاثیر چندانی بر این اتفاق نداشته است.
در روزه��ای اخی��ر قیم��ت خ��ودروی پرای��د در ب��ازار آزاد افزایش 
سرس��ام آوری داش��ت که معاون بازاریابی و فروش گروه خودروس��ازی 
س��ایپا علت آن را خبر توقف تولید این خ��ودرو عنوان کرد؛ به گفته او 
قیمت های سرس��ام آور خودرو توسط واسطه ها و مالکان خودروها و یا با 

قیمت سازی سایت های مجازی صورت می گیرد.

از ط��رف دیگر اخیرا موض��وع افزایش قیمت خ��ودرو و قیمت گذاری آن مطرح 
ش��ده بوده و حتی اخباری در رابطه با توافق انجام ش��ده برای فرمول قیمت گذاری 
منتش��ر ش��د؛ به طوری که به نقل از برخی منابع از وزارت صمت اعالم شد قیمت 
تمام ش��ده به اضافه حداکثر 5درصد، سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودرو است، 
اما بعدا مش��خص ش��د که با وجود برگزاری سه جلسه در ستاد تنظیم بازار در این 
رابطه نتیجه ای حاصل نش��د و در نهایت دو روز پیش رئیس ش��ورای رقابت با رد 
هرگونه ادعایی مبنی بر توافق این ش��ورا با س��تاد تنظیم بازار درباره  فرمول نهایی 
قیمت گذاری خودرو گفت که روش آنها برای قیمت گذاری خودرو از س��وی ش��ورا 
پذیرفته ش��ده نیس��ت، چراکه به بهانه بهای تمام ش��ده اقالمی مورد محاسبه قرار 
می گیرد که می تواند قیمت خودرو را افزایش دهد، این از نظر ما قابل قبول نبوده و 

هر قیمت گذاری بدون توافق با شورا غیرقانونی است.
اخیرا هم س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در نامه ای به وزیر صمت، اعالم کرد که 
افزایش و اصالح قیمت خودروها باید مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری 
از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از 
فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه 

خودروسازان، انجام شود.
امروز هم سرپرس��ت معاونت ام��ور صنایع وزارت صمت از بررس��ی تداوم تولید 
خودروی پراید 131 با حضور مراجع تصمیم گیر تا ساماندهی بازار خودرو خبر داد 
و از مردم خواست که »هیجانی و تحت تاثیر فضای سوداگری، وارد این فضا نشوند 

چون متضرر خواهند شد.«

درج قیمت خودرو در آگهی های اینترنتی ممنوع شد

س��خنگوی اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی با بیان اینکه حجم قطعه قاچاق 
در بازار بسیار اندک است، گفت 20درصد لوازم یدکی موجود در بازار بی کیفیت 
هس��تند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از میزان، س��ید مهدی 
کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر مش��کلی از نظر تامین قطعه نداریم، اظهار 
کرد: در حال حاضر به آرامی به س��متی حرکت می کنیم که در آینده با کمبود 

قطعات مواجه خواهیم شد.
س��خنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی افزود: از دولت درخواست کردیم 

تمهیداتی بیندیشد تا با مشکلی در این زمینه مواجه نشویم.

وی گفت: با ش��یوع کرونا، واردات متوقف شد و قطعاتی که سفارش شده بود 
وارد نش��د، از طرفی مواد اولیه واحدهای تولید داخل نیز وارد نشد و این عوامل 
موجب شد تا تولید داخل نیز با کاهش مواجه شود و روی قطعه تاثیر گذاشت.

کاظمی بیان کرد: به جز دو تا سه مرحله که برای برخی از قطعات مانند لنت 
ترمز ارز اختصاص داده شد در سایر موارد ارزی به این بخش اختصاص نیافت.

س��خنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی درباره قیمت تصریح کرد: با ثابت 
ب��ودن ن��رخ ارز قیمت ه��ا در صنف به ثبات رس��ید، اما با افزای��ش نرخ ارز یک 

بالتکلیفی به وجود آمد و روی قیمت اثرگذار است.

وی درب��اره وجود قطعات قاچاق بیان کرد: حجم قطعه قاچاق در بازار بس��یار 
اندک است، اما حجم قطعه تقلبی در بازار حدود 5درصد است.

کاظمی درباره قطعات بی کیفیت نیز گفت: به دلیل گس��ترده بودن صنف که 
120 هزار واحد صنفی را ش��امل می  ش��ود، کنترل بس��یار سخت است و فقط با 

همکاری ارگان های رسمی از جمله استاندارد می توان آنها را کنترل کرد.
س��خنگوی اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی تاکید کرد: 20درصد از قطعات 
موجود در بازار بی کیفیت است و در صورت اعتراض خریداران و اثبات بی کیفیت 

بودن قطعه، واحد صنفی موظف به پرداخت خسارت است.

س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی ابراز عقیده کرد که 
بی برنامگی دولت دس��ت دالالن را با سیاست های نادرست باز گذاشته و وضعیت 

کنونی را در بازار خودرو رقم زده است.
به گزارش ایس��نا، صدیف بدری در نطق میان دستور جلسه علنی روز گذشته 
مجلس ش��ورای اس��المی بیان کرد: آقای روحانی در روزهایی که کرونا آرامش 
را از جامعه گرفته اس��ت و س��المت جس��مانی مردم را تهدی��د می کند اقتصاد 
خانواده های ایرانی نیز مختل ش��ده و دولت در کنترل قیمت کاالهای اساسی و 
تنظیم بازار منفعالنه عمل کرده اس��ت. درخصوص بازار مسکن هشدارهای الزم 

به دولت داده شده بود، اما کسی گوش شنوا نداشت.
وی در ادامه اظهار کرد: نتیجه بی توجهی به توصیه ها و کمبود تولید مس��کن 
افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی و عافیت طلبی بانک ها، افزایش تصاعدی 
قیمت مسکن شده است؛ به طوری که خانه دار شدن از رویای خانواده های ایرانی 

نیز فراتر رفته است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: ادامه سیاست های قبلی پرداخت 
وام مس��کن عمال کارایی خود را از دس��ت داده اس��ت. انفعال دولت در ساخت 
مس��کن باعث عقب ماندگی 3 میلیونی مس��کن نس��بت به تقاضا شده است که 
جبران آن به این س��ادگی ممکن نیست. متاسفانه هر روز تقاضا افزایش یافته و 

عرضه نیز تضعیف می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: متاس��فانه در بازار خودرو نیز دولت نتوانس��ته توازن 
بین عرضه و تقاضا را برقرار کند. صنعت خودروس��ازی انحصاری و از بین بردن 
امکان رقابت باعث ایجاد این نابس��امانی ش��ده است. تا حد قابل توجهی التهاب 
کنونی بازار ناشی از بی برنامگی دولت و باز گذاشتن دست دالالن با سیاست های 
نادرس��ت است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: چندین و چند ماه است که خبری 
از عرضه خودرو با قیمت کارخانه نیس��ت و ثبت نام خودروهای پیش فروش شده 
نیز که یک سال دیگر تحویل داده می شود دردی را دوا نمی کند؛ در این شرایط 
که تحت تاثیر سیاست های نادرست تقاضا در بازار تلنبار شده و خودروسازها نیز 

رغبتی برای عرضه محصوالت خود با قیمت تعیین ش��ده ندارند، سخن از دالالن 
و حباب بازار خودرو تنها پاک کردن صورت مسئله است.

س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس تاکید ک��رد:  آقای روحان��ی پراید در 
آس��تانه 100 میلیونی شدن اس��ت. آیا نمی خواهید کاری کنید؟ مگر 90درصد 
قطع��ات پراید تولید داخ��ل نبود؟ چرا به بهانه تبدی��ل ارز 4200 تومانی به ارز 
نیمایی و افزایش چندین برابری قیمت پراید  چراغ س��بز نشان دادید؟ متاسفانه 
دولت دس��ت بر روی دس��ت هم گذاش��ته تا ملت تاوان بلندپروازی شرکت های 
خودروس��ازی را بدهن��د. ب��ازار به حال خ��ود رها ش��ده و دالالن قیمت تعیین 
می کنن��د. وی در پایان افزود: گرانی کمر مردم را شکس��ته اس��ت و قیمت یک 
کیلو گوجه در طول یک س��ال از 1000تومان تا 15 هزار تومان نوسان دارد که 
به زیان کش��اورز و به نفع دالالن است. وزارت جهاد کشاورزی باید به کشاورزان 
برنامه کش��ت ارائه کند. گرانی و تورم بیداد می کن��د. آقای روحانی بیش از این 

تعلل در کنترل بازار و وادادگی مدیریت جایز نیست.

۲۰درصد لوازم یدکی موجود در بازار بی کیفیت هستند

مگر 9۰درصد قطعات پراید تولید داخل نبود؟
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با شیوع بیماری کرونا دست به کار شدند و تولید کیت های تشخیصی را آغاز 
کردند؛ دانش بنیان هایی که برای اثبات توانمندی های خود با نظام بهداش��ت و 
درمان همگام شدند و امروز که در میانه راه مقابله با کرونا هستیم این کیت ها 

در کنار تامین نیاز داخلی به دیگر کش��ورها هم 
صادر می ش��ود. مه��دی قلعه ن��وی، رئیس مرکز 
تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 
و فن��اوری با اش��اره به این نکت��ه، گفت: »نمونه 
کیت های تشخیصی تولید داخل به سایر کشورها  
ارسال ش��ده و در صورت رفع برخی موانع، بازار 
این کیت ها را در دنیا توس��عه می دهیم.« »یکی 
از کش��ورهای هدف کیت های تشخیصی کرونای 
ش��رکت های دانش بنیان ایرانی کش��ور پاکستان 
اس��ت. این کش��ور، در یکی از معتبرترین مراکز 
درمانی خود در حال تس��ت این کیت ها است تا 
در صورت تایید، این کیت ها را از ایران خریداری 
کند.« رئی��س مرکز تعام��الت بین المللی علم و 

فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این مطلب، ادامه داد: 
دو نوع کیت تشخیصیIGG  و IGM ایرانی به مرکز درپ در پاکستان ارسال 

شده است و به زودی هماهنگی ها برای خرید این کیت ها صورت می گیرد.

وی کش��ور فیلیپی��ن را هدف دیگ��ر کیت های ایرانی معرف��ی کرد و گفت: 
دو ن��وع از کیت های تش��خیصی تولید ایران به مرک��زDOH در فیلیپین هم 
ارسال شده است تا پس از مثبت بودن جواب تست ها، این کیت های ایرانی به 
کشور فیلیپین هم صادر شود. کشورهای هند، 
نیجری��ه و ارمنس��تان هم مقصد بع��دی نمونه 
ایرانی  دانش بنیان ه��ای  تش��خیصی  کیت های 
هستند. همه این کش��ورها درخواست خرید از 
ایران را دارند اما برخی موانع مانند بسته شدن 
مرزها و فرودگاه ها کار خرید و ارس��ال نمونه ها 
را س��خت کرده اس��ت. بنا به گفت��ه قلعه نوی، 
قط��ر، گرجس��تان و س��وریه هم ب��ه زودی به 
لیست کشورهای هدف ارسال نمونه  کیت های 

تشخیصی ایرانی می پیوندند.
آنط��ور که رئیس مرکز تعام��الت بین المللی 
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری بیان می کند »کش��ور ترکیه هرگونه 
واردات از دیگر کش��ورها به خاک خودش را ممنوع کرده اس��ت، اما در تالش 
هس��تیم ت��ا دولت این کش��ور را هم به خری��د کیت های تش��خیصی کرونای 

دانش بنیان ها ترغیب کنیم.«

س��اخت و تولید محص��والت ارتباطی پایه و سیس��تمی مایکروویو با قابلیت 
رقابت با نمونه های خارجی هدف و بهانه تش��کیل یک ش��رکت دانش بنیان در 
کش��ور شد. محصوالتی پرکاربرد در صنعت مخابراتی که هر سال برای واردات 

آنها ارز زیادی از کشور خارج می شد.
ش��رکت دانش بنیان صنایع س��امانه های راه 
دور تولیدکننده و پیش��رو در س��اخت و تولید 
محصوالت ارتباطی پایه و سیستمی مایکروویو 
با طراحی و س��اخت کامال داخلی و قابل رقابت 
ب��ا نمونه ه��ای خارجی ش��امل س��خت افزار و 

نرم افزار است.
»بومی س��ازی رادیو و آنتن ه��ای مایکروویو 
در فرکانس ه��ای مختل��ف را دنب��ال کردیم و 
توانستیم در این حوزه تا حد زیادی نیاز کشور 
را رفع کنیم.« پرستو محبی نژاد مدیرعامل این 
شرکت دانش بنیان با بیان این مطلب، می گوید: 
ش��رکت ما س��ال 79 با همکاری تع��دادی از 

دانش آموختگان دانش��گاه های معتبر و با حمایت مس��ئوالن وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و شرکت مخابرات پایه ریزی شد.

وی درباره تولیدات این ش��رکت ، بیان می کند: ارائه سیس��تم های دسترسی

 indoor ، xpole و آنتن های مختلف شبکه تلفن سیار از جمله آنتن  WLL
single ، و آنتن ه��ای مایکروویو در فرکانس های مختلف به ش��بکه مخابراتی 

کشور و دیگر مشتریان از جمله خدمات ارائه شده در شرکت ما است.
دیجیت��ال  رادیوه��ای  تولی��د  همچنی��ن 
ب��ا  مگاهرت��ز   900 بان��د  در  کم  ظرفی��ت 
و  کان��ال  و30   24  ،  12  ، ظرفیت ه��ای2 
رادیوه��ای پرظرفی��ت 8mb/sec  در بان��د 
8GHZ و رادیوه��ای مایکروویو دیجیتال با 
ظرفیت 16E1 در فرکانس های 4.4  .7.815 
، 18 و 23 گیگاهرت��ز هم با تالش 10 نفر از 
متخصصان کش��ور که در این شرکت فعالیت 

می کنند میسر شده است.
این شرکت دانش بنیان با کمک های مادی 
و معن��وی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری توانس��ته محصوالتی ب��ا کیفیت 
جهانی تولی��د کند که قابل عرض��ه به دیگر 
کشورها است. محصوالت ش��رکت به صورت غیرمستقیم توسط دیگر ارگان ها 
به کش��ورهای متقاضی صادر شده اس��ت، اما هنوز خود شرکت برای صادرات 

محصول اقدام نکرده است.

رادیو و آنتن های مایکروویو دانش بنیانی شدنمونه کیت ایران ساخت کرونا راهی چندین کشور شد

مش��اور معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری گف��ت با صادرات 
کیت های ایران س��اخت اتفاق��ات مهمی رخ داده و ایران توانس��ته با 
کمک نخبگان و فن��اوران خود محصولی های تک را در کمترین زمان 
ممکن تولید و به جامعه عرضه کند که از تمامی استانداردهای اروپایی 

برخوردار باشد.
 در ش��رایطی که رس��انه های معاند در پی شبهه افکنی و سیاه نمایی 
برعلیه کش��ورمان هس��تند و تالش دارند تا با مش��وش کردن اذهان 
جامعه ماهی خود را از آب گل آلود کرده خود بگیرند  دانش بنیان ها در 
فتوحاتی دیگر صادرات محصوالت روزآمد خود را آغاز کرده و چش��مه 

دیگری از اقتدار علم و فناوری ایران را به رخ جهانیان کشیدند.
 اقتدار و توانمندی علمی و فناوری کشور در حوزه 

زیست فناوری در عرصه جهانی
 پروی��ز کرمی، مش��اور معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در 
پاس��خ به این س��وال که با گفتن اینکه دنیا از این پس اخبار متفاوتی 
از ایران قوی خواهد ش��نید به اهمیت صادرات کیت  تش��خیص کرونا 
در ای��ن زمان اش��اره کرد و گفت: واقعیت این اس��ت ک��ه با صادرات 
کیت های ایران س��اخت چند اتفاق مهم رخ خواهد داد. نخس��ت آنکه 
اقتدار و توانمندی علمی و فناوری کش��ور در حوزه زیس��ت فناوری را 
در عرصه جهانی به نمایش می گذارد و در س��ال جهش تولید نش��ان 
می  دهیم که برخالف تبلیغات س��وئی که از س��وی رس��انه  های معاند 
خارجی و س��یاه نمایی علیه ایران به دنیا شده و می شود، توان و اقتدار 
علمی و فناوری ما به جهان مخابره می ش��ود، ایران اسالمی توانسته با 
کم��ک نخبگان و فناوران خود، محصولی های تک را در کمترین زمان 
ممکن تولید و به جامعه عرضه کند که از تمامی استانداردهای اروپایی 

برخوردار باشد.
 دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان افزود: به عبارت دیگر 
س��طح تکنول��وژی و فناوری ایران به حدی اس��ت که م��ورد پذیرش 
کش��وری مانند آلمان قرار گرفته و اکنون این کشور و سایر کشورهای 
اروپایی  متقاضی وارد کردن کیت های تشخیص کرونا از ایران هستند. 
نکت��ه حائز اهمیت دیگ��ر اینکه، این کیت ها براس��اس قرارداد فروش 
که میان ش��رکت  تولیدکننده و شرکت واردکننده آلمانی منعقد شده، 
صادر می ش��ود و طبیعی است که برای کشور ارزآوری به همراه داشته 
باش��د. هرچند که اهمیت نمایش »ما می توانی��م« و  «اقتدار علمی« 

ایران در عرصه جهانی، چه بس��ا اهمیتی بیش��تر از ارز حاصل از محل 
صادرات این محصوالت باشد.

 کرم��ی ادامه داد: این ش��رکت محصوالت و تجهی��زات دیگری در 
حوزه پزش��کی به آلمان و س��ایر کش��ورهای اروپایی داشته و مشکل 
فروش نداش��ته و علت تاخیر در صادرات اخذ مجوز از وزارت بهداشت 
و درمان ایران و مطمئن ش��دن آنها از کفایت تولید و مصرف در ایران 
بوده که پس از اطمینان از کفایت الزم در کشور  مجوز صادرات صادر 

شده است.
 صادرات محموله ارسالی کیت های تشخیصی به آلمان در 

15-1۰ روز آینده به یک میلیون نفر افزایش می یابد
 رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی، گفت: در اولین 
محموله کیت ارس��الی به آلمان برای تس��ت 40 ه��زار نفر بوده اما به 
گفته مدیرعامل ش��رکت  طی 10 ت��ا 15 روز آینده نیز این میزان به 
یک میلیون نفر افزایش می یابد. از س��وی دیگر  مراحل قرارداد فروش 
به ترکیه به اتمام رس��یده و از اول هفته آینده صادرات و ارس��ال این 

کیت ها به ترکیه نیز آغاز می شود.
 کرمی افزود: کش��ورهای آمریکای مرکزی و  جنوبی و برخی دیگر از 
کش��ورهای اروپایی نیز تقاضای خود را برای خرید کیت از ایران ارائه 

داده اند که صادرات به این کشورها نیز در دستور کار قرار داد.
 دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان ادام��ه داد: در حال 
حاضر ش��ش ش��رکت دانش بنی��ان در کش��ور در زمین��ه تولید کیت 
تش��خیص کرونا فعالیت می کنند که از این تعداد، س��ه شرکت موفق 
به تولید کیت های کرونا شده اند اما تنها یک شرکت موفق به صادرات 

کیت شده است.
 این کیت ها از نوع کیت های س��رولوژی  است که برای تست جهت 
حض��ور اف��راد در محل هایی که تجمع انس��انی بیش��تری دارد، مورد 

استفاده قرار می گیرد؛ اماکنی مانند کارخانه ها.
 وی در پایان گفت: نتیجه انجام آزمایش با این کیت ها نشان می  دهد 
که آیا فرد تست شده مبتال به کرونا بوده و اکنون بهبود یافته یا اینکه 
تا به حال مبتال نش��ده است. نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر سه 
نوع کیت تشخیص کرونا شامل کیت سرولوژی، کیت تشخیص سریع 
و کیت PCR  وجود دارد که هر کدام عملکرد خاص خود را داشته و 

شیوه انجام آزمایش با هر کدام متفاوت است.

کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری فعالیت خود برای 
ثبت بین المللی اختراع را گس��ترش داده اس��ت؛ به گونه ای که عالوه بر آمریکا 
در کش��ورهای کانادا، چین و اتحادیه اروپا نیز بیش از 10 پتنت با حمایت این 

مرکز به ثبت رسیده است.
 مه��دی ضیغمی، مدیر کانون پتن��ت درباره این موضوع گفت: ثبت پتنت را 
در سایر کشورها نیز گسترش می دهیم و سال جاری هند و کره جنوبی نیز به 

لیست کشورهایی که در آنها از ثبت پتنت حمایت می کنیم، افزوده می شود.
ضیغم��ی با اش��اره به اینکه با این اقدام بازار ثبت پتنت در س��ایر کش��ورها 
گس��ترش می یابد، اف��زود: این اقدام می توان��د راهکاری برای رس��یدن زودتر 

شرکت های فناور به اهداف تجاری شان باشد. همچنین شرکت های دانش بنیان 
م��ورد تایید می توانند عالوه بر حمایت 90درصدی برای ثبت اختراع نخس��ت 

خود از حمایت 50 درصدی برای ثبت دومین اختراع بهره مند شوند.
براساس این گزارش، کانون پتنت معاونت علمی حمایت 90درصدی از ثبت 
بین المللی اختراع��ات را انجام می دهد. تاکنون با حمایت این کانون 93 پتنت 
در دفاتر ثبت اختراع خارجی گرنت ش��ده اس��ت. همچنین در زمینه آموزش و 
ترویج این حوزه نیز اقدامات چش��مگیری انجام داده است تا مالکیت فکری به 
عنوان پیش نی��از مهم ورود محصوالت دانش بنیان به بازارهای بین المللی مورد 

توجه بیشتر قرار گیرد.

بازار داغ ثبت پتنت ایرانی در دنیا؛ اختراع نخست 9۰درصد و اختراع دوم 5۰درصد حمایت می شود

دارا خسروشـاهی در مصاحبه  با رسـانه ها گفت که در مقایسه با بازه های زمانی گذشته، 
اوبر بیشترین خسارت در تاریخ فعالیت خود را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ دیده است.

گزارش هـا نشـان می دهد که شـرکت اوبر در سـه ماهه اول سـال ۲۰۲۰ نسـبت به بازه 
زمانی مشـابه در سـال ۲۰19 خسـارتی بالغ بر 9/۲ میلیارد دالر را تجربه کرده است. دارا 
خسروشـاهی، مدیرعامل و موسـس اوبر در پاسـخ به رسـانه ها گفت که این شـرکت در 
سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ درآمدی بالغ بر 54/3 میلیارد دالر داشت که نسبت به بازه زمانی 

مشـابه در سال ۲۰19 از افت 9/۲ میلیارد دالری رنج می برد. به گزارش زومیت، مدیرعامل 
اوبر توضیح می دهد که کل بهای رزرو ناخالص بخش کسـب و کار تاکسـی اینترنتی اوبر با 
افت 3درصدی همراه بوده است، اما بخش سفارش غذا یا اوبر ایتز )Uber Eats( نسبت به 

سال گذشته به لطف افزایش سفارشات از رشد 54درصدی بهره می برد.
کسب و کارهایی شبیه به اوبر به صورت مستقیم از مشتریان درآمدزایی نمی کنند؛ بلکه 
رابطی میان کاربران و سـرویس دهندگان هسـتند و درآمد آنها با سهم داشتن از بخشی از 

فعاالن دانش بنیان محصوالت ایران ساخت را با استانداردهای 
جهانی تولید و صادر می کنند

ضرر 9/۲ میلیارد دالری اوبر در 3 ماهه اول سال ۲۰۲۰

دریچــه

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز سومین دوره از مسابقه ملی واسط مغز و رایانه )BCI( را 
برگزار می کند. کاربرد سیگنال های مغزی در حوزه توانبخشی در این دوره مورد توجه قرار 
دارد.  10 اس��فندماه سال گذشته ثبت نام برای حضور در این مسابقه ملی آغاز شده است 
و هفته پایانی اردیبهش��ت ماه راه یافتگان به مرحله حضوری رقابت خود را شروع می کنند. 
هدف از برگزاری این رویداد توسعه فناوری رابط های مغز و رایانه در کشور است. این رویداد 
در دو مرحله برگزار می ش��ود. دوره نخس��ت این رویداد با محوریت پردازش سیگنال های 
مغزی )EEG( و دوره دوم نیز با تأکید بر کاربرد س��یگنال های مغزی )EEG( برگزار شد. 
واسط های مغز و رایانه ابزاری فناورانه برای ارتباط بین مغز و شی خارجی است و توسط آن 

فعالیت های مغز به سیگنال هایی تبدیل می شود. 

مسابقه ملی واسط مغز و رایانه به 
دور سوم رسید

دوشنبه
22 اردیبهشت 1399

شماره 1541
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فرصتی برای ج��ذب دانش��جویان و فارغ التحصیالن با برگزاری نمایش��گاه 
»آنالین کارآموزی و اس��تخدام« فراهم ش��ده اس��ت. فرصت س��ودمند برای 
فارغ التحصی��الن و دانش��جویان جوین��ده کار از یک س��و و برای ش��رکت ها و 

صاحبان در جست وجوی نیروی انسانی خالق و 
مستعد از سوی دیگر.

 این نمایش��گاه با حمایت ستاد فرهنگ سازی 
اقتص��اد دانش بنی��ان معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری خردادم��اه برگزار می ش��ود 
ک��ه در آن ب��ا تجمیع فرصت ه��ای کارآموزی و 
اس��تخدام ش��رکت های گوناگ��ون فرصتی برای 
جذب دانش��جویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی 
فراهم ش��ده اس��ت. در همین راستا شرکت ها از 
10 اردیبهش��ت ماه س��ال جاری ت��ا 10 خرداد 
برای ثبت آگهی های کارآموزی و استخدام خود 
مهل��ت دارند. این آگهی ها در س��ایت دانش��کار 
ثب��ت می ش��ود. پ��س از آن نیز دانش��جویان و 

فارغ التحصیالن از 10 تا 20 خردادماه رزومه های خود را برای شرکت ها ارسال 
می کنند.

این نمایش��گاه یکی از اصلی ترین مش��کالت دانش��جویان و فارغ التحصیالن 

یعنی یافتن ش��غلی مناس��ب را مدنظر قرار داده شده است و به دغدغه اصلی 
این قش��ر یعنی اس��تخدام پ��س از تحصیل پاس��خ می دهد. در س��وی دیگر 
ش��رکت ها و صاحبان مش��اغل قرار دارند که همواره در فکر یافتن و استخدام 
ی��ک نی��روی انس��انی بااس��تعداد، باانگی��زه و 
متعهد هس��تند. پس وجود واس��طه ای مناسب 
ب��رای معرفی افراد به صاحب��ان صنایع یکی از 
مش��کالت در این زمینه است. برای رفع آن نیز 
تعریف فرصت ه��ای کارآم��وزی و کارورزی از 
راهکارهایی اس��ت که در شرکت های معتبری 
مانن��د گوگل، اپل و آمازون نی��ز کاربرد دارد و 
با این روش اس��تعدادهای دانشگاهی را جذب 
می کنن��د. در ادامه نیز برنامه ریزی های ویژه ای 
برای آموزش و اس��تخدام افراد دارند. با همین 
نگاه نمایش��گاه »آنالین کارآموزی و استخدام« 
برگزار می ش��ود.  براس��اس این گزارش، س��ال 
گذشته نخس��تین دوره این نمایشگاه با حضور 
200 ش��رکت و ارائه بی��ش از 1000 جایگاه کارآموزی و اس��تخدام در چهار 
اس��تان برگزار شد که زمینه حضور بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیالن را 

در این صنایع و توانمندسازی آنها فراهم کرد.

محص��والت موردنیاز برای مقابل��ه با کرونا تنها به ماس��ک، مواد 
ضدعفونی کنن��ده مح��دود نمی ش��ود. در ای��ن زمینه دس��تگاه ها و 
تجهیزات متعددی موردنیاز است. دستگاه پالس اکسی متر انگشتی 

از جمله این تجهیزات موردنیاز اس��ت که 
کار س��نجش اکس��یژن در خون را انجام 

می دهد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
ش��رکت  مدی��ران  از  ص��دری  مس��عود 
مهندس��ان پایش وضعیت امیرکبیر )مپوا( 
در ای��ن  باره اظه��ار کرد: دس��تگاه پالس 
اکسی متر انگش��تی در تجهیزات مختلفی 
از جمل��ه در  ونتیالتورها و دس��تگاه های 
پایش عالئم حیاتی در مراکز درمانی مورد 
استفاده قرار می گیرد. در واقع این دستگاه 
عمل سنجش س��طح اکسیژن در خون را 

انجام می دهد.
وی با اشاره به افزایش درخواست جهانی برای استفاده از دستگاه 
پالس اکسی متر انگشتی افزود: به دلیل مشکالت حاد تنفسی ناشی 

از بیم��اری کرونا، طبیعی اس��ت که میزان درخواس��ت ها برای این 
دستگاه به شکل چشمگیری افزایش یابد. خوشبختانه با حمایت های 
صورت گرفته موفق شده ایم که این دستگاه را با قیمت تقریبی یک 

چهارم نمونه خارجی تولید کنیم.
ص��دری در ادام��ه گفت: بس��یاری از 
مدل ه��ای موج��ود در ب��ازار از باط��ری 
اس��تفاده می کنند، اما دس��تگاه تولیدی 
این شرکت، از نوع شارژی است. در حال 
حاض��ر در حال آماده کردن س��فارش 3 
ه��زار دس��تگاه هس��تیم و امیدواریم در 
نزدیک ترین زمان ممکن، سطح تولید را 

به 10 هزار دستگاه برسانیم.
 وی همچنین بیان کرد: معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، بسیاری از 
شرکت های دانش بنیان و فناور را ترغیب 
و تش��ویق می کند که تولی��دات فناورانه 
خود را برای مقابله با کرونا افزایش دهند. در این بین ش��رکت هایی 
ک��ه محص��والت فناورانه موردنی��از را تولید کنند نیز از س��وی این 

معاونت مورد حمایت قرار می گیرند.

دستگاه اکسیژن سنج خون ایران ساخت شدفرصت های شغلی در نمایشگاه »آنالین کارآموزی و استخدام« به  نمایش درمی آید

 محص��والت جدید عموم��اً حاصل همگرایی چند فناوری هس��تند و 
برنامه ریزی برای توس��عه و تولید چنین محصوالتی به هماهنگی و اقدام 
مش��ترک س��تادهای توس��عه فناوری دخیل نیاز دارد. گاه توجه به نقاط 
همگرایی فناوری ها و لزوم همکاری برای توس��عه آنها  از چش��م ستادها 
مغفول می ماند و گاه نیز اقدامات موازی دیده می ش��ود، اما روش��ن است 

که بدون حضور مشترک ستادها نمی توان در حوزه همگرایی موفق شد.
رسالت محوری مرکز راهبردی فناوری های همگرا توسعه کسب وکارهای 
مبتنی بر فناوری های همگراست. مرکز با همسوکردن و اتصال  فعالیت های 
س��تادها در نقاط همگرایی فناوری ها که هم افزایی اقدامات ستادها را به 
دنبال دارد و با اتخاذ رویکرد توجه به زنجیره ارزش توس��عه کس��ب وکار 
حول هر فناوری، برای تکمیل این زنجیره ها در داخل کشور تالش می کند.

ب��ر این اس��اس، مرکز اقدام��ات خ��ود را در چهار برنام��ه اصلی رصد 
فناوری  های همگرا، توانمندی ها و تقاضاها و تعریف مأموریت  های توسعه 
محصوالت همگرا، توسعه زنجیره  های ارزش محصوالت همگرا، توسعه بازار 
محصوالت همگرا و توسعه سبد محصول و رقابت پذیری توسعه دهندگان 

کسب وکار های همگرا گنجانده است.
 پس از شناسایی نقاط همگرایی و انجام مطالعات اولیه، برخی از نقاط با 
توجه به توانمندی های موجود در کشور به عنوان نقاط تمرکز فعالیت های 

مرکز همگرا مشخص شده اند. هدف اصلی فعالیت ها در این نقاط، توسعه 
محصوالت مش��خص با توجه به نیازها و توانمندی های موجود در کشور 
و به هم رس��انی متقاضی، فناور و توس��عه دهنده کسب وکار است. عالوه بر 
این، چنانچه به اقداماتی در زمینه هماهنگ سازی نهادهای درگیر، تنظیم 
مقررات، طراحی راهبرد یا جلب سرمایه گذاری نیاز وجود داشته، اقدامات 

مقتضی انجام گرفته است.
یک��ی از رویکردهای کلیدی مرکز فناوری های همگرا برقراری ارتباط و 
ایجاد همکاری مداوم با دیگر س��تادها و بخش های معاونت و همچنین با 
دیگر نهادهای حاکمیتی فعال در حوزه فناوری های نوظهور است. شرکت 
در جلس��ات همفکری و هماهنگی با سازمان ها و نهادها در همین راستا 
انجام می ش��ود. موضوع این جلس��ات، اینترنت اشیاء، بانک داده و امنیت 

داده های زیستی و ... بوده است.
نسل جدید توالی یابی، زیست شناسی مصنوعی، چاپگرهای زیستی، رابط 
مغز و رایانه، فراخوان نوپاهای فناوری های همگرا، همکاری های توس��عه 
محصول با مراکز پژوهشی مرتبط با فناوری های همگرا، شناسایی نیازهای 
برخ��ی صنایع برای بازارس��ازی محصوالت همگ��را و برنامه های ترویج و 
اطالع رسانی حوزه هایی است که مرکز در آن اقداماتی انجام داده است تا 

شاهد گسترش محصوالت این حوزه باشیم.

تابستان امسال شاهد برگزاری پنجمین دوره مسابقات چالش های حوزه
ICT با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری خواهیم بود؛ 
رویدادی فناورانه که با هدف شناسایی برنامه نویسان و تیم های توانمند و 
خالق کس��ب وکارهای مبتنی بر فناوری های ارتباطات و اطالعات برگزار 

می شود.
این مس��ابقات یکی از رویدادهای مجموع��ه چالش های حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات کشور )ICT Challenge( است و دقیقا مطابق با 
قوانین و مقررات این چالش برگزار می ش��ود. این مدل رویداد با تمرکز بر 

زبان های برنامه نویسی پرکاربرد و پرطرفدار طراحی شده است.
پنجمین دوره مسابقات چالش های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

پنجم و ششم تیرماه سال 99 توسط گروه شریف آی سی تی مرکز نوآوری 
فناوری اطالعات و ارتباطات پیش��رفته دانش��گاه صنعتی ش��ریف برگزار 

خواهد شد.
این مس��ابقات در دو مرحله برگزار می شود. در مرحله اول مهارت حل 
مس��ئله تیم ها مورد س��نجش قرار می گی��رد و در مرحله دوم خالقیت، 

نوآوری و ایده پردازی تیم های مورد سنجش.
همه تیم ها و استارت آپ های فعال در این حوزه بدون هیچ محدودیتی 
می توانند در این مسابقات شرکت کنند. عالقه مندان برای کسب اطالعات 
  /http://ictchallenge.sharif.ir بیش��تر می توانند به آدرس اینترنتی

مراجعه کنند.

صنعت برق کش��ور ب��رای رفع نیازه��ای فناورانه خود و بومی س��ازی 
تجهیزات و فناوری ه��ای موردنیاز خود، ش��رکت های دانش بنیان، فناور 
و اس��تارت آپ های سراس��ر کشور که در این زیس��ت بوم فعال هستند را 
دعوت کرده است تا این نیازها را مرتفع سازند.  به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در پی اعالم 
ش��رکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران »توانیر« درباره 
اولویت ه��ای پژوهش��ی این ش��رکت در بخ��ش انتقال ب��رق و دعوت از 
ش��رکت های فناور جهت رفع این نیازها، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، ش��رکت های دانش بنیان و فناور را ترغیب کرده اس��ت تا توان 

فنی خود را برای توسعه فناوری های موردنیاز صنعت برق به کار ببرند.
دس��تیابی به دانش فنی دستگاه اسپکتروسکوپی، دستگاه اندازه گیری 
پاسخ فرکانسی، دستگاه اندازه گیری پارامترهای پالریزاسیون عایقی و ... 

بخشی از این نیازها اعالم شده است. شرکت توانیر در نامه ای لیست کامل 
این نیازهای فناورانه را اعالم کرده اس��ت که در سایت مرکز شرکت های 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در دسترس قرار 
گرفته اس��ت. پیش از این در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با عنوان 
توسعه زیس��ت بوم نوآوری و فناوری حوزه آب و برق، میان سورنا ستاری 
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری و رضا اردکانی��ان وزیر نیرو، بر 
افزایش تولید محصوالت »ایران س��اخت« در حوزه آب و برق تاکید شده 

بود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرده بود که »ظرفیت های 
خوبی در حوزه آب و برق برای فعالیت شرکت های دانش بنیان وجود دارد 
و  بازار فوق العاده این حوزه پذیرای فعالیت این شرکت ها و ایده های نیروی 

جوان است.«

برنامه نویسان خالق در فناوری های ارتباطات و اطالعات شناسایی می شوند

برای رفع نیازهای فناورانه

شرکت های دانش بنیان به کمک صنعت برق کشور می آیند

مشـابه در سال ۲۰19 از افت 9/۲ میلیارد دالری رنج می برد. به گزارش زومیت، مدیرعامل 
اوبر توضیح می دهد که کل بهای رزرو ناخالص بخش کسـب و کار تاکسـی اینترنتی اوبر با 
افت 3درصدی همراه بوده است، اما بخش سفارش غذا یا اوبر ایتز )Uber Eats( نسبت به 

سال گذشته به لطف افزایش سفارشات از رشد 54درصدی بهره می برد.
کسب و کارهایی شبیه به اوبر به صورت مستقیم از مشتریان درآمدزایی نمی کنند؛ بلکه 
رابطی میان کاربران و سـرویس دهندگان هسـتند و درآمد آنها با سهم داشتن از بخشی از 

درآمد سـرویس دهنده حاصل می شـود. محاسـبه تمامی مخارج به همراه مالیات و موارد 
دیگر نیز بهای رزرو ناخالص این دسته از کسب  و کارها را تشکیل می دهد.

با شـیوع بیماری کرونا به کسـب و کارهای مختلفی آسیب وارد شد و بسیاری از مناطق 
دنیا به صورت خودجوش یا به دسـتور مقامات محلی به حالت قرنطینه درآمدند. همین امر 
نیـز به کسـب و کارهایی مانند اوبر کـه در زمینه حمل و نقل شـهری فعالیت دارد، ضربه 

سنگینی وارد کرده است.

رقابت پذیری و توسعه کسب و کارهای همگرا
علی محمد سلطانی - رئیس مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ضرر 9/۲ میلیارد دالری اوبر در 3 ماهه اول سال ۲۰۲۰

یادداشـت

بیورآکتورها، از جمله تجهیزاتی هس��تند که در کش��ت انواع س��لول های جانوری و 
گیاهی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. این تجهیزات نقش کلیدی در توس��عه زیست بوم 
مرتبط با زیس��ت فناوری در کش��ور دارد.  س��ید صفاعلی فاطمی، مدیرعامل ش��رکت 
زیس��ت فرآیند صنعت صبا در این  باره گفت: از این دس��تگاه در ش��رکت های دارویی، 
مراکز علمی، تحقیقاتی و تولید فرآورده های زیس��تی اس��تفاده می شود. وی با اشاره به 
نقش این دس��تگاه در تکمیل فرآیند تحقیق و تولید در زیست فناوری بیان داشت: در 
حال حاضر واردات این دس��تگاه سخت تر از گذشته اس��ت، خوشبختانه موفق شده ایم 
که این محصول دانش  بنیان را 40 درصد ارزان تر از نمونه مش��ابه خارجی تولید کنیم، 

همین موضوع سبب شده است تا دامنه مشتریان داخلی این محصول گسترش یابد.

 بیورآکتور کشت سلولی
ایران ساخت شد



یک��ی از مزیت های اصلی مدیریت کس��ب و کار آنالین هزینه های پایین تر برای 
بازاریابی و تبلیغات اس��ت. این امر در کنار هزینه های جاری کمتر حوزه کس��ب و 
کار آنالین را بدل به گزینه ای جذاب کرده اس��ت. موج راه اندازی کسب و کارهای 
آنالین تا حد زیادی از چنین الگویی پیروی می کند. اگر نگاهی به فهرست برندهای 
برتر در سراسر دنیا داشته باشیم، اغلب آنها در حوزه آنالین فعالیت دارند. برندهای 
آنالین امکان کاهش هزینه ها و افزایش چش��مگیر سود نهایی را دارند بنابراین در 

عمل مشکل خاصی پیش روی آنها نخواهد بود. 
نکته مهم در زمینه مدیریت کسب و کار حسابرسی دقیق به نحوه سرمایه گذاری 
در حوزه بازاریابی و تبلیغات اس��ت. اگر ما بودجه بسیار زیاد و بدون حسابرسی به 
بخش بازاریابی اختصاص دهیم، به احتمال فراوان در پایان دچار مش��کل خواهیم 
ش��د. برخی از برندها در حوزه بازاریابی بر روی ش��یوه آزمون و خطا سرمایه گذاری 
می کنند. این استراتژی هزینه های جاری را به شدت افزایش می دهد بنابراین باید 
به دنبال راهکاری بهتر برای توسعه کسب و کار با استفاده از بازاریابی آنالین باشیم. 
هدف اصلی ما در این مقاله بررسی شیوه های بازاریابی و تبلیغات در فضای آنالین 
است. بدون شک تمام برندها در زمینه فعالیت بازاریابی با محدودیت بودجه مواجه 
هستند، با این حساب توجه ویژه به میزان بودجه در دسترس و کاهش حداکثری 

هزینه ها باید مدنظر قرار گیرد. 
1. تولید محتوا ساده و ارزشمند

بس��یاری از برندها در حوزه بازاریابی محتوایی به س��راغ الگوهای تولید محتوای 
پیچیده می روند. امروزه مش��تریان انتظارات بس��یار زیادی از برندها دارند. این امر 
به معنای دش��واری بیش از حد کار برندها نیست. به عنوان مثال، یکی از انتظارات 
اصلی مش��تریان از برندها تولید محتوای بازاریابی ساده و قابل فهم است. برخی از 
برنده��ا محتوای بازاریابی بیش از اندازه پیچی��ده ای در اختیار مخاطب هدف قرار 
می دهن��د. نتیجه این امر ناتوانی مخاطب هدف در زمینه ایجاد ارتباط مناس��ب با 

محتوای برند مورد نظر است. 
ما پیش از شروع طراحی محتوای بازاریابی باید به دنبال هدف اصلی مان از اجرای 
کمپین باش��یم. اگر این مسئله به خوبی مشخص نشود، تمام مراحل بعدی ما نیز 
دچار مشکل خواهد بود. یکی از راهکارهای ساده برای آگاهی از هدف بازاریابی توجه 
دقیق به نیازهای برندمان است. وقتی نیازهای اصلی برندمان مشخص شد، امکان 
ایج��اد هدفی واحد برای کمپین بازاریابی فراهم می ش��ود. به این ترتیب ما فرصت 

بهتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهیم داشت. 
تولید محتوا به صورت س��اده و ارزش��مند نیازمند پیگی��ری 2 هدف به صورت 
یکپارچه اس��ت. نخست، ما باید نسبت به نیاز مشتریان آگاهی پیدا کنیم. بهترین 
راهکار در اینجا نگاه به وضعیت کسب و کار از زاویه دید مشتریان است. بدون تردید 
نوع نگاه برندها و مشتریان به دلیل پیش فرض های شان تفاوت بسیار زیادی دارد. ما 
در اینجا امکان همکاری با برخی مش��تریان وفادارمان را نیز داریم. برندهای بزرگ 
همیش��ه پیش از نمایش عمومی محتوای بازاریابی ش��ان به سراغ پیش نمایش آن 
برای مشتریان وفادار می روند. مزیت این امر امکان استفاده از نظرات و دیدگاه های 

مشتریان وفادار برای بهبود کیفیت نهایی کمپین است. 
محتوای ساده توانایی تاثیرگذاری به مراتب بیشتری بر روی مخاطب هدف دارد. 
این امر نکته عجیبی نیست. امروزه اغلب ما به محتوای ساده در هر زمینه ای بیشتر 
توجه می کنیم. البته این امر به معنای تولید محتوای سطحی نیست. در حقیقت ما 

باید تعادل مناسبی میان سادگی کمپین و انتقال پیامی خاص ایجاد کنیم. 
۲. تعامل با سلبریتی ها

اگر ما در زمینه تولید لوازم ورزشی نوآوری تازه ای انجام دهیم، بسیاری از برندها و 
حتی مشتریان کمترین توجهی به ما نخواهند داشت. این نکته عجیب برای بسیاری 
از برنده��ا در فرآیند بازاریابی و معرفی محصوالت تازه روی می دهد. نکته مهم در 
اینجا تالش برای ایجاد ارتباط با افراد تاثیرگذار در کس��ب و کارمان است. اگر شما 
در عرصه تولید لوازم ورزشی تازه فعالیت دارید، توجه به وضعیت حرفه ای قهرمانانی 
مانند جو روگان یا تایسون فیوری جلوه خاصی به شما خواهد داد. این نکته در تمام 
عرصه های کسب و کار به یک میزان قابل مشاهده است. دلیل این امر توجه بیشتر 
مش��تریان به وضعیت ستاره هاس��ت. این امر تفاوت عمده ای با بازاریابی مبتنی بر 
همکاری با اینفلوئنسرها دارد. در این شیوه ما به جای تمرکز بر روی مهارت توضیح 
ویژگی های محصول از سوی اینفلوئنسر به شهرت و تاثیرگذاری ستاره مدنظرمان 

توجه می کنیم. به این ترتیب امکان تعامل بهتر با مخاطب هدف فراه خواهد شد. 
یافتن س��لبریتی های مرتبط با کسب و کارمان فرآیند دشواری نیست. امروزه به 
لطف ش��بکه های اجتماعی اغلب س��تارگان مهم در عرصه های گوناگون به صورت 
آنالین مشغول به فعالیت هستند. پس از یافتن فرد موردنظر باید مکاتبات اولیه با 
وی صورت گیرد. خوش��بختانه اغلب افراد نسبت به همکاری تبلیغاتی با برندهای 

خوشنام نگاه مثبتی دارند بنابراین مشکل چندانی پیش روی برند ما نخواهد بود. 
گام بعدی توضیح دقیق نوآوری محصول مان به س��تاره موردنظر اس��ت. پس از 
آن امکان ضبط محتوای بازاریابی با حضور فرد موردنظر و س��پس بارگذاری آن در 
ش��بکه های اجتماعی فراهم خواهد شد. اگر ش��ما در شبکه های اجتماعی کمپین 
ویژه ای با حضور س��لبریتی موردنظر برگزار کردید، تقاضا از وی برای درج کامنت 
در ذیل پست های برندتان ضروری خواهد بود. همچنین پاسخگویی به پرسش های 
برخی از مش��تریان از سوی سلبریتی موردنظر جذابیت های کمپین مان را افزایش 

خواهد داد. 
3. بهینه  سازی صفحات سایت

براس��اس گ��زارش رایان فالن��اگان، کارش��ناس بازاریابی محتوایی در موسس��ه 
Nuanced Media، بازاریاب��ی محتوایی بدون ارائه اطالعات دقیق از محصوالت 

امکان ناپذیر است. بهترین مرجع برای ارائه اطالعات دقیق از محصوالت به مخاطب 
هدف سایت رسمی برندهاست بنابراین ما باید سرمایه گذاری منطقی بر روی توسعه 
کیفیت سایت برندمان نماییم. متاسفانه برخی از برندها هنوز سایت رسمی ندارند. 
وضعیت بازاریابی برای چنین برندهایی به شدت دشوار خواهد بود. توصیه اصلی من 
برای هر برندی راه اندازی هرچه س��ریع تر سایت رسمی است. فقط در این صورت 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم می شود. 
بهینه سازی صفحات س��ایت برای افزایش ترافیک ضروری است. هیچ کدام از ما 
انگیزه ای برای حضور در س��ایتی با سرعت پایین نداریم. این امر اغلب ما را نسبت 
به فرآیند بازاریابی و برندهای مقابل ناامید خواهد س��اخت. افزایش س��رعت سایت 
رسمی برند کار چندان دشواری نیست. نکته مهم در این میان همکاری با تیم های 
بازاریابی حرفه ای و کارشناس های طراحی سایت است. اگر شما در این زمینه دانش 
و مهارت باالیی داشته باش��ید، هزینه های جاری برندتان بیش از هر زمان دیگری 

کاهش خواهد یافت. 
بهترین تکنیک برای ارزیابی کیفیت صفحات مربوط به محصوالت مان در سایت 
رسمی مشاهده سرعت بارگذاری شان از سوی کارمندان یا خودمان است. ما به این 
ترتیب فرصت مناسبی برای ارزیابی دقیق وضعیت برندمان خواهیم داشت. بسیاری 
از اوقات مش��کالت مربوط به س��رعت بارگذاری صفحات با چند ترفند س��اده رفع 
می شود. نکته مهم در این میان آگاهی از مشکالت صفحه سایت مان است. در غیر 

این صورت ریزش مخاطب هدف امری طبیعی خواهد بود. 
4. ساده سازی فر آیند ثبت سفارش

بس��یاری از خرده فروش��ی های آنالین و س��ایت های معتبر ب��رای خرید آنالین 
مشتریان مراحل مختلفی را مد نظر قرار می دهند. این امر شامل انتخاب سبد خرید، 
تایید نهایی، درج مشخصات کارت اعتباری و در نهایت پرداخت هزینه است. البته 
برخی از خرده فروشی ها در نهایت نیز یک مرحله تایید پایانی خرید قرار می دهند. 
شاید در نگاه نخست این مراحل بسیار جذاب به نظر برسد، اما یک مشکل اصلی در 
این میان وجود دارد: کاهش عالقه مخاطب برای خرید. این امر همیشه به معنای 
ناامیدی مش��تریان از ثبت نهایی سفارش به دلیل مدت زمان مورد نیاز برای تایید 
نهایی نیس��ت. گاهی اوقات مشتریان به دالیل دیگری، مانند مشغله کاری، فرآیند 
خرید را نیمه کاره رها می کنند. این وضعیت برای بس��یاری از خرده فروش��ی ها و 
برندها چالش  برانگیز است. ما در چنین شرایطی نیز به فروش محصوالت در انبار یا 

انتظار برای تکمیل فرآیند خرید از سوی مشتریان دو دل خواهیم بود. 
توصیه من در این بخش استفاده از فرآیند ترغیب مشتریان برای تکمیل خرید 
اس��ت. این امر شامل ارائه تخفیف های گس��ترده برای مشتریان و همچنین تالش 
برای تعامل بهتر با آنها می ش��ود. به این ترتیب انگیزه نهایی مش��تریان برای خرید 
از ما افزایش خواهد یافت. گاهی اوقات مش��تریان فرآیند تکمیل خرید را فراموش 
می کنند. این امر برای اغلب ما در زندگی روزمره و پر از اتفاقات ریز و درشت روی 
می دهد بنابراین سیستم پشتیبانی ایمیلی ما باید کاربر موردنظر را نسبت به تکمیل 

فرآیند خرید آگاه نماید. 
برخی از برندها برای خرید ساده تر مشتریان اقدام به کاهش مدت زمان مورد نیاز 
ب��رای ثبت نهایی محصول کرده اند. به ای��ن ترتیب کاربران فرصت ثبت و پرداخت 
هزینه سفارش ش��ان در مدت زمانی کمتر را خواهند داشت. این امر اهمیت بسیار 
زیادی برای برندها دارد. س��االنه بخش قابل توجهی از مش��تریان آنالین به دلیل 
فرآیند طوالنی ثبت س��فارش خریدشان را به مدتی بعد موکول می کنند. شاید در 
نگاه نخس��ت این امر اندکی عجیب به نظر برس��د، اما دلیل اصلی گرایش مخاطب 
هدف به سوی خرده فروشی های آنالین ناشی از دشواری های خرید حضوری است 

بنابراین ما باید موانع و دشواری های خرید آنالین را تا جای ممکن کاهش دهیم. 
5. ایجاد کانال های ارتباطی مناسب

ایجاد کانال های ارتباطی برای تعامل با مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی دارد. 
امروزه فرآیند بازاریابی دیگر جریانی یکس��ویه از سوی برندها به مشتریان نیست. 
پیش از این نسبت به افزایش انتظارات مشتریان از برندها صحبت کردیم. این امر 
در حوزه بازاریابی با افزایش عالقه مشتریان برای تعامل با برندها مشاهده می شود. 
کانال های ارتباطی شامل هرگونه تعامل با مخاطب هدف می شود. بنابراین بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی، وبالگ، سایت رسمی، ایمیل و حتی پیام کوتاه باید مدنظر 
قرار گیرد. ایجاد امکان مناس��ب برای پاس��خگویی مش��تریان یا واکنش نسبت به 

کمپین مان ضروری خواهد بود. 
ام��روزه ش��مار باالیی از مش��تریان پی��ش از خری��د آنالین اقدام ب��ه گفتگو با 
کارش��ناس های فروش س��ایت ها می کنن��د. این امر نکته جالبی به نظر می رس��د. 
کارش��ناس های فروش در س��ایت های ب��زرگ دقیقا نقش فروش��ندگان در خرده 
فروشی های واقعی را دارند. فرصت طالیی برندها در این موقعیت امکان جلب نظر 
مشتریان به سوی محصوالتی خاص است. تغییر سلیقه مشتریان در یک بازه زمانی 
اندک روی نمی دهد بنابراین ما باید تمرکز بسیار باالیی بر روی فرآیند تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان داشته باش��م. در غیر این صورت تمام زحمات برند ما بی نتیجه 
باق��ی خواه��د ماند.  یکی از نکات مهم در زمین��ه تعامل با مخاطب هدف توجه به 
تعداد کانال های ارتباطی اس��ت. برخی از برندها فقط یک کانال ارتباطی در اختیار 
مشتریان قرار می دهند. این امر انگیزه مشتریان برای تعامل با ما را به شدت کاهش 
می دهد. عالوه بر این باید ناتوانی مش��تریان برای دسترسی به یک کانال مشخص 
را نیز مدنظر قرار داد. بهترین راهکار در این میان سرمایه گذاری بر روی کانال های 
بازاریابی و تعاملی متعدد است. در غیر این صورت ما همیشه بخش قابل توجهی از 

مخاطب هدف مان را نادیده خواهیم گرفت. 
6. اجرای مسابقات و اعطای هدیه

مس��ابقات همیش��ه ش��ور و هیجان قابل توجهی دارد. این امر برای مردم اوقات 
خوشی را رقم می زند. اگر نگاهی به فرآیند توجه مردم به مسابقات ورزشی داشته 
باشیم، این امر به خوبی قابل مالحظه خواهد بود. اغلب مردم به دنبال رویدادهای 

ورزش��ی یا انواع س��رگرمی دیگر برای خلق دورهمی های شاد هستند. اگر برند ما 
امکان ایجاد برخی از دورهمی ها یا حتی ایجاد اوقاتی خوش برای مخاطب هدف را 
داشته باشد، جایگاه اش در نگاه مشتریان به شدت افزایش خواهد یافت. این امر در 

عمل موجب افزایش طرفداری مشتریان از برندها خواهد شد. 
طراحی مس��ابقات برای شرکت مش��تریان در فضای آنالین کار دشواری نیست. 
برخی از برندها وقوع چنین امری در شبکه های اجتماعی را محال ارزیابی می کنند، 
با این حال اگر نگاهی کوتاه به فرآیند بازاریابی برندها در شبکه های اجتماعی داشته 

باشیم، خالف این امر ثابت خواهد شد. 
7. ایجاد کلوپ مشتریان

هر برند در طول دوران فعالیتش تعداد مش��خصی مش��تری وفادار پیدا می کند. 
مشتریان وفادار همیشه بخش قابل توجهی از سود شرکت ها را تشکیل می دهند. به 
این ترتیب توجه به آنها برای کسب سود بیشتر ضروری خواهد بود. برخی از برندها 
در فرآیند جلب مش��تریان تازه در عمل توجه کافی به مش��تریان ثابت شان ندارند. 
این امر موجب ریزش مداوم مش��تریان وفادار ما خواهد ش��د. اولویت اصلی برند با 
مش��تریان وفادارشان باش��د. این امر فقط با بیان نکات جالب و اکتفا به شعارهای 

جذاب عملی نمی شود. 
توجه به س��لیقه مش��تریان در س��اماندهی کلوپ مش��تریان اهمیت دارد. این 
کلوپ متش��کل از مش��تریان وفادار و ثابت برندهاست. نکته مهم در این میان ارائه 
تخفیف ه��ای ویژه، رونمایی اولیه از محصوالت برای آنها و همچنین تعامل بس��یار 
نزدیکتر با مشتریان وفادار است. این امر نقش مهمی در حفظ مشتریان برای برندها 
دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به جستجوی مداوم برای مشتریان تازه نخواهد بود. 

این امر اغلب برندها را نسبت به ترس مداوم یافتن مشتری تازه رها خواهد کرد. 
وقتی ما تعداد مشخصی مشتری ثابت داریم، بخشی از فروش مان تضمین خواهد 
ش��د. این امر امکان جستجوی بهتر برای مش��تریان دیگر را فراهم می سازد. با این 
حال همیشه باید وضعیت مشتریان ثابت را مدنظر قرار داد. ریزش چنین مشتریانی 
هزینه های باالیی برای برندها دارد بنابراین همیشه در دوراهی میان مشتریان تازه 

و وفادار جانب گروه دوم را بگیرید. 
8. ترغیب مداوم مشتریان بالقوه

اغلب برندها دارای یک طیف مشخص از مشتریان بالقوه هستند. این امر شامل 
مشتریان مردد برای خرید است. چنین مشتریانی ایده مشخصی از محصول مورد 
نیازشان ندارند. همچنین به برند خاصی نیز وفاداری نشان نمی دهند. رقابت اصلی 
در دنیای کس��ب و کار بر س��ر جذب شمار هرچه باالتری از چنین مشتریان است. 
اگر ما در این زمینه موفقیت داش��ته باش��یم، امکان افزایش قابل توجه میزان سود 
شرکت مان فراهم می شود. در غیر این صورت باید همیشه به دنبال مقدار مشخصی 

سود باشیم. 
یکی از دالیل اصلی تردید مشتریان برای خرید از برندها عدم اطالع از مشخصات 
محصوالت و ویژگی های متمایز کننده شان است. همه ما تجربه انتظار برای خرید 
یک محصول و ناتوانی در زمینه انتخاب یکی بر دیگری را داشته ایم. این امر اغلب 
اوقات موجب پشیمانی مشتریان نسبت به خرید یک محصول بدون شناخت کافی 
می ش��ود. وظیفه تیم های بازاریابی در این میان تالش برای ترغیب مخاطب هدف 
به س��وی خرید اس��ت. این امر با ارائه اطالعات دقیق به مشتریان صورت می گیرد 
بنابراین ما در اینجا به دنبال ایجاد هیجان در مش��تریان نیس��تیم. چنین شیوه ای 
دس��ت کم بر روی مش��تریان مردد کارب��رد کافی ندارد. راهکار م��ورد نظر ما ارائه 
اطالعات به ش��یوه ای متفاوت اس��ت. به عبارتی دیگر، ه��دف اصلی در این بخش 
نمایش ویژگی های منحصر به فرد محصوالت مان به مش��تریان مردد اس��ت هرچه 
توانایی ما برای ایجاد تمایز میان محصوالت برندمان با سایر رقبا بیشتر باشد، شانس 

باالتری برای جلب توجه شان خواهیم داشت. 
9. توجه به بازاریابی ایمیلی

بازاریاب��ی ایمیلی همچنان تاثیرگ��ذاری باالیی بر روی مش��تریان دارد. این امر 
با ایجاد فهرس��تی از مخاطب ها و ارس��ال مداوم محتوای ارزش��مند به آنها صورت 
می گیرد. نخس��تین نکته مهم در این میان عدم ارس��ال بیش از اندازه ایمیل برای 
مشتریان است. هیچ کس عالقه ای به مطالعه ایمیل های تبلیغاتی و بازاریابی متعدد 

ندارد بنابراین شاید ایمیل های ما در عمل بدون حتی توجهی اندک حذف شوند. 
راه اندازی بخش خبرنامه و درخواس��ت از مش��تریان برای ثب��ت نام در آن ایده 
مناسبی محسوب می شود. این امر نتیجه به مراتب بهتری در مقایسه با ارسال ایمیل 

به صورت ناشناس یا حتی شانسی برای کاربران مختلف دارد. شود. در 
1۰. اهمیت سازگاری با گوشی های هوشمند

امروزه شمار باالیی از کاربران محتوای بازاریابی را با گوشی های هوشمند مشاهده 
می کنند. این امر برای برندها نکته مهمی را به همراه دارد. اگر ما در حوزه بازاریابی 
بر روی تجربه کاربری مشتریان با گوشی های هوشمند سرمایه گذاری نکنیم، امکان 

جلب نظر آنها و افزایش نرخ فروش مان فراهم نخواهد شد. 
بس��یاری از برندها هنوز هم ب��ر روی الگوهای رایانه مح��ور تبلیغات و بازاریابی 
تمرکز دارند. افزایش شمار کاربران گوشی های هوشمند بازبینی در شیوه بازاریابی 
و تبلیغات فوق را ضروری س��اخته است بنابراین ما باید مهارت هرچه بیشتری در 
زمینه بازاریابی و تبلیغات برای کاربران گوش��ی های هوشمند نشان دهیم. در غیر 

این صورت فرصت مناسب برای بازاریابی و جلب نظر آنها را از دست می دهیم. 
نخس��تین گام مهم برای س��ازگاری هرچ��ه بهتر با تجربه کاربری گوش��ی های 
هوش��مند توجه به وضعیت سایت رس��می برندمان است. انتخاب قالب های سبک 
و طراحی رابط کاربری برای گوش��ی های هوشمند نقش مهمی در افزایش سرعت 
بارگذاری صفحات دارد بنابراین ما باید همیش��ه این نکته را مد نظر قرار دهیم. در 
اینجا نیز اگر سرعت بارگذاری صفحات ما پایین باشد، کاربران گوشی های هوشمند 

حوصله مشاهده محتوای سایت ما را نخواهند داشت. 
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 بررسی تحوالت مدیریتی گوگل
در زمینه شبکه های اجتماعی

اقدام گوگل برای مدیریت یکپارچه اپ های 
پیام رسان

گوگل در ماه اکتبر س��ال گذش��ته خاویر ُسلترو، کارشناس ارشد 
حوزه ش��بکه های اجتماعی و فناوری اطالع��ات، را به عنوان نایب 
رئیس پروژه جی س��ویت اس��تخدام کرد. این امر خبر مهمی برای 
افراد فعال در حوزه فضای آنالین و پیام  رسان ها محسوب می شود. 
اگر از طرفدارهای اپ های ارتباطی گوگل باشید، تنوع آنها شمار را 
گیج خواهد کرد. گوگل اکنون مدیریت اپ های مسیجز، دو، گوگل 
می��ت و گوگل چت را برعهده دارد. اگرچه هر کدام از آنها خدمات 
به نس��بت متفاوتی ارائه می دهد، اما در تحلیل نهایی ش��باهت های 
زیادی به هم دارند. همین امر موجب س��ردرگمی برخی از کاربران 

در زمینه استفاده از چنین اپ هایی شده است. 
اقدام چند ماه پیش گوگل در راس��تای اس��تخدام خاویز ُس��لترو 
گام��ی مهم در راس��تای ایجاد اتح��اد مدیریتی پیرام��ون اپ های 
ارتباط��ی اش محس��وب می ش��ود. بنابراین ب��ه زودی تمام اپ های 
ارتباط��ی و پیام رس��ان های گ��وگل تحت چتر مدیری��ت واحدی 
درمی آید. نکته مهم در این میان تاکید ُس��لترو بر روی حفظ تنوع 
در اپ های موجود گوگل اس��ت: »کاربران مختلف براس��اس سطح 
نیاز گوناگون شان اقدام به استفاده از یک یا چند اپ گوگل خواهند 
کرد.« بنابراین امید کاربران برای ترکیب تمام اپ های گوگل بسیار 

کمرنگ خواهد شد. 
اپ ه��ای ارتباطی گ��وگل نیاز فوری به ارتقای س��طح خدمات و 
اس��تفاده از نظ��رات کاربران دارد. این امر در طول س��ال های اخیر 
کمتر مورد توجه مدیران ارش��د گوگل قرار گرفته اس��ت. به عنوان 
مثال، گوگل پالس در طول س��ال های متع��دد فقط به دلیل ایجاد 
خودکار حس��اب کاربری برای تمام کاربران خدمات گوگل در صدر 
فهرس��ت پرکاربرترین شبکه های اجتماعی قرار داشته است. چنین 
وضعیتی ب��رای گوگل به هیچ وجه مطلوب نیس��ت بنابراین از ماه 
اکتبر س��ال گذشته پروژه تحول در ش��رایط کنونی در دست اقدام 

قرار گرفته است. 
نخس��تین اقدام ُس��لترو در زمینه مدیریت شبکه های اجتماعی و 
اپ ه��ای ارتباطی گوگل س��اماندهی به وضعی��ت Hangout بود. 
گ��وگل در زمینه مدیریت این اپ یک فاجعه تمام عیار ایجاد کرده 
 Hangout بود. این امر عالوه بر ایجاد امکانات تازه برای سرویس
ش��امل تغییر نام شان نیز می ش��ود. Hangout Video به گوگل 
میت و Hangout Chat به گوگل چت تغییر نام داده است. این 
امر نقش مهمی در برندس��ازی دوباره برای گوگل خواهد داش��ت. 
دس��ت کم دیگر خاطره فاجعه برندس��ازی گوگل پیش روی تمام 

کاربران نخواهد بود. 
بدون تردید انتقال تمام کاربران از سرویس های قدیمی گوگل به 
نسخه های تازه نیازمند زمان است. این امر در برخی از موارد حتی 
پیچیدگی بسیار زیادی نیز پیدا می کند. براساس اظهار نظر ُسلترو، 
اس��تراتژی اصلی گوگل ادامه فرآیند مدرن سازی اپ های ارتباطی 
اس��ت: »ما باید س��طح امکانات و خدم��ات اپ ه��ای  ارتباطی مان 
را به ش��دت توس��عه دهی��م.« تیم مدیریت��ی گوگل ب��ه خوبی از 
پیش��رفت های سریع سایر ش��بکه های اجتماعی اطالع دارد. همین 
امر موجب تالش ویژه آنها برای دس��تیابی به جایگاهی مطمئن در 
بازار ش��بکه های اجتماعی است. ش��اید گوگل در عرصه موتورهای 
جس��ت وجو یا خدمات ایمیل بی رقیب باشد، اما چنین جایگاهی در 

حوزه شبکه های اجتماعی ندارد. 
راهکار اصلی ُس��لترو برای ایجاد جایگاه��ی مطمئن برای گوگل 
در عرص��ه ش��بکه های اجتماعی تاکی��د بر روی ن��وآوری مداوم و 
ش��فافیت در توضیح خدمات اس��ت. به این ترتی��ب دیگر خبری از 
س��ردرگمی کاربران برای یافتن اپ دلخواه شان نخواهد بود. اکنون 
با جس��ت وجویی س��اده در گوگل پلی امکان مطالع��ه کاربردهای 
دقی��ق هر کدام از اپ ه��ای ارتباطی گوگل وج��ود دارد. همچنین 
کارش��ناس های گوگل در س��ریع ترین زمان ممکن پاس��خ سواالت 
ش��ما را خواهند داد. افزایش سرعت پاس��خگویی به کاربران ریشه 
در استفاده از سیس��تم های دارای هوش مصنوعی دارد بنابراین ما 
ب��ه هنگام تعامل با گوگل در حقیقت هوش مصنوعی را مقابل خود 

داریم. 
امروزه اس��تفاده از خدمات ابری اهمیت بسیار زیادی دارد. گوگل 
در این زمینه وضعیت بس��یار مطلوبی در مقایسه با سایر رقبا دارد. 
هدف اصلی تیم مدیریتی ُس��لترو گسترس کاربرد خدمات ابری در 
شبکه های اجتماعی اس��ت. به این ترتیب کاربران فرصت بیشتری 
برای ذخیره س��ازی اطالع��ات در اکانت  فضای ابری ش��ان خواهند 
داش��ت. دغدغه بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی دشواری 
دانلود محتواس��ت. این مسئله با توسعه فضای ابری از سوی گوگل 

به طور کامل رفع خواهد شد. 
گ��وگل به عنوان یک��ی از غول های دنیای اینترنت عزم راس��خی 
برای حض��ور در میان برترین برندهای توس��عه دهنده ش��بکه های 
اجتماعی دارد. این امر با مش��اهده اس��تراتژی های ت��ازه این برند 
در زمینه ترکیب مدیریتی اپ های پیام رس��ان اش به خوبی روشن 
می ش��ود بنابراین باید انتظار توسعه هرچه بیشتر فعالیت گوگل در 

زمینه شبکه های اجتماعی را داشته باشیم. 
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برندهای مختلف در طول س��ال های اخیر موفقیت ه��ای قابل توجهی در زمینه 
بازاریابی ویدئویی در شبکه های اجتماعی به دست آورده اند. محبوب ترین پلتفرم های 
اجتماعی در این میان ش��امل اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب است. شاید در نگاه 
نخست گس��ترش استفاده از ویدئو به عنوان فرمت اصلی تبلیغات ناشی از نوآوری 
برندها باشد. با این حال استراتژی تغییر فعالیت بازاریابی برندها تابع سلیقه مشتریان 
است بنابراین سلیقه مشتریان در زمینه مشاهده محتوای بازاریابی تغییر کرده است. 
ش��یوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر تغییرات قابل توجهی در ش��یوه بازاریابی 
کس��ب و کارها ایجاد کرده اس��ت. وقتی مردم زمان بیش��تری در خانه هس��تند، 
دسترس��ی کمتری ب��ه المان های بازاریابی در محیط ش��هری دارند. همچنین این 
امر موجب افزایش تمایل مردم برای حضور در شبکه های اجتماعی می شود. با این 
حس��اب جهت گیری برندها برای بازاریابی و تبلیغات بیش��تر در فضای شبکه های 

اجتماعی طبیعی خواهد بود. 
براساس مطالعه موسسه پرومو، رفتار کلی بازاریاب ها در عرصه کسب و کارهای 
کوچک از گس��ترش تمایل برای بازاریابی ویدئویی حکای��ت دارد. دلیل اصلی این 
امر، عالوه بر امکان دسترسی به مخاطب هدف، هزینه های کمتر الگوی مورد بحث 
در مقایس��ه با سایر شیوه هاست. به این ترتیب کسب و کارهای کوچک یک زمین 
بازی به نس��بت متعادل تر برای رقابت با برندهای بزرگ پیدا کرده اند. مطالعه فوق 
همچنین بر روی میزان تمایل کاربران برای واکنش در برابر محتوای بازاریابی برندها 
نیز تحقیق کرده اس��ت. بر این اس��اس کاربران در مواجهه با کمپین های بازاریابی 
ویدئویی در شبکه های اجتماعی 64درصد تمایل بیشتر برای ارائه واکنش دارند. این 
آمار س��یر سعودی قابل توجهی در دوران کرونا داشته است بنابراین شرایط کنونی 

بهترین فرصت برای افزایش تعامل مخاطب با برندها محسوب می شود. 
بدون تردید آمارها و اطالعات مفید بسیار زیادی درباره وضعیت بازاریابی ویدئویی 
وجود دارد. ما در ادامه به بررس��ی برخ��ی از مهم ترین آمارهای این حوزه خواهیم 

پرداخت:
• بازاریاب ه��ا 70درص��د از محتوای ویدئویی بازاریابی ش��ان را در اینس��تاگرام و 

فیسبوک در قالب استوری بارگذاری می کنند.
• 62 درص��د از برندها در طول ماه دس��ت کم 5 ویدئو بازاریابی در ش��بکه های 

اجتماعی بارگذاری می کنند.
• 76 درصد از کاربران شبکه های اجتماعی در سراسر دنیا دست کم 20 دقیقه در 

روز به مشاهده محتوای ویدئویی بازاریابی می پردازند. 
• 39 درص��د از بازاریاب ها برای تولید محتوای بازاریاب��ی از تصاویر و ویدئوهای 
اس��تاک استفاده می کنند. این امر در راس��تای کاهش هزینه های بازاریابی صورت 

می گیرد. 
• 30 درصد از بازدیدکنندگان ویدئوهای بازاریابی عالوه بر نمایش واکنش مثبت 

نسبت به برندها، اقدام به خرید محصوالت آنها نیز می کنند. 
ب��دون تردی��د اطالع از آماره��ای دقیق درب��اره وضعیت بازاریاب��ی ویدئویی در 
ش��بکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. اکنون ما آماده پرداختن به مرحله 
بعدی در زمینه الگوی بازاریابی ویدئویی هس��تیم. آگاهی از نکات و آمارهای دقیق 
در زمینه بازاریابی همچنان فاصله زیادی با شیوه کاربست عملی آنها دارد. بسیاری 
از برندها اطالعات بسیار مفیدی درباره شیوه های بازاریابی دارند، اما هیچ گاه موفق 
به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نمی شوند. هدف اصلی ما در ادامه بحث جاری 
بررسی شیوه های تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از آمارهای کاربردی 

در حوزه بازاریابی ویدئویی است. 
1. توسعه استراتژی عمل گرایانه

گوگل در بخش کس��ب و کار برای موفقیت برندها توصیه های جالبی دارد. یکی 
از توصیه ه��ای این غول دنیای آنالین »ایجاد برنامه تولید و انتش��ار منظم محتوا« 
است. این امر در دنیای بازاریابی اهمیت بسیار زیادی دارد. ما باید همیشه مخاطب 
را نسبت به حضورمان در میان برندهای بزرگ و فعال آگاه سازیم. امروزه با توسعه 
کس��ب و کارها فرآیند تحول برندها سرعت بسیار بیشتری یافته است. بسیاری از 
برندها در طول چند ماه به طور کامل از فرآیند بازاریابی و حتی کسب و کار خارج 
می ش��وند. با این حس��اب وضعیت فعالیت کس��ب و کار برای برندها بسیار دشوار 

خواهد بود. 
اگر ما در دنیای بازاریابی عنصر تداوم را فراموش کنیم، کار س��ختی برای جلب 
نظر مخاطب هدف خواهیم داش��ت. بسیاری از برندها در عمل توانایی تاثیرگذاری 
مناسب بر روی مخاطب هدف برای طوالنی مدت را ندارند. همه ما تجربه مشاهده 
برنده��ای بس��یار موفق در بازه ه��ای زمانی کوتاه را داریم. پ��س از آن انگار چنین 
برندهایی به هیچ وجه در عرصه کسب و کار وجود نداشته اند. این امر مانع بزرگی 
در مس��یر موفقیت برندها محسوب می ش��ود. اگر ما امکان تداوم بخشی به فرآیند 
بازاریابی مان را نداش��ته باشیم، شانس چندانی برای موفقیت در حوزه کسب و کار 

به دست نمی آوریم. 
گرگ جاربو، کارش��ناس بازاریابی در یوتیوب، درباره بازاریابی بر روی عمل گرایی 
تاکی��د دارد: »س��ال گذش��ته یکی از ترنده��ای برتر در ش��بکه های اجتماعی که 
ویدئوهای بازاریابی بس��یار زیادی پیرامونش تولید شد، تمرکز بر روی یوتیوب بود. 
بسیاری از برندها در باز زمانی موردنظر به سوی تولید محتوا در یوتیوب رفتند. این 
امر نتیجه بسیار خوشایندی برای برندهای بزرگ به ارمغان آورد، امابرندها کوچک 

بهره چندانی از آن نبردند.« 
شاید در نگاه نخست دلیل موفقیت برندهای بزرگ در زمینه بازاریابی در یوتیوب 
چندان روشن نباشد، اما اگر بحث های قبلی درباره اهمیت تداوم در حوزه بازاریابی 
را مد نظر قرار دهیم، بحث پیش روی کامال روش��ن خواهد ش��د. برندهای بزرگ 
توانایی مالی و همچنین تجربه بیشتری در حوزه بازاریابی دارند. همین امر آنها را به 
سوی بازاریابی پیوسته و تولید کمپین های پشت سر هم سوق می دهد. اگر ما این 
نکته را مدنظر نداشته باشیم، همیشه به صورت مقطعی در حوزه بازاریابی موفقیت 

کسب خواهیم کرد. 
براساس مطالعه موسسه پرومو، 77 درصد از بازاریاب های مورد ارزشیابی محققان 
موسس��ه با ضرورت بازاریابی متداوم موافق بوده اند. نکته مهم در این میان چالش 
تعامل با هیئت مدیره است. اگر شما مدیریت یک کسب و کار را برعهده دارید، باید 
نس��بت به تقسیم بندی درست بودجه بازاریابی در طول سال اقدام کنید. برخی از 
مدی��ران در همان ابتدا تمام بودجه بازاریابی را صرف می کنند. به این ترتیب دیگر 

امکان صرف هزینه مناسب در ادامه سال وجود نخواهد داشت. 
ابی گیلهوآ، نایب رئیس موسس��ه بازاریابی LMN، درب��اره ضرورت بازاریابی بر 
اساس الگوی عمل گرایانه اظهار نظر جالبی دارد: »طرح های بازاریابی ما باید عمل 
گرایانه و براس��اس نیازهای جاری باش��د. اگر برنامه ما بیش از اندازه بلندپروازانه یا 
بدون برنامه ریزی درس��ت برای تداوم تولید و نمایش کمپین باش��د، به س��رعت با 

شکست مواجه خواهیم شد«.
۲. تولید محتوای به صورت متعادل

اس��تفاده از فرمت ویدئو برای بازاریابی در شرایط نامطمئن شیوع ویروس کرونا 
ریس��ک های باالیی به همراه دارد. بس��یاری از برندها در ش��رایط کنونی نسبت به 
نح��وه تولید محتوا تردیدهای جدی دارند. این امر برای بس��یاری از برندها و حتی 
بازاریاب ها طبیعی اس��ت. نکته مهم در این میان ارزیابی درس��ت شرایط و سپس 
دس��ت زدن به تصمیم منطقی اس��ت. برخی از برندها در شرایط کنونی درست به 
تصمیم های احساسی می زنند. اغلب اوقات نتیجه چنین تصمیم هایی بسیار ناگوار 
خواهد بود. توجه به ن��کات ذیل برای طراحی کمپین بازاریابی ویدئویی به صورت 

متعادل ضرورت دارد:
• تولید ویدئوهای آموزشی برای مشتریان در شرایط کنونی اهمیت زیادی دارد. 
بس��یاری از م��ردم نیازمند اطالعات دقیق درباره ویروس کرونا یا هر مس��ئله مهم 
دیگری هستند. ما با استفاده از داده های معتبر و ارائه راه حل های مفید به مشتریان 

امکان توسعه جایگاه برندمان را خواهیم داشت.
• ارزیابی مداوم برنامه تولید محتوای برند اهمیت باالیی دارد. بس��یاری از برندها 
پس از طراحی برنامه تولید محتوا آن را به دست فراموشی می سپارند. به این ترتیب 
دیگری توانی برای آنها به منظور تولید محتوای جذاب و به موقع باقی نمی ماند. اگر 
ما اقدام به طراحی جدول و برنامه تولید محتوا می کنیم، باید تا پایان دوره موردنظر 
ب��دان پایبند باقی بمانیم. در غیر این صورت به س��رعت از عرصه بازاریابی و تولید 

محتوای جذاب حذف خواهیم شد. 
• برخ��ی از برندها پس از هربار تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی مانند روح 
ناپدید می شوند. این شیوه فعالیت بیشتری ضربه را به برندها خواهد زد. ما پس از 
هربار نمایش محتوای بازاریابی باید حضور پررنگی داشته باشیم. در غیر این صورت 

مخاطب هدف توجه چندانی به محتوای برند ما نخواهد داشت. 
• نمایش پش��ت صحنه کس��ب و کار اهمیت باالیی در جلب نظر مشتریان دارد. 
بس��یاری از افراد در عین توانایی باال برای تولید محتوای جذاب به س��راغ پش��ت 
صحنه ها نمی روند. تمام افراد تمایل باالیی به مشاهده پشت صحنه تولید ویدئوهای 
بازاریابی دارند بنابراین ما نباید ش��انس نمایش یکی از محتواهای جذاب بازاریابی 

برای مخاطب هدف را از دست بدهیم. 
3. مخاطب را با تکنیک های بازاریابی ویدئویی میخکوب کنید

تماشای محتوای ویدئویی در زمینه بازاریابی به خودی خود جذابیت زیادی ندارد. 
بنابراین برندها باید به دنبال راهکارهایی برای جلب نظر مخاطب هدف باش��ند. در 
غیر این صورت کاربران به س��رعت به س��راغ کارهای دیگر خواهند رفت. اگر شما 
مسئول بازاریابی یک شرکت هستید، پرسش های متعددی در زمینه چرایی توجه 
مخاطب به ویدئوی تان طرح کنید. اس��تفاده از چش��م انداز مخاطب هدف در این 
فرآیند اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی از برندها توانایی اس��تفاده از چش��م انداز 
مخاطب هدف را ندارند. به همین خاطر محتوای بازاریابی شان فقط مورد پسند افراد 

داخل شرکت قرار می گیرد. 
یکی از تکنیک های بازاریابی مهم در جلب نظر مخاطب هدف توجه به س��لیقه 
آنهاست. هیچ کمپینی بدون توجه مستقیم با سلیقه مخاطب هدف امکان موفقیت 
در عرص��ه بازاریاب��ی را نخواهد داش��ت. وقتی ما به تحلیل س��لیقه مخاطب هدف 
پرداختیم، باید به سراغ استفاده عملی از آن در فرآیند تولید محتوا برویم. این امر 
شامل تغییر روندهای تولید محتوا و نظرخواهی مداوم از برخی کاربران برای اصالح 

کیفیت ویدئو است. 
ام��روزه تکنیک های بازاریابی بس��یار زی��ادی برای جلب توج��ه مخاطب هدف 
وجود دارد. ما در این بخش به طور کوتاه به بررس��ی برخی از مهم ترین الگوهای و 
تکنیک های بازاریابی ویدئویی پرداختیم. نکته مهم در این میان انتخاب از بین شمار 
باالی تکنیک های بازاریابی براساس سطح نیاز برندمان است. تقلید صرف از رقبا در 
این عرصه نتیجه مناسبی برای برند ما در پی نخواهد داشت. بنابراین باید به دنبال 

راهکارهایی مناسب و منحصر به فرد برای بازاریابی برندمان باشیم. 
4. ضرورت همکاری با گوگل

برند ژیلت پس از انتش��ار کمپین »بهترین مردی که می توانی باش��ی« در قالب 
تبلیغ ویدئویی 90 ثانیه ای به رکوردی جهانی در زمینه توس��عه تبلیغات در گوگل 
از سال 2004 دست یافت. کمپین ژیلت با همکاری مستقیم گوگل بدل به نوآوری 
منحصر به فرد ش��د. امروزه بس��یاری از برندها از الگوی بازاریابی ژیلت برای تکرار 
موفقیت های قبلی اس��تفاده می کنند. این نکته اهمیت بس��یار زیاد در فعالیت این 

برند دارد. 
ما در عرصه بازاریابی بازیگرانی تنها نیس��تیم. همیش��ه امکان همکاری با سایر 
برندها برای ما وجود دارد. یکی از گزینه های همکاری مناسب در این میان استفاده 
از فرصت تاثیرگذاری موتورهای جس��تجوگر اس��ت. امروزه گوگل نقش مهمی در 
زندگی اغلب ما بازی می کند. این موتور جستجو در تمام فرآیندهای فعالیت کاری 
یا حتی زندگی ش��خصی ما حضور دارد بنابراین اس��تفاده از عمق نفوذ گوگل برای 

توسعه محتوای بازاریابی و تبلیغاتی ایده چندان بدی نخواهد بود. 
نکته مهم در زمینه همکاری با دیگر شرکت ها برای افزایش تاثیرگذاری محتوای 
بازاریابی توجه به اندازه و حجم کسب و کارمان است. بدون تردید ما در قالب یک 

کس��ب و کار محلی امکان همکاری جهانی با گوگل یا دیگر برندهای بین المللی را 
نداریم بنابراین باید س��طح همکاری و همچنین نوع توسعه کمپین مان را مناسب 
با ش��رایط جاری انتخاب کنیم. البته این امر به معنای ناتوانی همکاری با گوگل از 
سوی کسب و کارهای کوچک نیست. نکته مهم در اینجا توسعه سطح همکاری ها 
در قالبی مناسب و متعادل است. فقط در این صورت امکان کسب موفقیت از سوی 

ما فراهم خواهد شد.
امروزه بسیاری از برندها در تالش برای همکاری تبلیغاتی با گوگل هستند. نکته 
مهم در این میان تالش برای جلب نظر مدیران گوگل به ش��یوه ای منحصر به فرد 
اس��ت. در غی��ر این صورت ما هیچ نتیجه ای از فرآیند ت��الش مداوم برای تعامل با 

مدیران گوگل دریافت نخواهیم کرد. 
5. نقش آفرینی به عنوان ویراستاری تاثیرگذار

کمپین های بازاریابی پس از تولید امکان اس��تفاده مستقیم در عرصه بازاریابی را 
ندارند. ما همیش��ه نیازمند برخی ویراستارهای حرفه ای برای بهبود کیفیت نهایی 
کارمان هستیم. توصیه اصلی ما در این بخش تقویت مهارت های ویراستاری مدیران 
کسب و کار است. به این ترتیب دیگر نیازی به پرداخت هزینه اضافی به افراد خارج 
از ش��رکت نخواهد بود. بدون تردید ویراستاری کمپین های بازاریابی در ابتدا امری 
دش��وار به نظر می رسد، اما با اندکی تمرین امکان غلبه بر مشکالت و دشواری های 
این عرصه فراهم خواهد ش��د. نگرانی اصلی مدیران کس��ب و کار ناتوانی در زمینه 
ویرایش مناس��ب کمپین هاس��ت. نکته مهم در این میان ضرورت یادگیری اصول 
ویرایش محتوای بازاریابی به صورت دقیق است بنابراین ما بدون آموزش کامل اقدام 

به فعالیت در این عرصه نخواهیم کرد. 
محتوای ویدئویی همیشه تاثیر مطلوبی بر روی مخاطب هدف ندارند. موفقیت ما 
در عرصه بازاریابی همیشه بستگی به کیفیت نهایی محتواها دارد بنابراین در صورت 
ناتوانی ما برای جلب نظر مخاطب هدف اوضاع مان به ش��دت پیچیده خواهد ش��د. 
یکی از ن��کات منفی در زمینه بازاریابی ویدئومحور حافظه قوی مخاطب در زمینه 
فعالیت های منفی برندهاست بنابراین اگر ما در زمینه بازاریابی عملکرد مناسبی از 
خودمان نش��ان ندهیم، به سرعت شهرت منفی کسب خواهیم کرد. جبران شهرت 
منفی در دنیای بازاریابی یکی از سخت ترین کارهای ممکن است بنابراین تالش ما 

باید بر روی پرهیز از کسب چنین شهرت هایی باشد. 
6. تولید محتوا براساس نیازهای جاری و مسئله ایده پردازی

بدون تردید تولید محتوای بازاریابی ویدئویی نیازمند ایده های جذابی است. شیوه 
دستیابی به ایده ها از سوی هر برند متفاوت است. برخی از برندها با چالش کمبود 
ایده بازاریابی مواجه اند. به این ترتیب دلیل اصلی فعالیت اندک آنها در زمینه تولید 
محتوای بازاریابی ناتوانی در پردازش ایده های جذاب است. یکی از راهکارهای جذاب 
در چنین شرایطی استفاده از ایده های دیگر برندهاست. شاید این امر در نگاه نخست 
ایده جذابی محس��وب ش��ود، اما در صورت کپی برداری دقیق از کمپی رقبا نتیجه 
معکوسی خواهد داشت. به عبارت بهتر، همیشه امکان الگوبرداری از رقبا وجود دارد. 

با این حال کپی کردن از آنها نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت. 
مت جانس��ون، مدیرعامل و موس��س برند Guide Social، به عنوان مدیر یک 
آژانس بازاریابی توصیه های مناس��بی برای برندها و بازاریاب های تازه کار دارد. اگر 
شما نیز در زمینه بازاریابی با کمبود شدید ایده مواجه هستید، به نکات ذیل توجه 

نمایید:
• تولید محتوای بازاریابی در هر قالبی در پیوند ما مش��تریان اس��ت بنابراین باید 
برندمان را از مرکز توجه کمپین بازاریابی خارج کنیم. در غیر این صورت ش��انس 

چندانی برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهیم داشت.
• خودخواهی در عرصه بازاریابی جایی ندارد. اگر که تمایلی به سرقت 
ایده های مان از س��وی رقب��ا نداریم، بنابراین باید ب��ه حقوق کپی رایت 
آنه��ا احترام بگذاریم. در غیر این صورت عالوه بر ش��هرت منفی، امکان 

شکایت قانونی از ما نیز وجود خواهد داشت.
• کمپین بازاریابی ما باید ارزش قابل توجهی برای مخاطب هدف داش��ت باش��د. 
در غیر این صورت شانس چندانی برای جلب توجه مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
بس��یاری از برندها در عرصه بازاریابی به اف��زودن ارزش به مخاطب هدف بی توجه 
هستند. درست به همین خاطر اغلب در زمینه تاثیر گذاری بر روی مخاطب هدف 

با شکست مواجه می شوند.
• آگاهی از ستاره اصلی کمپین بازاریابی اهمیت باالیی دارد. هر محتوای بازاریابی 
یک نقطه عطف برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. اگر که چنین نقطه ای 
را به طور مناس��ب پیدا نکنیم، امکان تاثیرگذاری درس��ت بر روی مخاطب هدف و 

همچنین توسعه کمپین مان فراهم نخواهد شد. 
• اس��تفاده از فناوری های تازه در عرصه بازاریابی برای یافتن ایده های 
تازه ضرورت دارد. امروزه فناوری هوش مصنوعی توانایی تحلیل داده های 
متنوع در عرصه بازاریابی را دارد بنابراین باید از آنها در راستای بازاریابی 

بهتر استفاده کرد. 
بس��یاری از برندها برای توس��عه کمپین بازاریابی شان نیازمند پوستر 
تبلیغاتی هس��تند. استفاده از تصاویر استاک برای توسه کمپین همیشه 
باید مدنظر قرار گیرد. یکی از س��ایت های مناس��ب برای دسترس��ی به 
تصاویر رایگان و مناس��ب برای طراحی پوس��تر »کانوا« ن��ام دارد. این 
سایت آرش��یو گس��ترده ای از تصاویر رایگان برای استفاده های تجاری 

دارد.
بدون تردید بازاریابی ویدئویی امر دشوار و پیچیده ای محسوب می شود. بسیاری 
از برندها در این حوزه مهارت چندانی ندارند. برخی دیگر نیز گمان می کنند، مهارت 
باالیی دارند. در هر صورت اس��تفاده از توصیه های حرفه ای و کاربردی برای توسعه 
سطح کیفیت کمپین بازاریابی ضروری است. در غیر این صورت ما همیشه باید به 
دنبال صرف هزینه های بیشتر در حوزه بازاریابی باشیم. استفاده از توصیه های مورد 
بحث در این مقاله گام مناسبی برای شروع فرآیند ایجاد تحول در بازاریابی ویدئویی 

برندمان خواهد بود. 
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اهمیت و حساسیت ارزیابی الگوهای رفتاری 
شرکت های طرف معامله

تج��ارت فقط به خرید و فروش یا بس��تن ق��رارداد بین دو طرف 
اطالق نمیش��ود، بلکه برای داش��تن یک ارتب��اط تجاری خوب باید 
الگوه��ای رفت��ار طرف مقابل را ب��ه خوبی بشناس��یم و آن را مورد 
ارزیاب��ی دقیق ق��رار دهیم. این ش��ناخت به ما کمک م��ی کند با 
توجه به ویژگی ه��ای طرف مقابلمان به برق��راری ارتباط و تجارت 
بپردازیم و میزان موفقیت خود را در بستن یک قرارداد سودمند باال 
ببریم. به طور کلی ما هر چقدر در ارتباط های مختلفی که داریم با 
خصلت های فرد مقابلمان آش��ناتر باشیم ارتباط بهتری را می توانیم 

برقرار کنیم.
ارتباط های تجاری نیز از این جمله هس��تند که حتماً قبل از قرار 
مالقات ها یا بستن قراردادها طرف قرارداد خود را بشناسید. در این 
مقاله سعی داریم برای نشان دادن اهمیت ارزیابی الگوهای رفتاری 
ش��رکتها یا افرادی که قرار اس��ت با آنها تج��ارت کنیم به ارائه یک 
مث��ال بپردازیم. ب��ه عنوان مثال، رفتار عجیبی ک��ه در بین تاجران 
آمریکایی شایع است و بسیاری از افرادی که با این شرکتها یا افراد 
کار کرده اند به آن آشنایی دارند این است که اکثر مدیران کسب و 
کارها و تاجران آمریکایی بر این باور هستند که اگر در طول مسیر، 
اش��تباهی را مرتکب شدند یا دچار مشکل شدند به جای اصالح آن 
بخش از کار همواره کار را از ابتدا شروع کنند. تقریباً می توانیم این 
را یکی از ویژگی های رفتاری بارز در اکثر آمریکایی ها بدانیم که این 

ویژگی توسط فرهنگ آنها ایجاد شده و تقویت می شود.
پ��س زمانی که قص��د برقراری ارتباط با فرد یا ش��رکتی را دارید 
حتم��اً ش��ناخت کل��ی از آن افراد و فرهنگ غالب ش��ان به دس��ت 
آوری��د. براس��اس تجربیات مش��اوره بازاریابی، آمریکای��ی ها با این 
ش��عار که معتقدند تا چیزی خراب نش��ود ساخته نمی شود همیشه 
در ارتباط ه��ای مختلف اجتماعی و تجاری خود با این ش��یوه رفتار 
می کنند. به عنوان مثال، اگر در س��اخت یک محصول اشتباه کرده 
باش��ند پس از اصالح آن بخش از کار، مجدداً از نقطه اول شروع به 

ساخت محصول می کنند.
ب��ه طور کلی، آنها س��عی می کنن��د با تجارب به دس��ت آمده از 
شکس��ت ها نواقص قبلی  را درس��ت  کنند بنابراین، در نظر داش��ته 
باشید که در صورتی که با این افراد کار می کنید زمانی که مشکلی 
در کارت��ان به وجود می آید احتمال اینکه آن کار را از صفر ش��روع 
کنید بیش��تر اس��ت اما دلیل این کار چیس��ت؟ چرا باید یک کاری 
را از ابت��دا ش��روع کنید به ج��ای اینکه از همان بخش��ی که دچار 
مشکل ش��ده پس از اصالح مش��کالت آن بخش دوباره به راه خود 

ادامه دهید؟
عل��ت این کار و ش��عاری که این اف��راد دارند این اس��ت که آنها 
معتقدند یک شکس��ت یا ایجاد یک مش��کل به این دلیل اس��ت که 
ما مش��کالت کاری خود را بدانیم و در صورتی که به مش��کل خود 
پ��ی بردیم و آن را اصالح کردیم می توانی��م با دانش و تجربه بهتر 
و بیش��تر آن کار را ش��روع کنیم و اگر این بار ب��ا موفقیت چندین 
براب��ری کارمان را تمام کنیم. فردی ک��ه با دانش و تخصصی که از 
شکست های خود به دست آورده می تواند یک کار را از همان نقطه 

صفر بسیار بهتر شروع کند.
همچنین این عقیده را به گونه دیگر نیز مطرح می کنند و آن هم 
این است که برای به دست آوردن چیزی باید یک چیزی را از دست 
بدهیم! مثاًل برای به دست آوردن موفقیت باید زمان سپری شود یا  
»برای اینکه املتی درست کنیم باید تخم مرغ ها را بشکنیم.« یعنی 
نمی توانیم همه چیز را با هم به دس��ت آوریم و از طرفی به دس��ت 
آوردن موفقیت نمی تواند ارزان تمام ش��ود بلکه همیشه باید چیزی 

را از دست بدهیم.
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سئو محتوا با 6 اقدام طالیی

بدون شک ایجاد محتوایی که توان رسیدن به رنکینگ نخست گوگل 
را داش��ته باش��د، آرزوی هر تولیدکننده محتوای��ی خواهد بود. اگرچه 
همواره راهکارهای سختی نیز وجود دارد، با این حال در این مقاله قصد 
بررس��ی 6 مورد س��اده و در عین حال بسیار کارآمد را داریم که سطح 
سئو محتواهای شما را با بهبودی جدی مواجه خواهد شد. این امر در 

نهایت به بهبود وضعیت سایت نیز منجر خواهد شد. 
1-به محتواهای خود تنوع بیشتری بدهید 

بازدیدکنندگان با یکدیگر تفاوت داشته و هیچ فردی درست به مانند 
دیگری نخواهد بود. تحت این ش��رایط اگر تنوع باالیی نداشته باشید، 
بدون شک با مش��کالت زیادی مواجه خواهید شد. برای مثال ممکن 
اس��ت برخ��ی از افراد محتواهای خبری را ترجی��ح دهند در حالی که 
برخی دیگر مطالعه موردی و مقاالت چند قسمتی را بهترین گزینه ها 
تلقی نمایند. اقدامی که شما باید انجام دهید این است که تنوع کاری 
خود را تا حد امکان باال برده و به صورت مداوم، بخش های جدیدی را 
اضافه نمایید. این امر باعث خواهد شد تا هیچ گاه تکراری نشده و شانس 
باالتری در دیده شدن از طریق جست وجوی های کاربران داشته باشید. 
همچنین شما الزم است تا به انواع محتواها توجه داشته باشید. درواقع 
فیلم، عکس، متن، اینفوگرافی، پادکس��ت و... باید مورد توجه شما قرار 

گیرد. در نهایت از بروز رسانی و بازنشر مطالب، غافل نشوید. 
۲-سرعت خود را کاهش دهید 

اگر بخواهید در روز بیش چندین محتوا را تولید کنید، بدون ش��ک 
زمان کافی جهت بازبینی متن و رعایت اصول سئو را نخواهید داشت. 
به همین خاطر توصیه می ش��ود که س��رعت کار خود را کاهش داده و 
به یک نرخ منطقی دس��ت پیدا کنید. درواقع این اقدام زمان کافی را 
به مخاطبین ش��ما نیز خواهد داد تا مطالب را مطالعه نمایند. در این 
رابطه بهتر اس��ت که به دنبال تبلیغ جهت بهتر دیده شدن نیز باشید. 
ب��رای مثال می توانید از طریق تبلیغ��ات گوگل، صرفا برای یک محتوا 
تبلیغ نمایید، با دیده ش��دن بیش��تر، در نهایت تعداد بازدیدکنندگان 
س��ایت افزایش پیدا خواهد کرد. درواقع شما تنها نباید منتظر بمانید 
تا مخاطب به س��ایت ش��ما مراجعه کند. در این زمینه برخی از افراد 
محتوای خود را در چند س��ایت دیگر نیز منتشر می  کنند. برای مثال 
پست مهمان و یا بازنشر متن در سایت های دیگر، از جمله سیاست های 
رایج در این زمینه محسوب می شود. در نهایت توجه داشته باشید که 
ابزارهای متعددی جهت بهبود س��ئو محتواها ارائه شده است که باید 
مورد توجه ش��ما قرار گیرد. ب��رای مثال SEO SEMrush با تحلیل 
متن، توصیه های خود را ارائه خواهد کرد که امکانی فوق العاده محسوب 
ش��ده و کار را بسیار ساده خواهد نمود. در این رابطه برخی از اقدامات 
که جنبه زیبایی کار محس��وب می شوند نیز می توانند به بهبود سئو و 
افزایش ترافیک سایت کمک نمایند. برای مثال استفاده از فونت مناسب 
و توجه به انواع رنگ ها از جمله نمونه اقدامات محسوب می شود. درواقع 
تصور رایج تولید محتوای بهتر، منجر به رسیدن به سطح سئو باالتری 
خواهد ش��د، کامال اشتباه بوده و ش��ما باید به کیفیت محتواها توجه 

ویژه ای را داشته باشید. 
3-مطالب کوتاه و بلند تولید کنید 

اگرچه بس��یاری از افراد تصور می کنند که صرفا مطالب کوتاه، مورد 
توجه و اس��تقبال قرار خواهد کرفت، با این حال واقعیت این است که 
ش��ما باید هر دو نوع کوتاه و بلند را تولید کنید. درواقع الگوریتم های 
گوگل به هر دو نوع توجه داشته و این اقدام به تنوع بیشتر محتواها نیز 
کمک خواهد کرد. با این حال در این زمینه باید واقع بین نیز باش��ید. 
برای مثال معموال مطالب بیش از 3000 کلمه، تمایل افراد به مطالعه را 
کاهش خواهد داد. در نهایت فراموش نکنید که ویژگی های مخاطبین 
در هر منطقه متفاوت بوده و باید به سلیقه و خصوصیات مخاطبین خود 

توجه ویژه ای را داشته باشید. 
4-به تفاوت بزرگ نمایی و اصالت توجه داشته باشید 

برخی از محتواها تنها ظاهری حرفه ای و جذاب را دارند. برای مثال 
از تیتری بسیار جذاب استفاده کرده اند، با این حال ارزش درونی آن  ها 
بس��یار کم بوده و نوعی فریب محسوب می شوند. در این رابطه توصیه 
می ش��ود که حتما فردی متخصص در زمینه تولید محتوا و سئو را در 
کنار خود داش��ته باشید تا به حرفه ای ترین روش ها پیش رفته و هرگز 
راهکارهای نادرس��ت را مورد اس��تفاده قرار ندهید. فراموش نکنید که 
هدف ایجاد مخاطبینی وفادار خواهد بود و صرفا بازدیدکننده باال از یک 

سایت نتیجه ای را به همراه ندارد. 
5-به نحوه نمایش در تلفن همراه توجه داشته باشید 

واقعیت این است که در حال حاضر بیشتر افراد از طریق تلفن همراه 
خود به اینترنت متصل می ش��وند. تحت این شرایط اگر سایت شما به 
خوبی در ابعاد مختلف گوش��ی تلفن همراه به نمایش درآورده نش��ود، 
دیگر حتی رعایت تمامی اصول سئو و در اختیار داشتن ارزشمندترین 
محتواها بدون فایده خواهد بود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که سرعت سایت نیز یک عامل بسیار مهم بوده و نباید 

اجازه دهید که بیش از 5 ثانیه باال آمدن صفحه طول بکشد. 
6-به تیتر توجه ویژه ای را داشته باشید

رعایت اصول سئو در تیتر بسیار مهم است. برای مثال ذکر عدد باعث 
نمایش بهتر در موتورهای جست وجو خواهد شد. همچنین این نکته را 
به خاطر داشته باشید که تیتر، نخستین چیزی است که مخاطب با آن 
مواجه خواهد شد. در نهایت توجه به کلمات کلیدی، هایپرلینک، اضافه 
کردن تصاویر، آمارها و تمامی اطالعات جانبی که به درک بهتر موضوع 

کمک خواهد کرد، در این زمینه الزامی خواهد بود. 
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بدون شک هر فردی تمایل دارد که میزان خالقیت خود را افزایش دهد. با این 
حال تصور عموم این اس��ت که برای رسیدن به این هدف، نیاز به انجام کارهای 
بس��یار س��خت بوده و حتی برخی بر این باور هس��تند که میزان خالقیت امری 
مش��خص و ثابت محسوب می-ش��ود. به همین خاطر اگر فردی در حال حاضر 
خالقیت باالیی دارد، این ویژگی ذاتی و یا ارثی محس��وب می ش��ود. این امر در 
حالی است که واقعیت کامال متفاوت بوده و برای اطمینان تنها کافی است تا به 
آمارها نگاهی بیندازید. درواقع اکثر افراد موفق حال حاضر جهان که به واس��طه 
ایده هایی خالقانه به ش��هرت و ثروت  فراوانی رس��یده  اند، در خانواده ای معمولی 
رش��د کرده و میزان بهره هوش��ی آن ها در حد نوابغ جهان نبوده اس��ت. در این 
رابطه روانش��ناس ها بر این باور هستند که خالقیت یک مهارت ذهنی محسوب 
شده و تمامی این موارد اکتسابی هستند. تحت این شرایط سوال اصلی این است 
که چگونه می توان تفکر خالق را در خود تقویت کرد. اگرچه همواره راهکارهای 
س��خت تر نیز وج��ود دارد، با این حال قصد داریم تا س��اده ترین موارد را معرفی 
نماییم تا امکان به اجرا درآوردن آن برای تمامی افراد امکان پذیر باش��د. در این 

رابطه به بررسی 19 مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-از شب قبل برنامه ریزی نمایید 

این امر باعث خواهد ش��د تا فردا به محض بیدار شدن بدانید که چه اقداماتی 
باید انجام شود. این امر نه تنها در زمینه صرفه جویی در زمان مهم خواهد بود، 
بلکه باعث می ش��ود تا زندگی ش��ما نظم خاصی را پیدا کند. اگرچه ممکن است 
تص��ور کنید که این اق��دام را در دقایق اولیه صبح نیز می-توان انجام داد، با این 
ح��ال نتایج جدیدترین تحقیقات حاکی از آن اس��ت که آمادگی ذهنی افراد در 
هنگام بیدار شدن، بسیار پایین بوده و این امر می تواند باعث شود که برنامه شما 

کارآمدی الزم را نداشته باشد. 
۲-نه گفتن را یاد بگیرید 

اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که نه گفتن امری بس��یار ساده بوده و نیاز به 
یادگیری و تمرین ندارد، با این حال درس��ت به مانند بس��یاری از تصورات ما در 
رابطه با محیط پیرامون، باور اغلب افراد در این زمینه نیز اشتباه بوده و بیش از 
نیمی از افراد جهان در این رابطه با مش��کل مواجه هستند. به همین خاطر شما 
باید به مرحله ای برس��ید که به راحتی بتوانید به هر چیزی که وقت شما را تلف 
کرده و جزو اولویت ها محسوب نمی شود، نه بگویید. با این اقدام، امکان پیگیری 

هر نوع برنامه ای وجود خواهد داشت. 
3-برنامه خواب منظمی داشته باشید 

هر فردی نیاز دارد تا یک برنامه خواب منظم را داشته باشد. درواقع استراحت 
کاف��ی یک��ی از الزامی ترین موارد جهت کارکرد مناس��ب تمامی بخش های بدن 
انس��ان خواهد ب��ود که مغز نیز یکی از آن ها محس��وب می ش��ود. در این رابطه 
بهترین اقدام این اس��ت که برنامه ای ثابت داش��ته و حتما قبل از س��اعت 12 به 
خواب بروید. برای اطمینان از نتایج این اقدام، تنها کافی اس��ت تا وضعیت خود 
را یک هفته پس از نظم دادن به خواب خود، با گذشته مقایسه نمایید. همچنین 
این نکته را همواره به خاطر داش��ته باش��ید که به صورت معمول، افراد به 5 الی 
8 س��اعت خواب نیاز خواهد داشت. همچنین این نکته را فراموش نکنید که در 
صورت احساس خستگی، از معجزه یک چرت روزانه غافل نشوید. درواقع خواب 

کم تر از 15 دقیقه، امری است که توسط بسیاری از افرد توصیه می شود.  
4-از زمان های مرده غافل نشوید 

استفاده از زمان های مرده نه تنها به انجام بیش تر کارها و مدیریت بهتر زمان 
منجر می شود، بلکه یک تمرین در زمینه افزایش سطح خالقیت می باشد. درواقع 
ای��ن امر که تصمیم بگیرید در زمان های مرده خود نظیر رانندگی، چه اقدامی را 
انجام دهید، خود یک نمونه از خالقیت خواهد بود. برای مثال بس��یاری از افراد 

در حین انجام این اقدام، به یک پادکست و یا کتاب صوتی گوش می دهند.
5-از ماتریس آیزنهاور استفاده نمایید 

این ماتریس در رابطه با اولویت بخش��ی به کارها می باش��د. درواقع برطبق آن 
ش��ما باید تمامی اقدامات را به 4 دس��ته تقسیم نمایید. 1-مهم و فوری 2-مهم 
ولی غیرفوری 3-غیرمهم و فوری 4-غیرمهم و غیرفوری در آخر فراموش نکنید 

که گروه آخر را باید کنار گذاشت. 
6-اهداف کوتاه و بلندمدت داشته باشید 

متمرکز بودن یک تمرین عالی برای ذهن محس��وب می ش��ود. درواقع میزان 
خالقی��ت در بین افرادی که در رابطه با یک موض��وع تمرکز نکرده اند، درصدی 
در حدود صفر داشته و تمرکز داشتن امری الزامی محسوب می شود. با توجه به 
این امر که خالقیت در زمینه اهداف ش��ما، منجر به پیشرفت در زندگی خواهد 
ش��د، بسیار مهم اس��ت که همواره در این زمینه متمرکز باشید. به همین خاطر 
اهداف کوتاه و بلند مدت می تواند شما را به بهترین شکل در این مسیر قرار دهد. 

7-چالش های جدید را وارد زندگی خود نمایید 
بهترین هدیه برای بهبود سطح عملکرد مغز این است که چالش های جدیدی 
را وارد زندگی خود نمایید. درواقع تا زمانی که در ش��رایط مختلف قرار نگیرید، 
نمی توانید موارد جدید را نیز از ذهن خود منتش��ر کنید. درواقع همه ما با تاثیر 
سفر در میزان خالقیت آشنا هستیم. درواقع یک تغییر و چالش به این سادگی، 
تاثیر خود را در خالقیت افراد نشان می دهد. به همین خاطر توصیه می شود که 
ه��ر روز حداقل یک چالش جدید را برای خود ایجاد نمایید. با این اقدام پس از 

مدتی شاهد یک تحول در وضعیت فکری خود خواهید بود. 
8-قبل از هر کاری فکر کنید 

این موضوع نه تنها باعث خواهد ش��د تا در زندگی خود با مش��کالت کم تری 
مواجه ش��وید، بلکه کمک می کند تا ذه��ن همواره درگیر باقی بماند. برای مثال 
قب��ل از مراجع��ه به دفتر همکار خود، مطالب را یادداش��ت کرده و آن را تمرین 
نمایید. این موضوع خود تمرینی برای افزایش خالقیت محسوب می شود. درواقع 
فکر کردن حتی به موارد بس��یار س��اده نیز ذهن را درگیر کرده و افراد به علت 
تالش برای انتخاب کلمات، به مواردی می رس��ند که تاکنون به آن توجه نداشته 
و این موضوع خود مصداق بارز بروز خالقیت خواهد بود. با این حال این موضوع 
تنه��ا در رابطه با مکالمات کاربرد نداش��ته و باید در رابطه با هر موضوعی، مورد 
استفاده قرار گیرد. برای مثال می توانید یک اتفاق را یادداشت کرده و سعی کنید 
از زاویه های مختلف آن را بررس��ی کرده و نظریه های مختلفی را برای علت به 

وجود آمدن آن، مطرح نمایید. 
9-همواره به زمانی کمتر فکر کنید 

 همه ما با این جمله مواجه شده ایم که نیاز مادر خالقیت است. در واقع افراد 
باید خود را تحت فش��ار قرار دهند تا تمایل برای پیداکردن راه حل شکل گیرد. 
برای مثال ایده اوبر و نتفلیکس به علت احساس نیاز و کمبودی که وجود داشت، 
در ذهن خالقان خود ش��کل گرفت. در این رابطه یکی از اقدامات س��ودمند این 
اس��ت که زمان خود را به صورت مداوم محدود ت��ر نمایید. این امر باعث خواهد 
شد تا شما به دنبال راهکارهای جدید باشید که در نهایت منجر به خالقیت هایی 
خواهد ش��د. درواقع تمامی راهکارهای کارمندان، به همین ش��یوه شکل گرفته 
اس��ت. این امر در نهایت کمک خواهد کرد تا امکان انجام س��ریع تر کارها مهیا 

باشد که در زمینه مدیریت زمان نیز کامال سودمند خواهد بود. 
1۰-تخیل خود را تقویت نمایید 

یک��ی از بهتری��ن اقداماتی که هر فرد در زمان اس��تراحت خود می تواند انجام 
دهد این است که به دنیای خیال قدم بگذارد. درواقع تخلیل را می توان بهترین 
تمرین ذهنی برای افزایش خالقیت محسوب کرد. در این رابطه به هر میزان که 
تخیل هایی با جزئیات باالتری را داش��ته باش��ید، تاثیرات بهتری را نیز دریافت 
خواهی��د کرد. در نهای��ت فراموش نکنید که ذهن هرآن چی��زی را که باور کند، 
قدرت انجام آن را نیز پیدا خواهد کرد. به همین خاطر است که بسیاری از افراد 
قبل از رسیدن به هدف خود، آن را از مدت ها قبل در ذهن خود تخیل کرده اند. 

در نهایت انجام مراقبه نیز در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود. 
11-به وضعیت بهداشت و سالمت خود توجه داشته باشید 

ذهن و جس��م با یکدیگر ارتباط کامال مستقیمی را دارند. به همین خاطر اگر 
س��الم نباش��ید، عملکرد مغز نیز تضعیف خواهد شد. به همین خاطر یک ورزش 

مداوم در کنار رعایت نکات بهداشتی برای حفظ سالمت، الزامی خواهد بود. 
1۲-به تغذیه خود توجه داشته باشید 

همانطور که ش��ما از یک ماش��ین بدون سوخت، انتش��ار حرکت را ندارید، از 
ذهنی که به خوبی تغذیه نش��ده اس��ت، نمی توان توقع عملکرد عالی را داش��ت. 
در این رابطه فراموش نکنید که صبحانه مهم ترین وعده غذایی محسوب شده و 

باید از مغذی ترین مواد تشکیل شود. همچنین به جای آن که به سه وعده اصلی 
تمرکز داش��ته باشید، کوچک خواری را تمرین کنید. این موضوع باعث می شود 

تا همواره سوخت رسانی، در حال انجام باشد. 
13-خالقیت های سایر افراد را مورد بررسی قرار دهید  

به هر میزان که نرخ مطالعه باالتری را داش��ته باش��ید، خالقیت های به مراتب 
ب��ا کیفیت تری را نیز ارائه خواهید کرد. در این رابطه با توجه به تعداد بی ش��مار 
کتاب-ها، ضروری است تا اولویت داشته باشید. همچنین مشاهده خالقیت های 
سایر افراد، می-تواند الهام بخش شما باشد. درواقع بسیاری از ایده های جدید از 

طریق همین موضوع شکل گرفته شده است.
 14-به راحتی خود توجه داشته باشید 

هنگامی که راحتی الزم را نداش��ته باش��ید، ذهن قادر به تمرکز بر روی یک 
موضوع خاص نخواهد بود. برای مثال اگر صندلی شما راحت نیست، بدون شک 
ذهن شما به سمت آن سوق پیدا می  کند. به همین خاطر است که شرکت هایی 
نظیر گوگل، اتاق های اس��تراحت و راحت ترین لوازم را در اختیار کارمندان خود 
قرار می دهند. همچنین ش��ما باید اس��ترس خود را کنت��رل نمایید. درواقع اگر 
میزان آن از حالت طبیعی خارج شود، عملکرد ذهن به نصف وضعیت عادی خود 
خواهید رسید. طبیعی است که تحت این شرایط حتی تصمیم گیری های ساده 

نیز سخت شده و شانسی برای بروز خالقیت وجود نخواهد داشت. 
15-کارهای هنری انجام دهید

کارهای هنری باعث خواهد ش��د تا ذهن ش��ما تقویت ش��ود. به همین خاطر 
توصیه می ش��ود که در این زمین��ه فعال بوده و آن را به عنوان س��رگرمی خود 
انتخاب نمایید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که 
بسیاری از افراد از طریق مهارت های هنری خود، به درآمدهای باال نیز رسیده اند. 
به همین خاطر این گزینه می تواند به افزایش منابع درآمدی ش��ما منجر ش��ود. 
همچنی��ن برخی از عطرها در بهبود عملکرد مغز تاثی��ر دارند. برای مثال رایحه 

لیمو و قهوه، دو مورد از آن ها محسوب می شوند. 
16-تاثیر حیوانات خانگی را جدی بگیرید 

شاید کمی عجیب به نظر برسد، با این حال تحقیقات از تاثیر حیوانات خانگی 
در خالقی��ت اف��راد خبر می ده��د. در این رابطه حتی برخی از ش��رکت ها اجازه 
حضور حیوانات خانگی در محل کار را نیز می دهند. به همین خاطر باید نس��بت 

به نتیجه بخش بودن آن اطمینان داشته باشید. 
17-خودشناسی داشته باشید 

هنگامی که افراد خودشانسی خوبی را داشته باشند، اقداماتی را انجام خواهند 
داد که کامال براس��اس عالقه و اس��تعداد آن ها محسوب شده و این اقدام شانس 
موفقیت را افزایش می دهد. همچنین این اقدام باعث می شود تا افراد در مسیری 
گام بردارند که امکان بروز خالقیت نیز در آن به مراتب باالتر خواهد بود. درواقع 
نباید تصور داش��ته باش��ید که یک ذهن خالق، در هر زمینه می-تواند عملکرد 

یکسان را داشته باشد. 
18-سخت کار کردن را فراموش کنید 

درواقع هدف از خالقیت این اس��ت که افراد دیگر متحمل سختی های موجود 
نش��وند. به همین خاطر اس��ت که در اصطالح گفته می شود که میزان خالقیت 
افراد تنبل، بیش تر از س��ختکوش ها می باش��د. درواقع این افراد همواره به دنبال 
راهکارهای ساده تری هستند که در مواردی منجر به بروز خالقیت های کاربردی 
می ش��ود. به همین خاطر ش��ما همواره باید به راهکارهای س��اده تر توجه داشته 
باش��ید. در غیر این صورت ذه��ن به عادت کردن به وضع موج��ود، تمایل پیدا 

خواهد کرد.
19-مشورت بگیرید 

در نهایت ممکن اس��ت حتی پس از رعایت 18 مورد معرفی ش��ده، همچنان 
مش��کالتی وجود داشته باشد. تحت این شرایط توصیه می شود که از توصیه های 
ی��ک روانش��ناس و یا فردی باتجربه اس��تفاده کنید. آن ها کم��ک می کنند تا به 
بهترین ش��کل، مشکالت برطرف ش��ده و ش��ما بتوانید به خالقیت باالتر دست 
پیدا کنید. این نکته را نیز همواره به خاطر داش��ته باشید که شما نباید خودتان 
را دس��ت کم بگیری��د. در غیر این صورت جس��ارت به اج��را درآوردن ایده ها و 

خالقیت های خود را نخواهید داشت. 
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اصفهان – قاسم اسد: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان اعالم کرد: برای اولین بار در کش��ور پروژه 
تله متری ش��بکه فاضالب با پیش��رفت بی��ش از 85 درصد 
در آینده نزدی��ک در اصفهان در مدار بهره برداری قرار می 
گیرد. مهندس هاش��م امینی ایجاد زیر س��اخت ها را برای 
اجرای این پروژه ضروری  دانست و اظهار داشت: هم اکنون 
10 فق��ره فلومتر در 30 نقطه که خطوط اصلی ش��بکه در 
آنجا قرار دارد نصب ش��ده و در 7 نقطه در اطراف سرشاخه 

های شبکه فاضالب، باران سنج نصب گردیده است .
وی ه��دف از تله متری ش��بکه فاضالب را مدیریت حجم 
ورودی فاضالب به خطوط اصلی و تصفیه خانه ها برش��مرد 
و اع��الم ک��رد: با اجرای پ��روژه تله متری ش��بکه فاضالب 
حجم ورودی فاضالب در هنگام بارندگی به ش��بکه ،کنترل 
می ش��ود . مهندس امینی افزود:در هن��گام بارندگی بطور 
ناخواس��ته حجم زیادی آب باران به س��مت شبکه فاضالب 
هدایت می شود که این رویداد عالوه بر پس زدگی فاضالب 

در منازل مسکونی و واحدهای تجاری تاسیسات فاضالب را 
هم با مخاطراتی مواجه می کند.

رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان 
اصفه��ان  با بیان اینکه تاسیس��ات فاضالب تنها برای جمع 
آوری،  انتقال و تصفیه فاضالب خانگی طراحی ش��ده است 

تصریح کرد: با اجرای پروژه تله متری شبکه فاضالب، ورود 
فاضالب های غیر خانگی به ش��بکه مورد شناسایی قرار می 
گیرد، چرا که ورود فاضالب های غیرخانگی به ش��بکه  در 

فرایند  تصفیه  اختالالتی بوجود می آورد.
مهندس هاشم امینی اعالم کرد: با نصب سنسورهایی در 
ش��بکه فاضالب، میکروارگانیسم هایی که ناشی از فاضالب 
غیر خانگی باش��ند شناس��ایی می ش��وند که این امر نقش 
بسزایی در ارتقا کیفیت پساب در تصفیه خانه های فاضالب 

دارد.  
 وی با برش��مردن دیگر مزایای اجرای پ��روژه تله متری 
ش��بکه فاضالب خاطرنش��ان س��اخت: با تله متری ش��بکه 
فاض��الب، ظرفیت خط��وط انتقال، تصفیه خانه و  ش��بکه 
در مواقع وقوع حوادث غیر مترقبه بررس��ی می ش��ود و به 
نوعی جریان فاضالب  به تاسیس��ات مدیریت و کنترل  می 
گردد،که این امر از وقوع حوادثی مانند پس زدگی فاضالب 

جلوگیری می کند.

اهواز – شبنم قجاوند: جلسه همفکری و هم اندیشی مسائل آموزشی شرکت 
برق منطقه ای خوزستان با حضور معاون منابع انسانی، مدیر دفتر برنامه ریزی 
منابع انسانی و آموزش و مسئولین مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت 

آب و برق خوزستان برگزار شد.
کیوان خورسند معاون منابع انسانی شرکت در این جلسه گفت: دستیابی به 
اهداف سازمانی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله آنان بستگی دارد و 
اجرای آموزش و بهسازی منابع انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب 
با تغییر و تحوالت سازمانی و محیطی بطور موثر فعالیت های محوله را انجام 

داده و بر کارایی خود بیفزایند.
س��ید عماد سید نژاد مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش نیز با 
بیان اینکه رسالت مجری آموزشی تفکر درباره چالش ها، دغدغه ها و مسائل 

مهم صنعت برق در دنیای امروز است، بیان کرد: انتظار می رود مجتمع عالی 
آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق در این راستا و همگام با تغییرات روز از 

پویایی کافی برخوردار باشد.
نرگس ظهرابی رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق 
خوزس��تان نیز در این جلسه همفکری تصریح کرد: به تناسب شرایط موجود 
که امکان برگزاری دوره ها به صورت حضوری میس��ر نمی باشد، زیرساخت و 
بس��تر الزم آموزش های الکترونیکی جهت اجرای تقویم آموزشی شرکت ها 

فراهم شده است.
در ادامه این جلسه در خصوص انتظارات و نیازهای هر دو بخش و گام های 
اساسی کیفیت بخشی به اجرای دوره های آموزشی و وضعیت امکانات رفاهی 

بحث و تبادل نظر شد.

تبری��ز – ماهان فالح: سرپرس��ت جمعیت هالل احمر اس��تان 
آذربایج��ان ش��رقی گفت: بی��ش از 12هزار نفر اعض��ای داوطلب، 
واجد ش��رایط و  دارای حق رای در پنجمین دوره انتخابات مجامع 
جمعیت هالل احمر اس��تان هس��تند. دکترهادی موس��وی رئیس 
ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات مجامع هالل احمر آذربایجان 
شرقی، با تبریک فرارسیدن 19 اردیبهشت روز جهانی صلیب سرخ 
و هالل احمر گفت: نامزدهای ش��ورای اجرایی و بازرسین پنجمین 
دوره انتخابات مجامع شهرستان، اعضای شورای اجرایی و بازرسان 
جمعیت هالل احمر طبق دستورالعمل ابالغی و جدول زمانبندی تا 
پایان 17 اردیبهشت 99 فرصت دارند با حضور در شعب هالل احمر 

استان ثبت نام نمایند .
وی افزود: با همت و تالش همکاران به خصوص در شعب جمعیت 
هالل احمر آذربایجان ش��رقی مش��خصات بی��ش از 12 هزار نفر از 
اعض��ای داوطلبی که واجد ش��رایط  و دارای حق رای بر طبق ماده 

15 آیی��ن نامه، در پنجمی��ن دوره انتخابات مجامع جمعیت هالل 
احمر هستند، در سامانه مربوطه به ثبت رسید. سرپرست هالل احمر 
اس��تان با اش��اره به  روند برگزاری پنجمین دوره  انتخابات مجامع 
هالل احمر گفت: نخس��تین مرحله پنجمین دوره انتخابات مجامع 

هالل احمر از آخرین هفته فروردین ماه س��ال جاری آغاز و تا اول 
تیرماه سال99 ادامه دارد. دکتر موسوی افزود: کاندیداها می بایست 
عالوه بر داشتن شرایط عمومی مندرج در ماده 16 آیین نامه، دارای 
حداقل مدرک کارشناسی و 25 سال سن تمام و نیز سه سال سابقه 
کار اجرایی با تجربه مفید و دو س��ال س��ابقه عضویت داوطلبانه در 
هالل  احمر را داشته باشند. وی افزود: در این دوره از انتخابات بعد از 
تشکیل مجامع شهرستانها انتخابات آغاز و منتخبین شورای اجرایی 
و بازرس��ان شهرستانها مش��خص و بعد از آن و از میان منتخبین، 
اعضای هیات مدیره و بازرس��ان جمعیت هالل احمر استان معرفی 
خواهند ش��د و پس از این دوره نیز منتخبان برای انتخابات شورای 

عالی جمعیت هالل احمر وارد مرحله پایانی خواهند شد.
شایان ذکر است، در روز جمعه 2۳ خردادماه سال جاری، پنجمین 
دوره انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر  در 20 شهرستان استان 

آذربایجان شرقی  برگزار خواهد شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: در سال جاری هرماه شاهد 
افتتاح پروژه های شاخص شهری در حوزه های عمرانی، حمل ونقل و ترافیک، 

فرهنگی، خدمات شهری و فضای سبز خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، دکترسید مرتضی سقاییان نژاد در 
جلس��ه شورای معاونین ش��هرداری قم، با تأکید بر توجه به دغدغه های مقام 
معظم رهبری در تحقق شعار سال و لزوم تدوین برنامه های شهرداری در سال 
جاری، اظهار داش��ت: سال 1۳99 ، سال جهش در افتتاح پروژه های شاخص 
ش��هر قم خواهد بود. ش��هردار قم با بیان اینکه اولویت مدیریت شهری اتمام 
طرح ه��ای نیمه تمام و برنامه ریزی برای پروژه های جدید اس��ت، ابراز کرد: در 

س��ال های گذشته تالش شده که با در نظر گرفتن اتمام پروژه های نیمه تمام، 
طرح ها در ش��هرداری با برنامه ریزی و پیوس��ت های مختلف هرچه س��ریع تر 

اجرایی شود تا مردم بتوانند از آن ها استفاده کنند.
سقاییان نژاد از افتتاح پروژه های مهم شهری در هرماه به صورت مستمر خبر 
داد و افزود: هرماه شاهد افتتاح پروژه های شاخص شهری در حوزه های عمرانی، 

حمل ونقل و ترافیک، فرهنگی، خدمات شهری و فضای سبز خواهیم بود.
وی بر تعیین جدول برنامه های افتتاح پروژه های ش��هری از خردادماه 99 
تأکید کرد و گفت: باید پروژه ها با اطالع رس��انی به ش��هروندان افتتاح ش��ده و 

جدول برنامه ها به صورت کامل در اختیار آن ها قرار گیرد.

شهریار- جباری: مسایل حوزه فرهنگ وهنر درغرب استان تهران باحضور 
نماین��ده منتخب دوره یازدهم مجلس ش��ورای اس��المی ،  مدیرکل فرهنگ 

وارشاداسالمی استان تهران و روسای ادارات ارشادحوزه مشق بررسی شد .
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداس��المی شهرستان شهریار ، 
نشس��ت مشترک دکتر حسین حق وردی نماینده منتخب درمجلس شورای 
اس��المی  و دکتر احدجاودانی مدیرکل فرهنگ وارشاداس��المی استان تهران 
و روس��ای ادارات فرهنگ وارشاداسالمی شهریار ، قدس ومالرد دردفتر نیک 

خواه برگزار شد . 
بن��ا بر همین گزارش ، دراین نشس��ت دکت��ر جاودانی ضمن خیرمقدم به 
نماینده منتخب مردم در س��خنانی بودجه فرهنگی وس��رانه استان تهران را 
درمقایسه با س��ایر استانهای کشور بسیار ناچیز دانسته و شهرستانهای غرب 
استان تهران و باالخص شهریار را نیازمند و مستحق نگاه ویژه اعتباری درحوزه 

فر هنگ وهنر  باتوجه به جمعیت و گستردگی برشمرد .
نادر نیک خواه رئیس اداره به ارائه گزارش��ی آماری از انجمنها ، موسس��ات 

فرهنگی ، آموزش��گاه های موس��یقی و هنرهای تجسمی ، موسسات قرآنی ، 
کانونهای تبلیغاتی و کانونهای فرهنگی وهنری مس��اجد را بیان و به تش��ریح  
دغدغه ها و مشکالت هرحوزه و اهالی فرهنگ و هنر مطالبی را عنوان داشت .

در ادامه پورروشن و کشاورزیان روسای ادارات فرهنگ وارشاداسالمی مالرد 
و ق��دس  ضمن ارائه گزارش آماری  از  مراکز فرهنگی هنری تحت پوش��ش 
، به تش��ریح فعالیتها و مش��کالت موجود و کمبود فض��ای فرهنگی و هنری 
درحوزه کاری خود نمودند  دکتر حق وردی نماینده منتخب مردم درمجلس 
شورای اسالمی ضمن ابراز خرسندی از حضور درجمع مدیران فرهنگی وهنری 
وزارت فرهنگ وارشاد حوزه مشق درسخنانی بیان داشت : متاسفانه متولی امر 
فرهنگ در جامعه مشخص نیست و موازی کاری درانجام برنامه های فرهنگی 
هنری آفتی در این میان است که به اجتماع  لطمه زده  وموجبات نابسامانی 

را بدنبال خواهد داشت .

ای��الم - منصوری: مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم با اش��اره به اینکه با 
برنامه ریزی های انجام ش��ده آسیب های زیست محیطی در این واحد صنعتی 
کمتر می شود،گفت:با راه اندازی واحد الفین و سولفور زدایی پتروشیمی ایالم، و 
ارسال گاز مایع خام به عنوان خوراک به مجتمع، ارسال  آن به مشعل و یا حمل 
توسط کامیون کاهش یافته که به تبع آسیبهای زیست محیطی نیز کمتر می 
شود. به گزارش روابط عمومی، دکتر "روح اله نوریان"در دیدار با شهردار و اعضای 
ش��ورای ش��هر چوار، افزود: با راه اندازی واحد فوق،دو محصول دیگر پاالیشگاه 
همچون میعانات گازی و اتان نیز بعنوان خوراک،تحویل پتروشیمی می شود. وی 
اظهار داشت: این شرکت در راستای ایفای نقش مسئولیت های  اجتماعی پروژه 

هایی را به وزارتخانه پیشنهاد نموده که در صورت تصویب و اختصاص بودجه، در 
شهر چوار و روستاهای اطراف تاسیسات پاالیشگاه، هزینه خواهد شد. " جهانگیر 
چراغی" شهردار چوار نیز در این دیدار با اشاره به اینکه پاالیشگاه گاز ایالم یکی 
از صنایع بزرگ فعال در استان است که می تواند دروازه ای به سوی توسعه پایدار 
باشد، گفت: ایجاد صنایع بزرگ همچون پاالیشگاه و پتروشیمی می توانند تاثیر 
بس��زایی در جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در منطقه داشته 
باشند. همچنین"سجاد بیگ محمدی" رئیس شورای شهر چوار نیز گفت:از آنجا 
که پاالیش��گاه گاز ایالم در منطقه چ��وار قرار دارد انتظار می رود در راس��تای 

مسئولیت های اجتماعی در زمینه های مختلف شهرداری منطقه را یاری کند.

برای اولین بار در کشور به بهره برداری می رسد 

تله متری شبکه فاضالب در اصفهان

برگزاری جلسه همفکری و هم اندیشی مسائل آموزشی شرکت برق منطقه ای خوزستان

سرپرست جمعیت هالل احمر استان خبر داد؛

بیش از 1۲ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات مجامع هالل احمر آذربایجان شرقی

هر ماه یک پروژه شاخص در شهر قم افتتاح می شود 

بررسی مسائل حوزه فرهنگ و هنر شهرستانهای غرب استان تهران

دیدار وگفتگو نماینده منتخب مردم درمجلس شورای اسالمی  با مدیرکل فرهنگ وارشاداسالمی استان تهران

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

آسیب های زیست محیطی در پاالیشگاه گاز ایالم کمتر می شود

تحقق 93 درصدی برنامه های آموزشی شرکت گاز استان اردبیل
اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: در س��ال 98 به رغم برنامه ریزی منسجم و در راستای 
اهداف استراتژیک و تالش کارکنان شرکت گاز استان اردبیل واحد آموزش عملکرد قابل توجهی 
داشته است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این 
شرکت  از  تحقق 9۳ درصدی برنامه آموزشی تدوین شده در این شرکت در سال گذشته خبر 
داد و گفت:  براس��اس تقویم آموزش��ی و با توجه به نیازمندی های موجود در حوزه آموزش در 
سطح شرکت گاز استان اردبیل در طول سال 98 بیش از 20 هزار نفر ساعت دوره آموزشی در 
بخشهای عمومی و تخصصی در این شرکت برگزار شده است. وی با اشاره به اهم کارهای واحد 
منابع انسانی در سال گذشته اظهار داشت: تجهیز و راه اندازی مرکزآموزشی علمی در سازمان 
فنی و حرفه ای در راستای آموزش نیروهای پیمانکار برای مشاغل کنتورخوانی و امداد شهری و روستایی به صورت تئوری و عملی ، برگزاری 
دوره های آموزشی ویژه مدیران، رؤسا و کارکنان، انجام نیازسنجی آموزشی در راستای فعالیتهای واحدهای شرکت گاز استان از جمله عملکرد 
واحد منابع انس��انی در س��ال گذشته است. وی با اشاره به اينكه به روز نگه داشتن نگرش، دانش و مهارت كاركنان در گرو برگزاري اثربخش 
دوره هاي آموزشی است، تصریح نمود: میزان اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شده در این شرکت در سال گذشته 87 درصد می باشد 

که با ارزیابی علمی از نقاط ضعف و قوت برنامه عملی به منظور ارتقاء میزان اثر بخشی آموزشی در این شرکت در دست اجراء می باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان خبر داد:
انتشار فراخوان جشنواره ملی کاریکاتور با موضوع کرونا

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان گفت: فراخوان 
جشنواره مجازی ملی کاریکاتور با موضوع زندگی، کرونا، امید منتشر شده است. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان همدان، احمدرضا احسانی اظهار کرد: این جشنواره ملی با 
هدف تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان و 
انجمن هنرهای تجسمی استان برگزار می شود. وی افزود: شرکت کنندگان از سراسر کشور می توانند تا 
10 خردادماه، حداکثر پنج اثر در قالب jpg و روزولشن ۳00 در طول یا عرض 200 پیکسل از طریق 
الکترونیکی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. احسانی با تاکید بر اینکه ارسال نام، آدرس پستی، ایمیل، 
تلفن، عکس و سوابق کاری الزامی است؛ افزود: جایزه نفر اول این جشنواره سه میلیون تومان، نفر دوم 
دو میلیون تومان و نفر سوم یک میلیون تومان است. وی خاطرنشان کرد: به سه نفر نیز به عنوان صاحبان آثار قابل تقدیر، جوایز نقدی و لوح تقدیر  تعلق 
می گیرد که کلیه جوایز برگزیدگان به صورت غیرحضوری و به شماره حساب اعالم شده، پرداخت خواهد شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
hamedan. همدان تصریح کرد: عالقمندان جهت ثبت نام و تکمیل فرم تقاضا به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان به آدرس

farhang.gov.ir مراجعه کنند و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 71 و ۳2660070-081 داخلی 206 تماس بگیرند.

تقدیر رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه استان مازندران از مدافعان 
سالمت مازندران

ساری – دهقان : رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه استان مازندران در نامه ای به رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران ضمن تقدیر از دست اندرکاران نظام سالمت استان ، اعالم کرد وکالی این 
مرکز، مش��اوره و وکالت خدمتگزاران عرصه سالمت به مدت شش ماه  به صورت رایگان بر عهده 
خواهند گرفت. دکتر یونس آزرده رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه استان مازندران خطاب به دکتر 
س��ید عباس موسوی ضمن قدردانی از دس��ت اندرکاران نظام سالمت به ویژه پزشکان، پرستاران 
و کارکنان ش��جاع ، صبور و بی ادعا س��نگر مبارزه با کرونا ویروس در استان مازندران که همچون 
ش��هیدان میهن راه صعب العبور وصل را به عافیت فصل ترجیح دادند افزود : این افتخار تا ابد بر 
تارک ملت قهرمان ایران خواهد درخشید. رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه استان مازندران در  این 
نامه ضمن حمایت از کادر بهداش��تی و درمانی اس��تان آورده اس��ت: مرکز وکالی قوه قضائیه استان مازندران با افتخار اعالم می دارد نسبت به 
مشاوره و وکالت رایگان این عزیزان با معرفی نامه دانشگاه علوم پزشکی مازندران از نیمه اول اردیبهشت 99 به مدت شش ماه اقدام خواهد کرد.

مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان:
در ارائه خدمات و سرویس اینترنت جزء سه استان برتر کشور می باشیم

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان:سرقت کابل مانع ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان است.درجلسه 
ای با حضور مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان و صحرایی معاون مدیرکل بازرسی استان ،در خصوص راهکارهای رفع 
موانع ارتقاء س��طح ارتباطات مخابراتی بحث وتبادل نظر ش��د.دراین جلسه ابتدا مهندس غالمعلی شهمرادی با اشاره به رشد و بهبود 
وضعیت ارتباطات مخابراتی استان گفت: به لطف خدا و تالش همکاران توانسته ایم درجایگاه خوبی از لحاظ ارائه خدمات به هم استانی 
ها قرار بگیریم بطوریکه در ارائه خدمات و سرویس اینترنت توانستیم جزء سه استان برتر کشور باشیم .وی با تاکید بر وجود چالشهای 
فراوان در راه رسیدن به وضعیت ایده آل ارتباطی گفت: متاسفانه سرقت کابل یکی از معضالتی است که با آن روبرو بوده ایم و درنقاط 
مختلف استان موجب ایجاد اختالالت فراوان در راه تامین ارتباطات مناسب و با کیفیت شده است که با نشست های متعدد با نیروی 
انتظامی و همکاری دراین زمینه امیدواریم این مشکل برطرف شده و الزم به ذکر است که این معضل موجب اجرای پروژه های غیر قابل 
پیش بینی با صرف هزینه های زیاد برای مخابرات شده است.وی وضعیت نیروی انسانی مخابرات منطقه گلستان را نیز تشریح نمود و 
گفت : رسیدگی به امور رفاهی کارکنان برایمان از اولویت زیادی برخوردار و پیگیری و رفع مشکل آنان از ضروریات محسوب میشود.
مدیر مخابرات منطقه گلس��تان بااش��اره به اینکه از لحاظ علمی مضرات آنتن های تلفن همراه اثبات نشده است گفت : جهت پوشش 
دهی مناسب در جای جای استان نیاز به نصب آنتن و ایجادسایت تلفن همراه میباشد و همکاری هم استانی ها را دراین زمینه میطلبد.

سرپرست جدید مدیریت حسابرسی شهرداری رشت:
اصالح ساختار حسابرسی مهمترین وظیفه این مدیریت است

رشت - زینب قلیپور: سرپرست جدید مدیریت حسابرسی شهرداری رشت با قدردانی و تشکر از مدیریت پیشین که با وجود دشواری های 
متعدد حرفه ای و شغلی از عهده وظایف برآمده است، گفت: مهمترین وظیفه حسابرسی داخلی در وضعیت کنونی، اصالح ساختار حسابرسی 
و ایجاد همکاری و مشارکت همکاران مجموعه شهرداری است. مدیریت جدید حسابرسی شهرداری رشت سپس اضافه کرد: حسابرسی داخلی 
یکی از ارکان اساسی محیط کنترلی است که نسبت به اعمال نظارت و کنترل بر مجموعه فعالیت های مالی، غیر مالی، عملیاتی شهرداری یا 
اجزای آن اقدام می کند.چراغی گفت: حسابرس��ی داخلی در ش��هرداری رشت، ارزیابی مستقل نسبت به عملیات واحد های مختلف سازمانی 
ش��هرداری به منظور بررس��ی کفایت و اثر بخشی سیستم کنترل های داخلی و همچنین سنجش کارآمدی استفاده از منابع و گزارش نتایج 
حاصله به شهردار محترم برای بهره برداری در جریان اداره بهینه امور اعمال خواهد نمود. وی در ادامه افزود: از دیدگاه کالن، تامین نیازهای 
اطالعاتی شهردار شامل تمام موضوعات و محورهای فعالیت شهرداری در حوزه عملیاتی در دستور کار حسابرسی داخلی شهرداری قرار می 

گیرد. چراغی با تاکید بر اهمیت اعمال نظارت های مستمر به وسیله مراجع کنترلی درون سازمانی بر بی طرفی و حقیقت گویی تاکید نمود.

غربالگری یک میلیون نفر از سوی جمعیت هالل احمر استان بوشهر در اوج کرونا
بوشهر- رضا حیدری: مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر از توزیع 900 بسته 
غذایی ماه مبارک رمضان میان نیازمندان و غربالگری یک میلیون نفر در اوج کرونا خبر داد به 
گزارش روابط عمومی جمعت هالل احمر استان بوشهر غالمرضا حاجیانی، مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر استان بوشهر ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه که با هدف گرامیداشت 
روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر برگزار شد گفت: جمعیت هالل احمر دارای 7 اصل مهم 
بی طرفی، بی غرضی، مس��تقل و نداشتن وابس��تگی، خدمت داوطلبانه، بشردوستی، یگانگی و 
جهان شمولی است که اهداف راهبردی آن نجات زندگی انسان های در معرض خطر و مشکل، 
آمادگی مقابله با سوانح و بحران ها، ذخیره سازی کاالهای امدادی و بازتوانی افراد پس از سوانح 
است. وی با بیان اینکه 52 حادثه در جهان جان انسان  ها را به مخاطره می اندازد افزود: ایران در یکی از مناطق حادثه خیز جهان قرار گرفته 
و در برخی از حوادث ایران جزو 10 کشور پرریسک و حادثه خیز جهان رتبه بندی می شود. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر از 
فعالیت 18 پایگاه امداد و نجات در استان خبر داد و گفت: پایگاه  های امدادی استان بوشهر شامل 9 پایگاه جاده ای، 5 پایگاه ساحلی و دریایی، 
و پایگاه های کوهستان، هوایی، سگ های نجات)آنست( زنده یاب، جستجوگر و مراکز واکنش سریع است. حاجیانی گفت: سال گذشته سال 
پرحادثه ای در کشور ثبت شد. سیل در استان های خوزستان، گلستان، لرستان ازجمله حوادث سال قبل بود که جمعیت هالل احمر استان 
بوشهر به عنوان معین خدمات زیادی به این مناطق ارائه کرد. وی به اعزام تیم 42 نفری به پل دختر برای رسیدگی به سیل زدگان لرستانی 

اشاره کرد و افزود: در سیل خوزستان نیز تیم ۳8 نفری قایقرانی خدمات ویژه ای ارائه کردند.

اخبـــار

دوشنبه
22 اردیبهشت 1399

شماره 1541
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 توس��عه طلبی مدرنیته غربی قرن ها پیش آغازگر حرکت بزرگ جمعیت هایی 
شد که به ش��الوده بس��یاری از جوامع چندقومیتی جهان شکل بخشید. اگرچه 
مهاجرت پدیده تازه  ای نیس��ت اما به عنوان پدیده ای متفاوت و متمایز از آنچه 
در گذشته بوده است باید به منزله بخشی از فرآیند ادغام جهانی و جهانی شدن 

در نظر گرفته شوند که طی صده اخیر شتاب گرفته است.
در دنیای به هم پیوس��ته امروز، مهاجرت به واقعیتی بین المللی تبدیل ش��ده 
اس��ت به نحوی که طی ده های گذشته تغییر چشمگیری در ترکیب نیروی کار 
به علت افزایش جریان های مهاجرت جهانی به وقوع پیوس��ته است و همین امر 
موجب شده اس��ت که موضوع مهاجرت به دالیل متعدد در دستور کار سیاست 
گذاری کش��ورهای پردرآمد جهان قرار بگیرد. بر اساس آمار سازمان بین المللی 
کار )ILO (  در سال 2017  جمعیت مهاجران دنیا رقمی بالغ بر 258 میلیون 
نفر بوده اس��ت که از این میان 164 میلیون نفر را کارگران مهاجر تش��کیل می 
دادند، بدین ترتیب بخش قابل مالحظه ای از رش��د و توس��عه اقتصادی جهانی 
مرهون میلیون ها مهاجری اس��ت که در بخش ها و صنایع و مش��اغل مختلفی 

درحال فعالیت هستند.
مطالعات مختلفی نش��ان می دهد که نرخ کلی مالکیت مش��اغل در بین افراد 
متولد خارجی نس��بت به بومیان در بس��یاری از کشورهای توسعه یافته از جمله 
ایاالت متحده، انگلستان، کانادا و استرالیا باالتر است. 24 درصد سرمایه گذاری 
های ریسکی طی دهه های 1980 و 1990  در دره سیلیکون توسط کارفرمایان 
چینی یا هندی صورت گرفته اس��ت و مهاجران 25 درصد از شرکت های جدید 
با فناوری پیش��رفته که در سال 2006 فروشی بیش از یک میلیون دالر داشتند 
را راه اندازی کرده اند. مهاجران سهم قابل توجهی از نیروی کار ایاالت متحده را 
در طیف وس��یعی از صنایع تشکیل می دهند. بیش از یک سوم کل کارگران در 
بخش های کشاورزی، ماهیگیری و جنگل داری و همچنین نزدیک به 25 درصد 
از کسانی که در رشته های کامپیوتر و علوم ریاضی کار می کنند، مهاجر هستند. 
بیش��ترین تعداد مهاجران در صنعت مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی 
فعالی��ت می کنند و بی��ش از 4 میلیون مهاجر این خدم��ات را ارائه می دهند. 
بنابراین به عنوان کارگران، صاحبان مش��اغل، مالیات دهندگان و همس��ایگان، 
مهاجران بخشی جدایی ناپذیر از جوامع متنوع و کامیاب کشور آمریکا هستند و 

نقش بسزایی را در رشد و توسعه اقتصادی این کشور بر عهده دارند.

با اعمال سیاس��ت های مولد، افزایش مهاج��رت می تواند فرصت ها و مزایای 
جدیدی را برای کش��ورهای میزبان، کشورهای مبدأ و مهاجران ایجاد کند. برای 
مهاجران، انتقال به کشورهای پیشرفته تر امکان دستیابی به درآمد بسیار باالتر 
را ایجاد می کند. برای کشورهای مبدأ، درآمد باالتر مهاجران در خارج از کشور 
می تواند به درآمد باالتر برای خانواده های خود در خانه از طریق وجوه بازگشتی 
تبدیل ش��ود که می تواند اثرات مثبت دیگری مانند بهبود معیشت و تحصیالت 
بهتر را ایجاد کند. شواهد موجود نشان می دهد که تأثیر کلی مهاجرت برای هر 
دو کش��ور مبدا و کش��ورهای مقصد مثبت است. مهاجرت می تواند نقش مهمی 
در رش��د و توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد. تنها در سال 2016، مهاجران 
429 میلیارد دالر حواله یا وجوه بازگش��تی را به کشورهای درآمد کم و متوسط 
ارسال کردند. همچنین مهاجرت می تواند از سه طریق متنوع سازی مهارت ها و 
دانش، سرریزهای مثبت و ایجاد یک طبقه خالق به سیستم نوآوری کمک کند.
اشتغال حوزه بسیار مهمی برای پیگیری و بررسی آثار و نتایج محرومیت های 
اقتصادی و اجتماعی ناشی از عواملی چون جنسیت، طبقه، سن، قومیت و اقلیت 
های مهاجر بوده است. مطالعاتی که در خصوص موقعیت مهاجران صورت گرفته 
است می تواند الگوهای تبعیض و نابرابری را بر حسب معیارهای گوناگونی چون 
س��طوح درآمد، تبعیض در اس��تخدام، ترفیع شغلی، نرخ های بیکاری و بسیاری 
زمین��ه های دیگر و حتی اکنون در مبارزه با آنچ��ه که اخیر جهان با آن درگیر 

شده است: ویروس کرونا آشکارا مشاهده کرد.
مراکز و سازمان های بهداشت و درمان در سراسر جهان متولیان اصلی مقابله 
با ویروس همه گیر کرونا ش��ده اند؛ ویروس��ی که سازمان بهداشت جهانی آن را 
پاندمی خوانده اس��ت. به صورت جهانی نیروی کار در حوزه بهداش��ت و درمان 
اتکای زیادی به مهاجران داش��ته است اما همواره توسط سیاست های دولت ها 
ورود این مهاجران متخصص به این حوزه کنترل ش��ده اس��ت  اما پس از همه 
گیری ویروس کرونا ش��اهد این بوده ایم که سیاست های دولتی در خصوص به 
کارگیری مهاجران متخصص در حوزه بهداشت و درمان برای مقابله و پیشگیری 
ویروس کرونا انعطاف پذیر تر و س��هل گیرتر شده اند. چراکه هم اکنون با بحرانی 
روبرو هستیم که بخش قابل توجهی از قربانیان آن افرادی هستند که به صورت 

مستقیم با پیشگیری و درمان مبتالیان با این ویروس درگیر هستند.
چن��دی پیش رئیس جمهور آمریکا به منظور مقابله با ویروس کرونا دس��تور 
تعلی��ق و جلوگیری از مهاج��رت به ایاالت متحده آمریکا را ص��ادر کرد. اما این 
فرمان اس��تثنایی برای محققان و کارکنان بخش بهداش��ت و سالمت قائل شده 
اس��ت. عالوه بر این سازمان های غیر انتفاعی و مستقلی همانند مرکز هستینگز 

در نیوی��ورک فراخوانی در جهت پذیرش مهاجران مختصص در حوزه بهداش��ت 
و س��المت داده اس��ت، همچنین خبرگزاری تحلیل واکس در ایاالت متحده به 
نیازمندی کشور به پزشکان و پرستاران خارجی به منظور مقابله با کرونا هستند 
و بدین ترتیب سیاس��ت های مهاجرتی را ناکارآمد تلقی می کند. س��ناریو برای 
کشورهای دیگری چون بریتانیا المان و کانادا درخصوص سیاست های مهاجرتی 
و بکارگی��ری مهاجران متخصص در حوزه س��المت و مبارزه ب��ا کرونا به همین 

شکل است.
از ط��رف دیگ��ر تبعیض و نابراب��ری محدود به بکارگی��ری بیش از حد  
نیروهای مهاجر در بخش درمان و سالمت نیست، بلکه مهاجران در مواقع 
بحران جزء اولین گروه هایی هس��تند که حمای��ت ها و خدمات دولتی از 
آنها س��لب می ش��ود و این مهاجران بنا به دالیل مختلفی نسبت به افراد و 
گروه های دیگر آس��یب پذیرترند. بررسی داده های بازار کار نشان می دهد 
که بس��یاری از مهاجران در صنایع تحت تأثیر این بحران از جمله صنعت 
س��اختمان و غذا فعالیت می کنند. عالوه بر این بس��یاری از مهاجران به 
احتمال زیاد خوداش��تغال بوده و دارای کار موقتی هستند که این امر آنها 
را در معرض خطر از دس��ت دادن معیشت خود قرار می دهد و با توجه به 
اقامت بس��یاری از مهاجران در س��کونتگاه های استیجاری، تبعات ناشی از 
ویروس کرونا فشار مالی سنگینی را بر خانواده کارگران مهاجر وارد می کند 
و س��لب حمایت های دولتی از این گروه، مهاجران را در شرایطی که اکثر 
گروه های عادی در جامعه از کار دست کشیده اند، مجبور به ادامه فعالیت 

در این شرایط خطرناک می کند.
در حوزه علوم اجتماعی با یک رشته مطالعاتی تحت عنوان »نقد شرق شناسی 
«روبرو هس��تیم که غالبا توسط نظریه پردازان و منتقدین ادبی و انسان شناسان 
فرهنگی برای نشان دادن دیدگاه های »اروپامدارانه« به جهان که اکنون مسلط 
بر جهان هس��تند ارائه ش��ده اس��ت. دال مرکزی این نظریات را مفاهیمی چون  
»دیگری« و »تفاوت« تش��کیل می دهد. ش��رق شناسی در حقیقت یک سلسله 
رش��ته مطالعاتی و آکادمیک بوده اس��ت که در صدد شناخت فرهنگ های غیر 
غربی، قبیله ای و بومی با نگاهی آبژکتیو بوده است: بدین ترتیت شرق شناسی به 
عنوان یک زنجیره مطالعات آکادمیک در پیوند با قدرت در حوزه های متنوعی از 
علوم خود را عرضه می کند. دو اصل مهم در این گفتمان وجود دارد: اول اینکه 
جهان بینی حاکم بر تفکر شرق شناسانه قائل به تمایز هستی شناسانه و معرفت 
شناس��انه میان ش��رق و غرب اس��ت و دوم اینکه در این گفتمان فرهنگ های 
غیر غربی به چش��م غیر یا دیگری در نظر گرفته می ش��دند. این مفهوم دیگری 

دربردارنده این اس��ت که چه میزان اروپا خ��ود را از مناطق دیگر جهان بافاصله 
م��ی بیند. نهادهای غربی این دیگران و دیگری را بخش تاریک و ازس��رگذرانده 
خود می دانند این دیگران برس��اخته توسط غرب که ناتوان از تغییر و سازگاری 
و همانندی هستند، هرچند بسیاری از این دیگری های برساخته، زاده و پرورش 

یافته همان کشورها هستند.
ادوارد سعید »اروپامداری« را چیزی می داند که به گونه ای انفعالی در فرهنگ 
و تحقیقات علمی یا نهادهای مربوط انعکاس نیافته است، بلکه نوعی گسترش و 
توزیع آگاهی ژئوپلیتیک در بین متون زیباشناسی، تحقیقی، اقتصادی، اجتماعی 
و تاریخ��ی و... می دان��د. بنابراین باید این رویکرد را در پرت��وی پیوند نامیمون 
دانش و قدرت از صده های گذشته مورد توجه قرار داد که اکنون پهنه خود را در 
عرصه های مختلف اجتماع گس��ترش داده است و به امری بنیادی در ناخودآگاه 
غربی مبدل ش��ده اس��ت. از جهت دیگر این رویکرد موجد یک سلس��له عالیقی 

است که به طرق مختلف خود را خلق و حفظ و بازتولید می کند.
بدین ترتیب رویکرد »اروپامدارانه« ریش��ه خود را به ش��یوه های مختلف در 
نهادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع غربی گس��ترانیده است و اکنون 
ش��اهد آشکار ش��دن چنین رویکردهایی در خصوص این دیگران مهاجر هستیم 
که با بکارگیری آنها در ش��رایط بحران جهانی کنونی که از آن ها ش��هروندانی 

درجه دو می سازد.
رویکرد اروپامدارانه در غالب گفتمان ش��رق شناسی موجد تمایز گذاری میان 
»انس��ان غربی« و »غیر غربی« بوده اس��ت و پیامد همین برداشت قوم مدارنه و 
غیر انس��انی نسبت به این دیگران در ش��رایط بحران کنون جهانی به مهاجران 
ش��اغل در بخ��ش درمان و بهداش��ت، اولویتی درجه دوم می ده��د. و با همین 
رویک��رد تنگ اندیش��انه انعطاف پذیری خود را برای به کارگیری بیش��تر از این 
مهاج��ران در آنچ��ه خط مقدم مقابله با ویروس کرونا خوانده می ش��ود نش��ان 

می دهند.
به نظر می رس��د باید ریشه کنترل و مقاومتی که سابقا در پذیرش و 
بکارگیری مهاجران در حوزه س��المت وجود داشت و انعطاف پذیری به 
وجود آمده در پی ش��یوع ویروس کرونا را در اف��ق رویکرد اروپامدارانه 
و تبعیض نهادی س��اختارهای اقتصادی و سیاسی این کشورهای پیش 
رفته جستجو کرد. گویی برای درک بهتر اثرات اجتماعی شیوع ویروس 
کرونا ناگزیریم به مفاهیمی چ��ون هویت فرهنگی، طبقه، نژاد، قومیت 

رجوع و آنها را در بررسی هایمان لحاظ کنیم.
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الگوهای مدرن  طراحی استراتژی بازاریابی

مدیریت کسب و کار و بازاریابی در طول سال های اخیر تغییرات بسیار زیادی پیدا کرده است. اغلب برندها دیگر از 
شیوه های بازاریابی یک دهه گذشته شان استفاده نمی کنند. این امر موجب ظهور تعداد قابل توجهی الگوی بازاریابی و 
تبلیغات شده است. یکی از کتاب های کالسیک در زمینه بازاریابی نوین تحت عنوان »4 استراتژی برای توسعه کسب 
و کار« به قلم پروفس��ور آنس��وف اس��ت. این کتاب تا مدت ها به عنوان مرجع اصلی برای طراحی استراتژی های کسب 
و کار و بازاریابی نوین مورد اس��تفاده قرار می گرفت. ما در این مقاله قصد بررس��ی 4 اس��تراتژی بازاریابی با استفاده از 

کتاب مورد نظر را داریم. 
1. استراتژی نفوذ در بازار

هنگامی که یک ش��رکت در تالش برای فروش محصوالتی خاص در بازار اس��ت، باید ش��ناخت مناسبی از وضعیت 
بازار و رفتار مشتریان داشته باشد. ایراد اصلی برخی از بازاریاب ها عدم تالش برای شناخت دقیق بازار هدف است. به 
این ترتیب فعالیت ش��ان ارتباط چندانی با س��لیقه و نیازهای مشتریان ندارد. بهترین کمپین های بازاریابی از دل تالش 

وسیع برای شناخت بازار ناشی می شود بنابراین گام نخست نزدیکی هرچه بیشتر به دیدگاه حاضران در بازار است. 
پس از ش��ناخت مناس��ب از وضعیت بازار و سلیقه مش��تریان هدف باید اقدام به نفود در بازار نماییم. این امر شامل 
معرفی محصوالت تازه برند و تالش برای ارتقای س��طح آگاهی مش��تریان از کس��ب و کارمان است. برخی از برندها به 
دلیل ناتوانی در معرفی کس��ب و کارش��ان به مخاطب هدف سطح پایین از فروش را تجربه می کنند. وقتی ما در تالش 
برای معرفی محصوالت مان در بازاری تازه هس��تیم، باید س��طح کاربرد آن را به شدت افزایش دهیم. این امر همیشه از 
طری��ق ت��الش برای بهبود کیفیت محصوالت روی نمی دهد. به عنوان مثال، اگر در زمینه فروش آبمیوه فعالیت دارید، 
شعار تبلیغاتی »نوشیدنی فراتر از آبمیوه صبحانه« دامنه کاربرد محصول را افزایش خواهد داد. به این ترتیب ما شانس 
بیشتری برای فروش محصوالت مان به مخاطب هدف خواهیم داشت.  برندهای بزرگ همیشه دامنه وسیعی از کاربردها 
برای محصوالت شان در نظر می گیرند. این امر در مورد برند نایک به خوبی قابل مشاهده است. این برند ابتدا کفش های 
ورزش��ی مخصوص دو و میدانی تولید می کرد با این حال پس از اندکی با گرایش مشتریان برای استفاده از کفش های 
موردنظر در فرآیند زندگی روزمره استراتژی نایک هم تغییر کرد. بسیاری از بازاریاب ها به دنبال فرصت های عالی برای 
توس��عه کسب و کار و محصول مورد نظرشان هس��تند. واقعیت عرصه بازاریابی نیازمند توجه به فرآیند روزمره تعامل 

برندها با مشتریان است. فقط در این صورت امکان نفوذ در بازار برای برندها فراهم خواهد شد. 
۲. استراتژی توسعه بازار

تمرکز بر روی یک بازار خاص مزیت های بسیار زیادی دارد. این امر امکان رقابت بهتر با برندهای مختلف و ترغیب 
هرچه بیش��تر مش��تریان را فراهم می س��ازد. با این حال اگر ما فقط بر روی یک حوزه مش��خص تمرکز داشته باشیم، 
شانس فروش بیشتر در سایر بازارها را نخواهیم داشت. امروزه برندها بر روی بازارهای مختلف تمرکز می کنند. مزیت 
این امر دس��تیابی به دامنه وس��یعی از مش��تریان است. همچنین شانس ما برای فروش بیش��تر در بازارهای مختلف و 
همراه با س��لیقه های گوناگون مش��تریان بیش��تر خواهد بود.  بس��یاری از برندها در تمام دوران فعالیت شان به حضور 
در بازارهای تازه توجه ندارند. دلیل اصلی چنین امری ترس از پیامدهای حضور در بازارهای تازه اس��ت. اغلب برندها 
همیش��ه با ترس از شکس��ت و ضررهای هنگفت مشغول فعالیت هستند. اگر ما همیشه چنین نکته ای را مدنظر داشته 
باشیم، هیچ گاه امکان توسعه کسب و کار و جلب نظر مخاطب هدف را نخواهیم داشت بنابراین گاهی اوقات در حوزه 
بازاریابی باید به س��راغ بازارهای تازه رفت. اگر برندهای بزرگ در همان بازارهای ابتدایی ش��ان باقی می ماندند، اکنون 
چنین جایگاه و سود سرشاری را نداشتند.  بدون شک محصوالت مختلف در یک بازار با گذشت زمان قدیمی می شوند. 
این امر ضرورت به روز رس��انی محصوالت یا معرفی نمونه های تازه را ضروری می س��ازد. اگر ما در این شرایط بازارهای 
تازه ای را مدنظر قرار دهیم، امکان ادامه فروش محصوالت قدیمی مهیا می ش��ود. دلیل این امر س��طح متفاوت فناوری 
تولید محصوالت در بازارهای مختلف است. اگر شما در بازار آلمان مشغول تولید و فروش یک محصول هستید، شانس 
باالیی برای فروش آن پس از چند سال در بازار هند یا مصر خواهید داشت. دلیل این امر سطح متفاوت فناوری تولید 

محصوالت در بازارهای مختلف است. 
3. استراتژی توسعه محصول

تولی��د محص��والت تازه برای فروش به مش��تریان کنونی اهمیت بس��یار زیادی دارد. اغلب برنده��ا در زمینه حفظ 
مشتریان وفادارشان با چالش مواجه هستند. دلیل اصلی این امر تلقی مشتریان کنونی به عنوان خریداران ثابت است. 
اگر ما کیفیت مناس��بی به مش��تریان کنونی در زمینه خدمات پس از فروش و حتی تولید محصول به روز ارائه نکنیم، 
رقبای مان به سرعت آنها را جذب خواهند کرد. بازار رقابتی همیشه نیازمند توسعه سطح محصوالت است. در غیر این 

صورت ما به طور مداوم با مشکل حفظ مشتریان وفادارمان مواجه خواهیم بود. 
تولید محصوالت تازه همیش��ه دش��واری های خاص خود را دارد. برندها باید زمان و هزینه مشخصی برای تحقیقات 
اولیه کنار بگذارند. همچنین تالس برای الگوبرداری از محصوالت مش��ابه نیز دارای اهمیت فراوانی است. چالش اصلی 
در اینجا ایجاد تمایز میان محصول برندمان با دیگر رقباس��ت. بسیاری از طرح های رونمایی از محصوالت تازه به دلیل 
ش��باهت بیش از حد به محصوالت رقبا با شکس��ت مواجه می شود. پیگیری این امر از سوی رقبا به صورت حقوقی نیز 

باید مدنظر قرار گیرد بنابراین طراحی محصوالت تازه نیازمند فاصله گیری از طرح های مربوط به رقباست. 
پس از طراحی محصوالت تازه باید وارد مرحله رونمایی از آنها شد. برندهای بزرگ همیشه استراتژی مناسبی برای 
رونمایی از محصوالت شان دارند. درست به همین خاطر اغلب مشتریان عالقه باالیی برای خرید از آنها پیدا می کنند. 
زمان مناس��ب برای تجدیدنظر و به روز رس��انی محصوالت بس��ته به صنعت مورد نظر متفاوت است. توصیه کلی ما در 
اینجا ارزیابی دوباره محصول پس از گذش��ت پنج س��ال اس��ت. بدون تردید برخی از صنعت ها مانند حوزه گوشی های 
هوشمند باید به طور ساالنه مورد بازبینی قرار گیرد بنابراین در نهایت باید به وضعیت کسب و کار نیز توجه داشت. 

4. استراتژی تنوع بخشی
اس��تراتژی تنوع بخش��ی ش��امل معرفی محصوالت تازه در بازارهای جدید اس��ت. چنین اس��تراتژی نوعی ترکیب 
موارد قبلی محس��وب می ش��ود. مزیت های این ش��یوه بس��یار زیاد اس��ت، اما پیش نیازهای خاص خود را هم دارد. 
همچنین شکست در چنین برنامه ای هزینه های سنگینی در پی خواهد داشت. تنوع بخشی در زمینه بازاریابی یکی از 
پرریسک ترین گزینه های در دسترس برای برندها محسوب می شود. اگر شما مهارت باالیی در زمینه انتظار و شکیبایی 
برای دریافت نتیجه مناس��ب ندارید، باید اس��تراتژی کنونی را فراموش کنید. موفقیت در این الگو نیازمند صبر زیادی 
است. استراتژی های بازاریابی در کوتاه مدت کمترین شباهتی با تنوع بخشی ندارند.  وقتی ما اقدام به تولید محصول 
ت��ازه ای می کنیم، باید ویژگی های جدیدی به آن اضافه کنیم. همچنین توجه به کاربرد فناوری های مدرن نیز اهمیت 
دارد. برخ��ی از برندها محص��والت تازه را بدون اعمال کمتری��ن تغییرات فناورانه ای روانه بازار می کنند. بدون ش��ک 

بی توجهی مخاطب به چنین محصوالتی امر طبیعی قلمداد می شود. 
بازاریابی مدرن برای موفقیت در بازار کس��ب و کار بحث گس��ترده ای اس��ت. هدف ما در مقاله کنونی بررس��ی 4 
اس��تراتژی کاربردی برای وس��عت بخشیدن به چشم انداز بازاریاب ها و صاحبان کسب و کارهای مختلف بود. نکته مهم 
در این میان تالش برای استفاده از تمام استراتژی های مورد بحث در این مقاله در زمان های مناسب است. در غیر این 

صورت شاید نتیجه معکوسی از کاربست هر کدام از آنها حاصل کنیم. 
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عادت اش��تباه انجام دادن چندی��ن کار به صورت همزمان، این 
روزها رواج بیشتری یافته است. اطالعات از روش های مختلفی به 
دست ما می رسند و ما عادت کرده ایم که با سرعتی به زندگی خود 

ادامه دهیم که با طبیعت بدن هایمان سازگار نیست.
اما می توانیم یاد بگیریم که چطور این س��رعت را کاهش 
دهیم و حتی در عین حال، بهره وری خود را بیش��تر کنیم، 
البته اگر از چشم انداز آگاهانه ای به این موضوع نگاه کنیم. 
اگ��ر بدانیم ک��ه در هر لحظه پیش رو، چ��ه اتفاقی خواهد 
افتاد، می توانیم رفتاره��ا و عکس العمل  های آگاهانه تری را 
به اجرا بگذاریم. به بیان دیگر، باید در لحظه زندگی کنیم، 
نفس بکش��یم و برای زمان و مکانی که در آن حضور داریم 

ارزش قائل شویم.
مسیر رسیدن به یک سبک زندگی متعادل می تواند ساده باشد؛ 
تنها کافی است که به مولفه هایی مثل خودآگاهی، صبوری و عدم 
قض��اوت اجازه دهید که به داخ��ل افکار و رفتارهای  تان نفوذ کند. 
زمانی که آرام هستید، در واقع تمرکز بیشتر و بازده باالتری دارید، 
اما جس��ت وجو برای آرامش درونی به زیارت یک صومعه  تبتی یا 
موارد مش��ابه نیاز ندارد. شما در هر روز زندگی خود فرصت دارید 
که با لحظه حال، در تعامل باشید. تنها به کمی برنامه ریزی، تعهد 

و تمرین ثابت قدمی نیاز دارید.
در ادام��ه با 7 روش برای یک روز آرام و پربازده آش��نا خواهید 

شد.

1. از ارزش زمانی دیگران مطلع باشید
این روزها، بس��یاری از مردم با اس��ترس های مرب��وط به زمان 
مواجه هس��تند. این مشکلی است که ممکن است که سرخوردگی 

ناخواسته منجر شود.
۲. پس از هر 9۰ دقیقه، کمی استراحت کنید

از لحاظ علمی ثابت شده که اگر وظایف کاری را در بازه های 90 
دقیقه ای انجام دهیم، انگیزه و تمرکز بیشتری خواهیم داشت و در 

عین حال، سطح بهره وری مان نیز افزایش خواهد یافت.
3. در طول روز، تمرین تنفس متفکرانه را انجام دهید

در کت��اب Kensho: A Modern Awakening، برخ��ی 
از تکنیک  های س��اده  تنفس جمع آوری ش��ده که می تواند فش��ار 
خ��ون را کاهش دهد و ثبات حال ش��ما را بیش��تر کن��د. اینگونه 
از تمرین ه��ای تنفس��ی را می توان در هر مکان و ش��رایطی انجام 
داد؛ قبل از جلس��ه های کاری، داخل آسانس��ور و حتی پشت میز. 
تکنیک های زیادی مثل »تنفس ش��کم« وجود دارند که می توانید 
از آنها اس��تفاده کنید. از پایین ترین بخش ش��کم خود یک نفس 
عمیق بکشید، تا 4 بشمارید و بازدم خود را تا 5 ثانیه ادامه دهید. 

این تمرین را به مدت دو دقیقه، در طول روز انجام دهید.
4. به خودتان استراحت بدهید و کاری را انجام دهید 

که انرژی شما را بیشتر می کند
این کار می تواند به سادگی یک قدم زدن کوتاه در محیط خارج 

از دفتر یا تماس تلفنی با افرادی باشد که دوستشان دارید.

5. مدیتیشن کنید
اگر می توانید زمان  هایی را به خودتان اختصاص دهید، مدت زمان 15 
دقیقه را قبل یا بعد از کار، به مدیتیشن بپردازید. اپلیکیشن های زیادی 
مث��ل Buddify  و Headspace وجود دارن��د که می توانند در این 
زمینه به شما کمک کنند. برخی از وب سایت  ها، مدیتیشن های مختلفی 
مثل مدیتیشن خیالبافی میانه زمین را توصیه می کنند. مدیتیشن در 
نهایت به ذهنی ش��فاف تر، اس��ترس کمتر ش��ده و احساسات محوری 

بهبودیافته منجر می شود که انرژی آن، در تمام طول روز ادامه دارد.
6. انجام دادن چندین کار به صورت هم زمان را به 

حداقل برسانید
انجام دادن چندین کار ب��ه صورت همزمان، بهره وری ذهنی را 
کاهش می دهد، خس��تگی مغز را افزایش داده و استرس را بیشتر 

می کند.
7. حواس پرتی ها را کاهش دهید

نوتیفیکیش��ن ایمیل و س��ایر لوازم الکترونیکی خود را خاموش 
کنید؛ زمانی که روی کاری متمرکز هستید، به دیگران بگویید که 

نمی خواهید کسی مزاحم تان شود.
برخی از این دس��تورالعمل های متفکران��ه را در خانه یا محیط 
کار انج��ام دهید. به زودی متوجه می ش��وید ک��ه موج جدیدی از 
آرامش و بهره وری در ش��ما شکل گرفته است که نتایج مفیدی را 

در تمامی جنبه های زندگی شما به همراه دارد.
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