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فرص�ت ام�روز: ش�اخص کل ب�ازار س�رمایه با وج�ود اینکه 
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2 روایت از اقتصاد 98
فرصت امروز: شاخص های اقتصادی سال 98 در حالی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعالم شده که جزییات این آمارها از یک 
اختالف آماری دیرینه میان این دو مرجع آماری خبر می دهد، به طوری که مرکز آمار ایران، وضعیت رشد اقتصادی ایران را در دو 
بخش با نفت و بدون نفت، منفی گزارش کرده اس��ت، اما بانک مرکزی از رش��د مثبت اقتصادی بدون نفت خبر می دهد. به عبارت 
دیگر، مرکز آمار و رئیس کل بانک مرکزی هر یک به  طور جداگانه رقم های رش��د اقتصادی در س��ال ۱۳98 را محاس��به کرده اند، 
چنانچه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت توسط مرکز آمار منفی ۰.۶درصد و توسط بانک مرکزی ۱.۱ درصد اعالم شده است. با 
وجود این اختالف، در هر دو آمار منتشرشده، رشد اقتصادی در سال ۱۳98 با در نظر گرفتن نفت، منفی اعالم شده است. براساس 
محاس��بات مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران با در نظر گرفتن نفت، در س��ال گذشته 7درصد کوچک شده است. عبدالناصر همتی نیز 
رشد اقتصادی سال ۱۳98 با احتساب نفت را منفی ۶.۵درصد اعالم کرده است. مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همواره در سال های 
گذشته در اعالم آمارهای اقتصادی دچار اختالف بوده اند. به گزارش ایسنا، از اختالف های آماری که همواره بین این دو نهاد وجود 

داشت و موجب ابهاماتی در آمارهای رسمی می شد، در نهایت در اواخر سال ۱۳97 و با مصوبه شورای عالی آمار رأی بر حذف...

کاهش سود سپرده بانکی، نوسان بازار ارز را افزایش داد

تاثیر بورس بر نوسان نرخ ارز
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تقاضای سرمایه در گردش ایران 4 برابر استاندارد جهانی است

سرمایه در گردش در تنگنا

روش غلط به آرامش رسیدن و تکنیک  های جایگزین آن
۶ مزیت آموزش کارآفرینی به کودکان

چالش مدیریت زمان در بازاریابی محتوایی
ابزارهای اساسی برای بازاریابی در اینستاگرام

افزایش پرداخت هزینه تبلیغاتی در دوران پسا کرونا
مدیران موفق بیشتر از چه کلماتی استفاده می کنند؟

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

مدیرعامل AMD در صدر 
پردرآمدترین مدیران ارشد اجرایی

یادداشت
بایدها و نبایدهای 
قرعه کشی خودرو

از شهریورماه ۱۳9۴ که کمپین 
ع��دم خری��د خ��ودروی صف��ر به 
راه افت��اد تا خردادم��اه ۱۳99 که 
قرعه کش��ی خری��د خ��ودرو انجام 
ش��د، کمتر از ۵ سال می گذرد، اما 
تحوالت در ب��ازار خودرو چنان به 
س��رعت رخ داده است که بسیاری 
از اف��راد را ش��گفت زده می کن��د. 
عوامل بس��یاری در ای��ن تغییرات 
موث��ر بودند که در این یادداش��ت 
قص��د پرداختن به آن را نداریم اما 
مجموع این عوامل س��بب شده تا 
امروز بازار خودرو با مش��کل عدم 
ت��وازن بین خودروی عرضه ش��ده 
و تقاضای آن روبه رو ش��ود. از یک 
س��و، به دلی��ل ت��ورم و انتظارات 
تورمی، تمایل زی��ادی برای حفظ 
ارزش پ��ول از طری��ق کاالهای��ی 
مانند خودرو افزایش یافته اس��ت 
و از س��وی دیگر به دلیل ش��رایط 
تحریمی، کمبود قطعه و مشکالت 
دیگر، خودروس��ازان قادر نیستند 
نیاز ب��ازار را برطرف کنند و از این 
رو قیمت خودرو در بازار به شدت 
افزای��ش یافته و در نتیجه ش��اهد 
افزای��ش اختالف قیم��ت کارخانه 
ب��ا ب��ازار هس��تیم. ای��ن افزایش 
افسارگس��یخته قیمت سبب شده 
تا دول��ت از دو طری��ق برخورد با 

از  جلوگیری  و  واسطه ها 
3داللی تا آنجا که...

دوشنبه
۲۶ خرداد
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فرص��ت امروز: التهاب بازار مس��کن همچن��ان ادامه دارد و دولت قرار اس��ت با 
اندیش��یدن تمهیدات��ی از التهاب این بازار بکاهد. این تمهیدات در جلس��ه س��تاد 
اقتصادی دولت در روز گذش��ته مورد بحث قرار گرفت و وزیر راه و شهرس��ازی در 
پایان این جلس��ه از آزادی تراکم  فروش��ی و حمایت تس��هیالتی از مستأجران خبر 
داد. محمد اس��المی همچنین از تالش وزارتخانه راه و شهرسازی برای کاهش بعد 
س��رمایه ای مسکن سخن گفت و اینکه قرار است در شرایط کرونایی به مستأجران 

تسهیالت اعطا شود.
به گفته وزیر راه و شهرس��ازی، در س��ال های اخیر تعداد مس��تأجران رشد قابل 
توجهی داش��ته و در سراسر کش��ور ۳۰درصد جمعیت و در شهر تهران ۴۳درصد 
ش��هروندان مستأجر هستند. در نتیجه افزایش اجاره بها برای حقوق بگیران مشکل 
ایجاد کرده و همچنین ش��یوع کرونا نیز س��بب ش��ده اس��ت تا کس��ب و کارهای 
غیرکارمندی، درآمدی نداش��ته باش��ند و این مشکل مس��تأجران را مضاعف کرده 
اس��ت. اکنون دولت قصد دارد تا برای حمایت از مس��تأجران نیازمند تس��هیالت 
پرداخت کند و برای انجام این کار کمیته ای متش��کل از س��ازمان برنامه و بودجه، 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی، وزارت اقتص��اد و وزارت راه و شهرس��ازی 
تشکیل شده اس��ت. لغو سیاست های انقباضی در مورد صدور پروانه ساخت و رفع 
س��خت گیری در فروش تراکم، اعطای امتیاز به دارندگان خانه و زمین خالی برای 
عرضه هرچه س��ریع تر واحدها به بازار و تالش برای تداوم س��اخت و ساز، واگذاری 
زمین دس��تگاه های اجرایی به وزارت راه و شهرس��ازی برای ساخت و ساز، از دیگر 

اقداماتی است که اسالمی به آن اشاره کرده است.  
این در حالی اس��ت که پی��ش از این دولت برای کاهش التهاب بازار مس��کن از 
طرح مالیات بر خانه های خالی خبر داده بود. این طرح با راه اندازی س��امانه امالک 
و اس��کان در بهمن ماه سال گذشته کلید خورده است اما این سامانه به دلیل عدم 
اتصال به دس��تگاه های مرتبط در شناسایی خانه های خالی از جمله شهرداری ها و 
سازمان مالیات هیچ کارایی ای ندارد. اقدامات دولت برای کاهش التهاب مسکن در 
حالی اعالم می ش��ود که تحلیلگران، روند امروز این بازار را متأثر از وضعیت کالن 
اقتصاد و قیمت مسکن را تابعی از تورم کلی کشور می دانند؛ تورمی که در بهترین 

حالت و طبق هدف گذاری تورمی بانک مرکزی به 22 درصد می رسد.
از آزادی تراکم فروشی تا حمایت تسهیالتی از مستأجران

وزیر راه و شهرس��ازی مصوبات س��تاد اقتصادی دولت برای کاهش التهاب بازار 
مس��کن و تشویق به افزایش س��اخت و س��از را اعالم کرد. به گزارش مهر، محمد 
اس��المی در پایان جلسه س��تاد اقتصادی دولت که صبح یکشنبه به ریاست رئیس 
جمهور با موضوع بررس��ی بازار مسکن برگزار شد، از آزادی تراکم فروشی و حمایت 
تس��هیالتی از مس��تأجران خبر داد و گفت: افزایش قیمتی که در بازار مسکن رخ 
داده متأثر از رویکرد غیرمصرفی در بازار مس��کن و تبدیل ش��دن مسکن به کاالی 
س��رمایه ای است. باید تمهیداتی اندیشیده شود که س��رمایه هایی که قرار است به 
بازار مس��کن بیاید به بازارهای دیگر منتقل ش��ود تا تالطم در بازار مس��کن ایجاد 

نشود.
اس��المی درباره اجاره بهای مس��کن گفت: در س��ال های اخیر تعداد مستأجران 
رش��د داش��ته و در کل کش��ور ۳۰درصد جمعیت و در تهران ۴۳درصد شهروندان 

مستأجر هستند.
وزیر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: افزایش اجاره بها برای حقوق بگیران مش��کل 
ایجاد کرده و همچنین شیوع کرونا نیز سبب شده تا کسب و کارهای غیرکارمندی 

درآمدی نداشته باشند و این مشکل مستأجران را مضاعف کرده است.
اس��المی یادآور ش��د: دولت قصد دارد کمک کند تا در ش��رایط کرونایی بخشی 
از مس��تأجرانی که نیازمند حمایت هس��تند، تس��هیالت حمایتی دریافت کنند به 
همین منظور کمیته ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا تمهیداتی در این 
خصوص اندیشیده شود.

سخت گیری در تراکم  فروشی برداشته می شود
او درباره دیگر مصوبات این جلسه به آزادی تراکم فروشی اشاره کرد و گفت: قرار 
ش��د تا ساخت و س��از افزایش یابد به همین منظور سیاست انقباضی صدور پروانه 
وجود داش��ت و س��ختگیری هایی در فروش تراکم دیده می ش��ود که قرار شد این 

سخت گیری ها رفع شود.
به گفته وزیر راه و شهرس��ازی، رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داده است تا 

شهرداری ها صدور پروانه ساخت را تسهیل و تسریع کنند.
اسالمی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در این جلسه مطرح و تأکید شد، این 
بود که وزارت راه و شهرس��ازی از کس��انی که دارای خانه های خالی، زمین خالی و 
پروژه های نیمه فعال ساخت و ساز هستند دعوت کند تا هرچه سریع تر واحدها را 
به بازار عرضه کنند، در مقابل وزارت راه و شهرسازی اراضی مرغوب اطراف شهر را 

در اختیار آنها قرار می دهد تا ساخت و ساز تداوم یابد.
به گفته وزیر راه و شهرس��ازی، دهک های سه تا هفت، جامعه هدف ما هستند و 

دهک های یک و دو نیز تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می گیرند.
وی یکی دیگر از نتایج جلس��ه س��تاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور را 
تأکید بر اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و تولید مسکن عنوان کرد و افزود: براساس 
این قانون دستگاه های اجرایی موظفند تا اراضی در اختیار خود در محدوده شهرها 
را به وزارت راه و شهرس��ازی برای س��اخت و س��از واگذار کنند، همچنین وزارت 
جهاد کش��اورزی نیز موظف به واگذاری اراضی اطراف شهرها و تغییر کاربری آنها 
به وزارت راه و شهرسازی شد که در نتیجه رویش سنگینی در ساخت و ساز ایجاد 

می شود.
اس��المی با تأکید بر اینکه پروژه های مس��کن مهر تا آبان ماه به اتمام می رس��د، 
گفت: همه متقاضیان تا آبان امسال واحدهای مسکن مهر خود را تحویل می گیرند 
به استثنای واحدهایی که مشکل قضایی دارند و قرار شد دستگاه قضایی در جهت 

رفع ایرادات این واحدها سریع تر اقدام کند.
وزارت صمت مکلف به کنترل قیمت مصالح ساختمانی شد

وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات جلسه یکشنبه را ورود وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت به موضوع کنترل قیمت نهاده ها و مصالح س��اختمانی دانس��ت و 
گف��ت: در ح��ال حاضر با افزایش لجام گس��یخته قیمت مصالح مواجه هس��تیم و 
س��ازندگان مصالح بدون هیچ مالحظه ای قیمت ه��ا را افزایش داده اند که با کمک 
وزارت صمت این موضوع س��اماندهی ش��ده و مصالحی که در حال حاضر با رکود 

فروش مواجه هستند، نمی توانند التهاب در قیمت مسکن ایجاد کنند.
او با تأکید بر اینکه افزایش عرضه زمین ارزان قیمت به س��ازندگان را در دس��تور 
کار داریم، گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند 
و 8۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن شناخته شده اند که همگی این 8۰۰ 

هزار نفر تابستان امسال اراضی موردنظر را دریافت خواهند کرد.
اس��المی ادامه داد: همچنین قرار ش��د تس��هیالت س��اخت به راحتی در اختیار 
سازندگان قرار گیرد و این تسهیالت قابل انتقال به خریدار است، ضمن اینکه اجازه 
می دهیم تراکم ساختمانی باالتری در مناطقی که زیرساخت مناسب دارند، واگذار 

شود تا جذابیت برای سازنده به وجود بیاید.
وزیر راه و شهرس��ازی مجموعه این بس��ته های سیاس��تی را که با دستور رئیس 
جمه��ور تدوین ش��ده، راهکار موردنظ��ر دولت عنوان ک��رد و در پایان گفت: برای 
مس��تأجران نیز با اتحادیه مشاوران امالک جلسات مفصلی داشتیم تا اجاره بها در 
مناطق مختلف تهران کنترل ش��ود. از موجران نیز می خواهم انصاف داشته باشند 

و خداوند به درآمد کسانی که حال همدیگر را مراعات می کنند، برکت می دهد.

فرصت امروز: رئیس جمهور با بیان اینکه اولویت نخس��ت دول��ت در کنترل عوارض اقتصادی کرونا، مراقبت از 
معیشت و اقتصاد خانوار به ویژه اقشار کم برخوردار است، گفت نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل 
افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئوالن، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در 
این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست. حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مشارکت و 
همکاری مردم را موثرترین کمک و عامل در مس��یر مقابله با تنگناها و تکانه های اقتصادی در همه شرایط خواند 
و گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه  گیری 

کرونا است، معضالت پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم شریف ایران می دانند، در حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا شده ایم که 
کش��ورمان تحت سخت ترین و غیرانس��انی ترین تحریم ها است، افزود: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این 
بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامه ریزی کرده و با طراحی سیاس��ت های خاص، تالش کرده 

است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت دشوار تاب آوری داشته باشد.
ب��ه گفته وی، اگرچه متخصصان اقتصادی معتقدند عوارض اقتصادی کرونا ماندگارتر و آس��یب زننده تر از خود 
کرونا اس��ت، اما دولت تالش کرده اس��ت با تمهیدات خاص مانع از واردشدن عوارض و آسیب های جدی به مردم 

و اقتصاد کشور از این ناحیه شود.
بنا بر اعالم پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، روحانی، اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را 
مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم برخوردار عنوان کرد و گفت: کنترل 
قیمت ه��ا و تامین اقالم ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه های اقتصادی دولت بوده و خوش��بختانه مردم 

عزیز کشورمان شاهد بوده اند در تامین اقالم موردنیازشان کمترین مشکل را داشته ایم.
رئیس جمه��ور مرحل��ه بعدی اقدامات را کنترل قیمت  ها دانس��ت و با بیان اینکه کنترل بازار صرفا با دس��تور، 
بخشنامه و ابالغ های اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی 
خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و 
مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئوالن، تولیدکنندگان، اصناف 

و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
او با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را 
تحت الش��عاع قرار دهد، اضافه کرد: انتظار این اس��ت که با کوچک ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت ها 
مس��ئوالن مرتبط در میان مردم حاضر ش��ده و با همکاری فعاالن و تولیدکنندگان و اصناف به س��رعت نسبت به 
س��اماندهی مش��کالت اقدام کنند. روحانی سپس به گرانی ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی 
در روزهای اخیر اش��اره کرد و گفت: با سیاس��ت هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به س��تاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده اس��ت، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به 
مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تالش خواهد شد. به گفته او، از جمله این برنامه ها تامین تقاضا 
با ایجاد چش��م انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مس��کن کوچک و متوس��ط است که به سهولت قابل دسترسی 

برای اقشار کم برخوردار باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: در عین حال تس��ریع در اجرای طرح های گس��ترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال 
تس��هیالت به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه های موثر در کنترل قیمت مس��کن خواهد بود. 
دولت همچنین با اجرای سیاس��ت هایی که در تمامی بخش های اقتصادی مرتبط طراحی ش��ده اس��ت، در صدد 

کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.
روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد 
و افزود: وزارت مس��کن موظف به اجرای اقدامات الزم در این خصوص اس��ت تا برخی واس��طه ها نتوانند با آشفته 

کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین وزارت راه و شهرس��ازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه س��اخت مسکن 
اس��ت که اگر بتوان از این منش��أ اصلی که مرحله ساخت اس��ت هزینه ها را کنترل کرد، گام موثری در مدیریت 

قیمت مسکن برداشته شده است.
براساس گزارشی که وزیر راه و شهرسازی در این جلسه ارائه کرد، تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفا 
با هدف سرمایه گذاری صورت می گیرد که این نوع تقاضا را نیز می توان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه بورس 

ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد.
رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده 
و حریم ش��هرها را به منظور اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره برداری در طرح اقدام ملی 

مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.

وزیر راه و شهرسازی از آزادی تراکم فروشی و حمایت تسهیالتی از مستأجران خبر داد

مستأجران وام حمایتی می گیرند
روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

کوتاهی در برابر افزایش قیمت ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست

محمد گلشاهی
کارشناس اقتصادی



فرصت امروز: زمانی که بانک مرکزی آمار تسهیالت دهی به بخش های 
اقتصادی را منتشر می کند، همیشه سرمایه در گردش، بیشترین حجم 
را به خود اختصاص داده اس��ت؛ س��رمایه در گردشی که نشان می دهد 
وضعیت مالی بنگاه ها چندان مناس��ب و روبه راه نیس��ت. در این میان، 
س��وال آن اس��ت که چه عواملی زمینه س��از تنگنای سرمایه در گردش 
بنگاه ه��ا ش��ده و چه عوام��ل کوتاه مدتی آن را تش��دید کرده اس��ت؟ 
همچنین برای تس��هیل دسترس��ی بنگاه ها به س��رمایه در گردش چه 

راهکارهایی می توان پیشنهاد کرد؟
اینها پرس��ش هایی اس��ت که مرکز پژوهش ه��ای مجلس در گزارش 
خود ب��ا عنوان »درباره جه��ش تولید: تامین مالی س��رمایه در گردش 
بنگاه ها« مطرح کرده و در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود تامین مالی 
بنگاه ها ارائه کرده اس��ت. به گفت��ه مرکز پژوهش ها، هزینه فرصت عدم 
تأمین س��رمایه در گردش، میزان سودی است که بنگاه با فاصله گرفتن 
تولید از س��طح تولید بهینه، از دس��ت می دهد. در ش��رایط حادی این 
فاصل��ه می تواند به اندازه کل تولید بنگاه ب��وده و به معنای توقف تولید 
بنگاه باش��د، بنابراین هزینه فرصت عدم دسترس��ی کافی به سرمایه در 
گردش بس��یار باالست تا جایی که گفته می شود 82درصد کسب وکارها 

به  واسطه مشکالت جریان وجوه نقد ورشکست می شوند.
عالوه بر این، توجه به مقوله سرمایه در گردش در شرایطی که اقتصاد 
با رکود تورمی و ش��وک عرضه مواجه ش��د ضرورتی دوچندان می یابد. 
بررس��ی دقیق بازار س��رمایه در گردش بنگاه ها در سمت تقاضا و عرضه 

نشان می دهد که تدابیر و اقدامات سیاست گذار در بخش های مرتبط با 
مالیات س��تانی و ابزارهای پوشش ریسک، همچنین مداخالت در قیمت 
نهایی بنگاه ها بدون توسل به روش های بازاری برای کنترل قیمت و نیز 
اس��تراتژی مخرب بنگاه ها در فروش اعتب��اری، موجب افزایش تقاضای 
س��رمایه در گردش شده است، به طوری که تقاضای سرمایه در گردش 
در کش��ور ما ۴ برابر اس��تاندارد جهانی و دو برابر متوس��ط کش��ورهای 
منطقه اس��ت. از س��وی دیگر، عرضه س��رمایه در گردش هم به واسطه 
عوامل زمینه ای و بلندمدت )جیره بندی اعتبار و ناترازی ش��بکه بانکی( 
و همچنین عوامل تشدیدکننده رکود تورمی حاضر دچار کاهش جدی 
ش��ده اس��ت. به  طور کلی، یکی از چالش های اساس��ی بنگاه ها و بخش 
تولید در کش��ور، تأمین مالی مناس��ب و آسان است. تقاضای بنگاه ها به 
منابع مالی را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد، توسعه ای و سرمایه 
در گردش. طبقه اول درخواس��ت بنگاه به منابع مالی به منظور افزایش 
س��طح )کمیت و یا کیفیت( تولید اتفاق می افتد ولی منابع مالی که در 
قالب س��رمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می گیرد، به حفظ س��طح 

تولید در سطح بهینه کمک می کند.
همچنی��ن یکی از مش��کالت همیش��گی بنگاه های تولی��دی که در 
پایش های مختلف از صاحبان کسب وکار بدان اشاره شده، عدم دسترسی 
کافی این واحدها به تسهیالت سرمایه در گردش است. به عبارت  دیگر، 
هم��واره بنگاه ها با معضل س��رمایه در گردش مواج��ه بوده اند، که این 
مس��ئله ب��ه  وضوح در پای��ش محیط کس��ب وکار مرک��ز پژوهش ها در 

سال هایی با مختصات متفاوت اقتصاد کالن از حیث رکود یا رونق، نشان 
داده  شده اس��ت. طبق گزارش بازوی کارشناسی مجلس، به دلیل عدم 
تطابق زمانی درآمدها و هزینه ها بنگاه ها نیازمند وجوهی هستند که به 
آن س��رمایه در گردش، گفته می ش��ود و صرف تأمین مواد اولیه و سایر 
هزینه های جاری بنگاه می ش��ود. دو راه برای از بین بردن این ش��کاف 
درآمد- هزینه هر چرخه تولید وجود دارد: روش اول، تغییرات سیاست 
درونی بنگاه مانند کاهش س��طح موجودی انبار و ارائه تخفیف فروش و 
روش دوم، اس��تفاده از تأمین مالی بیرونی است. کاهش موجودی مواد 
اولیه و انبار ممکن اس��ت بنگاه را از س��طح تولید بهینه دور کند و این 
موضوع خود یک هزینه یا عدم النفع برای بنگاه تلقی می شود، نرخ سود 
تسهیالت سرمایه در گردش هم هزینه روش دوم یا تأمین مالی بیرونی 
اس��ت. بس��ته به اینکه هزینه و تأثیر کدام روش بر ارزش شرکت کمتر 

باشد، او اقدام به انتخاب خواهد کرد.
عالوه بر این، ادوار تجاری هم بر تعادل بازار س��رمایه در گردش مؤثر 
خواهند بود. رکود اقتص��ادی از کانال های مختلف نظیر کاهش مارک-

آپ )مارک-آپ به تفاوت قیمت فروش و هزینه نهایي تولید بنگاه گفته 
مي ش��ود و در اغلب موارد نس��بت به هزینه نهایي گزارش مي ش��ود( و 
فروش بنگاه ها بر تقاضای س��رمایه در گ��ردش تأثیر دارد. توجه به این 
نکت��ه از آنجایی اهمیت پیدا می کند که متغیرهای اقتصاد کالن حاکی 
از ورود اقتصاد به شرایط رکود تورمی از ابتدای سال ۱۳97 و تداوم آن 

در سال ۱۳98 و ۱۳99 هستند.

تقاضای سرمایه در گردش ایران 4 برابر استاندارد جهانی است

سرمایه در گردش در تنگنا

آسیب شناسی ها نشان می دهد، تقاضای بنگاه های ایران بسیار بیشتر 
از متوس��ط جهانی اس��ت و رویه های مالیات س��تانی، فق��دان ابزارهای 
پوش��ش ریسک و فروش نسیه به عنوان اس��تراتژی رقابت باعث شده تا 
نیاز بنگاه به منابع مالی برای جبران ش��کاف زمانی تولید )س��رمایه در 

گردش( بیشتر از متوسط جهانی و حتی متوسط منطقه باشد.
نتیج��ه بررس��ی ترازنامه 2۰ ه��زار بنگاه از صنایع گوناگون، توس��ط 
شرکت پی دبلیوس��ی )PWC( نشان می دهد، متوسط چرخه بازگشت 
وجوه در بنگاه های نمونه در مقیاس جهانی ۴۵ روز بوده است. همچنین 
چرخه بازگش��ت وجوه و به تبع آن، تقاضای سرمایه در گردش از سوی 
بنگاه های کوچک و متوس��ط بیش��تر از بنگاه های بزرگ است. علت آن 
هم واضح اس��ت؛ بنگاه های بزرگ عالوه بر امکان مدیریت بهتر موجودی 
انبار و مارک آپ بیشتر می توانند بنگاه های زنجیره خود را در فشار قرار 
داده و با خرید نسیه نیاز سرمایه در گردش خود را به بنگاه های زنجیره 
تحمیل کنند و با در اختیار داش��تن ش��هرت و ب��ازار بهتر از بنگاه های 
کوچک و متوسط با پیش فروش محصوالت نیاز نقدینگی خود را تامین 

کنند.
البته این شاخص در کش��ورهای مختلف، یکسان نیست، برای مثال، 
متوسط چرخه بازگش��ت وجوه در بنگاه های غرب آسیا در سال 2۰۱7 
بیش از دو برابر متوس��ط جهانی بوده اس��ت. چند تحقیق این شاخص 
را برای ایران محاس��به کرده اند؛ یکی از این تحقیقات مربوط به س��ال 
۱۳92 است که با بررسی ۱2۰ شرکت بورسی، میانگین چرخه بازگشت 
وج��وه را ۱۶۱ روز یعنی چهار برابر متوس��ط جهانی و بیش از دو برابر 
متوسط منطقه برآورد کرده است. تحقیق دیگری که نیلی و محمودزاده 
با بررس��ی ۱2۰ ش��رکت بورس��ی انجام داده اند این متغیر را 2۳۰ روز 
برآورد کرده که فاصله بیش��تری از متوس��ط جهانی و منطقه را نش��ان 

می دهد.
در این بین، مرکز پژوهش ها مدعی اس��ت بدون در نظر گرفتن برخی 
مالحظات که در ادامه گزارش به آنها اشاره می شود، تامین مالی سرمایه 
در گ��ردش در رونق تولید اثربخش��ی الزم را نداش��ته و مس��اله را حل 

نمی کند.
* عوام��ل زمینه ای: عوامل موث��ر بر طوالنی بودن چرخه بازگش��ت 
وجوه نقد در اقتصاد کش��ور را می توان به دو دس��ته عوامل زمینه ای و 
عوامل تش��دیدکننده تقس��یم بندی کرد. عوامل تشدیدکننده به عوامل 
کوتاه مدت و گذرا گفته می ش��ود که به ص��ورت مقطعی موجب افزایش 
دوره وص��ول مطالبات، دوره موجودی مواد اولیه یا کاهش دوره اس��ناد 
پرداختنی می شود. عوامل زمینه ای به عواملی گفته می شود که موجب 
شده چرخه بازگشت وجوه بنگاه های کشور فارغ از مسائل و شوک های 

گذرا و کوتاه مدت باال باشد.
* رویه مالیات ستانی: بی شک، کم و کیف مالیات ستانی به  عنوان یکی 
از ابزارهای سیاس��ت گذاری بر رفتار بنگاه ها و خانوارها موثر اس��ت. به 
 صورت کلی، انتظار می رود تامین مالی داخلی برای بنگاه ها کم هزینه تر 
و جذاب تر از تامین مالی بیرونی باشد، زیرا بنگاه در صورت تامین مالی 
بیرونی متحمل هزینه صرف ریس��ک نیز خواهد شد. در صورتی که یک 
رویه اجرایی یا الزام مقرراتی، بنگاه را تش��ویق به عدم استفاده از منابع 

مال��ی داخلی کند حداقل به میزان صرف ریس��ک مذک��ور اقتصاد را از 
بهینگی دور خواهد کرد. متاس��فانه رویه های مالیات س��تانی کشور این 
چال��ش را ایجاد کرده و تامین مالی داخلی را برای بنگاه ها غیرجذاب تر 

از تامین مالی بیرونی کرده است.
* ابزارهای مدیریت ریس��ک: نبود ابزارهای پوش��ش ریسک نوسانات 
قیمت های کلیدی و پیش��ران نظیر مش��تقات ارزی، تقاضای احتیاطی 
برای مواد اولیه بنگاه ها را افزایش می دهد و بخش��ی از منابع سرمایه در 
گ��ردش بنگاه ها به تامین این تقاضا اختص��اص خواهد یافت. خریداری 
م��واد اولیه حتی االمکان در ابتدای کار ب��رای پیمانکاران با قراردادهای 
ثابت به صرفه اس��ت و این مساله خود منجر به افزایش چرخه بازگشت 
وجوه نقد خواهد ش��د. درحالی که ریسک نوسانات قیمت را می توان با 
ابزارهای مش��تقه متغیرهای کلیدی اقتصادی حل کرد. در همین راستا 
مشتقات برخی از مواد اولیه بورس پذیر نیز می تواند ریسک قیمت تمام 
ش��ده بنگاه ها و پیمانکاران را پوش��ش و بخش��ی از تقاضای سرمایه در 
گ��ردش را کاهش و بنگاه به جای خرید م��واد اولیه به صورت فیزیکی و 
افزایش دوره موجودی انبار خود، با خرید آتی مواد اولیه، ریسک مذکور 

را پوشش دهد.
ب��ه  طور خالصه به  دلیل وجود برخی از ریس��ک های غیرسیس��تمی، 
تقاض��ای احتیاط��ی نهاده ها و س��رمایه در گردش ایجاد می ش��ود که 
می ت��وان آن را با معرفی ابزارهای مدیریت ریس��ک نظیر آتی ارز و نیز 
آتی برخی از مواد اولیه بورس پذیر، کاهش داد. متاسفانه عملکرد کشور 

در این رابطه قابل قبول نیست.
نهاد پژوهش��ی مجلس معتقد است: یکی از موضوعاتی که حل مساله 
س��رمایه در گردش بنگاه ها را دشوار کرده تقاضای باالی آن در اقتصاد 
کش��ور اس��ت بنابراین بخش��ی از راه حل ها و راهکارهای ناظر به بهبود 
وضعیت تامین مالی س��رمایه در گردش در کش��ور به مدیریت تقاضای 
س��رمایه در گردش بازمی گردد. توس��عه بازارهای مش��تقه م��واد اولیه 
می توان��د موجب کاهش تقاضای احتیاطی س��رمایه در گردش و خروج 
این نوع از تقاضا از بازار ش��ود. سلف موازی استاندارد محصوالت نهایی 
بنگاه ها با محصوالت همگن نیز خواهد توانس��ت تامین مالی سرمایه در 

گردش براساس محصوالت آتی بنگاه را امکان پذیر کند.
اصالح رویه  مالیات س��تانی نیز می تواند بنگاه را به تامین مالی درونی 
تش��ویق کند. تغییر اس��تراتژی بنگاه های تولیدکننده محصوالت نهایی 
در رقاب��ت نیز می تواند با ش��اخص قرار دادن ف��روش نقدی در اعطای 
تسهیالت سرمایه در گردش تا حدودی تغییر کند. پیش بینی می شود، 
انجام اصالحات فوق بخش قابل توجهی از تقاضای سرمایه در گردش را 
کاهش دهد. در سمت عرضه سرمایه در گردش، باید به بهبود عرضه از 

مسیر بازار سرمایه و بانک ها و موسسات اعتباری فکر کرد.
مرکز پژوهش ها در ادامه گزارش خود به تامین مالی از بازار س��رمایه 
پرداخته و نوشته است: س��هم بازار سرمایه از تامین سرمایه در گردش 
بنگاه ه��ا در اقتصاد ایران بس��یار ناچیز و 2درصد اس��ت، تامین مالی از 
مس��یر بازار سرمایه برای شرکت های بزرگ و دارای صورت مالی شفاف 
امکان پذیر و قابل اجراس��ت بنابراین یکی از ظرفیت هایی که می تواند در 
عرضه س��رمایه در گردش فعال شود، تامین مالی مستقیم از محل بازار 

س��رمایه اس��ت. اما در این راس��تا موانعی پیش روی بنگاه ها وجود دارد 
که عبارتند از: »نرخ گذاری دس��توری صک��وک با ضامن بانکی«، »عدم 
تعریف رتبه بندی به  عنوان ارکان انتش��ار اوراق« و »زمان بر بودن انتشار 

صکوک«.
در دس��تورالعمل ناظ��ر بر سیاس��ت های پول��ی و اعتباری در س��ال 
۱۳9۴ که در نظام بانکی الزم االجرا دانس��ته ش��ده تصریح شده که نرخ 
صکوک منتشرش��ده با مجوز بانک  مرکزی از سوی بانک مرکزی تعیین 
می ش��ود و نرخ صکوکی که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار صادر 
می ش��ود و ضمانت موسس��ات اعتباری دارد، با هماهنگی بانک مرکزی 
تعیین خواهد ش��د. با توجه به اینکه به واسطه عدم الزام به رتبه بندی و 
سازوکارهای مربوط به آن و ریسک گریزی سازمان بورس و اوراق بهادار، 
بخش قابل مالحظه ای از صکوک منتشرش��ده با مجوز سازمان بورس و 
اوراق بهادار، با ضمانت بانک هاس��ت، عمال بان��ک مرکزی تعیین کننده 

نرخ این صکوک است.
این نرخ گذاری س��بب می ش��ود تا در عرضه اولی��ه، این اوراق فروش 
ن��رود و متعهد پذیره نوی��س و بازارگردان نیز که از این مس��اله آگاهی 
دارن��د به نحوی دیگر با افزایش هزینه غیربهره ای، این هزینه را از بنگاه 
دریاف��ت کرده و منافع ای��ن رویه در فرآیندی غیرش��فاف، به صاحبان 
واح��د صندوق ه��ای س��رمایه گذاری زیرمجموعه ارکان انتش��ار اوراق 
می رسد. به عبارت دیگر در نتیجه نرخ گذاری دستوری صکوک ناسازگار 
با ش��رایط بازار و فقدان رتبه بندی صکوک و ش��رکت های منتشرکننده 
آن، هزینه های انتش��ار صکوک افزایش  یافته و س��اختارهای مذاکره ای 

غیرشفاف بر نرخ گذاری اوراق مالی اسالمی رواج پیدا کرده است.
گرچه در ظاهر امر، نرخ اس��می صکوک بسیار پایین است، اما هزینه 
تامین مالی از طریق صکوک، به واس��طه هزینه های غیربهره ای، بسته به 
ش��رایط بازار تا حدود  درصد باالتر از نرخ اس��می خواهد بود. براساس 
مطالعات، طبق نظر بنگاه های منتش��رکننده صکوک در بازار س��رمایه، 
هزین��ه غیربهره ای انتش��ار صکوک  درصد بوده ک��ه 7درصد مربوط به 
متعه��د پذیره نویس، بازارگردان و مش��اور عرضه )ش��رکت های تامین 
سرمایه( است. 2درصد هزینه ها مربوط به رکن ضامن و یک تا 2درصد 
سایر هزینه های انتشار صکوک است. پافشاری بانک مرکزی بر این نرخ 
در حالی اتفاق می افتد که نرخ س��ود س��پرده در بانک های غیردولتی و 
حتی نرخ موثر اسناد خزانه اسالمی نیز در مقایسه با صکوک غیردولتی 
بسیار بیش��تر بوده است. گفت وگو با منتش��رکنندگان این اوراق نشان 
می دهد نیمی از این زمان صرف اخذ تاییدیه از بانک مرکزی می ش��ود. 
تحکیم نهاد رتبه بندی که از س��ال 9۶ در بازار سرمایه آغاز به کار کرده 
است و تعریف آن به  عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق می تواند با کاهش 
نیاز به ضمانت بانک ها، مشکالت وابسته به این مساله را از میان بردارد 

و هزینه تامین مالی را برای بنگاه های خوش سابقه کاهش دهد.
برای اس��تفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تامین مالی سرمایه در 
گردش پیشنهاد می شود سه موضوع »خودداری بانک مرکزی از اعمال 
نرخ س��ود دس��توری بنگاه های با ضامن بانکی«، »تعریف رتبه بندی به  
عنوان یکی از ارکان انتش��ار اوراق« و »حذف رکن ضامن و کوتاه کردن 

زمان انتشار صکوک برای بنگاه ها« دنبال شود.

چرا تقاضای سرمایه در گردش کشورمان چند برابر متوسط جهانی است؟

موانع تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها

دریچه

مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد
چالش های بهبود تامین مالی

نه��اد پژوهش��ی مجلس در ادام��ه گزارش خود پ��س از آنکه به 
الزامات تامین مالی از بازار س��رمایه اش��اره کرد، به ش��رایط تامین 
سرمایه در گردش از شبکه بانکی پرداخته و در پایان، پیشنهادهای 
خود برای بهبود تامین مالی بنگاه های کشور را مطرح کرده است.

به اعتقاد مرکز پژوهش ها، یکی از روش های تامین مالی س��رمایه 
در گ��ردش، اعطای حد اعتب��اری به بنگاه ها براس��اس معیارهایی 
از جمله اعتبارس��نجی اس��ت. مزیت این روش دسترسی سریع به 
تسهیالت و بدون طی مراحل اداری است و این مزیت در تسهیالت 
س��رمایه در گردش از اهمیت بس��زایی برخوردار است. ماده )2۱( 
قان��ون رفع موانع تولید )مص��وب ۱۳9۴( بانک ها را ملزم به افتتاح 
حساب ویژه واحد، برای بنگاه های متقاضی ساخته و زمینه را برای 
اعطای تسهیالت سرمایه در گردش در چارچوب »اعتبار در حساب 
جاری« امکان پذیر کرده اس��ت. از سوی دیگر سازوکارهایی که این 
ماده تعریف کرده اس��ت، انح��راف منابع را کاهش داده و تخصیص 

تسهیالت را بهینه تر می کند.
بنابراین اعطای تس��هیالت س��رمایه در گردش در چارچوب این 
س��ازوکار مزیت هایی در راس��تای بهینگی منابع دارد که برخی از 
آنه��ا عبارتند از: ۱- منابع س��رمایه در گردش ب��ا درجه اطمینان 
باالی��ی، تنها صرف خرید مواد اولیه و پرداخت های قانونی ش��ده و 
از انحراف آنها جلوگیری می ش��ود. 2- متناسب با فروش اظهارشده 
به س��ازمان امور مالیاتی و منتقل ش��ده به حساب ویژه، تسهیالت 
س��رمایه در گردش پرداخت می ش��ود )بنگاه های ش��فاف و س��الم 
تش��ویق می شوند(. ۳- با توجه به تعریف س��قف اعتباری برای هر 
بنگاه، تسهیالت به سرعت و بدون طی فرآیندهای زمانبر در اختیار 

بنگاه قرار می گیرد.
به رغم اینکه تصویب این قانون در س��ال ۱۳9۴ صورت گرفت و 
ظرفیت های زیادی برای بهبود ش��رایط تامین مالی داشت، تاکنون 
هیچ عملکردی نداش��ته اس��ت. قانون بانک مرکزی را مکلف کرد، 
ضمن تعریف س��ازوکارهای تشویقی و تنبیهی دستورالعمل اجرایی 
این ماده را ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ به تصویب شورای پول 
و اعتبار برساند. متاسفانه دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار 
بدون تعریف مکانیزم های انگیزشی برای بانک ها و بنگاه ها و اساسا 
از جهات��ی از متن قانون نیز ضعیف تر تصویب ش��د. به همین دلیل 
این دس��تورالعمل بانک مرکزی را باید مهم ترین مانع اجرایی شدن 
ظرفیت های ماده )2۱( قانون رفع موانع و عملکرد نداشتن این ماده 
از قانون پس از گذشت چهار سال از ابالغ آن است. متاسفانه بانک 
مرکزی به دس��تورالعمل مصوب خود نیز پایبند نبود و از تعهداتی 
که ش��ورای پول و اعتبار در دستورالعمل مذکور بانک مرکزی را به 

آن ملزم ساخته بود نیز تخطی کرد.
ماده )۵( و تبصره ماده )۶( افتتاح حس��اب ویژه را منوط به اخذ 
ش��ماره پیگیری خ��اص از بانک مرکزی و بان��ک مرکزی را مکلف 
به طراحی س��ازوکار عملیاتی و ابالغ آن به ش��بکه بانکی کرد، اما 
بانک مرکزی تاکنون چنین سازوکاری را طراحی و به بانک ها ابالغ 
نکرده اس��ت و عمال در صورتی که بانک ها و بنگاه قصد استفاده از 
این مکانیزم را داش��تند نیز به  دلیل این تعلل بانک مرکزی محروم 

شده اند.
با این اوصاف اصالح دس��تورالعمل اجرایی ماده )2۱( قانون رفع 
موانع تولید، گام مهمی در بهینه سازی اعطای تسهیالت سرمایه در 
گردش بنگاه ها قلمداد می ش��ود. در این میان مهم ترین محورهای 

اصالحی که باید لحاظ شود به چند بخش تقسیم می شود.
* مح��ور اول؛ طراحی نظام انگیزش��ی: ۱- ایجاد انگیزه برای 
بانک ه��ا: برای مثال از طریق اعط��ای پایه پولی )خط اعتباری( 
به صورت فعاالنه و هدفمند به بانک های درگیر متناظر با میزان 
تس��هیالت اعطایی حس��اب ویژه با هدف انگیزه دهی به بانک ها 
ب��رای اعطای تس��هیالت و نیز کاهش نس��بت س��پرده قانونی 
منابع حس��اب ویژه بنگاه ه��ا با هدف انگیزه ده��ی برای افتتاح 
حس��اب ویژه. 2- ایجاد انگیزه برای بنگاه ها: شفافیت مخارج و 
درآمدها در چارچوب حساب ویژه یک انگیزه منفی قابل توجه 
ب��رای بنگاه ها ایجاد می کند و برای ورود آنها به این س��ازوکار 
بای��د انگی��زه کافی ب��رای آنها ایجاد ش��ود. از جمل��ه از طریق 
»دریافت تس��هیالت س��ریع و احتماال ارزان تر به واسطه کاهش 
نس��بت س��پرده قانونی حس��اب های ویژه« و »الزام واریز تمام 
پرداخت های دولتی )از محل خزانه( به حس��اب ویژه بنگاه های 

طرف حساب دولت.«
* مح��ور دوم؛ طراحی س��امانه جامع حس��اب ویژه س��رمایه در 
گردش: در این س��امانه، حس��اب ویژه یکتا ب��ه بنگاه های متقاضی 
تخصیص داده می ش��ود و بنگاه برای دس��تور پرداخت باید شناسه 
اقتصادی واحد فروشنده مواد اولیه و نهاده ها را در سامانه ثبت کند. 
این س��امانه زنجیره هر بنگاه را شفاف و مشخص می کند و احتمال 
انحراف منابع اختصاص یافته به سرمایه در گردش )پرداخت صوری 
ب��ه بنگاه دیگر برای کاهش موجودی و اس��تفاده س��قف اعتبار( را 
کاهش می دهد؛ زیرا مبادالت حس��اب ویژه به سازمان امور مالیاتی 
گزارش ش��ده و مبنای مالیات ستانی خواهد ش��د. البته می توان از 
ظرفیت های سامانه جامع مودیان مالیاتی و صندوق مکانیزه فروش 
نیز برای هدف مذکور اس��تفاده کرد و این دو س��امانه را به حساب 

ویژه هر بنگاه متصل کرد. 
* مح��ور س��وم؛ معیارهای سیاس��ت گذارانه برای تعیین س��قف 
اعتباری: س��قف اعتباری هر بنگاه باید براساس ضوابطی که مدنظر 

سیاست گذار و بانک است، تعیین شود.
اما یک دسته از روش های تامین مالی سرمایه در گردش مبتنی بر 
س��یاهه های تجاری اتف��اق می افتد. این ش��یوه تامین مالی کمک 
می کن��د بنگاه یکی از دارایی های جاری خود را به وجه نقد تبدیل 
کن��د و درجه نقدش��وندگی دارایی های ج��اری را افزایش دهد. از 
جمله این روش ها تنزیل اس��ناد دریافتنی، فکتورینگ و فکتورینگ 
معکوس یا تامین مالی زنجیره عرضه هستند. یکی دیگر از رویه های 
رایج در تامین سرمایه در گردش مبتنی بر سیاهه تجاری، پرداخت 
تس��هیالت به منظور ایفای تعهدات مالیاتی شرکت ها در قالب عقد 
خرید دین اس��ت. برگه تش��خیص مالیاتی مبن��ای بانک به  منظور 
پرداخت تس��هیالت قرار می گیرد و تس��هیالت به حساب سازمان 
امور مالیاتی واریز شده و شرکت می تواند مفاصاحساب دریافت کند 
و با توزیع فش��ار نقدینگی در طول ماه های بازپرداخت تس��هیالت، 

وضعیت جریان نقد شرکت را بهبود دهد.
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فرصت امروز: شاخص های اقتصادی سال 98 در حالی از سوی مرکز آمار 
و بانک مرکزی اعالم ش��ده که جزییات ای��ن آمارها از یک اختالف آماری 
دیرین��ه میان این دو مرجع آماری خبر می ده��د، به طوری که مرکز آمار 
ایران، وضعیت رش��د اقتصادی ای��ران را در دو بخش با نفت و بدون نفت، 
منفی گزارش کرده اس��ت، اما بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصادی بدون 
نف��ت خبر می دهد. به عبارت دیگر، مرک��ز آمار و رئیس کل بانک مرکزی 
هر یک به  طور جداگانه رقم های رشد اقتصادی در سال ۱۳98 را محاسبه 
کرده اند، چنانچه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت توسط مرکز آمار منفی 
۰.۶درصد و توس��ط بانک مرکزی ۱.۱ درصد اعالم شده است. با وجود این 
اختالف، در هر دو آمار منتشرشده، رشد اقتصادی در سال ۱۳98 با در نظر 
گرفتن نفت، منفی اعالم شده اس��ت. براساس محاسبات مرکز آمار ایران، 
اقتصاد ایران با در نظر گرفتن نفت، در س��ال گذشته 7درصد کوچک شده 
اس��ت. عبدالناصر همتی نیز رشد اقتصادی سال ۱۳98 با احتساب نفت را 

منفی ۶.۵درصد اعالم کرده است.
مقایسه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد اقتصادی 98

مرک��ز آمار ای��ران و بانک مرکزی همواره در س��ال های گذش��ته در 
اع��الم آمارهای اقتصادی دچ��ار اختالف بوده اند. به گزارش ایس��نا، از 
اختالف های آماری که همواره بین این دو نهاد وجود داش��ت و موجب 
ابهاماتی در آمارهای رس��می می شد، در نهایت در اواخر سال ۱۳97 و 
با مصوبه ش��ورای عالی آمار رأی بر حذف موازی کاری آماری ش��د و بر 
این اس��اس بانک مرکزی دیگر مجاز به انتشار آمارهای مربوط به تورم، 
رش��د اقتصادی و حس��اب های ملی نیس��ت و مرکز آمار، مرجع رسمی 

انتشار این آمار است.
با این وجود در این فاصله گرچه بانک مرکزی آمار رش��د اقتصادی و 
یا تورم را به طور رس��می در س��ایت خود منتشر نمی کند، اما این آمار 
اغلب از س��وی رئیس کل بانک مرکزی اعالم می شود. در روزهای اخیر 
نیز وضعیت رش��د اقتصادی در سال گذشته از س��وی مرکز آمار اعالم 
ش��د که نش��ان داد در مجموع رش��د اقتصادی ایران مثبت نیست؛ به 
گونه ای که رشد اقتصادی بدون  نفت به منفی ۰.۶ و با نفت به منفی 7 
رسیده بود، اما به فاصله ای کوتاه، رئیس بانک مرکزی نیز از آمار مثبت 
اقتص��ادی بدون نفت خبر داد و گفت که رش��د اقتص��ادی بدون نفت 
مثب��ت ۱.۱درص��د ولی با نفت به دلیل کاه��ش درآمدهای نفتی منفی 

۶.۵درصد بوده است.
در این ش��رایط وضعیت رشدی که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی 
اعالم ش��ده از این حکای��ت دارد که گرچه در بخ��ش نفتی با توجه به 

کاهش درآمدهای نفت رش��د منفی ثبت شده و هر دو آمار این موضوع 
را تایی��د می کند، ولی در بخش بدون نفت آمار مرکز آمار منفی و بانک 
مرکزی مثبت ب��وده و ۱.۵درصد بین هر دو اختالف آماری وجود دارد. 
در بخش ه��ای دیگر این نیز اختالف آمار دیده می ش��ود؛ به طوری که 
طبق اعالم مرکز آمار در بخش کشاورزی رشد اقتصادی ۳درصد و اعالم 

بانک مرکزی با اختالف ۵.8درصدی  مثبت 8.8درصد است.
در رابطه با رش��د حوزه صنعت و معدن نیز این اختالف فاحش  است 
و تا ۱7درصد می رس��د، مرکز آمار رش��د حوزه صنعت و معدن را منفی 
۱۴.7 اعالم کرده در حالی که طبق محاس��بات بانک مرکزی این رش��د 
مثب��ت 2.۳ درصد اس��ت. همچنین در بخش خدم��ات آمار تا حدودی 
نزدیک تر است و مرکز آمار منفی ۰.۳ و بانک مرکزی منفی ۰.2 درصد 
اع��الم کرده که به گفته عبدالناصر همتی، دلیل این موضوع به ش��یوع 

کرونا و اثرگذاری آن بر مشاغل این بخش برمی گردد.
بر این اس��اس، آمار مرکز آمار و بانک مرکزی در رش��د اقتصادی بار 
دیگر موجب ایجاد اختالف آماری شده و با توجه به اینکه بانک مرکزی 
مجاز به انتش��ار آمار نیس��ت، شاید مناسب باش��د در این میان توضیح 
ش��فافی در رابطه با این اختالف به اذهان عمومی و به ویژه کارشناسان 
و برنامه ریزان ارائه شود که بدانند با اختالف موجود، کدام آمار دقیق تر 
بوده و باید به آن اس��تناد کنند، هرچند که مرجع رس��می محاس��به و 

انتشار آمار مرکز آمار ایران است.
کاهش ارزآوری نفت، رشد اقتصادی را منفی کرد

در این زمینه، لطفعلی  بخش��ی معتقد است: »با وجود تحریم هایی که 
بر میزان درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت تأثیر گذاشته، ارقام منفی 
بزرگ تر از آنچه برای رش��د اقتصادی اعالم  شده نیز نباید تعجب برانگیز 
باشد.« این اقتصاددان به ایرناپالس در این باره گفت: »در اقتصاد کشور 
ما دو نقش اساس��ی برای گروه نفت وجود دارد که در رش��د اقتصادی 
تأثی��ر گذارند: یک��ی از آنها تأمین نفت و گاز مصرفی کش��ور و دیگری 
تأمین ارز و درآمد ارزی برای کشور است که در واقع نقش دوم آن یعنی 
ارزآوری، در حال حاضر با توجه به تحریم ها با مسئله مواجه شده است. 
با این حال، تأمین س��وخت مصرفی کشور مطابق گذشته در حال انجام 
اس��ت، اما با این وجود طبیعی است که وقتی نقش درآمدزایی ارزی از 
بخش نفت کش��ور حذف شود، رش��د منفی در این بخش وجود داشته 
باشد و بر رشد کل اقتصاد تأثیر بگذارد بنابراین حتی اگر این رقم منفی 

بیش از اعداد اعالم شده نیز بود، موجب تعجب تحلیلگران نمی شد.«
اما با وجود اینکه هم در گزارش مرکز آمار ایران و هم در یادداش��ت 

رئیس بانک مرکزی، رش��د اقتصادی با احتس��اب نفت در سال گذشته 
منفی بوده، رشد بدون نفت جهتی متفاوت را نشان می دهد. مرکز آمار 
می گوید اقتصاد ایران س��ال گذش��ته را حتی بدون نفت در یک مسیر 
رکودی گذرانده و برای رشد اقتصادی بدون نفت رقم منفی ۰.۶ درصد 
را اعالم کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که عبدالناصر همتی رقم ۱.۱ 
درصدی را به عنوان رش��د اقتصادی بدون نفت در س��ال ۱۳98 مطرح 

کرده که شاید بتواند آغازگر مسیر رونق و خروج از رکود باشد.
بخش��ی درباره این اختالف آماری نیز گفت: »حل این موضوع و رفع 
این اخت��الف آماری کار پیچیده ای نیس��ت، چراکه محاس��به این گونه 
آمارها و ش��اخص های اقتصادی، کاری تخصصی اس��ت و بحثی در آن 
وج��ود ندارد. ای��ن دو نهاد می توانند در کنار یکدیگر روش محاس��به و 
یافته های خود را مورد بررس��ی قرار داده و به یک هماهنگی و یک رقم 

واحد برسند.«
از س��وی دیگر، با وج��ود تناقض آماری بین مقدار رش��د اقتصادی و 
همچنین عالمت آن که نش��ان دهنده اس��تمرار رکود ی��ا احتمال ورود 
به دوره رونق اس��ت، هر دو ش��اخص اعالم شده توسط مرکز آمار ایران 
و رئی��س کل بانک مرکزی در رابطه با رش��د بخش کش��اورزی عالمت 
مش��ابهی دارند. در آمارهای اعالم ش��ده توس��ط مرکز آمار ایران، بخش 
کشاورزی در سال ۱۳98 رشد ۳درصدی را تجربه کرده است. این آمار 
براساس آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده 8.8درصد بوده است.

کشاورزی می تواند بار رشد اقتصاد را به  دوش بکشد؟
بخشی در رابطه با رشد مثبت بخش کشاورزی که در آمارهای هر دو 
نهاد مش��اهده می شود گفت: »بارندگی های به نسبت خوبی که در سال 
گذش��ته در کشور رخ داده موجب حاصلخیز شدن زمین های کشاورزی 
و در نتیجه افزایش تولید در بخش کش��اورزی ش��ده است. شاید بتوان 
گفت رش��د بخش کش��اورزی چندان متکی بر نیروی انس��انی نبوده و 
بای��د آن را از الطاف طبیعت برای کش��ور و بارندگی هایی دانس��ت که 
موجب حاصلخیزی و به ثمر نشس��تن زمین ها و محصوالت کش��اورزی 

شده است.«
این اقتصاددان در انتها افزود: »در صورتی بخش کشاورزی می تواند به 
موتور رش��د اقتصاد کشور تبدیل شود که رشد آن به  ارقام قابل توجهی 
چون ۱۰درصد و بیش��تر از آن برسد. در این شرایط می توان تا حدودی 
انتظار داش��ت بخش کش��اورزی این قابلیت را پیدا کند و بتواند س��ایر 
بخش ه��ای اقتصادی را نیز با خود هم��راه کرده و تأثیر قابل توجهی بر 

تولید ناخالص داخلی و رشد کل اقتصاد کشور داشته باشد.«

باالخره رشد اقتصادی مثبت است یا منفی؟

2 روایت از اقتصاد 98
یادداشت

بایدها و نبایدهای قرعه کشی خودرو

از شهریورماه ۱۳9۴ که کمپین عدم خرید خودروی صفر به راه افتاد 
تا خردادماه ۱۳99 که قرعه کش��ی خرید خودرو انجام شد، کمتر از ۵ 
س��ال می گذرد، اما تحوالت در بازار خودرو چنان به س��رعت رخ داده 
است که بسیاری از افراد را شگفت زده می کند. عوامل بسیاری در این 
تغییرات موثر بودند که در این یادداشت قصد پرداختن به آن را نداریم 
اما مجموع این عوامل س��بب شده تا امروز بازار خودرو با مشکل عدم 
توازن بین خودروی عرضه شده و تقاضای آن روبه رو شود. از یک سو، 
به دلی��ل تورم و انتظارات تورمی، تمایل زیادی برای حفظ ارزش پول 
از طریق کاالهایی مانند خودرو افزایش یافته اس��ت و از سوی دیگر به 
دلیل شرایط تحریمی، کمبود قطعه و مشکالت دیگر، خودروسازان قادر 
نیس��تند نیاز بازار را برطرف کنند و از این رو قیمت خودرو در بازار به 
شدت افزایش یافته و در نتیجه شاهد افزایش اختالف قیمت کارخانه 
با بازار هس��تیم. این افزایش افسارگسیخته قیمت سبب شده تا دولت 
از دو طریق برخورد با واسطه ها و جلوگیری از داللی تا آنجا که ممکن 
است خودروی بیشتری به بازار تزریق کرده و نیز تقاضای واسطه ای را 
کاهش دهد و از س��وی دیگر به شیوه های جدیدی که بتواند تقاضای 
مصرفی را شامل شود، اقدام به فروش خودرو نماید که آخرین نمونه آن 

قرعه کشی خرید خودرو است.
البت��ه این اقدام دولت و یا در واق��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
موافقین و مخالفینی نیز داشت. عده ای با اشاره به اختالف قیمتی بین 
کارخانه و بازار آن را توزیع رانت از طریق بخت آزمایی دانس��ته و آن را 
محکوم  کردند. برخی نسبت به درستی انجام طرح نظر داشته و ایراداتی 
به نحوه اجرا داشتند. بعضی نیز به تعداد باالی افراد شرکت کننده اشاره 
داش��تند و آن را نش��انه حضور دالالن می دانستند و برخی هم میزان 

خودروی ارائه شده را کم  و آن را فاقد تاثیر بر بازار می خواندند.
باید توجه کرد که به طور کلی وقتی به دلیل افزایش تقاضا، قیمت ها 
رو به افزایش می گذارد و اختالف قیمتی بین بازار رس��می و بازار آزاد 
به وجود می آید، از نخستین پیشنهادات، افزایش قیمت برای متعادل 
ش��دن بازار است، به طوری که یا قیمت کارخانه را به حدی باال ببریم 
که حداقل خودروساز از این افزایش قیمت ها منتفع شود و یا خودروها 
را از طریق عرضه در بورس کاال یا حراج و یا سایر فرآیندهایی که این 
تفاوت قیمت حذف و یا کم شود، توزیع گردد تا رانت شکل گرفته به 

واسطه اختالف قیمت از بین رود.
اما باید گفت در ش��رایط فعلی کش��ور که سیاس��ت افزایش قیمت 
چندان مناسب نبوده، راهکارهایی مانند فروش خودرو حتی از طریق 
قرعه کشی اگر به درستی صورت گیرد اقدام مناسبتری خواهد بود. در 
رابطه با طرح و اثرگذاری باالتر آن می توان پیشنهاداتی را مطرح کرد تا 

بهره مندی افراد جامعه و متقاضیان واقعی بیشتر شود.
* تغییر نگاه از توزیع رانت به کمک به اقشار جامعه: دولت باید بداند 
اگر یکس��ری از اصول را به درستی رعایت کند جامعه هدف برخوردار 
از اینگونه قرعه کش��ی ها، اقش��ار و دهک پایین جامعه )البته نه دهک 
اول و دوم( خواه��د ب��ود. درحقیقت، دهک اول و احتماال دوم به دلیل 
فقر و نداش��تن حداقل سرمایه امکان اس��تفاده از این طرح را نخواهد 
داش��ت، اما سایر دهک ها می توانند از این طرح استفاده کنند. در حال 
حاضر تفاوت قیمت کارخانه و بازار بس��یار باالست و گفته می شود در 
این گونه طرح های فروش رانت باالیی نصیب برندگان می شود، اما اگر 
افراد مش��مولین طرح به درس��تی انتخاب شوند این رانت حداقل بین 

خانوارهای متوسط و متوسط رو به پایین جامعه پخش می شود.
* تعیین جامعه هدف و تغییر برخی فیلترها: براساس صحبت های 
اش��اره ش��ده، هدف گذاری دولت باید تغییر کند. اگ��ر دولت بخواهد 
خانوارهایی که اصال خودرو ندارند از این طرح اس��تفاده کنند چندان 
منطقی نیس��ت چراکه احتماال تنها خانواره��ای دهک های اول و دوم 
هس��تند که خودرو نداش��ته و امکان فراهم ک��ردن ۵۰ تا 7۰ میلیون 
س��رمایه برای تهیه خودرو را نه در حال و نه در آینده خواهند داشت. 
اما برخی خانوارها که خودروهای قدیمی و مس��تهلک دارند می توانند 
از ای��ن طرح بهره مند ش��ده و خودروی خود را با خ��ودروی نو تغییر 
دهند. بس��یاری از خانوارها در کشور با خودروهای ارزان قیمتی مانند 
پراید، پیکان و سایر خودروهای قدیمی به امرارمعاش از طریق کار در 
آژانس ها و تاکسی های اینترنتی مشغول هستند؛ هزینه خودروی این 
اف��راد باال بوده و تمایل دارند که خودروی خود را با خودروهای فروش 
رفته در طرح تعویض کنند اما از یک طرف این افراد دارای پالک فعال 
بوده و از طرف دیگر س��ایر اعضای خانواده نیز امکان نام نویسی در این 
طرح را ندارند. محروم کردن این افراد از ش��رکت در این طرح چندان 
منطقی نیست. احتماال همانطور که دولت توانست افرد دارای خودروی 
باالی ۳۰۰ میلیون را شناسایی کند می تواند افرادی که خودروی ارزان 
و فرسوده دارند را به نوعی در این طرح قرار دهد. یعنی الزام به داشتن 
پالک فعال برای برخی مدل های خودرو و یا تولیدش��ده از س��الی به 
قبل که به عنوان خودروی ارزان در جامعه یاد می شود، برداشته شود. 
تفاوت قیمت در بازار به حدی هست که دارندگان این خودرو با فروش 
خ��ودروی خود و اضافه کردن مبلغ اندکی س��رمایه صاحب خودروی 

نو شوند.
* تقس��یم بندی خودروها و قرار دادن خودروه��ای ارزان قیمت در 
طرح: کار خوبی که در مرحله نخس��ت قرعه کشی صورت گرفت، این 
ب��ود که خودروه��ای ارزان قیمت برای فروش ارائه ش��د. باید دولت و 
خودروس��ازان این رویه را ادامه دهند یعنی برای اقشار کمتر برخوردار 
خودروه��ای ارزان قیمت را به صورت قرعه کش��ی قرار دهند. از طرف 
دیگ��ر خودروی میان رده یا با رده باالی قیمتی خود را تنها به صورت 
پیش  ف��روش عرضه کنند. در حقیقت خانواره��ای کمتر برخوردار که 
طالب خودروهای ارزان هستند امکان اینکه سرمایه خود را برای مدت 
طوالنی در اختیار خودروسازان بگذارند تا یک سال بعد به آنان خودرو 
تحویل داد ش��ود را ندارند اما افراد با ت��وان مالی باالتر می توانند برای 
خودروهای گران قیمت تر سرمایه خود را برای مدت یک سال در اختیار 
خودروساز قرار دهند بنابراین باید خودروهای تحویل فوری خودروهای 
ارزان قیمت  و تا حدودی میان رده و خودروهای گرانتر به همان نسبت 

در طرح های پیش فروش قرار گیرد.
در پای��ان باید گفت که اگر قرعه کش��ی و اعطای خ��ودرو از طریق 
فیلترکردن متقاضیان به درستی انجام شود حداقل این نوید را می دهد 
که کس��انی که از این طرح بهره مند می شوند، بیش از سایرین محتاج 
دریافت خودرو بوده اند. در این مسیر، همکاری وزارتخانه های مختلف 

دولت و نیروی انتظامی در بهتر اجرایی شدن طرح، ضروری است.
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محمد گلشاهی
کارشناس اقتصادی

آخرین تکه از پازل امنیتی ش��دن بازار مس��کن ب��ا اعالم آمادگی 
پلی��س برای ورود به این بازار چیده ش��د. رش��د قیمت مس��کن در 
ماه های گذش��ته با واکنش هایی از س��وی نمایندگان مجلس یازدهم 
همراه بود؛ مجلسی که پیکان انتقادات را به سوی دولت نشانه گرفت  

و شرایط را برای تصمیمات خلق الساعه از سوی دولت فراهم کرد.
به گزارش ایس��نا، چند روز پیش بود که وزیر راه و شهرس��ازی از 
مردم خواست فعاًل خانه گران نخرند تا ارزان شود. بعد رئیس جمهور 
در گفت وگویی به وزیر راه و شهرس��ازی بر اهتمام هرچه بیشتر برای 
برون رفت از ش��رایط کنونی ناش��ی از گرانی مس��کن تاکید کرد. روز 
شنبه هم فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت که در صورت درخواست 
دولت یا قوه قضائیه آمادگی دارد با موارد تخلف و سودجویی در بازار 
مس��کن مقابله کند. احتماالً حاال باید منتظر دستگیری محتکران یا 
دالالن آپارتمان باشیم؛ همانند آنچه در بازارهای ارز و سکه رخ داد.

چه��ارم بهمن م��اه ۱۳9۶ بود که نی��روی انتظامی اع��الم کرد با 
تخلف��ات در بازار ارز برخورد می کند.  آن زمان گفتند که قصد داریم 
با افراد تاثیرگذار و پشت پرده بازار ارز برخورد کنیم که البته همین 
اقدام هم انجام شد. از روز پنجم بهمن ۱۳9۶ که قیمت دالر ۴۵۳۳ 

تومان بود تاکنون نرخ این ارز درصد رشد کرده است. 
در بازار س��که نیز دس��تگیری هایی صورت گرفت. پنجم بهمن ماه 
۱۳9۶ قیمت س��که امامی یک میلی��ون و ۵۱۱ هزار تومان بود. 2۳ 
آبان ۱۳97 که س��لطان سکه اعدام ش��د قیمت سکه به ۳ میلیون و 
9۳۰ هزار تومان رس��یده بود. ۵ بهمن ۱۳97 نرخ س��که ۴ میلیون 
و ۱۴9 هزار تومان ش��د. ۵ بهمن ۱۳98 قیمت س��که به ۴ میلیون 
و 92۶ هزار تومان رس��ید. 2۴ خرداد ۱۳99 نیز س��که 7 میلیون و 
۶۱8 هزار تومان ش��د؛ یعنی نس��بت به پنجم بهم��ن ۱۳9۶ بالغ بر 

۴۰۱درصد رش��د کرد. همچنین میانگین قیمت مسکن در تهران نیز 
از بهمن ۱۳9۶ تاکنون 2۰7درصد رش��د کرده اس��ت. بهمن ۱۳9۶ 
متوس��ط قیمت خانه در تهران ۵ میلی��ون و ۵۱۰ هزار تومان در هر 
مت��ر مربع بود. بهمن ۱۳97 به مت��ری 9 میلیون و 97۰ هزار تومان 
رس��ید؛ یعنی 8۰ درصد رش��د کرد. بهمن ۱۳98 ه��ر متر خانه در 
ته��ران ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ش��د؛ یعنی نس��بت به بهمن 
۱۳97 بال��غ بر ۴۴درص��د افزایش پیدا کرد. اردیبهش��ت ۱۳99 هم 
متوس��ط قیمت مسکن در تهران ۱۶ میلیون و 97۰ هزار تومان شد 
که رش��د ۱7.8درصد نس��بت به بهمن ۱۳98 و افزایش 2۰7درصد 
نس��بت به بهمن ۱۳9۶ را نش��ان می دهد. جمع بن��دی اینکه در 28 
ماه گذش��ته قیمت س��که ۴۰۱ درصد، ن��رخ ارز 29۱درصد و قیمت 
مس��کن 2۰7درصد افزایش یافته است. آمار و ارقام می گوید مسکن، 
کمتر از دو بازار دیگر رش��د داش��ته که کارشناسان علت اصلی آن را 
ب��ه نبود ظرفیت در این بازار ناش��ی از پایین ب��ودن توان متقاضیان 
مرتبط می دانند. معامالت مس��کن تهران در بهمن ۱۳98 نس��بت به 
بهمن ۱۳9۶ بالغ بر 27درصد کاهش یافته اس��ت ولی تجربه همین 
دو س��ال و اندی گذشته به ما گوش��زد می کند مادامی که نرخ ارز و 
تورم روند صعودی دارد قیمت اس��می مسکن بدون توجه به تقاضای 
ب��ازار افزایش خواهد یافت. در این زمینه، مهدی س��لطان محمدی، 
کارش��ناس اقتصاد مس��کن در پاسخ به این س��وال که آیا مداخالت 
پلیسی می تواند منجر به آرامش قیمت در بازار مسکن شود به ایسنا، 
گفت: بازار مس��کن مث��ل بازار خودرو که در دس��ت دولت قرار دارد 
نیس��ت. قیمت در بازاره��ای انحصاری مثل خودرو می تواند توس��ط 
عرضه کننده ه��ای عمده کنترل ش��ود؛ هرچند دیدی��م که در همین 
ح��وزه انحصاری نیز مداخالت دولت منج��ر به کنترل قیمت خودرو 

نش��د و نهایتاً از طریق قرعه کش��ی ۱2۰۰ میلی��ارد تومان رانت بین 
برندگان توزیع کرد اما مصرف کننده نهایی قطعاً مجبور اس��ت با نرخ 
روز ب��ازار، خودرو را خری��داری کند. وی افزود: حال تصور کنید بازار 
مس��کن با آن حجم گس��ترده و بازیگران کثیری ک��ه دارد با صدها 
هزار نفر عرضه کننده و متقاضی در سراس��ر کش��ور چگونه می تواند 
کنترل ش��ود. نقش دولت ها همواره در عرضه مس��کن ۵درصد بوده 
است بنابراین مداخله امنیتی در بازار مسکن نمی تواند کارساز باشد.

به گفته سلطان محمدی، تنها راهکار ایجاد آرامش در بازار مسکن 
کنترل نرخ تورم اس��ت که در دست دولت و بانک مرکزی قرار دارد. 
ریش��ه تورم ناشی از رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی هم ناشی از 
عدم انضباط پولی و مالی اس��ت. متوس��ط تورم دنیا ۴درصد است و 
کش��ورهای اندکی هس��تند که تورم دو رقمی دارند، بنابراین کنترل 
تورم ش��اید کار سختی باش��د اما نشدنی نیس��ت. کافی است دولت 

انضباط پولی و مالی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.
گفتنی اس��ت مرکز آمار متوس��ط اجاره ماهانه ب��ه عالوه ۳درصد 
ودیعه در زمس��تان 98 را ۱۶ هزار و ۶۰ تومان اعالم کرد که نس��بت 
به زمس��تان 97، بیش از ۴۴درصد رش��د را نش��ان می دهد. این در 
حالی اس��ت که قیمت زمین و خان��ه کلنگی در همین مدت بیش از 
درص��د باال رفته اس��ت. همچنین حداقل و حداکث��ر اجاره ماهانه به 
عالوه ۳درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مس��کونی 
در زمستان 98 به ترتیب ۱۶2 هزار تومان و 27۰ هزار و 8۳۳ تومان 
اس��ت. اجاره بها در زمستان 98 در مقایس��ه با پاییز همان سال نیز 
۱۱.۵ درصد رش��د داش��ت اما تعداد معامالت به دلیل شیوع بیماری 
کرونا و ابالغ دس��تورالعمل تمدی��د قراردادهای اج��اره ۳۳.9درصد 

کاهش یافت.

رشد 44درصدی اجاره بها در زمستان سال گذشته

بازار مسکن محاصره شد
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رئیس کل بیمه مرکزی: ضریب خسارت بیمه 
شخص ثالث به 1۰3درصد رسید

رئیس کل بیمه مرکزی گفت میزان پرداخت خس��ارت در بیمه های شخص ثالث 
نسبت به حق بیمه دریافتی به ۱۰۳درصد رسیده و بر این اساس صدور بیمه نامه های 
راننده محور در دستور کار است. غالمرضا سلیمانی امیری روز یکشنبه در دومین روز 
سفر به استان زنجان در دیدار با استاندار و جمعی از مدیران مرتبط با حوزه بیمه این 
استان گفت: بررسی ها نشان می دهد عامل 7۰ درصد تصادفات رانندگی، انسانی بوده 
و ۳۰ درصد مربوط به سایر مسائل مانند ناایمن بودن جاده ها است. به گفته وی، باال 
بودن سهم خطای انسانی در تصادفات جاده ای اهمیت فرهنگ سازی در این حوزه را 
نشان می دهد و از این رو راننده محور شدن بیمه نامه ها از امسال اجرایی می شود. رئیس 
کل بیمه مرکزی ضریب پرداخت خس��ارت در مجموع رشته های بیمه ای را در ایران 
89 درصد و در سایر کشورها ۶۰ درصد برآورد کرد و گفت: سود شرکت های بیمه ای 
در ایران خیلی زیاد نیس��ت ولی در کشورهای پیشرفته، سود بیمه ها حتی بیشتر از 
بانک ها بوده و این بیمه ها هستند که اقدام به تاسیس بانک می کنند. سلیمانی امیری 
ادامه داد: سطح و ضریب پوشش بیمه ای، نشان دهنده رشد و توسعه یافتگی جامعه، 
جذب س��رمایه گذاری، آرامش و اطمینان برای خانواده ها و مس��ئوالن جامعه بوده و 
ضریب پوشش بیمه ای، ارتباط مستقیم با سطح توسعه یافتگی دارد. بیمه شخص ثالث 
و بدنه خودرو، جزو رشته های مهم بیمه ای هستند اما رشته های دیگر از جمله بیمه 
زندگی و تکمیلی درمان نیز بسیار مهم هستند زیرا بیمه گرها در بیمه زندگی با حفظ 
کرامت انس��انی، اندوخته کالنی در هنگام بازنشستگی که از محل سرمایه های ُخرد 

شخص، پس انداز شده به وی پرداخت می کنند.

بیمه پاسارگاد؛ شرکتی که سود انباشته اش از 
سرمایه جلو زد

پاس��ارگاد یکی از ش��رکت های بیمه ای اس��ت که در راس��تای هدف 
حداکثرس��ازی خلق ثروت برای صاحبین س��هام خود موفق عمل کرده 
اس��ت. به گزارش پای��گاه خبری راز پول، انضباط مال��ی زمینه برگزاری 
مجمع عمومی عادی س��االنه این ش��رکت را در موعد مقرر قانونی مهیا 
کرد تا هیات مدیره هرچه س��ریع تر عملکرد س��ال مالی گذشته خود را 
به ذی نفعان گزارش کند. س��ود خالص ۵9۳ میلیارد تومانی و تقس��یم 
۱۰2 میلیارد تومان آن در بین س��هامداران، بر مدیریت مبتنی بر ارزش 
بیمه پاس��ارگاد که ب��ر حداکثر کردن »ارزش س��هامداران« تاکید دارد، 
اش��اره می  کند. بررسی محرک های ارزش سهامداران بیانگر این موضوع 
اس��ت که هیأت مدیره بیمه پاس��ارگاد به مولفه های مؤثر در این زمینه 
مبنی بر افزایش نرخ رش��د فروش، حاشیه سود عملیاتی، سرمایه گذاری 
در دارایی ه��ای ثابت و س��ایر س��رمایه گذاری ها، بهای س��رمایه و مدت 
پیش بینی ها توجه ویژه ای داش��ته اس��ت. مولفه های مالی تاییدشده در 
مراجع ذی صالح نش��ان می ده��د که تیم مدیریتی بیمه پاس��ارگاد در 
س��ال مالی گذشته تصمیمات عملیاتی، س��رمایه  گذاری و مالی را که با 
محرک های ارزش سهامداران در ارتباط مستقیم است به شکل مطلوبی 
مدیریت کرده اس��ت که در ادامه مصداق این تصمیمات تشریح خواهد 
شد. پرواضح است که پرداختن به مولفه مالی »ارزش سهامداران« بیمه 
پاس��ارگاد را متمرکز به دس��تاوردهای مدیریتی کوتاه مدت نکرده است 
که این مس��ئله دارای دو دلیل عمده است. »پاس��ارگاد« از سال ۱۳8۵ 
تاسیس ش��ده و تاکنون به عنوان یکی از مجموعه های باثبات مدیریتی 
در صنعت بیمه کش��ور شناخته می ش��ود. ثبات مدیریت در گروه مالی 
پاس��ارگاد خسیسه ای ذاتی اس��ت و این گروه مالی ترکیب باثباتی را در 
دهه اخیر تجربه کرده اس��ت. بر همین اساس است که ترکیب مدیریتی 
بیمه پاس��ارگاد در س��ال های اخیر به ش��کلی پایدار باقی مانده است. از 
س��وی دیگر، ترکیب پرتفوی بیمه پاسارگاد و سهم قابل توجه بیمه های 
عمر در س��بد بیمه ای این ش��رکت که تا ۶۳ درصد بالغ می شود، سبب 
برنامه ری��زی و نگرش بلندمدت مدیریتی با رویک��رد درآمدهای پایدار و 
مطمئن برای ذی نفعان ش��ده اس��ت. ترازهای مالی »پاس��ارگاد« نشان 
می دهد که استراتژی این مجموعه برمبنای نگرشی بلندمدت و دستیابی 
به مزیت های رقابتی طراحی ش��ده است تا جایی که با گذشت ۱۴ سال 
از عمر فعالیت این مجموعه و با وجود تورم و فضای ملتهب کسب و کار 
و اقتصادی کشور ناشی از تحریم ها که شرکت های صنعت، مبتال به آن 
هستند، بیمه پاس��ارگاد در منطبق ترین حالت با محیط پیرامونی خود 
است و با تکیه بر منابع و شایستگی ها همواره فرصت های تازه ای در این 
مجموعه ایجاد می شود که نمونه این موضوع افزایش سرمایه شرکت در 
سال های اخیر و برنامه های موجود در این زمینه و زمینه سازی برای ایجاد 
شرکت تخصصی بیمه عمر در کنار افزایش سهم نگهداری و قبولی اتکایی 
در صنعت بیمه اس��ت. به عنوان نمونه درآمد این شرکت در بخش حق 
بیمه قبولی اتکایی در س��ال گذشته به ۳۵ میلیارد تومان رسیده است. 
همچنین بیمه پاسارگاد با س��هم ۶۳ درصد در بخش بیمه های زندگی 
و ۳7 درصد در رش��ته  غیرزندگی توانس��ته در راستای هدف خود مبنی 
بر برنامه ریزی جامع به منظور دس��تیابی به ترکیب مناسب پرتفوی در 

بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت دست پیدا کند.

با محوریت حمایت از تولید و رشد اقتصاد ملی
چهارمین جشنواره فیلم کوتاه بانک  پاسارگاد 

برگزار می شود
 چهارمین جشنواره فیلم کوتاه  پاسارگاد با محوریت حمایت از تولید و رشد اقتصاد 

ملی، در دو بخش حرفه ای و غیرحرفه  ای برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، چهارمین جشنواره فیلم کوتاه  پاسارگاد در 
س��ال جاری، با هدف تولید آثاری فاخر در زمینه حمایت از تولید و رشد اقتصاد ملی، 
انع��کاس تالش های جهادگرانه در عرصه های تولی��د و صنعت، جلب توجه آحاد مردم 
به نقش ارزنده  حمایت از تولید ملی در جهت رش��د و اس��تقالل اقتصادی و همچنین 
ایجاد بستری مناسب برای شناسایی و شکوفایی استعدادها و قابلیت های هنری، برگزار 
خواهد ش��د. بر این اساس، دبیرخانه  این جش��نواره طی فراخوانی، مهلت ارسال آثار را 
پایان ش��هریور س��ال ۱۳99 اعالم کرد. عالقه مندان به شرکت در این جشنواره که در 
دو بخ��ش داوری آثار حرفه ای و داوری آثار مبتدی و غیرحرفه ای برگزار خواهد ش��د، 
www. می توانند جهت ثبت نام و دریافت کد رهگیری به س��ایت جش��نواره به نشانی
pasargadfilmfest.ir مراجعه کنند. شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در مدت 
زمان ۱8۰ ثانیه تا حداکثر ۱۰ دقیقه، در ابعاد استاندارد )حداقل 72۰( و در دو کیفیت 
مناس��ب بازبینی و اکران، در دو فرمت MP۴ و HD یا FHD تهیه و همراه با رزومه 
کاری، برای دبیرخانه جش��نواره ارسال کنند. جوایز این جشنواره جام پاسارگاد، دیپلم 
افتخار و جوایز نقدی برای هر یک از برگزیدگان تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

جهت کس��ب اطالعات بیشتر به سایت جشنواره مراجعه کنید و یا با دبیرخانه به 
شماره  8289۳۰۳۰-۰2۱ تماس حاصل فرمایید.

بیمهنامه

در حالی که ش��اخص بازار س��رمایه به رشد بی س��ابقه ای در اقتصاد 
ایران دس��ت یافته، اما به موازات آن، نرخ ارز نیز در این روزها افزایشی 
تدریج��ی را تجربه می کن��د. در این بین، نگرانی اغلب کارشناس��ان از 
هنگامه ای اس��ت که شاخص سهام در بورس به هم بریزد چراکه در این 
صورت نقدینگی انباشت شده در این بخش می تواند با سرعتی چشمگیر 

در بازار ارز وارد شده و نوسانات فراوانی را به اقتصاد ایران وارد کند.
در همین راستا، س��ید کمال سیدعلی ، کارشناس اقتصادی در رابطه 
با وضعیت بازارهای کش��ور به خبرآنالین گفت: مس��اله این اس��ت که 
مجم��وع بازارها یا در کنار هم رش��د می کنند و یا اف��ت. به این اعتبار 
باید گفت رش��د بازار سرمایه باید خود را در بازارهای دیگر کشور نشان 
ده��د. به وی��ژه این امر در میان مدت خود را به وضوح نش��ان می دهد. 
درنتیجه بازاری چون بازار س��رمایه وقتی رش��د ۱۰۰درصدی را تجربه 

کرده افزایش قیمت ارز اصال غیرطبیعی نیست.
به اعتقاد معاون اس��بق بانک مرکزی، اگر بازار سرمایه به روند کنونی 
خ��ود ادامه دهد امکان دارد تا نقدینگی بیش��تری هم جذب آن ش��ود 
ولی به نظر نمی رس��د این بازار امکان مقاومت داشته باشد و اگر دولت 
مدیریت مناس��بی را در پیش نگی��رد با اولین تکانه ه��ا احتماال با فرار 

نقدینگی به سوی بازار ارز مواجه شویم.
او با بیان اینکه این وضعیت در حالی رخ داده که با کاهش نرخ سود 
سپرده بانکی عمال نقدینگی بیشتری در بازار آزاد شده است، ادامه داد: 
با کاهش س��ود س��پرده بانکی، نقدینگی از سمت بانک ها به سمت بازار 
س��رمایه حرکت کرده است که البته اثرات خود را به جا گذاشته است. 

همچنین هم اکنون در بحث منابع ارزی نیز دچار مضیقه است و اکنون 
حتی نقل و انتقال ریال را هم کنترل می کند.

س��یدعلی اضافه کرد: این جوانب بیانگر آن است که تمایل به سمت 
س��فته بازی ارزی کاهش داش��ته و تنها اگر در بازار سرمایه ریزشی رخ 
ده��د احتماال با هجوم برخی از فعاالن بورس به بازار ارز مواجه ش��ویم 
چراکه در بازار س��رمایه فعاالن غیرحرفه ای فراوان��ی آمدند که طبعا با 
ریزش نگران ش��ده و برای حفظ قدرت خری��د خود دارایی های خود را 
تبدیل به ارزه��ای دیگر خواهند کرد. معاون پیش��ین رئیس کل بانک 
مرک��زی به اثرگذاری بازارها بر یکدیگر اش��اره کرد و گفت: همان طور 
که گفتم بازارها بر یکدیگر اثر می گذارند و بر این اس��اس می توان ادعا 
کرد تا حدودی بازارها دنباله رو یکدیگر خواهند بود. با این همه حس��ن 
ماجرا این اس��ت که وقتی بانک مرک��زی هدف گذاری تورم 22درصدی 
را اع��الم می کن��د می تواند از این دنباله روی هم ب��رای کنترل قیمت ها 
استفاده کند. به گفته سیدعلی، به هر حال اکنون نقدینگی کشور بیش 
از پیش به بازار س��رمایه معطوف ش��ده و این بخش بیشترین نقدینگی 
کش��ور را جذب کرده است. به همین دلیل فکر می کنم ریزش شاخص 
سهام عمال می تواند به افزایش نوسانات در بازارهای دیگر و به خصوص 

بازار ارز ایران منجر شود.
وی خاطرنش��ان ساخت: در ش��رایط فعلی باید امیدوار باشیم شرایط 
کش��ور از نظر سیاس��ی بهبود یابد و تا انتخابات آمریکا مس��ئوالن بهتر 
اس��ت رفت��اری محتاطانه را در پی��ش بگیرند. اکنون عمال دو س��ال از 
خروج آمریکا از برجام می گذرد و چنانچه ماه های آینده نیز بدون تنش 

مدیریت شود ممکن است وضعیت ارزی کشور دگرگون شود. در رابطه 
با فروش نفت هم با وجود تحریم ها فعال قیمت رو به افزایش است.

این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: همیش��ه وقت��ی نرخ یک کاال دو 
م��اه افزایش را تجرب��ه کند دیگر به قیمت س��ابق برنمی گردد و نرخ ها 
پایدار می شود مگر اینکه وقایع جهانی تغییر کنند مثال آمریکا به برجام 
بازگردد. از سوی دیگر برخی هم معتقدند اگر دولت آینده هم همسو با 
مجلس شود به کاهش تنش میان قوه مجریه و مقننه اثرگذار است. در 
این صورت احتماال تصمیم گیری در مورد اف ای تی اف هم با دشواری 

کمتر و بدون کشمکش سیاسی صورت گیرد.
س��یدعلی در پاسخ به س��والی مبنی بر احتماالت آتی تغییر نرخ ارز 
در کش��ور گفت: اگر در بازار سرمایه ریزش رخ ندهد نقدینگی بیشتری 
جذب این بخش خواهد شد. با این همه به باور من بازار سرمایه اینطور 
که نشان می دهد بازار مقاومی نیست. مگر اینکه دولت مدیریت بهتری 
داشته باشد و عرضه را طوری افزایش دهد که نقدینگی موجود در بازار 

در تمام بخش ها برود.
او در انتها با اشاره به صادرات غیرنفتی گفت: باید شرایط را به گونه ای 
ترتیب داد که صادرات غیرنفتی کش��ور رشد کند. افزایش اخیر نرخ ارز 
باید خود را در این بخش نش��ان دهد. اکنون وضعیت کش��اورزی بهبود 
یافته و کاهش نرخ ارز امکان صادرات بیش��تری را فراهم کرده اس��ت. 
حتی در بخش پوش��اک هم گرانی ارز واردات را محدود کرده اس��ت و 
اگر ما بتوانیم ۵۰ میلیارد دالر صادرات داش��ته باش��یم جایگزین خوبی 

برای نفت پیدا کردیم.

یک کارشناس اقتصادی نقدینگی امسال را یک میلیون میلیارد تومان 
تخمی��ن زد و همچنین ضمن پیش بینی بازار طال و مس��کن، گفت در 
بورس نباید هر پول و س��رمایه ای وارد شود و حق ندارید که کسب وکار 
خ��ود را تعطی��ل و وارد بورس کنید، زیرا این امر ب��ه ضرر اقتصاد تمام 
می ش��ود لذا باید پس اندازهای خنثی، پول های کوچک، حجیم و خنثی 

وارد بازار سرمایه شوند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، س��هراب دل انگی��زان در برنامه انجم��ن علمی 
دانشجویی اقتصاد دانشگاه اصفهان با عنوان »تحلیل نوسانات بازارهای 
اقتصادی«، اظهار کرد: تحوالت و نوس��انات بازار س��رمایه همانند سایر 
بازارهای اقتصادی به یکس��ری عوامل کالن اقتصادی وابس��ته اس��ت و 
زمانی که نقدینگی افزایش پیدا می کند، این بازار هم مانند دیگر بازارها 
تح��ت تاثیر قرار می گیرد. عوامل اختصاصی هم در اس��تقبال کنونی از 
ب��ورس تاثیرگذار اس��ت که یکی از آن ها مربوط به افزایش ش��ناخت و 
دانش مردم به این بازار اس��ت که تمایل آن ها برای حضور در این بازار 
را افزایش می دهد و پول بیش��تری هم در آن تزریق می شود. در نهایت، 

افزایش آگاهی از بورس اصلی ترین عامل در استقبال از آن است.
وی ادام��ه داد: دومی��ن عام��ل در اس��تقبال از بازار س��رمایه، رفتار 
و حمایت ه��ای حاکمیت از این بازار اس��ت؛ به گونه ای که در گذش��ته 
حاکمیت و دولت هیچ ارتباطی با بورس نداش��ت و حتی آن را محدود 

می کرد. این دو عامل در رشد بورس تاثیر حقیقی دارد، نه حبابی.
این کارش��ناس اقتصادی درباره وظایف ب��ورس، توضیح داد: یکی از 
وظایف بازار س��رمایه این اس��ت که مردم را در سرمایه گذاری شریک و 
آشنا می کند. دومین وظیفه بازار بورس این است که برای اقتصاد کشور 
تامین مالی انجام می دهد. رش��دهای اخیر و کنونی بورس به این علت 
است که این بازار عقب افتادگی خود در سال های اخیر را جبران می کند 
و همچنان جا دارد که این بازار رشدهای بیشتری را تجربه کند. بورس 

چون ماهیت رفتاری دارد هم اصالح و هم ریزش خواهد داشت و دوباره 
جبران می کند و آنچه در این بازار اهمیت دارد، این است که در بورس 

باید صبوری کرد.
دل انگی��زان درباره اینکه چه پول های باید وارد بورس ش��وند، افزود: 
بورس جای هر نوع پولی نیست. شما حق ندارید که سرمایه در گردش 
کسب وکار خود را وارد بورس کنید، زیرا این امر به ضرر اقتصاد می شود. 
ب��ورس جای پس اندازه��ای خنثی، پول های کوچ��ک، حجیم و خنثی 
است. نظام مالیاتی باید جلوی انحراف رفتار در بورس را بگیرد، درحالی 

که می بینید وزارت اقتصاد پذیره نویسی را آزاد نمی کند.
او درباره نقش کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و وضع مالیات های 
جدید چون عائدی بر س��رمایه در اس��تقبال از بورس، توضیح داد: این 
عوامل هم معادل 2۰درصد بر اس��تقبال ب��ورس موثر بوده اند اما دولت 
خیلی بیش��تر از اینها بای��د نظام مالیاتی خود را گس��ترده کند و نظام 
بانکی را اصالح کند تا سیس��تم بانکی به س��متی برود که از سوداگری 
خارج ش��ود. این ه��ا رفتارهایی نبوده که برای اس��تقبال از بورس انجام 
شده باشد. سود س��پرده های بانکی هم باید خیلی بیشتر از این کاهش 
پیدا کند. اینکه گفته می ش��ود با کاهش س��ود بانکی، پول ها از بانک ها 
خارج می شوند، اشتباه اس��ت،  زیرا هیچ پولی خانه ای جز بانک ندارد و 

شما پول خود را از حساب سپرده به حساب جاری تغییر می دهید.
این تحلیلگر اقتصادی درباره وضعیت نقدینگی در سال  جاری، گفت: 
امس��ال یک میلیون میلیارد تومان میزان خلق نقدینگی در سال جاری 
خواهیم داشت که سهم هر ایرانی از تورم بیشتر از ۳۳ هزار تومان است.

دل انگیزان درباره پیش بینی خود از بازارهای اقتصادی و میزان رش��د 
آنها در س��ال جاری گفت: در اقتصاد ایران نقش دالر خیلی مهم است. 
در این س��ه ماه اخیر نزدیک ۳۰ درصد دالر رشد داشته است که علت 
بخشی از آن مربوط به باز شدن پروازهای خارجی و افزایش تقاضا برای 

ارز مسافرتی است.
ب��ه گفته وی، حداقل در س��ال جاری نرخ تورم ب��ه ۳۰ تا ۳۵ درصد 
خواهد رس��ید و دالر از تورم پیش��ی خواهد گرف��ت. قیمت محصوالتی 
چ��ون موبایل، تجهی��زات کامپیوتری و... هم ب��ه دالر و هم به کمیابی 
حس��اس هستند، بنابراین دالر نه تنها اثر قیمتی دارد بلکه اثر درآمدی 
هم دارد و قیمت این گونه لوازم نیز رشد خواهد کرد. همچنین، در سال 
جاری توان تولید ۶۰۰ هزار خودرو  وجود دارد، درحالی که تقاضا برای 

این محصول از تولید آن بیشتر است.
این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: دستور برای کنترل قیمت مسکن 
و اجاره اش��تباه است، بلکه در این زمینه باید موتور خلق نقدینگی را از 
کار بیندازیم و باید نظام بودجه ریزی اصالح شود تا این بازارها به تعادل 
برس��ند. از آنجا که منشأ افزایش قیمت طال، دالر و طالی جهانی است 
و اقتصاد جهان دچار رکود ش��ده، تقاضا برای آن افزایش پیدا می کند. 
درباره بازار مسکن نیز در سال جاری نوسان بود و باعث شد مردم وارد 
بازار مسکن شوند و به نظر می رسد که افزایش قیمتی در مسکن ایجاد 
نخواهد ش��د یا به تعادل برس��د اما در نیمه دوم س��ال مقداری افزایش 

قیمت یا رکود تورمی پیش بینی می شود.
عضو انجمن اقتصادانان ایران درباره قیمت کاالها نیز گفت: ش��اخص 
قیمت عمده فروش مقدار رش��د کمتری معادل 2۰ درصد دارد اما این 
به معنای این نیس��ت که شاخص خرده فروش هم به 2۰ درصد برسد. 
برای نیمه دوم سال مقداری شاخص خرده فروشی کاهش پیدا می کند. 
الزم به ذکر است که نرخ تورم هم یک شبه کاهش نمی یابد که این امر 

در ایران حداقل ۱8 ماه زمان نیاز دارد.
دل انگی��زان در پایان درباره وضعیت ب��ورس نیز گفت: اقبال از بورس 
همچنان ادامه خواهد داش��ت که دلی��ل آن هم حضور پول زیاد در آن 
است. همچنین، رشد شاخص بورس در سال جاری ادامه دار خواهد بود.

پیش بینی آینده بازار طال و مسکن در سال 99

پول خانه ای جز بانک ندارد

کاهش سود سپرده بانکی، نوسان بازار ارز را افزایش داد

تاثیر بورس بر نوسان نرخ ارز

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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تشریح نحوه دریافت غیرحضوری کد بورسی
چگونه غیرحضوری، کد بورسی بگیریم؟

ش��رکت سپرده گذاری مرکزی و تس��ویه وجوه، اپلیکیشن سیگنال را برای 
احراز هویت غیرحضوری سجام معرفی کرده است و متقاضیان باید توجه داشته 
باشند، پیش از شروع احراز هویت سجام در اپلیکیشن سیگنال، باید واجد تمام 
شرایط باشند و در صورت نبود هر یک از شرایط، امکان انجام احراز هویت وجود 
ندارد. به گزارش ایسنا، شرایط احراز هویت غیرحضوری سجام اعم از این است 
که فرد باید قبال ثبت نام اولیه در سامانه سجام را انجام داده و کد پیگیری ۱۰ 
رقمی را دریافت کرده باش��د. متقاضی حتما باید باالی ۱8 سال باشد و دارای 

کارت ملی هوشمند یا رسید آن باشد.
انج��ام احراز هویت تنها برای افراد حقیقی ایرانی امکان پذیر اس��ت. تمامی 
اطالعات ثبت ش��ده توس��ط افراد حقیقی )عکس، فیلم، مدارک( باید مربوط 
به خود ش��خص باشد و احراز هویت نیز باید توسط خودشان انجام شود و در 
صورت وجود مغایرت در اطالعات، احراز هویت با مش��کل روبه رو خواهد شد. 
البته امکان انجام احراز هویت با گوشی هوشمند شخص دیگر وجود دارد، اما 
مراحل باید توس��ط متقاضی طی شوند. ش��رط اولیه برای انجام احراز هویت 
ثبت نام در س��امانه سجام است، بنابراین اگر قبال از طریق سایت سجام ثبت 
نام در این س��امانه را انجام داده اید، می توانید به مرحله بعد یعنی احراز هویت 

غیرحضوری بروید. در غیر این صورت ابتدا باید در سجام ثبت نام کنید.
برای ثبت نام در س��امانه سجام به اطالعات هویتی، محل سکونت و شماره 
شبای مربوط به یک حساب در یکی از بانک های داخلی به نام شخص متقاضی 
نیاز دارید. پس از تهیه این اطالعات فرآیند ثبت نام غیرحضوری سجام از طریق 

اپلیکیشن سیگنال را با انتخاب گزینه ثبت نام سجام شروع کنید.
در اولین مرحله شماره تلفن همراه فعالی که به آن دسترسی داشته باشید 
)ترجیحاً متعلق به متقاضی باشد( به همراه کد ملی متقاضی را وارد کنید. پس 
از انتخاب گزینه »درخواس��ت کد تایید« یک پیامک حاوی کد پنج  رقمی به 

شماره واردشده ارسال می شود.
اما چنانچه متقاضی در هر مرحله به مشکل برخورد می تواند با تلفن همراه 
خود یا دیگری، مجددا پروسه را بدون پرداخت هزینه دوباره طی کند. در حال 
حاضر احراز هویت برای افراد زیر ۱8 سال یا باالی ۱8 سال که فاقد کارت ملی 
هوش��مند هستند وجود ندارد. اگر متقاضی کارت ملی هوشمند ندارد، باید تا 
زمانی که کارت ملی یا رس��ید آن صادر شود، صبر کند. سپس می تواند بدون 
پرداخت مجدد هزینه، احراز هویت را انجام دهد. همچنین فقط افراد حقیقی و 

ایرانی می توانند از طریق این اپلیکیشن اقدام به اخذ کد بورسی کنند.
پس از تایید احراز هویت و کد بورسی بعد از حدود یک هفته کاری برای فرد 
ارس��ال می شود و  برای معامله در بورس، فرد باید به کارگزاری مراجعه تا نام 
کاربری و رمز عبور را دریافت کند تا بتواند وارد سامانه معامالت شود. درواقع 
فرد بعد از دریافت کد بورس��ی می تواند به سایت sejam.ir مراجعه کند، در 
قسمت لیس��ت مراکز احراز هویت کارگزاری های ش��هر خود را مشاهده و به 
دلخواه به یکی از کارگزاری ها مراجعه کند. کد بورسی مجوز ورود فرد به بازار 

سرمایه است و متعلق به کارگزاری خاصی نیست.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص کل بازار س��رمایه ب��ا وجود اینک��ه معامالت روز 
یکشنبه را صعودی آغاز کرد و از مرز یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد گذشت، 
اما در نهایت با افت ۴هزار و ۴8۱ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۱8۵ هزار 
واحد ایس��تاد. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 2هزار و ۴۴۴ واحد افزایش به 
۳8۰ هزار و ۵۶7 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۶۱۵ واحد 
رش��د به 2۵۱ هزار و ۴8۵ واحد رسید. ش��اخص بازار اول یک هزار و 7۴۳ 
واحد و ش��اخص بازار دوم ۱۵ هزار و ۴۳۱ واحد کاهش داشت. در معامالت 
بیس��ت و پنجمین روز خردادماه بیش از ۱۳ میلیارد و ۵۴۶ میلیون س��هم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۵7 هزار و 8۱۴ میلیارد ریال داد و ستد 
ش��د. گروه بانک ها نیز در معام��الت این روز صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه ۳ میلیارد و 9۰2 هزار برگه س��هم به ارزش ۱۶ 

هزار و ۶۵  میلیارد ریال داد و ستد شد.
کدام نمادها شاخص بورس را پایین کشیدند؟

در روز یکشنبه نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 8۴۰ 
واح��د، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک ه��زار و 2۰ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با 9۶۶ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با 8۵7 واحد، بانک ملت 
)وبملت( با 827 واحد، بانک پاس��ارگاد )وپاسار( با ۶72 واحد و پتروشیمی 
نوری )نوری( با ۵۶۵ واحد، بانک پارس��یان )وپارس( با ۵۰۰ واحد بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 2 
ه��زار و ۶۰۴ واح��د، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( ب��ا یک هزار و ۳9۰ 
واحد، س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با یک ه��زار و 28۱ واحد، 
گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و 2۰۱ واحد، معدنی 
و صنعت��ی چادرملو )کچاد( با یک هزار و 22 واح��د، فوالد مبارکه اصفهان 
)ف��والد( با 9۴8 واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 89۱ واحد 
ب��ا تاثیر منفی بر ش��اخص همراه بود. همچنین نماده��ای بانک ملت، فوالد 
مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، 
ملی صنایع مس ایران، س��رمایه گذاری غدیر و س��رمایه گذاری خوارزمی از 

جمله نمادهای پربیننده روز گذشته بودند.
همچنین ش��اخص فرابورس نزدیک به ۱۰۰ واحد رش��د داشت و بر روی 
کانال ۱۳ هزار و 28۱  واحد ثابت ماند. در این بازار ۳ میلیارد و ۱8۰ میلیون 

برگه سهم به ارزش بیش از ۵۴ هزار و ۶87 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو(، پتروش��یمی مارون )مارون(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، صنایع 
ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، تولید برق عس��لویه مپن��ا )بمپنا(، پلیمر 
آریا ساس��ول )آریا(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، توکاری��ل )توریل( و اعتباری 
ملل )وملل(  بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. همچنین 

نمادهای سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، فرابورس ایران )فرابورس(، سرمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، توس��عه مولد نیروگاهی 

جهرم )بجهرم( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
چرا رشد شاخص کل بورس متوقف شد؟

چند باری اس��ت که ش��اخص کل بورس در آس��تانه یک میلیون و 2۰۰ 
ه��زار واحد ایس��تاده و از آن فراتر نرفته اس��ت؛ اتفاقی ک��ه احمد جواهری 
تحلیلگر بازار سرمایه، علت آن را رسیدن شاخص بورس به محدوده مقاومتی 
تکنیکالی دانس��ت و گفت که شاخص به زودی با عبور از محدوده مقاومتی 

به رشد خود ادامه می دهد.
جواهری در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید بر اینکه دلیل اصلی توقف رش��د 
ش��اخص کل بورس در معامالت یکش��نبه، رس��یدن ش��اخص به محدوده 
مقاومتی تکنیکالی اس��ت، توضیح داد: مقاومت تکنیکالی، محدوده ای است 
که در آن، عرضه ها افزایش می یابد و عموما فروش��نده ها نس��بت به روزهای 
قبل بیش��تر می ش��وند، اما در مواقعی که بازار، شرایط مناسبی دارد، پس از 
یک یا چند روز، با افزایش حجم معامالت و غلبه خریداران بر فروش��ندگان، 

شاخص از مقاومت خود عبور کرده و به رشد خود ادامه می دهد.
او علت دیگر توقف رش��د ش��اخص بورس را انگیزه فروش دانست و ادامه 
داد: دلی��ل دیگ��ر آن بود که با توجه به رش��د خوبی ک��ه در چند روز اخیر 
در بس��یاری از س��هم ها اتفاق افتاد، انگیزه فروش و شناسایی سود در میان 
س��هامداران افزایش یافته بود. این فروش ها، منجر به عرضه صف های خرید 
و کش��یده ش��دن قیمت ها به رنج منفی قیمتی و بعضا تشکیل صف فروش 
در برخی س��هم ها شد. هرچند در میانه های بازار، با افزایش نسبی تقاضا در 

کلیت بازار، شاهد بهبود نسبی وضعیت معامالت بودیم.
به گفته این تحلیلگر بازار س��رمایه، با توجه به محرک های قدرتمند بازار، 
به احتمال فراوان ش��اخص در روزهای آت��ی از محدوده یک میلیون و 2۰۰ 

هزار واحدی با قدرت عبور خواهد کرد.
اصالح شاخص بورس، امر ذاتی بازار سرمایه است

همچنی��ن همایون دارابی، اصالح و اس��تراحت بازار را یک فرآیند طبیعی 
توصیف کرد و گفت: بازار در حال حاضر ش��اهد حضور پرتعداد معامله گران 

کوتاه مدت است.
همایون دارابی در پاس��خ به س��والی درخصوص دالیل اصالح بازار به سنا، 
گفت: اصالح بازار یک فرآیند طبیعی است، البته برخی نگرانی ها نیز به این 
مس��اله دامن زد مثال نگرانی در مورد س��هام عدالت که جدی بود. همچنین 
ش��ایعات مخربی درخصوص عرضه های س��نگین در بازار مطرح شد، اما کم 

کم این شایعات کمرنگ شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: موضوع دیگری که مطرح بود، بحث 

اوراق دولتی و احتماال افزایش نرخ بهره بود، اما با انجام اولین حراج مشخص 
ش��د که نرخ بهره به رقم ۱۵درصد محدود شده است و دولت اکنون تمایلی 
ب��ه افزایش نرخ به��ره ندارد. عالوه بر این، یک عامل انگیزش��ی دیگر بهبود 

وضعیت اقتصاد جهانی و بازگشت قیمت ها بود.
به گفته دارابی، بازار هفته گذش��ته به سطح شاخص یک میلیون واحدی 
بازگش��ت که نشان دهنده فعالیت مجدد معامله گران است. البته باید منتظر 
ماند و دید که آیا ش��اخص می تواند س��طح جدیدی باالتر از س��طح قبلی را 

ثبت و حفظ کند یا نه.
او با بیان اینکه بازار اکنون ش��اهد حضور پرتعداد معامله گران کوتاه مدت 
اس��ت، ادامه داد: به دلیل محدودسازی سطح اعتبارها تب و تاب کمتری را 
در معامالت کوتاه مدت شاهد هستیم، اما همچنان این بخش نیز بسیار فعال 
است از این رو باید به دقت رفتار شاخص را در مرز یک میلیون و ۱۰۰هزار 

واحد بررسی کرد.
وی با بیان اینکه بازار مناسبی برای انتقال نقدینگی وجود ندارد، گفت: در 
بازار ارز عمال بازدهی وجود نداشته و همین مساله بازار طال را نیز زمین گیر 
کرده است. در همین حال در بازار امالک و خودرو قیمت ها به حدی افزایش 
پی��دا کرده که انتقال نقدینگی نمی تواند ب��ه بازدهی خاصی در کوتاه مدت 
منج��ر ش��ود. از این رو نقدینگ��ی در بازار مانده و عموم��ا مترصد خرید در 

نرخ های کمتر باقی می مانند.
نقش اندک عرضه های اولیه بر رفتار معامله گران

داراب��ی در پاس��خ به س��والی در م��ورد نق��ش عرضه های اولیه ب��ر رفتار 
معامله گران بزرگ نیز گفت: عرضه های اولیه عموما جنس خریداران خودش 
را دارد، عرضه ها کوچک و عموما در حد چند ده هزار تومان هس��تند از این 
رو نقش چندانی در مورد رفتار معامله گران بزرگ و س��رمایه های باالی بازار 
ندارن��د یعنی در برابر میزان دارایی این افراد این عرضه رقم خاصی نیس��ت 

که بتواند تاثیرگذار باشد.
او همچنین در پاسخ به اینکه در وضعیت فعلی، عوامل مهارکننده فروش 
کدامن��د، گفت: بخش عمده فروش های هفته قب��ل به ابهام بازار از وضعیت 
س��هام عدالت باز می گش��ت،  یک مق��داری آش��فتگی و ناهماهنگی وجود 
داش��ت که در عرضه روز ش��نبه گذشته نیز به بازار فش��ار آورد و نگرانی را 
تش��دید کرد، اما با اعالم مقررات حاکم بر داد و س��تد این س��هام و انتش��ار 
آمار متقاضیان فروش از فش��ارها کم ش��د. این کارش��ناس بازار سرمایه در 
پایان درخصوص وضعیت فعلی و آتی کامودیتی ها هم گفت: بازگش��ت نفت 
برن��ت به مرز ۴۰دالر و مس ب��ه نزدیک ۵ هزار و ۶۰۰ دالر در کنار افزایش 
قیمت ارز نیمایی خبر خوبی برای ش��رکت های صادراتی ما به شمار می رود 
و به نظر می  رس��د این شرکت ها از فشار بازار جهانی خارج شده و رفته رفته 

گزارش های فروش آنها بهتر شود.  

عقب نشینی 4هزار واحدی شاخص بورس در بیست و پنجمین روز خرداد

چرا بورس عقب نشست؟ 
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قیمت مصوب ماسک کارگاهی اعالم شد
دبیر ستاد لجستیک مقابله با کرونا وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
از تعیین قیمت ماسک صنعتی تا هفته آینده خبر داد و قیمت مصوب ماسک 

تولید کارگاهی را ۱۵۰۰ تومان اعالم کرد.
به گزارش ایس��نا،  به نقل از ش��اتا،  جمشید گلپور  با اشاره به دستور رئیس 
جمهوری مبنی بر تولید و توزیع گس��ترده ماس��ک استاندارد در کشور گفت: 
با توجه به اینکه ادامه روند تعطیلی کس��ب و کارها در کش��ور و حتی س��ایر 
کشورهای جهان، موجب افزایش بحران های اقتصادی می شود، دولت ها ناگزیر 
به شروع مجدد کسب و کارها با رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی اصناف 
و مردم هس��تند که وزارت صمت تولید انبوه ماسک استاندارد را در دو بخش 

صنعتی و کارگاهی در دستور کار ویژه قرار داده است.
رئی��س مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با اش��اره به تاکید مقام عالی 
وزارت صم��ت ب��ر نظارت ب��ر چرخه تولید ت��ا توزیع و قیمت مناس��ب برای 
مصرف کننده، افزود: در جلسات متعدد با حضور تولیدکنندگان و مدیران ارشد 
وزارت صمت و بهداشت، اتاق اصناف ایران و تهران، بسیج اصناف، شرکت مترو 
و سایر دستگاه های مرتبط ضمن بررسی مشکالت و موانع پیش روی تولید، در 
جلسه  این روز قیمت نهایی ماسک تولید کارگاهی با نظارت اتاق اصناف ایران 
جهت توزیع در شبکه صنفی کشور به قیمت ۱۵۰۰تومان برای مصرف کننده 
مصوب شد.  وی همچنین با بیان اینکه نظارت بر شبکه توزیع در مترو برعهده 
شرکت مترو است، از تعیین قیمت ماسک تولید انبوه صنعتی با کاربرد استفاده 

در مراکز درمانی و بخش های مرتبط در هفته آینده خبر داد.
این مقام مس��ئول با اشاره به لزوم تشکیل کمیته رفع موانع تولید ملزومات 
بهداش��تی در اتاق اصناف ایران در شرایط حساس کنونی، از نظارت و بازرسی 
شدید صنفی کشور خبر داد و گفت: ایجاد مدیریت یکپارچه بازرسی نظام تولید 
تا توزیع بیش از پیش ضروری است و بازرسی اصناف با همکاری بسیج اصناف 
ملزم به نظارت بر بازار و قیمت ها در شبکه صنفی کشور است و وزارت بهداشت 
نیز بازرسی ویژه ای از داروخانه ها جهت جلوگیری از دوگانگی قیمت ها در شبکه 

توزیع کشور را در دستور کار قرار دهد.

پایانه های صادراتی گل و پسته استان مرکزی 
تقویت می شوند

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از تقویت پایانه های 
صادراتی گل و پسته در استان خبر داد.

سعید جعفری کرهرودی در حاشیه جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی 
اس��تان مرکزی بیان کرد: با تمرکز بر توافق نامه اخیر با کش��ورهای اوراس��یا، 
سعی خواهد شد که آشنایی بیشتری بین صادرکنندگان و تشکل های فعال با 
راهکارهای مربوط به تجارت و استفاده از ظرفیت صادرات با کشورهای مذکور 
صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه تسهیل در کار پایانه صادراتی استان مانند 
پایانه صادراتی گل و گیاه محالت و پایانه صادراتی پس��ته ساوه در دستور کار 
قرار گرفته اس��ت، گفت: در نظر است که فعالیت این پایانه نسبت به گذشته 
تقویت شود تا به مرحله بهره برداری برسد. رئیس سازمان صمت استان مرکزی 
اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۱2 هزار تن برداشت پسته از اراضی زیرکشت 
استان برداشت شد که 8هزار تن معادل ۶۵ میلیون دالر صادر شده است، البته 
به دلیل اینکه پایانه هنوز مهیا نبوده است، این صادرات از سایر استان ها انجام 
شده و امیدواریم با تقویت پایانه پسته، سال آینده این صادرات از استان مرکزی 
ص��ورت گیرد. جعفری کرهرودی تصریح کرد: ب��ا توجه به وضعیت اقتصادی 
کش��ور و شرایط تحریم ها و آسیب های ناشی از کرونا، برای  توسعه و تحریک 
بازار چاره ای جز صادرات نداریم و باید صادرات را در حوزه صنعت و حوزه های 
تجاری افزایش داد و وزارت صمت در پی تسهیلگری در حوزه صادرات به ویژه 

در منطقه اوراسیاست.

طالی سرخ ارزان شد
 85درصد زعفران تولیدی صادراتی است

می��ری گفت هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعف��ران ۶ میلیون تومان و 
حداکثر 8 میلیون تومان است. غالمرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش ۵ ت��ا ۶ درصدی صادرات 
طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۶ 
میلیون و حداکثر 8 میلیون تومان است. او با اشاره به اینکه 8۵درصد زعفران 
تولیدی به بازارهای هدف صادر می ش��ود، افزود: با توجه به گسترش ویروس 
کرونا و کاهش مراودات تجاری، صادرات افت محسوسی داشته که این امر در 

کنار رکود بازار داخل منجر به کاهش قیمت زعفران شده است.
میری با بی��ان اینکه آمار دقیقی از صادرات زعف��ران طی ماه های اخیر در 
دس��ترس نیس��ت، گفت: برآوردها حاکی از آن اس��ت که میزان صادرات طی 
ماه های اخیر چندان چشمگیر نیست که با استمرار روند فعلی، قیمت زعفران 
کاهش��ی خواهد بود. نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره آینده بازار طالی 
سرخ بیان کرد: با توجه به بسته بودن راه ها و نبود پرواز، کشورهای واردکننده 
زعف��ران از ایران نمی توانند محصولی خریداری کنند ک��ه با این وجود آینده 
ب��ازار صادرات غیرقابل پیش بینی اس��ت. او در پایان تصری��ح کرد: با توجه به 
شرایط مساعد جوی و بارندگی های مناسب در ماه های فروردین و اردیبهشت 
پیش بینی می ش��ود که تولید زعفران به سبب افزایش سطح زیر کشت رشد 

قابل توجهی، داشته باشد.

لوازم خانگی، الستیک خودرو، شکر، برنج و 
نهاده های دامی؛  اولویت نظارت بر بازار

معاون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلفات س��ازمان حمایت اع��الم کرد که 
محصوالت لوازم خانگی، الس��تیک خودرو، ش��کر، برنج و نهاده های دامی به 

عنوان کاالهای اولویت دار نظارتی در هفته منتهی به 28 خردادماه هستند.
به گزارش ایس��نا، به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، سیدجواد احمدی اظهار کرد: بازرسان این سازمان به همراه 
س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت اس��تان های سراسر کش��ور در راستای 
سیاس��ت های کنترل��ی و نظارتی معم��ول، در هفته پی��ش رو  رصد و پایش 
محصوالت لوازم خانگی شامل یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون و لباسشویی، 
الستیک خودروسواری و سنگین، شکر، برنج و نهاده های دامی از قبیل کنجاله، 
س��ویا و ذرت را در اولویت بازرسی های نظارتی خود قرار داده اند. همچنین به 
گفته وی اخیرا با همکاری و هماهنگی های صورت گرفته با دیگر دستگاه های 
متولی و برگزاری گشت های مشترک در ایام یادشده تعداد زیادی بازرسی برای 
جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان و مراقبت از بازار پیرامون تامین و 
نظارت بر توزیع ۱7 قلم کاالهای اساسی از جمله تخم مرغ، برنج، شکر، گوشت 

مرغ و گوشت قرمز برای ساماندهی بازار مصرف صورت گرفته است.

اخبـــار

خودکفایی به عنوان یکی از راهکارهای استقالل اقتصادی به ویژه در 
بحران تحریم ها، نیازمند راهکارهای جدی است.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، ایران با وجود تنوع متعدد اقلیمی 
و پتانسیل باالی بخش کشاورزی می تواند در صورت استفاده حداکثری 
از مزیت  های نسبی عالوه بر دستیابی به خودکفایی محصوالت مختلف 
کش��اورزی می تواند در بازارهای هدف حرفی برای گفتن داشته باشد تا 
از فش��ار بر منابع نفتی کشور بکاهد. بسیاری از مسئوالن بر این باورند 
که با وجود اقلیم ۴ فصل و پتانس��یل منابع آبی و خاکی امکان صادرات 
ب��ه بازارهای ه��دف برمبنای برنامه ریزی اصول��ی در کوتاه مدت دور از 
انتظار نیس��ت و در مقابل بس��یاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی 
بی توجهی مسئوالن شورای اقتصاد به قیمت خرید تضمینی محصوالت 

کشاورزی را مانعی سد راه خودکفایی و خوداتکایی می دانند.
در ش��رایطی که ارزش پ��ول ملی در برابر دیگر ارزه��ا کاهش یافته، 
صادرات محصوالت کشاورزی به سبب ورود ارز به کشور می تواند درآمد 
کش��اورزان را به صورت تصاعدی افزایش ده��د و همواره با خودکفایی 
در محصوالت اس��تراتژیک دروازه های کش��ور به روی واردات را بس��ت 
ت��ا اعمال تحریم های ناجوانمردانه خللی در امنیت غذایی کش��ور ایجاد 
نکن��د. حال به س��راغ مس��ئوالن ذی رب��ط می رویم ت��ا از راهکارهای 
افزایش بنیه اقتصادی بهره  برداران و دستیابی به خودکفایی محصوالت 

استراتژیک کشور باخبر شویم:
منابع آبی و خاکی کشور جوابگوی نیاز داخل است

س��ید جعفر حس��ینی، مشاور ارش��د نظام صنفی کش��اورزی و منابع 

طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی با اش��اره 
به اینکه پتانس��یل های خدادادی بی نظیری در کشور وجود دارد، اظهار 
کرد: با وجود پتانسیل منابع آبی و خاکی و استعداد انسانی، مشکلی در 

تولید محصوالت اساسی و غیراساسی نداریم.
وی افزود: ظرفیت فعلی آب و خاک کشور به اندازه ای است که عالوه 

بر مصرف داخل جوابگوی صادرات است.
حسینی با اشاره به اینکه نیازی به افزایش سطح زیر کشت محصوالت 
کش��اورزی وجود ندارد، بیان کرد: طی س��ال های اخیر متوسط چغندر 
قند ۳۵ تن در هکتار بود، اما هم اکنون به ۵۵ تن رسیده است که برای 
دستیابی به تولید باال نیازی به کشت و زیرکشت بردن مساحت نداریم.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی 
تاثیر بس��زایی در خودکفایی محصوالت کش��اورزی وج��ود دارد، گفت: 
در طول س��ال هایی که به خودکفایی در محصوالت کش��اورزی دس��ت 
یافتیم، نگاه شورای اقتصاد مبتنی بر تولید و مصلحت بودجه نبود و در 
مواقعی که شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی محصوالت را برمبنای 

مصلحت بودجه و پیشگیری از تورم اعالم کرده، دچار چالش شدیم.
به گفته وی، اثرات قیمت خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی یک 
تا دو س��ال طول می کشد که به نقطه خوداتکایی برسیم یا از آن فاصله 

بگیریم.
حس��ینی با اش��اره به اینکه رف��ع چالش قیمت خری��د تضمینی در 
خودکفای��ی محصوالت اس��تراتژیک تاثیر بس��زایی دارد، بیان کرد: اگر 
ش��ورای اقتصاد بحران قیمت خرید تضمین��ی را رفع کند، بدون تردید 

پایداری تولید اس��تمرار می یابد. به عنوان مثال اگرچه امس��ال به اندازه 
کافی جو تولید ش��د، اما قیمت نامناس��ب خرید تضمینی موجب شده 

کشت جو در سال آینده به مخاطره بیفتد.
این مقام مس��ئول ادامه داد: در کش��ت چغندر قند در س��ال 9۶ به 
خوداتکایی رس��یدیم به طوری که واردات ش��کر به میزان قابل توجهی 
کاهش یافت، اما سیاس��ت گذاری نادرست در قیمت چغندر قند موجب 

شد به دوران قبل از خوداتکایی برسیم.
وی با اش��اره با اینکه در تولید محصوالت کش��اورزی مش��کلی وجود 
ندارد، اظهار کرد: همه ساله در بازار محصوالتی نظیر گوجه فرنگی، پیاز 
و هندوانه دچار مازاد تولید می ش��ویم که اگر وزارت جهاد کش��اورزی و 
وزارت صمت برنامه منظمی برای صادرات داش��ته باشند، ظرفیت تولید 

جوابگوی بازار داخل و صادراتی است.
عوامل موثر در خودکفایی محصوالت استراتژیک چیست؟

عل��ی خان محمدی، مدیرعام��ل مجمع ملی نخبگان کش��اورزی در 
گف��ت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی با اش��اره به اینکه 
خودکفایی محصوالت کش��اورزی دس��ت یافتنی اس��ت، اظه��ار کرد: 
خودکفایی محصوالت کش��اورزی تابع عوام��ل مختلفی همچون آب و 
خاک، آمار دقیق، زیرساخت های مناسب و اقلیم متنوع بستگی دارد که 

با برنامه ریزی منسجم این امر محقق می شود.
وی افزود: با ایجاد زیرس��اخت های الزم، به��ره وری تولید محصوالت 
کش��اورزی ارتق��ا می یاب��د که ای��ن ام��ر در خودکفای��ی و خوداتکایی 

محصوالت اساسی و غیراساسی نقش بسزایی دارد.

راهکار خودکفایی در محصوالت کشاورزی

 آیا خاک کافی برای کشت داریم؟

هاش��می گفت با تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، ش��اهد 
قاچاق گندم و جایگزینی این محصول به عنوان خوراک دام و طیور 
خواهیم بود. عطااله هاش��می، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره آخرین وضعیت خرید 
تضمین��ی گن��دم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار بی��ش از 2 میلیون و 
۴۰۰ هزار تن گندم مازاد کش��اورزان خریداری شده است که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد.
او از پرداخ��ت ۶۰درص��د مطالبات گندمکاران خب��ر داد و گفت: 
ب��ا توجه به آهن��گ کند پرداخت، نامه ای به وزیر جهاد کش��اورزی، 

رئی��س کل بانک مرکزی و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه مبنی بر 
تاخیر طوالنی مدت پرداخت ارسال کرده ایم که با استمرار این روند 
گندم های تولیدی به عنوان خوراک دام و طیور استفاده می شوند یا 
با ورود دالالن ش��اهد پدیده ش��وم قاچاق از مرزهای کشور خواهیم 
بود. هاش��می با اش��اره به اینکه مشکلی در تولید گندم نداریم، بیان 
کرد: امسال پیش  بینی می شود که حدود ۱۴ میلیون تن گندم تولید 
شود که در صورت روند مناسب پرداخت، خرید به باالی ۱۱ میلیون 

تن می رسد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران نحوه نامناس��ب خرید تضمینی گندم 

را ناش��ی از عملکرد نامناس��ب برخی س��ازمان ها دانس��ت و گفت: 
س��ازمان هدفمن��دی یارانه قرار بود در اردیبهش��ت، 2 هزار میلیارد 
توم��ان و خرداد ۳ هزار میلیارد تومان در اختیار س��تاد خرید گندم  
قرار دهد، ضمن آنکه علی رغم دستور بانک مرکزی مبنی بر تزریق 
بخش��ی از منابع مالی س��ایر بانک ها به بانک کشاورزی هیچ یک از 
وعده ها محقق نشد. هاشمی در پایان تصریح کرد: بنابر قانون خرید 
تضمینی، دولت و ش��ورای اقتصاد مکلف هس��تند تا پایان ش��هریور 
ن��رخ خرید تضمینی گندم را متناس��ب با هزینه ه��ای تولید و تورم 

اعالم کنند.

1۲۰ کشور در تولید و صادرات فرش فعالیت 
می کنند

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت هم اکنون ۱2۰ کش��ور در تولید و 
صادرات ف��رش فعالیت می کنند اما مهد این صنع��ت ایران زمین بوده 
اس��ت.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،  فرحناز رافع در مراس��م 
امضا تفاهم نامه بین مرکز ملی فرش ایران و س��ازمان اس��ناد کتابخانه 
ملی، گفت: فرش دس��تباف میراث کهن ایران زمین اس��ت. ۱2۰ کشور 
در تولید و صادرات فرش فعالیت می کنند اما محل و صدور این صنعت 

در ایران زمین بوده است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران تشریح کرد: تاریخ بسیار طوالنی از بافت 
فرش های دس��تبافت وجود دارد. برخی فرش ه��ا در حال از بین رفتن 
هستند و اگر همین طور بگذرد تاریخ فرش از بین خواهد رفت. میراث 

کهن از فرش مانده و باید آن را برای آیندگان حفظ کنیم.
رافع ادامه داد: باید این آثار را حفظ، نگهداری و آموزش دهیم، عالوه 
بر این بحث شناساندن آن در رویداد ها مهم است چرا که حقوق انسانی 
هر فرد که از ۴ هزار سال پیش مردم با فرهنگ و اصیل ما در آن زمان 

هرچه مدنظرشان بود در این فرش ها بر جای گذاشتند.
او افزود: تمام تالش مان این است که منزلت قالیبافان را ارج و ارتقا دهیم. 
با فرش بس��یاری از مشکالت از جمله اشتغال رفع خواهد شد و این حوزه 
نشان از اقتصاد مقاومتی دارد. فرش هنری ماندگار است که برای آیندگان 
مان��دگار خواهد بود. مردم مان باید با این هنر بزرگ آش��تی کنند و با این 
نقشه ها دوست ش��وند. رئیس مرکز ملی فرش ایران در پایان تصریح کرد: 
نقشه های فرش باید ثبت شوند و برای آیندگان بر جای بمانند بدین منظور 
تفاهم نامه ای را با س��ازمان اسناد امضا کرده ایم تا بدین وسیله بتوانیم این 

نقشه ها را حفظ کنیم و برای آیندگان نگه داریم.

نگرانی از استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران

 تولید گندم به 14 میلیون تن می رسد
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اخبار

قیمت های مصوب خودرو تغییر می کند؟
در آخرین جلسه کمیته خودرو که جمعه برگزار شد، بند جدیدی به 
شروط متقاضیان در طرح فروش فوق العاده اضافه شد. پیش از این داشتن 
گواهینامه، نداشتن پالک فعال و همچنین عدم خرید خودرو طی ۳۶ ماه 
گذشته مالک حضور متقاضیان در فروش فوری بود حاال اما بند دیگری 
به شروط مذکور اضافه شده و آن نبود پالک فعال در هر خانواده است. در 
نخستین قرعه کشی فروش فوق العاده که هفته گذشته انجام شد، بیش از 

۵ میلیون متقاضی خودرو در این طرح فروش شرکت کردند.
به گزارش پدال نیوز، از گوشه و کنار خبر می رسید که مثال در خانواده 
چه��ار نفره اگر ف��ردی صاحب خودرو بود، ثبت نام ب��ه نام دیگر اعضای 
خانواده به راحتی انجام می شد حاال اما از گوشه و کنار خبر می رسد که 
مثال در خان��واده چهار نفره اگر فردی صاحب خودرو بود، ثبت نام به نام 
دیگر اعضای خانواده به راحتی انجام می ش��د حاال اما کمیته خودرو در 
مصوبه جدید خود نبود پالک فعال در هر خانواده را ش��رط جدید برای 
ش��رکت متقاضیان در طرح فروش فوری خودروسازان اعالم کرده است. 
به این معنا که اگر در خانواده ای یک خودرو موجود باش��د، دیگر اعضای 
خانواده نمی توانند در دیگر فروش های فوق العاده خودروس��ازان شرکت 
کنند. حاال سوالی که مطرح می شود این است که خودروساز قرار است با 

چه ابزاری داشتن یک خودرو در خانواده را تشخیص دهد؟
اما آخرین جلسه کمیته خودرو که با حضور سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، نمایندگان دس��تگاه های نظارتی و خودروسازان برگزار 
شد، مصوبات دیگری هم داشت و آن تغییر یکی دیگر از شروط شرکت 
در فروش فوق العاده خودروس��ازان بود. پیش از این عنوان ش��ده بود که 
متقاضی خودرو در فروش های اخیر ظرف ۳۶ ماه گذشته نباید اقدام به 
خرید خودرو می کرده این در حالی است که در شرایط جدید ۳۶ ماه به 
۴8 ماه تغییر یافته اس��ت. در این جلسه همچنین عالوه بر بررسی روند 
تولید خودرو، مقرر ش��د موضوع تخصیص ارز موردنیاز ترخیص قطعات 
خودرو با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک 
ایران مورد پیگیری واقع شود. طی چند روز گذشته انتقادهای زیادی به 
عدم تخصیص ارز به خودروس��ازان و قطعه سازان از سوی بانک مرکزی 
برای ترخیص قطعات و مواداولیه، مطرح بوده تا جایی که خودروس��ازان 
افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ های خود را متوجه عملکرد بانک 
مرک��زی در عدم تخصیص ارز برای ترخیص قطعات از گمرکات خوانده 
بودند. حاال در کمیته خودرو پیگیری این مشکل در دستور کار اعضا قرار 
گرفته است. اما همان طور که عنوان شد رشد محصوالت ناقص بار دیگر 
به چالش خودروسازی کش��ور تبدیل شده است آن هم در شرایطی که 
فروش فوق العاده و پیش فروش ها آغاز شده است. به این ترتیب اقدام برای 
تکمیل ۴۵ هزار دس��تگاه خودروی موج��ود در کف کارخانه ها از جمله 
دیگر مصوبات کمیته خودرو بوده اس��ت. موضوع قیمت خودرو نیز یکی 
از مباحث مطرح شده در جلسه کمیته خودرو بود که براساس آن مقرر 
ش��د جلسات مشترکی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
و سازمان حمایت با ش��ورای رقابت برگزار شود. به این ترتیب مشخص 
است که فایل افزایش قیمت در شرکت های خودروساز هنوز بسته نشده 
و ممکن است شورای رقابت در قیمت های مصوب خود تجدیدنظر کند. 
همچنین کاهش ارزبری و افزایش ساخت داخل قطعات خودرو، از جمله 
مصوبات دیگر کمیته خودرو بود که براس��اس آن مقرر ش��د در جلسات 
بعدی کمیته خودرو، موضوع س��اخت داخل��ی و کاهش ارزبری صنعت 
خودروی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ ضمن اینکه خودروسازان 
مکلف شدند تا فهرس��ت قطعات دارای ارزبری و میزان ارز موردنیاز آنها 
را ب��ه ص��ورت هفتگی به کمیته خ��ودرو گزارش دهند. در این جلس��ه 
همچنین خودروس��ازان اعالم کردند: تولید و تحویل گروه صنعتی ایران 
خودرو به ترتیب با ۱8 درصد و ۵۰ درصد رشد و تحویل محصوالت گروه 
خودروس��ازی سایپا نیز با ۵۵ درصد افزایش مواجه بوده است. در مصوبه 
جدید خود نبود پالک فعال در هر خانواده را ش��رط جدید برای شرکت 
متقاضیان در طرح فروش فوری خودروس��ازان اعالم کرده است. به این 
معنا که اگر در خانواده ای یک خودرو موجود باشد، دیگر اعضای خانواده 

نمی توانند در دیگر فروش های فوق العاده خودروسازان شرکت کنند.

ارجحیت LPG برای جایگزینی بنزین
گاز مای��ع در برابر CNG برای باک خودروها می��زان پیمایش باالتری در 
شرایط یکسان دارد، از سویی دیگر به دلیل مایع بودن آسیب چندانی به موتور 
خودروها نمی زند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، چندی 
پی��ش علیرضا آرمان مقدم، مدیر برنامه ریزی تلفیقی ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی طی اظهاراتی در برخی موارد به مقایسه ال پی جی و 
سی ان جی و در برخی موارد دیگر به مقایسه گاز سی ان جی با بنزین پرداخت. 
باید توجه داشت که اساساً نباید بنزین و سی ان جی را با یکدیگر مقایسه کرد؛ 
چراکه ماهیت آنها با یکدیگر متفاوت اس��ت. از سوی دیگر تاکید می شود که 
نباید به هیچ عنوان سوختی را از سبد سوختی حذف کنیم بلکه با متنوع سازی 
آن عالوه بر ایجاد امنیت پایدار متقاضیان را مخیر در انتخاب سوخت موردنظر 
آنها کنیم. گاز مایع یا LPG ترکیبی از دو هیدروکربن پروپان و بوتان است که 
در بسیاری از کشورها به عنوان سوخت جایگزین بنزین و گازوئیل در خودروها 
مورد استفاده قرار می گیرد. ساالنه 27 میلیون تن LPG در دنیا با نام تجاری 

اتوگاز در تعداد 2۶.۵ میلیون خودرو می سوزد.
استقبال کشورهای توسعه یافته از ال. پی. جی

کشورهای عمده مصرف کننده اتوگاز کشورهای پیشرفته ای همچون ترکیه، 
کره جنوبی، روس��یه، ایتالیا، لهستان و … هس��تند. در حالی این کشورها از 
اتوگاز به جای بنزین استفاده می کنند که دالیل و مزیت های فراوانی از جمله 
آالیندگی کم، اقتصادی بودن، سازگار با انواع خودروها، ایمن بودن و… را برای 
آن عنوان می کنند. اکثر این کشورها نیز به فکر توسعه جایگزینی گازوئیل با 
گاز مایع در وسایل نقلیه سنگین هستند. با وجود این اما اخیراً مدیر برنامه ریزی 
تلفیقی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده ه��ای نفتی طی مصاحبه ای با 

مقایسه LPG و CNG اظهاراتی خالف تجربه جهانی ارائه کردند.
این مقام مسئول در بخشی از اظهارات خود به مقایسه LPG با CNG به 
عنوان سوخت خودرو پرداختند و عدد اکتان CNG را بیشتر از LPG ارزیابی 
کرده و انتشار آالینده CO2 از LPG را بیشتر از CNG دانستند. آرمان مقدم 
 LPG نسبت به CNG با این اظهارنظرها در نهایت به مناسب بودن سوخت
برای خودرو اشاره کردند. این در حالی است که این اظهارنظرها بدون در نظر 

گرفتن ارزش حرارتی و ماهیت ذاتی دو سوخت مطرح شده است.
از آنجایی که LPG در فش��ار مخزن ذخیره س��ازی به صورت مایع اس��ت، 
بنابراین، این س��وخت با موتورهای پایه بنزین سوز که برمبنای سوخت مایع 
طراحی ش��ده اند، سازگاری زیادی داشته و برخالف CNG به صورت خشک 
نمی س��وزد و بنا بر تحقیقات انجام شده دوام موتور در خودروهای LPG سوز 

تا ۳۵درصد بیشتر است.

مرحل��ه اول ثبت نام متقاضیان خودرو به اتمام رس��ید و منتخبان 
قرعه کش��ی و دریافت کنندگان نهایی خودرو مشخص شدند اما حال 
بی��م آن می رود که خریداران خودرو با یافت��ن راهکارهایی اقدام به 
واگذاری خودرو به س��ایرین کنند؛ راهکارهای��ی که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با توجه به ش��رایط تعیین ش��ده در ثبت نام خودرو 
و همچنی��ن ش��رایطی که پس از واگ��ذاری خ��ودرو در نظر گرفته 
س��عی کرده آن را به حداقل برس��اند؛ حال سرپرس��ت دفتر خودرو 
و نیرومحرکه وزارت صم��ت اعالم کرده که این وزارتخانه اقدام های 
فعاالنه ای در برخورد با این افراد انجام خواهد داد تا مانع س��وداگری 

در بازار خودرو شود.
 با اجرایی ش��دن طرح س��اماندهی بازار خودرو که در مرحله اولیه 
اجرای این طرح قیمت های خودرو از س��ایت های آگهی آنالین حذف 
ش��د منجر به ثبت نام متقاضیان خرید خودرو از سوی دو خودروساز 
کشور تحت ش��رایط نظارتی ویژه وزارت صنعت معدن و تجارت شد؛ 
حال امیر جعفرپور سرپرست دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت 
در گفت وگو با پیوس��ت اعالم می کن��د که این احتمال وجود دارد که 
بعد از اینکه اس��امی افراد اعالم ش��ود تالش هایی از سوی سوداگران 
ب��رای انجام فعالیت های غیرقابل قبولش��ان صورت گیرد. البته ما هم 
قطعا س��عی می کنیم در قبال هر ترفندی که دوستان انجام می دهند 
فعاالنه عمل کنیم و واکنش مناس��بی را در قبال آن به صورت به روز 

انجام دهیم تا مانع این اتفاق بشویم.
  سرپرس��ت دفتر خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت صم��ت از احتمال 

اتصال سامانه امتا به دیگر سامانه های حاکمیتی خبر می دهد
به نظر می رس��د اح��راز هویتی کاملی که از طریق س��امانه امتا در 

هنگام ثبت نام خودرو صورت گرفته است می تواند در این زمینه وزارت 
صمت و دستگاه های مسئول در این زمینه را کمک کند. سامانه احراز 
مش��تریان تج��ارت الکترونیکی )اِمتا(، با درخواس��ت کاربران و احراز 
اطالعات هویتی، مکانی، تماس��ی، اعتباری آنه��ا از طریق پایگاه های 
اطالعاتی حاکمیتی به صورت آنالین و اختصاص حساب کاربری یکتا 
برای هر یک  از کاربران ایجاد می کند و کاربران از طریق آن می توانند 
بدون نیاز به ایجاد حس��اب کاربری جدید یا احراز هویت مجدد وارد 

سایت موردنظر شده و خرید یا هر فعالیت دیگری را انجام دهند.
 امی��ر جعفرپور در این خصوص گفت: »ما همه هم و غم مان خارج 
کردن خودرو از حوزه نفوذ واس��طه های بعضا سوداگر است، از همین 
رو س��عی کردیم با اتصال س��امانه های فروش خودرو به سامانه هایی 
ک��ه امکان احراز هویت افراد را فراهم می کند مانع این س��وداگری ها 

شویم.«
 او ادامه داد: »در اصل س��امانه های فروش خودرو از طریق س��امانه 
امتا به سامانه سجلی ثبت احوال متصل شدند تا امکان شناسایی افراد 
ثبت نام کرده فراهم ش��ود همچنین با اتصال به سامانه شاهکار شماره 
تلفن آنان صحت س��نجی ش��د و مش��خص شد که این ش��ماره تلفن 
متعلق به خود فرد اس��ت و با اتصال به س��امانه وزارت ارتباطات برای 
آدرس های پستی نیز آدرس آنان به صورت کامل چک شد.« او افزود: 
»از س��وی دیگر امکان اتصال به سامانه پلیس راهور نیز فراهم شد در 
این صورت مشخص شد که فرد در طول دو سال گذشته پالک فعال 
در اختیار داش��ته یا خیر و همچنین مطمئن می ش��ویم که فردی که 
برای خودرو ثبت نام کرده اس��ت گواهینامه رانندگی دارد و خودرو را 

برای خودش تهیه کرده نه برای خرید و فروش و سوداگری.«

 او با اش��اره به ش��رایط ویژه ای که برای این  دوره از ثبت نام در نظر 
گرفته ش��ده بود پیش بینی کرد که ممکن است در آینده با کم شده 
التهاب شرایط تعیین شده برای پیش فروش خودرو و همچنین ثبت نام 
خودرو تغییر کند. او احتمال اتصال س��امانه امتا به سامانه هدفمندی 
یارانه را دور از انتظار ندانس��ت، چراکه ممکن اس��ت شرایطی در نظر 
گرفته ش��ود که فق��ط خانواده هایی بتوانند در ط��رح ثبت نام خودرو 
ش��رکت کنند که خودروی��ی در اختیار ندارند. او ادام��ه داد که این 
احتمال وجود دارد که با تغییر شرایط سامانه امتا به سامانه های دیگر 

حاکمیتی نیز متصل شود.
 جعفرپور با اش��اره ب��ه اینکه در ابتدا امکان اتصال به س��امانه امتا 
برای شرکت های خودروسازی به دلیل مسائل زیرساختی فراهم نبود، 
گفت: »اما پس از مطرح شدن دستور رئیس جمهور و مصوبات تنظیم 
بازار و به خص��وص پیگیری های سرپرس��ت وزارت صمت این ارتباط 

برقرار شد.«
 او در پاسخ به این سوال پیوست که آیا امکان بازگشت قیمت های 
خودرو روی پلتفرم های آگهی آنالین هس��ت، گفت: » اینها تدابیری 
است که باید در مراحل بعدی در کمیته خودرو اتخاذ شود و نمی توان 
االن ب��ه ص��ورت قاطع در مورد آنها صحبت ک��رد اما به تدریج که به 
س��مت کاهش التهاب برویم خیلی از مسائل به حالت طبیعی خودش 

باز می گردد.«
هم زمان با اجرایی ش��دن طرح س��اماندهی بازار خودرو درج قیمت 
روی پلتفرم های آگهی خرید خودرو ممنوع شد این در حالی است که 
بسیاری از کارشناسان این حوزه درج قیمت روی پلتفرم های آگهی را 

موثر در افزایش قیمت نمی دانستند.

آیا سامانه امتا می تواند مانع سوداگری در بازار خودرو شود؟

اگر مالک خورویی بعد از تبدیل به دوگانه س��وز کردن خودروی خود 
گواهی سالمت را بگیرد و همچنین روش ارزیابی و صحت سنجی گواهی 
س��المت را بیاموزد نش��ان می دهد که خودرو مطابق قطعات استاندارد 

دوگانه سوز شده است
در اتومبیل های دنیا و صنعت خودروسازی یکی از مهمترین فاکتورها 
و عوام��ل بحث ایمنی اس��ت زیرا اکثر قریب به اتف��اق خودروهای دنیا 
بنزین س��وز هستند و بنزین نیز قابلیت اش��تعال فراوانی دارد. در ادامه 
رشد صنعت خودروسازی و بحث دوگانه سوز شدن خودروها استفاده از 
گاز که به نام سی ان جی شناخته می شود برای خودروها طراحی شده 
اس��ت و باید اذعان کرد این س��وخت نه تنها ایمنی کمتری نس��بت به 

بنزین ندارد بلکه مصرف آن ایمن تر از بنزین است.
سرفصل ایمنی خودروهای دوگانه سوز از ابتدا مورد توجه جدی بوده 
اس��ت و در همین راه تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه س��وز بدون 
دریافت گواهی س��المت خودرو آنقدر مهم اس��ت که اگر خودرویی در 
کش��ور بدون دریافت این گواهی تبدیل به دوگانه سوز شود دچار تخلف 
شده و با آن برخورد می شود لذا باید در زمان دوگانه سوز کردن خودرو 
گواهی س��المت آن را دریاف��ت کرد و یا اگر ما مالک خودرو نیس��تیم 
اس��تعالم گواهی س��المت را بگیریم و هر کس��ی که وارد مراکز معاینه 

فنی و همچنین دریافت خدمات دوگانه س��وز می ش��وند گواهی سالمت 
را دریافت می کنند.

اگر مال��ک خودرویی بعد از تبدیل به دوگانه س��وز ک��ردن خودروی 
خود گواهی س��المت را بگیرد و همچنین روش ارزیابی و صحت سنجی 
گواهی س��المت را بیاموزد و بداند  نش��ان می دهد ک��ه خودرو مطابق 
قطعات اس��تاندارد دوگانه س��وز ش��ده اس��ت و فرآیند تبدیل در مراکز 
مجاز انجام ش��ده اس��ت و همچنین کل کار و فرآیند زیر نظر بازرسان 
سازمان ملی اس��تاندارد انجام شده و همچنین خدمات گارانتی آن نیز 
ردیابی و پیگیری اس��ت. در یک گواهی س��المت اس��تاندارد که به نام 
گواهی س��المت )تبدیل س��امانه سوخت رس��انی خودروهای گازسوز( 
صادر می ش��ود آرم وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و همچنین اتحادیه 
کش��وری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته را دارد در این گواهی 
س��المت عالوه بر مش��خصات مالک و مش��خصات خودرو، مش��خصات 
س��امانه گازسوز، مشخصات مرکز خدمات، مشخصات شرکت بازرسی و 
همچنین توضحیات تکمیلی در خصوص سایر تجهیزات در صورت لزوم 
حتما باید درج شود. گواهی سالمت بعد از انجام همه مراحل به صورت 
اس��تاندارد و بررس��ی همه قطعات و بخش ها مانن��د مخزن و رگالتور و 
پس از نصب باید به امضای مرکز خدمات فنی و شرکت بازرسی برسد. 

این گواهی در سه نسخه صادر می شود که نسخه اول به راننده و مالک 
خودرو نس��خه دوم به اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات 

وابسته و نسخه سوم در مرکز خدمات فنی بایگانی می شود.
در انتهای گواهی س��المت نیز آدرس دفت��ر خدمات فنی که مراحل 
دوگانه س��وز ک��ردن خودرو را انج��ام داده اند درج می ش��ود. در گواهی 
سالمت چهار برگ قید شده است که در بند اول آن آمده به موجب بند 
2 تصویب نامه هیات وزیران به ش��ماره ۱7۴۱9۵ / ت  ۵۵۱9۶  مورخ 
2۵ اس��فند 97 بدینوسیله گواهی می شود خودرو با سامانه سوخت سی 
ان جی به ش��رح فوق مطابق ویرایش  اول چک لیس��ت بررسی سامانه 

سوخت رسانی گاز خودرو مورد بازرسی و پذیرش قرار گرفت.
در بند 2 می آید این گواهینامه تا زمان تغییر اسناد مالکیت خودرو از 
تک س��وز به دوگانه توسط پلیس راهنمایی رانندگی جمهوری اسالمی 
معتبر اس��ت در بند ۳ آمده اس��ت این گواهی ب��ه منزله دریاف گواهی 

تایید نمونه نمی باشد.
در بند ۴ آمده خودرو با مش��خصات ف��وق از تاریخ صدور این گواهی 
دوگانه س��وز محس��وب می گردد و برای رعایت ایمنی بای��د از تعویض 
قطع��ات و تعمی��رات در خارج از مراکز مجاز خدم��ات فنی خودروهای 

گازسوز جدا خودداری شود.

یک کارش��ناس بازار خودرو با انتقاد از فروش خودروس��ازان به روش 
قرعه کش��ی و پیش فروش گف��ت طرح های فعلی فروش خودروس��ازان 
خطرناک بوده و به طور حتم پرونده های قضایی سال های آینده خواهد 
بود. فربد زاوه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادآنالین، با اش��اره به فروش 
خودرو ط��ی روزهای اخیر به روش فوق العاده و پیش فروش اظهار کرد: 
سوال اینجا است که اگر خودروسازان خودرو برای پیش فروش و فروش 
فوق العاده داش��تند چرا تعهدات قبلی خ��ود را انجام نمی دهند درحالی 
که اگر خودرو به همین صورتی که پیش فروش می شود عرضه شده بود 

بازار هم به آرامش می رسید.
زاوه استقبال مردم از طرح های فعلی خودروسازان را به دلیل تورم باال 
و فاصله زیاد قیمت خودرو از کارخانه تا بازار دانس��ت و گفت: با کاهش 
فاصل��ه قیمت کارخانه و بازار م��وج بزرگی از انصراف و افت تقاضا برای 
خودرو خواهیم داش��ت، از طرفی به دلیل باال رفتن بیش از حد قیمت 
خودرو ممکن اس��ت توقفی در این بازار رخ دهد زیرا کسانی هم که به 
قصد س��رمایه گذاری خودرو خریده اند ام��کان دارد با قیمت های آینده 

موفق به فروش نشوند بنابراین خودروسازی ایران در حال نزدیک شدن 
به نقطه خطرناکی است.

این کارش��ناس خودرو به ثبت نام حدود ۶ میلیون نفر در قرعه کشی 
دور اول خودروس��ازان اش��اره کرد و افزود: اینکه برخی اظهار کرده اند 
تعدادی از شرکت کنندگان مصرف کننده واقعی بوده و برخی دیگر هدف 
س��رمایه گذاری داشته اند هیچ پایه و اساس��ی ندارد و درواقع نامگذاری 
مصرف کننده واقعی و دالل برای خریداران خودرو صرفا فرافکنی و فرار 

از پاسخگویی در مورد تحقق یا عدم تحقق هدف این روش ها است.
او همچنین شرایط فروش خودروسازان را در تضاد با قانون اساسی و 
مالکیت خصوصی دانست و تاکید کرد: نگه داشتن سند نزد خودروسازان 
به مدت یکسال با هدف جلوگیری از سفته بازی در بازار، در صورتی که 
تمام مبلغ خودرو تس��ویه شده باش��د در تضاد با قانون اساسی است؛ از 
طرفی خرید و نگهداری چند خودرو به صورت همزمان از لحاظ قانونی 
هی��چ ای��رادی ندارد اما از آنج��ا که این بازار رنگ و بوی سیاس��ی پیدا 
کرده این اقدام غیرقانونی محسوب می شود. این کارشناس بازار خودرو 

هش��دار داد: امکان ندارد چنین رانت بزرگی در بازار خودرو توزیع شود 
و افرادی که در این بخش دس��ت دارند س��الم بمانند؛ طرح های فعلی 
فروش خودروس��ازان پرونده های قضایی س��ال های آینده خواهد بود و 
همین حاال قوه قضائیه باید مانع این اقدام ش��ود تا س��لطان های جدید 
ش��کل نگی��رد. زاوه ادامه داد: افزایش س��رمایه و نقدینگی مجهول این 
روزهای خودروسازان آینده روش��نی ندارد و با شرایط فعلی، طرح های 
فروش��ی که در پی��ش گرفته اند اقدام خطرناکی اس��ت و روز به روز به 
تعداد ش��اکیان آنها اضافه خواهد کرد همانطور که برخی از شرکت های 
خودروس��ازی برای تعداد محدودی ش��اکی سال هاس��ت که در مسیر 

دادگاه و زندان هستند.
وی در پای��ان درباره تاثی��ر این اقدام بر قیمت خ��ودرو تصریح کرد: 
قیمت خودرو به تناسب عرضه آن تغییر خواهد کرد و از آنجا که تعداد 
خودروی فروخته ش��ده این روزها در هر دو طرح پیش فروش و فروش 
فوق العاده نس��بت به نیاز بازار به ش��دت کمتر است، بنابراین تاثیری بر 

کنترل بازار خودرو و کاهش قیمت  ها نخواهد گذاشت.

لزوم دریافت گواهی سالمت برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز

قرعه کشی تاثیری بر کنترل قیمت ندارد

 قوه قضائیه جلوی تولد سلطان های جدید را بگیرد
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نشس��ت ستاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی 
با حضور نمایندگان و مدیران گوناگون دس��تگاه های اجرایی، اساتید و 
شرکت های فعال در این حوزه برگزار شد. فعال شدن بیشتر هسته های 

فناور دانش��جویی در حوزه گیاهان دارویی 
و حمای��ت از ایده های دانش��گاهی در این 

نشست مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
در این نشست اعضای کارگروه های مختلف 
و نماین��دگان دس��تگاه های اجرای��ی نحوه 
استفاده بهینه از ظرفیت ایجادشده در قالب 
طرح هایی مانند طرح شهید احمدی روشن 

را مورد قرار دادند.
محمدحس��ن عصاره، دبیر س��تاد توسعه 
علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

در این نشس��ت، ضمن تاکید بر ضرورت گس��ترش شبکه دانشجویان 
مس��تعد و خبرگان دانش��گاهی و صنعتی در این حوزه، گفت: افزایش 
مهارت ه��ا و تقویت روحیه خودباوری دانش��جویان در صنعت گیاهان 

دارویی و فرآورده های طبیعی و اس��تقرار هسته های پژوهشی در یک  
فضای هم افزا می تواند گس��ترش فناوری در ح��وزه گیاهان دارویی را 

تضمین کند.
وی با اشاره به فعالیت نهادهای ترویجی 
مانند باشگاه دانش آموزی گیاهان دارویی 
و طب ایرانی افزود: برخی هسته های فناور 
دانشجویی با پرهیز از فعالیت های پراکنده 
بر روی یک طرح مشخص و دارای توجیه 
علمی و اقتصادی متمرکز می ش��وند. پس 
از  تکمی��ل تحقیق، نتای��ج کار خود را به 
صنعت مدنظر ارائه می کنند و در مواردی 
موفق می ش��وند ک��ه برای تجاری س��ازی 
این تحقیق و محصول س��رمایه مکفی نیز 

جذب کنند.
وی افزود: بی ش��ک س��تاد توسعه علوم 
و فن��اوری گیاهان دارویی و طب س��نتی 
معاونت علمی عالقه مند است تا با بهره گیری از طرح هایی مانند شهید 
احمدی روشن نسبت به گسترش هسته  های فناور دانشجویی منطبق 

با این مدل کاری در حوزه صنعت گیاهان دارویی اقدام کند.         

»ش��رکت های دانش بنیان به خدمات آزمایش��گاهی نی��از دارند، نه خود 
آزمایشگاه.« مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری با اعتقاد به این نکته، می گوید: اگر دسترس��ی 

ش��رکت ها به خدمات آزمایشگاهی موردنیاز 
تس��هیل ش��ود، پیش��رفت فرآیند طراحی، 
ساخت و توسعه محصوالت، سرعت می گیرد. 
رضا اس��دی فرد، مدیر ش��بکه آزمایشگاهی 
فناوری ه��ای راهب��ردی معاون��ت علم��ی و 
فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت 
فعالیت زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور، 
می گوی��د: بخش مهمی از رش��د کش��ور با 
توس��عه تعداد و تنوع محصوالت دانش بنیان 
محقق می ش��ود. وی با اشاره به اینکه توسعه 
محصوالت دانش بنیان به اس��تفاده درست از 
خدمات آزمایش��گاهی نیازمند اس��ت، بیان 
می کند: از ابتدای س��اخت نمونه  تا رساندن 

محصول به بازار به خدمات تس��ت و آزمای��ش نیاز داریم. انجام آزمون، نیاز 
به آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب دارد. به همین دلیل ضروری 
اس��ت که خدمات آزمایشگاهی در کشور توس��عه یابد. به گفته اسدی فرد، 

بیش��تر ش��رکت های دانش بنیان دارای جثه ای کوچک هستند و بیشترین 
دارایی آنها، دانش فنی ارزش��مندی است که محصول براساس آن طراحی 
و ساخته می شود. بیشتر این تیم ها، از افراد فارغ التحصیل دانشگاه ها شکل 
گرفته اند که تازه در ابتدای راه پرپیچ و خم 
فعالیت ه��ای اقتصادی هس��تند و با فراهم 
کردن سرمایه ای اندک، شرکت دانش بنیان 
خ��ود را تاس��یس کرده ان��د. مدیر ش��بکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری دسترسی 
به آزمایشگاه و خدمات مطلوب آزمایشگاهی 
را اولوی��ت اصل��ی ای��ن تیم ه��ا می داند و 
می گوید: بیشتر آنها، توان ایجاد آزمایشگاه 
موردنیاز خود را ندارند. به اعتقاد وی، جدا از 
زمان قابل توجهی که برای یافتن آزمایشگاه 
موردنظ��ر آنها صرف می ش��ود، ای��ن افراد 
سعی می کنند با اس��تفاده از ارتباطاتی که 
با دانشگاه های محل تحصیل و یا اشتغال خود دارند، به شکلی، نیاز خود را 
برطرف کنند که این روش به دلیل ناپایدار بودن ارتباطات در طول زمان و 

تنوع نیازها، محدودیت هایی را هم به همراه دارد.

تولید محصوالت دانش بنیان با خدمات آزمایشگاهی سرعت می گیردهسته های فناور دانشجویی در حوزه گیاهان دارویی حمایت می شود

تا سالیان متمادی اقتصاد دانش بنیان در کشور با شرکت های دانش بنیان 
معادل فرض می شد. تعبیر ناقص از اقتصاد دانش بنیان همواره چالش اصلی 
سیاست گذاران بوده است و استعاره »فیل در تاریکی« داستان های موالنا را 

به ذهن متبادر می سازد.
توس��عه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان و نوآوری، موضوعی اما گسترده تر 
و فراتر است؛ سیاستگذاران باید از اتاق تاریک خود خارج شوند و با دیدی 
روش��ن و از باال بنگرند تا درک مناسبی از فیل اقتصاد دانش بنیان داشته 
باشند. اینکه کشورمان در حوزه انتشار مقاالت، به ویژه در حوزه فناوری های 
راهبردی و اولویت دار نقش��ه جامع علمی کشور همواره جزو برترین ها بوده 
است، اینکه هزاران شرکت دانش بنیان تایید صالحیت شده اند و از مزایای 
قانونی بهره مند، اینکه دانش آموختگان دانشگاهی ما جزو باالترین درصدها 
در دنیا است، همه و همه از مزیت های کشور محسوب می شود و از الزامات 
توسعه، اما اینها کافی نیست بلکه باید حضور و ظرفیت یادشده در اقتصاد و 

صنعت کشور به روشنی احساس شود.
این حضور نیازمند ش��کل گیری زیس��ت بومی اس��ت که همه بازیگران 
تأثیرگذار، همدالنه و مجدانه در آن فعالیت کنند. کارآفرینان سیاستی باید 
با کارآفرینان بخش خصوصی همدل و یک صدا به دنبال رفع نیازهای کشور 
و گلوگاه های صنعتی با اس��تفاده از این ظرفیت باشند. اینجاست که یکی 
دیگر از تعابی��ر اقتصاد دانش بنیان ظهور خواهد کرد. این بعد یعنی همان 
رسوخ فناوری در بخش های کلیدی یا به عبارت بهتر رفع نیازهای اقتصادی 
و صنعتی با استفاده از دانش و فناوری؛ اگر این دانش و فناوری بومی باشد 
که فبهاالمراد! داستان برنامه حمایت از تولید ماشین آالت صنعتی پیشرفته 

در کشورمان نیز از همین نوع نگاه به فیل اقتصاد دانش بنیان است.
اما شاید آخرین بعد مکمل این اقتصاد، استارت آپ ها و شرکت های نوآور 
باش��ند که اغلب با نوآوری در مدل کسب و کار توسعه می یابند و نیازهای 
جامعه را برطرف می س��ازند. صنایع خالق، فرهنگی و دیجیتال با همکاری 
سرمایه انسانی صاحب ایده و دغدغه مند رشد می کنند. اما اگر اندکی از این 
سه بعد فراتر برویم، آنگاه نیاز به وجود زیست بومی را لمس خواهیم کرد که 

سه بعد یادشده باید بتوانند در آن فعالیت کنند. این زیست بوم حامی اصلی 
این س��ه بعد است. نهادهای سیاستگذار و تنظیم گر، نهادهای تامین مالی، 
نهادهای واسط عرضه و تقاضای محصوالت و خدمات دانش بنیان، نهادهای 
ارائه کننده خدمات هوشمندی سیاستی، نهادهای حامی و تقویت کننده این 
ارکان، با هم زیس��ت بومی را تشکیل داده اند که باید همدالنه برای توسعه 

همکاری کنند.
نقطه آغاز این زیست بوم، توسعه توانمندی سرمایه انسانی صاحب ایده، 
ایجاد گروه های فناور و استارت آپ های مبتنی بر حل مسئله، تبدیل تیم ها 
به ش��رکت های دانش محور و ارتقای توانمندی آنه��ا خواهد بود، اما هدف 
نهایی آن رفع چالش ها و نیازهای اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی و 
حتی امنیتی کشور است. این موضوع بدون ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی 
سیاس��تی در سیاست گذاران کشور رفع چالش های محیط کسب و کار به 
ویژه در حوزه تنظیم گری برای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها محقق نخواهد شد.
نمونه بارز این زیس��ت بوم را در بخش س��المت می توان مش��اهده کرد. 
زیس��ت بومی که طی سالیان متمادی در کشور ایجاد و تقویت شده است. 
در ح��ال حاضر ب��ا تکیه به این زیس��ت بوم می توانیم تحلیل مناس��بی از 
نیازمندی های کش��ور در حوزه واردات داشته باشیم. با تکیه بر این زیست 
بوم می توانیم توانمندی هایی کشور را شناسایی و با تکیه بر آنها، چالش های 

موجود را رفع کنیم.
اما نکته اصلی حمایت سیاس��ت گذاران اصلی حوزه سالمت در برخورد 
همدالنه با موضوعات، مس��ائل و راه حل هاس��ت؛ یکی از نمودهای کارکرد 

همین زیست بوم را در بحران کرونا می توان مشاهده کرد.
ش��رکت های دانش بنیان محص��ول فناورانه تولید کردند اس��تارت آپ ها 
خدم��ات موردنیاز جامعه را برآورده کردند و ش��رکت های بزرگ به دنبال 
تولید واکس��ن و دارو و رفع وابس��تگی کشور هستند، حمایت های دولت و 
نهادهای مالی را در بعد سرمایه گذاری و تنظیم گری زیست بوم تا حد زیادی 

در این شرایط، اثرمند و کارآمد عمل کند.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی برای ترویج 
فعالیت های علمی و فناورانه برنامه های متنوعی را در نظر گرفته است. 
راه اندازی دبیرخانه ترویج علم در دانش��گاه های گوناگون یکی از این 

اقدامات است. در این زمینه تاسیس ۵ دبیرخانه نهایی شده است.
نخس��تین دبیرخانه ترویج علم در دانشگاه تبریز استان آذربایجان 
شرقی فعالیت خود را آغاز کرد. شتابدهی به جریان  علمی کشور یکی 
از اهدافی است که صندوق همواره مد نظر داشته است. در این راستا 
تش��کیل و راه اندازی دبیرخانه ترویج علم در دانش��گاه ها مد نظر قرار 
گرفت تا اس��تفاده بهینه از اس��تعدادها، امکانات، توانایی های بالقوه و 

بالفعل برای ترویج علم و فناوری در کشور سرعت گیرد. 
بنابراین در نخس��تین گام، ۵ اس��تان آذربایجان ش��رقی، اصفهان، 
فارس، خراس��ان رضوی و تهران در یکی از دانش��گاه های مادر خود 
این دبیرخان��ه را راه اندازی می کنند. دبیرخانه ها در راس��تای تحقق 
سیاس��ت گذاری های علمی تدوین شده در نقشه جامع علمی کشور، 

در شبکه سازی فعاالن و موثرین ترویج علم در آن استان و استان های 
مجاور، برگزاری برنامه های ترویجی و حمایت از گروه های ترویج علم 

فعالیت خواهند کرد.
 همکاری برای برگزاری جشنواره های علمی و پژوهشی، همکاری 
برای اجرای پروژه های مش��ترک حوزه ترویج عل��م و همکاری برای 
شبکه س��ازی فعاالن و موثرین ترویج علم با همکاری این دبیرخانه ها 
و صندوق رخ می دهد.  همچنین با اختصاص فضای فیزیکی و ایجاد 
ساختار بومی، نخستین جلسه گردهمایی فعاالن و موثرین ترویج علم 
و فناوری برگزار ش��ده است. در این جلسه با حضور مسئوالن استانی 
و نیز فعاالن ترویج علم در استان آذربایجان شرقی، برنامه اولیه ترویج 
علم در این اس��تان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین این دبیرخانه 
در برگزاری جش��نواره هایی مانند پاناس��ه همکاری کرده است و در 
فراخوان های ترویج علم ضمن بررس��ی طرح ه��ا، طرح های برتر را به 

کارگروه های صندوق ارجاع می دهد.

ترویج علم در سراسر کشور بومی می شود

 آغاز فعالیت در 5 استان

لیسا سو، مدیرعامل شرکت AMD با درآمد 58.5 میلیون دالری در صدر پردرآمدترین 
مدیران ارشد اجرایی قرار گرفت.

به گزارش زومیت، از زمانی  که لیسا سو سکان هدایت غول قدیمی دنیای پردازنده را در 
س�ال ۲۰14 به  دست گرفت، AMD از شرکتی که در آس�تانه  ورشکستگی قرار داشت، به 
یکی از س�ودده ترین ش�رکت های حاضر در بورس آمریکا تبدیل شد. چنین موفقیتی برای 
هر شرکتی معموال با پاداش فراوان برای شخص مدیرعامل همراه است و مدیر ارشد اجرایی 

AMD نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. 

بنا به اعالم آسوش�یتدپرس، خانم س�و در س�ال ۲۰19 ح�دود 58.5 میلیون دالر درآمد 
داش�ته اس�ت. گزارش AP که شامل درآمد مدیران ارشد 5۰۰ شرکت بزرگ حاضر در بازار 
 AMD 5۰۰( می ش�ود، نشان می دهد که مدیرعامل S&P( بورس س�هام نیویورک و نزدک

توانسته است لقب اولین زنی که در صدر فهرست قرار می گیرد را از آن خود کند.
درآم�د 58.5 میلیون دالری س�و تقریبا 13 میلیون دالر از درآم�د 45.8 میلیون دالری 

رتبه  دوم این فهرست یعنی دیوید زاسالف )مدیرعامل دیزنی( بیشتر است.
درآمد خانم س�و که چهار برابر بیشتر از س�ال قبل از آن بوده است، براساس عملکرد او 

تعبیری ناقص از اقتصاد دانش بنیان
محمدرضا عطارپور - معاون مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدیرعامل AMD در صدر پردرآمدترین مدیران ارشد اجرایی

دریچــه

ح��ل چالش های مرتبط با حوزه صنایع غذای��ی از جمله محورهای فعالیت 
شرکت های دانش بنیان و فناور است. در این راستا رویدادی ملی با هدف ارائه 
نیازه��ای فناورانه و نوآورانه در حوزه صنایع غذایی و رفع آن به کمک فعاالن 
این زیس��ت بوم برگزار می ش��ود.  با توجه به گسترش فناوری و نیاز انسان به 
توسعه کمی و کیفی منابع انسانی، صنایع غذایی در هر کشوری با چالش های 
متعدد رو به رو می شود. رویداد ملی ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه در حوزه 
صنایع غذایی با هدف حل چالش های حوزه صنایع غذایی برنامه ریزی ش��ده 
اس��ت. در این رویداد از یک س��و چالش ها و نیازهای فناورانه صنایع مختلف 
شناسایی  و از سوی دیگر ظرفیت ها و توانمندی های مختلف موجود در میان 

شرکت های دانش بنیان و فناور معرفی می شود.

 رفع چالش های صنایع غذایی
 سرعت می گیرد

دوشنبه
26 خرداد 1399

شماره 1562
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تجهیزات آزمایش��گاهی یک��ی از محصوالت موردنی��از در صنایع 
گوناگون هس��تند که تولید آنها در کش��ور و رف��ع نیاز صنایع کمک 
زیادی به پیش��رفت فعالی��ت  آنها می کند. یک ش��رکت دانش بنیان 

ب��ه عنوان تنه��ا تولیدکنن��ده دو محصول 
دانش بنیان حوزه تجهیزات آزمایش��گاهی 
در غ��رب آس��یا گام مهمی برای توس��عه 

فعالیت های این حوزه برداشته است.
بهزاد زری��ن خامه، مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنی��ان کیان ش��ار دان��ش گفت: دو 
محص��ول دان��ش بنی��ان موردنی��از برای 
آزمایش��گاه های صنعت��ی و تحقیقات��ی را 
تولی��د می کنی��م و تنه��ا تولیدکننده این 

تجهیزات پیشرفته در غرب آسیا هستیم.
وی ادام��ه داد: تعیی��ن کمیت و کیفیت 
مواد در نمونه های گوناگون اهمیت زیادی 
در صنایعی مانند داروس��ازی، ش��یمیایی، 

آزمایش��گاه های تش��خیص طب��ی و پتروش��یمی دارد. بنابراین نیاز 
به دس��تگاهی پیش��رفته ب��رای این موضوع اس��ت که ب��ا محصولی 
دانش بنی��ان این نی��از صنایع را رفع کرده ایم. »اچ پی ال س��ی« نام 

این دس��تگاه اس��ت که برای آنالیز مواد در آزمایشگاه های صنعتی و 
تحقیقاتی کاربرد دارد.

زری��ن خام��ه همچنین بی��ان کرد: فن��اوری به کار رفت��ه در این 
محصول دانش بنیان منجر به شناس��ایی 
مواد می ش��ود و س��اخت آن ب��ه فناوری 
و نرم افزاره��ای خاص نی��از دارد. تاکنون 
بی��ش از ۳۰ دس��تگاه در مراکز علمی و 
ش��رکت های گوناگون خریداری ش��ده و 

مورد استفاده قرار گرفته است.
محص��ول  درب��اره  ادام��ه  در  وی   
دانش بنیان دوم تولید ش��ده توضیح داد 
و اف��زود: ای��ن دس��تگاه »کارل فیش��ر« 
اس��ت و برای اندازه گی��ری درصد آب در 
نمونه های گوناگ��ون جامد و مایع کاربرد 
دارد. این محصول نیز کاربردی در صنایع 
ش��یمیایی، داروس��ازی و آزمایشگاه های 
پتروش��یمی اس��ت. تعیین درصد آب در تولید مواد تاثیرگذار و مهم 
اس��ت. تاکنون بیش از ۴۵ نمونه از این دستگاه نیز به مراکز صنعتی 

و دانشگاهی تحویل داده شده است.

س��امانه های نرم افزاری مدیریت اطالعات مکانی ابزاری مهم در 
ارتقای بهره وری س��ازمان ها اس��ت. همچنین داده ه��ا و اطالعات 
مکانی مهمترین برای برنامه ریزی کالن ملی و س��ازمانی هستند. 

ب��ا توج��ه ب��ه این م��وارد یک ش��رکت 
دانش بنیان نسبت به تولید و بومی سازی 
این سامانه ها در کشور اقدام کرده است.

 احس��ان فرش��ادی، مدیرعامل شرکت 
اطالع��ات  فن��اوری  آزاد  دانش بنی��ان 
ای��ده آل آین��ده ایرانی��ان گفت: س��امانه 
محص��ول  عن��وان  مکان��ی  اطالع��ات 
ای��ن ش��رکت  دانش بنی��ان تولیدش��ده 
اس��ت ک��ه س��ازمان های گوناگون��ی در 
کشور مانند ش��هرداری ها، شرکت آب و 
فاضالب، اس��تانداری و ستاد بحران از آن 
استفاده می کنند و تاکنون سازمان ها در 
شهرهایی مانند یزد، تبریز، اهواز، کاشان، 

کرمانش��اه و س��منان عملیات��ی از آن بهره برده اند. ب��ا وجود این 
محصول و جمع آوری و بروزرس��انی سیستماتیک داده ها و تحلیل 

آنها برنامه ریزی دقیقی برای فعالیت ها انجام می شود.

 وی ادام��ه داد: این محصول اکن��ون جایگزینی برای نمونه های 
خارجی است. مطالعات تخصصی و اقدامات فناورانه برای تولید آن 
۵ س��ال زمان برد و نتیجه تولید سامانه جامع نرم افزاری مدیریت 
اطالع��ات مکان��ی به عن��وان محصولی 
بوم��ی و مبتنی بر ابزاره��ای متن باز و 

آزاد توسعه داده است.
فرشادی با بیان اینکه این اقدام توسعه 
قابلیت ه��ای کاربردی، عدم وابس��تگی 
کش��ور ب��ه س��امانه های نرم اف��زاری یا 
س��خت افزاری مالکان��ه خارج��ی را به 
دنب��ال دارد و اف��زود: هدف از تولید آن 
ایج��اد زیرس��اخت اطالع��ات مکانی با 
اس��تفاده از ابزارها و سیستم های بومی 
اس��ت. ای��ن محص��ول در نرم افزارهای 
»ج��ی آی اس« ب��رای پیاده س��ازی به 
عنوان یک زیرس��اخت سازمانی کاربرد 
دارد. اس��تفاده از این نرم افزار بومی عالوه بر امکان شخصی سازی 
براس��اس نیازهای کاربران س��ازمان ها هزینه های ارزی را کاهش 

می دهند.

 ارتقای بهره وری در سازمان ها با محصولی بومی محقق شدمحصوالت دانش بنیان به آزمایشگاه های صنعتی و تحقیقاتی رنگ بومی داد

یک تالش دانش بنیانی در کش��ور به توس��عه نرم افزارهای مدل س��ازی دریایی 
منجر ش��ده است؛ نرم افزارهای کاربردی برای شبیه سازی جریان های جزرومدی، 
شبیه س��ازی جریان های ناشی از باد، جریان های ناش��ی از کریولیس، جریان در 
محیط ه��ای خیلی بزرگ )اقیانوس ها(، شبیه س��ازی جریان های ناش��ی از موج. 
این دانش بنیان توانس��ته  نیاز سازمان بنادر و کشتیرانی به نرم افزارهای مرتبط با 
مهندسی س��واحل را به صورت بومی مرتفع کند. شرکت دانش بنیان مهندسین 
مش��اور نواندیش��ان محیط های رودخانه و دریا که به عنوان یک ش��رکت مشاور 
در ح��وزه هیدرودینامیک محاس��باتی فعالیت دارد به توس��عه تحقیق و کاربرد 
هیدرودینامیک محاس��باتی، نرم افزارهای مدل سازی دریایی و مطالعات در حوزه 
آبی رودخانه و س��واحل کمک کرده اس��ت. یک��ی از مهم ترین محصول تولیدی 
این ش��رکت، طراحی و توسعه نرم افزار شبیه س��از پارسی دینامیک دریا و سامانه 
تصمیم یار تردد کشتی در بنادر کشور است. این دو محصول که به سفارش سازمان 
بنادر و دریانوردی کشور توسعه یافته اند، نیاز این صنعت بزرگ کشور را به صورت 
بومی مرتفع کرده اس��ت. به گفته مسعود منتظری نمین، مدیرعامل این شرکت 
دانش بنیان، محصوالت این ش��رکت ش��امل توس��عه نرم افزارهای کاربردی برای 
شبیه سازی جریان های جزرومدی، شبیه سازی جریان های ناشی از باد، جریان های 

ناش��ی از کریولیس، جریان در محیط های خیلی بزرگ )اقیانوس ها(، شبیه سازی 
جریان های ناش��ی از موج، شبیه سازی تولید و انتشار امواج در محیط های بزرگ 
و کوچک، شبیه سازی جریان رسوب ساحلی و مورفولوژی و همچنین آنالیزهای 
جزر و مدی استخراج پارامترهای جزرومدی می شود. وی درباره نرم افزار شبیه ساز 
پارسی دینامیک دریا، می گوید: نرم افزار PMODynamics یک نرم افزار بومی 
اس��ت که با اس��تفاده از تجارب متخصصان داخلی برای بهره برداری در مطالعات 
مهندس��ی سواحل توسعه یافته اس��ت. به گفته وی، سازمان بنادر و دریانوردی با 
توجه به نیاز روزافزون به بهره برداری از نرم افزارهای مرتبط با مهندسی سواحل و 
مشکالتی که این نرم افزارها به دلیل عدم انتقال کامل دانش فنی برای بدنه فنی 
مهندسی س��واحل در کشور ایجاد می کند، مدیران سازمان بنادر و کشتیرانی را 
به فکر سرمایه گذاری برای توسعه یک نرم افزار بومی در زمینه مهندسی سواحل 
انداخ��ت. محصوالت تولیدی این ش��رکت نقش تاثیرگ��ذاری در کاهش ارزبری 
داشته است به عنوان نمونه هزینه طراحی و توسعه سامانه خارجی مشابه سامانه 
تصمیم یار تردد کش��تی در بنادر کشور، حدود ۵ میلیارد تومان بود که با تصمیم 
سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر توسعه این سامانه در داخل کشور، تنها با حدود 

7۰۰ میلیون تومان با مزایای بیشتر نسبت به نمونه خارجی انجام شد.

دستگاه تستر پروتکل رادیویی از جمله تجهیزاتی است که به دلیل محدودیت های 
تحریمی با مش��کل واردات مواجه شد. یک عضو هیأت علمی در قالب یک شرکت 
دانش بنیان این دس��تگاه را با یک چهارم قیمت مشابه خارجی بومی سازی کرد. به 
گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
س��روش اخالقی اصفهانی  مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان سامانه امواج سروش در 
این  باره گفت: دستگاه تستر پروتکل رادیویی از جمله تجهیزاتی است که در صنعت 
مخابرات برای آزمایش شبکه در ایستگاه های مخابراتی به کار می رود. این دستگاه 
مانند یک چمدان است و به شکل قابل حمل با برق خودرو کار می کند. این دستگاه 
پیش از این، از خارج کش��ور وارد می ش��د،  اما به دلیل تحریم، واردات آن با مشکل 
مواجه شد. این عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد در ادامه با اشاره به تاریخچه شرکت، 
افزود: شرکت دانش بنیان سامانه امواج سروش در ابتدا یک هسته فناور دانشگاهی 
بود، با توجه به نیاز کش��ور و توانایی که وجود داش��ت و با حمایت معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری، فعالیت های خود را توسعه داد تا سهمی در تولید داشته 
باشد. اخالقی اصفهانی همچنین گفت: دستگاه تستر پروتکل رادیویی با یک چهارم 
قیمت مش��ابه خارجی در داخل تولید می ش��ود و این تنها نمونه ای است از توان و 
همت شرکت های دانش بنیان ایرانی، اگر سطح سرمایه گذاری ها در حوزه مخابرات 
افزایش یابد، این شرکت ها می توانند دستاوردهای خوبی در این حوزه کسب کنند. 
وی در ادام��ه بیان کرد: س��امانه های مونیتورینگ و نظارت ام��واج رادیویی و ارائه 
خدمات فنی و مش��اره دیگر حوزه ای اس��ت که  ش��رکت دانش بنیان سامانه امواج 
سروش در آن فعال است. دستگاه تستر پروتکل رادیویی محصولی بود که از فروش 
آن به ما خود داری می کردند و این مسئله انگیزه ای شد تا با بهره گیری از توان علمی 
موجود در دانش��گاه نمونه بس��یار باکیفیت داخلی تولید شود. همین مدل در مورد 
بس��یاری از محصوالت دیگر تکرار شده است و این شرکت آمادگی دارد تا در کنار 

دیگر شرکت های دانش بنیان نیازهای داخلی صنعت مخابرات را تامین کند.

سامانه هوشمند پایش ماهواره ای با نام »سهم« که با دریافت تصاویر ماهواره ای 
و پردازش تصاویر براساس الگوریتم های هوش مصنوعی، پدیده های محیطی کل 

کشور را پایش می کند، با کمک فناوری های ژئوماتیک ارتقا می یابد.
 این س��امانه که یک محصول دانش بنیانی اس��ت قرار اس��ت با حمایت ستاد 
توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ارتقا یابد. به گفته یاسر ابراهیمیان قاجاری، رئیس گروه ژئوماتیک ستاد، 
با ارتقای این س��امانه، خدمات جامع س��نجش از دور به طور کامل در قالب یک 
پلتفرم مبتنی بر وب به کاربران ارائه خواهد شد. در فاز نخست ارتقای این سامانه 
امکاناتی مانند »شناسایی پهنه های آبی با الگوریتم های هوش مصنوعی«، »اعالم 
هشدار سیالب در هفت روز آینده با مناطق ریسک باال، متوسط و کم و شناسایی 
مناطق س��یالب« و »مس��یریابی به این نقاط برای امدادرسانی به سامانه« افزوده 

می شود.
همچنین در این س��امانه مواردی مانند »پایش دریاچه ها و تاالب ها ومرز آبی 
مخازن سدها به همراه گزارش های آماری تغییرات«، »شناسایی نقاط جنگل خواری 
و تغییر اراضی کشاورزی«، »شناسایی مناطق با ریسک و پیش بینی آتش سوزی و 

اعالم هشدار و شناسایی نقاط آتش فعال کل کشور با وضعیت نوع پوشش گیاهی 
آن نقطه« و »مسیریابی برای اطفاء حریق به این نقاط« در نظر گرفته خواهد شد.
ابراهیمیان می گوید: قرار است در فاز نخست ارتقای سامانه سهم، »اعالم هشدار 
به کاربر برای مناطق مشخص شده توسط آن« و »ثبت مناطق آتش توسط کاربر 
برابر با مشاهدات عینی با قابلیت اضافه کردن تصویر و مختصات GPS تلفن همراه 
و جستجو و فیلتر اطالعات توصیفی برای کاربر برای تسهیل در استفاده از امکانات 
هم« افزوده شود. به گفته وی، »پایش زمین های کشاورزی  براساس ثبت موقعیت 
زمین توس��ط GPS کاربر« و »اعالم گ��زارش مصرف آبدهی و کوددهی بهینه و 
کنترل کیفیت رشد گیاه و آفات و نمایش مشخصات داده های مکانی و توصیفی 

بر روی نقشه« هم به عنوان امکانات جدید در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
رئیس گروه ژئوماتیک س��تاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل هوشمند 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در ادامه بیان می کند: در حال حاضر 
مهم ترین چالش پیش روی این اس��تارت آپ عدم شناخت درست بهره برداران که 
معموال سازمان های دولتی هستند از خدمات این استارت آپ  ها است که امید است 
با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این چالش ها مرتفع شود.

فناوری های ژئوماتیک در ایران؛ سامانه هوشمند پایش ماهواره ای ارتقا می یابد

نیاز ایستگاه های مخابراتی به محصولی فناورانه رفع شد

بنا به اعالم آسوش�یتدپرس، خانم س�و در س�ال ۲۰19 ح�دود 58.5 میلیون دالر درآمد 
داش�ته اس�ت. گزارش AP که شامل درآمد مدیران ارشد 5۰۰ شرکت بزرگ حاضر در بازار 
 AMD 5۰۰( می ش�ود، نشان می دهد که مدیرعامل S&P( بورس س�هام نیویورک و نزدک

توانسته است لقب اولین زنی که در صدر فهرست قرار می گیرد را از آن خود کند.
درآم�د 58.5 میلیون دالری س�و تقریبا 13 میلیون دالر از درآم�د 45.8 میلیون دالری 

رتبه  دوم این فهرست یعنی دیوید زاسالف )مدیرعامل دیزنی( بیشتر است.
درآمد خانم س�و که چهار برابر بیشتر از س�ال قبل از آن بوده است، براساس عملکرد او 

تعیین ش�ده اس�ت. حقوق پایه  مدیرعامل AMD درواقع یک میلیون دالر اس�ت و نهایت 
پاداش )بونس( آن هم به 1.۲ میلیون دالر می رس�د. باقی این درآمد ش�امل نوع دیگری از 
پاداش با نام Compensation می ش�ود که به  صورت س�هام ش�رکت به مدیران پرداخت 
می ش�ود. طی 5 سالی که س�و در رأس AMD قرار داشته است، سهام شرکت از 3 دالر به 
55 دالر به  ازای هر س�هم افزایش پیدا کرده اس�ت.  پردازنده های جدید AMD با معماری 
Zen توانس�ته اند برای اولین بار پس از س�ال ها بازار پردازنده های دس�کتاپ را از انحصار 

تقریبی اینتل خارج کنند.

نرم افزارهای مدل سازی دریایی توسعه یافت

مدیرعامل AMD در صدر پردرآمدترین مدیران ارشد اجرایی

یادداشـت

۱۰ دی ماه س��ال گذشته بود که فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری حوزه 
آب برای حضور در چالش��ی نوآورانه دعوت ش��دند تا به وس��یله آن راهکاری 

فناورانه برای کاهش تبخیر آب های سطحی ارائه شود.
 فراخوان این رویداد با عنوان »کاهش تبخیر آ  ب های س��طحی« با حمایت 
ستاد توس��عه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری توس��ط ش��تابدهنده واتک منتش��ر شد؛ 
رویدادی چالش محور که فراخوانش به پارک های علم و فناوری، مراکز رش��د، 
دانش��گاه ها و شرکت های دانش بنیان ارسال شد تا فعاالن حوزه آب طرح های 

فناورانه و نوآورانه خود را ارسال کنند.

 تبخیر آب های سطحی
کاهش می یابد



اغلب افراد در طول روز آرزوی داشتن زمان بیشتر را دارند. بسیاری از ما 
کارهای بس��یار زیادی در زندگی شخصی و به ویژه کاری داریم. این نکته 
برای بازاریاب ها معنای بس��یار بیشتری دارد. بروز اغلب مشکالت در حوزه 
بازاریابی ناش��ی از کمبود زمان برای تیم های بازاریابی اس��ت. بدون تردید 
کمپین های بس��یار زیادی در طول تاریخ در صورت اختصاص زمان بیشتر 

توانایی کسب موفقیت را پیدا می کردند. 
بازاریاب ها مانند هر گروه دیگری در دنیای کس��ب و کار با مش��کالت و 
نگرانی های مختلفی دس��ت و پنجه نرم می کنند و این امر بر روی کیفیت 
نهایی کار آنها تاثیر بس��یار منفی دارد. هدف اصلی ما در این مقاله بررسی 
ش��یوه های کاهش اس��ترس و نگرانی های محیط کار است. بحث مدیریت 
زمان در حوزه بازاریابی بس��یار بنیادی محس��وب می ش��ود. اشتباه اصلی 
برخ��ی از بازاریاب ها تالش برای مدیری��ت پروژه ها و کارهای متضاد با هم 
است. بی تردید برندهای بزرگ دارای کارهای بسیار زیادی برای ساماندهی 
هستند، با این حال چنین نکته ای به معنای ضرورت استفاده بیش از اندازه 

از نیروی انسانی در دسترس برند نیست. 
شاید در نگاه نخست تالش برای مدیریت بهینه زمان در حوزه بازاریابی 
چندان ایده تازه و کاربردی نباش��د. بس��یاری از برندها با اعمال شیوه  های 
مختلف فقط موفق به کاهش ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ای اتالف وقت شان هستند. 
نکته مهم در این میان اهمیت همین زمان اندک در حوزه بازاریابی است. 
همچنین باید نسبت به کاربست شیوه های بهتر با میزان تاثیرگذاری بیشتر 
آگاهی داشته باشیم. هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی برخی از شیوه ها 
و تکنیک های حرفه ای تر ب��رای مدیریت زمان در حوزه بازاریابی محتوایی 

است. 
چگونه برنامه بازاریابی محتوایی مان را اثربخش تر کنیم؟

بدون تردید ایده پردازی در زمینه موفقیت بازاریابی نقش بس��یار زیادی 
دارد. اغل��ب برندها به دلیل ضعف ایده های ش��ان شکس��ت می خورند. اگر 
بازاریاب ها زمان بیشتری برای طراحی ایده محوری کمپین داشته باشند، 
احتمال موفقیت بیشتر در طراحی و اجرای کمپین ها وجود خواهد داشت. 
هدف اصلی ما در این میان بررسی برخی از راهکارهای مناسب برای یافتن 
ایده ه��ای مطلوب در حوزه بازاریابی محتوایی و کاربس��ت آنها در کمترین 

زمان ممکن است. 
1. تکنیک توفان ذهنی

یافتن ایده های تازه برای بازاریابی محتوایی کار س��اده ای نیست. یکی از 
ش��یوه های رایج در این میان استفاده از الگوی »توفان ذهنی« است. شاید 
این نام برای ش��ما عجیب باش��د، اما برخی از بزرگترین آثار در زمینه هنر 
و علم براس��اس همین شیوه طراحی ش��ده اند. محور اساسی الگوی توفان 
ذهنی بیان تمام نکات مدنظر و موجود در ذهن مان برای مدتی کوتاه است. 
تیم های بازاریابی حرفه ای برای یافتن ایده های تازه اقدام به اختصاص زمان 
برای ترتیب جلسه و بیان سریع و کوتاه تمام ایده های ذهنی شان می کنند. 
این ش��یوه به ما برای یافتن سر نخ هایی مناسب به منظور چارچوب  بندی 

نکات مختلف کمک خواهد کرد. 
ایراد بسیاری از برندها تالش برای یافتن ایده های محدود به هفته یا ماه 
پیش روی اس��ت. ما باید در جلسه شرکت مان اقدام به بیان تمام ایده های 
ذهنی مان تا جایی که می توانیم کنیم. پس از پایان بیان ایده ها باید نسبت 
به بررس��ی هر کدام از آنها و در نهایت انتخاب از میان گزینه های مختلف 

اقدام کنیم. 
بدون تردید الگوی توفان ذهنی برای کس��انی که با آن آش��نایی ندارند، 
دشوار به نظر می رسد. شما نیز در ابتدا چنین چالشی را احساس خواهید 
کرد. نکته مهم در این میان تالش برای عادت به شیوه های حرفه ای بازاریابی 

است. فقط در این صورت امکان موفقیت بیشتر وجود خواهد داشت. 
بسیاری از بازاریاب ها در طول دوران فعالیت شان فقط به یک الگو وفادار 
هستند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای آنها ایجاد خواهد کرد. امروزه 
توانایی بازاریاب ها برای فعالیت تا حد زیادی به انطباق با شرایط تازه و اخذ 
شیوه های نوین نیز بس��تگی دارد. بی تردید ما توانایی تاثیرگذاری بر روی 
تم��ام فرآیند بازاریاب��ی را نداریم، بنابراین باید تا ج��ای ممکن از ایده ها و 
نوآوری های دیگران استفاده کنیم. در غیر این صورت سرنوشت مناسبی در 

حوزه بازاریابی نخواهیم داشت. 
۲. به دام انداختن ایده های ذهنی

بسیاری از افراد در زمان هایی مشخص دارای ایده های جذاب هستند. این 
امر با گذشت زمان به تدریج از ذهن افراد پاک می شود. نکته مهم در حوزه 
بازاریابی تالش برای ثبت هر ایده ای در زمان مناسب است. اگر ما ایده مان 
را فراموش کنیم، دیگر امکان بازیابی اش را نخواهیم داشت. این امر مشکالت 

بسیار زیادی برای برندها ایجاد می کند. 
توصیه ما در این بخش داشتن یک دفترچه کوچک برای ثبت ایده های 
مناس��ب است. فقط در این صورت امکان صورت بندی ایده های ذهنی مان 
وج��ود خواهد داش��ت. بس��یاری از ما تجرب��ه کار روزانه و س��پس یافتن 
ایده ای مناس��ب برای نگارش متن وبالگی را داری��م. اغلب افراد در چنین 
موقعیت هایی اس��تفاده از ایده موردنظ��ر را به زمانی دیگر ارجاع می دهند. 
نتیجه این کار در بیشتر موارد فراموشی کامل ایده موردنظر است بنابراین 

ما باید در لحظه اقدام به ثبت ایده ذهنی مان کنیم.
اگر ش��ما به عنوان مدیر یک ش��رکت فعالیت دارید، باید زمان مناسب 
به منظور فعالیت اعضای تیم ش��رکت را فراه��م کنید. در غیر این صورت 
آنها همیشه نگرانی های بس��یار زیادی در زمینه ثبت ایده های ذهنی شان 
خواهند داش��ت. بحث مدیریت تیم های بازاریابی همیش��ه جنجالی است. 
توصیه ما در این بخش ارائه آزادی عمل به بازاریاب ها برای مدیریت زمان 
در دسترس شان است. فقط در این صورت امکان کسب نتایج مناسب از دل 

فرآیند بازاریابی فراهم خواهد شد. 
برخی از برندها اقدام به ایجاد جدول ایده ها برای بهبود عملکرد بازاریاب ها 
می کنن��د. این جدول در اتاق کار هر کدام از کارمندان نصب می ش��ود. به 
ای��ن ترتیب در طول روز کارمندان در صورت یافتن ایده ای جذاب باید آن 
را ب��ر روی جدول پیاده کنن��د. این امر به تحقق هرچه بهتر ایده موردنظر 
کم��ک خواهد کرد. نکته جالب اینکه اغل��ب اوقات کارمندان امکان عوض 
کردن دفترهای ایده ش��ان با هم را دارند. مزیت این نکته امکان بهره مندی 
از نقدهای احتمالی دیگران نسبت به ایده های مان است. تمام این فرآیند به 

افزایش کیفیت ایده های ذهنی بازاریاب ها کمک می کند. 
امروزه همه ما دارای دغدغه های متنوع هس��تیم. نکته مهم در این میان 
تالش برای استفاده از زمان در دسترس برندمان به منظور مدیریت مناسب 

شرایط است. چالش اساسی در این میان ناتوانی برندها برای تغییر الگوهای 
مدیریتی شان اس��ت. به این ترتیب زمان بسیار زیادی از تیم های بازاریابی 
گرفته خواهد ش��د. هدف اصل��ی ما در این بخش کمک ب��ه برندها برای 

مدیریت بهینه زمان در دسترس شان است.
3. برنامه ریزی برای تبلیغات پیش از ایجاد طرح

بازاریاب��ی نبای��د به طور قطع بر روی برنامه های ب��زرگ و طوالنی مدت 
تمرکز داش��ته باش��د. ما باید تا جای ممکن ایده های دست و پاگیر را کم 
کنیم. هرچه آزادی عمل بیش��تری در اختیار ما و س��ایر بازاریاب ها باشد، 

امکان دستیابی به ایده های مناسب ساده تر خواهد بود. 
ای��راد برخی از تیم ه��ای بازاریابی عدم تأمل درباره ش��یوه اس��تفاده از 
محتوای بازاریابی و تبلیغ برای آن است. اغلب تیم های بازاریابی فقط پس 
از تولید محتوا به دنبال انتخاب پلتفرم مناس��ب برای انتش��ارش می روند. 
این نکته ایرادهای بسیار زیادی دارد. توصیه ما طراحی محتوا برای انتشار 
در پلتفرم های خاص اس��ت. مزیت این ش��یوه امکان اس��تفاده از امکانات 

شبکه های اجتماعی برای افزایش تاثیرگذاری محتوای مان است. 
برخ��ی از ن��کات مهم پیش از طراحی و اجرای ای��ده بازاریابی برندها به 

شرح ذیل است:

• تامل درباره پلتفرم مدنظر برای انتشار محتوای بازاریابی
• انتخاب حدودی بودجه برای تبلیغ کمپین بازاریابی

• تفکر درباره تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت کمپین مدنظر بر روی بازاریابی 
شرکت

• آمادگ��ی برای تغییر هدف و اعمال اصالحات جزئی بر روی کمپین در 
مرحله اجرا

بدون تردید بس��یاری از برندها نس��بت به نکات فوق توجه کافی ندارند. 
همین نکته توجه ش��ما به موضوع موردنظر را جذاب تر خواهد ساخت. ما 
همیش��ه باید یک گام از رقبا جلوتر باش��یم. اکنون فرصت مناسبی برای 
هدفمندس��ازی کمپین بازاریابی مان است. وقتی سایر رقبا به چنین نکاتی 
توجه ندارند، تأمل بیش��تر ما بر روی این موضوع امکان تاثیرگذاری بیشتر 

را فراهم خواهد کرد. 
4. استفاده از تکنیک خالصه نویسی

بازاریاب��ی در دنیای کنونی فقط معطوف به ایده پردازی نیس��ت. ما باید 
توانایی بیان ایده های مان در قالب هایی کوتاه را نیز داشته باشیم. بسیاری از 
ایده های جذاب بازاریابی در ساختار سازمانی شرکت فقط به دلیل طوالنی 
ب��ودن مورد بی توجهی ق��رار می گیرد. بنابراین ما به عن��وان بازاریاب باید 

مهارت های خالصه نویسی مان را تقویت کنیم. 
امروزه حوصله مخاطب هدف برای توجه به کمپین های بازاریابی طوالنی 
به شدت کم ش��ده است بنابراین ما با تولید کمپین های بازاریابی طوالنی 
شانس بسیار کمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهیم داشت. 
هرچه محتوای بازاریابی ما در قالبی کوتاه تر به دست مخاطب هدف برسد، 

توانایی تاثیرگذاری بیشتر بر روی آنها خواهیم داشت. 
یک��ی از نکات مهم در اینجا توجه به کیفیت نهایی محتوای بازاریابی در 
فرآیند کوتاه سازی اش است. وقتی ما به دنبال تولید محتوای کوتاه هستیم، 
این امر نباید بر روی کیفیت نهایی کار اثر بگذارد. ایراد اصلی برخی از برندها 

و بازاریاب ها در این مرحله آشکار می شود. 
اگر ما توانایی خالصه نویس��ی داشته باش��یم، زمان بسیار بیشتری برای 
بیان ایده های متنوع خواهیم یافت. برخی از برندها در این مسیر شیوه های 
بسیار عجیبی در پیش می گیرند. اینکه یک ایده بازاریابی به صورت کامل با 
جزییات بیان شود، بسیار مناسب است. با این حال در عمل زمان کافی برای 
ما باقی نخواهد گذاشت. ما در ابتدا باید ایده های کوتاه و مختصر را طراحی 
کنیم. سپس در صورت تایید نهایی طرح مان امکان توجه به جزییات هرچه 

بیشتری از کار را خواهیم یافت. 
ارتباط با دیگر بازاریاب ها در ظاهر بس��یار ساده است. نکته مهم در این 
میان ضرورت بیان ایده های نهایی بازاریابی به مدیران ارش��د شرکت است. 
بی تردید مدیران ارش��د شرکت ها دارای مهارت های بازاریابی بسیار زیادی 
نیس��تند بنابراین بیان جزییات طرح ها ب��رای آنها جذابیت زیادی نخواهد 
داش��ت بنابراین ما باید به دنبال بیان ن��کات اصلی و محوری طرح مان در 
قالب عبارت هایی کوتاه باش��یم. در غیر این صورت ش��انس چندانی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
5. تمایز میان پژوهش و نگارش

ایراد برخی از بازاریاب ها در زمینه مدیریت زمان در حوزه طراحی محتوا 
مربوط به عدم تمایزگذاری میان پژوهش و نگارش محتواست. بی تردید هر 
برندی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید پژوهش های عمیقی بر 
روی سلیقه و رفتارشان در فضای اینترنت داشته باشد. در غیر این صورت 
امکان جلب نظر مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. اگر ما از همان ابتدا میان 
فرآیند پژوهش و سپس نگارش محتوا تمایز قائل شویم، امکان فعالیت بسیار 

ساده تر فراهم خواهد شد. 
وقتی ما فرآیند پژوهش و نگارش محتوا را همزمان پیش می بریم، توانایی 
تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را نخواهیم داشت. این امر اغلب 
موجب بروز مشکالتی مانند شلختگی و بی نظمی فراوان خواهد شد. هرچه 
توانایی ما برای ایجاد تمایز میان 2 بخش فوق بیش��تر باش��د، صرفه جویی 

بهتری در زمان برندمان خواهیم داشت. 
یک ایده مناسب در این میان برای بازاریابی بهتر همراه با صرفه جویی در 
زمان تقسیم کار میان 2 بخش از بازاریاب های شرکت است. یک بخش باید 
وظیفه پژوهش بر روی رفتار مشتریان را برعهده داشته باشد. گروه دیگر نیز 

با استفاده از یافته های تیم نخست اقدام به طراحی کمپین بازاریابی نماید. 
ما به این ترتیب توانایی تاثیرگذاری بسیار بیشتری بر روی مخاطب هدف 

خواهیم داشت. 
ایراد اصلی برخی از برندها فقدان انگیزه کافی برای تقسیم بندی به شرح 
فوق است. آنها بسیاری از کارهای برندشان را به صورت سنتی و بدون تالش 
برای کاربست شیوه های نوین دنبال می کنند. بدون شک شیوه های سنتی 
در زمان کنونی دیگر تاثیرگذاری مورد نظر را ندارند بنابراین ما با مشکالت 

بسیار زیادی مواجه خواهیم شد. 
۶. تولید محتوای بازاریابی طوالنی در قسمت های متعدد

امروزه کاربران فضای آنالین حوصله مشاهده محتوای بازاریابی طوالنی 
را ندارند. این امر در بخش های قبلی نیز مورد بررس��ی قرار گرفت. پرسش 
اصلی در اینجا تکلیف ایده های مناس��ب بازاریابی در قالب طوالنی اس��ت. 
بدون تردید برخی از ایده های بازاریابی طوالنی، علی رغم بی میلی مخاطب 
برای مشاهده شان، کیفیت باالیی دارند. توصیه ما در این بخش برای افزایش 
تاثیرگ��ذاری کمپین و صرفه جویی در زمان موجود تالش برای قالب بندی 

محتوای موردنظر در بخش های متعدد است. 
امروزه بس��یاری از برندها کمپین های بازاریابی سریالی تولید می کنند. 
مزیت این ش��یوه جلب نظر مداوم مخاطب ه��دف و ایجاد نوعی انتظار در 
آنها برای مشاهده قسمت های بعدی است. بدون تردید ما برای استفاده از 
این ش��یوه بازاریابی باید ایده های بسیار جذابی در اختیار داشته باشیم. در 
غیر این صورت فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا 
نخواهیم کرد. همانطور که کمپین های بازاریابی طوالنی فاقد تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف هستند، کمپین های سریالی با ایده های کلیشه ای نیز 

بی توجهی مخاطب را در پی خواهد داشت.
یک��ی از نکات جال��ب در حوزه بازاریابی مربوط به زم��ان موردنیاز برای 
طراحی کمپین های مختلف است. بر این اساس طراحی کمپین های کوتاه 
زمان بس��یار کمتری از بازاریاب ها خواه��د گرفت. این امر امکان تمرکز بر 
روی سایر الگوهای بازاریابی را به همراه دارد. بدون تردید در حوزه بازاریابی 
فق��ط الگوی محتوایی مدنظر برندها نیس��ت بنابراین ما با صرفه جویی در 
زمان در دسترس بازاریاب ها در عمل سایر بخش های بازاریابی را نیز توسعه 

خواهیم داد. 
7. ایجاد روندهای مشخص

صرفه جوی��ی در زم��ان ب��رای بازاریابی بدون ایجاد روندهای مش��خص 
امکان ناپذیر است. تیم های بازاریابی موفق همیشه الگوهای طراحی، پردازش 
و اجرای کمپین به صورت تاثیرگذار را دارند. توصیه ما در این بخش ایجاد 
روال های مش��خص برای بازاریابی در شرکت اس��ت. مزیت این امر امکان 
صرفه جویی در زمان در دسترس بازاریاب هاست. بسیاری از بازاریاب ها برای 
یافتن ایده های مناس��ب با سردرگمی بس��یار زیادی مواجه هستند. اگر ما 
روال های عادی برای بازاریابی در اختیار آنها قرار دهیم، فرآیند تولید محتوا 

سرعت بسیار بیشتری خواهد یافت. 
گاهی اوقات برندها برای تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب هدف نیاز 
به ایده های عجیب و غریب ندارند. برخی از تغییرات س��ازمانی کوچک به 
فعالیت بهتر بازاریاب ها کمک خواهد کرد. بی تردید ایجاد روال های بازاریابی 
از عهده  مدیران ارش��د ش��رکت خارج اس��ت بنابراین ما باید آزادی عمل 
موردنظ��ر را در اختیار مخاطب هدف قرار دهیم. فقط در این صورت ایجاد 

روال های مشخص بازاریابی نتیجه بخش خواهد بود. 
یکی از روال های مناس��ب برای بازاریابی در م��دت زمانی اندک مربوط 
به تشکیل جلسه های مشترک میان اعضای مختلف بخش بازاریابی است. 
هم اندیشی میان بازاریاب ها همیشه نتیجه مناسبی برای برندها دارد بنابراین 
شما باید آن را در کانون توجه برندتان قرار دهید. در غیر این صورت فرصت 

چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت. 
8. بازآفرینی محتوای قدیمی

یکی از ایده های مناس��ب ب��رای صرفه جویی در زم��ان برندها در حوزه 
بازاریاب��ی مربوط به بازآفرینی محتوای قدیمی اس��ت. اغلب برندها پس از 
اجرای یک کمپین آن را به دست فراموشی می سپارند. به این ترتیب دیگر 
خب��ری از تاثیرگذاری محتوای هدف بر روی طرف مقابل نیس��ت. توانایی 
برندها برای اس��تفاده دوباره از محتوای قدیمی اهمیت بسیار زیادی دارد. 
بی تردید بازآفرینی محتوای قدیمی نیازمند زمان بسیار کمتری در مقایسه 

با تولید محتوای تازه است. همین امر چنین نکته ای را دشوار می سازد. 
تقوی��ت مهارت ه��ای بازآفرینی محتوای قدیمی در م��دت زمانی اندک 
امکان پذیر نیس��ت. این امر نیازمند تمرین و اختصاص زمان مناسب است. 
در غیر این صورت ما هیچ وقت توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
نخواهیم داشت. بسیاری از برندها در فرآیند بازآفرینی محتوای قدیمی در 
عمل همان محتوا را با ادبیاتی جدید منتشر می کنند. نکته مهم در اینجا 
اس��تفاده از اطالعات تازه به جای بیان متفاوت اس��ت. به عنوان مثال، اگر 
کمپین ما در مورد حمایت از حقوق مش��تریان است، باید آن را با اتفاقات 
تازه به عنوان داده های جدید ترکیب کنیم. ما به این ترتیب محتوایی تازه 
و جذاب برای مخاطب هدف خواهیم داش��ت. ای��راد برخی از برندها عدم 
اس��تفاده از داده های تازه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. به 
این ترتیب همیشه محتوای قدیمی شان با تغییر لحن و شیوه بیان در اختیار 
مخاط��ب هدف قرار می گیرد. بی تردید عدم توجه مخاطب هدف به چنین 

محتواهایی طبیعی خواهد بود. 
9. اختصاص هر بخش فرآیند بازاریابی به زمان مناسب

کار زیاد همیش��ه نشانه موفقیت در مدیریت زمان نیست. سطح توانایی 
افراد برای کار مناسب در پی ساعت های متمادی فعالیت به شدت کاهش 
می یابد بنابراین در برخی از موارد کار بیشتر در عمل تاثیر چندانی بر روی 
وضعیت برندها نخواهد داشت. ما باید در عوض به دنبال راهکارهایی برای 

برنامه ریزی مناسب و اختصاص هر کار به زمان مناسب باشیم. 
بی تردید برنامه ریزی و اعتماد به برنامه موردنظر کار دش��واری است. این 
نکته به طور ویژه ای برای افرادی که به کار بی برنامه عادت دارند، برجسته 
است. وقتی ما با برنامه در طول روز ساعت های مشخصی به طراحی کمپین 
بازاریابی اختصاص دهیم، در تحلیل نهایی فرصت و زمان بیش��تری برای 

کار خواهیم داشت. 
بدون شک صرفه جویی در زمان برای بازاریابی بهتر امری ضروری است. 
امروزه بسیاری از برندها به دنبال کاهش مدت زمان بازاریابی شان هستند. 
استفاده از ایده های مورد بحث در این مقاله فقط شروع یک جریان طوالنی 
و بلندمدت محس��وب می شود. شما به عنوان بازاریاب یا مدیر یک شرکت 
باید به دنبال استفاده مداوم از یافته های تازه در زمینه بازاریابی بهتر باشید 

بنابراین مقاله کنونی فقط نقطه شروعی برای این امر خواهد بود. 
searchenginejournal.com :منبع

 افزایش پرداخت هزینه تبلیغاتی
در دوران پسا کرونا

بازگش��ایی کسب و کارها در دوران پس��اکرونا تغییرات مهمی از 
نظر تبلیغاتی ایجاد کرده اس��ت. اکنون برندها تمایل بیشتری برای 
پرداخت هزینه در ازای تبلیغات در شبکه های اجتماعی دارند. دلیل 
اصل��ی این امر افزایش نیاز کس��ب و کارها برای جلب نظر س��ریع 
مش��تریان و جبران بخش قابل توجهی از ضرره��ای ماه های اخیر 
اس��ت. در این میان یوتیوب و اس��نپ چت هدف های اصلی برندها 

برای بازاریابی بهینه هستند. 
نکت��ه مه��م درخصوص جهت گی��ری برندها به س��وی تبلیغات 
بیشتر در ش��بکه های اجتماعی محوریت پلتفرم های موبایلی است. 
امروزه اغلب کاربران از طریق اپ های موبایلی اقدام به اس��تفاده از 
شبکه های اجتماعی می کنند. بنابراین ما باید جهت گیری مناسبی 
به س��وی اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی موبایلی داشته باشیم. 
خوش��بختانه اغل��ب ش��بکه های اجتماعی دارای اپ رس��می برای 
گوشی های هوشمند هس��تند بنابراین نیازی به نگرانی بابت انتقال 

به حوزه بازاریابی موبایلی نیست. 
براساس گزارش موسس��ه Mobile Marketing در طول ماه 
گذش��ته، در مقایسه با سال 2۰۱9، میزان سرمایه گذاری برندها بر 
روی ح��وزه تبلیغات 8 درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. این امر در 
کنار افزایش تمایل برندها برای پرداخت هزینه بازاریابی و تبلیغات 
بیشتر موجب درآمد باالتر شبکه های اجتماعی شده است. یوتیوب 
و اینس��تاگرام در کنار فیسبوک بیشترین س��ود حاصل از افزایش 

تمایل تبلیغاتی برندها را تجربه کرده اند. 
وضعیت اس��نپ چت در زمینه مثال خوبی برای بررس��ی افزایش 
تمای��ل برندها برای پرداخت هزینه در زمین��ه بازاریابی و تبلیغات 
اس��ت. س��طح درآمد این برند در ازای نمایش محتوای تبلیغاتی به 
هر مخاطب از ۱.۵ دالر به ۳ دالر رسیده است. با این حساب درآمد 
نهایی اس��نپ چت و بسیاری از پلتفرم های اجتماعی در دوران پسا 

کرونا به شدت افزایش خواهد یافت. 
marketingdive.com :منبع

چگونه کیفیت وبینار و تماس های تصویری 
خود را افزایش دهیم

اگرچه ش��یوع ویروس کرونا باعث شده است تا میزان استفاده از 
تماس تصویری و وبینار در سراس��ر جهان رش��دی خیره کننده را 
داش��ته باش��د، با این حال کیفیت تصاویر در این رابطه حتی با در 
اختیار داشتن یک اینترنت پرسرعت، همچنان در وضعیت مناسبی 
قرار ندارد. در این رابطه خرید وب کم های باکیفیت بسیار هزینه بر 
بوده و برای گوش��ی های تلفن همراه نیز شما نیاز به خرید مواردی 
داری��د که کیفیت دوربین آن ها در س��طح بس��یار باالیی قرار دارد. 
طبیعتا تمامی این موارد بس��یار هزینه بر خواهد بود. در این رابطه 
برند Pictar محصول خود را عرضه کرده اس��ت که تمامی امکانات 
الزم برای یک وبینار و یا تماس تصویری باکیفیت را در اختیار شما 
قرار می دهد. این وس��یله ش��امل یک لنز گیره ای، پایه نگهدارنده و 
چراغی با چند المپ LED است که باعث می شود تا نورپردازی به 
بهترین ش��کل انجام شود. درواقع ثابت بودن دوربین برای تصویری 
مناسب امری بدیهی بوده و لنز مورد استفاده باعث افزایش چندین 
برابری کیفیت دوربین ش��ما خواهد شد. نکته مهم دیگر این است 
که قیمت این محصول بس��یار مناس��ب  و مقرون به صرفه بوده و 
این امر باعث می ش��ود تا تمامی افراد بتوانند از آن استفاده نمایند. 
بدون ش��ک با توج��ه به این امر که حمل و نقل گوش��ی های تلفن 
همراه در مقایس��ه با سیستم ها بسیار س��اده است، بدون شک این 
اب��زار می توان��د انقالبی را در عرصه وبینار و تم��اس تصویری ایجاد 
نموده و تعداد استفاده کنندگان از این بخش را افزایش دهد. با این 
ح��ال با توجه به این امر که از عرضه آن مدت زمان کمی گذش��ته 
اس��ت، برای اطمینان از نتیجه بخش بودن آن، باید حداقل تا پایان 

ماه صبر نمود.
entrepreneur.com :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

چالش مدیریت زمان در بازاریابی محتوایی

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir

به قلم: بریتانی برگر بازاریاب محتوایی  و وبالگ نویس
ترجمه: علی آل علی

به قلم: رابرت ویلیامز کارشناس تبلیغات و بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

به قلم: جیمز مک  نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

دوشنبه
26 خرداد 1399

شماره 1562



بازاریابی ویدئویی در طول س��ال های اخیر بدل به الگوی غالب برای برندها شده است. 
امروزه بس��یاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف به دنبال تولید محتوای ویدئویی 
هس��تند. دلیل این امر افزایش عالقه کاربران به مش��اهده محتوای ویدئویی در مقایسه با 
ه��ر نوع محتوای دیگری اس��ت. در میان فرمت های مختلف بازاریابی ویدئویی اس��تفاده 
از ویدئوهای زنده )Live( محبوبیت بس��یار بیش��تری در بین مخاطب ها دارد. براس��اس 
گزارش موسس��ه تحقیقاتی Grand Viewer تا سال 2۰27 ارزش کل صنعت بازاریابی 
با ویدئوی زنده به بیش از ۱8۴ میلیارد دالر خواهد رس��ید. بی تردید تالش برای کس��ب 

سهم هرچه بیشتر از این بازار امری ضروری است. 
استفاده از ویدئوهای آنالین به عنوان بخشی از فرآیند بازاریابی دیجیتال از اوایل سال 
2۰۱8 ش��روع شد. نکته جالب اینکه چنین اس��تراتژی در ابتدا به عنوان راهکاری اصلی 
مدنظر برندها نبود بنابراین با گذش��ت زمان به تدریج جهت گیری برندها نسبت به چنین 
الگویی تغییر کرد. اکنون بازاریابی با ویدئوهای زنده در کنار سایر الگوهایی نظیر پرسش 

و پاسخ با مشتریان به صورت آنالین در سطح جهانی مدنظر بازاریاب ها قرار دارد. 
ش��اید در نگاه نخست موج اس��تفاده از ویدئو برای بازاریابی عجیب به نظر برسد. وقتی 
شمار باالیی از برندها در حال سرمایه گذاری برای جلب نظر مخاطب هدف هستند، ایجاد 
تمایز و جلب نظر مخاطب هدف به ش��یوه ای متفاوت دش��وار خواهد بود. تردید بسیاری 
از برندها ناش��ی از همین نکته است بنابراین آنها در عمل تمایلی به استفاده از شیوه های 

بازاریابی با ویدئوی زنده ندارند. 
بدون شک بازاریابی در هر حوزه ای نیازمند یادگیری نکات اساسی است. اشتباه برخی 
از برندها تالش برای موفقیت در یک حوزه بازاریابی بدون کس��ب مهارت های الزم است. 
هدف ما در مقاله پیش روی استفاده از داده های معتبر برای ارزیابی شبکه های اجتماعی 
مناس��ب در راس��تای بازاریابی ویدئویی اس��ت. پرس��ش اصلی ما معطوف به شیوه رفتار 
کاربران در مواجهه با ویدئوهای زنده اس��ت. اگر برندها امکان یافتن شبکه های اجتماعی 
مورد عالقه کاربران را داشته باشند، تاثیرگذاری کمپین های آنها به شدت افزایش خواهد 

یافت. 
ما در این مقاله به س��راغ تحلیل عملکرد برندهای مختلف در زمینه بازاریابی رفته ایم. 
این امر با محوریت نحوه واکنش و رفتار مش��تریان نس��بت به محتوای بازاریابی ویدئویی 
دنبال می ش��ود. هدف نهایی ما یافتن پلتفرم های آنالین مناس��ب برای بازاریابی ویدئویی 
زنده اس��ت. با این حال پیش از پرداختن به بحث اصلی باید آش��نایی کوتاهی با برخی از 

نکات مهم داشته باشیم. 
مشتریان به چه میزان ویدئوی زنده نگاه می کنند؟

بازاریابی با تمرکز بر ویدئوهای زنده نیازمند دیدگاه مش��خصی است. منظور من از این 
عبارت، توجه به کارایی ش��یوه مورد بحث برای شرکت هاس��ت. اگ��ر ما تحت تاثیر جو و 
ش��ایعات موجود در زمینه کسب و کار و بازاریابی اقدام به حضور در شبکه های اجتماعی 
مختلف برای اجرای کمپین های ویدئویی کنیم، نتیجه مناس��بی در انتظار ما نخواهد بود. 
توصیه ما در این بخش تالش برای آش��نایی هرچه بهتر با فضای بازاریابی ویدئویی زنده 
اس��ت. بهترین راهکار گفت وگو با برخی از کارش��ناس های حرفه ای در این زمینه اس��ت. 
همچنین باید استفاده از تجربه سایر برندها در زمینه بازاریابی را نیز مدنظر قرار دهیم. 

براس��اس مطالعه ما در موسس��ه HubSpot بر روی مش��تریان بازار آمریکای شمالی 
نزدیک به ۵7 درصد از آنها در هفته دس��ت کم ۳ بار ویدئوی آنالین مربوط به برندها را 
مش��اهده می کنند. این نکته حاوی اطالعات ارزش��مندی برای برندهاست. اگر این الگوی 
بازاریاب��ی تاثیرگذاری خاصی بر روی کاربران دارد، پس باید هرچه زودتر برای طراحی و 

اجرای کمپین براساس آن دست به کار شویم. 
یکی از نکات مهم در زمینه ارزیابی جهت گیری مش��تریان نس��بت به ویدئوهای زنده 
ایج��اد تمایز می��ان بازاریابی ویدئویی در حالت کلی و موضوع ویدئوهای زنده اس��ت. اگر 
کاربران عالقه مند به مش��اهده محتوای بازاریابی ویدئویی هستند، شاید این امر  در مورد 
ویدئوه��ای آنالین صادق نباش��د، بنابراین م��ا باید با نهایت احتی��اط در این زمینه عمل 
کنیم. بس��یاری از برندها به دلیل عدم توجه به نکات موردنظر توانایی جلب نظر مخاطب 

هدف را ندارند. 
ب��دون تردی��د اتکا بر آمارها و اطالعات دقیق برای طراحی و پیش��برد اهداف بازاریابی 
ضروری است. بسیاری از برندها در چنین فضایی بیشتر به دنبال اعتماد به اظهارنظرهای 
کارشناس ها هستند. توصیه اساسی ما در این بخش تالش برای یافتن آمارها و اطالعاتی 
دقیق ت��ر از توصیه ه��ای مختلف و پراکنده برای ش��روع کار در زمین��ه بازاریابی ویدئویی 
براس��اس الگوی زنده است. ما در نهایت با مبلغ مش��خصی برای بازاریابی سرمایه گذاری 
کنیم. اگر در این میان س��رمایه گذاری ما بدون هرگونه س��ود عملی باشد، امکان فعالیت 

مناسب از برندها سلب خواهد شد. 
مشتریان در چه پلتفرم هایی ویدئوی زنده مشاهده می کنند؟

طراح��ی و ضب��ط ویدئوای زنده تاثیر بس��یار زی��ادی بر روی افزای��ش ترافیک برندها 
دارد. این نکته با جس��ت وجویی س��اده در اینترنت یا پرس و جو از برندهای باس��ابقه در 
دسترس قرار خواهد گرفت، بنابراین ما باید در زمینه بازاریابی بر روی الگوهای موردنظر 
س��رمایه گذاری کنیم. در غیر این صورت مسیر دشوارتری در مقایسه با سایر برندها برای 

موفقیت در زمینه بازاریابی خواهیم داشت. 
انتخاب پلتفرم های مناس��ب ب��رای بازاریابی اهمی��ت باالیی دارد. بس��یاری از برندها 
ب��ه دلیل ناتوانی در زمینه انتخاب پلتفرم های مناس��ب با شکس��ت های گس��ترده مواجه 
می شوند. توانایی برندها برای ارزیابی شبکه های اجتماعی مناسب برای بازاریابی نیمی از 

فرآیند موفقیت را شامل می شود. 
هدف اصلی ما در مقاله پیش روی بررس��ی برخی از بهترین شبکه های اجتماعی برای 
بازاریابی ویدئویی اس��ت. بررس��ی اصلی ما بر روی شبکه های اجتماعی پرطرفداری نظیر 
فیس بوک، یوتیوب، اینس��تاگرام، توییتر، لینکدین و ردیت متمرکز است بنابراین در میان 
شبکه های اجتماعی مورد بحث باید دست به انتخاب از میان یک یا چند نمونه از آنها زد. 
ما برای سهولت هرچه بیشتر کار برندها در زمینه انتخاب شبکه های اجتماعی مناسب 
براس��اس اطالعات معتبر عمل کرده ایم. به این ترتی��ب اغلب اطالعات موردنظر از طریق 
س��ایت رسمی ش��بکه های اجتماعی یا سایر موسس��ه های معتبر در زمینه بازاریابی تهیه 

شده است. 
براساس مطالعه ما بیشترین سهم از بازدید ویدئوی آنالین مربوط به یوتیوب است. این 
پلتفرم با سهم نزدیک به ۵۰درصدی در این زمینه سلطه انکارناپذیری دارد. فیس بوک با 
اختالفی معنادار فقط 2۰ درصد از س��هم این بازار را کسب کرده است. بنابراین رتبه دوم 
ما مربوط به فیس بوک خواهد بود. نکته مهم در این میان تفاوت بس��یار زیاد میان دامنه 
عالقه کاربران به یوتیوب در مقایس��ه با فیس بوک اس��ت. رتبه بعد مربوط به اینستاگرام 
اس��ت. این پلتفرم با نزدیک به ۱۵ درصد سهم از بازار تبلیغات با ویدئوهای زنده در رتبه 
بعد قرار دارد. توییتر نیز با 2.۵ درصد در رتبه پایانی جای گرفته اس��ت. ش��اید این نکته 
برای توییتر عجیب باش��د، اما کاربران عالقه جالب توجهی به مشاهده ویدئوهای زنده در 

توییتر به عنوان یک شبکه اجتماعی متن محور دارند. 
ما در ادامه این مقاله به بررس��ی و موش��کافی هرچه بیشتر دالیل عالقه کاربران به هر 
کدام از ش��بکه های اجتماعی فوق خواهیم پرداخ��ت. همچنین در پایان به معرفی برخی 

از پلتفرم های جانبی و مناسب برای بارگذاری ویدئوی بازاریابی زنده خواهیم پرداخت. 
پلتفرم های مناسب برای بازاریابی ویدئویی زنده

ما در این بخش بر روی ۳ ش��بکه اجتماعی اصلی تمرکز خواهیم کرد. این ش��بکه های 
اجتماعی بهترین گزینه های در دس��ترس برای برندها ب��ه منظور بازاریابی ویدئویی زنده 

هستند. 
1. یوتیوب

یوتیوب بعد از گوگل به عنوان بزرگترین موتور جس��ت وجو شناخته می شود. بارگذاری 
میلیاردها ویدئو در این ش��بکه اجتماعی آن را بدل به بهترین گزینه در راستای مشاهده 
انواع ویدئوها کرده اس��ت. امروزه کاربران برای یافتن هرگونه ویدئوی مورد عالقه شان به 
س��راغ یوتیوب می روند. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. وقتی کاربران در 
یوتیوب به صورت گس��ترده حضور دارند، باید برنامه و استراتژی مناسبی از سوی برندها 

در راستای جلب نظر آنها طراحی شود. 
مزیت اصلی یوتیوب در زمینه بازاریابی ویدئویی اعتبار بسیار باالی آن است. این امر در 
پیوند با ارتباط یوتیوب با گوگل و همچنین فعالیت به عنوان قدیمی ترین شبکه اجتماعی 
ویدئومح��ور نگاه هر کاربری را جلب خواهد کرد. نکت��ه جالب اینکه بارگذاری ویدئوهای 
زنده برای کاربران از سال 2۰۱۱ در یوتیوب امکان پذیر شده است. نکته جالب اینکه این 
نوآوری یوتیوب مدت ها قبل از توجه ش��بکه های اجتماعی دیگر مانند اینستاگرام یا حتی 

فیس بوک صورت گرفته است. 
س��رویس ویدئوی زن��ده یوتیوب به تمام کاربران امکان بارگ��ذری ویدئوهای آنالین را 
می دهد. براس��اس اعالم نظر رس��می مدیران یوتیوب در آینده ای نزدیک کاربران امکان 
تعامل همزمان با یکدیگر در زمینه بارگذاری ویدئوهای زنده را نیز خواهند داشت. بر این 

اساس جذابیت های یوتیوب برای کاربران هرچه بیشتر خواهد شد. 

یک��ی از بهترین نمونه های اس��تفاده از یوتیوب برای بارگ��ذاری ویدئوی بازاریابی زنده 
مربوط به برند Adobe اس��ت. اغلب مردم با محصوالت ش��رکت Adobe آشنایی کامل 
دارند. یکی از نکات مهم در این میان دشواری کار با برخی از نرم افزارهای این برند است 
بنابرای��ن مدیران بازاریاب��ی Adobe در اقدامی جالب در یوتیوب کالس های آموزش کار 
با نرم افزارهای ش��ان را راه اندازی کرده اند. این کالس ه��ا در قالب کمپین های بازاریابی به 

آموزش برخی از نکات مهم در زمینه کار با محصوالت مختلف Adobe می پردازد. 
بدون تردید هر برندی دارای محصوالت منحصر به فرد برای مشتریان است. نکته مهم 
در این میان تالش برای توسعه محصول برندمان از طریق تالش های بازاریابی است. شاید 
در نگاه نخس��ت محصوالت برند Adobe دارای دامنه مشتریان خاصی باشد. با این حال 
مدیران ارشد شرکت برای جلب نظر دامنه هرچه وسیع تری از مشتریان اقدام به استفاده 
از کمپین های جذاب کرده اند. این نکته اهمیت بس��یار زیادی دارد. ش��اید ما در تحلیل 
درون سازمانی یک محصول را فاقد ارزش های کافی برای بازاریابی بدانیم، اما تالش برای 

توسعه دامنه مشتریان هدف در اغلب اوقات ایده مناسبی محسوب می شود. 
یوتیوب دامنه وس��یعی از کاربران را در اختیار دارد. ای��ن امر آنها را بدل به بزرگترین 
ش��بکه اجتماع��ی ویدئومحور کرده اس��ت. اگر ما قص��د موفقیت در زمین��ه بازاریابی با 
ویدئوهای زنده را داریم، باید به این نکته توجه ویژه ای داش��ته باشیم. در غیر این صورت 

همچنان براساس الگوهای بازاریابی قدیمی مشغول به فعالیت خواهیم بود. 
۲. فیس بوک

امروزه بیش از یک چهارم کل ویدئوهای زنده س��طح اینترنت در فیس بوک بارگذاری 
می شود. این امر مزیت باالی فیس بوک برای کسب و کارها را نشان می دهد. اگر شما در 
تالش ب��رای جلب نظر کاربران به کمپین بازاریابی ویدئویی تان هس��تید، باید فیس بوک 

را نیز مدنظر قرار دهید. 
فیس بوک به عنوان یکی از نخس��تین ش��بکه های اجتماعی اعتبار بس��یار زیادی میان 
کاربران دارد. اگرچه این برند در طول س��ال های اخیر با مش��کالت بس��یار زیادی از نظر 
امنی��ت اطالعات کاربران دس��ت و پنجه نرم کرده اس��ت، اما همچن��ان یکی از برندهای 

محبوب در نگاه کاربران آنالین است. 
فیس بوک، درس��ت مانند یوتیوب، مزیت بهره مندی از دامنه وسیعی از کاربران را دارد. 
امروزه فیس بوک به تنهایی بزرگترین ش��بکه اجتماعی دنیا محسوب می شود. همین امر 
نظر بس��یاری از برندها را جلب کرده اس��ت. نکته جالب در مورد پخش ویدئوی زنده در 
فیس بوک امکان انتخاب دامنه هدف مان است. بر این اساس امکان انتخاب از میان الگوی 

کسب و کار B2B و B2C برای برندها فراهم می شود. 
امروزه هدف گذاری جزئی بر روی مش��تریان اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب برندهای 
فعال در زمینه بازاریابی و تبلیغات دارای بودجه های بس��یار محدود هس��تند. همین امر 
فعالیت آنها را بی نهایت دشوار می سازد. اگر ما در تالش برای جلب نظر تمام مخاطب های 
فعال در ش��بکه های اجتماعی باش��یم، بدون تردید توانایی تعامل ب��ا هیچ کدام از آنها را 
نخواهیم یافت. نکته مهم در این میان انتخاب مش��تریان عالقه مند به برندمان است. این 

نکته از سوی فیس بوک به طور گسترده ای مدنظر قرار گرفته است. 
یکی از ش��کایت های اصلی کاربران در فضای ش��بکه های اجتماعی مربوط به مشاهده 
تبلیغات نامرتبط با سلیقه شان است. البته شبکه های اجتماعی جهت گیری مشخصی برای 

کاهش نارضایتی کاربران نسبت به این نکته دارند. مزیت اصلی فیس بوک فعالیت گسترده 
در زمینه جلب نظر مخاطب هدف است. این نکته شاید در نگاه نخست بسیار ساده به نظر 

برسد، اما تاثیر بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف دارد. 
ش��بکه های اجتماعی مختلف در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای شخصی سازی 
تجربه کاربری فعالیت گس��ترده ای دارند. فیس  بوک به عن��وان پرچمدار این بحث تجربه 
باالیی نسبت به همکاری با برندهای مختلف دارد. همین امر آنها را بدل به یکی از بهترین 

گزینه ها برای بازاریابی از طریق ویدئوهای زنده کرده است. 
3. اینستاگرام

اینس��تاگرام یکی از ش��بکه های اجتماعی محبوب در سراس��ر دنیا محسوب می شود. 
بسیاری از کاربران در طول روز دست کم یکبار به این پلتفرم اجتماعی سر می زنند. این 
نکت��ه به عنوان یکی از مزیت های اصلی اینس��تاگرام مدنظ��ر بازاریاب ها قرار دارد. امروزه 
بسیاری از شبکه های اجتماعی دارای مشکالت وسیع در جلب نظر مخاطب هدف هستند. 
فیس بوک علی رغم داش��تن دامنه وس��یعی از کاربران با چنین مشکلی مواجه است. این 

نکته به هنگام بررسی وضعیت اینستاگرام به هیچ وجه جلب نظر نمی کند. 
اینس��تاگرام یکی از زیرشاخه های رسمی فیس بوک محسوب می شود. همین امر سهم 
نهای��ی فیس  بوک از بازار ویدئوهای زنده را افزایش می دهد. نکته مهم در این میان توجه 

به میزان تاثیرگذاری ویدئوهای زنده بر روی نسل جوان است. 
یکی از انتقادهای همیشگی به فیس بوک اختصاص آن به کاربران میانسال است. همین 
نکته مزیت اصلی اینس��تاگرام برای جلب نظر مخاطب هدف محس��وب می شود. اگر شما 
به دنبال جلب نظر مخاطب نس��ل جوان در شبکه های اجتماعی هستید، باید اینستاگرام 

را مدنظر قرار دهید. این نکته دارای اهمیت بسیار زیادی از نقطه نظر بازاریابی است. 
محور اصلی بارگذاری ویدئوی زنده در اینستاگرام عملکردی مانند بخش استوری دارد. 
نکته جالب اینکه امکان ذخیرهسازی ویدئوهای زنده برای 2۴ ساعت بر جذابیت های این 
گزینه افزوده اس��ت. امروزه بس��یاری از برندها پس از اجرای کمپین بازاریابی با ویدئوی 
زنده اقدام به ذخیره سازی و بارگذاری مجدد ویدئوی موردنظر می کنند. این نکته به طور 
گس��ترده ای در یوتیوب مورد توجه برندها قرار دارد. توصیه ما در این بخش ذخیره سازی 

ویدئوهای زنده در اینستاگرام و بارگذاری آنها در قالب IGTV است. 
خوش��بختانه امروزه اینس��تاگرام امکان ایجاد پوشه و طبقه بندی ویدئوهای IGTV را 
فراهم س��اخته اس��ت بنابراین با ایجاد بخش اختصاصی برای ویدئوهای زنده امکان تداوم 
تاثیرگذاری محتوای مان بر روی مخاطب هدف فراهم می ش��ود. مزیت اصلی اینس��تاگرام 
در زمینه بارگذاری ویدئوهای زنده امکان تعامل نزدیک کاربران با هم اس��ت. این امکان 
در س��ایر ش��بکه های اجتماعی به صورت اساسی مدنظر قرار نگرفته است. استفاده وسیع 
از اموجی ها برای بیان دیدگاه ها یکی از رویکردهای قدیمی در زمینه بازاریابی محس��وب 

می شود. 
اگرچه بازاریابی در اینستاگرام جذابیت های بسیار زیادی دارد، اما باید با دقت به برخی 
از نکات جزئی مدنظر قرار گیرد. یکی از نکات مهم در زمینه بازاریابی در اینستاگرام توجه 
به تایید رسمی اکانت برندمان است. برخی از برندها همچنان با اکانت های فاقد تیک آبی 
مبنی بر احراز هویت مش��غول به فعالیت هس��تند. نکته منفی این جریان ناتوانی برندها 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب اعتماد آنهاست. 
ش��اید در نگاه نخست تایید رسمی اکانت در اینستاگرام کار دشواری به نظر برسد، اما 
واقعیت برخالف این تصور است. شما با ثبت درخواست در اینستاگرام امکان شروع فرآیند 
بررس��ی هویت برندتان را خواهید داش��ت. اگر برند شما دارای ساختار اساسی و موردنیاز 
برای کسب و کارهای قانونی باشد، به سرعت تیک مربوط را دریافت خواهید کرد بنابراین 

نیازی به نگرانی نخواهد بود. 
برخی از پلتفرم های مناسب دیگر برای بازاریابی ویدئویی زنده

ب��دون تردی��د بازاریابی در فضای ش��بکه های اجتماعی فقط معط��وف به ۳ مورد فوق 
نیس��ت. بس��یاری از برندها در شبکه های اجتماعی دیگر نیز مش��غول به فعالیت هستند 
بنابراین باید نس��بت به مزیت های دیگر ش��بکه های اجتماعی ب��رای فعالیت بازاریابی، به 
ویژه ویدئوهای زنده، نیز حساس��یت نش��ان دهی��م. ما در بخش پایان��ی مقاله کنونی به 
بررسی برخی از شبکه های اجتماعی دیگر در این زمینه خواهیم پرداخت. نکته مهم اینکه 
ش��بکه های اجتماعی موردنظر باید به عنوان گزینه های جانبی در کنار س��ایر شبکه های 

اجتماعی اصلی مدنظر قرار دهیم. 
1. توییتر

توییتر به طور س��نتی یکی از ش��بکه های اجتماعی متن محور محس��وب می ش��ود. با 
این حال در طول س��ال های اخیر جهت گیری قابل توجهی برای توس��عه س��طح نمایش 
محتوای مختلف انجام داده است. یکی از نکات موردنظر مربوط به پشتیبانی هرچه بیشتر 
از محتوای ویدئویی می ش��ود. امروزه کاربران در توییت��ر امکان بارگذاری ویدئوهای زنده 
را دارند. این امر بیش��تر به کار برندها می آید. نکته جالب اینکه س��طح تعامل کاربران با 

یکدیگر در بخش ویدئوی زنده شباهت بسیار زیادی به اینستاگرام دارد. 
اگر برند ش��ما در توییتر فعالیت بازاریابی دارد، اس��تفاده از س��رویس ویدئوی آنالین 
کاربرد باالیی برای شما خواهد داشت. اشتباه برخی از برندها تمرکز صرف بر روی توییتر 
به عنوان یک پلتفرم متن محور است. به این ترتیب از سایر مزیت ها و امکانات این شبکه 

اجتماعی غافل می مانند. 
۲. ردیت

ش��بکه اجتماعی ردیت از نظر رابط کاربری و نحوه فعالیت کاربران با س��ایر نمونه های 
مورد بحث در این مقاله تفاوت دارد. این ش��بکه اجتماعی به صورت پیش��فرض برای به 
اش��تراک گذاری محتوا و تعیین رتبه امور مختلف طراحی ش��ده است. بسیاری از گیمرها 
در سراس��ر دنی��ا از این پلتفرم برای انتش��ار آخرین اخبار درب��اره بازی های مختلف و به 

اشتراک گذاری اخبار تازه استفاده می کنند. 
رویکرد ردیت برای جلب نظر کاربران بیش��تر از س��ال 2۰۱9 با معرفی سرویس پخش 
ویدئوی زنده اجرا ش��د. این اس��تراتژی معطوف به جلب نظر دامنه هرچه وس��یع تری از 
کاربران برای توس��عه جایگاه ردیت اس��ت. بر این اساس بسیاری از برندها برای حضور در 
این ش��بکه اجتماعی ترغیب ش��ده اند. اگر شما در صنعت س��اخت بازی های الکترونیکی 
فعالیت دارید، باید حضور در این فضا را مدنظر قرار دهید. در غیر این صورت بس��یاری از 

مخاطب های هدف برندتان را از دست خواهید داد. 
امروزه بازاریابی با اس��تفاده از ویدئوهای زنده در زمینه آموزش کار با نرم افزارها توسعه 
بس��یار زیادی پیدا کرده اس��ت. یکی از ایده های مناسب در این میان استفاده از ردیت و 
سایر شکل های اجتماعی برای رونمایی از بازی های رایانه ای است. ما به این ترتیب امکان 
ایجاد فضایی پرهیجان برای مخاطب هدف را خواهیم داشت. امروزه بسیاری از برندها به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف عالقه مند به برندش��ان هستند. ردیت این امکان 

را برای برندهای فعال در صنعت گیم و سرگرمی های آنالین فراهم کرده است. 
ایجاد استراتژی بازاریابی ویدئویی زنده

ه��دف اصلی ما در مقاله کنونی بررس��ی بهتری��ن راهکارها برای جل��ب نظر مخاطب 
هدف از طریق بارگذاری ویدئوهای زنده بود. نکته مهم در این بخش توجه به شبکه های 
اجتماع��ی پرطرفدار اس��ت. فقط در این صورت امکام تعامل س��ازنده ب��ا مخاطب هدف 

فراهم خواهد شد. 
بی تردید بازاریابی در دنیای دیجیتال دشواری های بسیار زیادی دارد. آگاهی از وضعیت 
ش��بکه های اجتماعی در این میان برای جلب نظ��ر آنها مهم ترین نکته در تعامل بهینه با 

مخاطب هدف و بازاریابی تاثیرگذار محسوب می شود. 
blog.hubspot.com :منبع

ابزارهای اساسی برای بازاریابی در اینستاگرام

ام��روزه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. مزی��ت اصل��ی ش��بکه های اجتماع��ی تنوع آنه��ا در مقیاس 
گس��ترده اس��ت. امروزه برندها براساس نیازش��ان اقدام به بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماعی محتلف می کنند. بدون تردید بازاریابی در 
فضای پلتفرم های آنالین بدون ابزارهای مناس��ب دش��واری زیادی 
خواهد داش��ت. امروزه برندهای مختلف در زمینه بازاریابی آنالین از 
ابزارهای متنوعی سود می برند. یکی از شبکه های اجتماعی مناسب 
برای بازاریابی اینس��تاگرام اس��ت. این پلتفرم دارای دامنه وسیعی 
از کاربران با س��لیقه های مختلف اس��ت بنابرای��ن تالش برای جلب 
توجه آنها اقدام مفیدی خواهد بود. آشنایی با چنین ابزارهایی برای 
بازاریابی بهینه ضروری اس��ت. هدف اصلی م��ا در مقاله کنونی نیز 
بررسی برخی از ابزارهای مناسب برای بازاریابی در اینستاگرام است. 

1. پیکسالوپ: تبدیل تصاویر به انیمیشن
اپ پیکسالوپ )Pixaloop( یکی از ویرایشگرهای کاربردی برای 
بازاریاب ها محس��وب می ش��ود. مزیت اصلی این اپ رابط کاربردی 
س��اده و امکان اس��تفاده از س��وی تمام افراد بدون دانش بازاریابی 
و گرافیکی خاص اس��ت. ام��روزه کاربران در ش��بکه های اجتماعی 
به محتوای ویدئویی توجه بس��یار بیش��تری دارند بنابراین موفقیت 
در بازاریابی ویدئویی یکی از حورهای اصلی توس��عه برند محس��وب 

می شود. 
اپ پیکسالوپ به کاربران برای تبدیل تصاویر به انیمیشن های زیبا 
کمک می کند. به این ترتیب ش��ما بدون نی��از به پرداخت کمترین 
هزین��ه ای فرصت جلب نظ��ر مخاطب هدف با ویدئوه��ای کوتاه را 

خواهید داشت.
Later .۲: برنامه ریزی و زمان بندی محتوا

برنامه ریزی برای انتش��ار محتوا در زمانی مناس��ب اهمیت بسیار 
باالی��ی دارد. برخی از برندها امکان اس��تفاده از زمان های مناس��ب 
ب��رای تولید محتوا در ش��رایط عادی را ندارن��د. همین امر موجب 
انتش��ار محتوا از س��وی آنها در زمانهای نامناسب می شود. استفاده 
از اپ Later امکان زمان بندی و انتش��ار خودکار محتوا در بازه های 
دلخواه کاربران را فراهم می س��ازد. با استفاده از این ابزار شما دیگر 
نگرانی از بابت انتش��ار محتوا در زمان های مشخص نخواهید داشت. 
اس��تفاده از زمان های خال��ی در طول روز برای بارگ��ذاری محوا و 
تعیین ساعت مناسب برای انتشار دیگر آرزویی دست نیافتنی برای 

بازاریاب ها نیست. 
Linktr.ee .3: طراحی صفحه اصلی اکانت اینستاگرام

صفحه اصلی اکانت برندها در اینس��تاگرام تاثیر بس��یار زیادی بر 
روی مخاط��ب ه��دف دارد. یکی از نکات مه��م در این میان تالش 
برای اس��تفاده از جزئیات دقی��ق در زمینه بارگذاری عکس، نگارش 
Linktr. بیوگرافی و س��ایر بخش های شرکت است. استفاده از اپ

ee فرصت مناس��بی در اختیار برندها ب��رای طراحی منحصر به فرد 
صفحه اصلی اکانت خواهد گذاشت. 

ش��اید تنها نکته منف��ی در مورد این اپ نیاز ب��ه پرداخت هزینه 
برای استفاده است. البته در کاربرد نخست امکان بهره مندی از بازه 

رایگان ۱۰ روزه وجود دارد. 
4. آنفولد: استفاده از قالب های مدرن برای استوری

اپ آنفول��د )Unfold( یک��ی از ویرایش��گرهای حرف��ه ای برای 
بارگذاری محتوا در بخش استوری محسوب می شود. امروزه بسیاری 
از برنده��ا در تالش برای طراحی قالب های خ��اص برای بارگذاری 
اس��توری هس��تند. اپ آنفولد امکانات قالب توجه��ی در این زمینه 
فراهم می کند. مزی��ت اصلی این اپ ارائه قالب های متعدد در قالب 
آرش��یو و فراهم سازی ابزارهای مناس��ب برای طراحی قالب است. 
اس��تفاده از این اپ به طور کامل رایگان است. بنابراین نگرانی بابت 

پرداخت هزینه نخواهیم داشت. 
5. فینتزا: فروش حرفه ای در اینستاگرام

طراحی کمپین های بازاریابی در اینس��تاگرام نیازمند اس��تفاده از 
اطالعات کاربردی اس��ت. پلتفرم فینتزا )Finteza( امکانات بسیار 
زی��ادی از نظر آماری و داده ای در اختی��ار بازاریاب ها برای طراحی 
کمپی��ن می گذارد. با این حس��اب فرآیند بازاریابی برای ما بس��یار 
ساده تر خواهد شد. امروزه اس��تفاده از اطالعات مفید برای افزایش 
جذابیت کمپین های بازاریابی ضروری است بنابراین شما در طراحی 
کمپین های بازاریابی تان ناگزیر از اس��تفاده داده های معتبر هستید. 

در این میان نرم افزار فینتزا انتخاب مناسبی خواهد بود. 
socialmediatoday.com :منبع

ایستگاهبازاریابی کدام شبکه های اجتماعی برای بازاریابی ویدئویی مناسب  هستند؟

بازاریابی ویدئویی با محتوای زنده در شبکه های اجتماعی پرطرفدار
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 تکنیک های یافتن منبع اطالعاتی مناسب
در بازاریابی

بازاریابی فرآیندی اس��ت که داش��تن اطالعات و داده های درست، شما را در 
مسیر مناسبی قرار می دهد. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که اطالعات و داده ها 
اولین و مهمترین ابزار شما برای موفقیت هستند. تصور کنید شما برای کسب 
وکاری برنامه ریزی می کنید و قصد راه اندازی آن را دارید ولی اطالعات چندانی 
درباره آن ندارید. آیا در این ش��رایط امکان دارد که ش��ما در کس��ب و کار خود 
موفق باشید؟ آیا این امکان وجود دارد که بتوانید یک برنامه ریزی صحیح و دقیق 
داش��ته باش��ید؟ آیا می توانید مخاطبان و مشتریان اصلی خود را بشناسید؟ آیا 

می توانید رفتارهای مصرف کنندگان یا مشتریان خود را بشناسید؟
پاس��خ همه این س��وال ها خیر اس��ت. برای اینکه در این بخش ها بتوانید به 
درستی تصمیم گیری و اقدام کنید به اطالعات و داده های موثق و قابل اعتمادی 
نیاز دارید. عالوه بر این از نظر مش��اوره بازاریابی، حال که متوجه شدیم داشتن 
اطالعات و داده های درست و دقیق تا چه اندازه برای بازاریابی ضروری است باید 
به این فکر کنیم که از چه طریقی می توانیم این داده های دقیق و قابل اعتماد را 
به دست آوریم. در این مقاله به روش ها و تکنیک هایی که می توانید این اطالعات 

را به دست آورید می پردازیم.
یک( اطالعات دست اول پیدا کنید

معموالً اینترنت را اف��راد به عنوان منبع اصلی جمع آوری اطالعات می دانند 
و به محض مواجه ش��دن با موقعیت های مختلف یا برخورد با س��واالتی، سریعاً 
به سراغ اینترنت رفته و سعی می کنند اطالعات موردنیاز خود را از آنجا کسب 
کنن��د. با اینکه این یک واقعیت اجتناب  ناپذیر اس��ت ک��ه گوگل یکی از منابع 
اطالعاتی گسترده در دنیای امروزی است اما آیا می توان به این اطالعات به طور 
کامل اکتفا کرد و خود را بی نیاز از کسب اطالعات دست اول بدانیم؟ قطعاً خیر.

برای اینکه هر ش��رایطی با ش��رایط دیگر متفاوت است و برای مدیریت بهتر 
کس��ب و کار باید اطالعاتی که مختص کسب و کار خودمان است به اطالعات 
و داده های دست اول نیاز داریم. یعنی اطالعاتی که مختص شرایط و موقعیت 
خودمان ، کسب و کار و مشتریان مان باشد نیاز داریم. برای به دست آوردن این 
اطالعات دست اول، اطالعات و گزارش های فروش شما بهترین منبع اطالعات 
دس��ت اول هس��تند. ش��ما از طریق این گزارش می توانید تاریخ فروش، تعداد 
کاالهای فروخته شده، نوع کاالهایی که کمترین یا بیشترین فروش را داشتند، 
مشتریانی که بیشترین محصول را خریداری کرده اند به اطالعاتی که مربوط به 

کسب و کار خودتان است دست پیدا کنید.
دو( هوشیاری نسبت به اطالعات غلط

رس��انه های اجتماعی به عنوان یکی از منابع کسب اطالعات تبدیل شده اند. 
فرض کنید اطالعات زیادی هم از این ش��بکه ها می توانید به دست آورید؛ اما تا 
چه اندازه می توانیم به اطالعات این ش��بکه ها اکتفا کنیم؟ قطعاً دنیای مجازی 
و ش��بکه های اجتماعی به همان اندازه که می توانند به ارتباطات کمک کنند و 
اطالعاتی را به ما بدهند ولی به همان اندازه نیز نمی توان به اطالعات آنها اکتفا 
کرد چراکه ممکن است افراد زیادی با حساب های کاربری جعلی در این شبکه ها 

باشند یا اینکه اطالعاتی که منتشر می کنند اطالعات درست و دقیقی نباشد.
) )Google Analytics سه( استفاده از داده های گوگل آنالیتیک

می  توانید از گوگل آنالیتیک برای کسب اطالعاتی نه فقط مربوط به مشتریان 
خود بلکه تمامی افرادی که در وب سایت طراحی شده شما یا سایت های دیگر 
به دنبال جست وجوی محصول شما هستند به دست آورید. این اطالعات به شما 
کمک می کند یک داده مناسب و قابل اعتماد از میزان تقاضا یا سلیقه مشتریان 

خود به دست آورید.
qmpmarketing :منبع

3 توصیه برای جلوگیری از خستگی مفرط 
کارمندان حین دورکاری

کارمندانی که از خانه کار می کنند، در مقایسه با محل کار بیشتر در معرض 
خستگی مفرط قرار دارند. به همین دلیل مدیران باید مراقب نشانه های این 
نوع خس��تگی بوده و با انجام چند کار ساده از دچار شدن کارمندان به آن 
جلوگیری کنند. »ریچارد بارتون«)Rich Barton(، مؤس��س پلتفرم های 
Zillow. Expedia و Glassdoor اخی��راً در گفت وگوی��ی ب��ا س��ایت 
GeekWire در مورد خطرات خستگی مفرط کارکنانی که به خاطر شیوع 
ویروس کرونا از خانه کار می کنند صحبت کرده اس��ت.  بارتون با اشاره به 
اینکه یکی از بزرگترین خطرات کار کردن از خانه اضافه کاری بیش از حد 
اس��ت، به مدیران و کارفرمایان چند توصیه کرده که به کمک آنها می توان 

کارمندان را به فاصله گرفتن از کار و رفع خستگی تشویق کرد.
1. به همه کارمندان یک روز مرخصی اضافه دهید

بارتون می گوید او و دیگر مدیران طی ویدئوچت ها متوجه خستگی بیش 
از حد در بیش��تر اعضای تیم ش��ده بودند به همین دلیل مدیران تصمیم 
گرفتند به همه کارکنان یک روز مرخصی بیشتر بدهند. آنها از اعضای تیم 
خواس��تند تا همه در یک روز مش��خص به مرخصی بروند تا فشار کار روی 
دوش برخی کارمندان نیفتد. نکته مهم اینکه مدیران هم مرخصی گرفتند تا 
با این کار تک تک اعضا پس از مرخصی سر حال و قبراق کار را شروع کنند.

۲. ویدئوکنفرانس ها را با 5 دقیقه تأخیر شروع کنید
 ،)Matt Mullenweg( »بارتون می گوید این توصیه را »مت مولنوگ
خالق وردپ��رس و مدیرعامل ش��رکت »اتوماتی��ک )Automattic( که 
کارمندانش همیش��ه دورکار هستند، به او کرده است. به گفته او کارکنانی 
که تمام طول روز را در ویدئوکنفرانس ها سپری می کنند، جدا شدن از وب 
کم برای شان بسیار سخت می شود و تمایل کمتری به دستشویی رفتن یا 
نوش��یدن قهوه پیدا می کنند. بارتون می گوید: »به نظر می رس��د در دنیای 
واقعی، ترک کردن اتاق کنفرانس و دستشویی رفتن نسبت به دنیای مجازی 
از لحاظ اجتماعی بیشتر جا افتاده است. مردم احساس می کنند باید حتماً 
در تمام اوقات در مالقات مجازی حضور داشته باشند. به گفته او مالقات های 
حضوری باید نیم س��اعت تا حداکثر یک ساعت باشند و کنفرانس بعدی با 
پنج دقیقه تأخیر ش��روع شود تا کارمندان نیازهای خود را برطرف کرده و 

پیش از شروع آن احساس راحتی کنند.
3. برخی جلسه ها را فقط به شکل صوتی برگزار کنید

استیو جابز، مدیرعامل فقید اپل مالقات کردن با دیگران حین قدم زدن را 
به کنفرانس هایی که در اتاق برگزار می ش��وند ترجیح می داد. تحقیقات نشان 
می دهند که مدیرعامل س��ابق اپل تصمیم درس��تی می گرفته است. بارتون 
می گوید اگر می خواهید فقط با یک نفر جلسه بگذارید و احتیاجی به نمایش 
دادن نمودارها و یادداش��ت برداری ندارید، بهتر اس��ت مالقات را فقط صوتی 
برگ��زار کنید. با این کار ه��ر دو طرف می توانند حین صحبت کردن قدم هم 
بزنند. تماس صوتی کارکنان را تشویق می کند تا کمی تحرک داشته باشند که 

هم از استرس آنها کم می کند و هم اجازه می دهد تا کارشان را انجام دهند.
Inc/digiato :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1۲86073290 www.forsatnet.ir

اگر کارآفرین هستید و فرزندان خردسال دارید، احتماال بیشتر انرژی 
خ��ود را صرف کار و تجارت تان می کنی��د و از اینکه نمی توانید زمان و 
انرژی کافی به فرزندان و خانواده خود اختصاص دهید، شکایت دارید.

 الزم نیس��ت که  تا این حد میان کار و زندگی شخصی تان اصطکاک 
وجود داش��ته باش��د. در حقیقت، می توانید فرزندان ت��ان را هم درگیر 
کس��ب و کار خود کنید. به این ترتیب نه تنها زمان بیش��تری را در کنار 
فرزندان ت��ان خواهید بود، بلکه آنها می توانند در این مس��یر درس های 

ارزشمندی  را از شما بیاموزند.
رشد و پرورش یک کارآفرین کوچک ارزشمند است.

برای لحظه ای فکر کنید که چقدر می توانس��تید موفق باش��ید اگر در 
سن پایین با کارآفرینی آشنا می شدید. انجام فعالیت های کارآفرینانه در 
س��ال های رشد شما می توانست بسیار باارزش باشد . هنوز هم دیر نشده 
می توانید این هدیه ارزش��مند را ب��ه فرزندان تان اهدا کنید. در اینجا به 
چند مزیت بالقوه که فرزندان تان می توانند از تجربه کارآفرینانه شما به 

دست آورند، اشاره می کنیم:
1. تمرین عملکرد بهتر

کودکان خردسال وقتی در آینده کاری شان زمانی عملکرد بهتری خواهند 
داشت که اوال، تجربه اداره کردن اولین شغل را داشته باشند. مثال پرونده ها 
را مرتب کنند، نامه  ها را به طور مرتب در پاکت نامه ها قرار دهند یا چمن ها 
را کوتاه کنند و پارکینگ منزل را بش��ویند. چراکه درک میزان س��ختی و 

چالش های کار زمانی است که کودک در بطن آن قرار بگیرد.
دوم��ا و ش��اید مهمت��ر اینکه پدر و م��ادر موثرترین ف��رد در زندگی 
فرزندان شان هستند. پس با رفتار خود سخت کار کردن و لذت بردن از 

آن را خیلی عادی نشان دهید.

۲. قدردانی بیشتر از پول
یکی از بزرگترین مزایای آموزش کارآفرینی به فرزندان این اس��ت که 
قدر پول را بیش��تر بدانند. شاید اگر به کودکان بگویید که پول هم مثل 
گیاهان از زمین رش��د می کند، بعضی از آنها باور کنند، اما بچه هایی که 

با کسب و کار آشنایی دارند بهتر می دانند که این گونه نیست.
»فیونا کرکپاتریک پارس��ونز«، یک بازاریاب حرفه ای که از سن کم به 
کارآفرینی آشنا بود، می گوید: »آنچه بیشتر به من کمک کرد این است 
که من تقریبا از ۱۰ س��الگی همیشه به نوعی پول خودم را درمی آوردم. 
پیامی که من به عنوان یک کودک دریافت کردم این بود که اگر چیزی 
می خواهی، باید دس��ت به کار ش��وی و تالش کنی که چطور آن را به 
دس��ت آوری. من هرگز انتظار نداش��تم والدینم بیش از چیزهای اولیه 
چی��ز دیگری برایم تهی��ه کنند. آموختن به خود متک��ی بودن، باور به 

خالقیت و تشویق برای بهتر شدن، یک هدیه ایده آل است.«
3.ترغیب به تفکر خالقانه

شروع و توسعه کسب و کار آسان نیست. به ناچار مشکالتی به وجود 
می آی��د که رفع ک��ردن آنها و تداوم حرکت در جهت درس��ت، برعهده 
شماست. به جای پنهان کردن چالش ها و حتی شکست ها از فرزندتان، 
باید آنها را مس��تقیماً در جریان آنچه اتفاق می افتد، قرار دهید. در واقع 

با این کار به آنها نشان می دهید که تفکر خالقانه چگونه است.
4. پیشرفت در مهارت های ارتباطی

برخی از کودکان اهل رفت و آمد و بیرون رفتن هس��تند، اما بیش��تر 
کودکان خردس��ال در مواجهه با بزرگس��االن و یا افراد ناآشنا، خجالتی 

هستند.
زیبایی کار در کس��ب و کار کوچک این است که شما مجبور هستید 
روزانه با افراد ناآشنا تعامل برقرار کنید. این امر باعث افزایش چشمگیر 
مهارت های کودک می شود و در بیشتر موارد او را به یک فروشنده عالی 

در زمان بزرگ سالی تبدیل می کند.

5. برنامه ریزی و دستیابی به هدف
برنامه ری��زی و دس��تیابی به اهداف چیزی نیس��ت که ب��ه راحتی در 
بس��یاری از کودکان ایجاد ش��ود. بچه ها به اینکه کاری را سریع شروع 
کنند ولی بعد آن را نیمه تمام رها کنند، عادت دارند. آنها در جایی بین 
ش��وق ماجراجویی و خوشحالی از اتمام کار و نتیجه گیری از آن خسته 

می شوند و حس رسیدن به هدف را از دست می دهند.
خوش��بختانه، تحقیقات نشان می دهد که مکالمه و تعامل منظم بین 

والدین و فرزندان در این مسیر به کودکان کمک می کند.
در نتیجه، آنها بهتر می توانند بین رفتارهای فعلی خود و اهداف آینده 
ارتباط برقرار کنند بنابراین اگر وقت بیشتری را با فرزندان خود در یک 
محیط کارآفرینانه بگذرانید، جایی که اهداف مشخص باشد و در جهت 
رسیدن به اهداف اقدامات قابل درکی برای کودک صورت گیرد، در واقع 

فرصت بهتر شدن را به فرزند خود داده اید.
۶. تشویق به همکاری و مسئولیت پذیری:

چالش��ی ک��ه بس��یاری از کارآفرینان ب��ا آن روبه رو هس��تند، یافتن 
روش های متناس��ب با س��ن ک��ودکان برای مش��ارکت آنه��ا در انجام 
کارهاس��ت. بدیهی است که کودکان بس��یار کوچک نمی توانند کارهای 
پیچیده و س��اختاری را انجام دهند، ام��ا از اینکه هنگام انجام کار کنار 

شما هستند، احساس می کنند سهمی در انجام آن کار دارند.
هرچه بزرگتر می ش��وند، می توانید به آنها مس��ئولیت بیشتری بدهید 
و حت��ی آنها را برای ورود به کس��ب و کار آم��اده کنید. اگر این چیزی 
اس��ت که شما و فرزندان تان می خواهید، به یک برنامه حرفه ای احتیاج 
ندارید. بهترین آموزشی که می توانید به فرزندان خود بدهید، این است 
که به آنها فرصت مشاهده و حتی مشارکت در انجام وظایفی که به  طور 
روزانه انجام می دهید را بدهید. این وظایف روزانه مهارت هایی از زندگی 
را به آنها یاد می دهد که هیچ کدام از همس��االن آنها برای س��ال ها با آن 

روبه رو نخواهند شد.

توانایی برقراری ارتباط خوب از جمله ویژگی هایی است که یک مدیر 
موف��ق باید از آن بهره مند باش��د. طرز حرف زدن و اس��تفاده از کلمات 
مناس��ب تاثیر زیادی در این مس��اله دارد. با ما همراه باش��ید تا به شما 

بگوییم مدیران موفق از چه کلماتی بیشتر استفاده می کنند.
مدیران موفق و باتدبیر به این باور رس��یده اند که اس��تفاده از کلمات 
درس��ت و انگیزه بخش روی افزایش کارایی کارمندان و بهبود ش��رایط 
ش��رکت تاثیر دارد. وقتی مدیری از کلمات مثبت و مناس��بی اس��تفاده 
کند، حس خوبی بین کارمندان ایجاد می ش��ود و بعد از مدتی آنها هم 

انگیزه استفاده از این کلمات را پیدا می کنند.
در ادام��ه  مقاله، 8 کلم��ه ای که مدیران موفق زیاد ب��ه کار می برند را نام 

می بریم:
پاداش

کلمه  پاداش، بهترین کلمه ای اس��ت که یک مدیر می تواند اس��تفاده 
کند، چون سرش��ار از انرژی و حس مثبت است. وقتی کارمندی موفق 
می ش��ود پروژه  در دس��ت را زودت��ر از زمان تعیین ش��ده تحویل دهد، 
اس��تفاده از کلمه  پاداش توس��ط مدیر نش��ان از حمایت و پشتیبانی او 
از آن ف��رد خواه��د بود. عالوه بر آن، کلمه  پ��اداش روی افزایش حقوق 
دریافت��ی آن کارمن��د تاکید دارد که این هم به نوب��ه خود تاثیر مثبت 

فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

امتیاز
شاید فکر کنید کارمندان یک شرکت یا سازمان در حال انجام بازی ورزشی 
نیستند که از کلمه  امتیاز در مورد آنها استفاده می کنید، اما باید بگوییم استفاده 
از کلمه امتیاز بعد از اینکه فردی درباره یک فروش خوب یا استخدام کارمندی 
جدید حرف می زند، راهی مطمئن برای ایجاد یک رابطه خوب با آن فرد است. 
کلمه امتیاز خوشحالی و قدردانی شما از موفقیت این افراد را هم نشان می دهد.

موفق
اس��تفاده از کلمه  موفق احساس خوب و مثبتی را روی روند مکالمات 
ایج��اد می کند. ی��ک مدیر با اس��تفاده از کلمه  موفق ب��ه کارمند خود 
می فهماند کار بزرگی انجام داده است و کار او در پیشرفت شرکت نقش 
بسزایی خواهد داشت. بدون شک هر کارمندی با اطالع از رضایت مدیر 

خود، خوشحال می شود.
فوق العاده

یک��ی دیگر از کلم��ات فوق العاده ای که مدیر می تواند اس��تفاده کند، 
فوق العاده اس��ت. وقتی کارمندی وظیفه  خود را به بهترین وجه ممکن 
انجام می دهد، کلمه  فوق العاده نش��ان دهنده آگاهی مدیر از توانایی های 

آن فرد در برقراری ارتباط موفق و تاییدکننده قدردانی مدیر است.
عالی بود

رهبران موفق با استفاده از عبارت »عالی بود« احساس درونی خود را 

نشان می دهند. »عالی بود« عبارت کوتاه اما دلنشینی است که موفقیت 
یک فرد را به بهترین نحو ممکن تایید می کند و به کس��ی که این کار 
را انجام داده اس��ت یادآوری می کند دارایی ارزشمندی برای شرکت به 

حساب می آید.
قهرمان

وقت��ی کارمن��دی به مرحله باالیی از موفقیت دس��ت پی��دا می کند، 
قهرم��ان بهترین واژه ای اس��ت که ی��ک مدیر می تواند از آن اس��تفاده 
کند. قهرمان به معنای دارا بودن ویژگی و توانایی فوق العاده ای اس��ت و 

می تواند تیم و عملکرد آنها را در یک پروژه توصیف کند.
هیجان زده

کارمن��دان نیاز دارند از احس��اس مدیر خود مطلع ش��وند. اینکه یک 
مدی��ر به کارمندان خود بگوید هیجان زده اس��ت، امی��دواری را در آنها 
افزای��ش می دهد. ای��ن هیجان به خاطر پیش��رفت کارمندان و عملکرد 

عالی آنها به وجود آمده است و مدیر بر این مساله واقف است.
قابل احترام

قاب��ل احت��رام یکی از کلماتی اس��ت که مدیران موف��ق خیلی از آن 
استفاده می کنند. این کلمه میزان اعتبار و ارزش یک کارمند را توصیف 

و در محیط کاری معجزه می کند.
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مدیران موفق بیشتر از چه کلماتی استفاده می کنند؟
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ق��م - خبرنگار فرصت امروز: محمدجواد محرابی با اش��اره به اینکه 
مطبوعات و رس��انه های قم در بحران کرونا نمره قبولی گرفتند، افزود: 
در وضعیت ش��یوع ویروس کرونا در قم، اهالی رسانه در میدان رسانه 
حضور جدی داش��تند و در این ش��رایط مجاهدانه پای عمل آمدند و 
آن ها توانستند ضمن مدیریت سنگ اندازی ها و حواشی رسانه ای پاسخ 
محکم و مناس��بی برای آن ها داشته باشند. محمدجواد محرابی معاون 
مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم، در گفت وگو 
یی ، با اشاره به اینکه از روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا در ایران 
و در ش��هر مقدس قم، قرارگاه رس��انه ای به همت اداره کل فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی قم و با همکاری اهالی رس��انه آغاز به کار کرد، گفت: 
قرارگاه رس��انه جهت مقابله با ویروس کرونا در ایران در حوزه رس��انه 
فعالیت خود را آغاز کرد. وی افزود: با توجه به اینکه شناس��ایی اولین 
مورد مبتال به این ویروس در قم کشف و اطالع رسانی شد، نشراکاذیب 
و هجمه های س��نگین علیه این ش��هر مقدس را پیش بینی کرده و در 
این وضعیت، ضمن توجه به اولویت  بندی در اطالع رس��انی اخبار، خط 
مشی قرارگاه رسانه مشخص شد. معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی قم با اشاره به اینکه اهالی رسانه در وضعیت 
ش��یوع ویروس کرونا دوش��ادوش جهادگران حوزه سالمت، رزمندگی 
کردند، بیان کرد: با ایجاد یک قرارگاه رسانه، انسجام رسانه ای موفق و 
چش��مگیر در بین اهالی مطبوعات قم به وجود آمد و  آن ها در زمینه 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در خصوص راهکارهای مقابله با 
بیماری و پروتکل های بهداشتی مورد نظر کارشناسان حوزه سالمت و 

پزشکی خوش درخشیدند.
وی با اشاره به اینکه مطبوعات و رسانه های قم در بحران کرونا نمره 
قبولی گرفتند، افزود: در وضعیت ش��یوع وی��روس کرونا در قم، اهالی 
رسانه در میدان رسانه حضور جدی داشتند و در این شرایط مجاهدانه 

پ��ای عمل آمدند و آن ها توانس��تند ضمن مدیریت س��نگ اندازی ها و 
حواش��ی رسانه ای پاس��خ محکم و مناس��بی برای آن ها داشته باشند. 
محراب��ی با اش��اره به اینکه نظارت بر نش��ر اخبار مرب��وط به ویروس 
کرون��ا از کانال های مختلف در فضای مجازی با جدیت رصد می ش��د، 
اظهار کرد: برخی از کانال های رس��انه ای و خب��ری در فضای مجازی 
با عضوهای بس��یار باال، که از س��از و کار قانون��ی تبعیت نمی کردند و 
مس��تقل و بدون حمایت ارشاد فعال بودند، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی قم از آن ها دعوت به عمل آورد تا دوره خبرنگاری حرفه ای را 
آموزش دیده و در ذیل قانون، مجوز فعالیت برای آن ها صادر شود و به 
صورت قانونی و با داشتن مجوز پایگاه یا نشریه خبری، فعالیت خود را 
آغاز کنند. وی یادآور شد: در شرایط شیوع ویروس کرونا در قم، اداره 
کل ارش��اد و فرهنگ اس��المی برای جلوگیری از نش��ر اخبار نادرست 
و تش��ویش اذه��ان عمومی، نظارت ج��دی بر کانال های ش��بکه های 

اجتماعی و فضای مجازی داشت.
پیشنهاد طراحی سامانه جامع و منظم از سوی ارشاد قم در راستای 

حذف نشست های خبری گزینشی در استان
محمدجواد محرابی گفت: در ش��یوه نامه تدوین ش��ده در ش��ورای 
اطالع رسانی استان، پیشنهاد طراحی سامانه ای منظم و منسجم داده 
ش��ده اس��ت و در صورت اجرا، در این س��امانه تمام رسانه های دارای 
مجوز ثبت ش��ده و نهادهای مربوطه جهت برگزاری نشس��ت خبری، 
ضمن مقرر کردن روز و س��اعت برنام��ه، دعوتنامه های خبری خود را 

صرفا برای رسانه های دارای مجوز ارشاد ارسال می کنند.
محمدجواد محرابی معاون مطبوع��ات و تبلیغات اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی قم در گفت وگویی ، در خص��وص گالیه های برخی 
از اهالی رس��انه نس��بت به برگزاری نشس��ت های خبری گزینشی در 
اس��تان، بیان کرد: در شورای اطالع رسانی استان شیوه نامه ای در ۱2 
ماده و بند تبیین ش��ده و به تمام دستگاه های دولتی از طریق معاون 
سیاس��ی و امنیتی استاندار قم، ابالغ شده است و یکی از بندهای این 
ش��یوه نام��ه در حمایت از حفظ حرمت اهالی رس��انه، مرتبط با نحوه 
برگزاری نشست های خبری ادارات و نهادهای دولتی مختلف استانی 
ب��ا اصحاب رس��انه و دعوتنامه های خبری اس��ت. محرابی گفت: یکی 
از اش��کاالت حوزه نشس��ت خبری، برگزاری همزمان چندین نشست 
خبری توس��ط نهادهای مختلف استانی در یک روز و یک ساعت بود، 
لذا برای رفع این مش��کل، در شیوه نامه ابالغ شده، طراحی سامانه ای 
منظم و منس��جم را پیشنهاد داده ایم تا در این سامانه تمام رسانه های 
دارای مج��وز ثبت ش��ده و نهادهای مربوطه جهت برگزاری نشس��ت 
خبری، ضمن مقرر کردن روز و س��اعت موع��د برنامه، دعوتنامه های 

خبری خود را برای رسانه های دارای مجوز ارشاد ارسال کنند.
وی یکی دیگ��راز بندهای مهم این طرح را حف��ظ کرامت وجایگاه  
اصحاب رس��انه برای دعوت به نشس��ت خبری ها  ونحوه تقدیر از آنها 

دانست وابراز امیدواری کرد ، طرح مذکور تاپایان سال اجرایی شود.

تبری��ز – ماه��ان فالح: اس��تاندار آذربایج��ان ش��رقی از تکمیل و 
بهره برداری ۶8 پروژه مهم استان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: 
اولویت اصلی ما تکمیل پروژه های نیمه تمام در اس��تان است و بر این 
اس��اس پیش از تکمیل این پروژه ها هیچ یک از دس��تگاه های دولتی، 
ح��ق اجرای پ��روژه جدید و جذب نیرو نداش��ته و با تم��ام توان باید 
برای حفظ وضعیت موجود تالش ک��رد. دکتر محمدرضا پورمحمدی 
در جلس��ه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، بر ضرورت صرفه جویی 
در هزینه های دس��تگاه های اجرایی، گفت: کمب��ود منابع مالی دولت 
به دلیل قطع وابس��تگی اقتصاد کش��ور به نف��ت از جمله موضوعاتی 
اس��ت که ضرورت این امر را بیش از پیش نمایان می کند. وی، شیوع 
بیماری کرونا و ضرورت مقابله بی امان برای ریش��ه کن کردن آن را از 
دیگر دالیل مشکالت مالی دولت برشمرد و گفت: این موضوع در حال 
حاضر اصلی ترین اولویت دولت اس��ت. اس��تاندار آذربایجان ش��رقی از 

افزایش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های اس��تان در سال جاری 
نسبت به سال گذشته و در مقایسه با استان های دیگر خبر داد و افزود: 

شرایط ایجاد شده در کشور به دلیل بیماری کرونا، مانع طرح بودجه و 
رایزنی های نمایندگان استان برای افزایش سهم استان از بودجه کشور 
ش��د. پورمحمدی با انتقاد از عدم تناس��ب بودجه اس��تان با جمعیت 
و سایر ش��اخص های توس��عه ای، گفت: پنج درصد جمعیت کشور در 
آذربایجان شرقی ساکن هستند؛ ولی بودجه استان کمتر از پنج درصد 
بودجه کش��ور است که امیدواریم این نس��بت در بودجه سال آینده و 
با تالش نمایندگان اس��تان متعادل تر شود. وی با تاکید بر برنامه ریزی 
برای افزایش مشارکت اجتماعی و میزان سرمایه گذاری های اقتصادی 
در اس��تان، افزود: باید به فکر تعریف منابع درآمدی جدید در اس��تان 
باش��یم وگرنه با اعتب��ارات فعلی، وضعیت چن��دان مطلوبی در اجرای 
برنامه ها و پروژه ها نخواهیم داش��ت. در این جلس��ه روس��ای کارگروه 
تخصصی فرهنگی و اجتماعی و کمیته های آفندی و تحقیق و پژوهش 

نیز به تبیین اهداف و اولویت های خود در سال جاری پرداختند.

اصفهان – قاس��م اس��د: دکتر مهدی طغیانی نمایندۀ مردم 
اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی، ضمن بازدید از شرکت 
پاالی��ش نفت اصفه��ان  و دیدار با مدیرعام��ل و معاونین این 
ش��رکت و  با بیان اینکه نزدیک به نیمی از اقتصاد اس��تان را 
بخش صنعت در برگرفته اس��ت، تصریح کرد: شرکت پاالیش 
نفت اصفهان  ازجمله مجموعههایی است که جایگاه مهمی در 
تولید و اقتصاد کشور دارد. ازاینرو اعتقاد ما بر این است که این 
شرکت میتواند با عنایت به ظرفیتهای موجود، در زمینۀ توسعه 
و جذب نیروهاي بومي اس��تان  نیز بیش از پیش نقش��آفرین 
باش��د. طغیانی در ادامه، ضمن قدردانی از دستاوردها و تالش 
مدیران و ش��رکت پاالیش نفت اصفهان  اظهار داشت: به نوبۀ 
خود از مدیران و کارگران عزیز این ش��رکت تش��کر میکنم و 
به ایش��ان خدا قوت میگویم؛ چراکه این عزی��زان در واقع در 
خط مقدم جبهۀ تولید و ایجاد ارزش در اقتصاد کشور مشغول 

فعالیتاند. این نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرد: نمایندگان مجلس براس��اس رسالتی که بر دوش 
دارند، هر جا که نیاز به اصالح قوانین و رفع موانع قانونی تولید 
باشد، از هیچ همکاری و تالشی مضایقه نمیکنند و بهگونهای 

عمل خواهند کرد که موانع داخلی و تحریمها نتواند به صنایع 
و اقتصاد کشور آسیب برساند. در این بازدید، مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان  نیز با ارائۀ گزارش��ی از عملکرد شرکت  
گفت: خرسندیم که در سالی که به فرمودۀ مقام معظم رهبری 
»جهش تولید« نامگذاری شده است،واحد تصفیه گازوئیل به 
بهرهبرداری خواهد رس��ید و به شعار سال جامۀ عمل خواهد 
پوش��اند. مرتضي ابراهیم��ي از رعایت پروتکله��ای مربوط به 
بیماری کرونا و استمرار افزایش تولید در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در این شرایط سخت بهعنوان یکی دیگر از مهمترین 

دستاوردهای مهم شرکت یاد کرد.
وی  ضم��ن قدردانی از زحم��ات تمامی نمایندگان مجلس 
در ادوار گذشته خاطرنشان کرد: بي تردید قوۀ مقننۀ کشور و 
بهطور مشخص مجلس شورای اسالمی میتواند بیش از پیش 

یاریرسان بخش صنعت کشور باشد.

اهواز – ش��بنم قجاون��د: مدیر بازار برق ش��رکت برق منطقه 
ای خوزس��تان گفت: پیک اردیبهش��ت ماه س��ال جاری ۶۴8۴ 
مگاوات بوده که نس��بت به پیک بار در مدت مش��ابه سال قبل 
حدود ۳/۵ درصد افزایش داش��ته است . فرامرز شادفر بیان کرد: 
انرژی مصرفی در دو ماهه اول س��ال 99 برابر با ۴87۵ گیگاوات 
ساعت بوده است که نش��ان دهنده حدود 2/۳۳ درصد افزایش 
مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل می باشد. وی 
افزود: کل تولید برق استان در دو ماهه اول سال ۶2۰۵ گیگاوات 
س��اعت بوده که س��هم نیروگاه های برق آبی در این مدت برابر 
287۴ گیگاوات ساعت )معادل ۴۶ درصد( و سهم نیروگاه های 
حرارتی و سیکل ترکیبی برابر ۳۳۳۱ گیگاوات ساعت )معادل ۵۴ 
درصد( کل انرژی تولیدی بوده است. مدیر بازار برق شرکت برق 

منطقه ای خوزستان تصریح کرد: از ۳۳۳۱ گیگاوات ساعت برق 
تولیدی نیروگاه های گازی و حرارتی ۴۴ درصد توس��ط بخش 

دولتی ) نیروگاه رامین و ماهش��هر( و ۵۶ درصد توس��ط بخش 
خصوصی )نیروگاه های زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر( 
تولید ش��ده است. شادفر ادامه داد: نیروگاه های حرارتی و گازی 
استان در این دوره به طور متوسط در هر روز حدود ۵۴ گیگاوات 
س��اعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند. وی با بیان اینکه 
شرکت برق منطقه ای خوزستان تمهیدات الزم جهت تامین برق 
مطمئن و پایدار را برای کلیه مش��ترکین درتمامی فصول سال 
فراهم کرده، اضافه کرد: به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی، ضرورت مدیریت مصرف برق 
و جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج مصرف ساعت )۱۴ 
تا ۱7 و 2۱ تا 2۳( به سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف 

کنندگان امری الزم و ضروری می باشد.

س��اری – دهق��ان:  آقای دکتر محمدابراهیم یخکش��ی مدیرعامل آب 
منطقه ای مازندران در جمع کارگروه شورای ترویج ایثار و شهادت استان 
گفت: انج��ام خدمات در حوزه ایثارگران برای هری��ک از ما یک توفیق و 
افتخار است اما چیزی که وظیفه ماست خدمت شایسته و بایسته متناسب 
با شأن ایثارگران و آنچه که قانون تکلیف کرده است می باشد.    مدیرعامل 
آب منطقه ای مازندران با تأکید بر اینکه همه ما به ویژه مسئولین ایثارگران 
دس��تگاه ها با تمام توان به این قشر خدمت کنند گفت: واقعیت این است 
در دیدار مکرری که با خانواده معظم ش��هدا و ایثارگران در س��طح استان 
داریم در هیچ موردی س��راغ نداریم که اینها مطالبات مادی داشته باشند. 
لذا ما ضمن اجرای دقیق قانون باید دغدغه های این قشر عزیز را همواره 
مدنظر قرار دهیم. رئیس هیأت مدیره آب منطقه ای مازندران به اشاره به 
ترکیب نیروی انسانی دس��تگاه های اداری و اجرایی گفت: در گذشته دو 

سوم نیروی انسانی شرکت آب منطقه ای مازندران نیروهای ایثارگر بودند 
اما امروز بسیاری از آنها به افتخار بازنشستگی نائل شدند و لذا شرایط تغییر 

یافته و آنچه مهم است ارائه مدل و الگویی که بتواند فرهنگ ایثار و شهادت 
را در دس��تگاه های خدمت رسان نهادینه کند و مطالبات به حق خانواده 
معظم ش��هدا و ایثارگران را جاری و س��اری نماید. در ادامه آقای مهندس 
ریاحی مش��اور استاندار در امور ایثارگران با ابراز رضایت از عملکرد بخش 
ایثارگ��ران آب منطق��ه ای مازندران به وظایف این کارگ��روه و اهداف آن 
پرداخت و گفت: تالش کارگروه ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در مجموعه 
دس��تگاه اداری و اجرایی استان است. لذا با برنامه ریزی هایی که به عمل 
آمده کارگروه های متعددی در زیرمجموعه ش��ورای امور ایثارگران ایجاد 
ش��ده که تالش دارند تا برنامه های تدوین شده را در این بخش عملیاتی 
نمایند. از سویی این کارگروه که نقش ارزیابی دارد به دنبال همسان سازی 
و ایجاد وحدت رویه در عملکرد بخش ایثارگران دستگاه اجرایی استان بوده 

و ضمن پیگیری، فعالیت های هریک از این دستگاه ها را رصد می کند.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

اهالی رسانه قم دوشادوش مدافعان سالمت در بحران کرونا رزمندگی کردند

بودجه استان کمتر از پنج درصد بودجه کشور است

استاندار: پنج درصد جمعیت کشور در آذربایجان شرقی ساکن هستند

     نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی از پاالیشگاه اصفهان بازدید کرد

رشد 3/5 درصدی پیک برق خوزستان در اردیبهشت ماه

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران :
در صنعت آب و برق به دنبال مدلی که بتواند فرهنگ ایثار و شهادت را نهادینه و ترویج نماید هستیم

 تعمیرات دوره ای کمپرسورهای تاسیسات تقویت فشارگازخیرگو
به پایان رسید

بوش��هر- رض��ا حی��دری: عملیات تعمیرات اساس��ی تاسیس��ات تقویت 
فش��ارگاز خیرگو با تالش کارکنان منطق��ه ده عملیات انتقال گاز در کوتاه 

ترین مدت انجام و به شبکه انتقال گاز کشور بازگشت.
ب��ه گزارش روابط عمومی منطقه ده عملی��ات انتقال گاز، حمید خدری 
مدیرمنطقه با اشاره به این که تعمیرات اساسی تاسیسات انتقال گاز دارای 
حساسیت ویژه و ریسک باالی عملیات برخوردارمی باشد، گفت: همکاران 
عملیات��ی منطقه با بهره گیری تجارب فن��ی و نظارت فنی دقیق موفق به 
انجام تعمیرات اساسی سه دستگاه کمپرسورگاز تاسیسات تقویت فشار گاز 
خیرگو درمدت زمان ۱7 روز کاری ش��دند. وی  با بیان این که  تعمیرات اساس��ی نقش مهمی درجلوگیری از 
بروزحوادث ناخواسته وافزایش قابلیت اطمینان تجهیزات خواهد داشت، افزود: درطی تعمیرات یادشده اجزای 
کمپرس��ورها مورد بازرس��ی های فنی  قرارگرفته و معایبی که بر اثر کارکرد و ب��ه مرور زمان بر روی قطعات 
ایجاد ش��ده بودند برطرف گردید. مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گاز درادامه با اش��اره به این که پس ازانجام 
فرآیندهای تعمیراتی کمپروسورهای یادشده به صورت نرمال وارد شبکه انتقال گاز کشور شدند، توضیح داد: 
مهمترین مراحل تعمیراتی در این عملیات شامل؛ دمونتاژ، بازرسی تجهیزات، بررسی قطعات داخلی، تعویض 

قطعات معیوب و مصرفی می باشد.
به گفته خدری، دراین عملیات بالغ بر۴8۰۰ نفرس��اعت کار تعمیراتی ش��امل ۱۶۰۰ نفرس��اعت در بخش 
تعمی��رات تجهیزات ثابت و ۳2۰۰ نفرس��اعت نیزدربخش تعمیرتجهیزات دوارثبت گردید که خوش��بختانه با 
ی��اری خداون��د متعال و تجارب ارزنده همکاران، تمامی فعالیت ها با ایمنی بس��یار ب��اال و رعایت پرتکل های 

بهداشتی به انجام رسید. 
مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گاز درادامه نیز یادآور ش��د: همه مراحل انجام این عملیات درمس��یرعمل به 
ش��عاراقتصاد مقاومتی با اس��تفاده از ظرفیت های موجود داخلی و با همت مضاعف وکارشبانه روزی  نیروهای 
متخصص دربخش های مختلف عملیات ایستگاه ها، بازرسی فنی، HSE  وخطوط لوله به انجام رسیده است.

استان گلستان از سرویس اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری بهره مند 
خواهند شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: زیرساخت های مخابراتی در شهرستان های استان گلستان توسعه و ارتقاء 
یافته است.طی گفتگویی با آنه محمد ایزدی رئیس اداره طرح و نظارت شبکه دسترسی معاونت شبکه اقدامات 
انجام شده در زمینه توسعه شبکه مخابرات در استان تشریح شد.مهندس آنه محمد ایزدی با اشاره به همکاری 
دس��تگاههای اجرایی استان در توسعه فیبرنوری گفت : زیرساختهای مخابراتی در تمامی شهرستانهای استان 
ارتقاء یافته اس��ت.وی گفت : در شهرس��تان گرگان تمامی  ادارات کل اعم از دادگس��تری ها و فرمانداری ها 
،ش��رکت های خصوصی ، و همچنین در مس��یر اصلی  حد فاصل فلکه ش��هرداری تا اول س��ه راهی گلش��هر 
وهمچنین از س��ه راهی گلش��هر تا گلشهر 29 ،   بستر فیبر نوری ایجاد شده و مشترکین و متقاضیان جدید و 
قدیم آن نقاط اعم از تجاری ، مس��کونی و مجتمع های پزش��کی و آزمایشگاهی میتوانند از اینترنت پر سرعت 
بر بس��تر فیبر نوری ، س��رویس های اینترنتی را دریافت نمایند .رئیس اداره طرح و نظارت ش��بکه دسترسی 
درخصوص تغییر نوع خط مش��ترکین pcm گفت: در شهرس��تان گرگان و مسیرهای صیاد شیرازی ، عدالت 
88 ، روستای زنگیان ، باغ چهل ستون ، کارخانه شیر پگاه ، با تغییر تکنولوژی جدید و استفاده از کافو های 
GPON همراه با آزاد س��ازی ریموت های PCM ، بالغ بر ۱۵۰۰ مش��ترک از PCM به تلفن عادی تبدیل 
ش��ده که این اقدام نیز  با هدف ارائه خدمت بر بس��تر فیبر نوری انجام ش��ده اس��ت .وی همچنین از توس��عه 
زیرس��اختهای مخابراتی در شهرستان گنبد سخن گفت و افزود:با نصب کافو های جدید به تعداد ۱7 دستگاه 
کافو نوری در مرکز وحدت ، بستر اینترنت پرسرعت به تعداد مطلوب در این منطقه فراهم شده است .مهندس 
ایزدی از ارائه اینترنت پرسرعت بربستر فیبرنوری در خیابان طالقانی و مسیر خیابان امام خمینی)ره( ،دانش، 
حافظ ، بلوار دانشجو و دلگشا این شهرستان نیزخبرداد و گفت:  به موجب این اقدام  به تعداد کافی مشترک 
FTTH و VDSL در شهرستان گنبد از سرویس های مبتنی بردیتا استفاده خواهند نمود.رییس اداره طرح 
و نظارت ش��بکه دسترسی معاونت شبکه با تاکید بر اینکه توسعه زیرساختهای مخابراتی در تمام نقاط استان 
انجام میشود گفت: مردم استان میتوانند از محصوالت و سرویسهای مخابرات علی الخصوص اینترنت پرسرعت 
بهره مند شوند و برنامه های این معاونت به منظور ارائه هر جه بهتر خدمات به مردم طراحی و اجرا میشود.

ضروری است شهروندان مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند 
رش��ت – زینب قلیپور: ش��هرام مومنی با تاکید بر رعایت ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان گفت: 
حفاظت س��اختمانها در برابر حریق و لزوم پیش بینی راهکاره��ای مورد نیاز برای جلوگیری از هر گونه خطر 
احتمالی بر اس��اس آیین نامه به ویژه برای س��اختمانهای بلندمرتبه از مهمترین تاکیدات در ساختمان سازی 
اس��ت.وی با اش��اره به اینکه علت بیشتر آتش سوزیهایی که در س��اختمانهای بلند مرتبه رخ می دهد، رعایت 
نک��ردن دقیق این قوانین اس��ت، ادامه داد: هر گونه کوتاه��ی و کم توجهی در این زمینه می تواند جان و مال 
ش��هروندان را در معرض خطر قرار داده و عالوه بر آن مش��کالت بس��یاری را به آتش نشانان که در خط مقدم 
سازمان آتش نشانی هستند تحمیل کند به همین دلیل پیشگیری در این زمینه جزو وظایف این سازمان بوده 
و ما در بررسی نقشه های ساختمان به هنگام احداث بنا و قبل از دریافت پروانه ساخت و ارائه نکات ایمنی و 
نظارت بر رعایت مقرارت ملی س��اختمان بیشتر تاکید خواهیم نمود.سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی ش��هرداری رش��ت با ارج نهادن به زحمات همکاران فعال خود در بخش پیش��گیری، افزود: اولویت اول 
در این زمینه در س��ازمان آتش نش��انی، رعایت موازین شهرسازی و فراهم آوردن بستری مناسب برای داشتن 

شهری ایمن و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است

روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین خبر داد؛
اجرای بیش از ۶۰ برنامه فرهنگی و آموزشی در سه ماهه نخست سالجاری

قزوی��ن - خبرنگار فرصت امروز: بی��ش از ۶۰ برنامه متنوع فرهنگی در 
فضای مجازی و همچنین برنامه هایی به صورت زنده با رعایت پروتکل های 
بهداش��تی از ابتدای سالجاری تاکنون، توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی و 

ورزشی شهرداری قزوین اجرا شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری 
قزوین؛ جش��نواره ها و برنامه های فراوانی برای ایام نوروز تدارک دیده شده 
بود که به دلیل بیماری کرونا لغو ش��د؛ اما به منظور تش��ویق ش��هروندان 
به پویش »در خانه بمانیم« جش��نواره نوروزی مجازی»»قزوین ش��اداب« 
فروردین ماه 99 برگزار ش��د. جش��نواره  نوروزی و مجازی»قزوین شاداب« به منظور ایجاد نشاط و شادابی و 
همچنین فراهم کردن بس��ترهای مناسب سرگرمی و بروز خالقیت کودکان و نوجوانان در کنار والدینشان؛ از 
۱7 اسفند ماه 98 تا ۳۱  فروردین ماه 99 برگزار شد. پویش شهروندی »قزوین کتاب می خواند«،»جشنواره 
خالقانه ترین بازی های خانگی در کهن ش��هر قزوین«،مس��ابقه "نمایش عروسکی" ویژه کودکان، مسابقه "با 
هم قصه بخوانیم"در کهن ش��هر قزوین،مس��ابقه عکس از هفت س��ین های نوروزی،مسابقه نقاشی ما کرونا را 
شکست می دهیم« ویژه کودکان و نوجوانان، مسابقه »ساخت کاردستی های خالقانه و زیبا با وسایل ساده«، 
مس��ابقه خوشنویس��ی »ما کرونا را شکست می دهیم« عناوین این جش��نواره  نوروزی  بود که خوشبختانه با 
اس��تقبال خوب شهروندان مواجه شد. عالوه بر شهروندان قزوینی؛هموطنانی نیز از سراسر کشور در جشنواره  
نوروزی » قزوین ش��اداب« ش��رکت کردند؛ 722 اثر از ۴7 شهر کشور به دبیرخانه جشنواره  نوروزی»»قزوین 
شاداب« ارسال شد که 7۳ نفر از شرکت کنندگان از شهرهایی نظیر شهرهای تبریز،شهریار،الر، قشم، کرمان، 
کاش��ان، مشهد، کرج، خمینی ش��هر اصفهان ، برازجان، شهرکرد، تهران، کرمانشاه، رفسنجان، ارومیه، زنجان، 
فیروزآباد فارس و .... بودند. اجرای "نماهنگ سالمت"توس��ط گروه س��رود ناشنوایان استان قزوین با همکاری 
س��ازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین،»فضاسازی و تبلیغات شهری تقاطع های غیرهمسطح 
و زیرگذرها« با طرح های نوروزی با موضوع ترغیب ش��هروندان به خانه ماندن، فضا س��ازی و تبلیغات شهری 
به مناس��بت روز ۱۳ بدر«  با هدف دعوت  ش��هروندان به ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا از 

دیگر اقدامات شهرداری قزوین در سه ماه نخست سال جاری است.
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راه های زیادی برای کنترل استرس و دستیابی به آرامش وجود دارد، 
اما ش��اید نتوانید با نصیحت یک دوس��ت یا جس��ت وجو در اینترنت به 
بهترین راهکار برس��ید. خیلی از این روش های پیش��نهاد شده می تواند 
باعث از دس��ت دادن وقت، س��رمایه و انرژی ش��وند و در بدترین حالت 
باع��ث ایجاد عادات مخرب، جلوگیری از تاثی��ر برخی داروها و افزایش 
استرس شوند. در این مقاله با ما همراه باشید تا رایج ترین و اشتباه ترین 
روش های کنترل اس��ترس را به ش��ما معرفی می کنیم. شاید تا قبل از 
خوان��دن این مقاله فک��ر می کردید این روش ها راه رهایی از اس��ترس 
است، اما اکنون نکات مهمی را بیان می کنیم که الزم است به آن توجه 

بیشتری نشان دهید.
1. درِد دل با دیگران

ش��اید فکر کنید بهتر است بعد از پشت سر گذاشتن یک روز سخت 
پیش دوس��ت تان بنشینید و درباره مشکالت تان صحبت کنید. این کار 
تنها می تواند به طور موقتی فش��ار را از روی ش��ما بردارد، اما وقتی این 
کار به عادت تبدیل ش��ود، به صورت »نشخوار ذهنی« بروز می کند. در 
این وضعیت به جای نشان دادن واکنش مناسب و استفاده از روش های 
موثر، تمام تمرکز فرد روی نکات منفی مشکل جمع می شود، به همین 
خاطر اس��ترس به طور چش��مگیری افزایش می یابد. درد دل با دیگران 
به منظور کاهش اس��ترس به یک عادت غلط تبدیل ش��ده و به عنوان 
تکنیکی اش��تباه برای رس��یدن به آرامش به حساب می آید. کسانی که 
طرف��دار این روش هس��تند می گویند با دریافت حمایت احساس��ی از 
دیگران، تمام اس��ترس های درونی آزاد می ش��ود، ام��ا اغلب درد دل با 
دیگران به جای تمرکز روی راه حل، باعث بزرگ جلوه دادن مش��کل و 
پیدا کردن وس��واس روی آنها می شود. بدین ترتیب ذهن تان در همان 
حال��ت منفی باقی  مانده و در نتیجه باعث ایجاد عادات ناس��الم خواهد 

شد.
به جای درِد دل با دیگران، از این تکنیک استفاده کنید:

به دنبال روش درس��ت باش��ید. درد دل با دیگران نمی تواند به عنوان 
راهکار مناسبی برای کاهش استرس معرفی شود، اما پیداکردن دوستی 
که بتواند به ش��ما کمک کند، کارساز است. بهتر است به جای درد دل 
کردن، از کمک آنها اس��تفاده کنید تا شرایط خود را تغییر دهید و وارد 

مسیر مثبتی شوید.
توج��ه به جنبه های مثبت، یافتن فرص��ت و پیداکردن راه هایی برای 
ایجاد نگرش مثبت به مس��ائل منفی و ارزیابی مجدد نس��بت به شرایط 
می تواند ش��ما را در مسیر رسیدن به آرامش قرار دهد. تحقیقات نشان 
می دهد واکنش بدن نس��بت به خطرات براساس ارزیابی شما از میزان 
تهدید اس��ت، نه مقدار واقعی آن. برای مث��ال، اگر خودتان یا اطرافیان 
بتوانند به ش��ما نش��ان دهند که خط��ر کمتر از چیزی اس��ت که فکر 
می کنی��د و داش��ته های تان را به یاد بیاوری��د، در مقابل خطر پیش رو 

کمتر دچار استرس خواهید شد. پس کمک گرفتن از دوستان می تواند 
راهکاری موثر برای کاهش استرس ها باشد.

۲. پرت کردن اشیا به اطراف
گاهی به قدری عصبانی هستید و احساس ناراحتی می کنید که دل تان 
می خواه��د تمام چیزهای اطراف ت��ان را پرتاب کنید. در برخی کش��ورها 
اتاق هایی با نام »اتاق خش��م« س��اخته ش��ده که از همین ایده اس��ت. در 
این اتاق ها به افراد گفته می ش��ود با پرتاب کردن و شکستن وسایل داخل 
اتاق احس��اس خش��م و ناراحتی را از خود دور کنند. ش��اید این روش به 
عنوان تکنیک رس��یدن به آرامش معرفی ش��ود، اما نمی تواند راهی عملی 
برای کاهش اس��ترس باش��د. حتی ممکن اس��ت فرد با انجام این کارهای 

خشونت آمیز بر میزان خشم و احساسات منفی اش افزوده شود.
حت��ی خرد کردن وس��ایل با چک��ش نیز به کاهش اس��ترس کمکی 
نمی کند و تنها به عنوان ورزش برای بدن مفید اس��ت. اگر می خواهید 
ای��ن کار را به عنوان ورزش انجام دهید، باید بدانید ورزش گران قیمتی 

را انتخاب کرده اید.
به جای پرتاب کردن چیزها، از این تکنیک استفاده کنید:

به جای اینکه برای کنترل خش��م و ناراحتی خود، وسایل اطراف تان 
را پرتاب کنید برنامه ریزی داش��ته باش��ید. پذیرش مس��ئولیت کارها و 
داشتن یک جدول برنامه ریزی کمک زیادی به کاهش استرس می کند. 
با این کار احس��اس می کنید همه چیز تحت کنترل تان است. پس تمام 
کارهای��ی که می خواهید فردا ی��ا هفته  بعد انجام دهی��د را روی کاغذ 

بیاورید تا مطمئن شوید هیچ کاری را از قلم نینداخته اید.
3. مصرف مکمل های گیاهی

مصرف برخ��ی مکمل های گیاهی به منظور کاهش اس��ترس ممکن 
اس��ت عوارضی به دنبال داشته باشد. با اینکه برخی مکمل های گیاهی 
می توانند باعث کاهش اضطراب و افسردگی خفیف شوند، اما تحقیقات 

اندکی در این باره انجام شده است.
توماس لنز، پژوهشگر دانشگاه کریتون نبراسکا، با پژوهش های انجام 

گرفته روی مکمل های گیاهی به نتایج زیر رسید:
کاوا: این مکمل به طور قابل توجهی باعث کاهش اضطراب می ش��ود، 
اما می تواند نارسایی های کلیوی را به دنبال داشته باشد. پس بهتر است 

از مصرف آن دست بکشید تا دچار عوارض های احتمالی آن نشوید.
گل راع��ی: نتایج برخی مطالع��ات اعالم می کند مکمل های گل راعی 
باعث درمان اضطراب های خفیف و دیگر احساس��ات منفی می شود، اما 

برخی مطالعات چنین تاثیری را نشان نمی دهد.
ریشه  سنبل الطیب: سنبل الطیب به همراه گل راعی مصرف می شود 
که برای کاهش اضط��راب و اختالالت خواب تجویز می گردد. این گیاه 
بعد از دو هفته مصرف می تواند به عنوان داروی دیازپام اس��تفاده شود. 
البت��ه مطالعات انجام گرفته درباره این گیاه نتایج کامال متناقضی دارد. 

البته مصرف محدود این گیاه خطری ندارد، اما مصرف زیاد آن می تواند 
باعث ایجاد اختالالتی در روند عملکرد قلب و سیستم بینایی شود.

با این تفاسیر، نباید فکر کنید هیچ مکمل گیاهی مفیدی وجود ندارد، 
اما با کمی تحقیق متوجه می ش��وید چه چیزی برای تان مفیدتر اس��ت. 
البته قبل از هر کاری با پزش��ک مشورت کنید تا مطمئن شوید مکمل 

گیاهی موردنظر با داروهای مصرفی تان تداخلی ندارد.
به جای مصرف مکمل های گیاهی، به سراغ آروماتراپی بروید:

رایحه درمانی )آروماتراپی(، به عنوان روش موثری برای کاهش اس��ترس 
معرفی می ش��ود. به عنوان مثال، »فرنجمشک« به کاهش استرس کمک 
می کند. نکته  مهم این اس��ت که رایحه درمانی روش��ی آسان و ارزان قیمت 

است که می توانید آن را در زندگی روزمره تان به کار ببندید.
5. بی اعتنایی یا انکار مشکالت

بی اعتنایی یا انکار از تکنیک های نادرس��ت کاهش اس��ترس اس��ت. 
برخی افراد معتقدند س��رکوب افکار منفی در ذهن راهی مناس��ب برای 
جلوگیری از بروز نش��خوار ذهنی اس��ت. البته بی اعتنایی همیشگی در 
مقابل مش��کالت و تصور اینکه همه چیز رو به راه اس��ت، کار اشتباهی 

بوده و نتیجه  معکوسی به دنبال خواهد داشت.
در اس��پانیا تحقیقات زیادی روی روش های مختلف کاهش استرس و 
ارتباط آن  با احساس��ات منفی و ابتال به بیماری های قلبی انجام گرفته 
اس��ت. در این مطالعات، محققان به این نتیجه رسیدند که نتایج منفی 
انکار و بی اعتنایی بیش از نتایج مثبت آن است و می تواند باعث تقویت 

احساسات منفی و افزایش احتمال ابتال به بیماری های قلبی شود.
شاید فکر کنید بی اعتنایی به مشکالت آسان تر از مواجهه مستقیم با 
آن اس��ت، اما باید بدانید بی اعتنایی دائمی می تواند استرس بیشتری به 
فرد تحمیل کند. مواجهه  مستقیم و بدون وسواس فکری کمک می کند 
از موقعیت های دش��وار راحت تر بیرون بیایی��د. اگر بخواهید برای زمان 
طوالنی نس��بت به مشکالت بی اعتنا باشید، ممکن است برای اقدام دیر 

شود و کنترل شرایط از دست تان خارج شود.
به جای بی اعتنایی، تکنیک زیر را به کار بگیرید:

به جای انکار و بی اعتنایی که روش مناس��بی برای کاهش اس��ترس 
نیس��ت، از تکنیک حواس پرتی استفاده کنید که کمک بیشتری به شما 
می کند. یعنی ابتدا با مش��کل تان مواجه ش��وید، سپس خود را مشغول 
کاری کنید که آرامش بیشتری به شما می دهد. در هنگام بروز مشکل، 
اقدامات الزم را انجام دهید و تا زمانی که دوباره زمان اقدام فرا برس��د، 

به کارهای دیگر رسیدگی کنید.
۶. رهاکردن موقعیت استرس زا به حال خودش

بنا ب��ر تحقیقات، بی مس��ئولیتی و رها کردن موقعیت اس��ترس زا به 
حال خودش، نتایج منفی زیادی به دنبال دارد. ش��اید رهاکردن فرد یا 
موقعیتی که باعث اس��ترس تان می شود، به شما احساس آرامش بدهد 

اما ممکن است با این روش چیزی یا کسی را از دست بدهیم که ارزش 
نگه داشتن داشته است.

برای مثال ممکن است با دوست مان بر سر مساله ای به اختالف بخوریم 
و تصمیم بگیریم بدون بحث و تالش برای حل مش��کل، رابطه مان را با او 
برای همیش��ه قطع کنیم. با این کار احتمال دارد یک دوس��ت خوب را به 
راحتی از دس��ت بدهیم یا حتی باعث ش��ویم او در آینده به دشمن تبدیل 
ش��ود که به دنبال آن، استرس های بیشتری در زندگی مان به وجود خواهد 
آمد. این مساله در مورد شغل هم صادق است. اگر در محل کار با مشکل یا 
چالشی مواجه می شویم باید به جای استعفا، روی حل مشکل تمرکز کنیم، 
زیرا حل نکردن این مشکل می تواند در آینده باعث استرس و پشیمانی مان 
ش��ود. البته منظورمان این نیس��ت به خاطر عدم پشیمانی و استرس های 
مضاعف در آینده، به یک دوستی نامناسب ادامه دهید یا برای چندین سال 
در شغلی سخت و پرتالطم باقی بمانید، بلکه مقصود این است به جای فرار 

از مشکالت برای حل آن ها تالش کنید.
به جای بی مس��ئولیتی و فرار از وضعیت اس��ترس زا، تکنیک زیر را به 

کار بگیرید:
در این مواقع، مواجهه  فعال پیش��نهاد می ش��ود. در تحقیقات زیادی، 
این روش بهترین راهکار برای مواجهه با ش��رایط اس��ترس زای زندگی 
معرفی شده است. این تکنیک می گوید به جای فرار از مشکالت به طور 

مستقیم با آنها مواجه شوید و به دنبال رفع شان باشید.
7. سرزنش کردن همیشگی خود

س��رزنش خود بعد از شکس��ت یکی از تکنیک های اشتباه به منظور 
کاهش استرس شناخته می شود.

س��رزنش کردن خ��ود با اینکه بخواهید دلیل شکس��ت را پیدا کنید، 
تفاوت زیادی دارد. فرد باید با زیر نظر گرفتن شرایط بفهمد چه چیزی 
باعث شکس��تش ش��ده تا در دفعات بعدی بتواند مانع آن شود. اگر فرد 
بخواهد بعد از شکس��ت مدام خود را س��رزنش کند، بی��ش از اینکه به 

خودش کمک کند، تنها به خود آسیب می رساند.
نتایج پژوهش ها نش��ان می دهد سرزنش خود روشی اشتباه و در عین 
حال رایج اس��ت. وقتی متوجه اشتباه تان می شوید باید مسئولیت آن را 
ب��ه عهده بگیرید و از بروز دوباره آن جلوگیری کنید. برای یادگیری هر 

تجربه جدید به خودتان هدیه بدهید و زندگی تان را در پیش بگیرید.
به جای سرزنش کردن خود، روش زیر را به کار بگیرید:

ب��ه دنبال ه��ر راهی برای خندیدن باش��ید تا اس��ترس تان را کاهش 
دهید و به س��رعت به آرامش روحی و جس��می دس��ت  یابید. خندیدن 
و مثبت اندیش��ی باعث می ش��ود نگاه تان به زندگی تغییر کند و خود را 
از اس��ترس ها دور کنید. همچنین ب��ا این روش می پذیرید که نمی توان 

برخی چیزها را تغییر داد و نباید خودتان را اذیت کنید.
verywellmind/ucan :منبع
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در مصاحبه های اس��تخدامی سؤال های متعددی درباره  شخصیت و مهارت ها 
مطرح می ش��ود. در این  میان، برخی س��ؤال ها بیش��تر روی شخصیت فردی و 

ارتباطات متقاضی متمرکزند.
مصاحبه  اس��تخدامی در غالب ش��رکت های حرفه ای، تأثیر بس��یار زیادی بر 
آینده شغلی فرد می گذارد. حتی اگر رزومه  افراد مملو از تجربه های مهم کاری 
باش��د، چند س��اعت یا چند دقیقه مصاحبه تأثیر مهم ت��ری روی تصمیم گیری 
نهایی کارفرما خواهد گذاش��ت. درواقع، همین زم��ان به ظاهر بی اهمیت کوتاه 
می تواند استخدام شدن یا نشدن متقاضی را تعیین کند. درنتیجه، متمایزبودن 

در جلسه  مذکور اهمیت فراوانی برای نیروی انسانی دارد.
نی��روی متقاض��ی امروز ک��ه درک بهتری از ش��رایط در ح��ل تغییر فضای 
کسب وکار دارد، بیش از نسل های پیش��ین به مصاحبه های استخدامی اهمیت 
می ده��د. همچنین، ش��رکت های نوپ��ا و آنهایی که حداقل ظاه��ر و رویکردی 

مدرن تر دارند، مصاحبه های استخدامی استانداردتر برگزار می کنند.
در این  میان، آش��نایی با آنچه کارشناس اس��تخدامی در نظر دارد )اهداف او 
از س��ؤال ها(، برای متقاضی اهمیت پیدا می کند. ذهن آگاهی درباره  س��ؤال ها و 
آمادگی برای پاس��خ دادن، یکی از رویکردهای مناسب متقاضیان خواهد بود که 
بخت اس��تخدام را افزایش می دهد. در ادامه  ای��ن مطلب زومیت، چند نمونه از 
موارد پرتکرار در مصاحبه های استخدامی و روش هایی برای پاسخ گویی مناسب 

به آنها را بررسی می کنیم.
تجربه  همکاری

افراد با نگاه کردن به رزومه، متوجه احس��اس همکاری با ش��ما نخواهند شد. 
درحقیقت، نحوه  تعامل و ارتباطات کاری هیچ گاه در رزومه مش��خص نمی شود. 
همچنین، متقاضی تمایل دارد خود را همکاری باارزش و فردی معرفی کند که 
ارتباط و همکاری با او جذاب خواهد بود؛ درنتیجه، س��هم عمده ای از رویکردها 
و اطالعات مؤثر در اس��تخدام اجتماعی هس��تند. البته، قطعا دانش و تخصص 
در ح��وزه  فعالیت اهمیت دارد، اما درنهایت، باید تالش کنیم از لحاظ ارتباط و 

همکاری خود را فردی مناسب تیم نشان دهیم.
یکی از اش��تباه های رایج متقاضیان استخدام، ش��رکت در مصاحبه  شبیه به 
آزمون اس��ت. درواقع، آنها مصاحبه را مانند امتحانی می بینند که یا باید بدون 
اشکال یا در حد قبولی اولیه بگذرانند. ایراد اصلی چنین تصوری، جایی خود را 
نشان می دهد که فرد سؤال کننده را مانند استاد و آموزگار می بینید؛ درنتیجه، 
س��ؤال های او را نوع��ی پرسش��نامه  صرفا تخصصی تصور می کنی��د که فقط به 

پاسخ های صحیح نیاز دارد. 
درنتیجه  تصور باال، متقاضی تالش می کند هرچه  بیش��تر خود را تبلیغ کند. 
البته، چنین تالش��ی عموما به صورت ناخودآگاه انجام می ش��ود، ولی به هرحال 
فرد بهترین پاس��خ ها را در ذهن خود آماده می کند. پاس��خ هایی که طبق تصور 

خودش، خوشایند کارشناس مصاحبه خواهند بود.
اگر به جای تصور آزمون، کارشناس مصاحبه را مانند فردی ببینید که به دنبال 
همکار اس��ت، ارتباط ش��ما تغییر می کن��د. درواقع، هدف مکالم��ه را تنها باید 
ش��ناخت بیش��تر افراد از یکدیگر تصور کنید؛ درنتیجه  چنین تصوری ش��ما و 
مصاحبه کننده، هدف مش��ترکی پیدا خواهید کرد. سپس، مکالمه به فرآیندی 
برای حل  مس��ئله تبدیل می ش��ود؛ مسئله ای که با این س��ؤال مطرح می شود: 
آی��ا ما می خواهی��م با هم کار کنیم؟ درنهایت با در نظر گرفتن چنین س��ؤالی، 
متقاضی عالوه بر تالش برای نش��ان دادن تخصص، توانایی رس��یدن به توافق را 

نیز نشان می دهد.
یکی دیگر از مزایای تغییر رویکرد به تالش برای همکاری، افزایش هماهنگی 
مغز متقاض��ی و مصاحبه کننده خواهد بود. چنین اتفاقی عموما در مکالمه های 
عادی یا آش��نایی های فردی رخ می دهد. در مکالمه های عادی، افراد به س��رعت 
صحب��ت و تالش می کنند اطالعات را در روندی زمان بندی ش��ده منتقل کنند. 
مغز هر فرد در پاس��خ به اطالعات دریافت شده، درکی از صحبت ها پیدا و لغات 
و لحن صدا و حتی س��بک دس��تور زبانی جمالت بعدی را پیش بینی می کند. 
در مکالمه  مثبت، همان س��اختارها را طرفین تکرار و کپی می کنند و درنهایت، 

مغزها با هم هماهنگ می شوند.
اگر در ارتباط با مصاحبه کننده رویکردی شبیه به دوست داشته باشید، او هم 
به مرور رویکرد مش��ابه دوستانه را پی می گیرد. در چنین روشی، با لبخند، زبان 

بدن صمیمانه، صحبت کردن دوس��تانه و ارسال انرژی مثبت، ارتباط چشمی و 
اشتیاق، هماهنگی مغزی با مخاطب را شروع می کنید. درنهایت با ایجاد مکالمه  
دوس��تانه، کارش��ناس مصاحبه به احتمال زیاد متقاضی را فردی مناسب گروه و 

فرهنگ سازمانی خود می بیند.
توانایی یادگیری

وقتی به مصاحبه  اس��تخدامی دعوت می شوید؛ یعنی مهارت های اصلی برای 
فعالیت در ش��غل مدنظ��ر را دارید. گفتنی اس��ت امروزه، توانای��ی یادگیری و 
افزایش  مهارت ها اهمیت زیادی برای کارفرمایان دارد و قطعا در مس��یر کاری، 
به یادگیری مهارت های جدید نیاز خواهید داش��ت. در اینجا، نشان دادن تمایل 
برای یادگیری اهمیت بس��یار زیادی پیدا می کن��د. درواقع، تنها ذکر تمایل در 
رزومه کافی نیس��ت و متقاضی باید درک کند آم��اده  افزایش مهارت های خود 
هس��تید. کارشناسان مصاحبه برای درک تمایل فرد به یادگیری، احتماال سؤال 
را در لحنی غیرمستقیم مطرح می کنند. درواقع، شاید متوجه منظور اصلی آنها، 
یعنی یادگیری نش��وید. البته ش��اید منظور را درک کنید، اما روشی برای پاسخ 
مناس��ب نداشته باشید. به هرحال در چنین ش��رایطی، نمی توان به بخت واقبال 
متکی ش��د یا پاس��خ هایی با چاش��نی دروغ ارائه کرد. متخصص استخدام قطعا 

پاسخ هایی با چاشنی دروغ زیاد می شنود و در تشخیص آنها استاد است.
برای نش��ان دادن تمایل به یادگیری، بهترین روش نشان دادن ناآگاهی است. 
درواقع، به جای پاس��خ های حدس��ی یا تالش برای دروغ، به ناآگاهی و نداشتن 
دان��ش درباره  موضوع مدنظر اعتراف کنید. مطالعه  های رفتاری نش��ان می دهد 
غالب مردم به نش��ان دادن جه��ل خود تمایلی ندارند. آنه��ا چنین رویکردی را 
نش��انه  ضعف می دانند یا از تصور ضعف دیگران می ترسند. به هرحال، کارشناس 
مصاحب��ه به دنبال فرد دانای کل نیس��ت و درعوض، کارمن��دی می خواهد که 
سؤال کند و به دنبال اطالعات بیشتر باشد. متقاضی عالی همیشه در مصاحبه ها 
به دنب��ال اطالعات هم خواهد بود و پاس��خ های مبتنی ب��ر همان اطالعات ارائه 
می ده��د. مصاحبه کننده  حرفه ای به متقاضی ای تمایل دارد که انگیزه توس��عه  
فردی را نش��ان دهد. همچنین، متقاضی ابتدا باید نش��ان دهد در چه مواردی 
اطالع��ات ندارد. درحقیقت، باید حفاظ امنیتی دانای کل خود را پایین بیاورد و 
پس از نشان دادن نقاط جهل مهارتی، به دنبال اطالعات بیشتر از مخاطب باشد.

درنتیجه  توضیحات مذکور، هرگاه با سؤال هایی مبهم روبه رو شدید، به دنبال 
شفاف سازی باشید. سؤال مبهم را با ظاهری متفاوت مطرح کنید یا تفسیرهای 
مدنظر خود از س��ؤال را به مصاحبه کننده بگویید. حتی اگر پس از توصیف های 
مجدد متوجه منظور س��ؤال نشدید، بازهم راه حل در پیش دارید. به کارشناس 

بگویید قبال با چنین مسئله یا مشکلی مواجه نشده اید.
برخی از س��ؤال های مبهم نیازمند شناسایی سناریویی از محیط کار هستند. 
در چنین وضعیتی، از مصاحبه کننده بپرس��ید آیا باید روش حل مس��ئله  خود 
را در س��ناریو مذکور توضیح دهید یا او روش حل مس��ئله در س��ازمان را شرح 
خواهد داد )یا هر دو(. به هرحال، هدف نهایی این اس��ت که نحوه  روبه روش��دن 
با مش��کالت را خودتان ش��رح و نش��ان دهید که در همه  ش��رایط از یادگیری 
اس��تقبال می کنید.  یکی از روش های کاربردی دیگر برای نشان دادن تمایل به 
یادگیری، س��ؤال کردن از فرصت های ادامه  تحصیل یا دوره های آموزشی است. 
آیا دوره های آموزش��ی داخلی و سمینارهای مهارتی در شرکت برگزار می شود؟ 
آیا مربیان آموزش��ی یا هرگونه تس��هیالت دیگر برای افزای��ش مهارت کاربران 
دارند؟ پرس��ش درباره  امکانات و منابع مذکور بیش از همه نش��ان می دهد که 

به دنبال فرصت های آموزشی هستید.
فعالیت داوطلبانه

مصاحبه کنندگان عموما به دنبال افرادی هستند که کارها را به صورت خودکار 
انجام دهند یا ش��روع کننده کاری باش��ند. بهترین راه برای نش��ان دادن چنین 
روحی��ه ای، آماده ب��ودن کامل در مصاحبه اس��ت. به  بیان  دیگر، باید ش��ناخت 
مناسبی از ش��رکت مقصد و فعالیت های آن داشته باشید. تاریخچه و توانایی ها 
و ضعف ها همگی اهمیت دارند. اگر با کارمندان کنونی یا س��ابق شرکت مذکور 

ارتباط دارید، اطالعات مدنظر را از طریق آنها کسب کنید.
برخی از س��ؤال های مصاحبه ای عموما تکراری هستند؛ درنتیجه، می توان با 
مطالع��ه  مطالب مرتبط، ب��رای آنها آمادگی کلی پیدا ک��رد. در اینجا، تهدیدی 
به ص��ورت توهم دانایی کل ایجاد می ش��ود. ب��ه  بیان  دیگر، ش��اید تصور کنید 

اطالعات کامل و جامعی درباره  مس��ائل دارید، درصورتی که این گونه نیست. در 
حقیق��ت، متقاضیان عموما تصور می کنند اطالعات کاملی درباره  زمینه  کاری و 
ابزاره��ا و تکنیک های مرتبط با تخصص خود دارند، اما در روز مصاحبه، توانایی 
ارائه  پاسخ مناسب را نخواهند داشت. به  همین دلیل، تمرین اهمیت زیادی در 
فعالیت ه��ای پیش از مصاحبه پیدا می کند. تمری��ن به متقاضی امکان می دهد 
ک��ه ضعف ها و کمبود دانش خود را پیدا کند. در زمان تمرین، فرصت جبران و 
پرکردن خأل های اطالعات��ی وجود دارد؛ درنتیجه، با تکرار برخی موارد واضح و 
پاسخ های مناسب، می توان در روز مصاحبه عملکردی رضایت بخش نشان داد.

برخی افراد تصور می کنند تمرین کردن س��ؤال ها پیش از مصاحبه، پاسخ های 
آنها را تمرین ش��ده و ن��ه از روی دانایی نش��ان دهد. فرام��وش نکنید در همه  
مصاحبه ها، عالوه بر س��ؤال های تکراری، س��ؤال های ناگهانی و جدید هم مطرح 
می ش��ود؛ ازاین رو، می توانید مهارت های پاسخ گویی س��ریع و حل مسئله  خود 
را در آن س��ؤال ها نش��ان دهید. به ع��الوه، آمادگی برای مصاحب��ه را به راحتی 
مصاحبه کننده شناس��ایی و درک می کند و نشان دهنده  پیشگام بودن شما برای 

انجام فعالیت ها خواهد بود.
با وجود تمامی راهکارهای گفته ش��ده و هزاران مطلب آموزش��ی دیگر درباره 
مصاحبه های استخدامی، همیشه امکان ردشدن در مصاحبه ها وجود دارد. همه 
می دانیم مقدار آگاهی و مهارت نیز بس��یاری مواقع در ردشدن بی تأثیر هستند. 
در صورتی که با چنین نتیجه ای مواجه ش��دید، از پرس��یدن دلیل نهراسید. اگر 
ارتباط خوبی با مصاحبه کننده برقرار ش��ده باش��د، پرس��یدن بازخورد دش��وار 
نخواهد بود. در چنین مکالمه ای، به دنبال راه هایی برای بهبود مهارت های خود 

باشید. درواقع، بپرسید در چه صورتی شغل مذکور به شما می رسید.
درنهای��ت، آگاهی از قص��د مصاحبه کنن��دگان در فرآیندهای اس��تخدامی، 
قدم مؤثری در آماده س��ازی پیش از جلس��ه خواهد داش��ت. تم��ام تالش خود 
را به کار بگیرید تا درکی از نیازهای ش��رکت مخاطب و کارش��ناس پیدا کنید. 
موارد گفته ش��ده در این مقاله، تنها مثال هایی از انتظارات مشترک شرکت ها و 

کارشناس��ان بودند. فراموش نکنید ش��رایط کاری و صنعت مقصد و بسیاری از 
عوامل دیگر، در انتظارات مصاحبه کننده تأثیر می گذارند.
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8 راز کسب فالوور میلیونی در شبکه های اجتماعی

بدون شک یکی از رویاهای هر فرد و یا برندی، رسیدن به دنبال  کنندگان میلیونی در هر یک 
از شبکه های اجتماعی است. اگرچه این امر برای بسیاری از افراد چیزی شبیه به یک رویا است، 
با این حال واقعیت کامال متفاوت بوده و امکان رس��یدن به این س��طح، کامال امکان پذیر خواهد 
بود. در تهیه این فهرس��ت، مش��ورت گرفتن از برخی از موفق-ترین اینفلوئنسرها در شبکه های 
اجتماعی مختلف، کمک کرده اس��ت تا در نهایت به 8 مورد اصلی و کاربردی برای تمامی افراد 
دس��ت پیدا کنم که در ادامه به بررس��ی آنها خواهم پرداخت، با این حال نکته ای که از همین 
ابتدا باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که رسیدن به چنین سطحی به حداقل یک سال 
فعالیت نیاز خواهد داش��ت. به همین خاطر نباید تصور کنید که به محض یادگیری این موارد، 

در ماه آینده به یک میلیون دنبال کننده دست پیدا خواهید کرد. 
1-از جادوی هشتگ غافل نشوید 

هشتگ ها در هر شبکه اجتماعی، بهترین ابزار برای دیده شدن محسوب می شود. درواقع این 
امر کمک خواهد کرد تا مطالب شما در دسته بندی هایی قرار گیرد که این امر شانس دیده شدن 
را افزایش خواهد داد. با این حال س��والی که مطرح اس��ت این است که از چه هشتگ هایی باید 
استفاده کنیم. در این رابطه توجه به نوع پست در کنار تحلیل ترندها، از جمله اقدامات اساسی 
محس��وب می شود. در این رابطه بررسی هشتگ-های مورد اس��تفاده برندهای برتر حوزه مورد 
عالقه ش��ما نیز از دیگر اقدامات س��ودمند محسوب می شود. همچنین برخی از نرم افزارها وجود 

دارد که شما را در این رابطه کمک می کند. 
۲-تعامل داشته باشید 

آی��ا توقع دارید که س��ایر افراد صرفا دنبال کننده اقدامات ش��ما باش��ند؟ بدون ش��ک با این 
اس��تراتژی حتی جذب مخاطب چند هزار نفری نیز غیرممکن خواهد بود. درواقع ش��ما باید به 
تعامل دوطرفه توجه داش��ته و برای این موضوع برنامه ریزی کنید. الزامی ترین اقدام نیز در این 
رابطه، پاسخ دهی سریع محسوب می شد. در این رابطه اقدامات بسیار متنوع بوده و برای شروع 
می توانید از نظرس��نجی اس��تفاده کنید. در نهایت این اقدام باعث می شود تا نخستین گام های 

ایجاد طرفدارانی وفادار و یا جامعه، شکل گیرد. 
3-از اهمیت نظم کاری و ارسال محتواهای باکیفیت غافل نشوید 

به این نکته توجه داش��ته باش��ید که اگر نظم کاری ش��کل نگیرد، مخاطب قادر به هماهنگ 
ش��دن با ش��ما نخواهد بود. همچنین عدم تداوم اقدامات، باعث خواهد ش��د تا پس از مدتی به 
صورت کامل از یادها فراموش ش��وید. درواقع با توجه به فعالیت گسترده افراد و برندها، همواره 
جایگزین هایی وجود خواهد داش��ت. در کنار این موضوع، شما باید به سطح محتواهای خود نیز 
توجه ویژه ای را داشته باشید. درواقع هیچ استراتژی ای نمی تواند برای محتواهایی ضعیف کارساز 
باشد. به همین خاطر شما باید مواردی را تولید نمایید که ارزش مشاهده بسیار باالیی را داشته 
باش��د. در این رابطه اگر قصد فعالیت جهانی را ندارید، بهتر است تا به خصوصیات جامعه هدف 
خود توجه کافی را داشته و با توجه به ویژگی های آنها، اقدامات خود را انجام دهید. با این حال 
اگر هدف ش��ما فعالیت جهانی اس��ت، توجه داشته باشید که اس��تفاده از زبان انگلیسی در کنار 

زبان کشور خودتان، کامال الزامی خواهد بود. 
4-به اهمیت زمان ارسال محتواها توجه داشته باشید 

در هر منطقه ای یکسری زمان ها وجود دارد که شانس دیده شدن محتوا را افزایش خواهد داد. 
درواقع توجه به این نکته ضروری اس��ت که ش��ما در دقایق اولیه انتشار محتوا، باالترین شانس 
دیده ش��دن را خواهید داش��ت. به همین خاطر بسیار مهم اس��ت که در زمانی اقدامات خود را 
انجام دهید که شانس دیده شدن باالیی وجود دارد. در این رابطه انواع نرم افزارها وجود دارد که 
با تحلیل صفحه ش��ما، بهترین زمان ها را مشخص خواهد کرد. همچنین توجه داشته باشید که 
تنها زمان معیار شما نبوده و الزم است تا به روزهای هفته نیز توجه داشته باشید. برای مثال به 

صورت کلی، روزهای تعطیل با تعداد کاربران بیشتری همراه است. 
5-عملکرد رقبا را مورد بررسی قرار دهید 

بررس��ی مداوم صفحات رقبا باعث خواهد شد تا ایده های جدیدی را به دست آورید. همچنین 
ب��ا تحلی��ل آنها می توان ب��ه نقاط قوت و ضعف هر یک پی برد و از آن برای ارتقای س��طح خود 
استفاده کرد، با این حال مهم ترین اقدام شما در این رابطه، معرفی خود به طرفداران آنها است. 
درواقع این افراد به علت عالقه ای که به حوزه مربوطه دارند، احتماال ش��ما را نیز دنبال کرده و 

حتی به عنوان جایگزین انتخاب خواهند کرد. 
۶-از سایر شبکه های کمک بگیرید 

درواقع دلیلی وجود ندارد که برای موفقیت در یک ش��بکه، سایر گزینه های را فراموش کنید. 
درواقع شما از هر یک از آنها می توانید به عنوان مبلغ خود استفاده کنید. این امر به معنای آن 
خواهد بود که همچنان تمرکز اصلی ش��ما، بر روی ش��بکه موردنظر خواهد بود. برای مثال علی 
رغم تصور عموم، بهترین ش��بکه برای افزایش ترافیک به س��مت یک صفحه اینستاگرام، شبکه 
پینترس��ت اس��ت. این امر ممکن است بیش از حد زمانبر باشد. به همین خاطر شما باید نسبت 
به کمک گرفتن از فردی دیگر نیز فکر کنید. درواقع برخی از افراد هستند که در ازای مبالغی، 
حاضر به مدیریت صفحه شما خواهند بود. این امر باعث می شود تا شما فرصت بیشتری را برای 

اقداماتی نظیر تولید محتوا، داشته باشید. 
7-سبک خاص خود را داشته باشید 

خاص بودن خود دلیل بس��یار مهمی برای دنبال کردن ش��ما خواهد بود. از این امر به عنوان 
استراتژی اقیانوس آبی یاد می شود. در این رابطه تالش کنید تا با تحلیل اقداماتی که تا به امروز 
انجام شده است، یک شیوه کاری خاص را ارائه دهید. همچنین بهتر است تا با افراد و برندهای 

دیگر همکاری داشته باشید تا امکان رشد سریع تر مهیا شود. 
8-تحلیل داشته باشید 

در نهایت اقدامی که شما باید انجام دهید این است که به صورت مداوم آمارها را مورد بررسی 
قرار داده و از پیشرفت خود اطمینان حاصل کنید. این امر کمک خواهد کرد تا در صورت وجود 

مشکل، امکان رفع سریع آن وجود داشته باشد. 
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تبلیغـاتخالق

برای اغلب افراد سحرخیزی و آماده شدن برای رسیدگی 
به کارهای روزانه چندان لذت بخش نیس��ت، اما اش��تیاق 
بیش��تر برای بیدارش��دن از خواب و اس��تفاده از این زمان 
فوق العاده می تواند تاثیر ش��گرفی روی س��المت ما داشته 
باش��د. تحقیقات نش��ان می دهد افرادی که صبح ها زود از 
خواب بیدار می شوند، انرژی مثبت و شادابی بیشتری دارند 

و زودتر می توانند به وزن ایده آل برسند. 
صبح زود انسان کنترل و تسلط بیشتری روی خود دارد؛ 
پس صبح می تواند زماِن مناس��بی برای ایجاد عادات سالم 
در ما باشد. عاداتی که روی سالمت بدن، ذهن و روابط مان 
تاثیر مثبت می گذارد، اما چطور می توان س��حرخیز ش��د و 

صبحی سرشار از شادابی و انرژی را تجربه کرد؟
در ادامه مقاله، ۱۱ نکته موثر برای سحرخیزی را معرفی 

می کنیم
1. از شب قبل آمادگی روز آتی را داشته باشید و 

کارها را به صبح موکول نکنید
شب، پیش از اینکه به رختخواب بروید، لباس ها را مرتب 
کرده و تمام چیزهایی که نیاز دارید را در کیف تان بگذارید 
و حتی غذایی که باید با خود به س��رکار ببرید را هم آماده 
کنی��د. با این کار، حداقل بخش��ی از وظایف ت��ان را انجام 
داده اید و روز بعدتان را با استرس کمتری شروع می کنید.

۲. شب ها به اندازه کافی استراحت کنید
توصیه می شود 8-7 س��اعت خواب شبانه داشته باشید. 
بدون توجه به س��اعت بیدار شدن از خواب، داشتن خواب 
کافی باعث می شود با احس��اس بهتری بیدار شوید. با این 
حس��اب، ش��ب ها زود خوابیدن هیچ تاثیری روی کیفیت 
خواب ندارد. اگر اوایل شب می خوابید و صبح ساعت 7:۰۰ 
بیدار می ش��وید و حاال قص��د دارید یک س��اعت زودتر از 
رختخواب بلند شوید و این عادت را در خود نهادینه کنید، 
ب��ه مرور زمان ای��ن کار را انجام دهید. اگر ش��ب زودتر از 
س��اعتی که عادت دارید به رختخواب بروید، احتماال آنقدر 
با خودتان کلنجار می روید تا س��اعت خواب تان فرا برس��د. 
پ��س باید به مرور این عادت را در خ��ود ایجاد کنید: مثال 
هر شب ۱۵ دقیقه زودتر به رختخواب بروید و این روند را  

ادامه دهید تا به زمان موردنظرتان برسید.
3. بعد از بیدار شدن، گل ها را بو کنید تا شادابی و 

انرژی بیشتری داشته باشید
بنا بر تحقیقات انجام شده در دانشگاه هاروارد، افرادی که 
صبح ها، وقتی از خواب بیدار می ش��وند، گل و گلدان مقابل 

چشم شان باشد، شادابی و انرژی بیشتری دارند. حتی نگاه 
کردن به ش��کوفه  گل ها باعث می ش��ود اضطراب مان کمتر 
ش��ود و در طول روز، مهربان تر و خوش منش تر باشیم. پس 
روی اُپن آشپزخانه یا میز کنار تخت تان، گلدان بگذارید تا 
هنگام بیدار ش��دن به آن ن��گاه کنید و روز فوق العاده ای را 

برای خود رقم زنید.
4. صبح ها از فعالیت های تنش زا خودداری کنید

اگر بعد از بیدار شدن به سرعت تلویزیون را روشن کنید 
و به سراغ اخبار روز بروید، قطعا روزتان سرشار از اضطراب 
و تنش خواهد ش��د. باید محدودیت هایی برای فعالیت های 
صبحگاهی خود داش��ته باش��ید؛ مثال حداقل تا نیم ساعت 
بعد از بیدار ش��دن، به س��راغ اخبار و ایمیل ه��ا نروید. به 
جای چک کردن پیام ها و ایمیل ها، آهنگ موردعالقه تان را 
گوش کنید. تحقیقات انجام ش��ده در دانشگاه ناکس نشان 
می دهد، آهنگ های ش��اد تاثیر زیادی روی تقویت انرژی، 

روحیه و شادابی ما دارد.
5. زمان بیدار شدن تان را به تعویق نیندازید

گاهی صدای زنگ ساعت زنگدار یا گوشی موبایل مان به 
صدا درمی آید و آن را به تعویق می اندازیم تا کمی بیش��تر 
اس��تراحت کنیم. این روش خوبی نیست. اگر همان بار اول 
از جا بلند شویم، انرژی و شادابی بیشتری خواهیم داشت. 
به همین خاطر، توصیه می ش��ود س��اعت زنگدار را دور از 
دس��ترس خود قرار دهید تا امکان ب��ه تعویق انداختن آن 

وجود نداشته باشد.
۶. هنگام بیدار شدن کمی آب با لیمو بنوشید

حداقل 8-7 ساعت خواب شبانه دارید و همین خوابیدن 
باعث کاهش آب بدن می ش��ود. کمی لیمو در آب بچکانید 
و هنگام بیدار شدن بخورید تا آب موردنیاز بدن تان تامین 
شود. البته این نوشیدنی انرژی زاست و سبب ایجاد احساس 
س��یری می شود. با خوردن صبحگاهی لیمو هیچ تمایلی به 

خوردن شیرینی جات در طول روز نخواهید داشت.
7. هنگام بیدار شدن در معرض نور قرار بگیرید

برای تامین روش��نایی اتاقی که نورگیر نیس��ت، از چراغ 
رومیزی اس��تفاده کنید. وقتی بعد از بیدار شدن در معرض 
روشنایی قرار بگیرید، ترشح هورمون مالتونین که مرتبط با 
خواب است متوقف شده و بعد از ۱۵ دقیقه، خواب آلودگی 
صبحگاهی به طور قابل توجه��ی از بین می رود. همچنین 
گفته می ش��ود، برای کاهش عالئم افسردگی از نوردرمانی 
اس��تفاده کنید. المپ را در جایی قرار دهید که دس��ت تان 

از روی تخت به آن می رس��د و وقتی در حال مسواک زدن 
هستید، آن را روشن کنید.

8. هنگام بیدار شدن کمی فعالیت داشته باشید
تحقیق��ات حاکی از آن اس��ت، افرادی ک��ه هنگام بیدار 
ش��دن فعالیت دارند، توانایی بیش��تری برای تنظیم برنامه 
خواب و بی��داری روزانه خ��ود خواهند داش��ت. منظور از 
فعالیت ورزش  های س��خت نیس��ت؛ تنها کافی اس��ت ۱۰ 
دقیقه پیاده روی کنید یا حرکات کشش��ی انجام دهید. این 
کار باعث افزایش س��رعت جریان خون و کاهش احس��اس 

خواب آلودگی می شود.
9. هنگام خوابیدن همه جا را کامال تاریک کنید

برای اینکه خوابی باکیفیت داش��ته باش��ید، اتاق خواب 
خ��ود را کام��ال تاریک کنید. حتی پیش��نهاد می ش��ود از 
چشم بند اس��تفاده کنید. استفاده از پرده های ضخیم برای 
اتاق خواب هم پیش��نهاد دیگری اس��ت ک��ه باعث بهبود 

کیفیت خواب تان می شود.
1۰. برنامه  منظمی برای ساعت خواب و بیداری داشته 

باشید
اختصاص دادن ساعتی مشخص برای خواب و بیداری و 
پایبندی به ای��ن برنامه، راه فوق العاده ای برای متعادل نگه 
داش��تن ساعت ش��بانه روزی بدن اس��ت؛ با این کار چرخه 
منظم��ی ب��رای خواب مان به وج��ود می آوری��م که باعث 
می ش��ود دیگر واکنش های بدن در ساعات شبانه روز، بهتر 

انجام بگیرند.
11. محیطی که در آن می خوابید را آرام نگه دارید

س��روصدای محی��ط، مث��ل رف��ت و آم��د خودروها در 
خیابان، خوابیدن را مش��کل می کند. دس��تگاه پخش صدا 
یا نویز سفید انتخاب مناسبی برای داشتن خواب باکیفیت 
اس��ت. پخش صداهای آرامش بخش مانند جریان رودخانه 
یا روش��ن نگه داش��تن مداوم پنکه راه خوبی برای مقابله با 

صداهای مزاحم اطراف است.
کالم آخر

داش��تن برنامه منظم برای س��اعات خ��واب و بیداری و 
اختصاص دادن 8-7 س��اعت برای خواب ش��بانه، اهمیت 
زیادی دارد. برای اینکه صبح ها با شادابی و انرژی بیشتری 
از خواب بیدار شوید، نیاز به خواب عمیق و باکیفیت دارید. 
ب��ا به کارگیری ۱۱ مورد ف��وق، می توانید به بهبود کیفیت 

خواب تان کمک کنید.
womansday/ucan :منبع
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