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چرا حجم نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش یافت؟

چهره نگاری نقدینگی 
فرصت امروز: دولت در یکی دو سال گذشته حمایت های ویژه ای از بورس انجام داده که در تاریخ بازار سرمایه بی سابقه است. این 
حمایت ها در سال جاری شدت و حدت بیشتری یافته و شامل انواع تسهیل گری ها برای ورود شرکت ها و بنگاه های تولیدی به سمت 
بازار س��رمایه اس��ت که با هدف تعمیق بازار و جذب نقدینگی سرمایه گذاران خرد صورت گرفته است. این حمایت ها از مشوق های 
جدید و معافیت های مالیاتی برای ورود ش��رکت ها به بورس تا کاهش نرخ س��ود بانکی را دربر می گیرد، چنانچه این سیاس��ت ها را 
می توان به فرش قرمز نقدینگی برای رشد بورس تعبیر کرد. از اول اردیبهشت ماه بود که بانک ها تصمیم گرفتند سود بانکی حداکثر 
15درصد باشد. با این تصمیم، انگیزه سپرده گذاران برای نگهداری پول در بانک ها کاهش یافت و حرکت نقدینگی به سمت سایر 
بازارها و از جمله بازار س��رمایه س��رازیر شد، چراکه کاهش نرخ سود بانکی در ش��رایطی که بازار سرمایه بازدهی باالیی را در چند 
ماه گذش��ته تجربه کرده و هیچ بازار دیگری نیز چنین جذابیتی را برای جذب نقدینگی های س��رگردان ندارد، به معنای باز کردن 
مس��یر برای س��رازیر شدن پول ها به سوی بازار سرمایه است. جایی که دولت شرایط را برای فروش دارایی خود فراهم کرده است و 
منتظر جذب نقدینگی است. بازدهی باالی بورس در سه ماهه نخست امسال و رکوردهای بی نظیری که این بازار در فصل بهار به...

دیروز معامالت نماد »شستا« به دالیل نظارتی ابطال شد

شاخص بورس به قله 1.700.000 واحد رسید
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مرکز آمار ایران از دالیل کاهش مصرف خانوارها در سال گذشته گزارش داد

جزییات عملکرد اقتصاد 98

مدیریت استراتژیک و انواع مدل های آن
رایج ترین اشتباهات بازاریابی شبکه های اجتماعی 
چرا هاست خوب پیش نیاز مهمی برای سئو است؟

رایج ترین اشتباهات بازاریابی شبکه های اجتماعی 
7 اشتباه رایج در زمینه تولید محتوای ویدئویی

اسپرایت: سیاه پوستان را فراموش نکنید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

انتقاد بیل گیتس از شبکه های 
اجتماعی به دلیل دامن زدن به 
نشر اخبار غلط در مورد کرونا

یادداشت
آنچه درباره شهرسازی 

عمودی نمی دانیم

شهرسازی در جهان براساس 
متده��ای مختلف��ی از ق��رون 
گذش��ته تاکنون گسترش یافته 
اس��ت، ام��ا از س��ال 1۹۲۸ به 
بعد که فض��ل الرحم��ان خان 
بنگالدش��ی ش��روع به طراحی 
آسمان خراش های نیویورک کرد 
مفهومی جدید در شهرس��ازی 
پدید آمد. شهرسازی عمودی به 
طور خالصه به نوعی از توس��عه 
شهری اطالق می شود که در آن 
به جای توسعه محیطی شهرها 
به ش��کل عمودی توس��عه پیدا 
می کنند. طی دهه های گذشته 
جمعیت شهری بسیار گسترش 
یافته است و برخی جوامع سنتی 
در ای��ران و جه��ان مثل جوامع 
روستایی و عش��ایری به شدت 

محدودتر می شوند.
اگ��ر بخواهی��م از نظر محیط 
زیس��تی به آن ن��گاه کنیم باید 
از این خبر خوشحال بود؛ چون 
خروج انس��ان ها از قالب جوامع 
روس��تایی و عشایری جغرافیای 
حض��ور انس��ان در طبیع��ت و 
زیستگاه های انسانی را محدودتر 
می کند. ی��ک خانواده عش��ایر 
کمتر یعنی کاهش دست اندازی 
ب��ه اندازه چند هکت��ار کمتر به 

یک  اس��ت.  طبیع��ت 
3خانواده روستایی...
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فرصت امروز: بازار سرمایه در حالی کماکان به روند رو به رشد و خیره کننده خود 
ادامه می دهد و ش��اخص بورس در آخرین گام به آس��تانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
واحد رسیده است که برخی از کارشناسان، این روند را بدون آسیب و تهدید برای 
اقتصاد ایران نمی دانند. در همین خصوص، ۲5 پژوهشگر مالی در نامه ای خطاب به 
دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بازار سهام، پنج اقدام فوری را برای 

کنترل و مدیریت این وضعیت پیشنهاد دادند.
در این نامه آمده است: »بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابی به خود گرفت 
و به ش��کل بی سابقه ای بر سرعت رش��د آن در سال ۹۹ افزوده شد. اکنون شاخص 
کل از سطح یک میلیون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید در کمتر از 
چهار ماه تقریبا س��ه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود 
۲۰۰درصد، ارزش دالری آن )براس��اس دالر ۲۰ هزار تومانی( معادل ۳5۰ میلیارد 
دالر و نس��بت تقریبی قیمت بر درآمد )P/E( کل بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده 
اس��ت. این سطح بی س��ابقه از رشد ارزش بورس و مبادالت مالی آن در حالی است 
که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معناداری 
کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران خیز و همراه 
با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کالن خواهد بود. در نتیجه انتظارات شکل گرفته 
در بورس، تولید با سرمایه گذاری و تأمین مالِی داخلی بیش از پیش تعطیل شده، 
بر نابرابری افزوده ش��ده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش س��رعت 
گردش پول و تبدیل هرچه سریع تر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار 

درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.
از منظر پولی، مس��ئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کّمی نقدینگی و پول باشد، 
تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است بنابراین علل اصلی را 
باید در زمینه های تغییر انتظارات دید، تا کمیت های پولی. پیامِد ادامه روند فعلی 
بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی 
به بورس از قدرت نقدینگی کاس��ته می شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت 
انتق��ال و خ��روج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظ��ارات از مجرای بورس، بدون 
کاسته شدن از قدرت کّمِی نقدینگی، سایر دارایی ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر 

قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کاال و خدمات 
نیز نش��ان خواهد داد. ادبیات شکل گیری حباب های قیمتی به ویژگی ای از کنش 
سرمایه گذاران توجه دارد که در آن سرمایه گذار به جای توجه به داده های بنیادی 
یک سهم، براساس روند گذشته قیمتی، چشم انداز آتی خود از بازار را شکل می دهد. 
چنین رفتار و انتظاراتی بیش از آنکه فردی باش��د، مبتنی بر کنش های جمعی و 
گله ای و ش��کل گیری اطمینان خود-برآورنده از ی��ک روند ادامه دارِ افزایش قیمت 
اس��ت. احتمال شکل گیری چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر 
کشورها نیز قابل مطالعه است، اما اگر مجموعه بدنه سیاست گذاری به طور پیاپی این 
پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی 
آن است، عمال این تصور به وجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه »بیمه گر کالن« 
بورس را به عهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. 
متاس��فانه به خصوص بعد از اصالح چند هفته ای بورس از اواخر اردیبهشت ماه، از 
سوی مسئولین مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی 
مکررا به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت 
خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای 
جلوگیری از آن. امروز در نقطه ای قرار گرفته ایم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد 
بود. مدیریت انتظارات بازار امری س��هل و در دسترس نیست، با این حال ضروری 
اس��ت هرچه زودتر اقداماتی اتخاذ شود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی 
این اقدامات دیر ش��ده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات الزم به معنای هزینه های 
کمتر و تأخیر در آن می تواند همراه با هزینه های به مراتب بیش��تری باشد. جدا از 
اقدامات الزم در چشم انداز بلندمدت، الزم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل 

وضع جاری دست کم به شکل فوری، اقدامات زیر را فعال کنند:
عرضه ب��دون تعلل دارایی های بورس��ی دول��ت: یکی از فوری تری��ن اقدامات و 
مؤثرترین ابزارهایی که می توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش 
بدون تعلل دارایی های دولت در بورس است. هم اکنون ارزش سهام مستقیم دولت 
در ش��رکت های بورس��ی بالغ بر ۳5۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. 
واگذاری تنها یک سوم از این دارایی ها )با تاکید بر شرکت های همراه با صورت های 

مالی ش��فاف و حائز شرایط واگذاری( عالوه بر اینکه حجم دارایی های قابل معامله 
در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می کند، بیش از 1۰۰ هزار 
میلیارد تومان از کس��ری بودجه دولت را پوش��ش می دهد. در این زمینه پیشنهاد 
می شود دستورالعمل مربوطه سریعاً ابالغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان 
مش��خصی از سال جاری نس��بت به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان 

عرضه روزانه با نظر شورای عالی بورس انجام شود.
افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی: با اینکه 
آمار هنوز منتش��ر نشده، روشن است که در ماه های اخیر سرعت تبدیل شبه پول 
به پول و رش��د پول همراه با رشد کم سابقه ای بوده است. درست است که بیماری 
نظام بانکی قباًل تا حد زیادی از قدرت هدف گذاری نرخ سود به عنوان یک ابزار مؤثر 
سیاس��تی کاسته است، اما رسیدن نرخ بازار بین بانکی به محدوده 1۰ تا 15درصد 
در وضعیت فعلی مخاطره آمیز اس��ت. افزایش نرخ س��پرده و نرخ س��ود کوتاه مدت 
س��ریع ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به بازارهای مالی است. توصیه می شود با 
توجه به هدف گذاری تورمی اعالم شده، نرخ بازار بین بانکی در محدود ۲۰درصد قرار 
گرفته و نرخ سپرده ها نیز به شکل متناسب افزایش یابد. روشن است که در صورت 
کاستی در بازار اوراق، بانک مرکزی می تواند به سرعت از طریق سپرده گذاری بانک ها 

نزد بانک مرکزی این هدف گذاری را محقق کند.
* ش��تاب دهی به عرضه های اولیه ش��رکت ها و افزایش درصد ش��ناوری: بعد از 
عرضه س��هام های دولتی، عرضه اولیه ش��رکت های متقاضی باید تس��ریع شود. به 
تعویق انداختن عرضه های اولیه از ترس اصالح بازار صرفاً باعث تأخیر در هزینه های 
وضعی��ت فعلی بورس و بزرگ تر ش��دن ابعاد بحران خواه��د بود. همچنین درصد 
شناوری براساس قوانین موجود می تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد 
با اصالح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع تر درصد شناوری سهام 

مربوطه را افزایش دهند.
توقف هر نوع پیام دهی سیاس��ت گذاری در معنای بیمه گرِی کالن بورس: اشاره 
شد که شکل گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت 
دولت تا چه حد می تواند خسارت بار باشد. هرچه دیرتر این شیوه اطالع رسانی اصالح 

شود، هزینه های تداوم روند فعلی بورس بزرگ تر خواهد بود.
کنت��رل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به 
بازار بورس و جلوگیری از رش��د بیش از حد نقدینگ��ی: بانک مرکزی باید با فعال 
کردن س��ازوکارهای مؤثر نظارتی، از وام دهی مستقیم و غیرمستقیم بانک ها برای 
خرید سهام جلوگیری کند. همچنین توصیه می شود در کنار سایر ابزارهای نظارتی، 
بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد به 
نحوی که افزایش کل ترازنامه نظام بانکی در سال جاری بیش از ۳۰درصد نشود.«

امضاکنن��دگان این نامه ش��امل تیرداد احمدی دکترای مالی مدرس دانش��گاه، 
صادق الحس��ینی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر، علیرضا توکلی کاشی 
معاون توسعه کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران، مهدی حیدری دکترای مالی 
عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم، محمدداوود الحسینی دکترای اقتصاد از دانشگاه 
ایالتی پنسیلوانیا، عباس دادجوی توکلی دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه، حسین 
درودیان دکترای اقتصاد و مدرس دانش��گاه تهران، میثم رادپور دانشجوی دکترای 
بانکداری و مدرس دانش��گاه، علی روحانی دکترای اقتصاد و معاون دفتر مطالعات 
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، علی س��رزعیم دکترای اقتصاد و عضو هیأت 
علمی دانشگاه عالمه، جواد سنگنیان پژوهشگر و فعال بازار سرمایه، مجید شاکری 
دکترای مالی و مدرس دانش��گاه، امیر کرمانی دکترای اقتصاد و دانش��یار دانشگاه 
برکلی، بهرنگ کمالی دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی دانش��گاه خاتم، علیرضا 
کمالیان دانش��جوی دکترای اقتصاد دانش��گاه اصفهان، سپهر عبداهلل پور پژوهشگر 
اقتصادی، علی مدنی زاده دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه شریف، علی 
مروی دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی، محمد مروتی 
دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم، مهدی محسنی دکترای اقتصاد 
و عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M، علی مختاری پژوهشگر اقتصادی در 
دانشگاه لوگانو س��وئیس، محمد ناطقی پژوهشگر اقتصادی، علی نصیری دکترای 
اقتصاد و هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی، محسن یزدان پناه محقق دکترای 
مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند و حسین جوشقانی دکترای اقتصاد و عضو 

هیأت علمی دانشگاه خاتم است.

چند روزی اس��ت که قیمت دالر از مرز ۲۰ ه��زار تومان فراتر رفته و قیمت 
س��که نیز باالتر از 1۰ میلیون تومان ایس��تاده اس��ت. تقریبا در سال ۹۹ روزی 
نبوده که قیمت دالر ثابت بماند و رش��د نکند. شاید در یکصد روز گذشته تنها 
1۰ روز کاهش قیمت در بازار دالر اتفاق افتاده که البته آن هم بالفاصله با رشد 
بیش��تر پوش��ش داده شده است. در همین حال، بازار س��رمایه نیز در سه ماهه 
نخس��ت امس��ال رکوردهای خیره کننده ای از خود به جای گذاش��ته و شاخص 
کل ب��ورس چن��د روز پیش با عبور از رکورد یک میلیون و نیم حاال به رویای ۲ 

میلیونی شدن می اندیشد.
در همین خصوص، میثم رادپور کارشناس بازار ارز با بیان اینکه چند دلیل را 
می توان برای دالر ۲۲ هزار تومانی ذکر کرد، به فرارو گفت: اولین مسئله کاهش 
نرخ بهره اس��ت، در حال حاضر این متغیر منفی اس��ت، به بیان دیگر زمانی که 
نرخ س��ود سپرده 15درصد باشد، اما نرخ تورم ۴۰درصد، این بدان معناست که 
در عمل نرخ بهره منفی ۲5درصد اس��ت و س��پرده گذار از ارزش پولش کاسته 
می ش��ود و در چنین شرایطی طبیعی است که کلید خروج سپرده ها از بانک ها 

زده می شود.
او ادامه داد: س��که 1۰ میلیونی و دالر ۲1 هزار تومانی یک آالرم جدی است 

ب��رای بانک مرکزی که باید نرخ س��ود را افزایش دهد، زی��را تنها این انتظارات 
تورمی مرتبط با دالر نیس��ت و ش��ما در تمامی کاال ها و خدم��ات این افزایش 

افسارگسیخته قیمت ها را مشاهده می کنید.
رادپور با تاکید بر اینکه بورس نیز فشار بسیار زیادی به سایر بازار ها از جمله 
ارز آورده اس��ت، گفت: در حال حاضر ارزش دالری ش��رکتی به مانند س��ایپا از 
میتسوبیشی ژاپن بیشتر است، همین طور ارزش دالری فوالد مبارکه از شرکت 
توسکو که بسیار قدر است در تولید فوالد در جهان، بنابراین مشخص است که 
ی��ک جای کار می لنگد یا باید دالر گران ش��ود، یا اینک��ه قیمت ها در بورس با 

اصالح جدی روبه رو شود.
این کارش��ناس اضاف��ه کرد: در حال حاضر دول��ت راه اول را انتخاب کرده و 
م��ردم عادی نیز به ه��وای اینکه دولت از بورس حمایت می کند، س��رمایه های 
خ��رد خ��ود را به این بازار س��رازیر کرده اند، در حال حاضر متوس��ط س��رمایه 
خردی که در بورس وارد می ش��ود، 11 میلیون تومان اس��ت که نشان می دهد 
ه��ر ف��ردی هر پولی که دارد به بورس وارد می کن��د، زیرا بازدهی که بورس در 
ح��ال حاضر می دهد، هیچ بازار دیگری توانایی رقاب��ت با آن را ندارد و این امر 

بسیار خطرناکی است. 

او ب��ا تاکی��د بر اینکه به اعتقاد بن��ده دیر یا زود ب��ورس ُکلَپس خواهد کرد، 
ادامه داد: بنده پیش��گو و رمال نیس��تم که بخواهم زمانی در این باره ارائه دهم، 
اما وقتی ش��ما در زیر ساختمانی قرار دارید که می خواهد بریزد، باید از زیر آن 
خارج ش��وید، در مورد بورس نیز ریزش اساس��ی دیر و زود دارد، اما س��وخت و 
س��وز ندارد، بنابراین در آن صورت اتفاقی رخ خواهد داد که جمع کردن آن به 

این سادگی ها نخواهد بود.
به گفت��ه رادپور، در حال حاضر دولت کف ب��ورس را گرفته و نمی گذارد که 
قیمت ها بریزد، اما این روند در آینده نمی تواند ادامه پیدا کند، نکته اینجاس��ت 
بورس بازاری است به اصطالح سود برای سود است، یعنی مقصد نهایی نیست، 
شما 1۰ میلیون می گذارید و بعد ۲۰ میلیون تومان برمی دارید، این پول را که 
تا ابد در بورس نمی گذارید، باالخره این سود نجومی در کوتاه مدت به یک بازار 
دیگری خواهد رفت، زمانی که حجم این پول یکدفعه زیاد ش��ود در یک بازار، 

انتظارات تورمی پیش می آید و قیمت ها سر به فلک می کشد.
وی با بیان اینکه دالر امروز نس��بت به سودی که بورس می دهد، بسیار عقب 
مانده، افزود: بس��یاری از اف��راد حرفه ای امروز دالر را یک ب��ازار امن می دادند 
که حداقل اصل س��رمایه آن ها حفظ می ش��ود، در مقابل بورس با این سود های 

وحشتناکی که هیچ توجیهی ندارد، بسیار خطرناک است و به زودی یقه دولت 
را خواهد گرفت، زیرا االن س��هم ش��رکتی که تنها یک سوله است، بیش از 1۰ 
برابر شده، معلوم است که در چنین وضعیتی همه این پول ها به بورس می رود، 
اما این ش��ارپ نجومی به بازار های دیگر سیگنال می دهد و همه مردم بورس را 
معیار قرار می دهند، برای س��وددهی که در نهایت این موضوع باعث می ش��ود، 

انتظارات تورمی در همه اقالم ایجاد شود و با یک تورم باال روبه رو باشیم.
این کارش��ناس بازار ارز خاطرنش��ان س��اخت: اگر دولت ح��دود 5، ۶ درصد 
ن��رخ بهره را باال ببرد، بس��یاری از افراد حرفه ای بورس س��رمایه های خود را به 
بان��ک انتقال می دهند و در چنین صورتی کلی��د خروج نقدینگی از بورس زده 
می ش��ود، از س��ویی در حال حاضر از دید افراد س��رمایه گذار حرفه ای دالر یک 
بازار امن است که دارای ریسک کمی است و همین موضع باعث شده تقاضا در 
بازار ارز زیاد ش��ود و این خود موجب ش��ده قیمت ارز نیز سیر صعودی به خود 
بگیرد. همچنین شیوع گسترده کرونا، رکود اقتصادی سنگین، کاهش صادرات 
غیرنفت��ی و به تبع آن کاهش ورود ارز به صورت اس��کناس به کش��ور، افزایش 
تحریم ها، کاهش قیمت نفت، مسائل و مشکالت نقل و انتقال بانکی و تحریم ها 

از دیگر عوامل دخیل در افزایش قیمت دالر محسوب می شوند.

25 پژوهشگر مالی در نامه ای به دولت پیشنهاد دادند

5 راه برای کاهش مخاطرات بازار سهام

از دالر 22 هزار تومانی تا رویای 2 میلیونی شاخص بورس

یکه تازی بورس و دالر به کجا می رسد؟
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کارشناس عمران
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فرص��ت امروز: مرکز آمار ایران ابتدای این هفته در گزارش��ی تحلیلی 
به کالبدش��کافی رشد اقتصادی س��ال ۹۸ و وضعیت بخش های مختلف 
اقتصادی پرداخت و از دالیل کاهش مصرف خانوارها در س��ال گذشته، 
گزارش��ی مس��تند ارائه داد. به گفته این مرجع آم��اری، عملکرد واقعی 
اقتصاد ایران در سال 1۳۹۸ نشان می دهد که محصول ناخالص داخلی 
به قیمت ثابت س��ال 1۳۹۰ در سال 1۳۹۸ به رقم ۷۰۳۷ هزار میلیارد 
ری��ال با نفت و ۶1۲1 هزار میلیارد ریال بدون احتس��اب نفت رس��یده 
است، در حالی که این رقم در سال قبل با نفت ۷5۶۷ هزار میلیارد ریال 
و بدون نفت ۶15۷ هزار میلیارد ریال بوده که از رشد منفی ۷درصدی 
محص��ول ناخالص داخلی با نفت و رش��د منف��ی ۰.۶درصدی محصول 

ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1۳۹۸ حکایت دارد.
افزایش بارش ها باعث رشد بخش کشاورزی شد

مرک��ز آمار ای��ران در این گ��زارش ابتدا ب��ه ارزیاب��ی وضعیت گروه 
کش��اورزی پرداخت و نوشت: گروه کشاورزی شامل دو بخش کشاورزی 
و ماهیگیری است. براساس محاسبات فص�لی، ارزش اف�زوده ای�ن گروه 
در س��ال 1۳۹۸ به میزان ۳درصد و در فصل زمس��تان 1.۶درصد رشد 
داشته است. زیربخش های کش�اورزی و م�اهیگیری نیز در سال 1۳۹۸ 

به ترتیب رشدی برابر ۳.۴درصد و منفی 5.5درصد داشته اند.
ب��ه گفته مرک��ز آمار، محاس��بات انجام ش��ده در فعالیت های زراعت، 
باغ��داری و دامداری براس��اس طرح آمارگی��ری از قیمت و مقدار تولید 
محص�والت کش���اورزی ک�ه به صورت فصلی اجرا می ش��ود و بیش از 
۲ هزار و ۲۰۰ آبادی کش��ور را در س��طح اس��تان های مختلف پوشش 
می ده���د، انج�ام می ش��ود. همچنی��ن اطالعات فصل��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی به تفکیک محصوالت زراعی، باغ��ی و دامی به منظور انجام 
بررس���ی های الزم دریاف��ت می ش��ود. در س��ال 1۳۹۸ ارزش اف��زوده 
فعالیت ه��ای زراعت و باغ��داری، دامداری و جنگل��داری به ترتیب ب�ه 
می��زان ۴.1، 1.1 و ۹.۹درصد افزایش یافته اند. ش��رایط مناس��ب آب و 
هوایی و افزایش بارندگی ها در س��ال جاری دلیل اص�لی رش���د ب�االی 
بخ�ش کشاورزی در سال 1۳۹۸ است. ارزش افزوده این بخش تنها در 
فصل پاییز به دلیل جاری ش��دن سیل در اس��تان های جن�وبی کش�ور 
رشد منفی را ثبت کرده اس��ت. ارزش اف�زوده بخش ماهیگیری نیز در 
سال 1۳۹۸ به میزان 5.5درصد کاهش یافته است. این بخش در فصل 

زمستان رشد منفی ۷.۴درصد را ثبت کرده است.
از کاهش تولید سنگ های فلزی تا افت بخش معدن

ای��ن گروه ش��امل زیربخش های اس��تخراج نفت خ��ام و گاز طبیعی، 
اس��تخراج س��ایر معادن، ص�نع��ت، تأمی��ن آب، ب��رق و گاز طبیعی و 
س��اختمان اس��ت. گزارش مرکز آمار نش��ان می دهد رشد ارزش افزوده 
بخ��ش اس��تخراج نفت خام و گاز طبیعی س��ال ۹۸ همچن��ان به روند 
کاهش���ی خود معادل منفی ۳5درصد ادامه داده است. رشد منفی این 
بخش از پاییز سال ۹۷ همزمان با اجرای تح�ریم ها شروع شد. در پاییز 
۹۷ رش��د این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۳۳.5درصد 
کاهش یافت و در زمس��تان سال ۹۷ با اندکی بهبود به منفی ۲۶درصد 
رسید. در بهار سال ۹۸ نیز روند رشد کاهشی تر شد و به منفی ۴1درصد 
رس���ید. در تابس�تان ۹۸ بیشترین کاهش در رشد این بخش نسبت به 
فصل های قبل معادل منفی ۴۷درصد مش��اهده ش��د. از آنجا که شروع 
روند کاهش�ی از پاییز 1۳۹۷ بوده، در پاییز ۹۸ رشد ارزش افزوده بخش 
اس��تخراج نفت خام و گاز طبیعی با یک بهب�ود نس���بت ب�ه دوره های 
قب�ل معادل منفی 15.۳درصد بوده اس��ت، اگرچه این بخش همچنان 
با رش��د منفی خود تأثیر قابل مالحظه ای ب�ر رش���د منف�ی محص�ول 
ناخالص داخلی )با نفت( داش��ته اس��ت در زمستان س��ال 1۳۹۸ روند 

کاهشی این بخش دوباره شدت گرفت و به منفی ۲۶.۸رسید.
بخش اس��تخراج نفت و گاز طبیعی نیز در س��ال 1۳۹۸ رش��د منفی 
۳5درصد داش��ته که حدود منفی ۶.5 واحد در رش�د منفی ۷واح�دی 
محص�ول ناخ�الص داخل�ی در س���ال 1۳۹۸ مشارکت داشته است. به 
طور کلی، رش��د بخش معدن در س���ال 1۳۹۸، منفی ۲.1درصد بوده 
و ارزش افزوده این فعالیت در فصل زمس��تان س��ال 1۳۹۸ ب�ه می�زان 
منفی ۰.۷درصد کاهش یافته اس��ت. عمده ترین دلیل کاهش رشد این 
بخش را می توان کاهش تولید س��نگ های فلزی ب�ه وی�ژه س��نگ آهن 

برشمرد.
از رشد منفی صنعت تا تاثیر کرونا در بخش ساختمان

رش��د بخش صنعت نیز منفی 1.۸درصد بوده اس��ت. براساس نت�ایج، 
رش�د ط�ی فصول بهار تا پاییز سال ۹۸ به ترتیب 5 ، ۳.۷- و ۰.۶ - بوده 

و در ای�ن دوره از ش���دت کاهش���ی ب�ودن آن کاس���ته ش�ده و نهایتاً 
در فصل زمس��تان رشد این بخش، مثبت ش��ده و به ۲.۴ رسیده است. 
طبق نتایج در فصل زمس��تان س��ال 1۳۹۸، فعالیت هایی که بیشترین 
س��هم را در ارزش افزوده بخش صنعت دارند نظیر س��اخت محصوالت 
غذایی و انواع آش��امیدنی، س��اخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه 
نف�ت و س���وخت های هس�ته ای، ساخت مواد ش��یمیایی و محصوالت 
ش��یمیایی، ساخت س��ایر کانی های غیرفلزی، س��اخت فلزات اساسی و 
ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، دارای رشد مثبت نسبت 
به فصل مش��ابه س��ال قبل هس��تند که منجر به رشد مثبت این بخش 
فصل زمس��تان سال 1۳۹۸ش��ده اند. در تمام فصول سال های 1۳۹۷ تا 
فصل پاییز س��ال 1۳۹۸ رشد شاخص مقدار بخش صنعت در هر فصل 
نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل منفی بوده و نهایتاً در فصل زمستان 

سال 1۳۹۸ مثبت شده است.
همچنین تغییرات ارزش افزوده بخش س��اختمان از فصل زمس��تان 
1۳۹۷ افزایشی بوده و این روند تا ۹ ماهه س�ال ۹۸ ادام�ه یافت�ه است. 
بخش ساختمان در فصل زمستان عملکرد ضعیفی در مقایسه با فصول 
قبل س���ال 1۳۹۸ داش���ته و ک�اهش۲.۶درص�دی را ثبت کرده است. 
احتماالً ش��یوع کرونا نقش مؤثری در کاهش فعالیت های س��اختمانی و 
ک�اهش ارزش اف�زوده ای�ن بخش در فصل زمستان داشته است. ارزش 
افزوده بخش س��اختمان در س��ال 1۳۹۸ به می��زان ۶.1درصد افزایش 

یافته است.
شیوع ویروس کرونا با بخش خدمات چه کرد؟

این گروه ش��امل زیربخش های عمده فروش��ی و خرده فروش��ی، هتل 
و رس��توران، حم��ل و نق���ل و ارتباط���ات، فعالیت های مال��ی و بیمه، 
مس��تغالت، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات 
است. تغیی�رات ارزش افزوده بخش خدمات مالی و بیمه در سال 1۳۹۸ 
به میزان ۰.1درصد کاهش��ی بوده اس��ت. فعالیت بیمه در سال گذشته 

هم 1۸درصد رشد داشته است.
بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات نیز رشد مثبت ۰.۹درص�دی 
داش�ته اس�ت. ای�ن بخش در سال 1۳۹۷ برابر ۲درصد و در فصول بهار، 
تابستان و پاییز به ترتیب رشد مثبت ۲ ،۰.1 و ۳.۲درصدی داشته، ام�ا 
در فصل زمس��تان 1.۷درصد نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل کاهش 
داش��ته به طوری که تمام فعالیت ها به ج�ز فعالی�ت پس�ت و مخ�ابرات 

دارای رشد منفی بوده است.
همچنی��ن فعالی��ت حمل و نقل جاده ای و فعالیت پس��ت و مخابرات 
با بیش��ترین س��هم در ارزش افزوده این بخش، در فصل زمس���تان ب�ه 
ترتی�ب از رش��د منفی 5.5 و ۹درصدی برخوردارند ولی به دلیل سهم 
باالت��ر حمل و نقل جاده ای و منفی بودن س��ایر فعالیت های این بخش 
رش��د گروه در فصل آخر س��ال، منفی ش��ده است. س��ایر فعالیت های 
حم��ل و نقل که س��هم کمتری در ارزش اف���زوده ای�ن بخ�ش دارن�د؛ 
شامل حمل و نقل ریلی، لوله ای، آبی، هوایی و پش�تیبانی و انب�ارداری 
ب�ه ترتی�ب از رش���د منف���ی 5.۹، ۲.۷، ۲۹.۴  ۳5.۶ و ۲5.۶درصدی 
برخوردارند. احتماالً شیوع کرونا علت کاهش ارزش افزوده بخش حمل 

و نقل در زمستان ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
2 دلیل کاهش مصرف خانوارها در سال گذشته

در زمس��تان سال ۹۸، رشد مصرف نهایی خانوارهای کشور به قیمت 
ثابت با روند کاهش��ی، منفی ۳.۸درصد بوده است ک�ه نس�بت به دیگر 
فصول س��ال ۹۸ مخصوصاً فصل بهار، اندکی بهبود نشان می دهد. البته 
ب��ا وجود بهبود مصرف خانوار در فصل زمس���تان ۹۸ نس��بت به فصل 
مش��ابه سال قبل )زمس��تان ۹۷ معادل منفی 5.1درصد( می توان گفت 
ک�ه همچن�ان اث�رات ت�ورمی از طری�ق اف�زایش شاخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفی، منجر به کاهش مصرف نهایی حقیقی خ�انوار ش�ده و 
رش�د متوس�ط قیم�ت ها از رش�د مصرف خانوار به قیمت اسمی پیشی 
گرفته است. رشد مصرف نهایی خانوار به قیمت ثابت در سال ۹۸ منفی 
5.۴درصد اس��ت که بیشترین س��هم از این کاهش مربوط ب�ه ک�اهش 
ش��دید مصرف نهایی خانوار در فصل بهار ۹۸ اس��ت. با بررسی مصرف 
نهایی خانوار در س��ال ۹۸ دو دلیل برای کاهش بیش�تر مص�رف نهایی 
خانوار در فصل بهار ۹۸، نس��بت به س��ه فصل تابستان، پاییز و زمستان 

۹۸ قابل مالحظه است.
نخس��تین علت کاهش مصرف نهایی خانوارها، این اس��ت که رش��د 
مصرف نهایی خانوار در فصل بهار س��ال گذش��ته یعنی بهار س��ال ۹۷ 
رقمی مثبت و معادل ۳.۷درصد اس���ت، بدی��ن خاطر که در این فصل 

نرخ تورم تک رقمی بوده و هنوز روند کاهش��ی مصرف خانوار به قیمت 
حقیقی ش�روع نش���ده بود. روند افزایش قیمت ها در بهار ۹۷ افزایشی 
نبود و ش��تاب تورمی ث�ابتی در س��ه ماهه بهار ۹۷ دیده می ش��ود. این 

شتاب تورمی از تابستان ۹۷ آغاز می شود.
دومین دلیل آن اس��ت که با ش��دت گرفتن شتاب تورمی از تابستان 
۹۷، رش��د مصرف نهایی خانوار به قیمت حقیقی منفی شده است. پس 
نقطه ش��روع کاهش مصرف خانوار، از فصل تابس��تان س��ال ۹۷ بوده و 
در پاییز ۹۷ با تش��دید اث�رات ت�ورمی ک�ه ب�ه ص�ورت افزایش ش��یب 
منحنی تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده، سبب شد مصرف خانوار 
ب�ه قیمت حقیقی افت ش��دیدی داش��ته باشد این افزایشی بودن شیب 
منحنی تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده تا م�اه دوم تابستان سال 
۹۸ قابل مالحظه اس��ت و پس از آن با کاهش ش��یب منحنی، ش�تاب 
ت�ورم��ی ن�ه تنها ثابت مانده که کمتر ش��ده اس��ت. در فص��ل پ�اییز و 
زمس�تان س�ال۹۸ ش�تاب تورمی کاهش یافته که نتیجه این تغییرات، 
سبب شده رشد مصرف نهایی خانوار به قیمت حقیقی در فصل تابستان، 
پ�اییز و زمستان ۹۸ نسبت به فصل بهار ۹۸ بهبود داشته و عدد منفی 

کمتری را نشان دهد.
بیشترین هزینه های خـوراکی خانوارها در سال 98

بررسی هزینه های خوراکی خانوار به قیمت ثابت نشان می دهد با توجه 
به رش��د 1۹.۴درصدی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در گروه 
خوراکی ها، رش��د مصرف نهایی خان��وار از این گروه به منفی ۳.۹درصد 
می رس��د که بیشترین رش��د هزینه های خ�وراکی خانوار مربوط به سه 
گروه غالت، نان، آرد، رشته و فرآورده های آن، شیر و فرآورده های آن و 
میوه ها و خش��کبار است. در گ�روه دخانیات با وجود افزایش هزینه های 
مصرفی خانوار از دخانیات و با توجه به افزایش ش�اخص به�ای کااله�ا 
و خ�دم��ات مص�رف��ی دخانیات معادل 1۰.۴درصد، رش��د این گروه از 
هزینه های مصرف نهایی خانوار معادل منفی ۴درصد است. رشد مصرف 
نهای��ی خانوار به قیمت ه��ای ثابت در گروه هزینه ه��ای غیرخوراکی و 
خدمات، به جز گروه مس��کن، آب و سوخت و گ�روه ارتباطات، در سایر 
گروه ها منفی بوده اس��ت. در گروه هزینه های پوشاک و کفش، با توجه 
به رشد ۳1.۶درصدی ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی پوشاک 
و کف�ش، رشد این هزینه ها به ۴۳.۲درصد می رسد. رشد مصرف نهایی 
خانوار در گروه مبلمان، تجهی��زات خانوار و تعمیرات آنها معادل منفی 
15.۶درصد اس���ت ک�ه ب�ا توج�ه ب���ه کاهش هزینه های خانوار در ماه 
آخر و رشد ۲۲.۷درصدی شاخص بهای کاال و خدمات در این گروه، دور 
از انتظار نیست. در گروه های هتل و رستوران و کاالها و خدمات متفرقه 
نیز کاهش هزینه های خانوار با توجه به رعای�ت های بهداش���تی از یک 
س��و و تعطیلی هتل ها و رستوران ها به دلیل شیوع کرونا از سوی دیگر، 
رشدهای منفی 5۹.۷درصدی و منفی ۳.۳درص�دی مصرف خانوارها را 

به دنبال داشته است.
مقایسه مشارکت فعالیت ها در رشد اقتصادی

مقایس��ه مشارکت فعالیت ها در رشد اقتصادی نشان می دهد، هرچند 
مش��ارکت بخش کش��اورزی در رش��د اقتصادی در مقایسه با سال های 
۹۷ و ۹۶ افزایش یافته، اما نس��بت به سال های ۹۲ تا ۹5 این مشارکت 
کاهش یافته اس��ت. همچنین مش��ارکت بخش استخراج نفت و گاز نیز 
در س��ال گذشته به یکی از کمترین ارقام از سال ۹1 تبدیل شده است. 
تنها در س��ال های ۹5 و ۹۶ که به واس��طه برجام تولید و صادرات نفت 
رش��د داشت، مشارکت این بخش در رش��د اقتصادی قابل توجه بوده و 
در مابقی س��ال ها یعنی سال های ۹1 تا ۹۸ این سهم منفی بوده است. 
بخ��ش صنعت هم تنها در س��ال های ۹۳، ۹5 و ۹۶ در رش��د اقتصادی 
مش��ارکت داش��ته و در مابقی س��ال ها باعث افت رشد ش��ده است. در 
مجموع در سال گذش��ته تنها بخش های ساختمان، کشاورزی و تأمین 

آب و برق در رشد اقتصادی مشارکت مثبت داشته اند.
همچنی��ن مقایس��ه ارزش اف��زوده رش��ته فعالیت ه��ای اقتصادی به 
قیمت ه��ای ثابت با مقادیر آن در س��ال 1۳۹۰ نش��ان می دهد پس از 
کاهش ش���دید محصول ناخالص داخلی در سال های 1۳۹1 و 1۳۹۲، 
علی رغم رش��د اقتص�ادی حاص�ل ش�ده در س�ال های 1۳۹5 و 1۳۹۶، 
س�طح ارزش افزوده به قیمت ثابت در برخی از فعالیت ها کمتر از سطح 
ارقام سال 1۳۹۰ است، به طوری که ارزش افزوده بخش های ساختمان، 
صنعت، اس��تخراج نفت و گاز طبیعی از س��ال 1۳۹۰ کمتر است و تنها 
بخش های کش��اورزی، خدمات، تأمین آب و برق و س��ایر معادن ارزش 

افزوده بیشتری نسبت به سال ۹۰ کسب کرده اند.

مرکز آمار ایران از دالیل کاهش مصرف خانوارها در سال گذشته گزارش داد
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مهم ترین راهکار کسب و کارها در دوران کرونا
همه راه ها به بانک ها ختم می شود

گزارش پژوهشکده آمار نشان می دهد که در سه ماهه ابتدایی 
ش��یوع کرونا، مهمترین راهکاری که کس��ب و کارها برای حل 
مش��کل خود در دس��تور کار قرار دادند، دریافت وام از بانک ها 
بوده است. همچنین ۷۹درصد مشکالت کسب و کارها در بحران 
کرونا مربوط به پرداخت حقوق و دس��تمزد کارکنان ش��ان بوده 

است. 
به گزارش ایس��نا، از زمان شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا و 
محدودیت هایی که در نتیجه آن ایجاد ش��د، کس��ب و کارها در 
بخش های مختلف دچار آسیب شدند؛ از میزان تولید تا فروش، 
س��ودآوری و البت��ه افزایش هزینه ها که ب��ه زیان در بخش های 
گوناگون منجر ش��د و  با محدودش��دن فعالیت کسب و کارها و 
حتی تعطیلی آن ه��ا در مقاطعی امکان تامین منابع برای انجام 
هزینه های مربوطه به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفت. 
این در حالی است  که در بررسی که از سوی پژوهشکده آمار 
در رابطه با وضعیت کس��ب و کارها در سه ماهه اسفند تا پایان 
اردیبهشت ماه انجام شده در این دوره، ۷۹درصد کسب و کارها 
مش��کالتی را در فعالیت خود داش��ته و تنه��ا در ۲1 مورد آنها 

مشکلی وجود نداشته است. 
براساس این گزارش، طی اس��فند و فروردین پرداخت حقوق 
و دس��تمزد با ۲5درصد مهمترین مشکل در بین کسب و کارها 
ب��وده اس��ت و بازپرداخت وام و پرداخت اج��اره با ۲1درصد در 
رتبه ه��ای بعدی ق��رار دارد.  البته در اردیبهش��ت ماه پرداخت 
حقوق و دستمزد تا ۲۹درصد بیشترین مشکل کسب و کارها را 
تش��کیل داده و بازپرداخت های وام با ۲1درصد و پرداخت اجاره 
با 1۴درصد در رتبه های بعدی قرار دارد، اما در مورد بازپرداخت 
وام کس��ب و کارها در دوره کرونا، بانک مرکزی مصوبه ای را در 
شورای پول و اعتبار گذراند که براساس آن پرداخت اقساط وام 
آنها به مدت س��ه ماه از اسفند تا پایان اردیبهشت ماه به تعویق 
افتاد، از س��وی دیگر برای اشخاص نیز پرداخت اقساط وام های 

قرض الحسنه به مدت سه ماه معوق اعالم شد. 
البته در برخ��ی موارد بانک ها عین مصوبه بانک مرکزی عمل 
نکرده و با توجه به عدم هماهنگی هایی که وجود داش��ت، دست 
به برداش��ت اقساط از حساب مش��تری زده و یا در مواردی آنها 
را مش��مول جریمه دیرکرد دانستند، اما به هر صورت بررسی ها 
نش��ان می ده��د که در دوره س��ه ماه��ه ابتدایی ش��یوع کرونا 
مهمترین راهکاری که کس��به برای حل مشکل خود در دستور 
کار قرار دادند، دریافت وام از بانک ها بوده است که در ۴۴درصد 

آنها اتفاق افتاده است. 
دریافت وام از شرکت های مالی خود یا افراد حقیقی و کاهش 
هزینه های عملیاتی مانن��د تعدیل نیرو و کاهش حقوق از دیگر 
اقداماتی اس��ت که کس��ب و کارها برای کاه��ش هزینه و ادامه 
فعالی��ت خود انجام داده اند. در این میان حمایت دولت از فضای 
کسب و کار در دوران شیوع اپیدمی به صورت تأمین سرمایه در 
گردش از طریق اعطای وام های با سود پایین، تعویق بازپرداخت 
وام ه��ا ت��ا مدتی پس از پایان ش��یوع ویروس کرون��ا و معافیت 
مالیاتی در زم��ان اپیدمی می تواند کمک ش��ایانی برای فعاالن 

اقتصادی باشد.

در سال گذشته رخ داد
رشد 27درصدی مالیات مستقیم

بررس��ی های آماری نش��ان می دهد که اخذ مالیات مس��تقیم 
در س��ال ۹۸ به ۸۲.۲ هزار میلیارد تومان رس��یده که این رقم 

۲۷.۴درصد بیشتر از سال قبل از آن است.
معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به تازگی 
در گزارش��ی ب��ه روند درآمدهای مالیاتی کش��ور در س��ال های 
1۳۹۰ تا 1۳۹۸ پرداخته و نوش��ته است: درآمدهای مالیاتی در 
س��ال 1۳۹۸ با ۲۹درصد افزایش نس��بت به سال قبل از آن به 
1۴1.۲ ه��زار میلیارد تومان افزایش یافت. این در حالی اس��ت 
که درآمدهای مالیاتی در س��ال ۹۷ برابر با 1۰۹.۲ هزار میلیارد 
تومان بود که این رقم نیز نس��بت به س��ال ۹۶ حدود 1۷درصد 

رشد داشته است.
نس��بت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نیز برای سال 
۹۸ برابر با 5.۸درصد اعالم ش��ده است. این رقم برای سال قبل 
از آن نیز 5.۷درصد بوده که در س��ال ۹۸ یک واحد درصد رشد 
یافته است، با این حال طی سال های ۹۰ تا ۹۸ باالترین نسبت 
درآم��د مالیات��ی به تولید ناخالص داخلی در س��ال ۹5 و با رقم 
۷.۷درصد به ثبت رسیده است. همچنین مالیات کاال و خدمات 
در س��ال ۹۸ ب��ه 5۹ هزار میلیارد تومان رس��یده که رش��دی 

۳۲درصدی نسبت به سال ۹۷ داشته است.
معاونت بررس��ی های اقتصادی ات��اق بازرگانی تهران در ادامه 
گزارش خود به طور تفکیک��ی به درآمدهای مالیاتی پرداخت و 
نوش��ت: در سال ۹۸ مالیات بر ارزش افزوده به ۳۹ هزار میلیارد 
تومان )۳۳درصد رش��د(، مالیات بر فروش فرآورده های نفتی ۷ 
هزار میلیارد تومان )۳۳درصد(، عوارض خروج مسافر از مرزهای 
کش��ور 1۰۲هزار میلیارد تومان )1۸درص��د( و مالیات بر نقل و 
انتقال س��هام ۳.۹5 ه��زار میلیارد تومان )5۰۸درصد( رس��یده 

است.
در س��ال ۹۸ همچنی��ن می��زان درآمدهای مالیات��ی از محل 
مالیات اش��خاص حقوقی غیردولتی برابر ب��ا ۲5.۹ هزار میلیارد 
توم��ان )۲5.5درصد رش��د( و مالیات مش��اغل نی��ز 11.۶ هزار 
میلی��ارد توم��ان )۹۷درصد( افزایش یافته اس��ت، ب��ا این حال 
درآمدهای مالیاتی در این سال در دو بخش مالیات شماره گذاری 
خ��ودرو ۰.5۳ هزار میلیارد تومان )منف��ی ۴۰درصد( و مالیات 
علی الحس��اب اش��خاص حقوقی دولتی ۴.1 هزار میلیارد تومان 

)منفی 5۳.۹درصد( کاهش یافته است.
همچنی��ن ترکیب درآمد مالیاتی در س��ال ۹۷ و ۹۸ نش��ان 
می ده��د که ۴۲درص��د از درآمدها مربوط ب��ه مالیات بر کاالها 
و خدم��ات، مالیات بر اش��خاص حقوقی ۳۰درص��د، مالیات بر 

درآمدها ۲۳درصد و مالیات بر ثروت نیز ۶درصد بوده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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فرصت امروز: دولت در یکی دو س��ال گذشته حمایت های ویژه ای از 
بورس انجام داده که در تاریخ بازار سرمایه بی سابقه است. این حمایت ها 
در سال جاری شدت و حدت بیشتری یافته و شامل انواع تسهیل گری ها 
برای ورود شرکت ها و بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه است که 
با هدف تعمیق بازار و جذب نقدینگی سرمایه گذاران خرد صورت گرفته 
اس��ت. این حمایت ها از مش��وق های جدید و معافیت های مالیاتی برای 
ورود ش��رکت ها به بورس تا کاهش نرخ س��ود بانک��ی را دربر می گیرد، 
چنانچه این سیاس��ت ها را می توان به فرش قرمز نقدینگی برای رش��د 

بورس تعبیر کرد.
از اول اردیبهش��ت ماه بود ک��ه بانک ها تصمیم گرفتند س��ود بانکی 
حداکث��ر 15درصد باش��د. با این تصمی��م، انگیزه س��پرده گذاران برای 
نگه��داری پول در بانک ه��ا کاهش یافت و حرکت نقدینگی به س��مت 
سایر بازارها و از جمله بازار سرمایه سرازیر شد، چراکه کاهش نرخ سود 
بانکی در شرایطی که بازار سرمایه بازدهی باالیی را در چند ماه گذشته 
تجرب��ه ک��رده و هیچ بازار دیگ��ری نیز چنین جذابیت��ی را برای جذب 
نقدینگی های س��رگردان ندارد، به معنای باز کردن مس��یر برای سرازیر 
شدن پول ها به سوی بازار سرمایه است. جایی که دولت شرایط را برای 

فروش دارایی خود فراهم کرده است و منتظر جذب نقدینگی است.
بازده��ی ب��االی بورس در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال و رکوردهای 
بی نظیری که این بازار در فصل بهار به جا گذاش��ت نش��ان می دهد که 
این اتفاق سهم بسزایی در تشویق سرمایه گذاران خرد به سمت بورس و 
حرکت نقدینگی به س��وی بازار سرمایه داشته است. در این میان سوال 
این است که اصال چرا این حجم از نقدینگی در اقتصاد ایران ایجاد شده 

که هر بار با ورود به یکی از بازارها باعث ایجاد التهاب شود؟
وضعیت رشد نقدینگی در دولت های مختلف

در پاسخ به این س��وال، حمید زمان زاده، معاون پژوهشی پژوهشکده 
پولی و بانکی به چهره نگاری نقدینگی در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: 
نرخ رش��د نقدینگی طی چند س��ال گذش��ته حدود ۲۰درصد بوده و از 
اواخ��ر پارس��ال افزایش یافته و در حال حاض��ر از ۳۰درصد عبور کرده 
اس��ت و این یکی از دالیلی اس��ت که برخی از تحلیلگ��ران پیش بینی 
تورم ه��ای باال را برای اقتصاد ایران می کنند، اما مس��ئله این اس��ت که 
اقتصاد جهان طی ماه های اخیر اتفاق جدیدی را از سر می گذراند و آن 

شوک شیوع بیماری کرونا و تبعات اقتصادی و پولی و مالی آن است.
این کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو با ایس��نا، درباره وضعیت امروز 
اقتصاد ایران و چشم انداز آن، ادامه داد: امروز در شرایطی قرار داریم که 
بازارهای دارایی از جمله بازار سهام، سکه، ارز و بازار مسکن با نوساناتی 
با درجات مختلف مواجه هس��تند و از س��وی دیگر براس��اس آمار بانک 
مرکزی با افزایش نرخ رشد متغیرهای پولی مانند پایه پولی و نقدینگی 
نیز مواجه بوده ایم. با توجه به رشد متغیرهای پولی و نوسانات ایجادشده 
بحث های مختلفی درباره اقتصاد ایران مطرح می ش��ود و برخی مسائلی 
مانن��د تورم های ب��اال را مطرح می کنند اما با توجه ب��ه داده ها و مبانی 
اقتصادی جاری و چش��م انداز اقتصاد ایران امکان حرکت به سمت تورم 

باال وجود ندارد.
او ب��ا بیان اینکه بررس��ی نمودار پای��ه پولی ایران از س��ال 1۳۷۰ تا 
خرداد 1۳۹۹ نشان می دهد که پایه پولی در اقتصاد ایران طی سال های 

مختلفی ارقام باالتر از ۳۰درصد را تجربه کرده و حتی در نیمه دوم دهه 
۷۰ تا 5۰درصد نیز باال رفته است، تصریح کرد: از سال 1۳۹۰ رشد پایه 
پولی در محدوده ۲۰درصد کنترل شده بود که در چند ماه اخیر با رشد 
در پایه پولی مواجه هستیم و از ارقام ۳۰درصد فراتر رفته است که این 

اتفاق تجربه جدید و اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران نیست.
زمان زاده افزود: همچنین بررس��ی نمودار متوسط نرخ رشد نقدینگی 
در دولت های مختلف نش��ان می دهد که در دولت س��ازندگی نرخ رشد 
متوس��ط نقدینگ��ی ۲۸.۴درصد، در دولت هفتم و هش��تم نرخ رش��د 
۲۶.۶درص��د، در دولت نه��م و دهم ۲۷.۷درص��د و در دولت یازدهم و 
دوازدهم ۲5.۸درصد بوده که پایین ترین نرخ متوس��ط رش��د نقدینگی 
در هم��ه دوره های دولت های جمهوری اس��المی پ��س از دفاع مقدس 

بوده است.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنش��ان کرد: نرخ رشد نقدینگی طی چند 
س��ال گذشته حدود ۲۰درصد بوده و از اواخر سال 1۳۹۸ افزایش یافته 
و در حال حاضر از ۳۰درصد عبور کرده است و این یکی از دالیلی است 
ک��ه برخی از تحلیلگران پیش بینی تورم های ب��اال را برای اقتصاد ایران 
می کنند، اما مسئله این است که اقتصاد جهان طی ماه های اخیر اتفاق 
جدیدی را از س��ر می گذراند و آن ش��وک شیوع بیماری کرونا و تبعات 

اقتصادی و پولی و مالی آن است.
رشد نقدینگی تنها برای اقتصاد ایران نیست

او ادام��ه داد: بررس��ی رون��د متغیره��ای پولی اقتصاد آمریکا نش��ان 
می دهد که رش��د نقدینگی و پایه پولی آمریکا در س��ال های گذشته به 
طور متوس��ط زیر 1۰درصد بوده اس��ت اما در چند ماه گذشته با شیوع 
کرون��ا روند متغیرهای پولی در اقتصاد آمریکا عوض ش��ده و پایه پولی 
بعد از اینکه در هشت سال گذشته در ارقام منفی و نزدیک به صفر بود، 

طبق آخرین آمار در اردیبهشت ۹۹ به حدود ۶۰درصد رسیده است.
زمان زاده ادامه داد: همزمان رش��د حجم پول آمریکا در اردیبهش��ت 
ب��ه ۳۳.۸درصد و نرخ رش��د نقدینگی آمریکا نیز ب��ه بیش از ۲۳درصد 
رسیده که این آمار در اقتصاد آمریکا طی دهه های اخیر بی سابقه است 
بنابراین، مقایسه روندهای پولی در اقتصاد آمریکا و سایر کشورها نشان 
می دهد که افزایش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه های اخیر یک 
روند جهانی و ناش��ی از تبعات اقتصادی ش��وک کرونا بوده و دولت ها و 
بانک های مرکزی به ناگزیر س��عی کرده اند با اتخاذ سیاست های انبساط 

پولی از تعمیق رکود جلوگیری کنند.
به گفته وی، بنابراین روند افزایش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در 
چند ماه گذش��ته روندی نیس��ت که تنها متعلق به اقتصاد ایران باشد و 
تسهیالتی که برای بحث کرونا داده شده و کسری بودجه ای که به دلیل 
کرونا ش��کل گرفته و همچنین توقفی ک��ه در فعالیت های اقتصادی به 
ویژه بخش های خدماتی رخ داده موجب ش��ده درجاتی از انبساط پولی 
توس��ط بانک های مرکزی در کل دنیا در دس��تور کار قرار بگیرد و بانک 
مرک��زی ایران نیز همین روند را در پی��ش گرفته تا بتوانیم روند مثبت 
رشد اقتصادی غیرنفتی در سال ۹۸ را در سال ۹۹ نیز ادامه دهیم و در 

عین حال مردم نیز شرایطی سخت تر از آنچه گذشت را تجربه نکنند.
ای��ن کارش��ناس اقتصادی خاطرنش��ان کرد: مقایس��ه دو نمودار نرخ 
رش��د نقدینگی و نرخ تورم نش��ان می دهد که از اواخر س��ال 1۳۹۶ با 

خروج آمریکا از برجام به دلیل نوس��انات ارزی ناشی از تحریم ها با سیر 
صعودی تورم مواجه ش��دیم و هم زمان تا حدودی نرخ رش��د نقدینگی 
س��یر صعودی پیدا کرد اما نکته کلیدی این اس��ت ک��ه در این دوره تا 
اواخر سال 1۳۹۸ نرخ رشد نقدینگی کمتر از نرخ رشد تورم بوده است 
و شوک نرخ ارز باعث بروز تورم در سال های 1۳۹۷ و 1۳۹۸ بود و ارقام 
باالی تورم را ایجاد کرد اما به دلیل اینکه ناش��ی از رشد نقدینگی نبود، 
این نرخ تورم با تثبیت نسبی در بازار ارز بالفاصله شروع به کاهش کرد.

تورم ایران ناشی از رشد نرخ ارز است نه نقدینگی
به گفته ای��ن اقتصاددان ابرتورم زمانی اتف��اق می افتد که برای چند 
س��ال متمادی رشد نقدینگی و حجم پول فراتر از نرخ تورم باشد و این 
انباش��تی که در حجم نقدینگی اتفاق می افتد باعث می ش��ود که تورم 

شروع به افزایش کند و به تدریج روند تورم از کنترل خارج شود.
این کارش��ناس پولی و بانکی اف��زود: همچنین روند اجزای پایه پولی 
نش��ان می دهد که رش��د پایه پولی ک��ه اخیراً اتفاق افتاده، بخش��ی به 
افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی بر می گردد و اینکه این رش��د پایه 
پولی ناش��ی از افزایش خالص دارایی های خارج��ی بانک مرکزی بوده، 
نگرانی ما را بس��یار کمتر می کند و پیش بینی ما این است که این روند 
رش��د نقدینگی و رش��د پایه پولی طی ماه های اخیر تا حدودی تثبیت 
شود و بعد از آن به احتمال زیاد با روند کاهشی مواجه خواهد شد و به 

زیر ۳۰درصد بازخواهد گشت.
وی خاطرنش��ان کرد: بررس��ی نمودار نقدینگی حقیقی یا تورم زدایی 
شده نیز نش��ان می دهد که طی سال های 1۳۹۲ تا 1۳۹۶ این شاخص 
سیر صعودی داشته اما از ابتدای سال 1۳۹۷ که شوک ارزی پیش آمد، 
نقدینگی حقیقی با س��یر نزولی مواجه ش��ده و در چند ماه اخیر مقدار 
اندکی افزایش یافته اس��ت که این نشان می دهد رشد نقدینگی نه تنها 

پیشران تورم نبوده است بلکه عقب تر از تورم است.
زمان زاده با تاکید بر اینکه روند کل های پولی اقتصاد ایران در شرایط 
فعل��ی هیچ آثاری از بروز تورم های باال را از خود نش��ان نمی دهد و اگر 
بازار ارز به ثبات نس��بی که طی دو س��ال اخیر داش��ت بازگردد، هیچ 
نگرانی درخصوص افزایش تورم نخواهیم داش��ت، گفت: حتی اگر شوک 
ارزی هم داشته باشیم،  صرفاً با افزایش موقتی نرخ تورم مواجه خواهیم 
ش��د و این ام��ر نمی تواند اقتصاد ایران را به س��مت تورم های باال پیش 
ببرد بلکه آنچه منجر به ایجاد ابرتورم می ش��ود این اس��ت که سال های 
متم��ادی نرخ رش��د نقدینگی به صورت قابل مالحظ��ه ای باالتر از نرخ 

تورم باشد.
دستیابی به تورم 20 تا 24درصدی در نیمه دوم 1400

او در پایان سخنانش نیز گفت: روند متغیرهای پولی و روند بازارهای 
دارایی نش��ان می ده��د که با وجود نوس��اناتی که ایجادش��ده اگر فکر 
کنی��م که این افزایش 1۰ تا 15 واحد درصد در رش��د متغیرهای پولی 
ک��ه عمدتاً به دلیل مدیریت تبعات اقتصادی ش��وک ش��یوع کرونا بوده 
می تواند اقتصاد ایران را به س��مت تورم های ب��اال پیش ببرد، به بیراهه 
رفته ای��م. در مجموع و با وجود روندهای جاری متغیرهای پولی و مالی، 
نه تنها بحث تورم باال منتفی است بلکه ما همچنان این امکان را داریم 
که به هدف گذاری ۲۰ تا ۲۴ درصدی تورم که بانک مرکزی اعالم کرده 

هرچند با چند ماه تاخیر، در نیمه دوم سال 1۴۰۰ دست پیدا کنیم.

چرا حجم نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش یافت؟

چهره نگاری نقدینگی 
یادداشت

آنچه درباره شهرسازی عمودی نمی دانیم

شهرس��ازی در جهان براس��اس متدهای مختلفی از قرون گذشته 
تاکنون گسترش یافته است، اما از سال 1۹۲۸ به بعد که فضل الرحمان 
خان بنگالدش��ی شروع به طراحی آس��مان خراش های نیویورک کرد 
مفهومی جدید در شهرس��ازی پدید آمد. شهرس��ازی عمودی به طور 
خالصه به نوعی از توس��عه شهری اطالق می ش��ود که در آن به جای 
توس��عه محیطی شهرها به ش��کل عمودی توسعه پیدا می کنند. طی 
دهه های گذش��ته جمعیت شهری بسیار گسترش یافته است و برخی 
جوامع س��نتی در ایران و جهان مثل جوامع روس��تایی و عشایری به 

شدت محدودتر می شوند.
اگر بخواهیم از نظر محیط زیستی به آن نگاه کنیم باید از این خبر 
خوشحال بود؛ چون خروج انسان ها از قالب جوامع روستایی و عشایری 
جغرافیای حضور انسان در طبیعت و زیستگاه های انسانی را محدودتر 
می کند. یک خانواده عش��ایر کمتر یعنی کاهش دست اندازی به اندازه 
چند هکتار کمتر به طبیعت اس��ت. یک خانواده روستایی کمتر یعنی 
آزادش��دن چند هکتار زمین بیش��تر و افزایش زیستگاه که پیامد این 

موضوع می تواند باشد.
در کنار این موضوع اگر برای جمعیت تولیدش��ده ش��هری، مکانی 
مناسب در نظر گرفته نشود، پیامد این موضوع، افزایش قیمت زمین در 

شهرها و متعاقباً افزایش قیمت مسکن است.
در این شرایط شهر به شکل محیطی گسترش پیدا می کند. زاغه ها 
و مناطق بدون استاندارد شهرسازی و خدمات شهری متولد می شوند. 
آسیب های اجتماعی پدید می آید و کالنشهرها با مشکالت دومینویی 

حاصل از این روند مهاجرت بیش از پیش درگیر می شوند.
اول از همه باید به این سوال پاسخ داد که آیا توسعه شهرها و افزایش 
جمعیت شهرها درست است یا غلط؟ باید گفت این موضوع هم مزایایی 

دارد و هم معایبی که باید به هر دو توجه کرد.
افزایش جمعیت شهرها اگر به شکل استاندارد و بابرنامه باشد آسیب 
نیست و می تواند مزایای بسیاری هم داشته باشد. مثل شهرهای شرق 
آسیا که جمعیت بسیار باالیی را در شهرها دارند، اما اگر این موضوع به 
شکل غلط و بدون برنامه ریزی انجام شود سبب آسیب به محیط زیست 
و هدررفت منابع و مش��کالت حادتری می شود. از موضوع شهرسازی 

عمودی و مهاجرت به نقد سیاست های شهرسازی در تهران بپردازیم.
از دهه ۳۰ موضوع زاغه ها در تهران مورد توجه قرار گرفت. همچنین 
مهاجرت فزاینده ای به تهران انجام شد و شهر به شکل غیرعادی شروع 
به رشد کرد. به طور دقیق نمی توان اظهارنظر کرد اما سیستم حاکمه 
در آن زمان )پیش از انقالب( معتقد بود باید به سمت برج سازی حرکت 
کند تا بتواند جمعیت افزایش یافته را در تهران ساکن کند. از همین رو، 
شهرک ها و برج ها یکی پس از دیگری در تهران در حال شکلگیری بود.

اما پس از انقالب موضوع تغییر پیدا کرد. شهرسازان، یک بومی نگری 
غیرقابل انطباق با تئوری های جهانی را در س��ر داشتند. در نتیجه این 
سیاست ها و تئوری ها، طرح توسعه پایتخت کامل شده و شهر به شکل 
محیطی برای توس��عه آماده تر شد. در این طرح، تنها یک منطقه برای 

برج سازی در نظر گرفته شده بود.
موضوع اساسی که هیچ گاه مطرح نشد این بود که چرا ما باید توسعه 
محیطی داش��ته باش��یم؟ به نظر می رس��د علت آن، این بود که برای 
توسعه عمودی باید زیرساخت ها آماده شود و اصوالً توسعه عمودی به 
مراتب گران تر از توسعه محیطی شهرهاست و سیاست گذاران شهری 
در دهه های قبل، نمی خواس��تند این هزینه ها، سبب نارضایتی مردم 
شود. این در حالی است که هدف از توسعه، ایجاد مسکن برای جمعیت 

افزایش یافته شهری است، ولی این موضوع هیچ گاه تحقق نیافت.
فرض کنید ش��ما یک عرص��ه )زمین( 1۰ هزار مت��ری را به تعداد 
برابری قطعه تقسیم کرده و پس از تعیین معابر، بخواهید در این زمین، 
خانه هایی ۴ طبقه بنا کنید. با فرض اش��غال ۲۰درصدی عرصه توسط 
معابر، ۸ هزار متر مفید برای س��اخت و س��از در اختیار دارید. با فرض 
تقسیم عرصه به زمین های ۲۰۰ متری، می توان ۴۰ قطعه زمین و در 
مجموع 1۶۰۰ واحد مس��کونی در اختیار داش��ت. اگر در همان زمین 
مذکور، برجی به ارتفاع 15۰ متر قرار بود بنا شود، با فرض سطح اشغال 
۶۰درص��دی در این زمین و همچنین ف��رض واحدهای 1۴۰ متری، 
می شد بیش از 1۰۰۰ واحد مسکونی ایجاد کرد؛ با این تفاوت که زمین 
مناس��بی برای خدمات در اختیار شهروندان قرار می گرفت، استاندارد 
فضای س��بز تأمین می شد و حتی معابر بس��یار بزرگ تری در اختیار 
داش��تیم. اولین آس��یب افزایش محیطی و افقی شهرها نابودی خاک 
حاصلخیز اس��ت؛ دومین موضوعی که می توان از آن به عنوان آسیب 
توسعه افقی شهر یاد کرد، افزایش هزینه های بلندمدت اداره شهر است. 
به عبارت دیگر، شهری که افقی گسترش یافته، در بلندمدت هزینه های 
به مراتب بیشتری را طلب می کند. از طرف دیگر، میل به مرکزگرایی 
ش��هروندان همان شهری که افقی توس��عه یافته، باعث می شود مردم 
رغبتی به حضور در شهرک ها نداشته باشند. شهرک ها هرچه بزرگ تر 
باش��ند، به کریدورهای ارتباطی عریض تری نیاز دارند. گسترش حمل 
و نقل عمومی در این ش��هرها به دلیل گستردگی شهر، بسیار گران تر 
است و شهر کوچک تر نیاز به کریدور کم عرض تر و زیرساخت کمتری 

از نظر طولی دارد.
اغلب ش��هرهای ایجادش��ده در حاش��یه تهران کنونی مش��کالت 
پیچیده تری دارند. شهرس��ازی محیطی نه تنها مشکل مسکن را حل 
نمی کند بلکه باعث س��رایت این مش��کل به ش��هرهای حاشیه ای هم 
می ش��ود. تقریباً همه شهرهای تازه تأس��یس در مفهوم »پایین شهر« 
جای گرفته اند و این موضوع باعث بحران در گسترش شهر شده است. 
به خصوص که برخی نقاط شهری با تراکم باالی جمعیت و برخی نقاط 

دیگر با تراکم جمعیت کمتر رو به رو هستند.
در این وضعیت ما باید به تغییر زیرساخت های شهری و آماده سازی 
زیرس��اخت های شهری برای شهرسازی عمودی بیندیشیم. ایران جزو 
معدود کش��ورهای جهان است که مردمانش از شهرهای دیگر )کرج و 
اسالمشهر و پرند و پردیس( برای کار و انجام امور به شهر مادر )تهران( 

می آیند. روزانه میلیون ها سفر این چنینی اتفاق می افتد.
در صورت س��اکن ش��دن این جمعیت در تهران می توان از مصرف 
شدن میلیون ها لیتر سوخت جلوگیری کرد. تهران براساس استاندارد 
متروپلیتن ها س��اخته نشده و مشکالت کنونی مسکن در تهران دقیقاً 
ب��ه همین دلیل اس��ت. این رونده��ا باید اصالح ش��ود. اکنون نظریه 
»آس��مان خراش های فوق ب��زرگ« )Megaskyscapers( در جهان 

درخصوص شهرسازی مطرح می شود.
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هنوز چند روزی از وق��وع حادثه گازگرفتگی و مصدومیت ۲۰ کارگر 
مع��دن در گیالن غرب نمی گذرد که ب��ار دیگر موضوع ایمنی در معادن 
ایران به بحثی جدی بدل شده است؛ اتفاقی که در بعد از حادثه ریزش 
معدن یورت و جان باختن بیش از ۳۰ نفر به س��ؤالی اساس��ی در حوزه 
معدنکاری کشور تبدیل شد ولی خیلی زود هم به فراموشی سپرده شد.
بررس��ی تاریخ��ی معدنکاري نش��ان می دهد که این ش��غل بس��یار 
پرمخاطره بوده و آثار س��وئی بر س��المت انس��ان و محیط زیست دارد. 
حساس��یت نهادهاي مدنی و الزام دولت ها به نظارت و قانون گذاری نیز 
حاکی از سطح باالي آس��یب فعالیت های معدنی بر سالمت معدنکاران 
اس��ت. مواردي چون »خط��رات مکانیکی،  ش��یمیایی  و  بیولوژیک«، 
»خطرات  ناش��ی  از  منابع  انرژي«، »فش��ار  فیزیک��ی  بر  کارکنان«، 
»مخاط��رات  ناش��ی  از  س��قوط  از  ارتفاع « و »مخاط��رات  روانی « 

تهدیدهاي  عمده  در  فعالیت های معدنی هستند.
با توجه به تصویب قوانین متعدد و نظارت های فراگیر در دنیا، حوادث 
معدن��ی با گذش��ت زمان تا حد زی��ادي کاهش پی��دا کرده اند و امروزه 
شرکت های معدنی پیشرو در دنیا در تالش هستند تا میزان این حوادث 
را به  شدت کاهش دهند و حتی به »صفر « برسانند. بنگاه های صنعتی 
و معدنی براي دس��تیابی به این هدف، اس��تفاده از ظرفیت فناوری های 
نوین را در دس��تور کار خ��ود قرار داده اند تا به نتایج��ی فراتر از بهبود 
در تجهی��زات، دس��تگاه های مدیریت ایمنی، اص��الح فرهنگ و رفتار و 

تمرکز بر قوانین دس��ت یابند. اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین منجر به 
کاه��ش جدي مخاطرات و ارتقاي ایمنی در معادن خواهد ش��د. هوش 
مصنوعی، اینترنت اش��یا و پهپادها می توانند ب��ا جمع آوری اطالعات و 
پردازش هوش��مند آن ها در هش��داردهی خطرات ب��ه کارکنان و انجام 

اقدامات پیشگیرانه تأثیرگذار باشند.
همچنین فناوری هایی چون روباتیک و وسایل نقلیه خودتان می توانند 
جایگزی��ن انس��ان در مناطق پرخطر ش��ده و صدمات و تلفات انس��انی 
احتمالی را کاهش دهند. فناوري زنجیره بلوکی، پهپادها و اینترنت اشیا 
نیز می توانن��د از معدنکاري در محیط های ناایمن یا معدنکاري به صرف 

استخراج دارایی )فلزات و سنگ های گران بها( جلوگیري کنند.
براساس مطالعات میدانی انجام ش��ده در سال 1۳۹۸، تنها در معادن 
زغال س��نگ ایران در اث��ر حوادث ناش��ی از معدنکاري مانند س��قوط، 
گازگرفتگ��ی، انفج��ار، ری��زش آوار، برق گرفتگی و ضرب��ه، ۲۰نفر جان 
خود را ازدس��ت داده و 1۰نفر مصدوم ش��ده اند. این در حالی اس��ت که 
آمار دقیقی از حوادث رخ داده در س��ایر معادن  منتش��ر نشده  است  و  
مطالعات  انجام ش��ده نشان  می دهد  که  اطالعات  جامع، تفکیک شده  
و بررس��ی های دقی��ق و ریش��ه ای از ابعاد حوادث معدن��ی در ایران در 

دسترس نیست.
در همی��ن زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی با بررس��ی 
موضوع ایمنی در معادن کش��ور نوشت: از منظر آمارهاي ایمنی معادن، 

پیمایش ه��اي دوره اي مرکز آمار از معادن در حال بهره برداري کش��ور 
نشان می دهد که سطح ایمنی و بهداشت در صنعت معدنکاري ایران با 
نقطه مطلوب بس��یار فاصله دارد. ارزیابی ها نشان می دهد که ازمجموع  
۴.۹1۳ معدن در حال بهره برداري کش��ور در س��ال 1۳۹5 تنها  ۶۰۸ 
مع��دن  )مع��ادل 1۲.۴درص��د از کل معادن( داراي واحد »بهداش��ت،  

ایمنی  و  محیط زیست« بوده اند.
 آمار مربوط به س��ال 1۳۹۶نیز نش��ان می دهد ک��ه در میان 5.۳5۳ 
معدن در حال بهره برداري کشور، صرفاً ۷۶1معدن داراي واحد بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست هستند و با وجود رشد سالیانه اي که در تشکیل 
این واحدها مالحظه می شود، هنوز درصد قابل توجهی از معادن کشور 
فاقد این واحد هس��تند. نبود این واحدها عالوه بر اینکه می تواند منجر 
ب��ه مش��کالت فزاینده ایمنی در محیط کار ش��ود، جام��ع بودن و قابل 

اعتمادبودن آمارهاي گزارش شده را با تشکیک مواجه می سازد.
ب��ه تفکیک ح��وزه معدن��ی، ارزیابی ها نش��ان می دهد مع��ادن گروه 
»استخراج زغالسنگ خش��ک« و »استخراج سنگ آهن« باسرانه تعداد 
حادث��ه اتفاق افت��اده در هر معدن حادثه دیده ب��ه ترتیب با ۲۰.۴ و ۷ 
حادث��ه، جزو پرخطرترین فعالیت هاي معدن��ی قرار گرفته اند. همچنین 
طی  ش��ش س��ال )1۳۹5�1۳۹۰( س��رانه تعداد حادثه اتفاق افتاده در 
ه��ر معدن داراي حادثه از ۳.1 به 5.1 حادثه افزایش داش��ته که بیانگر 

متوسط نرخ رشد سالیانه 1۰.۴درصد است.

وقتی تصویری روشن از حوادث و ایمنی معادن وجود ندارد
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از صبح تا عصر دوشنبه
قیمت سکه 870 هزار تومان ریزش کرد

همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار، قیمت طال و سکه نیز عصر 
دوش��نبه نزولی شد و قیمت سکه نس��بت به صبح دیروز ۸۷۰هزار 
تومان کاهش یافت. به گزارش تس��نیم، قیمت طال و س��که که در 
روزه��ای اخیر همزمان با افزایش قیم��ت ارز، رکوردهای نجومی را 
ثبت کرده بود از صبح دوش��نبه وارد سیر نزولی شد. بر این اساس، 
قیمت س��که از 1۰ میلیون و 5۰۰ هزار تومان در صبح دوشنبه به 
۹ میلی��ون و ۶۳۰ ه��زار تومان در آخرین معام��الت کاهش یافت 
بنابراین قیمت س��که در یکی دو ساعت ۸۷۰ هزار تومان کاهش را 
تجربه کرد. در نهایت در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدی��د ۹ میلی��ون و ۶۳۰ هزار تومان و قیمت س��که طرح قدیم ۹ 
میلیون و 1۰۰ هزار تومان اعالم شد. همچنین در بازار سبزه میدان، 
قیمت نیم س��که بهار آزادی 5 میلیون و 15۰ هزار تومان، ربع سکه 
بهار آزادی ۲میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و س��که گرمی یک میلیون 
و 55۰ هزار تومان تعیین ش��د. از جمله دالیل کاهش قیمت سکه 
و طال در بازار، کاهش قیمت ارز و البته کاهش تقاضاس��ت؛  آن طور 
که محمد کش��تی آرای نایب رئیس اتحادی��ه طال و جواهر می گوید؛ 
همزمان با ریزش قیمت ها، تقاضای سفته بازی که در روزهای اخیر 
زیاد ش��ده بود،  کاهش یافته است. گفتنی است با خروج سفته بازی 
از بازار طال و س��که حباب س��که از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
یکشنبه به ۷5۰ هزار تومان در معامالت دوشنبه رسید. قیمت دالر 
هم که صبح دوش��نبه باالی ۲۲ هزار تومان قیمت خورد، در پایان 

روز دوشنبه در بازار آزاد به قیمت ۲1 هزار و ۴۳۰ تومان رسید.

بانک مرکزی مجوز افزایش سهم گواهی سپرده 18درصد را داد
راه جدید برای افزایش سود سپرده بانکی

بان��ک مرکزی ب��ه بانک ها اجازه افزایش س��هم گواهی س��پرده 
1۸درصدی در ترکیب س��پرده های خود را صادر کرده  اس��ت. این 
یعنی بخش��ی از سپرده های جدید با سود 1۸درصد افتتاح خواهند 
شد. به گزارش تسنیم،  اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر سه شوک 
ب��زرگ ارزی را تجربه ک��رده که در هر کدام ن��رخ ارز در بازار آزاد 
تقریباً س��ه برابر شده است. شوک نخس��ت در سال های ۷1 تا ۷۴ 
به دنبال سیاس��ت های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد؛ 
شوک دوم در سال های ۹۰ و ۹1 به دنبال تحریم های شورای امنیت 

و شوک سوم در سال 1۳۹۷ به  دنبال خروج آمریکا از برجام.
طی روزهای اخیر هم نرخ ارز به دلیل رش��د نقدینگی در درجه اول 
به دلیل سیاست انبساطی ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از 11 به 
حدود ۷درصد برای تأمین مالی کرونا، تشدید تحریم ها و  محدودیت های 
تجاری کرونا، رقم های جدید و بی س��ابقه ای را تجربه می کند و می رود 
که ضرب��ه دیگری بر پیکر نحیف اقتصاد ایران فرود آید. اما نکته مهم 
اینجاس��ت که در ابتدای هر سه شوک نسبت پول به نقدینگی بیشتر 
شده و در واقع تغییر جهت داده و از پایین خط روند نزولی به باالی آن 
رفته و در واقع نقدینگی سیال تر شده است. ضمن اینکه، سیاست گذار 
در ش��وک های س��ال ۷۲ و ۹1 برای کنترل اجزای نقدینگی و نرخ ارز 
نسبت به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی اقدام کرده لکن در شوک 
س��ال ۹۷ از این ابزار استفاده نشده است. همچنین طی هر سه شوک 
ارزی رشد اقتصادی کمتر از روند بلندمدت بوده و اقتصاد پس از شوک 
ارزی تورم باالیی را تجربه کرده اس��ت. باتوج��ه به وضعیت موجود و 
ش��وک ارزی رخ داده، برخی از کارشناسان پیش��نهاد کرده اند که نرخ 
س��ود س��پرده های بانکی افزایش یابد تا شاید کمی از آثار شوک ارزی 
کاسته شود. بر همین اساس اطالعات دریافتی تسنیم، بیانگر آن است 
که اداره اعتبارات بانک مرکزی به بانک ها اجازه افزایش س��هم گواهی 
سپرده 1۸درصدی در ترکیب سپرده های خود را صادر کرده است، اگر 
این خبر درست باشد بخشی از سپرده های جدید 1۸درصدی خواهد 
بود، بنابراین نرخ سود سپرده 15درصدی )مصوب شورای پول و اعتبار( 

برای گواهی سپرده رسماً به 1۸درصد افزایش خواهد یافت.
گفتنی اس��ت، اوراق گواهی سپرده س��رمایه گذاری با سود باالتر 
نس��بت به س��پرده عادی و قابلیت معامله و تضمین سود، جذابیت 

ویژه ای برای سپرده گذاران خواهد داشت.

اتمام فرصت رفع تعهدات ارزی تا 2 هفته دیگر 
برخورد با صادرکنندگان متخلف در بازگشت 

ارز آغاز شد
درحالی ک��ه رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی بازگش��ت 
ارزه��ای صادراتی را در التیام نابس��امانی های ب��ازار ارز موثر می دانند 
و با صادرکنندگان متخلف در این زمینه به وس��یله انتش��ار اس��امی 
در رس��انه ها و تعلیق کارت بازرگانی برخورد خواهد ش��د، رئیس کل 
بان��ک مرکزی اعالم کرده ک��ه از امروز با هماهنگی بانک مرکزی، قوه 
قضائی��ه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون 
تعهد خود را ایفا نکرده اند، در لیس��ت های 1۰ نف��ره برای توضیح در 
مورد نحوه ایفای تعهدات خود دعوت می شوند. به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی تا پایان تیرماه به صادرکنندگان فرصت داده تا نسبت به ایفای 
تعه��دات ارزی صادراتی س��ال 1۳۹۸ خود اق��دام  کنند و در غیر این 
صورت، محدودیت های مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل 
از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن، برای این دسته از صادرکنندگان 
اجرا می شود.  از آنجا که یکی از دالیل افزایش قیمت دالر  و نابسامانی 
این بازار در روزهای اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی دانسته شده، 
عدم رفع تعهدات ارزی با دو نوع واکنش یا برخورد مواجه می شود که 
اولین مورد از سمت بانک مرکزی در جهت انتشار اسامی متخلفان در 
رسانه ها و دیگری تعلیق دارندگان کارت های بازرگانی است که نسبت 
به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده اند.  با افزایش مجدد 
نرخ دالر که در معامالت روز یکشنبه به مرز ۲۳ هزار تومان نیز رسید، 
دوباره از س��وی مس��ئوالن چه رئیس جمهوری و چه رئیس کل بانک 
مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی و نقش مهم صادرکنندگان در 
ارزآوری برای کشور تاکید شد.   از آنجا که به گفته مسئوالن بازگشت 
ارزهای صادراتی می تواند نابسامانی ها و مشکل عرضه در بازار ارز را حل 
کند، همتی در جدیدترین اظهارات خود دوباره به صادرکنندگان زمان 
پایانی رفع تعهدات ارزی که تا پایان تیرماه است را گوشزد و تاکید کرده 

که این فرصت در دو هفته آتی تمام و به هیچ وجه تمدید نمی شود.

بانکنامه

بازار ارز در این روزهای داغ تابس��تان، تب و تاب عجیبی پیدا کرده و 
قیمت دالر حاال به قیمت های باالی ۲1 هزار تومان نیز رس��یده اس��ت، 
یعنی ارزش پول ملی کش��ورمان در برابر دالر آمریکا به حدود یک سه 
هزارم رس��یده است. ش��یب افزایش قیمت ارز از چند هفته قبل شروع 
ش��د و در آغاز این هفته هم ادامه یافت تا این بار دالر قیمت های ۲۲ و 
۲۳ ه��زار تومان را نیز تجربه کند. این مهم عمال به جدالی میان برخی 
نهادها و دس��تگاه های اجرایی دامن زد ب��ه گونه ای که رئیس کل بانک 
مرکزی با اشاره به ادامه قاچاق کاال به کشور مدعی شده، در این شرایط 
که تصمیمات بانکی مرکزی در عمل اجرایی نمی ش��وند کار بیشتری از 
او برنمی آید. در مقابل ستاد قاچاق کاال هم با رد استمرار قاچاق کاال به 

کشور، صحبت های عبدالناصر همتی را رد کرده است.
در این خصوص، یک فعال اقتصادی می گوید: رئیس کل بانک مرکزی 
را نمی توان در رابطه با نرخ ارز س��رزنش ک��رد چراکه عدم تفاهم میان 
نهاده��ای تصمیم گیر و اجرایی کش��ور زیاد اس��ت و عم��ال این مهم به 

گرفتن تصمیمات ضد و نقیض منجر شده است.
مجی��د رضا حریری عضو اتاق بازرگان��ی تهران، در رابطه با بحث های 
اخی��ر رئیس کل بانک مرک��زی و برخی منتقدانش به خبرآنالین گفت: 
من در این دو س��ه روزه اخیر تقریبا همه این بحث ها را دنبال کردم اما 
در نهای��ت فکر می کنم حق با آقای همتی اس��ت چرا که اقتصاد مانند 
بدن انس��ان یک ارگانیسم زنده است و نمی توان از یک بخش آن انتظار 
داش��ت کار بخش های دیگر را انجام دهند. پرواضح است چنین رفتاری 

نهایتا به سود سالمت نه انسان ها و نه اقتصادها است.
او ادامه داد: برای این مهم کافی است به بازارهای موجود بنگریم. در 
میان بازارهای اصلی چون ارز، طال، بورس و مسکن وضعیت بازار ارز از 
بخش های دیگر بهتر اس��ت. زیرا ارز در یکسال رشد نهایتا ۴۰درصدی 
داشته اما در مورد مس��کن آمارهای رسمی از افزایش ۶۰درصدی خبر 

می دهد یا بازار س��رمایه چنان رش��دی داش��ته که حیرت آور است. به 
همین دلیل از اساس انتظار ارزان ماندن ارز در این شرایط بیجا است.

به اعتقاد ای��ن فعال اقتصادی، نباید فراموش ک��رد که بانک مرکزی 
هم اکنون هم به بخش��ی از تقاضای ارز پاس��خ می ده��د. در واقع تمام 
کااله��ای مجاز از طریق ارزی که بانک مرکزی تهیه کرده وارد کش��ور 
می ش��وند. این در حالی اس��ت که تمام تالش های نهاد سیاست گذاری 
پولی برای کنترل تقاضا تاکنون موافق نبوده است و یک گشت ساده در 

بازار کشور نیز این امر را نشان می دهد.
حری��ری با تاکید بر اینکه وضعیت بازار کاال در ایران نش��ان می دهد 
هنوز اقتصاد ما با معضل قاچاق روبه روست، گفت: به باور من بعید است 
ساالنه کمتر از 1۰ تا 1۲ میلیارد دالر قاچاق کاال داشته باشیم. درنتیجه 
من حتی نمی توانم تصور کنم قاچاق کاال به کش��ور ما صفر ش��ده است 
اگرچه کاهش چشمگیری داشته اما همین 1۰ تا 1۲ میلیارد دالر فشار 

تقاضا را افزایش می دهد.
او با اش��اره به خرید امالک توس��ط ایرانیان در کشور ترکیه افزود: در 
این میان، ایرانیان رتبه اول خرید ملک در ترکیه را به دست آورده اند و 
عالوه بر همسایه غربی در کشورهایی چون اسپانیا و کانادا هم این روند 
افزایش داش��ته است. سوال این است که اینها ارز خود را از کجا تامین 

می کنند؟ مشخص است که این تقاضا غیرقانونی است.
عض��و اتاق بازرگان��ی تهران اضاف��ه کرد: همچنی��ن برخی البی های 
قدرتمند تالش دارند برخی کاالها را هم به انحای مختلف و مثال بدون 
ارز وارد کنند مانند خودروهای لوکس��ی که در انبار گمرک مانده است. 
مجموعه این عوامل سبب شده است که تقاضا در شرایطی که عرضه با 
اخالل مهمی روبه رو است افزایش یابد. به همین دلیل باید پذیرفت که  

بانک مرکزی در این زمینه فعال مایشا نیست.
حریری ادامه داد: به این اعتبار من گالیه های همتی را درک می کنم. 

در ای��ران نهاده��ای متعدد تصمیم گیری وجود دارن��د و اگر تصمیمات 
براس��اس یک نقشه راه مشخص تبیین نشود طبعا رفتاری ضد و نقیض 

سر می زند و عمال تاثیر سیاست گذاری ها را شدیدا کاهش می دهد. 
وی درب��اره مصادیق ناهماهنگ��ی میان تصمیم گی��ران تصریح کرد: 
متاس��فانه این عدم تفاهم میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم دیده 
می شود و در حالی که رئیس کل بانک مرکزی بر تامین نکردن کسری 
بودج��ه از طریق پولی تاکید دارد و ب��ر تامین آن از طریق اوراق قرضه 
پافشاری می کند. در عمل اما هرگاه نرخ سود اوراق به بیش از 1۶درصد 

می رسد وزارت اقتصاد فروش آن را متوقف می کند.
او با بیان اینکه نمی توانیم از بازار مالی س��خن بگوییم اما نرخ س��ود 
را دس��توری تعیی��ن کنیم، گفت: باید اگر ب��ازار را وارد کار می کنیم به 
ضروری��ات آن نیز پایبند بمانیم. به قول معروف شترس��واری دوال دوال 
نمی ش��ود و کس��ی که قصد دارد از شتر برای حمل و نقل استفاده کند 
حتما باید فکری به حال ضرورت های این کار بکند وگرنه عمال موفقیتی 
حاصل نمی کند. حریری در پاس��خ به این سوال که آیا در شرایط فعلی 
ای��ن اقدام به افزایش نقدینگی منجر نمی ش��ود، گفت: در ایران به طور 
متوسط نقدینگی ساالنه رش��دی ۲۴درصدی دارد و نقدینگی هم تنها 
خطر اقتصادی جمهوری اس��المی نیست و تنها یکی از خطرهاست، اما 
خطره��ای دیگری چون افزایش تورم، قیمت ارز و کاالهای مصرفی هم 

وجود دارند که طبعا اهمیت آنها هم کتمان کردنی نیست.
ای��ن عضو ات��اق بازرگانی در پای��ان گفت: به ه��ر روی باید مجموعه 
سیاس��ت گذاران به تفاهم برس��ند زیرا سال ۹۹ س��ال پرخطری است 
ک��ه ضرورت مدیری��ت اصولی را ایجاب کرده اس��ت. هنر تصمیم گیران 
جمهوری اس��المی در عرصه اقتصادی اکنون باید خود را نش��ان دهد و 
باید براس��اس اولویت ها سال جاری را با کمترین هزینه از سر بگذرانند 

وگرنه مصایب بزرگ تری می تواند دامنگیر نظام شود.

رئی��س کل بانک مرک��زی در تازه  ترین توضیحات��ش درباره تحوالت 
بازار ارز گفت که گزارش��ات خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت، 
فرآورده ه��ای نفتی و صادرات غیرنفتی و خبرهای مثبت از آزادش��دن 
منابع مس��دودی بانک مرک��زی دریافت کرده ام که رون��د تأمین ارز را 

متحول خواهد کرد.
عبدالناصر همتی با انتش��ار یادداشتی اینستاگرامی با موضوع »درباره 
بازار ارز«  نوش��ته است: قباًل هم تأکید کرده ام، تالطم این روزهای بازار، 
عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکالت 

ناش��ی از کرونا در ابتدای س��ال، نشأت گرفته اس��ت. با فروکش کردن 
تدریجی تقاضاهای تجمیع ش��ده ماه های قبل و افزایش عرضه در نیما 
تعدیل خواهد ش��د. در ادامه یادداشت همتی آمده است: صادرکنندگان 
تکیه گاه اصلی ارزآوری کشور هستند، فرصت برای برگرداندن میلیاردها 
دالر ارز صادراتی در دو هفته آتی پایان می  یابد. این فرصت به هیچ وجه 
تمدی��د نخواهد ش��د. از فردا، ب��ا هماهنگی بانک مرک��زی، قوه محترم 
قضائی��ه، وزارت صمت و نهادهای نظارت��ی، صادرکنندگانی که تاکنون 
تعهد خود را ایفا نکرده اند، در لیست های 1۰ نفره برای توضیح در مورد 

نحوه ایفای تعهدات دعوت می شوند. رئیس کل بانک مرکزی در انتهای 
این مطلب افزوده اس��ت: مجدداً تأکید می کن��م، بانک مرکزی دخالت 
هدفمند خود در بازار را به تش��خیص خود و ب��ا در نظر گرفتن مصالح 
عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی یک بار در مهرماه 
سال ۹۷ توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو 
سال برای فروش دالرهای 1۹ هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز 
ریس��ک بازار ارز برای سرمایه گذاری به شدت افزایش پیدا کرده است و 

من نیز وظیفه دارم این را به فعاالن اقتصادی گوشزد کنم.

افزایش قیمت دالر طی هفته های گذش��ته از سوی مسئوالن گذرا و 
موقت��ی خوانده و وعده کاهش نرخ آن داده ش��د، دوباره اما در روزهای 
اخی��ر افزایش های��ی در نرخ دالر رخ داده که رئی��س کل بانک مرکزی 
موضوع تعادل التهابات این بازار را با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای 
تجمیع ش��ده ماه های قبل و افزایش عرضه در س��امانه نیما مطرح کرد. 
همچنین، این اتفاق با توضیحی از سوی کانون صرافان درباره علت روند 

صعودی نرخ دالر همراه شد.
به گزارش ایسنا، نرخ ارز که اخیرا روند افزایشی به خود گرفته و دلیل 
آن نیز از س��وی رئیس کل بانک مرکزی اینگونه توصیف شده که »بازار 
ارز دارای ش��وک های موقتی و گذراس��ت، چراکه بعد از اینکه مرزها باز 
ش��د و ورود کاال به کش��ورهای طرف تجاری از سر گرفته شد، طبیعی 
است که ناترازی بین عرضه و تقاضای ارز در بازار وجود آید که همه این 
موارد و جو روانی که بعد از تصمیم آژانس انرژی اتمی و صدور قطعنامه 

علیه ایران ایجاد شد، موجب برهم خوردن تعادل بازار ارز شد.«
این افزایش قیمت دالر به گونه ای بوده است که نرخ دالر در معامالت 
روز یکشنبه و صرافی های بانکی ۲1 هزار و ۶5۰ تومان اعالم شده است 
و رش��دهای قابل مالحظه ای را تجربه ک��رده در حالی که، صرافی های 

بانک��ی باید در معامالت بازار ارز، نقش متعادل کننده قیمت در بازار ارز 
را داش��ته باش��ند و اختالف قیمت ارز در صرافی ها و بازار آزاد را کمتر 
کنند اما، اکنون نرخ ارز در صرافی ها نسبت به بازار آزاد فاصله  چندانی 
ندارد که این امر، نشاندهنده شدت نوسانات و التهابات در بازار ارز است.
در ای��ن بین رئیس کل بان��ک مرکزی نیز اظه��ارات جدیدی درباره 
التهابات بازار ارز مطرح کرد که طبق آن مجدد دلیل این تحوالت ناشی 
از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، مش��کالت ناشی از کرونا 
در ابتدای س��ال، اعالم ش��ده که با فروکش ک��ردن تدریجی تقاضاهای 
تجمیع ش��ده ماه های قبل و افزایش عرضه در سامانه نیما، این التهابات 
تعدیل می ش��ود. همچنین به گفته همتی گزارش های خوبی از افزایش 
قاب��ل توجه ص��ادرات نفت، فرآورده ه��ای نفتی و ص��ادرات غیرنفتی و 
خبرهای مثبت از آزادشدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت شده 

که روند تأمین ارز را متحول می کند. 
در پی این تحوالت، توضیحاتی از س��وی کانون صرافان درباره چرایی 
افزایش قیمت دالر و به ثبات نرس��یدن آن ارائه ش��ده اس��ت که طبق 
اطالع��ات دریافتی از فعاالن ب��ازار ارز، افزایش بیش از حد و قابل توجه 
نرخ دالر متأثر از عوامل مختلفی است که می توان مواردی چون افزایش 

تقاضا برای اسکناس ارز، بازدهی بازارهای دیگر و تاثیر آن ها بر بازار ارز، 
افزایش نرخ مسکن، انواع کاالها، خودرو و همچنین، بازگشت موج دوم 

ویروس کرونا را اعالم کرد.
همچنی��ن کاهش می��زان صادرات در پ��ی اعمال قرنطین��ه و توقف 
ص��ادرات از مرزها، ضرب االجل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان که در 
مواردی دیده شده صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود از بازار، ارز 
خریداری می کنند ه��م در افزایش کنونی نرخ دالر نیز تاثیرگذار اعالم 
ش��ده اند.  عالوه بر این، در این زمین��ه یک صراف توضیح داد که بر اثر 
تغیی��ر اولویت ها در س��امانه نیما، هدایت تقاضا ب��ه ارزهای وارداتی در 
مقابل صادرات و ارز اشخاص، کاهش نرخ محصوالت پتروشیمی به علت 
کاهش نرخ نفت و ارزش صادراتی این محصوالت، اکنون شاهد افزایش 

قیمت ها در بازار ارز هستیم.
او در ادام��ه با بیان اینکه بازارهای موازی چون خودرو، مس��کن، ارز، 
ط��ال و... بر یکدیگر تاثیر می گذارند، گف��ت: بنابراین، افزایش قیمت در 
هر کدامیک از این بازارها، سایر بازارها را هم متأثر می کند که در آخر، 
عدم همفکری با بخش خصوصی در تصمیم گیری ها در افزایش نرخ دالر 

هم عاملی تاثیرگذار است.

علل ناآرامی های بازار ارز چیست؟

آرزوی ارزانی ارز

خبرهای مهم همتی درباره بازار ارز

منتظر تغییر شرایط باشید

همه بازارها متأثر از قیمت دالر هستند

مصائب یک اقتصاد دالری

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

17 تیر 1399

شماره 1577



 نقش مهم بازارگردان ها
 در صندوق های قابل معامله

دس��تورالعمل جدید س��ازمان بورس و اوراق به��ادار درخصوص 
اعمال دامنه نوس��ان 1۰درصدی ب��رای صندوق های قابل معامله یا 
هم��ان ETFه��ا در حالی از روز 1۶تیرماه اجرایی ش��د که در این 
راستا مهدی عبدی از فعاالن بازار سرمایه معتقد است این امر لزوم 
هرچه بیشتر به کارگیری بازارگردان در صندوق های سرمایه گذاری 

را بیش از گذشته نمایان می سازد.
مهدی عبدی، مدیر س��رمایه گذاری تامین سرمایه بانک ملت به 
تش��ریح نقش بازارگردان ها پرداخت و به س��نا، گف��ت: بازارگردانی 
فعالیتی است که با هدف کاهش دامنه  نوسانات قیمت اوراق  بهادار 
و تضمین نقدش��وندگی آن انجام می شود. به این ترتیب بازارگردان 
ای��ن اطمینان را ایجاد می کند که در چارچوب تعهدات بازارگردانی 

عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار موردنظر در بازار وجود دارد.
وی ادامه داد: از جمله وظایف اصلی بازارگردان می توان به افزایش 
نقدش��وندگی از طریق تنظیم عرضه و تقاضا، کنترل دامنه نوسانات 

در یک محدوده معین و جلوگیری از نوسانات شدید اشاره کرد.
عب��دی در ادام��ه ب��ا اظه��ار ای��ن مطل��ب ک��ه در صندوق های 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامله رک��ن بازارگردان از اهمیت بس��زایی 
برخوردار است، گفت: معامالت اخیر صندوق واسطه گری مالی یکم 
)دارا یکم( نشان داد که عدم بازارگردانی مناسب یا تعریف نامناسب 
شرایط بازارگردانی، باعث می شود تا در اثر هیجانات بازار، نوسانات 
غیرع��ادی در قیمت هر واحد این صندوق ها اتفاق بیفتد؛ امری که 
در نهایت منجر به وضع دامنه نوس��ان روزان��ه 1۰درصدی در این 

صندوق ها توسط شرکت بورس شد.
وی ادام��ه داد: هرچن��د این تصمیم در کوتاه مدت ممکن اس��ت 
منجر به کاهش نوس��انات قیمتی ش��ود، اما راه��کار اصلی تعریف 
ش��رایط بازارگردانی مناس��ب و متناس��ب با اندازه صندوق و تعداد 
دارن��دگان واح��د صندوق ه��ای قابل معامله اس��ت. ب��ه نحوی که 
موج��ودی واحدها ب��رای بازارگردان به اندازه ای باش��د که بتواند از 
طریق عرضه نوس��انات غیرمنطقی قیمت را مهار کند. این مهم باید 
در عرضه صندوق های بعدی به صورت جدی موردنظر قرار بگیرد.

ی��ادآور می ش��ود، ب��ورس و اوراق به��ادار تهران هفته گذش��ته 
در اطالعی��ه ای اع��الم کرد که دامنه نوس��ان روزان��ه صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله سهامی و مختلط در بورس تهران از روز 
دوشنبه )1۶ تیرماه( به 1۰درصد کاهش می یابد. این در حالی است 
که تا پیش از این صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله از دامنه 
نوس��انی برخوردار نبودند. به عبارت دقیق تر این صندوق ها تا پیش 
از ای��ن بدون محدوده قیمت بوده و از طریق NAV  خالص ارزش 

دارایی ها و بازارگردان ها کنترل می شدند.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: ش��اخص بورس تهران در س��ومین روز هفته با رش��د 
خیره کنن��ده ۸5 هزار واح��دی به رقم یک میلی��ون و ۷۴۰ هزار واحد 
رس��ید. البته روز گذش��ته بنابر اطالعیه ناظر بازار، کلیه معامالت نماد 
شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( به دالیل نظارتی تایید 
نش��د. در نتیجه معامالت سهام نماد »شس��تا« که به تنهایی اثرگذاری 
۲۲ هزار واحدی در رش��د ش��اخص کل بورس داش��ت، براساس اعالم 
ناظر بازار ابطال ش��د و رش��د ۸5 هزار واحدی شاخص کل به ۶۳ هزار 
واحد بازگش��ت بنابراین رشد شاخص در معامالت روز دوشنبه ۶۳ هزار 
واح��دی بود و ش��اخص کل نیز به رقم یک میلی��ون و ۷1۸ هزار واحد 
بازگش��ت. نکته مهم اینکه این تغییر رش��د ش��اخص هن��وز در تابلوی 
معام��الت بورس ته��ران )تا زمان نگارش این گزارش« اعمال نش��د که 
می تواند به دلیل کندی هس��ته معامالت باش��د که درنتیجه تغییرات با 

تأخیر اعمال می شوند.
در این روز ۸۷۰۰ فقره معامله در نماد »شستا« رخ داد که سبب شد 
ارزش بازار این نماد ۳ هزار میلیارد تومان و ارزش معامالت انجام شده 
ب��رای ای��ن نماد ۲ هزار میلیارد تومان برآورد ش��ود که در تاریخ بورس 
ایران بی نظیر بوده اس��ت. این حجم از معامالت س��بب ش��ده بود تا در 
اتفاقی بی نظیر، رش��د ش��اخص کل بورس تنها در یک روز 5.1۶ درصد 

رقم بخورد.
ارزش سهام شستا نیز در این روز ۳۷درصد رشد کرد و کشف قیمت 
نهایی، ۳.۸۴۰ تومان اعالم ش��د؛ قیمت سهام شس��تا در معامالت روز 
یکش��نبه، ۲.۷۸۹ توم��ان بود که با این رش��د ۳۷.۶درص��دی، بازدهی 
بزرگی برای س��هامداران رقم زد. با این حال، براس��اس اعالم ناظر بازار، 

معامالت این نماد در روز دوشنبه به دالیل نظارتی ابطال شد.
مهم ترین نمادهای بورس تهران در روز دوشنبه

در روز دوش��نبه نمادهای  فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با ۴ هزار و 
۸۴۸ واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با ۴ هزار و ۷۴۴ 
واح��د، ملی صنای��ع مس ایران )فملی( با ۴ ه��زار و ۲۹۹ واحد، نفت و 
گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۹55 واحد،  ایران خودرو 
)خودرو ( با یک هزار و ۳۹۰ واحد و گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید 
)وامید( با یک هزار و ۷11 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص 

بورس داشتند.
در س��وی مقابل نیز نمادهای آهنگری تراکتورس��ازی ایران )خاهن( 
با ۶5 واحد، س��یمان تهران )س��تران( با ۳۶ واحد، کویر تایر )پکویر( با 
۲۹ واح��د، لبنیات پاک )غپاک( با ۲۸ واحد، تامین ماس��ه ریخته گری 
)کماسه( با ۲۴ واحد و سیمان کرمان )سکرما( با ۲۳ واحد با تاثیر منفی 

بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای بانک مل��ت، پاالیش نفت اصفه��ان، ملی صنایع 
مس ایران، بانک تجارت، فوالد مبارکه اصفهان، گسترش سرمایه گذاری 
ایران خ��ودرو و پاالیش نف��ت بندرعباس از جمله نماده��ای پربیننده 
دیروز بودند. گروه بانک ها هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین 
گروه های صنعت ش��د و در این گروه یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون برگه 

سهم به ارزش 1۴ هزار و ۸۷۸  میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از 5۲۶ واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کان��ال 1۷ هزار و ۸11 واحد ثابت ماند. در ای��ن بازار ۲میلیارد و ۷۳۶ 
میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از 5۹ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
نماده��ای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی ذوب 
آه��ن اصفه��ان )ذوب(، س��رمایه گذاری صباتامین )صبا(، پتروش��یمی 
زاگرس )زاگ��رس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروش��یمی مارون 

)م��ارون( و بیمه پاس��ارگاد )بپاس( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را 
داش��تند. همچنین نماد گروه صنایع کاغذ پارس )چکاپا(، قاس��م ایران 
)قاس��م(، آ.س.پ )آ.س.پ(، عطرین نخ ق��م )نطرین(، مبین وان کیش 
)اوان(، شیر پگاه آذربایجان شرقی )غگپاذر( و سیمان الر سبزوار)سبزوا( 

با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
شاخص بورس آماده موج جدید صعود است

رشد شاخص کل بورس کماکان ادامه دارد و به نظر می رسد در چند 
روز گذش��ته اصالح در قالب اصالح زمانی و دست به دست شدن سهام 
اتفاق افتاده که این موضوع باعث ش��ده تا بازار خود را آماده موج بعدی 

صعود شاخص بورس کند.
در همین خصوص، نوید قدوسی کارشناس بازار سرمایه به علت اصلی 
رش��د این روزهای بورس اش��اره کرد و به ایرنا، گف��ت: علت اصلی این 
موضوع وضعیت پولی اقتصاد کالن و افزایش رش��د نقدینگی در کشور 
است و مهمتر از آن روندی است که نشان می دهد در حال تبدیل شدن 
فرآیند ش��به پول به پول هستیم. با توجه به باالبودن انتظارات تورمی و 
پایین بودن نرخ سود س��پرده ها انگیزه در اقتصاد کشور برای نگهداری 
سپرده های مدت دار کاهش پیدا کرده و در نتیجه روند قوی برای تبدیل 
ش��دن ش��به پول به پول اتفاق افتاده که این موض��وع تاثیر خود را به 

شکل های مختلف در کشور گذاشته است.
به گفته قدوسی، رشد عجیب حدود 1۰درصدی قیمت دالر که تقریبا 
در چند روز کاری گذش��ته رخ داد اکنون در حال رقابت با بورس است 
که روزانه بیش از ۲درصد رش��د را تجربه می کند. روند اتفاقاتی که در 
وضعیت پولی کش��ور در حال رخ دادن اس��ت اثر خ��ود را در بازارهایی 
مانند بازار طال، ارز و سکه می گذارد و به مرور شاهد تاثیرگذاری آن بر 

بازار مسکن هم خواهیم بود.
او با بیان اینکه برخی علت روند صعودی اخیر شاخص بورس در این 
بازار را رشد پرشتاب نرخ ارز می دانند که از طرفی باعث رشد سودآوری 
ش��رکت ها و از طرف دیگر منجر به افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها 
می ش��ود، گفت: چیزی که در اقتص��اد کالن در حوزه پولی در حال رخ 
دادن اس��ت می تواند به عنوان اصلی ترین عامل در رش��د اخیر شاخص 

بورس و نرخ دالر تلقی شود.
به گفته قدوس��ی، روند بورس در بازار روز یکشنبه نشانگر ادامه روند 

صعودی شاخص بورس برای بازار دوشنبه بود.
وی با بیان اینکه در نخس��تین روز هفته جاری، ارزش معامالت خرد 
رک��ورد زد و ب��ه بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان رس��ید، افزود: در چند 
روز اخیر که بازاری پرحجم و پرمعامله را پش��ت س��ر گذاشتیم، فرآیند 
دس��ت به دست شدن سهام اتفاق افتاد به همین دلیل اکنون در چنین 
ش��رایطی انتظارات تورمی و قدرت باالی تقاضا اجازه اصالح ش��دید به 

بازار را نمی دهد.
این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار از هفته گذشته تا روز 
یکشنبه هفته جاری نزدیک به 15درصد اصالح در شرکت های کوچک 
اتفاق افتاد، افزود: در س��هام ش��رکت های کوچک اصالح قیمتی اتفاق 
افتاد، اما س��هام ش��رکت های دالری محور که نقدینگی عمده جامعه را 
به خ��ود اختصاص می دهند، فرصت چندانی ب��رای اصالح قیمتی پیدا 
نکردند. س��هام ش��رکت های بزرگ به محض اینکه خواس��تند وارد فاز 
اصالحی ش��وند بازار به چش��م یک فرصت خرید به آن ها نگاه کرد و به 
س��رعت سهام در حجم باال خریداری شدند، بنابراین تقاضای باال اجازه 

اصالح قیمتی شدید به این سهام را نداد.
اصالح بازار سرمایه هرگز قابل پیش بینی نیست

قدوسی با تاکید بر اینکه در مورد اصالح بازار نمی توان چندان به طور 

دقیق اظهار نظر کرد، گفت: به نظر می رس��د در چند روز اخیر با توجه 
به دست به دست شدن سهام اصالح شاخص بورس انجام شده و اکنون 

خطری در این زمینه بازار را تهدید نمی کند.
این کارش��ناس بازار سرمایه به علت اینکه ش��اخص بورس در کانال 
یک میلیون و 5۰۰ هزار واحد اصالح شدیدی را تجربه نکرد، اشاره کرد 
و افزود: کانال یک میلیون واحد که ش��اخص بورس تا مدت ها وارد فاز 
اصالحی شد ناشی از نرخ دالر بود و اکنون قیمت دالر با آن زمان قابل 
مقایسه نیست. اگر نرخ دالر به قیمت 1۸ هزار تومان بازمی گشت بازار با 
توجه به مقاومتی که بر روی کانال یک میلیون و 5۰۰ هزار واحد داشت 
اصالح شدید را تجربه می کرد و عمده سهم ها افت حدود ۲۰درصدی را 
داشتند اما به دلیل همزمانی ورود شاخص بورس به کانال 1.5 میلیون 
واح��د و  افزایش قیم��ت دالر، بازار اجازه چنین اصالحی را مانند کانال 
یک میلیون واحد پیدا نکرد. قدوسی در پایان به حمایت دولت از بورس 
تاکی��د ک��رد و افزود: حمایت دولت در رش��د این روزهای بازار بس��یار 
تاثیرگذار ب��ود، در این زمینه با حمایت های لفظی زمینه اطمینان دهی 
ب��ه بازار را فراهم و فض��ای روانی بازار را تقویت می کن��د، در کنار این 
موضوع برخی از حمایت ه��ای واقعی مانند کاهش نرخ مالیات می تواند 
در افزایش سودآوری شرکت ها تاثیرگذار باشد. به عقیده این کارشناس 
بازار سرمایه، اکنون اتفاقی معامالت بورس را تهدید نمی کند و می توان 
روند بازار را فعال صعودی دانست، اما گاهی ممکن است اتفاقی غیرقابل 
پیش بینی رخ دهد که به ش��دت بازار را تحت تاثیر قرار دهد به همین 

دلیل نمی توان اظهارنظر قاطعی را در این زمینه ارائه داد.

دیروز معامالت نماد »شستا« به دالیل نظارتی ابطال شد

شاخص بورس به قله 1.700.000 واحد رسید
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2500 میلیارد تومان اوراق مشارکت در بخش 
صنعت و معدن منتشر شد

مدیرکل دفتر س��رمایه گذاری و تامین مال��ی وزارت صنعت گفت از ابتدای 
امسال تاکنون حدود ۲ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان اوراق از طریق بخش صنعت 
و معدن منتش��ر شده اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، نعمت اهلل 
ش��هبازی در نشست توسعه تامین مالی بخش تولید از طریق روش های نوین 
ویژه صنعت نس��اجی، پوشاک و س��لولزی، گفت: این وزارتخانه امسال چهار 
جهت گی��ری اصلی با عنوان جهش تولید، اتمام طرح های نیمه تمام، توس��عه 
صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار دارد. او با بیان اینکه در همین 
راستا هفت محور در قالب ۴۰ پروژه و برنامه تعریف شده است، ادامه داد: تأمین 
منابع مالی و توس��عه سرمایه گذاری مشتمل بر چهار برنامه یکی از این هفت 
محور است. مدیرکل دفتر س��رمایه گذاری و تامین مالی وزارت صنعت گفت: 
۴۲5 هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت و معدن در س��ال ۹۸ بوده اس��ت 
که از این میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیالت از طریق شبکه 
بانکی پرداخت شده و گویای آن است که این نیاز و پرداخت با هم تطابق ندارد.
او در ادامه با بیان اینکه پیش بینی نیاز بخش صنعت و معدن برای امس��ال 
حدود 5۷5 هزار میلیارد تومان اس��ت، گفت: پیش بینی می ش��ود حدود ۴15 
هزار میلیارد تومان از این رقم به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به 
حوزه تولید پرداخت شود. شهبازی تاکید کرد: حتی در این صورت با کسری 
۲۸درصدی مواجه هستیم و ضرورت استفاده از روش های نوین بانکی را برای 
جبران این کس��ری می طلبد. او با بیان اینکه س��هم بخش صنعت و معدن از 
تسهیالت بانکی باید اضافه شود، افزود: البته روند نزولی این سهم سال گذشته 
متوقف شد و این سهم به ۳۲درصد رسید. او اضافه  کرد: عرضه در بورس یکی 
از روش های خوب تامین مالی برای شرکت هاست که این روش عالوه بر تامین 

مالی سبب تقویت بنیه مالی شرکت ها نیز خواهد شد.
مدیرکل سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صنعت با اشاره به وجود ۳هزار 
و ۷۰۰ بنگاه دارای 1۰۰ نفر اشتغال به باال در کشور، گفت: از این تعداد ۶۰۰ 

بنگاه خود را در بورس عرضه کردند.
ش��هبازی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی پس از پذیرش یک شرکت در 
بورس متعرض به حساب های سنوات آن ها نخواهد شد، افزود: این موضوع یکی 
از چالش های اصلی برای ورود بنگاه ها به بورس اس��ت که با طرح موضوع در 
جلسه سران قوا و موافقت رهبر معظم انقالب مصوب شد بنگاه هایی که سال 

۹۹ در بازار سرمایه پذیرش شوند، این مشکل مالیاتی آن ها حل شود.
او با بیان اینکه امس��ال می خواهیم 1۰۰بن��گاه را وارد بورس کرده یا برای 
تامین مالی آن ها اوراق مشارکت منتشر کنیم، اضافه  کرد: بیش از ۳۷۰ بنگاه 
باالی 1۰۰ نفر برای پذیرش در بورس یا استفاده از روش های تامین مالی اعالم 
آمادگی کردند. مدیرکل سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صنعت با بیان اینکه 
به دنبال ابداع روش های جدید نیستیم، گفت: ابزار های نوین قابل بهره برداری 
برای تامین مالی در صنعت نساجی پوشاک و سلولزی فرابورس، بورس کاال و 

تامین مالی زنجیره تامین )SCF( است.
شهبازی بیان کرد: در فرابورس امکان انتشار اوراق بدهی، عرضه سهام، ادغام 
و تملیک وجود دارد و در بورس کاال تامین مالی از طریق گواهی سپرده کاالیی، 
صندوق سپرده کاالیی و انتشار انواع اوراق انجام می شود، همچنین روش های 

صکوک و اوراق گام مختص تامین مالی زنجیره تامین )SCF( است.

آغاز ثبت نام وام کرونای کسب و کارهای 
فاقد بیمه

همه شاغالن و صاحبان کسب و کارهای فاقد بیمه و آسیب دیده از کرونا که 
متقاضی استفاده از وام و تسهیالت حمایتی کرونا هستند، می توانند به سامانه 
کارا مراجعه کنند و درخواس��ت وام بدهند. به گزارش ایس��نا، ارس��ال پیامک 
دعوت مشموالن و متقاضیان فاقد بیمه از پنجشنبه گذشته توسط وزارت کار 
آغاز شده و کسانی که پیامک وزارت کار را دریافت کرده اند، در صورت تمایل 

می توانند به سامانه کارا مراجعه و مراحل ثبت نام خود را دنبال کنند.
صاحبان مشاغل و کسب و کارهایی هم که فاقد بیمه یا کد کارگاهی هستند 
و  این پیامک را دریافت نکرده اند اما متقاضی دریافت تسهیالت حمایتی کرونا 
هس��تند، می توانند با مراجعه به سامانه کارا از قسمت ثبت نام متقاضی اقدام 
کنند. بر این اس��اس شاغالن کس��ب و کارهایی که فاقد بیمه یا کد کارگاهی 
هستند، دستفروشان، قالیبافان، فعاالن گردشگری و بخشی از مشاغل فصلی 
می توانند با ثبت نام در سامانه کارا درخواست خود را برای دریافت تسهیالت 
حمایتی کرونا ارائه دهند که پس از راس��تی آزمایی و احصای دقیق اطالعات 

مشمول دریافت وام کرونا می شوند. 
نکته قابل توجه این است که همه بنگاه ها و شاغالن کسب و کارهای فاقد 
بیمه مش��مول دریافت وام کرونا نمی شوند، بلکه آن هایی می توانند درخواست 
وام بدهند و مش��مول دریافت وام کرونا ش��وند که شغل شان برای وزارت کار 
قابل شناسایی باشد؛ مثال دستفروشانی که به نوعی اطالعات شان توسط وزارت 
کشور یا شهرداری ها به ثبت رسیده باشد یا قالیبافانی که زیرمجموعه وزارت 
تعاون یا دیگر دس��تگاه ها و سازمان ها هس��تند و اطالعات آن ها در دستگاه ها 

موجود و کسب و کاری که به آن اشتغال دارند، قابل شناسایی باشد.
پیش از این عیس��ی منصوری - معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال - وزیر 
کار به ایس��نا گفته بود »درخصوص افراد فاقد بیمه از تشکل ها و دستگاه های 
تخصصی درخواست کرده ایم که افراد را به ما معرفی کنند تا از این طریق امکان 
راس��تی آزمایی وجود داشته باشد؛ به عنوان نمونه یک راننده تاکسی که بیمه 
ندارد ولی از سهمیه بنزین وزارت کشور استفاده می کند و می توانیم اطمینان 
حاصل کنیم که به تایید وزارت کشور شاغل است، مشمول تسهیالت حمایتی 
کرونا قرار می گیرد.« به گفته وی، طی مذاکرت صورت گرفته با دس��تگاه های 
مختلف، اطالعات افراد شاغل و بنگاه های فاقد بیمه مورد بررسی و احصا قرار 
گرفته و لیست افرادی که هویت آن ها احراز شده و در حال حاضر فعال هستند، 

دریافت خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، پرداخت تسهیالت حمایتی به شاغلین کسب و کارهای 
آس��یب دیده از کرونا و فعاالن اقتصادی 1۴ رس��ته از 1۳ خردادماه اغاز شده 
است و مشموالن برای گرفتن وام به بانک ها معرفی شده اند. برابر آخرین آمارها 
از س��امانه کارا، تاکنون مبلغ 1۰ میلیارد و ۷1۰ میلیون تومان تس��هیالت به 

واجدین شرایط دریافت تسهیالت کرونا پرداخت شده است.
طبق اعالم معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعداد 11۲5 
نفر از رانندگان مسافربری اعم از برون شهری و درون شهری که مشمول بیمه 
خویش فرمایی هس��تند، مبلغ ۶ میلیارد و ۷5۰ میلیون تومان تس��هیالت ۶ 
میلیون تومانی کرونا از سوی مؤسسات عامل پرداخت شده و به تعداد 55 بنگاه 
از واحدهای کس��ب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده اند به ازای هر شاغل 
دارای پرونده بیمه تامین اجتماعی، مبلغ 1۲ میلیون تومان تسهیالت پرداخت 

شده که مجموع آن رقمی معادل یک میلیارد و ۴۶۴ میلیون تومان است.

اخبـــار

عضو ش��ورای ملی زعفران گفت با توجه به افزایش س��طح زیرکشت 
و بارندگی ه��ای اخیر پیش بینی می ش��ود که تولید طالی س��رخ 1۰ تا 

۲۰درصد رشد کند.
علی حس��ینی در گفت و گو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، از افزایش 
تولی��د زعفران خبر داد و گفت: با توجه به افزایش س��طح زیرکش��ت و 
بارندگی های اخیر پیش بینی می ش��ود که تولید زعفران نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 1۰ تا ۲۰درصد افزایش یابد.
او افزود: ب��ا وجود افزایش هزینه های تولید، کش��اورزان انتظار دارند 
ک��ه مطابق ب��ا تورم، قیمت محصول آنان نیز افزای��ش یابد، اما به دلیل 
صادرات مح��ور بودن زعفران، نگاه ها بر بازار های جهانی اس��ت، از این 

رو بای��د کاری کرد تا عملکرد افزایش یابد. حس��ینی با انتقاد از پدیده 
ش��وم قاچاق پیاز زعفران بیان کرد: طبق روال س��ال های گذش��ته پیاز 
زعفران قاچاق ش��ده اس��ت، از این رو انتظار می رود که دولت از ابتدای 
خرداد تا پایان ش��هریور مرز های شرقی کشور را کنترل کند تا از خروج 
پیاز زعفران جلوگیری ش��ود چراکه این امر تهدیدی جدی برای آینده 
تولید محصول اس��تراتژیک به ش��مار می رود. عضو شورای ملی زعفران 
از افزایش 1۰درصدی سطح زیر کشت زعفران خبر داد و گفت: اگر در 
ماه ه��ای باقی مانده تا فصل برداش��ت عواملی نظیر تنش گرمایی تولید 
را تح��ت تاثیر قرار ندهد، پیش بینی می ش��ود ک��ه تولید حداقل 1۰ تا 

۲۰درصد رشد کند.

قاچاق پیاز زعفران تهدید جدی برای زعفران کاری کشور
او با اشاره به اینکه قاچاق پیاز زعفران در کوتاه مدت تاثیری در تولید 
ندارد، بیان کرد: اس��تمرار قاچاق پیاز زعفران و توسعه سطح زیرکشت 
زعفران در کش��ور های اط��راف در بلندمدت تهدید ج��دی برای تولید 
زعفران به ش��مار می رود. عضو ش��ورای ملی زعف��ران در پایان تصریح 
کرد: اگرچه با توس��عه سطح زیرکشت در کشور های اطراف حداقل 1۰ 
تا ۲۰س��ال زمان نیاز است تا به سطح زیرکشت در کشور ما برسند، اما 
به هر حال این اتفاق برای اس��پانیا رخ داده و ما توانس��تیم این جایگاه 
را به دس��ت آوریم، به همین خاطر باید مراقب باشیم تا این اتفاق برای 

زعفران کاری کشور رخ ندهد.

افزایش 20درصدی تولید طالی سرخ

س��خنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفت واردات گوشی با ارزش 
باالی ۳۰۰ یورو ممنوع ش��ده که این نوع کاال تنها 1۰ تا 15درصد نیاز 
کشور را ش��امل می شود. رضا عالیان، س��خنگوی انجمن واردکنندگان 
موبای��ل، تلفن همراه و لوازم جانبی در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو، 
گف��ت: مصوبه ای را کمیته ارزیابی تخصیص ارز که متش��کل از اعضای 
بانک مرکزی است، اعالم کرده که به موبایل با نرخ باالی ۳۰۰ یورو ارز 
اختص��اص نمی یابد. او بیان کرد: این عدم تخصیص هم ش��امل واردات 

مس��افری هم واردات تجاری می ش��ود. دلیل این کار این اس��ت که به 
واردات موبایل ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده ش��ده، 
اما امسال به دلیل شرایط ارزی کشور، کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل 
از صادرات با مش��کل مواجه هس��تیم. عالیان افزود: این مبلغ ۴۰درصد 
کاهش پیدا کرد و به یک و نیم میلیارد یورو در س��ال رسیده است. در 
این شرایط بررسی و مشخص شد که کاالیی که قیمت آن کمتر از ۳۰۰ 
یورو اس��ت، ۸5 تا ۹۰درصد نیاز کش��ور را تامی��ن می کند. مدیر روابط 
عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی تشریح 

کرد: گوش��ی تلفن همراه با ارزش باالی ۳۰۰ یورو تنها 1۰ تا 15درصد 
نیاز کش��ور را تامین می کند،  اگر بخواهیم این یک و نیم میلیارد یورو 
را به کاالی باالی ۳۰۰ یورو تخصیص دهیم منطقی نیس��ت و به همین 
دلیل ارز را به کاالی کمتر از ۳۰۰ یورو اختصاص دادند. عالیان تصریح 
کرد: بنابراین تخصیص ارز به ۸5درصد نیاز بازار اختصاص یافته اس��ت 
و در حال حاضر تصمیم گرفته ش��ده تا زمانی که ش��رایط ارزی کشور 
مناسب ش��ود براس��اس این مصوبه عمل کنند و جلوی واردات موبایل 

باالی ۳۰۰ یورو گرفته شده است.

س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور و شرکت مادر تخصصی 
خدمات کش��اورزی برای اطف��ای حریق در عرصه ه��ای مرتعی و جنگلی 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، برای گس��ترش همکاری های بین 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شرکت مادر تخصصی خدمات 

کش��اورزی برای اطفای حریق در عرصه ه��ای مرتعی و جنگلی تفاهم نامه 
هم��کاری امضا کردن��د. هدف از امض��ای تفاهم نامه همکاری مش��ترک، 
بهره برداری از ظرفیت های ش��رکت هواپیمایی خدم��ات ویژه برای انجام 
گشت و مراقبت هوایی، بهره گیری از خدمات پروازی جهت کنترل و اطفای 
حری��ق و همچنین پایش جنگل ها و مراتع در مقاطع زمانی و ارائه گزارش 

در قالب فیلم و عکس است. کودپاشی، محلول پاشی و بذرپاشی به منظور 
دفع آفات در عرصه های مرتعی و جنگلی و همکاری های دوجانبه در زمینه 
رعایت حریم دریا و صیدگاه ها در استان های شمالی از جمله اهداف امضای 
تفاهم نامه همکاری س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شرکت 

مادر تخصصی خدمات کشاورزی است.

واردات تلفن همراه باالی 300 یورو ممنوع شد

امضا ی تفاهم نامه همکاری برای اطفای حریق در عرصه های جنگلی

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

 عدم تخصیص ارز قطعات خودرو
 مشکل ساز می شود

عض��و هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعه گفت در حال حاضر 
قطعه ساز امکان ترخیص کاالهای خود را از گمرکات ندارد و همین 
ام��ر تولید خودرو را مختل و آمار خودروهای ناقص را افزایش داده 

است.
به گزارش پرش��ین خودرو، محمد ش��هپری، با اشاره به اینکه در 
س��ال جهش تولید، حذف ارز نیمایی قطعه سازان باعث شده تا آنها 
ناچ��ار به اس��تفاده از ارزهای آزاد و صادراتی باش��ند که همین امر 
در واردات قطعات وقفه ایجاد کرده اس��ت، اظهار داش��ت: در حال 
حاضر قطعه س��ازان هم برای دسترسی به ارزهای حاصل از صادرات 
با مش��کل مواجه بوده و ه��م باید برای ترخی��ص کاالهای خود از 

گمرک تأیید بانک مرکزی را در تأمین ارز دریافت کنند.
وی ب��ا بیان اینکه صادرکنندگان خواه��ان فروش ارز صادراتی با 
نرخ روزانه ارز هس��تند ک��ه این امر با توجه ب��ه تغییرات لحظه  ای 
قیمت ارز برای قطعه س��ازان مشکل س��از شده است، افزود: در حال 
حاضر قطعه ساز امکان ترخیص کاالهای خود را از گمرکات ندارد و 
همی��ن امر تولید خودرو را مختل کرده و آمار خودروهای ناقص هر 

روز افزایش پیدا کرده است.
این عض��و هیأت مدیره انجمن س��ازندگان قطعه و مجموعه های 
خ��ودرو، تصریح کرد: هم اکنون حج��م خودروهای ناقص در ایران 
خودرو به ۴۰ هزار دس��تگاه رس��یده و اگر فکری به حال ترخیص 
کااله��ای قطعه س��ازان از گم��رکات نش��ود قطع��ه به خ��ط تولید 
خودروس��ازان نرس��یده و حجم خودروهای ناقص ه��ر روز افزایش 

خواهد یافت.

 الزام استفاده از ماسک
در ناوگان تاکسیرانی

 ب��ه منظور رعایت فاصله گذاری اجتماع��ی و رعایت پروتکل های 
بهداشتی، استفاده از ماسک در ناوگان تاکسیرانی های کشور الزامی 

شد.
 بنا به اعالم روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، 
مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کشور 
گف��ت: در پی مصوبه س��تاد ملی مقابله با بیم��اری کرونا و با توجه 
به اوج گیری ش��یوع این بیماری، استفاده از ماسک در حمل و نقل 
عمومی و ناوگان تاکس��یرانی های کشور برای رانندگان و مسافرین 

الزامی شد.
وی افزود: با ابالغ دستورالعمل بهداشتی مقابله با بیماری کرونا بر 
لزوم استفاده از ماس��ک در ناوگان حمل و نقل عمومی و بخشنامه  
صادره از س��وی معاون��ت عمرانی وزیر کش��ور، به منظ��ور رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداش��تی مس��افران، 
رانندگان و دست اندرکاران ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی 

شهری کشور ملزم به استفاده از ماسک هستند.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کشور متذکر شد: از 
همه  همسفران و تاکس��یرانان درخواست می شود در اجرایی کردن 
این دستورالعمل و به منظور حفظ سالمت عمومی جامعه همکاری 
الزم را داش��ته باش��ند تا زمینه قطع انتقال چرخ��ه ویروس کرونا 

فراهم شود.

احتمال تعلیق مجدد طرح ترافیک در 
پایتخت

حس��ن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران گفت با افزایش آمار 
مبتالیان به کرونا در تهران احتمال لغو طرح ترافیک وجود دارد اما 

باید مترو هم تعطیل شود.
به گزارش فارس، عضو شورای شهر تهران گفت:  لغو طرح ترافیک 
به علت افزایش شیوع کرونا باید همزمان با تعطیلی مترو انجام شود 

چراکه لغو طرح به تنهایی تأثیری در کاهش مسافران مترو ندارد.
حس��ن خلیل آبادی عضو شورای ش��هر تهران درباره احتمال لغو 
ط��رح ترافیک در پایتخت با توجه به افزایش آمار مبتالیان به کرونا 
اظهار داشت: در صورتی که آمار مبتالیان به سطحی برسد که الزم 
ش��ود اقداماتی در حوزه ترافیکی صورت گیرد، ما در ش��ورای شهر 
حمایت ه��ای الزم را انجام می دهیم و پیش��نهاداتی به س��تاد ملی 

مقابله با کرونا ارسال خواهد شد.
وی افزود: در صورتی که لغو طرح ترافیک انجام ش��ود ولی حمل 
و نقل عمومی به ویژه مترو تعطیل نشود اقدامات نتیجه موثری در 

جهت کاهش مبتالیان به کرونا نخواهد داشت.
این عضو ش��ورای ش��هر تهران گفت: همه مسافرانی که از حمل 
و نقل عمومی اس��تفاده می کنند خودروی شخصی ندارند که با لغو 

طرح ترافیک دیگر از مترو استفاده نکنند.
خلیل آبادی گفت:  درخواست شهروندان فعال بودن سیستم حمل 
و نق��ل عمومی با وجود ش��رایط کرونا بوده اس��ت و در حال حاضر 
بهتری��ن راهکار جهت مقابله و پیش��گیری از کرونا اس��تفاده همه 

مسافران از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی است.
وی گف��ت: در حال حاضر هم��ه قطارهای مت��رو و اتوبوس های 
پایتخت ب��ه صورت روزانه در چندین نوبت ضدعفونی می ش��وند و 
مش��کلی در این زمینه وجود ندارد ولی اگر به مرحله ای برسیم که 
مش��خص شود اس��تفاده از حمل و نقل عمومی آسیب زا است قطعا 
اقدام��ات الزم را انج��ام می دهیم که تعطیلی مت��رو از جمله موارد 

موردنظر است.
این عضو ش��ورای شهر تهران گفت:  از آنجایی که دولت یارانه در 
زمین��ه بلیت مترو را پرداخت نمی کند تعطیلی مترو نه تنها به ضرر 
شهرداری نیس��ت بلکه به نفع آن خواهد بود. همچنین به نظر من 
اگر طرح ترافیک لغو شود ولی مترو تعطیل نشود دردی دوا نخواهد 

شد نتیجه ای در کاهش ابتال به کرونا حاصل نمی شود.
خلیل آبادی بیان داش��ت: لغو طرح ترافیک بدون در نظر گرفتن 
محدودی��ت تردد در مت��رو تنها ترافیک و راهبن��دان را به ویژه در 

محدوده مرکزی پایتخت به همراه دارد.

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران ضمن تاکید ب��ر رعایت اصل رقابت 
گف��ت در ص��ورت تولی��د و عرضه قطعه ب��ا کیفیت و قیمت مناس��ب، 
خریدهای خودروس��ازان مس��تمر ب��وده و رفع تحریم ه��ا منجر به لغو 

قراردادها نخواهد شد.
احمد نعمت بخ��ش در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
اهداف و اس��تراتژی های مبتنی بر داخلی س��ازی قطعات اظهار داشت: 
برگزاری میزهای داخلی سازی با هدف کاهش وابستگی در تولید قطعه 

به خارج از کشور در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: براس��اس برنامه ریزی ها آن دسته از قطعات وابسته وارداتی 
که داخلی س��ازی نش��ده و یا به دلی��ل برخ��ورداری از تکنولوژی برتر، 
ساخت داخل آنها به آس��انی امکان پذیر نبود ضمن عرضه در نمایشگاه 
دائمی ساپکو، سازه گس��تر و مگاموتور و ارائه نقشه ساخت، با همراهی 
خودروسازان و قطعه سازان توانا به انعقاد قرارداد داخلی سازی انجامید.

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران در پاسخ به این پرسش که میزهای 
خودکفایی داخلی س��ازی به عنوان راهکار بلندمدت مطرح است یا یک 
اس��تراتژی کوتاه مدت در زمان تحریم ها، گفت: اگر قطعاتی با کیفیت از 
سوی قطعه س��ازان تحویل ش��ود که امیدواریم این گونه باشد، دائمی و 
بلندمدت خواهد بود زیرا با فرض لغو تحریم ها، ترجیح خودروسازان نیز 

قطعا خرید قطعات از قطعه سازان داخلی خواهد بود.

نعمت بخ��ش درخص��وص وجود یک س��ند جامع به عنوان پش��توانه 
داخلی س��ازی قطعات، ضمن تاکید بر لزوم اداره شرکت ها براساس اصل 
رقابت بیان کرد: هیات مدیره ش��رکت موظف به تهیه قطعات به صورت 
رقابتی اس��ت؛ این بدان معناس��ت که در تهیه قطعه، دو اصل کیفیت و 

قیمت مناسب می بایست رعایت شود.
وی اف��زود: در صورت آزادس��ازی واردات با توجه ب��ه تعرفه ای که از 
س��وی وزارت صمت برای حمایت از ساخت داخل و صنعت قطعه سازی 
در نظر گرفته می ش��ود، اگر قطعات خارجی ب��ا قیمتی کمتر از داخل، 
قابل تامین باش��د، به دلیل اینکه خودروسازان نیز خواهان تهیه قطعات 
موردنیاز با قیمتی ارزان تر هستند، ممکن است مجبور به خرید قطعات 
وارداتی ش��وند. به گفته دبیر انجمن خودروس��ازان ایران اگر قطعه ساز 
داخل��ی، قطع��ه را با قیمت رقابت��ی عرضه کند به ای��ن معنا که کاالی 
تولیدش��ده قابلیت مقایس��ه با کاالی خارجی را از لحاظ قیمتی داشته 
باشد و از کیفیت خوبی نیز برخوردار باشد، قطع به یقین خرید از داخل 

صورت خواهد گرفت.
نعمت بخش ضمن اش��اره به هزینه بسیار واردات ناشی از افزایش نرخ 
ارز، فقدان ارز مبادله ای و عرضه ارز صادراتی به صنعت خودروس��ازی با 
قیمتی رو به رشد  گفت: در این شرایط اگر قطعه ساز داخلی نیز محصول 
خود را با قیمتی گران تر عرضه کند، حاکی از وجود ایراد در سیستم آن 

قطعه ساز است که نمی تواند با قطعه وارداتی و با دالر آزاد رقابت کند.
وی تاکید کرد: قطعه س��ازان داخلی این اطمینان را داشته باشند که 
اگر تولیدات خود را با کیفیت و قیمت مناسب به خودروسازان به فروش 
برس��انند، این خریدها مستمر خواهد بود و با رفع تحریم ها نیز به هیچ 

وجه قراردادهای شان لغو نمی شود.
نعمت بخش درخصوص کیفی س��ازی محص��والت و برنامه ریزی های 
انجام ش��ده در این ب��اره گفت: وزارت صمت هر س��اله با اعمال قوانین 
س��ختگیرانه تر در مقایس��ه با گذش��ته، معیار کیفیت محصول، کیفیت 
خدمات پس از فروش و مش��تری مداری را تعیین و به ش��رکت ها ابالغ 
می کند و ش��رکت ها نیز موظ��ف به پیروی از این معیارها در راس��تای 

ارتقای کیفیت خودرو، قطعات و خدمات پس از فروش هستند.
دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران در پایان خاطرنش��ان کرد: با توجه 
به اینکه ۸۶درصد خودرو را قطعات آن تش��کیل می دهد، کیفی س��ازی 
قطعات موجب ارتقای کیفیت خودرو نیز خواهد ش��د لذا قطعه س��ازانی 
موفق هس��تند و بع��د از تحریم ها نیز می توانند به خودروس��ازان قطعه 
بدهند که کاالیی با کیفیت و قیمت مناسب تولید و عرضه کنند که در 
ص��ورت رعایت این دو نکته، هیچ خودروس��ازی حاضر به صرف نظر از 
قطعه با کیفیت و قیمت مناس��ب داخلی و در عوض واردات آن نیس��ت 

که در این صورت خیانت به کشور محسوب می شود.

تولید قطعات با کیفیت و قیمت مناسب، شرط استمرار داخلی سازی قطعات

زمان زیادی به پایان مهلت مقرر برای واگذاری س��هام خودروس��ازان 
باقی نمانده است، این در شرایطی است که با توجه به شواهد موجود به 

نظر می رسد طرح واگذاری فعال مسکوت مانده است.
به گزارش پدال نیوز، رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت 
سال گذشته با تعریف فرآیند سه مرحله ای واگذاری سهام خودروسازان 
وع��ده داده بود که تا پایان س��ال ۹۹ دو خودروس��از کش��ور خصوصی 
خواهند شد. با وعده رحمانی، خودروسازان سال گذشته واگذاری برخی 
از ام��وال غیرتولیدی خود را کلید زدند حال آنکه به نظر می رس��د این 
مس��یر با عزل وزیر و همچنین تغییر مسیر واگذاری شرکت های دولتی 
با دس��ت انداز روبه رو شده است. همان طور که عنوان شد رحمانی پایان 
س��ال ۹۹ را آخرین مهلت برای خصوصی س��ازی خودروسازان در نظر 
گرفته بود، این در ش��رایطی اس��ت که حدود هش��ت ماه به پایان سال 
مانده اما هیچ خبری از باقی واگذاری ها نیس��ت. طبق برنامه ریزی وزیر 
پیشین در مرحله اول واگذاری امالک و اموال غیرتولیدی مدنظر بود و 
حتی پیش بینی شد دو خودروساز یک هزار میلیارد تومان از این مسیر 
جذب نقدینگی کنند، اما در مرحله دوم واگذاری ش��رکت های وابس��ته 
و در بخش س��وم نیز واگذاری س��هام ایران خودرو و سایپا مدنظر بود. 
مرحل��ه اول این فرآیند با مزایده برخی از اموال خودروس��ازان در قالب 
ضایعات و امالک و ماشین آالت انجام شد حال آنکه ظاهرا خودروسازان 
در مرحله دوم که همان فروش ش��رکت های وابس��ته اس��ت درجا زده 
و ای��ن فرآین��د را در این نقطه متوقف کرده اند. البت��ه پارس خودرو به 
نوعی این مرحله را در انتهای س��ال گذشته کلید زد، منتها شکل انجام 
آن چندان ارتباطی به خصوصی س��ازی نداش��ت. در واقع پارس خودرو 
مجبور شد برای افزایش سرمایه بابت خروج از ماده 1۴1 قانون تجارت 
)ورشکس��تگی(، بخشی از سهام خود در ش��رکت های مختلف از جمله 
مگاموتور و س��ایپایدک را واگذار کند، منتها نه به بخش خصوصی بلکه 

به س��هامدارش سایپا. بر این اس��اس ظاهرا فرآیند دوم واگذاری ها فعال 
مس��کوت مانده و خودروس��ازان هم تمایلی به ت��داوم برنامه ریزی وزیر 

پیشین ندارند.
اما چرا خصوصی س��ازی ش��رکت های خودروس��از که مصوبه شورای 
هماهنگی اقتصادی س��ران س��ه قوه بود و دولت نیز ملزم به اجرای آن، 
هم اکنون مس��کوت مانده اس��ت؟ در این زمینه سه س��ناریو برای عدم 
اجرای فرآیند س��ه مرحله ای واگذاری می توان مطرح کرد. سناریوی اول 
ب��ه نوعی با عزل رضا رحمانی وزیر پیش��ین صمت گره خورده اس��ت؛ 
به طوری که با عزل وی از س��وی رئیس جمهور و معرفی سرپرست برای 
این وزارتخانه، مس��یر تعریف ش��ده برای واگذاری ها نیز مسدود شده و 
سیاس��ت گذار خودرویی ترجیح داده برنامه جدیدی با توجه به شرایط 

کنونی، برای واگذاری سهام خودروسازان تدوین شود.
اما س��ناریوی دوم با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مغایرت 
دارد، چراکه این س��ناریو بر پای��ه اظهارنظر برخی از دس��ت اندرکاران 
صنع��ت خودرو و نمایندگان مجلس ش��کل می گیرد. برخی مس��ئوالن 
خودرویی کشور و نمایندگان مجلس در اظهارنظر های مختلف، شرایط 
کنونی را زمان مناس��بی برای واگ��ذاری نمی دانند و بارها تاکید کردند 
که تا رفع تحریم ها و ثبات در وضعیت ش��رکت های خودروس��از دولت 
بای��د واگذاری س��هام را منتفی کند. اما س��ناریوی س��وم ب��رای توقف 
واگذاری ها واقع بینانه تر به  نظر می رس��د. آنچه مش��خص اس��ت دولت 
با تش��کیل صندوق های س��رمایه گذاری)ETF(، مسیر خصوصی سازی 
بس��یاری از صنایع از جمله خودرو را تعیین تکلیف کرده است. در این 
روش، دولت سهام خود در ایران خودرو و سایپا را در قالب صندوق های 
س��رمایه گذاری به مردم واگذار می کند، این در شرایطی است که با این 
روش دولت از محل فروش س��هام کس��ب درآمد می کند، بی آنکه عمال 
خدش��ه ای به مالکیت آن در ایران خودرو و سایپا وارد شود. با توجه به 

واقع بینانه بودن س��ناریوی سوم به نظر می رسد فرآیند واگذاری مدنظر 
وزیر پیشین صمت، به نوعی لغو شده و دولت با روش  ای تی اف سعی در 

واگذاری سهام خود به بخش خصوصی دارد.
مسیر پرپیچ و خم خصوصی سازی

بحث خصوصی سازی در دو ش��رکت خودروساز ایران خودرو و سایپا 
همواره در ادوار مختلف مورد توجه دولت ها بوده اس��ت، اما هیچ دولتی 
حاض��ر به واگذاری س��هام خود در این دو ش��رکت و خ��روج از صنعت 

خودروی کشور نشده است.
تنها در س��ال ۸۴ بعد از ابالغ سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قرار ش��د 
ت��ا خ��روج دولت از بن��گاه داری اس��تارت بخورد، بر این اس��اس دولت 
می توانس��ت تنها ۲۰درصد از سهام شرکت های خودروساز را در اختیار 

داشته باشد و باید الباقی سهام را به بخش خصوصی واگذار کند.
بعد از اجرای این قانون توسط دولت  1۴درصد از سهام ایران خودرو 
و ۳1/ 1۷درصد از س��هام س��ایپا همچنان در دس��ت دولت ماند و باقی 
س��هام واگذار ش��د، اما این اتفاق نیز دولت را از چرخ��ه بنگاه داری در 
صنعت خودروی کش��ور خارج نکرد و همچنان ش��اهد بودیم که دولت 
در امور شرکت های خودروس��از دخالت می کرد. تداوم حضور دولت در 
خودروس��ازی را می ت��وان در تالش برای اعمال سیاس��ت هایی از قبیل 
قیمت گذاری دستوری جس��ت و جو کرد. با این حال در دولت دوازدهم 
و در زمانی که رضا رحمانی س��کاندار وزارت صمت بود از برنامه دولت 
برای واگذاری باقی مانده س��هام ش��رکت های دولتی رونمایی ش��د. به 
موازات اعالم برنامه سیاست گذار کالن خودرویی برای واگذار باقیمانده 
سهام خودروسازان، نمایندگان مجلس دهم در طرح ساماندهی صنعت 
خودرو به دنبال این بودند که دولت را ملزم کنند با واگذاری باقی مانده 
س��هام خود در شرکت های خودروس��از و خروج از این صنعت زمینه را 

برای ایجاد رقابت پذیری در بازار صنعت مهیا کند.

احتکار خودرو، ُمهر تاییدی بر دست های پشت پرده

آخرین مهلت واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا پایان سال 99 است
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سایه تالطمات ارزی بر قیمت های دستوری 
 مبنای وزارت صمت برای ویرایش فصلی قیمت خودرو چیست؟

بازار خودرو در حالی همچنان تحت تاثیر نوس��انات نرخ ارز با صعود 
دوباره قیمت ها و رکود جدی روبه رو اس��ت که براس��اس تکلیف قانونی 
قرار اس��ت قیمت خودرو هر سه ماه یک بار مورد بازنگری قرار گرفته و 
قیمت های جدید خودروها به صورت فصلی و براساس نرخ تورم و سایر 

شاخص و پارامترها به روزرسانی و اعالم شود.
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، نوسانات نرخ ارز که استارت آن از 
اوایل خردادماه زده شده هم اکنون بسیاری از بازارها از جمله خودرو را 
متأثر کرده است، به طوری که در دو هفته اخیر روند صعودی قیمت ارز 
باعث شده تا دیگر مشتری تمایلی به خرید خودرو در بازار نداشته باشد 
و عم��ال معامالت در بازار قفل ش��ود چنانچه هم اکن��ون این بالتکلیفی 

دست اندرکاران و فعاالن بازار خودرو را نگران کرده است.
در چنین ش��رایطی که بازار خودرو تابع نرخ ارز ش��ده و در رقابت با 
نرخ دالر و طال مس��یر صعودی را در پیش گرفته قرار اس��ت که بنا به 
درخواس��ت وزارت صمت و تصمیمات کمیته خودرو قیمت ها متناسب 
با ن��رخ تورم به صورت فصلی مورد بازنگری ق��رار گیرد، تکلیف قانونی 
که به گفته مدیران وزارت صمت اجرای طرح های فروش سه ماهه دوم 

خودروسازان را منوط به اعالم قیمت های جدید کرده است.
البت��ه اواخر اردیبهش��ت و همزمان با اعالم ن��رخ جدید خودروها نیز 
رئیس ش��ورای رقابت عنوان کرده بود که براساس تصمیمات این شورا 

و مسئوالن وزارت صمت به خودروسازان مجوز داده شده تا هر سه ماه 
و در صورت نیاز قیمت ها بررس��ی شود موضوعی که اخیرا معاون دفتر 
صنایع خودرو و نیرومحرک��ه وزارت صمت در گفت و گویی با خبرنگار 
م��ا ضمن تایید، مطرح کرده بود مطابق با تصمیمات صورت گرفته باید 

قیمت جدید خودروها در مردادماه بازنگری و اعالم شود.
ب��ه دنبال طرح بازنگ��ری در قیمت خودرو و پس از انتش��ار اخباری 
درخصوص طرح تشکیل کمیته ای درخصوص بازنگری در فرمول قیمت 
خودرو، رضا ش��یوا رئیس شورای رقابت در واکنش به این خبر، تشکیل 

کمیته ای برای بازنگری فرمول قیمت گذاری خودرو را تکذیب کرد.
 ب��ا این حال روز گذش��ته مدیرکل دفتر صنایع حم��ل و نقل وزارت 
صمت اع��الم کرد که »برمبن��ای تکلیف قانون، ش��ورای رقابت متولی 
تدوی��ن و اعالم دس��تورالعمل قیمت گذاری بوده و الزم اس��ت آخرین 
ویرایش را در اختیار س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
قرار داده و بانک مرکزی هم ش��اخص ها و ضرایب بِه روزش��ده بخشی را 
اعالم کند تا س��ازمان حمایت قیمت های جدید محصوالت را محاس��به 

کند و از طریق ستاد تنظیم بازار  به خودروسازان اعالم شود.«
ب��ا وجود اظه��ارات مختلف درخص��وص بازنگ��ری در قیمت خودرو، 
جلس��ات مربوط به بازنگری قیمت گذاری خودروها با حضور مس��ئوالن 
ش��ورای رقابت و س��ازمان حمایت و همچنین سازمان گسترش برگزار 
ش��ده و موضوع تغییرات نرخ ارز مبنای محاس��به قیمت خودروها قرار 

گرفته است.

چنانچه در آخرین جلس��ه کمیته خودرو و به دنبال گزارش س��ازمان 
گس��ترش و بررس��ی های کارشناس��ی اعالم ش��د که با توجه به اینکه 
هم اکن��ون نرخ ارز مبن��ای قیمت گذاری خودرو، ۹ ه��زار تومان و نرخ 
تورم مورد محاس��به براساس سال های ۹۷ و ۹۸ است این موضوع مورد 

تجدیدنظر قرار گرفته و نرخ جدید ارز مبنای قیمت گذاری شود.
البته گفته می ش��ود در این جریان خودروسازان نیز موظفند گزارش 
کاهش ارزبری محصوالت شان را به وزارت صنعت ارائه دهند و باید این 

کاهش ارزبری کاماًل محسوس باشد.
حال در ش��رایطی که قیمت خودرو به رغم اجرای سیاست های اخیر 
وزارت صم��ت به منظور ح��ذف داللی و واقعی کردن قیمت و تقاضا در 
بازار، جز مدتی کوتاه نتیجه معکوس داده و نرخ ارز باز هم بازار خودرو 
را ملتهب و قیمت ها را نجومی کرده اس��ت؛ باید دید موضوع بازنگری و 
اعالم قیمت جدید خودروها به صورت فصلی که مورد تاکید مس��ئوالن 
وزارت صمت است چه واکنشی در بازار خودرو خواهد داشت، سیاستی 
که به نظر می رسد همانند بازار خودرو از نوسانات ارزی پیروی می کند.
اجرای چنین راهکاری با توجه به نوس��انات ارزی و نرخ تورم منطقی 
به نظر می  رس��د اما با وج��ود التهابات بازار ارز، می تواند مانع از رش��د 
قیمت در بازار شود؟ این در حالی است که همچنان کارشناسان تنها راه 
کنترل و مدیریت قیمت در بازار را حذف قیمت گذاری دستوری خودرو 
می دانند طرحی که به گفته آنها عالوه بر حذف داللی و تقاضای کاذب، 

از رشد حبابی قیمت ها جلوگیری خواهد کرد.

سه شنبه
17 تیر 1399
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شرکت فناوری فوجیتس��و اعالم کرده در راستای سازگاری با روال 
تازه ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا، فضای دفتر خود در ژاپن را نصف 

می کند.
به گ��زارش دیجیاتو، برنامه این ش��رکت 
که »تغییر زندگی کاری« نام دارد، ش��رایط 
کاری و انعطاف پذی��ری بی س��ابقه ای را در 
اختیار ۸۰ هزار کارمند این شرکت در ژاپن 
ق��رار می دهد. کارکنان در انتخاب س��اعت 
کاری خ��ود آزادی عملی بیش��تری دارند و 

می توانند از خانه نیز کار کنند.
در بیانیه ارس��الی فوجیتسو به بی بی سی، 

این شرکت اعالم کرده:
»م��ا روش جدیدی از کار ک��ردن را ارائه 
می دهی��م که نویدبخش تجرب��ه توانمندتر، 
خالق و با بازده باال برای کارکنان است. این 
روش باع��ث افزایش نوآوری ش��ده و ارزش 

جدیدی برای مشتریان و جامعه ایجاد می کند.«
براساس این برنامه، کارکنان می توانند برای دستیابی به سبک کاری 
خود که امکان اس��تفاده مناس��ب از زمان با توجه ب��ه نوع کار، نقش  

تجاری و سبک زندگی را می دهد، شروع به دورکاری کنند. فوجیتسو 
اعالم کرده که طی این برنامه کارکنان قادرند محل کار خود را انتخاب 
کنند که می تواند خانه افراد، دفتر اصلی شرکت یا یک دفتر ماهواره ای 

باشد.
این ش��رکت اعتق��اد دارد ک��ه افزایش 
خودمخت��اری کارکنان، ب��ه بهبود کارایی 
تی��م و همچنین افزایش به��ره وری آن ها 
کمک می کند. فوجیتس��و تنها ش��رکتی 
ام��کان دورکاری را ب��رای  نیس��ت ک��ه 
کارکنان خود فراه��م می کند، توییتر نیز 
چندی��ن ماه پیش به کارمندان خود اعالم 
ک��رد که ام��کان دورکاری برای همیش��ه 

وجود دارد.
این شبکه اجتماعی اعالم کرده بود:

»چندین ماه گذش��ته امکان استفاده از 
ای��ن روش را ثابت کرد. اگ��ر کارکنان در 
موقعیتی باش��ند که امکان دورکاری برای آن ها وجود داش��ته باشند 
و بخواهن��د ب��ه دورکاری ادامه دهند، ما ش��رایط را ب��رای آن  ها مهیا 

می کنیم.«

مرکز نوآوری و توسعه کسب وکارهای داده محور سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران در راس��تای توانمندس��ازی تیم های استارت آپی افتتاح شد. به 
گزارش زومیت، مرکز نوآوری و توس��عه کسب وکارهای داده محور سازمان 

اس��ناد و کتابخانه ملی ایران توس��ط بخش 
خصوصی و با مش��ارکت معاون��ت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری تأسیس شد.
در مراس��م افتتاح این مرکز که با حضور 
س��ورنا س��تاری، مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهور برگزار شد، گفته شد که مرکز 
نوآوری و توس��عه کسب وکارهای داده محور 
قرار است بر زیست بوم فناوری های کتابخانه 
و آرشیوی نظارت کند و در این راستا، هوش 
مصنوعی و کالن داده را به کار بگیرد. به همین 
س��بب راه اندازی این مرکز، گامی در توسعه  
هوش مصنوعی کش��ور محس��وب می شود. 
تیم های اس��تارت آپی در مرکز تازه تأسیس 

نوآوری و توس��عه کس��ب وکارهای داده محور سازمان اس��ناد، از خدماتی 
مانند: فضای کار اشتراکی، کافه رویداد، آکادمی لیب تک )کسب وکارهای 
نوپای کتابداری و آرشیوی( و سالن جلسات مشترک بهره مند خواهند شد. 

به وسیله راه اندازی مرکز نوآوری سازمان اسناد، مردم می توانند به راحتی به 
گنجینه  اسناد و اطالعات دسترسی داشته باشند. مظفر پاسدار شیرازی، 
سرپرست معاونت توسعه  مدیریت و منابع اسناد کتابخانه ملی در مراسم 
افتتاح، اهداف مرکز جدید نوآوری و توسعه 
کسب وکارهای داده محور را هوشمندسازی 
خدم��ات کتابخانه ملی و گ��ذار به دنیای 
دیجیتال از طری��ق تکنولوژی های اقتصاد 
دیجیت��ال، همچنی��ن در دس��ترس قرار 
دادن داده ه��ای کتابخانه ملی برای فعاالن 
اکوسیستم نوآوری ایران و گسترش دانش 
و تکنولوژی تولیدش��ده به دس��تگاه های 
دولتی و بخش های عمومی کشور توصیف 
ک��رد. وی گفت ک��ه مجل��س دو وظیفه 
برعهده  س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی 
گذاش��ته: گردآوری، حفاظت، سازماندهی 
و اش��اعه  اطالع��ات آثار مکت��وب )چاپی 
و خط��ی( و غیرمکتوب در ای��ران یا متعلق به ایرانیان خارج از کش��ور و 
همچنین، اتخاذ تدابیر و اخذ تصمیمات الزم برای صحت، سهولت و سرعت 

امر تحقیق و مطالعه در همه  زمینه ها به  منظور اعتالی فرهنگ ملی.

افتتاح مرکز نوآوری و توسعه کسب وکارهای داده محور سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران80 هزار کارمند فوجیتسو امکان دورکاری دائمی را پیدا کردند

ایران کش��وری اس��ت که با معضل کم آبی و خشکس��الی دس��ت به 
گریبان اس��ت؛ چالشی که تنها با کمک زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 
حل شدنی است. استفاده از طبیعت با چاشنی فناوری راهی است که 
می تواند راهگش��ا باش��د. یکی از این روش ها توسعه فناوری های تولید 
محصوالت مبتنی بر جلبک اس��ت.  جلبک ها موجوداتی هس��تند که 
نیاز به آب شیرین ندارند و در محیطی با آب شور و لب شور نیز رشد 
می کنند و راندمان تولید باالیی دارند، به همین دلیل صنعتی مناسب 
برای کش��ور ایران محسوب می شود که با معضل خشکسالی دست به 
گریبان اس��ت. طبق آمار موجود در گزارش��ات جهانی، در حال حاضر 
ب��ازار جهانی ماکرو جلبک ها )با نرخ رش��د مرکب س��االنه ۸.5درصد( 
مع��ادل ۲۰ میلیارد دالر )USD( و بازار جهان��ی میکرو جلبک ها )با 
 )USD( معادل ۳۲ میلیارد دالر )نرخ رشد مرکب س��االنه 5.۲درصد
است که ایران توانسته حدود ۲۶۰ میلیارد تومان )معادل کمتر از ۶۲ 
میلی��ون دالر( از این بازار را نصیب خود کند. س��همی که می تواند با 
کمک بازیگران دانش بنیانی کش��ور بیشتر و دریچه ای جدید و ثروت زا 

در اقتصاد کشور باز کند.
البت��ه ک��ه فعالیت بی��ش از ۶۰ ش��رکت در زمینه جلب��ک یکی از 
افتخاراتی اس��ت که زیست بوم فناوری و نوآوری برای کشور به ارمغان 
آورده اس��ت اما این عددها کافی نیست و باید با استفاده از ظرفیت ها 
و توانمندی ه��ای علم��ی و واقعی کش��ور ب��ه این ح��وزه ورود کنیم؛ 

ظرفیت های علمی که می تواند همه نیاز جامعه را پاسخ دهد.
بازار این حوزه در کش��ور به دلیل نوپابودن، بازاری حداقلی اس��ت، 
اما با توجه به وجود 1۸۰۰ کیلومتر خط س��احلی برای تولید جلبک و 
ظرفیت های مختلف ایجادشده پتانسیل رشد این حوزه بسیار باال است 
و امید آن می رود با تکمیل طرح های در دس��ت ساخت و شروع تولید 

انبوه آنها بازار داخلی رشد بیشتری بیابد.
براس��اس آمارهای موجود، س��هم واردات از این ب��ازار ۲۴۴ میلیارد 
توم��ان )مع��ادل 5۸ میلیون دالر( و س��هم تولید داخ��ل از این بازار 
15.۲ میلیارد تومان )معادل ۳.۶ میلیون دالر( اس��ت. س��تاد توس��عه 

زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه 
این صنعت پربازده و اقتصادی با اتکا به داشته های علمی کشور، اقدام 
به تدوین نقشه راه عملیاتی توسعه فناوری های تولید جلبک در کشور 
ک��رده اس��ت. این هدف با مش��ارکت ش��رکت های دانش بنیان محقق 
می شود. ایران می تواند با اتکا به این فناوری کاربردی در کشور پاسخی 
علمی و درس��ت به چالش هایی مانن��د »تغییرات اقلیمی آب وهوایی«، 
»خشکس��الی و عدم دسترس��ی به منابع آب ش��یرین کافی«، »وجود 
آب های لب ش��ور و شور« و »گستره وسیع بیابان و خاک های غیرقابل 
کش��ت در کشور« دهد. ستاد در این حوزه در تالش است تا با توسعه 
صنعت جلبک نیاز بازار داخلی و حتی کشورهای همسایه را هم پاسخ 
دهد. س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری بنا بر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، به دنبال افزایش 

سهم اقتصاد زیستی در اقتصاد کشور است.
شناسایی چالش ها و ظرفیت های تولید جلبک

مصطفی قانعی، دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در این  باره می گوید: ظرفیت ها و فرصت های 
مختل��ف صنعت جلبک را شناس��ایی کرده ایم و ب��ه دنبال راهکارهای 
توس��عه آن هس��تیم. سال های گذش��ته بخش های خصوصی و دولتی 
ب��ه صورت پراکن��ده در زمینه تولید جلب��ک کار کرده اند، اما با وجود 
ظرفیت باالی این صنعت در کش��ور هنوز در این زمینه به تولید انبوه 
نرس��یده ایم. قانعی ادامه می دهد: س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری مطالعات زیادی درباره ظرفیت ها و 
چالش ه��ای تولید جلبک مانند میکروجلبک ها و جلبک های دریایی با 
همکاری بخش خصوصی انجام داده است. به گفته او، یکی از مهم ترین 
اولویت های س��تاد در سال جاری توسعه صنعت جلبک در کشور است 
که این مهم، با همکاری همه بازیگران این عرصه صورت خواهد گرفت.

جلبک ه��ای دریای��ی در صنایع مختلفی چون تولی��د کود طبیعی، 
غذای دام، تامین غذای انس��ان، تهیه داروها، تصفیه فاضالب ها، تولید 

محصوالت آرایشی و بهداشتی و ... کاربرد دارند.

یک ش��رکت دانش بنیان موفق شد تا پانس��مان زخم، شبیه پوست 
انس��ان را با یک بیس��تم قیمت مشابه خارجی بومی س��ازی کند. این 
محصول به کشورهایی مانند مالزی و گرجستان نیز صادر شده است.

برخی بیم��اران، مانند بیماران مبتال به دیابت، اش��خاصی که دچار 
س��وختگی ش��ده اند، یا مجروحان جنگی و تصادفات رانندگی ممکن 
اس��ت به زخم هایی مبتال شوند که با پانسمان های عادی  قابل درمان 
نیس��ت. وضعیت زخم این بیماران گاهی آنقدر حاد و بحرانی می شود 
که به قطع عضو و حتی مرگ منجر می ش��ود. درمان این گونه زخم ها 

نیازمند یک پانسمان ویژه است.
محم��ود قفقازی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان طبازیس��ت پلیمر 
گفت: قباًل پانس��مان پیشرفته شبیه پوست انس��ان، با قیمت های باال 
از کش��ورهای مانند آمریکا وارد می شد. با توجه به مشکالت تحریمی 
و افزای��ش قیم��ت ارز، واردات این محصوالت نیز با مش��کالتی مواجه 
ش��د. این مسئله باعث شد تا متخصصان توانمند این شرکت، اقدام به 

بومی سازی این محصول کنند.
وی در ادامه افزود: پانس��مان پیشرفته شبیه پوست انسان در داخل 
تولید ش��د و به مراکز درمانی عرضه ش��ده اس��ت. در این محصول از 

کالژن و زیس��ت پلیمر استفاده شده اس��ت، این نوع از پانسمان، روند 
بهبود زخم را تس��ریع می کند. پانسمان پیشرفته شبیه زخم انسان با 
یک بیس��تم قیمت محصول مشابه آمریکایی تولید شده است و همین 
موضوع باعث ش��ده اس��ت تا یک مزیت رقابتی قاب��ل توجه برای این 

کاالی دانش بنیان ایجاد شود.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان طبازیس��ت پلیمر، ضمن اش��اره به 
تالش ه��ای این مجموع��ه دانش بنیان برای توس��عه محصوالت، بیان 
کرد: این محصول پزش��کی موفق ش��د تا مجوزهای الزم را اخذ کند، 
پانسمان پیشرفته شبیه زخم انسان تاکنون به کشورهایی مانند مالزی 
و گرجس��تان صادر شده است. با توجه به کیفیت خوب و قیمت بسیار 
کمتر از نمونه مش��ابه خارجی امیدوار هس��تیم تا ب��ازار این محصول 

گسترده تر شود.
محمود قفق��ازی همچنین گفت: با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری در حال اخذ تس��هیالت هس��تیم تا ی��ک پایگاه 
منطق��ه ای برای تولید انواع محصوالت وی��ژه درمان زخم ایجاد کنیم. 
توس��عه محصوالت مرب��وط به بیم��اران مبتال به بیم��اری پروان های 

)بیماران eb ( نیز بخشی از برنامه های شرکت است.

پانسمان زخم شبیه پوست انسان تولید و صادر شد

همزمان با تصمیم برخی کشـورها به بازگشـایی اقتصاد بدون دامن زدن به شیوع بیشتر 
ویـروس کرونا، »بیل گیتس« از شـبکه های اجتماعـی به دلیل دامن زدن بـه پخش اخبار 

نادرست انتقاد کرد و گفت برای بازگشت به شرایط عادی همه باید ماسک بزنند.
به گزارش دیجیاتو، هم بنیانگذار مایکروسـافت در مصاحبه ای با Fast Company یکی 
از دالیل عقب افتادن آمریکا در مبارزه با ویروس کرونا را به تئوری توطئه ربط داد و گفت 
همین مسـئله باعث شده تا مردم آمریکا نسبت به کشورهای دیگر ماسک زدن را چندان 

جدی نگیرند.
از زمان شـیوع ویروس کرونا انـواع تئوری های توطئه پیرامون آن شـکل گرفته و انواع 
اطالعات نادرسـت از طریق شـبکه های اجتماعی مثل توییتر و فیس بوک بین مردم پخش 

شـده اسـت. حتی گیتس هم از تئوری های توطئـه در امان نماند و برخی او را به سـاخت 
ویروس کرونا و کنترل مردم آمریکا با استفاده از تراشه به بهانه تزریق واکسن متهم کردند.
گیتس در همین رابطه گفت: »آیا شبکه های اجتماعی نباید در این مواقع کمک بیشتری 
بکنند؟ متاسـفانه ابزارهای دیجیتـال یکی از عوامل اصلی دامن زدن بـه مطالب دیوانه وار 
هسـتند.« گیتس پیشنهاداتی برای بازگشتن دنیا »به شرایط عادی« داد که از جمله آن ها 
می توان به افزایش آزمایشـات و روش های درمان کووید-19 و البته سـاخت واکسن اشاره 
کرد. گیتس می گوید او و تیمش در »بنیاد بیل و ملیندا گیتس« تمام توجه شـان را معطوف 

به ساخت واکسن کرده اند.
گیتس افزود سـاده ترین روش برای اینکه کسـب و کارها و اجتماعـات دوباره بتوانند به 

صنعت جلبک با ظرفیت های دانش بنیانی توسعه می یابد

انتقاد بیل گیتس از شبکه های اجتماعی به دلیل دامن زدن به نشر اخبار غلط در مورد کرونا

دریچــه

س��ال گذش��ته، مرکز گسترش سینمای مس��تند و تجربی با مش��ارکت اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران فراخوانی را منتشر کرد تا مجموعه 
فیلم های مستندی در حوزه  کارآفرینی و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
آن س��اخته ش��وند که تاکنون هفت طرح مصوب شده و به مرحله  عقد قرارداد و 
تولید رسیده اند. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی، توجه به موضوع کارآفرینی از این جهت دارای اهمیت است که 
تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حوزه کارآفرینی، یکی از الزامات جهان 
امروز است. توسعه جوامع همواره در گرو اندیشه و ساختارهای خالقانه و گسترش 
آن در سطوح مختلف اجتماع بوده است؛ لذا رواج فرهنگ کارآفرینی به عنوان یک 

مسئولیت بر دوش همه  ارکان فرهنگی کشور است.

تولید 7 مستند کارآفرینی به همت 
مرکز گسترش و اتاق بازرگانی

سه شنبه
17 تیر 1399

شماره 1577
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همه ش��اغالن و صاحبان کسب و کارهای فاقد بیمه و آسیب دیده از 
کرونا که متقاضی اس��تفاده از وام و تسهیالت حمایتی کرونا هستند، 

می توانند به سامانه کارا مراجعه کنند و درخواست وام بدهند.
ب��ه گزارش ایس��نا، ارس��ال پیامک دعوت 
مشموالن و متقاضیان فاقد بیمه از پنجشنبه 
گذشته توسط وزارت کار آغاز شده و کسانی 
ک��ه پیام��ک وزارت کار را دریاف��ت کرده اند، 
در صورت تمای��ل می توانند به س��امانه کارا 
مراجع��ه و مراحل ثب��ت نام خ��ود را دنبال 
کنند. صاحبان مش��اغل و کس��ب و کارهایی 
هم که فاقد بیمه یا کد کارگاهی هس��تند و  
این پیامک را دریاف��ت نکرده اند اما متقاضی 
دریافت تس��هیالت حمایتی کرونا هس��تند، 
می توانند با مراجعه به س��امانه کارا از قسمت 
ثبت نام متقاضی اقدام کنند. بر این اس��اس 
شاغالن کسب و کارهایی که فاقد بیمه یا کد 

کارگاهی هستند، دستفروشان، قالیبافان، فعاالن گردشگری و بخشی از 
مشاغل فصلی می توانند با ثبت نام در سامانه کارا درخواست خود را برای 
دریافت تس��هیالت حمایتی کرونا ارائه دهند که پس از راس��تی آزمایی و 

احصای دقیق اطالعات مش��مول دریافت وام کرونا می ش��وند. نکته قابل 
توجه این اس��ت که همه بنگاه ها و ش��اغالن کسب و کارهای فاقد بیمه 
مش��مول دریافت وام کرونا نمی شوند، بلکه آن هایی می توانند درخواست 
وام بدهن��د و مش��مول دریاف��ت وام کرونا 
ش��وند که شغل ش��ان برای وزارت کار قابل 
شناس��ایی باش��د؛ مثال دستفروشانی که به 
نوعی اطالعات ش��ان توسط وزارت کشور یا 
شهرداری ها به ثبت رسیده باشد یا قالیبافانی 
ک��ه زیرمجموع��ه وزارت تع��اون ی��ا دیگر 
دستگاه ها و س��ازمان ها هستند و اطالعات 
آن ها در دس��تگاه ها موجود و کسب و کاری 
که به آن اشتغال دارند، قابل شناسایی باشد. 
برهمین اساس معاونت اشتغال وزارت کار، 
از دس��تگاه های تخصص��ی و وزارتخانه های 
مختلف اعم از وزارت کشور، وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی 
و ... برای شناس��ایی، راس��تی آزمایی و انجام صحیح احراز هویت دعوت 

کرده است.

اس��تقرار در مناطق مس��کونی تهران، یکی از امتیازاتی اس��ت که با 
پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، به ش��رکت های 
دانش بنی��ان تعلق گرفته اس��ت. تاکن��ون ۲۰۰ ش��رکت دانش بنیان 

توانسته اند در ۴ هزار متر از فضای مسکونی 
شهر تهران مستقر شوند.

با افزایش جمعیت و گس��ترش روزافزون 
ش��هر تهران، مقررات س��ختگیرانه ای برای 
اس��تقرار ش��رکت ها و واحده��ای صنعتی، 
مناط��ق  در  اداری  و  تج��اری  تولی��دی، 

مسکونی وضع شده است.
بنگاه های تجاری موظف ش��دند تا دفاتر 
اداری خ��ود را در س��اختمان ها و مناط��ق 
دارای کاربری غیرمس��کونی مس��تقر کنند. 
همچنین برای استقرار کارخانجات صنعتی 
در اطراف تهران نی��ز محدودیت های وضع 

شد.
ام��ا معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری در ای��ن زمینه 
تفاهم نام��ه ای با مجموعه ش��هرداری تهران منعقد کرد تا تس��هیالتی 

برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شود.

تاکنون بیش از ۲۰۰ ش��رکت دانش بنیان توانس��ته اند با استفاده از 
این خدمت، در ۴هزار متر کاربری مسکونی شهر تهران مستقر شوند.

براس��اس تفاهم نامه همکاری بین شهرداری تهران و معاونت علمی 
ریاست جمهوری، شرکت¬ های  فناوری  و 
دانش بنیان فع��ال در تهران، می توانند در 
صورت کسب ش��رایط الزم، دفاتر خود را 
در اماکن مس��کونی مجاز در س��طح شهر 
تهران مستقر کنند. از ابتدای تصویب این 
تفاهم نام��ه تاکنون بیش از ۲۰۰ ش��رکت 
توانس��ته اند از ای��ن تس��هیالت، بهره مند 
ش��وند و در ۴ ه��زار مترمرب��ع کارب��ری 

مسکونی شهر تهران مستقر شوند.
بس��ته خدمتی، اس��تقرار ش��رکت های 
دانش بنیان در مناطق مس��کونی، براساس 
راهبردهای اقتصاد مقاومتی تصویب شده 
اس��ت. ش��رکت های دانش بنیان��ی که از 
ش��رایط الزم برای بهره مندی از این بسته خدمتی برخوردار هستند از 
سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی می شوند تا در 

پهنه های مختلف شهری تعیین شده مستقر شوند.  

200 شرکت  دانش بنیان در مناطق مسکونی تهران مستقر شدآغاز ثبت نام وام کرونای کسب و کارهای فاقد بیمه

تحقیقات نشان داده اس��ت که حیوانات مختلف به روش های گوناگون و هوشمندانه 
مس��ائل خود را حل می کنند. به عنوان مثال مورچه ها به صورت جمعی مس��ئله یافتن 
مسیر بهینه بین النه و غذا را حل می کنند، گرگ ها به صورت جمعی و هماهنگ شکار 

می کنند، زنبورها تشخیص چهره می دهند و برخی از میمون ها ابزارسازی می کنند.
ای��ن بدان معناس��ت که می ت��وان حیوانات را نی��ز مرجعی برای محک هوش��مندی 
مصنوعات قلمداد کرد و از آنها نیز برای ساخت برخی سامانه های مصنوعی الهام گرفت.
الهام از انس��ان و دیگر موجودات زنده برای توسعه سامانه های هوشمند بر این منطق 
اس��توار اس��ت که موجودات زنده چه از منظر خلقت و چه از منظ��ر تطابق با محیط و 
یادگی��ری، برای تعامل با دنیای طبیعی س��رآمدند، بنابراین اگ��ر بدانیم این موجودات 
چگونه رفتار هوش��مندانه از خود بروز می دهند می توانیم سامانه های هوشمند پیشرفته 
ایج��اد کنیم. اله��ام از موجودات زنده در س��طوح مختلف، مانند س��اختاری، رفتاری و 

عملکردی امکانپذیر است.
 از منظر س��اختاری هدف آن اس��ت که س��ازه های فیزیکی و نرم افزاری زیرس��اخت 
هوش��مندی موجودات زنده شناس��ایی و مش��ابه آن به صورت مصنوعی س��اخته شود. 
توسعه شبکه های عصبی مصنوعی و معماری های هوشمند نتیجه چنین دیدگاهی است. 
از منظر رفتاری، هدف آن اس��ت که رفتار یک موجود زنده در پاسخ به محرک مشاهده 
شده در موقعیت  s را توسط تابع  f که ورودی آن محرک و موقعیت موجود و خروجی 

آن رفتار مشاهده شده است، مدل کنند.  به زبان ریاضی با استفاده از مؤلفه های آزاد آن 
به داده ها برازش داده در طراحی سامانه های مصنوعی به کار گرفته می شود.

در این دیدگاه فرض بر آن اس��ت که اس��تفاده از این تابع برای تولید پاس��خ، منجر 
به بروز هوش��مندی در س��امانه مصنوعی می ش��ود. این دو راهکار در تراز اهداف هوش 
مصنوعی موفقیت های محدودی داش��ته اند. دلیل این محدودیت، کافی نبودن شناخت 
ما از ساختارها و قواعد بروز هوشمندی در سامانه های طبیعی است بنابراین درک بهتر 
ای��ن قواعد و س��اختارها برای محققان هوش مصنوعی اهمیت وی��ژه ای دارد. به عبارت 
دیگر، هدف هوش مصنوعی توس��عه سامانه هایی است که هوشمندانه مسائل پیچیده را 
در دنیای واقعی و مجازی حل کنند و هدف علوم ش��ناختی آن اس��ت که منبع هوش 
انس��انی را کش��ف کند. نظر به اینکه باالترین سطح هوشمندی به انسان تعلق دارد، این 

دو مسیر ظاهراً مجزا، ولی به یکدیگر گره خورده اند.
الهام از انس��ان و حیوانات، اس��تفاده از قواعد ریاضی و توس��عه قواعد سرانگشتی، هر 
کدام از یک منظر به توس��عه س��امانه های هوش��مند پرداخته ان��د. هرچند این روش ها 
موفقیت های بزرگی را به دنبال داشته اند اما هنوز در توسعه سامانه هایی که در قیاس با 
انس��ان بتوانند مجموعه ای متنوع از وظایف پیچیده را به خوبی یاد بگیرند و اجرا کنند، 

توفیق کافی به دست نیامده است.
isti.ir :منبع

س��ید محمدحسین س��جادی نیری، دبیر ستاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری در چهل و پنجمین جلس��ه از سلس��له 
نشس��ت های نقد و اندیشه با موضوع »تأثیر کرونا بر کسب وکارهای نوپا«، با بیان اینکه 
در ش��رایط فعلی باید نگاه نوآورانه ای را حتی در کس��ب وکارهای نوآور داش��ته باشیم، 
گفت: تا پیش  از این تالش داش��تیم کسب و کارهای سنتی را متوجه کنیم که نوآوری، 
فض��ای مجازی و تح��والت جدید باعث تهدید آن ها می ش��ود و باید خ��ود را با فضای 
جدید وفق دهند و بس��یاری از کسب وکارهای کالسیک در این رقابت از گردونه بیرون 
می افتن��د، اما حاال بحث این اس��ت که کس��ب وکارهای نوآور در این فض��ا باید نوآوری 
روزانه داش��ته باش��ند. به گزارش مهر، وی با اش��اره به شکست اس��تارت آپ های بزرگ 
و موفق��ی مانن��د »اوبر« در دوران کرونا و تعدیل نیروی آن ها گفت: این شکس��ت برای 
آن ه��ا به ناچار از فضایی بوده که به وجود آمده، همان طور که کس��ب وکارهای س��نتی 
به ناچار از کس��ب وکارهای جدی��د جا مانده اند. این کس��ب وکارهای نوآور در این زمان 
تلنگری خوردند تا متوجه ش��وند که نوآوری باید یک فرآیند روزمره برای آن ها باش��د 
تا بتوانند خود را با فضا تطبیق دهند. دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره به اینکه کرونا یک ش��یوع جهان 
ش��مول بود و ما هم از اتفاقات جهانی جدا نبوده ایم، گفت: به دالیل فرهنگی و برآمده 
از محدودیت هایی که از قبل به ما تحمیل ش��ده بود، ما فرصت هایی داشتیم که بسیاری 
از کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی در این عرصه ها عقب  مانده اند و کسب وکارهای 

ما موفق تر عمل کرده اند.
وی افزود: به هرحال کسب وکارهای نوپا و سنتی به دو گروه کلی تقسیم شده اند، یک 
گروه دچار آس��یب ش��ده اند و گروه دیگر کسب وکارهایی بودند که کرونا برای آن ها یک 
موقعیت اس��تثنایی شد. آن کسب وکارهایی که آمادگی جهش را داشتند از این فرصت 

استفاده کردند ولی کسب وکارهایی که آمادگی الزم را نداشتند، عقب ماندند.
س��جادی نی��ری ب��ا تأکید بر اینکه بح��ران کرونا نش��ان داد که بح��ث آمادگی یک 
کسب وکار بسیار جدی است و بزرگ شدن استارت آپ براساس برنامه ریزی مؤسسین آن 
نیس��ت، تصریح کرد: ممکن است شرایطی به وجود بیاید که در برنامه مالی استارت آپ 
نبوده، قباًل برای آن منابع جذب نش��ده و برای آن در وجه زیرس��اخت های فناورانه فکر 

نشده و اتفاقاً این  یک فرصت است که باید به آن توجه شود. کرونا باعث شد تا به بخش 
اتفاقات پیش بینی نش��ده کسب وکارها توجه بیشتری داش��ته باشیم و بدانیم که شرایط 

پیش بینی نشده تهدید نیست بلکه گاهی برای کسب وکارها فرصت است.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری با اش��اره به اینکه هنوز هم کس��ب وکارهای نوپا در ایران با پنج مشکل اصلی 
سروکار دارند که من آن را »بمب من« می نامم، گفت: یکی از دغدغه ها قوانین مرتبط با 
بیمه و تأمین اجتماعی است )ب اول کلمه بمب(. مشکل دوم، بحث مالیات و نگاه سنتی 
س��ازمان امور مالیاتی به استارت آپ ها اس��ت )م کلمه بمب( و مشکل سوم تأمین مالی 
این بنگاه ها اس��ت )ب آخر کلمه بمب(. وی افزود: دغدغه جدی دیگر دریافت مجوزها 
برای کس��ب وکارها است. دولت در کشور ما اصرار دارد قیم مأبانه با کسب وکارها برخورد 
کند، اگر دولت با آن ها کاری نداش��ته باش��د راه خود را پیدا می کنند. مش��کل آخر این 
کس��ب وکارها کیفیت پایین نیروی انسانی است که مجموع این ها واژه »بمب من« را به 
وجود می آورد. سجادی نیری با اشاره به اینکه برای نیروی کیفی دارای مهارت همیشه 
بازار کار وجود دارد، ادامه داد: ما در حوزه نیروی انس��انی کیفی فقیر هس��تیم و احتیاج 

داریم تا در عرصه های آموزش و فرهنگ خانواده ها به مدرک گرایی به بازنگری کنیم.
وی افزود: کرونا نشان داد که دولت و دولتمردان می توانند برای مجوز دادن سبک تر 
برخورد کنند به صورتی که به برخی از کس��ب وکارهای حوزه بهداش��تی در عرض یک 
هفته مجوز دادند ولی همچنان این مشکالت پایدار است و باید برای آن ها راه حل جدی 
پیدا کرد. دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه در ش��رایطی هستیم که باید با فرآیند پیشرفت، توسعه و تحول 
در کشور همراه باشیم و این فرآیند را تقویت کنیم و این فرآیند نیاز به زمان، مجاهدت 
و فداکاری دارد، ادامه داد: البته تعداد کس��انی که آماده این فداکاری و مجاهدت برای 
بقای نسل بعد هستند زیاد نیست که بخشی از آن مربوط به فرهنگ کشور است که باید 

در کوتاه مدت به نتیجه برسیم و یک شبه ره 1۰۰ساله را طی کنیم.
به گفته وی، حوزه های اس��تارت آپی مصداقی ب��رای صبوری برای تحقق یک فرآیند 
موفق اس��ت. داستان تمام اس��تارت آپ های داخلی و خارجی صبر 1۰ تا ۲۰ ساله برای 

به دست آوردن نتیجه است.

مشکالت اصلی استارت آپ ها در ایران

شـده اسـت. حتی گیتس هم از تئوری های توطئـه در امان نماند و برخی او را به سـاخت 
ویروس کرونا و کنترل مردم آمریکا با استفاده از تراشه به بهانه تزریق واکسن متهم کردند.
گیتس در همین رابطه گفت: »آیا شبکه های اجتماعی نباید در این مواقع کمک بیشتری 
بکنند؟ متاسـفانه ابزارهای دیجیتـال یکی از عوامل اصلی دامن زدن بـه مطالب دیوانه وار 
هسـتند.« گیتس پیشنهاداتی برای بازگشتن دنیا »به شرایط عادی« داد که از جمله آن ها 
می توان به افزایش آزمایشـات و روش های درمان کووید-19 و البته سـاخت واکسن اشاره 
کرد. گیتس می گوید او و تیمش در »بنیاد بیل و ملیندا گیتس« تمام توجه شـان را معطوف 

به ساخت واکسن کرده اند.
گیتس افزود سـاده ترین روش برای اینکه کسـب و کارها و اجتماعـات دوباره بتوانند به 

حالت عادی برگردند این اسـت که همه ماسـک بزنند: »درک کردن کسـانی که ماسـک 
نمی زنند برایم سخت است. واقعًا آنقدر مشکل نیست و گران هم تمام نمی شود. با این حال 
برخی از مردم حس می کنند ماسـک نشانه ای از سـلب آزادی است و با استفاده نکردن از 

آن بقیه را به خطر می اندازند.«
گیتس افزود عادت کردن مردم به ماسـک زدن به آن ها خصوصًا در فصل پاییز که گفته 
می شـود شیوع ویروس کرونا دوباره اوج خواهد گرفت، کمک فراوانی می کند. به عقیده او 
با اقدامات سـاده ای مثل تشـویق مردم به ماسک زدن که نیاز به توصیه متخصصان ندارد، 
می توان هرچه زودتر به شـرایط عادی بازگشـت و بهترین روش برای تشویق مردم به این 

کار جلوگیری از نشر اطالعات غلط در شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک است.

الهام از موجودات شناختی
مجید نیلی احمدآبادی / دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

انتقاد بیل گیتس از شبکه های اجتماعی به دلیل دامن زدن به نشر اخبار غلط در مورد کرونا

یادداشـت

استفاده از تجربه و توان علمی متخصصان ایرانی در شرکت های دانش بنیان 
یک��ی از اهداف اج��رای برنامه همکاری با متخصص��ان و کارآفرینان خارج از 
کش��ور است. این کار در کنار اس��تفاده از این ظرفیت های علمی به بازگشت 
connect. متخصصان و کارآفرینان ایرانی هم کمک می کند. در قالب برنامه
isti.ir بیش از ۳۰۰ نفر از ایرانیان خارج از کش��ور در شرکت های دانش بنیان 
مش��غول به کار ش��دند. اش��تغال در ش��رکت های فن��اور و مراکز ن��وآوری و 
ش��تاب دهنده به عنوان مربی و مشاور از جمله مزایایی است که در این طرح 
برای دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد و دکترا و کارآفرینان ایرانی خارج 

از کشور در نظر گرفته شده است.

دانش بنیان ها میزبان بیش از 300 
متخصص ایرانی خارج از کشور شدند



ب��ا نگاه کردن ب��ه میوه های باکیفی��ت یک میوه فروش��ی می توان به 
کیفی��ت آب، خ��اک، حاصلخی��زی و در مجموع انس��جام مزرعه ای که 
1۰۰ کیلومت��ر با ما فاصله دارد، پی برد. این س��اده ترین تأثیر »بس��تر 
زیست« بر خروجی یک محصول است و این قانون قابل تعمیم به انواع 
و اقس��ام نتایجی اس��ت که هر روز با آن مواجه ای��م. میوه بد، خودروی 
بی کیفیت، فرزند ناس��ازگار و یا یک س��ایت ضعی��ف همگی حداقل در 
یک چیز مش��ترکند و آن »بستر زیست« ضعیف است. بستر زیست هر 
وب س��ایت فضای میزبانی، هاس��تینگ یا به اصطالح س��روری است که 
سایت بر روی آن مستقر است. وقتی این بستر از استانداردها و کیفیت 
الزم برخوردار نباش��د، نمی توان انتظار داشت که سایت درست کار کند 

و به وظایف محول شده پاسخ مثبت بدهد. سئو یا حضور در صدر نتایج 
جست وجوها از مهم ترین انتظاراتی است که موفقیت تجاری یک سایت 
را محقق می سازد و استعاره فوق در این مورد هم مصداق دارد. در این 
مطلب اشاره ای داریم به »تأثیر سرور و هاستینگ بر سئو یک سایت.«

تأثیر کیفیت سرور بر روی سئو سایت
فض��ای میزبان��ی یک��ی از عوامل نامحس��وس مؤثر بر کیفیت س��ئو 
وب سایت هاس��ت. نامحس��وس ب��ودن آن ب��ه ای��ن دلیل اس��ت که در 
بررس��ی های غیرتخصصی و اولیه، تأثیر هاست مانند عوامل دیگر مؤثر 
بر س��ئو مثل محتوا، رابط کاربری و یا لینک ها ممکن اس��ت به سرعت 
قابل تش��خیص نباشد؛ مگر اینکه سایت توسط یک متخصص سئو و به 

کمک ابزارهای خاص به دقت تحلیل ش��ود. از س��وی دیگر، بسیاری از 
نقاط ضعفی که در ادامه این مطلب به ش��رح و بسط آن ها می پردازیم، 
وجوه مش��ترکی با زیرساخت های نرم افزاری و برنامه نویسی وب دارد. از 
همین رو به آسانی قابل تعمیم به مشکالت فنی وب است. بنابراین وقتی 
یک س��ایت بر روی یک س��رور ضعیف مستقر باشد، در گام اول موجب 
ایجاد ابهامات و دوگانگی های زیادی بر س��ر شناسایی مشکالتی خواهد 
شد که در مسیر بهینه شدن نتایج جست وجوها و یا در مجموع عملکرد 
آن پدی��د خواهد آمد. ممکن اس��ت همه میوه های ی��ک مزرعه خوب، 
باکیفیت و عالی نباشند، اما بدون شک در یک مزرعه بد و غیراستاندارد 

هرگز میوه خوب و باکیفیتی به ثمر نخواهد نشست.

به مدت زمان در دس��ترس بودن س��ایت در یک بازه زمانی مشخص 
»آپتایم« )Uptime( می گویند که معموالً به صورت درصد نشان داده 
می ش��ود. مثاًل گفته می شود که آپتایم فالن سرور ۹۹درصد  است. البته 
در تبلیغات همیش��ه اغراق وجود دارد، اما برای محاس��به آپتایم واقعی 
یک س��رور کافی است به ابزارهای اندازه گیری مستقل و از همه مهمتر 
پیش��ینه ش��رکت یا مجری ارائه دهنده خدمات آن سرور توجه کنید. از 
دس��ترس خارج ش��دن وب سایت می تواند خس��ارت و زیان های زیادی 
برای وب س��ایت ها به دنبال داش��ته باش��د که یکی از آن ها کسب رتبه 

منفی در سئو است.
هر چقدر کاربران بیش��تری با س��ایت خارج از دسترس مواجه شوند، 
نرخ پرش س��ایت )ترک س��ریع، ع��دم فعالیت یا مراجع��ه مخاطب به 
س��ایت های دیگر( افزایش پیدا می کند. به همین دلیل اعتبار وب سایت 
نزد ربات های خزنده جست وجوگرها خصوصاً گوگل به شدت افت کرده 
و س��ایت ن��زد آن موتور جس��ت وجو رتبه منفی خواه��د گرفت. آپتایم 
کمتر از ۹۹درصد  معموالً قابل قبول نیس��ت، این یعنی س��ایت شما در 
۹۹درصد  از بازه زمانی که بابت آن هزینه پرداخته اید باید در دس��ترس 

کامل باشد.
دالیل زیادی برای پایین بودن آپتایم سرورها وجود دارد که می توان 
ب��ه صورت کلی به مواردی همچون ضعف س��خت افزاری س��رور، به   روز 
نب��ودن نرم افزارها، نبود نیروی متخصص در مدیریت س��رور، ضعف در 
زیرس��اخت های ش��بکه، حمالت زیاد و گس��ترده به سرور و ضعف های 
امنیتی اشاره کرد. در مجموع بهتر است قبل از استفاده از خدمات یک 
سرور، این موضوع را به دقت بررسی و استعالم کنید تا سایت شما سئو 

موفقی داشته باشد.
تأثیر سرعت سرور در بهبود رتبه سئو

س��رعت بارگزاری س��ایت ب��ر روی دس��تگاه کارب��ر یک��ی از موارد 
مهمی اس��ت که به ش��دت بر رتبه س��ئو وب س��ایت ها تأثیرگذار است. 
س��رعت س��ایت یکی از موارد مناقش��ه برانگیز بین توس��عه دهندگان و 
ارائه دهنده های خدمات هاستینگ است، چراکه یک سایت هم به دلیل 
ضعف فنی در برنامه نویس��ی و هم به دلیل مشکالت سرور ممکن است 
س��رعت کافی نداشته باشد. بدترین حالت این است که سایت با هر دو 
مشکل به صورت هم زمان مواجه باشد. اما در مورد ضعف سرور مشخصاً 
می توان به منابع پایین سخت افزاری سرور، مشکالت نرم افزاری سرور و 

زیرساخت های شبکه مربوطه اشاره کرد.
س��رعت پایین سرور در هاستینگ های اش��تراکی بیشتر از سایر انواع 
هاست یا سرور اختصاصی یا مجازی است، چراکه پیکربندی ارائه منابع 
به هر وب س��ایت در این نوع هاس��ت محدود اس��ت. متأسفانه برخی از 

ارائه دهنده های خدمات هاس��تینگ با افزایش مش��تریان خود اقدام به 
تغییر منابع اختصاص یافته مش��تریان قبلی می کنند که این امر باعث 
می ش��ود س��رعت یک هاس��ت در مقاطع مختلف متغیر باش��د. در هر 
صورت، وقتی از یک شرکت مطمئن هاست با سرعت مناسب خریداری 
کنید، می توانید تمام توجه و تمرکز خودتان را بر روی افزایش س��رعت 

سایت از طریق بهینه سازی کدها و محتوا معطوف سازید.
تأثیر فاصله جغرافیایی بر سرعت سرور و رتبه سئو

باالبردن س��رعت س��ایت تنها به واس��طه بهره بردن از س��خت افزار و 
زیرس��اخت ش��بکه ای قدرتمند، اگرچه امکان پذیر اس��ت، ممکن است 
توجیه اقتصادی نداش��ته باش��د. یک راه س��اده و اصولی برای باالبردن 
سرعت سایت، نزدیک کردن مکان یا موقعیت جغرافیایی سرور به محل 
اس��تقرار کاربران است. وقتی عمده کاربران یک سایت داخل کشور و از 
ایران هس��تند، بهتر است نزدیک ترین سرور را به واسطه مسافت انتخاب 
کنید. ممکن اس��ت فالن کش��ور آمریکایی یا جنوب شرق آسیا قیمت 
مناسب تر ارائه کند، اما فاصله فیزیکی سرعت بارگزاری محتوا را بر روی 
س��ایت ش��ما افزایش خواهد داد. این موضوع یک عامل منفی در میان 

فاکتورهای مؤثر در رتبه بندی موتورهای جست وجو است.
در زمانی که الزاماً ناگزیر به انتخاب یک سرور در فاصله دور هستید، 
یک راه حل فناورانه می تواند این مش��کل را حل کند که آن اس��تفاده از 
س��رورهای میانی محتوا یا همان CDN است. سرورهای میانی محتوا 
می توانند واسطه بین سرور اصلی و مخاطبان شما باشد. فقط باید توجه 
داش��ت که این سرورهای میانی هم هزینه مجزا دارند و تنها در صورت 
توجیه اقتصادی فعالیت سایت، می توانند به صرفه باشد. پس بهتر است 
س��رور سایت خودتان را ترجیحاً از یک س��رور خوب و باکیفیت محلی 

انتخاب و استفاده کنید.
تأثیر نرم افزارهای قانونی و به روز در سرعت سرور

س��رور هم مانن��د یک کامپیوت��ر معمولی نیاز به نرم اف��زار دارد و در 
صورت��ی که این نرم افزارها به روز نباش��د، تأثیر منف��ی در عملکرد کلی 
س��ایت دارد. سرورها به لحاظ کار دائم و نوع خدمتی که ارائه می کنند، 
ملزم به اس��تفاده قانونی )اس��تفاده از محصوالت الیس��نس دار( از تمام 
نرم افزارها هس��تند و همین موضوع باعث می شود، برخی از شرکت های 
هاس��تینگ با هدف کاهش هزین��ه از نرم افزارهایی اس��تفاده کنند که 
چندان به روز یا فراگیر نیس��تند و این امر در مجموع باعث می شود یک 

گام عقب تر از فناوری روز حرکت کنند.
امکان چک و بررسی همه نرم فزارهای نصب شده بر روی سرور وجود 
ن��دارد، اما پنل کاربری که ب��رای مدیریت هاس��ت در اختیار مدیریت 
س��ایت قرار می گیرد، یکی از گویاترین بخش ها در نش��ان دادن سطح 

فناوری هایی است که سرور از آن ها استفاده می کند. از مجموع خدمات 
س��رور، یک کارشناس می تواند تشخیص دهد که آن سرور تا چه میزان 
از فناوری های روز اس��تفاده می کند. داش��تن یک مش��اور یا تحقیق و 
بررس��ی قبل از تهیه س��رور در این رابطه کمک زیادی می کند تا بعدها 

به این دلیل با یک سرور ضعیف مواجه نباشید.
تأثیر امنیت سرور بر روی کیفیت سئو وب سایت

همین طور که هیچ خودروی باارزش��ی نیست که مورد توجه سارقان 
نباشد، تقریباً هیچ وب س��ایت و برنامه مؤثر و باکیفیت هم وجود ندارد 
که حمالت هکرها را تجربه نکرده باش��د. عمده ضعف امنیتی س��رورها 
در مقابل هک، به عواملی مثل نیروی متخصص انسانی در حوزه امنیت 
و همچنین فناوری های پیش��رفته نرم افزاری و سخت افزاری برمی گردد. 
نف��وذ هکرها به س��رورها عمدتاً با هدف س��رقت اطالعات یا باج خواهی 
صورت می گیرد، اما س��رورهای زیادی هم با سایر اهداف غیرمالی مورد 
نف��وذ قرار می گیرن��د که در هم��ه حالت ها ایجاد اخت��الل در عملکرد 

طبیعی سرور وجود دارد.
اختالل های ایجادش��ده توس��ط هکرها ش��روع آس��یب پذیری س��ئو 
وب س��ایت ها اس��ت. س��روری که امنیت کافی دارد باید بتواند حمالت 
هکرها را قبل از تبدیل شدن به اختالل شناسایی و دفع کند. بر همین 
اساس بررسی سابقه تعداد حمالت و نفوذهای موفق به یک سرور گزینه 
مناس��بی است تا س��طح امنیت س��رور مربوطه را قبل از خرید بررسی 
کنید. این یکی از موضوعات فرعی اما مهم اس��ت، چراکه عدم توجه به 
آن ممکن است چندین ماه تالش پیوسته برای بهینه سازی سایت را در 

مدت کوتاهی بی اثر کند.
سخن پایانی

با توسعه فناوری های نرم افزاری و افزایش دقت موتورهای جست وجو، 
تأثیر عوامل فرعی بر فرآیند س��ئو به ش��دت در حال افزایش است. سئو 
برخالف س��ایر فرآیندهای فنی حوزه وب، به یک شیوه، ابزار یا رویکرد 
محدود نیست. مجموعه ای اس��ت از روندهای مختلف که هر بخش آن 
باید بادقت و اصولی انجام شود و هاستینگ باکیفیت یک پیش نیاز مهم 
و ضروری برای آن اس��ت. برای داشتن میوه و محصول خوب قطعاً نیاز 
به یک مزرعه یا »بستر زیست« باکیفیت و استاندارد است. هاست بستر 
زیس��ت وب سایت شماس��ت، اگرچه س��رور خوب و مناسب تنها شرط 
الزم برای یک بهینه س��ازی قدرتمند سایت نیست، اما یکی از مؤثرترین 
شروطی است که باید هر س��ایت داشته باشد و معموالً تمامی مجریان 
حرف��ه ای خدمات وب این گزینه را به عنوان یک پیش نیاز مهم در نظر 

خواهند گرفت.
techrasa :منبع

یادآوری استفاده از ماسک اقدام جدید 
فیس بوک و اینستاگرام

اگرچه در ابتدا نس��بت به تاثیر اس��تفاده از ماسک در پیشگیری 
از ابت��ال به ویروس کرونا، تردیدهایی وجود داش��ت، با این حال در 
ح��ال حاضر تمامی محققان و پزش��ک ها بر مفید ب��ودن آن تاکید 
دارند. در این رابطه اطالع رس��انی را باید به نوعی رسالت شبکه های 
اجتماع��ی تلقی ک��رد. درواقع نبای��د فراموش کنیم ک��ه قرنطینه 
خانگی باعث ش��ده است تا میزان استفاده افراد از اینترنت افزایشی 
چشمگیر را پیدا کند. با توجه به این امر که پایگاه اصلی، شبکه های 
اجتماعی محسوب می شود بسیار مهم است که فعالیت هایی در این 
بس��ترها انجام شود. در این رابطه فیس بوک و برند زیرمجموعه آن 
)اینستاگرام( از امروز استفاده از ماسک را به کاربران خود یادآوری 
خواهد کرد. این اقدام به وسیله یک سری استوری از سوی مدیران 
شبکه، انجام خواهد شد. درواقع با توجه به این امر که موج جدیدی 
از ابت��ال به این ویروس در آمریکا ش��کل گرفته اس��ت انجام چنین 

اقداماتی کامال حیاتی خواهد بود. 
theverge.com :منبع

اسپرایت: سیاه پوستان را فراموش نکنید
اخیرا آژان��س تبلیغات��ی »Wieden+Kennedy« در حرکتی 
جدی��د ای��ن متن را مبن��ای فعالیت های خ��ود ق��رار داد: »رویای 
آمریکایی در صورتی تحقق می یابد که خواس��ته های سیاه پوس��تان 
نیز در این جامعه برآورده ش��ود. این بدان معنا اس��ت که هر کسی 
باید شانس رسیدن به موفقیت را داشته باشد.« اقدام فوق همچنان 

از سوی برندهای مختلف حمایت می شود.
آژان��س تبلیغات��ی W+K نیوی��ورک در قال��ب ی��ک فیل��م که 
آمریکایی ه��ا را خطاب قرار داد، از طرف اس��پرایت ایده ای مفید و 
 BET( »تاثیرگ��ذار را مطرح کرد. این فیلم در مراس��م »بت اواردز
Awards( نمای��ش داده ش��د ک��ه با اه��دای جوایزی س��الیانه از 
دس��تاوردهای آمریکایی های آفریقایی تبار و دیگر اقلیت های جامعه 
آمریکا در عرصه های موس��یقی، بازیگری، ورزش و دیگر حوزه های 
سرگرمی تقدیر به عمل می آورد. چنین ایده ای در قالب یک آگهی 
بازرگانی مطرح ش��د که بیانگر همبس��تگی بس��یار زی��اد با جامعه 

سیاه پوستان آمریکا است.
آگه��ی بازرگانی فوق با عنوان »رویاها تحقق یافتند«، به ذکر این 
موضوع می پردازد: »در این شرایط که جامعه آمریکا، آمریکایی های 
سیاه پوس��ت را از یاد برده اس��ت، باید به این نکته توجه کنیم که 
همین قش��ر از یاد رفته مدت ها پیش از ای��ن از خواب غفلت بیدار 

شدند و تصمیم گرفتند تا زندگی رویایی شان را بسازند.«
این فیلم به تلفیق تصاویری از جنبش »زندگی سیاه پوستان مهم 
اس��ت«، فیلم های تاریخی و صحنه  هایی از آتالنتا، زادگاه ش��رکت 
مادر اس��پرایت یعنی کوکاکوال می پردازد. برای س��اخت آن، آژانس 
تبلیغاتی W+K و اس��پرایت با افراد مس��تعد و خالقی نظیر عکاس 

معروف، کام کیرک، همکاری کردند.
اس��پرایت در ادامه متعهد ش��ده اس��ت که عالوه بر اهدای مبلغ 
5۰۰ هزار دالر کمک مالی به ش��بکه جهانی »زندگی سیاه پوستان 
مهم است«، دست به اجرای برنامه »باز پس گرفتن حقوق از دست 
رفته« نیز بزند که شامل مشارکت با هنرمندان عرصه هیپ هاپ و 
فعاالن صنعت موسیقی برای مساعدت مالی دی جی هایی می شود 
که تحت تاثیر کووید-1۹ س��المتی یا معیشت ش��ان به خطر افتاده 

است.

سایر موزه ها به موزه ایرلند حسادت می کنند
م��وزه اپیک )EPIC( یا هم��ان موزه مهاج��رت ایرلند به نوعی 
 World« بر هوی��ت ایرلندی تاکید می کند. این موزه در مراس��م
Travel Awards« )در ح��وزه س��فر(، بهترین و برجس��ته ترین 
جاذبه گردشگری در اروپا لقب گرفت. این موزه داستان زندگی آن 
دس��ته از مهاجران ایرلندی را شرح می دهد که در قالب دانشمند، 
سیاس��تمدار، ش��اعر و هنرمند قوانین جهانی را زیر پا گذاش��تند. 
با بازگش��ایی م��وزه در تاریخ ۲۹ ژوئن در دوران پس��اکرونا، آژانس 
تبلیغات��ی »The Public House« مامور ش��د تا مردم ایرلند را 
به س��وی خود جذب کند که با وجود بیرون آمدن از قرنطینه هنوز 

نمی توانند در تعطیالت تابستانی به خارج از کشور سفر کنند.
در آگهی های تبلیغاتی خود موزه اپیک طوری رفتار کرده اس��ت 
که انگار سایر جاذبه های گردشگری در جهان به این موزه حسادت 

می کنند.
ای��ن کمپی��ن تبلیغات��ی مطبوعات، رادی��و، دنی��ای دیجیتال و 

رسانه های اجتماعی را دربر می گیرد.
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آی��ا می خواهید از کارزار بازاریابی تان از طریق رس��انه های اجتماعی 
حداکث��ر بهره را ببرید؟ در این مقاله به رایج ترین اش��تباهات بازاریابی 
شبکه های اجتماعی اش��اره می کنیم که ممکن است بسیاری از آدم ها 
مرتکب آن ها ش��وند؛ همچنین به راه حل هایی برای برطرف کردن این 

اشتباهات نیز اشاره خواهیم کرد.
احتماال تاکنون بارها از آدم های مختلف شنیده اید، بازاریابی از طریق 
رسانه های اجتماعی یکی از بهترین روش ها برای رشد کسب و کار های 
کوچک اس��ت. بازاریاب ها و صاحبان کس��ب و کار در سراس��ر دنیا از 
رسانه های اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر برای رسیدن به مشتریان  
اس��تفاده می کنن��د و برخی ها نی��ز در این راه به موفقیت رس��یده اند. 
گزارش ها نش��ان می دهند، ۷۸درصد از بازاریاب هایی که از رسانه های 
اجتماع��ی اس��تفاده می کنند، در مقایس��ه با آن هایی ک��ه از این ابزار 

بی بهره هستند، به رشد باالتری در کسب و کار شان دست می یابند.
ب��ا وجود این، فقط به این دلیل که ۷۸درصد از آدم ها با اس��تفاده از 
رس��انه های اجتماعی به نتایج بهتری دست پیدا کرده اند، لزوما به این 
معنا نیست که از تمام امکانات بالقوه  این ابزار بهره مند شده اند. هر یک 
از برندهای مربوط به رس��انه های اجتماعی با یکدیگر متفاوت هستند و 
استراتژی های بازاریابی برای هر یک از این پلتفرم ها با دیگری متفاوت 

است.
بسیاری از بازاریاب ها هنگام پیاده سازی نخستین استراتژی بازاریابی 
از طریق رس��انه های اجتماعی مرتکب اشتباهاتی می شوند؛ زیرا در این 
مس��یر گزینه های گس��ترده و متفاوتی وجود دارن��د. در این مقاله، به 
کارهای متعددی اش��اره می کنیم که ممکن است در مسیر تالش برای 
رسیدن به مخاطب هدف، در انجام آن ها دچار اشتباه شوید. همچنین، 
همراه معرفی این اش��تباهات بازاریابی ش��بکه های اجتماعی، به نحوه  
اصالح آن ها و کمک به ش��کوفایی کس��ب و کار تان نیز اشاره خواهیم 

کرد.
رایج ترین اشتباهات بازاریابی شبکه های اجتماعی

1. عدم تحقیق درباره  مخاطب هدف
آیا می دانستید بیش از ۳ میلیارد نفر از رسانه های اجتماعی استفاده 
می کنن��د؟  این جمعیت عظیم نش��ان می دهد هنگام ارس��ال محتوا یا 
پخ��ش آگهی ه��ای بازرگانی ت��ان از طریق رس��انه های اجتماعی برای 
نشانه گذاری و یافتن مخاطب هدف ممکن است دچار مشکالت فراوانی 
ش��وید. پیش از ش��روع بازاریابی باید به خوبی در ای��ن مورد کندوکاو 
کنی��د و اطالعات خوبی درباره  مش��تریان ایده آل تان بیابید. دلیل آنکه 
این نکته در صدر فهرس��ت اشتباهات بازاریابی با استفاده از رسانه های 
اجتماعی قرار داده ایم، این اس��ت که این اشتباه می تواند به طور بالقوه 
کسب و کار تان را پیش از آنکه شروع به شکوفایی کند، از مسیر درست 

خارج سازد.
برخی از آدم ها حس��اب هایی برای برندش��ان در رسانه های اجتماعی 
می س��ازند و ب��دون هیچ برنامه  خاصی ش��روع به پس��ت کردن محتوا 
می کنن��د – با این امید ک��ه مخاطبان بتوانند محتوا و پروفایل آن ها را 
پیدا کنند. در برخی موارد، این کار نتیجه می دهد. در بیشتر موارد، این 
کار نتیجه  مطلوبی به همراه نخواهد داشت. باید به شکل فعال و حساب 
ش��ده تالش کنید به آدم هایی دست یابید که بیشتر از همه بتوانند از 

محصول یا خدمات تان بهره مند شوند.
توصیه می کنیم از طریق گوگل آنالیتیکس، ایمیل ها و آمار رسانه های 
اجتماعی تمام داده های مربوط به مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه تان 
را جم��ع آوری کنید. ب��ا انجام این کار، اطالعات بیش��تری درخصوص 
ع��ادات و س��الیق مخاطبان هدف تان پیدا خواهید کرد. با اس��تفاده از 
این اطالعات می توانید پروفایل هایی درس��ت کنید که به طور مختصر 
ویژگی ه��ای مش��تریانی را که محص��والت و خدمات تان ب��رای آن ها 

ارزشمند هستند، جمع بندی می کنند.
اگر اطالعات جامعی درباره  ویژگی ها و س��الیق مش��تریان تان داشته 
باش��ید، کارتان ب��رای تولید محت��وای متنی و همچنی��ن، آگهی های 
بازرگانی برای مشتریان آسان تر می ش��ود. همچنین، با استفاده از این 
اطالعات فرصت خوبی پیدا خواهید کرد تا مشتریان راغب تان )افرادی 
که صرف��ا اطالعاتی درباره  برن��د و محصوالت تان دارن��د( را بین تمام 

شبکه های اجتماعی تقسیم کنید. تقس��یم بندی مشتریان راغب میان 
ش��بکه های اجتماعی یکی از روش های رایج برای نشان دادن محتوا به 

زیرمجموعه های خاص مشتریان است.
2. عدم بهره مندی از فواید بازخوردهای منفی

به جای آنکه بازخوردهای مشتریان را به عنوان اخباری ناراحت کننده 
برای کس��ب و کار تان بدانید، باید از آن ها به عنوان فرصتی برای رشد 
اس��تفاده کنید. برخی از متخصصان س��عی می کنند از زوایای مختلف 
ب��ه بازخوردهای منفی نگاه کنند و به دنبال دالیل ریش��ه  بروز چنین 
بازخوردهایی بگردند تا بتوانند کس��ب و کار شان را بهبود ببخشند؛ در 
حالی که برخی دیگر ممکن اس��ت آن را به عنوان حمالت ش��خصی و 

مغرضانه بپندارند.
اگ��ر خودتان را ج��زو آدم های گ��روه دوم می دانید، به این مس��ئله 
فک��ر کنید چگونه می توانید از حرف های منفی که از جانب مش��تریان 
می ش��نوید به نفع خودتان اس��تفاده کنید. برای مثال، به این موضوع 
فکر کنید یکی از مشتریان تان عقاید منفی اش را در توییتر پست کرده 
اس��ت و برند ش��ما را نیز در این پست تگ کرده اس��ت. به جای آنکه 
اجازه دهید خش��م و ناامی��دی انرژی تان را از بین بب��رد، این کاربر را 
ترغیب کنید مس��تقیما به ش��ما پیام بدهد تا بتوانید مش��کالت پیش 

آمده را برطرف کنید.
شاید وقتی متوجه شوید بسیاری از شکایات مشتریان را می توانید به 
س��رعت و به راحتی برطرف کنید، از این موضوع شگفت زده شوید. به 
این ترتیب، می توانید با اس��تفاده از این اطالعات تجربه  مشتریان را از 
برند و محصوالت تان بهبود ببخشید. یک عذرخواهی ساده یا اصالح در 
نحوه  ارائه  خدمات یا محصوالت تان می تواند هرگونه عقیده  منفی را به 

یک تجربه  مثبت تبدیل کند.
ب��ه عالوه، می توانی��د از این طریق مش��کالت بزرگ ت��ری را نیز در 
فرآین��د فروش تان شناس��ایی کنی��د و تجربه  مش��تریان را از برندتان 
بهبود ببخش��ید. گاهی اوقات، بازخوردهایی که در رسانه های اجتماعی 
دریافت می کنید، می توانند ظالمانه و ناراحت کننده باش��ند، ولی ش��ما 

می توانید از نظرات آدم ها برای بهبود وضعیت برندتان بهره ببرید.
3. فقدان شخصیت یا هویت برند

در کم��ال تعجب، طبق نتای��ج برخی آمار، نیم��ی از آدم ها گفته اند 
فی��س بوک بر نح��وه  تصمیم گیری ش��ان ب��رای خرید اجن��اس تاثیر 
می گذارد. ای��ن پلتفرم آدم ها را دور هم جم��ع می کند، ولی این واقعا 
ش��بکه مصرف کنندگان و برندها اس��ت که معامالت را جوش می دهد. 
اگر توانسته اید مخاطب هدف تان را شناسایی کنید، زمان آن فرا رسیده 
اس��ت از همس��ویی محت��وا و پیام های تان با هویت برندت��ان اطمینان 

حاصل کنید.
صاحب��ان برندها و بازاریاب ها معموال دوس��ت دارند مصرف کنندگان 
کس��ب و کار ش��ان را ب��ه عنوان ی��ک عام��ل یاری رس��ان، پرانرژی و 
مراقبت کنن��ده بپندارن��د. اگ��ر می خواهی��د مصرف کنن��دگان چنین 
دیدگاه��ی در مورد برندتان پیدا کنند، باید این مس��ئله را در سراس��ر 

پلتفرم های رسانه های اجتماعی نشان دهید.
به عنوان مثال، ش��ما محتوایی تولید می کنی��د که در طی آن قصد 
داری��د قوانین ی��ک ورزش محبوب را ب��ه مخاطبان تان ی��اد بدهید و 
هدف ش��ما نیز این است که تجهیزات مربوط به آن ورزش را از طریق 
وب س��ایت تان به صورت الکترونیکی به فروش برس��انید. ش��ما باید به 
مخاطبان نش��ان بدهید برندتان دارای نگرشی پرانرژی و ورزشی است؛ 
در غیر این صورت، باید با فروش بیش��تر و به دس��ت آوردن مشتریان 

راغب خداحافظی کنید.
رس��انه های اجتماعی شما را به مصرف کنندگان وصل می کنند، ولی 
این شخصیت برند شما است که باید مانند یک چسب عمل کند و همه 

چیز را در کنار هم نگه دارد.
4. فراموش کردن تنوع در محتوا

یکی دیگر از اش��تباهات رایجی که معموال بیشتر بازاریاب ها مرتکب 
آن می ش��وند، این اس��ت که تنوع را در محتوای شان نادیده می گیرند. 
رس��انه های اجتماعی دارای بی نهایت روش مختل��ف برای بارگذاری و 
اش��تراک گذاری محتوا ب��رای دنبال کنندگان تان هس��تند. با بارگذاری 

روزان��ه  محت��وای تکراری و ب��دون تن��وع، نباید فرصت خوب��ی را که 
رسانه های اجتماعی در اختیارتان گذاشته اند، از بین ببرید.

در ابت��دای کار، باید تعداد زیادی از بهترین و مفیدترین پس��ت های 
وبالگی تان را به اش��تراک بگذارید. تقریبا همه می دانند ایجاد وبالگ یا 
وب س��ایت تا چه حد می تواند به رشد کس��ب و کار تان کمک کند؛ به 
خصوص وقتی به این آمار فکر می کنید که ش��رکت هایی که از وبالگ 
اس��تفاده می کنند، دارای حدود 1۲۶درصد رش��د در تعداد مش��تریان 
راغب هس��تند. ولی ش��ما می توانید با اش��تراک گذاری محتوای تان در 

رسانه های اجتماعی چنین آماری را یک پله باالتر ببرید.
فراتر از استانداردهای محتوای متنی عمل کنید و محتوای ویدئویی 
را نیز ب��ه پروفایل ت��ان بیفزایید. ب��رای این کار می توانید پس��ت های 
موج��ود را تغییر دهید یا اینکه پس��ت های کامال جدیدی تولید کنید. 
برخ��ی از بازاریاب ها و صاحبان کس��ب و کار، هنگامی که می خواهند 
مخاطبان ش��ان را به صورت زن��ده و واقعی به تعام��ل دعوت کنند، از 
امکانات موجود در اس��توری های اینس��تاگرام و الی��و فیس بوک بهره 
می برند. ش��ما می توانید به عنوان مجری، پش��ت دوربین قرار بگیرید و 
از مخاطبان و طرفداران تان بخواهید سوال های خود را از شما بپرسند. 
به عالوه، می توانید با پخش اعالمیه های مطبوعاتی، درباره  ورود برخی 
محصوالت جدید یا ویژگی های جدید برای محصوالت فعلی به بازار در 

ماه های آینده خبر دهید.
آی��ا کس��ب و کار های دیگ��ری نی��ز در صنعت تان وج��ود دارند که 
محص��والت متفاوتی به فروش برس��انند؟  در این ص��ورت، می توانید با 
آن ها همکاری کنید و محتوای فوق العاده ارزشمندی تولید کنید – به 
این ترتیب، می توانید نش��ان دهید چگونه هر دو محصول با کمک هم 
می توانند مش��کالت  مشتریان را حل کنند و به کاربران کمک کنند به 
اه��داف خود برس��ند. با این کار، نه تنها برند خودت��ان را بیش از پیش 
در مع��رض دید عموم قرار می دهید، بلکه جای��گاه خودتان را از لحاظ 
اجتماعی تثبیت می کنید – به خصوص اگر شریک موردنظرتان بسیار 

شناخته شده باشد.
همچنین، می توانید بازی های مختلفی را در استراتژی بازاریابی تان از 
طریق رس��انه های اجتماعی بگنجانید – برخی از شرکت ها به برگزاری 
بازی های��ی در رس��انه های اجتماعی عالقه دارند ک��ه در آن ها بتوانند 
جوای��زی را به مخاطبان ش��ان اه��دا کنند؛ در این بازی ه��ا، می توانید 
نس��خه  رایگانی از محصوالت ت��ان را به برنده هدیه کنی��د. در نتیجه، 
مصرف کنندگان بیش��تری به رسانه  اجتماعی شما می پیوندند و برخی 
از آن ها به مش��تریان دائمی تان تبدیل خواهند ش��د – حتی اگر هرگز 

برنده  مسابقه تان نشوند.
5. فرار کردن از اشتباهات

بازاریابی از طریق رس��انه های اجتماعی روش بسیار ارزشمندی است 
که کمک تان خواهد کرد کس��ب و کار خود را فراتر از جس��ورانه ترین 
آرزوهای تان رش��د دهید. در کنار این مس��ئله، باید همیش��ه به خاطر 
بس��پاریم همه  آدم ها در معرض ارتکاب اش��تباهات قرار دارند و ناامید 
ش��دن و فرار کردن از آن ها می تواند هزینه  س��نگینی برای تان داشته 
باش��د. مهم تری��ن درس عبرتی که از تجربه  ارتکاب اش��تباه نصیب تان 
می ش��ود این است: در پس هر اشتباه همیش��ه راهی برای رشدکردن 

وجود دارد.
به جای آنکه هر اش��تباه یا کار نادرستی را به عنوان یک مانع بر سر 
راه پیش��رفت خود بدانید، باید به دنبال راه هایی برای تبدیل مشکل به 
راه حل��ی برگردید که به کس��ب و کار و مخاطبان تان کمک کند. بدون 
انجام پژوهش های مناسب درباره مخاطب هدف و کشف هویت برندتان 

قادر نخواهید بود به دستاورد مطلوبی برسید.
وقتی به ان��دازه  کافی به پژوه��ش پرداختید، می توانی��د بازخوردهای 
مشتریان را جمع آوری کنید و درون مجموعه  خود نیز به دنبال اشتباهاتی 
در م��ورد محص��والت و بازاریابی ت��ان بگردید. به جای آنک��ه اجازه دهید 
اشتباهات تان به ش��ما صدمه بزنند، کاری کنید این اشتباهات شما را در 
مسیر رسیدن به موفقیت کمک کنند، تا پس از ارتکاب هر اشتباه بتوانید 

با دانش و تجربه  بیشتر به راه خود ادامه دهید.
business/bazdeh  :منبع

7 اشتباه رایج در زمینه تولید محتوای ویدئویی

تولید محتوای ویدئویی به مهمترین اقدام در زمینه بازاریابی تبدیل شده 
اس��ت. تحت این ش��رایط صحبت کردن پیرامون این موضوع، امری کامال 
ضروری بوده و الزم است تا نکات مختلفی را مورد توجه قرار دهید. در این 
راس��تا به بررسی هفت اشتباه رایج در زمینه تولید این نوع بسیار جذاب از 

محتوا، خواهیم پرداخت. 
1-بیش از حد طوالنی بودن 

ب��ا نگاهی به موفقیت فوق العاده ش��بکه ای نظیر تیک ت��اک، پی به این امر 
خواهی��د ب��رد که مخاطب ح��ال حاضر، تمایل بس��یار زیادی را به مش��اهده 
ویدئوهای کوتاه دارد. تحت این شرایط تولید موارد طوالنی، تنها شانس دیده 
ش��دن ش��ما را کاهش خواهد داد. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید 
این اس��ت که منظور از رعایت اصل اختص��ار، نابود کردن موضوع و نیمه کاره 
رهاکردن نبوده و الزم اس��ت تا برای م��واردی که نیاز به صحبت های طوالنی 
دارد، از تکنیک قس��مت بندی استفاده کنید. بر طبق این شیوه، شما به جای 
نمایش یک ویدئوی یک س��اعته، آن را به چند قس��مت 1۰ دقیقه ای تقسیم 
خواهی��د کرد. همچنین فراموش نکنید که این اقدام ش��ما باید با برنامه ریزی 
دقیقی باش��د تا در هر بخش، مخاطب یک قس��مت از موضوع مدنظر شما را 
دریافت کرده باش��د و تمایل برای ادامه، در آنها ش��کل گیرد. درواقع برخی از 
افراد به حدی در این رابطه غیرحرفه ای عمل می کنند که مخاطب تمام تمایل 
خود برای قس��مت های بعد از دست داده و این امر یک ضعف بزرگ محسوب 
می ش��ود. در نهایت توجه داش��ته باش��ید که یک ویدئو مناسب باید مقدمه و 
پایان درس��تی داشته باشد. همچنین رعایت فواصل بین قسمت ها بسیار مهم 
بوده و فاصله کم و یا زیاد، منجر به کاهش احتمال موفقیت شما خواهد شد. 

2-عدم توجه به نیاز مشتری
از همان ابتدا باید به این نکته توجه داش��ته باشید که محتوا را برای خودتان 
تولید می کنید و یا قصد تحت تاثیر قرار دادن مخاطب را دارید. درواقع این امر 
طبیعی است که خواست مخاطب با تصورات شما تفاوت داشته باشد. به همین 
خاطر قبل از انتخاب موضوعات و ایجاد سبک خود، الزم است تا تحقیقات الزم 
را داش��ته باشید. بدون ش��ک با حتی توجه به یک نیاز موجود، شانس موفقیت 
بسیار باالیی را خواهید داشت. در این راستا توصیه می شود که برای هر موضوع، 
حداقل س��ه دلیل قانع کننده داش��ته باشید و حتما اقدامات انجام شده از سوی 
س��ایر رقبا را مورد بررس��ی قرار دهید. درواقع با بررس��ی نظرات مثبت و منفی 

مخاطبان هر برند، می توان به بهبود عملکرد خود کمک کرد.
3-رعایت نکردن اصول سئو

سئو به مجموعه راهکارهایی گفته می شود که باعث خواهد شد تا شانس دیده 
ش��دن محتوای شما در موتورهای جس��ت و جو افزایش پیدا کند. در این رابطه 
ضروری است تا این موارد را به خوبی فرا گرفته و مورد استفاده قرار دهید، با این 
حال اگر در این زمینه با مشکل مواجه هستید، ضروری است که حتما از فردی 
حرفه ای اس��تفاده کنید. این موارد ش��امل طیف گسترده ای بوده و نحوه انتخاب 
تیتر، یکی از ساده ترین موارد آن محسوب می شود. در نهایت فراموش نکنید که 
ش��ما باید بسترهای مختلفی را برای به اش��تراک گذاشتن ویدئوی خود انتخاب 

کنید. این امر احتمال دیده شدن شما را افزایش خواهد داد.
4-فعالیت صرفا تبلیغاتی 

هی��چ فردی تمایل ندارد ک��ه ویدئوهای برندی را دنب��ال کند که صرفا 
تبلیغاتی هستند. درواقع هدف افراد این است که زمان گذاشتن آنها همراه 
با یک س��ود نظیر افزایش آگاهی آنها باش��د. به همین خاطر ش��ما باید به 
کیفی��ت محتواهای خ��ود توجه ویژه ای را داش��ته باش��ید. درواقع مطالب 
آموزشی، در صدر عالیق افراد قرار داشته و شما باید با توجه به حوزه کاری 
خ��ود، در این زمینه اق��دام کنید. برای مثال برای یک رس��توران، آموزش 
آش��پزی و تکنیک ه��ای موجود در ای��ن زمینه، مهمترین اقدام محس��وب 
می ش��ود. این امر در حالی اس��ت که اگر صرفا به دنبال این امر باش��ید که 
تبلیغ رس��توران خود را کنید، بدون ش��ک جذابی��ت الزم را برای مخاطب 
نخواهید داشت. نکته دیگری که باید به آن توجه ویژه را داشته باشید این 
اس��ت که مخاطب عصر حاضر، با گزینه  ه��ای متنوعی مواجه بوده و ضعف 
ش��ما بدون شک باعث خواهد ش��د تا آنها گزینه های دیگر را مورد بررسی 
قرار دهند. به همین خاطر صرفا ش��روع قدرتمند مالک نبوده و ش��ما باید 

اقداماتی را انجام دهید که ضامن تداوم موفقیت های شما خواهد بود. 
5-عدم توجه به فراخوان عمل 

تحت هیچ شرایطی مخاطب نباید صرفا بازدیدکننده اقدامات شما باشد. 
درواقع بدون تعامل، هیچ اقدامی موفقیت آمیز نخواهد بود. به همین خاطر 
ش��ما باید در اقدامات خود به نحوی رفت��ار کنید که مخاطب را به واکنش 
متمایل س��ازد. نمونه س��اده این موضوع، مطرح کردن یک سوال در پایان 
ویدئو اس��ت، با این حال ش��ما برای رس��یدن به نرخ تعامل مناس��ب، باید 
روش ه��ای متنوعی را م��ورد توجه خود قرار دهید. ب��ه همین خاطر صرفا 

تاکید بر یک روش، نتیجه بخش نخواهد بود. 
6-ویرایش نکردن ویدئوها

حتی اگر از بهترین ابزارهای فیلمبرداری نیز اس��تفاده کنید، شما بی نیاز 
از ویرایش نخواهد بود. درواقع در راس��تای چش��منواز بودن، ش��ما باید به 
نرم  افزارهای موجود در این زمینه تسلط کافی داشته باشید. موارد ضروری 
در ای��ن رابطه ش��امل حذف نویز ص��دا، ایجاد افکت های ج��ذاب و حذف 
بخش های اضافی اس��ت. درواقع ش��ما در این بخش بای��د تالش کنید که 
خروجی کار، کامال جذاب و چشمنواز باشد. همچنین در صورتی که امکان 
اس��تفاده از افراد حرفه ای را ندارید، توصیه می ش��ود که حتما اس��تفاده از 
سه  پایه و میکروفون را در دستور کار خود قرار دهید. این امر کمک خواهد 
کرد که حتی در صورت ضبط به وسیله گوشی تلفن همراه، کیفیت کار به 

مراتب باالتری را داشته باشید. 
7-عدم توجه به تجزیه و تحلیل 

عدم آنالیز کردن اقدامات، عنوان آخرین اش��تباه از فهرس��ت ما اس��ت. 
درواقع اگر ش��ما بررس��ی های الزم را از همان ابتدا انج��ام ندهید و آمارها 
را با یکدیگر مقایس��ه نکنید بدون ش��ک اقدام پرریسکی را انجام داده اید و 
احتم��ال تداوم موفقیت ها عمال غیرممکن خواهد بود. درواقع ش��ما باید به 
صورت مداوم، به دنبال آمارهای مختلف باش��ید تا آنها را به انواع نمودارها 
تبدی��ل کرده و از موفقیت آمیز بودن طرح های خود اطمینان حاصل کنید. 
تحت این شرایط در صورت بروز مشکل، شما می توانید سریعا آن را برطرف 
ک��رده و خود را از واردش��دن به یک بح��ران، در امان نگ��ه دارید. درواقع 
فرام��وش نکنید ک��ه مبنای تمامی تصمیم گیری های ش��ما باید با توجه به 

این آمارها باشد. 
در نهایت توصیه می ش��ود که همواره به ترندها توجه داش��ته و نیاز روز 
مخاط��ب خود را م��ورد توجه قرار دهید. با این اقدامات، احتمال شکس��ت 

شما بسیار کم خواهد بود. 
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آیا زمان پایان کپی برداری مایکروسافت از 
روی اپل نرسیده؟

از زمان شروع بحران کرونا هر روز خبر از تعطیلی فروشگاه های یک برند به 
گوش می رسد و در تازه ترین مورد نوبت به مایکروسافت رسید. این خبر چندان 
غیرمنتظره هم نبود چراکه فروشگاه های به مراتب شلوغ  تر و محبوب تر از این 

شرکت هم زیر فشار کرونا بسته شده  بودند.
اگر جزو معدود افرادی باش��ید که روزی گذرتان به این فروش��گاه ها افتاده، 
احتماال از شباهت آن با اپل استور شگفت زده شده اید. این شباهت البته چندان 
هم اتفاقی نیست و مایکروسافت پس از دیدن رونق فروشگاه های شیک و مدرن 

کوپرتینویی ها به این فکر افتاد که چرا ما چنین چیزی نداشته باشیم؟
مش��کل اما در تفاوت اساس��ی این دو برند بود. اپل برای میلیون ها عاش��ق 
س��ینه چاک در سراسر دنیا به یک نماد تبدیل شده. برخی آن را یک سمبل و 
حتی سبک زندگی می دانند و عده ای دیگر هم طرفدار طراحی و کیفیت باالی 
محصوالت این ش��رکت هستند. نمود این مس��ئله را می توان در اپل استورها 
دید؛ فروشگاه های بزرگ، جذاب و در عین حال مینیمالیستی که خود به خود 
مراجعان را به خریدار تبدیل می کند. براساس گزارشی در سال ۲۰1۷ به ازای 
ه��ر متر مربع از فضای این مکان ها اپل به فروش ۶1 هزار دالری دس��ت پیدا 
کرده و خرده فروش های دیگر حتی به گرد پای آنها نمی رس��ند. همین عامل 
باعث شده مایکروسافت به فکر کپی برداری از اپل برسد اما در نهایت مجبور به 

تعطیلی فروشگاه هایش شد.
محبوب اما نه معشوق

مشکل مایکروسافت به برند این شرکت برمی گردد. محصوالت ردموندی ها از 
ویندوز گرفته تا آفیس بین کاربران محبوب هستند اما آیا کسی عاشق آنها هم 
است؟ بعید است کسی به محصوالت مایکروسافت عشق بورزد و همین مسئله 

تکرار موفقیت های درخشان اپل را برای آنها ناممکن کرده است.
ب��ا معرف��ی هر ی��ک از محصوالت اپ��ل صدها ه��زار نفر ب��رای خرید آنها 
لحظه ش��ماری می کنند و چند روز قبل از عرضه پش��ت در اپل استورها صف 
می بندند. مهم نیست س��رفیس ها چقدر محصوالت خوبی هستند اما تا حاال 

کسی را دیده اید که از شب قبل برای خرید آنها صف ببندد؟
تنه��ا محصولی ک��ه در پرتفوی مایکروس��افت محبوبیتی در ح��د و اندازه 
آی دیوایس ها دارد بدون شک ایکس باکس است. شاید اگر از همان روز اول اسم 
فروشگاه های مایکروسافت ایکس باکس استور بود به چنین روزی نمی افتادند.

هرچند بخش��ی از فضای فروش��گاه به ایکس باکس اختصاص یافت اما قرار 
دادن یک کنس��ول گیمینگ در برابر لپ تاپ ها و تبلت های بیزینسی و تولید 
محت��وا چن��دان ایده جالبی نبود و کس��ی را به خود جذب نک��رد، آن هم در 
حالی که این فروش��گاه ها در بهترین نقاط شهرها دایر شده بودند. برای مثال 
مایکروس��افت اس��تور لندن در یکی از بهترین نقاط »وست مینس��تر« به نام 
میدان آکس��فورد افتتاح شد و تنها چند متر با اپل استور فاصله داشت؛ ظاهرا 

ردموندی ها در انتخاب مکان هم از روی دست رقیب رونویسی کرده بودند.
این مرکز در میدان آکسفورد یکی از معدود نقاطی است که به جای تعطیلی 
به »مرکز تجربه« تبدیل خواهد ش��د. هرچند در این فروش��گاه دیگر خبری 
از ف��روش محصوالت فیزیکی نیس��ت اما درب آن ب��رای آزمایش محصوالت 
مایکروسافت به روی مراجعان باز خواهد بود. کسی چه می داند شاید تعطیلی 
همه فروش��گاه ها بعد از آن افتتاحیه های پر س��ر و صدا و پ��رزرق و برق برای 
ردموندی ها آنقدر سخت بوده که ترجیح دادند چند تایی به این بهانه باز بمانند.

دنباله رو نه رهبر
این اولین باری نیس��ت که مایکروس��افت در تقلید موفقیت های یک رقیب 
شکست می خورد. داستان توسعه ویندوزفون هم در واقع تالش برای بازسازی 
موفقیت آیفون و اندروید بود که در نهایت همه می دانیم به کجا رسید. سرفیس 
ایرپاد هم با آن ظاهر نامتعارفش که بی شباهت به دکمه مانتو نیست، احتماال 
در برابر ایرپاد و حتی ایرپادهای شیائومی و هوآوی شانسی برای موفقیت ندارد.
لپ تاپ ها و تبلت های سری سرفیس هم که البته ظاهری چشمنواز و کیفیتی 
انکارناپذیر دارند، بیشتر تالش��ی از سوی مایکروسافت برای ارائه دستگاه های 

پریمیوم به عنوان رقیب آیپد و مک بوک به نظر می رسند.
حتی ایکس باکس هم به عنوان محبوب ترین دیوایس مایکروسافت نه از نظر 
تعداد بازی و نه از نظر فروش در برابر پلی استیش��ن حرفی برای گفتن ندارد. 
همه این موارد نشان دهنده شکست نسبی مایکروسافت در بازارهایی است که 

این شرکت نه رهبر بلکه یک دنباله  رو است، اما راه حل چیست؟
نقاط قوتت را بدان

یک��ی از مهمتری��ن کارهایی ک��ه مایکروس��افت باید انجام ده��د پذیرش 
موفقیت هایش است. ویندوز، بس��ته آفیس و سرویس های اژور شاید پرزرق و 
برق نباشند اما فوق العاده کارآمد و محبوب هستند و هر کدام مبالغ هنگفتی 
درآمد را روانه جیب ش��رکت کرده اند. وقتی هر کدام از این سرویس ها ساالنه 
این همه درآمد را نصیب مایکروسافت می کنند دیگر چه اهمیتی دارد که کسی 
 macOS عاشق آنها نیست؟ برای مثال اگر پای تعداد کاربران ویندوز نسبت به

در میان باشد، اپل به گرد پای ردموندی ها هم نمی رسد.
بنابراین مایکروس��افت باید دویدن دنبال س��راب های ج��ذاب در بیابان را 
تمام کرده و روی دارایی های خودش تمرکز کند. این اواخر روزی نیس��ت که 
آپدیت های ویندوز برای تعدادی از کاربران مشکل ساز نشود و احتماال دلیلی جز 
این ندارد که مایکروسافت چشم از ویندوز برداشته و دنبال چیز دیگری است.

این ش��رکت به جای حسادت نسبت به رقیب باید نحوه استفاده کاربران از 
محصوالتش را بپذیرد و با تمرکز روی آن بهترین خدمات و محصوالت ممکن 

را در حوزه قدرتش به کاربران ارائه کند.
متفاوت باش

نمی توان مایکروس��افت را از نوآوری منع کرد اما این شرکت به جای کپی و 
رونویس��ی از روی دس��ت رقبا و به ویژه اپل باید کار متفاوت را انجام دهد. این 

روش قبال برای مایکروسافت جواب خود را پس داده است.
هرچن��د ایکس باکس وان از نظر کیفیت بازی به پای تولیدات اس��تودیوی 
سونی برای پلی استیشن نمی رسد اما زمانی که مایکروسافت سرویس اشتراکی 
Games Pass را راه اندازی کرد، س��ونی و نینتندو جوابی برای آن نداش��تند. 
اینجا بود که دو شرکت دیگر در تالش برای رقابت با مایکروسافت به دنباله روی 
این ش��رکت روی آوردند و تا حدودی می توان پلی استیش��ن Now را جوابی 

برای آن به شمار آورد.
این مس��ئله تا حدودی شامل نسل های اول و دوم سرفیس گو هم می شود. 
این دو تبلت نس��خه های ارزان تری از س��رفیس پرو هستند و ردموندی ها در 
حال��ی آن را عرضه کردند که اپل به عنوان رقیب اصلی هنوز به این حوزه گام 
نگذاشته و تبلت های پرچمدارش گرانبها هستند. سرفیس گو دو نتیجه تفکری 
متفاوت در مایکروسافت بود. این شرکت همان کیفیت باال و طراحی چشمنواز 
پرچمدارهایش را در محصولی ارزان تر عرضه کرد که برای ش��مار بیش��تری از 
افراد قابل خریداری است. بنابراین مایکروسافت برای قدرت نمایی بیشتر در برابر 
رقبا چاره ای جز کنار گذاشتن کپی برداری از روی موفقیت های دیگران و تمرکز 
روی نق��اط قوت خودش ندارد؛ همان کاری که ما هم می توانیم برای موفقیت 

در کار و زندگی انجام دهیم.
techradar/digiato :منبع
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فع��االن ح��وزه مدیریت هم��واره س��ازمان ها را به داش��تن مدیریت 
اس��تراتژیک Strategic Management تش��ویق می کنن��د چون 
دستیابی به اهداف س��ازمانی نیاز به برنامه ریزی و صبر دارد و مدیریت 

استراتژیک می تواند به شرکت ها کمک کند تا به اهداف خود برسند.
مدیریت اس��تراتژیک اطمینان حاصل می کند ک��ه مراحل الزم برای 
دس��تیابی به یک هدف تجاری در سطح ش��رکت اجرا می شود. در این 
مقاله، مدیریت اس��تراتژیک را تعریف خواهیم کرد، چگونگی عملکرد و 
اه��داف مدیریت اس��تراتژیک را مورد بحث ق��رار و نمونه ای از مدیریت 

استراتژیک را ارائه می دهیم.
مدیریت استراتژیک چیست؟

مدیریت استراتژیک در واقع استفاده استراتژیک از منابع کسب و کار 
برای دستیابی به اهداف کس��ب و کار است. الزمه مدیریت استراتژیک 
بررس��ی فرآیندها و روش های انجام امور در س��ازمان اس��ت. همچنین 
عوامل خارجی که ممکن است بر چگونگی عملکرد سازمان موثر باشند 

نیز باید مورد کنکاش قرار گیرند.
مدیریت اس��تراتژیک شامل تعیین اهداف س��ازمان، تجزیه و تحلیل 
عملکرد رقبا، بررس��ی ساختار داخلی س��ازمان، ارزیابی استراتژی های 

فعلی و تایید یا تغییر استراتژی های قابل اجرا در سطح سازمان است.
به بیانی دیگر مدیریت اس��تراتژیک را می ت��وان مجموع برنامه ریزی 
اس��تراتژیک و تفکر اس��تراتژیک دانس��ت. در این تعری��ف برنامه ریزی 
استراتژیک شناس��ایی اهداف قابل دستیابی برای سازمان است و تفکر 
استراتژیک توانایی شناسایی نیازهای سازمان برای دستیابی به اهدافی 

است که از طریق برنامه ریزی استراتژیک مشخص شده  اند.
مدیریت استراتژیک به چه روش عمل می کند؟

با وجود اینکه مدیریت ارش��د همواره مسئولیت اجرای استراتژی ها را 
برعهده دارد، ایده ها، اهداف و چالش های س��ازمان می تواند از سوی هر 
یک از اعضای سازمان مطرح شود. از سوی دیگر بعضی از شرکت ها یک 
ش��خص متخصص را اس��تخدام می کنند که وظیفه تفکر و برنامه ریزی 

استراتژیک برای بهبود عملکرد شرکت را برعهده دارد.
مدیریت استراتژیک شامل ۴ مرحله است:

• تحلیل و بررسی
• تشکیل استراتژی

• اجرا
• ارزیابی و کنترل

تحلیل و بررسی
قبل از برنامه ریزی یک فرآیند اس��تراتژیک جدید، ش��ما باید فرآیند 
فعلی را ارزیابی کنید. کدام کار به درستی انجام می شود؟ چه چیزی به 
درستی عمل نمی کند؟ زمان آن رسیده که با پاسخ به سواالت مختلف 
در جهت یافتن عناصر اصلی و ضروری برنامه اس��تراتژیک قدم بردارید. 
در این راس��تا تجزی��ه و تحلیل SWOT برای شناس��ایی نقاط قوت، 

ضعف، فرصت ها و تهدیدها ابزاری مفید است.
تشکیل استراتژی

حال که اطالعات موردنیاز خود را به وس��یله تحلیل به دست آوردید، 
زمان آن رسیده است که یک برنامه عملی برای رسیدن به اهداف ایجاد 
کنید. اطمینان حاصل کنید که مراحل مش��خص و متمرکز هستند و با 
هدف رابطه مس��تقیم دارند. توجه داشته باشید که فرآیندها و روش ها 
برای افراد س��ازمان قابل فهم و کاربردی باش��د و تمامی افراد مرتبط با 

این برنامه بتوانند به آسانی از آن استفاده کنند.
اجرای استراتژی

در این مرحله می  بایس��ت مراحل و اقداماتی که در برنامه استراتژیک 
خود تدوین کرده اید را به درس��تی اجرا کنید. مطمئن شوید که تمامی 

ذی نفعان برای رسیدن به حداکثر کارایی این طرح را اجرا می کنند.
ارزیابی و کنترل

بع��د از طی س��ه مرحله قبل می توانی��د نتیج��ه کار را ارزیابی کنید 

س��واالت مهمی که باید در این مرحله بپرس��ید عبارتن��د از: 1- آیا به 
هدف خود رس��یده اید؟ ۲- آیا این فرآیند به درستی در سطوح مختلف 
شرکت اجرا شد؟ براساس پاس��خ های حاصل می توانید در صورت لزوم 

در برنامه تجدیدنظر کنید و تغییرات الزم را اعمال کنید.
مزایای مدیریت استراتژیک چیست؟

امروزه س��ازمان ها با استفاده از مدیریت اس��تراتژیک مزایای بسیاری 
به دست می آورند:

مزیت رقابتی: مدیریت اس��تراتژیک مزیت بیشتری به کسب و کارها 
نسبت به رقبا می دهد زیرا ویژگی فعال این روش سبب می شود سازمان 

همواره از تغییرات بازار آگاه باشد.
دس��تیابی به اهداف: مدیریت اس��تراتژیک با اس��تفاده از فرآیندها و 
روش هایی واضح و پویا برای تدوین و اجرای مراحل، دستیابی به اهداف 

را تحقق می بخشد.
رشد پایدار: از دیگر نتایج مدیریت استراتژیک، بهبود عملکرد و کارایی 

سازمان که در نتیجه رشد سازمان قابل کنترل و پیوسته خواهد بود.
انس��جام سازمانی: مدیریت استراتژیک مستلزم ایجاد ارتباط و اجرای 
هدف در س��طح سازمان اس��ت و باعث می شود تمام اعضای سازمان در 
جهت رس��یدن به اهداف مشترک تالش کنند که در نتیجه یکپارچگی 

و انسجام سازمانی حاصل می شود.
افزایش آگاهی در مدیران: مدیریت استراتژیک به معنای داشتن دید 
عمیق و نگاه به آینده ش��رکت اس��ت. اگر مدیران به طور مداوم در این 
راس��تا حرکت کنند، از روندها و چالش های صنعت آگاهی بیشتری به 
دس��ت می آورند. با اجرای برنامه ریزی و تفکر استراتژیک، مدیران برای 

روبه رو شدن با چالش های آینده آمادگی بیشتری خواهند داشت.
مدل های مدیریت استراتژیک

تا به امروز انواع مدل های مدیریت استراتژیک توسط دانشمندان این 
حوزه مطرح ش��ده اس��ت که در اینجا تعدادی از ای��ن مدل ها را جهت 
آشنایی خوانندگان نام برده و تعریف مختصری از مهمترین و رایج  ترین 

مدل ها را بیان می کنیم.
Value Chain Analysis تحلیل زنجیره ارزش •

SWOT تجزیه و تحلیل •
PEST/PESTLE مدل •

Blue Ocean Strategy استراتژی اقیانوس آبی •
Porter’s Five Forces Model پنج نیروی رقابتی پورتر •

 The Balanced( روش امتیازی متوازن یا کارت امتیازی متوازن •
)Scorecard BSC

Strategy Map نقشه استراتژی •
Gap Planning تجزیه و تحلیل شکاف •

 Thompson and Strickland’s مدل تامپس��ون و استریکلند •
Factors Model ۷

VRIO Framework یا VRIO مدل چارچوب •
)Value Chain Analysis( تحلیل زنجیره ارزش

تجزی��ه و تحلی��ل زنجی��ره ارزش فعالیت های یک س��ازمان را در دو 
س��طح بررس��ی می کند که در ابتدا فعالیت های اصلی قرار دارند و بعد 
از آن فعالیت هایی که نقش پش��تیبانی دارند. فعالیت های اولیه ش��امل: 
لجس��تیک درونی، فعالیت  های عملیاتی، لجس��تیک بیرونی، بازاریابی و 
فروش، خدمات و فعالیت های پش��تیبانی شامل: زیرساخت ها، مدیریت 
منابع انس��انی، تحقیق و توس��عه و تهیه منابع اعم از مالی، مواد اولیه و 

. …
SWOT تحلیل

تحلیل SWOT روش��ی اس��ت که با بررسی محیط داخلی و محیط 
خارجی کسب و کار نقاط قوت و نقاط ضعف )مربوط به محیط داخلی( 
و فرصت ها و تهدیدها )مربوط به محیط خارجی( را تعیین می کنند. این 
تحلیل به کسب و کارها کمک می کند تا بدانند در چه موقعیت هایی به 

درستی پیش می روند و چه موقعیت هایی نیاز به تغییر و توسعه دارند.
PESTLE یا PEST مدل 

اقتص��ادی   ،)Political( از مخف��ف کلمه ه��ای سیاس��ی  PEST
)Economic(، اجتماع��ی فرهنگ��ی )Sociocultural( و فن��اوری 
)Technological( تشکیل شده اس��ت. با بررسی و تعریف هر کدام 
از این جنبه ها در فضای کسب و کار می توان به سالمت سازمان کمک 

کرد.
ب��ا اضافه ک��ردن چن��د حرف دیگ��ر می ت��وان به م��دل PEST یا 
PESTLE رس��ید که عوامل محیطی )Environmental( و قانونی 
)Legal( را نی��ز در نظ��ر می گی��رد. ش��کل دیگر این م��دل به صورت 
STEEPLED اس��ت که عوامل آموزشی )Education( و جمعیتی 

)Demographics( را نیز در بررسی ها اضافه تر دارد.
)Blue Ocean Strategy( استراتژی اقیانوس آبی

اس��تراتژی اقیانوس آبی یک الگوی مدیریت اس��تراتژیک است که در 
سال ۲۰۰5 در یک کتاب با همین نام عنوان شد. در این کتاب چگونگی 

ایجاد بازاری بدون رقابت و بدون کنترل بیان شده است.
ایده اصلی این روش این است که سازمان ها به جای فعالیت در فضای 
بازار رقابتی و توس��عه یافته که در واقع اش��باع ش��ده اس��ت )به عنوان 
اقیان��وس قرمز( باید به دنب��ال بازاری جدید و ب��دون رقیب )اقیانوس 

آبی( باشند.
اگر س��ازمان ها قادر به ایجاد یک اقیانوس آبی باش��ند این به معنای 

باالرفتن عظیم ارزش شرکت، خریداران و کارمندان خواهد بود.
)Porter’s Five Forces Model( پنج نیروی رقابتی پورتر

مدل پنج نیروی رقابتی در سال 1۹۷۹ توسط مایکل پورتر بیان شده 
اس��ت که عبارتند از: تهدید ورود کاالی جدید یا جایگزین، تهدید ورود 
رقبای جدید، قدرت چانه زنی مشتریان، قدرت چانه زنی تامین کنندگان 
و رقابت بین رقبای فعلی. میزان فشار به هر یک از این نیروها می تواند 
به ش��ما در تعیین چگونگی تأثیر رویدادهای آینده بر روی سازمان تان 

کمک کند.
 The Balanced( روش امتیازی متوازن ی��ا کارت امتیازی متوازن

)Scorecard BSC
این روش در س��ال 1۹۹۰ توسط رابرت کپالن و دیوید نورتون مطرح 
شد. در این روش با تمرکز بر روی اهداف سازمانی سطوح باال، اقدام به 
تکمیل اهداف می کند و برنامه ریزی مش��خصی برای رسیدن به اهداف 
ارائ��ه می دهد و ای��ن روش دارای نمودارهای بس��یار متنوع و کاربردی 

است.
)Strategy Map( نقشه استراتژی

نقش��ه استراتژی یک ابزار بصری است که بین یک برنامه استراتژیک 
و دس��تیابی به اهداف اصلی ارتباط مش��خص و واض��ح برقرار می کند. 
نقشه برداری استراتژی در واقع بخش اصلی روش کارت امتیازی متوازن 
است ولی نسبت به آن منحصر به فرد است و می توان این روش را یک 
راه عالی برای برقراری ارتباط با اطالعات و اهداف سطح باال در سازمان 
دانست که با ارائه قالبی قابل درک کاربرد خوبی دارد. مزایای این روش 

را می توان موارد زیر برشمرد:
• نمای��ش س��اده، مش��خص و بصری که می ت��وان به راحت��ی به آن 

دسترسی داشت.
• همه اهداف را در قالب یک استراتژی واحد ارائه می دهد.

• به همه کارمندان هدفی ارائه می دهد که در حین انجام وظایف شان 
به آن توجه کنند.

• کمک می کند تا اهداف اصلی شناسایی شوند.
•  کمک می کند تا عناصر اس��تراتژی ک��ه نیاز به کار و تغییر دارند را 

بهتر شناسایی شوند.
• کمک می کند بتوانید چگونگی تاثیر اهداف بر دیگران را مشاهده کنید.
beloved.marketing :منبع
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اصفهان – قاس��م اس��د: مدیرکل دیوان محاسبات اس��تان اصفهان در 
بازدید از پروژه بازس��ازی ش��بکه فرسوده اصفهان، ایس��تگاه پمپاژ جنوب 
شرق اصفهان و تصفیه خانه فاضالب هرند و اژیه گفت: در سال های اخیر 
بدون ش��ک شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان یکی از بهترین دستگاه 
های اجرایی اس��تان بوده که توانسته به رغم چالش های موجود، خدماتی 

پایدار به مشترکین ارائه دهند.
 مهندس بهزاد فالطون زاده با اشاره به بازدید از تاسیسات آبفا ، عنوان 
کرد: نظارت بر اجرای کیفیت کار به خوبی از س��وی ش��رکت آبفا صورت 
گرفت��ه، بطوریکه می توان گفت پروژه هایی ماندگار با طول عمر باال برای 

نسل های آینده احداث شده است. 
وی پیرامون ش��یوه های حسابرس��ی دی��وان محاس��بات تصریح کرد: 
همانطور که ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان در اجرای پروژه ها از تکنولوژی 
نوین و علم روز دنیا بهره مند اس��ت، دیوان محاسبات نیز به منظور بهتر و 
دقیق تر محاس��بات از حسابرس��ی آنالین استفاده می کند، که این امر در 

قالب سامانه صالح سیستم نظارت الکترونیک انجام می گیرد.
فالطون زاده هدف از حسابرس��ی آنالین را افزایش بهره وری دس��تگاه 
های اجرایی دانس��ت و خاطرنش��ان ساخت: بررس��ی و حسابرسی  آنالین 

دس��تگاه های اجرایی به منظور رفع ابهامات در دس��تور کار قرار گرفت تا 
با ش��ناخت و درک متقابل از اجرای روند کارها ، بتوان حمایت بیش��تری 
از دس��تگاه های اجرایی نمود. مدیرکل دیوان محاس��بات اس��تان اصفهان 
بیان کرد: دیوان محاس��بات با اطالع و آگاهی از روند اجرای فعالیت ها در 
دستگاه های اجرایی می تواند با ارائه ی راه حل هایی به یک وحدت رویه 
برای انجام بهتر و سریعتر کارها برسد، و حضور مشاوران دیوان محاسبات 

در دستگاه های اجرایی با هدف شفافیت و پاسداری از بیت المال است.
 فالطون زاده ارائه خدمات رس��انی ش��رکت آبفا را به مشترکین بسیار 
مطلوب برش��مرد و تصریح کرد: در سال های اخیر تامین پایدار آب شرب 
و بهداشت مشترکین بدون هیچ گونه قطعی، نشان دهنده تعهد و سالمت 

فعاالن این صنعت در استان می باشد که جای تقدیر و تشکر دارد.
در ادامه مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان با بی��ان اینکه در این 
بازدید قطره ای  از فعالیت های ش��رکت آبفا را با وجود بسیاری از چالش 
ها در ارائه خدمات به مردم از نزدیک مش��اهده کردید اظهارداشت: بسیار 
خرسندم که از نزدیک برخی از مشکالت دستگاه های اجرایی در عملیاتی 
کردن پروژه ها مالحظه شد، این درحالیست که در قالب یک موافقت نامه 

و بررسی سند نمی شود دستگاه اجرایی را ارزیابی کرد.
مهندس هاش��م امینی با بیان اینکه ش��رکت آبفا استان اصفهان در 1۰ 
سال اخیر با وجود خشکسالی های مستمر توانست خدمات زیربنایی را به 
صورت پایدار به مردم در س��طح استان ارائه دهد تصریح کرد: شرکت آبفا 
استان اصفهان عالوه بر تامین پایدار آب شرب و بهداشت مشترکین، جمع 
آوری، دفع و تصفیه فاضالب مردم را هم در دستور کار دارد که این امر در 

سطح سالمت و بهداشت عمومی بسیار موثر است.

ق��م - خبرن��گار فرصت امروز: ب��ا حضور در س��امانه 1۲۲ آبفای قم، به 
صورت تلفنی به مسائل و مشکالت برخی از مشترکان پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم، برداش��ت 
غیرمجاز برخی از نهادها از شبکه آب شهری، لزوم ترمیم حفاری های انجام 
ش��ده در شهر، واگذاری انش��عاب فاضالب در مناطق تحت پوشش شبکه، 
لزوم پیامکی ش��دن اخطار قطع آب، درخواست توسعه شبکه آب شیرین، 
افت فش��ار آب و... از جمله موضوعاتی بود که توس��ط مردم مطرح ش��د و 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان به صورت تلفنی به آن ها پاسخ 
گفت و در برخی از موارد که قابلیت پیگیری وجود داشت قول مساعد داد.

وی در پاس��خ به مش��کل یکی از شهروندان س��اکن یک مجتمع ۴۰۰ 
واحدی اظهار داش��ت: کنتورهای داخلی مجتمع ها تحت نظارت ش��رکت 
آب و فاضالب نیس��ت و این موضوع می بایست از طریق مدیران ساختمان 
پیگیری شود. دکتر صادق پور در عین حال تاکید کرد: ساکنین مجتمع ها 
می توانند در صورت امکان فنی از جمله جداس��ازی تأسیس��ات هر واحد و 
جانمایی کنتور، درخواس��ت جداس��ازی انش��عاب داده و پس از انجام آن، 

قبض صادره خود را پرداخت کند.  وی همچنین در پاس��خ به س��ؤال یکی 
از مشترکان در خصوص شبکه و انشعاب فاضالب نیز گفت: طبق آیین نامه 
عملیات��ی ش��رکت های آب و فاضالب انش��عاب های آب و  فاضالب الزم و 
ملزوم یکدیگر هس��تند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با بیان 

اینکه پس از اجرای شبکه دفع فاضالب شهری در هر منطقه ای، مشترکین 
باید هزینه های حق انش��عاب آن را یکجا پرداخت کنند، اظهار داش��ت: با 
این وجود ش��رکت آب و فاضالب قم جهت رفاه حال مردم، حق انشعاب را 
قس��ط بندی کرده است. وی همچنین در پاسخ به سؤال یکی از شهروندان 
در خصوص توس��عه شبکه آب ش��یرین شهر یادآور ش��د: قم تنها شهری 
است که در بسیاری از مناطق دارای ۲ شبکه آب وجود دارد ولی به دلیل 
رس��یدن آب شیرین سر شاخه های دز به قم، مشتری آب شیرین کم شده 
و پیمانکار دیگر رغبتی به توس��عه ش��بکه آب ش��یرین ندارد. دکتر صادق 
پور با اش��اره به در دس��ت احداث بودن تصفیه خانه آب شماره دو شهر قم 
گفت: با وارد ش��دن این تصفیه خان��ه در مدار بهره برداری آب تمام مناطق 
شهر ش��یرین می شود و دیگری نیازی به ش��بکه آب شیرین نخواهد بود. 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان پس از پاس��خگویی به مسائل و 
مشکالت شهروندان و مشترکان، در نشستی با کارکنان سامانه 1۲۲ ضمن 
قدردانی از فعالیت های شبانه روزی این مرکز، توصیه های الزم در خصوص 

نحوه ارتباط با مشترکین را انجام داد.

س��اری – دهقان: به گ��زارش خبرنگار مازندران ب��ه نقل روابط عمومی 
آب منطق��ه ای مازندران در بازدید آقای علی اکبر حمزه ای مدیرکل امور 
مالیاتی اس��تان مازندران و معاونین وی از تصفیه خانه آب ش��رب س��اری 
گفت: باتوج��ه به محدودیت منابع اعتباری در بخ��ش اجرا ما همه تالش 
خود را برای توس��عه و سازندگی به ویژه در اجرای پروژه های زیربنایی به 
کار خواهیم گرفت.   ایشان با قدردانی از مدیرعامل و معاونین شرکت آب 
منطق��ه ای مازندران از اجرای اینگونه طرح ها در اس��تان، احداث تصفیه 
خان��ه آب ش��رب را جهت  تامی��ن آب کافی و با کیفی��ت  مهم و ضروری 
برشمرد و گفت: بدلیل عدم امکان بازدید همه شهروندان و عدم اطالع  آن 
ها از اجرای اینگونه پروژه های مهم و پیچیده چه بس��ا برخی از افراد این 
آب با کیفیت و گوارا که برای آن هزینه زیادی ش��ده اس��ت درمصرف آن 

صرفه جویی نکرده و آن را هدر می دهند .
مدیرکل امور مالیاتی اس��تان با اشاره به رقم بودجه کشور در سال های 
اخیر به ویژه سال ۹۹ گفت: حدود 1۹۰ هزار میلیارد تومان از رقم بودجه 
کشور از محل درآمد مالیاتی تامین می شود و این درآمد، عالوه بر هزینه 
های جاری کش��ور بخش��ی از آن صرف پروژه ه��ای عمرانی می گردد که 
البته مردم خیل��ی در جریان هزینه هایی که از درآمد مالیاتی صورت می 

گیرد نیس��تند. به عنوان نمونه درسال گذشته بالغ بر 11۰ میلیارد تومان 
از درامد مالیاتی اس��تان صرف امور بهداش��تی و درمانی استان شده و در 
خبرها هیچگاه به منابع تامین آن اش��اره نمی شود و مردم هم نمی دانند 
که این منابع از کجا تامین ش��ده اس��ت یا آن که ما بخش��ی از درآمدهای 
حاصل از عوارض را در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها به تناسب جمعیت 
گذاشته ایم و این منابع صرف عمران و آبادی ها شهر ها و روستاها شد .

وی در پایان بابیان اینکه باید تالش کنیم اعتماد مردم به نظام و دولت 

افزایش یابد و این یک تکلیف قانونی و شرعی همه ماست تصریح کرد: اگر 
اعتماد مردم افزایش یابد ما قطعا شاهد ارتقاء مشارکت مردم خواهیم بود.

در ای��ن بازدید آقای دکتر یخکش��ی مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای 
مازندران ضمن تش��ریح اهمیت طرح های توسعه منابع آب و چالش های 
پی��ش رو آن از جمله محدویت منابع مالی گفت: امروز ارزش دارایی هایی 
که در بخش آبرس��انی س��اری ایجاد شده است بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان 
اس��ت و ارزش دارایی هایی که برای دیگر طرح های توسعه منابع آب این 
حوزه از جمله س��د ش��هید رجایی و ش��بکه آبیاری و زهکشی تجن داریم 
بالغ بر 15۰۰ میلیارد تومان است لذا درآمد ناشی از این تاسیسات بدلیل 

مشارکت پایین ذینفعان اندک می باشد.
یخکش��ی اف��زود: برای حل مش��کالت مالی نیازمند همی��اری و کمک 
دس��تگاه ه��ا و همچنین مش��ارکت مردم هس��تیم که ان ش��ااهلل بتوانیم 
زیرس��اخت ه��ای الزم را برای تامین آب مورد نیاز مردم در بخش ش��رب 
و کش��اورزی و صنعت تامین  کنیم و از سویی بتوانیم سرمایه گذاری های 

انجام شده را حفظ و نگهداری کنیم.
در ادام��ه درخصوص تغییرات ثبت ش��رکت ه��ا، ارزش افزوده و بدهی 

مالیاتی بحث و تبادل نظر شد .

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در دیدار مهندس ش��همرادی با استاندار 
گلستان در خصوص راهکارهای توسعه هر چه بیشتر ارتباطات مخابراتی در 
اس��تان بحث و تبادل نظر ش��د.در دیدار مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر 
مخابرات منطقه گلس��تان با دکتر هادی حق شناس استاندار محترم استان 
که در دفتر استاندار برگزار شد، راهکارهای الزم برای توسعه هر چه بیشتر 
مخابرات در اس��تان بررسی و مقرر ش��د حمایتهای الزم در این خصوص از 
سوی استانداری گلس��تان صورت پذیرد.استاندار گلستان با اشاره به اینکه 
مخابرات منطقه گلس��تان از دس��تگاههای خوشنام اس��تان است گفت : با 
فعالیتهای انجام شده در چند سال اخیر میتوان مخابرات را از دستگاههای 
خدمت رسان موفق و خوشنام دانست و باید این مسئله تداوم یابد و مردم از 
بهترین امکانات و خدمات مخابراتی بهره مند شوند. وی مخابرات را مبنای 
توسعه زیرساخت استان دانست و اشاره کرد: برای توسعه و پیشرفت استان 
میبایس��ت زیرساختهای ارتباطی مناسب فراهم باش��د که این امر در حال 
حاضر مش��هود بوده و امیدواریم با همکاری تمامی سازمانها علی الخصوص 
فرمانداریها کیفیت زیرساخت ارتباطی استان بیشتر و بیشتر شود.همچنین 

مهندس غالمعلی ش��همرادی مدیر مخابرات منطقه گلس��تان که به اتفاق 
معاون و تنی چند از مدیران مخابرات در این دیدار حضور داشتند از اقدامات 
انجام ش��ده س��خن گفت و افزود هم اکنون فیبر رس��انی به نقاط زیادی از 
استان در مرحله اجراست  که موجب تامین ارتباطات مخابراتی با کیفیت در 
مناطقی از استان بویژه روستاها خواهد شد.مدیر مخابرات منطقه گلستان با 

تاکید بر ارائه بهترین خدمات به مش��تریان؛ به پروژه فاز ۸ توسعه ارتباطات 
س��یار استان اشاره کرد و گفت: در این طرح 1۶۰ سایت جدید تلفن همراه 
در اس��تان راه اندازی خواهد ش��د و همچنین در بیش از ۲۴۰ سایت ارتقاء 
تکنولوژی خواهیم داش��ت که  افزایش پوشش و همچنین سرعت اینترنت 
همراه را در بر خواهد داشت . مهندس شهمرادی در ادامه با اشاره به معضل 
س��رقت تجهیزات و کابلهای مخابراتی گفت:این مسئله تاثیرات مخربی در 
روند خدمت رس��انی با کیفیت ایجاد کرده اس��ت و موجب اختالل در ارائه 
خدمات و ارتباطات پایدار مخابراتی به مردم استان شده است که امیدواریم با 
حمایت استانداری و دستگاههای قضایی و انتظامی بتوانیم آنرا کنترل نموده 
تا از خسارتهای پی در پی جلوگیری و فرآیند خدمت رسانی در اسرع وقت 
به مشتریان صورت گرفته و اختالل در ارتباطات مخابراتی به حداقل کاهش 
یابد.در این دیدار استاندار گلستان بصورت تلفنی به تعدادی از مدیران استان 
در جهت همکاری با مخابرات و رفع مش��کالت بخص��وص در اجرای فاز ۸ 
دس��توراتی را صادر کردند و حمایت همه جانبه خود را از این پروژه مهم و 

استراتژیک اعالم نمودند.

تبریز – ماهان فالح: سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان ش��رقی در نشست با روح ا.. متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، 
اس��کو و آذرشهر و عضو هیئت رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
نقش راهبردی این اداره کل در حفظ و صیانت از نیروی کار، مدیریت 
بر تولید و اش��تغال و گسترش و توس��عه تعاون در کشور اظهار کرد: با 
وجود نمایندگان متخصص و متعهد در مجلس ش��ورای اسالمی شاهد 
تح��والت عظیم و نقش آفرینی مردم در توس��عه و ش��کوفایی کش��ور 
خواهی��م بود. به گزارش خبرن��گار ما در تبریز، حس��ین فتحی افزود: 
آذربایجان ش��رقی یکی از قطب های صنعتی کشور محسوب می شور 
و با وجود ظرفیت های ویژه یکی از اس��تان های پیش��گام و پیشرو در 

دستیابی به جهش تولید است.
کارگران و کارآفرینان نقش مهمی در توسعه کشور دارند

نماینده مردم تبریز، اس��کو و آذرش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی 
نیز در این دیدار گفت: مجلس باید مس��یر را برای توس��عه و شکوفایی 

اقتص��ادی و جهش تولید در کش��ور هموار کن��د. روح ا.. متفکر آزاد با 
اش��اره به اینکه وزارت تع��اون کار و رفاه اجتماعی عهده دار مهم ترین 
و پر مخاطره ترین مس��ئولیت های اجتماعی است، افزود: باید دانش و 
فهم فضای کاری و هم افزایی را در کش��ور نهادینه کنیم تا زمینه های 
س��رمایه گذاری برای توسعه همه جانبه کشور فراهم گردد. وی افزود: 
کارآفرینان و کارگران نقش مهمی در توس��عه کشور دارند و تالش بی 
وقفه آنان در عرصه کار و تالش تاثیر مستقیم و مثبتی در چرخه تولید 
داش��ته و باعث پویایی در عرصه اقتصادی می شود. متفکر آزاد با بیان 
اینکه از تمامی امکانات در جهت رفع مشکالت و موانع موجود استفاده 
می کنی��م، خاطرنش��ان کرد: باید مجلس در خدم��ت تولید و صنعت و 
اقتصاد کشور باشد و مسیر را برای شکوفایی اقتصادی و رونق و جهش 

تولید هموار کند.

مدیرکل دیوان محاسبات در بازدید از برخی تاسیسات آبفا استان اصفهان:

آبفا  پروژه های ماندگاری برای نسل های آینده احداث کرده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم :
حق انشعاب فاضالب قسطی دریافت می شود

حمزه ای در بازدید از تصفیه خانه آب شرب ساری:
ما همه تالش خود را برای امر توسعه در استان به ویژه در بخش آب بکار خواهیم گرفت

استاندار گلستان: 

مخابرات منطقه گلستان جزء دستگاههای خوشنام استان میباشد

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

آذربایجان شرقی پیشگام در دستیابی به جهش تولید است

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
رکورد مصرف برق سال 98 در خوزستان شکسته شد

اهواز – ش��بنم قجاوند: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان 
اینکه رکورد پیک مصرف برق س��ال ۹۸ در اس��تان شکسته شد از مشترکین 
خواس��ت در مدیریت مصرف برق حساس��یت بیشتری داش��ته باشند. محمود 
دش��ت بزرگ اظهار کرد: با ش��روع هفته جاری و افزایش دما مصرف برق نیز 
افزایش پیدا کرد و روز گذش��ته ) یکشنبه 15 تیرماه(، پیک مصرف برق سال 
۹۸ که هش��ت هزار و ۸۳ مگاوات و در دوازدهم تیرماه رخ داده بود، شکس��ته 
شد. وی بیان کرد: اوج مصرف برق در روز گذشته هشت هزار و 1۳۲ مگاوات 
بوده که نس��بت به هفت هزار و ۷۶۲ مگاوات مشابه مصرف برق در سال قبل؛ 
۴.5 درصد رشد را نشان می دهد. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: با توجه به پیش بینی سازمان 
هواشناس��ی و هش��دار مدیریت بحران استانداری خوزس��تان مبنی بر افزایش دما ۴۹ درجه  یا بیشترتا آخر هفته 
در اغلب مناطق اس��تان و افزایش اس��تفاده از وسایل سرمایشی، از مردم می خواهیم که با مدیریت مصرف برق به 
خص��وص در س��اعت های پیک )1۴ ت��ا 1۷ و ۲1 تا ۲۳( ما را در تامین برق یاری کنند. دش��ت بزرگ تاکید کرد: 
مص��رف زی��اد برق باعث می ش��ود تا درصد بارگیری از تجهیزات افزایش پیدا کن��د و از آنجایی که افزایش دما در 
کنار بارگیری باال به این تجهیزات فشار واد می کند باعث آسیب به آنها و خاموشی های ناخواسته می شود که با 

مصرف 5 تا 1۰ درصدی مشترکین می توان از آن جلوگیری کرد.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:
شرکت پاالیش گاز ایالم پیشرو در پیشگیري و مبارزه با کرونا است

ایالم – منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه فرهنگ 
پیشگیری از ویروس کرونا در این واحد صنعتی بطور جدی دنبال می شود، گفت: 
در راس��تای مسئولیت های اجتماعی و کمک به سربازان سالمت استان بیش از 
یکهزار و 5۰۰ لباس یکبار مصرف و دو هزار عدد ماس��ک N۹5 تحویل دانش��گاه 
علوم پزشکی استان شده است. به گزارش روابط عمومی ، دکتر "روح اله نوریان" 
در دیدار با معاون دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم  تصریح کرد: بیش از ۴۰۰ لیتر 
آب ژاول برای رقیق سازی با ۴۰ هزار لیتر آب به بخشداری چوار برای ضد عفونی 

معابر شهری و روستاهای اطراف این واحد صنعتی تحویل شده است.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل جلسات کمیته سالمت با موضوع پیشگیری از ویروس کرونا، جمع آوری دستگاههای ثبت 
اثر انگشت و جایگزین آن با سیستم فیس آی دی، انجام تب سنجی از کلیه کارکنان در گیت های ورودی، تهیه مواد 
شوینده، گندزدا، ممانعت از ادامه کار کارکنان با بیماري زمینه اي و بیماری های تنفسی، تنها بخشی از اقدامات انجام 
ش��ده در این واحد صنعتی می باش��د. وی اظهار داشت: به منظور پیشگیری از ویروس کرونا و حفظ  سالمت کارکنان، 
اقدامات قابل قبولی در زمینه تحویل ماسک های تنفسی و دستکش های یکبار مصرف،  ضد عفونی کردن و گندزدایی 
س��رویس های ایاب و ذهاب ، نظافت و گند زدایی دس��تگیره  درب ها ، پله ها و غیره انجام ش��ده است. معاون دانشگاه 
علوم پزشکی استان ایالم ضمن قدردانی از اقدامات ارزنده شرکت پاالیش گاز ایالم در پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 
و کمک به جامعه سالمت استان، گفت: با شروع موج دوم کرونا از ابتداي تیرماه نیازمند همراهي مردم و مسئولین در 
اجراي پروتکل هاي بهداشتي و پیشگیري از کرونا مي باشیم. دکتر"جمیل صادقی فر" همچنین  با اشاره به مصوبه ستاد 
استاني کرونا در خصوص تخصیص ساختمان درمانگاه نفت و گاز ایالم به دانشگاه علوم پزشکي و تجهیز این درمانگاه براي 
مقابله با کرونا، ضمن تشکر از این همکاری اظهار امیدواري کرد بعد از  شکست کرونا بتوانیم درمانگاه نفت و گاز ایالم را 

در برای خدمات رساني به کارکنان نفت و گاز استان و عموم مردم همچنان فعال نگهداریم.

شهردار شهریار در جلسه شورای معاونین:
ارتقاء کیفیت خدمات غیرحضوری والکترونیکی از اولویت های شهرداری است

شهریار – غالمرضا جباری: جلسه شورای معاونین شهرداری شهریار به ریاست 
شهردار شهریار با حضور کلیه معاونین و روسای حراست وبازرسی و حاتمی مشاور 
شهردار در سالن جلسات شهرداری منطقه یک برگزار شد. به گزارش واحد خبرو 
اطالع رس��انی مدیریت ارتباطات: مهندس کاویانی شهردار شهریار در این جلسه 
ضمن تقدیر از زحمات کلیه پرس��نل شهرداری شهریار از عزم مجموعه مدیریت 
شهری برای ارتقاء کیفیت خدمات غیر حضوری و الکترونیکی به شهروندان خبر 
داد. مهندس کاویانی در ادامه با تاکید بر س��رعت بخشیدن به روند اجرایی پروژه 
ه��ای عمرانی وخدماتی از افتت��اح تعدادی از پروژه ها در هفت��ه دولت خبر داد. 
همچنین معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شهریار ضمن اطالع رسانی فعالیت های این معاونت در سطح گسترده 
افزود: در راس��تای افزایش ایمنی آمد و ش��د عمومی شهرداری شهریار اقدام به ایمن سازی جاده حد فاصل میدان نماز 

تا رزکان نمود.
وی ادامه داد: با هدف کاهش خطرات احتمالی ایمن سازی محور میدان نماز تا رزکان این پروژه انجام گرفته است.

به گزارش واحد خبر واطالع رسانی مدیریت ارتباطات : مهندس اسماعیل آبادی معاونت حمل ونقل وترافیک با اعالم 
خبر فوق افزود: با توجه به بازدید اخیر مسئولین شهرستان شهریار و تاکید شهردارمبنی بر ایمن سازی جاده حدفاصل 
میدان نماز تا رزکان ، موضوع در دستور کار قرار گرفت و اقدامات الزم جهت کاهش تصادفات وحوادث احتمالی با نصب 

عالئم هشدار دهنده ، گل میخ، استوانه ای وچشم گربه ای در نقاط حادثه خیز صورت پذیرفت.

وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد:
عبدیان عضو جدید هیات مدیره باشگاه استقالل شد

قزوی��ن - خبرنگار فرص��ت امروز: با اع��الم وزارت ورزش و جوانان، هادی زبده 
شیرکوهی و مهدی عبدیان به عنوان دو عضو جدید هیات مدیره باشگاه استقالل 
منصوب شدند. بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت فرهنگی ورزشی استقالل، 
هادی زبده ش��یرکوهی و مهدی عبدیان به عنوان اعضای جدید هیات مدیره این 
باشگاه انتخاب شدند.   مجمع ضمن پذیرش استعفای نصرت اهلل منزوی از زحمات 
وی در مدت عضویت در هیات مدیره ش��رکت فرهنگی ورزشی استقالل تقدیر و 
تش��کر کرد. کامران منزوی، عضو هیات مدیره باشگاه استقالل تهران استعفایش 

پس از چندین ماه از سوی وزارت ورزش و جوانان پذیرفته شد.
گفتنی است، مهدی عبدیان سابقه حضور در هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین و رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان استان و همچنین فعالیت در سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی استان قزوین را در کارنامه حرفه ای اش 
دارد.  عبدیان یکی از هواداران قدیمی باشگاه استقالل است که کنار این تیم حضور داشته و پیش از این حتی مسئوالن 
باشگاه استقالل هم از او به خاطر حضور همیشگی اش کنار استقالل قدردانی کرده بودند. وی هم اکنون مدیرعامل شرکت 

صنعت پالست آبیار و یکی از بزرگترین صادرکنندگان استانی و ملی محسوب می شود.

برگزاری یکصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای مسکن استان گیالن
رش��ت – علی قلی پور: یکصدو هفتاد و نهمین جلس��ه شورای مس��کن استان گیالن با محوریت طرح اقدام ملی 
مس��کن اس��تان و برنامه ریزی جهت اتمام مسکن مهر با حضور اس��تاندار گیالن، مدیرکل راه و شهرسازی و سایر 

مدیران و اعضای این شورا در سالن جلسات استانداری گیالن برگزار شد
در این جلس��ه اس��تاندارگیالن با اش��اره به اهمیت اجرایی طرح اقدام ملی مس��کن، ازکلیه دستگاههای اجرایی 
خواس��ت به صورت جدی و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود، مس��ائل مربوط به طرح اقدام ملی مسکن 
را پیگیری کنند و ش��رایط الزم جهت ش��روع عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن را فراهم نمایند.دراین جلسه 
ماکان پدرام مدیرکل راه و شهرس��ازی گیالن گزارش��ی در خصوص اقدامات انجام ش��ده در طرح اقدام ملی ارائه 
نمود وگفت: شناس��ایی اراضی بالاس��تفاده دستگاه های دولتی جهت استفاده در طرح اقدام ملی مسکن در اولویت 
کار قرار دارد.همچنین الویت شناس��ایی اراضی بال اس��تفاده دس��تگاه های دولتی نیز جهت استفاده در طرح اقدام 
ملی مس��کن مورد تاکید قرارگرفت.در ادامه محمد اکبرزاده مدیرکل بنیادمسکن پروژه هایی را جهت انجام مراسم 
کلنگ زنی درش��هرهای لنگرود و انزلی معرفی نمود و مقرر ش��د ش��رکت های زیر ساخت براورد اولیه در خصوص 
خدمات رسانی به کلیه پروژه های طرح اقدام ملی را تهیه و به دبیرخانه شورای مسکن استان اعالم نمایند.در پایان 
مش��کالت مس��کن مهر تالش و اس��تارا مطرح و تصمیمات الزم اتخاذ گردید.در نشست فوق، هرکدام از دستگاهها 
به ارایه گزارش��ی از عملکرد خود در حوزه مس��کن پرداختند و وضعیت اجرایی و عملیاتی شدن طرح اقدام ملی را 

مورد بررسی قرار دادند
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قانون گودهارت )Goodhart’s law( چیست؟
 صبا معتمدی: بس��یاری از ما در زندگی یا کس��ب وکارمان شاخص  و معیاری تعیین می کنیم تا به هدف خود در آینده 
برسیم، اما گاهی این شاخص  خود به تنهایی به یک هدف مطلق تبدیل می شود که ما را از هدف اصلی دور می کند. در این 
حالت دیگر نمی توان به آن ش��اخص اطمینان کرد. در دهه 1۹۷۰ چارلز گودهارت)Charles Goodhart(، اقتصاددان 
انگلیسی، موضوعی را مطرح کرد که بعدها به قانون گودهارت مشهور شد. البته این مفهوم در ابتدا برای انتقاد به سیاست های 
پولی دولت مارگارت تاچر )Margaret Thatcher(، نخست وزیر بریتانیا، مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر نیز در 

بسیاری از حوزه های اقتصادی کاربرد دارد. به طور کلی، این قانون بیان می کند:
وقتی یک شاخص اندازه گیری به یک هدف تبدیل شود، دیگر شاخص خوبی نخواهد بود.

به عبارت دیگر، وقتی اهداف و سیاس��ت های به خصوصی را تعیین می کنیم، افراد تالش خواهند کرد تا رفتار خود را 
برمبنای آن ها بهینه کنند و اغلب به نتایج و سایر جنبه های آن توجهی ندارند. این مسئله می تواند مشکالت زیادی را به بار 

آورد و حتی شما را به آن اهداف و شاخص های عملکردی )KPI( موردنظر  نرساند.
با درک مفهوم قانون گودهارت دو سؤال مهم در ذهن شکل می گیرد: این قانون چه اثرات و عواقبی دارد؟ چگونه می توانیم 

بر این مشکل غلبه کنیم؟
در ادامه به این سؤال ها پاسخ داده می شود.

قانون گودهارت چه عواقب و اثراتی دارد؟
اکنون برای درک عواقب این قانون به مثال های زیر توجه کنید:

مدیر یک مرکز تماس خدمات مشتریان به منظور افزایش درآمد، سیاست کاری جدیدی را آغاز می کند: از این پس هر 
کارمند به جای پرداخت دس��تمزد ساعتی، حقوق خود را بر حسب تعداد تماس های تلفنی دریافت می کند. این سیاست 
باعث شد تا بعد از گذشت یک هفته تعداد تماس ها در روز به دو برابر افزایش یابد و به نظر می رسید که موفقیت آمیز بوده 
است. مدیر مربوطه که پیش از این هیچ گاه به درخواست های کارمندان خود توجهی نداشت، از نتیجه این سیاست بسیار 
راضی بود. بنابراین، یک روز تصمیم گرفت که به کارمندانش سر بزند، اما با صحنه شوکه کننده ای مواجه شد! کارمندان او 
برای پاسخ دادن به تماس مشتریان، تلفن را برمی داشتند و بعد از چند پاسخ کوتاه و حتی بدون خداحافظی تلفن را قطع 
می کردند. پس تعجبی نداشت که چرا تعداد تماس ها دو برابر شده بود! در واقع این مدیر افزایش تعداد تماس ها را هدف و 
مبنای اصلی قرار داد. در نتیجه بدون آنکه خودش بخواهد به کارمندانش این انگیزه را داد که کیفیت را فدای سرعت کنند. 

او قربانی پدیده ای شد که به قانون گودهارت معروف است.
مثال مشهور دیگری از این قانون را می توان در کارخانه میخ سازی اتحادیه جماهیر شوروی دید. هدف برنامه ریزان مرکزی 
این بود که عملکرد کارخانه را بهبود ببخش��ند. آن ها در ابتدا تولید تعداد میخ  بیش��تر در روز را مبنا قرار دادند. بنابراین، 
کارگران برای رسیدن به این هدف، میلیون ها میخ کوچک و بی مصرف تولید کردند، اما وقتی هدف تغییر کرد و تولید میخ 

با وزن بیشتر مدنظر قرار گرفت، کارگران میخ های بزرگ و سنگین تری را تولید کردند.
در سیستم آموزشی نیز می توان اثر این قانون را حس کرد. وقتی »گرفتن بهترین نمره« به عنوان تنها هدف در مدارس 
تعریف می شود، دیگر یادگیری به آن صورت مفهوم پیدا نمی کند. تمرکز بر نمره در دبیرستان نیز ادامه دارد. در این دوره، ما 
مطالب و مجموعه زیادی از اطالعات را به مغز خود وارد می کنیم که خیلی از آن ها بعدها فراموش می شوند. این استراتژی 

در تناقض با فرآیند کلی آموزش است، چراکه به یادگیری مفاهیم توجهی نمی شود.
قانون گودهارت بر روی بهینه سازی موتورهای جست وجوی اینترنتی نیز تأثیر داشت. برای سال ها گوگل از سیستمی به 
نام پیج رنک )PageRanK( یا رتبه صفحه استفاده می کرد. در این روش، از لینک های پشتی صفحات برای بررسی کیفیت 
و رده بندی سایت ها جهت نمایِش بهترین نتایج به کاربران استفاده می شد. در مقابل، طراحان و توسعه دهندگان وب سایت ها 
به جای بهبود محتواهای شان به تاکتیک هایی جهت افزایش تعداد این لینک ها روی آوردند؛ مثاًل مدیران سایت ها به تبادل 
لینک با یکدیگر پرداختند یا وب سایت های زیادی با تعداد لینک پشتی بیشتر در آن ساختند. در نتیجه گوگل نیز برای غلبه 

بر اثر قانون گودهارت الگوریتم های خود را مجدداً اصالح کرد، اما این بار جزییات روش آن را به عموم اطالع رسانی نکرد.
همین طور وقتی موفقیت کمپین های تبلیغاتی برمبنای نرخ کلیک )CTR( تعریف شود، این شرکت ها انگیزه ای پیدا 
می کنند تا میزان کلیک را در وب س��ایت های خود باال ببرند، اما اصاًل به این نکته توجه ندارند که کلیک بر روی لینک ها 
توسط چه کسانی صورت می گیرد. برای مثال، نرخ کلیک 15درصد برای کمپین تبلیغاتی شرکت فراری )Ferrari( بسیار 
خوب است. مگر اینکه این میزان کلیک باال به خاطر نوجوانانی باشد که صرفاً قصدشان دیدن عکس از ماشین های مورد 

عالقه شان است؛ نه خرید آن ها.
این مثال ها نشان می دهند که گاهی معیارها و شاخص های عملکردی ما به رسیدن به هدف کمکی نمی کنند. در واقع 

طبیعت انسان و شرایط محیطی می تواند بر علیه آن شاخص عمل کند.
چگونه بر این مشکل غلبه کنیم؟

آگاه بودن از این قانون می تواند خود یک مزیت به حساب آید. اگر شاخص های عملکردی شما با آن چیزی که در نظرتان 
بود، تطابق نداشت باید به این مسئله توجه کنید که مردم چه تفسیری از شاخص شما داشتند. در وهله اول می توانید اهداف 

بهتری را برای خود تعریف کنید. برای حل این مسئله از قاعده سرانگشتی زیر استفاده کنید:
1- رویکرد تقس��یم و غلبه )Divide and Conquer( : س��عی کنید به جای یک یا دو شاخص عملکردی از چندین 
معیار برای توجه به جنبه های مختلف استفاده کنید. این شاخص ها را به طور استراتژیک گسترش دهید و نحوه استفاده از 
آن ها را نیز پیش بینی کنید. در نتیجه تمام سناریوها و حالت های مختلف پوشش داده می شوند. با این استراتژی می توانید 
 Balanced( اقدام��ات خ��ود را از جنبه ها و زوایای مختلف ارزیابی کنی��د. این رویکرد با مفهوم کارت امتیازی مت��وازن
scorecard( نیز هم راستا است. »کارت امتیازي متوازن« یک سیستم مدیریتي است  که از سازمان در جهت تنظیم مسیر 
 conversion( و دستیابي به اهداف استراتژیک حمایت می کند. برای مثال، می توان در کنار معیار نرخ کلیک، نرخ تبدیل

rate( و نرخ پرش )bounce rate( را نیز به عنوان ابزاری برای سنجش موفقیت وب سایت در نظر گرفت.
۲- واض��ح و کامل بودن: ش��اخص های عملکردی خود را تا جای ممک��ن دقیق تر و کامل تر بیان کنید. در نتیجه مردم 
نمی توانند آن شاخص ها را به نفع خود تفسیر کنند. مطمئن شوید که هیچ امکانی برای سوءاستفاده افراد وجود ندارد. برای 
مثال، در کارخانه میخ سازی باید وزن و اندازه میخ ها به طور دقیق مشخص می شد تا جایی برای برداشت اشتباه باقی نماند.
۳- اندازه گیری و کنترل: مطمئن شوید که نظارت و کنترل صحیح و مناسبی بر شاخص ها و کیفیت کار صورت می گیرد؛ 
مثاًل می توانید شخصی را مسئول این کار کنید تا فرآیند به درستی پیش برود. در واقع این همان مدیریت منابع انسانی 
)Human Discretion( اس��ت که با بررسی گزارش های کاری می توانید میزان ارتباط شاخص با اهداف نهایی خود را 

مشخص کنید.
۴- تئوری محدودیت ها )Theory of constraints(: همیش��ه در هر سیس��تمی محدودیت هایی وجود دارد. سعی 
کنید محدودیت های اساسی خود را شناسایی کرده و سایر گزینه ها را براساس آن بازسازی کنید. این کار به فرآیند تفکر 
شما کمک زیادی خواهد کرد. همچنین می توانید برای توسعه شاخص های عملکردی و تشخیص محدودیت های سیستم 
خود از متخصصان مدیریت کسب وکار کمک بگیرید. به عالوه استفاده از تجربه ها و نظرهای مشتریان در کسب وکارها نیز 

می تواند مؤثر واقع شود.
سخن پایانی

سعی کنید که یک شاخص را هدف اصلی خود قرار ندهید؛ بلکه برای سنجش درست یک کار به زوایا و جنبه های مختلف 
آن توجه کنید. شما با استفاده از رویکردهای مشابه و قواعد ذکرشده در این مقاله می توانید به شاخص های عملکردی دست 

پیدا کنید که اهداف تان را محقق می کنند.
techrasa :منبع

تبلیغـاتخالق

هر فردی متفاوت از دیگری اس��ت. برخی افراد بهره وری 
خود را با نوش��تن لیس��ت وظایف روزانه و پای بندی به آن 
بهبود می دهند، برخی دیگر به سراغ نرم افزارهای مدیریت 
زمان می روند، اما عده ای می گویند هیچ یک از این روش ها 
روی آن ها تاثیر نداش��ته است. با ما همراه باشید تا به شما 

بگوییم چطور بهره وری هر روزتان را هفت برابر کنید.
بهب��ود به��ره وری با مدیری��ت زمان و اینک��ه بدانید چه 
وقتی چه کاری انجام دهید، محقق می ش��ود. فلیشیا اسپار 
)Felicia Spahr(، مش��اور کارآفرین��ان می گوید بعد از 
مدتی متوجه شدم هیچ یک از روش های فوق تاثیرگذاری 
الزم را ندارد. در همین راستا، سه قانون در پیش گرفتم که 

به طور قابل توجهی بهره وری ام را افزایش داد:
قانون اول: به قوانین گوش ندهید!

کارآفرین��ان زی��ادی از نرم افزاره��ای طبقه بندی ش��ده 
اس��تفاده می کنند. اس��پار بعد از امتحان این نرم افزارها به 
این نتیجه رس��ید که یادداش��ت و دست خط خودش تاثیر 
بیش��تری در او دارد. او مهم تری��ن کارهایش را وقتی انجام 
می دهد که بیش��تر مردم خوابند )ساعت ۷-5 صبح(، غذا 
می خورن��د )۲-1۲ بعدازظه��ر( و وقتی خورش��ید غروب 

می کند )ساعت ۸-۶ شب(.
او درباره دلیل انجام کارش می گوید:

 خیلی خوش��حالم که مجبور نیستم در ساعت مشخصی 
ایمیل ه��ا را چک کنم و می دانم کس��ی منتظر پاس��خ من 

نیست. از این قضیه احساس آرامش می کنم و ساعت هایی 
را به انج��ام کارهای س��خت اختصاص می ده��م که بقیه 

خوابند و با این کار تمرکز بیشتری دارم.
 وقت��ی برنام��ه روزانه ام آنط��ور که می خواس��تم پیش 
نمی رود، این احس��اس بد را با واگذار کردن کار به دیگران 
از بین می برم. این احس��اس گناه باعث درگیر شدن ذهن 

می شود و تنها زمان را تلف می کند.
 قانون دوم: مهم ترین کارت را انجام بده

هر شب از خودتان بپرسید مهمترین کاری که باید فردا 
انجام دهید، چیس��ت؟ اغلب بعد از این سوال، بیش از یک 
کار به ذهن تان خطور می کند. اگر در بین کارهایی که باید 
انجام دهید، یک اولویت  بندی سریع انجام دهید، می بینید 
که یکی از کارها تاثیر بیش��تری در اهداف بلندمدت ش��ما 

دارند. آن را در ابتدای روز انجام دهید.
اس��پار درباره تمرکزش روی انجام مهمترین کار روزش 
می گوی��د: »کاری که هر روز انج��ام می دهم و در موفقیت 
من تاثیر دارد این اس��ت با یکی از مشتریانم ارتباط برقرار 
کنم و برایش ایمیل بفرس��تم. با اینک��ه کار مهم هر روزم 
کامال مشخص اس��ت اما گاهی حواس پرتی  هایی به وجود 

می آید که من را از انجام کار پشیمان می کند.
برای اینکه جلوی حواس پرتی ها را بگیرم، از نرم افزارهایی 
که اعالن های فیس بوک یا ایمیل را محدود کند اس��تفاده 
نمی کنم. زیرا مدیریت این نرم افزارها وقتم را هدر می دهد.

م��ن به این ب��اور رس��یده ایم دلیل حواس پرت��ی من به 
خودم مربوط اس��ت. گاهی ترس از ارسال یک ایمیل، عدم 
تحمل ریسک پروژه  وسوسه انگیز یا شکست است که باعث 

می شود تمایلی به ارتباط با مشتری نداشته باشم.
اغلب حواس پرتی ها نشانه  ترس یا خستگی است. در این 
زم��ان خودم مش��کل را پیدا می کنم. تم��ام جوانب کار را 

می سنجم و وارد عمل می شوم.«
قانون سوم: به نوع  استراحت خود دقت کنید

انج��ام برخی کارها در اس��تراحت می توان��د حال تان را 
عوض کند، حتی اگر فقط چند دقیقه باشد. اسپار می گوید:
 ب��ه ج��ای اینک��ه در هنگام اس��تراحت در ش��بکه های 
اجتماعی بچرخم، نقاش��ی می کنم. به جای خواندن اخبار 
روز، رمان��ی که کن��ار میزم هس��ت را می خوانم و به جای 
بازی با گوشی موبایلم، پیاده  روی می کنم.  اسپار نمی گوید 
اینس��تاگرام و دیگر ش��بکه های اجتماعی بدند بلکه او راه 
بهتری پیدا کرده تا انرژی اش چند برابر ش��ود و به سر کار 
برگردد. ممکن است شما با صحبت با همکار یا یک دوست، 
بستن چشم ها یا مرور اتفاقات روز یا هر کار دیگری، انرژی 
از دست رفته تان را تجدید کنید. با تمام تفاسیر، روش های 
زی��ادی برای افزایش بهره وری وجود دارد. ش��اید برخی از 
این روش ها عملی نباشند. مهم این است روش خاص خود 

را پیدا کنید و ببینید چگونه بهره وری تان باال می رود.
businessinsider/ucan :منبع

3 قانون که با رعایت آن بهره وری روزانه تان چند برابر می شود
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