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نگاهی به عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ بورس تهران از ابتدای سال تاکنون

صدرنشینان بورس
فرصت امروز: ش��اخص بازار س��رمایه در حالی در س��قف تاریخی خود قرار گرفته است و کماکان به رشد خیره کننده خود ادامه 
می دهد که بررسی ها نشان از رشد 326درصدی 30 شرکت بزرگ بورس تهران از ابتدای سال تا پایان هفته سوم تیرماه دارد. این 
بازدهی 326درصدی در حالی است که شاخص کل بورس در همین دوره زمانی، رشدی 240درصدی داشته است. همچنین ارزش 
بازار این 30 شرکت بزرگ بورس در تاریخ 21 تیر 1399 برابر با 4077 هزار میلیارد تومان بوده که مجموع سهم این شرکت ها از 
کل ارزش بازار همه شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران در همین روز حدود 60درصد است. همانطور که اشاره شد، شاخص 30 
شرکت بزرگ بورسی طی 113 روز نخست امسال )منتهی به 20 تیر 1399( رشد 326درصدی داشته، در حالی که رشد شاخص 
کل بورس در همین بازه زمانی 240درصد بوده است. اما میانگین بازدهی 326درصدی این 30 شرکت بزرگ بورسی در 113 روز 
نخست امسال در حالی است که هفت شرکت پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت 

ملی صنایع مس ایران، صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کشور، شرکت فوالد مبارکه اصفهان و پاالیش نفت تهران، بازدهی...

فلزات اساسی، صدرنشین معامالت بورس تهران شدند

ادامه رکوردشکنی شاخص بورس
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کدام روش در شرایط تحریمی براي حمایت از تولید داخلی کارآمدتر است؟

سیاست گذاری تولید در شرایط تحریم

چگونه به عنوان فریلنسر مذاکره موفق تری داشته باشیم؟
کارآفرین های موفق صبح خود را چگونه آغاز می کنند

چگونه پیشنهادهای کاری بیشتری داشته باشیم 
چگونه فروش محصوالت مان را افزایش دهیم؟

چرا بازاریاب ها همایش های مجازی را دوست دارند؟
۱۱ فرآیند و استراتژی بازاریابی جذب مشتری جدید

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 ایالن ماسک 
پردرآمدترین مدیر جهان شد

یادداشت
 مسیر حرکت نقدینگی

چگونه قابل اصالح 
است؟

یک��ی از ریش��ه های اصل��ی 
ایران که  اقتصادی  چالش های 
عمدت��ا در زمینه قیمت ها رقم 
خورده، ناشی از رشد نقدینگی 
اس��ت. آمار سال گذشته نشان 
می ده��د که 28 درصد رش��د 
بیش  و  داش��ته ایم  نقدینگ��ی 
از 2400 ه��زار میلیارد تومان 
ایران  اقتصاد  حجم نقدینگ��ی 
بوده که بخش��ی از این میزان 
نقدینگ��ی، س��رگردان اس��ت 
و بی��ن بازاره��ای دالر، ط��ا، 
جابه ج��ا  و...  مس��کن  س��که، 
ش��ده است. نس��بت نقدینگی 
به تولید ناخالص داخلی تقریبا 
110درصد ب��وده، درحالی که 
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری 
کشور منفی بوده است. شرایط 
موج��ود و افزایش 30درصدی 
نشان  اس��فندماه  در  نقدینگی 
می ده��د که امس��ال نیز تورم 
باالیی را تجرب��ه خواهیم کرد. 
گرچ��ه ش��اید آق��ای همت��ی 
بانک  رئی��س کل  ب��ه  عن��وان 
مرک��زی ت��ورم 20درصدی را 
هدف گ��ذاری کرده باش��د اما 
ایران،  اقتص��ادی  واقعیت های 
آن را نشان نمی دهد. میانگین 

رشد نقدینگی در 40 
2سال اخیر...

چهار شنبه
25 تیر
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روزهای سخت کرونایی، یکی پس از دیگری در دنیا سپری می شود و در تازه ترین 
آمارها، تعداد مبتایان به کرونا از مرز 13 میلیون نفر و تعداد جان باختگان از 575 
ه��زار نفر در جهان عبور کرده اس��ت. اقتصاددانان از تبعات اقتصادی کرونا و رکود 
فراگیر در اقتصاد جهانی س��خن می گویند و کارآفرینان و فعاالن اقتصادی از خطر 
حذف از چرخه اقتصادی صحبت می کنند. »صندوق بین المللی پول« نیز نسبت به 
تکرار »رکود بزرگ« در اقتصاد جهانی هش��دار داده و معتقد است که دنیا در حال 
تجربه وضعیتی بدتر از رکود دهه 1930 میادی اس��ت. در همین حال، نهادهای 
بین المللی و مراکز پژوهش��ی با شیوع کرونا، پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی 
کش��ورها را دائما کاهش می دهند و اعداد و ارقام خود را به موازات گسترش هرچه 
بیشتر کووید-19 به روزرسانی می کنند. نشریه »اکونومیست« نیز چندی پیش در 
س��رمقاله خود از عبارت »ش��وم و تاریک« برای توصیف وضعیت اقتصاد جهان در 
سال 2020 استفاده کرد و حاال در دو گزارش مجزا به بررسی اثرات شیوع کرونا در 

اقتصاد آفریقا و آمریکای التین پرداخته است.
ضربه کرونا به اقتصاد بیمار آمریکای التین

ش��رایط اقتصادی ناپایدار کشورهای آمریکای التین پیش از شروع بحران کرونا، 
نقش مهمی در تش��دید اثرات بیماری کرونا بر اقتصاد این منطقه داش��ته اس��ت، 
چنانچه بسیاری از کشورهای آمریکای التین با گام هایی لرزان و لنگان وارد سومین 
دهه از قرن بیست ویکم میادی شدند. به گزارش »اکونومیست«، ویروس کرونا به 
هر کشور یا منطقه ای که هجوم می برد، حقایق تلخی را درباره آن کشور یا منطقه 
برما می کند و آمریکای التین که این روزها به کانون شیوع ویروس کرونا بدل شده 

است، بیش از هر زمان دیگری خود را با این حقایق تلخ روبه رو می بیند.
شیوع ویروس کرونا در آمریکای التین با عمیق ترین رکودی که تاکنون کشورهای 
درحال توس��عه و اقتصاده��ای نوظهور جهان به خود دیده اند، همراه ش��ده اس��ت. 
»صندوق بین المللی پول« در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان 
پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی منطقه آمریکای التین در سال جاری 
میادی در مقایس��ه با سال گذشته 9.4 درصد کاهش خواهد یافت؛ این در حالی 
است که »صندوق بین المللی پول« میزان افت تولید ناخالص داخلی کل اقتصادهای 

نوظهور جهان را 3 درصد پیش بینی کرده است.
اث��رات ویران کننده اقتصادی و اجتماعی بح��ران کرونا در آمریکای التین، وقتی 
دردناک تر می شود که بدانیم اقتصاد این منطقه در دو دهه نخست قرن حاضر نیز 
عملکرد ضعیفی داشته است. در طول دو دهه گذشته سرمایه گذاران همواره امیدوار 
بوده اند که اقتصاد کشورهای آمریکای التین نیز همچون دیگر اقتصادهای نوظهور 
جهان در مسیر شکوفایی گام بردارند، اما در نهایت همه این امیدها تبدیل به یأس 
شد و اینک با شیوع بیماری کرونا حتی دستاوردهای کوچک منطقه آمریکای التین 

طی این دو دهه نیز در حال از دست رفتن است.
اگرچه اقتصاد کش��ورهای منطق��ه آمریکای التین چندان همگن نیس��ت، اما 
ویژگی های مش��ترکی در اقتصاد این کش��ورها وجود دارد که موجب ش��ده است 
کش��ورهای این منطقه جزو آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر بحران کرونا 
باشند. در برخی کش��ورهای منطقه محدودیت های سختگیرانه ای به اجرا درآمده 
است. به عنوان مثال، دولت پرو در اقدامی عجیب کلیه معادن این کشور را تا اطاع 
ثانوی تعطیل کرده اس��ت؛ این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بخش معدن، 
مهم ترین بخش اقتصاد پرو به شمار می رود و این یکی از دالیلی است که »صندوق 
بین المللی پول« نرخ رشد اقتصادی پرو در سال جاری میادی را منفی 14درصد 

پیش بینی کرده است.

از الف زنی پوپولیست ها تا سیاست زدگی اقتصاد
در عین حال، وجود شهرهای بزرگ و متراکم از یک سو و نرخ باالی فقر و اشتغال 
عمده جمعیت منطقه در بخش غیررسمی اقتصاد باعث شده است که از اثربخشی 
محدودیت های در نظر گرفته شده برای مهار ویروس کرونا در آمریکای التین کاسته 
شود. بزرگ بودن اقتصاد غیررسمی در منطقه آمریکای التین و ضعف دولت های این 
منطقه، دسترسی خانوارها و کسب وکارها به حمایت های دولتی را محدود کرده و 
روند نزولی اقتصاد منطقه را شدت بخشیده است. عاوه بر این، الف زنی پوپولیست ها 
و شنیده نش��دن صدای کارشناس��ان در بزرگ ترین اقتصادهای منطقه، بر شدت 
مش��کات افزوده است. شرایط اقتصادی ناپایدار کشورهای منطقه آمریکای التین 
پیش از آغاز بحران کرونا، نقش مهمی در تشدید اثرات کرونا بر اقتصاد این منطقه از 
جهان داشته و بسیاری از کشورهای آمریکای التین با گام هایی لرزان وارد دهه سوم 
قرن حاضر شدند. نرخ رشد اقتصادی منطقه آمریکای التین )بدون در نظر گرفتن 
ونزوئا که اقتصادش در سال های اخیر سقوط فاجعه باری را تجربه کرده است( در 
سال های 2018 و 2019 به ترتیب 1.8 و 0.8 درصد بوده است. در آغاز سال جاری 
میادی یعنی حتی پیش از شیوع ویروس کرونا در آمریکای التین، اقتصاد آرژانتین 
و مکزیک وارد رکود شده بود و اقتصاد بسیاری از کشورهای منطقه از جمله برزیل 
که پس از پشت سر گذاشتن بحران های سیاسی و اقتصادی در سال های 2015 و 

2016 در حال تجدید قوا بود، در شرایط شکننده ای قرار داشت.
ب��ا ورود ب��ه هزاره جدی��د، جهش خیره کنن��ده فرصت های س��رمایه گذاری در 
اقتصاده��ای نوظه��ور جهان نیز آغاز ش��د، تجارت بین المللی با تصاعد هندس��ی 
رش��د کرد، قیمت کاالهای خام به  ش��دت افزایش یاف��ت و اقتصادهای نوظهور و 
درحال توس��عه با اعتمادبه نفس بیشتری در عرصه های جهانی ظاهر شدند. در دهه 
نخست قرن بیس��ت ویکم، س��رانه درآمد واقعی )برمبنای برابری قدرت خرید( در 
اقتصادهای نوظهور با نرخ اعجاب آور 4.6 درصد در س��ال رش��د کرد که این رقم 4 
برابر نرخ رش��د ساالنه اقتصادهای پیشرفته جهان بود. به نظر می رسید که شکاف 
درآمدی بسیار بزرگی که در قرن بیستم بین کشورهای پیشرفته و سایر کشورهای 
جهان ش��کل گرفته بود، در قرن جدید بسته خواهد شد. اما آمریکای التین در دو 
دهه اخیر نشان داده که از این جهش خیره کننده جا مانده است. در دهه اول قرن 
جاری نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه آمریکای التین به  طور متوسط 
1.9درصد در سال بود و در دهه دوم نیز این رقم به تنها 0.5درصد در سال رسید، 
یعنی بسیار کمتر از نرخ رشد اقتصادهای نوظهور جهان و حتی کمتر از نرخ رشد 
اقتصادهای پیش��رفته. به جز مکزیک، کمتر کش��وری در منطقه آمریکای التین از 
فرصت های س��رمایه گذاری در حد دیگر اقتصادهای نوظهور جهان برخوردار بوده 
است. اگرچه پس از بحران بدهی و تورم نجومی دهه های 1980 و 1990 میادی، 
کیفیت حکمرانی )به ویژه در حوزه اقتصاد کان( در کش��ورهای آمریکای التین به 
میزان قابل توجهی بهبود یافته اس��ت، اما معضاتی همچون فساد، جرم و نوسانات 
سیاسی باعث شده است که جذابیت این کشورها برای سرمایه گذاران کمتر از سایر 

اقتصادهای نوظهور جهان باشد.
اقتصاد آمریکای التین در تکاپوی آینده

آمریکای التین که در سال های اخیر خطر دچار شدن به یک بحران بدهی جدید 
را کاما احساس می کرده، تاکنون موفق شده است از این بحران دوری کند. خطوط 
س��واپ ارزی »فدرال رزرو« )بانک مرکزی آمریکا( برای مکزیک و برزیل، آنها را در 
برابر مش��کات ناشی از کمبود دالر ایمن ساخته است. خطوط اعتباری »صندوق 
بین المللی پول« برای شیلی، کلمبیا، مکزیک و پرو نیز فشار بر اقتصاد این کشورها را 
کاهش داده است. بانک های مرکزی کشورهای آمریکای التین توانسته اند با کاهش 
نرخ بهره، نوعی تکیه گاه برای اقتصاد این کشورها در برابر آسیب های اقتصادی ناشی 

از شیوع ویروس کرونا بسازند، بدون اینکه موجب فرار سرمایه شوند.

با این حال، به هیچ وجه نمی توان این واقعیت را انکار کرد که حتی س��الم ترین 
اقتصادهای منطقه آمریکای التین نیز باید مسیر بسیار سختی را برای بازگشت به 
حالت نرمال طی کنند. »صندوق بین المللی پول« نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
منطقه آمریکای التین در سال 2021 میادی را 3.7 درصد پیش بینی کرده است 
که در مقایس��ه با نرخ رش��د پیش بینی ش��ده برای کل اقتصادهای نوظهور جهان 
)5.9درصد( رقم چندان قابل توجهی محسوب نمی شود. از سوی دیگر، اگر ویروس 
کووید-19 در آینده نزدیک مهار نش��ود، بسیار بعید است که این پیش بینی ها در 
سال آینده محقق شوند. عاوه بر این، دستاوردهای آمریکای التین در زمینه کاهش 
نابرابری و فقر اکنون در معرض خطر اس��ت؛ چنانچه »بانک جهانی« هش��دار داده 
اس��ت که تعداد افراد زیر خط فقر در آمریکای التین ممکن اس��ت در سال جاری 
میادی 23 میلیون نفر افزایش یابد و به نظر نمی رسد که سیاست های دولت های 
منطقه کمکی به رفع این مشکات کند. در سال گذشته کشورهای بولیوی، شیلی، 
کلمبیا و اکوادور شاهد شکل گیری اعتراضات خیابانی گسترده بودند و اکنون نظام 
سیاس��ی این کشورها ممکن اس��ت بیش از پیش تحت فشار اعتراض مردمی قرار 
گیرد. به  طور کلی، بحران کووید-19 برای آمریکای التین یک شوک دوطرفه است: 
یک تراژدی دردناک به خودی خود و یک پایان قطعی بر فرصت رش��دی که این 
منطقه نتوانس��ت در دو دهه اخیر از آن اس��تفاده کند. آینده اقتصادی و اجتماعی 
آمریکای التین به این امر بس��تگی دارد که مردم منطقه بپذیرند که در آینده نیز 
فرصت های دیگری پی��ش روی آنها قرار خواهد گرفت و البته دولت های آمریکای 

التین باید تاش بیشتری برای بهره گیری از این فرصت ها انجام دهند.
اقتصاد مصر تعطیلی خود را تعطیل کرد

در همین حال و به موازات گس��ترش ویروس کووید-19 در جهان، مصر ابدا به 
اندازه  کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مسئله تعطیلی را جدی نگرفته و اقتصاد 
این کشور همچنان فعال است و اتفاقا آمارهای ابتا و مرگ و میر کرونا در این کشور 
به نسبت جمعیتش اصا بد نیست. با این حال، آسیب دیدن منابع ارزی این کشور 

آفریقایی باعث شده که کل اقتصاد نتواند از آسیب دور بماند.
به گفته »اکونومیست«، هرگز فرصتی برای فاصله گذاری اجتماعی در شهر قاهره 
پدید نیامد؛ قاهره ای که از بسیاری از کشورهای جهان پرجمعیت تر است. اتوبوس ها 
تا سقف پر از مسافرانی می شوند که نیمی از بدن شان از در اتوبوس بیرون قرار دارد. 
میلیون ها نفر در بخش هایی غیررس��می زندگی می کنن��د و خیابان ها آنقدر تنگ 
هستند که یک ماشین به سختی از آنها عبور می کند. البته مصر برخاف بسیاری 
از دیگر کشورهای عرب، به دنبال این هم نبوده است که یک تعطیلی بسیار سفت 
و سخت اعمال کند. شکلی از حکومت نظامی در شب وجود دارد و اماکن شلوغی 
همچون رستوران ها و کافه ها تعطیل شده اند. با این حال، بخش حمل و نقل عمومی 
فعال اس��ت و کارخانه ها کار می کنند و مغازه ها هم دست کم در ساعات محدودی 
باز هستند. تا این جای کار که مصر از بیماری کرونا تا حدی فرار کرده است. بیش 
از 20 هزار نفر در این کشور یکصد میلیون نفری به کرونا مبتا شده اند که نسبت 
به بس��یاری از کشورهای جهان اصا وضعیت بدی به حس��اب نمی آید. داده ها به 
م��ا می گویند که دولت این کش��ور تنها از چیزی در ح��دود 30 هزار نفر در طول 
هفته آزمایش می گیرد. به بعضی از مصری ها که تست شان مثبت شده، گفته اند که 
خویشاوندان شان مورد تست قرار نمی گیرند، مگر آنکه عائم بیماری را از خود نشان 
دهند. نرخ مرگ ومیر کرونایی این کش��ور به ازای جمعیت نیز پایین تر از بس��یاری 
کشورهای عرب ثروتمند حاشیه خلیج فارس است و در این بین کشورهایی چون 

بحرین هم حضور دارند که آمار بسیار بدتری دارند.
البته اینکه مصر خیلی تعطیلی را جدی نگرفته، باعث نشده است که این کشور 
بح��ران اقتص��ادی را تجربه نکند. برای مثال، بخش خصوصی این کش��ور در حال 
س��قوط آزاد است: ش��اخص مدیران خرید از رقم 44.2 در ماه مارس به عدد 29.7 

در ماه آوریل رس��ید و این در حالی اس��ت که قرار گرفتن عدد ش��اخص زیر 50  
نشان دهنده افت اقتصادی است. همچنین سفارش صادرات با سرعت بیشتری افت 
کرده و منابع بزرگ ارز خارجی به طور مش��خص آس��یب بیشتری از این کسادی 
اقتصادی می بینند. ش��هروندان این کشور که سال ها تجربه فرازونشیب سیاسی و 
دوران ریاضت داش��ته اند حاال وضعیت بدتری ه��م پیدا کرده اند. دولت مصر منابع 
کافی برای رسیدگی به این مسئله را نداشته و به دنبال کمک های بین المللی است. 
شاید مصر اولین کشور باشد، ولی جهان عربی که نفت ندارد، دیر یا زود این مسائل 

را تجربه می کند.
صنعت توریسم مصر زیر تیغ کرونا

اولین صنعتی که در مصر آسیب دید، صنعت توریسمی بود که از هر 10 مصری 1 
نفر را به استخدام خود درآورده بود. توریست های خارجی سال گذشته 13 میلیارد 
دالر را وارد این کشور کردند که چیزی در حدود 5درصد تولید ناخالص داخلی این 
کشور را تشکیل می داد. حاال که فرودگاه ها از ماه مارس تعطیل شده اند، این درآمد 
به حدود صفر رسیده است. »ایجیپت ایر«، شرکت هوایی ملی مصر امید داشت که 
از ماه ژوئن پروازهای خارجی را از سر بگیرد، اما دولت این کشور تعطیلی فرودگاه ها 
را تمدید کرد. هتل هایی که به شدت نیازمند پول هستند، فضای خود را بازگشایی 
کرده اند و حداکثر 25درصد فضای خود را با توریست های داخلی می توانند پر کنند، 

که البته این توریست ها خیلی کمتر از توریست های خارجی پول خرج می کنند.
نگرانی اصلی البته مربوط به 3.4 میلیون مصری است که خارج از این کشور کار 
می کنند. پول هایی که این افراد به مصر می فرستند، باعث شده است که این کشور از 
این حیث در سال 2019 میادی در رتبه پنجم قرار بگیرد و با دریافت 27 میلیارد 
دالر پول از این منابع، 9درصد از تولید ناخالص داخلی خود را تامین کند. البته هنوز 
نمی توان به شکلی دقیق سخن گفت، اما »بانک جهانی« تخمین زده است که چنین 
پول هایی در س��طح جهان در سال جاری میادی افتی 20درصدی متحمل شوند. 
بیش از نیمی از مصری هایی که در خارج از این کشور کار می کنند، در دولت های 
نفتی حاشیه خلیج فارس حضور دارند و این کشورها هم به خاطر پایین آمدن قیمت 
نفت، به شدت درگیر کاهش دستمزد و تعدیل نیرو هستند. به  طور کلی، مصر به 
دنبال کمک »صندوق بین المللی پول« است و این در حالی است که همسایه های 

این کشور نیز در صف ایستاده اند.

گزارش »اکونومیست« از بازخورد کرونا در اقتصاد جهانی

وقتی ویروس یقه اقتصاد را رها نمی کند
ایمان ولی پور

IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان



فرصت امروز: ش��اخص بازار س��رمایه در حالی در سقف تاریخی خود 
قرار گرفته اس��ت و کماکان به رشد خیره کننده خود ادامه می دهد که 
بررس��ی ها نشان از رشد 326درصدی 30 شرکت بزرگ بورس تهران از 
ابتدای س��ال تا پایان هفته سوم تیرماه دارد. این بازدهی 326درصدی 
در حالی اس��ت که ش��اخص کل بورس در همین دوره زمانی، رش��دی 
240درصدی داشته اس��ت. همچنین ارزش بازار این 30 شرکت بزرگ 
بورس در تاری��خ 21 تیر 1399 برابر با 4077 هزار میلیارد تومان بوده 
که مجموع سهم این شرکت ها از کل ارزش بازار همه شرکت های بورس 
و اوراق بهادار تهران در همین روز حدود 60درصد اس��ت. همانطور که 

اش��اره شد، شاخص 30 ش��رکت بزرگ بورس��ی طی 113 روز نخست 
امس��ال )منتهی به 20 تیر 1399( رشد 326درصدی داشته، در حالی 
که رشد شاخص کل بورس در همین بازه زمانی 240درصد بوده است. 
اما میانگین بازدهی 326درصدی این 30 شرکت بزرگ بورسی در 113 
روز نخست امسال در حالی است که هفت شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
پاالیش نفت بندرعباس، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان، ش��رکت ملی 
صنایع مس ایران، صندوق س��رمایه گذاری بازنشس��تگی کشور، شرکت 
ف��والد مبارکه اصفه��ان و پاالیش نفت تهران، بازدهی بیش��تری از این 
میانگین داش��ته اند. در واقع، این هفت شرکت یادشده بازدهی بیش از 

326درصدی )میانگین بازدهی 30 شرکت بزرگ( را کسب کرده اند. در 
این میان، باالترین بازدهی در این دوره زمانی متعلق به شرکت پاالیش 
نف��ت اصفهان با رقم 495درص��د و کمترین بازدهی نیز متعلق به ایران 

خودرو با رقم منفی 52درصد است.
همچنین طبق گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، از میان 
این 30 شرکت بزرگ بورسی در تاریخ مذکور، سهام شناور 21 شرکت 
کمتر از 20درصد اس��ت، به طوری که بیش��ترین سهم سهام شناور در 
میان این ش��رکت ها مربوط به بانک پاسارگاد با سهم شناور 39درصدی 

و شرکت ملی صنایع مس ایران با سهم شناوری 33درصدی است.

وضعیت ۳۰ شرکت بزرگ بورس و اوراق بهادار تهران در تاریخ 2۱ تیرماه ۱۳99

نگاهی به عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ بورس تهران از ابتدای سال تاکنون

صدرنشینان بورس

مدیریت نقدینگی و اجرای سیاس��ت های ضدتورمی از جمله مس��ائل 
مهمی اس��ت که اقتصاددانان و متولیان بخش پولی و مالی کشور بر آن 
تاکید دارند؛ بر این اس��اس بانک مرکزی ب��ه عنوان متولی این حوزه با 
ترسیم برنامه هایی، گام نخست خود را در سه جهت از دو هفته گذشته 
آغاز کرده اس��ت که شامل افزایش نرخ س��ود اوراق بدهی، سود گواهی 

سپرده بلندمدت و سپرده های بانک ها نزد این بانک است.
به گ��زارش ایرناپاس، بازارهای دارایی به دلی��ل افزایش نقدینگی و 
مهم تر از آن، داغ ش��دن پول )س��رعت گرفتن گردش پول( در وضعیت 
هش��دارآمیزی قرار دارد؛ تا جایی که بس��یاری از کارشناسان نسبت به 
تعل��ل بانک مرکزی در اجرای سیاس��ت های انقباض��ی اظهار تعجب و 
نارضایتی می کردند. زیرا در ش��رایطی که اقتص��اد با انتظارهای تورمی 
و افزایش گردش پول مواجه می ش��ود، این بانک مرکزی است که وارد 
میدان عمل ش��ده و با اقدامات ثبات ساز خود اقتصاد را بر محور تعادل 

برمی گرداند.
در ح��ال حاض��ر یکی از معلول های رش��د نقدینگی و س��رعت گیری 
گ��ردش پ��ول در بازارهایی همچون ارز و مس��کن اس��ت. از همین رو، 
اقتصاددانان انتظار داشتند بانک مرکزی با اجرای سیاست های انقباضی 
ب��ه جمع آوری نقدینگی بیقرار گام بردارد، اما برعکس ش��اهد نرخ بهره 

منفی 15درصد و کاهش اوراق بدهی به  جای افزایش آنها بودیم.
از همی��ن رو، س��رمایه ب��رای مقصد گزی��دن در جایی پرس��ودتر به 
بازارهایی همچون مس��کن و ارز رفته اس��ت. آمارها نش��ان می دهد اگر 
کسی در سال 1396 سپرده ریالی  معادل 60 دالر در بانک قرار می داد، 
در حال حاضر به 19 دالر کاهش یافته بود. این روند س��بب ش��ده که 
رش��د حجم پول نسبت به شبه پول به شدت افزایش یابد؛ به بیان دیگر، 
ش��به  پول در بانک ها که معادل همان س��پرده های بلندمدت اس��ت، در 
حال تبدیل به س��پرده های کوتاه مدت اس��ت و این ب��ه معنای گردش 
نقدینگی از بانک ها در میان دیگر بازارهای دارایی و بیش��تر بازار سهام 

است.
این مس��ئله در درجه نخست موجب جهش بسیار بلند قیمت سهام و 

به  دنبال آن س��رریزی به دیگر بازارها خواهد ش��د که تورم در بازارهای 
کاالیی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که در نامه 25 اقتصاددان 
نسبت به آن هشدار داده شد. از همین رو، رئیس کل بانک مرکزی ورود 
ای��ن بانک برای ایجاد تع��ادل پولی در اقتصاد را از سیاس��ت های مهم 
خود اعام کرده اس��ت. به گفته همتی آنچه که قرار اس��ت در آینده در 
دس��تور کار قرار گیرد، هدف گذاری و کنترل تورم از طریق کنترل سود 
کوتاه م��دت و کنترل نقدینگی با تمرکز بر عملیات بازار باز و نیز کنترل 
پایه پولی از طریق ضابطه مند کردن برداش��ت بانک ها و بدهی دولت به 

بانک مرکزی است.
البته گام ابتدایی این اقدام ها در هفته گذش��ته برداش��ته ش��د. بانک 
مرک��زی 10 تیرماه با اعام افزایش  7.3درصدی نقدینگی در چهار ماه 
ابتدایی امس��ال که این نهاد پولی دلیل آن را حمایت های انجام شده از 
خانوارهای آس��یب دیده از کرونا اعام کرده، نوشته است: بانک مرکزی 
حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحول های متغیرهای پولی و 
اعتباری را مستمر رصد و نظارت می کند و با بهره گیری از ظرفیت های 
جدید ایجادش��ده در حوزه سیاست های پولی و عملیات بازار باز، نسبت 
به هدایت متغیرهای پولی و نرخ س��ود در مسیر موردنظر در چارچوب 

هدف تورمی خود اقدام می کند.
در این زمینه می توان به زمینه س��ازی مناس��ب بان��ک مرکزی برای 
عرض��ه و فروش اوراق بدهی دولت��ی از طریق کارگزاری این بانک و نیز 
اقدام اخیر بانک مرکزی درخصوص اعام نرخ س��پرده پذیری از بانک ها 
در سطح 10درصد و در ادامه افزایش آن به سطح 12درصد اشاره کرد.
افزای��ش نرخ س��ود اوراق بده��ی: در هفته اخیر س��ود اوراق در یک 
روند افزایش��ی در بازار بدهی قرار گرفت. در آخرین حراج در بازار بین 
بانکی که 17 تیرماه برگزار ش��د، س��ود اوراق با سررسید 4 ساله با 0.7 
درصد رشد به 18.2 درصد رسید. بازدهی اوراق 2 ساله نیز با رشد نیم 
درصدی همراه ش��د. پیش از آن نیز بانک مرکزی در حراج اوراق بدهی 
دولتی، چهارشنبه چهارم تیرماه امسال با فروش 3 هزار و 400 میلیارد 
تومان اوراق »اراد36« با نرخ بازده تا سررس��ید 16.5درصد و 2.6 هزار 

میلی��ارد توم��ان اوراق »اراد34« با نرخ بازده تا سررس��ید 17.5 درصد 
موافق��ت کرد بنابراین در این دو هفته، دو بار نرخ فروش اوراق در بازار 
بدهی افزایش داده ش��د، تا از این طریق بانک مرکزی سیاست انقباضی 

خود را با سرعت بیشتری به اجرا درآورد.
افزایش نرخ اوراق گواهی: در اقدامی دیگر در 18 تیرماه، بانک مرکزی 
با مجوز افزایش حجم اوراق گواهی س��پرده ب��ا نرخ 18درصد، موافقت 
و اعام کرد: با افزایش انتش��ار گواهی س��پرده عام 18درصدی توس��ط 
بانک ها موافق بوده و سقف انتشار »گواهی سپرده عام بانک ها« در سال 
جاری تا 31 شهریورماه امسال، حداکثر به میزان 20درصد سپرده های 
بلندمدت آنها در پایان اسفندماه 1398 خواهد بود. به گفته کارشناسان 
این اقدام بانک مرکزی به منزله ارائه س��یگنالی برای افزایش نرخ سپرده 

بانکی بوده است.
افزای��ش نرخ بهره س��پرده بانکی نزد بانک مرک��زی: بانک مرکزی با 
هدف کنترل انتظارهای تورمی، در جلس��ه 12 تیرماه خود، نرخ س��ود 
سپرده گذاری بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی 
را ب��ا یک واحد درصد افزایش به 13درصد رس��اند. ای��ن بانک با اعام 
اینکه نرخ تورم از تورم هدف اعام ش��ده )22درصد( فاصله دارد، افزود: 
بر این اساس، هیأت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و 
بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنجشنبه 12 تیرماه، 

ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.
بر این اس��اس، هیأت عامل بانک مرکزی براس��اس مواد )6( و )11( 
دس��تورالعمل »عملیات بازار ب��از و اعطای اعتبار در قب��ال اخذ وثیقه 
توس��ط بانک مرکزی«، نرخ سود س��پرده گذاری بانک ها و مؤسسه های 
اعتب��اری غیربانک��ی نزد بان��ک مرکزی را با یک واح��د درصد افزایش، 
13درص��د تعیین کرد. ای��ن تصمیم با هدف کاه��ش دامنه داالن نرخ 
س��ود و هدایت نرخ تورم به س��مت نرخ تورم هدف اتخاذ شد. نرخ سود 
اعتبارگیری بانک ها از بانک مرکزی 22درصد است. پیش از این موضوع 
هیأت عامل بانک مرکزی در روز چهارش��نبه چهارم تیرماه، کف داالن 

نرخ سود را از 10 به 12درصد افزایش داده بود.

از افزایش نرخ سود اوراق بدهی تا افزایش نرخ اوراق گواهی سپرده

نقشه بانک مرکزی برای کاهش تورم

یادداشت

 مسیر حرکت نقدینگی
چگونه قابل اصالح است؟

یکی از ریش��ه های اصلی چالش های اقتص��ادی ایران که عمدتا 
در زمینه قیمت ها رقم خورده، ناش��ی از رش��د نقدینگی است. آمار 
س��ال گذشته نشان می دهد که 28 درصد رشد نقدینگی داشته ایم 
و بیش از 2400 ه��زار میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایران 
ب��وده که بخش��ی از این میزان نقدینگی، س��رگردان اس��ت و بین 
بازارهای دالر، طا، س��که، مس��کن و... جابه جا ش��ده است. نسبت 
نقدینگ��ی به تولید ناخالص داخلی تقریبا 110درصد بوده، درحالی 
که رش��د اقتصادی و سرمایه گذاری کشور منفی بوده است. شرایط 
موجود و افزایش 30درصدی نقدینگی در اس��فندماه نشان می دهد 
که امس��ال نی��ز تورم باالی��ی را تجربه خواهیم کرد. گرچه ش��اید 
آقای همتی به  عنوان رئی��س کل بانک مرکزی تورم 20درصدی را 
هدف گذاری کرده باشد اما واقعیت های اقتصادی ایران، آن را نشان 
نمی دهد. میانگین رشد نقدینگی در 40 سال اخیر 20 تا 25درصد 
و رش��د اقتصادی 4درصد بوده که این موضوع نشان می دهد رشد 
اقتصادی کش��ور متناسب با رشد نقدینگی نبوده است. عمده خلق 
نقدینگ��ی در نظ��ام بانکی از دهه 80 به بعد انجام  ش��ده و بانک ها 
برای حل مسئله ناترازی منابع خود دست به خلق نقدینگی زده اند. 
بانک ها برای اینکه بتوانند س��ود سپرده های گذشته خود را بدهند، 
با پیش��نهاد نرخ های س��ود باال اقدام به جذب س��پرده گذار جدید 
کرده اند و همین عامل موجب ش��د که دس��ت به خلق نقدینگی و 

رقابت برای افزایش نرخ سود بزنند.
البته باید این موضوع را در نظر داش��ت که نقدینگی هم می تواند 
متغی��ر خوب و هم بد باش��د. اگر س��اختارهای اقتصادی به نحوی 
باش��د که نقدینگی را هضم کند می تواند به تحرک بیشتر اقتصاد، 
توس��عه، تولید و درنهایت رونق اقتصادی کمک کند، درست مانند 
خ��وردن غذا ک��ه در صورت هضم درس��ت می تواند موجب تحرک 
اندام های داخلی بدن ش��ود. اما اگر س��اختار اقتص��ادی نتواند این 
نقدینگ��ی را هضم کند، می تواند به تورم در بازارهای مختلف دامن 
بزند، بنابراین تا زمانی که رشد نقدینگی ما با رشد تولید همخوانی 
و هماهنگی نداش��ته باش��د ما درگیر تورم در حوزه ها و دارایی های 

مختلف خواهیم شد.
علت اینکه س��اختارهای اقتصادی ایران تورم زا شده و کارآمدی 
الزم را ن��دارد، این اس��ت که رش��د نقدینگی جذب اقتصاد نش��ده 
و هم��واره در بازارهای موازی جریان داش��ته و ای��ن موضوع تورم 
در بازاره��ا و دارایی ه��ای مختلف را به وجود آورده اس��ت. یکی از 
راهکاره��ای جلوگیری از افزایش نرخ ت��ورم، خاموش کردن موتور 
تولید نقدینگی در اقتصاد کش��ور است. اگر با همین وضعیت، رشد 
نقدینگی ادامه داش��ته باشد نسبت نقدینگی به تولید به عدد 130 
درصد در پایان س��ال جاری خواهد رس��ید که ای��ن موضوع باعث 
خواهد ش��د که نقدینگ��ی به جای یک عامل مثب��ت به یک عامل 

مخرب ایجادکننده تورم تبدیل شود.
رش��د نقدینگی در تم��ام این س��ال ها منجر به تولی��د، افزایش 
سرمایه گذاری و افزایش عرضه کل اقتصاد نشده، بلکه موجب مازاد 
تقاضا در اقتصاد ش��ده است، یعنی نقدینگی به دست مردم رسیده 
ولی این عرضه متناس��ب با تقاضا نبوده است. مازاد تقاضا هم عامل 
اصل��ی تورم در اقتصاد اس��ت و به یکی از بازارها س��رایت می کند. 
روزی بازار ارز، طا و در مقطعی خودرو یا بازار سرمایه را دگرگون 
می س��ازد. زمانی می توان دید مثبتی به نقدینگی داشت که موجب 
رش��د سرمایه گذاری و به تبع آن، رشد تولید در اقتصاد کشور شود. 
ضری��ب فزاین��ده نقدینگی هم اکنون به حدود 7 رس��یده و این در 
حالی اس��ت که تا قبل از س��ال 1390 این ضری��ب فزاینده 4 بود. 
ضری��ب فزاینده نقدینگی 7 یعنی اینکه هر یک تومان نقدینگی که 
سیس��تم بانکی خلق می کند در پایان س��ال 7 برابر می شود و به 7 

تومان می رسد.
بنابراین ابتدابه ساکن باید به این سؤال پاسخ داده شود که اقتصاد 
ایران برای رشد س��رمایه گذاری و تولید به چقدر نقدینگی نیازمند 
اس��ت تا متناسب با آن نقدینگی ایجاد ش��ود. ساختارهای اقتصاد 
کان باید به نحوی اصاح و طراحی ش��ود که این نقدینگی جذب 
س��رمایه گذاری شود. این شیوه می تواند عرضه کل را افزایش دهد. 
هر چقدر عرضه کل افزایش یابد، می تواند تقاضا را پوش��ش دهد و 
جلوی مازاد تقاضا را بگیرد و به رش��د تولید و سرمایه گذاری منجر 
ش��ود. در چنین برهه ای، برنامه ریزی ه��ای کان مدیران اقتصادی 
ما باید طوری طراحی ش��ود که رش��د نقدینگی متناس��ب با رشد 
اقتص��ادی را هدف گذاری کنند و به جریان نقدینگی جهت بدهند. 
باید بررس��ی شود که این نقدینگی به کدام بازارها وارد شده است. 
اصاحات باید در راس��تای ایجاد س��رمایه گذاری باشد تا در کشور 
فضای کس��ب وکار مساعد ش��ود و زمینه رقابت پذیری مهیا شود تا 

نقدینگی به سمت بخش های مولد در اقتصاد حرکت کند.
مهار بخش غیرمولد و ج��ذاب کردن بخش مولد، راهکار هدایت 
نقدینگی به س��مت تولید اس��ت. نقدینگی با زور و فشار به سمت 
جریان مولد حرکت نخواهد کرد. باید سیاس��ت گذاری ها به نحوی 
باشد که بخش غیرمولد تحت کنترل باشد و بسته شود. باید بتوانیم 
برای این بخش، ریس��ک باال ایجاد کنیم و سودآوری آن را کاهش 
دهیم. در مقابل، بخش مولد را سودآور کنیم و ریسک آن را کاهش 
دهیم و امنیت ایجاد کنیم تا جریان نقدینگی را که سال هاس��ت از 
بخش مولد به س��مت بخش غیرمولد حرکت ک��رده، تغییر دهیم، 
چراکه جری��ان فعلی موجب ایجاد س��وداگری در اقتصاد ش��ده و 
پیامدهای تورم زای خود را طی س��ال های متمادی به جا گذاش��ته 
اس��ت. باید بخش غیرمول��د و بازارهای س��وداگری مانند طا، ارز، 
مس��کن و واردات را با ابزارهای��ی مثل مالیات و تعرفه، غیرجذاب و 
پرریس��ک کرد و در مقابل، بخش مولد و تولید را با ابزارهایی مثل 
حمایت یارانه ای، کاهش مالیات و بهبود محیط کس��ب وکار، جذاب 
و کم ریس��ک کرد. همچنین برای جلوگیری از رش��د نقدینگی باید 
گام هایی برای حل نات��رازی بین بدهی ها و دارایی های نظام بانکی 
برداشته شود. اصاحات ساختاری باید طوری باشد که نقدینگی به 
جریان س��الم اقتصاد هدایت شود که این هم هنر مدیریتی اقتصاد 
کش��ور ب��رای اصاحات س��اختاری در بهبود فضای کس��ب وکار و 

سرمایه گذاری است.
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فرصت امروز: براي حل نوس��انات ارزي به ج��اي راهکارهاي موردي 
باید مشکات س��اختاری اقتصاد ایران را حل کرد. تورم مزمن از جمله 
مشکاتی اس��ت که ریشه بس��یاري از عدم تعادل ها و نوسانات قیمتی 
اس��ت. البته تورم مزمن خود ریش��ه در مسائلی نظیر عدم انضباط مالی 
دول��ت و کس��ري بودجه متوالی دولت ه��ا که پدیدآورنده رش��د باالي 
نقدینگی است، دارد. به اعتقاد کارشناسان، در چنین شرایطی سرکوب 
قیمت ه��ا و اعمال محدودیت هاي دس��توري بر ب��ازار ارز نتیجه اي جز 
آرام��ش مصنوعی در کوتاه مدت ندارد. همچنین س��رکوب قیمت ها در 
بلندم��دت موجب برهم زدن تعادل بازاره��ا به عنوان عامل بازدارنده اي 
براي رشد تولید می شود. در چنین شرایطی استفاده صحیح از ابزارهاي 
پول��ی و مالی به عنوان راهکاري بلندمدت براي اصاح س��اختار تأمین 
مالی بودج��ه دولت و مقابله با رش��د افسارگس��یخته نقدینگی توصیه 

می شود.
اس��تفاده از ظرفی��ت بازار بدهی ب��راي تأمین مالی دول��ت، واگذاري 
دارایی ه��ا و طرح هاي عمرانی دولت به بخ��ش خصوصی، فروش اموال 
مازاد بانک ها، اصاح نرخ س��ود س��پرده گذاري، استفاده از ظرفیت هاي 
بازار س��رمایه و توسعه ابزارهاي آتی مبتنی بر دارایی هاي فیزیکی )ارز، 
طا و س��ایر فلزات گرانبها( از جمله راهکارهاي ممکن پیشرو است. در 
همین راستا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به عنوان بازوی 
پژوهش��ی وزارت صمت، پنج پیشنهاد برای عبور از شرایط کنونی، حل 
مش��کات ارزی بخش تولید و س��اماندهی بازار بی ثبات ارز ارائه کرده 

است:
در ش��رایط اقتصادي نرمال، دخالت مس��تقیم دولت براي تعیین نرخ 
ارز در بازار پیش��نهاد نمی شود. در ش��رایط تحریمی نیز به تدریج باید 
از روند دخالت مس��تقیم دولت کاسته شود و سازوکارهایی فراهم شود 
تا نظام بازار به س��مت رقابتی ش��دن حرکت کند. چراکه تعیین قیمت 
برآمده از تعادل یک بازار سامان یافته معموال همراه با بیشترین کارایی 

و کمترین اتاف منابع است.
از ی��ک س��و، ارزبري تولید ملی باعث می ش��ود با افزای��ش نرخ ارز و 
لذا افزایش قیمت کاالهاي س��رمایه اي و واسطه اي وارداتی هزینه تولید 
داخلی افزایش یابد. از س��وي دیگر، اجراي کارآمد سیاست تعیین نرخ 
ارز ترجیح��ی نیازمند صرف هزینه و انرژي قاب��ل توجهی براي نظارت 
اس��ت. ل��ذا براي شناس��ایی و اولویت بن��دي صحیح م��وارد مصرف ارز 
ترجیحی، بررسی جامع اطاعات مربوط به تولیدکنندگان، عاملین بازار 

ارز و نیروهاي اثرگذار بر آنها ضروري است.
در ش��رایط تحریم��ی و نااطمینانی بازارها، تولیدکنن��دگان عاوه بر 
مس��ئله تأمین ارز با مسائل مهم دیگري نظیر کندي روند ثبت سفارش 
کاال و نق��ل و انتقاالت بانک��ی و غیربانکی مواجه هس��تند. لذا در کنار 
تس��هیل موانع تعرفه اي و غیرتعرفه اي تج��ارت کاالهاي ضروري، اتخاذ 
سیاس��ت هاي اعتباري در راس��تاي تأمی��ن گردش س��رمایه موردنیاز 

بنگاه هاي تولیدي به گونه اي که  فس��اد رانت خواران و س��ودجویان در 
حاشیه اجراي سیاس��ت هاي تنظیمی به حداقل ممکن برسد، پیشنهاد 

می شود.
 گره زدن سیاس��ت هاي اصاح قیمت ها به سیاس��ت هاي تأمین رفاه 
اجتماع��ی )پرداخت ه��اي انتقالی دولت( موجب پیچیدگی بیش��تر امر 
سیاست گذاري می شود بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاري در هر 
یک از این دو حوزه به صورت جداگانه و با در نظر گرفتن ش��رایط ویژه 

هر یک از حوزه هاي مهم اقتصادي و اجتماعی انجام شود.
براس��اس تئوري برابري قدرت خرید، نرخ ارز متناسب با اختاف نرخ 
تورم داخل و خارج است، لذا به سیاست گذاران اقتصاد کان به خصوص 
نهاد بانک مرکزي به عنوان نهاد سیاست گذار پولی پیشنهاد می شود که 
براي حفظ ارزش پول ملی و جلوگیري از نوس��انات ش��دید نرخ ارز به 
جاي شیوه مدیریت دستوري به راهکارهاي کنترل تورم توجه بیشتري 
داش��ته باش��ند. نظارت صحیح بر رش��د نقدینگی، نرخ س��ود بانکی و 
سیاست هاي اعتباري از جمله موارد اساسی براي کنترل نرخ تورم است. 
همچنین براي حل مشکات ساختاري تورم باید راهکارهاي مقتضی در 
دس��تور کار قرار گیرد، چراکه در صورت حل مشکات پیش روي تولید 
)عدم دسترس��ی به تکنولوژي پیشرفته، بهره وري پایین عوامل تولید و 
مشکات تأمین مالی(، بین عرضه و تقاضاي داخلی تعادل بهتري برقرار 

شده و فشار براي افزایش قیمت ها کمتر می شود.
در ادامه این گزارش و در تش��ریح پیشنهادهای گفته شده نیز گریزی 
به وضعیت کنونی اقتصاد زده ش��ده و آمده اس��ت: براساس تئوري هاي 
علم اقتصاد، قیمت تعادلی کش��ف شده در بازار آزاد تحت شرایط رقابت 
کامل، می تواند حداکثر رفاه )ش��رایط بهینه »پارتو«( را ایجاد کند. این 
قیم��ت نمایانگر نقطه تاقی منحنی عرضه و تقاضاس��ت. از آنجا که در 
ش��رایط نرمال، شیب منحنی عرضه مثبت و شیب منحنی تقاضا منفی 
اس��ت و هر دو این منحنی ها نسبت به تغییرات نرخ، حساسیت نرمالی 
دارند. لذا به طور متعارف با افزایش قیمت، مقدار عرضه افزایش و مقدار 

تقاضا کاهش می یابد.
اما در ش��رایط تحریم و نااطمینانی بازارها، کش��ش )ش��یب( منحنی 
عرضه و تقاضاي بازار ارز بسیار متفاوت از وضعیت آنها در شرایط نرمال 
اقتصادي خواهد ش��د، یعنی افزایش نرخ ارز لزوما باعث افزایش عرضه 
ارز و کاهش تقاضاي ارز نخواهد ش��د و حت��ی در صورت وجود جریان 
س��فته بازي و انتظ��ارات تورمی )انتقاالت منحنی ه��اي عرضه و تقاضا( 
ممکن اس��ت در کوتاه مدت مقدار عرضه و تقاضا نسبت به تغییرات نرخ 
ارز خاف جهت مورد انتظار واکنش نش��ان دهند. در شرایط تحریمی، 
از یک سو به خاطر موانع ورود کاالهاي واسطه اي و سرمایه اي موردنیاز 
تولید و باالرفتن هزینه هاي تولید، امکان تولید رقابتی دش��وار می شود 
و حت��ی در صورت تحقق تولید محصوِل رقابتی داراي قابلیت عرضه در 
بازارهاي جهانی، باز هم به دلیل مش��کات نقل و انتقال ارز و کاالهاي 

صادراتی، حساس��یت منحنی عرضه نسبت به افزایش نرخ ارز بسیار کم 
اس��ت. از س��وي دیگر، به علت وابس��تگی زیاد مصرف و تولید داخل به 
کاالها و مواد اولیه خارجی، حساسیت منحنی تقاضاي ارز نیز نسبت به 
افزایش نرخ ارز بسیار کم است، بنابراین با توجه به شرایط اقتصاد ایران 
و ساختار عرضه و تقاضاي بازار ارز، انجام برخی اصاحات ساختاري در 
راس��تاي افزایش حساسیت سرمایه گذاري، تولید داخلی، صادرات و لذا 
عرضه ارز نسبت به افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش حساسیت تقاضا 
ب��ه تغییرات نرخ ارز از طریق شفاف س��ازي معامات بازار و بازنگري در 
سیاست هاي پولی و مالی و ایجاد ظرفیت هاي جدید براي تولید داخلی 

ضروري است.
ب��ا توجه به س��اختار تولید در اقتصاد ایران، افزای��ش نرخ ارز، تبعات 
مهمی بر قدرت خرید خانوارها دارد. اگر با دید جامع تري به عوامل مؤثر 
بر قدرت خرید مصرف کنندگان داخلی بنگریم، می توان اینگونه تفس��یر 
ک��رد که با افزایش نرخ ارز، قیمت ب��راي مصرف کنندگان داخلی هم از 
جان��ب افزایش قیم��ت کاالهاي وارداتی و هم از س��مت افزایش قیمت 
کاالهاي صادراتی تحت تأثیر ق��رار می گیرد. با افزایش قیمت کاالهاي 
واس��طه اي و س��رمایه اي وارداتی هزینه ه��اي تولید و قیم��ت افزایش 
می یابد. همچنین با افزای��ش قیمت ریالی صادرات، عرضه کاال در بازار 
داخلی کم می ش��ود و لذا قیمت ب��راي مصرف کنندگان داخلی افزایش 
می یاب��د. بنابراین دولت ها معموال سیاس��ت پرداخ��ت یارانه ارزي را به 
عنوان راهکاري براي حفظ قدرت خرید خانوارها اتخاذ می کنند، اما این 
روش مشکاتی نظیر رانت و نارضایتی فعاالن اقتصادي را به دنبال دارد.
به  عاوه، گاهی با وج��ود تخصیص و تأمین ارز با نرخ ترجیحی براي 
تنظیم بازار ارز، برخی از تولیدکنندگان داخلی که همواره با هزینه هاي 
ثابت مواجه هس��تند، به منظور جلوگیري از توقف در خط تولید مجبور 
به پرداخت هاي بیش��تر به واس��طه گران بازار ارز می شوند. زمانبر بودن 
فرآیند شناس��ایی و اولویت بن��دي متقاضیان دریاف��ت ارز ترجیحی، از 
جمله انتقاداتی اس��ت که به این شیوه سیاستی وارد می شود. همچنین 
مشکل پایین بودن گردش سرمایه در برخی بنگاه هاي تولیدي، موانعی 
را ب��راي دریافت مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز ترجیحی به وجود خواهد 

آورد.
نکته دیگر آنکه بعضا دش��واري هاي اج��را و پیچیدگی هاي نظارتی بر 
س��ر راه سیاس��ت تخصیص نرخ ارز ترجیحی، موجب شکل گیري موج 
اعتراض به این سیاس��ت و درخواست یارانه نقدي به جاي آن می شود، 
ام��ا باید توجه داش��ت که پرداخ��ت یارانه نقدي نیز خود با مش��کات 
عدی��ده اي همراه اس��ت. از جمله آنک��ه این گونه پرداخت ه��اي انتقالی 
مس��تقیم معموال موجب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم بیشتر می شود. 
همچنی��ن انتظاراتی را ب��راي دولت هاي آینده ایجاد می کند. مش��کل 
افزای��ش نقدینگ��ی از این ناحیه در صورتی ک��ه دولت هاي آینده نیز با 

کسري بودجه مواجه باشند، بیشتر و بیشتر خواهد شد.

کدام روش در شرایط تحریمی براي حمایت از تولید داخلی کارآمدتر است؟

سیاست گذاری تولید در شرایط تحریم
مسکن

مردم با فروش متری مسکن، خانه دار می شوند؟
چند روایت درباره پنجمین بورس ایران

فرصت ام��روز: راه اندازی بورس اماک و مس��تغات، موضوعی 
اس��ت که به تازگی از س��وی دولتمردان مطرح ش��ده و به گفته 
وزیر اقتصاد، 12 حوزه درگیر بورس مس��تغات هس��تند. در این 
بین، برخی از سازمان ها نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد 
فرمان امام، س��ازمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعام آمادگی 

کرده اند تا اماک خود را در این بورس قرار دهند. 
با افزایش قیمت و کاهش معامات مس��کن در بهار امسال، عزم 
دول��ت برای راه اندازی بورس اماک جدی تر ش��ده و حاال با اعام 
وزیر اقتص��اد، دولت به دنبال عرضه اماک م��ازاد دولتی در بازار 
مس��تقل اماک است. بورس اماک پنجمین بورس ایران به شمار 
م��ی رود و درباره راه اندازی آن دو س��ناریو وجود دارد؛ س��ناریوی 
نخس��ت، عرضه ام��اک در تابلو مس��تقلی در بورس کاالس��ت و 
سناریو دوم این است که یک بورس جدید به عنوان بورس مسکن 
راه اندازی ش��ود، گرچه به گفته کارشناس��ان هی��چ نمونه جهانی 

ندارد.
راه ان��دازی بورس اماک به تازگ��ی در گفت و گوی ویژه خبری 
س��یما مورد بررسی قرار گرفت و حسین ساح ورزی، نماینده اتاق 
بازرگانی در شورای عالی بورس در این باره گفت: راه اندازی بورس 
مستقل اماک و مس��تغات می تواند به تأمین مالی و تولید انبوه 
مس��کن با قیمت تمام شده مناسب، کمک کند. مطالعات بر روی 
اقتصاد کش��ورمان و بقیه کشورها، نش��ان می دهد که رابطه قوی 
میان متغیرهای کان اقتصادی و متغیرهای بخش مس��کن وجود 
دارد و از طرف دیگر حدود 120 رش��ته فعالیت با حوزه ساختمان 

ارتباط مستقیم دارند.
او ادامه داد: ش��اخص های مختلف نشان می دهد رونق در بخش 
س��اختمان با رونق یا رک��ود کل اقتصاد، ارتب��اط دارد و از طرفی 
موضوع مسکن برای مردم نه تنها اقتصادی بلکه موضوع اجتماعی 
اس��ت و دولت هم حجم انبوهی از ام��اک و طرح های نیمه تمام 
دارد ک��ه قرار بود آنها را برای بهره برداری و مولدس��ازی به بخش 

خصوصی واگذار کند.
به عقیده س��اح ورزی، راه اندازی بازاری به عنوان بازار اماک و 
مس��تغات می تواند امکان تأمین مال��ی از طریق صندوق پروژه ها 
ب��رای تکمیل طرح های نیمه تمام دولت را فراهم کند و از س��وی 
دیگر فرصتی برای مردم جهت پیش خرید در بس��تر شفاف است. 
به نظر می رس��د موضوع راه اندازی بورس اماک و مس��تغات در 
تحلیل های عامیانه به بورس مس��کن تقلیل داده ش��ده است، در 
حالی که این گونه نیس��ت و کارکردهای گوناگون بیش��تری دارد. 
اماک مسکونی و تجاری در ایران بیش از 80درصد خالص ثروت 
را تش��کیل می دهد و ب��ا توجه به تنوع کارکرده��ا در این بخش، 

بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.
نای��ب رئیس ات��اق ایران با بی��ان اینکه فروش متری مس��کن، 
ابزاری برای تأمین مالی طرح هاست، گفت: قرار است تعداد زیادی 
س��ازنده، طرح های متعدد انبوه س��ازی را تعریف کنند و سپس از 
طریق فروش متری، ش��فاف تأمین مالی شوند. این موضوع، عرضه 

و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد کرد.
همچنین محمد اسکندری، کارشناس بازار سرمایه با حضور در 
گفت و گوی ویژه خبری سیما با اشاره به اینکه بیش از دو سال از 
تهیه امیدنامه پیش فروش متری مس��کن در بورس کاال می گذرد، 
اما هنوز اجرایی نشده است، گفت: همچنین در بازار فرعی بورس 
کاال، اماک بانک ها و دولتی تبلیغ ش��دند، اما موفق نبود. صندوق 
زمین و س��اختمان هم وجود دارد که نوعی از صندوق های تأمین 
مال��ی طرح هاس��ت، اما به عل��ت مدلش، مش��کاتی دارد. به نظر 
می رس��د صرفه نداش��تن برای فرابورس و بازار بورس کاال، ش��اید 

یکی از علل پا نگرفتن بورس اماک و مستغات است.
او با انتقاد به اساس��نامه پیش��نهادی بورس اماک و مستغات 

گفت: این بورس با قوانین فعلی، مطابق نیست.
شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس نیز در ارتباط تلفنی در 
این برنامه گفت: ماهیت بورس اماک و مستغات، متفاوت خواهد 
بود و به این علت 5 هزار میلیارد تومان س��رمایه برای این بورس 
در نظر گرفتیم، زیرا به تأمین س��رمایه های تخصصی موردنیاز در 
حوزه مس��کن نیاز داریم و اکنون تنها تأمین سرمایه تخصصی در 

حوزه مسکن مربوط به بانک مسکن است.
چراغ��ی با تاکی��د بر اینکه ب��ه تأمین س��رمایه های متفاوت در 
حوزه مس��کن نیازمندیم، اف��زود: همه تاش ما این اس��ت که از 
منابع مالی س��هامداران، س��رمایه های تخصصی بخش مس��کن را 
تامی��ن کنیم و طرح ه��ای متفاوتی آغاز به کار ش��ود. می خواهیم 
ریل گ��ذاری جدیدی را در رابطه با صنعت س��اختمان انجام دهیم 
و همه تاش مان این اس��ت که از پلتفرم های موجود در ش��رکت 
س��پرده گذاری ب��ورس کاال و نرم افزارهای ب��ورس کاال و فرابورس 

استفاده کنیم.
ب��ه گفته چراغ��ی، طبق آیین نام��ه اجرایی، همه س��ازمان های 
وابس��ته به وزارت راه و شهرس��ازی و نهاده��ای قانونی می توانند 
زمی��ن خود را در این بورس عرض��ه کنند و به جای آن واحدهای 
س��رمایه گذاری دریافت کنند بنابراین مصوبات قانونی در این باره 

وجود دارد.
حسین عبده تبریزی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اگر 
گسترش بازار س��رمایه، منطقی نباشد مشکاتی به وجود می آید. 
بخش ساختمان بخش بزرگی از اقتصاد کشورمان است که در بازار 

سرمایه حضور فعالی ندارد.
ای��ن اقتصاددان افزود: همه محصوالتی که قرار اس��ت به عنوان 
بورس جدید اماک و مس��تغات تعریف شود موجود است و باید 
در دو بورس فعلی، شرکت های ساختمانی بیشتری پذیرفته شوند. 
اکنون صندوق های مستغات، بازار ثانویه اوراق رهنی و اوراق تسه 
)ورقه نوبت بانک مسکن( در بورس هایی وجود دارند که می توانند 

گسترش یابند.
او ب��ا بیان اینکه هیچ محصول جدی��دی که منطقی برای ایجاد 
بورس جدید باشد ارائه نشده است، گفت: آنها می گویند بورس های 

جدید، کم کاری کرده اند و بورس جدایی باید درست شود.
عبده تبریزی با اش��اره به اینکه بورس اماک و مس��تغات هیچ 
نمون��ه جهانی ندارد، گفت: بورس جدید نیاز به نظارت دارد ضمن 
اینک��ه نظارت ها در بورس ه��ای فعلی هم مش��کاتی دارد. نباید 

بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فرص��ت امروز: س��ازمان جهانی بهداش��ت اعام کرده اس��ت که فعا 
چش��م اندازی برای بازگشت به زندگی پیش از شیوع کرونا وجود ندارد. 
ای��ن اتفاق در تهران بیش از پیش خود را نش��ان داده اس��ت، چنانچه 
شهرداری تهران اعام کرده که محدودیت های یک هفته ای در پایتخت 
به دلیل کرونا اجرا می ش��ود. بر این اس��اس، همه دانش��گاه ها، مدارس، 
مدارس ش��بانه روزی، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، 
زبانس��راها و سایر آموزش��گاه ها و کتابخانه ها و همچنین سینما، تئاتر و 
مراکز مشابه، موزه و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های زنانه و 
سالن های زیبایی، مساجد و مصلی ها به مدت یک هفته تعطیل هستند.
براس��اس اعام س��ازمان پیش��گیری و مدیریت ش��هر ته��ران، این 
محدودیت ها به مدت یک هفته اعمال خواهد ش��د. همچنین برگزاری 
هرگونه مراس��م اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ها ممنوع اس��ت. 
باش��گاه های ورزش��ی پربرخورد، کافه، قهوه خانه و چایخانه، باغ وحش و 
شهربازی ها، مراکز تفریحی آبی، اس��تخرهای سرپوشیده و باشگاه های 
بدنس��ازی نیز براس��اس این دس��تورالعمل به مدت ی��ک هفته تعطیل 

خواهند بود.
در این راس��تا، س��خنگوی ش��ورای ش��هر، این محدودیت ها را فعا 
»حداقل��ی« توصیف کرده اس��ت. عل��ی اعطا دوشنبه ش��ب در توییتی 
از اعم��ال »محدودیت ه��ای حداقل��ی« در تهران خب��ر داد و گفت که 
مجموعه ای از محدودیت ها فعا به مدت یک هفته در تهران و شهرهای 
قرمز 10 اس��تان دیگر اعمال می ش��ود. سخنگوی ش��ورای شهر تهران 
نوش��ت: »باالخره قرار شد مجموعه ای از محدودیت ها فعا به مدت یک 
هفته در تهران و ش��هرهای قرمز 10 استان دیگر اعمال شود.« او البته 

این محدودیت ها را فعا »حداقلی« توصیف کرده است.
انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران نیز گفته که این تصمیمات 

در پی بررسی های علمی و کارشناسی ستاد مقابله با کرونا استان تهران 
و تأیی��د آن در کمیته انتظامی و اجتماعی و امنیتی س��تاد ملی مبارزه 
با کرونا اتخاذ ش��ده و ممکن است در صورت تشدید شیوع بیماری پس 
از یک هفته ش��اهد تمدید تعطیلی ها باش��یم، اما تصمیم گیری در این 
خصوص به میزان ش��یوع بیماری و تصمیم س��تاد مل��ی مقابله با کرونا 

مرتبط است.
محدودیت ه��ای یک هفته ای در تهران و 10 ش��هر قرمز کش��ور در 
ش��رایطی اعمال می شود که تا بیس��ت و چهارمین روز از تیرماه امسال 
و بنا بر اعام س��خنگوی وزارت بهداشت، با ابتای 2هزار و 521 بیمار 
جدید، تعداد مبتایان کرونا در ایران به 262 هزار و 173 نفر رسیده و 
آمار جان باختگان نیز مرز 13 هزار تن را پش��ت سر گذاشته است. البته 
ای��ن محدودیت های یک هفته ای در پایتخت و 10 ش��هر دیگر ش��امل 
محدودیت های اجتماعی اس��ت و هنوز خبری از تعطیلی کسب و کارها 
به مانند قبل نیس��ت. در این میان، بررس��ی ها نش��ان می دهد به دلیل 
آسیب های ناشی از ش��یوع کرونا در کسب و کارها، حدود 195میلیون 
نفر-ساعت از حجم س��اعت کار شاغان و حداقل پنج ساعت از ساعت 
کاری کم ش��ده است که اتفاقی بی س��ابقه در تاریخ کسب و کار کشور 

به شمار می رود.
به گزارش ایس��نا، ش��یوع کرونا تاثیر قابل توجهی بر فعالیت کسب و 
کارها و اش��تغال آنها داش��ته اس��ت؛ از کاهش تولید و  فروش، افزایش 
هزینه ها تا تعدیل نیرو و کاهش جمعیت ش��اغان. این در حالی اس��ت 
که از زمان ش��دت گرفتن بیماری از اس��فند تا پایان اردیبهش��ت ماه به 
دلیل اعمال محدودیت ها، در برخی مش��اغل توقف فعالیت وجود داشت 
و یا میزان فعالیت ها کاهش پیدا کرد. این موضوعی است که در گزارش 

اخیر مرکز آمار ایران در فصل بهار به وضوح دیده می شود.

در همین رابطه بررس��ی گزارش مربوط به س��اعت کاری شاغان در 
بهار امس��ال نش��ان می دهد حجم س��اعت کار انجام شده در طول یک 
هفته مرجع توس��ط جمعیت شاغل نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
بیش از 195 میلیون نفر-س��اعت کاهش یافته اس��ت و از یک میلیارد 

و 121 میلیون نفر-ساعت به 926 میلیون نفر-ساعت رسیده است.
همچنین متوس��ط س��اعات کار هفتگی نیز در این فصل نس��بت به 
فصل مش��ابه سال قبل با کاهش محسوسی مواجه شده است و از 45.8 
س��اعت در هفته در بهار 1398 به 40.4 س��اعت در هفته برای هر نفر 
شاغل در بهار امس��ال رسیده که حاکی از کاهش محسوس ساعت کار 
انجام شده توس��ط جمعیت شاغل در بهار امسال است. آنطور که جواد 
حس��ین زاده، رئیس مرکز آمار ایران می گوید، این پدیده در س��ال های 
اخیر بی س��ابقه بوده است. به طور کلی، 56.1 درصد از جمعیت شاغل، 
44 س��اعت و بیش��تر و 36.7 درصد کمتر از 44 ساعت در هفته مورد 
بررسی کار کرده اند و 7.2 درصد نیز در این مدت موقتا در سرکار خود 

حاضر نبوده اند.
این در حالی اس��ت که برخی مش��اغل، میزان فعالیت بیش��تری در 
دوره کرون��ا داش��ته و چندی پیش، جمش��ید انصاری رئیس س��ازمان 
اداری و اس��تخدامی گفته بود ک��ه در مواردی از جمله کادر درمان و یا 
شهرداری ها حتی بیش از ساعت کاری خود فعالیت داشته اند. موضوعی 
که در گزارش پژوهش��کده آمار هم به آن اشاره شده بود؛ به گونه ای که 
در کل بخش های کس��ب و کار 7.9درصد در اسفندماه و فروردین ماه و 
همچنین 8.7درصد در اردیبهشت ماه حداقل یک ساعت افزایش کاری 
داش��ته است. به هر صورت با شدت گرفتن ش��یوع کرونا، ساعت کاری 
در برخی مش��اغل و از جمله برای کارکن��ان دولت نیز با کاهش همراه 
بود و چند ماهی است از 8 ساعت به 7 ساعت کاهش پیدا کرده است.

با شیوع کرونا، ۱95 میلیون واحد از ساعت کار شاغالن کم شد

جزییات محدودیت های یک هفته ای در پایتخت
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روحانی: اداره کشور بدون نفت، قدرت نمایی 
در جنگ اقتصادی است

رئیس جمهور بر تأمین کاالهای ضروری مردم و همچنین نظارت 
جدی بر قیمت ها تأکید کرد و گفت هرگونه موفقیت به دست آمده 
از س��وی دولت توسط همراهی ملت در ش��رایط مقابله همزمان با 

تحریم و کرونا بوده است.
حس��ن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، با اشاره به اجرای سیاست ها و برنامه های ویژه از سوی دولت 
در حد  مقدورات برای گذر از مش��کات کنونی، افزود: آمریکایی ها 
انتظار داش��تند چندی پس از آغاز تحریم ها، اقتصاد کشور متوقف 
ش��ود اما امروز توانسته ایم با برنامه ریزی و اتکا به اقتصاد بدون نفت 
کشور را اداره کنیم که این قدرت نمایی و پیروزی بزرگی برای ملت 

ایران در جنگ اقتصادی است.
روحانی مقابله با بیم��اری عالمگیر کووید- 19 که نه تنها اقتصاد 
ایران بلکه اقتصاد همه کش��ورهای جهان را دچار اختال و چالش 
بزرگی کرده اس��ت، مرحله دیگر موفقیت دولت برش��مرد و افزود: 
دولت در چنین شرایطی که حتی برخی کشورهای توسعه یافته نیز 
در تامین و توزیع نیازهای روزمره مردم با مش��کل مواجه شدند، با 
تدابیر ویژه و آمادگی ساختارها و دستگاه ها با همکاری مردم از این 

فضا نیز عبور کرده و خواهد کرد.
رئی��س جمهور تامی��ن نیازهای ضروری م��ردم و تولیدکنندگان 
را از اولویت ه��ای دولت عنوان کرد و ب��ا تاکید بر تاش همه جانبه 
مس��ئوالن در این زمینه، گفت: تاکنون نیازهای اساس��ی و ضروری 
مردم و تولیدکنندگان تامین شده و قطعا دستگاه های مرتبط باید با 
همکاری نهادهای نظارتی، قیمت ها را کنترل و از نوسانات مقطعی 

و بدون دلیل جلوگیری کنند.
روحانی با اش��اره به تامین ارز موردنی��از تولیدکنندگان، تصریح 
کرد: دولت در س��ال جهش تولید ب��ا همه ظرفیت ها و توان خود از 
بخش تولید حمایت می کند و به فعاالن اقتصادی اطمینان می دهد 
که چرخ تولید کشور با قوت و با تامین ارز و مواد اولیه موردنیاز به 

حرکت خود ادامه خواهد داد.

قیمت دالر ثابت ماند
رشد اندک قیمت سکه

قیمت س��که تمام بهار طرح جدید روز سه ش��نبه اندکی افزایش 
داشت و نرخ فروش دالر و یورو نیز ثابت ماند اما نرخ خرید این دو 

ارز از مردم با 300 تومان کاهش مواجه شد.
براس��اس اعام اتحادیه فروش��ندگان و س��ازندگان طا و س��که 
تهران، قیمت س��که تم��ام بهار آزادی طرح جدی��د به 10 میلیون 
و 850 هزار تومان رس��ید که نسبت به دوش��نبه افزایش 70 هزار 
تومانی را تجربه کرد. سکه طرح قدیم نیز بدون تغییر همان قیمت 
10 میلی��ون توم��ان ماند و هر گرم طای 18 عی��ار نیز 996 هزار 

تومان قیمت خورد.
همچنین قیمت نیم س��که 5میلیون و 400 هزار تومان، ربع سکه 
3 میلی��ون و 150 هزار تومان و س��که گرمی ی��ک میلیون و 690 
هزار تومان اعام ش��د. آخرین قیمت هر اونس طای جهانی نیز به 

1795 دالر رسید.
صرافی ه��ای بانکی نیز ه��ر دالر آمریکا را به قیم��ت 22 هزار و 
250 توم��ان خریدن��د و 22 هزار و 750 توم��ان فروختند که نرخ 
خری��د دالر 300 تومان کاهش یافت اما نرخ فروش دالر ثابت ماند. 
ای��ن صرافی ها همچنین هر یورو را 24 هزار و 550 تومان خریده و 
25 ه��زار و 50 تومان فروختند که نرخ خرید یورو نیز 300 تومان 
کاه��ش یافت اما نرخ فروش یورو ثابت ماند. بانک ها هر دالر آمریکا 
را ه��م به قیمت 22 هزار تومان و هر یورو را معادل 24 هزار تومان 

خریداری کردند.

بانکنامه

بان��ک مرکزی در حالی تورم هدف را 22درصد اعام کرده اس��ت که 
نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال به بیش از 2600 هزار میلیارد تومان 
رسیده و افزایش چشمگیر قیمت ها نشانی از کاهش تورم نداشت، اما با 
این حال کارشناس��ان اقتصادی به تحقق تورم 22درصدی برای اقتصاد 
ایران خوش��بینانه نگاه می کنند و رس��یدن به آن را مشروط و ملزم به 

یکسری پیش شرط ها می دانند.
به گزارش ایس��نا، اوایل خردادم��اه بود که رئیس کل بانک مرکزی از 
آمادگی این بانک برای اجرای سیاس��ت هدف گ��ذاری تورم خبر داد تا 
اینک��ه پس از چند روز نرخ تورم هدف برای یک س��ال آینده 22درصد 
اعام ش��د. با اجرای این سیاس��ت تغییراتی در عملک��رد بانک مرکزی 

صورت می گیرد که می توان به تاثیرگذاری سیاس��ت پولی در بلندمدت 
تنها بر نرخ تورم، حفظ تورم در س��طحی پایین و پایدار برای رس��یدن 
به اهداف کان اقتصادی و در آخر امکان اعام مقاصدش��ان به مردم و 

اعمال پاسخگویی و انضباط بر بانک مرکزی اشاره کرد.
در این میان، آنچه اهمیت دارد این است که آیا اقتصاد ایران با کاهش 
12درصدی به تورم 22درصدی در س��ال جاری می رس��د و تحقق این 
ت��ورم هدف به چه چیزهای نیاز دارد؟ عده ای از کارشناس��ان اقتصادی 
به این س��وال ها پاس��خ دادند و به اعتقاد آنها، تحقق تورم 22درصدی 
برای اقتصاد ایران تا یک سال آینده دور از انتظار نیست، اما به یکسری 
شروط و ملزومات احتیاج دارد که دولت و سایر ارکان کشور باید در این 

مسیر از بانک مرکزی حمایت کنند.
رسیدن به تورم 22درصدی با بانک مرکزی مستقل 

یک��ی از ملزومات رس��یدن به تورم هدف اعام ش��ده از س��وی بانک 
مرکزی، این اس��ت که دولت برای تامین کس��ری بودجه خود دور نظام 
بانکی را خط بکش��د و از آن قرض نکند. در این زمینه، علی سعدوندی 
کارش��ناس اقتصادی این گونه توضیح می ده��د: برای تحقق تورم هدف 
اعام ش��ده باید روش تامین کس��ری بودجه از محل پایه پولی به سمت 
اوراق تغییر پیدا کند که متاس��فانه دولت ها در گذش��ته هر زمانی که با 
کس��ری بودجه مواجه شده اند، دست به خزانه بانک مرکزی زده و پول 

پرقدرت منتشر کرده اند که تاثیرات تورمی همراه داشته است.
همچنی��ن به اعتقاد لطفعلی بخش��ی تحلیلگر اقتصادی، باید دولت و 
بان��ک مرکزی به ملزومات تحقق تورم 22درصدی متعهد باش��ند و اگر 
دولت برای تامین کسری بودجه خود از روش های قدیمی استفاده کند، 

به تورم 22درصدی نخواهیم رسید.
از س��وی دیگر، بانک مرکزی مس��تقل نی��ز از دیگ��ر ملزومات تورم 
22درصدی است که طبق گفته حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان، 
تحقق تورم 22درصدی به استقال بانک مرکزی نیاز دارد و از آنجا که 
مدیریت ساختار اقتصادی کشور از اختیارات بانک مرکزی خارج است، 
این امر امکان تحقق این هدف را کاهش می دهد اما اکثر کارشناس��ان 

اقتصادی تمایل دارند که این هدف محقق شود.

ع��اوه بر ای��ن، از آنجا که هر تغییری چه مثبت چه منفی یکس��ری 
هزینه ها را متحم��ل می کند، تورم 22درصدی هم هزینه هایی همچون 
اف��ت تولید را به بار می آورد که در این زمین��ه کامران ندری می گوید: 
از آنج��ا ک��ه کاهش تورم جزو سیاس��ت های انقباضی اس��ت و این نوع 
سیاس��ت ها بر تولید تاثیر منفی می گذارد، نمی شود در یک زمان واحد 
هم تورم را کاهش داد و هم اینکه تولید رش��د پیدا کند. به اعتقاد این 
کارش��ناس اقتصادی، بنابراین برای تحقق ت��ورم هدف باید هزینه های 
آن پذیرفته ش��ود. همچنین صادق الحس��ینی دیگر تحلیلگر اقتصادی، 
ش��روط تحقق تورم 22درصدی را در انجام درس��ت عملیات بازار باز و 

عمق بخشی به بازار اوراق می داند.
نقدینگی دردسر تحقق تورم 22درصدی 

همچنین در این راس��تا، آخرین گزارش مرک��ز آمار ایران از وضعیت 
تورم نش��اندهنده آن است که نرخ تورم با 2درصد کاهش نسبت به ماه 
گذش��ته به 27.8درصد در خردادماه امس��ال رسیده است. در این باره، 
رئیس اتاق بازرگانی معتقد اس��ت که با توجه به ش��واهد و افزایش های 
چش��مگیری که در قیم��ت کاالها و خدمات دیده می ش��ود، نرخ تورم 
احتماال امس��ال باالتر خواهد رفت و عدد 22درصدی اعام شده از سوی 

بانک مرکزی احتماال با واقعیت ها سازگار نخواهد بود.
البت��ه عاوه بر این، یکی از عواملی که نرخ تورم را باال می برد، رش��د 
نقدینگی اس��ت که طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی 
تا س��ه ماهه ابتدایی امس��ال به رقم 2651ه��زار و 400 میلیارد تومان 
رس��یده است که در مقایسه با سال گذش��ته معادل 7.3درصد افزایش 
یافت��ه و حجم پایه پولی نیز با 8.8درص��د افزایش به عدد 384 هزار و 
400 میلیارد تومان رس��یده اس��ت، اما بانک مرکزی اعام کرده اس��ت 
ک��ه برای مهار ای��ن میزان پول برای اینکه به رش��د ت��ورم دامن نزند، 
برنامه هایی همچون فروش س��هام دولتی، انتش��ار اوراق بدهی و اجرای 
طرح گواهی سپرده یورویی دارد که برنامه بانک مرکزی برای مهار پول 
هم از نگاه کارشناس��ان مشروط به انجام صحیح عملیات بازار باز بانکی، 
انتشار اوراق و حمایت دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم 

و نقدینگی است.

دیدگاه اقتصاددانان درباره هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی

پازل تورم ۲۲درصدی چگونه کامل می شود؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار

 5۰درصد از کارمزد سازمان بورس
کاهش یافت

در یکصد و هش��تاد و پنجمین جلسه شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار به ریاس��ت وزی��ر اقتصاد، کارمزد س��ازمان بورس 50درصد 

کاهش یافت.
حس��ن قالیباف اصل، دبیر ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار از 
کاهش 50درصدی کارمزد س��ازمان بورس خب��ر داد و گفت: پس 
از برگزاری یکصد و هش��تاد و پنجمین جلس��ه این شورا به ریاست 
فرهاد دژپس��ند، مقرر ش��د 50درصد از کارمزد این سازمان کاهش 

پیدا کند.
او در تش��ریح کاهش 50درصدی کارمزد س��ازمان بورس افزود: 
طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، 50درصد از کارمزد 
این س��ازمان کاهش می یابد که 30درصد از این کاهش کارمزد، به 

صندوق تثبیت بازار تخصیص خواهد یافت.
به گفته قالیباف اصل، هدف از این تخصیص، تثبیت و حمایت از 

بازار در زمان نیاز است.
رئیس س��ازمان بورس همچنین با اش��اره به تغییر الگوی تامین 
مالی از بانک به بورس گفت: در گذشته تامین مالی بیشتر از طریق 
بانک ها و دریافت وام انجام می ش��د، در حالی که اکنون به س��مت 
بازار سرمایه حرکت شده و بیشترین تامین مالی بخش های مختلف 

اقتصادی از طریق این بازار انجام می شود.
قالیب��اف اص��ل در گفت و گو ب��ا ایرنا، به حمایت  دول��ت از بازار 
س��رمایه اشاره کرد و افزود: مهمترین حمایتی که دولت می تواند از 
بازار سرمایه داشته باشد ایجاد شفافیت اقتصادی است. به هر میزان 
که فضای کس��ب و کار در کش��ور بهبود پیدا کند و اقتصاد کش��ور 
به س��مت ش��فافیت پیش رود، می توان آن را به عنوان بزرگ ترین 

حمایت دولت از بازار سرمایه تلقی کرد.
او به عرضه صندوق های ETF در بورس اشاره و خاطرنشان کرد: 
صندوق ه��ای ETF از جمله مباحث مهمی اس��ت که دولت پیگیر 
عرضه آن اس��ت که می توان آن را نقطه عطفی در این بازار دانست. 
نخستین مرحله از صندوق های ETF دولتی که مربوط به نمادهای 
بانکی و بیمه ای بود انجام ش��د و تاکنون با رشد بیش از دو برابری 
همراه بوده است. اکنون عرضه دو صندوق دیگر پاالیشی ها )پاالیش 
نفت تهران، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش 
نفت تبریز( و خودرو و فلزی ها )ایران خودرو، س��ایپا، فوالد مبارکه 
اصفهان و ملی صنایع مس ایران( در بورس باقی مانده که پیگیری 
عرضه آن در بورس هس��تیم و به محض ارائه درخواس��ت، در بازار 

سرمایه ورود خواهند کرد.
عرضه های اولیه امروز کدامند؟

بازار س��رمایه امروز چهارشنبه شاهد دو عرضه اولیه در بازارهای 
بورس و فرابورس خواهد بود. در این روز تعداد 192 میلیون س��هم 
معادل 12درصد از سهام شرکت صنعتی زرماکارون به عنوان پانصد 
و س��ی و هش��تمین شرکت در فهرست ش��رکت های پذیرفته شده 
در بورس و اوراق بهادار در فهرس��ت نرخ های ب��ازار دوم و در نماد 
»غزر« به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد. 
حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی 150 سهم بوده و سقف و 

کف قیمت نیز به ترتیب 3970 و 3770 تومان است.
همچنین ش��رکت رایان هم افزا در حالی 30 میلیون س��هم خود 
)معادل 15درصد از کل سهام شرکت( را در روز سه شنبه به صورت 
عرضه اولیه وارد فرابورس می کند که از این 30 میلیون س��هم، 26 
میلیون س��هام قابل عرضه به عموم بوده و 4 میلیون نیز در اختیار 
صندوق ها قرار می گیرد. عرضه اولیه »رافزا« در حالی انجام می شود 
که هر کد بورس��ی می تواند حداکثر 20 سهم در بازه قیمتی 2450 
تا 2500 تومانی س��فارش انجام دهد. ثبت س��فارش این نماد عصر 

سه شنبه انجام شد.

دریچه

فرصت امروز: در معامات بازار س��رمایه در روز سه ش��نبه، ش��اخص 
کل همچن��ان ب��ه روند صعودی خ��ود ادامه داد و به رش��د 22 هزار و 
774 واحدی دس��ت یافت. ش��اخص کل بورس در بیست و چهارمین 
روز تیرماه با این میزان رش��د در ارتفاع یک میلیون و 844 هزار واحد 
ایس��تاد. همچنین ش��اخص کل )ه��م وزن( با یک ه��زار و 504 واحد 
کاهش به 480 هزار و 855 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 990 
واحد افت به 316 هزار و 454 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 15 هزار 
و 708 واحد و شاخص بازار دوم 49 هزار و 813 واحد افزایش داشت. 
آیفکس نیز با رش��د بیش از 40 واحدی عدد 18 هزار و 724 واحدی 
را نمای��ش داد. در معام��ات این روز بیش از 9 میلیارد و 983 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 177 هزار و 839 میلیارد ریال 
داد و ستد شد. در پایان داد و ستد بورس تهران، فلزات اساسی برترین 
گروه صنعت بود و صنایع شیمیایی و بانک به ترتیب جایگاه دوم و سوم 

را به خود اختصاص دادند.
کدام نماد بیشترین و کمترین رشد را تجربه کرد؟

نماده��ای ف��والد مبارکه اصفهان )ف��والد( با 6 ه��زار و 109 واحد، 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( ب��ا 5 هزار و 657 واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با 4 هزار و 731 واحد، سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا( با 3 هزار و 625 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
ب��ا 2هزار و 530 واحد،  ایران خ��ودرو )خودرو( با 2 هزار و 346 واحد 
و پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 2 هزار و 147 واحد بیش��ترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( 
ب��ا یک ه��زار و 729 واحد، معدنی و صنعتی چادرمل��و )کچاد( با یک 
هزار و 354 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با یک هزار و 354 واحد، ش��رکت 
ارتباط��ات س��یار ایران )همراه( ب��ا یک هزار و 40 واحد، پتروش��یمی 
پ��ارس )پارس( ب��ا 949، معدن��ی و صنعتی گل گه��ر )کگل( با 818 
واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( با 588 واحد و سرمایه گذاری صندوق 

بازنشستگی )وصندوق( با 579 واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنین نماده��ای بانک ملت، فوالد مبارک��ه اصفهان، ملی صنایع 
مس ای��ران، بانک تج��ارت، س��رمایه گذاری غدیر، گلوک��وزان و بانک 
پارسیان از جمله نمادهای پربیننده بورس در روز سه شنبه بودند. گروه 
فلزات اساس��ی هم در معامات این روز صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه 688 میلیون و 63 میلیون برگه س��هم به 

ارزش 24 هزار و 417 میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از 40 واحد افزایش داشت و بر روی کانال 
18 ه��زار و 724 واحد ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و 570 میلیون 

برگه سهم به ارزش 137 هزار و 657 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 

س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پلیمر آریاساسول )آریا(، بیمه پاسارگاد 
)بپ��اس(، بان��ک دی )دی(، فرابورس ایران )فراب��ورس(، اعتباری ملل 
)ومل��ل(، بیم��ه دی )ودی( و پاالیش نفت الوان )ش��اوان( تاثیر مثبت 
بر ش��اخص این بازار را داش��تند. همچنین نمادهای سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس(، س��رمایه گذاری صبا 
تامین )صبا(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، فوالد هرمزگان جنوب 
)هرمز(، پاالیش نفت ش��یراز )شراز(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، 
توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان 
)ومه��ان( و نف��ت ایرانول )ش��رانول( تاثیر منفی بر ش��اخص فرابورس 

گذاشتند.
پیش بینی تداوم روند صعودی بورس تا پایان سال

ش��اخص ب��ورس کماکان در مس��یر صعود ق��رار دارد و بس��یاری از 
کارشناس��ان این رون��د صعودی را ادام��ه دار می دانن��د، چنانچه علی 
اس��امی، کارش��ناس بازار س��رمایه با پیش بینی ت��داوم روند صعودی 
بورس تا پایان سال گفت: می توان امیدوار بود که بازار سهام کماکان تا 
ماه های پایانی سال با روند رو به رشدی همراه باشد اما نباید در انتظار 

رشدهای گذشته که بازار تجربه کرده است، باشیم.
اسامی با بیان اینکه در طول یک هفته گذشته با افزایش چشمگیر 
معام��ات در 10 ش��رکت اصلی بازار همراه بودیم که دلیل آن ناش��ی 
از گرایش مردم به س��مت خرید س��هام بزرگ بازار به خصوص س��هام 
ش��رکت های حاض��ر در صندوق های ETF دولت بوده اس��ت، به ایرنا 
گفت: از طرف دیگر با توجه به ایجاد فش��ار عرضه از سوی سهامداران 
عمده، ش��دت عرضه به میزان قابل توجهی افزای��ش پیدا کرد که این 
موضوع باعث افزایش حجم معامات نجومی در برخی از نمادها ش��ده 

است.
به گفته اس��امی، روز دوشنبه شاهد یک هزار و 800 میلیارد تومان 
معامله در س��هام ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان بودیم که این رقم به 
اندازه کل معامات فوالد مبارکه در س��ال 96 بوده اس��ت. این مسائل 
نش��ان دهنده تداوم ش��دت جریان ورود نقدینگی از سوی سهامداران 
حقیقی به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم در بازار س��رمایه است و با 
وجود عرضه قابل توجه س��هام توسط سرمایه گذاران حقوقی و نهادی، 
همچنان طرف تقاضا نس��بت به عرضه متورم اس��ت و منجر به رش��د 

قیمت سهام می شود.
او پیش بینی خود از روند معامات بورس در روزهای آینده را اینگونه 
بیان کرد: پیش بینی روند بازار برای روزهای آینده وابسته به این است 
که آیا در طول روزهای آینده روند برتری منابع نقدی ورودی به بورس 
توسط س��رمایه گذاران حقیقی نسبت به افزایش حجم عرضه از طریق 
س��رمایه گذاران حقوقی ادامه دار اس��ت یا خیر؟ پیش بینی این موضوع 
بسیار مشکل است، روندی که این روزها در بازار شاهد هستیم تاکنون 

در تاریخ بازار سرمایه ایران مشاهده نشده که بتوان از الگوهای گذشته 
استفاده و روند آتی بورس را از طریق آن تخمین زد.

این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: بازیگرانی ک��ه این روزها به 
عن��وان بازیگران اصلی در بورس فعال هس��تند بازیگرانی نیس��تند که 
حض��ور در ای��ن بازار را در س��ال های متمادی تجربه کرده باش��ند، به 
همی��ن دلیل نمی توان از طریق مبادی مالی رفتاری، رفتار آنها را برای 
ماه ه��ای آینده تخمی��ن بزنیم. منابع مالی ورودی قاب��ل توجه به بازار 
س��رمایه توسط س��رمایه گذارانی است که یا در گذش��ته تجربه حضور 
در بازار س��رمایه را نداش��تند یا بخش کمی از پس انداز آنها در بورس 
س��رمایه گذاری شده اس��ت بنابراین با مدل رفتاری این سرمایه گذاران 

نمی توان آینده بازار را پیش بینی کرد.
به اعتقاد اس��امی، پیش بینی پذیری بازار بس��یار مشکل شده است، 
به همین دلیل بهترین توصیه به س��رمایه گذاران، حضور غیرمستقیم و 
ورود به این بازار از طریق صندوق های سرمایه گذاری است. خوشبختانه 
سرمایه گذاران حقیقی در موقعیت فعلی در بازار هوشیار و آگاه شده اند 
ک��ه این موض��وع را می توان از جری��ان حجم نقدینگی واردش��ده در 

صندوق های سرمایه گذاری در یک ماه گذشته برداشت کرد.
تاثیر عرضه صندوق های ETF بر معامالت بورس

وی ب��ه صنایعی که اکن��ون مورد اقبال س��رمایه گذاران در بازار قرار 
گرفته اس��ت، اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد همچنان جریان ورود 
نقدینگی بازار به س��مت صنایع پتروش��یمی، پاالیش��ی، مس، فوالد و 
خودرو و بانکی ها باشد، در دو ماه گذشته عمده رشد بازار مربوط به این 
صنای��ع بوده و بخش قابل توجهی از معامات روزانه هم به این صنایع 

اختصاص داده شده است.
 ETF اس��امی با اشاره به تاثیر عرضه دومین مرحله از صندوق های
در بازار افزود: نخس��تین مرحله از عرضه این صندوق ها به دلیل تجربه 
پایین مردم با استقبال چندانی همراه نشد اما دومین و سومین مرحله 
م��ورد توجه مردم قرار خواه��د گرفت که می تواند به طور حتم بر روند 

بازار تاثیرگذار باشد.
او با تاکید بر اینکه تاثیر عرضه صندوق های ETF در بازار دو بعدی 
است، افزود: ورود صندوق ها به این بازار سیگنال، رشد سهامی است که 
در این صندوق ها قرار دارند و می تواند در بازار اثر مثبت داش��ته باشد، 
بخ��ش منفی آن تامین نقدینگی برای خرید ای��ن صندوق ها از طریق 
فروش س��هام است اما اینکه کدام یک از این کفه ها از توانایی بیشتری 
در بازار برخوردار باش��ند همچنان نامش��خص است. انتظار ما از ارکان 
بازار س��رمایه کمک برای افزایش عمق معامات بازار س��رمایه اس��ت. 
مسئوالن باید تاش کنند ضمن افزایش برای ورود شرکت ها به بورس 
و عرضه ه��ای اولیه، تدابیری اتخاذ کنند تا بازار س��رمایه بتواند بازویی 

برای تامین مالی شرکت های پذیرفته در بورس باشد.

فلزات اساسی، صدرنشین معامالت بورس تهران شدند

ادامه رکوردشکنی شاخص بورس
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معاون وزیر صنعت:
تخصیص یارانه به خریداران ماشین آالت 

معدنی ساخت داخل
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت خریداران ماش��ین آالت 

معدنی ساخت داخل از یارانه سود تسهیات برخوردار می شوند.
به گزارش روز سه ش��نبه روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران ) ایمیدرو( »خداداد غریب پور« افزود: 
مقرر شده با هدف توسعه ساخت داخل و حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، تا 4درصد 
از س��ود تس��هیات را به صورت یارانه در اختیار معدنکارانی که به 

شیوه مزبور اقدام کنند،  در قالب یارانه پرداخت کند.
رئی��س هیات عامل ایمی��درو پیرامون سیاس��ت های ایمیدرو در 
تقویت تولی��دات داخلی، اضافه کرد: مجموعه این اقدامات س��بب 

تحقق شعار »جهش تولید« می شود.
وی تصریح کرد: پیش از این، ایمیدرو با پیش��نهاد صندوق بیمه 
س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی مبنی بر حمایت از س��ازندگان 
ماش��ین آالت معدن��ی،  موافقت کرده بود و ب��ه تازگی مصوبه هیات 

عامل ایمیدرو در این باره نیز صادر شده است.
صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی، به عنوان یکی 
از زیرمجموعه های ایمی��درو فعالیت می کند. عملکرد این صندوق، 
متمرکز بر پشتیبانی از معادن بخش خصوصی است و خدمات ارائه 
شده این صندوق بیمه به شکل عمده بر مناطق کم برخوردار کشور 

متمرکز است.
 به گزارش ایرنا، اردیبهش��ت ماه امس��ال نشست سیاست گذاری 
به منظور تامین و نوس��ازی ماش��ین آالت معدنی در وزارت صنعت 
ب��ا حضور کارفرمای��ان بزرگ معدنی برگزار ش��د و چگونگی تامین 
ارز ماشین آالتی  که مش��ابه ساخت داخل ندارند، مورد بررسی قرار 

گرفت.
 وزارت صنعت اعام کرد: پارس��ال 321 دس��تگاه ماشین آالت و 
تجهیزات معدنی وارد کش��ور ش��ده که با نیاز این بخش همخوانی 

ندارد.
موض��وع نحوه تأمین ماش��ین آالت س��نگین معدن��ی، چگونگی 
اس��تفاده از ظرفیت و توان تولید س��اخت ماش��ین آالت معدنی در 
داخل کشور و نقش معاونت معدن و صنایع معدنی در این زمینه، با 
توجه به ظرفیت های موجود در نشست با کارفرمایان بزرگ معدنی 

مورد بررسی قرار گرفت.
هی��ات وزیران اردیبهش��ت ماه امس��ال مصوب��ه ورود و ترخیص 
ماش��ین آالت معدنی و راهسازی غیراس��قاطی دارای نشان تجاری 
معتبر جهانی را اصاح کرد و براساس آن تا پایان سال 1399 با ارز 
بازار ثانویه اعامی بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران این مهم 

قابل انجام است.

معاون سازمان زمین شناسی در گفت وگو با ایرنا:
ایران چهل و ششمین تولیدکننده طال در جهان

معاون س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور گفت 
برنامه امسال دستیابی به استخراج 35 هزار و 600 تن سنگ طا با 
عیار ppm 3.4 از 22 معدن فعال است و رتبه 46 را با 0.2 درصد 

تولید در سطح جهان به خود اختصاص داده ایم.
»محمدباقر دری« روز سه ش��نبه در گف��ت و گو با خبرنگار ایرنا، 
اف��زود: امروز بزرگ ترین معدن طای کش��ور به نام زرش��وران در 

منطقه تکاب آذربایجان غربی واقع شده است.
وی اضافه کرد: اکنون س��ازمان در حال اکتش��افات طای نخیله 
)ش��مال غرب زاهدان(، بزمان )سیس��تان و بلوچستان- ایرانشهر(، 
آلچه قش��اق )ورزقان آذربایجان ش��رقی( و گلپایگان )اصفهان(  و 
چند ذخیره دیگر اس��ت که احتمال می رود تا پایان سال با ذخیره 

مشخص، کار به اتمام برسد.  
معاون اکتشاف س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
گفت: اقدامات زیربنایی از جمله اکتش��افات ژئوش��یمیایی،  هر روز 
منجر به معرفی اندیس های جدید و نیز کارهای اکتشافات تفصیلی 

منجر به معرفی ذخایر جدید طا شد.
انک های مرکزی جهان در س��ال 2018  بیش از 651.5 تن طا 
خریداری کردند  که در مقایس��ه با سال 2017 رشد 74درصدی را 
نش��ان می دهد، ضمن اینکه آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و روسیه 

دارنده بزرگ ترین ذخایر طا در جهان به شمار می روند.
آمارهای مختلفی در ارتباط جایگاه ایران از لحاظ مصرف و تولید 
طا وجود دارد، ارقام منتشرش��ده وزارت صنعت حاکی از آن است 
که جمهوری اسامی ایران در بین بیش از یکصد کشور جهان، رتبه 
چهل و ششم را از آن خود ساخته و در عین حال در بین آسیایی ها 

کشورمان جایگاه دوازدهم را دارد.
موضوع مصرف طا س��بب شده براساس آمار غیررسمی ایرانی ها 
در بین 10 کشور شاخص جای گیرند و در گزارش های دیگر ایران 

پنجمین مصرف کننده این فلز خوشرنگ است.
جمهوری اس��امی ایران به س��بب ق��رار گرفت��ن روی کمربند 
کانی س��ازی طا، پتانس��یل باالیی برای افزایش ظرفیت تولید این 
م��اده معدن��ی در اختیار دارد و اکنون 74 کانس��ار ط��ا در ایران 
ش��ناخته شده که زرشوران و آق دره در آذربایجان غربی، داشکسن 
در کردس��تان، موته در اس��تان اصفهان، کوه زر در استان خراسان 
رضوی و خارونا در اس��تان آذربایجان شرقی مهمترین کانسارهای 

این فلز در ایران به شمار می آیند.
براس��اس آمار س��ال 2018 آمریکا دارای 8 هزار و 407 تن طا، 
بیش��ترین ذخایر این فلز قیمتی را در جهان دارد، »دویچه بوندس 
بانک« آلمان )بانک مرکزی آلمان( 3هزار و 483 تن طا در اختیار 
دارد، ایتالی��ا ب��ا 2هزار و 534 تن طا، ضم��ن اینکه ذخایر طا در 
فرانسه 2هزار و 518 تن طا برآورد شده و رتبه روسیه، پنجم با 2 

هزار و 149 تن طا قید شده بود.
به گزارش ایرنا، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( به تازگی آمار داد: تولید شمش طا در سال گذشته 
در واحدهای مورد بررس��ی به رقم یک هزار و 128 کیلو گرم رسید 
که نس��بت به عملکرد در سال 97 رش��د 13درصدی داشت، تولید 

شمش طا در سال 97 برابر با یک هزار و یک کیلوگرم بود.   

اخبـــار

هر س��ال ای��ن موقع عملکرد بازاره��ای مواد خام مورد بررس��ی قرار 
می گیرد اما امس��ال از رقابت خبری نبود و فلزات ارزش��مند بزرگ ترین 

برندگان شش ماه نخست سال 2020 بودند.
به گزارش ایس��نا، طا که قیمت هر اونس آن از ابتدای س��ال 2020 
تاکنون رش��د بیش از 17درصدی داشته، در رتبه نخست قرار گرفت و 
پس از آن نقره با حدود 2درصد رش��د قیمت و پاالدیم تقریبا با قیمت 
ثابت ایس��تادند. پاتین که در تولید کاتالیزورهای خودرو مورد استفاده 
قرار می گیرد با فاصله قابل توجهی پس از این س��ه فلز ارزش��مند قرار 
گرف��ت زیرا فروش جهانی خودرو در نتیج��ه وضع مقررات قرنطینه در 

شش ماه گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است.
با این حال اوضاع ممکن اس��ت تغییر کند؛ تولیدکنندگان خودرو در 
چی��ن که دومین ب��ازار بزرگ خودروی جهانی اس��ت، روز جمعه اعام 
کردند که فروش س��ه ماهه دوم بیش از 10درصد در مقایس��ه با مدت 
مش��ابه سال گذشته رشد کرده اس��ت. در واقع فروش ژوئن در چین به 

رکورد باالی جدیدی صعود کرد و 2.3 میلیون خودرو فروخته شد.

طا هفته گذش��ته برای پنجمین هفته متوالی رشد هفتگی داشت و 
با تقاضای سرمایه گذاران برای خرید دارایی امن، سه شنبه هفته گذشته 
برای نخس��تین بار از س��ال 2011 به باالی مرز 1800 دالر صعود کرد 
و روز چهارش��نبه ت��ا م��رز 1828 دالر پیش رفت ک��ه باالترین قیمت 
در 9 س��ال اخیر ب��ود، اما با س��ودگیری معامله گران روبه رو ش��د و به 
عقب نش��ینی تن داد اما اکثر تحلیلگران مس��یر حرکت طا را صعودی 
پیش بین��ی می کنند. بس��یاری اکنون رکورد ب��االی قیمت طا در 12 
م��اه آینده را پیش بینی می کنند و گلدمن س��اکس با اش��اره به احیای 
اقتصادی متزلزل، قیم��ت هر اونس طا را 2000 دالر پیش بینی کرده 
است. تحلیلگران این بانک وال استریت هفته گذشته در یادداشتی برای 
سرمایه گذاران نوشتند:  مس، نقره و فوالد بخرید و خریدار طا بمانید.

س��هام ط��ا و صندوق های ETF طا در ط��ول روند صعودی قیمت 
طا شاهد موج ورود سرمایه بوده اند و شرکت های معدنکاری طا شاهد 

رشد 145درصدی ارزش سهام خود در 12 ماه گذشته بوده اند.
در ای��ن بین مجموع ذخایر ط��ا در صندوق های ETF طای جهان 

در نهم ژوئیه به رکورد 104.3 میلیون اونس رس��ید که معادل بیش از 
2956 تن طا اس��ت. ب��رای این پی بردن به اینکه رق��م مذکور تا چه 
حد عظیم اس��ت کافی اس��ت بدانیم که این میزان طا باالتر از ذخایر 
هر کش��وری در جهان به جز آمری��کا )8133.5 تن( و آلمان )3363.6 

تن( است.
بدترین عملکرد به نام انرژی  زده شد

ان��رژی بدترین عملکرد بخش اس اند پی 500 را در نیمه اول س��ال 
2020 داش��ت و حداکثر 35.3درصد سقوط کرد که باالتر از پیش بینی 
افت 34.9درصدی از س��وی بانک های وال اس��تریت ب��ود. گاز طبیعی، 
زغال س��نگ و نفت همگی در شش ماه نخست سال میادی جاری که 
محدودیت های سفر اعمال شد و چشم انداز تقاضا رو به وخامت گذاشت، 

بیش از 20درصد سقوط کردند.
براساس گزارش اویل پرایس، مانند سایر بخش های آسیب دیده شامل 
ایرالین ها، وضعی��ت جاری بخش انرژی ممکن اس��ت به منزله فرصت 

خوبی برای خرید بزرگ باشد.

برندگان و بازندگان بازار کاال در 6 ماه گذشته

س��خنگوی گمرک گفت با وجود صدور مجوز بازگش��ایی رسمی مرز 
مندلی )س��ومار( از سوی نخست وزیر عراق، فعالیت تجاری این گذرگاه 
هنوز آغاز نش��ده اس��ت. به گزارش گمرک، »س��ید روح اله لطیفی« با 
اش��اره به بازگشایی رس��می گذرگاه مندلی عراق در 21 تیرماه، توسط 
نخس��ت وزیر این کش��ور اظهار داش��ت: به دلیل نیاز به هماهنگی های 
بیشتر برای شیوه های فعالیت و تفاهم بر سر موضوعاتی از قبیل، تعیین 
اولویت اقام صادراتی، تعیین تکلیف محموله مصالح ساختمانی متوقف 
در مرز که به یک هزار و 500 کامیون کاال می رس��د، روش های تخلیه 
کاال، محل تخلیه کاال، مس��ائل اداری و مجوزه��ا و اجرای پروتکل های 

بهداشتی تا زمان از سرگیری عملیات تجاری، باید منتظر ماند.
وی افزود: براس��اس تصمیم اتخاذشده، طرف عراقی برای فعالیت این 

م��رز در دو روز در هفته و ه��ر روز 250 کامیون کاالی صادراتی ایران، 
اعام آمادگی و روزهای یکش��نبه و چهارش��نبه را ب��رای انجام پذیرش 
کاال پیش��نهاد کرده اس��ت و گمرک آمادگی دارد به محض جمع بندی 
موضوعات مورد اشاره با طرف عراقی، تشریفات و عملیات گمرکی را در 
س��ریع ترین زمان ممکن انجام دهد و بر همین اساس از صاحبان کاال و 
تجار درخواست می شود تا از سرگیری فعالیت تجاری این مرز از ارسال 

کاال به آن خودداری کنند.
لطیفی تصریح کرد: با فعال ش��دن مرز س��ومار، س��ومین مرز تجاری 
ایران و عراق در بخش عربی این کشور فعال خواهد شد که با احتساب 
س��ه مرز و چهار بازارچه فعال مرزی ایران و عراق در منطقه کردستان 
این کشور، جمع مرزهای تجاری فعال با عراق به 10 گذرگاه می رسد.

وی خاطرنش��ان کرد: خبر مربوط به موافقت ع��راق مبنی بر واردات 
500 کامیون کاال در هفته از ایران مربوط با استان دیاله عراق است که 

بخش کمی از کل تجارت دو کشور را شامل می شود. 
سخنگوی گمرک با ابراز امیدواری برای اضافه شدن مرزهای خسروی 
و چذابه ب��ه مرزهای فعال، گفت: مرزهای ایران با عراق در بخش اقلیم 
کردس��تان در زمان بسته بودن مرزهای تجاری بخش عربی این کشور، 
بار تجارت ایران و عراق را به دوش می کش��ید و با گش��ایش مرزها در 
بخش عربی و با امید به بازگش��ت فعالیت ب��ه حالت عادی در آینده ای 
نزدی��ک، انتظ��ار داریم ت��ردد و انجام تش��ریفات گمرک��ی در مرزهای 
باش��ماق، پرویزخ��ان، تمرچین و بازارچه های مرزی کیله، ش��یخ صله، 

شوشمی و سیرانبند روان تر انجام شود.

وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت در صورت تامین اعتب��ار تا پایان دولت 
دوازدهم امکان بهره برداری از 5 هزار کیلومتر انواع راه وجود دارد.

»محمد اس��امی« بعد از پایان جلسه مش��ترک با کمیسیون عمران 
مجلس ش��ورای اس��امی در جم��ع خبرنگاران افزود: در جلس��ه امروز 
طرح های عمرانی نیم��ه کاره را معرفی کردم، 11 هزار و 100 کیلومتر 
پ��روژه آزادراهی، راه اصلی، بزرگراه و راه آهن در دس��ت احداث داریم 
که در صورت تامی��ن اعتبار تا پایان دولت امکان بهره برداری از 5 هزار 

کیلومتر آن وجود دارد. وی با بیان اینکه موضوع دوم بررس��ی وضعیت 
بازآفرینی ش��هری بود، گفت: الزم است با تمهیدات ویژه، حاشیه نشینی 
و بافت ناکارآمد ش��هری را به حداقل برس��انیم، طرح مسکن ملی مورد 
حمایت مجلس اس��ت و با توجه به تامین زمین در محات هدف امکان 

حل مشکل حاشیه نشینی وجود خواهد داشت.
وزیر راه از بررس��ی مدل های گوناگون تامین منابع مالی مسکن ملی 
خب��ر داد و گفت: درباره تامین مالی مس��کن ملی الزم اس��ت که همه 

دس��تگاه ها همکاری کنند، بازار مس��کن دچار التهاب و حباب اس��ت و 
طرح مسکن ملی می تواند این مشکل را حل کند و هم صدایی و حمایت 

همه را الزم داریم.
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به افزایش تقاضای سکونت روستایی 
ادامه داد: با مجلس رایزنی کردیم تا برای س��اخت راه روس��تایی بودجه 
مناسبی در الیحه بودجه 1400 تصویب شود و بتوانیم نقاط حادثه خیز 

را کاهش داده و راه های آسفالت را افزایش دهیم.

رئیس اتحادیه نان س��نتی گفت برخی مسئوالن معتقدند چون گندم 
گران نشده نان هم گران نمی شود؛ در حالی که باید گفت آرد حدود 25 
تا 30درصد هزینه تمام شده نان را تشکیل می دهد و آن 75درصد دیگر 
قیمت تمام ش��ده مربوط به س��ایر هزینه های آب، برق، گاز و دستمزد 
کارگر اس��ت که هر س��ال نیز افزایش می یابد. یعنی اگر قرار باش��د در 
تمام بخش ها افزایش قیمت رخ دهد، طبیعتا نان نیز نباید از این قاعده 
مس��تثنی باشد. بیژن نوروز مقدم در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این 
س��وال که آیا نان گران می شود، گفت: سال گذشته بعد از پنج سال که 
ن��رخ نان اعام نش��ده بود و نانواها در تنگنا ق��رار گرفته بودند دولت با 
تشکیل جلسات متعدد به خواس��ته  اتحادیه نان سنتی رسیدگی کرد. 

در حقیقت خواسته ما این بود که بعد از پنج سال و با توجه به افزایش 
هزینه ه��ا یعنی آب، ب��رق و گاز قیمت نان تقریبا دو برابر ش��ود اما در 

نهایت توافقی صورت گرفت و قیمتی نیز اعام شد.
وی ادامه داد: در بخش��نامه هم قید شد این نرخ  اعام شده تا زمانی 
که هزینه خرید گندم یا س��ایر هزینه های تولی��د افزایش نیافته ماک 
عم��ل خواهد بود، اما واقعیت این اس��ت که س��ایر هزینه های تولید از 
جمله کارگر، آب، برق، گاز، بیمه و خمیرمایه هر سال افزایش می یابد.

رئیس اتحادیه نان س��نتی تصریح کرد: از مهرماه س��ال گذشته نرخ 
جدید اجرایی ش��د و از فروردین امس��ال با افزای��ش هزینه ها، نانوایان 

درخواست افزایش نرخ نان داشتند.

وی اضافه کرد: درخواست افزایش نرخ نان را به همه سازمان ها ارسال 
کردی��م زیرا معتقدیم ب��ا توجه به افزایش هزینه ها و تورم، بس��یاری از 
هزینه های نانوایان پاس نمی ش��ود. از  مس��ئوالن هم درخواست کردیم 
که هرچه سریع تر فکری به حال این صنف کنند و اجازه دهند نانوایان 

مانند سایر اصناف بتوانند هزینه های خود را تامین کنند.
نوروز مقدم با بیان اینکه مس��ئوالن معتقدند چون گندم گران نشده 
نان هم گران نمی ش��ود، گفت: اگر قرار اس��ت در همه بخش ها افزایش 
قیمت رخ دهد، نان نیز از این قاعده مس��تثنی نبوده، زیرا نانوایی ها نیز 
تحت تاثیر این افزایش قیمت ها هستند و نانوایان نیز در همین شرایط 

زندگی می کنند.

سخنگوی گمرک:

فعالیت تجاری گذرگاه مرزی سومار هنوز آغاز نشده است

وزیر راه: تا پایان دولت 5 هزار کیلومتر انواع راه افتتاح می شود

درخواست نانوایان برای تعیین قیمت جدید نان

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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مجلس برای کاهش محسوس قیمت خودرو 
در بازار طرح داد

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اسامی با بیان اینکه طرح 
جامع س��اماندهی خودرو به مجلس ارائه ش��ده است، گفت مالیات یک روش 
بازدارنده ای است که اجازه جوالن به افراد دالل در بازار را نمی دهد.  به گزارش 
تس��نیم، مصطف��ی طاهری در زنجان اظهار داش��ت: طرح جامع س��اماندهی 
خودرو به مجلس شورای اسامی ارائه شده  و امیدواریم هرچه زودتر این طرح 
تصویب ش��ود.  وی با تاکید بر اینکه طرح ساماندهی خودرو در دست بررسی 
و اقدامات الزم اس��ت، گفت:  این طرح ش��امل برنامه بلندمدت و کوتاه مدت 
است و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح قیمت خودرو کاهش یابد.  نماینده 
مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اسامی با بیان اینکه هدف این طرح 
در بلندمدت این اس��ت که تولید خودرو و عرضه آن افزایش یابد، افزود: قطعا 
با این شیوه قیمت خودرو کاهش محسوسی پیدا می کند.  وی افزود: بر اساس 
طرح جامع س��اماندهی خودرو، کس��انی که چندین خودرو به نام دارند و افراد 
سودجویی که اقدام به داللی یا احتکار خودرو می کنند و سبب گرانی در بازار 
می شوند باید مالیات بر خودرو بپردازند. مالیات یک روش بازدارنده ای است که 
اجازه جوالن به افراد دالل در بازار را نمی دهد.  طاهری یادآور شد: طرح جامع 
ساماندهی خودرو ارائه شده و در کمیسیون مربوط بررسی و امیدواریم هرچه 

زودتر نهایی شود.

ضرورت ورود به موضوع درج قیمت  مسکن و 
خودرو در سایت ها

از دادس��تان به عنوان مدعی العموم انتظار داری��م تا به موضوع درج قیمت 
مس��کن و خ��ودرو در س��ایت ها ورود کرده و جل��وی متخلف��ان را بگیرد تا 
قیمت سازی نکنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از دادستان 
به عنوان مدعی العموم انتظار داریم تا به موضوع درج قیمت مسکن و خودرو در 

سایت ها ورود کرده و جلوی متخلفان را بگیرد تا قیمت سازی نکنند.
به نقل از صداوس��یما به نقل از خانه ملت، آقای رحیم زارع، با اشاره به درج 
دوباره قیمت های مس��کن و خودرو در س��ایت هایی همچون دیوار گفت: قوه 
قضائی��ه باید مانند دفعه قبل به ای��ن موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد 
قاط��ع انجام دهد. وی گفت: س��ودجویان با سوءاس��تفاده از وضعیت افزایش 
ن��رخ ارز و طا در کش��ور، بار دیگر قیمت گذاری را در س��ایت ها آغاز کرده اند 
که این اقدام روی التهاب بازار مس��کن و خودرو و افزایش قیمت ها تاثیرگذار 
اس��ت، اما قوه  قضائیه می تواند با چارچوب تعریف ش��ده خود جلوی افزایش 
قیمت های یک ش��به را بگیرد. آق��ای زارع تاکید کرد: اکنون از دادس��تان به 
عن��وان مدعی العموم انتظار داریم تا به این موضوع وارد کرده و جلوی س��ایت 
دیوار و بقیه سایت های متخلف را بگیرد تا قیمت سازی نکنند. عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین ضمن تاکید بر ورود تعزیرات برای 
مقابله با گرانفروشی گفت: تعزیرات وظیفه دارد، در شرایطی که قیمت کاال های 
ض��روری مردم به صورت لحظه ای افزایش پیدا می کند، بحث نظارت واقعی را 

تقویت کند.

پاسخ سایپا به انتقاد فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی از نام گذاری خودرو

گروه خودروس��ازی س��ایپا با انتش��ار یک جوابیه در 6 بند به انتقاد مجدد 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی از نام گ��ذاری کوییک پس از چهار س��ال، 
واکنش نش��ان داد. به گزارش خبرگزاری خبرآناین به نقل از سایپانیوز، گروه 
خودروسازی سایپا با انتشار یک جوابیه در 6 بند به انتقاد مجدد فرهنگستان 
زبان و ادب فارس��ی از نامگذاری کوییک پس از چهار سال، واکنش نشان داد، 
متن کامل این پاسخ به ش��رح زیر است: روز گذشته فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی در کانال تلگرامی خود پس از چهار سال مجدداً از انتخاب نام کوییک 
ب��رای یک محصول س��ایپا انتقاد کرده و ضمن اذعان به جلس��ات متعدد فی 
مابین این گروه خودروسازی و فرهنگستان زبان فارسی در گذشته برای بررسی 
این موضوع، اعام کرده است: »توجیه مسئوالن شرکت ]سایپا[ این است که 
کوییک نام روس��تایی در مسیر کرمانشاه � روانسر و نامی ایرانی است. بدیهی 
اس��ت که این توجیه به  هیچ وجه برای انتخاب چنین نامی پذیرفته نیس��ت؛ 
گذش��ته از اینکه معلوم نیس��ت که تلفظ این کلمه نیز »کوییک« باشد« لذا 
صرف نظر از چرایی توجه دوباره فرهنگستان به این موضوع تکراری، ذکر نکات 

زیر را ضروری می دانیم:
 1- روستای تاریخی کوییک در استان کرمانشاه واقع شده است و نام آن پس 
از حضور ارزشمند و پربرکِت رهبر معظم انقاب )مدظله العالی( در 29 آبان ماه 
96 در این روستا و بازدید از چادرهای اسکان زلزله زدگان در روستای کوییک، 
بیش از گذش��ته در رسانه ها و خاطره جمعی مردم  والیتمدار استان کرمانشاه 
ماندگار ش��ده اس��ت. 2- گروه خودروسازی س��ایپا در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود، به دلیل هم نامی محصول جدید خود با نام روس��تای زلزله زده 
کوییک، احداث یک مدرسه 6 کاسه به جای مدرسه 2 کاسه تخریب شده در 
این روستا را در دستور کار قرار داده و مدیران و کارکنان سایپا بخشی از حقوق 
ماهیانه خود را برای س��اخت این مرکز آموزش��ی اختصاص دادند که به لطف 
الهی عملیات عمرانی آن به اتمام رسیده و هم اکنون در اختیار وزارت آموزش و 
پرورش قرار گرفته و در حال بهره برداری آموزشی و خدمت به اهالی شریف این 
روستا است. 3- روستا و تپه کوییک مربوط به عصر مس قدیم در هزاره چهارم 
است و در استان کرمانشاه، شهرستان روانسر واقع شده و در تاریخ 23 شهریور 
1382 با ش��ماره ثبت 10126 به  عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
اس��ت. 4- عاوه بر این روستا در استان کرمانشاه، یک روستای قدیمی دیگر 
در استان هرمزگان از توابع بخش مرکزی شهرستان جاسک و یک روستا نیز 
در استان کردستان و بخش موچش شهرستان کامیاران »کوییک« نام دارند، 
همچنین گفته می ش��ود روستایی در شهرستان نقده نیز به همین نام خوانده 
می ش��ود و اینها نش��اندهنده این اس��ت که این واژه در ادبیات و فرهنگ های 

مختلف ایرانی کاربرد داشته و دارای معنای ایرانی است.
5- گروه خودروسازی سایپا ضمن قدردانی و تجلیل از دغدغه مندی مجدد 
اعضای فرهیخته و محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی پس از چهار سال، از 
این عزیزان دعوت می کند به پاس تاش برای پاسداشت فرهنگ و تمدن کهن 
ایران زمین به مدت چهار روز در روستای تاریخی کوییک در استان کرمانشاه 

مهمان گروه سایپا باشند.
6- گروه خودروس��ازی س��ایپا همواره در انتخاب نام محصوالت خود توجه 
ویژه ای به پاسداشت زبان غنی و ارزشمند فارسی به عنوان ثروت بزرِگ معنوی 
ایرانی��ان داش��ته و دارد، گواه این ادعا نیز انتخاب نام زیبای »ش��اهین« برای 
محصول جدید، به روز و مدرن سایپا است )رهام به عنوان نام اولیه و پیشین این 
محصول نیز یک نام ایرانی بوده است( و بدیهی است که این روند همچنان در 

انتخاب نام محصوالت این گروه خودروسازی ادامه خواهد داشت.

امیرحسن کاکایی اظهار کرد مالیات یک مفهوم ارزشمند است شکی 
نیست که دولت های مدرن از طریق مالیات هزینه های خود را مدیریت 

و درآمد کسب می کنند.
 به گزارش میزان، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اصل مالیات 
موضوع خوبی اس��ت، افزود: اما ش��رایط فعلی جامعه پیچیده اس��ت و 
نه تنها مالیات در مورد خودرو بلکه برای س��ایر مس��ائل نیز باید مراقب 

باشیم که اثرات آن چگونه است.
 وی گفت: متاسفانه بازار خودرو به دلیل اتفاقاتی که افتاد در دو سال 

گذشته به شدت بهم ریخت.
 کاکایی با اش��اره ب��ه دو دلیل بهم ریختگی بازار خ��ودرو، بیان کرد: 
تحریم موجب ش��د ظرفیت تولید کاه��ش یابد که در حال مدیریت آن 

هس��تند، اما دلیل دوم قیمت گذاری غلط خودرو اس��ت که به واس��طه 
آن س��عی در کنترل قیمت داشتند، اما متاس��فانه نه تنها قیمت کنترل 
نش��د بلکه زیان به صنعت خودرو وارد ش��د و صنعتی که می توانست با 
س��رمایه گذاری تکمیلی داخلی سازی را توسعه دهد و از تهدید تحریم، 
فرصت طایی بس��ازد از دست رفت و نتیجه اینکه تولید کمتر از نیازی 

است که در بازار وجود دارد.
کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: یک حلقه باطلی اتفاق افتاد 
در حالی که با افزایش قیمت می توانس��ت یک فرصت س��ازی شود برای 
ایجاد ظرفیت های تکمیلی متاس��فانه با چالش ج��دی در تولید مواجه 

شد.
 وی تصری��ح کرد: علت اصل��ی معضل بازار خودرو کماکان ادامه دارد 

و به جای اینکه دولتمردان مش��کل اصلی را حل کنند هر روز یک ایده 
جدید می دهند.

کاکای��ی گفت: قرعه کش��ی قرار بود ب��ازار را کنترل کن��د، اما توفیق 
چندان��ی نداش��ت و موج��ب تحریک بیش��تر ب��ازار ش��د و هزینه های 

خودروسازی را باال برد.
 کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینک��ه مالیات در مقطع کنونی به 
افزای��ش قیمت دامن می زن��د، افزود: به دلیل اینکه تولید کم اس��ت و 
سرمایه س��رگردان زیاد و عرضه کننده هزینه مالیات را از مصرف  کننده 

می گیرد.
 وی تاکی��د کرد: در ش��رایط فعلی نه تنها بازار خ��ودرو با اخذ مالیات 

مدیریت نخواهد شد بلکه بیشتر هیجان زده می شود.

بازار با تصویب مالیات بر خودرو های صفر هیجان زده عمل خواهد کرد

مدیر پیش توسعه و تکوین محصوالت ایران خودرو از تولید خودروهای 
ارزان قیمت با همکاری معاونت علمی خبر داد.

مدیر پیش توسعه و تکوین محصوالت ایران خودرو از تولید خودروهای 
ارزان قیمت با همکاری معاونت علمی خبر داد و گفت: این طرح تا شش 

ماه آینده اجرایی شده و محصول آن تولید می شود.
به گزارش ایس��نا، مهندس رحیمی در نشس��ت آناین نیازهای ایران 
خودرو با اشاره به برنامه  همکاری های شرکت ایران خودرو با بخش های 
علمی و تحقیقاتی کشور، گفت: ما تفاهم نامه های مختلفی با بخش های 
هوافضای سپاه، جهاد دانشگاهی، س��ازمان انرژی اتمی، دانشگاه علم و 
صنعت و س��ازمان صنایع دفاعی برای توسعه فناوری های موردنیاز این 

شرکت منعقد کردیم.
وی توس��عه موتورهای کم مصرف، گیربک��س، تولید باتری های برقی 
موتورسیکلت و خودروهای برقی و تست و مهندسی شامل ساخت تونل 
باد را از زمینه های همکاری شرکت ایران خودرو با سازمان هوافضا سپاه 
نام برد و اظهار کرد: با جهاد دانش��گاهی در زمینه های طراحی و توسعه 
خودرو متصل، ساخت کاتالیست، مواد پلیمری، تجهیزات و ماشین آالت 
تولید و خودروهای برقی و باتری تفاهم نامه هایی به امضا رسیده است.

رحیمی یادآور ش��د: برخی از این تفاهم نامه ها تبدیل به قرارداد شده 

و وارد فاز عملیاتی شده است.
مدی��ر پیش توس��عه و تکوی��ن محصوالت ای��ران خودرو با اش��اره به 
زمینه ه��ای همکاری ب��ا معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
خاطرنش��ان کرد: با تفاهم نامه ای که با این معاونت منعقد کردیم مقرر 
ش��د در زمینه طراح��ی و تولید خودروه��ای ارزان قیمت همکاری های 
مش��ترکی صورت گیرد که در این راس��تا کمیته مش��ترکی میان این 

شرکت و معاونت علمی تشکیل شده است.
رحیم��ی از تولید اولین نمونه خودرو ارزان قیمت با همکاری ش��رکت 

ایران خودرو با معاونت علمی طی شش ماه آینده تولید خواهد شد.
وی احیای پلتفرم L90 با محوریت س��ازمان گس��ترش و نوسازی و 
توس��عه فناوری های خودرویی را از زمینه های همکاری ش��رکت ایران 

خودرو با دانشگاه علم و صنعت نام برد.
رحیمی ادامه داد: ما برای توس��عه محصوالت خود اقدام به طراحی و 
تدوین نقش��ه راه هایی در حوزه موتور، گیربکس، سوخت های جایگزین 
برق��ی و هیبریدی کردیم. بر این اس��اس طراحی و س��اخت موتورهای 

کم مصرف در راستای کاهش مصرف سوخت را در دستور کار داریم.
وی حداکث��ر بهره ب��رداری از توان ش��رکت های دانش بنی��ان، صنایع 
دفاعی و نظامی، دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی را از رویکردهای شرکت 

ای��ران خ��ودرو در اجرای اهداف این ش��رکت نام برد و یادآور ش��د: در 
این راس��تا تولید خودرو K132 تا پایان س��ال 1399 و K125تا پایان 
س��ال 1400 را در دس��تور کار داریم و عمق ساخت داخل قطعات این 

خودروها 90درصد است.
رحیمی س��طح اس��تاندارد ای��ن دو خ��ودرو را یورو 5 اع��ام کرد و 
خاطرنشان کرد: در ساخت پلتفرم های جدید خودروهای تولید شرکت 
ایران خودرو مشخصه هایی چون قیمت تمام شده، عمق ساخت داخل، 
قابلیت برقی س��ازی و قابلیت پوشش سوخت های جایگزین مدنظر قرار 

گرفته است.
مدی��ر پیش توس��عه و تکوی��ن محص��والت ای��ران خ��ودرو، تولی��د 
گیربکس های ش��ش دن��ده را از دیگر برنامه های این ش��رکت نام برد و 
اضافه کرد: تا انتهای سال 1399 این نوع دنده ها وارد چرخه تولید و از 

آنها در خودروهای دنا و دناپاس استفاده می شود.
وی همچنین به تاش این ش��رکت در زمینه تولید خودروهای برقی 
اش��اره کرد و گفت: براس��اس مطالعاتی که بر ب��ازار جهانی خودروهای 
برقی داش��تیم برنامه زمان بندی ما در این عرضه تدوین ش��د که بر این 
اساس در س��ال 2025 میران تولید خودروهای برقی 7درصد و تا سال 

2030 این میزان به 12 تا 14درصد خواهد رسید.

طی نشس��ت مش��ترک دو انجمن قطعه س��ازی کش��ور، قرار ش��د تا 
کمیته های مش��ترک در شش محور تشکیل ش��ود؛ این هم افزایی توان 
انجمن های قطعه س��ازی با هدف مقابله با چالش ها و مش��کات صنعت 

قطعه سازی کشور خواهد بود.
به گزارش ایس��نا، در هفته جاری )بعد از ظهر روز یکش��نبه( نشست 
هم اندیشی مشترک اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن 
قطعه س��ازی کشور و انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 

ایران در محل هتل ارم برگزار شد.
در رابطه با نتایج این نشس��ت هم اندیشی که با هدف رسیدگی و حل 
مشکات صنعت قطعه سازی کش��ور برگزار شد، آرش محبی نژاد- دبیر 
انجمن همگن قطعه سازی و نیروی محرکه- در گفت وگو با ایسنا، با بیان 

اینکه این هم اندیشی مش��ترک انجمن های قطعه سازی کشور در شش 
محور اساسی برگزار شد، اظهار کرد: در نتیجه این نشست با محورهای 
تامین ارز، کسری نقدینگی صنعت قطعه سازی و خودروسازی، موضوع 
قیمت گذاری و تامین مواداولیه، داخلی س��ازی قطعات و همچنین بازار 
قطعات یدکی، کمیته های مشترکی برای همکاری متقابل تشکیل شد.

وی اف��زود: همچنی��ن در رابط��ه با مواضع مش��ترک، ایج��اد اتحاد 
حداکثری در صنعت قطعه سازی و شیوه های اعتای صنعت قطعه سازی 
کش��ور بحث و تبادل نظر ش��د ک��ه حاصل آن امض��ای تفاهم نامه های 
اولی��ه ای در ای��ن ارتباط ب��ود. دبیر انجم��ن همگن قطعه س��ازی ابراز 
امیدواری کرد که برگزاری این نشس��ت های مشترک و هم فکری ها در 
حوزه قطعه سازی کشور با هدف اعتا و اتحاد حداکثری در این صنعت 

ادامه یابد و حاصل آن امضای تفاهم نامه های مش��ترک بین انجمن های 
قطعه س��ازی کشور باش��د تا بتوان از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های هر 
دو انجم��ن  برای مقابله با چالش ها و بحران های مختلف قطعه س��ازان و 
صنایع کشور استفاده کرد. محبی نژاد ضمن تاکید بر اینکه با هم افزایی 
توان انجمن های قطعه سازی کشور و ارائه راه حل ها و تبیین شیوه های 
مناسب، می توان گامی موثر و قوی در جهت حل مشکات قطعه سازی 
کش��ور برداش��ت، گفت: در ش��رایط کنونی همی��اری و هم افزایی توان 
انجمن ها و س��ازمان های مردم نهاد قطعه س��ازی، عاوه بر اینکه کمکی 
به مس��ئوالن به عنوان بازوی مشورتی است، می تواند قطعه سازان را در 
پیشبرد بهتر اهداف کمک و یاری کند و نقشه راه هماهنگی برای آینده 

قطعه سازی کشور تعریف و تدوین کند.

سرپرس��ت مدیریت طرح CNG درخصوص اس��تقبال کم در طرح 
رایگان دوگانه سوز کردن خودرو ها توضیحاتی ارائه کرد.

محمدحس��ین باقری، سرپرس��ت مدیریت طرح CNG  در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار اقتصاد و ان��رژی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، 
با اش��اره به اس��تقبال کم خودرو ها در طرح رایگان دوگانه س��وز کردن، 
گفت: به دلیل اینکه این طرح تازه و اواخر ماه گذش��ته آغاز ش��ده و تا 

اطاع رسانی شود زمانبر است.
او ادامه داد: زمان زیادی برای اس��تقبال مردم از این طرح نیاز است، 
با توجه به اینکه قیمت سوخت افزایش پیدا کرده است به نظر می رسد 

ثبت نام در این طرح روز به روز افزایش پیدا کند.

دوگانه سوز شدن 6۰ هزار خودرو
سرپرس��ت مدیریت طرح CNG بیان کرد: در حال حاضر تا به امروز 
60 هزار خودرو در این ط��رح ثبت نام کرده اند، مصرف CNG مجددا 

افزایش یافت و به مرز 24.5 میلیون متر مکعب در روز رسید.
باق��ری تصری��ح ک��رد: همزمان ب��ا افزای��ش قیمت بنزی��ن و اجرای 
س��همیه بندی، طرحی در راس��تای تبدیل خودرو های بخش عمومی به 
خودرو ه��ای CNG س��وز از طرف دولت به ما اباغ ش��د، یعنی دولت 
وزارت نفت را مکلف ک��رد تا خودرو های پرمصرف عمومی را به صورت 

رایگان CNG سوز کند.
دوگانه سوز شدن یک میلیون و 464 هزار خودرو عمومی

او اظهار کرد: در این راس��تا برنامه ریزی ش��ده اس��ت که حدود یک 
میلیون و 464 هزار خودرو عمومی ش��امل انواع تاکس��ی ها و وانت بار ها 
به صورت رایگان دوگانه س��وز ش��وند؛ اگ��ر در کارخانه ای��ن خودرو ها 
دوگانه سوز ش��وند بخشی از هزینه دوگانه سوز کردن خودرو ها را نیز به 

صورت یارانه به تولیدکنندگان پرداخت می کنیم.
باق��ری بیان کرد: س��ایتی ک��ه متقاضیان برای CNG س��وز کردن 
خودرو ه��ا باید به آن مراجعه کنند از اواخر خردادماه امس��ال راه اندازی 
ش��د، آدرس این سایت gcr.niopdc.ir اس��ت، روند ثبت نام در این 
سایت بسیار س��اده بوده و متقاضیان می توانند با وارد کردن کد ملی و 

شماره پاک خودرو برای دریافت خدمات رایگان اقدام کنند.

تولید نمونه اولیه خودروهای ارزان قیمت تا 6 ماه آینده

تشکیل کمیته مشترک انجمن های قطعه سازان در 6 محور

چرا رانندگان از طرح دوگانه سوز شدن خودرو  استقبال نمی کنند؟
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با تاش��ی دانش بنیان، بزرگ ترین سایت هسته ای پرتودهی گاما در 
منطق��ه ویژه اقتصادی اس��تان چهارمحال و بختی��اری به عنوان یک 
ط��رح کان ملی فناوری راه اندازی ش��د. این طرح ب��ه تامین امنیت 

غ��ذا، اقدامات درمان��ی و ذخایر راهبردی و 
موردنیاز کشور می انجامد.

 با توجه به افزای��ش جمعیت کره زمین، 
یک��ی از مهم ترین دغدغه کش��ورها، تامین 
غ��ذای موردنیاز م��ردم، انب��ار و نگهداری 
صحیح و بدون ضایع��ات این مواد، افزایش 
س��طح بهداشت عمومی و جلوگیری از بروز 
عفون��ت در بدن افراد س��الم هس��تند. این 
اه��داف جز ب��ا اس��تفاده از تجهیزات کاما 

استریل محقق نمی شود.
دنی��ا برای رس��یدن به این هدف مس��یر 
به کارگیری پرتوی گامای س��اطع ش��ده از 
عنصر ش��یمیایی کبالت 60 را پیش گرفته 

است. در ایران هم برای نخستین بار یک شرکت دانش بنیان با تاشی 
فناورانه در س��ال 90 موفق به تاس��یس و راه اندازی بزرگ ترین سایت 
هس��ته ای پرتودهی گاما در منطقه سیس��تان و بلوچس��تان شد. این 

س��ایت ها از اساس��ی ترین زیرس��اخت ها در تحقق بند 7 سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی ب��رای تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر 

راهبردی با افزایش کمی و کیفی تولید به حساب می آیند.
به گفته س��یدرضا رفیع��ی، مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان ش��ارپرتوایرانیان، این 
ش��رکت ب��ا عقد ق��رارداد با ش��رکت های 
هندوس��تانی، روس��ی و مجارس��تانی و با 
هم��ت کارشناس��ان و متخصص��ان خود، 
توانس��ته به عنوان یکی از دارندگان دانش 
فن��ی طراحی، س��اخت و بهره ب��رداری از 
س��امانه های پرتوده��ی گام��ا در بخ��ش 

خصوصی کشور معرفی کند.
و  خوارب��ار  س��ازمان  داد:  ادام��ه  وی 
کشاورزی ملل متحد، سازمان ایمنی مواد 
غذایی اروپا، سازمان غذا و داروی آمریکا، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و س��ازمان 
بهداش��ت جهانی بر اس��تفاده از مواد غذایی پرتودی��ده تاکید دارند و 
قوانین مختلفی برای جلوگیری از واردات محصوالت آغشته به سموم 

شیمیایی چون متیل بروماید و اتیلن اکساید وضع کرده اند.

براساس تفاهم نامه منعقدش��ده بین ستاد توسعه فناوری های نرم و 
هویت ساز معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری و صندوق پژوهش 
فن��اوری س��پهر، کمک به تامین مالی ش��رکت های خاق گس��ترش 

می  یابد.
با گذشت چند س��ال از برنامه حمایت 
از توسعه زیس��ت بوم شرکت های خاق، 
تعداد این شرکت ها، از 800 شرکت عبور 
کرده اس��ت و هر ماه به تعداد آنها افزوده 
می شود. ش��رکت های خاق که در حوزه 
صنایع خاق و فرهنگی فعالیت می کنند، 
برای توس��عه فعالیت های خ��ود به منابع 

 مالی قابل اتکا نیازمند هستند.
این ش��رکت ها در زمین��ه تولید محتوا، 
صنایع دس��تی، انیمیشن، گیاهان دارویی 
و بس��یاری دیگر از عرصه ها فعال هستند 
و برای جهش در تولید، نیازمند ابزارهای 

مالی مناسب هستند.
س��تاد  توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برای تنوع بخشی به س��بد مالی شرکت های خاق، 

تفاهم نام��ه جدیدی با یک صندوق فعال در حوزه زیس��ت بوم نوآوری 
منعقد کرده است.

براساس مفاد تفاهم نامه امضاشده میان ستاد توسعه فناوری های نرم 
و هویت ساز و صندوق پژوهش و فناوری 
س��پهر، لیزینگ محص��والت و خدمات 
صنایع خاق از طریق اعطای تسهیات 
به خری��داران محص��والت و خدمات تا 

سقف 3میلیارد ریال انجام می گیرد.
همچنی��ن براس��اس ای��ن تفاهم نامه، 
س��رمایه در گ��ردش و س��رمایه گذاری 
در پروژه ه��ای مختل��ف از طریق جذب 

مشارکت مدنی تسهیل می شود.
هم��کاری در جه��ت شناس��ایی و به 
و  مال��ی  ابزاره��ای جدی��د  کارگی��ری 
همکاری ب��رای حض��ور در رویدادها، از 
جمل��ه دیگر مف��اد مورد تواف��ق در این 

تفاهم نامه است.
دو طرف برای همکاری بیش��تر در جهت توس��عه پشتیبانی مالی از 

ایجاد مرکز نوآوری سینما نیز توافق کردند.

سند  همکاری توسعه حمایت مالی از شرکت های خالق امضا شدبزرگ ترین سایت هسته ای پرتودهی گاما در کشور راه اندازی شد

محمدامین موال، کارش��ناس رصدخانه مهاجرت ایران : روابط بین ایاالت متحده و 
چین در ماه های اخیر به طور چشمگیری تنزل یافته است. در تاریخ 15 ماه مه، رئیس 
جمهور دونالد ترامپ تهدید کرد که کلیه روابط با چین را بر سر همه گیری کووید- 19، 
که منشأ آن در ووهان بوده قطع خواهد کرد. او پیشتر کرونا ویروس را »ویروس چینی« 
خوانده بود و تهدید می کرد که برای جبران خس��ارات ناش��ی از کرونا ویروس از چین 
غرامت خواهد گرفت. این درگیری ها که ابتدا از تجارت و فناوری ش��روع ش��د، اکنون 
دامنگیر دانشجویان و محققان چینی ش��ده است. طبق بیانیه کاخ ریاست جمهوری 
دولت ترامپ قصد دارد هزاران ویزا را برای دانش��جویان فارغ التحصیل و اساتید چینی 
کاهش دهد. این طرح که نخستین بار توسط نیویورک تایمز گزارش شده است، موجب 
می ش��ود دولت ویزای افرادی را که ارتباط مستقیمی با دانشگاه های وابسته به ارتش 
آزادی بخش مردم چین دارند، لغو کند. این  محدودیت ها حداقل 3 هزار فرد را که در 

حال مطالعه یا تحقیق در ایاالت متحده هستند، تحت تأثیر قرار می دهد.
تنها در سال تحصیلی 2018-2017 بیش از 360 هزار دانشجوی چینی در کالج های 
آمریکایی ثبت نام کرده اند. تحصیل دانش��جویان بین المللی در مقطع کارشناس��ی در 
کالج ه��ای عمومی آمریکا هزینه ای معادل 37 هزار دالر و در دانش��گاه های خصوصی 
هزین��ه ای بی��ش از 48 هزار دالر را در پی دارد. این رقم یکی از بیش��ترین هزینه های 
تحصیل در میان کشورهای دنیا است اما با این حال کشور آمریکا با اختاف مقصد اول 
دانش��جویان چینی است. چین منابع عظیمی از دانشجویان را دارد که مایل به صرف 
هزینه هس��تند اما دولت ترامپ محدودیت های خود را در مورد مش��اغل و شهروندان 
چینی به عنوان بخش��ی از جنگ تجاری گس��ترده تر خود تشدید کرده است. حال با 
باالگرفتن تنش ها میان دو کشور، اکنون دانشجویان و دانشگاه های میزبان خود را در 

آتش جنگ تجاری ایاالت متحده با چین می بینند.
از س��ال گذش��ته، واش��نگتن قوانین ویزا را تش��دید کرده و بعد از شیوع کرونا این 
محدودیت ها خصوصا برای دانش��جویان چینی افزایش یافته اس��ت، همچنین دولت 
آمریکا نظارت بر همکاری های پژوهشی بین دو کشور را تشدید کرده است. در همین 
زمان، ادعاهای جاسوس��ی و س��رقت از مالکیت معنوی که توسط دولت آمریکا علیه 
دانش��جویان و محققان چینی مطرح ش��ده است، به ایجاد محیطی ناپایدار و خصمانه 
منجر ش��ده است که می تواند نتیجه س��ال ها همکاری را خنثی کند. همچنین طرح 
محدودیت تحصیل دانشجویان چینی در حوزه های مرتبط با علم، فناوری، مهندسی و 
ریاضیات در مقاطع لیسانس و تحصیات تکمیلی از دیگر محدودیت های در نظر گرفته 

شده برای دانشجویان چینی است.
در سال 2018 میادی ایاالت متحده با استناد به خطر جاسوسی و سرقت از مالکیت 
معنوی مدت زمان ویزا را برای دانشجویان فارغ التحصیل چینی در رشته های هوانوردی، 
روباتیک و تولیدات پیش��رفته از پنج س��ال به یک س��ال کاهش داد. بنا بر گزارش ها، 
سازمان های اطاعاتی آمریکا به دانشگاه ها در مورد خطر جاسوسی توسط دانشجویان 
و محققان هش��دار داده اند و از دانشگاهیان و مدیران دانشگاه خواسته اند که در زمینه 
شناسایی تهدیدات احتمالی، آموزش ببینند. این سخت گیری ها بخشی از الگوی فشار 
بیش��تر ب��ر صادرات فناوری و دارای��ی معنوی از ایاالت متحده به چین اس��ت. در ماه 
مه س��ال 2019، دولت ترامپ محدودیت های جدیدی را در مورد فروش نرم افزارها و 

سخت افزارها به شرکت هوآوی اعام کرد.
با وجود فش��ار بیش��تر دولت ترامپ بر چین این نگرانی در صنعت آموزش ایاالت 
متحده وجود دارد که چین از طریق کاهش دانشجویان بین المللی خود در آمریکا دست 
به اقدامی تافی جویانه بزند. در همین راستا دانشگاه های ایاالت متحده سعی کرده اند 
از خصومت دولت فاصله بگیرند. برخی از دانش��گاه ها از جمله دانشگاه برکلی، دانشگاه 
ییل و دانشگاه نیویورک نامه هایی را به دانشجویان ارائه داده اند که از آنها پشتیبانی و 
حمایت می کنند اما با این وجود، این جو سطح جدیدی از اضطراب را برای دانشجویان 
و محققان به ارمغان می آورد که بالطبع بر تصمیم دانشجویان و محققان چینی برای 

انتخاب کشور مقصد برای تحصیل و انجام فعالیت های پژوهشی اثرگذار خواهد بود.
نکته حائز اهمیت دیگری که در کنار سایر عوامل اثرگذار بر دانشجویان بین المللی 

و انتخاب یک مقصد خاص از سوی آنها باید به آن توجه کرد این است که دانشجویان 
آس��یایی، با عطش آموزش بین المللی، تبادالت فرهنگ��ی و تجربیات جدید یک بازار 
حیاتی برای بخش آموزش عالی در سراس��ر جهان هس��تند. چشم انداز آموزش عالی 
بین المللی )HE( دائماً با روندهای نوظهور، وقایع ژئوپلیتیکی و نوس��انات در جمعیت 
سنی دانشجویان در حال تحول است بنابراین، درک فرآیندهای تفکر این دانشجویان 

برای ایجاد یک استراتژی قوی بین المللی جذب دانشجو مهم است.
برخی از پیش بینی ها نشان می دهد تمامی این روندها ممکن است دستخوش تغییر 
شوند و با توجه به اینکه دانشجویان در شرق به طور فزاینده ای به دنبال تحصیل درون 
منطقه ای هستند، الگوهای تحرک در سال های آینده ممکن است تغییر کنند. کشور 
چین با فهم این تغییر و تحوالت و تغییر اس��تراتژی خود از برنامه های صرفا ارس��ال 
و بازگش��ت دانشجویان به استراتژی های جذب دانشجویان بین المللی از سال 2010، 
طرح تحصیل در چین را با هدف جذب 500 هزار دانشجوی بین المللی تا سال 2020 
راه اندازی کرد. در واقع تبدیل چین به یک مقصد جذاب برای دانش��جویان بین المللی 
هدفی اس��ت که سیاس��ت گذاران چینی آن را مورد هدف خود قرار داده و برنامه های 
مختلفی از جمله بورس های تحصیلی اضافی برای دوره های آمادگی یک س��اله زبان، 
ارائه برنامه های بیشتر به زبان انگلیسی و دسترسی آسان تر به بازار کار برای دانشجویان 

بین المللی، به منظور دستیابی به این هدف اجرایی شده است.
قرار گرفتن این کش��ور در میان 10 کش��ور برتر مقصد دانش��جویان بین المللی در 
چندین س��ال گذش��ته همگی نش��انگر برنامه ریزی و اجرای سیاس��ت هایی از جانب 
کش��ورهای آس��یایی )خصوصا چین و ژاپن( برای جذب دانشجویان بین المللی است. 
به طور کلی سیاس��ت های مطلوب تر پذیرش، دسترس��ی آس��ان تر به ب��ازار کار برای 
دانشجویان بین المللی، تحوالت کشورهای غربی و افزایش هزینه تحصیل دانشجویان 
بین المللی در کشورهای غربی، همگی از جمله عواملی هستند که کشورهای شرقی را 
به مکانی مناس��ب برای تحصیل دانشجویان بین المللی بدل می کند و این امر با توجه 
سرمایه گذاری و برنامه ریزی کشورهای شرق برای جذب دانشجویان بین المللی و سهم 
چشمگیر دانشجویان آسیایی از بازار کشورهای سنتی دانشجو فرست به معنای از دست 
رفتن س��هم دانشجویان بین المللی منطقه آسیا برای کشورهای اصلی دانشجوپذیر از 
جمله ایاالت متحده خواهد شد. در همین راستا بسیاری از صاحبنظران اذعان داشتند 
که سیاس��ت گذاران آمریکایی و مدیران دانشگاه باید مواظب باشند که ایاالت متحده 
مقصد جذابی برای دانشجویان خارجی و محققان مهاجر باقی بماند. یک مطالعه اخیر 
نشان داده است که ایجاد محدودیت برای ورود دانشجویان بین المللی و ویزاهای کاری 
افراد ماهر می تواند باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری و تأثیر منفی بر 
کارآفرینی ش��ود. برای چندین دهه، سیستم آموزش عالی آمریکا به عنوان یک آهنربا 
دانش��جویان روشنفکر، خاق و بااستعداد را  از سراسر جهان به خدمت گرفته است و 
این امر در تبدیل ایاالت متحده به یک مرکز نوآوری جهانی و نیروگاه اقتصادی نقشی 
اساسی ایفا کرده است. با وجود ایجاد محدودیت های جدید، برخی از دانشجویان در حال 
بررسی برنامه های خود هستند. به هر ترتیب به نظر می رسد که ایجاد محدودیت های 
شدید بر دانشجویان چینی، با توجه به اینکه این کشور بزرگ ترین جمعیت دانشجویان 
بین المللی در ایاالت متحده را تش��کیل داده است، درآمد 39 میلیارد دالری آمریکا از 
دانش��جویان بین المللی را با کاهش جدی همراه س��ازد. عاوه بر از دست رفتن منافع 
اقتصادی حاصل از دانشجویان بین المللی، کشور آمریکا با از دست دادن سهم بازار خود 
از دانشجویان بین المللی مغلوب کشورهای رقیبی همچون کانادا، انگلستان و استرالیا 
خواهد شد که با بهبود برنامه های اشتغال پس از فارغ التحصیلی خود در صدد افزایش 
سهم خود از دانشجویان بین المللی هستند، برخاف آمریکا که محدودیت های شدیدی 

را بر ویزاهای دانشجویی و اشتغال پس از فارغ التحصیلی ایجاد کرده است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای حفظ این وضعیت و تقویت نقش کشور 
به عنوان رهبر در صنایع نوظهور که باعث ایجاد اش��تغال در آینده و رش��د اقتصادی 
خواهد شد، سیاست مهاجرت ایاالت متحده باید به تشویق دانشجویان بین المللی برای 

آمدن به آمریکا برای تحصیل و کار ادامه دهد.

همواره فهرست پردرآمدترین ها، مورد توجه بسیاری قرار می گیرد، با این حال در این مقاله 
مخاطبین هدف، بازیگران و یا ورزشـکاران نبوده و قصد داریم تا به وضعیت درآمدی مدیران 
شـرکت های مختلف بپردازیم. این آمار به تازگی در رابطه با سال گذشته اعالم شده است که 
در جایگاه نخسـت ایالن ماسـک با اختالفی فاحش قرار دارد. وی در سـال گذشته موفق شد 
تا درآمدی 595 میلیون دالری را داشـته باشـد که یک رکورد فوق العاده محسوب می شود، با 
این حال بخش اعظمی از این درآمد به علت رشـد فوق العاده ارزش سهام دو برند او محسوب 

می شود. درواقع تسال در حال حاضر ارزشمندترین برند خودروسازی است. با توجه به اختالف 
فاحش او با سـایر رقبا، هیچ احتمالی وجود ندارد که برای سـال آینده، فرد دیگری به جای او 
قرار گیرد. در جایگاه بعدی مدیر ارزشمندترین برند حال حاضر جهان قرار دارد. وی موفق شده 
است تا درآمد ۱۳۳ میلیونی را داشته باشد. تقریبا تمام این درآمد به خاطر ارزش سهام او در 
شرکت است. نکته قابل تأمل فهرست امسال، رشد چشمگیر مدیران زن در فهرست ۱۰۰ تایی ها 
است. در این راستا جایگاه نوزدهم به لیزا سو، مدیر AMD اختصاص دارد. با این حال درآمد 

از جنگ تجاری تا جنگ ویزایی

ایالن ماسک به عنوان پردرآمدترین مدیر جهان انتخاب شد
به قلم: آندرس ملین  / نویسنده حوزه مدیریت و کارآفرینی  -  مترجم: امیر آل علی

دریچــه

کنگره عصب روانپزش��کی به دور دوم خود رسید؛ رویدادی که گسترش همکاری های 
علمی میان رش��ته های پایه و بالینی مرتبط با حوزه های عصب روانپزشکی و شناختی را 
هدف قرار داده اس��ت. این رویداد به مدت چه��ار روز و به صورت وبینار در حال برگزاری 
است و در آن جنبه های عصب روانپزشکی و شناختی در حوزه بیماری های صرع، ام اس، 
اختاالت حرکتی، تشنج های عصبی، ضربات مغزی و دمانس )آلزایمر(  و آخرین اطاعات 
و یافته های پزشکی و درمانی مورد  بحث و بررسی قرار می گیرد. در دومین کنگره عصب 
روانپزشکی 9 پنل تخصصی و سه کارگاه آموزشی برگزار  می شود و هشت تن از متخصصان 
رش��ته های عصب روانپزشکی به همراه دو تن از اس��اتید خارجی از کشورهای انگلیس و 
استرالیا درخصوص جنبه های عصب روانپزشکی و شناختی سخنرانی می کنند. همچنین، 

در این رویداد 30 مقاله پژوهشی و پوستر در دو جلسه آن نیز ارائه می شود.

آخرین یافته های درمانی عصب 
روانپزشکی ارائه می شود

چهارشنبه
25 تیر 1399

شماره 1583
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ظروف یک بار مصرف چه چیزی را در ذهن شما تداعی می کند؟ آلودگی 
محیط زیس��ت، پاستیک، سرطان. این کلمات مواردی است که معموال در 
ذه��ن اکثر افراد نقش می بندد. اما محققان کش��ور نوعی از این ظروف را از 

مواد گیاهی تولید کرده اند تا دیگر مش��کاتی 
اینچنین��ی وجود نداش��ته باش��د؛ اقدامی که 
نگرانی ها در این حوزه را رفع کرده است.  ظروف 
یک بار مصرف ساالنه حجم باالیی از ضایعات را 
تشکیل می دهند؛ ظروفی که برای بسته بندی 
غذا کاربرد دارند. تولید این حجم از این ضایعات 
برای محیط زیس��ت آسیب زا اس��ت. برای رفع 
این مش��کل محققان در دانشگاه علم و صنعت 
راه��کاری نوین ارائه دادند. آنها از منابع گیاهی 
ظروف یک ب��ار مصرف تولی��د کردند. صندوق 
حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز از این محققان 
حمایت کرد تا مس��یر حرکت آنها هموار شود. 

محمد فصیحی دستجردی، مجری این طرح پژوهشی بیان کرد: در این طرح 
از ترکیب نشاسته و پلیمر زیست سازگار برای تولید این ظروف استفاده شد. 
نشاسته یکی از منابع تجدیدپذیر ارزان و در دسترس برای تولید پلیمرهای 

زیست تخریب پذیر است. این ماده به دلیل ترکیب شدن با پلیمرهای سنتزی 
می تواند موجب کاهش قیمت و زیست تخریب پذیری محصول تولیدی شود. 
فصیحی دس��تجردی ادامه داد: نشاس��ته ماده ای حساس به آب و شکننده 
اس��ت. همچنی��ن قابلیت ش��کل دهی ندارد. 
پ��س در این پژوهش برای رفع مش��کل عدم 
ش��کل پذیری اقداماتی انجام شد. ما ساختار 
نشاس��ته را ب��رای تولید این ظ��روف اصاح 
کردیم و فرموالسیون پیچیده این ماده کاری 
سخت بود. به نشاسته اصاح شده قابل فرآیند 
نشاسته ترموپاستیک می گویند. این کار به 
کمک افزودن نرم کننده ها انجام می ش��ود که 
نقطه ذوب نشاس��ته را کاه��ش می دهد. وی 
همچنین بیان کرد: اکنون موفق به دستیابی 
دانش فنی برای تولید ظروف اسفنجی )برای 
نگهداری مواد غذایی گرم( از نشاسته شدیم. 
نمونه ه��ای اولیه این محصول ب��ه دو صورت 
ظروف عادی و اس��فنجی تولید شد و نتایج اولیه نیز رضایت بخش بود. این 
ظروف مناس��ب غذای گرم اس��ت و ایجاد مس��مومیت نمی کند. همچنین 

دوستدار محیط زیست هستند و آلودگی خاک را به دنبال ندارند.

برگ��زاری آناین کاس های درس��ی یکی از اتفاقات��ی بود که ایران 
ب��رای نخس��تین بار تجربه ک��رد؛ کاس هایی مجازی که س��عی دارد 
نیازهای آموزش��ی دانش آموزان و دانش��جویان را پاس��خ دهد. دومین 

مدرسه تابس��تانی فناوری اطاعات هم در 
ادامه همین مسیر و به دلیل شیوع بیماری 

کرونا به صورت آناین برگزار می شود.
 آم��وزش آنای��ن برنامه نویس��ی ب��رای 
ک��ودکان و نوجوانان که س��ال گذش��ته به 
صورت حضوری برگزار ش��ده بود؛ امس��ال 
مدل آناین خود را تجربه می کند. دوره ای 
یک ماهه که با همکاری مش��ترک سازمان 
فناوری اطاع��ات، معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش 

برگزار می شود.
ک��ودکان و نوجوانان 6 تا 18 س��ال با هر 
س��طحی از دانش برنامه نویس��ی می توانند 

در یکی از 5 دوره  آموزش��ی شامل آش��نایی با »پیاده سازی وب سایت 
اس��تاتیک«، »آش��نایی با پیاده س��ازی وب س��ایت بر پایه وردپرس«، 
»سلس��له دوره های آش��نایی با علوم داده«، »برنامه نویسی پایتون« و 

»برنامه نویس��ی اس��کرچ« ش��رکت کنند.      یکی از اهداف این دوره 
آنای��ن، آموزش ک��ودکان در مناطق کمت��ر برخ��وردار از امکانات و 
خدمات است. بر همین اس��اس هم تاکنون 3 هزار دانش آموز کودک 
و نوجوان در سراس��ر کش��ور در 2 محور 
کارآفرین��ی بر بس��تر فن��اوری اطاعات 
و برنامه نویس��ی آم��وزش  دیده ان��د. یک 

همکاری فناورانه آموزشی
ش��یوع بیماری کرونا بهانه ای ش��د که 
استفاده از زیرساخت های فناوری اطاعات 
و ارتباط��ات کش��ور موض��وع هم��کاری 
مشترک نهادهای دولتی و خصوصی شود 
تا نظام آموزشی کشور لطمه نبیند. همین 
نگاه هم مدرسه تابستانی فناوری اطاعات 
را به یک مدرس��ه دائمی بدل کرده است 
که در مرکز نوآورانه کودک و نوجوان موزه 
ارتباطات برگزار می ش��ود.  س��تاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی و ستاد فرهنگ سازی 
اقتص��اد دانش بنی��ان معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری از 

حامیان این رویداد فناورانه دانش آموزمحور هستند.

دانش آموزان برنامه نویسی را آنالین یاد می گیرند محققان ایرانی نشاسته را شکل پذیر کردند

گیاهان دارویی ذخایر ژنتیک ملی کشور محسوب می شوند و صادرات 
خام و بدون فرآوری آنها مانند خام فروشی مواد معدنی، دارای ارزش افزوده 
اندکی اس��ت. تاش برای ایجاد زنجیره تولید در این صنعت با حمایت از 
توس��عه کمی و کیفی استارت آپ ها در سال جاری یکی از اقدامات ستاد 
توس��عه علوم و فن��اوری  گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری است.
 محمدحس��ن عصاره، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی 
و طب سنتی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در این باره گفت: 
خام فروشی یکی از اصلی ترین چالش ها در حوزه گیاهان دارویی است. بازار 
قابل توجهی برای محصوالت به دس��ت آم��ده از فرآوری گیاهان دارویی 
مانند زعفران و گل محمدی در جهان وجود دارد. صادرات این محصوالت 

می تواند ارز آوری قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
وی ادام��ه داد: گیاهان دارویی به عنوان ذخایر ژنتیکی و میراث ملی ما 
محسوب می شوند. خام فروشی و حتی صادرات این محصوالت به صورت 
خام و فرآوری نش��ده ارزش افزوده ناچیزی به همراه دارد که حراج منابع 
طبیعی کشور محسوب می شود. در واقع، خام فروشی یعنی واگذاری سود 
و بازار گیاهان دارویی به رقبای بین المللی، این مس��ئله باعث می شود تا 
زنجیره تولید در کشور تکمیل نشود و نیروی کار تحصیلکرده، فرصت های 

کمتری برای اشتغال در این عرصه بیابد. 
عصاره در ادامه بیان کرد: ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و 
طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تغییر رویکرد 
از خام فروشی به صادرات فناوری محور، برنامه های متعددی را اجرا کرده 
اس��ت. این س��تاد، طبق بندهای س��ند ملی گیاهان دارویی، وظایفی که 
برعهده دارد، عاوه بر نظارت بر حس��ن اجرای برنامه های مرتبط با حوزه 
کشت و فرآوری، حمایت های مادی و معنوی متعددی را ارائه می کند.   

به گفته وی، تدوین استاندارد ملی بذرها و محصوالت گیاهان دارویی، 
توس��عه کش��ت گیاهان دارویی دارای ارزش اقتصادی و طرح های توسعه 
بان��ک ژن و احداث کلکس��یون های گیاهان داروی��ی از جمله برنامه های 
اجراش��ده اس��ت. تعداد دارو و فرآورده های گیاهی و سنتی که از سازمان 
غذا و دارو مجوز گرفته اند از کمتر از 400 محصول در سال 87 به حدود 
4000 محصول در س��ال جاری رسیده اند و این خود یک پیشرفت قابل 

تأمل محسوب می شود.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری افزود: این س��تاد برای توسعه زنجیره 
ارزش و تع��داد اس��تارت آپ ها و ش��رکت های فناور فعال، س��عی دارد تا 
بازیگ��ران زیس��ت بوم نوآوری گیاه��ان دارویی را افزایش دهد. بس��یاری 
از ایده ها و طرح های نوآورانه، نیاز به توس��عه بازار و ایجاد ش��بکه توزیع 
دارند. ش��تاب دهنده ها به عنوان بازوان تجاری سازی ستاد عمل می کنند. 
این شتاب دهنده ها با شناس��ایی و جذب ایده های فناورانه و توسعه آنها، 
طی دوره های تخصصی شتابدهی، آنها را به سرمایه گذاران و بازار نزدیک 

می کنند.
 عصاره همچنین گفت: بر این اس��اس ستاد، حمایت از تاسیس شش 
ش��تاب دهنده تخصصی در سال 1399 را در دس��تور کار خود قرار داده 

است.
وی ایجاد واحدهای فرآوری پیشرفته و توسعه قطب های تولید داروهای 
گیاهی در کش��ور را از جمله برنامه های اجراش��ده توس��ط این ستاد در 
س��ال های اخیر، خواند و افزود: س��تاد تاش دارد تا با کمک به توس��عه 
آزمایشگاه های استاندارد برای کنترل کیفی و مکانیزه کردن مزارع گیاهان 
دارویی در مراحل کاش��ت، داشت و برداشت، به رشد تولید در این حوزه 

کمک کند.

همه چیز از رش��د غیرطبیعی س��لول های جهش یافت��ه در مغز آغاز 
می ش��ود. تومور در مغز ایجاد و زندگی را مختل می کند؛ اما فناوری برای 
این بیماران هدیه ای باارزش داش��ت. پنج س��ال پیش بود، یک شرکت از 
رژیم اشغالگر قدس محصول خود را که یک دستگاه برای کنترل و از بین 

بردن تومورهای مغزی است، رونمایی کرد.
دستگاهی که فناوری تولید آن تا امروز در انحصار این شرکت بود، اما این 
انحصار شکس��ت. جمعی از نخبگان علمی از پژوهشکده ها و دانشگاه های 
گوناگون کشور مانند صنعتی شریف، تهران و پژوهشکده سرطان معتمد 
جهاد دانشگاهی گردهم جمع شدند برای ساخت این دستگاه؛ گردهمایی 

فناورانه ای که منجر به دستیابی به فناوری ساخت این دستگاه شد.
علیرضا مجیدانصاری، مجری این تیم تحقیقاتی گفت: ساخت دستگاه 
کنترل رش��د تومور مغزی بر پایه میدان های الکتریکی کاری اس��ت که 
نتیجه تحقیقات و فعالیت های چند س��اله این تیم است. این دستگاه به 
عنوان ابزاری برای درمان تومورهای مغزی کاربرد دارد. فناوری ساخت آن 
نیز متعلق به شرکتی از رژیم اشغالگر قدس بود که به آمریکا و شرکت های 
اروپایی خدمات خود را ارائه می دهد. البته این دس��تگاه به بیماران اجاره 

داده می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر این دس��تگاه را بازطراحی کرده ایم. نمونه 
آزمایشگاهی آن با موفقیت ساخته شده است و در ٌشٌرف تحقیقات بالینی 
قرار داریم. درمان تومورهای مغزی مش��کات زیادی دارد. امکان جراحی 
ب��رای این نوع از تومورها به راحتی وجود ندارد. همچنین دارورس��انی به 

مغز نیز کار س��ختی است و سد مغزی و نخاعی به هر دارویی اجازه ورود 
نمی دهد. از سویی رادیوتراپی مغز نیز به دلیل سیستم و ساختار آن دشوار 
اس��ت. مجیدانصاری درباره نحوه عملکرد این دستگاه بیان کرد: به کمک 
این دستگاه میدان الکتریکی ضعیفی با کارگذاری دقیق الکترودهایی روی 
سر در مغز ایجاد می شود. این میدان روند تولید سلول های توموری را که 
با سرعت در حال تقسیم هستند، مختل می کند. پس توقف تقسیم سلول 

رخ می دهد و سلول از بین می رود.
وی در ادامه افزود: این دس��تگاه از اطاعات ام آر آی و س��ی تی اسکن 
بیمار بهره می برد و ابعاد تومور و محل قرار گرفتن آن را دقیق مش��خص 
می کند. س��پس با این اطاعات دقیق میدان الکتریکی اعمال می ش��ود. 
البته این دستگاه نسبت به نمونه خارجی خود تفاوت هایی دارد. در نمونه 
خارجی با قرارگیری الکترودها روی پوست سر حساسیت هایی برای بیمار 
ایجاد می شد که در نمونه ایرانی این مشکل رفع شده است. برای این هدف 

نیز محققان کشور از فناوری نانو استفاده کردند.
محققان با کمک این دس��تگاه طول عمر بیماران را افزایش می دهند. 
البته پاسخ در بیماران مختلف متفاوت است. در برخی بیماران با استفاده 
چند ماهه توم��ور از بین می رود اما در برخی دیگر خصوصا افرادی که با 
عود مجدد بیماری مواجه بوده اند، پبشنهاد می شود استفاده از دستگاه را 

ادامه دهند.
محققان کشور برای توسعه این طرح از حمایت های مرکز فناوری های 

همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخوردار شدند.

شکست یک انحصار؛ دستگاه کنترل رشد تومور مغزی در ایران ساخته شد

می شود. درواقع تسال در حال حاضر ارزشمندترین برند خودروسازی است. با توجه به اختالف 
فاحش او با سـایر رقبا، هیچ احتمالی وجود ندارد که برای سـال آینده، فرد دیگری به جای او 
قرار گیرد. در جایگاه بعدی مدیر ارزشمندترین برند حال حاضر جهان قرار دارد. وی موفق شده 
است تا درآمد ۱۳۳ میلیونی را داشته باشد. تقریبا تمام این درآمد به خاطر ارزش سهام او در 
شرکت است. نکته قابل تأمل فهرست امسال، رشد چشمگیر مدیران زن در فهرست ۱۰۰ تایی ها 
است. در این راستا جایگاه نوزدهم به لیزا سو، مدیر AMD اختصاص دارد. با این حال درآمد 

وی 55 میلیون دالر بوده اسـت که اختالف آن با نفرات اول، زیاد اسـت. درواقع هنوز وضعیت 
بانوان برای رقابت نزدیک با مدیران مرد، چندان مناسـب نیست. رده های بعدی پردرآمدترین 
مدیران به شرح زیر است:  ۳-تام راتلج )۱۱7 میلیون دالر( 4-جوزپه النیلو )۱۱6 میلیون دالر( 
5-سامیت سینگ )۱۰8 میلیون دالر( 6-جاناتان گری )۱۰7 میلیون دالر( 7-رابرت سوان )99 
میلیون دالر( 8-ساندار پیچای )86 میلیون دالر( 9-ساتیا نادال )77 میلیون دالر( ۱۰-داگالس 
bloomberg.com :اینگرام )7۰ میلیون دالر(.                                                                منبع

استارت آپ های گیاهان دارویی با 6 شتاب دهنده سرعت می گیرد

ایالن ماسک به عنوان پردرآمدترین مدیر جهان انتخاب شد
به قلم: آندرس ملین  / نویسنده حوزه مدیریت و کارآفرینی  -  مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

تقی نبئی، رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن و کامبیز مهدی زاده مشاور 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری دیدار کردند. ارتقای نقش دانش در 
فعالیت های حوزه معدن از موضوعاتی بود که در این دیدار به آن پرداخته شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن از آمادگی این سازمان برای همکاری با 
طرح توس��عه فناوری ها و نوآوری های معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: 
برای س��رعت دادن به اقدامات در این حوزه، تشکیل کارگروه های تخصصی، 
انعق��اد تفاهم نامه دوجانبه و همکاری در زمینه های بین المللی در حوزه نظام 

مهندسی معدن باید در اولویت قرار گیرد.

نقش فناوری و نوآوری  در صنایع 
معدنی جان می گیرد



معرفی ی��ک محصول جذاب برای مش��تریان آخرین گام در مس��یر 
موفقی��ت در زمین��ه فروش نیس��ت. ام��روزه بس��یاری از برندها دارای 
محصوالت جذاب و جدید هستند، اما در عمل تنها تعداد اندکی از آنها 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان و کسب فروش دلخواه را دارند. اگر 
اس��تراتژی فروش یک شرکت نامناسب باشد، هرگز توانایی تاثیرگذاری 
قابل توجه بر روی مخاطب هدف را نخواهد یافت. امروزه برندها نیازمند 
به روز رس��انی اس��تراتژی بازاریابی و فروش شان در س��ریع ترین زمان 
ممکن هس��تند. در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را نخواهند داش��ت. ما در این مقاله به بررس��ی برخی از بهترین 
توصیه های موجود برای س��اماندهی استراتژی فروش کاربردی خواهیم 
پرداخت. توصیه های مورد بحث به طور نس��بی در تمام کس��ب و کارها 
امکان اجرا دارد بنابراین ش��ما در هر کسب و کار امکان استفاده از آنها 

را خواهید داشت. 
۱. تالش برای شناخت مشتریان 

پیش از هرگونه تاثیرگذاری بر روی مش��تریان باید نسبت به شناخت 
درس��ت آنها اقدام کرد. بس��یاری از برندها در عمل با محصوالت جذاب 
اقدام به تعامل با مش��تریان نادرس��ت می کنند. اینکه مش��تریان عاقه 
نس��بی به محصوالت یا دس��ت کم ماهیت کسب و کار ما داشته باشند، 
نکته بس��یار مهمی اس��ت. اگر ما به این نکته مهم توجه نداشته باشیم، 

هرگز امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نخواهیم کرد. 
مزیت اصلی ش��ناخت مش��تریان امکان ارائه کمپین های بازاریابی و 
از همه مهم تر شخصی س��ازی محصوالت مان مطابق سلیقه ش��ان است. 
برندهای بزرگ همیش��ه از ای��ن الگو برای تاثیرگذاری بیش��تر بر روی 
مخاطب هدف استفاده می کنند. تعامل نزدیک با مخاطب هدف همیشه 
چالش اساسی برندها محسوب می ش��ود. شناخت مشتریان گام مهمی 

برای کسب و کارها در مسیر غلبه بر این نگرانی خواهد بود. 
2. تمرکز بر روی سود اصلی محصول به جای امکانات جانبی

بدون تردید محصوالت مختلف با گذش��ت زم��ان دارای امکانات جانبی 
متعددی می شوند. این امر نقش مهمی در جلب نظر مشتریان بازی می کند. 
نکت��ه مهم در این میان اهمیت اصلی کاربرد اولیه محصوالت در مقایس��ه 
با امکانات جانبی اس��ت. ما همیشه باید در معرفی محصوالت مان بر روی 
کاربرد اصلی و اولیه آنها تمرکز داش��ته باشیم. ایراد اصلی برخی از برندها 
ت��اش برای مان��ور بر روی امکانات جانبی محصوالت و فراموش��ی کاربرد 
اولیه آنهاس��ت. نتیجه این امر کاهش انگیزه مشتریان برای خرید محصول 
موردنظر خواهد بود. بی تردید هیچ برندی مایل به عقب ماندن از دیگر رقبا 
در مسیر فروش محصوالتش نیست بنابراین به هنگام معرفی محصوالت تان 
ابتدا با کاربردهای اولیه آن ش��روع کنید. سپس امکان تمرکز بر روی سایر 

کاربردهای جانبی محصوالت وجود خواهد داشت. 

امروزه کمپین های بازاریابی و فروش از هدف اصلی ش��ان دور شده اند. 
وقت��ی یک برند در تاش برای فروش محصوالتش اس��ت، باید ابتدا به 
فکر جلب نظر مخاطب هدف به ویژگی و کاربردهای اصلی محصوالتش 
باش��د. اهدافی مانند سرگرم ساختن مخاطب هدف در درجه های بعدی 
اهمیت قرار می گیرد. به عبارت س��اده، وظیفه اصلی شما در این بخش 
بیان چگونگی تاثیرگذاری محصول تان بر روی زندگی مش��تریان است. 
بی تردید نحوه تاثیرگذاری یک محصول باید در راستای ساده تر ساختن 

زندگی برای مشتریان باشد. 
۳. بیان شیوه حل مشکالت مشتریان از سوی محصول

هر محصولی برای رفع یک یا چند مش��کل مشتریان ساخته می شود. 
اگر محصول تازه ش��ما توانایی رفع مشکات مشتریان را نداشته باشد، 
ب��ه احتمال فراوان کمتر کس��ی مایل به خریدش خواهد بود. بس��یاری 
از برنده��ا به هنگام طراح��ی محصول این نکته ظری��ف را مدنظر قرار 
نمی دهند. نتیجه این امر ناتوانی آنها برای جلب نظر مشتریان و فروش 

محصوالت شان است. 
وظیفه برندها در مس��یر فروش محصوالت شان فقط بیان تاثیرگذاری 
آنها بر روی زندگی مش��تریان نیس��ت. ما باید نوعی همدردی نزدیک با 
مشتریان و مشکات شان نیز داشته باشیم. امروزه انتظارات مشتریان از 
برندها به طور تس��اعدی افزایش یافته است بنابراین اگر شما نسبت به 
ایجاد رابطه ای عمیق با مش��تریان بی توجه باشید، احتمال شکست تان 

افزایش خواهد یافت. 
اس��تفاده از تکنیک های داستان س��رایی در زمین��ه بازاریابی و فروش 
کمک شایانی به شما برای جلب نظر مشتریان خواهد کرد. امروزه یکی 
از مهارت های اساس��ی برای هر فروش��نده ای بیان داس��تان های جذاب 
اس��ت. نکته مهم در این میان تاش برای پرهیز از المان های کلیشه ای 

در طراحی و بیان داستان های مدنظرمان است. 
4. یافتن مزیت رقابتی محصوالت مان

طراحی محصول تازه همیشه همراه با افزودن امکانات اضافی به آن است. 
اگر یک برند در مرحله طراحی محصول هیچ ابزار تازه ای به آن اضافه نکند، 
هرگز امکان موفقیت در زمینه فروش را نخواهد داش��ت. وقتی محصول ما 
دارای تفاوت های معنادار با دیگر رقباست، باید به دنبال استفاده تبلیغاتی 
از مزیت های موردنظر باشیم. ایراد اغلب برندها ناتوانی برای تبدیل امکانات 
تازه محصوالت شان به مزیت های بازاریابی و تبلیغاتی است. بهترین تکنیک 
در این میان مشاهده محصوالت مان از چشم انداز مشتریان است. همچنین 
باید مقایسه مداوم میان محصوالت برندمان با دیگر رقبا را مدنظر قرار دهیم. 
این امر امکان دستیابی به اطاعات برتر در زمینه کیفیت محصوالت و نحوه 

تعامل با مشتریان را فراهم می سازد. 
5. قیمت  گذاری منطقی

تعیین قیمت برای محصوالت یکی از گام های نهایی در راستای حضور 
در ب��ازار فروش اس��ت. اگر قیمت محصول ما بیش از اندازه باال باش��د، 
کمتر مشتریان اقدام به خرید آن خواهد کرد. امروزه مشتریان ابزارهای 

فراوانی برای مقایسه قیمت محصوالت با یکدیگر دارند. بنابراین کیفیت 
محصول ما باید هماهنگ با س��طح قیمتی مناس��ب باش��د. در غیر این 

صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. 
انتخاب قیمت برای محصوالت بدون توجه به عملکرد رقبا امکان ناپذیر 
اس��ت. اگر ش��ما قصد معرفی محصول تازه ای را دارید، ابتدا به وضعیت 
محصوالت مشابه در بازار نگاه کنید. ارزیابی میانگین قیمت های مربوط 
به چنین محصوالتی راهنمای مناسبی برای شما در راستای تعیین یک 

قیمت منصفانه خواهد بود. 
6. استفاده حداکثری از شبکه های اجتماعی و بازاریابی محتوایی

ش��بکه های اجتماعی صرفا برای تعامل با دوس��تان و آشنایان نیست. 
امروزه بس��یاری از برندها در عمل از ش��بکه های اجتماعی برای اهداف 
بازاریابی و تبلیغات نیز اس��تفاده می کنند. رایج ترین الگوی بازاریابی در 
ش��بکه های اجتماعی مربوط به بازاریابی محتوایی اس��ت. این شیوه بر 
روی تولید محتوای ج��ذاب برای مخاطب هدف و تعامل نزدیک با آنها 
تمرک��ز دارد. اگر برند ش��ما دارای بخش بازاریابی نیس��ت، باید هرچه 
س��ریع تر نس��بت به راه اندازی یک بخش مج��زای بازاریابی و تبلیغات 
اقدام کنید. عصر کنونی با سلطه شبکه های اجتماعی شناخته می شود، 
بنابراین ش��ما باید حضور قابل توجهی در ش��بکه های اجتماعی داشته 

باشید. 
7. طراحی پیام فروش به صورت ساده و واضح

ای��راد اصل��ی اغلب کمپین های ف��روش بیان پی��ام اصلی به صورت 
پیچیده و غیرواضح اس��ت. نتیجه این امر ناتوانی مخاطب هدف برای 
درک پیام اصلی اس��ت. هرچه پیام بازاریابی ما واضح تر باش��د، تمایل 
مخاطب هدف برای تعامل با ما افزایش خواهد یافت، بنابراین به هنگام 
انتخاب پیام اصلی بازاریابی و فروش باید سادگی و وضوح آن را مدنظر 
قرار دهید. در غیر این صورت توانایی چندانی برای جلب نظر مخاطب 
ه��دف نخواهید یافت. امروزه مش��تریان در عمل مدت زمان زیادی به 
مش��اهده پیام های بازاریابی و فروش اختصاص نمی دهند بنابراین باید 
در کمتری��ن زمان ممکن تاثیرگذاری مدنظرمان بر روی مش��تریان را 

خلق کنیم.
8. خلق تجربه  ای دلپذیر برای مشتریان

نحوه تعامل ما با مشتریان در فرآیند فروش اهمیت بسیار زیادی دارد. 
ما باید به دنبال امری فراتر از صرف فروش محصوالت مان باش��یم. ایراد 
برخی از برندها تاکید بر روی فروش محصوالت به هر قیمتی است. یک 
هدف بهتر در این میان تبدیل ش��دن به مش��اور مورد اعتماد مشتریان 
اس��ت. این امر فرآیند تبدیل خریداران به مش��تریان وفادار برندمان را 
تسهیل خواهد کرد. ما باید در تمام فرآیند تعامل با مشتریان این نکته 
مه��م را مدنظر قرار دهیم. هرچه تجربه مش��تریان از خرید محصوالت 
برند ما خوشایندتر باشد، امکان تاثیرگذاری بر روی آنها افزایش خواهد 

یافت. 
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یک نظریه هست به اسم نظریه انتشار نوآوری که فکر می کنم راجرز 
توی دهه  60 اولین بار اون رو مطرح کرد و راس��تش هر کارآفرینی باید 
یاد بگیره. این نظریه خیلی ساده است. جمعیت توی انحراف استاندارد 
یه منحنی پراکنده ش��ده. نظریه انتش��ار نوآوری میگه دو و نیم درصِد 
اول جمعیت نوآور هس��تن، دوازده و نیم یا س��یزده و نیم درصِد بعدِی 
جمعیت تبعیت می کنن، سی و چهار درصِد اکثریت متقدم هستن، سی 
و چهار درصِد بعدِی اکثریت متاخر هس��تن و شونزده درصِد آخر، گروه 
تاخیری هس��تن. گروه آخر گروهیه که تنها دلیلی که گوشی هوشمند 
می خره اینه که دیگه نمی ش��ه گوش��ی های قدیمی خرید. اون هایی که 
زودتر تبعیت می کنن حاضرن ریس��ک کنن. اون ه��ا حاضرن به غریزه 
و شهودش��ون موقع تصمیم گی��ری اعتماد کنن. اکثری��ت متأخر کمی 
بدبین تر و عمل گراتره. مدرک بیش��تری می خ��واد. وقتی ببینه قیمت، 
کیفیت و قابلیت  همه اونجاس��ت، تبعیت می کنه. برای اون هایی که زود 
تبعیت می کنن آدم هایی هستن که ساعت ها توی صف صبر می کنن تا 
موقع��ی که یه آیفون به بازار میاد بخرنش در صورتی که می ش��ه هفته  

بعد رفت مغازه و یکی خرید.
سایمون سینک نویسنده، سخنران انگیزشی و مشاور بازاریابی در این 
ویدئو درباره اینکه نظریه انتشار نوآوری چیست، چرا هر کارآفرینی باید 
آن را بداند و تأثیری که پیروی از این نظریه در موفقیت هایش داش��ته 
صحبت می کند. با یوکن همراه باش��ید تا صحبت های س��ایمون سینک 

درباره نظریه انتشار نوآوری را بشنوید.
هر کارآفرینی که می خواد موفقیت عمده ای توی بازار داش��ته باش��ه، 
کاری ک��ه می کنه اینه که اکثریت رو ه��دف می گیره ولی حقیقت اینه 
که ش��کلی که ایده ها گس��ترش پیدا می کنه، ش��کلی که چیزها اتفاق 
می افتن و بازاریابِی عمده می ش��ن برعکسه. یکی از دالیلی که اکثریت 
سریع س��راغ چیزی نمی رن اینه که صبر می کنن یه نفر اول امتحانش 
کنه. قانون انتش��ار خیلی س��اده می گه برای ایجاد نقطه  تغییر باید بین 
15 تا 18درصد مشارکت داش��ته باشی. نه الزاماً از کل بازار، بلکه فقط 
بی��ن افرادی که به چیزی که ب��اور داری، باور دارن. این یعنی به مردم 
درباره  قیمت، کیفیت و قابلیت ها اطاع رسانی کنی، بازی خیلی سخت 
و وحش��تناکیه. چون بازی موش و گربه اس��ت. اکثریت ب��ه اندازه  اون  
گروه اولی که وقتی بهشون می گین به چی باور دارین زود ازش تبعیت 
می کنن بگی تاثیر نداره و اگه اون ها هم چیزی که ش��ما باور دارید رو 
باور کنند،  جذب می شن. من به شدت درگیر این مدل کوچیک شدم و 
حس می کنم دلیل گسترش کار من بوده. من ناشر ندارم، هیچ کدوم از 
کتاب هام توس��ط نیویورک تایمز یا جاهای دیگه نقد نشد، من هیچ جور 
نقدی توی رسانه های جمعی نداشتم، من هیچ کس رو استخدام نکردم 
که بره تو س��ایت آمازون چیزهای تقلبی پست کنه تا امتیازم بیاد باال، 
همش واقعی بوده. دلیلش هم این بوده که هیچ وقت هدف من اکثریت 
نبوده. من به طرز وسواس��ی درباره چیزی که باور دارم، چیزی که باور 

دارم، چی��زی که ب��اور دارم، صحبت کردم. جوری ک��ه معرفیم کردی. 
خوش بی��ن. بافاصله می دون��ی من طرفدار چی ام و ب��اورم چیه. بدون 
اینک��ه یه کلمه حرف بزنم. اون هایی ک��ه چیزهایی که من باور دارم رو 
ب��اور دارن، اون هایی که دنیایی رو تصور می کنن که من تصور می کنم، 
جذب کار من می ش��ن و اگه به نظرش��ون جالب اومد، به دوست ش��ون 
پیش��نهاد می کنن. به همون دلیلی که من هم به دوس��تام خیلی چیزا 
رو می گم. چون وقتی یه چیز زیبا می بینیم دوس��ت داریم با افرادی که 
دوس��ت داریم به اشتراکش بذاریم. یه فیلم خوب می بینی، به دوستات 
زنگ می زنی و میگی باید این فیلمو ببینی. همونه و اگه اونا هم پیداش 
کن��ن... وقتی این آدم ها رو داری که اعتبارش��ون خیل��ی از من، یا هر 
بازاریاب و تبلیغات چی و روزنامه نگاری بیشتره. وقتی دوستت میگه باید 

اینو بخونی، از دیگران الهام بخش تر و قابل اعتمادتره.
من به ش��کل وسواس��ی دنبال نظریه انتشار نوآوری بودم و هستم که 
افرادی رو پیدا کنم که باوری که من دارم رو داشته باشن و افرادی که 
بهم بگن بهم ثابت کن چرا باید کتابت رو بخونم. بهم ثابت کن چرا باید 
به حرفت گوش کنم. جواب-شون اینه که، نخون. گوش نکن. بعداً بهت 
می رسم. هیچ وقت سعی نمی کنم کسی رو قانع کنم که یه چیزی جالبه 
یا همچین چیزی رو به��ش قالب کنم. به اون هایی که درکش می کنن 

بیشتر عاقه مندم.
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نظریه انتشار نوآوری چیست و چرا هر کارآفرینی باید آن را بداند؟

صنعت بازی استراتژی جدید اپل 

به نظر می رس��د که برای جاه طلبی اپل نقطه پایانی وجود ندارد. 
این ش��رکت پس از حض��ور موفق در زمینه تولید فیلم و س��ریال، 
اکنون قرار اس��ت که وارد صنعت بازی ش��ود. بدون شک مهمترین 
خبر امس��ال اپل، مهاجرت از تراش��ه های برند اینتل به خودکفایی 
در ای��ن زمینه اس��ت. به نظر می رس��د که با این اق��دام، فضا برای 
فعالیت بیش��تر این ش��رکت مهیا ش��ده اس��ت. توجه به این نکته 
ضروری اس��ت که صنعت یادشده، در مقایس��ه با عرصه هایی نظیر 
سینما، تولید گوشی های هوش��مند و لپ تاپ کم رقیب تر محسوب 
شده و تنها دو برند پلی استیشن و ایکس باکس به عنوان غول های 
این عرصه یاد می ش��وند. این امر می تواند باعث ش��ود تا یک مثلث 
رقابتی جدی ش��کل گیرد، ب��ا این حال در ای��ن رابطه تردیدهایی 
وجود دارد. درواقع طرح فوق، فعا اخباری است که پیرامون شرکت 
شنیده می شود و ممکن است هیچ گاه به مرحله اجرا گذاشته نشود. 
درواقع هنوز مشخص نیست که انحصارطلبی اپل، در این زمینه نیز 
رعایت خواهد ش��د؟ درواقع همه ما اپل را به معرفی سیستم عامل 
و برنامه های جداگانه می شناس��یم که بنابر این اصل، کنس��ول اپل 
نیز باید دارای بازی های جداگانه باش��د که می تواند فعالیت در این 
زمینه را بس��یار سخت کند. همچنین هنوز مشخص نیست که این 
ش��رکت چگونه قرار اس��ت دو ابرقدرت حال حاضر صنعت بازی را 
با چالش مواجه س��ازد. به همی��ن خاطر برای اطمینان از قابل اجرا 
بودن آن، باید منتظر اخبار رس��می باش��یم. با این حال بدون شک 
این خب��ر می تواند برای طرفداران ارزش��مندترین برند حال حاضر 
جهان، بس��یار جذاب باش��د. در صورت به اجرا درآمدن این طرح، 
سوالی که در ذهن همه افراد شکل خواهد گرفت این است که اپل 

چه حوزه های دیگری را نیز مورد توجه قرار خواهد داد. 
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درمان بیماری ها طرح جدید ایالن ماسک 

بدون ش��ک ایان ماسک را می توان نابغه عصر حاضر نام برد. وی 
در حوزه ه��ای جدیدی نظیر اتومبیل های خودران و صنعت فضایی 
فعالیت داش��ته و دستاوردهای بسیار خوبی را به دست آورده است. 
جدیدتری��ن آمارها در رابطه با برند تس��ا بیانگر آن اس��ت که این 
شرکت هم اکنون ارزش��مندترین برند خودروسازی جهان محسوب 
می ش��ود، با این حال یکی از استارت آپ های خریداری شده توسط 
وی که تا به امروز کمتر ش��ناخته ش��ده اس��ت، نورالینک است که 
در زمینه تولید چیپ ه��ای کامپیوتری فعالیت دارد. با این حال به 
نظر می رس��د که قرار اس��ت که طرح های بسیار جالبی انجام شود. 
ایان ماس��ک در جدیدترین مصاحبه خود اعام کرده است که این 
برند قادر خواهد بود تا با کارگذاری چیپ های مخصوص، به درمان 
برخی از بیماری ها کمک کند. برای مثال درمان افسردگی و اعتیاد، 
به س��ادگی توسط این ابزارها امکان پذیر خواهد شد. درواقع کاربرد 
اصل��ی آن در زمینه بیماری های روانی بوده و در این رابطه می توان 
ش��اهد از بین رفتن کامل اس��کیزوفرنی و حتی اوتیس��م باش��یم. 
همچنی��ن وی اعام کرده اس��ت ک��ه با این چیپ ه��ا دیگر نیازی 
به یادگیری زبان وجود نداش��ته و اف��راد می توانند ذهن یکدیگر را 
بخوانن��د. این امر به معن��ای از بین رفتن نیاز به یادگیری زبان های 
مختل��ف برای ارتباط جهانی خواهد بود. با این حال آقای ماس��ک 
تاکید کرده اس��ت که این اقدامات باید با دقت بس��یار باالیی انجام 
شود. در غیر این صورت ممکن است شاهد یک فاجعه بزرگ باشیم. 
ب��ه همین خاطر هنوز نمی توان نس��بت به زمان ب��ه اجرا درآوردن 
چنین طرحی، زمانی را مشخص کرد. با این حال تست های اولیه بر 
روی حیوانات در حال انجام اس��ت و اخبار منتشرشده پیرامون آن 
حاک��ی از موفقیت آمیز بودن طرح ها اس��ت. به همین خاطر ممکن 
اس��ت طی چند ماه آینده، شاهد آزمایش آنها به صورت مستقیم بر 
روی افراد مختلف باش��یم. حال باید دید که واکنش ها به این طرح 
فوق العاده چه خواهد بود. درواقع در صورت عملی بودن آن، ش��اهد 
یک انقاب جدید خواهیم بود و در مدت زمانی کم، این استارت اپ 

به یک برند جهانی تبدیل خواهد شد. 
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پیش از ش��یوع ویروس کرونا اغلب برندها برای برگزاری همایش های 
کاری به سراغ نمونه های حضوری می رفتند. دلیل این امر عرف رایج در 
دنیای کسب و کار برای هماهنگی حضوری امور مربوط به همایش ها و 
اهمیت ماقات های رو در رو بود. بنابراین تا پیش از شیوع ویروس کرونا 
صحب��ت از برگزاری همایش ها یا ماقات ه��ای کاری به صورت آناین 
چن��دان جدی تلقی نمی ش��د. ای��ن امر در طول ماه ه��ای اخیر به طور 
کامل تغییر کرده است. اکنون برگزاری همایش ها و ماقات های آناین 
بدل به انتخاب نخس��ت اغلب برندها شده اس��ت. شاید در نگاه نخست 
ای��ن حجم از تغییر در جهت گیری برندها بس��یار عجیب و غیرمنتظره 
باش��د، اما به لطف شرایط کنونی برگزاری جلسات و حتی همایش های 
بزرگ به صورت آناین بدل به عادتی رایج در میان بازاریاب ها و برندها 

شده است. 
بس��تر مناس��ب اینترنت برای برگزاری جلسات و همایش های آناین 
اهمی��ت باالی��ی دارد. بس��یاری از برنده��ا در طول س��ال های اخیر به 
طور مداوم بر روی حضور در ش��بکه های اجتماع��ی و بازاریابی آناین 
س��رمایه گذاری کرده ان��د. دسترس��ی اغلب م��ردم در سراس��ر دنیا به 
اینترنت پرس��رعت اس��تفاده از همایش های آناین را بدل به گزینه ای 
جذاب کرده اس��ت. به عنوان مثال، شرکت Adobe همایش فصل بهار 
خ��ود را همراه با 500 هزار بازدیدکنن��ده به صورت آناین برگزار کرد. 
نکت��ه جالب حضور 16 برابر بیش��تر کاربران بر اس��اس پیش بینی های 
خوش بینان��ه مدی��ران Adobe بود. بر این اس��اس نه تنها برندها، بلکه 
مش��تریان آنها نیز در حال عادت به همایش های آناین هستند. مزیت 
اصل��ی همایش های آناین امکان صرف نظر از هزینه جابه جایی و اجاره 

واحدهای تجاری برای برگزاری رویداد موردنظر است. 
اگر شما در طول دوران فعالیت تان سفرهای کاری بسیار زیادی برای 
شرکت در جلسات مختلف داشتید، اکنون باید با آنها خداحافظی کنید. 
بس��یاری از جلس��ات کاری دیگر در فضای رسمی و به صورت حضوری 
برگزار نمی ش��ود. انواع نرم افزاره��ای ارتباط از راه دور مانند اس��کایپ 
جایگزین شیوه های ماقات سنتی شده است. وظیفه اصلی هر بازاریابی 
در این ش��رایط تاش برای هماهنگی هرچه بهتر با شرایط جاری است. 

در غیر این صورت از مسیر توسعه کسب و کارها دور خواهیم شد. 
ش��رکت Adobe در راس��تای برگزاری همایش ها به صورت آناین 
تنها نیس��ت. بس��یاری از برندهای دیگ��ر نیز در کنار آنها مش��غول به 
س��رمایه گذاری ب��ر روی رویدادهای آناین هس��تند. بنابراین ش��ما در 
مسیری پر از رقابت حضور خواهید داشت. در این میان ایده های جذاب 
ب��رای جلب نظر مخاطب هدف اهمیت باالیی خواهد داش��ت. همانطور 
که بس��یاری از همایش های حضوری برندها با بی توجهی مخاطب هدف 
مواجه می ش��ود، در اینجا نیز باید به دنبال راهکارهایی برای جلب نظر 
مخاطب هدف به رویدادهای برندمان باش��یم. اگرچه ش��یوه حضور در 
رویدادهای آناین بس��یار س��اده تر از هر زمانی است، اما مخاطب هدف 
وق��ت اضافی برای حض��ور در چنین رویدادهایی ن��دارد بنابراین همان 
فرآیندهای ارزیابی س��لیقه مخاطب هدف و ترتیب دادن سخنرانی های 

جذاب باید در اینجا نیز مدنظر قرار گیرد. 
هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی چرایی توجه و عاقه بازاریاب ها 
و کس��ب و کارها به برگ��زاری همایش های آناین اس��ت. بدون تردید 
م��ا برخی از ن��کات ابتدایی را مورد بررس��ی ق��رار داده ای��م، اما بحث 
تخصص��ی پیرامون این موضوع نیازمن��د ارزیابی آن در قالب بخش های 
مجزاست بنابراین ما در ادامه براساس تجربه برندهای بزرگ از برگزاری 

همایش های آناین به بررسی موضوع مورد بحث خواهیم پرداخت. 
هزینه های پایین برگزاری همایش آناین  .1

هزین��ه برگ��زاری همایش ه��ای حض��وری همیش��ه ب��رای برنده��ا 
چالش برانگیز بوده است. اینکه پرداخته چنین هزینه ای منطقی به نظر 
می رسد یا خیر، اغلب بازاریاب ها و مدیران شرکت ها را دچار سردرگمی 
می کند. امروزه بس��یاری از ش��رکت ها به دلیل بحران کرونا در وضعیت 
مالی دش��واری به سر می برند بنابراین اس��تفاده از همایش های آناین 
ام��کان کاهش قابل توج��ه هزینه های جاری را در پی خواهد داش��ت. 
برخی از بازاریاب ها نس��بت به کاهش 50 درصدی هزینه های برگزاری 
همایش های آناین گزارش هایی ارائه کرده اند. این امر در مورد ش��رکت 
Adobe ش��امل برگزاری همایش هایی ب��ا پایه هزینه یک هزار دالر در 
ازای 500 دالر اس��ت بنابراین تغییر جهت گیری از س��وی همایش های 
حضوری به سوی همایش  های آناین کاما مقرون به صرفه خواهد بود.
نکت��ه بعد در م��ورد هزینه برگ��زاری همایش ها مربوط به دش��واری 
هماهنگی با مهمان هاست. بسیاری از همایش ها در لحظه آخر به دلیل 
بروز مش��کاتی برای مهمان ها لغو یا با برنامه ای متفاوت اجرا می شوند. 
مزیت همایش های آناین س��هولت دسترسی مهمان ها به سامانه است 
بنابراین س��خنرانی ها مطابق برنامه و بدون نیاز به ایجاد گسس��ت اجرا 

خواهد شد. اگر شما تجربه مدیریت همایش های بزرگ را داشته باشید، 
س��اماندهی امور به صورت منظم همیش��ه دش��وار است. س��امانه های 
برگ��زاری همایش ها به صورت آناین مزیت اس��تفاده از نظم و ترتیب 
بهتر برای امور را دارد بنابراین شما باید استفاده از سامانه های برگزاری 

آناین همایش ها را در اولویت فعالیت تان قرار دهید. 
نیاز به زمان کمتر برای برنامه ریزی  .2

برنامه ری��زی برای برگ��زاری همایش ه��ای مختلف همیش��ه همراه 
ب��ا دش��واری های خاص��ی اس��ت. بس��یاری از برندها در این مس��یر با 
شکس��ت های سنگینی مواجه می ش��وند. عنصر زمان در عرصه کسب و 
کار همیش��ه کمیاب است بنابراین ما باید در تاش برای استفاده بهینه 
از آن باشیم. همایش های آناین نیاز به زمان چندانی برای برنامه ریزی 
ندارند بنابراین شما امکان استفاده از مزیت های این شیوه برای بازاریابی 

بهینه را خواهید داشت. 
هرچه سرعت عمل شما برای تبدیل ایده کنفرانس تان به یک همایش 
واقعی بیشتر باش��د، توانایی بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف خواهید داش��ت. امروزه ایده های مناس��ب برای برگزاری همایش 
به طور واحد در ذهن چند نفر ش��کل می گیرن��د بنابراین اگر به دنبال 
موفقیت در حوزه بازاریابی هس��تید، باید هرچه س��ریع تر دست به کار 

شوید. 
برگزاری نشس��ت های آناین زمان کمتری در مقایسه با همایش های 
س��نتی به خ��ود اختصاص می دهد، با این حال چنی��ن امری به معنای 
ع��دم نیاز به اختصاص زمان برای برگزاری همایش نیس��ت. اگر ش��ما 
قص��د برگزاری همایش بس��یار بزرگی در س��طح بین الملل��ی را دارید، 
باید دس��ت کم از ی��ک تیم 30 نفره بازاریابی اس��تفاده کنید. همچنین 
اختص��اص زمانی تقریبی دو هفته برای س��اماندهی بهینه امور ضروری 
خواهد ب��ود. فقط در این ص��ورت امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی 
مخاطب هدف فراهم خواهد شد. یکی از اشتباهات برندها در این میان 
تاش برای ساماندهی امور در مدت زمان بسیار اندک است. اغلب نتیجه 
این امر ناتوانی برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد 
بود بنابراین ش��ما باید زمان موردنیاز برای بازاریابی و طراحی برنامه ها 

در مورد رویدادهای آناین را مدنظر داشته باشید. 
سهولت دسترسی بازدیدکنندگان  .3

امروزه اغلب مردم دارای برنامه های بس��یار ش��لوغ و پش��ت س��ر هم 
هس��تند. این امر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف برای حضور 
در همایش ه��ای  آناین را به ش��دت کاهش می ده��د. اگر ما به دنبال 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف برای حض��ور در همایش های مان 
هس��تیم، باید زمان بندی درس��تی داش��ته باش��یم. اغلب همایش های 
حضوری در روزهای تعطیل هفته برگزار می شود. این امر کمک شایانی 
ب��ه مخاطب هدف برای حض��ور در آنها می کند بنابراین ش��ما نیز باید 

چنین استراتژی را در پیش بگیرید. 
یکی از مزیت های اصلی همایش های آناین امکان دسترس��ی س��اده 
ب��ه مخاطب هدف اس��ت. حضور در چنی��ن همایش هایی نی��از به لغو 
کارهای روزمره نیس��ت. به عنوان مثال، اغل��ب افراد امکان گوش دادن 
به صحبت های یک همایش بزرگ در مس��یر رفت و آمد بین محل کار 
و خان��ه را دارن��د. این ام��ر مزیت های قابل توجهی ب��رای برندها ایجاد 
می کن��د بنابراین اگر ش��ما به دنبال ایجاد زمانی مناس��ب برای حضور 
دامنه وس��یعی از مخاطب هدف در همایش های تان هستید، باید نسبت 

به مزیت های همایش های آناین اطاع دقیق داشته باشید. 
امکان ارتباط با سراسر دنیا  .4

برگزاری همایش  های حضوری همیش��ه ب��ا محدودیت مکانی مواجه 
اس��ت. بس��یاری از افراد عاقه مند به برند ما توانایی سفر به شهر محل 
برگ��زاری کنفرانس را ندارن��د. همچنین حضور مش��تریان خارجی در 
کنفران��س موردنظ��ر نیز به طور کامل منتفی اس��ت. م��ا باید به دنبال 
راهکارهایی برای حضور تمام مش��تریان عاقه مند به کس��ب و کارمان 
در همایش های شرکت باش��یم. راهکار مناسب در این بخش مربوط به 
برگزاری همایش های آناین است. چنین همایش هایی محدودیت های 
مکان��ی را به ط��ور کامل از بین می برد بنابراین ش��ما ام��کان تعامل با 
مشتریان جهانی را خواهید داشت. شاید این امر در ابتدا عجیب به نظر 
برس��د، اما تاثیرگذاری همایش های آناین در بعد جهانی بسیار بیشتر 
از همایش های حضوری است. دلیل این امر دسترسی وسیع کاربران به 

همایش های موردنظر است. 
مهمتری��ن نکت��ه در مورد برگ��زاری همایش های آنای��ن مربوط به 
اطاع رس��انی دقیق اس��ت. تمام مخاطب هدف ما در سراس��ر دنیا باید 
اطاع دقیقی از زمان و نحوه برگزاری همایش داشته باشند. در غیر این 
صورت احتمال بروز نارضایتی در مخاطب هدف افزایش خواهد یافت. 

تعامل هرچه عمیق تر مخاطب با بحث ها  .5
مخاط��ب هدف ب��رای تعامل با برنده��ا نیاز به فضای��ی تعاملی دارد. 
ایراد اصلی بس��یاری از همایش های حضوری فقدان کانال های ارتباطی 
مناس��ب برای طراح پرس��ش و تعامل از س��وی حاضران است. بنابراین 

مش��اهده بازدهی پایین همایش های حضوری امر عجیبی نخواهد بود. 
ام��روزه همایش های آناین دارای امکانات وس��یعی ب��رای گفت وگوی 
کاربران هس��تند. این امر مزیت های بس��یار زیادی برای یک برند دارد. 
وقتی سطح تعامل بازدیدکنندگان با همایش باال باشد، توجه رسانه های 
جمع��ی نیز به رویداد موردنظر جلب خواهد ش��د بنابراین ش��ما امکان 

کسب شهرت و بهبود جایگاه برندتان را خواهید داشت. 
شهرت مناسب یک برند در زمینه برگزاری همایش های کاری اهمیت 
باالیی دارد. بسیاری از برندها در عمل برای کسب شهرت بیشتر دست 
به اختصاص بودجه های بس��یار زیاد نیز می زنند بنابراین ش��ما باید در 
وهله نخس��ت اقدام به اطاع رس��انی دقیق برای همایش و سپس بهبود 
کانال ه��ای ارتباطی مخاطب هدف با س��خنران ها کنی��د. این امر توجه 
ب��االی رس��انه ها را جلب خواهد کرد. به این ترتیب ش��ما امکان تبدیل 

شدن به تیتر اول اغلب رسانه ها را خواهید داشت. 
تولید محتوای فراوان  .6

وقتی دسترس��ی به س��خنران، مهمان و مخاطب هدف ساده تر باشد، 
تولید محتوا نیز سریع تر صورت می گیرد. یکی از انتقادهای اساسی تمام 
بازدیدکنندگان از رویدادهای حضوری فقدان تاثیرگذاری همایش  ها بر 
روی دانسته های ش��ان اس��ت. رویدادهای آناین به دلیل تمرکز بیشتر 
ش��رکت کنندگان امکان تولی��د محتوای ارزش��مند را افزایش می دهد. 
بس��یاری از بازاریاب ها پ��س از برگزاری همایش ه��ای آناین اقدام به 
تحلیل داده ها و اطاعات تولید ش��ده می کنند. این امر فرصت مناسبی 
برای تولید کمپین های بازاریابی براساس اطاعات به دست آمده از دل 
کمپین های موردنظر خواهد بود. به این ترتیب شما توانایی تاثیرگذاری 
مداوم بر روی مخاطب هدف بدون نیاز به تولید داده های تازه را خواهید 

داشت. 
تمایل سخنران های حرفه ای برای حضور در همایش های   .7

آناین
س��خنران های حرفه ای در زمینه کس��ب و کار حضور بس��یار موفقی 
در همایش ه��ای آناین دارند. ای��ن امر در م��ورد کارآفرینان حرفه ای 
نی��ز صادق اس��ت. دلیل این امر برنامه های فش��رده اغل��ب کارآفرینان 
مه��م در طول روز اس��ت. وقتی همایش های آناین باش��د، کارآفرینان 
بزرگ توانایی بیش��تری برای اختصاص زمان اندک به منظور حضور در 

همایش های موردنظر خواهند داشت. 
همایش های سنتی همیش��ه نیازمند سفر سخنران ها برای حضور در 
مکان برگزاری رویداد اس��ت. این مشکل از س��وی بازدیدکنندگان نیز 
وجود دارد بنابراین ش��ما ب��ا برگزاری رویداد آنای��ن امکان جلب نظر 
بازاریاب  ه��ای حرف��ه ای و کارآفرینان بزرگ ب��ه همایش تان را خواهید 

داشت. 
مدیریت ساده تر   .8

همایش های آناین دردس��رهای زیادی ب��رای مدیریت ندارند. اغلب 
همایش ه��ای آناین بدون نیاز به اطاعات و اختصاص زمان قابل توجه 
از س��وی مس��ئوالن مدیریت می ش��ود. دلیل این امر امکان استفاده از 
دس��تیارهای هوش��مند در فرآیند برگزاری همایش است. همایش های 
حضوری همیش��ه با مشکل برگزاری درس��ت و مدیریت مناسب همراه 
اس��ت. این امر به لطف فناوری ه��وش مصنوعی در همایش های آناین 
تا حد زیادی رفع ش��ده اس��ت بنابراین دیگر جای نگرانی برای ش��ما و 

برندتان نخواهد بود. 
امکان تبدیل سریع مخاطب به مشتری برند  .9

ترغیب مخاطب هدف در همایش ها برای خرید محصوالت شرکت امر 
دشواری محسوب می شود. بسیاری از برندها در این مسیر با ناکامی های 
بس��یار زیادی مواجه هس��تند. مزیت اصلی همایش ه��ای آناین امکان 
برنامه ری��زی مناس��ب و همچنین تاثیرگذاری عمی��ق بر روی مخاطب 
هدف اس��ت. نکته مهم در این میان اس��تفاده از کارشناس های متعدد 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف اس��ت. این ام��ر مزیت های 
بس��یار زیادی برای برنده��ا دارد. هزینه های بازاریاب��ی و تبلیغات برای 
جل��ب نظر مخاطب هدف به محص��والت امکان کاهش در پی تمرکز بر 
روی همایش ه��ای آناین را دارد بنابراین ش��ما ب��دون دغدغه و صرف 
هزینه های گزاف فرصت پیش��فروش محصوالت تان را خواهید داش��ت. 
ای��ن امر در صورت برنامه ریزی برای برگزاری همایش در قالب رونمایی 

از محصوالت تازه کاربرد بیشتر خواهد یافت. 
جمع بندی

اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف ترند تازه ای نیس��ت. نکته مهم در این میان استفاده از مزیت های 
همایش ه��ای آناین در ش��رایط کنونی اس��ت. بس��یاری از مردم دیگر 
عاق��ه ای به حض��ور در همایش های حضوری ندارن��د. این امر به دلیل 
ش��یوع ویروس کرونا تا مدت زمان��ی طوالنی پابرجا خواهد بود بنابراین 
ما با جهت گیری به س��وی اس��تفاده از همایش های آناین امکان تداوم 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهیم داشت. 
blog.marketo.com :منبع

۱۱ فرآیند و استراتژی بازاریابی جذب مشتری 
جدید

بازاریابی جذب مشتری جدید هرگونه فعالیت بازاریابی است که با هدف 
مشخص جذب مش��تریان جدید انجام شود. در این زمینه مشتریان جدید 
مصرف کنندگان��ی هس��تند که هرگز از س��ازمانی خری��د نکرده اند یا دیگر 
فعاالنه در حال انجام این کار نیستند. در این بخش از مقاالت کسب و کار 
بازده با ما همراه باش��ید تا با بهترین استراتژی های بازاریابی جذب مشتری 

جدید آشنا شوید.
انواع مشتریان برای جذب جدید

چش��م انداز- یک چشم انداز مش��تری بالقوه یا سرنخ فروشی است که به 
براساس مجموعه ای از ضوابط تایید شده است.

مش��تریان گرینفیل��د یا مش��تریان کاما جدید برای کس��ب و کار- این 
مش��تریان پیش از این از شرکت خریدی نکرده اند. مشتریانی که به جذب 
مجدد درآمده اند- این موارد مش��تریانی هستند که قبا از این کسب و کار 
خری��د می کرده اند اما دیگر این کار را نمی کنند و به عنوان مش��تریانی که 
باید مجددا به دس��ت آورده شوند شناسایی شده اند. مشتریانی که مدتی از 
خریدشان می گذرد- مشتریانی که اخیرا دچار مرور زمان شده و دیگر ورای 
یک دوره زمانی مورد انتظار دست به خرید نزده اند. این مشتریان را می توان 
در صورتی در این دس��ته بندی قرار داد که در بازه زمانی س��ه تا شش ماه 
دست به خرید می زنند اما طی شش ماه گذشته خرید نداشته اند. مشتریان 
خنثی- مش��تریان خنثی کاربرانی هستند که طی یک دوره زمانی طوالنی 
خری��د نکرده اند، به عنوان مثال بیش از 12 ماه اس��ت که خرید نکرده اند. 

فرآیند جذب می تواند به شش مرحله اصلی تقسیم شود:
۱. تجزیه و تحلیل

یک ش��رکت باید پیش��ینه مش��تریانی که محصوالت رقیب را خریداری 
می کنند و اینکه رقبا چه ارزش��ی را ارائه می کنند، درک کند. سایر عواملی 
که بای��د مدنظر قرار بدهیم عبارتند از اینکه آیا مش��تریان از محصوالت و 

پیشنهادات سازمان آگاهند و چه برداشتی از آنها دارند.
2. آماده سازی

در این فاز سازمان خود را پیش از رفتن به سراغ مشتری آماده می کند؛ 
فعالیت های آماده س��ازی شامل همراه شدن با فروش طی فرآیند و رویکرد 
ج��ذب؛ تعری��ف مش��تریان و نقطه نظرات ش��ان )به عنوان مث��ال نیازها و 
چالش های اصلی شان(؛ تطبیق ارزش تجاری و توافق بر سر قیمت نهایی و 

یا نحوه راغب کردن مشتری می شود.
۳. آموزش

طی این فاز عموما به صورت غیرمستقیم و از طریق اطاعات با مشتریان 
تماس گرفته می ش��ود تا به آنها در فاز تحقیق شان کمک کنیم؛ این کمکی 
اس��ت به سفر خریدار که  طی آن مشتریان مقدار نیازهای شان را مشخص 

نموده و به دنبال راه حل های جایگزینی برای نیازهای شان می گردند.
4. آغاز درگیر کردن مشتری

طی این فاز کسب و کار یا نمایندگان کسب و کار با مشتری تماس می گیرند.
5. دنبال کردن

ط��ی مرحله دنبال کردن بخش فروش به صورت فعاالنه تری با مش��تری 
درگیر می ش��ود و در پاسخ دادن به هرگونه سوال نهایی که مشتری ممکن 

است داشته باشد یاری می رساند.
6. جذب

مرحله نهایی این فرآیند زمانی است که مشتری تصمیم به خرید گرفته 
و معامله را تکمیل می کند.

۱. تله ها و تسهیل کنندگان مسیر
تس��هیل کنندگان مس��یر معموال برای این طراحی می ش��وند تا در جلب 
توج��ه و ارائه فرصت هایی به کس��ب و کار برای درگیر ش��دن با مش��تری 
کارایی داش��ته باشند. انواع تسهیل کنندگان مس��یر شامل معرفی نامه های 
کم هزینه، کوپن ها و همچنین رویکردهای پیچیده تری می ش��وند که شامل 
ارائ��ه چیزی باارزش توس��ط مس��ئول فروش طی یک جلس��ه با مش��تری 
می شود. تسهیل کنندگان مس��یر باید برای سهامداری که هدف مان درگیر 
کردن اوست جالب باشد. تسهیل کنندگان مسیر در عین حال می توانند به 
خدمات نیز مربوط باش��ند، به عنوان مثال، برخی ش��رکت های سخت افزار 
IT خدمات کم هزینه یا رایگانی را برای نش��ان دادن توانایی های ش��ان ارائه 

می کنند.
2. رویکرد اصرار برای جذب مشتری جدید

مکتب های فکری متفاوتی در زمینه جذب مش��تری وجود دارند. رویکرد 
»اصرارم که طی آن شرکت یا مامور فروش مدام به سراغ یک مشتری بالقوه 
می رود از کارایی کمتری برخوردار اس��ت. سایرین که از روش های بازاریابی 
اس��تفاده می کنند به دلیل استراتژیک تر بودن، پیچیدگی در برنامه ریزی و 

هدف گیری، از کارایی بیشتری برخوردارند.
۳. بخش  بندی بازار؛ بخش بندی مشتریان

انج��ام یک بخش بندی دقیق ک��ه بتوانیم در واقع از آن اس��تفاده کنیم 
بسیار مهم است. به عنوان مثال، یک کسب و کار ممکن است بخواهد همه 
کس��ب و کارهای کوچک در بریتانیا را ه��دف بگیرد اما با وجود 4 میلیون 
کس��ب و کار کوچک، بازاریابی ب��رای همه آنها و متعاقبا درگیر کردن همه 
آنها واقع گرایانه یا مقرون به صرفه نیس��ت. بخش بندی این مخاطب بزرگ 
می تواند از نوع افقی، براساس منطقه، با براساس بخش بندی براساس تعداد 
کارکنان باش��د. به صورت ایده آل بخش بن��دی باید مجموعه ای از قواعد را 
دنبال کند، به عنوان مثال می توان به همه کسب و کارهای کوچک با بیش 

از پنج کارمند در هر منطقه پیشنهاد خدمات مشاوره داد.
4. داستان های جالب و فراخوان

همه ش��رکت ها با اندازه های مختلف داستان هایی برای گفتن دارند؛ آنها 
باید این داس��تان ها را برای جلب توجه مش��تریان بالقوه بگویند. کس��ب و 
کارهای کمی در مورد ایجاد و به اش��تراک گذاشتن پیشنهاد یا پیام شان به 
شکل جالبی فکر می کنند که سپس به چیز منقولی تبدیل شود. به عنوان 
یک نمونه، آنها می توانند یک مقاله یا نوشته ای از سوی رئیس ارائه کرده و 
آن را به دعوت به یک وبینار یا تماس مرتبط س��اخته و این چالش منحصر 

به فرد را به صورت شخصی مورد بحث و بررسی قرار بدهند.
5. طرفداری

ایجاد برنامه های طرفداری نیز برای جذب مهم است. مشتریان طرفدار احتماال 
قدرتمندترین تاثیر را بر مش��تریان بالقوه دارند زیرا مشتریان به سایر مشتریان 
گوش می دهند؛ به همین دلیل اس��ت که امتیازدهی آمازون و انواع س��ایت های 
بررسی مشابه بسیار محبوب هستند. طرفداری می تواند اشکال مختلفی داشته 
باشد. به عنوان مثال، گاسدور سایتی است که به طور آناین فرصت هایی برای 
صحبت در مورد شرکت ها و امتیازدهی به آنان را برای افراد شاغل و بیکار فراهم 
می کند. نظرات منفی باعث می شود افراد دیگر به دنبال استخدام در یک شرکت، 
درگیری و ارتباط با آن شرکت نباشند؛ نظرات مثبت و امتیازدهی باال می تواند به 

جذب استعداد و کسب و کارها به سمت یک سازمان کمک کند.
forbes/bazdeh :منبع

ایستگاهبازاریابی دالیل گرایش بازاریاب ها به سوی همایش های آنالین

چرا بازاریاب ها همایش های مجازی را دوست دارند؟
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توسعه کسب و کار با تمرکز بر بازارهای 
نامحسوس

اگ��ر ما فقط ی��ک درس کوچک از تغییر م��داوم جوامع در طول 
س��ال های اخیر یاد گرفته باش��یم، کاهش جذابیت شمار باالیی از 
برندها برای مش��تریان اس��ت. این امر با تاش اغلب کسب و کارها 
برای تبلیغات بیشتر و افزایش جذابیت پیشنهادهای شان نیز جبران 
نشده اس��ت. اکنون بسیاری از کسب و کارها در شرایط وخیمی به 
س��ر می برند. تاش برای دستیابی به مشتریان هرچه بیشتر در این 
دوران در عمل به معنای ورود به بازارهای تازه است. این امر همراه 
با شک و تردیدهای بسیار زیادی از سوی برندهاست. در هر صورت 
ورود به یک بازار تازه در شرایط غیرمطمئن اقتصادی نیازمند امری 

بیش از شجاعت صرف است. 
انتظارات مشتریان در طول سال های اخیر از برندها افزایش بسیار 
زیادی یافته است. اکنون مشتریان به برندها به چشم تهیه کنندگان 
صرف محصوالت موردنیازش��ان نگاه نمی کنند. پیگیری یک یا چند 
ارزش اجتماعی مهم بدل به یکی از نیازهای اساس��ی کسب و کارها 
برای ادامه تعامل س��ازنده با مخاطب هدف شده است. امروزه اغلب 
مشتریان تمایل به احس��اس تعلق خاطر به یک یا چند برند خاص 
براس��اس هویت فرهنگی ش��ان دارند. نمونه مناسب این امر در بازار 
ایاالت متحده روی داده اس��ت. ش��هروندان دارای تبار آس��یایی یا 
آفریقایی اغلب از برندهای خاص��ی حمایت می کنند. دلیل این امر 
جهت گیری مش��خص چنین برندهایی به سوی بازنمایی ارزش های 

مرتبط با چنین گروه های اقلیتی است. 
وقت��ی در حوزه کس��ب و کار و بازاریابی از گروه های اقلیت بحث 
می ش��ود، اصطاح بازارهای نامحسوس مدنظر قرار می گیرد. منظور 
از بازاره��ای نامحس��وس مجموعه ای از بازاره��ای کوچک در کنار 
بازارهای بزرگ اس��ت. ش��اید چنین بازارهایی برای برندهای بزرگ 
اهمیت چندانی نداشته باشد، اما نقش تعیین کننده ای در سرنوشت 
کس��ب و کارهای کوچک دارد. نکته مه��م در این میان حمایت دو 
طرفه برندها و مش��تریان از یکدیگر در بازارهای نامحس��وس است 
بنابرای��ن رابطه میان دو طرف فرات��ر از اموری مانند خرید و فروش 

محصوالتی خاص است. 
بدون تردید صحب��ت از ضرورت ارتباط عمیق با گروه های اقلیت 
در بازارهای مختلف بس��یار راحت تر از اجرای آن است. اغلب برندها 
در این مس��یر با مش��کات متنوعی مواجه هس��تند. با این حساب 
بررس��ی فرآیند تعامل با مشتریان متعلق به گروه های اقلیت نژادی 
یا قومی ایده مناس��بی خواهد بود. نخستین اصل مهم برای حضور 
پای��دار در چنین بازارهایی صداقت و احترام متقابل اس��ت. ما باید 
همیشه با اقلیت های موجود به عنوان مشتریان مان با نهایت احترام 
رفتار کنیم. این امر در مورد تعامل برندهای آمریکایی با شهروندان 
س��یاه پوست باید به دقت رعایت شود. نژادپرستی در ایاالت متحده 
امر افتخارآمیزی نیست، اما یکی از واقعیت های بنیادین این جامعه 
اس��ت. اگر ما در چنین بازاری در تاش برای جلب نظر مش��تریان 
س��یاه پوست هس��تیم، باید در تاش برای جلب اعتماد آنها باشیم. 
این امر از طریق احترام به این گروه و استفاده از المان های فرهنگی 
موردپسند آنها در فرآیند بازاریابی و توسعه کسب و کارمان است. 

کسب و کارهایی که در مسیر توسعه شان به بازارهای نامحسوس 
توجه داشته باش��ند، امکان اس��تفاده از مزیت های گسترده چنین 
بازارهایی را دارند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها از نقطه 
نظر س��رعت رش��د و توسعه دارد. امروزه بس��یاری از برندها پس از 
گذش��ت س��ال های متمادی هنوز درگیر ورود ب��ه بازارهای محلی 
مجاور هس��تند. تمرکز ب��ر روی بازارهای نامحس��وس و گروه های 
اقلیت در بازارهای مختلف گزینه بسیار جذابی برای توسعه سریع و 
مطمئن کسب و کار محسوب می شود. تجربه اغلب کسب و کارهای 
کوچ��ک و موف��ق در زمینه تمرکز بر روی بازارهای نامحس��وس از 
تبدی��ل مخاط��ب موردنظر به مش��تریان وفادار برن��د حکایت دارد 
بنابراین ش��ما با یک اقدام س��اده امکان دسترس��ی ب��ه دامنه قابل 

توجهی از مشتریان وفادار را نیز خواهید داشت. 
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برای تمامی کارآفرین های موفق جهان، سحرخیزی یک عادت بسیار 
مهم محس��وب می ش��ود. درواقع آنها باید زودتر از آنکه فعالیت شرکت 
آغاز ش��ود، خود را آماده ساخته باشند. همچنین راز یک روز پرانرِژی و 
حفظ سامتی، داشتن یک برنامه خواب منظم است. بر طبق آن افرادی 
که قبل از ساعت 12 به خواب می روند، نه تنها به تعداد ساعت استراحت 
کمت��ری نیاز دارند، بلکه س��امتی آنها نیز تا حد زیادی تضمین ش��ده 
خواهد بود. با این حال یکی از سواالت جذاب برای هر فردی این است 
ک��ه کارآفرین ها چگونه روز خود را آغ��از می کنند. همین امر نیز باعث 
شده است تا یکسری تحقیفات انجام شود که نتیجه آن پیداکردن هفت 

عادت مشترک است. در ادامه آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱-زمانی مشخص برای بیدارشدن 

بدن انسان این قابلیت را دارد که با هر شرایطی خود را وقف دهد، با 
این حال ایجاد عادت س��خت بوده و به راحتی می تواند از بین برود. به 
همین خطر شما باید حمایت های الزم را از آن انجام دهید. برای مثال 
اگر خواهان این امر هس��تید که هر روز س��اعت 5 صبح از خواب بیدار 
شوید، الزم است تا به این ساعت خود را مقید کنید. پس از گذشت تنها 
یک ماه، این موضوع به عادت رفتاری ش��ما تبدیل خواهد شد. در کنار 
این موضوع توجه داشته باشید که شما باید به کیفیت خواب خود توجه 
داشته باشید. برای مثال تاریک بودن اتاق، راحت بودن محل استراحت 
و حذف صداها از جمله مواردی است که باید به آن توجه داشته باشید. 

2-مدیتیشن 
آیا ش��ما اطاعی در رابطه با این ورزش ندارید؟ نکته جالب این است 
که ش��ما ب��رای انجام ای��ن ورزش فوق العاده، به تجهی��زات خاصی نیاز 
نداش��ته و می توانید فیلم های آن را در یوتیوب مش��اهده کنید. درواقع 
تاثی��ر آن به حدی زیاد اس��ت ک��ه یکی از روش های مراقبه محس��وب 
می ش��ود. ب��ه همین خاطر تاثیر آن هم بر روی س��امت جس��م و هم 
روح اس��ت. بهترین زمان برای انج��ام این کار نیز بافاصله پس از بیدار 
شدن است. این امر باعث خواهد شد تا با وضعیت به مراتب بهتری روز 
خود را آغاز کنید. درواقع مدیتیش��ن بخش جدایی ناپذیر زندگی تقریبا 

تمامی کارآفرین ها اس��ت. نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید 
این اس��ت که ذهن محرک اصلی برای ت��اش و یا رهاکردن همه چیز 
محس��وب می شود. به همین خاطر بس��یار مهم است که افکار منفی را 
از خود دور کرده و به آرامش��ی درونی دس��ت پیدا کنید. در این رابطه 
مدیتیش��ن یک راهکار کاما مناسب محسوب می شود. برای درک تاثیر 
آن توصی��ه می ش��ود که تنها برای ی��ک هفته این اق��دام را به صورت 

آزمایشی انجام دهید. 
۳-ورزش 

اگرچه مدیتیش��ن را نیز می ت��وان جزو ورزش ها به حس��اب آورد، با 
این حال طبیعی اس��ت که با تکیه بر آن ش��ما نمی توانید تناسب اندام 
خ��ود را حفظ کنید. به همین خاطر ضروری اس��ت تا یک ورزش دیگر 
را ب��ه صورت مداوم انجام دهید. در این رابطه فراموش نکنید که ش��ما 
بای��د با توجه به وضعیت خود اقدام کنید. برای مثال دلیلی وجود ندارد 
که از همان روز اول، یک س��اعت ورزش مداوم را داشته باشید. در این 
رابطه سلس��له مراتب بسیار مهم بوده و در غیر این صورت، با نتیجه ای 
کام��ا عکس مواجه خواهید ش��د. در این رابطه دوی��دن در کنار انجام 
تمرین های کشش��ی، یک گزینه کاما  مناسب و در دسترس محسوب 
می ش��ود، با این حال ممکن است شما به مواردی دیگر نظیر بدنسازی، 
شنا و یا هر ورزش دیگری تمایل داشته باشید. به صورت یک استاندارد 
کلی، هر فردی به حداقل 20 دقیقه ورزش روزانه برای حفظ س��امتی 

خود نیاز دارد. 
4-صبحانه 

بدون ش��ک صبحانه مهم تری��ن وعده غذایی در طول روز محس��وب 
می ش��ود. در این رابطه بسیار مهم است که از مواد غذایی غنی استفاده 
کنید. همچنین فراموش نکنید که افراد با یکدیگر تفاوت داش��ته و نیاز 
بدنی آنها متفاوت اس��ت. به همین خاطر بهتر اس��ت تا از یک مش��اور 
تغذیه مشورت گرفته و بهترین برنامه را برای خود ایجاد کنید. همچنین 
روانشناس ها توصیه می کنند که با توجه به این امر که شما وعده ناهار 
را در کنار تیم ش��رکت خواهید بود، حتم��ا صبحانه را در کنار خانواده 
خود صرف کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا فرصت بیشتری برای در 
کنار هم بودن وجود داشته باشد. این مسئله از جمله معضل های جدی 
زندگی کارآفرین ها محس��وب می شود که معموال زمان کمتری را برای 

ب��ودن در کنار خانواده خود دارند. به همی��ن خاطر این موضوع کمک 
خواهد کرد تا تعادل میان کار  زندگی شخصی، بهتر شکل گیرد. 

5-قهوه 
بهترین زمان برای صرف قهوه ابتدای صبح است. این امر در حالی است 
که بسیاری از افراد این امر را به ساعات پایانی کار خود اختصاص می دهند 
که نتیجه آن اختال خواب اس��ت. درواقع کافئین موجود در قهوه، کمک 
خواهد کرد تا سرحال تر باشید. این امر زمینه را برای شروع سریع اقدامات 
مهیا خواهد کرد. به عقیده برایان تریس��ی، هر فردی باید سخت ترین کار 
روزانه خود را در همان ابتدا انجام دهد، در این رابطه ضروری است تا شما 
در وضعیت خوبی قرار داشته باشید، با این حال فراموش نکنید که کیفیت 

قهوه و حجم آن نیز بسیار مهم بوده و نباید زیاده روی کنید. 
6-برنامه  ریزی

ش��روع یک روز بدون برنامه، بدترین اش��تباهی اس��ت که هر فردی 
می توان��د انجام دهد. این امر برای مدی��ران به علت این امر که با حجم 
کاری باالیی مواجه هس��تند، کاما الزامی خواهد بود. درواقع زود بیدار 
شدن به شما این امکان را می دهد که برخی از اقدامات را قبل از حضور 
در ش��رکت انجام دهید. برای مثال چک کردن سریع ایمیل ها، یکی از 
این موارد محس��وب می شود، با این حال توجه داشته باشید که باید در 
این رابطه محدودیت زمانی تعیین کنید. در غیر این صورت اقدام ش��ما 

بیش از حد طوالنی خواهد شد. 
7-مطالعه و پیگیری اخبار 

اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که ب��رای این حجم از اقدامات زمان 
کافی را نخواهید داش��ت، با این حال هم��واره راهکارهایی وجود دارد. 
ب��رای مثال می توانید در حی��ن راه ورزش و یا رانندگی، به اخبار گوش 
ک��رده و یا کتاب صوتی را انتخاب کنید. ای��ن نکته را همواره به خاطر 
داشته باش��ید که یک کارآفرین باید نس��بت به اخبار مختلف خصوصا 
مواردی که ارتباط مس��تقیم و غیرمستقیم با کسب و کار او دارد، کاما 
آگاه و ب��ه روز باش��د. در رابطه با اهمیت مطالعه ه��م نیازی به صحبت 

وجود نداشته و حیاتی بودن آن برای تمامی افراد اثبات شده است. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که پس از رعایت این هفت مورد، در 

صورت تمایل می توانید موارد مفید بیشتری را اضافه کنید. 
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بدون ش��ک هر فردی تمای��ل دارد که تعداد زیادی پیش��نهاد کاری 
داشته باشد. این امر باعث خواهد شد تا انتخاب برای آنها ساده تر باشد. 
همچنین این امر کاما رویایی خواهد بود که شما هیچ گاه به دنبال کار 
نگشته و مدیران مستقیما پیش��نهاد همکاری بدهند. با این حال حتی 
اگر به این س��طح نیز دست پیدا نکنید، همواره راهکارهایی وجود دارد 
که باعث خواهد ش��د تا شانس ش��ما برای پیدا کردن شغل و موفقیت 
در هر مصاحبه ای افزایش پیدا کند. در ادامه این موارد را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. 
۱-در لینکدین حضور فعال داشته باشید 

نخس��تین نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که 
ش��ما باید از همی��ن امروز یک صفحه در لینکدی��ن را برای خود ایجاد 
کنید، با این حال تنها حضور کافی نبوده و شما باید کاما فعال باشید. 
در کنار این موضوع به روز رس��انی مداوم اطاعات ش��ما و کامل کردن 
اطاع��ات پروفای��ل، از دیگر اقدامات حیاتی خواهد ب��ود. در این رابطه 
حت��ی خرید حق اش��تراک ماهانه 60 دالری این ش��بکه، باعث خواهد 
شد تا به امکانات بیشتری دست پیدا کنید. این امر باعث خواهد شد تا 
زمینه آشنایی برندهای بیشتری با شما شکل گیرد. درواقع جالب است 
بدانید که در حال حاضر بسیاری از مدیران از طریق این شبکه اقدام به 

استخدام نیروی جدید می کنند. 
2-رزومه ای حرفه ای ایجاد کنید 

ش��ما با مطالعه چند مقاله در زمینه اصول رزومه نویس��ی و مشاهده 
چن��د نمونه موفق، می توانید به خوبی در این رابطه اقدام کنید. درواقع 

افرادی که رزومه ای ندارند، زمینه رش��د بسیار کمی را خواهند داشت. 
در اختیار داش��تن رزومه به شما این امکان را می دهد که بتوانید سریعا 
مدیران مختلف را به اس��تخدام خود ترغیب کنید. درواقع رزومه مجوز 
اولیه برای دعوت شدن به مصاحبه محسوب می شود. در نهایت فراموش 

نکنید که در رزومه شما باید اصل کوتاه نویسی رعایت شود. 
۳-تمرین داشته باشید 

ب��رای این ام��ر که در مصاحبه های مختلف درخش��ان ظاهر ش��وید، 
ضروری است تا به خوبی تمرین کنید. در این رابطه با کمی جست و جو 
در اینترنت می توانید رایج ترین س��واالت در مصاحبه های شغلی را پیدا 
کنید. همچنین تاش کنید که قبل از روز مصاحبه، اطاعات خود را در 
رابط��ه با برند مذکور، افزایش دهید. در این رابطه دنبال کردن صفحات 
آنها در ش��بکه های اجتماعی مختلف نیز سودمند خواهد بود. درواقع به 
هر میزان که اطاعات باالتری را داشته باشید، امکان پاسخ دهی بهتری 
را نیز خواهید داش��ت. در رابطه با تمرین خود فراموش نکنید که ش��ما 
تنها به پاس��خ ها نباید بسنده کرده و اصول زبان بدن و مدیریت زمان را 
نیز مورد توجه خود قرار دهید. همچنین مطالعه مقاالتی نظیر مواردی 
که نباید در مصاحبه کاری مطرح ش��ود، باعث خواهد ش��د تا به سطح 

حرفه ای ها نزدیک تر شوید. 
4-مزیت هایی را برای خود داشته باشید 

آیا تفاوت خوبی میان ش��ما با س��ایر کاندیداهای یک موقعیت شغلی 
وجود دارد؟ اگر پاس��خ شما به این س��وال منفی است، توصیه می شود 
تا برنامه ای برای ارتقای س��طح خود داشته باشید. برای مثال به صورت 
کلی افرادی که مسلط به زبان های بین المللی هستند، شانس استخدام 
باالتری را خواهند داش��ت، با این حال فرام��وش نکنید که مهارت های 
دیگر نظیر تس��لط به نرم افزارهای مرتبط و گذراندن دوره های آموزش 

می  تواند شانس شما را افزایش دهد. 
5-تنها پاسخ دهنده به سواالت نباشید 

اگر در طول مصاحبه صرفا منتظر باشید تا سواالتی از شما پرسیده شود، 
بدون ش��ک در گروه کارمندان روباتی قرار خواهید گرفت. درواقع مدیران 
و افراد مصاحبه کننده تمایل دارند تا ش��ما نیز فعالیتی را داشته باشید. در 
این رابطه ش��ما باید بدانید که حق سوال پرسیدن را داشته و بهتر است تا 
یک تعامل دوطرفه ایجاد کنید. برای مثال مطرح کردن این پرسش که یک 
کارمند نمونه از نظر ش��ما دارای چه ویژگی هایی اس��ت و یا چه اصل هایی 

برای شرکت حیاتی محسوب می شود؟ بسیار مناسب خواهد بود. 
6-به جزییات توجه داشته باشید 

عدم توجه به جزییات یک قرارداد می تواند برای شما مشکات زیادی 
را به همراه داش��ته باش��د. در این رابطه توصیه می شود که به مواردی 
نظیر شرایط پیشرفت و افزایش حقوق توجه داشته و موارد را به خوبی 
بررس��ی کنید. این امر در حالی اس��ت که در موارد بس��یاری مشاهده 
می ش��ود که افراد تنها به ش��غل موردنظر توجه داشته و از جزییات آن 
غافل می ش��وند. همین امر نیز آنها را با مش��کات جدی مواجه خواهد 
س��اخت. همچنین در کنار توجه به حقوق خ��ود، به نحوی رفتار کنید 

که بیانگر آن باشد که برای شما اهدافی فراتر از دستمزد وجود دارد. 
7-از کمک گرفتن واهمه نداشته باشید 

در نهایت ش��ما می توانید از اطرافیان خود برای انتقال تجربه استفاده 
کنی��د. در این رابطه برخی از افراد به ش��کلی حرف��ه ای عمل کرده و با 
کارمندان شرکت های موردنظر خود، ارتباط برقرار می کنند. این ارتباط 
باع��ث خواهد ش��د تا بتوانند از توصیه های آنها برای اس��تخدام ش��دن 

استفاده کرده و شانس باالتری را به دست آورند. 
allbusiness.com :منبع

چگونه پیشنهادهای کاری بیشتری داشته باشیم 

کارآفرین های موفق صبح خود را چگونه آغاز می کنند

به قلم: جیسون دیمرس نویسنده و سخنران حوزه مدیریت و کارآفرینی 
مترجم: امیر آل علی

به قلم: لسلی کینگ نویسنده و مشاور
مترجم: امیر آل علی

به قلم: واکر اسمیت کارشناس برندسازی
ترجمه: علی آل علی
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تبریز – ماهان فاح: مدیر ش��رکت مل��ی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی از توزیع فرآورده های 
نفتی با زیرس��اخت بانکی در این منطق��ه خبر داد و گفت: 
ای��ن اقدام گامی دیگر در راس��تای تحقق دولت الکترونیک 

می باشد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی روح اللهی با اش��اره 
به عملیاتی ش��دن توزیع نفت س��فید با زیرس��اخت بانکی 
از تیرم��اه س��ال جاری گفت: ب��ا برنامه ری��زی بعمل آمده 
توزی��ع نفتگاز مص��رف کنندگان جزء نی��ز از مرداد ماه 99 
با درخواس��ت الکترونیکی سوخت و ش��ارژ در کارت بانکی 
ب��ه مرحله اجرا درخواهد آمد. وی اف��زود: اجرای این طرح 
گامی دیگر در راس��تای تحقق دولت الکترونیک خواهد بود 
و مصرف کنندگان ج��زء فرآورده نفتگاز همانند خانوارهای 
نفت سفید سوز روستایی و شهری می توانند بدون مراجعه 
حضوری، جهت ثبت و درخواست حواله سوخت از خدمات 
سوخت رس��انی از طریق فروشندگی های منطقه بهره مند 
گردند، لذا مش��تریان ج��زء نفتگاز جهت دریافت س��همیه 
خ��ود بای��د اطاعات بانکی خ��ود را در بخ��ش مربوطه در 
newtejaratasan.(سامانه درخواست فرآورده های نفتی

niopdc.ir(ثبت کنند. مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی تصریح کرد؛ اجرای این 
طرح عاوه بر تسهیل خدمات سوخت رسانی و صرفه جویی 
در وق��ت و هزینه ش��هروندان و هموطن��ان فعال در بخش 
های مختلف کش��اورزی، صنعتی و خدماتی موجب کاهش 
سوء استفاده های احتمالی و قاچاق فرآورده های نفتی نیز 

خواهد گردید.
حضور فعال تیم سوخت رسانی در کنار امدادگران اطفای 

حریق در منطقه ارسباران
مدیر ش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده های نفت��ی منطقه 
آذربایج��ان ش��رقی همچنی��ن از حض��ور فع��ال اکی��پ 

سوخترس��انی منطق��ه جهت امداد رس��انی ب��ه بالگردهای 
اطفای حریق در جنگلهای ارس��باران خب��ر داد.  علی روح 
اللهی با اش��اره به اینکه مدیران و مسئولین منطقه همواره 
آم��اده خدمت رس��انی به مردم می باش��ند، گف��ت: اکیپ 
سوخترس��انی مرکز س��وختگیری هواپیمایی ش��هید مدنی 
تبریز جهت تأمین س��وخت بالگردهای س��پاه و هال احمر 
در راس��تای عملیات اطفای حریق جنگل های ارسباران در 
منطقه حضور و فعالیت آن تا مهار کامل آتش ادامه داشت. 
وی تصریح کرد؛ تیم سوخترس��ان منطقه آذربایجان شرقی 
به نمایندگی از س��وی مجموعه خدوم ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران با عش��ق به کار و وظیفه سازمانی 
خویش در منطقه عملیاتی ارس��باران در راس��تای تاش و 
معاضدت از هیچ کوششی در جهت اطفای حریق و بازگشت 
ش��رایط به وضعیت عادی دریغ نکردند. مدیر ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی یاد آور 
شد: منطقه جنگلی ارسباران ثبت جهانی است و درختان و 
پوشش گیاهی آن در نوع خود در جهان بی نظیر می باشد 
و همه ما وظیفه داریم از این میراث با ارزش طبیعی با رفتار 

مسئوالنه خود حراست و حفاظت نماییم.

رش��د 6/34 درص��دی مصرف س��ی ان ج��ی در منطقه 
آذربایجان شرقی

مص��رف س��ی ان جی در منطق��ه آذربایجان ش��رقی در 
اردیبهش��ت ماه 99 نس��بت به فروردین سال جاری 6/34 
درص��د در بخش حمل و نقل رش��د داش��ته اس��ت. مدیر 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی منطقه آذربایجان 
ش��رقی با بیان اهمیت اس��تفاده از سوخت پاک و نقش آن 
در کاه��ش آلودگ��ی هوا و صرفه جوی��ی در مصرف بنزین، 
گفت: رش��د مص��رف 6/34 درصدی مصرف  س��ی ان جی 
با کاهش محدویت های س��فر در اردیبهشت 99 نسبت به 
فروردین ماه سال جاری نشان از اقبال شهروندان به مصرف 
گاز طبیع��ی دارد. علی روح اللهی با اش��اره به اینکه مصرف  
س��ی ان جی در اردیبهش��ت 99 در مقایس��ه با همین ماه 
در س��ال 98 نزدیک به 5 درصد رش��د داشته است، افزود: 
در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری مع��ادل 57 میلیون و صد 
و ش��صت و ش��ش هزار مترمکعب در مص��رف بنزین صرفه 

جویی شده است.
ای��ن مقام مس��وول  تصریح ک��رد؛ با ثبت ن��ام و تبدیل 
GCR. خودروه��ای عمومی باری و مس��افری در س��ایت

niopdc.ir که اخیراً توس��ط ش��رکت ملی پخش فرآورده 
ه��ای نفتی ای��ران انجام می گیرد و با توس��عه جایگاههای 
عرضه س��ی ان جی انتظار م��ی رود در آینده میزان مصرف 
گاز طبیعی در سبد سوخت حمل و نقل افزایش یابد. مدیر 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی منطقه آذربایجان 
ش��رقی ضمن تأکید بر رعای��ت الزامات ایمن��ی و عمل به 
ش��رح وظایف مربوطه هنگام س��وختگیری توسط اپراتورها 
و مراجعان جایگاهها یادآور ش��د، از 341 باب جایگاه عرضه 
س��وخت استان 172 باب به جایگاههای عرضه سی ان جی 
اختص��اص دارد که با تمام ظرفیت و به طور ش��بانه روزی 

آماده ارائه خدمات سوخت رسانی می باشند.

ق��م - خبرن��گار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارش��اد 
اس��امی اس��تان قم گفت: فع��االن حوزه کس��ب و کار در 
بخش ه��ای فرهنگی و هنری، برای اس��تفاده از تس��هیات 
اختصاصی جبران خس��ارت کرونا، در س��امانه کارا ثبت نام 

کنند.
ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسامی استان قم، سیدموس��ی حسینی کاشانی از مدیران 
مس��وول و فعاالن فرهنگی و هنری اس��تان قم خواس��ت تا 
هرچه س��ریع تر به س��امانه کارا مراجعه و برای اس��تفاده از 
تس��هیات اختصاصی این بخش ثبت ن��ام نمایند. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان قم گفت: تا کنون 58 بنگاه 
در قالب 311 نفر از فعاالن فرهنگی، هنری و رس��انه ای در 
اس��تان قم به مبلغ 76/49 میلیارد ریال از این تس��هیات 

استفاده کرده اند.
وی ب��ه رس��انه ها اعام کرد: س��امانه کارا ب��رای ثبت نام 
ش��اغان و بنگاه های فاقد بیمه فرهنگی، هنری و رسانه ای 
پیش بینی شده و مراکز و کسب و کارهای فرهنگی و هنری 
که بر اثر ش��یوع کرونا دچار آسیب شده اند می توانند به این 
س��امانه مراجعه و ثبت نام کنند. مدیرکل فرهنگ و ارش��اد 

اس��امی با تاکید بر اینکه در صورت مراجعه نکردن فعاالن 
فرهنگی، هنری و رسانه ای، این تسهیات به سایر بخش ها 
اختص��اص می یابد و بخ��ش فرهنگ و هن��ر از آن محروم 
می شود خاطرنش��ان کرد: فعاالن کسب و کارهای فرهنگی 
برای نام نویسی، س��ریع تر در این سامانه اقدام کنند. ایشان 
بیان کرد: ارس��ال پیامک اطاع رسانی و دعوت از متقاضیان 
مش��مول دریافت تس��هیات از س��وی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از 12 تیرماه آغاز ش��د و متقاضیان مش��مول 

می توانند با مراجعه به س��امانه کارا برای دریافت تسهیات 
https://kara.mcls.gov.ir/Home/ کرونا ب��ه نش��انی

Main_header  ثبت نام  کنند.
وی از تسهیل شرایط دریافت تسهیات کرونایی خبر داد 
و گفت: همه گیری ویروس کرونا آس��یب زیادی به کسب و 
کارهای مختلف از جمل��ه فعالیت های فرهنگی هنری وارد 
کرده اس��ت و س��تاد ملی مبارزه با کرونا ب��ه همین دلیل، 
اقدام به اعطای تس��هیات از طریق ثبت نام در سامانه کارا 

کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسامی استان قم تصریح کرد: 
تعداد زیادی از فعاالن فرهنگی، هنری و رسانه ای فاقد بیمه 
و کد کارگاهی هس��تند و مشمول این تسهیات نمی شدند 
که ب��ا پیگیری های صورت گرفته از س��وی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی و با مصوبه کارگروه مقابل��ه با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مقرر شد صاحبان و 
شاغان کسب  و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای که کد 
بیمه و کد کارگاهی ندارند نیز از سوی دولت حمایت شوند.
وی میزان این تس��هیات را 60 تا 80 میلیون ریال بیان 
کرد و اظهار داشت: کارمزد این تسهیات 12 درصد است.

همدان - خبرنگار فرصت امروز:  به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت مدیریت تولید برق ش��هید مفتح و به نقل از مدیر 
عامل این  ش��رکت واحده��ای بخار نیروگاه ش��هید مفتح 
هم��دان و واحد های گازی دورود جهت تولید حداکثری در 

پیک تابستان امسال در آمادگی کامل قراردارد.
عبدالمجید دیناروند گفت : تعمیرات نیروگاه طبق برنامه 
زمانبندی ش��ده با موفقیت به پایان رس��یده و نیروگاه های 
هم��دان و دورود جهت تولید حداکثری در پیک تابس��تان 

بدون یک مگاوات محدودیت آمادگی کامل دارند. 
مدیرعام��ل نیروگاه ش��هید مفت��ح افزود: ب��ا پایان فصل 
زمس��تان و لزوم آماده س��ازی واحدها جهت پیک تابستان، 
جلس��ات متعدد کارشناسی تش��کیل گردید و با شناسائی 
نقاط ضعف و در نظر گرفتن ش��رایط خاص حاکم برصنعت 
برق و تحریم های اقتصادی علیه کش��ور، فصل تعمیرات با 
تمرک��ز بر رفع محدودیت های تولیداز ابتدای اس��فند آغاز 

ش��د.  عبدالمجید دیناروند با تشریح شرایط خاص کشور و 
ش��یوع ویروس کرونا در ماه ه��ای اخیر افزود: با محدودیت 
زمان��ی تعیین ش��ده، ناچار به انجام همزم��ان تعمیرات دو 
واحد در اوج بیماری کرونا در فروردین امس��ال ش��دیم که 
اقدامی جهادی و فداکارانه توسط پرسنل هر دو نیروگاه بود. 

مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح با اعام رفع کامل محدودیت 
واحده��ا در دوره تعمیرات و تولید هزار مگاوات در پیک روز و 
ش��ب در هفته پایانی خرداد، اقدامات انجام شده در این حوزه 
را اقدامی ارزش��مند برشمرد که توانس��ت عوارض و مشکات 
استفاده از سوخت مایع در نیروگاه را که به محدودیت واحدها 
منجر ش��ده ب��ود برطرف کند. دیناروند با اش��اره ب��ه پایداری 
واحده��ای نیروگاه و پایی��ن بودن نرخ خ��روج اضطراری این 
مجموعه تصریح کرد: عملکرد نیروگاه در تابس��تان امس��ال و 
تولید مطمئن و پایدار توس��ط این نیروگاه می تواند مشارکت 
فعالی در کنترل فرکانس شبکه سراسری برق بویژه در منطقه 
غرب کش��ور به همراه داشته باشد. وی هدف گذاری مجموعه 
را تولید مطمئن و پایدار در پیک تابس��تان و تحقق شعار سال 
که همان جهش تولید اس��ت برش��مرد و تأکید کرد با همت و 
همدلی کارکنان پرتاش نی��روگاه های همدان و دورود تکرار 

موفقیت های گذشته دور از دسترس نیست.

س��اری – دهقان: ب��ه گزارش خبرنگار مازن��دران به نقل 
روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، مقدم بیگلریان 
از تعویض ش��یر بلودان ایستگاه ش��یر بین راهی شهرستان 
عب��اس آباد خبر داد و اظهار نمود: با توجه به گزارش واحد 
نش��ت یابی مبنی بر نش��تی از ش��یر بلودان ایس��تگاه شیر 
بی��ن راهی عباس آباد در محدوده مرک��ز بهره برداری نور، 
بافاصله هماهنگی الزم با دیس��پچینگ ش��رکت ملی گاز 
ای��ران به عمل آمده و پس از حفاری، تعویض ش��یر بلودان 
توسط همکاران مرکز بهره برداری خطوط لوله نور با رعایت 

نکات ایمنی با موفقیت انجام پذیرفت.
مدیر منطقه 9 همچنین از تعویض ش��یرهای بای پاس و 
نصب پیگ س��یگنالر در ایس��تگاه رسیور خط لوله 12 اینچ 
مراوه تپه خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به بازدیدهای 
به عمل آمده توسط کارشناسان عملیات خطوط لوله از خط 
مراوه تپه و گزارش نقص ش��یرهای بای پاس شیر خودکار 

ورودی ایس��تگاه دریافت پیگ خط م��راوه تپه در محدوده 
مرکز بهره برداری گرگان، موضوع تعویض ش��یرهای مذکور 

در دستور کار قرارگرفت.
وی اف��زود: پس از تامین ش��یرها توس��ط واح��د کاال و 
هماهنگی های الزم با دیس��پچینگ ملی گاز و شرکت گاز 

اس��تان گلس��تان، با نظارت واحد ایمنی، ضمن برشکاری، 
جوش��کاری و نصب ش��یرها، با حذف پیگ سیگنالر معیوب 
در ورودی ایس��تگاه سیور، نس��بت به نصب یک عدد پیگ 
س��یگنالر جدید توس��ط همکاران پرتاش عملیات خطوط 
لول��ه بدون قطع گاز مش��ترکین خانگی ب��ا موفقیت انجام 

گردید.
همچنین مدیر منطقه 9 از عملیات انش��عاب بر روی خط 
لوله ش��هرک صنعتی رشت خبر داد و اظهار نمود: عملیات 
برشکاری، جوشکاری و رادیو گرافی و نصب انشعاب بر روی 
خط رابط 6 اینچ ش��هرک صنعتی رش��ت توسط همکاران 
 HSE خطوط لوله منطقه با همکاری واحدهای بازرس��ی و
انج��ام گردید. وی افزود: با نصب این انش��عاب و گیج اندازه 
گیری فشار، امکان کنترل فشار ورودی و تامین گاز شهرک 
صنعتی رش��ت از دو خط سوم و سراسری اول وجود خواهد 

داشت.

در راستای تحقق دولت الکترونیک انجام می گیرد؛

توزیع فرآورده های نفتی با زیرساخت بانکی در آذربایجان شرقی

ثبت نام در سامانه کارا بهترین فرصت برای فعاالن فرهنگی و هنری در وضعیت کنونی است

مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح خبر داد :

آمادگی کامل واحدهای بخار نیروگاه همدان و گازی دورود در پیک تابستان

در منطقه 9 عملیات انتقال گاز با موفقیت انجام گردید  :

تعمیرات در دو ایستگاه شیر بین راهی و یک مورد اخذ انشعاب از خط لوله شهرک صنعتی رشت 

شهردار اندیشه از تشدید اقدامات ضدکرونایی در این شهر خبرداد
ش��هریار – غامرضا جباری: به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و 
امور بین الملل شهرداری و شورای اسامی شهر اندیشه علی ملکی شهردار 
اندیشه عنوان نمود: خط قرمز مدیریت شهری؛ رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی است. علی ملکی شهردار اندیشه با ابراز نگرانی از آغاز موج دوم 
ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور گفت: حفظ سامت شهروندان و رعایت 
دقیق و کامل پروتکل های بهداشتی، خط قرمز مدیریت شهری در اندیشه 
می باش��د لذا ضروری اس��ت تمام امکان��ات الزم و همچنین دغدغه ی 
معاونت های مرتبط و حتی غیر مرتبط با موضوع کرونا؛ مبارزه با گسترش 
این بیماری خطرناک باش��د. علی ملکی ایجاد پایگاه های سامت، خطوط ضدعفونی خودروهای عمومی و 
خصوصی در سطح شهر، شستشوی معابر پرتردد و همچنین مراقبت های ویژه از فضاهای عمومی و بازارچه 
ها را از جمله موارد بسیار مهم در جلوگیری از شیوع این بیماری یاد کرد و تاکید نمود: معاونت خدمات شهر 
و در ذیل آن تمام مسئوالن حمل و نقل و ترافیک و همچنین سازمان فضای سبز باید بطور مداوم بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی نظارت داشته باشند و گزارش عملکرد خود را بطور پیوسته در کمیته پیشگیری از 

شیوع ویروس کرونا ارائه نمایند تا کوچکترین مشکات هم در حفظ جان مردم از مسیر برداشته شود.
شهردار اندیشه ضمن تقدیر و تشکر از شهروندان شریف این شهر در رعایت اصول بهداشتی گفت: با توجه 
به اجباری شدن استفاده از ماسک و نظر به اینکه تهدید سامت کارکنان مراکز اداری، یک خطر جدی برای 
سامت کل شهروندان به شمار می رود؛ ورود کلیه مراجعه کنندگان به ساختمان های شهرداری را ممنوع 
نموده ایم بنابراین تقاضا داریم ارباب رجوع در درجه اول از مراجعات غیرضروری خودداری نمایند و در صورت 
نیاز، تمام اصول بهداشتی را رعایت نمایند. ملکی با بیان اینکه امکان شیوع بیماری از مخازن زباله و یا مراکز 
جمع آوری زباله و بازیافت زیاد اس��ت اظهار داش��ت: تعداد مراحل ضدعفونی باکس های زباله و همچنین 
خودروهای حمل زباله را افزایش دادیم و همچنین مراقبت های بهداشتی را برای کارکنان، ادوات و دستگاه 
ها را تشدید بخشیدیم تا عاوه بر حفظ سامتی شهروندان، جان خدمتگزاران زحمتکش و پاکبانان نیز از 
معرض خطر در امان بماند. وی در پایان ضمن آرزوی نابودی کامل ویروس کرونا در تمام دنیا یادآور ش��د: 
سامانه 137  شهرداری اندیشه بطور شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی برای بهبود کیفیت کار است 
لذا شهروندان می توانند عاوه بر همراهی در داشتن یک شهر خوب، نقاط ضعف و قوت کار را به خدمتگزاران 

خودشان در شهرداری اندیشه اطاع دهند.

شهردار اراک خبر داد:
ناوگان اتوبوسرانی اراک بازسازی می شود

اراک - خبرنگار فرصت امروز: ش��هردار اراک گفت: بازسازی ناوگان 
اتوبوس��رانی اراک در دستور کار اس��ت.  محمد کریم شفیعی هفدهم 
تیرماه در جلس��ه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی، اظهار 
کرد: بودجه ش��هرداری اراک در س��ال 99 بالغ بر 680 میلیارد تومان 
است که اقدامات خود را در راستای این بودجه تعریف خواهد کرد. وی 
با اش��اره به افتتاح سه پروژه تقاطع غیرهمسطح، افزود: این تقاطع ها 
با ایجاد تغییر در جریان ترافیک منجر به کاهش زمان س��فر و کاهش 
مصرف سوخت می شود، به طوری که با افتتاح تقاطع آزادگان مشکل 
ترافیکی میدان نماز رفع شد. شفیعی افزود: اصاح هندسی میدان ولیعصر، میدان مقاومت، طراحی 20 
تقاطع و میدان ش��هر اراک انجام و موارد به ش��ورای ترافیک استان ارجاع شده است، افزود: در راستای 
اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک طرح هر خانه یک نهال از زمس��تان گذش��ته آغاز شد و با 
کمک منابع طبیعی 60 هزار اصله درخت در ش��هر کاش��ته شد، همچنین پوسته طرح معابر چنارکاری 
ش��ده اس��ت که در سال های آینده سرس��بزی معابر را رقم خواهد زد. وی هوشمندسازی شهر با فعال 
س��ازی 12 دوربین نظارتی و 7 دوربین ثبت تخلف و خرید 17 دس��تگاه دیگر در س��ال جاری که به 
مدیریت هوش��مند ترافیکی شهر کمک می کند، گفت: ایجاد 50 کیلومتر فیبرنوری در دستور کار قرار 
دارد که تاکنون 70 درصد پیشرفت پیدا کرده است که با کمک توسعه شبکه دولت تردد مردم در داخل 
ش��هر کاهش می یابد. ش��هردار اراک با بیان اینکه پیاده راه سازی مرکز شهر در سال جاری در دستور 
کار قرار دارد و پیمانکار نیز انتخاب شده است، گفت: سال گذشته 20 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان 
حمل و نقل عمومی اراک اضافه ش��د، اما امسال هیچ امکانی برای خرید اتوبوس وجود ندارد و حتی به 
دلیل تحریم ها اجازه واردات اتوبوس یورو 4 دس��ت دوم هم وجود ندارد، بر همین اس��اس بازسازی 30 
دس��تگاه اتوبوس در دس��تور کار قرار دارد که تعمیر آنها به هسکو واگذار شده است و عما می توان با 

صرف 50 تا 60 میلیارد تومان ناوگان اتوبوسرانی اراک را بازسازی کرد.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان :
سرمایه گذاری در تولید انرژی برق خورشیدی می تواند درآمد پایدار و 

طوالنی مدتی برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد
اصفهان - قاس��م اس��د: مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان ظرفیت 12 
مگاواتی اصفهان در تولید انرژی برق خورشیدی گفت: سرمایه گذاری در این حوزه می تواند درآمد پایدار 

و طوالنی مدتی برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.
س��ارا صالحی  درباره جای��گاه انرژی های تجدید پذیر در اصفهان، اظهار ک��رد: در حال حاضر بالغ بر 
2133 کیلووات از برق شهرس��تان اصفهان توسط سامانه های برق خورشیدی با ظرفیت های متغیر یک 
ت��ا 150 کیلوواتی تأمین می ش��ود که در قالب طرح ها و ش��رایط مختلف نص��ب و در حال بهره برداری 
است. عاوه بر این، نیروگاه خورشیدی غدیر با ظرفیت تولیدی 10 مگاوات در مجاورت شهرک صنعتی 
جرقویه تأس��یس و در حال بهره برداری است. وی افزود: از 2133 کیلووات برق تولیدی از طریق منابع 
انرژی تجدید پذیر، 627 کیلووات از طریق س��امانه های برق خورش��یدی طرح تس��هیاتی س��ال 92، 
223 کیلووات از ظرفیت س��امانه های طرح 20 درصد ادارات و س��ازمان ها و 1133 کیلووات از ظرفیت 
س��امانه های قرارداد خرید تضمینی، تأمین می ش��ود. مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان خاطرنش��ان کرد: کل ظرفیت در حال بهره برداری تولید برق خورشیدی در محدوده شهرستان 
اصفهان، بالغ بر 12.33 مگاوات اس��ت که با در نظر گرفتن پیک بار 1163 مگاواتی ش��رکت توزیع برق 

شهرستان، 1.06 درصد بار مصرفی اصفهان از طریق انرژی های تجدید پذیر تأمین می شود.

 )ISO( اخذ و تمدید 7 گواهینامه مدیریتی 
در شرکت گاز استان ایالم

ایام - خبرنگار فرصت امروز: عباس ش��مس اللهی مدیر عامل ش��رکت گاز استان ایام در اختتامیه 
ارزیابی و ممیزی سیس��تم های مدیریتی ش��رکت گاز اس��تان ایام که بصورت آناین و از طریق ویدئو 
کنفرانس برگزار گردید، گفت: در این ارزیابی که در دو روز صورت پذیرفت کلیه مدارک و مس��تندات 
الزم برای ممیزان ارسال گردیده و در روز ارزیابی بصورت آناین پایش و کنترل گردید . شمس اللهی 
اظهار داش��ت : ش��رکت گاز اس��تان ایام در راستای بهینه س��ازی اقدامات و وظایف خود و نیز اجرای 
فرآیند بهبود مس��تمر در کلیه امورات ، در حال پیاده س��ازی اس��تاندارد و سیستم های مدیریتی نوین 
جهانی )ISO( گام بر میدارد و نیز با ش��رکت در آخرین جش��نواره س��رآمدی و بهبود مستمر شرکت 
ملّی گاز موفق به دریافت گواهینامه تعالی 4 ستاره گردیده است. وی اخذ گواهینامه مدیریت 45001 
ISO )مدیریت سیس��تم های ایمنی و بهداشت ش��غلی( را جدیدترین استاندارد مدیریتی جاری سازی 
 ،HSE-MS، ISO9001،14001،50001،10002 ش��ده عنوان نمود و افزود تمدید گواهینامه های
10004نیز در این ارزیابی مورد پایش و بررسی قرار گرفت. شمس اللهی افزود: همکاران ما در شرکت 
گاز اس��تان ایام بصورت مستمر در حال اجرا و جاری سازی استانداردهای مدیریتی استقرار یافته می 
باش��ند و با بروز رس��انی و بازنگری دستورالعمل ها و روش های اجرایی ، خط مشی سازمان ، رفع عدم 
انطباق های سنوات قبلی ، برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و فرهنگ سازی رعایت این استانداردها 
در بطن ش��رکت درجهت کس��ب رضایتمندی حداکثری ذینفعان و پیش��برد اهداف متعالی شرکت بر 

اساس اهداف و خط مشی شرکت ملّی گاز تاش می نمایند.

اخبـــار

چهارشنبه
25 تیر 1399

شماره 1583
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فریلنس��رها بخش عم��ده ای از چالش های کاری خ��ود را در مذاکره 
ب��ا کارفرما تجربه می کنند. پیداکردن ش��یوه ای بهینه برای مذاکره، به 

موفقیت بیشتر آنها کمک می کند.
فریلنس��رها روز ب��ه روز نقش خ��ود را در دنیای کس��ب وکار پررنگ تر 
می کنند. امروز یک س��وم نیروی کار آمریکا یعنی حدود 57 میلیون نفر 
از 160 میلیون نیروی کاری این کش��ور، فریلنسر هستند. آمار مذکور، 

4 میلیون نفر یعنی حدود 13درصد بیشتر از آمار سال 2014 است.
افراد فریلنس��ر یا آزادکار، در حوزه  خ��ود تخصص دارند، اما مدیریت 
کس��ب وکار را نیز انجام می دهند. برندسازی شخصی، بازاریابی خدمات، 
مدیریت مالی و مذاکره  قراردادی با مش��تریان بالقوه، از وظایف مرسوم 
یک فریلنسر محس��وب می ش��ود. مذاکره های قراردادی می تواند برای 
پیمانکارهای فردی چالش های زیادی به همراه داش��ته باش��د. ازطرفی 
فریلنسرهایی که در مذاکره موفق نیستند،  شانس کمی برای درآمدزایی 
دارند. رشد پورتفولیوی پروژه ای آنها نیز با سرعت پایینی پیش می رود. 
به عاوه وقتی یک مش��تری را از دس��ت دهید، یعنی فرصت های جذب 

مشتریان جدید از طریق او را هم از دست داده اید.
کارشناس��ان کس��ب وکار، رویکردی تکراری را در مذاکره  فریلنسرها 
پیش بینی می کنند. س��ه حوزه  مش��خص در اکثر مذاک��رات آنها دیده 
می ش��ود که منجر به شکست می شود. ابتدا، فریلنسرها روی جنبه های 
کس��ب وکاری ارتباط متمرکز می شوند و به دنبال ایجاد ارتباط شخصی 
نمی روند. در وهله  دوم، فریلنس��رها تاش می کنند تا با قیمت پایین تر، 
خود را متمایز از رقبا نشان دهند. درنهایت، بخش عمده ای از زمان آنها 
در مذاکره با مش��تریان اش��تباه به هدر می رود. در ادامه  این مطلب، به 
بررسی هر سه چالش مذکور و راهکارهایی برای عبور از آنها می پردازیم:

مذاکرات را شخصی کنید
ارتباط و روابط معتبر، نیروی محرکه  کسب وکار هستند. مردم عموما 
با افراد آش��نا تجارت می کنند. درواقع آشنابودن را می توان پایه  اعتماد 
در س��طحی شیمیایی و روانی در مغز دانست. این اصل برای فریلنسرها 
اهمیت باالی��ی دارد. اعتماد و اعتبار برای آنها بیش از هر فعال دیگری 

در دنیای کسب وکار، حیاتی محسوب می شود.
در مذاکره های سازمانی، تمایل برای شخصی کردن ارتباط و استفاده 
از آن به عنوان نیروی محرکه، شاید تحت تأثیر نیاز مدیران و سهامداران 
دو طرف قرار بگیرد. ازطرفی در دنیای فریلنس��رها، شما تنها هستید و 

خبری از مدیر و س��هامدار نیس��ت. ارتباط مش��تری با شما در وضعیت 
فریلنس��ری، کل کس��ب وکارتان را تحت تأثیر ق��رار می دهد. درواقع از 
مراح��ل ابتدایی صحبت با مش��تری بالقوه تا امضای ق��رارداد نهایی و 
دریاف��ت پیش پرداخت و انجام پروژه، تنها »ش��خص ش��ما« آن  المانی 

است که کارفرما تصمیم به سرمایه گذاری و ارتباط با آن می گیرد.
وقتی به عنوان فریلنس��ر وارد یک مذاکره می شوید، ارتباط را به عنوان 
بازتابی از برند و ارزش های خود بسازید. داستان خود را تعریف کرده و 
درباره  کیفیت و توانایی های ش��خص خودتان صحبت کنید. دراین میان 
به دنبال زمینه های مش��ابه و مش��ترک باشید تا ارتباط آتی را روی آنها 
ش��کل دهید. در ادامه الگویی کاربردی برای گفتمان مذاکره فریلنسری 

ذکر می کنیم:
• صحب��ت درباره  اعتق��ادات کاری. چنین رویک��ردی، تمایل و عاقه  
شما به کار و شیوه   جهت گیری تان را در انتخاب پروژه ها و انجام وظایف 
نش��ان می دهد. به عنوان مثال تعریف خود از وظیفه و ش��غل کنونی را 

بیان کنید.
• صحبت درباره  عوامل محرک. در ادامه  مذاکره، چگونگی رسیدن به 
باور کنونی، تاریخچه ای از دستاوردهای گذشته و دلیلی را مطرح کنید 

که کارفرما را به عقد قرارداد با شما تشویق کند.
• ارتب��اط ایده با فعالیت کنونی. در پای��ان، تأثیر اعتقاد و باور خود را 
بر رویکرد کنونی و پروژه  حاضر نشان دهید. درواقع باید ثابت کنید که 
باور ش��ما به ش��غل و حیطه  تخصص، چگونه به پیشرفت پروژه  کارفرما 

کمک خواهد کرد.
رویکرده��ای باال را می توان در بس��یاری از مواقع به صورت مش��ترک با 
مش��تریان متعدد مطرح کرد. خصوصا بخش اول باور و ایده، در مشتریان 
گوناگون عموما ثابت می ماند. ازطرفی نباید رویکرد شما برای همه  مشتریان، 
ثابت باشد. داستان های خود را بسته به سازمان مخاطب، فردی که با او کار 
می کنید و پروژه  موردنظر تغییر دهید. همین روند اولیه، فرصت مهم شما 

برای شکل دهی به زمینه های مشترک خواهد بود.
برای پیداکردن نقاط مش��ترک با کارفرما، بای��د از مذاکره های اولیه 
درس گرفت و راهی برای اتصال جهان خود با جهان کارفرما پیدا کرد. 
موضوعات ساده، حتی عاقه های مشترک ورزشی و سینمایی، می تواند 
بهانه ای برای ش��خصی تر کردن رابطه با کارفرما باشد؛ نکاتی که به مرور 
به کش��ف مواردی همچون عوامل اس��ترس زا برای ف��رد مقابل، عوامل 

الهام بخ��ش و م��وارد دیگر می انجامد. درنهایت به دنبال این باش��ید که 
هدف و برنامه های خود را با کارفرما، مشترک نشان دهید.

در برابر وسوسه  تخفیف مقاومت کنید
ساختن ارتباط شخصی، عامل کافی برای موفقیت در مذاکره نیست. 
جزییات قرارداد هنوز برای مش��خص کردن موفقیت یا شکست اهمیت 
دارند. ش��رکت های بزرگ در مذاکرات عظیم خود عموما با تخفیف های 
قابل توجه، رقبا را از بازار خارج می کنند. آنها به خاطر ابعاد خود توانایی 
جذب خس��ارت های واردش��ده به خاط��ر تخفیف را دارند. بس��یاری از 
فریلنس��رها نیز برای به دست آوردن پروژه، به کارفرما تخفیف می دهند، 

اما چنین رویکردی پایداری قابل توجهی ندارد.
وقتی برای جذب یک پروژه، قیمت را پایین تر از نرخ متداول دستمزد 
خود در نظر می گیرید، به نوعی ارزش کار کنونی را زیر س��ؤال برده اید. 
خصوصا در پلتفرم های آناین فریلنس��ری که س��ابقه  فعالیت شما قابل 
مش��اهده است، پس از تخفیف نمی توان مجددا به قیمت قبل بازگشت. 
درواقع با افزایش تجربه هم نمی توان قیمت را به نرخ های قبل بازگرداند 
و مش��تریان درنهایت اعتمادی به قیمت گذاری ش��ما نخواهند داشت. 
کارشناس��ان پیش��نهاد می دهند که نرخ ثابتی برای کل پروژه )به جای 
هزینه ه��ای س��اعتی یا م��وردی( خود در نظ��ر بگیرید تا مش��تریان و 
پروژه های مش��ابه، درکی کلی از قیمت داش��ته باشند. نرخ ثابت پروژه ، 
برای مشتریان نیز مناسب تر به نظر می رسد. آنها تخمینی از هزینه های 
خ��ود برای موضوع کنونی خواهند داش��ت و نگ��ران افزایش قیمت در 

صورت افزایش کار و وظایف فریلنسر نیز نیستند.
در برخی موارد، تخفیف دادن تبدیل به تنها راه پیش��برد پروژه  می شود. 
درواقع فریلنسر راه دیگری برای جذب کارفرما ندارد و ازطرفی، تخفیف هم 
به معنای کاه��ش ارزش کار خواهد بود. در چنین موقعیت هایی می توانید 
با همان قیمت ثابت، خدمات بیش��تری را پیش��نهاد دهید تا حس س��ود 
بردن از قرارداد نیز به کارفرما منتقل ش��ود. به هرحال در تمامی ش��رایط، 
ضوابط کلی خود را حفظ کنید و آنها را زیر پا نگذارید. به عنوان نمونه هایی 
از تخفیف های مرس��وم و نه چندان مضر می ت��وان به تخفیف برای معرفی 

مشتری جدید یا حتی نزدیک بودن مسافتی کارفرما اشاره کرد.
زمان خود را با مذاکره  اشتباه هدر ندهید

تاش برای ایجاد بهترین ارتباط با همه مش��تریان، رویکردی مرسوم 
در میان فریلنس��رها محس��وب می ش��ود. درواقع آنها اکثرا هر مشتری 

بالق��وه را به عنوان فرصت��ی عالی می بینند و همه  ت��اش و زمان خود 
را برای ج��ذب او متمرکز می کنند. چنین رویک��ردی در طوالنی مدت 
عواقب نه چندان مناس��بی به همراه دارد. فریلنسرهای متعددی از زمان 
اختصاص داده ش��ده برای مشتریان بالقوه شکایت دارند که درنهایت به 

پروژه هم نینجامیده است.
برای تشخیص مناسب بودن یا نبودن اختصاص زمان به یک مشتری، 
بای��د دو فاکتور را در نظر بگیرید. ابتدا درآمد احتمالی پروژه را در نظر 
بگیرید که هرچه بیش��تر باش��د، ارزش زمان بیشتری را خواهد داشت. 
در ادام��ه، ارزش پروژه به معنای ارزش های ثانویه یا عاقه  ش��خصی یا 
ارزش رزومه ای، به عنوان فاکتوری مهم وارد می شود. درنهایت شناسایی 
مشتری بهتر و ارزش زمان اختصاصی برای مذاکره، وابستگی زیادی به 

تجربه های فریلنسر و شناخت او از بازار و افراد دارد.
مش��تریانی که به ارزش کار ش��ما اهمیت می دهند و پرداخت خوبی 
هم دارند، باید در اولویت اول باش��ند. ارتباط مناسب با آنها و پاسخ در 
دوره های زمانی صحیح، ارزش باالیی خواهد داشت. البته هیچ مشتری 
را نباید از ابتدا بالفعل تصور کنید. مش��تریان دیگری هم هستند که در 
اولویت پایین قرار می گیرند. آنها عاوه بر پیشنهاد قیمت پایین، ارزش 

افزوده  زیادی هم ندارند.
در برخی موارد، پروژه مفیدی پیش��نهاد می شود که فریلنسر ارتباط 
خوب��ی با کارفرمای آن ندارد. ش��اید روش کار دو طرف به هم ش��بیه 
نیست یا ارتباط شخصی مناسب شکل نگرفته است، به هرحال در چنین 
مواردی هم باید ب��ا احتیاط زمان خرج کنید چون احتمال دارد همین 
اختاف های ساده، به عدم عقد قرارداد منجر شوند. در بدترین شرایط، 
ارتباط ش��خصی مناس��ب با کارفرما وجود دارد، اما پرداخت مناس��بی 
صورت نمی گیرد. این وضعیت را باید به عنوان حالتی سمی، در دورترین 

موقعیت ممکن از لحاظ اولویت زمانی قرار دهید.
راهکارهای باال، پایه هایی س��اده و کاربردی برای پیش بردن مذاکرات 
فریلنس��ری محسوب می ش��وند. فراموش نکنید که هر پروژه و کارفرما، 
مشخصات منحصربه فردی دارد و باید بسته به هر کدام، بهترین رویکرد 
مذاک��ره ای را پی��ش ببرید. از ن��گاه نگارنده، دق��ت در اختصاص زمان 
به مش��تریان بالقوه، مهم ترین نکته   مذاکرات فریلنس��ری اس��ت، چون 

مهم ترین دارایی آنها یعنی زمان را هدف قرار می دهد.
HBR/zoomit :منبع

چگونه به عنوان فریلنسر مذاکره موفق تری داشته باشیم؟
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عباس سیاح طاهری
پژوهشگر حکمرانی و اقتصاد دیجیتال 

»دولتمردان ادعا می کنند ورود نخس��تین ش��رکت های استارت آپی 
نش��انه ای از گذراندن دوران پرریسک و شفاف شدن وضعیت مالی آنها 
و مایه دلگرمی دیگر استارت آپ ها و اعتماد سرمایه گذاران سنتی است. 
در مقابل گروهی دیگر، این نوع ورود به بورس در ش��رایط گلخانه ای و 
حمایت ه��ای گاهی عجی��ب و غریب دولتی را، ضربه به س��رمایه مردم 

می دانند. حال اصل ماجرا چیست؟
ورود یک کسب وکار به بازار سرمایه یا به عبارت دیگر عرضه سهام شان 
در بورس، همیش��ه برای آنها پدیده خوش��ایندی است. به ویژه برای آن 
دسته از کسب وکارهای استارت آپی که توانسته اند مراحل پرچالش رشد 
و جذب س��رمایه ها از منابع مختلف را پش��ت س��ر گذاشته و با ورود به 
ب��ورس، در واقع، دوران بلوغ را تجربه ک��رده و برای اهداف بلندمدت و 
رشد و توسعه بیشتر سرمایه گذاری کنند. از طرفی، به پشتوانه این بلوغ 

بتوانند شاهد ورود سرمایه بیشتری به اکوسیستم استارت آپی باشند.
به هر حال، تب بورس  و بازار سرمایه حسابی این روزها داغ شده؛ تبی 
که از س��ال گذشته باال گرفته و همچنان روند صعودی را طی می کند. 
روند رو به رش��دی که نه تنها به مذاق س��رمایه گذاران خرد خوش آمده 
بلک��ه به یک��ی از بازوهای اجرایی مهم دولت برای پیش��برد برنامه های 
اقتصادی تبدیل ش��ده اس��ت. حتی در این میان، دولت در صدد است 
برای ورود اس��تارت آپ ها به بورس تس��هیاتی فراه��م کند طوری که 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی از طرح پیش��نهادی برای تسهیلگری این 
ورود خبر می دهد و از طرفی س��ازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد 
تابلوی جدید برای ش��رکت های اس��تارت آپی و متناسب س��ازی شرایط 

پذیرش با ویژگی های شرکت های نوآور اعام آمادگی می کند.
بناب��ر گفت��ه مدی��ران وزارتخانه ارتباطات و س��ازمان ب��ورس، ورود 
اس��تارت آپ ها ب��ه بورس اتفاقی اس��ت که دیر ی��ا زود رخ می دهد و تا 
پایان سال جاری ش��اهد عرضه عمومی سهام چند استارت آپ از جمله 

دیجی کاال و کافه بازار در بازار سرمایه خواهیم بود؛
اتفاقی که از زمان مطرح شدن مورد استقبال اکوسیستم استارت آپی 
و س��رمایه گذارانی ق��رار گرفت��ه که در ای��ن اکوسیس��تم تامین مالی 
می کنند. به گفته فعاالن این حوزه، در ش��رایط فعلی اقتصاد کشور که 
روزهای سختی بر کس��ب وکارها می گذرد، چنین اتفاقی می تواند برای 
استارت آپ ها نویدبخش باشد و نظر سرمایه گذاران جدید را جلب کند، 
ام��ا از نظر آنها باید نگران دو مقوله در این میان بود؛ نخس��ت هیجانی 
اس��ت که در بازار سرمایه و به تبع آن در اکوسیستم استارت آپی کشور 
ایجاد می ش��ود. باید مراقب بود که این هیجان به مثابه حبابی نباش��د 
که ترکیدن آن به تضعیف و از بین رفتن اکوسیستم استارت آپی کشور 
تمام ش��ود. مانند تجربه تلخی که در بح��ران حباب دات کام در آمریکا 

رخ داد.
موضوع دیگر، واکنش پرهیجان و ذوق زده دولت به ورود استارت آپ ها 
به بورس اس��ت؛ چراکه انتظار می رود دولت صرفاً در نقش یک ناظر در 
این فرآیند ظاهر ش��ود و نگذارد تصمیماتش روند بازار را تحت الش��عاع 
ق��رار ده��د و آن را از روند طبیعی و واقعی آن خارج کند. به بیان دیگر 
دولت از این ش��رایط نباید ذوق زده شود، اصًا بهتر است واکنشی نشان 
ندهد و بگذارد اس��تارت آپ ها نیز مانند سایر شرکت ها سهام خود را در 
ب��ورس عرضه کنند و صرفاً ب��ه نقش ناظر بودن کفای��ت کند. بهترین 
قاضی برای ش��رکت های اس��تارت آپی واکنش بازار سرمایه است. پس 
اش��تیاقی که در حال حاضر مدیران دولتی برای ورود اس��تارت آپ ها به 
بورس نش��ان می دهند، به لحاظ اقتصادی منطقی نیست. امیر ناظمی، 
مع��اون وزیر ارتباطات، در گفت وگو با وب س��ایت آی تی ایران می گوید: 
»ایجاد یک تابلوی اختصاصی اس��تارت آپ ها در بورس در حال پیگیری 
است و به این ترتیب هر پنج استارت آپی که در این مرحله آماده عرضه 
عمومی س��هام هستند و سایر اس��تارت آپ ها می توانند ذیل این تابلو به 

عرضه سهام بپردازند.«
به  نظر می رسد تخصیص تابلو جداگانه برای استارت آپ ها برگرفته از 
تجربیات سایر کشورها است. اتخاذ شیوه جدید برای ورود استارت آپ ها 
به بورس در حالی است که این شیوه هنوز در ایران تجربه نشده است، 
در نتیجه پیش بینی نخستین حضور اس��تارت آپ های ایرانی در بورس 

را دشوار می کند.

بگذارید کمی به عقب برگردیم.
چرا اس��تارت آپ ها باید وارد بورس ش��وند؟ چه تغییراتی در ساختار 
یک ش��رکت باید اتفاق بیفتد تا بتواند وارد بورس شود؟ شرایط ورود به 
بورس برای شرکت های استارت آپی چه تفاوتی با دیگر شرکت ها دارد؟

ش��اید مرور برخی قوانین عمومی شرکت ها برای ورود به بورس خالی 
از لطف نباشد.

- در زمان پذیرش نباید بیشتر از 80درصد از سهام شرکت در اختیار 
کمتر از 10 سهامدار باشد.

- شرکت باید در دو دوره متوالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن 
در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد.

-نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارایی ها، از حد مناسب 
برخوردار بوده و از 30درصد کمتر نباش��د. در صورتی که نسبت مذکور 
از حداقل تعیین ش��ده در این بند کمتر باشد، لیکن به تشخیص هیأت 
پذیرش از حد مطلوب برخوردار باشد، باید نسبت حقوق صاحبان سهام 
به دارایی های ثابت – به قیمت تمام ش��ده – حداقل از 50درصد کمتر 

نباشد.
خوب اس��ت اس��تارت آپ های مدعی ورود به بورس الاقل در این سه 
عنوان وضعیت ش��رکت خود را به طور ش��فاف اعام کنند. تا جایی که 
ذه��ن نویس��نده یاری می کند تمام این ش��رکت ها زیانده ب��وده و تنها 
دیجی کاال آن هم به علت عدم گس��ترش خدمات خود در سال گذشته، 

توانسته است به تراز مالی صفر - و نه سوددهی- برسد.
مسئله دیگر ش��یوه ارزش گذاری این شرکت هاست. نظام پیشنهادی 
ش��رکت های اس��تارت آپی برای ارزش گذاری نظام مقایس��ه ای اس��ت 
که ارزش یک ش��رکت را در مقایس��ه با ش��رکت های مشابه آن شرکت 
تعیین می کند. این نوع ارزش گذاری باعث رشد حبابی ارزش شرکت ها 
می ش��ود. از سمت دیگر به علت نبودن مش��ابه بسیاری از شرکت ها در 
داخل کش��ور، این ش��رکت ها خود را با نمونه خارجی مقایس��ه کرده و 
ارزش گذاری براساس دالر صورت می گیرد که به کاذب شدن و افزایش 
حباب قیمتی کمک می کند و ارزش ش��رکت را چیزی بس��یار بیشتر از 
واقعیت نشان می دهد. انتشار گزارشات ارزش گذاری شرکت ها به خوبی 

می تواند این شبهه را مرتفع و از تضییع سرمایه مردم جلوگیری کند.
در بورس معادل 30درصد حجم س��هام بای��د نقدا و به صورت وثیقه 
در نزد ش��رکت س��رمایه گذاری مرکزی بورس قرار گی��رد و همچنین 
معادل 30درصد س��هام ش��رکت ها در بورس و اوراق بهادار و فرابورس 
به عنوان وثیقه تسهیات پذیرفته می شود. حال سوال اساسی آن است 
که ش��رکت های استارت آپی چه دارایی قابل تملیکی برای وثیقه گذاری 
دارند؟ این ش��رکت ها عموماً دارایی خود را شبکه خود می دانند. سوال 
مهم این اس��ت که با یک قطعی س��اده اینترنت ک��ه در ایران اصًا امر 
دش��واری نیست، تکلیف این دارایی چه می ش��ود؟ و ارزش روز آن چه 
خواهد ش��د؟ شاید سوال بهتر آن است که ارزش بنیادین این شرکت ها 
به صورت شفاف اعام شود تا س��رمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه به 
 )NAV( خوبی بدانند بر روی چه شرکتی و با چه خالص ارزش دارایی

در حال سرمایه گذاری هستند.
دانش بنیان یا استارت آپ؟

ش��رکت های »اس��تارت آپ« بعضاً تفاوت های مهمی با ش��رکت های 
»دانش بنیان« دارند و این تفاوت ها که به ماهیت ش��کل گیری و اهداف 
متف��اوت آنها برمی گردد موجب تاثیر متفاوت آنها در توس��عه اقتصاد و 
فرهنگ و حکمرانی کشور به خصوص در حوزه فضای مجازی می شود.

ش��رکت دانش بنیان شرکتی است که »محصول« یا »خدمت« آنها بر 
پایه و مبتنی بر دانش )وابس��ته به دانش در مقابل وابس��ته به کارگر یا 
کاربر( است. در عین حال »دانش« به عنوان ویژگی شرکت دانش بنیان 
از محصول فراتر می رود و فرآیندهای شرکت، هدف و چشم انداز شرکت 
را نیز دربر می گیرد. منبع اصلی یک ش��رکت دانش بنیان، دانش اس��ت 
و دانش و فناوری دارایی حیاتی ش��رکت به ش��مار م��ی رود. در چنین 
شرکت هایی هزینه تحقیق و توسعه )R&D ( بخش بزرگ قابل توجهی 
را نش��ان می دهد و کارکنان اینگونه شرکت ها معموالً دارای تحصیات 

آکادمیک و با حقوق باال هستند.
ش��رکت استارت آپ شرکتی اس��ت که توسط یک »کارآفرین« جهت 
ایجاد »کسب و کار قابل توسعه« ایجاد می شود. یک شرکت استارت آپ 
معموالً یک »مش��کل« قابل حل را در نظر می گیرد و برای آن یک راه 

ح��ل تعریف می کند. س��پس با ارزیابی بازار یک ط��رح تجاری طراحی 
می کن��د و ب��ا ارائه محصول ی��ا خدمت به مش��تری و ب��ازار و ارزیابی 

عکس العمل آن، فعالیت خود را توسعه می دهد.
اقتص��اد دانش بنیان که مورد تاکید سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
اس��ت، بر پایه شرکت های دانش بنیان ش��کل می گیرد که باعث ارتقای 

استقال صنعتی و فناوری و علمی و دانشی کشور می گردد.
ش��رکت های اس��تارت آپ در شرایط فعلی کش��ور عمدتاً شرکت های 
»استفاده کننده« از فناوری اطاعات و ارتباطات هستند و نه شرکت های 
مبتنی بر فناوری اطاعات و ارتباطات و استارت آپ ها عمًا شرکت هایی 

هستند که عمدتاً به ارائه خدمات الکترونیک در بازار می پردازند.
حواشی پیرامون استارت آپ ها

یکی از مهم ترین اهداف و کارکردهای س��رویس های خدمت رس��انی 
دسترس��ی به اطاعات و حریم ش��خصی افراد اس��ت و با تحلیل حجم 
عظی��م اطاع��ات )BIG DATA( مذک��ور عم��ًا امکان مهندس��ی 
اجتماعی، سنجش ذائقه اجتماعی، برنامه ریزی و هدایت جامعه برای هر 
کس��ی که به این اطاعات دسترسی داشته باشد، به وجود خواهد آمد. 
مس��ئله ای که در اس��تارت آپ ها ذیل هیچ نظارتی نیست و عمًا حریم 
خصوصی افراد در این فضا به س��ادگی نقض ش��ده و حتی پاسخگویی 
نی��ز وجود ندارد. به عنوان مثال فقط در س��ه نوب��ت اطاعات کاربران 
دیجی کاال، کافه بازار و تپس��ی منتش��ر ش��د و عمًا هیچ کسی پیگیر 
امنیت کاربران نش��د و هیچ کسی نیز پاس��خگوی سواالت مردم از این 

پلتفرم ها نشد.
موضوع ایجاد انحصار و خرید رقبا توس��ط اس��تارت آپ های بزرگ که 
در کش��ور به غلط از آن به عنوان »ادغام« یاد می شود نیز یکی دیگر از 
چالش های حال حاضر ش��رکت های بزرگ استارت آپی است. رفتار این 
ش��رکت ها در ایجاد انحصار اقتصادی سواالت زیادی را برای فعاالن این 
حوزه به وجود آورده اس��ت. اگر حاکمیت به انحصار این ش��رکت ها در 
اقتص��اد دیجیتال پایان دهد، آیا ارزش این ش��رکت ها یا فروش آنها در 
س��ال به همین میزان ادعایی در ارزش گذاری ها خواهد بود؟ ارزش آنها 

در بازار سرمایه چطور؟
ش��اید بهتر باشد دولت به جای حمایت از ش��رکت های استارت آپی، 
تابل��وی اختصاصی، تس��هیات وی��ژه )مثًا تس��هیات 1400 میلیارد 

تومانی صندوق نوآوری و ش��کوفایی برای این ش��رکت ها که در تضاد با 
ماده 52 قانون تسهیل رقابت است( و… حمایت خود را بر شرکت های 
دانش بنی��ان قرار دهد تا هم به رش��د اقتصاد مقاومتی کمک کند و هم 
ریسک سرمایه مردم کاهش یابد؛ مسئله ای که دورنمایی از آن در دولت 
دیده نمی ش��ود چون دوران شوآف با شرکت های دانش بنیان تمام شده 

است و دور، دور استارت آپ هاست!«
mehrnews :منبع

ورود استارت آپ ها به بورس، شوآف دولت یا بازی با سرمایه مردم؟
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دورکاری روشی طالیی برای مدیران پا به سن گذاشته 

یکی از تلخ ترین لحظات برای هر مدیری زمان بازنشستگی است. درواقع این امر طبیعی است که با افزایش سن، کارکرد 
افراد کاهش پیدا کند. همچنین محیط پراسترس کاری، می تواند تهدیدی برای سامت شما باشد، با این حال بسیاری از 
مدیران همچنان تمایل به ادامه فعالیت خود داشته و از دست دادن موقعیت شغلی، می تواند زمینه انواع بیماری ها نظیر 
افسردگی را در آنها تشدید کند. به همین خاطر نباید تصور کرد که بازنشستگی همواره یک مزیت محسوب می شود. تحت 
این شرایط سوالی که مطرح است این است که چگونه می توان امکان فعالیت را برای این دسته از مدیران فراهم کرد که 
خطری متوجه آنها نباشد. درواقع روانشناس ها بر این باور هستند که هر فردی باید تا زمانی که تمایل دارد، به انجام اقدامات 
کاری خود بپردازد. درواقع قطع شدن ناگهانی همه چیز، فشار روانی بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت. در این رابطه 
دورکاری می تواند یک انتخاب کاما مناسب باشد. در این رابطه افراد ضمن خانه نشینی، همچنان به فعالیت های خود ادامه 
می دهند، با این حال طبیعی است که نیاز به انتخاب یک جانشین باشد. در این رابطه برخی از شرکت ها به صورتی کاما 
حرفه ای رفتار کرده و یک مدیر جوان را انتخاب می کنند. این امر باعث خواهد شد تا امکان استفاده از تجربه مدیر دورکار، 
شکل گیرد. در حال حاضر که ویروس کرونا باعث خانه نشین شدن بسیاری از افراد شده است، بهترین زمان برای به اجرا 
درآوردن این طرح ش��کل گرفته اس��ت. درواقع با توجه به این امر که بسیاری از برندها به دنبال بازگشایی مجدد هستند، 
حضور در محیط می تواند برای سامت مدیران سالخورده، تهدیدی جدی باشد. به همین خاطر می توانید از همین امروز 
این طرح را به اجرا درآورده و خود را برای فعالیتی متناس��ب با ش��رایط خود، آماده کنید. خوشبختانه امروزه تکنولوژی به 
حدی پیشرفته شده است که شما ابزارهای الزم برای چنین اقدامی را خواهید داشت. درواقع شما می توانید حتی جلسات 
آناین را نیز برگزار کرده و با این اقدام حضور خود را پررنگ کنید. این امر می تواند یک راهکار هوشمندانه برای مدیرانی 
باشد که همچنان تمایل به ادامه فعالیت های خود دارند. همچنین این امر که جانشین خود را آموزش دهید، باعث خواهد 
شد تا شرکت با جهان بینی شما به کار خود ادامه دهد که این امر به معنای کاهش احتمال از دست رفتن میراث به دست 

آمده خواهد بود. 
entrepreneur.com :منبع

چرا استراتژی ها با شکست مواجه می شوند 

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چرا بسیاری از استراتژی ها علی رغم تاش های زیاد با شکست مواجه می شوند؟ 
در این رابطه اگرچه می توان دالیل متعددی را ذکر کرد، با این حال نتایج آخرین تحقیقات حاکی از آن است که به صورت 
کلی، پنج دلیل اصلی وجود دارد. درواقع عدم توجه به این موارد باعث خواهد شد تا شما از همان ابتدا، بازنده باشید. این 
امر به معنای از دس��ت رفتن زمان و بودجه ش��ما خواهد بود. اگرچه ممکن است تصور کنید که شکست ها زمینه ای برای 
یادگیری محسوب شده و نباید به آن توجه کرد. با این حال حتی یک شکست بزرگ می تواند روحیه شما را به صورت کامل 
تخریب کند و زمینه اخراج شما از شرکت را مهیا سازد. به همین خاطر اولویت شما باید این باشد که احتمال بروز شکست 

را به پایین ترین حد ممکن برسانید. 
۱-تعیین اهداف بدون توجه به واقعیت موجود 

بسیاری از مدیران اهدافی را برای خود تعیین می کنند که کاما با واقعیات موجود تفاوت دارد. این امر باعث خواهد شد تا 
رسیدن به آن کاما سخت و حتی غیرممکن باشد. این امر در حالی است که شما باید به سلسله مراتب توجه داشته باشید. 
برای مثال تبدیل شدن به بهترین برند کشور خود، یک پروژه چند ساله خواهد بود که در ابتدا باید به مسائل کوچک تر و 
پیش زمینه های آن توجه داشته باشید. در غیر این صورت شما عما توانایی رسیدن به آن را نخواهید داشت. در کنار این 
موضوع، شما باید به زمان مناسب نیز توجه داشته باشید. درواقع در بسیاری از شرایط ممکن است که اکنون زمان مناسب 
برای به اجرا درآوردن طرح شما نباشد و با یک سال صبر بتوانید نتیجه ای کاما متفاوت را رقم بزنید. درواقع به صورت کلی 

شما باید هدف خود را با توجه به شرایط حال حاضر، تعیین کنید. 
2-عدم توجه به نیاز مشتری

ممکن است هدف و استراتژی ای را تعیین کنید که توسط یک برند مطرح مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه بخش بوده 
اس��ت، با این حال آیا تضمینی وجود دارد که به اجرا درآوردن آن توس��ط ش��ما به تجربه ای یکسان منجر خواهد شد؟ در 
این رابطه ش��ما باید برای اطمینان از درس��تی یک اس��تراتژی پس از طی کردن مرحله اول، به نیاز مشتری توجه داشته 
باشید. درواقع استراتژی شما باید شامل اقداماتی باشد که در راستای تامین خواسته های مشتریان باشد. در غیر این صورت 
نتیجه ای را برای برند شما به همراه نخواهد داشت. طبیعی است که برای موفقیت در این مرحله، شما باید اطاعات مختلفی 

را از جامعه هدف و مشتریان اصلی خود به دست آورید. این امر یکی از مبناهای تصمیم گیری شما خواهد بود. 
۳-عدم هماهنگی تیم با استراتژی تعیین شده 

تیم شرکت بازوی اجرایی هر تصمیمی خواهد بود. به همین خاطر بسیار مهم است که در تصمیم گیری ها از این افراد نیز 
استفاده کرده و نظرات را جویا شوید. فراموش نکنید که کارمندان شما در زمینه برخی از مسائل به علت ارتباط مستقیم 
خود، آگاهی بهتری را داشته و این امر می تواند باعث شود تا تصمیم نهایی، وضعیت بهتری را پیدا کند. همچنین ممکن 
اس��ت هدف و استراتژی تعیین شده، تناسبی را با وضعیت حال حاضر تیم شرکت نداشته باشد. تحت این شرایط شما دو 
راهکار کلی را خواهید داشت. نخست آنکه تصمیم خود را تغییر دهید و یا تیم شرکت را دگرگون ساخته و افراد جدید را 

استخدام کنید. به هر صورت شما باید در انتخاب استراتژی خود، به وضعیت تیم شرکت نیز توجه داشته باشید. 
4-عدم توجه به وضعیت بودجه شرکت

 آیا به خوبی می دانید که طرح ش��ما به چه س��طح بودجه ای نیاز دارد؟ در این رابطه فراموش نکنید که همواره میان 
پیش بینی ها با واقعیت تفاوت هایی وجود دارد. برای مثال ممکن است بخشی از لیست قیمت های شما در مرحله به اجرا 
درآوردن استراتژی، با تفاوت قیمت همراه شود. تحت این شرایط اگر شما چنین مواردی را پیش بینی نکرده باشید، بدون 
شک در همان ابتدا با کندی محسوسی مواجه خواهید شد که خود هزینه بر است. درواقع به صورت کلی شما باید تصمیماتی 
را اتخاذ کنید که قدرت مالی به اجرا درآوردن آن را دارید. در این رابطه برخی از شرکت ها از مدت ها قبل با اقداماتی نظیر 

صرفه جویی و به حداقل رساندن هزینه های خود، شرایط را برای به اجرا درآوردن یک طرح بزرگ، مهیا می کنند. 
5-عدم پیگیری مداوم 

در آخر نکته ای که باعث می شود تا با شکست در استراتژی خود مواجه شوید این است که پیگیری و بازنگری های الزم را 
انجام نمی دهید. درواقع شما باید در هر مرحله، به خوبی نسبت به درست بودن اقدامات، اطمینان داشته باشید. این امر تنها 
زمانی میسر خواهد بود که هر روز موارد را بررسی کرده و در آخر هفته اطاعات را به آمار تبدیل کنید تا با مقایسه آن با 
موارد هفته آینده نسبت به درست بودن همه چیز اطمینان داشته باشید. این نکته بسیار مهم است که در بسیاری از موارد 
حتی یک مش��کل کوچک و به ظاهر س��اده، به دلیل نادیده گرفته شدن، به یک بحران جدی تبدیل شده است. به همین 
hbr.org :خاطر انجام چنین اقداماتی کاما ضروری خواهد بود.                                                                  منبع
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در دنی��ای امروز، تغییر س��بک زندگی باعث ش��ده میانگین عمر 
افراد کاهش پیدا کند، اما همه ما دوست داریم عمر بیشتری داشته 

باشیم. 
نکات زیادی وجود دارد که با رعایت آن  عمر طوالنی تری خواهید 
داشت. البته نباید انتظار داشته باشید تنها با رعایت چند نکته بیشتر 
عم��ر کنید. برای داش��تن عمر طوالنی نکات زی��ادی وجود دارد که 

تعدادی از آنها را معرفی می کنیم.
تحقیقات نش��ان می دهد چهار رفتار بد مانند س��یگار کش��یدن، 
نوش��یدن بیش از حد الکل، ورزش نک��ردن و عدم مصرف میوه ها و  
سبزیجات به اندازه کافی، طول عمر شما را کاهش داده و حدود 12 
س��ال از عمرتان کم می کند. اکنون 10 عادت را معرفی می کنیم که 
با رعایت آن، بدن احساس جوانی کرده و بهتر به نظر خواهید رسید.

۱. در غذاخوردن افراط نکنید
اگر می خواهید عمر بیش��تری داش��ته باش��ید، غذای کمتری در 
بش��قاب تان بریزید تا پرخوری نکنید. محققان دانشگاه سنت لوئیس 
می گویند مصرف غذای کمتر کمک می کند دیرتر پیر ش��وید. نتایج 
مطالعه ای در س��ال 2008 میادی نش��ان می ده��د کاهش کالری 
مصرفی، س��بب کاهش تولید تری گلیسیرید می شود؛ همان هورمون 
تیروئیدی که متابولیسم بدن را کاهش داده و باعث سرعت بخشیدن 

روند پیری می شود.
2. از نور مستقیم خورشید دوری کنید

اگر از نور خورش��ید دوری کنید، احتمال ابتا به س��رطان پوست 
را در خ��ود کاهش می دهی��د و همچنین با جلوگیری از بروز چین و 
چ��روک صورت، جوان تر خواهید ماند. خیلی خوب اس��ت هر روز از 
کرم ضدآفتاب اس��تفاده کنید و به زیبایی پوست خود اهمیت دهید 
)از ضدآفتاب با SPF 30 یا باالتر اس��تفاده کنید(. البته تمرکزتان را 
روی صورت نگذارید، زیرا نور خورش��ید می تواند به دیگر نقاط بدن 

آسیب برس��اند و لکه های روی قفسه س��ینه و گردن باعث می شود 
پیرتر به نظر برسید.

۳. تلویزیون را خاموش کنید
تماش��ای افراطی تلویزیون می تواند عواقب جدی به س��امتی  تان 
وارد کند. تحقیقی در سال 2010 نشان داد افرادی که چهار ساعت 
یا بیش��تر در طول روز تلویزیون تماش��ا می کنند 46درصد بیشتر از 
کس��انی که کمتر از دو ساعت در روز تماشا می کنند در معرض ابتا 

به انواع بیماری  ها قرار دارند.
پیش��نهاد می کنیم کمی از ساعت تماشای تلویزیون کم کنید؛ هر 
ساعت اضافی که تلویزیون می بینید، خطر مرگ را 11درصد و خطر 

ابتا به بیماری های قلبی را 18درصد افزایش می دهد.
4. ارتباط بیشتری برقرار کنید

اگ��ر ارتباط خوبی با خانواده و دوس��تان تان نداش��ته باش��ید، در 
مع��رض ابتا ب��ه بیماری های قلب��ی خواهید بود. تنهای��ی در افراد 
س��الم به اندازه کلسترول باال یا سیگار کشیدن خطرناک است. گفته 
می ش��ود تنهایی خطر بیش��تری برای افراد س��الخورده دارد زیرا در 

معرض ابتا به افسردگی قرار دارند.
5. سیگار را ترک کنید

ترک س��یگار به س��امتی و طول عمر ش��ما کم��ک خواهد کرد. 
پژوهش��ی در مجله آمریکایی بهداش��ت عمومی به چاپ رس��ید که 
نش��ان می ده��د زنانی که س��یگار کش��یدن را تا 35 س��الگی ترک 

کرده اند، تقریبا 6 تا 8 سال به طول زندگی شان اضافه می کنند.
6. فست فود و غذاهای فرآوری شده نخورید

نتای��ج آژان��س بین المللی تحقیقات س��رطان )IARC(، نش��ان 
می ده��د مصرف 50 گرم از گوش��ت فرآوری ش��ده، روزانه 18درصد 
خطر ابتا به س��رطان کولورکتال )س��رطان روده بزرگ( را افزایش 
می ده��د. همچنی��ن یافته های IARC حاکی از آن اس��ت، مصرف 

گوشت قرمز با سرطان های کولون، پروستات و پانکراس ارتباط دارد.
7. به تناسب اندام تان اهمیت دهید

نتایج تحقیقی در سال 2008 میادی اعام می کند ورزش منظم 
با شدت باال )مانند دویدن(، چهار سال به طول زندگی اضافه خواهد 
کرد. شاید برای تان جالب باشد، اما تاثیر مثبت ورزش روی سامتی 
قلب، ذهن و سوخت وس��از بدن ثابت شده اس��ت. حتی یک ورزش 
معمولی مانند پیاده روی سریع، 30 دقیقه در هر روز، می تواند خطر 

ابتا به بیماری های قلبی را کاهش دهد.
8. خواب کافی داشته باشید

زم��ان و کیفی��ت خواب با طول عم��ر ارتباط مس��تقیم دارد. اگر 
می خواهید عمر طوالنی تری داش��ته باش��ید به اندازه کافی بخوابید. 
محققان دانش��گاه کالیفرنیا می گویند افرادی که خواب خوب شبانه 

دارند، در مقایسه با دیگر افراد عمر طوالنی تری دارند.
9. میوه و سبزیجات تازه بخورید

مصرف کمتر از س��ه بار میوه و س��بزی در طول روز باعث کاهش 
سامت بدن می شود. تغذیه ای سرشار از فیبر و ویتامین ها، میوه ها و 
سبزیجات می تواند خطر ابتا به بیماری قلبی را تا 76درصد کاهش 
دهد. همچنین، نقش موثری در کاهش خطر ابتا به س��رطان سینه 
خواه��د داش��ت. خوردن میوه و س��بزیجات باعث می ش��ود چین و 

چروک ها نیز از بین بروند.
۱۰. رابطه جنسی خوبی داشته باشید

دو تا سه بار در هفته رابطه جنسی رضایت بخش داشته باشید تا سه 
سال به طول عمرتان افزوده شود. رابطه جنسی باعث سوزاندن مقادیر 
زیادی کالری می شود، گاهی برابر با 30دقیقه دویدن. همچنین، رابطه 
جنسی باعث می شود فشار خون  تان کاهش یابد، خواب تان بهبود پیدا 

کند، قلب تان سالم تر کار کند و ایمنی تان افزایش یابد.
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