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اولين مرحله از فروش اوراق س�لف نفت�ي با قيمت 944 هزار 
و 622 توم�ان در هر بش�که نفت از امروز یکش�نبه در بورس 

ان�رژي کليد می خ�ورد؛ طرحی که البت�ه متفاوت از 
طرح موردنظر رئيس جمهور است و با آنچه در قالب...

فروش اوراق سلف نفتی از امروز در بورس انرژی آغاز مي شود

پته های نفتی روی آب

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

رئيس کل بانک مرکزی از تغيير مدیران متخلف بانک های ناسالم خبر داد

۷ اقدام بانک مرکزی 
برای اصالح نظام بانکی

فرص��ت امروز: رئیس کل بانک مرکزی با تش��ریح هفت اق��دام بانک مرکزی برای اصالح نظ��ام بانکی از تغییر 
مدیران متخلف بانک های ناسالم و متوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار خبر داد. عبدالناصر همتی در تازه ترین 
یادداشت اینستاگرامی خود به تشریح برخی از اقدامات بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی پرداخت و نوشت:

* س��اماندهی بانک های ناس��الم: تغییر مدیران متخلف بانک های ناسالم/ کاهش تسلط سهامداران عمده بر آن 
بانک ها/ کاهش شدید اتکای بانک های ناسالم بر اضافه برداشت از بانک مرکزی.

* تعیین هیأت سرپرستی بر مؤسسات اعتباری ناسالم و متوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار و شروع اصالح 
ترازنامه و حل مشکل ناترازی آنها و تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری غیرمجاز...

 راهکارهای کارشناسان
برای رهایی از آشفته بازار خودرو
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بهترین صندوق های سرمایه گذاری را چگونه انتخاب کنيم؟

کارنامه صندوق های سرمایه گذاری تا پایان خرداد

7 مهارت رهبری که هر کارآفرینی باید بداند
ویژگی های شخصيتی یک رهبر موفق 

6 راهکار مطمئن جهت افزایش فروش اینترنتی
کفش های دوستدار محيط زیست به رنگ طبيعت

ابزارهای اساسی برای بازاریابی در نيمه دوم سال 2020
استفاده از هایالیت اینستاگرام به سبک حرفه ای ها 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 »راسل کرش« خالق پيکسل
 و اولين اسکنر عکس دیجيتال
در سن 91 سالگی درگذشت

یادداشت
چند سوال درباره ماجرای 

گشایش اقتصادی

ک��ه  گذش��ته  هفت��ه  در 
گش��ایش  از  ریاس��ت جمهوری 
گف��ت،  س��خن  اقتص��ادی 
مط��رح  زی��ادی  گمانه زنی ه��ای 
ش��د. عده ای معتق��د بودند که این 
گش��ایش در مورد تصوی��ب لوایح 
FATF  اس��ت ک��ه چن��د وقتی 
اس��ت بین قوا و مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام پاس کاری می ش��ود. 
برخی از کارشناس��ان اقتصادی بر 
آن ب��اور بودند که پرداخت س��هام 
عدالت به سایر اشخاص جامانده از 
میراث دولت قبل ش��گفتانه دولت 
کنون��ی اس��ت، ام��ا در ای��ن میان 
مش��خص شد، گش��ایش اقتصادی 
در ی��ک هفت��ه مانند ح��ل کردن 
مش��کالت در یکصد روز اول کاری 
بود که دولت کنونی در نخس��تین 
ریاس��ت جمهوری خویش  روزهای 
آن را مطرح کرده بود. گش��ایش و 
ش��گفتانه ای که دولت در این هفته 
مط��رح کرد، فقط باعث ایجاد زلزله 
چند ریش��تری در بازار سرمایه شد 
و رنگ بازار سرمایه را به رنگ سرخ 
درآورد. طرحی که قرار است نفت را 
به صورت سلف به مردم با سررسید 
دوس��اله بفروشد تا ش��اید کسری 
بودج��ه که بای��د از راه های صحیح 
اقتصادی تامین شود، برطرف گردد.

نباید  روحانی  حس��ن 
2فراموش کند بزرگ ترین...
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فرص��ت امروز: رتبه بن��دی دانش��گاه های جهان که اغل��ب به عنوان 
رتبه بن��دی ش��انگهای ش��ناخته می ش��ود، یک��ی از معتبرتری��ن نظام 
رتبه بن��دی دانش��گاه ها در س��طح جهان اس��ت. حال نتای��ج تازه ترین 
رتبه بندی ش��انگهای در س��ال ۲۰۲۰ میالدی اعالم ش��ده و از ارتقای 
جایگاه ۲۰۰ پله ای دانش��گاه شیراز و رش��د ۱۰۰ پله ای دانشگاه تبریز 
حکایت دارد. در این رتبه بندی همچنین ایران از نظر تعداد دانش��گاه ها 

در منطقه و کشورهای اسالمی، رتبه اول را به دست آورده است.
رتبه بندی ش��انگهای از معتبرترین رتبه بندی های جهانی اس��ت که 
نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می شود. رتبه بندی 
ش��انگهای برای اولین بار در س��ال ۲۰۰۳ میالدی در سطح بین المللی 
منتش��ر ش��د و از آن س��ال به بعد همواره به  طور ساالنه و منظم به روز 
می ش��ود. اولین حضور دانش��گاه های ایرانی در این نظام رتبه بندی در 
س��ال ۲۰۱4 و توس��ط دانشگاه تهران بوده اس��ت و دانشگاه مادر ایران 
در س��ال ۲۰۲۰ نی��ز همچن��ان بهترین دانش��گاه ایرانی در فهرس��ت 
برترین دانش��گاه های جهان اس��ت. در تازه ترین رتبه بندی شانگهای در 
س��ال ۲۰۲۰ میالدی، هزار دانش��گاه برتر جهان رتبه بندی شده اند که 
دانش��گاه های هاروارد و اس��تنفورد از ایاالت متحده آمریکا و دانش��گاه 
کمبریج از انگلستان به ترتیب رتبه های اول تا سوم برترین دانشگاه های 
جهان را از آن خود کرده اند. در این فهرست، ۱۲ دانشگاه از ایران حاضر 
هستند، چنانکه دانش��گاه گیالن برای اولین بار در این نظام رتبه بندی 
حضور یافته و همینطور دانش��گاه های ش��یراز و تبریز نس��بت به سال 
۲۰۱۹ ارتقای رتبه داش��ته اند. براساس این گزارش، در رتبه بندی سال 
۲۰۲۰ دانش��گاه تهران مشابه رتبه بندی س��ال ۲۰۱۹ توانست با کسب 
رتب��ه در بازه 4۰۰-۳۰۱ در جمع 4۰۰ دانش��گاه برت��ر دنیا قرار گیرد 
و رتبه اول دانش��گاه های ای��ران را از آن خود کند. همچنین دانش��گاه 
صنعتی امیرکبیر، دانش��گاه صنعتی ش��ریف، دانش��گاه تربیت مدرس و 
دانشگاه علوم پزش��کی تهران در بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ قرار گرفته اند 

و به صورت مشترک رتبه های دوم تا پنجم کشور را کسب کرده اند. در 
ادامه فهرست نیز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه شیراز 
در بازه رتبه  ای ۸۰۰-۷۰۱ قرار دارند و به صورت مشترک رتبه ششم و 
هفتم ایران را از آن خود کرده اند. در واقع، دانشگاه شیراز با ارتقای ۲۰۰ 
پله ای نس��بت به س��ال قبل در این جایگاه حضور یافته است. همچنین 
دانشگاه فردوس��ی مشهد و دانش��گاه تبریز در بازه رتبه ای ۸۰۱-۹۰۰  
قرار دارند و به صورت مش��ترک، رتبه هشتم و نهم بهترین دانشگاه های 

کش��ور را به دست آورده اند. در عین حال، دانشگاه علم و صنعت ایران، 
دانش��گاه صنعتی اصفهان و دانشگاه گیالن نیز در بازه رتبه ای ۱۰۰۰-
۹۰۱ ق��رار دارند و به صورت مش��ترک رتبه دهم تا دوازدهم ایران را از 
آن خود کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰ میالدی به 
لحاظ کیفی دانشگاه های شیراز و تبریز ارتقای رتبه داشته اند، به طوری 
که دانش��گاه شیراز با  ۲۰۰ پله ارتقا از بازه  ۱۰۰۰-۹۰۱ به بازه ۸۰۰-
۷۰۱ رسیده است. همچنین دانشگاه تبریز نیز با ۱۰۰ پله صعود از بازه 

۱۰۰۰-۹۰۱ به بازه  ۹۰۰-۸۰۱ رس��یده اس��ت. در این بین، دانش��گاه 
گیالن نیز برای اولین بار در این رتبه بندی حضور پیدا کرده است.

همانطور که اش��اره ش��د، ایران در این نظ��ام رتبه بندی از نظر تعداد 
دانش��گاه ها در منطقه و کشورهای اسالمی، رتبه اول را به دست آورده 
اس��ت. به طور کلی، در رتبه بندی جهانی ش��انگهای سال ۲۰۲۰، ایران 
با ۱۲ دانش��گاه، ترکیه با ۱۱ دانش��گاه، مالزی و مصر با پنج دانش��گاه، 
عربستان و پاکس��تان با چهار دانشگاه و کشورهای تونس، لبنان و قطر 
هر کدام با یک دانشگاه در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا حضور داشته اند 
بنابراین براس��اس تعداد حضور، ایران رتبه اول را در میان کش��ورهای 
اس��المی دارد. البته به لحاظ بهترین رتبه دانش��گاهی، عربستان با بازه 
رتب��ه ای ۱۵۰-۱۰۱ در رتب��ه اول و ایران و مالزی با بازه رتبه ای 4۰۰-

۳۰۱ به صورت مشترک در رتبه دوم قرار دارند.
رتبه بندی ش��انگهای، یکی از س��ه نظام معتبر رتبه بندی در س��طح 
بین المللی اس��ت. کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت علمی، برونداد 
پژوهش��ی و عملک��رد س��رانه، چهار معیار ب��ه کار برده ش��ده در نظام 
رتبه بندی شانگهای است که توسط شش شاخص زیر ارزیابی می شوند. 
ای��ن نظ��ام رتبه بندی از ش��ش ش��اخص در قالب چه��ار معیار جهت 
رتبه بندی دانش��گاه ها بهره می گیرد. این شش شاخص عبارتند از تعداد 
فارغ التحصی��الن برنده جایزه نوبل یا فیل��دز مدال، تعداد اعضای هیأت 
علمی برنده جایزه نوبل یا فیلدز مدال، تعداد محققان پراس��تناد در ۲۱ 
حیط��ه موضوعی، تع��داد مقاالت منتشرش��ده در دو مجله Nature و 
Science، تعداد مقاالت نمایه شده در نمایه نامه های توسعه یافته علوم 
و علوم اجتماعی و عملکرد دانشگاهی با توجه به اندازه سازمان. براساس 
اعالم پایگاه اس��تنادی علوم جهان اس��الم، منابع گردآوری داده در این 
رتبه بندی ش��امل وب س��ایت های جوایز نوبل، مدال فیل��دز، پایگاه های 
اطالعاتی و اطالعات آماری دولتی اس��ت. اطالعات پژوهشی دانشگاه ها 

نیز از پایگاه استنادی WoS استخراج می شود.

براساس دستورالعمل جدید بهداشتی کنکور ۹۹، فاصله صندلی داوطلبان در جلسه 
آزمون ۱۸۰ سانتیمتر اعالم شده و تعداد عوامل اجرایی این آزمون تا ۵۰درصد افزایش 
یافته اس��ت. به گزارش ایسنا، س��ازمان سنجش آموزش کش��ور اعالم کرد که آزمون 
سراسری سال ۹۹ از صبح روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه شروع می شود و تا صبح شنبه 
اول شهریور ادامه دارد. بر این اساس داوطلبان گروه آزمایشی هنر صبح روز چهارشنبه 
با شرکت ۱۱۳ هزار و ۷۳۲ داوطلب آزمون خود را شروع می کنند. همچنین گروه های 
ریاضی و انسانی نیز صبح روز پنجشنبه با شرکت ۵۱۰ هزار و ۸۳۰ به رقابت می پردازند 
و در صب��ح روز جمع��ه ۳۱ مرداد تعداد ۵۹4 هزار و ۲۵۹ داوطلب در گروه آزمایش��ی 
علوم تجربی رقابت می کنند و در نهایت آزمون زبان های خارجی نیز شنبه اول شهریور 
با رقابت ۱۷4 هزار و 4۱۲ داوطلب ش��روع خواهد شد.  در سال ۹۸ تعداد یک میلیون 
و ۳۵۳ هزار و ۱۲4 داوطلب در کنکور ش��رکت کردند که این آمار در سال ۹۹ افزایش 
یافته به طوری که در س��ال جاری به یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۳۳ داوطلب رسیده 
است ضمن اینکه حوزه های امتحانی در سال جاری از ۵۱۸ حوزه سال ۹۸ نیز به ۷۷۳ 

حوزه رسیده است.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات آن برای کشور و به تبع آن نظام آموزش عالی، 
دستورالعمل های بهداشتی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای 

اجرا به دانشگاه ها و موسسات آموزشی مجری آزمون های سراسری ابالغ شده است بر 
این اساس نظارت بر اجرای موارد بهداشتی با دقت نظر بیشتری توسط این سازمان  و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می پذیرد و الزم است داوطلبان نیز با 
همکاری و رعایت بهداش��ت فردی، حفظ فاصله فیزیکی و زدن ماسک، این سازمان را 
در برگزاری مطلوب آزمون ها یاری کنند. همچنین به منظور مساعدت و همراهی بیشتر 
با داوطلبان و رعایت کامل دس��تورالعمل های بهداشتی از جمله ایجاد فرصت مناسب 
ب��رای ضدعفونی ک��ردن فضا، امکانات و تجهیزات از س��وی حوزه های برگزاری آزمون 
و همچنین به منظور جلوگی��ری از تراکم جمعیتی داوطلبان در حوزه ها برای کاهش 
حداکثری انتشار ویروس کرونا، این سازمان در راستای تدابیر اتخاذشده جهت ارتقای 
ایمنی حوزه ها و به تبع آن داوطلبان، با تایید ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، اقدام به 
افزایش روزهای برگزاری آزمون  از دو روز به چهار روز در آزمون سراسری نموده است.

بر این اساس، با هماهنگی با وزارت بهداشت، یک نفر به عنوان کارشناس بهداشت 
و س��المت تعیین ش��ده تا برای ارائه مشاوره بهداش��تی در حوزه فعالیت نماید. مواد 
ضدعفونی کننده مورد اس��تفاده از نوعی اس��ت که واکنش آلرژیک داوطلبان و عوامل 
اجرایی را به دنبال نداشته باشد. انتخاب سالن آزمون با گنجایش مناسب در نظر گرفته 
ش��ده و صندلی  ها با فاصله فیزیکی مصوب ۱۸۰ سانتیمتر از هم چیده شده است. با 

مالحظه وضعیت آب و هوا و آلودگی هوا، جهت بهبود وضعیت تنفس افراد، تمهیدات 
الزم از جمله تهویه مناس��ب، باز کردن درب و پنجره ها و ... اندیش��یده ش��ده اس��ت. 
محل اصلی ورودی داوطلبان به سالن امتحان، به صورت مشخص و به فاصله مناسب 
از یکدیگر عالمت گذاری ش��ده اس��ت و داوطلبان می بایست روی هر خط و با رعایت 
فاصله اجتماعی مناس��ب مشخص شده )حداقل یک متر( برای ورود به سالن امتحان 
قرار گیرند. بر این اساس حوزه و تمامی تجهیزات، قبل از برگزاری هر نوبت از آزمون 
ضدعفونی می  شود. استقرار آمبوالنس و تیم پزشکی با هماهنگی ستاد مقابله با بیماری 
کرونا در هر استان و آماده باش مراکز بهداشتی و درمانگاه های شهرستان ها، در روزهای 
برگزاری آزمون و حوزه های رفع نقص کارت داوطلبان پیش بینی شده است. بازرسی 
بدنی داوطلبان با استفاده از گیت دستی بوده و فرد متولی به لباس گان، ماسک سه 
الیه، ش��یلد و دس��تکش التکس مجهز خواهد بود. اش��یا و سطوحی که اغلب لمس 
می شود نظیر صندلی ها و شیرآالت سرویس بهداشتی قبال تمیز و ضدعفونی شده است 
و این عمل در طول برگزاری آزمون در هر نوبت انجام می ش��ود. فضای مناس��ب برای 
داوطلب دارای معلولیت با رعایت فاصله  گذاری در نظر گرفته می شود. منشی داوطلبان 
نابینا، معلول، ناش��نوا و ... ضمن رعایت نکات بهداش��تی، حداقل یک متر از داوطلب 
فاصله خواهند داشت و این داوطلبان با فاصله مناسب از یکدیگر امتحان می دهند. به 

تعداد کافی سطل زباله )ترجیحاً دارای درب پدالی با پا( در قسمت ورودی و خروجی 
حوزه و همچنین مسیرهای پرتردد، در سالن ها و یا کالس های محل برگزاری آزمون 
پیش بینی شده است. همچنین به منظور مساعدت به داوطلبان و جلوگیری از ازدحام 
جمعیت در زمان بازرسی داوطلبان، درب حوزه های امتحانی از ساعت ۶:۳۰ صبح باز 
می ش��ود و ضدعفونی مستمر سرویس های بهداش��تی در طول آزمون انجام می شود. 
پذیرایی از داوطلبان به صورت سلف سرویس و ضدعفونی شده در فضای مناسبی که 
باعث تجمع نش��ود، انجام و وسایل پذیرایی از قبل ضدعفونی می شود. عوامل اجرایی 
در هنگام تحویل بسته های سوال و پاسخنامه، از ماسک و دستکش استفاده می کنند 
و مرتب دس��ت های آنها ضدعفونی می شود. مراقبان ضمن رعایت نکات بهداشتی، از 
ماس��ک اس��تفاده می نمایند و فاصله آنها با داوطلبان )حداقل یک متر( خواهد بود و 
دفترچه های س��وال و پاسخنامه در جلس��ه آزمون به داوطلب تحویل داده می شود و 
روی زمین قرار نمی گیرد. بر روی صندلی هر داوطلب در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ 
یک بسته بهداشتی شامل ماسک، پدالکلی یا ژل ضدعفونی  کننده به همراه توصیه های 
بهداشتی قرار می گیرد. بنرهای حاوی نکات مهم و بهداشتی توسط سازمان سنجش 
آموزش کش��ور تهیه و در حوزه های برگزاری آزمون نصب خواهد شد و داوطلبان باید 

به این موارد توجه کنند.

نتایج رتبه بندی شانگهای در سال 2020 منتشر شد

دانشگاه تهران برترین دانشگاه ایران

فاصله صندلی کنکوری ها مشخص شد

افزایش آمار داوطلبان کنکور 99

جایگاه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی شانگهای در سال های گذشته

سال ۲۰۱۵سال ۲۰۱۶سال ۲۰۱۷سال ۲۰۱۸سال ۲۰۱۹سال ۲۰۲۰نام دانشگاه

۲۰۱-۳۰۱۳۰۰-۳۰۱4۰۰-۳۰۱4۰۰-۳۰۱4۰۰-۳۰۱4۰۰-4۰۰تهران

-4۰۱-4۰۱۵۰۰-4۰۱۵۰۰-۵۰۱۵۰۰-۵۰۱۶۰۰-۶۰۰امیرکبیر

4۰۱-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۱۶۰۰-4۰۱۶۰۰-۵۰۱۵۰۰-۶۰۰شریف
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پزش��کی  عل��وم 
شهیدبهشتی

۸۰۰-۷۰۱۸۰۰-۷۰۱۸۰۰-۷۰۱---

---۸۰۱-۹۰۱۹۰۰-۷۰۱۱۰۰۰-۸۰۰شیراز

--۷۰۱-۸۰۱۸۰۰-۶۰۱۹۰۰-۸۰۱۷۰۰-۹۰۰فردوسی

--۷۰۱-۸۰۱۸۰۰-۹۰۱۹۰۰-۸۰۱۱۰۰۰-۹۰۰تبریز

---۶۰۱-۸۰۱۷۰۰-۹۰۱۹۰۰-۱۰۰۰علم و صنعت

--۷۰۱-۷۰۱۸۰۰-۸۰۱۸۰۰-۹۰۱۹۰۰-۱۰۰۰صنعتی اصفهان

-----۹۰۱-۱۰۰۰گیالن

سعيد اشتياقی
عضو اتاق بازرگانی تهران



اولی��ن مرحل��ه از فروش اوراق س��لف نفت��ي با قیم��ت ۹44 هزار و 
۶۲۲ تومان در هر بش��که نفت از امروز یکش��نبه در بورس انرژي کلید 
می خورد؛ طرحی که البته متفاوت از طرح موردنظر رئیس جمهور است 
و با آنچه در قالب فروش »پته های نفتی« در طرح »گشایش اقتصادی« 
از آن صحبت می ش��ود، تفاوت دارد. اوراق سلف نفتی در حالی از امروز 
در بورس انرژی عرضه اولیه خواهد شد که پیش از این نیز در سال های 
گذش��ته منتشر ش��ده و در اقتصاد ایران سابقه داش��ته است، اما طرح 
جدی��د »پته های نفتی« کماکان در مرحله کارشناس��ی اس��ت و هنوز 
ت��ا عملیاتی ش��دن فاصله زیادی دارد. آنچه مس��لم اس��ت، اینکه طرح 
»گش��ایش اقتصادی« که حس��ن روحانی نوید آن را داده، همین طرح 
»پته های نفتی« اس��ت که پس از گمانه زنیهای بسیار در فضای عمومی 
جامعه حاال ابعاد آن رفته رفته آش��کار شده و به قول معروف، »پته اش 
روی آب افتاده اس��ت.« در فرهنگ شفاهی، هرگاه راز کسی فاش شود، 
به اصطالح می گویند که »پته اش روی آب افتاد«، یعنی اس��رارش فاش 
و برمال ش��ده اس��ت؛ اتفاقی که ظاهرا برای ط��رح »پته های نفتی« نیز 
مصداق دارد و به نظر میرس��د آرام آرام با رمزگشایی از وعده »گشایش 
اقتص��ادی«، پازل های نفتی این ماجرا و آنچه که رئیس��جمهور از آن با 

عنوان »گشایشی در اقتصاد« نام برده، کامل می شود.
سرانجام پته های نفتی رو می شوند

»پت��ه« در لغت به معنای جواز، گذرنامه و بلیت اس��ت و آنچه که تا 
چن��دی قب��ل به نام »تذکره« نی��ز خوانده میش��د و در حال حاضر آن 
را گذرنام��ه و به اصطالح بین المللی »پاس��پورت« می گویند، اما »پته« 
معنای دور دیگری هم دارد و آن وس��یله ای بوده اس��ت که مردمان در 
جویها و کانال های آب در قدیم اس��تفاده می کردند، به طوری که پته ای 
)س��نگ یا هر چیزی که جلوی حرکت آب را بگیرد( در جوی های آب 
قرار می دادند و به این وس��یله آب را در اختیار خود گرفته و یا آن را به 
داخل کوچه ها و خانه ها هدایت میکردند. به نوش��ته »فرهنگ معین«، 
»پته« بندی اس��ت که در جوی ها درس��ت کنند تا آب را نگه دارد، اما 
گاهی به هنگام خشکسالی و کمبود آب، عده ای به حریم دیگران تجاوز 
می کردند و آب روزانه مردم را به غارت می بردند. این افراد ش��ب هنگام 
که اهالی روستا در خواب بودند، در داخل جوی آب پته ای می گذاشتند 

ت��ا حرکت آب متوقف ش��ود و بتوانن��د با خیال راح��ت در ظروفی که 
همراه ش��ان بود، آب پر کرده و با خود به یغما برند. با اینکه در آن وقت 
ش��ب احتمال اینکه دزدی آنها لو برود اندک بود، اما گاهی اوقات فشار 
زی��اد آب باعث می ش��د که پته آنها روی آب بیفت��د و به همراه جریان 
آب ب��ه محله های دیگر برود. در نتیجه س��اکنان محالت دیگر با دیدن 
پته آنها روی آب، تازه متوجه می شدند که عده ای در حال دزدیدن آب 
هس��تند. به مرور این اتفاق به صورت ضرب المثل بر س��ر زبان ها افتاد و 

در واقع، اشاره به رازی دارد که برمال و آشکار شده است.
ح��ال این اصطالح را می توان درباره طرح نفتی موردنظر دولت نیز به 
کار برد. اگرچه ش��یوه اطالع رس��انی قطره چکانی دولت موجب شده تا 
این ذهنیت اش��تباه در افکار عمومی شکل بگیرد که انتشار اوراق سلف 
نفتی همان طرح »گش��ایش اقتصادی« اس��ت، اما واقعیت امر آن است 
ک��ه وعده رئیس جمه��ور در ارتباط با طرح »پته ه��ای نفتی« بوده و با 
رمزگش��ایی تدریجی از گفته های دولتمردان، این ابهام برطرف ش��ده و 

راز طرح نفتی دولت آشکار شده است.
جزیيات تامين مالی حداقل 500 ميليارد تومانی

بررسی ها نش��ان می دهد فروش اوراق سلف نفتی، موضوع تازه ای در 
اقتصاد ایران نیست و این اوراق چندین مرتبه در سال های اخیر منتشر 
ش��ده اس��ت. در تازه ترین گام نیز در این هفته قرار اس��ت شرکت ملی 
نفت ایران ۲ هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام 
س��نگین صادراتی را برای تأمین هزینه های سرمایه ای و جاری خود از 
طریق بورس انرژی بفروش��د. اوراقی که از سال ۱۳۹4 تاکنون چندین 
بار توس��ط شرکت ملی نفت ایران منتشر ش��ده و به فروش رفته است. 
این اوراق بهادار مبتنی بر کاال، امروز یکش��نبه ۲۶ مردادماه عرضه اولیه 
میشود  و اولین مرحله فروش آن با عرضه حدود ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه 
نفت با قیمت هر بش��که ۹44 هزار و ۶۲۲ تومان در بورس انرژي کلید 
می خورد. براس��اس اطالعیه بورس ان��رژی ایران، حداقل خرید برای هر 
نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است، یعنی 
ه��ر فرد متقاضي خرید ای��ن اوراق مي تواند با حداقل ۹44 هزار و ۶۲۲ 
تومان و حداکثر حدود ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، نفت از بورس 
خریداری کند. همچنین س��ود اوراق ۱۹درصد اسمی و بدون پرداخت 
دوره ای اس��ت. در عرضه روز یکش��نبه مجموعا ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه 
نفت عرضه خواهد شد که در نهایت، ارزش کل این عرضه رقمی نزدیک 

به ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

طرح فروش اوراق سلف نفتی البته در برخی از رسانه ها با طرح نفتی 
مدنظر دولت یعنی طرح »پته های نفتی« اشتباه گرفته شد و همین امر 
بر آتش حواش��ی وعده »گش��ایش اقتصادی« در یکی دو هفته گذشته 
بیشتر از پیش دمید. به گفته سیدعلی حسینی مدیرعامل بورس انرژی، 
»اوراق سلف نفتی ۵۰۰ هزار بشکه ای شرکت ملی نفت ایران که در روز 
یکشنبه در بورس انرژی عرضه می شود، با آنچه ریاست محترم جمهوری 
در روز چهارشنبه گذش��ته در مورد آن صحبت کرده اند، متفاوت است 
و به آن مربوط نیس��ت. این اوراق طبق روال انتش��ار اوراق تأمین مالی 
ش��رکت ملی نفت انجام می ش��ود، اما طرح اعالمی رئیس جمهوری در 
صورت نهایی ش��دن الزامات حقوقی و مقررات اجرایی آن، در قالب یک 

برنامه و از طریق مراجع ذی ربط اطالع رسانی خواهد شد.«
از اوراق سلف نفتی تا اوراق پته های نفتی

»فرهن��گ معین« ازجمله معانی دیگری که براي کلمه »پته« آورده، 
آن را »کاغ��ذ مقوایي ی��ا مهره فلزي که به جاي پول ب��ه  کار مي رفته« 
تعریف کرده اس��ت. به نظر می رس��د این تعریف بیشترین مناسبت را با 
طرح »پته های نفتی« دارد و به واس��طه ای��ن ترادف بهتر می توان طرح 

نفتی دولت را بازشناخت.
اما هر چقدر اوراق سلف نفتی در اقتصاد ایران، اوراقی آشنا و مسبوق 
به سابقه اس��ت،    طرح »پته های نفتی« همچون معنای آن، بدیع و تازه 
است. برای همین است که تدوین این طرح مهم نفتی با وجود رسانه ای 
ش��دنش زمان زیادی برده و نیاز به کار کارشناس��ی و آسیب شناس��ی 
بیش��تری برای فروش و انتش��ار دارد. آخرین خبرها نی��ز حاکی از آن 
اس��ت که فروش پته های نفتی همچنان در مرحله تنظیم آیین نامه قرار 
دارد و هنوز به تصویب هیأت وزیران نرس��یده اس��ت. همچنین ازجمله 
تفاوت های این طرح جدید نفتی با اوراق سلف نفت، این است که هدف 
اوراق س��لف نفتی، تأمین مالی اس��ت و نه فروش نفت و تحویل آن به 
خری��داران اوراق. به عبارت بهت��ر، اوراق مربوط به فروش پته های نفتی 
برای پیش فروش نفت طراحی می ش��ود و اوراق سلف موازی استاندارد 

نفتی صرفا برای تأمین مالی منتشر میشود .
با اینکه نزدیک به یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده و شیوع 
کرونا عالوه بر زخم های جگرخراش تحریم، دولت را در تنگنای مضاعف 
درآمدی قرار داده است، اما به نظر میرسد انتشار اوراق »پته های نفتی« 
میتواند مهم ترین برنامه دولت در آخرین س��ال باقیمانده از حیات خود 

و واپسین سال از قرن شمسی حاضر باشد.

فروش اوراق سلف نفتی از امروز در بورس انرژی آغاز مي شود

پته های نفتی روی آب

خبر انتش��ار اوراق سلف نفتی، سر و صدای بسیاری به پا کرده است، 
تا جایی که این خبر بالفاصله به س��رتیتر برخی از رسانه ها تحت عنوان 
جزییات طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور تبدیل شد. در هفته های 
گذش��ته دولتی ه��ا بارها درباره طرح��ی صحبت کرده ان��د که به طرح 
گش��ایش اقتصادی موسوم اس��ت، اما واقعیت این است که درخصوص 
بسته پیش��نهادی دولت به ش��ورای هماهنگی های اقتصادی سران قوا 

هنوز هیچ  خبر قطعی و جمع بندی مشخصی صورت نگرفته است.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، هرچند عرضه امروز یکش��نبه با آنچه دولت 
تحت عنوان طرح گش��ایش اقتصادی اعالم کرده، تفاوت  دارد، اما به نظر 
می رس��د تامین مالی نفتی از مس��یر عرضه اوراق برای ۲ میلیون بشکه 
دارایی با پایه نفتی، بیش��تر به یک ب��ازی تمرینی پیش از اجرای طرح 
اصلی دولت، برای فروش گس��ترده نفت خام به مردم شبیه است. اخیرا 
دولت طرح پیش فروش نفت خام با اس��تفاده از اوراق سلف موازی نفتی 
را به ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا ارائه داده و این طرح 

هنوز در این شورا به تصویب نرسیده است.
وزارت نف��ت اعالم کرده با ه��دف تامین مالی پروژه ه��ای اولویت دار 
ش��رکت ملی نفت ای��ران ۲ هزار میلی��ارد تومان اوراق امس��ال با نرخ 
۱۹درصد اسمی و به  صورت دو ساله منتشر می شود. اوراق سلف موازی 
اس��تاندارد نفت خام طبق س��ال های پیش منتش��ر می شود، سال های 
پیش هم این اوراق از س��وی شرکت ملی نفت ایران منتشر شده است. 
آیین نامه این طرح نیز در س��ال های گذشته تدوین شده است و طرحی 
جدید نیس��ت. این طرح ب��ا طرح فروش نفت دولت تف��اوت دارد و آن 
ط��رح دولت هنوز آیین نامه مدون و تصویب ش��ده ای ندارد و این طرح 
طبق سال های پیش هر س��اله برای تامین مالی پروژه های نفت منتشر 

می شود.
گزارش ها نش��ان می دهد تفاوت این طرح با عرضه های مس��تمر نفت 
س��نگین و س��بک در بورس انرژی که پیش از این نیز انجام می ش��د، 
مش��تری آن است. به اعتقاد سید حمید حسینی کارشناس ارشد حوزه 
ان��رژی، »این طرح همان طرحی اس��ت که هر س��ال ش��اهد انجام آن 

هستیم و ارتباطی با طرح جدید دولت ندارد.«
او با بیان اینکه اوراق سلف در گذشته نیز منتشر می شده و بحثی که 
رئیس جمهور مطرح کرده، موضوع دیگری است، افزود: در این خصوص 
نمی توان تا زمانی که طرح نهایی شود، نظر قطعی اعالم کرد. موضوعی 
که رئیس جمهور مطرح کرده مربوط به رش��د اقتصادی، خروج از رکود 
و فعال شدن پروژه های اقتصادی بوده و این موضوع با این طرح تفاوت 

دارد.«
حس��ینی با بی��ان اینکه »اگر طرح پیش فروش نفت به درس��تی اجرا 
شود و منابع آن برای تکمیل پروژه های نفتی و گازی مورد استفاده قرار 
گیرد، می تواند برای کش��ور و مردم راهگشا باشد«، ادامه داد: »البته به 
علت عدم انتشار جزییات توسط دولت، طرح با ابهام مواجه است و کمتر 
کارشناس��ی حاضر اس��ت از آن دفاع نماید. فع��ال در دولت فقط رئیس 
جمهور و رئیس دفتر او از ایده حمایت کرده و وزرای نفت و  اقتصاد به 
کلیات بس��نده کرده اند. بانک مرکزی نیز موضعی نگرفته و کارشناسان 

نفتی هم ترجیح داده اند که سکوت نمایند.«
به گفته وی، »به نظر می رس��د تا وقتی که مقامات و تا حدودی ملت 
ایران، احساساتی، جوزده و خودرأی باشند توسعه پایدار در کشور شکل 
نمی گیرد، شما فقط چند مورد از اتفاقات هفته اخیر مانند طرح فروش 
اوراق س��لف نفت��ی، زمان برگزاری کنک��ور و رأی اعتماد وزیر صمت را 

مرور کنید تا باور کنیم که هنوز ملتی بالغ نشده هستیم.«
به اعتقاد حس��ینی، هفته گذشته، هفته پرخبری در اقتصاد ایران بود 
و جدا از اما و اگرهای طرح گشایش اقتصادی، »در این هفته اتفاق مهم 
دیگ��ری نیز رخ داد و آن، رأی عدم اعتم��اد مجلس به مدرس خیابانی 
گزینه پیش��نهادی وزارت صمت بود. ای��ن امر قابل پیش بینی نبود ولی 
به دالی��ل مختلفی از جمله عدم حضور رئیس جمهور در مجلس و وتو 
ش��دن تصمیم مجلس مبنی بر تعویق کنکور توس��ط رئیس جمهور رخ 

داد.«
او در انته��ا به طور تمام قد از طرح موردنظر دولت دفاع کرد و گفت: 
»طرح پیش فروش نفت اگر به درس��تی اجرا شود، می تواند برای کشور 

و مردم راهگشا باشد.«
در این میان، س��وال مهمی که مطرح می ش��ود، آن اس��ت که آیا از 
این طرح اس��تقبال می ش��ود و آیا اوراق س��لف نفتی بخریم یا نخریم؟ 
بررس��ی ها از بازدهی بازارهای مختلف طی دو سال اخیر نشان می دهد 
بورس در این مدت یعنی از مردادماه س��ال ۱۳۹۷ تا مردادماه امس��ال 
بیش از ۱4۱4درصد، سکه بیش از ۱۷۸درصد، طال بیش از ۲4۸درصد 
و دالر ۱۱۰درصد بازدهی داش��ته اس��ت. دقیقا در همین مدت، قیمت 
نفت جهانی بیش از ۳۶ درصد ارزش دالری خود را از دست داده است. 
البته با توجه به رشد ارزش دالر در ایران، ارزش ریالی نفت در این مدت 
۳4 درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که نرخ سود بانکی 
نی��ز در هفته اخیر افزای��ش یافت و به بازه ۱4 تا ۲۲درصد افزایش پیدا 
کرد که مقایسه این رقم با سود پیش فروش نفت نیز مبین آن است که 
در طرح جدید دولت حتی به اندازه نرخ س��ود بانکی نیز س��ود در نظر 

گرفته نشده است.

فروش اوراق نفتی به »گشایش اقتصادی« می انجامد؟

آزمون پيش فروش نفت

یادداشت

چند سوال درباره ماجرای گشایش اقتصادی

در هفته گذش��ته که ریاست جمهوری از گش��ایش اقتصادی سخن گفت، 
گمانه زنی های زیادی مطرح شد. عده ای معتقد بودند که این گشایش در مورد 
تصویب لوایح FATF  اس��ت که چند وقتی است بین قوا و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پاس کاری می ش��ود. برخی از کارشناس��ان اقتصادی بر آن باور 
بودند که پرداخت سهام عدالت به سایر اشخاص جامانده از میراث دولت قبل 
شگفتانه دولت کنونی است، اما در این میان مشخص شد، گشایش اقتصادی 
در یک هفته مانند حل کردن مشکالت در یکصد روز اول کاری بود که دولت 
کنونی در نخس��تین روزهای ریاست جمهوری خویش آن را مطرح کرده بود. 
گش��ایش و ش��گفتانه ای که دولت در این هفته مطرح کرد، فقط باعث ایجاد 
زلزله چند ریش��تری در بازار سرمایه شد و رنگ بازار سرمایه را به رنگ سرخ 
درآورد. طرحی که قرار اس��ت نفت را به صورت س��لف به مردم با سررس��ید 
دوس��اله بفروشد تا شاید کس��ری بودجه که باید از راه های صحیح اقتصادی 

تامین شود، برطرف گردد.
حسن روحانی نباید فراموش کند بزرگ ترین سرمایه هر دولتی، اعتماد مردم 
به آن است که به نظر اکثر کارشناسان اقتصادی و سیاسی، رو به تباهی است و 
دولت روحانی سریعا باید فکری برای برگرداندن این اعتماد از دست رفته بکند 

و راهکاری دقیق و صریح در این زمینه اتخاذ کند.
روی سخن من بیشتر به طراحان بسته گشایش اقتصادی است و چند سوال 
از ای��ن افراد به  عنوان یک فعال اقتصادی دارم؛ نخس��ت اینکه دولت روحانی 
همیش��ه گله مند بود که دولت ه��ای قبلی برای ما بدهی ایج��اد کرده اند. آیا 
سکاندار ساختمان پاستور در این مورد اشراف دارند که فروش نفت به  صورت 
سلف برای دولت بعدی بدهی انباشته ایجاد می کند؟ دوم اینکه اگر دولت اوراق 
نفتی را به فروش رس��اند و با اس��تقبال عمومی روبه رو نشد، آیا برنامه دیگری 
برای گشایش اقتصادی دارد یا خیر؟ سوم آنکه اگر قیمت دالر چند برابر شد و 
یا قیمت جهانی نفت افزایش یا کاهش پیدا کرد، آیا دولت منابع تامین بدهی 
خویش یا ضرر عمومی که نصیب مردم می شود را در نظر گرفته است یا خیر؟
این س��واالت، مواردی اس��ت که دولت باید به صورت شفاف به مردم پاسخ 
بدهد و تا پایان مدیریت اجرایی کش��ور، مشکالت جدیدی ایجاد نکند. دولت 
باید مس��ائل روز کش��ور را از طریق الیحه با مجلس در میان گذاشته و برای 
حل و فصل آن قدم بردارد تا شاید سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردم به دولت 
بازگردد و نیروی انسانی همراه با سرمایه گذار وارد میدان شده و موتور اقتصادی 

کشور به حرکت درآید.
هنگامی که با یک خبر گشایش اقتصادی مردم خوشحال می شوند و منتظر 
خبر می مانند، نش��ان می دهد که هنوز کورسوی امید وجود دارد. پس جناب 
رئیس جمهور همین را قدر بدانید و یک س��ال آخر را برای ش��ریف ترین مردم 

خدمت کنید و برای حل معضالت معیشتی آنها قدم بردارید.

الزامات فروش اوراق سلف نفتی چيست؟
بورس انرژی ميزبان اوراق نفتی

فروش اوراق سلف نفتی ازجمله گمانه زنی هایی بود که پس از آنکه حسن 
روحانی از طرح »گشایش اقتصادی« سخن گفت، از سوی برخی اقتصاددان ها 
و همچنین نمایندگان مجلس مطرح شد. رئیس جمهور پانزدهم مردادماه در 
جلسه هیات دولت گفت: »دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا 
به نتیجه خواهد رس��ید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی 
از لحاظ اقتصادی در کش��ور به وجود می آید.« پس از اظهارنظرهای رئیس 
مجلس و رئیس دفتر رئیس جمهور، یک نماینده مجلس در صفحه شخصی 
خود در توییتر به رمزگش��ایی از این طرح پرداخت. محس��ن زنگنه نوشت: 
»دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه 
را جبران کند.« سپس مدیرعامل بورس انرژی به  صراحت اعالم کرد که اوراق 

سلف نفتی با آنچه رئیس جمهور درباره آن سخن گفته، تفاوت دارد.
در هر حال، نخس��تین مرحله فروش اوراق س��لف نفتی با عرضه بیش از 
۵۰۰ هزار بشکه نفت، امروز یکشنبه در تاالر بورس انرژی عرضه خواهد شد. 
در این بین، اعتماد و قیمت گذاری منصفانه، دو مولفه ای است که می تواند به 

موفقیت در طرح فروش اوراق سلف نفتی منجر شود.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیس��یون ان��رژی اتاق ایران درب��اره الزامات 
فروش موفق اوراق سلف نفتی معتقد است: »طرح فروش اوراق سلف نفتی از 
روش های رایج برای جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی برای پروژه های 
عمرانی است. پیش ازاین هم فروش اوراق سلف نفتی در کشور به اجرا درآمده 
بود، اما نکته مهم در انجام این طرح و س��ایر طرح های مشابه، بحث اعتماد 
اس��ت و تضمین آن است تا مردم به پش��توانه همین اعتماد اقدام به خرید 

کنند.«
ب��ه گفته صالحی، »باید منابع حاصل از فروش اوراق س��لف نفتی، صرف 
پروژه های زیرس��اختی و تقویت آنها ش��ود، چراکه نفت یک س��رمایه »بین 
نسلی« است و همان طور که حفظ این سرمایه مهم است، صرف درآمدهای 
نفتی کنونی در مس��یری که آیندگان هم از آن منتفع ش��وند، اهمیت ویژه 
دارد. به همین دلیل ضروری است که دولت از االن مشخص و شفاف اعالم 
کن��د که قصد دارد درآمدهای حاصل از فروش اوراق س��لف نفتی را در چه 

راهی مصرف کند.«
او همچنین قیمت گذاری عادالنه را از دیگر مهم ترین شروط موفقیت طرح 
فروش اوراق س��لف نفتی عنوان کرد و گفت: »قیمت گذاری فعلی در بورس 
برمبنای افزایش قیمت نفت اس��ت که به نظر من این ش��یوه قیمت گذاری 
صحیح نیست و قیمت فعلی در نظر گرفته شده برای هر بشکه )۹44 هزار و 
۶۲۲ تومان( حتی از قیمت لیتری ۳ هزار تومان بنزین هم گران تر است که 

هیچ تطابقی با قیمت روز نفت ندارد.«
وی اقتصاد آزاد را مبنای گش��ایش اقتصادی دانست و ادامه داد: »به نظر 
من طرحی موفق اس��ت که منجر به تحرک و تحول در اقتصاد راکد کشور 
باشد و این امر محقق نخواهد شد مگر با اجرای طرحی که به همه جنبه های 
اقتصادی توجه داشته باشد نه یک بعد. برای نمونه تنها کمک طرح فروش 
اوراق سلف نفتی، جبران کسری بودجه دولت است نه کنترل تورم، بنابراین 
اگ��ر در مصرف درآمدهای حاصل از این ط��رح دقت به خرج ندهیم، بدون 
ش��ک دولت بعدی با حجم بدهی های ناش��ی از بی تدبیری های دولت فعلی 

مواجه خواهد شد.«
صالح��ی همچنی��ن کنت��رل نقدینگ��ی و ثب��ات در ب��ازار ارز را از دیگر 
ش��اخص های طرح گش��ایش اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت: »تابه حال 
بنگاه ه��ای اقتصادی در ایران بانک محور بوده و برای تأمین منابع مالی خود 
ب��ه بانک ها رج��وع می کردند ولی با فرصت پیش آمده در بازار س��رمایه آنها 

می توانند در رویه های سابق خود تجدیدنظر کنند.«
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فرص��ت ام��روز: این روزه��ا که بحث س��رمایه گذاری در بازار س��هام 
حسابی داغ است، صندوق های سرمایه گذاری، گزینه خوبی به ویژه برای 
تازه واردان بازار س��رمایه به ش��مار می آید. صندوق های سرمایه گذاری 
ش��امل ترکیب��ی از دارایی های مالی هس��تند و ان��واع گوناگونی دارند 
ک��ه مهم تری��ن آنه��ا صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ب��ا درآم��د ثابت، 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری در س��هام، صندوق های س��رمایه گذاری 
مختلط و صندوق های س��رمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هس��تند. 
 ای��ن صندوق ها، نهادهای مالی هس��تند ک��ه پول اف��راد را جمع آوری 
ک��رده و در دارایی ه��ای گوناگون س��رمایه گذاری می کنن��د و افراد به 
نس��بت س��رمایه گذاری خود، در س��ود یا زیان صندوق شریک هستند. 
صندوق های س��رمایه گذاری براس��اس انواع مختل��ف دارایی های خود، 
درج��ه ریس��ک پذیری متفاوتی دارن��د. در ۱۲ ماهه منته��ی به خرداد 
۱۳۹۹، بازده��ی این صندوق ه��ا حدود 4۳۳ درصد ب��وده که حتی از 
بازدهی کل بورس تهران در مدت زمان مشابه نیز بیشتر است. با توجه 
به ش��رایط کنونی بازار س��رمایه، بهره گیری از ای��ن صندوق ها به ویژه 
برای افرادی که آش��نایی کافی با ب��ازار بورس ندارند و خانواده هایی که 
نگران کاهش ارزش دارایی خود هستند، مفید به نظر می رسد، اما برای 

انتخاب آنها باید مواردی لحاظ شود.
عملکرد 218 صندوق سرمایه گذاری در خردادماه

معاون��ت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به تازگی در گزارش��ی س��عی 
ک��رده ابع��اد مختلف صندوق های س��رمایه گذاری را بررس��ی کند و به 
تازه واردان بازار سرمایه راهنمای گام به گامی برای انتخاب مناسب آنها 
ارائه دهد. صندوق های س��رمایه گذاری، نهادهای مالی هس��تند که پول 
افراد را جمع کرده و در اوراق بهادار متنوع سرمایه گذاری می کنند. این 
صندوق ها براس��اس نوع ممکن اس��ت وجوه جمع آوری شده را در انواع 
اوراق بهادار با درآمد ثابت، س��هام و حق تقدم سهام، پروژه ساختمانی، 
طال، ارز و ... ، که مش��خصات آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است، 

سرمایه گذاری کنند.
در بس��یاری از کش��ورهای توس��عه یافته، صندوق های سرمایه گذاری 
نقش مهمی را در بازارهای س��رمایه ایفا کرده و س��رمایه های سرگردان 
را ب��ه بخش ه��ای مولد و فع��ال جامعه هدایت می کنن��د. صندوق های 
س��رمایه گذاری همچنی��ن می توانند نقش اساس��ی را در کاهش تورم، 
افزایش تولید و بهبود بهره وری از طریق اتخاذ رویکردها و سیاست های 

مناسب داشته باشند.
آخرین آمارها نش��ان می دهد در پایان خرداد امس��ال، ارزش س��هام 
و ارزش کل دارایی ه��ای تعداد ۲۱۸ صندوق س��رمایه گذاری به ترتیب 
براب��ر با ۸۲.۷ ه��زار میلیارد تومان و ۲۷۷.۷ ه��زار میلیارد تومان بوده 
است. ارزش س��هام صندوق های سرمایه گذاری در خرداد امسال نسبت 

به اس��فند سال گذش��ته با افزایش بیش از دو برابری همراه بوده است. 
ارزش صن��دوق نیز در مدت زمان مذکور حدود ۳۵درصد افزایش یافته 
اس��ت. به تعداد صندوق های س��رمایه گذاری در خرداد امسال نسبت به 

اسفند پارسال هفت صندوق اضافه شده است.
صندوق ه��ای  س��رمایه گذاران  کل  از  خردادم��اه  در  همچنی��ن 
سرمایه گذاری حدود ۹۹.۷ درصد یعنی ۳.۶ میلیون نفر را افراد حقیقی 
و ۰.۳ درص��د یعنی ۸ هزار نفر را افراد حقوقی تش��کیل داده اند. تعداد 
سرمایه گذاران نیز با افزایش ۶4.۳ درصدی همراه بوده که عامل مسلط 

در این افزایش سهم ۶4.۲ واحد درصدی افراد حقیقی بوده است.
نس��بت متوس��ط ارزش معام��الت عادی س��هام و حق تقدم س��هام 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری به مجموع معامالت ع��ادی بورس و بازار 
اول، دوم و پای��ه فرابورس در پایان اس��فند ۱۳۹۸ برابر با ۵.۰۶ درصد 
بوده که این مقدار نس��بت به پایان اس��فند ۱۳۹۷ با کاهش حدود ۳.۹ 
واح��د درصدی همراه بوده اس��ت. نس��بت ارزش س��هام صندوق های 
س��رمایه گذاری به ارزش کل بازار ب��ورس و فرابورس نیز در مدت زمان 
مذک��ور برابر با ۱.4۱ درصد بوده که نس��بت به پایان اس��فند ۱۳۹۸ ، 

حدود ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.
مقایسه بازدهی انواع صندوق های سرمایه گذاری

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ان��واع گوناگونی دارند ک��ه عبارتند از 
صندوق های س��رمایه گذاری با درآمد ثابت، صندوق های سرمایه گذاری 
س��هام، صندوق های سرمایه گذاری مختلط، صندوق های سرمایه گذاری 
اختصاصی بازارگردانی. بررس��ی ها نشان می دهد در میان انواع مختلف 
صندوق های س��رمایه گذاری، بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهام 
نس��بت به س��ایر صندوق های سرمایه گذاری هم نس��بت به اردیبهشت 
۱۳۹۹ و هم نس��بت به ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹ بیش��تر بوده 
است. شایان ذکر است بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهام نسبت 
به ۱۲ ماه��ه منتهی به خرداد ۱۳۹۹ حتی از بازدهی کل بورس تهران 

در مدت زمان مشابه نیز بیشتر بوده است.
تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۱۲ ماهه منتهی به 
خرداد ۱۳۹۹ برابر 4۳۳ درصد بوده است. مقایسه بازدهی صندوق های 
س��رمایه گذاری در س��هام با بازدهی بازار بورس در س��ال گذشته نشان 
می دهد که از میان ۶۷ صندوق س��رمایه گذاری در س��هام، ۲۲ صندوق 
) ۳۲.۸ درص��د( بازدهی بی��ش از 4۳۳ درص��د و 4۵ صندوق بازدهی 
بین ۲۰ درصد تا 4۳۳ درصد داش��ته اند. ارزش صندوق های مذکور در 
۱۲ ماه��ه منتهی به خرداد ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۶.۵ هزار میلیارد 
تومان )4۶.4 درصد از کل ارزش صندوق های سرمایه گذاری( و ۱۹ هزار 
میلیارد تومان )۵۳.۶ درصد از کل ارزش صندوق های س��رمایهگذاری( 

بوده است.

وضعيت ریسک پذیری صندوق های سرمایهگذاری
اتاق بازرگان��ی تهران در ادامه این گزارش به وضعیت ریس��کپذیری 
صندوق های س��رمایه گذاری پرداخته و نوشته است: عوامل بسیاری بر 
میزان ریسک و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری تاثیرگذارند بنابراین 
اف��راد قبل از اقدام به س��رمایه گذاری باید به آنه��ا توجه کنند. ازجمله 
این عوامل، نرخ بازدهی صندوق های سرمایهگذاری، ضامن نقدشوندگی 
صندوق ها، عمر و اندازه صندوق ها، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری 

سهم دارایی های نقد و شاخصهای آلفا و بتای صندوق است.
به عنوان نمونه، شاخصهای آلفا و بتای صندوق: آلفا معیاری برای سنجش 
عملکرد است که برمبنای ریسک، تعدیل شده است و اغلب آن را به عنوان 
بازده فعال یک س��رمایه گذاری در نظر می گیرند که عملکرد یک سرمایه 
گذاری را نس��بت به ش��اخص بازار در نظر می گیرد، زیرا شاخص ها اغلب 
نشانگر نوسانات کلی بازار هستند. بازده اضافی یک صندوق نسبت به بازده 
ش��اخص ب��ازار را آلفای صندوق می گویند. آلفا اغل��ب برای صندوق های 
سرمایه گذاری و سایر انواع سرمایه گذاری های مشابه مورداستفاده قرار می 
گیرد. این معیار معموال به ش��کل یک عدد منفرد نشان داده می شود، اما 
به درصدی اش��اره دارد که عملکرد صندوق یا پرتفوی را با ش��اخص معیار 
مقایس��ه می کند. در استفاده از آلفا برای اندازه گیری عملکرد، پرتفوی به 
شکل کافی متنوع سازی شده تا ریسک غیرسیستماتیک از بین برود. چون 
آلفا عملکرد یک پرتفوی را نسبت به یک شاخص نشان می دهد، اغلب باید 
ارزشی را که مدیر شرکت به بازده صندوق اضافه یا کم کرده، نمایش دهد. 
همچنین آلفای صفر نشان می دهد که پرتفوی یا صندوق به خوبی شاخص 
معیار را دنبال می کند و اینکه مدیر هیچ ارزش��ی از شرکت از دست نداده 

یا به آن نیفزوده است.
ضریب بتا میزان درجه حساس��یت یک س��بد از دارایی ها را نس��بت 
به ریس��ک های کالن اقتصادی )ریسک سیس��تماتیک( نشان می دهد. 
ریس��ک سیستماتیک ریسکی است که با افزایش تنوع سبد سهام قابل 
حذف نبوده و مربوط به بازار اس��ت که آن را ریسک بازار نیز می نامند. 
به طور کلی، ضریب بتا میزان ریسک سیستماتیک سبد سهام را نسبت 
به ریس��ک پرتفوی بازار محاسبه می کند و نشانگر نوسان قیمتی سهم، 
در مقایس��ه با شرایط کلی بازاری اس��ت که در آن فعالیت می کند. این 
ریسک نه تنها بر سهام یک شرکت بلکه بر کل بازار هم تأثیر می گذارد. 
س��رمایه گذاران فعال در بازار سرمایه باید نسبت به ریسک های موجود 
در این بازار مطلع باش��ند تا براساس میزان ریسک پذیری خود بهترین 
نوع س��رمایه گذاری را انتخاب کنند. ضریب بتا به سرمایه گذاران کمک 
می کن��د تا بتوانند ریس��ک گزینه های موجود را بهتر شناس��ایی کنند. 
محاسبه بتای صندوق نیز به سهامداران کمک می کند تا بتوانند میزان 

ریسک صندوق را دریابند.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری را چگونه انتخاب کنيم؟

کارنامه صندوق های سرمایه گذاری تا پایان خرداد
دریچه

سازمان امور مالياتی اعالم کرد
نحوه و مبلغ دریافت ماليات از خریداران سکه

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی، نحوه اخذ 
مالیات مقطوع عملکرد س��ال ۱۳۹۸ اش��خاص حقیقی دریافت کننده سکه 
از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران را ابالغ کرد. امید علی پارسا نحوه 
اخ��ذ مالیات از خریداران س��که در س��ال ۹۸ را تعیین ک��رد. در متن این 
بخش��نامه آمده اس��ت: با توجه به مفاد مواد )۱( و )۹۳( قانون مالیات های 
مس��تقیم اصالحی مصوب ۱۳۹4/۰4/۳۱و بنا به اختی��ار حاصل از تبصره 
م��اده )۱۰۰( قان��ون مذکور و ب��ه منظور تکریم مودیان و تس��هیل وصول 
مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ دریافت کنندگان سکه تمام بهار آزادی از بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران، مش��مولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها 
مش��خص شده است. بر این اساس، تمامی اش��خاص حقیقی خریدار سکه 
از بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران که در س��ال ۱۳۹۸ به دریافت 
حداکثر )۱۸۵( قطعه س��که اقدام کرده مش��مول مالی��ات مقطوع موضوع 
این دس��تورالعمل هستند. این گروه از خریداران س��که از نگهداری اسناد 
و م��دارک موضوع قانون صدراالش��اره و تس��لیم اظهارنام��ه مالیاتی معاف 
هس��تند. بدیهی اس��ت با اس��تناد قس��مت اخیر تبصره ماده )۱۰۰( قانون 
مالیات های مس��تقیم اصالحیه ۱۳۹4/۰4/۳۱مالیات اشخاص موضوع این 
بن��د که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تس��لیم نمایند براس��اس 
رس��یدگی به اس��ناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد. مهلت پرداخت 
مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال۱۳۹۹ است 
و خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کش��ور به نشانی http://tax.gov.ir نسبت 
به پرداخت مطالبات متعلق به ش��رح بند )۲( این دستورالعمل اقدام کنند. 
پرداخت مالیات بعد از سررس��ید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد 
موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مس��تقیم خواهد شد. همچنین میزان 
مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه براساس 

تعداد سکه تحویلی طی سال ۱۳۹۸ بدین گونه است: 
- تا ۱۰ قطعه سکه مشمول مالیات نمی شود.

- نس��بت به مازاد ۱۰ قطعه س��که تا ۳۰ س��که به ازای هر قطعه س��که 
4.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع

- نسبت به مازاد ۳۰ قطعه سکه تا ۵۰ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه 
۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع

- نسبت به مازاد ۵۰ قطعه سکه تا ۱۸۵ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه 
۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع

طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، درخصوص اشخاصی که امکان پرداخت 
مالی��ات مقط��وع موضوع ای��ن دس��تورالعمل را به صورت کام��ل تا پایان 
مردادماه س��ال ۱۳۹۹ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر چهار ماه 

به صورت مساوی تقسیط می شود.
- اش��خاصی که در س��ال ۱۳۹۸ نس��بت به دریافت بیش از ۱۸۵ قطعه 
س��که از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب 
س��وابق پرونده با مجوز صادره از س��وی مراجع ذی ربط به شغل مرتبط با 
خرید و فروش سکه اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف 
به تس��لیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر پایان 

مردادماه ۱۳۹۹ هستند.
- از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده )۱۰۰( قانون مالیات های مستقیم 
اصالحی مصوب۱۳۹4/۰4/۳۱ مالیات مقطوع تعیین ش��ده مطابق بند )۲( 
این دس��تورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، 
قطعی و وفق مقررات قابل وصول اس��ت، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین 
موضوع بند )۱( این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات 

صادر و به مودیان ذی ربط ابالغ خواهد شد.
- آن دس��ته از مش��مولین این دس��تورالعمل که به مالیات قطعی شده 
اعتراض داش��ته باش��ند، اعتراض آنها برابر مق��ررات در هیأت حل اختالف 
مالیاتی موضوع تبصره یک ماده )۲۱۶( قانون مالیات های مستقیم اصالحی 

مصوب ۱۳۹4/۰4/۳۱ قابل رسیدگی خواهد بود.

تحوالت حقوق کارکنان و بازنشستگان
بررسی وضعیت حقوقی کارکنان و بازنشستگان از دولت گذشته تاکنون 
نشان می دهد که ضریب ریالی کارکنان تا ۱4۲درصد و حداقل حقوق آنها 
حدود ۲۶۶درصد رشد داشته است؛ گرچه این میزان از رشد در مقایسه با 
ش��رایط خاص اقتصادی و تورم موج��ود همچنان با رضایت کامل کارکنان 
همراه نیست ولی از نگاه مسئوالن دولتی، در وضعیت تحریمی موجود این 
افزایش در تناسب با میزان تورم و نیازهای معیشتی مردم قابل قبول است.
به گزارش ایس��نا، دولت باید س��االنه برای بی��ش از 4میلیون کارمند و 
بازنشسته پیش بینی حقوقی داشته باشد و از این جهت بیشترین هزینه ای 
که در بودجه دارد مربوط به همین بخش حقوق و دس��تمزد است که گاها 
تا ۸۰درصد بودجه جاری را تشکیل می دهد؛ به طوری که  در بودجه ۵۷۰ 
میلیارد تومانی عمومی امس��ال بیش از 4۳۰ هزار میلیارد تومان به بودجه 
ج��اری اختصاص دارد. طبق قانون برنامه باید حقوق کارکنان متناس��ب با 
تورم هر س��اله افزایش یافته و از س��ویی دول��ت در جهت کاهش اختالف 
در پرداخت ها و همسان س��ازی حقوق حرکت کند، از این رو هر س��اله در 
جریان تصویب وضعیت حقوقی کارکنان و بازنشس��ته ها در بودجه با توجه 

به وضعیت منابع دولت، حواشی و بحث های خاص خود را به همراه دارد.
این در حالی اس��ت که بررسی وضعیت پرداخت های حقوقی کارکنان در 
دولت یازدهم و دوازدهم براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی نشان 
می ده��د که در این مدت تصمیماتی که برای افزایش حقوق گرفته ش��ده، 
در دو بخش قابل بررس��ی است؛ اول افزایش سنواتی و متناسب با تورم که 
در س��ال ۱۳۹۲  ضریب ریال��ی کارکنان دولت ۱۰۰۶ بوده و امس��ال این 
ضریب به ۲4۳۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۱4۲درصد افزایش دارد. بخش 
دیگر افزایش ها در س��ه مرحله برای کارکنان اعمال ش��ده اس��ت؛ در سال  
۱۳۹۳ فوق العاده ها و امتیازات ش��غلی اضافه ش��ده، در ابتدای سال ۱۳۹4 
فوق العاده ویژه موضوع بند )۱۰(ماده )۶۸( و در اس��فند س��ال گذشته هم 
افزای��ش ۵۰درصدی فوق العاده ها طب��ق فصل دهم قانون مدیریت خدمات 
کش��وری. در این حالت در مجموع، تغییرات حقوق و مزایا این گونه اس��ت 
ک��ه  حداقل حق��وق کارکنان دولت از 4۹۰ هزار توم��ان به یک میلیون و 
۸۰۰ ه��زار تومان، مع��ادل ۲۶۶درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. در رابطه 
با متوس��ط حقوق کارکنان دولت نیز از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان به 
۵میلیون و 4۷۰ هزار تومان رس��یده که افزایش ۲۱۶درصدی دارد. این در 
حالی اس��ت که مروری بر متوسط رشد حقوق کارکنان در چند سال اخیر 
نش��ان می دهد که ۲۰درصد در س��ال ۱۳۹۳، ۱4درصد ۱۳۹4، ۱۲درصد  
۱۳۹۵، ۱۰درصد ۱۳۹۶ و ۱۰درصد در س��ال ۱۳۹۷، افزایش یکسان 4۰۰ 
هزار تومانی و حداکثر تا ۱۰درصد در س��ال ۱۳۹۸ و متوس��ط ۱۵درصدی 

با حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومان در سال جاری اعمال شده است.
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رئی��س جمهور گف��ت آمریکایی ها بعد از شکس��ت سیاس��ی ای که 
خوردن��د، گفتند که کش��تی های ایران��ی را گرفته ان��د و دارند با خود 
می برند که نه کش��تی ایرانی بود و نه پرچم��ش ایرانی بود؛ کل ماجرا 

دروغ بود.
حس��ن روحانی در جلسه س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا با بیان 
اینک��ه مردم در موج اول بیماری که در اس��فند و فروردین بود متوجه 
ش��دند که این بیماری جدی است، گفت: اما برخی فکر کردند درست 
اس��ت که این بیماری جدی است ولی اگر یکی دو هفته مراعات کنند 
همه چیز تمام می شود اما در موج دوم بیماری مردم متوجه شدند که 
این بیماری به یکی دو هفته محدود نیست و با سه هفته سفر نرفتن و 

مراسم نگرفتن از بیماری عبور نمی کنیم.
وی افزود: اصال ممکن است ما برای این بیماری به واکسن هم برسیم 
اما در س��ال بعد مجددا به ش��کل دیگری این بیماری ظهور کند. پس 
باید برای این بیماری برنامه ریزی بلندمدت داش��ته باشیم. یعنی برای 
همه ابعاد زندگی در برابر این بیماری برنامه ریزی کنیم. از کسب و کار 
و مراودات خانوادگی گرفته تا سیس��تم آموزش��ی را به شکل جدیدی 

برایش برنامه ریزی کنیم.
رئی��س جمهور گفت: مردم باید برای ای��ن کار به صحنه بیایند و به 
پزشکان و پروتکل های بهداشتی اعتماد کنند و میان همه قوا و نخبگان 
کشور یک وحدت نظر به دست آید و همه یک حرف را به مردم بزنیم. 

باید متحدانه و همدالنه با مردم سخن بگوییم.
روحانی ادامه داد: در این ش��رایط زیرساخت های مربوط به درمان را 
باید توسعه دهیم و امسال تا پایان سال ۱۰ هزار تخت بیمارستانی و ۲ 
هزار تخت آی سی یو آماده می شود و تحویل ناوگان پزشکی خواهد شد.

وی یادآور ش��د: در آموزش ها و س��ایر فعالیت ها ه��م باید به صورت 
دیجیتال پیش رویم و در همین زمینه بودجه ای را برای این بخش در 
نظر گرفتیم. همچنین ش��رکت های دانش بنیان باید تجهیزات پزشکی 
را بس��ازند، هم کیت های تشخیص را تهیه کنند و هم به دنبال واکسن 

بروند و ما در حال تقویت آنها هم هستیم.
رئی��س جمهور گفت: همان طور که خودمان دنبال واکس��ن ویروس 
هس��تیم باید با بقیه کش��ورها هم در این زمینه هم��کاری کنیم و اگر 
مطمئن شدیم کشور و موسس��ه ای در دنیا موفق به تولید این واکسن 
ش��ده است ما باید برای خرید آن هم برنامه داشته باشیم. ممکن است 
تهیه واکسن ما سه ماهی عقب باشد و آنان جلوتر رفته باشند پس باید 

با آنان هم ارتباط داشته باشیم.
روحانی تاکید کرد: با ابتکارات جدید باید از اقشار ضعیف هم حمایت 
کنیم. همچنین ما باید بتوانیم امکانات موردنیاز مردم را در اختیارشان 
قرار دهیم و کس��ب و کار آنان را هم فراهم کنیم، وگرنه تعطیل کردن 
که کاری ندارد و می شود به راحتی دگمه ای را فشار داد و کار را تعطیل 
کرد، اما نمی توان تا همیشه این کار را ادامه داد و نیز هنر این است که 

هم سالمت و هم معیشت مردم را حفظ کنیم.
وی یادآور ش��د: برای بخش اصناف، کارمندان و واحدهای تولیدی و 
آنجاهایی که اجتماعات سربسته برای فعالیت های مختلف دینی وجود 
دارد و نیز مخصوصا برای ماه محرم و کنکور باید حتما کاری کنیم که 
پروتکل ها به طور کامل رعایت شود. ما نمی توانیم کاری کنیم که ابهام 

کامل ایجاد شود و یک روز بگوییم کنکور است و فردا بگوییم نیست.
رئیس جمهور تصریح کرد: تا بحث کنکور می شود می گویند تعطیل 
کنید. پس چطور ما در خیابان  می رویم؟ چطور در خیلی از محیط های 

سربس��ته حضور داریم؟ چطور س��وار اتوبوس و مترو می ش��ویم؟ حاال 
کنکور را می گوییم نه؟ کنکور هم مثل همین موارد اس��ت و باید همه 
امکانات کشور ما بسیج باشد و همه مراقبت کنیم که به بهترین شکل 

کنکور انجام شود و جان کسی در خطر قرار نگیرد.
روحانی ادامه داد: برای ماه محرم هم باید برنامه ریزی مهمی داش��ته 
باش��یم. عاشورا و مراسمش باید زنده باش��د اما همه دستورالعمل های 
بهداش��تی هم باید رعایت ش��ود و آنچه که علما و سازمان های تبلیغی 
ه��م پذیرفتند و در تدوی��ن آن همکاری کردند باید ب��رای رعایت آن 
جل��و بیایند. همچنین آنچه که صداوس��یما در ماه رمض��ان انجام داد 
برای محرم هم انجام ش��ود و معنویت حاصل از مراس��م عزاداری را در 

تلویزیون هم ببینیم.
رئیس جمهور همچنین با اش��اره به هم زمانی روز مباهله و شکس��ت 
قطعنامه  آمریکا علیه ایران در ش��ورای امنیت سازمان ملل اظهار کرد: 
برای اولین بار اس��ت که در طول تاری��خ آمریکا قطعنامه ای علیه ایران 
تهیه کرده و فقط یک رأی آورده است. آن هم یک کشور کوچک! یک 
جزی��ره! که اگر بگویم یک جزیره هم زیادی اس��ت! یک نصفه جزیره! 
چون جزیره ای اس��ت که یکی از کشورهایش این کشور است. کشوری 
کوچک به اسم دومینیکن! ببینید آمریکا کارش به کجا رسیده است که 

جز خودش فقط یک کشور کوچک با او همراهی می کند!
روحان��ی در پای��ان تاکید کرد: آن��ان بعد از این ماج��را گفته اند که 
کش��تی های ایران��ی را گرفته اند و دارند با خود می برند که نه کش��تی 
ایران��ی بود و نه پرچمش ایرانی ب��ود؛ کل ماجرا دروغ بود. آن هم فقط 
برای اینکه از خفت آن ماجرای قطعنامه و شکس��ت سیاسی و حقوقی 

که از آن پیدا کردند، فرار کنند، این موضوع را مطرح کردند.

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بيماری کرونا:

مراقبت کنيم کنکور به بهترین شکل انجام شود
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پيام تسليت بانک  پاسارگاد به مناسبت درگذشت 
حجت االسالم و المسلمين دکتر موسویان

مدیرعام��ل و اعض��ای هیأت مدی��ره بان��ک  پاس��ارگاد در پیامی 
درگذش��ت حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدعباس موسویان را 

تسلیت گفتند. در این پیام تسلیت آمده است:
هو الباقی

کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجالِل و االکراِم
اس��تاد حجت االسالم و المس��لمین دکتر س��یدعباس موسویان، 
مصداق روایت »عاش س��عیدا و مات سعیدا« بود. ایشان صادقانه و 
خالصانه، عمر ارزشمند خود را که از علم و معرفت برکت یافته بود، 
در مسیر اعتالی این مرز و بوم صرف کرد. خلوص نیت، بلندنظری 
و نیک اندیش��ی، اس��تغنای معن��وی و اندیش��ه  واال ب��رای جهادی 
خس��تگی ناپذیر در صحنه  اقتصادی کشور، این عالم فرزانه را بر آن 
داش��ت تا علی رغم تحصیل در رشته  برق، مدارج علمی را تا مرحله 
اخذ دکترای تخصصی تفسیر و علوم قرآنی و همچنین دکترای فقه 

اقتصادی طی کند.
تحصیالت، تألیفات و تصنیفات پربار اس��تاد، در حوزه  بانکداری و 
اقتصاد اس��المی، سرچشمه  بس��یاری از خدمات ارزنده و راهگشای 
بس��یاری از چالش ها بود. خش��وع بی حد، ش��وق خدمت و اخالص 
بی مرز ایش��ان، در جایگاه های مختلفی مانند ش��ورای فقهی بانک 
 مرکزی جمهوری اسالمی ایران، کمیته فقهی بورس، انجمن اقتصاد 
اس��المی، انجمن مالی اس��المی، هیأت  امنا ی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه  اس��المی و دانش��گاه امام  صادق)ع(، خیر و برکتی ماندگار 
برای کشور رقم زد که در حافظه  تاریخی خدمت و عشق به این آب 

 و  خاک جاودان خواهد بود.
ضم��ن ارج نهادن ب��ه ثمرات حض��ور پرفیض آن مرح��وم، این 
مصیبت را به خانواده  محترم ایش��ان، اندیشمندان و صاحب نظران 
و هم میهنان گرامی تس��لیت عرض نموده، از آستان بی کران الطاف 
الهی ب��رای آن مرحوم رحمت و مغفرت و ب��رای بازماندگان، صبر، 

شکیبایی و طول عمر باعزت و سالمتی مسألت داریم.

ثمره استقالل بانک مرکزی، آرامش بازارها است
استقالل بانک مرکزی، چرا و چگونه؟

یک کارش��ناس بازار مالی درباره جایگاه بانک مرکزی و نقش آن در اقتصاد 
کالن کش��ور گفت اس��تقالل بانک مرکزی به تزریق آرامش در بازارهای مالی 
منجر و آرامش در این بازارها باعث تسریع فعالیت ها در اقتصاد کشور می شود. 
هادی حق ش��ناس درخصوص عملکرد حاکمیتی بان��ک مرکزی در طول ۶۰ 
سال گذشته به خبرآنالین، گفت: به طور کلی بانک مرکزی در این شش دهه 
در ی��ک س��یکل قابل اعتنا حرکت کرده به طوری ک��ه در دوره هایی با اعمال 
سیاست های تحول گرایانه، بازدارنده، حمایتی و حتی دستوری نسبت به نظارت 
بر بازار پول و ارز کشور و رفع چالش ها اقدام کرده است. او به راه اندازی سامانه 
نیما و ادغام بانک های نیروهای مس��لح اشاره کرد و درباره نقش رگوالتوری و 
سیاست گذاری بانک مرکزی طی سالیان گذشته افزود: در یک دهه اخیر و به 
خصوص در سال های پایانی دهه ۹۰ بانک مرکزی توانسته است با حل و فصل 
مسائل مهمی همانند ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، بهبودبخشی بازار ارز، 
راه اندازی سامانه نیما، ادغام بانک های نیروهای مسلح و ... سیاست گذاری های 

راهبردی و کالنی را در کلیت اقتصاد به مرحله اجرایی برساند.

بانکنامه

فرصت ام��روز: رئیس کل بانک مرکزی با تش��ریح هف��ت اقدام بانک 
مرک��زی برای اصالح نظام بانک��ی از تغییر مدی��ران متخلف بانک های 
ناس��الم و متوقف کردن روند تخریبی آنه��ا در بازار خبر داد. عبدالناصر 
همتی در تازه ترین یادداش��ت اینس��تاگرامی خود به تش��ریح برخی از 

اقدامات بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی پرداخت و نوشت:
* ساماندهی بانک های ناسالم: تغییر مدیران متخلف بانک های ناسالم/ 

کاهش تسلط س��هامداران عمده بر آن بانک ها/ کاهش شدید 
اتکای بانک های ناسالم بر اضافه برداشت از بانک مرکزی.

* تعیین هیأت سرپرس��تی بر مؤسس��ات اعتباری ناس��الم 
و متوق��ف کردن رون��د تخریبی آنها در بازار و ش��روع اصالح 
ترازنامه و حل مش��کل ناترازی آنها و تعیین تکلیف مؤسسات 

اعتباری غیرمجاز.
* ادغام بانک ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح 
در بانک سپه: این طرح طبق برنامه و با دقت با همکاری ستاد 

کل نیروهای مسلح در حال تحقق و در مراحل پایانی است.
* تدوین و اجرای سیاس��ت گذاری نوین پولی، س��اماندهی 
اضافه برداش��ت بانک ها و کاهش ش��دید حج��م آن و منوط 
کردن هرگونه دریافت اعتبار و اضافه برداشت بانک ها به ارائه 

وثیقه.
* اص��الح ضوابط تایید صالحیت مدیران، نحوه شناس��ایی 
درآم��د و حد مج��از تملک س��هام بانک ها، با ه��دف ارتقای 
نظ��ارت بانک مرکزی و ال��زام بانک ها به افزایش س��رمایه از 
طری��ق تجدیدارزیابی دارایی ها آورده نقدی و صرف س��هام و 

نیز تسریع در فروش اموال مازاد.
* وض��ع مق��رات جدی��د در تراکنش های بانک��ی: تفکیک 
حس��اب های تجاری از حساب های اش��خاص/ محدودیت در 
تراکنش های اش��خاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت 
اش��خاص حقوقی و نیز حس��اب های تج��اری/ معرفی ضوابط 
جدید در بخش��ی از تراکنش ها و مبادالت چک های تضمینی 

برای مقابله با پولشویی.
* تدوی��ن و ابالغ دس��تورالعمل نحوه امهال مطالب��ات معوق بانک ها 
در جه��ت رعایت مالحظات و قواعد ش��رعی در امهال مطالبات. وصول 
مطالب��ات مع��وق بدهکاران کالن با پش��تیبانی قوه قضائی��ه و پیگیری 

کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق.
جزئيات اصالحات همتی در شبکه بانکی کشور

رئی��س کل بانک مرکزی در آخرین یادداش��ت خ��ود به طور خالصه 
هفت اقدام بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی را برش��مرده و آنها را 
تش��ریح کرده اس��ت. از آنجا که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اصالح 
ناترازی بانک ها نقش مهمی در اجرای موفق سیاس��ت های پولی و ارزی 
ی��ا روش های تامین کس��ری بودجه دارد و موجب ثب��ات اقتصاد ایران 
می ش��ود، بهتر اس��ت تا با جزئیات این اصالحات بیشتر آشنا شوید. به 
گزارش ایسنا، از آنجا که در اقتصاد کشور سه نوع ناترازی همچون مالی، 
کس��ری بودجه و درآمدهای ارزی وجود دارد و به اعتقاد کارشناسان با 
اصالح این ناترازی ها وضعیت باثباتی در اقتصاد ایران ش��کل می گیرد،  
اع��الم بانک مرکزی در زمینه ناترازی مالی )اصالح نظام بانکی( نش��ان 
می دهد که تاکنون هفت اقدام از جمله س��اماندهی بانک های ناس��الم، 

تعیین هیأت سرپرس��تی بر مؤسس��ات اعتباری ناسالم و متوقف کردن 
رون��د تخریبی آنها در بازار، ادغام بانک ها و مؤسس��ه اعتباری وابس��ته 
به نیروهای مس��لح در بانک سپه، تدوین و اجرای سیاست گذاری نوین 
پول��ی، وضع مق��ررات جدی��د در تراکنش های بانک��ی و تدوین و ابالغ 
دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک ها برای اصالح نظام بانکی 

صورت گرفته است.

طبق گفت��ه رئیس کل بانک مرکزی، برای تامین کس��ری بودجه به 
عنوان یکی دیگر از ناترازی های کش��ور نیز چهار راهکار ش��امل کاهش 
هزینه ه��ا، افزایش درآمده��ای مالیاتی، فروش س��هام و اموال دولت و 
همچنین انتش��ار اوراق بده��ی یا پیش فروش کاالهای��ی نظیر نفت در 
ش��رایط تحریمی وج��ود دارد. ام��ا از آنجا که ظرفی��ت افزایش درآمد 
مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در س��ال جاری با توجه به 
وضعیت کرونا مش��خص و محدود است؛ فروش سهام شرکت ها و انتشار 
اوراق بدهی از نظر همتی راهکار قابل دس��ترس تری برای دولت دانسته 
شده و معتقد است که نقدها نسبت به آینده فروشی با پیش فروش نفت 

و انتشار اوراق با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. عالوه بر این، تاکنون 
بانک مرکزی با حراج اوراق بدهی دولتی در بازار بین بانکی بیش از ۵۰ 
هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه دور از تبعات تورمی و افزایش 

پایه پولی تامین کرده است.
در زمین��ه ناترازی مالی که بانک مرکزی بای��د به اصالح نظام بانکی 
ورود کند،  موضوع مورد تاکید از سوی رئیس کل بانک مرکزی تخلفات 
برخ��ی از هی��أت مدیره ها و گزینش آنها اس��ت ک��ه اقدامات 
ص��ورت گرفت��ه در ای��ن زمینه ش��امل اصالح ضواب��ط تایید 
صالحیت مدی��ران، تغییر مدیران متخلف بانک های ناس��الم، 
تعیین هیأت سرپرستی بر مؤسسات اعتباری ناسالم و متوقف 
ک��ردن رون��د تخریبی آنها در بازار و ش��روع اصالح ترازنامه و 
حل مش��کل ناترازی آنها و تعیین تکلیف مؤسس��ات اعتباری 

غیرمجاز می شود.
 از ادغام بانک ها تا مقررات جدید

در تراکنش های بانکی
ادغ��ام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح نی��ز از دیگر 
اصالحات نظام بانکی کشور اس��ت که تاکنون ادغام دو بانک 
حکم��ت ایرانیان و مهر اقتصاد نهایی ش��ده اس��ت و دو بانک 
دیگر )قوامین و انصار( و همچنین موسس��ه اعتباری کوثر در 
مس��یر ادغام به ای��ن مجموعه بانکی هس��تند که طبق اعالم 
رئی��س کل بانک مرکزی، موسس��ه اعتباری کوث��ر نیز باید تا 
پایان خردادماه به بانک س��په می پیوس��ت ام��ا تاکنون خبر 

جدیدی از ادغام این موسسه اعالم نشده است.
همچنی��ن وضع مقررات جدید در تراکنش های بانکی، یکی 
دیگر از اصالحات در ش��بکه بانکی اس��ت که ش��امل تفکیک 
حس��اب های تج��اری از حس��اب های اش��خاص، محدودیت 
در تراکنش ه��ای اش��خاص حقیقی و لزوم ارائه اس��ناد مثبته 
جهت اش��خاص حقوقی و نیز حس��اب های تجاری می ش��ود. 
این موضوع به تقس��یم بندی بین حس��اب های بانکی اشخاص 
حقیقی و حقوقی مربوط اس��ت و حس��اب های حقیقی برای 
انجام بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی به اس��تدالل محکمی 
احتیاج دارند که چرا این تراکنش باید صورت بگیرد، زیرا با این اقدام به 
بانک اطمینان داده می شود که بستری برای پولشویی از سمت بانک ها 

فراهم نخواهد شد.
وضع مقررات جدید در تراکنش ه��ای بانکی مقداری هزینه مبادالت 
را ب��رای مردم افزایش می دهد. همچنین براس��اس اعالم همتی تاکنون 
ب��ا همکاری قوه قضائیه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات 
معوق بانک ها به عنوان یکی از عوامل ناترازی آنها خوش��بختانه وصول 

شده است.

رئيس کل بانک مرکزی از تغيير مدیران متخلف بانک های ناسالم خبر داد

۷ اقدام بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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تحليل کارشناسان از دالیل ریزش این روزهای بورس
اصالح بازار به وقت مرداد

روند نزولی شاخص کل بورس حتی پس از آنکه عرضه دارا دوم قطعی شد، 
ادامه یافت و درحالی که برخی نحوه فروش س��هام عدالت توسط کارگزاری ها 
را در ای��ن اتفاق بی تاثیر نمی دانند، برخی کارشناس��ان معتقدند بازار در حال 
اصالح خود اس��ت. در واقع، انتش��ار خبر لغو عرضه دارا دوم در هفته گذشته 
باعث شد بازار روندی نزولی به خود بگیرد و درحالی که وارد کانال ۲ میلیون 
واحد شده بود، دوباره به کانال یک میلیون واحد بازگردد، گرچه چراغ شاخص 
با خبر عرضه دارا دوم هم س��بز نشد و همچنان روند نزولی داشته و در کانال 
یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد در حرکت اس��ت. این در حالی اس��ت که روز 
چهارشنبه گذشته، برخی کارگزاری ها اقدام به فروش ناگهانی و یکجای سهام 
عدالت کرده و باعث پیشی گرفتن عرضه از تقاضا شدند. موضوعی که بسیاری 
از تحلیلگران آن را علت ریزش بازار در این روز می دانستند. البته دامنه ریزش 
بازار به اولین روز هفته جاری نیز کشیده شده است و کارشناسان بر این باورند 
که بازار در حال اصالح خود اس��ت. در این راستا، فردین آقابزرگی، کارشناس 
بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بازار به دنبال اصالح است، 
توضیح داد: طی چند ماه گذشته اختالف زیادی بین قیمت تابلو و ارزش ذاتی 
برخی سهم ها ایجاد شده بود، بنابراین بازار باید این اختالف را جبران می کرد. 
در این راستا هر اتفاق و اطالعات مثبت و منفی، خرد و کالن بهانه ای برای بازار 
می شود تا قیمت ها را اصالح کند. او ادامه داد: این اتفاق در بازار درحال انجام 
است و نمی توان گفت علت ریزش صرفا نحوه فروش سهام عدالت است. اصالح 
قیمت به این شکل از خروج نقدینگی از بازار نیز جلوگیری می کند زیرا بسیاری 
از سهامداران هستند که مایل نیستند به دلیل این حد از کاهش شاخص سهام 
خود را بفروشند و دست نگه می دارند. مصطفی صفاری، دیگر کارشناس بازار 
س��رمایه نیز با اشاره به برگزاری مجامع در دو ماه اخیر، گفت: بازار احتیاج به 
اس��تراحت دارد. به دلیل ورود س��هامداران جدید به بازار سرمایه انتظار رشد 
ناگهانی فصل بهار سال جاری را از بازار دارند که این اشتباه بزرگ تنظیمگرها 
است. به نظر می رسد بسیاری از سهم ها در حال اصالح خود هستند که به نظر 

من این اصالح تا شهریورماه ادامه دارد.
به گفته وی، زمانی که صورت های مالی شش ماهه ارائه شود، شرکت هایی 
که موفق بودند دوباره رش��د می کنند. زیرا کرونا روی س��ه ماه نخست فروش 
ش��رکت ها تاثیر داشته است اما صورت های شش ماهه شفاف تر است. در مهر 
و آبان رش��د شارپی بورس را داریم، اما اینکه در حال حاضر نباید انتظار رشد 
ناگهانی را از بازار داش��ته باش��یم. البته تصمیم گیری ها و عدم هماهنگی تیم 
اقتصادی دولت روی بازار اثر دارد و باعث فروش سهام عدالت توسط کارگزاری 

می شود که در نهایت منجر به افزایش عرضه ها شده است.
همچنین سلمان خادم المله با اشاره به تداوم ورود سرمایه های مردم به بورس 
با حمایت دولت به ایرنا گفت: انتشار خبر لغو عرضه دارا دوم در هفته گذشته 
باعث افزایش عرضه و ایجاد صف های فروش در اکثر نمادها شد و ایجاد فشار 
فروش در  سایر گروه ها که سهام آنها مرتبط با صندوق های ETF نبود، ناشی 
از خدشه دار شدن اعتماد عمومی سهامداران به تصمیم های اتخاذی مسئوالن 
بود. به گفته وی، به طور رس��می از مدت ها قبل اعالم ش��ده بود که در اوایل 
شهریور ماه پذیره نویسی صندوق دوم ETF دولتی خواهیم بود، در حالی که 
این موضوع به دلیل انتشار خبر منتفی شدن آن با واکنش های بسیاری از سوی 
سهامداران همراه شد و به مراتب تاثیر خود را بر روند معامالت بورس گذاشت.
او پیرامون حمایت دولت از بازار س��رمایه توضیح داد: حمایت دولت و سایر 
مس��ئوالن کشور از بازار سرمایه نسبت به سال های گذشته افزایش داشته که 
مسلما این حمایت منجر به افزایش اعتماد عمومی و ورود نقدینگی به سمت 
بازار س��رمایه خواهد شد. وی مهم ترین اقدام دولت برای بهبود عملکرد بورس 
را کمک به اعتماد عمومی و تغییر نکردن تصمیم های اخذش��ده اعالم کرد و 
گفت: ثبات در تصمیم های اقتصادی و سیاسی، تاثیر بسزایی بر ریسک پذیری 
افراد برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارد. به عقیده خادم المله، به رغم تاثیر 
کرونا بر وضعیت اقتصادی شرکت ها و همچنین وجود تحریم ها و مشکالت آن، 
دولت می تواند با روش های متفاوتی از جمله تعدیل نرخ مالیات و راهکارهای 

تشویقی به حمایت از سرمایه گذاری از بورس بپردازد.

دریچه

فرصت امروز: شاخص کل بازار سرمایه در معامالت روز شنبه بیش از 
۷۲ هزار واحد پایین آمد. شاخص کل در این روز ۷۲ هزار و ۱۶۶ واحد 
اف��ت کرد و تا رقم یک میلیون و ۹۰۳ هزار واحد عقب رفت. ش��اخص 
کل )هم وزن( نیز با ۱۰ هزار و ۷۹۸ واحد کاهش به ۵۰۱ هزار و ۲۰۶ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۷ هزار و ۸۶ واحد افت به ۳۲۸ هزار 
و ۹۱۲ واحد رس��ید. شاخص بازار اول ۵۸ هزار و ۸۱۱ واحد و شاخص 
بازار دوم ۱۲۱ هزار و ۳۸۱ واحد کاهش داش��ت. ش��اخص فرابورس نیز 
۵۷۱ واحد کاهش داشت و عدد ۱۹ هزار و ۹۰۹ واحد را نمایش داد. در 
معامالت اولین روز هفته بیش از ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون سهم و اوراق 
بهادار به ارزش ۹۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال دس��ت به دس��ت شد. در 
پایان داد و ستدها نیز بانکی ها برترین گروه صنعت بود و  فلزات اساسی 
و گروه سیمان به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

کدام نمادها شاخص بورس را پایين کشيدند؟
روز شنبه نمادهای سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا( با ۳۹۶ واحد، 
تامین س��رمایه امید )امید( با ۳4۷ واح��د، صنعتی زر ماکارون )غزر( با 
۱۳۱ واحد، بیمه آس��یا )آس��یا( با ۱۰۹ واحد، سرمایه گذاری ملی ایران 
)ونیکی( با ۹۱ واحد، تولید نیروی برق آبادان )آبادا( با ۸۳ واحد و گروه 
صنای��ع کاغذ پارس ) چکاپ��ا( با ۷۹ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نیز نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( 
ب��ا ۶ هزار و ۹۳ واحد، فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با 4 هزار و ۸۰۰ 
واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 4 هزار و ۸۹ واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا( با ۳هزار و ۱۶۰ واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 
۲ هزار و ۷۲۶ واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۲ 
هزار و ۳۸۳ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۲ هزار و ۱۷۲ واحد، 
مخابرات ایران )اخابر( ب��ا ۲هزار و ۱۱۵ واحد، ایران خودرو )خودرو( با 
۲هزار و ۹4 واحد و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با ۲ هزار 

و ۳۵ واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنی��ن نمادهای مل��ی صنایع مس ایران، ف��والد مبارکه اصفهان، 
س��رمایه گذاری غدیر، پاالیش نفت بندرعباس، صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، بانک پارس��یان و گروه دارویی برکت ازجمله نمادهای پربیننده 
بورس بودند. گروه بانک ها هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین 
گروه های صنعت ش��د و در این گروه ۲ میلیارد و ۵۹۵ هزار برگه سهم 

به ارزش ۱۳ هزار و ۵۰4 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز ۵۷۱ واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال ۱۹ 
هزار و ۹۰۹ واحد ثابت ماند. در این بازار ۲ میلیارد و ۱4۱ میلیون برگه 

سهم به ارزش 4۷ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای پلیمر آریا ساس��ول )آری��ا(، بیمه دی )ودی(، ویتانا )غویتا(، 
مجتمع صنایع الس��تیک یزد )پیزد(، س��رمایه گذاری پویا )وپویا(، بیمه 
س��امان )بساما(، افرانت )افرا(، توس��عه برق گیالن )بگیالن( و توکاریل 
)توریل( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را داشتند. همچنین نمادهای 
پتروشیمی مارون )مارون(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی 
تندگویان )شگویا(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، سرمایه گذاری 
صبا تامی��ن )صبا(، بانک دی )دی(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، هلدینگ 

صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، فوالد 
هرم��زگان جنوب )هرمز(، گروه توس��عه مالی مهر آین��دگان )ومهان(، 
فراب��ورس ایران )فرابورس(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان(، تولید نیروی 
برق دماوند )دماوند( و س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )س��مگا( با تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
بورس همچنان بهترین بازار سرمایه گذاری است

اصالح ش��دید ش��اخص ب��ورس در چند وق��ت اخیر باع��ث نگرانی 
سهامداران شده اس��ت، اما کارشناسان کماکان بورس را بهترین گزینه 
برای حفظ س��رمایه های مردم می دانند و معتقدند این بازار در مقایسه 
با دیگر بازارهای س��رمایه گذاری بازدهی معقولی را در اختیار این افراد 

قرار می دهد.
اکنون چند هفته ای اس��ت که مس��یر شاخص بورس طبق پیش بینی 
کارشناس��ان در حال طی شدن است و نوس��ان و اصالح شدیدی را در 
بازار تجربه کرده اس��ت، با توجه به اینکه اکث��ر فعاالن بازار روند فعلی 
بازار را طبیعی می دانند و معتقدند که خطری معامالت بورس را تهدید 
نمی کند، اما این موضوع در کاهش نگرانی سهامداران و افزایش عرضه ها 
در بازار تاثیرگذار نبوده و برخی از این افراد به منظور دوری از احتمال 
ضرر و زیان های بیش��تر به دنبال عرضه و نقد کردن سهام خود در بازار 
هستند. از همین رو، بازار در سومین هفته مرداد با اخبار زیادی همراه 
ش��د که هر یک از آنه��ا به مراتب یکی از بدتری��ن روزهای هفته را در 

سال رقم زد.
جدا از حواشی گش��ایش اقتصادی، خبر منتفی شدن عرضه صندوق 
دارا دوم ب��ه گون��ه ای رون��د معامالت بازار س��رمایه را به��م ریخت که 
حاش��یه های زی��ادی را ب��ا خود به همراه داش��ت و توانس��ت کل روند 
معامالت بازار در روزهای دوش��نبه و سه ش��نبه گذش��ته را تحت تاثیر 

خود قرار دهد.
یکی از کارشناس��ان بازار س��رمایه در تحلیل معامالت بازار برای روز 
دوش��نبه و تح��ت تاثیر قرار گرفت��ن بازار از خبر منتفی ش��دن عرضه 
صن��دوق دارا دوم، گف��ت: نمی توان علت افت و نوس��ان اخیر بورس را 
فقط به انتش��ار خبرها مانند منتفی شدن صندوق دارا دوم نسبت داد، 
بازار در مرز ۲میلیون واحد نیاز به اصالح و اس��تراحت دارد که خبرها و 
صحبت های مطرح ش��ده بهانه ای برای شتاب در اصالح شاخص بورس 

خواهد شد.
امیرعل��ی امیرباقری با اش��اره به واکنش منفی بورس به ش��وک های 
خبری به ایرنا گفت: در بازار هفته  گذشته شدت عرضه ها افزایش یافت 
که این موضوع از دو جهت قابل پیش بینی بود. در ابتدا چنین واکنشی 
در ب��ازار به دلیل اینکه قیمت های موجود در برخی از نمادهای مختلف 
بازار با س��طوح مقاومتی روبه رو ش��ده بودند طبیعی به نظر می رس��د. 
موضوع دیگر که منجر به افزایش عرضه در بازار شد، شوک های خبری 
بود که به بازار مخابره شد و معامالت این بازار واکنش منفی را نسبت به 
این خبر از خود نش��ان دادند، چنانچه یکی از بحث های مدنظر که بازار 
نسبت به آن حساسیت نشان داد، بحث فروش سهام عدالت بود که بعدا 
مشخص شد ۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۵ درصد از ارزش معامالت بازار 

فروش سهام عدالت صورت گرفت.

ریسک های تهدیدکننده معامالت بورس کدامند؟
او س��پس به ریس��ک های تهدیدکننده معامالت بورس تاکید کرد و 
گفت: نخس��تین موضوع ریس��ک نرخ ارز اس��ت، ارز در شرایط کنونی 
نمی تواند نسبت به اخبار اقتصادی و سیاسی واکنش خاصی داشته باشد 
زیرا قیمت ارز متأثر از واقعیات اقتصادی و حجم نقدینگی است و صرفا 
اخبار سیاسی و فشارهای خبری می تواند در شرایط کنونی نرخ ارز را با 

تغییرات چندین درصدی همراه کند.
وی ریس��ک س��اعت معامالت و فشار بر هس��ته معامالت را به عنوان 
دیگر ریس��ک موجود در بازار اعالم کرد و گفت: طبق تدابیر اتخاذشده 
قرار است تایم معامالت در دو شیفت انجام شود و در یک روز معامالتی 
دو جلس��ه معامالت با وقفه ۱۵ دقیقه ای خواهیم داش��ت. این اقدام از 
فش��ار بر هس��ته معامالت کم خواهد کرد و ریسک معامالت و اتفاقاتی 
که ناش��ی از ناکارایی هس��ته بر بدن��ه معامالت بازار ب��ود در حال رفع 

شدن است.
این کارش��ناس بازار سرمایه همچنین به ریسک دارا دوم در معامالت 
بازار اشاره کرد و گفت: با توجه به مسائل پیش آمده، بازار تصور می کرد 
که احتماال دارا س��وم به سرنوشت دارا دوم دچار شود، اما با تصمیمات 
اتخاذشده و انتشار اطالعیه منتشرشده از سوی سازمان خصوصی سازی 
و وزارت نفت از اس��ترس بازار کاس��ته و این ریسک از سر بازار کاهش 
یافت. فشار فروش در کوتاه مدت بر بدنه بازار، امر نگران کننده ای نیست 
زیرا بعد از رش��د چند صد درصدی که بازار تجربه کرده اس��ت، وجود 
اصالح برای آماده شدن مسیر بعدی رشد سهام ضروری است، بنابراین 
می توان گفت بورس همچنان بهترین بازار برای س��رمایه گذاری در بین 
افرادی اس��ت که به دنبال بازاری مطمئن برای کس��ب بازدهی معقولی 

هستند.

بازار سرمایه نخستين روز هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد

کاهش ۷۲ هزار واحدی شاخص بورس
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تایيد کارایی روش تکثير غيرجنسی نوعی خرما
در پی دس��تیابی محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به پروتکل تکثیر 
خرم��ای »مجول« به روش جنین زایی غیرجنس��ی، کارایی این تکنیک در تکثیر 
نهال هایی با زمینه ژنتیکی مشابه با والدین اولیه اثبات شد. به گزارش ایسنا، دکتر 
مهرشاد زین العابدینی، عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره 
به موفقیت دکتر ضرغامی از اعضای هیات علمی این پژوهش��گاه در دستیابی به 
این پروتکل تکثیر غیرجنس��ی خرمای رقم مجول پس از س��ال ها تحقیق اظهار 
کرد: با توجه به اینکه این دس��تاورد به مرحله واگذاری به ش��رکت های خصوصی 
و تجاری س��ازی رس��یده، پروژه ای برای اثبات کارایی این روش در تکثیر کش��ت 
بافتی خرمای مجول با دقت باال در دستور کار قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: از 
آنجا که احتمال دارد، اعمال تیمارهای مختلف در روش تکثیر انبوه کشت بافتی 
منجر به بروز تفاوت های ژنتیکی و اپی ژنتیکی بین والدین اولیه و نهال های حاصل 
شود، می توان این تفاوت ها را با استفاده از تکنیک های خاص ژنتیکی و ژنومیکی 
مورد بررسی و مقایسه قرار داد. به گفته عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 
 SSR کش��اورزی، در ابتدا این ارزیابی ها، از طریق بررس��ی نش��انگرهای مولکولی
صورت گرفت که نش��ان دهنده ثبات کامل ژنتیکی نهال ها بود. عضو هیات علمی 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد: با توجه به احتمال بروز تفاوت های 
ژنتیکی و اپی ژنتیکی در گیاهان حاصل از تکثیر غیرجنسی با والدین، از دو روش 
پیش��رفته جدید نیز به منظور ارزیابی دقیق تر و اطمینان کامل از کارایی پروتکل 
تکثیر غیرجنسی خرمای رقم مجول استفاده شد. وی افزود: روش اول موسوم به 
MSAP مبتنی بر استفاده از آنزیم های حساس به متیالسیون است که در مقایسه 
با روشAFLP، نس��بت به شناسایی تغییرات اپی ژنتیک حساس تر است، با این 
حال در این تکنیک هم تنها بخش کوچکی از ژنوم مورد بررس��ی قرار می گیرد؛ 
لذا برای افزایش حداکثری دقت آزمون از روش مبتنی بر NGS )توالی یابی نسل 
جدید( اس��تفاده ش��د که بخش قابل توجهی از ژنوم را با دقت بسیار باال ارزیابی 
می کند. براساس اعالم پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، زین العابدینی در پایان 
با بیان اینکه در تحقیقات خود با استفاده از این روش ها، تفاوت بسیار اندکی بین 
والدین اولیه و نهال های حاصل از پروتکل تکثیر خرمای مجول به روش جنین زایی 
غیرجنسی مشاهده شد، اظهار کرد: نتیجه این بررسی، اثبات کننده کارایی پروتکل 

تکثیر غیرجنسی در تولید نهال های تکثیری مشابه با پایه های مادری است.

فعال شدن 600 شرکت و استارت آپ در 
شرایط شيوع کرونا

همزمان با شیوع کرونا ویروس ۶۰۰ شرکت و استارت آپ خدمات مجازی و 
غیرمجازی خود را در حوزه های سالمت، تولید محتوا و فروشگاهی ارائه کردند.
به گزارش ایسنا، ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری همزمان با شیوع کرونا ویروس در 
کش��ور، تالش کرد از ظرفیت های آنالین موجود در کش��ور استفاده بیشتری 
را ببرد و با مش��ارکت دانش بنیان ها خدم��ات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
هنری و ... به صورت مجازی و آنالین ارائه ش��ود. در همین تالش مش��ترک 
۶۰۰ ش��رکت و اس��تارت آپ حضور دارند و به صورت مجازی و غیرحضوری 
خدماتی در حوزه های آموزش، س��المت، ورزش، س��رگرمی و توریسم، تولید 
محتوا، نوآوری اجتماعی، فروش��گاه ها و ... به م��ردم ارائه می کنند. به گزارش 
مرکز اطالع رس��انی معاونت علمی، یکی از برنامه ه��ای این معاونت برای ارائه 
س��رویس به اس��تارت آپ ها، راه اندازی کمپین کرونا پالس بود. در حال حاضر 
۶۰۰ شرکت و استارت آپ فعال در حوزه خدمات آنالین در این کمپین حضور 

دارند و سرویس های مرتبط با بیماری کرونا را ارائه می کنند.

برنامه ریزی برای توليد 550 هزار تنی کاتد 
مس تا سال 1410

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به هدف گذاری های انجام 
ش��ده در زمینه تولید مس در افق ۱4۱۰ اعالم کرد که برای س��ال جاری نیز 
برنامه تولید ۲۸۰ هزار تنی کاتد و ۳۳۵ هزار تنی آند در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایس��نا، اردش��یر س��عدمحمدی با اش��اره به هدف گذاری های انجام 
ش��ده در زمینه تولید مس در س��ال جاری و در  افق ۱4۱۰ گفت: براس��اس یک 
برنامه ریزی مدون و حساب ش��ده که برای ش��رکت مس تدوین کرده ایم، بنا داریم 
در س��ال ۱4۱۰ تولی��د کاتد را به ۵۵۰ هزار تن و تولی��د آن را به ۶۶۶ هزار تن در 
س��ال ارتقا دهیم. مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران ضمن تاکید بر اینکه 
عملیات توس��عه ای الزم برای دستیابی به هدف تولید ۵۵۰ هزار تن کاتد در سال 
تا سال ۱4۰۳ انجام خواهد شد، افزود: تا سال ۱4۱۰ بیش از ۲4 میلیارد تومان و 
۲.4۷۳بیش از ۲ میلیون یورو در طرح های توس��عه شرکت ملی صنایع مس ایران 
س��رمایه گذاری خواهد شد. تا پایان خردادماه ۹۹ نیز رقم نزدیک به ۳میلیون یورو 
سرمایه گذاری ارزی و بیش از ۱۹ میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی در ۲۳ طرح و 
پروژه توسعه ای سرمایه گذاری شده است. به گفته سعدمحمدی طرح تجهیز معدن 
و احداث کارخانه تغلیظ درآلو، احداث کارخانجات تغلیظ دره زار، طرح تجهیز معدن 
و احداث کارخانه تغلیظ چاه فیروزه، احداث کارخانه فلوتاسیون سرباره سرچشمه 
که پس از بهره برداری ۷۰ هزار تن کنسانتره تولید می کند، احداث کارخانه تغلیظ 
ایجو، طرح توس��عه ذوب مس خاتون آباد، طرح کارخانجات اسید که اسید تولیدی 
آن در تولید یک میلیون تن کود فسفاته موردنیاز کشور مورد استفاده قرار خواهد، 
پ��روژه ملی انتقال آب خلیج فارس به صنایع  جنوب ش��رق کش��ور، احداث فاز ۳ 
تغلیظ س��ونگون، احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون، طرح تولید مس کاتدی 
مجتمع مس آذربایجان، احداث کارخانه آهک اهر و طرح جامع آب و برق بخشی 
از این پروژه ها هستند. وی همچنین گفت: براساس پیش بینی ها میزان نیاز به مس 
پاالیش شده در دنیا در ۳۰ سال آینده افزایش خواهد یافت؛ این فرصت بسیار خوبی 
اس��ت تا  تالش کنیم در عرصه بازیگران اصلی بازار جهانی مس وارد شویم و رتبه 

کشور و شرکت مس را در سطوح باالی صنعت مس دنیا ارتقا دهیم.

افزایش 151درصدی سرمایه گذاری در 
طرح های صنعتی یزد

 رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان یزد از رش��د ۳۳ صدور مجوز و 
افزایش ۱۵۱ درصدی سرمایه گذاری در طرح های صنعتی این استان طی چهار ماهه 
ابتدای امسال خبر داد. »محمدرضا علمدار یزدی« در این رابطه تصریح کرد: در چهار 
ماهه نخست امسال یک هزار و ۱۰۱ فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری ۹۱ 
هزار و ۵۶۵ میلیارد ریال در اس��تان یزد صادر شده است. وی اضافه کرد: پیش بینی 
می شود با بهره برداری از طرح های مذکور اشتغال ۲۰ هزار و ۲۷ نفر در استان فراهم 
شود. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
یزد، علمدار در پایان یادآور شد: تعداد مجوزهای طرح های صنعتی صادره استان طی 
این مدت در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل از لحاظ تعداد ۳۳درصد، پیش بینی 

سرمایه گذاری ۱۵۱درصد و اشتغال ۳۵درصد رشد را نشان می دهد.

اخبـــار

معیش��ت، بیمه تکمیلی و هزینه های بهداشت و درمان از دغدغه های 
اصلی افراد در دوران بازنشستگی است.

ب��ه گ��زارش خبرنگار باش��گاه خبرن��گاران جوان، براس��اس تصویب 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی روز ۲۵ ذی الحجه )روز خانواده و تکریم 
بازنشس��تگان( نام گذاری ش��ده اس��ت، همین موضوع باعث شده است 

برخی از دغدغه های قشر بازنشسته را بررسی کنیم.
افزایش هزینه های زندگی و گران ش��دن کاال ها و مایحتاج اساس��ی، 
باعث ش��ده که قشر بازنشس��ته در تأمین هزینه ها با توجه به دریافتی 
که دارند، دچار مش��کل ش��وند. ای��ن وضعیت در حال��ی اتفاق می افتد 
ک��ه هزینه های زندگی در دوران بازنشس��تگی به دلی��ل از کارافتادگی 
و بیماری بیش��تر هم می ش��ود و همین موضوع باعث می شود که افراد 
بعد از بازنشس��تگی دوباره ب��ه دنبال پیدا کردن کار باش��ند تا بتوانند 

هزینه های زندگی خود را تامین کنند.
درآمد بازنشستگان چقدر افزایش یافت؟

امس��ال س��ازمان برنام��ه و بودجه به منظ��ور افزایش ق��درت خرید 
بازنشستگان کشوری و لشگری اقداماتی را انجام داده است که می توان 
به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنها 
اشاره کرد. به گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه امسال حقوق 

بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغالن همتراز خود می شود.

البته این همسان س��ازی حقوق شامل بازنشستگان کشوری، لشگری، 
قضات، اعض��ای هیات علمی، مقامات، کارکنان و مدرس��ان غیر هیأت 

علمی آموزش عالی می شود و هر کدام جدول خاص خود را دارند.
بازنشس��تگان هر کدام براس��اس امتیازاتی که در دوران اشتغال ۳۰ 
ساله یا بیشتر مانند؛ شاغالن فعلی در بخش های حق شغل و حق شاغل 
)موضوع مواد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری( مانند؛ مدرک 
تحصیلی، س��ابقه، اخذ گروه تشویقی و پیچیدگی ها و شرایط آنها کسب 
کرده اند که در همسان سازی معادل اختالف حقوقی که با شاغل همتراز 

خود دارند به امتیاز گروه شغلی آنها افزوده می شود.
مهرماه پاداش بازنشستگان پرداخت می شود

همچنین رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه از پرداخ��ت پاداش پایان 
خدم��ت بازنشس��تگان خب��ر داده اس��ت. نوبخت درخص��وص پاداش 
بازنشس��تگان گف��ت: تا قب��ل از اول مهر پ��اداش پای��ان خدمت همه 

بازنشستگان لشگری و کشوری سال ۱۳۹۸ پرداخت خواهد شد.
در این میان بازنشس��تگان تامین اجتماعی هم از پایین بودن حقوق 

خود ناراضی هستند.
هر سال در روز های پایانی سال افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان 
صندوق های مختلف در کشور مشخص می شد، امسال نیز فقط افزایش 
حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد و باز هم 

سر بازنشستگان تأمین اجتماعی بی کاله ماند.
بازنشس��تگان تأمی��ن اجتماعی که اقش��ار ضعیف جامعه محس��وب 
می ش��وند و بیش از ۶۰ درصد آنها حداق��ل حقوق را می گیرند با توجه 
به ش��رایط اقتصادی جامعه و همچنین ش��یوع کرونا، وضعیت زندگی و 

معیشتی خوبی ندارند و در مضیقه هستند.
عالوه بر تبعیضی که در مورد حقوق بازنشس��تگان تأمین اجتماعی با 
س��ایرین وجود دارد موضوع دیگری که در مورد آن اعتراض دارند عدم 
اجرای قانون همسان سازی حقوق این افراد است که سال ها است بیش 
از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشس��ته و مس��تمری بگیر تأمین اجتماعی 

چشم انتظار اجرای آن هستند.
نوبخت: احساس شرمندگی می کنم

نوبخت درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: خدا می داند 
احساس شرمندگی می کنم، اما قانون درخصوص این عزیزان سازوکاری 

مشخص کرده که خارج از اختیارات من است.
بیمه تکمیلی بعد از حقوق، بزرگ ترین دغدغه بازنشس��ته ها اس��ت، 
هزینه های درمانی این روز ها خیلی باالست، تورم هم مزید بر علت شده 
است، بنابراین بیمه درمانی و بیمه تکمیلی به یکی از خواسته های مهم 
بازنشسته ها تبدیل شده و جزو نکاتی است که صندوق های بازنشستگی 

باید به آن توجه کنند.

سهم بازنشستگان از سبد حمایتی دولت چقدر است؟

صادرات نفت ونزوئال که طی یک س��ال گذش��ته به دلیل تحریم های 
آمریکا به ش��دت افت کرده، در روزهای اخیر با مش��کل کیفیت ضعیف 
نفت روبه رو ش��ده که باعث به تاخیر افتادن بارگیری در نفتکش ها شده 

است.
 PDVSA به گزارش ایس��نا، اس��ناد داخلی ش��رکت نفت��ی دولتی
که توس��ط رویترز مش��اهده شده است، نش��ان می دهد تاخیر در پایانه 
صادراتی اصلی این ش��رکت به دلی��ل میزان بیش از حد آب در مخازن 
و همچنین ناخالصی ها و فلزات بوده که باعث ش��ده نفتکش ها چندین 

دفعه بارگیری نفت را متوقف کنند.
روند کند بارگیری به دلیل کیفیت ضعیف نفت خام ضربه دیگری به 
صادرات نفت ونزوئال است که در دو ماه گذشته به پایین ترین میزان در 

۸۰ سال اخیر سقوط کرده است.
رویترز هفته گذش��ته با اس��تناد به آمار داخلی شرکت PDVSA و 
ب��رآورد رفینیتی��و آیکان خبر داد که صادرات نف��ت و محصوالت نفتی 

ونزوئال در ژوئیه به ۳۸۸ هزار و ۱۰۰ بشکه در روز رسیده است.
صادرات نفت ونزوئال سال هاست که دچار کاهش شده اما تحریم هایی 
ک��ه آمریکا علیه صنعت نفت و صادرات این کش��ور وضع کرد به همراه 
افت تقاضا و گس��ترش ش��یوع پاندمی ویروس کرون��ا، روند افت آن را 

شتاب بخشید.
صنع��ت نفت ونزوئال حتی پیش از س��قوط اخی��ر قیمت های نفت و 
ش��یوع پاندمی ویروس کرونا به دلیل فش��ار حداکثری آمریکا و تشدید 
تحریم ها که با هدف س��رنگونی دول��ت نیکوالس مادورو، رئیس جمهور 

ونزوئال اعمال ش��ده اند، در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود. درآمد نفتی 
تنها منبع ارزآوری دولت ونزوئال بوده و به همین دلیل آمریکا در تالش 

است تا حد امکان مانع تجارت نفت این کشور آمریکای جنوبی شود.
از س��وی دیگر ش��رکت PDVSA دچ��ار کمبود نقدینگ��ی بوده و 
سال هاس��ت در تعمی��ر و نگهداری تاسیس��ات و پاالیش��گاه های نفت 

سرمایه گذاری نکرده است.
تولی��د نفت ونزوئال در ژوئن ۳۲درصد س��قوط ک��رد و با وجود اینکه 
ونزوئال صاحب بزرگ ترین ذخایر نفت جهان اس��ت، به ۳۷4 هزار بشکه 

در روز رسید که پایین ترین میزان در ۷۵ سال اخیر بود.
براس��اس گزارش اویل پرایس، ونزوئال با توق��ف فعالیت آخرین دکل 

حفاری در این کشور، دیگر دکل حفاری نفت فعال ندارد.

رئی��س اتاق اصناف زنجان گفت یکی از عوامل افزایش قیمت لبنیات 
برداشته شدن ارز حمایتی دولت از نهاده های دامی است.

سیدمحمود موس��وی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت 
لبنیات، اظهار کرد: یکی از عوامل افزایش قیمت لبنیات برداشته شدن 
ارز حمایتی دولت از نهاده های دامی است که رشد قیمت ها را برای این 

مواد غذایی صعودی کرد.
وی ب��ا بیان اینکه تامین نهاده های دامی با ارز نیمایی موجب افزایش 
هزینه ه��ای تولید ش��ده و این نی��ز از جمله عواملی اس��ت که می تواند 

موج��ب افزای��ش قیمت لبنیات ش��ود، اف��زود: افزای��ش قیمت ظروف 
بس��ته بندی محصوالت لبن��ی نیز از دیگر عواملی اس��ت که بر افزایش 

قیمت  لبنیات تاثیر گذاشته است.
این مس��ئول ادامه داد: مجموع عوامل یادش��ده سبب افزایش قیمت 
ش��یر و محصوالت لبنی ش��ده و نظارت بر قیمت ها نیز براس��اس نرخ 
اعالمی س��تاد تنظیم بازار انجام می ش��ود و اگر تخلفاتی مشاهده شود 

بالفاصله تشکیل پرونده شده و به تعزیرات حکومتی معرفی می شود.
رئیس اتاق اصناف زنجان با اش��اره به کم فروش��ی کارخانجات تولید 

محص��والت لبنی، تصریح کرد: نظ��ارت بر فعالی��ت کارخانه ها برعهده 
سازمان صنعت معدن و تجارت است، متاسفانه گاها کم فروشی از سوی 

برخی از واحدهای تولیدی لبنیات مشاهده می شود.
موسوی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدکننده محصوالت لبنی 
مش��کالت اقتصادی واحدهای خود را با کم فروش��ی محصوالت تولیدی 
جبران می کنند، خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه برخ��ی از واحدها حجم 
محص��والت تولیدی خود را کم می کنند و مردم نیز نس��بت به موضوع 

معترض هستند.

دردسر جدید برای صادرات نفت ونزوئال

لبنيات در راه رسيدن به قله قيمت ها

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اتوبوس های جدید برقی چه زمانی به 
خيابان های تهران می آیند؟

رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از تفاهم نامه 
با یک ش��رکت خارجی طی هفته آینده جهت ورود اتوبوس برقی به کشور 
خب��ر داد. به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از فارس، محمد 
علیخان��ی، رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای ش��هر تهران 
درب��اره زم��ان ورود اتوبوس های برقی به خیابان های تهران اظهار داش��ت: 
اتوبوس ه��ای برق��ی کام��ال وارداتی هس��تند و در داخل کش��ور هنوز این 
اتوبوس ها س��اخته نشده است. وی افزود: البته طی تفاهم نامه ای با شرکت 
ایران خودرو دیزل قرار ش��ده است این ش��رکت اقدامات الزم را برای تولید 

داخلی اتوبوس های برقی یا پاک آغاز کند.
علیخانی از مذاکره با برخی ش��رکت های خارجی طی هفته آینده جهت 
ورود اتوب��وس برقی به کش��ور خب��ر داد و گفت: نماین��دگان برخی از این 
ش��رکت ها در حال حاضر در کشور فعال هستند و ش��هرداری بنا دارد که 
در صورت توافق با این ش��رکت ها قراردادی را منعقد کند. وی بیان داشت: 
شورای ش��هر تهران نیز مساعدت های الزم را با شهرداری انجام می دهد تا 

هرچه زودتر اتوبوس های برقی خریداری و روانه خیابان های تهران شوند.
رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای شهر تهران در پاسخ به 
این پرس��ش که خرید اتوبوس های غیربرقی به کجا رس��ید؟ گفت:  در این 
زمینه نیز قراردادهایی منعقد ش��ده و تا پایان شهریور بخشی از اتوبوس و 
مینی بوس های نو از ایران خودرو دیزل، تحویل ناوگان حمل و نقل عمومی 

شهر تهران خواهد شد.

رئيس پليس راهور تهران خبر داد
طرح پليس راهور و تاکسيرانی برای برخورد 

با »مسافربرهای شخصی«
رئی��س پلیس راهور تهران بزرگ، اجرای طرح گش��ت مش��ترک پلیس 
راهور تهران بزرگ با س��ازمان تاکسیرانی را اعالم کرد و گفت این طرح به 
منظور برخورد با مسافربرهای شخصی و تخلفات حوزه مسافربرها عملیاتی 
شده است. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تسنیم، سردار 
محمد حس��ین حمیدی صبح روز گذش��ته اجرای طرح گش��ت مش��ترک 
پلی��س راهور تهران بزرگ با تاکس��یرانی را اعالم اظه��ار کرد: این طرح به 
منظور برخورد با مسافربرهای شخصی و تخلفات حوزه مسافربرها عملیاتی 
ش��ده اس��ت. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با حضور در جمع گشت های 
مشترک در محوطه ستاد پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: یکی از مشکالت 
ما در حوزه ترافیک حضور مسافربرهای شخصی در پایانه ها، معابر، میادین 
و س��ایر نقاط اس��ت که این مس��افربرها به حمل و جابه جایی مسافران به 
طور غیرقانونی می پردازند. وی افزود: خوشبختانه با هماهنگی های صورت 
گرفته بین پلیس راهور فاتب و س��ازمان تاکس��یرانی، طرح گشت مشترک 
بین این دو س��ازمان از دیروز با جدیت و قوت ش��روع ش��د و در این طرح 
ب��ا تخلفاتی که در حوزه حمل و نقل مس��افر روی می دهد برخورد قانونی 
ص��ورت خواهد گرف��ت. این مقام انتظامی تصریح کرد: امید اس��ت در این 
طرح با برخوردهای قانونی که صورت می گیرد به روان سازی ترافیک کمک 

کرده و رضایتمندی شهروندان حاصل شود.

رئيس انجمن تخصصی صنایع همگن نيرومحرکه:
همه خودروهای ناقص با ترخيص قطعات از 

گمرک تکميل می شوند
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو 
اس��تان تهران گفت قادر به تکمیل و تجاری س��ازی همه خودروهای ناقص 
باقی مان��ده در ک��ف پارکینگ خودروس��ازان با ترخیص قطع��ات مربوطه 
از گم��رک هس��تیم. به گ��زارش پایگاه خب��ری »عصر خ��ودرو« به نقل از 
ایرن��ا، محمدرض��ا نجفی منش اف��زود: مطابق آخرین آماره��ا، اکنون ۱۵۰ 
هزار دس��تگاه خودرو در کف پارکینگ های دو خودروس��از بزرگ کش��ور 
)ایران خودرو و سایپا( وجود دارد که هر یک از آنها با کسری در چند قطعه 
روبه رو بوده و به همین دلیل تجاری نشده اند. وی خاطرنشان  کرد:  قطعات 
موردنیاز همه این خودروها وارد ش��ده و در گمرکات کش��ور موجود است، 
اما منتظر تخصیص ارز از س��وی بانک  مرکزی است. این مقام صنفی تاکید 
کرد: چنانچه مش��کل تخصیص ارز حل شود، قطعات به سرعت به خطوط 
تولید رس��یده و نقص ها  برطرف خواهند شد. پیش از این، مدیرعامل ایران 
خ��ودرو اعالم کرده بود:  حمای��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و 
همکاری زنجیره تامین در هفته آینده هم زمان با تعطیالت تابس��تانی این 
خودروس��از، تکمیل و تجاری سازی ۳۵ هزار دس��تگاه از خودروهای دارای 
کسری در دستور کار قرار می گیرد. پیشتر »آرش محبی نژاد«،  دبیر انجمن 
صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور در گفت وگو ب��ا ایرنا از 
مجم��وع نیاز ۳میلیارد دالری امس��ال صنعت خودرو ب��ه ارز خبر داده بود 
که نزدیک به ۲میلیارد دالر آن نیاز قطعه سازان است. تخصیص نیافتن ارز 
موردنیاز قطعه س��ازان، منجر به تامین نشدن قطعات خارجی موردنیاز و در 
نتیجه تولید خودرو با کس��ری قطعات خواهد ش��د که در ادامه، شمارگان 

تولید خودروسازان را با کاهش روبه رو خواهد کرد.

لغو طرح ترافيک مسافران را افزایش داد
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران با اشاره به اینکه طی هفته گذشته 
حدود ۵ میلیون مسافر از طریق مترو جابه جا شده اند،  گفت  لغو طرح ترافیک 
آمار مسافران را ۵ تا ۱۰درصد افزایش داده است. به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو« به نقل از فارس، فرنوش نوبخت مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو 
تهران  درباره آمار مسافران پایتخت با توجه به لغو طرح ترافیک اظهار داشت: 
آمار مسافران مترو با لغو طرح ترافیک نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه در برخی 
از خطوط ۵ تا ۱۰ درصد بیش��تر هم ش��ده اس��ت. وی گفت:  احتماالً شلوغی 
خیابان ه��ا و نارضایتی مردم از ترافیک در س��طح معابر یکی از دالیل افزایش 
مس��افران مترو به دلیل لغو طرح ترافیک است. مدیرعامل شرکت بهره برداری 
مترو تهران در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر شلوغ ترین خط مترو کدام 
خط است؟ گفت:  خط یک به دلیل قرار گرفتن در مسیر مراکز اداری، مالیاتی، 
بازار و دادگاه ها شلوغ ترین خط محسوب می شود و بعد از آن به ترتیب خطوط 
۲، 4 و ۳ شلوغ ترین خطوط مترو هستند. نوبخت بیان داشت: خلوت ترین خط 
مترو خط ۶ است و پیش بینی می کنیم با تکمیل شدن این خط آمار مسافران 
آن بیشتر ش��ود. وی گفت: طی هفته گذشته حدود ۵ میلیون مسافر با مترو 
تهران جابه جا شده اند که البته این آمار نسبت به قبل از شیوع کرونا که روزانه 

میانگین یک میلیون و ۸۵۰ هزار مسافر بود کاهش یافته است.

ای��ن روزها ارتباطات معنا داری بین قیمت خودرو و نرخ ارز مش��اهده 
می شود، به  طوری که فروشندگان خودرو با اطالع از نرخ ارز در هر روز 
ب��ه ارائه قیمت دلخواه خود به مش��تریان می پردازند از همین رو کالف 

سردرگم موجود بیش از پیش پیچیده شده است.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، نوس��انات در 
بازار خودرو در ماه های اخیر بس��یار زیاد بوده و شرایط به گونه ای شده 
که کارشناس��ان معتقدند هر چقدر خودرو از سوی خودروسازان تولید 
ش��ود، برای آن مش��تری وجود خواهد داشت و حتی با افزایش تولید و 

عرضه نیز آرامش به بازار برنمی گردد.
به اعتقاد کارشناس��ان، علت این موضوع عالوه بر تبدیل شدن خودرو 
ب��ه یک کاالی س��رمایه ای، ناش��ی از حجم زیاد س��رمایه ها و نقدینگی 
سرگردان موجود در سطح جامعه است؛ نقدینگی ای که وارد هر بازاری 

که شود می تواند سمت و سوی معامالت را تغییر دهد.
در ای��ن می��ان البت��ه رئی��س انجمن صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان معتقد است که اگر موضوع را به درستی ریشه یابی نکنیم، 
به جواب صحیح نمی رس��یم. محمدرضا نجفی من��ش تاکید کرد که در 
موضوع یادش��ده س��ه چرا و یک چگونه وج��ود دارد؛ اینکه چرا قیمت 
خودرو افسارگس��یخته رو به باال اس��ت؟ چرا اختالف قیمت کارخانه و 
بازار وجود دارد؟ چرا شورای رقابت در قیمت گذاری ها دخالت می کند؟ 

و اینکه چگونه باید این مشکالت حل شود؟

وی اف��زود: ش��ورای رقابت می خواهد خودروس��از محصول خود را به 
قیمت باال به مردم نفروش��د، اما نتیجه کار آش��فته شدن هرچه بیشتر 

بازار و اختالف فاحش بین قیمت های درب کارخانه و بازار است.
نجفی من��ش یادآور ش��د:  وقتی اختالف قیمت وجود داش��ته باش��د، 
همیش��ه انگیزه برای تقاضا هست، زیرا افراد به دنبال حفظ ارزش پول 
خود هستند، بر این اساس و برای حل مشکل و آرام کردن بازار خودرو 

باید اختالف قیمت موجود را از بین ببریم.
وی اظهار داش��ت: برای رفع اختالف قیمت موجود چند راهکار وجود 
دارد، بای��د قیمت را در حاش��یه ب��ازار تعیین کرد یا در بورس کش��ف 
قیمت کرد یا به خودروسازان بسپاریم تا برمبنای ارقام واقعی قطعات و 
تجهیزات را تعیین قیمت کنند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازان به دهه ۷۰ اشاره کرد که هرچند در آن زمان سالیانه تنها 
بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می شد، اما آشفته بازاری را 

شاهد نبودیم، دلیل آن نیز تعیین قیمت ها در حاشیه بازار بود.
وی تاکید کرد: بس��یاری از کااله��ا از جمله خودرو و مواد اولیه مورد 
نیاز خودروس��ازان و قطعه سازان از جمله فوالد، محصوالت پتروشیمی، 
مس، آلومینیوم و ... و حتی بسیاری هزینه ها ارتباطی با نرخ ارز ندارند، 

اما از آن تبعیت می کنند.
نجفی من��ش ادام��ه  داد: از آنجایی که کنترل، تنظی��م و رگوالتوری 
قیمت همه این کاالها دشوار است، بهترین راه در شرایط کنونی تعیین 

قیمت ها در حاش��یه بازار اس��ت و به این ترتیب، هجوم کاذب به بازار تا 
اندازه زیادی کاهش می یابد.

وی بیان  داش��ت:  راهکار دیگر رهایی از آش��فته بازار خودرو، افزایش 
تولید اس��ت. اگر قیمت ها درست ش��ود، خودروساز مطالبه قطعه ساز را 
به موقع بپردازد و قطعه س��از نیز بتواند ب��رای تهیه و تدارک مواد اولیه 
به موقع اقدام کرده و دس��تمزد کارگران را به موقع پرداخت کند، توان 

تولید تا سالیانه ۲ میلیون دستگاه نیز وجود دارد.
این مقام صنفی یادآوری  کرد: در سال ۹۰ تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار 
دس��تگاه خودرو نیز تولید ش��د، اما به زحمت به فروش می رفت و حتی 
برنامه های فروش اعتباری پیش بینی ش��د، این در حالی است که امروز 

تیراژ تولید به ارقامی به مراتب پایین تر رسیده است.
وی خاطرنش��ان  کرد:  پرداخت نشدن به موقع مطالبات، تامین نشدن 
ارز م��ورد نیاز و تعدیل نش��دن به موقع قیمت های خ��ودرو و قطعات، 
عوامل اصلی کاهش ش��مارگان تولید در سال های گذشته بوده که باید 

اصالح شود.
قيمت گذاری دستوری، بزرگ ترین مشکل خودروسازی

در این زمینه، اس��تاد گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت 
گفت: بزرگ ترین مش��کل بازار خودرو قیمت گذاری دستوری است و در 
صورتی که اجازه آزادس��ازی قیمت ها داده ش��ود، هجوم مشتریان برای 

خرید را شاهد نخواهیم بود.

راهکارهای کارشناسان برای رهایی از آشفته بازار خودرو

ف��والد و خ��ودرو، دو صنعت بنیادین در اقتص��اد جهانی و به  ویژه در 
اقتصاد ملی ایران هستند که هر تغییر یا رویدادی در یکی از آنها، باعث 
تحول در دیگری می شود بنابراین خودروسازی یکی از صنایع وابسته به 
فوالد محس��وب می شود. انواع فوالد به ویژه ورق های فوالدی مانند ورق 
روغنی به دلیل اس��تحکام باال، جزو مواد اولیه مهم در س��اخت خودرو 

بوده و صنعت خودرو به  شدت از نوسان بازار فوالد متأثر است.
فوالد؛ عضو کليدی در خودروسازی

براس��اس آمارهای انجمن جهانی فوالد، صنعت خودروس��ازی حدود 
۱۲درصد از کل فوالد تولیدش��ده در جهان را مصرف می کند. ش��رکت 
آرس��لورمیتال که به  عنوان غول تولید فوالد در جهان شناخته می شود، 
بزرگ ترین س��هم را در تأمی��ن فوالد موردنیاز خودروس��ازها دارد. این 
ش��رکت ح��دود ۱۶.۷ درص��د از ورق ه��ای فوالدی مث��ل ورق روغنی 
موردنیاز کارخانه های خودروسازی را در سال ۲۰۱4 تولید کرده است.

به  طور کلی یک دستگاه خودرو شامل انواع قطعات فوالدی است که 
در ساخت سقف ماشین، شاسی، چرخ ها، ترمزها، سیستم اگزوز، موتور، 
صفحات بدنه و س��تون درها از آنها استفاده می شود. حدود ۶۵درصد از 
وزن هر خودرو مربوط به قطعات فوالدی به کاررفته در آن اس��ت؛ مثاًل 
پراید، متش��کل از یک تن فوالد اس��ت. به طور متوسط برای ساخت هر 
دس��تگاه خودرو، ۹۰۰ کیلوگرم فوالد استفاده می شود. همچنین هزینه 
نهایی تمام شده تولید خودروها تابعی از قیمت انواع محصوالت فوالدی 
و تغیی��رات در بازار فوالد خارجی و داخلی اس��ت. عمده مصرف فوالد 

در خودروس��ازی به صورت ورق به خصوص ورق روغنی است، بنابراین 
نوس��انات قیمت فوالد به ویژه قیمت ورق روغنی به  شدت بازار خودرو 

را تحت تأثیر قرار می دهد.
از ط��رف دیگر انواع فوالد در مقایس��ه با فل��زات دیگر قیمت کمتری 
دارن��د اما دارای اس��تحکام و مقاومت باالیی در برابر ضربه هس��تند به 
همین دلیل استفاده از فوالد زیاد در خودروها به صرفه و ایمن تر است.

ورق روغنی در صنعت خودروسازی
مهم ترین محصوالت فوالدی مورداستفاده در خودروسازی، انواع ورق های 
فوالدی هستند. ورق روغنی هم جزو ورق های فوالدی و مواد اولیه پرکاربرد 
در تولید خودرو اس��ت؛ این ورق که در بازار با نام ورق س��رد هم شناخته 
می ش��ود، فوالدی مسطح متشکل از ورق های فوالدی  دارای ضخامت زیاد 
تولیدش��ده تحت روش نورد س��رد اس��ت. درواقع در تولید به روش نورد 
س��رد، ضخامت صفحه های فوالدی با فش��ار زیاد و تا دم��ای ۲۰۰ درجه 
س��انتی گراد در دمای اتاق کاسته می ش��ود. ورق روغنی با روش نورد سرد 
کیفیت باالیی داشته و از آن برای تهیه انواع ورق گالوانیزه استفاده می  شود. 
ورق های روغنی بس��ته به نوع آلیاژشان به سه نوع ورق های معمولی، نیمه 
کششی و کششی تقسیم می شوند که بزرگ ترین تولیدکننده های آنها در 
داخل کش��ور کارخانه های فوالد مبارکه، هفت الماس، فوالد غرب و فوالد 
درخش��انی هستند. همچنین ورق روغنی از کشورهایی مانند چین، هند، 
کره و قزاقس��تان وارد کشور می ش��ود بنابراین خریداران این محصول در 
همه صنایع می توانند ورق هایی با کیفیت و قیمت متفاوت خریداری کنند.

شوک به خودروسازها با جهش قيمت فوالد
از اواخ��ر س��ال ۹۸ هم زمان با رش��د قیم��ت ارز، بازار ف��والد دچار 
نوس��ان های شدیدی شد. عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان ایران در 
اس��فند ۹۸ با اشاره به رشد نرخ مواد اولیه فوالدی ها گفت: »نرخ فوالد 
افزایش داش��ته و از ۱،۷۰۰ تومان به ۶ هزار تومان رس��یده اس��ت. این 

افزایش نرخ نشان از افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی فوالد دارد.«
با تأثیر نرخ ارز بر محصوالت فوالدی، رشد قیمت محصوالت فوالدی 
در س��ال ۹۹ با ش��یب بیش��تری ادامه یافت و قیمت برخی محصوالت 
دو برابر ش��د. به این ترتیب م��واد اولیه فوالدی موردنیاز خودروس��ازی 
ازجمله ورق روغنی با نوس��ان روبه رو ش��د. در س��ایت آسرون )فروش 
آنالین آه��ن آالت(، قیمت ه��ر ورق روغنی با ضخام��ت یک میلی متر 
در اوای��ل تیرماه، ح��دود ۱۷،۵۰۰ تومان بود ک��ه در پانزدهم این ماه 
به ن��رخ حدودی ۱۸،۵۰۰ تومان رس��ید. تا پایان تی��ر نیز قیمت ورق 
روغنی با همان مش��خصات به ح��دود ۲۱،۷۰۰ تومان صعود کرده بود 
که افزای��ش قابل توجهی در بازه یک ماهه ب��ود. این جهش قیمت ورق 
روغنی در ش��رایطی است که نرخ ورق روغنی، نوسان کمتری نسبت به 
بقیه محصوالت فوالدی مانند میلگرد دارد. درنتیجه با افزایش بی سابقه 
قیمت محصوالت فوالدی و ورق های فوالدی، ش��وک بزرگی به صنعت 
خودروس��ازی وارد ش��د؛ زیرا با توجه به تناژ عظیم مصرف روزانه فوالد 
در س��اخت خودرو، حتی تغییر قیمت جزئی ه��م باعث افزایش هزینه 

تولید خودرو می شود.

تقریبا نیمی از جامعه از سوبس��ید بنزین اس��تفاده نمی کنند و حتی 
کس��انی که تعداد بیش��تری اتومبیل دارند یارانه بیش��تری هم دریافت 
می کنن��د. حمیدرضا صالح��ی در گفت وگو با ایلن��ا، درباره طرح جدید 
مجل��س مبنی بر تخصیص بنزین به فرد به جای خودرو اظهار داش��ت: 
اص��ل ای��ن موضوع که یاران��ه بنزین و بقیه حامل های ان��رژی به مردم 
نمی رس��د، حرف درس��تی اس��ت، متاس��فانه تقریبا نیمی از جامعه از 
سوبس��ید بنزین استفاده نمی کنند و حتی کس��انی که تعداد بیشتری 
اتومبیل دارند یارانه بیش��تری هم دریافت می کنند. وی افزود: در کنار 

تعدیل بحث یارانه بنزین که از رهگذر افزایش س��همیه و اعطای یارانه 
خواهد بود، باید دید آیا به سمت واقعی سازی قیمت هم حرکت خواهیم 

کرد یا خیر؟
رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه گفت: با واقعی سازی 
قیمت بنزین به س��مت ثبات و واقعی سازی رشد اقتصادی می رویم و از 

طرفی دولت هم در این مسئله ذی نفع خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر این سیاس��ت به درس��تی انجام شود، درآمد دولت 
ه��م از مح��ل یارانه ها باال م��ی رود و به جای اینک��ه از محل مالیات به 

مردم فشار وارد ش��ود، دولت می تواند از محل حامل های انرژی بخشی 
از درآمدهای خود را جبران کند. صالحی خاطرنشان کرد: سازوکار این 
طرح باید اندیشیده شود، اینکه در قالب کارت انرژی میزان مابه التفاوت 

واریز شود و یا اینکه بنزین به خانوار تعلق گیرد.
وی اص��ل طرح تخصی��ص بنزین به خانوار به ج��ای خودرو را مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: با این اقدام اقتصاد خانوار تحت تاثیر قرار می گیرد، 
اما باید جوانب کار دیده ش��ود و موضوع واقعی سازی قیمت هم مدنظر 

قرار گیرد.

آیا خودروی داخلی گران تر و بی کيفيت تر خواهد شد!

بنزین به حساب فرد واریز شود یا خودرو؟
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در حال حاضر ۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا به آلزایمر )دمانس( مبتال 
هستند و هر ساله ۱۰ میلیون مورد جدید به این عدد اضافه می شود. در 
کنار داروهایی که برای کنترل عالئم استفاده می شود، روش های درمانی 

و مراقبتی نیز بیشتر روی مشکالت فیزیکی 
س��المندان تمرکز کرده اند. در حالی که نیاز 
بیش��تری در زمینه مداخالت شناختی برای 
افراد مبتال به دمانس احس��اس می ش��ود. از 
طرف دیگر بسیاری از این افراد مدت زیادی را 
در خانه سپری می کنند و الزم است خدمات 
شخصی سازی شده و از راه دور دریافت کنند. 
بسیاری از کش��ورها در حال تشویق استفاده 
بیش��تر از فناوری برای حمای��ت از مراقبین، 
خانواده ه��ا و مرک��زی که به اف��راد مبتال به 
دمانس خدمات درمانی ارائه می دهند هستند. 
در حال حاضر تمرکز اصلی اس��تارت آپ های 
حوزه آلزایمر روی موارد گوناگونی اس��ت که 

می توان به زمینه های زیر اش��اره کرد. پیش بینی و تش��خیص زودهنگام 
مش��کالت ش��ناختی و آلزایمر یکی از این زمینه ها است. تشخیص انواع 
مختلف دمانس آسان نیس��ت و از ترکیب تفسیر اطالعات تصویربرداری 

مغزی، نمونه برداری و تس��ت های قلم کاغذی ممکن اس��ت. تش��خیص 
زودهنگام مشکالت شناختی می تواند در دریافت خدمات بهتر و خروجی 

بهتر درمان دارویی کمک کند.
 همچنی��ن می ت��وان ب��ه مراقبت ه��ای 
ش��ناختی به عنوان زمین��ه دیگر تحقیقات 
اشاره کرد. س��نجش کارکردهای شناختی 
به خصوص حافظه و تالش برای حفظ این 

کارکردهای شناختی حائز اهمیت است.
دس��تیار افراد مبتال ب��ه دمانس در منزل 
زمینه دیگر فعالیت اس��تارت آپ ها اس��ت. 
امکانات جدیدی مانند دس��تیارهای صوتی 
که در حال حاضر فناوری در اختیار افراد قرار 
داده است کمک می کند تا در انجام کارهای 
روزانه با مش��کالت کمتری روبه رو باش��ند.  
از موارد دیگر فعالیت اس��تارت آپ های دنیا 
در این زمینه می ت��وان به ایجاد لحظه های 
ش��اد و افزایش کیفیت زندگی اش��اره کرد. با بهبود ارتباطات، فعالیت ها، 
بهینه س��ازی محیط و فراهم آوردن آموزش و حمایت های الزم می توان 

شرایط بهتری را برای افراد مبتال به دمانس و مراقبین آنها ایجاد کرد.

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اس��تقبال 
اس��تاندار و جمعی از مس��ئوالن وارد استان کردستان شد. روز گذشته با 
حضور ستاری در این استان سه شتاب دهنده در حوزه های سالمت، بازی 

رایانه ای و محتوای دیجیتال در شهر سنندج 
افتتاح می شود. همچنین یک مرکز طراحی 
و ساخت بازی های رایانه ای در مریوان آغاز 
به کار می کند. افتتاح یک مرکز رشد و چند 
خط تولید محص��والت دانش بنیان از دیگر 
برنامه های این سفر است.  به گزارش مرکز 
ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، در سفر پیشین 
سورنا  ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری به استان کردستان برای تاسیس 
چند ش��تاب دهنده و مرکز رشد و نوآوری، 
حمایت های الزم اختص��اص یافت. در این 
س��فر نتیجه این پیگیری ها به بهره برداری 

می رس��د. افتتاح ش��تاب دهنده ژوری مانگ )نیکرو( از جمله برنامه های 
پیش بینی شده در این سفر است. در حال حاضر هشت تیم استارت آپی 
در این ش��تاب دهنده مس��تقر ش��ده اند و برای اس��تقرار ۲۵ تیم در این 

شتاب دهنده، ظرفیت سازی شده است. همچنین معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، در مراس��م آغاز به کار شتاب دهنده ژرفا حضور خواهد 
یافت. این ش��تاب دهنده به صورت اختصاص��ی در حوزه صنایع خالق و 
فرهنگی فعال است. در این سفر با حضور 
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری، 
شتاب دهنده ژین نیز فعالیت خود را آغاز 
می کن��د و فعالیت آن در حوزه س��المت 
اس��ت. بنیانگذاران این ش��تاب دهنده در 
تالش هس��تند تا این نهاد را به یک مرکز 
نوآوری تبدیل کنند. این مرکز از  ظرفیت 
اس��تقرار 4۰ فعال فناور برخوردار اس��ت. 
اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان نیز 
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری یک مرکز پلیمر و شیمی تاسیس 
کرده اند. هسته های دانشگاهی مستقر در 
این مرکز در ابتدای کار توانس��ته اند مواد 
اولی��ه تولید ضدیخ، ضدجوش، ضدخوردگی و م��واد ضدعفونی کننده را 
تولید کنند. این مرکز با حضور س��ورنا ستاری رئیس ستاد فرهنگ سازی 

اقتصاد دانش بنیان کشور، رسماً آغاز به کار خواهد کرد.

 3 شتاب دهنده و یک مرکز رشد در کردستان افتتاح می شودآیا فناوری می تواند سالمت افراد مبتال به آلزایمر را ارتقا دهد؟

دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، گفت ایران کشور محصور در تحریم ها 
ب��ه م��دد دانش بنیان ه��ا آنقدر خ��وب از پس تامی��ن تجهیزات 
و داروه��ای موردنی��از خود در ح��وزه مقابله با کرون��ا برآمد که 
می توان مدعی ش��د، تقریبا هیچ نیازی در کشور نبود که با توان 
دانش بنیانی تامین نش��ود. روزهای سخت و پرالتهابی که با تولید 

تجهیزات و فناوری های ایران ساخت در حال گذر است.
پروی��ز کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره به موفقیت 
ایران در تحقیقات و دس��تاوردهای ح��وزه کرونا، بیان کرد: ایران 
با تالش ش��رکت های دانش بنیان در تولید دانش فنی و س��اخت 
محصوالت و تجهیزات پیش��گیرانه، تش��خیصی و درمان بیماری 
کرونا، هم پای کش��ورهای پیش��رفته دنیا حرکت می کند. حرکت 
پرشتابی که تحمل روزهای سخت شیوع بیماری کرونا در کشور 
را آس��ان تر کرد و دغدغه های نظام بهداش��ت و درمان و مردم در 

این حوزه را کاهش داد.   
به گفته کرمی، مثال س��اخت دستگاه ونتیالتور، سی تی اسکن و 
انواع کیت های تش��خیصی، تولید مواد ضدعفونی کننده، ماسک، 
تب س��نج ها و س��وآپ نمونه گیری از جمله اقدامات ش��رکت های 
دانش بنیان در چند ماه گذش��ته است که به نتیجه رسیده و این 
محص��والت به بازار داخلی عرضه یا حتی ب��ازار بین المللی صادر 
شده است. همه این تجهیزات به صورت تولید داخل تامین شده 

است و هیچ نیازی به واردات این محصوالت نداریم.
 رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ادامه داد: اما در این میان، زیس��ت بوم فناوری 
و نوآوری به تامین این نیازها بسنده نکرد و گامی فراتر گذاشت. 
ورود ب��ه عرصه تحقیقات و پژوهش های علمی مبحثی بود که به 
دست جوانان ایرانی میسر شد. گاهی خبرهای خوشی هم از این 
حوزه به گوش می رس��د، اما هنوز همه این تحقیقات در س��کوت 

خبری و در محافل علمی پیش می رود.
کرم��ی همچنی��ن بیان ک��رد: تقریب��ا همه کش��ورها به حوزه 
تحقیقات علمی برای کشف منبع و شیوه درمان این بیماری ورود 
کرده اند و از گوشه و کنار دنیا هم هر از چندی اخباری مبنی بر 
کش��ف دارو و واکسن کرونا به گوش می رسد، اما مدتی بعد با به 
نتیجه نرسیدن این تحقیقات، به فراموشی سپرده می شوند. مثال 
چند روز پیش بود که روس��یه با قاطعیت اعالم کرد واکسن این 

بیماری را در کشورش تولید کرده است.
 جهان در انتظار نتایج تحقيقات

هرچند هنوز تایید رس��می از سوی س��ازمان بهداشت جهانی 
در این خصوص نداش��ته ایم و یا با چالش هایی در آن کش��ور در 
راس��تی آزمایی این واکسن روبه رو هستیم اما جهان منتظر نتایج 

این تحقیقات است.
 مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود: گاهی در 
رس��انه های خارجی اعالم می شود که تحقیقات این حوزه را آغاز 
کرده اس��ت. ایران هم در شرایط س��خت اقتصادی و تحریم ها و 
فقط با اتکا به توان داخلی توانسته هم پای این کشورها تحقیقات 
علمی خود را پیش ببرد. ایران از نظر تحقیقات علمی حوزه کرونا 
نه تنها از دیگر کشورها عقب نمانده است بلکه می توان ادعا کرد 

در برخی حوزه ها از آنها هم جلوتر هستیم.
به گفته کرمی، یک تیم علمی و فناوری بسیار قوی با مدیریت 
کمیته علمی کش��وری در خدمت مردم اس��ت که بتواند به موقع 
هم بیماری را درمان کند، هم واکسن برای آن طراحی کند و هم 
شیوه های تش��خیصی جدیدی را ارائه کند. ما در مورد تشخیص 

بیماری کرونا خوشبختانه به خودکفایی رسیده ایم.
دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در ادام��ه گفت: برخی از تحقیقات در 
راس��تای جلوگیری از تکثیر این ویروس در حال انجام هس��تند؛ 
همچنین محققان کش��ور در حال انجام تس��ت هایی روی برخی 

داروها در راستای ضدالتهابی و ویروسی هستند.
کرمی با اش��اره ب��ه اینکه تحقیقات در ح��وزه بیماری کرونا به 
یک��ی از مهم ترین دغدغه ه��ای این روزهای س��رآمدان علمی و 
متخصصان داخلی بدل ش��ده اس��ت، تاکید کرد: اگر این کار به 
نتیجه برس��د در کنار قرار دادن ایران در لیست کشورهای دارای 
درمان بیماری کرونا به نگرانی های مردم هم پاس��خی قابل قبول 

می دهد.
 وی همچنی��ن بی��ان کرد: باید ی��ادآوری کنم ک��ه هم اکنون 
ش��ش ش��رکت بزرگ دانش بنیان دارویی هم زمان روی واکسن 
کرونا مش��غول تحقیق و مطالعه هستند و برابر با اعالم مسئوالن 
وزارت بهداش��ت به نتایج امیدوارکننده ای هم در مراحل انسانی 
رسیده اند. ما در ایران هم روی راستی آزمایی و کار بالینی واکسن 
کرونا مطالعات بیش��ماری انجام داده ای��م و هم روی اعالم اینکه 
برخ��ی داروها هیچ اثر خاصی روی کرونا نداش��ته اند. زیرا هر رد 
و قبولی باید ب��ر پایه پژوهش و مطالعات علمی و کارآزمایی های 
بالین انجام ش��ود، اما مهم دانش��ی اس��ت که در این میان برای 

کشور حادث شده است.
 باور به داشته های علمی خودمان

رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری باور توانمندی های داخل��ی را مهم ترین عامل 
ش��تاب دهی به روند تحقیقات دانس��ت و گف��ت: اینکه جامعه به 
این یقین برس��د که دانش��مندان ایرانی توانمندند و به خوبی از 
پس تامین نیازهای کش��ور برمی آیند باید به همه جامعه تسری 
یاب��د. همانطور که تاکنون ثابت کرده ان��د هیچ کدام از تجهیزات 
موردنی��از این حوزه به واردات نیاز ن��دارد و ظرفیت های علمی و 

دانشی جوانان مان برای پاسخ گویی به این نیازها کافی است.
کرم��ی همچنین بیان ک��رد: چندی پیش اع��الم کرده بود در 
دانش��گاه تهران تعدادی کارگروه علم��ی و فناوری در حوزه های 
مختل��ف درمان، واکس��ن، تس��ت و داده کاوی در زمینه کرونا و 
اس��تفاده از هوش مصنوعی تشکیل شده است. این کارگروه ها در 
طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و برخی نهادهای 

درگیر همکاری می کنند.
دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معتقد است که 
بازیگران این حوزه باید بدانند تهیه دارو و واکس��ن کرونا موضوع 
پیچیده ای اس��ت ک��ه تنها یک بخش نمی توان��د آن را به نتیجه 
برس��اند. ای��ن کار ب��زرگ و پیچی��ده علمی به ی��ک همکاری و 
هم افزایی دانش��ی و حمایتی نیاز دارد تا بتواند کشور و حتی دنیا 

را از عواید این تحقیقات و نتایج بهره مند کند.

»راس�ل کرش« ک�ه تحقيقاتش در زمين�ه تصویربرداری دیجيت�ال را در دهه 50ميالدی 
آغاز کرد، در س�ن 91 سالگی درگذش�ت. مجموعه مطالعات و گستره تالش های او منجر به 
س�اخت اولين عکس اسکن شده دیجيتالی و خلق »پيکس�ل« شد. به گزارش دیجياتو، او 
که در سال 1929 در منهتن آمریکا به دنيا آمد، در سنين جوانی در دانشگاه های نيویورک، 
هاروارد و MIT مشغول تحصيل و در نهایت نيز در موسسه ملی علوم و تکنولوژی ایاالت 
متح�ده مش�غول به کار ش�د و تقریبا مابقی عمرش را ب�ه مطالعات و تحقيق�ات در زمينه 
فناوری پرداخت. با وجود اینکه او حدود 50 سال از عمرش را صرف تحقيقات و آزمایشات 
تکنولوژی�ک گوناگون کرد، بدون ش�ک مهم ترین اقدامش توليد اولي�ن عکس دیجيتالی 

اسکن شده )دهه ها قبل از ساخت اولين دوربين دیجيتال( در سال 1957 و خلق آن چيزی 
که حاال با عباراتی مانند »پيکسل« و »مگاپيکسل« می شناسيم بوده است.

او در واقع کارتریج جوهری گردان در یک تکثيرکننده عکس طراحی کرد که می توانست 
بازتاب نور را از روی عکس داخل دس�تگاه احس�اس کند. ب�ا اندازه گيری بازتاب هر بخش 
از تصویر که به مربع های متعدد تقس�يم بندی ش�ده بود )پيکس�ل(، ماشين نتيجه را ضبط 
می کرد و به ثَبات دیجيتالی ارس�ال می نمود. سيس�تم هم اسکن های متعدد هر پيکسل را 
کنار یکدیگر و به صورت پيوسته ذخيره می کرد تا در نهایت عکسی دیجيتالی و البته سياه 
س�فيد ش�کل بگيرد. به همين ترتيب عکس اولين فرزند کرش ب�ا در کنار هم قرار گرفتن 

مشاور معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری:

یافته های دانشمندان ایرانی در حوزه کرونا اميدوارکننده است

»راسل کرش« خالق پیکسل و اولین اسکنر عکس دیجیتال در سن ۹۱ سالگی درگذشت

دریچــه

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از نخستین روزهای شیوع کرونا 
در کش��ور دست به کار شد تا پاسخی برای تامین نیازهای روزانه مردم بیابد؛ 
نیازهایی که پیش از این به صورت حضوری تامین می شد، اما خطرات واگیری 
کرون��ا ارائه آنها را به ش��کل آنالین و مجازی تغیی��ر داد.  در این روزهایی که 
بسیاری از کسب وکارها در دنیا روندی نزولی دارند و اوضاع شان خوب نیست، 
بازار خدمات آنالین داغ ش��ده است؛ خدماتی که با استفاده از زیرساخت های 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات رون��ق گرفته اند و میزان حضور مردم در جامعه 
را کاه��ش داده ان��د. کرونا این بیماری موذی و کش��نده آمد تا همه معادالت 
جهانی را به هم بریزد. معادالتی از جنس سیاس��ی و اقتصادی تا آموزش��ی و 
نحوه زندگی روزمره مردم. با آمدن کرونا همه کش��ورها مدل های جدیدی از 
مدیریت را تجربه کردند. مثال آموزش آنالین و مجازی ش��یوه ای بود که برای 

نخستین بار در بسیاری از کشورها تجربه شد.

کرونا 600 مجموعه آنالین را فعال کرد

یکشنبه
26 مرداد 1399

شماره 1604
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یک چالش نوآوری با هدف بهبود کیفیت تایرهای داخلی با توس��عه 
راهکارهای��ی مبتنی بر فناوری نانو برگزار می ش��ود ت��ا تایر به عنوان 
بخشی مهم از خودرو با توانمندی نیروی انسانی در کشور تولید شود.

ش��رکت بارز با همکاری س��تاد توس��عه 
فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری این چال��ش ن��وآوری را برگزار 
می کند؛ چالش��ی ک��ه به دنب��ال ارائه یک 
راهکار فناورانه برای حل یکی از مش��کالت 
صنعت اس��ت. این چالش نوآوری به  دنبال 
توس��عه راهکارهایی مبتنی ب��ر فناوری نانو 
با هدف کاهش مقاومت غلتش��ی و افزایش 

قدرت چنگ زنی خیس تایر خودرو است.
»دستیابی به مقاومت غلتشی رده A توأم 
با چنگ زنی خیس رده A و حفظ حداکثری 
مقاومت س��ایش رویه تایرTBR« عنوان این 
چالش نوآوری است که در آن از عالقه  مندان 

و فعاالن حوزه نانو دعوت ش��ده است، طرح ها و ایده های فناورانه خود را 
برای ارتقای این حوزه ارائه دهند. ش��رکت های دانش بنیان، دانشجویان و 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و سایر پژوهشگران و فناوران 

برای ارس��ال طرح خود تا ۱۰ ش��هریور ماه سال جاری مهلت دارند. پس 
از آن نیز داوری آغاز می شود. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر به 
سایت چالش های فناوری و نوآوری نانو مراجعه کنند. اهمیت برگزاری این 
چالش نیز در داخلی س��ازی تایرها به عنوان 
یکی از اجزای مهم در خودرو اس��ت. تایرها 
کامپوزیت هایی مهندس��ی هستند که برای 
س��اختن آنها از بیش از ۱۵ آمیزه  الستیکی 
اس��تفاده می ش��ود و باید در طراحی آن از 
دانش و مهندسی ویژه ای بهره گرفت. نقش 
تایر در خودرو بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا 
تمام نیروها و گش��تاورهای بین سطح جاده 
و خودرو ابتدا به تایر وارد می ش��وند. توانایی 
تایر در انتقال نیروهای وارد بر آن تأثیر قابل 
توجهی در ایمن��ی، فرمان پذیری و راحتی 
خودرو  دارد. در واقع، انرژی موتور خودرو به 
تایرها منتقل می ش��ود و آنها را می چرخاند. 
سپس گشتاور ایجادشده، خودرو را به جلو می راند. مقاومت غلتشی تایر 
یکی از ریش��ه های اتالف انرژی در خودرو و ب��ه تبع آن، کاهش بازدهی 

سوخت است.

س��تاد اجرایی بیست  و شش��مین نمایش��گاه الکامپ اعالم کرد با 
توج��ه به ش��یوع مجدد ویروس کرونا و نگرانی های��ی که در مورد به 
خطر افتادن س��المت شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان وجود دارد، 

تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ به ماه های 
پایانی سال جاری موکول می شود.

به گزارش دیجیاتو، ستاد اجرایی بیست 
و شش��مین نمایشگاه الکامپ، از »استقبال 
اس��تارت آپ ها و  دلگرم کننده ش��رکت ها، 
سازمان های دولتی« تش��کر کرده و گفته 
که این اس��تقبال منجر به پیش ثبت نامی 
ب��رای بی��ش از ۳۰ ه��زار مترمربع فضای 
نمایش��گاهی و ۷۰۰ ش��رکت کننده ش��د. 
حال این ستاد اعالم کرده که نمایشگاه در 

روزهای پایانی سال برگزار می شود.
ستاد اجرایی بیست و ششمین نمایشگاه 
الکام��پ در بیانی��ه رس��می ک��ه پیرامون 

این خبر منتش��ر ک��رده از فعالین ح��وزه فن��اوری و اطالعات برای 
این تعویق پوزش خواس��ته اس��ت. در پایان این بیانی��ه درباره زمان 
برگزاری نمایش��گاه اطالع رسانی شده است: »س��تاد اجرایی الکامپ 

با پایش ش��رایط، اولویت خ��ود را برگزاری نمایش��گاه با ایمن ترین 
روش ه��ای ممکن اعالم و زم��ان جدید و نحوه برگ��زاری به محض 
آماده ش��دن به اطالع عالقه مندان توس��عه فض��ای فناوری اطالعات 
ایران خواهد رس��ید.« الکامپ بیس��ت  و 
شش��م، براس��اس برنامه ریزی ها قرار بود 
در ابت��دای امر اواخر تیرماه س��ال جاری 
برگزار شود. شیوع کرونا اما باعث شد که 
در اردیبهشت ماه اعالم شود که برگزاری 
این رویداد به اواخر تابس��تان یعنی  ۲۸ 
تا ۳۱ ش��هریور موکول شده است؛ زمانی 
که حاال با ش��یوع جدید م��وج کرونا در 
کش��ور بار دیگر به زمانی نامعلوم تمدید 

شده است.
این اتفاق برای بس��یاری از رویدادها و 
نمایش��گاه ها و فس��تیوال های جهانی رخ 
داده و تقریبا برپایی تمامی نمایشگاه های 
مهم یا به زمان نامعلومی موکول ش��ده اند یا به صورت آنالین برگزار 
ش��ده اند. البته به نظر می رس��د برگزارکنن��دگان الکامپ چندان به 

برپایی آنالین این رویداد اعتقاد ندارند. 

نمایشگاه الکامپ در ماه های پایانی سال برگزار می شودفعاالن حوزه نانو برای بهبود کيفيت تایرهای »ایران ساخت« فراخوانده شدند

کیارش فرتاش: عضو هیأت علمی دانش��گاه ش��هید بهشتی و مشاور 
معاون��ت سیاس��ت گذاری و توس��عه معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری: فناوری و نوآوری و سیاس��ت های حمایت از توسعه فناوری 
و نوآوری، می تواند پاس��خی موثر در غلبه بر بحران ها باش��د. اقدامات 
کوتاه مدت یا بلندمدتی که می تواند کش��ور را در مس��یر حل چالش ها 
و ایج��اد فرصت های��ی از دل تهدید ه��ا همراه��ی کند، همان مس��یر 
ریل گذاری سیاس��تی است که به تغییر در روند و ارائه تصویری روشن 

از آینده پیش رو منجر می شود.
بحران ه��ا ش��کل ایس��تا و ثاب��ت نداش��ته و در طول زمان��ه دچار 
دگردیس��ی هایی می ش��وند. برای ایس��تادگی در برابر این مش��کالت، 
برنامه ریزی های��ی نیاز اس��ت که ب��ه حرکت چرخ های کش��ور تداوم 
ببخش��د. بحران اخیر کرونا و همه گی��ری جهانی یک درس مهم برای 
دنی��ا برای درک اهمیت نوآوری اس��ت. اینکه جامع��ه جهانی و حتی 
کش��ورهای توسعه یافته با وجود پیشرفت های علمی و فناورانه در برابر 
یک ویروس دچار چالش های جدی ش��ده اند، تجربه های گران بهایی را 
درخصوص لزوم توجه به نوآوری و شکل دهی به زیست بوم نوآوری در 

سطح ملی به همراه داشته است.
وجود یک زیست بوم مساعد نوآوری که بتواند با مشارکت ذی نفعان 
نوآوری و ش��کل دهی آن توس��ط دولت، پادتنی برای اقتصاد کشور و 
پیش��ران جهش تولید، رونق اقتصادی و فناورانه باش��د الزامی اس��ت. 
این امر باید در تعامل مس��تمر و فعال بین سیاست گذاران، کارآفرینان 
سیاستی، استارت آپ ها و شرکت های بزرگ امکان تحقق داشته باشد.

وج��ود سیاس��ت ها و راهبردهایی ک��ه در گردنه ه��ای صعب العبور 
اقتصادی به اس��تارت آپ ها و ش��رکت های بزرگ کمک نماید، از جمه 
نقش ه��ای کلیدی دولت ها محس��وب می ش��ود. عبور از این ش��رایط 
س��خت که امروز به واس��طه تحریم های ظالمانه آمریکا و نیز ش��یوع 
بحران کرونا در کش��ور با آن مواجه هستیم، ضرورت شکل  دهی و بلوغ 
زیس��ت بوم نوآوری را در کش��ور گوش��زد می نماید. در این زیست بوم، 
شرکت های دانش بنیان، اس��تارت آپ ها و شرکت های خالق با ماهیت 
پویای خود، برای غلبه بر بحران ها توانایی واکنش س��ریع برای یافتن 
راه حل ه��ای فناوری و نوآورانه را دارن��د و از این حیث به مثابه پادتن 
در اقتصاد کش��ور ایفای نقش می کنند. این نقش را امروز در عملکرد 
ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ سازنده کاالها و خدمات مرتبط 
با تشخیص و درمان کرونا در کاالهای ساده ای مثل ماسک تا تجهیزات 
پیچیده ای نظیر ونتیالتور مش��اهده می  کنیم. در تحقق این مس��یر و 
ش��کل گیری زیس��ت بومی بالغ و توانمند در توس��عه نوآوری، در کنار 
ش��رکت های دانش بنیان و خالق در قلب اکوسیس��تم همه ذی نفعان 
از جمل��ه نهاده��ای سیاس��ت گذار و تنظیم گ��ر، نهاده��ای عمومی و 
دس��تگاه های اجرایی، نهادهای تامین مالی، نهادهای واس��ط عرضه و 
تقاضای محص��والت و خدمات دانش بنیان، نهاده��ای آموزش عالی و 
پژوهش��ی، نهادهای حام��ی و تقویت کننده دارای نق��ش بوده و برای 
اینکه شاهد سر برآوردن جوانه های ثمربخش پیشرفت و ارزش افزوده 
حاصل از نوآوری باش��یم، به مش��ارکت و نقش آفرینی فعال همه آنها 

نیازمند هستیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در س��فر به اس��تان کردستان، 
ضمن اش��اره به وجود منابع انس��انی و پیش��ینه تاریخی غنی این استان 
گفت زیرساخت های نوآوری در کردستان نیازمند توسعه و تقویت بیشتر 
اس��ت. وی صنایع خالق و فرهنگی را یکی از محورهای توس��عه در این 

استان برشمرد.
سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ابتدای سفر 
به کردس��تان در گفت وگو با خبرنگاران گفت: پیش از این در س��فرهای 
قبلی به استان مصوباتی تصویب شد. پس برای اطمینان از اجرایی شدن 
این مصوبات و توس��عه زیرس��اخت ها، یک بار دیگر مهمان مردم شریف 
اس��تان کردستان ش��دیم. این اس��تان از ظرفیت ها و منابع بسیار خوبی 
برخوردار است و می توان از این منابع در راستای توسعه زیست بوم فناوری 
و نوآوری استان استفاده کرد.  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
ادامه گفت: پارک علم و فناوری استان کردستان تا به حال توانسته است 
موفقیت های قابل توجهی کسب کند. با این حال اهداف محقق شده پارک 
با ظرفیت های اس��تان فاصله دارد. به همین دلیل زیرساخت ها و امکانات 
پارک علم و فناوری اس��تان کردس��تان نیازمند تقویت و توس��عه بیشتر 
است. سرمایه گذاری در زیرساخت های پارک علم و فناوری و دیگر اجزای 
زیس��ت بوم نوآوری استان کردس��تان، از جمله اهدافی است که معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری در این خطه از کشور دنبال می کند.
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان در ادامه با اشاره به اهمیت 
توس��عه متوازن فناوری در سراسر استان، افزود: توسعه زیست بوم مبتنی 
بر اقتصاد دانش بنیان نباید تنها محدود به مرکز اس��تان باشد، باید تالش 
کرد تا دیگر ش��هرهای استان کردستان نیز زیر چتر پارک علم و فناوری 
استان قرار گیرند و آنها نیز بتوانند هم راستا با مرکز استان رشد کنند و از 

زیرساخت های الزم برای توسعه و نوآوری برخوردار شوند.
ستاری همچنین گفت: زمانی که از ظرفیت ها و منابع استان کردستان 
صحبت  می ش��ود، پیش از هر چیز به منابع انسانی درخور و قوی استان 
اش��اره داریم. این اس��تان عالوه بر اینکه از منابع انسانی خوبی برخوردار 
است، دارای یک پیشینه تاریخی قابل توجه نیز هست. همچنین فرهنگ 
کارآفرینی در این استان ریشه دار شده است و مردم این استان با کارآفرینی 

و فرهنگ تالش و کسب و کار بیگانه نیستند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه افزود: یکی از محورهایی 
که می تواند موجب رش��د و توسعه قابل توجه استان شود و ارزش افزوده 
اقتصادی مناس��بی به همراه داشته باشد، صنایع خالق و فرهنگی است. 
برخی مناطق کشور از آمادگی بیشتری برای استقرار و توسعه شرکت ها 
و صنایع خالق برخوردار هس��تند و اس��تان کردس��تان نی��ز یکی از این 
مناطق اس��ت. با توجه به غنای فرهنگی و وجود زیرساخت های فرهنگی 
و فناورانه الزم در اس��تان کردس��تان، صنایع خ��الق می تواند به یکی از 
قطب های اصلی اقتصادی در اس��تان تبدیل شود. با توجه به وجود تعداد 
قابل توجهی از فارغ التحصیالن دانشگاهی در استان کردستان، نیروهای 
جوان و تحصیلکرده می تواند جذب صنایع خالق و فرهنگی شوند. تاسیس 
تیم های خالق در دانشگاه ها و پارک علم و فناوری و دیگر مراکز نوآوری 
در استان، می تواند به یکی از محورهای کارآفرینی در استان تبدیل شود.

 به گفته س��تاری، براساس این راهبردها با مسئوالن استانی و مدیران 
مراکز نوآوری در استان، گفت وگو خواهیم کرد و حتماً تصمیمات مقتضی 
در این زمینه اتخاذ خواهد شد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نیز آمادگی کامل دارد تا از هر نوع فعالیت نوآورانه و کارآفرینی مبتنی بر 

فناوری در استان حمایت کند.

 ستاری: صنایع  خالق یکی از محورهای توسعه در کردستان است

اسکن شده )دهه ها قبل از ساخت اولين دوربين دیجيتال( در سال 1957 و خلق آن چيزی 
که حاال با عباراتی مانند »پيکسل« و »مگاپيکسل« می شناسيم بوده است.

او در واقع کارتریج جوهری گردان در یک تکثيرکننده عکس طراحی کرد که می توانست 
بازتاب نور را از روی عکس داخل دس�تگاه احس�اس کند. ب�ا اندازه گيری بازتاب هر بخش 
از تصویر که به مربع های متعدد تقس�يم بندی ش�ده بود )پيکس�ل(، ماشين نتيجه را ضبط 
می کرد و به ثَبات دیجيتالی ارس�ال می نمود. سيس�تم هم اسکن های متعدد هر پيکسل را 
کنار یکدیگر و به صورت پيوسته ذخيره می کرد تا در نهایت عکسی دیجيتالی و البته سياه 
س�فيد ش�کل بگيرد. به همين ترتيب عکس اولين فرزند کرش ب�ا در کنار هم قرار گرفتن 

بيش�تر از 32 هزار اسکن توليد شد. این یعنی تقریبا رزولوشن 179 در 179 پيکسل )البته 
تا سال ها بعد از این رخداد از عبارت پيکسل استفاده نمی شد(. بعد از گذشت 60سال این 

عکس هنوز هم کم و بيش باکيفيت به نظر می رسد.
این دس�تاورد بعده�ا به طراحی روش ها، الگوریتم ه�ا و تکنيک های متعددی جهت ثبت 
دیجيتالی تصاویر منجر ش�د و عمال آینده علوم کامپيوتری را شکل داد. کرش کار خودش 
را با روی آوردن به فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی ادامه داد و حتی تا آخرین روزهای 
عمرش نيز دس�ت از تحقيقات نکش�يد. یکی از ایده های هميش�گی او این بود که بتوان با 

جای دادن پيکسل های بيشتر در رزولوشن های پایين تر، کيفيت تصاویر را ارتقا داد.

پادتنی اثربخش برای شکست بحران ها

»راسل کرش« خالق پیکسل و اولین اسکنر عکس دیجیتال در سن ۹۱ سالگی درگذشت

یادداشـت

ش��یائومی روز ۱۱ آگوس��ت )۲۱ مرداد( در مراسم دهمین سالگرد تاسیس 
خود از محصوالت مختلفی از جمله یک تلویزیون کامال ش��فاف رونمایی کرد. 
همچنین در این مراس��م »لی جون« مدیر ارش��د اجرایی شیائومی اعالم کرد 
یک کارخانه هوش��مند در پکن فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت. در حقیقت 
موبایل »می ۱۰ اولترا« که به تازگی رونمایی ش��ده در این کارخانه هوشمند 

ساخته می شود.
به گزارش مهر، البته جون در س��ال ۲۰۱۹ فاش کرد ش��یائومی مش��غول 
ساخت یک کارخانه هوش��مند است که با فناوری ۵G و هوش مصنوعی کار 

می کند.

آغاز به کار کارخانه هوشمند و خودکار 
شيائومی



بدون شک فروش، مهم ترین بخش هر شرکت محسوب می شود که 
در این رابطه فروش اینترنتی، اهمیت به مراتب باالتری را دارد. علت 
این امر نیز به این خاطر اس��ت که به صورت میانگین افراد حدود سه 
س��اعت از زمان خود را در اینترنت س��پری می کنند. همچنین هزینه 
پایین تر آن در مقایس��ه ب��ا روش هایی نظیر تبلیغ��ات در تلویزیون و 
بیلبورد، باعث ش��ده اس��ت تا کامال مقرون به صرفه نیز باشد. درواقع 
هر برندی حتی با بودجه های بسیار اندک می تواند در این رابطه اقدام 
نماید. در این راستا سوالی که مطرح است این است که مطمئن ترین 
راهکارها برای افزایش فروش اینترنتی کدامند؟ در ادامه ش��ش مورد 

از آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-همکاری با اینفلوئنسرها 

با توجه به این امر که اینفلوئنسرها در مرکز توجهات در شبکه های 
اجتماع��ی قرار دارند، همکاری با آنها بدون ش��ک باعث افزایش نرخ 
فروش شما خواهد شد. در این راستا فراموش نکنید که بهتر است که 
تبلیغ شما، غیرمستقیم باشد. این امر تاثیر به مراتب باالتری را خواهد 
داش��ت. برای مثال به جای این امر که از یک اینفلوئنس��ر بخواهید تا 
جمالت��ی را در رابط��ه با برند ش��ما مطرح نمای��د، از وی بخواهید تا 
محصول شما را در جدیدترین پست خود قرار دهد. برای مثال یکی از 
هوشمندانه ترین اقداماتی که تا به امروز انجام شده است، از سوی برند 
اسنو هاوک است که در زمینه تولید لوازم کوهنوردی فعالیت داشته و 
از یک اینفلوئنسر سفر خواسته است تا در گشت و گذار آتی خود، از 
محصوالت این ش��رکت استفاده نماید. در این روش اگرچه به صورت 
مس��تقیم ف��رد اقدام به تبلی��غ نمی کند، با این ح��ال تاثیر به مراتب 
بیش��تری را خواهد داشت. همچنین بهتر است که به دنبال همکاری 
طوالنی مدت باش��ید. این امر باعث می ش��ود تا چهره یک اینفلوئنسر 

با برند شما پیوند خورده و باالترین سطح نتایج را به دست آورید. 
2-ایجاد برند شخصی

هر یک از افراد حاضر در تیم شرکت می تواند خود اقداماتی را انجام 

دهد و به ش��هرتی در شبکه ها دس��ت پیدا کند. برای مثال آشپز یک 
رستوران در صورتی که بتواند برند شخصی و شهرتی را به دست آورد، 
در نهای��ت نام برندی که برای آن فعالی��ت می کند نیز مطرح خواهد 
ش��د. به همین خاطر توصیه می ش��ود که حتی مدیر شرکت، در این 
زمینه فعال بوده و در تالش برای مطرح کردن خود نیز باشند. درواقع 

نباید تمامی تمرکز شما صرفا به برند محدود شود. 
3-آموزش به جای فروش مستقيم 

اقدام بس��یار رایج صفحات تجاری در شبکه های اجتماعی مختلف 
ب��ه این صورت اس��ت که تصویری از محصول را ق��رار داده و قیمت 
آن را ذک��ر می کنند. با این حال این امر چندان هوش��مندانه نبوده 
و مخاط��ب را به خرید متمایل نخواهد کرد. درواقع این اس��تراتژی 
صرفا در رابطه با محصوالت بس��یار خاص، تا حدودی کاربرد خواهد 
داش��ت. تحت این شرایط ضروری است تا به دنبال تولید محتواهای 
آموزش��ی باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا در مخاطب ایجاد نیاز 
ش��ود. تحت این شرایط فروش ش��ما تضمین شده خواهد بود. برای 
درک بهتر این موضوع، توصیه می شود که فیلم گرگ وال استریت را 
مش��اهده کنید. در صحنه پایانی این فیلم، شخصیت اصلی در سالن 
سخنرانی خود از افراد می خواهد که یک خودکار را به وی بفروشند. 
اس��تراتژی تمامی افراد این است که از محصول تعریف کرده و حتی 
در ای��ن رابطه ادعاهای دروغینی را نی��ز مطرح می کنند. این امر در 
حالی اس��ت که شیوه درس��ت، به این صورت است که در فرد ایجاد 
نیاز نمایید و پس از آن محصول خود را معرفی کنید. در این رابطه 
ش��ما نیز باید ابتدا با پست های آموزشی، آمادگی ذهنی الزم جهت 
خری��د را در مش��تری ایجاد نمایید تا به خوب��ی پذیرای محصوالت 
ش��ما باش��ند. تحت این شرایط اگر بس��یار خوب عمل کرده باشید، 
حتی دیگر نیازی به فروش مستقیم نخواهد بود و افراد خود به شما 

مراجعه می کنند. 
4-ارزش سازی 

آی��ا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید ک��ه چه دلیلی وجود دارد 
که یک نفر از ش��ما خریدی را انجام دهد؟ بدون ش��ک در این رابطه 
وجود ارزش باعث ایجاد مزیت رقابتی خواهد شد. برای مثال حمایت 

از محیط زیس��ت، می تواند یک گزینه کامال مناسب باشد، با این حال 
برای موفقیت در س��طوح باال، شما به چند ارزش نیاز خواهید داشت. 
برای س��نجش میزان موفقیت خود در این زمینه تنها کافی است که 
همواره از خود سوال نمایید که چه دلیلی وجود دارد که افراد از شما 
خریدی نمایند؟ و آیا شما در جایگاه مشتری حاضر به انتخاب برندی 
که تاس��یس کرده اید، خواهید بود؟ بدون ش��ک اگر پاسخ به این دو 
س��وال مثبت باشد، وضعیت ش��ما مطلوب است. با این حال فراموش 

نکنید که همواره امکان بهتر شدن نیز وجود دارد.
5-ساده سازی فرآیند خرید 

از دیگر اقداماتی که باید انجام دهید این اس��ت که خرید خود را تا 
حد امکان س��اده نمایید. در کنار این اصل ضروری اس��ت تا تنوع در 
ش��یوه پرداخت را نیز مورد توجه قرار دهید. برای مثال بس��یار بعید 
اس��ت که افراد قبل از دریافت محصول، هزینه ای را پرداخت نمایند. 
به همین خاطر اصرار ش��ما ب��ه پرداخت اینترنتی، می تواند ش��انس 
فروش بیش��تر را کاهش ده��د. همچنین خصوصا در رابطه با مواردی 
که پرهزینه هس��تند، امکان خرید اقساطی، از جمله مواردی است که 

بسیار ضروری خواهد بود. 
6-تمرکز بر روی مشتری حال حاضر

در نهایت نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که 
ش��ما باید به جای فراموش کردن مش��تریان فعلی و تالش برای پیدا 
کردن موارد بیشتر، تمرکز اصلی خود را بر روی افرادی قرار دهید که 
تجربه خرید از شما را دارند. این افراد می توانند بهترین مبلغ های برند 
شما باشند. در این راستا شما می توانید از آنها استفاده های به مراتب 
بیشتری داشته و رابطه ای فراتر از یک ارتباط اقتصادی را شکل دهید. 
برای مثال در حال حاضر بس��یاری از برندها از محتواهای تولیدشده 
مخاطبین خود اس��تفاده می کنند. برای ایج��اد انگیزه جهت افزایش 
حجم اقدامات مش��تریان، می توانید مس��ابقاتی را تعیین کرده و برای 
آنها جوایزی را نیز مشخص نمایید. در نهایت به هر میزان که لحظات 
جذاب تری را برای مشتریان خود رقم بزنید، شانس وفادار ماندن آنها 

به برند نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
tweakyourbiz.com :منبع

یکی از موارد مشترک در تمامی شبکه های اجتماعی حال حاضر، قابلیت 
الیک اس��ت. درواقع تمامی صفحات به این بخش توجه ویژه ای داش��ته و 
به اصلی ترین معیار س��نجش موفقیت تبدیل شده اس��ت، با این حال آیا 
وجود چنین بخش��ی یک مزیت محسوب می ش��ود؟ درواقع اگرچه برخی 
از ش��بکه ها نظیر اینستاگرام، از مدت ها قبل اعالم کردند که این قابلیت را 
حذف خواهند کرد، با این حال هنوز ش��اهد تداوم موضوع هستیم. همین 
امر نیز باعث ش��ده اس��ت تا بار دیگر به این موضوع بپردازیم. درواقع حتی 
برای صفحات تجاری نیز بسیار مهم است که این بخش حذف شود. درواقع 

توجه بیش از حد به این بخش باعث شده است تا تمامی برندها، به دنبال 
اقداماتی نظیر خرید الیک و فالوور باش��ند. همچنین سیاست های آنها به 
نحوی است که مخاطب را مجبور به الیک کردن می کند. این امر در حالی 
است که صرفا دیده شدن مطالب باید مورد توجه باشد. درواقع شبکه های 
اجتماعی باید به سمت عدالت بیشتر سوق داده شود. درواقع در حال حاضر 
رس��یدن به مخاطبین باال برای افراد عادی، بسیار سخت است. درواقع هر 
شبکه باید از این قابلیت برخوردار باشد که افراد با فعالیت حرفه ای، امکان 
رشد باال را داشته باشند. این مسئله تا حدودی صرفا در تیک تاک مشاهده 
می شود. در این راستا با حذف الیک، مخاطب تمایل بیشتری را برای دنبال 
کردن یک صفحه خواهد داشت. در این رابطه تنها کافی است تا به بخش 
اس��توری نگاه بیندازید که میزان مشاهده افراد بسیار باال است. علت اصل 

این موضوع نیز نبود امکان الیک است. این امر کمک خواهد کرد تا هر فرد، 
صرفا به دنبال بهبود کیفیت صفحه خود باشد و دیگر شاهد اقدامات عجیب 
برای باال بردن تعداد الیک ها نباشیم. در این رابطه حتی بهتر است که تعداد 
دنبال کنندگان نیز مخفی بماند. این امر از نظر حفظ حریم شخصی افراد نیز 
مهم خواهد بود. با این اقدام، تمامی افراد در یک سطح قرار خواهند داشت 
و معیار دنبال کردن، صرفا کیفیت کار خواهد بود. نکته دیگری که باید به 
آن توجه داش��ته باشیم این اس��ت که روان شناس ها نیز از چند سال قبل، 
تاثیر شبکه های اجتماعی بر روحیه افراد را نیز به عنوان یک معضل معرفی 
کردند که حذف بخش الیک و عدم نمایش تعداد دنبال کننده، بدون شک 

در این رابطه تاثیرگذار خواهد بود. 
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آیا وجود الیک در شبکه های اجتماعی یک مزیت است؟ 

کفش های دوستدار محيط زیست به رنگ طبيعت
حاصل تازه ترین همکاری PANTONE نوعی اقتدار در زمینه رنگ است 
که براس��اس هویت مادرمان، زمین، بنا نهاده ش��ده اس��ت. کفش های جدید 
آن تحت برند کفش های کتانی برزیلی دوس��تدار محیط زیس��ت »کاریوما« 
)Cariuma(، در رنگ های ش��اد عرضه می ش��وند. طراح��ان این کفش ها از 
طبیع��ت نقاط مختلف جه��ان الهام گرفته اند و آگاهانه آنها را به بوم نقاش��ی 

خود تبدیل کرده اند.
به گزارش ام بی ای نیوز، مجموعه پاییزه شامل پنج رنگ خنثی می شود که 
 »Cariuma« هر یک از آنها را می شود با لباس های مختلف ست کرد. امضای

بر روی کفش های کتانی »او سی ای« )OCA( جلوه می نماید.
این موج های رنگی ریش��ه در طبیعت و عش��ق به فضای باز دارد: سفید به 
رنگ برف، به رنگ آدرنالین با الهام از طناب بانجی جامپینگ، س��یاه به رنگ 
ش��ب بی ستاره، رنگی الهام گرفته شده از یک نوع ادویه تند به رنگ گل رس 
و صخره های کهربایی ش��هر »س��دونا« در ایالت آریزون��ا و آبی به رنگ دریا و 

جزر و مد آن.
ش��رکت Cariuma با افتخار از قابلیت های او س��ی ای در حوزه رنگ های 
گیاهی برای طراحی و تولید کفش ها از مواد باکیفیت و ساخت در کارخانه های 
حرف��ه ای، بدون هرگونه توافقی پیرام��ون تولید کفش های بی نهایت راحت یا 
کالس��یک، بهره می برد. این کفش های کتانی »بس��یار راحت« با اس��تفاده از 
فناوری بالشتک های سبک وزن، یک کفی الستیکی سبک و رویه پنجه کفش 

کالسیک ساخته می شوند.
ب��ا پایبن��دی به حفظ محیط زیس��ت، طیف رنگی متن��وع و ارگانیک این 
کفش های کتانی تضمین می کنند که آنها در کل س��ال و نه فقط در پاییز به 

خوبی به فروش خواهند رفت.
این کفش ها در انواع مردانه و زنانه و س��ایزهای مختلف عرضه می ش��وند. 
قیمت کفش های کتانی س��اق کوتاه ۸۹ دالر است و قیمت کفش های کتانی 
س��اق بلند از ۹۸ دالر شروع می شود. در ادامه امکان ارائه این کفش ها در 4۹ 

کشور جهان وجود دارد.
رابطه ماسک زدن و غلط نویسی استارباکس

حاال که دیگر استفاده از ماسک در خرده فروشی ها و فروشگاه های انگلستان 
اجباری ش��ده است، اس��تارباکس قصد دارد تا ضمن تشکر از هم میهنان بابت 
زدن ماسک، اقدام به ترویج این کار به عنوان عملی نوع دوستانه و با محوریت 
جامعه کند. به گزارش ام بی ای نیوز، کارمندان این کافی شاپ های زنجیره ای 
معروف هستند که می توانند اسامی مشتریان را بر روی لیوان های شان بنویسند. 
در نتیجه آژانس تبلیغاتی »Iris« در قالب یک آگهی تبلیغاتی تاکتیکی خود 
تخریب��ی یا خود انتقادگ��ری )self-deprecating(، چالش هایی را نش��ان 
می دهد که به لطف استفاده از ماسک توسط مشتریان، کارمندان کافی شاپ ها 
ممکن است با آنها مواجه شوند. از آن جمله می توان به خطا در شنیدن نام های 
مش��تریان و نوشتن اسامی کج و معوج بر روی لیوان های قهوه آنها اشاره کرد. 

ایده انجام این کار را فردی خالق به نام »الی واسیلیو« مطرح نموده است.

کاربران چينی: آیفون بدون وی چت، یک زباله 
الکترونيکی گران قيمت است

نتایج جدیدترین نظرسنجی ها نش��ان از این دارد که اکثر چینی ها، حاضر 
هستند در صورت مسدودشدن وی چت توسط اپل، عطای گوشی های آیفون 

خود را به لقایش ببخشند.
به گزارش زومیت، براس��اس یک نظرس��نجی با جامعه آماری بیش از ۲/۱ 
میلیون کاربر چینی آیفون،  ۹۵درصد شرکت کنندگان گفته اند که اگر مجبور 
به انتخاب بین اپلیکیشن وی چت و گوشی آیفون خود باشند، ترجیح می دهند 
که گوشی هوش��مند دیگری به  جای اپل انتخاب کنند ولی دست از وی چت 

نکشند.
این نظرس��نجی پس از آن صورت گرف��ت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده به شرکت های آمریکایی دستور داد تا تمامی تراکنش های مالی 
خود را با شرکت چینی تنسنت -مالک اپلیکیشن وی چت -  به حالت تعلیق 

درآورند.
بسیاری از کاربران چینی ولی اعتقاد دارند که آیفون بدون وی چت، یک زباله 

الکترونیکی گران قیمت است.
ب��ه گزارش بلومبرگ، فرمان رس��می ترامپ مبنی ب��ر ممنوعیت همکاری 
شرکت های آمریکایی با وی چت، حتی بسیاری از طرفداران پر و پا قرص اپل 

در سراسر چین را نیز به تجدیدنظر درخصوص آیفون واداشته است.
در نظرسنجی تازه ای که توسط سرویس ویبو رقیب چینی توییتر، انجام شده 
است، از کاربران چینی اپل خواسته شده تا بین وی چت و آیفون یک گزینه را 
انتخاب کنند. جالب اینجا است که از بین یک میلیون و ۲۰۰هزار کاربری که 
در این نظرس��نجی شرکت کرده اند، بیش از ۹۵درصد پاسخ داده اند که حاضر 

هستند گوشی آیفون خود را عوض کنند ولی از وی چت دست برندارند.
اسکای دینگ یکی از فعاالن در زمینه فناوری های مالی در هنگ کنگ در 

این مورد می گوید:
این ممنوعیت بس��یاری از کاربران چینی آیف��ون را مجبور خواهد کرد که 

به برندهای دیگر تلفن روی بیاورند؛ چراکه وی چت برای ما بسیار مهم است.
کنی او یک ش��هروند هن��گ کنگی دیگر نیز که وی چ��ت را ضروری ترین 
نرم افزار گوش��ی خود می داند، معتقد است که این ممنوعیت آیفون را به یک 
زباله الکترونیکی گران قیمت تبدیل خواهد کرد. وی چت بدون شک مهم ترین 
اپلیکیش��ن در چین اس��ت و در این کش��ور بیش از یک میلیارد کاربر دارد و 
در صورتی که امکان کار با آن وجود نداش��ته باش��د، دستگاه های آیفون برای 

شهروندان این کشور کامال بی استفاده خواهند بود.
وی چت برای مردم چین تنها یک پیام رسان ساده نیست و درواقع به منزله 
یک سیستم عامل کامل عمل می کند؛ چراکه اکثر چینی ها به محض بازکردن 
گوشی همراه خود، ابتدا به سراغ این اپلیکیشن می روند و بسیاری از نیازهای 

خود را از طریق همین نرم افزار برآورده می کنند.
دورنمای فرمان ترامپ و تأثیرات احتمالی آن هنوز کامال مش��خص نیست. 
سؤال اساس��ی اینجا اس��ت که آیا ممنوعیت مدنظر آقای ترامپ فقط شامل 
ش��رکت های واقع در خاک آمری��کا خواهد بود یا اینکه تمامی ش��رکت های 

آمریکایی برون مرزی و معامالت آنها را در سراسر جهان شامل می شود.
مینگ چی کو، تحلیلگر ش��رکت اپل برآورد کرده اس��ت که اگر گزینه دوم 
درس��ت باش��د، اپل تقریبا ۳۰درصد از فروش جهانی خود را از دست خواهد 
داد؛ چراکه کاربران چینی از این پس روی خوشی به خرید محصوالت جدید 

آیفون نشان نخواهند داد.
شرکت اپل نیز پیش از این، در پیامی به کاخ سفید، نسبت به خطرات این 
فرمان ترامپ و تأثیرات منفی آن بر کس��ب و کار خود، هش��دار داده بود. عالوه 
بر اپل چندین ش��رکت دیگر آمریکایی  از جمله دیزنی، فورد، اینتل، مورگان 
استنلی، یو پی اس و والمارت نیز خطرات احتمالی قطع همکاری با وی چت را به 

دونالد ترامپ گوشزد کرده اند.
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بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی برای اغلب کسب و کار نقش اساسی در مسیر 
موفقیت تجاری بازی می کند. امروزه برندهای بزرگ و کوچک بخش قابل توجهی 
از بودجه شان را صرف بازاریابی می کنند. محبوب ترین گزینه بازاریابی در این میان 
فعالیت در فضای آنالین و به ویژه شبکه های اجتماعی است. تولید محتوا در فضای 
آنالین، مانند هر فعالیت دیگری، سختی های خاص خود را دارد. استفاده از ابزارهای 
کمکی در بازاریابی نقش تعیین کننده ای در افزایش کیفیت نتیجه نهایی بازاریابی و 

پرهیز از نتایج منفی دارد.
امروزه برندها با اطالعات بس��یار مهم و دقیقی در مورد فعالیت برندشان مواجه 
هس��تند. نکته مهم در این میان نحوه اس��تفاده از اطالع��ات موردنظر برای بهبود 
وضعیت برند اس��ت. افزایش حجم داده های آنالین تحلیل شان به صورت سنتی را 
بی فایده کرده اس��ت بنابراین ش��ما باید به دنبال راهکاره��ای تازه برای جلب نظر 
مخطب هدف باش��ید. این امر ش��امل تحلیل و طبقه بندی اطالعات با اس��تفاده از 

ابزارهای به روز است. 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی همیشه یکی از وقتگیرترین کارهای ممکن برای 
بازاریاب ها و به طور کلی کارآفرینان بوده اس��ت. دلیل این امر نیاز به رس��یدگی و 
ارزیابی مداوم وضعیت برند اس��ت. همین امر اس��تفاده از ابزارهای آنالین و کمکی 
را بیش از هر زمان دیگری منطقی س��اخته است. ما در این مقاله به دنبال بررسی 
برترین ابزارهای بازاریابی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ هستیم. این امر با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و کاهش توانمندی برندها برای پرداخت هزینه اهمیت بسیار بیشتری 
پیدا کرده اس��ت بنابراین شما باید برنامه ای دقیق برای استفاده از ابزارهای تازه در 
حوزه بازاریابی داشته باشید. ما در بخش بعد ابتدا به سراغ بررسی اهمیت استفاده 
از ابزارهای دیجیتال در حوزه بازاریابی خواهیم رفت. س��پس ۱۲ مورد از ابزارهای 

مناسب را معرفی می کنیم.
چرا بازاریابی با ابزارهای مناسب اهميت دارد؟

بازاریابی در شبکه های اجتماعی نزدیک به یک دهه در صدر کارهای مهم برندها 
قرار داشته است. پیشرفت فناوری در طول یک دهه اخیر شیوه بازاریابی را دگرگون 
کرده است. برخی از برندها در این میان هنوز هم به شیوه های سنتی بازاریابی اعتقاد 
دارند. با این حساب مشاهده کاهش تاثیرگذاری چنین برندهایی در فضای بازاریابی 
طبیعی خواهد بود. اگر ش��ما به دنبال حفظ جایگاه تان در حوزه بازاریابی هستید، 
باید همیشه از ایده های تازه استقبال نمایید. این امر نقش مهمی در برتر نگه داشتن 
برندهای شما خواهد داشت. برخی از مزیت های کاربست ابزارهای نوین در صنعت 

بازاریابی به شرح ذیل است.
صرفه جویی در زمان

بازاریابی همیشه فرآیند وقتگیری محس��وب می شود. این امر با کمک ابزارهای 
هوش��مند و کمکی زمان موردنیاز شما را به شدت کاهش خواهد داد بنابراین شما 
زمان بیشتری برای سرمایه گذاری بر روی بخش های دیگر کسب و کارتان خواهید 
داشت. امروزه بسیاری از تیم های بازاریابی در عمل بیشتر زمان شما صرف فرآیند 
تولید محتوا می شود. اگر با استفاده از ابزارهای نوین زمان تولید محتوا کاهش یابد، 
تیم های بازاریابی وقت بیش��تری برای ارزیابی دقیق سلیقه مخاطب هدف خواهند 
داشت. این امر به معنای تاثیرگذاری نهایی هرچه بهتر محتوای بازاریابی برند شما 

بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
توسعه آگاهی مخاطب هدف از برند

معرفی برند به مش��تریان اهمیت باالیی در توسعه کس��ب و کار دارد. متاسفانه 
بسیاری از برندها در عمل توانایی معرفی مطلوب کسب و کارشان به مخاطب هدف 
را ندارند. درس��ت به همین خاطر اس��تفاده از ابزارهای نوین بازاریابی اهمیت دارد. 
اگر ش��ما برندتان را به خوبی برای مخاطب هدف معرفی نمایید، انگیزه آنها برای 
مشارکت و خرید از شما به شدت افزایش می یابد. امروزه اغلب برندها در سراسر دنیا 
با مشکل بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه هستند. بنابراین زمان 
ایجاد تغییرات اساسی در شیوه بازاریابی و کاربست الگوهای نوین فرا رسیده است. 

سهولت کاربرد
کاربرد ابزارهای هوش��مند در عرصه بازاریابی بسیار ساده است. برخی از برندها 
در زمینه بازاریابی نگران دش��واری استفاده از ابزارهای تازه هستند. این امر موجب 
ادامه روند سنتی بازاریابی برای دهه ها می شود. اگر شما نیز چنین نگرانی در عرصه 
بازاریابی دارید، باید نسبت به سهولت کاربست آنها اطالع یابید. بسیاری از برندها در 
زمینه بازاریابی حتی نیاز به راهنمایی کارشناس های پشتیبانی ابزارهای کمکی نیز 
ندارند. دلیل این امر طراحی ساده چنین ابزارهایی است. بنابراین شما نیز بدون نیاز 

به کمک قابل توجه دیگر برندها امکان استفاده از چنین موقعیتی را دارید. 
صرفه اقتصادی

هزینه های بازاریابی در طول س��ال های اخیر ب��ه طور قابل توجهی افزایش پیدا 
کرده است. این امر موجب نگرانی اغلب برندها در زمینه بازاریابی شده است. وقتی 
هزینه های بازاریابی افزایش پیدا می کند، فشار بیشتری بر روی تیم بازاریابی برای 
موفقیت وجود خواهد داش��ت. بس��یاری از تیم های بازاریابی در عمل توانایی ادامه 
فعالیت بازاریابی تحت چنین شرایطی را ندارند. همین امر مشکالت عمده ای برای 
برندها ایجاد خواهد کرد. اگر شما نیز در طول ماه های اخیر به دلیل شیوع ویروس 
کرونا با مشکالت مالی فراوانی مواجه شده اید، باید به دنبال استفاده هرچه بهتر از 
ابزارهای تازه بازاریابی باشید. این امر نه تنها سهولت استفاده شان را در پی دارد، بلکه 

صرفه اقتصادی قابل توجهی نیز خواهد داشت. 
سازماندهی بهتر بخش بازاریابی

هرچ��ه توانایی ی��ک برند ب��رای بازاریابی با اس��تفاده از ابزارهای نوین بیش��تر 
باشد، ش��انس اش برای کسب موفقیت بیش��تر خواهد بود. امروزه برندهای بزرگ 
س��رمایه گذاری قابل توجهی بر روی ایجاد ابزارهای ت��ازه بازاریابی انجام می دهند. 
شاید برند شما توانایی چنین سرمایه گذاری را نداشته باشد، اما استفاده از مزیت های 
ابزارهای بازاریابی منطقی خواهد بود. س��ازماندهی بهتر بخش بازاریابی با استفاده 
از ابزارهای نوین به معنای ساده س��ازی کارهای زمانبر و اهمیت یافتن برنامه ریزی 
بلندمدت برای کمپین های برند خواهد بود. بسیاری از برندها در این زمینه برنامه 
مشخصی ندارند. دلیل این امر اشتغال بیش از اندازه به بحث بازاریابی و فرآیندهای 
زمانبر آن است. اگر ش��ما استفاده از ابزارهای بازاریابی را مدنظر قرار دهید، امکان 
بهبود وضعیت بازاریابی و نظم بخشی هرچه بهتر به این بخش افزایش خواهد یافت. 

برترین ابزارهای بازاریابی 
پس از بررسی دالیل اهمیت بازاریابی با استفاده از ابزارهای کاربردی باید به دنبال 
معرفی برخی از بهترین نمونه ها نیز باشیم. ما در ادامه به بررسی برخی از مهمترین 
ابزاره��ای بازاریابی خواهیم پرداخت. مهمترین نکته در زمینه انتخاب ابزارهای این 
فهرس��ت توجه به کاربردش��ان در کنار قیمت تمام شده پایین است. با این حساب 

برندهای کوچک نیز امکان استفاده از آن را خواهند داشت. 
HubSpot 1. ابزار بازاریابی

بازاریابی با اس��تفاده از ابزار بازاریابی ما امکان بهره مندی از پش��تیبانی وسیع را 
دارد. برنامه ریزی برای انتشار محتوا و پاسخ به پرسش های مشتریان اهمیت زیادی 

در توسعه اعتبار برند دارد. بسیاری از برندها زمان و نیروی کافی برای پاسخگویی 
به مش��تریان در ش��بکه های اجتماعی را ندارند. این امر در مورد بارگذاری به موقع 
پست های بازاریابی نیز به چشم می خورد. اگر شما نیز چنین مشکلی را دارید، باید به 
دنبال استفاده از ابزاری مناسب باشید. ما در موسسه HubSpot دست به طراحی 
سیستم بازاریابی یکپارچه زده ایم. مزیت این ابزار امکان ساماندهی تمام فرآیندهای 
بازاریابی به صورت یکجاس��ت. اگر ش��ما به این نکته توجه کافی نداشته باشید، در 

بلندمدت برندتان با مشکالت بسیار زیادی مواجه می شود. 
مدیریت س��ئو نق��ش مهمی در بازاریاب��ی تاثیرگذاری دارد. اغل��ب برندها برای 
یافتن تکنیک های مناس��ب در این زمینه چالش زیادی دارند. ایده ما در موسس��ه 
HubSpot اس��تفاده از ابزارهای مختلف برای بازاریابی است بنابراین شما با خرید 
حق اش��تراک ابزار بازاریابی ما از خدمات متعددی بهره مند خواهید ش��د. یکی از 
خدمات مهم ما در این ابزار امکان اس��تفاده از ارزیابی هوش��مند س��ازگاری محتوا 
با اصول مدیریت س��ئو است. امروزه بس��یاری از برندها نیاز فوری به ارزیابی سریع 
سازگاری محتوای بازاریابی ش��ان با اصول مدیریت سئو دارند. این امر به خوبی در 

ابزار بازاریابی ما تعبیه شده است. 
هزینه اشتراک در ابزار بازاریابی HubSpot به دلیل تنوع خدماتش باالست. این 
امر استفاده از خدمات ابزار ما برای برندها تازه تاسیس را دشوار می سازد. اگر شما 
عالقه مند به استفاده از خدمات ابزار ما هستید، باید ماهانه ۸۰۰ دالر به عنوان حق 
عضویت پرداخت نمایید. دریافت خدمات جانبی برتر و مشاوره در تمام زمینه های 

کسب و کار پرداخت این هزینه از سوی برندهای معتبر را منطقی جلوه می دهد. 
2. کيکستا

کیکستا )Kicksta( یکی از ابزارهای بازاریابی مخصوص اینستاگرام است. امروزه 
اغلب برندها در اینس��تاگرام عضویت دارند. این امر به دلیل ماهیت کاربرپسند این 
شبکه اجتماعی و اولویت محتوای بصری در آن است بنابراین اگر شما نیز عالقه مند 
به بازاریابی و توس��عه برند در اینستاگرام هستید، باید دست کم از نسخه محدود و 

رایگان این ابزار استفاده نمایید. 
بس��یاری از برندها فقط در اینستاگرام مش��غول فعالیت بازاریابی هستند. ایراد 
اساسی اغلب ابزارهای بازاریابی دریافت هزینه باال از برندها و ارائه خدمات بازاریابی 
در تمام ش��بکه های اجتماعی اس��ت. به این ترتیب برخ��ی از برندها بدون نیاز به 

استفاده از خدمات بازاریابی در شبکه های اجتماعی مختلف باید در عمل هزینه تمام 
آن را پرداخت نمایند. مدیران ارشد تیم کیکستا براساس همین نقطه نظر کاربردی 
دس��ت به طراحی نرم افزارشان زده اند. این ابزار به طور اختصاصی برای اینستاگرام 
طراحی شده است. تمام خدمات جانبی اش نیز براساس نحوه طراخی اپ اینستاگرام 
صورت می گیرد. اگر شما برای شروع فرآیند بازاریابی نیازمند ابزار ساده، کاربردی و 

البته ارزان هستید، کیکستا گزینه مناسبی خواهد بود. 
استفاده از ابزار کیکستا به دلیل طراحی برای کسب و کارهای کوچک بسیار کمتر 
از سایر نمونه های مشابه است. بر این اساس شما امکان استفاده از این ابزار در ازای 

پرداخت ماهانه 4۹ دالر را خواهید داشت. 
Later .3

ابزارهای بازاریابی ارزان قیمت در صنعت بازاریابی طرفدارهای خاص خود را دارند. 
در این میان اهمیت برنامه ریزی دقیق برای فعالیت بازاریابی موجب معرفی برخی 
از ابزارهای برنامه ریزی هوش��مند شده اس��ت. ابزار Later به دلیل طراحی ساده و 
کاربردی مدنظر برندها قرار دارد. اگر ش��ما فقط در زمینه طراحی برنامه بازاریابی 
و زمان بندی انتش��ار محتوا با مشکل مواجه هستید، استفاده از این ابزار برای شما 

منطقی خواهد بود. 
نکته جالب در مورد Later پشتیبانی از توییتر، فیس بوک، اینستاگرام و یوتیوب 
است. با این حساب شما امکان بازاریابی در شبکه های اجتماعی پرطرفدار را خواهید 
داش��ت. همچنین بازاریابی با اس��تفاده از این ابزار س��ر و سامان جدی به وضعیت 
دریافت بازخوردها از س��وی برندهای ش��ما خواهد داد. امروزه بسیاری از برندها به 
هیچ وجه به واکنش کاربران توجهی ندارند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای آنها 
به ارمغان خواهد آورد. اگر شما نیز در زمینه بازاریابی به دنبال جلب نظر مخاطب 
هدف با اس��تفاده از تحلیل نظرات شان هس��تید، Later گزینه جذابی خواهد بود. 
هزینه اش��تراک ماهانه این اپ ۷.۵ دالر اس��ت. با این حساب ابزار موردنظر یکی از 

گزینه های به شدت ارزان برای بازاریابی محسوب می شود. 
4. الیت روم

اس��تفاده از ابزارهای فوتوش��اپ برای هر برندی جذابیت های خاص خود را دارد. 
ام��روزه اغلب برندها برای تولید محتوای جذاب در ش��بکه های اجتماعی ناگزیر از 
کاربس��ت ابزارهای متنوع ادوبی هس��تند. الیت روم یکی از ابزارهای حرفه ای برای 
ویرایش محتوای بصری محسوب می شود. برندهای بزرگ در شبکه های اجتماعی 
همیشه تصاویر جذابی را به اشتراک می گذارند. این امر تا حد زیادی ناشی از توانایی 
چنین برندهایی برای ویرایش مناسب محتوای شان است بنابراین شما نیز باید در 

این زمینه مهارت تان را تقویت نمایید. 
استفاده از بانک فیلترهای عکس الیت روم کار اغلب بازاریاب ها را ساده می کند. 
امروزه بس��یاری از برندها در عمل توانایی ویرایش محتوای بصری بدون اس��تفاده 
از ابزارهای ادوبی را ندارند. نکته جالب در این میان هزینه اش��تراک بس��یار اندک 
در مقایس��ه با خدمات باکیفیت این ابزار اس��ت. اگر ش��ما عالقه مند به استفاده از 
ابزار الیت روم هس��تید، با ماهانه ۹.۹۹ دالر امکان بهره مندی از تمام امکاناتش را 

خواهید داشت. 
5. کانوا

اب��زار کانوا یکی از بانک های گس��ترده در زمینه ارائه تصاویر رایگان اس��ت. اگر 
ش��ما به دنبال بازاریابی با هزینه های اندک هس��تید، باید این ابزار را به فهرس��ت 
عالقه مندی تان اضافه نمایید. بس��یاری از برندها در عمل توانایی استفاده از تصاویر 
گران قیمت عکاس های مش��هور تبلیغاتی را ندارند بنابراین کاربست شیوه های تازه 
در زمینه بازاریابی اهمیت قابل توجهی خواهد داش��ت. کانوا بدون نیاز به پرداخت 
هرگونه هزینه ای میلیون ها عکس جذاب در اختیار برندها و بازاریابی ها قرار می دهد. 
ش��ما در صورت نیاز به ذخیره س��ازی برخی از عکس ها فقط باید ثبت نام اولیه در 

این برند را انجام دهید. سایر فرآیندها به صورت کامال رایگان برای شما ساماندهی 
می شود. 

6. آنفولد
ابزار آنفولد یکی از گزینه های جذاب دیگر برای بازاریابی ارزان قیمت اس��ت. این 
ابزار مانند کانوا به صورت رایگان در اختیار برندها قرار می گیرد. این اپ کمک شایانی 
به کاربران برای طراحی استوری های جذاب در اینستاگرام می کند. اگر شما همیشه 
نسبت به کیفیت استوری برندتان نگران بوده اید، با استفاده از این ابزار دیگر نیازی 

به نگاه منفی به این بخش نخواهید داشت. 
امروزه بازاریابی با اس��تفاده از ابزارهای رایگان اهمیت بسیار زیادی دارد. بودجه 
بازاریابی اغلب برندها در محدودیت بسیار زیادی است. با این حساب بازاریاب ها باید 
به دنبال ابزارهای رایگان یا ارزان قیمت باشند. آنفولد در این میان یکی از گزینه های 

بسیار جذاب برای هر بازاریابی محسوب می شود. 
Hyper Auditor .7

مدیریت روابط با فالوورها در شبکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی 
از برندها برای توسعه سریع کسب و کارشان به دنبال فالوورهای فیک هستند. این 
امر مشکالت بس��یار زیادی برای برندها ایجاد می کند. اگر شما در زمینه بازاریابی 
فعالیت دارید، باید جلب نظر کاربران به صورت طبیعی را مدنظر قرار دهید. اغلب 
برندهای دارای فالوور فیک به راحتی قابل شناسایی هستند. امروزه ابزارهای بسیار 
زیادی برای شناسایی برندهای دارای فالوور تقلبی و همچنین مدیریت روابط برندها 
با مخاطب هدف ش��ان در بازار وجود دارد. یک��ی از ابزارهای کاربردی در این میان 
Hyper  Auditor اس��ت. این ابزار امکان مشاهده وضعیت برندها در شبکه های 
اجتماعی را فراهم می سازد. اگر شما عالقه مند به اطمینان از وضعیت برندهای دیگر 

برای همکاری بازاریابی هستید، باید به این نکته توجه ویژه ای نمایید. 
هزینه اس��تفاده از خدمات ابزار Hyper Auditor به نس��بت سایر نمونه های 
مشابه اندکی بیشتر است. این امر به دلیل خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی است. 
اس��تفاده از ابزار موردنظر ماهانه ۲۰۰ دالر هزینه برای برندها به همراه دارد. نکته 
جالب اینکه فقط برندهای رس��می امکان اس��تفاده از این ابزار را دارند. بنابراین در 
صورت عدم ثبت رسمی کسب و کارتان شانسی برای استفاده از این ابزار نخواهید 

داشت. 
Retouchup .8

ویرایش تصاویر برای بازاریابی امر بسیار مهمی است. عالوه بر ابزارهای حرفه ای 
مانند فوتوش��اپ، برخی از س��امانه ها به صورت آنالین خدم��ات ویرایش عکس را 
ارائه می کنند. این امر ش��امل بارگذاری تصاویر موردنظر و س��پس دریافت نسخه 
بهینه س��ازی ش��ده پس از چند ثانیه اس��ت. اگر ش��ما زمان الزم ب��رای ویرایش 
محتوای بصری برندتان را ندارید، استفاده از این گزینه منطقی خواهد بود. سامانه 

Retouchup خدمات حرفه ای در این زمینه ارائه می کند. 
بدون تردید اس��تفاده از سامانه های ویرایش آنالین تصاویر مانند کار با ابزارهای 
حرفه ای این حوزه نیس��ت، اما نتیجه قابل مالحظ��ه ای برای برندها به همراه دارد. 
استفاده از ابزار Retouchup در ازای ۰.۲۵ دالر برای هر تصویر امکان پذیر است 
بنابراین شما در صورت داشتن حجم وسیعی از تصاویر امکان صرفه جویی در زمان 

برندتان با هزینه ای به نسبت اندک را خواهید داشت. 
Quuu .9

ارزیابی وضعیت برند در شبکه های اجتماعی همیشه کار ساده ای نیست. بسیاری 
از برنده��ا آش��نایی کاملی با عبارت ه��ای تخصصی در این زمین��ه ندارند بنابراین 
بازاریاب ها باید اطالعات موردنظر را به زبانی ساده برای اعضای برند، به ویژه هیأت 
مدیره، ترجمه نمایند. استفاده از نمودارهای بصری در این میان اهمیت بسیار زیادی 
دارد. برخی از برندها برای تاثیرگذاری بیشتر بر روی تیم مدیریتی اقدام به استفاده 
از نمودارهای مفهومی می کنند. ایده ابزار Quuu نیز دقیقا از همینجا شکل گرفته 
اس��ت. بسیاری از برندها در عمل امکان همکاری با بازاریاب های حرفه ای را ندارند 
بنابراین باید دست به بازاریابی با اتکا بر نیروی های در دسترس شان بزنند. استفاده 
از ابزار Quuu امکان دسترسی به ارزیابی دقیق از وضعیت بازاریابی برند در قالب 

نمودارهای گرافیکی را دارد. 
مهمترین نکته برای کس��ب و کارها در زمینه انتخ��اب ابزارهای مختلف حجم 
خدمات در مقایسه با قیمت نهایی است. این امر در مورد Quuu بسیار جالب توجه 
اس��ت. کاربران امکان اس��تفاده از خدمات این ابزار به صورت رایگان یا در وضعیت 
حرف��ه ای ۱۹ دالر در ماه را دارند. ای��ن امر همراه با تخفیف های مداوم این ابزار به 
مناسبت های مختلف در عمل هزینه بسیار کمتری برای برندها به ارمغان می آورد. 

Marketing Video Builder .10
بازاریابی با اس��تفاده از محتوای ویدئویی اهمیت بسیار زیادی دارد. امروزه اغلب 
برنده��ا برای بهره مندی خدمات بازاریابی نیاز به هم��کاری با آژانس های حرفه ای 
دارند. این امر هزینه بس��یار زیادی برای برندها به ارمغان خواهد آورد. اگر ش��ما در 
زمینه بازاریابی مهارت ندارید، استفاده از ابزارهای کاربردی برای بازاریابی ویدئویی 
منطق��ی خواهد ب��ود. اب��زار Marketing Video Builder یکی از محصوالت 
جذاب موسسه انیموتو محسوب می شود. این موسسه فعالیت گسترده ای در زمینه 

ارائه خدمات بازاریابی دارد. 
 Marketing Videoبرندهای مختلف برای ش��روع اس��تفاده از خدمات ابزار
Builder در ابتدا نیازی به پرداخت هزینه ندارند. این امر به معنای امکان امتحان 
آزمایش��ی تمام امکانات این ابزار در یک ماه نخست است. سپس برندها باید برای 

بهره مندی از خدمات این محصول ماهانه ۳۳ دالر پرداخت نمایند.
Design Wizard .11

ابزاره��ای رایگان در زمینه بازاریابی تنوع بس��یار زیادی دارن��د. این امر در مورد 
 Design بازاریاب��ی ویدئویی بیش از هر حوزه دیگری به چش��م می خورد. اب��زار
Wizard به دلیل تنوع بسیار باال در زمینه خدمات ویرایش ویدئو محبوبیت زیادی 
در میان بازاریاب ها دارد. شما با استفاده از این ابزار امکان مشاهده میلیون ها محتوای 
بازاریابی به صورت آزمایشی را خواهید داشت. همچنین اغلب برندها برای بازاریابی 
در این ابزار امکان الگوبرداری از توصیه های حرفه ای کارش��ناس های متعدد را نیز 
دارند.  هزینه استفاده از ابزار Design Wizard در ابتدا کامال رایگان است، با این 
حال اگر یک برند بیش از ۳۰ ویدئو در ماه را ویرایش نماید، باید ماهانه ۹.۹۹ دالر 
پرداخت نماید. این مبلغ با توجه به دیگر نمونه های مشابه در زمینه بازاریابی سطح 

منطقی محسوب می شود. 
12. فالکون

فالکون یکی از ابزارهای بازاریابی کامل برای برندها محس��وب می ش��ود. امروزه 
اغلب برندها به دنبال ابزارهایی کامل برای بازاریابی هستند. این امر نیاز به استفاده 
از ابزارهای متعدد را به طور کامل رفع می کند. اگر ش��ما نیز در صدد اس��تفاده از 
ابزاری کامل هستید، باید فالکون را مدنظر قرار دهید. این ابزار تمام فرآیند مدیریت 
بازاریابی و ارزیابی کیفیت محتوای بازاریابی را تحت پوشش قرار می دهد. شاید تنها 
نکته منفی در مورد این ابزار هزینه باالی عضویت در آن باشد. بر این اساس برندها 
برای عضویت در فالکون باید ماهانه ۱۲۹ دالر پرداخت نمایند. البته این مبلغ به غیر 

این هزینه های جانبی خدمات دیگر است. 
blog.hubspot.com :منبع

استفاده از هایالیت اینستاگرام به سبک 
حرفه ای ها 

بخش هایالیت اینس��تاگرام خصوصا برای برندهای تجاری، بسیار 
مهم اس��ت. درواقع توصیه ما این اس��ت که همه استوری های خود 
را وارد این بخش نکنید. درواقع در حالت عادی، هر اس��توری پس 
از ۲4 س��اعت پاک خواهد ش��د. ب��ا این حال می توانی��د آنها را در 
هایالیت های مختلف قرار داده و با این اقدام، امکان مش��اهده موارد 
را برای تمامی افراد ایجاد نمایید. این امر کمک خواهد کرد تا دیگر 
نیازی به تکرار اقدامات ش��ما وجود نداشته باشد، با این حال سوالی 
که مطرح اس��ت این اس��ت که چه مواردی را باید هایالیت کنیم؟ 
در این راس��تا به بررس��ی برخی از موارد اصلی که روش حرفه ای ها 

محسوب می شود، خواهیم پرداخت. 
1-نمایش محصوالت 

ب��رای هر یک از محصوالت ش��ما می توانید یک هایالیت را ایجاد 
ک��رده و تمام��ی موارد مرتبط ب��ا آنها را در این بخ��ش قرار دهید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا مخاطبان سریعا بتوانند موارد موردنظر 
خ��ود را پیدا کنند. درواقع بنا بر نظرس��نجی های انجام ش��ده، این 
بخش مهمترین موردی است که هر مخاطب در رابطه با یک صفحه 
تجاری، انتظار دارد. همچنین بهتر اس��ت که از هشتگ های مرتبط 
اس��تفاده کنید تا شانس دیده ش��دن باالتری را داشته باشید. بدون 
ش��ک بررسی اقدامات انجام شده از سوی برندهای مطرح، ایده های 

بسیار خوبی را به شما خواهد داد. 
2-رویدادها 

بدون ش��ک در قس��مت ارسال پس��ت، فضای کافی برای پوشش 
کامل یک رویداد را نخواهید داشت. این امر می تواند از حوصله افراد 
نیز خارج ش��ود، با این حال مش��اهده حتی چندین استوری نیز به 
خاطر سیستم پخش خودکار آن، بدون هیچ گونه احساس خستگی 
اس��ت. به همین خاطر ش��ما می توانید یک رویداد را به کامل ترین 
ش��کل، در استوری خود پوشش دهید. در این رابطه فراموش نکنید 
ک��ه در هر هایالیت، ش��ما می توانید ۱۰۰ عکس را ق��رار دهید. به 
همین خاطر در صورت نیاز، بهتر است که آنها را عددگذاری نمایید. 

3- پرسش و پاسخ 
در بخش اس��توری ش��ما با امکانات مختلفی مواجه هستید. برای 
مثال ش��ما می توانید اقدام به نظرسنجی و یا طرح سوال نمایید. به 
صورت کلی هر اقدامی که مخاطب را به واکنش س��وق دهد، کامال 
مناس��ب خواهد بود. در این راس��تا توصیه می ش��ود که با هایالیت 
کردن آنها، امکان آگاهی از نتایج را برای سایر افراد، به وجود آورید. 
همچنین پاسخ هایی که به سوال ها می دهید، مرجعی برای سایرین 
خواهد بود. در آخر بهتر اس��ت که نسبت به بازخوردهای هر یک از 
اقدامات خود توجه داش��ته باشید. این امر باعث می شود که پس از 

مدتی به سلیقه مخاطب خود نزدیک تر شوید. 
4-تجربه مشتری

یکی از هایالیت های مهم ش��ما، تجربه و نظرات مش��تریان است. 
در این راستا توصیه می شود که حتی موارد منفی را نیز قرار دهید. 
علت این امر به این خاطر اس��ت که هیچ برندی در باالترین س��طح 
ممکن قرار نداشته و نظرات صرفا مثبت می تواند مخاطب را نسبت 
به صداقت شما، مشکوک نماید، با این حال در کنار نمایش انتقادها، 
از برنامه های خود برای رفع مشکل موجود نیز پرده برداری نمایید. 

5-داستان سرایی
در نهایت شما می توانید برای هر موضوعی که قابلیت داستانی را 
دارد، ی��ک هایالیت را اختصاص دهید. برای مثال مراحل تهیه مواد 
اولیه، پشت صحنه اقدامات، روزمرگی های کارمندان و هر موضوعی 
ک��ه به نظر ش��ما جذابی��ت الزم را دارد، می توانید به یک داس��تان 
تبدی��ل کرده و با روایت آن، تاثیرگذاری خوبی را بر روی مخاطبین 

خود داشته باشید.
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ویژگی های شخصيتی یک رهبر موفق 

بدون ش��ک تبدیل شدن به یک رهبر موفق، آرزوی هر مدیری 
محسوب می ش��ود. در این راستا آگاهی از ویژگی های شخصیتی 
این دس��ته از افراد، باعث خواهد ش��د تا شانس باالتری را داشته 
باش��ید. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
برای تبدیل شدن یک مورد به ویژگی شخصیتی، به زمانی نسبتا 
طوالن��ی نیاز اس��ت. به همین خاطر توصیه می ش��ود که حداقل 
برای یک س��ال، هر روز انجام این هفت مورد را به خود یادآوری 

نمایید. 
1-کمک کردن به دیگران جزو اهداف اصلی آنها است

ی��ک رهبر واقعی هیچ گاه منافع ش��خصی خ��ود را اولویت اول 
قرار نمی دهد. درواقع برای این دس��ته از افراد هیچ چیز مهم تر از 
برند نیست. تحت این شرایط آنها خود را موظف به کمک کردن 
بدون محدودیت به تمامی افراد تیم ش��رکتی می دانند. درواقع با 
توج��ه به جایگاه و تجربه یک رهبر، آنه��ا می توانند به خوبی در 
این زمینه اقدام نمایند. درواقع اگر از توانمندتر شدن تیم شرکت 
خود واهمه دارید، تا رس��یدن به ش��خصیت یک رهبر در شرکت 
فاصله زیادی داشته و الزم است تا تغییرات زیادی را انجام دهید. 

2-شخصيت کاریزماتيک دارند 
اگ��ر بخواهیم به ص��ورت خالصه در رابطه ب��ا ویژگی های یک 
ش��خصیت کاریزماتی��ک صحبت کنی��م، احترام ب��دون اجبار را 
می ت��وان نام برد. درواقع ش��خصیت های کاریزماتیک قدرت نفوذ 
بر روی دیگران را داش��ته و محبوبیت باالیی دارند. همچنین این 
افراد در کنار توجه به مواردی که بیان می کنند، نس��بت به زبان 
بدن خود نیز آگاه بوده و به همین خاطر بس��یار خوب می توانند 
مفاهیم موردنظر خود را منتقل نمایند، با این حال برای دستیابی 
ب��ه یک چنین ش��خصیتی، بهترین اقدام این اس��ت که الگو و یا 
الگوهای��ی را برای خ��ود تعیین کرده و در تالش ب��رای تقلید از 
رفتارهای آنها باشید. برای مثال ممکن است در منطقه شما چند 
نفر کاریزمای باالیی را داش��ته باش��ند. بدون شک توجه به آنها 
و تالش برای پیدا کردن موارد مش��ترک، راهنمای عمل بس��یار 

خوبی برای شما خواهد بود. 
3-از سطح اعتماد به نفس مفيدی برخوردار هستند 

ب��دون اعتماد ب��ه نفس افراد حضور الزم را نخواهند داش��ت و 
این امر باعث می ش��ود تا همواره ناشناس باقی بمانند. همچنین 
این دس��ته از اف��راد ابدا قادر نخواهند بود تا ب��ه مانند تیم رهبر 
واقع��ی رفتار کنند و با این حال توجه داش��ته باش��ید که مرزی 
می��ان اعتماد به نفس مفی��د و کاذب وجود دارد. درواقع افزایش 
این میزان نتایج کامال عکس��ی را به همراه خواهد داشت. در این 
راستا مش��ورت گرفتن از یک روان ش��ناس کمک خواهد کرد تا 
مش��کالت موجود و یا آت��ی در این زمینه را برط��رف نمایید. با 
نگاهی به وضعیت کارآفرینان و افراد موفق جهان، متوجه این امر 
خواهید ش��د که اعتماد به نفس، نفش ویژه ای را در رس��یدن به 
جایگاه حال حاضر داشته است. برای مثال ایالن ماسک یک مثال 
خوب محس��وب می شود. درواقع هنگامی که او تسال را به عنوان 
نخس��تین برند فعال در زمینه تولید خودروهای برقی تاس��یس 
نمود، بیشتر تحلیلگران برای وی شکستی بزرگ را متصور بودند. 
با ای��ن حال وی در ح��ال حاضر مالک ارزش��مندترین برند این 

حوزه است. 
4-نگرش مثبت دارند 

نگرش منفی نس��بت به مس��ائل مختلف، نتیجه ای را به همراه 
ن��دارد، با این حال نگرش مثبت باعث می ش��ود تا همواره دنبال 
یک راه حل باشند. همچنین نگرش مثبت و دیدن نیمه پر لیوان، 
ب��ه بهبود روحیه افراد نیز کمک ش��ایانی می کند. در این راس��تا 
فرام��وش نکنی��د که ضمن ایجاد چنین نگرش��ی، تالش کنید تا 
س��ایرین را نیز به چنین سمتی سوق دهید. در کنار این موضوع، 
رهبران واقع��ی علی رغم توانایی و جایگاه بس��یار باال، ابدا دچار 
غرور نش��ده و در رفتار خود حتی با ساده ترین نیروی شرکت نیز 
فروتن هستند. درواقع می توان اینگونه نتیجه گرفت که رهبران، 

اخالق مدار نیز به حساب می آیند.  
5-مسئوليت پذیر بوده و شنوندگانی فوق العاده هستند 

یکی از عادت های بس��یار اش��تباه مدیران این است که همواره به 
دنبال مقصرانی هستند تا خود را تبرئه نمایند. این امر در حالی است 
که مس��ئولیت اصلی نتیجه نگرفتن یک طرح، مدیر شرکت خواهد 
بود. در این راستا توجه به عملکرد مربیان ورزشی، نمونه بسیار خوبی 
خواهد بود. درواقع آنها در صورت شکست، مسئولیت اصلی این اتفاق 
را بر دوش خود می گذارند. این امر درس��ت اقدامی است که رهبران 
موفق جهان نیز انجام داده و هیچ گاه از قبول اشتباهات خود، واهمه 
ندارند. در کنار این موضوع بسیار مهم است که شنونده خوبی باشید. 
درواقع جایگاه ش��ما نباید باعث شود تا نسبت به گفته های دیگران، 
کم توجه باش��ید. با این اقدام امکان حفظ جایگاه، کامال امکان پذیر 
خواهد بود. درواقع تاریخ پر اس��ت از رهبرانی که پس از مدتی همه 

چیز را از دست داده اند. 
6-آموزش خود را متوقف نمی کنند 

ممکن اس��ت تصور کنید که رس��یدن به جای��گاه مدیریت در 
ش��رکت، نقطه پایان بوده و در این رابطه نیاز به پیش��رفت وجود 
ندارد. این امر در حالی اس��ت که رهبران، نگرشی کامال متفاوت 
داش��ته و بر این باور هستند که رسیدن به صندلی مدیریت، تنها 
نقطه ش��روع بوده و آنها باید همواره عملکرد درخش��انی داش��ته 
باشند که این امر تنها با متوقف نکردن آموزش، میسر خواهد بود. 
درواقع رهبران حتی از آموزش دیدن توس��ط افراد تیم خود نیز 
احس��اس بدی نخواهند داشت. در این راستا بسیار ضروری است 

که هر فرد با خود صداقت داشته و نقاط ضعف را پنهان نکند. 
7-قدرت سازگاری باالیی دارند 

در نهایت مدیران موفق جهان، قدرت س��ازگاری بسیار باالیی 
داش��ته و می توانند سریعا خود را با شرایط جدید، همگام نمایند. 
این امر در جهان به ش��دت متغیر حال حاضر، یک مهارت بسیار 
سودمند محسوب می شود. چنین مدیرانی، حتی در صورت وارد 

شدن به یک بحران نیز قدرت کنترل اوضاع را خواهند داشت. 
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کارآفرینان برای راه اندازی کسب وکارش��ان ب��ه همه نوع مهارت هایی 
نیاز دارند؛ از جمله سرسختی، تخیل قوی، هدایت مناسب و یک اخالق 
کاری خوب، اما همان طور که کسب و کارها توسعه می یابند، مهارت های 
موردنیاز نیز ش��روع به تغییر می کنند. در ای��ن حالت، کارآفرینان باید 
تبدیل به رهبران بزرگی ش��وند که توانایی الهام بخشی به همکاران خود 
را دارند. همچنین باید  بتوانند نیروهای کارِی رو به رشد خود را توانمند 
س��ازند تا شرکت به سمت جلو حرکت کند. البته این کار می تواند برای 
کارآفرینانی که به تنهایی یا با تعداد محدودی از نزدیکان شان شروع به 
راه اندازی کسب وکار کرده اند، بس��یار دشوار باشد. چنین افرادی عادت 
دارند هر کاری را خودشان انجام دهند و کمتر با افراد دیگر تعامل کنند 

یا به آنها پاسخگو باشند.
دنیای کس��ب وکار با کارآفرینان فوق العاده موفقی اش��باع شده  است 
که در ش��رایط سخت مجبور شده اند در مدیریت و رهبری یک سازمان 
تغییرات��ی ایجاد کنند، اما اگر افرادی این تغیی��رات را در مراحل اولیه 
کس��ب وکار اعمال نکنند، با بزرگتر ش��دن ش��رکت، ش��رایط سخت تر 
می ش��ود. در ادامه هفت مهارت رهبری معرفی ش��دند که هر کارآفرین 

باید به آنها توجه داشته باشد.
چگونه یک شبکه پشتيبان بسازیم؟

رهبران خوب، خود را با مش��اوران یا به طور ساده هیأت مدیرانی که 
می توانند منتورینگ و مش��اوره مناس��بی دهند، احاطه می کنند. البته 
این روابط می تواند رس��می یا س��اختاری باش��د. در روابط س��اختاری، 
مدیران ارش��د اغلب س��ود زی��ادی از کار کردن با رئی��س غیراجرایی 
)رئیس غیرکارمن��د :Non-Executive Chairman( می برند. این 
شبکه های پشتیبان ممکن است خارج از شرکت باشند )مانند مشاوران 
حرفه ای که چش��م انداز حیاتی مناس��بی را برای شرکت فراهم خواهند 
کرد( یا از داخل ش��رکت بیایند )به عنوان بخش��ی از یک تیم گسترده 
مدیریت(. به طور کلی، ش��ما باید ایده های مختلف را بپذیرید و از آنها 
اس��تقبال کنید تا بتوانید از بهترین توصیه های ارائه ش��ده برای عملی 

کردن آنها استفاده کنید.
چگونه استعدادها را جذب و حفظ کنيم؟

رهب��ران خوب، زم��ان خود را به س��رمایه گذاری ب��ر روی کارمندان 
اختص��اص می دهند. رهبران کس��ب وکارها معموالً کارمن��دان خود را 
بزرگ ترین دارایی شرکت می دانند و به آنها اعتبار می بخشند، اما تعداد 
بسیار کمی این راه را در پیش می گیرند. اگر افراد به فرآیند استخدام و 
رابطه بین سازمان و کارمندان توجهی نکنند، نمی توانند به ایجاد انگیزه 
در کارمندان، توس��عه مهارت ها و ترغیب آنه��ا کمکی کنند. در نتیجه 
اس��تعدادهای خود را از دست می دهند و کارمندان را تشویق می کنند 
تا به دنبال فرصت های جدید در محیط های کاری دیگری باشند. تعهد 
شغلی مسئله ای است که نباید به آن بی توجه باشیم؛ چراکه کلید جذب 

و حفظ بهترین استعدادهاست.
چگونه کارها را محول کنيم؟

رهب��ران خوب به کارمندان ش��ان ق��درت عمل بیش��تری می دهند. 
رهبران��ی که می توانند کارها را به دیگران محول کنند، زمان بیش��تری 
برای تمرکز بر روی وظایف رهبری ش��ان دارن��د. آنها به جای اینکه هر 
لحظه از زمان شان را به مدیریت مسائل جزئی و روزانه شرکت اختصاص 
دهند، فضایی در کسب وکارش��ان ایجاد می کنند تا انجام کارها برعهده 
افراد دیگری قرار بگیرد و در عوض خودش��ان ب��رای آینده برنامه ریزی 

می کنند.
چگونه از کنترل کردن دست برداریم؟

رهب��ران خ��وب عمدتاً افرادی بااس��تعداد را اس��تخدام می کنند و به 
آنه��ا آزادی عمل می دهند. آنها به این تش��خیص رس��یده اند که اگر به 
کارمندان خود کاری را بس��پارند اما به آنها اعتمادی نداش��ته باش��ند، 
دیگر تفویض اختیار هیچ معنایی ندارد. برای کارآفرینانی که خودش��ان 
به تنهایی کسب وکاری را راه انداخته اند، برعهده گرفتن هر وظیفه،  کاِر 
س��ختی اس��ت. آنها باید یاد بگیرند که بعضی مواقع کارها را رها کنند. 
در حقیق��ت، مدیریت ذره بینی باعث کاهش بهره وری می ش��ود. همین 

طور زمان رهبر را تلف می کند و انگیزه کارمندان را از بین می برد؛ زیرا 
احساس می کنند که رهبرشان به آنها اعتمادی ندارد.

چگونه یک چشم انداز تنظيم کنيم؟
رهب��ران خوب می توانند آنچه را که در آین��ده اتفاق می افتد، متصور 
ش��وند. همچنین توانایی الهام بخش��ی به هم��کاران و کارمندان خود را 
دارند تا با همکاری یکدیگر به پتانسیل های کسب وکار دست پیدا کنند. 
برای تنظیم چشم انداز شرکت به دو مهارت نیاز است: اول اینکه رهبران 
بای��د زمان و تصور خوبی را برای برنامه ریزی های اس��تراتژیک در آینده 
داشته باشند و اهداف بلندپروازانه ای برای رشد تعیین کنند. دوم اینکه 
آنها باید بتوانند این چش��م انداز را با بقیه بخش های کس��ب وکار ارتباط 

دهند تا همه افراد را برای ادامه کار تشویق کنند.
چگونه اعداد را بخوانيم؟

رهبران خوب دقیقاً می دانند که اوضاع مالی شرکت شان چگونه است. 
آنها ممکن اس��ت وظیفه مدیریت مالی را به همکاران شان محول کرده 
باش��ند یا حتی ش��اید با یک مدیر مالی یا مش��اور )خارج از ش��رکت( 
همکاری کنند. اما آنها از نظر مالی به اندازه کافی سواد دارند که بتوانند 
حس��اب های کوچک مدیریتی و ترازنامه های ش��رکت را تفس��یر کنند. 
کس��انی که این مهارت را ندارند، ممکن اس��ت از اینکه کسب وکارشان 

فاقد بنیادهای مالی برای آینده است، تعجب کنند.
چگونه از تکنولوژی، درست استفاده کنيم؟

رهبران خوب می دانند که چگونه اطالعات شان را به سود کل کسب وکار 
به اش��تراک بگذارند )و اینکه چگونه اطمینان حاصل کنند که دیگران نیز 
اطالعات را به اش��تراک می گذارن��د(. تکنولوژی های جدید، فرآیندهای به 
اش��تراک گذاری اطالعات را تس��هیل می کنند. در واقع هم سرعت انتقال 
داده ها را باال می برند و هم میزان درک و تجزیه و تحلیل داده ها را افزایش 
می دهند. رهبران باید از این ابزارها اس��تفاده کنند تا بتوانند به واضح ترین 

تصویر ممکن از اتفاقات جاری در کسب وکار دست پیدا کنند.
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ای��ن روزها ب��ا پیدایش بیماری همه گیر کرونا بس��یاری از کس��ب و 
کارها حال و هوایی مش��ترک را تجربه می کنند. ش��رایطی مملو از عدم 

اطمینان، توأم با تالش و بالتکلیفی!
این ویروس جهانی نه تنها سالمت افراد را در سراسر دنیا تحت الشعاع 
قرار داده بلکه اقتصاد جهانی را نیز با فش��اری باورنکردنی مواجه کرده 
اس��ت. بس��یاری در حال از دست دادن کس��ب و کارهای شان هستند، 
برخی هم موقتا از کار بیکار شدند یا برای اولین بار از آنها خواسته شده 

از منزل کار کنند.
یک��ی از بهتری��ن راه های مقابله با بالتکلیفی و ع��دم اطمینان، حفظ 
ذهنیت مثبت اس��ت. اکنون زمان آن رس��یده اس��ت که بیشتر از ابهام 
و تردی��د به تفکر و چاره جویی بیندیش��یم و به دنبال فرصت هایی برای 
بهره ب��رداری از تالش های مان باش��یم. یکی از فرصت هایی که ش��یوع 
ویروس کرونا برای بس��یاری ایجاد کرده است، فرصت راه اندازی مشاغل 

خانگی است:
راه اندازی کسب و کار خانگی

برای بس��یاری از افرادی که اکنون بیکار هس��تند یا در ش��غل فعلی 
خود ناراضی از س��اعات کاری کم هس��تند، شاید این زمان فاصله گیری 
اجتماعی و منزوی کردن خود فرصتی باشد برای برنامه ریزی آینده. در 
ش��رایط عادی، بسیاری از مردم فرصت ندارند فرصت های شغلی جدید 

را کشف کنند، ولی اکنون زمان زیادی برای این کار داریم.
وقتی اوضاع به حالت عادی برگردد، احتماالً تحول کار کردن از منزل 

به سرعت افزایش می یابد. مشاغل و کارمندان سیستم هایی را در اختیار 
خواهند داش��ت که امکان ارتباط آسان تر از راه دور را فراهم کنند و هر 
دو طرف احتماالً مشتاقانه از مزایای دورکاری بهره می برند. کار از خانه 

یک روند گذرا نیست بلکه می تواند راهکاری ماندگار و دائمی باشد.
چگونه می توان بهترین فرصت های کس��ب وکار از خانه را شناس��ایی 

کرد؟
اگر به دنبال بهترین کس��ب وکارهای خانگی هستید، به این سواالت 

پاسخ دهید: 
1- چه کاری را به خوبی انجام می دهيد؟

اولین قدم در شناسایی یک کسب و کار خانگی که می تواند برای شما 
مؤثر باشد، تهیه فهرستی از مهارت ها و عالیق خودتان است. اگر کاری 
را انتخ��اب کنی��د که هم به آن عالقه دارید و ه��م در آن مهارت دارید 
شانس موفقیت تان بسیار زیاد است. به این فکر کنید که به کدام صنعت 
عالقه مند هستید و چه مهارت هایی در آن حوزه دارید. باید آنچه را که 

در انجام آن بهتر هستید را در اولویت قرار دهید. 
 2-چگونه فرصت ها را شناسایی می کنيد؟

موفق ترین کسب و کارها نیازی را برآورده می کنند که در حال حاضر 
با آن مواجه نش��ده اند. وقت��ی تصمیم به ش��روع کاری در منطقه ای را 
گرفتی��د، توجه کنید که چه کس��ب و کارهایی در آنج��ا وجود دارند و 
آنه��ا چه کارهایی را انجام می دهند و چ��ه کارهایی را انجام نمی دهند. 
مادامی که بتوانید کاس��تی ها و خألهای باقیمانده را پیدا کنید، قادرید 

فرصت های طالیی را تصاحب کنید.
3- چه ابزارهایی برای کمک به شما موجود است؟

ابزاره��ای کم هزینه ای وج��ود دارند که می توانند به ش��ما در ابتدای 

راه ان��دازی کس��ب و کار خانگی ت��ان کم��ک کنن��د. به عن��وان مثال، 
وب س��ایت هایی وجود دارند که به شما کمک می کنند تا با شرکت هایی 
که وظایفی مانند فروش و بازاریابی دارند، ارتباط بگیرید. منبعی را پیدا 
کنید که ش��ما را در دس��تیابی به مش��تریان هدف تان حمایت کند. بر 
ابزاری که ش��ما را به اهداف تان نزدیک تر می کند، تمرکز کنید. آن ابزار 

می تواند کلیدی برای موفقیت شما نسبت به رقبایتان باشد.
مراحل شروع کسب و کار خانگی

اکنون که دورکار هستید یا موقتا کارتان را از دست دادید، می توانید 
برای شروع کسب و کار خانگی خود گام های زیر را بردارید:

۱- بهترین کسب و کار خانگی را برای خود مشخص کنید.
۲-تحقیقات بازار انجام دهید.

۳- طرح کسب و کار بنویسید.
4- طرح تامین مالی تدوین کنید.

۵- اس��تفاده از ابزارها یا مشارکت با ش��رکت هایی را شروع کنید که 
می تواند به شما در شروع و رشد کسب و کارتان کمک کند.

ای��ن بحران جهانی نیز س��رانجام ب��ه پایان خواهد رس��ید و زندگی 
ب��ه حالت عادی باز خواهد گش��ت. حال به ش��ما بس��تگی دارد که آیا 
می خواهید به همان زندگی معمول قبل بازگردید یا شروعی تازه داشته 
باش��ید. اگر می خواهید آینده حرفه ای و مالی خود را در دست بگیرید، 
اکنون زمان آن رس��یده اس��ت که قدم های خود را برای تغییر مس��یر 
بردارید. مش��خص کنید که آیا کس��ب و کار خانگی برای شما مناسب 
اس��ت یا خیر. اگر هست، هم اکنون شروع به برنامه ریزی برای راه اندازی 

آن کنید.
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۷ مهارت رهبری که هر کارآفرینی باید بداند

راه اندازی مشاغل خانگی پردرآمد؛ عدم اطمينان را به فرصت تبدیل کنيد
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ج��ف ب��زوس )Jeff Bezos( و ای��الن ماس��ک )Elon Musk( از 
بهترین و موفق ترین مدیران دنیا هس��تند. حتی اگر با عملکردشان در 
زمینه های گوناگون موافق نباش��ید، به موفقیت آنها در زمینه تأسیس 
و رهبری س��ازمان هایی خالق با مأموریت هایی جس��ورانه و پیشگامانه 
واق��ف هس��تید. اگر هم جف بزوس یا ایالن ماس��ک را نمی شناس��ید، 
باید به ش��ما بگوییم که بزوس، مدیر ش��رکت آم��ازون و بلو  اوریجین 
)Blue Origin( اس��ت. بلو اوریجین در زمین��ه فعالیت های فضایی 
کار می کن��د و هدف آن فرس��تادن انس��ان ها به کره ماه اس��ت. ایالن 
 )SpaceX( ماس��ک هم مدیریت ش��رکت های تِسال و اس��پیس ایکس
را برعهده دارد و می خواهد انس��ان ها را به کره مریخ بفرس��تد. همین 
تالش ها و اقدام هاست که این دو فرد را در فهرست های گوناگون مانند 
فهرس��ت مجله معتبر فوربس )fobres( در ص��در رهبران خالق دنیا 
قرار می دهد. با ما همراه باش��ید تا ببینیم شیوه مدیریت و رهبری آنها 

چیست و چه اقدام هایی باعث موفقیت شان می شود.
رهبری و مدیریت جف بزوس و ایالن ماسک

وقت��ی ب��ا نیروهای فعال در ش��رکت ج��ف بزوس و ایالن ماس��ک 
صحبت می کنیم و عملکرد هر دو را دقیق تر بررسی می کنیم، با وجود 
شباهت ها، تناقض هایی هم در روش های کاری شان می بینیم. در واقع، 
تفاوت ها و شباهت هایی میان این دو مدیر و رهبر بزرگ وجود دارد که 

مطالعه آنها خالی از لطف نیست.
هر دو با به کارگیری ایده های خالقانه توانسته اند ایده ها را به مرحله 
اجرا و عمل برسانند. در واقع، آن ها سعی کرده اند با بهره گیری شایسته 
از مناب��ع، ظرفیت ها را در جهت عملی ک��ردن ایده های خالقانه و نو به 
کار بگیرند. ایده هایی که این افراد به اجرا درآورده اند، بس��یار جسورانه 

و خالقانه است.
رهبری و مدیریت خالقانه و جسورانه

اگر هر ش��خص دیگری به جز ایالن ماسک، ایده راه اندازی هایپرلوپ 
را مطرح می کرد، احتماال واکنشی جز خنده و تمسخر از سوی دیگران 
دریافت نمی کرد. اما او به باورها و ایده های خود جامه عمل می پوشاند 
و دیگ��ران ایده های او را با اش��تیاق دنبال می کنن��د؛ ضمن اینکه عده 
زیادی حاضرند سرمایه های ش��ان را در راه شکوفایی طرح های او هزینه 

کنند.
مثال در زمین��ه اجرای ایده و پروژه هایپرلوپ، ایالن ماس��ک افزون 
بر مطرح کردن ایده خود، توجه افکار عمومی را هم به ش��دت به س��مت 
طرح خود جلب کرده بود. جالب اس��ت که ایالن ماسک و جف بزوس 
هر یک به ش��یوه های خود رهبری و مدیریت تیم شان را برعهده دارند 
و جالب تر آنک��ه روش های گوناگون و در برخی م��وارد متناقض آن ها 
موج��ب می ش��ود که هر یک به ش��یوه خ��ود موفق ش��ود. در ادامه با 

سبک های مدیریتی این دو رهبر بیشتر آشنا خواهید شد.
مشتری در اولویت است یا فناوری؟

جف بزوس از آن دس��ته مدیرانی اس��ت که مشتری را در صدر قرار 
می دهد. در واقع، مشتریان اولویت نخست بزوس در رهبری و مدیریت 
هس��تند. برای نمونه، در ش��رکت آمازون روندی موسوم به »اقدام های 
روبه عق��ب« وج��ود دارد. در ای��ن روند و روش از هم��ان نقطه آغازیِن 
فعالیت ه��ای ش��رکت، تمرکز زیادی روی توجه به نیازهای مش��تریان 
وجود دارد. در نتیجه، با بررس��ی خواسته ها و نیازهای مشتری، شرکت 
تالش می کند به ش��کلی وارون��ه از میل و نیاز آن ها به س��مت تولید و 
ارائه خدمات پیش رود؛ یعنی با رمزگش��ایی از خواسته های مشتریان، 

گام  هایی به سمت تولید و خدمت رسانی برداشته می شود.
در واق��ع، بزوس در آغاز از ابزار و اهرمی مبتنی بر تقاضای مش��تری 
به��ره می گی��رد و می کوش��د، تردیدهای مش��تری را در اولویت بندی 
ترجیح ها و خواس��ته هایش بررسی کند و سپس بر فناوری هایی تمرکز 
می کند که می توانند در جهت پاس��خ گویی به ترجیح ها و خواسته های 

مشتریان به کار گرفته شوند.
در مقابل، ایالن ماس��ک از رویکرد دیگری برای پیش��برد پروژه های 
خود بهره می برد. در رویکرد ماس��ک، فناوری و توجه به آن در اولویت 

قرار دارد.
نظر همکاران درباره مدیریت ایالن ماسک

یکی از مدیران پیش��ین شرکت تسال می گوید: »من فکر می کنم که 
ایالن از راهبرد اس��تیو جابز بهره می گیرد. همان راهبردی که طی آن 
ایالن می داند، بازار به چه س��مت و سویی خواهد رفت. در واقع، ایالن 
بهتر از مشتریان به نیازها و خواسته هایشان آگاه است. به همین خاطر 
اس��ت که به آنچه مش��تریان هنوز نمی دانند به آن نیاز دارند، بیش��تر 

توجه می کند و کمتر پیگیر خواسته های فعلی شان است.«
پ��س ای��الن ماس��ک به دنبال حل مش��کالتی اس��ت ک��ه به  خاطر 

محدودیت های فعلی تکنولوژی بی پاس��خ مانده ان��د. او از روش برهان 
حرکت یا برهان محرک اول که نخس��تین بار از س��وی ارسطو بیان و 
اس��تفاده شد، برای تحلیل مس��ائل بهره می برد. در این روش، در ابتدا 
محدودیت های بنیادین و کلیدی در مسیر موفقیت شناسایی می شوند 
و در گام بع��دی گزینه هایی که می توانند به رفع این محدودیت کمک 

کنند، تک به تک آزموده می شوند تا محدودیت ها رفع شوند.
نمونه هایی از به کارگيری برهان حرکت در پروژه های ایالن 

ماسک
اگ��ر بخواهی��م از رویکرد ماس��ک و به کارگیری بره��ان حرکت در 
پروژه های��ش بگوییم، باید به موردی اش��اره کنیم ک��ه در آن با تغییر 
قیمت و مش��خصات یک محصول، محدودیت های گوناگون در مس��یر 
پیش��رفت پروژه، ش��دنی و ممکن بوده اس��ت؛ یا در بخش پروژه های 
شرکت اس��پیس ایکس که به فضا مرتبط هستند، تغییر ماده و مصالح 
برای س��اخت راکت ها و بهره گیری از موادی بازیافت پذیر، بس��یاری از 
محدودیت ه��ا را رفع کرده و مش��کل باالبودن هزینه س��فر فضایی را 

کاهش داده است.
ایالن ماس��ک در زمینه تولید ماش��ین های پرس��رعت هم از رویکرد 
برهان حرکت استفاده کرده است. برای نمونه، بررسی های او در زمینه 
سرعت ماشین ها نشان داده است که سرعت ماشین های فعلی او بسیار 
کمتر از چیزی اس��ت که علم فیزیک پیش��نهاد می کن��د و در نتیجه، 
امکان ساخت و تولید ماشین هایی با سرعت بیشتر وجود دارد. روش و 
رویکرد ماسک این است که به سراغ افزایش سرعت ماشین های موجود 
در پ��روژه برود و در واقع از فناوری های فعلی و نیازها و خواس��ته های 

کنونی خود و دیگران فراتر برود.
رویکرد بزوس بهتر است یا ماسک؟

ک��دام رویکرد و روش بهتر اس��ت؟ تمرکز بر نیازها و خواس��ته های 
فعلی مش��تریان یا فراتررفتن از ترجیح ها و نیازهای کنونی؟ نمی توان 
دراین باره اظهارنظر دقیقی کرد. در واقع باید دید که این رویکردها در 

چه زمینه  ای و برای حل چه مشکالتی به کار می روند.
رویکرد ب��زوس، زمانی معقول اس��ت که خالقیت، نیازمند داش��تن 
دی��دی عمیق از نیازها و ترجیح های مش��تریان اس��ت. به عبارت بهتر، 
هنگامی از رویکرد و ایده بزوس می توان بهره برد که تردیدها در زمینه 
مقبولی��ت یک محص��ول یا خدمت زیاد باش��د و ندانیم که محصول یا 
خدمت مان در میان تقاضا و خواسته های مشتریان قرار خواهد گرفت یا 
خیر. اما رویکرد ایالن ماسک، زمانی معقول است که درباره به کارگیری 
یک فناوری تازه تردیدهایی وجود دارد. ایالن ماسک به دنبال این است 
ک��ه ایده هایی به ش��دت نو و فراتر از زمان ارائ��ه کند و به همین خاطر 
اس��ت ک��ه معموال در بیان آنه��ا از تبلیغات و س��روصدای زیادی بهره 
می گی��رد، اما جف بزوس ترجیح می دهد که با روندی درون گرایانه تر و 

با چراغ خاموش در جهت رسیدن به اهداف خود پیش رود.
بيان اهداف و چشم اندازها

جف بزوس و ایالن ماس��ک در شکل و ش��یوه بیان اهداف و ترسیم 
چشم اندازهایشان هم با یکدیگر متفاوتند. ماسک به شدت برون گراست 
)برونگرای��ی( و ایده های خود را با س��روصدای زی��ادی مطرح می کند؛ 
ام��ا بزوس در ای��ن زمینه درون گرایانه تر عمل می کن��د. این تفاوت در 
رویکردها ناش��ی از تفاوت ویژگی های ش��خصیتی این دو مدیر است یا 
چیز دیگری؟ در پاسخ باید بگوییم که این تفاوت، ریشه در مشکالت و 

مسائلی دارد که آنها برای حل کردن برای خود مطرح می کنند.
بزوس، درون گراتر اس��ت )درون گرایی(؛ زیرا به دنبال حل مشکالت 
فعلی مشتریان است و نیازی به تأکید روی خالقیت ندارد. تنها چیزی 
که باعث می ش��ود او از رقبای خود پیش��ی بگیرد، سرعت عمل بیشتر 
اس��ت. پس به خوبی می داند که اعالم ایده ها و اهدافش می تواند رقبا را 
نس��بت به راه حل هایی که در آس��تین دارد، هوشیار کند؛ پس ترجیح 

می دهد با چراغ خاموش در حرکت به سوی هدف گام بردارد.
اما ماسک به دنبال مطرح کردن ایده هایی نو و فناوری هایی تازه است؛ 
پ��س نیاز دارد تا با مطرح کردن آنها، توجه مش��تریان و مخاطبان آتی 
خ��ود را جلب کند. ای��ن کار یعنی مطرح کردن ایده ها و ترس��یم آنها 
به شکلی باشکوه باعث می شود تا سرمایه های مالی و انسانی هم به سوی 

او جذب شوند و برای پیشبرد پروژه ها به یاری اش بیایند.
تفاوت های سبک رهبری

افزون بر آنچه گفته ش��د، تفاوت ها در سبک رهبری بزوس و ماسک 
هم موجب رویکردهایی متفاوت در زمینه بیان اهداف و چش��م اندازها 
می ش��ود. زمانی که ماسک در سال ۲۰۰۲، پروژه اسپیس ایکس را آغاز 
کرد، به این نکته اش��اره داش��ت که هدفش از انجام این پروژه، ایجاد 
انقالبی در زمینه س��فر به فضاس��ت؛ به طوری که انس��ان ها بتوانند در 

سیاره های دیگر زندگی کنند. او از سفر به مریخ و زندگی در آن گفت و 
حتی هزینه های الزم را برای این کار تخمین زد و آن را به مردم اعالم 

کرد )برای این کار به باور ماسک، کمتر از نیم میلیون دالر نیاز است(.
در مقابِل ماس��ک، بزوس قرار دارد که پروژه بلو اوریجین خود را در 
س��ال ۲۰۰۰ در سکوت خبری آغاز کرد. نخس��تین مصاحبه او درباره 
این پروژه و ش��رکت، در سال ۲۰۰۵ یعنی پنج سال پس از افتتاح آن 
ص��ورت گرفت. جف بزوس ترجیح می دهد تا در س��کوت به آزمایش و 
یادگیری بپردازد و پیش از آنکه به نتیجه  و دستاوردی خالقانه نرسیده 

است، آن را مطرح نمی کند.
نقد و نظرات درباره ماسک

برخ��ی از ابراز ایده های بلندپروازانه ایالن ماس��ک ناراضی هس��تند 
و نقدهای��ی ب��ه آن وارد می کنن��د. منتقدان معتقدن��د که این حرکت 
ماس��ک، مطرح کردن ایده ها و ادعاهایی غیرممکن اس��ت. وال استریت 
ژورن��ال )Wall Street Journal( عن��وان کرده اس��ت که تاکنون 
۲۰ م��ورد از ادعاهای بلندپروازانه ماس��ک به جایی نرس��یده و ظاهرا 
تحقق آن ها ش��دنی نیست. ماس��ک در پاسخ به این انتقاد می گوید که 
هی��چ گاه، ایده هایی را مطرح نمی کند که ام��کان تحقق ندارند. به باور 
او، برای رس��یدن به دس��تاوردهای خوب، باید آن ها را در حد ایده ها و 
دستاوردهای عالی مطرح کرد. او از آن دسته افرادی است که معتقدند 
تالش برای گرفتن نمره بیس��ت، دس��تِ کم تو را ب��ه نمره ۱۸ نزدیک 
می کند. جی.بی. اس��ترابِل ) J. B. Straubel(، هم بنیان گذار ش��رکت 
تس��ال و مدیر فنی ارشد این شرکت معتقد اس��ت که ماسک می تواند 
تیم خود را به س��مت انجام پروژه هایی هدایت کند که حتی تحقق شان 
در مخیله اعضای تیم هم نمی گنجد. اگر افراد را به س��مت رویارویی با 
چالش های سخت دعوت کنید، به دستاوردهایی به مراتب بیشتر از حد 
تفکرشان دس��ت خواهند یافت، اما بیش��تر مدیران و رهبران خواهان 

به کارگیری چنین شیوه ای نیستند.
چالش ها در رهبری بزوس

ج��ف بزوس ه��م اعضای تیم خ��ود را به چالش می کش��د. مثال در 
تیم اجرایی ش��رکت آمازون، هر رهبر دارای ۲۰ هدف مهم اس��ت که 
برای تحقق آنها متعهد می ش��ود و ت��الش می کند. اما بزوس و اعضای 
تیمش، خاموش تر و درون گراتر از ماس��ک هس��تند؛ زیرا نمی خواهند 
رقبا را از برنامه ها و اهداف شان آگاه کنند و برخالف او، نیازی به جذب 

سرمایه گذار و حمایت های بیرون از شرکت ندارند.
برنامه ریزی های سنجيده در مقابل برنامه ریزی های پرشتاب

زمانی که جف بزوس، پروژه شرکت بلو اوریجین را کلید زد، برنامه ای 
دقیق مانند برنامه اش برای آمازون نوش��ته بود. در این برنامه قید شده 
بود که: »ما تیمی کوچک هستیم که برای تحقق حضور انسان در فضا 
متعهد ش��ده ایم و تالش می کنیم.« او در ادامه این برنامه ریزی عنوان 
ک��رده بود که تیمش با صبوری در جهت رس��یدن به اهداف خود گام 
برم��ی دارد و فعالیت ها و اقدام��ات الزم را به گام های کوچک و معنادار 
تقس��یم می کند و امیدوار اس��ت که در طول مس��یر، پروژه گسترده تر 
ش��ود. به عقیده او حتی ساده ترین و نخس��تین گام ها هم چالش هایی 
هستند که باید به آن ها با دقت پرداخت؛ ضمن اینکه هر قدم باید پایه 

و اساس فنی و سازمانی گام بعدی را فراهم کند.
در مقاب��ل این رویکرد و برنامه ریزی، برنامه ریزی ایالن ماس��ک قرار 
دارد. ماس��ک بر برنامه هایی پرش��تاب و موفقیت هایی بزرگ و ناگهانی 
تأکی��د دارد. زمانی که پروژه و ش��رکت تس��ال افتتاح ش��د، او چنین 
برنامه ری��زی کرده بود: »هدف ما ایجاد ب��ازاری ماندگار از خودروهای 
الکتریکی در ابعاد انبوه است. برای رسیدن به چنین دستاوردی هم به 

خلق فناوری های مهم و پیشرفته با سرعتی زیاد نیاز داریم.«
تأکی��د ب��زوس بر گام ه��ای تدریجی اس��ت؛ درحالی که ماس��ک به 
موفقیت های آنی و پرس��رعت اعتقاد دارد. شاید بتوان گفت که بزوس 
همان الک پش��ت معروف است و ماسک، خرگوشی که تندتند می جهد 
و خواهان رس��یدن به مقصد اس��ت. با وجود تم��ام تفاوت هایی که در 
برنامه ریزی و بیان اهداف این دو مدیر بزرگ وجود دارد، زمانی که پای 
عمل به میان می آید، هر دو گام ها و اقدام های مختلف را به بخش های 

کوچک تر و آزمون پذیر تقسیم می کنند.
شيوه مدیریت نيروها و قدرت دادن به آن ها

گفته می ش��ود که جف بزوس در جلساتی که با نیروهای خود دارد، 
آخرین نفری اس��ت که ش��روع به صحبت می کند. در واقع، او به همه 
اجازه می دهد که ایده هایشان را بدون اینکه تحت تأثیر ایده ها و نظرات 
خ��ودش قرار بگیرند، به طور آزادانه مطرح کنند؛ در نتیجه، حتی اگر با 
نظر کس��ی مخالف هم باش��د، به او اجازه می دهد که ایده اش را تمام و 
کمال مطرح کند. بزوس معتقد است که راه های متعددی برای رسیدن 

به پاسخ مثبت وجود دارد.
پس حتی اگر ایده ش��خصی را نپسندد، باز هم به او اجازه می دهد تا 
روی آن کار کن��د و پ��س از آزمون و خطاها دریابد که ایراد هایی که از 
نظر بزوس به آن وارد ش��ده، درس��ت بوده یا خیر. این ریسک پذیری و 
آزمودن باعث می ش��ود که نیروها روی ایده های خود کار کنند و آن ها 
را به حدی مقبول برسانند. بزوس می گوید، تاکنون از ایده هایی که در 
ابتدا »نه« گرفته اند و سپس با کار و پژوهش به حد ایده آل رسیده اند، 

میلیاردها دالر درآمد کسب کرده است.
ایالن ماس��ک، ش��یوه دیگری را به کار می گیرد. او به برهان حرکت 
باور دارد و همیش��ه ایده ها و روش تحقق شان را در یک برنامه ریزی با 
س��رعت باال مطرح می کند و اگر کس��ی مخالف ایده اش باش��د، باید از 
طریق برهان حرکت، او را قانع کند. اما از آنجا که به حساسیت ایده ها 
هم واقف اس��ت و به خوبی می داند که اشتباهاتش در برآوردهای مالی 
یا س��اخت پروژه های گوناگون ممکن اس��ت به قیمت جان آدم ها تمام 
شود، همه نظرات خود را دقیقا زیر ذره بین می گذارد و بررسی می کند.
در نتیجه، ش��یوه مدیریت ماس��ک باعث می ش��ود تا نیروهای کار، 
اهداف��ی بزرگ در نظر بگیرند و روی آن ها به طور دقیق کار کنند. این 
تفاوت هاس��ت که باعث شده تا مدیریت و رهبری جف بزوس، باثبات تر 

از ایالن ماسک پیش برود.
نتيجه گيری؛ درس هایی برای پيشرفت و حرکت رو به جلو

از آنچه گفته ش��د و س��بک رهبری بزوس و ماسک چه نتیجه هایی 
گرفته ای��د؟ این دو س��بک چه تفاوت هایی در رهب��ری خالقانه دارند؟ 
ب��زوس به طور تدریج��ی روی گام های کوچک، روبه جل��و و مبتنی بر 
آزمون و س��نجش حرکت می کند. این نگاه و رویکرد او باعث می شود 
که در مس��یری مداوم به س��وی ایده های جدید گام بردارد. مثال بزوس 
کار خود را با فروش کتاب به صورت آنالین آغاز کرد و س��پس به سمت 
خرده فروش��ی آنالین پیش رفت و به تدریج، خدمات وب )خدمات وب 
آم��ازون(، تولید محص��والت و ابزارهای الکترونیکی )الکس��ا، کیندل( 
و خدمات س��رگرمی )موس��یقی و ویدئ��وی آمازون( را ب��ه خدمات و 

محصوالت خود افزود.
مسير بزوس در ترسيم چشم اندازها

اعتب��ار بزوس در زمینه معرفی خود به عن��وان فردی خالق به تدریج 
ص��ورت گرفته اس��ت. او به م��رور زمان با آزمون و س��نجش هر گام از 
فعالی��ت خ��ود و به کمک داده های تحت اختیارش در مس��یر خالقیت 
حرک��ت کرده اس��ت. در مقابل، ایالن ماس��ک با مطرح کردن پرش��ور 
ایده های جنجالی اش توانس��ته اس��ت به حمایت و پش��تیبانی دیگران 
دست پیدا کند. او پروژه هایش را به شکلی جذاب و هیجان انگیز ترسیم 
می کند. شاید بگویید که ایده های مهم او در ذات هم جذاب و باشکوه 
هس��تند، اما واقعیت این است که ماس��ک حتی برای معرفی ایده های 
عادی خود هم از این شیوه بهره می برد. برای نمونه، ماسک در معرفی 
محصولی به نام تس��ال پاوروال )Tesla PowerWall(، باتری ای که 
برای تأمین انرژی در پارکینگ منازل قرار می گیرد، چنین تبلیغ کرده 
بود:  »ما قصد داریم تا اس��اس س��اختار تأمین ان��رژی دنیا را دگرگون 
کنی��م.« او در واقع، با ش��یوه بیان چش��م انداز پروژه ه��ای خود باعث 

جلب نظر مخاطبان عادی و سرمایه گذاران می شود.
مسير ایالن ماسک در ترسيم چشم اندازها

اس��ترلینگ اندرس��ون )Sterling Anderson(، یک��ی از مدیران 
 )Aurora( پیشین بخشی از شرکت تسال و هم بنیان گذار شرکت آئورا
می گوید: »ماس��ک به خوبی می داند که ترس��یم چش��م اندازی باشکوه 
می تواند افراد خوش فکر و پیشتاز در امور مختلف به ویژه مهندسان را به 
خود جذب کند. با وجود چنین مهندسانی هم امکان تولید محصوالت 
بهتر میس��ر می شود. چنین محصوالتی هم، مشتریان و سرمایه گذاران 
را ب��ه خ��ود جلب می کنن��د. در نتیجه یک چرخه مطلوب از رش��د به 
جریان خواهد افتاد.« ماس��ک، با عمومی کردن چش��م انداز مزبور، هم 
منابع انس��انی و هم س��رمایه های مالی را به س��مت خود می کشد و با 

رویکرد برهان حرکت در پی تحقق اهدافش برمی آید.
هرچند که ش��یوه رهب��ری بزوس و ماس��ک در مدیریِت خالقیت و 
ن��وآوری با یکدیگر متفاوت اس��ت، هر دو دس��تاوردهای مهمی دارند 
و در ش��مار برترین رهب��ران خالق دنیا قرار می گیرند. مس��یر حرکت 
متف��اوت این دو فرد در خالل محدودیت ها و چالش ها نش��ان می دهد 
ک��ه خالقیت، فرمول خاصی ندارد. زیرا اگر پای حکمی کلی و روش��ی 

مشخص در میان بود، همه به رهبرانی اثرگذار بدل می شدند.
جلس��ات کاری خود را به موثرترین شکل ممکن مدیریت کنید و از 
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نیروی کار اگر خوش��حال باش��د و از کارش راضی باش��د، مولد هم 
خواهد بود و بر بهره وری س��ازمان خواهد افزود. برای داش��تن چنین 
کارکنانی در درجه اول باید به این فکر باش��یم که فرهنگ سازمانی در 
محیط کار خوب باش��د و باعث جلب عالقه نیروی کار شود. اما چطور 
می ت��وان این خواس��ته را محقق کرد؟ برای ایج��اد انگیزه در کارکنان 
چه نکاتی را باید مدنظر داش��ته باشیم؟ همراه ما باشید. در این مطلب 
با رج��وع به اظهارات ماتیلدا کالین به دنبال جوابی برای این س��ؤال ها 
 )Front( خواهی��م بود. او یکی از بنیان گذاران ش��رکت تجاری فرانت
اس��ت، شرکتی که از سال ۲۰۱۳ فعالیتش را در حوزه کسب و کار در 

سان فرانسیسکو آغاز کرده است.
پی��ش از ه��ر چیز بیایی��د ببینیم چ��را ایجاد انگی��زه در نیروی کار 
مهم اس��ت و اساس��ا نیروی کار نس��ل های جدید با نسل های گذشته 
چ��ه تفاوتی دارن��د. ماتیلدا کالی��ن در این باره می گوی��د: »طی چند 
دهه گذش��ته، انتظارات افراد از کارش��ان بیشتر و بیشتر شده است. در 
گذشته، همین که کس��ی کار پیدا می کرد، خوشحال بود و چندوچون 
کار اهمی��ت زیادی نداش��ت؛ اما ای��ن روند به مرور دس��تخوش تغییر 
ش��د و افراد به پیدا ک��ردن کارهایی روی آوردند که از آنها احس��اس 
رضایتمندی داشته باشند و بتوانند مهارت ها و توانایی های شان را بروز 
بدهند. انگیزه، هدف، معنا و احس��اس رضایتمندی مؤلفه هایی هستند 
که نیروی کار امروزی در ش��غلش جس��ت وجو می کند. سازمان ها، اگر 
بخواهند دوام داش��ته باش��ند، باید در پی برآورده کردن این انتظارات 

نیروی کارشان باشند.«
ب��ه باور ماتیلدا کالین س��ه مؤلفه وجود دارد ک��ه باعث ایجاد انگیزه 
در کارکن��ان می ش��ود. در ادامه مطلب به معرف��ی و ذکر جزییات آنها 

خواهیم پرداخت.
1. کارکنان باید بدانند هدف و مأموریت سازمان چيست

مؤلفه اولی که باعث می شود نیروی کار از کارش راضی باشد و انگیزه 
بیش��تری پیدا کند، درک هدف اصلی سازمان است. رعایت این مسئله 
و آگاه کردن نیروی کار از هدف س��ازمان در کس��ب و کارهای کوچک 
س��اده تر اس��ت؛ چراکه مدیران این کس��ب وکارها معموال طی روندی 

روزانه اقدام به تصمیم گیری و پیشبرد فعالیت ها می کنند.

وقتی س��ازمان توس��عه پیدا می کند و بزرگ تر می شود، مدیری قادر 
به حف��ظ روند موفقیت ها خواهد بود که به ج��ای آنکه خودش تمامی 
تصمیم گیری ه��ا را ب��ه عهده بگیرد، ب��رای هدای��ت زیرمجموعه های 

مختلف سازمان، افراد مناسب را به خدمت بگیرد.
ماتیلدا کالین در این باره می گوید: »وقتی صحبت از استخدام کسی 
در پست های اجرایی و مدیریتی می شود، به جای آنکه به این فکر کنم 
که آیا شخصی که در نظر دارم توانایی به عهده گرفتن پستی بخصوص 
را دارد یا خیر، بر این مسئله تمرکز می کنم که آن شغل یا پست برای 

شخِص موردنظر مناسب است یا خیر.«
نکته دیگ��ری که مدیران س��ازمان ها برای ایجاد انگی��زه در نیروی 
کار بای��د به آن توجه کنند، اهمیت صحبت ک��ردن با کارکنان درباره 
مأموریت سازمان اس��ت. مدیران باید زمان زیادی را به صحبت درباره 
این موضوع اختصاص بدهند و با انتقال ش��فاف و واضح پیام، از مطلع 
ش��دن کارکنان از مأموریت سازمان کسب اطمینان کنند. در غیر این 
صورت، ممکن است نیروی کار احساس کند در تاریکی نگه داشته شده 
اس��ت و زحماتش ثمری ندارد؛ او در پی چنین احساسی، انگیزه اش را 

از دست خواهد داد.
راهکارهای آگاه سازی کارکنان از مأموریت سازمان

راه های محبوب و کارآم��دی برای انتقال این پیام وجود دارد که در 
ادامه به آنها اشاره می کنیم:

• ارس��ال آخرین خبرها درب��اره تغییرات و اصالح��ات فعالیت ها در 
سازمان برای نیروی کار به صورت هفتگی؛

• به اشتراک گذاری نتایج جلسات هیأت مدیره با نیروی کار؛
• برگزاری جلساتی با حضور تمامی کارکنان سازمان.

دریافت بازخورد نیروی کار درباره مأموریت س��ازمان، هم در حضور 
کارکن��ان دیگر و ه��م به صورت خصوص��ی، راهکار دیگری اس��ت که 
مدیران می توانند برای درک بهتر مأموریت س��ازمان توسط نیروی کار 

از آن استفاده کنند.
2. کارکنان باید بدانند می توانند از مهارت های 

منحصربه فردشان استفاده کنند
ه��ر نیروی کار خوبی دوس��ت دارد از مهارت ه��ای منحصربه فردش 

به گونه ای اس��تفاده کند که تأثیر آنها را در رش��د و پیش��رفت سازمان 
احساس کند. ماتیلدا کالین در این باره می گوید: »به باور من، مهم ترین 
سؤالی که هر انسانی می تواند از خودش بپرسد این است که چه مهارت 
منحصربه فردی دارد که او را از دیگران متمایز کند؛ چه کار بخصوصی 

است که او در انجام دادنش بهتر از دیگران است.«
متأس��فانه مشغله ها و جلس��ه های کاری متعدد فرصتی برای نیروی 
کار باقی نمی گذارد که بخواهد به دنبال پاسخ چنین سؤال هایی باشد.

بعد از چند هفته کار غیرمتمرکز ])کار غیرمتمرکز یعنی نتوان بدون 
وقفه روی فعالیتی بخصوص متمرکز ش��د و کارهای ریزودرشت دیگر 
رون��د ثابت تمرکز بر آن را مختل کنن��د([، احتماال بار فعالیت ها روی 
دوش نیروی کار سنگینی خواهد کرد و به خاطر عقب افتادن از کارهای 
اصلی، از کارایی و انگیزه اش کاس��ته خواهد ش��د. مدیران س��ازمان ها 
ب��رای جلوگیری از این مس��ئله و حفظ انگیزه نی��روی کار باید به فکر 

طرح ریزی برنامه ای برای مدیریت زمان کارکنان باشند.
پیش��نهاد ماتیلدا کالین در این باره این اس��ت که س��عی کنیم این 
امکان را در اختیار نیروی کار بگذاریم که بیشتر بر همان فعالیت هایی 
متمرکز باش��د که در انجام دادن ش��ان مهارت دارد و بهتر اس��ت؛ در 
نتیج��ه، او زمانش را ص��رف آن فعالیت ها می کند. جلس��ه های کاری 
و دیگ��ر کارهای س��ازمان در بح��ث مدیریت زمان بای��د اولویت های 
بعدی مان باش��ند. به این طریق می توانی��م به ایجاد انگیزه در کارکنان 

کمک بیشتری کرده باشیم.
3. کارکنان باید بدانند فعاليت های شان ثمربخش و تأثيرگذار است

کس��ی که در انجام دادن کارش مهارت داشته باشد، اگر نتواند تأثیر 
کارهای��ش را ب��ر محصول نهایی ببیند، به مرور دلس��رد می ش��ود؛ این 
احس��اس حتی ممکن است به ترک ش��غل بینجامد. چنین احساساتی 
در نیروی کار می تواند به ویژه برای س��ازمان هایی دردس��رآفرین باشد 
که سروکارش��ان بیش��تر با کارهای اطالعاتی است تا تولید محصوالت 
م��ادی؛ یعنی س��ازمان هایی که در آنها محصول نهای��ی ثمره زحمات 

تعداد زیادی از افراد است.
این مثال به درک بهتر موضوع کمک خواهد کرد:

نج��ار وقت و ان��رژی اش را صرف س��اخت میز یا چیزی ش��بیه آن 

می کند. پس از آماده ش��دن محصول نهای��ی، او کامال از نتیجه کارش 
راض��ی خواه��د بود؛ چون آنچه درس��ت کرده ملموس اس��ت و تقریبا 
خ��ودش به تنهای��ی آن را آماده کرده اس��ت. در مقابل، ش��رایط برای 
کس��ی که مثال به برنامه نویس��ی مشغول اس��ت، به گونه دیگری است: 
کار برنامه نویس تنها جزء کوچکی از محصول نهایی را تشکیل می دهد 
و به تنهای��ی منجر به تولید نمی ش��ود؛ افراد متخص��ص دیگر کار او را 
بازبینی می کنند، بعضی قسمت ها را به روز می کنند و تغییر می دهند.

به باور ماتیلدا کالین، برای جلوگیری از دردسرس��از شدن این مسئله 
به شفاف س��ازی نیاز پی��دا می کنیم: به این معنا ک��ه تمامی کارکنان، 
به وضوح بتوانند نتیجه فعالیت های ش��ان را ببینند. به اش��تراک گذاری 
آخرین تغییرات و نتایج و معیارهای کلیدی با تمامی اعضای س��ازمان، 
یکی از راهکارهای مناسب برای محقق کردن این هدف و ایجاد انگیزه 

در نیروی کار است.
ماتیل��دا کالین در این ب��اره می گوید: »به مرور که فعالیت های س��ازمان 
گس��ترده تر می شود، یکی از مسائلی که خیلی فکرم را مشغول می کند این 
اس��ت: چطور باید تمامی آنچه را کارکنان نی��از دارند بدانند، به اطالع آنها 
برسانم؟ در نتیجه، به دنبال راهکارهایی برای آگاه نگه داشتن آنها می گردم.«

کالم آخر
کار کردن همیشه مطلقا مثبت و لذت بخش نخواهد بود. حتی گاهی 
نیروی کار مولد و باانگیزه، به فراخور ضرورت های کاری، مجبور می شود 
وظیفه ای را به عهده بگیرد که برایش دشوار و ناخوشایند است. گاهی 
هم ممکن اس��ت در هفته های پایانِی تکمیل پروژه ای بخصوص مجبور 

به تحمل اضافه کار شود؛ چون موعد تحویل محصول نزدیک است.
اینها ضرورت های کاری هس��تند؛ پس موقتی اند و با در پیش گرفتن 
رویکرد مناسب و در نظر داشتن مواردی که در این مطلب برشمردیم، 
تأثیری بر کاهش انگیزه یا کارایی نیروی کار نخواهند گذاشت. مدیران 
س��ازمان ها باید ب��ا طرح ریزی برنامه های منظ��م و دقیق میان زندگی 
ش��خصی یا خانوادگی و زندگی کارِی نیروی کارش��ان تعادل به وجود 
بیاورن��د. مدیران باید به نیروی کار کمک کنند تا بداند چه زمانی باید 

یکی از این  دو را بر دیگری اولویت بدهد.
forbes/chetor:منبع
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نایک؛ پاپوشی به جا و به موقع
وقتی اسم نایک را می  شنویم، همه یاد امپراتوری بزرگ ورزشی می  افتیم که محصوالتش در تمامی دنیا طرفداران فراوانی دارد.  امروزه 
نایک با محصوالت حرفه ای و متنوع خود، فرهنگ جدیدی را در صنعت ورزش به ارمغان آورده است، اما آیا مسیر نایک همیشه به همین 
خوبی و همواری بوده است؟         خب جواب ما قطعاً خیر است. وقتی که فیل نایت )Phil Knight( تصمیم به تولید کفش های خود کرد، 
تمامی بازار اروپا و آمریکا تحت سلطه کفش های ورزشی آلمانی آدیداس )Adidas( بود و همه ایده فیل را شکست خورده می  دانستند، اما 
آیا فیل از آرزوی خود دست کشید ؟  با خودش چه فکری کرد؟ چه تصمیم هایی گرفت که امروزه یکی از ارزشمندترین برندهای جهان شده 

است؟ برای پاسخ به سؤاالت باال بهتر است که یکم به عقب برگردیم، زمانی که فیل فقط یک دانشجو و ورزشکار ساده بود.
سال های اوليه - دانشجوی خالق

فیلیپ همیسون نایت، دانشجوی حسابداری و دونده ای قهار بود و جوایز متعددی را در طول زمان دانشجویی  به دست آورده بود. همه 
چیز از یک صبح ساده شروع شد. فیل آماده دو صبحگاهی خود می  شد. در حین راه با خود مدام می  گفت: »اگر نشود چی؟ آیا ادامه بدم؟ 
مس��یر س��ختی هست. ولی نه باید ادامه بدم. باید جور دیگه ای به ایده ام نگاه کنم. ایده ام احمقانه است. مهم نیست فقط باید ادامه بدم و 
نایستم. بیل حق داره. این جاده مال ماست. دی  ان  ای ماست. )ترسوها هیچ و قت پا در مسیر نگذاشتند. ضعیف ها در مسیر مردند و ما باقی 
ماندیم(. آره باید ادامه بدم و به آنجا برسم. ولی آنجا کجاست؟ مهم نیست کجاست، فقط ادامه بده و نایست….« آن روزها فیل مقاله  ای 
درباره ش��یوه جدیدی در کس��ب وکارهای ورزشی نوشته بود. ایده او خیلی س��اده ولی جالب بود. از نظر فیل: »اگر ژاپنی  ها کاری را که با 
دوربین  های آلمانی کردند، با کفش های ورزشی هم بکنند، بازار محصوالت ورزشی شکل و شمایلی جدید پیدا خواهد کرد.« نایت توضیح 
داد که یک شرکت توزیع آمریکایی می تواند با نیروی ارزان ژاپنی کفش  هایی قابل رقابت با نسخه آلمانی آن تولید کند. ایده ای که توسط 

تمامی اساتید و آشنایان او در ابتدا رد شد، ولی فیل را ناامید نکرد و باعث شروع دنیای جدیدی در زندگی  اش شد.
همه چيز از یک سفر شروع شد

فیل عزم خودش را برای تحقق به آرزوی دیرینه اش جزم کرد و ش��روع به س��فر کرد. به ژاپن رفت و عاشق آنجا و مردمان و فرهنگش 
 )Onitsuka( شد. در ژاپن کفش های تایگر را دید که کاماًل مشابه آدیداس ولی ارزان تر از آن بود. تصمیم گرفت تا مالقاتی با اونیتسوکا
تولیدکننده کفش ها داشته باشد. در این مالقات، شرکت خودش را واردکننده کفش به آمریکا معرفی کرد و توانست نظر اونیتسوکا را برای 
همکاری جلب کند. اونیتسوکا نیز با قبول شرایط، فیل را فردی ایده  آل برای ورود به بازار آمریکا دید و از او برای نام شرکتش سؤال کرد. 

فیل در آن موقع هنوز شرکتی نداشت و بداهه نام »روبان آبی« را برای شرکتش گذاشت.
روبان ناگهانی

پس از ش��راکت با اونیتس��وکا، فیل کامالً  گیج از کرده اش به آمریکا بازگش��ت. اندکی استرس داشت و تصمیم گرفت با مربی و منتور 
خود دیدار کند.

مالقات با کفش باز
بیل باورمن )Bill Bowerman( مربی دو اس��تقامتی معروف فیل بود که همانند یک دوس��ت همدم سخت ترین روزهایش بود. بیل 
کفش باز )Shoe Dog( بود. یعنی تمامی المان های یک کفش ایده  آل را می دانست. کفش  ها را مدام باز می  کرد و دوباره سرهم می  کرد. 
همیشه به دنبال بهبود کفش های ورزشی برای خودش و شاگردانش بود. وقتی شما به شدت به یک چیز یا یک کاری عالقه داشته باشید 
همیشه با دید باالتری بهش نگاه می کنید و مدام به دنبال بهبود و تکاملش هستید. برای بیل باورمن کفش یک کاالی ورزشی ساده نبود. 
بیل مدام کفش ها را دس��تخوش تغییراتی که منجر به بهبود برای ش��اگردانش می  شد، می  کرد. او هیچ محدودیتی برای رسیدن به مدل 
ایده آل نمی دید. بیل فقط و فقط راحتی شاگردانش را می  دید و برایش تالش می  کرد. وقتی فیل ایده   اش را با بیل در میان گذاشت، همانند 

اونیتسوکا بالفاصله پیشنهادش را پذیرفت و نفری با ۵۰۰ دالر وارد دنیای ورزش شدند.
روبان آبی برمی  خيزد

مربی و شاگرد با امید و انگیزه مسیرشان را شروع کردند. بیل به خوبی توانسته بود شاگردش را برای شروع مسیر آماده کند. نکته جالب 
در تاریخ شرکت این هست که ادامه موفقیت شرکت به مدیران خالقی بود که فیل کاماًل عجیب و نامتعارف، اما هوشمندانه انتخاب کرد. تیم 
اولیه روبان آبی تیمی کاماًل عجیب و غریب بود. کارمندان و مدیرانی بااستعداد و کاماًل متفاوت که به خوبی در کنار هم کار می کردند. در 
روبان آبی همه به یکدیگر و به خصوص فیل اعتماد داشتند و همه از هدف و نیز نظر فیل جلو می رفتند. جمله معروفی از ژنرال پاتون سرلوحه 
همیشگی فیل بود: »به افراد خود نگویید چگونه کاری را انجام دهند، بگویید چه کاری انجام دهند و به آنها اجازه دهید با نتایج کارشان 

شما را غافلگیر کنند.« فیل هیچ وقت مدیر سخت گیری نبود و همیشه سعی می  کرد کارمندانش را در مهم ترین تصمیم ها شرکت دهد.
روزهای خالق و نوآور

مدل کار در روبان آبی با همه جا فرق داش��ت. جلس��ات رس��می ش��رکت کاماًل عجیب و خالقانه بود. همه کارمندان با جان و دل کار 
می  کردند، ایده می- دادند، همه برای پیشرفت تالش می کردند. مثاًل بیل یک روز صبح با نگاهی به دستگاه وافل سازش به این فکر فرو رفت 
که: »آیا کفی های مربعی کمکی به بهبود کفش ها می کند؟« برای رسیدن به جواب، داخل وافل سازش پالستیک ریخت و دیگر نتوانست 
درب آن را باز کند، اما پس از تالش بس��یار توانس��ت کفی کفش��ی تولید کند که بازار را تغییر دهد. مسیر روبان آبی هر روز بهتر و بهتر 
می  شد. با اینکه رقبای فعلی بازار قدرت مالی بیشتری داشتند، اما عدم انعطاف آنها نسبت به بازار آمریکا باعث پیشرفت بهتر روبان آبی شد.

نایک: الهه پيروزی بخش - خوابی که تعبير شد
در س��ال ۱۹۷۱ فیل تصمیم گرفت که کفش های خودش را تولید کند و برای این کار نیاز به یک ش��رکت جدید، نام جدید و هویت 
جدیدی داشت. او تصمیم گرفت تا ایده را با همکارانش مطرح کند. پس از اسامی متنوع، نام نایک که شب قبلش بر یکی از کارمندان نازل 
شده بود، انتخاب گشت. در خواب؟ نایک؟ بله، نایک نام الهه پیروزی در یونان باستان بود؛ نامی که در وهله اول به نظر فیل خوب به نظر 

نیامد، ولی در نهایت برای شرکت جدید انتخاب شد.
الهه ای که نمی بازد

مسیر نایک هیچ وقت هموار و راحت نبوده و فیل و همکارانش فرازونشیب های زیادی را تجربه کردند. از جمله مشکالت قضایی فیل 
با اونیتسوکا، مشکالت قضایی دولت با روبان آبی، مشکالت سالمتی خطوط تولید و ... بود. نکاتی که همیشه فیل و نایک را در مسیر نگه 
می  داشت اعتقاد راسخ فیل به پیروزی بود، با اینکه تعریف دقیقی در ذهنش نداشت ولی می دانست که نمی  خواهد ببازد. به طور کلی فیل 
کسب وکارش را بر پایه شعار »یا رشد کن یا بمیر« جلو برد. در شرکت فیل جز حقوق کارمندان و خودش مابقی درآمدها برای پیشرفت 
شرکت هزینه می  شد تا رشد خود را تضمین کند. شرکتی که قلب دارد یکی از رویکردهای فیل که در نایک نیز سرلوحه قرار گرفت، داشتن 
رابطه دوستانه و اهمیت دادن به نظرات همه از کارمندان تا مشتریان بود. نایک همواره استانداردهای بهتری را برای خطوط تولید خود به 
کار می گرفت. مثاًل در دهه ۹۰ با مشخص شدن سرطان زا بودن خط تولید کفی کفش برای کارمندان، نایک تکنولوژی جدیدی را به کار 
برد که تا ۹۷درصد احتمال سرطان را کاهش می  داد. اما نایک به استفاده شخصی اعتقادی نداشت و آن را با همه رقیبان خود به اشتراک 
گذاشت تا همه بتوانند از آن استفاده کنند. نایک به اسپانسرهایش به عنوان دوست می  نگریست و برای تمامی همکاران و شرکای تجاری  اش 

احترام خاصی قائل بود و همین نکته باعث پیدا شدن مشتریانی وفادار و روابطی پایدار در سطح بین المللی شد.
مسيری که ادامه دارد

داستان نایک، داستان انگیزه، امید، نوآوری، عشق و ایده های »عجیب و دیوانه وار« است. تجربه نایک به ما ثابت می  کند که اگر به ایده 
خودمان اعتقاد داشته باشیم، به راحتی قابل دسترسی است. اندکی خارج از چارچوب ها نگاه کنیم، به ارزش های انسانی خودمان پایبند 

باشیم و بدانیم که هیچ محدودیتی برای رسیدن به آرزوی ما وجود نخواهد داشت.
نایک به ما نشان داد که:

• در رسیدن به اهداف فقط باید روی پیروزی تمرکز کرد و نباید ایستاد.
•  هیچ شرکتی در اول کارش سیستماتیک نیست و نیاز به زمان دارد.

• ناگهانی ترین تصمیم ها، گاهی همان تصمیم ما خواهند بود.
و در نهایت اینکه:

»این جاده مال ماست. دی  ان  ای ماست. ترسوها هیچ و قت پا در مسیر نگذاشتند. ضعیف ها در مسیر مردند و ما باقی ماندیم.«
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تبلیغـاتخالق

همه ما تجربه مواجهه با افرادی را داشته ایم که به خوبی 
می توانند بر روی دیگران تاثیر گذاشته و به محبوبیت سریع 
برسند، با این حال سوال اصلی این است که چنین سطحی 
حاصل اس��تعداد و ویژگی های ذات��ی بوده و یا یک مهارت 
اکتس��ابی محسوب می ش��ود؟ اگرچه نظرات در این رابطه 
متفاوت اس��ت، با این حال علم روانشناسی طی تحقیقاتی 
این امر را اثبات کرده اس��ت ک��ه هر فردی می تواند میزان 
تاثیرگذاری خود را دگرگون سازد. با این حال برای چنین 
امری نیاز اس��ت که برخی از موارد را رعایت نمایید که در 

ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-قدرت درک خوبی داشته باشيد 

افراد برای این امر که محبوبیت و نفوذ باالیی در بین سایرین 
به دست آورند، الزم است تا قدرت درک طرف مقابل خود را 
داشته باشند. برای مثال ممکن است که خواهان تبدیل شدن 
به یک مدیر محبوب و بانفوذ باش��ید، تحت این شرایط شرط 
اول این اس��ت که به خوبی آنها را درک کرده و اهداف آنها را 
پیدا کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا ب��ه صورتی اقدامات 
مدیریت��ی را انجام دهید که منافع آنها نیز حفظ ش��ود. برای 
مثال ممکن اس��ت یکی از کارمندان شرکت به علت شرایط 
جدید نظیر تولد فرزند، با مش��کالت مالی مواجه شده باشد. 
تحت این ش��رایط حمایت به موقع شما، تاثیر فوق العاده را بر 
روی کارمند مذکور خواهد داش��ت. بدون شک با کمی توجه 
نس��بت به افرادی که قصد افزایش نف��وذ خود بر روی آنها را 
دارید، نس��بت به اقداماتی که باید انجام ش��ود آگاه خواهید 
شد. در نهایت فراموش نکنید که برای تبدیل شدن به فردی 
محبوب، ابتدا باید جامع��ه کوچکی نظیر افراد خانواده و تیم 
ش��رکت را اولویت خود ق��رار دهید. پس از آن امکان رش��د 
شما مهیا خواهد شد. به همین خاطر از همان ابتدا به دنبال 

اقدامات بیش از حد بزرگ نباشید. 
2-اول شنونده باشيد 

اش��تباه بزرگ تقریبا تمامی افراد این اس��ت که بیش از 
حد از قدرت تکلم خود استفاده می کنند. این امر در حالی 
است که افراد باهوش، شنونده های بهتری هستند. درواقع 
ای��ن امر که در ابتدا خوب گوش دهید، باعث خواهد ش��د 
تا مواردی را بیان کنید که به مراتب درس��ت تر خواهد بود. 

در این راس��تا ممکن اس��ت سریع پاس��خ دادن و صحبت 
کردن، به عادت ش��ما تبدیل شده باشد. تحت این شرایط 
توصیه می ش��ود که یک قانون را برای خود تعیین نمایید. 
ب��رای مثال تا زمان��ی که صحبت فردی به پایان نرس��یده 
است، هیچ گونه اظهارنظری نداشته باشید. بدون شک پس 
از مدتی ب��ه راحتی این مهارت مهم را به دس��ت خواهید 
آورد. اگ��ر بخواهیم این بخ��ش را به صورت خالصه مطرح 
کنیم، باید به مقوله صبر توجه ویژه ای را داش��ته باش��ید. 
درواقع افراد صبور، همواره محبوبیت باالتری داشته و این 
میزان محبوبیت، باعث خواهد شد تا نفوذ آنها بر روی افراد 

مختلف، بسیار زیاد باشد. 
3-قدرت داستان سرایی داشته باشيد

یک داستان و یا ضرب المثل می تواند مفاهیمی را منتقل 
نمای��د که برای بیان آن ممکن اس��ت به س��اعت ها زمان 
نیاز داش��ته باش��ید. این امر در حالی است که هیچ فردی 
حاضر ب��ه در اختیار قرار دادن چند س��اعت از زمان خود 
به ش��ما نخواهد بود. به همین خاطر بس��یار مهم است که 
داستان س��رای بسیار خوبی باشید. این امر باعث می شود تا 
منظور ش��ما به صورت خالصه و بدون مخاطب قرار دادن 
فرد، بیان ش��ود. این امر تاثیرگذاری به مراتب بیش��تری را 
خواهد داش��ت و جذابیت اقدامات شما را افزایش می دهد. 
در نهایت داستان ها قدرت تحت تاثیر قرار دادن احساسات 
افراد را داشته و این امر باعث می شود که در مدت زمانی به 
مراتب کمتر، قدرت نفوذ بر روی دیگران را پیدا نمایید. این 
امر سیاستی است که در حال حاضر در عرصه تبلیغات، به 
ش��دت مورد توجه است. برای مثال در حال حاضر با توجه 
به گس��ترش جهان��ی ویروس کرونا، ضروری اس��ت که هر 
فردی از ماس��ک اس��تفاده کند. در این راستا کشور ایتالیا 
از یک روش جالب اس��تفاده کرده است. دراقع آنها زندگی 
کودکی را تا زمان مرگ روایت کردند که پر از اتفاقات زیبا 
و جذاب بوده است، با این حال در پایان اعالم شد که همه 
کودکان ح��ال حاضر، می توانند چنین آینده ای را داش��ته 
باش��ند، با این حال ماس��ک نزدن افراد باعث شده است تا 
نرخ مرگ و میر آنها، افزایشی چشمگیر را داشته باشد. این 
داس��تان کوتاه، تاثیر فوق العاده ای را داشته، باعث جهشی 

در سرانه استفاده از ماسک شد. 
4-در کار خود حرفه ای باشيد 

جان س��ی مکس��ول، نویسنده مش��هور حوزه رهبری در 

جمل��ه ای طالی��ی عنوان کرده اس��ت که مدی��ران موفق، 
صرف��ا مدیرانی حرفه ای هس��تند. این امر به خوبی نش��ان 
می دهد که برای تبدیل ش��دن به فردی تاثیرگذار و بانفوذ، 
نیازی نیس��ت که به یک فرابشر تبدیل شوید. در این راستا 
تنها کافی اس��ت تا در حوزه خود، کامال حرفه ای باش��ید. 
این امر باعث می ش��ود تا میزان رضایت ها از ش��ما همواره 
در س��طح خوبی قرار داش��ته باش��د. بدون شک حتی اگر 
بهترین اخالق را نیز داش��ته باش��ید، اگ��ر در زمینه کاری 
خود عملکرد مناس��ب را نداشته باشید، نتیجه خوبی را به 
دس��ت نخواهید آورد. درواقع یکی از اصول اولیه برای نفوذ 
بر دیگران، اعتماد اس��ت که تنها از طریق س��طح حرفه ای 

شما به دست می آید. 
5-شخصيت دوست داشتنی داشته باشيد

برای افزایش محبوبی��ت، راهکارهای زیادی وجود دارد. 
برای مث��ال خوش اخالق بودن و روحیه کمک رس��انی، از 
جمله س��اده ترین آنها محسوب می ش��ود و با این حال به 
صورت یک راهنمایی کلی، توصیه می ش��ود به ش��خصیت 
افراد محب��وب در منطقه خود نگاه��ی بیندازید. علت این 
امر به این خاطر اس��ت که فرهن��گ و ویژگی های افراد در 
هر منطقه ای متفاوت بوده به همین خاطر ارائه یک راهکار 

کلی، نمی تواند کارایی الزم را داشته باشد. 
6-برای هر اقدامی دالیل درستی داشته باشيد 

برای این امر که افراد با ش��ما همراه شوند، ضروری است 
تا دالیلی را برای هر یک از اقدامات خود داشته باشید. در 
این راس��تا الزامی اس��ت که دالیل را برای افراد نیز تشریح 
نمایید. این امر باعث خواهد شد تا آنها نیز تمایل بیشتری 
را برای حمایت از ش��ما داش��ته باش��ند. درواقع هر فرد تا 
زمانی که نس��بت به یک مسئله قانع نش��ده باشد، پیروی 

الزم را نخواهد داشت. 
7-تيم گرایی را فراموش نکنيد 

در نهای��ت این امر که به کار تیمی توجه داش��ته باش��ید، 
محبوبیت ش��ما را به مراتب باالتر خواهد برد. در این راس��تا 
توصیه می ش��ود که همواره اولویت خ��ود را ایجاد یک تیم و 
با کار در قالب تیم بدانید. این امر نه تنها زمینه رشد سریع تر 
شما را مهیا می کند، بلکه باعث خواهد شد تا افراد به این باور 
برسند که شما صرفا به دنبال منافع شخصی خودتان نیستید. 

این امر بدون شک تمایل به همکاری را افزایش می دهد. 
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چگونه تاثيرگذاری خود بر روی دیگران را افزایش دهيم
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